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 شرح األصول الستة

 

 تفريغ ادلرس الرابع 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  

 ما أخذنا يف ادلرس السابق أن أخذنا األصل اثلاين أو بعض مسائل األصل اثلاين وهو آخر اكن 

ىلع    لما يد والفرقة وذكرنا    االختالفواتلحذير من    االجتماعأن من أصول أهل السنة واجلماعة   
وما نقل من عمل سلف األمة ىلع هذا   ،هذا األصل وذكرنا بعض األدلة، من الكتاب والسنة

ومجاعة األبدان وذكرنا أيضا أن الواجب  ،مجاعة ادلين ذكرنا أن اجلماعة نواعن:و األصل العظيم
وتطرقنا إىل مسألة اخلالف إذا وجد وأن اخلالف ىلع   ةىلع املسلمني مجيعا  أن يكونوا أمة واحد

وهذا ينكر فيه ىلع املخالف   غ إىل ديلل رشيع وليس هل مسو  يستندال    تضادخالف  منه  قسمني  
حيكم عليه بما تقتضيه املخالف اد لكن للك ضاتل  اختالف من ما أن يكونإ آخر،  وقسم ةو

 االفرتاقاتلنوع وأن هذا ال يوجب  اختالففيه سائغ أو اكن من  واالجتهاد من اخلالف أدتله 
الف وحنذر منه ملاذا  ل ابلعض ويقول ملاذا حنن خناف من اخلاءيف األمة وهنا قد يتس واالختالف

 االختالفال خياف من مسائل وىلع األمة فال يشدد وال ينكر   اتلوسعةاخلالف فيه  إن ال نقول 
اإلمام أمحد وحسنه   عند (  واجلواب جاءرمحة حديث : ) خالف أميت  إىلوقد يستند بعضهم 

ج  األبلاين رمحه اهلل أن انليب عليه الصالة والسالم قالالعالمة 
ْ
اٌب«   : »اجل ذج ُة رجمْحجٌة، وجالُْفْرقجُة عج اعج مج

اب ا" وقد قال اهلل   :وقال اإلمام الطحاوي رمحه اهلل ذج ا وجعج يْغ  وجاب ا، وجالُْفْرقجة زج ا وجصج قًّ ة حج اعج جمج نجرجى اجلْ "وج
الج يجزجالُونج ُُمْتجلِِفنيج ) } تبارك وتعاىل :  بُّكج 118وج ْن رجِحمج رج ة مستثنني من  أهل الرمح فجعل   {( إاِلا مج
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،  ةيف ادلرس السابق أن اخلالف ليس ىلع مرتبة  واحد ذكرنا وىلع لك حال، حنن قد  االختالف
هذا اخلالف يذم وهذا   وسائغ  اجتهادال يستند إىل ديلل رشيع أو  تضاد اختالففاخلالف منه 

قلنا هذا  وتنوع  اختالفسائغ أو  واجتهادالرشعية   تلهأد هلخالف  اآلخراخلالف رش، و القسم 
 وبالنسبةيكون ذلك من اتلوسعة ىلع األمة قد يعذر فيه أصحابه وال يكون مداعة  للفرقة بل 

ال أصل هل كما قال العالمة األبلاين رمحه اهلل تعاىل يف   حديث (  رمحة أميت  اختالفحلديث : ) 
جيا     خُيّرجفهذا احلديث ال أصل هل ومع ذلك يمكن أن    ؛(  57)ح  الضعيفةالسلسلة   هذا املعىن ختر

لكن قد ورد هذا املعىن عن بعض أهل  ن لم يصح فيه احلديثإ(   ورمحة حسنا  ) خالف أميت 
ِ رجمْحجة  لِلنااِس " وقال عمر  اِب رجُسوِل اَّللا ْصحج

ج
ُف أ نج اْختاِلج : اكج ٍد قجالج اِسِم بِْن حُمجما ِن الْقج   بنالعلم  عج

ْص "عبد العزيز 
ج
نا أ

ج
ِحبُّ أ

ُ
ا أ نج انلااُس يِف  مج ا اكج نج قجْوال  وجاِحد  جْو اكج ناُه ل

ج
ْتجلُِفوا؛ أِل جْم خيج ِ ل ابج رجُسوِل اَّللا حج

لجِكْن قُولُوا:  بن مرصف، وأمحد  بنواكن طلحة  " ِضيٍق  ُف , وج حنبل يقوالن : " الج تجُقولُوا: ااِلْختاِلج
ُة " فإذ   عج وقد يكون فيه يشء من اتلوسعة   ة قد يكون رمح  االختالفأن  تفيد عبارة الا هذه السا

نج انلااُس يِف ِضيٍق   "ألمة ألنه كما قال عمر بن عبد العزيز  اىلع   ا اكج نج قجْوال  وجاِحد  جْو اكج ناُه ل
ج
لو اكن      "أِل

لكن ، سلف قول واحد مثال يف بعض املسائل  سيلزم من جاء بعدهم أن يأخذوا بذلك القوللل
ملن بعدهم يشء من  يكونفهنا  االختالفيف بعض املسائل والسلف بة حني حيصل من الصحا

قوال  األ أحد أن ينظر يف األدلة وقد يرتجح هلالعالم واملتمكن يف العلم فس حبيث يستطيع تنامل
 االختالفهذا ينطبق ىلع مسألة  االختالفالقول اذلي فيه يشء من السعة فبتايل يرتجح وقد 

هذا كما تقدم معنا أنه  و  ،اتلنوع   اكن من اختالفألدلة الرشعية أو  اذلي يكون هل مستنده من ا 
 (رمحةأميت   اختالفعرتض ىلع هذه املقالة أو احلديث )ا   وأما من واالختالف،ال يوجب الفرقة 

  "  :فهذه العبارة يقول العالمة اخلطايب رمحه اهلل  ا  تفاقهم عذابالاكن    ةرمح   اختالفهمويقول لو اكن  
اق املْوِصِِل واجلاحظ ا ماجن وجاآْلخر ملحد وهما إِْسحج حدهمج

ج
ِن أ يعين   "اْعرتض ىلع احلجِديث رجالج
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خر مغموس عليه يف دينه  آاملوصِل و إسحاقنتقد هذه العبارة أحدهما ماجن يشري إىل ااذلي 
 ا. عذاب االتفاقلاكن  ةرمح  االختالفاكن  إىل اجلاحظ كونهما قاال لو  يشري

  اأي يكون ضده عذاب  ةوبني رمحه اهلل وكذلك غريه من العلماء أنه ال يلزم من كون اليشء رمح 
مِنْ   اهلل:قال    متجاهل وقدجاهل أو    يذكره إالوال يلزم هذا أو   ارج    }وج لج لجُكُم اللاْيلج وجانلاهج عج رجمْحجتِِه جج

تِلج  لاُكْم لِتجْسُكنُوا فِيِه وج لجعج { فسّما بْتجُغوا مِْن فجْضلِِه وج جْشُكُرونج وال يلزم من ذلك أن   ةالليل رمح  ت
ريض اهلل  مسعود  ابنهو األفضل بال شك واخلالف كما قال  فاالتفاقا ا إذ  يكون انلهار عذاب  

اذلي ال يستند إىل ديلل    اتلضاد  اختالفا ال سيما  وقد يكون اخلالف عذاب  (اخلالف رش  )    عنه: 
اذلي قد يقال فيه أنه رمحة أو سعة ىلع من يصحح هذه العبارة وقد وردت   االختالفرشيع وأما  

اذلي يكون للك منهما    اتلضاد  اختالف  ىلع   اتلنوع أو  اختالفمل ىلع  عن بعض السلف هذه ُت 
ء من املتنفس للناس  صابة احلق هذا قد يكون فيه يشإا ىلع  ديلله الرشيع ووجهته وحرصه أيض  

خر ثم جتد  يف  آوهلذا جتد بعض األقوال قد يكون اجلمهور ىلع قول وقال بعض املحققني بقول 
لو اكن  و يؤيده ،ادليلل وكون  نها لرجحاهذا العرص أن األكرث يسريون ىلع ما قال به القلة نظر  

فقد يكون مثل هذا  علماء، يتبعوا ما اتفق عليه الأمجعوا ملا وسع من بعدهم إال أن قد العلماء 
خُيّرجيشء من السعة فيه   مثل هذا الالكم كما تقدم ىلع املخرج احلسن واهلل أعلم و

  واحدة وىلع لك حال الواجب كما تقدم معنا الواجب ىلع األمة وىلع املسلمني أن يكونوا يدا   
لرجوع إىل الكتاب  حيذروا اتلفرق واتلحزب وما اكن من خالف بينهم فالواجب اأن  و  ة وأمة  واحد

 ةقو االتفاق االتفاق،يؤدي باملسلمني إىل الضعف فاملسلمون قوتهم يف  االختالفوالسنة ألن 
وهلذا ملا تفرقت األمة    واجتماعهاتمكني فيه اتلمكني لألمة فقوة األمة ال تكون إال يف وحدتها  و

أن يعود هلا   اإلسالمية العذاب فإذا أرادت األمة  ء وساموها سو ؤهاشذر مذر تسلط عليها أعدا 
ىلع كتاب اهلل وسنة رسوهل صىل اهلل عليه وسلم وعليهم    ع باالجتماجمدها وعزتها وقوتها فعليها  
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ذن اهلل يعود هلم عزهم  إب و ،واالئتالف االتفاق وأن حيرصوا ىلع  واالختالفأن ينبذوا اتلفرق 
راقُوا  }وجمدهم وكما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اهلل هنا يف قوهل تعاىل :   ِينج تجفج ذلا الج تجُكونُوا اكج وج

ُهُم ابْلجيِّنجاُت  اءج ا جج ختالف يشتت القلوب ويفرق األمة وال يمكن  الاقال ف {وجاْختجلجُفوا مِْن بجْعِد مج
 أن يتنارصوا ويتعاونوا أبدا بل يكون بينهم عداوة وعصبية لفرقهم وا ُمتلفنيرللناس إذا صا

حببل اهلل مجيعا وهذا هو اذلي   واعتصموا  اجتمعوا وأحزابهم وال يتعاونون أبدا إنما يتعاونون إذا 
ْن تجعْ   أوىص به انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال : 

ج
ث ا يجْرَضج لجُكْم أ ج يجْرَضج لجُكْم ثجالج الج  »إِنا اَّللا بُُدوهُ وج

 ُ َّلا اَّللا ْن وج ْن ُتنجاِصُحوا مج
ج
راقُوا، وجأ الج تجفج ا وج ِيع  ِ مجج ْن تجْعتجِصُموا حِبجْبِل اَّللا

ج
يْئ ا، وجأ ُكْم«ترُْشُِكوا بِِه شج رج مج

ج
هذه    أ

الج   } اثلالث يرضاها اهلل نلا، والشاهد منها قوهل تعاىل :   ا وج ِيع  ِ مجج راقُوا  وجاْعتجِصُموا حِبجْبِل اَّللا وليس  {   تجفج
ولكن   االختالفوال يوجد تفرق طبيعة البرش وجود  اختالفمعىن هذا احلديث أنه ال يوجد 

سم بالرجوع إىل كتاب اهلل وسنة رسوهل صىل اهلل  أو تفرق حُي  اختالفمعىن هذا أنه إذا حصل 
 . هذا هو احلق االختالفعليه وسلم وينتيه الزناع وينتيه 

ا ىلع مسألة الزناع يف اخلصومات بني انلاس  أو تكيم السنة مقترص    القرآنم  وليس تكي:ثم قال   
م ونزااعتهم بني  هليف األموال حبيث يسمون احلكم بما أنزل اهلل أنه احلكم بني انلاس يف أموا 

ولك نزاع والزناع يف العقيدة   اختالفانلاس يف أمور ادلنيا فقط ال بل هو احلكم بينهم يف لك 
أشد من الزناع يف األموال والزناع يف أمور العبادات وأمور احلالل واحلرام أشد من الزناع يف  

ختالف اذلي جيب حسمه  اال  من  جزئيةاخلصومات يف األموال إنما اخلصومات يف األموال جزء أو  
لكن رساعن ما   اختالفبكتاب اهلل عزوجل والصحابة ريض اهلل عنهم اكن حيصل بينهم 

 انتىه.   اختالفهميرجعون إىل كتاب اهلل وسنة رسوهل صىل اهلل عليه وسلم فينتيه  

كما ذكر الشيخ ليس  بهماالزناع  وفصل إىل الكتاب والسنة  االختالفهلل فالرجوع يف حال 
ا  }قال اهلل :  اختالفا  ىلع األموال بل ذلك يف لك مقترص ُموكج فِيمج َّتا حُيجكِّ بِّكج الج يُْؤمِنُونج حج رج فجالج وج
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ا جْسلِيم  لُِّموا ت يُسج ْيتج وج ا قجضج ا مِما رجج  ْنُفِسِهْم حج
ج
ُِدوا يِف أ رج بجيْنجُهْم ُثما الج جيج جج من صيغ   ( ما) ة فلفظ  { شج

نج قجْولج   : } وقال اهلل ،ل بما جاء يف الكتاب والسنةجيب أن يفص اختالفالعموم فلك  ا اكج إِنامج
ِكج  وَلج

ُ
ْعنجا وجأ طج

ج
ِمْعنجا وجأ ْن يجُقولُوا سج

ج
رجُسوهِلِ يِلجْحُكمج بجيْنجُهْم أ ِ وج   ُهُم الُْمْفلُِحونج الُْمْؤمِننِيج إِذجا ُدُعوا إىِلج اَّللا

اكن احلق عليهم تولوا   إن مذعنني و ا جاءو هذا قول املؤمنني أما املنافقون إن اكن احلق هلم{ 
   .وأعرضوا كما ذكر اهلل تبارك وتعاىل ذلك عنهم

األصل اثلاين أمر اهلل باالجتماع يف ادلين ونىه عن اتلفرق فيه، فبني اهلل هذا بيانا  شافيا   قوهل:
   .تفهمه العوام

يات  ا وهذه اآل كثرية وكثرية جد  ، أدلة األمر باالجتماع من يف الكتاب والسنة ما ورد تقدم معنا  
 يفهمها العامة فضال عن غريهم.  

أنه أمر املسلمني باالجتماع يف    فهلكوا، وذكرونهانا أن نكون اكذلين تفرقوا واختلفوا قبلنا    :قال
  .ذلكا ما وردت به السنة من العجب العجاب يف وضوح   فيه، ويزيدهعن اتلفرق  همادلين ونها

  االجتماعمر  األيف الكتاب ويف صحيح السنة من    الواردة  األدلةر بعض  ك إىل ذ  وقد سبق وأن أرشنا  
هذا األصل، ثم صار األمر إىل  كثرية تدل ىلع ةواتلحذير من الفرقة واالختالف فأدل واالئتالف

اع املؤلف يف أول  د هذا مماا فإذ   ؛أن االفرتاق يف أصول ادلين وفروعه هو العلم والفقه يف ادلين
أذكياء    من  ضل فيه من    ضل الكتاب إىل اتلعجب من وضوح هذا األصل ووضوح أدتله ومع ذلك  

 . العالم وعقالء بين آدم

 ... الخ  صار األمر إىل أن االفرتاق يف أصول ادلين وفروعه قوهل: ثم
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ا من العلماء يطلقون األصول ىلع مسائل معىن األصول وما معىن الفروع وأن كثري    تقدم معنا ما
إماكنية تصحيح هذا اتلقسيم  أن هذا حمل نظر وتقدم  وتقدم    ،العقائد، والفروع ىلع مسائل الفقه

مسائل من سواء اكن  اجلِل من املسائللكن ليس ىلع هذا انلحو وإنما ىلع أن األصول هو 
   .هماوالعلم أو مسائل العمل، والفروع هو ادلقيق من االعتقاد

  . صار األمر إىل أن االفرتاق يف أصول ادلين وفروعه هو العلم والفقه يف ادلين  : ثمقوهل

هذا حال كثري من انلاس صار عندهم أن العلم والفقه يف ادلين هو االفرتاق أصبح األمر دلى   
  أو إىل حزب ما ومذهب معني ويظن أن هذا هو قتهمنهم يدعوا إىل فر  كثري من انلاس أن لك  
دعت إيله الرسل فيظن أن هذا اتلفرق وهذا اتلحزب   من ادلين وأن هذا   ادلعوة املوصلة إىل ما

جيعل هل مجاعة  أو   لك  جيعل املسلم  يتعجب من وضوح هذا األصل ومع ذلك  مماهو الفقه فهذا 
صول ادلين  حزبا  أو مذهبا  ويدعوا انلاس إىل أن يكونوا معه ، ثم صار األمر إىل أن االفرتاق يف أ

وفروعه هو العلم والفقه يف ادلين  يقول هنا الشيخ الفوزان صار األمر مع األسف عند املتأخرين  
هو الفقه يف   االجتماعيف األصول والفروع هو الفقه مع أن الواجب العكس أن  االختالفأن 

هو الفقه  عليهم هذا احلجرعطاء احلرية للناس وعدم إاتلفرق وإن دين اهلل ، قال هم يقولون 
 ىلع كتاب اهلل وسنة رسوهل صىل اهلل عليه وسلم .  هو االجتماع وحنن نقول الفقه 

   . باالجتماع ال يقوهل إال زنديق أو جمنون األمر وصار قوهل:

وهذه العبارة فيها نوع من الشدة لكنها تبني الواقع فعند كثري من املسلمني واملثقفني من يدعوا  
ال فقه هل فيتهمونه    إنسانأن هذا    يرون إىل االجتماع وعدم اتلفرق ومن يدعوا إىل وحدة املسلمني  

ترتك انلاس   بعدم الفقه وعدم الفهم ويرون أن العدالة لك العدالة يف ادليمقراطية الغربية وأن 
هذا هو العلم وهذه يه  ويه فريون أن هذا هو الفقه أأحرارا  يف عقائدهم ويف أفاكرهم ولك هل ر
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أن تعود إىل أمة واحدة وسالمية اثلقافة أما أن تدعوا انلاس إىل اجلماعة وأن تكون األمة اإل
وأن يكون هلا  ةون أمة واحدكت نجمدها وسيادتها أن تعود إىل أن تكون بلنة  واحده وإىل أ

خليفة واحد وإمام واحد يرون أن هذا رجوع إىل القهقراء ورجوع إىل الوراء وأن هذا اإلنسان ال  
   ،يفهم يف واقعه شيئا  وحنو ذلك

قد يستغرب الشخص من هذه العبارة يقول من هذا اذلي يرى أن ادلعوة إىل االجتماع أنه   افإذ  
يرصح بهذا أن من يدعوا املسلمني إىل  من  د ال جتد إال زنديق أو جمنون فهذا ق  إيله يدعوا  ما

يدعوا  ممن    السخرية  خاللأو يشء من هذا لكن من خالل عمله أو من    ةزندق  هاالجتماع أن هذ
وأن ال تفرق بينهم  ةيدعوا األمة االسالمية إىل أن يكونوا يدا  واحدة وأمة  واحد أوإىل اجلماعة 

تدرك حقيقة   هم العنرصية والعصبية وحنو ذلك فحينئذٍ األحزاب والفرق وابلدلان وأن ال تأخذ
وينبذوا    ةواحد لكمة  يكونوا ا من انلاس يرى أن من يدعوا املسلمني إىل أن وأن كثري    ة هذه اللكم

جمنون أو ال فقه هل وال فهم هل لكن ال عجب وال غرو   إنسانما تقدم ذكره أن هذا ال يقوهل إال 
  ءواالفرتا فانليب صىل اهلل عليه وسلم ملا داعء إىل عبادة اهلل وحده وصفه املرشكون بأبشع اتلهم 

طالق هذه الشائعات واتلهم خاص بنبينا  إوقالوا ساحر واكهن وجمنون ولم يكن هذا القول أو 
ه بل مجيع الرسل قد حصل هلم التسفيه واتلكذيب مع أنهم  عليه الصالة والسالم من قبل أعدائ
اُل  }وأن يعبدوا اهلل وحده ال رشيك هل قال جل وعال :    ة دعوا انلاس إىل أن يكونوا أمة واحد ا ُيقج مج
ْبلِكج  ا قجْد قِيلج لِلرُُّسِل مِْن قج ِينج مِْن قج : }قال تبارك وتعاىلو ، {لجكج إاِلا مج َتج اذلا

ج
ا أ لِكج مج ذج ْبلِِهْم مِْن  كج

ْنُونٌ  ْو جمج
ج
اِحٌر أ اُغونج : }، قال تبارك وتعاىل{رجُسوٍل إاِلا قجالُوا سج ْوا بِِه بجْل ُهْم قجْوٌم طج تجوجاصج

ج
ذلك   فسبب  {أ

 .  الطغيان واخلروج عن الرصاط املستقيم
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ذ  وأن ننب  ةمن أصول أهل السنة واجلماعة ادلعوة إىل االجتماع وأن نكون أمة واحد فعلمنا أن
نكتيف  اهلل تبارك وتعاىل  بإذناالختالفات واتلحزبات واالفرتاق حَّت يعود لألمة عزها وجمدها 

 بهذا القدر، واحلمد هلل رب العاملني. 

 مناقشة ادلرس الرابع 

 عذاب« رمحة والفرقة  اجلماعة »حديث ما حال  :1س 

 ؟ رمحة«أميت  اختالف»وحديث 

جيا  يمكن أن خترج هذه املقالة   : هل 2س   ؟  رمحة«أميت  اختالف»صحيحا   ختر

 يلزم من كون اخلالق رمحة أن يكون االتفاق عذابا ؟   : هل3س 

 تكمن قوة املسلمني؟   : أين4س 

 كيف صار األمر عند بعض انلاس أن االفرتاق هو العلم والفقه يف ادلين؟    : بني5س 

 أو ال يفهم. ملن يرى أن من يدعو انلاس إىل االجتماع أنه جمنون  : مثل6س 


