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 يمِ حِ لرِ ا ِِنِ ح ِملرِ ا ِِِ ا ِِمِ سِ بِ 

ئماتِ اِنِمسِ فِ ن ِ أمِِورِ رِ شِ ِنِ مِ ِِ بِ ِوذِ عِ ن مِوِمِه ِرِ فِ غِ ت ِمسِ نمِوِمِوِ ينِ عِ تِمسِ نمِِِ ِدِممِمالِمِنِ إِ  ِسمي   ِومم ن 
ِلِ إ ِِإ لموِ ِلِمِنِ أمِِدِ هِمشِ أِموِوِملمِِيِمادِ ىِمِلِملِفِملِ ض ِ ي ِِنِ مِموِمِوِ لمِِلِمضِ مِ ِلِمفِمِللاِمِهِ دِ هِ ي ِمِنِ اِمِمنِمالِ مِمعِ أِم

 .ِوِ ولِ سِ رمِوِمِهِ دِمبِ داِعِممِ م ِمِنِ أمِِدِ هِمشِ أمِوِمِوِ لمِِيكِمرِ شِمِلِمِهِ دِمحِ وِمِللاِ 

ِ ِرِمشِموِمِدِ مِ مِ ِىِ دِ ىِمِىِ دِ الِمَِت ِ خِموِمِللاِ ِمِ لمِمَِِملمِكِمالِ ِقِمدِمصِ أمِِنِ إ ِوِمِلِمأِم اِهِمت ِ ثِمدِمم ِ ِورِ مِ ال 

ِِةِ لِملمِضِمِلِ َِ ومِِةِ لِملمِضِمِةِ عِمدِ ب ِِلِ َِ ومِِةِ عِمدِ ب ِِةِ ثِمدِمم ِ ِلِ َِ وِم  .ِارِ ِالنِ ف 
 :ِدِ عِ اِب ِممِ أِم

ومجعٍتِللاِوإايَمِىفِجناتوِجناتِالنعيمِِ-بركِللاِفيكم-فأتدارسِمعكمِ
ِعز–فإنِالنظرِإىلِوجهوِ-سبحانوِوتعاىل-ورزقٍتِوإايَمِلذةِالنظرِإىلِوجهوِ

سمن واِل ذ ينِمل ِِ﴿ِمنِالزايدةِىفِاجلنة-وجل دمةِ ِال  س ٌتمِىِأمح  جاءِفِِ(1ِ)﴾٢٦﴿ِومز ايم
-عزِوجل-أنوِالنظرِإىلِوجوِللاِ-صلىِللاِعليوِوسلمِ-تفسَتىاِعنِالنيب

 فماِأعظمِالعقيدةِاإلسلميةِوماِحتملوِمنِمعاينِوحكمِوغاايتِساميةِتستحقِ
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أنِيبذلِلاِاملسلمِالغايلِوالرخيصِلكيِيتعلمِىذهِالعقيدةِاإلسلميةِ
واليتِنقلهاِإليناِأصحابوِ-صلىِللاِعليوِوسلمِ-الصحيحةِاملوروثةِعنِنبيناِ

 .ِِ-عليهمِأمجعُت رضوانِللاِ-الكرامِ
 

ماِمسعناِِفالعقيدة ماِرأيناَِو مهمةِجداِتتضمنِالعديدِمنِ-َماِسبقَِو
إبذنِللاِ-دِاملرءِفِحياتوِوأخراهِالحكامِوالفوائدِوالكمِالبالغاتِاليتِتسع

 .-تعاىلِ

؛ِمعهدِاملَتاثِِنتدارسِفيماِبينناِفِىذاِاملعهدِ-إبذنِللاِتعاىلِِ-واليومِ
النبويَِتابِورسالةِمهمةِىيِخمتصرةِولكنهاِعظيمةِاملعاينِ،جليلةِالفوائدِِ

رحوِِ-رسالةِإمامِمنِأئمةِالسنةِاإلمامِأحدِبنِحنبلِ؛َبَتةِالكمِوالدقائقِ
بوِالدينِيومِانةِِ-عزِوجلِ-إمامِأىلِالسنةِالذيِثبتِللاِِ-تعاىلِ للاِ

عزِِ-فنسألِللاِِبوِالدينِوثبتِ-عزِوجلِِ-آنِفثبتوِللاِمنةِخلقِالقِر
منوِفِمكانةِعاليةِفِاجلنةِوأنِيتقبلِِ-رحوِللاِتعاىلِِ-أنِجيعلوِِ-وجلِ

 حةِواسعة.ِللاِِرِوصاحلِالعمالِفرح

معروفِبعلموِ،معروفِبسنتو،ِمعروفِمبوافقوِِ-ِتعاىلِللارحوِِ-اإلمامِأحدِ
 لوِاجلديرةِبلىتمامِوالدراسة.ِاجلليلةِوأقوا

 
 حوِللاِتعاىلِسنةِإحدىِوأربعُتِبعدِاملئتُتِلوِالعديدِمنِالكتبِتوفِِر
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َِتابِاملسندِومنهاِأيضاِىذاِالكتابِالذيِنتدارسوِفيماِبينناِ والرسائلِمنها

 فِلقاءاتِِ-للاِتعاىل-إنِشاءِ

 

 مجعِأصلِ.

 . ماِيبٌتِعليوِغَتهِوىوِالساسِ

َِانِأوِمذموما.ِوالسنةِفِاللغةِ:  الطريقةِأوِالطريقِممودا

 .العقيدةِوالتوحيدِأىلِأيِفِاصطلحِِ:صطلحِالوالسنةِفِ

صلىِللاِعليوِِ-يرادِهباِالعقيدةِواملنهجِالذيِسارِعليوِأصحابِالنيبِ- 
 وسلمِ

ِعليوِللاصلىِِ-لعامِالذىَِانِعليوِالنيبِويرادِأيضاِبلسنةِالديِاِ-
 .وأصحابوِالكرامِِ-وسلم

ِعليوِصلىِللاِ-فِموضعوِأنِالنيبِِ-إنِشاءِللاِِ-ذلكَِماِسيأتينا
رِالفرقةِالناجيةِ-وسلمِ عليوِ-الطائفةِاملنصورةِمنِأمتوِبُت؛ملاَِذ

َِانِعليوِِ-الصلةِوالسلمِ صلىِللاِِ-أهناِاليتِتكونِعلىِمثلِما
 .وأصحابوِِ-عليوِوسلمِ

 أيِ؛لذاِأمجعتِالمةِعلىِتلقيِالكتابِوالسنةِعلىِفهمِسلفِالمةِ
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 .ِذلكالصحابةِولِعربةِمبنِشذِعنِ

ىمِالذينِنقلواِ ِ-رضوانِللاِعليهمِ-عتربِبوِأصلِفإنِالصحابةِولِيِ ِ
وعلمواِمواقعهمِوفقهواِعنِالنيبِِىذاِالدينِوىمِالذينِشاىدواِالتنزيلِ

انتِِ-صلىِللاِعليوِوسلمِِ- انتِأقوالمَِو َِانِفهمهمَِو مرادهِلذا
اىتمامِللعلماءِِةينقلِعنهمِفِنقلِىذاِالدينِمطِأفعالمِومجيعِما

ِ-صحبةِنبيوِلِ-عزِوجلِِ-لِوقدِاختارىمِللاَِيفِ،سابقاِولحقاِ
لنقلِِ-ِعزِوجلِ-َيفِلِوقدِاختارىمِللاِِِ-صلىِللاِعليوِوسلمِ

فإنِللاِِللتباعِةمطِ-عزِوجلِِ-دِجعلهمِللاِِوقىذاِالدينَِيفِل
 .جعلِالصحابةِمطةِلإلتباعِِ-عزِوجل–
 

تبُتِالعقيدةِواملنهجِواليتِمصدرىاِالكتابِِاليتاملرادِهباِالقواعدِوالسسِ
َِانِعليوِالصحابةِالكرامِ  -ِرضوانِللاِعليهمِأمجعُتِ-والسنةِوما

العقيدةِواملنهجِمرةِبسمِالسنةِمثلِِفوقدِألفِالعلماءِالعديدِمنِالكتبِ
حياانِأةِلبنِأىبِعاصمِوالسنةِللخللِِوالسنةِلعبدِللاِبنِاإلمامِأحدِوالسن

لبنِبطةِالصغرىَِِاإلبنةجريِوأحياانِاإلبنةِِلآلالشريعةِمثلِالشريعةِ
 .ِحياانِأبصولِالسنةِأِووالكربىِ
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َِماِصنفِِ-رحوِللاِتعاىل-ذلكِاإلمامِأحدِِفَماِصنفِ أصولِالسنة

منِِوالعديدِلكائيَِتابوِشرحِأصولِاعتقادِأىلِالسنةِوىناكِالعديدلالأيضاِ
َِماِسبقِبسمِالسنةِبلمساءِالسابقةِومرادىمِ الكتبِاليتِألفهاِالعلماء

َِماِسبق َِانِعليوِِالعامِ-يوِوسلمِصلىِللاِعل-ىدىِالنيبِ؛ِبلسنة وما
 -أمجعُتِرضوانِللاِعليهمِ-الصحابةِ

َِثَتِمنِالعلماءِومنِِ-رحوِللاِتعاىلِِ-مامِأحدِالسنةِلإلوأصولِِ شرحها
-ربيعِبنِىادىِبنِعمَتِاملدخليِاإلمامِالشروحِاملفيدةِشرحِشيخناِالعلمةِ

-اإلمامِأحدِبنِحييِالنجميشيخناِومنِقبلوِأيضاِشرحهاِِ-حفظوِللاِتعاىلِ
 .ِلىلِالعلمِوىناكِالعديدِمنِالشروحِلذهِالرسالةِ-رحوِللاِتعاىلِ

 
رتِبعضاِمنهاِوإلِفقدِاىتمِهباِالعلماءِدرساِوروايةِوشرحاِوبياانِِ وإمناِأانَِذ

َِماِسبقِشرحِالشيخِزيدِ رحوِللاِِ-ِاملدخليوتعليقاِومنِالشروحِأيضا
وغَتىاِوغَتىاِمنِالشروحِالكثَتةِاليتِتضافرِالعلماءِعلىِشرحِىذهِ-تعاىل

 الرسالة.ِ
ماِىوِم نِالكتابِالذىِإِملالععلومِومقررِعندِأىلِالعلمِوعندِطلبوَِو

لذاِِموتداولالعلماءِعلىِشرحوِيدلِتضافرىمِ يتضافرِالعلماءِويتشاركِ
 .الكتابِعلىِأمهيتوِوعلىِمكانتوِوعلىِأنوِجديرِهبذاِالىتمامِ
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َِماِسبقِالسنةِالعقيدةِواملنهجِ  إبذنِللاِ-حيصلِهباِِاليتَيفِلِوموضوعو

والبعدِعنِالبدعِ النجاةِملنِطلبِالنجاةِوالفوزِملنِطلبِالفوزِ -تعاىلِ
فإنِىذهِالرسائلِوىذهِالكتبِالسلفيةِ؛ِوالضللتِملنِخافهاِوحذرِمنهاِ

فِاجتنابِالضللتِِ-إبذنِللاِ-فيدهِتفِالذرِِوِ-إبذنِللاِتعاىلِ-هِتفيد
 .ِوالبدعِإذاِسارِعلىِاملنهجِالصحيحِوالطريقةِاملنضبطةِفِفهمِىذهِالكتبِ

رتِأنِىذهِالرسالةِلاِمكانتهاِمنِجهةِموضوعهاِوأقولِ لاِِاأيضوإينِقدَِذ
مكانتهاِمنِجهةِمؤلفهاِفمؤلفهاِاإلمامِأحدِجنمِاملنهجِالسلفيِوإمامِالئمةِ

 ِ-للاِتعاىلِةرح-عليوِ
َانِعاملاِمدثِفقيهاِحافظاِأميناِانصحاِلذهِالمةِعليوِمنِللاِالرحةِِ

 .ِأنِيتقبلوِفِالصالُتِِ-عزِوجل-ونسألِللاِ
َانِمعروفاِبلتزاموِأبقوالِالصحابةِوالرجوعِِِ-رحوِللاِتعاىلِِ-ِواإلمامِأحد

رضوانِللاِ-إليهاِوعدمِإحداثِقولِجديدِوعدمِاخلروجِعنِطريقةِالصحابةِ
 .فِفهمِىذاِالدينِِ-عليهمِ

مسألةِواحدةِِفأنوِيكونِلديوِعدةِأقوالِِ-رحوِللاِتعاىلِِ-ومنِدقائقوِ
ضبطِفإذاِبلعلماءِحُتِيتفقهونِنتالناظرِأنوِقدِتناقضِأوِأنِأقوالوِملِِهايظن
َِلِمرةِقولِِ-ِرحوِللاِتعاىل-قولوِِىف دِالصحابةِفهوِحإلجيدهِأنوِقدِاختار
 -رضيِللاِعنهمِ-لِخيرجِعنِأقوالِالصحابةِِ-رحوِللاِتعاىل-
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ِ 
حسنِاتباعوِوعدمِخروجوِعنِمنهجِالسلفِالصاحلِمنِمنِدقيقِفهموِِوِاوىذ

 -للاِعليهمِأمجعُتِرضوان-

 :ِنبوِسريعاأأنِِالرسالةِأودِوقبلِالدخولِفِىذه- 

ِملِيضبطِاإذزلقِقدِينحرفِبوِصاحبوِخطأِقدِيقعِفيوِبعضِالناسِومِلىع
 .ِنفسوِ

العلمِوأيضاِبعضِطالباتِالعلمِقدِأتخذَِتبِالعقيدةِِةذلكِأنِبعضِطلب
بِأوِتلكِالطالبةِىذهِالكتبِواملنهجِوأتخذَِتبِالسنةِوأيخذِىذاِالطال

دونِالرجوعِلشروحِالعلماءِويفهمونِاملعاينِمبفردىمِمبفردىمِِاهنِؤويقِر
فِمزلقِخطَتِ الستنارةِأبقوالمِفيقعواِوودونِالرجوعِلستفسارِأىلِالعلمِ

وىوِالتبديعِوالتفسيقِوالطعنِفِعلماءِالسنةِظناِمنهمِأهنمِقدِأجادواِ
ىذهِالكتبِوىمِفِحقيقةِالمرِقدِاحنرفواِعنِاجلادةِوليسِمعٌتِىذاِأنِ

عاىنِبطلةِولكنِىذهِالكتبِحتتاجِإىلِبيانِوحتتاجِإىلِىذهِالكتبِفيهاِم
معرفةِمرادِالعلماءِهبذهِالقوالِأوِبتلكِاآلثرِفلِينبغيِلطالبِالعلمِ

ِفأنِيتجاسرِوأنِيقدمِبتطبيقاتِماِِ-وجلِِعزِ–الذىِملِيفقوِدينِللاِ
وملِيتلقِ ِىذهِالكتبِوىوِلِيعلمِخمارجِأقوالِالعلماءِولِيعرفِمقاصدىم

لحنرافِامنِ-إبذنِللاِتعاىلِ-عنِالعلماءِالعلمِالصحيحِالذىِبوِينجوِ
 .البدعِوالضللتِِفوالوقوعِِفِالبدعِوالضللت
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مِوانبهكمِِ-بركِللاِفيكم-لذلكِ ِمنِىذاِاملزلقِاخلطَتِوىذا أحذَر
َِتبِالسلفِونزلواِ لداديةِبأصحابوِىمِاملعروفونِِاملزلق الذينِأخذوا

ِأىلِالبدعِنزلوىاِعلىِعلماءِالسنةِونزلوىاِعلىِأىلِفِاآلثرِالواردة
 . السنةِ

كانِىذاِسبباِفِفعندىمِضللِِةالسنىلِأِوفأىلِالسنةِعندىمِمبتدعةِ
 ةِ.الدادياحنرافِ

ِةماليضاِضللواِعلماءِأالذينِِةالداعشي؛ِِةالدادينِمنِمثارِىذهِإِوِ
 هِ.يقولِومةِماِملِونسبواِلعلماءِال

تفجَتِوقتلِِوىمِعليوِمنِتكفَتِِنِداعشِتدعيِأنِماأ نرىِونسمعِفِ
ِمسلكىوِرضِأنِىذاِوإفسادِفِالِ-عزِوجل-وظلمِلعبادِللاِِلألبرايء

شيخِاإلسلمِابنِتيميةِوأنِىذاِىوِمسلكِأئمةِالدعوةِولِشكِأنِىذاِِ
 .َِذبِصراحِ

وأئمةِالدعوةِوعلىِِ-رحوِللاِتعاىلِِ-وأنِشيخِاإلسلمِابنِتيميةِ
براءِمنِِ-رحوِللاِتعاىلِِ-شيخِاإلسلمِممدِبنِعبدالوىابِ رأسهمِ

العلماءِأحدِبنِِأيالفهمِالسقيمِفهمِِالقولِالباطلِوبراءِمنِىذاِىذا
َانواِِِ-رحهمِللاِتعاىلِِ-حنبلِوابنِتيميةِوممدِبنِعبدِالوىابِوغَتىمِ

وىمِأبعدِالناسِعنِِ-رضوانِللاِعليهم-ِةالصحابوعلىِمنهجِِةالسنعلىِ
 بلِىمِحربِعليهاِحياربوهناِوحياربونِأىلهاِوحيذرونِِةاملنحرفىذهِالفكارِ
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 -جزاىمِللاِخَتاف-الناسِمنهاِومنِأىلهاِ

َماِيقالِإذاِبرجلِسقيمِضالِعندِالعلماءِِِيعيدِنفسو التاريخِوِواليومِِ
بدعوهِوبينواِضللوِواحنرافوِعنِالقِوأنوِتفكَتيِجلدِوأنوِ منحرفِقد

اإلمامِيرمىِشيخناِِعبدِالرحنِعبدِاخلالقديثلِاملنهجِالتكفَتيِوامسوِ
أبنوِومنهجوِسببِفِحصولِِ-حفظوِللاِتعاىلِ-ربيعِبنِىاديِاملدخليِ

 .ماِيعرفِبلدواعشِ
َِثَتةِمنهاِثناءاتِالعلماءِالكبارِ َِذبِصراحِيكذبوِأمور ولشكِأنِىذا

أنوِرجلِصاحبِعلمِِ-حفظوِللاِتعاىلِِ-للشيخِربيعِِواملعاصرون
وصاحبِمنهجِمستقيمِوصاحبِسنةِوبعيدِعنِالحنرافِوبعيدِعنِ

تقررِالسنةِِاليتالضللِومنهاِأيضاِماضراتِشيخناِوندواتوِالعمليةِ
البدعِوالضللتِوحتاربِاجلماعاتِاملنحرفةِعلىِخمتلفِالتكفَتِِووحتاربِ

َِانواِإخواانِ َِانواِصوفيةِأوَانواِِِوأطوائفهاِسواء َانواِروافضِِسروريةِأو
َِانواِغَتِذلكَِِانواِأو  .ِعلمانيُتِأو

البدعِوىذهِالفكارِِهلقمعِىذِسيفوِمسلولِ-حفظوِللاِتعاىلِِ-فشيخناِ
 .ِاملنحرفةِ

وأقربِالناسِلتأييدىمِىوِِلفكارىمومنهاِأيضاِأنِالدواعشِأقربِالناسِ
منهجِعبدِالرحنِعبدِاخلالقِالتكفَتيِالذىِيسَتِعلىِالتكفَتِويتبٌتِ

 نهمِفمنِالذىِيدافعِعنِسيدِقطبِإلِىذاِأصحابوِومناىجهمِويدافعِع
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 الضالِاملنحرفِومنِالذىِيروجِللتكفَتيُتِإلِىذاِالضالِاملنحرفِومنِ

الذيِحياربِالدعوةِالسلفيةِإلِىذاِالضالِاملنحرفِعبدِالرحنِعبدِ
أوِمجاعةِتنصرِالدواعشِأوِاخلالقِفلِشكِأنِدعوىِأنِاملدخليةِىمِفئةِ

انِىذاِإفكِمبُتِوِظهورِالدواعشِلشكِأنصرةِالدواعشِِفتسببتِ
ىذاِاملنهجِِأنِحيفظِ-عزِوجل-للاِ صاحبوِفنسألِىعل وبطلِمردودِ

عليهمِمنِِ-وأنِيرحمِالمواتِمنهمِِالحياءِالسلفيِوأنِحيفظِعلماءه
 ِ-للاِالرحةِ

َِتابِمفيدِومهمِوقدِأوردهِإخواينِب ركِللاِفيكمِىذاِالكتابِأصولِالسنة
ذاِأوردِىذهِالرسالةِابنِأيبِيعلىِفِِلكائيِىفِشرحِاعتقادِأىلِالسنةلال َو

 ِ-رحوِللاِتعاىلِِ-طبقاتوِوتلقاىاِالعلماءِبلقبولِفهيِثبتةِعنِاإلمامِأحدِ
 فِىذهِالرسالةِ:ِ–رحوِللاِتعاىلِِ–يقولِاإلمامِأحدِ

َِانِعليوِأصحابِرسولِللاِِةالسنصولِأ صلىِللاِعليوِِ-عندانِالتمسكِمبا
لِبدعةِِ-وسلمِ ضللةِوتركِاخلصوماتِِفهيوالقتداءِهبمِوتركِالبدعَِو

 ِالدين.ِفواجللوسِمعِأصحابِالىواءِوتركِاملراءِواجلدالِوِاخلصوماتِ
 

منِاجلملِاملهمةِواخلطَتةِجداِاليتِِىيىذهِاجلملةِفِمقدمةِىذهِالرسالةِ
 .ِينبغيِلكلِمسلمِومسلمةِأنِيفهموىاِ
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َِانِِيقولِأصولِالسنةِعندانِالتمسكِ-تعاىلِ رحوِللاِِ-اإلمامِأحدِف مبا

والقتداءِهبمِوتركِالبدعِِ-صلىِللاِعليوِوسلمِِ-عليوِأصحابِرسولِللاِ
لِبدعةِفهيِضللةِ.  َو

صولِقاِودقيقاِفِتعبَتهِحيثِقالِفِأَانِموفِِ–رحوِللاِتعاىلِ–اإلمامِأحدِ
َِانِعليوِأصحابِرسولِللاِ ِ-صلىِللاِعليوِوسلم-السنةِأهناِالتمسكِمبا

 بلكتابِوالسنةِفإنِقيلِ.ِوملِيقلِأصولِالسنةِعندانِالتمسك
صولِالسنةِعندانِالتمسكِإنِأِ-رحوِللاِتعاىل–مامِأحدِملاذاِملِيقلِاإلِِ-

 بلكتابِوالسنةِ؟
َِانِعليوِالصحابةِىوِمتسكِبلكتابِِ- واجلوابِعنِذلكِأنِالتمسكِمبا

ملِخيرجواِعنِالكتابِوالسنةِِِ–رضوانِللاِعليهمِِ–والسنةِلنِالصحابةِ
َانواِمتمسكُتِبلكتابِوالسنةِعاملُتِهبماِواقفُتِعندِحدودمهاِرج اعُتِ

ىمِ–رضيِللاِعنهمِوأرضاىمِِ–لماِ،ِينطلقونِمنهماِ،ِفهمُِِتِممِ ك ِ إليهماِ،ِم ِم
صِاإلمامِأحدِخرِدقيقِخوأيضاِلمرِآالذينِنقلواِالكتابِوالسنةِملنِبعدىمِ

َِانِعليوِالصحابةِ  -رضوانِللاِعليهمِ–التمسكِمبا
 ماِىوِىذاِالمرِالدقيقِ؟ِ-
لذاِالدينِفهمِ–رضيِللاِعنهمِأمجعُتِ–ىذاِالمرِىوِأنِفهمِالصحابةِِ-

أنِنتلق ىِعنهمِفهمِالكتابِمعتربِجيبِالرجوعِإليوِوجيبِالعملِبوِوجيبِ
 والسنةِحىتِلِنضلِولِننحرفِ.
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 ؟ىِىذاِالمرِعلماِالدلي                                             لِِ-
مو ل ونمِِ﴿الدليلِعندانِنصوصَِثَتةِجداِمنِذلكِقولوِتعاىلِِ- ومالس اب ق ونمِال 

ِال يم ِر ض  ِات  ب مع وى مِإب  ح سمان  منصمار ِومال ذ ينم ر ينمِومال  ِال م هماج  ه م ِومرمض واِعمن و ِم نم ل  و ِعمن  
 قسمِالناسِإىلِقسمُتِ:ِ–عزِوجلِ–فنلحظِأنِللاِ(٢ِِ)﴾1٠٠﴿
 منِاملهاجرينِوالنصارِ.ِ–رضوانِللاِعليهمِ-الصحابةالقسمِالولِ:ِ-
الذينِجاءواِمنِبعدىمِماِىيِصفتهمِامودةِوماِىيِميزهتمِالقسمِالثاينِ:ِ-

ِ–رضيِللاِعنهمِ–أيِاتبعواِالصحابةِِ﴾ِات  ب مع وى مومال ذ ينمِِ﴿املطلوبةِقالِ
ِوملِالدينِىذاِفهمِخذواِعنهمصحابةِإبحسانِماِمعٌتِإبحسانِأيِأاتبعواِال
بلِأخذواِىذاِِفهمهمِيتجاوزونِوملِفهمهمِخيالفواِوملِفهمهمِعنِينحرف

بوِونقلوهِملنِبعدىمِفبينتِوعملواِِ–للاِعنهمِرضيِ–فهمِالصحابةِبِالدين
طةِلإلتباعِوىمِمطةِلفهمِىذاِمىمِ–للاِعنهمِرضيِ–ىذهِاليةِأنِالصحابةِ

 .ِ-للاِعنهمِوأرضاىمِرضيِ–الدينِ
ِومي مت ب ع ِ﴿-وجلِعزِ–وأيضاِقولوِ ِم نِب مع د ِمماِت مب مُت مِلمو ِال  دمىى ِالر س ولم ومممنِي شماق ق 

ِومن ص ل و ِجمهمن مِم م ن ُتمِن  ومل  و ِمماِت مومىل ى ِال م ؤ  ِسمب يل  رم عزِوجلِِ–فاِِ(3ِ)﴾11٥﴿ غمي  
ِالر س ولِمِ﴿ومممنِىناِيقولِِ– الفةِلوِوقالِخمأيِخيالفوِويكونِفِشقِِ﴾ ي شماق ق 
م ن ُتمِ﴾ِومي مت ب عِ ِ﴿ ِال م ؤ  ِسمب يل  رم رضوانِللاِعليهمِِ–أيِغَتِطريقةِالصحابةِِغمي  

بلعذابِوتوعدِبلعقوبةِفدلِىذاِعلىِِدِمعِ وِ فمنِفعلِذلكِت ِ ِ–وأرضاىمِ
                                                           

(100سورة التوبة )  (
2
 ( 

(115 سورة النساء )  (
3
 ( 

http://tanzil.net/#9:100
http://tanzil.net/#4:115


  
 

 14 

 

ومماِِ–رضيِللاِعنهمِأمجعُتِِ–وجوبِفهمِىذاِالدينِعلىِفهمِالصحابةِ
صلىِللاِ-النيبِيضاِعلىِوجوبِاتباعِفهمِالصحابةِماِجاءِفِحديثِلِأيد

َِلهاِفِالنارِحُتِقالِ:ِِ–عليوِوسلمِ )وستفًتقِأميتِإىلِثلثِوسبعُتِفرقة
فلمِِ(رسولِللاِقالِ:ِماِأانِعليوِاليومِوأصحايبِِمنِىيِايإلِواحدةِقالواِ

 بقولوِماِأانِعليوِوإمناِقالِِ–عليوِالصلةِوالسلمِِ–ِيكتف
 

النيبِِفهمواِعنِ–رضوانِللاِعليهمِِ–اليومِوأصحايبِوالصحابةِماِأانِعليوِ
ىذاِالدينِوِتلقواِعنوِىذاِالدينِِوفهمواِمرادهِِ–صلىِللاِعليوِوسلمِِ–

ِ–صلىِللاِعليوِوسلمِِ–موهِمنِالنيبِمماِفهِ–عزِوجلِِ–وفهمِمرادِللاِ
ىدوهِمنِمواقعِالتنزيلِوِالوقائعِوالحداثِوالمورِاليتَِانواِاومماِش

 ِِىذاِالدينِ–صلىِللاِعليوِوسلمِِ–شاىدوىاِوحضروىاِوفهمواِعنِالرسولِ
ِ-الصلةِوالسلم-لِعليوِحديثِالعربضِبنِساريةِوفيوِقولوِعليوِأيضاِيدِ

َِثَتة)ِفإ:ِ ماِاملخرجِايِرسولِللاِِ-ِنوِمنِيعشِمنكمِبعديِفسَتىِاختلفا
واِهباِوعضواِفاءِالراشدينِمتسكنةِاخللوس-فقطِِ-فعليكمِبسنيتِ-فقال

َِلِبدعةِضللةبدعةِِوِمورِفإنَِلِمدثةِ دثتِالوِمِمايَعليهاِبلنواجذِوإ
ِ). 

نتوِوأنِأمتوِأبنِتتمسكِبسِ–صلىِللاِعليوِوسلمِِ–ىكذاِأيمرِالنيبِ
َِانِعليوِاخلل َِانِعليوِأصحابوِتتمسكِمبا رضوانِللاِِ–فاءِالراشدينِوما

الرجوعِِأمهيةِوغَتىاِمنِالنصوصِتدلناِعلىىذهِالنصوصِِ–عليهمِأمجعُتِ



  
 

 15 

 

عظيمِعنِِأبثرِ دلةِولعليِأختمِىذهِالِ–رضوانِللاِعليهمِِ–لفهمِالصحابةِ
وعنِمجيعِصحابةِرسولِِِ-رضيِللاِعنوِِ–الصحايبِاجلليلِعبدِللاِبنِعمرِ

لِأصحابِرسولِللاِلمِمكانتهمِِ–صلىِللاِعليوِوسلمِِ–للاِ ومنزلتهمَِو
اختارىمِأنِللاِِوِ–صلىِللاِعليوِوسلمِِ–النيبِِواحبويكفيهمِشرفاِأهنمِص

 ِ-ِرضاىموأِرضيِعنهم-وأنِللاِِ–صلىِللاِعليوِوسلمِِ–ِلصحبةِنبيو
 

 ورضيِعنهمِوأرضاىم.ِ-فجزاىمِللاِخَتا
اِيقولِفِاخلوارجِالذينَِفرِوِ–رضيِللاِعنوِِ–بنِعمرِذلكِأنِعبدِللاِِِ

 وخرجواِِ–صلىِللاِعليوِوسلمِِ–ِأصحابِرسولِللاِوالذينَِفرواِأمةِممد
واِأىلِالوثنحبوىمِوغدرواِهبعليهمِبلسلحِفقتلوىمِوذ  .ِمِوتَر

اخلوارجِوالدواعشِىمِشرِاخلوارجِوىمِأخطرِمنِاخلوارجِِوىذهِىيِصفةِ
ونِأىلِالوثنِ.لونِأتسننِوطريقةِاخلوارجِيقِىمِعلىِو  ىلِاإلديانِويًَت
 
 ؟عنِاخلوارجِِ–رضيِللاِعنوِِ–اذاِيقولِابنِعمرِمِ-
ماِىمِعليوِمنِبطلِولكنِانظرواِِلقرانِعلىمنِاِيستدلونِآبايتاخلوارجِ:ِِ-
عنِالقِمزلقهمِبُتِبُتِاحنرافهمِوبُتِضللمِِوَيفِعبدِللاِبنِعمرِِِىلإ

ملوىاِإهنمِعمدواِوقصدواِآايتِنزلتِفِالكفارِفححيثِقالِفِاخلوارجِ
 .ِأىلِاإلسلمِفكفروىمِواستباحواِدمائهمِِعلى
وفِىلِالكفرِإىلِآايتِنزلتِفِأقالِابنِعمرِىمِعمدواِوقصدواَِِماِِإذا
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 .سلمِأىلِاإلِوانزلوىاِعلىفسروىاِأيِ؛فحملوىاِالكفارِ
 ؟والنتيجةِماذاِِ-
 ؟نفهمِِماذاَِفروىمِواستباحواِدمائهمِإذاِمنِىذهِالقصة-
 ذاِنستنتجِ؟اموِمنِىذاِالثرِأِ-
 ؟ِتنبطِوماذاِنسِ-
 
ِالفهمِ-عزِوجلِ-بكلِصراحةِووضوحِأنوِلِديكنناِأنِنفهمِدينِللاِِ-
 ِ–صلىِللاِعليوِوسلمِِ–نضبطِولِنفهمِسنةِرسولِللاِاملِوِالفهمصحيحِال

غيِالتقدمِبفِفهمِىذاِالدينِولِينِمامِالمانإلِعنِطريقِالصحابةِفهمِص
 ِ.ِفهومهمِولِجيوزِاخلروجِعنِطريقتهمِعلى

أصولِالتفسَتِِفرسالتوِِفِ-رحوِللاِتعاىلِِ-قالِشيخِاإلسلمِابنِتيميةِ
"ِفإنِاخلروجِعنِىدىِالصحابةِخطأِبلِبدعةِِ:ِاملشهورةِبملقدمةِيقول

َِماِقالِأِوضللِواحنرافِ"  .ِ-رحوِللاِتعاىلِِ-و

همِالصحابةِمعتربِجيبِأنِنرجعِإليوِوجيبِأنِنلتزمِبوِوجيبِأنِنتقيدِبوِفف
عاتَِلهاِتزعمِأهناِامجندِاجلِ-بركِللاِفيكمِِ-واينِلذلكِإخ؛ِوأنِهنتمِ

 .ِالمةعلىِالكتابِوالسنةِلكنِلِجترؤِأنِتقولِعلىِفهمِسلفِ
 ؟ِاذا                                   ملِ-
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َِانِعليوِالصحابةِوتبلهناِلوِقالتِذلكِلكانِحالمِ-  ملنُِِتخمالفِملا
َِانِعليوِصحابةِرسولِللاِ أقوالمِوأفعالمِِفينظرِ ِ-أهنمِخمالفونِملا

 ِ-صلىِللاِعليوِوسلمِ
 فهمِالسلفِىوِالضابطِِمانِ،للذلكِفهمِالسلفَِماِسبقِصمامِا

 
 

ِبُتِالقِوالباطلِفهمِالسلفِىوِسبيلِالنجاةِ،ِقِ رِمفِ مِموالفيصلِوالِ 
وِِو  ِ-رضوانِللاِعليهمِأمجعُتِِ- ِتباعوإوىوِالطريقِالذىِأمرانِبسلَو

َلمةِِِ-رحوِللاِتعاىلِِ-دِلذلكَِانتِىذهِالكلمةِمنِاإلمامِأح
 .ِِةِموفقةِلفهمِىذاِالدينَِتابِوسنةميعظ

 لناِلِحجةِعليناِِأنِينفعناِمباِمسعناِوأنِيكونِحجةِ-عزِوجلِِ-أسألِللاِ

 توقفِاآلنِملناسبةِدورةِاملغربِ.نِو

ِاملغربِمعِالشيخِعبيدملناسبةِدورةِعنِالدرسِنِآلإذاِبركِللاِفيكمِنتوقفِا
 .ِ-تعاىلِ حفظوِللاِِ-اجلابريِ

والمدِِربِِوصلىِللاِوسلمِعلىِنبيناِممدِوعلىِآلوِوصحبوِأمجعُت
 العاملُتِ.
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