
 رونالعشو  رابعالالدرس 
 الميــريع اإلســخ التشــتاري

 
  شيوخ اإلمام أمحد كثر وجلهم شيوخ يف احلديث أخذ عنهم وروى عنهم

األحاديث اليت يروهنا عن رسول اهلل ورمبا بلغوا مئة أو أكثر ولكن الذين ترمجوا 
مام على اثنني كان هلم أثر ودور بارز يف حياة اإل احلديث ركزوالإلمام أمحد 

 أمحد.

فقد أوجد يف اإلمام أمحد نزعة دراسة احلديث وحبب إليه االشتغال  األول:
 هشيم بن بشيربدراسة احلديث حديث رسول اهلل عليه الصالة والسالم وهو 

هذا العامل الكبري   481وتويف يف  401وقد الزمه أربع سنوات وهو ولد يف عام 
 كان له دور كبري يف حبه االشتغال باحلديث.

 حبب إليه دراسة الفقه وأصوله وهو اإلمام الشافعي. الثاني:
وقد خترج اإلمام أمحد من عند هؤالء فكان عاملًا من علماء احلديث وقد  -

عرف بقوة حافظته وانتشر علمه يف اآلفاق وذاعت شهرته يف العامل اإلسالمي 
ا هو وهو حي فقد كان كثريون يشتهرون عن طريق تالميذهم والتدوين هلم أم

 علم اإلمام أمحد:وإليك بعض األقوال يف فشهرته من ذاته 
(: ما رأيت رجل أسود الرأي أحفظ أحمد بن سعيد الرادس )أحد شيوخه

 للحديث وال أعلم بفقه رسول اهلل من أمحد بن حنبل.
 إلمام الشافعي: قال عنه كثيراً ومن أبرز ذلك:ا

فأخربين أو فأعلمين حىت ) أنت أعلم باألخبار الصحاح فإن كان خرب صحيح 
أذهب إليه كوفيًا أو بصريًا أو مصريًا أو شاميًا ( ونعلم أن اإلمام الشافعي كان 
 حمدث وقد اشتغل باحلديث وله مسنده وقد حفظ املوطأ وكالمه تعبري عن الثقة.

 لي ابن المدين ) شيخ اإلمام البخاري ( كان معاصرًا لإلمام أحمد يقول:ع



ل احملدثني من حيىي بن معني وأمحد بن سعيد الرازي وتشمله ليس فينا )وتشمل ك
 وتلميذه البخاري وكل احملدثني الذين كانوا آنذاك( أحفظ من أمحد بن حنبل.

واهلل ال نقوى على ما  أحمد بن معين: من أجل علماء الحديث ومعاصر له:
 يقوى عليه أمحد وال على طريقة أمحد.
حفظ ورواية وكتابة واملعلوم أن اإلمام أمحد  وذلك على ما أخذه من علم احلديث

ما فرق الورقة حىت مات وقد قال له أحد أصحابه إىل مىت حتفظ هذه احملربة يا 
 أبا عبد اهلل فقال: مع احملربة إىل املقربة.

حىت إن نالحظ من هذا الكالم تركيز كبري على كونه حمدث أكثر من كونه فقيهاً 
قال إنه حمدث فقط وضنوا عليه بلقب اإلمام يف بعض من ترجم له مثل الطربي 

 الفقه.
 ولكن ما السبب أن األضواء أوضحته كمحدث فقط:

كان اإلمام أمحد شديد التمسك بالكتاب والسنة أو رمبا محلته شدة التمسك  -4
لكتابة شيء  عرف سهراً على املبالغة قلياًل فقد كان يرى أن اإلنسان ال ينبغي أن ي

و سنة أو ما وراء ذلك فال داعي لكتابة غري ذلك وذلك ألن إال إذا كان قرآن أ
العلوم األخرى ال ترتقي إىل منزلة القرآن والسنة حبيث تشرتك معها يف أن تكتب 
وهلذا السبب كان ينهى من يكتب عنه الفتوى وذكرنا السبب اآلخر وهلذا كان 

 يبالغ يف الورع.

ام أمحد فقيهًا فرع عن اإلمام إن فقه اإلمام أمحد فرع عن حديثه: أي أن اإلم -2
أمحد حمدثاً، فهو من كثرة حفظه لألحاديث وعى مضموهنا وملا وعى مضموهنا 
ذلك تفقهه هبا ففقهه هو الفقه املأثور أي: عندما يبحث يف القضايا الفقهية ال 
يدبر لسانه يف املسألة الفقهية إال إذا حبث يف هذه املسألة السلف من قبله من 

تابعون عندئذ جيرأ أن يديل بدلوه ويتكلم يف هذه املسألة دون أن خيرج الصحابة وال
عما قالوا، أما إذا طرحت مسألة جديدة ما تكلم هبا أمحد من قبله فإنه ميسك 



ال ختض يف مسألة فقهية ال لسانه عن اخلوض فيها بل وينصح تالميذه بذلك ) 
 ترى فيها إمام من قبلك قد سبقك باحلديث فيها (.

األسباب جعلت حركة اإلمام أمحد يف الفقه أضيق منها يف احلديث ولكن هذه 
هذا ال يعين أنه مل يكن مثل أقرانه يف الفقه وعلمه وحسبنا شهادة اإلمام الشافعي 

 له، وسبب انتشار فقه اإلمام أمحد تالميذه رغم أنه عرف واشتهر يف حياته.
 الفقه. -3سة السيا -2العقيدة  -1ما هي آراء اإلمام أحمد في: 

كان يرى ما يراه أهل السنة واجلماعة أن اإلميان قول وعمل، أساسه   العقيدة:
القول املنبثق من القلب ومتامه العمل واصطباغ الظاهر بالباطن وأن اإلميان يزيد 
وينقص )راجع دروس العقيدة( وجيزم بأن ارتكاب الكبرية وحدها ال يكفر 

اإلميان ) حقوق اهلل أو الناس أو اليت ال حدود  صاحبها وال خيرج املسلم من دائرة
 فيها ( ولكن تضعف اإلميان.

 وقد نقل الناس عن اإلمام أمحد أن ترك الصالة يكفر!؟ 

وهذا مناقض لعموم مذهبه يف هذا وملا اتفق عليه سائر األئمة من علماء السنة 
د قال إن ترك واجلماعة واحلقيقة أن هناك ضعف يف السند وليس حقًا أن اإلمام أمح

 الصالة مطلقاً يكفر ولكن نقل هذا عنه، واألمر حيتاج إىل حتقق.
إن ترك الصالة كبرية من الكبائر ومبدأ اإلمام أمحد كسائر املسلمني أن الكبائر أياً  
كانت ال تزج صاحبها يف الكفر حىت ولو كانت الكبائر كثرية، ولكن كيف يقول إن 

 ترك الصالة يكفر.
قة إننا نرجح ما قال أكثر العلماء وأنه يقصد اإلنسان الذي تعود اجلواب: احلقي

دائمًا على ترك الصلوات دأبه عدم االجتاه إىل القبلة ودأبه عدم الصالة ولعله ) وها 
ال يبعد هذا ( إن استظهر من عمله الدائب هذا واستمرار على ترك الصالة أن غري 

أو عدم نسان الذي يرتكها ازدرائًا موقن هبا وأنه مستخف هبا وال شك أن ذاك اإل
اليقني هبا مطلقًا يكفر وهو مل يكفر بالرتك ولكن باالزدراء وعدم اإلميان اجلازم بأنه 



مكلف هبا، وإذا قلنا أن الرتك يزج صاحبه بالكفر مث إنه مل يتب فاألمر ال ينتهي 
أصالً  عند هذا احلد بل إن زوجته تبني منه ال عن طريق الطالق بل يفسخ العقد

وكل األوالد الذين يأتونه يف ظل ابتعاده عن الصالة أوالد سفاح وإن دعي على 
، وحنن ما الشهادة فشهادته باطلة وإن مات ال يرث منه أوالده وهو ال يرث منهم

مسعنا اإلمام أمحد يقول مثل الكالم، ولو أنه يرى ترك صالة واحدة يكفر لنبه إىل 
يا هذا إما أن تتوب إىل اهلل عز وجل وإال فإن زوجتك  ذالك وهو اإلمام الورع بقوله:

 سينفسخ عقدها منك ...
هذا الرأي يأخذ به السلفيني ظنًا منهم أن اإلمام أمحد قاله ويقولون بكل بساطة يا 
هذا أنت كفرت ولكن نريد أن يكملوا قوهلم بالنتائج إننا جند أن اإلمام أمحد كان  
كثري اخلوف من اهلل أما هتمة التكفري كلمات كثرية قد تكفر صاحبها ولكن يقول 

 هذا هو الورع واحليطة يف التعبري. يشك يف إميانه خيشى أنه قد كفر
كان مع أهل السنة يف فتنة خلق القرآن وكان جيزم بأن العبد يرى ربه يوم   العقيدة:

القيامة ورؤيته تامة صحيحة دون كيف هذه األمور ) العقيدة ( مل يقع خالف فيها 
قال: ]  بني أهل السنة واجلماعة الذين نوه هبم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما

عليك باجلماعة عليك بالسواد األعظم [، أما الذين يثريون فنت وأمور مستحدثة 
وبدع فهم منشقون عن اجلادة من أمثال اخلوارج واملرجئة واجلهمية واملعتزلة أولئك 

 الذين انتهوا وذهبوا.
 
 

أي موقفه من اخلالفة وترتيب الصحابة باألولوية وموقفه جتاه سيدنا علي  السياسة:
 والفتنة.

ذهب على ما ذهب إليه كل األئمة وهو اإلميان بالرتتيب املعروف دون انتقاص أي 
وقد   ( منهم بكلمة سوء بل يقول ) من سب أحد الصحابة ختشى عليه من الكفر



ويعلم أن معاوية من ناصبه ونافسه يف كان جيل اإلمام علي كثريًا ويقر خبالفته 
علي فهو أضل من محار ( فقد كان يقدر  اخلالفة ويقول ) من مل يثبت خالفة

 اإلمام علي ويشتد يف الدفاع عنه ويقدم أبو بكر عليه.
 كيف كان يقدر ويقدم هكذا ؟! -

احلجة يف هذا هو عمل سيدنا علي رضي اهلل عنه فقد بايع سيدنا أبو بكر على 
 اخلالفة وكان من األوائل الذين بايعوا سيدنا عمر وعثمان فإن قالت الشيعة إن
اإلمام علي معصوم فهذه حجة مضاعفة عليهم ألن اإلمام املعصوم بايع وإن مل 

 يكن كذلك فهو واحد من الصحابة الذين مت هبم اإلمجاع على اخلالفة.
ولعل من أعظم الرباهني على أن الرتتيب الصحيح هو الذي نعرفه أنه لو انعكس 

ادت هبم على هذا الرتتيب الرتتيب ملا استفادت األمة من هؤالء اخللفاء كما استف
ورغم اإلجالل الكبري الذي يكنه اإلمام أمحد لسيدنا علي إال أنه مل ميد لسانه بقالة 
السوء اجتاه معاوية تأدبًا مع صحابته عليه الصالة والسالم وعندما يسئل عن معاوية 

 والفتنة يقول رمحه اهلل تعاىل ما أقول فيه إال احلسىن.
ء األئمة الذين شهد العامل كله هلم بالصالح واملوضوعية هذه املواقف من هؤال -

ينبغي أن يكونوا قدوة لنا نقتدي هبم وحنذو حذوهم فاملؤمن ينبغي أن يكون كما 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألنس: ] إن استطعت أن تبيت وليس يف قلبك 

أحيا سنيت غل )غش( ألحد فافعل فإن من فعل ذلك فقد أحبين ومن أحبين فقد 
ومن أحيا سنيت كان معي يف اجلنة [، على املؤمن أن ميسك لسانه وليسعه بيته 

 وليبكي على خطيئته ال أن ينسى نفسه ويناقش يف أخطاء اآلخرين.
بالنسبة لرأي اإلمام يف اخلضوع والطاعة لإلمام ومىت ينبغي أو حيق لنا اخلروج عنه  -

 جلماعة وما خرج عنه أحد.فرأيه هو رأي كل األئمة وأهل السنة وا



ال جيوز اخلروج عن إمام املسلمني براً كان أم فاجراً ظاملاً كان أم عاداًل فاسقاً كان أم 
غري ذلك ال جيوز اخلروج عليه ما دام مسلمًا وما مل جند سبياًل واضحًا نستطيع تربير 

 عملنا هذا أمام اهلل عز وجل من تكفري.
له من كتاب مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي هو: والنص الكامل هلذا يف بعض رسائ

) السمع والطاعة واجبتان لألئمة وأمري املؤمنني الرب والفاجر من ويل اخلالفة فاجتمع 
الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حىت صار خليفة وليس ألحد أن يطعن 

الناس قد عليه وال أن ينازعه ومن خرج على إمام من أئمة املسلمني وقد كان 
بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا اخلارج اجتمعوا عليه وأقروا له باخلالفة 

 عصى املسلمني فإن مات مات ميتًة جاهلية (.
وال خيرج على أو جور  عزمجيب الصرب حتت لواء السلطان على ما ظهر عنه من 

 الفقه.األمراء بالسيف وإن جاروا، هذا الكالم هو نفسه يف مجيع كتب 
ولكن قيمة هذا الكالم له معىن خاص هنا ألنه قول رجل سيق إىل املعتصم وعذب 

 وضرب وأهني وأجرب على القول بأن القرآن خملوق.
وبالتايل فهو يستطيع أن يربهن بالتسلسل املنطقي أن كالمه كفر وبالتايل فقد كفر 

 املعتصم وبرء الناس من الطاعة والبيعة له.
هو ذلك الورع التقي الذي يأىب أن يتسلل أهواء نفسه إليه، أما ولكن ما كان له و 

السبب لعدم تكفريه للمعتصم ) الزم املذهب ليس مبذهب ( أي الشيء الذي يكفر 
اإلنسان يالزمه حنن نتوقى منه، أي ال نقول: فالن قال كذا وهذا يدل على كذا 

 ، ال ميكن أن نكفرلال الكفر يكون بصحيح العبارة والقو وبدليل كذا فهو كافر، 
بالتسلسل ) هذا إذا مل ميكننا التأويل من حنسن الظن به ( الحظوا الفرق بني موقف 
اإلمام أمحد وموقف القاضي إسحق عندما كاد املعتصم يقتنع بكالم اإلمام أمحد، 

ويلم مشلها، املوقف الثاين هو موقف املوقف األول هو املوقف الذي يوحد األمة 
يفرق ويقسم األمة إذًا عليك جتاه اإلمام الفاسق والفاجر أن يكون العصبية والذي 



موقفك مثل موقف اإلمام أمحد وال يعين قولنا عدم اخلروج على اإلمام اخلروج على 
اإلمام الفاسق والفاجر أننا ال نأمره وال ننهاه عن املنكر ) الدين النصيحة لعامة 

ف وتنهى عن املنكر وليس لك بعد املسلمني ( ولكن جيب عليك أن تأمره باملعرو 
ذلك أن حتول األمر والنهي إىل اخلروج بالقوة والسالح أمرت بطاعة عليك أن تطيع 
أمرت مبعصية ال تفعل ولو كان باألول ذهاب حلظك وإعطاء ملالك إتباعًا لقوله 
عليه الصالة والسالم ] أطع وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك [ طبعًا يف غري 

 ر هبذا ألنك درأت فتنة.معصية ولك أج
كن إنسان يطفئ نار الفتنة وال ينفخ يف هليبها وبنفس الوقت كن آمرًا باملعروف 

 ناهياً عن املنكر ومتسك بقاعدة ] ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق [.
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
  


