


  



 
 
 



  

 
 
 

 

 م 1031ـ  ه 3411 األوىلالطبعة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الطبعة الثانية
 

 

 

ـــز  10 ـــ  زي    ـــ ا زانعة ـــ  عملن ـــل زيز ع  ش عب

 زحلـــــا زي،ـــــ  ن ا  لعنـــــ    ـــــا زيةـــــ ه    

ـــــــــــــــــــــ       001    01 14608178تلملف

ــــــــــــــــــــــ       001    01 14634703ف

 000  03071167107حمـمـــــــــــــــــــ     

 000  03337007070   خل ـــــــ  زيزمـــــــ  

alyousr@gmail.com Email: 

 رقم اإليداع 

4444/2102 

 الترقيم الدولي
 

 

 عضوووو ات ووو د
 الن شوووووووووووووري 
 المصووووووووووريي 

 

 دار الكتب املصرية

فورسة أثياء اليشر إعداد إدارة الشئون الفيية
 

 إبراهيه، حمند يسري

 مكاىة آل البيت عيد األئنة األربعة

 تأليف حمند يسري إبراهيه

 و.2102القاهرة: دار اليسر 

 سه.21× سه 04ص، 61

 9789775012057تدمك 

 أهل بيت الرسول -0

 العيوان  -أ   

                                                                      239.8 
 
 دار الّضز للهشز َالتُسِع غري مضئُلة عو آراء املؤلف َأفكارٍ َإمنا ِعّبز الكتاب عو آراء مؤلفٌ. 

أَ  أَ إلّكرتَنّةة  ميهع نضخ أَ اصتعنال أٓ جشء مو يذا الكتاب بأِةة َصةّلة ويةُِزِة   

 ُ ز الفُوةةُغزاو َالتضةةعّك علةةة أوةةزرة أَ أ ةةزا   ِمّكانّكّةةةو َِشةةنك الةةو التيةة

فظ املعلُمةا  َاصةرتجاعًاو   حمبا و الو  اصتخدم أِة َصّلة نشز أخزىو مضغُرة أَ

 دَى إاى خطْ مو الهاوز.

 عند األئمة األربعة



 
 
 

 

 



  

 

 1121224704810ف:     1121224719269ت: 

 11210162276218: حمنول

 11210008116161: خدمة العنالء

E-mail: alyousr@gmail.com 



 
 
 

 



  

 



  
4 

 

F 

 
 

احلؿد هلل رب افعودغ: أـرمـو بخر ديـ، واصطػك فـو خوتَؿ 

افـبقغ وإموَم ادرشؾغ، وأكزل إفقـو افؼرآَن افؽريؿ، وافذـَر احلؽقؿ، 

وبقَّـف بسـٍي مطفرٍة، وظـ افتحريِػ وافتدكقس ُمزأٌة: كؼؾفو خقوٌر 

ًْ ظذ األمِي ادحؿديِي افـعؿ ُي، بعد ظدول، جقًًل مـ بعد جقٍؾ، ؾتؿَّ

ًْ هلؿ افؼظُي وافـِؿؾَّي، ؾصذَّ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ كبقـو  ُؿؾ ـَ أن 

حمؿد اهلودي األمغ، وظذ أصحوبف افطقبغ، وظذ آفف افطوهريـ، 

 وَمـ تبعفؿ بنحسون إػ يقم افديـ.

 ً أمو بعد: ؾننَّ هذه افبودرَة افطقبي مـ وزارة األوؿوف بدوفي افؽقي

ًْ ظزَ  ًْ وترظرظ مممتٍر ؿد مه، ومممتر ؿد أتك، ظـقاُُنام واحٌد،  ؿد َكَؿ

وهدُؾفام واحٌد: ظقدٌة صودؿٌي إػ شوفِػ افعفقدِ افزاخرةِ، وافتؼوٌء فؾؼؾقب 

ظذ مرضوِة ظًلِم افغققب، وإطفوٌر فعؿؼ افعًلؿي بغ اآلِل واألصحوب، 

رك وبغ اآلِل واألتبوع، وبغ اآلِل وأهؾ اإلشًلم: كسلل اهلل تعوػ أن يبو

رم األـرمغ، وأرحؿ افرامحغ.  اجلفقد، وأن يتؼبؾ افصوحلوت: إكف ـأ

وحتؼقًؼا دؼصد هذا ادممتر الثاين، والذي يـعؼد بدولة الؽويت، ويف 

 أقدم هذا البحَث بعـوان:  -رحاب وزارة األوقاف والشئون اإلشالمقة
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 )األئؿُة األربعُة، وعالقتُفم بآل البقت(

 : ثالثةْضُته يف فصوٍل وقد عر

 مبحثان: ، وحتتىاألربعة الفصل األول: آل البيت واألئنة

 املبحث األول: التعريُف بآِل البيِت عند األئنة األربعة.

 املبحث الثاني: التعريُف باألئنِة األربعِة، وبياُن منزلتوه.

 مبحثان: بعِة من آِل البيت، وحتتىومواقُف األئنِة األر الفصل الثاني: عقيدة
 العقيدِة عند أهِل السنِة واجلناعة. ل: وحدةألواملبحث ا

 املبحث الثاني: عقيدُة األئنِة األربعِة يف آِل البيِت، وعالقُتوه بوه.

 متعلقة بآِل البيت يف فقى األئنة األربعة. الفصل الثالث: حبوث

 اخلامتة.
ل إذ أؿدم هذا افبحٌ افققم إػ افؼراء بعومي أل -اهلل  شللوإـك

ػع هبذه افؽؾامت -ـك وصػوتف افُعذبلشامئف احلس ـ  أن ـي ـثًرا م وأن يبدد هبو 

: افشبفوت ـٍ رم األـرمغ، ، وأن يتؼبؾفو بَؼبقٍل َحَس وصذَّ اهلل وشؾؿ إكف ـأ

ـو حمؿد، وظذ آفف وصحبف أمجعغ.  وبورك ظذ كبق

 

 وكتبُ
 أبى عبذ اهلل

 
 

 ه3/2/1433 - القاٍرة
 و22/12/2011                   
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 املبحث األول: التعريف بآل البيت عند األئنة األربعة

 لغًت: « األهل»و« اآلل»تعريف : أواًل

بؿعـك واحد،  (واألهَؾ  اآلَل )أن ذم: ال ختتؾػ معوجؿ افعربقي 

ًْ  ـؾ   وأكف حقٌ ُأؾردْت   . األخرىظذ ـؾؿي ذم شقوق دفَّ

شآُل افرجؾ: أهُؾ بقتف: ألكف إفقف مآهلؿ، وإفقفؿ مآفف» قال ابن فارس:
(1)

. 

شوآُل افرجؾ: أهؾُُف، وآُل اهلل وآُل رشقفف: أوفقوؤه» وقال ابن مـظور:
(2)

. 

آَل( أصُؾفو: »)وأمو مـ حقٌ االصتؼوق: ؾؼد ؿوفقا: إن 

ًْ اهلوُء مهزًة، ؾصورت ذم افتؼدير: )أَ  ْأل(، ؾؾام )أهؾ(، ثؿ ُأبدف

ًْ مهزتون َأبدفقا افثوكقَي أفًػو، ؾصورت: )آل( شتقاف
(3)

. 

ظذ أهؾ افبقً مـ افزوجوت واألوالد،  طؾؼ ـؾؿي اآللِ وتُ 

                                                           
 (.1/161) شمعجؿ مؼويقس افؾغي»( 1)

 (.28 /11) (،أهؾ) :مودة ،شفسون افعرب»( 2)

 (.28 /11) (،أهؾ) :مودة ،شفسون افعرب»( 3)
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 . [29]افؼصص:  ﴾پ پ﴿تعوػ:  فُ ؿقفُ  ِّسَ وبف ؾُ 

شوظقوفف فُ افرجؾ: أهؾُ  وآُل » قال اجلوهري:
(1)

 . 

 ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ۓ﴿ؿقفف تعوػ:  :ومـف

 .وُت يَّ رِ وافذ   فؿ األحػودُ ؾقؾ ؾقدخ ،[132:]ضف

 . : افتزوُج ُؾ وافتله  

وذوي  افعشرةِ  :بؿعـك وال يؿـع هذا مـ أن يؽقن األهُؾ 

ڍ ڍ ڌ ﴿تعوػ:  فُ ؿقفُ  ِّسَ اإلكسون، وبف ؾُ  يِ افؼربك، وخوصَّ 

 . [35]افـسوء:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ

األتبوع :فغًي ظذش اآلُل »طؾؼ وتُ 
(2)

ہ ہ ﴿تعوػ:  فُ ؿقفُ  ِّسَ ، وبف ؾُ 

  .[46]ؽوؾر:  ﴾ہ ھ ھ

أن أهؾ افرجؾ:  :ـاويؿُ ـوتبعه ال ،ل الزبقدي عن الراغبؼَ وكَ 

أو مو جيري جمرامهو: مـ صـوظي وبقً  ،أو ديـ ،ـ جيؿعف وإيَّوهؿ كسٌى مَ 

ـٌ مَ  :وبؾد، ؾلهؾ افرجؾ ذم األصؾ واحد، ثؿ  ـ جيؿعف وإيوهؿ شؽ

أو مو ُذـِرَ  ٌى وهؿ كسـ جيؿعف وإيَّ ؾؼقؾ: أهؾ بقتف: مَ  ،بف زَ قِ جُ ـتُ 
(3)

 . 

ڎ ڈ  ﴿ؿول تعوػ:  :: أزواجففُ وأهؾُ  بقً افـبل  وآُل 

                                                           
 (.1628، 4/1627، فؾجقهري )شافصحوح ذم افؾغي( »1)

 (.4/1628، فؾجقهري )شافصحوح( »2)

 (.28/41) ،)أهؾ( :، فؾزبقدي، مودةشوج افعروست( »3)
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[33]األحزاب:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
(1)

.  

ڦ ڦ ﴿ ؿقفف تعوػ: ِّس تف، وبف ؾُ ؾَّ مِ  وأهُؾ  فُ تُ مَّ : أُ فُ وآفُ  كبل   ـِؾ  وأهُؾ 

[55]مريؿ:  ﴾ڦ ڦ ڄ
(2)

 . 

و مؼطقظً ش أهؾ افبقً»أو ش آل افبقً» :ضؾؼ مصطؾُح ومتك أُ 

، بوفـبل  ـ فف كسٌى اكرصف إػ مَ  -ظـ اإلضوؾي إػ أحد

 . فِ وذؾِ  فِ سبِ كَ  بذفؽ فعؾقِ  صَّ تُ واْخ 

  :عٌذ األئوت األربعت وأتباعهناآلل بتعريف ثاًّيا: ال

ذم مـ األئؿي األربعي، وأتبوع مذاهبفؿ ظً أؿقال افعؾامء تـقَّ 

إػ ؾصقا ذم ذفؽ ، وَخ شآل بقً افـبل » :حتديد معـك مصطؾح

أربعي أؿقال
(3)

 : 

 :عؾقفم الصدقةُ  األول: هم الذين َحُرَمْت 

ـ احلـػقي وؿد كُِؼَؾ   ـوبؾي، وبعضِ  ،هذا ظ ادوفؽقي وافشوؾعقي، واحل
(4)

. 

                                                           
 (.29، فألصػفوين )ص شادػردات ذم ؽريى افؼرآن( »1)

 (.28/41) ،)أهؾ( :، فؾزبقدي، مودةشتوج افعروس( »2)

 ومو بعدهو.  (212)ص ، البـ افؼقؿ شجًلء األؾفوم» ((3

(، 3/466، فؾـقوي )شادجؿقع»(، و2/274، البـ اهلامم )شذح ؾتح افؼدير( »(4

 ، البـ افؼقؿشجًلء األؾفوم»(، و22/462، البـ تقؿقي )شجمؿقع افػتووى»و

 (.2/153) لفؾبوج ،شادـتؼك ذح مقضل اإلموم موفؽ»(، و129 )ص
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ؿول: َؿوَم َرُشقُل اهلل ^   ويدل فف حديٌ زيد بـ أرؿؿ

 ُيْدَظك ُخ 
ٍ
َي َواْفـَؿدِ ـؿ  ـَيْقًمو ؾِقـَو َخطِقًبو باَِمء  يـَِي َؾَحِؿَد اهللَ و َبْغَ َمؽَّ

رَ  ،َوَأْثـَك َظَؾْقفِ  َـّ ا َبْعُد:»ُثؿَّ َؿوَل:  ،َوَوَظَظ َوَذ   َأمَّ

ا الـَّاُس  َ ي ـَي َرُشوُل َرب  ـا َأَكا َبََشٌ ُيوِصُك َأْن َيْلتِ ـَفنِكَّؿَ  ،َأََل َأُّيه

لُ َوَأَكا َتا ،َب َفُلِجقْ  فِقِه اْلـُفَدى  ،ا: كَِتاُب اهللِـؿَ فُ ـِرٌك فِقُؽْم َثَؼَؾْْيِ َأوَّ

ٌَّ َظَذ ـَِتوِب اهللِ ،«َواْشَتْؿِسُؽوا بِهِ  ،َفُخُذوا بِؽَِتاِب اهللِ ؛َوالـهورُ   َؾَح

َى ؾِقفِ  ُرُكمُ يَوَأْهل َبقْتِ » ُثؿَّ َؿوَل: ،َوَرؽَّ  ،يِف َأْهِل َبْقتِي اهللَ ، ُأَذك 

ُرُكمُ  ُرُكمُ  ،يِف َأْهِل َبْقتِي اهللَ ُأَذك   «.يِف َأْهِل َبقْتِي اهللَ ُأَذك 

ـْ َأْهُؾ َبقْتِِف َيو َزْيدُ  َأَفْقَس  :َؾَؼوَل َفُف ُحَصْغٌ )أحد افرواة(: َوَم

ـْ َأْهِؾ َبقْتِِف؟  كَِسوُؤُه ِم

َدَؿَي َبْعَدُه.  ـْ ُحِرَم افصَّ ـْ َأْهُؾ َبقْتِِف َم ـْ َأْهِؾ َبقْتِِف، َوَفِؽ  َؿوَل: كَِسوُؤُه ِم

ـْ ُهْؿ؟  َؿوَل: َوَم

 .سٍ ، َوآُل َظبَّو، َوآُل َظِؼقٍؾ، َوآُل َجْعَػرٍ : ُهْؿ آُل َظِع  َؿوَل 

َدَؿَي؟!  ُحِرَم افصَّ
ِ
ؾ  َهُماَلء ـُ  َؿوَل: 

َؿوَل: َكَعؿْ 
(1)

 . 

ظؾقفؿ  مُ رُ افذيـ حَت  دٍ ؿَّ حُمَ  ... وآُل »: P قال الشافعي

                                                           
 (.2428( أخرجف مسؾؿ )1)
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 يُ قَّ بِ ؾْ وهؿ ُص  ِى،عْ أهؾ افِش  وهؿ ،سِ ؿُ اخلُ  أهُؾ  :ادػروضيُ  افصدؿيُ 

شؾى...طَّ ؿُ ـهوصؿ وبـل اف لـب
(1)

. 

 :الثاين: هم ذريته وأزواجه خاصة

 ، وبف ؿول ابـ افعريبذم روايي أمحد اإلموم روي ظـوهق ؿقل مَ  

واختوره ابـ تقؿقي ادوفؽل،
(2)

 . 

ـيُ  ،افعزيزُ  ودفقؾ ذفؽ افؽتوُب   : ةُ طفرَّ ادُ  وافس 

 ڎ ڈ ڈ ژ﴿ ؿول اهلل تعوػ:ؾلمو افدفقؾ مـ افؽتوب: ؾؼد 

 .[33]األحزاب:  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک

 ؾقف َمـ تََدبَّر افؼرآنَ  شؽ  افذي ال يَ : »P يؼول احلافظ ابن كثر

̂  داخًلٌت  ـبل ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ذم ؿقفف تعوػ:  أن كسوء اف

ؾنن  :[33]األحزاب:  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک

 :-بعد هذا ـؾف-وهلذا ؿول تعوػ  :شقوق افؽًلم معفـ

 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ﴿

ظذ رشقفف ذم بققتؽـ مـ  اهلُل ُل ـزِ بام يُ  ـَ أي: اظَؿؾْ  ،[34]األحزاب: 
                                                           

 (.2/81فؾشوؾعل ) ،شاألم»( 1)

ـُ  ( وؿد حؽك هذا افؼقَل (2 (، واكظر: 323، 17/322ش )افتؿفقد»ظبد افز ذم  اب

، فؾؿرداوي شاإلكصوف»و(، 3/623، البـ افعريب )شأحؽوم افؼرآن»

جمؿقع »و ،(55، فؾبعع )صشاالختقورات افػؼفقي البـ تقؿقي»و(، 2/79)

 (. 22/461، البـ تقؿقي )شافػتووى
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هبو مـ بغ  َـّ تُ ْص ِص افتل ُخ  هذه افـعؿيَ  نَ ْر ـُ واذْ  ،ي...ـَّ افؽتوب وافس  

شأن افقحل يـزل ذم بققتؽـ دون شوئر افـوس :افـوس
(1)

. 

 -هوهـو- وذم ادراد بلهؾ افبقً: »P وقال ابن اجلوزي

 ثًلثي أؿقال:

َـّ ذم بقتف.أُن أحدها:   ؿ كسوء رشقل اهلل ^: ألُن

بر ظـ ابـ ظبوس، وبف ؿول ظؽرمي، وابـ بـ ُج  رواه شعقدُ  

 تعِؾٌؼ ؼوتؾ. ويمـد هذا افؼقَل أن مو ؿبؾف وبعده مُ افسوئى، ومُ 

 بلزواج رشقل اهلل ^.

، وؾوضؿيَ أكف خوصٌّ ذم رشقل اهلل  :فاوثاكق ، ، وظع 

ـِ   .، واحلسغِ واحلس

وأم شؾؿي  ،وظوئشي ،ظـ أكس َي وِ ورُ  ،اخلدري ؿوفف أبق شعقد

 ذفؽ. كحقُ 

  رشقل اهلل ^ وأزواجف، ؿوفف افضحوك. أُنؿ أهُؾ  :فاثالثو

وافرجول افذيـ هؿ  ،أُنؿ كسوء رشقل اهلل  اُج وحؽى الزجَّ 

: تعوػ فؼقفف :وافرجول مجقًعو ،آفف: ؿول: وافؾغي تدل ظذ أُنو فؾـسوء

، (عـؽنَّ )ز إاِلَّ مل جَي  بودقؿ، وفق ـوكً فؾـسوء ﴾ژ ﴿

                                                           
 (. 6/452ش )تػسر ابـ ـثر( »1)
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..ش(.ُيطفركنَّ )و
(1)

. 

: أِم ادممـغ ظوئشي ؼقل ؾوأمو افدفقؾ مـ افسـي ادطفرة: 

ٍد َع آـَمو َصبِ » ـْ َضَعوِم ُبر  َثًَلَث َفَقوٍل ُمـُْذ َؿِدَم افملسو هيلع هللا ىلص ُل حُمَؿَّ ـَؿِديـََي ِم

شتَِبوًظو َحتَّك ُؿبَِض 
(2)

. 

دخؾقا ذم فػظ ـل ادطؾى مل يَ وب ،هُ وأوالدَ  ومعؾقم أن افعبوَس »

شهورادِ وال مُ  ،ظوئشي
(3)

. 

: ملسو هيلع هللا ىلصأكف ؿول: َؿوَل َرُشقُل اهلل   حديٌ أيب هريرةوـذفؽ 

ٍد ُقوًتا» «الؾَُّفمَّ اْرُزْق آَل ُُمَؿَّ
(4)

. 
وال بـل  ،بـل هوصؿ ؾَّ ـُ  ْؾ ومعؾقم أن هذه افدظقة ادستجوبي مل َتـَ »

ون ؾقفؿ األؽـقوءُ  ـ  وإػ اآلن، وأمو  ،ةِ دَ اجلِ  ُب وأصحو ادطؾى: ألكف

ـ أزواجف وذريتف ؾؽون رزؿُ  ون حيصؾ ألزواجف بعده م ـ  فؿ ؿقًتو، ومو

ـُ  ـَ بف، وجيعؾْ  َـّ األمقال    يَ ؿقًتو، وؿد جوء ظوئش َـّ فُ رزؿَ  ـَ يتصدؿ
ؾَّ  فـو  لِت عدة واحدة، ؾؼوفً هلو اجلوريي: فق خبَّ ف ذم ؿَ موٌل ظظقؿ ؾؼسؿتفـ 

ًُ ـِ تِ رْ َـّ ؾؼوفً هلو: فق ذَ  !درمًهو كشسي بف حلاًم  شل ؾعؾ
(5)

. 

                                                           
 (. 382 ،6/381ش )زاد ادسر ذم ظؾؿ افتػسر( »(1

 (.2972ومسؾؿ ) (،6454) افبخوري ( أخرجف(2

 .(217 ص، البـ افؼقؿ )شجًلء األؾفوم( »(3

 (.1255(، ومسؾؿ )6462) افبخوري ( أخرجف(4

 .(216 ص، البـ افؼقؿ )شجًلء األؾفوم( »(5
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ُْؿ َؿوُفقا: َيو َرُشقَل »وؾقف:  ، قد افسوظديحديٌ مُح أيًضو و َأُنَّ

قَْػ ُكَصِع َظَؾقَْؽ؟ ـَ ُفمَّ َصل  »َؾَؼوَل َرُشقُل اهلل ^:  اهلل،  ُقوُلوا: الؾَّ

تِِه، َكؿَ ـَعؾَ  يَّ ٍد َوَأْزَواِجِه َوُذر  ْقَت َعَذ ـى ُُمَؿَّ َم، َوَباِرْك  آِل ِِْبَراِهقْ ا َصؾَّ

تِِه، َكؿَ  يَّ ٍد َوَأْزَواِجِه َوُذر  ِِكََّك  ؛مَ ا َباَرْكَت َعَذ آِل ِِْبَراِهقْ ـَعَذ ُُمَؿَّ

شٌد ِجقْ ـٌد مَ ِؿقْ ـَح 
(1)

. 

 :ِىل يوم الؼقامة هُ باعُ تْ ه، وأَ تُ : هم ُأمَّ لثاثال

حف جَّ وروشػقون افثقري، ، ظـ جوبر بـ ظبد اهلل  يٌّ وِ رْ وهق مَ 

مـ أهؾ افعؾؿ ، ذم ضوئػيٍ احلـبع   وادرداوي   ،افشوؾعل   افـقوي  
(2)

 . 

ہ ہ ہ ھ ﴿ؿقل اهلل تعوػ:  :ظؾقف وممو يدل  

[46]ؽوؾر:  ﴾ھ
(3)

 وادراد هـو: مجقع أتبوظف.  ،

... ؾجؾس »ؿول:  أن واثؾي بـ األشؼع  :وذم احلديٌ

ـف، وظؾق و ظـ ظـ يؿق وأجؾس ؾوضؿيَ  ،ظذ افػراش اهلل  رشقُل 

ڎ ڈ ڈ ژ ﴿»يسوره، وَحَسـًو وُحَسقـًو بغ يديف، وؿول: 

                                                           
 (.427) (، ومسؾؿ3369) افبخوري ( أخرجف(1

( ظـ جوبر بـ 152، 2/151) شافســ افؽزى»ذم  ( روى ذفؽ افبقفؼل  (2

، شادجؿقع»اكظر:  ،P أيًضو ظـ شػقون افثقري يوِ ، ورُ  اهلل ظبد

، شفقامع األكقار»و(، 4/368) ، فؾـقويشذح مسؾؿ»و(، 7/466) فؾـقوي

 (.2/79)، فؾؿرداوي شاإلكصوف»و(، 1/52)فؾسػوريـل 

ـ ـثر )21/396ذـر افطزي ) ((3 وـوكقا يؼقفقن: إُنؿ  » ( ؿول:7/149(، وكؼؾ ظـف اب

 ش.أفػ مؼوتؾ امئيشت
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 ،[33]األحزاب: ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک

 ش. الؾفم همَلء أهيل

 ًُ : وأكو يو رشقل اهلل مـ أهؾؽ؟ -مـ كوحقي افبًق- ؿول واثؾي: ؾؼؾ

«ن أهيلوأكت ِ»ؿول: 
(1)

. 

ـ أرجك مو أردمل.  وؿول واثؾي: إُنو د

ٌ اآلخر:  ـا أهَل ش»وذم احلدي  شالبقت ؾامن م
(2)

. 

                                                           
(، 1277ش )ؾضوئؾ افصحوبي»و ،(16988) شادسـد» أمحد ذم رجفأخ( (1

رؿؿ  (22/16) شافؽبر»وافطزاين ذم  (،6976ش )صحقحف»حبون ذم  وابـ

، وصححف ظذ ذط مسؾؿ، وواؾؼف افذهبل، (2/416)، واحلوـؿ (2672)

وذم شـد أمحد وافطزاين: حمؿد بـ مصعى افؼرؿسوين حسـ احلديٌ ذم 

رؿؿ  (22/162) شافؽبر»قبِـَع، ؾلخرجف افطزاين ذم ؿد تُ وادتوبعوت. 

، مـ ضريؼ: (6976)، مـ ضريؼ: حمؿد بـ بؼ افتـقز وابـ حبون (2672)

مـ ضريؼ: بؼ  (3/147)افقفقد بـ مسؾؿ، وظؿر بـ ظبد افقاحد، واحلوـؿ 

بـ بؽر افتـقز، وافبقفؼل مـ ضريؼ: افقفقد بـ ؾريد، ـؾفؿ ظـ األوزاظل بف، 

وـؿ احلديٌ، وواؾؼف افذهبل. وذم افبوب ظـ أم شؾؿي: أخرجف وصحح احل

، 23/759)، شافؽبر»، وافطزاين ذم (26622، 26542، 26528)أمحد 

، وافبقفؼل (3/146)، (2/416)، واحلوـؿ (2667)رؿؿ  (939

 .ش، وؿول: )صحقح ظذ ذط افبخوري((2/152)

 شادستدرك»، واحلوـؿ ذم (6242)رؿؿ  (6/212) شافؽبر»أخرجف افطزاين ذم ( 2)

، وؿول افذهبل ذم (3/422) شدالئؾ افـبقة»، وافبقفؼل ذم (3/598)

 شجمؿع افزوائد». وؿول اهلقثؿل ذم ششـده ضعقػ»: شتؾخقص ادستدرك»

رواه افطزاين، وؾقف: ـثر بـ ظبد اهلل ادزين، وؿد ضعػف اجلؿفقر، »: (6/132)

ـ افسمذي حديثف، وبؼقي رجوفف ث  .شؼوتوحسَّ
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 ؿقل افشوظر: :ومـ ذفؽ

ــــالـَّ  آُل  ــــ ي  بِ ــــتْ أَ  مُ ُه ــــؾَّ مِ  اعُ َب   هِ تِ

ـــ ـــ وْ َل ـــيَ  مْ ـَل ـــ نْ ُؽ ـــابَ رَ  قَ َلَّ ِِ  هُ آُل  هُ َت
 

 ِب رَ عَ  نْ مِ وَ  مٍ ْج عُ  نْ مِ  ةِ عَ يْ رِ ـى الشَّ ـؾَ عَ   

 ِب فَ ـ َلـِب ي أَ اغِ  الطَّـَذ ي عَ ـؾ  َص ؿُ ـى الْ ـؾَّ َص 
 

ملسو هيلع هللا ىلصمن أمته : هم األتؼقاء رابعال
(1)

: 

 وافشوؾعقي. ،روي ظـ بعض احلـوبؾيوهق مَ  

واشتدفقا بلحوديٌ ؾقفو مؼول، وحديٌ واثؾي ادتؼدم، ؿول  

مـ تعؿقؿ  بذفؽ أؿرُب   وهق إػ ختصقص واثؾي»افبقفؼل: 

ستحؼ هذا ذم حؽؿ األهؾ تشبقًفو بؿـ يَ  األُمي بف، وـلكف جعؾ واثؾيَ 

شأظؾؿ ال حتؼقًؼو، واهلُل ،االشؿ
(2)

. 

ًِ افـَّبِل  أن آَل  :والراجح ًْ ظؾقفؿ بق ُهؿ افذيـ َحُرَم

دؿُي، مـ آِل َظع   ل وَبـِ  ،افعبَّوسِ  وآلِ  ،وآِل َظِؼقؾٍ  ،وآِل َجْعَػرٍ  ،افصَّ

ـِ ظبِد ادطَّؾى   . احلورِث ب
بـل ادطؾى بـ ظبد مـوف ببـل  K وافشوؾعل   أمحدُ  أحلَؼ و

وبـل ادطؾى صقئًو  ،بـل هوصؿهوصؿ ذم حتريؿ افصدؿي ظؾقفؿ: فؽقن 

                                                           
(، واكظر: 32)صش ادػردات»وهذا افؼقل حؽوه افؼويض حسغ، وافراؽى ذم  ((1

(، وؿول صقخ 11/162) شؾتح افبوري»(، و7/466) فؾـقوي ،شادجؿقع»

ظـ موفؽ  َي وِ وهذا رُ (: »22/462ش )جمؿقع افػتووى»اإلشًلم ابـ تقؿقي ذم 

 ش.، وؿوفف ضوئػي مـ أصحوب أمحد وؽرهؿإن صحَّ 

 (.2/152ش )ـ افؽزىافسـ( »(2
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ـ مطعؿ ـام ورد ظـد افبخوري ،واحًدا  مـ حدٌي جبر ب
(1)

. 

راُت »آِل بقتف ـام يدخؾ ذم  افزوَجوُت افطوِهَراُت افـُؿطفَّ

آُت، وافـاف كقوـُؿزَّ فوُت  ،َحؾقًَلُت ذم افد  َـّ أمَّ وذم أظذ اجلـَّوِت، ُه

ئل أذهَى اهللُ  ،ادممـغ َـّ  افًلَّ َـّ ظـ ـِؾ  َظـُف َهُف ـؾَّ ِرْجٍس، وكزَّ

ؾؾْؿ َيـؽِْح ظؾقفو  :افتل اكَػَرَدْت بف شقام َخِديـَجي  َدَكٍس، وال

 .و ؽُرهُ ؽِْحفَ ؾؾؿ َيـْ  :افتل اكػرَد هبو  ؽرهو، وَظوِئشي

: ظعٌّ   افذيـ جؾََّؾفؿ افـبل  و
ِ
ـُ ـواف ،وَؾوضِؿيُ  ،بوفؽِسوء  ،َحَس

شأمجعغ ُحَسُغ ـواف
(2)

. 

                                                           
 (.3142) ( صحقح افبخوري1)

 (.79حمؿد يّسي )ص د. ، شدرة افبقون ذم أصقل اإليامن» :( متـ(2
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 املبحث الثاني
 ، وبياُن منزَلِتِوْهاألربعِة باألئنِة التعريُف

 هصطلح األئوت األربعت: : أّوال

ـون ذم أبف مـ رئقس أو ؽره، شقاء  ؿَّ اإلموم ذم افؾغي: مو ائتُ 

 ﴾﮲ ۓ ۓ ﴿ :ؿقفف تعوػ :، ومـ ذفؽأو ذ   ،خرٍ 

 وأمَّ  ،[74 :]افػرؿون ﴾ے ھ ے ﴿ :، وؿقفف[12 :]افتقبي

 .اإلمومي :مفؿ، وادصدربؿعـك: تؼدَّ  ،هبؿ وأمَّ  ،افؼقمَ 

طؾؼ اإلموم ويراد بف: افطريؼ، وافؼرآن افؽريؿ، وافـبل يُ ؿد و

حمؿد ^، واخلؾقػي، وافدفقؾ، وؿوئد اجلـد، وادثول
(1)

 . 

مـ  مٍ تؼد  ) :ن معـك اإلموم ذم افؾغي يدور حقَل ؾن :وظؾقف

  ،ضرٍف 
ٍ
 عؾؿ ظدمُ يُ ـ ذفؽ وم، (أخرى أو أضراٍف  ،مـ ضرٍف  واؿتداء

واؿتدوا  ،وم ؿقمً ـ تؼدَّ أو مؽون بعقـف، بؾ ـؾ مَ  ،اختصوصف بزمون

ؾؼد  :أمو ذم جوكى اخلر ،شقاء ـون ذم خر أو ذ   ،ؾفق إمومفؿ :بف

 ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿: ؿول تعوػ

ؾؼد  :أمو ذم جوكى افِؼ ، و[24]افسجدة: ﴾ڌ ڍ ڍ

                                                           
 ،شافؼومقس ادحقط»(، و215 -1/213البـ مـظقر ) ،شفسون افعرب»(1)

 (.1392فؾػروزآبودي )ص
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 ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ ﴿ ؿول تعوػ:

 .[41 ]افؼصص: ﴾﮵ ﮴

 ظز افؼرون األوػ  ذم دالفتف د وتغرَّ ؿصطؾح األئؿي األربعي دمدَّ ؾ

ضؾؼ اكرصف إػ ذم افؼرن افثوفٌ اهلجري بحقٌ إذا أُ  إػ أن اشتؼرَّ 

 قأبوهؿ:  ،أصحوب ادذاهى ادتبقظي ،األئؿي األربعي افػؼفوء

 رمحفؿ اهلل تعوػ. وأمحدُ  ،وافشوؾعل   ،وموفٌؽ  ،حـقػي

 ذم ظرص توبعل افتوبعغ األئؿي األربعي ؾحضؾؼ مصطأُ  ؼدفو، 

 بوحلجوز، واألوزاظل   موفٌؽ  افدكقو ذم زموُنؿ: بف أئؿيُ  يدَ رِ وأُ 

 بوفبرصة. بـ زيدٍ  بوفؽقؾي، ومحودُ  بوفشوم، وافثقري  

فديافرمحـ بـ مُ  ـام ؿوفف ظبد
(1)

.  

  ـِ إضًلؿَ  تقؿقيَ  ـُ ابِ  شًلماإل وحؽك صقُخ  أتبوعِ  ف ـذفؽ ذم زم

 بوفشوم، وافثقرِي  بوحلجوز، واألوزاظِل  موفٍؽ  ظذ: افتوبعغ

 ٌِ ـِ  بوفعراق، وافؾق  بؿرص شعدٍ  ب
(2)

.  

 بف األئؿيُ  يدَ رِ وأُ  ،وؿبؾ ذفؽ أضؾؼ هذا ادصطؾح ذم افؼرن األول 

، ، وظثامنُ ، وظؿرُ بؽرٍ  قأب :احلـػوءُ  افراصدونُ  ،اخلؾػوءُ  األربعيُ 

                                                           
هبل فؾذ ،ششر أظًلم افـبًلء»(، و1/118البـ أيب حوتؿ ) ،شاجلرح وافتعديؾ(»1)

(7/113.) 

 (.5/39) شىجمؿقع افػتوو(»2)
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 ريض اهلل ظـفؿ أمجعغ. وظعٌّ 

  افؼرن افثوفٌ اهلجري ظذ أن  نفدواصتفر مـ  مرُ اشتؼر األثؿ

 ،وموفؽ ،أبق حـقػي :افػؼفوء ادجتفدون األئؿي األربعي هؿ

 وأمحد، وصور هذا افؾؼى حؼقؼي ؾقفؿ دون ؽرهؿ. ،وافشوؾعل

 تعريف هىجز باألئوت األربعت: ثاًّيا: 

 :اإلمام أبو حـقػة  -1

بً بـ زوضك هق ؾؼقف ادؾي، وظومل افعراق: افـعامن بـ ثو

بوفؽقؾي( ه 82)ثامكغ  شـيَ دَ فِ افتقؿل، افؽقذم، وُ 
(1)

. 

 صقوخه:

ف،  أليب حـقػي  ثر، مـفؿ: محوُد بـ أيب شؾقامن، وبف تػؼَّ ـُ صققخ 

ـِ افعوبديـ، وجعػٌر افصودق، وحمؿُد بـ ادـؽدر ـ ظِع بـ زي وزيُد ب
(2)

. 

 تالمقذه:

 بـ أيب حـقػي: محود هؿمـ أصفرتًلمذة ـثر،  أليب حـقػي 

                                                           
، فإلموم شتوريخ ادذاهى افػؼفقي»(، و6/392، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء»( 1)

، د. حسـ شادذاهى افػؼفقي اإلشًلمقي»(، و335، 334حمؿد أيب زهرة )ص

 (.9حمؿد شػر )ص 

، فإلموم شقيتوريخ ادذاهى افػؼف»(، و392/ 6، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء»(2)

 (.9)ص شادذاهى افػؼفقي اإلشًلمقي»(، و335، 334حمؿد أيب زهرة )ص
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ـ  وهق ابـف، وأبق يقشػ يعؼقب بـ إبراهقؿ األكصوري، وحمؿد بـ احلس

ـ زيود افؾمفمي ـ اهلذيؾ، واحلسـ ب افؽقذم افشقبوين، وزؾر ب
(1)

. 

  مملػاته:

ًْ إفقف، مثؾ:  مل ُيمِفِػ اإلموُم أبق حـقػي  إالَّ رشوئَؾ صغرًة ُكسب

 ، ومجقعفو ذم أصقل افديـ.وؽرمهوش افعومل وادتعؾؿ»وش افػؼف األـز»

َـّ مل يمفػ ـتوًبو ذم افػؼف، و تًلمقذه هؿ افذيـ ؿومقا وفؽ

 بـ احلسـ. وحمؿد ،أبق يقشػ :وأمهفؿ: افصوحبون ،بتدويـ آرائف

أليب ، وـًلمهو وـتوب اخلراج ،ومـ هذه افؽتى: ـتوب اآلثور

واجلومع افصغر، وافسر افؽبر، وافسر  ،يقشػ، واجلومع افؽبر

حؿد بـ احلسـ، وهذه افؽتى تسؿك وهل دصغر، وادبسقط، اف

افروايي طوهرَ 
(2)

. 

 ثـاء العؾامء عؾقه:

 حـقػي أيب مومِ اإل ؾؿُ ظِ  نَ زِ وُ  فق»: عاصم بن عيل قال -1 

                                                           
، شاددخؾ فدراشي افػؼف اإلشًلمل»(، و6/393، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء» (1)

، شاددخؾ ذم افتعريػ بوفػؼف اإلشًلمل»(، و171-169د. أكقر دبقر )ص

، شػؼفقي اإلشًلمقيادذاهى اف»(، و142، 141د. ظبد ادجقد مطؾقب )ص

 (.12حسـ حمؿد شػر )ص د.

 ،شتوريخ افتؼيع اإلشًلمل»(، و364 -362)ص شتوريخ ادذاهى اإلشًلمقي»( 2)

 (.282، 279مـوع افؼطون )ص د.
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 .شظؾقفؿ فرجح زموكف، أهؾ بعؾؿ

 .شافـوس أؾؼفُ  حـقػيَ  أبق»: ادبارك ابنُ  وقال -2

 .شحـقػي أيب ظذ ظقوٌل  ػؼفاف ذم افـوُس »: يُ الشافع وقال -3

  وفاته:

 ومئي مخسغ شـي ذم وسؼق  مَ  اصفقدً   اإلموم أبق حـقػي تقذم

شـي شبعقن وفف، (ه 152)
(1)

. 

 :اإلمام مالك  -2

 اهللِ  ظبدِ  أبق ،اهلجرةِ  دارِ  إمومُ و ،ميِ األ حجيو شًلم،اإل صقخ هق

ـُ  موفُؽ  ـِ  أكسِ  ب ـِ  موفِؽ  ب  .، األصبحل  ظومرٍ  أيب ب

ومل يـتؼؾ مـفو  (،ه 93)بودديـي شـي ثًلث وتسعغ   دَ فِ وُ 

و إال حوج 
(2)

. 

 صقوخه:

 افعؾَؿ ظـ مجوظي مـ افػؼفوء وافـُؿحِدثغ: أخذ اإلموُم موفٌؽ 

مـفؿ: ظبد افرمحـ بـ هرمز، وحمؿد بـ مسؾؿ بـ صفوب افزهري، 
                                                           

 (.423/ 6) ششر أظًلم افـبًلء»( 1)

، شتوريخ ادذاهى اإلشًلمقي»(، و48/ 8، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء»( 2)

، د. أكقر شاددخؾ فدراشي افػؼف اإلشًلمل»(، و371 -366زهرة )ص  أليب

 -282، د. مـوع افؼطون )صشتوريخ افتؼيع اإلشًلمل»(، و171دبقر )ص

 (.22، 21، د. حسـ حمؿد شػر )صشادذاهى افػؼفقي اإلشًلمقي»(، و284
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وأبق افزكود ظبد اهلل بـ ذـقان، وحيقك بـ شعقد، وربقعي بـ 

رمحـاف ظبد
(1)

. 

 تالمقذه: 

ـُ  إلموم موفٍؽ ف : ظبد افرمحـ بـ هؿمـ أصفر ،ثرتًلمذة 

افؼوشؿ ادرصي، وظبد اهلل بـ وهى بـ مسؾؿ ادرصي، وأشد بـ 

قنُش افػرات بـ شـون، وظبد ادؾؽ بـ ادوجِ 
(2)

. 

 مملػاته: 

ادقضل، وفف  مـ أصفرهو: ظدد مـ ادمفػوت، إلموم موفٍؽ ف

ذم افـجقم ومـوزل افؼؿر، ورشوفي ذم  ٌػ ف ممفَّ رشوفي ذم افؼدر، وف

األؿضقي، ورشوفي إػ افؾقٌ ذم إمجوع أهؾ ادديـي
(3)

. 

 ثـاء العؾامء عؾقه:

 .شفُ مثؾَ  رضِ األ طفرِ  ظذ موفٌؽ  تركَ  مو: »قال ابن عققـةَ  -1

 .شوظً رِ وَ  و،ـؿً ـظوف ،جيً ُح  و،ثبتً  ،ثؼيً  موفٌؽ  ـون: »شعدٍ  ابن قالو -2

                                                           
، أليب زهرة شتوريخ ادذاهى اإلشًلمقي»(، و49/ 8، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء»( 1)

(، 22، د. حسـ حمؿد شػر )صشادذاهى افػؼفقي اإلشًلمقي»(، و373، 372ص)

 (.285، 284، د. مـوع افؼطون )صشتوريخ افتؼيع اإلشًلمل»و

، شتوريخ افتؼيع اإلشًلمل»(، و174، د. أكقر دبقر )صشاددخؾ فدراشي افػؼف اإلشًلمل»( 2)

ـوع افؼطون )ص  (.26)ص  شمقيادذاهى افػؼفقي اإلشًل»(، و295، 294د. م

 (.92، 89/ 8، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء»( 3)
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ٌُ  موفٌؽ  فقال: » وهٍب  ناب وقال -3 شفضؾؾـو وافؾق
(1)

. 

  وفاته:

(ه179) بودديـي ادـقرة شـي  اإلموم موفٌؽ  تقذم
(2)

. 

 :اإلمام الشافعي  -3

هق أبق ظبد اهلل حمؿُد بـ إدريس بـ افعبوس بـ ظثامن بـ صوؾٍع، 

، ُوفَِد  ه(152تعوػ ذم ؽزة ظوم ) اهلوصؿل  افؼرر  ادطَّؾبل 
(3)

. 

  ه:صقوخ

مـفؿ:  ،افعؾَؿ ظـ مجوظي مـ افعؾامء أخذ اإلموم افشوؾعل 

افزكجل مػتل مؽي، وموفؽ بـ أكس اإلموم،  مسؾؿ بـ خوفد

وشػقون بـ ظققـي، وظبد افرمحـ بـ مفدي، ومطرف بـ موزن، 

وحمؿد بـ احلسـ افشقبوين
(4)

. 

                                                           
 (.111، 112/ 8، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء»( 1)

 (.111، 112/ 8، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء»( 2)

 شتوريخ ادذاهى اإلشًلمقي»(، و5/ 12، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء»( 3)

، شػ بوفػؼف اإلشًلملاددخؾ ذم افتعري»ومو بعدهو(، و 423)ص

، شادذاهى افػؼفقي اإلشًلمقي»(، و149ادجقد مطؾقب )ص  ظبد د.

 (.32، 29حسـ حمؿد شػر )ص  د.

، د. مـوع شتوريخ افتؼيع»(، و7، 6/ 12، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء»( 4)

، د. حسـ حمؿد شادذاهى افػؼفقي اإلشًلمقي»(، و321، 322افؼطون )ص

 (.35شػر )ص 
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 تالمقذه: 

ثر: مـ أصفرهؿ: اإلموم أمحد  فإلموم افشوؾعل ـُ تًلمقذ 

حـبؾ، واحلسـ افصبوح افزظػراين، وأبق ظع احلسغ بـ ظع  بـ

افؽرابقز، وأبق إبراهقؿ إشامظقؾ بـ حيقك ادزين، وأبق يعؼقب 

يقشػ بـ حيقك افبقيطل، وأبق حمؿد افربقع بـ شؾقامن ادرادي
(1)

. 

  مملػاته:

ظدد مـ ادمفػوت، مـفو: افرشوفي افؼديؿي  فإلموم افشوؾعل 

ل افػؼف، واختًلف احلديٌ، وإبطول االشتحسون، واجلديدة ذم أصق

ومجوع افعؾؿ، وـتوب صػي األمر وافـفل، وؽر ذفؽ
(2)

 . 

 ثـاء العؾامء عؾقه:

 افشوؾعل مـ أظؼَؾ  رجًًل ؿط رأيً مو: » عبقد أبو قال -1

ش
(3)

. 

 ؿول:! إدريس بـ حمؿد موت حمؿد، أبو يو :وققل َلبن عققـة -2

                                                           
(، 179، 178، د. أكقر دبقر )ص شاددخؾ فدراشي افػؼف اإلشًلمل»( 1)

 (.36)ص شادذاهى افػؼفقي اإلشًلمقي»و

 (.66، 65/ 1، فؾبقفؼل )شمـوؿى افشوؾعل»( 2)

، شر أظًلم افـبًلء فؾذهبل (2/185، فؾبقفؼل )شمـوؿى افشوؾعل» (3)

 .(12/253(، افبدايي وافـفوئقي البـ ـثر )12/15)
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شفِ زموكِ  أهؾِ  ُؾ أؾض موت ؾؼد موت، ـون إن»
(1)

. 

 ؾؼقف احلديٌ، كوس افعرص، ظومل موم،اإل»: وقال الذهبي -3

شادؾي
(2)

. 

  وفاته:

(ه224) بؿرص شـي إلموم افشوؾعلاتقذم 
(3)

. 

 :اإلمام أمحد  -4

ـُ  هق احلوؾظ احلجي أبق ظبد اهلل أمحدُ  ـِ  حمؿدِ  ب ـِ  حـبؾِ  ب  هًللِ  ب

ـِ  (ه164)اد شـي ببغد ، ادقفقدُ افشقبوين   ،أشدٍ  ب
(4)

. 

  صقوخه:

ثر: مـفؿ: يزيد بـ هورون، وحمؿد  فإلموم أمحد  ـُ صققخ 

وظبد افرزاق افصـعوين، وأبق يقشػ افؼويض،  بـ إدريس افشوؾعل،

ووـقع، وأبق معوويي افرضير
(5)

. 

                                                           
 .(12/18، شر أظًلم افـبًلء، فؾذهبل )(9/95)أليب كعقؿ ، شاألوفقوءحؾقي » (1)

 (.18 -16، 5/ 12، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء»( 2)

اددخؾ ذم افتعريػ »ومو بعدهو(، و 423)ص شتوريخ ادذاهى اإلشًلمقي»( 3)

ادذاهى افػؼفقي »(، و149، د. ظبد ادجقد مطؾقب )صشبوفػؼف اإلشًلمل

 (.32، 29د. حسـ حمؿد شػر )ص  ،شاإلشًلمقي

اددخؾ فدراشي افػؼف »(، و456 -451)ص شتوريخ ادذاهى اإلشًلمقي»( 4)

اددخؾ ذم افتعريػ بوفػؼف »(، و182، د. أكقر دبقر )صشاإلشًلمل

، د. مـوع افؼطون شتوريخ افتؼيع اإلشًلمل»(، و158)ص شاإلشًلمل

 (.316 -314)ص

 (.182/ 11ل )، فؾذهبششر أظًلم افـبًلء»( 5)
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  تالمقذه:

افبخوري، ومسؾؿ، : مـفؿ: ثرـُ تًلمقذ  فإلموم أمحد 

وظع بـ  ،، وحيقك بـ معغوظبد اهلل ،داود، ووفداه صوفح وأبق

وؽرهؿوادروزي، واخلًلل،  ،ادديـل
(1)

. 

  مملػاته:

ادسـد وهق  ظدد مـ ادمفػوت، مـفو: فإلموم أمحد 

أصفرهو، واألذبي، وافزهد، واإليامن، وافـوشخ وادـسقخ، وافرد 

وؽر ذفؽ ،ظذ افزكودؿي، وادـوشؽ افؽبر وافصغر
(2)

. 

  ثـاء العؾامء عؾقه:

 إلَّ  أحى   بغدادَ  مـ ظعَّ  مدِ ؿَ  مو»:  الؼطان حيقى قال -1

ـِ  أمحدَ  مـ شحـبؾٍ  ب
(3)

. 

شوصدؿً  شًلماإل وصقُخ  و،حؼ   مومُ اإل هق: »وقال الذهبي -2
(4)

. 

  وفاته:

(ه241) شـي  إلموم أمحدا تقذم
(5)

. 

                                                           
 (.182، 181/ 11، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء»( 1)

 (.332 -327/ 11، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء»( 2)

 (.189/ 11، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء» (3)

 (.189 -177/ 11، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء»( 4)

 (.334/ 11، فؾذهبل )ششر أظًلم افـبًلء»( 5)
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 ل: وحدة العقيدة عند أهل السنة واجلناعةاملبحث األو

ـٍ واحدٍ  ،فؼد اتػؼً ظؼقدة أكبقوء اهلل ؿوضبيً   ،واجتؿعقا ظذ دي

أكزفُف ربٌّ واحٌد، ال اختًلف بقـفؿ ذم احلؼ افذي ُأكزل إفقفؿ: ؿول 

ش، وديـفم واحدىصتَّ  مأمفاُت  ؛ٍت الَّ عَ لِ  خوةٌ ِِ  األكبقاءُ »: ^
(1)

. أي: 

ًْ ذاِئُعفؿ.ظؼقدُُتؿ واحدٌة، وإن   اختؾػ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿وؿول شبحوكف: 

 .[25]األكبقوء:  ﴾ٺ ٺ ڀ پ ڀ ڀ ڀ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿وؿول تعوػ: 

 .[36 :]افـحؾ ﴾ ڇڇ چ چ

 ﴾ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ﴿وؿول ـؾ  كبل فؼقمف: 

 .[23]ادممـقن: 
                                                           

 (.2365(، ومسؾؿ )3443خوري )أخرجف افب (1)
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 ؾوإلشًلم ديـ األكبقوء مجقًعو: ؿول تعوػ: وظذ هذا:

 .[19ل ظؿران: ]آ ﴾چچ چ چ ڃ ڃ﴿

افرشؾ: ـام ذم  اخلًلئؼ ظذ أفسـي مجقعِ  تعوػ مجقعَ  اهلُل رَ مَ وبف أَ 

ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ؿقفف تعوػ: 

 ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .[13]افشقرى:  ﴾ک

 مصوبقَح  فُ أصحوبَ  فُ وظؾَّؿَ  ،ودو بعٌ اهلل تعوػ كبقـو بوفـقر واهلدى

جِل  افتؾؼل ذم ظؼقدُتؿ، وأُنو ُتبـك ظذ  مصودرِ  بغَّ هلؿ وحدةَ  -افد 

وإمجوع شؾػ األمي، وأن هذا ُيقاؾؼ مو ذم افػطرة  ،افؽتوب وافسـي

 بحؿد اهلل. وال تعورَض  وافعؼقل افؼقيؿي، ال تـوؿَض  ،ادستؼقؿي

ومـ هـو: ـون معتؼد األئؿي واحًدا: ألن مصدرهؿ ذم افتؾؼل 

رٌة مع ؾقمٌي فدى أهؾ افعؾؿ: واحٌد، ووحدَة اظتؼوِدِهؿ مسلفٌي ُمؼرَّ

ذم  -وهلل احلؿد-وهذه ادذاهى األربعي »: وفذا ؿول افسبؽل

ـْ َفـِحَؼ مـفؿ بلهؾ االظتزال وافتجسقؿ،  افعؼوئد واحدة، إال َم

وَن ظؼقدَة أيب جعػٍر افطحووِي افتل  وإالَّ ؾجؿفقرهو ظذ احلؼ ُيِؼر 

شتؾؼوهو افعؾامء شؾًػو وخؾًػو بوفؼبقل
(1)

 . 

                                                           
 (.23، 22ص) شمعقد افـعؿ» (1)
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ذم االظتؼود، بؾ  يـدوحدهؿ ادتح األربعيُ  ئؿيُ وفقس األ

مجقع األئؿي وشؾػ األمي ـوكقا ظذ افؼقل احلؼ افقاحد ذم هذا 

افصحوبي افذي تؾؼقه ظـ  هق مذهُى  افبوب: ألن ادذهَى 

افصحوبي رضقان اهلل ظؾقفؿ أمجعغ ـوكقا ذم زمـ »كبقفؿ، و

ذف ظذ ظؼقدة واحدة: ألُنؿ أدرـقا زمـ افقحل و ^افـبل 

شافصحبي
(1)

، وذبقا االظتؼود مـ ادـبع افقاحد: مـبع افقحل، 

ـام ؿول ابـ افؼقؿ -ؿ فُ وفذا ؾَ  أخرى: بؿقاردَ  هُ وا صػقَ رُ دِ ومل ُيؽَ 

مسوئؾ  بحؿد اهلل مل يتـوزظقا ذم مسلفي واحدة مـ» :-

األشامء وافصػوت واألؾعول، بؾ ـؾفؿ ظذ إثبوت مو كطؼ بف 

 وَّ أَ  ـْ مِ  واحدةً  ـؾؿيً  ،وافسـيُ  افؽتوُب 
شهؿ...رِ فؿ إػ آِخ ـفِ

(2)
 ،

 وأئؿتفو بنحسون.  ،واتبعفؿ ذم ذفؽ بؼقُي شؾػ األمي

يؼول أبو زكريا السؾامد
(3)

َؾُفؿ وإن اختؾػً ظـفؿ »: 

 كَـّ زَ افعبورات ؾؼد اتػؼً مـفؿ االظتؼودات، ـؾ واحد مـفؿ مُ 

 فُ ؿ ؿبقفُ ، مسؾَّ فُ وجرُح  فُ تعديؾُ  ، حمؽؿٌ األئؿيِ  وإمومُ  ،األميِ 

ؾقف، ال  ٍػ تؾَ خُم  إال ذم ؾرعٍ  فُ أحُدهؿ صوحبَ  ُػ ، ال خيوفِ فُ وضرُح 

                                                           
 (.2/143ش )مػتوح افسعودة» (1)

 (.1/49ش )أظًلم ادقؿعغ» (2)

ـوزل األئؿي األربع»مـ مصـػوتف: ، ( هق: حيقك ـب إبراهقؿ افسؾامد3) أوضح  ،خمطقط، شيم

 (.4/1292ش )تذـرة احلػوظ»هـ، 552 قذم شـيذم افعؼقدة، ت اتػوؿفؿؾقف 
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ٌِ ذوي األرحوِم، ؾلمو  ُيػِسُؼُف وال ُيغقيف، مثؾ: ُفَؼَطِي احلَرِم، وتقري

افؽًلم ذم صػوِت ذي اجلًلل واإلـرام، ومو يتعؾَُّؼ بلشامئف 

ؽ احلسـك، وصػوتف ادبويـي فصػوت األكوم: ؾًل خًلف ذم ذف

ٌق ظـفؿ، ُيقجى ـذهَبؿ وَمْقـَفؿ بقـفؿ، وال ُيْمَثُر تػر 
(1)

، بؾ 

ـؾؿتُفؿ ؾقفو متػؼٌي، وأؿقاهلؿ ُمتَّسؼٌي، شؾؽقا شبقؾ االتبوِع دون 

شوَرَوْواوأصحوبِف  ^االبتداِع ؾقام كؼؾقا ظـ رشقِل اهلل 
(2)

. 

ـون االهتامُم بـؼؾ ظؼوئدهؿ: إلؿومي احلجي  :-أيًضو-ومـ هـو 

َى ضريؼ ُمْعتََؼِدهؿ، وفبقوِن أكف ال ظذ مَ  ـ واؾؼفؿ ذم ؾؼففؿ، ثؿ تـؽَّ

ون خُموفًػو هلؿ ذم أصقل ظؼقدُتؿ!  تصح  كسبتُف إفقفؿ إذاـ 

قال أبو احلسن الؽرجي
(3)

دظقى َمـ  ُمبقـًو زيَػ - 

ع ألحد األئؿي ذم افػروع، وهق فف خموفػ ذم ـيزظؿ أكف ُمتَّبِ 

ء إفزاًمو فؾحجي ظذ ـؾ مـ إن ذم افـؼؾ ظـ همال» :-األصقل

مع - يـتحؾ مذهى إموم، خيوفػف ذم افعؼقدة... ؾوكتحول مذهبف

ذًظو وضبًعو، ؾؿـ ؿول: أكو  -واهلل- رٌ ؽَ ـْ مستَ  -خموفػتف فف ذم افعؼقدة
                                                           

 (.1595)ص ش افؼومقس ادحقط»( ادغ هق: افؽذب، 1)

 أ(. /92)ق ش مـوزل األئؿي األربعي» (2)

صقُخ احلرمغ. ؿول تؾؿقذه  ،( هق: حمؿد بـ ظبد ادؾؽ افؽرجل افشوؾعل3)

ًٍ مُ  ،ؾؼقف ،إموم، ورع، ظومل، ظوؿؾ»افسؿعوين ؾقف:  ابـ  قذم شـيت ،شث، حمدِ ػ

 .(6/137)ش ضبؼوت افسبؽل». ه532
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ؿؾـو فف: هذا مـ األضداد، ال، بؾ  !االظتؼود ، أصعري  عِ افؼَّ  صوؾعُل 

!مـ االرتداد
(1)

ومـ ؿول:  ،أصعريَّ االظتؼودإذ مل يؽـ افشوؾعل   :

ؿؾـو: ؿد ضؾؾً إًذا ظـ  !ذم األصقل ، معتزلٌ ذم افػروعِ  أكو حـبعٌ 

شقاء افسبقؾ ؾقام تزظؿف: إذ مل يؽـ أمحُد معتزلَّ افديـ 

، األصعرييِ  واالجتفود... وؿد اؾتتـ أيًضو خؾٌؼ مـ ادوفؽقي بؿذاهِى 

  وافـؽولِ  ولِ تعقد بوفقب وظور، وَؾؾتيٌ  ُشبَّيٌ  -واهلل-وهذه 
ِ
، افدارِ  وشقء

  مذاهِى  ظذ ُمـتحؾِ 
ِ
شافؽبورِ  األئؿيِ  همالء

(2)
. 

وفذا ؾنن ُمْعتََؼَد األئؿِي األربعِي هق ُمعتََؼُد شوئِر أئؿِي افديـ، مـ 

ـِ تقؿقي  ً : َفُدن افصحوبِي وافتوبعغ، وفـامَّ ؿقؾ فشقِخ اإلشًلِم اب أك

ًَ اظتؼوَد اإلموِم أمحَد؟  ًُ إال ظؼقدَة افسؾِػ »:  قالصـَّْػ مو مجع

افصوفِح مجقِعِفْؿ، فقس فإلموِم أمحَد اختصوٌص هبذا، واإلموُم أمحُد إكام هق 

بل   كػسف مو مل جيئ  أمحد، وفق ؿول ^ُمبَؾُِغ افعؾِؿ افذي جوء بف اـف
ِ
ِمـ تؾؼوء

ش^بف افرشقُل مل كَْؼبَؾُْف، وهذه ظؼقدة حمؿٍد 
(3)

. 

                                                           
وفقس مـ ادروق  ، مـ افردة ظـ مـفٍ افشوؾعل ذم اتبوع مذهى افصحوبي  :( أي1)

 بداهي. ػفؿـام يُ  ،مـ افديـ بوفؽؾقي

وهق ، شافػصقل ذم األصقل ظـ األئؿي افػحقل إفزاًمو فذوي افبدع وافػضقل» (2)

 .(177، 176 /4) ابـ تقؿقي شقخ اإلشًلمف ،شػتووىافجمؿقع » :مػؼقد، كؼًًل ظـ

 .(169 /3)بـ تقؿقي ال ،شػتووىافجمؿقع » (3)
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ؾؽون جقابف أن  ة الشافعي،وُشئَِل يف موضع آخر عن عؼقد

واظتؼود شؾػ اإلشًلم: ـامفٍؽ،  اظتؼود افشوؾعل»ؿول: 

ـِ ، واألوزاظِل وافثقرِي  ـِ  وأمحدَ ، ادبوركِ  ، واب ـِ  ، وإشحوَق حـبؾٍ  ب  ب

 دَ تَ ُؿؼْ ـادشويخ اف : وهق اظتؼودُ راهقيفِ 
ِ
 ى هبؿ... ؾنكف فقس بغ همالء

 ؿ كزاٌع ذم أصقل افديـ.فِ ـوأمثوفِ  األئؿيِ 

ـقػي  ؾنن االظتؼود افثوًب ظـف ذم افتقحقد وافؼدر  وـذفؽ أبق ح

ـون ظؾقف افصحوبي  وكحق ذفؽ ُمقاؾؼ الظتؼود همالء، واظتؼود همالء هق مو 

شوافتوبعقن هلؿ بنحسون، وهق مو كَطؼ بف افؽتوب وافسـي
(1)

. 

ـِ ؾَحِريٌّ بِ  اْؿَتَدْوا هبمالء األئؿي ذم افػروع، وجعؾقهؿ ذم  َؿ

 ،قا هبؿ ـذفؽ ذم األصقلَض أن َيرْ  -بقـفؿ وبغ اهلل وشوئَؾ معرؾتفو 

أدرى بام صحَّ مـ  -بًل صؽ  -: ؾنُنؿ Tؾقام بقـفؿ وبغ خوفؼفؿ 

ُؿْعتؼد: جلقدة معورؾفؿ، ـذم اف وصحوبتف  ^َهْدي افـبل 

 اإلمومي، وفؼرب ظرصهؿ مـ افعفد افـبقي. واشتقػوئفؿ ذوطَ 

ؾيِ ؿُ ـاف ؾفؿ مجقًعو مـ أهؾ افؼرونِ  هلو بوخلريي  ادشفقدِ  ػضَّ

و مثواًل ظوفًقو ذم افتؿسؽ واالتبوع.  وافصًلح، وـوكقا حؼ 

                                                           
ذفؽ: او ،(5/256)ش جمؿقع افػتووى» (1) ـبقيي»كظرـ  ـي اف  .(2/126) فف أيًضو ،شمـفوج افس
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ؾقفو  ،وؿد صدرت رشوئُؾ ظؾؿقي ذم مـفٍ همالء األئؿي ذم افعؼقدة

ذم -افقاضح ظذ أُنؿ مجقًعو وافبقون  افسوضع، وافدفقؾ ،افزهون افؼوضع

جلامظيظذ مذهى شؾػ األمي، أهِؾ افسـي وا -االظتؼود
(1)

. 

 

                                                           
فؾدـتقر حمؿد اخلؿقس،  ،شأصقل افديـ ظـد اإلموم أيب حـقػي» :( راجع1)

فؾدـتقر شعقد افدظجون،  ،شمـفٍ اإلموم موفؽ ذم إثبوت افعؼقدة»و

فؾدـتقر حمؿد افعؼقؾ،  ،شٍ اإلموم افشوؾعل ذم إثبوت افعؼقدةمـف»و

فؾدـتقر  ،شادسوئؾ وافرشوئؾ ادرويي ظـ اإلموم أمحد ذم افعؼقدة»و

 ،شبراءة األئؿي األربعي مـ مسوئؾ ادتؽؾؿغ ادبتدظي»اإلفف األمحدي، و ظبد

بعي أصقل افديـ ظـد األئؿي األر»و، فؾدـتقر ظبد افعزيز بـ أمحد احلؿقدي

 فؾدـتقر كوس بـ ظبد اهلل افؼػوري. ،شواحدة
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 املبحث الثاني 
 بوه ْهُوُتوعالَق ،البيِت يف آِل األربعِة األئنِة عقيدُة

  : ال: اإلهام أبى حٌيفت الٌعواى أّو
 من أئؿة وعؾامء آل البقت: قف اإلمام أب حـقػة مو -1

بـ احلسغ بـ  دو ظرض ِذـر اإلموم أيب احلسغ زيِد بـ ظعِ 

ى بـُؿؾَ ـظع بـ أيب ضوفى، وهق اف )زيٍد افشفقد(، ؿول أبق حـقػي: ؼَّ

ًُ ذم زموكف أؾؼَف »: -وأخذ ظـف وؿد تتؾؿذ ظؾقف-ظـف   مو رأي

شجقاًبو، وال أبَغ ؿقاًل  مـف، وال أرسعَ 
(1)

. 

ـِ احلسغ ادؾؼى  وؿول أيًضو ظـ اإلموم جعػِر بـ حمؿِد بـ ظِع ب

ـِ حمؿدٍ »بـ: )جعػر افصودق(:  ًُ أؾؼَف مـ جعػِر ب شمو رأي
(2)

. 

ك ظـ جعػر بـ حمؿد، وهق معدود  وؿد ـون أبق حـقػي  يتؾؼَّ

 وؿول: »(افصغر اجلومعذم ) افؾؽـقي احلل ظبدذم مشوخيف: ؾؼد ؿول 

: ومـ أهؾ ادديـي: -ـر مشويخ أيب حـقػيظـد ذِ  ،ضبؼوتف ذم- افؼوري ظع

ـُ  جعػُر  اإلمومُ  مـ افصودق، وـون يسلفف وُيطورحف، وهق توبعلٌّ  حمؿدِ  ب

شأـوبر أهؾ افبقً
(3)

. 

                                                           
 (.3/59فؾزرـع ) ،«األظًلم» (1)

 (.1/126) فؾذهبل ،«تذـرة احلػوظ»(2)

 (.34ص )فعبد احلل افؾؽـقي  ،«اجلومع افصغر» (3)
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ْي  موقف اإلمام أب حـقػة  -2  :ريض اهلل عـفنمن أمفات ادمـم

مقؿٌػ طوهر افقضقح ِمـ أمفوِت ادممـغ  فإلموم أيب حـقػي 

 وظوئشُي بعد خدجيَي افؽزى »: ريض اهلل ظـفـ: ؾؼد ؿول 

ْكى، ضوهرة أم ادممـغ، بريئيٌ  أؾضُؾ كسوء افعودغ، وهل مـ افزكو:  مـ افذَّ

ش!زكو دُ فَ ؾؿـ صفد ظؾقفو بوفزكو ؾفق وَ 
(1)

 . 

: إن ؾًلًكو يؼقل: شوؾرْت ظوئشُي مع ؽِر ودو ؿقؾ أليب حـػقي 

 ـوكً ظوئشُي »أجوب بؼقفف:  -يعـل: ذم وؿعي اجلؿؾ-ذي حمرٍم! 

شأمَّ ادممـغ ـِؾفؿ، ؾؽوكً مـ ـؾ افـوس ذاَت حمرمٍ 
(2)

. 

  اخلؾػاء من آل البقت: من موقف اإلمام أب حـقػة  -3

بف  بغ يدي أئؿي آل افبقً، وحسـ  ـون مـ حسـ تلد 

مقؿُػف ادشفقر بغ يدي أيب  -مـطؼف بغ يدي اخلؾػوء

افؽقؾي،  رأس افدوفي افعبوشقي، حغ كزل بوس افسػوحافع

ف إػ افعؾامء ؾجؿعفؿ، ثؿ ؿول: إن هذا األمر ؿد أؾه » ووجَّ

                                                           
جمؿؾ »و ،(313أليب حومد حمؿد ادؼدد )ص  ،«رشوفي ذم افرد ظذ افراؾضي» (1)

ابـ ظبد ادحسـ افسـل. وزارة افشمون اإلشًلمقي فعبد اهلل  ،«اظتؼود افسؾػ

 .(42ص)واألوؿوف افسعقديي 

ـون معفو ذم  ومعؾقم أن ظوئشي  (157البـ ظبد افز )ص ،«االكتؼوء» (2)

شػرهو ابـ أختفو ظبد اهلل بـ افزبر، وهق مـ بعض حمورمفو مـ افرجول، وـون 

 هق افذي يصع بوفـوس ظـ أمرهو.
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 وأكتؿ ،احلِؼ  وإؿوميِ  اهلل بوفػضؾِ وجوءـؿ  ،إػ أهؾ بقً كبقؽؿ

 ،وفؽؿ احلبوء وافؽرامي ،ـ أظون ظؾقفمَ  أحؼ   -يو معؼ افعؾامء-

تؽقن فؽؿ ظـد إمومؽؿ  ؾبويعقا بقعيً  :وافضقوؾي مـ مول اهلل مو أحببتؿ

ؾتؽقكقا ممـ ال  :ال تؾؼقن اهلل بًل إموم ،و ذم معودـؿوأموكً  ،ظؾقؽؿ حجيً 

 !أن كؼقل احلؼَّ  فُ وبُ فَ ـادممـغ كَ  أمرُ  :حجي فف، وال تؼقفقا

إن أحببتؿ أن أتؽؾؿ ظـل  :ؾؼول :ؾـظر افؼقم إػ أيب حـقػي

غ ؿوفقا: ؿد أحببـو ذفؽ. ؾؼول: احلؿد هلل افذي بؾَّ  .وظـؽؿ، ؾلمسؽقا

وبسط أفسـتـو  ،يِ ؿَ ؾَ افظَّ  رَ قْ وأموط ظـو َج  ، مـ كبقف مـ ؿرابيٍ  احلؼَّ 

وافقؾوء فؽ بعفد اهلل إػ ؿقوم  ،اهلل رِ مْ وؿد بويعـوك ظذ أَ  ،بوحلؼ

 بف مـ كبقف.ـ ؿرَّ ممَّ  هذا األمرَ  ؾًل أخذ اهلُل ،افسوظي

مـ خطى ظـ  َؽ ؾُ ثْ وؿول: مِ  ،ؾلجوبف أبق افعبوس بجقاب مجقؾ

ًَ  ،كَ فؼد أحسـقا اختقورَ  :افعؾامء ؾؾام خرجقا  .ذم افبًلغ وأحسـ

ًِ وؿ ،إػ ؿقوم افسوظي :بؼقفؽ مو أردَت  :ؿوفقا فف  ؟افسوظيُ  د اكؼض

ًُ  ظعَّ  ؿْ تُ ؾْ تَ اْح  إنِ  :ؿول   ،فـػز احتؾ
ِ
ؾسؽً  .وأشؾؿتؽؿ فؾبًلء

شمو صـع وظؾؿقا أن احلؼَّ  ،افؼقم
(1)

.  

                                                           
ـ ظع افصقؿري ف ،شقػي وأصحوبفأخبور أيب حـ» (1)  (.29ص )ؾؼويض أيب ظبد اهلل حسغ ب
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 :اإلهام هالك بي أًس  :ثاًّيا

 من أئؿة وعؾامء آل البقت: موقف اإلمام مالك -1

ـؾامٌت ُمبورـوت ذم افثـوء ظذ أئؿي آل افبقً  فإلموم موفؽ 

ـِ  ؿقفف ذم ظعِ  :ور، ومـ ذفؽاألضف احلسغ بـ ظع بـ أيب ضوفى:  ب

شمل يؽـ ذم آل افبقً مثُؾف»
(1)

. 

 ظعَّ  نإوؿول موفٌؽ: »فؾؿزي:  وذم ترمجتف ذم )ُتذيى افؽامل(

شافػضؾ أهؾ مـ ـون احلسغ بـ
(2)

. 

 .، وُيقِثؼفافصودِق  ي ظـ جعػرٍ وِ َيرْ  وـون اإلموم موفٌؽ 

 ن أمفات ادممـْي ريض اهلل عـفن:م موقف اإلمام مالك -2

، وممـ ؿذؾفو مـ أم ادممـغ ظوئشي  وأمو مقؿػف 

ؿقؾ  ،ُؿتَِؾ   مـ شىَّ ظوئشيَ »ؾؼد أؾتك ؾقف ؾؼول:  -بوفػوحشي

: ذم ظوئشي؟! ؿول: ألن اهلل يؼقل ذم ظوئشي  َؿ ُيؼتُؾ ـفف: فِ 

: ؾَؿـ [17]افـقر:  ﴾ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿

شرآن، ومـ خوفػ افؼرآن ُؿتَِؾ رموهو ؾؼد خوفػ افؼ
(3)

. 
                                                           

 (4/398فؾذهبل ) ،«شر أظًلم افـبًلء» (1)

 (.385/ 22فؾؿزي ) ،«ُتذيى افؽامل» (2)

(، 2/329فؾؼويض ظقوض ) ،«افشػو»و(، 11/415البـ حزم ) ،«ادحذ» (3)

 (.12/225ؾؼرضبل )ف ،«تػسراف»و
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 من اخلؾػاء من آل البقت: موقف اإلمام مالك -3

وأمو ظـ مقؿػ اإلموم موفؽ مـ اخلؾػوء واألئؿي مـ آل بقً 

 ومقؿػفؿ مـف: ؾـُؿثِؾ فف بؿثوفغ اثـغ: ^افـبل 

ـَ  وذـروا أن موفَؽ » : قال ابن قتقبة أوهلام: دو أخذ - أكسٍ  ب

ـِ   ،بـ أيب جعػر م ظؾقف ادفدي  دِ ؿَ  -فِ ظؾؿِ  عِ ْض وَ وَ  فِ ـتبِ  ذم تدوي

وهل ـتى  ،ؾلتوه بوفؽتى ،ؾسلفف ظام صـع ؾقام أمره بف أبق جعػر

ؿراءُتو  ؾؾام أتؿَّ  ،وؿرئً ظذ موفؽ ،بوكتسوخفو ؾلمر ادفديَّ  ،ادقضل

شوالبـف بلفػ ديـور ،فف بلربعي آالف ديـور رَ مَ أَ 
(1)

. 

وذـروا أكف دو ـوكً » :-ًضوأي- قال ابن قتقبةو ثاكقفام:

 ،و إػ مؽيخرج هورون حوج  هـ( 174) وشبعغ ومئيٍ  شـي أربعٍ 

ـِ  ؾبعٌ إػ موفِؽ  ،^افـبل  ا ؿزَ ادديـي زائرً  مَ ؾؼدِ  ؾلتوه  ،أكسٍ  ب

 وافعراِق  احلجوزِ  ؾؼفوءُ  وحرض ذفؽ يقمئذٍ  ،ؾسؿع مـف ـتوبف ادقضل

ـِ  وافشومِ   حرض ذفؽ ادقشؿ مع إالَّ  مـفؿ أحدٌ  ْػ ومل يتخؾَّ  ،وافقؿ

شعَ َض افذي وَ  هُ لَ وشؿع وشؿعقا مـ موفؽ مقضَّ  ،افرصقد
(2) . 

                                                           
  .(323/ 2)البـ ؿتقبي  ،شإلمومي وافسقوشيا» (1)

 (. 326/ 2)البـ ؿتقبي  ،شاإلمومي وافسقوشي» (2)
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 :الشافعيُّ إدريَس بُي : اإلهاُم هحوُذثالًثا

 : من أئؿة وعؾامء آل البقت موقف اإلمام الشافعي  -1

 يؽثر أن يؼقل:  كان الشافعي

 مُ ؽُ به ُحـ اهللِ لِ وْ ُشـرَ  ِت ْقـبَ  َل هْ ا أَ يَ 

 مُ ُؽـكَّ أَ  رِ ْد َؼـالْ  مِ قْ ظِـعَ  نْ مِ  مُ اكُ ػَ كَ 
 

ــ  ــ ٌض رْ َف ــ الْ يِف  اهللِ نَ ِم ــزَ كْ أَ  آنِ رْ ُؼ   هُ َل

هُ َلـ ةَ اَل  َصـََل  مْ ؽُ قْ ؾَ عَ  ل  َص يُ  مْ ـلَ  نْ مَ 
(1)

 

 

ـِ  بـ حمؿد يزل مل» : الشافعي قال  ،جؾقًًل  ظظقاًم  ظـدي احلس

 ًُ  هورون ظـد جمؾٌس  وهُ وإيَّ  لمجعـ حتك ،اديـورً  شتغ ـتبف ظذ أكػؼ

 ادديـي أهؾ نإ ،ادممـغ أمر يو :ؾؼول ،احلسـ بـ حمؿد أؾوبتد ،صقدافر

، ادسؾؿغ وإمجوعَ  ،^ اهلل رشقلِ  حؽومَ أو ،وكص   اهلل ـتوَب  خوفػقا

ًُ  َؿُرَب ومو َبُعَد،مو  خذينلؾ .ويؿغٍ  وؿضقا بشوهدٍ   ؿد أراك الأ :ؾؼؾ

ًِ أُ و ،ؾقفؿ نآافؼر أُكزل ومـ ،افـبقة فبًق ؿصدت  ،ؾقفؿ محؽواأل حؽؿ

ًَ ُتجقهؿ ظؿدَت  ،طفرهؿأ بغ ^ اهلل رشقلِ  وؿزُ  أًك بلِي  ، أرأي

 
ٍ
ًَ  رء ًَ مـ خؾقػيٍ  ،صفودة افؼوبؾي وحدهو ؿبؾ ُمْؾَؽ افدكقو  حتك ورث

ـ أيب ضوفى! ومواًل ظظقاًم؟ ؿول: بععِ  شب
(2)

. 

                                                           
 .(222ص )فشطو افدمقوضل  ،شحوصقي إظوكي افطوفبغ» (1)

إكام رواه ظـ  » :(2/175)، وؿول اخلطقى افبغدادي (2/175) شوريخ بغدادت» (2)

ن يممـ ظع  رجؾ جمفقل يؼول فف: ظبد اهلل بـ كجل، ورواه جوبر اجلعػل، وـو

 .(118-117ص)فؾبقفؼل  ،شمـوؿى افشوؾعل»بوفرجعي، و
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ـقػ ؿول: افتشقع! بعَض  ؾقؽ إن: » لؾشافعي وققل  ذفؽ؟ ؿوفقا و

 :̂ اهلل رشقُل  َيُؼْؾ  أمل ؿقم يو ؾؼول: حمؿٍد. آلِ  حىَّ  ُتظفر ؿوفقا: ألكؽ
ـاس وولده والده من ِلقه أحبَّ  أكون حتى أحُدكم يُممن َل) أمجعْي(  وال
(ادتؼون أولقائي ِكاموؿول: ) ،(1)

 ؿرابتل أُِحىَّ  أن ظعَّ  واجبًو ـون ؾنذا، (2)

 اهلل رشقلِ  ؿرابيَ  أُِحىَّ  أن افِدـي مـ أفقس ادتؼغ، مـ ـوكقا إذا رمحل وذوي

 شؿرابتف حيى ـون ادتؼغ: ألكف مـ ـوكقا إذا̂ 
(3)

. 

بِقعِ   :َقاَل  انَ ـُشَؾْقؿَ  بنِ  وعن الرَّ

وؾِِعِل  َمعَ  َحَجْجـَو ًؾو، اْرَتَؼك َؾاَم  افشَّ  َوُهقَ  إاِلَّ  َواِدًيو َهَبطَ  َوالَ  َذَ

 :َوُيـِْشدُ  َيْبؽِل،

ِب  قِْف  َراكِبًا َيا  ِمـًـى نْ ِمـ بِالْـُؿَحصَّ

 ِمـًى ِِلَـى الْـَحِجقُْج  َفاَض  َِِذا َشَحًرا

ـانَ  ِِنْ  ـا َكـ ــبه  َرْفًضـ دٍ  آلِ  ُح ــَحؿَّ  ُمـ
 

ـا بَِؼاِعـــدِ  َواْهتِـــْف   ــ ـاِه ِ  ِخقِْػـَ ــ َّ  َواـل

ـا ـتَطِمِ  َفقًْضــ ـائِ ِ  الُْػـــَراِت  َكُؿْؾــ  الَْػــ

ـــَفدِ  ـثََّؼاَلنِ  َفْؾقَْش ــ ــي أيَن   ال ــ َرافِِض
(4)

 
 

                                                           
 (.63(، ومسؾؿ )15متػؼ ظؾقف: أخرجف افبخوري )( 1)

 (3/421) شمسـد افشومقغ»(، وافطزاين ذم 4242أخرجف أبق داود ) (2)

ثم فتـة الرساء دخـفا من حتت َقَدَمي »... . بؾػظ: (5/158) شاحلؾقي»كعقؿ ذم  وأبق

. «قتي يزعم أكه مـي، ولقس مـي، وِكام أولقائي ادتؼون...رجٍل من أهل ب  احلدٌي

 (.92ص )البـ ظبد افز  ،شالكتؼوء ذم ؾضوئؾ األئؿي افثًلثي افػؼفوءا» (3)

توريخ » ، وابـ ظسوـر ذم(2/71) شمـوؿى افشوؾعل» أخرجف افبقفؼل ذم (4)

ذم  ، وافسبؽل(12/58) شافسر» ، خمترًصا، وافذهبل ذم(9/22) شدمشؼ

 .(1/299) شضبؼوت افشوؾعقي»



 

 
 

31 

أؾه إػ ؾرض اإلؿومي اجلزيي ى أذً   وقد كال الشافعيَّ 

ذم  افبقً آللِ وادشويعي ظؾقف: ألكف ـون ُيظفر تؾؽ ادقاالة وادحبي 

 أول َأْمِرهِ 
 (1)

. 
أو  ،د ظؾقفافبقً مو ُيـتؼَ  آلِ  ِى ُح  ـْ مِ  يؽن عـد الشافعي   ومل

، وفؼد ـون ظـفؿ هِ ارِ رَ وِ زْ ا ـِ مـفؿ أوػ مِ ربف وإطفور ؿُ  ،م  بسببفُيذَ 

 !وإػ يقم افـوس هذا ،ي افدكقو ذم زموكفمـ أئؿ

 فؼد»: ؾؼول ، افشوؾعل ظـ  حـبل بن أمحدوقد شئل 

َـّ  ـَ  افؼقم، ـًلم تعؾؿـو ــو فؼد بف، ظؾقـو اهلل م  مدِ ؿَ  حتك ،ؿْ فُ بَ تُ ـُ  وـَ بْ تَ و

ـو، ـو ؾؾام ظؾق ـو ـًلمف شؿع ـوه وؿد ؽره، مـ أظؾؿُ  أكف ظؾؿ  ،وافؾقولَ  يومَ األ جوفس

ـو ؾام ـف رأي  رضقوكفيَ  ال ظبقد وأبق حيقك ـون اهلل، ظبد أبو يو: فف ؾؼقؾ: خر ـؾَّ  إال م

 مو: حـبؾ بـ أمحد ؾؼول -ذفؽ إػ كسبوه وأُنام ،افتشقع إػ يشر-

شاخرً  إال مـف رأيـو مو واهلل يؼقالن، مو كدري
(2)

. 
 من أمفات ادممـْي ريض اهلل عـفن:موقف اإلمام الشافعي  -2

يرى دخقَل افزوجوت افطوهرات ذم مسؿك   كان الشافعيه 

 أزواُجفُ  ^ ؿدٍ حمَّ  مع آلِ  أن يدخَؾ  ى  حِ وإين أَلُ »آل افبقً، ؾقؼقل: 

                                                           
ظع احلـػل بـ ، فـجؿ افديـ إبراهقؿ «عؿؾ ذم ادؾؽحتػي افسك ؾقام جيى أن يُ » (1)

 (.17 ص) افطرشقد

 (.12/58) ششر أظًلم افـبًلء» (2)
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ش^ظـ افـبل  َي وِ ، حتك يؽقن ؿد أتك مو رُ فُ تُ وذريَّ 
(1). 

 : حٌبٍل بُي أحوُذ اإلهاُم :رابّعا

 : من أئؿة وعؾامء آل البقت موقف اإلمام أمحد  -1
مـ أـثر األئؿي تعظقاًم وإجًلاًل آلل بقً   ن اإلموم أمحدـو

ـُ ^افـبل  حقٌ ؿول:  افزِ  ظبدِ  ، ويدل ظذ ذفؽ مو كؼؾف اب

ـُ  وؿول أمحدُ » ـُ  وإشامظقُؾ  حـبؾٍ  ب ذم  وَ افؼويض: مل ُيرْ  إشحوَق  ب

 ظِع  ذم ؾضوئؾِ  َي وِ مو رُ  احلسونِ  بوألشوكقدِ  مـ افصحوبيِ  أحدٍ  ؾضوئؾِ 

ـِ  شوفٍى أيب ض ب
(2)

. 
 ؿَ ؾِ وـذفؽ أمحد بـ حـبؾ ؿد ظُ » :اإلشالم ابن تقؿقةقال صقخ و

 ،فِ وأؾعوفِ  فِ بلؿقافِ  فِ ومعرؾتِ  ،فِ وحلديثِ ، ^حمبتف فرشقل اهلل  ـامُل 

 ،فبـل هوصؿٍ  فِ وحمبتِ  ،فُ ػُ دـ خيوفِ  فِ ومعوداتِ  ،فُ دـ يقاؾؼُ  فِ ومقاالتِ 

ـِ ظع   ؾضوئَؾ  َػ حتك صـَّ  -ؿْ فِ ؾِ ذم ؾضوئِ  فِ وتصـقػِ   ،واحلسغِ   واحلس

شافصحوبيِ  ؾضوئَؾ  َػ ـام صـَّ 
(3)

. 

 ؾصًًل  (ؾضوئؾ افصحوبي)وؿد أؾرد اإلموم أمحد ذم ـتوبف هذا 

                                                           
 (.66 )ص «أحؽوم افؼرآن» (1)

 (.3/51) «اإلصوبي»: البـ ظبد افز، بحوصقي ،«االشتقعوب» (2)

  .(4/125البـ تقؿقي ) ،شسـيمـفوج اف» (3)
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 ذم وأؾرد ؾصًًل ،  هِ بـ أيب ضوفى وزهدِ ا  ذم ؾضوئؾ ظعِ ـومًًل 

ًِ  ؾوضؿيَ  ؾضوئؾِ  ـِ   ذم ؾضوئؾِ وؾصًًل  ،^ دٍ حمؿَّ  بـ  وؾصًًل  ، احلس

،  ظوئشيَ  غَ ـادمم أمِ   ذم ؾضوئؾِ صًًل وؾ،  احلسغِ  ذم ؾضوئؾِ 

 جعػرِ   ذم ؾضوئؾِ  ـومًًل وؾصًًل ،  خدجييَ   ذم ؾضوئؾِ  ـومًًل وؾصًًل 

ـِ  ذم ؾضوئؾ   بسـده ىوَ مو رَ  ؾؽون جمؿقعُ ،  أيب ضوفٍى  ب

ٌٍ  يِ ئَ اِم تِ ق ظذ ِش بُ رْ افصحوبي مـ أهؾ افبقً يَ  ظـ  اهلُل يِضَ َر ، ؾَ وأثرٍ  حدي

ـَ  افسـي أمحدَ  إمومَ  اهلُل ؿَ حِ ، ورَ  حمؿدٍ  بقً افـبِل  آلِ   .حـبؾٍ  ب

 يف فضل أهل البقت وحؼوقفم:  بسـده يومما رو

بقتي  أهلِ  َل ثَ أَل ِن مَ »يؼقل:  ^ شؿعً افـبلَّ  : ؿول أبق ذر

شَك ؾَ عـفا هَ  َف ؾَّ َخ ـتَ  نْ ومَ  ،اَج ا كَ فَ بَ كِ رَ  نْ مَ  كوٍح  شػقـةِ  ُل ثَ فقؽم مَ 
(1)

 . 

ِين : »^ؿول رشقل اهلل  :ؿول اخلدري  ظـ أيب شعقدو

- الثؼؾْي بعدي؛ ؾواِض به لن تَ أخذتم تركت فقؽم ما ِن  قد

                                                           
(، 3922، وافبزار )(786-2/785) شؾضوئؾ افصحوبي» أخرجف أمحد ذم (1)

، 3478) شاألوشط» (، وافطزاين ذم1721، 1722) شافؼيعي»واآلجري ذم 

رواه افبزار، »: (9/168) شجمؿع افزوائد»(، وؿول افبقفؼل ذم 5536

حلسـ بـ أيب جعػر اجلػري، وذم إشـود وافطزاين ذم افثًلثي، وذم إشـود افبزار: ا

(، وؿول: 343/ 2، واحلوـؿ )شافطزاين: ظبد اهلل بـ داهر، ومهو مسوـون

مػضؾ »، وتعؼبف افذهبل بؼقفف: شصحقح ظذ ذط مسؾؿ، ومل خيرجوه»

َج فف افسمذي ؾؼط، ضعػقه ، وفف صوهد ش)يعـل: ابـ صوفح أحد رواتف( َخرَّ

 .(4/326) شاحلؾقي»كعقؿ ذم  مـ حديٌ ابـ ظبوس أخرجف أبق
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شأهل بقتي عسيتو ...،كتاب اهلل :-ن اآلخروأحدمها أكز م
(1)

. 

: ^ؿول رشقل اهلل  :ؿولأيًضو  ظـ أيب شعقد اخلدري و

شففو مـافٌق  البقِت  ا أهَل ـَ َض غَ بْ أَ  نْ مَ »
(2)

. 

دا  وا اهللَبه حِ أَ : »^رشقل اهلل  ؿول :ؿول ظـ ابـ ظبوس و

شيبقتي حلب   وا أهَل به حِ وأَ  ،اهللِ وين حلب  به حِ وأَ  ،كعؿةٍ  نْ وكم به مِ ُذ غْ يَ 
(3)

 . 

 :ؿول اهلل ظبد عـؾ تعظقاًم بؾقًغو: ُيعِظؿ ظؾق و   وـون

ًُ  ،شػقـي بحديٌ أيب ثحدَّ »  :ؿول ؟افتػضقؾ ذم تؼقل مو ًِ بَ أَ  يو :ؾؼؾ

ًُ  .وظثامن ،وظؿر ،بؽر بقأ ،اخلًلؾي ذم  :ؿول .ضوفى أيب بـا وظع :ؾؼؾ

ـُ  ظع   ،بـل يو ًٍ  أهؾِ  مـ ضوفى أيب ب شأحدٌ  هبؿ وُس ؼَ يُ  ال بق
 (4)

. 

ون ـ  ًِ  ُيعِظؿُ  ـام  بـ يعؼقبؿول  وُيْدكِْقِفْؿ مـف، مجؾيً  آَل افبق

 ،وراؾضق   األزدي صوفح بـ افرمحـ ظبد ـون» :ادطقظل يقشػ

                                                           
(، 1553) «افسـي»(، وابـ أيب ظوصؿ ذم 11561، 11124أخرجف أمحد ) (1)

 (.1142يعذ ) وأبق

، وذم شـده: ظطقي بـ شعد (1126) «ؾضوئؾ افصحوبي»أخرجف أمحد ذم  (2)

واحلجوج بـ  ،«صدوق خيطئ ـثًرا، وـون صقعق و مدفًسو»افعقذم، ؿول احلوؾظ: 

صدوق، ـثر اخلطل وافتدفقس، ـام ذم: )افتؼريى(، ومل »احلوؾظ: أرضوة، ؿول 

 .«يرصح احلجوج هـو بوفتحديٌ

 (، واحلوـؿ1762) شافؼيعي»(، واآلجري ذم 3789أخرجف افسمذي ) (3)

 شاآلداب»(، وافبقفؼل ذم 211/ 3) شاحلؾقي»(، وأبق كعقؿ ذم 162/ 3)

 .شال ُيْعَرُف »ؿول افذهبل:  (، وذم شـده: ظبد اهلل بـ شؾقامن افـقؾع،852)

ـ حيقك ادوفؼل األكدفز )صشافتؿفقد وافبقون ذم مؼتؾ افشفقد ظثامن» (4)  (.176 ، دحؿد ب
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ـَ  أمحدَ  يغشك وـون  ،اهلل ظبد أبو يو :فف ؾؼقؾ .فِ قْ كِ دْ ويُ  فُ بُ رِ ؼَ ؾقُ  ،حـبؾٍ  ب

 أهؾ مـ وؿقمً  ىَّ َح أَ  ٌؾ ُج رَ  !اهلل شبحون :ؾؼول !راؾيض افرمحـ ظبدُ 

شيٌ ؼَ ثِ  هق .فؿحتب   ال :فف كؼقل ^ افـبل بقً
(1)

. 

: شؿعً ظبد افرمحـ بـ صوفح وقال أبو الؼاشم البغوي

األمي بعد كبقفو: أبق هذه  -أو خر-أؾضؾ »األزدي يؼقل: 

شبؽر، وظؿر
(2)

، وهذا يدل بجًلء أكف مل يؽـ راؾضًقو يؽػر 

 افشقخغ وإكام متشقًعو يظفر حًبو آلل افبقً!

 من اخلؾػاء من آل البقت: موقف اإلمام أمحد  -2

بعد ضقل ؾتـتف وبًلئف - أبؾغ مقاؿػ اإلموم أمحد  ـْ ومِ 

ـِ  أمحدَ  فِ أكف بعد أن أؿوم احلجي ظذ َخصؿِ  -وحمـتف أيب دؤاد أموم  ب

 ، رضَب عَ طِ ؾؾام ؿُ ، اخلؾقػي افقاثؼ، ؿول افقاثؼ: اؿطعقا ؿقَد افشقخ

 ؿَ ـؾؼول افقاثؼ: فِ ، ؾجوذبف احلداد ظؾقف ،قد فقلخذهبقده إػ افؼَ 

ًُ اإلموم أمحدؿول  أخذتف؟  :ذم ـػـل َؾ عَ أن أويص أن جُيْ  : ألين كقي

 !ؽكوب ،اؽدً  ؿَ ـبف هذا افظوفِ  ؿَ حتك أخوِص 

ذم  َؽ ، ؾؼول: فؼد جعؾتُ ؾ  ذم حِ  فُ أن جيعؾَ  ُؼ ثؿ شلفف افقاثِ  ،ؾبؽك افقاثؼ

ـ أوَّ  عيٍ وَش  ؾ  حِ  رامً  :يقمٍ  لِ م ـ أهؾف ^:و فرشقل اهلل ـإ ش!فؽقكؽ م
 (3)

. 
                                                           

 (.12/216) شتوريخ بغداد» (1)

 .(11/543) شتوريخ بغداد» (2)

 (.371/ 21) ، فؾذهبلششر أظًلم افـبًلء»( (3
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ألضفور افبقً ا فؼد اشتبوكً ظؼقدُة األئؿي األربعي ذم آلِ 

واألئؿي األبرار، وؿد امتدت هذه افعؼقدُة ادبورـي إػ ادقاؿػ 

شقاء، وؾقام يع بعض مو يدل  د  وادسوئؾ افػؼفقي ظذ َح  ،افعؿؾقي

وآثوره ذم افػؼف، وذفؽ مـ خًلل بحٌ مقؿػ  ،ظذ هذا افتعظقؿ

 ـوة.افبقً ذم اخلُؿس وافزَّ  آلِ  األئؿي األربعي مـ حِؼ 

 الغٌيوت والفيء:حق آل البيت في 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ؿول اهلل تعوػ: 

 ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[41]األكػول: 

ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ﴿ وؿول تعوػ:

 .[7]احلؼ:  ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ

 رشقل وضع خقز يقم ـون ود» ؿول: وظـ جبر بـ مطعؿ 
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 بـل كَ رَ وتَ  ،ادطؾى وبـل هوصؿ بـل ذم افؼربك ذي شفؿَ  ^ اهلل

ًُ  ،صؿس ظبد ـلوب كقؾؾ ـُ  وظثامنُ  أكو ؾوكطؾؼ  أتقـو حتك ونَ ظػَّ  ب

 ؿْ فُ ؾضؾَ  كـؽر ال هوصؿ بـق همالء ،اهلل رشقل يو :ؾؼؾـو ،^ افـبلَّ 

 ادطؾى بـل إخقاكـو بول ؾام ،مـفؿ بف اهللُ  وضعؽ افذي فؾؿقضع

 وبـو ِكا» :^ اهلل رشقل ؾؼول ؟واحدةٌ  وـَ وؿرابتُ  ،وـَ تَ ـْ رَ وتَ  ؿْ فُ تَ أظطقْ 

 ءيش وهم كحن وِكام ،ِشالم وَل جاهؾقة يف كػسُق  َل بادطؾ

 «^ فِ عِ أصوبِ  بغ َؽ بَّ وَص  ،«واحد
(1)

. 

ٌُ  افؼربك ذي شفؿِ  مجقعُ  كطَ عْ قُ ؾَ » :وقال اإلمام الشافعي   ،ـوكقا حق

ـقؿي ذم بسفؿف إال ،هُ حيرُضْ  مل أحدٍ  ظذ ،افؼتوَل  حرض أحدٌ  مـفؿ ُؾ ضَّ ػَ يُ  ال  ،افغ

ش...ؽـل   ظذ ؾؼرٌ  وال ،افعومي ـسفؿ
(2)

.  

 افصدؿيُ  ظؾقفؿُ  مُ رُ حَتْ  افذيـ حمؿدٍ  وآُل ... »:  اوقال أيًض 

 هوصؿٍ  بـل يُ قَّ بِ ؾْ ُص  وهؿ ،ِى عْ افِش  أهُؾ  وهؿ ،ؿساخلُ  أهُؾ  ادػروضيُ 

ش...ؾِى ادطَّ  وبـل
(3)

. 

 مــ وظقًضـ اخلؿـُس  هلـؿ َؾ عِ ُج  افذـي حمؿدٍ  آُل  وؾلمَّ »: وقال أيًضا 

                                                           
 (.2982) أخرجف أبق داود( (1

 (.147/ 4) ل، فؾشوؾعشاألم»( (2

 (.81/ 2) فؾشوؾعل ،شاألم»( (3
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...شـثر أو ؿؾَّ  وصقئً  ادػروضوت افصدؿوت مـ قنطَ عْ يُ  ؾًل ،افصدؿيِ 
(1)

. 

 شفؿِ  بوُل  ؾام» :-أثـوء ـًلمف مع اخلصؿ- رَ آَخ  وقال يف موضعٍ 

 معف ممـ فف ؿسؿ ممـ ًُ بَ ثْ أَ  وهق ،وافسـي افؽتوب وؾقف ،افؼربك ذوي

شافسبقؾ بـاو افقتومك مـ
(2)

. 

 كقاـو إن ؾقفؿ اجلقاب مو :أيب شلفً :وقال عبد اهلل بن أمحد

 دـ ؾفل ةً قَ ـْ ظَ  تمخذ أرض ـؾ»: اإلموم أمحد  ؾؼول ؟ةً قَ ـْ ظَ  ذواَخ أَ 

 وفؾرشقل هلل وشفؿ ،ؿوتؾ دـ شفؿأ ربعيأ :األمقال بؿـزفي ظؾقفو ؿوتؾ

شاألمقال بؿـزفي وادسوـغ وافقتومك افؼربك وفذي
(3)

. 

 :ؾؼول؟ ؿُ سَّ ؼَ يُ  ـقػ ؿساخلُ  ظـ يبأ شلفً :ا وقال أيًض 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ :تعوػ اهلل ؿول :مخسي ظذ»

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

ش[41]األكػول: ﴾ٺ
(4).

 

ُيْعَطك افػؼُر وافغـل  مـ شفؿ ذوي افؼريب  بلن يػتل وـون أمحد

 :افؼربك ذي شفؿ ذم وؿولظذ افسقاء، ؾؼد ؿول ابـف أبق افػضؾ صوفح: 

                                                           
 (.81/ 2) ، فؾشوؾعلشاألم»( (1

 (.4/147فؾشوؾعل )، شاألم» ((2

 (.965ص) ظبد اهلل :بروايي ،شادسوئؾ»( (3

 (.915) ظبد اهلل :بروايي ،شادسوئؾ»( (4
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ششقاء ؾقف فؿـق  وؽَ  هؿؾؼرُ  :إفقف ُى هَ ذْ أَ »
(1)

. 

ًٌ  افؼربك ذي شفؿ» : وقال ابن قدامة  افـبل مقت بعد ثوب

 ذم تعوػ اهلُل ؿُ هُ رَ ـَ ذَ  وؿد ،ؾقف واخلًلف ذفؽ رُ ـْ ذِ  مه وؿد ،^

 ؾروى :يعطقفؿ ـون ̂ افـبل أن وثبً ،افسفوم ذوي مـ ـتوبف

 بـل ذم افؼربك ذي شفؿَ  ^ اهلل رشقُل  عَ َض وَ  :ؿول مطعؿ بـ جبر

ش...صؿس ظبد وبـل ،كقؾؾ بـل كَ رَ وتَ  ،ادطؾى وبـل ،هوصؿ
(2)

. 

 :(هوصؿل إػ وال)» :وقال عبد اهلل بن مودود احلـػي 

 ،الـاس أوشاَخ  عؾقؽم حرم اهلل ِن ،هاصم بـي يا): ^ فؼقفف

 وآُل ، ظع   وآُل ، ظبوسٍ  آُل : وهؿ (،ؿسُخ ـال سِ ؿْ بُخ  عـفا مْ ؽُ َض وَّ وعَ 

ـِ  احلورِث  وآُل ، جعػرٍ  وآُل ، ؼقؾٍ ظَ   ػإ يـتسبقن ألُنؿ :ادطؾى ظبد ب

ـِ  هوصؿِ  ، ؿساخلُ  ؿسخلُ  قنؼ  ادستحِ  هؿ همالء وألن، مـوف ظبد ب

ش...األؿورب مـ ؽرهؿ دون ،افؼربك ذوي شفؿ وهق
(3)

 . 

 ؿول ؾؼد :افؼربك ذوي شفؿ وأمو»: وقال الؽاشاين 

 وأمو..، .هوصؿ بـل أوالد إػ ُف رْصَ ويُ  بوٍق  إكف : افشوؾعل

 ـقػ أكف ؾقف ادشويخ ختؾػوا ،َل ؼِ بَ  ـون افذي افقجف ؾعذ :ظـدكو

                                                           
 (.1476) صوفح :بروايي ،شادسوئؾ» ((1

 (.324/ 7) البـ ؿدامي ،شادغـل»( (2

 (.128/ 1) شختقور فتعؾقؾ ادختوراال»( (3
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 قنطَ عْ يُ ، أؽـقوئفؿ دون ،افؼرابي فػؼراء ـون أكف :وافصحقح ـون؟

 أن ؾقجقز، وؾوتف بعد ـذفؽ َل ؼِ بَ  وؿد، فؼرابتفؿ ال ،وحوجتفؿ فػؼرهؿ

شأؽـقوئفؿ دون ،ؿفُ تَ ـػويَ  وافسًلم افصًلة ظؾقف ؿرابتف ؾؼراءُ  كطَ عْ يُ 
(1)

. 

 هل تذفع لهن الزكاة؟

وال  ،ال جيقزألربعة وأتباع مذاهبفم عذ أكه: اتػق األئؿة ا

ًِ  افزـوة آللِ  جيزئ دؾعُ  وذفؽ فؼقل رشقل اهلل  :^اهلل  رشقلِ  بق

«الـاسِ  ِكام هي أوشاُخ  ،ُمؿدٍ  ِن الصدقة َل تـبغي آللِ » :^
(2)

. 

 هلؿ َؾ عِ ُج  افذيـ حمؿدٍ  آُل  ؾلمو» : وقال اإلمام الشافعيه 

 ادػروضوت افصدؿوت مـ قنطَ عْ يُ  ؾًل ،افصدؿي مـ وظقًض  ؿُس اخلُ 

 ظؿـ جيزئ وال ،يلخذوهو أن هلؿ حيؾ ال ،ـثر أو ؿؾَّ  وصقئً 

 أهؾ ومـ ،وؽورمغ حمتوجغ ـوكقا وإن ،ظرؾفؿ إذا قهوؿُ قفِ طِ عْ يُ 

 ؿسِ اخلُ  ذم فؿحؼَّ  فؿمـعُ  وفقس ،ؿُس اخلُ  ظـفؿ َس بِ ُح  وإن ،ناَم فْ افس  

 حترم افذيـ حمؿد وآُل  :ؿول، افصدؿي مـ ظؾقفؿ مَ رِ ُح  مو هلؿ ؾ  حِ ـيُ 

 وهؿ ،عىافِش  أهُؾ  وهؿ ،اخلؿس أهُؾ  :ادػروضي افصدؿي ظؾقفؿ

 صدؿيُ  دٍ حمؿَّ  آلِ  ظذ حيرم وال ،ادطؾى وبـل هوصؿ بـل يُ قَّ بِ ؾْ ُص 

                                                           
 (.125/ 7) فؾؽوشوين ،شبدائع افصـوئع»( (1

 (.1272/ 167) أخرجف مسؾؿ( (2
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  .ادػروضيُ  افصدؿيُ  ظؾقفؿ حيرم إكام ،افتطقع

 ـون أكف ،أبقف ظـ حمؿد بـ جعػر ظـ حمؿد بـ إبراهقؿ أخزكو

وسِ  يوتشؼو مـ يؼب يِ  بؿؽيَ  اـف ًُ  ،واددـي  ،افصدؿي مـ أتؼُب  :فف ؾؼؾ

ـو مًرِ ُح  إكام :ؾؼول ؟!فؽ ؾ  حَتِ  ال وهل  .ادػروضيُ  افصدؿيُ  ظؾق

ل ظذ وؾوضؿيُ  ظعٌ  قوتصدَّ :  الشافعياإلمام  قالو ل هوصؿٍ  ـب  وـب

ـبل   َؾ بِ وؿَ  ،عٌ تطق   هذا أن وذفؽ ،بلمقاهلام ادطؾى  صدؿي مـ اهلديي ̂ اف

...شصدؿيٌ  ال تطقعٌ  بريرةَ  مـ أُنو وذفؽ :بريرة ظذ هبو َق دِ ُص تُ 
(1)

. 

 ،ـوكقا حقٌ افؼربك ذي شفؿِ  مجقعُ  كطَ عْ قُ ؾَ » :وقال أيًضا 

 ذم بسفؿف إال هُ رُضْ حَيْ  مل أحدٍ  ظذ افؼتول حرض أحدٌ  مـفؿ ُؾ ضَّ ػَ يُ  ال

 فؿغش ُؾ ُج افرَّ  كطَ عْ ويُ  ،ؽـل   ظذ ؾؼرٌ  وال ،افعومي ـسفؿ افغـقؿي

 إكام أُنؿ وذفؽ :شقاء وافؽبرُ  مـفؿ افصغرُ  كعطَ ويُ  ،شفاًم  وادرأةُ 

 كطَ ظْ أَ  ؿد :ؿوئؾ ؿول ؾنن ،افؼرابي اشؿُ  يؾزمف وـؾفؿ ،افؼرابي بوشؿ قاطُ ظْ أُ 

 ؾؽؾ  : افشوؾعل   ؿول .ؾَّ ؿَ أَ  ؿْ فُ وبعَض  ،ٍؼ َش وَ  موئيَ  ؿْ فُ بعَض  ^ اهلل رشقُل 

ًُ ؼِ فَ  ـْ مَ  ًُ  ؾقام تؾػقاخي مل أصحوبـو ظؾامء مـ ق  ،بقـفؿ افتسقيي مـ وصػ

 وإكام ،ـذا أظطوه :ؾؼقؾ ،وفد ذا ـون ألكف :ـذا وؾًلكً  كطَ ظْ أَ  :ؿقؾ إكام وبلكف

ًُ  مو صحي ظذ وافدالفي ،فِ ظقوفِ  ظَّ وَح  فُ حظَّ  أظطوه  ظـفؿ ؿوفقا ممو حؽق

                                                           
 (.2/81) ، فؾشوؾعلشألما» ((1
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ًُ  مو  ومـ خقزَ  حرض ـْ مَ  أظطوه ^ افـبلَّ  وأن ،افؼرابي اشؿ مـ وصػ

 وأن ،بعقـف أظطك أكف كؿَّ َش  ـْ مَ  ظقول مـ اأحدً  ؿِ َس يُ  مل وأكف ،وهَ رُضْ حَيْ  مل

 هوصؿ بـل بغ افؼربك ذي شفؿ ؿسؿ أكف ؾقف مطعؿ بـ جبر حديٌ

 وذم ،ادقاريٌ ؿسؿ شبفيُ  تػضقؾ يؽـ مل إذا ؿُ ْس وافؼَ  ،ادطؾى وبـل

 ^ افـبل   أظطك وؿد ،خوصي هلؿ أكف ظذ افدالفي مطعؿ بـ جبر حديٌ

شافؼريب ذي شفؿ ـْ مِ  ال ،واألكصور ؿريش مـ واحدٍ  ؽرَ  فؿفش مـ
(1)

. 

ذم آل افبقً ادحرم ظؾقفؿ - ا أيًض الشافعي وقال 

ق» :-افصدؿي ق هوصؿ وـب شادػروضي افصدؿي ظؾقفؿ حترم ادطؾى وـب
(2)

. 

 األخذ هلؿ ؾفؾ ادطؾى بـق ؾلمو»: وقال ابن قدامة احلـبيل 

 بـ اهلل ظبد كؼؾفو ،ذفؽ هلؿ فقس :مهوإحدا :روايتغ ظذ افزـوة؟ مـ

 جاهؾقة يف كػسق مل ادطؾب وبـو كاِ»: ̂ افـبل فؼقل :وؽره أمحد

 ذم افشوؾعل رواه فػظ وذم ،شواحد يشء وهم كحن ِكام ،ِشالم وَل

 بغ َؽ بَّ وَص  ،واحد يشء ادطؾب وبـو هاصم بـو كامِ»: مسـده

 األخذُ  هلؿ يؽـ ؾؾؿ سِ ؿْ اخلُ  سِ مُخْ  مـ يستحؼقن وألُنؿ ،شأصوبعف

 فؿعَ ـْ مَ  ؾظؾَّ  ^ افـبل أن َي وِ رُ  مو ذفؽ أـد وؿد ،هوصؿ ـبـل

 سِ ُخْ  يف ألقس»: ؾؼول :سِ ؿْ اخلُ  سِ ؿْ خُ بِ  وظـف بوشتغـوئفؿ افصدؿيَ 
                                                           

 (.147/ 4) فؾشوؾعل ،شاألم» ((1

 (.56/ 4)فؾشوؾعل ، شألما» ((2



 

 
 

43 

 ؿقل وهق ،مـفو األخذُ  هلؿ :افثوكقي وافروايي ،ش؟غـقؽميُ  ما سِ ؿْ اخُل 

ڻ  ڻ ﴿: تعوػ ؿقفف ظؿقم ذم دخؾقا ألُنؿ :حـقػي أيب

 :هوصؿ بـق خرج فؽـ ،اآليي [62]افتقبي: ﴾...ۀ ڻ

 خيتصَّ  أن ؾقجى ،«ُمؿد آلل تـبغي َل الصدقة ِن»: ^ افـبل فؼقل

 هوصؿ بـل ألن :هوصؿ بـل ظذ ادطؾى بـل ؿقوُس  يصح وال ،هبؿ ادـع

 بـل ومشورـي ،^ افـبل آُل  وهؿ ،وأذُف  ^ افـبل إػ أؿرُب 

 بـل أن بدفقؾ ،افؼرابي بؿجرد اشتحؼقه مو سِ ؿْ اخلُ  سِ مُخْ  ذم هلؿ ادطؾى

 وإكام ،وصقئً  يعطقا ومل ،افؼرابي ذم يسوووُنؿ كقؾؾ وبـل ،صؿس ظبد

شافزـوة عَ ـْ مَ  تؼتيض ال وافـرصة ،ومجقعً  هبام أو ،بوفـرصة صورـقه
(1)

. 

 األمي ظذ وحؼ   ^ حمؿدٍ  لِ آل أن ريى وال»: وقال ابن تقؿقة 

 ال مو وادقاالةِ  ادحبي زيودةِ  مـ قنؼ  ستحِ ويَ  ،ؽرهؿ ؾقف فؿـيؼ ال

 االةِ قواد ادحبي مـ قنؼ  يستحِ  وؿريًش  أن ـام ،ؿريشٍ  بطقنِ  شوئُر  فؼ  يستحِ 

 مـ يستحؼ   افعرب جـَس  أن ـام ،افؼبوئؾ مـ ؿريشٍ  ؽر فُ يستحؼ   ال مو

 مذهى ظذ وهذا ،دمآ بـل أجـوسِ  شوئُر  فيستحؼ   ال مو وادقاالةِ  ادحبيِ 

 ظذ ؿريشٍ  وؾضَؾ  ،ؽرهؿ ظذ افعرب ؾضَؾ  يرون افذيـ ؿفقراجل

 ادـصقُص  هق وهذا ،ؿريش شوئرِ  ظذ هوصؿٍ  بـل وؾضَؾ  ،افعرب شوئرِ 

                                                           
 (.518/ 2) ، البـ ؿداميشادغـل» ((1
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شوؽرهِ  ـلمحدَ  :األئؿيِ  ظـ
(1)

. 

 وهق ،افصحقح افؼقل ـون وهلذا» :وقال ابن الؼقم 

 أوشوُخ  ألُنو :ظؾقفؿ حترم افصدؿي أن : أمحد اإلموم مـصقص

 ـؾ مـ فُ وآفَ  افرؾقعَ  اجلـوَب  ذفؽ شبحوكف اهلُل صون وؿد ،افـوس

شآدم بـل أوشوخ
(2)

. 

ٌُِعىا َحقَّهن هي الُخِوِس؟  هل ُيِعَطىى هي الزكاة إرا ُه
ذهى افشوؾعقي واحلـوبؾي واحلـػقي إػ أُنؿ ال يلخذون مـ 

وذهى ادوفؽقي إػ ، تؼيًػو دـزفتفؿ :ؿسوفق مـعقا اخلُ  ،افزـوة

 – ، وإظطوؤهؿ أوػإذا أرضَّ هبؿ افػؼرُ  ،مـ افزـوة جقاز أخذهؿ

 .افعظقؿي دـزفتفؿ :مـ إظطوء ؽرهؿ -حقـئذٍ 

 وبـق هوصؿٍ  بـق ـعًمُ  وفق» :قال الـووي الشافعي 

 افقجفون ؾقف ؟افزـوةُ  ؾ  حَتِ  هؾ ،سِ ؿْ اخلُ  سِ مُخْ  مـ فؿحؼَّ  ادطؾِى 

 ،ؾ  حَتِ  ال :صحوِب واأل ادصـػ ظـد فامصح  أ ،افؽتوب ذم ادذـقران

 بـ حمؿد وـون ل:افراؾع ؿول .صطخرياإل ؿول وبف ،ؾ  حَتِ  :وافثوين

َـّ  ،هبذا ليػت افغزال صوحى حيقك شولاأل ادذهى وفؽ
(3)

. 

                                                           
 (.363 /4) البـ تقؿقي ،شمـفوج افسـي» ((1

 (.217)ص البـ افؼقؿ ،شجًلء األؾفوم» ((2

 (.227/ 6)فؾـقوي  ،شادجؿقع ذح ادفذب»( (3
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 بـق عَ ـِ مُ  وإذا» :-ذم افػتووى ادرصيي- وقال ابن تقؿقة 

 بعض ظـد إال ،افصدؿي أخذُ  هلؿ جيقز ؾًل سِ ؿْ اخلُ  مـ ؿْ فُ حؼَّ  هوصؿ

شادتبقظغ ألحد ؿقاًل  هق وفقس ،خريـادتل
(1)

. 

 ،ظؾقف كصَّ  (هوصؿ فبـل وال)» :وقال ابن مػؾح احلـبيل 

 وفف ،ومسؾؿ أمحد رواه ،(الصدقةُ  لـا له حَتِ  َل ِكا) :فؼقفف :^ ـوفـبل

 أوشاُخ  هي ِكام ؛ُمؿدٍ  آللِ  تـبغي َل الصدقة ِن) :ومرؾقظً  وأيًض 

 ،افـصقص فعؿقم :ال أو ،سِ ؿْ اخلُ  سِ مُخْ  مـ قاطُ ظْ أُ  وشقاء ،(الـاس

شبوٍق  وهق ،فؼؾفؿ فؿعَ ـْ مَ  وألن
(2)

. 

 بـل إظطوء ظدم حمؾ أن واظؾؿْ » :وقال الدشوقي ادالؽي 

 قاطَ عْ يُ  مل ؾنن :ادول بقً مـ قكفؼ  يستحِ  مو قاطُ ظْ أُ  إذا مـفو هوصؿ

 مـ أؾضُؾ  -حقـئذٍ  - وإظطوؤهؿ ،مـفو قاطُ ظْ أُ  افػؼرُ  هبؿ وأرضَّ 

 أـُؾ  ؾقفو هلؿ يبوح حلوفي وصؾقا إذا بام افبوجل هُ دَ وؿقَّ  ،رهؿؽ إظطوء

 ،االحتقوج ظـد قنَ طَ عْ يُ  وأُنؿ ،فُ خًلؾُ  وافظوهرُ  ،رضر جمرد ال ،ادقتي

 مـ أؾضُؾ  ظطوؤهؿ إذ :ادقتي ؾِ ـْ أَ  إبوحي حلوفي يصؾقا مل وفق

شطومل أو ،ل  مِ ذِ فِ  ؿفِ تِ مَ دْ ِخ 
(3)

. 

                                                           
 (.277)ص البـ تقؿقي ،شخمترص افػتووى ادرصيي»( (1

 (.396/ 2) ، البـ مػؾحشادبدع»( (2

 (.122/ 2) شحوصقي افدشقؿل ظذ افؼح افؽبر»( (3
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 :أي ،(ادطؾى فبـل) :ففؿق»: وقال ابن عابدين احلـػي 

 ...ادـع إضًلق) ،فُ ؿقفُ  رَّ مَ  ـام ،هوصؿ أخق وهق ،مـفؿ أشؾؿ دـ

 عُ ؾْ دَ  ذفؽ ذم وشقاء ،األزمون ـؾ ذفؽ ذم شقاء :يعـل( فخإ

شهلؿ ؿْ هِ ؽرِ  عُ ؾْ ودَ  ،فبعض ؿْ فِ بعِض 
(1)

. 

 ؟لوىالي بٌي هاشٍن الزكاُة ُعَفِذهل ُت
قفؿ هبؿ، ؾفؿ افؼقم يؼف ذهى اجلؿفقر إػ ادـع: إحلوًؿو دقاف

زه ادوفؽقيُ   .هبؿ مقافقفؿ! وجقَّ

فام وذم مقافقفؿ وجفون: أصح  : » قال الـوويه الشافعي

شافتحريؿُ 
(2)

. 

 بـل دقال) افزـوة دؾع جيقز( وال)»: وقال البفويت احلـبيل 

«هوصؿ بـق أظتؼفؿ افذيـ وهؿ ،(هوصؿ
(3)

. 

 مـ إالَّ ( هوصؿ بـل) إػ ال( و)» :وقال احلصؽػي احلـػي 

 فبـل ؾ  حَتِ  ـام ،مـفؿ أشؾؿ دـ ؾ  حِ تَ ؾَ ، ٍى فَ ـفَ  بـق وهؿ ،ؿرابتف افـص   أبطؾ

 جيقز: واهلوصؿل افعقـل وؿقل، ادـع إضًلُق  ادذهِى  طوهرُ  ثؿ، ؾىادطَّ 

 :أي ،(مقافقفؿ) إػ ال( و) ُنر ،جيقز ال :فُ صقابُ  ،دثؾف فِ زـوتِ  عُ ؾْ دَ  فف

                                                           
 (.352/ 2) البـ ظوبديـ ،شحوصقي رد ادحتور»( (1

 (.227/ 6) فؾـقوي ،شادجؿقع ذح ادفذب»( (2

 (.169/ 5) فؾبفقيت ،شـشوف افؼـوع»( (3
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ش(مـفم الؼوم موىل: )حلديٌ :أوػ هؿوؤُ ؿَّ رِ لَ ؾَ  ،ؼوئفؿتَ ظُ 
(1)

. 

( دقالهؿ) إظطوؤهو( وجوز)» : ادالؽي وقال ُمؿد عؾقش

شادعتؿد وهق ،افؼوشؿ ابـ ظـد هوصؿٍ  بـل ِؼ تَ عْ مُ : أي
(2)

. 

ًِ ظـد مجفقِر األئؿي األربعي،  وهبذا ُيْعؾَُؿ أكف ؿد بؾغ تعظقُؿ آِل افبق

ًِ مـ بـل وأَْتبَوِع مذاهبفؿ إػ َمـِْع مق ـوة: فؼِف آِل افبق افقفؿ مـ افز

ُف هبؿ مقافقفؿ، واحلؿُد هلل َرِب افعودغ.  هوصؿ، ؾفؿ افؼقم َيْؼُ

 

                                                           
 (.352/ 2) فؾحصؽػل ،شافدر ادختور ذح تـقير األبصور»( (1

 (.371/ 1) دحؿد ظؾقش ،شمـح اجلؾقؾ»( (2
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A 

 

احلؿد هلل أواًل وآخًرا، وافشؽر هلل طوهًرا وبوضـًو، وافصًلة 

وافسًلم ظذ كبقـو حمؿد األمغ، وظذ آفف وأصحوبف افطقبغ 

 :افطوهريـ، أمو بعد

افذي ـشػ افـؼوب ظـ -ُنويي هذا افبحٌ  فدىؿع ؾؼد اجت

ًِ  وآلِ  ،محقؿي بغ األئؿي األربعي افػؼفوء ظًلؿيٍ   ـو افؽريؿِ كبقِ  بق

مـ افػقائد افعؾؿقي، وافدرر افتورخيقي، وادقاؿػ افقضقئي:  -^

 مو يؿأل افؼؾقب رسوًرا وؽبطي وشعودة وهبجي. ظؾاًم وظؿًًل 

فؿ ، وؾضؾُ رُ ؽَ شًلم بؿؽوكي ال ُتـْ اإل مـ أهؾِ  األربعيَ  ؾنن األئؿيَ 

ًِ  ، وثـوؤهؿ ظذ أئؿي آلِ رَ ـَ مـ أن ُيذْ  أصفرُ  ـُ افبق تعومؾفؿ  ، وُحس

واضًحو ظذ اجتامع افؼؾقب  كوصًعو، وافبقونَ  أؿوم افزهونَ  -معفؿ

ظذ أن  صدٍق  أدفيَ  و، وهق يؼقؿُ فِ وتًلمحِ  اجلفقدِ  وترامحفو، وائتًلِف 

 . دةٌ واح أميٌ  ادسؾؿيَ  هذه األميَ 

ؼي-ومو ظذ ادسؾؿغ افققم   -وؿد اؾسؿً افؽؾؿي وابتعدت افش 

إال أن يعقدوا مجقًعو إػ اهلدي األول، واألمر افؼديؿ، ظذ مو ـون ظؾقف 
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، ومو ورثف افتوبعقن فُ وأصحوبف، ومو كطؼ وظؿؾ بف آفُ  ^افـبل 

 .واألئؿي األربعي افػؼفوء: أوفق افعؾؿ وافػضؾ افـبًلء ،وتوبعقهؿ

ؾ تطرف أو ؽؾق، وأ ـ  وهبذا دمتؿع افؽؾؿي، وتعقد ن يـبذوا

و وصتوُتو إػ ظِز وحدُتو وؿقُتو، فَ تِ ؿَ رْ مـ ؾُ  يُ مَّ افعصؿي، وخترج األُ 

 ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿: افؼوئؾ وصدق اهلل تعوػ

 ﴾ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ ﴿، [123 :]آل ظؿران

سـي وحمؿقد اف ،إػ صحقح افديـ افػقئيَ  رزؿـو اهلُل، [46]األكػول: 

ومجع افؼؾقب ظذ حمبي آل افبقً األضفور وافصحوبي  ،وافسرة

األبرار، وصذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ كبقـو حمؿد خوتؿ افـبقغ وإموم 

 وآخر دظقاكو أن احلؿد هلل رب افعودغ.ادرشؾغ، 

شبحوكؽ افؾفؿ وبحؿدك: أصفد أن ال إفف إال أكً، أشتغػرك 

 وأتقب إفقؽ.
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