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 يمِ حِ لر  اِ  نِ محَْ لر  اِ  ِ اِ  مِ سْ بِ 

َئاتِ ا نَ سِ فُ نػْ أَ  ورِ رُ شُ  نْ مِ  ِ ابِ  وذُ عُ نػَ وَ  هُ رُ فِ غْ تػَ سْ نَ وَ  وُ ينُ عِ تَ سْ نَ  ِ  دَ مَ الَ  فْ إِ   َوِمْن َسيػْ
 ل  إِ  ِإَلوِ  لَ  فْ أَ  دُ هَ شْ أَ و وَ لَ  يَ ادِ ىَ  لَ ل فَ لْ ضِّ يُ  نْ مَ وَ  وُ لَ  لَ ضِ مُ  لَ فَ  هللاَ  هِ دِ هْ يػَ  نْ ا مَ نَ الِ مَ عْ أَ 

 . وُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دَ بْ دا عَ مْ مَُ  فْ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  وُ لَ  يكَ رِ شَ  لَ  هُ دَ حْ وَ  هللاِ 

ا هَ تػُ ثَ دَ مُْ  ورِ مُ اْلُ  رَ شَ وَ  دٍ م  مُ  ى  دْ ىَ  ى  دْ الَ  َْتِ خَ وَ  هللاِ  ـُ َل ـ ََ َل كَ الْ  ؽَ دَ صْ أَ  فْ إِ وَ  لَ أَ 
 . ارِ  الن  ِف  ةٍ لَ َل ضَ  ل  َُ وَ  ةٍ لَ َل ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  ل  َُ وَ  ةٍ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ مُْ  ل  َُ وَ 
 : دُ عْ ا بػَ م  أَ 

ف ىذه  -رمحو هللا تعاىل-فقد انتهينا ف أصوؿ السنة إىل قوؿ اإلماـ أمحد
 الرسالة:

ومن السنة اللزمة اليت من ترؾ منها خصلة مل يقبلها  : "-رمحو هللا تعاىل-قاؿ
  " اإلشناف ابلقدر خَته وشره؛مل يكن من أىلها ، ويؤمن هبا

والواجب ،يعٍت الواجب اإلشناف هبا  "ومن السنة اللزمة" :-رمحو هللا تعاىل-قولو
 .الفها أو أف يقوؿ خبلفهالحٍد أف سنُ  ل  ول زنَِ ،التسليم لا 
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ىذه فائدة من  "منها مل يقبلها ويؤمن هبا صلةً اليت من ترؾ خَ " :-رمحو هللا-قاؿ

أف سنالف ف فيها شًتط ف أف املخالفة للحق ل يُ  -رمحو هللا تعاىل-اإلماـ أمحد
فإنو ،اإلشناف هبا ومل يقبلها ويؤمن هبا واجٌب ؛واجبة  ةٍ ن  لو خالف ف سُ ،َبَت   عددٍ 

معناه أنو من أىل البدعة إف ف،ة ن  وإذا مل يكن من أىل السُ ،ل يكوف من أىلها 
 .ةن  املخالف للسُ 

واحدة ولكن أي ؛ خصلةً من ترؾ منها " :-رمحو هللا تعاىل-فقوؿ اإلماـ أمحد
و لا متعمداً  فإف من  ،قصد  ودوف عن جهلٍ  ل ،معانداً ،خمالفاً للحق  ،تَر

فإنو عند أىل ؛على ابطلو  اً ر  صِ مُ  ،للمخالفة  متعمداً  ،خالف السنة عاِلماً هبا 
 .بل ىو من أىل البدعة  ،العلم ليس من أىل السنة 

ر مجلة من المور اليت رنب اإلشناف هبا  -رمحو هللا تعاىل-واإلماـ أمحد سيَذ
اف عليو سلف ، ةن  مما دلت عليو النصوص من الكتاب والسُ ،والتسليم لا  وماَ 

 : فمن ذلك، -رضي هللا عنهم أمجعُت-المة

اف اإلشناف الستة  ن من أَر َما ف ،فاإلشناف ابلقدر َر
اإلشناف  عن -صلى هللا عليو وسلم-حديث جربيل الطويل حُت سأؿ النيب

تبو ،ورسلو ،وملئكتو ،أف تؤمن اب  )فقاؿ: ، وابلقدر خَته ،واليـو اآلخر ،َو
اف اإلشناف الستة اليت من أَ فاإلشناف ابلقدر خَته وشره من ، ( وشره ل  هبا خَ أَر

َناهُ  َوَُل    ﴿: -عز وجل-قاؿ هللا،فإنو مل زنقق اإلشناف   ِف  َشْيٍء َأْحَصيػْ
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ـٍ  ة ن  َما ىو معتقد أىل السُ  يعلم مجيع المور -عز وجل-فا، ( ٔ)م ِبٍُت﴾ ِإَما

اف  -عز وجل-هللا أف  ) ما مل  -سبحانو-ويعلم،ويعلم ما سيكوف ،يعلم ماَ 
يف يكوف يكن افَ  َخَلْقَناُه  َُل  َشْيءٍ  ِإَن   : ﴿-عز وجل-َما قاؿ هللا (لوَ 

  ( ٕ)بَِقَدٍر ﴾

سبحانو -فهو،بكل شيء  -عز وجل-أي علم هللا؛ العلم 
اف  عاملٌِ  -وتعاىل يف يكوف،وما سيكوف ،دباَ  افَ   .وما مل يكن لوَ 

القلم أف يكتب ما ىو   -عز وجل-هللا رَ مَ فقد أَ ، الكتابة
)أوؿ ما خلق هللا : -صلى هللا عليو وسلم -ـ الساعة ،َما ف قولوَائٌن إىل قيا

تب تب ،فقاؿ: ما َا تب ما يكوف ،وما  القلم ،فقاؿ لو: َا ىو  ؟ فقاؿ لو: َا
ل : -سلـعليو الصلة وال -،وقاؿ َائٌن إىل قياـ الساعة( )قَػػد َر هللا مقاديرَ 

  شيء قبل أف سنلق السموات والرض خبمسُت ألف سنة(.

ل يكوف ف ىذا الكوف  -عز وجل-وىي أف  هللا مرتبة املشيئة
عز -من أمٍر إل ربت مشيئتو ،ول سنرج شيٌء ف ىذا الكوف عن مشيئة هللا

اف  -وجل لها لو أرادت وإرادتو ،فما شاء هللاَ  ،وما مل يشأ مل يكن ،فإف المةَ 
 !  أف تؤذي شخصاً مل يشأ هللا أف يُؤَذى ؛فإهنا لن تستطيع أف تؤذيو

                                                           
[ 12:يس ] (

1
 ( 

[ 44:القمر ]. (
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لها أف تُنقذ شخصاً من َمَضر ٍة ستقع عليو ،وأراد هللا وشاء ولو أرادت  المةَ 

لها أف تنقده  !  أف تقع ؛لن تستطيع المةَ 
فلبد من اإلشناف دبرتبة املشيئة ،ودرجة املشيئة ،وأنك اي عبد هللا لك اختيار 

 -عز وجل-مشيئة ،ولكن ىذه اإلرادة واملشيئة ىي ربت مشيئة هللاوإرادة و 
،ول يلـز من  -عز وجل-،فليس لك أف تفعل شيئاً ف ىذا الكوف مل يُرِْدُه هللا

وإرادتو أنك اي عبد هللا تكوف جمبوراً على فعل أمٍر ،لف  -عز وجل-مشيئة هللا
عز -خيَت ،َما قاؿ هللامع مشيئتو وإرادتو أعطاؾ اإلرادة والت -عز وجل-هللا

 الل ػوُ  َيَشاءَ  َأف ِإل   َتَشاُءوفَ  َوَما﴾ ٕٛ﴿ ِقيمَ َيْستَ  َأف ِمنُكمْ  َشاءَ  ِلَمن﴿ : -وجل
ما قاؿ هللا ( ٖ) ﴾ٜٕ﴿ اْلَعاَلِمُتَ  َرب    ( ٗ)﴿َوَىَديْػَناُه الن ْجَدْيِن﴾ :-عز وجل-،َو

 بَػي ػػن لنا طريق اخلَت وأمرَن -عز وجل-أي طريق اخلَت وطريق الشر ،فا
و ،فمن اختار إحدى  و ،وبَػي ػػن لنا طريق الشر وهناَن وحذرَن من سلَو بسلَو

 الطريقُت فإدنا اختارىا إبرادتو ىو ،أي إبرادة اإلنساف الذي اختار ىذا الطريق. 

 -عز وجل-فإذاً لبد أف نؤمن ابملشيئة واإلرادة ،وأف نعلم أف ىذه املشيئة 
قد أعطاَن  -عز وجل-ل يلـز منها أف  العبد جمبور على فعل شيٍء ما ؛لف هللا

 التخيَت والختيار ؛فمن استقاـ واىتدى فلنفسو ،ومن َضل  فعليها. 

                                                           
[ 24-22:التكوير ] (
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َثٌَت من الناس حُت يظن أنو ل إرادة لو ول زبيَت ،وأنو جمبور على ما   سنطئوىنا 

ل ُمَكل ف ع نده اختيار يفعلو ،وىذا خطأ! لف الدلة الشرعية دلت على أفَ 
 إرادة يسلك من طريقها ما يريد.  ،وعنده

،درجة العلم ،ودرجة  العلم -نامرت مع- ، بعد العلم
 -عز وجل-وأف هللا درجة اخللق -،مث الدرجة الرابعة الكتابة ،ودرجة املشيئة

ل شيء ،خلق اإلنساف وخلق أعمالو من خَت أو شر  -سبحانو وتعاىل-خالقَ 
 -سبحانو وتعاىل-َما أخربَن  -عز وجل-،َلها أعماؿ بٍت آدـ خملوقة ،وهللا

ل شيء:  ُ َخاِلُق َُلِّ َشْيٍء ﴾عن نفسو أنو خالقَ  ،فلبد أف نؤمن  ( ٘)﴿ اَّلل 
 -عز وجل -هبذه املرتبة ،وىذه الدرجة ،وأف العبد ل سنلق عملو ،وإدنا هللا

ل صانٍع وصنعتو ،َما جاءت ف ذلك الرواايت  -حانو وتعاىلسب-خالُقَ 
 . -صلى هللا عليو وسلم -والحاديث الصحيحة عن النيب

 -عز وجل-هللا اإلشناف ابلقدر خَته وشره ؛العلمإذاً ىذه ىي مراتب ودرجات 
ل شيء.  يعلمَ 

َأَمَر القلم أف يكتب ،فكتب القلم ما  -عز وجل-هللا ئل: طيب ،قد يقوؿ قا
ائٌن إىل يـو القيامة   .ىوَ 

 

                                                           
[ 62:الزمر ] (
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ما جاء عن النيب - )اعملوا فكٌل : -صلى هللا عليو وسلم -اجلواب:َ 

عز -،وأيضاً الكتابة ف اللوح افوظ ىي من علم هللاػٌر ملا ُخلق لو( ُمَيس  
عز -دبا سيكوف مما سيختاره العبد املكلف ،ومما سيقع منو ،فا -وجل
اف ف علموحُت َأَمَر القلم أف يكتب ؛مل أيمره أف يكتب إل  -وجل -دباَ 

ميٌط بكل شيء ،فا يعلم مثًل:  -عز وجل-،وعلم هللا -سبحانو وتعاىل
ٌل  أننا سنجلس ف ىذا اليـو ،ف ىذا اللقاء ،ف ىذه الساعة ،ٌَل دبكانو ،َو

ل شيء -عز وجل -حبالو ،فا قبل أف جنتمع  -سبحانو وتعاىل-يعلمَ 
هللا يعلم ىذه المور أننا ؛ قبل أف نتكلم أو نسمع،وقبل أف جنلس ،و 

القلم أف يكتب ما سنختاره  -عز وجل-سنفعلها ،وأهنا ستقع منا ،فأمر هللا
وأف يقوؿ:  -عز وجل-د أف يتحدى هللاوما سنفعلو ،ولكن ل يستطيع العب

 ! راً ف ىذا الكوف ولن شننعٍت أحدأَن سأفعل أم
اف ،ومهما  -عز وجل-متحدايً هللا  ،فإف هللا إذا مل يُرِْدُه ؛ل يقع أبداً مهماَ 

 ! شيئاً مل يُِرْدُه هللا ؛ل يكوف اجتمعت اإلنس واجلن على أف يفعلوا

صلى هللا عليو  -َم حاوؿ الكفار واليهود والنصارى وغَتىم قتل النيب- 
 ؟! -وسلم

 .تطيعوا قتلو ،وجن اه هللا منهم فلم يس -
م حاوؿ أىل الباطل إزالة الق ،وماربة الق ،وقتل أىل الق -  ؟!  َو
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عز -فإف هللا؛ ،فلم يستطيعوا أف يفعلوا شيئاً  -عز وجل-فنصرىم هللا -

 ! إذا مل يُرِْد شيئاً ل يكوف -وجل

 -عز وجل-فلبد أف نعلم ىذا ،وأف نؤمن هبذا ،وأف نؤمن أف  المور بقدر هللا
يلـز منو أننا جمبوروف على ىذا المر ؛لنو   ل -عز وجل-وأف  قدر هللا،ذبري 

صلى هللا  -وأخربَن النيب -عز وجل-َما أسلفُت لكم سابقاً قد أخربَن هللا
: أف  َُل  واحٍد منا لو اختيار ،وأنو مسؤوؿ عن ىذا الختيار ،وأنو -عليو وسلم

ماسب على اختياره من خَت أو شر ،وأنو أرسل إلينا الرسل ،وأنزؿ الكتب 
؛لبياف طريق اخلَت الذي نسلكو ،وللتحذير من طريق الشر الذي نبتعد عنو 

 لتوحيد وبطاعتو ،وهناَن عن الشرؾ ومعصيتو. ،فأمرَن اب

ئل جعل اإلشناف ابلقدر خَته وشره من أوا -رمحو هللا تعاىل-ولذلك اإلماـ أمحد
 .الصوؿ اليت رنب أف نؤمن هبا 

 

)إف   قبل عصره من ينكر القدر ،من يقوؿ: لنو ُوِجَد ف عصره ،بل ومن- 
 !  ،تعاىل هللا عم ا يقولػػػػوف هللا ل يعلم ابلمور وابلوادث إل بعد وقوعها(

سبحانو -لو الصفات العليا والمساء السٌت ،ولو الكماؿ -عز وجل -هللا
ل وجو ،فعلمو -وتعاىل ائن وما سي -سبحانو وتعاىل-املُطلق منَ  كوف دبا ىوَ 

اف ،ىو من صفات الكماؿ   وماَ 
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  ! وأما أف نقوؿ: إف هللا ل يعلم ابلشيء إل بعد وقوعو -

  خمالٌف للنصوص الشرعية 
خمالٌف للمعٌت ،فإف الذي ل يعلم ابلشيء إل بعد وقوعو ؛ىذه صفة 

ماؿ ،وإدنا صفة الكماؿ ؛أف يعلم هللا  -سبحانو وتعاىل-نقص ليست صفةَ 
 ! كل شيء ،فتعاىل هللا عما يقولػػػػوفب

عز -يعٍت أنو ل إرادة لو ،وأف هللا(  إف  اإلنساف جمبور )وىناؾ من يقوؿ: 
 ! ىذا الطريقىو الذي جعلو يسلك ىذا الطريق أو  -وجل

 إذاً أين الساب؟! - 
 وأين التكليف؟!  -
اَسٌب َت  ومَُ فإف النصوص الشرعية دلت على أف العبد ُمَكل ف وخمَُ  -

 .على ىذا التكليف والتخيَت 
فلشك أف ىؤلء عارضوا الق ،وعارضوا النصوص الشرعية أبىوائهم 

 !  ،سبحاف هللا
عاملٌ بكل شيء  -سبحانو وتعاىل-سُنرب عن القدر ،وأنو -عز وجل-هللا

 ! ة الشرعية أبىوائهم وعقولم الفاسدومع ذلك يعارضوف ىذه النصوص 

أـ املؤمنُت تقوؿ ف قصة اجملادلة اليت أتت تشتكي  -رضي هللا عنها-عائشة
  -وحر مها على نفسوحُت ظاىر منها ، -صلى هللا عليو وسلم -زوجها إىل النيب
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"سبحاف : -رضي هللا عنها-،فتقوؿ عائشة -حُت حر مها زوجها على نفسو

ل شيء"  ُ قَػْوَؿ ال يِت حُت أنزؿ قولو: الذي َوِسَع مسعوَ  َع اَّلل  ﴿ َقْد مسَِ
لـ ىذه -سبحانو-،فا ( ٙ)َزْوِجَها ﴾ ِف  ذُبَاِدُلكَ  َعَ  من فوؽ سبع مساوات مسَِ

امًل ؛لنو ق َع اَّلل ُ﴾ اؿ: املرأة ،مسعوَ  لو﴿ َقْد مسَِ سبحانو -أي قد مسعوَ 
مسع بعض أ َنت " تقوؿ: -رضي هللا عنها-ومل يفتو شيء ،وعائشة -وتعاىل

انت قريبة من حجرة النيب"  الكلـ ويغيب عٍت بعضو صلى هللا  -مع أهناَ 
 .-عليو وسلم

ل شيء حىت -عز وجل-وأيضاً أخربَن هللا أوراؽ الشجر ،ورقة ورقة  أنو يعلمَ 
دبيب النملة  -سبحانو وتعاىل-،بل يسمع ويعلم -سبحانو وتعاىل-يعلم هبا

السوداء ،على الصخرة الصماء ،ف الليلة الظلماء ،فل سنفى عليو شيء ف 
 . -سبحانو وتعاىل -الرض ول ف السماء

الشرعية الدالة على ذلك  فلبد أف نؤمن هبذا المر ،ولبد أف ُنَسلِّم للنصوص
علينا من  -عز وجل-،وأل نعًتض على قدر هللا ،وأف نرضى دبا يُػَقدِّره هللا

)واعلم أف ما لبن عباس:  -صلى هللا عليو وسلم -مصائب ،َما قاؿ النيب
 أخطأؾ مل يكن ليصيبك(. أصابك مل يكن لُيْخِطَئك ،وما 

 
 

                                                           
[ 1:المجادلة ] (
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: "اإلشناف ابلقدر خَته وشره ،والتصديق -رمحو هللا تعاىل-قاؿ اإلماـ أمحد

يف هبا ،ليُقاؿ: ملَِ  ابلحاديث فيو ،واإلشناف ؟ إدنا ىو التصديق واإلشناف  ؟ ولَ 
 هبا"

ر القدر ،من ذلك قوؿ النيب  -صلى هللا عليو وسلم -جاءت الحاديث ف َذ
م رُنمع َخْلُقُو ف بطن أمو أربعُت يوماً ُنطفة ف حديث ابن مسعود:  -)إف أحَد

مث يكوف أربعُت يوماً َعَلَقة مثل  -إذا قَػػد ر هللا أف ربمل يكوف أربعُت يوماً ُنطفة
مث يُرسل إليو امللك فُيؤمر ، -أي أربعُت يوماً  -ذلك ،مث يكوف ُمضغة مثل ذلك

لمات ؛بكتب رزقو ،وأجلو ،وعملو ،وشقي أو سعيد(  م ى عند ىذا ُيسَ أبربعَ 
 أي تقدير عمر بٍت آدـ.  -أىل العلم ابلتقدير العمري

-وىناؾ التقدير السنوي ؛وىو التقدير الذي يكوف ف ليلة القدر ،َما قاؿ هللا
ن ا ُمْنِذرِيَن ِفيَها﴾  ِف  ﴿ ِإَن  أَنْػَزْلَناهُ : -عز وجل ٍة ِإَن  َُ َلٍة ُمَباَرََ أي ف الليلة لَيػْ

ة وىي ليلة القد  وىذا التقدير السنوي.  ( ٚ)َحِكيٍم﴾﴿ ِفيَها يُػْفَرُؽ َُل  َأْمرٍ راملباَر

ل يـو وليلة من عمل ،فهذه المور   مث التقدير اليومي ؛ما يعملو ابن آدـ فَ 
 .ػػد رة ،فيجب اإلشناف ابلنصوص َلها ُمقَ 

 ؟  ػاذاػػػػػػػػػػملػػ -
يُعًتض عليها  ل -عز وجل-،وحٌق من هللا -عز وجل-لهنا وحٌي من هللا -

ما سبق مع  . نا ،بل ُيَسل ُم لا ويؤمن هبا ،ول سُنَاَصم ف النصوصَ 
                                                           

[ 4-3:الدخان ]  (
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 ؟  اذاػػػػػػػػػػملػػػػ -

 .-عز وجل-وحي ويقُت من هللاَما سبق لهنا 

لف عقولنا وآراءَن َنقصة وقاصرة عن بلوغ الق وعن إدراؾ حقائق 
ما يعلم ظواىرىا  -عز وجل-االمور ،ف لطيف خبَت ،يعلم بواطن المورَ 

ل  شيء عنده بقدر وبتقدير  -سبحانو وتعاىل-،ول سنفى عليو شيءٌ  ،َو
 -،فالواجب علينا اإلشناف هبذه النصوص وعدـ معارضتها ،ومن ذلك قوؿ النيب

)إف الرجل ليعمل بعمل أىل النار ،حىت ما يكوف بينو : -صلى هللا عليو وسلم
أي -وبينها إل ذراع ،فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل اجلنة فيدخلها 

،وإف الرجل ليعمل بعمل أىل اجلنة ،حىت ما يكوف بينها وبينو إل  -يدخل اجلنة
 ذراع ،فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل النار فيدخلها(.

 -!  اعًتضوا على ىذه الحاديث -نسأؿ هللا السلمة والعافية-بعض الناس
يف يعمل بعمل أىل اجلنة مث سُنتم لو بعمل أىل النار -  ؟!  قالوا:َ 
يف يعمل بعمل أىل النار مث سُنتم لو بعمل أىل اجلنة -  ؟! َو

-ذه الحاديث وأهنا حٌق من هللافنقوؿ لؤلء: الواجب أوًل أف تؤمنوا هب- 
  ( ٛ)﴾ٗ﴿يُوَحىِإْف ُىَو ِإل  َوْحٌي  ﴾ ٖ﴿﴿َوَما يَنِطُق َعِن اْلََوى -عز وجل

                                                           
[.4-3]النجم:  (
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 -لنيبأف ىذا الديث بَػيػ نَػْتُو رواايت ُأَخر ،فيها أف ا -ابرؾ هللا فيكم-مث اعلموا

إف الرجل ليعمل بعمل أىل اجلنة فيما يظهر  ) قاؿ: -صلى هللا عليو وسلم
ما سبق بعمل  ، -أي أف ابطنو خبلؼ ظاىره -(  للناس وإف الرجل ليعملَ 

فيكوف ُمرائياً ،ويكوف طالباً للدنيا بعمل  -سأي فيما يظهر للنا-أىل اجلنة
،فهذا بسبب ىذا العمل وىذه النية  -عز وجل-اآلخرة ،وغَت خملٍص 

الفاسدة ،قد سُنَْتم لو خباسبة السوء ،أسأؿ هللا أف زنفظٍت وإايَم من خاسبة 
 السوء.

وقد يعمل الرجل بعمل أىل النار من فسٍق وفجور ،ولكن ف قلبو إشناف ،وف 
رجل الذي قتل قلبو طلٌب للحق ،وف قلبو شيٌء من إرادة اخلَت ؛مثل ذاؾ ال

تسعة وتسعُت نفساً ،مث سأؿ راىباً فقاؿ لو: ل توبة لك ،فقتلو فكم ل بو املائة! 
مث بعد فًتة أراد أف يتوب ،فسأؿ عن أعلم أىل الرض فدل وه على عامل ؛فبي ػػن 

لو العامل أف ابب التوبة مفتوح ،ولكن اذىب إىل الرض الفلنية هبا قـو صالوف 
عهم ،وف طريقو لتلك الرض مات ،فاختصمت فيو ملئكة الرمحة فاعبد هللا م

وملئكة العذاب ،فمن رمحة هللا ومن فضلو جعل قبضو إىل ملئكة الرمحة 
 ! فقبضتو ،مع أنو قتل مائة نفس ،وَفَجَر ف الرض وطغى

ما ف الديث أنو أراد أف   تب هللا لو التوبة ،وىي أ هللا لو أسباهبا ،لنوَ  ولكنَ 
 . يتوب ،إذاً فيو ف داخلو إرادة للخَت ،حبثاً عن اخلَت ،فوفقو هللا لذلك
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اديث القدر ،وأف نؤمن هبا ،وأف : لبد أف ُنَسلَِّم لح لذلك إخواين وأخوايت
 .-عز وجل-نعتقد أهنا حٌق من هللا

يف ل يُقاؿ: ملَِ  : "-رمحو هللا تعاىل-قاؿ اإلماـ أمحد عود نفسك اي "  ؟ ؟ ولَ 
،وعقولنا ،على عبد هللا ،عودي نفسِك اي أمة هللا ،فلنعود أنفسنا ،وقلوبنا 

التسليم لألدلة الشرعية لهنا حق ويقُت لشك فيها ول مرية ول اضطراب 
يف ملَِ  )،ولُنَجنِّب أنفسنا مثل ىذه السئلة  اعًتاضاً على الدلة ؟(  ؟ َو

 ! فإف ىذا ل رنوز الشرعية ،
 

حُت قاؿ: "إدنا ىو التصديق  -رمحو هللا تعاىل-ولذلك أحسن اإلماـ أمحد
يعٍت إدنا الواجب عليك اي عبد هللا ،وعليِك اي أمة هللا ،الواجب: واإلشناف هبا" 

التسليم والتصديق واإلشناف هبا ،فهذا ديدف وعمل ودأب أىل الُسن ة ؛أهنم 
سناصموف  رنادلوف فيها ،ول يعارضوهنا ،ول ُيَسلُِّموف للنصوص الشرعية ،ول

رضي هللا عنهم -،وبذلك أُمرَن مجيعاً أف نسلك طريقهم وىديهم وسنتهم
 .-وأرضاىم

: "ومن مل يعرؼ تفسَت الديث ويبلغو عقلو -رمحو هللا تعاىل-قاؿ اإلماـ أمحد
 و ،فعليو اإلشناف بو والتسليم لو"فقد َُِفَي ذلك وُأحكم ل
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عن السلف الصاحل ،حيث آمنوا  متلقاهيربينا ويعلمنا ويرشدَن لا ،وىي قاعدة 

ابلنصوص الشرعية ومل يعارضوىا ،ومل رنادلوا فيها ،وتكلموا دبا تكلموا فيو عن 
وض فيها ،ووقفوا فيما وقفوا فيو ببصٍر َنفذ ،مع قدرهتم على الكلـ واخلعلم 

 .،ولكنهم امسكوا عن ذلك 
يقوؿ: "ملن مل يعرؼ تفسَت الديث ويبلغو عقلو"  -رمحو هللا تعاىل-فاإلماـ أمحد

إذا مل يعرؼ تفسَت  -رضواف هللا عليهم-ممن جاء بعد عصر السلف الصاحل
لديث ،ول يعارض الديث الديث ول معناه بعد ثبوت الديث ؛فليؤمن اب

 .بعقلو 
 ؟  اذاػػػػػػػػػملػػػػػػ -

وعقلو ضعيف ،والنصوص الشرعية حٌق ويقُت ووحٌي  لف عقلو قاصر ،- 
،فإذا مل يبلغها عقلك ،فكيف سنوض فيها ويتكلم  -عز وجل-من هللا

 ! فيها

  لذلك قاؿ أىل العلم:
 .تعلم  السكوت عم ا ل من العلم -
 .اخلوض والكلـ فيما ل تعلم  ومن اجلهل-

 فإذا جاءؾ النص  الشرعي ومل تعرؼ . فقد أحسن من انتهى إىل ما قد َعِلم
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 .جب عليك اإلشناف بو والتسليم لو فالوا تفسَته وشرحو ،

يعٍت أف النصوص الشرعية "  فقد َُِفَي ذلك وُأحكم لو فقد قاؿ اإلماـ أمحد: "
ولسنا حباجة إىل عقلك  حصل هبما إحكاـ ىذه المور ،ومنهج السلف الصاحل 

،وإىل فكرؾ ،وإىل خوضك فيما ل تعلم ،فعليك اي عبد هللا ابإلشناف هبا 
 والتسليم لا.

يشَت إىل حديث ابن مسعود قاؿ رمحو هللا: "مثل حديث: الصادؽ املصدوؽ" 
السابق ،فإف ىذا الديث صحيح ،وفيو بياف أطوار خلق بٍت آدـ ،أنو يكوف 

مراحل وأطوار وإف ؛ َعَلَقة ،مث أربعُت يوماً ُمضغةأربعُت يوماً ُنطفة ،مث أربعُت يوماً 
ف ىذا التقدير وف ىذه مل نشاىدىا أبعيننا ،وإف مل نعلم هبا ونراىا ،ولكنها حق 

 .املراحل 
عز -وأنو رسوؿ من هللا -صلى هللا عليو وسلم -وىذا من دلئل صدؽ النيب

،َمْن الذي أعلمو أف  َخْلَق اإلنساف يكوف أوؿ خلقو ُنطفة ف ىذه املدة  -وجل
 ؟  أربعُت يوماً 

 ؟ وَمْن الذي أعلمو أنو أيضاً أتيت عليو أربعوف أخرى يكوف فيها َعَلَقة
 ؟  بعد ذلك يكوف ُمضغة وَمْن الذي أعلمو أنو 

 ! ! وُمضغة من لم ! وَعَلَقة من دـ ُنطفة يكوف َمٍِتٍّ 
بكتابة رزقو  -هبذه المور الربع ؤمر ويُػْرَسلُ يُ  مث يُؤمر بعد ذلك امللك ، 

 ،وأجلو ،وعملو ،وشقي أو سعيد.  
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 بذلك؟  -صلى هللا عليو وسلم -َمْن الذي أعلم النيب -

 -لمصلى هللا عليو وس -أوحى إليو بذلك فأخربه -عز وجل-هللا- 
صلى  -،والطب الديث يقف على ىذه القائق ،وقد أخربَن هبا النيب

من قبل أَثر من ألف وأربعمائة سنة ،ولسنا حباجة إىل  -هللا عليو وسلم
صلى هللا عليو  -الطب الديث ؛لننا نؤمن جبميع ما جاء بو النيب

 إشناَنً ثبتاً راسخاً لشك فيو ول اضطراب.  -وسلم

اف مثلو ف القدر" -رمحو هللا تعاىل-مث قاؿ اإلماـ أمحد ٍت يع: "ومثل ماَ 
)إْف سائًل سأؿ : -رمحو هللا تعاىل-الحاديث الواردة ف القدر ،قاؿ اآلجري

عن مذىبنا ف القدر ،فاجلواب ف ذلك قبل أف خنربه دبذىبنا ،أَن  ننصح السائل 
والبحث عن القدر ؛لف القدر ِسرٌّ من  ونُػْعِلُمو أنو ل زنسن ابملسلمُت التنقَت

،بل اإلشناف دبا جرت بو املقادير من خَت أو شر واجٌب  -عز وجل-ِسرِّ هللا
أيمن العبد أف يبحث عن القدر فُيَكذِّب دبقادير  على العباد أف يؤمنوا بو ،مث ل

-بةمث قاؿ: " ولول أف  الصحا ى العباد ،فَيِضل  عن طريق القهللا اجلارية عل
ذ بوا  -رضي هللا عنهم لػم ا بلغهم عن قوـٍ ُضل ؿ شردوا عن طريق الق َو

ذلك التابعوف لم إبحساف ،َسب وا من  فروىم ،َو ابلقدر ،فردوا عليهم قولم َو
ذلك أئمة املسلمُت  تكلم ابلقدر وََذ ب بو ،ولعنوىم وهنوا عن جمالستهم ،َو

لمو(  ينهوف عن جمالسة القدرية ،وعن مناظرهتم  .-رمحو هللا تعاىل-إىل آخرَ 
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ل )إذا ذَُر القدر فامسكوا( : -صلى هللا عليو وسلم -يبوىذا يصدقو قوؿ الن

 زبوضوا ول تناقشوا ول ذبادلوا ؛بل َسلُِّموا وآمنوا.

لها ،رنب اإلشناف هبا ،والتصديق هبا والتسليم لا"  وقاؿ: "ومثل أحاديث الرؤيةَ 
عز -وستأتينا إف شاء هللا مسألة الرؤية والحاديث الواردة ف ذلك ،فإف هللا

ما قاؿ لنبيو موسى -وجل : ملا -عليو الصلة والسلـ -ل يُػػرى ف الدنياَ 
عز -،ولكن يـو القيامة فإف هللا ( ٜ)﴾ ﴿ َلن تَػَراين سألو أف يراه ،فقاؿ لو: 

تابو ،وأخرب  -وجل ما يُرى القمر ليلة البدر ،َما أخرب بذلك هللا فَ  يُرىَ 
سبحانو -بذلك ف سنتو ،وأننا سنرى ربنا -صلى هللا عليو وسلم -النيب

 ف اجلنة.  -وتعاىل

أسأؿ هللا العظيم رب العرش الكرمي أف رنعلٍت وإايَم من أىل اجلنة الناظرين 
ٔ)َن َأْحَسُنوا اْلُْسٌَتٰ َوزاَِيَدٌة﴾﴿ِلّل ِذي،فإف هللا لػم ا قاؿ:  -سبحانو وتعاىل-إليو

ٓ
 ) 

سبحانو -ىذه الزايدة ف اجلنة ابلنظر إليو -صلى هللا عليو وسلم -،فس ر النيب
ذلك -وتعاىل  . -رضواف هللا عليهم أمجعُت-فس رىا الصحابة ،ابلنظر إىل هللا ،َو

فهذه النصوص حٌق رنب اإلشناف هبا ،ورَبُْرـُ معارضتها ،والشك فيها ،والسؤاؿ 
يف ملَِ ػػػػ ب ما سبق وتقرر معنا أف   لنك اي عبد هللا مأمور ابإلشناف هبا ،؟  ؟ َو  َو
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لها حٌق ويقُت ،َلها حٌق من عند هللا  -عز وجل-ىذه النصوص الشرعيةَ 

 . -عليو الصلة والسلـ -،َأْرَسَل بذلك رسولنا الكرمي

عن المساع  -يعٍت بَػُعَدت-: "وإف نَػَبتْ -رمحو هللا تعاىل-قاؿ اإلماـ أمحد مث
أل يَػُرد  منها حرفاً واحداً واستوحش منها املستمع ،وإدنا عليو اإلشناف هبا ،و 

وغَتىا من الحاديث املأثورات عن الثقات ،وأف ل سناصم أحداً ول يناظره 
،ول يتعلم اجلداؿ ،فإف الكلـ ف القدر والرؤية والقرآف وغَتىا من السنن 

 " مكروه ومنهيٌّ عنو

: ىناؾ من الناس ممن قد -اىلرمحو هللا تع-ىذا أصٌل عظيم ،يقوؿ اإلماـ أمحد
 عَ يكوف ف قلبو شيٌء من الدغل ،أو شيٌء من عدـ اإلشناف الكامل ،فإف مسَِ 

 -عز وجل-شرعية الواردة ف القدر ،والواردة ف رؤية هللابعض النصوص ال
 قاؿ: 

  :أو؟  َيف-
  :أو؟  ما ىذا -
 ؟  أيعقل أف ىذا حديث -

-: اتقوا هللا ف أنفسكم ،وآمنوا دبا قالو هللا وقاؿ رسولو ءفنقوؿ لؤل- 
صلى هللا عليو -،وأي نصٍّ شرعي من أقواؿ النيب -صلى هللا عليو وسلم

 إف استوحشتو نفسك دبعٌت مل ُتَسلِّم أو مل تنقد لو ،أو حصل ف  -وسلم
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تستمر ف ىذا اإلشكاؿ ل الواجب عليك أمسعك شيٌء من اإلشكاؿ ؛ف

ىذا الضطراب ،بل تقوؿ: آمنت اب ورسولو ،وُتسلِّم  ورسولو ف و 
،أو ما أخرب  -صلى هللا عليو وسلم-،ول تُعارض ما جاء ف ُسّنة الرسوؿ

تابو.-عز وجل-بو هللا  فَ 

ىذه ىي القاعدة العظيمة اليت رنب قاؿ اإلماـ أمحد: "وإدنا عليو اإلشناف هبا"  
ل مسلم ومسلمة أف يقفوا عندىا اإلشناف ابلنصوص  ؛،وأف شنتثلوىا  علىَ 

   الشرعية
م رأينا  -  ؟َو
م مسعنا عرب وسائل اإلعلـ والقنوات الفضائي - صوص ة من أييت ويُعارض النَو

 ؟بعقلو ،وُيكّذب ورُنادؿ هبا  ةالشرعي
ول يليق ابملسلم أف  حالو حاؿ الفلسفة املُكذِّبُت ابلنصوص الشرعية ، -

ل  وينحرؼ ضِ يُعارض النصوص الشرعية ،ول يليق ابملسلم أف يتبع ىواه ؛فإنو يَ 
 لم اإلشناف هبذه النصوص الشرعية.عن الق ،وإدنا الواجب على املس

 ما موقفنا من الذين سنوضوف ف النصوص الشرعية ؟- 

لـ اإلماـ أمحد  ما مر  معنا منَ  إف  الواجب علينا أل نسمع لم ،وأف هنجرىمَ 
لمهم لنفهم ؛فإف ف ل ،وأ تبهم ،وأف ل نقوؿ حنن نريد أف نسمعَ  نقرأ فَ 

 ومعو  -رضي هللا عنو-رأى عمر بن اخلطاب -صلى هللا عليو وسلم-النيب
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وف ؟!(  ): -رضي هللا عنو-صحف من صحف أىل الكتاب ،فقاؿ لعمر أمتهَو

 ! أتشكوف ! يعٍت أف شكٍ 
 ! ملاذا تقرأ ف التوراة أو ف اإلجنيل؟  -
 ! ؟ ملاذا تتبع تلك الُصحف  -
اجلبل الشامخ ف -ضي هللا عنور -لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ،فهذا عمر -

الق ،الذي لو أقواؿ نزؿ الوحي بتصديقها وأتييدىا ،والذي إذا رآه الشيطاف 
من قوتو ف الق واإلشناف ،ومع ذلك يُنكر عليو ،سلك طريقاً آخر  اً طريق سالكاً 
 . فة ُمبد لة قراءتو ف تلك الصحف وىي ُمر   -صلى هللا عليو وسلم–النيب

بكتب أىل البدع والضلؿ املبنية على ربريف النصوص الشرعية من  فكيف -
 ! الكتاب والسنة

َما مر  معنا زنذرَن من أولئك الشرار   -رمحو هللا تعاىل-ولذلك اإلماـ أمحد
 ،أىل البدع والضلؿ والحنراؼ عن الق.

  قاؿ قائل: اليهودية والنصرانية فإف -
 ؟ ىل ىي أدايف من عند هللا -
،اليهودية أتباع موسى  -عز وجل-فاجلواب: نعم ىي أدايف من عند هللا - 

ولذلك ، قبلهما -عليو الصلة والسلـ -،والنصرانية أتباع عيسى ،وإبراىيم
اَف َحِنيًفا : -عز وجل-قاؿ هللا اَف ِإبْػَراِىيُم يَػُهوِدايا َوَل َنْصَرانِياا َولَٰػِكن ََ  ﴿ َما ََ
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ٔ)م ْسِلًما ﴾

ٔ
لكن نقوؿ أف اليهودية والنصرانية أدايف من عند هللا منسوخة ، ( 

ْسَلـِ ِديًنا فَػَلن يُػْقَبَل ِمْنُو﴾هبذا الدين اإلسلمي  َر اإْلِ َتِغ َغيػْ ٔ)﴿َوَمن يَػبػْ
ٕ

﴿ِإف  ، ( 
ـُ﴾ ْسَل يَن ِعنَد الل ػِو اإْلِ ٔ)الدِّ

ٖ
 ). 

 -وسلم -صلى هللا عليو-ودية والنصرانية ىي أدايف حق قبل بعثة النيبفاليه
يهودي ول نصراين إل  عُ سَ فل يَ  -صلى هللا عليو وسلم-،ولكن بعد بعثة النيب

َاف   -عليو الصلة والسلـ-،بل لو موسى -صلى هللا عليو وسلم-اتباع النيب
عليو الصلة -،بل عيسى -صلى هللا عليو وسلم-ملا وسعو إل اتباع النيب،اً ػػحي  

صلى -حُت ينزؿ آخر الزماف يقتل الد جاؿ ،فإنو زنكم بشريعة ممد -والسلـ
 .- عليو وسلمهللا

ل ما خالف الق ، -ابرؾ هللا فيكم-فإذاً  ونبتعد عن أىل البدع  نبتعد عنَ 
 .والضلؿ والحنراؼ

يعٍت حرفاً واحداً "  منها حرفاً  وأف ل يَػُرد   : "-رمحو هللا تعاىل-قاؿ اإلماـ أمحد
لمة ،أو  ، ل تُػَرد ،ومن رد ىا -صلى هللا عليو وسلم-مجلة مما جاء بو النيبأوَ 

 بل الباطل.فإنو َضل  واحنرؼ ،واتبع ىواه ،ويًتدى ف سُ 

ل حديث جاء بو "  وغَتىا من الحاديث املأثورات عن الثقات قاؿ: " يعٍتَ 
 لِّم لو ،ما فإننا نؤمن بو ول جنادؿ ول نعارض وُنسَ  -صلى هللا عليو وسلم-النيب
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داـ أهنا أحاديث صحيحة ،جاءت ابلطرؽ الصحيحة والطرؽ املقبولة عند أىل 

 فإف الواجب اإلشناف هبا والتصديق هبا والتسليم لا.،العلم 

لو جاء أحد ،لو جاءؾ اي عبد هللا أحٌد رنادلك "  وأف ل سناصم أحداً "  قاؿ: 
ويناظرؾ ف النصوص الشرعية فل ذبادلو ،َاف اإلماـ مالك وغَته من السلف 

يعٍت إذا مل ُيَسلِّم للسنة فلن (  أخرب ابلسنة ول ذبادؿ ول زباصم )يقولوف: 
 .ُيَسلَِّم لك

َِ  وىنا ل  قلبو وىي أف الشيطاف أو بعض من ف بقضية مهمة ؛ رمانع أف ُأَذ
 : مرض قد يقوؿ

 ؟  قػػػػػاذا ل جنادؿ وحنن على الػػػػػػػمل -
 ق؟ػػػالاذا ل نُػبَػُتِّ أف ىذا ىو ػػػػػػػػمل -

  : فاجلواب من وجوه- 
أننا ىذا الذي أُمرَن بو شرعاً أنو إذا رأينا الذين سنوضوف 

صلى هللا -ف آايت هللا أف ل خنوض معهم ،وىذا الذي أمرَن بو النيب
فإذا رأيتم الذين يتبعوف ما تشابو منو فأولئك  )حُت قاؿ:  -عليو وسلم

انوا ينهوف عن (  الذين مَس َى هللا فاحذروىم ،وأيضاً السلف الصاحلَ 
 لِّم لألحاديث والنصوص الشرعية ذلك ،وأيضا ىو إذا مل ُيسَ 

 !؟ ىل سُيسلِّم لك-
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وأيضاً أنت ل أتمن على نفسك أنك إذا جادلتو وخاصمتو أف تنتقل إىل 

  ! قولو الباطل ،وإىل مذىبو العاطل
ابن بطو ن  وىذا ما نَػب و عليو مجاعة من أئمة السلف ،ومن علماء السُ  ةَ 

َنس من ة ،جلسوا مع أُ نّ َنس من أىل السُ )َاف ىناؾ أُ وغَته ،يقوؿ: 
أىل البدعة على سبيل النصح واملناصحة ،فما لبثوا أف انتقلوا إىل 

 مذىبهم(.

ة اليت عنده ،فل رنالس نّ وحفظ السُ  فاملسلم زنرص على نفسو وحفظ دينو ،
 . ىؤلء ول سناصمهم ول رنادلم

: "وأف ل سناصم أحداً ،ول يناظره ،ول يتعلم -رمحو هللا تعاىل-قاؿ اإلماـ أمحد
اً فيو إل ف حاٍؿ خمصوص من ابب إقامة الق ملن بَ غَ ر  اجلداؿ ليس مُ اجلداؿ" 

أراد أف يصل للحق ،وأما من علمنا منو املعاندة واإلصرار واملكابرة ،فإننا ل 
ابلدلة الشرعية ،وأما اجلداؿ ابلعقل جنادلو ،وإدنا جنادؿ ابليت ىي أحسن ،

واآلراء ،واجلداؿ ف النصوص الشرعية واملخاصمة عليها ،فإف ىذا أمر غَت 
 مشروع.

: "فإف الكلـ ف القدر والرؤية والقرآف -رمحو هللا تعاىل-قاؿ اإلماـ أمحد
 : لف الكراىة على نوعُت ـر ؛أي مُ وغَتىا من السنن مكروه" 

 .تنزيهية  َراىة -
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راىة ربرشنية-  . َو
 عنو"  "ومنهيٌ الكراىة التحرشنية ،لنو قاؿ:  -فاملراد هبا -

ٔ)﴿َوَل تَػْقُف َما لَْيَس َلك بِِو ِعْلم ﴾:-عز وجل-َأَما قاؿ هللا
ٗ

،فا هناَن عن  ( 
،بل نؤمن ابلنصوص الشرعية   فيو أو بوذلك ؛عن اخلوض ف أمٍر ل علم لنا 

ما أيضاً ف الديث السابق  ََِر القدر فامسكوا(.َما سبق ،َو  )إذا ُذ

من أىل الُسن ة -وإف أصاب بكلمو الُسن ة-وف صاحبوقاؿ اإلماـ أمحد: "ل يك
 حىت يدع اجلداؿ وُيَسلِّم ويؤمن ابآلثر" 

وؿ: ىذا من اإلماـ أمحد قاعدة أيضاً عظيمة تُػَتِمم ما سبق ،وىي أننا ل ػػػػػػػأق
لصحابة جنادؿ ابلعقل واآلراء وابلفلسفة ،وإدنا نُبُتِّ الق بدليلو ،وابآلثر عن ا

ذا ،وإف  ،ودبا يوضح ىذا الق ،وأما أف جنادؿ جدالً ابلعقل وابآلراء ،وأرأيتَ 
ذا ،فإف ىذا منبوذ ذا ،وإف قلتَ   ! حصلَ 

أي ل يكوف اجملادؿ واملتعلم للجداؿ يكوف صاحبو"  : "ل قاؿ اإلماـ أمحد
ة ،وإف ن  "ل يكوف صاحبو من أىل السُ ابلكلـ والفلسفة والكلـ العقلي 

وابجلداؿ ل ابلطريقة الشرعية يعٍت لو قرر مسألة ابلعقل  ة"ن  أصاب بكلمو السُ 
اف تقريره للمسألة صحيحاً ،فإنو هب  .ذه الطريقة ليس من أىل الُسن ة ،َو

 ؟ اذاػػػػػػػػػمل -
  ؟ اذا ليس من أىل الُسن ةػػػػػػػػمل  -

                                                           
[ 36:اإلسراء ]  (

14
 ( 



1437 أصوؿ السنة لإلماـ أمحد بن حنبل رمحو هللا تعاىل شرح الشيخ أمحد ابزموؿ حفظو هللا 

 

 26 

 

 
ابلسلف الصاحل ،وإدنا سلك طريق  لنو مل يسلك طريق أىل السنة ،ومل يقتدِ  -

اخللف الذين خاصموا وجادلوا وخاضوا ف الدلة الشرعية بغَت حٍق شرعي 
اجلداؿ وُيَسلِّم ويؤمن  -حىت يًتؾ-فقاؿ: "ليس من أىل الُسن ة حىت يدع 

 ابآلثر".

صلى هللا عليو -وىو ما جاء عن النيب ،ولعل و قد مر  معنا دليل يوضح ىذا 
م ،فيقوؿ: من خلق السماوات؟ أنو قاؿ:  ، -وسلم من )أييت الشيطاف أحَد

ذا؟ فيكوف اجلواب: هللا ،هللا ،هللا ىو الذي خلق  ذا َو خلق الرض؟ من خلقَ 
 (  ؟ ىذه المور ،قاؿ فيقوؿ الشيطاف: فمن خلق هللا

 ؟  -صلى هللا عليو وسلم-ماذا أمرَن النيب -

وأننا عندَن القدرة على  اتو وإفحامو ،ىل أمرَن جبدالو والرد عليو وإسك- 
 ؟!  الرد

،وف رواية: )آمنت اب ورسولو( ل أبػػػػداً ،إدنا أمرَن أف نقوؿ: فليقل: - 
 . )آمنت اب(،وف رواية: لو( )آمنت اب وُرسُ 

-هللا ىو اخلالق ،ل خالق لو ،أي آمنت ابلنصوص الشرعية ،وأف   آمنتُ  :لحظ
لها ،وأنو -سبحانو وتعاىل-،وأنو -سبحانو وتعاىل سبحانو -بيده المورَ 

لو ،ول نرد على الشيطاف حبرؼ  فردٌ  أحدٌ  واحدٌ  -وتعاىل صمد ،فنؤمن هبذاَ 
 أبف  -صلى هللا عليو وسلم-،مع قدرتنا على الرد عليو ،ولكن أمرَن النيب واحد
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ل نرد عليو ،وأف ل خنوض معو ؛لف الشيطاف بوسوستو وجدالو قد يوصل 
فل  ، ،فنقطع ىذا الباب من أصلو -ز وجلع-اإلنساف إىل الشك ف هللا

ممن ل مع الشيطاف ول مع غَته ،جنادؿ ول خناصم ،ول نفتح ىذا الباب 
 ضوا ف الدلة الشرعية.و سن

"  ر  معنا ما جاء عن أيوب السختياين وابن سَتين وغَتذنا من السلف ؛ػػػَأَما مَ 
تاب هللا ،فرفضوا ،وقاؿ لو: ق م ملّا جاءىم مبتدع أراد أف يقرأ عليهم آيًة منَ 

تاب هللا يرفض  -سبحاف هللا -عٍت ول نصف آية ما تقرأىا علي آية منَ 
يذه: ملػػػػاذا ،وىو يريد أف يقرأ عليك آية من  فقاؿ لو تلممساعها من املبتدع ،

)خشيُت أف يُػَلبِّس علي  بدعتو آبية قاؿ:  وأتم لوا جوابو بدقة ، !؟ َتاب هللا
تاب هللا ( يعٍت أف أييت آبية قد يدؿ  ظاىرىا على معٌت البدعة اليت ينتزعها منَ 

 ىو عليها.

 

 ول ذبادلوىم ابلقرآف( يقوؿ: )جادلوا أىل البدع ابلسنن ،

 رآف؟ ػػػػػػدلم ابلقملاذا ل جنا- 
ة بينت معاين القرآف ،وقد أتيت اآلية ف معناىا عاـ ،فيستدؿ ن  لف السُ - 

دت ىذه ة قد بي نت وقي  ن  أىل الباطل على ىذا املعٌت العاـ ،بينما السُ 
  ٓاملعاين العامة 
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﴿ُىَو ال ِذي أَنْػَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو : -عز وجل-فمن ىنا قاؿ هللا

ـ  اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت﴾آاَيٌت  ٔ)ُمَْكَماٌت ُىن  ُأ
٘

 -سبحانو-يعٍت ( 
-هللا أف بعض اآلايت قد يكوف فيها معٌت يتمسك بو أىل الباطل ،فبُت  

 .أىل الزيغ يتبعوف ما تشابو منو  أف   -عز وجل
 ؟ ػػػاذاػػػملػ-
﴿فََأم ا : -عز شأنو-فقاؿ، للفتنة ،ولمل معٌت اآلية على ىواىم -

َنِة َوابْ  ِتَغاَء ال ِذيَن ِف قُػُلوهِبِْم زَْيٌغ فَػيَػت ِبُعوَف َما َتَشابََو ِمْنُو ابِْتَغاَء اْلِفتػْ
ٔ)أَتِْويِلِو﴾

ٙ
 )  

 ؟  وأما الذين آمنوا ما موقفهم- 

ٔ)﴾اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف آَمن ا بِِو  ِف  َوالر اِسُخوفَ  ﴿
ٚ

 )  

 : قد يقوؿ قائل- 
 ؟ ملاذا ف القرآف آايت متشاهبة  -
رفع فاجلواب: أف ىذا من ابب البتلء والختبار ،ومن ابب أيضاً - 

الدرجات للمؤمنُت ،حُت ُيسلِّم ويؤمن هبذه اآلايت ،ويرجعوف فيها إىل 
 -صلى هللا عليو وسلم-م ،ول يتبعوف فيها ىواىم ،فإف النيبكَ املُحْ 

 وأصحابو الكراـ آمنوا هبذه اآلايت ،وحنن تَػَبٌع لم ف ذلك ،نؤمن هبا 

                                                           
[ 7:عمرن آل ] (
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[ 7:عمرن آل ] (
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[ 7:عمرن آل ] (
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ما يفعل أىل  ول جنادؿ فيها ،ول نُكذِّهبا ،ول نستدؿ هبا، على ابطلَ 

 . الىواء 
﴿آَمَن الر ُسوُؿ دبَا أُْنِزَؿ ِإلَْيِو ِمْن رَبِِّو : -وجلعز -َأَما قاؿ هللا

ٔ)َواْلُمْؤِمُنوَف﴾
ٛ

فهذه صفة مدح لنا حنن املؤمنُت ،أف نؤمن ،وأف نسلِّم ، ( 
ل -،وأف ل نعارض ،وأف ل جنادؿ فبارؾ هللا فيكم ،وحفظكم منَ 

احفظوا ىذه القواعد واعملوا هبا ،واحذروا مواطن الفنت وأىلها  -سوء
،وآمنوا دبا قالو  -صلى هللا عليو وسلم-ؿ هللا على رسولو،وآمنوا دبا أنز 

،واحذروا الذين سنوضوف ف آايت  -صلى هللا عليو وسلم-هللا ورسولو
صلى -ة رسوؿ هللان  هللا بغَت علم ،واحذروا الذين ُيَكذِّبوف بشرع هللا وبسُ 

 .-هللا عليو وسلم

وإايَم دبا مسعنا ،وأف يكوف حجًة لنا ل حجًة  أف ينفعٍت -عز وجل-أسأؿ هللا 
 -سبحانو وتعاىل-علينا ،وأف رنعلنا من املؤمنُت املوقنُت الصادقُت املنيبُت إليو

ل البعد عن البدع والضللت والىواء والفنت ما ظهر منها وما  ،البعيدينَ 
 بطن.

 وصلى هللا وسلم على نبينا ممد وعلى آلو وصحبو أمجعُت 

                                                           
[ 225:البقرة ] (
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يقوؿ خبصوص قياس الشيخ ف الدرس السابق حوؿ عدـ اخلصومة ف  - 
 -ف وسوسة الشيطاف -صلى هللا عليو وسلم–الدين على حديث الرسوؿ

  - أىل العلم ! إدنا أوردوه وؿ: ىذا أىل العلم أوردوه لست أَن فقطػػػػػػأق
ادث اجلن ىل شنكن أخذ ىذا القياس وتطبيقو على من زنُ 

 ؟ من الرقاة أثناء العلج

و العلماء ،أف الراقي عليو أل ُيَصدِّؽ اجلاف ،وأل يسًتسل معو ػػػػننعم ىذا مما بي  
 عز -،وأف يتِق هللا -وجل عز-ابلكلـ ،وإدنا أيمره ابخلروج والتوبة إىل هللا

ذا ىو فلف وفلف ،أو  ماُيصدِّؽ اجلاف حين ف ل،وأ -وجل سنربوه أف من فعلَ 
ذا ،أو دبا سنربه اجلاف ،أو أحياَن بعض الرقاة قد يتجادؿ مع  ذا َو أنك تفعلَ 

اجلاف ،فقد يورد عليو اجلاف شيء من الكلـ ،فلشك أف ىذا مما ينبغي للراقي 
 أف يتجنبو ،وهللا أعلم.

َيف يكوف تعامل السلفي مع قرابتو من أىل البدع 
الوالدين ،والزوج ،والشقاء ،خاصًة أهنم يسكنوف  ،خاصةً  انوا مقربُت جداًَ  لوَ 

 ؟ معو ف نفس البيت
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وا بُت أىل البدع الد اعُت إليها ،الرؤوس فيها ،وبُت ػػػاجلواب: أف العلماء فرق -

عواـ الناس الذين قد أتثروا هبذه البدع ،فأىل البدع يُػْهَجُروف ول رُنَاَلُسوف ،وأما 
لمهم ول يفهم أنو على ابطل ؛فإف ىؤلء من أتثر هبم من العواـ مما قد ينق لَ 

لـ العلماء  ُيًتفق هبم ،ويُبُت لم الق ابلكمة واملوعظة السنة ،ويُنقل لمَ 
ب لم ف ذلك غ  السلف ،ويُػرَ  ة وآثرن  ،والدلة الشرعية من الكتاب والسُ 

وف من البدع والضللت ،وأف يُبيِّنوا لم أف النجاة والفوز والفلح رُ ذ  ،وزنَُ 
فالواجب على ، -أمجعُت رضواف هللا عليهم-بسلوؾ منهج السلف الصاحل

 . ىؤلء مجيعاً سلوؾ منهج السلف الصاحل

 ! من القراابت من أىل البدع

انوا ممن وقع ف -  تبديع القراابت وتبديع الوالدين ىذا ليس لكم ،إل أفَ 
الكبار ،َاخلوارج ،واإلابضية ،والقدرية ،واملعتزلة ،البدع الظاىرة البدع 

،أما جمرد خمالفتهم للمنهج السلفي ووقوعهم ف ذلك خطًأ ؛ل يلـز منو 
ابرؾ هللا -هم املوانع ،فًتفقوانتبديعهم حىت تُقاـ عليهم الجة وتنتفي ع

 ف دعوهتم. -فيكم

تفي ، والمد رب العاملُت ،والصلة والسلـ على املبعوث  وهبذا القدر َا
 رمحة للعاملُت.

 


