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من شرح أصول  مدارسة الدرس الثالث
السنة 

 

 

 
يروج أهل الباطل شبهة غرضهم منها  االستدالل مبشروعية اجللوس ألهل 

والرد عليها أبن : الباطل وهي 
أحد مث أن  كل من احلق ،فال أحد يقول خذ السوء علماء من حتذران الشرعية النصوص

 واألهواء وعدم خمالطتهم وال القراءة من كتبهم البدع أهل مع اجللوس مذهب السلف ترك

 

 على من يستدل بقصة أيب هريرة رضي هللا عنه مع الشيطان يف جتويز 
 :م أي كان يكون من وجوه قبول كال

 أننا لسنا يف شك من احلق و أن موارده معلومة مشهورة فلسنا حباجة لكتب أهل  -1
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 الباطل لنبحث فيها عن احلق فهذا مذموم و ال جيوز 

من  بَ َلَغُه  هذا اجملهول أو هذا الشيطان ،وإمنا اجملهول هوأبو هريرة مل يذهب إىل  -2
 . وأتى إليه وكلمه

صلى هللا عليه -كالم الشيطان ومل ُيَسل ِّْم له حىت عرضه على النيب مل يقبل  أبو هريرة  -3
 . صلى هللا عليه وسلم فأقرَّه النيب -وسلم

 

ذكر الشيخ حفظه هللا ضابطا في قبول الحق نبه عليه أهل العلم 

احلق إن ثبت من قائله ؛سواًء كان من صغري أو كبري جمهوال أو معلوما ما هو أن وأال 
 :  لقول مجاعة من السلف ا ؛دام احلق اثبت

 
﴿ فَ ْلَيْحَذرِّ الَّذِّيَن ُُيَالُِّفوَن 

َنة   يبَ ُهْم فِّت ْ يبَ ُهْم َعَذاب  أَلِّيم   َأوْ  َعْن َأْمرِّهِّ َأن ُتصِّ  ﴾ ُيصِّ

 .فسر اإلمام أمحد الفتنة يف اآلية أبهنا الشرك 
 

 من أسباب معارضة بعض الناس للحق و عدم التسليم له 
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 .املؤدي إىل اجلهل  -
 التعصب للرجال  -
 البغض لقائل احلق  -

 حلسٍد أو هلوًى أو لشبهاٍت  -
ق سوى ما كان من أسباب والنتيجة التحذير من صاحب احلق مجلة وتفصيال بال وجه ح

 .واهية سبق ذكرها 

 

احلكمة و املصلحة يف التحذير من اجللوس إىل أهل األهواء و البدع  هي 
 قبول الباطل ألجل الشبهات والباطل .حلق و املخافة من االبتالء برد ا

" وترك املراء ،واجلدال واخلصومات يف الدين" 
ورد يف أاثر السلف تطبيق عملي يوضح صحة مقالة اإلمام أمحد و قد جاء هذا 

قم عين ،إن كنَت ) : عن اإلمام مالك ملا دخل عليه الرجل أراد أن جيادله وُياصمه ،قال
 .(  يف شك من دينك ؛فلسُت يف شك من ديين
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يرتكون  هل السنة واجلماعة السلفيني ؛اثبتون على احلق وطريقتهم واحدة ،الأ

،ومنهج  -صلى هللا عليه وسلم -يناوال يُبد ِّلون ألن مصدرهم واحد ؛كتاب ربنا ،وسنة نب
 رضوان هللا عليهم أمجعني.-سلفنا الصاحل الصحابة 

"والسنة عندان آاثر رسول هللا 
 وسلم"صلى هللا عليه 

"والسنة عندان آاثر رسول هللا صلى هللا معىن قول اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل 
يعين أن الُسن ة اليت نسري عليها ،واليت نقتدي هبا ،واليت تلقيناها عن سلفنا  عليه وسلم"

،هذه هي طريقتنا ،وهذا هو هدينا  -صلى هللا عليه وسلم -الصاحل ؛هي آاثر رسول هللا
 ،وهذا هو سبيلنا ،وهذا هو هنجنا الواضح.

 

 
 منزلة السنة من القرآن على ثالث وجوه :

 . افقة للقرآنأن تكون مو احلال األوىل :  -1
 . أن أتيت السنة شارحة ومبينة للقرآناحلال الثانية : -2
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 . أن أتيت السنة زائدة على ما يف القرآناثلثاً :  -3
 

. 
والدليل من ،وهي حق  مثل القرآن  -عز وجل -السنة النبوية وحي  من هللا

ومن احلديث قول  ﴾ لِّتُ َبنيِّ َ لِّلنَّاسِّ َما نُزِّ َل إِّلَْيهِّمْ  الذِّ ْكرَ  َوأَنَزْلَنا إِّلَْيكَ  ﴿: الكتاب قول ربنا 
وقول النيب البن عمر )أال إين أوتيت القرآن ومثله معه(  -صلى هللا عليه و سلم -النيب 

وأمسك وأشار إىل -) اكتب ؛فو الذي نفسي بيده ما نطق هذا :  -رضي هللا عنه-
 إال حقاً( -لسانه

: كنا نرى أن جربيل ينزل على -ومن أاثر السلف ما جاء عن حسان بن عطية رمحه هللا   
 ن ة كما ينزل ابلقرآن. ابلسُ  -صلى هللا عليه وسلم -النيب

 

 من قليال إال يفسر مل -صلى هللا عليه وسلم – النيب أن قال من علىيرد  
َفسَّر القرآن كامالً  -صلى هللا عليه وسلم -أنه خطأ ألن  النيبو ابطل أبن قوهلم القرآن 

ما كان هبديه ،وتطبيقه للقرآن ؛فهو تفسري  ه،ولكن تفسريه للقرآن منه ما كان  ابلقول ومن
 للقرآن ،ومنه ما كان إبقراره ملعاين القرآن الكرمي .
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 الغيبية األمور يف ُيستعمل ال القياس يعين قياس": السنة يف "وليس معىن
 ما علم إىل به يُتوصل قياساً  -وجل عز -ابهلل متعلقة اليت األمور يف ُيستعمل ال ،والقياس

 والفرعية الفقهية املسائل يف ،والقياس لفقها يف القياس ،وأما جيوز ال هذا ،فإن به ُُنرب مل
 به يُ َعاَرض الذي القياس مراده ،وإمنا نفيه -تعاىل هللا رمحه-أمحد اإلمام مراد ؛ليس

 احلق يف واهلوى ،والتشكيك والضالالت البدع إىل به يُتوصل الذي ،والقياس التوحيد
 املذموم القياس هو ؛فهذا

 هللا شرع إىل يتوصلون ال البشر ابلعقول" أن ُتدرك "وال أمحد: اإلمام قول معىن
 هذا طاعة من ،والبد هلم ليُبني   رسول من البد ، عقوهلم مبجرد هللا رسول سنة وإىل

 رضي-طالب أيب بن واملثال على ذلك ما جاء عن علي   -وسلم هللا عليه صلى -الرسول
 ( أعاله مسح من أوىل اخل ف ِّ  أسفل مسح لكان ابلرأي الدين كان لو):حني قال-عنه هللا
 

  -وسلم عليه هللا صلى -للنيب  االتباع هي السنة مقصود اإلمام أمحد أن 
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 ،وأيضا ابلسنة ،ويعمل ابلقرآن فلو ادعى املسلم أنه يعمل اهلوى" ، "وترك وللصحابة

ل   بعقله يعمل جيب أنفهذا يعين أنه ال  الصحابة يتبع  وينحرف . وهواه خشية أن يضِّ
 

 جاءان )إذا
 العني فعلى الصحابة آاثر جاءتنا ،وإذا والرأس العني فعلى والسنة الكتاب من النص  

 رجال( وحنن رجال فهم التابعني عن جاءان ،وإذا والرأس
 من النص   جاءان : )إذاقال حني -تعاىل هللا رمحه -حنيفة أبو اإلماممعىن مقالة 

 ،وإذا والرأس العني فعلى الصحابة آاثر جاءتنا ،وإذا والرأس العني فعلى والسنة الكتاب
لم الشرعية للنصوص ُيسل ِّم ملسلمأن ا رجال( وحنن رجال فهم التابعني عن جاءان  ،ُويس ِّ
 ما حسب على فيها جيتهد ؛فإنه فيها دليل ال مسألة جاءت إذا ،مث ويتبع الصحابة آلاثر
 . الشرعية النصوص عليه تدل

-لكنهم فيما ُيص األمور الشرعية فإن الصحابة الصحابة غري معصومني 
 هبذا الناس أعلم ؛بل هم هللا بكتاب فقط ،ليس الناس أعلم هم -عليهم هللا رضوان
 صلى هللا  -النيب قول ،والدليل إليه الرجوع وجيب ،بل ُمعترب ُمَقدَّم فَ ْهَمُهم ،وأن الدين
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 فعليكم): -صلى هللا عليه وسلم -قوله  ، (وأصحايب اليوم عليه أان ما): -عليه وسلم

 ! (ابلنواجد عليها وَعضُّوا هبا متسكوا الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت

 . - رضي هللا عنهم-والعقل ذلك أهنم  واهلوى يد عن الظنلنصوص الشرع بع همففهم
 مراده  -وس لم عليه هللا ص لى -هللا رسول عن فهموا

  هبا ،واملراد اآلية ،ومواقع اآلية نزول سبب َعلُِّموا

علم أهل هم ضا،وأي وتقوى ورع أهلهم  
 

 

 

 

 
 

 


