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من شرح  مدارسة الدرس اخلامس

 أصول السنة

 

 من والضالل البدع أهل قام -تعاىل هللا رمحه– أمحد اإلمام يف عهد
 خملوق القرآن أبنّ  ،وقوهلم الّضالة البدعة هذه إبحداث واملعتزلة اجلهمّية
 ،وقوت يقولون عّما هللا ،تعاىل بشيء كّلميت ال – وجلّ  عزّ – هللا أبنّ  ،وقوهلم
 . والواثق واملعتصم املأمون عهد يف شوكتهم
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 ،ومع ابطلهم نشر على ابلّسلطان يتقّوون قد والضالل البدع أهل
 والطّاعة ابلّسمع ،وأمر احملنة هذه يف صرب -تعاىل هللا رمحه– أمحد فاإلمام ذلك
 هنا قّرره ما وهو ذلك يف احلقّ  ،وبّي  -وجلّ  عزّ – هللا معصية غري يف األمر الةلو 

 . مبخلوق ليس –وجلّ  عزّ - هللا كالم  القرآن أنّ  -تعاىل  هللا رمحه– ؛فقّرر
 

 ، مبخلوق ليس –وجلّ  عزّ - هللا كالم  القرآن الدليل على أن
رِِكيَ  مِّنَ  َأَحد   َوِإن  ﴿ قوله تعاىل  َتَجاَركَ  ال ُمش  َمعَ  َحَّتى  فََأِجر هُ  اس   ﴾ اللَـهِ  َكاَلمَ  َيس 

- هللا كالم  القرآن ،أبنّ  اآلية هبذه -عليهم هللا رضوان– ّصحابةال آمن ،هكذا
 هذه نعتقد أن بدّ ؛فال والّسّنة الكتاب نصوص عليه دّلت ومبا -وجلّ  عزّ 

 . األّمة سلف عليه كان وما والّسّنة ابلكتاب الثّابتة الّصحيحة الّصافية العقيدة
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 الكذب ،ويتضّمن املتناقضات يتضّمن ابطل كالمهم ابلُكّهان
 ،وليس حق وكّله خري وكّله صدق كّله ،والقرآن فيها خري ال أمورا   ويتضّمن
 أيضا أييت وقد ابخلياالت وقد أييت األمور يف يبالغ قد الّشاعر ،ألنّ  شاعر بكالم

 -وسّلم عليه  هللا صلى– الّرسول يكن ،فلم شاعر بكالم ؛فليس ابملتناقضات
 هذا مبّلغا -وجلّ  عزّ – هللا من جربيل ،ومسعه جربيل من مسعه ما مبلغا   إاّل 

 . القرآن
 

يا -والّسالم الّصالة عليه– كان  ،وصفة يكتب وال يقرأ ال أُمِّ
 األّميّ  هذا أنّ  ،إذ صدقه على دالّة صفة  -وسّلم عليه صّلى-الّنبّ  يف األمّية
 هللا من رسول أنّه صدقه على َلدليل الكامل الّدين هبذا وأييت القرآن هبذا أييت
ُلو ُكنتَ  َوَما﴿ :  –وجلّ  عزّ – قال ؛كما –وجلّ  عزّ –  ِكَتاب   ِمن قـَب ِلهِ  ِمن تـَتـ 
 ﴾. ال ُمب ِطُلونَ  اَلر ََتبَ  ِإذ اۖ   بَِيِميِنكَ  ََتُطُّهُ  َواَل 
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 أو يقرأ كان لو  -وسّلم عليه هللا صّلى-الّنبّ  أنّ  -وتعاىل سبحانه– فبّي 

 والّسحرة الُكّهان من أو والّنصارى اليهود من األمور هذه تعّلم إنّه لقيل يكتب

 الّنبّ  هذا يف الّصفة هذه جعل –وجلّ  عزّ – هللا ،ولكنّ  وغريهم الشُّعار من ،أو
– صدقه على للّداللة كمال وصفة مدح صفة –وسّلم عليه هللا صّلى– الكرمي
 . -وسّلم عليه هللا صّلى

 

 . -والسالم الصالة عليه- و جربيله األمي الروح
 

 وإميانه عقيدته يف الواضح السلفي الُسيّن  املسلم يرتدد ال يعين
 مبخلوق ليس هللا كالم القرآن يقول أن يرتدد ال ومنهجه
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 : وجوه من ذلك عن اجلواب

 القرآن أبن مؤمني كانوا -عليهم هللا رضوان- الصحابة أن :

 كالم أنه أو هللا بكالم ليس أو خملوق القرآن أبن منهم أحد   يقل ،ومل هللا كالم
 عز- هللا كالم القرآن أبن مؤمني ؛فكانوا ذلك منهم أحد   يقل ،مل جربيل
. -وجل

 ،أظهروا -ومكان زمان   كل يف هللا قّبحهم- البدع أهل ظهر أنه 

 ليس هللا كالم القرآن أبن أمحد اإلمام عليهم ؛فردّ  خملوق القرآن أبن قوهلم
 أهنم السلف عمل جرى ،هكذا ظهرت اليت البدعة تلك على ،ردا   مبخلوق
 القرآن النصوص والسنة نصوص عليه دلت مبا بدعهم البدع أهل على يردون
 مبين   قول   هو ،بل ُمبتدَع بقول   ليس مبخلوق ليس أمحد اإلمام ؛فقول والُسّنة
  -أمجعي عنهم هللا رضي- األمة سلف فهم وعلى والُسّنة القرآن ِدالالت على

 ليس أنه بيان دون فقط هللا كالم القرآن أبن القول أن

 أهل أن ،إذ الناس عامة على الباطل أهل من وتدليس   تضليل   فيه مبخلوق
 . خملوق أنه يعتقدون هم ،ولكن" هللا كالم القرآن: " يقولون الباطل
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 ؟ عنهم نتــميـــز فكيف

 البدع أهل أعناق على كالسيف هي ،اليت" مبخلوق ليس" الكلمة هبذه إال
 -يقولون عما هللا تعاىل- خملوق هللا كالم أن يزعمون ،الذين واءواأله

 هللا صلى- النب ، فقول مبخلوق ليس القرَان أن على الُسَنة دّلت
 يضّره مل خلق ما شر من تالتاما هللا بكلمات أعوذ قال من)  -وسلم عليه
 لكان خملوقا   هللا كالم كان ؛فلو شرك هللا بغري ،واالستعاذة ( مُيسي حّت شيء
 عليه هللا صلى– ،حاشاه مبخلوق يستعيذ -وسلم عليه هللا صلى- النب
 ومنه التامة كلماته ومنها هللا كالمب ابالستعاذة أمران ولكنه .ذلك من -وسلم
 . مالكال وهي صفاته من ،وبصفة   ابهلل نستعيذ نناأ على هذا ،فدلّ  التام كالمه

 

 ليس هللا كالم فإن) :  -تعاىل هللا رمحه– أمحد معىن قول اإلمام
 .  -وجل عز– هللا عن مبنفصل   ليس أي ( منه ببائن  
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 حمل بغري القرآن خلق هللا أن يقولون الذين املبتدعة أولئك على ردا  
 ليست هللا من صفة ؛فالقرآن -وجل عز– هللا عن منفصل القرآن أن ،أي

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

 

 ألن هؤالء يدسون السم يف العسل
 إضاللك عن احلق  ىوألن هؤالء سيحرصون عل -
يستدلون بنصوص من الكتاب والسنة وإمنا يستدلون بعقوهلم ال وألن هؤالء -

   .وأهوائهم والفلسفة واملنطق

 



   

 

   9 

 

رضوان -نفسك ومتسك مبنهج السلف الصاحل  ىعل نقول احرص
 ؟لنصوص الشرعية فكيف يسلمون لك لوهؤالء مل يسلموا  -هللا عليهم

فإن  هلمن بينو ينصحوهنم ويين ذلعلماء هم الابمث أيضا  نصيحة هؤالء إمنا تكون 
  رأوا هجرهم هجروهم وأن رأوا بياان هلم بينوا هلم

غري مؤهلي هلذا األمر فال ينبغي هلم أن ين هم ذأما عامة الناس وطلبة العلم ال
 يناظروا وأن خيوضوا يف هذا الباب. 

 

لك قول من ذيل فمن حبأهل البدع ملا يرد عليهم حيتالون لبدعهم 
لوق خمبي هلم ورد عليهم ضالهلم أبن قوهلم القرآن  أن قال من أهل البدع بعد
 ابلقرآن خملوق يليس القرآن مبخلوق لفظال ابطل من القول قالوا 
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أهنم ال يستطيعون أن أيتوا بطالن قوهلم لفظي ابلقرآن  ىمما يدل عل
لفو  به وهو القرآن املأن تقول لفظي ابلقرآن خملوق تريد مث   بدليل على قوهلم

ما  أييصرح أبن القرآن خملوق يقول لفظي ابلقرآن خملوق  أن ه حيلة بدلذفه
كما   ا معىنذآخر وهو نفس لفظه وه 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 ذالقرآن وحيلة لخبلق قول للريعة ذمن حيث أنه قد يكون 

 . ه األلفا ذأهل السنة مبثل ه ىعل
 

بدعة هؤالء اجلماعة قوهلم : أان ال أقول القرآن خملوق وال أقول 
و غري خملوق ؛وهؤالء ليس مبخلوق أان أتوقف فأان ال ادري هل هو خملوق أ

يسميهم أهل العلم ابلواقفية أي توقفوا ، وهؤالء عند أهل السنة قوهلم ابطل ، 
 وبدعتهم عظيمة
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 دين يف أحدث من مناظرة عدم على تعاىل هللا رمحه أمحد االمام نبه
دسون السم ألن هؤالء يالقرآن  خبلق القول بدعة أحدث من كمثل شيء هللا

 يف العسل
 إضاللك عن احلق  ىوألن هؤالء سيحرصون عل -
يستدلون بنصوص الكتاب والسنة وإمنا يستدلون بعقوهلم ال وألن هؤالء -

   . وأهوائهم والفلسفة واملنطق
 

 : من وجوه مقولة لفظي ابلقرآن خملوق مقولة ابطلة 
 مل يقولوا هذا الكالم .-رضوان هللا عليهم-أن السلف الصاحل 

 على هذه املقولة الباطلة . مل تدل األدلة الشرعية
 هذه املقولة الباطلة حتتمل امرين :
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ه ذلفو  به وهو القرآن فهاملأن تقول لفظي ابلقرآن خملوق تريد  : األمر األول 
ما  أييصرح أبن القرآن خملوق يقول لفظي ابلقرآن خملوق  أن حيلة بدل

 تلفظت به وهو القرآن
كما سبق   ا معىنذآخر وهو نفس لفظه وه وقد يراد به معىنأنه  األمر الثاين :

من حيث هو ليس بباطل وإمنا ابطل من حيث أن السلف مل يقولوه وابطل من 
 ك وأمر مدسوس لذالقرآن وحيلة لخبلق قول للريعة ذحيث أنه قد يكون 

 . ه األلفا ذأهل السنة مبثل ه ىعل

 فال أتوقف أان قوهلم وهي اال الثانية املكيدة اصحاب هم:  الواقفية
 غري او خملوق هو هل أدري ال ألنين مبخلوق ليس أقول وال خملوق القرآن أقول
 قوهلم على وحكموا توقفوا ألهنم ابلواقفية العلم أهل مساهم لذلك خملوق
 . البطالن و ابلبدعة
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جعل اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل قول الواقفية شر وضالل ومثله مثل 
 القول خبلق القرآن :

أن ألهنم عندما توقفوا و تورعوا أمنا تورعوا عن نصوص شرعية دلت 
 القرآن كالم هللا ليس مبخلوق 

ول خملوق وال نقول ليس مبخلوق فيه أن قوهلم هذا نتوقف فال نق
 تشكيك للعامة ابحلق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة

أهنم ليسوا اشد ورعا وإمياان من السلف الصاحل الذين مل يقولوا هذا 
 وجل . القول اصال بل آمنوا أبن القرآن كالم هللا عز

 خلق تنةف ظهور زمن يف هللا تعاىل كتابه أصول السنة ألف اإلمام أمحد رمحه
 اإلمام على خيرج ومل احلق وبَي  صربأو بعدها وأما موقفه فاإلمام أمحد رمحه هللا  القرآن

 اإلمام وأما كَفره احلجة عليه أقيمت ومن وضَللهم عليهم رد بل املبتدعة يوافق ومل
 يف معرفته وعدم وجلهله الباطل له يزينون سوء علماء لوجود رهيكف فلم الشرعي احلاكم
 املسائل . هذه
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 حكاية أو هللا كالم عن عبارة القرآن: " يقولون الباطلة عباراهتم من
  يتكلم مل هللا أن يعين ألنه ابطل القول هذا " هللا كالم عن
  كالم القرآن: " نقول بل نقله والنب حكاه جربيل وإمنا به
 واضح صريح سلفي ومنهج إميان وبكل وشجاعة قوة بكل" مبخلوق ليس هللا
 األمر . هذا يف نرَتب ال بيِّ 

 إىل الكالم فنسبة  هللا انقة مبعىن هللا كالم: " قوهلم واحنرافهم ضالهلم من ضا  أي 
 هبذه وإمياهنم السلف وإقرار يقولون ما ساء أال " التشريف ابب من هللا

 ابب من اإلضافة وليست هللا كالم القرآن أن على دليل الشرعية النصوص
 عليه . دليل ال عاطل ابطل قول هذا فإن خملوق وأنه التشريف
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 ومعناه الرسول من لفظه كان عند األشاعرة هو مااحلديث القدسي 
– هللا أن هذا معىن ألن الكالم صفة ينكر من قول وهذا القول يوافقهللا  من
 الكالم . هبذا يتكلم مل– وجل عز

 هللا من ومعناه هللا من التعريف الصحيح للحديث القدسي هو ما كان لفظه
  – وجل عز– هللا من ومعناه فلفظه

-- تعاىل هللا قال -:  يقول وسلم عليه هللا صلى أن الرسولوالدليل األول : 
 عليه هللا صلى- عنده من بلفظ وأييت - تعاىل هللا قال -:  يقول فكيف
 -وسلم
من خماطبة هللا عز وجل للعبد مباشرة  األحاديث بعض يف جاء ما : الثاين الدليل
 " نفسي على الظلم حرمت إين عبادي اي" احلديث يف جاء مثل ما
 هللا من ومعناه الرسول من لفظه القدسي احلديث أن زعم أن : الثالث الدليل
  السلف قول من عليه دليل ال مبتدع حمدث قول

 وسلم عليه هللا صلى- الرسول أن األحاديث بعض يف جاء ما : الرابع الدليل
 -وجل عزَ - هللا كالم وبي كالمه بي يفصل–
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قد نبه الشيخ حفظه هللا تعاىل على مزلق خطري وهو قول أن احلديث 
 عن الكالم صفة ينفي من كقول هو هللا من ومعناه الرسول من القدسي لفظه

 ،وأن شاء مبا ويتكلم تكلم هللا نؤمن  أبن فيجب علينا أن -وجل عز- هللا
 عليه- جربيل مسعه مسموع بكالم -وجل عز- هلل كمال صفة الكالم صفة

 عز- هللا أبن ؤمنوني السنة فأهل  -وجل عزَ - هللا من -والسالم الصالة
 به يليق مسموع وحرف مسموع صوت له ،وأنه شاء مّت شاء مبا تكلم -وجل

 وتعاىل سبحانه-
 

 عن قال حي مكة كفار الكفار أحد قال ملا -وجل عزَ - هللا إن
ِليِه :  -وجل عز- هللا ،قال البشر قول إال هذا ؛إن القرآن ﴿ َسُأص 
 تكلم ،فاهلل بشر كالم القرآن أن زعم ألنه ابلعذاب فعاقبه ؛ ﴾َ ٢٦َسَقر﴿
 -وتعاىل سبحانه- جبالله يليق وحبرف مسموع بصوت

 

http://tanzil.net/#74:26
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 كما القيامة يوم ابمليزان واإلميان) -تعاىل هللا رمحه- أمحد قال اإلمام
 جاء كما العباد أعمال ،وتوزن بعوضة جناح يزن فال القيامة يوم العبد يوزن جاء
 (جمادلته وترك لذلك رد من عن واإلعراض به ديقوالتص به ،واإلميان األثر يف

 بينهم ليس القيامة يوم العباد كلمي تعاىل هللا وأن) أمحد قال اإلمام
واجب ( والدليل من الكتاب قول هللا  به والتصديق به ،واإلميان ترمجان وبينه
َم يـَُناِديِهم  فـَيَـُقوُل أَي َن ُشرََكائِ  ﴿:  تعاىل وقوله  ﴾٦٢﴿ َي اَلِذيَن ُكنُتم  تـَز ُعُمونَ َويـَو 
َم يـَُناِديِهم  أَي َن ُشرََكاِئي قَاُلوا آَذاَنَك َما ِمَنا ِمن َشِهيد   ﴿  ﴿وقوله  ﴾٤٧﴿ َويـَو 

ِليم ا،﴾ ١٠﴿ َوِإذ  اَنَدىى رَبَُّك ُموَسىى  والدليل  ﴾١٦٤﴿ ﴿ وََكَلَم اللَـُه ُموَسىى َتك 
 ،ليس ربه سيكلمه إال أحد من منكم ما)من السنة قول صلى هللا عليه وسلم 

 (ترمجان وبينه بينه
 

http://tanzil.net/#28:62
http://tanzil.net/#41:47
http://tanzil.net/#26:10
http://tanzil.net/#4:164
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 القيامة يوم هللا برؤية اإلميان موقف أهل السنة واجلماعة من مسألة
 عزَ - هللا اإلميان برؤية غريهمو  واملعتزلة اجلهمية من البدع أهل أنكرها اليت
 عزَ - هللا ،فإن الشرعية النصوص ذلك على دَلت ،كما القيامة يوم -وجل
َمِئذ  اَنِضَرة   ﴿ :  يقول -وجل َا اَنِظَرة   ﴾٢٢﴿ ُوُجوه  يـَو  - والنب ﴾٢٣﴿ ِإىَلى َرهبِّ
 رؤيته يف تضامون ،ال القيامة يوم ربكم سرتون):  يقول -وسلم عليه هللا صلى
 ( البدر ترون كما

نفى الشيخ حفظه هللا تعاىل اإلدراك يف رؤية هللا عز وجل وأثبت 
َب َصاُر ﴾ الرؤية يف قوله تعاىل  رُِكُه األ   تدركه ال تراه حي األبصار ، يعين﴿ اَل ُتد 

 قد الناس شيء ؛فبعض كمثله ليس -وتعاىل سبحانه- ألنه -وتعاىل سبحانه-
َب َصاُر ﴾ لقوله يُرى ال هللا يقول رُِكُه األ   ذلك على يستدلون السنة وأهل ﴿ اَل ُتد 
 تراه  األبصار أن على هذا ،ودلَ  األبصار تدركه أن نفى -وجل عزَ - هللا أبن
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الزايدة يف  فَسر أنه -وسلم عليه هللا صلى- النب عن والدليل من السنة ما جاء

ىَنى َوِزاَيَدة   ﴿:  -وتعاىل سبحانه قوله ُس  َسُنوا احل   عزَ - هللا رؤية"﴾ لَِّلِذيَن َأح 
 -وجل عزَ - هلل رؤيتهم اجلنة أهل نعيم ألذ ،وهي" -وجل

 هبا مراده (ربه رأى قد النب وأن: ) محه هللا تعاىلقال اإلمام أمحد ر 
 والدليل على بصريته بعي ال بفؤاده ربه رأى -وسلم عليه هللا صلى- النب أن
 هللا صلى- النب أبنَ ) قال أنه -عنه هللا رضي- عباس ابن عن جاء ما هذا
 مسلم صحيح يف كما( بفؤاده ربه رأى -وسلم عليه

َلَقد  رَآُه نـَز َلة  ﴿وَ ،  ﴾١١﴿ ﴿َما َكَذَب ال ُفَؤاُد َما رََأىى :قال هللا تعاىل 
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َرىى   عليه- جلربيل -وسلم عليه هللا صلى- النب رؤية الرؤية هنا هي ﴾١٣﴿ ُأخ 
والدليل من السنة حديث عائشة رضي هللا عنها حي قالت  ،  هلل ليس -السالم

 -عنها هللا رضي- الفرية "وقد قالت هللا على أعظم فقد هبن حدثك من ثالث"
 فقد ربه رأى حممدا   أبن حدثك من مسروق اي:  له ، فقلت مسروقا   حدثت
 انتظري ،يعين املؤمني أم اي أمهليين: مسروق هلا ،فقال الفرية هللا على أعظم
َلة  َلَقد  رَآُه نـَز   ﴿وَ ،  ﴾١١﴿ ﴿َما َكَذَب ال ُفَؤاُد َما رََأىى :  يقول هللا ،أليس علي
َرىى   هللا صلى- هللا رسول سألت األمة هذه أول أان له:  فقالت ، ﴾١٣﴿ ُأخ 
 . هذا عن -وسلم عليه
 - وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول رآه جربيل ذلك:  قالت

 

" األمثال هلا تضرب وال" - تعاىل هللا رمحه- أمحد اإلمام قول معىن
 سنة يغاير أو خيالفُ  أنه املتكلم أو السامع يظن مماثل بشيء يؤتى أن ،يعين
 وعن- عنه هللا رضي- علي عن جاء ولذلك  - وسلم عليه هللا صلى- النب
 هللا صلى - النب عن حدثتم إذا: " قالوا أهنم الصحابة من غريهم وعن أنس
 " أمرأ  هو ،والذي أهنأ هو ،والذي أحسن ابلذي به فظنوا- وسلم عليه
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 للنصوص التسليم ابب من ،وهذا اهب تعارض ،وال األمثال للسنة تضرب فال

 . معارضتها ،وعدمِ  الشرعية

 

 

 
 
 

 
 


