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 يم ح لر ا ن ح ملر ا لل ا م س ب 

ئمات انمس ف ن  أمور ر ش ن م لل ب وذ ع ن مومه ر ف غ ت مس نمومه ين ع تمس نملل دمممالمن إ  سمي   ومم ن 
ل إ إ لمه لمن أمد همش أمهوملميماد هململفمل ض  ي ن ممومه لملمض م لمفمللامه د ه ي من اممنمال ممع أم

 .ه ول س رمومه دمب داعمم م من أمد همش أمومه لميكمر شملمه دمح ومللا 

اهمت  ثمدمم  ور م ال  رمشمومد م م ى د همى د المي  خمومللا  م لم مَملمكمال قمدمص أمن إ وملمأم
ة لملمضمل َ ومة لملمضمة عمد ب ل َ ومة عمد ب ة ثمدمم  ل َ وم  .ار الن ف 
 :د ع اب مم أم

السنةأصولف-تعاىلللارحه-أحداإلما مبكل ميتعلقمامعناسبقفقد
قتداءوال-عليهمللارضوان-الصحابةعليهَانمباالتمسكلصلوبيانه،

أيضا ولصل النار،فضللةبدعةَلوأن ،واحملدثتالبدعترك،ولصلهبم
واجلدالاملراءوترك،واءالهأصحابمعاجللوسوتركاخلصوماتتركف

 .الدينفواخلصومات

اخلصوماتترك"وهو،الخيالصلهبذايتعلقمماسبقماكملون 
 فواخلصوماتواجلدالاملراءوترك،الهواءأصحابمعواجللوس
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 ."الدين

معللجلوسالباطلأهليرو جهاشبهةإىلومسلمةمسلمَلعليههبني مماإن
 .الباطلأهل

 

"املؤمنضالة،والكمةقبلهواأحد أيمنالقخذ":تقولالشبهةهذه- 
تقولونفكيف،السوءعلماءمنحتذرانالشرعيةالنصوصلؤلءفنقول،

 !أحدَلمنالقخذأنتم

اإلما محكاهالذى-عليهمللارضوان-السلفمذهبثنيا :لمونقول
عنجاءذا،وهوالهواءالبدعأهلمعاجللوستركمذهبهم،هناهاأحد

،ومنخمالطتهم،ومنالهواءأهلجمالسةمنرونذ  ي َانواالسلفمنمجاعة
تبهملكلمهمالقراءة،ومنمعهمالسفر للارضوان-السلفَان،هكذاَو
 .ذلكمنيذرون-عليهم

أبوأخربهمل ا-وسلمعليهللاصلى-للارسولحديثفتفعلماذا:قيلفإن
َذاالفضلمنفيهاالكرسيآيةأنأخربهالشيطانأبن-عنهللارضي-هريرة
ذا :نقول،َذوبوهوصدقك:-وسلمعليهللاصلى-النيبله،فقالَو

 :مالنتنبهأنلبدأمرينبنييفر قون-اىلتعللارحهم-العلماء
 عنحبثا الباطلأهللكتبالسماعنتعمدوأننقصدأن:الولمرال-
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مشهورةمعلومةومواردهصاف الق،لنلناوزجيولمذمو م،فهذافيهاالق
 .تعاىلللابفضلعندانالذيالقمنشك فلسنا،

الققبولجيبهنا،فهاالقعندانويثبتالقيبلغناأن:الثانيةالالوأما
!فلنأوفلنقائلهلننقبلهمل،ولكنفلنأوفلنقائلهأبنردهجيوزول

يذهبإىلمل-رضيللاعنه-فأبوهريرة،عندانثبتحقلنه؛قبلناهإمناو
وإمناأاتهالشيطانوأمسكهأبوهريرةفصورةشخص،أوإىلجمهولالشيطان

اةفأمسكهأبوهريرة،فظنأنهممنيسرقالتمر، فقالله،ويسرقمنالَز
ماسبق،أعلمكآيةتكونحفظا لك:الشيطان ملومعذلكأبوهريرةَ

ماسبق،هذاالشيطانوأيذهبإىلهذااجملهول لمهوأتىه غملمب موإمناَ إليهَو
رابنتيمية،بل َلدليلمنالدلةالشرعيةأن-رحهللاتعاىل-َماَذ

وجنعل،ميكنأننقلبالدليلعليهم؛يستدلهباأهلالباطلعلىبطلهم
،جنعلهحجةعليهمونطبقاآلن،نطبقهميلعالدليلالذياستدلوابهحجة

 :َالتايلووجهالتطبيق،هذارضيللاعنهفحديثأيبهريرةاآلن

وإمناأاته،مأبوهريرةمليذهبإىلأهلالباطلليسمعمنه:أول نقوللم- 
 .هذاوجه؛هذااجملهولوتكلمعنده

مليقبل:منهجعلميلطالبالعلموهوأيضا ،وتنبهواله:ووجهثيندقيق- 
 صلىللاعليه-لهحىتعرضهعلىالنيبم ل  سموملي نَل مالشيطاأبوهريرة
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االناسأنيقبلواالقوأنيبحثووأنتمتريدونمنعوا م،هالنيبفأقر -وسلم

تب  !أهلالضللعنالقفَ
ماسبق،لوللاليستواينمثل !فهليستواينمثل  هذهشبهة؛ولذلكَ

فينبغيلنا"خذالقممنجاءبه،الكمةضالةاملؤمن"جلاأهلالباطليرو  
ماسبق،أننتفطنوأننتنبهلذهالشبهة  .وهذاهوردهاَ

نبهعليهأهلالعلم،مهمأوصيكمونفسيأبمر-نعمإخواينوأخوايت
ثيا   ..َثيا َو

 
 

بيسواء ؛هوقبولالقإنثبتمنقائله- بعض،َانمنصغيأوَ
 القويقولهذاالكل ملي قبلالناسيرد 

 
 !قاللنصاحبهجمهول-
 !لنصاحبهصغي-
 !بهعلىفلنوفلنلنهيرد -

لجيوز-ثبتأانأتكلمعنحققد-طيباآلنالقإنثبتلجيوزلك؛
 قيماجلوزيةوابنتيميةوغيهمَماقالابن،ملسلمولمسلمةأنيردواالق
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ل م ،  :معناهملأنفَ
حنرافشىعليهالالقي وأنمنرد ،صابمبرضالقلبالقي نمنرد أ
 قيم،ولذلكنبهابن-عزوجل-القعلىللاالقفقدرد وأنمنرد ،

علىوجوبقبولالقوعد م،اجلوزيةوابنرجبوغيهممنعلماءالسنة
يفحالمنيشككفالقوهويعلمأنهافقولومعارضته  ؟!قاليلبربكمَ

 ؟!َيفحالمنيصرفالناسعنالقوهويعلمأنهذاهوالق-

 ؟!َيفحالمنأييتبشبهليدالق-
سبحانه-ونسأله،نسألللاالثباتعلىالق،فلحولولقوةإلبلل-

ماقالاإلما مأحدف،عيذانمنمضلتالفنتأني -وتعاىل رحهللا-إناملرءَ
شىعليهالوقوعفالباطل-تعاىل َماقالابن،فإناملرءإذاخالفالقي 

ذا،وأظنهابنالقيم،تيميةأوابنقيماجلوزية من):قالهمجاعةمنالسلفَو
 .(بتليبقبولالباطلالقا رد 

 ؟-رحهللاتعاىل-ماذاقالاإلما مأحد- 

ذمر ال ذ ينمي مال ف ونم﴿:ملاتلقولهتعاىل-رحهللاتعاىل-قالاإلما مأحد ف مل يمح 
أمم ر ه أمن نمة عمن  يب مه م ف ت   أمل يم  أمو  ت ص  يب مه م عمذماب   (1)﴾ ي ص 

 

                                                           
[63]النور:  (

1
 ( 
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 ؟أتدريماالفتنةايبين:قال-
 الفتنةالشرك.-

يعينعد م(السنةففيقلبهدغلمنرد ):وقالاإلما مأحدوغيهمنالسلف
،وعد موضوح،صفاء للحقلسباب  ومنهاالتعصب،منهااجلهل؛وعد متسليم 

يعينبعضالناسقديبغضقائلالقهذا،ومنهاالبغضلقائلالق،للرجال
لسد أولوى أو!ولكنسبحانللا،قديكونقائلالقصاحبسنة،

 بلحىت،رمنهذ  فكلمانطقبهمنحقي ،يقدعلىصاحبالق؛لشبهات 
 .بلحقرمنصاحبالقمجلةوتفصيل ذ  قدي 

أنيتفطنلاهذهفنتوهذهأمورينبغي-بركللافيكم-ولذلكايإخواين
تسلملنصوصيسوليعارضالقلوىبل،أنيعلققلبهبلقويقبله،املسلم
 .الشريعة

جلالقلبتلءبرد  ؛عد مالأهلالهواءولذلكمنأسبابعد ماجللوسمع
ولتظينايأمةللاأنالسلفحني،لتظنايعبدللا،لباطلالشبهاتوا

بل،روامنأهلالهواءحذروامنهمهكذاجزافا بلحكمةولمصلحةحذ 
النصوصورثرد فإناجللوسمعأهلالهواءي ،كمومصاحلعظيمةهناكح 

بركللا-،فاحذرواورثقبولالباطلوالدفاععنهاجللوسمعأهلالهواءي ؛
 .منذلك-فيكم
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أيوتركاجللوسمع"وتركاخلصومات":ما مأحدولذلكأتملواقولاإل

 "واجلدالواخلصوماتفالدين،املراءوترك"أصحابالهواء
ولذلكجاء،ورثصاحبهالشكي قدَماسبقإناخلصوماتواملراءفالدين

يعينأريدأن!أريدأنأجادلك:وقالله-رحهللاتعاىل-رجللإلما ممالك
 ؟ن وهذامم،أتناقشمعك

-زمنهساطعفعصرهوفجنم -رحهللاتعاىل-إما مدارالجرةاإلما ممالك
هذااإلما ممالكملاجاءهالرجلأرادأنجيادلهوياصمه،-رحهللاتعاىل

نتم،قمعين":قال،  ."فشكمنديينفلست ؛فشكمندينكإنَ

ديثملاذااجلدالواخلصوماتفاآلايتوالنصوصالشرعيةوالحا-
 ؟النبوية

 ؟عرتاضاتوإيرادالتشكيكاتملاذاإيرادال-
انفقلبهمرض-  .إلملنَ
 ؟!ألستمسلما -
 ؟!مسلمةألست -
 ؟مامعىناإلسل م-

 .ستسل مللحقوالنقيادلهوالقبوللهال

 !فكيفجنادل-
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منأَثراجلدالأَثرالتنقل:-رحهللاتعاىل-ولذلكأيضا قالمالك-
انمنأبرزوأظهرَليو معلىقول، ليو معلىمذهب،ولذلكَ ،َو

م وطريقتهمواحدة،ثباهتمعلىالق؛اتأهلالسنةواجلماعةالسلفينيس 
ونولي ،  .لونبد  ليرَت

 
-صلىللاعليهوسلم-وسنةنبينا،َتابربنا؛لنمصدرهمواحد-
فهذهاملصادر-رضوانللاعليهمأمجعني-ومنهجسلفناالصاحلالصحابة،

يلعب،والوىأماهؤلءأهلالهواءفمصادرهمالعقلوالوى،واحدة
م ولي درىفأيواد تقع،ايلعبالواءبلريشةمينةويسرةبصاحبهَ

 .ويهلكصاحبه

ماحذرانمنهاإلما مأحدمنوأنحنذر،ننتفطنلذهالقضيةلذلكينبغيأ
حنيحذروانمناجللوسمعأهلالبدع-رضوانللاعليهم-وسلفناالصاحل

 .والهواء
لسوء-بركللافيكم-اواعلمو وثبتينوإايَمعلىالقإىل،وحفظكممنَ

يشملأيضا القراءةأنهذا-بركللافيكم-اعلموا-عزوجل-أننلقىللا
أو،أوندواهتم،ويشملأيضا السماعحملاضراهتم،أهلالهواء؛تبهؤلءفَ

 َلهذهالمور،أوالسفرمعهم،معهم،أواجللوسمناقشاهتمفالتلفاز
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مماجيبأن،-رضوانللاعليهم-داخلةفقولاإلما مأحدومذهبالسلف

هاملسلمو  .يبتعدعنهأنيرَت

والسنةعندانآثررسولللا":بعدذلك-رحهللاتعاىل-قالاإلما مأحد
واليت،واليتنقتديهبا،ةاليتنسيعليهان يعينأنالس "عليهوسلمصلىللا

هذه،-صلىللاعليهوسلم-هيآثررسولللا؛تلقيناهاعنسلفناالصاحل
 .وهذاهوهنجناالواضح،وهذاهوسبيلنا،وهذاهوهدينا،هيطريقتنا

فإهنا؛اهاالبعضأبهناعلموحكمةالعقولواآلراءواجلهالتوإنس وأما
 ،والكل مففإناخلوضفاملسائلبلعلمجهلعندأهلالعلم،جهالت

هاالعقلختبطوزللومزلقوغوايةعنالقاملسائ قاللذلك،لاليتليدَر
السنةعندانآثررسول":هذهالكلمةالعظيمة-ىلرحهللاتعا-اإلما مأحد

السنةعندان:وهكذاقالمجاعةمنالسلف،"-صلىللاعليهوسلم-للا
 وآثره،-صلىللاعليهوسلم-آثررسولللا
 

-تقريراته،-صلىللاعليهوسلم-أفعاله،-صلىللاعليهوسلم-أقواله-
لمان ،-صلىللاعليهوسلم منهدي-عليهالصلةوالسل م-قلعنهَو

سبحانه-مماأرسلهبهربنا-عليهالصلةوالسل م-وماعلمناه،وطريقة
صلىللاعليه-هكذايعلقاملسلمقلبهوعقلهوهواهبسنةرسولللا،-وتعاىل
 .-صلىللاعليهوسلم-فيكونهواهتبعا ملاجاءبهالنيب،-وسلم
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وهي،والسنةعندانتفسرالقرآن":-رحهللاتعاىل-قالاإلما مأحد؛السنة

دركبلعقولت ول،ضربلاالمثالولت ،وليسفالسنةقياس،دلئلالقرآن
 ".إمناهوالتباعوتركالوى،ولالهواء

لنامنزلةبني وهوي ،صٌّعظيمنم-رحهللاتعاىل-هذاالنصمناإلما مأحد
ل مربنا؛السنةمعالقرآن ماقال،-سبحانهوتعاىل-معَ فالسنةمعالقرآنَ
 :لاثلثأحوالاإلما مالشافعي

فاللأمرانبلصلةوأتيتالسنةبلمر،أنتكونموافقةللقرآن:الالالوىل
 بلصلة،وأمرانبلصيا موأتيتالسنةبلمربلصيا م.

أنأتيتالسنةشارحة،أنأتيتالسنةشارحةومبينةللقرآن:والالالثانية
-النيبأمرانبلصلة،ف-عزوجل-مثل للا؛رالقرآنفس  لةوت ص  فمنةوم بي  وم 

اهنا-صلىللاعليهوسلم أمرانبتفاصيلالصلةومايتعلقبشروطهاوأَر
اة،أمرانبلصيا م،أمرانبلج،وواجباهتاإىلآخره فمنهمابني بني ،أمرانبلَز

 .لذاالبيانةرمس  فملةوم فص  وجاءتالسنةم -سبحانهوتعاىل-َتابه

-صلىللاعليهوسلم-فالنيب،أنأتيتالسنةزائدةعلىمافالقرآن:لثا ثو
وهذاالكمليسف،وبنياملرأةوخالتها،هنىأنجيمعالرجلبنياملرأةوعمتها

 .هذاالكمجاءفالسنةالنبوية،القرآن
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لهات الثلثةلهذهاملراتب وجبالعلموالعملواإلميانوالتسليملسنةالنبويةَ

لهاوحي ، صلى-فشأنالنيب-عزشأنه-َماقال،-عزوجل-منللاَو
ال مومى﴾﴿:-للاعليهوسلم صلىللاعليه-أيالرسول(2)ومممايمنط ق عمن 

ي ي وحمى-وسلم ومح  إ ل  ه وم  .﴾﴿إ ن 

ألإينأوتيت)مثلالقرآنوهيحق ،-عزوجل-منللافالسنةالنبويةوحي 
تابه:-عزوجل-وللا،ةن أيالس (القرآنومثلهمعه ومأمنزمل نما ﴿يقولفَ

رم إ لمي كم  َ إ لم﴿يالقرآنأ(3)﴾الذ   ممان ز  لم سبحانه-فبني ،﴾ ي ه م ل ت  بمني  مل لن اس 
ي -صلىللاعليهوسلم-أنالنيب-وتعاىل القرآنويوضحه،وهبذانعلمبني  

منهمبعضدثرت،وبقيانوهممجاعةظهرتو،بلقرآنينيواعلىمني عرفالرد 
 .البواقي

 ؟اذايقولون         م-

وقولمبطلعاطل،ميكنأننفهمالقرآنبعقولنا!ةن لحنتاجللس :يقولون
هم:َماقالأهلالعلمبل-نسألللاالسلمة-وضللوفسادعريض،

عليهموي رد هبمويمكذ  والقرآني :قالأهلالعلم،يقولونحنننعملبلقرآن بني  
َ م عمن ه أماقالللاتعاىل:،فسادقولم فمخ ذ وه ومممان مهما َ م الر س ول  ﴿وممماآماتم

 .(4)فمان  ت مه وا﴾

                                                           
[4-3]النجم:  (

2
 ( 

[44]النحل:  (
3
 ( 

[7]الحشر:  (
4
 ( 
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م ن ونمفملم﴿أماقالللاعزوجل: ي  ؤ  لم  حمىت ى ومرمب  كم ف يمماشمجمرم ي مك  م وكم

ن مه م  -لىللاعليهوسلمص-بلرجوعللرسول-عزوجل-فأمرانللا(5)﴾ب مي  
رها ﴿ومأمنزمل نمواآليةاليتسبقَذ رم  َ الذ   إ لمي ه م ﴾ل ت  بمني  مل لن اس اإ لمي كم  .(6)ممان ز  لم

نةبي  فالسنةالنبويةم ،وأهلضللواحنرافعنالق،فهؤلءأهلبطل
لهاوحي ،وزائدةعنالقرآن،ؤيدةوم ،لةفص  وم ،حةوشار، عز-منللاَو

لهاحق ،-وجل صلى-لنالرسول؛والعملبهوالتسليملهجيباإلميانبهَو
تابه-عزوجل-َماقالللا-للاعليهوسلم  *ومممايمنط ق عمن ال مومى﴿:فَ إ ن 

ي ي وحمى ومح  إ ل  ل ي طماعم م نر س ول  وممماأمر سمل نما ﴿:وقالعزشأنه،(7)﴾ه وم إ ل 
اَّلل   ي  ب ب ك م اَّلل  ﴾ إ ن  ق ل ﴿،(8)﴾ِب  ذ ن  ت م حت  ب ونماَّلل مفمات ب ع وين  ن    .(9)َ 

ثيةأيمرللا صلىللاعليه-فيهابلرجوعللرسول-عزوجل-فنصوصَ
م نمة إ ذماقمضمىاَّلل  ومرمس ول ه أمم ر اأمنيمك ونملم م :-وسلم م ؤ  م ن وملم انمل م ؤ  ﴿وممماَم
1)أمم ر ه م ﴾ م ن  اخل  ي مرمة 

0
فماأَثرتلكالنصوصاملوضحةجلهلهؤلء،(

 .نسألللاالسلمةوالعافية،وضللمواحنرافهمعنالق

ماسبقو -للابنعمربنالعاصوجاءعنعبد،حي ولذلكالسنةالنبويةَ
 أن-صلىللاعليهوسلم-وعنمجيعصحابةرسولللا-رضيللاعنهما

                                                           
[65]النساء:  (

5
 ( 

[44]النحل:  (
6
 ( 

[4-3]النجم:  (
7
 ( 

[64]النساء:  (
8
 ( 

[. 31]آل عمرن:  (
9
 ( 

[36]األحزاب:  (
10

 ( 
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لشيءوهوبشر:بدللابنعمربنالعاصفارقالوالعالك أتكتبعنممدَ

 !يغضب

 ؟للابنعمرماذافعلعبد- 
فقال،وعرضعليهقولالكفار-صلىللاعليهوسلم-ذهبإىلالنيب-

وانقلعينما،أيعينماأقوله-َتب)ا:-صلىللاعليهوسلم-لهالنيب
تب-أفعله وأمسكوأشارإىل-الذينفسيبيدهمانطقهذافو؛َا
 ،فالسنةالنبويةوحي منللا.(إلحقا -لسانه

وانظرواوأتملواإىل:-رحةللاعليه-منأئمةالتابعنيحسانبنعطيةوقال
 ؟ماذاقالحسانبنعطيةقول
صلىللاعليه-َنانرىأنجربيلينزلعلىالنيب":-رحهللاتعاىل-قال

ماينزلبلقرآنن بلس -وسلم  ."ةَ

ماسبق،يعينوالسنةتفسرالقرآن-للاتعاىلرحه-قالاإلما مأحد توضحهَ
ثيةفتفسيالقرآن، رهشيخوهناننبهع،وقدجاءتأحاديثَ لىماَذ

صلىللاعليه–حولتفسيالنيب-رحهللاتعاىل-اإلسل مابنتيمية
رشيئا س فم-صلىللاعليهوسلم-للقرآن،فبعضالناسيظنأنالنيب-وسلم

س رالقرآنفم-صلىللاعليهوسلم-بلالنيب!هذاخطأو،منالقرآنقليل 
 -عليهوسلمصلىللا-مثلقوله؛ولولكنتفسيهللقرآنشيءبلق،َامل 
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تمطمع ت م فقولهتعاىل: 1)ق  و ة ﴾ م ن  ﴿ومأمع د والم م ممااس 

1
نالقوة)ألإفقال:(

﴿:وفقولهتعاىل،(الرمي 1)﴾عملميه م وملمالض ال  نيمغمي املمغض وب 
2

عليه-فقال(
رس وقدفم،(النصارى؛والضالون،اليهود؛املغضوبعليهم):-الصلةوالسل م

فهو؛وتطبيقهللقرآن،وهديه،أيضا أبفعاله-صلىللاعليهوسلم-النيب
 .للقرآنهوتفسيأيضا ؛وإقرارهملعاينالقرآن،تفسيللقرآن

رتلناالقرآنوفصلتهوبينتهس السنةفمأن ؛أننعلمهذاالمرلذلكينبغيلنا
صلىللاعليه-مماتلقوهعنالنيب-رضوانللاعليهم-وأيضا الصحابة،لنا

 -صلىللاعليهوسلم-مبعدرسولللاه م ه فف مم ه ف م،ففهمالقرآن-وسلم
رالعلماءأنتفسيالصحابة،هممرجعلتفسيالقرآن رضوانللا-ولذلكَذ

 حكما .-صلىللاعليهوسلم-ةاملرفوعةإىلالنيبن هومنببالس -عليهم

وهيدلئل،القرآنأنالسنةتفسر":-رحهللاتعاىل-فقولاإلما مأحد
ةت ن يعينأنالس "القرآن ومفصلةجململه،دةملطلقهي  قموهيم ،القرآنوتفسرهبني  

 .نةوشارحةلهبي  وم ،

رتسابقا  ،يعينسبقإىللساينوإينأنبعضالسلفوهوحسانقلتأانَذ
-إمناهوحسانبنعطيةمنأئمةالتابعني،فهذاخطأ؛حسانبنثبت:قلت

 أنهسبقعلىلسانك"-جزاهمللاخيا-اإلخوةفنبهين،-رضيللاعنه

                                                           
[60]األنفال:  (

11
 ( 

[7]الفاتحة:  (
12

 ( 
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هوسبقلسان:اآلنأقول؛انبهينفلم ،"حسانبنثبتوهوصحايبفقلتم

انمنأئمةالتابعني، وعن-رضيللاعنهم-وإمناهوحسانبنعطيةَو
 .السنةهذهمنزلتهامنالقرآنفإذا ،-صلىللاعليهوسلم-بةرسولللاصحا

ضربلاولت ،وليسفالسنةقياس":-رحهللاتعاىل-قالاإلما مأحد
 ملاولتعارضهال  سماجاءتكالسنةت ذيعينإ"مثالال
 ؟َيفبكذا-
 ؟وماذانصنعبكذا-

صلىللاعليه-أبحاديثالنيبث د َاني م-رضيللاعنه-أبوهريرةمرة 
ذا:فقالله،فسألهبعضالتابعني-وسلم ذاَو اجعلله:قالف؟أرأيتَ
صلىللاعليه-يعينلتعارضحديثرسولللا؛عندذاكالنجمأرأيت
لمرهوامتثال وطاعةسعا ؛وإمناالكل مهذاومبثلالسلوب،مبثلهذا-وسلم

 قياس":السنةف"وليس–والسل مالصلةعليه–
 ؟قياس"السنةف"وليسمعىنما-

الغيبيةالمورفي ستعمللالقياسيعينقياس":السنةف"وليسمعىن
بهي توصلقياسا -وجلعز-بللمتعلقةاليتالمورفي ستعملل،والقياس

ربملماعلمإىل ف،والقياسالفقهفالقياس،وأماجيوزلهذا،فإنبهُن 
 ،وإمنانفيه -تعاىلللارحه-حدأاإلما ممراد؛ليسوالفرعيةالفقهيةاملسائل
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البدعإىلبهي توصلالذي،والقياسالتوحيدبهي  عمارمضالذيالقياسمراده

 املذمو م.القياسهو؛فهذاالقفوالوى،والتشكيكوالضللت

التوحيدأمر،وأنلاي سمل مالسنةأن:-تعاىلللارحه-أحداإلما مفبني 
ماوبيانالشرعيةبلدلةالستدلل،وأماالقياسيدخلهالالغيبيةوالمور

فالسلفهعليَانماعلىبلعقلاملعاينهبذه،والستدللمعاينمنفيها
للارحه-حدأاإلما مقولفيدخللهذا؛فإنالباطلورد القإثبات
ذلكعلىنص وقد-عليهمللارضوان-السلفذلكعلىنص َما-تعاىل

الصحيحالقياساستعمالأنوبني –تعاىلللارحه–البغدادياخلطيب
ب موامل ،الشرعيةللنصوصاملوافق  فداخل ليسأنه؛سننهاعلىوالسائر،لاني  

القبهضارمعمي  الذيهوسبقَما مذ ي الذيالقياس،إمنااملسائلهذهمثل
 .لهجتوزلأمورفوصاحبهقائلهبهيوضأو،

السنةدركت لأي"لعقولبدركت ول":-تعاىلللارحه-أحداإلما مقال
لالعبادأن  :-تعاىلللارحه-تيميةابناإلسل مشيخقالَمامبعىن؛بلعقول

تقديرمثل وادَري ول،َذاوتركَذابغسلأبنفسهمالطهارةفعلوادَري 
اةأحكا م قولمعىن،وليسيالوحطريقعنإل؛بعقولمصيا مالوتقدير،الَز
 !فهمت لالسنةأن"قولعبلدركت ول":أحداإلما م

 مبجردللارسولسنةإىلوللاشرعإىليتوصلونلالبشرأنمرادهإمنال،
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لي رسولمنلبد،عقولم للاصلى-الرسولهذاطاعةمنولبد،لمبني 

 -وسلمعليه
-طالبأيببنعلي قولمثلوهذا،"بلعقولدركت ل":قولهمعىنهذافإذا 

حني-وسلمهعليللاصلى-للارسولصحابةمجيعوعن-عنهللارضي
(أعلهمسحمنأوىلف  اخل أسفلمسحلكانبلرأيالدينَانلو:)قال

صلىللاعليه-؛إمناالدينهوماجاءانبهرسولللا،فالدينليسبلرأي
 .-عليهالصلةوالسل م-ب مل غمه بهجربيل-سبحانهوتعاىل-عنربنا-وسلم

دركت لالسنة"أن :-تعاىلللارحه-أحداإلما مقولمعىنهوهذاإذا ف
اليتةن الس نأمعناه،وإمناسبقَمافهمت لالسنةأنمعناه،وليس"بلعقول

 بعقولممبثلهاأيتواأنللبشرميكنل-وسلمعليهللاصلى-النيبهباجاء
 

ما-وجلعز-للاعندمنلهنا-  َنا):عطيهبنحسانقولفمعنامر ،َو
ينزلَماةن بلس -وسلمعليهللاصلى-النيبعلىينزلجربيلأننرى

:فيقوللسأي أحياان َان-وسلمعليهللاصلى-الرسوليضا ،وأ(بلقرآن
 !أدرىل

بمشمر أمانمإ من ماق ل ﴿-والسل مالصلةعليه-بشروهو،الوحىأيتيهحىت
ث  ل ك م   ﴾م  
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 ؟الفرقا             م-
1)﴾إ يلم ي وحمىى﴿-

3
 .(

عليهللاصلى-النيبسنةأنبني -تعاىلللارحه-أحداإلما مولذلك
اجملردةبلعقولدركت أنميكنل-وجلعز-للاعندمنهباجاءاليت-وسلم

عقولموالعموأالدينفهمفسلكواالذين،ولذلكالوحيطريقمنفلبد،
 !واحنرفواوال ضم؛وأهواءهم

عقولَانتولو"بلعقول-السنةأي-دركت ول":أحداإلما مقالهناومن
ياء -الوهابعبدبنممداإلما معنالستةالصولفمعنامر ،َماالعاملأَذ

رحني-تعاىلللارحه وبياهنا،وضوحهامعالستةالصولهذهأنَذ
ياءفيهاضل ؛وظهورها،  .عقولمفادهتمما!العاملأَذ

 يقولول،بعقلهيغرت لاملسلمأن :عظيمةمسألةعلىءالعلماينبهولذلك
يأان-  !َذ
 !أفهمأان-
 !عقلعنديأان-
،بلمبجردهالقإىليهديهل،وعقلهعقلهإىللي وَمقدفإنه؛بعقلهيغرت ل

منولبد،بذلكاإلميانمن،ولبدلهالتسليممنولبد،القاتباعمنلبد
 القطريقمنإل؛القإىللوصوللسبيلول،النجاةإىلسبيللأبنهالعلم

                                                           
[110]الكهف:  (

13
 ( 
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-الصحابةعليهَانوما،-وسلمعليهللاصلى-الرسولبهجاءماوهو،

 .الدينهبذا،والعملالدينهذاقىل،وتالدينهذافهمف،-عليهمللارضوان

 ؟مبنإلقوةوللهحولل،مناالواحدولذلك
تمع ني ﴿نكرريضا أفنحن،-وجلعز-بللإل- نمس  كم ن مع ب د ومإ اي  كم 1)﴾إ اي 

4
(

للارحه-أحداإلما مولذلك،أمورانمجيعف-وجلعز-بلل،فنستعني
بلهواءول،بلعقولدركت لالسنةأن بني حنيالنصيحةأبلغقد-تعاىل
 :قالحينمال ضممنل ضم،ولذلكبلوىدركت لةن ،الس 

راذا        مل-  ؟النثينيحظمثلللَذ
راذا        مل- رنصفأتخذوالنثىالضعفأيخذالَذ  ؟الَذ

عشرديةال-أصبع قطعف-بعشر أصبع:قالمنقالحنيل ضممنل وضم
 :فقال،عشرونأربعوىف،ثلثونثلثوىف،عشرونأصبعنيوىف،
 ؟هذاَيف-

ول،تعارضها،وللامل  سمت أنجيب،يعينالسنةهناإ:جييبونالسلففكان
هملأمرا دركت أنكتظن عبدايفأنت،-وسلمعليهللاصلى-الرسوليدَر
اءمنبلغتمهماللا مبجردالقدركت لفإنك؛العقلمنبلغتومهما،الَذ

صلى-النيببهجاءماإىلالوصول؛سبقَماهناالقِبدراك،واملرادعقلك
 .-وسلمعليهللا

                                                           
[5]الفاتحة:  (

14
 ( 
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للارحه-اللبايناإلما معنجاءما،اجملالسهباتحفت اليترائفالطومن
نيبأنهيزعمأاتهرجل أن :-تعاىل طريقعنالغيبيعلم،وأنهإليهم وحى 

رحة-اللباينللارحم-تعاىلللارحه-لأللباينالرجلهذا،فأتىالوحي
أنت:اللباينلهفقال،أللباينلالنبوةيد عيالذىالرجلهذاتى،فأ-واسعة

 !بلوحيتعلموأنك،إليكوحىم نيبأنكعيتد 

 .طيبله:،فقالنعم:النبوةمد عيالرجللهفقال

 !بشرطولكننيبأبنكبكمنأؤأنمستعدأان:اللباينلهقالف
 .للاعندمننبيا بكآمنتالشرطهذاقبلتإذا-

 ؟الشرطهذاهوما:النبوةعيد م الرجلذاكقال
 !ابَذ ايسكتا:-تعاىلللارحه-اللباينلهفقال

الغيبتعلملابَذ ولكنك،أريدهالذيالشرطلعلمتنبيا َنتفلو-
 .إليكوحىي ول،

الرجلهذاتكذيبفعظيممسلك -تعاىلللارحه-اللباينمنهذافكان
 .النبوةعيد م 

أمثالمع-تعاىلللارحه-اللباينمعالطرائفمنأواليتالمورمنوأيضا
القرآنأفهم،والسنةأحتاجليعينأان:لهوقال،رجلجاءهمرة أنه:هؤلء

 !نيبوأان،
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 .صلتهفطوختب الرجل؛فصلىالقرآنواقرأصل  هياطيب:لهفقال

 .َاذبإنك،الصلةسني لنيب:فقال

ولبلعقولالسنةدركت ل":هنايقول-تعاىلللارحه-أحداإلما مولذلك
 طيب"اءبلهو

 ؟َيف-
 هيالسنةيعين"الوىوتركالتباعوهإمنا":قال-
 ؟اذا                     م-
 .الوىوتركالتباعهي-
 ؟ن مماع                          اتب-

 ؟هوما-بهمرانأ الذيوالطريقوالنجاةالسنةأي-إمنا":أحداإلما موليق
 التباعهو-
 ؟مناع              اتب-

اإلسلميالدينهذامنبهجاءفيما-وسلمعليهللاصلى-الرسولاتباع- 
نقلواالذين -عليهمللارضوان-الصحابةواتباع،-وجلعز-للاعندمن
عليهللاصلى-الرسولعنوتلقوه،الدينهذاوفهموا،الدينهذالنا

 -وسلم
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للاصلى-للنيب التباعهيالسنةيعين"الوىوتركالتباعهوإمنا":قال
تعملأنكادعيتلو،بلوىتعملل"الوىوترك"،وللصحابة-وسلمعليه

بعقلكتعملأيضا ولكن،الصحابةتتبعأيضا وأنك،بلسنةوتعمل،بلقرآن
 !وتنحرفل ض تم؛وهواك

جاءانإذا:)قالحني-تعاىلللارحه-حنيفةأبواإلما مقالهماأحسنوما
فعلىالصحابةآثرجاءتناوإذا،والرأسالعنيفعلىوالسنةالكتابمنالنص 
مسل  ي أنهيعين(رجالوحننرجالفهمالتابعنيعنجاءانوإذا،والرأسالعني

دليللمسألةجاءتإذامث،ويتبعالصحابةآلثرلميس  و ،الشرعيةللنصوص
للارحه-،الشرعيةالنصوصعليهتدلماحسبعلىفيهاجيتهدفإنه؛فيها

 .-الدىأئمةورحم
ب مسي  ذلكبعدمث منأنالسنة،وأصولمن-تعاىلللاهرح-أحداإلما مني  

فيعينسيكونماللاشاءإنوهذا،السنةأهلمنيكنملخصلةمنهاترك
أواللقاءينفالشرحلناطأوقد، -تعاىلللاِبذن-الثلثءيو مالقاد ماللقاء
مهمةوأصولالسلفياملنهجأصولهياملقدماتهذهلن؛السابقةالثلثة

ما؛فإنواملقاصدالسلفيةفيهافيهاالشرعيةاملقاصدوفهماملرءأحكمهاوإذا،
الصولهذهبسلوك-تعاىلللاِبذن-العبدوينجو،عليهاسينبينبعدها
 .مةالعظي
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حجة للناحجة يكون،وأنسعنامباوإايَمينفعينأن-عزوجل-للاأسأل
ويبعدان،ويرضاهيبهماإىليوفقنا،وأنالصراطسواءإىليهدينا،وأنعلينا
السنةأهلمنجيعلناأن-سبحانهوتعاىل-،ونسألهمناهويسخطيغضبهعما

،البعيدينهبا،املتمسكنيعنهاني،الذ ابإليها،الداعينيهبانيمل،العاهبانيالعامل
،وأسألهبطنومامنهاظهرماوالفنتوالضللتوالهواءالبدععناملنصرفني

 طيبنلقاهأنإىلالقعلىوإايَميثبتينأن-سبحانهوتعاىل–
 :وفيهاآلنرسلأ سؤالهذا-

اَّللمصم ل ى-للارسولبعدالناسأعلمهمالصحابةأن السابقالدرسفقلتم
للابرك-ذلكففصلوات أنميكن،هلَتابهفللامبراد-س ل موعملميه 
فيماالعصمةلهتبتَ النيب:ويقوليعرتضقدالناسبعضأنعلما -فيكم
 الشرعيةبلموريتعلق

 ؟المرهذالمثبتهلوالصحابة-

معنامر وقد،السنةأهلقولهذا:نقولأن-هذاعنواجلواب- 
لئمةخرىأأقوالأيضا وهناك،-تعال ىللارح م ه-حنيفةأيباإلما مقول

فقطليس،الناسأعلمهم-عليهمللارضوان-الصحابةأنفالسنة
بل،عتربم  مد قمم مه ممه ف موأن،الدينهبذاالناسأعلمهم؛بلللابكتاب
 عليهأانما):-لىللاعليهوسلمص-النيبقالامم،أمإليهالرجوعوجيب
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بسنيتفعليكم):-صلىللاعليهوسلم-النيبلقاامم،أم(وأصحايباليو م
 !(بلنواجدعليهاواض وعمهبامتسكواالراشديناخللفاءوسنة

الدينهبذاللارسولبعدالناسأعلمهمالصحابةأبنقاطبةالسنةأهلفقول
وقال،تيميةابناإلسل مشيخقالَماأيضا فإهنم؛بلقرآنيتعلقما،وأما
 السلفأئمةمنغيه
معىنأبنجيزمواأن،وورعتقوىأهلوهمالصحابةأنميكنولعقلي ل:قالوا
ذاَذااآلية  !والعقلوالوىبلظنهذاويكون،َو

بهوجيزموناجتهادمبجردهذايكونللكنومتاما ذلكعنونؤ ر ب مم هم

رسولعنوافهملهنم؛قد  مم -عزوجل-للالكتابتفسيهم،فكان

اآليةنزولسببوام ل عملهنم،مراده-م لسوعليهللاىص ل-للا

هم،وأيضا وتقوىورعأهلسبقَمالهنم،هباواملراد،اآليةومواقع،

لوأعلمأنرجل أعلممينيقول:-رضيللاعنه-ابنمسعود،علمأهل
صلىللاعليه-إليه،والنيباإلبل؛لرحلت ضربإليهأَبادبكتابللات 

صلى-صحابةرسولللامجيعوعن-رضيللاعنه-قاللبنعباس-وسلم
رضيللا-َانعلي و،(اللهمفقهفالدينوعلمهالتأويل):-عليهوسلمللا
 يفسرونالقرآنويبينونه.؛وأبوبكروعمرومجاعةمنالصحابة-عنه
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إمنافسروهبناء علىمافهموه،َماقالشيخاإلسل مابنتيميةوغيه،ل- 
،ومافهموهمنهذاالدين،وفهمهم-صلىللاعليهوسلم-رسولالمن

رأهلالعلمأنتفسيالصحابة،ةعندأهلالعلمج ذامعترب،وح هب حىتَذ
صلى-لقوهعنرسولللا؛أيحنكمأبهنمتمنببالديثاملرفوعحكما 

 .-للاعليهوسلم

نعمنقول:،الصحابةغيمعصومنيإن :وقولهذاالقائلفهذاالسؤال
بوابأمعنافاللقاءالسابقأنهناكالصحابةغيمعصومني،ولكنمر 

لهنماصطفاهم؛وجمالتللصحابةلاحكمالرفع،ولاالجةعندأهلالعلم
منذلكببالتفسي،ومن،-صلىللاعليهوسلم-للا،وبلغواسنةالنيب
رالغيبية،ومنذلكمايتعلقأبمورالعبادات،ومنذلكوذلكمايتعلقبلم

وسكتالباقونالقولالذيقالبهبعضالصحابةماأمجعواعليه،ومنذلك
 .؛فهذاإمجاعسكويت

 تبتلهالعصمة،والصحابةلَ النيب:فقولهذالقائلقديعرتضويقول
 

 .أنتخمالفللكتابوالسنة
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نعباسابالقرآنعلىعرضت أنتخمالفحىتللتابعني،يقولجماهد:

لآية،اآيةآية،ثلثمرات  .ستوقفهعندَ
موأحدوغيهم؛السنةوأنتخمالفلعملأئمة الذين،البخاريومسلموالَا

مامه ف م،جعلواتفسيالصحابةمنببالديثاملرفوع قالعمر الصحابةَ
 :بنعبدالعزيزفوصفهم

ووقفوافيمامليوضوافيهأيضا بعلم،معما،وببصر انفذ ،أهنمتكلموابعلم
الصحابةأحد،وليستخفأحد فكك  شملي ف،عندهممنعلموقدرة

 .بتفسيالصحابة
-ولكنالصحابةمنبعده،أعلممبرادللا-صلىللاعليهوسلم-نعمالرسول

املرجعيةف-صلىللاعليهوسلم-قدجعللمالنيب-عليهالصلةوالسل م
ماأانعليهاليو موأصحايب:-الطائفةاملنصورة-الفرقةالناجيةفملاقال،ذلك

الر س ولم﴿يقول:-عزوجل-وللا، ت مب مني ملمه  مما م نب مع د  ومممني شماق ق 
رم ومي مت ب ع  ال  دمىى م ن نيم غمي   ال م ؤ  1)﴾سمب يل 

5
رضوانللا-أيغيطريقةالصحابة (

 .فذلكا عمرج مممجعله،ف-عليهم

 
 

                                                           
[115]النساء:  (

15
 ( 
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 .عاطلبطلقولهالذييهمنااآلنأن

 أمجعنيوصحبهآلهوعلىممدسيدانعلىوسلمللاوصلى


