
 
  



 
 متهيد:
 التاريخ يف أتثريها هلا ،فريدة شخصية   لميث    رمحه للا  تيمية ابن اإلسالم شيخ   إن  

 ىختف   ال احلنبلي    املذهب يف ومنزلته ؛لوكوالس   واجلهاد والعمل العلم بني مجع إذ ؛اإلسالمي   
 ال واضح ه بعد   جاء ومن رهعاص   فيمن وأتثريه وأصوله، احلنبلي    للفقه ةممارس   أدىن له من على
 ملكاينالز   بن الدين كمال  قول لوأتم   األخرى؛ املذاهب فقهاء من جالسه فيمن حىت ر؛ينك  
 .(1) أشياء" مذهبهم يف منه استفادوا جالسوه إذا الطوائف سائر من الفقهاء "وكان فيه:

  ليصل منه،  واالستفادة اإلسالم شيخ برتاث  نيواملهتم    نيالسلفي   دائرة   األمر   هذا ىويتخط  
 مل حقًّا، ةفذ   شخصية   تيمية ابن اإلسالم شيخ ونيعد   الذين نيالغربي    املستشرقني إىل األمر
 وأنه وحاضره، اإلسالم  بداية بني وسط منطقة   يف  يقف وهو املسلمني، أمة اتريخ يف ريتكر  

 .(2)األداين على رد    أضخم صاحب
 الشرعي   العلم إىل املنتسبني بعض خروج نم   -ه كل     هذا ظهور مع- بليعج   املرء   وإن  

 أثر ا -تالمذته طبقة يف حىت- مؤثرة شخصية   يكن مل تيمية ابن أن   عنيمد   احلنبلي  املذهب و 
 إال ينكره وال - شك    بال  املوجود التيار لكن احلنبلي، املذهب يف تيار ا يشكل أو يغري   

 الورقة هذه جاءت  لذا ؛(3)فيه يذوب   أن بدون له ماملعظ    تيمية البن احملب    تيار -جاحد
 منه، احلنابلة علماء وموقف اإلسالم شيخ مكانة ببيان وذلك  الدعوى، تلك  على ردًّا العلمية

 
 (.498/ 4ينظر: ذيل طبقات احلنابلة البن رجب )( 1)
 بن تيمية:ا( وهذه حماضرة للدكتور چون هوڤر عن فلسفة 2)

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=rUVPqePz_wQ  
مؤلفات شيخ اإلسالم: كجامعة  علم ا أبن اجلامعات الغربية تعكف يف وقتنا املعاصر على تدريس 

جورج اتون، وجامعة أندايان، ومكتبة جامعة كورنيل، وجامعة نوتنغهام، وجامعة ستانفورد؛ من أجل 
 االستفادة من أطروحاته وأفكاره.

 كذا يصرح حممد عبد الواحد احلنبلي يف بعض مقاطعه، ودونك رابطها:( ه3)
https://www.youtube.com/watch?v=s2prgyanM1Q  

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=rUVPqePz_wQ
https://www.youtube.com/watch?v=s2prgyanM1Q


 االجتهاد عملية وإثراء السلف، عقيدة تثبيت يف ؛وفقه ا اعتقاد ا العلمية مدرسته ريأتث ومدى
 . الفقهية الفروع يف

  ترمجة ذكر   العلمية الورقة تلك  مقاصد من ليس أبنه التذكري   القول انفلة من يعد   وال
 ذكرها يف أطنب فقد فضائله؛ عظيم الو  مآثره مجيل تعداد الو  اإلسالم، لشيخ لةمفص  

   :مباحث ثالثة يف سيرتكز هنا الكالم فإن وعليه ،خالفه أو وافقه ممن العلماء
 احلنبلي. ذهبامل يف اإلسالم شيخ مكانة األول: املبحث
 والفقه.  املعتقد يف اإلسالم شيخ من احلنابلة علماء موقف الثاين: املبحث
 احلنبلي. املذهب يف اإلسالم شيخ ةمدرس أتثري مدى الثالث: املبحث

 احلنبلي: ذهبامل يف اإلسالم شيخ مكانة األول: املبحث
 :مطالب  ثالثة إىل اختصار ا املبحث هذا تقسيم وميكن

 العلمية:  تيمية ابن نشأة األول: املطلب
  التوفيق من له  وهتيأ ودين، وفضل علم بيت  يف أظفاره نعومة منذ تيمية ابن نشأ

  قبل األعداء   بذلك  له دشه   وقد ،حبق    اإلسالم شيخ يكون أن إىل أوصله ما واألسباب 
 :(1)نقاط يف وضعها ميكن حمطات  يف ذلك  إمجال وميكن واألحباب، األصحاب 

 احلنابلة كبار  من كان  الذيو  ،تيمية بنا اجملد بن احلليم عبد أبيه لىع العلم   درس  -
  .الشام يف وأئمتهم
  .صغره يف املشايخ كبار  جمالس إىل احلضور من أكثر بل ،هبذا يكتف   ومل -
 حترير ا ،وأكابرهم العلماء أعيان منه  يتحري   مبا أتى ةالنباه   عليه  ت وبد هغ  و نب ظهر ملا -
 . وخترجي ا وفهم ا وحفظ ا
 اجلمع يف شرع مث ة،سن   عشرة تسع   انهز وقد اإلفتاء درجة بلغ  ي أن إىل هذا لهأه   -

 وتنقيح ا تصنيف ا ،اإليه ق يسب   مل ؤلفات مب ىوأت ،أفادو  دأجاف ،الوقت ذلك  من والتصنيف
 .وحترير ا

 
 (.21-20ينظر: العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية )ص: ( 1)



 إحدى حينئذ   وله ،احلنبلي املذهب يف بوظائفه بعده س فدر   احلليم عبد والده مات  -
 يوم وحىت والبصر، السمع ءمل فكان ،أبسره العامل يف صيته وبعد أمره واشتهر سنة، وعشرون

 .هذا الناس 
   :وفقًها اعتقاًدا احلنبلي   ابملذهب اإلسالم شيخ عناية الثاين: املطلب

 الفتاوى عن فضال   ،فات مصن   بعدة احلنبلي   املذهب ابن تيمية اإلسالم شيخ خدم
 حثيث   سعي هناك بل املعاصر، وقتنا حىت هبا االنتفاع ينقطع مل واليت والرسائل، واالختيارات 

 واألخرى الفينة وبني ،نهاع  والتنقيب واملصنفات  الرسائل تلك  عن للبحث ل متواص   واجتهاد
 ويبادر العلمية، الساحة فتنشط للنور، وإخراجه لبعضها، ابكتشافه الباحثني أحد يطالعنا
   منه. نسخة ابقتناء اجلميع

 السلف: اعتقاد نشر يف اإلسالم شيخ مكانة
  اإلسالم ولشيخ ،احلنابلة ابعتقاد بعد   فيما عليه اصطلح ما هو السلف ابعتقاد واملراد

 ؛السلف ملنهج املخالفة البدع ومواجهة دعائمه، وتثبيت السلف، اعتقاد نشر يف كبرية  عناية
 املعاصر؛ وقتنا يف ونفعه بركاته إلينا صليل امتد   بل حياته، اجلانب هذا يف أتثريه يقف ومل

  النقل بني اجلمع يف أنفع السنة علماء كتب  يف نعرف "وال رضا: رشيد حممد الشيخ يقول
 عن أقول وإنين ،-تعاىل للا رمحهما- القيم وابن تيمية ابن اإلسالم شيخي كتب  من والعقل
 .(1)"الكتب هذه مبمارسة إال تفصياًل  السلف  مبذهب قليب يطمئن   مل إنين نفسي:

 السلف: اعتقاد خدمة يف املصنفة والرسائل الكتب أهم  
 طومتوس    لمطو   بني ما السلف، اعتقاد نشر يف انفعة مصنفات  اإلسالم لشيخ كان

 بعضها:  على الكالم ز سيرتك   لذا ؛حلصرها املقام سعيت   وال ر،وخمتص  
 ة:الواسطي   العقيدة -1

 للا أمساء يف السلف دمعتق   عن اإلسالم  شيخ  فيها أابن اليت رةاملختص   العقيدة تلك 
 ،بسببها وأوذي ذلك، بيان يف فأجاد اآلخر، واليوم ابهلل اإلميان يف وكالمهم وصفاته،

 
 (. 211/ 1تفسري املنار )( 1)



 "قد :مرات   -املناظرات  تلك  بعض يف- هلم  قوله من فكان واملناظرات؛ اجملالس له قدت وع  
  من أحد   عن واحد حبرف   جاء فإن سنني، ثالث  منها شيء يف  خالفين من  كل    أمهلت  
  القرن القرون خي » قال: حيث وسلم عليه للا صلى النيب عليها أثىن اليت- الثالثة القرون
 عن أرجع فأان ،ذكرته ما خيالف -(1) «يلوهنم الذين مث يلوهنم، الذين مث فيه، بعثت   الذي
 احلنفية، من ؛ذكرته ما توافق الثالثة القرون عن الطوائف مجيع بنقول   آيت أن وعلي   ،ذلك 

 عن فعجزوا ،(2) وغريهم" والصوفية، احلديث، وأهل واألشعرية، واحلنبلية، والشافعية، واملالكية،
 وأهله. احلق   به تعاىل للا توثب   ذلك،
 احلموية:  العقيدة -2

 السنة أهل ملعتقد بياان   فجاءت  جاءه؛ لسؤال جوااب   اإلسالم شيخ فهاصن   رسالة وهي
 على والرد الباب، هذا يف األئمة أقوال  نقل يف استفاضف الباري، صفات  ابب  يف اجلماعة

 ابب يف القبلة أهل أصناف ببيان ختمه مث األشعرية، متأخري من هفي للسلف املخالفني
 الصفات.

 : التدمرية  الرسالة -3
  منه عمس   ما مضمون عن لسؤال جواب  وأهنا هلا؛ أتليفه سبب اأوهل يف اإلسالم  شيخ بني

 إىل احلاجة ملسيس ؛والقدر الشرع ويف والصفات، التوحيد يف الكالم من اجملالس، بعض يف
 .(3)فيهما االضطراب  وكثرة األصلني، هذين حتقيق

 عظيمني: أصلني على الصفات  ابب   فيه وبىن
 .(4)بعض يف كالقول  الصفات  بعض يف القول األول:

 
 ( من حديث عبد للا بن مسعود رضي للا عنه.2533(، ومسلم )2652خرجه البخاري )( أ1)
 (.169/ 3الفتاوى )جمموع ( 2)
 (. 3التدمرية: حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني القدر والشرع )ص: ( 3)
يف مركز سل ف ورقة علمية شرح  هلذه القاعدة بعنوان: "قاعدة: القول يف بعض صفات للا تعاىل  ( 4)

 كالقول يف بعضها اآلخر.. شرح وحتليل"، ودونك رابطها:
https://salafcenter.org/2492/ 

https://salafcenter.org/2492/


 .(1)الذات  يف كالقول  الصفات  يف القول والثاين:
 عليه اصطلح الذي السلف، معتقد نشر يف اإلسالم شيخ رسائل فيض   من غيض   وهذا

 ظهرت أن إىل احلاضر، وقتنا إىل احلال عليه استمر   ذيال   وهو ،احلنابلة مبعتقد بعد فيما
 تفصيال   عليه رددان قد ابطل   عاءاد    وهو التفويض، هو أمحد اإلمام مذهب أن عيتد   طائفة

 .(2)علمية ورقة يف
 :هاأه  ف احلنبلي الفقه خدمة يف فةاملصن   الكتبوأما 

 الفقه:  أصول دةمسو    تكملة -1
 بدأها حيث الفقه، أصول يف دةاملسو   فوضعوا ،احلنبلي املذهب أبصول تيمية آل اعتىن

  ابن اإلسالم شيخ حفيده أكمله مث احلليم، عبد الشيخ ولده تبعه مث الدين، جمد اجلد الشيخ
 .(3) تيمية

 احلنبلي: الفقه يف العمدة كتاب  شرح -2
 فيه جرى العبارة، سهل كتاب   رمحه للا قدامة  البن احلنبلي الفقه يف العمدة كتاب و 

  من حبديث الباب  يصدر أنه فيه وطريقته للمبتدئني، ليصلح اختاره؛ واحد قول على مصنفه
 ذلك من مستنبطة  وجدهتا النظر قتدق   إذا ما الفقهية الفروع من عقبه يذكر مث الصحاح،
 احلديث.
  وصفه: يف بدران ابن يقول املذهب؛ طريقة على يتيمة ابن اإلسالم شيخ شرحه وقد

 وحاله الدليل، حلل وكساه صنوفه، اإلجادة اس بل من  عليه وأفرغ املعروفة، مبسالكه نه"فزي  

 
يف مركز سلف ورقة علمية شرح هلذه القاعدة بعنوان: قاعدة: القول يف صفات للا تعاىل كالقول يف  ( 1)

 الذات: "دراسة وحتليل"، وإليك رابطها:
https://salafcenter.org/2356/  

مركز سلف ورقة علمية بعنوان: "براءة  اإلمام  أمحد  م ن الت فويض وكشــف دعـــوى احلنابلة اجلدد"، ( يف 2)
 ودونك رابطها:

https://salafcenter.org/2715/ 
 (.465املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد البن بدران )ص: ( 3)

https://salafcenter.org/2356/


 يف ويقع الكتاب، هذا من جزء طبع وقد .(1)"واإلنصاف  ابحلق   وزينه اخلالف، جواهر حبلي
 .(2) واحلج والصيام والصالة الطهارة كتب:  تضمنت أجزاء، مخسة

 :احلج   مناسك -3
  :والعمرة احلج أحكام فيهما تناول ،(3) منسكني تيمية ابن اإلسالم شيخ صنف

  اتبعه من   األحكام يف دوقل   كثرية،  أدعية فيه وذكر عمره، أوائل يف كتبه  منسك  أحدمها:
 .نفسه عن هو قال كما  ،العلماء من قبله كان  نمم  

 خمتصر ا وسلم عليه للا صلى للا رسول سنة من له تبني   ما فيه بكت    منسك  والثاين:
 . (4) مبين ا

 : املذهب  يف املعتمد معرفة يف اإلسالم شيخ أقوال  أتثي الثالث:املطلب 
 ونيقر   احلنبلي املذهب علماء   فأضحى العقيدة، جانب يف الزمام اإلسالم لشيخ مسل    لقد

 البهويت منصور  الشيخ يقول؛ البدع يف الوقوع من ويربئونه  أمحد، مذهب وأتصيل ابلفضل  له
 وخاض ،مبحن حنوامت   بعدهم، فمن معاصريه من األعالم عليه أثىن ،مفرد ا إمام ا "كان :عنه
ا، أقوام فيه  السلف مذهب حيرج   وكان بريء، ذلك  من وهو والتجسيم، للبدع ونسبوه حسد 

 .(5)بنصره" عليهم للا وأيده كان،  ما أمره من فكان مني،املتكل    مذهب على
 املذهب يف اخاصًّ  اطابع   هلا فإن   وفتاويه فاته ومصن   اإلسالم  شيخ اختيارات   عن وأما
 م،بعده جاء من و  ،اإلسالم شيخ  يد على تتلمذ ممن األصحاب  جل   هبا اهتم حيث ؛الفقهي

 االختيارات هذه عن ثناليحد   -املرداوي الدين عالء أعين:- املذهب ملنق  ح   اجملال ح  لنفس  و 
 ميكنو  واستقراره، احلنبلي الفقه يف أتثري من هلا وما مقدارها لمنعل والفتاوى، واملصنفات 

 نقاط:  يف كالمه  إمجال
 

 .(431املرجع السابق )ص: ( 1)
 بعة دار عامل الفوائد. ( ط2)
 (.98/ 26جمموع الفتاوى )( قد بني شيخ اإلسالم ذلك يف 3)
 وهذا املنسك الثاين مطبوع متداول، وشرحه مجع من العلماء، منهم الدكتور عبد الكرمي اخلضري.( 4)
 (. 20/ 1كشاف القناع عن منت اإلقناع )(  5)



 اللحام بنا الدين عالء القاضي مجع- اإلسالم شيخ اختيارات  املرداوي جعل األوىل:
 اجلليل كتابه يف موارده ضمن وفتاويه غريه جماميعو  وفتاويه جماميعه من  ومجلة -(1)البعلي

 املعتمد معرفة يف عليها لاملعو   الكتب أحد هوو ، (2)اخلالف" من الراجح معرفة يف "اإلنصاف
 . (3)أمحد اإلمام مذهب يف

 املذهب علماء أقوال زمرة ضمن تيمية ابن اإلسالم شيخ أقوال املرداوي وضع الثانية:
 فيه خمتلف ا الرتجيح كان  إذا فيما املذهب، يف داملعتم   معرفة على كم اح   جعلهم الذين احلنبلي

 دواومه   ،املتقدمني كالم  بواهذ   أبهنم ذلك ل ال  معل    ؛املأخذ متجاذبة مسائل يف األصحاب  بني
 .(4) بيقني املذهب قواعد

 قدامة ابن- الشيخان عليه اتفق  ما هو الغالب يف املذهب أن املرداوي ر يقر   الثالثة:
 فإن الشيخان اختلف فإن اختياريه، أحد يف اآلخر  أحدمها وافق أو ،-تيمية ابن واجملد

 فاملذهب أحدمها يوافقه مل وإن ،تيمية ابن اإلسالم شيخ أو  رجب ابن وافقه من مع املذهب
 .(5)قدامة ابن قاله ما

 املذهب معرفة عن سئل عندما تيمية ابن اإلسالم  شيخ جلواب  املرداوي موافقة الرابعة:
 . (6)وغريها واهلداية واخلالصة والرعاية واملقنع واحملرر الكايف يف مطلق   فيها اخلالف   مسائل   يف

  يف اكبري    وزان   وترجيحاته اإلسالم شيخ ألقوال   أن   حةواض   داللة   يعطينا سبق  ما مجيع  
 عاء:االد    على الرد    غ  أبل هذا ويف وفاته، بعد أو حياته  يف سواء ،فيه واملعتمد احلنبلي   املذهب

 الدعوى هذه موضع   فأين ،(7)حياته" آخر يف حىت قوية   مدرسة تعد مل تيمية ابن مدرسة "أبن
 

 يستوعب اختيارات شيخ اإلسالم".يقول عنها املرداوي: "إنه مل ( 1)
 (. 14/ 1اإلنصاف للمرداوي )( 2)
 (.2/ 1اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل للحجاوي )( ينظر: 3)
 (.17/ 1اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )( 4)
 ملرجع السابق.( ا5)
 (.18/ 1ملرجع السابق )( ا6)
 ض مقاطعه، ودونك رابطها:من دعاوى حممد عبد الواحد احلنبلي يف بع( 7)

https://www.youtube.com/watch?v=s2prgyanM1Q  

https://www.youtube.com/watch?v=s2prgyanM1Q


 أقواله ذكر من األصحاب  كثاراستو  احلنبلي، املذهب يف الرتجيح يف أقواله اعتماد من
 املذهب؟! يف للمعتمد خمالفة كانت  ولو حىت واختياراته
 : والفقه املعتقد يف اإلسالم شيخ من احلنابلة علماء موقف  الثاين: املبحث
 بعدهم جاء من وكذا ،اإلسالم شيخ   عاصروا ممن- احلنبلي   املذهب فقهاء   جرى لقد

  همب  كتـ  و  ابختياراته، واالحتفاء آرائه واعتبار اإلسالم شيخ تعظيم على -هذا الناس  يوم حىت
 : مطلبني إىل املبحث هذا تقسيم وميكن ،حماسنه وذكر عليه ابلثناء مشحونة بذلك، طافحة

 عتقد:امل يف اإلسالم شيخ من احلنابلة  لماءع   موقف  ل:األو   املطلب
  ملعتقد نشرهو  تيمية ابن قيام بعد العقدية   ةالساح   عليه تكان  ما املقريزي لنا حيوض   
 ملذهب لالنتصار يهتصد    بعد األمر إليه آل ما و  ،-احلنابلة معتقد هو الذي- السلف
 الرافضة، وعلى ،عليهم ابلنكري هوصدع األشاعرة، مذهب على الرد   يف تهبالغمو  ،السلف
 برأيه، ل ويعم   أقواله على لو   ويع به ييقتد   فريق فريقان، فيه الناس  فافرتق الصوفية، وعلى
 زريوي   ،لهويضل    عهيبد    وفريق ،اإلسالمية ةاملل   أهل اظحف   أجل   من و  اإلسالم شيخ   أنه ويرى
  .(1)سلف فيه له ما منها مسائل عليه وينتقد الصفات، إبثباته عليه

 شيخ أن احلنبلي   املذهب علماء من أحد عيد   مل هفإن   شأنه يف االفرتاق هذا وجود   ومع
 يف منهم صنف نم   إن   بل دع،ابلب   جاء أنه أو أمحد،  اإلمام معتقد   خالف   تيمية  ابن اإلسالم
 واآلايت والصفات األمساء أتويل يف الثقات  أقاويل" كتابه:  يف الكرمي مرعيك- املعتقد

 األثرية" األسرار وسواطع البهية األنوار "لوامع كتابه  يف السفاريينو  "،واملشتبهات  احملكمات 
  بل ،رهويقر    يقوله  فيما هنو ينتقد وال تيمية، ابن اإلسالم شيخ عن النقل من ونيكثر  -اوغريمه

 .لرأيه ويذعنون له مونيسل   

 
وينقل عن الذهيب أنه كان يقول عنه يف حياته: "فرت سوقه"! ومل يبني   موضع النقل وال سياقه، وقد  

 أجده، فلينظر أين قاله! وما سياق الكالم!.حبثت عنه يف مظان كالم الذهيب فلم 
 (.193-192/ 4املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر للمقريزي ) (1)



  مفلح كابن- املعتمد  معرفة يف التعويل   عليهم الذين املذهب فقهاء من املتأخرين أن   ومع
  معتقد  على ثنوني   أهنم إال  العقيدة، يف مصنفات  هلم ليس -والبهويت واحلجاوي واملرداوي

 .عليه  البهويت ثناء  موتقد   ،البدع من يربئونهو  الشيخ
 :فقهال يف اإلسالم شيخ من  احلنابلة علماء   ف موق   :ثاينال املطلب

  وابن  مفلح كابن  المذتهت من  ابتداء  - مصنفاهتم يف احلنبلي باملذه   فقهاء درج لقد
 البهويت، منصورو  الكرمي مرعيو  حلجاويا مث واملرداوي، رجب كابن  بعدهم جاء ومن القيم،

 شيخ اختيارات  ذكر من اإلكثار على -وغريهم النجدي وعثمان كاخللويت  احلواشي وأصحاب 
 أن على واحاصطل   نراهم ولذلك ؛ احلنبلي املذهب يف مدللمعت   خمالفة   كانت  ولو اإلسالم،

 على طلقي   السابق يف كان  وقد  تيمية، ابن اإلسالم شيخ إىل ينصرف أطلق إذا "الشيخ" لفظ
 "شيخنا"، :ويقول إال الفروع يف مفلح ابن اإلمام يذكره الو  ،(1)املقدسي قدامة ابن اإلمام
 "اإلقناع" كتابه  مقدمة يف حفصر   احلجاوي جاء أن إىل ،"الدين تقي الشيخـ"ب املرداوي ويلقبه

 شيخ :هو "الشيخ" بلفظ مراده أبن -احلنبلي املذهب يف نو تامل أوسع من يعد   والذي-
 يف و  ،(3)السفاريين فعل وكذلك  ،(2) بعده جاء ممن طريقته سلك  من  وتبعه تيمية، ابن  اإلسالم

 احرتام ا املذهب، علماء   عند  جليلة   مكانة من اإلسالم  شيخ أهتبو   ما على األدلة  أكرب هذا
   .بعلمه اهتمام او  وإجالال  
 إن بل واختياراته، آرائه يف اإلسالم شيخ خيالفون ال املذهب فقهاء أن متقد   ما يعين وال

 ءآرا بعض بني املخالفة ووقوع منها، لإلفادة واختياراته آراءه يذكرون أهنم إيضاح هو املراد
 شيخ قدر  من صونينتق   أهنم  حبال   يعين ال املذهب ريمتأخ    عند واملعتمد  اإلسالم شيخ

 قدامة ابن خالفوا قد احلنبلي املذهب فقهاء ريمتأخ    أن ترى أال فيه؛  حونيقد   أو  اإلسالم
 إن   حىت ؟!انتقاص ا هذا يعد   وال ترجيحاهتم بعض يف وغريهم يعلى أابو  تيمية ابن اجملدو 

 
 (.410ينظر: املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد البن بدران )ص: ( 1)
/ 1(، وغاية املنتهى يف مجع اإلقناع واملنتهى ملرعي الكرمي )3-2/ 1نظر: اإلقناع للحجاوي )( ي2)

49). 
 (. 28/ 1( لوامع األنوار البهية )3)



 املعتمد حترير يف مواختياراهت االعتماد عليهم  نم   ترجيحات   بعض   فواخال   قد املذهب يمتأخر 
 رهمآاث إلغاء عىد  ي   أن ميكن وال انتقاص ا، ذلك  عد  ي   ومل -واملرداوي رجب وابن مفلح ابنك-

 بذلك. العلمية
 فقونمت   وعلماءها األربعة املذاهب فقهاء   فإن   احلنبلي، ابملذهب خاصًّا شأان   هذا ليسو 
 آاثره من احلط   أو العامل جهود إلغاء   ابلضرورة عينت   ال االختيارات  بعض يف املخالفة   أن   على

 الكاساين الدين وعالء الطحاوي جعفر أيب اختيارات  مع احلنفية فقهاء صنيع   لوأتم   ،العلمية
  وتعامل وغريمها، العريب ابن والقاضي الرب عبد ابن اختيارات  مع املالكية فقهاء وفعل وغريمها،

 وغريمها. الرفعة وابن النووي اختيارات  مع الشافعية فقهاء
 ةوشد   آرائه واعتبار اإلسالم، لشيخ املذهب فقهاء إجالل على الدالئل أكرب من إن   بل

 غري   يقع ال دفعة   الثالث   الطالق ن  أب أفىت ملا أنه :احلنبلي املذهب فقهاء يف العلمي أتثريه
 نج  س  و  شديد، إيذاء   الفتوى هذه بسبب له وقعو  وانتقدوه، العلماء عليه هاج واحدة  

 الكرمي مرعي الشيخ فإن   ذلك  ومع األربعة، املذاهب فقهاء قرره ما فيها ملخالفته ؛حنوامت  
  .(1) فيها اإلسالم شيخ تقليد  جبواز يقول

  الدين تقي مع -العجمي ابن بسبط املشهور- احلليب الدين برهان الشيخ فعل  ما لوأتم  
 وسع ما حلب احلصين التقي دخل ملا إنهف ،تيمية ابن اإلسالم شيخ على حيط   كانو  احلصين
 مسل   مث انتبه، حىت فجلس الشرفية، ابملدرسة انئم ا فوجده إليه، اجمليء إال الدين برهان الشيخ

 كشيوخ   إن   له: فقال اهم،فسم   شيوخه  عن سأله مث احلصين، التقي   ك لعل   له: فقال عليه
 فما عليه؟! أنت حتط   ابلك فما ،عنه أخذ من عبيد أو تيمية، ابن عبيد يتهمس   الذين
  .(2)عليه يرد  أن  جيسر ومل ،رف وانص   نعله ذأخ   أن إال  احلصينالتقي   وسع

 
 (.565/ 2( غاية املنتهى يف مجع اإلقناع واملنتهى )1)
(، والبدر الطالع مبحاسن من بعد 145/ 1ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي )( 2)

 (.30/ 1القرن السابع للشوكاين )



 رهقر   ما بعض يف اإلسالم شيخ خمالفة أن   علمي   وبه العلماء، عند اإلسالم شيخ قدر فهذا
 اختياراته اعتبار عدم وال ،املذهب يف أتثريه بطالن   تعين وال إمامته، يف تقدح ال اختاره أو

 االجتهاد. رتبة بلغ ملن والرتجيح واالستفادة للنظر
 احلنبلي: املذهب يف اإلسالم شيخ ةمدرس  أتثي مدى الثالث: املبحث
  شيخ آاثر من أثر   هو إمنا املتأخرين عند الواقع احلنبلي   املذهب استقرار :يقال   أن ديبع   ال

 تالميذه وتالميذ الشيخ تالمذة عن منقول  جله إذ الصاحلة؛ مثاره من  ومثرة تيمية ابن  اإلسالم
 أييت: فيما ذلك  وبيان ،دربه على سار ومن ميهومعظ   

  :اإلسالم شيخ تالميذ األوىل: الطبقة
 -املثال سبيل على- أجلهم ومن األفذاذ، العلماء من مجاعة   اإلسالم شيخ على تتلمذ

  :جليالن عاملان
  :هـ(751 )ت القيم ابن اإلمام -

  تيمية ابن هشيخ   درب  على سار ،(1) النظري قليل عاملـ ا رمحه للا  القيم  ابن اإلمام  كان  وقد
 املاتعة، املصنفات  ذلك  يف فوصن   له، املخالفني على والرد    السلف، مذهب عن الدفاع يف

 الرد يف املرسلة الصواعق"و ،"واجلهمية املعطلة حرب  على اإلسالمية اجليوش اجتماع" ومنها:
 أهل على والرد السلف معتقد ترسيخ يف هدهج   ز ترك   وهكذا .وغريمها ،"واملعطلة اجلهمية على
 خيرج ال رأيناه واجلماعة؛ السنة أهل بني فيه خالف ال االجتاه هذا كان  وملا .واألهواء البدع
 هذا ويف احلنابلة، ومعتقد سلفال منهج عن خيرج مل احلقيقة هو يف و  اإلسالم، شيخ  أقوال عن
 .(2) خيالفه وال تيمية ابن شيخه يف ذائب القيم ابن أن دعوى صاحب على رد  

 
 (.524/ 18ينظر: البداية والنهاية )( 1)
 رابط بعض كالمه: ودونك د حممد عبد الواحد، يرد   كذا ( ه2)

https://www.youtube.com/watch?v=s2prgyanM1Q 

https://www.youtube.com/watch?v=s2prgyanM1Q


  إال املناقب من الدين تقي للشيخ يكن مل وول  " بقوله: حجر ابن احلافظ امتدحه وقد
 اليت السارة النافعة التصانيف صاحب اجلوزية، قيم بنا الدين مشس الشيخ الشهري تلميذه

 .(1) "منزلته عظيم على الداللة يف غاية لكان ؛واملخالف املوافق هبا انتفع

  هـ(:763 )ت: مفلح ابن اإلمام -
  واستفرغ  جهده زوترك   أمحد، اإلمام مذهبمعرفة  يف غاية   رمحه للا مفلح ابن اإلمام كان

  ونقل هعند حضر قدو  ،تيمية ابن شيخه ابختيارات  واالهتمام احلنبلي   الفقه نشر يف هوسع  
 الناس أخرب   وكان مفلح"، أنت مفلح، ابن أنت "ما اإلسالم: شيخ له يقول وكان كثري ا،  عنه

 القيم: ابن وقال ،(2)ذلك  يف يراجعه كان  القيم ابن إن حىت واختياراته، اإلسالم شيخ مبسائل
 .(3)العشرين" حنو وعمره هذا، مفلح ابن من أمحد اإلمام مبذهب أعلم الفلك  ةقب   حتت "ما

  عن منقول هو  إمنا املعتمد الراجح وبيان املذهب تقرير يف  ريناملتأخ    اعتماد   عليه ما وجل  
 شيخ تلميذ مفلح وابن  ،-(4) "تصحيح الفروع" يف املرداوي قال  كما- مفلح  البن "الفروع"

 الطيبة.  آاثره من وأثر اإلسالم
 اإلسالم: شيخ تالمذة تالميذ التالية: الطبقة

 )ت رجب ابن الرمحن عبد الدين زين احلافظ الطبقة تلك علماء أبرز ومن
 هـ(:795

  القيم، ابن وتلميذه تيمية  ابن اإلسالم  بشيخ بني املعج   من للارمحه  رجب ابن وكان
  من مجلة   عليهما نقمها اليت وغريها العقائد يف العلمية املسائل من قااله ما أكثر يف ووافقهما

 ما على- وتلميذه تيمية ابن حسد   حيملهم كان  الذين  املتعصبني غالة أو املقلدين، جهلة

 
 (.15تقريظ البن حجر على الرد الوافر )ص:  ( 1)
 (.519/ 2املقصد األرشد البن مفلح احلفيد ) ينظر: (2)
 (.1092/ 3رجع السابق )املينظر: ( 3)
 .مطبوع مع الفروع( -4/ 1تصحيح الفروع للمرداوي )( 4)



 على -احلق   كلمة  إعالء سبيل يف اجلهاد يف ْدقوالص   والتوفيق الغزير العلم من للا وهبهما
 .(1) تيمية ابن اإلمام من النيل

  تيميًّا كان  تيمية؛ ابن من اموقف   رجب بنال أن   وجد عالتوس   مع هأن   بعضهم: عىاد   وقد  
 حجر ابن احلافظ قاله ما إىل هبذا يشري وهو ،(2) بعضهم يقول هكذا ون،التيمي   فنافره تركه مث

 فلم ،ونالتيمي   فنافره ،ذلك  عن الرجوع   أظهر مث تيمية، ابن مبقاالت  إفتاؤه عليه ونقم " فيه:
 .(3)"أبخرة اإلفتاء ترك قد وكان هؤالء، مع  وال هؤالء مع يكن

 هذا كالمه  يف حجر ابن نوقش وقد الصحة؛ عن عارية الدليل، من مفرغة دعوى وهي
 :(4) وجوه عدة من

  شاهد أكرب   وفاته حني إىل ألقواله واتباع ه تيمية  البن رجب ابن احلافظ ةمواال أن أوهلا:
 بعض يف له خمالفته ذلك  يضر   وال ذلك، عن رجوعه وعدم اتباعه، على استمراره على

 اجملتهد. شأن فهذا املسائل،
  فيه  يذكر  ومل ،(5) الكامنة" "الدرر كتابه  يف رجب البن ترمجة  ذكر حجر ابن   أن اثنيها:

  .الرجوع إظهار
  قدف كثر؛  وهم رجب، ابن للحافظ ترجم من لذكره صحيح ا الرجوع هذا كان  لو اثلثها:

 يف والس يوطي ،(6)"األحلاظ حلظ" يف املكي فهد كابن   واملؤرخني:  العلماء من واحد  غري   ترمجه
 "البدر يف والش وكاين ،(8)"احلنابلة طبقات  "خمتصر يف الشطي وابن ،(7)"احلفاظ طبقات  "ذيل

 
 (. 1204/ 3تسهيل السابلة ملريد معرفة احلنابلة للشيخ صاحل بن عبد العزيز احلنبلي )ينظر: ( 1)
 حممد عبد الواحد احلنبلي، ودونك مقطع ا فيه كالمه:( هكذا يدعي 2)

https://www.youtube.com/ watch?v=s2prgyanM1Q 
 (. 460/ 1إنباء الغمر أببناء العمر )( 3)
 (.1204/ 3تسهيل السابلة ملريد معرفة احلنابلة )ينظر: ( 4)
 (.109-108/ 3( الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة )5)
 (.118حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ )ص: ( 6)
 .(243( ذيل طبقات احلفاظ )ص: 7)
 (. 71تصر طبقات احلنابلة )ص: ( خم8)

https://www.youtube.com/%20watch?v=s2prgyanM1Q


 مث ،ثبوته عدم على قرينة يعد   الرجوع هلذا ذكرهم عدمو  متداولة، مطبوعة وكلها ،(1)الطالع"
 .اجملافاة هذه وال الرجوع هذا فيها نرى ال -واملتداولة املطبوعة- رجب ابن احلافظ كتب  إن  

 الشيخ: ميعظ    ممن بعدهم جاء من طبقة التالية: الطبقة
 هـ(: 855 )ت املرداوي العالء الطبقة هذه يف العلماء أشهر  من وكان
 عليه جرى والذي املذهب، شيخ   رمحه للا املرداوي العالء سليمان بن علي الفقيه يعد  
 وحضر به، وانتفع قندس  ابن الزم فقد أمحد، اإلمام مذهب يف املعتمد حترير يف التعويل
  من الراجح معرفة يف "اإلنصاف النافعة: تصانيفه ومن عنه، وانب مفلح ابن الربهان دروس 

 مث تصنيفه، يف وتعب فيه  عوتوس   قدامة، البن "املقنع" ملنت تصحيح ا عمله ،اخلالف"
 املنتقى الدرر" كذلك:  لهو  "،املقنع أحكام حترير يف املشبع التنقيح" مساه جملد يف اختصره
 واختصر ،"مفلح البن الفروع يف املطلق اخلالف من الراجح معرفة يف اجملموع واجلوهر

 . (2)املذهب يف اجلليلة النافعة املصنفات  من ذلك  وغري ،عليها زايدة مع "الفروع"
  إال "اإلنصاف" كتابه  يف مسألة جتد تكاد ال ،تيمية ابن اإلسالم لشيخ م امعظ    وكان

 يف للرتجيح معيار ا وجعله اإلسالم شيخ بكالم صنيعه متقد   وقد اإلسالم، شيخ اختيار ويذكر
 املذهب.

 اعتماده:  على املذهب استقر    من طبقة التالية: الطبقة
  أجالء: علماء ثالثة الطبقة تلك  يف العلماء أبرز من وكان

 هـ(:968 )ت اوياحلج   أمحد  بن موسى النجا أبو األول:
 كتاب  أتليفه من ،هبا اإلسالم وشيخ   بدمشق، احلنابلة مفيت   رمحه للا احلجاوي وكان

 حترير يف مثله اف  مؤل   أحد فيؤل    مل أمحد، اإلمام مذهب من الصحيح فيه جر د "،اإلقناع"
  حيهومنق    املذهب ريحمر    من قبله من على تصنيفه يف داعتم   وقد ،(3)املسائل وكثرة النقول

 
 .(328/ 1( البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع )1)
 (.739/ 2)حملمد بن عبد للا بن محيد السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة ينظر: ( 2)
 (.472/ 10شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد )ينظر: ( 3)



 غالب ا جمرد ا تطويله لعدم واختصارها؛ هنقول   حترير يف رمحه للا داجته   وقد املرداوي، كالعالء
 .(1)كاملرداوي  الرتجيح أهل رجحه ما وهو ؛واحد قول على مقتصر ا وتعليله، دليله عن

ه يف كتابه "اإلقناع"  قد أكثر من النقل عنكان لشيخ اإلسالم عنده مكانة كربى؛ فلو 
وكان يلقبه وحرص على بيان اختياراته حىت ولو كانت خمالفة للمعتمد عند املتأخرين، 

بن اأبو العباس أمحد  ،حبر العلوم ،شيخ اإلسالم :ابلشيخ ومرادي" :يقول حيث ابلشيخ،
 .(2) "تيمية

 هـ(:972 )ت النجار اببن الشهي الفتوحي  أمحد بن حممد الدين تقي الثاين:
 من مجاعة وعن والده، عن العلم أخذ ،مصر يف احلنابلة شيخ رمحه للا  الفتوحي وكان

 الناس وأمجع مذهبه، يف الرائسة إليه انتهت حىت العلوم، يف روتبح   املخالفة، املذاهب أرابب 
 إىل رحل وقد ،(3)مصر من أمحد اإلمام فقه   بذلك  مات تعاىل للا رمحة إىل انتقل إذا أنه

  من الراجح على مسائله حرر أن بعد مصر إىل عاد مث "املنتهى"، كتابه  هبا فألف الشام
 ثالث يف مفيد ا شرح ا شرحه مث عليه، واقتصروا عصره، يف الطلبة عامة به واشتغل املذهب،
 كان  فقد وابجلملة مفلح، البن "الفروع" كتاب   من فيه استمداده وغالب ضخام، جملدات 
، ويف اعتماد الفتوحي على كتاب "الفروع" داللة واضحة على أتثره (4)املذهب علم يف منفرد ا

 مبدرسة شيخ اإلسالم وتلميذه ابن مفلح. 
كتاب املرداوي يف أصول الفقه: "التحرير"، ومساه: "الكوكب اختصار على  لفتوحي لو 
من   "شرح الكوكب املنري"، والذي يعد  "، مث شرح املختصر يف كتابه: ، أو خمتصر التحريراملنري
وقد اعتىن فيه بذكر اختيارات شيخ اإلسالم ابن كتب األصول يف املذهب احلنبلي؛   أهم  

 .(5)تيمية األصولية، وكان يلقبه ابلشيخ تقي الدين

 
 (.2/ 1( ينظر: اإلقناع للحجاوي )1)
 (.3-2/ 1( اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل )2)
 (.571/ 10شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )ينظر: ( 3)
 (.440اإلمام أمحد البن بدران )ص: املدخل إىل مذهب ( 4)
 . (88، 81، 62/ 1نظر على سبيل املثال: شرح الكوكب املنري )( ي5)



 هـ(:1051 )ت ياحلنبل البهويت يونس  بن منصور الثالث:
  الذائع  هبا، علمائهم وخامتة مبصر، احلنابلة شيخ رمحه للا البهويت منصور الشيخ وكان
 حترير يف أوقاته اصارف   ،الدينية العلوم يف ار  متبح    اورع   عامال   عاملا كان  ،الشهرة البالغ الصيت،
 ؛عنه للا يرض أمحد ماماإل مذهب أخذ جلأل اآلفاق  من ليهإ الناس  ورحل ،الفقهية املسائل

 إليه انتهى ممن وكان ،احلنابلة من املتأخرين من كثري  عن أخذ وقد ،ابلفقه عصره يف انفرد نهإف
 موسى للشرف اإلقناع  شرح القناع "كشاف النافعة: مصنفاته أشهر ومن والفتوى، التدريس
  املستقنع زاد و"شرح ،"الفتوحي الدين لتقي املنتهى شرح يف النهى أويل و"دقائق ،"احلجاوي

 حممد للشيخ املفردات  شرح يف الشافيات  الشفاء و"منح املربع"، "الروض :مساه "للحجاوي
 .(1)وغريها ،"املقدسي علي

 يف عليه املعول وصار رين،املتأخ    عند املذهب استقر   البهويت منصور الشيخ ومبصنفات 
 آاثر من أثر احلقيقة يف ومها املنتهى، وشرح الكشاف كتابيه:  من -غالب ا- املعتمد بيان

 وابن القيم كابن- وتصحيحاهتم واختياراهتم تالمذته مثار من ومثرة اإلسالم، شيخ مدرسة
  وحيتفي اإلسالم شيخ يعظم ممن -واملرداوي رجب كابن- بعدهم جاء من كذاو  -مفلح

 البهويت منصور الشيخ جاء مث والفتوحي، احلجاوي هذا على اتبعهم  مث وأقواله، ابختياراته
  ح ا.ومنق    جامع ا
 املذهب على أتثريها ةوشد   اإلسالم، شيخ مدرسة قوة على دليل أكرب كله  هذا يفو 

ْخو ان ن ا ل ن ا اْغف رْ  }ر بـ ن ا إثباته، املطلوب  وهو ،واستقراره احلنبلي إْل مي ان   س بـ ق وان   ال ذ ين   و إل    و ال   اب 
يم { ر ء وف   إ ن ك   ر بـ ن ا آم ن وا ل ل ذ ين   غ الًّ  قـ ل وب ن ا يف   جت ْع لْ   وحده، احلمد وهلل ،[10 ]احلشر: ر ح 

 هبديه. اهتدى ومن وصحبه آله وعلى ،حممد سيدان على وابرك وسلم للا وصلى

 
 (.426/ 4خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر حملمد أمني احمليب )ينظر: ( 1)


