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 شرح األصول الستة

 تفريغ ادلرس اثلالث من رشح األصول الستة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ا عبده ورسوهل  ن حممد  أشهد  أو   ،ال اهلل وحده ال رشيك هلإ  لإ ن ال  أشهد  أو  ،احلمد هلل رب العاملني
 : ما بعدأهل وصحبه ومن وااله  آصىل اهلل عليه وىلع  

خالص ادلين هلل تعاىل وحده ال  إ :صول الستة وهومن األول صل األول األخذنا يف ادلرس األأ
رشاك باهلل تبارك  رشيك هل وبيان ضده اذلي هو الرشك باهلل وعرفنا معىن اتلوحيد ومعىن اإل

مع هذا  حصل صل العظيم وكيف و لك القرآن يف بيان هذا األأكرث القرآن أوتعاىل وكيف اكن 
ظهر هلم الشيطان  ألفهم من كثري من انلاس وكيف و عدم اأ الوضوح هلذا األصل األصيل الزلل 

ن  أظهر هلم بينما أ ،ا بل هو تنقص للصاحلنيخالص  إا و خالص ليس توحيد  ن هذا اتلوحيد واإلأ
ثم انتقل املؤلف رمحه اهلل  ، تباعهمأ بل هو حمبة للصاحلني و الرشك باهلل تبارك وتعاىل ليس رشك  

همها   فيف ضل  صول هذا ادلين ومع ذلك أصول الستة اليت يه من صل اثلاين من األىل األإتعاىل 
 : دم فقال رمحه اهللآذكياء العالم وعقالء بين أكثري من 

تفهمه  فبني اهلل هذا بيانا شافيا    ؛ونىه عن اتلفرق فيه  ،مر اهلل باالجتماع يف ادلينأ  :صل اثلايناأل 
مر املسلمني باالجتماع أنه  أوذكر    ،ن نكون اكذلين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا أونهانا    ،العوام

ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب يف ذلك   ،يف ادلين ونهاهم عن اتلفرق فيه
مر  وصار األ صول ادلين وفروعه هو العلم والفقه يف ادلينأن االفرتاق يف أىل إثم صار األمر 

 و جمنون  أال زنديق إباالجتماع ال يقوهل 

عندنا  وصول العظيمة  صول الستة وهو االجتماع يف ادلين هذا من األصل اثلاين من األفهذا هو األ
 : يف هذا الالكم اذلي ذكره املؤلف  مسائل 
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صل  أهذا  ، واحدةا ن يكون املسلمون لكمة واحدة ويد  أاالجتماع وأصل صل وهو هذا األ ال  :وأ
  قال سالم العظيمة صول اإلأعظيم دل عليه القرآن والسنة وعمل السلف رمحهم اهلل فهو من 

نأ اَل   : " سالم ابن تيمية رمحه اهللشيخ اإل
َ
ا وَأ ِ ََجِيع  تَِصاُم ِِبَبأِل اَّلل  ُل الأَعِظيُم: َوُهَو ااِلعأ صأ

َ َوَهَذا األأ
ُصولِ 

ُ
َظِم أ عأ

َ
َق ُهَو مِنأ أ ُه  َيَتَفر  ا َعُظَم َذمُّ ِ َتَعاىَل بِِه يِف كَِتابِِه. َومِم  ا َعُظَمتأ َوِصي ُة اَّلل  اَلِم َومِم  ِسأ

 اإلأ
ِهِمأ  ِل الأِكَتاِب َوَغريأ هأ

َ
  (22/359)  يف جمموع الفتاوى كما  دلة يف ذلك  ثم ذكر بعض األ"  لَِمنأ تََرَكُه مِنأ أ

وأَجَبَها  َوااِل "  (:22/358)  جمموع الفتاوى قبلها يف وقال 
َ
ُمورِ ال يِت أ

ُ َظِم األأ عأ
َ
تَِماُع واالئتالف مِنأ أ جأ

ُ َوَرُسوهُلُ    (: " 22/360) دلة ىلع ذلك وقال رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى ثم ذكر بعض األ "اَّلل 
َفُر فِيِه َخَطُؤهُ  ِي ُيغأ تَِهادِهِ اذل  ُفور ا لَِصاِحبِِه اِلجأ َبتِِه  َوإِنأ اَكَن َبعأُض َذلَِك َمغأ وأ تَوأ

َ
وأ حِلََسَناتِِه الأَماِحَيِة أ

َ
 أ

ِل  هأ
َ
تَِياُز أ اَلِم َولَِهَذا اَكَن امأ ِسأ

ُصوِل اإلأ
ُ
َظِم أ عأ

َ
ن  رََِعَيَتُه مِنأ أ

َ
لَُم أ ِ َذلَِك؛ لَِكنأ ُيعأ وأ لَِغريأ

َ
انل َجاةِ َعنأ  أ

ََماعَ  ن ِة َواْلأ ِة بِالسُّ م 
ُ ِل الأَعَذاِب مِنأ َهِذهِ األأ هأ

َ
ثَارِ يِف َذلَِك َما أ ََنِ َواْلأ ُكُروَن يِف َكثرٍِي مِنأ السُّ ِة َويَذأ

 ِ ِديُم الأَعَمِل بِِه ُهَو اإلأ ِي ََيُِب َتقأ ن ِة اذل  َد الأِكَتاِب َوالسُّ ُل اثل الُِث َبعأ صأ
َ رُهُ. َوَكَن األأ َاُع فَإِن   َيُطوُل ذِكأ َجأ

َة ىلَعَ  م 
ُ َ اَل ََيأَمُع َهِذهِ األأ همية  أوهل الكم كثري يف مسألة " انتىه الكمه رمحه اهلل،   َضاَللٍَة.اَّلل 

وقد ذكر   ،وكذلك غريه من العلماء   ،صول ادلينأصل من أن هذا أاالجتماع واجتماع املسلمني و 
 : أو قل نوعني ىلع قسمني بها ن اْلماعة املأمور أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل أ

  فالقصد   ،رسل به رسلهأنزل اهلل من كتبه وأ  مماساس األعظم  َجاعة ادلين  ويه األ: انلوع األول   
ن  وأهله أن َيتمع انلاس يف دين اهلل ىلع توحيد اهلل والرباءة من الرشك وأاألعظم مما أنزل اهلل 

عقيدة سليمة ىلع ما عليه   ىلع  ن يكونوا أَيتمعوا ىلع طاعة رسوهل صىل اهلل عليه وسلم و
و احلزبية  أيبىق ىلع مذهبه ىلع ما هو عليه من اْلماعة  ن يقول نريد االجتماع وكل ومالسلف، 

سس صحيحة  أىل االجتماع لكن االجتماع يكون ىلع إحنو ذلك نقول هذا خطأ حنن ندعو و
 .مةىلع الكتاب والسنة وما اكن عليه سلف األ 
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كون انلاس ىلع دين وىلع عقيدة  ن ي أنواع اْلماعة وهو َجاعة ادلين  أول من  هذا القسم األ   افاذ   
ن َيتمعوا ىلع توحيد اهلل ونبذ الرشك وىلع الوالء والرباء وحنو ذلك مما َيمعهم ىلع عقيدة  أواحدة و

  األمرالزمة طاعة من واله اهلل  مبدان ببدان اجتماع األخر وهو َجاعة األوالقسم اْل  ،صافية نقية
صل اثلالث وهو  املؤلف يف األ  هعروف وهذا سيذكر مور املسلمني والسمع والطاعة هل باملأمن والة  

و  أمر باالجتماع صل العظيم وهو األا هذا األمور املسلمني باملعروف فاذ  أالسمع والطاعة لوالة 
صل  دلة ىلع هذا األواأل  سالمهل اإلأصول  أبدان هذا من  اجتماع املسلمني يف ادلين وكذلك يف األ

 حيث  حفظه اهللهنا الشيخ الفوزان  حالشارا ومنها ما ذكره كثرية جد  

ا َواَل َتَفر قُوا : }صل موجود يف القرآن قال تعاىلهذا األ :قال   ِ ََجِيع  َتِصُموا ِِبَبأِل اَّلل   {، وقال: }َواعأ
رُُهمأ إىَِل  مأ

َ
ٍء إِن َما أ َت مِنأُهمأ يِف ََشأ ا لَسأ ِيَن فَر قُوا دِيَنُهمأ َوَكنُوا ِشَيع  ِ إِن  اذل  َع   : }وقال جل وعال{   اَّلل  رَشَ

يأَنا بِِه إِبأَراهِيَم َوُموََس َوِعيَس  وأَحيأَنا إََِلأَك َوَما َوص 
َ
ِي أ ا َواذل  يِن َما َوَّص  بِِه نُوح  نأ لَُكمأ مَِن ادلِّ

َ
 أ

يَن َواَل َتَتَفر قُوا فِيِه  قِيُموا ادلِّ
َ
مة  أن يكونوا أب ن يتفرقوا يف دينهم بل َيأفال َيوز للمسلمني { أ

بُُدونِ قال تعاىل: } واحدة ىلع اتلوحيد  نَا َربُُّكمأ فَاعأ
َ
ة  َواِحَدة  وَأ م 

ُ
م تُُكمأ أ

ُ
  يضا  أوهكذا { إِن  َهِذهِ أ

حُيُكمأ : }قال اهلل َهَب رِ َشلُوا َوتَذأ يف هذه انلصوص يف هذه اْليات نىه اهلل تبارك    {َواَل َتَناَزُعوا َفَتفأ
ن تتفرق يف  أ  عواقبه الوخيمة ىلع الفرد واملجتمع فال َيوز ألمة حممد ق وبنّي وتعاىل عن اتلفر

حاكم دينها ِبيث هذا يقول حالل وهذا يقول حرام بغري دَلل هذا ال  أعقيدتها ويف عبادتها ويف 
َمنأ رَِحَم   ( إاِل  118َواَل يََزالُوَن ُُمأَتلِِفنَي )  : } من طبيعة البرش كما قال اهلل  االختالفن اكن  إَيوز و
  اخيه فعليهمأاملسلم مع    اختلف ذا  إىل الكتاب والسنة فإسم بالرجوع  االختالف حُي   لكن  {َربَُّك  

ِ َوالر ُسوِل إِنأ  قال تعاىل: }  ىل الكتاب والسنةإخالفهم    جعان يرأ وهُ إىَِل اَّلل  ٍء فَُردُّ تُمأ يِف ََشأ فَإِنأ َتَنازَعأ
مِنُوَن  ِخرِ ُكنأتُمأ تُؤأ َوأِم اْلأ ِ َواَلأ ن يبىق لك ىلع مذهبه وىلع ما هو فيه ونقول  جنتمع ىلع  أما { أبِاَّلل 

وىلع سنة رسوهل وىلع ما سار  اهلل نما االعتصام يكون ىلع كتابإهذا الغثاء فهذا من اخلطأ و
ا َواَل َتَفر قُوا } ولعليه الرعيل األ  ِ ََجِيع  َتِصُموا ِِبَبأِل اَّلل  دلة من القرآن ىلع  ه بعض األفهذ {َواعأ
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ا السنة يقول املؤلف ويزيده وضوحا ما وردت به يض  أوجوب اْلماعة ولزوم اْلماعة وهكذا 
دلة كثرية يف السنة تأمر وحتث وترغب ىلع االجتماع أالسنة من العجب العجاب يف ذلك فهناك  

لم يف ابلخاري ومسلم  قول انليب صىل اهلل عليه وس   ذلك  ن يكون املسلمون َجاعة واحدة ومنأو
لُِمُه« من حديث عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهما لُِمُه َوالَ يُسأ لِِم الَ َيظأ ُخو الُمسأ

َ
لُِم أ ويف    »الُمسأ

َوان ا« ويف  : الصحيحني قال »اَل حَتَاَسُدوا، َواَل َتَباَغُضوا، َواَل َتَقاَطُعوا، َوُكونُوا ِعَباَد اهللِ إِخأ
ا« وعند الرتمذي من حديث ابن  يضا »الأُمؤأ أالصحيحني  ُضُه َبعأض  ُنأَياِن يَُشدُّ َبعأ مِِن اَكبلأ مُِن لِلأُمؤأ

ِ َمَع   :ن انليب صىل اهلل عليه وسلم قالأبلاين رمحه اهلل عباس وصححه العالمة األ  »يَُد اَّلل 
ََماَعِة« ويف الصحيحني من حديث ابن عباس »  َة ِشربأ ا َفَماَت، إاِل  َماَت فَإِن ُه َمنأ فَاَرَق اَْلَماعَ   ...اْلأ

َجِِعِّ ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اهللِ  شأ
َ
يأٍح األ َفَجَة بأِن ُُضَ « ويف صحيح االمام مسلم َعنأ َعرأ مِيَتة  َجاهِلِي ة 

نأ 
َ
ُرُكمأ ََجِيعل ىلَعَ رَُجٍل َواِحٍد ، يُِريُد أ مأ

َ
تَاُكمأ وَأ

َ
ُ َعلَيأه وََسل َم : »َمنأ أ وأ  َصىل  اَّلل 

َ
 يَُشق  َعَصاُكمأ ، أ

تُلُوهُ« و َق ََجَاَعَتُكمأ ، فَاقأ   واتلآلفدلة كثرية فانليب صىل اهلل عليه وسلم حث ىلع االجتماع أُيَفرِّ
 ،ىل تفرق اللكمة وذهاب الريحإواتلحاب بقوهل وفعله ونىه عن اتلفرق واالختالف اذلي يؤدي 

ن حيذروا اتلفرق واتلحزب والعصبية وحنو  أحدة ومة وا أن يكونوا  أفالواجب ىلع املسلمني َجيعا  
و لفصل  أىل الكتاب والسنة لرفع ذلك اخلالف  إذلك وما اكن من خالف بينهم فالواجب الرجوع  

 . بسببه  ن نتفرقأفال َيوز نلا  سائغالزناع وما اكن من اختالف واجتهاد 

بعض األدلة من الكتاب وصحيح السنة ىلع هذا   وهل العلم أن عرفنا  شيئا من الكم أوهلذا بعد 
نه ال َيوز  أ صل االجتماع ولزوم اْلماعة واحلذر من الفرقة والشتات ذكرنا  أصل العظيم وهو  األ

ىل  إن يفصل فيه بالرجوع أرفع هذا الزناع و ن يُ أذا وجد فالواجب إو ،اتلضاداختالف االختالف 
 ئغخالف سا  ألجل  أصال    ن نتفرقأا فال َيوز نلا  غ  سائا  ذا اكن االختالف اختالف  إالكتاب والسنة و

ىل مسألة مهمة ويه مسألة اخلالف يعين هل اخلالف إشري  أواجتهاد هل حمله من انلظر ومن هنا  
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ن لك واحد  أ   االفرتاق و اإلنكار و  االختالف  هل يستديع هذا    ؟   و بني املسلمنيأبني طلبة العلم  
 : ن اخلالف ىلع قسمنيألعلم  هل اأواْلواب يذكر   ؟ خرحيذر من اْل

ا ملخالفته للنص الرصيح  فيه االجتهاد  نظر   غ ىل دَلل رشيع وال يسوإخالف تضاد ال يستند  ـ1
ال يستمر يف منازعته وخالفه  أجادة الصواب و إىلن يرجع أو الظاهر  فهنا الواجب ىلع املخالف أ

ٍء : }قال اهلل تُمأ يِف ََشأ ِخرِ فَإِنأ َتَنازَعأ َوأِم اْلأ ِ َواَلأ مِنُوَن بِاَّلل  ِ َوالر ُسوِل إِنأ ُكنأتُمأ تُؤأ وهُ إىَِل اَّلل  وقال  {فَُردُّ
ا   : }جل وعال نأُفِسِهمأ َحرَج 

َ
ُموَك فِيَما َشَجَر بَيأَنُهمأ ُثم  اَل ََيُِدوا يِف أ مِنُوَن َحَّت  حُيَكِّ فاََل َوَربَِّك اَل يُؤأ

ا قََضيأَت َويَُسلِّ  امِم  لِيم  رص املخالف ىلع ما هو عليه من ُمالفته مع ُمالفته للنص  أذا إو { ُموا تَسأ
فتارة املخالفة قد خترجه من   ،مل بما تستحقه ُمالفتهورص عأ فإن وظاهر ادلَلل وحنو ذلك 

سالم وال من السنة لكنه يستحق معها  سالم وتارة خترجه من السنة وتارة ال خترجه من اإلاإل
 .  جر اهلاإلنكار أو 

ول اخلالف تضاد يعين هذا يضاد هذا  األ ،نواع اخلالف وهو خالف اتلنوع أوالقسم اثلاين من ـ  2
ي اللك قد ثبت به دَلل رشيع فهذا اختالف اتلنوع هذا قد ورد  أنوع اتل خالف  اْلخر  القسم

وكذلك     دعية االستفتاحأبه ادلَلل وهذا ورد به ادلَلل اكختالف صفة الصالة ىلع انليب واختالف  
فهذا يسىم    زيضا جاأخر  مما صح به ادلَلل جاز ومن فعل اْل  ذان وحنو ذلك فمن فعل هذا صفة األ

عندنا قسم ثالث من االختالف وهو كذلك  ،اختالف اتلنوع اللك قد ثبت به دَلل رشيع
هذا قد يقول َيوز  سائغ دتله واالجتهاد فيه أهل  اختالف تضاد  لكن هذا االختالف اتلضاد لكل 

يقول ال َيوز وفهم   واْلخر دلة من الكتاب والسنة أواْلخر يقول ال َيوز واذلي يقول َيوز هل 
خر لكن هذا  دلة من الكتاب والسنة فهذا اختالف تضاد يعين هذا يضاد القول اْلأذلك من 

عن اجتهاد،  نما اكن هذا االختالف إا و قطعي  َجاَع  إو أا  ظاهر  و دَلال  أا نص   لم يصادماالختالف 
  فمثل هذا ، هل السنةأومما حصل خالف فيه بني  غدتله واالجتهاد فيه سائأمن املخالفني هل  لكل 

العداوة وقد وقع    ا يف االفرتاق ويفن يكون هذا االختالف سبب  أعذر فيه املخالف وال َيوز ي
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ئمة وكن  من جاء بعدهم من األ بنيوهكذا اخلالف بني الصحابة يف بعض املسائل الفقهية 
ا فيه وال حيملهم ذلك ىلع االفرتاق والعداوة  فيه االجتهاد يعذر بعضهم بعض    غ خالفهم اذلي يسو

الواحد منهم َلصيل وراء     إن ن حصل بينهم هذا اخلالف حَّت  إو  إخوةنهم  أوابلغضاء بل يعتقدون  
ن هذا قد  أوضوء بينما املأموم يرى نه ىلع أمام نعم يرى اإل ،نه ليس ىلع وضوء أوخلف من يرى 

  ،كلهأبل ولم يعد الوضوء بعد كل من حلم األأكما لو صىل املأموم خلف من  ؤهانتقض وضو
مام  مام ال يراه ومع ذلك املأموم يصيل خلف اإلبل  ناقض للوضوء واإلكل حلم اإلأن  أملأموم يرى  فا
ذا اكن اخلالف مما ال إخبالف ما  فيه االجتهاد غ ن اخلالف هنا صادر عن اجتهاد فيما يسوأل

  ،فإن اخلالف فيه ينكر فيه ىلع املخالف ِبسب ما يقتضيه احلال واملخالفة االجتهاد يسوغ فيه
سالم ومنها ما خيرج من السنة ومنها ما ال خيرجه لكن  ا قد خترج الشخص من اإلحيان  أاملخالفة  

  سالمَلل ويمكن مراجعة  كتاب اقتضاء الرصاط املستقيم لشيخ اإللدل  ته ا ملخالفينكر عليه نظر  
يب العز يف رشح العقيدة  أشارة اَله وهكذا ابن ذكر أنواع االختالف هذا اذلي سبق اإل (1/128)

ولشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل رسالة نفيسة  ( 517-512)وكذلك يف  (،376) الطحاوية
مام حفظه اهلل هل كتاب مفيد يف هذا  وكذلك شيخنا اإل ،عالماألبعنوان رفع املالم عن االئمة 

ا اخلالف ليس ذ  إهل السنة واْلماعة فأبانة عن كيفية اتلعامل مع اخلالف بني اإل بعنوان  ابلاب
نواع االختالف حَّت ال حيصل الفجوة  أن يتفقه يف أىل إىلع مرتبة واحدة وطالب العلم حيتاج 

خر فال نقول كما يقول  و قل يعذر فيه الطرف اْلأفيه اخلالف    يسوغ بما  خيه املسلم  أبينه وبني  
نما  إال و ، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه :املسلمون اإلخوان

حنن   ،فيهفيما اختلفنا بعضنا بعضا لقوهلم ويعذر وبالنسبة  ، نتعاون فيما اتفقنا عليه ىلع احلق
َجاع القطِع وحنو ذلك فهنا ال يعذر و اإل أذا اكن اخلالف يصادم انلص إفذكرنا تفصيال يف هذا 

يسوغ ذا اكن اخلالف مما إما تستحقه ُمالفته ووبما يقتضيه احلال عليه  ينكرنما إاملخالف و
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يف االجتهاد    غ فيف هذا اخلالف اذلي يسوفيسعنا ما وسع علماءنا رمحهم اهلل تعاىل االجتهاد فيه 
 . فيه  هو اذلي نقول يعذر بعضنا  بعضا

صل اثلاين وهو احلرص ىلع اجتماع لكمة املسلمني وىلع حتقيق هذا األصل األصيل  هذا هو األا   ذإف 
حيُُكمأ }اذلي فيه قوة املسلمني   َهَب رِ َشلُوا َوتَذأ خرى  أيضا مسائل  أصل  وهلذا األ{َواَل َتَناَزُعوا َفَتفأ

ن شاء اهلل إذكرها املؤلف يف هذا وهذا  يَلها ثم بعد ذلك نرشح اللكمات اذلإينبيغ اإلشارة 
 .يكون يف ادلرس القادم نكتيف بهذا القدر واحلمد هلل رب العاملني

 

 تمارين ىلع ادلرس اثلالث 

 :ما مضمون األصل اثلاين من األصول الستة؟  1س 

 :اْلماعة نوَعن اذكرهما.   2س 

 تاب ودَللني من السنة ىلع هذا األصل.  :اذكر دَللني من الك 3س 

 اتلعامل مع لك نوع منهما. ة :اخلالف ىلع قسمني اذكرهما واذكر كيفي  4س 


