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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 املقدمة  

 أما بعد  ... سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

بعنوان   ألقيته  درس  عىل  التفريغ  هذا  إيّل  ُأرسل  االعتقاد )فقد  كتب  دراسة  يف  مهمة  مقدمات 

وأصلحت بعض ما رأيت من املهم إصالحه عىل   ،وراجعته بعد حني مراجعة رسيعة  (والسنة

 .نرشه –إن شاء اهلل  –ثم رأيت من املناسب   ،عجالة مع إضافة بعض الزيادات 

من سبل نرصة اعتقاد السلف   وأن جيعل هذه الرسالة سبيالر   اأسأل اهلل برمحته أن جيزي مفرغها خير 

فإن احلاجة ماسة للغاية ملعرفة اعتقاد السلف وحتقيقه لكثرة املخالفني امللبسني عىل الناس باسم 

 . لرضاه ودخول جناته وجيعلها سبيالر  ،وأسأله برمحته أن يتقبلها وجيعل هلا القبول ،اتباع السلف
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا من هيده اهلل 

مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا فال  

 عبده ورسوله أما بعد 

ففي ليلة اليوم الثاين عرش من شهر شوال لعام ست وعرشين وأربع مئة وألف من هجرة النبي 

  ن إسامعيل أبتدئ وإياكم يف تعليقات عىل كتاب عقيدة السلف وأصحاب احلديث أليب عثام

اخلامس   القرن  أعيان  من  غي   وللتنبيهالصابوين  اخلامس  القرن  من  هو  الذي  هذا  فالصابوين 

الصابوين املعارص ألن بعضهم إذا سمع الصابوين ظنه هذا املعارص الذي رد عليه شيخنا اإلمام 

أو ابن كثي  لتفسي  لتأويالت عنده يف خمترصه  باز وغيه  بن عبد اهلل بن  العزيز  يف تفسيه   عبد 

 املسمى صفوة التفاسي  

لتعلم العقيدة من أجل   االجتامعأن   هذه العقيدة أذكر يا إخواين بوقبل أن ابتدئ التعليقات عىل

ومن تعلمها وفتح اهلل عليه هبذا العلم فله نصيب مما خرج الشيخان من حديث   األعامل وأزكاها

النبي   أن  الدين"  قال:  معاوية  يف  يفقهه  به خريا  اهلل  يرد  ب  "من  معناه  الدين  يف  املعنى والفقه 

مبنيا  الرشعي   كان  إذا  يكون  إنام  والعلم  به  العمل  مع  الرشع  بأحكام  رشعي العلم  دليل  عىل 

بالعل  العلم عمال والعمل  كان  وإن  التصديق واإلقرار  به  فالعمل  العلم خربا  كان  إن  م خيتلف 

فالعمل به هو أن تقوم هبذا العمل ما كان واجبا فعىل وجه الوجوب وما كان مستحبا فعىل وجه  

الديناال هو العلم املصحوب بالعمل ذكر هذا ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف   ستحباب والفقه يف 

 . سعادة هذا معنى الفقه يف الدين من جهة الرشعمفتاح دار ال

معناه  جهة  من  فالفقه  االصطالح  جهة  من  ومعناه  الرشع  جهة  من  الفقه  معنى  بني  وفرق 

وعلم    االصطالحي العقيدة  علم  قسيم  احلديث    أصولهو  مصطلح  وعلم  يف هو  والفقه 
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العملية من أدلتها التفصيلية كمثل وجوب الطهارة ومعرفة  العلم باألحكام الرشعية   االصطالح

 رشوط الصالة وهكذا هذا الفقه باملعنى االصطالحي 

 ألفاظ  فإن   وينبغي أن تعلم أنه من اخلطأ الكبي أن تفهم ألفاظ الرشع باصطالحات أهل العلم

العباس ابن أبو  الرشع تفهم بمعناها الرشعي ال باصطالحات أهل العلم وقد نبه عىل هذا كثيا  

وعدوا فهم وكذا تلميذه ابن القيم  وغيها التوسل والوسيلة   يف كام يف كتابه قاعدة تيمية رمحه اهلل

 اصطالحات أهل العلم من حتريف الكلم  ب  ألفاظ الرشع

فإذن للفقه تعريف لغوي  {يفقهوا قويل}اللغة وهو الفهم كام قال تعاىل  للفقه معنى من جهة وإن 

ما االصطالحي    أن التعريف  بني التعريف الرشعي واالصطالحي  والفرقوتعريف اصطالحي  

العلامء ف  عىل  له  اصطلح  الفقه  أصول  علم  كمثل  علم  معنى  له   العلامء  ستنبطهاهو  واستحدثوا 

أما   ماال  التعريفاصطالحا  فهو  الرشيعة    رشعي  به  العلامءجاءت  مراد  فعرفه  منه   لبيان  الرشع 

الصالة رشعي ال اصطالحي تعريف  أفعال   فمثال  فتقول هي  اهلل  عند  الصالة جاءت من  ألن 

الزكاة ومثل ذلك تعريف الصيام و  وأقوال تفتتح بالتكبي وختتتم بالتسليم عىل صفة كان يفعلها  

أماوغيمه العلم  ا  أهل  هبا  أتى  أمور  فهذه  الفقه  وأصول  احلديث  مصطلح   للحاجة   علم 

   .ا اصطالحي ال رشعيتعريفهففاصطلحوا هلا عىل تعريفات 

وقد رأيت غي واحد من الباحثني خيطئ وخيلط بني األمرين فرتاه مثال يقول البدعة اصطالحا 

عا ألن كل إحداث يف الدين إىل رش   وهذا خطأ وإنام يقال البدعة  آخرهيف الدين إىل    إحداث كل  

ضها هلا تعريف وبعع ال من جهة االصطالح  آخره يعترب بدعة من جهة اإلحداث من جهة الرش

اصطالحي أو تعريف   تعريفوبعض األمور ليس هلا إال    كالفقه كام تقدم  رشعياصطالحي و

 . رشعي
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من يرد اهلل به خريا "  :فاملقصود أن من تعلم هذا العلم وهو علم العقيدة فله نصيب من قوله  

  السعادة دار  قال اإلمام ابن تيمية يف كتابه جمموع الفتاوى وابن القيم يف مفتاح    "يفقهه يف الدين

 رجال  رأيتوابن حجر يف فتح الباري مفهوم املخالفة أن من مل يفقه يف الدين مل يرد اهلل به خيا فإذا  

الذي يأيت من جهة التفقه   اخليفقه يف دين اهلل فاعلم أن اهلل أراد به خيا ومن حرم ذلك فقد حرم  

 .ني وإياكم ممن فقه يف دينهيف الدين واخلي املذكور يف هذا احلديث أسال اهلل بمنه وفضله أن جيعل

علم االعتقاد كام ذكره ابن القيم يف كتابه مفتاح دار السعادة وابن أيب العز وأجل علوم الرشع  

 والعلم يرشف برشف ما  سبحانهاحلنفي يف رشحه للطحاوية ألن علم االعتقاد متعلق بالباري  

 االعتقاد متعلق بالباري سبحانه   وعلمتعلق به 

  .وفهم علم املعتقدأذكر مقدمات تنفع طالب العلم يف دراسة  هذابعد و

 : املقدمة األوىل

 الرشيعة من جهة العموم نوعان: 

 : اعتقادي  األول النوع

 : عمل النوع الثاين

ما جاء ذلك أول  هم من العمل لواالعتقادي أهم من العمل مع كون العمل مهام إال أن االعتقاد أ

ألنه األهم وألن ما عداه ينبني   هتأسيس  يدع الصحابة إال إىل االعتقاد و  باإلسالم مل  رسول اهلل 

ما خرج  االعتقاد  أمهية  يؤكد  ومما  العملية  األمور  تفرض  بدأت  عرش سنوات  ذهبت  فلام  عليه 

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا "  قال:  الشيخان من حديث أيب عبد اهلل النعامن بن بشي أن النبي  

وما فالقلب هو األساس    "صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب 

 "القلب هو امللك واألعضاء جنوده"  أنه قال:  هريرة  وثبت عند عبد الرزاق عن أيب  عداه تبع له

 . عىل أن األمور االعتقادية أهم يف الرشع من األمور العملية وهذا يدلفالقلب هو األساس 



5 

 

 تنبيهان:

 :  التنبيه األول

هو االعتقاد   .إىل أصول وفروع ويقول إن أصول الدينيذكر بعض أهل العلم أن الدين ينقسم  

وتقسيم الدين إىل أصول وفروع ال   وهي األمور االعتقادية وإن فروع الدين هي األمور العملية

بني اإلسالم "  :عيب فيه والدين ينقسم إىل أصول وفروع لذا يف حديث ابن عمر يف الصحيحني

أبو    ىل أصول وفروعالم اخلمسة وقد اقر تقسيم الدين إأركان اإلس  وذكر النبي    "عىل مخس

كام يف جمموع الفتاوى وإنام املنكر هو ختصيص أصول الدين باالعتقاد    العباس ابن تيمية رمحه اهلل

أنكر هذا أبو العباس ابن تيمية يف لذا  أو باألمور العقدية وختصيص فروع الدين باألمور العملية  

 املوقعني يف أعالم  ظن وكتابه منهاج السنة ويف جمموع الفتاوى وابن القيم يف الصواعق املرسلة وأ

مثل ا عملية هي من أصول الدين كمثل الصالة فإهنا ركن من أركان اإلسالم وكوذلك أن أمور

بني اإلسالم عىل ":  اإلسالم ملا قال  اينبني عليه  مماأهنا    النبي  عدها  الصيام والزكاة واحلج وقد  

 .  "مخس

 :  التنبيه الثاين

بل هناك أمور اعتقادية فيها خالف ونزاع كمثل االختالف   ا عليه  اليس كل أمور االعتقاد جممعر 

ال؟ ونزاع أهل العلم فيه مشهور وكمثل هل خيلوا    أماهلل هل هذا اسم من أسامء اهلل    أسامءيف بعض  

ربه بعينيه ملا عرج به أم   وكمثل هل رأى الرسول    العرش إذا نزل ربنا إىل السامء الدنيا أم ال؟

املسألة عىل قولني وإن كان الصحابة عىل الصحيح مل حيصل بينهم   هذه  ال؟ اختلف أهل العلم يف

املسألة  خالف ر   يف هذه  الدارمي يف  أفاده  بكام  مقرا  ونقل كالمه  القيمده عىل اجلهمية  ابن  يف   ه 

و اإلسالمية  اجليوش  يف اجتامع  احلنفي  العز  أيب  وابن  الفتاوى  من جمموع  مواضع  يف  تيمية  ابن 

فيها لكن املختلف   اأفاد ابن تيمية وابن القيم أن هناك مسائل عقدية خمتلفر   رشحه للطحاوية لذا 
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ل الرجل يضل  متى  لكن  ا كثيةفيه يف العقائد قليل جدا بخالف املختلف فيه يف األمور العملية فإهن

إذا خالف يف مسالة عقدية جممع عليها كام وذلك    -سيأيت تفصيله-أو يوصف قوله بأنه ضالل  

 بيانه سيأيت 

 يقول فترد عىل رجل مبتدع  ريد أن  قد ت  ألنك  ك مسائل عقدية خمتلفا فيهاوالبد أن تعرف أن هنا 

هناك مسائل عقدية حصل   فيقول  جممع عليها   لزعمكم أنه  أنتم متشددون يف العقائد  هذا املبتدع

يف بعض املسائل العقدية وأكثرها جممع   قليالر   اأن تدري أن هناك خالفر   ..الخ فالبد.فيها خالف

 .وهو كل مسائل العقائد إال قليال رعليه والتشديد عىل املجمع عليه دون غيه 

 : املقدمة الثانية

فهي  العقيدة   الدين  تعاىل  من  قوله  عموم  يف  عليكم }داخلة  وأمتمت  دينكم  لكم  أكملت  اليوم 

الذي أخرجه مسلم واملشهور بحديث   وداخلة يف حديث عمر  {نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا

هذا جربيل  ":  قال  جربيل وأخرج أيضا نحوه الشيخان من حديث أيب هريرة أن رسول اهلل  

عقائدية ملا ذكر اإلسالم واإلحسان واإليامن إذا تقرر   اوقد ذكر أمورر   "أتاكم يعلمكم أمر دينكم

ضح هذا  العقائد إال بدليل وسيت  قبل يفي  من األدلة  لدينيف ا  فكل ما يقبل  أن العقيدة من الدين

 أكثر يف التنبيهات: 

   :التنبيه األول

يصح أن تبنى العقيدة عىل غلبة الظن ألهنا من الدين والدين يصح التدين فيه بغلبة الظن ويدلل 

قوله   "  فليتحر يف صالته":  قال  ذلك ما خرج الشيخان من حديث ابن مسعود ملا سها النبي  

عىل غلبة الظن فدل هذا عىل أنه يكون من أمور الدين ويؤكد هذا أيضا ما خرج   مبني  )فليتحّر(

 مسلم من حديث أيب هريرة وجاء نحوه يف الصحيحني من حديث عبد اهلل بن زيد أن النبي  

من املسجد حتى جيد   ن  خرج منه يشء أم ال فال خيرجأ  إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر":  قال
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يتعبد بغلبة   أن غلبة ظن مع ذلك صح له    عىل  يشك هو استمرار  أن بعد    ارهفاستمر  "صوتا أو رحيا

 . الظن

 :  التنبيه الثاين

خرب اآلحاد وهو ما عدا املتواتر يعترب حجة يف الرشيعة حتى عىل القول بأنه يفيد الظن ألنه كام 

العقائد   الظن وخرب اآلحاد حجة يف  االعتامد عىل غلبة  للمعتزلة واألشاعرة تقدم يصح  خالفا 

 :منها عىل ذلك أدلةو

األول النبي    :الدليل  معاذا    أن  من   إىل أرسل  الصحيحني  يف  كام  التوحيد  الناس  يعلم  اليمن 

 شهادة أن ال إله إال   م إليهإنك ستأيت قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوه"  :حديث ابن عباس

 استدل الشافعي يف كتابه الرسالة  وأمثاله وهبذا "اهلل

وأن الدين يصح أن يبنى عىل غلبة الظن كام تقدم من   الدين: ما تقدم أن العقيدة من  الدليل الثاين

 األدلة ومن فرق بني العقيدة وغيها يلزمه الدليل وال دليل

ما من أمر   الصواعق قال رمحه اهلل كالما وهو  خمترص  ذكره ابن القيم يف كام يف  ما:  الثالث  الدليل 

أنه يستحب صالة ركعتني هذا يتضح بمثال أنت تعتقد  ال وهو مبني عىل أمر اعتقادي وعمل إ

 هذا أمر عمل  "صالة  أذاننيبني كل  ":  قال    البخاريبني كل أذانني حلديث عبد اهلل بن مغفل يف  

وهو أداء ركعتني بني كل أذانني يعني بني األذان واإلقامة لكن اعتقادك بأنه مستحب هذا أمر 

صح فيه والقائل إن االعتقاد ال توهو مبني عىل أمر اعتقادي    إالاعتقادي إذن ما من أمر عمل  

عتقادية أن غلبة الظن ال تصح ال يف األمور العملية وال يف األمور اال  هذا  قوله  غلبة الظن نتيجة

أم عىل  مبني  وهو  إال  عمل  أمر  من  ما  واالستياكألنه  السواك  حتى  بل  اعتقادي  عمل   ر  أمر 

اعتقادك أنه مستحب يعترب أمرا عقديا فإذا فكام حكا اإلمجاع النووي وغيه    باإلمجاع مستحب  
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ن الدين كله حيتاج إىل أ  االعتقاد اجلازم فمعنى هذا  ت البد فيه من القطع أو اليقني الذي هوقل

 .القطع واليقني وال يصح فيه غلبة الظن

 : التنبيه الثالث

اشتهر عند كثي من املتأخرين أهنم يعرفون االعتقاد بأنه حكم الذهن اجلازم فإن طابق الواقع فهو 

ناه أن االعتقاد البد أن  صحيح وإال فهو باطل الحظ قوهلم حكم الذهن اجلازم كلمة اجلازم مع

يكون جمزوما به مئة باملائة والزم هذا أنه ال يصح االحتجاج بخرب اآلحاد يف األمور العقدية ألن  

لوثة كالمية يعني لو جلست مع رجل من   -يف ظني  -ربا جازما وهذا  خرب اآلحاد ليس يف ذاته خ

االحتجاج بخرب الواحد ألنه ال  أهل البدع فقال لك: إنه يف االعتقاد البد من القطع وال يصح  

أن   والقطع لكن يفيد غلبة الظن و يصح  يفيد اليقني والقطع قلت أنت: وإن كان ال يفيد اليقني

ال   لك:  قال  الظن  بغلبة  العقائد  يف  عرف    أطيل أن    أريداستدل  معك  فتقول   االعتقادالكالم 

تستدل بغلبة الظن عىل ما هو االعتقاد هو حكم الذهن اجلازم قال: قف عند قولك اجلازم كيف  

 ن وجدت قرائن يف نفس املراد اعتقاده جزم فإن غلبة الظن ال يفيد اجلزم يف ذاته عىل اإلطالق إال إ

 ..الخ.عدم وجود قرينةبه وأنا أتكلم عند  املستدلأو يف نفس دليل 

  جلوهري وغيهأن االعتقاد هو الدين كل ما دنت به فقد اعتقدته كام يستفاد من كالم ا  والصحيح 

 :املقدمة الثالثة

الدين الذي عليه السلف وما عدا الدين الذي عليه السلف فهو باطل قال ابن  الدين احلق هو 

عيب عىل من انتسب إىل مذهب السلف واعتزى إليه فإن مذهب السلف   ال"  :تيمية رمحه اهلل تعاىل

 باالتفاقهذا معنى كالمه رمحه اهلل تعاىل فالحظ قوله    "باالتفاق  وجيب قبوله منه  ال يكون إال حقا

فإن آمنوا بمثل ما }ويدل عىل هذا قوله تعاىل    وحجة  مذهب السلف حق  يعني حيكي اتفاقا أن 

مفهوم املخالفة إن مل يؤمنوا بمثل ما آمن بن القيم يف إعالم املوقعني أن ا  ذكر  {آمنتم به فقد اهتدوا
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ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري }  أيضا  ةاألدلبه السلف فقد ضلوا ومن  

وجه الداللة أن الذم واقع عىل من تعبد بخالف ما عليه   {سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم

ما خرج   أيضا  األدلة  السلف ومن  فهم  املؤمنني هو  املؤمنني وسبيل   ،وصححه   الرتمذيسبيل 

الرب  وصححه   عبد  ابن  وأبوأيضا  أمحد    والبزار  احلديث  وخرج  حديث   داود  وأبونعيم  من 

إنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنتي   ":  أن النبي قال    العرباض بن سارية

وجه الداللة أنه   "وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور

 فدل هذا عىل أن سنتهم حق  "اخللفاء الراشدين املهدينيعليكم بسنتي وسنة "قال 

 تنبيهان:  

   :التنبيه األول

ويدل عىل هذا ما تقدم من حديث العرباض بن سارية وما اخلالف كائن يف هذه األمة ال حمالة  

لن تزال ":  قال  ثبت يف الصحيحني من حديث معاوية بن أيب سفيان واملغية بن شعبة أن النبي  

حتى  طائفة خالفهم  من  وال  خذهلم  من  يرضهم  ال  ظاهرين  احلق  عىل  أمتي  هذا   "...من  ففي 

 ن: احلديث أمرا

 : أن اخلالف كائن األمر األول

كان عىل ما كان عليه رسول اهلل وأصحابه : أن الفرقة الناجية واملنصورة واحدة وهي ما  األمر الثاين

اهتدوا}كام تقدم   به فقد  آمنتم  الناجية هو  فالعاقل    {فإن آمنوا بمثل ما  الفرقة  الذي يبحث عن 

 . العوائق عرض احلائطالعواطف وويتمسك بام متسكت به الفرقة الناجية وأن يرضب ب

 :  التنبيه الثاين

واألدلة عىل هذا ما تقدم من أن مذهب السلف ال   واعتقاداجيب التدين بام عليه السلف عمال  

 يكون إال حقا 



10 

 

 : التنبيه الثالث

ثامن  عب السلف كأيب  عىل أن هذا مذه  أن تنص كتب العقائد  طرق من أمهها  ملعرفة مذهب السلف

واآلجري يف   والصغرىالكربى    اإلبانة  ابن بطة يفويذكر اعتقاد السلف    الصابوين يف هذا الكتاب 

ونسبه إليهم أنه   عامل معروف بمذهب السلف  هام حكافي  فاألصلابن تيمية يف الواسطية    رشيعةال

ربنا   حتى يتبني خالفه فإن مذهب السلف ال يكون إال حقا وقد أمرنا أن نتبعهم فالبد أن   كذلك

 .له ءالعلام  قد حفظه لنا بجمع

بالتنويريني   الزمن ويسمون  ملا والعقالنينيوالعرصانيون يف هذا   وكثي من احلركيني واحلزبيني 

و تنطعوا  أمور  يف  السلف  مذهب  بمخالفة  عليهم  بإثباتضيق  السلف  طالبوا  مذهب  هذا   أن 

ن  واثبات   وحمفوظ  أن مذهب السلف حجة  فيها  مقدمةذكر هلم  أن هذا هو مذهب السلف بأن 

 . لهظ اهلل له بنقل العلامء املعتربين وحف

 املتنازع فيها نوعان: املسائل 

السلف   فيها  وهي املسائل التي اختلفواخلالف فيها    النزاع   ويصح  : مسائل يسوغالنوع األول

 وتسمى باملسائل االجتهادية  

ة باملسائل اخلالفية وهي وهي املسام فيها اخلالفوال يصح التنازع ومسائل ال يسوغ  :النوع الثاين

التي مل خيتلف السلف فيها أو حصل خالف لكن انعقد اإلمجاع بعد ذلك عىل أحد قولني فمن 

عليه ومن يثرب  خالف يف مسالة يسوغ اخلالف فيها وهي املسامة باملسائل االجتهادية يعذر وال  

يثرب عليه وخيطئ قوله ألنه خالف مذهب السلف ذكر   اخلالف فيها  خالف يف مسالة ال يسوغ

معناه أبو املظفر السمعاين يف كتابه القواطع وابن تيمية يف كتابه إبطال احليل وابن القيم يف هذا فيام  

كتابه أعالم املوقعني وابن مفلح يف اآلداب الرشعية وأئمة الدعوة النجدية السلفية يف الدرر السنية 
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اهلل وحتريم ما  ما حرم  ويف رشحهم لكتاب التوحيد عند باب من أطاع العلامء واألمراء يف حتليل  

 . قد اختذهم أربابا من دون اهللاحل اهلل ف

هذا التقسيم مهم ينبغي لطالب العلم أن يضبطه حتى يعرف متى يعادي ويوايل عىل مسائل الرشع 

قد تشتهر مسألة عند   أحيانانرى اآلن خلطا لألسف حتى يف صفوف بعض السلفيني نرى خلطا  

وهذا ال ينبغي إذا   اعيبر   للوه أو جعلوا تبنيه هلذه املسألةا ضالسلفيني فإذا رأوا غيهم خالف فيه

   .معتربان عند السلف لة قوالن كان يف املسأ 

الباب ونازعوا    هذا  فإهنم قد توسعوا يف  من أهل البدع  وغيهماألشاعرة  احلركيون و احلزبيون وو

 اخالفر عارضك بأن يف املسألة    يسوغ اخلالف فيها ثم إذا بينت خطأهم  حتى يف املسائل التي ال 

قوهلم بحسب الضوابط الرشعية دعوك إىل أدب اخلالف ومل يفرقوا    عىل  وإذا شددت عليهم أو

يسوغ   ال  وما  فيه  اخلالف  يسوغ  ما  ثم    اخلالفبني  الشافعي  أحدهم  يستدلفيه  قويل "  :بقول 

الصواب  صواب حيتمل اخلطأ وقول غريي خطأ الثابت عنه كام   "حيتمل  وينسى قول الشافعي 

حكمي يف أهل الكالم أن يرضبوا باجلريد والنعال وأن يطاف ":  روى أبو نعيم وصححه الذهبي

هبم يف العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من أقبل عىل الكالم أو عىل علم الكالم وتركوا الكتاب 

قال هذه املقولة وشدد فيام ال يسوغ اخلالف فيه   "حيتمل اخلطأقويل صواب  "  :لذي قالفا  "والسنة

انيني خاصة بكلمة واإلخوىل تالعب احلركيني  فيام يسوغ اخلالف فيه فانتبهوا إ  وقال املقولة األوىل 

هذه   اخلطأ"الشافعي  حيتمل  صواب  اإلخوانيو   "قويل  توسع  قاعدهتم   ن لذلك  عىل  معتمدين 

وعمموها حتى يف املسائل   .فيه  اختلفناليه ويعذر بعضنا بعضا فيام  نتعاون فيام اتفقنا ع  احلركيه:

الصوفية   الرافضة فضال عنمع  البنا طبقها حتى    االتي ال يسوغ اخلالف فيها حتى إن رئيسهم حسنر 

اهلل وصفاته ال    أسامءتأويل بعض  وأسامئه. وهذا ضالل فإن هذه  بعض صفات اهلل    ومن يؤول

 . يسوغ اخلالف فيها
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 :  اخلامس التنبيه

أن   كتابه االعتصام  الشاطبي يف  الثنتي   الطائفةذكر  الناجية إىل عموم  الفرقة  واجلامعة خترج من 

 تعادل  إذا خالفت أهل السنة يف أمر كل أو يف جزئيات كثية  وتبدع  فرقة التي يف الناروالسبعني  

السنة يف أمور كليات ال  فاألشاعرة خارج الفرقة الناجية وال شك ألهنم قد خالفوا أهل    أمرا كليا 

الصفات االختيارية   م الصفات كلها إال سبعا ومن ذلكيف كلية واحدة بل يف أمور كليات كتأويله

الصفات االختيارية يستلزم منه أن يكون اهلل جسام وما كان جسام فهو خملوق   إثبات وظنهم أن  

 .إىل آخر كالمهم

التبليغ عرص  ة الدعوية احلركية يف هذا الأما الطوائف البدعي كجامعة اإلخوان املسلمني ومجاعة 

الناجية  الشك   الفرقة  قد خالفوا أهل السنة يف كليات ال كلية واحدة    ألهنمأهنم خارجون من 

إىل التوحيد فمن مل يدع إىل التوحيد الذي جاءت به   كم كلية واحدة وهي أهنم ال يدعون وأذكر ل

البدع وهذه   كل فام بلك وهم أيضا ال يعادون أهل  أمراألنبياء والرسل فقد خالف أهل السنة يف  

 . ها أهل السنةكلية أخرى خالفوا في

كل من كان حتت ف  .ىل عدم عداء أهل البدعيأيت رجل ويدعوا إ  أن  ومن املخالفة يف األمور الكلية

يف أمر كل أو أن يأيت رجل هذا رجل مبتدع ألنه قد خالف أهل السنة   .مضلة اإلسالم فال يعادى

واملجامع   يدعوو املحافل  يف  عليهم  فيثني  البدع  أهل  ورؤوس  البدع  أهل  رجاالت  تعظيم  إىل 

 أنه يكون مبتدعا كام نقلهوغيها فإنه يكون مبتدعا والسلف ذكروا أن الرجل إذا عظم أهل البدع  

هذا بل ذكر السلف أن من جعل الرجل بطانة له هو مدخله وخمرجه فإنه يكون    يف كتابه  الصابوين 

بتدعا وانتبه إىل قوله بطانة له أي أن يكون مصاحبا له ال أن جيالسه مرة واحدة أو مرتني أو أن م

 .جيالسه يف حاجة ومصلحة عارضة
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أن يطبق ما   أردتهلو    عنا املعارص فإن بعض الناسيف واق   تطبيقهاذا تعلمنا العقائد أن نتعلم  إ  دوالب

لو قلت له بدع يل رجال ما بدع لك إال اجلهم فاألوائل    طبقها  مإال عىل    يطبقهما استطاع أن    تعلمه

عرف إال األشاعرة واجلهمية ة من الفرق اهلالكة مل يذكر يل فرقأو ابن صفوان واجلعد بن درهم  

علم حتى يعرف   طالب العلم والعامل البد أن يكون ذافإن  فعلمه انتهى عند احلد األول وهذا خطأ  

حتى يبني حكم اهلل فيها وال تضل األمة وتتبع الباطل   الوقائع املعارصة  يف  العلمأن يتعامل مع هذا  

كمثل أن   أهل السنة يف أمر اشتهر به أهل البدع  تإذا خالف  وتبدع الطائفة أو الرجل  .وتدع احلق

يرى اخلروج عىل السلطان هذا أمر اشتهر به أهل البدع اشتهر عداء أهل السنة ألهل البدع يف هذه 

رمحه اهلل -يف جمموع الفتاوى  ابن تيمية    االشتهار شيخ االسالم  ذكر هذا الضابط وهو  املسالة وقد

البدع   ألهل مثل أن يقول الرجل إن كالم اهلل خملوق هذا يبدع ألنه اشتهر خالف أهل السنة    -

   .وإال كفر بإمجاع أهل السنة إن كان جاهالر  فهو مبتدع قال كالم اهلل خملوق فيها فمن

   :التنبيه السادس

واجلهل يعترب   االتبديع هبا هو أن يكون عاملر   يستحق  يف تبديع من تلبس بالبدعة التي  مما يشرتط

مانعر   وعىل هذا حيمل كالم  ، هذا يف اجلملة،امانعر  تيميةك  امن جعل اجلهل  التي   .ابن  البدع  أما 

 . إىل العلم  اشتهر اخلالف فيها بني أهل السنة وأهل البدعة فال ينظر يف التبديع هبا

فقد نقل الاللكائي يف عقيدة الرازيني أيب حاتم وأيب زرعة التي نقله عنهم ابن أيب حاتم والتي 

ومن وقف يف   "  :أخذوها عمن أدركوا من علامء السنة وأهنا مذهب أهل السنة يف باب االعتقاد

 ."علم وبدع ومل يكفر  القرآن جاهالر 

سفيان الثوري   ومن ذلك أن السلف    لف مع اجلهل ويدل عىل هذا ظاهر صنيعفقد نقلوا تبديع الس

 : قال  .قالوا: القدرية  ؟قال: من جلساؤه  .البرصة سأل عن الربيع بن صبيح فقالوا: عامل سنةدخل  

 هو قدري. 
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وتأملوا أن سفيان الثوري مل ينتظر يف تبديعه أن   ،بطة يف اإلبانة الكربىوأشاد هبذه الكلمة ابن  

 . يقيم احلجة عليه

العلم مطلقر  أن  بعضهم خيطئ ويعمم  و  ا ورأيت  التبديع  أن هذا خالف رشط من رشوط  تقدم 

  .السلف صنيع

 

   :سابعالتنبيه ال

السلفي قد خيطئ واملعصوم املنهج  ينبغي أن تفرق بني منهج السلف والسلفية وبني األفراد الفرد 

نفسه أو إمجاع السلفيني وإمجاعهم ال يكون إال عىل املنهج نفسه يأيت رجل فيعيب السلفية بخطأ  

إذا عاب النرصاين  أو  اليهودي  إن    اإلسالم بخطأ رجل مسلم يقول  رجل فهذا خطأ كام خيطئ 

إلاإل سيئ  رجالر سالم  هناك  يزين    مسلامر   ن  أو  اخلمر  اإلسالم ل  فتقويرشب  بني  فرقا  هناك  إن 

نقد أسسه وقواعده ال أن تنقد دينا أو منهجا فا  أردت وإذا    املسلمني   كمنهج ودين وبني األفراد

وهم املنظرون له فنقدك للرؤوس يعترب نقدا للمنهج    ااملتمسكني به إال إذا كانوا رؤوسر األفراد  

 .وأصلوهألهنم قد نظروه 

 :  ثامنالتنبيه ال

السلفيني  أهل   منه سموا  ينفروا  السوء حتى  بألقاب  السلف  يلقبون  قديم  من   "حشوية"البدع 

عالمة الزنادقة تسميتهم أهل السنة ":  روى الاللكائي عن أيب حاتم أنه قال  "جمسمة"وسموهم  

فأهل البدع من   "أو مشبهة حشوية يريدون إبطال اآلثار وعالمة اجلهمية تسمية أهل السنة جمسمة  

الكفار ووصفوا  قديم يصف فعل  كام  السنة  الناس من  ينفروا  السوء حتى  بألقاب  السنة  أهل  ون 

هذا ويف زمننا      حتى ينفروا الناس منه  ،بأنه كاهن  ،بأنه شاعر  ،بأنه ساحر  ،بأنه جمنون   النبي  

وهابية حتى ينفروا  أكثر بالد العامل اإلسالمي يسمى أهل السنة يسمون أهل السنة بالوهابية ففي
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ن باحلركيني د التوحيد صار احلركيون واملتأثروالناس من دعوة أهل السنة واآلن ولألسف ويف بال

من حيث يدرون أو ال يدرون يسمون دعاة السنة باجلامية حتى حيذروا الناس وينفروا الناس من 

 أهل الباطل  سوء أيت هبافوزان أن اجلامية كالوهابية ألقاب  دعوة احلق وقد ذكر شيخنا صالح ال

 . لنونية ابن القيم رمحه اهللألجل التنفي عن احلق كام ذكره يف رشحه 

 : املقدمة الرابعة

الصابوين يف هذا الكتاب وكام ذكر ابن تيمية يف    العقائد يشرتطون الصحة كام قرره املتكلمون يف

من أهل العلم لكن يستشكل العقيدة الواسطية وكام ذكر ابن قدامة يف اللمعة وذكره غي واحد  

يف كتب العقائد واجلواب    كثيون كيف يشرتط الصحة وتوجد أحاديث ضعيفة عن رسول اهلل  

 عىل هذا أن يقال إن األحاديث التي تورد يف كتب العقائد عىل وجهني:

 :  الوجه األول

واخلالل هلل بن اإلمام أمحد  عبد ال  حاديث مسندة أي باإلسناد كام يف كتاب السنةأن تورد هذه األ

وابن   السنة  كتاب  ك  أيبيف  يف  أوردواعاصم  إذا  فهؤالء  وهكذا  السنة  باإلسناد   تاب  احلديث 

 فاجلواب عليه من أوجه:

 أن من أسند فقد أحالك كام ذكر هذه القاعدة ابن عبدوهي أن عند العلامء قاعدة  :اجلواب األول

  .صيل والسيوطي يف تدريب الراويالرب يف التمهيد والعالئي يف جامع التح

 . ضعيفا آخر يراهقد يراه عامل صحيحا ون صحة احلديث وضعفه أمر نسبي أ :اجلواب الثاين

 ا ن العامل قد خيطئ فإن أفراد أهل السنة غي معصومني قد يظن احلديث صحيحر أ: اجلواب الثالث

 وهو يف الواقع ضعيف فيخطئ 

احلديث الضعيف يف االعتقاد أهنم يسوقون    السنة طريقة وهيأن عند علامء أهل  :  اجلواب الرابع

  ىل تسليم الرجلإ  واينظرل
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عن عبد   (أمحد بن حنبل)نقل أبة يعىل يف إبطال التأويالت عن املروذي قوله: سألت أبا عبد اهلل  

اهلل التيمي فقال: صدوق، وقد كتبت عنه من الرقائق، ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك 

ثل الزرع الضحك وهذا كالم اجلهمية، قلت: ما تقول يف حديث ابن جريج عن أيب الزبي فقال: م

يعني هلواته وأرضاسه( قال: هذا يشنع به، قلت: فقد حدثت )فضحك حتى بدت    "  :عن جابر

به، قال: ما أعلم أنى حدثت به إال حممد بن داود يعني املصييص؛ وذلك أنه طلب إيّل فيه، قلت: 

  العلامء تلقته بالقبول؟ قال: بىل ا.هـأفليس 

فقوله: يشنع به مع إقرار أن العلامء تلقوه بالقبول دليل عىل أن السلف مل يستنكروه بل شنعوا به  

 .واهلل أعلم -عىل عدم صحته عنده  وقوله: إنه مل حيدث به إال املصييص دليل .عىل املبتدعة

 

أيضر  يعىل  أبو  نرواوقال  إنام  إسناده يشء، تصحيحر : قال اخلالل:   اي هذا احلديث، وإن كان يف 

ـ   لغيه؛ وألن اجلهمية تنكرها.ا.ه

كان   باهلل  ضعيف    الرجل  فإذا  أعوذ  يقول  احلديثال  التسليم  هذا  ينبغي هذا    .أثبت  جيوز  ال 

وال   انفيه  فال  يصح  مل  فإن  أثبته  احلديث  صح  إن  يقول  أن  التسليم  ألن    أثبتهلصحيح  وأتوقف 

وما مل   سواء من القرآن أو السنة وإذا صح النفي نفيناه  احلديث أثبتناهالقاعدة الرشعية إذا صح  

إىل مدى   ننظرية فاملقصود  توقف فيه كام ذكر هذه القاعدة ابن تيمية يف التدمرنيصح إثباته وال نفيه  

 .تقدم تسليم الرجل وهذا قد فعله أهل السنة كام

ملعة االعتقاد والواسطية فاجلواب  يف كتاب  إذا كان الكتاب العقدي غي مسند كام    :الوجه الثاين

عليه بنفس األوجه التي سبق اجلواب عليها عن املسند إال أنه حيذف الوجه األول وهو من أسند 

 .التي تقدمتذا كان الكتاب غي مسند فاجلواب عليه من ثالثة أوجه فقد أحالك إ

 :  املقدمة اخلامسة
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ينبغي لطالب العلم وحراس الرشيعة وفرساهنا وجنودها أن يتعمقوا يف دراسة كتب العقائد وأال 

بعض طلبة العلم يقترص يف دراسته للعقيدة عىل دراسة ملعة االعتقاد فوا عىل املتون املخترصة فيتوق

والواسطية والطحاوية واحلموية والتدمرية فرتاه يتوقف إىل هذا احلد يف توحيد األسامء والصفات  

كتب األوائل واعلم أن كتب االعتقاد أن يقرأ    العلم  لطالب هذا خي عظيم لكنه نقص ينبغي  و

 راحل:بثالث م  يف اجلملة مرت 

والتابعني   الصحابة  من  عن العلامء األوائل  مسندة  األقوال  وهي تنقل  : كتب اإلسناداملرحلة األوىل

عاصم والسنة لعبد اهلل بن اإلمام أمحد والسنة للخالل    أيب ومن بعدهم كام يف كتاب السنة البن  

 .. .وهكذا

يسوق   اوأحيانر   فإنه يسند أحيانا  ةاإلبان: املرحلة املتوسطة كمثل طريقة ابن بطة يف  املرحلة الثانية

بال إسناد هذا يف اإلبانة الكربى أما الصغرى فقلام يسوق بإسناد ومثل عقيدة السلف ألصحاب  

 احلديث للصابوين 

الطحاوية والواسطية وملعة االعتقاد فإن هؤالء يقترصون عىل   العقيدةوهي كمثل    :حلة الثالثةاملر

 خمترص اعتقاد أهل السنة   يذكرمتن من كالم املصنف نفسه 

املخترصات فحسب يقترص عىل  أن  له  ينبغي  العلم ال  املخترصات وبل    ،فطالب   ويبدأ هبا  يقرأ 

له ثم ينتقل ويقرأ ما تيرس  ة  رشوحها ثم ينتقل إىل املرحلة الثاني  ثم يقرأويدرسها عىل شيخ موثوق  

هل وقول  وما مستند هذا ال  يهعل  وايعلم ما اختلف فيه السلف وما امجع  ىل املرحلة الثالثة حتىإ

 .م ال وهل هو خطأ أم الهذا القول تفرد به فالن أ

كتب أيب العباس كل وكتب الردود  ويقرأيتوسع يف قراءة كتب االعتقاد  وينبغي لطالب العلم أن

وقد أوىص ابن تيمية تلميذه ابن القيم   امن قبلهممكتب  ما تيرس من  تيمية وتلميذه ابن القيم وابن  

كام نقل ذلك –أن يقرأ رد الدارمي عىل اجلهمية ورده عىل برش املرييس وذكر أن الردين مفيدان  
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كتابه اجتامع اجليوش اإلسالمية   القيم يف  العلم    وصدق رمحه اهلل-ابن  الردين من  اجلم فإن يف 

 . الكثي واحلجج النقلية والعقلية القوية

ردود أئمة الدعوة النجدية السلفية فإن هلم ردودا نفيسة وتقعيدات مفيدة يف الرد   ومن املهم قراءة

 عىل أهل البدع السيام يف توحيد اإلهلية  

 انتهت املقدمات وإن شاء اهلل يف الدرس القادم أبدأ بالتعليقات عىل العقيدة نفسها  

 :األسئلة

وا  س/ أميز بني احلزيب واحلركي  التوضيح كيف  أرجوا  لعقالين ونحوه وما معنى حزيب يقول 

 وما هي ضوابط التفريق بينهم؟ وحركي وعقالين ونحوهم 

عامة تطلق عىل احلزبيني يعني عىل أهل األحزاب يف باب    ألفاظهذه كلمة حزيب وحركي    ج/

القطبية   ومجاعة  املسلمني  اإلخوان  ومجاعة  التبليغ  ومجاعة  التحرير  مجاعة  كمثل  اهلل  إىل  الدعوة 

الذين   وهم ىل اهلل سبحانه وتعاىل  تطلق عىل أهل األحزاب يف الدعوة إونحوهم فهي  والرسورية  

املسلمني ألهنم لفظ حركي عىل اإلخوان  إىل اهلل واشتهر  الدعوة  السلف يف  أكثر   خالفوا  أصل 

قليل من العلم   احلركات الدعوية احلزبية وهم ممن يربون أفراد احلزب عىل أن يكون حركيا ويكفيه

قليل من العلم لكن يشرتط أن تكون حركيا فهم ال   ون عند الفرد من أفرادهميعني يكفي أن يك

 . ينشط مجاعتهم وحزهبمهيتمون بالعلم هيمهم أن يكون الرجل حركيا 

أهل السنة دون السلفية ويستدل بأن معظم موارد ب   التسمي  تكفيأيكم فيمن يقول  يقول ما ر  س/

 ؟ السلفية وإنام قوهلم أهل السنة  هل العلم ال يذكرون يف كتبهم لفظأ

وك هذه الدولة أما أهل العلم األوائل مشهور يف كتبهم إىل أئمة الدعوة النجدية بل حتى مل  ج/

اهلل تعاىل يقول نحن سلفيون إىل اقرأ مقاالت امللك عبد العزيز رمحه    السلفيةاشتهروا برتديد لفظ 

من علامئهم اقرأ الدرر السنية اقرأ كتب أهل العلم بل الشيخ وا هبا إال  وهؤالء امللوك مل يأت  آخره
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مسجل له والشيخ   رشيطعبد العزيز بن باز رمحه اهلل تعاىل قال جيب االنتساب إىل السلفية وهو يف  

فوزان يف حوار مع عامل ذكر أنه جيب االنتساب إىل السلفية أما اإلمام األلباين رمحه اهلل صالح ال

تعاىل فهو من أكثر الناس كالما عىل هذا وله أرشطة مفردة يف تقرير وجوب االنتساب إىل مذهب  

ت متييز   زكية وإنامالسلف وإىل السلفية وذكر رمحه اهلل تعاىل كثيا أن االنتساب إىل السلفية ليس 

 ماذا تقول له طيب أنت  فنفسك    يا رجل ال تزك  :قال من ال يدري  أنا سلفي  لذلك إذا قال السلفي 

تزكي نفسك يقول أنا أقول سني من أهل السنة متييزا تقول   فتقول ملاذاتكون قال من أهل السنة  

له ملاذا   أعجب  وأنا كذلك أقول أنا سلفي متييزا فكالم أهل العلم كثي يف تقرير السلفية بل الذي

تربية  أنه ريب  الدليل عىل  استنكر  أنا سلفي  إذا قلت  لفظة سلفي  صار عند بعضنا حساسية من 

حركية وإال لو ريب تربية سلفية لكان إذا سمع لفظة سلفي فرح هبا وقد تقدم كالم ابن تيمية ال 

 ا باالتفاق  ليه فإن مذهب السلف ال يكون إال حقىل من انتسب ملذهب السلف واعتزى إعيب ع

وال يقال عنه مبتدع ألنه مل حيدث    يقول هل يصح ملن عظم أهل البدع أن يقال عنه ضال  س/

  ؟شيئا

اإلحداث ليس املراد باإلحداث أن تأيت أنت بيشء جديد بل من اإلحداث أن تستمر عىل ما    ج/

بالبدعة فمن   قائمبله فهو مبتدع ألنه  قد أحدثه من قبلك فمن استمر عىل أمر فقد أحدثه من ق

املبتدع  عظم أهل البدع يسمى ضاال   تشمل الكافر وتشمل   فهي  كلمة ضال أعمفوالضال هو 

 الرجل الذي يعظم أهل البدع يقال عنه ضال ويقال عنه مبتدع  والرجل املبتدع 

 هل من سب الصحابة بعضهم أو كلهم يكفر؟  س/

يف أواخر الصارم املسلول: أن من كفر كل الصحابة أو أكثرهم    – رمحه اهلل  -ذكر ابن تيمية    ج/

   .فهو كافر مثله فإنه كافر ومن شك يف كفره

 .أسال اهلل أن يوفقنا ملا حيب ويرىض وجزاكم اهلل خيا


