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 مقدمة 
 إعالم اخللف عن براءة احلنابلة من خمالفة السلف

 للدكتور حممد بن إبراهيم السعيدي
من هنج هنج  إىل يوى و وصالاله   احلمد هلل رب العاملني، والصالال و والمالال ى أشر  االالسل املسعالالشني، وأشر  ل  

 الدين.
رم  ن ورضالالالالالالال  -شالالالالالالال  ا  بن حا ل ال  ما بعد: فإن إماى  هل المالالالالالالالاع واابماأع    أ د ن  مد بن  مد

أق دوًل وفقهًلا، واابهاد يف  من  أظم رجاالت اإلعالالالالالال ى أشمًلا وأم ًل و  امًلا دمس الدينش من صشالالالالالالس   صالالالالالالول  -أا 
مواجهع  هل ال دع، غرَي ه َّاب   لس ط، وا مس  ملعسول والاه  أن املاكس، والو ول يفع  ل ن تعاىل يف  رض ا

، حىت  أز ن تعاىل ب  الماع و ح اها، و مع ال دأع و رداها.   وال َوِجل 
   والدا  وا مري واملأمور، حىتومل تزل موا ُف  يف إح اء المالالالاَّع وإرهار االالالعايس الدين معشومعًل راهسوًل لشقاصالالال

زمن خ فع املتوكل أشر  -التمالالش م أشر صالالاح ها  ف الالل الصالال و و م-لشهجسو الا ويع  241 توفاه ن تعاىل عالالاع
 ن بن الواثق الع اع .

ِم إمامهم ومجعًلا   وال  وفتاواه يف ُأِسل  صالالهابُ  دهنم  أظُم  صالالهاب ا يمَّع أاايعًل بعش رم  نوبعد وفات  
لساجح من ممالالايل اف ل" من مجعوا يف كتاب  "اإلصصالالال يف معسفع ا رم  ندَّ املسداويُّ الفق  واالأتقاد، حىت أ

مل ت شغاا ممالالالايُشهم،  ما ممالالالايش   ممالالالايل اإلماى  مد يف الفق  واالأتقاد فجاوزوا املايع والني ثني االالال وًلا، عالالالو  من
 يف السواو واحلديث فعدِ د ان ش ها وال حسج.

رم   ن تعاىل  مسًلا ماكسًلا أاد املمالالالشمني أشمايهم وأامتهمش ُّثالُّسًلا بقوو اإلماى  مدورلَّ التأويل يف صالالالفات 
يف إصكاره حىت  واعالالالالالر القسن السابع حني بد ت بدأع  ن احلمالالالالالن ا االالالالالعسيِ  يف الظهور، وبد  تمالالالالالويُقها أشر  ن

مبنيابع احلصالالالالالالالن املا ع يف  -رمهم ن-الااس أشر  هنا ه  مذهُب  هل المالالالالالالالاع واابماأع، فكان  صالالالالالالالهاب  مد 
وج  اصط ء هذه افديعع أشر الااس، وكان هلم يف ذلك االالالالالالالالالالالالالوكعن وه  ع بشحم ماها  ن     مد احلمالالالالالالالالالالالالالن بن أش   
الربهباريَّ ك ري احلاابشع يف و ت  إذا عالالالالالالالالار امتقت ا عالالالالالالالالواع دصالالالالالالالالهاب ، وكان معظَّمًلا أاد افش فع لقوَّت  يف الق اى 

 ا مس  ملعسول والاه  أن املاكس ولزوى اابماأعش إىل  ن جنح املغسضالالالالالالالالالون يف إيغار  لدين، ولمالالالالالالالالال مع ماهج  يف
، فمات  متوفِ  ًلا بعدما انل  صالالالالالالهابَ  من ا ذ  والاف  وهنب  رم  نصالالالالالالدر افش فع الساضالالالالالال  أش   رشمًلا  وكذ ًل

 رمهم ن مج عًلا. (1)املاازل، كما صقل الذهيب
هالالالالالالالالال، وه  فتاع تدخَّشت ف ها الدولع المشجو   ع 4٦٩وبق  ا مس كذلك حىت  امت فتاع ابن القشريي عاع 

مها الوزيس المشجو  ُّ صظاى  لصاحل ا ااأسو، ح ث ت ات املذهب ا اعسيَّ وفسَضت  يف املدارس الاظام َّع اليت  عَّ
ا أشر  ت اع ماهج املشك، ومل يعد بعدها اف ل بني ا االالالالالالالالالالالالالالاأسو واحلاابشع الذي ن كان امسهم يف ذلك الو ت أَشمًل

المالالالالالالشف يف الفق  والعق دو، مل يعد اف ل أشم ها ياته  بظهور الدل ل و وو احلجَّع، بل  صالالالالالال ح عالالالالالال اعالالالالالال ها، فمن 
خالف أق دو ا االالالالاأسِو  صالالالال ح لالفًلا لشدولع، وُاسى من السواتب اليت تعطر لشمدرعالالالالني والعشماء، وُ اع من صشالالالالس 

 ، إىل  ن وصالالالالالالالالالالل ا مس إىل القول بتكفري من مل يقل بقول ا االالالالالالالالالالعسي يف العق دو، كما ص  أشر ذلك  بو مذه 
إعالالالالالالالالالهق الشالالالالالالالالالريازيُّ يف مقدمت  لشالالالالالالالالالس  الشمع ح ث  ال: "فمن اأتقد غري ما  االالالالالالالالالسان إل   من اأتقاد  هل احلق 

 .(2)املاتم ني إىل اإلماى  ن احلمن ا اعسي فهو كافس"
جقع بق ُع الدول اليت  امت يف املشالالالسع اإلعالالال م ، ذ بعد ذلك دول املغسب، ِمن وعالالالارت أشر هنج المالالال 

تالَ ِنِ  املذهب ا االالالالالالعسي واضالالالالالالطهاد من  الف ، و صالالالالالال   وصالالالالالالف  هل احلق و هل المالالالالالالاع هبم، ووصالالالالالالم احلاابشع 
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مع واحلشالالالالالالالويَّع، حىت بشحم ا مس دحد أشماء ا االالالالالالالاأسو املقسَّبني من المالالالالالالالشطان صالالالالالالال   الدين ا يون وهو   جملمالالالالالالالِ 
ا  ا االالالالالالعسي:  ن يا ل  رب  حد العشماء املتَّ عني لقثس يف ممالالالالالالايل الصالالالالالالفات وهو  بو أ د ن  مد بن  افُُ واالالالالالالَ

هالالالالالالالالالالالالالال  جع  ص  حشوير وال يدفن شوار اإلماى الشافع ، فقال يف ذلك: "ال 5٦2إبساه م ابن الك زا  املتوىف عاع 
 .(3)احلاابشع أش   وُّلَّ وا، وصار ب اهم م ت حسب ع، وغش هم يكوُن ِصدِ يقن وزِصديقن مَعا"، فشدَّ 

حلشالالالويع واجملمالالالمع  ومل يتو َّف ا مس أاد اختصالالالاص وصالالالف  هل المالالالاع   االالالاأسو وتشق ب  ت اع المالالالشف 
س  ، وو ف العشماء ماها ما بني ماكِ واملشالالالالال ِ هع، بل  صالالالالال َهت بدع الصالالالالالوف َّع وخسافاتم ولاريُقهم تاتشالالالالالس بني العامَّع
  طُس هم دون مت  ز.صامت   و مقس   متأث ِس هبا، حىت  ص ح لقُب  هل الماع اام ًل لشمتصوِ فع بشىتَّ 

يها وبنيِ ها بني العامع وملا و ف االالالالالالال   اإلعالالالالالالال ى ابن ت م ع مو َف  ا االالالالالالالهس وا أظم يف صصالالالالالالالسو المالالالالالالالاع وإح ا
االالالأهنا، أجز كل أشماء أصالالالسه  لشمالالالاع وإأ ء وافاصالالالع، وكتابع التفل ِف والسعالالالايل اليت ال صظري هلا يف االحتجاج

ال  ن كاُدوا ل ، وحكموا بقتش ، إأن ردِ  حجِت ، و و فهم يف مو ف  حسِج  ماى العامَّع والمالالالال طني، فشم يكن ماهم 
 مات ف ها يف  شعع دمشالالق واعالالتهشُّوا دم ، وتمالال َّ وا يف عالالجا  مسات يف مصالالس والشالالاى، كاصت  خسها المالالجاع اليت

 .م  نر  هال728عاع 
ل ابن الق م والذهيبُّ وابن  وبعده اعالالالالالالتطاع  ت اُع ماهج المالالالالالالشف إرهاَر ر يهم فاوًل  صالالالالالالريو من الزمن، كما فع

د  حد  ادرًلا أشر إرهار ماهج كنيري وابن رجب وغريُهم، إال  ن ا مس مل يشَ ث  ن أاد إىل ما كان أش  ، ومل يع
وذجًلا اندرًلا لشجس و أشر إرهار  رعالالالالالالالالالالع املقسيزي يف التوح د  مالمالالالالالالالالالشف إال ملامًلا ويف غ الالالالالالالالالون  ل ف ك ريو، وتعدُّ 

 ا يف ذلك.أق دِو المشف، ورمبا كان ملكاصع املقسيزيِ  الم اع ع يف الدولع املمشوك ع  ثسه
حلديث أشر إأ ن مذه هم امل يؤدِ  هذا االضالالالالالالالالالالالالالالطهاد الفكسيُّ إىل أدى مس و احلاابشع ومن وافقهم من  هل 

ليت رهست يف  ثااء  ان ذلك ُّثُّس بعض العشماء احلاابشع وبعض  هل احلديث ب عض ال دع وحمالالالالالالالالالالالالالالب، بل صتج أ
ل  لصالالالاحلني والسحشع   كتا تم يف الفق ، من تفويض  يف ممالالالايل الصالالالفات،  و إجازو  ل عض ال دع العمش  ع كالتوعالالالُّ
س، فإص  ال ُ نيِ ل  مد بن ب  خإىل   ورهم  و التربك آباثرهم، وعالالالالواء  كان ذلك ماهم أن  ااأع  ى كان  ي عالالالال 

، وكشها تا ُّ أشر حا ل، وال يصالالالالالالحُّ  ن يكون هذا مذه  ش وذلك  ن صصالالالالالالوص اإلماى  مد ةموأع وم الالالالالال وطع
 االلتزاى  لماع، وتشدِ د يف التهذيس من االبتداع.

ِكل واملشالالالالالالالت   والذي يف ك م   كأيِ  أامل من العشماء، َيكنيُس الاقُل أا ، فَ أيت   رم  ن واإلماى  مد اْلُمشالالالالالالالْ
َعوَّل أش   يف حكايع مذه   رد   د يوِهم خ َل مذه    و الذي رجع أا ، وال بُد يف املاهج العشم   ن يكون اْلمُ 

مما  ل مبعااها صزأها من  بعض   وال  إىل بعضش وإذا كان بع الالالالالالالالها واردًلا يف عالالالالالالالال اع  أشم   و  ر   معني، فإن
ما ال بد من أسض ما ُيْشكل ك  مه ت  كاابزء من اابمشع الذي ال يتم معااها إال ب ش  هذا الم اع الذي يص ح يف

كما -اش  ن من  حوال السواو أشر  صالالالول ، ول ال االأتداد  لسوايع املشالالالكشع وإن صالالالحَّ عالالالاده رم  نمن   وال  
ا يسووص   مالالالالالب  فهامهم، و د ن مإذا ث تت أدالتهم  هنم  د يسوون وياقشو  - رم  ن أدَّ ذلك اإلماى الشالالالالالافع 

ء اابواب ومل ا سوا  ول ،  و يسوون بعض الكشمع وياكون بع هاش إما  هنم مل يممعوه،  و  هنم ح سوا يف  ثاا
حني يف التهق ق العشم    هنم ح الالالالالالالسوا  ول الك ى ومل ا الالالالالالالسوا  خسه، وهذه ا عالالالالالالال اب وغريها معل من املتهت م

ن الفتاو  املوافقع  صالالالول :  ن  الف املعهود أا  م وجندها  الف  صالالالول   و -روايع-مد أنخذ املمالالالألع أن اإلماى  
 ال صكتف  هبذه السوايع ةسدوًل، وصعشم  ن خسوجها أن ا صل كاين لم ب خارج أاها. 

يت تااولوها، و جشها  درًلا كتاب  لَّف ف ها بعض العشماء كت ًلا لتشفع يف املوضوأات ال رم  ن و صول  مد
د  صالالالول الفق  من ممالالالايل اإلماى  ن يعشر: "العدو يف  صالالالول الفق "، الذي اجتهد ف   املصالالالاف العالالالتوساج  واأ

 صالالالول المالالالشف رضالالال  ن أاهم  اإلماى  مد اليت رواها ك ار  صالالالهاب  كمهاا وا ثسى وإبساه م احلسن وحا لش وه 
 ن االبتداع".ميف فتاواهم، واليت  كن مجعها يف كشمع لتصسو : "االلتزاى  الت اع، والتهذيس 

                                         
  (.205 /21، 455-454 /20ينظر: سير أعالم النبالء ) (3)



 

إىل عالال ادو  -اا   ل  ش لكما  دم-هذا املاهج الذي  دَّ  تساخ  املمالالشمني يف ات اأ  وت الال  قهم أشر  هش  
د ن تعاىل ف    صول مذهب ىت مطشع العصس احلديث الذي  أاال دأع وافسافع، وتمشُّر ا مم أشر املمشمني، ح

ع المالالالالالالالالالالعوديع ا وىل أشر يد المالالالالالالالالالالشف لشظهور، وبقوَّو مل تكن هلا   ل ذلك ملا يزيد أن ا لف أاى أشر يد الدول
 ، ذ  رهسها نم  نر الوهاب  ، ويف رل دأوو اجملدد الشالالالالالالالالالالال    مد بن أ د رم  ن بن عالالالالالالالالالالالعود اإلماى  مد

اآلفاع، وجامعاتا تمالالالالالالتقطب  تعاىل يف هذه الدولع امل اركع، و صالالالالالال هت كت ها تط ع وتوزَّع، ودأاتا ياتشالالالالالالسون يف
يف عالالالالف العصالالالور، وتستَّب  الدارعالالالني من كل   اء العامل، فكان ملاهج المالالالشف يف رل هذه الدولع ما مل يكن ل 

 قع اإلع ى اليت كادت ت احهم، ووأ  الااس  قأشر ذلك: ال قظع الفكسيع لشممشمني، وضعف دأاو ال دع واف
 ال دأع  ن  ف ها وراء دخان كني ف من السه اص ع وافسافع والشِ سك.

هم  أداء لإلعالالالالالالالالالال ى ر وا ف   وهذا الاصالالالالالالالالالالس العظ م الذي حقَّق  املاهج المالالالالالالالالالالشف ُّ  اثر اثيسو  انس كنيريين، ما
َدهم احل الالالالالالالالالالالالاريَّ ا ول، ةوالذي حقَّق ب  املمالالالالالالالالالالالالشمون  السجوع إىل املاهج الذي كان أش   الصالالالالالالالالالالالالهابع والتابعون،

، ماها تشالالالويهها أرب واملتمنيل يف إصشالالالاء   و  دولع يف العامل  صذاك، فعمل هؤالء أشر حسب المالالالشف َّع ب طسع االالالىتَّ
سهبا و اصالالالالالالالالالالسو  صشالالالالالالالالالالطتها، وماهم صمالالالالالالالالالال ِع التكفري واابماأات املت اِ  ع ل  إل ها، وحثُّ احلكومات يف العامل أشر ح

ق قع اإلعالالالالالالالال ى زماًلا من حمالالالالالالالالشمون مااصالالالالالالالالسون لش دأع، ر وا يف المالالالالالالالالشف  ع خطسًلا أشر بدأهم الكنيريو اليت غطَّت م
 الدهس.

ذلك  الحتجاج د وال و ، رم  ن وكان من وعالالالالالالايل إأادو صشالالالالالالس ال دع: صمالالالالالال ع القول هبا إىل اإلماى  مد
ا  بعض فقهاء احلاابشع الذين ُّثسوا  حمل ر العاى من ا االالالالالالالالعسيع الحتجاج د وال اإلماى  مد  والصالالالالالالالالوف ع، و ي الالالالالالالالًل

 املشت هع.
و د اهتمَّ مسكز عالالالالالالالالشف لش هوس والدراعالالالالالالالالات هبذه الظاهسو اليت  ُطشق أش ها راهسو: "احلاابشع اابدد"، وهم 
ةموأع من الشالالالالالالال اب الذين ت اَّوا فكسَو إ سار بعض ال دع بامالالالالالالال تها إىل املذهب احلا ش ، و د كتب املسكز مقاالت 
، يهدل إىل الدفاع أن ماهج المالالالالشف  و ورا ًلا أشم َّع تاا ل االالالال هات هؤالء القوى، وتسد أش ها ردها أشم ها مؤصالالالالَّ ًل

 ملسو هيلع هللا ىلصالصالالاحل واالالسيعع اإلعالال ى الغساء، واإلعالالهاِى يف مايتها من االالوايب ال دع وإرهارها كما تسكاا أش ها رعالالول ن 
َص َو اْلَغَداِو، ُذَّ  َ الَ َل  ملسو هيلع هللا ىلص َاَل: َصشَّر َرُعوُل اَّللَِّ  -وََكاَن ِمَن اْلَ كَّاِينيَ - ب  اء صق ع، كما رو  اْلِعْسَ ِض ْبِن َعارِيَعَ 

َها اْلُقُشوُب، فالَقاَل َرجُ  َها اَ ْأنُيُ َوَوِجَشْت ِماالْ َاا ِبَوْجِهِ  فالَوَأظََاا َمْوِأَظعًل بَِش َغعًل، َذَرَفْت ِماالْ ، َكَأنَّ َأَش الْ وَل اَّللَِّ  لن: ََي َرعالالالالالالالالالالالالُ
! فالَقاَل:  ا َحَ شالالالالالالِ ها، َوِإصَُّ  َمْن يَِعْل ِمْاُكْم بالْعِدي »َهِذِه َمْوِأَظع ُمَود ِع  ْمِع َوالطَّاَأِع َوِإْن َأْ دًل اتالَُّقوا اَّللََّ، َوَأَشْ ُكْم ِ لمالالالالالالَّ

اَِّع اْفَُشَفاِء ِمْن بالْعِدي السَّ  اَّيِت َوعالالالالالالالُ رَيَ  اْخِت فًلا َكنِيريًلا، فالَعَشْ ُكْم ِبمالالالالالالالُ َها ِ لاالََّواِجِذ، َفمالالالالالالالَ وا َأَش الْ ِديَن اْلَمْهِديِ نَي، ُأ الالالالالالالُّ ااالالالالالالالِ
ُكْم َوُ َْداَثِت ا ُُموِرش فَِإنَّ ُكلَّ ِبْدَأع  َض َلعن   .(4)«َوِإَيَّ

كتاب الذي مجعاا ف   بعض إصتاج وإن مسكز عالالالالالالالالالالشف متمنيِ  ًل ثدارت  و حني   إذ يتقدى لقسَّاي  الكساى هبذا ال
  تعاىل، ويافع ب  املمشمني.ل مأل ن تعاىل الق وَل، و ن جيعش  أم ًل خالصًلا لوج  ناملسكز هبذا افصوص 

                                         
وقال الترمذي: "هذا  (.43(، وابن ماجه )4607داود ) (، وأبو2676(، والترمذي )17142أخرجه أحمد ) (4)

 (.5حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان )


