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لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين
وهي من رواية عبدوس ابن مالك لعطار

قال أبو يعلى احلنبلي« :لو ُرحل إىل الصني يف طلبها لكان قليال»

-1-

قال اإلمام أمحد  -رضي اهلل عنه :-
أصول السنة عندنا:
 - 1التمسك مبا كان عليه أصحاب الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم -
 - 2واالقتداء هبم
 - 3وترك البدع
 - 4وكل بدعة فهي ضاللة
 - 5وترك اخلصومات واجللوس مع أصحاب األهواء
 - 6وترك املراء واجلدال واخلصومات يف الدين
 - 7والسنة عندنا آثار رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -
 - 8والسنة تفسر القرآن ،وهي دالئل القرآن
 - 9وليس يف السنة قياس ،وال تضرب هلا األمثال ،وال تدرك بالعقول واألهواء .إمنا هو
االتباع وترك اهلوى
 - 11ومن السنة الالزمة اليت من ترك منها خصلة ،مل يقبلها ويؤمن هبا؛ مل يكن من أهلها:
 - 12اإلميان بالقدر خريه وشره .والتصديق باألحاديث فيه .واإلميان هبا .ال يقال( :ملَ؟) و
(كيف؟) ،إمنا هو التصديق واإلميان هبا .ومن مل يعرف تفسري احلديث ،ويبلغه عقله؛ فقد
كفي ذلك وأحكم له؛ فعليه اإلميان به والتسليم له.
مثل حديث« :الصادق املصدوق» ومثل ما كان مثله يف القدر والرؤية والقرآن وغريها من
السنن مكروه ،ومنهي عنه ،ال يكون صاحبه ،وإن كان بكالمه سنة من أهل السنة حىت يدع
اجلدال ويسلم .ويؤمن باآلثار
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 - 13والقرآن كالم اهلل وليس مبخلوق ،وال يضعف أن يقول :ليس مبخلوق .قال :فإن كالم
اهلل ليس ببائن منه ،وليس منه شيء خملوق.
وإياك ومناظرة من أحدث فيه ،ومن قال باللفظ وغريه ،ومن وقف فيه قال( :ال أدري خملوق
أو ليس مبخلوق ،وإمنا هو كالم اهلل) .فهذا صاحب بدعة مثل من قال( :هو خملوق) ،وإمنا
هو كالم اهلل ليس مبخلوق.
 - 14واإلميان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -من
األحاديث الصحاح
 - 15وأن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قد رأى ربه .فإنه مأثور عن رسول اهلل  -صلى
اهلل عليه وسلم  -صحيح .رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ،ورواه احلكم عن أبان عن
ابن عباس ،ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس .واحلديث عندنا على
ظاهره ،كما جاء عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -والكالم فيه بدعة .ولكن نؤمن به كما
جاء على ظاهره .وال نناظر فيه أحدا
 - 16واالميان بامليزان بوم القيامة .كما جاء «يوزن العبد يوم القيامة فال يزن جناح بعوضة»
وتوزن أعمال العباد كما جاء يف األثر .واإلميان به والتصديق به ،واإلعراض عن من رد ذلك
وترك جمادلته
 - 17وأن اهلل يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترمجان واإلميان به والتصديق به
 - 18واإلميان باحلوض وأن لرسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -حوضا يوم القيامة ترد عليه
أمته ،عرضه مثل طوله مسرية شهر ،آنيته كعدد جنوم السماء على ما صحت به األخبار من
غري وجه.
 - 19واإلميان بعذاب القرب
 - 22أن هذه األمة تفنت يف قبورها وتسأل عن اإلميان واإلسالم ،ومن ربه ؟ ومن نبيه ؟
ويأتيه منكر ونكري كيف شاء اهلل عز وجل وكيف أرارد .واإلميان به والتصديق به
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 - 21واإلميان بشفاعة النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -لقوم خيرجون من النار بعدما احرتقوا
وصاروا فحما؛ فيؤمر هبم إىل هنر على باب اجلنة  -كما جاء يف األثر  -كيف شاء اهلل وكما
شاء.
إمنا هو اإلميان والتصديق به.
 - 22واإلميان أن املسيح الدجال خارج مكتوب بني عينيه كافر ،واألحاديث اليت جـاءت
فيـه ،واإلميان بأن ذلك كائن.
 - 23وأن عيسى ابن مرمي  -عليه السالم – ينـزل فيقتله بباب لد.
 - 24واإلميان قول وعمل يزيد وينقص
كما جاء يف اخلرب "أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا"
" - 25ومن ترك الصالة فقد كفر" و"ليس من األعمال شيء تركه كفر إال الصالة" من
تركها فهو كافر .وقد أحل اهلل قتله.
 - 26وخري هذه األمة بعد نبيها :أبو بكر الصديق ،مث عمر بن اخلطاب ،مث عثمان بن
عفان .نقدم هؤالء الثالثة كما قدمهم أصحاب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  .-مل
خيتلفوا يف ذلك .مث بعد هؤالء الثالثة أصحاب الشورى اخلمسة :علي بن أيب طالب ,
وطلحة ،والزبري ،وعبد الرمحن بن عوف ،وسعد ،وكلهم يصلح للخالفة .وكلهم إمام .ونذهب
يف ذلك إىل حديث ابن عمر "كنا نعد ورسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -حي وأصحابـه
متوافرون :أبوبكر مث عمر مث عثمان ،مث نسكت" مث بعد أصحاب الشورى أهل بدر من
املهاجرين ،مث أهل بدر من األنصار من أصحاب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -على
قدر اهلجرة والسابقة أوال فأول.
 - 27مث أفضل الناس بعد هؤالء أصحاب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -القرن الذي
بعث فيهم .كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من
الصحبة على قدر ما صحبه ،وكانت سابقته معه ومسع إليه ونظر إليه نظرة .فأدناهم صحبة
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هو أفضل من القرن الذين مل يروه .ولو لقو اهلل جبميع األعمال؛ كان هؤالء الذين صحبوا النيب
 صلى اهلل عليه وسلم  -ورأوه ومسعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهمن التابعني ولو عملوا كل أعمال اخلري.
 - 28والسمع والطاعة لألمة وأمري املؤمنني الرب والفاجـر ومن ويل اخلالفة ،واجتمع الناس
عليه ورضوا به ،ومن عليهم بالسيف حىت صار خليفة ومسي أمري املؤمنني.
 - 29والغزو ماض مع األمراء إىل يوم القيامة الرب والفاجر ال يرتك.
 - 32وقسمة الفيء ،وإقامة احلدود إىل األئمة ماض ،ليس ألحد أن يطعن عليهم ،وال
ينازعهم.
 - 31ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة .من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
 - 32وصالة اجلمعة خلفه ،وخلف من واله جائزة باقية تامة ركعتني ،من أعادمها فهو
مبتدع ،تارك لآلثار ،خمالف للسنة ،ليس له من فضل اجلمعة شيء؛ إذا مل ير الصالة خلف
األئمة برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتني ويدين بأهنا تامت .اليكن يف صدرك
من ذلك شك.
 - 33ومن خرج على إمام من أمة املسلمني وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له باخلالقة
بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا اخلارج عصا املسلمني ،وخالف اآلثار عن رسول
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -فإن مات اخلارج عليه مات ميتة جاهلية.
 - 34وال حيل قتال السلطان وال اخلروج غليه ألجد من الناس .فمن فعل ذلك فهو مبتدع
على غري السنة والطريق.
 - 35وقتال اللصوص واخلوارج جائز إذا عرضوا للرجل يف نفسه وماله فله أن يقاتل عن
نفسه وماله ،ويدفع عنها بكل ما يقدر ،وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ،وال يتبع
آثارهم ،ليس ألحد إال اإلمام أو والة املسلمني .إمنا له أن يدفع عن نفسه يف مقامه ذلك،
وينوي جبهده أن ال يقتل أحدا؛ فإن مات علي يديه يف دفعه عن نفسه يف املعركة فأبعد اهلل
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املقتول وإن قتل هذا يف تلك احلال وهويدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة .كما جاء يف
األحاديث ومجيع اآلثار يف هذا إمنا أمر بقتاله ،ومل يأمر بقتله وال اتباعه ،وال جييز عليه إن
صرع أو كان جرحيا ،وإن أخذه أسريا فليس له أن يقتله ،وال يقيم عليه احلد ،ولكن يرفع أمره
إىل من واله اهلل فيحكم فيه.
 - 36وال نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله جبنة أونار .نرجو للصاحل وخناف
عليه ،وخناف على املسيء املذنب .ونرجو له رمحة اهلل.
 - 37ومن لقي اهلل بذنب جيب له ربه النار -تائبا غري مصر عليه  -فإن اهلل يتوب عليه.
ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
 - 38ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب يف الدنيا فهو كفارته .كما جاء يف اخلرب عن
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم .-
 - 39ومن لقيه مصرا غري تائب من الذنوب اليت قد استوجب هبا العقوبة ؛ فأمره إىل اهلل إن
شاء عذبه وإن شاء غفر له.
 - 42ومن لقيه من كافر عذبه ومل يغفر له.
 - 41والرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا اعرتف أو قامت عليه بينة.
 - 42وقد رجم رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم .-
 - 43وقد رمجت األئمة الراشدون.
 - 44ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -أو أبغضه حبدث
كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حىت يرتحم عليهم مجيعا ،ويكون قلبه هلم سليما.
 - 45والنفاق هو الكفر :أن يكفر باهلل ويعبد غريه ،ويظهر اإلسالم يف العالنية ،مثل
املنافقني الذين كانوا على عهد رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -
 - 46وقوله  -صلى اهلل عليه وسلم " : -ثالث من ُك َّن فيه فهو منافق"
هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ،وال نفسرها.
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 - 47وقولـه  -صلى اهلل عليه وسلم " -ال ترجعوا بعدي كفارا ضالال يضرب بعضكم رقاب
بعض" .ومثل" :إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار" ومثل "سباب املسلم
فسوق وقتاله كفر" ومثل "من قال ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها" ومثل "كفر باهلل تربؤ
من نسب وإن دق ".
 - 48وحنو هذه األحاديث مما صح وحفظ ،فإنا نسلم له ،وإن مل نعلم تفسريها وال نتكلم
فيها وال جنادل فيها ،وال نفسر هذه األحاديث إال مثل ما جاءت ال نردها إال بأحق منها
 - 49واجلنة والنار خملوقتان كما جاء عن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم " :-دخلت
اجلنة فرأيت قصرا"" ،ورأيت الكوثر"
و"اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها" ،". . . .واطلعت يف النار فرأيت . . . . . .كذا"،
فمن زعم أهنما مل ختلقا فهو مكذب بالقرآن  ,وأحاديث رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -
 ،وال أحسبه يؤمن باجلنة والنار.
 - 52ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليـه ويستغفر له ،وال حيجب عنه االستغفار،
وال ترتك الصالة عليه لذنب أذنبه -صغريا كان أو كبريا  -أمره إىل اهلل.
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