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إن احلمد هلل نحمده تعاىل ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك
أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال
َ
له ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله،
قد تقدم معنا يف الدرس املايض الكالم عن أول هذه الرسالة وهي رشح أصول السنة لإلمام
وبقي مما سبق ذكره يف الدرس املايض الكالم عن تتمة وهي:
أمحد-رمحه اهلل-
َ
قوله -رمحه اهلل":-وتَر ُك َا ْلبِدَ عِ ،وك ُُّل بِدْ ع ٍة َف ِهي َض َال َل ٌة ،وتَر ُك َا ُْْلصوم ِ
اْل ُلو ِ
اتَ ،وت َْر ُك ُْ
س
َ
َ
ُ َ
َ ْ
َ
َ ْ
اب َا ْلَهو ِ
اء"
َم َع َأ ْص َح ِ ْ َ
ففي هذا الكالم ويف هذه اْلمل من كالم اإلمام أمحد -رمحه اهلل ً
رمحة واسعة -يتبني أن من
أصول السنة وهي من أصول االعتقاد ،ترك البدع واملحدثات بل والرباءة منها ،ففي ترك البدع
تسيطر عىل ٍ
ِ
كثري من الناس ،ويف ترك جمالسة أهل الهواء ُب ْعدٌ عن
أمراض الشبهات التي
وقاي ٌة من
ُ
جل وعال -منه َّ
املرض الذي َّ
حذر اهلل َّ -
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ٌ
مرض فتاك
وحذر منه ُّ
ِ
تكون
صحته يتجنب أماكن الوبئة والسباب التي قد
إذا كان اإلنسان يف هذه الدنيا حفا ًظا عىل
ُ
طري ًقا إىل حصول املرض كذلك يف دينه البد أن يكون أحرص وأكثر اهتامما ،ذلك لن أمر الدين
أعظم ولنه هو رأس مال املسلم ،ولن السالمة يف الدين ال يعدهلا يشء.
فقوله" :وتَر ُك َا ْلبِدَ عِ ،وك ُُّل بِدْ ع ٍة َف ِهي َض َال َل ٌة ،وتَر ُك َا ُْْلصوم ِ
اْل ُل ِ
اتَ ،وت َْر ُك ُْ
وس َم َع
َ
َ
ُ َ
َ ْ
َ
َ ْ
اب ْالَهو ِ
بيان ٍ
اء" ُّ
لمر عظيم وهو أمر الوقاية من البدع واملحدثات.
كل هذه المور فيها ٌ
َأ ْص َح ِ ْ َ
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قال" :وتَر ُك َا ُْْلصوم ِ
ات" فإن اْلدال املذموم ليس هو سبيل أهل اإليامن بل هو ُ
سبيل أهل
ُ َ
َ ْ
ِ
ٍ
البدع والهواء ،وإذا كان اهلل َّ -
طريق صحيح للدعوة
بسلوك
جل وعال -قد أمر يف كتابه الكريم
وبني هذه الساليب التي ينبغي عىل الداعية إىل اهلل -جل وعال -أن يتمسك هبا ويأخذ هبا،
إىل اهلل َّ
وهي قوله َّ -
جل وعال :-ﭿ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﭾ

النحل:

 ،٥2١فمن كان يعرف احلق والعمل به ،فهذا ُيدعى باحلكمة،
معرتف به
احلق ولكن نفس ُه ختالف ُه وجتره إىل مساخط اهلل ،لكنه حمب للحق
ومن كان
ٌ
ُ
يعرف َّ
فهذا ُيدعى باملوعظة احلسنة،
ً
معارضا للحق جيادل ويعارض ال يقبل احلق فهذا جيادل بالتي هي أحسن،
وأما من كان
واْلدال بالتي هي أحسن ملثل من هذا حاله إنام هو من باب دفع الصائل كام قرر ذلك شيخ
دعى به بل هو من باب دفع الصائل،
اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -ولذا قال" :وأما اْلدل فال ُي َ
معارض ج ِ
ود َل بالتي هي أحسن"
احلق
فإذا عارض َّ
ٌ ُ
ومن قوله َّ -
بيان أن هناك من اْلدال ما هو
جل وعال :-ﭿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﭾ النحلٌ ٥2١ :
ٌ
جدال مذموم ،واْلدال بالتي هي أحسن هو الذي يكون ببيان احلق ،وإزهاق الباطل ،وبيان ما جيب
عىل املسلم أن يتبعه ،والوصول إىل مرايض اهلل َّ -
جل وعال -بخالف اْلدال بغري ما هو أحسن
اْلدال السيئ ،اْلدال الذي يكون سببه العناد وعدم قبول احلق ،ولذا قال أهل العلم اْلدال عىل
قسمني:
4

www.miraath.net

شرح أصول السنة لإلمام أحمد بن حنبل

للشيخ /محمد بن غالب العمري

حممو ٌد،
ومذموم،
جيادل صاحبه إلظهار ِ
ِ
فاملحمود هو الذي ُ
الباطل،
احلق وإزهاق
ُ
واْلدال املذموم يكون عىل وجهني:
ٌ
جدال بغري علم.
 إماٌ
ينرص به صاحبه الباطل أو ُيشغل فيه عىل احلق بعد ظهور احلق له.
 وإماجدال ُ
أمر مهم قد يقع فيه ُ
بعض طالب العلم يف مناقشاهتم ومدارساهتم ،وذلك أنه نرص ًة
وهذا ٌ
تبني له احلق يف هذه املسألة ،وما
لشيخه أو نرص ًة للمسألة التي تبناها ،قد يعارض احلق مع كونه قد َّ
ذلك إال رغب ًة يف انتصار النفس وحتى ال ُيعلن فيام يظن هو أنه اهلزيمة مقابل الطرف اآلخر الذي
تدارس معه أو جتادل معه يف معرفة احلق.
اْلصوم ِ
اتَ ،وت َْر ُك
ويف هذه الفقرة يقول اإلمام أمحد-رمحه اهلل رمح ًة واسعةَ " :-وت َْر ُك ُْ ُ َ
اب ْالَهو ِ
اْل ُل ِ
ُْ
اء"
وس َم َع َأ ْص َح ِ ْ َ
ُ
ٌ
طريقة صحيحة وهي ما كان عليه السلف من ترك
فرتك اْلصومات هي طريق ٌة لهل السنة
املجادالت وترك املناظرات لهل البدع ملا يف ذلك من املفاسد ،وملا فيه من إثارة الفتن وانتشار
الغوغاء بني النَّاس ،وتشكيك الناس يف أمر دينهم.
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اب َا ْلَهو ِ
وس َم َع َأ ْص َح ِ
اْل ُل ِ
ثم ثنَّى بعد ذلك بقولهَ " :وت َْر ُك ُْ
اء" فإن أصحاب الهواء
ْ َ
َّ
ِ
ِ
ُ
َاس
ـم ِرضون القلوب و
الصل يف هذا قوله -صىل اهلل عليه وسلمَ ((:-س َيك ُ
ُون ِيف آخ ِر ُأ َّمتي ُأن ٌ
ُي ْ
اه ْم )) احلديث يف مسلم،
ُيدِّ ُثو َنك ُْم بِ َام ََل ْ ت َْس َم ُعوا َأ ْنت ُْم َو َال آ َباؤُ ك ُْمَ ،فإِ َّياك ُْم َوإِ َّي ُ
َُ
النبي -صىل
ً
وأيضا ما أخرجه البخاري يف صحيحه ،من حديث عائشة-ريض اهلل عنها -أن َّ
اهلل عليه وسلم -حني تال قول اهلل – َّ
جل وعال :-ﭿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ين َس َّمى اهلل
ين َي َّتبِ ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه م ْن ُه َف ُأو َلئك ا َّلذ َ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﭾ آل عمران ،٧ :قالَ ((:فإِ َذا َر َأ ْيت ا َّلذ َ
وه ْم)).
اح َذ ُر ُ
َف ْ
وجاءت هذه املسألة واضح ًة جلية عند الصحابة -ريض اهلل عنهم -فهجروا من خالف أمر
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بل وجاءت الوصية منهم هبجران أهل الهواء ،ولذا قال ابن
عباس كام روى ذلك ابن بطة يف اإلبانة" :ال جتالس أهل الهواء فإن جمالستهم ممرض ٌة للقلوب".
كبري من القوال يف عدم متكني أهل البدع والهواء من أسامعنا حتى
وجاء عن السلف ٌ
مجع ٌ
ِ
النحراف أهل اإلسالم عن املنهج القويم ،الذي كان
سبب
شاءوا فيكون ذلك
ٌ
ال يدخلوا فيها ما ُ
عليه النبي -صىل اهلل عليه وسلم -وصحابته الكرام،
ِ
شاءوا"،
ولذا قال أبو قالبة -رمحه اهلل" :-ال متكن أهل الهواء من سمعك فيقروا فيه ما ُ
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وأخرج ابن بطة يف اإلبانة كذلك عن إبراهيم النخعي -رمحه اهلل -قال" :ال جتالسوا أهل
تذهب بنور اإليامن من القلوب ،وتسلب حماسن الوجوه ،وتورث البغضاء
الهواء فإن جمالستهم
ُ
يف قلوب املؤمنني".
يتكلم بالسنة ويذكر الحاديث وربام يستدل باآليات
وقد يقول قائل إن بعض أهل الهواء
ُ
وقد ال ِ
يقر ُر يف أول سامعك له شيئًا من الباطل ،إال أن هذا هو السبيل الذي يتخذه أهل الهواء
إلضالل أهل اإلسالم ،وْلرهم إىل بدعهم التي يدافعون عنها وينافحون عنها،
التحذير من السلف بعدم املجالسة وإن تك َّلم يف السنة ،أو وإن حدَّ ث يف السنة ،فقد
ولذا جاء
ُ
جاء عن اإلمام أمحد" :ال جتالسوا أهل الهواء وإن تكلموا بالسنة ،أو وإن ذ ُّبوا عن السنة"
وجاء عن مفضل بن ُم َه ِ
لهل -رمحه اهلل -أنه قال" :لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه
ُيدثك ببدعته َح َذ ْر َت ُه وفررت منه ،ولكنه ُيدثك بأحاديث السنة يف ُبدو جملسه ثم ُيدخل عليك
بدعته فلعلها تلز ُم قلبك فمتى خترج من قلبك"
جليس ُه ولذا يقول -عليه الصالة
مهام ،وهو أن الواجب عىل اإلنسان أن خيتار
َ
وهذا يبني ً
أمرا ً
ِ
ب إِال ُم ْؤ ِمنًا)) ،ويقول  -عليه الصالة والسالم:-
والسالم -يف احلديث الصحيح(( :ال ت َُصاح ْ
((ا َْمل ْر ُء َع َىل ِد ِ
ين َخلِيلِ ِه َف ْل َينْ ُظ ْر َأ َحدُ ك ُْم َم ْن ُ َ
خيالِ ُل)) أي من جيالس،
إذا كانت املجالسة واملصاحبة ال تكون إال لهل اإليامن والذين يستفاد من مصاحبتهم
يذكرون باهلل َّ -
جل وعالُ ،-يذرون من الباطل ،يبينون اْلطأ ،إن نسيت ذكَّرك وإن غفلت َّبني لك،
٧
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وإن ذكرت اهلل َّ -
جل وعال -أعانك ،فهذا هو الواجب املجالسة له ،فكيف بالتلقي عن أهل البدع
باب خطري ،ولذا كانت القاعدة عند أهل السنة واْلامعة ،وهي املقولة العظيمة التي
والهواء ،فهذا ٌ
توارثتها الجيال واستفادها العلامء وقرروها يف كتبهم ،وهي قول اإلمام حممد بن سريين -رمحه
اهلل" :-إن هذا المر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم".
ٍ
لحد أن جيالسهم ،وال خيالطهم،
ولذا قال اإلمام أمحد -رمحه اهلل" :-أهل البد ِع ما ينبغي
وال يأنس هبم" ،فإن اإلنسان يأنس بأهل السنة ،ويأنس بأهل املنهج الصحيح ،ويأنس بمن يقربونه
جل وعال -وبمن تكون جمالستهم قربة يتقرب هبا اإلنسان إىل اهلل َّ -
إىل اهلل َّ -
جل وعال -يستفيد
صحيحا سديدً ا ،يستفيد منهم دليال ينفعه يف أمر عبادته يف أمر عقيدته
فهام
ً
علام ،يستفيد منهم ً
منهم ً
.
ثم قال اإلمام أمحد-رمحه اهللَ " :-والس َّن ُة ِعنْدَ نَا آ َثار رس ِ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ول ا ِ
ُ َ ُ
ُّ
َّ
ِ ِ
آنَ ،و ِه َي َد َالئِ ُل ا ْل ُق ْر ِ
اسَ ،و َال ت َْ
ُْض ُب َهلا ْالَ ْم َث ُالَ ،و َال تُدْ َر ُك
ِّس َا ْل ُق ْر َ
السنَّة ق َي ٌ
آنَ ،و َل ْي َس ِيف ُّ
َو ُّ
الس َّن ُة ُت َف ِّ ُ
ِ
ِ
بِا ْل ُع ُق ِ
اع َوت َْر ُك َا َْهل َوى".
ول َو َال ْالَ ْه َواء ،إِن ََّام ُه َو اال ِّت َب ُ
آثار رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -هذا من إطالقات السنة ،كام تقدم معنا
والسنة عندنا ُ
يف أول هذا الكتاب ،فمن إطالقات السنة هي المر الوارد عن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهي
فعل أو تقرير ،أو ٍ
صح عنه  -صىل اهلل عليه وسلم -من ٍ
قول أو ٍ
صفة َخ ْل ِق َّي ٍة أو ُخ ُل ِق َّي ٍة .
ما َّ
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تبني ما ُأ ْمجِ َل فيه وتق ِّيدُ ما
ِّس َا ْل ُق ْر َ
آن" فالسنة تفِّس القرآن ُ
ثم قال :بعد هذا البيان " َو ُّ
الس َّن ُة ُت َف ِّ ُ
عاما فيه وختصص مطلقه.
كان ً
لـام نزل قول اهلل َّ -
جل وعال -يف ذكر قصة لقامن يف
روى الشيخان من حديث ابن مسعود َّ
قوله َّ -
جل وعال -يف سورة النعام :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭾ

األنعام82 :

ِ
(( َش َّق َذلِ َ
النبي – صىل اهلل عليه وسلم -إِ َّن ُه
ك َع َىل النَّاس،و َقا ُلوا َأ ّينَا َال َي ْظلم َن ْفسه؟ ف َق َال ُّ
ِ
الِّشك َل ُظ ْلم َعظِيم" ،إِن ََّام ُه َو
َل ْي َس ا َّل ِذي َت ْعن َ
ُون َأ ََل ْ ت َْس َم ُعوا َما َق َال ا ْل َع ْبد َّ
الصالح– أي لقامن " :-إِ َّن ِّ ْ
الِّشك))
ِّ ْ
فهذه اآلية وهي قول اهلل َّ -
جل وعال :-ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭾ األنعام ،82 :فِّسهتا
السنة يف بيان معنى هذا الظلم وهو الِّشك الذي ُخيرج اإلنسان من ِ
ملة اإلسالم .
تبني ُجممل القرآن ،وهذا كالصلوات فإن اهلل َّ -
جل
ولذا فالسنة هلا مع القرآن أحوال ،هي ُ
بيان هلذا املجمل ،ببيان
وعال -أمر بإقامة الصالة يف قوله :ﭿ ﮛ ﮜﭾ البقرة ،43 :وجاء يف السنة ٌ
الوقات ،وعدد الركعات ،ورشوطها ،وواجباهتا ،وأركاهنا ،ومبطالهتا ،وصفتهاُّ ،
كل ذلك جاء يف
السنة مبينًا لـام ُأمجل يف القرآن.
ختصص عموم ُه أي عموم القرآن ،جاء يف كتاب اهلل َّ -
جل وعال-قوله
أيضا
وتأيت السنة ً
ُ
سبحانه :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭾ المائدة ،3 :فلو اكتفينا هبذه اآلية وَل ننظر يف السنة فإنه جاء يف السنة
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ما خيصص هذه اآلية ،فقد جاء يف السنة ما يستثني من امليتة ميتة البحر واْلراد ،وجاء يف السنة ما
يستثني من الدماء الكبد والطحال،
َان َو َد َم ِ
ت َلنا َم ْي َتت ِ
انَ ،ف َأ َّما
ويف احلديث الصحيح عن ابن عمر -ريض اهلل عنهام -قالُ (( :أ ِح َّل ْ
وتَ ،و َأ َّما الدَّ َم ِ
ا َْمل ْي َتت ِ
اْل َرا ُد َو ُْ
َان َف َْ
ان َفال ِّط َح ُال َوا ْل َكبِدُ )).
احل ُ
وجاء عند أهل السنن من حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن النبي  -صىل اهلل عليه
احلل ميت ُت ُه)) ،فميت ُة البحر مستثناة من قول اهلل َّ -
هور ماؤُ ُه ُّ
جل
وسلم -قال يف البحرَ ((:
هو ال َّط ُ

ٍ
بأمور جتوز حال
أمر عام خصصته السنة
وعال :-ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭾ المائدة ،3 :فهذا ٌ
ِ
دما .
كوهنا ميتة ،وجيوز حال كونه ً
ٍ
خالف بني أهل العلم ومما ورد يف ذلك قول اهلل َّ -
جل
أيضا السنة بنسخ القرآن عىل
وجاءت ً
وعال :-ﭿ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭾ البقرة،٥81 :
هذه اآلية ظاهرها أن من حْض املوت أنه يويص للورثة ،أو لبعضهم كالوالدين وجاء يف
النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -قال(( :إِ َّن اهللَ َأ ْع َطى
السنة ما يدل عىل حتريم الوصية للوارث ،فإن َّ
ك َُّل ِذي ح ٍّق ح َّقه و َال و ِصي َة لِو ِار ٍ
ث)).
َ َ ُ َ َ َّ َ
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أيضا بموافقة القرآن وهو من باب املعاضدة والتوافق ،وذلك كام يف حتريم اْلمع
وتأيت السنة ً
بني الختني ،فإنه جاء يف السنة أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -هنى أن ُجيمع بني الختني ،وكذلك

جاء يف كتاب اهلل تعاىل :ﭿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﭾ النساء،23 :
أيضا السنة بحك ٍم ليس يف القرآن ،وذلك كالنهي عن اْلمع بني املرأة وعمتها،
وتأيت ً
والخت وخالتها ،هذا جاء يف السنة وهو حكم رشعي َل ِ
يأت يف كتاب اهلل َّ -
جل وعال -فوجب
ٌّ
ٌ
علينا التسليم .
آن" هذه هي أحوال السنة مع
ِّس َا ْل ُق ْر َ
فقول اإلمام-رمحه اهلل رمح ًة واسعةَ " :-و ُّ
السنَّ ُة ُت َف ِّ ُ
القرآن.
قالَ " :و ِه َي َد َال ِئ ُل َا ْل ُق ْر ِ
آن" ولذا قال بعض السلف":السنة قاضية عىل القرآن" وإن كان
بعض أهل العلم ر َّد ،إال أن من أخذ هبذا القول وهو ٌ
مروي عن السلف ،قال إن املعنى قاضي ًة
قول
ٌّ
ِ
أيضا
عىل القرآن ،أي مفِّس ًة له مبين ًة ملجمله ،وخمصص ًة
ملطلقه ،ومقيدة لعمومه ،وهذا هو املقصود ً
يف قول اإلمام هنا-رمحه اهلل -وهي دالئل القرآن .
ثم قال":و َليس ِيف َا ِ ِ
ُْض ُب َهلا َا ْلَ ْم َث ُال"
لسنَّة ق َي ٌ
َ ْ َ
ُّ
َّ
اسَ ،و َال ت ْ َ
املقصود هنا ليس يف السنة قياس؛ هو ُ
حمض الرأي والقياس العقيل ،وإال فالقياس يف الحكام
الِّشعية جاءت به السنة وأخذ به أهل العلم ،والكالم هنا يف مثل هذه الرسالة إنام هو كال ٌم عن
أمور االعتقاد،
٥٥
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فقول اإلمام-رمحه اهلل":-و َليس ِيف َا ِ ِ
اس" ،ذلك أن من فِ َر ِق أهل البدع من تقول بأن
لسنَّة ق َي ٌ
َ ْ َ
ُّ
النصوص الِّشعية ال ُ
حتيط بام ُيصل لإلنسان ،بل قال بعضهم كام ذكر ذلك ابن القيم -رمحه اهلل-
ِ
بعِّش معشار احلوادث فعندهم أن القياس فوق احلاجة إىل
يف اإلعالم أن هذه النصوص ال حتيط
النصوص ،النَّاس ُيتاجون إىل القياس فوق حاجتهم إىل النصوص ،وهذا كال ٌم باطل،
ولذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل" :-وإنام هذا قول من ال معرفة له بالكتاب
النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -عندما
والسنة وداللتهام عىل الحكام" ،يتبني فساد هذا القول يف أن َّ
ُ ِ
ويت جوامع الكلم -عليه الصالة والسالم -فقال((:ك ُُّل ُم ْسكِ ٍر
ُسئل عن أنوا ٍع من الرشبة وهو ممن أ َ
َح َرا ٌم))،فهذا ٌ
لفظ عام تندرج حتته الكثري من اْلزئيات .
ِ
ِ
فهو َر ٌّد))،ويف حديث((:ك ُُّل
مرنا َ
ويف قوله  -عليه الصالة والسالم((:-ك َُل عم ٍل َل َ
يس ع َليه َأ ُ
َرش ٍ
ط َل ْي َس ِيف كِت ِ
َاب اهللِ َف ُه َو َباطِ ٌل)) ،فتندرج حتته الكثري من الِّشوط الباطلة التي ُ
تدل عىل ر ِّدها
ْ
ِ
نص حديث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم ذكر ابن القيم أمثلة من
هذه القاعدة التي ه َي ُ
السنة عىل ما يتضمن أمثلة عديدة تندرج حتت هذه الحاديث.
فحني يقول اإلمام أمحد -رمحه اهلل" :-و َليس ِيف َا ِ ِ
اس" أي ال يقاس المر بالعقل وال
لسنَّة ق َي ٌ
َ ْ َ
ُّ
إن النصوص الِّشعية هي الصل الذي يعتمد عليه
بالرأي ،بدعوى أن النصوص الِّشعية قليلة بل َّ
يف معرفة القياس ،فلذا مما ينبه عليه هنا أن العلامء ذكروا أن ِ
الع َل َل التي يف الحكام الِّشعية إما أن
تكون ً
منصوصا عليها ،وإما أن تكون مستنبطة ،فقد يستنبط اإلنسان كام أراد العلامء أن
علال
ً
٥2
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يستنبطوا بعض ِ
العلل من الحاديث كذلك تستنبط كثري من املسائل مما ورد يف نظريها من
الحاديث ،فيقاس النظري بنظريه والشبيه بشبيهه باستيفاء أركان القياس.
لذا جاء يف احلديث أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -جاءته امرأة ويف رواية رجل وهو سؤال
ِ
ِ
يف قول املرأة ً
أكنت قاضيه
أرأيت إن كان عليه دين
كبريا أفأحج عنه؟ فقال:
مثال(( :إن يل أ ًبا شيخً ا ً
أو تقضيه؟ قالت :نعم فدين اهلل أحق أن ُيقىض)) ،فهذا قياس وهو ٌ
أصل اعتمد عليه أهل العلم -
رمحهم اهلل -يف بيان حجية القياس ،والقياس الذي ُيتج به هو القياس الصحيح دون القياس الذي
ٍ
مستوف لركان القياس وال هو يقرب من الصحة.
يكون غري
ولذا جاء عن اإلمام أمحد  -رمحه اهلل -فيام رواه ُمهنىء أنه سئل هل نقيس بالرأي قال" :ال،
قياس قارص ال يمكن هلذه العقول أن
يسمع الرجل احلديث فيقيس عليه"؛لن قياس الرأيٌ ،
ُ
الِّشعي وهي جمردة ال ترجع إىل كالم اهلل َّ -
النبي  -صىل
تستويف معرف َة احلكم
جل وعال -وإىل سنة َّ
ِّ
َ
ٍ
اهلل عليه وسلم -بل ُّ
ضالل إنام هو سببه تقديم اآلراء عىل النصوص وتقديم نتائج العقول عىل
كل
نصوص الوح َيني ،وهنا يكون االنحراف ويكون الضالل -عيا ًذا باهلل.-
َ ِ
ِ
ُْض ُب َهلا ْالَ ْم َث ُال"
فقالَ ":و َال تُدْ َر ُك بِا ْل ُع ُقول َو َال ْال ْه َواء" وقال هناَ " :و َال ت ْ َ
المثال هي الشباه والنظائر فال يْضب للسنة يقال كذا وكذا ،ولذا جاء فيام أخرجه ابن
ماجه عن أيب هريرة أنه قال لرجل":يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
حدي ًثا فال تْضب له المثال "،
٥3
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إذا جاءنا احلديث فال نقول فإذا كان كذا وإذا َل يكن كذا ،وإنام نسلم لمر رسول اهلل  -صىل
اهلل عليه وسلم -وْلرب رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -ولنهي رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ول و َال َا ْلَهو ِ
اء" ،ال تدرك السنة بالعقول وال تدرك بالهواء البِّشية ،ولذا
ْ َ
فهي " َال تُدْ َر ُك بِا ْل ُع ُق ِ َ
التصديق بام وصل من الصحيح من سنة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم. -
كان الواجب
ُ
ِ
اْلف أوىل
باطن
عيل -ريض اهلل عنه -أنه قال":لو كان الدين بالرأي لكان
ُ
ولذا جاء عن ٍّ
باملسح من أعاله "؛ لن اإلنسان يميش بخفه فيكون أسفل اْلف هو مظنة وقوعه عىل النجاسة
ومالمسته للنجاسة؛ لنه هو املكان امللتصق بالرض الذي ُيتك بالرض وجاءت السنة باملسح
أعىل ولو قدَّ م اإلنسان رأيه هنا لكان الرأي يميل عليه أن يمسح باطن خفه ال أن يمسح أعاله وهنا
صار الرأي خمال ًفا لمر رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -ولسنة رسول اهلل  -صىل اهلل عليه
وسلم ،-فاإلنسان إذا لبس نعاله وأراد مثال أن يمسح عليها فينظر يف أسفلها إن َل يكن فيها نجاسة
فيمسح أعالها ،يمسح العىل وال يمسح أسفلها.
ِ
اع َوت َْر ُك َا َْهل َوى" االتباع ٌ
لفظ عظيم أمر اهلل َّ -
جل وعال -به يف كتابه
ثم قال" :إِن ََّام ُه َو َاال ِّت َب ُ
َّ
الكريم وجاء المر به يف السنة وجاءت تقريرات أهل العلم به وبالتمسك به ،اهلل َّ -
جل وعال -قال:

ﭿ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭾ األعراف،3 :
وقال َّ -
جل وعال :-ﭿ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﭾ األنعام،٥16 :
وقال سبحانه :ﭿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
٥4
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بالوحي من الكتاب والسنة الخذ بنصوص الِّشع هو االتباع ولذا جاء يف سنة النبي
العمل
َّ
صىل اهلل عليه وسلم -الوامر الكثرية القاضية باتباعه  -عليه الصالة والسالم -من ذلك ما جاءون َْ
اْلنَّ َة إِ َّال َم ْن َأ َبىَ ،قا ُلواَ :و َم ْن َي ْأ َبى َيا َر ُس َ
ول اهللِ ؟ َق َالَ :م ْن َأ َطا َعنِي
يف مسلم(( :ك ُُّل ُأ َّمتِي َيدْ ُخ ُل َ
َد َخ َل َْ
اْلنَّ َةَ ،و َم ْن َع َص ِاِن َف َقدْ َأ َبى))،
قال أهل العلم" :االتباع أن تتبع القائل عىل ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه"،
وإذا أخذنا هذا التعريف ونزلناه عىل أمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ففضله عظيم
صح عنه  -صىل اهلل عليه وسلم -وبام أخرب عنه وذلك
ومكانته عظيمة،
وواجب علينا أن نصدق بام َّ
ٌ
هو االتباع للنبي  -صىل اهلل عليه وسلم،-
صح احلديث
ولذا كان الواجب عىل املسلم أن ي َّتبِع أمر رسوله -صىل اهلل عليه وسلم -إذا َّ
صح أن نصدق خربه وأن نأمتر بأوامره وأن ننتهي عن نواهيه
فيجب علينا جتاه هذا احلديث الذي َّ
وزواجره وهذا هو التسليم الذي جيب عىل أهل اإلسالم جتاه الوامر الِّشعية.
ثم قال-رمحه اهلل:-
َّ
صلَةً َ -لمْ يَقْ َبلْهَا َو ُي ْؤمِنْ بِهَا َ -لمْ يَكُنْ مِنْ َأ ْهلِهَا:
َومِن السُّنَّةِ اللَّا ِزمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ ِمنْهَا َخ ْ
َالتصْدِيقُ بِالْأَحَادِيثِ فِيهِ ،وَالْإِميَانُ بِهَا ،لَا يُقَالُ لِـمَ َولَا َكيْفَ ،إِنَّمَا ُهوَ
َرهِ ،و َّ
الْإِميَانُ بِالْقَ َدرِ َخيْ ِرهِ َوش ِّ
َلتصْدِيقُ بِهَا وَالْإِميَانُ بِهَا.
ا َّ
الشرح:
٥١
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هنا اإلمام -رمحه اهلل-بعد أن أمجل فيام مىض من وجوب التسليم لمر رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -وملا كان عليه الصحابة الكرام بدأ بالتصنيف يصنف ما سبق أن أمجله يف اْلمل
املاضية ،وكأنه يف أول كالمه هنا يْضب المثلة عىل ما أمجله سابقا
ِ
السن َِّة ا َّلال ِز َم ِة ا َّلتِي َم ْن ت ََر َك ِمن َْها َخ ْص َل ًة ََ -ل ْ َي ْق َب ْل َها َو ُي ْؤ ِم ْن ِ َهبا ََ -ل ْ َيك ُْن ِم ْن َأ ْهلِ َها:
فقالَ ":ومن ُّ
اإليام ُن بِا ْل َقدَ ِر َخ ِري ِه و َ ِ
ركن عظيم من َل يؤمن به َل يكن
رشه" ،اإليامن بالقدر من أركان اإليامن وهو ٌ
ْ َ ِّ
ِْ َ
عظيام من أركان اإليامن الستة ،جاءت أدلته يف كتاب اهلل َّ -
جل
من أهل اإليامن؛ لنه فقد ركنًا
ً
وعال -ويف سنة النبي -صىل اهلل عليه وسلم -فمن الكتاب قوله َّ -
جل وعال :-ﭿ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

ﰐ ﰑ ﭾ القمر،49 :
وقوله َّ -
جل وعال :-ﭿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭾ الفرقان.2 :
ومن السنة حديث جربيل املشهور وفيه سؤال النبي -صىل اهلل عليه وسلم(( :ما ا ِ
إل َيامن؟ثم
َق َالَ :أ ْن ت ُْؤ ِمن بِاهلل وم َال ِئكَتِ ِه و ُك ُتبِ ِه ورسلِ ِه واليو ِم ِ
اآلخ ِر َوبِال َقدَ ِر َخ ْ ِري ِه َو َِّ
رش ِه)).
َ ُ ُ َ َْ
َ
َ
ََ
خي ُل َق السمو ِ
ويف مسلم قوله -عليه الصالة والسالمَ ((:-كتَب اهللُ م َق ِ
اد َير َْ
اْل ْل ِق َق ْب َل َأ ْن َ ْ
ات
َّ َ َ
َ
َ
َان عر ُشه ع َىل ا َْمل ِ
ني َأ ْل َ ٍ
اء)).
َوالَ ْر َض بِخَ ْم ِس َ
ف َسنَة ،قالَ :وك َ َ ْ ُ َ
وعىل هذا المر العظيم وهذا الركن الركني أمجع الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-فقد جاء يف
مسلم أن طاووس -رمحه اهلل -وابن كيسان اليامِن قال" :أدركت ناسا من أصحاب رس ِ
ول اهللِ-
َ ُ
ً
كل ٍ
َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم– يقولون ُ
يشء بقدر".
٥6
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فالقدر ما هو؟ القدر هو ما قدَّ ره اهلل َّ -
ٌ
وفرق بينه وبني القضاء؛ ذكر
جل وعال -يف الزل،
أهل العلم أن القدر هو تقدير اليشء قبل قضائه ،والقضاء هو الفرا ُغ من اليشء.
ِ
وقوعه،
فالقدر هو تقدير اليشء قبل
وأما القضاء فهو الفراغ من اليشء.
ثم ال يكون اإليامن بالقدَّ ِر إال باإليامن بأربعة مراتب للقدر دلت عليها النصوص الِّشعية من
َّ
الوحيني وقررها أئمة الدين ُ
أهل العل ِم يف كتب االعتقاد ،هذه املراتب هي:
جل وعال-علم ِّ
العلم :أن اهللَّ -
بكل يشء من املخلوقات من املوجودات من
ٍ
املعدومات ،وأحاط ِّ
علام سبحانه كام قال ربنا :ﭿ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
بكل يشء ً

ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﭾ الطالق، ٥ :
ٍ
جل وعال -أحاط ِّ
فاهلل َّ -
علام ﭿ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭾ
بكل يشء ً

غافر:

 ،٥9ما من ٍ
حبة إال وهو يعلمها يف ظلامت الرض ،ويف ظلامت البحار ويف السامء يعلم خائنة
يكون ،وما هو كائن وما َل يكن لو كان كيف
العني وما ختفي الصدور ،يعلم ما كان وما
ُ
يكون.
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جل وعال -كتب َّ
املرتبة الثانية :الكتابة وهو أن اهلل َّ -
كائن إىل قيام
كل يشء مما هو
ٌ
الساعة ،قال َّ -
جل وعال :-ﭿ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭾ الحج، ٧1 :
وقال َّ -
جل وعال :-ﭿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭾ يس ،٥2 :وقد تقدم معنا
احلديث أن اهلل َّ -
جل وعال-كتب مقادير اْلالئق قبل أن خيلق السموات والرض بخمسني
ألف سنة.
املرتبة الثالثة :الـمشيئة فإن ما شاء اهلل كان وما َل يشأ َل يكن ،كام قال َّ -
جل وعال:-
ﭿﯪ ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ

ﭾ يس82 :

وهذه اإلرادة الكونية التي

تتحقق وهي متعلق ٌة بمشيئته َّ -
جل وعال.-
ُ
املرتبة الرابعة :اْللق وهو أن اهلل َّ -
جل وعال -خلق الشياء أوجدها وهو الذي خلق
ٍ
ٍ
ساكن فاهلل َّ -
جل وعال -خلقه ،كام قال
متحرك فاهلل -جل وعال -خلقه ،وكل
العامل وعمله وكل
 َّجل وعال :-ﭿ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭾ الصافات96 :
َان َع ْر ُش ُه
يش ٌء َغ ْري ُهَ ،وك َ
وجاء يف الصحيح قوله -عليه الصالة والسالم ((:-ك َ
َان اهللُ َو ََل ْ َيك ُْن َ ْ
الذك ِْر ك َُّل َيش ٍء ،و َخ َل َق السمو ِ
ِ
َب ِيف ِّ
ات َو ْالَ ْر َض)).
َّ َ َ
ْ َ
َع َىل ا َْملاءَ ،و َكت َ
٥8
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ونظم بعض أهل العلم هذه الربعة املراتب بقوله:
وتكوين
علم كتاب ُة موالنا مشيئت ُه *** خلق ُه وهو إجيا ٌد
ُ
ٌ
ٍ
مسألة يف كتب
فيام سبق من تقرير أمر القدر وقبل أن نذكر ما يتعلق بأمر القدر ،ما من
االعتقاد ذكرها أهل العلم يف كتبهم سواء يف كتب االعتقاد املسندة أو غري املسندة من كتب أهل
ٍ
مسألة يذكروهنا يف كتبهم إال وهم
السنة واْلامعة ومن كتب السلف الصالح من أئمة الدين ما من
يقررون ما خالف فيه أهل البدع والهواء يف هذا الباب ،فإن أهل البدع والهواء خالفوا يف أمر
اللوهية ،وخالفوا يف أمر السامء والصفات ،خالفوا يف أمر االستواء ،وخالفوا يف اليدينَّ ،أولوا
احلق يف كتب االعتقاد فام من مسألة إال ويقابلها خمالفة
وحرفوا وبدَّ لوا ،وقرر أهل العلم َّ
وع َّطلوا َّ
له ل البدع ،وعندما قرر اإلمام أمحد هذه املسألة ،ذلك لن هذه املسألة وهي مسألة القدر قد ضلت
فيها طائفتان:
والمر ُأنُف ،وقد ك َّفرهم الصحابة،
الوىل :القدرية وأول أمرهم نفي العلم فقالوا :ال قدر
ُ
وجاء عن ابن عمر أهنم لن يؤمنوا ولن ُي َت َق َّب َل منهم حتى يؤمنوا بالقدر ،من قالوا ال قدر والمر
ُأنُف،
خالق ِ
فعله فأثبتوا خالقني هلل
ويتمثل مذهب القدرية يف املعتزلة الذين يقولون إن اإلنسان هو ُ
ِ
جل وعال -وأن اهلل َّ -
 َّوقوعه ،فهذا كل ُه من الضالل املبني،
جل وعال  -ال يعلم اليشء إال بعد

٥9
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نفي العلم وبعد ذلك ختبطوا يف أمر القدر فأثبتوا العلم ونفوا اإلرادة وجعلوا اإلنسان
أول أمرهم ُّ
خال ًقا لفعله فأثبتوا خالقني لفعل العبد .
رضا وال
الطائفة الخرى :وهي اْلربي ُة وهؤالء جعلوا اإلنسان كالوعاء ال يملك لنفسه ً
نف ًعا ،ال يملك لنفسه إرادةً ،ال يملك لنفسه حركة،
رضا وال نفعا وإنام املقصود
رضا وال نف ًعا فكذلك هو ال يملك لنفسه ً
وأما أنه ال يملك لنفسه ً
سري غري خمري ال يستطيع أن يصنع شيئًا فهو كالريشة يف اهلواء ،وحاله كام يقول أهل
عند اْلربية أنه ُم ٌ
العلم كحركة املرتعش الذي ال يستطيع أن يضبط يده ،فهو غري ٍ
مريد ليشء ،وهذا معلو ٌم بطالنه يف
رشيعة اإلسالم ،وهذا القول قول اْلربية الذي أخذ به اْلهمية ،وورثه الشاعرة بام أسموه
ِ
الزمهم.
جرب حمض ،أرادوا أن َي ِفروا من قول اْلهمية فوقعوا يف
الكسب ،وهو يف احلقيقة ٌ
ِ
يقول اإلمام -رمحه اهلل" :-والتَّص ِد ُيق بِ ْالَح ِ
اديث فِ ِيهَ ،و ْ ِ
ـم َو َال َك ْي َ
ف،
َ
َ ْ
اإل َيام ُن ِ َهباَ ،ال ُي َق ُال ل َ
إِن ََّام ُه َو َالت َّْص ِد ُيق هبا َو ْ ِ
اإل َيام ُن ِ َهبا".
التصديق بالحاديث ،واإليامن بام ورد يف الحاديث لن الواجب كام قلنا اجتاه النص ،اإليامن
هبذا النص ،التصديق بخربه ،االئتامر بام جاء به من الوامر ،االنتهاء فيام جاء فيه من النواهي ،ال
جل وعال-لنه ال يسأل سبحانه كام قال َّ -
يقال َل وال كيف ،ال يقال َل لفعال اهلل َّ -
جل وعال :-ﭿ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭾ األنبياء 23 :وال كيف ال يقال َل يف أفعاله وال كيف يف صفاته.
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ولذا عندما جاء ٌ
رجل إىل اإلمام مالك -رمحه اهلل -وقال :الرمحن عىل العرش استوى ،كيف
استوى؟
فكان هذا السؤال املحظور سب ًبا لغضب اإلمام مالك حتى تصبب عر ًقا ونظر إىل السائل
وقال له" :االستواء معلوم والكيف جمهول -ويف رواية غري معقول -واإليامن به واجب ،والسؤال
عنه بدعة" وأمر به ُفأ ْخ ِر َج،
ٍ
لسؤال من هذا الرجل ،هي قاعدة يف
وهذه اْلملة التي ذكرها اإلمام مالك وكانت جوا ًبا
مجيع الصفات فيجب علينا اإليامن بمعاِن الصفات وتفويض الكيفية هلل َّ -
جل وعال  -لنه ال يعلم
كيف َّيتها إال اهلل ولذا كانت قاعدة قررها أهل العلم ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل -أن
فرع عن الكالم يف الذات ،فإذا كان اإلنسان ال يعرف كيفية ذاته َّ -
جل وعال-
الكالم عن الصفات ٌ
فكذلك ال يعرف كيفية صفاته .
ثم قال:
َّ
َومَنْ َلمْ يَعْرِفْ تَ ْفسِريَ َالْحَدِيثِ َويَ ْبلُ ْغهُ عَقَْلهُ فَقَدْ كُـفِيَ َذلِكَ وَأُحْ ِكمَ َلهُ.

الشرح:
جيل واضح يعرفه املسلم إذا قرأه كقوله  -عليه الصالة والسالم -
فالحاديث منها ما معناه ٌّ
ُ ((:بن ِ َي ْ ِ
اإل ْس َال ُم َع َىل ََخ ٍ
ْس)) فهي أركان اإلسالم.
2٥
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ومن الحاديث من ال يفهم تفسريها إال أهل العلم؛ أهل العلم الذين يعرفون دالالت
املعاِن،دالالت اللفاظ،ومعاِن العبارات.
اإلنسان فيها المر هللَّ -
جل وعال –.
ومن الحاديث من َيكِ ُل
ُ
يث الص ِ
قال وهو يبنيِ ":م ْث ُل ح ِد ِ
اد ِق ا َْمل ْصدُ ِ
وق" حديث عبد اهلل بن مسعود-ريض اهلل عنه-
َّ
َ
َان ِم ْث َل ُه ِيف َا ْل َقدَ ِر"
يف ختليق النطفة ٌ
وما ك َ
متفق عليه ،قالَ ":
النبي-صىل اهلل عليه
حديث عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه وأرضاه-الذي ذكر فيه قول َّ
ني َي ْو ًما ُن ْط َف ًةُ ،ث َّم َيك ُْو ُن َع َل َق ًة ِم ْث َل َذلِ َ
كُ ،ث َّم َيك ُْو ُن
جي َم ُع َخ ْل ُق ُه ِ ْيف َب ْط ِن ُأ ِّم ِه َأ ْر َب ِع ْ َ
وسلم(( :-إِ َّن َأ َحدَ ك ُْم ُ ْ
ث اهللُ م َلكًا َفي ْؤمر بِ َأربع كَلِام ٍ
تُ :ي ُ
كُ ،ث َّم َيب َع ُ
ُم ْض َغ ًة ِم ْث َل َذلِ َ
ُب َع َم َل ُه َو ِرزْ َق ُه َو َأ َج َل ُه َو َش ِق ٌّي َأ ْو
قال َل ُه اكت ْ
َ
ُ َ ََْ َ
ِ ِ
ِ
الر ْو َح)).
َسع ْيدٌ ُ ،ث َم َ َين ُف ُخ ف ْيه ٌّ
هذا احلديث مثل به اإلمام أمحد  -رمحه اهلل -ملا جيب التسليم به ،من دون معرفة ما يدل عليه
مما جاء فيه ،فاإلنسان ال يعرف كيفية هذه النطفة وال كيف تصري علقة وال كيف تصري مضغة وال
كيف يبعث امللك ،ومع هذا فهو يؤمن بام َّ
دل عليه احلديث من أن اإلنسان اْلنني يف بطن أمه إذا كان
يوما فإنه يكون نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك أي بعد أربعني ،ثم يكون
قد مىض عليه أربعون ً
ُ
يبعث ملكًا يكتب العمل والرزق والجل
مضغة مثل ذلك أي بعد أربعني ،فيؤمن بأن اهلل بعد ذلك
شقي أو سعيد ،ثم ينفخ بعد ذلك فيه الروح ،فهذا من اإلمام أمحد ٌ
مثال من السنة فيام جيب
وصاحبه ٌّ
اإليامن به مع عدم معرفتنا لذلك.
22
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ثم قال اإلمام وهي العبارة التي سنختم هبا قال:
َلر ْؤيَةِ كُلِّهَا ،وَإِنْ نَأَتْ عَن الْأَسْمَاعِ وَاسْ َتوْحَشَ ِمنْهَا َالْ ُمسْتَ ِمعُ ،وَإِنَّمَا َعَل ْيهِ الْإِميَانُ
َومِثْ ُل أَحَادِيثِ ا ُّ
بِهَا ،وَأَنْ لَا يَرُدَّ ِمنْهَا حَرْفًا وَاحِدًا وَ َغيْ َرهَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَأْثُورَاتِ عَنْ الثِّقَاتِ

الشرح:
هذه املسألة وهي مسألة الرؤية التي نفاها أهل البدع مع أن اهلل َّ -
جل وعال-ذكرها يف كتابه
الكريم يف مثل قولهَّ -
جل وعال :-ﭿ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭾ القيامة23 - 22 :

ويف قوله َّ -
جل وعال :-ﭿ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭾ األنعام٥13 :

وما جاء يف قولهَّ -
جل وعال :-ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭾ يونس 26 :وجاء أن الزيادة
هي رؤية اهلل َّ -
جل وعال ،-وأن احلسنى هي اْلنة.
ويف مثل قوله َّ -
جل وعال :-ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭾ المطففين3١ :
ِ
حجب أهل الكفر :ﭿ ﮄ ﮅ
وما جاء يف

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭾ المطففين٥١ :

فهذه أدلة كثرية يف كتاب اهلل َّ -
جل وعال -عىل هذه املسألة.
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الشمس يف وسط النهار))
وجاء يف السنة قوله  -عليه الصالة والسالم(( :-هل ت ََر ْو َن
َ
ِ
رت ْو َن َر َّبك ُْم ك ََام
وجاء((:هل ت ََر ْو َن
القمر ليلة ا ْل َبدْ ِر ،هل ت َُض ّام َ
َ
ون فيه؟)) قالوا ال قال(( :إ َّنك ُْم َس َ َ
ون ِيف ُرؤْ َيتِ ِه)) ال تتزامحون.
ت ََر ْو َن َه َذا ا ْل َق َم َر َال ت َُض ُّام َ
وجاء يف أحاديث كثرية ويف آيات ما ُ
يدل عىل هذه املسألة وهي مسألة الرؤية التي خالف فيها
أهل البدع والهواء فجاءت الدلة فيها يقول اإلمام أمحدَ " :وإِ ْن ن ََأ ْت َعن ْالَ ْس َام ِع " إن استنكرهتا؛
صح من أمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-وما جاء من اآليات
لن السامع التي تستنكر ما َّ
أسامع مريضة جيب عىل اإلنسان أن يعاْلها بالتسليم وجيب عىل العبد أن ينظر
أسامع َخ ِربة،
فهي
ٌ
ٌ
فيها بام يقربه إىل اهلل َّ -
صح عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
جل وعال-متقبال ما جاء يف كتاب اهلل وما َّ
ِ
ِ
نقرر ما جاء يف كتاب ربنا َّ -
جل وعال-ويف
وسلمَ -وإن ْاست َْو َح َش من َْها ا ُْمل ْستَم ُع ،بل جيب علينا أن َّ
سنة نبينا  -صىل اهلل عليه وسلم -مس ِّلمني لذلك منقادين متقبلني لمر اهلل َّ -
جل وعال  -وْلرب
اهللَّ -
جل وعال-وْلرب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
ولذا قال اإلمام أمحد -رمحه اهللَ " :-وإِن ََّام َع َل ْي ِه َا ْ ِ
إل َيام ُن ِ َهبا"إنام عليه اإليامن ؛أي جيب عىل
تضمنته هذه النصوص الِّشعية وبام جاء هبا من الخبار ومن الوامر ومن
اإلنسان أن يؤمن بام
َّ
النواهي ،و َأ ْن َال يرد ِمن َْها حر ًفا و ِ
احدً ا ،فإن اإلنسان إذا ر َّد من أمر اهلل أو من أمر رسول اهلل -صىل
َْ َ
َ ُ َّ
َ
ٍ
جرف هار -عيا ًذا باهلل.-
اهلل عليه وسلم -كان عىل شفا
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ات عن ال ِّث َق ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ات" ،ويف هذا تق ُّيدٌ يف أن ِمن الحاديث ما ال
ور َ ْ
غري َها من ْالَ َحاديث ا َْمل ْأ ُث َ
قالَ ":و ْ َ
تقبل ال يف أمر االعتقاد وال يف أمر العبادات وال يف أمر السلوك والخالق وهي الحاديث الضعيفة
صح عن
ُيكِّم ما َّ
واملوضوعة فهذه الحاديث ال تقوم هبا حجة ،بل إنام الواجب عىل اإلنسان أن ُ َ
صح عنه  -صىل اهلل عليه
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -من أوامره ومن خربه ومن نواهيه فام َّ
وسلم -جيب علينا أن نقبله وأال نرتدد فيه ،وأال نشكك فيه ،وأال نرده بل نسلم ملا جاء عن رسول
أيضا رد عىل من يعتمدون عىل الحاديث
صح عنه ،ويف هذا التقييد ً
اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -فيام َّ
النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -وَل يروها الثقات من أهل
املوضوعة ،والضعيفة اهلالكة التي َل يقلها ُّ
كثري من الفرق حتى الحاديث فهم يف احلقيقة البعض منهم يعتمد عىل املنامات،
اإلسالم ،بل جتاوز ٌ
والبعض منهم يعتمد عىل الرؤى ،والبعض منهم يعتمد عىل الذواق ،والبعض منهم يعتمد عىل
وسوسات الشياطني -نسأل اهلل السالمة والعافية.-
ففي هذه الفقرات من اإلمام أمحد هي أمثلة فيام تقدم ذكره من وجوب التمسك بسنة النبي -
صىل اهلل عليه وسلم -فمثل بمسائل القدر وما جيب عىل اإلنسان يف هذا الباب ،وكذلك يف مسألة
الرؤيا وما جيب عىل اإلنسان يف هذا الباب كذلك من التسليم ومن القبول ومن االنقياد.
نسأل اهلل َّ -
جل وعال -أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا
حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
ولالستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع ميراث األنبياء على الرابط
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وجزاكم اهلل خريا.
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