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فقد توقفنا ف شرح أصول الس ن ة إلمام أهل الس ن ة , 
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بياٌن ملا يتعلق بقتال اخلوارج والب غاة والصائل  -رمحه هللا تعاىل-ذا النص من اإلمام أمحد ه
 ؛ والصائل هو الشخص الذي يتهجم عليك ويندفع لخذ مالك أو لقتلك أو حنو ذلك .

فر املسلمني من عٌة ضالة يم ؛ أن اخلوارج م بتد   والفرق بني اخلوارج وبني الب غاة رونَ 
ر ويستحلون دمائهم , وأما الب غاة فقوٌم من املسلمني عندهم ش بهة يظنون أصحاب الكبائ

ل.  أن لم حًقا ف أمر  ما ل عن بدعة  ولكن عن ش بهة  , فاخلوارج أصحاب بدع  وض ل 

؛ اللصوص يعين من امل جرمني الذين :  -رمحه هللا تعاىل-قال اإلمام أمحد 
 اخلفا  والبعد عن راال المن للهجوم عل  النا  إما لخذ مالم وإما يتحينون الفرص ف

 . -نسأل هللا السلمة والعافية-لإلعتدا  عليهم بقتلهم أو ابإلعتدا  عل  أعراضهم , 

فر مرتكب قال :   ؛ اخلوارج الذين ي كف رون النا  ويمرونَ 
فر ما سيأيت  الكبية ويمرونَ  م ومن يتبعه من احملكومني , قتالم مبعىن دفعهمَ  إن -الَا

 , اائٌز: يعين مشروًعا , قال:-شا  هللا 
 إذا عرضوا ؛قتالم مىت ؟   -
 إذا عرضوا للرال ما معىن إذا عرضوا ؟  -

                                                           

 في نسخة : يًْجِهيز   (1) 
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 موا عل  الواحد ف نفسه وماله فله أن ي قاتل عن نفسه وماله  مبعىن إذا هتج   -
 ل ؟                              دليما ال -

فقال : أرأيت إن أراد راٌل  -صل  هللا عليه وسلم-الدليل : )أن راًل سأل النيب - 
أخذ مايل , قال: ل ت عط ه , قال: فإن قاتلين , قال: قاتله ,قال: فإن قتلين ,قال: 

صل  -لنيب فأنت شهيد , قال: فإن قتلته , قال: ف النار( , وأيًضا ما اا  عن ا
 أهل ه   د ونم  ق ت لم  , وممن   شهيدٌ  فهو مال ه   د ونم  ق ت لم  ممن  )أنه قال :  -هللا عليه وسلم

فهذه الحاديث واضحٌة اًدا ف الد للة  ( شهيدٌ  فهوم  دين ه دونم  أو دمم ه د ونم  أو
ره اإلمام أمحد  عل  ما انوا  -رمحه هللا تعاىل-َذ , فإًذا إذا عرضوا للرال سواٌ َ 

انوا لصوًصا إذا عرضوا للرال هتج موا عليه أوقفوه  انوا خوارًاا أوَ  ب غاًة أوَ 
ليعتدوا عل  نفسه أو عل  ماله أو عل  أهله فله أن يقاتلهم وأن يدفع عن نفسه 

ذا إذا أرادوا التهج م عل  أهله ف يجب عليه أن يدفع عنهم عل  حسب ما َو
 يستطيع .

؛ يعين حياول ف دفع شر هؤل  بكل "" قال اإلمام أمحد : 
 .ه ولكن هناك قاعدة ف هذا الدفع سبيل  يقدر علي

 ؟  ما هي هذه القاعدة -
 قل فإن اندفعوا فالمد لل , فإن مل القاعدة هي أنه يدفعهم ابلسهل يعين فيدفعهم ابل -
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ان دفعهم ل  يندفعوا انتقل لمر  أَثر وأشد ف دفعهم إىل أن يصل إىل مرحلة القتل فإنَ 

ما قال أهل العلم  ئل إل بقتلهم فله أن يقتلهم لكن ل يبتدحيص    ابلقتلَ 
أن يطلق مثًل  ما سيأيت إن شا  هللا وإمنا يبتدئ مبا يدفعهم من السهلَ   رصاًصا ف َو

أن مثًل يرميهم أبمر  فيهربوا, فدفعهم يكون ابلسهل فإذا دفعهم ابلسهل فول وا  الوا  ,َ 
وه , إذا فارقوه يعين ذهبوا عنه هاربني قال لك اإلمام أمحد :  يعين تَر

ري ورا هم لي مسكهم وإمنا يدفعهم ؛ليس له أن يذهب ورا هم وجي
 ابليت هي أحسن فإن اندفعوا فالمد لل فإن مل يندفعوا سيأيت هذا. 

يعين ليس للرال ف خاصة نفسه أما ولة المر وراال المن فهؤل  قال : 
لم  اإلمام أمحد ف ال  رال الذي يدفع شر هؤل  عن نفسه ي طاردون هؤل  وإمناَ 

 يعين يذهب ورا هم وأن يبحث عنهمقال:  
؛يعين هذا من خصوص ولة المر  

إن اعتدوا عل   -عز وال-ا عليهم شرع هللا هم الذين يبحثون ويطلبون هؤل  ليقيمو 
 املسلمني

 ملاذا ليس لحد من النا  أن يفعل ذلك ؟  -
لن الس ن ة اا ت مبشروعية أن يدفع اإلنسان عن نفسه شرهم ومل أتت  الس ن ة  -

ذا ما اا  عن علي   ف مثل  -رضي هللا عنه-مبطاردهتم ول مبلحقتهم إل لولة المر َو
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ما سيأيت إن شا  هللاهذا المر   أهنم ل ي طاردوا وأنه ل ي قتل ارحيهمَ 

ولة , اإلمام يعين اخلليفة العام, أو  فقال :  
ان اخلليفة العام مواود وأما مثل املسلمني يعين أ   مراؤه والكام الذين ي عي نهم وهذا إذاَ 

م هو ف منزلة اخلليفة لؤل  الرعية فيأخذ حكم اخلليفة  هذه الايم فإنه لكل دولة  حَا
 .ابلنسبة لرعيته , فليس لحد  من النا  أن يطلبهم 

 ملاذا إل اإلمام ؟  -

 لألدلة الشرعية الواردة ف ذلك.

اك عدٌد أَثر وقد لنه لو ذهب ورا هم فإنه ي عر ض نفسه للبل  فقد يكون هن
 تكون الفرصة ف ابتعاده عن مكانه أَثر لإلعتدا  عليه .

م يعين ف املكان الذي هتج  قال اإلمام أمحد : 
عليه هذا العدو يدفع عن نفسه ملا ورد من الدلة الشرعية ف اإلذن وجتويز دفع شر 

 هؤل  .
؛ لنه اا ت الحاديث أبن يقاتله أبن قال اإلمام أمحد : 

يدافعه ل أن يقتله مباشرًة , فلذلك اإلمام أمحد يقول وينوي جبهده أن ل يقتل أحدا 
ا التق  )إذقال :  -صل  هللا عليه وسلم-ولذلك اا  أيضاً ف الديث أن النيب 

 هما فالقاتل واملقتول ف النار , فقالوا اي رسول هللا هذا القاتل فما ابل ياملسلمان بسيف
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ما قال  َان حريصاً عل  قتل أخيه(-صل  هللا عليه وسلم -املقتول ؟ فقال:  عليه -أوَ 
 -الصلة والسلم

ن لذلك اإلمام أمحد يقول :   و فه يضربه ف أمَا يعين ُي 
أن مثًل يرمي عليه عل  راليه أو عل  يده أو عل  مثًل جبواره ليفر ويهرب  غي قاتلةَ 

ان لزال متهجًما عليه فله أن  ذاك الباغي أو اخلاراي , فإن فر  فالمد لل وإن استمر َو
ما سبق ينوي جب  هده أن ل يقتل أحدا .يدفعه إىل أن يصل إىل مرحلة القتل ولكن هذاَ 

؛ أي ساعة القتال  , قال : 
رٌم أبذيته للمسلمني وإن ق تل هذا ف تلك الال أي الذي يدفع  لنه ظاملٌ متعد  ُم 

وإن ق تل هذا ف تلك الال  -صل  هللا عليه وسلم-من الرسول عن نفسه إذًًن واوازًا 
صل  -وهو يدفع عن نفسه وماله راوت له الشهادة ؛ يعين ي را  أن يكون شهيًدا لقوله 

  أو دمم ه د ونم  أو أهل ه   د ونم  ق ت لم  , وممن   شهيدٌ  فهو مال ه   د ونم  ق ت لم  ممن  ) -هللا عليه وسلم
 .فيكم ولكن أتملوا ابرك هللا  ( 2)( شهيدٌ  فهوم  دين ه دونم 

اإلمام أمحد يقول : راوت له الشهادة ؛ يعين ل جنزم وسيأيت هذا إن شا  هللا ل جنزم له 
ابلشهادة ولكن نراوا له الشهادة لنه ق تل عل  تلك الال ق تل وهو يدفع عن نفسه أو 

دينه وهذا أيًضا ي علمنا خطأ ما يقع فيه بعض النا  أهنم حيكمون عل    ماله أو عرضه أو
 َل من ق تل أبنه شهيد أو حيكمون عل  بعض النا  أبنه شهيد ؛ الشهيد فلن , الشهيد 
                                                           

4772حديث رقم  ( قتال اللصوص كتاب السنة باب في) أبي داوود سنن   (
2
 ( 
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 فلن وهذا خطأ 

 اذا ؟                                  مل -

بذلك وحنن ل نعلم فهذا لننا لو قلنا فلن شهيد معناه من أهل اجلنة وازمنا له - 
:  -رمحه هللا تعاىل-عند هللا, هو الذي يعلم أمره وحاله لذلك يقول اإلمام أمحد 

 راوت له الشهادة وهذه من دقائق فقه اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل .

ما اا  ف الحاديث ؛يعين مثل ما سبق من قول النيب   -صل  هللا عليه وسلم-قال :َ 
 أو دمم ه د ونم  أو أهل ه   د ونم  ق ت لم  , وممن   شهيدٌ  فهو مال ه   د ونم  ق ت لم  ممن  )

 ( شهيدٌ  فهوم  دين ه دونم 
ومجيع اآلثر ف هذا إمنا أمر بقتاله ؛ يعين مجيع الحاديث ف هذا أي ف هذه  : قال

أن -صل  هللا عليه وسلم -القضية أو ف هذه املسألة إمنا أمر النيب   بقتاله ومل أيمر بقتلهَ 
 :قائًل يقول 

 ؟ ملاذا ل نقتله مباشرًة  -
 ؟ عه عن نفسك يعين مع حرصك عل  أل تقتله ملاذا اي إمام أمحد تقول أنك تدف-

يعين الحاديث اليت وردت ف هذه املسائل إمنا قال لنا اإلمام أمحد: إن 
ثنني ومثل ؛ والقتال امل دافعة بني ال  -صل  هللا عليه وسلم-أمر 

 شخٌص بني يديه وهو ي صلي فله أن يدفعه فإن أىب فليقاتله ؛ هذا أيًضا اإلنسان إذا مر  
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ليس , "فليقاتله "يعين فليضاربه يعين يدفعه حىت يندفع شره فكذلك الحاديث اليت فيها 

 "فليقتله "فيها 
يعين ول جيهزه :  ولذلك قال 

 . إن سقط ارحًيا ومل ميت 
 هل له أن أييتم إليه ويقتله ؟  -
ما اا  عن   قال لك اإلمام أمحد : ل ليس لك أن تتبعهم وليس لك أن تقتل ارحيهمَ 

 ف شأن من خرج عليه  -ي هللا عنهرض-علي 
رح قال   إن سقط من دابته أو سيارته ومل جي  يعينَ 

  . لكن سقط ومل يستطع ال راك وهو حي
 هل تذهب تقتله ؟  -

 ه من سلح وت سل مه لولة المر اجلواب ل ولكن أتخذ ما عند
قال :  

  هللا ليحكم فيه
ما سبق ؛أننا لو تيسر للواحد منا أن مي سك أحد هؤل  اخلوارج أن يقبض عليه أو  املعىنَ 

له وليس له أن يضربه وإمنا ي قيده أسيًا وي سلمه مي سك أحد اللصوص فليس له أن يقت
 .لولة المر 

 ؟  اذا                                    مل -
 .ليحكم فيه ولة المر مبا ي ناسبه ومبا يستحقه  -
 اذا ؟                    مل -
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ي سجن في غر ب و  ,حاله هل هو ممن فقط أخاف النا   هذا الرال حيتاج لنظر  ف لن-

 .وي نف  من الرض 
 هل هو ممن سرق ؟  -
 . فت قطع يده وراله من خلف   -
 ؟  هل هو ممن قتل  -
 . الحوال امل ختلفة  في قتل وي صلب وحنو ذلك من -
 هل هو خاراي ؟ -
 ؟ لهل هو متأو    -
 .هل هو يعين له حالٌة خاصة  -

رعي فيحكم حباله مبا ي ناسبه إذ فهذه المور ينظر فيها ويل المر عن طريق القاضي الش
قد يكون هذا الصائل ُمنوًًن فتظن أنه عاقًل ويثبت للقاضي الشرعي أنه ُمنون غي 

ما هو معلوم عن بعض أحوال هؤل  في نظر ف أمره لذلك ليس لك أن ُت سكه  م كلفَ 
اخلوارج أسيًا مث تقتله وتقول هذا أراد أن يقتلين فلي أن أقتله , أو أن هذا خاراي و 

 ي قتلون نقول لك : ل , هذا لويل المر هو الذي ينظر ف هذه املسألة .
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وهي املهمة واخلطية وهي أن من ق تل دون ماله أو نفسه أو دينه فهو 
ما قال  ما فَ   "ابن املنذر" شهيد هذه الحاديثَ   -رمحه هللا تعاىل-لم اإلمام أمحد َو

  هاهنا إمنا ملها ف دفع اخلاراي أو الصائل أو اللص والباغي عليك , طيب
م الشرعي وأراد أن أيخذ مالك أو أن يضرب ظهرك   لو اا ك الَا

 هل تقاتله ؟ -
 رب عليه قال لك اإلمام ابن املنذر : ابإلمجاع أن ويل المر ل ي قاتل ول ي دافع وإمنا ي ص 

 ل ؟                             ما الدلي -
أطع اإلمام ) :  -صل  هللا عليه وسلم-الدليل حديث ح ذيفة ف مسلم وفيه قول النيب -

, وأيًضا  "دافعه"  -صل  هللا عليه وسلم-فلم يقل النيب وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ( 
لة اإلمام فبعض النا  يقول أًن َما سبق وقع اإلمجاع حكاه ابن املنذر عل  عدم م قات

 أو دمم ه د ونم  أو أهل ه   د ونم  ق ت لم  , وممن   شهيدٌ  فهو مال ه   د ونم  ق ت لم  ممن  )أ قاتل اإلمام لنه من 
له ل أخطأت لن الحاديث فأًن أ قاتله دون هذه المور نقول  ( شهيدٌ  فهوم  دين ه دونم 

لصرب عل  اور والدلة واإلمجاع دلت عل  عدم مشروعية مقاتلة اإلمام وأيًضا أحاديث ا
لها تفيد ف هذه املسألة فافهموا ابرك هللا  م الشرعي وظلمه وعدم اخلروج عليهَ  الَا

 ا .فيكم هذه القضية فإهنا خطيٌة ادً 
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ر وحنن ف أحداث ليبيا وغيها من بلد املسلمني  فالشي  ابلشي  ي َذ
 ابلقتال وهذا وهللا الذي ل إله إل هو نيبيفإن بعض النا  قد نسب إيل  أنين أفتيت اللي

وهللا الذي رفع السموات السبع وهللا الذي خلق الراضني ومن فيهن وهللا مل أفت  به ف 
يوم  من الدهر بل أًن حبمد هللا عل  فتوى شيخنا اإلمام اجملاهد ربيع بن هادي املدخلي أن 

نت  أفيت هؤ  نت أ فتيهم السلفيني ل ُيوضون ف هذا القتال َو ل  اإلخوة الليبيني وغيهمَ 
مبا قال اإلمام ربيع , فإذا سألوين أقول لم عيٌب عليكم أن تسألوين وفتوى الربيع معلومة 
وأيًضا علما  الكبار متوافرون شيخ صاحل الفوزان , شيخ صاحل اللحيدان , شيخ عبد 

ر متوافرون متواادون العزيز آل الشيخ شيخ ربيع املدخلي وغيهم من العلما  الكبا
لم اإلمام ربيع املدخلي  فهؤل  الذين هم ي راع إليهم ف هذه املسائل ولكين أنقل لكمَ 

تنة وإمنا المر يتعلق بولة المر هم فحفظه هللا تعاىل " ل يدخل السلفيون ف هذه ال
ًرا جلميع الذين يدفعون هؤل  اخلوارج وغيهم "وحبمد هللا تعاىل أقول هذا المر م َذ

 إخواين السلفيني أل ُيوضوا ف هذه الفنت وأن ل يتأثروا بفتوى من أفتاهم ف ذلك وأن ل 
ينسبوا إيل  هذه الفتوى الظاملة اجلائرة املنسوبة إيل  أنين أفتيت جبواز القتال واخلروج 

لك من العلما  للسلفيني ف الفتنة الاصلة ف ليبيا ,ووهللا إين بريٌ  منها وأما من أفىت بذ
فكٌل يتحمل فتواه ولكن أًن بفضل هللا عز وال أقولا وأعلنها صرحية أين مل أفت  هبذا 

لزلت طالباً للعلم و وأًن طالب علم  -عز وال-يوًما من الدهر بل من عاديت بفضل هللا 
ها للعلما  الكبار واراع إىل قولم امن عاديت حبمد هللا تعاىل أن املسائل الكبار   وآخذ تَر
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ما هي عادة السلف وعل  هذا راب   ر أخي الشيخ ممد بقولمَ  ين علماؤًن وأخص ابلَذ

ن خلف العلما  ول تكن َان دائما يقول :   -حفظه هللا تعاىل-ابزمول  " اي أمحدَ 
شني , فإن تقدمت عليهم مساواًي لم ول متقدًما عليهم , احذر من هذا املسلك فإنه مم 

نت خ   هتتدي " -تعاىل–لفهم فإنك إبذن هللا فإنك تزل , وإنَ 

أًن أسي,وأ ذَ ر ف هذا املقام مما يتعلق  -عز وال-فإًذا عل  هذا املنهج بفضل هللا 
ذا ف الفنت اليت  رَ  َ ر أيًضا مبسألة أخرى فالشي  ابلشي  ي َذ ابلقتال , ول مانع أن أ ذ

نت  من سنوات قر  ابة العشر سنني أو أَثر بقليل وقعت ف أمريكا فإنين حبمد هللا تعاىلَ 
 ايبهم ف أ در   إخواننا ف أمريكا عرب الاتف أ درسهم الصلة , الطهارة ,العقيدة أ  

املسائل املتعلقة هبذه المور فإذا اا ت مسائل متعلقة ابلفنت اليت بينهم أقول لم : 
يهم من أهل سأسأل أهل العلم وأرد لكم فأسأل الشيخ ربيع أو أسأل الشيخ ممد أو غ

لهم , وأما من نمسب إيل  أنين تدخلت   العلم مث أنقل لم فتوى العلما  ول أتدخل ف مشَا
ان تدخلي سبًبا للفنت بينهم وطرد بعض الئمة والدخول ف املسااد  لهم َو ف مشَا

ذٌب علي  فأًن مل أقل هبذا المر ومل أ   ل والفنت اليتابلسلح فهذا وهللاَ   فتهم ف املشَا
ر وأعلم أحدمها " علي  رب هذه الكذابت رالن ف ما أًن اَذ بينهم ,والذي توىلَ 

ذاب علي  وهللا حسيبهم دم  َ ر ابلنسبة , يفيس" واآلخر "طاهر وايد" فإهنما قدَ  وأعيد وأذ
 قويل سابًقا للفتوى اجلائرة ل أعين فتوى من أفىت من أهل العلم أبن فتواهم فتوى اائرة 
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تحملون فتواهم وإمنا الظلم واجلمور ف نسبة هذه الفتوى إيل  أًن فأًن مل أقل ظاملة قلت هم ي

ون بعض العلما  قال هبا هو أدرى مبا يقول وعنده أدلته  ل أعين أن فتوى و هذا المر ,َ 
أي الفتوى "تلك الظاملة اجلائرة "ذاك العامل ظاملة اائرة ل أبًدا فأًن مرادي ف قويل سابًقا 

 يل  أًن من حيث أًن أمحد ابزمول فأًن لست ممن أفىت بذلك .املنسوبة إ

نعم فإًذا ابرك هللا فيكم أعود مرة أخرى لإلخوة المريكان عندي شهادة اإلخوة  
المريكان ازاهم هللا خيا حصل بيين وبينهم اتصال وشهدوا يل أبين مل أتدخل ف تلك 

سجد ابلسلح ليس يل علقة الفنت بل املشكلة اليت حصلت وأن بعضهم دخل ف امل
 نقل فيها فتوى لعامل ,بل وعندي صوتية بيين وبني الخوة المريكان ازاهم أأصًل فيها ومل 

لم اإلمام ربيع مث  هللا خيا أرسلوها إيل  وف هذه الصوتية سألوين عن مسألة فنقلت لمَ 
- عز وال-بفضل هللا سألوين مرة أخرى فقلت لم ل أًن أسأل الربيع وآتيكم ابلفتوى ف

ل ,وأخوًن الفاضل "داؤود أديب"  عنده اخلرب -ازاه هللا خيًا -مل أدخل ف تلك املشَا
 .يعين اخلرب اليقني ف هذه املسائل فهو ممن حضرها وممن شهد عليها 

رها تربئًة لنفسي من الظلم اجلائر الذي أ لق يب في د ع  أبين  فت ان  وهذه المور أًن أَذ
نت إل خلف وي   د ع  أبين  متعجل متسرع ل وهللا الذي ل إله إل هو منذ أن نشأت ماَ 

العلما  وأًن أحتدى وأًن أحتدى من هذا املنرب أي شخص أن أيتيين , بثلث مسائل أنين 
 تسرعت فيها وتقدمت فيها عل  العلما  بل مبسألة  واحدة أنين تقدمت فيها عل  العلما  
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ية النفس فل وهللا ما أًن إل طالب علم ولكين أقول هذا من ول أقول هذا من  ابب تَز

لم  ابب الدفاع عن النفس ,أما أن تقول فلن متعجل فلن متسرع فلن فت ان فهذاَ 
ل واحد أييت هبذه الت هم  ر أان يعين مثًل أًن  أعطين الدلة قل أنت فت  ,سهل ممكنَ  َذ

قلت:  , قال: طعنت ف  فلن ف البراي  طيب,تطعن  يعين ؛أحدهم قال:أنت لكم مثال
 ول أًن ابزمول الذي طعنت فيه؟طيب فلن طعن فيه فلن وفلن ليش تق

 أبمثلة ويعين أمور ت بني الق . ينا تالكلم العام سهل  فإذا
إًذا نعود ابرك هللا فيكم لصل القضية وهي قضية  اخلوارج وقتالم وأصل القضية أيًضا 

ا برا يت من فتوى المريكان ابلدخول ف الفنت فتوى الليبيني  ابلقتال وأيضً برا يت من 
 . نعم فلست وهللا ممن يدخل الفنت,

 :-رمحه هللا تعاىل-مث قال اإلمام أمحد 

 

 اذا ؟                     مل َما سبق ل نشهد  لحد  ابجلنة- 
عز -لننا لو شهدًن له ابجلنة فمعناه أننا علمنا الغيب وهذا أمر ل يعلمه إل هللا - 

 .-وال
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ديث أن راًل  قاتل مع الصحابة وأبل  بلً  حسًنا فقتل من العدو مث قال اا  ف ال
إنه ف النار فوادوه أنه ف آخر أمره مل ا ا رح محل  -صل  هللا عليه وسلم -الرسول 

عل  راًل فقالوا شهيد فقال  نفسه عل  السلح فقتل نفسه, وأيًضا أثىن مرًة الصحابة  
َل إن الشملة اليت غل ها لتلتهب عليه ًنراً؛ مشلة: قطعة   :-صل  هللا عليه وسلم-النيب 

من القماش اليت غل ها أي اليت أخذها من الغنيمة بغي حق, لتلتهب عليه ًنرًا فإًذا ل 
نشهد عل  أحد  من أهل القبلة بعمل  يعمله جبنة  ول ًنر , أيًضا ف الديث ؛الثلثة  

ومعلم للقرآن واآلخر ُماهد ف  ئالقيامة أحدهم قار  الذين أول من ت سع ر هبم النار يوم
ثة  نفق ماله ف سبيل هللا , النا  ف الدنيا أثنت عليهم فهؤل  أول ثلسبيل هللا والثالث م  

 .تسعر هبم النار يوم القيامة 
 فيما  يقول له هللا, ؟وللعامل فيما قرأت وفيما تعلمت ئفجا  ف الديث أنه ي قال للقار 

 يما تعلمت فيقول: لل عز وال ايرب قرأت فيك وتعلمت فيك أي لك فيقول قرأت وف
ذبت:هللا  ؛ يعين رايً  ف الدنيا فقد قيل ئبل تعلمت ليقال قار  :َذبت وتقول امللئكةَ 

عز -ؤت  ابجملاهد فيقول هللا وهذا عامل خذوه إىل النار وي   ئالنا  مدحوك  وقالوا هذا قار 
َذبت   :َذبت وتقول امللئكة  :,فيقول هللا قاتلت فيك اي هللافيما قاتلت فيقول  -وال

بل قاتلت ليقول شجاع أي ف الدنيا فقد قيل خذوه إىل النار ,وي ؤت  ابمل نفق يقول اي هللا 
رمي  أنفقت فيك فيقول هللا :َذبت وتقول امللئكة :َذبت بل أنفقت ليقال م نفق َو

 أثىن عليه النا  خذوه إىل النار, فإًذا هؤل  أول خذوه إىل النار وقد قيل يعين ف الدنيا 
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ما اا  ف الديث عن النيب  -صل  هللا عليه وسلم -ثلثة ت سع ر هبم النار يوم القيامة,َ 

فيما معناه فإًذا ل نشهد عل  أحًدا من أهل اجلنة بعمل  يعمله جبنة  ل تقول وهللا فلن من 
ان قبلنا أحدمها أهل اجلنة ول تقول فلن من أهل النار , اا  ف الديث أن رالني ممنَ 

صاحل واآلخر صاحب معصية, فكان الصاحل مير عل  صاحب املعصية وينصحه فل 
يستجيب له صاحب املعصية, مث ف مرة  من املرات مر  عليه وقال له صاحب الطاعة قال 

لذي يتأىل من ذا من ذا ا: -عز وال-لصاحب املعصية وهللا ل يغفر هللا لك, فقال هللا 
 .الذي حيلف من ذا الذي يتأىل علي  قد غفرت له وأحبطت عملك

صل  هللا عليه  -فإًذا ل جيوز لنا أن نشهد لحد  بنار ,وأيًضا ف الديث عن الرسول 
)إن الرال ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يظهر للنا  حىت مايكون بينه وبينه إل  -وسلم

 ليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, وإن الرال ذراع حىت يدخلها فيسبق ع
ذراع حىت يدخلها إل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للنا  حىت مايكون بينه وبينه 

 (.فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها

ان السلف ُيافون عل  أنفسهم ول يغرتون بطاعتهم ول ينظر أحدهم اىل نفسه  لذلكَ 
تم لم ابلصالات فكانوا دائًما ُيافون أ امل بل ُيافون أل تقبل أعمالم وُيافون أل ُي  نهَ 

ما وصفهم هللا -عز وال-من هللا  ت ونم مما آتموا و ق  ل وب  ه م  ﴿: -عز وال-,َ   ومال ذ ينم ي  ؤ 
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ع ونم  لمٌة أمن  ه م  إ ىلمٰ رمهب   م  رماا    . ( 3)﴾وما 

عصية زًن وسرقة املهل هؤل  هم أصحاب  -هللا عليه وسلم صل  -سألت عائشة النيب 
ما  وحنو ذلك فقال :ل ُيافون هم يعين أهل الطاعة, ولكن ُيافون أل ت قبل أعمالم, أوَ 

 . -صل  هللا عليه وسلم -اا  عنه 
فإًذا ينبغي أن حنذر من هذا المر أن ل حنكم لحد  جبنة  ول ًنر نعم نراوا للصاحل وخناف 

ليه, فإذا مات صاحب الطاعة نقول فلن إن شا  هللا نراوا له أن يكون من أهل اجلنة ع
 ل جنزم هو من أهل اجلنة."نراوا" 

وإن مات صاحب املعصية ل نقول هو من أهل النار هو فاسق فاار مايدريك لعل هللا 
ين إسرائيل مر ت ف امرأة  زانية من ب -صل  هللا عليه وسلم -غفر له, أما مسعنا قول النيب 

لب  يلهث عطشان فرمحته فنزعت خ ف ها فسقته من املا  فغفر هللا لا, فما ي دريك  عل َ 
 أن هللا عز وال قد غفر لصاحب هذه املعصية فتقول هو ف النار ل, ل جيوز لك أن 

  جتزم أبنه ف النار ولكن من مات عل  معصية , فإًن خناف عليه من النار, فنراوا للمحسن
سلف رضوان هللا الوخناف عل  املسي  من ذنبه ونراوا له رمحة هللا هكذا هو دأب 

 الدلة الشرعية.عليه عليهم عل  ما دلت 

فاملهم أننا لجنزم لحد  جبنة  ول ًنر ونراوا للصاحل اجلنة ونراوا للمسي  وخنش  وخناف  
 .-عز وال-له رمحة هللا  عل  املسي  من ذنبه ونراوا له الرمحة أيًضا, امل سي  نراوا

                                                           
[60] المؤمنون :   (

3
 ( 
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مث قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل: 

 

 ؟ ل                   ما الدلي- 
ره -   -رمحه هللا تعاىل-ا اإلمام أمحد عل  هذه املسألة اليت َذ

 الدليل عل  هذه املسألة ؟ ما -
رها اإلمام أمحد  -  ؟ -رمحه هللا تعاىل-أو ما املراد هبذه املسألة اليت َذ

د فاع ل ه ابلنار, اا  يقول لو أن العبد أذنب ذنًبا وهذا الذنب اا  الدليل عل  ت مو ع  
 . مثل السرقة أو الزًن أو حنو ذلك الدليل عل  ت مو ع د فاع ل ه ابلنار مثل شرب اخلمر

لكنه اتب ومل ي صر عل  ذنبه , فإن هللا يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو  
رمف وا عم  ﴿: -عز وال-عن السيئات لعموم قوله  ه م  ق ل  ايم ع بماد يم ال ذ ينم أمس   لمٰ  أمنف س 

  : -عز وال-وعموم قوله  ( 4)﴾لم ت مق نمط وا م ن ر مح مة  اَّلل   إ ن  اَّلل م ي مغ ف ر  الذ ن وبم مجم يًعا 
رمكم ب ه  ومي مغ ف ر  مما د ونم ذٰمل كم ل ممن يمشما    ﴿ عز -وقوله  ( 5)﴾إ ن  اَّلل م لم ي مغ ف ر  أمن ي ش 

تمدمىٰ ومإ ين   لمغمف  ﴿: -وال ًا مث   اه  بم ومآممنم ومعمم لم صمال  وغي ذلك من ,( 6)﴾اٌر ل  ممن اتم
 الدلة .

                                                           

[53] الزمر: (
4
 (  

[48]النساء:  (
5
 ( 

[82]طه:  (
6
 ( 
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وهذا فيه رًدا عل  اخلوارج الذين ي كف رون ابلذنوب, فمن لقي هللا بذنب  اتب منه فإن هللا 

تابه أنه يقبل التوبة  -تعاىل–يقبل التوبة عن عباده فإنه  -تعاىل–  َما أخرب عن نفسه فَ 
بمةم عمن  ع بماد ه  ومي مع ف و عمن  الس ي  ئمات  ﴿: -عز وال-وهو ف قوله  ومه وم ال ذ ي ي مق بمل  الت  و 

 -عز وال-ويعلم ماتفعلون, وأيًضا ف سورة "آل عمران" فإن هللا  ( 7)﴾ومي مع لمم  مما ت مف عمل ونم 
ر من صفات املؤمنني الذين إذا ظلموا أنفسهم أو فعلوا فاحش ًة يعين الذين إذا قد َذ
روا هللا فاستغفروا لذنوهبم, فإن هللا  يغفر  -عز وال-ظلموا أنفسهم أو فعلوا فاحشًة َذ

ر وا اَّلل م  ﴿لم وذلك ف قوله عز وال  شمًة أمو  ظملمم وا أمنف سمه م  ذمَم  ومال ذ ينم إ ذما ف معمل وا فماح 
ت مغ فمر وا ل ذ ن وهب  م  ومممن ي مغ ف ر  الذ   ر وا عملمٰ  مما ف معمل وا ومه م  ي مع لمم ونم فماس   - 8)﴾ن وبم إ ل  اَّلل   ومملم  ي ص 

 ؟ ماازاؤهم -
من  همار  خمال د ينم ف يهما ﴿قال هللا:  أ ولٰمئ كم امزماؤ ه م م غ ف رمٌة م  ن ر هب   م  ومامن اٌت جتم ر ي م ن حتم ت هما ال 

ر  ال عمام ل نيم   .( 9)﴾ومن ع مم أما 

-رمحه هللا تعاىل-مث قال اإلمام أمحد 

 

                                                           
[25]الشورى:   (

7
 ( 

[135]آل عمران:  (
8
 ( 

[136] آل عمران :  (
9
 ( 
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فيما سبق ول نشهد عل  أحد من أهل القبلة بعمل  جبنة  ول ًنر يعين 
العشرة املبشرين  -صل  هللا عليه وسلم -اإلمام أمحد؛ إل من شهد لم النيب  بذلكَ 

عائشة رضي هللا عنها ويعين من بشرهم النيب  ورقة بن نوفل, َو صل  هللا عليه -ابجلنة,َو
سني سيدا شباب أهل اجلنة وفاطمة من سيدات اجلنة من آل بيته ؛ السن وال   -وسلم

بذلك نشهد له , لنه صل  هللا عليه وسلم  -صل  هللا عليه وسلم-فمن شهد لم النيب 
 وحي إليه هذا المر .أ  

بائر الذنوب عند أهل  فيمن لقي هللا عز وال بذنب  جتب له به النار ؛َ 
رها اإلمام أمحد ب لا التوبة , أالعلم جتم   فقد ورد فيها  -رمحه هللا تعاىل-ما املسألة اليت َذ

ملا –عليه الصلة والسلم -وهو قول ه  -صل  هللا عليه وسلم-دليٌل صحيٌح عن النيب 
)فمن وىف منكم ذلك فأاره عل  هللا ومن أصاب شيًئا من ذلك ابيعه الصحابة وفيه : 

ف ارته أصاب من ذلك شيًئا فسرته هللا عليه فأمره إىل هللا  ومن ,فعوقب به ف الدنيا فهوَ 
ره إن شا  عف  عنه وإن شا  عاقبه (  أخراه البخاري ومسلم, فهذا واضٌح اًدا فيما َذ

 . -رمحه هللا تعاىل-اإلمام أمحد 

؛ يعين شمر ب  -عز وال -؛ أي لقي هللا فقوله 
 لذلك الذنب ,َما اا  اخلمر فأ قيم عليه حد شارب اخلمر مثًل, فإقامة الد 
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فاراٌت( ف اخلرب عن رسول هللا وف الديث الخر  ما قال أ)الدودَ  عليه الصلة -وَ 

  -والسلم
مام أمحد ف املسألة السابقة ٌمصرًّا غي اتئب ,اإل -عز وال -لق  هللا- قال: 

ر من لق  هللا بذنب  اتب منه غي م ص  ر   ر لنا من لق  هللا  َذ عليه وف هذه املسألة َذ
ما قال هللا م ص  ًرا عل  ذنب  مل يتب منه فقال : ف -عز وال -يعين لق  هللاَ 

اد  سورة اإلنشقاق  ق يه  ﴾﴿ ايم أمي  هما اإل  نسمان  إ ن كم َم ًحا فمم لم 1)ٌح إ ىلمٰ رمب  كم َمد 
0

قال العلما   ( 
ق يه   ﴿ف تفسيها   ,وقيل ف تفسيها فملق  عمله  -عز وال-أي فملق  هللا  ﴾ فمم لم

قوله تعاىل   ﴿ي مو مم جتم د  َ ل  ن مف س  م ا عمم لمت  م ن  خمي   م  ضمًرا وممما عمم لمت  م ن س و   ت مومد  أمامهَ 
نمه  أمممًدا بمع يًدا﴾ ن مهما ومب مي   1)لمو  أمن  ب مي  
1

 ). 

يعين من  -عز وال–أي لق  هللا  فإًذا فقوله : 
يعين أهل الكبائر أهل الكبائر أو من أهل الذنوب

؛يعين يرد  هبذا اإلمام أمحد عل  اخلوارج واملعتزلة الذين يقولون:إن من مات مرتكًبا 
للكبية فهو خالٌد خملٌد ف النار فهو خالٌد خملٌد ف النار ,واخلوارج حيكمون بكفره ف 

وارج واملعتزلة يتفقون الدنيا ,واملعتزلة يقولون هو منزلٌة بني املنزلتني ,وأما ف اآلخرة فاخل
 . عل  أنه خالٌد خملٌد ف النار

                                                           
[ 6]اإلنشقاق :  (

10
 ( 

[30]آل عمران:  (
11

 ( 
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﴿إ ن  اَّلل م لم ي مغ ف ر  لعموم قوله تعاىل  قال:

رمكم ب ه  ومي مغ ف ر  مما د ونم ذٰمل كم ل ممن يمشما  ﴾ 1)أمن ي ش 
2

ما سبق مع (  )اي نا ف الديث القدسي َو
ابن آدم لو لقيتين بقراب الرض خطااي مث لقيتين لتشرك يب شيئا لغفرت لك ول أابيل ( 

أن يغفر يل ولكم وجلميع املسلمني الذنوب والزلت وأن يرمحنا  -عز وال-أسأل هللا 
 . برمحته وأن ي دخلنا ف اناته انات النعيم

افر عذبه ومل  يغفر له ؛ يعين من مات عل  الكفر فإنه خالٌد خملٌد ف  قال: ومن لقيه وهوَ 
رمكم ب ه ﴾النار لعموم قوله تعاىل 1)﴿ إ ن  اَّلل م لم ي مغ ف ر  أمن ي ش 

3
رمكم ﴿ويدخل ف قوله  (   أمن ي ش 

َّلل   ف مقمد  حمر مم اَّلل    -عز وال-من مات عل  الكفر؛قال هللا  ﴾ب ه   ر ك  اب  عملمي ه  ﴿إ ن ه  ممن ي ش 
1)اجل من ةم ومممأ وماه  الن ار  ﴾
4

 )  
ر هللا  ما ف  -عز وال -وف آايت أيًضا أ خر يَذ قوله -أن مصي الكفار إىل النارَ 

ر  امهمن مم خمال د ينم ف يهما ﴾ :-تعاىل ر َ نيم ف  ًنم ل  ال ك تماب  ومال م ش  فمر وا م ن  أمه  1)﴿إ ن  ال ذ ينم َم
5

 ) 
لٌد ف النار, وأما املؤمن أو املسلم إذا اتب فالكافر إذا  من املعصية فإن مات فإنه خالٌد خم 

ما إن مات عل  املعاصي فأمره إىل هللا إن شا  عذبه وإن شا  غفر له أهللا يتوب عليه و 
,فإن عذبه فإن املؤمن ل ُيم ل د ف النار وإمنا لو شا  هللا أن ي عذ ب فإنه يكون ف النار مدًة 

ما مر معنا ف حديث أيب سعيد أنه ُيرج ما ي  شاؤها هللا مث ُيرج من النار ويدخل اجلنةَ 
                                                           

[48]النساء:  (
12

 ( 
[48]النساء:  (

13
 ( 

[72]المائدة:   (
14

 ( 
[ 6]البينة:   (

15
 ( 



1437 ح الشيخ أمحد ابزمول حفظه هللاأصول السنة لإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل شر  

 

 23 

 

 
رج من النار ,فإن املؤمن  ذرة  من النار من ف قلبه أدىن أدىن أدىن مثقال  من إميان ,فإنه ُي 

 .عل  التوحيد فإنه مات عل  اخلي واملوحد إذا مات 
قبور أهل السنة روضة من رايض  : "قولَان ي  -رمحه هللا تعاىل-ولذلك اإلمام أمحد 

يعين أن أهل البدع ي ؤاخمذون عل  ذنوهبم  " اجلنة وقبور أهل البدعة حفرة من حفر النيان
 .)إن هللا حجب التوبة عن صاحب البدعة(وعل  بدعهم 

 :-رمحه هللا تعاىل-مث قال اإلمام أمحد 
 

رها اإلمام أمحد ف اإلعتقاد ردًّا عل  اخلوارج الذين ي نكرون الرام إلنه  هذه املسألة َذ
ور ف القرآن ,وفرٌق بني أهل السنة و  أهل البدعة ف إقامة حد الرام عل  من غي مَذ

 والرام يكون ملن زًن وقد أ حصن ,استحقه
 ؟ من هو احملصن -

احملصن هو الرال الذى تزوج بعقد صحيح ودخل عل  زواته؛احملصن هو الذى - 
ذا احملصنة إذا تزوات بعقد صحيح  تزوج بعقد صحيح ودخل عل  زواته, َو

م  و زنت احملصنة فإن حد مها إن بلغم فإذا زًن احملصن أ ,ودخل عليها زواها إىل الَا
ورًا ف القرآن  الشرعي والقاضي الشرعي واإلمام فإن حد مها الرام وإن مل يكن مَذ

 رض  -هنية واليهوديني رام ماعًزا والغامدية واجل   -صل  هللا عليه وسلم-فإن النيب 
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ئمة الراشدون يعين ملا وقد رمجت ال, ,وأقام عليهم حد  الزىن -هللا عنهم وأرضاهم

 . قام عليه الدستحق أن ي  ارمجوا من  ثبت عندهم حالت ف الزًن

ان فيما يتل  ف القرآن وقد ن   قال اإلمام أمحد : ا سخ تلوًة ولكن حكمً َو
 يا نم والشيخ والشيخة إذا زم  " :قرأَان فيما ي  -رضي هللا عنه -ابقي هو ما قاله عمر 

ولكن هذه الية منسوخة,فإن هذه الية منسوخة قرا ًة "   من هللالبته نكاًل ا امجومهر اف
 . ,وسيأتينا إن شا  هللا ف مادة علوم القرآن ما يتعلق ابلنسخ ف القرآنفباق  وأما حكما 

   ًراوليس مبحصن ويسم  بك,طيب إًذا 
خذوا ) -صل  هللا عليه وسلم-لد مائة وي غرب ,جيلد مائة الدة وي غرب لقوله فإن هذا جي  

عين خذوا عين خذوا عين قد اعل هللا لن سبيل البكر ابلبكر الد مائة وتغريب عام 
 ة,نوالثيب هنا املراد به احملصن ؛قال إذا اعرتف أو قامت عليه بي   (  والثيب ابلثيب الرام

 ؟ َيف يثبت الزىن  هذا -

ذا أ-   ما أن يعرتف ويقول أًن فعلتَ 
 ؟هل جيب عليه أن يعرتف ويذهب للقضا  الشرعي  -
-من ابتل  هبذه القاذورات) -صل  هللا عليه وسلم-اا  ف الديث عن النيب  -

ا من أراد أن يسرت فإذً  (فاليسترت بسرت هللا ول يبدي لنا صفحته -يعين ابلفواحش
 ,فإذا إما أن يعرتف ,ومن  -عز وال-ب فله ذلك ويستغفر هللا عل  نفسه ويتو 
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ما فعلت تلك الصحابية طه  أراد أن يعرتف وي   رض  -ر نفسه فهذا من قوة إميانهَ 
 فإًذا ابإلعرتاف أو بقيام البي  نة. حني اتبت -هللا عنها وأرضاها

 ؟ ما البي  نة  -
ل ما ي  البي  -   :ح القوض   نة عند العلما َ 

م  يشهد عليها أربعة شهود بتلك الف علة, ويشهد بشروط  َأن   - معينة عند الَا
واحدة ,ولبد أن ل  الشرعي ,فلبد أن يكونوا أربعة ,ولبد أن يكون عل  واقعة  

 . يرتااع أحدهم فإن ترااع واحد منهم أ قيم عليهم حد القذف
ذا إن حبلت املرأة اليت غي متزواة فإن حبلها دليل عل  وقوع-  فهذه  ها ف الزًنَو

 .بي  نة

ره اإلمام أمحد   إًذا هذا هو حد الزًن   . -رمحه هللا تعاىل-َما َذ

 مث قال اإلمام أمحد :

هذه مسألة مهمة وقد مر معنا ما يتعلق ابلصحابة وفضلهم ومكانتهم ومبتهم وعدم 
من  واحًداالكلم فيهم والطعن فيهم ولكن هنا اإلمام أمحد يقول :ل جيوز أن تنتقص 

 لصحابة ا
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 ؟  َيف يكون انتقاص الصحابة -

 
ما نب   ه أن تنشر بني النا  ما وقع بينهم من فنت أو أخطا  ,مع العلمَ 

ثيًا من هذه الخطا  والفنت فيها الكذب وفيها عدم الصدق ,طيب  ما  -العلما  أنَ 
 ؟  ثبت منها

هذه َر أصحايب فأمسكوا":"إذا ذ   -صل  هللا عليه وسلم-ل النيب َما سبق معنا ,قا  
 .  صورة

ر خطأه فإن  واحًدامن انتقاص الصحابة أن تعيب -  منهم وأن تَذ
ان مثًل   أخطأ وثبت هذا خطأ وليس لك أن تتعرض لواحد  من الصحابة ولوَ 

ر هذا المر من ابب أنه ي ذا خطأه مث اتب فليس لك أن تَذ عين أخطأ وأنه فعلَ 
ذا بل ترتض  عليهم مجيعا   . َو

-يعين حىت لو واحد من أصحاب رسول هللا من انتقص أحًدا ولحظ أن اإلمام يقول
بعض النا  يكره معاويه ,بعض النا  يكره عمرو بن ؛أبغضه  أو -صل  هللا عليه وسلم

-حهم هللا قب   -الرافضة العاص ,بعض النا  يكره عائشة مثل الرافضة ومعاوية أيًضا مثل
 -رض  هللا عنه وأرضاه-فإن بغضهم للصحابة بدٌع وضلل ,ومعاوية خال املؤمنني 

 رض  -وعمرو بن العاص صحايٌب اليل  -رض  هللا عنها وأرضاها-وعائشة أم املؤمنني 
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ذا أيًضا بغض أاب بكر  وعمر  -هللا عنه وأرضاه ,فل جيوز بغض أحد  من الصحابة َو

ر مساوئهم  وعثمان ل ر؛جيوز انتقاص هؤل  ول بغضهم ول َذ  أخطائهم  يعين ول َذ
ذا فإنه ي   ذا َو ما ف الديث ول ي  حىت ولو اا  ف الديث أهنم فعلواَ  رَ  تعرض أهنم َذ

فارًا أو حنو ذلك من العبارات فإن هذا  لً أو ماتواَ  ذا أو ماتوا ض ل  ذا وحالمَ  فعلواَ 
 ف مثل هذه املسألة فيورد ين  ع الصحابة هبذه الصورة وقد ُيطئ الس  تعامل مخطأ ؛ل ي  

 . الحاديث اليت فيها مثل هذه المور ويتعرض للصحابة وأهنم وأهنم وهذا خطأ

حديث  ًل مث ؛عل  هذا  السلفي أن ل ُيوض ف هذا الديث ؛أعطيكم مثاًل ين  فعل  الس  
ق عل  ي   عل  شجرة   -رضي هللا عنهم-بة أنواط ملا مر  الصحا ذاتذات أنواط حديث  

ما لم ذات أنواط اعليها الكفار أسلحتهم فقالوا ايرسول هللا   اعل لنا ذات أنواطَ 
ما قالت بن : -صل  هللا عليه وسلم -النيب :فقال  إسرائيل ملوس   وهللا أَرب قلتمَ 

عمل ل نما إ لمٰ ًها َممما لم م  آل مةٌ  1)﴾138﴿  ﴿اا 
6

ان الصحابة حديث عهد إبسلم  (  فهكذاَ 
رمحه -فقه وعلم اإلمام اجملدد ممد بن عبد الوهاب من ورد الديث ومن بديع و فهنا ي  

تاب  -هللا تعاىل ر مس "التوحيد"فَ  ر هذا الديث وَذ ر الصحابة مبا يدل  هلائملا َذ َذ
ف الشرك  ل عن رغبة   َر الصحابة مبا يدل أهنم عن حسن ظن  عل  برا هتم من الشرك وذ 
يف يفعل الصحابة   لأيت  ,فهكذا  -عز وال-أو دعا  أو التعلق بغي هللا  أحد ويقولَ 

ذا ؟ ,َذا   . هؤل  هؤل  ..هذا خطأ؟ ,َيف يسألونَ 
                                                           

[138] سورة األعراف   (
16

 ( 

http://tanzil.net/#7:138
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-سلمصل  هللا عليه و – حديث الثلثة نفر الذين سألوا عن عبادة النيب أيًضا مثًل 

 زوجا أًن فأقوم ول أًنم ,وقال اآلخر أًن ل أتفتقالوها يعين وادوها قليلة فقال أحدهم:أم  
ا إين أم   :-صل  هللا عليه وسلم -النيب النسا  ,وقال اآلخر أًن أصوم ول أفطر فقال

ر الديث   أصوم وأفطر وأقوم وأًنم وأتزوج النسا  فمن رغب عن سنيت فليس مين ؛تَذ
ذا ,ل هذا خطأَما هو ,ولي    س لك أن تتعرض لؤل  الصحابة أبهنم منافقون أو أهنمَ 

ر أن من بعض الصحابة -رمحه هللا تعاىل–علًما أبن اللباين  ف السلسلة الصحيحة َذ
فل ينبغي التعرض  -رض  هللا عنهم أمجعني– "عاصالعبد هللا بن عمرو بن ؛"الذين سألوا 

 -عز وال-عل  من تعرض للصحابة أن يستغفر هللا ف مثل هذه الحاديث للصحابة و 
ما قال وأن يتوب من هذا المر إلن من طعن أو انتقص أو أبغض صحابيً  ان مبتدًعاَ  اَ 

 . -رمحه هللا تعاىل-اإلمام أمحد

ر مساوئ الصحابة فهو مبتدع وف قلبه دغل  ان يَذ ر مساوئ الصحابة فمنَ  ول ت َذ
  -لحظ– ,قال:

مصيب له أاران وما بني ُمتهد خمطأ له أار  يعين يرتض  عليهم مجيعا لهنم ما بني ُمتهد  
 . واحد
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 :-رمحه هللا تعاىل-قال اإلمام أمحد 

  

النفاق ىف اللغة من النفق ف الرض ,وذلك أن اجلربوع أو اليبوع وحنوه من اليواًنت 
م أن هذا منزلا توه  تدخل فيه حتفر عدة حفرات ف الرض فتدخل من واحد فيتوهم امل  

  هوُيرج ابلكفر املبط ن ف ابطن ابإلسلموه  خترج من آخر ,َذا املنافق يدخل ف الظاهر 

أَرب وهو الكفر اإلعتقادي وهو النفاق اإلعتقادي ,وهذا خمرٌج من اإلسلم  نفاقٌ - 
ما قال اإلمام أمحد أن يظهر اإلسلم ف العلنية ويبطن الكفر ف ابطنه  ,وهوَ 

ان املنافقون يشهدون أبن ممدً  اذبون  ا,َماَ  ا إ ذم ﴿رسول هللا ولكنهم ف ابطنهمَ 
همد   همد  إ ن كم لمرمس ول  اَّلل   وماَّلل   ي مع لمم  إ ن كم لمرمس ول ه  وماَّلل   يمش  إ ن  اما مكم ال م نماف ق ونم قمال وا نمش 

1)﴾ال م نماف ق نيم لمكماذ ب ونم 
7

خرج من امللة فهذا هو النفاق الَرب أو الكبي وهو امل  , ( 
 إ ن  ال م نماف ق نيم ف  ﴿: -عز وال-قال هللا ,أن ي ظهر اإلسلم ويبطن الكفر ,َما

 
 

                                                           
[1]المنافقون :  (

17
 ( 
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فمل  م نم الن ار   مس  1)﴾الد ر ك  ال 
8

عتقاداي الذين ي بطنون الكفر اأي املنافقني نفاقًا   ( 
 . وي ظهرون اإلسلم

ا أي منافق نفاقً  "زنديق"قولم فلن  أن مهمة وه  وهنا ابملناسبة أ نب ه عل  مسألة  
إلن بعض النا  يستسهل هذه اللفظه فيقول "زنديًقا" قال ملسلم غي أن ي  اعتقاداي,فل ينب

ف  "اي زنديق" لخيه  له لن  هذا تكفيٌ  "علماين"رته ,وأيًضا فلٌن فهذا معناه أنكَ 
العلماين الذي يفصل الدين عن الدنيا ول يعمل أبحكام الدين وعن السياسة فيفصل 

من –ابرك هللا فيكم –فهذا تكفٌي له ,فاحذروا  :"فلن علماين"الدين عن الكم فيقول 
طلق عل  املسلم طلق إل عل  أهلها ,أما أن ت  وحشة اليت ل ينبغي أن ت  هذه العبارات امل  

موحشة ظاملة ,سيأتينا إن شا  هللا حديث من قال لخيه ايَافر فقد اب  هبا  فه  عباراتٌ 
 . أحدمها

  : -رمحه هللا تعاىل-مث قال اإلمام أمحد

                                                           
[145]النساء:  (

18
 ( 

ر ومحزة الزين (,بقسمة حديث أيب الغادية رضي هللا عنه ,حديث رقم )( 19)  (. وانظر خمرجيه دون )ضلل(ف 16644مسند امحد )حتقيق أمحد شَا
 (.10الصفحة)
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 يعين راع هبا أحدمها ,

.

يعين اإلمام أمحد يقول اا  ف الحاديث إطلق الكفر عل  بعض العمال الىت ه  
فارا يضرب بعضكم رقاب بعض ل تراعوا ) ليست بكفر فمثًل   ( بعديَ 

فرا -  ؟  هل إذا تقاتل املسلمانَ 

 اجلواب :ل- 
 ؟ما الدليل   -
ن مه مما﴿ قوله تعاىل - ت مت مل وا فمأمص ل ح وا ب مي   م ن نيم اق   2)﴾ومإ ن طمائ فمتمان  م نم ال م ؤ 

4
-فالل  ( 

م مؤمنون فد   -عز وال   عليه صل  هللا-ل هذا عل  أن  قولهوصف من اقتتل أبهن 

                                                           

َما ﴾ ﴿بخاري كتاب اإليمان بابال (20)  وا بَْينَه  ْؤِمنِيَن اْقتَتَل وا فَأَْصِلح  فسماهم المؤمنين،حديث رقم  َوإِن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلم 

 ( .2888(،ومسلم :كتاب الفتن وأشراط الساعة باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ،حديث رقم )31)

( ومسلم : كتاب اإليمان ، باب 48يحبط عمله وهو ال يشعر ، حديث رقم ) البخاري اإليمان باب خوف المؤمن من أن (21) 

 ( .64بيان قول النبي صلى هللا عليه وسم ))سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ((،حديث رقم )

(، ومسلم: كتاب اإليمان ، باب 6104-6103البخاري كتاب األدب باب من أكفر بغير تأويل فهو كما قال ،حديث رقم ) (22) 

 ( .60ببيان حال إيمان من قال ألخيه المسلم يا كافر حديث رقم )

 ذكره ابن تيميه في كتاب اإليمان ،وحسنه الشيخ األلباني . (23) 

[9]الحجرات:  (
24

 ( 
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فرٌ  -وسلم فر  أيَ  دونَ 

ذا قوله  ليس معناه أنه َو
ذا قوله  َما سبق ,و من خالًدا خملًدا فيها ,َو

ما أي راع  افًرا فهوَ  انَ  يعين إنَ 
افر راعت عليه   .قال وإن مل يكنَ 

 لكن هل يكفر ؟  -
ذا   - فر ,َو فر دونَ   لَ 

 قال اإلمام أمحد :وحنو 
يعين الحاديث  يعين ل نعرتض عليها ,ول خنوض فيها ,

 . م لا ول خنوض فيهاسل  اليت ل نعلم تفسيها ن  

: قال  
.  

 بيان لكيفية التعامل مع هذه الحاديث –رمحه هللا تعاىل  –هذا من اإلمام 
 ؟َيف نتعامل مع هذه الحاديث   -

فرٌ  -  فر وأيًضا ل نفسرها أوًل : أننا نؤمن هبا ونسلم لا وأن نعلم أبهناَ   دونَ 
ما قال  (الزاين حني يزين وهو مؤمن ليزين  )  افر وإمنا فيها التغليظَ   ل يعين أنهَ 
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ف أول هذا الكلم حني قال : هذا عل  التغليظ  –رمحه هللا تعاىل  –اإلمام أمحد 

ما اا ت ول ن  .نم  ما قال السلف قرا هتا تفسيها ملا تسمع فس  رويهاَ  رها يعينَ 
 كويكون عند كيستعظم هذا ف نفسمثًل أن 

  . قتال املسلم من المور احملرمة

ما اا ت .ن  فأهل الس    ة ل يتعرضون لذه الحاديث بل يؤمنون هباَ 
 تعرضوا لا وبي نوا معانيها ؟ مىت -

ة ل هذه الحاديث ن  ملا استدل هبا اخلوارج عل  تكفي املسلمني فقال لم أهل الس  - 
ف فر, ول يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ول يشرب اخلمر حني  رٌ معناهاَ  دونَ 

 فر ايشرهبا وهو مؤمن ؛يعين ًنقص اإلميان وليس معناها أنهَ 
بدليل أن راًل شرب اخلمر عدة مرات والد وف مرة من املرات أوت  به فلعنه  -

حيب هللا  ل تلعنه فإنه –صل  هللا عليه وسلم  –بعض من حضر فقال له النيب 
  . ورسوله فأثبت له مبة هللا ورسوله, فعلينا أن نلحظ هذا المر

 –رج من امللة وأشار إليه النيب معنا النفاق اإلعتقادي وهناك النفاق العملي ل ُي   مر   
ن  فيه فهو منافق  )بقوله –صل  هللا عليه وسلم  يعين ثلث من اخلصال   (ثلٌث منَ 

ذب ,وإذا وعد )و منافق: إذا واد ف اإلنسان فه خلف, وإذا اؤُتن خان أإذا حد ثَ 
ان منافًقا  )وف رواية  (إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر  ),وف لفظ  ( ن  فيهَ   أربع منَ 
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ان فيه هذه اخلصال  (خالًصا  يعين ل يتصف املؤمن هبذه الصفات الدنيئة, وإمنا منَ 

ذب, وإذا وعد إذا حد  -خالص النفاق  متوافرة فهو منافقٌ  خلف ,وإذا أؤُتن خان أثَ 
 . ,وإذا خاصم فجر, وإذا عاهد غدر

فٌر, والنفاق قلنا: أَرب  عتقادي , وأصغر غي خمرج من لا , خمرج من امللة ,والنفاقَ 
فرٌ . امللة فٌ  وهناكَ  أصغر والفرق بينهما أن الَرب  أَرب وشركٌ  ر أصغر وشركٌ أَرب َو
  . رج من امللة ولكن حيبط العمل الذي خالطهر فهو غي خم  رج من امللة وأما الصغخم  

 –رمحه هللا تعاىل  –قال اإلمام أمحد  

 

 يعين: من عقيدة أهل السنة واجلماعة إمياهنم أبن اجلنة والنار خملوقتان 
  اذا ؟                            مل -

  أخربًن بذلك –صل  هللا عليه وسلم  –أخربًن بذلك والنيب –عز وال  –لن هللا - 
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يًّا  ﴿قال عن آل فرعون  –عز وال  –فإن هللا  هما غ د وًّا ومعمش  2)﴾الن ار  ي  ع رمض ونم عملمي  

5
 ) 

ر هللا  أن الذين اتقوا ي ساق ون إىل اجلنة زمًرا حىت إذا ف  ت  حت أبواهبا  –عز وال  –وَذ
رضي هللا  –ه دخل اجلنة فرأى فيها قصًرا لعمر أخربًن أن –صل  هللا عليه وسلم  –والنيب 
صل  هللا عليه  –,وأخربًن أنه رأى الكوثر ,وأن تربة الكوثر اإلذفمر ,وأيًضا أن النيب –عنه 

لع ف النار فرأى من أهلها شارب لع ف اجلنة فرأى أَثر أهلها الفقرا  واط  اط   –وسلم 
مامني وحنو ذلك ,وقال للنسا  تصدقن اخلمر ورأى من أهلها الزًنة ورأى من أهلها الن

ما اا  ف الديث  يعين جتحد  ( أنكن تكفرن العشي )فإين رأيتكن أَثر أهل النارَ 
الزوج إذا أحسن لا الدهر مث أسا  لا مرة فإهنا تذمه إىل غي ذلك من الحاديث الدالة  

وغيها من  (دخلت امرأة النار ف هرة حبستها  ) –صل  هللا عليه وسلم  –َقوله 
ما قال هللا  أ ع د ت   ﴿ –عز وال  –الحاديث الدالة عل  أن اجلنة والنار خملوقتان ,َو

2)﴾ل ل م ت ق نيم 
6

 . أي ه ي  أت ( 

وأحاديث ابلقرآن فمن زعم أن اجلنة والنار يقول اإلمام أمحد غي خملوقتني فهو مكذب 
أنه وأيًضا قال :  –صل  هللا عليه وسلم  –الرسول  أيَ 

 فهو ينكر البعث واجلزا  لن البعث واجلزا  هناك  ؛يقول ل أحسبه يؤمن ابلبعث واجلزا 
 

                                                           
[46]غافر:  (

25
 ( 

[133]آل عمران:  (
26

 ( 
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 انة وًنر . 
أن جيعلين وإايَم من أهل اجلنة وأن يبعدين وإايَم عن النار  –عز وال  –أسأل هللا 
 .وأهلها

 –ه هللا تعاىل رمح –قال اإلمام أمحد  

 
رها اإلمام أمحد فيمن أ قيمم عليه حد أو   هذه املسألة متعلقة ابملسألة السابقة اليت َذ

أفردها هاهنا ليجعلها خاُتة  -رمحه هللا تعاىل-لكن اإلمام أمحدو فيمن مات عل  ذنب ؛
 : هذه الرسالة وهي

جب عنه   اإلستغفار أنه من مات عل  التوحيد فأنه ي صل   عليه وي ستغفر له ول حي 
  اذا ؟                           مل  -

  .لنه مسلم ,مات عل  التوحيد فيما يظهر لنا- 

بيًا لو مات عل  فاحشة   مثًل ,أو  قال : ول ت رتك الصلة عليه لذنب أذنبه صغيًا أوَ 
ر عل  ذنب  ,أو مات وهو يشرب اخلمر ,أو يتعاط  املخدرات, ومات  مات وهو م ص  

 . ستغفر لهك الالة فإنه ي صل   عليه وي  عل  تل
 اذا ؟                  مل  -
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فًرا لنه مسلم وهذه الذنوب ل ت    - إل  ,ر ابلذنوب هم اخلوارجفإن الذي ي كمف   ,وابَ 

فرايًّ ابلقول أو ابلفعل أو ابل عتقاد, وأما إن فعلها عل  واه اإلستحلل أو وقع ف أمر َ 
 وقع ف هذه الذنوب مادام أنه مسلم و 
ولكن لإلمام  ,أمره إىل هللا تعاىل أي إن شا  عذبه وإن شا  غفر له :فقال اإلمام أمحد

م الشرعي إذا اا ه أحٌد من أهل البدع أن ل ي صلي عليه بنفسه وإمنا أيمر غيه  والَا
هللا  صل  –من أهل الكبائر أن ل ي صلي عليه , فإن النيب  ابلصلة عليه أو اا ه أحدٌ 

وا عل  ملا مات رال وقد غل  من الغنيمة مل ي صل عليه وقال لصحابه صل   –عليه وسلم 
 . صاحبكم

وا عل  وقال صل    -صل  هللا عليه وسلم  –عليه النيب  ين مل يصل  وملا مات رال عليه دم 
صل  هللا عليه -فصل  عنه ,ينه صاحبكم فقال أبو قتادة اي رسول هللا أًن أحتمل دم 

 . -وسلم

فمن مات من أهل اإلسلم ي صل   عليه وي فهم عن هذا أن من مات من أهل الكفر أو 
ه م م اتم ﴿عتقادي فإنه ل ي صل   عليه لعموم قوله تعاىل النفاق ال ن   وملم ت صمل   عملمٰ  أمحمد  م  

2)﴾أمبمًدا وملم ت مق م  عملمٰ  ق مرب  ه  
7

 ). 

                                                           
[84]التوبة :  (

27
 ( 
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ن نعلم هذه املسألة وهذه املسألة فيها ردٌّ عل  اخلوارج و لبد أ –ابرك هللا فيكم  –فإًذا  

ون عل  املبتدعة صل  ادية الذين ل يستغفرون ول ي  فيها ردٌّ عل  املعتزلة وفيها ردٌّ عل  الد  
ة واجلماعة السلف الصاحل ن  ة واجلماعة, فإن أهل الس  ن  فإهنم خالفوا ف ذلك قول أهل الس  

بائر أو مات عل  بدع مامل ُيرج من دائرة يستغفرون ملن مات موحًدا و  لو ارتكبَ 
ثية  اإلسلم وهبذا النص نصل إىل خاُتة هذه الرسالة وهي رسالةٌ  صغية الجم إل أهناَ 

  . اًدا املعاين وهي مفيدةٌ 

لنا لحجة علينا  أن ينفعين وإايَم مبا مسعنا وأن يكون حجةً  –عز وال  –أسأل هللا 
 طيب  . نبينا ممد وعل  آله وصحبه وسلم أمجعنيوصل  هللا وسلم عل  

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم  

 
هذا يسأل يقول مسألة هل أنت يعين ف البيان الذي أخراته سابًقا هل أنت طعنت ف  -

 الشيخ العثيمني مسبًقا ؟

أًن مل أطعن ف الشيخ  –ابرك هللا فيكم  –اًدا أقول  فاجلواب عن هذا ابختصار  - 
نت  أتكلم   العثيمني ة ولكن ن  ة الذين هم عل  الس  ن  عن بعض أهل الس   قط ولكنَ 

نت أعين بعض املشايخ الذين نعرفهم عل  الس    ة فإن هؤل  ن  ل يعرفون املنهج َو
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إذا س ئلوا ف بعض مسائل املنهج قد جييبون مبسائل ل تتوافق أو قد جييبون السائل 

 أقصد أبًدا ل من قريب ول من بعيد أباوبة ل تتوافق مع املنهج السلفي ومل
رمحه هللا  –مث ضربت  مبثال الشيخ العثيمني   -رمحه هللا تعاىل  –الشيخ العثيمني 

رت  أيًضا ف نفس  –تعاىل  أنه ملا س ئل عن سيد قطب أحال عل  الشيخ ربيع ,وَذ
ابن الكلم أن الشيخ ربيع ملا س ئل عن سفر وسلمان أحال عل  الشيخ العثيمني و 

 .ابز

رت أن الشيخ العثيمني أنه هو الذي يعلم الس    رف ة ول يعن  فلم يكن مقصودي حني َذ
إل من –عز وال  –املنهج أبًدا أًن ما تعلمت السلفية ول عرفت السلفية بفضل هللا 

  . خ املدينة وغيهميالشيخ ابن ابز والعثيمني واللباين قبل أن أتعرف عل  مشا

يف أطعن فيه –عز وال  –فأًن بفضل هللا    ! أعرف إمامة العثيمنيَ 
لمي أين قد أريد ابلكلم العثيمني نز   حسًما للفتنة  البيان لت ذاكولكن ملا أوهم ظاهرَ 

وردًّا عل  من يريد الصطياد ف املا  العكر مثل ما فعل الدادية واملميعة حيث نشروا 
هللا الذي ل إله إل هو وهللا وو  –تعاىل رمحه هللا  –فيما نشروا أنين أطعن ف العثيمني 

رمحه  –الذي ل إله إل هو وهللا الذي ل إله إل هو ,ما اعتقدت  يوًما إل  إمامة العثيمني 
منذ أن  –عز وال  –وما اعتقدت يوًما إل سلفيته و فقهه وعلمه بفضل هللا  –هللا تعاىل 

 ًل عل  أن أطعن ف أئمتها بفضل هللا نشأت بل وهللا أًن ل أطعن ف صغار السلفيني فض
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ر هذا ف مقام الرد عل   –عز وال  – ر هذا  يعين تفاخًرا وعجًبا بنفسي وإمنا أَذ ول أَذ

يف  يطعن إنسان ف    !!! مام مثل العثيمنيإالذين يصطادون ف املا  العكر لنه فعًلَ 

نت  أصًل مبتدًعا ضاًل وطعنت  مث اهتديت  هذه قضية أخرى ,ولكن عندًن  نعم لوَ 
َذلك ل   –رضوان هللا عليهم  –طعن ف الصحابة َما ل ي    –عز وال  –بفضل هللا 

 . ةن  طعن ف علما  الس  ي  

 ُيفم ة مل ن  وقول الرازي أيب حامت وغيه حني قال : من علمة أهل البدع الطعن ف أهل الس  
ما سبق مل ا أم  –عز وال  –علي  بفضل هللا  لمي خلف الظاهر أنزلت ذاك وهولكنَ  مَ 

تيب  –عز وال  –البيان حسًما للفتنة وإل بفضل هللا  تاابيت ف مقاليت ف صوتيايت فَ  فَ 
 –عز وال  –بفضل هللا  !مواود دائًما اإلمام العثيمني العامل السلفي النحرير, العثيمني 

يمني تستغرب ؛لنه العثيمني عامل وهللا لو قيل لواحد  من ا أن هناك عاميًّا يطعن ف ابن عث
حيتمل ومع ذلك  لم  ل الكلم ما ولكن بعض من ف نفسه شي   حي   !فكيف أطعن فيه أًن

ذا فأًن أعتذر يعين ويعين أترااع عن هذه  ذاَ  لميَ  تنزلت  معه وقلت  إن فهم منَ 
أبن الشيخ ابن ابز من -ا اللفظة علًما علًما وأًن أقولا يقيًنا اازًما وأ شه د هللا عليها علمً 

اذب أنه يكفر ذا وهوَ    -قال أ شه د هللا عل َ 
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فأًن أقول: أ شه د  هللا ثلًث أ شه د  هللا أ شه د  هللا أ شه د  هللا أين مل أطعن ف ابن عثيمني يوًما 

 .وهللا حسًما للفتنة من الدهر وأما البيان فقلته

   وهللا أعلم
 ينا ممد وعل  آله وصحبه أمجعنيوصل  هللا وسلم عل  نب  

    

 


