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 الرَّحَمِن الرَِّحيِم ِبسِم اللَّه

 ةَعذاهب األرَبالَم يَرَغ َعَباتَّ نلى َمَع الردُّ

 قال الشيُخ اإلماُم الَعاملُ العالمُة أبو الفرَِج زيُن الديِن عبُد الرمحِن بُن رَجٍب احلَنبِلي  
 تغمَّدُه اهللُ بَرمحِته وأسكَنه فسيَح َجنَِّته :

َربِّ الَعاملنَي مَحدًا َكثريًا طَيِّبًا ُمباركًا فيه كَما ُيُِب  رب نا ويَرَضى ، وصلَّى اهلُل على حممٍَّد عبِده  احلمُد هلل
يِن القيِِّم والشريَعِة الباقَيِة املؤيَّدِة احملفوظَةِ   الي  ورسولِه النيبِّ األميِّ َخامِت النبينَي وإماِم املتقنَي املبعوِث بالدِّ

 طائفٌة ظاهريَن على احلقِّ ال َيضر هم َمن َخَيهلم حىت تقوَم السَّاَعة . تهِ ن أمَّ مِ  ال يزالُ 
 أما بعُد :
من  وغريهِ  دَ أمحَ  اإلمامِ  بِ إىل ميهَ  بُ نتسِ ن يَ مَ  بعضِ إنكار  على على  الناسِ  بعضِ  إنكارُ  ينفقد بلغَ 

على  رُ نكَ ذلك ال يُ  أنَّ  عمَ وزَ  ، هم يف مسائلَ عن مياهبِ  اخلروجَ  يف هيا الزمانِ  املشهورينَ  ةاألئمَّ  بِ مياهِ 
 رُ نكَ فال يُ َر آخ دٍ دًا جملتهَ قلِّ أو مُ ، ر له الي  ظهَ  قِّ بعًا للحَ تَّ تهدًا مُ ه قد يكون مُ لَ ن فعَ مَ  وأنَّ ،  هلَ فعَ  نمَ 

 : إال باهلل ةَ وال قوَّ  وال حولَ  كالنُ الت  ه وعلي وهو املستعانُ  وباهلل التوفيقُ  فأقولُ  ، هذلك علي
 أنَّ  وذلكَ ،  ةِ هيه األمَّ  دينِ  دينًا غريَ  هظ مثلَ فَ ُيَ فظًا مل ها حِ دينَ  ةِ األمَّ ه هليِ  ظَ فِ اىل حَ تعَ  اهللَ  أنَّ  ال ريبَ 

 نيبي  دينُ  رَ ما دث َ كلَّ   نا من األنبياءِ ن قبلَ مَ  كما كان دينُ ا  هر من دينِ ما دثَ  دُ دِّ يَُ  ها نيبي بعدَ  ليس ةَ هيه األمَّ 
عنه  نفونَ يَ  ةً لَ محَ  صرٍ عَ  كلِّ  له يف وأقامَ  ينِ هيا الدِّ  بحانه حبفظِ سُ  اهللُ  لَ كفَّ فتَ ، ه بعدَ  أيتيَ  رُ آخَ  ه نيبي دَ جدَّ 

 ( ظونَ افِ ا له حلَ إنَّ وَ  كرَ ا اليِّ لنَ نزَّ  ا حننُ إنَّ )  اىلتعَ  لَ وقا ، اجلاهلني وتأويلَ  املبطلنيَ  الَ وانتحَ  النيَ الغَ  حتريفَ 
 .ا منه وال من النقصِ  يف ألفاظهِ  من الزيادةِ  دٌ كن أحَ فلم يتمَ  كتابهِ   حبفظِ ه بحانسُ  اهللُ  لَ كفَّ فتَ 

 اً تيسري  ةٍ دَ دِّ ٍف متعَ ه على أحرُ يف زمانِ  ه القرآنَ تَ أمَّ  قرئُ يُ  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم النيب   نَ وقد كا
 قرأالي  مل يَ  والرجلُ  ةُ واجلاري مُ والغال الكبريُ  والشيخُ  جوزُ كان فيهم العَ   حيثُ ، ه مِ وتعل   حلفظهِ  ةِ على األمَّ 
 د ذلك يف حديثِ كما ورَ   فٍ أحرُ  ةَ سبعَ م هئَ قرِ م له أن يُ يف حفظهِ  ةَ هلم الرخصَ  بَ لَ طَ ف ط  كتابًا ق

 . هِ وغري  كعبٍ   بنِ  َبِّ أُ 
 أُ قر منهم يَ  فريقٍ  صار كل   املتباعدةِ  لدانِ يف البُ  املسلمونَ  قَ وتفرَّ  يف األقطارِ  اإلسالمِ  ةُ ت كلمَ رَ  ملا انتشَ مث

فكانوا إذا اجتَمعوا يف املوِسم أو  القرآنِ  يف حروفِ  ل إليه فاختلفوا حينئيٍ الي  وصَ  على احلرفِ  القرآنَ 
على  عثمانَ  يف عهدِ  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم النيبِّ  ع أصحابُ فأجَ ،  كثرياً  اختالفاً  غريِه اختَلفوا يف القرآنِ 

 همبِ تُ كُ   هم يفقبلَ  ت األممُ ا اختلفَ كتاهبا كمَ  يف ةُ هيه األمَّ  فَ أن ختتلِ  ةَ خشيَ  دٍ على حرٍف واحِ  ةِ األمَّ  عِ ج
وكان هيا من ،  فِ املصاحِ ن م دَ الواحِ  قوا ما عدا هيا احلرفَ وحرَّ ، ك ي ذلتقتضِ  ةَ املصلحَ  ورأوا أنَّ 

 . ةِ الصحاب وأعيانُ  وحييفةُ  عليي ا ه عليهدَ عنه اليت محَِ  رضي اهللُ  ن أمري املؤمنني عثمانَ حماسِ 
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 دَّ أشَ  يف آيةٍ  صلَّى اهللُ عليه وسلَّم النيبِّ  على عهدِ ٍم زاحِ  بنِ  حكيمِ  بنِ  على هشامِ  قد أنكرَ  وإذا كان عمرُ 
ن  مَ  وبعضُ  ، ه من الشكِّ  به عن نفسِ ما أخَب  القرآنِ  اختالفِ  بسببِ ه ل لحصَ  كعبٍ   بنُ  وأب  ،  اإلنكارِ 

 ذلك حىت ماتَ  بِ بسبَ  ه ارتدَّ يف قلبِ  خ اإلميانُ رسَ ن مل يَ مَّ  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم للنيبِّ  الوحيَ ب يكتُ  كانَ 
يف  االختالفُ  يَ قِ ه أن لو بَ بعدَ  ةِ باألمَّ  الظن   فكيفَ  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم النيبِّ  ه يف عهدِ كل   هيا مرتداً 
عليه  ع عثمانُ الي  جَ  فَ ا عدا هيا احلر مب القراءةَ  ةِ األمَّ  علماءِ  هورُ جُ  فلهيا تركَ ، هم بينَ  القرآنِ  ألفاظِ 

عنهما على  مع اختالفٍ  ومالكٍ  أمحدَ ن ع روايةً  يَ كِ منهم وحُ  فيه نفرٌ  صَ ورخَّ ،  وا عن ذلكاملسلمني ونَ 
 .ط فق الصالةِ  وغريها أم خارجِ  الةِ الصَّ  ذلك به يف

 عَ مَ اجمل فَ هيا املصحَ  فُ الِ يُ ا وحنوها م ابن مسعودٍ  بقراءةِ  دٌ أحَ  أنه لو قرأَ  ةُ األمَّ  فُ فال ختتلِ  حالٍ  وبكلِّ 
 هأو أنَّ  ةَ األمَّ  ع عليه عثمانُ الي  جَ  ثابتٍ  بنِ  زيدِ  به هو حرفُ  الي  قرأَ  احلرفَ  ذلك عى أنَّ عليه وادَّ 

 من املسلمنيَ  اثنانِ  فيه وهيا ال يتلفُ ،  للعقوبةِ  قاً مستحِ  اً ظاملاً متعدي لكانَ  زيدٍ  من حرفِ  وىل بالقراءةِ أَ 
 ملصحفِ  فُ املخالِ  مسعودٍ  ابنِ  حرفُ  أنه اعرتافهِ  معَ  وحنوهِ  مسعودٍ  ابنِ  إذا قرأ حبرفِ  فِ اخلال ل  إمنا حمَ 
 .ه عن اهللُ  رضيَ  نَ عثما

 وكان من،  ظ القرآنُ فَ كما ُيُ دور  ظ يف الص  فَ حتُ  ةِ فإنا كانت يف األمَّ  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم النيبِّ  ةُ نَّ وأما سُ 
 تون يف احلفظِ يتفاوَ  الناسَ  أنَّ  وال ريبَ ، عن كتابتها  نهىومنهم من يَ ،  ها كاملصحفِ ن يكتبُ مَ  العلماءِ 

 . كثرياً  فاوتاً تَ  والضبطِ 
 الكيبَ ا دو منه وتعمَّ  ما ليسَ  ينِ وا يف الدِّ لُ أدخَ  والضاللِ  البدعِ  من أهلِ  قومٌ  الصحابةِ  عصرِ  ث بعدَ حدَ  مث

 والوهمِ  ل فيها من الكيبِ زوا ما دخَ أقواماً ميَّ  ةِ نَّ الس   تعاىل حلفظِ  اهللُ  فأقامَ  صلَّى اهللُ عليه وسلَّم على النيبِّ 
 . ظِ فاحلِ  دَّ أشَ ه و ظُ فِ وحَ  الضبطِ  ةَ طوا ذلك غايَ وضبَ  ، طِ لَ والغَ 

 الناسِ  اعتمادُ  وصارَ ،  هِ ملو وعُ  احلديثِ  يف ةُ املؤلفَ  رت الكتبُ يف ذلك وانتشَ  التصانيفَ  ف العلماءُ مث صنَّ 
شري  القُ  اجِ بن احلجَّ  سلمِ سني مُ خار  وأب احلُ اهلل البُ  أب عبدِ  نيِ  اإلمامَ على كتاَب  حيحِ الصَّ  يف احلديثِ 

 ع أبوجامِ  دَ أب داوُ  ننِ صوصًا سُ خُ  الستةِ  الكتبِ  ةِ بقيَّ  علىيها كتابَ   هم بعدَ واعتمادُ ، ا معنه اهللُ  رضيَ 
 .ه ابن ماجَ  مث كتابِ  ائيِّ النسَ  ى وكتابِ عيسَ 
،  نيِ الشيخَ  كتاَب   مبَلغَ  غلكن ال تبلُ  نيِ ي الشيخَ صحيحَ  دَ بع رُ خَ أُ  فاتٌ صنَّ مُ  حيحِ يف الصَّ  فَ نِّ صُ  وقد

أنه  مَ عَ فزَ  اظِ احلفَّ  بعضُ  وبالغَ  ، كَ اه املستدرَ الي  سَّ  ك عليهما الكتابَ استدرَ  نعلى مَ  العلماءُ  وهليا أنكرَ 
 والتحقيقُ ،  حيحٌ صَ  كثريٌ  ديثٌ وقال يصفو منه حَ  هه غريُ وخالفُ  ، هماعلى شرطِ  دٌ واحِ  ثٌ ديفيه حَ  ليسَ 

 فالا هما على شرطِ وأمَّ ،  ى وحنوهِ أب عيسَ  هما بل على شرطِ شرطِ  على غريِ  كثريٌ  منه صحيحٌ  وأنه يصفُ 
أ ه ال يتهيَّ وكونُ ، ه دُ نقُ ويَ ا معرفتهكمَ   للَ العِ  عرفُ يَ  نمَ  ةِ زَّ لكن لعِ  ةٌ خفيَّ  ةٌ لَّ إال وله عِ  تركاه ديثٌ حَ  لَّ فقَ ، 

هبما  والوثوقِ  يهاعلى كتابَ  إىل االعتمادِ  يف ذلك األمرُ  صارَ  املتباعدةِ  ارِ إال يف األعصَ  منهم دُ الواحِ 
 والضعيفُ  حيحُ الصَّ  بعد ذلكَ  دٍ أحَ  ل منقبَ ومل يُ ، ا إليه املشارِ  بِ الكت ةِ مها إىل بقيَّ إليهما مث بعدَ  والرجوعِ 
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 لونَ وِّ عفإنم يُ  الناسِ  وأما سائرُ ، جدًا  م قليلٌ ه عليه وهُ واطالعُ  ه هبيا الفنِّ ومعرفتُ ه يقُ ر حِ ن اشتهَ إال عمَّ 
 .ا إليه زوِ بالعَ  كتفونَ ويَ  إليها املشارِ  هيه الكتبِ ى عل

من  هم اختلفوا يف كثريٍ ن بعدَ ومَ  والتابعنيَ  ةَ ابَ حَ الصَّ  أنَّ  فال ريبَ  واحلرامِ  لِ احلال لُ سائِ ومَ  وأما األحكامُ 
ه له أنَّ ر  مبا ظهَ فيِت يُ  ينِ والدِّ  لمِ ر بالعِ ن اشتهَ مَ  كل    مةِ املتقدِّ  ارِ يف األعصَ  وكان، اختالفاً كثرياً  لِ هيه املسائِ 

كان  كماه  ليعَ  لماءِ العُ  رِ عن إنكا منهم عن اجلمهورِ  ي  شُ ن كان يَ مَ  لُ أنه مل يَ  ل معَ املسائِ  يف هيه احلق  
 من اإلنكارِ  أشدَّ  ر ذلك على أتباعهِ نكِ وأُ ، ا ٌة تفرََّد هبدتعدِّ مُ  عنه مسائلُ  اهللُ  رضيَ  اسٍ عبَّ  ر على ابنِ نكَ يُ 

عليه  وا اهللَ هم ودعَ عوا أيديَ رفَ  عَ اجلامِ  املسجدَ  لَ دخَ  إذا رآه الناسُ  ةَ صر البَ  مَ دِ ملا قَ  ريجٍ جُ  ابنُ  كانَ حىت  عليه 
من  جَ أن يرُ  ها قبلَ ع عن بعضِ ه رجَ نَّ إحىت  عباسٍ  ابنِ  أصحابِ  ى عنقَّ لَ اليت ت َ  لاملسائِ  ه بتلكَ لشيوذِ 

 مَ تكلَّ هم عن أن يَ رُيُ فكان ذلك يُ ،  عَ والورَ  ينَ عليهم الدِّ  كان الغالبُ   ينئيٍ حِ  الناسَ  أنَّ  وهيا معَ ، هم عندِ 
 . بأهلٍ  هو ليلكَ  وليسَ  ه للكالمِ نفسَ  بَ نصِ أو يَ  لمٍ عِ  هم بغريِ أحدُ 
فلو ،  هو له بأهلٍ  ه ليلك وليسَ نفسَ  بُ نصِ ن يَ ومَ  لمٍ بغري عِ  ينِ يف الدِّ  مُ ن يتكلَّ مَ  رَ ث ُ وكَ  عُ والورَ  ينُ الدِّ  لَّ مث قَ 

ا  مبفيِت ٍد يُ أحَ  كلَّ  نَّ إ حبيثُ  لِ األوَّ  درِ عليه يف الصَّ  على ما كانَ  رةِ املتأخِّ  يف هيه األزمانِ  احلالُ  رَّ استمَ 
 كل    الاًل ولقالَ حَ  واحلرامُ  راماً حَ  احلاللُ  ارَ ولصَ  الةَ ال حمَ  ينِ الدِّ  به نظامُ  لَّ الختَ  ق  له أنه احلَ  رُ ظهَ عي أنه يَ دَّ يَ 
 .نا من قبلِ  نيِ الكتابَ  لِ أه ينِ دِ  ذلك مثلَ  بِ نا بسبَ دينُ  ارَ ولصَ  ما يشاءُ  ن شاءَ مَ 

هم تِ هم ودرايَ عاً على علمِ مَ مُ  ةً أئمَّ  سِ ب للناه بأن نصَ ظَ فِ وحَ  ينَ الدِّ  طَ ه أن ضبَ بحانَ اهلل سُ  ةُ ت حكمَ ضَ فاقتَ 
هم كل    الناسُ  ارَ فصَ  ، ثِ واحلدي الرأ ِ  من أهلِ  والفتوى مِ باألحكا لمِ العِ  يف مرتبةِ  املقصودةَ  هم الغايةَ وبلوغِ 

 رُ رِّ هم وُيُ بَ مياهِ  طُ ضبِ ن يَ مَ  اهللُ  وأقامَ ، م يهإلَ  األحكامِ  يف معرفةِ  عونَ رجِ ويَ ، م ى عليهيف الفتاوَ  ونَ لُ وِّ عَ ي ُ 
،  األحكامُ  إىل ذلكَ  دَّ رَ حىت ت ُ  ، هصولُ ه وفُ دُ وقواعِ  ، همنهم وأصولُ  إمامٍ  كلِّ   ميهبُ  طَ بِ حىت ضُ م هدَ قواعِ 

 . مِ واحلرا ل احلاللِ يف مسائِ  الكالمُ  طُ ضبَ ويُ 
ولوال ذلك  ، نِ ييف حفظ هيا الدِّ  نةِ ه احلسَ عوائدِ  لةِ جُ ن وم ، املؤمننيَ  اهلل بعبادهِ  طفِ وكان ذلك من لُ 

ي عِ دَّ فيَ  ، بٍ اوثَّ  على الناسِ  ر ءٍ جَ  ٍب برأيهِ عجَ مُ  فٍ لِّ تكَ مُ  قَ أمحَ  لِّ من ك ، ابَ جَ العُ العَجَب  أى الناسُ لرَ 
إليه  الناسِ  دونَ  ي الرجوعُ   ينبغِ وأنه هو اليِ  ، ةِ   األمَّ ادِ ي هيا أنه هَ عِ دَّ ويَ  ، ةِ األئمَّ  هيا أنه إمامُ 

 .ه علي لقِ اخلَ  نَ دو  والتعويلُ 
 دُ ت هيه املفاسِ مَ سَ حنَ او ،  سيمٌ جَ  هوأمرُ ،  ظيمٌ عَ  هُ رُ طَ الي  خَ  هيا البابُ  دَّ انسَ  تهِ اهلل ومنَّ  ولكن حبمدِ 

ل يزَ  هيا فلم ومعَ ،  ه احلميمةِ ه وعواطفِ وائدِ عَ  لِ يوجَ  عبادهِ باهلل تعاىل  طفِ وكان ذلك من لُ ،  ةُ ظيمَ العَ 
 دوال انقيا ةِ األئمَّ  هؤالءِ  من دٍ قليٍد ألحَ تَ  من غريِ  لمِ يف العِ  مُ كلَّ ويتَ ،  االجتهادِ  ةِ جَ درَ  لوغَ ي بُ عِ دَّ ن يَ مَ ر ظهَ يَ 

 . ب يف دعواهُ يِّ ه وكُ عليه قولُ  دَّ ن رُ مَ  ومنهم، عاه فيما ادَّ  دقهِ صِ  هورِ ذلك لظُ ه ل غُ وَّ سَ ن يُ نهم مَ فمُ 
ل فيما دخَ  والدخولُ ،  ةِ األئمَّ  أولئكَ  ه إال تقليدُ عُ سَ يَ  فال ةِ ه الدرجَ إىل هيِ ل صِ ن مل يَ مَّ  سِ النا وأما سائرُ 

 . ةِ األمَّ  سائرُ ه في
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 غريِ  أو من تقليدِ  ع من االجتهادِ نَ وميُ ،  ننيَ عيِّ تَ مُ  ءَ المَ عُ  يف أقوالِ  الناسُ  رُ صَ ُيُ  كيفَ   فٌ تكلِّ مُ  قُ فإن قال أمحَ 
على َحرٍف واحٍد من حروِف  عنهم  الناسَ  اهللُ  رضيَ  ابةُ حَ الصَّ  عَ جَ  اكمَ ه  قيل ل ؟ نية الدِّ من أئمَّ  أولئكَ 

 وأنَّ ،  إال بيلكَ  ال تتم   ةَ رأوا أن املصلحَ  ملا ، ر البلدانِ يف سائِ  بغريهِ  القراءةِ  منالقرآِن ، ومَنعوا الناَس 
ى وفتاوَ  األحكامِ  لُ سائِ مَ  فكيلكَ  ، كم املهالِ يف أعظَ  وا وقعُ شىتَّ  على حروفٍ  قرؤونَ ركوا يَ تُ  إذا الناسَ 

 دَّ عَ وأن ي ُ  ، الدينِ  فسادِ  ى ذلك إىلألدَّ  ، عدودينَ مَ  ةٍ أئمَّ  فيها بأقوالِ  الناسُ  طِ ضبَ لو مل تُ  واحلرامِ  احلاللِ 
 فَ لَ ن سَ مَ  ها إىل بعضِ بُ نسِ يَ  ةً قالَ مَ  عَ دِ بتَ يَ  وأن، ين اجملتهدِ  ه من زمرةِ نفسُ  ةَ ت الرياسَ بَ طلَ  فٍ تكلَّ مُ  أمحقَ  كل  

ت كانَ ا  مبورُ ،  الظاهرينيَ  ذلك كثريًا من بعضِ  ا وقعَ عليهم كمَ  هفُ رِّ ُيُ  مبا كان بتحريفِ فرُ  ، منيَ املتقدِّ ن م
 ةُ ي املصلحَ ضِ تقفال تَ  ، من املسلمني ةٌ ها جاعَ ع على تركِ قد اجتمَ  فَ لَ ن سَ مَ  عضِ بَ  من ةً لَّ زَ  املقالةُ  تلكَ 
 . عنهم أجعني اهللُ  رضيَ  املشهورين ةِ األئمَّ  هؤالءِ  على مياهبِ  الناسِ  من جعِ  وقضاهُ  ه اهللُ رَ ما قدَّ  غريَ 

هم على عِ وبني جَ  القرآنِ  فِ من أحرُ  ةِ بعَ السَّ  من احلروفِ  دٍ رٍف واحِ على حَ  الناسِ  عِ جَ  بنيَ  رقُ الفَ  فإن قيلَ 
هبيا  لٌ واملعىن حاصِ  تقاربٌ أو مُ  دٌ عناها واحِ مَ  قالُ كانت يُ  ةَ بعَ السَّ  احلروفَ  لكَ تِ  أنَّ  ةٍ أربعَ  فقهاءَ  أقوالِ 
قيل  ؟م عنه خارجاً  ق  احلَ  ويكونَ  تفقوا على شيءٍ أن يَ  وزُ فإنه يَ  ةِ األربعَ  الفقهاءِ  قولِ  وهيا خبالفِ  فِ احلر 
ذلك  ويف،  على ضاللةٍ  ةَ األمَّ  هيه عَ جمَ ن ليَ مل يكُ  اهللَ  وقالوا إنَّ  من العلماءِ  ةٌ ه طائفَ عَ قد من َ  هيا

 ل إىل أكثرَ وصَ  إال متهدٌ  عليه عُ لِ طَّ راً وال يَ ادِ نَ  عُ قَ ي َ  يا إمناه فهَ سليمِ تَ  وعلى تقديرِ ، ك د ذلعضُ تَ  أحاديثُ 
ر له من ما ظهَ  ه اتباعُ رضُ فَ ه وجودِ  على تقديرِ  اجملتهدُ  وذلكَ ،  رٌ أو ناد لوا إليه وهيا أيضًا مفقودٌ ما وصَ 

وال م هدَ ن قلَّ مَ عليهم وال  إمثَ  الو ،  بال ريبَ  ائغٌ سَ  ةِ األئمَّ  هؤالءِ  وتقليدُ  ه التقليدُ رضُ ه ففَ غريُ ا وأمَّ  ، احلقِّ 
 .م هبعضِ 

أن  دَّ بُ  وال،  لقِ اخلَ  يعُ جَ  احلقَّ  ولَ القَ  قولُ يَ  قيل ال ؟ أعلى اخلط ةِ األئمَّ  ي إىل اتباعِ فضِ فهيا يُ  فإن قيلَ 
 لَّ اقعاً فيما قَ كان وَ ن  هيا إ ما يقعُ  وأكثرُ ،  أُ اخلطَ  ةِ لألمَّ ق فتَّ فلم ي َ ،  من املخالفنيَ  دٌ يموماً به أحَ مَ  يكونَ 

 ى هبم يفاملقتدَ  ةَ األئمَّ  أنَّ  عتقدَ أن يُ  وزُ مومًا فال يَ إليها عُ  املسلمونَ  تاجُ اليت ُيَ  لُ ا املسائِ فأمَّ ، ه قوعُ وُ 
 ها اهللُ قد أعاذَ  ةِ األمَّ ه يف هي هيا قدحٌ  أ فإنَّ عوا فيها على اخلطَ اجتمَ  املستطالةِ  يف هيه األعصارِ  اإلسالمِ 

 .ه من
لكن ال  الفسادِ  مِ أعظَ  إىل ي ذلكفضِ ملا يُ  االجتهادِ  طريقِ  لوكِ سُ ن م الناسِ  مومَ عُ  منعَ  مُ لِّ سَ نُ  فإن قيل حننُ 

 املنعِ  على علةِ هنا قيل قد نبَّ ،  نَ املشهوري ةِ األئمَّ  هؤالءِ  غريَ  اجملتهدينَ  ةِ أئمَّ ن م عٍ بَ تَّ مُ  إمامٍ  تقليدِ  منعَ  مُ لِّ سَ نُ 
عنهم  مَ هِ فُ و أ ، إليهم ما مل يقولوه بَ سِ ط فرمبا نُ نضبِ ر ومل تَ شتهِ مل تَ  هؤالءِ  غريِ  مياهبَ  وهو أنَّ  ذلكَ  من

 هيه املياهبِ  خبالفِ ا فيه قع من اخلللِ ه على ما يَ نبِّ عنها ويُ  ب  يُ ن يَ هم مَ ملياهبِ  وليسَ ، ريدوه ما مل يُ 
 . ةِ املشهور 
 ؟ ءِ هؤال مياهبُ  ظَ فِ كما حُ   ظَ فِ وحُ  طَ بِ ه وضُ ميهبُ  نَ وِّ م قد دُ غريهِ  مٍ إما تقولون يف ميهبِ ل فما يفإن ق
إليه فإنه ال  ه واالنتسابِ اتباعِ  جوازُ  مَ لِّ وسُ  ه اآلنَ وقوعُ  ضَ رِ وإن فُ ،  ه اآلنَ وجودُ م علَ ال هيا ال يُ قيل أوَّ 
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إىل  ر االنتسابَ ن أظهَ ا مَ فأمَّ ، ه عن ميهبِ  واليبَّ  تيا بقولهِ إليه والفُ  ر االنتسابَ إال ملن أظهَ ك وز ذليَ 
 له ذلكَ  وغُ سُ يَ  يا الفهَ  سواهُ  مليهبٍ  عتقدٌ م مُ إىل غريهِ  ن منتسبٌ املشهورين وهو يف الباطِ  ةِ األئمَّ  بعضِ 
من  املشهورِ  ذلك اإلمامِ  بأصحابِ  ةَ املختصَّ  ي األموالَ ن أخَ إما وال سيَّ ،  ةِ قيَ والت   النفاقِ  وهو من نوعِ  البتةَ 

ن إليه يف الباطِ  بُ نتسِ ن يَ مَ  بِ يهَ فيت به من مَ يُ ا م هم أنَّ فأومهَ  الناسِ ى عل سَ أو لبَّ  ، هاأو غريِ  األوقافِ 
 ةِ األمَّ  على علماءِ  وكيبٌ  ةِ على األمَّ  لبيسٌ قطعاً وهو تَ  ائغٍ سَ  فهيا غريُ  ، املشهورِ  ذلك اإلمامِ  هو ميهبُ 

 العقوبةَ  ق  ستحِ يَ  ه فإنه كاذبٌ خالفَ  قولونَ أنم يَ  مَ لِ قولوه أو ما عَ ما مل يَ  مِ اإلسال ةِ ب إىل أئمَّ ن نسَ ومَ ، 
ٍ مُ  إمامٍ  بِ ف كتابًا على ميهَ إن صنَّ ك كيلو ،  كعلى ذل  بُ ن ينتسِ مَ  من قولِ  عتقدهُ ر فيه ما يَ وذكَ  عنيَّ
ٍ  بٍ مبيهَ  ال يتص   فُ املصنَّ  الكتابُ  وكيلك لو كانَ ، ه ه إىل قائلِ تِ ن من غري نسبَ الباطِ  إليه يف  إال أنَّ  معنيَّ

ٍ  إمامٍ  إىل ميهبِ  بُ يف الظاهر ينتسِ  هفَ صن ِّ مُ  إليه  بُ ن ينتسِ مَ  أقوالَ  يكر فيهفيَ  ن إىل غريهِ ويف الباطِ  معنيَّ
وهو  جائزٍ  غريُ  وتدليسٌ  هيا إيهامٌ  فكل  ، إليه ظاهرًا  بُ ن ينتسِ مَ  بِ تها مليهَ ملخالفَ  بيانٍ  باطنًا من غريِ 

 .ا واضطراهبَ  العلماءِ  مياهبِ  ي خلطَ قتضِ يَ 
إال  طلقاً ذلك مُ  سوغُ ال يَ  فإنه، ناداً عِ  فساداً وأكثرَ  وأعظمَ  رَّ ى وأمَ كان أدهَ   ذلك االجتهادَ ع عى مفإن ادَّ 

 اإلجاعِ الكتاِب والسنِة وفتاَوى الصحابِة والتابعنَي وَمعرفِة  من معرفةِ  االجتهادِ  ت فيه أدواتُ لَ مُ كَ  ملن
 حيحها منصَ  ومعرفةَ  ي اطالعًا كثريًا على السنةِ عِ وهيا يدَّ ،  املعروفةِ  االجتهادِ  طِ شرائ ةِ وبقيَّ  واالختالفِ 

 دُ دِّ شَ يُ  أمحدَ  مُ اإلما وهليا كانَ ،  عنهم يف ذلك املنقولةِ  واآلثارِ  والتابعنيَ  الصحابةِ  مياهبِ  ومعرفةَ ا قيمهسَ 
 ةِ صحَّ  ةُ وعالمَ  ، كَ ذلن م وأكثرَ  ديثٍ حَ   ألفِ ائيَت ومِ  ديثٍ حَ  ألفِ ِمائَة ظ فَ ن ُيَ نع منها مَ تيا وميَ الفُ  أمرَ 

أخوذًا من كالم ه مَ وال يكون كالمُ ،  ةِ األئمَّ ن ه مغريُ  لَّ قَ كما است َ   يف املسائلِ  بالكالمِ  لَّ ستقِ أن يَ  دعواهُ 
ه مَ فهَ ه أن يَ هدِ جُ  كان غايةُ  ليالً ودَ  كماً كماً أو حُ ا حُ إمَّ  غريهِ  مِ كال  نقلِ  دِ د على مرَّ فأما من اعتمَ  ، غريهِ 

 :ل كما قي  االجتهادِ  ةِ هيا عن درجَ  ا أبعدَ فمَ ، ه رَ فه وغي َّ أو حرَّ  يداً مه جَ فهَ ورمبا مل يَ ، 
 منه    اَت لس     ةَ الكتابَ     ع عن    كَ ف    دَ 
 

 دِ ك بامل      داوجَه       دتَ ول      و س      وَّ  
 أمحدَ  اإلمامِ  هم وقولِ كالمِ  هم وكتابةِ عن تقليدِ  ةِ من األئمَّ  وغريهِ  أمحدَ  مِ يف ني اإلما فما تقولونَ  فإن قيلَ  

 ريبَ  ال قيلَ  ؟ مهيف كالمِ  موجودٌ  منا وهيا كثريٌ لَّ م كما تعَ لَّ وتعَ  وفالنٍ  فالنٍ  كالمَ  والي ب كالمِ كتُ ال تَ 
وكتابًة ويَأُمر باالشتغاِل  فظاً هبا حِ  واالشتغالِ  الفقهاءِ  ى عن آراءِ عنه كان ينهَ  اهللُ  رضيَ  أمحدَ  اإلمامَ  أنَّ 

هم ن بعدَ مَ  كالمِ   دونَ  والتابعنيَ  الصحابةِ  آثارِ  ةوبكتابِ  ودراسةً  ةً همًا وكتابَ وفَ بالكتاِب والسنِة ِحفظًا 
ُ يتعَ ا هيا م أنَّ  يبَ وال رَ ، ه من حِ رَ املطَّ  الشاذِّ  منه والقولِ  واملأخوذِ  ذلك من سقيمهِ  ةِ صحَّ  ومعرفةِ   نيَّ

إليه  كما أشارَ   من معرفتهِ  النهايةَ غ ف ذلك وبلَ ن عرَ فمَ ،  هِ غري  أواًل قبلَ  مهِ ل  بتعَ  به واالشتغالُ  االهتمامُ 
 .فيه  ه الكالمُ جَّ وال يتوَ ، عليه  جرَ فهيا ال حَ ،  دَ أمح لمِ ه قريباً من عِ لمُ عِ  فقد صارَ  أمحدُ  اإلمامُ 
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  سريَ اليَ  من هيا إال النزرَ  مَ هِ وال فَ ،  ى إىل هيه النهايةِ ارتقَ وال ،  غ هيه الغايةَ بلُ ن مل يَ مَ  نعِ يف مَ  إمنا الكالمُ 
إىل  منهم الوصولَ  مع دعوى كثريٍ  ، مني أزمان الناسِ  رِ أكثَ  بل هو حالُ ،  الزمانِ ا هي أهلِ  الُ كما هو حَ 

 . البداياتِ  ةِ رجَ هم مل يرتقوا عن دوأكثرُ  ، إىل النهاياتِ  واالنتهاءَ ،  تِ الغايا
 . ةِ والسن بالكتابِ  اهلل عنه رضيَ  أمحدَ  اإلمامِ  لمِ ر إىل عِ ه فانظُ وحتقيقَ ك ذل عرفةَ مَ  وإذا أردتَ 

 ألصحابهِ  قولُ يَ  وكان،  وعلومهِ  وفهمهِ  بالقرآنِ  العنايةِ  ديدَ شَ  اهلل عنه كانَ  رضيَ  فإنه ه بالكتابِ لمُ عِ ا أمَّ 
 من ذلك كتابُ  بِ الكتُ ن مالكثرَي  القرآنِ ع يف وقد جَ ، هلم  اليمِّ  جهِ على وَ  القرآنِ  فهمَ  ك الناسُ قد ترَ 
يف  والتابعنيَ  الصحابةِ  ٍو على كالمِ تَ حمُ و وه الكبريَ  ع التفسريَ وجَ ،  رِ واملؤخَّ  مِ واملقدَّ  خ واملنسوخِ الناسِ 

وآَدَم بِن وتفسريُه من ِجنِس التفاِسرِي املنقولِة عن السََّلِف من تفاِسرِي ُشيوخِه كَعبِد الرزاِق ووَكيٍع ،  التفسري
ومَّن بَعَده من هو َعلى ِمنوالِه كالنَسائيِّ وابِن ، أب إياٍس َوغريِه ، ومن تفاِسرِي أقرانِه كإسَحاَق وغريِه 

ماَجْه وعبِد بِن مُحيٍد وابِن أب َحامٍت َوغريِهم من أهِل احلديِث ، وُكل  هؤالِء َجعوا اآلثاَر املرويَة عن 
  زياَدِة كالٍم من عنِدهم .السَّلِف يف التفسرِي من غري

 لواءِ  لُ وأنه حامِ  ، واإلجاعُ  فاقُ ع عليه الوِ ووقَ  ، ر وذاعَ اشتهَ  فهيا أمرٌ  نةِ اهلل عنه بالس   ه رضيَ ا علمُ وأمَّ 
 . والتابعني م وأصحابهِ عليه وسلَّ  ى اهللُ صلَّ  النيبِّ  بكالمِ  يف زمانهِ  الناسِ  مُ وأعلَ  ، واحلديثِ  السنةِ 

 ةِ ائمِ  ثالثَ  ظُ ُيفَ  إنه كانَ  وقد قيلَ ، ه وكثرتُ  احلفظِ  ةُ عَ منها سَ  متعددةٍ  من ذلك بأمورٍ  رانهِ عن أق واختصَّ 
 نايةُ وإليه كانت  من اجملروحنيَ  الثقاتِ  مبعرفةِ  وذلك تارةً  قيمهِ سَ ن م صحيحهِ  ومنها معرفةُ ،  ديثٍ حَ  ألفِ 

 وكان أيضاً  احلديثِ  لِ لَ عِ  وهو معرفةُ  واختالفهِ  ديثِ احلَ  قِ طرُ  عرفةِ مبَ  وتارةً ،  والتعديلِ  رحِ اجلَ  لمِ عِ يف  املنتهى
منهم  دٌ أحَ ل صِ فلم يَ  املرفوعةِ  احلديثِ  لِ لَ عِ  يف معرفةِ  اظِ من احلفَّ  ه كثريٌ اركَ وهيا وإن شَ ، ك ذل يف ةً نايَ 

ل إىل ن وصَ مَ  لَّ بأنه قَ م وجزَ ،  بَ جَ ه يف ذلك رأى العَ ل كالمَ ن تأمَّ ومَ ،  املوقوفةِ  اآلثارِ  لِ لَ بعِ  عرفتهِ إىل مَ 
وكان ، ه ه ومعانيَ ه وحرامَ ه وحاللَ وفهمُ  احلديثِ  هَ فق ُتهومنها معرف،  هاهلل عن رضيَ  لمِ يف هيا العِ  فهمهِ 

 .ا وغريمه بيدٍ وأب عُ  كإسحاقَ  أقرانهِ  من ةُ به األئمَّ  دَ هِ بيلك كما شَ  أقرانهِ  مَ أعلَ 
رمبا  ه يف ذلكَ كالمِ   ةِ قَّ دِ ولِ ، ه ه واستنباطِ همِ فَ  ةَ قوَّ  مَ لِ ه فيه عَ كَ داِر ومَ ه يأخَ مَ  مَ هِ وفَ  ه يف الفقهِ كالمَ   لَ ن تأمَّ ومَ 
إىل  يه الدقيقةِ عن مآخِ  لونَ عدِ فيَ  بهِ يهَ من هو على مَ  التصانيفِ  أهلِ  ةِ من أئمَّ  كثريٍ  على هفهمُ  بَ عُ صَ 

ى عل ومحلهِ  كالمهِ   يف فهمِ  كثريٌ  لٌ ذلك خلَ  بسببِ  قعُ ويَ  أهل ميهبهِ  ونا عن غريِ تلقَّ يَ  عيفةٍ ضَ  رَ أخُ  يَ مآخِ 
ي قضِ ما يَ  لمهِ وعِ  همهِ فَ ن ؤ  موقد رُ ،  هِ كالم  همِ وفَ  إال إىل إمعانِ  بهِ مليهَ  الطالبُ  تاجُ وال ُيَ ،  لهِ غري حممَ 
ه مَ لِ إال وقد عَ  كالمٌ  هم فيهابعدَ ن والتابعني ومَ  للصحابةِ  قَ سبَ  ن مسألةٌ وكيف ال ومل يكُ  ، بجَ منه العَ 
  البلدانِ  ةِ وأئمَّ  ارِ األمصَ  فقهاءِ  ةِ عامَّ  كالمَ ك  وكيل،  هاوفقهَ  ي تلك املسألةِ مأخَ  مَ هِ وفَ ، ه هبا لمُ عِ  وأحاطَ 
 .م وغريهِ  والثور ِّ  واألوزاعيِّ  كمالكٍ  هبه معرفتُ  يطُ كما ُيُ 
 . ةِ باملخالفَ  وتارةً  باملوافقةِ  ةً تارَ ا عنه وفتاويهم فأجابَ  ةِ األئمَّ  هؤالءِ  لمِ عِ  ةُ عليه عامَّ  ضَ رِ وقد عُ 



7 

 

ضوا عرَ  وجاعةً  ، عنها فأجابَ  وأصحابهِ  األوزاعيِّ  لِ مسائِ  ةَ ض عليه عامَّ عرَ  يَّ ُيىي الشامِ  ا بنَ نَّ هَ مُ  فإنَّ 
 بنَ  وإسحاقَ ،  هوغريُ  نبلٌ عنه حَ ك ل ذلوقد نقَ  عنها فأجابَ  ه من املوطأ وغريهِ وفتاويَ  مالكٍ  لَ سائِ عليه مَ 

 .عنها  فأجابَ  الثور ِّ  لِ مسائِ  ةَ ض عليه عامَّ منصور عرَ 
د وكان ق، هم ركَ اومد هم يف الفقهيَ مآخِ  مَ هِ ها وفَ مَ هِ أب حنيفة وفَ  أصحابِ  ُكُتبَ   بكتَ  اًل قدأوَّ ن وكا
يف  ةِ العظيمَ  الشهاداتِ  كَ رضي اهلل عنه تل الشافعي   وشهد له ، هي عنوأخَ  ةً ه مدَّ وجالسَ  الشافعيَّ ر ناظَ 

 .ل هَّ مل يتكَ  مع هيا شابي  دُ وأمحَ  والعلمِ  الفقهِ 
عنها  واجلوابُ  احلوادثِ  ةُ عنده معرفَ  يءٍ شَ  لُ ع فيها فأسهَ برَ و ها كلِّ  مِ لو هيه العُ  لمَ عِ  مَ هِ ن فَ مَ  أنَّ  ومعلومٌ 

عن  لَ ئِ سُ ا إذ دُ أمحَ  كانَ   نا قال عنه أبو ثورٍ ومن هُ ،  املعروفةِ  واملآخيِ  املضبوطةِ  األصولِ  تلكَ  قياسِ ى عل
 صلَّى اهلُل عليه وسلَّم النيبِّ ن ع صحيحةً  ةً نَّ سُ  مُ علَ أو كما قال وال نَ  يهِ ينَ بني عَ  الدنيا لوحٌ  لمَ عِ  كأنَّ   مسألةٍ 

ك ا ترَ منوإ،  قو ي  ضٌ ضها معارِ عارِ ت ومل يُ إذا صحَّ  للسنةِ  الناس اتباعاً  دَّ وكان أشَ ، لماً هبا عِ  اطَ إال وقد أحَ 
 .اً جد   قو ي  ضٌ ه معار ضَ ومبا عارَ  حَّ صِ مبا مل يَ  األخيَ 

ن ومَ  والتابعنيَ  الصحابةِ  كالمَ  همتِ سَ مارَ  وكثرةِ  ةِ النبوَّ  نِ هم بزمَ عهدِ  ربِ اهلل عنهم لقُ  رضيَ  لفُ وكان السَّ 
 ى عليه السلفُ بالعمل مبا مضَ  كتفونَ ونا ويَ طرحُ ويَ ا ل هبعمَ اليت مل يُ  ةَ الشاذَّ  عرفون األحاديثَ هم يَ بعدَ 
 . هعدِ وبُ  هدِ العَ  لطولِ  احلديثِ  بِ كتُ  إال من غه السننُ بلُ هم من مل تَ بعدَ ن فه مَ عرِ من ذلك ما مل يَ  عرفونَ ويَ 

اهلل   هِ جلوَ  ةً الصَ خَ  يها إليكَ دِّ ؤَ أُ  هيا اإلمامِ  بِ مليهَ  ها الطالبُ لك أي   ةٌ صيحَ نَ  ه فهيهِ تَ ملِ يا وعَ هَ  تَ مهِ إذا فَ 
ك أنك قد نفسَ  ثَ دِّ أن حتَُ  إياكَ  مث إياكَ :  هِ لنفس ب  ا ُيُِ مَ  خيهِ ألَ  بَّ كم حىت ُيُِ أحدُ  نُ ؤمِ فإنه ال يُ  اىلتعَ 
 ضلُ فَ ر   ظهَ هيا اليِ ه ل إليصِ مل يَ  إىل ما همِ من الفَ  لتَ ووصَ  اإلمامُ هيا ع عليه لِ طَّ على ما مل يَ  لعتَ اطَّ 
 دَ ما أرشَ  مِ ل  عَ وت َ إليه  ما أشارَ  همِ على فَ  ةً ها مموعَ كل  ك  تُ ن مِهَّ كُ ولتَ ،  مِ فهاويل األن أُ ه مِ ن بعدَ على مَ  همهِ فَ 

 .ه رحُ شَ ق الي  سبَ  جهِ على الوَ  والسنةِ  من الكتابِ إليه 
 لَ سائِ أعين مَ  ل اإلسالمِ سائِ مَ  ال لمِ العِ  مسائلِ  يف جيعِ  هيا اإلمامِ  كالمِ   همِ ك يف فَ ن مه  كُ مث بعد ذلك ليَ 

 لمُ العِ و ر وهواآلخِ  واليومِ  لهِ سُ ورُ  وكتبهِ  ومالئكتهِ  هللبا اإلميانِ  لَ سائِ عين مَ أَ  اآلثارِ  لمِ ويف عِ ،  واحلرامِ  احلاللِ 
 نَ حِ وقد امتُ  لمِ هيا العِ  يف ةً ايَ غَ  كانَ   هيا اإلمامَ  فإنَّ ،  السنةِ  لمِ بعِ  من العلماءِ  ثريٍ كَ   ى يف اصطالحِ املسمَّ 

ه ه الي  قامَ قامِ ه ومَ الي  قالَ  بقولهِ م هاملسلمون كل   ورضيَ  احملنةِ   هلل على تلكَ منه وصَب  لَ مسائِ  بسببِ 
 . سُ النا رَ فَ لكَ  وأنه لوالهُ  السنةِ  وشهدوا أنه إمامُ 

،  غريهِ  لماءِ من العُ  دٍ أحَ  كالمِ ن  مِ  لمِ ي هيا العِ قِّ لَ إىل ت َ  تاجُ ُيُ  يفَ كَ   السنةِ  لمِ ه يف عِ تُ لَ نزِ ت هيه مَ ن كانَ فمَ 
من  ثَ حدِ ا أُ ض عمَّ عرَ ويُ ،  البابِ ا هي يف عامةِ  بكالمهِ ك سَّ تمَ فليُ  ، بهِ إىل ميهَ  بُ سِ نتَ ما ملن يَ يَّ السِ 

 عُ وقِ وتُ ،  النافعِ  لمِ عن العِ  لُ شغَ بل تَ  ةٌ اجَ ث حَ حدِ ا أُ فيمَ  سلمنيَ للمُ  وليسَ ، ت ثَ حدِ ل اليت أُ املسائِ  ضولِ فُ 
عنه عند هيا  نهيي يف الدنيا ما هو مَ  واخلصوماتِ  لِ اجلدَ  كثرةَ  بُ وجِ وتُ ،  املسلمنيَ  بنيَ  غضاءَ والبَ  داوةَ العَ 

 . املاضنيَ  فِ لَ من السَّ  وغريهِ  اإلمامِ 
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 اإلسالمِ  مِ لعِ  يف كما كانَ ،   فيه غايةً  هيا اإلمامُ  كانَ ،   ةِ اخلشيَ وَ  ةِ املراقبَ  لمُ وهو عِ  انِ اإلحسَ  لمُ عِ  كَ لوكيَ 
ال  فليلك كانَ  ، األحوالِ  قِ تزوي دونَ  األعمالِ  حتقيقَ  لمِ عليه يف هيا العِ  الغالبُ  لكن كانَ و  ، آيةً  واإلميانِ 

 .ف عن اخللَ  ته املتأخرونَ دون ما أخيَ  فِ لَ عن السَّ  ق إال املأثورَ طلِ يُ 
احل من الصَّ  السلفُ ه قطلِ مل يُ ما  رى إطالقَ ال يَ  دًا بالسنةِ ستنِ مُ  لومهِ عنه يف جيع عُ  اهللُ  ولقد كان رضيَ 

 . واإلحسانِ  اإلميانِ  لمِ وال سيما يف عِ ،  األقوالِ 
مع ، إىل ذلك  ةِ اجَ للحَ  كالمٌ  ق فيهاسبَ ما مل يُ  ةِ الواقعيَّ  عن احلوادثِ  فيه يبُ يُ  نَ فكا اإلسالمِ  لمُ ا عِ وأمَّ 
فيه  الكالمُ ق البًا عما سبَ غَ  يبُ وإمنا كان يُ ،  ليس هلم فيها إمامٌ  يف مسائلَ  مواأن يتكلَّ  ألصحابهِ  هِ ني

 ال تكادُ  ع أواليت ال تقَ  لِ املسائِ  من ه الفقهاءُ دُ لِّ وَ ا ما ي ُ فأمَّ ،  كمهِ حُ  عرفةِ ومَ  لوقوعهِ  دَّ وال بُ  تاجُ وفيما ُيُ 
إىل  تاجُ منه ما ُيُ  هو أهم  عما  غلُ شويَ  الفائدةِ  ه قليلُ ألنَّ  فيها عن الكالمِ  اً كثري  ىنهَ ادراً فكان يَ إال نَ  عُ تقَ 

 . معرفتهِ 
 واملعارفم من العلو  يف شيءٍ  أو لقالٍ  يلٍ لقِ  عةً وسِ وال تَ ،  واجلدالِ  صامِ اخلِ  ثرةَ كَ ى  ر عنه ال يَ  رضي اهللُ  وكانَ 

 ولِ ذلك من غري إطالٍة للقَ  معاين على فهمِ  ث  وُيَُ ،  واآلثارِ  يف ذلك بالسنةِ  رى االكتفاءَ إمنا يَ ، واألحوال 
 فإنَّ  بالسنةِ  واكتفاءً ، ضاًل عًا وفَ ولكن ورَ ، هاًل جَ  جزاً والعَ  هللا حبمدِ  الكالمِ  ةَ توسعَ  كومل يرتُ ،  واإلكثارِ 

 . ةُ ل اهلدايهبم حتصُ  فباالقتداءِ  والتابعنيَ  من الصحابةِ  احلالصَّ  فِ لَ واقتداًء بالسَّ ،  كفايةً ا  فيه
 والسنةِ  الكتابِ  ألفاظِ  فظَ ك حِ ن مهتُ كُ فلتَ ،  الصحيحةَ  الطريقةَ  كتَ وسلَ ،  ةَ النصيحَ يه ه لتَ بِ قَ  فإن أنتَ 
 وكالمِ م وفتاويه والتابعنيَ  الصحابةِ  كالمِ   فظَ مث حِ ، ها تُ وأئمَّ  األمةِ  فُ سلَ  قالَ يها مبا عانِ على مَ  فَ مث الوقو 

 . عرفتهِ ومَ  همهِ فَ ى عل واالجتهادِ  عانيهِ ومَ  روفهِ حبُ  بطهِ وضَ  أمحدَ  اإلمامِ  كالمِ   ةَ عرفمَ و ،  ة األمصارِ أئمَّ 
 من جلةِ  مٌ تعلِّ مُ  البٌ وإمنا أنت طَ ، ة النهاي بلغتَ  ك أنكَ يف نفسِ  نَّ ظُ فال تَ  من هيه الغايةِ  غتَ إذا بلَ  وأنتَ 
وداً عدُ مَ  ينئيٍ حِ  نتَ ما كُ  أمحدَ  ن اإلمامِ زمَ  يف اً وجودمَ  ما عرفتَ  كَ عرفتِ مَ بعد  كنتَ  ولو ، منيَ بة املتعلِّ الطلَ 

 . الطالبنيَ  من جلةِ 
،  ما رأيتَ  ئسَ بِ فَ  السلفُ ل إليه إىل ما وصَ  لتَ أو وصَ  ، ك قد انتهيتَ أنَّ ك ك بعد ذلفسُ ن كَ ثتفإن حدَّ 

 شتغلَ مث تَ ، عليها  لِ املعوَّ  واآلثار النصوصِ  بطَ وضَ  ، إليها املشارِ  هيه العلومِ  فظَ حِ  كَ أن ترتُ  مث إياكَ  وإياكَ 
ه نما استحسَ  األقوالِ  على بعضِ  قوالِ األ بعضِ  رجيحِ وتَ ،  والقالِ  القيلِ  وكثرةِ  ، دالِ واجلِ  صامِ اخلِ  ةِ ر ثبكَ 
م أو من غري بأقواهلِ  َبِ املعتَ  وهل هو من السلفِ ،  األقوالِ  لتلكَ  لُ ن القائِ مَ  يف احلقيقةِ  عرفُ ك وال تَ عقلُ 
 كما أشارَ   ما قاله السلفُ  اهلل بغريِ ل رسو  ديثِ اهلل أو يف حَ  م يف كتابِ لَّ أن تتكَ  وإياكَ  ، االعتدالِ  أهلِ 

 ك .أيامُ  وتضيعَ  عُ النافِ  لمُ ك العِ فوتَ فيَ ،  كإليه إمامُ 
 وليسَ  ، أثورٌ مَ  الصاحل فِ أو عن السلَ  وهو عن الرسولِ ،  دورِ يف الص   طَ بِ إمنا هو ما ضُ  النافعَ  لمَ العِ  فإنَّ 
 ، هبم فقد اهتديتَ  يتَ اقتدَ ا هم من إذن بعدَ ومَ  نى عن ذلك الصحابةُ د فقَ  ، يتوأرَ  أيتَ أرَ  النافعُ  لمُ العِ 

 . ر  فِ تَ  وطريقتهِ  وأعمالهِ  لومهِ ومن عُ  ري صِ مُ ه خمالفتعلى  وأنتَ  إىل اإلمامِ  ى االنتسابِ لك دعوَ  ح  صِ وكيف يَ 
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،  ةإىل اهلل على احلقيق لةَ املوصِ  لَ بُ الس   كتَ وسلَ  ، الطريقةِ  كَ بتل لتَ ما اشتغَ لَّ ك كُ أنَّ  ك اهللُ قَ م وف َّ علَ او 
م يف أحواهلِ  رِ النظَ  بإدمانِ  ةِ من األئمَّ  فَ ن سلَ مَ  يف أحوالِ  ظرتَ ونَ ،  ةَ املراقبَ ا هونفسَ  ةَ شيَ اخلَ  لتَ واستعمَ 

 غلٌ ك شُ فسِ لك من نَ  وكانَ  ، ضماً وهَ احتقاراً  فسكَ لنِ  دتَ وازدَ  ، لماً عِ  باهلل وبأمرهِ  دتَ ازدَ  ةِ اقبالعَ  سنِ حبُ 
 يتَ وتِ أُ د ك قكأنَّ ،  املؤمنني  قِ رَ فِ  يعِ اكمًا على جَ ن حَ كُ وال تَ  ، املسلمني غ ملخالفةِ عن أن تتفرَّ  لٌ اغِ شَ 
 ، االً اًل وحَ لمًا وعمَ عِ ه بنفسِ  نَّ الظَّ  اءَ ن أسَ مَ  اهللُ  مَ حِ فرَ ، لوه صِ مل يَ  قامٍ إىل مَ  لتَ صَ وَ أو  ، وهؤتَ لمًا مل يُ عِ 

وال ، الدين  م على أئمةِ هجُ يَ  ومل، كمااًل   فِ لَ قصًا ومن السَّ ه نَ ن نفسِ ف مِ ف وعرَ ن سلَ مبَ  ن الظنَّ وأحسَ 
 . إليه من املنتسبنيَ  كانَ  صوصاً إنوخُ  أمحدَ  ثل اإلمامِ ما مِ سيَّ 

 قِ يهُ فَ والت َّ  قِ عنه من التشد   يتَ ما نُ  بتَ وارتكَ  ، صامِ واخلِ  دالِ اجلِ  ريقةَ طَ  كتَ وسلَ  ةَ النصيحَ  يتَ بَ أَ  نتَ وإن أَ 
ك ال فإنَّ  ، ينلدِّ ا ةِ ئمَّ أ يوبِ عن عُ  والتفتيشَ ، املسلمني  ةِ على أئمَّ  دَ الرَّ  كَ غلُ شُ  ارَ وصَ  ، الكالمِ  ةِ قَ وشقشَ 

رباً ل إال قُ وعن الباطِ ، اً عدإال بُ  قِّ ومن احلَ ،  اً ب  إال حُ  يف األرضِ  وِّ لُ العُ  بِ لَ طَ وال لِ ، جباً إال عُ  كَ فسِ نَ لِ  تزدادُ 
ين كما ورد ه مِ ن أفقَ ين ومَ مِ  مُ علَ أَ ن ومَ ،  ارِ يواالخت بالقولِ   ريِ  من غَ وىَل وأنا أَ  ومل ال أقولُ  قولُ تَ  ينئيٍ وحِ ، 

 . ارِ النَّ  قودُ ن هو وَ مَ  األمةِ  ه من هيهِ قولُ هيا يَ  احلديثِ يف 
 مُ وأكرَ ،  محنيَ االر  مُ إنه أرحَ  مهِ رَ ه وكَ نِّ ح مبَ ائِ النصَ  بولِ م لقَ قنا وإياكُ ووفَّ  ، حم من هيه الفضائِ وإياكُ  نا اهللُ أعاذَ 

 . األكرمنيَ 
ن مَ  وأنَّ  ، ليها واجلدالعَ  حثِ البَ  ةُ وكثرَ  ، األقوالِ  قلُ هو نَ  هَ ق  والتفَ  لمَ العِ نَّ على أ إال اإلصرارَ  يتَ بَ فإن أَ 

ه كالمُ   ن قلَّ مَ  وأنَّ  ن كيلكَ كُ ن مل يَ مَّ  مُ أعلَ  ر واالستداللِ ظَ بالنَّ  ةِ األئمَّ  يوبِ ن عُ ع بَ ك ونقَّ ع يف ذلَ سَ اتَّ 
ا مَ لِ  فِ من السلَ  مُ أعلَ  فَ اخللَ  أنَّ  اللِ الضَّ  ن أهلِ مِ  وائفُ د طَ قَ نا اعت َ ن هُ مِ  : لكَ  فأقولُ  هنالكَ  سَ فلي

 على هيا لكانَ  األمرُ  نَ كا ولو ، األقوالِ  ن هيهِ إىل اهلل مِ  ءُ آرَ ب ُ  وحننُ  ، لِ اوالق يلِ القِ  ثرةِ وا به من كَ امتازُ 
 أمحدَ  بنِ  ارِ اجلبَّ  بدِ كعَ   املعتزلةِ  يوخِ شُ  مَ ل كالوتأمَّ ، ها تِ وأئمَّ  األمةِ  فِ من سلَ  مَ أعلَ  والرافضةِ  املعتزلةِ  شيوخُ 

ر ائِ من سَ  الكالمِ  ن أهلِ مِ  ن كانَ مَ ك وكيل،  قالهِ مَ  كثرةِ   ه يفاعَ واتسَ ،  وجدالهِ  حبوثهِ  وكثرةَ  وغريهِ  اينِّ دَ اهلمْ 
 ةٍ سألَ مَ  يف كلِّ  الكالمَ  طيلونَ يُ  الطوائفِ  هاءِ قَ من ف ُ  ويف الفقهِ  الكالمِ ر ائِ يف سَ  نَ فو نِّ وكيلك املصَ ،  الطوائفِ 

 كَ د بيلعتقَ يُ  أن هل يوزُ ، هم فيها يرها وكالمِ ل بتقرِ املسائِ  هم يف تلكَ تُ م أئمَّ لَّ ومل يتكَ  ، اً د  جِ  ةً طَ فرِ مُ  ةً طالَ إ
 واألوزاعيِّ  والليثِ  والثور ِّ  عيِّ والنخَ  وعطاءٍ  نِ واحلسَ  املسيبِ  بنِ  عيدِ سَ  ثلِ مِ  اإلسالمِ  ةِ هم على أئمَّ فضلُ 

 من الصحابةِ  أكثرُ  يف املقالِ  املتسعونَ  التابعونَ ل ب ، موحنوهِ  بيدٍ وأب عُ  وإسحاقَ  وأمحدَ  والشافعيِّ  الكٍ ومَ 
 . الصحابةِ  اءِ لمَ من عُ  مُ أعلَ  التابعني أنَّ  سلمٌ مُ  دُ قِ عتَ ل يَ فهَ  بكثريٍ 
 نِ مَ اليَ  أهلِ  دحِ ه يف مَ ( قالَ  ةٌ ميانيَّ  ةُ احلكمَ وَ  انٍ ميَ  قهُ الفِ وَ  نٍ اميَ  اإلميانُ  ) صلَّى اهللُ عليه وسلَّم النيبِّ  ل قولَ وتأمَّ 

 مُ علَ وال نَ ،  واحلكمةِ  واإلميانِ  يف الفقهِ  هم الغايةَ وغِ ليهم لبلُ إها بَ ونسَ  ، واإلميانِ  هِ م بالفقهلُ  دَ هِ هم فشَ وفضلِ 
 على أنَّ  لَّ فدَ ، لفًا لفًا وخَ دااًل منهم سَ جِ  ن وال أقلَّ مَ المًا من أهل اليَ كَ   املسلمني أقلَّ  اءِ لمَ من عُ  ةً طائفَ 

 ومها معَ  وتعظيمهِ  وإجاللهِ  هِ ته وحمبَّ بِّ   إىل حُ املؤدِّ  هللبا هو العلمُ  الشارعِ  انِ يف لسَ  املمدوحَ  والفقهَ  لمَ العِ 
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 ى األشعر ِّ وسَ أب مُ  ثلُ دميًا مِ ن قَ اليمَ  أهلِ  علماءُ ه علي ا كانَ كمَ   هيهِ اونو  إليه من أوامرهِ  تاجُ مبا ُيُ  لمِ العِ 
 وكثرةِ  ها ببعضٍ بعضِ  الناسِ  أقوالِ  ربِ من ضَ  على ذلكَ  ما زادَ  دونَ  موغريهِ  سٍ يوَ وأُ  والينِّ اخلَ  مٍ سلِ وأب مُ 

م هتِ يف إمامَ  حُ قدَ ما ال تَ  سريةٍ يَ  لَ ائِ طوا يف مسَ لِ غَ  ةِ األئمَّ  رَ أكث َ  م وهو أنَّ تِ م وزالَّ عوراتِ ن ع التفتيشِ 
 . ينِ للدِّ م صرهِ هم ونَ دِ قاصِ مَ  سنِ م وحُ واهبِ صَ  نهم وكثرةِ يف حماسِ  ر ذاكَ د انغمَ فلقَ  ، اذامَ  هم فكانَ لمِ وعِ 

فيها  ر  ضُ ل اليت ال يَ املسائِ  لِ ما يف فضو يَّ شكورًا ال سِ مودًا وال مَ حمَ  م ليسَ تِ عن زالَّ  للتنقيبِ  واالنتصابُ 
 .ه هم وبيانُ طئِ خَ  فيها كشفُ  عُ وال ينفَ  أُ اخلطَ 

 ي القلبَ سِّ قَ وت ُ  ، به عن اهلل واالشتغالِ  لُ شغَ وتَ  ع يف الدينِ نفَ ال تَ  علومٍ  ضولِ عن فُ  ثِ حالبَ  ثرةُ كَ   وكيلكَ 
صلَّى  النيب   وقد كانَ  حممودٍ  هيا غريُ  ل  فكُ ،  لقِ على اخلَ  والرئاسةِ  لوِّ العُ  ها حبَّ ألهلِ  بُ وجِ تُ و ،  هِ كر عن ذِ 

ال  لمٍ ذوا من عِ وتعوَّ نافعاً  لماً عِ  وا اهللَ لُ سَ  ) عنه أنه قالَ  ع ويف حديثٍ ال ينفَ  لمٍ ن عِ مِ  ذُ يتعوَّ  اهللُ عليه وسلَّم
 وكثرةَ  ولِ القَ  ه إطالةَ كرَ يَ  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم وكانَ  ( هالً جَ  لمِ من العِ  إنَّ  عنه ) ( ويف حديثٍ  عينفَ 

 .ها كرُ ذِ  طولُ يَ  كثريةٌ   عنه أحاديثُ  كَ ويف ذل،  يف القولِ  زَ التجو   وُيب  ،  الكالمِ  شقيقِ تَ 
 ه اإلمامُ هُ كرَ يَ  قولِ العُ  وأدلةِ  الكالميةِ  ةِ األقيسَ ن هم مكالمِ  نسِ بِ  عِ دَ البِ  أهلِ  المِ كَ     لردِّ دِّ التصَ  وكيلكَ 

 الكتابِ  وصِ عليهم بنصُ  الردَّ  ونَ رَ م وإمنا ي َ   وغريهِ هدِ مَ  نِ واب انِ طَّ حىي القَ كيَ   احلديثِ  أهلِ  ةُ وأئمَّ  أمحدُ 
 . مَ أسلَ  كوتَ وجوداً وإال رأوا الس  مَ ن كا إن ةِ األمَّ  فِ سلَ  وكالمِ  والسنةِ 
ت ن سكَ بل مَ  األهواءِ  على أهلِ  دَّ ن رَ نا مَ عندَ  السنةِ  أهلُ  ليسَ  لُ قو يَ  ةِ ه من األئمَّ أو غريُ  كِ املبارَ  ابنُ  وكانَ 

 لِ مَ وعن العَ  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم به الرسولُ    جاءَ اليِ  لمِ عن العِ  دَّ ا صَ مَ لِ  ةً كراهيَّ  هيا رَ كَ ذَ ، عنهم 
 . اهلل اهُ ه ذلك فال كفَ ن مل يكفِ ومَ  ةً كفايَ ه  في فإنَّ  مبقتضاهُ 

ليه عَ  عرتضونَ ويَ  شةِ املناقَ  دَّ فيه أشَ  شونَ ناقِ يُ  واخلصوماتِ  دالِ اجلِ  أهلَ  نَّ أ مُ ا أعلَ ه هاهنا فأنَ ما ذكرتُ  وكل  
م وخاصَ  ، بع فيه وشغَّ ن نازَ إىل مَ  االلتفاتِ  ه وتركُ  اتباعُ نيَّ تعَ  ح احلق  إذا وضَ ن ولكِ ،  االعرتاضِ  دَّ أشَ 

 ب .ل وألَّ وجادَ 
 ها وأعالها وأنَّ وأجل   ةِ األم لومِ عُ  مُ أعلَ  ةِ ه من األئمَّ سبيلَ  كن سلَ ومَ  أمحدَ  اإلمامِ  لمَ عِ  م أنَّ علَ نا يُ ن هاهُ ومِ 
 . رٍ و ن نُ ه مِ لَ  افمَ اً ور له نُ  اهللُ  لِ عَ ن مل يَ ومَ  إىل احلقِّ  اهللُ  ن هداهُ مَ لِ  فايةً كِ  فيه
 

  ةٌ مبا فيها فهي له كافيَ  لَ مِ ر فيها وعَ ف عليها ونظَ ن وقَ مَ لِ  ةُ افيَ الشَّ  ةُ املباركَ  ت الرسالةُ تَّ 
 . ع واملآبُ وإليه املرجِ  الصوابِ  ابةِ إلصَ  قُ املوفِّ  واهللُ 

 
 

 


