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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سـيئات  
أعمالنا من يهد اهللا فال مضل اهللا ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 

  :ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
  ﴿قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي  متأَنإِلَّا و نوتمال تو هقَاتونَ تمـلسآل [ ﴾م

  ]١٠٢:عمران
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجهـا  ﴿  

الَّذ قُوا اللَّهاتاًء ونِسا وريالًا كَثا رِجمهنثَّ مبو كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحاَألرو اَءلُونَ بِهسي ت
  ]١:النساء[ ﴾رقيبا

يصـلح  ﴿ ]٧٠:األحزاب[ ﴾سديدايا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا ﴿  
 ﴾عظيمـا ه ورسولَه فَقَـد فَـاز فَـوزا    لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّ

  ]٧١:األحزاب[
    

  ؛أما بعد
 وشر  -صلى اهللا عليه وسلم–فإن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد

  .األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار
بتحية أهل اإلسالم، فالسالم عليكم  أحييكم: مث يا معاشر الفضالء، أيها األحبة  

  .ورمحة اهللا وبركاته
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–بن عسال لصفوان  -صلى اهللا عليه وسلم–مرحبا بطالب العلم كما قال النيب    

مرحبا بِطَالبِ الْعلْمِ، إِنَّ طَالب الْعلْمَِ تحفُّه الْمالئكَـةُ بِأَجنِحتهـا، مث   «: -رضي اهللا عنه
ضعب كَبرَيطْلُبا يمل هِمبتحم نا ميناَء الدموا السلُغبى يتا حضعب م١(»ه( .  

وأسأل اهللا العظيم سبحانه وتعاىل أن جيعلين وإياكم ممن يفوزون برضاه عنـهم    
صلى اهللا –سبحانه وتعاىل، وممن يكرمهم بفضله باألجور العظيمة، ومنها ما أخرب به النيب 

من غَدا إِلَى الْمسجِد ال يرِيد إِال «: -صلى اهللا عليه وسلم–وبشر يف قوله  -عليه وسلم
هتّجا حّاماجٍّ ترِ حكَأَج كَانَ لَه ،هلَمعي ا أَوريخ لَّمعت٢(»أَنْ ي(.  

فمن خرج من بيته قاصدا بيت اهللا عز وجل، واضعا يف نيته أنه يريد أن يـتعلم    
  .أو يعلم خريا كان موعودا بأن يعود من جملسه ذلك بأجر احلاج الذي مت حجهخريا، 

واحلج املربور ليس له جزاٌء إال اجلنة، وكلما غدا إىل املسجد ذه النيـة رجـع     
بفضل اهللا ذا األجر العظيم الذي تضرب له أكباد اإلبل، ويسافر الناس من بلـدام إىل  

  .ء اهللا عز وجل واحلصول على هذا الثواب العظيمبيت اهللا احلرام قصدا إرضا
اهللا يسر للمسلم فجعل له ثواب احلج ميسرا يف كل زمان، ويف كل مكـان وال    

يطلب منه إال أن خيلص هللا عز وجل، وأن حيرص على أن يذهب إىل بيت اهللا قاصـدا أن  
  .يتعلم خريا
صلى –ز وجل، قال رسوله واخلري كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه يف قال اهللا ع  

  .-رضوان اهللا عليهم–وما كان عليه سلف األمة  اهللا عليه وسلم

                                                
األلباين يف صحيح الترغيـب  صححه . وان بن عسالأمحد والطرباين عن صفرواه أبو داود و )١(

 .حديثٌ حسن: وقال ٧١(
صـحيح الترغيـب   (صحيح لغـريه  : قال األلباين. )٣١١رقم (احلاكم ) ٧٤٧٣(الطرباين  )٢(

 ).٨٦(رقم  والترهيب،



   
 
 باألئمة األربعة األعالماإلعالم  ٤ 

وهذه احللق يف بيوت اهللا عز وجل هي رياض اجلنة يف الدنيا، فرياض اجلنة يف الدنيا 
حلق الذكر والعلم، ونعيم اجلنة يف الدنيا ذكر اهللا عز وجل، ومن ذكر اهللا عـز وجـل   

    .العلم
أهل رياض اجلنة يف الدنيا خملصا هللا عز وجل عظم الرجاء بأن يكون  ومن كان من
  ]١٣٣:آل عمران[ ﴾للْمتقنيعرضها السموات واَألرض أُعدت ﴿: من أهل اجلنة اليت

فأسأل اهللا عز وجل أن يرزقنا اإلخالص، وأن جيعلنا ممن يعلمون اخلري ويتعلمون   
  .فضله ما ال ندرك مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعاىل اخلري، وأن يدخر لنا من

على فترة من  -صلى اهللا عليه وسلم–إن اهللا عز وجل بعث حممدا : أيها الفضالء  
  .]١٠٧:األنبياء[ ﴾للْعالَمنيوما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً ﴿: الرسل، بعثه رمحة للعاملني

، وجعل -صلى اهللا عليه وسلم–رسلني فال نيب بعده بعثه وجعله خامت األنبياء وامل  
 خري األمم، وأنعم عليها بأمت النعم، فاهللا عز وجل أنعم على أمة حممد صلى اهللا عليه –أمته

  .بالنعم التامة -وسلم
صـلى اهللا  –النعمة الكربى يف اآلخرة حيث أن أمة حممد : ومن أعظم تلك النعم  

 -صلى اهللا عليـه وسـلم  –ف أهل اجلنة كان النيب موعودة بأن تكون نص -عليه وسلم
أال ترضونَ أَنْ تكُونوا ربـع أَهـلِ   «: -صلى اهللا عليه وسلم–جالسا مع أصحابه فقال 

: أمل ترضوا أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الْجنة، قَالَوا: بلى يا رسول اهللا نرضى، قال: الْجنّة؟ قالوا
  .)١(»فوالذي نفسي بيده إِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا نصف أَهلِ الْجنة: هللا، قالبلى يا رسول ا

   موعودةُ بأن تكون نصف أهل اجلنة مع كثرة  -صلى اهللا عليه وسلم–فأمة حممد
  .األمم من اجلن واإلنس؛ الذين كلفهم اهللا عز وجل وأمرهم بعبادته

    
  

                                                
 .)٢٢٢(مسلم-)٣٣٤٨(البخاري )١(
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 يف الدنيا -هللا عليه وسلمصلى ا–ومن أعظم النعم على أمة حممد:  

  .أن اهللا عز وجل أكمل هلا الدين، وشهد هلا ذا سبحانه وتعاىل .١
  .وأمت عليها النعمة .٢
  .ورضي هلا اإلسالم دينا .٣
  .وحفظ هلا الدين .٤

   ا متام النعم على أمة حممد ؛ كمـا  -صلى اهللا عليه وسلم–فهذه األمور األربعة
ت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضـيت لَكُـم   الْيوم أَكْملْ﴿: قال اهللا عز وجل

   .]٣:املائدة[ ﴾اِإلسالم دينا
صـلى اهللا عليـه   –فديننا قد أكمله اهللا عز وجل، وشهد له بالكمال يف حياة النيب 

  .، وأمت علينا النعمة بنبينا وبديننا-وسلم
   ورضي لنا اإلسـالم   -صلى اهللا عليه وسلم–فأمت النعم دين اإلسالم وبعثة حممد

  .دينا وما رضيه اهللا كان طريقًا إلرضائه سبحانه وتعاىل
فإذا أضفت إىل هذه النعم الثالث نعمة حفظ الدين متت النعم، قد قال اهللا عـز    

–دين حممد وهذه خاصيةٌ ل ]٩:احلجر[ ﴾لَحافظُونَإِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه ﴿: وجل
  .فإن اهللا تكفل حبفظ هذا الدين -صلى اهللا عليه وسلم

  ا إىل آخر الزمان، نقرأه اليوم ونتعلمه كما جاء ولذلك هذا الدين يبقى غضا طري
هلذا الدين رجالًا أمنـاء   ، ومن حفظ اهللا لدينه أنه قيضّ-صلى اهللا عليه وسلم–به حممد 

  .حيملونه، ويبلغونه، وينافحون عنه
   الدين ومل يترك منه شيء، وعلم األمة  -صلى اهللا عليه وسلم–فبعد أن بلغ حممد

كل شيء حىت آداب القراءة علمها عقيدا، علمها األحكام وما ترجع إليه األحكـام،  
  . إىل الرفيق األعلى -صلى اهللا عليه وسلم–وأنتقل 



   
 
 باألئمة األربعة األعالماإلعالم  ٦ 

فكانوا يعلمـون   بأعباء الدين حكما وعلما، -رضوان اهللا عليهم–قام الصحابة   
 عظيمة؛ حيث يكمل كل واحد الناس، وهذا العلم يتفاضلُ فيه أهله يف كل زمان حلكمة

  .ما نقص عند اآلخر
  : وانظروا أيها الفضالء  
علمهم خري معلم، وأعظم مـريب،   -صلى اهللا عليه وسلم–صحابة رسول اهللا   

صلى اهللا –م مربٍ حممد علمهم خري معلمٍ وأعظم مريب، علمهم، علمهم خري مربٍ وأعظ
  .، ومع ذلك كانوا يتفاوتون يف العلم-عليه وسلم
ففي رواية السنة واحلديث تفاوتوا تفاوتا عظيما، فكان منهم املكثـرون كـأيب     

الذي روى أكثر من مخسة آالف حديث، وكابن عمر، وعائشة  -رضي اهللا عنه–هريرة 
  .يثالذين رويا أكثر من ألفي حد -رضي اهللا عنهم–

وكان منهم املقلون فمن الصحابة من مل يروى عنه حديث أصلًا، ومنـهم مـن     
صلى اهللا عليه –روي عنه حديثٌ واحد، وكانوا أيضا يف العلوم يتفاوتون، وقد أشار النيب 

  .إىل تفاوم يف العلم -وسلم
رامِ معـاذُ  وأَعلَمهم بِالْحالَلِ والْح«: عن الصحابة -صلى اهللا عليه وسلم–فقال   

رواه الترمذي، ورواه ابـن   )١(»بن جبلٍ، وأَفْرضهم زيد بن ثَابِت، وأَقْرؤهم أُبى بن كَعبٍ
  .)٢(»وأقضاهم علي ابن أيب طالب«: ماجة وزاد
صلى اهللا عليه –عز وجل هذا احلديث، فبين النيب  -رمحه اهللا–وصحح األلباين   

حابة كانوا يتفاوتون يف العلم، مث الزال حيمل كل علمٍ من علوم الشريعة أن الص -وسلم
  .عدولٌ من كل طبقة؛ فيبقى الدين حمفوظًا بنقل العدول وتعليمهم الناس

                                                
 .)١٥٤( وابن ماجه )٣٠٩/  ٢(الترمذي  )١(
 .األلباينصححه  )١٢٥(صحيح ابن ماجه  )٢(



 
 شبكة بینونة للعلوم الشرعیة ٧ 

م من كُـلِّ خلَـف   يرِثُ هذَا الْعلْ«: -صلى اهللا عليه وسلم–يقول النيب   
 ولُهدعلاهأْوِيلَ الْجت هنفُونَ عنينيالالْغ رِيفحتو نيلطبالَ الْمحتانو رواه البيهقـي  )١(»ني. 

هذَا الْعلْم من كُـلِّ   يحمل«: ويف رواية عند الطرباين يف مسند الشاميني، وعند الطحاوي
ولُهدع لَفاحلديث )٢(»خ.  

ر يل واهللا واحلديث قد أختلف العلماء يف إسناده، وصححه األلباين، والذي يظه  
  .أعلم يف حتقيق إسناده أنه حسن، فهو ثابت صاحلٌ لالحتجاج به

، -صلى اهللا عليـه وسـلم  –فهذا العلم مرياث يورث من من؟ من رسول اهللا   
وذا تعلم أن كل علمٍ ال ، »يرِثُ هذَا الْعلْم«: -صلى اهللا عليه وسلم–ولذلك قال النيب 
فإنه ليس من علوم الشريعة، كل علمٍ ال يتصلٌ  -ه وسلمصلى اهللا علي–يتصلٌ برسول اهللا 

صـلى  –وال يكون أصله موجودا يف سنة رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم–برسول اهللا 
  .فإنه ال يكون من علوم الشريعة -اهللا عليه وسلم

  »لَفكُلِّ خ نم لْمذَا الْعرِثُ هيف كل طبقة  »ي»ولُهدفعدول األمـة هـم   ،»ع 
  .-صلى اهللا عليه وسلم–العلماء الربانيون الذين حيملون كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

  :مث أنظر هذه اجلمل العظيمة  
  »نيلاهأْوِيلَ الْجت هنفُونَ عني« راد به تفسري النصوص علـى  تأويل اجلاهلني هنا ي

اهل وإن سـمي  غري وجهها، تفسري النصوص على غري وجهها، وهذا من قام به فهو ج
داعية، وإن سمي شيخا، وإن عمم وألبس العمامة، مادام أنه يفسر النصوص على غـري  

  .وجهها فهو جاهل
وقد أبتلينا يف هذا الزمان بأقوامٍ ال يردون النصوص، ولكن حيملوا على غـري    

كون معانيها اليت محلها عليها السلف، وحيدثون معاين جديدة، فيومهون الناس أم متمس
  .بالنصوصِ، وال يعارضون النصوص
                                                

 .مشكاة املصابيحبيهقي حتقيق العالمة األلباين رواه ال )١(
 ).٣٢٨٧(شكل اآلثار للطحاوي م )٢(
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  :وحقيقة أمرهم  
أهم ال يتمسكون بالنصوص وإمنا يتمسكون بآرائهم، ويفسرون النصوص على   

غري وجهها، وهؤالء خطر على احلق وخطر على العلم؛ ألن بضاعتهم تروج على الناس 
  .من جهة أن ظاهرها العمل بالنصوص، وحقيقتها تعطيل النصوص

  »تانونيلطبالَ الْمح« ،»نيلطبالَ الْمحتيعين الذين ينسبون إىل الدين ما ليس  »ان
ومل يقوهلا، وإما بنسـبة   -صلى اهللا عليه وسلم–منه، إما بذكر نصوصٍ تنسب إىل النيب 

  .أحكامٍ إىل الدين مل تأيت ا األدلة
 متعمد، ال ينتحل الباطل وهؤالء يف احلقيقة مبطلون أهل باطل؛ ألنه ال ينتحل إال  

  .إال متعمد فهؤالء أهل باطل ومبطلون
  »نيالالْغ رِيفحوت« ،»نيالالْغ رِيفحالة الذين ينزلون النصوص على غـري   »تالغ

وجهها، كما نرى من خوارج هذا العصر الذين ينزلون نصوص التكفري علـى عمـوم   
املسلمني، وحيرفون ذا النصوص، ويعتدون  املسلمني، وعلى حكام املسلمني، وعلى جنود

  .على اآلمرين املؤمنني يف بلدام ويف بلدان املسلمني
ويستدلون على ما يقولون بنصوصٍ حيرفوا عن غري وجهها، وإذا تأملت هـذا    

  :وجدت أن اخللل، إمنا يقع يف األمة من هذه األوجه الثالثة
 إما تأويل غري صحيح.  
 لدينوإما كذب ينسب إىل ا.  
 وإما حتريف للنصوص.  

  :وأن الشر إمنا يأيت هذه األمة من هؤالء األصناف الثالثة  
اجلهلة الذين يتكلمون يف الدين، اجلاهل الذي يعرف قدر نفسه ورمبا سعى يف -  

أن يتعلم، هذا ال يضر األمة الضرر العام، لكن اجلاهل الذي ال يعلم أنه جاهل هذا اجلاهل 
  .فساد على املسلمني من حيث أراد أو مل يرداملركب، هذا يدخل ال
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لباطـل ورد  هم املبطلون الذين يسـعون يف األمـة با  : والصنف الثاين-  
  .ري من أهل احلق باأللقاب الباطلة واألساليب املاكرةالنصوص الشرعية، والتنف

هو الغالة، الغالة يف كل بابٍ هم أصل فساد، كل باب من : والصنف الثالث-  
من جنح فيه إىل الغلو فقد أحنرف عن الصراط املستقيم، فإذا كان داعيةً إىل مـا  األبواب 

  .يذهب إليه فإنه يدخل الفساد على األمة
هذا احلديث مأل حكمةً وعلما، وفيه أن اخلري لألمة يف لزوم العلماء الربانيني، فإن   

أبواب الشر، وماذا يريد العلماء الربانيني هم الذين يدلون األمة على اخلري ويسدون عنها 
  .أن يعرف أبواب اخلري، وأن تسد عنه أبواب الشر! اإلنسان إال هذا

علم الفقه الذي أستقر عند أهل العلم بأنه العلم : ومن العلوم اليت يحفظ ا الدين  
من  -صلى اهللا عليه وسلم–باألحكام الشرعية، وقد كانت معرفة األحكام يف زمن النيب 

  .أصحابه -صلى اهللا عليه وسلم–ة، وما يرشد إليه النيب القرآن والسن
برز فقهاء من الصحابة عرفوا بسـعة   -صلى اهللا عليه وسلم–مث بعد موت النيب   

 –وعثمـان   -وعمـر   -أبو بكرِ : (الفتوى، والتحقيق يف الفقه؛ منهم اخللفاء األربعة
  ).وعلي

رضي –، ومنهم ابن مسعود بلزوم سنتهم -صلى اهللا عليه وسلم–ولذا أمر النيب   
بن ثابت، ومنهم أبو الدرداء، ومنهم ، ومنهم أُبي بن كعب، ومنهم زيد وأرضاه -اهللا عنه

  :معاذ ابن جبل، ومنهم العبادلة األربعة
  .بن العباسعبد اهللا  .١
  .وعبد اهللا بن عمر .٢
  .وعبد اهللا بن عمرو .٣
  .وعبد اهللا بن الزبري .٤

مث جاء علماء التابعني وبرز منهم علمـاء يف   فربز هؤالء وعرفوا بالفقه والفُتية،  
  :الفقه والفُتية، فربز يف املدينة الفقهاء السبعة الذين عرفوا ذا اللقب وهم
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ة بن الزبري، والقاسم بن حممد بن أيب بكـر الصـديق،   بن املثيب، وعروسعيد (  
بو سلمة وأبن يسار، عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن وعبيد اهللا 

  ).بن عوفبن عبد الرمحن 
وزد على هؤالء السبعة سامل ابن عبد اهللا ابن عمر، وأبا بكر ابن، وابـن عبـد     

الرمحن ابن احلارث، ويف مكة الفقيه الكبري عطاء ابن أيب رباح، ويف اليمن مين احلكمـة  
لماء طاووس ابن كيسان، ويف البصرة احلسن البصري، ويف الشام مكحول، وهكذا برز ع

  .يف الفقه والفتوى
النعمان،  أيب حنيفة: (إىل أن من اهللا عز وجل على األمة باألئمة األربعة املتبوعني  

، )مجيعـا  -رمحهـم اهللا –بن حنبل ومالك بن أنس، وحممد بن إدريس الشافعي، وأمحد 
فقرروا الفقه وكرروه وبينوه وعلموا تالميذ، فكان هلم تالميذ كبـار محلـوا فقههـم    

  أصوهلم؟و
مث يف القرن الرابع اهلجري وما بعده ضعفت مهم العلماء عن االجتهاد، وكـان    

العلم بفقه يف ذاك الزمان منقولًا عن األئمة األربعة، فكان علم األئمة األربعة وفقه األئمة 
  .األربعة مبثوثًا يف أنصار املسلمني

النتصار هلا، وأستمر األمر فصار األمر إىل تقليدهم، ومجع أرائهم، والتدليل هلا، وا  
على هذا إىل زماننا، وإن كنت يا طالب العلم جتد علماء جيتهدون يف داخل كل مذهب، 
ويرجحون أحيانا غري املذهب؛ لداللة الدليل عليه، وهذا أمر مهم جدا يا إخوة يف تاريخ 

  .الفقه
ويرجحون ما من مذهبٍ إال وجتد فيه علماء حمققني جيتهدون يف داخل املذهب،   

يف داخل املذهب، وتارةً جتد أم يرجحون غري املذهب؛ لداللة الدليل على ذلك، كمـا  
أنك جتد أن هناك علماَء جيتهدون يف املسائل النازلة ويستخرجون األحكام من الكتـاب  

  .والسنة
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فكان فقهاُء، أو كان األئمة األربعة من أعظم علماء األمة وأنتشر فقههم   
، وتعلقت بفقههم قضايا كربى؛ كقضية التمذهب، وأسباب اخلالف، وال يف أمصار األمة

  .شك أن األمة حباجة إىل دراسة هذه القضايا
ولألسف أن هذه القضايا ال تبسط بسطًا تفصيليا مع التدليل والبيان؛ مما أوقع يف   

حـىت   أخطاء كثرية، فوجدنا طالب علمٍ جيرئون على األئمة األربعة، بل زاد األمر فيهم
  .-صلى اهللا عليه وسلم–أصبحت جرأم على صحابة رسول اهللا 

فوجدنا من بعض طالب العلم من يسيء األدب مع األئمة األعالم بحجة نصرة   
كان يتكلم عن مسألة  -رضي اهللا عنه–قول عمر : "احلق؛ حىت مسعت أحدهم مرةً يقول

  ".جنمعه كالكرة مث نقذفه برجولنا
أناسا جيرؤن على احلق ويـردون احلـق   : ووجدنا يف املقابلووجدنا يف املقابل،   

كل آية، أو حديث ختالف : "الواضح البين من أجل قول إمام؛ حىت أصل من أصل فقال
  ".مذهبنا فهي مؤولة، أو منسوخةُ واألوىل محلها على التأويل

    ل اآليـة أو يـؤل فجعل احلق كله يف املذهب؛ حىت رأى أنه من السهل أن تؤ
احلديث وال يقال إن هذا القول الذي يف املذهب مرجوح، وهذا سببه غيـاب الطـرح   

  .العلمي والتأصيل هلذه القضايا
والسيما وأن أعداء أهل السـنة اليـوم    ؛فما أحوجنا إىل طرح مثل هذه القضايا  

ذرا يتهموم كذبا وزورا كعادم مع أهل السنة، ال جيدون يف ثوب أهل السنة األبيض ق
  .فيلجئون إىل التزوير والكذب عليهم، ويلفقون التهم يف شأم لتنفري الناس عنهم

وجدنا أن أعداء أهل السنة يتهموم بأم ال حيترمون األئمة األربعة، وينبـذون    
فقههم، وال يعتربونه، ويطالبون حبرقه، وأم يطالبون مجيع األمة جبميع أفرادها باالجتهاد 

  .واالستنباط
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ويومهون العامة أن فقه الدليل يعارض فقه األئمة؛ ألم علموا أن عامة املسلمني   
حيبون األئمة األربعة فإذا نسبوا هذا إىل أهل السنة فإم ينفرون العامة عن منـهج أهـل   

  .السنة ذه الدعاوى الباطلة
ههم هـم  أن أعدل الناس يف األئمة األربعة وفق: فإن الناظر بتجرد وبصرية يدرك  

أن جيعلـها   -عز وجل-أهل السنة، وسنجلي هذه القضايا يف هذه الدورة اليت أسأل اهللا 
مباركة؛ حيث سنتكلم عن األئمة األربعة، عن سرية كل إمام حبسب ما يتطلبـه املقـام   

  .ومناقشة بعض القضايا املتعلقة بأصوله وفقهه، وإبراز شيٍء مما يتعلق مبذهبه مما حيتاج إليه
تكلم إن شاء اهللا عن التمذهب وأراء العلماء فيه، واملوقف الصحيح منه، مث مث سن  

، مث -رضـوان اهللا علـيهم  –سنتكلم عن فقه الدليل ونسبته إىل األئمة األربعة والصحابة 
  .سنتكلم إن شاء اهللا عن أسباب اختالف الفقهاء؛ مبا يكفيه الوقت إن شاء اهللا

وإمنا سنطرح القضايا طرحا، لكن من كان  وحنن يف هذه الدورة لن نشرح متنا،  
عنده كتاب املدخل إىل البيت الفقهي فإنه يصلح أن يكون أصلًا يف يده يستفيد منه كثريا 
يف أثناء الدورة؛ ألن كثريا من املادة العلمية فيه مع زيادات إن شاء اهللا ستسمعوا فيهـا  

  .الفائدة
عز وجـل،   -رمحهم اهللا–ئمة األربعة ونبدأ عناصر هذه الدورة بالكالم عن األ  

  :عز وجل-رمحه اهللا– أبو حنيفةاإلمام : ونبدأ بأوهلم والدة، وأسبقهم إىل الدنيا وهو
ويقال زوطي، يقـال   هو النعمان ابن ثابت ابن زوطى -رمحه اهللا- أبو حنيفةو  

  .تيمباأللف املقصورة، ويقال زوطي الكويف التيمي وهو موىل لبين  طى، يقال زوطىزو
قيل إنه من أبناء فارس فأصله فارسي، وقيل أصله مـن كابـل الـيت هـي يف       

كـان مـن    -رمحه اهللا–أفغانستان، وقيل من ترمذ، وقيل غري ذلك، ولكن ال شك أنه 
العجم، ومل يكن عربيا، وال فضل لعريب على عجمي إال بالتقوى فالتفاضل إمنا هو بالعلم 

  .والتقوى
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كان من املـوايل،   -رمحه اهللا– أبا حنيفةم أن وقد ذكر بعض أهل العل  
بعضهم ذكر أنه كان رقيقًا فأعتق، وبعضهم ذكر أن أباه كان رقيقًا فأعتق، ولكن جـاء  

وأهله، وأنه مل يقع عليهم  أيب حنيفةما ينفي الرق عن  أيب حنيفةعن إمساعيل ابن محاد ابن 
  .رق أصلًا
أعجمي ومل يكن رقيقًا، وال ومل يكن  من أصلٍ -رمحه اهللا– أبو حنيفةوإمنا كان   

الرق قد وقع على أبيه وال على جد من أجداده، وهذا أقرب من جهة أن ذاكر هذا أعلم 
  .حباهلم، فهو يتكلم عن جده

أبو ولد بالكوفة سنة مثانني من اهلجرة، وهذا أمر مهم،  -رمحه اهللا– أبو حنيفةو  
األول الذي هو خري القرون، خري قرون األمـة  ولد يف القرن اهلجري  -رمحه اهللا– حنيفة

  .-صلى اهللا عليه وسلم–القرن األول الذي فيه النيب 
أدرك هذا القرن وولد فيه، وعاش عشرين سـنة مـن    -رمحه اهللا– أبو حنيفةو  

أبا القرن األول، مث متت حياته يف القرن الثاين من اهلجرة، وذهب بعض أهل العلم إىل أن 
  .تابعي، ومعىن ذلك أنه رأى بعض الصحابة -رمحه اهللا– حنيفة

فإن التابعي هو الذي أدرك الصحابة؛ حيث ذكروا أنه لقي صغار الصحابة وهو   
صغري، فلقي عبد اهللا ابن احلارث، وأنس ابن مالك، وعبد اهللا ابن أيب أوفة، وأبا الطفيـل  

  .وهؤالء من صغار الصحابة
تابعي قالوا مل يرو عـن   -رمحه اهللا– نيفةأبا حلكن هؤالء أيضا اللذين قالوا إن   

مـن   -رمحه اهللا– أبا حنيفةالصحابة شيئًا؛ ألنه كان صغريا، وذهب أكثر العلماء إىل أن 
تابعي التابعني، من تابعي التابعني وأن لقياه لبعض الصحابة مل تثبت، وهـذا أقـوى واهللا   

  .أعلم، هذا أقوى واهللا أعلم
لقي أحدا مـن   -رمحه اهللا– أبا حنيفةعتمد عليه أن مل يرد من طريقٍ ميكن أن ي  

كان من تابعي  -رمحه اهللا–؛ لكن اليقني أنه -صلى اهللا عليه وسلم–صحابة رسول اهللا 
  .التابعني
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وهو إمام يف الفقه باإلمجاع، قد أتفق على إمامته يف الفقه، وأمجع العلماء كافـة    
 -رمحه اهللا– أيب حنيفةحد من أهل العلم قول على أن قوله معتد به يف اخلالف، ومل يرد أ

  .يف الفقه
، -رمحه اهللا– أيب حنيفةبل كل من ذكر خالف العلماء يف األحكام يذكر رأي   

أيب يذكر رأي " واإلمجاع"، "واألوسط"، "كاإلقناع"الترمذي يف سننه، ابن املنذر يف كتبه 
 أيب حنيفةيف مغنيه يذكر رأي  دام، ابن قأيب حنيفةعه يذكر رأي ، النووي يف جمموحنيفة

  .عز وجل -رمحه اهللا– أبا حنيفةفكل من يعتين بذكر اخلالف يف األحكام يذكر رأي 
والعلماء قد أثنوا على فقهه، وأطبقوا على الثناء عليه يف باب الفقه، وممن أثـىن    

عن مسألة يف  سأل محاد مرةً -رمحه اهللا– أبا حنيفةعليه شيخه محاد ابن أيب سليمان، فإن 
  .ينازعه يف املسألة ويراجعه -رمحه اهللا– أبو حنيفةالطالق، فأجابه محاد مبا يعلم، فجعل 

مراجعة التلميذ لشيخه وهذا كان معروفًا عند أهل العلم، ومازال يراجعه حـىت    
قال محاد عن تلميذه، هذا مع فقهه يحيي  -رمحه اهللا– أبو حنيفةسكت محاد، فلما قام 

  .ويقومهالليل 
؛ ألن )الفقه، وأنه من العباد املخلصـني : (يعين شهد له بأمرين عظيمني يف األمة  

قيام الليل دأب الصاحلني املخلصني فقال هذا مع فقهه يحيي الليل ويقومه، سبحان اهللا يا 
إخوة مواقف العلماء املتقدمني مدرسة يعين هذا شيخ جليل يف حلقته يراجعه تلميـذه يف  

  .يزال يراجعه؛ حىت سكت الشيخ مسألة وال
ملا قام ما قال هذا قليل األدب بل أثىن عليه؛ ألن مراد أهل العلم إمنا هو احلـق،    

أيب عندما بلغه موت  -رحم اهللا اجلميع– أليب حنيفةوقال شعبة ابن احلجاج وهو معاصر 
أفقه أهل  وهذه شهادة له بأنه" لقد ذهب معه فقه أهل الكوفة: "قال -رمحه اهللا– حنيفة

  .-رمحه اهللا–الكوفة يف زمنه 
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وقعـت  : -رمحـه اهللا – أليب حنيفةوقال احلسني ابن واقد وهو معاصر   
فجئت إىل العـراق  : "مسألة يف مرو فلم أجد أحدا يعرفها، سأل ما وجد من جييبه فقال

يـا حسـني ال   : فسألت عنها سفيان الثوري وهو فقيه كبري من كبار الفقهاء، فقال يل
  .فها بعد أن أطرق ساعةًأعر

وهكذا هم العلماء ال يترددون عن قول ال أدري أبدا، وما أحوجنا؛ ألن نـرىب    
على منهج العلماء، اليوم يتسابق صغار طالب العلم يف الفتوى يف قضايا األمة الكـربى  
فيما يتعلق بحكامها، فيما يتعلق جبيوشها، فيما يتعلق بسياستها، وهم غري مـؤهلني هلـا   

  .صلًا، فما أحوجنا إىل أن نترىب على طريقة العلماءأ
: ، أنت إمام وتقول يل ال أدري، قال سفيان"ال تعرفها وأنت إمام؟: "قال قلت له  

  .، سئل عن شيٍء مل يدره فقال ال أدري"-رضي اهللا عنهما–أقول كما قال ابن عمر "
أبـا  فأتيت : قال وهكذا هم علماء السلف يتأسون مبن قبلهم، ويتأدبون بأدم،  

بعد أن سكت ساعةً يـا  : فسألته عنها فأفتاين فيها فذكرت جوابه لسفيان، فقال حنيفة
، فصوب قولـه يف  أبو حنيفة، هو على ما قال لك أبو حنيفةحسني هو على ما قال لك 

، وهذا الفقيه الكبري سفيان الثوري فدلّ ذلك على زمنههذه املسألة اليت أعجزت علماء يف 
  .فقهه

بـن  كان النعمـان   -رمحه اهللا– أليب حنيفةوقال احلسن بن صاحل وهو معاصر   
مل يعده إىل غـريه،   -صلى اهللا عليه وسلم–ثابت فَهما إذا صح عنه اخلرب عن رسول اهللا 

بن ثابت فهما يعين فقيها، وكان إذا صـح  كان النعمان : جدا، يقولوهذه قضية مهمة 
  .مل يعده إىل غريه -ى اهللا عليه وسلمصل–عنده اخلرب عن رسول اهللا 

وهـو   أبا حنيفـة وروى الشافعي وهو إمام أن مالكًا وهو إمام سئل هل رأيت   
نعم رأيـت رجلًـا لـو    : ؟ فقالأبا حنيفةإمام؟ الشافعي روى أن مالكًا سئل هل رأيت 

  .كلمك يف هذه السارية أن جيعلها ذهبا لقام حبجته
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أليب ليه بقوة احلُجة ومن عجب أن بعض املبغضني وهذا ثناء من اإلمام مالك ع  
 أيب حنيفةقال يف هذه املسألة فجعلها من كوا ثناًء جعلها قدحا يف  -رمحه اهللا– حنيفة

  .هذا يقصد أنه جديل صاحب جدل: وقال -رمحه اهللا–
وهكذا سبحان اهللا صاحب القلب املبغض تتقلب عليه األمور، وأمـا صـاحب     

أيب ه يدرك احلق يظهر له، وقال الشافعي من أراد الفقه فهو عيالٌ علـى  القلب السليم فإن
– أيب حنيفـة ، يعين أن الفقه من أراد أن يتعلمه فهو حباجة ألن يقرأ شيئًا من فقه حنيفة

  .-رمحه اهللا
أيب وأما الفقه والتدقيق يف الرأي وغوامضه فإليه املنتهى، يعـين إىل  : وقال الذهيب  

  .لٌ عليه يف ذلك، والناس عياحنيفة
اإلمامة يف الفقه ودقائقه، اإلمامة يف الفقه ودقائقه مسلمةٌ : وقال أيضا أعين الذهيب  

  .إىل هذا اإلمام وهذا أمر ال شك فيه، هكذا يقول الذهيب، وهذا أمر ال شك فيه
كان فقيها فهما من فقهاء األئمة  -رمحه اهللا– أبا حنيفةفالعلماء متفقون على أن   

  .عدودين الذين تعترب أرائهم يف الفقهامل
على الفقيه أن يأخـذ  : قوله ، ومن حكمه-رمحه اهللا–ومن مجيل كالم أيب حنيفة 

نفسه من عمله بشيٍء ال يراه الناس واجبا، على الفقيه أن يأخذ نفسه من عمله بشيٍء ال 
  .يراه الناس واجبا

وفقًا يف طلب العلم فليحرص أن طالب العلم إذا أردا أن يكون م: واملقصود هنا  
  .على العبادة والزيادة فيها عن عموم الناس

طالب العلم ال ينبغي أن يكون كعامة الناس، بل ينبغي أن يكون حريصا علـى    
  :ألمرين عظيمنيالعبادة؛ 
أن اإلميان يزيد بالطاعة وإذا زاد اإلميان استنار القلـب، وطالـب   : األمر األول  

  .القلبالعلم حباجة إىل نور 
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أن طالب العلم قدوة ينظر إليه الناس ويقتدون به، فينبغي : الثاين واألمر  
  .عليه أن يكون ذكيا حريصا على أن يكون يف عبادته أكثر من عامة الناس

رجلًا حليما، خلوقًا، كرميا بل عـرف بالسـخاء    -رمحه اهللا– أبو حنيفةوكان   
ن من صفاته أنه ال خيوض فيما ال يعنيه، عز جل، وكا -رمحه اهللا–فكان شديد السخاء 

وقد ذُكر أنه ال يتكلم إال إذا سئل، يعين إذا كان يف جملس مع الناس ال يتكلم إال إذا سئل 
  .رمحةً واسعة -رمحه اهللا–وإال كان صامتا 

جزآك اهللا خريا، : وأصفر وقال -رمحه اهللا–أتقي اهللا، فأنتفض : قال له رجلٌ مرةً  
اس إىل من يقول هلم مثل هذا أتقي اهللا، وكان أمينا فمن صفاته املعلومة أنـه  ما أحوج الن

  .كان شديد األمانة؛ حىت أن الناس كانوا يودعون عنده الودائع
وملا مات كانت عنده ودائع كثرية جدا وكان أصحاا غائبني، يعـين بعـض     

أصـحاا غـائبني   الودائع كان أصحاا موجودين فدفعت إليهم، وبعض الودائع كان 
" دعها عندك فإنك أهـلٌ : "فأخذها ابنه إىل القاضي ليستلمها القاضي، فقال له القاضي

  .دعها عندك فإنك أهل لألمانة أيب حنيفةيعين قال البن 
فقال للقاضي أقبضها؛ حىت تربأ منها ذمة الوالد، مث أفعل ما تشاء، ففعل القاضي   

ساا، من كثرا بقي القاضي أياما حيصيها حـىت  وبقي أياما يف قبضها وح: ذلك، قالوا
  .يضبطها

الشديدة وثقة الناس به، وقد أبتلي  -رمحه اهللا– أيب حنيفةوهذا يدلُ على أمانة   
فعرض عليه القضاء فأىب وضرب من أجل ذلك، وسجن من أجـل ذلـك    -رمحه اهللا–

  .ووقعت قصة غريبة ملا أمر به إىل السجن
فعه أبو جعفر إىل صاحب شرطته؛ ليسجنه، فقال له صاحب قيل د: قال الذهيب  
إن أمري املؤمنني يدفع إيلَّ الرجل فيقول أقتله، أو أقطعـه، أو  ) يستفتيه(يا شيخ : الشرطة
أقطع يده مثلًا أو رجله، ) إن أمري املؤمنني يدفع إيلَّ الرجل فيقول أقتله أو أقطعه(أضربه، 
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هل يأمرك أمـري  : ما أدري ملاذا؟ فماذا أفعل؟ فقال لهأو أضربه وأنا ال أعلم بقصته، أنا 
  املؤمنني بأمرٍ قد وجب، أو بأمرٍ مل جيب؟

هل يأمرك أمري املؤمنني يف هذا بأمرٍ قد وجب وثبت عنده أو عند قاضيه، أو مل   
  .فبادر إىل فعل الواجب، فبادر إىل فعل الواجب: بل بأمرٍ وجب، قال: جيب؟ قال
ؤمنني اخلليفة بعد أن ضربه دفعه إىل صاحب الشرطة؛ ليسجنه، سبحان اهللا أمري امل  

هذا الظامل البغيض الذي تسـلط  : مث صاحب الشرطة يستفتيه يف هذه القضية، فما قال له
بلقبه أمري املؤمنني مبا يأمرك أمري املؤمنني بأمرٍ وجب أو مل : قال له! على رقاب املسلمني

  جيب؟
ل له دعك من هذا وأحسن إىل من تقبض عليهم، فلما قال له بأمرٍ وجب، ما قا  

  .فبادر إىل فعل الواجب: قال
وهو يف يده ليسجنه، لكنهم قوم جتردوا للحق، ما عنـدهم  : والحظوا يا إخوة  

  .أهواء، ما عندهم حزبيات، ما عندهم باطل وضالالت يف قلوم
ية احلديث، عز وجل تكلم فيه بعض أقرانه من جهة روا -رمحه اهللا– أبو حنيفةو  

ومن جهة بعض املسائل العقدية وهذا أمر يثور يف نفس طالب العلم، ماذا نفعل جتاه بعض 
  عز وجل؟ -رمحه اهللا– أيب حنيفةكالم السلف الشديد يف 

مل يكـن   -رمحه اهللا– أيب حنيفةوقبل أن أقرر هذه القضية أنبه إىل أن الكالم يف   
سلمة، وإمنا كانت القضية من جهة رواية احلديث، من جهة الفقه، وإمنا إمامته يف الفقه م

  .ومن جهة بعض املسائل العقدية
  :فأقول  
مـن   -رمحـه اهللا – أيب حنيفةإن من درس هذه املسألة ظهر له أن من تكلم يف   

معاصريه، أو القريبني من زمنه وأشتد كالمهم فيه إمنا كان كالمهم للزجرِ عـن بعـض   
  . ذلك الزماناملخالفات العقدية اليت راجت يف
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رمحـه  – أيب حنيفةوكان أصحاا يروجوا بنسبتها وبنقل بعض كالم   
عز وجل، فأراد أولئك العلماء الزجر عن تلك املسائل املخالفة لعقيـدة السـلف،    -اهللا

  .عز وجل -رمحه اهللا– أيب حنيفةفأشتد كالمهم يف 
ون عن ذلك الكالم مث ملا ذهبت تلك املصلحة الشرعية أعرض أهل العلم عرب القر  

، وهذا ما أستقر عليه علماء أهل السنة، ولذلك عندما طبـع  -رمحه اهللا– أيب حنيفةيف 
رأى كبـار   -رمحـه اهللا – أيب حنيفةكتاب السنة، وكان فيه فصلٌ يف كالمٍ شديد عن 

العلماء يف اململكة أن حيذف ذلك الفصل؛ ألن املصلحة الشرعية منه قد فاتت وذهبـت،  
  .فسدة احلاصلة منه ال تقابلها أو ال تقابلها مصلحةفكانت امل
أيد هذا، وأيد حذف هـذا   -رمحه اهللا–وعندما عرض هذا على الشيخ ابن باز   

الكالم، وقال الشيخ صاحل آل الشيخ وهو من علماء األمة الكبار وفقه اهللا، ولكن بعـد  
ذلك الكالم، وعلى أن  ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أمجع أهل العلم على أن ال ينقلوا

  .إال باخلري اجلميل أبا حنيفةال يذكروا 
، "ال شك أنه ليس من منهجنا: "-رمحه اهللا– أيب حنيفةوقال أيضا عن الطعن يف   

ال شك أنه ليس من منهجنا وليس من طريقـة علمـاء   "الكالم للشيخ صاحل آل الشيخ، 
  ". باجلميلالدعوة، وال علماء السلف؛ ألننا ال نذكر العلماء إال

  :وعلى كل حال  
يف الفقه ال ينكر وهو مقطوع به، وهو إمام فيـه   -رمحه اهللا– أيب حنيفةففضل   

وهناك كلمة لشيخنا العالمة الشيخ صاحل الفوزان حفظه اهللا ونصره بالسنة ونصر السـنة  
ة أهل السنة وهو إمام لنا؛ ألنه من أئم أبا حنيفة، حنن حنب أبا حنيفةحنن حنب : "به، قال

  ".واجلماعة، وال نطعن فيه أبدا، وال نطعن فيه أبدا
وإن رغمت : إمام لنا قال -رمحه اهللا– أبا حنيفةملا ذكر أن : ويف كلمة أخرى له  

  .هذه طريقة أهل العلم" أنوف، وإن رغمت أنوف
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ولذلك الذي أنصح نفسي به وإخواين طالب العلم أن نلـزم طريقـة العلمـاء      
فضله يف الفقه وإمامته يف الفقه، وأما احلق  -رمحه اهللا– أليب حنيفةني، وأن نعرف الرباني

فإنه ينصر ويظهر ولو خالفه من خالفه، لكن ال يطعن يف العلماء الربانيني الذين شهد هلم 
  .أهل العلم باإلمامة يف الدين وسلمت هلم الراية

ومخسني من اهلجرة، إذًا عـاش  تويف يف بغداد سنة مائة  -رمحه اهللا– أبو حنيفة  
عشرين سنة من القرن األول أفضل القرون، عاش عشرين سنة من عمره يف القرن األول، 
عاش عشرين سنةً من عمره يف القرن األول، مث عاش مخسني سنة من عمره يف القرن الثاين 

  .رمحةً واسعة -رمحه اهللا–املفضل 
وأصوله يف اجلملة كأصول بقيـة  عز وجل له أصولٌ،  -رمحه اهللا– أبو حنيفةو  

إين آخذ بكتاب اهللا إذا وجدته، فإذا مل : (قوله -رمحه اهللا– أيب حنيفةاألئمة، وقد أثر عن 
واآلثار الصحاح عنه اليت فشت يف  -صلى اهللا عليه وسلم–أجده أخذت بسنة رسول اهللا 

صـلى اهللا  –ول اهللا أيدي الثقات عن الثقات، وإذا مل أجد يف كتاب اهللا، وال يف سنة رس
أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت، مث ال أخرج عن قوهلم  -عليه وسلم

إىل قول غريهم، فإذا انتهى األمر إىل إبراهيم، والشعيب، واحلسن، وقد اجتهدوا فلـي أن  
  .أجتهد كما اجتهدوا

ـ     نة هذه أصوهلا الكبار آخذ بكتاب اهللا إذا وجدته، فإن مل أجده أخـذت بالس
الصحيحة، كما قال اليت فشت يف أيدي الثقات عن الثقات، فإن مل أجد يف السنة نظرت 

  .يف أقوال الصحابة، فإن أمجعوا واتفقوا أخذت برأيهم وال أخرج عن رأيهم
وإن اختلفوا اجتهدت يف أخذ األرجح من أقواهلم، وال أخرج عن قوهلم إىل قول   

، فإن -رمحه اهللا– أيب حنيفةي أنا، هكذا معىن كالم غريهم ال من التابعني وال من اجتهاد
آل األمر إىل التابعني وقد اجتهدوا وقوهلم ليس حبجة باإلمجاع، فإين أجتهد كما اجتهدوا 

  .وأنظر يف املسألة
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بكثرة القياس؛ حىت كان يقال له فقيه أهل الـرأي،   -رمحه اهللا–وعرف   
جة إىل القياس يف زمنه ويف مكانـه، لقلـة   واملقصود بالرأي هنا القياس وذلك لشدة احلا

  .اآلثار يف أيدي الناس يف مكانه؛ لكثرة الفنت
ما أعرف رجلًا يـتكلم  : وقد كان مجيدا يف القياس حىت ذكر عن معمر أنه قال  

يف الفقه، ما أعرف رجلًا يتكلم يف الفقه ويسعه أن يقيس ويستخرج يف الفقـه أحسـن   
  .أيب حنيفةمعرفةً من 
ما أعرف أحدا من الذين يتعاطون الفقه ويتكلمون الفقـه يسـعه   : معناهيقول   

عز  -رمحه اهللا– أيب حنيفةوميكنه أن يقيس ويستخرج املعاين ويستنبط أحسن معرفةً من 
  .وجل

مل يكن يرضى عن كل قياس، ويفـرط يف   -رمحه اهللا– أبا حنيفةومع ذلك فإن   
البول يف املسجد أحسن مـن بعـض   : "لهالقياس كما يزعم بعض الناس، بل جاء عنه قو

  ".القياس
البول يف املسجد قبيح وفضيحة، كون اإلنسان يأيت ويدخل املسجد وبني الناس   

البـول يف املسـجد   : "ويبول يف املسجد شيٌء يستقبحه الكل وفضيحة بني الناس، يقول
  .، فبعض القياس قبيح ال جيوز"أحسن من بعض القياس

وقع اخلطأ يف فهمهما مما جعل بعض النـاس   أيب حنيفةوهنا قضيتان يف أصول   
  .-رمحه اهللا– أيب حنيفةجيرؤن على 

يرى تقدمي القياس على خرب  -رمحه اهللا– أبا حنيفةهل يصح أن : القضية األوىل  
  يرى تقدمي القياس على خرب الواحد؟ -رمحه اهللا– أبا حنيفةالواحد؟ هل يصح أن 

 -رمحه اهللا– أيب حنيفةلة يف كتب الفقه ومسائل قد درست هذه املسأ: واجلواب  
ال يثبت عنه  -رمحه اهللا– أبا حنيفةويف كتب األصول دراسةً علمية، وظهر يل جبالء أن 

تقدمي القياس على حديث صحيح، بل الثابت عنه أنه إذا ثبتت السنة ال يعدوها إىل مـا  
  .وراءها
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شهادة بعض العدول يف زمانه، يف نصوصه و -رمحه اهللا– أيب حنيفةالثابت عن   
 -رمحـه اهللا – أبو حنيفةمل يكن  -صلى اهللا عليه وسلم–أنه إذا صح اخلرب عن رسول اهللا

يعدوه إىل غريه، وبالتايل ال يساوي القياس باخلرب الصحيح فضلًا عن أن يقال إنه يقـدم  
  .القياس على اخلرب الصحيح

  :-رمحه اهللا– فةأيب حنيولكن هناك قضيتان يف هذه املسألة عند   
احلديث الضعيف، هل يقدم على القياس، أو يقدم القياس عليه؟ : القضية األوىل  

اخلرب الضعيف الذي مل يتناهى يف الضعف هل يقدم على القياس، أو يقدم القياس عليـه،  
  ملاذا؟

مسائل قدم فيها القيـاس علـى    -رمحه اهللا– أيب حنيفةألنا وجدنا يف مسائل   
ووجدنا له مسائل قدم فيها احلديث الضعيف على القياس، والذي ظهر  احلديث الضعيف،

  .أن العربة هنا بقوة القياس وضعف احلديث: يل واهللا أعلم بعد التمعن يف املسألة
فإذا كان القياس قويا وكان احلديث ضعيفًا ضعفًا يعين ليس حمتملًا فإنـه يقـدم     

ديث متحملًا وإن كان ضعيفًا فإنه القياس، وإذا كان القياس فيه ضعف وكان ضعف احل
  .يقدم احلديث

، املشكلة يف من يتكلم -رمحه اهللا– أيب حنيفةال تناقض هنا عند : وهلذا يا إخوة  
منضبطة يف هذا الباب سواًء أصاب يف  -رمحه اهللا– أيب حنيفةقبل أن يدرس، بل أصول 

  .املسألة أو مل يصب
يرجح خربا على خرب بالقيـاس، قـد    -رمحه اهللا– أبا حنيفةأن : القضية الثانية  

حديثان صحيحان يف الظاهر كما تعرفون املعارضة  -رمحه اهللا– أيب حنيفةيتعارض عند 
بني النصوص، أو التعارض بني النصوص ليس حقيقيا، ال ميكـن أن يتعـارض حـديث    

  !صحيح مع حديث صحيح يف احلقيقة؛ ألنه من الوحي فكيف يتعارض؟
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رمحه – أيب حنيفةيه قد يقع التعارض، فإذا تعارض عند لكن يف نظر الفق  
ده قياس على مسـائل  احلديثٌ يعضحديثٌ صحيح مع حديث صحيح وكان هذا  -اهللا

شرعية، وكان هذا احلديث ال يعبده قياس فإنه يرجح هذا احلديث بالقياس على احلديث 
  .-رمحه اهللا– أبو حنيفةاآلخر، وهذا ال يعاب به 

الذي حيتاج أن نشرحه ونتوقف عنده، بـاقي   أيب حنيفةيف أصول  :األمر الثاين  
  .مخس دقائق على الوقت طيب، ميكن

االستحسان، واالستحسان وقع يف فهمه خبطُ وخلط، واالستحسان ال شك أنه   
لكن ما هو االستحسان؟ للعلماء يف تفسري االستحسان  -رمحه اهللا– أيب حنيفةمن أصول 

  :موقفان
أن االستحسان هو أن حيكم الفقيه برأيه بال دليل، أن حيكم الفقيه : املوقف األول  

برأيه يعين من نفسه بال دليل ال يستند على أي دليل، لكن يقول أستحسن كذا، وهـذا  
  .، من أستحسن فقد شرع"من أستحسن فقد شرع: "قال فيه الشافعي

املعىن ال يقول بـه  وهذا املعىن ال يقول به أحد من أئمة املسلمني املعتربين، هذا   
  .-رمحه اهللا– أبو حنيفةأحد من أئمة املسلمني املعتربين، فال يقول به 

كثر ثناؤه " من أستحسن فقد شرع: "ومما يظهر لك هذا أن الشافعي الذي قال  
يأخذ باالستحسان  أبا حنيفة، فلو كان الشافعي يرى أن -رمحه اهللا– أيب حنيفةعلى فقه 

  .تبني هذا -رمحه اهللا– أيب حنيفةعلى فقهه، كما أن دراستنا ملسائل ذا املعىن ملا أثىن 
هو العدول باملسألة عن نظائرها؛ لدليلٍ يدل على ذلك، العـدول  : واملعىن الثاين  

باملسألة عن نظائرها لدليلٍ يدل على ذلك، وهذا أخذ به مجيع األئمة، وإمنا االختالف يف 
  !سمى استحسانا؟هل يسمى استحسانا أو ال ي: التسمية

 أبو حنيفةمع أخذ العلماء به، ملاذا أشتهر  -رمحه اهللا– أبو حنيفةوقد أشتهر ذا   
  ذا االستحسان دون بقية العلماء؟
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عرف بالقياس فكثر االستحسان يف كالمه؛  -رمحه اهللا- أبا حنيفةألن : اجلواب  
، لكن أستحسـن  "كم كذاالقياس يقتضي أن يكون احل: "ألنه إذا جاء إىل القياس يقول

  .كذا ما خيالف القياس؛ لدليل كذا
ذا مع أن مجيع األئمة يأخذون ذا وهذا هـو   -رمحه اهللا– أبو حنيفةفأشتهر   

احلق، الواجب إذا دلّ الدليل على خالف القياس وجب العمل بالدليل وتـرك القيـاس،   
باملسألة عـن نظائرهـا    هو العدول -رمحه اهللا– أبو حنيفةفاالستحسان الذي أشتهر به 

  .لدليلٍ يدل على ذلك، دليل أقوى من القياس يدل على ذلك
يف  -اهللا رمحه- أيب حنيفة، ال عيب على -رمحه اهللا– أيب حنيفةفال عيب على   

  .األخذ باالستحسان ذا املعىن
  .ولعلنا بناًء على طلب اإلخوة نقف هنا  
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم األكمالن املبعوث رمحة للعاملني وعلى آلـه  

 .وصحبه أمجعني أما بعد
أن يفتح  -عز وجل-فمعاشر الفضالء نواصل كالمنا يف هذه الدورة اليت أسأل اهللا  

؛ حيث نتحدث فيها عن أئمـة  -سبحانه وتعاىل-علينا فيها وجيعلها مما يسرنا عند لقائه 
   .الم من أئمة اإلسالمأع

نتحدث عن األئمة األربعة الذين أمجع أهل السنة واجلماعة على فقههـم، وعلـى   
اعتبار أقواهلم، نقرر قضايا علمية وحنل بعض اإلشكاالت اليت تتعلق م أو بفقههم وقـد  

 -عز وجل رمحه اهللا-كان الكالم يف الس األول من هذه الدورة عن اإلمام أيب حنيفة 
  .ة واسعة وسائر علماء املسلمني، ومن عرف فضلهم وذب عن أعراضهمرمح

رمحه -ونبدأ هذا الس الثاين من جمالس هذه الدورة مبواصلة الكالم عن أيب حنيفة  
يـريب تالميـذه يف    -رمحه اهللا-، ونبدأ بقضية وهي كيف كان أبو حنيفة -اهللا عز وجل

كان يسري على طريقـة العلمـاء    - عز وجلرمحه اهللا-الفقه، فمن املعلوم أن أبا حنيفة 
-املعتربين يف زمنه السائرين على طريقة من تقدم من أهل العلم، حيث كان أبو حنيفـة  

يريب تالميذه على األخذ باحلق واالنتصار للحق وعدم التعصب للرجال ال له  -رمحه اهللا
   .ولغريه من العلماء

، -رمحه اهللا عز وجل-يم أيب حنيفة وهذه ليست دعوة مرسلة بل قضية ثابتة يف تعل
 -رمحـه اهللا -ويدل على هذا داللة بينة ال يشك فيها بصري بالعلم أن تالميذ أيب حنيفـة  

يقول قولًا يف املسـألة   -رمحه اهللا-خالفوه يف عدد كثري من املسائل، فنجد أن أبا حنيفة 
حممد أبو احلسن يقول  يقول قولُا آخر، أو أن تلميذه -رمحه اهللا-وأن تلميذه أبا يوسف 

-قولًا آخر خيالفه، أو أن تلميذه ظفر يقول قولًا آخر خيالفه وهذا من أثر تعليم أيب حنيفة 
  .هلم -رمحه اهللا
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، ويلقب -رمحه اهللا-يقول ابن عابدين وهو من األئمة احملققني يف مذهب أيب حنيفة 
) -رمحـه اهللا -م أيب حنيفة أي عن اإلما(صح عن اإلمام : يف املذهب خبامتة احملققني يقول

   .إذا صح احلديث فهو مذهيب: أنه قال
: يف تعليم تالميذه يف الفقه -رمحه اهللا-وقال ابن عابدين أيضا جمليا طرقة أيب حنيفة 

اإلمام أمر أصحابه أن يتخذوا من أقواله مبا يتجه هلم منها عليه الدليل، وقال ابن عابدين 
لو علم ضعف دليله لرجع عن  -رمحه اهللا-مام أيب حنيفة أي اإل-ال شك أن اإلمام: أيضا

  .دليله واتبع الدليل األقوى
وهـذه   -رمحـه اهللا -ومما يدل على أن هذه الطريقة كان يسري عليها أيب حنيفة  

أمجع الناس : حيث قال -رمحه اهللا-الطريقة أعين ا طريقة التجرد للحق ما قاله الشافعي 
مل يكن له أن يدعها لقول  -صلى اهللا عليه وسلم-ة رسول اهللا على أن من استبانت له سن

  .أحد من الناس كائنا من كان
، -رمحـه اهللا -أمجع الناس يعين أمجع العلماء والشافعي كان عاملًا بأقوال أيب حنيفة 

أمجع الناس، وهذا يدل على أنه كان يعلم أن كالم أبو حنيفة يـذهب إىل هـذا،   : يقول
ال حيل ألحـد أن يأخـذ   :  عن أيب حنيفة وظفر وأيب يوسف أم قالواونقل ابن عبد الرب

   .بقولنا ما مل يعلم من أين أخذناه
، فكل هذا يدل داللة واضحة علـى أن أبـا   -رمحه اهللا-وأيد هذا النقل ابن القيم 

-كان مذهبه يقوم على االنتصار للدليل ومنع التعصب للرجال، وأنه  -رمحه اهللا-حنيفة 
-كان ال جيوز ألحد أن يترك احلق من أجل قول رجل ولو كان القائل هـو   -رمحه اهللا
  .رمحة واسعة -رمحه اهللا

وهي من أبرز تالميـذ   -رمحه اهللا-مث ننتقل إىل قضية أخرى عن اإلمام أيب حنيفة 
كان له تالميـذ   -رمحه اهللا-؟ ال شك أن اإلمام أيب حنيفة -رمحه اهللا-اإلمام أيب حنيفة 

ونشر وعلمه الناس مـن   -رمحه اهللا-عناية بفقهه، ولذلك بقي فقه أبو حنيفة  أوفياء هلم
املعلوم أيها الفضالء أن األمة مر يف تارخيها فقهاء كثريون ولكن فقههـم مل ينشـر ومل   
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يشتهر بني الناس؛ ألم مل يكن هلم تالميذ يعتنون بفقههم رمبـا غلـب علـيهم    
  .رواية عنهم فلم يشتهر فقههماحلديث فكان تالميذهم يعنون بنقل ال

فقد كان له تالميذ هلم عناية بفقهه ومسائله مما أبقى فقهه  -رمحه اهللا-أما أبو حنيفة 
أبو يوسف يعقوب بن  -رمحه اهللا-ونشر فقهه يف األمصار، ومن أشهر تالميذ أيب حنيفة 

  .إبراهيم األنصاري امللقب بالقاضي
سبع عشرة سنة، وكانت مالزمته أليب حنيفة لزم أيب حنيفة  -رمحه اهللا-أبو يوسف 

ال يفارقه إال من مرض ال يترك درس اإلمام  -رمحه اهللا-مالزمة تامة، فكان  -رمحه اهللا-
أيب حنيفة إال من مرض مقعد ال يستطيع معه أن يذهب إىل حلقة الشيخ، وهكذا كـان  

   .طالب العلم
ألناة وعدم التعجل ومالزمة وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم ال بد من الصرب وا
شديد احلفـظ   -رمحه اهللا-العلماء والتتلمذ على أيديهم سنني طويلة، وكان أبو يوسف 

عرف بقوة احلافظة وكان مع فقهه له عناية باحلديث والنقل والرواية، فكـان صـاحب   
وإن كان خيالفه يف  -رمحه اهللا-حديث وصاحب رواية وكان الغالب عليه فقه أيب حنيفة 

  .سائل كثرية كما تقدم بيانهم
ومن تالميذ أيب حنيفة املشهورين ظفر بن هزيل العنربي مث التميمي، وكـان مـن    

وكان مشهورا بالفقه، حىت قيل أنه أفقه زمانه يعين  -رمحه اهللا-كبار أصحاب أيب حنيفة 
بعـض  رمحة واسعة وعرف بالقياس حىت ذكر  -رمحه اهللا-قيل أنه أفقه تالميذ أيب حنيفة 

أهل العلم أنه وارث القياس عن أيب حنيفة فكان أحسن تالميذ أيب حنيفة قياسا وقد خلف 
   .أيب حنيفة يف احللقة

رمحة واسعة، ومن أشـهر   -عز وجل- -رمحه اهللا-فكان يدرس مكان أيب حنيفة 
حممد بن احلسن الشيباين وهو أكثر من عين بنقل فقـه أيب   -رمحه اهللا-تالميذ أيب حنيفة 

حىت انه كان حافظ أيب حنيفة وراوية فقه أيب حنيفة وقد كان عاملًـا   -رمحه اهللا-حنيفة 
  .احلديث -رمحه اهللا-كثري العلم وقد أخذ عن مالك بن أنس 
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كان عمـر   -رمحه اهللا-ومن عجيب ما يذكر يف سريته أنه عندما مات أيب حنيفة  
تالميذ اإلمام أيب حنيفة نقلًا حممد بن احلسن دون العشرين، ومع ذلك فهو أكثر طالب و

   .رمحة واسعة -رمحه اهللا-لفقه أيب حنيفة 
مالزمة تامـة، وكـان    -رمحه اهللا-فكان حريصا حافظًا وكان مالزما أليب حنيفة 

احته ولغته، الشافعي كما سيأتينا إن صعلى حممد بن احلسن وعلى فقهه وف الشافعي يثين
يف النحو ومع ذلك كان أهل النحو حيتج بكالمه  شاء اهللا من أفصح الناس، حىت أن بعض

رمحه -أعين الشافعي (احة حممد بن احلسن وعلى فقهه ومن عباراته اللطيفة صيثين على ف
   .ما رأيت قط رجلًا مسينا أعقل منه): -اهللا

وكان أفصح الناس كان إذا تكلم خيل إىل سامعه أن القرآن نزل بلغته، حممد بـن  
: -رمحه اهللا-ولذلك قال الشافعي  -رمحه اهللا-ينا وكان ثقيل اجلسم احلسن كان رجلًا مث

كان إذا ) يف زمنه(وكان أفصح الناس ) وصفه بالعقل(ما رأيت قط رجلًا مسينا أعقل منه، 
لقد : ، وقال الشافعي أيضا)يعين من فصاحته(تكلم خيل إىل سامعه أن القرآن نزل بلغته 

  .يئًا يعجز عنه األكابركان حيسن من الفقه وأسبابه ش
وهم نقلـة فقهـه    -رمحه اهللا-فهؤالء التالميذ الثالثة هم أشهر تالميذ أيب حنيفة  

، ولـذلك اختلـف   -رمحه اهللا-وكانت هلم آراء كثرية ختالف كما قلنا آراء أيب حنيفة 
علماء األحناف هل تعترب أقوال هؤالء التالميذ من املذهب؟ طبعا إمام املذهب هو أبـو  

طيب تالميذه وقد خالفوه يف املسائل هل تعترب أقواهلم من املـذهب   -رمحه اهللا-نيفة ح
  احلنفي؟
، وهذه أقوال ختالف -رمحه اهللا-ال ألن إلمام املذهب هو أبو حنيفة : بعضهم قال 

تعترب من الذهب وتنسب إىل املذهب ملـاذا؟  : وبعضهم قال -رمحه اهللا-أقوال أبو حنيفة 
إذا احلديث فهـو مـذهيب   : كان يقول -رمحه اهللا-ا عن دليل وأبو حنيفة ألا إمنا قالوه

وكان يأخذ مبا جاء يف القرآن والسنة، وما دام ذلك كذلك فإن أقوال تالميذه تنسب إليه 
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وهذا الذي صار عليه كثري من علماء األحناف، وهم متفقون مجيعـا علـى أن   
  .لذي وقع فيه اخلالف بني علماء احلنفيةأقواهلم معتربة لكن هل تنسب إىل املذهب؟ هذا ا

؟ والناظر يف هذه املسـألة  -رمحه اهللا-تبقى عندنا قضية كيف جمع فقه أبو حنيفة  
  :مر بثالث مراحل -اهللا عز وجل رمحه-جيد أن مجع فقه أيب حنيفة 

من عصر اإلمام إىل موت آخر تالميذه وهو احلسن بن زياد اللؤلئي : املرحلة األويل 
مل يؤلف كتابا يف الفقـه   -رمحه اهللا-من اهلجرة، اإلمام أبو حنيفة  ٢٠٤ويف سنة وقد ت

لكن كان يسأل فيفيت، فجمع تالميذه مسائله وكان أكثر تالميذه اهتماما بالكتابة حممد 
   .بن احلسن

؛ ألنه كـان  -رمحه اهللا-وهذا ما جعله مع صغر سنه أكثر من نقل فقه أيب حنيفة 
لعلم صيد وأن الكتابة قيد، والعلم شديد التفلت فيحتـاج إىل تقييـد   يقيد وال شك أن ا

فالتدوين والكتابة مهمة لطالب العلم، ولذلك كان اإلمام أمحد ولعل يأتينا شيء من هذا 
  .مع شدة حفظه ال حيدث إال من كتابه ويأمر أال حيدث إال من الكتاب

ظ ولذلك كان يكتـب وال  أيها اإلخوة كان شديد احلف -رمحه اهللا-اإلمام أمحد  
حدثنا وكيع ويذكر، حـدثنا  : يذكر الرؤوس ال يذكر من حدثه وإذا قرأ من كتاب قال

   .فالن ويذكر فهو شديد احلفظ
ولكن مع ذلك كان ال حيدث إال من كتابه وكان يأمر أال حيدث إال من الكتـاب،  

والتعليم مـن   ولذلك طالب العلم ينصح بأن حيرص على الكتاب تقييدا وعلى التدريس
  .الكتاب وهذا ليس عيب يف طالب العلم أبدا بل هو أضبط للعلم تلقيا وإمساعا

-فكان حممد بن احلسن يعتين بالكتابة والتدوين فكان يقيد أجوبة اإلمام أيب حنيفة 
فألف كتبا تعرف عند األحناف بكتب ظاهر الرواية وهي الكتب الثابتة عـن   -رمحه اهللا

ثبوتا ال يشك فيه منها بل أشهرها املبسوط الذي يسمى باألصل واجلامع  حممد بن احلسن
  .الصغري واجلامع الكبري
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وهناك كتب دون هذه الكتب حملمد بن احلسن منها اجلرجاميات ويقال إنه مجعها  
يف جرجان وهي دون كتب ظاهر الرواية، كما أن أبا يوسف كتب بعض الكتب منـها  

 -رمحه اهللا-مجعوا مسائل أيب حنيفة  -رمحه اهللا-ميذ أيب حنيفة كتاب اآلثار والنوادر فتال
يف كتب فحفظت ملن بعدهم، يعين املرحلة األوىل نستطيع أن نسميها مبرحلة مجع املسائل 

  .-رمحه اهللا-مجعت مسائل أيب حنيفة 
من اهلجرة، من بعـد   ٧١٠من اهلجرة إىل سنة  ٢٠٤متتد من سنة : واملرحلة الثانية

-، ويف هذه املرحلة نشر مذهب أيب حنيفـة  -عز وجل- -رمحه اهللا-أيب حنيفة تالميذ 
-يف األمصار، واهتم فقهاء املذهب احلنفي بالتعليل والتدليل ألقوال أيب حنيفة  -رمحه اهللا
فزادوا األدلة والتعليل مع املعارضة بني أقوال أيب حنيفة وأقـوال   -عز وجل- -رمحه اهللا

  .فيها والتدليل لكلتالميذه اليت خالفوه 
من اهلجرة إىل يومنـا، وهـذه    ٧١٠وهي متتد من سنة : مث جاءت املرحلة الثالثة 

املرحلة استقر فيها املذهب وظهر فيها اجلمود وإن كان فيها بعض احملققني كابن عابدين، 
ابن عابدين يا إخوة بالنسبة للمذهب احلنفي كما قلنا يسمى خبامتة احملققني ولـه عنايـة   

حرير األقوال والتدليل هلا والترجيح، ومما ظهر يف تأليف ابن عابدين أنه رمبا نقل قولًا يف بت
   .مذهب األحناف عن غري األحناف يعين رمبا مل جيد املسألة يف كتب األحناف

لكن جيد أن عاملًا من العلماء نقل القول عن األحناف فيثبت هذا القول من ذلك أنه 
وهو ثبـت  : قال -رمحه اهللا-حناف عن شيخ اإلسالم ابن تيمية فيه مسألة نقل قولًا لأل

فيعتمد على عزوه للمذهب، ولرمبـا  ) ثبت ثقة -رمحه اهللا-يعين شيخ اإلسالم بن تيمية (
خالف القول املشهور يف املذهب إىل غريه للدليل، هذه املراحل الثالث هي املراحل الـيت  

  .-محة واسعةعز وجل ر رمحه اهللا-مر ا فقه أيب حنيفة 
إىل ثاين األئمة والدة وهـو   -رمحه اهللا عز وجل-عن أيب حنيفة  ننتقل من الكالم 

صلى اهللا -هو إمام دار اهلجرة إمام مدينة رسول اهللا  -رمحه اهللا عز وجل-اإلمام مالك 
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يف زمنه وهو مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي احلمريي  -عليه وسلم
   .من أنس بن مالك العكس مالك بن أنس وجيتمعان يف أمر املدين، امسه قريب

وهذه األمور مما تعني طالب العلم على الضبط مالك بن أنس اإلمام ولد يف السـنة  
من اهلجرة على الراجح من أقوال أهل  ٩٣اليت مات فيها أنس بن مالك الصحايب يف سنة 

لكن األرجح أنه ولد  ٩٧سنة  وقال بعضهم أنه ولد ٩٤العلم، قال بعضهم أنه ولد سنة 
  .من اهلجرة ٩٣سنة 

أصله من اليمن ونزحت أسرته إىل املدينة وقد حفـظ   -رمحه اهللا-اإلمام مالك و 
القرآن يف صغره كعادة األئمة والعلماء يف الصدر األول العناية بالقرآن، وما أحوجنـا أن  

ذر لنا حىت لو أن الواحد منها نرجع إىل هذا املنهج أن نعتين بالقرآن يف طلب العلم وال ع
جيعل على نفسه أنه حيفظ يف كل يوم ثالث آيات حفظًا متقنا، فإن العناية بالقرآن أصل 

   .العلم وأصل تزكية القلوب
-وطالب العلم حيتاج إىل العلم واألدب وال بد من األمرين وأصل ذلك كتاب اهللا 

قرآن يف صغره وطلب العلم وهـو  حفظ ال -رمحه اهللا-فاإلمام مالك ، -سبحانه وتعاىل
ورحم علماء املسـلمني   -رضي اهللا عنهما-صغري وانتفع نفعا كبريا بنافع موىل ابن عمر 

  .واستفاد منه فائدة عظيمة
إمام يف السنة وإمام يف احلديث وإمام يف الفقـه أمجـع    -رمحه اهللا-اإلمام مالك و 

يف الفقه بال مدافعة، وعلى أن قوله معترب العلماء على جاللته وعلى إمامته، وعلى أنه إمام 
رمحـه  -بعني يشبه مالكًا اإنه مل يوجد يف املينة عامل بعد الت: يف اخلالف وقد قال العلماء

  .-اهللا
وقد اتفق علماء اإلسالم الذين أدركوا مالكًا أو جاءوا بعده على الثناء على هـذا   

-مالك بن أنس سالت دموعه وبكـى  ملا أُخرب مبوت  -رمحه اهللا-اإلمام، محاد بن زيد 
لقد كان من الدين مبكان، فهـو  ) مالك بن أنس(يرحم اهللا أبا عبد اهللا : وقال -رمحه اهللا
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كان إماما يف علوم املسلمني، وهكذا هم علماء أهل السنة إذا بلغهم خرب مرض عامل من 
  .بيح األرضعلماء أهل السنة آملهم ذلك؛ ألم يعلمون أن علماء أهل السنة هم مصا

ولذلك من العالمات اليت يتمايز ا أهل البدع وينفضح فيها أهل البدع ويتبني ا  
أهل السنة أوقات مرض علماء أهل السنة، فإنك جتد أهل السنة حىت لو كان بينهم وبني 
العامل الذي مرض من أهل السنة نوع خالف سائغ إال أم يتأملون عند يبلغهم نبؤ مرضه 

ويظهرون حمبته، أما أهل البدع فإذا مرض عامل من علماء أهل السنة أظهروا  ويدعون له
الشماتة ولرمبا ظن اجلبان أن هذا العامل ملرضه أنه ال يستطيع أن يرد عليه فيشكر عن أنيابه 
ويكتب عنه زورا أو يذمه مبا هو مدح يف احلقيقة، وهذه املواقف تكشف لنا أهل البـدع  

لعامل من أهل السنة يف كل ما يقول؛ ألن الواجب كما سـيأتينا إن  ليس شرطًا أن توافق ا
شاء اهللا لزوم احلق بدليله حيثما ظهر، لكن حب أهل السنة لعلماء أهل السنة ال ميكن أن 

  .خنتلف فيه وإمنا يفرح مبرض عامل من أهل السنة مرضى القلوب
مل يتمالـك   -رمحه اهللا-ز ملا بلغه نبأ وفاة الشيخ ابن با -رمحه اهللا-ولذلك األلباين 

نفسه وسالت دموعه وترحم على الشيخ ابن باز وأثىن عليه وذكر فضله، هكذا هم أهل 
السنة حىت وغن اختلفوا يف مسائل بناًء على ما يظهر هلم من الدليل ال من اهلوى والتشهي 

عيينة  فليس هذا عند أهل السنة، فإم يترامحون ويتواصلون وحيب بعضهم بعضا، قال ابن
مالك عامل أهل احلجاز وهو حجة زمانه وقال الشافعي وهو مـن أذكـى   : اإلمام الكبري

وتلميذ حملمد بن أيب احلسن تلميذ اإلمام مالك تالميذ اإلمام مالك، اإلمام الشافعي تلميذ 
رمحـه  -أيب حنيفة اإلمام وسيأتينا يف ذلك إن شاء يف ذلك إشارة إىل أن هذا أثر يف فقهه 

  .محة واسعةر -اهللا
إذا ذُكر العلماء فمالـك الـنجم،   : عن اإلمام مالك -رمحه اهللا-يقول الشافعي  

ألنه  ؛ما احد أمن علي من مالك بن أنس: والنجم معناه الذي له املقام األعلى وقال أيضا
ما رأيـت  : أخذ عنه العلم وقال ابن مهدي عبد الرمحن بن مهدي اإلمام املعروف يقول

   .بن أنسمالك  اإلمامأعقل من 
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يا أبا عبد اهللا رجل يريد أن حيفظ حديث رجل واحـد  : وقيل لإلمام أمحد
ما قال أنـا  ) حيف حديث من؟(حبديث من ترى له ) يريد أن حيفظ عن إمام واحد(بعينه 

  .حيفظ حديث مالك: رويت أحاديث كثرية قال
إخوة يف املدينة  يااإلمام مالك تأهل للفتيا وله إحدى وعشرون سنة، اإلمام مالك و 

مع العلماء األئمة تأهل للفتيا وهو ابن إحدى وعشرين سنة بعد أن شهد لـه العلمـاء   
يرى أنه ليس كل من أحب أن جيلـس للحـديث   اإلمام مالك اإلثبات أنه أهل، وكان 

والفتيا جلس حىت يشاور فيه أهل الصالح والفضل وأهل اجلهة للمسجد فإنه رأوه أهلًـا  
ا إىل هذا زمن اخلفافيش الذي يظهر به أناس يف املواقـع اإللكترونيـة   جلس، وما أحوجن

ويتصدرون لقضايا األمة من غري أن يشاوروا أهل العلم والفضل وأن يشهد هلم أهل العلم 
والفضل، بل يشهد بعضهم لبعض مما أدخل الضرر على األمة يف زماننا وعلـى الـدعوة   

  .والسيما الدعوة السلفية
ليس كل من أحب أن جيلس للحديث والفتيا جلس حىت : كان يقولاإلمام مالك  

يشاور فيه أهل الصالح والفضل؛ يعين أهل العلم وأهل اجلهة من املسجد هل يرونه أهلًا 
اإلمام مالك ذلك بنفسه يقول  -رمحه اهللا-لذلك فإنه رأوه أهلًا لذلك جلس، وقد فعل 

حىت سألت من هو أعلم مين هل تراين ) اجللوس للتدريس(ما أجبت للفتوى : -رمحه اهللا-
) أمراين بأن أفيت الناس(موضعا لذلك؟ سألت ربيعة وسلت حيىي بن سعيد فأمراين بذلك 

: -رمحه اهللا-وقال ) ما كنت أفيت وال أجلس(كنت أنتهي : فلو وك؟ قال: قال له حمدثه
  .ما جلست إال بعدما شهد يل سبعون

بار هل هو أهل لذلك فلما أمروه أفىت ويف اجللـوس  يعين يف الفتيا سأل األئمة الك 
للتعليم ما جلس حىت شهد له سبعون من أهل العلم والفضل يف املدينة أنه أهل لـذلك،  
هكذا كان العلماء يقدرون العلم ويعرفون عظم شأنه وأثره يف األمة ما كانوا يستسهلون 

رمحـه  -اإلمام مالك ين جلس العلم ويرون بابه قصريا لكل أحد، يف سن احلادية والعشر
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للتدريس وكانت له حلقة يف املسجد وأقبل عليه الناس حىت كانت حلقته أكرب من  -اهللا
  .حلقة نافع شيخه وذاك فضل اهللا يؤتيه من يشاء

والعلماء يفرحون بانتشار العلم وال يبحثون عن جمدهم الشخصي أحد من يسمون 
دعوا كـل  : واه فقاليت بعجائب يف فتأيس نه ألنبالدعاة ذهب إليه طالب العلم ينصحو

واحد يبين جمده بنفسه، هكذا هم القوم يبحثون عن أجمادهم عن مجاهرييتهم وما هكـذا  
كان السلف والعلماء على هذا يريدون انتشار احلق وظهور احلق على أيديهم أو علـى  

يما ومع ذلك أيدي غريهم من أهل احلق، نافع شيخ مالك وفد انتفع مالك بنافع نفعا عظ
ملا جلس للتدريس يف املسجد كانت لنافع حلقة، فأصبحت حلقة مالك أكرب من حلقـة  

  .نافع وما أثر بينهما شيء
يف أول األمر يف الروضة تعرفون أن القرب أدخل يف توسعة اإلمام مالك وكانت حلقة 

يف الروضة  يف تدريسه جيلس -رمحه اهللا-اإلمام مالك فكان اإلمام مالك املسجد يف زمن 
حـدثين  : مث يضرب على القـرب يقـول  : جبوار القرب حىت أنه أحيانا كان يقول باإلسناد

  .صاحب هذا القرب
صلى -من أدبه ال يرى رفع الصوت بالعلم يف مسجد الرسول  -رمحه اهللا-وكان  

 -صلى اهللا عليه وسلم-، طبعا ال شك أنه من األدب يف مسجد الرسول -اهللا عليه وسلم
لكـن   -رضوان اهللا علـيهم -يرفع الصوت فيه وهذا أمر معروف من زمن الصحابة أال 

صلى اهللا -من شدة أدبه كان ال يرى رفع الصوت بالعلم يف مسجد الرسول اإلمام مالك 
لو جعلت ممليا، اململي يا إخوة يقوم : ، ولذلك ملا كثر الناس يف حلقته قالوا-عليه وسلم

بإمساع الناس كالم الشيخ، أىب أن يرفع الصوت يف مسـجد   مقام امليكروفون اليوم يقوم
  .ولو للعلم -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

مث ملا كثر عليه الناس انتقل حبلقته إىل بيته حىت يتسع لطالب العلم واستقرى بيتـا   
مع جاهه وعلمه وإمامته ما ملك بيتا حىت مات كان  -رمحه اهللا-اإلمام مالك واسعا، و
واستكرى بيتا واسعا ليتسع لطالب العلم وأتى مبملي يف بيته ميلي  ، بيت بالكراءيعيش يف
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، وقد كان املوطأ -رمحه اهللا رمحة واسعة-ألنه خرج من املسجد  ؛ويرفع الصوت
  .يعرض عليه عرضا ومل يكن يأذن لكل أحد بالقراءة عليه وإمنا خيتار

الشافعي كان قد حفظ املوطأ وهي يقول الشافعي؟ قرأت املوطأ على مالك، طبعا  
صغري سيأيت إن شاء اهللا، قدم على مالك وهو حيفظ املوطأ وهو أيضـا فصـيح حسـن    

قرأت املوطأ على مالك ومل يكن يقرأ على مالك إال من قد فهـم العلـم   : الصوت قال
الشافعي اإلمام مالك وكان ممن قرأت على اإلمام مالك وجالس أهله، ما كل أحد يقرأ 

   .-عز وجل-أيت قصته إن شاء اهللا وست
وقد روي عنه احلديث وهو شاب طري ال زال صغريا وازدحم عليه طالب العلم، 
وهذا ينبهنا إىل قضية يا إخوة وهي أن األكابر يف ديننا هم من كربهم العلم، وقد جيتمـع  

التوحيـد  يف شخص الصفتان فهو املقدم يكون كبريا يف سنه كبريا يف علمه يف السنة يف 
ورب كبري يف سنه ال يعد من األكابر من ضعف عقله وهزل علمه ومل ينفع األمة فإنه وإن 
كان كبريا يف سنه فإنه ليس من أكابر األمة، ومن كرب علمه وحسن ونفع األمة مبا يأيت به 

  .من العلم فهو كبري وإن كان صغري السن
عـز  -كابر األمة ونفـع اهللا  وهو يف أوائل العشرينات كان من أاإلمام مالك هذا 

رمحـه  -اإلمام مالك يعظم العلم ويزداد تعظيمه للحديث  -رمحه اهللا-به وكان  -وجل
كما قلنا كان إماما يف الفقه إماما يف احلديث فكانوا الطالب يستأذنون عليه فكان  -اهللا

وخـاض   يسأهلم أو يأمر من يسأهلم عن حاجتهم من العلم، فإن أرادوا الفقه خرج إليهم
   .معهم يف املسائل، أما إن أرادوا احلديث فإنه له شأن آخر

كان يغتسل ويتطيب وبتبخر ويلبس أحسن ثيابه مث خيرج للنـاس   -رمحه اهللا-فإنه 
وجيلس على املنصة يف بيته، واملنصة من نص الشيء إذا ارتفع ومما يسمى منصة العـروس  

س على املنصة إال إذا حديث حبـديث  اليت جيلس عليها وسط الناس عالية، وكان ال جيل
  .-صلى اهللا عليه وسلم-تعظيما حلديث رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
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وكان إذا قُرئ عليه احلديث ال يتحرك وال يعبث بلحيته وال يلتفت بيمينه وال مشاله  
يه، وكان حىت يفرغ من القراءة عل -صلى اهللا عليه وسلم-من تعظيم حديث رسول اهللا 

حيب التدبر يف العلم أكثر من كثرته؛ ألن الكثرة أحيانا يا إخوة تضر وتغر قد  -رمحه اهللا-
أنا من تالميذ فالن وقـد  : يأيت طالب علم فيقرأ على شيخ كتابا قراءة شريعة فيغتر يقول
يقرأ عليـه يف   -رمحه اهللا-قرأت عليه كتاب كذا والغرور داء قاتل لطالب العلم فكان 

الس الواحد القليل وال يكثر وعندما قرأ بعضهم املوطأ يف أربعني يوما وهذه حالة نادرة 
كتاب ألفته يف أربعني سنة أخذمتوه يف أربعني : قال هلم -رمحه اهللا-اإلمام مالك يف تعليم 

 -رمحـه اهللا -اإلمام مالـك  يوما قلما تتفقهون فيه، كتاب ألفته يف أربعون سنة، وكان 
  .املوطأ دائما وحيذف منه ويضيف إليهيراجع 
كتاب ألفته يف أربعني سنة تأخذوه يف أربعني يوما قرأمتوه يف أربعني يومـا  : يقول 

كان يرى التـدبر   -رمحه اهللا-قلما تتفكرون فيه، قلما حيصل لكم الفقه من قراءته؛ ألنه 
ا بالتأنيب وإمـا  وكان يعظم العلم جدا حىت أنه كان يؤدب من خطئ يف طلب العلم إم

فسـأله عـن   اإلمام مالـك  بغريه قد يصل األمر إىل السجن، ابن مهدي كان ميشي مع 
كنت يف عيين أعظم من هذا وأجل من هذا : وقالاإلمام مالك حديث وهو ميشي فانتهره 

فلمـا دخلنـا   : وأنا أمشي؟ قال -صلى اهللا عليه وسلم-تسألين عن حديث رسول اهللا 
قد أدبناك يعين مـا  : ه تباعدت عليه؛ ألنه ظن أنه غضب عليه قالالس وجلس يف جملس

  .غضبنا عليك وهجرناك لكن أدبناك
وذُكر أن قاضيا سأله عن مسألة فأجابه مث سأله عن مسألة أخرى فأجابه مث سأله عن 
مسالة أخرى فرأى أنه يستكثر من املسائل؛ يعين هذا تكثر يف املسائل وليس مـن بـاب   

هـو  : يا أبا عبد اهللا إمنا هو قاضي املؤمنني؟ قال: ه، فأمر بسجنه حببسه قالواالتعلم والتفق
أوىل أن يؤدب فكلموه حىت عفا عنه، وسأله قاض عن حديث وهو واقف فأمر حببسـه  

ينتقي لطالبه وال حيدثهم  -رمحه اهللا-فحبس يوما كاملًا وهذا من تعظيمه للعلم، وكان 
ا ينفعهم حىت أنه عندما مات وجدوا يف بيته سبعة صناديق بكل ما علمه وإمنا ينتقي هلم م
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كبرية مليئة باألوراق بظهورها وبطوا فيها أحاديث رواها عن شيوخه مل حيدث 
طالبه منها بشيء، سبع صناديق أكثرها عن الزهري عنده مليئة باألوراق مكتوبة بظهورها 

  .وبطوا ملا فتشوها وجدوا أنه مل حيدثهم منها بشيء
وهذا معلوم أن ما حدثهم يغنيهم عنها وليس من باب كتم العلم يف شيء، وإمنا من  

يف املوطأ اعتىن بكل اإلمام مالك باب انتقاء ما ينفع الطالب ويغنيهم عن غريها، ولذلك 
: األحكام مل يكتب كل ما رواه وإمنا اعتىن بأصول األحكام الكلية، ولذلك قال الشافعي

سمائة كلها عند مالك إال ثالثني حديثًا، ومن األمـور الـيت   أصول األحكام نيف ومخ
ال حول وال قوة إال بـاهللا  : أنه كان ال يفيت حىت -رمحه اهللا-اإلمام مالك اشتهرت عن 
صاحب سنة واملقصود بالسنة عند املتقدمني اإلمام مالك وكان  -عز وجل-فيستعني باهللا 

ظيمة يف عقيدة السلف الصاحل رضـوان اهللا  العقيدة، فكان إماما يف السنة وله عبارات ع
  .أهل األهواء بأس القوم ال يسلم عليهم واعتزاهلم أحب إيل: عليهم وكان يقول

اإلميان قول وعمل وهذا أطبق عليه أهل السنة علـى أن  : يقول -رمحه اهللا-وكان  
ـ   : ولحقيقة اإلميان قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باجلوارح واألركان، وكـان يق

من قال القرآن خملوق يوجع ضربا ويحبس حىت يتوب وفيه أن : القرآن كالم اهللا ويقول
أهل البدع عند السلف يعذرون، فكيف بأهل البدع الذين يضرون مبصاحل األمة العامـة  

  كيف بأهل البدع الذين يضرون مبصاحل البالد اليوم؟ 
ذلك فمن ثبت عنه أنه يضـر   ال شك أم أهل ألم مينعوا ويعذروا إن احتيج إىل

األمة ويأيت بالبدع الضارة مبصاحل األمة، فإن لويل األمر أن مينعه وله أن حيبسـه ولـه أن   
تقريرا بينا يف جمموع الفتـاوى   -رمحه اهللا-يعذره وقد قرر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ضربا ويحـبس  من قال القرآن خملوق يوجع : يقول -رمحه اهللا-اإلمام مالك وهذا قول 
  .حىت يتوب

اهللا يف السماء ومن مجيل فقهه يف باب االعتقاد، ومجيل : يقول -رمحه اهللا-وكان  
نعم : استدالله يف باب االعتقاد أنه سئل عن املؤمنني هل ينظرون إىل اهللا يوم القيامة؟ قال
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هـذا يف  : المث ق] ١٤٣:األعراف[﴾لَن ترانِي﴿: بأعينهم هاتني، مث ذكر قول اهللا ملوسى
ألا دار فناء فإذا صاروا إىل دار البقاء نظروا مبا يبقـى  ) مث امسع إىل التعليل العظيم(الدنيا 

يف الدنيا ال يسـتطيع  : إىل ما يبقى، ففرق بني الدنيا واآلخرة ذا االستدالل اللطيف قال
   .املخلوق أن يرى اهللا

يف الدنيا؛ ألا دار فناء فإذا صـاروا   ﴾لَن ترانِي﴿وهلذا قال اهللا ملوسى عليه السالم 
إىل دار البقاء وسلموا من الفناء نظروا مبا يبقى بأعينهم اليت لن تفىن بعد ذلك إىل ما يبقى 

  .، وهذا من لطيف الفقه ولطيف الفهم يف باب االعتقاد-سبحانه وتعاىل-وهو رم 
السنة، ومن عباراتـه   كان إماما يف -رمحه اهللا-اإلمام مالك وهذا يدلك على أن  

أنه ال ينبغي اإلقامة يف أرض يكون العمل فيها بغري احلق والسب : املنهجية العظيمة أنه قال
   .للسلف، منهج العلماء واألئمة تعظيم السلف وإجالهلم

يرى أنه ال ينبغي إلنسان أن يقيم يف أرض يسـب فيهـا   اإلمام مالك ولذلك كان 
من الصحابة ومن بعدهم، ولذلك من مقامات العـزة أن  السلف الصاحل رضوان اهللا عليه 

ينتصر طالب العلم للسلف وأال يرضى بسبهم بل يذب عن أعراضهم كمـا ال يرضـى   
بسب علماء أهل السنة بل ينتصر هلم ويذب عن أعراضهم، وليس هذا من التعصـب يف  
شيء بل هو من نصرة احلق أن تكون عندك غريه على أهل احلـق وأال ترضـى بسـب    

والنصـح   -رضوان اهللا عليهم-السلف وال سب من يسريون على طريق السلف الصاحل 
  .للجميع
وجعله العلماء أصـلًا يف   -رضوان اهللا عز وجل عليه-اإلمام مالك ومما جاء عن  

الـرحمن علَـى الْعـرشِ    ﴿يا أبا عبد اهللا : توحيد األمساء والصفات أنه جاء رجل فقال
  استوى؟ كيف ]٥:طه[﴾استوى
فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته مث نظر إىل األرض وأطـرق طويلًـا    

الكيف منـه  : وأخذ ينكت بعود يف بده حىت عاله العرق، مث رفع رأيه ورمى العود وقال
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غري معقول واالستواء منه غري جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنـه بدعـة   
  .وأظنك صاحب بدعة وأمر به فاُخرج

ذه األصول العظيمة الكيف منه اإلمام مالك الرجل سأل كيف استوى فأجابه  هذا
 ؛غري معقول يعين أن اهللا مل يعلمنا كيف استوى، وذلك يدلنا على أن خرينا أال نعلم ذلك

ألن عقولنا أقصر من أن تدرك ذلك، واألصل الوقوف عند النص واالستواء منـه غـري   
وم باألدلة نقلًا ومعناه يف العربية ظاهر ال جيهلـه عـريب،   جمهول نقلًا ولغة، فاالستواء معل

استوى يعين عال واستقر وارتفع كما فسره السلف وكما تدل عليه العربية، واإلميان بـه  
  .واجب اإلميان باالستواء واجب ومبعناه واجب

فيجب على املسلم أن يؤمن باالستواء وأن يؤمن مبعناه املعلوم على ما يليق جبـالل   
، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة؛ ألنه ليس من طريق السابقني -سبحانه وتعاىل- اهللا

وأظنك صاحب بدعة ويف هذا أن من أظهر البدعة ظُن به أنه من أهل البدع، من أظهـر  
قول أهل البدع أو قال ما هو بدعة فإنه من األوىل أن يظن به أنه من أهل البدع وهـذه  

  .مطريقة مسلوكة عند أهل العل
سن رسول : (يأمر بلزوم السنن ومن هذا أنه قال -رمحه اهللا-اإلمام مالك وكان  

ووالة األمر بعده سننا األخذ ا أتباعا لكتاب اهللا واستكمال  -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
لطاعة اهللا وقوة على دين اهللا ليس ألحد تغيريها وال تبديلها وال النظر يف شيء خالفهـا،  

 ا فهو منصور ومن تركها اتبـع غـري سـبيل    من اهتدى ا فهو مهتد ومن استنصر
   .)املؤمنني

والة  -صلى اهللا عليه وسلم-هذا منهج هذا طريق العلماء الربانيني سن رسول اهللا 
األمر من بعده اخللفاء الراشدون سننا األخذ ا إتباعا لكتاب اهللا؛ ألن اهللا أمرنا أن نأخذ 

واستكمالًا لطاعة اهللا وقوة على دين اهللا، و ليس  -لى اهللا عليه وسلمص-مبا جاء به حممد 
  .ألحد تغيريها وال تبديلها وال النظر يف شيء خالفها
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وهذه قضية مهمة جدا ما عمل به السلف ومضى به عملهم فهو من الشـرع ال   
جيـوز   جيوز تغيريه، ما عمل به اخللفاء الراشدون ومضى به العمل فإنه من شـرع اهللا ال 

رضي اهللا -تغيريه وال النظر فيما خالفه، وهذه قضية منهجية يف الدراسة العلمية، عثمان 
زاد اآلذان الثاين للجمعة وهي سنة سنها هذا اخلليفة الراشد واستقر عليها األمـر   -عنه

  .والعمل
ذهبت فائدا، نعـم أن  : ننظر يف املسألة أو يقول: فليس ألحد اليوم أن يأيت ويقول

لب إعادا إىل ما كانت عليه يف زمن عثمان نعم؛ ألن بعض الناس جعـل األذانـني   نط
قريبني من بعض فأذهب هذا الفائدة من اآلذان الثاين هنا أو من اآلذان األول هنا نطالب 

  .بأن يعود األمر كما كان حبيث يكون هناك فاضل زماين تتحقق به الفائدة
يف املسألة ويطالب بإلغاء اآلذان الثاين يف اجلمعة ننظر : أما يأيت إنسان اليوم ويقول 
ما أحدثه عثمان رضي اهللا عنه سنة والنيب : ، نقول-رضي اهللا عنه-أحدثه عثمان : يقول

من يعش منكم بعدي فسريى اختالفًا كثريا فعليكم بسنيت «: قال -صلى اهللا عليه وسلم-
تدخل نفسك يف األمور اليت استقر عليها فمن الفقه أال  )١(»وسنة اخللفاء الراشدين املهديني

مضى ا العمل وال تثار بني الناس، بل ال ينظر  -رضوان اهللا عليهم-عمل السلف الصاحل 
   .فيما خالفها فهي احلق والسنة

من اهتدى ا فهو مهتد ومن انتصر ا فهو منصور، السنة نصرة ما متسـك  : قال
موته، ولذلك يا إخوة إذا نظرنا يف التاريخ جنـد أن  أحد بالسنة إال نصر يف حياته أو بعد 

  .الذين يبقون يف األمة هم علماء السنة وإن غلبهم يف الظهور غريهم يف زمنهم
يف زمن اإلمام أمحد كان هناك أمحدان أمحد السنة وأمحد البدعة مل يوافق امسه أمحد  

بن أيب دؤاد وكانـت  ؤاد، كان الظهور يف ذلك الوقت ألمحد بن حنبل وأمحد بن أيب د
القوة معه وابتلى اهللا عباده مبا شاء مث مضى الزمن، اليوم األمة كلها تعرف إمام أهل السنة 

                                                
  .)٩٥(سنن الدارمي ) ٤٦٠٧(سنن أيب داود ) ٤٢(بن ماجة يح اصح )١(
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وذاك الذي كانت له املكانة ال يعرف إىل يف قرب  -رمحه اهللا-اإلمام أمحد بن حنبل 
  .التاريخ يف بطون الكتب وال تعرفه األمة

ة مع من ال يعرف بسنة، وال توحشنك القلة ولذلك يا طالب العلم ال يغرنك الكثر 
مع متسكك بالسنة فإما النصر ملن متسك بالسنة، والكسرة ملن خالف السنة وهللا حكمـة  
فقد تكون النصرة يف حياة صاحب السنة، وقد تكون بعد موته ولكن اليقني أن من متسك 

عون الوقـوف  بالسنن وانتصر ا فهو منصور، ولذلك مهما زخرف أهل البدع ال يستطي
أمام حجة صاحب السنة، ولذلك ال يستطيعون مواجهة صاحب السنة وإمنا يقاتلونه من 

  .وراء جدر بالكذب والبهتان والزور والتلفيق
ولكن إذا كنت على سنة فاعلم أن اخلري كله فيما أنت عليه ومن استنصر بالسـنة   

ومن تركهـا  : قال -عاىلسبحانه وت-فهو ناصر دينه  -عز وجل-فهو املنصور بإذن اهللا 
هـم   -صلى اهللا عليه وسلم-فقد اتبع غري سبيل املؤمنني، أن املؤمنني يف زمن رسول اهللا 

فمن ترك سبيلهم قد اتبع غري سبيل املـؤمنني   -صلى اهللا عليه وسلم-صحابة رسول اهللا 
  .لعلنا نقف هنا -رمحه اهللا عز وجل-اإلمام مالك وهذه من أمجل كلمات 
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متان األكمالن على املبعوث رمحةً للعاملني، وعلى آله وصحبه الصالة والسالم األ  

  ..أمجعني؛ أما بعد
رمحـةً واسـعة    -رمحه اهللا عز وجل– اإلمام مالكمع  اال زلنفمعاشر الفضالء   

  .وسائر علماء املسلمني، ورزقنا األدب معهم
ى طالب العلم أن يتـأدبوا  وينبغي عل اإلمام مالكمن األمور اليت تذكر يف سرية   

 -رمحه اهللا–عز وجل من شدة الورع يف الفُتية، فقد كان  -رمحه اهللا–ا ما عرف عنه 
عز وجل مع سعة علمه بأصول الفقه من جهة معرفته بالسنة، وأنه من احملدثني الكبـار،  

  .ومن جهة صحة أصوله، ومن جهة شهادة أهل العلم له بأنه أهلٌ؛ ألن يفيت
يد الورع عندما يسأل، فكان ال جييب إال بعلم، وإذا مل يعلم املسألة فإنه كان شد  

يقول ال أدري، وال مينعه مقامه من قول هذه اجلملة العظيمة، وكيف ال يكـون ذلـك   
، )أصيبت مقاتلهجنة العامل ال أدري إذا أغفلها : (وهو القائل -رمحه اهللا عز وجل–طريقه 

  .ال أدري وأال يغفل هذه اجلملة العظيمةلل أن يلزم زدرع العامل من ال
بل إذا سئل وهو مل يتحقق من املسألة ال يستحي من أن يقـول ال أدري؛ ألن    

مقصود اإلنسان أن يدل الناس على مراد اهللا عز وجل، فال جيوز له أن جيرأ على دين اهللا 
  .وال أن يفيت إال بعلم

عن مسألة، وذكر أم أرسلوه بن مهدي سأل رجلٌ مالكًا وقد قال عبد الرمحن   
يسأله عنها من مسرية ستة أشهر، مسرية ستة أشهر عن املدينة أرسله أهله من هذه املسافة 

  .البعيدة ليسأل اإلمام مالكًا عن هذه املسألة
فأخرب الذي أرسلك أنه ال علم يل ا، أنه ال : -رمحه اهللا– اإلمام مالكفقال له   

؟ يعين إذا مل تعلم وأنت اإلمام فمن يعلمها؟ فقـال مجلـةً   علم يل ا، قال ومن يعلمها
  .قال الذي علمه اهللا، الذي علمه اهللا: عظيمة
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والعلم كالرزق يقسمه اهللا عز وجل بني عباده، وقد جيهل عاملٌ مسـألة    
ويعرفها عاملٌ آخر، فما قال له هذه املسألة ال أظن أن أحدا يعرفها، أو إين ما دامـت ال  

  .وإمنا قال الذي علمه اهللا! أظن أن هناك رجلًا على األرض يعرفها أعرفها فال
لو شـئت أن  : "كما سيأيت إن شاء اهللا اإلمام مالكوقال ابن وهب من تالميذ   

أملئ ألواحي من قول مالك ال أدري لفعلت، مل يقلها مرة وال مرتني، يقول ابن وهب لو 
–ك ال أدري لفعلت من كثرة قولـه  شئت أن أملئ ألواحي اليت أكتب فيها من قول مال

  .ال أدري -رمحه اهللا
وقد ذكر أنه سئل عن أربعني مسألة، أو عن تسعٍ وثالثني مسألة فأجاب عـن    

ضربت لك أكباد اإلبل لتقول : ثالث أو أربع، مث قال يف البقية ال أدري، فقال له السائل
سألت مالكًا عن سـت   إن شئت فأذهب إىل السوق ونادي يف الناس: يل ال أدري، قال

  .وثالثني مسألة فقال ال أدري
     سأله السائل عن مسائل فأجاب عن ثالثة أو أربع، وقال يف البقيـة يف سـت

فأشـار  ! سافرت إليك سفرا بعيدا لتقول يل ال أدري: وثالثني ال أدري، فيقول له القائل
إن شئت : ينظر إليه، فقالإىل أنه يستوي عنده كالم الناس وال  -رمحه اهللا– اإلمام مالك

فأذهب إىل السوق أمام الناس، ونادي بصوتك سألت مالكًا عن ست وثالثني مسألة فقال 
  .ال أدري
–أولئك القوم قد أخلصوا هللا عز وجل، وكانت مراقبتهم هللا عز وجل وكـان    
إن هذا العلم دين فـانظروا عمـن   : حيثُ على األخذ عن الثقاة، فكان يقول -رمحه اهللا

أخذوا دينكم، العلم ليس قصصا تروى، وال جمالس يقضى ا الزمن، العلم طريق معرفة ت
الدين وإذا مل يكن العلم الذي يدرس طريقًا ملعرفة الدين وما يقتضيه الشرع؛ فإنه لـيس  

  .علما
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ومادام أن العلم دين فالبد أن يؤخذ عن الثقة حىت ال يضيع الدين، وهذا ما نراه   
ض الناس ال يسألون عن املفيت وإمنا يكفيهم أنه يفيت، فضاعت وضعفت ديانة اليوم فإن بع

  .بعض الناس ورقت أحواهلم
بعض الناس، بعض الرجال كان يعفي حليته، مث أصبح يسمع لبعض من يفتـون    

دون أن يعرف من هم من الناحية العلمية وامليزان العلمي، أو يقرأ يف اإلنترنت فبعـد أن  
  .أو أكثر وهو معفي للحيته، أخذ ميد يده إليها ويعبث ا قضى أبعني عاما

إن هذا العلم (وهذا أمر ظاهر اليوم سببه الغفلة عن هذه اجلملة العظيمة الشريفة   
البد أن يعرف املفيت بالعلم وأن يشهد له أهل العلـم  ) دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

  .ضاع الدين، ورق ديانة الناسبأنه أهل أن يفيت، وإال لو أخذنا من كل أحد ل
ال يؤخذ العلم عن أربعـة، ال  : "قوله -رمحه اهللا– مالكاإلمام ومن مجيل كالم   

سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إىل  :يؤخذ العلم عن أربعة
  ."هواه، ومن يكذب يف حديث الناس، وصاحلٍ عابد فاضلٍ إذا كان ال حيفظ ما حيدث به

سفيه يعرف بالسفه والطيش ويعلن سـفهه كـبعض   : ال يؤخذ العلم عن أربعة  
الذين يظهرون يف الفضائيات، ويظهرون السفه من بعض الكالم وبعض التصرفات اليت ال 
تليق بطالب العلم، وإمنا هي بالنسبة له سفه، فهذا ولو كان عاملًا ال يؤخذ عنـه العلـم،   

يتعامل، سفيه يتعامل هذا ال يؤخذ عنه العلم وال يرجتى منـه   فكيف إذا مل يكن عاملًا؟ لكنه
  .احلق

وصاحب بدعة، مبتدع يدعو إىل هواه ويدعو إىل بدعته، فكيـف إذا مجـع إىل     
، -صلى اهللا عليه وسـلم –ذلك أنه ينكر عن السنة فهو داعية هوى ومنفر عن سنة النيب 

  .فقطفهذا أقبح من صاحب البدعة الذي يدعوا إىل هواه 
ومن يكذب يف حديث الناس، من عرف بالكذب بني الناس ولـو مل يكـن يف     

رواية، ما يكذب يف الرواية ولكن عرف بالكذب بني الناس يف حديث الناس املعتاد، فإنه 
  .ال يرجى خري من كذاب
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وصاحلٍ عابد فاضل فيه ديانة، لكنه ال حيفظ ما حيدث به، ال حيفظ مـا    
علم مع ديانته وخريه وورعه ال يضبط العلم، فهؤالء ال يؤخذ عنهم حيدث به، ال يضبط ال

  !!العلم؛ ألن هذا يدخل اخللل العظيم، فكيف مبن اجتمعت فيه هذه األمور األربعة
فكان سفيها، وكان صاحب بدعةً يدعوا إىل هواه، وكان كـذابا، وكـان ال     

  . يضبط العلميضبط العلم حىت لو مل يكن صاحلًا، الصفة املقصودة أنه ال
كيف يؤخذ عنها العلم؟ ال شك أن هذا ال جيوز أن يؤخذ عنـه العلـم وال أن     

 -رمحه اهللا– اإلمام مالكيستفىت، وال أن ينسب كالمه إىل احلق والدين، فهذه كلمةٌ من 
يف ذاك الزمان، فكيف ذا الزمان الذي قل فيه الورع عند كثريٍ من الناس ورقـت فيـه   

  .ن اخلري موجودا حبمد اهللا عز وجلالديانة، وإن كا
ما تعلمت العلم إال لنفسي، ما : "قوله -رمحه اهللا– اإلمام مالكومن مجيل كالم   

  .تعلمت ليحتاج الناس يل، وكذلك كان الناس
ما تعلمت العلم إال "وهذه املسألة مهمة جدا لطالب العلم، : اإلمام مالكيقول   

يتعلمون لينتفعوا، يطلب العلم ال  -وان اهللا عليهمرض–هكذا كان السلف الصاحل " لنفسي
  .ليتكسب، وال ليسأله الناس وإمنا لينتفع هو، مث إذا حصل العلم أفاض مبا عنده على غريه

ما تعلمت، أنا ما تعلمت إال لنفسي، ما تعلمت العلم إال لنفسـي ومـا   : يقول  
 الذين أدركهم مـن  تعلمت ليحتاج الناس إيل ويدرس عندي، وكذلك كان الناس يعين

أهل العلم كانوا يتعلمون لينتفعوا، وهذا من أهم األمور لطالب العلم أن تتعلم ليزكـوا  
قلبك، ليصلح عملك، ليحسن سريك إىل اهللا عز وجل، مث إن شاء اهللا ورزقـك العلـم   

  .ونشرته فذاك نور على نور
الق، وقيل لـه  وضرب على مسألة اإلكراه على ميني الط -رمحه اهللا–بتلي اوقد   

بن أنس أقول إن من مل يعرفين فأنا مالك : ويقول أعلن عن نفسك بني الناس فكان ميشي
طالق املكره ال يقع، الذي حكم عليه بسببها وضرب بسببها، وقد تأثرت يده حىت كان 

  .إذا قام من الس محل يده األخرى، محل يده بيده األخرى -رمحه اهللا–
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كان يرسـل   -رمحه اهللا– اإلمام مالكل العلم لكون وهذا سبب ذكره بعض أه  
يديه يف الصالة، أن يده ما كان يقوى على وضعها إال أن حيملها محلًا فكان يرسل يديـه  

  .وهذه املسألة مسألة معروفة يف الفقه املالكي، وفيها كالم للمحققني من الفقهاء
ن، وإمنا كالم احملققـني  وقد أثبت احملققون من فقهاء املالكية ليس كالم املتأخري  

أن مذهب مالك هو القبض، وأن السدل الذي يتكلم عنه : كالقاضي عبد الوهاب وغريه
  .بعض املالكية ليس هو السدل مبعىن إرسال اليدين

أبتلي وضرب على هذه املسألة وكان له  -رمحه اهللا- اإلمام مالكأن : فالشاهد  
 روجه إىل الناس، بدأ يقلل خروجه إىل الناس يف آخر حياته فبدأ يقلل خ -رمحه اهللا–عذر

  .فكان يف أول األمر يصلي يف املسجد وينصرف وال يتبع اجلنائز
أول ما أصابه العذر كان يصلي يف املسجد، مث ينصرف مباشرة وال يتبع اجلنائز،    

صالة اجلماعة فكان يصلي يف بيته، وكان يصلي معه بعض الناس يف  -رمحه اهللا–مث ترك 
يف أول األمر، مث أشتد عليه األمر فترك صالة اجلمعة وأصبح ال خيرج من بيته لصالة  بيته

، يعين عندي عـذر ال أسـتطيع أن   "ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره: "اجلمعة وقال
  .أتكلم به
عنـد أهـل    -رمحه اهللا–ومع هذا فإن هذا مل يسقط من، أو ينقص من منزلته   

  .رمحةً واسعة -رمحه اهللا–العلم؛ ألنه كان معذورا 
سنة تسعٍ وسبعني ومائة من اهلجرة، فعاش سبع سنني من  -رمحه اهللا–وقد تويف   

عمره يف القرن األول، القرن املفضل األول، وعاش سنتني وسبعني سنة من عمره أو عاش 
  .تسعةً وسبعني سنة من عمره يف القرن الثاين املفضل

كيـف  : ، حيث سئل يف اليوم الذي مات فيهحمسنا الظن بربه -رمحه اهللا–مات   
إنكم ستعاينون غدا من عفو اهللا ما مل يكن يف حساب، إنكم : جتدك يا أبا عبد اهللا؟ فقال
أي يوم القيامة، ما مل يكن يف حساب، ومات يف ذلك اليوم : ستعاينون غدا من عفو اهللا

  .عز وجل -رمحه اهللا–
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احلمد هللا حىت يرضى، واحلمد هللا عند الرضا، واحلمد هللا بعد الرضا، واحلمد هللا على 
كل حال، ونعوذ باهللا من حال أهل النار وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شـريك لـه   

فى املختار صلى اهللا عليه وسلم الواحد القهار، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله النيب املصط
  .أضاء ار، ورضي اهللا عن آله األطهار وصحابته اخليارأظلم ليل أو  ما

  ..أما بعد
  !فمعاشر الفضالء

ف فيها رشنواصل جمالسنا يف هذه الدورة العلمية يف يومها الثاين؛ وهي الدورة اليت أَ
  .مبعاونة أهل العلم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة على نشر اخلري والدين والفقه

  .قاء طالب علْم من اإلمارات وضيوفهاوأتشرف فيها بل
مة اليت ال تقرأ وهي دورة علمية تأصيلية نوعية، نقرأ فيها جزًءا من تاريخ اُألمة، واُأل

تارخيها ال تحِسن حاضرها، فالتاريخ مليء بالفوائد والعبر، واخلري سلسلة ال تنقطع، وهي 
م إذا قرأت التاريخ ستجد له مثاالً يف تاريخ ة اليومعند املتقدمني أظهر، والشر الواقع يف اُأل

  .املسلمني وتعرف كيف كان املسلمون يتعاملون معه
أعالم من أئمة  نقف فيها على سير أئمة -مع كوننا نقرأ فيها التاريخ -وهذه الدورة

مة مت هلم اُألمة غاية التدقيق يف الفقه، وأمجعت اُألاإلسالم، وهم األئمة األربعة الذين سلَّ
  .يف الفقه على أم جمتهدون

ومن الوفاء حبقوق العلماء أن نبرِز فضلهم، وأن نذُب عن أعراضـهم، وأن نبـين   
  .املوقف احلسن منهم

ويف هذه الدورة نقف مع شيء من درر العلماء األئمة األعالم، كما نقف على أمور 
، وفقه املذاهب أو الفقهاء األربعة كما تأصيلية متس إليها احلاجة يف ما يتعلق بالفقه عموما

  .سيأتينا إن شاء اهللا عز وجل
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وكنا حبمد اهللا يف اليوم األول قد تكلمنا عن أول األئمة والدةً؛ وهو اإلمـام أبـو   
  .-رمحه اهللا عز وجل-حنيفة 

رمحه اهللا عز - بن أنس اإلمام مالكمث انتقلنا إىل الكالم عن ثاين األئمة والدةً؛ وهو 
  .-محةً واسعةوجل ر

  .-رمحه اهللا عز وجل-اإلمام مالك وبقي لنا بعض القضايا اليت تتعلق ب
  .-رمحه اهللا عز وجل- اإلمام مالكونبدأ بالقضية األوىل منها؛ وهي قضية أصول 

يشترك مع بقية األئمة يف األصول العامة اليت اتفق عليها  -محه اهللار-فاإلمام مالك 
  .هي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياسالعلماء، وعلى أا أصول؛ و

  .اتفق العلماء على أنه األصل، وأصل األصولالكتاب؛ 
  .اتفق العلماء على أا حجة، وأا أصلوالسنة؛ 

صلى اهللا عليه -اتفق العلماء على أنه حجة دالة على احلق، فإن أُمة حممد واإلمجاع؛ 
  .ال جتتمع على باطل ذ-وسلم

  .ق عليه، وإن خالف فيه من خالف من املتأخرين زمنا بالنسبة للسلفمتفوالقياس؛ 
خالف عند السـلف الصـاحل   فيه القياس يقال إنه أصل متفق عليه ألنه مل يعرف 

العمل به من زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ودلت عليه  :رضوان اهللا عليهم، بل املستقر
  .األدلة

 -محـه اهللا ر- اإلمام مالكه األصول العامة؛ كان واألئمة األربعة متفقون على هذ
بثالثة أصول يف فقهه؛ حيـث   -محه اهللار- اإلمام مالكيرجع إىل هذه األصول، واشتهِر 

انفرد ـا  : (كانت له عناية ا أعظم من غريه، حىت جعل ذلك بعض أهل العلم يقولون
  .عظمى ا فربزت يف فقهه، وهو يف احلقيقة مل ينفرد ا لكن كانت له عناية )مالك

  :وهذه األصول الثالثة هي
  .سد الذرائع -
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  .وإعمال املقاصد -
  .وعملُ أهل املدينة -

وهـذا أصـل    ؛أصل سد الذرائع يف فقههيعمل  -محه اهللار- اإلمام مالكفكان 
 عـز  وصلة إىل ما ال حيبـه اهللا مشرعي ال شك فيه؛ فإن األدلة دلّت على سد الذرائع الْ

  .وجل
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسد الذرائع، وهذا ظاهر جدا يف باب التوحيـد؛  

  .فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسد الذرائع اليت تؤدي إىل الباطل
سعة إعمال هذا األصل، وهذا ظاهر جدا يف فقه بِ -محه اهللار- اإلمام مالكوعرِف 
  .-رمحه اهللا عز وجل- اإلمام مالكاالً لسد الذرائع هو ؛ فأكثر األئمة إعماإلمام مالك

.. اإلمام الشـافعي  أو يليهما يف ذلك.. مث يليه يف ذلك اإلمام أمحد، مث يليه يف ذلك
  .اإلمام أبو حنيفة، وأقلهم إعماالً هو اإلمام الشافعي رحم اهللا اجلميع

  .وهذا أصل عظيم حيتاجه الفقيه
يعمـل احلكمـة    -محه اهللار- اإلمام مالكفكان ؛ إعمال املقاصد: واألصل الثاين
احلكَم (ـ يف زمنه وإمنا يعرف ب )املقاصد(ـ م، ومل يكن ذلك يعرف باملقصودة من احلُكْ

  ..يعملها اإلمام مالكفكان ، )واملعاين
مـن  ) مقاصد الشـريعة (ولذلك جتد أن أكثر الذين يعتنون مبا سمي بعد ذلك بـ 

وإن كان األمر عاما عند علماء املسلمني لكن علماء املالكية أكثر عناية مبا علماء املالكية، 
  ).مقاصد الشريعة(يسمى بـ 

محه ر- اإلمام مالكيظهر له جليا أن  اإلمام مالكومن راجع املسائل اليت سئل عنها 
تؤثر  »التباب املعام«؛ فإن »باب املعامالت«ظهر يف كان يعمل املقاصد، وهذا ي -اهللا

  .فيه احلكَم املقصودة كثريا
كَـم،  » باب املعامالت«يف  اإلمام مالكمسائل  وإذا راجعتل احلعموجدت أنه ي

ضي منعه، ولرمبا تتق.. فرمبا منع من شيء مل يرِد النص بِمنعه ألن احلكمة الشرعية تقتضيه
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ع ال تتوفر يف تلك الصورة، وهذا كثري أجاز صورة من الصّور ألن احلكمة الشرعية يف املن
  .اإلمام مالكيف فقه 

  عملُ أهل املدينة؛: واألصل الثالث
رمحه اهللا يفَسر كثريا من األحاديث على وفق عمل أهـل   اإلمام مالكحيث كان 

  .املدينة
كان مما يدل على أن أصله  ؛ما أدرك عليه الناس): عمل أهل املدينة(واملقصود بـ 

، يـذكر  )والعمل عندنا على هـذا : (رضوان اهللا عليهم، فكان يقول زمن الصحابةيف 
يعين ) والعمل عندنا على غري هذا: (، أو يقول)والعمل عندنا على هذا: (احلديث مث يقول

أن هـذا األمـر   : العمل عند أهل املدينة، وليس مراده أهل املدينة يف زمنه، وإمنا مـراده 
هو مستصحب لمن قبله إىل زمن صحابة رسول اهللا صلى اهللا معروف عند أهل املدينة، ف

  .عليه وسلم
وال شك أن عا، ال شكمل أهل املدينة ليس إمجاع.  

ل أهل املدينة مزية من جهة أم الوراث لصحابة مكان يرى لع اإلمام مالكولكن 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ل الكالوليس ماإلمام إبراز أن : م يف هذه األصول، ولكن مراديرادي هنا أن أُفَص
  .رمحه اهللا عرِف بالعناية يف مسائله ذه األصول الثالثة مالك

إىل فقه مالك املنتهى، فعامـة أرائـه   : (ولذلك الذهيب لَما ترجم لإلمام مالك قال
  ؛)مسددة، ولو مل يكن له إال حسم مادة احليل ومراعاة املقاصد لكفى

ي يسمع هذا الكالم يظن أن الذهيب مالكي، والذهيب شافعي، لكـن العلمـاء   الذ
  .يعرفون أقدار العلماء

إىل فقه مالك املنتهى، فعامة أرائه مسددة، ولو مل يكن له إال حسم مـادة  : (يقول
  ؛)احليل



 
 شبكة بینونة للعلوم الشرعیة ٥١ 

  
  .هذا سد الذرائع) حسم مادة احليل(

  .وحسم مادة احليل جزء من سد الذرائع
  ).ومراعاة املقاصد لكفى(

 اإلمـام مالـك  كيف كان : القضية الثانية يف جملسنا اليوم مما يتعلق باإلمام مالك
  يربي تالميذه؟

تالميذ، وذلك  -يف ما علمت -هو أكثر األئمة -رمحه اهللا عز وجل- اإلمام مالك
التدريس وهـو  قد جلس لإلفتاء و ؛كما تقدم معنا -رمحه اهللا عز وجل- الكًااإلمام مأن 

يف احلادية والعشرين من عمره، وأقبل الناس عليه وضربوا له أكباد اإلبل، ورحـل   شاب
ما يزيد على ستني  -رمحه اهللا عز وجل رمحةً واسعة-إليه كبار أهل عصره، وظل يدرس 

  ..عاما وهو يدرس والناس تقبِل على حلقته؛ فكان كثري التالميذ
رمحه - اإلمام مالكحسن التربية؛ فالناظر إىل سرية  -رمحه اهللا- اإلمام مالكوكان 
يعلم يقينا أنه كان يربي تالميذه على قبول احلق وعلى التزامه، وعلى ترك  -اهللا عز وجل

رأْي الرجل وإن كان إماما كبريا إذا ظهر أن رأْيه خيالف الدليل؛ فهذا ظاهر جلي يف سرية 
  .اهللا رمحه مالك اإلمام

؛ )كُلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إال صاحب هذا القرب: (فهو القائل تلك املقولة العظيمة
شري إىل قرب النيب صلى اهللا عليه وسلموكان ي.  

لِّم تالميذه أن كل عالعفكان يلَم مهما بي ومهمـا  لَغ من العلم ومهما برحغ من الت
لَبرذ من قوله ويؤخف يف تاريخ املسلمني من زمـن أيب بكـر   غ من الفضل يعرفال ي ،د

كله، بل من تكلّم يف العلم يخطئ  الصديق رضي اهللا عنه إىل يومنا هذا عامل أحاط باحلق
ويصيب، وهو مأجور على كل حال إن كان من أهله؛ فَكُلٌّ يؤخذ من قولـه ويـرد إال   

  .صاحب هذا القرب
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إنـه ال  : (التالميذ النابغني لإلمام مالك، حىت قيـل وهو من  -وقال معن بن عيسى

إمنا أنا بشر «: مسعت مالك بن أنس يقول: (يقول -)شيئًا إال ويكتبه اإلمام مالكيقول 
ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل مـا   أُخطئ وأُصيب، فانظروا يف رأيي، فكل

  ..؛ وهذه تربية عظيمة)»لف الكتاب والسنة فاتركوهاخ
، لست معصوما، والبشر مهما حترى يخطـئ  )إمنا أنا بشر(عظيما أصالً قَرر : أوالً

ق إليه فيكون له أجران، وقد ال يوفَّق إليه ويصيب، نعم جيتهد يف طَلَب احلق لكنه قد يوفَّ
  ..فيكون له أَجر واحد

ر األزمان، أن العالى عليه الناس على مبرلَغ من الفضل وهذا ما ينبغي أن يم مهما ب
  ).شر أُخطئ وأُصيبإمنا أنا ب(فهو بشر، يخطئ ويصيب، 

ل النظَر، بل بقْ؛ فمهما كان العالم فإن قوله ي)فانظروا يف رأيي: (مث أَصل هلم أصالً
قْيم وإن كان اليقني أنه ال يقول إال بل املعارضة، فالعاللّ عليه الدما عم أنه حق وما دليل ل

  ..عنده إال أن قوله يقبل أن ينظَر فيه، ينظَر فيه بأدب، بالدليل
وهو أهـل ألن   -وهذه قضية ينبغي أن يربى عليها الطُّالب، مهما عظّمت شيخك

رض قول الشيخ والعالم بأدبٍ ودليل؛ فال يعا رض، بل واملعارضةفإن قوله يقبل الع -يجلَّ
رأْي واهلوى، وإمنا يعرض ويعارض بالدليل؛ فإذا ظَهر أن قوله وال يعارض بالبسوء أدب، 
  .ر أن قول غريه هو احلق لُزِم احلقه، وإذا ظَهو احلق لُزِم

فانظروا يف : (لتالميذه.. يقول لمن؟.. اإلمام مالكوهذه قضية مهمة؛ ولذلك قال 
  .، يأمرهم ويعلِّمهم أن ينظروا يف رأيه)رأيي

ألنه احلق، ) ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به فكل..(القضية العظيمةمث ذَكَر هذه 
؛ ألن الغرض هو احلق مع معرفة فضل أهل )مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوهما وكل (

  .الفضل
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فقد كان  -رمحه اهللا عز وجل- اإلمام مالكن بل كان التالميذ يرون هذا م
ع عن قوله، وهذا أبلـغ يف التربيـة؛ إذا رأى   يقول الرأي فيعلم الدليل على خالفه فريج

  ..التالميذ الشيخ يرجع عن قوله للدليل فهذا أبلغ يف التربية؛ ألنه أَمر عملي
اإلمـام  أن ( -اإلمام مالكوهو من أكرب تالميذ  -ما ذَكَره ابن وهب: ومن ذلك

،  الوضـوء ، ختليـل األصـابع يف  )ا رمحه اهللا سئل عن ختليل األصابع فلم ير ذلكمالكً
  ..ن، مل ير ذلكيختليل أصابع الرجلَ: واملقصود

اخلُلّص مـن  : (، ما بقي إال كما يقال)فتركت حىت خف الس: (قال ابن وهب
  )..الطالب

أن الـنيب  «فَحدثه باحلـديث  ) إن عندنا يف هذا سنة! يا أبا عبد اهللا: فقلت: (قال
  )١(»ابع رِجليهصلى اهللا عليه وسلم كان يخلِّل أص

  )..ما مسعت ذا احلديث قط إال اآلن: (رمحه اهللا اإلمام مالكفقال 
ما مسعت ـذا  : (، قال)بإسناد التلميذ(الْمحدث تلميذه، حدثه باحلديث بإسناده 

  )..احلديث قط إال اآلن
مـام  فاإلوهذا يدلك على أن اإلمام مهما كان جليالً يف العلم يفوته بعض العلـم؛  

جبل يف الرواية ومع ذلك مل يسمع ذا احلديث إال يف تلك الساعة لَما حدثه ابـن  مالك 
  .وهب

  ..)فيأمر بهفسمعته يسأل بعد ذلك عن ختليل األصابع : (قال ابن وهب
ألنه قام عنده الدليل على فعل الـنيب   -وكان ال يرى التخليل -ك ما كان يقولرتفَ

  .؛ وهذا ال شك أنه بليغ جدا يف التربيةلهصلى اهللا عليه وسلم 
  ..وكان يربي تالميذه على تعظيم السنة تعظيما عظيما

                                                
 ).١١٣٦(صحيح مسلم  )١(
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كُنـا عنـد   : (يقول ابن وهب).. كُنا عند مالك فذُكرت السنة: (قال ابن وهب
السنة سفينة نوح، من ركبها جنـا،  «: فذُكرت السنة، فقال مالك(يف الس، ) مالك

  ..)»ومن ختلّف عنها غَرِق
، واإلنسان يف الدنيا كأنه يف الطوفان، وطالب العلم يف خوضه )السنة سفينة نوح(

  ـننة سفينة نوح؛ منة، والسيف املسائل كأنه يف طوفان، والسالمة يف لزوم الكتاب والس
  ..ركبها جنا وسلم

ل الفنت، يف الفقه، السالمة كلها يف العقيدة عند نزو ؛وواهللا إنه كذلك يف كل األمور
  .يف لزوم سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .غَرِق وال شك، وأخطأ الطريقومن ترك السنة إىل غريها 
من مـات علـى السـنة    «: مسعت مالك بن أنس يقول: (وقال حيىي بن سليمان

برفلي؛)»ش  
مهـا  زِلَاهللا صلى اهللا عليه وسلم و أن من تمسك بسنة رسول: رمحه اهللا ومقصوده

  ..كان من الناجني يوم القيامة
وال شك يف ذلك يا إخوة؛ فإن الفوز والفرح يوم القيامة لمن لزم السنة، فإن الناس 
يوم القيامة يأتون للشرب من حوض النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيشربون من حوض النيب 

ناوله النيب صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم، وبعضهم ي..  
اُألمة، فيهوِي ليناوهلم؛ وهـذا   م النيب صلى اهللا عليه وسلم بسيمافيأيت أقوام فيعرفه

الدليل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يناوِل بعض اُألمة من حوضـه بيـده، ولـيس    
  .اجلميع، لكنه يناوِل

أميت «: صلى اهللا عليه وسلم، فأقول ادون عن حوضه، فيز»فأهويت ألناوهلم«: قال
  )١(»سحقًا سحقًا«: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: فيقولون» ..أميت

                                                
 .) ٢٢٩٠( ومسلم )  ٦٢١٢( رواه البخاري  )١(
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..  
من لزموا سنة النيب صلى اهللا عليـه  فالذين يفرحون وينالون البِشارة يوم القيامة هو 

نيب بأن يبعد عن حوض الالبِدع فإنه حقيق ووسلم، أما من ترك السنة واتبع أهل األهواء 
  ..صلى اهللا عليه وسلم
؛ وهذه من أقوى )من مات على السنة فليبشر: (هذا اإلمام العظيم وهذا معىن قول

  .اجلُمل يف احلث على لزوم السنة
يف فتاواه؛ فقد جاءه رجـل   اإلمام مالكمن يرون هذا  اإلمام مالكوكان تالميذ 

  )..أين أُحرِم؟ من! يا أبا عبد اهللا: (فقال
  ...ًا رمحه اهللا من أهل املدينةاإلمام مالكطبعا ذكرنا أن 

  .)من أين أُحرِم؟! يا أبا عبد اهللا: (قال
  ).رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذي احلليفة، من حيث أحرم: (قال
أريد أن أُحرِم من مسـجد  ) ولكين أريد أن أُحرِم من املسجد من عند القرب: (قال

  ..صلى اهللا عليه وسلم من عند القرب النيب
  )..فإين أخاف عليك الفتنة! ال تفعل: (اإلمام مالكفقال له 

؛ أنا سأزيد خطوات، )وإمنا هي خطوات أزيدها! وأي فتنة؟! يا أبا عبد اهللا: (فقال
  !..محرِم ابدل ما أُحرم من ذي احلليفة أُحرِم من املسجد، فأزيد خطوات وأن

  !).ظم من أن تظن أنك سبقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟وأي فتنة أع: (قال
رمحه اهللا يربي تالميذه على لزوم السنة استدالالً، وعلى لـزوم   اإلمام مالكفكان 

  السنة عمالً؛ 
  ..السنة يا إخوة إذا أُطلقَتألن 

  : لزوم السنة إذا أُطلق يراد به جانبان
  .ل االسنة النقلية واالستدال -
  .والسنة والعمل ا -



   
 
 باألئمة األربعة األعالماإلعالم  ٥٦ 

رمحه اهللا يربي تالميذه على لزوم السنة باملعنيين، وكانوا يـرون   اإلمام مالكفكان 
  .-رمحه اهللا عز وجل-ذلك منه 

أن يعلَّم  ، عني احلكمة-وهذا عين احلكمة -لباطلوكان يحذِّر طُلّابه من الدنو من ا
لم احلذر من القُرب من الباطلطالب الع.  

، والقـول  نو من الباطـل هلَكـة  الد: (-رمحه اهللا عز وجل- اإلمام مالكيقول 
بفسـاد ديـن املـرء     -وإن كَثُر -بالباطل بعد عن احلق، وال خري يف شيء من الدنيا

  )...ومروءته
  !ما أعظم هذه احلكمة، وما أعظم هذه التربية! اهللا أكرب

رب من الباطل، القرب من أهل الباطل، القرب مـن  القُ )الدنو من الباطل هلَكة(
  .كُتب أهل الباطل هلَكة، ويقود اإلنسان إىل اهلَلَكة

وأهل الباطل ال تغتإال وفيه شيء من  مبا فيهم من خري؛ فإنه ال يكاد يوجد إنسان ر
  !اخلري، فكيف إذا كان مسلما؟

نو مـن الباطـل يوقـع    لد، فا-وهو سريع العدوى -ب يعديرولكن الباطل كاجلَ
البعد عن أهل (اإلنسان يف هلَكة، وهذا من أحسن أبواب التربية، وهذا أصل عند السلف 

  .؛ فإن يف ذلك السالمة)الباطل، البعد عن أهل البدع، البعد عن كُتب أهل البدع
أن احلـق ال   -وهذه قضية مهمة جدا -..)أن احلق(أهل العلم  داملتقرر عن: ولذلك

  ..ب من أهل الباطل، لكن إذا جاء فإنه يقبل من كل أحديطلَ
  ..انتبهوا للقضيتين

احلق ال يطلَب من أهل الباطل، ما نذهب إىل أهل الباطل نطلب منهم احلق، فـإن  
أهل الباطل األصل فيهم أم يدلّون على الباطل، ما نذهب إىل أهل البدع نطلب منـهم  

فإنا نقبل احلـق مـن أي    ا جاءنا احلق واستنار بنورهالعلم، نطلب منهم احلق، ولكن إذ
  .شخص كان
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أُركِّز على هذه القضية ألنا وجدنا بعض طالب العلم خيلطون بني القضـيتني مـن   

  ..اجلانبين
وال نقبل (وهذا حق، ) ال نطلب احلق من أهل الباطل: (فبعض طالب العلم يقولون

  .باطل وهذا) احلق ما دام أنه جاء من أهل الباطل
ما دمنا نقبل احلق إذا جاءنا من كل أحد فإنـا  : (يقولونوبعض الناس يعكسون؛ 

  .باطل -أعين الثاين -؛ وهذا أيضا)نطلب احلق من كل أحد
إذا كان الشـخص معروفًـا   ؛ ولذلك اإلمام مالكالدنو من الباطل هلَكة كما قال 

ا سـح  بالبدع، معروفًا بأنه من أهل األهواء ومل يكن إمامنصه فإنه ال يت له راية يف فَنلِّم
  ..به، وال ينصح بكُتبه وإن كان يف كُتبه خري

فمن حذّر منه أهل العلم وحذّروا من كُتبه فإن طالب العلم ال ينصح طالب بكُتبه، 
فإن ما يف كتبه من خري يوجد يف غريها، والدنو من كُتبه ما دام يقَرب الباطل يف كُتبـه  

  .هو ليس من أهل العلم الذين سلِّمت هلم راية قد يقود اإلنسان إىل الوقوع يف البِدعو
؛ أنا أعرف طالب علم كـان  وخطوات الشيطان يف هذا الباب من أخطر ما يكون

ع، حىت أنه كان ال يدرس عندنا يف كلية الشريعة، وكان ما يف معاملة أهل البِدا جدتشدد
  ..قبل سنني طويلة.. الذين يدرسونه ممن كانوا من اإلخوان املسلمنيتذته ايسلّم على أس

هذا فيه خري، وهذا عنده أسلوب، وأنا آخذ يعين (جاءت عنده فكرة ! مث سبحان اهللا
زمن إال ، فبدأ يذهب إىل أقوام، ويقرأ يف كُتب أقوام، واهللا ما مر عليه )خريه وأترك شره

وقد تا، غر الرجل متامة، وأن كذا يدنة فيهم شنة، وأن أهل السوأصبح حيمل على أهل الس
  !..وأصبح مييل مع أهل الباطل..! وأن كذا
دنا من الباطل أوشك أن يقول به؛ ولذلك قال فالد نلكة، وماإلمام نو من الباطل ه

  ).والقول بالباطل بعد عن احلق: (مالك
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وإن كثر بفساد ديـن املـرء    من الدنيا وال خري يف شيء(مث جاءت هذه اجلملة 

ال خـري   -هذا وإن كَثُر -؛ أن تبيع شيئًا من دينك من أجل أن تحصل األموال)ومروءته
لك فيه، أن تسقط شيئًا من مروءتك من أجل أن تحصل األموال هذا ال خري فيـه وإن  

  .كَثُر
سمت، وعلى لزوم آثـار  يربي تالميذه على حسن ال -رمحه اهللا عز وجل-وكان 

  ..املتقدمني، هذا وهو يف أول القرن الثاين
مسعت مالكًا : (يعين ابن وهب قال -كما قال ابن وهب -ومن ذلك قوله رمحه اهللا

حق على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة، ويكون متبِعا آلثار من «: يقول
  ؛)»مضى

»حينةعلى طالب العلم أن يكو قكت، أن » ن عليه وقار وسمن السسأن يكون ح
  .يكون على هيئة أهل املروءة يف كالمه، يف تصرفاته، يف لباسه؛ يكون حسن السمت

  .فيتبِع آثار السلف» وأن يكون متّبِعا آلثار من مضى«
 لن يأيت آخر هذه اُألمة بأهدى مما كـان عليـه  «: قال مالك: (وقال ابن القاسم

  !؛ وما أمجل هذه احلكمة)»أوهلا
؛ فهذه اُألمة جعل اخلـري يف  »لن يأيت آخر هذه اُألمة بأهدى مما كان عليه أوهلا«

  .أوهلا أعظم، يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم
مث يقاس املتأخرون باألولني، فمن كان أقرب إىل آثار األولني كـان أقـرب إىل   «

آثار السـلف الصـاحل    بإتباعإلنسان وال إصالح للناس إال ؛ فال صالح ل»الفضل واخلري
  .رضوان اهللا عليهم

لتالميذه، ولذلك نقلها التالميذ عنـه   اإلمام مالكفهذه مالمح ظاهرة جدا يف تربية 
  .رمحه اهللا رمحةً واسعة
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لكـن بـرز مـن     كما قلنا، وتالميذه كُثُر جدا؛ وقد كان له تالميذ كبار
  :تالميذه
، وقد تويف سنة سبع وتسعني ومائـة مـن   ، عبد اهللا بن وهب املصريابن وهب -
  .اهلجرة

  .لرمحن بن القاسم وقد تويف سنة مائة وواحد وتسعني من اهلجرةوعبد ا -
  .وأشهب بن عبد العزيز، وقد تويف سنة مائتني وأربعة من اهلجرة -

، وهو من -كما قال الذهيب -كان من أوعية العلم) عبد اهللا بن وهب املصري(فـ 
، ومسائله عنه صحيحة، مسائله عـن  -رمحه اهللا عز وجل- اإلمام مالكالناقلني ملسائل 

  .صحيحة اإلمام مالك
اإلمـام  كثريا ويستفيد منه، مع كونه عالما يف زمـن  مالكًا اإلمام وكان يجالس 

عـز  رمحه اهللا - اإلمام مالكويستفيد من  اإلمام مالك، لكن كان جيلس يف حلقة مالك
  .-وجل

صاحب (وعبد الرمحن بن القاسم املصري من علماء مصر يف زمنه، وكان يلَقَّب بـ 
ابـن القاسـم   «: فقال -رحم اهللا اجلميع -اإلمام مالك، أثىن عليه شيخه )اإلمام مالك

  .رمحه اهللا بالفقه اإلمام مالك، فشهِد له »فقيه
 اتقوا: (دا لنا مجيعا؛ حيث قالومن مجيل كالم ابن القاسم، مجلة يف احلقيقة نافعة ج

  ..)من غري تقوى قليل هوكثريفإن قليل هذا األمر مع تقوى اهللا كثري، ! اهللا
وهو يعين العلم، ويصدق على كـل الـدنيا يف   ) فإن قليل هذا األمر! اتقوا اهللا(

  .ل؛ فالغين حقا من اتقى اهللا عز وج)مع تقوى اهللا كثري(احلقيقة؛ القليل من الدنيا 
  ..سيما يف جانب العلم؛ وهذا أَمر عظيم، وال)كثريه مع غري تقوى قليل وإن(

أن حيرض على الزيادة من العلم، وأن حيرص : فينبغي على طالب العلم يف طَلبه العلم
  .على قلبه، وهذا لألسف يغفل عنه كثري



   
 
 باألئمة األربعة األعالماإلعالم  ٦٠ 

لكنه  كثري من طالب العلم نظره إىل كتابه أعظم من نظره إىل قلبه، فلرمبا زاد معرفةً
  ..ال يتزكّى قلبه مبا يعلم

تقـوى اهللا وتزكيـة   (وطريقة السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم اجلمع بني األمرين 
  ).القلب، وجمع العلم النافع

ملصري، وقد تويف سـنة أربـع   عبد اهللا بن عبد احلكم ا: اإلمام مالكومن تالميذ 
  .املقربني اإلمام مالكمن اهلجرة، وكان من تالميذ عشرة ومائتني 

  .أشهب، وقد كان من الفقهاء املعدودين -كما قلنا -ومن تالميذه
معن بن عيسى، ومعن بن عيسى املدين تويف سـنة مثـان   : ومن تالميذه املشهورين

لإلمام مالك مالزمة تامة، حىت أنه ذُكر يف  وتسعني ومائة من اهلجرة، كان من املالزمني
يتوكـأ   اإلمام مالك، حىت إذا خرج اإلمام مالكسريته أنه يأيت مبكرا ويتوسد عتبة باب 

عصا مالك اليت يتكئ عليها، وهذا كناية عن شـدة  ) عصية مالك(عليه، حىت لُقِّب بـ 
  .، فنقَل علْما كثريااإلمام مالكمالزمته حللقة 

جالست مالكًـا مخسـا   : (عبد اهللا بن نافع، هذا التلميذ قال: ومن تالميذه أيضا
  .-رمحه اهللا عز وجل-فكان مالزِما لإلمام مالك  ؛)وثالثني سنة

  الذي ينسب إليه اليوم؟ اإلمام مالككيف جمع فقه : القضية التالية
كيف جمع؟ وهـل  .. مالكاإلمام الفقه املوجود يف كُتب املالكية الذي ينسب إىل 

  هو على درجة واحدة؟
أقوى من  االذي ينسب إليه اليوم جمع بطُرق بعضه اإلمام مالكأن فقه : واجلواب

  ..بعض
مع كونه كتاب » املوطأ«، و»املوطأ«بنفسه يف  اإلمام مالكما كَتبه : فأول الطُّرق

  .بينة لإلمام مالك، ففيه فقه غزير، وآراء بالفقه اإلمام مالكآثار قد مأله 
  .اإلمام عندنا يسألمن  اإلمام مالكما مسعه تالميذ : والطريقة الثانية
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، وهذا عرِف عند يراهم يكتبون أجوبته وال ينكر عليهم اإلمام مالكوكان 
  .اإلمام مالكيعين ما مسعه التالميذ من أجوبة ) األمسعة(املالكية بـ 

ما يقرب من ثالمثائـة   اإلمام مالكاألمسعة عن  وذُكر أن ابن القاسم كان عنده من
  .ويجيب عنها اإلمام مالكاألسئلة اليت كان يسأل عنها مجلّد، كَتبها من 

  :وأما الطريقة الثالثة
  .طبعا هذه الطريقة الثانية، ونذكرها حسب قوا

ذهب وهو ما اجتهد فيه جمتهدو امل): الْمستخرجات(ما يسمى بـ : الطريقة الثالثة
، فتحـدث  اإلمام مالك، يخرجون النوازل على آراء اإلمام مالكيف التخريج على آراء 

  .اإلمام مالكنازلة تشبِه مسألة سئل عنها 
  :ويشترطون يف التخريج أمرين

  .صحة اجلامع -
  .وانتفاء الفارق -

  .أن يكون اجلامع بني املسألتين صحيحاال بد : صحة اجلامع
  .بني املسألتين في الفارقوال بد أن ينت

فإذا صح اجلامع وانتفى الفارق يخرجون على قول اإلمام، وهذه تنسب إىل اإلمام 
  .ذا االعتبار

  .اإلمام مالكفهي اجتهادات أئمة املذهب، كتالميذ : وأما الطريقة الرابعة
يعين مل ) يئًامل أمسع فيها ش: (قد يسأل أحدهم سؤاالً فيقول اإلمام مالكفإن تالميذ 

اإلمـام  فيذكر حكما؛ فهذا ينسب إىل مذهب ) وأقول كذا(أمسع عن مالك فيها شيئًا، 
ويسريون على أصوله، فتكون فتاواهم معتربةً  اإلمام مالكباعتبار أن هؤالء تالميذ  مالك

  .يف املذهب
أو ) ملالكيالفقه ا(ومن هذه الطُّرق تكونت الثروة اليت بني أيدينا اليوم وتسمى بـ 

  .-رمحه اهللا عز وجل رمحةً واسعة-) اإلمام مالكفقه (
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رمحه اهللا عز وجل رمحـةً  -وهو اإلمام الشافعي : مث ننتقل إىل ثالث األئمة وِالدةً
  .وسائر علماء املسلمني -واسعة

بن السائب بن  بن العباس بن عثمان بن شافعواإلمام الشافعي هو حممد بن إدريس 
  .د بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف بن قُصي بن كالبعبيد بن عبد يزي

فالشافعي ينسب إىل جده شافع وهو مطّليب قُرشي وجيتمع مع النيب صلى اهللا عليـه  
  .وسلم يف نسبه، فهو شريف النسب، وقد ولد سنة مائة ومخسني من اهلجرة

ن يشبهه يف االسم باملقلوب أنه ولد يف سنة وفاة م: اإلمام مالكقلنا يف .. تذكرون
  .سنة ثالث وتسعني) أنس بن مالك(

رمحه اهللا عز وجل -اإلمام الشافعي ولد يف سنة موت إمام، يف سنة موت أيب حنيفة 
فقد ولـد سـنة    -يفيد طالب العلم يف احلفظ -كما قلنا -وهذا الربط --رمحةً واسعة

  .مخسني ومائة من اهلجرة
بفلسطني، مث حمل إىل مكة وهو صغري، وهو ابن ) غَزة(بـ وكان مولده رمحه اهللا 
، فقد رحل إىل املدينة وأقام ا سنني، مث قَدم بغداد فأقام ا سنتني، وكان صاحب رحلة

سنتين، مث رجع إىل مكة، مث عاد إىل بغداد مرةً ثانية، مث خرج إىل مصر، وسكنها إىل أن 
  .مات رمحه اهللا رمحة واسعة

األئمة، لـه   الشافعي له مذهبان، يعين هذا تميز به اإلمام الشافعي عن بقيةولذلك 
  .مذهب قدمي، وله مذهب جديد

  .الذي كان قبل ذهابه إىل مصر: املذهب القدمي
  .لَما ذهب إىل مصر فتغير كثري من فقهه: واملذهب اجلديد

).. عشـرة مسـألة  املذهب هو اجلديد إال يف سبع : (ولذلك يقول حمققو الشافعية
  .مذهب الشافعي القدمي هو املذهب
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هو ولذلك تغيـرت   تأَثّر ؛تأثّر وأَثّرويذكر العلماء أن الشافعي لَما انتقل إىل مصر 

تبعه كثري من املصـريني يف زمنـه،   أحيث  وأَثّر .فتواه بناًء على أدلة يف كثري من املسائل
  .وأصبحوا يتبعون مذهبه

، حىت كان كان فصيح اللسان -كما قلنا باألمس إشارةً-ه اهللا رمح-وكان الشافعي 
  .بعض النحاة حيتجون بكالم الشافعي يف النحو، وذلك لسالمة لسانه

موطـأ  » «املوطأ«وكان قوي احلافظة؛ حفظ القرآن وهو ابن سبع سنني، وحفظ 
  .وهو حافظ املوطأ اإلمام مالكوهو ابن عشر سنني، وقَدم على » اإلمام مالك

ًا ال يقرأ عليه كل أحد، فلَما قَدم الشافعي على اإلمام مالكوقد ذكرنا باألمس أن 
ممـن   يعـين ) اطلب من يقرأ لك: (اإلمام مالكقال له » املوطأ«ليقرأ عليه  اإلمام مالك

  ..اإلمام مالكيرتضيهم 
مـن   ت عليك وإال طلبتفّع قراءيت، فإن خمسال عليك، أن ت: (فقال له الشافعي

امسع، جربين، امسع قراءيت، فإن خفّت عليك ورأيتها طيبة قرأت وإال طلبت من ) يقرأ يل
  ..يقرأ يل

  ).»اقرأ«: فقال يل: (يقول الشافعي
من » املوطأ«فقرأت عليه : (، قال»اقرأ علي«: فقرأت، فأعجبه ذلك، فقال: (قال

  ).أوله إىل آخره
ا أهل اإلسالم على إمامتهأمجع  واإلمام الشافعي إماما شىت فكان إمامع علومموج ،

ماما يف الفقه، وكان مـن  فيها، كان إماما يف السنة، وكان إماما يف أصول الفقه، وكان إ
  .أذكياء الدنيا

  ، مىت قال له ذلك؟)آن لك أن تفيت: (قال له مسلم بن خالد الزجني
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شافعي ابن مخس عشرة سنة فقال له قال له ذلك وهو ابن مخس عشرة سنة، كان ال
، فأَذن له العلماء يف أن يفيت صغريا، وهو )آن لك أن تفيت): (مسلم بن خالد(هذا اإلمام 

  .ابن مخس عشرة سنة
: حيب احلق وظهور احلق، يقول الربيع ابـن سـليمان   -رمحه اهللا عز وجل-وكان 

، ويشري »ن ما يف هذه الكُتبوددت أن اخلَلْق يعلمو«: مسعت الشافعي يقول وهو مريض(
  ..»على أال ينسبوا إيلّ منها شيئًا«إىل كُتبه، 
  .وددت أن الناس عرفوا العلم واحلق من غري أن ينسب إيلّ: قال

؛ ما ناظرت أحدا ألغلبه، مـا  )ما ناظرت أحدا إال على النصيحة: (وقال رمحه اهللا
، والنصيحة للمسـلمني، والنصـيحة   ناظرت أحدا إال على النصيحة؛ النصيحة لدين اهللا

، مل يناظر أحدا على الغلَبة ويقصد أن يغلبه، وإمنا ناظَر من ناظَر وهـو يقصـد   للمناظَر
  .النصيحة، النصيحة لدين اهللا، النصيحة لعامة املسلمني، النصيحة لمن يناظره

ـ يين، وال قَبِما كَابرين أحد على احلق ودافعه إال سقط من ع: (اهللا وقال رمحه ه إال لَ
  ).هبته واعتقدت مودته

إال سقط ( يعين ظهر احلق ودافعه مكابرةً) رين أحد على احلق ودافعهابما كَ: (يقول
واعتقـدت  (هيبة يف نفسي،  وصارت له) وال قَبِل احلق إال هبته(مهما كان، ) من عيين

  ).مودته
  ملاذا؟).. افعيما رأيت أعقل من الش: (ولذلك يقول يونس الصديف

أال «: ين من الغد فأخذ بيـدي وقـال  يقلَ، فَناظرته يوما يف مسألة فاختلفنا: (قال
  ..»؟يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا يف مسألة

 يسـوغ رر احلق، فاختلفا يف مسألة، هو يعرف من يونس الصديف أنه يريد احلق ويقَ
أال يستقيم أن نكـون  : (ن الغد جاء وأخذ بيده، وقاله ميقفيها االجتهاد، وافترقا، لَما لَ
  )..إخوانا وإن اختلفنا يف مسألة؟

  )..-رمحه اهللا عز وجل-وهذا من متام عقله : (قال الذهيب معلِّقًا على هذا
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وقد كان اإلمام الشافعي إماما يف السنة كما قلنا، حسن املعتقَد، شديدا على 
  ..أهل البدع

خري له من أن ينظر  ن يبتلَى املرء بكل ما نهى اهللا عنه ما عدا الشركأل: (كان يقول
والكالم عند املتقدمني كان يقصد به اهلوى وخمالفة الدليل والكتاب والسـنة  ) يف الكالم

  .باآلراء واملنطق والعقل
نظـر يف  ألن يبتلى املرء بكل ما نهى اهللا عنه ما عدا الشرك خري له من أن ي: (يقول

ألن النظر يف الكالم أُس البِدع وأصل البدع؛ فهو من البِدع الكبار، واملتقرر عند ) الكالم
  .، مث الكبائر، وهذا من حيث اجلنسالعلماء أن أعظم ما ى اهللا عنها الشرك، مث البِدع

ت ، مث البِدع، مث الكبـائر، وإن شـئ  على اإلطالق هو الشرك عنه أعظم ما ى اهللا
  ).أعظم ما ى اهللا عز وجل عنه هو الشرك، مث فتن الشبهات، مث فتن الشهوات: (قلت

  ..ولذلك يقول الشافعي هذه اجلملة
أن كثري الذنوب مع صحة التوحيد خري مـن قليـل   : واملستقر عند علماء السلف

  الذنوب مع نقْص التوحيد؛
ب كثرية خري من الرجـل  يعين الرجل الذي يكون على توحيد صحيح وعنده ذنو

الذي يتورع عن الذنوب لكن عنده نقْص يف التوحيد؛ وهذا ال يعين أن يتهاون الْموحـد  
يف املعاصي، بل التوحيد يقتضي من اإلنسان أن يفر من املعاصي، لكن املقصود أن شـأن  

  ..التوحيد شأنٌ عظيم، وأن نقْص التوحيد بالء عظيم
  ..حاب الكالمحكْمي يف أص: وكان يقول
  ..عام يف أهل الكالم من زمنه إىل يومنا إىل أن يشاء اهللا -يا إخوة -وهذا احلُكم

حكمي يف أصحاب الكالم أن يضربوا باجلريد، ويحملـوا علـى اِإلبـل،    : (يقول
هذا جزاء من ترك الكتـاب والسـنة وأخـذ    : ويطاف م يف العشائر والقبائل، ويقال

  ).بالكالم
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الذين تركوا الكتاب والسنة وأخذوا بـالكالم  ) حكمي يف أصحاب الكالم: (يقول
أن يضربوا باجلريد، ويحملوا علـى  (واألهواء واآلراء وبنوا العقائد على هذا أن يعزروا 

هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ : اإلبل، ويطاف م يف العشائر والقبائل، ويقال
  )..بالكالم

ا يف احلقيقة حكم عادل، فمن نشر الفنت يف بالد املسلمني، ورقّق ديانة النـاس  وهذ
 -ال إصالح عقوهلم بنصـوص الشـرع   -ودعاهم إىل حتكيم عقوهلم يف نصوص الشرع

  .حقيق بأن يمنع شره عن املسلمني
م الفقه، وكان رمحه اهللا حيثُّ طالب العلم على طلب الفقه، وكان يحبب إليهم تعلُّ

  ؛)عليك بالفقه، فإنه كالتفاح الشامي، حيمل من عامه: (وكان يقول لبعض تالميذه
ال حيتاج إىل سنني حىت يثمر، ) عليك بالفقه، فإنه كالتفاح الشامي حيمل من عامه(

  ..صاحب حكمةفالفقه سريع الثمرة؛ فكان اإلمام الشافعي حيث عليه، وكان رمحه اهللا 
ب احلكمة قد اجتمعت فيه؛ فهو صاحب علم، وصاحب عقـل،  واحلقيقة أن أسبا

  .وفصيح، فكانت له حكَم عظيمة
، وواهللا إن األمـر  )صحبة من ال خياف اهللا عار: (ومن حكَمه النافعة جِدا أنه قال

كذلك؛ من صاحب من ال خياف اهللا، من صاحب أصحاب البِدع، من صاحب أصحاب 
يظهر عليه ذلك وأن يفضح أمام الناس بذلك، وهذا معىن قول الـنيب   الشهوات ال بد أن

مثَل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كحامـل املسـك ونـافخ    «: صلى اهللا عليه وسلم
  ..»الكري

فهذان  ؛ )١( »إما أن حيرق ثيابك، وإما أن جتد منه رِحيا خبيثة«: فقال يف نافخ الكري
ـا  أثران سيظهران عليك؛ إما أن يحق الثوب، وإما أن جتد منه رِيررى ححرِق ثيابك في

  .خبيثًا

                                                
  .)٢٦٢٨( -صحيح مسلم ) ٤٦١٦( -صحيح البخاري  )١(
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الذي يقَرب هذا األمر يف زماننا شارب الدخان؛ فشارب الدخان إذا : أقول
جالسته إما أن حيرق ثوبك، تطري شرارة من سيجارته على ثوبك وحتـرق ثوبـك وإذا   

يثة، فإذا مررت بالناس شموا منك ذهبت إىل البيت رأوا هذا، وإما أن حتمل منه رِيحا خب
  ..الرائحة اخلبيثة ولرمبا اتهِمت بأنك تشرب الدخان حىت لو مل تشرب، هذا أول شره

  ..ويف الغالب من صاحب سحب
  .فصحبة من ال خياف اهللا عار؛ أي أا تعود على صاحبها بالعيب

الوفاء والصـدق،  لصحبته أهل  ينبغي للرجل أن يتوخى: (ومن حكَمه أيضا أنه قال
  ..؛ وهذا مبدأ مهم جدا يف اختيار الصديق)لوديعته أهل الثقة واألمانة كما يتوخى

عندما ختتار صديقًا تبث له ما يف نفسك وتعطيه أسرارك وتقَربه منك ينبغي أن ختتار 
ما غـري  من أهل الوفاء والصدق؛ ألن الويف لو حدث بينكما شيء يكتم ما يعلم عنك، أ

الويف رمبا صاحبته سنني عددا وعرف أسرارك أكثر من أهلك، فإذا وقع بينكما شيء أخذ 
  .ينشر ما يعرف عنك

  .وهذا يف زماننا اليوم أظهر، مع وسائل التواصل االجتماعي
وصاحب الصدق يصدقك؛ فإن رأى فيك عيبا أو ما يشينك نبهك وعلّمك ووضح 

مجل لك حالك وفيك ما يشينكلك، أما الكذاب فقد ي.  
  .وهذه حكمة ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ

إذا أراد أحدكم الكالم فعليه أن يفَكِّر : (قوله: ومن مجيل كالم اإلمام الشافعي النافع
  ؛)يف كالمه، فإن ظهرت املصلحة تكلم، وإن شك مل يتكلم حىت تظهر

، وليسـبق  ، ال تطلق لسانكإن أراد أحدكم الكالم فال يعجل، حىت مع أهل بيتك
تفكريك كالمك، تبسط، فإن ظهرت لك املصلحة يف الكالم تكلم بـه، وإن شـككت   

ال شك أنه جيـب أن  !.. ؟كت حىت تظهر، فكيف إذا ظهرت لك املفسدة يف الكالمفاس
  ..تصمت
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وهذه حكمة حيتاجها اإلنسان العامي يف بيته، وحيتاجها طالب العلـم يف درسـه،   

ا العامل يف تدريسه، ليس كل خري يبثّ، وليس كل حق يقال، بل ال بد أن يتفكر وحيتاجه
اإلنسان قبل أن يتكلم، فإن ظهر يف الكالم مصلحة تكلم به، وإن شك سكت حىت تظهر 

  .له املصلحة
  ..وهذا سر أن األولني يقل فيهم الزلل

مع قلّـة الطـالق يف    ملاذا يكثر الطالق يف زماننا هذا،: مرة سألين سائل، قال يل
  املتقدمني من كبارنا؟

: كل يوم يقال.. يعين تعيش سنني يف السابق مع تسمع أن رجالً طَلّق امرأته، اليوم
  !!فالن طَلّق، وفالن طَلّق

أن املتقدمني يفَكّرون قبل الكـالم، وأن   -واهللا أعلم -أظهر األسباب يف ظين: قلت
  ..رون، ولذلك يتعبون الْمفتنيكّاملعاصرين اليوم منا يتكلمون مث يفَ

بعد نصف .. ، مث بعد ذلك مباشرة)أنت طالق.. (، ما يفَكِّر)طَلّقين: (املرأة تقول له
  ..!).أحبها، واهللا إين ما أستطيعواهللا إين ! يا شيخ(ساعة يتصل على املفيت 

خ وقد أن أحدهم اتصل على أحد املشاي -وقد ذكرته سابقًا -ومن لطيف ما وقع يل
طَلّق امرأته ثالثًا، لكن مل يخبِر الشيخ أنه طَلّق ثالثًا، فأخربه أن امرأته كانت حامالً عندما 

اعقـد  : طلقها وولدت، واآلن يريد أن يرجعها، لَما رأى البنت حن قلبه، قال له الشيخ
يـا  : قال ..عليها عقْدا جديدا، يشاء اهللا أن يذهب الشيخ وآيت أنا على اهلاتف، فاتصل

  هل فيه مهر يف العقد؟.. اعقد عليها عقدا جديدا: أنا سألتك قبل قليل، وقلت يل! شيخ
  ..أنا مل أمسع منك سؤالك: قلت له

  ..هل سبق أن طلقت؟: له فسألين كما سأل الشيخ، فقلت
  !!مرتني.. نعم: قال

فَجمموعات أم مقات؟ر  
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  .مفرقات: قال
  املرأة كانت حائض؟

  ..ال: قال
  .إذًا حرمت عليك حىت تنكح زوجا غريك: هذه الثالثة، قلت: قلت

  !!حرام عليك يا شيخ: فقال يل باللفظ الواحد
  .واهللا ما هو أنا الذي طلقت: فقلت

واهللا لو أعملها الناس ) إذا أراد أحدكم الكالم فعليه أن يفَكّر يف كالمه(فهذه اجلملة 
يف بيت الزوجني تبىن على أن الزوج يطلـق  لتجنبوا كثريا من املشاكل، كم من املشاكل 

  .لسانه ويقول كالما لو تفَكّر فيه ما قاله
فَكِّر قبل أن تقدم، وتدبر قبل أن : (ومن حكَم اإلمام الشافعي اليت تشبِه هذا أنه قال

  ؛)جم، وشاوِر قبل أن تتقدم
  .فيه ال تقدم على شيء إال وقد فَكّرت) فَكِّر قبل أن تقدم(
  .ال جم على الكالم أو الفعل حىت تتدبر العاقبة) وتدبر قبل أن جم(
  .فامجع إىل عقلك عقل غريك باملشاورة) ر قبل أن تتقدموشاوِ(

وال خري يف ود امرئ متلون، إذا الريح مالت : (-رمحه اهللا-ومن مجيل كالمه، قوله 
  )..مال حيث متيل

ال خري يف املتلونني، ال خـري للـبالد يف   .. نعم واهللا) وال خري يف ود امرئ متلون(
ة يف املتلونني؛ الذين يتقلبون مع الريح، أيام ضد الدولة والتحريض ماملتلونني، وال خري لُأل

على احلُكّام وأن هؤالء ليسوا حكّاما شرعيني، وأم كذا وأم كذا، وتغريـر بشـباب   
ا وليس جبهااملسلمني يف ما ينـوا ومل يعتقـدوا، مل   سمى جهادلَود، مث إذا مالت الريح ت

فيهم لُألمة، واحلـذر منـهم    يصلحوا ما أفسدوا، ولكن تلونوا وتقلّبوا، فهؤالء ال خري
  .واجب
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ده الذي مييل مع الـريح حيـث   املتلون يف الصداقة ال خري فيه لك، وال خري يف و

  .مالت
الً، وقد اخترت بعض األمور لما فيهـا  ومن حكَمه العظيمة اجلميلة اليت حنتاجها فع

من أحب أن يفتح اهللا قلبه أو ينوره فعليه بِترك الكـالم يف مـا ال   : (من فائدة لنا؛ قوله
  ..)يعنيه

  !!وما أمجل هذا
  ..نفسه يف ما ليس من شأنه أكثر ما يظلم بالقلب أن يدخل اإلنسان
ليست مطلوبة منهم، وليسوا من فُرسـاا،  بعض الناس ما كَلّفهم اهللا بالسياسة، و

ومع ذلك يشغلون أنفسهم والناس بالسياسة، ويتكلمون يف السياسة وهي ليسـت مـن   
  .شأم، يريدون أن يكونوا حكّاما مع احلُكّام وليسوا أهالً هلذا أصالً

بعض الناس ليسوا من أهل اجلرح والتعديل، ما عندهم يف هذا شأن، ليسوا من أهل 
  .رع وال العلم فيه ويتكلمون يف ما ال يعنيهم وال يحِسنون، فيفْسدون ويفِْسدونالو

  ..هناك مسائل ال تعنيهم فيتحدثون فيها فتشقيهم.. بعض الناس
وهللا احلمـد   -لو أنا يف بلد أهله على خري، وحاهلم مستقيمة، وطالب العلم: مثالً

 أقاصي األرض ال تعنيين وال تعين أهل على حال مستقيمة، وهناك قضية حدثت يف -واملنة
على الناس ما  بلدي يف شيء، ومل نبتلَ منها بشيء، بعض الناس جيلبها ويبسطها فيثري فتنةً

  ..كانوا حباجة إليها
إذا استقام حال النـاس  : (أم يقولون: ولذلك من احلكم اليت تعلمناها من مشاخينا

يكونوا  يعين مل.. حال الناس على غري منكرإذا استقام  )على غري منكر فال تثر عليهم شيئًا
شيئًا ألن الغالب أنك إذا أثـرت علـيهم شـيئًا ال    على منكر حيتاج تغيري فال تثر عليهم 

  ..تستطيع أن تنقلهم إىل خري وال تبقيهم على اخلري الذي هم فيه
  .وهذه من األمور العظيمة
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  . قوله: ومن كالمه الذي حيتاجه طالب العلم

مت قيمته، ومن تكلم يف الفقه منا قَدره، ومـن كَتـب   ظُمن تعلّم القرآن ع: (الق
ويت حجته، ومن نظَر يف اللغة رق طَبعه، ومن نظَر يف احلساب جزل رأيه، ومن احلديث قَ

  )..مل يصن نفسه مل ينفعه علْمه
م الوسـائل  العلم إذا تعلّم األصول وعلْهذا الكالم من اإلمام الشافعي فيه أن طالب 

وال ) من تعلّم القرآن عظمت قيمته: (أقوى له يف العلم، ولذلك قال يف األصولكان ذلك 
  .شك؛ من تعلّم القرآن هللا رفعه اهللا يف الدنيا واآلخرة

لنـاس يف  ألن الناس حباجة إىل الفقهاء، أكثر حاجة ا) ومن تكَلم يف الفقه منا قَدره(
  ـناحلقيقة إمنا هي إىل الفقهاء؛ ألن اإلنسان تقع له مسائل كثرية فيحتاج إىل الفقيه، فم

  .نظَر يف الفقه، وكان على بصر يف الفقه منا قَدره عند الناسوتكلم يف الفقه، 
  .وهذا يف األصول) ومن كَتب احلديث قويت حجته(
حو، اللغة أوسع من النحو، يف أشعار العرب، يف اللغة ليست الن) ومن نظَر يف اللغة(

أنه يرقِّق طَبع اإلنسان،  ؛ وهذا األصل يف مثل تعلّم الشعر وحنو ذلك)رق طَبعه(حكمهم 
  .والطبع الرقيق مطلوب إذا كان باعتدال

  ملاذا؟).. ومن نظَر يف احلساب جزل رأيه(
احلسـاب؛ فمـن نظَـر يف    : لذهندربة الذهن، دربة ا -كما يقال -ألن احلساب

  ).جزل رأيه: (احلساب ومسائل احلساب وتعاطى هذا فإن هذا يدرب الذهن، ولذلك قال
ال بد لطالب العلم ) ومن مل يصن نفسه مل ينفعه علْمه: (مث قال هذه اجلملة العظيمة

من أن يتصون عن القبائح، وأن يصون نفسه عن ما يصان نقب نقـه اهللا  ح، ومزفسه ور
  .العلم كان من املرفوعني، أما من مل يصن نفسه فإن علْمه ال ينفعه

  .واإلمام الشافعي رمحه اهللا كان كثري احلكَم، وحكَم هؤالء األئمة جتمع خريا كثريا
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ولو أن الْمربني يف زماننا هذا بنوا كُتب التربية على حكَم هؤالء العلماء لبنينا بإذن 
 جيالً نافعا واعيا، ال حنتاج إىل نظريات تستورد من غرينا، فلو أن بعض إخواننا الذين اهللا

حىت لو فقط األئمـة األربعـة    -هلم عناية بالتربية كتبوا كُتبا يف التربية مبنية على حكَم
يخطّـط لـه والة    ورتبوها ترتيبا علميا ألوجدنا منهجا تربويا نافعا رائعا يحقِّق للبلد ما

  .األمر
وإين ألحثّ طالب العلم ممن عندهم وقت على جمع احلكَم من كالم األئمة األربعة 

  .والتعليق عليه مبا ينفع، فهذا الكتاب لو جمع لكان نافعا جدا
  .زقنا تقواه، وأن ينفعنا باحلكمةفأسأل اهللا عز وجل أن ينفعين وإياكم بالعلم، وأن ير

  ..هنانا نقف ولعل
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 الشافعي اإلماموهو ربعة األئمة األالثالث من  اإلمامنقف وقفات مع سرية  اوال زلن

  .وسائر علماء املسلمني واسعةرمحة  -رمحه اهللا عز وجل-
-رمحه اهللا عز وجل - الشافعي اإلمامكالمنا يف هذا الس بثناء العلماء علي  ونبدأ

ثنـاء   يكفيوكثريا،  ثنوا عليه ثناًءأوالفضل فضله  أهلرف له إمام ع الشافعي اإلمامو ،
  .السنة أهلإمام 

 -رمحه اهللا عز وجل- اإلمامف ،اإلمامهذا  على -رمحه اهللا عز وجل-أمحد  اإلمام 
عاصر الشافعي وعرف الشافعي وكان بينهما ودا عظيم واختالف يف كثري من املسـائل  

  .ةجتهاديالاو الفقهية
 رىبدرس ويومنهجهما يف هذا الباب ي ا،عظيما كان بينهما ود االختالفومع هذا 

ق بـن راهويـه   اسحإقال  ،اعظيم ثناًء الشافعي اإلمامكان يثين علي أمحد  اإلمام ،عليه
 ،عيناك مثلـه  ا مل ترريك رجلًأ حىت تعاىل :فقال يل مبكة أمحد بن حنبللقيين  :حيث قال

يكثـر مـن الـدعاء     رآهملا  أبيه إىلأمحد  اإلمام بناهللا  وقال عبد ،أراين الشافعيف :قال
  .للسؤال إىلدعاه  مماللشافعي 

ما منزلة هـذا   ،تكثر الدعاء له أمسعكين فإ ،رجل كان الشافعي أي أبيتيا  :قالف
 -رمحـه اهللا -الشـافعي  يا بين كان  :أمحد اإلمام فقال ،جل الذي ختصه بكثرة الدعاءالر
  .لشمس للدنيا والعافية للناسكا

 ينالشـمس للـد  ك الشـافعي  اإلمامكان  ،من عوض مريناألن أنظر هل هلاذيف
 اإلمـام هي السراج املنري وفرض األ الشمس منرية ،والشمس للدنيا فيها فائدتني عظيمتان

  .للناسكان يف علمه نور  الشافعي
 رضاأل علـى خرجت  إذاالشمس ف ،الشمس تقتل ما يضر الناس أن الثانية والفائدة

  .اسلفي اعلم الشافعي كان علم سني أنف ،ذا كان علم الشافعييضر الناس وهك مماطهرا 
يظن من البدع والشرك  مماللمكاين  ةلسين السلفي حيث ما حل كان مطهروالعلم ا
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  .كالشمس للدنيا وكالعافية للناس هووهكذا كان علم الشافعي ف ،رمةمن الشهوات احمل
 علمـه ألن يف  ؛ان للناس العافيةالشافعي كف ،قني العافيةإىل املرء بعد  أويتخري ما 

  .انظر هل هلذين من عوضف ،العظمة وهي العافية يف الدين عافيته
 اإلمامو ،واجلواب ال وكذلك كان الشافعي ،هل للشمس عوض هل للعافية عوض

  .الصالةكان يدعو له يف  أنه حىتكان كثري الدعاء للشافعي كما كنا  -رمحه اهللا-أمحد 
فيهـا   أدعو وأنا إال ةسن أربعنيما صليت صاله منذ  -ه اهللارمح-أمحد  اإلمام قال
يترامحون ويثين  مأف االجتهادفيما يسوغ فيه  ااختلفون أالعلماء و أخالقوهذه  ،للشافعي
  .ويدعو بعضهم لبعض ،بعض علىبعضهم 

 مسـألة خالفه يف  إذابعث اهللا بالعلم اليوم، التخلق بأخالق العلماء  إىل أحوجناوما 
وقال ال  أخيهنفر وزفر ولرمبا طعن يف  ،فيها الفهم وقد اختلف فيها العلماء من قبل خيتلف
  .طريقة العلماء علىيسري 

والشافعي خيتلفـان  أمحد  اإلمام ما كان عليه العلماء هذا علىوهذا من قلة التأديب 
ويتناظران ،كثريةا يف مسائل كثري مل تره  :يقول عن الشافعيأمحد  اإلمام ا ومع ذلككثري

  .شاء اهللا عز وجل أنكما سيأيت أمحد  اإلمام والشافعي كان يثين علي ،عيناك مثله
 اإلمـام و .عامل العصر ناصر احلديث فقيه امللة: الشافعي اإلماموقد قال الذهيب عن 

مجع أ مما فهذا ؛األئمةكان له تالميذ وقد كان يريب تالميذه كسائر  األئمةكسائر  الشافعي
 أنه علم التابع إذاباحلق وترك قوله  نتصاراالوباحلق  األخذ علىكان يربيهم  ،ئمةاألعليه 

  .خيالف الدليل
راجع عنـه   أنهصرح بأن كل قول خيالف احلديث ف -رمحه اهللا- الشافعي اإلمامب
 أهـل صح فيها اخلرب عن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم عنـد   مسألةكل  :اإلماميقول 

  .أنا راجع عنها يف حيايت وبعد ممايتف ،النقل خبالف ما قلته
خيالف احلديث الصحيح حنن جنـزم   أنه بتث ،من كل قول قاله يتربأ الشافعي اإلمام

لكن الشافعي هنا يقول ألتباعـه   ،بلغ إذاال خيالف احلديث الصحيح  الشافعي اإلمام أن
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لـك  ذ علـى نـتم  أطلعتم أمث  ؛صحيحٍ مل يبلغين بطريقٍ أوا جهلت حديثً إذا أنين
فأنـا   ؛و علمتم صحة الطريق وكان قويل خيالف ذلك احلديثأا احلديث وكان صحيح

  .راجع عن قويل يف حيايت وبعد ممايت
صح احلديث فهو مذهيب ولذلك ذهـب   إذا :-رضي اهللا عنه ورمحه-وكان يقول 

كل قول قاله الشافعي صح احلديث خبالفه ال جيـوز   أن إىل الشافعيةمجع من احملققني من 
  .هإليينسب  نأ

ن كل حكم أو هإليفكيف ينسب . راجع عنه يف حيايت وبعد ممايت ناأقال  نهأل ؟ملاذا
صح  إذايقول  الشافعي؛ ألنهويقال هذا مذهب  مذهبه إىلينسب  أنصح به احلديث جاز 

  .احلديث فهو مذهيب
نه ثر وقد أخذ عوالشافعي له تالميذ كُ ،صل العظيماألهذا  علىفكان يريب تالميذه 

بن حممد الزعفراين من شيوخ بغدادعالم العلماء ومنهم احلسن األمن  العلم مجع.  
شيخ الفقهاء واحملدثني وكـان   ،قال عنه الذهيب ،اهلجرةمن  ومائتنيتويف سنة ستني 

كان  ،بن حممد الزعفراين كان قارئ الشافعيحلديث والفقه هذا التلميذ احلسن ا يف امقدم
  .جملسهعلي الشافعي يف  يقرأ

ومن  ،كتاب املناسك وكتاب الصالة ،كتابني إالعليه الكتب كلها  أقر :قال الذهيب
ا ومع ذلك كـان يـثين   ا بل كان نبطيبن حممد مل يكن عربياحلسن  أنعجيب ما يذكر 

 .الشافعي علي فصاحته
اللسان  أعجميبل من كان  أهلهاغري  على ةليست عصي الفصحىالعربية  اللغة نإ 
عـاجم  األالنحو من  وأعالمالنحو  أئمةولذلك  ؛اللغةا يف هذه يكون فصيح أن يستطيع

 اليوم؟ أهلها علىعصية  العربية اللغةفكيف تكون 
علي تعلم النحو فقد كان السلف يعظمون شأن  احيرصو أنطالب العلم  علىفينبغي 

اللغة العربية  فطالب العلم الذي جييد ،كالثوب جلسد العلم نهإعظيم ف أنه وال شك؛ النحو
يعرض ما عنده بأسلوب قشيب  أنيستطيع  اللغةالعرب وفنون  أساليبويعرف  الفصحى
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  .الناس إىلن يوصل احلق أطيب و
وبتقومي ألسنتهم عند التحدث  العربية اللغةبدراسة  ايعتنو أنطالب العلم  علىينبغي ف

ابن حييي البويطي وقد يعقوب يوسف  أبوعالم األ الشافعي اإلمامومن تالميذ  ،يف العلم
  .من هجرة النيب صلي اهللا عليه وسلم املائتنيبعد  ٣١تويف 

علم من أ اأحد أصحايبليس يف  :قال أنه وقد نقل عن الشافعي ،من أعالم مصر وهو
  .خذ عن الشافعي علومهأو تامةالزم الشافعي مالزمة  أنه وسبب ذلك ،البويطي

قال  اهلجرةمن  املائتنيبعد  ٦٤سنة  املتوىف زينإمساعيل بن حيىي امل أيضاومن تالميذه 
زين ناصـر  امل :قال الشافعي عنه ،يف الفقه كان رأس مةاألالعالمة فقيه  اإلمام ،عنه الذهيب

 .مذهيب
ومـن   نساقاألوفاق األهو الذي نشر مذهب الشافعي يف  أنه العلم أهلوقد ذكر 

 املتـوىف الربيع بن سليمان املرادي  ي وهومن يلقب بغاوية الشافع الشافعي اإلمامتالميذ 
  .من هجرة النيب صلي اهللا عليه وسلم املائتنيبعد  ٧٠سنة 

هؤالء هم ف ،قال الربيع راوية كتيب أنه علم الشافعي وقد نقل عن الشافعي ناقل هو
يف  اليوم هإليالذي ينسب  الشافعي اإلمامكيف مجع فقه  ،الشافعي اإلمامبرز تالميذ أمن 

 .الكتب
 اإلمـام بنفسـه و  الشافعي اإلمامما كتبها  أوهلا ،بطرق الشافعي اإلمامفقه  مجع
م األوكتاب  ،يف الفقه ا خالصةًالذي كتب كتب ربعةاأل ئمةاألوحد من األ اإلمام الشافعي

  .الفقهيةموسوعة يف املسائل 
مـا   وىلاألوالطريق الثانية اليت تلي  ،بنفسه الشافعي اإلمامويل ما كتبه األالطريق ف

والطريقـة   ،كان تالميذه يدونون وينقلـون فوجييب  يسألرواه تالميذه عنه حيث كان 
  .الشافعي أراءالثالثة التخريج علي 

انتفاق مالك العلماء يشترطون للتخريج صحة اجلامع و اإلماموكما قلنا يف مذهب 
يف  مسائل تقـع  أحكاميف مسائلة واقعات يف زمن الشافعي  ىفتاو علىيخرج ف ،الفارق
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  .زمن علماء املذهب
بعض الشافعية توسع يف  أنذكرت لكم  وقد ،الشافعية أئمةوالطريقة الرابعة اجتهاد 

 إذاالشافعي لقول الشـافعي   إىلا نسب احلكم الذي فيه ا صحيحهذا فكلما وجد حديثً
  .صح احلديث فهو مذهيب وكثرة املسائل يف مذهب الشافعي ذه الطريقة

 وهو الدنيا من جهة الوجود يف ربعةاألئمة األ آخر ئمة والدة وهواألرابع  إىلننتقل 
 ،اهللا عبد أبوالشيباين  أسدبن بن بالل  حنبلبن بن حممد  أمحدوامسه  لنببن حأمحد  اإلمام

 .أمحد بن حنبلجده يقال  إىلفهو ينسب 
من هجرة النيب حممد صلي اهللا عليه وسلم نشئ يتيما مـات   ةاملائبعد  ٦٤ولد سنة 

يأخذ مـن   أن فكان يأىب ؛ا ومع فقره عفيف النفسوكان فقري أمهصغري فربته  وهو أبوه
يأخذ وقال  أنفأبا  الًامن عرض عليه مإىل عبد الرزاق يف  إىلعندما  أنه حىت ا؛مطلقً حدأ

  .ألخذت منك اأحدلو كنت اخذ من 
فمكـث   فطرق عليه الباب أصحابه أحدفتفقده  أياما أصحابهغاب عن  أنه وذكر

اسـتتر فقـد    حىت :قال ،ذن يلألابفقال له ملا تأخرت  ،يءن له وقد تغطي بشأذا مث زمن
  .سرقت ثيايب

 مالًاحد فعرض عليه صاحبه أكان عنده ثوب واحد وسرق فلم خيرج ومل يطلب من 
تقتـل   أنال حيل لـك   :يقول وهوخرج  ،فعليه فأبا فلما خرج وأحلا فأبا يشتري به ثياب

تأكل فلما  أنتستطيع  حىتخترج  أنتستطيع  حىتتشتري ثيابا  أنعرض عليك أ أنانفسك 
قال نعم قال انسـخها   ،فالن اليت مسعتها من فالن أحاديث أتذكر :وقال ،قال ذلك رده

  .لك
إىلا وهكذا اكتبها لك مقابل بعض املال ونسخها له واخذ بعض املال يشتري به ثياب 

مع كونه نشئ يتيمـا   أحدواسعة ما كان يأخذ من رمحة  -رمحه اهللا عز وجل-مات  أن
ـ  اإلمام هو :الذهيب قال اإلمامكما قال  ؛اا وصدقًكان إمام حقً واإلمام أمحد ،فقريا ا حقً

  .اصدقً اإلسالموشيخ 
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وكانت الراية  ،كان إمام يف احلديث إمام يف السنة إمام يف الفقه إمام يف نقد الرجال

مة يف كل زمن مبن يـربز  األ على -عز وجل-ينعم اهللا مسلمة له يف نقد الرجال وهكذا 
  .يف هذا الفن يف نقد الرجال ليحفظ الدين

ألن نقـد   ؛احلـق  أهلمسألة نقد الرجال مسألة باقية ما بقي  أن ةأخويا  كوال ش
مر قد استقر بالتدوين وبقي األحاديث وهذا األول حفظ األمر األ ،أمرانالرجال يتعلق به 

  .للمتأخرين الترجيح والنظر وحنو ذلك
يف السنة  البدعةوتدخل  بالبدعةال ختتلق السنة  حىتمر الثاين حفظ السنة العملية واأل

املنتهي يف نقد  هإىل يف زمنه كان  -رمحه اهللا-أمحد  اإلمام ،احلق أهلوهذا باقي ما بقي 
  .ةاماإلمبالعلم  أهلالرجال وقد شهد 
يف  ةاإلمامبله  اشهدوالعلم الذين عاصروه وعرفوه قد  إن أهلنقول  أنويهمنا هنا 

أمحد  اإلمام حمدث وليس فقيها وهذا غلط فإنأمحد  اإلمام نإألن هناك من يقول  ؛الفقه
  .كان حمدثا فقيها -رمحه اهللا عز وجل-

ئل عن س إذاكان  نهأ حىتأمحد  اإلمام الرواية علي أنالعلم  أهلولكن ملا رأي بعض 
و أو تـابعي  أفريوي عن صـحايب   ،خربناأ ،ال يفيت مباشرة هكذا بل يقول حدثنا ةلأمس

  .يف فقهي تغلب عليه الرواية حىتفكان  ؛يروي حديثا
 أنـه  فقال بعضـهم  ،وأخربنابقوله حدثنا  مسألةيف ستني ألف  أجاب أنه فنقل عنه

 إالألن هذا دليل علي فقه فمـا الفقـه    ؛غري صحيح احلقيقةحمدث وليس بفقيه وهذا يف 
  .ارمحه حافظً اإلمامكان  إذاو احلجةحسن 

سعة  علىفضال عن احلديث فإن هذا يدل  الصحابةل من تقدم من التابعني ومن ألقو
ـ  ،ة يف الفقهاإلماميف زمنه ب ئمةاألوقد شهد له  -رمحه اهللا عز وجل-فقه  ابل كان مفتي 

يف سنة مثاين وتسعني  أمحد بن حنبلسلمت علي  :بن حبيبيقول نوح  ،يرجع عليه الناس
  .واسعةيفيت فتية  وهوئة مبسجد اخليص اوم
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الناس يف هذا وقال احملدث املشهور صاحل جزرة وهذا من احملدثني  هيإلويرجع 
ا فجلـس  دخل بلد أنه ذكر ،عن حد العلم اخترجووال  ظريفة أقاصيصالذين هلم  الظرفاء

  .يتعاوران دوالصا إن السنيهذا النحوي يقول يف جملس حنو فكان 
 أصلحكاحل صفقال يا  ،له امسه صاحل اينبه فسئل عن امسه فقالو أنويطلق هذا فأراد 

 دتقـول السـني والصـا    أنت ،من كالمك أخذته إن ما اهللا فقال ما تقول يا رقيع قال
 أحيانا؟هل قلت  ،يتعاوران ال تقلق

يقول صاحل جزرة  ،ق فيها ظرافة مع حسن علموله قصص ذكرها الذهيب يف السيا
ثالثـة تعجـز    أدركتاحلريب  إبراهيموقال  أمحد بن حنبليف احلديث  أدركتمن  أفقه

 .يلدن مثلهم أنالنساء 
نفخت فيه الروح ورأيت بشر ابن احلارث فمـا   جببل إالعبيدا فما مثلته  أبارأيت 

فرأيت كأن اهللا قد مجع  حنبلأيت ابن ور ،اقدمه عقلً إىلبرجل عوجن من قرنه  إالشبهته 
  .ولني فمن كل صنف يف العلوم يقول ما شاء وميسك ما شاءاألله علم 

يف هـذا فـأعلمهم    ةالطبق أعلى مأ واملقصود أربعةعبيد رباين احلديث  أباوقال 
قال النسائي  ،وقال النسائي كما تعلمون من املتشددين يف الرجال أمحد،باحلالل واحلرام 

 .والزهد والصرب املعرفة باحلديث والفقه والورع أمحد بن حنبل مجع
وليس املقصود  ،حيفظ ألف حديث أنه باحلديث وقد ذكر املعرفة أمحد بن حنبلمجع 

حيفظ روايـة   أنه وأنه املقصودفقط  -صلي اهللا عليه وسلم-عن النيب  هوهنا باحلديث ما 
وعن رسول اهللا صلي اهللا عليـه   ابةوالصحفوقه ومن فوق فوقه  عمنحيفظ مليون رواية 

  .وسلم
عبد الرزاق ما رأيت  اإلمامباحلديث والفقه والوراق والزهد والصرب وقال  املعرفةفله 

مل تره عيناك مثله يقـول   الشافعي اإلمامويقول  ،حنبلن ب أمحدمن  أورعوال  أفقه أحدا
أمحد بن من  طفيأفقه وال أعلم وال أوال  أفضلا فيها من بغداد فما خلفة فيها رجلً خرج
  .حنبل
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فأقول ما فقه ما  هتذكروتوابن معني س أمحد أجالسكنت  إسحاق بن راهويهوقال 
ومن مجيل كـالم   ،الذي يتكلم يف تفسري احلديث وفقه هو ،أمحد إالتفسريه فيسكتون 
 إىلمثله فـذهب يب   ريك من مل يأر حىت تعاىل :أمحدقال يل  ،قال أنه إسحاق بن راهويه

 .الشافعي
اريك من مل تري عيناك مثله هذه الرواية الثانية لكن اجلميل هنا  حىتكما تقدم معنا 

علم من أ أمحد بن حنبل :ابن ثور اإلماموقال  أمحد،وما رأي الشافعي مثل  إسحاققول 
  .اعلم من الثوري حنبلبن  أمحد :ثور يقول وأبو ،الثوري

 أمحـد كان  :ولذلك قال الذهيب ،افقيهكان  -رمحه اهللا- أمحد أنوهذا دليل علي 
ثين عليه خصم من خصومه فمـا  أ ،العبادةا يف احلديث ويف الفقه ويف رأس ،عظيم الشأن

  .أنه وأقر أنه يخأظنه ب
ن كثـر  أا وبل البد من قادح ؛ثين عليه كل الناسأال يوجد عامل  ةأخوفال شك يا 

 ،آخرا املبغض فيقول شيئً وأماليه الصديق يثين ع أنه ولذلك ملا ذكر لإلمام مالك ،املادحني
  .األلسنةقال هكذا الناس لكن نعوذ باهللا من تتابع 

السنة ها املاضية اليت ال شك فيها عـرب  ف ،الذنب علىيتتابع الناس  أننعوذ باهللا من 
 ،العامل مهما بلغ من العلم والشغف البد من مادح والبد من قـادح  أنيومنا  إىلالتاريخ 
 .يوجد من يقدح فيه أنه العامل رهفال يظ

 أهلقدح فيه  إذافالرجل العامل  ،البدع مدح أهلالبدع فإن قدح  أهلوالسيما قدح 
 ،البدع قدح وقدحهم مـدح  أهلمدح  ،جتعله يف مدحه أنيصح  احلقيقةيف  فهذاالبدع 
  .يءيرافقهم يف ش ألنه ديل فهذا أحد إىلالبدع  أهلومدح 
 يف رجل مـدح لـه يف   أهلببدعهم وقدح ال يتعلق  يءمدحهم يف ش ايقيدو أن إال

 وأهـل  وأحبابـه  نهاخوفكيف إل ،بعض خصومه حىتا من الناس مدحه كثريأمحد  اإلمام
فكان  ةليعا ةوكان عنده مه ،اطلب العلم صغري -رمحه اهللا-أمحد  اإلمام ،العلم والفضل

  .خيرج من البيت قبل الفجر أنيريد 
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بطلب احلـديث   -رمحه اهللا عز وجل-ع الفجر وعمي يقر حىتمتسكه  أمهفكانت 

ظهر  إذاكان  أنه -رمحه اهللا عز وجل-أمحد  اإلمام اليت تذكر عن العظيمةومن الصفات 
   .خاشعا هللا اكان يف بيته كان متذللً إذاوبرز للناس يكتم خشوعه وال يظهره و

 إذالل هللا عز وجل فدخل بيته ظهر عليه اخلشوع والتذ إذارمحه اهللا أمحد  اإلمام كان
  .برز للناس مل يظهر ذلك

 أنيظهر  حىتما أشد الزكام  :ا فغلبته عينه فأمسك بأنفه وقالكان يف جملس أنه حىت
ال  ،ا وقام من الس وهكذا دأب الصـاحلني ليس خشوع أنه هذا الذي حصل يف صوته

  .الناس أمام يربزون ذا ال يستطيعون رده وال أمرا على ايغلبو إذا إالالناس  إماميتباكون 
اهللا  يل ابنه عبد اًقال يوم ،اا عجيبا للحديث حفظًرمحه اهللا حافظًأمحد  اإلمام وكان

 حـىت عن الكـالم   تسألين أنمن املصنف فإن شئت  واقرأهكتابا جئته من كتيب  أيخذ 
 .بالكالم أخربك حىتسناد اإلوان شئت تسألين عن  ،سناداإلب أخربك

رمحه أمحد  اإلمام وكان العلماء يعظمون -رمحه اهللا عز وجل-حفظه وهذا من سعة 
صـاحب   أنه فاعلم أمحدرأيت رجال حيب  إذاقال كتيبة  ،اهللا لسعة علمه ولزومه السنة

  .سنة
السنة حببهم ألهل  وأصحاباحلق  أهلالعلم يعرف  أهلعند  ةوهل الطريقة مسلوك

 اإلمـام  مضي أيضاوقيل لكتيبة  ،ب سنةصاح أنه اعلمف أمحدرأيت رجال حيب  إذاالسنة 
ولذلك لسعة علمه  ،كبار التابعني إىلم ضقال ي ،التابعني من ناحية العلم والفضل إىلأمحد 

  .-رمحه اهللا عز وجل-
من هجرة النيب صـلي اهللا عليـه    املائتنيبعد  ٤١سنة  -رمحه اهللا عز وجل-تويف 

فلما مـات   ،ع بيننا وبينكم يوم اجلنائزألهل البد قولوا :يقول -رمحه اهللا-وكان  ،وسلم
بيوم للنـاس   االبيوت فتحو أصحاب أنذكر  حىترمحه اهللا اجتمع يف جنازته خلق كثري 

 .يوملاينادوم من اجل الوضوء لشدة الزحام يف ذلك 
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  .ألهل البدع بيننا وبينكم يوم اجلنائز ايف قوله قولو -رمحه اهللا عز وجل-فصدق 
الذي اتفـق   األربعة املعروفةصول األ على -رمحه اهللا عز وجل-أمحد  اإلمام وكان

مالك  اإلماموالقياس وكان يوافق  والسنة واإلمجاععليها العلماء الذي ذكرناها الكتاب 
 .شرعي كما قلنا أصل وهو ذرائعسدد  وأعمال ذرائعبسدد  األخذيف 

ن يـريب تالميـذه   كان له تالميذ وقد كا -رمحه اهللا-أمحد  اإلمام معروفه وأصوله
داود  أبـو  أمحد، اإلمام الرجال من تالميذ أقوالللحق وترك  االنتصار على األئمةكسائر 

  .أمحد اإلمام صاحب السنن وله مسائل عن
فاظ وقد عين عنايـة  من احل وهوصرم األبن حممد  أمحدبكر  أبو أيضاومن تالميذه 

ابن  أمحد أمحد، اإلمام الميذومن تأمحد  اإلمام وحفظ مذهبأمحد  اإلمام كربي مبذهب
  .من مرء الروز وهوحممد املروزي 

أمحد  اإلمام وكانأمحد  اإلمام أصحابوالزمه وكان اجل أمحد  اإلمام وقد صاحب
رمحه اهللا ملا مات وروي عنه مسائل كثرية أمحد  اإلمام الذي غسل وهو رآه إذايأنس به 

 .يف السنة إماموكان املروزي 
 من تالميـذ  أيضا ،وسائر علماء املسلمني -واسعةه اهللا رمحة رمح-تباع األشديد 

 كيف مجع فقـه  كثرية،ومسائل  كثرية أشياء أبيهاهللا وقد روي عن  ابنه عبدأمحد  اإلمام
 .وميلااحلناب يف كتب  هيإلالذي ينسب أمحد  اإلمام

املسائل  اليت وجدت يفأمحد  اإلمام أقوالويل األالطريقة  ،بطرقأمحد  اإلمام مجع فقه
 أيديبني  اليوم وموجودةوهذه قد طبعت أمحد  اإلمام عن مسائل كثريةوقد كتبت كتب 

  .الناس
خيرج له قول  األئمة أقوال علىكالتخريج  اإلمام أقواله علىوالطريقة الثانية التخريج 

صح اجلامع وانتفي  إذا ،كانت حاصلة يف زمنه مسألةقول له يف  على بناًءنازلة  مسألةيف 
  .اإلمام إىلوتنسب  املسألتنيلفارق بني ا

طريقته  علىاجتهادات علماء املذهب الذين يلتزمون بأصوله ويثريون  الثالثةوالطريقة 
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 ،ثـالث طبقـات   علـى ي نبلفما يقررونه يعترب يف املذهب وعلماء املذهب احل
  .املتقدمون واملتوسطون واملتأخرون

مسائله وكذله يدخل فيهم من  اومجعود أمح اإلمام املتقدمون فهم الذين عاصرو أما
واملتوسـطون   ،اية القرن الرابع وبداية القرن اخلامس إىل أمحد اإلمام أقوالبتحرير  هعنو

  .والتدليل لهأمحد  اإلمام بتحقيق مذهب امن بداية القرن اخلامس وهؤالء هم الذين عنو
عـرف بكثـرة   محـد  أ اإلمام ألن ؛بتحرير املذهب اواملتأخرون وهؤالء الذين عنو

بيـان   إىلجدهم  اهؤالء وجهوف متعددةروايات  مسألةيكاد يقول له يف كل فالروايات 
  .-رمحه اهللا عز وجل-أمحد  اإلمام املذهب من روايات

 .لعلنا نقف هنا -رمحه اهللا عز وجل-أمحد  اإلمام ب املتعلقةهذه بعض املالمح 
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ونبدأ مبسألة تأصيلية عظيمة كثر فيها كالم أهل العلم واألخذ والرد بـني العلمـاء   

  :قضية التمذهب، وقد أختلف الناس يف التمذهب على أقوال: فيها، أال وهي
  :فللعلماء يف اجلملة هذه املسألة ثالثة أقوال  
وز العمل فقال بعضهم ال جيوز التمذهب، والتمذهب حرام وبدعةٌ حمدثة، ال جي-  

ا، قالوا؛ ألن عدم التمذهبِ كان صنيع املتقدمني، فإنه ما عرف التمذهب إال بعد وجود 
رضوان اهللا –األئمة األربعة، أما قبل ذلك يف صدر األمة يف زمن الصحابة وزمن التابعني 

  .فإنه مل يكن هناك متذهب -عليهم أمجعني
ذهب ابن عمر، أو مذهب فلم يكن هناك من يتمذهب مبذهب ابن عباسٍ، أو م  

  .-رضوان اهللا عليهم–ابن الزبري، أو غري ذلك مع كثرة مسائل الصحابة وفتاوى الصحابة 
إن األدلة اآلمرة بالرجوع إىل الكتاب والسنة تشمل مجيع املسلمني، : كما قالوا  

  .وال خيرج عنها أحد من املسلمني فواجب على كل مسلم أن يتجرد للدليل وأال يتمذهب
ال تقلدين وال تقلد مالكًـا،  : "عز وجل -رمحه اهللا– اإلمام أمحدوقد قال : قالوا  

هذا خطاب من : فقالوا" وال الشافعية، وال األوزاعية، وال الثورية، وخذ من حيث أخذوا
  .عز وجل للعموم -رمحه اهللا– اإلمام أمحد

ال غريهم، ولكـن  ال تقلدين وال تقلد مالكًا، وال الشافعي و: "يقول لعامة الناس  
فالواجب على كل مسلم أن يرجع إىل الـدليل حبسـب   : ، قالوا"خذ من حيث أخذوا

  .قدرته، إما مباشرتا بأن يرجع هو إىل الدليل إن كان قادرا
إما بواسطة عاملٍ من علماء زمانه يسأله عن احلكم بدليله، ويأخذ بالدليل عـن    

ا وحديثًا طريق هذا العامل، وقد نصر هذا القول أقواممن أهل العلم قدمي.  
جيب التمذهب، جيب التمذهب فهم يقابلون القول : والقول الثاين قال بعضهم-  

األول متام، القول األول يقول حرام، هؤالء يقولون واجب جيب التمـذهب ومـن مل   
  .يتمذهب فهو ضالٌ سالك طريقًا من طرق الضاللة
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املتأخرون بعد األئمة األربعة، فهذا  ملاذا؟ قالوا؛ ألنه األمر الذي أمجع عليه  
أمر أستقر عليه اإلمجاع بزعمهم أنه جيب على كل مسلم أن يتمذهب، ويأخذ باملذهب 

  .الذي يرى أنه أوىل باحلق
هو األوىل باحلق فإنه جيـب   -رمحه اهللا– أيب حنيفةفإن رأى أن مذهب اإلمام   

، ومن رأى أن األوىل باحلق مذهب، وال جيوز له أن يتركه أيب حنيفةعليه أن يلزم مذهب 
  ..أن األوىل باحلق مذهب مالك جيب عليه أن يلتزمه وهكذا

جيوز االنتساب إىل مذهبٍ من املذاهب، "قال بعض أهل العلم : والقول الثالث-  
، فقالوا إن االنتساب إىل مذهبٍ من املذاهب بأن يقول اإلنسـان أنـا   "وحيرم التعصب

ي، أو حنبلي جائز لكن حيرم التعصب، فيجب على املسلم إذا حنفي، أو مالكي، أو شافع
ظهر له احلق أن يتبعه، سواًء كان يف املذهب الذي ينتسب إليه، أو يف غري املذهب الذي 

  .ينتسب إليه
أما االنتساب إىل مذهب من املذاهب فهذا قد وقع عليه اإلمجاع العملـي  : قالوا  
لتاريخ بعد ظهور األئمة األربعة ال ينكرون على من فإن جند أهل العلم على مر اوالقويل، 

  .ينتسبوا إىل مذهب
وقد نص مجع من أهل العلم على اإلمجاع على جواز االنتساب إىل مذهبٍ مـن    

املذاهب، أما التعصب فالتعصب حرام؛ ألنه باإلمجاع ال جيوز لإلنسان أن يـرد احلـق   
حلق، فإذا ظهر لإلنسان احلق ال جيوز له أن بإمجاع أهل العلم من الضاللة، أن يرد املسلم ا

  .يرده من أجل املذهب فالتعصب حرام
هذه أقوال أهل العلم يف مسألة التمذهب، واخلالف يف هذه املسـألة يعـود إىل     

  :ثالثة أسباب، اخلالف على هذه األقوال يعود إىل ثالثة أسباب
لسان أهل العلم  عدم حترير مصطلح التمذهب، فإن التمذهب يف: السبب األول  

  :يراد به معنيان وليس معنا واحدا
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فهو االنتساب إىل أحد املذاهب املعروفة عند أهل السنة، وكأن : أما املعىن األول  
يقول إنه حنفي، أو مالكي، أو شافعي، أو حنبلي، ويزيد بعض أهل العلـم أن يقـول   

  .اعة مذهب الظاهريةظاهري، فيذكرون املذهب اخلامس من مذاهب أهل السنة واجلم
ينسب اإلنسان نفسـه   أالويقابل التمذهب هنا ذا املعىن أن ال مذهبية، ومعناه   

إىل مذهبٍ من املذاهب، فال ينسب نفسه إىل حنفية، وال إىل مالكية، وال إىل شافعية، وال 
ـ  رد إىل حنابلة، وإمنا يتحرى احلق ويطلب احلق من أقوال أهل العلم فهذا املعىن األول جم

  ).النسبة(االنتساب 
يراد بالتمذهب التزام أقوالِ إمامٍ معني ال خيرج عنها املسلم، التزام  :واملعىن الثاين  

أقوال إمامٍ معني ال خيرج عنها املسلم؛ حىت قال بعضهم إن اإلمام ملن يقلده كالنيب ألمته، 
صـلى اهللا  –أن يعصي النيب إن اإلمام ملن يقلده كالنيب ألمته، املعلوم أن املسلم ال جيوز له 

  .-عليه وسلم
فكذلك من قلد إماما ال جيوز له أن يترك قوله، أن يترك قوله، فهذا املعىن : قالوا  

الثاين، بعض أهل العلم يسميه بالتمذهب، وبعض أهل العلم يسميه بالتعصب، واحلقيقـة  
للمـذهب   أن التعصب هو أوىل به أن يسمى بالتعصب املذهيب، حبيث يتعصب اإلنسان

  .حىت يلزم به الناس
أن ال مذهبية مبعىن عدم التزام أقوال إمامٍ معني، بل : ويقابل التمذهب ذا املعىن  

  .يأخذ املسلم ما نصره الدليل من أقوال العلماء املعتربين ومنهم األئمة األربعة
لك أوىل بالدليل أخذ به، وإذا كان قول ما -رمحه اهللا– أيب حنيفةفإذا كان قول   

أوىل بالدليل أخذ به، وإذا كان قول الشافعي أوىل بالدليل أخذ به، وإذا كان  -رمحه اهللا–
قول أمحد أوىل بالدليل أخذ به، وإذا كان قول عاملٍ قبل األئمة األربعـة أحظـى وأوىل   

  .بالدليل أخذ به، وهكذا فهو يدور مع الدليل حيث دار
الدليل ال بالتشهي، ما ينتقي من أقوال وينتقي من أقوال أهل العلم ما كان أوىل ب  

، ومرة يأخذ بقول مالك، ومرة يأخذ بقول أيب حنيفةالعلماء بالتشهي فمرة يأخذ بقول 
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، فإن األخذ بالتشهي )ال! (الشافعي، ومرة يأخذ بقول أمحد؛ ألن هذا يوافق هواه
  .حرام باإلمجاع

به، فإن العلمـاء  وال بالترخص بأن يبحث يف كل مسألة عن أسهل قول ويأخذ   
قالوا من تتبع الرخص تزندق، ليس املقصود من تتبع الرخص الشـرعية فـإن الـرخص    
الشرعية شرعية، ولكن املقصود أن يبحث يف كل مذهب عن أسهل قـول، أو يف كـل   
مسألة عن أسهل قول، فيشكل من أقوال العلماء قولًا ال يقول به أحد، وهذا حرام بإمجاع 

  .املسلمني
أن يأيت اإلنسان إىل احلج، إىل احلج فينظر يف املذاهب فريى أن : ك مثلًامثال ذل  

طواف القدوم قال اجلمهور إنه سنة، وقال املالكية إنه واجب، فيأخذ بقول اجلمهور ال؛ 
  .لكن؛ ألنه قالوا إنه سنة ليس واجبا) ال( ألن الدليل يدل عليه،

فيأخذ ذا القول، مث يأيت  إنه سنة يأيت إىل السعي فيجد أن من أهل العلم من قال  
فيأخذ به، املبيت مبىن جيد مـن   إن سنةإىل املبيت يف مزدلفة فيجد من أهل العلم من قال 

  .فيأخذ به إنه سنةأهل العلم من قال 
رمي اجلمار جيد من أقوال من بعض أهل العلم من قال إنه سنة، وما أقوله كلـه    

  .واقع يف الفقه فيأخذ به
 إىل طواف اإلفاضة فيجد من أهل العلم من قال تكفي أربعة أشواط، إذا أتى يأيت  

  .ا صح طوافه وعليه دم، جيرب الباقي فيأخذ ذا
ويأيت إىل طواف الوداع فيجد أن من أهل العلم من قال إنه سنة فيأخـذ بـه،     

يقل بـه  فيذهب إىل احلج ليقف بعرفة حلظة ويطوف أربعة أشواط وميشي، هذا القول مل 
أحد؛ ألن الذي قال هنا سنة قال هذا واجب، والذي قال هذا سنة قال هـذا واجـب،   

  .فيأيت من هذا الترخص بقولٍ مل يقل به أحد من أهل العلم
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إن الويل ليس شرطًا يف صحة : يأيت مثلًا إىل النكاح فيجد من أهل العلم من قال  
، حىت ما يذهب إىل الويل ويرفض أو حنو النكاح، بل تزوج املرأة نفسها فيأخذ ذا القول

  .ذلك
إنه يف النكاح يف اإلعالن يكفي أن يعلـم  : جيد أن من بعض أهل العلم من قال  

الشاهدان فيأخذ ذا، جيد من أهل العلم من قال إنه ال جيب اإلشهاد عند العقد، ولكـن  
صححه أحـد، لـو   جيب عند الدخول فيأخذ ذا، فهذا النكاح ذه الصورة امللفقة ال ي

عرضته على احلنفي أبطله لعلة، لو عرضته على املالكي أبطله لعلة، لـو عرضـته علـى    
  .الشافعي أو احلنبلي أبطله لعلة، فهذا ال جيوز

فال جيوز االنتقاء من كالم أهل العلم بالتشهي، وال بتتبع األخف، وإمنا يأخذُ مبا   
  ).ال مذهبية بالنسبة للمعىن الثاين(: دلّ عليه الدليل من أقوال العلماء وهذا يسمى

أن كالم أكثر املانعني إمنا : وإذا نظرنا يف كالم العلماء املختلفني يف التمذهب جند  
هو عن التعصب، عن التمذهب مبعىن لزوم قول ال خيرج عنها اإلنسان، أما التمذهب مبعىن 

  .النسبة فما عندهم فيه إشكال
 أاليتعلق بالتمذهب مبعىن النسـبة إىل مـذهب،   يبني م كثريٍ من اوجند أن كال  

يكون اإلنسان مطلقًا، وأما التعصب فليس بواجبٍ عندهم، وإن كنا وجدنا من العلمـاء  
من يوجب التمذهب باملعنيني، ووجدنا من العلماء من حيرم التمذهب بـاملعنيني، لكـن   

  .فالغالب على العلماء هو على ما ذكرنا، ولو حرر املصطلح لقل اخلال
  :وهذا يف احلقيقة  
  .يوجد يف كثري من اخلالف، لو حررنا املصطلحات لضاق اخلالف بني العلماء  

  األمر الثاين املؤثر يف هذه املسألة
دعوى غلق باب االجتهاد، فإنه أدعى بعض أهل العلم بعد األئمة األربعة أن باب   

جتهاد باألئمة األربعـة، وأن  االجتهاد أغلق على األمة، فلم يبقى ألحد اجتهاد، انتهى اال
  .االجتهاد ال يتجزأ
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بعد األئمة األربعة ال يوجد عامل عنده قدرة على االجتهاد املطلق، : قالوا  
  .واالجتهاد ال يتجزأ إما اجتهاد مطلق أو ال اجتهاد

هذه الدعوة أثرت يف هذه املسألة؛ ألن الذين قالوا إن باب االجتهاد أغلق ما بقي   
قليد، ملا فيه اجتهاد بأي نوع من األنواع ال اجتهاد استنباط، وال اجتـهاد  عندهم إال الت

  .إتباع كما سيأيت إن شاء اهللا، فما فيه إال التقليد
   مـا   -صلى اهللا عليه وسلم–وهذه الدعوة باطلة فإن االجتهاد باقٍ يف أمة حممد

الفرائض، وصل إىل درجة  بقيت األمة، كما أن االجتهاد قد يتجزأ فقد جند عاملًا جمتهدا يف
  .االجتهاد يف الفرائض، وإن مل يكن جمتهدا يف غري الفرائض

وقد جند عاملا جمتهدا يف العبادات عنده قدرة على االستنباط للنوازل وغريها، وقد   
  .جند عاملا جمتهدا يف املعامالت دون غريها، هذا هو احلق الذي دلت عليه األدلة

أهل العلم على بطالن دعوى إغالق باب االجتـهاد  ومن لطيف استدالل بعض   
دعوى إغالق باب االجتهاد حكم، حكم عظيم فإن كان الذي قاهلا جمتهـدا  : "أم قالوا

  ، كيف؟"فقد بطل قوله، وإن مل يكن الذي قاهلا جمتهدا فقد بطل قوله
إن : ولـه إذا كان الذي قاهلا جمتهدا، إذًا االجتهاد موجود مل يغلـق، فق : يقولون  

االجتهاد قد أغلق بابه باطل بدليل وجوده هو، وإن مل يكن جمتهدا فقوله أيضا باطل؛ ألن 
  .هذا القول ال جيوز إال من جمتهد، فدلّ ذلك على أن هذه الدعوة ليست صحيحة

  درجات الناس يف احلكم والدليل: واألمر الثالث
ى درجتني، أو على ثالث هل الناس يف احلكم والدليل على درجة واحدة، أو عل   

  درجات؟
على درجة واحدة،  -صلى اهللا عليه وسلم–كل أمة حممد : فقال بعض أهل العلم  

) العامل، وطالب العلم، والعـامي (كل جيب عليهم أن يأخذوا من الكتاب والسنة : قال
حبسب قدرته، فالناس كلهم درجة واحدة، وكلهم خماطبون باألدلة الدالة على الرجـوع  

  .الكتاب والسنةإىل 
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  .جمتهد، وغري جمتهد: بل الناس على درجتني: وقال بعض أهل العلم  
الذي يستطيع االستنباط من األدلة، وهذا له شروط كثرية عند أهل العلم : جمتهد  

  .البد أن تتوفر فيه، وهذا له احلق يف االجتهاد، واالستنباط، والنظر يف األدلة
هدا فهو عامي جيب عليه التقليد، فجعلـوا مـن   مادام أنه ليس جمت: وغري جمتهد  

النووي عندهم من الشافعية من العامة، كيف مـن  : العلماء من هم من العامة يعين مثلًا
العامة؟ جيب عليه التقليد؛ ألنه ليس جمتهدا، ابن قدامة من احلنابلة من العامة جيب عليـه  

  .التقليد، ملاذا؟ ألنه ليس جمتهدا
عن درجة االجتهاد، إذًا هو عامي جيب عليه التقليد، وبالتـايل  فمادام أنه سقط   

طُالب العلم من العامة جيب عليهم التقليد، ومن باب أوىل عامة املسلمني جيب علـيهم  
  .التقليد؛ ألم غري جمتهدين

  ).جمتهد، ومتبع، ومقلد: (الناس ثالث طبقات: ومن أهل العلم من قال  
روط االجتهاد، ويستطيع أن يستنبط بنفسه ينظر هو الذي اجتمعت فيه ش :جمتهد  

  .يف القرآن فيستنبط احلكم، ينظر يف احلديث فيستنبط احلكم، وهذا اتهد
وهو الذي ال تتوفر فيه شروط االجتهاد، لكنه يميز بني األدلة، : والثاين هو املتبع  

مقيد، يعرف يعرفها أن هذا عام وهذا خاص، هذا أمر مطلق يقتضي الوجوب، وهذا أمر 
  .أنواع الدالالت درس أصول الفقه، لكن مل يبلغ درجة االجتهاد

أن ينظـر يف  : وهذا ال شك أنه موجود، فهذا جيب عليه اإلتباع، ومعىن اإلتباع  
؛ ألنه ليس جمتهدا، لكن ينظر يف كالم العلمـاء  )ال! (مااألرجح ليس له أن يستنبط حك
  .فيأخذ مبا ترجح ويفيت مبا ترجح

 اإلمـام أمحـد  مع اإلمام مالك يف مسألة ينظر يف كالم  اإلمام أمحدأختلف  فلو  
، وينظر يف كالم اإلمام مالك ودليل اإلمام مالك، ويوازن بينهما وخيتار اإلمام أمحدودليل 

  .الراجح، ويعمل به ويفيت به فهذه منزلة اإلتباع
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نعم يعرف / دلةفهي منزلة العامي الذي ال مييز بني األ: وأما منزلة التقليد  
، لكن ال يعرف الـدالالت،  -صلى اهللا عليه وسلم–قول اهللا، يعرف حديث رسول اهللا 

  .فهذا العامي جيب عليه أن يقلد
ما معىن أن يقلد؟ أن يسأل عاملا سواء كان العامل حيا من العلماء الكبار األحياء،   

  .ليه أن يقلدأو كان العامل ميتا وقد قرر املسألة ونقلت عنه، فهذا جيب ع
أن الناظر ببصرية يدرك أن القول الصحيح يف هذا األمر أن الناس على : وال شك  

ثالث درجات، ليسوا على درجة واحدة، فإنّ نعلم يقينا أن العامي لو نظر يف القرآن ليلًا 
وارا ملا أستطاع أن يستنبط احلكم، نعم يفهم ما تقوم به احلُجة، لكن ال يسـتطيع أن  

  .ط حكمايستنب
إن : وبإمجاع العلماء ال جيوز أن يسلط العامي على استنباط األحكام، فـالقول   

الناس على درجة واحدة غري صحيح، فإن أراد هؤالء بقوهلم إن الناس على درجة واحدة 
  .ما ذكرته أولًا، أن من كان يستطيع االستنباط جيب عليه أن يستنبط

عاملا حيا وال جيوز أن يرجع إىل كتب  ومن كان ال يستطيع جيب عليه أن يسأل  
الفقهاء فإن هذا تفريق بال مفرق، كيف نفرق بني العلماء؟ هذا مالك، يعين هل نقول له 
اسأل العامل املوجود يف زماننا وال جيوز لك أن تسأل اإلمام مالك، أن تسأل اإلمام مالكًا 

  الذي أفىت يف هذه املسألة يف كتبه؟
تقيم، بل نقول له أن يسأل عاملًا سواء كان حيا أو كـان  ال شك أن هذا ال يس  

  :إن الناس على درجتني فقط، فإن الواقع يرد كالمهم: ميتا، وأما من قالوا
  .فإنا جند من علماء املذاهب من جيتهد يف املذهب - 
  .وجند من العلماء من مييز بني األدلة -
  .وجند من طالب العلم من مييز بني األدلة -

ميز بني األدلة فقد علم، فيجب عليه أن يأخذ مبا علم، وال جيوز له أن يقلد  ومن  
  .غريه يف خالف ما علم أنه احلق
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إن احلـق يف مسـألة   : فالراجح أن الناس على ثالث درجات، ولذلك أقـول   
التمذهب ما ذهب إليه كثري من احملققني، من أنه جيوز للمسـلمِ أن ينتسـب إىل أحـد    

عليه ذلك، فيجوز للمسلم أن ينتسب إىل املذاهب املعروفة إىل واحـد   املذاهب وال جيب
  .من املذاهب املعروفة، جائز وال عيب عليه وال لوم عليه، لكن ال جيب عليه ذلك

ينتسب، وأما التعصب ملذهب حىت  أالفيجوز للمسلم أن ينتسب وجيوز للمسلم   
أبد من أجل املذهبِ فهذا حرام، ال جيوز احلق ا، بل إنا نقول أنه جيـوز للمسـلم أن   يرد

  .يأخذ بقول أي عاملٍ من علماء املسلمني املعتربين إذا قام الدليلُ على قوله
وأما إلزام الناس مبذهبٍ معني ال جيوز اخلروج عنه، فهذا ال جيـوز، وإجيـاب     

  اذا؟االنتساب إىل مذهبٍ معني ال جيوز، وإمنا هو جائز ليس بواجب، وال جيوز التعصب مل
ألنه مل يدل دليل على اإلجياب، وال جيوز إلزام الناس بشيء بدون دليـل؛ وألن    

  هذا مل يكن واجبا قبل األئمة األربعة، فكيف يكون واجبا بعدهم؟
هذا ما كان واجبا على صدر األمة، فكيف يكون واجبا على املتـأخرين مـن     

د األئمة األربعة، فمادام أن االنتسـاب  األمة؟ الشريعةُ واحدة، ومل تأيت شريعةٌ جديدة بع
إىل مذهب مل يكن واجبا قبل األئمة األربعة يقينا، فإنه ال يكون واجبا بعد األئمة األربعة 

  .يقينا
أيضا لو كان االلتزام مبذهبٍ واجبا، لكان مذهب الصحابة أوىل مبـذهب مـن     

م مسائل، الصحابة هلم مسـائل  بعدهم، والصحابة ال يستطيع أحد أن يقول إنه ليست هل
كثرية جدا، ومن قرأ فقط مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أيب شيبة وجد الثروةَ الفقهية 

  .-صلى اهللا عليه وسلم–الكربى لصحابة رسول اهللا 
ربعة، أوىل من تقليد األئمة األ -رضي اهللا عنه–ال شك عندنا أن تقليد ابن عباس   

يكون  أاللكن مل يقل أحد من أهل العلم إن تقليد صحايب بعينه واجب، فمن باب أوىل 
  .تقليد من بعدهم ممن هم دوم، وإن كانوا من أهل الفضلِ والعلمِ والتقى واجبا
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احلق كان معروفًا قبل األئمة األربعة، وكان الناس يتعاملون فيما بينـهم    
كانت معاملتهم صحيحة، مع أم ليسوا على املذاهب األربعة أو قبل األئمة األربعة، فهل 

  مل تكن صحيحة؟
ال شك أا كانت صحيحة، ومما يذكر وهو قصة طريفة تدل مع طرافتها على ما   

  :ذكرناه
يذكر أن شابا أراد أن يتزوج، فقال له العاقد قل قبلت الزواج ا على كتـاب اهللا  

النعمان،  أيب حنيفة، على مذهب اإلمام األعظم -ليه وسلمصلى اهللا ع– وسنة رسول اهللا
– الشاب مل يستسغ هذا، فقال قبلت الزواج ا على كتاب اهللا، وعلى سنة رسـول اهللا 

  .-صلى اهللا عليه وسلم
صلى اهللا – ، قُل قبلت الزواج ا على كتاب اهللا، وعلى سنة رسول اهللاال: قال  

قبلـت  : النعمان، فعاد الشاب وقال أيب حنيفةعظم ، على مذهب اإلمام األ-عليه وسلم
  .-صلى اهللا عليه وسلم– الزواج ا على كتاب اهللا وسنة رسول اهللا

يعين ال يصح عقدي إال إذا قلت على : فقال له العاقد قُل كما قال يف األول، قال  
أيب نعم، قال فكيف صح نكـاح والـد   : النعمان؟ قال أيب حنيفةمذهب اإلمام األعظم 

  ؟حنيفة
عقد لوالده على والدته، كيف صح نكاحهم؟ فسكت،  أبو حنيفةقبل أن يوجد   

  .وهذا أمر ظاهر جدا، مل يظهر احلق على لسان األئمة األربعة وكان مفقودا قبلهم
فالقولُ بوجوبِ التزام قول إمامٍ معني من األئمة األربعة، قولٌ ال حظ لـه مـن     

  .خ األمة السابق لألئمة األربعة، وال يتفق معه منهج األئمة األربعةاألدلة، وال يتفق مع تاري
إذا كان كل إمامٍ من األئمة األربعة أثبت لنفسه أنه خيطئ، وأوجب على مـن    

يتبعه أن يترك قوله إذا خالف الدليل، فكيف يأيت من بعدهم ويقولون جيب علـى كـل   
  مسلم أن يلزم قول إمامٍ من األئمة؟
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إن املقلد مع : "قول بعضهم الذي ذكرته أولًا -رمحه اهللا–ذكر الذهيب ولذلك ملا   
ال حتل : ، فقال معلقًا قوله"إن املقلد مع إمامه كاألمة مع النيب"، أو "إمامه كالنيب مع األمة

له خمالفته جمرد دعوى واجتهاد بال معرفة، بل له خمالفةُ إمامه إىل إمامٍ آخر حجته يف تلك 
  .املسألة أقوى

عز وجل كالما نفيسا جدا يف  -رمحه اهللا–فعليه إتباع الدليل، وقد ذكر الذهيب   
يعين األئمة الذين يقلَّدون والعلمـاء الـذين   " فاملقلَّدون، املقلَّدون: "هذه القضية، فقال

بشرط ثبوت اإلسناد هلم،  -صلى اهللا عليه وسلم– فاملقلدون صحابةُ رسول اهللا"يقلَّدون، 
، مث ذكر علماء منهم األئمة األربعة، مث ذكر علماء منهم البخاري وداود "ةُ التابعنيمث أئم

الظاهري، وحممد ابن جرير الطربي، مث ذكر اشتهار املذاهب األربعة، مث قـال كالمـا   
  .نفيسا

وال بأس مبذهب داود، أي الظاهري، وفيه أقوالٌ حسنة ومتابعةٌ للنصوص، : (قال  
  ).شانت مذهبه وله شذوذٌ يف مسائل

بعض ما ذكره املالكية يف حتسني مذهب اإلمام مالك بذكرِ  -رمحه اهللا–مث ذكر   
ولكن ما يعجز كل واحد مـن  "عز وجل  -رمحه اهللا–فضل اإلمام مالك، مث قال معلقًا 

  ".مثل ذلك إلمامه  ادعاءحنفي وشافعي وحنبلي عن 
أن كل من أنس من نفسه فقها  وال ريب"كل إمام من األئمة األربعة له فضائل،   

وسعةَ علمٍ، وحسن قصد، فال يسعه االلتزام مبذهبٍ واحد يف كل أقواله؛ ألنه تربهن لـه  
، فالبد أن يرضخ للـدليل  "مذهب الغري يف مسائل، والح له الدليل، وقامت عليه احلجة

  "ويسلم للدليل
وا الناس بإتباع الـدليل،  كلهم قد أمر -عز وجل  رمحهم اهللا-واألئمةُ األربعة   

   .وبترك أقواهلم إىل الدليل، كما نقلنا عنهم سابقًا
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وقَـولُ أَعلَامِ الـهدى لَا : بن سعيد احلنفي يف منظومة لهولذلك قال العالمة حممد 

 فـيه دلـيـلُ اَألخذ بِالـحديث يـقْـبـلُ بِـقَـولـنـا بِـدون نـص يـعملُ
  .اك فـي القَدميِ والـحديثوذَ

  :اِإلمـام حنِـيفَـةَ أَبـوقَـالَ 
 لَـه ـنـمي لغـبـنلَا يـلَامـذًا إِسى  أَخـتح ـيالـابِأَقْـوضـرـعلَى تع 

  .احلَديث والكتابِ الـمرتضى
امإِم كالوم ةرارِ الـهِجا :قَالَ دأَش قَدوةرجالـح وحن ذُو  ر ـهـنكُـلُّ كَلَامٍ م

  .مردود سوى الرسولِ ومنه قَـبـولِ
  :قَـالَ الشافـعيو :قال  

مـتأَيـ.... إِنْ رليقَـو   مــتيوــا رـمـفًا لالـخم    يثــدالـح ـنم
  .مـخـالـف اَألخــبـاراالـ بِـقَـولـي فَاضـرِبـوا الـجِـدارا

ودـمأَح مقَالَ لَـه:  
  بلْ أَصلُ ذَاك فَـاطْـلُـبوا    قُلْـتـه مـا تـكْـتـبوالَا 

 اةدالـه ـقَـالَاتم عـما   األربعةفَاسـيها فَإِنَّ فلْ بِـهـماعمنفعةو  
، الذي أصلوه وهو املتفـق مـع   إذا كنت ترى فضل األئمة األربعة زاد كالمهم  

الكتاب والسنة، فإن يف هذا املنفعة، وهذا الذي كان عليه األئمة األربعة، ويربون عليه ما 
  .تقدم معنا
عن شيخه، شيخ  -رمحه اهللا–ومن أمجل ما قرأت يف هذا الباب ما نقله ابن القيم   

فتيا، وكان على املـذهب  ، فقد جاءه رجل كان قاضيا م-رمحه اهللا–اإلسالم ابن تيمية 
احلنفي، وكان على املذهب احلنفي، فقال أستشريك يف أمر، قال لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

  أستشريك يف أمر، قال له ما هو؟
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قلت لـه  : قال أريد أن انتقل عن مذهيب، أريد أن انتقل عن مذهب احلنفية، قال   

  .اديث الصحيحة كثريا ختالفهألين أرى األح: وملا؟ وملا؟ ملا تنتقل عن املذهب؟ قال
أنا قرأت املذهب، وأنا فقيه قاضي مفيت، فوجدت أن كثريا من املسائل يف مذهيب   

   .ختالف األحاديث الصحيحة، فأنا أريد أن انتقل اآلن، واستشرت بعض فقهاء الشافعية
لو رجعت عن مذهبك، لن يرتفع هذا عن املذهب، سيبقى أن املذهب فيه  :فقال يل

  .ة لبعض األحاديثخمالف
فمعىن كالمهم قالوا له ال فائدة من تركك للمذهب، بل أبقى على املـذهب،    

وأشار علي بعض شيوخ التصوف باالفتقار إىل اهللا، والتضرع إليه، وسؤال اهلداية ملا : قال
  .حيبه ويرضاه

ه ما تصوف رجلٌ عاقلٌ، فإن: (طريقة املتصوفة دائما الدروشة، وقد قال الشافعي  
ما تصوف رجلٌ عاقل، فإنه ال يأيت الظهر إال وقـد  (، )ال يأيت الظهر إال وقد ذهب عقله

  .؛ ألنه منهج قائم على غري هدى)ذهب عقله
تضرع إىل اهللا واسأل اهللا عز وجل : قالوا له ما قالوا له احبث، ما قالوا له، قالوا  

  ه أنت علي؟اهلداية، فلم يشريوا عليه بأمرٍ يتعلق ذا، فماذا تشري ب
  :قال شيخ اإلسالم فيما يرويه عنه ابن القيم، وهذا يف إعالم املوقعني  

، وهذا الواقع يف كل مذهب، اجعل املـذهب  "اجعل املذهب ثالثة أقسام: "قلت له
  :ثالثة أقسام

قسم احلق فيه ظاهر بين، موافق للكتاب والسنة، قسم من مسائل املذهب احلق   
مام يف املذهب موافق للكتاب والسنة، فهذا اقضي به، وأفيت به طيب ظاهر بين، وقول اإل

  .النفس منشرح الصدر، ملاذا؟ ألنه احلق
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مرجوح وخمالفه معه الدليل، قسم من مسـائل املـذهب   : قال وقسم هذا الثاين   

مرجوح، وخمالفه معه الدليل فيما ظهر لك، فال تفيت به، وال حتكم به، وادفعه عنك، يعين 
  .ه إىل احلقأترك

من مسائل االجتهاد اليت األدلة فيها متجاذبة متقاربة، مسألة : وقسم هذا الثالث  
اجتهادية اختلف فيها األئمة واألدلة متقاربة، مل يظهر الدليل، األدلة متقاربة مثال ذلـك  

  .مسألة زكاة احلُلي الذي يعد لالستعمال: مثلًا
ة، وإن كنت أُرجح وجوب الزكاة، لكن من مسألة يف احلقيقة األدلة فيها متقارب  

  .نظر يف املسألة بفقه وجد األدلة متقاربة اجتهادية، ومثل بعض مسائل السفر وحنو ذلك
وقسم من مسائل االجتهاد اليت األدلة فيها متجاذبة، فإن شئت أن تفيت بـه وإن    

ها أدلةُ أهل العلم، شئت أن تدفعه عنك، أنت خمري؛ ألن هذه املسائل اجتهادية وتقاربت في
  .جزآك اهللا خريا، وهذا يا إخوة يف كل مذهب: فقال

  :األربعة، لوجدنا يف كل مذهب هذه األقسام الثالثة لو صربنا املذاهب  
  .قسم يظهر لك بالدليل أنه الراجح، وأنه الصحيح فهذا تلزمه -١
  .قسم يظهر لك بالدليل أنه مرجوح، فهذا ال جيوز لك أن تعمل به -٢
وقسم متردد؛ ألن املسألة اجتهادية وجتاذبتها األدلة القوية، فهذا أنت خمـري إن   -٣

  .شئت أن تقلد اإلمام فيها، وإن شئت أن تقلد إماما آخر
وهذا الذي ذكرناه هو الذي قرره أهل العلم، فالعربة بالدليل وإذا نظرنا يف فقـه    

  :األئمة األربعة جند شيئًا عجيبا
م متيز مبيزة مؤثرة يف الفقه، فإذا نظرنا إىل األئمة وجدنا أم مجيعا جند أن كل إما  

يستوون يف القرآن، كلهم حيفظون القرآن ويستوون يف القرآن، أما يف احلديث فنجد أن 
  .قد متيزا يف بابِ احلديث، وحفظ احلديث ورواية احلديث اإلمام أمحداإلمام مالك و
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يز بالقوة يف العربية، والقوةُ يف العربية مؤثرة يف فهم وإذا جئنا إىل الشافعي جند أنه مت

–الدالالت؛ ألن قواعد الدالالت عند أهل العلم تدور على اللغة العربية، كما أنه متيـز  
ما عرفت الناسخ واملنسـوخ  : اإلمام أمحدمبعرفة الناسخ واملنسوخ، حىت قال  -رمحه اهللا

  .حىت رأيت الشافعي، فتميز ذا األمر
وجدنا أنـه متيـز يف القيـاس     -رمحه اهللا– أيب حنيفةذا نظرنا يف فقه اإلمام وإ  

والتدقيق يف الرأي، فمن أخذ بالراجح من أقواهلم مجع ما متيزوا به، وحصل، حصلت له 
  .القوة اليت متيز ا كل إمام

فهذا الطريق الذي هو وجوب األخذ مبا دل عليه الدليل، ولو خالف املذهب هو   
فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ ﴿: عليه القرآن، اهللا عز وجل قالالذي دل 

  ]٥٩:النساء[ ﴾إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا
حصل النزاع بيـنكم يف شـيء، مـا    إذا  ]٥٩:النساء[ ﴾فَإِنْ تنازعتم في شيٍء﴿

  الواجب؟ ردوه إىل اهللا، كيف نرده إىل اهللا؟
صـلى اهللا عليـه   –نرده إىل القرآن، والرسول، كيف نرده إىل الرسول بعد موتـه  

 ]٥٩:النساء[ ﴾إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ﴿؟ نرده إىل السنة، -وسلم
صائص املؤمنني، أم عند التنازع يردون إىل الكتاب فدل هذا على أن هذا من خ  

جيب أن نلزم قول إمـام، أو  : والسنة، فإذا اختلف األئمة األربعة، هل جيوز ملا أن نقول
 ]٥٩:النساء[ ﴾فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ﴿نقول ما قال ربنا؟ 

﴿ريخ ك٥٩:النساء[ ﴾ذَل[،  يف دينكم لكم﴿ نسأَحوأْوِيلًات﴾ ]٥٩:النساء[ 
التأويل هنا مبعىن العاقبة، أي وأحسن عاقبةً لكم، وهو الذي دلت عليه السـنة،    

من يعش منكُم بعدي فَسيرى اختلَافًا كَثريا فَعلَيكُم «: قال -صلى اهللا عليه وسلم– النيب
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هالْم ينداشلَفَاِء الرالْخ ةنسي وتنبِساجِذوا بِالنهلَيوا عضعا وكُوا بِهسمت نيي١(»د(. 
أن االختالف سيقع يف أمته، ما املخرج؟ ما  -صلى اهللا عليه وسلم– فأخرب النيب  
حكما على  -صلى اهللا عليه وسلم–، فيكون قول رسول اهللا »فَعلَيكُم بِسنتي«؟ الواجب

  .فيرد إىل السنة وجوبا، وأمجع على هذا أهل العلمأقوالِ أتباعه عند التنازع، 
صلى – أمجع الناس على أن من استبانت له سنة رسول اهللا: "كما قال الشافعي  

  ".مل يكن له أن يدعها، لقول أحد من الناس كائنا من كان -اهللا عليه وسلم
عليه كما يدل على حسن هذه الطريقة، ومجاهلا اليت هي الواجب الشرعي ودلت   

األدلة، أنه ذه الطريقة ال يهجر إمام من أئمة املسلمني، بل يؤخذ من قول اإلمام ما وافق 
؛ ألن الدليل دل عليه، وتارةً نأخذ بقول -رمحه اهللا– أيب حنيفةالدليل، فتارةً آخذ بقول 

نأخذ مالك؛ ألن الدليل دل عليه، وتارةً آخذ بقول الشافعي؛ ألن الدليل دل عليه، وتارةً 
  .اجلميع فال جر واحدا من األئمة -رحم اهللا–بقول أمحد؛ ألن الدليل دل عليه 

   لبقية أئمة اإلسالم، وجتريد أما القول بوجوب التزام مذهب معني، ففي هذا هجر
، ما معىن هذا؟ أنه جيب ترك كالم أيب حنيفةهلم من احلق الذي يقول جيب التزام مذهب 

أيب اجلميع، وأن احلق كله مـع   -رحم اهللا–شافعي، وكالم أمحد اإلمام مالك، وكالم ال
  .-رمحه اهللا– حنيفة

إذًا الذي مع األئمة اآلخرين ليس حبق، وهذا سوء أدبٍ مع األئمـة، ال تـأيت     
الشريعة به، فهذا يدل على حسن هذه الطريقة، كما أن القول بوجوب التزام قول إمـامٍ  

  .تعادي بينهم، والبغي بينهم، بل البغي حىت على األئمةمعني سبب لفُرقة املسلمني، وال
لألسف ملا ظهر التعصب والتزام مذهب إمام معني دون غـريه، صـار بعـض      

املسلمني يوالون على املذهب، فيحبون من على مذهبهم، ويبغضون املسلم الذي علـى  
  .مذهبٍ آخر

                                                
  )٩٥(ملقدمةا –سنن الدارمي ) ٤٦٠٧(السنة  -سنن أيب داود ) ٤٢(صحيح ابن ماجة  )١(



   
 
 باألئمة األربعة األعالماإلعالم ١٠ 

سألة، هـل  بل ظهرت مسائل ينقضي العجب منها، فأخذ املتعصبون يبحثون م  
تصح صالة الشافعي خلف احلنفي؟ حىت فرقوا املسلمني يف املسجد احلرام، فكان إىل عهد 
الدولة املباركة، الدولة السعودية يف املسجد احلرام أربعة حماريب، كل جهة من الكعبـة  

  أمامها حمراب كيف؟
حمراب هذا حمراب األحناف، وهذا حمراب املالكية، وهذا حمراب الشافعية، وهذا   

احلنابلة، ما يصلون مع بعض، أمام الكعبة أربعة حماريب، ونص بعض املتأخرين من احلنفية 
أو من الشافعية، وجدت يف املذهبني، أنه جيوز ملسلم أن ينكح الكتابية، وال جيوز أن ينكح 

  .شافعية
بل  جيوز أن ينكح الكتابية بشروطها، وال جيوز أن ينكح احلنفية،: واملقابلون قالوا  

 بغوا على األئمة ووضعوا األحاديث زورا يف ذم األئمة، حىت روى بعضهم كذبا أن النيب
: يأيت على أُمتي رجلٌ هو أشد عليها من إِبليس يقالُ لـه «: قال -صلى اهللا عليه وسلم–

رِيسإِد نب دمحيعين الشافعي)١(»م ،.  
بألقاب ال جيوز أن يلقب  -رمحه اهللا– يفةَأيب حنوجرأ بعض الناس على تلقيب   

واعتصموا بِحبـلِ اللَّـه جميعـا وال    ﴿: ا، وكل هذا مضاد لقول ربنا سبحانه وتعاىل
  ]١٠٣:آل عمران[ ﴾تفَرقُوا

فالواجب هو لزوم الدليل، وهذا هو الذي نص عليه احملققون من أهـل العلـم،     
  :العلم وأنقل لكم بعض عبارات بعض أهل

هنا شبهةٌ ألقاها الشيطانُ على كثريٍ ممـن  : (عز وجل -رمحه اهللا–قال ابن معمر   
يدعون العلم، فظنوا أن النظر يف األدلة أمر صعب ال يقدر عليه إال اتهد املطلق، وأن من 
نظر يف الدليل، وخالف إمامه ملخالفة قوله لذلك الدليل، فقد خرج عن التقليد، ونسـب  

  )ىل االجتهاد املطلقنفسه إ

                                                
 .)٤٢/  ٢( "واملوضوعة السلسلة الضعيفة " األلباين يف  )١(
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وهذا ال جيوز مادام أنه ليس جمتهدا مطلقًا أن ينسب نفسه إىل االجتـهاد    
واستقرت هذه الشبهةُ الشيطانية يف قلوب كثريٍ، حىت آل األمر م إىل أن : (املطلق، قال

  ]٥٣:املؤمنون[ ﴾فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبرا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ﴿
وزعموا أن هذا هو الواجب عليهم، وأن من انتسب إىل مذهب إمام، فعليـه أن    

يأخذ بعزائمه ورخصه بكل شيء، وإن خالف نص الكتاب أو السنة، فصار إمام املذهب 
  .عند أهل مذهبه، كالنيب يف أمته ال جيوز اخلروج عن قوله، وال جتوز خمالفته

قلدين قد خالف مذهبه، وقلد إماما آخر يف مسألة ألجـل  فلو رأوا واحدا من امل  
هذا قد نسب نفسه إىل االجتهاد، وهذه الشبهة يا إخـوة  : الدليل الذي استدل به، قالوا

اآلن يكررها بعض طالب العلم، ويقولون الذين يدعون إىل اإلتباع والترجيح باألدلـة،  
  .هؤالء ينسبون أنفسهم إىل االجتهاد املطلق

هم اليوم يدعون إىل العودة إىل الفقه املذهيب، الذي هو حمض التقليـد،   ولذلك  
  .وليس اعتبار أقوال األئمة والنظر يف الدليل

ونزل نفسه منزلة األئمة اتهدين، وإن كان إمنا قلد إماما ألجل الـدليل،  : قال  
  ]٥٩:النساء[ ﴾اللَّه والرسولِفَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى ﴿: وعمل بقوله تعاىل

، ما ردوا نص "فاملتعصبون للمذاهب إذا وجدوا دليلًا ردوه إىل نص إمامهم: "قال  
: ، قالوا"فإن وافق الدليلُ نص اإلمامِ قبلوه"اإلمام إىل الدليل، ردوا اإلمام إىل نص اإلمام، 

ذا؟ قول اإلمام كما أوصى ، يردون ما"وإن خالفه ردوه"هذا الدليل على الرأس والعني، 
  ، يردون ماذا؟ال: مام؟ اجلواباإل

أن الواجب على املسلم  -رمحه اهللا–الدليل من أجلِ خمالفته لقول اإلمام، مث بين   
   .أن يتبع الدليل، وإن كان موافقًا لقول إمامٍ غري إمامه
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 -عز وجل-هذا هو الس الثاين يف اليوم الثالث من أيام هذه الدورة اليت أسأل اهللا 

عظيم، وهلا أثرهـا   أن جيعلها مباركة، وكنا قبل صالة املغرب نتكلم عن مسألة ذي شأن
  .)التمذهب(يف الفقه اإلسالمي، أال وهي مسألة 

نتسـاب إىل  شـريعة أن اال مبوافقة قواعد ال اوذكرنا أن أعدل األقوال فيها وأحظاه
فيجوز أن ينتسب املسلم إىل مذهب من مذاهب أهل السـنة   مذهب من املذاهب جائز؛

واجلماعة، وال حرج عليه وال لَوم، وقد اعتزى إىل هذه املذاهب علماء كبار يف تـاريخ  
  .املسلمني

  .هب من املذاهب، وإمنا يلتزم احلقكما أنه جيوز له أال ينتسب إىل مذ
  .ال دليل عليه، بل األدلة ختالفه لقول بوجوب االنتساب قولوأن ا

كما أنه حيرم على املسلم أن يرد حقا من أجل قول قائل، بل الواجـب أن يعـذَر   
  .اتهد وإن أخطأ، وأن يؤخذ باحلق ومبا دل عليه الدليل

  .أهل العلم قَررهم مجاعةٌ منق لألدلة، وقد إن هذا املنهج الرشيد هو األوث: اوقلن
للشيخ  كالم :ومن كالم العلماء العظيم يف هذه املسألة ويف تقرير هذا الذي ذكرناه

رمحه اهللا رمحـةً  -العامل الكبري مفيت الديار السعودية يف زمنه حممد بن إبراهيم آل الشيخ 
  .وسائر علماء املسلمني -واسعة

ب األربعـة سـائغٌ   من املـذاه  التمذهب مبذهبٍ: (قال الشيخ حممد بن إبراهيم
مـذهب  ، وهذه من دقة كالم الشيخ لوجود بعض من حرم الت)باإلمجاع، أو كاإلمجاع

  .مبعنييه، كما ذكرنا سابقًا
وهذه قضية مهمة جدا، أَمر  ؛)وال حمذور فيه باإلمجاع، أو كاإلمجاع،: (ل الشيخفقا

  .ينكَرسار عليه املسلمون، وال منكر فيه، وال حمذور فيه فإنه ال 
إذا نظرنا إىل املسلمني يف أصقاع األرض جند أن الغالب على املسلمني االنتساب إىل 

فال حاجة  كان جمرد انتساب، وال مفسدة فيه؛ املذاهب، وهذا االنتساب ال حمذور فيه إذا
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ولذلك الشيخ .. إىل تغيريه، بل قاعدة الشريعة تقتضي إقراره، ولكنه ليس بواجب
  ).ر فيهوال حمذو: (يقول

  .)كاالنتساب إىل أحد األربعة، فإم أئمة باإلمجاع(
والناس يف هذا طرفان ووسط؛ قوم ال يرون التمذهب مبـذهبٍ  : (مث قال الشيخ

مون) طلقًامرحقولٌ من أقوال العلماء -كما قلنا -االنتساب إىل مذهب، وهذا وي.  
نتساب إىل مذهب مـن  يرى الشيخ أن القول بتحرمي اال )وهذا غلط: (قال الشيخ

  .املذاهب غلط
)ج وقوممث األدلة  )دوا على املذاهب، ومل يلتفتوا إىل حبثحيعين مل يلتفتوا إىل ب

  .والنظر فيها
، فما رجح الدليل مع أي أحد مـن  وقوم رأوا أن التمذهب سائغٌ ال حمذور فيه(

جدا؛ وهـو أن احلـق مل    الشيخ هنا يشري إىل قضية مهمة) األربعة أو غريهم أخذوا به
ينحصر يف األئمة األربعة، بل قبلهم أئمة وعلماء من زمن الصحابة ومن بعدهم، وبعدهم 

  .أئمة وعلماء، فما دل عليه الدليل من أقوال األئمة املعتربين فإنه يؤخذ به
  ؛)فالذي فيه نص أو ظاهر: (قال رمحه اهللا
  ما هو النص؟

فَاعلَم أَنه ال إِلَـه إِلَّـا   ﴿: معىن واحدا، كقول اهللا عز وجلهو الذي ال حيتمل إال 
ص]١٩:حممد[﴾اللَّها، هذا ن؛ فهذا ال حيتمل إال معىن واحد.  

  .شرعا ال حيتمل إال معىن واحدا، فهذا نص ]٥:طه[﴾الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴿
نة، ويدل على معىن راجح وحيتمل هو ما جاء يف الكتاب والس: الظاهر )أو ظاهر(

  ..معىن مرجوحا، مثل األمر
  .إذا أُطلق يدل على الوجوب، ولكن حيتمل الندب) األمر(

يل يدل على الندب الوجوب، فيجب العمل بالظاهر؛ إال إذا وجِد دل هلكن الظاهر في
  ..ويسمى هذا عند أهل العلم تأويالً ؛فإنه يؤخذ به ويرجح الندب
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يعين ال يترك من ) فالذي فيه نص أو ظاهر ال يلتفَت فيه إىل مذهب: (ول الشيخفيق
  .أجل مذهب من املذاهب

  .يعين ليس فيه نص، ال نص وال ظاهر )والذي ال من هذا وال من هذا(
يعين حىت لـو مل يكـن   ) وكان له فيه كالم، ورأى الدليل مع مخالفهم أخذ به(

رآن والسنة، حىت لو كان الدليل قياسا، إذا مل يكن هناك نص لكن رأى الدليل نصا من الق
  .أن قياس املالكية أقوى من كالم احلنابلة فإنه يأخذ بكالم املالكية

الذي هو  )واألئمة يف التحذير من تقليدهم، وذَم الْمقَلِّد معروف مشهور كالمهم(
  .التعصب

لم واحلق والسنة يف هو جبل من جبال العو -حفظه اهللا -الشيخ صاحل الفوزان وقال
  ..حفظه اهللا ونفع املسلمني بعلومههذا الزمان، 

التمذهب مبذهب واحد من املذاهب األربعة مذاهب أهل السنة األربعـة  : (يقول
املعروفة اليت بقيت وحفظَت وحررت بني املسلمني، واالنتساب إىل مذهب منـها ال  

شافعي، وفالن حنبلي، وفالن حنفي، وفالن مـالكي، وال زال  فالن : مانع منه، فيقال
فالن حنبلي، يقال : هذا اللقب موجودا من قدمي بني العلماء، حىت كبار العلماء؛ يقال

  ..)ابن تيمية احلنبلي، وابن القيم احلنبلي: مثالً
 شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف أول أَمره كان على املذهب احلنبلـي أصـوالً  
وفروعا، مث انتقل رمحه اهللا إىل االجتهاد يف أقوال العلماء واالنتقاء مع لزومه أصول اإلمام 
أمحد؛ ألا األقرب إىل السنة يف نظَره، ولذلك بعض أهل العلم ينسبون شيخ اإلسالم ابن 

  ..به إىل املذهب احلنبلي، وكذلك ابن القيمتتيمية وكُ
وال حرج يف ذلك، فمجرد االنتساب (صاحل،  هذا كالم الشيخ) وما أشبه ذلك(

إىل املذهب ال مانع منه، لكن بشرط أال يتقيد ذا املذهب، فيأخذ كل ما فيه، سـواًء  
كان حقا أو خطأً، وسواًء كان صوابا أو خطأً، بل يأخذ منه ما كان صوابا، وما علم 
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فإنه جيب عليـه أن  ال جيوز له العمل به، وإذا ظهر له القول الراجح  أنه خطأ
  )..يأخذ به، سواًء كان يف مذهبه الذي انتسب إليه أو يف مذهب آخر

ألن من استبانت له سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن له : (يقول الشيخ
هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، فـنحن   أن يدعها لقول أحد، فالقدوة الْمطلَقة 

ف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن خالفه فهذا خطأ نأخذ باملذهب ما مل خيال
من اتهد جيب علينا أن نتركه، وأن نأخذ بالسنة، ونأخذ بالقول الـراجح املطـابق   
للسنة من أي مذهب كان من مذاهب اتهدين، أما الذي يأخذ بقول اإلمام مطلقًـا  

  .كالم الشيخ صاحل الفوزان انتهى) سواًء كان خطأً أو صوابا فهذا تقليد أعمى
إذا : (وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا عز وجل رمحةً واسعة وسائر علماء املسلمني

من الكتاب والسنة فما عليـه إال   كان اإلنسان ال يستطيع أن يستخرج احلُكم بنفسه
ي ال ميكن أن يستخلص احلُكم من األدلة؛ ألنه عاالتقليد، ومن املعلوم أن العامي فما م

  ؛)عليه إال أن يقَلِّد
أنه أقـرب إىل   ال جيب عليه أن يقَلِّد من يرىويف هذه احل: (يقول الشيخ.. طيب

الصواب لسعة علْمه وقوة دينه وأمانته، وال حيل لإلنسان أن يقَلِّد على وجه التشهي، 
لـيس  أما التزام التمذهب مبذهب معني يأخذ برخصه وعزائمه وعلى كل حال فهذا 

  .)جبائز
  .وكالم العلماء يف هذا كثري

وذا تعلم أن التقليد ال جيب على كل أحد كما أنه ال حيرم على كل أحـد؛ بـل   
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ال ﴿: الناس كما قَسمهم ربنا سبحانه وتعاىل يف قوله سبحانه

  .]٧:األنبياء[﴾تعلَمونَ
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  :مون إىل قسمنيفالناس يف اجلملة ينقس
، ؛ الذي مل يتعلم العلم الذي ينتفع به يف النظر)العامي(من ال يعلم : القسم األول* 

  فهذا ما الواجب عليه؟
أن يسأل أهل الذِّكْر؛ وهذا يدل داللة بينة على أنه ال جيوز : الواجب عليه بِنص اآلية

مي أن يستنبط من القرآن والسنة، له أن يستنبط، وهذا ما أمجع عليه العلماء، ال جيوز للعا
  .وإمنا جيب عليه أن يسأل أهل الذِّكْر

ويستوي يف ذلك أن يسأل عالما قد مات عرِفَت مسائلُه وأدلتها كاألئمة األربعـة،  
  .أو يسأل عالما حيا من العلماء الذين يرجع إليهم يف معرفة األحكام

  .ونفَهم الذين يعلم: وأما القسم الثاين* 
  .والذين يعلمون ليسوا كالذين ال يعلمون بداللة هذه اآلية

  ..فالذي ال يعلم يسأل أهل الذِّكْر
  :أما الذي يعلم فَإم على درجتين

فهذا يف من كان من أهل االجتهاد وتوفرت فيه شروط اتهد؛ : الدرجة اُألولَى -
  :نظَره يف املسألة تكون املسألة على ثالثة أحوال

، فهنا ال جيوز لـه أن  أن يكون العلماء قبله قد أمجعوا على حكمها: ال األوىلاحل
وإن كـان   أنا سأنظر يف املسألة،: (قولخيالف اإلمجاع، وال جيوز أن يأيت واحد مثالً وي

  !)العلماء قد أمجعوا قبل وال يعلَم فيه خالف، أنا جمتهد أنظر يف املسألة وآتي حبكم جديد
  ملاذا؟

ال جتتمع على باطل، إذًا  -صلى اهللا عليه وسلم-دلة دلت على أن أُمة حممد ألن األ
  .ما وقع عليه اإلمجاع وثبت به اإلمجاع فهو احلق

فإنه سيأتينا بالباطل يقينا، وهذا ال جيوز؛ هذه احلـال  فمن كان سيأتينا بقول جديد 
  .األوىل
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لة قبله علـى قـولني أو   أن يكون العلماء قد اختلفوا يف املسأ: احلال الثانية
  ..أكثر؛ وهنا ال جيوز له أن يحدث قوالً جديدا

: ، وقال بعض الفقهاء)إا حرام: (مسألة يف البيوع؛ قال بعض أهل العلم: يعين مثالً
يف عصرنا من العلماء اتهدين ونظَر  على قولين، مث جاء جمتهد اليوم ، اختلفوا)إا جائزة(

  ملاذا؟..  جيوز له أن يحدث قوالً جديدا خيرج عن القولنييف نفْس املسألة، ال
ألن املتقدمني أمجعوا على هذين القولين، فأحدمها هو احلق؛ ألن اُألمة ال ختلو مـن  

: ال ختلو من جهور احلق لقول النيب صلى اهللا عليه وسلماحلق يف عصر من األعصار، بل 
جديـد   ؛ فإحداث قولٍ)١(»ن حىت يأيت أَمر اهللاتزال طائفة من أُميت على احلق ظاهري ال«

  ليس من احلق، لكن ماذا يعمل؟
، يرجح بني أقوال العلماء يف املسألة وخيتار لُألمة قوالً يف ما يـراه، ويـدلِّل عليـه   

  .فيرجح
أن تكون املسألة نازلةً؛ يعين تكون املسألة حادثة يف زمنه، إما بأصلها : احلال الثالثة

بتحقيق مناطها؛ فهنا جيب عليه أن جيتهد، وأن يستنبط احلُكم، فنوازل اُألمـة الـيت    وإما
حتدث اليوم الرجوع فيها إىل العلماء الكبار، وال يرجع فيها إىل إمـام مسـجد، وال إىل   
طالب علم يف كلية الشريعة، وإمنا يرجع فيها إىل علماء اُألمة الكبار، ومن باب أَولَـى ال  

  .فيها إىل خفافيش االنترنت يرجع
مهما كانت املسألة،  وال جيوز لطالب العلم أن خيوضوا يف نوازل اُألمة دون العلماء

؛ فهذه ؟فكيف إذا كانت املسألة متعلقة بالدماء أو استقرار البلد، أو درء الفنت عن البالد
وا طالب العلم أن يكفّإمنا ينظر فيها األئمة والعلماء الكبار يف زمنهم وجوبا، وجيب على 

  .ألسنتهم عن اخلوض فيها إال أن يتكلم العلماء ويبينوا

                                                
 .)١٩٢١(، ومسلم )٣٦٤٠(البخاري  )١(
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: ويقـول  -كما رأينا من بعض من رأيناهم يف املناصحة -أما أن يأيت بعض الناس
وليس جبهاد لكل أحـد،  ) جهادا(الذهاب إىل املناطق الساخنة اليوم الذي يسمى ما فيها 

  ..وأنا أخذت برأْي من آراء العلماء، ..العلماءأن هذه املسألة اختلف فيها 
  ؟من العلماء الذين اختلفوا.. طيب
هذه فتن، وال جيـوز الـذهاب   : (واهللا أنا مسعت الشيخ صاحل الفوزان يقول: قال

  .؛ وهذا قول)إليها
هذه نصرة للمسلمني وال جيوز التخلف وال خـذالن  : (وسألت إمام املسجد، وقال

  .قَول وهذا) اُألمة
وأنا رحت قول إمام املسجدج!!  

هذا جهل عظيم، إمنا األقوال أقوال العلماء، وليست أقوال طالب العلم، وال حفَظة 
  .القرآن، وال طالب الكليات

فالواجب على العالم أن يتقي اهللا وجيتهد يف نوازل اُألمة، ويصدر احلُكم على وفْق 
، الذي يصدر من رأْي مجاعة معينة د للدليل فإن قوله ال يعتبرالدليل، ومن مل يعرف بالتجر

، )إنه مفيت املسـلمني يف هـذا الزمـان   : (وليس من رأْي النظر إىل الدليل حىت لو قالوا
  .ولّا ما مرضاوي، مثل هذا ال يعتبر قوله ألنه ال يصدر عن التجرد للدليل.. مرضاوي

إىل اجلماعة أن يكون مع املرشد مثل امليت  جيب على من ينتسب: (وإمنا هم يقولون
هؤالء ما ينظَر إىل أقواهلم، وإمنا ينظَر إىل )!! مع الْمغسل، ما قالته اجلماعة فهو احلق املبني

رِفوا بالتجرد للدليل والبحث العلمي الرأقوال العلماء الذين عوكلما كان االجتهاد ني، ص
  ..مجاعيا كلما كان هذا أنفع

  .أن العالم اتهِد له يف النظر يف املسائل هذه األحوال الثالثة: لشاهدا
فهي طبقة طالب العلم الذين يعرفون األدلة ويميـزون األدلـة؛   : أما الطبقة الثانية

فهؤالء ال جيوز هلم االجتهاد واالستنباط لكن جيب عليهم األخذ باحلق، فعملـهم هـو   
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امة، وال جيتهدون كاتهدين، وإمنا يرجحون وِفْق الترجيح فقط، ال يقَلّدون كالع
  ..قواعد الترجيح اليت يعلموا بني أقوال العلماء

  .فهذه مراتب الناس اليت دلت عليها هذه اآلية
مسألةً يف غاية األمهية؛ وهي  -أخي املبارك -ومن هذه املسألة العظيمة الشأن تلمح

ين ترك آراء األئمة وهجر تراث اُألمة الفقهـي؟  ؛ فهل فقه الدليل يع)فقه الدليل(مسألة 
  يتعارض مع فقه األئمة األربعة؟) فقه الدليل(وهل 

يعين أن يأخذ املسلم مبا دل الدليل علـى  ) فقه الدليل(أن املقطوع به أن : واجلواب
رجحانه، إما أن يعلم بالرجحان بنفسه ألنه طالب علْم، وإما أن يعلم بالرجحـان عـن   

يق غريه من العلماء الذين يثق فيهم، فيأخذ بالدليل، ولكنه ال يهجر أقـوال األئمـة   طر
األربعة وال أقوال غريهم، وإمنا يستفاد منهم، ويستفاد من التراث الفقهي لُألمة يف النظر 

كمـا  (والترجيح، وال جيوز اخلروج عن أقوال العلماء املتقدمني الذين حبثـوا املسـألة   
  )..قررناه

ه الدليل ليس محدثًا كما يزعم بعض الناس؛ فإن بعض املعاصرين اليوم حياولون وفق
أن يغرسوا يف أذهان العامة أن فقه الدليل إمنا أحدثه األلباين وابن باز ومقبِـل الـوادعي؛   
وهذا غري صحيح، لكن هؤالء العلماء الْموفّقني أظهروا هذا الفقه بعد أن بقي الناس سنني 

  ..قه املذهيب مبعىن التزام املذهب ال يخرج عنهطوال على الف
جيب أن يؤخذ مبا دلّ عليه الدليل، وال جيوز التزام املذهب .. ال: فهؤالء العلماء قالوا

  .مع خمالفة الدليل، فأظهروه بني الناس وكَتب اهللا هلم القبول
قرأ اإلنسان يف  أما فقه الدليل فهو موجود من زمن الصحابة رضوان اهللا عليهم، وإذا

كمسألة األنساك  -يف املسائل الفقهية -صلى اهللا عليه وسلم-خالف صحابة رسول اهللا 
، )فقه الدليل(جيد أن كل صحايب قال قوالً يف املسألة إمنا هو بالدليل بـ  -يف احلج مثالً
  ..ومنعوا التقليد
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قال أبو بكر (: عاب على الناس أم يقولون -رضي اهللا عنهما-حىت أن ابن عباس 
  ).وعمر

عاب على من احتج عليه بفعل عمر رضي اهللا عـن   -رضي اهللا عنهما-وابن عمر 
  ..إىل الدليل اجلميع؛ ألم كانوا ينظرون

وهكذا عند التابعني، وهكذا عند األئمة األربعة؛ فإن الذي جنزم به أن فقه األئمـة  
وإذا وجدوا احلُكم يف الكتـاب   األربعة فقه دليل؛ ولذلك مجيعهم يرجعون إىل الكتاب،

  .لزموه، ويرجعون إىل صحيح السنة، وإذا وجدوا احلُكم يف صحيح السنة لزموه
م جيتهدون مبا يرونه من األدلة، دليل االستصحاب، دليـل  أما إذا مل جيدوا نا فإص

االستحسان على املعىن الذي ذكرناه لكم، عمل أهل املدينة، سد الذرائع، إعمال احلكَم 
  ..واملقاصد، وغري ذلك يف ما يرون أنه دليل

وا لُألمة أن كـل  يقَررون حكما إال عن دليل، مث بين فلم يكن العلماء األئمة األربعة
قول هلم خيالف الدليل جيب عليهم أن يتركوه، وهذا هو فقه الدليل الذي يقَرره العلماء، 

  .وهو الذي جيب لزومه
وال جيوز لطالب العلم أن يشنعوا على فقه الدليل، فإن هذا هو طريـق السـلف،   

بعة، فإن الذي يقرأ كُتب وطريق األئمة األربعة، وطريق الْمحقّقني من فقهاء املذاهب األر
الفقه جيد أن العلماء الكبار يف كل مذهب يقوم تقريرهم لألحكام يف كُتب املذهب على 

  ..قول غري أصحاب املذهب ألن الدليل دل على ذلكالدليل، ولرمبا نصروا 
للنووي يف القسم الـذي كَتبـه   » اموع«وإن شئت أن تنظر إىل مثال فانظر إىل 

  .هذا ظاهرا باديا يف الترجيح بالدليل النووي، ستجد
ابن القيم، وابن كثري، ووال زال هذا يف اُألمة؛ كشيخ اإلسالم ابن تيمية، والذهيب، 

  ..ومن بعدهم من العلماء إىل زماننا
  يحرمون التقليد مطلقًا؟) فقه الدليل(هل صحيح أن الذين يطالبون بـ 

  .ما تقدمليس بصحيح، وقد بيناه يف : اجلواب
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يحرمون تقليـد  ) فقه الدليل(أن الذين يطالبون بالدليل أو بـ هل صحيح 
  بون تقليد شيخ اإلسالم ابن تيمية؟األئمة األربعة ويوجِ

ال واهللا؛ فإم ما حرموا تقليد األئمة األربعة على كل أحد، كما أـم مل  : اجلواب
رمحـه  -، وإمنا شيخ اإلسالم ابن تيمية -هللارمحه ا-يوجِبوا تقليد شيخ اإلسالم ابن تيمية 

إمام كان ينصر الدليل، وكالمه ككالم غريه، رمبا رجح شيخ اإلسالم ابـن تيميـة    -اهللا
  .وهكذا.. كالما ولكنا نرجح غريه ألن دليله مل يكن قويا يف الترجيح

ربعة ومن تقدموا أن يتركوا تقليد األئمة األ) فقه الدليل(هل يسوغ لمن يقولون بـ 
  من العلماء ليقَلّدوا إماما من األئمة املعاصرين الذين يرون فضلهم وعلْمهم؟

  .ال يسوغ: اجلواب
، ال -رمحـه اهللا -طالب العلم أقوال اإلمام األلبـاين   -مثالً -فمن اخلطأ أن يلتزم

هذا  حجة؛ فإنّكان صاحب  -رمحه اهللا-خيالفها وال خيرج عنها حبجة أن اإلمام األلباين 
  ..هو عني استدالل الْمقَلّدين

اإلمام األلباين رمحه اهللا يف املسائل النازلة إمام من أئمة املسلمني، جيتهد، ويعـرض  
  .قوله على الدليل؛ فتارةً نوافقه، وتارةً خنتار قول غريه

، وكـذلك  -رمحه اهللا-، وكذلك الشيخ مقبِل -رمحه اهللا-كذلك الشيخ ابن باز 
  .؛ ال يسوغ ألحد أن يلزم قول شيخ منهم-رمحه اهللا-يخ ابن عثيمني الش

هذا خيـالف قـول   : (وبعض الناس مثالً إذا مسع شيخا يقَرر حكما يف مسألة قال
ويأمرون ؛ وهذا خيالف منهج هؤالء العلماء الذين قضوا أعمارهم ينصرون الدليل )!شيخنا
القـول   لهم، وأقوال العلماء الربانيني معتربة، لكـن الدليل، فالعلماء مجيعا هلم فض بإتباع

الذي يؤخذ به ما دل عليه الدليل، فإن تشات األدلة وتقاربت املسائل فللمسلم أن يأخذ 
  ..وفقها يف رأْيه، هذا ما فيه حرج بقول األعلم حجةً

  .فهذه أمور ال بد من التنبه هلا
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فيت املستفيت باملذهب، أو ال وغ للمفيت أن يهل يس: يف الفقه بقي معنا قاعدة للمفيت
  يسوغ له ذلك؟

، بل إن بعض )يفيت باملذهب: (اختلف كالم العلماء يف هذه املسألة؛ فمنهم من قال
إذا ظهر للعالم أن الراجح خالف ما يف املذهب فإنه يعمل بالراجح، لكن ال : (العلماء قال

لو أن عالما يف املـذهب حبـث   : ل العلم قالوابعض أه).. يفيت الناس إال مبا يف املذهب
يعمل بالراجح  يعمل به،: قالوا.. ي يف مذهب آخراملسألة فظهر له أن الراجح بالدليل الذ

  ..يف نفسه، لكن يف الفُتيا ال يفيت إال باملذهب
يعتقدون أن قول هذا اإلمام هو احلق، فيفتيهم مبا  ألن العامة: وحجة هؤالء يقولون

  .ون أنه احلقيعتقد
  .ال جيوز له أن يفيت باملذهب: وقال بعض أهل العلم

: قاعدة عظيمة يغفل عنها كثري من طالب العلم؛ هذه القاعدة تقول: والراجح هنا
  ؛)على املفيت أن يفيت قبل الوقوع بعلمه، وأن يفيت بعد الوقوع حبسب علْم املستفيتجيب (

لوقـوع يفـيت   فيت بعلمه، وبعد اأن ي -سأشرح هذا -جيب على املفيت قبل الوقوع
  ..حبسب علْم املستفيت

جيب على املفيت قبل وقوع املسألة إذا استفيت أن يفيت مبا يعلم أنه احلق، وال جيوز أن 
  .يفيت باملذهب إذا مل يعلم أن املذهب هو احلق

ون أن كنت أنا مالكيا، ودرست مسألة املبيت مبزدلفـة، واملالكيـة يـر    ول: فمثالً
الواجب يف املبيت مبزدلفة مقدار حط الرحل، مقدار أن يصلي املغرب والعشـاء وحيـط   

  ..رحله، فإذا قضى هذا الوقت أتى بالواجب
أن الواجب يف املبيـت  (أن الراجح هو قول اجلمهور : درست هذه املسألة فظهر يل

  ..نصف الليل فما بعد )مبزدلفة إىل الليل
هل جيوز يل أن أجلس يف مزدلفة نصف ساعة بعد ! يا شيخ(: جاءين مستفيت، وقال

  )..املغرب، أصلي املغرب والعشاء وأمشي؟
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، بـل  )املـذهب املـالكي   نعم جيوز بناًء على: (ال جيوز يل أن أُفتيه وأقول
؛ ألن هذا الـذي  )جيب عليك أن تبقى إىل نصف الليل فما بعد: (أن أقول الواجب علي

  .احلقهو أعلم أنه 
  ..طيب

  ..)أنا خرجت من مزدلفة بعد العشاء! يا شيخ: (العيد جاءين رجل وقاليف يوم 
ألن الذي علّمنا علماؤنـا أن الواجـب   : (، فإن قال)لم؟: (فإن الواجب أن أسأله

هذا الذي أعرفه من العلماء، وهذا قول معترب وإن كان ) حيصل بالبقاء مبقدار حطّ الرحل
  ..جوحامر

عله إن كان بىن علـى  فأُفيت حبسب علْمه الذي بىن عليه فعليه شيئًا،  فإين ال أُرتب
  .قولٍ معترب

وهذا حيدث من احلُجاج كثريا، يعـين يـا    ا إذا بىن على قول رجل يف الشارع،أم
  !..)شيخ: (الغالب احلُجاج بعضهم يستفيت اللحية، إذا شاف إنسان له حلية قال

شخصا له حلية، مستقيم وهللا احلمد ولكن يف ذاتـه  أذكر أن حاجيا يف املدينة رأى 
خـذ  : (، قـال )جيوز آخذ من تراب البقيع؟! يا شيخ: (، قال)جاهل(لكن ما عنده علْم 

  )!! التراب كثري
خـذ  : (قال ما يدري، مسكني، ما يدري ملاذا، ما يدري مسألة التربك، ..ما يدري

تراب ينتـهي، جاهـل، وإن كـان    يظن املسكني أنه يسأل خايف أن ال)!! التراب كثري
  ..مستقيما يف حاله، هذا ما نقول إنه بىن على علْم، هذا بىن على جهل، ما نعترب هذا

لكن إذا بىن املستفيت على قولٍ معترب معروف عند أهل العلم ومضى وهو الذي كان 
م غريه؛ فبىن عليه، مث جاءنا بعد الوقوع ال نللمنا،يعلمه، ما عوإمنا نفتيـه   فتيه حبسب ع

لْمه، واملؤاخذة ملْمه ألن اهللا يؤاخذه حبسب علمحبسب عبنية على الع..  
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ليس عليك شيء، لكن كان ينبغي وكان الواجب أن تبقـى إىل نصـف   : فأقول له
فإذا حججت مستقبالً إن شاء  -إن كنت أرى هذا الرأْي)  الفجرإىل: (أو أقول له -الليل

  .اهللا جيب عليك كذا وكذا
هل جيوز أن أذبح اهلَدي يوم سبعة؟ أنا متمتع هل ! يا شيخ: (جاءين شافعي وقال لو

على املذهب الشافعي، لكن درست أفترض أين وأنا مثالً ) جيوز أن أذبح اهلَدي يوم سبعة
  )..أن اهلَدي ال يذْبح قبل يوم العيد(املسألة وظهر يل أن الراجح هو قول اجلمهور 

  )..ي يوم السابع؟دهل جيوز أن أذبح اهلَ! يا شيخ: (الفجاءين هذا الرجل ق
مذهب الشافعية، بل جيب أن أُفتيه مبا علمت بناًء على ) نعم: (ال جيوز يل أن أقول له

  .ال جيوز أن تذبح اهلَدي قبل يوم العيد: أنه احلق، فأقول له
يا : (، وجاءين وقالالثامن وألكن لو أن شافعيا اشترى هديه وذبح هديه يوم السابع 

  )..أنا ذحبت اهلَدي يوم مثانية! خشي
  ..)ما يجزِئك، وجيب أن تذبح هديك: (هنا لو أَفْتيته بعلمي سأقول

: فيسأل ى بعد الوقوع حبسب علْمه؛نه يفتأ: لكن القاعدة الصحيحة عند أهل العلم
  .)ملاذا ذحبت يف هذا الوقت؟(

  .احلجبدي ما دام أنه قد تلَبس نه جيوز ذَبح اهلَألن علماءنا علّمونا أ: قال
  ).مكةإذا دخل يف أشهر احلج يف : (وبعضهم يقول

  .تعلم شيئًا غري هذا؟
، هكذا علّمنا شيوخنا يف بلدنا، وهكذا كان هذا الذي أعلم أنه دين اهللا.. ال: (قال 

  ).يقول لنا املفيت
تا، بل أُريدذ بناًء علـى  فإين ال أُلزمه بأن يذبح هؤاخلْمه؛ ألنه يب الفتوى حبسب ع

  ..مه للمستقبل، وقد أُرشده لألحسنعلْمه ما دام أن األمر قد وقع ومضى، ولكن أُعلِّ
أنا يـا شـيخ   : (يأتيين احلُجاج يف املسجد النبوي، ويقول أحدهموهذا يقع كثريا؛ 

  )..فعلت كذا وكذا
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  )..ذا، ولكن ال جيب عليكلو كنت أنا مكانك لفعلت ك: (فأقول له
  ).أنا ذحبت اهلَدي أمس! يا شيخ( :يعين يأتيين مثالً جاءين يوم تسعة وقال

أنا لو كنت مكانك إن كان عندي نقود أذبح هديا يوم العيد، وأُؤجـر  : (أقول له
على هذا واحلمد هللا، وأبرأ لذميت، وإن مل يكن عندي نقود أصوم ثالثة أيـام يف احلـج   

  .ا رجعت، لكن هذا ليس بواجب عليه، لكن من باب اإلرشاد إىل األبرأ للذمةوسبعة إذ
  .وهذه القاعدة أنفس من الذهب لطالب العلم

بعض طالب العلم يخطئ فيفيت من يسأله حبسب مذهبه مع علْمه بأن احلق خبالف 
  .هذا؛ وهذا خالف األدلة الشرعية

عد الوقوع حبسب علْمه هو، ال حبسب وبعض طالب العلم يخطئ فيفيت املستفيت ب
  .علْم املستفيت

يف اعتبار علْـم املسـتفيت أن    -وهو الذي يذكره أهل العلم -اشترطنا اأن والحظوا
ا على قول معترب من أقوال أهل العلميكون مبني.  

إىل مبحث نفيس؛ وهو أسباب اختالف العلماء، وأسـباب خمالفـة   ننتقل بعد هذا 
  ..للدليل بعض أهل العلم

ومن املعلوم الذي ال يشك فيه أن كل عالمٍ شهِد له بأنه من أئمة املسلمني ال خيالف 
الدليل قصدا، بل مجيع األئمة يأخذون بالكتاب إن وجدوا احلُكم فيه، ويأخذون بالسـنة  

نه ال إن وجدوا احلُكم فيها، ويحرمون االجتهاد مع وجود الدليل، فقد أمجع العلماء على أ
اجتهاد مع النص، ال جيوز االنتقال عن دليل الكتاب والسنة واإلمجاع إىل االجتهاد إال إذا 

عثر اإلمام على دليلمل ي..  
من األئمة املقبـولني   لْيعلَم أنه ليس أحدو: (يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

ا يتعمة قبوالً عاما ال يوجد إمام ) لى اهللا عليه وسلمد خمالفة رسول اهللا صعند اُألميقين
من األئمة املقبولني عند أُمة حممد صلى اهللا عليه وسلم يتعمد خمالفة رسول اهللا صـلى اهللا  
عليه وسلم، بل كل عالمٍ يقول حكما على قول أو عمل أو رجل جنزم أنه مل يقُل ذلـك  



   
 
 باألئمة األربعة األعالماإلعالم ١١ 

منزلة العلم عند العلماء، وقـام الـدليل    إال ألنه علم أنه احلق أو غلب على ظنه مبا ينزل
  .املعترب عنده على ذلك

أنا إذا مسعت عالما من العلماء املعاصرين حكَم يف نازلة من النوازل وهو أهـل ألن  
حيكم فإين أجزم أنه ما قال ما قال إال ألنه علم أنه احلق، وأن الدليل املعترب قام عنده حىت 

  ..كلم اآلن عن النظر إىل العالملو مل أعرف دليله، أنا أت
لو أن مسعت عالما من العلماء املعتربين حكَم حكما على رجل فإين أجزم يقينا أنه 
ما قال ذلك حسدا كما يقول بعض من ال يفهم، أو قال ذلك بغيا، بل أجـزم أن هـذا   

أجزم أن هذا العالم  -تربينوال أتكلم عن اخلفافيش، أتكلم عن العلماء املع -العالم املعترب
معتربة شـرعا   ه غلبةًب على ظنلَواحلُكم على هذا الرجل إال وقد علم أو غَما قال القول 

  ..أن هذا هو احلق، ولو مل يعلم أنه احلق ما قاله، وأن الدليل املعترب قام عنده
  ..أما كوين آخذ به أو ال آخذ به فهذا له شأنٌ آخر

ألئمة األربعة جنزم أنه ما قال أحدهم حكما إال وقد غلب على ولذلك حنن بالنسبة ل
  .عنده ظنه أنه احلق، وقال ذلك عن دليلٍ معتربٍ

مث إذا نظرنا حنن قد يظهر لنا أنه خالف الدليل، وقد يظهر لنا أنه وافق الدليل؛ فـإن  
جيب علينا أن هر لنا أنه خالف الدليل فإنه ظهر لنا أنه وافق الدليل فال إشكال، لكن إن ظَ

  ..نعذره وأن نأخذ مبا دل عليه الدليل
نعذره ألنا جنزم أنه ال يوجد إمام يتعمد خمالفة الدليل، ونأخذ مبا دل عليه الـدليل،  
فالختالف الفقهاء ولما يظهر للناظرين يف فقه أحدهم من خمالفة الدليل أسـباب، هـي   

ا األئمة أسباب عذَرأفضت إىل ذلك وأعذار ي..  
  :هذه األعذار نذكرها على سبيل اإلمجال وعلى سبيل التفصيلو
  :إنّ اختالف الفقهاء يرجع إىل أسبابٍ كلية: فنقول: أما على سبيل اإلمجال -
  :سبب عائد إىل النصوص: السبب األول* 
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؛ قـد  )النسيان(فالذي يعود إليه هنا شيء واحد وهو : أما بالنسبة للقرآن
املسألة آيةً تتعلق باملسألة، فيقول خبالفها نسيانا، فهو معـذور  ينسى الفقيه عند النظر يف 

  ..ألن النسيان عذر، واإلنسان يعرف هذا من نفسه
فإنه أحيانا يفيت يف مسألة وينسى بعض ما كان قد علم عنها فإذا رجع إىل البيـت  

  .تذكر
، قد ال يبلغ أال يبلغه احلديث أصالً: ؛ منهافهي أمور كثرية: وأما بالنسبة للحديث

احلديث العالم، ينظر يف القرآن فال جيد آية تدل على املسألة، ينظر يف السنة فال جيد عنده 
وهذا الواجـب  (حديثًا صحيحا يدل على املسألة، ما بلَغه احلديث، فينتقل إىل االجتهاد 

  ..، وهو معذور، وليس ألحد أن يؤثّمه مبخالفة حديث قد علم به غريه)عليه
حكَم يف مسألة بناًء على القياس،  -رمحه اهللا- اإلمام أبا حنيفةلو وجدنا أن : مثالً

فإنه ال جيوز لنا أن » املسند«يف اإلمام أمحد مث وجدنا حديثًا صحيحا خيالف حكمه عند 
  ملاذا؟.. رمحه اهللا بأنه قال خبالف احلديث أبا حنيفةنعيب 

، فال يكون متعمدا ، وهذا احلديث مل يبلغه)تهادوهو االج(ألنه فَعل ما وجب عليه 
ال  -ولو كان ينتسب إىل املذهب احلنفـي  -، لكن من علم باحلديث بعدهاحلديث خمالفةَ

  .جيوز له أن خيالف احلديث
  .فاإلمام معذور، ومن علم بصحة احلديث وخالفه مغرور، غَره إبليس

  .ىل النصوص، وسنفَصل هذا إن شاء اهللاسبب يعود إ: إذًا السبب الكلي األول* 
سعة اللغة العربية؛ فإن اللغة العربية واسعةٌ، فقد يرِد احلديث : السبب الكلي الثاين* 

لكن  -وهو صحيح يف العربية -إىل اإلمام وفيه لفظةٌ فيفهمها على معىن من معاين العربية
العربية هلا أوجه، فيخطئ يف خمالفة  ليس هو املراد يف لسان النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن

م الكلمة، مل خيترع للكلمة معىن، لكن فهمها على وجهم به  احلديث من جهة فَهلعريب ع
املعىن، بينما دلت أدلة أخرى مل تبلغه على أن معىن الكلمة يف لسان النيب صلى اهللا عليـه  

  .وسلم معىن آخر
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، بعـض النـاس   )إنه تعمد خمالفة احلديث(: سبب يعذَر به اإلمام، وال يقالوهذا 
  )..شوف احلديث عنده ومع ذلك يأيت مبعىن آخر: (يقول

اإلمام لَما بلَغه احلديث بطريقٍ صحيح فَسره بعلْمه، مبا يعلمه من لغة العرب، فهـو  
  .معذور وإن كان مخطئًا

  .د األصوليةفهو االختالف يف القواع: وأما األمر الثالث يف األسباب الكلية* 
  .أن أصول الفقه بالنسبة للفقه كاألساس بالنسبة للبنيان -أيها األحبة -تعرفون

  :إن البيت الفقهي مكون: أنا أقول لطالب العلم
  .يبنى عليهمن أساس  -
  .ومن حيطان -
  .ومن سقف -

احلُكم من الدليل؛  هو أصول الفقه؛ ألن أصول الفقه معناه كيف تستفيد: األساس
  .ألساسهذا ا
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  .أعذار -يف ما يظهر لنا -الختالف العلماء أسباب، وهلم عند خمالفة الدليل وإمنا

  وذكرنا أن هذه األسباب تذكَر على سبيل اإلمجال وعلى سبيل التفصيل؛
  :نرد هذه األسباب مجيعا إىل ثالثة أمور كُلية: فعلى سبيل اإلمجال

نة؛ وتعلّقها بالكتاب قليل، أسباب تتعلق بالنصوص من الكتاب والس: األمر األول
من تلك األعذار النسيان، ومـن تلـك األسـباب    : وأكثر تعلّقها إمنا هو بالسنة، وقلنا

  .عدم بلوغ احلديث كما سيأيت إن شاء اهللا يف التفصيل مع التمثيل: النسيان، ومنها
د يكـون  أسباب تعود إىل اللغة العربية؛ وذلك لسعة اللغة العربية، وق: واألمر الثاين

فإن هذه الكلمة يف لغة بعـض  ) دافئ(للكلمة معان متعددة تؤثر يف فَهم الناس، ككلمة 
العرب تعين اإلحسان والتدفئة، ويف بعض كالم العرب تعين القتل، ولذلك ذُكر أن خالدا 

، وهو يقصد اإلحسان إليهم، فإن اإلحسان )دافئوا أسراكم: (قال لقوم -رضي اهللا عنه-
فقَتل ) اقتلوا أسراكم(ى من األمور املعتربة يف اإلسالم، ففهموا من هذه اجلملة إىل األسر

  .بعضهم من يف أيديهم
فقد تصل الكلمة يف احلديث إىل عالم فيفهم منها معىن، بينما يكون هذا املعىن خمالفًا 

ملبين علـى  ملراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها، فيكون معذورا إذا بىن على فَهمه ا
  .اللغة العربية

  .نا عندهقواعد أصول الفقه، وهذا الذي وقف االختالف يف: واألمر الثالث الكلي
كم والدليل، هو القنطرة وذلك أن أصول الفقه هو أساس الفقه، فهو الواسطة بني احلُ

م األدلة، كيف : وصل احلُكم من الدليل، فإن معىن أصول الفقه باختصاراليت تأصول فَه
  .تفهم األحكام من األدلة
  : إن البيت الفقهي مكون من أساس، وحيطان، وسقف: وكنت أقول لكم

الذي ينبين عليه الفقه فهو أصول الفقه؛ اليت يعرف اتهد وطالـب   أما األساس -
  .العلم بواسطتها احلُكم من الدليل، أو يعرف كيف استنبط العالم احلُكم من الدليل
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فهي الفروع الفقهية واألحكام الفقهية اليت تنتج من إعمال أصول  وأما احليطان -
، هذه احليطان لَما كثرت احتاجت إىل سقف جيمعها، الفقه يف األدلة، فتقوم هذه احليطان

  .سقف البيت الفقهيويضم بعضها إىل بعض، فكانت القواعد الفقهية اليت كانت 
فون يف القاعدة أصالً فيترتب علـى  فأصول الفقه هو أساس الفقه، والعلماء قد خيتل

، وأن )سد الذرائع(تقدم معنا الكالم عن قاعدة : هذا اخلالف يف فقْههم وأحكامهم، مثالً
اإلمام مالكًا رمحه اهللا عز وجل قد أعمل هذه القاعدة إعماالً عظيما، وأن هذه القاعـدة  

  .كان هلا أثر كبري يف فقه اإلمام مالك رمحه اهللا عز وجل
قاعدة : ، بل ينكروا، ويقولون)سد الذرائع(أقل الناس عمالً بقاعدة  الشافعية وأنّ

  .صحيحة ليست قاعدةً »سد الذرائع«
ترب على هذا اخلالف بني املالكية والشافعية، بل اجلمهور والشافعية يف مسـائل؛ ت 

اجلمهـور  وصية فقَتل املوصى له املوصي فإن املالكية بـل  لو أوصى رجل لرجل ب: منها
  .تبطل الوصية، وال يستحق الوصية: يقولون

  .الوصية قائمة، وال تبطل الوصية: الشافعية يقولون
لو مل نقُل حبرمانه من : أن املالكية أعملوا سد الذرائع؛ فقالوا: من أصول هذه املسألة

  .الوصية لرمبا جعلت الوصية املوصى له يقتل املوصي
: غين ببيت ولّا بسيارة ولّا مبال، رمبا جاء الشيطان له قاليعين واحد أوصى له رجل 

خالص شبع .. قبله، حط له سم هذا أقوى منك، وأصح منك، ميكن أنك متوت.. شوف
  ..من الدنيا، وخذ الوصية

  ..لكن إذا علم أنه إذا قَتل حرِم من الوصية ستسد الذريعة، ما يفعل
  .ها هذا األصلفاملالكية بنوا حكمهم على أصول، من

  .ال يحرم من الوصية: قالوا) سد الذرائع(الشافعية لَما كانوا ال يقولون بـ 
وقد خيتلف العلماء يف قيود تضاف للقاعدة، فيترتب على ذلك اختالف يف مسائل، 

  .وسنمثّل هلذا إن شاء اهللا غدا



 
 ١٢  شبكة بینونة للعلوم الشرعیة

العلمـاء  : فيختلفون يف األحكام؛ مثالً وقد خيتلف العلماء يف إعمال القاعدة
ألمـر  على أن األمر املطلَق يقتضي الوجوب، ا -واخلالف شاذ يف هذه القاعدة -متفقون

  ..املطلق الذي ال توجد فيه قرينة يقتضي الوجوب
د بقرينة؟لكن قد خيتلف العلماء يف مسألة؛ هل هذا األمر مقَيطلَق أو م  

يب صلى اهللا عليه وسلم قول الن: فيختلفون يف املسألة مع أن الدليل واحد؛ مثال ذلك
وكُلْ بيمينـك،   ،سم اهللا«هذه أوامر » وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يليك ،سم اهللا! غالم يا«

واألمر : ، واألمر املطلق يقتضي الوجوب، لكن مجهور العلماء هنا قالوا)١(»وكُلْ مما يليك
  ملاذا؟.. هنا ما يدل على الوجوب، يدل على االستحباب

الْمخاطَب غري مكَلَّف، الغالم هو دون البلوغ، ومن كان دون البلوغ ال ألن : قالوا
خاطَب مباشرة ال جيب عليه فميـدخل  جيب عليه شيء، وما دام أن الْم نلَى من باب أَو

  ..تبعا
  واضح يا إخوان؟

  هنا قرينة، ما هي القرينة؟: يعين يقولون
  .، والذي مل يبلغ ال جيب عليه شيءأن الْمخاطَب دون التكليف، صيب، مل يبلغ

هذه يف لفظ النيب صلى اهللا عليه وسلم أوامر مطلَقـة،  .. ال: وبعض أهل العلم قالوا
واألمر املطلَق يقتضي الوجوب، إذًا جتب التسمية عند األكل، جيب األكل باليمني، جيب 

  ..األكل مما يليه، واحلديث واحد
ديث، والذين قالوا بالوجوب احتجوا باحلديث؛ الذين قالوا باالستحباب احتجوا باحل

  .بسبب اختالفهم يف إعمال القاعدة يف هذا احلديث
هو أكثر األسباب تـأثريا يف   -أعين الذي يعود إىل القواعد األصولية -وهذا السبب

  .خالف الفقهاء، هذا هو اإلمجال ألسباب االختالف

                                                
 .)١٢٠١( احلج - مسلم صحيح) ٥٣٧٦( الطب - البخاري صحيح )١(
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ا ما ذكره شيخ اإلسالم ابـن  أما التفصيل؛ فسأختصر لكم إن شاء اهللا عز وجل غد
، وأُمثِّل لكل سبب مبثال أو أكثر يف »رفْع املالم عن األئمة األعالم«يف  -رمحه اهللا-تيمية 

  .إلسالم ابن تيمية على هذا األمرواقع فقه األئمة األربعة، مث نذكر ما رتبه شيخ ا
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سنا ومن سـيئات  إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنف

يهد نضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا    أعمالنا، مي ناهللا فال مضل له، وم
  .وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

﴿قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيونَ    يمـلسم مـتأَنإِلَّـا و نوتمال تو هقَاتت قآل [﴾ح
  ]١٠٢:عمران

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ ﴿
ذي تساَءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللَّه كَـانَ علَـيكُم   منهما رِجالًا كَثريا ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّ

  ]١:النساء[﴾رقيبا
  ]٧٠:األحزاب[﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا﴿
ه ورسولَه فَقَد فَـاز فَـوزا   يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّ﴿
  ]٧١:األحزاب[﴾عظيما

  ..أما بعد
فإن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلَدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشـر  

ثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف الناراألمور محدا، وكل محدثا.  
  !مث أيها الفضالء

رابع من أيام هذه الدورة اليت أسأل اهللا عز وجل أن جيعل لنا إن هذا اليوم هو اليوم ال
  .فيها خريا كثريا وأجرا كبريا، وأن جيعلها مما تقَربنا إىل ربنا سبحانه وتعاىل

بدأناها، وها حنن يف اليوم األخري منها، وهكذا دنيانا؛ بداية وانتهاء، ولكل منا أجل 
  .له انقضاء

ن يف هذا الوقت؛ الذي ميضي وال بد، يذهب وال بد، إن ما الذي كا :ولكن الشأن
كان فيه حلو ذهب وإن كان فيه مر ذهب، إن كان فيه قُرب ذهب وإن كان فيه بعـد  
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ما الذي كـان   :ذهب، إن كان فيه ضحك ذهب، إن كان فيه بكاء ذهب، لكن الشأن
  .فيه، ما الذي أودعناه من أقوالنا، أعمالنا

نه سبحانه وتعاىل يقبل منا اجلميل الصاحل، وحيفظه لنـا ويثيبنـا   ومن رمحة ربنا بنا أ
  .عليه، ويقبل منا العذر عن القبيح

وما منا إال ولَه زلّة، وما منا إال ولَه ذنب؛ فينبغي على كل واحد منا أن حيمـد اهللا  
حيم، يفرح على نعمة اخلري، ويسأل اهللا الثبات، وأن يستغفر اهللا من الذنوب، واهللا غفور ر

  ..بعبده إذا أقبل إليه تائبا، ويبدل سيئاته حسنات
فأسأل اهللا عز وجل أن جيعل بقاءنا يف الدنيا خريا لنا، ومقَربا لنا إىل ربنا سـبحانه  

  .وتعاىل، وأن يطيل أعمارنا مجيعا على طاعة وقُربة وخري حال
اهللا عز وجل أن جيزي اآلذنني ـا،   هذا اليوم الرابع خنتم به هذه الدورة اليت أسأل

  .واملنظمني هلا، واحلاضرين هلا خري اجلزاء
تقدم معنا البارحة أن الذي نعتقده اعتقادا جازما أنه ال يوجد عامل من أئمة املسلمني 

خمالفة الدليل، بل الذي جنزم به أن كل عامل من العلمـاء   ن يقبلون قبوالً عاما يتعمدالذي
  ..واألئمة املقبولني إمنا يريد بيان ما يف الدليل، ويلزم الدليلاملعتربين 

لكن لَما كانت األذهان متفاوتةً واحلفظ متفاوتا والعلم متفاوتا شـاء اهللا أن يقـع   
اخلالف بني العلماء، وقد تقع خمالفةٌ من بعض أهل العلم لظاهر دليل، وأكثر مـا تقـع   

قصودا عند الفقهاء، مل يكن قَصد الفقهـاء أن  ، وهذا اخلالف مل يكن ملظاهر األحاديث
  ..خيتلفوا، وإمنا قَصدهم احلق

ومل يكن العلماء يف الصدر األول حيتجون باخلالف، وإمنا كانوا حيتجون للخالف، 
وحيتجون باألدلة، لكن هناك أسباب أدت إىل خالف الفقهاء، وهذه األسـباب بعينـها   

  ..سيما احلديثخالَف الدليل والأعذار للواحد منهم إذا ظهر لنا أنه 
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فإن خمالفة القرآن نادرةٌ جدا بسبب الدالالت، أما احلديث فتقع فيه خمالفـة  
كثريا، سواء من أيب حنيفة رمحه اهللا، أو من مالك رمحه اهللا مع كونه حافظًـا، أو مـن   

  .دمناالشافعي رمحه اهللا، أو من اإلمام أمحد رمحه اهللا؛ وهلم يف ذلك أعذار كما ق
  : وذكرنا البارحة أن هذه األعذار تعود إىل ثالثة أمور كلية

  .يتعلق بالنصوص: األمر األول
  .يتعلق بسعة اللغة العربية: واألمر الثاين

  .يتعلق باختالف العلماء يف أصول الفقه، والقواعد األصولية: واألمر الثالث
  .ؤثر يف األحكامف فيه يهو طريقة معرفة الفقه من األدلة؛ فاالختال: وأصول الفقه

ووعدنا أن نتكلم اليوم عن هذه األسباب على وجه التفصيل، وهذه األسباب الـيت  
رفْع املالم عـن األئمـة   «أذكرها خمتصرةٌ من الكتاب الصغري يف حجمه، العظيم يف نفْعه 

ر لشيخ اإلسالم مفيد األنام ابن تيمية رمحه اهللا عز وجل رمحةً واسـعة وسـائ  » األعالم
  .املسلمني

عن عاملٍ من علماء السنة واحلق، كان صداعا  ردإمنا صوهذا الكتاب نافع جدا ألنه 
باحلق، ناصرا للحق، قَواالً به، مع معرفته ألئمة املسلمني وأحواهلم، وحفْظه لكثري مـن  

ف، وقـد  أقواهلم؛ فقد كان شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا حيفظ كثريا من كالم السل
كتبتها : (يأتيه السائل فيسأل عن أَمر كلي فيفتيه بفتوى تصل إىل سبعني صفحة، مث يقول

  ).والسائل ؟؟ عجالنعلى عجل، 
فهو عالم حيفظ كثريا من كالم األئمة والعلماء مع سالمة قلبه رمحه اهللا عز وجل، 

ـ   ثريا ويسـعى إىل  حىت على من آذاه، فلما مات أحد خصومه الذي كان يسعى فيـه ك
، وذهب إىل )قوموا بنا: (سجنه، لَما جاء بعض تالميذه يبشره مبوت خصمه زجره وقال

  ).أنا لكم مقامه: (أهل امليت وعزاهم، وقال
هذا العالم الكبري، ناصر السنة، سليم القلب للمؤمنني أَلّف هذا الكتاب عن علْـم  

  .مينع اإلنسان من احلق، وال مكابرة عنده رمحه اهللا وبصرية، ال حتامل عنده، فإن التحامل



   
 
 باألئمة األربعة األعالماإلعالم ١٢ 

فأَلّف هذا الكتاب وبين به أن اإلمام املعتبر من أئمة املسلمني إذا خالَف يف بعـض  
أقواله األحاديث ال يكون آمثًا، وال يكون مذموما، بل يكون معـذورا مـأجورا علـى    

  .اجتهاده
  .، وحنن نلَخص باختصارٍ شديد ما ذَكَرهلفَذَكر أعذارا لألئمة عند خمالفة الدلي

أن ال يكون احلديث قد بلَغه أصـالً وإن  : فالسبب األول ملخالفة اإلمام للحديث
كان قد بلَغ غريه، فإن احلديث كالرزق، وكذا سائر العلم كالرزق، يهبه اهللا عز وجـل  

ه، وهذا يقدر عليـه رزقـه،   لمن يشاء، ويقسم بني الناس كأرزاقهم، فهذا واسع يف رزق
  .وهكذا احلديث؛ فهناك راويةٌ للحديث مكثر، وهناك من هو دونه

آية عامة، أو قياس، حبسب ما  -فإذا مل يبلغ احلديثُ العالم، وقال مبوجب دليل آخر
لوما، وال يكون مذموما، وال جيوز لمن جاء بعده وبلَغه فإنه ال يكون م -يظهر من الدليل

 !حلديث أن يتنقّصه ذا، فإن اللزوم مبين على العلم، فإذا مل يبلغه احلديث كيف يلزمه؟ا
وكيف يكَلَّف بأن يقول مبقتضاه مع ما نعلمه أن مجيع األئمة أوصوا من بعـدهم بـأن   

م، وهذا يعين أن األئمة كانوا يدرِكون أن هنـاك  يأخذوا باحلديث إذا صح خبالف قوهل
نهم، ما وصلتهم، وقد جيتهدون خبالفها، ولكن مل يبيحوا لمن بعدهم أن أحاديث غابت ع

يأخذ بقوهلم إذا تبني له أنه خيالف احلديث، وما دام ذلك كذلك فكيف يستحلُّ الطعـن  
  !فيهم مبخالفة مثل هذا احلديث؟

قد أحاط بكـل   ومن املقطوع به أنه ال يوجد عالم مهما بلغ من الشرف واملكانة
ث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بل يتفاضلُ يف ذلك العلماء، واعترب يف ذلـك  أحادي

بالصحابة؛ الذين ليس بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واسطة، ما حيتاجون إىل 
إسناد، يأخذون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومع ذلك تغيب بعض األحاديـث  

زمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كأيب بكر الصديق عنهم، حىت من كان شديد املال
دخل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   (رضي اهللا عنه الذي كان الصحابة كثريا ما يسمعون 
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، )خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر(، )وسلم وأبو بكر وعمر
  .. عنه وأرضاهومع ذلك فكانت هناك أحاديث مل تبلغ أبا بكر الصديق رضي اهللا

ا استأذن أبـو  موكذلك عمر بن اخلطاب، والقصة املشهورة يف قصة االستئذان، لَ
موسى األشعري على عمر رضي اهللا عنه ثالث مرات مث انصرف، فالمه عمر فذَكَر لـه  

  ..احلديث، وطالبه بأن يأيت مبن يشهد له، فأتى بشهود من األنصار
عمر رضي اهللا عنه علم حديثًا مل يعلمه عمر رضي  فأبو موسى مع أنه أقل علْما من

  .اهللا عنه وأرضاه
أنه كان يكره التطيب للمحرِم قبل اإلحرام، هو  -رضي اهللا عنه-واملعلوم عن عمر 

  .، التطيب يف اللحية والرأس، كانا يكرهان ذلك)ابن عمر(وابنه 
ليس له أن يتطيـب،  يرى أنّ من حتلل التحلل األصغر  -رضي اهللا عنه-وكان عمر 

  ملاذا يا عمر؟.. ما يتطيب: له كل شيء إال النساء والطِّيب، كان يقول لّح: يقول
، فليس له أن يتطيب حىت يحلّ لـه أن  )ألن الطِّيب وسيلة إىل إتيان النساء: (يقول

  .يأيت النساء، بالتحلل األكرب، التحلل الكامل
طَيبت رسول اهللا «: رضي اهللا عنها وغاب عنه رضي اهللا عنه وأرضاه حديث عائشة

، ويف بعـض  )١(»صلى اهللا عليه وسلم إلحرامه قبل أن يحرِم، ولحلّه قبـل أن يطـوف  
  .»ولحلّه يف منى قبل أن يطوف«: الروايات

غاب عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تطيب بعد مـا حتلـل    فعمر رضي اهللا عنه
احملرِم ليس له أن يتطيب حىت : (أن يطوف، وكان يقول التحلل األصغر وهو يف منى قبل

  ..لغياب هذا احلديث عنه) يتحلل التحلُّل األكرب
  !؟)يخالف السنة ويقول برأيه: (فهل يطعن يف عمر رضي اهللا عنه، ويقال

                                                
 .)١١٨٩(احلج  -صحيح مسلم ، )٤٠٧( -صحيح البخاري  )١(
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لَما  -وهو رأْي صائب لوال النص، يعين رأْي له وجاهة -إمنا قال مبا علم، لَما رأى
ما دام ذلك كذلك فهو : قال -وهذا معروف -ن الطِّيب وسيلة إلتيان الرجل امرأتهرأى أ

محرم حىت جيوز له أن يأيت النساء، وغاب عنه احلديث، فهو معـذور رضـي اهللا عنـه    
  .وأرضاه، وهو مأجور على اجتهاده

  !إذا كان هذا يف الصحابة فكيف بِمن بعدهم رضوان اهللا عليهم؟
ا بعد العالم عن زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان غياب احلديث ال شك أنه كلم

  .عنه أكثر
يعين يف املؤلّفات،  -)قد جمعت يف الدواوين إن األحاديث: (وليس ألحد أن يقول

؛ »السنن األربعة«من قبل ذلك، و» املوطأ«، و»صحيح مسلم«، و»صحيح البخاري«يف 
  ..األئمة األربعةألن هذه الكُتب إمنا كُتبت بعد 

  )؟..كيف مل يبلغه وقد جمعت املسانيد، وجمعت: (يقوليتحمل، يعين بعض الناس 
بل كُتب الدواوين املعلومة إمنا علمت بعد األئمة األربعـة، إال  .. أكثر: أوالً: نقول

 ، لكـن »موطـأه «، واإلمام مالك يف ما كَتبه بـ »مسنده«اإلمام أمحد يف ما كَتبه يف 
  .جاء بعد اإلمام مالك مثالً» ..صحيح«و.. »صحيح البخاري«البخاري 

مث إن الكتب قدميا مل تكن متيسرة كاليوم، يطبع الكتاب ويوزع باآلالف؛ الكتـب  
كانت تنسخ باليد على جِلْد وحنو ذلك مبحابر اهللا أعلم كيف يتصرفون فيها، ولـذلك  

ألنه يـروي  ) صلى اهللا عليه وسلم(ال يكتب » سندامل«يف  -رمحه اهللا-كان اإلمام أمحد 
: يقـول ) قال رسول اهللا(أحاديث كثرية واألوراق قليلة واملداد قليل، فكان ينطق بلسانه 

  .لكن ال يكتب هذا، مث الكتب ال تنتشر بني الناس) صلى اهللا عليه وسلم(
بد أن يكون فليس يف وجود األحاديث يف الدواوين حجة على األئمة أن احلديث ال 

  .قد بلَغهم
إن إشعار اهلَدي : (أن أبا حنيفة رمحه اهللا كان يقول: مما يتعلق ذا.. ذلك مثالًومن 

  ).إشعار اهلَدي حرام: (، يعين يقول)بدعة: (، ويف بعض ألفاظه)همثل
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 يعين إذا أراد اإلنسان أن يهدي بدنة إىل بيت اهللا عز وجـل : إشعار اهلَدي
  .يشعر، جيرح جرحا يف جانبه السنة أن

إشـعار   -إن اإلشـعار : (، ويقول)ما جيوز.. ال: (أبو حنيفة رمحه اهللا كان يقول
، وال شك أنـا  )مثلة باحليوان، وتعذيب للحيوان، وقد نهينا عن تعذيب احليوان -اهلَدي

  .نهينا عن تعذيب احليوان
صـلى اهللا عليـه   -أن النيب « -رضي اهللا عنهما-مخالف حلديث ابن عباس وهذا 

صلّى الظهر بذي احلُليفة، مث دعا بناقته فأشعرها يف صفحة سنامها األمين، وسلَت  -وسلم
  .»الصحيح«، وهذا عند مسلم يف )١(»الدم، وقَلّدها نعليه

إذًا ثَبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أشعر هديه، لكن هذا مل يبلغ أبا حنيفة رمحه 
) إن إشعار اهلَدي حرام ألنه تعذيب للحيوان، وقد نهينا عن تعذيب احليـوان : (فقال، اهللا

النهي عن (وقد أحسن من انتهى إىل ما مسع، فأبو حنيفة رمحه اهللا انتهى إىل ما مسع، وهو 
  ..، ومل يبلغه حديث اإلشعار)تعذيب احليوان

ه وعلم احلـديث أن يقـول   فيكون معذورا لذلك، وإن كُنا ال جنوز لمن جاء بعد
  .بقوله

خالفاه؛ قالوا مع ) أبو يوسف، وحممد بن احلسن(ولذلك يا إخوة صاحباه الكبريان 
  ملاذا؟).. اإلشعار سنة: (اجلمهور

رباهم على األخذ باحلديث؛ فخالفاه  -رمحه اهللا-ألن احلديث بلَغهم، وأبو حنيفة 
  .يف هذا القول

ا مع كونه من رؤوس احلفظ يف اإلسالم، ومـن كبـار   وتقدم معنا أن اإلمام مالكً
احلُفّاظ مل يبلغه حديث ختليل أصابع القدمني يف الوضوء إال عندما حدثه به ابن وهـب،  

  .)ما علمت ذا احلديث إال هذه الساعة: (وقال

                                                
 .)١١٦٢(ا  -صحيح مسلم  )١(
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، يعين هناك أحاديث ذَكَـر يف  أحاديث كثرية مل يعلمها اإلمام مالك» املوطأ«ويف 
أنه مل يبلغه فيها شيء، مسائل مل يبلغه فيها شيء، بينما فيها أحاديـث رواهـا    »املوطأ«

  .»املوطأ«، وهذا موجود كثريا يف )البخاري، ومسلم(الشيخان بعد ذلك 
ومن ذلك أيضا أن اإلمام مالكًا كان يرى أن الْمحرِم إذا مل جيد إزارا فلبس سراويل 

، )ب للمحرِم إذا مل جيد اإلزار أن يلبس السراويلال أح: (ضرورةً جتب عليه الفدية، يقول
أنه جتب عليه الفدية؛ ألنه ال ميكن أن يقال بأنه ال يلبس السراويل فيبقى : ومقصوده طبعا

أنه ال جيـد اإلزار إذا  ما دام  ،أنه ليس معذورا إذا لبس السراويل: عريانا، لكن مقصوده
  .لبس السراويل جتب عليه فدية

 -صلى اهللا عليه وسلم-أن النيب « -رضي اهللا عنهما-ديث ابن عباس وسئل عن ح
من مل جيد النعلين فليلبس اخلُفّين، ومن مل جيد إزارا فليلـبس  : خطَب يف عرفات، وقال

ومن مل جيد إزارا فليلبس سـراويل  «والذي سئل عنها القسم الثاين  )١(»سراويل للمحرِم
  ..، رواه البخاري ومسلم»الصحيحني«؛ مع أنّ احلديث يف )أعرفه ال: (قال )٢(»للمحرِم

: واإلمام مالك على جاللة قَدره مل يعرف هذا احلديث، ومل حيكم به، خالَفه، قـال 
صلى اهللا عليـه  -مع أن النيب ) من مل جيد إزارا فلبس السراويل حال اإلحرام عليه الفدية(

  .مل جيد اإلزار أباح له أن يلبس السراويل إذا -وسلم
أنه حىت األئمة احلُفّاظ الذين عنوا بالرواية كاإلمام مالك واإلمام : وأريد أن أُقَرر ذا

، فَهم معذورون إذا حكموا مبا دل عليه الدليل أمحد كانت تغيب عنهم بعض األحاديث
  .الذي يعلمون وإن كان هناك دليل أقوى من دليلهم مل يعلموه

 نملكن جيب على ملم أن يعمل مبا علع.  
  :ويف هذا السبب حقيقة جواب لطائفتين أخطئتا الطريق

                                                
 .)١١٧٩( –صحيح مسلم  )١(

 .)١٨٤١( البخاري  ح صحي )٢(
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طيب، : (فهي الطائفة اليت حتصر احلق يف إمامها، وإذا قلت هلم: أما الطائفة األوىل

: ، قـالوا )جاء يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال كذا، هذا خيالف هذا القول
  )!ث منا ومنك، ومل يقُل ذا احلديثواإلمام أعرف باألحادي(

وهذا كثري يف املتعصبة، لو جئتهم بأحاديث صحيحة ختالف قول اإلمام ما يسلّمون، 
  )!!اإلمام أعرف مين ومنك باألحاديث ومل يأخذ ا، ولو كانت حقا ألخذ ا: (يقولون

  .إن كل إمام غابت عنه أحاديث، ومل تبلغه مجيع األحاديث: نقول
  ..اليت تذم األئمة مبخالفة األحاديث يف بعض املسائل: لطائفة الثانيةوا

وما دام أنه تغيب عنهم بعض األحاديـث   إن الواجب النظر يف السبب؛: فإنا نقول
  .فليس لمن علم احلديث أن يذُم من مل يعمله بكونه قد خالف هذا احلديث

اعتقد ضعفه، إما ألنه قد بلَغه بطريقٍ  أن يكون احلديث قد بلَغه لكنه: السبب الثاين
  .ضعيف

  !يا إخوة
لكن يرويه غريه يروي املنت » صحيح البخاري«قد يكون احلديث عند البخاري يف 

بإسناد ضعيف، فيحكَم على ذاك اإلسناد بأنه ضعيف، وال يعين هذا أن احلديث الذي يف 
  .ضعيف» صحيح البخاري«

إن يف البخـاري  : (فقـال  يصـنعه العلمـاء  أنا قرأت مرة لشخص ال يعرف ما 
  !أحاديث موضوعة) موضوعات

وهذا ما قاله أحد أصالً، لكن وجد أن ابن اجلوزي حكَم على منتٍ بأنه موضـوع،  
عليه بالنسبة لإلسناد الذي عنده، ، ابن اجلوزي حكَم »صحيح البخاري«وجد شبيهه يف 

  .البخاري ذي عندحكَم عليه بأنه موضوع، لكنه ليس اإلسناد ال
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فقد يبلغ احلديث إماما بطريق صحيح يف غاية الصحة، ويبلغ إماما آخـر بطريـقٍ   
ضعيف فال يأخذ به لكونه ضعيفًا، أو قد خيتلف العلماء يف احلديث هل يضـعف أو ال  

  .يضعف، مثل احلديث الْمرسل
رمحه اهللا كان يعمل ، وأبو حنيفة مجهور الفقهاء على أنه ضعيف: احلديث الْمرسل

  .به، ويعمل باحلديث الْمرسل
أبو حنيفة رمحه اهللا مل يكن مجانِبا للحديث أبدا، بل كـان  : ويف هذا فائدة يا إخوة

عامالً مبا يعلم، حىت أنه كان يرى أن احلديث الْمرسل خري من القياس، احلديث الْمرسل 
  .ن القياس ويأخذ بهالذي ال يأخذ به بقية الفقهاء يرى أنه خري م

، فمن أبو حنيفة رمحه اهللا يرى أن القهقهة يف الصالة تنقض الصالة والوضوء: فمثالً
قهقه وهو يصلي بطلت صالته، وهذا ال إشكال فيه، عند اجلميع إذا بلغ إىل حد الصوت 
أا تبطل صالته، وانتقض وضوؤه عند أيب حنيفة رمحه اهللا جيب أن خيـرج ويتوضـأ،   

تبطل صالته، وال جيب عليه أن يتوضأ، ما ينـتقض  : اجلمهور، اجلمهور يقولون خبالف
  .الوضوء

  ..طيب
  .الطهارة حىت يأيت دليل على النقض: اجلمهور متسكوا باألصل، األصل

يعين » جاء رجل يف بصره ضر«: أبو حنيفة رمحه اهللا احتج حبديث أيب العالية، قال
صلى اهللا عليه وسلم يصلي بأصحابه، فتـردى يف  فدخل املسجد ورسول اهللا «ضعف، 

يعين ميشي ونظَره فيه ضعف، يف حفرة ما تنبه هلـا فسـقط،   » حفرة كانت يف املسجد
فلما قضى «لَما رأوا هذا املوقف سقوطه كذا ضحك بعضهم، » فضحك طوائف منهم«

عيد الوضوء ويعيـد  من كان ضحك منهم أن ي رمالرسول صلى اهللا عليه وسلم الصالة أَ
  .هذا احلديث مرسل رواه أبو العالية، وهو عند أيب داود يف املراسيل.. )١(»الصالة

                                                
 .)١٣/١٩٣(رواه أبو داود يف املراسيل انظر حتفة األشرف )١(
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اجلمهور مل يأخذوا به؛ ألنه ضعيف عندهم، أما أبو حنيفة رمحه اهللا فأخـذ  
  .به؛ ألنه يأخذ باحلديث الْمرسل

د عند إمـام آخـر   قد يرِد احلديث عند إمام بطريق يعتقد صحته، ويرِ: وكما قلنا
  .بطريقٍ يعتقد ضعفه، فال لوم على من بلَغه احلديث بطريقٍ ضعيف إذا مل يقُل به

 )١(»ال ميس املصحف إال طـاهر «: يعين مثالً أيضا يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .؛ فلم يقُل بههذا احلديث بلَغ بعض أهل العلم بطريقٍ ضعيف

  .ريقٍ صحيح؛ فقال بهوبلَغ بعض أهل العلم بط
أنه خمـالف  ) مس املصحف لغري املتوضئ جائز إن: (فال نأيت مثالً ونقول لمن قال

  .للحديث مذموم، ما دام أن احلديث صح عندنا
مل يبلغه بطريـق   -صح عندنا جيب علينا أن نعمل به، لكن من مل يصح عنده.. ال
  .فإنه ال لوم عليه إذا مل يعمل به -صحيح

؛ فهناك أخبار خيتلف العلمـاء يف  االختالف يف شروط قبول اخلرب: ب الثالثوالسب
  .اخلرب يف ما تعم به البلوى: قبوهلا الختالف يف شروط قبوهلا؛ مثل

  ؟)يف ما تعم به البلوى(ما معىن 
  .أن يراه جمع من الناس: يعين يف ما يكون عاما، األصل

معة، معروف أن اجلمعة حيضرها لو سقط اخلطيب وهو خيطب يوم اجل: مثال ذلك
اليوم واهللا خطيبنـا سـقط وهـو    (جمع كبري من الناس، ولو حدث هذا سينقله عدد 

  )..خيطب
مثل هذا ال يقبل فيه خـرب  : ؛ فبعض أهل العلم يقولفإذا جاءنا واحد فقط وأخربنا

  .واحدواحد؛ ألنه خمالف للعادة املطردة، أن مثل هذا العادة يخبِر به أكثر من 

                                                
 .  )٤٦٨(موطأ مالك النداء للصالة  )١(
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املدار على صحة السند؛ فإذا صح السند قُبِل اخلرب؛ وهـذا  : وبعض أهل العلم يقول
  .الراجح، لو أخربنا واحد وصح السند قُبِل

؛ فتجد أم أحيانـا  لكن اختالف العلماء يف هذا سبب اختالفًا يف كثري من املسائل
فال يعملون به، ويعملون ) واحد هذا حديثٌ يف ما تعم به البلوى، ومل ينقله إال: (يقولون

  .بغريه من األدلة
ما صح سندا وليس يف متنه شذوذ وال علّة قادحـة  : (بينما بعض أهل العلم يقولون

  ).قبلناه وعملنا به
أن يكون احلديث بلَغه صحيحا لكن نِسيه، والنسيان آفة تصـيب  : والسبب الرابع

  .اإلنسان ولو كان عالما
يخ احلديثَ الذي قد رواه مث يحدثه تلميذه الثقة بأنه قد حدث بـه،  وقد ينسى الش
ألن الشيخ نسي، والتلميذ الثقـة  )!.. أخربين فالن أين حدثته بكذا: (فلرمبا قال يف الرواية

  .ذاكر لروايته
فقد يبلغ احلديث اإلمام وبطريق صحيح لكنه ينساه، فيقول خبالفه يف احلُكم بنـاًء  

  فكيف بِمن بعدهم؟ وهذا وقع للصحابةآخر عام، أو حنو ذلك؛ لى دليل ع
 -وتعرفون قصة التيمم بني عمر رضي اهللا عنه وعمار بن ياسر، وأما كانا يف اإلبل

فأجنبا، فلم يدرِيا ما يصنعا يف ذاك الوقت، فأما عمار فتمرغ، وأمـا   -يعين خارج املدينة
  .جنب وال يعرف ما يصنععمر رضي اهللا عنه فلم يصل، ألنه 

 )١(»إمنا يكفيك أن تصنع كذا«: فذكرنا ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: قاال
  .وأشار إىل التيمم

، )اتق اهللا يا عمار: (اتق اهللا يا عمار، نسي عمر القصة واحلديث، قال: فقال له عمر
  .أُحدث، لن أُحدث به تأمرين أن ال) إن شئت يا أمري املؤمنني لن أُحدث به: (قال

                                                
 .)٣٦٨(احليض  -صحيح مسلم ) ٣٩٥( -صحيح البخاري  )١(
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  .بل نولِّيك من ذلك ما تولّيت: فقال عمر رضي اهللا عنه
  . فعمر رضي اهللا عنه نسي، ومع ذلك أجاز لعمار أن يروي ما تذَكّر

  .فإذا كان مثل هذا يقع للصحابة رضوان اهللا عليهم فغريهم من باب أَولَى
  .وهو خيالف لفظًا آخر ظ محتملأن يكون احلديث بلَغه بلف: والسبب اخلامس

كان أبو حنيفة رمحه اهللا يرى أن للفارس من الغنيمة سـهمين،  : وأضرب لكم مثاالً
الذي يقاتـل   -الفارس يعطَى سهمين فقط، أما الراجل: وأن للراجل سهما واحدا، يقول

؛ ه ثالثـة أسـهم  الفارس ل: فَلَه سهم واحد، بينما مجهور العلماء يقولون -على رِجلَيه
  .سهمان لفرسه، وسهم له، والراجل له سهم واحد

  ..طيب
أن «وجدنا أن قول أيب حنيفة رمحه اهللا خمالف حلديث ابن عمر رضي اهللا عنـهما  

، وهـذا عنـد   )١(»ه سهماليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبرسول اهللا صلى اهللا ع
ل للفرسالبخاري، النيب صلى اهللا عليه وسلم جن، ولصاح عيعـين صـاحب    -بهسهمي

  .سهما، صارت كم سهم؟ ثالث أسهم -الفرس
أن رسول اهللا صلى اهللا عليهم وسلم قَسم يف النفْل للفرس سـهمين،  : وعند مسلم

وللرجل سهما، يعين قَسم للرجل الراكب فرسا سهمني للفـرس   -بدون ألف -وللرجل
  .وسهم له؛ فهذه ثالثة أسهم

  .. طيب
  !»الصحيحني«فة رمحه اهللا خيالف هذا احلديث الذي يف أبو حني

حبثنا يف الفقه فوجدنا أن السبب يف ذلك أن احلديث بلَغ أبا حنيفة رمحه اهللا بلفـظ  
قَسم : قال«احلديث البن عمر رضي اهللا عنهما بلفظ ).. قال(محتمل، حيث ورده بلفظ 

                                                
 .)٢٧٠٨( -البخاريصحيح  )١(
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وهذا » سهما) باأللف(همين وللراجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب للفرس س
  .عند البخاري، احلديث عند البخاري، لكن هكذا اللفظ

قَسم للفرس سهمين، وللراجل سهما؛ هذا اللفظ ظاهره احملتمل احتماالً أكـرب أن  
) الذي على رجليه(النيب صلى اهللا عليه وسلم قَسم للفرس سهمين، ما زاد شيئًا، وللراجل 

  ..، ففهم أبو حنيفة هذاسهما واحدا
الفارس له سهمان فقط من أجل فرسه، والراجل له سهم واحد؛ فكان أبـو  : قال

حنيفة رمحه اهللا معذورا ألن اللفظ أو احلديث ورده وبلَغه بلفظ محتمل، ولكن ال شـك  
  .أن الراجح هو قول اجلمهور، ألن اللفظ هناك صريح يف أن للفارس ثالثة أسهم

عدم معرفة اإلمام مبعىن احلديث؛ إما لكون اللفظ يف احلـديث  : سادسوالسبب ال
، يعين فَسرها بعض الفقهاء على غري معناها الذي يف )املزابنة، واملخابرة: (غريبا عنده، مثل

لسان النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأجازوا بعض املزابنة مع أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم  
  ى عن املزابنة، ملاذا؟

شيئًا آخر، غري املعروف يف املدينة ويف لسان رسـول اهللا  ) املزابنة(ألم فهموا من 
  .صلى اهللا عليه وسلم

 فقد يكون اللفظ غريبا على العالم فيخطئ يف تفسريه، وقد يكون له معىن يف بلـده 
ئ العالم يف تفسريه؛ فيكـون  غري املعىن الذي يف لسان النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فيخط

  .معذورا وإن كان مخطئًا ألنه مل يصب املعىن الذي أراده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 أن يعتقد اإلمام أو العالم أن ال داللة يف احلـديث علـى املسـألة   : السبب السابع

  .لالختالف يف القاعدة األصولية
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إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا «: -لمصلى اهللا عليه وس-قول النيب : يعين مثالً

؛ ذهب مجهور العلماء الفقهاء باملذاهب األربعة إىل أن األكـل  )١(»شرب فليشرب بيمينه
  باليمني مستحب وليس واجبا، ملاذا؟

أن ما كان من اآلداب فهو لالستحباب، أنّ ما كان يف : ألن القاعدة الغالبة عندهم
  ملاذا؟.. هذا أدب، واألمر يف اآلداب لالستحباب: ونفيقول.. اآلداب فهو لالستحباب

  .ألن مصلحته تعود إىل اإلنسان نفسه: يقولون
طلَق موذهب بعض أهل العلم إىل أن األكل باليمني واجب؛ ألن األصل يف األمر الْ

إذا ورد يف القرآن ) األمر(أن  اآلداب عن غريها، وهذا الراجح الوجوب، ومل ختص األدلة
  .ة فهو للوجوب ما دام مطلقًا سواء يف اآلداب أو غري اآلدابوالسن

: ألنه أَمر، ثانيـا : أن األكل باليمني واجب، أوالً: وذلك الراجح يف ما يظهر يل أنا
إذا أَكَل أحدكم فليأكل بيمينه، «: ألنه جاء يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .»ان يأكل بشماله ويشرب بشمالهوإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيط
  ..طيب

  حنن مأمورون مبخالفة الكفار، فكيف برئيسهم الشيطان؟
  :إذًا يدل احلديث من جهتني على وجوب األكل باليمني

  .أنه أَمر ال صارف له: أوالً
  .أن آخره يؤكد الوجوب؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله: وثانيا

نه ال داللة يف هذا احلديث علـى الوجـوب،   هور رأوا أأن اجلم: لكن املقصود هنا
  ملاذا؟

  .أن ما كان يف باب اآلداب فهو لالستحباب: ألن القاعدة األصولية عندهم

                                                
 .)٢٠٢٢(الصيام  -صحيح مسلم  )١(
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هكذا استقر عندهم يف القاعدة األصولية بنـاًء   فَهم ال يريدون خمالفة احلديث لكن
  .على النظر العلمي عندهم، وإن كان هذا مرجوحا عندنا

اعتقاده أن داللة احلديث قد عارضها مثلها، فيأيت عام فيعتقد العالم : الثامنالسبب 
  .أن هناك خاصا قد عارضها

إذا دخل أحدكم املسجد فال «: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وأضرب لكم مثاالً
؛ إذا دخلـت بعـد   وهذا عام يف الزمان، يشمل كل زمان )١(»جيلس حىت يصلي ركعتني

إذا دخل «دخلت بعد الظهر، إذا دخلت قبل الظهر، إذا دخلت بعد العشاء،  العصر، إذا
  .»أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني

  .حتية املسجد مشروعة حىت يف وقت النهي هلذا العموم: فقال بعض الفقهاء
حتية املسجد غري مشروعة يف وقت النهي؛ بل من دخل يف : فخالفهم غريهم، وقالوا

  هي جيلس، ملاذا؟وقت الن
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن الصالة يف هذه األوقات، وهذا عـام  : قالوا

  ..لكل صالة إال ما أُمجع عليه، يعين يشمل كل صالة
  !انتبهوا

وهـو   -هذا عام من جهة الصالة، يشمل كل صالة إال ما أُمجع عليه: فهؤالء قالوا
  .عنها يف هذا الوقت ، فتبقى بقية الصلوات منهيا-الفرض

إذا «هذا احلديث عام يف الصالة، خاص يف الوقت، فيقَدم على حديث : فهؤالء قالوا
  .»دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني

هذا عام يف الزمان، خاص يف الصالة؛ فيقَدم على حديث النـهي،  : قالوا اآلخرون
  .فالصالة ذات السبب تفعل يف وقت النهي

                                                
 .)٧١٤(صالة املسافرين وقصرها  -صحيح مسلم ) ٤٢٧( -صحيح البخاري  )١(



 
 ١٣  شبكة بینونة للعلوم الشرعیة

فهذا السبب الذي هو اعتقاد وجود ما يعارِض احلديث مما هو مثله أو أقوى 
  .منه جيعل العلماء خيتلفون

أنا أترك هذا احلديث حلديث : ليس معىن هذا أن هذا تعمد ترك احلديث، لكن يقول
، أنا أترك حديثك حلديث أقوى منه يف الداللة: أقوى منه يف الداللة، والذي يقابله يقول

  .والكل معذور حيث انتهى إىل ما علم
  .صلى اهللا عليه وسلم االختالف يف مقصود النيب: والسبب التاسع

االختالف يف مراد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيختلف العلماء الختالفهم يف احلكمة 
  .املقصودة

 ومن ذلك ما وقع يف زمن الصحابة، بل يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ حيـث 
هذا لفـظ   )١(»أحد العصر إال يف بين قريظة نال يصليأال «: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

يف مقصود الـنيب   ، لكن اختلف الصحابة)ال يصلي أحد العصر إال يف بين قريظة(واضح 
  صلى اهللا عليه وسلم يف هذا، ملاذا قال هذا؟ ما هي احلكمة؟

إال يف بين قريظة، فلم يصلّوا العصر إال يف  مقصوده أن ال نصلي العصر: قال بعضهم
مقصود النيب صلى اهللا عليه وسلم أن نسرِع، فـنحن نصـلي   : بين قريظة، وقال بعضهم
  .ونبادر، فَصلّوا يف الطريق

واملقصود اإلسراع، ولـيس  : (، واآلخرون قالوا)وإن فات الوقت: (األولون قالوا
فلم يلُم النيب صلى اهللا عليه وسـلم هـؤالء وال    فَصلّوا يف الطريق،) اخلروج عن الوقت

  .هؤالء؛ ألم استنبطوا معنى صحيحا ملراد النيب صلى اهللا عليه وسلم من هذا
ولذلك الفقهاء مثالً اختلفوا يف بعض صور اخلطبة على اخلطبة؛ النيب صلى اهللا عليه 

ال جتوز اخلطبة على : واوسلم ى أن خيطب الرجل على خطبة أخيه، فبعض أهل العلم قال
  ..اخلطبة مطلقًا ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه

                                                
 .)٩٠٤( -البخاريصحيح  )١(
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املعىن املقصود أن ال تقع العداوة بسبب هذا؛ فإذا اندفعت العداوة : اإلمام مالك قال
نية يا أخي أنت خطبت بنت فالن، وأنا واهللا يل : جازت، كأن يستأذنه، يذهب إليه يقول

.. طيـب : أن أخطبها، فهل تأذن يل أن أتقدم وهم خيتارون من يرونه أصلح؟، إذا قال له
.. وال حرج أبدا يا أخي؛ أجاز اإلمام مالك هذه الصورة مع أنه خطَب على خطبة أخيه

  ملاذا؟
ألن مقصود النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ال تقع العداوة بني املؤمنني بسـبب  : قال
  .تا اندفعت العداوة جازهذا، فإذ

إذاً قد خيتلف العلماء يف احلديث وإن كان لفظه صرحيا الختالفهم يف مقصود النيب 
  .صلى اهللا عليه وسلم

وشيخ اإلسالم ابن تيمية ذكر أن السلف كانوا يعتنون باحلكمة من النص، وكـان  
  .لذلك أثر كبري يف امتثاهلم

هناك ما مينع من العمل باحلـديث، احلـديث    أن يعتقد العالم أن: السبب األخري
  .صحيح ومعناه واضح لكن يعتقد العالم أنه يوجد مانع

أنه ال بد يف األمر من حصول املقتضي وانتفاء : ألن تعرفون القاعدة الشرعية املطردة
  .، وانتفاء املانع)السبب(املانع، يف مجيع األمور ال بد من حصول املقتضي 

مام ويكون صحيحا عنده ويكون لفظه واضحا عنده لكن يعتقد فقد يبلغ احلديث اإل
  .أنه يوجد ما مينع من العمل به

أن يعتقد أن هناك إمجاعا، وإذا وجِد اإلمجاع فإنه ال جيوز أن خيالَف ولو ظهر : مثل
اإلمجاع  تبلإلنسان دليل يف ظنه أنه يدل على خالف اإلمجاع، وهذا مفروغ منه؛ إذا ثَ

  .قفهو احل
أن تترك اُألمة كلها العمل به، قد ال : ولذلك مما يضعف به احلديث عند الْمحدثني

على ضعف، لكن جند أن اُألمة كلها قد تركت العمل به، هنـا  يكون يف إسناده ما يدل 
يدل هذا على أن احلديث فيه ضعف وفيه علّة خفية، ألن أُمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
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على باطل، فلو كان احلديث صحيحا لكان تركه باطالً فال جتتمع عليه ال جتتمع 
  .اُألمة، فلما اجتمعت اُألمة على خالفه دل ذلك على أن فيه علّة خفية

الغروب ومل يطُف طواف اإلفاضة يرجـع   حديث النداء بأن من أدركهومن ذلك 
  .حراما كما كان عند أيب داود وغريه

ححه مع أن الذي يظهر واهللا أعلم أن يف إسناده ضعفًا، لكـن  بعض أهل العلم ص
  .من مشاخينا الكبار املتأخرين -بل قال به -بعض أهل العلم صحح إسناده

وجدنا أن العلماء يقَررون يف كُتبهم أن هذا احلديث ضعيف ألن اُألمة مجمعة على 
اإلمام األلباين ما يف أحد عمـل   من بعد زمن التابعني إىل زمن ،ترك العمل به عرب قروا

  .ذا احلديث فدل هذا على ضعف احلديث
  ..طيب

قد يعتقد العالم أن هناك إمجاعا، وما دام أن هناك إمجاعا فإنه مينع العمل باحلـديث  
  .الذي يخالف اإلمجاع، وهذا صحيح

اعتقد اإلمجاع، لكن لو دقِّق لوجِد أن اإلمجاع غري صحيح، فهو معذور باعتبار أنه 
  ما علم باخلالف، فاملانع موجود يف حقه ولّا ليس موجودا؟

موجود يف حقه، لكن من جاء بعده ونظر يف املسألة وعرف أن هناك خالفًا فإنه يف 
  .هذه احلال يكون معذورا

، ثَبت يف األحاديث الصحيحة أنه طالق الثالث يقع واحدةالكون : مثال ذلك مثالً
نيب صلى اهللا عليه وسلم كان الطالق الثالث يقع طلقة واحدة، مث يف زمن عمر يف زمن ال

حىت ) ثالث طلقات(رضي اهللا عنه لَما رأى تالعبهم بالطالق أجرى عليهم الثالث ثالثًا 
  .يزجرهم عن التالعب بالطالق

مع أن مجيـع  ) أن الطالق الثالث يقع واحدة(فأكثر أهل العلم مل يعملوا باحلديث 
  حاديث يف هذه املسألة أنه واحدة، ملاذا؟األ
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ألم اعتقدوا أن اُألمة أمجعت على أن طالق الثالث يقع ثالثًـا، فمـا دام اُألمـة    
  .أمجعت مل يبق جمال للعمل بتلك األحاديث

مـن خـالف،    بينما رأى بعض أهل العلم أن هذا اإلمجاع غري صحيح، وأن هناك
ر يف هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، وابتلي وسـجِن  وذكروا من خالفوا، وممن نظ
  .بسبب فتواه يف طالق الثالث
من عرِف بالتساهل والتالعب وعدم احترام الشعائر الدينية : وبعض أهل العلم قالوا

  .يقع الطالق عليه ثالثًا إذا طَلّق ثالثًا، كما فعل عمر رضي اهللا عنه بأولئك القوم
ف بالورع والديانة والتثبت وعدم التالعب لكن زلّ فطَلّقهـا ثالثًـا يف   أما من عرِ

  .تقع عليه واحدة، ومل يثبتوا اإلمجاع املانع: جملس واحد قالوا
فهذا األمر مما يعذَر به العلماء، فمن اعتقد وجود املانع من العمل باحلديث فلم يعمل 

 نلـه أن   به لذلك فإنه ال لوم عليه وال ذم، ولكن م ـزجم أن املانع غري موجود مل يلع
  .يتمسك بقوله
ومل يذكرها كلـها، أنـا    -هذه األسباب خ اإلسالم رمحه اهللا بعد أن ذكرقال شي

ويف كثري من األحاديث جيوز أن يكون للعالم حجـة يف تـرك   (: قال -أضفت سببني
ومل نطّلع حنن على مجيع ما يف العمل ا، مل نطّلع حنن عليها، فإن مدارك العلم واسعة، 

بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد ال يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقـد ال  
تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرِك موضع احتجاجه وقد ال ندرِكه، سواًء كانـت احلُجـة   

  !انتبهوا هلذه القضية )صوابا يف نفس األمر أم ال
يف حكمنا على عالم من أئمة اإلسالم خـالَف احلـديث يف   : ولشيخ اإلسالم يق

حكمه نعتقد أن له عذرا، والغالب أا ما ذكرناه، لكن قد يكون له عذر غري هذا، لكن 
  .جنزم أن له عذْرا بالنسبة للحكم عليه

  .هذا متام كالم شيخ اإلسالم ..)لكن حنن(
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عدل عن قولٍ ظهرت لنا حجته إىل قولٍ لكن حنن وإن جوزنا هذا فال جيوز أن ن(

  ؛)مل تظهر لنا حجته
إن اإلمام قد يكون عنده عذر مل يبلغنا فإن الواجـب  : حنن وإن كُنا نجوز ونقول

ميكن عند اإلمام : (علينا أن نعمل مبا علمنا من حيث احلُكم، فما جيوز يأيت واحد ويقول
، ما مل يبلغنا ال نكَلَّف به، هذه )تذكرونه لنادليل ما عرفناه أقوى من هذا احلديث الذي 

قاعدة الشريعة، ما مل يبلغنا ال نكَلِّف به، وال يبنى ديننا على أوهام، فنحن مـن حيـث   
  .األحكام نأخذ مبا ظهر لنا

: مث ذَكَر الشيخ قضية مهمة جدا؛ ألن بعض الناس إذا وجد اإلمام خالَف حديثًا قال
  !).ويحرم احلالل؛ فكيف يكون إماما؟هذا يحلّ احلرام، (

ن هذا ال جتده من املتجردين، ولذلك حىت الذين يفعلون هذا ال أ: واحلقيقة يا إخوة
  .يفعلونه مع كل األئمة

أن مجيع األئمة وقعت منهم خمالفات لبعض األحاديث حنن نعلم بواقع نظرنا الفقهي 
ليس عندهم إشكال أن اإلمام مالكًا خـالَف  اليت علمناها حنن بعذر من األعذار، جتد أنه 

احلديث يف حكمه لعذر، أو أن الشافعي خالَف احلديث لعذر، أو أن أمحد خالَف احلديث 
  !رأس شيطان.. لعذر، لكن أبا حنيفة ال

  .هذا ليس من التجرد للحق يف شيء، ويعود إىل أسباب نفسية
  .األئمة كلهم على مدار واحد

: ابن تيمية على قضية كربى؛ وهو أن الذّم ال يلحق املعذور، فقال فنبه شيخ اإلسالم
يكون لبعض هذه األسباب، فإذا جـاء حـديث   (يعين ترك احلديث  )وإذا كان الترك(

أو حكم فال جيوز أن يعتقَد أن التارك له من العلماء الـذين   صحيح فيه حتليل أو حترمي
  ) وصفنا أسباب تركهم يعاقَب
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حنن جنزم أن أبا حنيفة يعاقَـب يف قـربه ملخالفـة    : يقول -والعياذ باهللا -بعضهم
  .األحاديث

، ويسمونه باسم آخـر، أُنـزه   )ال نسميه أبا حنيفة: (وبعضهم من سوء حاله يقول
  .أمساعكم عنه

ال جيوز أن يعتقَد أن التارك له من العلماء الـذين وصـفنا   : (يقول شيخ اإلسالم
ما أنزل اهللا، اقَبوا لكونه حلّل احلرام، أو حرم احلالل، أو حكَم بغري أسباب تركهم يع

وكذلك إن كان يف احلديث وعيد على فعل من لعنة أو غضبٍ أو عذابٍ، فال جيوز أن 
  ).إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فَعله داخلٌ يف هذا الوعيد: يقال

ُألمة فيه خالفًا إال شيئًا يحكَـى عـن   وهذا مما ال نعلم بني ا: (قال شيخ اإلسالم
واملعتزلة ال قيمة هلم يف اإلمجاع مطلقًا، وال يلتفَت إلـيهم، فَهـم رؤوس    )معتزلة بغداد

  .بِدع
ألجـل   مأجورا، حممـودا  -وإن خالَف احلديث -وهلذا كان هذا العالم: (قال

حكُمان في الْحرث إِذْ نفَشت فيه غَنم وداود وسلَيمانَ إِذْ ي﴿: اجتهاده، قال اهللا سبحانه
ينداهش هِمكْمحا لكُنمِ وـا   ﴿ ]٧٨:األنبياء[﴾الْقَوكْمـا حنيا آتكُلانَ وملَيا ساهنمفَفَه

  ).]٧٩:األنبياء[﴾وعلْما
وأثـىن   فاختص اهللا سليمان عليه السالم بالفهم،(: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

  ؛)عليهما باحلُكم والعلم
سليمان عليه السالم فَهِم القضية، ومعىن ذلك أن داود عليه السالم أخطأ فيها، لكن 

  .كال احلَكَمين حممود، وإن اختص سليمان عليه السالم بالفَهم
  !وانتبهوا يا إخوة

  .للقائل ترى قضية وصف اخلطأ شرعا ليست ذَما؛ ألن اخلطأ وصف للقول وليس
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ويف الصحيحني عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه : (قال

 )١(»اجتهد احلاكم فأصاب فَلَه أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فَلَه أجـر  إذا«: وسلم قال
فتبني أن اتهد مع خطأه له أجر وذلك ألجل اجتهاده، وخطؤه مغفور لـه ألن درك  

يعين من رجل واحد أن يكون كل كالمـه صـوابا   ) األحكام الصواب يف مجيع أعيان
  .)]٧٨:احلج[ ﴾وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ﴿: متعذِّر، وقد قال اهللا تعاىل(

  :؛ وهو أنمث ذكر رمحه اهللا عز وجل فائدةً يف التقسيم عظيمة جدا
  :ممن ترك العمل باحلديث ال خيلو من ثالثة أقسا

أن يكون تركه جائزا باتفاق املسلمني، كالترك يف حق من مل يبلغـه  : القسم األول
احلديث؛ ألنه لو كُلِّف به لكان تكليفًا مبا ال يطاق، والتكليف مبا ال يطاق غري موجود يف 

  .حاجته إىل احلُكم قَصر يف الطلب معالشرع، وال 
حرام، أن يكون حراما؛ وهذا ال يكـاد  أن يكون الترك غري جائزٍ، : والقسم الثاين

  .يصدر من األئمة إن شاء اهللا عز وجل
أن يكون الترك لوجود ما يعارِضه؛ فهذا معذور صـاحبه سـواء   : والقسم الثالث

  .رجحنا قوله فيكون مصيبا، أو رجحنا القول الذي يعارِضه فيكون مخطئاً
األئمة يف  ختالف الفقهاء وأعذارهذه خالصة ما يذكره العلماء يف مسألة أسباب ا

  .خمالفة الدليل
فاتين أَمر يف قسم الكالم عن األئمة األربعة؛ وهو الوقوف مث قبل أن خنتم هذا الس 
، مما ننتفع به مجيعا، كما فعلنا مع أيب -رمحه اهللا عز وجل-مع بعض كلمات اإلمام أمحد 

  .-رمحه اهللا-لشافعي ومع ا -رمحه اهللا-ومع مالك  -رمحه اهللا-حنيفة 

                                                
 .)١٧١٦( -صحيح مسلم  )٧٣٥٢(صحيح البخاري  )١(
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كانت له حكَم عظيمة، وقد انتقيت بعض كالم اإلمـام   -رمحه اهللا-اإلمام أمحد 
  .أمحد رمحه اهللا عز وجل مما فيه فائدة عامة لنا

الناس حيتاجون إىل العلم أشد من حاجتـهم إىل اخلبـز   : (من ذلك قوله رمحه اهللا
واملاء يحتاج إليه يف كل يوم مرة أو  ؛ ألن العلم يحتاج إليه يف كل ساعة، واخلبزواملاء
  ؛)مرتني

حاجة اإلنسان إىل العلم أعظم من حاجته إىل األكل والشرب، فتنبغـي أن  : يقول
  تكون عنايته بالعلم أعظم من عنايته باألموال اليت هي وسيلة لألكل والشرب، ملاذا؟

سـألة، بعـد   ألن العلم حيتاجه اإلنسان يف كل ساعة، تصلي الظهر وقد تقع لك م
الظهر قد تقع لك مسألة، تصلي العصر قد تقع لك مسألة، خترج إىل الشارع قد تقع لك 

  .تاج إىل العلمحتمسألة، يف كل ساعة أنت 
  .أما األكل والشرب فاإلنسان حيتاج يف اليوم مرة أو مرتني

 -ةوالدولة ينبغي أن يكون اهتمامها بالتعليم الصحيح النافع سواء يف العلوم الشرعي
أو النافع  -وال نافع يف العلوم الشرعية إال ما صفِّي عن البِدع، البِدع ال تأيت اُألمة إال بِشر

  .من العلوم الدنيوية؛ أعظم من العناية ببقية املرافق
: ومن مجيل ما نقل عن اإلمام أمحد رمحه اهللا أنه سئل سؤاالً عظيما كلنا نسأل عنه

  ىت الراحة؟ مىت تكون الراحة؟مىت جيد العبد الراحة؟ م
  .عند أول قدم يضعها يف اجلنة: فقال

  ..قبل ذلك ال راحة
ومن آثر الراحة فاتته الراحة، من حبث عن الراحة يف الدنيا فلم يعمل سيندم يف الدنيا 

  .واآلخرة، ولن يرتاح
ما ، )اجلنة ال تنال إال على جسر من التعب: (ولذلك كما قال ابن القيم رمحه اهللا

  !، ما تريد أن تتنفل، ما تريد أن تطلب العلم، وتريد أن تكون من املقربني؟تريد أن تصوم
  .هذا ال يكون، اجلنة ال تنال إال على جسر من التعب
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فهنـاك  ) الراحة للعبد عند أول قدم يضعها يف اجلنة: (فاإلمام أمحد يقول
  .احة؛ حيث ال غَصص وال موتالر

  .ه لينال الراحةواملوفق من أتعب نفس
إذا أحببت أن يدوم اهللا لك : (ومن مجيل كالم اإلمام أمحد رمحه اهللا عز وجل قوله

اإلحسان، فكيف باجلزاء مـن  : فإن جزاء اإلحسان )على ما حتب فَدم له على ما حيب
  .، يرضى بالقليل ويعطي اجلزيل؟الرحيم الرمحن سبحانه وتعاىل

نك ما حتب فاحرص على أن تكون هللا عـز  فإذا أردت أن يكون لك يف حالك وشأ
  .وجل على ما حيب

اهللا حيب منك أن تكون قارئًا لكالمه، حيب منك أن تكون مسارعا إىل املسـجد،  
مؤديا الفرائض، متقَربا بالنوافل، فأجهِد نفسك يف هذا من غري مشقة زائدة، وخذ مـن  

  .لْمحرمات تنل ما تريدالنوافل ما تطيق، وال تترك الفرائض، واجتنب ا
انوِ اخلري فإنك ال تزال خبـري مـا   : (ومن كالمه العظيم اجليد النافع قوله رمحه اهللا

؛ ال تخلِ وقتك من نية اخلري، أتيت أردت أن تنام انوِ أن تقوم من الليل فإنك )نويت اخلري
نه حىت أصبح كُتب له خبري، فمن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغالبته عي

  .ما نوى، وكان نومه من اهللا عليه صدقة
 نوزِي حىت لو مل يعملهومنوى اخلري ج.  

  .فاملوفق منا إن خال وقته من عمل اخلري مل خيلُ من نية اخلري
قمة، مث أخذها تكون يف مقدار لُلو أن الدنيا : (ومن مجيل كالمه رمحه اهللا أنه قال

  ؛)يف فم أخيه املسلم ما كان مسرفًا امرؤ مسلم فوضعها
كل الدنيا صغرت حىت أصبحت لقمـة يف يـد اإلنسـان،    .. لو أن الدنيا صغرت

فوضعها يف فم أخيه املسلم الذي حيبه هللا ما كان ذلك إسرافًا، احلب يف اهللا من أوثق عرى 
حيتاج إىل ما يقَويـه   اإلميان، واُألخوة يف اهللا من أعلى املنازل، وال شك أن احلب يف اهللا

اإلحسان، فإنك إن أحببت أخاك : ويثَبته، واُألخوة يف اهللا حتتاج إىل ما يقَويها، ومن ذلك
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فتلطّفت معه فأخربته أنك حتبه يف اهللا، مث أعقبت ذلك بألوان من اإلحسان إليه، فأهديته 
  .خوة، ويثَبت اُألخوةعلْما، أهديته شيئًا نافعا من الدنيا فإن هذا يقَوي اُأل

ومن كالم اإلمام أمحد الذي هو أصل لطالب العلم ال ينبغي أن يغفل عنـه، قـول   
  ؛)إياك أن تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام: (اإلمام أمحد رمحه اهللا

السلف كانوا يربون طالب العلم على أن ال يتقدموا على من هو أعلم منهم، فـإذا  
لة قد تكلم فيها العلماء املتقدمون فإياك أن تقول قـوالً مل يقُلـه إمـام؛    كان هناك مسأ

  .فتحدث قوالً مل تسبق إليه
وإذا كانت املسألة نازلةً وأنت طالب علم، دكتور يف الشريعة لكن طالب علم، ويف 

، البلد علماء، ويف اُألمة علماء كبار؛ إياك أن تتقدم العلماء بقول مل يسبقك إليـه إمـام  
  .تأَنى، واربط نفسك إىل أن يصدر الكالم عن العلماء

فإذا صدر الكالم عن العلماء واتفقوا فانقُل ما قالوه، وإن اختلفـوا فـرجح بـني    
  .كالمهم

  !وما أحوجنا إىل هذا اليوم
اليوم طالب العلم ال يسمعون بشيء إال يبادرون إىل هذه األجهزة، وكُـلٌّ يبـدي   

قضية فيها مقتلة بني املسلمني يف دولة من الدول، ال يتبني وال ينتظر أن  رأْيه، ورمبا وقعت
وهو مل يتبني يف  !هؤالء اخلوارج.. دمروهم.. مزقوهم.. يصدر عن أراء العلماء، اقتلوهم

  ..أَمره، ومل يتبني احلال، وليس أهالً ألن يفيت يف مثل هذه املسائل
  .اءإياك يا طالب العلم أن تتقدم العلم

إن كانت املسألة قد بحثَت فال تقُل قوالً ليس لك فيه إمام حىت لو ظهـر عنـدك   
صح عندنا : (حديث صحيح، ما دام مل يقُل به أحد من أهل العلم فإياك أن تنتفخ وتقول

وال حجة ألحد بعد قول رسول اهللا صـلى اهللا  ) قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم كذا
العلماء من املسألة فإياك أن تحدث قوالً مل تسبِق إليه مهما تخيل  عليه وسلم، ما دام فَرغ

  .لك، واتهِم نفسك
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  .وإذا كانت املسألة نازلة فإياك أن تعجل قبل العلماء
  .وبعض الناس مساكني؛ ينتفخون حىت يظنون أم أَغري على اُألمة من العلماء

كان السلف الصاحل يربون عليه،  ،-أعين الذي قاله اإلمام مالك -وهذا منهج رشيد
  .وما أحوجنا ألن نريب طالب العلم اليوم عليه، وأن ننزل طالب العلم منازهلم

قد يكون الثناء على طالب علم سببا ملضرته، فال ينبغي أن يثىن عليه وهـو ال زال  
  .صغريا حىت يتمكن ويشهد له بأنه أهل

، ..فيهم خري لكن ال زالوا.. وهم ال زالوا -مةوتقدمي بعض طالب العلم الصغار لُأل
يضر  -ويرجى منهم اخلري لكن ال زالوا صغارا يف علْمهم ونظَرهم، يستفاد منهم يف مقدار

  .الطالب ويضر اُألمة
وال تزال اُألمة خبري ما قادها علماؤها وأتاها العلم من كبارها، فإذا تقدم الصـغار  

  .فانتظر البالء
  .هللا عز وجل أن جيعلنا وإياكم مجيعا مفاتيح للخريفأسأل ا

ينبغـي  : ، ولكن نقولحنن ال نذم طالب العلم، بل نفرح بطالب العلم، وحنن منهم
أن نربي طالب العلم كما كان السلف يربون طالب العلم، وأن جنعل لطـالب العلـم   

بار والعلماء الكبار، ال تصدر منازل يترقى فيها اإلنسان حبسب علْمه، ونربطه باملشايخ الك
إال عن رأيهم، قف حيث وقفوا، وتكَلّم مبا تكلموا به، وإذا سكت العلماء فاسكت، فهذا 

  .اخلري لك ولُألمة
اليت أردت  وذا نكون قد أتينا على املادة العلمية اليت أردناها يف هذه الدورة العلمية

  .يام حبق إخواين من طالب العلما القيام حبق هؤالء األئمة األعالم، والق
  .وطرحت فيها ما حققه احملققون، فإن مل يكن عليه اتفاق فعليه أكثر العلماء املعتربين

  .وأسأل اهللا أن جيعل فيه خريا وبركة
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