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نا  رور أنفس ن ش اهلل م وذ ب ه ونع وب إلي تغفره ونت تعينه، ونس ده ونس د هلل ، نحم إن الحم

  وسيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال مضل له ،و من يضلل فال هادى له .

ده  ه وأشهد أن دمحماً عب ه  ورسوله،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك ل صلى هللا علي

  أجمعين.آله وأصحابه  وعلى

  أما بعد :

ا  رة ألقاه ة محاض لها مجموع غيرة أص الة ص ذه رس يفه يلة الش ن  خفض الم ب د الس / عب

رجس ريم  آل ب د الك الى – عب ه هللا تع ي  -رحم ارقة  ف ة الش غرة بمدين ة مص دورة علمي

ن  اإلسالملشيخ رسالة صغيرة  هيو  " الستة األصولبعنوان: " شرح  باإلمارات دمحم ب

  .مطبوعة ضمن مؤلفات علماء نجد  -رحمه هللا تعالى –بد الوهاب ع

اتقمت بعزو  ثمأحببت نشرها راجيا عموم النفع بها فقمت بكتابتها من شرائط الشيخ   اآلي

الى  لكتب الشيخ األحاديثعزوت و  انى رحمه هللا تع ل حديث موضع وااللب يذكرت لك  ف

هالشيخ االلب مع ذكر حكمااللبانى كتب الشيخ  ا يسره هللا انى علي در م ى ق د أضفت  عل و ق

  ربي لزيادة الفائدة . إليه وفقنيبعض التعليقات البسيطة مما 

ى أرجو  علميو هذا على قدر   م و لكن ى طريق  أنفأننى لست بطالب عل تعلم عل أكون م

در  د ق اة أجته تطاعتيالنج ن  اس ل م ن ك ى و م ل من أل هللا أن يتقب اننيو اس ذا  أع ى ه عل

  و أعان على نشره فهو شرح وافى. الخير 

أ فال ينسب  الصافي السلفيملحوظة : الشيخ معروف بمنهجه  ىفان وجد خط الشيخ و  إل

وء  به لس ن أنس يلك در  أو فهم دت ق ى أجته م هللا انن راء و يعل ه ب يخ من ى و الش أ من خط

  هذا العمل. ألصلح استطاعتي

  الرحمن معبودنا أسقطه***    و النسيان  هكراو اإل الخطأو 

  ،،وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل

  كتبه                           

  السلفيأبو عبد الرحمن                            

  القاهرة                           

  هـ١٤٢٨ربيع أول  ١٠                           
     

 المقدمة
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  كلمة عن الشيخ دمحم بن عبد الوهاب

  سيرته .. نسب و -١

ن دمحم  د ب ن بري ن راشد ب د ب هو دمحم بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن دمحم بن أحم
بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن دمحم بن علوي بن وهيب 

وهيبي و . ال : ( ال يقال : ( المشرفي ) نسبة إلى جده مشرف وأسرته آل مشرف ، ويق
ي ) نسبة إلى جده وهيب و ة الشهيرة ، والت ي القبيل يم أب يقال : ( التميمي ) نسبة إلى تم

ق ( اب العت ي كت حيحه ف ي ص اري ف ا رواه البخ ا م اب  ٣/١٢٢ورد فيه ي كت ) وف
رقم ( ١١٦ -٥/١١٥( المغازي رة  ١٩٨) ومسلم في فضائل الصحابة ب ي هري ) عن أب

رة : ال أزا و هري ال أب ال : ق يم من واللفظ هنا لمسلم : عن أبي زرعة ق ي تم ل أحب بن
ى  ي عل م أشد أمت ول : ( ه ثالث سمعتهن من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؛ سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يق
ال  ا ) ، ق ذه صدقات قومن ي ملسو هيلع هللا ىلص : ( ه ال النب دقاتهم ، فق اءت ص ال : وج دجال ) ، ق ال

د إسماعيل  وكانت سبية منهم عند عائشة ، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ( أعتقيها ؛ فإنها من ول
. (  

  مولده ونشأته العلمية .. -٢
ة و خمس عشرة (  نة ألف ومائ د الوهاب س ن عب د الشيخ دمحم ب ـ ) ، من  ١١١٥ول ه

ن  ار الب ى الصحيح . انظر : روضة األفك ة عل دة العيين ي بل رة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ، ف هج
  ) . ١/٢٥غنام (

تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر سنين ، و كان حاد الفهم وقّاد الذهن 
ر  ه هللا في صغره كثي ان رحم ه ، و ك ه في الفق ذكي القلب سريع الحفظ ، قرأ على أبي
المطالعة في كتب التفسير والحديث وكالم العلماء في أصل اإلسالم ، فشرح هللا صدره 

م في معرفة التوحيد وتح قيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه ، و جد في طلب العل
ه  ان يتعجب من فهم اه ك وأدرك و هو في سن مبكرة حظاً وافراً من العلم ، حتى إن أب

ام ( ن غن  ١/٢٥ويقول : لقد استفدت من ولدي دمحم فوائد من األحكام . انظر : روضة اب
  ) . ١/٦) وعنوان المجد البن بشر (

   توجيه الشيخ علمياً ..أثر البيئة يف-٣
ى الغالب في  دنهم عل اتهم وي اس في حي ا والن ه بواقعه ة من حول لقد أبصر الشيخ البيئ
ه ومن خالل  د أبي ى ب تناقض وتصادم مع ما نشأ عليه من علم وما عرفه من الحق عل
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ع  ي واد ، والواق ه ف ا تعلم الح ، فم لف الص اء الس ن علم ين م ب المحقق ه لكت مطالعت
  الناس على العموم والغالب في واد آخر . الجاري من 

ة  وم بيئ ى العم بالد األخرى عل ائر ال ا هو س ذلك أن البيئة في نجد على الخصوص كم
جاهلية بيئة خرافة وبدعة امتزجت بالنفوس فأصبحت جزءاً من عقيدتها إن لم تكن هي 

  عقيدتها .
ا  د خلقه،تربوالشك أن بيئة هذه عقيدتها مناقضة لما نشأ عليه الشيخ ولم ان الب ه .. فك م

  أن يخرج إلى هذه البيئة يعاملها بمقتضى سنة هللا في خلقه ، والشيخ بين أمرين :
ل  بح مث ة ويص لم للبيئ ا أن يستس رين،إم ة  اآلخ ة الخراف ى محارب مم عل ا أن يص وإم

ال المنتشرة. ا جب ة انصدعت له وم هلل قوم ى أن يق ه هللا عل ار الشيخ رحم د اخت . لكن ق
ي الجاهلي اة الت دع من الحي ة الب ى تنحي ة وتقطعت بها غيوم الباطل و شبهاته ، فعزم عل

اب  ور من الكت حوله ، و إيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين ، والعمل على نشر اإلسالم والن
  والسنة وسيرة الصالحين .

  رحلة الشيخ وطلبه للعلم ..-٤
م  ى فهنا توجه الشيخ للرحلة في طلب العل ر رحل الشيخ إل ة والبصرة غي ة والمدين مك

دعوهم إالللعلم.طلباً  مرة، ى نجد ي اد إل د.. ولم يتمكن من الرحلة إلى الشام وع .  لتوحي
نهم،راجع حول موضوع رحالت الشيخ المختلفة في طلب العلم و شيوخه الذين أخذ   ع

  ) . ١٧٤  ١/١٣٣الشيخ دمحم بن عبد الوهاب ( ةعقيد كتاب:

    :عقيدة الشيخ رمحه هللا-٥

دة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والتابعين لهم بإحسان.هي عقيدة السابقين األولين من المهاجرين واألنصا
ة  ن عيين د واب ك وأحم افعي و مال ة والش ي حنيف دى .. أب ة اله دة أئم ان .. عقي بإحس
ه  ائر أصحاب السنن وأهل الفق ي داود وس لم وأب والثوري وابن المبارك والبخاري وس

  م هللاوأثر رحمه

  .هللا.وفاته الشيخ رمحه - ٦ 

ن  ١٢٠٦في عام ست ومئتين وألف من هجرة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ( وفي الشيخ دمحم ب ـ ) ت ه
ه  ٢/١٥٤عبد الوهاب رحمه هللا ، قال ابن غنام في الروضة ( ) : كان ابتداء المرض ب

  في شوال ، ثم كان وفاته في يوم االثنين من آخر الشهر . 
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  الشريط االول
ال شيخ اإلسالم رحمه هللا ى : ق ة عل ات الدال ر اآلي من أعجب العجاب، وأكب

 ً ا الى بيان ا هللا تع ً  قدرة الملك الغالب ستة أصول بينه ا  واضحا وق م وام ف للع

الء الم، وعق اء الع بني آدم  يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكي

  .  إال أقل القليل

  الشرح:
ون تن هذا الم - يمن المت ا و  ينبغي الت ام به م من أأن يُ االهتم ة العل ه طلب أ علي هل نش

  السنة.

اس  أي ) من أعجب العجب ( ه الن ا علي ر العجب م ا يثي ر م يمن أكث ان  ف ذا الزم  –ه

ذه  -زمان الشيخ م ج األصولمن التعامل مع ه ا حيث أنه الهم معه ذه هالستة وح وا ه ل

دة م يعفلم يعلموها أو علموها ول األصول ا وملوا بها على الرغم من ش وضوحها  بيانه

  سبب تأليف الشيخ لهذه الرسالة ليزيل سبب هذا العجب.وهذا  ١للتعجب داعيفهذا أمر 

راد  فينفعال النفس لزيادة صورة إ:  العجب والتعجب ق التعجب وي المتعجب منه ويطل

ا  دح كم ه الم يب ه  ف د أدب ا أش ك : م ق ، قول د يطل راد وق ه الو ي و ب ار وه ذم واإلنك

  كالم الشيخ هنا. فيالمقصود 

ذه  )  غالبعلى قدرة الملك ال الدالةوأكبر اآليات  ( وهو ما ظهر من جهل المجتمع له

ذه لعمل بخالفها على الرغم من شدة بيانها إال أن أكثر الوا األصول ا وه ناس ضلوا فيه

  .  ٢و حكمه من أكبر اآليات الدالة على قدرة هللا

  :لسببينالستة  األصوليخ على هذه واقتصر الش

ه١ ل زمان ن أه ة م ذه ل ) ألن المخالف ت  األصوله ديدة ة كان ىش ن  عل رغم م دة  ال ش

  .وضوحها
                                                 

  كما جاء فى قول صاحب الطحاوية : ١ )
 يهدى من يشاء ويعصم ويعافى فضالً ، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلى عدالً.                

ِدي ن ليس كل من تبلغه الهداية ينتفع بها كما فى قوله تعالى :و هذا أل ٢) َ يَْه نَّ اہللَّ َت َولَِك ْن أَْحبَْب ِدي َم {إِنََّك َال تَْه
ه٥٦:َمن يََشاء}(القصص دينا بهدايت الى ان يه أله تع ر  )  ، فهذه هى هداية التوفيق التى بيد هللا وحده نس وهو خي

  .و أكرم من دعى من سئل
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ذه ٢ تة  األصول) أن ه يالس ا ه م م ل في أه دين الصحيح وبالخل ه ال وم علي ا يق يكون ه

ل  يالخل واء  ف اس س ن الن ان دي لك ذا الخل ذه  ه ذا خص ه اً وله اً أو جزئي  صولاألكلي

  .بالذكر

ً ول الشى هو أسف :لغة ألصل ا - هنا  األصولما يبنى عليه غيره والمقصود ب :اصطالحا

  يجب على كل مسلم أن يعرفها ويعمل بها. التيالعقيدة  لصوأأصول الدين و

ى قد  األصولهذه و  تناولت قضايا اعتقادية وقضايا عملية كما سنعرضها وهذا يدل عل

  :وهذا التقسيم له حاالن وفروع  صحة تقسيم الدين إلى أصول

ى أن ُ -١ م إل دين ينقس يم أن ال ذا التقس ي األصولع ووروفصول أقصد به ور  ه األم

ه هيو الدين سواء كانت عقائديه أو عملية  فياألساسية  دين إال ب وم ال ا ال يق وهى  مم

  .لمقبوهذا التقسيم فن الفروع ما يعذر المرء بتركه أو تأخيره أركن من أركان الدين و

يم أن إ -٢ ذا التقس األمور  األصولن قصد به ق ب ا يتعل ةم ق  العقائدي ا يتعل روع م والف

د وبناًء على هذا التقسيم ، باألمور العملية فهذا غير مقبول  وا فق ل  بن اً أخرى مث أحكام

ذيال يعذر فيها والفروع يعذر فيها فهذا هو التقسيم  األصولقولهم أن  ره ال اء  أنك العلم

 ره.كابن تيميه وغي

ً تعالى  بينها هللا( قوله - اً واضحاً  األصولأن هذه  أي)  بياناً واضحا ا هللا بيان قد بينه

وق ا فكيف بمن ف م  همجلياً بحيث أن العامة من المسلمين يمكنهم فهمه ة العل ل من طلب ب

  العلماء.و هم  هوالءأعلى من من كيف ب

ذلك في ضلواإال أن الناس  األصولمع بيان هذه  هوالعجب أن - ا وك ا ه ر  ضل فيه الكثي

العوام أكثر وعليه فسيكون الخلل فيها من ، من رحم هللا تعالى ذكياء والعلماء إال األمن 

آدم مثل عاد وثمود  بنيعقالء كان فإن ،  ١وأعظم ألن العوام يطيعون سادتهم وكبرائهم

ا يتمتعون كلهم كانومعلوم أن قريش وكذلك صناديد العجل و االذين عبدو إسرائيل وبني

ك  ام ومع ذل دوبالعقل الراجح والقول السديد وقوة األجس اربوا الرسل وعب ر هللا  اح غي

دَةً قال هللا عنهم تعالى ف اًرا َوأَْفِئ كَّنَّاكُْم ِفيِه َوَجعَْلنَا لَُهْم َسْمعًا َوأَْبَص {َولَقَْد َمكَّنَّاهُْم ِفيَما ِإن مَّ

ِ فََما أَْغنَى َعْنُهْم َسْمعُُهْم َوالَ  اِت اہللَّ دُوَن ِبآيَ انُوا يَْجَح ْيٍء ِإْذ َك ن َش  أَْبَصاُرهُْم َوَال أَْفِئدَتُُهم ّمِ

ا َكانُوا ِبِه يَْستَْهِزُؤون} (األحقاف واعظ  التيفعقولهم ) ٢٦: َوَحاَق ِبِهم مَّ ا الم دركون به ي

وه الرسل وأبصارهم يسمعون بها  التي وأذانهم ا تتل يم ا حجج هللا  الت رون به هوي  آيات

                                                 
 )٥٦:{َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أََطْعنَا َسادَتَنَا َوكُبََراءنَا فَأََضلُّونَا السَّبِيَال} (األحزابكما فى قوله تعالى ١
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دائماً أن يسأل هللا الهداية ويتعلق ولهذا كان على المسلم  ،كل هذا لم ينفعهم بشئ الكونية

   . ١باهلل تعالى ليهديه إلى الصراط المستقيم ألن التوفيق بيد هللا عز وجل

يالغالب ألهل الحق وهذا واضح  فيصفه مالزمة دائماً  القلة )إال أقل القليل(  ات  ف آي

الى ه وأ هللا تع انوا قل يهل الحق وإن ك نهم  ف دد ولك يالع ر من أهل  ف ان أكث وة اإليم ق

ر  اً  والضالل.الشرك والكف ه دائم م قل يوأهل الحق ه ا  ف ددهم كم يع الى ف ه تع { قول

ْن ِعبَاِدَي الشَّكُوُر} (سبأ ا ( الحديث في ) و١٣:َوقَِليٌل ّمِ النبي أسرى لم ه هللا صلى ب  علي

لم ل وس ر جع النبي يم م ينوالنبي ب وم ومعه ي الق ين والنب م والنبي رهط ومعه ي ال  والنب

  . ٢ )أحد معهم وليس والنبيين

ه أهل الباطل  وقلة أهل الحق ال تعنى أنهم على ضالل أو باطل كما يدعى ذلك أو يفهم

ا وسيعود غريبا اإلسالم بدأ( الحديث  ففيممن أزاغ هللا قلبه  دأ كم اء فطوبى ب  ٣)للغرب

  .٤هللا عز وجل اصطفاهمالغرباء هم الذين هم لقلة فهؤالء ا ، مسلم رواه

  : األصل األول
وحده ال شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك باهلل،  إخالص الدين هلل تعالى

ذا ان ه ي بي رآن ف ر الق ون أكث ن وجا وك د وألصل م ه أبل الم يفهم ه شتى بك

يطا م الش ر له ار، أظه ا ص ة م ن األم ر م ى كثي ار عل ا ص م لّم ة، ث ن العام
                                                 

ه " أسرار الصالة "  (  ١ ى كتاب يم ف ن الق ال اب راط ق دنا الّصِ ه { اه ى قول ه إل د ضرورته و فاقت ل العب م ليتأم ث
ة الح ذي مضمونه معرف تقيم } ال ه ، و الُمس دعوة إلي ه ، و ال ات علي ه ، و الثب ل ب ه و العم ق ، و قصده و إرادت

ا نقص من  ا نقص منه ة و م د الهداي الصبر على أذى المدعو إليه فباستكمال هذه المراتب الخمس يستكمل العب
  ) أنتهى كالمه رحمه هللا تعالى.هدايته

  
 ) صحيح الترمذى٢٤٤٦( صحيح) حديث رقم (  ٢
دأ (قال األوزاعي في قوله ملسو هيلع هللا ىلص : ى" كشف الكربة " : ذكر ابن رجب ف ٣ ا ب اً كم بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريب

  ) : أما إنه ما يذهب اإلسالم ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إال رجل واحد . 
قلة السالكين على طريق الهدى وال يضره فالمؤمن ال يستوحش من  "  -رحمه هللا تعالى-قال شيخنا االلبانى   ٤

ق : أن أهل  ١٢ - ٠١/١١كثرة المخالفين . قال اإلمام الشاطبي في " االعتصام "  ) :  " وهذه سنة هللا في الخل
ة  ؤمنين ) سورة يوسف اآلي و حرصت بم اس ول ر الن ا أكث الى :  ( وم الحق في جنب أهل الباطل قليل لقوله تع

ل  ) ١٠٣ ه : ( وقلي ة  وقول بأ اآلي ادي الشكور ) سورة س ه ملسو هيلع هللا ىلص من عود  ١٣من عب ه نبي د ب ا وع ولينجز هللا م
را والمنكر  ك حين يصير المعروف منك تهم وذل د األهل أو قل وصف الغربة إليه فإن الغربة ال تكون إال مع فق

ى أهل السنة بالتريث والتع ى أهل معروفا وتصير السنة بدعة والبدعة سنة فيقام عل ام عل ان أوال يق ا ك نيف كم
ا  رق كله وم الساعة فال تجتمع الف ى تق البدعة طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضالل ويأبى هللا أن تجتمع حت
م  ر أنه أتي أمر هللا غي ى ي د أن تثبت جماعة أهل السنة حت ل ال ب على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا ب

زاع لكثرة ما تناوشهم الفرق الض اد ون ون في جه وافقتهم ال يزال ى م الة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إل
أل هللا  يم .  أس واب العظ بهم الث ل ويثي م األجر الجزي ذلك يضاعف هللا له ار وب ل والنه اء اللي راع أن ة وق ومدافع

 )٤٧( صالة العيدين فى المصلى : أهـ تعالى أن يثبتنا على السنة ويميتنا عليها . 
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م ةاإلخالص في صور وقهم، وأظهر له  تنقص الصالحين، والتقصير في حق

  .  وأتباعهمالشرك باهلل في صورة محبة الصالحين 

  الشرح:

 إخالص التوحيد هلل وحده وبيان ضده وهو الشرك  األول:صل ألا
و األصل وضده  فيولكن يريد أن يتكلم وحده األصل  فيلشيخ هنا ال يريد أن يتكلم ا فه

ه ولكن يذكال  ه من ييطرح القضية فلر األصل لذات اس في ان حال الن ذكر األصل وبي

  الضالل والزيغ بسبب شبهات الشيطان.

ركن ، ركنان هالتوحيد ل، و أحد أركان التوحيد  : اإلخالص ركن األول اإلخالص وال ال

ذين ا فيالصدق  الثاني ين ه الى ب د جمع هللا تع ة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وق ركنين متابع يل ه  ف قول

َكاةَ تعالى  يَن ُحنَفَاء َويُِقيُموا الصََّالةَ َويُْؤتُوا الزَّ َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الدِّ {َوَما أُِمُروا ِإالَّ ِليَْعبُدُوا اہللَّ

اء) ٥: َوذَِلَك ِديُن اْلقَيَِّمِة} (البينة ة حنف ا من اإلخالص وكلم ى  ١فالعبادة البد فيه دل عل ت

  ٢.سول ملسو هيلع هللا ىلصرة المتابع فيالصدق  وجوب

أخوذ    يواإلخالص م ة من الخالص وهو الشئ األبيض  ف ذياللغ م يشركه شئ  ال ل

ه نقى  الصافيغيره من األلوان ولم يدنسه أذى والعرب يسمون األبيض  بالخالص ألن

  نونيته : فياصطالح أهل السنة  هو توحيد المراد كما قال ابن القيم  فيواإلخالص 

  فال يخالطه مراد ثانٍ  *** اإلخالص توحيد المراد وحقيقة 
ال ت ا ق الى كم اهلل تع ه ب د ونيات ق إرادة العب د أن تتعل ِكي الى عفالب الَِتي َونُسُ ْل ِإنَّ َص {قُ

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن} (األنعام   .) ٦٢:َوَمْحيَاَي َوَمَماِتي ہلِلّ

 في النالعمل فربما يتحد العم فيان الفارقان الحدالرسول ملسو هيلع هللا ىلص   متابعةو واإلخالص هو 

ن يختلف ورة ولك يان الص اء  ف ا ج ة كم تالف الني ر الخ ديث " الاألج اح ال إنم  األعم

ا امرئ لكل وإنما بالنيات وى م ه كانت فمن ن ى هجرت ه ورسوله هللا إل ى فهجرت  هللا إل
                                                 

ل  :حنفاءقال قى السراج المنير"  ١ ة: المي ن اإلسالم، وأصل الحنف في اللغ ى دي ا إل أي مائلين عن األديان كله
اً عن أصول  وخصه العرف بالميل إلى الخير، وسموا الميل إلى الشّر إلحاداً والحنيف المطلق الذي يكون متبرئ

ركين وس والمش ابئين والمج ارى والص ود والنص ة اليه ل الخمس ى  ،المل ل إل ع النح ن جمي ا م ن فروعه وع
ى  ات إل ن المكروه ى، وع ام التق و مق ل الصالح، وه ى العم يان إل أ والنس ن الخط ا م ن توابعه ادات، وع االعتق
ى وهو  ا يعن ى م ي إل ا ال يعن المستحبات وهو المقام األّول من الورع، وعن الفضول شفقة على خلق هللا وهو م

ا يجر إ ورع، وعم اظر: المقام الثاني من ال امي اإلخالص. الن ة لمق ة جامع د، فاآلي ام الزه ى الفضول وهو مق ل
 )١/٥٢٥٦اهـ كالمه (أحدهما: إلى الحق، والثاني: إلى الخلق.

ه خالصا دينهم جاعلين أي الدين له مخلصينقال أبو السعود فى تفسيره (  ٢ الى ل  خالصة أنفسهم جاعلين أو تع
 )  الزكاة ويؤتوا الصالة ويقيموا اإلسالم إلى الزائغة العقائد جميع عن مائلين حنفاء الدين في تعالى له
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وله ن ورس ت وم ه كان دنيا هجرت يبها ل رأة أو يص ا ام ه يتزوجه ى فهجرت ا إل اجر م  ه

ؤدى الالقصد  و اختالف ١"إليه ذلك ختالي م وك ا أن (الحديث  فيف الحك  جاء أعرابي

ه هللا صلى هللا رسول إلى لم علي ال وس ل الرجل إن فق ذكر يقات ل لل د ويقات ل ليحم  ويقات

ة تكون حتى قاتل من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال مكانه ليرى ويقاتل ليغنم  كلم

ه هلل وإخالصه  على فدل ٢)وجل عز هللا سبيل في فهو األعلى هي هللا أن من كانت نيت

  له حكم الشهيد. يكون هلل هو من

ه الذيوبيان ضده (  ان ضده  ) هو الشرك والنهى عن ى محل  االعطف هنو : وبي عل

د  ه وق ان الشرك والنهى عن ه وبي د واألمر ب ان التوحي اإلخالص فاألصل األول هو بي

ا  ع هللا بينهم يجم الى ف ه تع ات كقول ن اآلي ر م ِه  {كثي ِركُواْ ِب دُواْ اہلّلَ َوالَ تُْش َواْعبُ

رين  الف )٣٦:َشْيئًا}(النساء ذين األم وثقى إال به العروة ال لم وتمسكه ب ان المس يتحقق إيم

  )فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى (قوله تعالى فيمعاً كما 

  أن ال إله إال هللا فيها تالزم بين الكفر بالطاغوت واإليمان باهلل. ) فشهادة٢٥٦البقرة:( 

  نفى جميع المعبودات من دون هللا وهذا كفر بالطاغوت. إله:ال 

  إثبات العبادة هلل وحده ال شريك له. هللا:إال 

ذا ( ان ه رآن في بي ر الق ا  )ألصلا وكون أكث هاألصل هن د  مقصود ب األمر بالتوحي

ه ألن الضد يعرف والنهى عن الشرك  اراً ل د وإظه ة للتوحي ه تجلي ان الشرك في ألن بي

  : وبضدها تتمايز األشياءالضد.والضد يظهر حسنه   كما قيل: بضده
  كما قيل:بمعرفة الشرك وتجنبه يسلم منه المسلم ولذا يتعرف اإلنسان الشرك ليتقيه و 

  يقع فيه شر من الناسعرفت الشر ال للشر ولكن لتوقيه ** ومن ال يعرف ال

ا يحكى عن نفسه  ولهذا كان حذيفة ان كم ِ ( : بن اليم وَل اہللَّ أَلُوَن َرسُ اُس يَْس اَن النَّ : ملسو هيلع هللا ىلصَك

ا   ٣) َعِن اْلَخْيِر، َوكُْنُت أَْسأَلُهُ َعِن الشَّّرِ َمَخافَةَ أَْن يُْدِرَكِني ن الخطاب " إنم ولذا قال عمر ب

  اإلسالم من ال يعرف الجاهلية " فيإذا نشأ  تنقض عرى اإلسالم عروة عروة

  تشمل على مسألتين هامتين : الجملةهذه  )من وجوه شتى( 

                                                 
 ) صحيح سنن ابى داود. ٢٢٠١( صحيح ) حديث رقم (  ١
 )  سنن ابى داود٢٥١٧صحيح حديث رقم (  ٢
 ) مسند ابى عوانة٥٧٥٧حديث رقم (   ٣
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ة  ) أ ذه الحقيق ا كل من يأن أكثر القران جاء لبيان التوحيد والنهى عن الشرك وه عرفه

ة  ل آي يم : إن ك ن الق ال اب ذا ق ه ول تمع ل ران واس رأ الق يق ران  ف د  متضمنةالق للتوحي

  خمس مواضيع : في يأتيأن فسر هذا بأن القران ال يخلو  ه ووداعية إلي

ذي أي الخبري العلميوصفاته وأفعاله وهذا هو التوحيد  وأسمائهخبر عن هللا  -١  ال

  يستفاد عن طريق الخبر وعن طريق العلم.

د  -٢ ه وهو التوحي د من دون ا يعب ع كل م ه وخل الدعوة إلى عبادة هللا وحده ال شريك ل

 االلوهيه.الطلبى وهو توحيد 

 واجتناب نهيه وهذا من حقوق التوحيد. هلزام بطاعة هللا وفعل أمرإأمر ونهى وهو  -٣

م من الجزاء إنعام هللا -٤ ا أعد له ذا جزاء  في على أهل التوحيد وذكر م دارين وه ال

 التوحيد.

 خبر عن الكفار وما أعده هللا لهم من عذاب عقوبة على ترك التوحيد. -٥

  .بيان التوحيد فيومن ثم فالقران كله جاء 

ة  د و سورة الفاتح ا توحي ة فيه ل أي د ك المين " توحي د هلل رب الع ذلك  " الحم اقيو ك  ب

  .اآليات

اس أن جعل كل تعالى من حكمة هللا  ب)  ى الن وم الحجة عل اتحتى تق د  آي يالتوحي  ف

م بأسلوب أخر  القران سهلة بسيطة ومختلفة األساليب حتى أن لم يفهم بهذا األسلوب فه

دخل وله م ي إن ل يذا فمن بلغة القران فقد بلغته حجة هللا الرسالية ف ن هللا عز وجل  ف دي

  فهو من أهل النار.
ات  التيالوجوه *  ةجاءت عليها اآلي ل إنسان إال من  القرآني ا ك د يفهمه المتضمنة للتوحي

 ً   منها:وهذه الوجوه كثيرة ، كان مجنوناً أو معتوها

ادة  حة بعبادة هللا وحده الااألمر صر )١ ذه العب ه عز وجل مختص به شريك له وأن

َواء  {فال تجوز أن تصرف لغيره مثل قوله تعالى  ٍة َس ى َكلََم الَْواْ ِإلَ قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَ

ِركَ  دَ ِإالَّ اہلّلَ َوالَ نُْش ران وابَْينَنَا َوبَْينَكُْم أَالَّ نَْعبُ ْيئًا } (آل عم ِه َش دُواْ اہللَّ  {) ٦٤:ِب  َوالَ َواْعبُ

واْ  )٣٦:تُْشِركُواْ ِبِه َشْيئًا } (النساء دُواْ اہلّلَ َواْجتَِنبُ والً أَِن اْعبُ سُ ٍة رَّ ّلِ أُمَّ ي كُ {َولَقَْد بَعَثْنَا ِف

ل اغُوَت َ} (النح الى " )٣٦:الطَّ ه تع اهُ }  و قول دُواْ ِإالَّ ِإيَّ َك أَالَّ تَْعبُ ى َربُّ {َوقََض

 )٢٣:(اإلسراء

 المباشر عن الشرك والكفر : النهى الصريح )٢

َم َربُّكُْم َعلَْيكُْم أَالَّ تُْشِركُواْ ِبِه َشْيئًا } (األنعامقوله تعالى     )  ١٥١:{قُْل تَعَالَْواْ أَتُْل َما َحرَّ
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ُ َربِّي َوَال أُْشِرُك ِبَربِّي أََحدًا} (الكهف تعالى {لَِّكنَّاقوله    )٣٨:هَُو اہللَّ

ْن  { ِإنَّهُ َمن قوله تعالى اِلِميَن ِم ا ِللظَّ َم اہلّلُ َعلَيِه اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر َوَم يُْشِرْك ِباہلّلِ فَقَْد َحرَّ

  )  ٧٢:أَنَصاٍر} (المائدة

اہلّلِ  قوله تعالى ِرْك ِب ن يُْش {ِإنَّ اہلّلَ الَ يَْغِفُر أَن يُْشَرَك ِبِه َويَْغِفُر َما دُوَن ذَِلَك ِلَمن يََشاء َوَم

 )٤٨:ِد اْفتََرى ِإثًْما َعِظيًما } (النساءفَقَ 

ذه  فيصريحة  آياتفكلها  اتالنهى عن الشرك فهل من سمع ه ى  اآلي ال يعرف معن

 التوحيد وال يعرف خطورة الشرك.

ات ال  باإللوهيةإن هللا أثبت أنه وحده المتفرد  )٣ ا احد من المخلوق يوال يشركه فيه  نب

ُ } (دمحملى و منه قوله تعا، مرسل وال ملك مقرب ه ١٩:  {فَاْعلَْم أَنَّهُ َال ِإلَهَ ِإالَّ اہللَّ ) و قول

ِرْك تعالى  اِلًحا َوَال يُْش ًال َص ْل َعَم ِه فَْليَْعَم اء َربِّ و ِلقَ اَن يَْرُج { أَنََّما ِإلَُهكُْم ِإلَهٌ َواِحدٌ فََمن َك

 )١١٠: ِبِعبَادَِة َربِِّه أََحدًا} (الكهف

ولذا احتج هللا  ، االلوهيه لزوماً لهذا فيفوجب إفراده  ربوبيةبالختصاصه البيان هللا  )٤

د  ار بتوحي ةعلى الكف د  الربوبي وا توحي ةليحقق رة  في اإللوهي اُس سورة البق ا النَّ ا أَيَُّه {يَ

ونَ  َّقُ ْم تَت َل لَ * اْعبُدُواْ َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لَعَلَّكُ ِذي َجعَ اً الَّ ُم األَْرَض ِفَراش كُ

 ِ واْ ہلِلّ الَ تَْجعَلُ ْم فَ اً لَّكُ َراِت ِرْزق َن الثََّم ِه ِم أَْخَرَج ِب اء فَ َماء َم َن السَّ َزَل ِم َوالسََّماء ِبنَاء َوأَن

رة  وَن} (البق تُْم تَْعلَُم دَاداً َوأَن ورة ٢٢-٢١أَن الى ) س ه تع ِت} وقول ذَا اْلبَْي دُوا َربَّ َه {فَْليَْعبُ

 )٣: (قريش

ود  )٥ الى هو معب ود من دون هللا تع م أن كل معب ين له اس وب ول الن إن هللا خاطب عق

ةنقص ال يملك ما يؤهله لهذه ال ا جاء  لعبودي يكم الى ف ه تع ِرَب  قول اُس ُض ا النَّ ا أَيَُّه {يَ

وا ذُبَابً ن يَْخلُقُ ِ لَ ن دُوِن اہللَّ ْدعُوَن ِم ِذيَن تَ هُ ِإنَّ الَّ تَِمعُوا لَ ٌل فَاْس هُ َوِإن َمثَ وا لَ ِو اْجتََمعُ ا َولَ

 )٧: يَْسلُْبُهُم الذُّبَاُب َشْيئًا الَّ يَْستَنِقذُوهُ ِمْنهُ َضعَُف الطَّاِلُب َواْلَمْطلُوُب} (الحـج

ا  الدالة لآلياتتعالى  هللا ذكر )٦ ه وفيه ه الظاهرة والباطن زامهمعلى نعم ه  إل ادة ل بالعب

 قلب أحد. في يبقى شبهه فوجوه تقرير القران للتوحيد كثيرة بما ال

ة ( د العام ه أبل الم يفهم ه ال ينشط  ) ك ذ المنشطات فإن ن إذا تنشط وأخ و م د ه البلي

القران فسوف  آياتة وتليت عليه دديفإن من كان بهذه البالدة الش ذلك  منعلى الرغم و

َر {فَإِنََّما يَسَّْرنَ  يعلم مراد هللا منها ألن هذا القران ميسر من عند هللا واضح اهُ ِبِلَساِنَك ِلتُبَّشِ

ريم دًّا} (م ا لُّ ِه قَْوًم ِذَر ِب يَن َوتُن َِّق ِه اْلُمت ذَكَُّروَن}  )٩٧:ِب ْم يَتَ اِنَك لَعَلَُّه ْرنَاهُ ِبِلَس ا يَسَّ {فَإِنََّم

دَِّكٍر} ( القمر )٥٨:(الدخان ْكِر فََهْل ِمن مُّ   )٢٢:{َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذِّ
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ة والماسثم انتقل ال ة األم ان حال ى بي  ةشيخ بعد بيان اإلخالص هلل والنهى عن الشرك إل

  فيه.

  -------  الثاني شريطالبداية  و الشريط األول نهاية ------ 
  ( تابع األصل األول)  

  )ثم لّما صار على كثير من األمة ما صار( قول الشيخ

ليمة وهى زمن ال - ة س رون فيه بيان أن األمة مرت بمرحلتين مرحل ى ملسو هيلع هللا ىلص وزمن الق نب

أس  بالخيريةشهد لها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  التيالمفضلة  ى ي وهذه القرون سلمت من الشرك حت

د  يطان أن يعب يالش ا  ف ى م ة إل رون صارت األم ذه الق دت ه ا بع رب ولم رة الع جزي

اهلل  انتشار فيالجهل وقلة العلم مما كان سبباً  انتشارصارت إليه من   وانتشارالشرك ب

  . والمحدثاتالبدع 

ولكن  يخوهذا الحكم ليس خاصاً بإطالقه من قبل الش وأنتشرفيه بيان أن الشرك فشى  -

م  ره أهل العل يالكثير من أهل العلم أصدروا هذا الحكم وقرروه كما ذك ا  ف دان وكم البل

اممصر  في الجبرتيتاريخ  فيجاء  ن  و ما ذكره األمير الصنعانى واإلم الشوكانى واب

م  فيوالبدع  والخرافةشاهد الشرك كل من ما ذكره كوتاريخه  فيغنام  زمن عل سائر ال

ال  ى ال يق ة فضالً وحت ع األم أن حكم الشيخ دمحم بن عبد الوهاب لم يكن خارجاً عن واق

إنيأن هذا الحكم صادر من الشيخ أو من أتباعه  اء  أسمعكم ف يالً ألحد األدب اً جم كالم

  : يليما  " النظرات " كتابه  فيفقد ذكر  المنفلوطي لطفيوهو مصطفى الكبار 

ديثاً (  ى مؤلف ظهر ح ع عل ه اطل ه: إن ول في اً يق د كتاب ة(كتب إليَّ أحدُ علماِء الهن  بلغ

 : موضوعه. و لغة الهنود الساكنين بناقور وملحقاتها بجنوب مدراس... التاميل)، وهي

الصفات  رأى فيه من. ف الني، وذكر مناقبه وكراماتهتاريخ حياة السيد عبد القادر الجي

اً هي ا صفاٍت وألقاب ه به دالقادر، ولقب يد عب ام  واأللقاب التي وصف بها الكاتب الس بمق

وة ام النب ا بمق ق منه ة ألي موات األلوهي يد الس ه: "س ة كقول ام الوالي ن مق  ؛ فضالً ع

وان" و"ال ي األك رف ف رار" و"المتص اع الض ىواألرض" و "النف ع عل رار  مطل أس

و"محيي الموتى" و"ومبرئ األعمى واألبرص واألكمه" و"أمره من أمر هللا"  "الخليقة

احي ع الواضع" و"صاحب الشريعة" و"صاحب  و"م بالء" و"الراف ع ال ذنوب" و"داف ال

ك  كثير من أمثال هذه النعوت واأللقاب الوجود التام" إلى ويقول الكاتب: إنه رأى في ذل

د فصالً ي الكتاب يد عب ر الس شرح فيه المؤلف الكيفية التي يجب أن يتكيف بها الزائر لقب
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م يصلي  القادر ابغاً، ث الجيالني يقول فيه: "أول ما يجب على الزائر: يتوضأ وضوءاً س

ين رفةبخشوع واستحضار،  ركعت ة المش ك الكعب ى تل ه إل م يتوج ى  ث د السالم عل وبع

ول صاحب الضريح م يق ين المعظ ا صاحب الثقل اجتي، ي دني بقضاء ح ي وأم ، أغثن

ي، ا  وتفريج كربت ي ي دالقادر، أغثن ي عب ا ول ي ي دالقادر، أغثن دين عب ا محي ال ي ي أغثن

دالقادر، دالقادر سلطان عب ا خوجة عب ي ي دالقادر، أغثن اه عب ا بادش ي ي ا حضرة  أغثن ي

اج  الغوث وم عاجز محت دك مظل دك ومري ي، عب الصمداني، يا سيدي عبدالقادر الجيالن

دة-أيضاً  -ويقول الكاتب .  األمور في الدين والدنيا واآلخرة يك في جميعإل  : إن في بل

دالقادر (  يد عب د"، وهو أحد أوالد الس اه الحمي راً يسمى "ش د قب ي الهن ا -ناقور) ف  كم

دة  -يزعمون  دي هللا، وإن في كل بل وإن الهنود يسجدون بين ذلك القبر سجودهم بين ي

المسلمون  ها مزار السيد عبدالقادر.. فيكون القبلة التي يتوجه إليهابلدان الهنود وقرا من

ى ون عل ه، وينفق دائدهم إلي اتهم وش ه  في تلك البالد والملجأ الذي يلجؤون في حاج خدمت

  .أغنياء وسدنته، وفي موالده وحضراته ما لو أنفق على فقراء األرض جميعاً لصاروا

م   ب، ويعل ك الكات راءةهذا ما كتبه إليَّ ذل ا أتممت ق ي م ي  هللا أن ى دارت ب الته حت رس

شيئاً؛ حزناً وأسفاً على  الفضاء، وأظلمت الدنيا في عيني، فما أُبصر مما حولي األرض

وه، ا عرف د م روه بع وام أنك وه،  ما آلت إليه حالة اإلسالم بين أق ا رفع د م و وضعوه بع

  .وذهبوا به مذاهب ال يعرفها، وال شأن له بها

ذا يجمل  أي عين ام ه بها أن تستبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدمع، فال تريقها أم

ان  المنظر ا ك ر ربم اب قب ى أعت د عل ع سجَّ م ركَّ لمين، وه المحزن، منظر أولئك المس

ه؟ بينهم َمنْ  د ممات ذلك بع أحرى أن يكون ك ه، ف ي حيات اكنه ف ْن س ر ِم أي قلب  هو خي

تطيع اعة واح يس احبه س ي ص ين جنب تقر ب رى أن يس ا ي اً حينم ر جزع ال يطي دة، ف

اهلل؛ و المسلمين أصحاب دين ر من المشركين إشراكاً ب رة في  التوحيد أكث أوسعهم دائ

ودات ؟ تعدد اآللهة وكثرة ون  المعب َم يحمل ْنِقُم المسلمون التثليث من المسيحيين؟ ِل َم يَ ِل

م  اوفيمفي صدورهم تلك الُموِجدَةَ وذلك الضغن؟ وعالم يحاربونهم؟  لهم اتلونهم، وه يق

م ه إغراقهم؟ ل وا في م يغرق بلغهم، ول اهلل م وا من الشرك ب دين المسيحيون!يبلغ ة  ي بآله

ه أولون في ل، فيت ون: إن  ثالثة، ولكنهم يشعرون بغرابة هذا التعدد وبعده عن العق ويقول

ا ة أكثره جذوع أشجار،  الثالثة في حكم الواحد، أما المسلمون فيدينون بآالف من اآلله

  رحمه هللا تعالى.كالمه  انتهىار، من حيث ال يشعرون) ثث أموات، وقطع أحجوج
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ة  -  ارت األم ا ص يولم ة وألن  ف اد األم ه إلفس يطان طريق د الش ل وج ق الجه طري

افرين  الشيطان ال يسعى لتكثير سواد الفساق بقدر ما يسعى لتكثير سواد المشركين والك

نم وأن  فيأن يجتهد  أخذه على نفسه وهو الذيألن هذا هو العهد  ى جه اس إل إدخال الن

دي وا مخل ا يكون رك كم ق إال بالش ذا ال يتحق ا وه ين فيه الى ( ف ه تع َك قول ِت اَل فَِبِعزَّ {قَ

  .)٨٣-٨٢ص: ِإالَّ ِعبَادََك ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصيَن} (*َألُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعينَ 

اء الشيطان  اد ولهذا فإن من عظيم ده الكفر أال يرضى من العب يإال ب ام  فف ند اإلم مس

  آدم ...... ) بنيشئ تأتون  أين الشيطان قال ألوليائه من ( أالدارمى 

واء   م األه ع له وا ففوض يوقع دع األه ف مواء والب دى ألنه ى ه م عل ون أنه ال  يظن ف

َ  {قوله تعالى  فييستغفرون وهؤالء الذين أشار إليهم  ِريَن أ اًال} قُْل َهْل نُنَبِّئُكُْم ِباْألَْخَس ْعَم

  )١٠٣: (الكهف

  

  شبهه والرد عليها

ا  الشبهةوهذه  يسوف تخون كل من تعلق به ا الشيطان  ف د مرره أصعب المواقف وق

  ليصبح التوحيد شرك والشرك توحيد.

اس تحبهم  اجاءت عن طريق الصالحين واتكأ عليه الشبهةوهذه  وب الن الشيطان ألن قل

يالناس  فوقع  ق  ف االةالشرك عن طري زالهم  في المغ ازل الصالحين وإن ر من من أكب

ق الصالحين١منازلهم  ر من النصوص ك فدخل إليهم الشيطان عن طري ل الكثي ا ليزي م

                                                 
ام":  ١ ى "االعتص اطبى ف الم الش تمع لك يوخهم (و اس يم ش ي تعظ الي ف وم التغ ا ال ح رأى ق وهم بم ى ألحق ت

ذا  ة إال ه يستحقونه فالمقتصد منهم يزعم أنه ال ولى هلل أعظم من فالن وربما أغلقوا باب الوالية دون سائر األم
رون  ر الق دمين فخي الغ المتق دا مب أخرون أب غ المت ه ال يمكن أن يبل المذكور وهو باطل محض وبدعة فاحشة ألن

ان أهل   ملسو هيلع هللا ىلصالذين رأوا رسول هللا  ا ك أقوى م ام الساعة ف وآمنوا به ثم الذين يلونهم وهكذا يكون األمر أبدا إلى قي
اإلسالم في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في اول اإلسالم ثم ال زال ينقص يشيئا فشيئا إلى آخر الدنيا لكن ال 

ه يذهب الحق جملة بل ال بد من طائفة تقوم به وتعتقده وتعمل بمقتضاه ع ان علي ا ك انهم ال م بهم في إيم ى حس ل
د أحد من أصحاب رسول هللا  غ م ا بل ا م أخرين وزن أحد ذهب و أنفق أحد من المت ه ل األولون من كل وجه ألن

دم أول  ملسو هيلع هللا ىلص  ا تق ة ولم ة العادي ان بشهادة التجرب ذلك في سائر شعب اإليم ال فك ك في الم ان ذل وال نصيفه وإذا ك
 يزال الدين في نقص فهو أصلى ال شك فيه وهو عند أهل السنة والجماعة فكيف يعتقد بعد ذلك في الكتاب أنه ال

ؤدى  و في التعظيم والتعصب للنحل ي أنه ولى أهل األرض وليس في األمة ولى غيره لكن الجهل الغالب والغل
  .أنه ال يأتيه الوحى إال ملسو هيلع هللا ىلص والمتوسط يزعم أنه مساو للنبى  إلى مثله او أعظم منه

ذة الحالج  بلغنى هذا عن طائفة من الغالين في شيخهم لحاملين لطريقتهم في زعمهم  اه بعض تالم ا ادع نظير م
ا ادعى أصحاب الحالج في الحالج د  في شيخهم على االقتصاد منهم فيه والغالى يزعم فيه اشنع من هذا كم وق

ذه حدثنى بعض الشيوخ أهل العدالة والصدق في ال ا من ه ة وفيه رى البادي نقل أنه قال أقمت زمانا في بعض الق
ا  نهم قاعدين فاتهمت أنهم ين م الطائفة المشار إليها كثير قال فخرجت يوما من منزلى لبعض شأنى فرأيت رجل

م  ى استخفاء ألسمع من كالمه ا عل روع طريقتهم فقربت منهم دثان في بعض ف تخفاء  -يتح أنهم االس إذ من ش
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يجاء  ة ( حديث  ف ه هللا صلى هللا رسول سمعت حذيف لم علي ول وس تن تعرض يق  الف

أي عودا عودا كالحصير القلوب على ه نكتت أشربها قلب ف ة في  قلب وأي سوداء نكت

ة تضره فال الصفا بمثل أبيض قلبين على يصير حتى بيضاء نكتة فيه نكتت اأنكره  فتن

ا يعرف ال مجخيا كالكوز مربادا أسود واآلخر واألرض السماوات دامت ما  وال معروف

  .مسلم رواه)  هواه من أشرب ما إال منكرا ينكر

  مراحل إضالل الشيطان

ذكروا إبليس فقاوكما جاء إلى قوم نوح  األولى:المرحلة  ل لهم أال تضعون لهم نصباً لت

    م.عبادتهم فمات الجيل األول ولم تعبد األصنا

ة : ة الثاني يطان  المرحل اء الش ل ج انيللجي ا وضعوا نصب  الث م م م إن أولك ال له وق

  يستشفعون بهم. أتعالى فبدليغوث ويعوق ونسرا إال ألنهم كانوا يستشفعون بهم إلى هللا 

اءكذلك و المرحلة الثالثة: أن دع ى  هللا سوس لهم الشيطان ب ور الصالحين أول د القب عن

  المساجد فأصبحوا يدعون عند القبور. فيوأنفع وأبرك من الدعاء 

فوا مرضهم أنفسهم  وسوس لهم الشيطان بدعاء أصحاب القبور المرحلة الرابعة : ليكش

  تهم.اويقضوا حاج

ة  يطان  الخامسة:المرحل م الش يأوقعه ك  ف دعاءألن االشرك وذل ه  ل ادة ولقول و العب ه

ِ أََحدًا} (الجنتعالى  ِ فََال تَْدعُوا َمَع اہللَّ   ) ١٨: {َوأَنَّ اْلَمَساِجدَ ہلِلَّ

ه من الشرك  المرحلة السادسة :  وا في ا وقع اس لم دعوة الن بدأ العاكفون على القبور ب

ذه  –كذباً  –مدعين  دأ هؤالء هيأن هذا هو التوحيد وأن ه ة الصالحين فب ور  محب القب

  تدعوا لدعاء القبور. التيبالدعوة لهذا الباطل وألفوا الكثير من المؤلفات  نيو

ة  العداوة المرحلة السابعة : يالشديدة لكل من دعا إلى العودة إلى ما كانت عليه األم  ف

ه تحت  داألجيال الفاضلة من التوحيد وإفرا ادة هلل والنهى عن الشرك والتحذير من العب
                                                                                                                                                                  

ال  -بأسرارهم  م ق ا ث فتحدثا في شيخهم وعظم منزلته وأنه ال أحد في الدنيا مثله وطربا لهذه المقابلة طربا عظيم
ارا أن يصيبنى  ان ف ك المك ر فقمت من ذل ال المخب أحدهما لآلخر أتحب الحق هو النبى قال نعم هذا هو الحق ق

دين والتكالب معهم قارعة و في ال وال الغل ة  وهذا نمط الشيعة اإلمامية ول ك في محب ى نصر المذهب والتهال عل
قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع الحديث  ملسو هيلع هللا ىلص المبتدع لما وسع ذلك عقل أحد ولكن النبى 

ا  فهؤالء غلوا كما غلت النصارى في عيسى عليه السالم حيث قالوا إن هللا هو المسيح ابن مريم فقال هللا تعالى ي
ل الكتاب ال تغلوا في دينكم غير الحق وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء أه

د هللا ورسوله وا عب ريم ولكن قول ومن تأمل  السبيل وفي الحديث ال تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن م
را ألن البدعة إ روع الشريعة كثي دع في ف ا من الب داخلتها هذه األصناف وجد له ذا دخلت في االصل سهلت م

    ) .انتهى كالمه رحمه هللا تعالىالفروع
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داً  ،ويزدرونهمء يتنقصون من الصالحين شبهه أن هؤال ل أح م يقل ر صحيح فل وهذا غي

اد  فيال تكون مكانتهم يجب أ من الصالحين وال من مكانتهم ولكن ة هللا كقلوب العب مكان

ا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص جاءت السنة الصحيحة  سبحانه وتعالى وعليه فإن أفضل الصالحين وهو نبين

ه هللا لىص هللا رسول قال عمرعنه  لم علي ي ال(وس ا تطرون ن النصارى أطرت كم  اب

  .عليه متفق ) ورسوله هللا عبد فقولوا عبده أنا فإنما مريم

ا جاء  اتخذواوكما جاء عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه لعن اليهود والنصارى لما  ائهم مساجد كم ور أنبي قب

  بالحبشة.رأتها كنيسة لزوجاته  إحدىلما ذكرت له  الحديث في

الحين ال يُ  يص فالص ين التنق و ع ل ه ر ب رك وكف ذا ش الى فه ة هللا تع ون لمنزل رفع

ريم  يتبرءونللصالحين ألنهم  ن م يمن هذا الشرك كما جاء عن عيسى ب الى  ف ه تع قول

ن دُ  َي ِإلََهْيِن ِم اَل {َوِإْذ قَاَل اہلّلُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم أَأَنَت قُلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُوِني َوأُّمِ وِن اہلّلِ قَ

ي  سُْبَحانََك َما يَكُوُن ِلي أَْن أَقُوَل َما لَْيَس ِلي ِبَحّقٍ ِإن كُنُت قُْلتُهُ فَقَْد َعِلْمتَهُ تَْعلَُم َما ِفي نَْفِس

دة وِب} (المائ ة ١١٦: َوالَ أَْعلَُم َما ِفي نَْفِسَك ِإنََّك أَنَت َعالَُّم اْلغُيُ ا جاء عن المالئك ) وكم

إنهم  – رءونيتف الى  ب ع هللا تع ركونهم م ن يش وُل  {مم مَّ يَقُ ُ ا ث ُرهُْم َجِميعً ْوَم يَْحشُ َويَ

دُوَن *ِلْلَمَالِئَكِة أََهُؤَالء ِإيَّاكُْم َكانُوا يَْعبُدُونَ  قَالُوا سُْبَحانََك أَنَت َوِليُّنَا ِمن دُوِنِهم بَْل َكانُوا يَْعبُ

ْؤِمنُوَن} (س   .)٤١-٤٠:بأاْلِجنَّ أَْكثَُرهُم ِبِهم مُّ

 ما ندا هلل جعلت قال وشئت هللا شاء ما ( للنبي ملسو هيلع هللا ىلصقال رجل  أن   حديثال فيوكما جاء 
قال ( من مات يدعو من دون هللا نداً دخل النار ) . الذيوهو نفسه ملسو هيلع هللا ىلص 1 )وحده هللا شاء  

ي الشيطانية فالشبهة ا الشيطان شبهه  الت ارة ال اقطة منسأظهره يه ى من  تنطل إال عل

الى  األصلطمس هللا بصره وبصيرته فنبه الشيخ على هذا  المهم وهو اإلخالص هلل تع

ين  الداللة فيوالحذر من الشرك وبين أن اآليات القرآنية واضحة  على هذا األصل ثم ب

  الشرك إال من قلة قليلة . انتشارواقع األمة المر من 

ال ساتر لها ثم بين براءة أهل التوحيد والسنة من تنقص  ثم بين أن هذا الشرك هو شبهه

ر  النبيالصالحين بل إن  رأن غي اليملسو هيلع هللا ىلص قال ( إن من إجالل هللا إجالل حامل الق ه  الغ في

افي ه ) والج اب هللا    عن كوا بكت ا تمس در م بهم بق درهم ونح نحن نجل الصالحين ونق ف

ى ولوطار ال يعجبك أحد  (  الشافعيذا قال وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص وله يحت و  ف ى ول واء حت اله

مشى على الماء حتى تعرضه على الكتاب والسنة فإن وأفقها فهو والى وإن خالفها فهو 

  . )شقي
                                                 

  ) االدب المفرد ٧٨٣( صحيح) حديث رقم (  ١
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  :  األصل الثاني

ً امر هللا باالجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فبين هللا هذا بيأ(  ً  نا  شافيا

و رتفهمه الع وا. وذك ا فهلك وا قبلن وا واختلف ذين تفرق ا أن نكون كال  ام. ونهان

ده  ه، ويزي رق في ن التف اهم ع دين ونه ي ال اع ف لمين باالجتم ر المس ه أم أن

ى  هب وضوحاً ما وردت م صار األمر إل ك، ث السنة من العجب العجاب في ذل

دين ي أصول ال راق ف دين، وصار  أن االفت ي ال ه ف م والفق وفروعه من العل

  .  )زنديق أو مجنون ألمر باالجتماع في الدين ال يقوله إالا

  الشرح:

  الدين والنهى عن التفرق فيه فياألمر باالجتماع :الثانياألصل 
  

ه من  اس في ع الن ا وق ى األصل بعد أن بين المؤلف األصل األول وم ل إل الشرك انتق

اني ر  الث و أم يوه ال ف ة فق ة األهمي اع (غاي ر هللا باالجتم يأم د ف ن  ين وال ى ع نه

ال  بالغال فيالشرك  انتشارعقب لهذا األًصل بعد األصل السابق ألن  ) التفرق فيه

يبعد حدوث التشاحن واالختالف بين المسلمين ولهذا فإن  إال يقع ا  النب راً م ملسو هيلع هللا ىلص كثي

ا جاء يقرن  لمين كم ين المس يبين الشرك وخطورة الشحناء ب لم  ف أن صحيح مس

ال تعرضقال "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول اس أعم ة كل في الن رتين جمع  م

ر الخميس ويوم اإلثنين يوم ؤمن لكل فيغف دا إال م ه عب ين بين ه ب ال شحناء أخي  فيق
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وا ذين اترك ى ه ا حت ل رواه)  يفيئ الو.  ممس الى هللا إن( ملسو هيلع هللا ىلص  ق ع تع ي ليطل ة ف  ليل

ن النصف عبان م ر ش ع فيغف ه لجمي احن أو لمشرك إال خلق ى  ١) مش الطريق إل ف

لمين فينشغل المسلمون هالشيطان لتمرير الشرك  ين المس  يبعضهمو وجود الشحناء ب

  البعض تبديعاً وتفسقاً وتكفيراً فينسون مقاصد الشريعة والتوحيد.

دَ اہللِّ المسلمون على دين هللا عز وجل  يلتقيهو أن   :الدين فيالجتماع ا يَن ِعن دِّ  {ِإنَّ ال

الى  فيالدين يحتم عليهم االجتماع كما  فيوالتقائهم ) ١٩: اِإلْسالَُم }(آل عمران ه تع قول

ْلِم َكآفَّةً }(البقرة   )٢٠٨:  {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اْدُخلُواْ ِفي الّسِ

   التفرق : النهى عن 

  .التحذير الشديد من مفارقة دين اإلسالم والخروج عنه 

َك قوله تعالى  فيكما هذا االختالف أسباب و ) لنا فهلكواواختلفوا قب(  اء َربُّ ْو َش {َولَ

ود يَن }( ه وَن ُمْختَِلِف دَةً َوالَ يََزالُ ةً َواِح اَس أُمَّ َل النَّ الى )  ١١٨:لََجعَ ه تع اَن وقول ا َك {َوَم

ةً َواِحدَةً فَاْختَلَفُواْ َولَْوالَ َكِلَمةٌ َسبَقَْت مِ  وَن النَّاُس ِإالَّ أُمَّ ِه يَْختَِلفُ ا ِفي بَِّك لَقُِضَي بَْينَُهْم ِفيَم ن رَّ

ونس :}( الى   )١٩ي ه تع وَن  {و قول دَةً َوالَ يََزالُ ةً َواِح اَس أُمَّ َل النَّ َك لََجعَ اء َربُّ ْو َش َولَ

ود يَن } (ه انوا ) ١٨: ُمْختَِلِف اس ك اعة فالن ام الس ى قي ل إل ع الباط ارع م الحق يتص ف

   أنبيائهم .مجتمعين على رسلهم و

ي بإتباع إال من رحم ربك : ره  النب ننه وأوام اعملسو هيلع هللا ىلص وس ي فإتب ون  ال النب ع  أييختلف ال يق

حناء  دعو للش ذموم ي تالف م نهم اخ داوةبي ق  والع ؤدى للح الف ي نهم خ ع بي ن يق ولك

ٍء فَُردُّوهُ ِإلَى اہلّلِ { فَإِن تَنَاَزْعتُْم ِفي َشيْ قوله تعالى  فيوهذا ما أراده هللا تعالى ٢ويظهره 

اء وِل } (النس سُ اء )  ٥٩:َوالرَّ اق األنبي ن ش ه إال م وم ب حناء ال يق ؤدى للش ازع الم فالتن

الى  ه تع ه قول ذبهم ومن دَْيِهْم وك ا لَ ْزٍب ِبَم لُّ ِح يَعًا كُ انُوا ِش نَُهْم َوَك وا ِدي قُ ِذيَن فَرَّ َن الَّ {ِم

به  يان بن عيينةسفوكما ورد عن  ) ٣٢:الروم فَِرُحوَن} ( " من ضل من علمائنا ففيه ش

  ٣من اليهود ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى" 

ي نا هللا سبحانه وتعالى أن نكون كالذين اختلفوا وتفرقوا فقال افنه واْ ِف { َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَلَفُ

ا جاء  وهذا من عالمات سخط )١٧٦: اْلِكتَاِب لَِفي ِشقَاٍق بَِعيٍد} (البقرة سنن  فيهللا كم

                                                 
 ) صحيح الجامع١٨١٩( حسن) حديث رقم (  ١
و انظر لما جاء فى مقدمة التفسير للشيخ االسالم فقد بين أن اختالف الصحابة من اختالف التنوع ال من  ٢

 ضاد اختالف الت
  نسبه اليه شيخ االسالم فى مجموع الفتاوى ٣
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ي ن(عأبى داود ة أب ال أمام ال ق ه هللا صلى هللا رسول ق لم علي ا(  وس وم ضل م د ق  بع

ك إال جدالً  النبي) ثم قرأ الجدل أوتوا إال عليه كانوا هدى ملسو هيلع هللا ىلص قوله تعالى ( ما ضربوه ل

ِديدٌ ود دينهم ودنياهم كما ترى اليه فيهلكوا  أي:  )هلكواقوله( ف .  ١)  نَُهْم َش { بَأْسُُهْم بَْي

ا جاء ) ١٤:تَْحَسبُُهْم َجِميعًا َوقُلُوبُُهْم َشتَّى }(الحشر يوكم الى  ف ه تع ُؤالء قول تُْم َه مَّ أَن ُ {ث

ْدَوانِ  اِإلثِْم َواْلعُ ْيِهم ِب اَهُروَن َعلَ اِرِهْم تََظ ن ِديَ نكُم ّمِ اً ّمِ وَن فَِريق كُْم َوتُْخِرُج وَن أَنفَُس }  تَْقتُلُ

  الدنيا. فيدين هللا فهذا وجه هالكهم  في) ألنهم اختلفوا ٨٥:(البقرة

ذكر ألن  رق بال اتوالمؤلف خص التف رة جاءت  آي يكثي ذم والنهى  ف رق بال خص التف

  نفس.ألن التفرق سهل على كل و أيضا عنه 

  منها:باالجتماع والنهى عن التفرق كثيرة  األمرتجمع بين  التياآليات * و

قُواْ } (عمران{َواْعتَِص (   ) ١٠٣:ُمواْ ِبَحْبِل اہلّلِ َجِميعًا َوالَ تَفَرَّ

َراِهيَم  ِه ِإْب ْينَا ِب ا َوصَّ َك َوَم ا ِإلَْي ِذي أَْوَحْينَ ا َوالَّ ِه نُوًح ى ِب ا َوصَّ يِن َم دِّ َن ال م ّمِ َرَع لَكُ {َش

ِه َكبُ وا ِفي قُ يَن َوَال تَتَفَرَّ ِه َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَِقيُموا الدِّ ْدعُوهُْم ِإلَْي ا تَ ِرِكيَن َم ى اْلُمْش َر َعلَ

ُ يَْجتَِبي ِإلَْيِه َمن يََشاء َويَْهِدي ِإلَْيِه َمن يُِنيُب} (الشورى ا  )١٣: اہللَّ وسماها وصية ألهميته

  .هذه اآلية تفسيريه  فيواالهتمام بعظيم شأنها وأن 

كالسنة من العجب ال هب ويزيده وضوحاً ما وردت( قول الشيخ   )عجاب في ذل
ات  اى يويزيده وضوحاً إضافة لآلي إن السنة جاءت بأحاديث  ف ذا األصل ف تفسير ه

راقلكثيرة تأمر باالجتماع وا ة أو االفت د  نهى عن الفرق ا ورد عن ن  البخاريكم عن اب

كما علمتم فإنما أهلك من كان قبلكم اختالفهم اقرءوا (صلى هللا عليه و سلممسعود قوله 

  ٢) على أنبيائهم 

يناهيك عن األحاديث  ا جاء  الت يذكرت أحوال من خرج عن الجماعة وكم ه  ف قول

ى اہلّلِ } تعالى  ُرهُْم ِإلَ ا أَْم ْيٍء ِإنََّم ي َش ْنُهْم ِف َت ِم قُواْ ِدينَُهْم َوَكانُواْ ِشيَعًا لَّْس  ({ِإنَّ الَِّذيَن فَرَّ

  )  ١٥٩األنعام:
  :فقالثم عرج المؤلف على واقع األمة 

دينثم ص(  راق في أصول ال ه  ار األمر إلى أن االفت م والفق وفروعه من العل

  )زنديق أو مجنون في الدين، وصار األمر باالجتماع في الدين ال يقوله إال

                                                 
 ) مشكاة المصابيح١٨٠( صحيح) حديث رقم (  ١
 ) صحيح الجامع١١٧١( حسن) حديث رقم (   ٢
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دين و ينبغيفالذين قالوا بأنه ال  ال تاإلنكار على من خالف ال ه من أمث رق في ةف  المعتزل

ة  –ذا اإلنكار عليهم أن ه أي –ن أن هذا وريه والخوارج ويقولعواألشا رق األم مما يف

د اف،  ع ق ذا الواق وازين فه نظر إلى كيد الشيطان ومكره كيف أنه قلب الحقائق وغير الم

ا صور  زمنه . فيعاشه الشيخ  ات له دد األحزاب ووضع البرلمان ةوالدعوى لتع  براق

ةحيروجها من أضله هللا على علم ويزينها بأن هذا تقدم ورقى ولكن ال اإلسالم  ق أن أم

ملسو هيلع هللا ىلص وما كان عليه أصحابه الكرام  النبيوضعها  التيعلت وارتفعت وانتصرت باألسس 

وال  –والمقصود االستشفاع بهم  –الدعوى إلى هللا وما كان عندهم دعاء الصالحين  في

  التفرق 

نة  يالدعوى لتعدد األحزاب والبرلمانات فيها مشابهه للكفار وبعداً عن س ذلك  النب ملسو هيلع هللا ىلص ول

  األمة لم يرفع لها رأساً منذ أن ابتليت بهذين األمرين. ألن

  ------------ الشريط الثالث ) و بداية الثانيالشريط  ( نهاية -----------

و  ن من تمام االجتماع السمعأاألصل الثالث:  (    والطاعة لمن تأمر علينا ول

 ً ً حبشيّ  كان عبدا ذا بي . فبين هللا لها ً اه اً شائعا ً  ن ا ان  كافي واع البي بوجوه من أن

 ً دعي شرعا ر من ي د أكث م فكيف  وقدراً، ثم صار هذا األصل ال يعرف عن العل

  )العمل به

  الشرح:
  كل من تأمر علينا فيتمام االجتماع والطاعة   الثالث:األصل 

كان ومن هذا األصل متعلق باألصل السابق ويفيد بأن االجتماع ال يقوم إال على أر
  والطاعة.أركان االجتماع السمع 

  وأركان االجتماع عموماً منها : 
  من الشرك وأهله. ةله والبراء واالنقياداالجتماع على اإلسالم وهو اإلسالم هلل  )١
 والسنة.من القران  الصحابةأن نفهم هذا االجتماع كما فهمه  )٢
 ويدعون فيه هلل  أن يكون أهل هذا الدين له مكان يقيمون فيه شعائر هذا الدين )٣

 تعالى.    
 وجود إمام يرعى هذا االجتماع ويحكم فيه بالعدل. )٤
 السمع والطاعة لهذا اإلمام  )٥

فإن وجدت هذه األمور الخمسة كان هذا االجتماع صحيحاً مؤيداً من عند هللا تعالى 
.  



                  - رحمه هللا تعالى   -محاضرات ألقاها الشيخ عبد السالم بن برجس                                )٢٠(
  

 

دم  ى والتق و جوهر الرق ة ه يالسمع والطاع ذا  ف ال وله وغ الكم اع لبل ذا االجتم ه
   بالذكر.ؤلف هذا الركن خص الم

ذه  ع ه رة تجم اك أحاديث كثي ة  األصولوهن ة المتقدم يالثالث ى  ف د وف أصل واح
اً :  (:  صلى هللا عليه و سلموقال سياقاً واحد ومنه قوله ملسو هيلع هللا ىلص  م ثالث إن هللا يرضي لك

و اً وال تفرق ل هللا جميع موا بحب يئاً، وأن تعتص ه ش ركوا ب دوه وال تش ا وأن أن تعب
  )١( ))تناصحوا من واله هللا أمركم 
ال :  صلى هللا عليه و سلموقد ثبت فيه عن النبي وكذلك حديث زيد ابن ثابت  ه ق أن

ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخالص العمل هلل، ومناصحة والة األمر  ((
لمين  إخالص العمل هلل عز وجل ومناصحة و ) ٢( ))ولزوم جماعة المس دأ ب ى فب ل

  األمر ولزوم الجماعة.
يوالسمع والطاعة لفظان شرعيان فالسمُع هو أن يصغى المسلم لألوامر  توجه  الت

ه  د إليه من ولى األمر ومن لم يكن ذا سمع فاإلشارة تكفى لوصول األمر إلي وال ب
  .من متابعة السمع بالطاعة 

صلى نصوص الشرع وأخبارالنبى  فيوالسمع والطاعة جاءت حدودهما موضحة 
يأن السمع والطاعة يكونان على المسلم ما يبين ب. ٣هللا عليه وسلم  ه  ف ا يحب كل م

يوما يكرهه واستثنى من السمع والطاعة الطاعة  المعصية ألن الطاعة تكون  ف
الى من األوامر  في ا شرعه هللا تع واهيحدود م را  والن لم إن أُم والمباحات فالمس

ع عن السمع والطاعة  يبمحرم يمتن ع عن ه ف ه أن يمتن ذا األمر فقط وال يحق ل
ذا  فيالسمع والطاعة مطلقاً بسبب األمر بهذا المحرم فيكون إمتناعه عن الطاعة  ه

  األمور . باقي فيالطاعة  استئنافاألمر فقط مع 
ه و عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا  وفى الحديث صلى هللا علي

ة، (:  سلم ك السمع والطاع ره  علي ي عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأث ف
ذلك  (قوله :  ) ٤(  )عليك  ة نشاطك. وك منشطك ) مفعل من النشاط، أي : في حال
  أي : حالة كراهتك.  )ومكرهك  (قوله : 

                                                 
د في  ٣/١٣٤٠: (  ))صحيحه  ((أخرجه مسلم في   ١ ند  (()  واإلمام أحم رة  ٢/٣٦٧: (  ))المس ي هري ) عن أب
 مد واللفظ لإلمام أح –رضي هللا عنه  –
 ) من حديث جبير بن مطعم . ٨٢-٤/٨٠: (  ))مسند اإلمام أحمد  ((  ٢
ن عمر عن النبي  ١٣/١٢١أخرج البخاري في( صحيحه ) (  ٣ د هللا ب ى المرء )، عن عب ال : ( عل ه ق ، أن

  المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إال أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فال سمع وال طاعة ). 

  (( فيما أحب وكره )) أي فيما وافق غرضه أو خالفه.  قوله
٣/١٤٦٧) (  ٤ . ( 



  )٢١(                         -رحمه هللا تعالى -شرح األصول الستة للشيخ/ دمحم بن عبد الوهاب 
  

  

 

والمراد : في حالتي الرضي والسخط والعسر واليسر والخير والشرقاله ابن األثير 
)١  (  

ره والمنشط  في االسمع والطاعة يكون أنفبين  ة النشط  في أيالمنشط والمك حال
رةما يكره اإلنسان  أيوالحيوية والمكره  ذكورة  واألث يالم ى  أيالحديث  ف أن عل

دنيا دون  األموال وال المسلم السمع والطاعة حتى لو استأثر األمراء ووالة األمور ب
  هذا المسلم فعليه السمع والطاعة.

ول هللا و  ال رس أن  ((:  ملسو هيلع هللا ىلصق ي ك د حبش يكم عب تعمل عل وا، وأن أس معوا وأطيع أس
  ٢))رأسه زبيبة 

آمرفأمر بالسمع و الطاعة حتى لو كان هذا  ى  المت ذكر حت ياً وخصه بال داً حبش عب
ه أن يكون  آمريبين أن وجوب الطاعة ال يشترط في ى من  المت آمرأعل يهم  المت عل

م يس نهم ، وإذا ل ى م يهم من هو أعل ان ف إنهم حتى ولو ك رهم ف مع المسلمون ألمي
ابهون  ييش رائيل  بن ذيإس ا  ال رائهم كم ائهم وأم الفتهم ألنبي ا مخ يقص هللا علين  ف

هُ قوله تعالى  وُن لَ ى يَكُ الَُواْ أَنَّ ا قَ الُوَت َمِلًك ْم َط َث لَكُ ْد بَعَ يُُّهْم ِإنَّ اہلّلَ قَ ْم نَِب اَل لَُه {َوقَ
قُّ بِ  َطفَاهُ اْلُمْلُك َعلَْينَا َونَْحُن أََح اَل ِإنَّ اہلّلَ اْص اِل قَ َن اْلَم عَةً ّمِ ْؤَت َس ْم يُ هُ َولَ ِك ِمْن اْلُمْل

يٌم}  ٌع َعِل اء َواہلّلُ َواِس ن يََش هُ َم ْؤِتي ُمْلَك ِم َواہلّلُ يُ ِم َواْلِجْس َعلَْيكُْم َوَزادَهُ بَْسَطةً ِفي اْلِعْل
  .)٢٤٧:(البقرة

  
  طرق الوالية :

يل السنة والجماعة أن الوالية لها طريقين كما عند أه باإلجماعقد أقر و  حديث  ف
  .٣من قريش) األئمةأنس بن مالك (

ق األول )١ اري:  الطري لمون  االختي اع المس و اجتم اء وه ه الفقه ق علي د اتف وق
ى  ٤اجتماع أهل الحل والعقد أيواختيارهم أميراً  د عل ا اجتمع أهل الحل والعق كم

                                                 
 ) . ٤/٦٦: (  ٩) األصولجامع  (()  ١
  كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية . –صحيحه ))  ٠أخرجه البخاري في ( ٢
  )١٢٠االلبانى "حديث صحيح " ( السنة البن ابى عاصم حديث  شيخناقال  ٣
ام السلطانية ":   ٤ ة قال الماوردى فى "  االحك ة: أحدها العدال يهم ثالث رة ف ار فالشروط المعتب ا أهل االختي فأم

ا.  رة فيه ى الشروط المعتب ة عل ة من يستحق اإلمام ى معرف ه إل ذي يتوصل ب الجامعة لشروطها والثاني العلم ال
يس لمن والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو لإلما وم وأعرف ول دبير المصالح أق ة أصلح وبت م

اً  ام متولي د اإلم كان في بلد اإلمام على غيره من أهل البالد فضل مزية تقديم بها عليه وإنما صار من يحضر ببل
ده. ا  لعقد اإلمامة عرفاً ال شرعاً؛ لسبوق علمهم بموته وألن من يصلح للخالفة في األغلب موجودون في بل وأم

ى أهل اإلما ؤدي إل م لي اني: العل ة. والث ى شروطها الجامع ة عل دها: العدال بعة أح يهم س رة ف ة فالشروط المعتب م
ا  ا مباشرة م ام والثالث: سالمة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصبح معه وازل واألحك االجتهاد في الن

ة وسرعة ا تيفاء الحرك ع عن اس رأي يدرك بها. والرابع: سالمة األعضاء من نقص يمن لنهوض والخامس: ال
اد  ة البيضة وجه ى حماي ة إل دبير المصالح. والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدي ة وت المفضي إلى سياسة الرعي
ار بضرار  ه، وال اعتب اع علي اد اإلجم ه وانعق ورود النص في ريش ل العدو، والسابع: النسب وهو أن يكون من ق
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ا  تيال هيختيار أبى بكر وهذه الطريقة ا ة كم اء الشروط المعروف يشترط فيه الفقه
يجاء  د  ف ريش ) فق ة من ق د أحديث ( األئم ذا العق ى صحة ه جمع المسلمون عل

 . ١اإلمام فيويشترط فيه ما يشترطه الفقهاء 
اني : )٢ ق الث ع  الطري د اجم ر وق ع عم ر م ى بك ل أب ا فع د كم ة العه ى خالف وه

اء المسملون على صحة هذا العقد فدل على صحته وي ا يشترطه الفقه ه م شترط في
 اإلمام. في
ة أو  الطريق الثالث : )٣ ة الجبري ةإذا وقعت وحدثت وهى الطريق إن تغلب  الغلب ف

الجبر  راً ب د وأصبح أمي ةأحد المسلمين على بل ا  والغلب ه م إن ل ه األمر ف وأستقر ل
اء ٢باإلجماعلألئمة السابقين وهذا  ذا وه ٣وهو للضرورة وقد حكاه الكثير من الفقه

بهذه الطريقة قد تتخلف فيه بعض الشروط ولكن يكون  لإلمامةوصل  الذياإلمام 
 ٤دمائهم وتثبت له هذه الوالية.ل احفظاً لكلمة المسلمين وحقن هقبل إمامتت

 ً رة  ءاوقد اعتنى الشارع بهذا األصل اعتنا اً وجاءت الشريعة بالنصوص الكثي هام
اك حجة األصل سهلة وواضحة حتى ال  الهذ المتضمنة يخرج  -أحد ألييكون هن

  عند هللا تعالى . -عن هذا األصل
والشارع قد بين هذا األصل بنصوص الكتاب والسنة وظهر هذا األصل أيضاً من 

  هلل تعالى. والقدرية الكونية السننجهة 
  الطريقة الشرعية  - ١
َ  {قوله تعالى  فياألمر الصريح بالسمع والطاعة لوالة أمر المسلمين كما  ) أ يَُّها يَا أ

سُوَل َوأُْوِلي األَْمِر ِمنكُْم } (النساء فقد ذكر ) ٥٩:الَِّذيَن آَمنُواْ أَِطيعُواْ اہلّلَ َوأَِطيعُواْ الرَّ
اق واستدل  بوليأن المقصود  النووي رياألمر هم أمراء اإلسالم باالتف ة الطب  بأدل

                                                                                                                                                                  
ا بكر ال اس، ألن أب ع الن ا في جمي ى األنصار في حين شذ فجوزه قيفة عل وم الس ه احتج ي صديق رضي هللا عن

ره ورضوا  ه وتصديقاً لخب ليماً لروايت ر تس نكم أمي ر وم ا أمي دفعهم عن الخالفة عن المشاركة فيها حين قالوا من
دموها" سلم: و بقوله نحن األمراء وأنتم الوزراء، وقال النبي صلى هللا عليه  اً وال تق دموا قريش ذا " ق يس مع ه ل

   لنص المسلم شبهة لتنازع فيه وال قول لمخالف له.ا
 راجع كتاب االحكام السلطانية للماوردى فقد أفاد و أجاد فى هذا الموضوع. ١
ك العطار: ( ... ومن غلب  –رحمه هللا تعالى  –((.اإلمام أحمد  ٢ ن مال دوس ب ه عب في العقيدة التي رواها عن

وم اآلخر بالسيف حتى صار خلي –عليهم يعني: الوالة  اهلل والي ؤمن ب فة، وسمي أمير المؤمنين، فال يحل ألحد ي

  )، ط. الفقي. ٢٣أن يبيت وال يراه إماماً، براً كان أو فاجراً) ا هـ(( األحكام السلطانية )) ألبي يعلى:( ص 

   أنه قال : (( ... وأصلي وراء من غلب )) –رضي هللا عنه  –واحتج اإلمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر ٣

ن حجر  ٤ ك الحافظ اب الي  –وقد حكى اإلجماع على ذل ه هللا تع اء  –رحم د أجمع الفقه ال: (وق تح" فق في " الف

ن  ك من حق ا في ذل ه لم ر من الخروج علي ه خي ه، وأن طاعت اد مع على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجه

 ) . ١٣/٧الدماء، وتسكين الدهماء) انتهى(
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هذا  فيموضعه ، وقال بعض العلماء أنه يدخل  فييراجع جيدة على هذا األصل فل
  ١األمراء هو محل اتفاق. فياللفظ مع األمراء أهل العلم وإن كان هذا اللفظ 

ه ذل  هأمر  ) ب يس في ذا ل ملسو هيلع هللا ىلص بالسمع والطاعة لوالة المسلمين حتى ولو جارو وه
ذا الموقف  فيها الشارع ايرع التيوهوان ولكن الحكمة  ى وحدة  هيه الحفظ عل

وتهم وكلم دة ق لمين ووح اس المس ن عب ن اب اء ع ا ج ون (تهم وكم ا تكره يم  ف
ون  ا تحب راً مم يالجماعة خي ة ف ا جاء  )الفرق يوكم الصحيحين ( من رأى من  ف

ة  ةً الجاهلي د  ) أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإن من خرج عن الجماعة مات ميت وق
ا  ه كم م علي يجاء األمر بالصبر والطاعة لولى األمر حتى وإن وقع الظل حديث  ف

الصحيحين  فيوهو  ) ( تسمع وتطيع لألمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك حذيفة
ُ َعْنهُ، يَقُوُل: َسِمْعُت َرسُوَل اہللَِّ َعْوُف وحديث ( ه و  ْبُن َماِلٍك َرِضَي اہللَّ صلى هللا علي

لم لُّونَ  س ونَكُْم، َوتَُص ونَُهْم َويُِحبُّ ِذيَن تُِحبُّ تُكُُم الَّ اُركُْم أَِئمَّ وُل: ِخيَ لُّوَن  يَقُ ْيِهْم، َويَُص َعلَ
ونَكُْم، قُْلنَ ونَُهْم، َويَْلعَنُ ونَكُْم، َوتَْلعَنُ ِتكُُم الَِّذيَن تُْبِغُضونَُهْم، َويُْبِغُض ا: َعلَْيكُْم، َوِشَراُر أَِئمَّ

الةَ  يكُُم الصَّ اُموا ِف ا أَقَ ِ، أَفَال نُنَاِبذُهُْم ِعْندَ ذَِلَك؟ فَقَاَل: ال، َم تَْيِن، ِإال يَا َرسُوَل اہللَّ رَّ ، َم
ْن  أِْتي ِم ا يَ ْر َم ، فَْليُْنِك لَّ زَّ َوَج ِ َع يَِة اہللَّ ْن َمْعِص ْيئًا ِم َمْن َوِلَي َعلَْيِه َواٍل فََرآهُ يَأِْتي َش

ِ، َوال يَْنِزَعنَّ يَدًا ِمْن   ٢طاعة).َمْعِصيَِة اہللَّ
يس   ) ت لم ول يالتحذير من أن يموت المس ه لحديث  ف ه بيع ِن اْبعنق َر ، َع ِن عَُم

 ِ وَل اہللَّ ِمْعُت َرسُ ُ َعْنُهَما، قَاَل: َس لمَرِضَي اہللَّ ه و س ْن  صلى هللا علي دًا ِم َع يَ ْن َخلَ وُل: َم يَقُ
ةَ لَهُ، َوَمْن َماَت لَْيَس ِفي َرقَبَِتِه بَْيعَةٌ َماَت َمْوتَةً َجاِهِليَّةً  َ ال ُحجَّ  ٣)َطاَعٍة لَِقَي اہللَّ

راً التحذير الشديد بشأ )د ) ث ذه كثي ن الخروج عن األمراء أو عصيان أمرهم وه
ى  فيملسو هيلع هللا ىلص أن من خرج عن الجماعة وكما جاء  النبيجداً فقد أخبر  موسى حديث أب

                                                 
ال :  –هللا تعالي  رحمه –قال ابن جرير الطبري  ١ ول من ق ك بالصواب ق وال في ذل ي األق في تفسيره ( وأول

ان  ا ك والة فيم هم األمراء والوالة، لصحة األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  باألمر بطاعة األئمة وال

ر هللا أو رسوله أو طاعة، وللمسلمين مصلحة ....) إلي أن قال : ( فإذا كان معلوماً أنه ال طاعة واجبة ألحد غ ي

ه  د أمر بقول ان هللا ق ادل، وك ام ع َ  إم وا اہللَّ وا أَِطيعُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ا أَيَُّه ولَ  يَ سُ وا الرَّ نكُمْ  َوأَِطيعُ ِر ِم ي األَْم     َوأُْوِل

اعتهم  ر بط ذين أم اً أن ال ان معلوم ا ك ة ذي أمرن ره  –بطاع الي ذك ن والة  –تع ة م م األئم ا ه ن ذوي أمرن م

ي طاعة هللا، الم ا إل رك معصية ودع سلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضاً القبول من كل من أمر بت

ا  اده طاعتهم فيم زم هللا عب ذين أل ة ال ه إال لألئم م حجة وجوب م تق ا ل وأنه ال طاعة تجب ألحد فيها أمر ونهي فيم

ذل م يكن هلل أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروا ب ا ل ذلك في كل م ك طاعتهم وك

ـ  ره). ا ه ل دون غي ن التأوي ا م ا اخترن ذلك صحة م اًً◌ ب ان معلوم ذلك، ك ك ك ان ذل ه معصية. وإذا ك ) (  ١في

  . الحلبي٣) ط ٥/١٥٠
  )٥٧٥٨مسند أبى عوانة (  ٢
 )٥٧٤٩مسند أبى عوانة (  ٣
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ه ) بقةالجماعة قيد شبر فقد خلع ر فارقمن  ( االشعرى أخرجه  ١اإلسالم من عنق
ة  د والرفق ناد جي د باس ا يجعل  هياإلمام أحم يم ل أو نحوه عنق ال ف ة من حب داب

  يحفظها هذا الحبل من الضياع فتموت عطشاً وأجوعاً أو يأكلها الذئب. التيكالدابة 
 يسألاألدب المفرد ( ثالثة ال  فيعنه كما جاء  يسألهـ) من خرج عن الجماعة ال 

ه ومات عاصياً )اعنهم ومنهم رجالً ف ه ال  ٢رق الجماعة وعصى إمام  يسألوقول
  باًل عند أهل اإلسالم فال ينظرون إليه لعظيم جرمه. ذي كونه غير أيعنه 

ه  ه لدين لم ترك و) من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة الجاهلية فمما يحل به دُم المس

لم حديث ابن مسعود فيوفراقه للجماعة كما  ه و س (  عن رسول هللا صلى هللا علي

ى رسو إالال اله  أنيشهد مسلم  رئً ال يحل دم ام و ثالث  بإحدىل هللا إال هللا و أن

ارق للجماعة ا  ٣)  ذكر فيهم المف يوكم لم ف د مس رق ( الحديث عن فمن أراد أن يف

ان رأسهو هم جميع ، فاضربوا  األمةأمر هذه  ا من ك ( من خرج  ٤)بالسيف كائن

ة ) ة جاهلي ه ميت ات، فميتت ارق الجماعة ف )٥(عن الطاعة وفارق الجماعة وم من ف

  ٦.فإنه يسعى مع الشيطان

  الكوني القدريالجانب  -٢
ه  الذيلى الواقع عفإن الشارع الحكيم لفت أنظار المسلمين  اس ويدركون يشاهده الن

ارةمحسوساً وهو أن كل مجتمع يتم الخروج فيه على أهل  ه  اإلم ى األمر فإن ووال
ر  تحل به من النكبات ماال يخفى على أحد من الناس فالخروج عن الحاكم فيه الكثي

ذا  ٧ئب من قتل األنفس وهتك األعراض واستباحة األموالمن المصا وغير هذا وه
  ٨.الكونيةفإن سيراه من سنن هللا  والحالي الماضيوهذا لمن تأمل التاريخ 

  قول الشيخ ( ثم صار هذا األصل  ..........) 

                                                 
  )٨٩٢ة البن ابى عاصم حديث رقم االلبانى " حديث صحيح ، رجاله كلهم ثقات ( السن شيخناقال  ١
  )٨٩االلبانى " اسناده صحيح ( السنة البن ابى عاصم حديث  شيخناقال   ٢
 )٦٠االلبانى " اسناده صحيح على شرط الشيخين ( السنة البن ابى عاصم حديث  شيخناقال  ٣
 )١١٠٨االلبانى "حديث صحيح ( السنة البن ابى عاصم حديث  شيخناقال  ٤
  ) ٣/١٤٧٦: ( -كتاب اإلمارة  -لم في ((صحيحه ))) أخرجه مس ٥
و زيادة على ما ذكره الشارح :  لزوم الجماعة من أسباب بحبحة الجنة كما فى حديث عمر رضى هللا عنه (   ٦

  )٨٨االلبانى صحيح ( السنة البن ابى عاصم حديث  شيخناو من أراد بحبة الجنة فعليه بالجماعة) قال 
 األرض في هللا سلطان إلى قط قوم مشى ما  : اليمان بن حذيفة قاللوة فى السلطان) "  ( ذكر صاحب كتاب الؤ ٧

  هللا أذلهم إال ليذلوه
  سادوا وال سراة إذا جهالهم   **  *ال يصلح الناس فوضى ال سراة لهم   :  وقد قال األفوه األودي)  ٨

 أوتاد ترس لم إال عماد وال              ***         عمد له إال يبتنى ال والبيت                              

  كادوا الذي األمر بلغوا فقد  ***              ا ًيوم وأعمدة أوتاد تجمع فإن                              
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رغم من  ،حال المسلمينبين  و الشرعيلربط بين الواقع هذا هو  ا وهو أنه على ال
ذا األصل ان  وضوح ه و إن ك ه فه ه ب ة ل م ال معرف دعى العل ن ي اك مم إال أن هن

  . يجهله فإنه ال يعمل به ألن فاقد الشئ ال يعطيه 
ة  في مندثراهذا األصل كان  ى وجود الوالي يزمن المؤلف فحاولوا التغلب عل  الت

ى  النفع عل ود ب اقيتع ل  ب ل الجه ن أه وى م ذا التصرف س ع ه لمين وال ينب المس
  ضى مما ال يرضى به العقالء.واالنحطاط والفو

الم  ور اإلس ن أم ر م رت الكثي رائهم حفظت وظه ى أم لمون عل ع المس ا اجتم فلم
  فاالجتماع على ولى األمر يفرح به كل مسلم وإن لم يكن اجتماع كامل.

مع وجود  على قلبه سمجفإن الغل ال ي قلبه غل على اجتماع المسلمين فيومن كان 
  نظف القلب وتطهره.الثالثة ألنها ت األصولهذه 

  حال المسلمين اليوم 
ال: ذيع ق لمين  ال ات المس اس لتجمع ى بعض الن ن رم وم م لمون الي ه المس يعيش

ل  ائهموتهوي زام  أخط يهم الت اس فعل دون إصالح الن ذين يري إن ال ؤلم ف راً م ذا أم ه
ق  ال يلي نة ف داعيالس ى  بال لمون عل يج المس ر ليه عد المنب ى أأن يص رائهم وعل م

ام النصح فن مجتمعاتهم والة األمور هو من تم ول قعلى زعمهم أن هذا التشهير ب
لم بقوله الحديث  فيلهم هذا كذب فإن النصح المذكور  ه و س دين  (: صلى هللا علي ال

ال : ،)النصيحة الوا : لمن ؟ ق امتهم  (ق لمين، وع ه المس ه وألئمت . )هلل، ولرسوله، ولكتاب
والة بإتباعه صلى هللا عليه و سلم لرسولولحق هللا يكون بتوحيده  فيفإن النصح   ول

ة  ع الحب إلصالحهم والنصح لعام األمور بتقديم النصيحة لهم بأحسن األساليب م
  المسلمين يكون بمحبة التزامهم بالكتاب والسنة.

يم شكالً خاصاً الفالنصح قد جعل لهم اإلس ه  ف ى األمر ل حق والة األمور ألن ول
يفال ينصح على المأل كما جاء مناسبة  وأحكامأموراً مهمة  د :  ف ام أحم ند األم مس

إن  يأخذ بيدهلسلطان فال يبديها عالنيةً ولكن  لذي(من أراد أن ينصح  ه، ف وا ب فيخل
  مسلم. فيوأصله ١ األلبانيعليه ) صححه  الذيذاك وإال كان أدى قبل 

ا  ه كم ن مخرم ور ب ة لمس ال معاوي د ق يوق ور  ف ا مس رزاق ( ي د ال مصنف عب
  من الحسنات ....... ) . ليالسيئات وتنسون ما  رونأتذك

ذا األ ى ه لم أن يراع ل مس ى ك لحته فالواجب عل رح مص ه وأن يط تم ب صل ويه
  مقابل مصلحة المسلمين.        فيالشخصية 

  
  

                           

                                                 
  )١٠٩٧االلبانى " صحيح" ( السنة البن ابى عاصم حديث  شيخناقال  ١
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  ---------- الشريط الرابعو بداية  الشريط الثالث نهاية ------------ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اء: األصل الرابع( م والعلم ان العل م  بي ان من تشبه به اء، وبي ه والفقه والفق

يَا أول سورة البقرة من قوله:  وليس منهم وقد بين هللا تعالى هذا األصل في

راهيم  )١(أَْنعَْمُت َعلَْيكُم بَنِي إِْسرائيَل اْذكُُروا نِْعَمتَِي الَّتِي ر إب ل ذك ه قب ى قول إل

ه )٢(يَا بَنِي إِْسرائيل : سالمعليه ال السنة في  ويزيده وضوحاً ما صرحت ب

رب ذا أغ ار ه م ص د، ث امي البلي ح للع ين الواض ر الب الم الكثي ن الك ذا م  ه

بس  دهم ل ا عن ار م دع والضالالت، وخي ه هو الب م والفق األشياء، وصار العل

وه الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه هللا تعالى على الخلق ومدح ه ال يتف

                                                 
  .٤٠البقرة:  ١

   .١٢٢البقرة: ٢
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ه  به إال زنديق أو اداه وصنف في التحذير من ره وع ون، وصار من أنك مجن

  . والنهي عنه هو الفقيه العالم

  الشرح:

  :   بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء: األصل الرابع
يمن أهم األمور  هجاء المؤلف بهذا األصل ألن لمين  الت اة المس ا حي وم عليه يتق  ف

  .إلى هللا ةومجال العلم والدع

تتلقى أحكام الشريعة بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من أهل العلم والعلماء ولما إنما األمة و  

ه  افع وفي ه الن أراد المؤلف أن  الضار،كان العلم مشتركا ففي اء ف ان العلم ذلك ك وك

  يبين للمسلم هذا األصل ليتعرف على علماء الحق من غيرهم.

المؤلف هو معرفة هللا ومعرفة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ومعرفة دين اإلسالم يقصده  الذيوالعلم 

ه موكل ما ورد من الفضائل للعلباألدلة فهذا هو العلم الممدوح  م  فالمقصود ب العل

  قيل: الشرعي كما
  خلف فيهليس ُ  الصحابيالعلم قال هللا قال رسوله *** قال 

  رسول وبين قوله سفيهما العلم نصبك للخالف سفاهةً *** بين ال

ه ُ ورٌ  الذي أنو معلوم  اهلل ورسوله وباإلسالم ومن م ب يعرف أن ثه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو العل

اب والسنة اكين هم العلماء بالشريعة وبتفزالعلماء الم صيلها من مصادرها األصلية الكت

ذين توسعوا  يس ال يوهم العلماء الذين جمعوا العلم والعمل ل ا يالتفص ف ذينالت وإنم  ال

الى فبها وعملوا الشريعة وعلموا  فيعوا ستو َ  {هم المقصودون بقوله تع ى اہللَّ ا يَْخَش ِإنََّم

وٌر}  اء َغفُ اِدِه اْلعُلََم ْن ِعبَ اطر(ِم رة  )٢٨: ف م عن كث يس العل ن مسعود ( ل ال اب ا ق وكم

  .)  العمل وإنما العلم الرواية

ة اة  والفقه أخص من العلم ويراد به معرف ام التفصيلية كالوضوء والصالة والزك األحك

ام بشرط أن يأخذها من  وغير ذلك . والفقيه هو من عرف هذه التفصيالت وهذه األحك

  .  أدلتها التفصيلية وهى الكتاب والسنة واإلجماع والقياس على الكتاب والسنة 

اء فح  م والعلم ان العل ى بي وم عل ذا األصل ال يق ه المؤلسوه ى ب ن أت ان ب ولك ف لبي

  العلماء. الزائفون الذين يتشبهون بالعلماء وما هم من
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يوالعلم منه ما هو نافع وما هو باطل ولذلك جاء  ابر الحديث  ف ه  رضيعن ج هللا عن

فدل على  ،  ١) ينفع ال علم من باهلل وتعوذوا نافعا علما هللا سلواقال ( ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  أن

ةعلم الشريعة بضوابطه  افع وهوأن العلم قسمان علم ن م  المتقدم والقسم اآلخر هو العل

ا  م السحر كم ه كعل ون ضاراً بذات ا يك ه م يالضار ومن الى  ف ه تع ا قول وَن َم { َويَتَعَلَُّم

هُْم َوالَ يَنفَعُُهْم }  ه من ) ١٠٢:  البقرة(يَُضرُّ وم ب وقد يكون العلم خيراً بذاته ولكن من يق

  .الشريعةر مراد صاحب غي فيأهل السوء يوظفه 

ا  م علم الى يُ فكل أهل الباطل له ال تع ا ق ه كم اِت نسبون إلي لُُهم ِباْلبَيِّنَ اءتُْهْم ُرسُ ا َج {فَلَمَّ

ا َك م مَّ اَق ِبِه ِم َوَح َن اْلِعْل دَهُم ّمِ ا ِعن وا ِبَم تَْهِزُؤون} (فَِرُح ِه يَْس افرانُوا ِب ل  ) ٨٣:غ فأه

  لم ضالل.الباطل عندهم علم ولكنه علم سوء وع

ية  ذه القض ن ه تكلم ع د أن ي ف يري يوالمؤل ُ  الت اس ال ت ا الن دبر يظنه ن ت ن م م ولك فه

وبيان أهل الباطل الذين  العلم نهمين يؤخذ عب والسنة وجد فيهما بيان أهل العلم الذالكتا

يال يؤخذ عنهم وكل هذا قد ذكره هللا تعالى  داءاً من ف رة ابت الى  سورة البق ه تع ا قول {يَ

رة بَِني الَِميَن} (البق ى اْلعَ ْلتُكُْم َعلَ ي فَضَّ ْيكُْم َوأَنِّ ُت َعلَ ي أَْنعَْم َي الَِّت : ِإْسَراِئيَل اْذكُُرواْ ِنْعَمِت

ْدٌل إلى قوله تعالى  )  ٤٧ ا َع ُل ِمْنَه ْيئاً َوالَ يُْقبَ ٍس َش ن نَّْف ٌس َع ِزي نَْف {َواتَّقُواْ يَْوماً الَّ تَْج

فَاَعةٌ  ا َش رة َوالَ تَنفَعَُه ُروَن} (البق ْم يُنَص ه  )١٢٣:  َوالَ هُ انون أي ين وثم ون اثن م يبلغ وه

ذه  اتفه ات و اآلي ى عالم ه عل ت أدال ل وإن كان م الباط ل العل وء وأه ل الس ارات أه م

ا ذكرت  إسرائيل ببنيخاصة  ة ولكن القاعدة عن السلف كم ن عيين من ضل من "  اب

اتوهذه  " ففيه شبه من النصارى علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن ضل من عبادنا  اآلي

  فيها عالمات أهل العلم الباطل. التيبعض المواطن  افيه

  )٤١:  { َوالَ تَْشتَُرواْ ِبآيَاِتي ثََمناً قَِليالً َوِإيَّاَي فَاتَّقُوِن} (البقرةقوله تعالى  ومنها :

  )٤٢:  (البقرةاْ اْلَحقَّ َوأَنتُْم تَْعلَُموَن} {َوالَ تَْلِبسُواْ اْلَحقَّ ِباْلبَاِطِل َوتَْكتُُموقوله تعالى و 

ه  الَ وقول اَب أَفَ وَن اْلِكتَ تُْم تَتْلُ كُْم َوأَن ْوَن أَنفَُس اْلِبّرِ َوتَنَس اَس ِب أُْمُروَن النَّ {أَتَ

  ).٤٣تَْعِقلُوَن}(البقرة:

وفتوظيف اليهود وغيرهم كتاب هللا لجناية األموال بالباطل فيه شبه ممن يشيدون ال ر قب

ذين  كالسدنةليأخذوا أموال الناس بالباطل  األضرحةو  اء السوء ال ذلك علم وغيرهم وك

وعيضلون الناس بالباطل ألنهم  ى يصدون متب هم عن الحق ييلبسون الحق بالباطل حت

                                                 
  صحيح و ضعيف الجامع)     ٣٦٣٥حديث رقم : : (حسن) ( ١
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ون بالباطل كما لهم يجادكما أن ، تباع لكالم هللا تعالىإو انقيادوعلماء السوء ليس عندهم 

  قصة البقرة واتخاذهم العجل. فيسالم جادلوا موسى عليه ال

ا  ديل كم اء السوء أهل تحريف وأهل تب إن علم ذلك ف يوك الى  ف ه تع ِذيَن قول دََّل الَّ {فَبَ

انُواْ  ا َك َماء ِبَم َن السَّ زاً ّمِ واْ ِرْج ِذيَن َظلَُم ى الَّ ا َعلَ ْم فَأَنَزْلنَ َل لَُه ِذي ِقي َر الَّ َظلَُمواْ قَْوالً َغْي

يكما  ولما دخلوا القرية أمرهم هللا تعالى أن يقولوا حطة ) ٥٩:لبقرةيَْفسُقُوَن} (ا ه  ف قول

ِنيَن} ( تعالى نَِزيدُ اْلُمْحِس اكُْم َوَس ْم َخَطايَ ْر لَكُ ةٌ نَّْغِف واْ ِحطَّ رة{ َوقُولُ أن هللا  أي) ٥٨:  البق

ن  ل م ذلك ك ون وك زادوا الن ه ف الوا حنط ه وق روا ب ا أم دلوا م اهم  فب نهم خطاي حط ع

  نونيته : فيابههم من العلماء الذين بدلوا كالم هللا وحرفوه ولذا قال ابن القيم ش

  فأبوا فقالوا حنطة لهوان      ***      أمر اليهود بأن يقولوا حطة

  نكران فيفأبى وزاد الالم        ***   وكذلك الجهمى قيل له استوى

  زائدتانعرش وحى رب ال في       ***   نون اليهود والم الجهمى هما 

ذلك ع الوك اء  ءم ذلك ج ود والنصارى ول ه اليه ع في ا وق وا فيم وء وقع يالس ر  ف أواخ

الى  ه تع ات قول ْل ِإنَّ  {اآلي تَُهْم قُ َع ِملَّ َِّب ى تَت اَرى َحتَّ ودُ َوالَ النََّص َك اْليَُه ن تَْرَضى َعن َولَ

ن هُدَى اہلّلِ هَُو اْلُهدَى َولَِئِن اتَّبَْعَت أَْهَواءهُم بَْع َن اہلّلِ ِم َك ِم ا لَ ِم َم َن اْلِعْل اءَك ِم ِذي َج دَ الَّ

ع  ففي) ١٢٠: (البقرةَوِلّيٍ َوالَ نَِصيٍر}  ه إن اتب ه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أن الى نبي ر هللا تع ة أخب هذه اآلي

ى نفسه ه إل ل يوكل ى وال نصير ب ه من هللا ول يس ل اب فل واء أهل الكت ذلك حال  أه وك

يس لهأهوائهم وأ واعلماء السوء فقد اتبع ود والنصارى فل من  مهواء من قبلهم من اليه

  القبور وشيدوها وشيدوا عليها المساجد.  اهللا ولى وال نصير وكذلك من بنو

قد جاءت من القران والسنة لبيان علماء الخير وعلماء السوء ومن السنة ما جاء  فاألدلة

ي ملسو هيلع هللا ىلص  األشعريحديث أبى موسى  في ال النب ال: ق دََى « ق َن اْلُه ِه ِم ي اہلّلُ ِب ا بَعَثَِن ُل َم َمثَ

ألَ  ِت اْلَك اَء فَأَْنبَتَ ِت اْلَم ةٌ، قَِبلَ ةٌ َطيِّبَ ا َطاِئفَ ْت ِمْنَه اَب أَْرضاً، فََكانَ ٍث أََص ِل َغْي ِم َكَمثَ َواْلِعْل

ا  اَن ِمْنَه َر. َوَك َب اْلَكِثي ا َواْلعُْش ِربُوا ِمْنَه اَس. فََش ا النّ َع اہلّلُ ِبَه اَء، فَنَفَ َكِت اْلَم اِدُب أَْمَس أََج

ُت  اًء َوالَ تُْنِب ُك َم اٌن الَ تُْمِس َي ِقيعَ ا ِه َرَى، ِإنَّم ا أُْخ ةً ِمْنَه اَب َطاِئفَ َوَسقَْوا َوَزَرَعْوا. َوأََص

ِن اہلّلِ، َونَفَ  ي ِدي ْم َكألً، فَذَِلَك َمثَُل َمْن فَقُهَ ِف ْن لَ ُل َم َم. َوَمثَ َم َوَعلّ ِه، فَعَِل َي اہلّلُ ِب ا بَعَثَِن هُ َم عَ

بيهان » يَْرفَْع ِبذَِلَك َرأْساً. َولَْم يَْقبَْل هُدَى اہلّلِ الِّذي أُْرِسْلُت ِبهِ  ففي هذا الحديث العظيم تش

 بليغان:
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بالمطر حيث  أي بالغيث ، جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذيتشبيه العلم والهدى  التشبيه األول :

  أن كُالِّ منهما تحصل به الحياة وتنشأ عنه المنافع :

ث  ن الغي ل وعال ع ال ج ا ق اة األرض كم ه حي اء تحصل ب َل  {* فالم ِذي أَْرَس ُ الَّ َواہللَّ

ِه اْألَْرَض  ا ِب ٍت فَأَْحيَْينَ يِّ ٍد مَّ ى بَلَ ْقنَاهُ ِإلَ َحابًا فَسُ ُر َس اَح فَتُِثي يَ ذَِلَك الّرِ ا َك دَ َمْوِتَه بَْع

دَ وقال تعالى ) ٩النُّشُوُر}(فاطر ِه األْرَض بَْع ا ِب اء فَأَْحيَ ن مَّ َماء ِم َن السَّ {َوَما أَنَزَل اہلّلُ ِم

  )١٦٤َمْوِتَها} (البقرة

ال هللا عز وجل ا ق روح كم اة ال ه حي م والهدى تحصل ب ا *كما أن العل اَن َمْيتً ْن َك أََوَم
اهُ وَ  اِرجٍ فَأَْحيَْينَ ْيَس ِبَخ اِت لَ ي الظُّلَُم هُ ِف ْن َمثَلُ اِس َكَم ي النَّ ِه ِف ي ِب وًرا يَْمِش هُ نُ ا لَ َجعَْلنَ

ا ام:ِمْنَه الى١٢٢(األنع ال تع ا )، وق اكُْم ِلَم وِل ِإذَا دََع سُ ِ َوِللرَّ تَِجيبُوا ہلِلَّ اْس
  ). فهذا هو التشبيه األول.٢٤(األنفال:يُْحِييكُمْ 

اني: ل:ت التشبيه الث ا محل للتَّقَبُّ الًّ منهم وب باألراضي؛ بجامع أن كُ بيه القل األرض  ش ف
  ينزل عليها المطر، كما أن القلوب يقع عليها العلم، فهذا محل للعلم، وهذا محل للماء.

ولهم واستعدادهم  ام بحسب قب ة أقس ى ثالث اس إل لم الن ه و س ثم قسَّم النبي صلى هللا علي
  ه النبي صلى هللا عليه و سلم:لحفظ وفهم العلم الذي أرسل ب

و فالقسم األول: ا، فه م فيه من جمع بين الفضيلتين؛ بين الحفظ للشريعة اإلسالمية والفه
راد الشارع من  م م يحفظ نصوصها و يحفظ القرآن والسنة، وهو في الوقت نفسه يفه
ديث  ه الح ار إلي ذي أش و ال م ه ذا القس واب، وه ة الص ق لموافق ذه النصوص، فيُوفَّ ه

ظ، بق ة عن الحف ذا كناي وله(فََكانَْت ِمْنَها َطاِئفَةٌ َطيِّبَةٌ، قَِبلَِت اْلَماَء)، وقوله (قَِبلَِت اْلَماَء) ه
ع في نفسه  و منتف ع فه م، وعن النف ة عن الفه ذا كناي (فَأَْنبَتَِت اْلَكألَ َواْلعُْشَب اْلَكِثيَر) وه

  نافع غيره.

الى من حصل على فضيلة من الفضيل القسم الثاني: تين، وهي الحفظ فقط، رزقه هللا تع
حافظة قوية، فحفظ القرآن والسنة، لكن لم يؤَت فهما لمعانيها، والستنباط األحكام منها، 
َع  اَء، فَنَفَ وهذا القسم هو الذي أشار إليه الحديث في قوله (َوَكاَن ِمْنَها أََجاِدُب أَْمَسَكِت اْلَم

  اہلّلُ ِبَها النّاَس).

ْدرا، و فهذان القسمان ن  هُُم السعداء، وهم أرفع درجة وأعلى ق ِه َم ِ يُْؤِتي ُل اہللَّ َك فَْض {ذَِل
ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم} (الجمعة ا حفظوا  ) ٤:يََشاء َواہللَّ اس بم ى الن ر عل م الفضل الكبي فله

نهم  اس في دي ه الن اج إلي ا يحت ام الشرعية م تنبطوا من األحك عليهم من دينهم، وبما اس
  اهم، فكانوا كما قال الشاعر: ودني

  متى يمت عالم منها يمت طرف        
 وإْن أبى عاد في أكنافها التَّلف        

  األرض تحيا إذا ما عاش عالمها
كاألرض تحيا إذا ما الغيث حّل بها
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ى  ر من حاجتهم إل م أكث ى العل اجون إل اس محت الى: الن ه هللا تع د رحم ام أحم يقول اإلم
ر ام والش م الطع رتين، والعل رة أو م وم م ي الي ه ف اج إلي ام والشراب يُحت اب؛ ألن الطع

  يُحتاج إليه بعدد األنفاس.

ة  القسم الثالث: م بمنزل ا، فُه ط أيضا فهم م يُع ا ول ط حفظ م يُع رم الفضيلتين؛ فل من ُح
ذين رضعوا  قياء ال م األش اء، وهؤالء ه األرض التي هي قيعان ال تنبت وال تمسك الم

ِديَّ الج ُ وا ث و تتوج ى ول واه، حت فون بس ذين ال يوص و وصف ال ه، فه وا ب ل، ورض ه
بَْرَجِد ولبسوا أنعم اللباس، وركبوا    المراكب. أهنئبالزَّ

  هذه هي األقسام التي ذكرها الحديث، ثم بعد ذلك بيَّن أحكامها.

ْن فَ  ُل َم ذَِلَك َمثَ ِن فأما القسمان األول والثاني فاإلشارة إلى ُحكمهما في قوله (فَ ي ِدي هَ ِف قُ
اس  اہلّلِ، َونَفَعَهُ َما بَعَثَِنَي اہلّلُ ِبِه، فَعَِلَم َوَعلَّم) أي علم في نفسه أوال، ثم أبدى علمه إلى الن

  فانتفعوا به في تبيين الحالل من الحرام.
اً َولَ ذَِلَك َرأْس ْع ِب ْم يَْرفَ ْن لَ ُل َم ْل أما القسم الثالث فاإلشارة إلى حكمة في قوله (َوَمثَ ْم يَْقبَ

انتهم  اء ومك ذا الحديث فضل العلم هُدَى اہلّلِ الِّذي أُْرِسْلُت ِبِه)، فظهر بهذا التشبيه في ه
  وعموم نفعهم.

د اآلخرةفعلماء  يوب ؤوعلماء الحق من صفاتهم العمل ال ال  ف ا ق الى كم طاعة هللا تع

ران السلمي أبو عبد الرحمن ا الق ا ( حدثنا الذين كانوا يقرئونن د كعثم ان، و عب ن عف ن ب

لم عشر  النبيهللا بن مسعود و غيرهما : أنهم كانوا إذا تعلموا من  ه و س صلى هللا علي

م  آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم و العمل  قالوا : فتعلمنا القرآن و العل

م  لفالعم ١و العمل جميعا) ذيعند علماء الخير هو العل ورث الطاعة ويوصل إل ال ه ي ي

ذا انواهم أنف ول ه ال للتشدق  ك م للعمل ب اء بيحصلون العل ان علم ذلك ك ال ول ل والق القي

ه  ر كالم دهم كث ن وعنالسلف أقل الناس كالماً ولكن من جاء بع  هللا رضي مسعود اب

ة لبستكم إذا بكم كيف " قال عنه و فتن ا يرب رم الصغير فيه ا ويه ر فيه نة وتتخذ الكبي  س

ال ؟ ذلك ومتى قيل منكر هذا قيل يوما غيرت فإن اؤكم قلت إذا ق راؤكم وكثرت أمن  أم

ر وتفقه قراؤكم وكثرت فقهاؤكم وقلت دين لغي دنيا والتمست ال  رواه)   اآلخرة بعمل ال

  .  ٢اموقوف كتابه في الرزاق عبد

السلف كانوا يتورعون عن الفتوى وعلماء السوء يعلمون و لكن ال يعملون كما جاء و  

ة{اتَّخَ آلية ا في ن دُوِن اہلّلِ } (التوب د ف )  ٣١:  ذُواْ أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا ّمِ يجاء ق  ف

                                                 
  ١/٦٠رواه الطبرى فى تفسيره   ١
  ) ( صحيح الترغيب و الترهيب ) ١١١( صحيح لغيره موقوفا )( حديث رقم :  ٢
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ذه يقرأ وسلم عليه هللا صلى النبي سمعلما  حاتم بن عدي  أنالحديث  ة ه ال  اآلي ا:  ق  ي

 لهم وأحلوا الحالل عليهم حرموا إنهم بلى:  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فقال يعبدوهم لم إنهم هللا رسول

    ١)إياهم عبادتهم فذلك فاتبعوهم الحرام

ةتمسكون بحجج وييتبعون المحكم وعلماء السوء يتبعون المتشابه  ٢(وعلماء الحق  واهي

دين أصولليهدموا بها  ذين  و ال م ال الىه ه تع يهم قول وِبِهْم  يصدق ف ِذيَن في قُلُ ا الَّ { فَأَمَّ

َِّبعُوَن َما تََشابَ    )٧:  هَ ِمْنهُ اْبِتغَاء اْلِفتْنَِة َواْبِتغَاء تَأِْويِلِه } (آل عمرانَزْيٌغ فَيَت

                                                 
  )غاية المرام ٦( حسن ) ( حديث رقم: ١
  : ولهم عالماتو الفائزين المقربين هم علماء اآلخرة جاء فى كتاب " احياء علوم الدين للغزالى" :   ٢

 فمنها أن ال يطلب الدنيا بعلمه فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وعظم اآلخرة  .١

 ومنها أن ال يخالف فعله قوله بل ال يأمر بالشيء ما لم يكن هو أول عامل به  .٢

علوم التي يقل نفعها ومنها أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع في اآلخرة المرغب في الطاعات مجتنبا لل .٣

 ويكثر فيها الجدال والقيل 

ومنها أن يكون غير مائل إلى الترفه في المطعم والمشرب والتنعم في الملبس والتجمل في األثاث والمسكن  .٤

 بل يؤثر االقتصاد في جميع ذلك ويتشبه فيه بالسلف رحمهم هللا تعالى 

 لطتهم وإن جاءوا إليه فإن الدنيا حلوة خضرة يحترز عن مخاو ومنها أن يكون مستقصيا عن السالطين   .٥

منها أن ال يكون مسارعا إلى الفتيا بل يكون متوقفا ومحترزا ما وجد إلى الخالص سبيال فإن سئل عما  .٦

 يعلمه تحقيقا وإن سئل عما يشك فيه قال ال أدري 

سلوكه وصدق الرجاء في ومنها أن يكون أكثر اهتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب ومعرفة طريق اآلخرة و  .٧

 انكشاف ذلك من المجاهدة والمراقبة 

 ومنها أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين فإن اليقين هو رأس مال الدين   .٨

  تعالىباهللال ينظر إليه إال وكان نظره مذكرا فأن يكون حزينا منكسرا يظهر أثر الخشية على هيئته   .٩

اء اآلخرة مفهومة من خمس آيات من كتاب هللا عز وجل وقيل خمس من األخالق هي من عالمات علم .١٠

( الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار اآلخرة على الدنيا وهو الزهد فأما الخشية فمن قوله تعالى 

 )خاشعين هلل ال يشترون بآيات هللا ثمنا قليال(وأما الخشوع فمن قوله تعالى  )إنما يخشى هللا من عباده العلماء

فبما رحمة من (وأما حسن الخلق فمن قوله تعالى  )واخفض جناحك للمؤمنين(ا التواضع فمن قوله تعالىوأم

  ).وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب هللا خير لمن آمن وعمل صالحا(وأما الزهد فمن قوله تعالى  )هللا لنت لهم

  .الدين التوقي من الشرومنها أن يكون أكثر بحثه عن علم األعمال وعما يفسدها فإن أصل  .١١

 ومنها أن يكون شديد التوقي من محدثات األمور وإن اتفق عليها الجمهور  .١٢

  اثنتا عشرة عالمة من عالمات علماء اآلخرة تجمع كل واحدة منها جملة من أخالق علماء السلف فهذه 

  نقلته بتصرف( كتاب العلم)  –رحمه هللا تعالى  –أنتهى كالمه 
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ادهم فهم الخوارج عن و كما هو معلوم  دة اجته ى ش يعل ان  ف ذيوصفهم الطاعة ك  ال

  كذلك كثيرة. فيكانوا يتبعون المتشابه والنصوص  أنهمعرفهم به السلف 

  قوله ( ثم صار هذا أغرب األشياء ) 

ين ع بس ب اء الحق وعالل دثلم وازين ح الب الم وء وانق اء الس اء  لم ا أصبح علم حينم

ان أصبح  و الصدارةالسوء هم أهل  واههم وك م أف ذين يحاربون وتكم م ال أهل الحق ه

ذيهذا من كيد الشيطان أن أظهر للناس أن العلم  ة هللا ورسوله هو البدعة  ال هو معرف

اب هللا ى كت اس ال يرجعون إل ى كتب  والضاللة فأصبح الن ورسوله ولكن يرجعون إل

ر من غالة  ى م الصوفيةأهل الضالل ككتب الكثي م فيوحون إل ى عل من أضلهم هللا عل

  الحق . هيفات والشركيات والبدع اهم أن الخريمتبع

ا   ديق ومم ه إال زن تكلم ب اب والسنة ال ي م الكت اعهم أن عل وأهل الباطل يشيعون بين اتب

ذا ا ي ه راً وضالل) قاله بعض أهل الباطل ف اب والسنة كف ألمر ( األخذ بظواهر الكت

ول هللا  م يق دين الصافي أفل ع ال اد عن نب ين واالبتع ذا الضالل المب داك هللا له أنظر ه ف

بِّكُْم}تعالى ن رَّ َِّبعُواْ َما أُنِزَل ِإلَْيكُم ّمِ دُوا )  وقال تعالى ٣: األعراف( {ات { َوِإن تُِطيعُوهُ تَْهتَ

اع الرسول صلى هللا ٥٤:النــور(سُوِل ِإالَّ اْلبََالغُ اْلُمِبيُن}َوَما َعلَى الرَّ  ) فكيف أصبح إتب

اب هللا  رءون كت اس يق اداة بإتباعه من األمور المرفوضة وأصبح الن لم والمن عليه وس

اب هللا و  م من كت م الشيطان أن أخذ العل دبره وأوحى له ه و ت تعالى للبركة ال للعمل ب

ذه  ال يكون إال لمجتهد ووضح سنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص ا ال تتحقق ه د م ذا المجته لهم من شروط ه

ه وهو  اس في زمن ع الن الشروط على أي مجتهد من أهل األرض ، فالمؤلف شرح واق

  واقع مر أليم .

ه  اداه)قول ره وع ن أنك ار م ذه  أي ( وص ه وه ذير من ل وصنف التح ذا الباط ر ه انك

ا ة لم يدعها الرسول ملسو هيلع هللا ىلصضيالق ا واخبرن رسول هللا  -فثبت عن  بل بينها لنا ووضحها لن

ال -ملسو هيلع هللا ىلص ي ملسو هيلع هللا ىلص  ق  أشراط من إن كما في الطبراني وغيره من حديث أمية الجمخي أن النب

اعة تمس أن الس م يل د العل ا ،  ١)األصاغر عن ا واالصاغر هن اءكم ال العلم م أهل  ٢ق ه

االصاغر هم صغار السن الذين ليس معهم علم يؤهلهم " وقال ابن قتيبة  هواءواألالبدع 

                                                 
 صحيح و ضعيف الجامع)  ٢٢٠٧حديث رقم:  ( حسن صحيح) ( ١
  ) ذكره الشيخ بكر بن عبد هللا فى كتابه " حلية طالب العلم"٦١كما ورد عن ابن المبارك فى كتاب الزهد (   ٢
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ن مسعود  ١"شرع هللا فيللحديث  للتصدر ذا صح عن اب ولين صواب ول د وكال الق عن

م عن   البر وغيره قوله عبد ابرهم" اليزال الناس في حيٍر ماأخذوا العل اءهم ،  أك وعلم

ن  غارهم وع ن ص ذوه م إذا أح وصف ح  ٢ا".غارهم هلك لف يوض ن الس د م ذا القي وه

هم الذين تعلموا دين هللا تعالى وعملوا به فهم  واألكابرمن ال يؤخذ عنه ميؤخذ عنه من ُ 

ه خلف كل من العلم هذا يحمل( العدول الذين يحملون العلم كما قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عدول

  . ٣البيهقي رواه) الجاهلين وتأويل المبطلين وانتحال نالغاليي تحريف عنه ينفون

ة وحفبأخذ العلم عن هؤالء العلماء ينتشر الخير وتستقر أ  ا توال األم وة كم ا الق كون له

يوالهالك المذكور  ،الصدر األول  فيكان  ن مسعود هو الهالك العظيم  ف ول اب يق  ف

ذيالدنيا واآلخرة وهذا  وا ألن هللا  ال م يستجيبوا فهلك ود فل ه اليه ال حذر هللا من الى ق تع

ن  {لهم  َِّبعُواْ أَْهَواء قَْوٍم قَْد َضلُّواْ ِم قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب الَ تَْغلُواْ ِفي ِديِنكُْم َغْيَر اْلَحّقِ َوالَ تَت

دة ِبيِل} (المائ َواء السَّ ن َس لُّواْ َع ًرا َوَض لُّواْ َكِثي ُل َوأََض م   )٧٧:  قَْب الى نهى األم اهلل تع ف

ود السابقة عن األخ ق ولكن اليه ذا الطري ذ من الفساق والضالل وحذرهم من سلوك ه

ذا حقيقة أمرهم يصدون عن سبيل هللا  فيكانوا يأخذون عن األحبار والرهبان فكانوا  ول

  قال هللا تعالى فيهم 

لُّونَهُ  { ِذيَن يُِض ْن أَْوَزاِر الَّ ِة َوِم ٍم } (النحلِليَْحِملُواْ أَْوَزاَرهُْم َكاِملَةً يَْوَم اْلِقيَاَم ِر ِعْل : م ِبغَْي

وائهم ان وقوله بغير علم فيها معني )  ٢٥ ه أله نهم يخفون م ولك ا ، إما أنه عندهم عل وإم

م أول  علماء من األمةأنهم ليس عندهم علم أصالً فليس هناك أضر على  ذا فه السوء ول

ا  ة كم وم القيام نهم ي يمن يفصل بي ي عنالحديث  ف رة أب ال هري  هللا رسول سمعت ق

وم يقضى الناس أول إن ( يقول وسلم عليه هللا صلى ة ي ه القيام ال  - علي م ق  ورجل -ث

م تعلم ه العل رآ وعلم رأ الق أتي نوق ه ف ه ب ه فعرف ا نعم ال  فعرفه ا ق ا عملت فم ال فيه  ق

ال  القرآن  فيك وقرأت وعلمته العلم تعلمت ذبت ق ال تعلمت ولكنك ك الم ليق رأت ع  وق

ار في ألقي حتى وجهه على فسحب به أمر ثم قيل قدف قارئ هو ليقال القرآن  رواه)  الن

      مسلم

                                                 
أهلوا  وتبعه الخطيب البغدادي في نصيحته ألهل الحديث:" أن الصغار هنا يراد بهم صغار ١ األسنان الذين لم يت

 عوا به".بالعلم ، ولم يتضل
م ،  –رضي هللا عنه  –وثبت أيضا عن ابن عمر بن الخطاب  ٢ أنه قال:" قد علمت متى يهلك الناس إذا أتى العل

  من الصغير استعصى عليه الكبير ، وإذا أتى العلم من الكبير قبله الصغيرفحتديا".
  مشكاة المصابيح ) ٢٤٨(حديث رقم :   ) صحيح( ٣
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اس أهل الحق  واألمة ال تصاب بشر مثل إصابتها بوجود علماء السوء فإنهم يلبسون لب

  ويُلبسون على الناس دينهم.

ه  في األصفهانيالسوء ذكر الراغب  علماءخذ عن األوفى بيان خطورة  ة" كتاب  الذريع

ارم الشري ى مك ة أحوال المتصدرين ( :"  عةإل ى السلطان من رعاي ال شئ أوجب عل

العلم  للرئاسة إب اغض الفب اس التب ين الن ع ب رار ويق ر األش ا ينتشر الشر ويكث خالل به

ذا  ) والتناطح ى تلقى ه ة الحرص عل فكالم الراغب يتفق مع كالم الشيخ فواجب األم

انظروا دين العلم اهذ إن( المعتبرين كما قال ابن سيرين  أهلهمن العلم   تأخذون عمن ف

  .صحيحةمقدمة  في مسلم رواه ) دينكم

الى  أراددينه فال يهون عليه العلم إن لأن يستبرأ  المسلمفعلى   ال تع أن يعلم دينه وكما ق

 ُ ت ْكِر ِإن كُن ذِّ َل ال أَلُواْ أَْه ْيِهْم فَاْس وِحي ِإلَ االً نُّ َك ِإالَّ ِرَج ن قَْبِل ونَ {َوَما أَْرَسْلنَا ِم *  ْم الَ تَْعلَُم

بُِر  ذكر ) )٤٣-٤٢:  (النحل}  ..ِباْلبَيِّنَاِت َوالزُّ ق بأهل ال ا متعل الجر والمجرور هن  أيف

  الذكر الذين يعلمون بالبينات والزبر فأمر هللا بسؤال من عنده علم واضح . أهلفسئلوا 

  أصول الفقه : فيومن شروط العلماء المذكورة 

ك  والعمل بالكتاب والسنةاشتهاره بالعلم والصالح  و تزكية العلماء الكبار له  و غير ذل

  .ذكره االمدى وغيره مما 
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امس(  ل الخ نهم: األص ه بي اء هللا وتفريق بحانه ألولي ان هللا س ين  بي وب

ي  ة ف ذا آي ار. ويكفي في ه افقين والفج م من أعداء هللا والمن المتشبهين به

ُ قُْل إِْن كُ  آل عمران وهي قوله:  سورة ْبكُُم اہللَّ َ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِ   ْنتُْم تُِحبُّوَن اہللَّ
ْنكُْم  سورة المائدة وهي قوله:  ، وآية في)١( دَّ ِم ْن يَْرتَ وا َم ِذيَن آَمنُ ا الَّ يَا أَيَُّه

هُ  ُ بِقَْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَ ونس ، )٢(َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي اہللَّ ة في سورة ي وآي

ونَ  وهي قوله:  ْم يَْحَزنُ ِ ال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال هُ م صار ، )٣(أَال إِنَّ أَْوِليَاَء اہللَّ ث

داة ه من هُ م وأن ى أن  األمر عند أكثر من يدعي العل اظ الشرع إل الخلق وحف

نهم الرسل ومن تبعهم اتباعأولياء هللا ال بد فيهم من ترك  د من  فليس م والب

د  فليس منهم والبد من ترك اإليمان ترك الجهاد فمن جاهد والتقوى فمن تعه

ك ة إن و والعافي ألك العف ا نس ا ربن نهم. . ي يس م وى فل ان والتق ميع  باإليم س

  .  الدعاء

  الشرح:

األصل الخامس : بيان أولياء هللا عز وجل والفرق بينهم وبين أولياء 

  الشيطان
حين أو وضع بعض الصال عقد الشيخ هذا األصل ألن أكثر ضالل الناس جاء من قبيل

يالمجتهدين  ر موضعهم  ف دٌ غي ذا وي وليعون له اً  ال دوه من دون هللاو حقوق ا عب  ربم

ا جاء من  اس بالشرك إنم ق الن ر تعل ذا األصل ألن أكث ين ه تعالى فأراد المؤلف أن يب

  .ءقيبل التعلق باألوليا

ان ص فيوقد بين هللا هذه األمور   ى بي اءفات كتابه ولم يقتصر الشارع عل ل  أولي هللا ب

  .بين الفرق بينهم وبين أولياء الشيطان وهذا من قواعد الشرع أن يبين الشئ وضده 

يبتدأ المؤلف او الى ف ه تع رحمن بقول اء ال ان أولي اتَِّبعُوِني  (بي َ فَ وَن اہللَّ تُْم تُِحبُّ ْل ِإْن كُْن قُ

 ُ ران: آل)(  يُْحِبْبكُُم اہللَّ ا، )٣١عم ا لبي ا المؤلف هن اء هللاذكره ة أولي ذه  ن حقيق الى فه تع

ة  ة بالمحب ت متعلق ة وإن كان ا اآلي ى به ه أت ير بعض و لكن ن تفس ا م ا فيه ى م رد عل لل
                                                 

 .٣١آل عمران :  )١(
   .٥٤دة : المائ )٢(
 .٦٢:   يونس )٣(
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اكلتهم  ى ش م عل ذين ه اء هللا ال يالمتصوفة للمحبة بتفسيرات باطلة فيزعمون أن أولي  ف

ذه  ذكر المؤلف ه اء هللا ف م أحب ةالضالل ه ة  اآلي ذه اآلي ين  هيألن ه ة ب الحب الحاكم

يومدعى المحبة ألن هذه اآلية نزلت  الحقيقي دعون حب  ف ذين ي ود والنصارى ال اليه

أن دعواهم  اهللا وهم لم يتبعو ا مخاطبتهم ب شريعته فأنزل هللا هذه اآلية امتحاناً لهم وفيه

ان للمحبة ذا هو البره ا وه ان عليه الى ،  البد من وجود بره ة هللا تع ى أن محب دل عل ف

ذا هو الشرط  إتباعبلخلقه مرتبطة  ذي األساسيالرسول فه ة إال لمن  ال ال تكون المحب

م  ن ل ه وم اء ب أتيج ه  ي ن ل م تك ه ل زات  أيب ن المعج ه م ت ل ا ثب ت م ة وإن ثب محب

  والخرافات.

ررون أن  الصوفيةيدعى أهل الباطل من غالة  وليويق م  ال ى من الرسول وأن عل أعل

  أحدهم:كما قال  النبيدون علم  الوالي

  النبيدون و فويق الرسول           برزخ  في الولي مقام

ه أن الرسول دون  ى وفي ن العرب وليوهذا البيت صدر عن اب م شرط  ال أن يتحقق له ف

  المحبة .

أِْتي  {ورة المائدة س فيوقوله تعالى  ْوَف يَ ِه فََس َّ ِمنكُْم َعن ِديِن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ َمن يَْرتَد

ِبيِل اہلّلِ اہلّلُ ِبقَوْ  ي َس دُوَن ِف ةٍ َعلَى اْلَكاِفِريَن يَُجاِه ٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن أَِعزَّ

دة يٌم} (المائ ٌع َعِل اء َواہلّلُ َواِس ن يََش ِه َم ُل اہلّلِ يُْؤِتي َك فَْض ٍم ذَِل ةَ آلِئ ) ٥٤: َوالَ يََخافُوَن لَْوَم

ة المحبة السابقة وذكرت صفات من يحبهم هللا تعالى أنهم هم الذين فهذه اآلية شرحت أي

يالمؤمنين  إخوانهمأعمالهم فعند تعاملهم مع  فيقلوبهم وظهرت  فيحققوا محبة هللا   فف

ه أصحاب الرسول وأيضاً  قلوبهم رقة وفيهم رحمة وشفقة وهذا أبرز من وصف هللا ب

م يجاهدون  يذكر من صفاتهم أنه ذه سبيل هللا و ف ه ه ن هللا فمن اجتمعت في يبلغون دي

ون أن  ذين يزعم وفية ال ا الص ة أم ه الحقيق ى وج الى عل ون هلل تع م المحب فات فه الص

  . الوحيأوليائهم عن هللا مباشرة وأن األنبياء يأخذون من هللا عن طريق 

ى  ونس سوف ْم يَحْ ورة ي ْيِهْم َوالَ هُ ْوٌف َعلَ اء اہلّلِ الَ َخ وَن {أَال ِإنَّ أَْوِليَ واْ * َزنُ ِذيَن آَمنُ الَّ

َّقُوَن} (يونس وهللا سبحانه .  ١هللا أولياءوصف  فيهذه اآلية فاصلة ف ) ٦٣-٦٢:َوَكانُواْ يَت
                                                 

ر :  ١ يهم} قال فى السراج المني ة {ال خوف عل والهم بالكرام ه بالطاعة ويت ذين يتولون اء هللا} أي: ال {أال إّن أولي
{الذين آمنوا وكانوا يتقون} هللا بامتثال  من لحوق مكروه {وال هم يحزنون} بفوات مأمول، وفسرهم بقوله تعالى:

ذي ذا ال ه، وه ره ونهي وم صفر  أم م ق ه: ه ي رضي هللا عن ه. وعن عل د علي اء ال مزي ه األولي الى ب فسر هللا تع
الوجوه من السهر، عمش العيون من العبر، خمص البطون من الخوا. وعن سعيد بن جبير أّن رسول هللا صلى 

رؤيتهم«هللا عليه وسلم سئل من أولياء هللا تعالى؟ فقال:  ذكر هللا ب ذين ي ي السمت » هم ال ن يعن ة. وعن اب والهيئ
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 ً اء  وتعالى فسر كلمة األولياء تفسيراً واضحا ببيان يفهمه الناس جميعاً ففيها بيان أن أولي

الى ال يصيبهم خوف  يهللا تع دنيا  ف ن ال الغم االت  إب ههللا و رس و ال يصيبهم  أحكام

ة  ،لهم للجنة آالن م اآلخرة فيموت و ال يصيبهم حزن لخوف عند ا وا : جمل ذين امن ال

تئناف  انيمستأنفة و هذا اس د جاء  بي يو ق ريتفسير  ف ن  الطب ىو تفسير اب اتم و  أب ح

  يتقون . اكانوكأنه قيل من هم يا رب قال الذين آمنوا و 

ذا هو تفسير   وليفه ه ال ع  أن انمن أمن و جم وى  اإليم انو التق وى من  واإليم و التق

ه  فيبينها هللا تعالى بيانا واضحا كما جاء  التي المعاني ه السالم و في حديث جبريل علي

اهلل و  أن اإليمان ( ؤمن ب وم  همالئكتت ه ) و من المعل اوتون  أنو كتب ون يتف يالمؤمن  ف

ِذيَن ِإذَا (د قربه من هللا تعالىالعبد كلما ازدا إيمانو كلما ازداد  اإليمان {ِإنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَّ

ونَ  ْم يَتََوكَّلُ ى َربِِّه ا َوَعلَ ْم ِإيَمانً هُ َزادَتُْه ْيِهْم آيَاتُ ْت َعلَ وبُُهْم َوِإذَا تُِليَ ْت قُلُ َر اہلّلُ َوِجلَ } ذُِك

  .)٢:األنفال(

ينَ  ذَِلكَ  {و التقوى بينها هللا تعالى بيانا واضحا بقوله    ْلُمتَِّق دًى لِّ ِه هُ َب ِفي * اْلِكتَاُب الَ َرْي

ا َرَزْقنَاهُْم يُنِفقُوَن} (البقرة فذكر هللا  ) ٣-٢:  الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِباْلغَْيِب َويُِقيُموَن الصَّالةَ َوِممَّ

تعالى صفات المتقين و المتقين متفاوتون أيضا في الدرجات و هذا واضح في كتاب هللا 

رة رضي هللا ( أ تعالى و ى هري ا في حديث أب لم كم  نسنة رسوله صلى هللا عليه و س

د وليا لي عادى من قال تعالى هللا ه فق الحرب آذنت ا ب ي تقرب وم دي إل  أحب بشيء عب

ه فإذا أحبه حتى بالنوافل إلي يتقرب عبدي يزال وما عليه افترضته مما إلى  كنت أحببت

ا يبطش التي ويده تب يبصر الذي وبصره بت يسمع الذي سمعه ه بت ي ورجل  يمشي الت

ه سألني وإن بتا تعاذتي وإن ألعطين ذ اس ا ألعي رددت وم ا شيء عن ت ه أن رددي فاعل  ت

لمين  ١)مساءته أكره وأنا الموت يكره المؤمن نفس قبض عن فهذا الحديث بإجماع المس

ر جميعا أن هللا تعالى يوقف هذا الولي فال يسمع إال خيراو ال تمشى رجليه إ ى خي ى إل ل

                                                                                                                                                                  
اداً «عباس: اإلخبات والسكينة. وعن عمر رضي هللا تعالى عنه سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  اد هللا عب إّن من عب

ا من  ا رسول هللا أخبرن الوا: ي انهم من هللا، ق ة لمك وم القيام اء والشهداء ي ما هم بأنبياء وال شهداء تغبطهم األنبي
ا، فوهللا إّن هم؟ وما أعمالهم وال يتعاطونه نهم وال أم ام بي ر أرح ابوا في هللا بغي وم تح م ق ال: ه ؟ فلعلنا نحبهم، ق

ة. » وجوههم لنور، وإنهم لعلى منابر من نور ال يخافون إذا خاف الناس وال يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ اآلي
ة  ووي في مقدم افعّي وأبي حني» شرح المهذب«ونقل الن امين الش ا أّن كالً عن اإلم الى عنهم ة رضي هللا تع ف

ال القشيري: من شرط  ه. وق الم العامل بعلم منهما قال: إذا لم تكن العلماء أولياء هلل فليس هلل ولّي. وذلك في الع
و  راض فه ه اعت ان للشرع علي ّي أن يكون معصوماً، فكل من ك الولّي أن يكون محفوظاً كما أن من شرط النب

 .اهـ كالمهالذي توالت أفعاله على الموافقة مغرور مخادع. فالولّي هو
  ) صحيح الجامع١٧٨٢( صحيح) حديث رقم (  ١
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ذه  ى ه ادة عل الى و زي ا يرضى هللا تع ر و فيم ي الخي و ال يستعمل العبد جوارحه إال ف

  الء هم األولياء.يكون مستجاب الدعوة، فهؤ الفضائل فان هذا الولي

وله أكثرالل تقال عند من الضُ هناك كلمة تقال   نهم "  مالمسلمين ق يس م بعهم فل " من ت

ن  ل م ع الرس ن تب اءاى م وا  األولي ال يكون يف رهم  ف اءهنظ ف هللا  اولي ال المؤل ذا س ل

  العافية من ذكر هذه الكلمة.

ع  إنمااتبع الرسول  أن الولي أنو يقولون  النبيالصوفية يفرقون بين الرسل و بين   يتب

امع الرسول  الذيالعلم الظاهر  اطن  في أم إنهمالب م يتبعون  ف ذيالعل م  ال يسمونه العل

  اللدنى. 

ا اب الطبق ات للصوفية  للشعرانيت كت ر من الخراف ه الكثي ر من الحجج و في ه الكثي في

  المنكرة. أفعالهم بتارون سيف التيالباطلة 

واءفانظر كيف آلت  لمين  بأصحابها األه ى أوردت المس ىحت ذا الحال إل ذا ع ه  ىلو ل

  المسلم أن يدعوا هللا دائما أن يثبته على دينه.

رك  من الولي أنو الصوفية لم يقصروا  اعت وا  إتب ل زعم اطن ب ع الب ا الرسول و اتب م

  هو أكبر من ذلك.

  :بهاو الصوفية لهم مراحل مروا 

ذه  األولالعصر  فيوجود القصاصين الذين ظهروا  -١ يهم ه و كان السلف ينكرون عل

يالقصص  اهلل  أنو  الت ذكير ب ا ت ان فيه الك د و  ىتع ا شرع هللا  أنو لكن الب تكون كم

صح عن سعيد بن المسيب أنه رسول صلى هللا عليه و سلم و كما  بتتعالى و كما أمر 

اهرأى رجالً يصلى أكثر من ركعتين بعد الفجر  ال الرجل  فنه ك فق ذبنيعن ذل هللا  أيع

ةقال  على الصالة ى المخالف ىوعن ، بل يعذبك عل ة  أب ى مك ة جاء إل عاصم أن معاوي

أتى  أمر ف تف اس إال أ ب ى الن ه ال يقص عل ه أن ال ل االً وق أموراً أو محت راً أو م ا مي و م

  أظنك أميرا و ال مأمورا.

و  -٢ يالغل ى  ف بوا إل ن ينس اء مم دماء العلم ان ق د ك يهم وق يم متبع الحين وتعظ الص

ى  م عل ادةالتصوف كالفضل ابن معروف الكلخى وبشر الحافى ممن ه الصحيحة  الج

الوا أن تصوفهم كان صحيحاً أل والتزهد قال العلماء فيهم الزهد  في م ق ينه بهم إن  ف كت

اعال يرضون  الصوفية المبتدعةولكن على منهج الرسول   الزاهد البد وأن يكون  بإتب
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ا يرضون  ؤالء وإنم اعبه ن  بإتب ال اب يأمث ذي عرب ا أن  ال اتم كم اء خ م أن لألولي زع

  لألنبياء خاتم.
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رك: األصل السادس رآن والسنة  رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ت الق

اعوإت نة ب رآن والس ي: أن الق ة، وه ة المختلف واء المتفرق ال  اآلراء واأله

د  ق، والمجته د المطل ا إال المجته ق يعرفهم ذا المطل ذا و ك هو الموصوف بك

ا ال ذلك  أوصافاً لعله م يكن اإلنسان ك إن ل ر وعمر. ف ة في أبي بك توجد تام

د فليعرض عنهما فرضاً حتماً ال ه، ومن طلب اله ا شك وال إشكال في ى منهم

م مفهو إما زنديق وإما مجنون ألجل صعوبة فهمه ده ك ا، فسبحان هللا وبحم

 ً ً  بيّن هللا سبحانه شرعا درا ً  وق ا ً  خلق را ذه الشبهة وأم ة من  في ردّ ه الملعون

ونَ  َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس  الضروريات العامة  حدوجوه شتى بلغت إلى  ، ال يَْعلَُم

 ىلَقَْد َحقَّ اْلقَْوُل وَن  َعلَ ْم ال يُْؤِمنُ ِرِهْم فَُه الالً  أَْكثَ اقِِهْم أَْغ ي أَْعنَ ا فِ ا َجعَْلنَ  إِنَّ

أَْيِديِهْم َسدّاً َوِمْن َخْلِفِهْم َسدّاً  َوَجعَْلنَا ِمْن بَْينِ  فَِهَي إِلَى اْألَْذقَاِن فَُهْم ُمْقَمُحوَن 

ْم ال ْينَاهُْم فَُه ُروَن  فَأَْغَش َواٌء عَ  يُْبِص ِذْرهُْم الَوَس ْم تُْن ذَْرتَُهْم أَْم لَ ْيِهْم أَأَْن  لَ

ْحَمنَ  يُْؤِمنُوَن  رَّ َي ال ْكَر َوَخِش ذِّ َع ال ِن اتَّبَ ِذُر َم ا تُْن َرٍة  إِنََّم ْرهُ بَِمْغِف ِب فَبَّشِ بِاْلغَْي

ى  آخره، والحمد هلل رب العالمين َوأَْجٍر َكِريمٍ  ى سيدنا دمحم وعل وصلى هللا عل

ً وصحبه وس آله ً  لم تسليما   . إلى يوم الدين كثيرا
  الشرح:

 وإتباعالقرآن والسنة  رد الشبهة التي وضعها الشيطان في تركاألصل السادس: 

  واألهواء

ا يعتنيعلى المسلم أن  ينبغي التي األصولمن أهم  األصلهذا  ه المؤلف أخر  بت وجعل

ه  األصولهذه  ذا األصل حألن ر ه ا حدث دث بسبب تغيي لمين م نللمس ضالل و اإل م

م  األصولكأنه أراد أن هذه  الردة  ا دفعه اس م ة وأن الن الخمسة األولى واضحة وجالي

  هذا األصل . فيفيها إال أنهم ضلوا  واإلضالل ىاألًولالخمسة  األصوللرد هذه 

ذا األصل  ذيريه د المؤلف  تح ذه  أنويري ن ه ه م ذر في بهةيح ا  الش ر المؤلف م وذك

ران  فيوالسنة وكأنه  يضادها وهو التزام القرأن هذا األصل يطلب من المسلم التزام الق

نة  ياطين والس ن ش ه م ان أوليائ ى لس لمين عل دعوا المس تطيع أن ي يطان ال يس ألن الش

ران والسنة رك الق ه جاء  مباشرة اإلنس والجن إلى ت ن يطاع ولكن ك ل و فعل ذل ه ل فإن
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ه ي يئاً  انموهبمكره وكيده إلى شبهه وضعها بين الناس وجعل أوليائ يئاً فش وينشروها ش

ويبين األصل فيها وفى  الشبهةرد على هذه بالجاء القران قد ترك القران والسنة وحتى ُ 

  القران والسنة . إتباعضد هات ألن إتباعهم الشهوات والشب إتباعمن  ذرهذا األصل ح

  : الشبهة

ذه  بهةه يطان أوحى هي الش رفهم أن الش نة ال يع ران والس يهم أن الق م إال  إل وال يفهمه

ه ال  اً فإن أتيالمجتهد المطلق وهذه عادة الشيطان دائم ه  ي لإلنسان بالشر المحض ولكن

  .العسل فيفيضع السم  إليه بأمر فيه خير وشر فينفذ من خالله يأتي

  الرد على الشبهة :

تنباط ال هذا قول إال مجتهد  بتوكون فهم القران والسنة ال يقوم  ر صواب ألن االس غي

و ين إال يك ائل ا ف ة المس يلحقيق ا إال المجت الت ا ال يعرفه د كم يه الى  ف ه تع {َوِإذَا قول

ِر  ي األَْم ى أُْوِل وِل َوِإلَ سُ ى الرَّ ْو َردُّوهُ ِإلَ ِه َولَ واْ ِب ْوِف أَذَاعُ ِن أَِو اْلَخ َن األَْم َجاءهُْم أَْمٌر ّمِ

ْنُهْم وَ  ْيَطاَن ِإالَّ ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَنِبطُونَهُ ِم تُُم الشَّ َّبَْع هُ الَت ْيكُْم َوَرْحَمتُ ُل اہلّلِ َعلَ ْوالَ فَْض لَ

  ) .٨٣:  قَِليالً} (النساء

ذا  شروط هذا المجتهد من و  ى ه ة عل درة العقلي بذل الجهد ، آلية االستنباط ، وجود الق

ر من االستنباط  اك الكثي ورو لكن هن ي األم اج  ف ران ال تحت ىالق د ل إل ل مجته ا ب فهمه

ايفهم ل  ه ل عاق الك ذلك مث الى ل ه تع َع  قول واْ َم اةَ َواْرَكعُ َك واْ الزَّ ُ الَةَ َوآت واْ الصَّ {َوأَِقيُم

اِكِعيَن} (لبقرة    لمجتهد ليفهم معناه. فهذا األمر ال يحتاج)  ٤٣:  الرَّ

    الباطلة الشبهةنشر هذه  فيياء الشيطان لمراحل أو

ان دعوة بعض المنت :األولىالمرحلة  ران والسنة إال من ك سبين للعلم بأنه ال يعرف الق

  مجتهداً.

ذه األوصاف ال توجد إال ة الثانية لالمرح : قولهم أن هذا المجتهد له أوصاف ، ولعل ه

ي د  ف اد ق ا االجته ال بعضهم أم ى ق ر حت ر وعم ى بك قأب ذه ،  أغل اد به و االجته فمنع

م هذا يكون أن  مالشروط العسيرة وكان من شروط االجتهاد عنده م بعل المجتهد على عل

  الكالم وهذه الشروط باطلة .

امتنبط سي الذيوالحق أن المجتهد المطلق هو  من النصوص المباشرة  الشرعية األحك

ل وأحمد والشافعيحنيفة ومالك  كأبي ن حنب وري ب رهم  والث تبعد أن يوجد  وغي وال يس

د ذكر الصنعانى و في ة وق ذه المرتب ل ه ه المسلمين من يحت د ل وزير أن المجته ه ال قبل

  شروط منها :
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١-  ً   أن يفهم اللغة العربية فهماً واسعا

 البد له من معرفة أصول الفقه حتى يستطيع التعامل مع نصوص الكتاب والسنة  -٢

اظأن يتعامل مع  بتما يستطيع  المعانيأن يعرف من علم البيان و علم  -٣ و  األلف

  أن

   رطهذا الشرط ليس ش أنكان الصحيح          

 و معرفة صحيحهامن ضعيفها  لألحكام ةالمبين األحاديثمعرفة  -٤

  فهذا هو المجتهد. رجل قد وهبه هللا قوة البصر و النظر في اآلالت ههذفان وجدت  

ال   ذهبيو ق رى ( :  ال نن الكب زم و الس ن ح ة و المحال الب ن قدام ى الب رأ المغن ن ق م

  .) من الذكاء فقد أدرك العلم ءىشللبيهقى و التمهيد البن عبد البر و كان عنده 

أتيو مذهب من المذاهب  فيهناك مجتهد ربما يكون  و  اب من  في ي وابب زل  األب ين

  بذل الجهد.بعد   إالالفقه فقط فباب االجتهاد باب واسع و لكن ال يصله العبد 

م إذا ( قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن أبى هريرة الحديث فيو   اكم حك دفاج الح ه فأصاب ته  فل

  ١) أجر فله فأخطأ اجتهد وإذا أجران

ر من  أسبابسبيل الوصول للحق و جعله من  فيأجر المشقة  أي أجر:و قال  ل الخي ني

  هللا تعالى.

  : األصلا هذلمن بركات دعوة الشيخ 

د الوهاب الشيخ دمحم  فيو كان  لألمةأنها فتحت باب االجتهاد   ن عب عصر الشيخ دمحم ب

اء الحديث  حياة و كان يمن علم ذلك  ف رعصره و ك دعون  األمي انوا ي الصنعانى و ك

  ظالل هذا الخير . فيهذا العصر و نحن ال نزال نتفيأ  فيفتح باب االجتهاد  إلى

يالمجامع الفقهية يتكئون على دعوة الشيخ علماء  أنو من المعلوم  رك التعصب و  ف ت

  من النصوص. األحكامانتقاء 

ه " اقول رض عنهم نة   "يع اب و الس ن الكت وفاى ع ن مت ه م ى الفق دة  نيتلق ة جام فقهي

  يتعصب لها و يعظمها كأنها كتاب هللا .

  الباطل. أهلتوكيدات من  " ال شك فيه "

السنة لفهموا قضية التوحيد بيسر و سهولة دون الحاجة  الكتاب و إلىلو رجع الناس  -

  فرقة و التفرق.لقضية ا لسنة لنبذواو ا الناس للقرانلو رجع  الكالمعلم  إلى

                                                 
 ) سنن النسائى٥٣٨١( صحيح )  حدديث رقم (  ١
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و يتهم  إليهكانت توجه  التيمن الكلمات  ألنها زنديقو  مجنونالشيخ هنا ذكر لفظة  - 

  أهل زمانه. فيهو و كل من كان من أهل السنة و الجماعة  بتا

دَِّكٍر} ( قوله تعالى ْكِر فََهْل ِمن مُّ م ٢٢:القمر {َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذِّ ذه  في) الحك ةه  اآلي

ىالقران و أحاديث السنة  آياتيعم كل مؤمن و مؤمنة فال تحتاج كل  د  إل يال إالمجته  ف

  .األمورضيق أ

ه هللافيه  )هللا و بحمده  نسبحا(  الى تنزي دين  تع وا ال ذين حرف ال المجرمين ال عن أفع

ار بن عياض عن الحديث فيمما يفعله المبتدعة كما جاء   هللا رسول أن المجاشعي حم

وم ذات قال وسلم عليه هللا صلى ه في ي ي إن أال خطبت ي رب م أن أمرن ا أعلمك تم م  جهل

ه مال كل هذا يومي علمني مما دا نحلت ي حالل عب ادي خلقت وإن اء عب م حنف ه كله  وإن

ا عليهم وحرمت دينهم عن فاجتالتهم الشياطين أتتهم م أحللت م رتهم له  يشركوا أن وأم

  . ١)سلطانا بت أنزل لم ما بي

اء  لم  الشبهة الملعونة :  ينفرد الشيخ رحمه هللا تعالى بهذه اللفظة و لكن كثير من علم

ى  أويوجد فيها تهديدا  التيأحلك المواقف  في بتاالمسلمين يعبروا  و  اإلسالمقضاءا عل

ذه و  كتابه درء تعارض العقل و النقل فينونيته و ابن تيمية  فيابن القيم  بتقد عبر  ه

  من رحمة هللا . أيضاودة من رحمة هللا و من حملها مطرود شبهة مطرلا

    شتى:هذه الشبهة الرد عليه من وجوه 

يأمور دينهم على طاعة هللا و رسوله كما  فيبقيام الناس  األمر .١ الى  ف ه تع {َوِإن قول

وَن ِإالَّ ا َِّبعُ ِبيِل اہلّلِ ِإن يَت ن َس لُّوَك َع ي األَْرِض يُِض ن ِف َر َم ْع أَْكثَ ْم ِإالَّ تُِط نَّ َوِإْن هُ لظَّ

 ) ١١٦:يَْخُرُصوَن} (األنعام

ه :  رأم  .٢ دبر كتاب ا بت الى لن ذَكََّر هللا تع ِه َوِليَتَ دَّبَُّروا آيَاِت يَ اَرٌك لِّ َك ُمبَ اهُ ِإلَْي اٌب أَنَزْلنَ {ِكتَ

اِب} (ص وا اْألَْلبَ ل )  ٢٩: أُْولُ ال يعق ة و أل أنف اب للبرك ذا الكت زل ه الى أن ل هللا تع ج

ُ  إنماالحفظ فقط و لكن  ر يكون نزل للتدبر و التدبر أ دبره غي الم ت لكل واحد بحسبه فالع

  . العامي

ن  عود:اب معك  أن (مس ا س وا فأعره ذين أمن ا ال ول هللا يأيه معت ق ن ف )س ود م المقص

  الكتاب هو أخذ الهدى 

                                                 
 )  مشكاة المصابيح٥٣٧١( صحيح ) حديث رقم (  ١
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تأمر هللا تعالى باالعتصام بهذا الكتاب و التمسك  -٢ الى و ب ه تع ه قول ُمواْ {َوامن ْعتَِص

ْيَن قُ  أَلََّف بَ دَاء فَ تُْم أَْع ْيكُْم ِإْذ كُن ةَ اہلّلِ َعلَ ُرواْ ِنْعَم واْ َواْذكُ قُ ا َوالَ تَفَرَّ ِل اہلّلِ َجِميعً وِبكُْم ِبَحْب لُ

ا َك ْنَه ذَكُم ّمِ َن النَّاِر فَأَنقَ ْم فَأَْصبَْحتُم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا َوكُنتُْم َعلََى َشفَا ُحْفَرةٍ ّمِ يُِّن اہلّلُ لَكُ ذَِلَك يُبَ

ل هللاجعل  ) ١٠٣: آيَاِتِه لَعَلَّكُْم تَْهتَدُوَن } (آل عمران ران  في حب وال هو الق أصح األق

دا تضلوا فلن بت اعتصمتم إن ما فيكم تركت قد إنيحديث ال فيالسنة و كما و اب أب  كت

  . الحاكم رواه  الحديث١) نبيه وسنة هللا

ذا االعتصام نأمر باالعتصافهل ُ   ى ه م م ويكون هناك أجراً عل ونأخذ  بتال نعتصم ث

  العلم من غيرهم.

ا "  بالطاعة األمر الصريح -٣ ِه َم ا َعلَْي سُوَل فَإِن تََولَّوا فَإِنََّم َ َوأَِطيعُوا الرَّ {قُْل أَِطيعُوا اہللَّ

ْلتُْم َوِإن تُِطيعُوهُ تَْهتَدُوا } (ال ا ُحّمِ َل َوَعلَْيكُم مَّ    )٥٤: نــورُحّمِ

وال من  داألمور عنهذه فأين إتباع  يقولون بعدم األخذ من القران والسنة واألخذ من أق

ن أذهاننا في األصولأن نستعرض هذه علينا يجب لذا  الناس. ران وس رأ الق جد ونحن نق

  كل أصل له مئات اآليات القرائنيه فيه .

و ر حق وه ا ألم ير فيه ات وأراد أن يش تم المؤلف باآلي داعين أ خ ا  ال نة مهم ى الس إل

  ٢الدعوى فإن توفيق المدعوين هو من عند هللا. فياجتهد 

قاوته  بت يقول : هذا العلم إنما ينفع هللا أن أراداى  من أراد هدايته و أما من أراد هللا ش

  . بتفال تشغل نفسك 

الى أية ال تع َرآهُ َحَسالعالم كما ق ِه فَ وُء َعَمِل هُ سُ َن لَ اء {أَفََمن ُزيِّ ن يََش لُّ َم َ يُِض إِنَّ اہللَّ نًا فَ

اطر نَعُوَن} (ف ا يَْص يٌم ِبَم َ َعِل ) ٨:َويَْهِدي َمن يََشاء فََال تَْذَهْب نَْفسَُك َعلَْيِهْم َحَسَراٍت ِإنَّ اہللَّ

رد هللا دايتهم فل فان لم ي ة  ن ه دركهم الهداي ه و ت م يخاطب هللا الرسول صلى هللا علي ث

اس و من أرد الضالل فال تشتغل  توصيلن و االبي إال ما عليك سلم فيقول له الهدى للن

  .٣و لكن اشتغل بمن أراد الهدى بت

                                                 
 ) صحيح الترغيب و الترهيب٤٠(صحيح) حديث رقم (   ١
ان و هى فى حق  قلت : و كما هو معلوم فان الهداية نوعان  ٢ : هداية توفيق بيد هللا تعالى و هداية ارشاد و بي

 االنبياء و من تبعهم من أهل العلم
الى  ٣ ه تع اه قول ي معن يَن وف يِّ اَب َواألُّمِ واْ اْلِكتَ ُ ِذيَن أُْوت لَّ ل لِّ بَعَِن َوقُ َّ ِن ات ِ َوَم َي ہلِلّ لَْمُت َوْجِه ْل أَْس وَك فَقُ آجُّ إْن َح {فَ

إِن تََولَّْواْ فَإِنََّما َعلَْيَك اْلبَالَغُ َواہلّلُ بَِصيٌر بِاْلِعبَاِد} ( أَأَْسلَْمتُمْ    )٢٠:ل عمرانأفَإِْن أَْسلَُمواْ فَقَِد اْهتَدَواْ وَّ
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يهم من  حق القول :  وا عل اتسبق القضاء على أكثر من تخاطبهم يا دمحم فمهما تتل  اآلي

ه  يو الحجج للبراهين لن تؤمنوا و يكفى مثاال قصة وفاة أبى طالب لما عرض علي  النب

  د احتضاره.عن اإلسالم

ـس قوله تعالى وَن} (يـ ْقَمُح ه ) ٨: {ِإنَّا َجعَْلنَا ِفي أَْعنَاِقِهْم أَْغالَالً فَِهَي ِإلَى األَْذقَاِن فَُهم مُّ في

الى  ذيتصوير للذين ال يقبلون هدى هللا تع تجاء  ال ه  من الهدى الرسول ب هللا  أنففي

ه و المقمع هو كرمهم كحال من قيدت يحتى ال  اإليمانتعالى قبضهم عن  ه مع عنق يدي

ه ال  فيالرافع الرأس شأنهم  الى ان ديهذا شأن كل من كبل و صفد بأمر هللا تع م  يهت فه

  رؤوسهم مرتفعة فال يبصرون الحق.

  {َوَجعَْلنَا ِمن بَْيِن أَْيِديِهْم َسدًّا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا فَأَْغَشْينَاهُْم فَُهْم الَ يُْبِصُروَن} قوله تعالى 

ديهم  حتى ال يهتدون فاهلل تعالى و إغوائهم إضاللهمالزيادة )  ٩:( يــس ين أي جعل من ب

ور و إال تتصور أعال سدا عن الحق فال يبصرون و  إنهمينهم الهدى و الن يبصرون   ف

  .األشياء

واء  يهم:س ان  عل ذا بي ره وني األم دريو  الك يهم القضاء الق بق عل ه س رو ، ألن  األم

  بما أوجب هللا عليهم. إنذارهمبدعوتهم و  األمرهو  الشرعي

ا هو للعظة و  الشرعية األحكام إثباتعلى  بتال يستدل  الكوني األمرو  ارإنم و  اإلخب

  .الشرعي األمرتبنى على  إنماالشرعية  األحكام

  و سبق عليه القضاء بأنه من أهل الجنة . لإلسالمالنذارة إنما تنفع من وفقه هللا تعالى 

  هم الذين يستفيدون من دعوة الرسل.هذا  كريم:أجر  

اء و   اب القض در:ب ان الق م  اإلنس ن أه أنال يعل ان م ار و  لك ل الن ن أه ة أم م الجن

  لطريق الخير. بالسعيمطالب  اإلنسان

  ١لمذاهب الفقهية على اكلمة عن المتون الفقهية الموضوعة 

ون ال العلم قبل كبا المبتدئين صغارم يقيدت لتعل إنماهذه المتون  ذه المت أتيره و ه ا ي  بت

  السنة.المؤلفون من الكتاب و 

مسائل  حتى يعلم الكل باب حديث يبنى عليه كثير من  فيالعمدة و جعل  ألفابن قدامة 

يخ البه ل الش ذا فع ه و هك ائل علي اء المس دليل و بن ة ال غير كيفي ن ليالص و م ى و ه

د معرفة الدليل  فيالمعاصرين فقد وضح حاشية السلسبيل  تقنع. وق ى زاد المس ورد أعل

                                                 
 و انظر رسالة " رفع المالم عن االئمة االعالم " لشيخ االسالم فهى مفيدة جدا.  ١
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ذ ة من ه اب و السنة و  الكل جمل ل من الكت تن دلي اعالم اب  اإلجم ه كت اس و مثل و القي

ةففيه من  الفقهيالملخص  نالفوزاالشيخ صالح  ئن  األدل ا يطم تالشرعية م الطالب  ب

  .متونلافهذا هو مقصود العلماء من وضع  ، بأن الحكم المذكور قد قام على دليل

ذا  لمتبعينشأ الجهل زين الشيطان  الم و لكن ذافيرها و ه ا بح ون أال يخرجوا عنه المت

نة ى الس ة عل ل و جناي ه  ب تن نفس ف الم ى مؤل معل ك  ألنه دوا ذل م يري ال  أنأرادو  إنم

  .فيها  الرأييذكروا المسألة و 

  

  و الناس لهم مع المتون ثالث أحوال: 

تند  أولم يصح  نأمن عظم المتون بحيث ال يخرج عنها حتى و  -١ ل  أويعرف مس دلي

  لهذا الحكم

  من أعتبر هذه المتون ضالل و منافية للسلف  -٢

اتيح للمسائل إنماالمتون  أنو هم الوسط الذين علموا  -٣ م لتكون كمف  وضعها أهل العل

الم ليشرح ل ى ع ا عل ه أن يقرئه ألة ، و  هو علي ل مس ل ك يخ تحرى  أندلي راعى الش

  .الصواب فهذا أفضل 

  : التاليوضع ابن قدامة كتبه الفقهية على النحو و قد 

  المسالة  فيالراجح  الرأيالعمدة ووضع فيه  -١

 و ذكر فيه الروايتين عن أحمد  المقنع -٢

 ودالئلهم و الرد عليهم نروايتيو ذكر فيه أكثر من  الكافي -٣

 .األدلةو الترجيح فيها و  اآلراء المغنى: -٤

وراء باألمةترجع  التي األمور التعصب للمذاهب من أنو من المعلوم  اك  لل ة و هن كلم

ولهم " اى  ةقاسية جدا للمتعصبين للمذاهب ق ه  أي ا علي اب تخالف م  األصحابمن الكت

   مؤولة أو منسوخة. فهي

الىقوله  فيتفسيره أحد  إلىهللا تعالى دليل التنازع بما ال يحتاج  و قد شرح ا  تع ا أَيَُّه {يَ

واْ أَِطيعُ ِذيَن آَمنُ ْيٍء الَّ ي َش اَزْعتُْم ِف إِن تَنَ نكُْم فَ ِر ِم ي األَْم وَل َوأُْوِل سُ واْ الرَّ واْ اہلّلَ َوأَِطيعُ

سُوِل ِإن كُنتُْم تُْؤِمنُوَن ِباہلّلِ َواْليَْوِم اآلِخِر }   )٥٩:  (النساء ١فَُردُّوهُ ِإلَى اہلّلِ َوالرَّ

                                                 
لمين في ع القبور) " قال الشوكانى فى رسالة ( شرح الصدور بتحريم رف ١ ين المس ع الخالف ب ه إذا وق فاعلم أن

د اتفق  أن هذا الشيء بدعة أو غير ك، فق ر ذل ر محرم، أو غي روه، أو محرم أو غي بدعة، أو مكروه أو غير مك
ة المسلمون ذ البعث رن الثالث عشر من ة ـ  ـ سلفهم وخلفهم ـ من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا ـ وهو الق الدمحمي
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ال أ لو ق ن حنب د ب ون  :حم اس يعرف ت لن ناد" عجب حته و  اإلس ول و ص ذهبون لق ي

  ".الثوري

ه  برأيجاء  أنو لكن طالب العلم   امليس له في د   إم ى ضالله و يكون ق ان عل ذا بي فه

دَى  {و يصح فيه قوله تعالى  اإلجماعخرق  هُ اْلُه سُوَل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَ َوَمن يَُشاِقِق الرَّ

ِه َما تَ  َِّبْع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نَُولِّ   )١١٥:َولَّى َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًرا} (النساءَويَت

من استطاع  ويرا بهذه الدرجة يكون جد أنفالبد  األقواليرجح بين  أنأرد الطالب  أن 

  حقه. فييعرف الحق بنفسه فالتقليد ممنوع  أن

  : أنواعالمسائل الفقهية على ثالث  

  خالف فهو ضال  أنفيها و يخالف  أن ألحدفال يجوز  مسائل مجمع عليها -١

دد أدلتها مفاهيم في التيالمسائل  هيو  اجتهادية:مسائل  -٢ الم من  ةمتع يفهم كل ع ف

 فيه غير صحيح  اإلنكار أنو الحق  األخرالعالم  يخالفربما الدليل ما 

 أوو هو ما فيه خالف بين الضعيف لبنائه على حديث ضعيف  الخالفية :المسائل  -٣

ب  د فيج م فاس عتت إالفه ن  ب احواكم ا  أب ن فيه ا و لك عيف فيه ول الض ر الق ا فينك الرب

 التناصح و بيان الدليل .

 

  الستة األصولوبهذا یكون قد تم شرح 

 والحمد هلل رب العالمین 

 

                                                                                                                                                                  
الرد إلى كتاب هللا سبحانه وسنة  مة المجتهدين هوئجب عند االختالف في أي أمر من أمور الدين بين األأن الوا

ى هللا  رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. الناطق بذلك الكتاب رد إل ى ال ى هللا والرسول) ومعن ردوه إل ازعتم في شيء ف إن تن العزيز (ف
هالرد إلى كتابه، ومعنى الرد إلى رسوله ملسو هيلع هللا ىلص سبحانه د وفات ع  . الرد إلى سنة بع ين جمي ه ب ا ال خالف في ذا مم وه
  " انتهى كالمه رحمه تعالىالمسلمين


