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حمَـنِ الرَّحِيمِ
بِ ْسمِ اللَّـهِ الرَّ ْ
ً
تسجيل لدرس يف شرح األصول الستة
يسر موقع ميراث األنبياء أن يقدم لكم
لإلمام المجدد محمد بن عبدالوهاب  -رحمه اهلل تعالى  -ألقاه فضيلة الشيخ
محمد بن غالب العمري  -حفظه اهلل تعالى  -على إذاعة موقع ميراث األنبياء
نسأل اهلل  -سبحانه وتعالى  -أن ينفع به الجميع.

الدرس الثالث
احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه كام حيب ويرىض ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،أما بعد:
فالزلنا يف رشح كتاب األصول الستة لإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب -
رمحه اهلل رمحة واسعة -ولعل هذا الدرس هو ختام هذه الدروس فنسأل اهلل -جل
وعال -أن يوفقنا يف إمتامه وأن يرزقنا مع ذلك الثواب يف القول ،واإلخالص يف
العمل ،وقد تقدم رشح األصول األربعة األصل األول ،والثاين ،والثالث،
والرابع ،ونحن يف هذا الدرس مع األصل اخلامس والسادس.
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[املنت]
قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل رمح ًة واسعة:-
َصلُُ أ
اْلَ ِامسُُ :
اَأْل أ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ْيُ
ْي ُِبِِ أم ُِم أن ُأَ أع َد ِاء ُِ
ْي ُالأمتَ َ
ُوالأمنَافق أ َ
شبِ ِه أ َ
ُوبَأ َ
ُهللا َ
ُوتَ أف ِريأ قه ُبَ أي نَ ه أم َ
بَيَان ُهللا ُس أب َحانَه ُْل أَوليَاء ُهللا َ
والأف َّجا ِرِ ،
ُآل ُعمرا َن ُو ِهي ُقَ وله﴿ُ :قل ُإِ أن ُك أنُتم ِ
ُُتبُّو َن ُاّللَ ُفَاتَّبِع أوِِنأُ
ُِف َ
ُِف ِ أ َ َ َ أ
أ
ُه َذا ُآيَةٌ ِ أ
ُويَ أكف أي ِ أ
َ
َ
أ
أُيبِبكم ُاّلل﴾[ ُآل ُعمرانُ ]31ُ :اآليةُ ،وآيةٌ ُِِف ُالأمائِ َدةِ ِ
َّ ِ
ُم أن ُيَ أرتَ َّدُ
أ
ُآمنواأ َ
ين َ
ُوه َي ُقَ أولهَ ُ :
﴿َي ُأَيُّ َهاُالذ َ
َ
ََ أ َ
ِم أنكم َ ِ ِ ِ
ِ ٍ ِ
ُو ِه َيُ
ُو ُِيبُّ أوُنَه﴾[ ُاملائدةُ ]54ُ :،
س أو َ
اآليةُ،وآيَةٌ ِ أ
أ
ف َ
س َ
َ
َُيِأِتأ ُاّلل ُب َق أوم ُُيبُّ ه أم َ
ُع أن ُديأنه ُفَ َ
ُِف ُي أون َ
قَ وله﴿ُ :أ َََل ُإِ َّن ُأَولِياء ِ
ِ
ن﴾[ ُيونسُ:
ُخ أو ٌ
اُوَكان أواُيَتَّق أو َ
ُاّلل َُلَ َ
ُوََل ُه أم َأ
ف َ
ُُي َزن أو َن.الذيأ َن َ
أ
ُعلَأي ِه أم َ
أََ
ُآمن أو َ
ِ
ُُ،]63-62ثَُّصار أ ِ
ُاْلَل ِأق ُوح َّف ِ
ِ
ِ ِ
ُالش أر ِعُ،إِ ََل ُأ َّ
اظ َّ
َنُ
ُاْل أَمر ُع أن َد ُأَ أكثَ ِر َ
ََ
ُوأَنَّه ُم أن ُه َداة أ َ
أم َ
ُم أن ُيَ َّدع أي ُاُلأعل َ
ِ
ُُوَلب ِ
دُمنُتَ ِ
ِ
رك ُاجلِ َُهادُفَ َمنُ
س ُِم أن ه أم َ
اء ََُل ُب َّد ُفِ أي ِه أم ُِم أن ُتَ أر ِك ُاتِبَ ِاع ُّ
ُالرس أل َ
أاْل أَوليَ َ
ُوَم أن ُاتَب َعه ُفَ لَأي َ
دُمنُتَ ر ِكُا ُِلميَانُوالتَّ أقوىُفَمنُتَ َقيدُاب ِلميَانُوالتَّ أقوىُفَ لَي ِ
جاهدُفلَيس ُِم أن ه َ ِ
َُيُ
َ َأ َ
مُوَلب أ أ
سُم أن ه أم َ
َ
أ َ
ََ أ َ
ك َِ
َُس أيع ُّ
اءُ .
ُالد َع ُِ
ُوال َأعافِيَةَُإِنَّ َ
َربَّنَاُنَ أسأَل َ
كُال َأع أف َو َ

[الشرح ]
هذا األصل أصل عظيم وهو مما اختلف فيه أهل األهواء والبدع وفارقوا فيه
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احلق ،وفارقوا فيه السنة ،وفارقوا وجانبوا الصواب،
يقول الشيخ -رمحه اهلل :-بيان اهلل سبحانه ألولياء اهلل -جل وعال -بني يف
كتابه الكريم من هم أهل الوالية؟ ومن هو الويل؟ قال – جل وعال َ ﴿ -أ َال إِ َّن
ف َع َلي ِهم و َال هم َحي َزنُو َنِ .
ِ
الذ ْي َن آ َمن ُْوا َوكَان ُْوا َي َّت ُق ْو َن﴾ فبني ربنا -
َأ ْول َيا َء اهللهِ الَ َخ ْو ٌ ْ ْ َ ُ ْ ْ ْ
سبحانه وتعاىل -أن أهل الوالية احلقة هم أهل اإليامن والتقوى فاهلل -جل وعال-
بني هذا يف كتابه وفرق بينهم وبني املتشبهني هبم من أعدائه املنافقني والفجار ،ومن
الذين يدَّ عون الوالية كذ ًبا وزورا.
قال :ويكفي يف هذا آية آل عمران وهي قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ُكنْتُم ُ ِ
ُت ُّب َ
ون اهللهَ
ْ
ِ
حيبِ ْبك ُُم اهللهُ﴾ هذه اآلية ُيسميها العلامء آية االمتحان أي أن اهلل -جل
َفاتَّبِ ُع ْو ْين ُ ْ
وعال -امتحن عباده حني ادعوا حمبة اهلل -سبحانه وتعاىل -بام َيشدقون فيه من هذه
الدعوة فقال -جل وعالُ ﴿ :-ق ْل إِ ْن ُكنْتُم ُ ِ
ُت ُّب َ
ون اهللهَ﴾ فإن أهل اإليامن وأهل
ْ
اإلسالم يدَّ عون حمبة اهلل  -جل وعال -وحيققون حقيقة هذه املحبة باتباع النبي -
ِ
ِ
ب أنت ،إنام
حيبِ ْبك ُُم اهللهُ ﴾ فليس الشأن أن َُت َ
صىل اهلل عليه وسلمَ ﴿ :-فاتَّبِ ُع ْو ْين ُ ْ
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ُتب ،الشأن أن حيبك اهلل -جل وعال -وليس الشأن ادعاء أنك ُتب اهلل
الشأن أن ُ َ
سبحانه وتعاىل -فمن هم أهل الوالية؟ وما عالقة هذه اآلية هبم؟ اهلل  -جلوعال -حيب أولياءه ،وأولياؤه هم الذين يتبعون النبي  -صىل اهلل عليه وسلم-
ويعملون بكتاب اهلل وبسنة رسوله  -صىل اهلل عليه وسلم -ال ادعا ًء بل حقيق ًة
وصدقا.
وقال الشيخ -رمحه اهلل :-واآلية التي يف املائدة وهي قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َُّيا
ِت اهللهُ بِ َق ْو ٍم ُحيِ ُّب ُه ْم َو ُحيِ ُّب ْو َن ُه َأ ِذ َّل ٍة َع َىل
ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا َم ْن َي ْرتَدَّ ِمنْك ُْم َع ْن ِد ْينِ ِه َف َس ْو َ
ف َي ْأ ِ ْ
ني َأ ِع َّز ٍة َع َىل ا ْلكَافِ ِري َن﴾ فأهل اإليامن هم الذين يتبعون أمر اهلل  -جل وعال-
املُْ ْؤ ِمنِ َ
وأمر رسوله  -عليه الصالة والسالم -وحيبون أهل اإليامن ويوالون أهل اإليامن
ويعادون أهل الكفر.
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم
ثم ذكر -رمحه اهلل -قوله تعاىلَ ﴿ :أ َال إِ َّن َأ ْولِ َيا َء اهللهِ الَ َخ ْو ٌ
َحي َزنُو َنِ .
الذ ْي َن آ َمن ُْوا َوكَان ُْوا َي َّت ُق ْو َن﴾ هذه اآلية بني اهلل -جل وعال -فيها من هم
ْ ْ
حي َزن ُْو َن﴾ هذا
األولياء ومن أهل الوالية ﴿ َأ َال إِ َّن َأ ْولِ َيا َء اهللهِ الَ َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
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جزاء هلم وصفتهم أهنمِ ﴿ :
الذ ْي َن آ َمن ُْوا َوكَان ُْوا َي َّت ُق ْو َن ﴾ وعىل هذا فالكالم عن
مسألة الوالية ومن هم األولياء وما عالقتها بالكرامات ،وقول املخالفني يف هذا
الباب ينتظم معنا يف مسائل:
املسألة األوىل :أن الويل يف اللغة هو النارص واملعني كام قال ربنا -جل وعال-
﴿ :إِ َّن ولِيي ال َّلـه ا َّل ِذي ن ََّز َل ا ْلكِتَاب وهو يتَو َّىل الص ِ
ني ﴾ أي نارصي ومعيني
احل َ
َّ
َ َ ُ َ َ َ
ُ
َ ِّ َ
الواليةِ ،
الوالية بالفتح ،وال يقال ِ
فالوالية هي السلطة أو اإلمارة ،أما
ويقال َ
الوالية فهي املقصودة هنا يف هذا الباب ،والتي تعني املحبة والنرصة.
َ
األمر الثاين :أن أولياء اهلل -سبحانه وتعاىل -هم املؤمنون املتقون ومن أعظم
ما يتميزون به مع اإليامن والتقوى أهنم ال يدَّ عون أهنم أولياء اهلل -جل وعال -ولو
ُسئل سائل من املتقني األتقياء فقيل له هل أنت من أولياء اهلل ملا استساغ أن يقول
ذلك فاهلل -جل وعال -يقولَ ﴿ :ف َال ت َُزكُّوا َأن ُف َسك ُْم ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ِن ا َّت َق ٰى ﴾ فاهلل -
جل وعال -هو الذي يعلم املتقني فليس لإلنسان أن يزكي نفسه بأنه من أهل
الوالية ،فصفة املؤمن أنه ال يدَّ عي الوالية بل هو بني خوف ورجاء وهذا بخالف
َ
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أساطني الصوفية كابن عريب وابن الفارض ونحوهم ممن ادعوا لنفسهم بالوالية بل
ادعوا لنفسهم ختم الوالية فإهنم قرروا وهذا معتقد عند فرق الباطنية والصوفية
الوالية ،قرر فيه أنه كام أن النبوة
وقرره احلكيم الرتمذي يف مؤلف له بعنوان ختم َ
الوالية ختتم بويل يكون هو خاتم
ختتم بنبينا -صىل اهلل عليه وسلم -فكذلك َ
األولياء ،وهذا من القول الباطل فادعى ابن عريب الوالية لنفسه ،وادعى ابن
الفارض وكل من جاء ادعى لنفسه هذه املنزلة وهي منزلة باطلة بال شك،
كذلك من املسائل املتعلقة بأمر الوالية أن اهلل -جل وعال -ويل للعبد وأن
العبد ويل هلل -سبحانه وتعاىل -وهذا عند أهل السنة واجلامعة فتُنظر املسألة من
جهتني:
•

اجلهة األوىل أن يقال اهلل -جل وعال -ويل للعبد فاهلل سبحانه ينرص

وُّييئ له أسباب النهرص.
عبده ُ
•

والعبد كذلك ِ
ويل هلل -سبحانه وتعاىل -ينرص ر هبه -سبحانه وتعاىل-

بنرص رشيعته ودينه سبحانه.
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من املسائل املتع هلقة بأمر الوالية:
أن أهل اإليامن ه
ه
كل من اتهصف باإليامن فهو يدخل يف مجلة أولياء اهلل ،فأولياء
ِ
والسابق ،الذين ذكرهم اهلل -سبحانه وتعاىل -وال هظامل
اهلل بال شك هم املقتصد ه
بمقتىض هذا
لنفسه كذلك هو من مجلة أولياء اهلل بام عنده من أصل اإليامن وقيامه ُ
األصل من األعامل الصاحلة وإن قرص به األمر فهو ظامل لنفسه نعم مل ِ
يصل إىل
ه
ُ
السابق باخلريات ،ولكنَه مع هذا يدخل يف مجلة أولياء
مرتبة املُقتصد وال إىل مرتبة ه
اهلل كام قرر هذا شيخ اإلسالم ابن ِ
تيم هية -رمحه اهلل رمح ًة واسعة -وذكر عىل هذا
ه
بأن ال هظامل لنفسه ال يدخل أبدً ا يف ِ
السلف بخالف من قال ه
مجلة أولياء اهلل،
إمجاع ه
فهذا القول بال شك ٌ
للصواب.
قول
جمانب ه
ٌ
همة يف أمر الوالية:
من املسائل املُ ه
أن أولياء اهلل -جل وعال -يشهدون لألنبياء عىل صدقهم وهم يتبعون
ِ
نبي بل هو بام
األنبياء فال ُيمكن أبدً ا أن ينفرد و ٌيل من األولياء برشيعة مل يأت هبا ه
ٌ
مصدق للنهبي متابِع له وهو ُدون
ِت من الكرامة ،أو بام عنده من أصل الوالية هو
أو َّ
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النهبي يف الفضل ولذلك قال ال هطحاوي -رمحه اهلل -يف عقيدته املشهورة" :وال
نبي واحد
ن ِّ
السالم ونقول ٌّ
ُفضل أحدً ا من األولياء عىل أحد من األنبياء عليهم ه
أفضل من مجيع األولياء"
فإهنم
وتفضيل األولياء عىل األنبياء هذا نشأ يف عقيدة ُّ
الصوف هية ال ُغالة منهم ه
يرون ه
ونظمهم املعروف "مقام
أن الو هيل أفضل من النهبي ،وقالوا مقولتهم املشهورة
ُ
النه ُبوة يف برزخٍ فويق الرسول ودون ِ
الرسول ولكنهه ُدون
الويل" أي النهبي فوق ه
فالويل عندهم أفضل من النبي وهذا ٌ
ِّ
ِّ
قول باطِ ٌل بال شك.
الويل،
بالوالية:
من األمور املُتع ِّلقة َ
لبعض أولِ
ِ
أمرا
عطى
ي
ف
الكرامات
من
يائه
ماقد ُّي ُبه اهلل -سبحانه وتعاىل-
ُ
ً
ِ
األمر اخلارق يف احلقيقة ُينظر إىل من ُيضاف إليه ،فإن ُأضيف إىل النهبي
خارقا وهذا
ُ
كان آي ُة وكان ُبرهانًا وكان أمرا ِ
معجزا ،كام انبثق املاء من بني أصابيع النهبي  -ه
صىل
ً
اهلل عليه وس هلم -وح هن له ِ
اجلذع وغريها من اآليات الواردة يف ُسنهة رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وس هلم ،-وإذا ُأضيف إىل ِّ
ه
الويل فهي كرام ٌة من اهلل -جل وعال-
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وأعظم كرامة ُيعطاها العبد يف هذه الدُّ نيا أن يدوم عىل االستِقامة كام هقر َر ذلك ُ
شيخ
اإلسالم ابن ِ
تيم هية ونقل ُه عنه تلميدُ ه ابن الق ِّيم فذكر عن شيخ االسالم أنه يقول:
دوا ُم االستِقامة" أن ُيداوم اإلنسان عىل طاعة اهلل -جل وعال-
"أع َظ ُم الكرامة َ
ِ
ِ
ألن القليل من ُي ِ
هذه من أعظم الكرامة ه
وبمقتضياهتا
داوم عىل االستقامة بمظاهرها ُ
من ال هطاعة هلل -سبحانه وتعاىل -واالستجابة ألمر رسوله  -ه
صىل اهلل عليه وس هلم-
ِ
والسحر ،فر َّبام
ونحو ذلك ،إذا أضيف هذا اخلارق للعادة إىل أصحاب الكهانة ه
ِ
سمى ً
سمى كرامة ،وال آية ،وال
حاال َشيطان ًّيا وال ُي ه
أمرا خار ًقا للعادة فهذا ُي ه
أظهروا ً
م ِ
عجزة ،وال ِ
نحو ذلك ،ه
فإن هذا ممها ُمتليه ه
السحر والكهانة
الشياطني وتُعني فيه أهل ِّ
ُ
ه
عض املسائل،
والشعوذة والكذب فهذه ب ُ
إ ًذا أولياء اهلل  -جل وعال -يعطون من الكرمات ،وهذه الكرامات قد تكون
حسية كام جاء يف األثر عن عمر أنه قال" :يا سارية اجلبل" وكان بمسافات بعيدة
عن سارية ،أو كام خرج نور لبعض الصحابة فساروا به يف الظلمة ،فهذه من
الكرامة ألولياء اهلل أو نحو ذلك ،وقد تكون هذه الكرامة معنوية ليست بحسية
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كأن يبارك اهلل -جل وعال -للعبد يف علمه أو جيعل له األثر الكبري بني الناس
واملكانة فريجعون إليه ويستفيدون من علمه كام هو حاصل ما وقع لسلف هذه
األمة كاإلمام أمحد والشافعي وغريهم من األئمة ،فإن اهلل -جل وعال -بارك يف
علومهم وسارت بعلومهم الركبان واستفاد الناس والزلنا نستفيد من هذه العلوم
فهذه أيض ًا تعد مما أكرم اهلل -سبحانه وتعاىل -أولئك األئمة به.
ثم قال الشيخ -رمحه اهلل :-ثم صار األمر عند أكثر من يده عي العلم وأنه من
هداة اخللق وحفاظ الرشع إىل أن األولياء البد فيهم من ترك اتباع الرسول يعني
مع أن اهلل -جل وعال -يقولُ ﴿ :ق ْل إِن كُنتُم ُ ِ
ِ
ُت ُّب َ
حيبِ ْبك ُُم ال َّلـ ُه
ون ال َّلـ َه َفاتَّبِ ُعوين ُ ْ
ْ
َو َي ْغ ِف ْر َلك ُْم ُذنُو َبك ُْم ﴾ واهلل -جل وعال -يقولَ ﴿ :ف ْل َي ْح َذ ِر ا َّل ِذي َن ُُيَالِ ُف َ
ون َع ْن َأ ْم ِر ِه
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ﴾ ومع أن اهلل  -جل وعال -يقول يف آيات
َأن تُصي َب ُه ْم ف ْتنَ ٌة َأ ْو ُيصي َب ُه ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
﴿و َمن ُيطِ ِع ال َّلـ َه َو َر ُسو َل ُه﴾َ ﴿ ،ف َال
الرسول﴾َ ،
كثريةَ ﴿ :و َأطي ُعوا اهلل َو َأطيعوا َّ
َو َر ِّب َك َال ُي ْؤ ِمن َ
ُون ﴾ وآيات كثرية يبني اهلل  -جل وعال -فيها وجوب اتباع نبيه -
عليه الصالة والسالم -ومع ذلك انقلب هذا األمر فصار من رشط األولياء أن
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يرتكوا اتباع الرسول ،وهذا خلل كبري ألن يف هذا خروج عن دين اإلسالم فمن
أمر الناس بمعصية الرسول وبمناقضة ما جاء به الرسول وبرتك ما جاء به الرسول
فهذا مصادة ألمر اهلل  -جل وعال -ومعاندة ملا أمر اهلل -جل وعال -يف كتابه وملا
جاء من سنته -صىل اهلل عليه وسلم.-
فالشيخ هنا -رمحه اهلل -يبني أن أولئك الذين يدَّ عون العلم ومل يقل من
العلامء فقال يدَّ عون فكان علمهم هذا يف احلقيقة دعوة وليس حقيقة ،ويدَّ عون
أيضا أهنم من حفاظ الرشيعة ،وقد تقدم معنا
أيض ًا أهنم من هداة اخللق ،ويدَّ عون ً
يف أصل سابق وهو األصل الرابع من هم العلامء يف احلقيقة ،فليس كل من مجع
الكتب فهو من العلامء وال كل من مجع الروايات هو من العلامء ،فليس هذا حقيقة
العلم،
بل أصل العلم خشية اهلل -جل وعال -كام قال اهلل -سبحانه وتعاىل -يف
كتابه﴿ :إِنَّام َُي َْشى ال َّلـه ِمن ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُع َل َام ُء ﴾ فهؤالء الذين ادعوا العلم ،وادعوا أهنم
َ ْ َ
َ
هداة للخلق ،وادعوا أهنم ح َّفاظ للرشع جاءوا وقالوا من أراد أن يكون ول ًيا فالبد
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أن يرتك اتباع الرسول ومن اتبعه فليس منهم أي ليس من األولياء ،والبد من ترك
اجلهاد وهو اجلهاد الرشعي الذي جاء يف كتاب اهلل والذي هو ذروة سنام اإلسالم،
أيضا فليس منهم أي من جاهد أهل الكفر ،وجاهد أهل الرشك،
فمن جاهد ً
وجاهد أهل اخلرافة ،وجاهد أهل اإلحلاد قالوا هذا ليس منهم والبد من ترك
اإليامن والتقوى وهذه املصيبة العظيمة إذا كان اهلل  -جل وعال -يف كتابه الكريم
بني من هم أهل الوالية فقال ﴿ :ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوكَانُوا َي َّت ُق َ
ون ﴾ فجاء هؤالء مدَّ عو
العلم وقالوا البد يف الويل أن يرتك اإليامن والتقوى ،وإن مل يقولوها بلسان مقاهلم
فإهنم يقولوها بلسان حاهلم وعباراهتم تتضمن هذا األمر اخلطري فصار املجذوب
واملجنون ومن ذهب عقله ومشى يف الناس عريانًا أو خطب عريانًا أو نحو ذلك
من املظاهر املقززة التي ال متت لإلسالم بصلة صار هذا من أولياء اهلل ،وصاروا
يأخذون عنه األحكام وأهل الرشيعة الذين قضوا أعامرهم يف طلب علم الرشيعة،
ويف اتباع الرسول ويف االقتداء بسلف األمة صاروا هؤالء أعداء األولياء ،فهذه
مفاهيم معكوسة ولذلك قال الشيخ يف آخر ذلك قال :فمن تقيد باإليامن والتقوى
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أي يف نظر هؤالء فليس منهم ،قال يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع
الدعاء،
سأل الشيخ -رمحه اهلل -ربه -جل وعال -العفو والعافية ونحن أيضا نسأل
اهلل -جل وعال -العفو والعافية ألن هذه مصيبة يوم أن يصري املخالفة للكتاب
والسنة هو احلق ،ويصري االتباع للكتاب والسنة واالقتداء بالسلف -ريض اهلل
عنهم وأرضاهم -هو الباطل فهنا مصيبة عظيمة وهذا خالف ما أراده اهلل -جل
﴿و َما َخ َل ْق ُت ا ِْجل َّن َو ْ ِ
نس
اإل َ
وعال -من عباده وخالف احلكمة من خلق اخلليقةَ :
ون ﴿ ﴾٥٦ما ُأ ِريدُ ِمنْهم من ر ْز ٍق وما ُأ ِريدُ َأن ي ْط ِعم ِ
إِ َّال لِيعبدُ ِ
ون ﴿ ﴾٥٧إِ َّن ال َّلـ َه ُه َو
َُْ
ُ ُ
َ َ
ُ ِّ ِّ
َ
ني﴾ فتبني هبذا األصل من هم األولياء وأهنم دون األنبياء بال
الر َّز ُاق ُذو ا ْل ُق َّو ِة املَْتِ ُ
َّ
شك ،وكام قال الطحاوي -رمحه اهلل -يف بيان هذا األمر قال" :ونقول نبي واحد
أفضل من مجيع األولياء" وهذا بال شك فتبني من هم األولياء ،وكيف أن اهلل -جل
وعال -وصفهم باإليامن والتقوى وما هي أقوال املدعني للعلم املخالفني للمعتقد
املضادين له.
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[املنت]

ثم قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل:-
الس ِ
ادسُ ُ:
َصلُ َّ
اَأْل أ
السن َِّة ُواتِب ِاع أ ِ
ُالشيطَان ِ ِ
ر ُّد ُّ ِ
ِ
ُو أاْل أَه َو ِاء ُالأمتَ َف ِرقَ ِةُ
ُو َ
ض َع َها َّ أ
ُو ُّ َ َ
أ
َ
ُاآل َراء َ
ُِف ُتَ أرك ُالأقأُرآن َ
ُالِت َ
ُالش أب َهة ِ أ
ِِ ِ
ُ،هي ُأ َّ
ُ،والأم أجتَ ِهد ُه َو ُال َأم أوص أوفُ
ُو ُّ
السنَّةَ ََُل ُيَ أع ِرف ه َماُإََِّل ُالأم أجتَ ِهد ُالأمطألَق َ
َنُالأق أرآ َن َ
الأم أختَل َفة َ
ِ
ُوع َم َرُ ،فَِإ أن ُ ََلأ ُيَك أن أِ
كُ
سان ُ َك َذلِ َ
صافًا ُلَ َعلَّ َها ََُل ُت أُو َجد َ
ُوَك َذا ُأ أَو َ
َُت َّمةً ِ أ
َِب ُبَ أك ٍر َ
ُِف ُأِ أ
ُالنأ َ
ب َك َذا َ
ك ُوََل ُإِ أش َك َ ِ ِ
ب ُا أْل َدى ُِم أن ه َما ُفَ ه َو ُإِ َّماُ
ُع أن ه َما ُفَ أر ً
فَ لأي أع ِر أ
ض َ
ضا َ
ال ُف أيهَ ،
ُح أت ًما ََُل ُ َش َّ َ
ُوَم أن ُطَلَ َ
ِ
ِِ
ِزنأ ِدي ٌقُ،وإِ َّم َأ ِ
ِ
ِ
رعاُ
بحانَه ُ َش ً
ُوِِبَ أمدهَ ُ،ك أم ُبََّ َ
اَُمن أو ٌن ُْل أ
ْي ُهللا ُس َ
َج ِل ُصع أوبَُتهةُفَ أهم أه َماُ.فس أب َحا َن ُهللا َ
أ َ
ت ُإِ ََل ُحد ُالضَّروِرََُّي ِ
ُه ِذهِ ُّ
تُ
ُالش أب َه ِة ُال َأملأع أونَِة ُِم أن ُوج أوهٍ ُ َش ََّّت ُبَلَغَ أ
درا َ
ُرِد َ
أ
َ
ُخل ًقا ُوأ أَم ًرا ُِِف َ
وقَ ً
ِ
ُولَ ِك َّن ُأَ أكثَ َر ُالن ِ
ُعلَى ُأَ أكُثَ ِرِه أم ُفَ ه أم ََُل ُي أؤِمن أو َُنُ .إَِّنَُّ
َّاس َُ
ُح َّق ُالأ َق أول َ
َُل ُيَ أعلَم أو َن﴿ُ ،لََق أد َ
ال َأع َّامةَ ،
ِ
اُمن ُب أ ِ ِ
اُِف ُأَ أعنَاقِ ِهم ُأَ أغ ََل ًَل ُفَ ِهي ُإِ ََل ُاْلَ أذقَ ِ
اُوِم أنُ
ان ُفَ ه أم ُّ
ْي ُأَيأديأ ِه أم َ
ُ.و َج َعلأنَ أ َ
أ
َج َعلأنَ ِ أ
ُس ًّد َ
ُم أق َمح أو َُن َ
َ
ِ
ِ
ُعلَأي ِه أمُأَأَن َذ أرََت أمُأ أَمُ ََلأُت أن ِذ أره أم ََُلُي أؤِمن أو َُنُ.إِ ََّّنَاُ
ُس ًّداُفَأَ أغ َ
ُ.و َس َواءٌ َ
َخلأف ِه أم َ
ش أيُنَاه أمُفَ ه أم ََُلُي أبصرأو َُن َ
ٍِ
الر أْحنُ ِابلأغَي ِ ِ
ُالذ أكر ِ
ِ
ِ
َج ٍرُ َك ِرأٍُي﴾[ُيسُ ُ]11-7ُ:
ُو َخش َُيُ َّ َ َ أ
ُوأ أ
ت أنذر َ
بُفَ بَش أرهُُِِبَ أغف َرة َ
ُم ِنُاتَّبَ َع َ َ

[ الشرح ]
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هذا األصل يا إخوة أصل عظيم وهو من األصول املهمة يف رشيعة اإلسالم
والتي ينبغي فهمها والعمل هبذا الفهم وأهل البدع واألهواء خالفوا هذا األصل
وذلك صدً ا عن النظر يف كتاب اهلل  -جل وعال -والنظر يف سنة النبي -صىل اهلل
عليه وسلم -هذا األصل يعالج فيه اإلمام -رمحه اهلل -مسألة مهمة وهو أن
االجتهاد مل يغلق وأهل البدع واألهواء أغلقوا االجتهاد وذلك حتى ال ُيرج
الناس عن أقواهلم وعن تقريراهتم عىل باطلها وعىل خمالفتها وعىل مناقضتها
للكتاب والسنة فيقول :رد الشبه أي األصل العظيم أن تردوا الشبه التي وضعها
الشيطان يف ماذا هذه الشبه؟ قال :يف ترك القرآن والسنة واتباع اآلراء واألهواء
املتفرقة املختلفة ،وضع الشيطان هلم شبهة حتى يرتكوا الكتاب والسنة ويتبعون
اآلراء ويتبعون األهواء املتفرقة.
وهذا ما حصل يف كثري من املذاهب فال جتد يف مذهب من املذاهب إال من
يتعصب هلذا املذهب ويذم اآلخرين من املذاهب األخرى ،ويوجب عىل الناس
اتباعه والعمل بمقتىض مذهبه وبتقريرات مذهبه ويرصف الناس عن املنبع
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األصيل وهو كتاب اهلل  -جل وعال -وسنة النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -ومن
قرأ يف كتب الرتاجم وغريها وجد مثل هذه األمور وهي كثرية جدً ا
قال أبو حسن الكرخي وهو من احلنفية ،قال يف تقرير هذه املسألة اخلطرية
قال" :وكل آية ختالف مذهبنا فهي مأولة أو منسوخة وحديث كذلك فهو مأول أو
منسوخ"
إ ًذا يا إخوة صار النقص يف ماذا؟ صار النقص عنده يف الكتاب والسنة ،أما
يف مذهبه فهو تام كامل غري ناقص وهذا باطل إذا خالف القرآن املذهب اتبع
املذهب ال الواجب اتباع القرآن ﴿اتَّبِ ُعوا َما ُأ ِنز َل إِ َل ْيكُم ِّمن َّر ِّبك ُْم َو َال َتتَّبِ ُعوا ِمن
ُدونِ ِه َأ ْولِ َيا َء َقلِ ًيال َّما ت ََذك َُّر َ
ون﴾
وجاء الشافعي وهو اجلويني فقال يف مغيث اخللق" :وجيب عىل املسلمني
رش ًقا وغر ًبا وبعدً ا وقر ًبا اتباع مذهب اإلمام الشافعي بحيث ال يبغون عنه حوال
وال يريدون به بدال وعىل األئمة األعالم والعوام الطغام أن يتبعوا هذا املذهب"
هذا الكالم اليستقيم ,اهلل -جل وعال -يقولَ ﴿ :فاتَّبِ ُع ِ
وين ﴾ ويقولَ ﴿ :و َأطِي ُعوا
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ِ
الر ُس َ
ول ﴾ ويقولَ ﴿ :و َمن ُيطِ ِع ال َّلـ َه َو َر ُسو َل ُه ﴾ ما أوجب اهلل -
ال َّلـ َه َو َأطي ُعوا َّ
سبحانه وتعاىل -علينا اتباع أحد من خلقه فال جيوز أن يقال ال بد من اتباع املذهب
احلنفي بكل حيثياته وتقريراته ما خالف فيها وما وافق فيه الرشع وال جيوز اتباع
املذهب احلنبيل أو املالكي أو الشافعي بكل ما تضمنته هذه الكتب وإن خالفت
كالم اهلل -جل وعال -وكالم نبيه -عليه الصالة والسالم -فال يقول ذلك رجل
متجرد للحق عارف بأمهية االتباع وباألوامر الكثرية يف كتاب اهلل ويف سنة النبي -
صىل اهلل عليه وسلم -ودارس ملنهج السلف وعارف بام كانوا عليه من التجرد
للحق وللدليل ،فأتوا هبذه الشبهة وأغلقوا باب االجتهاد ،وجعلوا رشو ًطا يف
االجتهاد يقول الشيخ ربام ال تتوفر يف أيب بكر وعمر رشو ًطا صعبة حتى إذا أراد
املسلم الذي أخذ يف علوم اآللة وعنده من املقدرة عىل البحث والتنقيب والفهم فال
جيوز له االجتهاد ملاذا؟ ألنه ال يفهم الكتاب والسنة هكذا زعموا فجعلوا الكتاب
والسنة كأهنا رموز ال تفهم ولغة ال تقرأ وعبارات غري واضحة ،إ ًذا ما الواجب إذا
كان االجتهاد قد أغلق؟ الواجب أن نرجع إليهم فنتبع كالمهم وهذا قول باطل.
18

األصول الستة للشيخ حممد بن غالب العمري
الدرس الثالث

عرفه العلامء إلدراك احلكم الرشعي رشوطه الذي
االجتهاد :بذل اجلهد كام َّ
ذكرها العلامء:
•

معرفة األدلة فمن مل يعرف الدليل ال جيوز له أن جيتهد فربام أدى به

اجتهاده إىل خمالفة الدليل.
•

صحيحا أو حسنًا هذا فيام يتعلق باحلديث
صحة هذا الدليل سوا ًء كان
ً

بال شك الناسخ واملنسوخ واإلمجاع فربام قرر مسألة جممع عليها فذكر أهنا خالفية
أو ربام جاء إىل مسألة خالفية فقال فيها باإلمجاع فخالف يف ذلك الواقع.
•

رجح
أقر مسألة أو َّ
وكذلك البد من معرفة الناسخ واملنسوخ فربام َّ

ً
منسوخا قد دل الدليل عىل أنه قد نسخ.
أمرا
ً
•

وكذلك معرفة اللغة.

•

ومعرفة أصول الفقه.
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وهذه األمور يف املكنة ويف االستطاعة وال يزال هذا االجتهاد سار ًيا يف هذه
األمة إىل هذا العرص ،وإىل ما بعد هذه األعصار قال عيل -ريض اهلل عنه -فيام روي
قائم هلل بحجة" اليزال من ينظر و اليزال من يتأمل أما أهنم
عنه" :ال يزال يف األمة ٌ
يوجبون عىل الناس التقليد فهذا ال يستقيم ،ولذا قال العالمة ابن القيم -رمحه اهلل-
" :وال ندعي أن اهلل فرض عىل مجيع خلقه معرفة احلق بدليله يف كل مسألة من
مسائل الدين دقه وجله ،وإنام أنكرنا ما أنكره األئمة ومن تقدمهم من الصحابة
والتابعني ،وماحدث يف اإلسالم بعد انقضاء القرون الفاضلة يف القرن الرابع
ب رجال واحدً ا
املذموم عىل لسان رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من ن ََّص َ
تقديمها عليه ،وتقديم قوله عىل أقوال
وجعل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع بل
ُ
من بعد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من مجيع علامء أمته واالكتفاء بتقليده
عن تلقي األحكام من كتاب اهلل وسنة رسوله وأقوال الصحابة وأن يضم إىل ذلك
أنه ال يقول إال بام يف كتاب اهلل وسنة رسوله وهذا مع تضمنه للشهادة بام اليعلم
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الشاهد ،والقول عىل اهلل بال علم ،واإلخبار عمن خالفه وإن كان أعلم منه أنه غريه
مصيب للكتاب والسنة ومتبوعي هو املصيب"
َ
أيضا ال
والقول بمنع التقليد ال يصح ،كام أن
القول بوجوب التقليد مطلقا ً
يصح
ِ
جلميعهم
فإن الناس ال يقدرون مجيعهم عىل االجتهاد ،كام أن الناس ال َي ُسو ُغ
التقليد ،فاملجتهد هو الذي يستطيع أن ينظر عليه االجتهاد ،وعليه التأمل كام سيأِت
معنا يف أقوال بعض األئمة.
ولذا قال :العالمة املَ ْو ِر ِدي الشافعي -رمحه اهلل -قال" :ولو ُمنِع مجيع الناس
ف االجتهاد؛ َلتَعني فرض العلم عىل الكافة ،ويف هذا حل
اليوم من التقليد و ُك ِّل ُ
ِ
جلميعهم االجتهاد لب ُطل االجتهاد وسقط فرض العلم وىف
نظام وفساد ،ولو جاز
هذا تعطيل الرشيعة وذهاب العلم"
إذا ال جيوز القول بأن االجتهاد مطلقا ممنوع ،وال جيوز القول بأن التقليد
أيضا مطل ًقا واجب ،فإن من التقليد ما هو جائز ،ومنه ما هو مذموم ،كام أن من
ً
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االجتهاد ماهو جائز ،ومن االجتهاد ما هو مذموم ،فاالجتهاد يف خمالفة النص
ِ
نص واضح الداللة يف األم ِر
الرشعي ال جيوز ،وإنام النظر يف أمر مل يأت فيه ٌ
واملتأهل لذلك أن ينظر ويتأمل يف األدلة،
املبحوث ،فعىل اإلنسان املته ِّيئ لذلك
ِّ
فهناك تقليدٌ سائغ جيوز للعامي فيه التقليد ،ولذلك قال الشيخ محد بن نارص
بن معمر -رمحه اهلل -يف سياق ذكره ألنواع التقليد قال" :النوع الثالث التقليدُ
السائغ وهو تقليد أهل العلم عند العجز -انظر إىل كلمة العجز فهو ليس ً
أهال
لالجتهاد -قال عند العجز عن معرفة الدليلُ ،
وأهل هذا النو ِع نوعان قال:
❖ من كان من العوام الذي ال معرفة هلم بالفقه واحلديث ،وال ينظرون
غري واحد إمجاع العلامء
يف كالم العلامء فهؤالء هلم التقليد بغري خالف ،بل حكى ُ
عىل ذلك،
❖ والنوع الثاين من كان حمصال لبعض العلوم وقد تفقه يف مذهب من
املذاهب وتبرص يف كتب متأخري األصحاب،
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قال :بعد أن ذكر بعض الكتب ،قال :ولكنه أقرص النظر يف معرفة الدليل
ومعرفة الراجح من كالم العلامء ،فهذا له التقليد"
قال ابن عبد الرب -رمحه اهلل -مبينًا هذه املسألة" :وهذا كله -أي مسائل
ِ
علامئها
التقليد أنه ال جيوز -قال :وهذا كله لغري العامة فإن العامة البد هلا من تقليد
عند النازلة تنزل هبا؛ ألهنا ال تتبني موقع احلجة ،وال تصل لعدم الفهم إىل علم
ذلك"
وقال العالمة األمني الشنقيطي -رمحه اهلل" :-التقليد اجلائز الذي ال يكاد
أهال لل ُفتيا ،يف ِ
ُيالف فيه أحد من املسلمني هو تقليد العامي عاملا ً
ناز ٍلة نَزلت ِبه،
ِ
وهذا النَّوع م َن التَّقليد َ
وس َّلم -وال
عليه
َّبي َ -ص َّىل اهللُ
َ
كان شائ ًعا يف زمن الن ه
رسول اهلل -ص َّىل اهللُ ِ
ِ
ِ
كان العا ِّمى ُ
الف فيه ،فقد َ
عليه
أصحاب
يسأل َمن شاء ِمن
ِخ َ
َ
وس َّلم -عن ُح ْك ِم ِ
ُ
فيعمل ب ُفت َياه"
الناز ٍلة َتن ِْز ُل به ف ُيفتيه
َ
جائز يف اجلُملة،
جلملة فكذلك التَّقليدُ
ٌ
وعىل هذا فاالجتها ُد كام أنَّه ٌ
جائز يف ا ُ
فال ُي ُ
قال َّ
باب االجتهاد قد ُأ ْغلِق ،كام أنَّه ال ُيقال إ َّن ُه ال جيوز التَّقليد،
إن َ
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ِ
شيخ اإلسالم ابن َتي ِمية -ر ِ
َّ
َ
مجاهري األُ َّمة َّ
قال ُ
أن
عليه
ذي
ل
وا
"
:
اهلل
ه
مح
َ
ُ
ْ َ َ
ُ
جلملة ال ُجييبون االجتهاد عىل ِّ
كل أحد
جائز يف اجلُملة والتَّقليدُ
ٌ
االجتها َد ٌ
جائز يف ا ُ
مون التَّقليد ،وال ُجييبون التَّقليد عىل ِّ
مون االجتهاد َّ
وحي ِّر َ
وحي ِّر َ
وأن
كل أحد ُ
ُ
ِ
ِ
للعاجز ِ
عن االجتهادُ ،ث َّم قال:
جائز
جائز
للقادر عىل االجتهاد ،والتَّقليدُ
ٌ
االجتها َد ٌ
ِ
جاز ل ُه االجتهاد"
وكذلك العا َّمي إذا أمكن ُه االجتهاد يف
بعض املسائل َ
ِ
ِ
جاز ل ُه ذلك ،وهذا ُّ
يدل عىل
لفهم ِه ومعرفتِ ِه ،ففي
طب ًعا وهذا
بعض املسائل َ
ٍ
أن االجتهاد يتجزأ ،وقد جيتهدُ اإلنسان يف ٍ
وهو َّ
باب دو َن
ذكرها العلامء َ
مسألة َ
ٍ
مسألة َ
َ
خرى.
آخر ،وقد جيتهدُ يف
دون ُأ َ
َّص وباإلمجاع -كام َّقر َر َ
ذلك شيخ اإلسالم ابن َت ْي ِم َية-
حرم بالن ِّ
"فالتَّقليدُ املُ َّ
ِ
ِِ
ُ
عار َض ُ
ف َ
ذلك كائنًا َمن
قول اهللِ،
وس َّلم-بِام ُُيالِ ُ
وقول رسوله َ -ص َّىل اهللُ عليه َ
أن ُي َ
رسول اهلل -ص َّىل اهللُ ِ
ِ
ِ
عليه
األمر ِمن ُسن َِّة
كتاب اهلل أو جا َء
األمر ِمن
كان ،إذا جا َء
َ
ُ
ُ
ِ
ُ
كتاب
األخذ بام جا َء يف
وجيب
جيب االتِّباع،
ُ
فليس ُهنا َحم ٌل لالجتهاد بل ُ
وس َّلمَ -
َ
ِ
ِ
وس َّلم"-
اهلل وبِام جا َء يف ُسنَّة النَّبي َ -ص َّىل اهللُ عليه َ
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جيب طاع ُة أحد يف ِّ
َّ
الرسول -
فإن األُ َّمة قد اجتمعت عىل أ َّن ُه ال ُ
كل يشء َّإال َّ
ِ
مح ُه اهلل-
حلن َِفيَ -ر ِ َ
وس َّلم -بل غاية ما ُيقال كام َّقرر ذلك اب ُن أيب ِّ
العز ا َ
َص َّىل اهللُ عليه َ
ِ
يف رسالته ا َّلتي بعنوان االتِّباع َ
جيب
قال" :بل غاية ما ُيقال إنه يسو ُغ أو ينبغي أو ُ
عىل العامى أن يق ِّلد واحدً ا ِمن ِ
األئ َّمة ِمن غري َت ْع ِيني َز ْي ٍد أو عمرو ،وأ َّما أن َ
يقول
َ
ُ
ِّ
ٌ
قائل إنَّه جيب عىل األُ َّمة تقليد فالن َ
دون غريه فهذا هو املحذور"
مح ُه اهللَّ -
أن
فهذه املسألة التي ذكرها اإلمام ُحم َّمد بن عبد
الوهاب َ -ر ِ َ
َّ
والسنَّةَّ ،
الشيطان أتى هلم ُ
َّ
والسنَّة ال يعرفها
رتكوا
َ
وأن القرآن ُّ
الكتاب ُّ
بش َبهة كَي َي ُ
حصل
فم َّ
َّإال املُجتهد املُط َلق ،واملُجت َِهد ل ُه صفات ،وهذه ِّ
الصفات غري موجودةُ ،
أن املُ ِ
هذا الكالم َّ
جتهد غري موجو ٌد يف زماننا وعىل هذا نستخلِص نتيجة وهي أسوأ
ِ
من هذه األسباب التي َذكَروها ،وهذه النَّتيجة َّ
االجتهاد قد ُأغلق،
باب
أن َ
وعىل هذا تأِت نتيجة ُأخرى تابعة هلذه النَّتيجة وهي أنَّه بام َّ
أن هذا االجتهاد
وأن باب االجتهاد قد ُأغلقِ ،
َّ
ب علينا اتِّباع أقوال ال َب َرش فهذا نتيج ٌة باطلة لالز ٍم
فيج ُ
باطِل وأسباب باطِلةَّ ،
بح َّجة ،واحلمد هلل ِم َن
قائم هللِ ُ
فإن االجتهاد ُممك ٌن وال يزال ٌ
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ِ
العلامء املُعارصين و َمن قب َل ُهم َمن هو ٌ
أئمة
أهل لالجتهاد ،وعىل
رأس هؤالء َّ
كالعال ِ
َّ
مة ابن باز ،واأللباين ،وابن ُع َثيمني ،وإخواهنم من أهل العلم
اإلسالم
واإليامن.
بحان اهللِ وبِ ِ
َ
فس َ
وقدرا خل ًقا
حمده كم َّبني اهلل -سبحانه وتعاىل -رش ًعا
ً
قالُ :
ٍ
الشبهة امللعونة ،اهلل – َّ
وأمرا يف ر ِّد هذه ُّ
بأوجه عديدة ،منها
بني يف كتابِه
جل و َعالَ َّ -
ً
ِ
َ
وأجدادهم ﴿إِنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َء َنا َع َ ٰىل ُأ َّم ٍة َوإِنَّا َع َ ٰىل
يأمرون باتِّبا ِع آبائهم
ذ ُّم ا َّلذين
ون﴾﴿ ،إِنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َع َىل ُأ َّم ٍة َوإِنَّا َع َىل آ َث ِ
آ َث ِ
ار ِهم ُّم ْهتَدُ َ
ار ِهم ُّم ْقتَدُ َ
ون﴾
ٰ
ٰ
ِ
ِ
ساق اهللُ َّ -
سبيل َّ
َ
سبيل
الذم ِّهلم ،وليس عىل
جل و َعال -هذا الكال ِم عىل
رسوله -ص َّىل اهللُ ِ
ِ
ألن اهلل َّ -
اإلقرار؛ َّ
وس َّلم -وباتِّبا ِع
عليه
أمر باتِّباع
َ
َ
جل و َعالَ -
رأس ِهم الصحابة – ِ
سبيل املؤمنني وعىل ِ
ِ
ِ
عنهم.-
وبسلوك
كتابه
ريض اهللُ ُ
َّ
َ
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ِ
ِ
فالقول بإغالق ِ
الفاسدَ ة ا َّلتى أرا َد هبا ُ
أهل
األصول
باب االجتهاد هذا ِمن
وعن اتِّبا ِع سن َِّة نبي ِهم -ص َّىل اهللُ ِ
ِ
َّاس ِ
ِ
منع الن ِ
عليه
رهبِم،
عن اتِّبا ِع
َ
ِّ
األهواء ُ
ُ
كتاب ِّ
ِ
ِ
االكتفاء باآلراء البرشي ِ
َّقص واخلَلل.
ة
وس َّلم -وعن
القارصة ا هلتى َي ْع َرتُّيا الن ُ
ِّ
َ
َ
مفتوحَّ ،
يتقرر َّ
وأن ل ُه ُرشو ًطا َمن تو َّفرت فيه هذه
باب االجتهاد
ٌ
أن َ
وهبذا َّ
جلملة،
جلملة
ُّ
ُ
الرشوط فل ُه أن جيتهد ،وأنَّه كام ُ
فيجوز االجتهاد يف ا ُ
جيوز التَّقليدُ يف ا ُ
ِ
االجتهاد قد َيتَجزأ فيجوز لإلنسان أن جيتهدَ يف ٍ
َّ
باب دون َ
جيوز له
وأن باب
آخر كام ُ
ٍ
مسألة َ
خرى ،واهلل أع َلم.
أن جيتهدَ يف
دون ُأ َ
َّ
كثريا
وصىل اهلل وس َّلم عىل نب ِّينا ُحم َ َّمد وعىل آله وصحبه وس َّلم تس ً
ليام ً
ِ
وآخ ُر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
وهبذا ينتهي الكتاب ،ونسأل اهلل َّ -
والسداد.
جل و َعال -للجميع الت َ
َّوفيق َّ
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ولالستامع إىل الدروس املبارشة واملسجلة واملزيد من الصوتيات ُيرجى زيارة موقع مرياث األنبياء عىل الرابط
www.miraath.net

وجزاكم اهلل خريا
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