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 يم  ح  لر  ا   ن  مح م لر  ا   لل  ا   م  س  ب  

ئمات  ا نم س  ف  ن   أم  ور  ر  ش   ن  م   لل  اب   وذ  ع  ن م وم  ه  ر  ف  غ  ت م س  نم وم  ه  ين  ع  تم س  نم  لل   دم مم الم  ن  إ    ومم ن  سمي  
 ل  إ   إ لمه   لم  ن  أم  د  هم ش  أم ه وم لم  يم اد  هم  لم ل فم ل  ض   ي   ن  مم وم  ه  لم  لم ض  م   لم فم  هللام  ه  د  ه  ي م  ن  ا مم نم ال  مم ع  أم 

 . ه  ول  س  رم وم  ه  دم ب  دا عم م  م م  ن  أم  د  هم ش  أم وم  ه  لم  يكم ر  شم  لم  ه  دم ح  وم  هللا  

ا هم ت   ثم دم م    ور  م  ال    رم شم وم  د  م  م   ى  د  هم  ى  د  الم  ي   خم وم  هللا   م  لم م َم لم كم ال   قم دم ص  أم  ن  إ  وم  لم أم 
 . ار   الن  ف   ة  لم لم ضم  ل  َ  وم  ة  لم لم ضم  ة  عم د  ب   ل  َ  وم  ة  عم د  ب   ة  ثم دم م    ل  َ  وم 
 : د  ع  ا ب م م  أم 

 

  الس ن ة أصول شرح من الس ابق الل قاء ف توقفنا فقد
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 يقر ر -تعاىل هللا رمحه– َلمه من معنا مر   َما -تعاىل هللا رمحه– أمحد اإلمام
 اإلميان ذلك ،ومن -عليهم هللا رضوان– السل ف عليه َان ما اتباع دائما  

 -عليهم هللا رضوان- الس لف الصاحل فهم على لما والت سليم والس ن ة ابلقرآن
وعن الكلم  الكلم وعن واملناظرة واخلصام اجلدال عن البعد ذلك من ،وأيضا  

 ،ومن الكلم بصفة يتعل ق ما ذلك ،ومن علم بغي -وجل   عز  - هللا دين ف
ومإ ن  أمحمٌد م  نم   ﴿:  - شأنه عز  – قال ،َما العظيم القرآن هذا هللا َلم

مم  ر ه  حمَّت ٰ يمس  تمجمارمكم فمأمج  ر َ نيم اس  مم الل  ال م ش  -هللا َلم ؛فالقرآن ( 1)﴾٦﴿ه  عم َملم
 خالق ؛فالل -وتعاىل سبحانه-مبخلوق ليس خالقٌ  -وجل   عز  -،وهللا -وجل   عز  
ما -شأنه عز  – قال ،َما شيء َل    هللا َان) -وسل م عليه هللا صلى– قال ،َو
 (.معه شيء ول

 خالق وهو العدم من أوجدان الذ ي وهو خلقنا الذ ي هو -وتعاىل سبحانه– فالل
 هبذا نزل -الس لمو  لصلةا عليه– ،وجربيل  -وتعاىل سبحانه– شيء َل  

 عليه هللا صل ى- الن يب على ينزلف -وجل عز  – هللا من مسعه أن بعد القرآن
 ف قو ته ف املد ة هذه ف ،والقرآن سنة وعشرين ثلث ف القرآن هبذا -وسل م
 . -وجل   عز  – هللا َلم هو بل بشر قول ليس أن ه على يدل   مم ا ومعانيه ألفاظه

 اجلهمي ة من والضلل البدع أهل قام -تعاىل هللا رمحه– أمحد اإلمام عهد وف
  هللا أبن   ،وقولم خملوق القرآن أبن   ،وقولم الض الة البدعة هذه إبحداث واملعتزلة

                                                           
( 6سورة التوبة )  (
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تهم قوت،و - يقولون عم ا هللا تعاىل -، بشيء يتكل م ل – وجل   عز  –  ف شَو

 . والواثق واملعتصم املأمون عهد

 ذلك ،ومع ابطلهم نشر على ابلس لطان يتقو ون قد والضلل البدع أهل وهكذا
 لولة والط اعة ابلس مع ،وأمر احملنة هذه ف صرب -تعاىل هللا رمحه– أمحد فاإلمام
 هنا قر ره ما وهو ذلك ف الق   ،وبني   -وجل   عز  – هللا معصية غي ف المر
 ،َما مبخلوق ليس –وجل   عز  - هللا َلم  القرآن أن   -تعاىل  هللا رمحه– ؛فقر ر

ر َ نيم  م  نم  أمحمدٌ  ومإ ن  ﴿  الس ابقة اآلية ف تمجمارمكم  ال م ش  ر ه   اس  ممعم  حمَّت ٰ  فمأمج  مم  يمس   َملم
  القرآن ،أبن   اآلية هبذه -عليهم هللا رضوان– الص حابة آمن ،وهكذا ﴾ الل  ه  
 نعتقد أن ؛فلبد   والس ن ة الكتاب نصوص عليه دل ت ومبا -وجل   عز  - هللا َلم
 سلف عليه َان وما والس ن ة ابلكتاب الث ابتة الص حيحة الص افية العقيدة ههذ

 . الم ة

 هو إذ؛ –وسلم عليه هللا صلى– هللا رسول صدق على دال ة آية القرآن هذا
 واجلن   اإلنس اجتمعت لو أن ه –وجل   عز  – هللا أخرب َما بل بشر بكلم ليس
 َلم ول بشر َلم القرآن ؛فليس يستطيعون ل القرآن هذا مبثل أيتوا أن على
 ويتضم ن الكذب ،ويتضم ن املتناقضات يتضم ن ابطل َلمهم ؛فالك ه ان َ ه ان
ل ه صدق َل ه ،والقرآن فيها خي ل أمورا   ل ه خي َو  شاعر بكلم ،وليس حق َو
  ابملتناقضات أيضا أييت وقد ابخليالت أييتقد و  المور ف يبالغ قد الش اعر ،لن  

 



1437  رح الشيخ أمحد ابزمول حفظه هللاشم امحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل أصول السنة لإلما

 

 5 

 

 
 ما مبلغا   إل   -وسل م عليه  هللا صلى– الر سول يكن ،فلم شاعر بكلم ؛فليس
 . القرآن هذا مبل غا -وجل   عز  – هللا من جربيل ،ومسعه جربيل من مسعه

-لن يبا ف المي ة ،وصفة يكتب ول يقرأ ل أ م  يا -والس لم الص لة عليه– َان
  القرآن هبذا أييت الم ي هذا أن   ،إذ صدقه على ةدال صفة  -موسل عليه ىصل
 –وجل عز  – هللا من رسول أن ه قهصد على لمدليل الكامل الد ين هبذا وأييت
ل و َ نتم  وممما﴿ :  –وجل   عز  – قال ؛َما  َتم ط ه   وملم  َ تماب   م ن ق مب ل ه   م ن ت مت  

بم  إ ذ اۖ   ب يمم ين كم  ر َتم  .( 2)﴾٤٨﴿ ال م ب ط ل ونم  ل 

 أو يقرأ َان لو  -وسل م عليه هللا صل ى-الن يب أن   -وتعاىل سبحانه– فبني  
 والس حرة الك ه ان من أو والن صارى اليهود من المور هذه تعل م ن هإ لقيل يكتب
 الن يب هذا ف الص فة هذه جعل –وجل   عز  – هللا ،ولكن   وغيهم الش عار من ،أو

– صدقه على للد للة َمال وصفة مدح صفة –وسل م عليه هللا صل ى– الكرمي
 . -وسل م عليه هللا صل ى

 فيه ؛فما -وسلم عليه هللا صلى- النيب صدق ىعل دالةٌ  وآيةٌ  معجزٌ  القرآن إن  
 هللا صلى– النيب هبا أييت أين ،من غيبية أمور   عن إخبار   من فيه وما حق من
  -وسلم عليه

سن ل وهو -  ؟ والكتابة القراءة ُي 

                                                           
(48سورة العنكبوت)  (
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 قومه يستطع مل ؛لذا يسرة أو مينة   ذهب ،وما قومه ومع إل مكة من خرج وما
 عليه هللا صلى- عليه والفرتاء والفجور الكذب ابب من إل بذلك يتهموه أن

 َلم يقول ،ومرة   شاعر َلم هو يقولون ،فمرة   أقوالم ،وتناقضت -وسلم
 ،ومرة   تعل مها الولني ؛قصص الولني أساطي يقولون ،ومرة   وساحر َاهن  
 . ذلك غي يقولون

 
 عز- هللا ،وعصمه والمانة ابلصدق إل ع رف ،وما والسلمة ابخلي إل ع رف ما

 . اجلاهلية هول   أو اخلمر ش رب أو الشرك ف الوقوع من -وجل

 هللا صلى- الرسول به جاء الذي القرآن هذا أن على ويد لنا يقودان هذا َل
 الصلة عليه- جربيل: المني الروح به نزل هللا عن به جاء إمنا -وسلم عليه

 . -والسلم

 يرتدد ل ومنهجه وإميانه عقيدته ف الواضح السلفي الس ين   املسلم يرتدد ل يعين
 : قائل يقول قد ،لنه مبخلوق ليس هللا َلم القرآن يقول أن

  مبخلوق ليس القرآن قالوا أهنم -عنهم هللا رضي- الصحابة عن أيت   مل
  ؟ يقولوه ملما أقول أان فكيف -
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 : وجوه من ذلك عن فاجلواب

 القرآن نأب مؤمنني َانوا -عليهم هللا رضوان- الصحابة أن : الول الوجه-
  َلم أنه أو هللا بكلم ليس أو خملوق القرآن أبن منهم أحدٌ  يقل ،ومل هللا َلم
 عز- هللا َلم القرآن أبن مؤمنني ؛فكانوا ذلك منهم أحدٌ  يقل ،مل جربيل
 . -وجل

 أظهروا ومكان، زمان   َل ف هللا قب حهم البدع أهل ظهر أنه: الثاين الوجه-
 ليس هللا َلم القرآن أبن أمحد اإلمام عليهم ؛فرد   خملوق القرآن أبن قولم

 أهنم السلف عمل جرى ،هكذا ظهرت اليت البدعة تلك على ،ردا   مبخلوق
 القرآن نصوصالنصوص والسنة  عليه دلت مبا بدعهم البدع أهل على يردون
 مبينٌ  قولٌ  هو ،بل م بتدمع بقول   ليس مبخلوق ليس أمحد اإلمام ؛فقول والس ن ة
  -عنيأمج عنهم هللا رضي- المة سلف فهم وعلى والس ن ة القرآن د للت على

 ليس أنه بيان دون فقط هللا َلم القرآن أبن القول أن : الثالث والوجه-
 أهل أن ،إذ الناس عامة على الباطل أهل من وتدليسٌ  تضليلٌ  فيه مبخلوق
 . خملوق أنه يعتقدون هم ،ولكن "هللا َلم القرآن":  يقولون الباطل

 ؟ عنهم ز   مي  نت فكيف -

 البدع أهل أعناق على َالسيف هي ،اليت " مبخلوق ليس " الكلمة هبذه إل -
 . -يقولون عما هللا تعاىل- خملوق هللا َلم أن يزعمون ،الذين والهواء
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  ؟ مبخلوق ليس هللا َلم القرآن أن على الس ن ة دل ت أما -

 ؟ مبخلوق ليس القرامن أن على الس ن ة دل ت أما -
 قال من)  -وسلم عليه هللا صلى- النيب قول منا َلٌ  يعلم ،أل بل                  ى -

(  مي سي حَّت شيء يضر ه مل خلق ما شر من التامات هللا بكلمات أعوذ
 هللا صلى- النيب لكان خملوقا   هللا َلم َان ؛فلو شرك هللا بغي ،والستعاذة

 .ذلك من -وسلم عليه هللا صلى– ،حاشاه مبخلوق يستعيذ -وسلم عليه

 ،فدل   التام َلمه ومنه التامة َلماته ومنها هللا بكلم ابلستعاذة أمران ولكنه
 . الكلم يوه صفاته من ،وبصفة   ابلل نستعيذ أننا على هذا

 أواخر ف أو بعد من ظهورهم حني ومكان زمان   َل ف البدع أهل سبق فكما
 إن":  يقولون أ انس هناك أن وأخربه عمر ابن إىل رجل جاء ،َما الصحابة زمن
 أبن عمر ابن ؛فأخربه وقوعه بعد إل ابلشيء يعلم ل هللا أن ؛أي "أ ن ف المر
 ،فأهل وشره خيه ابلقدر يؤمنوا حَّت مين ءبرآ ،وأهنم منهم بريءٌ  أبنه: لم يقول
 : قائل يقول ،وقد المور هبذه أيتون ومكان زمان   َل ف البدع

  ؟ هبذا أيتون ملاذا- 
 ؟ َامل هللا ،ودين يبتدعون وملاذا- 

 إليه لفت ما إىل النظر أ لفت ،ولكن السؤال هذا إليهم وج هوا لم نقول فهذا   
  إىل هاومنشؤ  مرجعها البدع مجيع أن ؛فبني   البدع أهل بشأن العلم أهل بعض
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 الرافضة ،حَّت والنصارى ابليهود ةعلق ،ولم نصارى أو يهودا   َانوا أ انس  
  اليهود من أب انس   أتثروا هؤلء ؛فكل اجلهمية ،حَّت القدرية ،حَّت السبئية ،حَّت

 هبا يهدم أن أراد اليت البدع هذه ودس   اإلسلم أظهر ؛بعضهم والنصارى
 الدين بنصرة الس ن ة علماء ؛فقام هللا يشاء أن إىل ابق   هللا دين ،ولكن   اإلسلم
 .-تعاىل هللا رمحه- أمحد اإلمام هؤلء ،ومن الابطيل هذه على والرد

 صفةٌ  القرآن لن
 املبتدعة أولئك على به نرد   مما مالكل ،وصفة الكلم ،صفة هللا صفات من

ل  يتكلم ل هللا نإ قلنا ،إذا تعالوا لم ي قال أن ،أو تعالوا لم نقول أن الض ل 
 ؟ نقص صفة أم َمال صفة هذه هل  -

 الكلم ،وصفة نقص صفة هذه فإن الكلم صفة هللا عن ونفينا سلبنا إذا- 
 . شاء مَّت يتكلم – وجل عز– ،وهللا َمال صفة -وجل عز– لل
لمه شاء امب   ينتهي ول ينفذ ل َلمه -سبحانه– قال ،َما ينفذ ل ،َو

انم  ل و   ق ل: ﴿  ر   َم اد ا ال بمح   لكتابة رب لكلمات حربا  ﴾  رمب    ل  كمل ممات   م دم
ر  ا لمنمف ذ﴿  هللا َلم ل ممات   تمنفمذم  أمن ق مب لم ﴿  البحر لنتهى﴾  ل بمح   رمب    َم
نما وملمو   ئ    مبا ،وتكلم الكلم صفته من -وجل عز– ؛فالل﴾  ممدمد ا مب  ث ل ه   ج 
 ؛فالقرآن العظيم القرآن هذا به تكلم الذي َلمه ،ومن شاء مَّت شاء
 . مبخلوق ليس
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 ليس أي

 .  -وجل عز– هللا عن مبنفصل  

             ؟-تعاىل هللا رمحه– أمحد اإلمام قال ملاذا- 

 أن ،أي مل بغي القرآن خلق هللا أن يقولون الذين املبتدعة أولئك على ردا  
 هللا عن منفصلة ليست لل صفة ؛فالقرآن -وجل عز– هللا عن منفصل القرآن

 الذي هو ؛فالل -وجل عز- هللا عن منفصلة ليست الكلم ،صفة -وجل عز-
 . العظيم القرآن هبذا تكلم

 القرآن من أي قال ؛مث مبنفصل ليس أي ليس فمعىن
 -عليهم هللا رضوان- الصحابة أمجع الذي آخره إىل أوله من ،َله خملوق شيء
– النيب عن تلقوه ؛مما -وسلم عليه هللا صلى- النيب موت بعد َتابته على
تب ف– وسلم عليه هللا صلى له  وحفظته صدورهم ووعته قلوهبم َو الصحفَ 

من أوله إىل آخره ،فليس شيء منه خملوق –عز وجل -هذا القرآن تكلم به هللا 
فيها تعظيم الرب وتعظيم  ،  طاهرة شريفة ، عقيدة نقية ، هذه عقيدة صحيحة

َما قرر الدلة الشرعية واإلميان هبا والتسليم لا وعدم معارضتها ابلرأي والوى  
 .ذلك اإلمام أمحد فيما سبق 

( أي: ا حذر 
 يعين :ل تذهب وجتادل الذين ابتدعوا ف دين هللا ومن هؤلء املبتدعة 
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 واقال وحنيالقرآن خملوق  واقال حنيالذين أحدثوا ف القرآن هذا الكلم الباطل 

 .أبن هللا مل يتكلم إايك ومناظرة هؤلء 
 ا؟ ذا                مل –
 لن هؤلء يدسون السم ف العسل -
 إضللك عن الق  ىولن هؤلء سيحرصون عل -
الكتاب والسنة وإمنا يستدلون بعقولم  يستدلون بنصوصل ولن هؤلء -

   . وأهوائهم والفلسفة واملنطق
ما سبق عن اإلمام أمحد ذوه سنة صاحب يكون  ل هأن -تعاىلرمحه هللا -هَ 

صاحبه صاحب سنة ل يكون ؛ابلدلة الشرعية من جيادل ابلكلم ول جيادل 
 . م و يؤمن ابآلثرحَّت يدع اجلدال ويسل  

تلبيس فيه أن بعض الا لكثرة اخللط و ذه ىمعنا التنبيه وننبه دائما عل ومر 
 أان أجادلم لبني لم الق أان أريد النصيحة لم : يقولالناس قد 
رضوان هللا -نفسك ومتسك مبنهج السلف الصاحل  ىعل احرصأخي  فنقول اي
 . لنصوص الشرعيةلوهؤلء مل يسلموا  -عليهم

 ؟فكيف يسلمون لك   -
فإن  لمن بينو ينصحوهنم ويين ذاللعلماء هم ابكون مث أيضا  نصيحة هؤلء إمنا ت

  رأوا هجرهم هجروهم وأن رأوا بياان لم بينوا لم
 ذا المر فل ينبغي لم أن غي مؤهلني لين هم ذالأما عامة الناس وطلبة العلم 
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  .يناظروا وأن خيوضوا ف هذا الباب

أهل البدع ملا يرد ،
بني  أن لك قول من قال من أهل البدع بعدذيل فمن حبعليهم ُيتالون لبدعهم 

ليس ل لوق ابطل من القول قالوا خمعليهم ضللم أبن قولم القرآن لم ورد 
 : ه الكلمة ابطلة من وجوه ذفهابلقرآن خملوق  يالقرآن مبخلوق لفظ

 -رضوان هللا عليهم-أن السلف الصاحل  الول :  الوجه
 ؟ا الكلم ذهمل يقولوا  -
 ؟لفظي ابلقرآن خملوق  واومل تدل عليه الدلة الشرعية فمن أين لكم أن تقول-

لم هللا حنيأما حنن   ؛ لكذ ى ليس مبخلوق أتينا ابلدلة علقلنا أبن القرآنَ 
  ولكن أنتم حينما تقولون لفظي ابلقرآن خملوق

 ؟ا ف هذمن سلفكم  -
 ؟ا من القرآن ذه ىعلوما الدليل  -
 ه الكلمة حتتمل ذهلفظي ابلقرآن خملوق أن قولم بطلن  ىمما يدل علو  -

 أحد المرين :
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ه ذفهلفو  به وهو القرآن املأن تقول لفظي ابلقرآن خملوق تريد  :  المر الول
ما  أييصرح أبن القرآن خملوق يقول لفظي ابلقرآن خملوق  أن حيلة بدل

َما   ا معىنذوهآخر وهو نفس لفظه  وقد يراد به معىن،تلفظت به وهو القرآن 
سبق من حيث هو ليس بباطل وإمنا ابطل من حيث أن السلف مل يقولوه وابطل 

 لك وأمر مدسوس ذلالقرآن وحيلة لق خبقول للريعة ذمن حيث أنه قد يكون 
 . ه اللفا ذهل السنة مبثل هأ ىعل
ه البدع ذهاجلبال الشامخ ف وجه وقفَ  -تعاىلرمحه هللا -مام أمحد اإلا ذل 

قول من قال القرآنفقال من قال لفظي ابلقرآن  خملوق فتفطنوا  خملوق هوَ 
عباد هللا ملثل هذا المر وتنبهوا لساليب أهل البدع والضلل فإهنم يلبسون 
على الناس دينهم ،وإذا رد عليهم أهل السنة أتوا أبمور أخرى ليشوشوا أو 

الق واعرفوا  ى لزوماحرصوا عل -ابرك هللا فيكم-لوا الناس عن الق ، لذا يض
 .هبا  أهل السنة ، العاملني هبا العاملني زومعلى ل االق تعرفوا أهله ، واحرصو 

 . ، مكيدة أخرىمث هذه مكيدة القول بلفظي ابلقرآن خملوق 
 ما هي ؟  -
آن خملوق ول أقول ليس مبخلوق أان أتوقف أان ل أقول القر قول من قال  -

وهؤلء يسميهم أهل العلم ابلواقفية ؛فأان ل ادري هل هو خملوق أو غي خملوق 
 أي توقفوا ، وهؤلء عند أهل السنة قولم ابطل ، وبدعتهم عظيمة .؛
 مل                                   اذا ؟  -
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 .هم توقفوا ، تورعوا  -
النصوص دلت على أن القرآن ليس مبخلوق وهؤلء يتورعون  فأقول أول : -

 عن النصوص 
   -؟أل يستحون  
  -؟ –عز وجل  –أل يتقون هللا  

 هذا المر الول .
أن قولم هذا نتوقف فل نقول خملوق ول نقول ليس مبخلوق  المر الثاين : -

دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن القرآن  ييك للعامة ابلق الذفيه تشك
 ليس مبخلوق .

لذين مل يقولوا وأشد إمياان من السلف الصاحل ا شد ، ورعا ،هل هم أثلثا :  -
  ومإ ن  أمحمٌد م  نم  ﴿  -عز وجل  –هنم مسعوا وتلوا قول هللا هذا القول أصل فإ
تمجمارمكم  ر َ نيم اس  مم الل  ه  ﴿ ال م ش  ممعم َملم ر ه  حمَّت ٰ يمس  فلم يقولوا نتوقف ( 3)﴾٦فمأمج 

لم هللا مبخلوق أو هو مبخلوق بل ءامنوا أبليس   –عز وجل -ن القرآنَ 
ما قال اإلمام أمحد رمحه  -فالواقفية من هذه اليثية شر وضلل عظيم وقولمَ 

لبيس والتدليس فقبح هو التإمنا هو مثل من قال هو خملوق يعين  –هللا تعاىل 
ل زمن ظهروا فيه هللا  لكين هللا َلم القرآن أبن قوله مع فهو، أهل البدع فَ 
 . عاطل ابطل قول هو خملوق غي ول خملوق هو أقول ل
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 دائما   ُياولون هنمفإ هذه البدع أهل لساليب يتنبهوا أن السنة أهل على ولذلك

 ؛ومن جممل اللفظ هذا يكون وقد اخلصم ويتقبله العامة تتقبله بلفظ أيتوا أن
 البدع ليمرروا املشكلت مواطن ف ملتابجمل القول البدع أهل أساليب

 فقهوا منهج الذين، هبا العاملني ، ابلسنة العلماء السنة أهل ولكن والضللت
 يقفون ،بل البدع هذه عليهم متر ل ذلك على اونشاؤ  ذلك على وتربوا السلف

 ما ويكشفون للناس ويزيفوهنا ضللا ويبينون فيدوهنا الشامخ َاجلبل وجهها ف
 السنة أهل بعض أحياان   ؛ولذلك وإضلل ضلل ومن وإخلل خلل من فيها
 الق يريدون هؤلء يعين؛ فيقول العبارات هذه مبثل ينخدع قد السلفيني من
 َحال املسائل من غيها أو املسألة هذه مثل ف سواء َذا وهم معنا وهم

 موافق أنه الظان يظنه بكلم أيتون قد الذين هموغي  الدادية َحال أو املميعة
 . هؤلء من موقفهم شدة السلفيني إخوانه على السنة أهل بعض فينكر لنا
 ؟ الق يريدون أو منا اقرتبوا يعين قد وهم عليهم تشد ملاذا فيقول - 

 والباطل الق بني التمييز من  فيكم هللا ابرك لبد إخواين اي لبد ل: فنقول -
 لهنم لؤلء الباب فتح عدم من ،ولبد والضللت البدع رد من ،ولبد
 ف عليه وقفت هذا على مثال ،أعطيكم العسل ف السم سبق َما يدسون
 َلم له الكويت ف يعيش الذي املصري عبداخلالق الرمحنعبد : املاضية الايم
  الرجل هذا: قال الناس ؛فبعض هذا القتل ف داعش وجيرم داعش على فيه يرد

 تكلم من أول فهو الكلم هذا يقول - هللا شاء ما -يعين الرجل وهذا طيب
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 . آخره وإىل المور هبذه
 إىل تعالوا،  تعالوا ، تعالوا : لم نقول عبداخلالق عبدالرمحن عن فيدافعون 

 التكفييني عن يدافع عبداخلالق عبدالرمحن أنظروا وبينكم بيننا سواء َلمة
 بتلك تنخدعوا فل التكفييني عن عويداف التكفي ويقرر التكفييني منهج وينهج
 الباطل أهل ضد أنه الرجل هذا فيها يظهرون اليت الدسيسة وتلك اخلديعة
 مبثل عبداخلالق عبدالرمحن على ردهم السنة أهل على ينكر قد الناس ،فبعض
 . املوقف ذاك

 وترك والسكوت الصمت ُيسن الفنت زمن ف فيكم هللا ابرك إخواين اي ولذلك
 قال لذلك فيها اخلوض وعدم ردها على القدرة عندهم الذين للعلماء المور
 بطة ابن أو لرجل يعلم ل غيه أو اآلجري أظنه يعلم ل أنه السلف من قال من
 عن واحنرف هبا تلبس وقد إل ساملا   منها وخرج فتنة ف دخل لرجل يعلم ل"

 الفنت جاءت إذا الناس بعض أو إخواننا بعض جند لألسف ؛لذلك"  الق
 . فيها يدخل أن له ينبغي وما لا ينبغي وما فيها الكلم ف خيوض
 الحياء هللا وحفظ منهم مات من هللا رحم- علماؤان ؛ دائما   السلفيون ولذلك

 املدخلي ربيع ،والشيخ اللحيدان صاحل ،والشيخ الفوزان صاحل الشيخ-
 دائما   املدخلي ربيع الشيخ العلماء من وغيهم الشيخ آل العزيز عبد ،والشيخ

  أتيت ملا ؛طبعا   اخلوض وعدم لسكوتاب السلفيني أيمر مباشرة يعين فنت أتيت ملا
 الشيخ فإن الباطل أهل على الرد ف اليت الفنت أما السلفيني بني دست مما الفنت

  أهل على يرد من أوائل من هم السلفيني املشايخ من وغيه -تعاىل هللا حفظه-
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 الصف تفريق منها ي راد السلفيني صفوف ف تدب اليت الفنت ولكن الباطل
 السلفي يلزم لذا السلفيني بني والحنراف الشرخ إحداث منها ويراد السلفي
 .  الفنت زمن ف والسكوت الصمت

 الكلم هذا أمحد اإلمام قال ملاذا لنا يوضح فيكم هللا ابرك املثال هذا فإذا
 عز – هللا دين به حفظوا الذي الازم الصارم املوقف هذا السلف انتهج وملاذا
 المر لذا نتفطن فيكم هللا ابرك فإذا ؛ والضللت البدع عن وصانوه – وجل
 هذه أل ف أنه على دلنا الكلم هذا قال ملا – تعاىل هللا رمحه – أمحد اإلمام
  السائل يسألين رسالة جاءتين لنه القرآن خلق فتنة بعد الرسالة

  -؟ بعدها أم القرآن خلق فتنة قبل السنة أصول أل ف هل 
 أعين الزمن ذلك ف أو الزمن ف أو الفتنة بعد أل فها أنه النص هذا من فيظهر -
 على خيرج ومل الق وبني   صرب أمحد واإلمام القرآن خلق فتنة ظهور بعد زمن ف

 عليه أقيمت ومن وضل لهم عليهم رد بل املبتدعة يوافق ومل سبق َما اإلمام
م اإلمام وأما َف ره الجة  له ينونيز  سوء علماء لوجود يكفره فلم الشرعي الَا
 . املسائل هذه ف معرفته وعدم وجلهله الباطل

 عن عبارة القرآن":  يقولون الباطلة عباراهتم من يقولون والضللت البدع أهل
  يتكلم مل هللا أن يعين لنه ابطل القول هذا " هللا َلم عن حكاية أو هللا َلم
  َلم القرآن":  قولوا بل فيكم هللا ابرك فتنبهوا نقله والنيب حكاه جربيل وإمنا به
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 واضح صريح سلفي ومنهج إميان وبكل وشجاعة قوة بكل" مبخلوق ليس هللا
 . المر هذا ف ترَتبوا ل بني   

 إىل مالكل فنسبة  هللا انقة مبعىن هللا َلم: " قولم واحنرافهم ضللم من أيضا   
ومإ ن   ﴿-وتعاىل سبحانه - قوله فإن يقولون ما ساء أل " التشريف ابب من هللا

مم الل  ه  مث   أمب ل غ ه  ممأ ممنمه   ممعم َملم ر ه  حمَّت ٰ يمس  تمجمارمكم فمأمج  ر َ نيم اس  ذٰمل كم  ۖ   أمحمٌد م  نم ال م ش 
ٌم ل  ي مع لمم ونم   أمع وذ   قمالم  من)  – سلم عليه هللا صلى - وقوله(  ٤) ﴾٦﴿ أب من  ه م  ق مو 

 دليل الشرعية النصوص هبذه وإمياهنم السلف وإقرار  ( الت ام ات   هللا ب كل ممات  
 فإن خملوق وأنه التشريف ابب من اإلضافة وليست هللا َلم القرآن أن على
 . عليه دليل ل عاطل ابطل قول هذا

ر ابلشيء ؛والشيء الفنت ولذه املزالق لذه -فيكم هللا ابرك- فتنبهوا  فإن يَذ
 عامة وسط ف ينتشر ما – وجل عز – هللا بكلم املتعلق لباطلا الكلم من

 املتصدرين بعض به يتفوه قد حَّت بل العلم طلب وسط وف بل الناس
 عليه هللا صلى- النيب فيه يقول لذيا القدسي الديث تعريف ف للتدريس
 كمبين وجعلته نفسي على الظلم حرمت إين عبادي اي: " تعاىل هللا قال - وسلم
  تعاىل هللا قال - الرسول فيه يقول الذي قدسي حديث هذا" تظالمموا فل مرما
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 ؟ القدسي الديث يعرفون ماذا -
 هذا هللا من ومعناه الرسول من لفظه َان ما أبنه القدسي الديث يعرفون -
– هللا أن هذا معىن لن الكلم صفة ينكر من قول ويوافق الشاعرة قول هو
 هللا من لفظه القدسي الديث إن: نقول بل الكلم هبذا يتكلم مل– وجل عز

  – وجل عز– هللا من ومعناه فلفظه هللا من ومعناه
 ل ؟                 الدلي ما-

- تعاىل هللا قال -:  يقول وسلم عليه هللا صلى الرسول أن : الدليل -
 هللا صلى- عنده من بلفظ وأييت - تعاىل هللا قال -:  يقول فكيف-

 ؟ -وسلم عليه
 اي" نفسه الديث ف جاء ما الحاديث بعض ف جاء ما: الثاين الدليل
 " نفسي على الظلم حرمت إين عبادي

 -وجل عز– هللا هو هنا املتكلم فإن نفسي على الرسول يقول َيف - 
 من ومعناه الرسول من لفظه القدسي الديث أن زعم أن: الثالث الدليل

  السلف قول من عليه دليل ل مبتدع مدث قول هللا
 عليه هللا صلى- الرسول أن الحاديث بعض ف جاء ما: الرابع الدليل
- يقول ،حيث -وجل عز  - هللا َلم وبني َلمه بني يفصل– وسلم
 ،قال الصوم إل له آدم ابن عمل َل ):  مثل   -وسلم عليه هللا صلى
  على وغيها َلها دلةال هذه ؛فدلت(  به أجزي وأان يل فإنه تعاىل هللا
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 من لفظه قال من ،وأن ومعىن ا  لفظ هللا َلم القدسي الديث أن

 عز- هللا عن الكلم صفة ينفي من َقول هو هللا من ومعناه الرسول
  -وجل

 شاء مبا ويتكلم تكلم هللا أبن ،وآمنوا اخلطي املزلق لذا فيكم هللا ابرك فتنبهوا
- جربيل مسعه مسموع بكلم -وجل عز- لل َمال صفة الكلم صفة ،وأن
 . -وجل عز  - هللا من -والسلم الصلة عليه

 صوت له ،وأنه شاء مَّت شاء مبا تكلم -وجل عز- هللا أبن يؤمنون السنة فأهل
دمٰى  ﴿ : هللا قال أما. -وتعاىل سبحانه- به يليق مسموع وحرف مسموع ومإ ذ  انم

ل يم ا ﴿ : هللا قال أما،  ( 5)﴾1٠﴿ رمب كم م وسمىٰ  ل مم الل  ه  م وسمٰى تمك   ومَم
﴿1( ٦)﴾٦٤  

 القرآن عن قال حني مكة َفار الكفار أحد قال ملا -وجل عز  - هللا إن بل 
ل يه  سمقمر﴿ ﴿ : -وجل عز- هللا ،قال البشر قول إل هذا إن؛   ( 7)﴾م 2٦سمأ ص 

 مسموع بصوت تكلم ،فالل بشر َلم آنالقر  أن زعم لنه ابلعذاب ؛فعاقبه
 -وتعاىل سبحانه- جبلله يليق وحبرف

 ابلنسبة ،وأيضا   املهمة املسائل من املسألة هذه -فيكم هللا ابرك- فإذا   
 (  ايعبادي): تعاىل هللا قال: -وسلم عليه هللا صلى- قوله ف القدسي للحديث

                                                           
(6سورة الشعراء )  (

5
 ( 

(164سورة النساء)  (
6
 ( 

(26سورة المدثر)  (
7
 ( 
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 !؟( ايعبادي):  يقول -وسلم عليه هللا صلى- الرسول هل
س ب حمانم ال ذ ي  ﴿ : -وجل عز  - هللا عباد من -وسلم عليه هللا صلى- فهو

د  ال مرمام   رمٰى ب عمب د ه  لمي ل  م  نم ال ممس ج  :  -وسلم عليه هللا ىصل- وقال،( ٨)﴾1﴿ أمس 
 .) ورسوله هللا عبد فقولوا عبد أان إمنا)

ر مث ر ولكن ، امليزان مسألة -تعاىل هللا رمحه- أمحد اإلمام َذ  مسألة بعد َذ
 ملناسبتها هللا َلم مسألة إىل ،فننتقل -وجل عز  - هللا َلم مسألة امليزان

 .امليزان مسألة إىل نعود مث السابقة للمسألة

 .  امليزان ف -تعاىل هللا رمحه- أمحد اإلمام قال

  ؟ قال ماذا- 

 أن بعد هللا شاء إن شرحه سيأيت هذا
  الخرى اجلملة نشرح

 ؟ التالية أو رىالخ اجلملة ماهي -

ر أيضا   َذاو  -تعاىل هللا رمحه- قوله هي  -وجل عز  - هللا رؤية مسألة َذ
 أمحد اإلمام قول ،وهي الخرى املسألة وندخل سأؤخرها ،سنؤخرها

                                                           
(1سورة اإلسراء)  (

8
 ( 
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. 

:  قال أنه الصحيحني ف  - وسلم عليه هللا صلى -النيب عن جاء َما فهذا
 هناك ليس ،يعين( ترمجان وبينه بينه ،ليس ربه سيكلمه إل أحد من منكم ما)

 - وتعاىل سبحانه- مباشرة يكلمهم ل،ب الكلم له ينقل من

ائ يم ال ذ ينم َ نت م   ﴿:  يقول -وجل عز- وهللا مم ي  نماد يه م  ف مي مق ول  أمي نم ش رمَم ومي مو 
ائ ي قمال وا  ﴿:  -سبحانه- ،ويقول ( 9)﴾٦2﴿ ت مز ع م ونم  مم ي  نماد يه م  أمي نم ش رمَم ومي مو 

كم مما م ن ا م ن شمه يد   1)﴾٤7﴿ آذمان 
٠

 ) 

دمٰى رمب كم م وسمىٰ  ﴿ سبق فيما معنا مر   َما وأيضا    ل مم الل  ه  ،﴾ 1٠﴿ ومإ ذ  انم ﴿ ومَم
ل يم ا  ف ،وأيضا   القيامة يوم عباده يكلم -وجل عز  - ؛فالل﴾ 1٦٤﴿ م وسمٰى تمك 

  -وجل عز  - هللا يناديهم ملا اجلنة
  ؟ رضيتم هل فيقول -
م هل -   ؟ أزيَد

 يوم للمؤمنني ُيصل الكلم أن فيه َله فهذا- وتعاىل سبحانه- فيكلمهم
 .القيامة يوم -وجل عز  - هللا يكلمهم فاملؤمنون ؛ القيامة

                                                           
(62القصص)سورة   (

9
 ( 

(47سورة فصلت)  (
10

 ( 
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 هللا َلم القرآن أن ملسألة ملناسبتها هاهنا وقدمتها قرأانها اجلملة هذه إذا  

 .القيامة يوم املؤمنني مع- وجل عز  - هللا َلم من ،فهذا

 من البدع أهل أنكرها اليت القيامة يوم هللا برؤية اإلميان مسألة املسألة ،هذه
  وغيهم واملعتزلة اجلهمية
 ماعةواجل السنة أهل ؛فنحن القيامة يوم -وجل عز- هللا رؤية أنكروا الذين
 ذلك على دل ت ،َما القيامة يوم -وجل عز  - هللا برؤية نؤمن السلفيون ،حنن

ممئ ذ   ﴿ :  ليقو  -وجل عز  - هللا ،فإن الشرعية النصوص و ج وٌه ي مو 
رمةٌ  ض  ظ رمةٌ  ﴾22﴿ ان  1)﴾23﴿ إ ىلمٰ رمهب  ما انم

1
 -وسلم عليه هللا صلى- ،والنيب ( 

 ،أو(  البدر ترون َما رؤيته ف تضامون ،ل القيامة يوم ربكم سرتون):  يقول
  يوم رهبم يرون املؤمنني أن على دليل ؛فهذا -والسلم الصلة عليه- قال َما

                                                           
(23سورة القيامة)  (

11
 ( 
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مب صم  ﴿ -تعاىل- قوله ،وأما حق الرؤية هذه ،وأن القيامة ر َ ه  ال  ار  ل  ت د 

﴿1٠3﴾(1
2

  -وجل عز  - هللا رؤية ف اإلدراك أو -وجل عز  - لل فاإلدراك ( 
ر َ ه  :  قال -وجل عز  - ؛فالل الرؤية ينف   ،ومل هللا نفاه الذي هو ﴿ ل  ت د 

مب صمار  ﴾  ه ل تراه حني البصار يعين، ال   بحانهس- لنه -وتعاىل سبحانه- تدَر
 ..شيء َمثله ليس -وتعاىل

مب صمار  ﴾ لقوله ي رى ل هللا يقول قد الناس فبعض ر َ ه  ال   السنة وأهل ﴿ ل  ت د 
ه أن نفى -وجل عز  - هللا أبن ذلك على يستدلون  هذا ،ودل   البصار تدَر

ل  ل ذ ينم  ﴿:  -وتعاىل سبحانه- َقوله أيض ا ،والدليل تراه البصار أن على
دمةٌ  سمن وا ال  س ىنمٰ ومز ايم 1)﴾2٦﴿  أمح 

3
 أنه -وسلم عليه هللا صلى- النيب عن جاء( 

 أهل نعيم ،ألذ اجلنة أهل نعيم ألذ ،وهي" -وجل عز  - هللا رؤية" الزايدة فس ر
 من وإايَم جيعلين أن -وجل عز  - هللا ،أسأل -وجل عز  - لل رؤيتهم اجلنة
 لذة يرزقنا وأن اجلنة أهل من جيعلنا ،وأن اجلنة ف -وجل عز  - هللا يرون الذين
  -وتعاىل سبحانه- إليه النظر

 تعاىل قوله ،وأما القيامة يوم ي  رمى -وجل عز  - هللا أن   يقرر أمحد اإلمام فإذ ا
 جتممل ىٰ  مل ا هللا أن   ذلك على ،وميمدل الدنيا ف: ،أي(  ت مرماين   لمن   إن ك):  ملوسى
ًَّا جمعملمه   ل ل جمبمل     -وجل عز- هللا يرى أن يستطيع ل الدنيا ف ؛فاإلنسان دم

                                                           
(103سورة النعام)  (

12
 ( 

 (
13

 ( 
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 ماَ ،بل -وتعاىل سبحانه- لرؤيته يهيؤه -وجل عز- هللا فإن   اآلخرة ف ،ولكن
  وأعلى ألذ من هو ،بل اجلنة أهل نعيم من رؤيته -وجل عز  - هللا جعل سبق
- إليه النظر لذة وإايَم يرزقين أن -وجل عز  - هللا ،أسأل اجلنة أهل نعيم
 .-وتعاىل حانهسب

 
 ؟ اذا                             مل -

 ينكرون والرافضة وغيمها واجلهمية املعتزلة من والضلل البدع أهل لن - 
 يوم -وجل عز  - هللا رؤية َمسألة املسائل هذه ،ينكرون المور هذه

 جاءت أهنا ،مع -وجل عز  - هللا رؤية ينكرون واجلهمية ،فاملعتزلة القيامة
 .والسنة القرآن ف الشرعية النصوص ف

 ،هذه 
 عليه هللا صلى- النيب أن هبا مراده -تعاىل هللا رمحه- أمحد اإلمام من املسألة
 . بصيته بعني ل بفؤاده ربه رأى -وسلم

 ؟ هذا على الدليل ما -
 النيب أبن  ) قال أنه -عنه هللا رضي- عباس ابن عن جاء ما هذا على الدليل -
 عائشة ،وأيضا   مسلم حصحي ف َما( بفؤاده ربه رأى -وسلم عليه هللا صلى-
  الفرية هللا على أعظم فقد هبن حدثك من ثلث":  تقول -عنها هللا رضي-
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 مسروق لا ،فقال الفرية هللا على أعظم فقد ربه رأى ممدا   أن قال من ،ومنها
  امسه رجل، مسروقا   حدثت -عنها هللا رضي- عائشة، التابعني أئمة من وهو

 على أعظم فقد ربه رأى ممدا   أبن حدثك من مسروق اي:  له فقالت، مسروق
 ،أليس علي انتظري يعين، املؤمنني أم اي أمهليين: مسروق لا ،فقال الفرية هللا
لمقمد  رمآه  ن مز لمة   ﴿وم  ،  ﴾11﴿ ﴿مما َمذمبم ال ف ؤماد  مما رمأمىٰ  : يقول هللا

رمىٰ  1)﴾13﴿ أ خ 
٤

 صلى- هللا رسول سألت المة هذه أول أان له:  ،فقالت ( 
 عليه هللا صلى- هللا رسول رآه جربيل ذلك:  ،قالت هذا عن -وسلم عليه هللا

 - وسلم

رمىٰ ﴿وم ،  ﴾11﴿ ف ؤماد  مما رمأمىٰ ﴿مما َمذمبم ال   فإذ ا  هي ﴾13﴿ لمقمد  رمآه  ن مز لمة  أ خ 
 .لل ليس -السلم عليه- جلربيل -وسلم عليه هللا صلى- النيب رؤية

 عليه هللا صلى- النيب أن ذر أب عن الصحيح ف مسلم رواه ما هذا على ويدل
 مراد ؛فإذ ا أراه َيف: أي( أراه أىن نور: ) قال هللا رؤية عن سأل حني -وسلم
 ربه رأى قد -وسلم عليه هللا صلى- النيب وأن -تعاىل هللا رمحه- أمحد اإلمام
 بصيته بعني ل بفؤاده أي
 قال ،َما بفؤاده ربه رأى قال أنه -تعاىل هللا رمحه- أمحد اإلمام عن جاء وقد
- هللا رؤية تقييد عنه ورد أمحد اإلمام أبن" -تعال ى هللا رح م ه- اإلسلم شيخ
 . بفؤاده -وسلم عليه هللا صلى- النيب فرآه ؛" ابلفؤاد -وجل عز  

                                                           
(13-11سورة النجم)  (

14
 ( 
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 أن   منه خطأ   الناس بعض فظن ربه رأى قد النيب وأن أمحد اإلمام أطلق فهنا

  ،وهذا الدنيا ف ربه رأى -وسلم عليه هللا صلى- النيب أن يريد أمحد اإلمام
 الدلة ذلك على دلت ،َما بصيته بعني يره ومل بفؤاده رآه أنه املعىن ،إمنا خطأ

 . الشرعية

انمه  - الدنيا ف ي رى لن أنه بني   ،فالل(  تراين لن إنك) ملوسى هللا قال أما  و س ب حم
 حديث ف الرواايت بعض ف ماجاء ،وأما ي رى فإنه اآلخرة ف ،وأما -ت معمالم  ى

 فهذه اليقظة ف ربه رأى -وسلم عليه هللا صلى- النيب أن العلى املأل اختصام
 َان ،وإمنا هبا الستدلل يصح فل ؛ العلم أهل ذلك بني َما ضعيفة رواية
 . منام ا ذلك

 ربه رأى -وسلم عليه هللا صلى- النيب أن الصحيح -فيكم هللا ابرك- فإذ ا
 عباس ،وابن عباس ابن وقول عائشة قول ،وهذا بصيته بعني يره ومل بفؤاده
 فظن ربه رأى -وسلم عليه هللا صلى- النيب أبن قال أنه عنه جاء سبق َما
 ،وقال -وجل عز- هللا رؤية مسألة ف الصحابة بني خلف هذا أن الناس بعض
 ما هللا حبمد الصحابة أبن هذا عن ،فاجلواب ممكن العقيدة ف الختلف أبن

ا الباب هذا ف اختلفوا  ربه رأى:  قال ملا عباس ؛فابن واحد قول قولم ،بل أبد 
 بعني يره مل أي ربه ير مل:  قالت ملا -عنها هللا رضي- ،وعائشة بفؤاده  رآه ،أي

  شيخنا ،وقرره لإلفتاء الدائمة اللجنة قررته ما ،وهذا أقوالم ،فاجتمعت بصيته
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 هللا حفظه- املدخلي ربيع الشيخ اإلمام ،وشيخنا النجمي أمحد الشيخ اإلمام
 . منهم مات من هللا ورحم -تعاىل
 أهل ،وأما املسألة هذه ف اختلف بينهم ُيصل مل الصحابة أبن   العلم أهل فقرر

 معهم َتتلفون وملا عالبد  أهل على تنكرون ملاذا يقولون فإهنم والبدع الهواء
  -لوج عز- هللا رؤية مسألة ف اختلفوا فالصحابة

 ؟؟ بعضا بعضهم الصحابة يبدع ومل -
 الكلم هذا مثل تقول أن هللا عدو وخسئت وخسرت خبت له فنقول -

 هللا عدو وقويل ،يعين نفسه عدو الكلم هذا تقول أن وخسرت خبت ،فنقول
 الكفار من َان إن إل ضللت من اي وخسرت خبت ،فأقول منه هللا استغفر
 -وجل عز  - لل عدو فإنه

 بعد إل يكفرون ،ول أقوالم يكفرون يعين العلم أهل عند واملعتزلة اجلهمية فإن
  .املوانع وانتفاء الجة قيام

 عن خيرج مل مبتدعا   َان ،وإن -وجل عز  - لل عدو فهو َافرا َان إن فإذ ا
 السلمة هللا ،نسأل الشيطان حزب ،ومن نفسه عدو فهو اإلسلم دائرة

 وقد العقيدة ف خيتلفون الصحابة نيكو  أن وخسئت خبت ،فنقول والعافية
 عليهم هللا رضوان- فإهنم وللقتداء تباعلل مطة -وجل عز  - هللا جعلهم
 َما ،وهذا تعاىل هللا حبمد العقيدة مسائل من مسألة ف اختلفوا ما -أمجعني
 . العلم أهل قر ره ما سبق
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 رأى أنه ،يعىن

 -وسلم عليه هللا صلى- النيب عن جاء ،َما بفؤاده ربه
 عز  - هللا رؤية ف واخلوض القيامة يوم -وجل عز  - هللا رؤية ف اخلوض يعين
 البدع من هذا بفؤاده الدنيا ف -وجل

 عدم مسألة على ينبه وأبدا   دائما   -تعاىل هللا رمحه- أمحد اإلمام نلحظ هكذا
 ابب من إل ومناظرات مناقشات ف معهم الدخول وعدم البدع أهل مناظرة
- السلف من وغيه أمحد اإلمام ذلك على نبه ،َما  العلم لهل الضرورة
 - أمجعني عليهم رضوان

 على نبهين َما شرحه فاتين مما أمحد اإلمام َلم من سبق مما معنا بقي    
-خيا   هللا جزاه- اإلخوة بعض ذلك

 
  ؟ املعىن إيش -
 السنة جاءتك إذا أن ك -تعاىل هللا رمحه- أمحد اإلمام من هذا ف املعىن -

م ن ذا َذا َان لو أرأيت تقول ول لا وتسلم هبا ت  ؤ   َذا حصل لو ،أرأيت َو
ذا  رسول حديث   من هذا نفهم َيف ؛فتقول المثال لا تضرب أن ،فرتيد َو
ذا َذا ،والناس   - وسلم عليه هللا صلى - هللا ذا َو  ضرب ابب   من ،فهذا َو

 . للسنة المثال
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- النيب عن ُيدث َان ملا ، - عنه هللا رضي- هريرة أب عن جماء ما ذلك من 

 له ،فقال اإلانء ف إدخالما قبل اليدين غسل حديثم - وسلم عليه هللا صلى
:  رجلٌ  له ،فقال - بعدهم ممن ،ولكن الصحابة من ليس الرجل وهذا - رجلٌ 
ذا َذا أرأيت  أبو عليه ،فأنكر اإلانء من يكن مل إذا يدي أغسل َيف ،يعين َو
ره ،يعين ابلجر ،ورماه هريرة  النجم ذاك عند أرأيت دمع  :" له ،وقال ذلك عن هنم

ديث املثل ضرب أن كر فإنه - عنه هللا رضي- هريرة أب عن جاء َما ،أو "  ل 
 - وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول

 معىن هو فمهذا 
 سنة يغاير أو خيالف   أنه املتكلم أو السامع يظن مماثل بشيء يؤتى أن ،يعين
  - وسلم عليه هللا صلى- النيب

 الصحابة من غيهم وعن أنس وعن- عنه هللا رضي- علي عن جاء ولذلك 
 ابلذي به فظنوا- وسلم عليه هللا صلى - النيب عن حدثتم إذا" : قالوا أهنم

 "  أمرأ هو ،والذي أهنأ هو ،والذي أحسن

 للنصوص التسليم ابب من ،وهذا هبا تعارض ،ول المثال للسنة تضرب فل 
 . معارضتها ،وعدم   الشرعية

 ،وهذا 
 . تعاىل هللا إبذن القادم اللقاء ف شرحه سيتم هللا شاء إن قلنا َما
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 مسعنا مبا وإايَم ينفعين أن العظيم العرش ،رب الكرمي- وجل عز- هللا أسأل 

 يهديين أن - وتعاىل سبحانه- ،وأسأله علينا حجة ل لنا حجة   يكون ،وأن
 ظهر ،ما والفنت والضلل البدع وإايَم جينبين ،وأن الصراط سواء إىل وإايَم
 .بطن وما منها

 ينفع ل يوم أعمالنا ميزان ف اجملالس هذه جيعل أن- وجل عز- هللا وأسأل 
 .سليم بقلب هللا أتى من إل بنون ول مال

 .أمجعني وصحبه آله وعلى ممد نبينا على وسلم هللا وصلى  

 

 

 


