
 

  



 5  ملخص األصول الستة 

± 

الحَعاملي  رب  هلل  َمد  سيد و   صََلتُهو   اْلح ُُمَمَّد  َأْجحَِعَي  خلقه  خري  على  َسََلُمه 
 َأصحَحابه أَعحََلم اْلحدىو   َعلى آلهو   قائد الغر احملجليو   ِإَمام الحُمتَِّقيَ و   َخامت النَِّبييو   الحُمرحسلي

سََلًما دائمي متصلي ِإََل يَ وحم ْجع  و   الصَّاِْلي َصََلةَعلى َسائِر عباد هللا  و   أئمة الّدينو 
َوَّلي  بعد:  و  اآلخرينو  اْلح

  ¬     الوهاب النجدي  لإلمام ُممد بن عبدة  فهذا ملخص شرح اْلصول الستوبعد،  
 . ¬    مستفاد من شروح أهل العلم السيما شرح الشيخ الدكتور عبد السَلم بن برجس

 موضوع هذه الرسالة:  أوالً:

 . املنهجو  العقيدةو  هذه الرسالة مشلت التوحيد

 ؟ ملاذا خص املصنف هذه األصول الستة مع أن أصول الدين أكثر :اثنيا

كما      هذا اْلسلوب من هدي النيب، و طهاضبو   ليتمكن طالب العلم من حفظها  :ج
 .( مع أن عَلمات املنافقي أكثر..)آية املنافق ثَلث املتفق عليه ديث اْليف 

 .غريههو: اْلساس الذي يتفرع عنه أصل، و ْجع  )األصول(اثلثا:  

 اإلسالمية:منزلة هذه األصول من الشريعة  :رابعا
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 .صفها املصنف أبهنا عظيمةو  

يف شرحه النفيس ْلذه    –  ¬  وقال عنها الشيخ الدكتور عبد السَلم بن برجس •
وهذا منت صغري يف حجمه لكنه كبري فيما حواه من علم بعقيدة أهل ":  -اْلصول  

فهو منت ينبغي أن ينشأ عليه  الناس،  مَلمسته لواقع  و   اجلماعة أبسلوبه السهلو   السنة
 "سبب للنجاة من الفنتو   إذ معرفته سبب لسعادة الدارينواجلماعة،    أجيال أهل السنة

 . ç-إ
 . قواعدهو  وقد اشتملت هذه الرسالة على أصول الدين •
 .حقوق عبادهو  واشتملت على حقوق هللا •
 .  .اآلخرةو  وهبا تنتظم مصاحل الدنيا •

أكرب اآلايت الدالة على قدرة امللك و   من أعجب العجاب،)  :¬    املصنفقال  
اضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون، مث بعد  و   الغالب ستة أصول بينها هللا تعاىل بيانً 

 . (عقالء بين آدم إال أقل القليلو  هذا غلط فيها كثري من أذكياء العامل

 . )من أعجب العجاب( :قوله

 . انفعال نفسي عند حصول شيء مستغرب خارج عن العادةهو  :الَعَجب  

 . هو شدة العجب :)الع جاب(و 

 ( )وأكرب اآلايت الدالة على قدرة امللك الغالب قوله
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 : هي قسمان، و آايت هللا ()اآلايتبـاملراد 

 . هي املخلوقات كونية، و آايت   -2هي القرءان شرعية، و آايت -1 

 . اسم من أمساء هللا دال على صفة امللك الشاملة لكل شيء :امللك

ابب اإلخبار أوسع و   به املصنف عن هللا  أخرب  لكنهللا، و فليس من أمساء  ،  ()الغالبوأما  
 .معناه القاهر لكل ما سواهو  ،فإهنا توقيفيةاْلمساء، من ابب 

 . الظانون(اضحاً للعوام فوق ما يظن  و  )ستة أصول بينها هللا تعاىل بيانً  :قوله

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}  : على هذا قوله تعاَل  مما يدل

 مئ خئ}  :قال سبحانهو   ،[89]سورة النحل:  {يئ ىئ نئ مئ

َوَلَقدح َيسَّرحََن }  :قال تعاَلو،  [2]سورة يوسف:  {مب خب حب جب هئ
ِر فَ َهلح ِمنح ُمدَِّكر    . [17]القمر: { الحُقرحآَن لِلذِّكح

 . )فوق ما يظن الظانون،( :قوله

لو   بيانيعين  أمت  أنه  فيه  ُيظن  بياَن  هنالك  أن  فوقه   ؛أوضحهو   فرض  البيان    لكان هذا 
 . أوضح منهو 

 ل( عقالء بين آدم إال أقل القليو   مث بعد هذا غلط فيها كثري من أذكياء العامل) :قوله
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 : نستفيد من هذه اجلملة عدة فوائد منها

هو التقوى هلل ابلزكاء، و ليس بنافع حىت يقرتن  حبجة، و أن الذكاء ليس   -1
 .تعاَل

 .االستكبار عن اْلقو  الغرورو  أن الذكاء يف الغالب يؤدي إَل الُعجحب  -2

 . إال فسيضرههللا، و ليستخدمه يف طاعة  و   أن من أعطي ذكاًء فليحمد هللا  -3

املفاسد من  و   نستفيد أنه يستحيل أن يستقل عقل اإلنسان مبعرفة املصاحل -4
فَمثَ ُل احتياج العقل إَل الشرع كمثل احتياج البصر إَل ضوء  ؛  شريعةدون ال

 .خارجي كضوء النهار

تعاَل:   -5 قال  القليل  هم  الغالب  يف  اْلق  أهل   جك مق حق}أن 

 مخ جخ مح جح مج}  :قال سبحانهو   ،[13]سورة سبأ:  {خك حك

 .[116]سورة اْلنعام: {حصخص مس خس حس جس

 .أهله هم القليللو كان ابْلق، و إمنا ابلكثرة، و فالعربة ليست  •
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 :األصـــل األول

،  حده ال شريك لهو   األصـــل األول إخالص الدين هلل تعاىل)  :¬     قال املصنف 
جوه و  كون أكثر القرآن يف بيان هذا األصل منو  وبيان ضده الذي هو الشرك ابهلل،

الشيطان  شىت بكالم يفهمه أبلد العامة، مث ملا صار على أكثر األمة ما صار أظهر هلم  
أظهر هلم الشرك ابهلل يف  و   التقصري يف حقوقهم،و   اإلخالص يف صورة تنقص الصاحلني

 . (أتباعهمو  صورة حمبة الصاحلني

 ؟ ما مضمون هذا األصل س:

اْلصول  :ج أصل  هو  الذي  التوحيد  بيان  الواجبات و   يتضمن  اِْلكمو   ،أوجب   أعظم 
 . أنزلت الكتبو  ،أرسلت الرسلو  ،الغاايت الذي من أجله خلقت اخلليقةو  املصاحلو 

للتوحيد مناقض  الذي هو  الشرك  لألعمالو   ، وبيان  للخسرانو   ،ُمبط   اْلَلكو   موجب 
 . ال يتم إال برتكهو   الذي ال يصح التوحيدو  ،اْلرمانو 

 ما معىن )اإلخالص(؟ س:
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أبن   .تصفية العمل من كل شوب   :يف الشرعو   ،التنقيةو   التصفية  : يف اللغةاإلخَلص:    :ج
  ( 1).ال يراد ابلعمل إال هللا

 .كون أكثر القرءان يف بيان هذا األصل(و  ):قوله

ما  و   إما بيان فضلهومكمَلته، و   بلوازمهو   أمٌر بهو   إما بيان لهْلنه،  القرءان كله يف التوحيد  
 . اْلخرةو  يكرم هللا أهله يف الدنيا

بيان عقوبة هللا و   طرقهو   سائلهو   هنٌي عنو   هو الشركوُمبطه، و   عدوهو   وإما هني عن ضده
  ( 2) اآلخرة.و  على أهله يف الدنيا

 . جوه شىت بكالم يفهمه أبلد العامة(و  )منقوله 

 :اْلوجه اليت بي هللا هبا هذا اْلصل كثرية منها 

 :حده ال شريك لهو  األمر الصريح بعبودية هللا -1

غري و  [36]سورة النساء:  {مننن زن رن مم ام يل}  :كقوله تعاَل
 .ذلك من اآلايت الكثرية البينة الواضحة ْلبلد العوام

 
 [.92/ 2انظر ]مدارج السالكي (  1) 
 [.418/  3( انظر ]مدارج السالكي  2) 
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 حت جت هب} :كقوله تعاَل  :النهي الصريح عن الشرك ابهلل سبحانه مجلة -2

]سورة  {   مخجس جخ مح جح حجمج مث هت مت خت

 [.151اْلنعام:

 .غريها كثريو 

تعاَل  :وتفصيالً   يت  ىت نت مت زت  رت يب ىب نب}  :كقوله 

   [165]سورة البقرة: { يفىق ىف  يث ىث نث زثمث رث

 [18]سورة اجلن: {يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ} :قولهو 

  ( 1) (أو أشرككفر، فقد  هللا، من حلف بغري ) -قوله و 

  ( 2)(لعن هللا من ذبح لغري هللا) -قوله و 

 
 (2561عن ابن عمر صحيح. انظر اإلرواء )  يحسنه الرتمذ   ( 1) 
 ( رواه مسلم2) 
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  - قولهو  ( 1) (ُممد  )من أتى كاهناً، فصدَّقه مبا يقول؛ فقد كفر مبا أنزل على  -قوله  و 
من  )  -قوله  و   .  ( 2) (فإمنا هلك من كان قبلكم ابلغلو يف الدينالدين،  الغلو يف  و   إايكم)

 .   ( 3) (فقد أشركمتيمة، علق 

 املسلمي خيالفهاالنصوص فمن املؤسف أن جتد بعض  و   مث بعد هذا البيان يف اْلدلة •
 . يعمل مبا يناقضهاو 

 :إثبات اختصاصه سبحانه ابلربوبية اليت تستلزم األلوهية -3

 ني مي زي  ري  ٰى ين ىن نن من}  : كما يف قوله تعاَل

 . [21]سورة البقرة: {جئ يي  ىي

 :إثبات إفراد هللا ابأللوهية -4

 .[19]سورة ُممد: {هي مي خي حي جي ٰه} :كقوله تعاَل

 خياطب العباد بقدر ما يعقلون: ضرب األمثال اليت تدل أن هللا  -5

 
 [338713( ]الصحيحة  1) 
 [1283الصحيحة  ] (  2) 
 [492( ]الصحيحة  3) 
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 يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل} :كقوله تعاَل

 ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن

 ىئ نئ زئمئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي

 . [74، 73]اْلج:  { .[74-73{ ]سورة اْلج:زب رب يئ

 .هالك املشركنيو  القصص الكثرية يف بيان جناة املوحدين -6

 

أظهر هلم الشيطان اإلخالص يف صورة مث ملا صار على أكثر األمة ما صار  )قوله  
 أظهر هلم الشرك ابهلل يف صورة حمبة الصاحلنيو   التقصري يف حقوقهم، و   تنقص الصاحلني

 (. ات ِّباعهمو 

 ،تباعد العهد عن خري قرون اْلمةو   ،ملا صار على اْلمة ما صار من دخول اْلعاجم
الدنياو  على  شهواهتا و   اإلقبال  يف  ابلكافرينو   ،ملذاهتاو   االهنماك  يف  و   ،التشبه  الغلو 

غري ذلك و   املنامات الشيطانية اليت يظنون أهنا رمحانيةو   االسرتسال يف الرؤىو   ،الصاْلي
 . اخلفيةو  من اْلسباب الظاهرة

 ؟من هو الصاحلس: 
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  ( 1) .حق عبادهو  هو من أدى حق هللا :ج

 ؟ما منزلة )الصاحل( يف الشريعة س: 

 رب  يئ}الشهداء كما قال هللا تعاَلو   الصديقيو   النبييمقام الصاْلي بعد مقام    :ج

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

 مك  اكلك ىقيق  يف ىف  يث ىث نث زثمث رث

 .[70-69]سورة النساء: {مل يك  ىك

 ؟ كيف يكون التعامل مع الصاحلنيس:  

فإن الشريعة قد أعطت كل ذي حق حقه  ،  فق ما جاء يف الشريعة اإلسَلميةو يكون    :ج
 . ال جفاءو  اإلجَلل من دون غلوو   اماالحرت و  اْلبفأعطت الصاْلي حقهم من 

 ؟ما هو أول سبب النـتشار الشرك ابهللس: 

   كما يف حديث ابن عباس عند البخاري،  هو الغلو يف الصاْلي برفعهم فوق منزلتهم :ج
 .سيأيت بسط هذا يف كتاب التوحيد إن شاء هللاو  ¬

 
 (.4527( شرح النووي على صحيح مسلم) 1) 
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 ينتقصون الصاحلني؟ كيف الرد على من زعم أن أهل التوحيد س:  

يستفيدون  و   يبجلوهنمو   حيرتموهنمو   أهل التوحيد هم الذين حيبون الصاْلي  :يقال  :أوالً   :ج
 .ُماسن اْلعمال اليت أتت هبا الشريعةو  يقتدون هبم يف مكارم اْلخَلقو  من علمهم

منزلتهم  :اثنياً  فوق  برفعهم  الصاْلي  انتقصوا  الذين  هم  الصاْلي  الغَلة يف  نسبة  و   إن 
 .اخلرافة إليهمو  الشرك

إن الغلو يف الصاحي يُ َعد تنقصاً لرب العاملي حيث ُسوَي املخلوق الضعيف الفقري    :اثلثاً 
 .´ جه ابخلالق القوي الغين اْلميدو  العاجز من كل

 ؟ تزيني الغلو يف الصاحلنيسائل الشيطان يف و   س: من

 : منهاكثرية، و الطرق الشيطانية يف تزيي الشرك ابلغلو يف الصاْلي   :ج

 . التشبث جباههمو رفعهم فوق منزلتهم  -1

 . آاثرهمو التربك بذواهتم   -2

 . االستشفاع هبمو  ،دعاء هللا هبمو ، التوسل هبم -3

 .املنامات الشيطانيةو  ال رؤى -4
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حنو ذلك و   املكاشفات و   الشعوذة ابسم الكرامات و   إظهار بعض أعمال الدجل -5
 .من خوارق العادات الشيطانية

 صـــــل الثــانــي: األ

   :¬  قال املصنف 

هنى عن التفرق فيه، فبني هللا و   األصل الثاين: أمر هللا ابالجتماع يف الدين،)
  اختلفوا قبلنا فهلكوا،و   هنان أن نكون كالذين تفرقواو   هذا بيانً شافياً تفهمه العوام،

ضوحاً  و   يزيدهو   هناهم عن التفرق فيه،و   ذكر أنه أمر املسلمني ابالجتماع يف الدين و 
ردت به السنة من العجب العجاب يف ذلك، مث صار األمر إىل أن االفرتاق يف  و   ما

صار األمر ابالجتماع يف الدين ال و  الفقه يف الدين،و   فروعه هو العلمو   أصول الدين 
 . (أو جمنونزنديق، يقوله إال 

 ؟ما مناسبة هذا األصل للذي قبلهس: 

 .أن من عَلمات حتقيق التوحيد االجتماع يف الدين :ج

 . انتشار الشركو  وأن التفرق سبب عَلمة ضعف التوحيد
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تعاَل هللا  يقول   جك  مق حق مف خف حف  جف مغ}  :ولذلك 

 خم  حم هلجم مل  خل حل  جل مك لك خك حك 

 .[32-31]سورة الروم: {خن حن ممجن

 ؟ذا األصل العظيمçما خالصة س: 

 . االختَلفو   نبذ التفرقو  االئتَلفو  جوب االجتماعو  :ج

 ؟جوب االجتماع يف الدينو  ما هي األدلة علىس: 

 جوه متنوعة نذكر بعضاً منها ابختصار:و  منجداً، و اْلدلة كثرية  :ج

 ِّ  ُّ}  :كما يف قوله تعاَلاألمر الصريح ابالجتماع يف الدين   -1

 .[103]سورة آل عمران: {مئنئ زئ رئ ّٰ

 جئ يي}  :كما يف قوله سبحانهاالختالف:  و   النهي الصريح عن التفرق -2

 خت  حت جت  مبهب خب  حب جب  هئ مئ خئ حئ

   .[105]سورة آل عمران: {هت مت
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التفرق -3 قو االختالفو   بيان عواقب  ما يف  تعاَل:   ٌّ  ٰى ٰر  ٰذ}  :له 

 ىئ  نئ مئ  زئ  رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ  ٍّ

 يت  ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ

 [. 253]سورة البقرة: {يث ىث نث مث  زث رث

 االختالف:و  ومن عواقب التفرق

 . البغضاءو  الشحناءو  اْلسد -أ

 . االفرتاءو  الكذب   -ب 

 . القول على هللا بغري علم -ت 

 . التبديل لكَلم هللاو  التحريف -ث 

 . البغيو  التعدي -ج

 جخ}  :تعاَل  املسلمني كما يف قولهالرتاحم بني  و   التعاونو   األمر ابلتآخي -4

{  خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ

   [10]سورة اْلجرات:
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 جك  مق  حق مف حفخف جف مغ جغ}  :¸  قولهو 

 .[2]سورة املائدة: {حكخك

 .ردت به السنة من العجب العجاب يف ذلك"و   ضوحاً ماو   "ويزيدهقوله: 

أول أتسيس  يتمثل هذا يف ابتداء رسول هللا ن ابملؤاخاة بي املسلمي بصور متعددة يف  
»الحُمؤحِمُن    :-من ذلك حديث َأِب ُموَسى، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  ، و الدولة اإلسَلمية

َياِن َيُشدُّ بَ عحُضُه بَ عحًضا«  .متفق عليه  لِلحُمؤحِمِن َكالحبُ ن ح

هللِا   َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َبِشري ،  بحِن  الن ُّعحَماِن  تَ َوادِِّهمح،   :-وحديث  يف  الحُمؤحِمِنَي    »َمَثُل 
ِهمح،و  َسِد اِبلسََّهرِ و   تَ رَامحُِ َتَكى ِمنحُه ُعضحٌو َتَداَعى لَُه َسائُِر اجلَح َسِد ِإَذا اشح   تَ َعاطُِفِهمح َمَثُل اجلَح
ُمَّى« رواه مسلمو   .اْلح

اْلمر ابْلسباب اليت تقوي و   اْلحاديث اليت فيها بيان حقوق املسلم على أخيه  ومن ذلك 
 . االجتماع يف الدينو  احملبةو  روابط اْلخوة

الظنو   اْلداايو   العطاايو   الزايرةو   كالسَلم الغيظو   التحملو   الصربو   حسن    العفو و   كظم 
 .غري ذلك من الروابط اإلميانيةو  إصَلح ذات البيو  التسامحو 

 .حنوهاو  العيدو  اجلماعةو   ولذلك جعل من شعائر الدين صَلة اجلمعة

 .يوهنه مما خيالف ما سبقو  وابملقابل النهي عن كل ما يضعف االجتماع يف الدين
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 ؟حكمة هللا يف إجياد االختالف

 خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل}  :ï  قال هللا

 ٰذ يي ميىي خي حي جي ىهيه مه ينجه ىن من

 .[119-118]سورة هود: { ٌّ ٰى ٰر

يعلم  و   التفرق لكي يبتلي العبادو   فبي هللا تعلى أن حكمته البالغة اقتضت إجياد االختَلف
 . تقواهمو  صربهم

 ؟ التفرقو  ما سبب حصول االختالفس: 

 . إما عدم العمل بهالعلم، و إما عدم سببي، مرد ذلك إَل  :ج

 ؟إىل كم ينقسم اخلالفس: 

 :جائزو  ُمرم :إَل قسمي :ج

  العدوان و   ما كان مؤداي إَل البغيو   تعصبو   ما كان َنشئا عن هوىً   :فهواحملرم،  فأما  
 . {َرِحَم رَبُّكَ ِإالَّ َمنح  اَل يَ زَاُلوَن ُُمحَتِلِفيَ و } :هو املراد بقوله تعاَل، و ترك اْلقو 

 حم  جم  هل  مل  خل  حل مكجل لك خك  حك  جك مق}قوله  و 

  [176]سورة البقرة: {جن مم خم
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واحدة،    سبعي فرقة كلها يف النار إالو   وإن أميت ستفرتق على اثنتي»..،    - وقوله  
  ( 1) .هي: اجلماعة«و 

عدوان،  ال  و   ال يؤدي إَل عداوةو   إرادة اْلقو   ما كان َنشئا عن اجتهاد  :فهواجلائز،  وأما  
 .اْلول خَلف غري سائغو  هذا يسمى ابخلَلف السائغو 

 ؟التفرقو  ما هو عالج االختالفس:  

 ٰه  مه  جه  هن  من خن حن جن مم  خم حم}  :هو ما ذكره هللا بقوله  :ج

  .[59]سورة النساء: {هب مب هئ  مئ هي خيمي حي جي

  جتاوز حظوظ النفس و   الصربو   التواضعو   التقوىو   اْللمو   االتصاف ابإلنصاف  :ومن العالج
 .غض الطرف عن بعض اْلمورو 

 

 

 

 

 
 [.204( ]عن أنس. الصحيحة 1) 
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 : الثاألصـل الثـ

 : ¬  قال املصنف  

لو كان عبداً  علينا، و الطاعة ملن أتمر  و   االجتماع السمعاألصل الثالث: أن من متام  )
قدراً، مث صار  و   فبني هللا له هذا بيانً شائعاً كافياً بوجوه من أنواع البيان شرعاً ؛  حبشيًّا

 . (هذا األصل ال يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به؟!

 :عالقـة هذا األصـل مبا قبله

ْلذا ْجع النيب  هبا، و الدين إال  و   اْلصلي السابقي ال تقوم مصاحل الدنياهذا اْلصل مع  
-   - بينها يف مواضع عدة منها : 

 مناصحةو   ثَلث خصال ال يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخَلص العمل هلل،)  -   -  قوله
  ( 1).(رائهمو  لزوم اجلماعة، فإن دعوهتم حتيط منو  الة اْلمر،و 

رَُه َلُكمح َثََلاًث َفرَيحَضى َلُكمح  و   »ِإنَّ اَّللََّ يَ رحَضى َلُكمح َثََلاثً   -السابق-حديث أِب هريرة    وكذا َيكح
يًعاو  الَ ُتشحرُِكوا بِِه َشي حًئاو  َأنح تَ عحُبُدوهُ    ( 2)(00الَ تَ َفرَُّقواو  َأنح تَ عحَتِصُموا حِبَبحِل اَّللَِّ ْجَِ

 :األصـل هذاأمهـية 

 
 (.404)   أخرجه أمحد. عن زيد ابن اثبت. الصحيحة (  1) 
رَُكمح،[.2)  ُه هللاُ أَمح  ( رواه مسلم ويف رواية ْلمحد]َوَأنح تُ َناِصُحوا َمنح والَّ
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 :.¬  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ُب َأنح يُ عحَرَف َأنَّ  ِر النَّاِس ِمنح أَعحَظمِ و   َفصحٌل جيَِ اَل  و   اِجَباِت الدِّيِن؛ َبلح اَل ِقَياَم لِلدِّينِ و   اَليََة أَمح
ن حَيا إالَّ هِبَا ِتَماِع ِْلَاَجِة بَ عحِضِهمح إََل بَ عحض  فَِإنَّ َبيِن آَدَم اَل تَِتمُّ َمصحَلَحتُ ُهمح إالَّ    ،لِلدُّ اَل  و   اِباِلجح

ِتَماِع ِمنح رَأحس  َحىتَّ قَاَل النَّيبُّ   ُروا )  --بُدَّ َْلُمح ِعنحَد ااِلجح إَذا َخرََج َثََلثٌَة يف َسَفر  فَ لحيُ َؤمِّ
  ( 1) .(َأَحَدُهمح 

ِتَماِع الحَقِليِل الحَعاِرِض يف السََّفِر تَ نحِبيًها ِبَذِلَك َعَلى   -  - فََأوحَجَب   أَتحِمرَي الحَواِحِد يف ااِلجح
ِتَماعِ   . َسائِِر أَن حَواِع ااِلجح

َر اِبلحَمعحُروفِ  َمح َي َعنح الحُمنحَكرِ و  َوِْلَنَّ اَّللََّ تَ َعاََل َأوحَجَب اْلح  ِإَمارَة .و  وَّةِ اَل يَِتمُّ َذِلَك إالَّ ِبقُ و  الن َّهح
َهادِ و  لِ و   َكَذِلَك َسائُِر َما َأوحَجَبُه ِمنح اجلِح جِّ و   الحَعدح َُمعِ و   ِإقَاَمِة اْلَح َعحَيادِ و   اجلح  َنصحِر الحَمظحُلوِم.و   اْلح

ُُدوِد اَل تَِتمُّ إالَّ ابِ و  َمارَِة؛و   لحُقوَّةِ ِإقَاَمِة اْلح َرحضِ َأنَّ  )ِْلََذا ُرِوَي:  و   اإلحِ  ( 2) (السُّلحطَاَن ِظلُّ اَّللَِّ يف اْلح
َلة  )يُ َقاُل  و  لَي ح ِمنح  َأصحَلُح  َجائِر   إَمام   ِمنح  َسَنًة  ُسلحطَان  و   ِستُّوَن  ِبََل  و (اِحَدة    .  ُ تُ َبيِّ رِبَُة  التَّجح

 . َذِلكَ 

َبل  َأمححَد بحِن  و   كالحُفَضيحل بحِن ِعَياض    -ِْلََذا َكاَن السََّلُف  و   ِِِهَا  و   َحن ح يَ ُقوُلوَن: َلوح َكاَن    -َغريح
 . لََنا َدعحَوٌة ُُمَابٌَة َلَدَعوحََن هِبَا لِلسُّلحطَانِ 

 
 (.1322( َرَواُه أَبُو َداُود ِمنح َحِديِث َأِب َسعِيد  وَأِب ُهرَي حرََة. )الصحيحة  1) 
 [1662( الضعيفة] 2) 
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ََمارَِة ِديًنا: مث قال َاُذ اْلح ؛ فَِإنَّ الت ََّقرُّبَ و  فَالحَواِجُب اّتِّ  . قُ رحبًَة يَ تَ َقرَُّب هِبَا إََل اَّللَِّ

ِبطَاَعِتهِ  ِفيَها  الحُقُراَبِت.طَاَعُة  و   إلَيحِه  أَفحَضِل  النَّاِس و   َرُسولِِه ِمنح  ثَِر  ِفيَها َحاُل َأكح ُسُد  يَ فح َا  ِإمنَّ
  ( 1) اِلبحِتَغاِء الّراَِيَسِة َأوح الحَماِل هِبَا.

  ٪   ْلذا فإن الصحابة: ومن ضرورايت الديناحلياة، و ورايت  نصب الوالة من ضر  
ذكر  و   ، يدفنوه حىت نصبوا خليفة عليهمبل مل،  - مل يبيتوا ليلة بعد موت رسول هللا  

 .عن ابن عباس أنه قال ليلة من إمام خري من أن متطر أربعي صباحا

صل من لو انطفأت إشارة مرورية كم حي  :¬    قال الدكتور عبد السالم ابن برجس
 . أمري على املسلميو  يف بفقد إمامفك !الفوضى املنقطعة النظري

 .(قدراً و  فبني هللا له هذا بيانً شائعاً كافياً بوجوه من أنواع البيان شرعاً ) :قوله

 :هي كالتال وجوه، و  أما البيان الشرعي فمن

 الطاعة لوالة األمر:و  األمر الصريح ابلسمع-1

تعاَل-1   { هلجم مل خل حل جل مك لك  خك حك جك}  :قال 
 .[59]سورة النساء:

 
 [.039/  28( ]ُمموع الفتاوى  1) 
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ُ طَاَعَتُه ِمَن الحُواَلةِ   :¬  النوويقال اإلمام   َمحِر َمنح َأوحَجَب اَّللَّ  قَاَل الحُعَلَماُء الحُمرَاُد أِبُوِل اْلح
َُمرَاِء َهَذا قَ وحُل َْجَاِهرِي السََّلفِ و  رِينَ و   اْلح ََلِف ِمَن الحُمَفسِّ ِِهمح و   الحُفَقَهاءِ و   اخلح   ِقيَل ُهُم الحُعَلَماءُ و   َغريح
َُمرَاءُ ِقيَل و    ( 1) .الحُعَلَماءُ و  اْلح

ُ أَعحَلمُ -الظَّاِهرُ : و بعد ذكر الكَلم عن هذه اآلية  ¬  قال ابن كثري  يََة يف -َواَّللَّ َأنَّ اآلح
َُمرَاءِ  ِر ِمَن اْلح َمح يِع أُوِل اْلح  .الحُعَلَماءِ و  ْجَِ

عُ   -    -حديث َعِن ابحِن ُعَمَر، َعِن النَّيبِّ -2 ِلِم السَّمح الطَّاَعُة  و   أَنَُّه قَاَل: »َعَلى الحَمرحِء الحُمسح
 . اَل طَاَعَة« متفق عليهو  َكرَِه، ِإالَّ َأنح يُ ؤحَمَر مبَعحِصَية ، فَِإنح أُِمَر مبَعحِصَية ، َفََل مَسحعَ و  ِفيَما َأَحبَّ 

 لو جاروا:للوالة، و الطاعة و  األمر ابلسمع-2

فَ َبايَ عحَناُه، َفَكاَن ِفيَما    -    -قال: َدَعاََن َرُسوُل هللِا    ¢  عن عبادة بن الصامت (1
عِ  َنا: »َأنح اَبيَ َعَنا َعَلى السَّمح َرِهَنا،و   الطَّاَعِة يف َمنحَشِطَناو   َأَخَذ َعَلي ح رََِن، و   ُعسحرَنَ و   َمكح   ُيسح

َنا،أَثَ رَة  و  َلُه«و  َعَلي ح َر أَهح َمح قَاَل: »ِإالَّ َأنح تَ َروحا ُكفحرًا بَ َواًحا ِعنحدَُكمح ِمَن   ،َأنح اَل نُ َنازَِع اْلح
 . هللِا ِفيِه بُ رحَهاٌن« متفق عليه

رَائِيَل َتُسوُسُهُم    -    -عن النَّيبِّ    -¢-َعِن أِب هريرة  و  (2 قَاَل: »َكاَنتح بَ ُنو ِإسح
َنحِبَياُء، ُكلََّما َهَلَك َنيبٌّ َخَلَفُه َنيبٌّ، ثُ ُر« و   إِنَُّه اَل َنيبَّ بَ عحِدي،و   اْلح   ، َسَتُكوُن ُخَلَفاُء فَ َتكح

 
 [.223/ 12( ]شرح النووي على مسلم  1) 
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َوَِّل، فَاْلح َوَِّل،  اْلح بِبَ ي حَعِة  »ُفوا  قَاَل:  أَتحُمُرََن؟  َفَما  هللاَ  أَعحطُ و   قَاُلوا:  فَِإنَّ  َحقَُّهمح،  وُهمح 
رَتحَعاُهمح« متفق عليه  . َسائُِلُهمح َعمَّا اسح

ُحَضريح   (3 بحِن  ُأَسيحِد  بَِرُسوِل هللِا    -¢-َعنح  َخََل  َنحَصاِر  اْلح ِمَن  َرُجًَل    -     -َأنَّ 
أَثَ رًَة   بَ عحِدي  َستَ لحَقوحَن  »إِنَُّكمح  فَ َقاَل:  ُفََلًَن؟  تَ عحَملحَت  اسح تَ عحِمُليِن َكَما  َتسح َأاَل  فَ َقاَل: 

َوحِض« متفق عليه   .فَاصحربُوا َحىتَّ تَ لحَقوحِن َعَلى اْلح

الحَيَمانِ  (4 بحُن  ُحَذي حَفُة  قال  م    عن  َمعُ .. »  :نقال:  َِمرِي، ُتِطيُع  و   َتسح ُضِرَب  و   ِلألح ِإنح 
ُرَك،  .َأِطعح« متفق عليهو  ُأِخَذ َماُلَك، فَامسحَعح و  َظهح

  يف هذه اْلحاديث حجة يف ترك اخلروج على أئمة اجلور،   :-¬  -قال ابن بطال  
الفقهاء ُممعون على أن اإلمام املتغّلب طاعته الزمة، ما أقام  و   الطاعة ْلمو   لزوم السمعو 

تسكي  و   ذلك من حقن الدماء  ملا يفأن طاعته خري من اخلروج عليه؛  و   اجلهاد،و   اجلمعات 
  ( 1) .الدِهاء

ُُروُج َعَليحِهمح و   :- ¬  - وقال النووي ِلِميَ و   أَمَّا اخلح َاِع الحُمسح ِإنح َكانُوا و   ِقَتاُْلُمح َفَحرَاٌم ِبِِْجح
َتظَاَهَرِت  و   َفَسَقًة ظَاِلِميَ  َما ذََكرحتُهُ َقدح  ََحاِديُث مبَعحََن  َعزُِل  و   اْلح يَ ن ح أَنَُّه اَل  ُل السُّنَِّة  أَهح َأْجحََع 

  ( 2) السُّلحطَاُن اِبلحِفسحقِ 

 
 [.8/  10  ي ( ]شرح صحيح البخار 1) 
 [.229/  12( ]شرح مسلم  2) 
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 :ليس يف عنقه بيعةاملسلم، و التحذير الشديد من أن ميوت -4

يَ ُقوُل: »َمنح َخَلَع َيًدا ِمنح    -    -مسَِعحُت َرُسوَل هللِا    :قال  ƒ  عن ابن عمر (1
َعٌة، َماَت و   َمنح َماتَ و   طَاَعة ، َلِقَي هللَا يَ وحَم الحِقَياَمِة اَل ُحجََّة لَُه، لَيحَس يف ُعُنِقِه بَ ي ح

 .ِميَتًة َجاِهِليًَّة« رواه مسلم

 :الة أمور املسلمنيو  بيان شؤم اخلروج على -5

 : فرق مجاعة املسلمنيو  األمر بقتال من نزع الوالة -6

 »إِنَُّه َسَتُكوُن َهَناتٌ   يَ ُقوُل:  -     - قَاَل: مسَِعحُت َرُسوَل هللِا    ¢  عن َعرحَفَجَة، .1
ُمَّةِ و  َر َهِذِه اْلح يٌع، فَاضحرِبُوُه اِبلسَّيحِف َكائًِنا  و   َهَناٌت، َفَمنح أَرَاَد َأنح يُ َفّرَِق أَمح ِهَي ْجَِ

يٌع َعَلى َرُجل  و   »َمنح َأََتُكمح يف رواية ملسلم  و   َمنح َكاَن« اِحد ، يُرِيُد َأنح و   أَمحرُُكمح ْجَِ
 .مسلم رواه«  َيُشقَّ َعَصاُكمح، َأوح يُ َفّرَِق َْجَاَعَتُكمح، فَاق حتُ ُلوه

َرُسوُل هللِا   .2 قَاَل  قَاَل:   ، رِيِّ ُدح اخلح َسِعيد   َأِب  ِ،    :-    -َعنح  خِلَِليَفَتيح بُوِيَع  »ِإَذا 
ُهَما« رواه مسلم َخَر ِمن ح  . فَاق حتُ ُلوا اآلح

السنة  :هذا األصــــل معتقد أهل  املتقدمونواجلماعة، و   من أصول  العلماء    ْلذا أدرجه 
العقائد كالربهباريو  يف كتب  تيمية  و   الطحاويو   املتأخرون  ابن  اإلسَلم    - † -شيخ 
 . ملخالفة أهل البدع فيهو  ْلِهيته .غريهمو 
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قد  و   فهو خارجي،املسلمي،  من خرج على إمام من أئمة  و :  ¬    اإلمام الربهباريقال  
  ( 1) ميتته ميتة جاهلية.و  خالف اآلاثر،و  شق عصا املسلمي،

 : ة على الرعيةحقوق الوال

 . قد تقدمت اإلشارة إىل هذااملعروف، و الطاعة يف و  السمع-1

 .دون التشهري بعيوهبمالنصيحة هلم سرا من  -2

قال: »من أراد أن ينصح لذي   -    -عياض بن غنم اْلشعري، أن رسول هللا    عن
إال كان قد فذاك، و لكن أيخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه  و   فَل يبده عَلنية،سلطان،  

  ( 2) أدى الذي عليه«

عليهم،  وأما الدعاء  ،  -وذلك من النصح هلم  ،  -املعافاة  و   الدعاء هلم ابلصالح-3
إذا رأيت الرجل يدعو  : و¬    قال اإلمام الربهباري  :فهو من عالمات أهل البدع

إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان ابلصَلح فاعلم و   على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى،
  ( 3) أنه صاحب سنة إن شاء هللا.

 
 [.58ص:   ( ]شرح السنة 1) 
 .1096( رواه أمحد وصححه اْللباِن يف ظَلل اجلنة:  2) 
 [.113( ]شرح السنة ص:  3) 
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ََكابُِر ِمنح َأصحَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ    ¢  َعنح أََنِس بحِن َماِلك   يَ ن حَهوحنَ َنا َعنح   -    -قاَل َكاَن اْلح
َُمرَاءِ    ( 1) .َسبِّ اْلح

 . قد سبق ذكر اْلدلة على ذلك، وعدم اخلروج عليهم-4

 :األصــل  هلذاالبيــان القــدري 

– حصل  ما  و   ذلك بفشل االنقَلابت ملن أتمل يف التاريخعليه، و اجلانب القدري دل  
الوخيمة  -وحيصل  العواقب  اجلسيمةو   من  اخلاصةو   املفاسد  الكثرية  من  و   الشرور  العامة 

  القلق العام و   انتشار اخلوفو   ترويع اآلمني و   ترميل النساءو   تيتيم اْلطفالو   سفك الدماء
 . تضييع اْلقوقو  النهبو  السلبو  قطع الطريقو  فتح ابب للفوضىو 

 ؟ عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل بهمث صار هذا األصل ال يعرف  :قوله

 . اقع الناس و  يبيو  هذا هو بيت القصيد أن املصنف يربط بي اْلصل الشرعي

  صاروا يتشبهون ابجلاهليي يف التمرد و   يف عهد املؤلف انتشر اجلهل حىت جهل هذا اْلمر
الذي جيَن  لعمري ما  و   التربم عن طاعة أحد يف حد زعمهمو   الطاعة و   اإلابء عن السمع و 

التخلف الطريقة سوى  اليت ال أيذن هللا هباو   االحنطاطو   اجلهلو   من هذه  ال  و   الفوضى 
 .أهل املعروف منهمو  يرضى هبا عقَلء الناس 

 
 [.287/  21( .]التمهيد ملا يف املوطأ من املعاِن واْلسانيد  1) 
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 . كذا الشيعةمعصوما، و اخلوارج يشرتطون يف الواِل أن يكون  :فائدة

 . )العبيَلن( وهذا ُمالف للنصوص الشرعية ]وإْجاع اْلمة[

 األصـــل الرابــــع: 

 : ¬  قال املصنف 

ليس هبم، و بيان من تشبه  و   الفقهاء،و   الفقهو   العلماء،و   األصـــل الرابــــع بيان العلم)

 ِّ  ُّ َّ}قد بني هللا هذا األصل يف أول سورة البقرة من قوله:  و   منهم،

]سورة    {نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ

 مع  جع  مظ حط  مض خض  حض  جض مص}:  إَل قوله  .[40البقرة:

 . [47]سورة البقرة: {جف  مغ جغ

للعامي  و   يزيدهو   الواضح  البني  الكثري  الكالم  السنة يف هذا  به  ما صرحت  ضوحاً 
خيار و   الضالالت،و   الفقه هو البدعو   صار العلمو   البليد، مث صار هذا أغرب األشياء،

مدحه  و  صار العلم الذي فرضه هللا تعاىل على اخللقو   ما عندهم لبس احلق ابلباطل،
  صنف يف التحذير منه و   عاداهو   صار من أنكرهو   أو جمنون،زنديق،  ال يتفوه به إال  

 .(النهي عنه هو الفقيه العاملو 
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 :الشرح

قبـله:  و   ذا األصـلçأمهيـة   القيمعالقتـه مبا  العالمة ابن  ِقَياُم و   :¬    قال  َلمَّا َكاَن 
ََلِم ِبطَائَِفيَتح الحُعَلَماءِ  َُمرَاِء،و   اإلحِسح َكاَن َصََلُح الحَعاملَِ ِبَصََلِح  َكاَن النَّاُس ُكلُُّهمح َْلُمح تَ بَ ًعا،  و   اْلح

 ِ ِ الطَّائَِفَتيح الحُمَباَركِ و   ،َهاَتيح بحُن  قَاَل َعبحُد اَّللَِّ  ِبَفَساِدِِهَا، َكَما  ُُه ِمنح السََّلِف: و   َفَساُدُه  َغريح
َفاِن ِمنح النَّاِس إَذا َصَلَحا صَ  قَاَل:    ؟نح ُهمح ِإَذا َفَسَدا َفَسَد النَّاُس، ِقيَل: مَ و   َلَح النَّاُس،ِصن ح

 : الحُعَلَماءُ و  الحُمُلوُك،

اْلُقُلوبَ  ُُتِيُت  نُوَب  الذُّ  رَأَْيت 
 

إْدَماُُنَا.   الذُّلَّ  يُوِرُث   وَقْد 
اْلُقُلوبِ   َحَياُة  نُوِب  الذُّ  َوتَ ْرُك 

 
لِنَ ْفِسك     ِعْصَياُُنَا. وَخْْيٌ 

اْلُمُلوكُ   إَّلَّ  يَن  الدِ  أَْفَسَد   َوَهْل 
 

ورُْهَباُُنَا  ُسوٍء     ( 1) وَأْحَباُر 
  

 .ءرثة اْلنبياو  إمنا تتلقى أحكام دينها عن العلماءاْلمة، وْلن 

كذلك لفظ )العلماء( كان من  والضار، و   مشرتكا بي النافع  ملا كان لفظ )العلم(  وأيضاً :

 لك اك يق ىق يف ىف يث}التمييز بي الفريقي و  البيان للنوعيياملهم 

  [42]سورة اْلنفال: {رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك

 
 [.8/  1]إعَلم املوقعي عن رب العاملي  (  1) 
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 . املراد العلم الشرعي )بيان العلم(قوله 

 . الفقهاء(و  الفقهو )قوله 

ابلفقه هنا معناه يف االصطَلح اخلاص الذي هو معرفة اْلحكام   ¬     ليس مراد املؤلف
هو املقصود و   فهمها،و   الشرعية من أدلتها التفصيلية، بل املراد ابلفقه هنا إدراك الشريعة

وْلذا فأعظم الفقه هو ما    ، هللا به خرياً يفقهه يف الدين(: )من يرد  -    -بقول النيب  
حد ال  و   إخَلص العبادة لهو   صفاتهو   أبمسائهو  املعرفة ابهلل  :هو(، و يسمى )الفقه اْلكرب  

  فإذا كان الرجل فقيها يف مسائل ,،  التوحيد  و   ذلك من مسائل اإلميانحنو  و   شريك له
فهذا هو  به،  أو ال يعمل  (،  هو ال يدرك )الفقه اْلكربواملعامَلت، و   أحكام العباداتو 

 . ليس منهم،(هبم، و )وبيان من تشبه  :بقوله ¬  املصنف الصنف الذي قصده

لئَل يكون و   اضحا حىت ال يلتبس اْلق ابلبطل على أحدو   فالشريعة بينت هذا اْلصل بياَن
 . ْلحد حجة يف عدم معرفة ذلك 

 : ْلذا كانوا يقولونوأضرابه، و  إمنا أُتيت من قبل هذا الصنفاْلمة، وْلن 

 : الدنيا إال أربعةو  ما أفسد الدين

  ، نصف طبيب يفسد اْلبدانو   ،نصف لغوي يفسد اللسانو   ،يفسد البلداننصف فقيه 
 . نصف متكلم يفسد اْلداينو 
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  : ¢  قَاَل ُعَمرُ   التأِن قبل التصدرو عدم الرتفع  و   التواضع و عدم التعامل  و   فالواجب التعلم
 -َقدح تَ َعلََّم َأصحَحاُب النَّيبِّ  و   »َوبَ عحَد َأنح ُتَسوَُّدوا  :»تَ َفقَُّهوا قَ بحَل َأنح ُتَسوَُّدوا« قَاَل البخاري

 -  ( 1)«يف ِكرَبِ ِسنِِّهمح  

»ما ذئبان جائعان أرسَل يف غنم   -    -قال رسول هللا   :قال ¢ عن كعب بن مالك 
  ( 2)الشرف لدينه«.و  أبفسد ْلا من حرص املرء على املال

 مف  خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض}  :وقال هللا تعاَل

 .[83]سورة القصص: {خك حك جك حقمق

 رب  يئ  ىئ  نئ  مئ زئ رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ}  :قوله

 مض  خض حض جض مص}:  إَل قوله  .[40]سورة البقرة:  {نب مب زب

 . [47]سورة البقرة: {جف  مغ جغ  مع جع مظ حط

ينعكس، و   بيان صفات محلته، حىت ال خيتلط اْلمرو   قد جاءت الشريعة ببيان فضل العلم
 .فيؤخذ العلم عن غري أهله

 
 [.25/  1( ]صحيح البخاري  1) 
 [.983/  2]صحيح اجلامع الصغري وزايدته    ( ]حم ت[2) 
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»إن من أشراط الساعة    :قال  -    -عن رسول هللا    ¢  ففي حديث أِب أمية اجلمحي.
  ( 1)أن يلتمس العلم عند اْلصاغر«

  ( 2) قيل أراد ابْلصاغر أهل البدع  

العلماء    -  ¬  -ومن هذه اآلايت اليت ذكرها املصنف   نستنبط أن من صفات 
 :الراسخني

 . أهنم يعرفون قدر نعمة هللا عليهم فيشكروهنا -1

 . بي خلق هللاو  بينهماليت و  بي هللاو  أهنم يفون ابلعهود اليت بينهم -2

 .أهنم خيشون هللا -3

 . ال يلبسون اْلق ابلباطل تبعا ْلهوائهم -4

 . لو كان عليهماْلق، و أهنم ال يكتمون  -5

 . خضوعو  أهنم يقيمون الصَلة خبشوع كما -6

 . أهنم يؤتون الزكاة طيبة هبا أنفسهم -7

 
 [.695( رواه الطرباِن وابن املبارك، ]الصحيحة  1) 
 (.706/  1( التيسري بشرح اجلامع الصغري   للمناوى ) 2) 
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 .أهنم حيافظون على صَلة اجلماعة مع املسلمي -8

 .يفعلون ما يقولونو  أهنم يعملون مبا يعلمون -9

 . الصَلةو  أهنم يستعينون على أمورهم ابلصرب -10

 . أهنم يستعدون للقاء هللا -11

 أيضاً: ومن أبرز صفات العلماء العاملني

 .الضَلالت و  أهنم يدعون إَل اْلق ال إَل البدع •
 . التحزب و  ويدعون إَل االجتماع على اْلق ال إَل التفرق •
 . -  -التعصب ْلي أحد من البشر غري النيب و  وحيذرون من التقليد •
 .وأهنم ال جيعلون الدعوة مصيدة ْلموال الناس  •

 .يردون الباطل على من أتى به كائنا من كانو  ويقبلون اْلق ممن جاء به

 .االحنـراف فعلى العكس من ذلكو  وأما صفات علماء الضالل

الكالم الكثري البني الواضح للعامي  ضوحاً ما صرحت به السنة يف هذا  و   يزيدهو )  :قوله
 .(البليد

من هم العلماء الكاذبون  ، و أي أن السنة جاءت ببيان من هم العلماء الصادقون الصاْلون
 . جوه كثرية سبق بيان شيء منهاو  من ةالفاسدون املفسدون لألم
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رِيِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ    :ومنها : »حَيحِمُل َهَذا  -    -َعنح إِب حرَاِهيَم بحِن َعبحِد الرَّمححَِن الحُعذح
الحَغاِليَ  حَتحرِيَف  َعنحُه  ُفوَن  يَ ن ح ُعُدولُُه  َخَلف   ِمنح ُكلِّ  الحُمبحِطِليَ و   الحِعلحَم  أَتحِويَل و  انحِتَحاَل 

َاِهلي«   ( 1) .اجلح

ََلَم؟ قَاَل: قُ لحُت:  َعن  :ومنها ِدُم اإلحِسح زاَِيد بن حدير قَاَل: قَاَل ِل ُعَمُر: َهلح تَ عحِرُف َما يَ هح
ِدُمُه زَلَُّة الحَعاملِِ  َِئمَِّة املضلي ".و  ِجَداُل الحُمَناِفِق اِبلحِكَتابِ و  اَل. قَاَل: يَ هح ُم اْلح    ( 2)ُحكح

: إن أخوف ما أخاف  -    هللارسول  قال: قال    ¢  عن عمران بن حصي  :ومنها
  ( 3) .عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان

 علماء زائغي منحرفيو   املفرقة بي علماء رابنييو   وغري ذلك من اْلحاديث الكثرية املبينة
 . عليه التكَلنو  هللا املستعانو

 :من عالمـات العلـم النـافع :فائدة جليلة

الصفات  و   ما يستحقه من اْلمساء اْلسَنو   اَّللَ العلم النافع يدل على معرفة   -1
 . اْلفعال الباهرةو  العلى

 
َهِقّي مشكاة املصابيح ) 1)   (.35/  1( َرَواُه الحبَ ي ح
 [. 1484/ 3)َصِحيح( ]مشكاة املصابيح    َرَواُه الدَِّراِمي   ( 2) 
 [.31/  1( رواه الطرباِن]صحيح الرتغيب والرتهيب  3) 
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إجَلله يستلزم  عليهو   رجاءهو   ُمبتهو   مهابتهو   خشيتهو   إعظامهو   وذلك  الرضى و   التوكل 
 . الصرب على بَلئهو  بقضائه

يكرههو   يرضاهو   املعرفة مبا حيبه -2 االعتقادات و   ما   اْلعمالو   يسخطه من 
  ( 1) .الباطنةو  اْلقوال الظاهرةو 

  التواضعَ و   َّللَّ   االخباتَ و   اخلشيةو   أنه يباشَر القلوَب فيوجَب ْلا السكينةَ  -3
  ( 2) .االنكساَر لهو 

َا الحعلم   ¬    َعن َمالك بن أنسو  -4 قَاَل: ِإن الحعلم لَيحَس ِبَكث حرَة الّرَِوايَة ِإمنَّ
  ( 3).نور يقذفه هللا يف الحقلب

 :ـامساألصـل اخل  

 : ¬  قال املصنف 

 
 [.7( ]بيان فضل علم السلف على علم اخللف ص:  1) 
 [.14/  2( ]تفسري ابن رجب اْلنبلي  2) 
 ( أخرجه ابحن أِب َحامِت وابحن عدي.3) 
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بني املتشبهني هبم من  و   تفريقه بينهمو   األصل اخلامس: بيان هللا سبحانه ألولياء هللا)
هي قوله: و   آية يف سورة آل عمران،يكفي يف هذا  و   الفجار،و   املنافقنيو   أعداء هللا

   [ 31]سورة آل عمران:  {زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}

املائدة،  } و   وآية يف سورة  قوله:   ري  ٰى ين ىن نن  من  زن هي 

   [54]سورة املائدة: {حئ  جئ يي  ىي ني مي زي

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}هي قوله:  و   وآية يف سورة يونس،

  .[6263{ ]سورة يونس:ين ىن من خن حن جن يم

حف اظ الشرع إىل أن  و   أنه من ه داة اخللقو   مث صار األمر عند أكثر من يدعي العلم 
البد من ترك و   فليس منهم،تبعهم،  من  و   أولياء هللا البد فيهم من ترك اتباع الرسل،

  التقوى، فمن تعهد ابإلميان و   البد من ترك اإلميان و   فليس منهم،جاهد،  اجلهاد، فمن  
 . (العافية إنك مسيع الدعاءو  نا! نسألك العفوفليس منهم، اي ربوالتقوى، 

 ( الشـــــرح)

ْلن أكثر تعلق  منه، وذلك؛  التحذير  و   ابلشركو   الّذب عنهو   هذا اْلصل له تعلق ابلتوحيد
 .حنو ذلك و  كراماهتمو  الناس يف شركهم مبا يسمونه اْلولياء
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 عالقتـه مبا قبـله: و  األصـل هذاأمهيـة 

هذه املسألة من أعظم املسائل اليت حيتاج إليها    :¬    تيميةابن    اإلسالم قال شيخ  
 معجزات  لألنبياء،و   براهيَ و   ْجيع الناس، فإنه من مل يُفّرِق بي اخلوارق اليت تكون آايت  

غريِهم من  و   الُكهَّانِ و   بي اخلوارق اليت تكون للسَحرةو   تكون مما ُيكرِم هللا به اْلولياَء؛و 
ون ابملنتسبي الكذابي أتباُعهم أولياُء هللا املتقو   اشتبه عليه اْلنبياءإالّ  و   حزب الشيطان،

  ( 1) الضالي.

 . (بيان هللا سبحانه ألولياء هللا) :قوله

 .النصرةو  احملبة :هيالوالية، و ِل من و  اْلولياء ْجع

أن هلل    -    - سنة رسوله  و   يف كتابه  ´  قد بيو :  ¬    ابن تيمية  اإلسالمقال شيخ  
 . أولياء الشيطانو  للشيطان أولياء، ففرق بي أولياء الرمحنو  أولياء من الناس،

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}فقال تعاَل:  

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي

 .[65-62{ ]سورةيونس:يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ زئمئ

 
 [.95/  1عزير مشس   - تيمية  ( ]جامع املسائل البن 1) 
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 ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل}وقال تعاَل:  

 مه  جه ين ىن من خن حن جن

]سورة   {ٰر ٰذ يي  ىي خيمي حي جي  ىهيه
   [257البقرة:

تعاَل:   ]سورة   {جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل }وقال 
 مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن}  :إَل قوله تعاَل  [51املائدة:

 هب  مب خب  حب  جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني
 خص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت

 حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
]سورة  مل خل حل جل مك لك خك  حك  جك مق حق مف خف  }

 . [56-54املائدة:
أولياء    تعاىلالشيطان،  وذكر   ٰى ين ىن نن من زن}   :فقال 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

{  حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 ّٰ  ِّ ُّ}قال تعاَل:  و   ،[100  -  98]النحل:    {.[100-98]سورة النحل:
 مت رتزت يب ىب نب  مب زب  رب يئ ىئ مئنئ زئ  رئ
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 ىن نن من}قال تعاَل:  و  [76{ ]سورة النساء:زث رث يت ىت نت

 جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

]سورة    {مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ}قال تعاَل:  و  [50الكهف:
  ( 1) .[119]سورة النساء: {خض حض جض

 

 ؟ من هم أولياء هللاس:  

 خم حم جم يل ىل مل خل}هي قوله:  و   أصرح آية يف ذلك آية يونس،  :ج

- 62{ ]سورةيونس:ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

63]. 

 :وذكر املصنف آيتني أخريني أوالمها قوله تعاىل 

   [ 31]سورة آل عمران: {زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ}

 
 [.4( ]الفرقان بي أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ص:  1) 
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: ادعى قوم أهنم حيبون هللا، فأنزل  ¬    قال اْلسن البصري،  وهذه اآلية تسمى آية احملنة
 . هللا هذه اآلية ُمنة ْلم

مل يتبع الرسول  و   ُمبة هللامن ادعى  و   فإن هللا حيبه،الرسول،  وقد بي هللا فيها أن من اتبع  
-    -  ،إن كان كثري من الناس يظنون يف أنفسهم، أو يف غريهم، ، و فليس من أولياء هللا

، النصارى يدعون أهنم أولياء هللو   ال يكونون من أولياء هللا، فاليهودو   أهنم من أولياء هللا،
مكة،و  لسكناهم  هللا،  أهل  أهنم  يدعون  العرب  مشركو  البيت،و   كان  كانوا و   ُماورهتم 

  ( 1) .(00يستكربون به على غريهم،

 ىي  ني مي  زي ري  ٰى  ين ىن  نن من زن}  :اثنيهما قوله تعاىل

 . اآلية أي إَل آخرها [54]سورة املائدة: {حئ جئ يي

 : أفادت هذه اآلية أن من صفات أولياء هللا

 . -   -الدليل على ذلك اتباعهم لرسول هللا و  أهنم حيبون هللا -1

ال  و  ال حيقروهنمو   أي متواضعون ْلم ال يرتفعون عليهم: أهنم أذلة على املؤمني -2
 . ال يؤذوهنم أبي نوع من أنواع اإليذاءو   يبغون عليهم

 
 [. 12( ]الفرقان بي أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ص:  1) 
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  هللا أعداءْلهنم ويعادوهنم،   أي أشداء عليهم يبغضوهنم: أهنم أعزة على الكافرين -3
 . ال يتشبهون هبمو  يتولوهنم  الو  ال حيبوهنمو 

أي يبذلون اجلهد يف قتال أعداء هللا لتكون كلمة : اهنم جياهدون يف سبيل هللا -4
 . ذلك من أفضل اْلعمالوالعليا، هللا هي 

أي إذا المهم أحد على ما قاموا به من دين  : أهنم ال خيافون يف هللا لومة الئم -5
 . ¸ القيام بدين هللامل مينعهم ذلك من و  هللا مل خيافوا لومته،

يَلزمون  و  يؤتون الزكاة طيبة هبا أنفسهمو  طمأنينةو  أهنم يقيمون الصَلة خبشوع -6
 . عبادة هللا

 ؟ إىل كم تنقسم الواليةس: 

  :إىل قسمني :ج

كما قال تعاَل .التصريفو   الية التدبريو  هي: والية عامة جلميع اخللقو  -1

]سورة   {مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب}

 . [30يونس:
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 :اإلعانة. كما قال تعاَلو  الية التوفيقو  وهي: الية خاصة ابملؤمننيو  -2

]سورة   {ىميم مم خم حم جم يل ىل  مل خل}

  ( 1).[257البقرة:

حف اظ  و  أنه من ه داة اخللقو  )مث صار األمر عند أكثر من يدعي العلمقوله 
 . اخل(00الرسلالشرع إىل أن أولياء هللا البد فيهم من ترك اتباع 

من حنا حنوهم غلو يف اْلولياء شيئا فشيئا حىت صارت الوالية عندهم أرفع  الصوفية، و  •
 : من النبوة حىت قال قائلهم

ال          رس                       ال                         ر    م          ق          ا  
 

ال           و .  ودو   ال           ن               ف           وي             
ْلهنم قد بلغوا الشرعية،  حىت إهنم يعتقوهنم يف أوليائهم أهنم قد سقطت عنهم التكاليف   

  ترك اتباع سيد اْلولي و   وهذا هو عي االنسَلخ عن الدين,،  درجة اليقي يف حد زعمهم  
 . االخرينو 

ال  و   فمن )مل( يتقرب إَل هللا ال بفعل اْلسنات   : ¬    ابن تيمية  اإلسالمقال شيخ   
  ( 2) برتك السيئات، مل يكن من أولياء هللا.

 
 [.60/ 2انظر ]القول املفيد للعثيمي  ( 1) 
 [.47( ]الفرقان ص:  2) 
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َما يَ زَاُل َعبحِدي و )  -املشهور حبديث الول    -يف احلديث القدسي    ï  وهلذا قال هللا
 . رواه البخاري (يَ تَ َقرَُّب ِإَِلَّ اِبلن ََّواِفِل َحىتَّ ُأِحبَّهُ 

على أن األنبياء   سائر أولياء هللا تعاىلو   أئمتها،و   سلف األمةقد اتفق  :، و ¬    وقال
قد رتب هللا عباده السعداء املنعم عليهم أربع  و   الذين ليسوا أبنبياء،  ،اْلولياء  أفضل من

 مت زت رت  يب ىب نب مب زب  رب يئ}مراتب، فقال تعاَل:  

 يف  ىف يث  ىث  نث زثمث رث يت ىت نت

  {.[70-69{ ]سورةالنساء:مل يك  ىك مك اكلك يق ىق 

وجتد كثريا من هؤالء، عمدهتم يف  (  أشباههمو   الوالية عند الصوفية)  مبينا  :¬    قالو 
ليا هلل، أنه قد صدر عنه مكاشفة يف بعض اْلمور، أو بعض التصرفات و   اعتقاد كونه

أو غريها،  مكة، اخلارقة للعادة، مثل أن يشري إَل شخص فيموت، أو يطري يف اْلواء إَل 
 إبريقا من اْلواء، أو ينفق بعض اْلوقات من الغيب،  أو ميشي على املاء أحياَن، أو ميأل

أو ميت غائب،  هو  به، و أو خيتفي أحياَن عن أعي الناس، أو أن بعض الناس استغاث  
أو مريض،  ْلم،  خيرب الناس مبا سرق ْلم، أو حبال غائب    أوفرآه قد جاءه، فقضى حاجته،  

ِل  و   اْلمور ما يدل على أن صاحبهاليس يف شيء من هذه  و   أو حنو ذلك من اْلمور،
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على أن الرجل لو طار يف اْلواء، أو مشى على املاء، مل يغرت    بل قد اتفق أولياء هللا، هللا،  
  ( 1)هنيه.و  موافقته ْلمرهو  -   -به حىت ينظر متابعته لرسول هللا 

 : أصناف الناس يف شأن األولياء

 . وسطو  والناس يف هذا الباب ثَلثة أصناف: طرفان

افقه يف كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن و   ِل هلل، و   من إذا اعتقد يف شخص أنه  :فمنهم 
 . سلم إليه ْجيع ما يفعلهو  ربه،

ابلكلية،  الية هللا و  و فعل ما ليس مبوافق للشرع، أخرجه عنأمن إذا رآه قد قال  :ومنهم
 . إن كان ُمتهدا ُمطئاو 

إذا كان ُمتهدا ُمطئا، فَل    ال مأثوماً و   جيعل معصوماً هو أال  و   وخيار األمور أوساطها،
  ( 2) الفسق مع اجتهاده.و  ال حيكم عليه ابلكفرو   يتبع يف كل ما يقوله،

  - يرتك، إال رسول هللاو   أئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قولهو   وقد اتفق سلف اْلمة
-. 

 
 [.78ص:   ( ]الفرقان1) 
 [.65( ]الفرقان ص:  2) 
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سَلمه، جيب  و   هللا عليهمفإن اْلنبياء صلوات  غريهم،  و   وهذا من الفروق بني األنبياء
 . جتب طاعتهم فيما أيمرون بهو  ،¸ جبميع ما خيربون به عن هللا اإلميانْلم 

جبميع ما خيربون    اإلميانال  و   خبَلف اْلولياء، فإهنم ال جتب طاعتهم يف كل ما أيمرون به،
  قبوله، جب  و   السنةو   افق الكتاب و   السنة، فماو   خربهم على الكتاب و   به، بل يعرض أمرهم

كان ُمتهدا  و   إن كان صاحبه من أولياء هللا، و   السنة كان مردودا،و   ما خالف الكتاب و 
 السنة كان ُمطئا، و   لكنه إذا خالف الكتاب و   معذورا فيما قاله، له أجر على اجتهاده،

يقول:    كان من اخلطأ املغفور إذا كان صاحبه قد اتقى هللا ما استطاع، فإن هللا تعاَلو 

  ( 1) [16]سورة التغابن: {مئ خئ حئ جئ}

 األصل السادس: 

األهواء املتفرقة و   اتباع اآلراءو   السنةو   ضعها الشيطان يف ترك القرآنو   رد الشبهة اليت)
اجملتهد املطلق هو  و  السنة ال يعرفهما إال اجملتهد املطلق،و  هي: أن القرآنو  املختلفة،

 . عمرو  أيب بكركذا أوصافاً لعلها ال توجد اتمة يف بكذا، و املوصوف 

من  و   ال إشكال فيه،و   فإن مل يكن اإلنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتماً ال شك
  إما جمنون؛ ألجل صعوبة فهمها، فسبحان هللا زنديق، و إما  منهما، فهو،  طلب اهلدى  

 
 [.71( ]الفرقان ص:  1) 
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  أمراً يف رد  هذه الشبهة امللعونة من و   قدراً خلقاً و   حبمده! كم بني  هللا سبحانه شرعاً و 
شىت  و  يـَْعَلم وَن{  جوه  ال  النَّاسِّ  َأْكثـََر  }َوَلكِّنَّ  العامة،  الضرورايت  حد  إىل  بلغت 

 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت}  ،[57]غافر:

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

 مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي ني مي زي  ري  ٰى  ين  ىن

 مثحج هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

 . [11-7]يس: .[11-7{ ]سورة يس:جخمخ مح  جح مج

سلم و   صحبهو   على آلهو   صلى هللا على سيدن حممد،و   العاملني،احلمد هلل رب  و   آخره،
 . (تسليماً كثرياً إىل يوم الدين

 : (ـرحالشـ)

جعله املؤلف أخر هذه  و   هذا اْلصل من أهم اْلصول اليت ينبغي على املسلم أن يعتين هبا
الردة   و اْلصول ْلنه بسبب تغيري هذا اْلصل حدث ما حدث للمسلمي من اإلضَلل

,. 

أن الناس ما دفعهم لرد هذه و   جليةو   اضحةو   وكأنه أراد أن هذه اْلصول اخلمسة اْلوَل
  .اإلضَلل فيها إال أهنم ضلوا يف هذا اْلصلو  اْلصول اخلمسة اًْلوَل
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األهواء  و  اتباع اآلراءو   السنةو  ضعها الشيطان يف ترك القرآنو  رد الشبهة اليت) :قوله
 . (املتفرقة املختلفة

تَِباُه، و مَأخوذة من    :(الشبهة) َهُة يف الحَعِقيَدِة الحَمأحَخُذ الحُمَلبَُّس  و  /هو ااِللحِتَباُس  ااِلشح الشُّب ح
قَّ  ِبُه اْلَح َا ُتشح َهًة ِْلَهنَّ   ( 1).مسَُِّيتح ُشب ح

 . ¬  وهذه الشبهة كانت منتشرة رائجة يف حياة املصنف 

نِّ كلُّ َعات  ُمَتَمّرِد  ِمَن   (الشيط ان)  َوابِّ َشيحطَانٌ و  اإِلنسو  اجلِح   ( 2) .الدَّ

 .السنةو  هي املوافقة للقرآن: و مقبولة -1 :اآلراء تنقسم إَل قسميو  (اآلراء)

 . هي املرادة هناوالسنة، و  هي املخالفة للقرآنمردودة، و  -2

 .يراد هبا اآلراء املعيبة املذمومة اإلطَلقوهكذا عند  •
 :¬  قال ابن القيم (واألهواء)

عمًى، فعله هوي يهوى هوًى مثل عمي يعمى  و   فهو ميل النفس إَل الشيءاْلوى،  وأما  
 .مصدره اْلويو  فهو السقوطابلفتح، أما هوى يهوي و 

 
 [. 304/  1( انظر ]املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري 1) 
 [.238/  13( ]لسان العرب  2) 



 50  إعداد: وليد بن محمد الغريبي 

هَنَى  و   َخاَف َمَقاَم رَبِّهِ َوأَمَّا َمنح  كما قال هللا تعاَل }وأكثر ما يستعمل يف اْلب املذموم  
ََوى فَِإنَّ  َنََّة ِهَي الحَمأحَوىالن َّفحَس َعِن اْلح بصاحبه،  إمنا مسى هوى ْلنه يهوي  ويقال:،    {, اجلح

ال يؤمن أحدكم   - -منه قول النيب و  قد يستعمل يف اْلب املمدوح استعماال مقيداو 
  ( 1) .حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به

 .املراد ابْلهواء هنا املردية املنحرفة املهلكة :قلت

 .(السنة ال يعرفهما إال اجملتهد املطلقو  وهي: أن القرآن) :قوله

 .بذل اجلهد إلدراك أمر شاق :االجتهاد لغة

 .شرح العثيمي . بذل اجلهد إلدراك حكم شرعي :واصطَلحاً 

 . اجتهاد مقيدو  اجتهاد مطلق :وهو ينقسم إَل قسمي

  اْلصول و  الفقهو   التفسريو   اإلحاطة ابلعلوم الشرعية العقيدة  :هواملطلق، و اإلجتهاد -1
 .حنو ذلك و  اللغةو  اْلديثو 

 .ووجود أهل هذا القسم َندر خصوصا يف اْلزمنة املتأخرة

 
 [.22( ]روضة احملبي ونزهة املشتاقي ص: 1) 
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  ( 1) .حنوِهاو  الفقهو  اإلحاطة بفن من الفنون كالعقيدة :هواملقيد، و االجتهاد -2

كذا أوصافاً لعلها ال توجد اتمة يف أيب بكذا، و واجملتهد املطلق هو املوصوف  )  :قوله
 .(عمرو  بكر

 اشرتاط معرفة علم الكَلم :ْلهنم اشرتطوا شروطا ما أنزل هللا هبا من سلطان مثلوذلك، 
 . غري ذلك من العلوم الباطلةو  املنطقو 

 ؟ ما نتيجتهاو  ما هو مقصدهم من هذه الشبهةس: 

مقصدهم من ذلك تعمية اْلق على الناس حىت يسهل عليهم بعد ذلك بث مسوم   :ج
 .ْلن الناس صاروا مقلدين ْلم يف كل شيء؛ أابطيلهم املضلةو  أفكارهم

 .اإلعراض عنهماو  السنةو  الوعر يؤدي إَل هجر الكتاب وهذا الطريق 

 يم  ىم مم خم  حم جم  يل ىل مل خل}  :ويؤدي إَل اْلَلك قال هللا تعاَل

 خي حي  جي  يه  ىه مه جه  ين منىن خن  حن  جن

   .[170]سورة البقرة: {مي

 
 ( انظر شرح العثيمي.1) 
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ال إشكال و   فإن مل يكن اإلنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتماً ال شك)قوله  
 (. فيه

السنة فيتلقى الفقه من متون فقهية جامدة يتعصب  و   الكتاب أي عن  "،  فليعرض عنهما"
 .يعظمها كأهنا كتاب هللاو  ْلا

 .توكيدات من أهل الباطل. املرجع السابق ال شك فيه "" 

 .(..إما جمنون؛زنديق، و إما منهما، فهو، من طلب اهلدى و ): قوله

يتهم    و  كانت توجه إليهزنديق" ْلهنما من الكلمات اليت  و   الشيخ هنا ذكر لفظة "ُمنون
 اجلماعة يف زمانه. و كل من كان من أهل السنة  و هبا هو

فيه تنزيه هللا تعاَل عن أفعال اجملرمي الذين حرفوا الدين  (  حبمده!و   فسبحان هللا)  :قوله
 . مما يفعله املبتدعة

  امللعونة من أمراً يف رد  هذه الشبهة  و   قدراً خلقاً و   كم بني  هللا سبحانه شرعاً ):  قوله  
يـَْعَلم وَن{  و  ال  النَّاسِّ  َأْكثـََر  }َوَلكِّنَّ  العامة  الضرورايت  حد  إىل  بلغت  شىت  جوه 

 .[57]غافر:

اهية أوهى من بيت و   أخبثها إال أهنا داحضةو   إن كانت من أخطر الشبهالشبهة، و هذه  
 . جوه عدة منهاو  يرد عليها منو   العنكبوت معلوم بطَلهنا من الدين ابلضرورة
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 : شفاء كما يف قوله تعاىلو  أخرب أن القرآن هدى ¸ أن هللا :األول

 مص  خص حص مس}  [ 2]سورة البقرة:  {حن  جن يم ممىم حمخم جم يل  ىل }

 .[44{ ]سورة فصلت:حضخض جض

 :كما يف قول هللا تعاَل  اضحو  أن هللا سبحانه أخرب عن القرآن أنه بني :الثاين

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}

 .[89]سورة النحل: {يئ

 خئ}كما قال تعاَل:    - ألجل أن يفهم-جعله عربيا    -سبحانه    -أن هللا    :الثالث

 . [2]سورة يوسف: {مب خب حب جب هئ مئ

ِكَتاٌب أَن حزَلحَناُه إِلَيحَك ُمَباَرٌك }  :كما يف قوله سبحانه  أن هللا تعاىل أمر الناس بتدبره  :الرابع

ب َُّروا آاَيتِهِ  َلحَبابِ لِيَ َتذَكََّر أُوُلو و  لَِيدَّ  يب نبىب مب زب}قوله و  [29{ ]ص:  اْلح

 .[82]سورة النساء: {نث مث زث رث  يت  ىت نت مت زت رت

 . !!!! تعاَل هللا عما يقو الظاملون علوا كبريا؟فهل أيمرَن هللا بتدبر كَلم ال نستطيع فهمه
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َوَلَقدح َيسَّرحََن كما يف قول هللا تعاَل }  عمالو   فهماو   أن هللا يسَّره للناس قراءة  :اخلامس
ِر فَ َهلح ِمنح ُمدَِّكر     و   ]واْلكم يف هذه اآلية يعم كل مؤمن  [17]القمر:    {الحُقرحآَن لِلذِّكح

 . أحاديث السنة إَل اجملتهد إال يف أضيق اْلمور.[ و فَل حتتاج كل آايت القرانمؤمنة، 

املغضوب  :السادس اليهود  من  متلقاة  الشبهة  هذه  تعاَلو   عليهم  أن  قوله    : الدليل 
]سورة    {خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض}

   [88البقرة:

خصوصا    قُرئ عليه القرآن ملا أشكل عليه ,و   أبلدهمو   لو أيت أبجهل املسلمني  :السابع

 ام  يل}مثل قول هللا تعاَل  سائر اْلحكام الشرعية ,  و   الصَلةو   ءاايت التوحيد

 ىن  نن من زن} [36]سورة النساء:  {مننن زن رن مم

 .[43]سورة البقرة: {زي  ري ٰى ين

أغلب ءاايت  و   مث إن أشكل شيء من القرآن على بعض الناس مل يشكل على غريهم
 . القرآن مفهومة حبمد هللا

 . ة(الشبهة امللعونيف رد  هذه )قوله 

 . من محلها مطرود أيضا من رمحة هللاو  املطرودة من رمحة هللا :أي
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 .[7]سورة يس: {يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت}قوله تعاَل 

إمنا حق عليهم القول و   شركهم،و   املشيئة، أهنم ال يزالون يف كفرهمو   أي: نفذ فيهم القضاء
 . ابلطبع على قلوهبمبعد أن عرض عليهم اْلق فرفضوه، فحينئذ عوقبوا 

 صول اإلميان لقلوهبم، فقال:و  وذكر املوانع من

"الغل" ما يغل به    و  هي ْجع "غل"و   ،[8]سورة يس:  {مك لك اك  يق ىق}
صلت  و   هذه اْلغَلل اليت يف اْلعناق عظيمة قدو   العنق، فهو للعنق مبنزلة القيد للرجل،

أي: رافعو  ،  [8]سورة يس:  { ام يل ىل}رفعت رءوسهم إَل فوق،  و   إَل أذقاهنم
 .رءوسهم من شدة الغل الذي يف أعناقهم، فَل يستطيعون أن خيفضوها

 . [9]سورة يس: {ٰى ين ىن نن من زن رن مم}

قد غمرهم   [9]سورة يس:  {ىي ني مي زي}أي: حاجزا حيجزهم عن اإلميان،  
 . الشقاء من ْجيع جوانبهم، فلم تفد فيهم النذارةو  اجلهل

كيف و   ،[10]سورة يس:  {خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي}
 الباطل حقا؟!و  رأى اْلق ابطَلو  يؤمن من طبع على قلبه،
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النذارة، قبلوا  الذين  الثاِن:  بقوله:  و   والقسم  ذكرهم  تـ ْنذِّر  }قد  َا  تنفع :  أي{،  إَِّّنَّ إمنا 
أي:[ من قصده ]،    [11سورة يس:]  {خت حت جت}يتعظ بنصحك  و   نذارتك،

أي: من اتصف ،  [11]سورة يس:  {مثحج هت مت } ما ذكر به،  و   اتباع اْلق
اْلق، اْلسن يف طلب  القصد  اْلمرين،  ينتفعون و   هبذين  الذين  فهم  تعاَل،  خشية هللا 

]سورة    {جح مج}فق ْلذين اْلمرين  و   هذا الذيو   يزكون بتعليمك،و   برسالتك،

يس:  {مخ جخ  مح}لذنوبه،    [11يس: الصاْلة،  [11]سورة  نيته و   ْلعماله 
 . [693اْلسنة. ]تفسري السعدي ص: 

سلم و   صحبهو   على آلهو   صلى هللا على سيدن حممد،و   احلمد هلل رب العاملني،و   آخره،
 .[تسليماً كثرياً إىل يوم الدين

 


