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من شرح  مدارسة الدرس السادس

 أصول السنة

له  وامليزان  ، وهو حق  ، نة واإلمجاع امليزان اثبت ابلكتاب والس  
امليزان هو  ا ملن أنكر امليزان وزعم أنَّ خالف  وهذا  كفَّتان توزن فيهما األعمال

للميزان ؛ فإن الّنصوص  عبارة عن العدل وعدم الظلم ، وأنه ال توجد حقيقة  
مذهب املعتزلة واجلهمّية ؛ رد  على هذا املذهب الباطلّنة ت  من الكتاب والس  

يف القرآن الكرمي كمثل قوله ثبت فقد  وغريمها ممن وافقهم الذين أنكروا امليزان
ئ اتعاىل :  و ِإن ك ان   ۖ   ﴿ و ن ض ُع اْلم و ازِين  اْلِقْسط  لِي  ْوِم اْلِقي ام ِة ف ال  ُتْظل ُم ن  ْفس  ش ي ْ

ن ا ِِب ا  عزَّ  –وكذا قوله ﴾٤٧﴿ و ك ف ٰى بِن ا ح اِسِبي   ۖ   ِمثْ ق ال  ح بٍَّة مِّْن خ ْرد ٍل أ ت  ي ْ
﴾ و أ مَّا م ْن ٧﴾ ف  ُهو  يف ِعيش ٍة رَّاِضي ٍة ﴿٦﴿ف أ مَّا م ن ث  ُقل ْت م و ازِيُنُه ﴿:-وجل

اِوي ة  ﴾ ٨خ فَّْت م و ازِيُنُه ﴿ احلديث الذي ذكره اإلمام أمحد ومن السنة ﴾ ف أُم ُه ه 
ا جاء يف حديث ابن ، وأيض   ( يُوز ُن الع ْبُد ي  ْوم  الِقي ام ِة ف ال  ي ِزُن ج ن اح  ب  ُعوض ةٍ ) : 

حابة أو فرأى الص ،حي صعد على الشجرة وارتقى  –رضي هللا عنه–مسعود 
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يعين -رأوا دقة ساقيه  –رضوان هللا عليهم أمجعي  –رأى بعض الصحابة 
) ال :  -صلى هللا عليه وسلم-فقال النيب ،فتعجبوا من دقّة ساقيه  -حنفهما

ما أثقل يف امليزان من جبل ُأُحد (   .تعجبوا من دقة ساقيه فإَّنَّ
 

قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل : 
اس ، ا يريد إضالل النَّ شغيب ، وإّنَّ ا يريد التَّ وإّنَّ ، ألنه ال يريد احلق  
ا يريد إفساد عقومهم وعقاددهم ؛ لذل  ال نفت  مهم الباب ابجلدال وإّنَّ 

 واملخاصمة .
 

صلى هللا -من عقادد أهل السنة واجلماعة إمياَّنم حبوض النيب 
تواترت األحاديث ، بل وجاء يف  سنة ووقد صحَّت بذل  ال وسلم عليه

ْوث  ر  ﴿:  -وجل عزَّ –القرآن قوله  ن اك  اْلك   ﴾ ف ص لِّ ِلر بِّ   ١﴿ ِإَّنَّ أ ْعط ي ْ
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وقد مجع مجاعة من أهل العلم  ﴾٣﴾ ِإنَّ ش انِئ    ُهو  اأْل بْ ت  ُر ﴿٢و احْن ْر ﴿

وأما صفة  األحاديث واآلاثر الواردة يف احلوض، من أهل احلديث 
ىل احلوض كما ذكرها اإلمام أمحد رمحه هللا تعا

 

ا ُأَّنس   أنَّ  - صلى هللا عليه وسلم - ثبت عن النيب -نعم 
ُيطردون عن احلوض ؛ وهذا حممله عند أهل العلم على املرتدين الذين 

يهم غريهم أدخل ف وقد -صلى هللا عليه وسلم- ارتدوا بعد موت النيب
 . عز وجل- م أحدثوا يف دين هللاأهل األهواء ألَّنَّ و أهل البدع 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ّنة الالزمة من ِخصال السُ نعم ذكر الشيخ حفظه هللا تعاىل أن 
بل عذاب القرب حق  اثبت ابلقرآن ، عن معاين ال حقيقة مها  وليس بعبارةٍ 

ا ُغُدوًّا و ع ِشيًّاوالدليل قوله تعاىل :  ّنة والسُ  ه   ۖ   ﴿ النَّاُر يُ ْعر ُضون  ع ل ي ْ
اِب  ورد يف  وكما﴾٤٦﴿و ي  ْوم  ت  ُقوُم السَّاع ُة أ ْدِخُلوا آل  ِفْرع ْون  أ ش دَّ اْلع ذ 

الذي ذكر فيه  -احلديث الطويل -حديث الرباء بن عازب من ّنة السُ 
ومن ذل   ،قبض املالدكة لروح املؤمن وقبض املالدكة لروح املنافق 

 القربين : يف صاحيب -عليه الصالة والسالم-قوله 
 . ابن يف كبري (ابن وما يُعذَّ ) إَّنما ليُ ع ذَّ  

 

هذان امسان للملكي كما جاء يف احلديث الصحي  
هكذا ، (  أيتيه ملكان منكر  ونكري   ):  -صلى هللا عليه وسلم- يبعن الن

 صلى - عن النيب فنؤمن بذل  على ما ص َّ  ؛ّنة النبوية جاءت تسميتهم يف السُ 
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يعين نؤمن بذل  على ما وقوله :  -هللا عليه وسلم

 ُقرِب  ، وما شاءه يف إتيان هذين امللكي ملن مات ف    -وجل عزَّ -ره هللا قدَّ 
سبحانه -ُُيربَّن ؛ هللا  علىض ر  ت   يعين ال يُ عْ وقوله  فيسأالنه
امللكي  أنَّ  -صلى هللا عليه وسلم- ابلوحي الذي أوحاه إىل نبينا حممدٍ  -وتعاىل

ت فُيقِعدانه فيسأالنه هذه األسئلةأيتيان امليِّ 
 

ُيوض يف األحاديث النبوية واآلايت جيوز للمسلم أن ال 
،  قبول واإلميان والتسليم واإلذعان للحقِّ ال عليهوإّنا  نية بكيف وِل  القرآ

 وعدم املعارضة ِبذه األمور .
 

رب من عدة الرد الواض  اجللي على الذين ينكرون عذاب الق
 وجوه :

ا بال فنحن نؤمن ِبا يقين  ، على ذل  أن النصوص الشرعية دلت أوال :  
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 وال  وال ش ٍ  ريبٍ 
فال ،  إنَّ احلياة يف القرب مها أحكام ختتص ِبا غري احلياة يف الدنيااثنيا : 

القرب برزخ بي و  بور على حياة أهل الدنياجيوز أن نقيس حياة أهل الق
 .ربزخ مرحلة بي الدنيا واآلخرة الخرة ، الدنيا واآل

 . وهذا هو العمدة عندَّن واملعتمد يف عقيدتنا وشرعنا
 

هللا  اإلميان ابمليزان ، واإلميان ابلقرب ، واإلميان ابحلوض ، وأنَّ 
، يمة وهي اإلميان ابلغيب هذه كلها مبنية على مسألة عظ؛ يكلم الناس 
يف  -سبحانه وتعاىل- املؤمني به ، حي قال -وجل عزَّ - الذي مدح هللا
 ْيب  ِفيِه ُهد ى ِلّْلُمتَِّقي  ﴾﴾ ذٰ ِل   اْلِكت اُب ال  ر  ١﴿ ال ﴿وصفهم : 

 

 صفة املتقي كما جاءت يف اآلية هي قوله جل شأنه : 
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ة     و ممَّا ر ز قْ ن اُهْم يُنِفُقون  ﴾﴿ الَِّذين  يُ ْؤِمُنون  اِبْلغ ْيِب و يُِقيُمون  الصَّال 

 

وإمجاع  نَّةِ بنصوص الكتاب والسُ  يوم القيامة اثبتة  الشفاعة 
 منها : ذكر بعض أنواع الشفاعات -هللا تعاىلرمحه - واإلمام أمحد األمة

 . شفاعة أهل اجلنة لبعضهم البعض يف رفع الدرجات -

 . شفع مهم فال يدخلوهايُ وهناك شفاعة لقوم استوجبوا النار ف -

لعمه أيب طالب   -صلى هللا عليه وسلم- وهناك شفاعة النيب -
 . خفف عنه العذابفيُ 
ألهل العرض العرصات  -صلى هللا عليه وسلم- شفاعة النيبوهناك  -

 . -عليه الصالة والسالم- ا له شفاعات أخرىيوم القيامة ، وأيض  
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ألهل الكبادر والذين أنكروها هم  نعم هناك من انكر الشفاعة
 اخلوارج واملعتزلة .

 

-هللا  ذنُ إ -وهي اليت تكون بشروط ، منها الشفاعة املثبتة 
﴿ و ال  :-وجل عزَّ - لقوله للشافع ورضاه عن املشفوع -وجل عزَّ 

ِن اْرت ض ٰى  فية عن فهي منأما الشفاعة املنفية  ﴾٢٨﴿ي ْشف ُعون  ِإالَّ ِلم 
بل هم  ، روج من الناريستحقون اخلال الكافرين وعن املنافقي الذين 

ا ت نف ُعُهمْ :  -وجل عزَّ -لقوله  خالدون خملدون يف النار ش ف اع ُة  ﴿ ف م 
 . ﴾٤٨﴿الشَّاِفِعي  

 

 ينكروَّنا ، ال يثبتون الشفاعة يوم القيامة ومذهب أهل السنة 
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هل الكبادر الذين يدخلون النار مث ُيرجون كما ذكر ألويثبتون الشفاعة 

ى يعين أَّنم احرتقوا فيصريون كالفحم ، مث يؤت ،ا ( ) فحم  مام أمحد إلا
النهر ، مث يدخلون اجلنة ، وقد ثبت  اِبم بنهر احليوان ؛ فينبتون يف هذ

 . -هللا عليه وسلمى صل- ذل  عن النيب
 

: أال وهي قاعدة مهمة يف األمور الغيبية ذكر الشيخ حفظه هللا تعاىل 
ا خنوض يف وإّن ؛ خنوض يف األمور الغيبية ابلرأي وابلظن وابلتخميال أننا 

ال الدليل ونقف ، وه األمور الغيبية أو نتكلم يف األمور الغيبية حبسب ما جاء ب
جيوز لنا أن نثبت إال ال بنفي ؛ ألنه ال ات وإبثبال خنوض يف األمور الغيبية 

بدليل ؛ فنكتفي مبا جاء يف األدلة الشرعية مما يتعلق ال أن ننفي إال بدليل و
 مور الغيبية .ألاب
 

 ي وقيل مسُِّ  ألن إحدى عينيه ممسوحة املسي  الدجال مُسِّي ابملسي 
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وأما الدجال فهو الكذَّاب الفاجر الذي يدَّعي   رضألابملسي  ألنه يسي  يف ا

 ايت ما مُيتحن ِبا الناس ؛ ولذل  فتنته فتنة  آلأنه هو الرب ، وتكون معه من ا
 . عظيمة  

 

صلى هللا عليه - ، وقد خافها النيب عظيمة   فتنة   ة الدجالفتن
وأنذر أمته الدجال ، ال إ بل أخرب أنه ما من نيبٍّ ، ى أمته عل -وسلم

عليه الصالة والسالم -قد حذر أمته من الدجال ة فتنته و وذل  من شدَّ 
ا ما قاله أحد  قبلي ؛ إنه وسأقول لكم شيئ  ، إين أنذركموه  ) :يف قوله  –

معه َّنر  من و ال أييت ومعه جنة  وَّنر ، وأييت جَّ ؛ فالد  أعور العي اليمىن ( 
إن مما ينبغي و  اجلنة فيما يبدو للناس ، وَّنر من َّنر فيما يبدو للناس

ال ُيرج يف حي غفلة عن ذكره  فالبد أن يتذاكر جَّ ن الد  أه التنبيه علي
 .ال جَّ الناس األحاديث النبوية الواردة يف ذكر الد  
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ول ويتأنعم هناك لألسف بعض الناس من ينكر خروج الدجال 
  : ال بتأويالٍت ابطلةجَّ األحاديث اليت جاءت خبروج الد  

  ! ف األحاديث وهي صحيحةإما أن ُيضعِّ - 
 . وإما أن يقول الدجال هو عبارة عن معىن روحي أو اجتاه مادي

عرضون عن ال ابمهوى والرأي ، ويُ جَّ وهكذا ُيوضون يف أحاديث الد   -
 . الجَّ األحاديث النبوية اليت ذكرت الد  

معىن هذا أن الدجال سيخرج يف آخر الزمان وهو من  
تحصل فتنة فال وخرج جَّ فإذا جاء املسي  الد   ،ى عالمات الساعة الكرب 

كما ،  فيقتله  -لصالة والسالمعليه ا- عظيمة يف األرض ؛ فينزل عيسى
مكتوب  بي عينيه  والدجال جاء ذل  يف األحاديث النبوية الثابتة عنه 

بل حيرم ، كافر ، وعنده عي طافئة ، فهو حقيقة  ال ينبغي إنكارها 
 ال .إنكارها وتكذيب للنصوص الشرعية الواردة يف ذكر هذا الدجَّ 
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أي أنه املسي  عيسى بن مرمي يقال له املسي  ألنه ساح يف األرض 
املسي  أما  ،لسياحة من ا -عليه الصالة والسالم-قطع وسافر يف األرض 

 . ا للباطلونشر   يسي  يف األرض فتنة   ألنه يقال له املسي  الجَّ الد  
 

 

 

 
 
 

 
 


