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نفسنا ومن ونعوذ باهلل من رشور أ، نحمده تعاىل ونستعينه ونستغفرهإن احلمد هلل 

َ  من هيده اهلل، سيئات أعاملنا وأشهد أن ال إله إال اهلل ، له  ل ا مل  له ومن ضلل  ل ا ااي

 .عبده ورسوله وأشهد أن حممًدا، وحده ال رشضك له

آل  ڇٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڇ 

  ٢٠2: عمران

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ڇ 

 ڇڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ  ٺ         ٺ

  ٢: النساء

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ڇ 

  ٠٢ - ٠٠: األحزاب ڇڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ڭۓ  ڭ    ڭ

  :أما بعد

للعلم النالع والعم   ومستمعني ضولق اجلميع متكلاًم  أن -ج َّ وع ا -لأسأل اهلل 

يف جنته يف مقعد  -ج َّ وع ا-مجعنا يف اذا املكان عىل طاعته أن جيمعنا ام وأن ك، الصالح

 «أصول السنة» :وقب  البدء بالك ام عن اذه الرسالة واي، درت  ق  صدٍق عند مليٍك م  

 .-رمحه اهلل-أمحد  لإلمام
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اذا اللقاء واو اذا املوقع الذَ سعى القائمون مث  يف  سبًباكان نشكر أوال من 

 ،ملوقععليه يف نرش العلم الرشعي ويف إلاية ط اب العلم يف مناطق شتى حتى صار اذا ا

 .ستفاي منهتذ  به وض  ي   مناًرا «مرياث األنبياء»موقع 

 انالعً  وأن جيعله موقًعا، أن ضكتب األجر للقائمني عليه-ج َّ وع ا-لنسأل اهلل 

  .وأن ضولق اجلميع ملا ليه رضاه، مفيًدا

 :لتأخذ مكانتها وأمهيتها من ناحيتني اثنتني، بالنسبة هلذه الرسالة معارش املستمعني

  .يف أهنا تتكلم عن أبواب االعتقاي  :الناحية األوىل

إمام أا  السنة واجلامعة اإلمام تأخذ مكانتها وأمهيتها من مؤلفها  :واألمر اآلخر

 .-رمحه اهلل- محد بن حنب أ

 :وقب  الرشوع يف رشحها يسن  الوقوف  عىل أموٍر مهمةٍ 

ورشف اذا العلم الذَ تلمنته ، أن رشف العلم برشف املعلوم :األمر األول 

 ،نه علم االعتقايأذلك ، وأعظمها منزلةرشف العلوم وأجلها او من أ، الرسالة

السنة  املسائ  التي لارق ليها أا   بواب العقيدة واي من أمن  واو ضتلمن مج ًا 

وعلم العقيدة علٌم واسع رشله  برشف معلومه واو واألاواء،  البدعِ  واجلامعِة أا   
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ويف مسائ  اإلضامن ، يف توحيده بأنواع التوحيد الث اثة-وع اج َّ -الك ام عن اهلل 

 .ويف بقية أبواب املعتقد

بواب ك أا  العلم يف التأليف يف أمسالضنبه عىل ، قب  البدء هبذه الرسالة :ثانًيا 

لمن أا  العلم من كان تأليفه او رسٌي ، االعتقاي لإن ألا  العلم مسالك عدضدة

يف اذه  االعتقاي خمترًصاجمم  عىل ضأيت ليه  رسًيا، أا  السنة واجلامعةعقيدة ل

صول السنة أ»ذَ بني أضدضنا واو رشح السنة أو األبواب ومن ذلك اذا الكتاب ال

، «وأصول السنة للحميدَ» ،«رشح السنة لإلمام املزين»ومثله  ،«لإلمام أمحد

 .-رحم اهلل اجلميع- «متن الطحاوضة أليب جعفر الطحاوَو»

يف التأليف ذكر العقيدة يف مسألٍة من مسائ  االعتقاي وإتباع  ضًلاومن طرضقتهم أ

وملعة »، «تيمية كتاب الواسطية لشيخ اإلس ام ابن» :ومن ذلك، ذلك بذكر يليلها

رمحه - «كتاب التوحيد لإلمام حممد بن عبد الوااب» :وكذلك، «بن قدامةال االعتقاي

 .-اهلل

ومن طرضقة التأليف يف أبواب االعتقاي ذكر العقيدة املسندة بعد ذكر باٍب من أبواب 

 ما ضدل عىل ما تلمنه-صىل اهلل عليه وسلم-االعتقاي ضسوقه املصنف بإسنايه إىل النبي 



 محمد بن غالب العمري/ للشيخ                                                              شرح أصول السنة لإلمام أحمد بن حنبل                                                                

6         www.miraath.net                                                                                                                                               

                                                                                                                    
 

واذا واضٌح ، وكذلك ضسوقه إىل الصحابة وضسوقه إىل كبار التابعني وغريام، اذا الباب

َالرشضعة » :يف كتاب رِّ اعتقاي رشح »و أ، «أصول أا  السنة ورشح اعتقاي»، «لآلج 

 .وغريام  «واإلبانة البن بطِة العكربَ»، «يئلكاصول السنة واجلامعة ل اأ

واذه الريوي ، التأليف يف أبواب االعتقاي الريويكذلك من مسالك أا  العلم يف 

والريَّ »، «كالريِّ عىل اجلهمية لإلمام أمحد»منها ما ضكون يف الريَّ عىل طائفة لعىل أقساٍم 

واالنتصار يف الريَّ عىل القدرضة املعتزلة األرشار للعمراين »، «بن مندهعىل اجلهمية ال

 اا من املؤلفات، وغري «اليمني

كام يف كتاب شيخ اإلس ام أو يف كتايبَّ شيخ ، الريَّ عىل رأس الطائفةوقد ضكون 

ريَّ عثامن بن سعيد »وكتاب ، «والريَّ عىل البكرَ»، «يف الريَّ عىل األخنائي»اإلس ام 

 ، «عىل برش املرضيس العنيد

مما تلمن ، وقد ضكون يف الريَّ عىل كتاٍب معني من كتب أا  األاواء والبدع

بيان »واملنااج اللالة ومن ذلك كتاب شيخ اإلس ام الكتاب العظيم ، الفةالعقائد املخ

 .الريَّ عىل أساس التقدضس للرازَ واو يف «تلبيس اجلهمية
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- ومكانته ملنزلة اإلمام أمحد ضًلاقلنا أخذ منزلته أ، كتاب أصول السنة لإلمام أمحد

-رمحه اهلل- الشيباينواو أمحد بن حممد بن حنب  ، بحق إمام أا  السنة واجلامعة-رمحه اهلل

من سنة  الكتاب العظيم الذَ احتو  كثرًيا وصاحب املسند اذا، صاحب اهلمم العالية

 ، -صىل اهلل عليه وسلم -النبي 

إماٌم يف :خصال أمحد  إمام  يف ثامن" :اإلمام أمحد بن حنب  الذَ قال عنه الشالعي  

إماٌم يف ، إماٌم يف الزاد، إماٌم يف الفقرِ ، إماٌم يف القرآن، إماٌم يف اللغة، إماٌم يف الفقهِ ، احلدضِث 

 ."إماٌم يف السنِة ، الورعِ 

كِر  عنه أنه قالأ-رمحه اهلل-ومن مناقبه  واو  ،"إال عملت  به ما كتبت  حدضًثا": نه ذ 

واملعتصم يف عرص املأمون ، صاحب املحنة العظيمة التي امتحن ليها أا  السنة واإلضامن

اواء القائلني بخلق القرآن رضب يف ذلك اإلمام أمحد من قب  أا  البدع واأل، والواثق

 حلفاظ عىل العقيدة السلفية ناصعةأروع األمثلة عىل الصرب والثبات والتلحية يف سبي  ا

نواع عىل السجن وحص  له من أو اواء والبدع لصرب عىل اجللدِ كدراا يشٌء من األال ض  

لِد  به اإلمام أمحد ملات":حتى قال من جلدهالعذاب  لِد  بعرٌي بام ج  وحتى لارقه يف "لو ج 

بالرخصة من ذلك العذاب الشدضد وأخًذا  لأجابوا يف الفتنة خوًلا، ذلك أقرب النَّاس إليه
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حتى قال ، الذَ كان ضتعرض له العلامء ليجيبوا بام ضأمر به املأمون من القول بخلق القرآن

اظعيلٌّ بن امل فَّ حفظ اهلل اإلس ام برجلني بأيب ":دضني كام ذكر ذلك الذابي يف تذكرة احل 

ية وبأمحد بن حنب  ضوم املحنة  ،"بكٍر ضوم الرِّ

ضدل عىل مكانة اذا اإلمام ، موقف اإلمام أمحد موقًفا عظياًم -محه اهللر- كان موقفه

وعىل عظيِم الثبات واهلمة العالية  -ج  وع ا –وعىل عظيم ما محله من لقٍه يف يضن اهلل

ِي عىل أا  البدع واألاواء   .واو صاحب املقوالت العظيمة يف الثبات عىل السنة ويف الرَّ

بيه عليه قب  البدء يف اذه الرسالة أن اذه الرسالة صحيحة  النسبة إىل نمما ضنبغي الت

 :وذلك من وجوه -رمحه اهلل-اإلمام أمحد 

من املحققني منهم قد وأن أا  العلم من أا  السنة واجلامعة  :الوجه األول 

من ذلك شيخ ، تلقوا اذه الرسالة بالقبول وذكرواا يف كتبهم ونرشواا واقتبسوا منها

والذابي وتلقااا أا  العلم من أا  السنة واجلامعة يف اذا العرص ، اإلس ام ابن تيمية

 .بالقبول احلسن 
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موالقٌة  أن ما وري ليها من عباراٍت ِاي  ، ةومما ضدل عىل صحة اذه العقيد 

ب  وموالقة لكثرٍي من عبارات اإلمام أمحد املنقولة عنه يف غري ، لعقيدة أا  السنة واجلامعة

َ، اذه الرسالة  .القول بصحة نسبتها  واذا مما ضقوِّ

أا  اعتقاي ي يف رشح أصول ئكال القد روااا ال، وكذلك إلسناياا املتص  

سناٍي متص  إىل بإ يف طبقات احلنابلة ويف غريمها من كتب أا  العلم وجاءت، السنة

 .من رواضة عبدوس بن مالك العطار  واي ،اإلمام أمحد
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 :أبو املظفر عبد امللك اهلمداين بقولهأول اذه الرسالة بإسناياا ما ساقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ال   ِن ا ل ب نَّا، ق  ِن ب  س  ب ِد ا هللِ ي  ي ى ب ن  أ يِب ا حل   ي خ  أ ب و ع  ن ا ا لشَّ ث  دَّ الِِدَ أ ب و : ح  ا و  ن  رب   خ 
أ 

يِلٍّ  ال  ع  ِن ا ل ب نَّا، ق  ب ِد ا هلل ِ ب  ن  ب ن  أ مح  د  ب ِن ع  س  ب ِد : ا حل   ِد ب ِن ع  يِل  ب ن  حم  مَّ  ع 
ِ ني  س  ا أ ب و ا حل   ن  رب   خ 

أ 

ال   ، ق  ل  دَّ ان  ا مل  ع  ِن برِش   ال  : ا هلل ِ ب  ِك، ق  امَّ ِن ا لسَّ مح  د  ب 
ن  ب ن  أ  ث ام  ا  ع  ن  رب   خ 

ن ا أ  : أ  ث  دَّ ٍد ح  ب و حم  مَّ

ِل  بِيٍع ا أل  وَّ ِر ر  ه  ي ِه ِمن  كِت ابِِه يِف ش  ل  ًة ع  اء  ر 
ِ قِ ن رب  ِن أ يِب ا ل ع  اِب ب  اَّ ب ِد ا ل و  ن  ب ن  ع  س  ن ِة ا حل   ِمن  س 

ال   ، ق  ِ ت ني  ِمائ  ِعني  و  تِس  ٍث و  ن  ا مل ِن ق  : ث  ا  ي ام  ل  د  ب ن  س  ٍر حم  مَّ ف  ع  ب و ج 
ن ا أ  ث  دَّ َ  ح  ِ َ  ا ل ب رص  ِر

ال   ال  : بِتِنِّيس  ق  ، ق  الٍِك ا ل ع طَّار  وس  ب ن  م  ب د  نِي ع  ث  دَّ ِد : ح  ب ِد ا هلل ِ أ مح  د  ب ن  حم  مَّ ا ع  ِمع ت  أ ب  س 

ن ب ٍ   ِن ح  ق ول  -ريض اهلل عنه-ب  اب  ":ض  ح  ي ِه أ ص  ل  ان  ع  ك  باِم  ك  س  اا لتَّم  ن  نَِّة ِعن د  ول  ا لس   أ ص 

وِل ا هللِ  س  ٍة ل ِهي   -صىل اهلل عليه وسلم-ر  ع  ك    بِد  ِع، و  ك  ا ل بِد  ت ر  ، و  اء  هِبِم  تِد  ق 
ِ ا ال  و 

ل ي س   آِن، و  ر  ئِ   ا ل ق  ِاي  ي ال  ، و  آن  ر  ِّسِّ  ا ل ق  نَّة  ت ف  الس  اِت يف الدضن، و  وم  ص  ك  ا ْل   ت ر  ل ٌة، و  ض  ا 

نَِّة قِي اٌس، و   اءِ يِف ا لس  و  ال  ا أل  ا  ق وِل و  ك  بِال ع  ر  ال  ت د  ، و  ث ال  ا ا أل  م  ب  هل   إىل آخر  "ال  ت ْض  

 .الرسالة 
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 : الشرح

ذكر اذه الرسالة باإلسناي مجٌع من أا  العلم وتقبلها أا   ،سناي الرسالةإلهذا 

  .العلم بالقبول احلسن ورشحها مجٌع من أا  العلم من أا  السنة واجلامعة

ا":ول اذه الرسالةأيف  -رمحه اهلل -ضقول اإلمام أمحد ن  نَِّة ِعن د  ول  ا لس   ."أ ص 

عدة منها القاعدة  بمعانٍ ما ضبنى عليه غريه، وضأيت : واألصول مجع أص  واو

أص  الصيام :املستمرة ليقال أص   كذا، أَ قاعدته املستمرة، وضأيت بمعنى الدلي  ليقال

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڇ  :قوله تعاىل

: البقرة ڇڭ  ڭ  ڇ : وأص  الص اة، ٢83: البقرة ڇڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

 .وأص  كذا، لاملقصوي به الدلي  ،٢٢٠

واختلف أا   ،سيئة أمحسنة كانت  ،الطرضقة ، والسنة يف اللغة اي"السنة":وقال

، العلم يف تعرضفها بحسِب نظرهتم يف العلم الذَ عرلوا السنة التصال تعرضفها هبذه العلوم

من قوٍل أو لعٍ  أو  -صىل اهلل عليه وسلم -ما أ ثِر  عن النبي ":لعرلها املحدثون بقوهلم

ِقي ةٍ  تقرضٍر أو صفةٍ  ل  ِقي ٍة أو خ  ل   "خ 
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من -صىل اهلل عليه وسلم-ما نق  عن النبي  السنة اي":وعرلها األصوليون بقوهلم

 "قوٍل أو لعٍ  أو تقرضر

 :وتأيت السنة يف الرشع بمعاٍن أربعةٍ 

من السنِة ركعتي الفجر  ليقال ومن السنِن أو ،لتأيت بام ض رايف املندوب واملستحب 

 الفجر،  واي راتبة

  ،واو احلدضث-صىل اهلل عليه وسلم -وتأيت السنة بمعنى ما ضلاف إىل النبيَّ  

م  )):-صىل اهلل عليه وسلم - وتأيت السنة واملراي هبا الدضن كله، ومنه قوله  ي ك  ل  ع  ل 

اِشِدضن   ِدضِّني  الرَّ اِء امل  ه  ل ف  نَِّة اْل   س  نَّتِي و   ، "ملت السنة بكذا":وقول الصحايب  (( بِس 

بمعنى العقيدة، ولذا جاءت كثرٌي من كتب أا  العلم املؤلفة يف  وتأيت السنة أضًلا 

ة بالسنة كأصول السنة لإلمام أمحد واو كتابنا الذَ نحن ن  و  ن  ع  باب االعتقاي م  

 ،يئلكال اصول أا  السنة واجلامعة أورشح السنة للمزين، ورشح اعتقاي  بصديه،

 وأصول السنة للحميدَ، ورشح السنة البن أيب زمنني، وغرياا من الكتب،
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ا  ":وعىل اذا لقول اإلمام أمحد ن  نَِّة ِعن د  ول  ا لس  ر االعتقاي أمأَ ما ضنبني عليه  "أ ص 

ي ِه أ ص   ":او أموٌر عدة، من ذلك قوله ل  ان  ع  ك  باِم  ك  س  وِل ا هللِا لتَّم  س  اب  ر  صىل اهلل - ح 

 "-عليه وسلم

ان  " :واختار اإلمام أمحد يف أول كتابه قوله ك  باِم  ك  س  وِل ا هلل ِ ا لتَّم  س  اب  ر  ح  ي ِه أ ص  ل   ع 

رضوان اهلل -ذلك ألن اهلد  ك  اهلد  ما كان عليه الصحابة  ،"-صىل اهلل عليه وسلم-

 .يف أبواب االعتقاي -عليهم

صىل اهلل عليه  -صحابة رسول اهلل ومن األمور املهمة التي ضنبغي أن تعلم أن 

مل خيتلفوا يف اذا الباب أبًدا، ومن قال إن الصحابة  -ريض اهلل عنهم وأرضاامو -وسلم

صىل اهلل عليه -قد اختلفوا يف العقيدة لقد جانب الصواب، ب  أمجع أصحاب رسول اهلل 

اذا األمر مبينًا  -رمحه اهلل-عىل أصول االعتقاي لذا ذكر شيخ اإلس ام ابن القيم  -وسلم

مل خيتلفوا يف أبواب االعتقاي أبًدا، وأن ما تومهه البعض من  -ريض اهلل عنهم-أن الصحابة 

-اخت اف بني الصحابة يف أبواب االعتقاي لهو توام مغلوط، ب  اإلمجاع واقع منهم 

 . -ريض اهلل عنهم
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 اهلل عليه صىل -بالتمسك بام كان عليه أصحاب النبي  -رمحه اهلل-وأوىص اإلمام 

وأن اذا أمر عظيم من أمر االعتقاي ألن الصحابة ال جيوز خمالفة إمجاعهم ب  لو  -وسلم

ز ملن كان عوا انا عىل أمر االعتقاي مل جيعىل أمر كام أمج -ريض اهلل عنهم-أمجع الصحابة 

 بعدام أن خيالفهم يف أَ أمر من األمور التي أمجعوا عليها، ب  لو جاء قول الصحايب يف

مسألة لرعية مل خيالف حدضًثا مرلوًعا ومل خيالف صحابًيا آخر، كان اذا القول مشتهًرا بني 

الصحابة لهو حجة، ب  ذكر بعض أا  العلم أنه إمجاع سكويت ال خيالف، ليكون ما جاء 

عن اذا الصحايب مما مل خيالف احلدضث ومل خيالف اجتهاي صحايب آخر أو ما رواه صحايب 

  ،-ريض اهلل عنهم-ع بني الصحابة لإنه إمجا ،آخر

-او أمر أرشد اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-والتمسك بام كان عليه أصحاب النبي 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڇ : -ج  وع ا -إليه بقوله  -ج  وع ا 

ڇ   ڍ    ڇڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

 ، ٢٢5: النساء ڇڍ

ضشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلد  ذكر انا أن عاقبة من  -ج  وع ا-لاهلل 

-ضوليه اهلل  -ريض اهلل عنهم وأرضاام-وضتبع غري سبي  املؤمنني وعىل رأسهم الصحابة 
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ما توىل من مشاقته ومن انحراله عن سبي  أا  اإلضامن وضكون مآله إىل جهنم  -ج  وع ا

الصحابة ووجوب قد استدل أا  العلم هبذه اآلضة عىل حجية إمجاع  ،-عياًذا باهلل-

الرجوع إليهم، ومن منهج أا  السنة واجلامعة واو مما متيز به أا  السنة عن غريام من 

ريض اهلل عنهم - اي التمسك بفهم سلف األمة وعىل رأسهم الصحابةالفرق املخالفة 

  .-وأرضاام

لصحبة  -ج  وع ا-لهم من عارصوا الوحيني، وشهدوا التنزض  واختارام اهلل 

ونقلوا لنا الكتاب والسنة وجاادوا يف اهلل حق جهايه  ،-اهلل عليه وسلم صىل-نبيه 

ونرشوا اذا الدضن، وكانت هلم اليد الطوىل يف احلفاظ عىل أركانه لريض اهلل عنهم 

 وأرضاام، 

ريض اهلل  -نحراف من خالف سبيلهم وض ال من تنكب طرضقهم عىل اومما ضدل 

ما جاء يف املستدرك يف حدضث ابن عباس يف مناظرته للخوارج حني جاءام ابن  -عنهم 

صىل اهلل عليه -أتيتكم من عند صحابة النبي ": لقال هلم -ريض اهلل عنهام-عباس 

لِّغ   -وسلم م ما ضقولون من املهاجرضن واألنصار أل ب  ل  ك  ون بام ضقولون لعليهم ن ز  امل خرب  

 ،"القرآن وام أ علم بالوحي منكم وليهم ا نزل وليس ليكم منهم أحد
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ة ياحلة هلؤالء اْلوارج، إذ أنَّ الصحابة  جَّ ريض اهلل -وكانت اذه يف احلقيقة ح 

ون وليس يف اْلوارج من الصحابة أحد -عنهم الِر  ت و  ىل لدلَّ اذا األمر عىل ض اهلم وع ،م 

ِفي  اذا احلق عىل أصحاب النَّبي  ؛انحرالهم م لو كانوا عىل يشء من احلق ملا خ  صىلَّ -ألهنَّ

ِفظ  اهلل  -اهلل عليه وسلَّم ع التي  -ج َّ وع ا-ولكن ح  عليهم يضنهم للم ضقعوا يف اذه البِد 

هلا لع  اْلوارج ك اب أا  النار،   كان أوَّ

ك بام كان عليه أصحاب النب أمر عظيم واذا  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم -ي لالتَّمس 

لي ، لإن حص  بني  ك أوىل ما ضكون يف أمر االعتقاي، ثمَّ يف أمر الفقه بام يلَّ عليه الدَّ التَّمس 

يشء من االخت اف يف بعض مسائ  الفروع لي نظ ر الدلي   -ريض اهلل عنهم-الصحابة 

ك به وإن كان اذا  - عنهمريض اهلل-ض والِق أَ األقوال من أقوال الصحابة  سَّ لي ت م 

الِف يف ذلك حدضًثا، ومل  الِف صحابيًّا آخر الصحايب قد قال قواًل، واجتهد أمًرا، ومل خي  خي 

ب  امل ج  ك بذلكو   .ِصري إىل قوله والتَّمس 

ك بام كان عليه أصحاب النبي  يف أبواب  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-ثمَّ كذلك التَّمس 

حب ة نبيِّه  -ريض اهلل عنهم-اصطفاام  -ج َّ وع ا-والسلوك، ولذلك اهلل األخ اق  لص 
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ك بام ام عليه  -وجعلهم وزراءه لِصفاء قلوهبم وعظيم أخ اقهم ومنزلتهم لكان التَّمس 

 .او من أعظم أبواب االعتقاي -ريض اهلل عنهم

اء  هِبِم  ": قال تِد  ق 
ِ ا ال  ب ق من ِذكِر منزلتهم "و  ج َّ -ولعظيم ما امتنَّ اهلل  وذلك ملا س 

 .به عليهم -وع ا

ل ةٌ ": -رمحه اهلل-ثمَّ قال  ِهي  ض  ا  ٍة ل  ع  ك    بِد  ِع، و  ك  ا ل بِد  ت ر  ع من  ،"و  لرتك  البِد 

نَّة ع أمراا عظيم ولذا جاءت النصوص الكثرية  ؛أصول الس  ات، والبِد  ع من امل هلِك  ألنَّ البِد 

نَّة با ع والتَّحذضر منها والتَّحذضر من أالها، من الكتاب والس   حلذر من البِد 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  ڇ  :-ج َّ وع ا-جاء يف قوله 

 ، 68: األنعام ڇ  يئجئ  حئ  مئ  ىئ

ِدضر أنَّ اذه اآلضة أضًلا  تِح الق  وكاين يف ل  جاء عن مج  ع من أا  الِعلم واو ما ذكره الشَّ

ع    .ومن جمالستهمليها حتذضر من أا  البِد 

أَ  ٢٠6: آل عمران ڇ  ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈڇ :-عزَّ وج -وجاء يف قوله 

ع واألاواء، وجاء اذا عن ابن عبَّاس  نَّة وتسوي وجوه أا  البِد  تبيض  وجوه أا  الس 

  ،-ريض اهلل عن الصحابة أمجعني-وعن غريه 
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لم -وكذلك جاء يف احلدضث حدضث عائشة يف قوله  أ ول ئِك  )): -صىلَّ اهلل عليه وسَّ

م وا  ر  ى اهلل ل احذ  مَّ ابِه واذه التحذضرات كثرية، ب  يف قوله ((الِذضن  س  ، وام من  ضتَّبِع امل ت ش 

ة-عليه الص اة والس ام- ة يف أماكن ِعدَّ اج  طب ِة احل  ك   )):، يف خ  ة و  ث ة بِدع  د  إِن ك   حم  و 

ل   ك   ض  ا  ل ة و  ة ض  ا  كام يف  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-ويف مث  قولِه ، ((ة يِف النَّاربِدع 

ي)): الصحيح و  ر  ه  ا ل يس  ِمنه ل  ا م  ذ  ا ا  ث  يِف أ مِرن  ن أ حد  م  ًا ))ويف مسلم ، ((م  ِم   ع  ن  ع   م 

يَّ  وَّ ر  ه  نا ل  ر  ي ِه أ م  ل  ِع  ك   اذه األحايضث، وكثريٌة أقوال السلف يف التحذضر من((لي س  ع  البِد 

 ومن أالها، 

ولذا كان من األمور املهمة التي ضنبغي عىل طالب العلم أن ضعلمها وأن ضتعلمها وأن 

يرص عليها األوامر العدضدة التي جاءت يف السنة ويف أقوال سلف األمة من التحذضر من 

راِن أا  البدع ومناب ج  م ذهتالبدع ومن أا  البدع، ب  نق  أا  العلم اإلمجاع عىل ا 

ي   ر  ، «أا  احلدضث للصابويناعتقاي  ككتاِب » االعتقايِ  يف كتِب  وحتقريام وغري ذلك مما و 

، يف وأقوال السلف يف اذا كثريٌة جًدا ، ويف غرياا من الكتب«ورشح السنة للبغَّوَ»

بيان خطر البدع ويف وجوب اجران أا  البدع، وأن األص  او اجران أا  البدع ملا 

 ملتقدم الذكر، ا جاء يف حدضث عائشة
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ن األص  او الرألة هبم لهذا خالف إن األص  او اللني معهم، وإ:وأما قول من قال

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ڇ : -ج َّ وع ا-ما جاء يف مث  قوله 

ويف مث  حدضث عائشة ويف غرياا من اآلضات التي  ،68: األنعام ڇ    يئی  جئ  حئ  مئ  ىئ

استدل هبا أا  السنة عىل منابذة أا  البدع واو خ اف اإلمجاع الذَ نقله مجٌع من أا  

العلم يف اجران أا  البدع وألخينا الشيخ خالد بن ضحوَ الظفريَ الكتاب املاتع يف 

 .اجران أا  البدع واألاواء

والتي جعلها من التي أوىص هبا اإلمام أمحد،  من اذا أن اذه الوصية لالشااد

ض الة او  لهي ض الة، قوله ك  بدعٍة لهي ترك البدع وأن ك  َّ بدعةٍ  أصول السنة، واي  

اْلطبة املشتهرة  يف خطبة احلاجة، واي -عليه وسلمصىل اهلل -نصٌّ حلدضث رسول اهلل 

 .يف خطب اجلمعةضقوهلا يف خطبه، -صىل اهلل عليه وسلم -التي كان النبي  

 -رمحه اهلل-لهذه الوصاضا وصاضا عظيمة تدل عىل لقه اذا اإلمام، وضزضد بيان  لقهه  

 .البداءة هبا يف اذه الرسالة

لإن ك  ما سيأيت من بيان مسائ  االعتقاي يف مسائ  القرآن والقدر، ومسائ  اإلضامن 

ريض -مما أمجع عليه الصحابة ك  اذا وبأمور اآلخرة، ويف مسائ  التعام  مع والة األمر، 
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  اإلس ام االقتداء  هبم والتأِّسِّ  هبم، لكان الواجب عىل أا، -اهلل عنهم وأرضاام

-وسنة نبيه  -ج َّ وع ا-يف حتصيِ  العلم الذَ ضكون مصدره  بعد كتاب اهلل  والسعي  

 .-ريض اهلل عنهم وأرضاام-ألهام الصحابة  -صىل اهلل عليه وسلم

 -ج َّ وع ا-ونسأل اهلل  ،قدر نكتفي ونلتقي يف األسبوع القايمولعلنا هبذا ال

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه التوليق والسداي واهلد  والرشاي،  للجميع

 . وسلم تسليام كثريا، وآخر يعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 
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