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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 

ف رسالته املشهورة أصول  -رمحه هللا تعاىل–اإلمام أمحد فنا عند قول فقد توق
 : توق فنا عند قوله،  ةن  الس  

 . التصديق :واإلميان ف اللغة - 
انقول ابلل :وف الشرع هو -    سان واعتقاد ابجلنان وعمل ابجلوارح والَر
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 . وعمل القلب واجلوارح، قول القلب واللسان  : أي  

ة نهذا هو تعريف أهل الس،  واعتقاداإلميان قول وعمل  أن تقول ويصح 
 . ه قول وعملن؛ ألإلميان  -رضوان هللا عليهم-احل لسلف الص، ا واجلماعة

ومراده ،  ول وعملق أنه قال :لف ف تعريف اإلميان قد جاء عن بعض الس 
ضهم يقول قول وعمل وبع ، واجلوارحالقلب سان وعمل قول القلب والل

هو  - قول أهل السنة - وقولم هذا،  احداه و مؤد   صحيح لن هَلو ،  واعتقاد
 . ةنت عليه نصوص الكتاب والسما دل  

 ؟   د         اذا يزي                  مب،  إلميان يزيدا أي أن

 . احللصاعة والعمل اابلط- 
 ؟   ص           اذا ينق       ومب- 
 .  ابملعصية- 

أي ف الديث  ،
ممل  )  -مصلى هللا عليه وسل–وهو قول النيب   َ َم امل   أم م ن  سمن  ه م   إ ميمانً  ؤ   (  خ ل ًقا أمح 
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ر أن -صلى هللا عليه وسلم–أن النيب ستدلل هبذا الديث ووجه ال  َذ
ممل  )صف حبسن اخللقوأن أَملهم هو من ات ، اإلميانيتفاضلون ف املؤمنَ   َ  أم

َم امل   م ن  سمن  ه م   إ ميمانً  ؤ   .(  خ ل ًقا أمح 

إن الرجل  ) : قال هأن –صلى هللا عليه وسلم -وقد جاء ف الديث عن النيب 
 تزيد فحسن اخللق من العمال اليت؛ (  ائمائم القليدرك حبسن اخللق درجة الص

ان ،  ف اإلميان  َ  اإلميان يزيد هذا على أن املؤمنون يتفاضلون ف إمياهنم دل  وإذا
 . فإذا زاد نقص ؛ وينقص

ر ف آايت أن -وجل ز  ع–وهللا   ال ذ ينم  ومي مز دمادم ﴿ املؤمنَ يزدادون إميان  قد َذ
 . ( ١)﴾٣١﴿  إ ميمانً  آممن وا

 . " إذا زاد اإلميان نقص" :  - قال أهل الديث - قال أهل العلم

واجلماعة  ، وأهل السنة  واجلماعةذا مذهب أهل السنة ه، العمل من اإلميان  
 فإن   ؛ ف هذا هم خيالفون اخلوارجو ؛ وينقص  العمل يزيد َما سبق يقولون إن  

ه يكفر َبية فإنف  املسلم إذا وقع  لن؛ هم اإلميان ل يزيد ول ينقص عند
 . اإلسلم وخيرج من

 السلف الصاحل -ة واجلماعة نبَ مذهب أهل الس واضح جلي   فإذا هذا فرق   
 للكبية.م د فعل املسلومذهب اخلوارج الذين يكفرون مبجر  -

                                                           
(31سورة المدثر)  (1 ( 
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بعضه يقولون إذا نقص  ؛ اإلميان ل يزيد ول ينقص فعندهم أي اخلوارج أن

  الكتاب والسنةمعرضَ عن أدلة  - حهم هللاقب   – هكذا قالوا ؛ هل  ذهب َ  
 . رعيةف النصوص الشالفاسدة  وآراءهممعملَ لعقولم 

يزيد ابلطاعة  - الصاحل لفالس - اجلماعةعند أهل السنة و 
 . وينقص ابملعصية

إن العمل ليس   وهناك طائفة أخرى مقابلة للخوارج وهم املرجئة الذين يقولون
فإميان  ؛فاإلميان عندهم شيء واحد ؛ من اإلميان فل يضر مع اإلميان ذنب 

إمي  َ ومذهب ، فيما ذهبوا إليه  - حهم هللاقب   -ان أ ي بكر وجيريل الفاجر
  َ  ،  السلف الصاحل ضلله وارحرافه عن القاملرجئة مذهب خبيث قد ب

حياربون مذهب اخلوارج  ؛حياربون املذهبَ  - حبمد هللا تعاىل -والسلفيون 
فهم الداديون ومن حياول إلصاق اإلرجاء ابلسلفيَ ، وحياربون مذهب املرجئة 

 . - قبحهم هللا -

عاملَ  - أي يطعن الدادية فيهم -ومن أبرز العلماء الذين يطعنون فيهم 
 :جليلَ 

فمحدث العصر وذهيب هذا الدهر اإلمام العلمة ممد نصر الدين ا أحدمه اأم  
 وهو من  ، وهو من اإلرجاء بعيد ، سعةرمحة وا -رمحه هللا تعاىل–اين اللب
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ذلكرحسب،  -حبمد هللا تعاىل-وقولم ومنهجهم أصل أصيل  مذهب السلف  هَ 

ي على هللا أحدا  . ول نَز
والعامل البصي الناقد ، وابن ابز دهره ، ا العامل الثاين فهو ابن تيمية عصره وأم  
 –حفظه هللا تعاىل–بن هادي املدخلي العلمة ربيع حرير شيخنا اإلمام الن   

 ت به املنهجقد ثب   –عز وجل-هللا ل رحنث إن قلنا إن هللا وفإنه ؛ وسدده 
بعد فضله به    –عز وجل–فهو رجل جبل محى هللا ، ذا العصر السلفي ف ه

ان جبًل ومن    رمه محى به هذا املنهج السلفي َو  رد   ،ا ف وجه أعدائه  شاخً ه َو
عنا هللا بصحته وبعلمه مت  و   –حفظه هللا– ضللم وارحرافهم ول زال َ  عليهم وب م 

وما يطعن فيه إل ،  –حفظه هللا تعاىل–رير دهره لزال إمام عصره ورح ، وبفقهه
 .أو جاهل أمحق ل يعرف ما يقول رجل مبتدع ضال 

لمتهم بفضل هللا  على الثناء على هذين  –عز وجل  –فالسلفيون جتتمعَ 
لمتهم  ،العاملَ اإلمامَ اللباين وربيع املدخلي  قبحهم -والدادية جتتمعَ 

انوا  -هللا سلفية ا بَ الفكان فرقً ؛ على الطعن ف هذين اإلمامَ أينماَ 
بن وحفظ هللا شيخنا اإلمام ربيع  حم هللا اللباينر اإلمامَ والدادية هذين 

على  –عز وجل-شهد هللا وإين أ   ،هادي املدخلي وثبته ونصره على أعدائه 
 .هذا الدين مبته وعلى إمامته ف 

َإميان   ار من املسلمَإميان الفج   يقولون إن   -قبحهم هللا-هؤلء املرجئة  اإذً 
إميان جيريل   .أ ي بكر َو
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 اذا ؟                                            مل - 

تهم ا أهل السنة وأدل  لن اإلميان عندهم جزء واحد ل يزيد ول ينقص ، أم   -
ثية ومتظافرة  على ما يزيد ابلطاعة  ؛يقولون اإلميان يزيد وينقص  ؛يقولونَ 

 .وينقص ابملعصية 

وأما ، ابللسان واعتقاد ابلقلب  اإلميان قول ن  ئة من الفقهاء يقولون إج  ر وامل
ما سبق فخارج عن م    َ ى اإلميان ، وأما اجلهمية فاإلميان عندهم سم  العمل

بح هللا ق-وعلى قولم فإبليس مؤمن  ،التصديق ابلقلب أو معرفة القلب فقط 
فل شك أهنا أقوال ابطلة ختالف الدلة الشرعية ؛ - أقوال أهل البدع والضلل

 .الواردة ف ذلك 

لذلك نص 
 

اإلميان بضع وسبعون شعبة أعلها ) :  -صلى هللا عليه وسلم-أيضا قول النيب 
عليه  هللاصلى - النيب َ  فب م ى عن الطريق ( ذوأدنها إماطة ال، إله إل هللا  ل

وأن أعلى هذه الجزاء هي ل إله ،  - أي أجزاء - ب  عم أن اإلميان ش   -لموس
ل هذا على أن اإلميان يزيد فد   ؛ن الطريق عى ذوأن أدنها إماطة الإل هللا 
 .وينقص 
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تاب اإلميان أبوااب –رمحه هللا تعاىل–ب البخاري د بو  وق  َ ل على أن َثية تد    ف
يعم  الل  ه   َمانم  وممما ﴿مل من اإلميان منها قوله تعاىل :الع  ( 2)﴾١٤٣﴿ إ ميمانمك م   ل ي ض 
العمل من  ى الصلة إميان وهذا يدل على أنفسم   ؛ ملراد لي ضيع صلتكموا

ما سبق ، اإلميان   .وهذا خبلف قول املرجئةَ 

رته  -وجل عز  -قول هللا  اأيضً    آممن وا ال ذ ينم  ز دمادم ي م  وم ﴿ الذي سبق وأن َذ
ت ه   عملمي ه م   ت ل يمت   ومإ ذما ﴿ -عز وجل-وقوله ،  ( ٣)﴾٣١﴿ إ ميمانً   إ ميمانً  زمادمت  ه م   آايم

زايدة  ما سبق أنَو، اإلميان يزيد  ل على أنوغيها من الدلة اليت تد   ( ٤)﴾2﴿
 .على نقصه  اإلميان دليل  

-من ذلك قوله ،  -صلى هللا عليه وسلم-الحاديث الواردة عن النيب  اوأيضً 
م من )  :-مللصلة والسعلية ا  فاضل فهذا فيه الت؛ (  مهتعلم القرآن وعل  خَي

عبد إذا أذنب ال إن  )  : أنه قال -عليه وسلم صلى هللا-ما جاء عنه  اوأيضً 
يت ،داء سو  ن كت ف قلبه ن كتة أي –فإن عاد  فإذا اتب وأقلع ص قلت وم 

قلبه حىت ي صبح  ي نكت فول يزال ، ن كت ف قلبه ن كتة سوداء  –لذنبل
الكوز   َ  فهذا دليل على أن (ا ي نكر منكرً  ا ولل يعرف معروفً  ايً خ   م م أسودا

وإذا أذنب وأذنب وأذنب ل يزال ، العبد إذا اتب ص قلت املعصية من قلبه 
ما سبق ل ي   اول ي نكر منكرً  اعرف معروفً ي نكت ف قلبه حىت ي صبح قلبه أسوداَ 

                                                           
(147سورة البقرة)  (2 ( 
(31سورة المدثر)  (

3
 ( 

(2سورة األنفال)  (
4
 ( 

http://tanzil.net/#2:143
http://tanzil.net/#74:31
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؛  عاصي فهو مذهب سوءرون ابملالذين ي كف –قبحهم هللا–وأما مذهب اخلوارج 

جمعة سلف امل  ه أقوال الوترد به النصوص القرآنيةتنق ضه الدلة الشرعية وت كذ
ت النصوص الشرعية مما دل   ر ابلذنب إل إذا وقع ف أمر  يكف لعبد لعلى أن ا

 .ون على أقوالم ر صومع ذلك هؤلء اخلوارج ي   ، َفره  على
 
ا فلم  ، مث ج لد مث ج لد  ه بعض الصحابة لنه ج لدفسب   للخمر شارب     برجل  يتأ  

فقال النيب ، ه بعض الصحابة بعد أن تكرر جلده على شربه للخمر سب   جيء به
 . ( ه حيب هللا ورسولهنإ ؛ل تلعنه )  : -هللا عليه وسلم ىصل-

ه أذنب وهو يشرب مر ليس ملرة واحدة لعدة مرات لكنشارب للخ ! هللا أَير
 إنه حيب)  : -لى هللا عليه وسلمص-النيب  اخلمر يعرتف بذنبه ومع ذلك يقول

فلم ينف عنه اإلميان ومل ينف عنه اإلسلم بل أثبت له مبة هللا ؛ (  هللا ورسوله
 .ميان ورسوله وهي من أدلة اإل

ف  وأيضً   َ هبا ر هذه العقوابت ت كف   ارات وعلى أن  ا جاءت الدلة على أن الدود
 جمزماءً  أمي د ي مه مما فماق طمع وا ومالس ار قمة   ومالس ار ق   ﴿ : –قوله تعاىل–اخلطااي فمن ذلك 

  ( 5)﴾٨٣﴿ َمسمبما مب ما

بيةً سرقا قد ا ما لوإذ أهن ؛بقتلهما  -عز وجل-فلم أيمر هللا   َ بائر  رتكبا  َ من
ذا الزاين والزانية ا وإن   ؛الذنوب   ى صل–ا قوله وأم، أمر إبقامة الد عليهما َو

                                                           
(38سورة المائدة)  (

5
 ( 

http://tanzil.net/#5:38
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ارق ول يسرق الس، حَ يزين وهو مؤمن  اينل يزين الز  ) : -هللا عليه وسلم

ما ، ان إلميه ليس بكامل افمعناه عند أهل العلم أن ( حَ يسرق وهو مؤمن َو
  فوق رأسه اإلميان ويرتفع اإلمياناين إذا زىن خيرج الز )  جاء ف بعض الرواايت أن  

امل اإلميان اين حَ يز فيكون معىن الديث ل يزين الز ؛  ( َالظلة  .ين وهوَ 

 
فوالدلة الد    َ ثية جدالة على عدم ثية َو  َ قوله –ومنها  ، ار مرتكب الكبية

ي مغ ف ر   الل  هم  إ ن   ﴿ : -تعاىل رمكم  أمن لم  ل ممن ذمَٰل كم  مماد ونم  ومي مغ ف ر   ب ه   ي ش 
ه ل يغفر ملن أشرك به ويدخل ف توعد أن –وجل ز  ع–فالل  ؛ ( 6)﴾٤٨﴿ يمشماء  

بعدم املغفرة ملن وقع ف الذنوب بل عموم قوله تعاىل  ومل يتوعمد، الكفر ؛الشرك 
 . ﴾ ذمَٰل كم  مماد ونم  ومي مغ ف ر  ﴿ 

 ؟  ا هو الذي دون الشرك والكفرم- 
 ذمَٰل كم  مماد ونم  ومي مغ ف ر  ﴿ يقول  -عز وجل-هللا  إنف ؛ا الكبائر والذنوب إهن- 

 . ﴾ يمشماء   ل ممن

-الديث القدسي العظيم الذي ثبت عن النيب  -ابرك هللا فيكم-بل أتملوا  
 م لو لقيتين بقراب) اي ابن آد أن هللا تعاىل يقول : -صلى هللا عليه وسلم

لغفرت  امث لقيتين ل ت شرك  ي شيئً ) الرض خطااي ميألأي مبا ؛ (الرض خطااي
 سبحانه  - إن شاء  يغفر لعبده املؤمن املوحد -عز وجل- فالل (لك ول أابيل 

                                                           
(48سورة النساء)  (

6
 ( 

http://tanzil.net/#4:48
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واحد يكفر ويرتد  وهؤلء يقولون بذنب، الرض   لمألولو أاته خبطااي -وتعاىل

 . ج قوم سوء شك أن هؤلء اخلوار فل وخيرج من الدين

 :ء اخلوارج ومن هؤل -

ون أهل الوثن رون أالذين ي كف الدواعش-  .هل اإلسلم ويرَت

رون العلماء تنظيم القاعدة الذين ي كفرون ابلذنوب وي كفوارج ومن هؤلء اخل-
 .ام وال ك  

ل دماء املؤمنَ وارج هؤلء اإلرهابيون الذين ومن هؤلء اخل- يعتقدون ح 
 . ا وشعوابً روهنم حكامً وي كف

قوم سوء  -ابرك هللا فيكم-الدادية  فإن   ؛الدادية  اهؤلء اخلوارج أيضً ومن -
ذر   التكفصيل  هم نبتة  وفصيل  من؛  منهم وأن  فييَ ينبغي أن رحذرهم وأن رح 

   َ مبا هم عليه من منهج  الدادية هؤلء ي فتون الدواعش  ؛ حالم للنا  ن ب
هللا أهل ونصر  -هم ومشارهبمح هللا اخلوارج على اختلف أمسائقب  - ويؤيدوهنم

انوا و نالس  الذين يدعون إىل الق وبه يعملون . ؛ حلواة أينماَ 
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ان اإلسلمَ  الصلة   ن  من أَر رضي هللا - ما جاء ف حديث عبد هللا بن عمرَر
ب ين اإلسلم على مخس :  ) : قال -صلى هللا عليه وسلم-النيب أن  –عنهما

 أن   شك   فل (إقام الصلة رسول هللا و  اممدً  شهادة  أن ل إله إل هللا وأن  
ن  من أَر  ن اإلسلم .االصلة َر

 

فلبد أن ؛ لكن قبل أن أ بَ أقوال أهل السنة و  سنةوهذا قول  عند أهل ال 
 : فقوا على أن  واجلماعة ات نةنعلم أن أهل الس

ن يعيش بَ هبا ممن يعلم ذلك ومملوجو  انكرً لوجوهبا م   امن ترك الصلة جاحدً -
افر   .من الدين ابلضرورة  اا معلومً مرً نه أنكر أل؛ املسلمَ فإنهَ 

ها أحيانً  ا من ترك الصلة وهو ليس جباحد لا بل يصليها أحيانً أم  و -  ويرَت
ة فيه فهذا لهل السن ؛ وهبا معرتف  بذنبهوهو مؤمن  بوج

افر .  أنهَ 

 ذنب نقص اإلميان .أنه ليس بكافر بل م

 

العهد الذي  ) : -عليه الصلة والسلم -ته قوله يقول ابلكفر ومن أدل 

فربيننا وب ها فقدَ   :  -صلى هللا عليه وسلم -وقوله  ،(  ينهم الصلة فمن تَر
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م ة بعمو فاستدل أهل السن ؛(  لشرك ترك الصلةبَ العبد وبَ الكفر أو ا )

فر هذه الحاديث على أن ترك الصل  .ةَ 
ها جاحدً  ها  -لوجوهبا  افإهنم يقولون نعم من تَر من تَر

ها ولكن من صل  ، يدخل ف عموم هذه الحاديث  - لوجوهبا ارً ك  ن  م   ها وتَر
 .هبا وبوجوهبا فإنه نقص اإلميان وهو مؤمن  

ب وا فمإ ن ﴿: ومن أدلة من يقول ابلتكفي قوله تعاىل  ةم  ومأمقمام وا اتم  ومآت مو ا الص لم
اةم  ومان ك م   الز َم هذا على أن الصلة من المور  لفد   ؛ ( 7)﴾١١﴿ الد  ين   ف   فمإ خ 

 الة على أهنم إخواننا ف الدين .الد  

ا ما جاء عن بعض السلف مما وأم  

 

َان أصحاب ممد ليس عندهم شيء " قال : هذا جاء عن عبد هللا بن شقيق 
فر إل ال هَ   .صلة " من العمال تَر

ما سبق القول الثا، ة على قولم الول نوهذا الثر حجة لهل الس  َ ين ولكن
اترك الصلة ليس  من يقول  فمن أطلق القول أبن  ؛ ة هو قول  لهل السن

ها هتاونً  بكافر سًل  اتَر  من قال : طلق القول ف هذا أبن أمن  ؛ليس بكافر  َو

                                                           
(11سورة التوبة)  (

7
 ( 

http://tanzil.net/#9:11
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فمن قال ؛ ن القولَ مها لهل السنة ل؛  ابطل   فهذا قول   به فهو من املرجئة

ر الل مرجئنه عن الشيخ اإلمام ربيع املدخلي أب اين أولبعن ال  دلة نه َذ
 ضلل بذلك ي أن هل شك  ؛ لسنة ف قولم الثاينالدالة على مذهب أهل ا

فر اترك الصلة هتاونً  سًل السلف الصاحل الذين ذهب بعضهم إىل عدمَ   .  َو

– مام ربيع بن هادي املدخلي شيخنا اإلَ  وأما أثر عبد هللا بن شقيق فقد ب م 
  فقه هذا الثرَ  ه على الدادية ب م ف مقالت له ف سحاب ف رد   -حفظه هللا 
أعين )  -حفظه هللا تعاىل ورعاه-باطه نواستفقهه  وهذا من دقيق؛ من ذلك 

َان أصحاب "  هللا بن شقيق  قول عبد: قال ( مام ربيع املدخلي خنا اإلشي
عة من عبدهللا بن شقيق مل يدرك مجا؛ "  َان أصحاب ممد قوله " "ممد 

 بعة من الصحابة فليس قوله نقًل درك دون العشرة رمبا سأإنا َثية   الصحابة
قام الدليل عليها شيخنا أة جليلة دقيقة وفائد ة  فهذه نكت؛  مجاع الصحابةإل
د ف تلك املقالت اليت بد   -حفظه هللا تعاىل–مام ربيع بن هادي املدخلي اإل

َ  د فيها وفن  فيها  َ  ، الدادية  شبه فيها وب ت عليه ي دل   الق املبَ الذوب
  . -رضوان هللا عليهم-قوال السلف الصاحل أنصوص الكتاب والسنة و 

 ا إذً 

اة ليس بكافر   الصيام ليس بكافر ، لو ترك مثًل يعين لو ترك مثًل  لكن  ،الَز
 .ب هذه قضية أخرى للعقوبة متوعد ابلعذا مذنب معرض
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 ل ؟  أووإنا هل يكفر  -
رها أيضً ا أهل عمومً  -  االسنة واجلماعة لم ف هذه املسائل أقوال وقد َذ

ر أوالذي يهمنا اآلن ، مام ربيع املدخلي ف مقالته السابقة شيخنا اإل ن نَذ
خر آمن ذهب إليه من السلف هناك مذهب مام أمحد و مع مذهب اإل نأ

سًل وهو رواية عن أمحد أنه ل يكفر اترك الصلة هتاونً   .  َو

فر وأن  مهمة   لة  أه على مسوهنا ننب   َ وهي ملا أتيت أقوال العلماء أن هذا العمل
ل من هب    َ ويذبح  يقيم هذا الد ودب   فاعله حلل الدم ل يعنون هبذا أن

فارهن  قيم عليهم الدود لأالنا  ويقتلهم ويقول أن   َ ا إنا هذ؛  خطأ؛ هذا ؛  م
فينظرون  ةمر فيحيله على من حييله من القضامر لويل اليرفع ال ؛ مرلويل ال

 . حيكمون بتنفيذ الكم ذلكف أمره مث بعد 

عام ل ينبغي تنزيله على  قول   –رمحه هللا تعاىل–مام أمحد ول اإلولذلك ق
 ةالقضا من؛  ممر ومن أقامهالنا هو لويل إوتنزيله على اخلصوص ،  اخلصوص

 .والكام الذين حيكمون بذلك ويقضون 
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الة على من النصوص العظيمة الد -رمحه هللا تعاىل–مام أمحد هذا النص من اإل
 -هللا عليهمرضوان –مام أمحد لذا الدين وفهمه ملنهج السلف الصاحل فقه اإل

هللا عليه  ىصل–نيب مة بعد نبيها هم أصحاب ال أن أفضل هذه الَ  فب م ؛ 
ولو  -هللا عليه وسلم ىصل–فكل من صحب النيب  ؛طلق على اإل -وسلم

 .ن جاء بعدهم ساعة فهو أفضل مم
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 ؟  اذا               مل -

 -عز وجل–ن هللا ل ؛ -هللا عليه وسلم ىصل–هم للنيب لشرف صحبت- 
 . -هللا عليه وسلم ىصل-اختارهم واصطفاهم لصحبة النيب 

هم أفضل هذه المة وهم أيضا  -عنهم وأرضاهمرضي هللا -فهؤلء الصحابة  
 : على مراتب وعلى درجات

ر ، أهل بدر  مث، الوىل العشرة املبشرون ابجلنة  فالدرجة مث بعد ذلك يَذ
ل فيزيد أهل البيعة الذين ابيعوا وبعضهم يفص    العلماء من بعدهم من الصحابة ،

 . حتت الشجرة -صلى هللا عليه وسلم- النيب

ومنهم اإلمام أمحد  وهي أن السلف الصاحل نقطة مهمة ه علىولكين أنب   - 
ر بعض الصحاب - تعاىلرمحه هللا- َ    ةحَ يَذ  وفضلهم   منازلم ويب

 ،الصحابة  ومراتبهم ف التقدمي ل يعين هذا التقليل من شأن غيهم من
فل يعين  ؛ن ابجلنة هم من أفضل الصحابة املبشرو فمثل إن قلنا العشرة 

يعين  -ضل بَ الصحابة وإنا هي مراتب وتفا؛ فيه شيء أن غيهم 
  أو ازدراء بعضهمفل يلزم من التفاضل بينهم تنقص ؛  -أفضل وأفضل 

ل  نثبتها ابلدلة الشرعية ا قضية أخرى وهي أن التفاضل بَ الصحابةمث أيضً 
بكر مث عمر مث فأبو  بل بدللت النصوص الشرعية ؛ ؛والعقل مبجرد الوى 

 حديث ابن عمر فَما جاء عثمان  
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ل ؛ 
رن  ؛مبعىن أننا نتوقف عن غيهم يعين حَ قال  وإنا هكذا َذ

 ول خيوضون ف غيهم . مث عثمان ، مث عمر ، أبوبكر ، هؤلء

ر  -صلى هللا عليه وسلم -مث بعد ذلك ما جاء ف الديث عن النيب  ف َذ
 وعثمان ف اجلنة ، وعمر ف اجلنة ، أبوبكر ف اجلنة ، ؛العشرة املبشرين ابجلنة 

وسعد ف  وعبد الرمحن بن عوف ف اجلنة ، والزبي ف اجلنة ، ف اجلنة ، وعلي  
هؤلء  -ى هللا عليه وسلمصل-د النيب وهكذا عد   ؛وطلحة ف اجلنة  اجلنة ،

ر أهنم ف اجلنة الع  .العشرة املبشرون ابجلنة  هم فهؤلء ؛شرة وَذ

  :من العشرة املبشرين ابجلنة و - 

رون ف عهد النيب َانوا ي  ل أبو بكر وعمر وعثمان  و  لثة ال   الث صلى هللا -َذ
 مث بعد ذلك أصحاب الشورى ، قدمون وي   عليهم ثىنوي   -عليه وسلم 

 من هم أصحاب الشورى ؟ -

َانت  ؛وطلحة  ،وسعد وعبد الرمحن بن عوف ، والزبي ، علي بن أ ي طالب ،
لهم يصلح للخلفة ،، الشورى بينهم   .يقتدى به  َلهم إمامو  َو

مث أهل بدر من أهل بدر من املهاجرين  -بعد أصحاب الشورى  - مث بعد ذلك
  ؛من الدلة الشرعية الشيء الكثي فإن أهل بدر قد جاء ف فضلهم  النصار ؛
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اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم "  ": وقال  قد غفر لم ، -عز وجل -فإن هللا 

 . ل أهل السنة أهل بدر  ومن هنا فض   ؛

 ف مسلم روى ملا الشجرة حتت ابيع من السنة أهل يفضلوهنم نمم أيضا
 ممن أحد النار يدخل ل)  : قال أنه -وسلم عليه هللا صلى- النيب عن صحيحه

 عليهم هللا رضوان- فالصحابة ؛ الديبية أهل يعين(  الشجرة حتت ابيع
 العصر هذا وف الايم هذه ف ورحن ، فضائلهم ف الحاديث أتت -وأرضاهم

،  الصحابة فضل ف السلف عن الواردة واآلثر الواردة الحاديث لقراءة حباجة
 مثل،  -وأرضاهم عنهم هللا رضي- الدين ف وإمامتهم ومكانتهم منازلم ومعرفة
لهم؛  للشورى يصلحون الذين هؤلء ر َما إمام َو  هللا رمحه- أمحد اإلمام َذ
 . -تعاىل

 بعد يعين
رهم الذين هؤلء  بن الرمحن وعبد ، والزبي علي مث نوعثما وعمر بكر أبو َذ
 بعد النا  أفضل ، والنصار املهاجرين من بدر أهل مث ، وطلحة وسعد عوف
 . - وسلم عليه هللا صلى- فيهم بعث الذي القرن هللا رسول أصحاب هؤلء

 على ومات به امؤمنً - وسلم عليه هللا صلى- النيب لقيم  من : هو الصحا ي  
 . الصحابة من فهو ؛ ذلك
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 صحا ي فإنه ؛ امؤمنً  مات مث الردة من شيء ذلك ختلل ولو العلم أهل قال

 . الصحبة وشرف مكانة له تثبت

- 
 -ولو للحظة 

 وحيرم فيهم الطعن وحيرم ، الصحبة شرف له فيثبت أصحابه من َانا  فإذ
 أو فيهم الفنت ف الواردة النصوص تنزيل أو ، عيبهم أو تنقصهم أو ازدرائهم

 - وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أصحاب تنقص من َله هذا فإن ؛ عليهم
ر إذا) :  يقول -وسلم عليه هللا صلى- والنيب ،  يعين(  فأمسكوا أصحا ي َذ
 . أصحا ي ف الطعن إىل يؤدي أمر ف ختوضوا ل

 ؟    اذا          مل    - 
 عليه هللا صلى- النيب بصحبة -وتعاىل سبحانه- هللا همفم شر   لهنم- 

 ممد أصحاب ولهنم،  بعدهم ملن الدين هذا نقلوا قد ولهنم ،  -وسلم
  عليه هللا صلى- النيب ف طعن فيهم الطعن -وسلم  عليه هللا صلى-

 - الرازي أظنه - العلم أهل أحد اخللفاء أحد سأل امل ولذلك ، -وسلم
 هللا صلى- النيب أصحاب ف يطعنون قوم عن سأله امتح أاب أو زرع أاب

 أن يستطيعوا مل  زندقة هؤلء - معناه َلم ف - فقال ؛ -وسلم عليه
 . أصحابه ف فطعنوا -وسلم عليه هللا صلى- النيب ف يطعنوا
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 هللا صلى- النيب ف طعن -وسلم عليه هللا صلى- النيب أصحاب ف فالطعن

 . -وسلم عليه

رون السلف من وغيه أمحد اإلمام ولذلك  ةالسن   أهل هونوينب    املسائل هذه يَذ
   -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أصحاب ف ضونو خي الذين من الذرعلى 

 ؟ َي         ف- 
 ل: )  يقول ومسلم البخاري ف َما -وسلم عليه هللا صلى- والنيب- 

م أنفق لو بيده نفسي فوالذي ، أصحا ي واتسب    ما ذهبا أ حد مثل أحَد
 . َفيه متمع:  يعين أحدهم م د  (  نصيفه ول أحدهم م د بلغ

 والشرف عظيمةال املرتبة من لم - عليهم هللا رضوان- الصحابة هؤلء فإن
 . بعدهم جاءن مم أحد يدانيه مال العظيم

 لصحاب فيها يتعرض اليت املشينة الساليب هذه من رحذر أن علينا لذلك
 . -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول

 ."  زنديق فهو واحدا بيااصح نتقصا من ":  السلف بعض قال َما

 ؟     اذا                مل - 
 صلى- ممد نبينا ف يطعن أن ويريد الدين هذا ف يطعن أن يريد لنه- 

 . -وسلم عليه هللا
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 مل الذين القرن من أفضل هو الصحابة من واحد أقل يعين املقولة هذه لواأتم  
 ي علم أن ينبغي ولذلك ؛ - بعدهم ومن أي - التابعَ من أفضل يعين ؛ يروه
رها اليت للحكمة يتفطن مل ؛ خطأ العلم أهل لبعض قول هناكأن    اإلمام َذ

 . أمحد

 ؟ يق      ول اذا              م- 
 الرجال بعض بعدهم من أو التابعَ من المة هذه ف يكون قد:  يقول- 

 هللا صلى- لنيبل صحبة الصحابة أدىن من أفضل هو العاملَ الصالَ
 صحب رجل أقل أن السنة أهل قول وإنا ؛ خطأ وهذا - وسلم عليه
 من جاءوا الذين من أفضل هو مدةً  -وسلم عليه هللا صلى- النيب

 ل -عليهم هللا رضون- الصحابة فإن  ،  الساعة تقوم أن إىل بعدهم
 . -وسلم عليه هللا صلى- للنيب صحبتهم بسبب أحد يدانيهم
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 الصحا ي ؛ الصالة العمال جبميع أتى وقد بعده فمن التابعي جاء لو يعين
 أفضل فهو قليلة ةقصي  مدةً  -وسلم عليه هللا صلى- النيب صحب الذي ذاك
 . -الصحا ي– منه

 ةمعرف ف السلفي املنهج هذا -تعاىل هللا رمحه– أمحد اإلمام يقرر  هكذا
 جاء ممن أفضل وأهنم،  وشرفهم وفضلهم مكانتهم وبيان ، وصحبتهم الصحابة

ر َما يعين - إنسان إل فيهم يطعن ل هوأن   ، بعدهم  فيه - العلم أهل َذ
 هللا رضوان– فالصحابة؛  الدين هذا وف النيب ف يطعن أن وأراد ونفاق زندقة
 .  المة هذه أفضل هم –عليهم

ره ولكن معنا مر   وقد مهم أمر إىل هوأنب     اللقاء وهذا اللقة هذه ختام ف أَذ
ا القاءً  جيعله أن –وجل عز– هللا أسأل الذي  موازين ف يكون وأن ، مبارًَ

 . أعمالنا

 ؟ التنبي      ه هذا هو ما- 

 اليت للفنت فيها يتعرضون لغيه وأشرطة سويدانال طارق للمدعو أشرطة هناك
  أن وغيه سويدانال طارق وحياول ، –عليهم هللا رضوان– الصحابة بَ وقعت
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 فكل؛  أهنم أو أهنم أو الق يقيموا مل أهنم أو ةمم لم ظم  أبهنم الصحابة بعض هرظ  ي  

  ف السلف حكم هذا بل وغيه عثيمَ َابن " العلم أهل حكم الشرطة هذه
 فهو مسعهم من وأن   ، لا ي سمع ول منها رذ  وحي م  منها رذم حي    أهنا"  هؤلء أمثال

 . آمث

 هللا رسول لصحاب يتعرض أن يريد لرجل معتس أن ترضى َيف- 
 ؟ ابلنقص

يف-  ر إذا) :  يقول –وسلم عليه هللا صلى– والرسول له تسمع َو  َذ
   ؟(  مسكواأف أصحا ي

 السلف أن العلم مع ، يتكلم و ويتكلم الفنت ف خيوض،  كسمي ل وهذا- 
 من وقع ما" :  قالوا قاطبة السنة وأهل –عليهم هللا رضوان– الصاحل

 ، الق على حرصهم مع لم مغفور خطأ   فهوخطأ  من الصحابة
 ."  للحق والوصول

 اطلب لم يكن ومل اظلم ول ابغي –وأرضاهم عنهم هللا رضي– منهم يكن فلم
 مصيب وخطئ لجرين - أَثرهم وهذا - مصيب بَ ما هم وإنا؛  للدنيا
 ضي تعر  ل ولكن ، أجر له حيصل ولكن للحق طلبه مع يعين وهذا ؛ واحد لجر
 عقولم تبلغ ل من وأمام العامة أمام المور ذهل يتعرض ول ، اخللفات لذه
  المور هذه مثل عن ميسكون العلم وأهل الفنت من هذا فإن ؛ املعاين هذه
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 ؛ ابخليية لم ويشهدون –وأرضاهم  عنهم هللا رضي– الصحابة عن ونويرتض  
 . له نتنبه أن ينبغي فهذا

 السن:  يقول النا  بعض مثًل  هناك،  له نتنبه أن ينبغي الذي ام الثاين المر
 أن شك ول ، معاوية أمثال من الرض ءمل من خي –عنه هللا رضي– علي ابن
 هللا رضي– نَاملؤم خال معاوية ف الطعن الكلم هبذا يريد لنه قبيح قول هذا
 . – وأرضاه عنه

 الشياء لبعض الذم معرض ف الحاديث بعض جاءت إذا : ثلث تنبيه اوأيضً 
ر ينبغي فل الصحابة من أو الصحابة بَ وقعت قد تكون قد مما  الصحابة َذ

 ينبغي بل؛  ذلك رحو أو سوء حال ف َانوا أهنم أو التنقص أو الذم سبيل على
 . فيهم الطعن منه ي فهمم قد أمر َل عن واإلمساك عليهم والثناء عليهم الرتضي

 رد ه ما ذلك ومن،  العلماء أهفخط   المر هذا مثل ف وقع قد النا  فبعض
 علي على و املأر  ي حسن أ ي على –تعاىل هللا حفظه– املدخلي ربيع الشيخ
 سوء قول شك بل وهذا " غثاء الصحابة ف إن  "  : قالوا فيما قالوا حَ الليب
 . يرضى ل غثاء وهو غثاء أنت فيهم للواحد قيل لو أنفسهم هم،  قبيح وقول

م –عليهم هللا رضوان– الصحابة يصف أبن يرضى فكيف-   ؟ غثاء أبهن 

 . الصواب عن عاطل ابطل؛ القول من خطأ   هذا أن شك فل
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 ف الطعن فيها يكون اليت الساليب هذه من –فيكم هللا ابرك– فلنحذر

ل ، الصحابة  أن قائلها على الصحابة ف الطعن منها ي فهم مجلة   أو َلمة   َو
 عز  – هللا ويستغفر يعتذر وأن،  –وجل عز  – هللا إىل يتوب وأن ربه هللا ييتق

 . الصحابة بشأن يتعلق فيما قاله ما ف –وجل

ر َما الصحابة فإن  لم تعرضي   ل هنا ها –تعاىل هللا رمحه– أمحد اإلمام َذ
ما،  بنقص ول بسوء ر إذا)  -وسلم عليه هللا صلى– النيب قال َو  أصحا ي َذ

 .(  فأمسكوا

 ، سنهأح فيتبعون القول يستمعون ممن وإايَم  جيعلين أن –وجل عز  – هللا أسأل
 .  بطن وما منها ظهر ما الفنت من وإايَم حيفظين أن –وتعاىل سبحانه- وأسأله

 وأن سبق َما فإنه الفنت ف اخلوض من مكان َل ف املسلمَ إخواين وأ حذ  ر
رت   ؛  منها يسلم ل الفنت ف خيوض من َل إن   ":  قالوا العلم أهل نأب لكم َذ

 هذه مثل ف بصر لم الذين الكبار العلم أهل إل؛  " وابل إىل أمره ينتهي فإنه
 . يفسدها مبا ل النا  أحوال يصلح مبا حبق فيها يتكلمون فإهنم الفنت

 نر ججؤ ي وممن يثيها وممن،  وأهلها  الفنت من – فيكم هللا ابرك – فاحذروا 
 نفسه يعر  ض ل الصَ فيالسل واملسلم خط افة الفنت فإن ؛ السلفيَ بَ الفنت

 .  فعليها ل  ض ومن فلنفسه اهتدى فمن وإل للبلء
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 حجةً  يكون وأن مسعنا مبا وإايَم ينفعين أن الكرمي العرش رب العظيم هللا أسأل

 . علينا حجةً  ل لنا

 : سؤال هنا يقول- 

رمت   الدلة ساق أن بعد القيامة يوم املؤمنَ يكلم هللا أن سبق فيما َذ
  ؟ املؤمنَ إل  يكلم ل هللا أن يعين فهل -

ذلك  ل بفؤاده ربه رأى -وسلم عليه هللا صلى- النيب أن الرؤية مسألة ف َو
 . بصيته بعَ

 ؟ البصية وعَ الفؤاد بَ الفرق فما- 

 الكفار وأما،  وثنائه وفضله برمحته القيامة يوم املؤمنَ يكلم -وجل عز  - هللا
 هللا أن أدلة وجاءت،  يكلمهم ل -وجل عز  - هللا أن ةالدل جاءت فإنه

 الكافرين يكلم ل هللا إن قالوا أبن الدلة هذه بَ العلم أهل فجمع ؛ يكلمهم
 . وغضب عذاب َلم يكلمهم وإنا ، رمحة   َلم

 -:  الرؤية لةملسأ وابلنسبة - 
 ؟ البصية وعَ الفؤاد بَ الفرق ما -

 وعَ،  منامه ف أي بفؤاده ربه رأى -وسلم عليه هللا صلى-النيب أن يعين
 . المرين بَ الفرق هو هذا ؛ يقظته ف يعين البصية
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 : يقول سؤال هذا -

ها من التائب فهل،  َافرا الصلة اترك َان إذا-   ف الدخول عليه تَر
 الد عليه ي قام أم يطهره الد عليه أقيم إذا وهل،  ؟ جديد من اإلسلم

 ؟ عذبه ربه إىل رجع إذا مث
 هذا القول فعلى؛  َافر يعين ردةً  ي قتل الصلة اترك أبن قالوا من الذين- 

- القيامة يوم جاء وإذا ، َافر فهذا ردة وقتل لصلةل ااتَر مات فمن
 .   فيها خلدا خالدا النار أهل من فهو -م قول على

 له فقالوا الصلة ترك من العلم أهل ، نب ه -فيكم هللا ابرك- إخواين ولذلك
 ف خلد خالدا َافر أبنك يقول قول ؛ العلم أهل بَ خلفية مسألة ف أنت
 قد تدري فل،  بكافر لست اإلميان نقص مسلم أبنك يقول وقول ، النار

 لربك فصل ، متمل أمر ف تقع فلماذا ، َفار أبهنم قال من مع الق يكون
 .  السؤال جواب هبذا يظهر فعموما ؛ وأعبده

ها من التائب فهل َافر الصلة اترك َان إذا يقول(  أخرى مرة )  عليه تَر
 ؟ اإلسلم ف الدخول

ها إن : فاجلواب  . اإلسلم ف يدخل أن فعليه بكفره وحكم تَر

 ؟ يطهره الد عليه أقيم إذا وهل- 
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 .  أعلم وهللا مرتدا َافرا قتل لنه؛  يطهره فل ردة الد إقامة أبن قلنا إن

 : السؤال هذا يقول- 

 وحلف ، جديد من حتمل أن نفاسها انتهى َلما جييرها زوجها أبن تقول أخت
 أحيان وهو طيبة ليست علقتهما أن وتقول ، محل موانع أتخذ ل أن عليها
 لتنشغل فقط محلها ف ورغبته،  خبيثة أمراضا لا يتمىن أو ، ابملوت عليها يدعو

 تسرتجع ومل ، رمحها ف مريضة هي واآلن ، الطائشة السيئة لعلقته ويتفرغ عنه
 . المل موانع أخذ عليه مينع وهو ، ولدهتا بعد عافيتها

 ؟ إذنه دون من المل مانع أتخذ أن لا هل : السؤال

 -وجل عز- هللا يتقي أن الزوجهذا  على أجيب أن قبل أوًل  : هذا عن اجلواب
 : الزوج لذا ونقول ، يهاذيؤ  ل وأن ابملعروف يعاشرها وأن الزوجة هذه ف

  ؟ املعاملة هذه مبثل َذلك زوجها يعاملها أن لبنتك ترضى هل- 
  ؟ املعاملة هبذه زوجها يعاملها أن لختك ترضى هل- 
 ؟ قريباتك من ترضى هل- 

 على ترضاه ل فشيء ؛ أبدا هذا مبثل العاقل الرجل املسلم يرضى ل وهللا
 بكلمة لك أحلت قد امرأة   على ترضاه فكيف؛  قريبتك ول أختك ول ابنتك

 ؟ -وجل عز- هللا من
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رن قد -وجل عز- هللا ولذلك  فعلى ؛ عظيم هللا من موثق وأنه العقد هبذا َذ

 وأن زوجاهتم ف -وجل عز- هللا يتقوا أن الزواج من وغيه الرجل هذا
 جيد أَيد فإنه ؛ شيئا  عنها أبغض وإن ، إليهم حيسنوا وأن ابملعروف يعاملوهم

- النيب قال َما(  مؤمنة مؤمن يفرك ل فاملؤمن )؛ تعجبه أخر أشياء عندها
 – غيه منها رضي أو - ( غيه هسر   ئاشي منها َره إن) -وسلم عليه هللا صلى

 . ( -والسلم الصلة عليه- قال َما أو) 

 ؛ المل على جييرها زوجها عن تقول املرأة هذه أن وهي املسألة لذه نعود مث
 املانع هذا أتخذ أن فلها المراض لا ويسبب يؤذيها محلها َان إن ننظر فهنا
 .(  ضرار ول ضرر ل: )  -وسلم عليه هللا صلى- قوله لعموم إذنه بل

 ولو المل مانع أتخذ أن للمرأة أن املسائل هذه مثل ف العلم أهل حكم وقد
 ؛ - ويعاقبها يؤذيها أن خافت إن - ل:  له فتقول؟  أأتخذيه:  زوجها سألا
 تكرار بسبب يصيبها يعين الذي املرض هذا من نفسها لتحمي أتخذ أن فلها

 . المل

رته ما اوأم    لا يتمىن أو ابملوت عليهاو يدع   الرجل هذا أبن السؤال ف َذ
 نسأل الرجل هذا أن على يدل وقول شنيع فعل هذا أن شك فل خبيثة اأمراض

 هللا صلى- النيب فإن؛  عظيمة معصية ف والعافية السلمة -وجل عز-  هللا
م ):  يقول -وسلم عليه م خَي م وأن لهله خَي  .(  لهله خَي
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 هللا صلى- النيب فإن زوجته على الدعاء من لسانه ي مع ف   أن الرجل لذا فينبغي

م على تدعوا ول أنفسكم على تدعوا ل: )  قال -وسلم عليه  .(  أولَد

 أو ابملوت عليها دعوت فإذا ؛ لكم يستجاب قد أنه الديث معىن ف وجاء
 إن؟ ؛  الرجل أيها تستفيد ماذا،  وأصيبت اخلبيث ابملرض عليها دعوت
 هذا فإن تؤذيها ول سبيلها تسرح أن وإما ،  ابملعروف تعاشرها أن افإم   َرهتها

 عز  – هللا سيحاسبك ؛ القيامة يوم هللا عند هذا على ماسب وأنت لك ليس
 يوم أنه مبعىن ؛ املشاحة على املبنية القوق من هو لزوجتك وظلمك -وجل

ره أن لبد أمر وهذا القيامة  الدلة يعلموا أن ولبد ومسلمة مسلم َل يتَذ
 ؟ المر هذا هو ما ذلك ف الشرعية

 بينه اليت الذنوب هي للعبد -وجل عز  – هللا غفرهاي اليت الذنوب أن المر هذا
 يوم صام من ف -وسلم عليه هللا صلى- قوله عموم ف تدخل فهذه ؛ هللا وبَ
 من ذلك رحو أو املقبلة السنة أو املاضية السنة يكفر أن ه ماحملر   صام أو ةعرف

ذا ، الدلة  ؛ أ مه ولدته َيوم الذنوب من خرج يفسق ومل يرفث فلم حج من َو
 .  هللا وبَ بينك اليت الذنوب هذه نعم

 من بعضهم يقتص؛  القتصاص على مبنية فهذه للعباد هي اليت الذنوب اوأم  
 وتسبها ذيتهاآو  ظلمتها أنت التعامل هبذا زوجتك فهذه ؛ القيامة يوم بعض
  عليه ماسب َله وهذا ، َتابك ف عليك مسجل َله هذا فإن عليها ووتدع  
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 حقوق بل ؛ تلك الكفارات مع تذهبوا ل -وجل عز- هللا عند القيامة يوم

 ول دراهم ول فلو  ول دنني ف ما القيامة ويوم املشاحة على مبنية العباد
 من أتخذ ؛ والسيئات السنات من هي إنا ؛ النقود من غيها ول دولرات
 جاء َما؛   عليك ووضعت سيئاهتم من أ خذت حسناتك فنيت فإن حسناتك

؟  املفلس من أتدرون) :  قال حَ -وسلم عليه هللا صلى- النيب حديث ف
 عليه هللا صلى- النيب فقال دينار ول له درهم ل نم فينا املفلس:  قالوا

 وقد وأييت،  اجلبال أمثال حبسنات القيامة يوم أييت من املفلس إن:  -وسلم
 حسناته من هذا فيأخذ؛  هذا وقذف هذا مال وأَل هذا وشتم هذا ضرب
 أ خذ حسناته فنيت إذا حىت حسناته من أيخذون)  أنظروا ( حسناته من وهذا

 عليه هللا صلى- النيب قال َما أو(  النار ف فطرح ؛ عليه فطرحت سيئاهتم من
 . -وسلم

 هذه نعلم أن مجيعا وعلينا ، الدلة هذه يعلموا أن وغيه الرجل هذا فعلى
 وله وليها هو وأنه زوجته ف حر هو زوج َان إذا أنه يظن النا  بعضف ؛ ةالدل

 أمانة هي ل ؛ زوجته لهنا شاء ما فيها يفعل أن وله يشتمها أن وله يضرهبا أن
 عندك أمانة هم وبناتك أبناءك َذا ، القيامة يوم عنها ومسؤول ماسب عندك

 أو ابلبس أذيتهم لك جيوز ول شرعي سبب بل ميرحا ضراب ضرهبم لك جيوز ل
  يوم هللا عند ذلك عن مسؤولن والم الب فإن ؛ شرعي عذر بل ابلشتم

 



1437 أصول السنة لإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل شرح الشيخ أمحد ابزمول حفظه هللا 

 

 33 

 

 
ذلك،  القيامة  على فاملسألة ؛ -آذيته من َل- أحد َل مع يعين أيضا َو

 . ذلك من رحذر أن فعلينا وبينهم بينك اقتصاص

ل،  ذاهمآ أو النا  ظلم من فكل  أو يظن ل حق بغي عليهم تكلم من َو
 عليه حاسبيس الكلم هذا نإف ؛ تكلم وأنه وفعل فعل قد أنه يبطر أو يفرح

 هتمة فيه القول من ابطل َان وإن ، عليه الذي الق أدى فقد حقا َان إن
 أنه شك فل لألخيار وامتحان وابتلء لألصفياء وقذف ورمي لألبرايء

– النيب قال َما ؛ خرةاآل قبل لةمعج   الدنيا ف عقوبته وأن هللا عند سيحاسب
 الدنيا ف عقوبته هللا يعجل أن أجدر  ذنب من ما) :  -وسلم عليه هللا صلى
 .(  الظلم أي والبغي العقوق من اآلخرة قبل

 أو الكاذبة همالت   برمي أو ابلقذف أو ابلشتم أو ابلضرب لألبرايء والظلم
 . يضيع ل هللا عند هذا َل؛   حيتمل مامل َلم بتحميل

 اآلخرة قبل الدنيا ف ظلمهم ممن للمظلومَ يقتص أن -وجل عز  – هللا أسأل
 عليه هللا صلى– النيب أخير َما؛   -وجل عز  – هللا إىل ويرجعوا يتوبوا مل إن

 . ( معجلة عقوبته الظلم أبن ):  -وسلم

 أمجعَ وصحبه آله وعلى ممد نبيه على وسلم هللا وصلى.


