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ﭑﭒﭓ
يَسرُّ َموْقِعَ ِمريَاثِ األَنبِيَاءِ أَن ُيقَدِّمَ َلكُم َتسْجِيلًا لدرس يف

 رمحه اهلل تعاىل-ألقاه

-حفظه اهلل تعاىل-

مبسجد ذي النورين باملدينة النبوية ،نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ينفع به اجلميع .

الدرس األول
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ْح ِن ِ
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله
الرح ْي ِم ،احلمد هلل ِّ
الر ْ َ َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ
وصحبه أمجعني ،أما بعد:
ْحه اهلل َتعال و َغ َفر َاهلل َله -ول ِ َشي ِ
َق َال ْ ِ
اْل َمام ا ْمل َجدِّ د حم َ َّمد ْبن َع ْب ِد ا ْل َو َّه ِ
خنَا َول ِ َوال ِ ِدينَا
اب َ -ر ِ َ
َ ْ
َ َ َ َ
ني .
َول ِ ْلم ْسلِ ِم ْ
املنت:
ال ِم مُحَمَّدِ ْب ِن عَبْ ِد الْوَهَّابِ -رَحِ َم ُه اهللُ تَعَاىلَ ،-قَالَ الشََّ ْيخُ مُحَمَّدُ
سِتَّ ُة ُأصُ ُولٍ َعظِيمَةٍ مفُ ِي َد ٍة ِل َش ْي ِخ الْ ِإ ْس َ

ْبنُ عَ ْبدِ الْوَهَّابِ -رَحِ َم ُه اهللُ تَعَاىلَ: -

" ِمنْ أَعْجَبِ الْعُجَابِ  ،وََأكْبَرِ اآليَاتِ الدَّالَةِ عَلَى ُق ْدرَةِ الْمَلِكِ الْغَلَّابِ سِتَّةُ ُأصُ ْولٍ ب ََّينَهَا اهللُ تَعَالَى َبيَانًا
وَاضِحًا لِلْعَوَامِّ فَوْقَ مَا َيظُنُّ الظَّانُّ ْونَ ،ثُمَّ بَ ْعدَ هَذَا غَلِطَ َفيْهَا كَثِريٌ ِمنْ أَ ْذكِيَاءِ الْعَا َلمِ وَعُقَلَاءِ َبنِيْ آدَمَ إِلَّا َأقَلَّ
ا ْلقَِليْلِ".

الشيخ:

نواصل إل هناية الرسالة ،بحيث نمر عليها قراءة ثم نرجع ،بحيث يكون عندنا تصور عن
الرسالة واملسائل واألصول التي َسنمر عليها -إن شاء اهلل تعال. -
املنت:
َالْ َأصْلُ الْأَوَّلُ
ضدِّهِ ال ِذيْ هُ َو الشِّرْكُ بِاهللَِ ،وكَوْنُ َأكْثَرِ ا ْلقُرْآنِ فِي بَيَانِ
إِخْلَاصُ الدِّيْنِ لِلهِ تَعَالَى وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لهُ  ،وَ َبيَانُ ِ
هَذَا الْ َأصْلِ مِنْ ُوجُوْهٍ شَتَّى بِكَلَامٍ َيفْهَ ُمهُ أَبَْلدُ الْعَامَّةِ ،ثُمَّ لَمَّا صَارَ عَلَى َأكْثَرِ الْأُمَّةِ مَا صَارََ ،أظْهَرَ لَ ُهمُ الشَّ ْيطَانُ
صيْرِ فِي ُحقُوْقِ ِهمْ ،وََأظْهَرَ لَهُمُ الشِّرْكَ بِاهللِ فِي صُ ْورَةِ مَحَبَّةِ
َالتقْ ِ
ا ْل ِإخْلَاصَ فِي صُ ْورَةِ َتنَقُّصِ الصَّالِ ِح ْينَ و َّ
الصَّالِ ِحيْنَ وَاتِّبَاعِهِمْ .
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َالْ َأصْلُ الثَّانِيْ
التفَرُّقِ ،فَبَيَّنَ اهللُ هَذَا َبيَانًا شَا ِفيًا َتفْهَ ُمهُ الْعَوَامُّ  ،وَنَهَانَا َأنْ نَكُ ْونَ
َأمَرَ اهللُ بِاالجْتِمَاعِ فِي الدِّيْنِ وَنَهَى عَنِ َّ
التفَرُّقِ
َرقُوْا وَاخْتََلفُوْا قَبْلَنَا فَهَلَكُوْا ،وَ َذكَرَ أ ََّنهُ أَمَرَ الْمُسْلِ ِم ْينَ بِاالجْتِمَاعِ فِي الدِّ ْينِ وَنَهَا ُهمْ َعنِ َّ
كَالذِيْنَ َتف َّ
ِف ْيهِ ،وَيَزِ ْيدُهُ ُوضُوْحًا مَا َورَدَتْ ِبهِ السُّنَّةُ مِنَ الْعَ َجبِ الْعُجَابِ فِي ذَلِكَ ،ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ إِلَى أَنَّ االفْتِرَاقَ فِي ُأصُ ْولِ
الدِّ ْينِ َوفُرُوْ ِعهِ هُوَ الْعِلْمُ وَالْ ِف ْقهُ فِي الدِّيْنَِ ،وصَارَ الْأَمْرُ بِاالجْتِمَاعِ فِي الدِّ ْينِ لَا َيقُوْ ُلهُ إِلَّا زِ ْندِيْقٌ أَوْ مَ ْجنُ ْونٌ .

َالْ َأصْلُ الثَّا ِلثُ
أَنَّ مِنْ تَمَامِ االجْتِمَاعِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لِمَنْ تَأَمَّرَ عَلَ ْينَا وَلَوْ كَانَ عَ ْبدًا حَبَشِيًّا  ،فَب ََّينَ اهللُ هَذَا َبيَانًا شَائِعًا
ذَائِعًا بِكُلِّ وَ ْجهٍ ِمنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ شَرْعًا وَ َق َدرًا  ،ثُمَّ صَارَ هَذَا الْ َأصْلُ لَا يُعْ َرفُ ِع ْندَ َأكْثَرِ مَنْ يَدَّعِيْ الْعِ ْلمَ فَكَيْفَ
الْعَمَلُ ِبهْ؟!

الشيخ:
أنا النسخة التي عندي "فَبََّينَ النَبِيُّ  -صَلَّى اهللُ َعلَْيهِ وَآِلهِ وَسَلَّمَ -هَذَا بَيَانًا شَائِعًا ذَاِئعًا" أنت ماذا
عندك النسخة ؟
"فَبََّينَ اهللُ هَذَا بََيانًا شَائِعًا كَافِيًا.
هو الصحيح ألن َّبني له ،ملن ؟ ههو إما أن تكون العبارة "فَبََّينَ النَبِيُّ -صَلَّى اهللُ َعلَْيهِ وَآِلهِ َوسَلَّمَ-
هَذَا بََيانًا شَائِعًا " ،أو تكون كام عندك "فَبََّينَ اهللُ هَذَا بَيَانًا شَائِعًا "  ،أما له ! هبني اهلل هذا ،هإحدى
العبارتني ،وينظر إل اختالف النسخ .
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هو نسختان اآلن الصحيح هبني اهلل هذا  ،ما ّبني له ّ ،بني له الظاهر أهنا خأ .
لكن شاهيا إل آخره ،شاهيا وال شائعا ؟
الطالب" :شائعًا ذَاِئعًا"
الشيخ:
بالعني وهو بالعني كذلك "،شَاِئعًا ذَاِئعًا" ،لكن اآلن عندنا نسختان "فَبََّينَ اهللُ هَذَا بَيَانًا شَائِعًا"،
والنسخة التي عندي "فَبََّينَ النَبِيُّ  -صَلَّى اهللُ َعلَيْهِ وَآِلهِ َوسَلَّمَ -هَذَا بََيانًا شَائِعًا".
أنا أقول خأ ! ألهنا ال تستقيم له؛ ألنه مل يسبق ،ألن يف األصل الثالث" :أَنَّ ِمنْ تَمَامِ االجِْتمَاعِ
لسمْعَ وَالطَّا َعةَ ِل َمنْ َتأََّمرَ عَلَيْنَا وَلوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا ،فَبََّينَ اهللُ لَهُ" ،ملن؟ الضمري يعود إل ماذا ؟ ما هيه
ا َّ
يشء يعود له  ،هال تستقيم له ،تسقيم "فَبََّينَ اهللُ هَذَا بََيانًا شَائِعًا ".
قَالَ -رَحِ َمهُ اهللُ تَعَاىلَ : -فَب ََّينَ اهللُ هَذَا بَيَانًا شَائِعًا كَا ِفيًا بِ ُو ُجهٍ ِمنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ شَرْعًا َو َق َدرًا.

الشيخ:
"بَيَانًا شَاِئعًا ذَائِعًا" عندي "بَيَانًا شَائِعًا كَافِيًا" الذي عندك؟ طيب أنا عندي "فَبََّينَ النَبِيُّ  -صَلَّى اهللُ
َعلَْيهِ وَآِلهِ َوسَلَّمَ -هَذَا بَيَانًا شَائِعًا ذَاِئعًا " واصل.
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فَب ََّينَ اهللُ هَذَا َبيَانًا شَائِعًا كَا ِفيًا بِ ُوجُو ٍه ِمنْ أَنْوَاعِ الْ َبيَانِ شَرْعًا َوقَ َدرًا.

الشيخ
التي عندي" :فَبََّينَ النَبِيُّ  -صَلَّى اهللُ َعلَْيهِ وَآِلهِ َوسَلَّمَ -هَذَا بََيانًا شَائِعًا ذَاِئعًا ِبكُلِّ وَ ْجهٍ ِمنْ َأْنوَاعِ الْبَيَانِ
شرْعًا َوقَدَرًا" ،أما النسخة التي عندك " :بََيانًا شَاِئعًا كَافِيًا ِبوُجُوهٍ ِمنْ َأْنوَاعِ الْبَيَانِ" والتي عنديِ" :بكُلِّ
َ
شرْعًا َوقَدَرًا".
وَ ْجهٍ ِمنْ َأْنوَاعِ الْبَيَانِ َ
املنت:
ثُمَّ صَارَ هَذَا الْ َأصْلُ لَا يُعْ َرفُ ِع ْندَ َأكْثَرِ َمنْ يَدَّعِيْ الْعِ ْلمَ فَكَيْفَ الْعَمَلُ ِبهْ؟!
َالْ َأصْلُ الرَّابِعُ
َبيَانُ الْعِ ْلمِ وَالْعُلَمَاءِ  ،وَالْ ِفقْهِ وَا ْل ُفقَهَاءِ  ،وَبَيَانُ مَنْ تَش ََّبهَ بِ ِهمْ وَ َليْسَ ِمنْهُمْ َ ،وقَدْ ب ََّينَ اهللُ تَعَالَى هَذَا
َولِ سُ ْورَةِ الْ َبقَرَةِ ِمنْ قَوْ ِلهْ  :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ البقرة 4٤ :إِلَى قَوْ ِلهِ
الْ َأصْلَ فِيْ أ َّ
قَبْلَ ِذكْرِ إِبْرَا ِهيْمَ -عََل ْيهِ السَّلَامُ : -ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ البقرة.4٤ :
َويَزِ ْيدُهُ ُوضُوْحًا مَا صَرَّ َحتْ ِبهِ السُّنَّةُ فِيْ هَذَا ِمنَ الْكَلَامِ الْكَ ِثيْرِ الْب َِّينِ الْوَاضِحِ لِلْعَامِّيِّ الْبَلِ ْيدِ  ،ثُمَّ صَارَ هَذَا
َأغْرَبَ الْأَ ْشيَاءِ َ ،وصَارَ الْعِ ْلمُ وَا ْل ِف ْقهُ هُوَ الْ ِب َدعُ وَالضَّلَالَاتِ  ،وَ ِخيَارُ مَا عِ ْندَ ُهمْ لَبْسُ الْحَقِّ بِالْبَا ِطلِ َ ،وصَارَ
ضهُ اهللُ تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ وَ َمدَ َحهُ لَا يَ َتفَوَّهُ ِبهِ إِلَّا زِ ْندِيْقٌ أَوْ مَ ْجنُ ْونٌ َ ،وصَارَ مَنْ أَنْكَرَهُ وَعَادَاهُ
الْعِ ْلمُ ال ِذيْ فَرَ َ
َوصَنَّفَ فِيْ التَّحْذِيْرِ مِ ْنهُ وَالنَّهْيِ َع ْنهُ هُوَ ا ْلفَ ِق ْيهُ الْعَالِمُ .
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َالْ َأصْلُ الْخَامِسُ
َبيَانُ اهللِ – سُبْحَانَهُ -لِأَوْ ِليَاءِ اهللِ ،وَ َتفْرِ ْي ُقهُ َب ْينَهُمْ وَ َبيْنَ الْمُتَشَبِّ ِه ْينَ بِ ِهمْ مِنْ أَ ْعدَاءِ اهللِ الْمُنَافِ ِق ْينَ
وَا ْلفُجَّارِ.

الشيخ
"ِمنْ أَعْدَاءِ اهللِ" أنا عندي" :وَاْلمُنَافِقِْينَ وَالْفُجَّارِ" كذا عندكم ؟ واو معأوهة  ،بدوهنا؟ ألنه قلت
يف نسخة "ِمنْ أَعْدَاءِ اهللِ اْلمُنَافِقِْينَ وَالْفُجَّارِ" واألقرب أهنا تكونِ" :منْ أَعْدَاءِ اهللِ" ؛ أي املرشكني
ني
"وَاْلمُنَافِقِْينَ وَالْفُجَّارِ" ،ألن إذا قلنا "ِمنْ أَعْدَاءِ اهللِ اْلمُنَافِقِْينَ وَالْفُجَّارِ" حرصنا أعداء اهلل با ْملنَاهِ ِق ْ َ
َوا ْلف َّج ِ
ار  ،لكن إذا عأفنا من أعداء اهلل عموما ومن املناهقني أيضا والفجار .
املنت:
وَيَ ْكفِيْ فِيْ هَذَا آيَةٌ فِيْ آلِ عُمْرَانَ وَهِيَ قَوْ ُلهُ :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ



آل عمران31 :

اآلية ،وَآيَةٌ فِيْ الْمَا ِئدَةِ وَهِيَ قَوْ ُلهُ :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ



ﮩ ﭼ المائدة 54 :اآلية ،وَآيَةٌ فِيْ يُوْ ُنسَ وَهِيَ قَوْ ُلهُ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

الشيخ:

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ يونس 63 - 62 :ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ عِ ْندَ َأكْثَرِ َمنْ يَدَّعِيْ
ﭚ
الْعِ ْلمَ وَأ ََّنهُ ِمنْ ُهدَاةِ الْخَلْقِ وَحُفَّاظِ الشَّ ْرعِ إِلَى أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ لَا بُدَّ ِفيْ ِهمْ ِمنْ تَرْكِ اتِّبَاعِ الرُّسُلِ وَمَنْ تَبِعَ ُهمْ
فََل ْيسَ ِمنْ ُهمْ.

الشيخ:

٤

لش ْرعِ ِإلَى
خْلقِ وَحُفَّاظِ ا َّ
طيب ،أنا عندي  " :ثُمَّ صَارَ اْل َأْمرُ عِنْدَ أَكْ َثرِ َمنْ يَدَّعِيْ اْلِعلْمَ وََأَّنهُ ِمنْ هُدَاةِ الْ َ
أَنَّ أَ ْولِيَاءَ اَهلل لَا بُدَّ فِْيهِمْ ِمنْ َترْكِ اتِّبَاعِ ا ُّلرسُلِ َو َمنْ تَِب َعهُمْ َفلَيْسَ مِْنهُمْ".
إذا نقول يف نسخة عندي أنا ،التي عندك ِ" :إلَى أَنَّ اْلأَ ْولِيَاءَ ".
املنت:
َهدَ بِا ْلإِميَانِ
َالتقْوَى ،فَ َمنْ تَع َّ
ُدَّ ِمنْ تَرْكِ الْجِهَادِ ،فَ َمنْ جَا َهدَ فََل ْيسَ ِمنْهُمْ ،وَلَابُدَّ ِمنْ تَرْكِ ا ْلإِميَانِ و َّ
وَلَاب
َالتقْوَى فََل ْيسَ ِمنْهُمْ  ،يَا رَبَّنَا نَسْأَلُكَ الْ َعفْوَ وَالْعَا ِفيَةَ إِنَّكَ سَ ِميْعُ الدُّعَاءِ.
و َّ



الشيخ:
هذه كلها ما هي عندي ،عندك األصل السادس؟
املنت:
َهدَ بِا ْلإِميَانِ
َالتقْوَى ،فَ َمنْ تَع َّ
َابُدَّ ِمنْ تَرْكِ الْجِهَادِ ،فَ َمنْ جَا َهدَ فََل ْيسَ ِمنْهُمْ ،وَلَابُدَّ ِمنْ تَرْكِ ا ْلإِميَانِ و َّ
وَل
َالتقْوَى فََل ْيسَ ِمنْهُمْ  ،يَا رَبَّنَا نَسْأَلُكَ الْ َعفْوَ وَالْعَا ِفيَةَ إِنَّكَ سَ ِميْعُ الدُّعَاءِ .
و َّ



َالْ َأصْلُ السَّادِسُ :
َرقَةِ الْمُخْتَِلفَةِ وَهِيَ:
رَدُّ الشُّبْهَةِ التِيْ َوضَعَهَا الشَّ ْيطَانُ فِيْ تَرْكِ ا ْلقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَاتِّبَاعِ الْآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ الْمُتَف ِّ
أَنَّ ا ْلقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ لَا يَعْ ِرفُهُمَا إِلَّا الْمُجْتَ ِهدُ الْ ُمطْلَقُ ،وَالْمُجْتَ ِهدُ هُوَ الْمَ ْوصُ ْوفُ بِكَذَا َوكَذَا أَ ْوصَافًا لَعَلَّهَا لَا
تُ ْو َجدُ تَامَّةً فِيْ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ.

الشيخ:
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طيب ،هذه ليس عندي ،واصل.
املنت:
َ لمْ يَ ُكنْ ا ْلإِنْسَانُ كَذَلِكَ فَ ْليُعْ ِرضْ َعنْهُمَا.
َف ِإنْ


الطالب :ما الصواب " َه ْل َي ْع ِر ْض أم َه ْلي ْع ِر ْض"؟
الشيخ:
َه ْل َي ْع ِر ْض َه ْلي ْع ِر ْض كالمها صحيحَ ،ه ْلي ْع ِر ْض هو َه ْل َي ْع ِر ْض؛ كالمها م خذوة من االعرتاض،
واْلدبار ،والرتك ،الصحيح َه ْلي ْع ِر ْض؛ ألهنا صيغة أمر وطلبَ ،ه ْل َي ْع ِر ْض َه ْلي ْع ِر ْض كالمها
صحيح ،هاألقرب َه ْلي ْع ِر ْض هي املعروهة.
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املنت:
عْ ِرضْ َعنْهُمَا فَ ْرضًا حَتْمًا لَا شَكَّ وَلَا إِشْكَالَ فِ ْيهِ ،وَ َمنْ طََلبَ الْ ُهدَى ِمنْهُمَا فَهُوَ إِمَّا زِ ْندِيْقٌ ،وَإِمَّا مَ ْجنُوْنٌ
فَ ْليُ
لِ َأجْلِ صُعُوْبَتِهِمَا ،فسُبْحَانَ اهللِ وَبِحَ ْمدِهِ! كَمْ ب ََّينَ اهللُ -سُبْحَا َنهُ -شَرْعًا وَ َق َدرًا ،خَ ْلقًا وَأَمْرًا فِي رَدِّ هَذِهِ



الشُّبْهَةِ الْمَلْعُوْنَةِ ِمنْ ُوجُوْهٍ شَتَّى بَلَ َغتْ إِلَى َحدِ الضَّرُ ْورِيَّاتِ الْعَامَّةِ!وَلَكِنَّ َأكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ ْونَ ،ﭽ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ يس.11 - ٤ :

الشرح:

َمدٍ وَآ ِلهِ َوصَحْ ِبهِ وَسََّلمَ تَسْلِيْمًا كَ ِثيْرًا إِلَى يَوْمِ
آخِرُهُ ،وَالْحَ ْمدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَ ِم ْينََ ،وصَلَّى اهللُ عَلَى نَب ِِّينَا مُح َّ

الدِّ ْينِ .

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وأصحابه وسلم تسليام
كثريا إل يوم الدينَ ،أ َّما َب ْعد:
ٌ
أصول س َّتة ،وكام ذكرنا يف القواعد نذكر أيضا هنا ،ب َ َّن األصول التي
الرسالة هيها
ههذه ِّ
ِ
كتاب اهلل وسنة رسوله-صىل اهلل عليه وسلم ،-أما
يضعها علامء أهل السنة إنام هي م خوذة من
ٍ
ٌ
أصول عقلي ٌة ،نظري ٌة،
أصول ألتباعهم هإنام هي
ما يضعه احلزبيون واملنظرون الفكريون من
وضعي ٌة ،وأغلبها ُيالف ما كان عليه النبي -صىل اهلل عليه وسلم.-
وهلذا دائام القواعد واألصول التي يضعها املنظرون تنتِج لألتباع ختبأا عقليا وهكريا ودينيا،
من ذلك ما يضعه املفكِّرون كـ"أصول العمل اجلامعي" لعبد الرْحن عبد اخلالق ،أصول هكرية
1٤

عقلية تنظريية سياسية ْأوجدت ل َ
ألتْباع ختبأا يف الدَّ عوة وختبأا يف هقه الدين ،وختبأا يف املعاملة
مع أهل البدع واألهواء ،وا ْن ِحراها َع ِريضا  ،أ ْن َت َج ْت احلزبية  ،والوالء والرباء عىل اجلامعة ال عىل
الدين ،وأذابت مبدأ احلب يف اهلل والبغض يف اهلل ،ورهعت منزلة أهل البدع ،ههم ينَ ِّظرون
الساحة االختالف هيام بينها
ويؤ ِّصلون من ذلكم يقولون يف ت صيالهتم" :إ َّن اجلامعات يف َّ
ختالف يف األولويات الدَّ عوية".
ا
ٌ
انظر!وهذه ذكرها يف "أصول العمل اجلامعي" ّ
أن اخلالف بني اجلامعات املعارصة يعني
االختالف بني اجلامعات التكفريية ،ومجاعة اْلخوان املسلمني ،ومجاعة التبليغ ،ومجاعة حزب
ختالف يف
التحرير ،والرتاثيني ،وغريهم أو مع السلفيني ،اخلالف بني اجلامعات هذه ا
ٌ
األولويات ،ماذا يعني يف األولويات؟ يعني مثال :
األول اآلن دعوتنا لت صيل احلكم ومبارزة احل َّكام ،وأخذ
مجاعة اإلخوان املسلمني :يرون أن ْ
املجالس النيابية ومنازعة احل َّكام يف أخذ احلكم حتى وصل هبم التدرج إل جواز املظاهرات
وال َّثورات ،وهذا مما يدل عىل ّ
أن الت صيل الفكري دائام يوصل إل الدمار ال َع َق ِدي ،وإل سفك
ً
الدماء ،وإل الدمار ،وهذا ِم ْصداق ما قال السلف" :ما ابتدع ٌ
قوم بدعة إال استحلوا السيف
" هنايتهم السيف.
وأنََّ مجاعة التبليغ :يرى َّ
أن األول هيهم ترقيق القلوب والوعظ.
وأنَّ السلفيني :يرون ّ
أن ت صيل التوحيد .
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هاخلالف بني هؤالء خالف أولويات والكل هدههم ون َّيتهم إصابة احلق ونرصة اْلسالم،
هقىض هبذا عىل مبدإ السلف يف حماربة أهل البدع املخالفني للسنة.
ك َّن كالمه وت صيله وغريه من املفكرين ك هنم يقولون :عندما حارب السلف اجلهمية
واملرجئة واخلوارج واملعتزلة أهنم خمأئون؛ ألن اخلالف بني هذه الفرق اختالف أولويات،
وهذا دائام ينتجه من يريب األمة ويؤ ِّصل هيها قواعد هكرية.
مستَأريا
رشا ْ
انظر ماذا حصل اآلن بعد هذه الت صيالت التي وضعها وغريه من املفكرين ًّ
املظاهرات يف ِمرص ،ويؤيد رابِعة وغريه م ْن هذه األباطيل .
للمسلمني ،حتَّى هو نَفسه يؤ ِّيد
َ
ْ
من كال ِم اهلل وكال ِم رسولِه – صىل اهلل
هإهنا َتنْبثق ْ
وأما األصول التي َي َضعها علامء أهل السنة َّ
عليه وسلم – ،وت ِ
ثمر ت صيال صحيحا ،وتثمر حفظا للدِّ ينَ ،
واملر َسلني،
وَتقيقا َملنهج األنبِياء ْ
العتقاد الفرقة النَّاجية.
وت صيال ْ
ِ
َ
الصحيح ،واتِّباع منْهج األنبِياء
أصحاهبا
وت ْثمر يف
الصحيح ،ورسوخ التَّوحيد َّ
رسوخ اْليامن َّ
والرسول – صىل اهلل عليه وسلم – يف الدَّ عوة إل اهلل.
ِ
ٌ
األصول التي َيضعها املف ِّكرون واملنظرون
وبني
إذا َث َّم
هروق َ
بني األصول التي َيضعها علامؤنا ْ
احلزب َّية ،وهذه الفروق تنظر هلا:
وأصحاب اجلامعات ْ
من ِجهة ال َّت صيل .
ْ
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وم ْن ِجهة َتقيق النِّتاج والثامر.
ِ
واملناهج
السلف
هلذا لو أراد أحدٌ أن َيبحث َبحثا َمثال ،ك ن َيكتب الفروق ْبني أصول َ
منهج َّ
ِ
املعارصة يف ال َّت صيل وال ِّثامر؛
امل ْبتدعة
ِ
ِ
الواقع الذي َيشهده العامل
صيالهتم ع ْقل َّية وهِكر َّية ،وتنتِج
هفي الت صيل جتد أ َّن ت
دَيم مع ِ
أهل
اْلسالمي اآلن؛ من ختبأات يف احل ِّ
ب ،والب ْغض ،والوالء ،والرباء ،وأن َيضعوا أ ْي َ
الباطِل.
وقال السلف ،وثِامرها ت ِ
ِ
ثمر
السلف هانأالقها :قال اهلل ،قال رسولهَّ َ ،
وأ َّما َت صيالت َّ
نرصا وأمنا َ
وَتكينا .
َخ ْريا عظيام لألمة ،تثمر خريا للفرد ولأل َّمة  ،وَت ِّقق ْ
ولذلِك أصوهلم ْ
وس َّلأوا عىل ِرقاب
هل مكَّنتْهم؟ ْبل شتَّتهم و َه َّرقتهم وأصبحوا متناحرين َ
املسلمني الكفار وأعداء اْلسالم.
ْ
ِ
املؤلفِ « :س َّتة أصول»َ ،هقدَّ م العدد عىل
قول َ
ثم نقول أ ْيضا كام َذك َْرنا يف أول بدا َية القواعد ْ
َّ
ِ
سبيل احلرص وإنَّام عىل سبيل ذكر األهم من األصول يف
امل ْعدود تنْكريا؛ ألن هذا العدد ل ْيس عىل
اْلسالم ،بِعكس ال َّثالثة األصول.
ْ
ِ
ِ
ألهنا هذه األصول نذكر َ
أمهها وأجلها وأ ْع َظمها
وكذلك نكَّر كلمة أصول هلم َيق ْل األصول؛ َّ
ِ
صول الدِّ ين كَثرية ،وأما ما َيذكره العلامء وما يعنْون هلذه
يف الدِّ ين ،و َل ْيست عىل سبيل احلرص ه
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ِ
الستة التي كَتبها ش ْيخ اْلسالم
الستة هذا عىل سبيل الت ْعريف هبا؛ أي األصول ِّ
الرسالة باألصول ِّ
ِّ
حممد بن عبد الوهاب – رْحه اهلل –.
ث أهمِّية هذه الرِّسالة؛
وأمَّا م ْن ح ْي ُ
ذكرت أعظم األصول التي أتى هبا النَّبي – صىل اهلل عليه وسلم – وأمر هبا مما هيه،
هإهنا
ْ
َّ
أي يف هذه األصول ههم الدين ههام صحيحا.
وهيه أيضا أهنا َتقق السالمة للمسلم يف دينه ودنياه من الزيغ والضالل والفتن.
وشيخ اْلسالم حممد بن عبد الوهاب -رْحه اهلل تعال -هو جمدد دعوة التوحيد والسنة،
الذي جدَّ د ما َأ ْندَ َر َس من الدِّ ين سواء مما يتعلق:
باالعتقاد والتوحيد.
أو ما يتعلق بالعلم الصحيح .
واالتباع وترك التقليد.
ٍ
تعصب مذهبي ،هدعا
هالناس كانوا إما عىل انحراف يف التوحيد واالعتقاد ،أو كانوا عىل
شيخ اْلسالم إل نبذ ذلك كله ،وإعادة الناس إل ما كان عليه السلف اعتقادا وعلام وعمال،
وهبذا الأريق أثمرت دعوته ونرصها اهلل –تعال-؛ ألهنا سارت عىل الأريق الذي تكفل اهلل
ألصحابه بالنرص والتمكني ،هرْحه اهلل رْحة واسعة ،وجزاه عن اْلسالم واملسلمني خري اجلزاء.
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املنت:
-رمحه اهلل تعاىلِ :-منْ أَعجَبِ العُجابِ ،وََأكْبَرِ اآلياتِ الدَّالةِ عَلى ُق ْدرَةِ الْـمَلِكِ الْغَالبِ :سِتَّةُ أُصولٍ ب ََّينَهَا
قال
اهللُ -تَعَالَى -بَيانًا وَاضِحًا لِلعَوامِّ فَوقَ ما يَظُنُّ الظانُّون ،ثمَّ بَعدَ ذلك غَلِطَ فيها أَذكِياءُ الْعَالَـمِ ،وَ ُعقَالءُ بَين



آ َدمَ؛ إِال َأقَلَّ ا ْلقَلِيلِ.

الشرح:
هذه املقدمة أو ما يسمى التمهيد َأ ْو َج َزها هبذه األسأر األربع وهيها ِع ْل ٌم َج َّم ،وهيها إشارات
إل ٍ
أمور مهمة؛ هقولهِ" :منْ أَعجَبِ العُجابِ ،وَأَكَْبرِ اآلياتِ الدالةِ عَلى قُدْرَةِ الْـ َملِكِ اْلغَالبِ"،أي :
رب ِهن عىل حكمة اهلل ورْحته ،وألوهيته وربوبيته هذه األصول.
آيات اهلل التي ت َ ْ
ِ
وذلكم َّ
وتبني له حكمته الشاملة ،وت َّبني له ربوبيته عىل
أن َم ْن تدبرها َعل َم رْحة اهلل بعبادةَّ ،
صالح هلم يف دينهم ودنياهم.
خلقه هلم يرتك عباده سدى بل َو َّضح هلم ما هيه
ٌ
ومما يتَبني لنا أيضا ألوهيته  -سبحانه وتعال  -واستحقاقه ِ
بالعبادة ،هإنه م ِ
ف بالقدرة،
تص ٌ
َ َّ
واحلكمةِ ،
واْلرادةِ ،
والعلم ،والرْحة.
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ِ
ستحق ِ
وهي من ا َّتصف هبا يدل عىل أنه هو امل ِ
باحلمد وحده ،وهو
بالعبادة ،وهو املستحق
امل ِ
ستحق بالش ِ
وبني لنا ذلك ل َي ْحفظ املرء نفسه عىل
كر له  -عز وجل  ،-الذي وضع لنا ذلك َّ
الفأرة التي هأر اهلل ِ
العباد عليها وليكون م َّتبِعا للمرسلني.
ومما يربهن ذلك أيضا أننا إذا نظرنا إل ثِامر أصول أهل ِ
العلم التي وضعوها مستنبأينها
ِمن كِتاب اهلل وسنة رسول ،رأينا الرْحة عىل ِ
العباد وشاهدنا ثِامرها يف أهل السنة يف اعتقادهم
ِ
ِ
أعدائهم ،ويف املقابِل إذا نَظرنا إل من خالف تِ ْلكم األصول
وحفظ أمنهم وانتصارهم عىل
ٍ
ِ
ٍ
عريض يف مجي ِع جماالت احلياة؛
هساد
ألتباعهم أصوال نظرية عقلية ،وما أنتجته هيهم من
ووضع
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َرب َهن للمسلم قدرة اهلل  -سبحانه
اجتامعيا َ ،
وعقديا  ،وأمنيا ،وسياسيا ،واقتصاديا  ،وسلوكيا ،ت َ ْ
باده يف وض ِع ما أصله لِ ِعباده ،وأن اهلل تعال يريد الرْحة ِ
وتعال  -وأنه رحيم بِ ِع ِ
بالعباد ،ويريد
َّ
ٌ
وأخالقهم ِ
ِ
وآخرهتم إال باتِباع ذلك.
اخلري هلم ،وأنه ال َصالح هلم يف دينهم ودنياهم
ِ
ومن هنا َي َت َب َّني لنا مدى رْحة علامء أهل السنة باألمة ،ومدى انحراف وُ ْلم دعاة البدع الذين
ٍ
ي ِ
صيالت خمالِفة لذلك ،مما أنتجت هسادا عريضا ورشا مستأريا عىل أتباعهم.
ؤصلون ت
وقوله":الْـ َملِكِ" ،ا ْلـملِ ِ
ك اسم ِمن أسامء اهلل ﭽ ﯕ ﯖ ﭼ الحشر ،23 :وكذلك يف سورة الفاَتة
َ
ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ الفاتحة 4 :عىل ِقراءة ورش ،ا ْلـملِ ِ
ك اسم ِمن أسامء اهلل  -عز وجل .-
َ
لكن "الْغَلَّابِ" ليس اسام من أسامء اهلل ،ولكن هذا ِمن باب اْلخبار ،وباب اْلخبار أوسع ِمن
باب األسامء والصفات؛ ألن باب األسامء ِ
والصفات توقيفي ،وأما األخبار هبابه أوسع ،هيخرب
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ِ
ِ
ِ
وصفاته ،وهلذا ال ي ْشتَق ِمن ِ
الصفات أسامء ومن
وأسامئه
أهعاله
عن اهلل  -عز وجل  -بام ذكر ِمن
ِ
ِ
األسامء صفات وأهعال هلل؛ ألن أسام َء اهلل  -تعال  -توقيفية
األهعال أسامء هلل ،ولكن ي ْشتق ِمن
وصفاته توقيفية ،وصفاته ي ْستَدل هبا إما ب ن َينص اهلل عىل ِصفة كام يقول :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ

المائدة:

ِ
ِ
 18أو أهنا بِ ِ
ثالثة أشياء :
اسمه؛ ألن األسامء كام ذكرت لكم باألمس تَدل عىل
ذكر
عىل ذات اهلل.
وعىل اس ٍم ِمن أسامء اهلل.
وعىل الص ِ
فة التي يتضمنها االسم.
ِّ
غالب عىل كل يشء ،كام قال اهلل -عز وجل :-ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ
هـ"ا ْل َغالب" إخبار أن اهللَ
ٌ

غالب من باب اْلخبار.
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ يوسف 21 :هقوله:
ٌ
ستَّ ُة ُأصُوُلٍ" واألصل هو األساس ،وهو ما ينبني عليه من هروع ب َّينها اهلل –تعال -بيانا
"َ
واضحا للعوام  ،وهذا من رْحة اهلل –عز وجل-؛ ألن كالم اهلل ليس بمعقد ،وليس ب ٍ
حاج،
وليس باأللغاز بل يفهمه عامة النَّاس.
من تدبر القرآن وسمعه إِ ْس َامع من ي ِريد الفهم واْل ْن َصات ،وهلذا ملا سمع األعرايب من أخأ
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ
َ
َ َ َُ
ان ِغ ِف ُِو ًِرا
ن هللا ِك ِ
السا ِرقة فاقط ُعوا أ ْي ِد َي ُه َما َج َز ًاء ِب َما ك َس َبا ِِإ َّ ِ
يف قراءة قوله -تعال" :-والس ِارق و
يما" قال هذا ليس بقرآن.
ح ًِ
َِر ِ ِ

1٤

ثم انتبه القارئ ه عاد هقال :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ

عز فحكم" ،وهو من عامة الناس ،وهذا دليل عىل ما
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ المائدة ،38 :قال" :نعمَِّ ،
ذكر شيخ اْلسالم .
ِ
كتابه يفهمها عامة الناس " ثمَّ بَعدَ ذلك َغِلطَ فيها أَذكِياءُ اْلعَالَـمِ،
هاألصول التي وضعها اهلل يف
ولكن عامة الناس يفهم وهم
وَعُقَالءُ بَين آدَمَ؛ إِال َأقَلَّ الْقَلِيلِ" ،ملاذا؟ مع أهنم أ ْعأوا ذكاء وعبقر َّية
َّ
ال يفهمون !
مر الشهرستاين ومعه وهود من الناس ،هقالت املرأة؛ امرأة رأت هذا املوكب الكبري،
كام َّ
ْ
هقالت" :من هذا؟" ،قال" :أال تعلمين هذا؟! هذا عنده ألف ِألف دليل على وجود هللا" ،
ْ
قالت" :وهللا لو لم يكن عنده ألف ِألف شك ما كان هكذا"ِورجعوا لدين العجائز كام ذكر ابن
تيمية يف «احلموية» كام سيمر معنا -إن شاء اهلل ،-كيف أن هؤالء األذكياء كالشهرستايت
واجلويني والغزايل والرازي وصلوا يف هناية حياهتم إل احلرية والنَّدم ويقول بعضهم" :ها أنا
أموت على دين أمي على عجوز نيسابو ِر" ،مل؟
َّ
ألن ال ،الفكر والرأي والفلسفة توصل إل احلرية واالضأراب ،بعكس من يرتبى عىل قال
اهلل وقال الرسول وقال السلف ،هيثمر هيهم متانة يف الدين ويشمله قول اهلل تعال :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔﭕ ﭼ مريم 12 :هذا املسلم أن ي خذ دينه بقوة وال يتهزهز ،وال يكون يف ٍ
شك من أمر دينه
.

وَتسكه.
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ولذلك جتد السلفي الذي يرتبى عىل تلكم األصول ويعيش بني آثار السلف ويرتبى بني أيدي
العلامء ،جتده ثابتا بعد رْحة اهلل إل أن يلقى اهلل –عز وجل ،-نس ل اهلل أن يثبتنا وإياكم ،ما سبب
ذلك؟
أهنم ساروا عىل الوحي بعكس أولئك املساكني الذين تربوا عىل أيدي الفكر والرأي
والفلسفة  ،جتدهم متخبأني يف الوالء والرباء ،جتدهم متذبذبني يف دينهم ،جتده يالس هذا
املبتدع ،ويالس السلفي ،ويالس التكفريي ،ويالس اْلخواين ويالس التبليغي ،وجتد يف قلبه
ختبأات يف الوالء ال يعرف من يوايل وال من يعادي ،بل جتده كل يوم له منهج وطريق؛ همرة
تكفريي ،ومرة إخواين ،ومرة حزيب ،ومرة تبليغي وهكذا ،ملاذا؟!
ألنَّه ما أخذ الدين برسوخٍ صحيح وعلم متني؛ من قال اهلل ،قال رسوله ،قال العلامء ،قال
السلف ،ههؤالء ضحايا ،وقد رأيتم وسمعتم ،وما أحوال العامل اْلسالمي من مظاهرات وقتال
يف بالد الشام والعراق وليبيا وغريهم من بلدان املسلمني باسم اجلهاد ،ضحايا الفكر الضال وما
حيصل يف داعش ُلم للعامل اْلسالمي وُلم للشباب ُ ،لم ابعدوا عن العلامء ،ابعدوا عن
منهج السلف ه نتج انظر هذا النتاج يف العامل اْلسالمي ،ختبط هكري ،ختبط عقدي ،ختبط يف كل
جماالت احلياة.
ههؤالء الذين وصفهم أهنم غلأوا وهم أذكياء العامل ،وما ذاك إال أهنم أعأوا ذكاء ومل يعأوا
زكاء؛
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وذلك لعدم اتباعهم للقرآن والسنة وما َّ
دل عليه.
وعدم اتباعهم لسنة النبي-صىل اهلل عليه وسلم -وتأبيقها.
وعدم ههمهم للدين عىل ههم السلف.
هلو اتبعوا ذلك جلمعوا بني الذكاء والزكاء ،والزكاء املراد به الربكة هيام يتعلمون هينْتِج هيهم
علام صحيحا وعمال صاحلا ،ذكاء يف علمهم ويف دروسهم ،وهذا يدل عىل أ َّن اْلنسان مهام
أ ْعأي من الذكاء إن مل يبارك اهلل هيام أعأاه هإن ذكاءه يكون وباال عليه ،ولذلك يقول الشاعر:
ن َاهلل لِ ْل َف َتى
ن َع ْونٌ مِ َ
ِإ َذا لَ ْم َيكُ ْ

***

ج ِت َهادُهُ
ج ِني عَ َل ْي ِه ا ْ
َفَأ َّولُ َما يَ ْ

أي ذكاؤه و ههمه ،إذا مل يبارك اهلل هيام أعأاه ،وهلذا يا إخواين احرصوا عىل دعاء القنوت
وتدبره وتفهم وتعقل معانيه وألفاُه وهيه "ِاللهم بارك لنا فيما أعطيتنا " كل ما أعأاك اهلل من
ٍ
أمر ديني أو دنيوي اس ل اهلل أن يبارك هيه ،ه عأاك اليد اللهم بارك يل هيها ،أعأاك العقل اللهم
بارك يل هيه ،لذلك ملا حاجج شيخ اْلسالم األشاعرة وأهل الكالم يف «الرسالة احلموية» ،ماذا
قال يف األخري؟ قال :تنظر هلم من جهتني:
من جهة تعأف عليهم وترْحهم أهنم ضلوا واحلق أبلج.
ومن جهة تنظر هلم من جهة رشعا أهنم يستحقون ،كام قال الشاهعي" :حكمي في أهل
ويطاف بهم على العشائر ،ويقال هذا جزاء من اشتغل بعلم الكلم
ضرب بالجريد ُِ
الك ِلم أن ُِي ِْ
وترك الكتاب والسنة".

2٤

يقول من جهة ملا تنظر هلم من جهة القدر تعأف عليهم وترْحهم؛ َّ
أن اهلل قدر هلم الضالل
بسبب ما اقرتهته أيدَيم.
ُ ْ ُ َ َ ً ََ ْ ُ ْ ُ ََ
ً
اء" ،أعأوا ذكاء عباقرة ،لكن سبحان اهلل! ما أراد هلم اهلل
طوا ِز ِك ِ
طوا ِذ ِكاء ِوِل ِم ِي ِع ِ
ثم قالِ " :أ ِع ِ
اهلداية هلم يعأوا زكاء ،وليس بظلم من اهلل وحاشاه! ولكن بسبب ما اقرتهته أيدَيم :ﭽ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ البقرة.5٤ :
وهذا ينبهنا إل أمر آخر إل وجوب تدبر القرآن ،هإن املسلم ينبغي أن يكون حظه من القرآن
ال جمرد القراءة والتالوة وإجادة جتويده وخمارجه ،نعم هذه مألوبة كام جاء يف احلديثَ « :ما َأ ِذ َن
اهلل ل ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ت ي َت َغنَّى بِا ْلقر ِ
آن َيهر بِ ِه» ويف احلديث اآلخر« :ا َْمل ِ
اهر
َْ
الص ْو َ
َشءَ ،ما َأذ َن لنَبِي َح َس ِن َّ
ْ
َ ْ
ِ ِ
ِ ِ
يه وهو َع َلي ِه َشاق َله َأجر ِ
ِ
رب َر ِةَ ،وا َّل ِذي َي ْق َرأ ا ْلق ْر َ
ان».
آن َو َي َت َت ْعتَع ه َ َ ْ
ْ َ
الس َف َرة ا ْلك َرا ِم ا ْل َ َ
بِا ْلق ْرآن َم َع َّ
هنعم إجادة قراءته وحسن قراءته جتويدا وأحكاما مألوبة ،لكن َّ
احلظ األوهر ينبغي أن يكون
بتدبره و َت َعقلِه ،وقد ربانا اهلل-تعال -ونبيه عىل هذا الأريق ،هعندنا ثالثة نصوص توضح طريقة
السلف يف حفظ القرآن وههمه.
هإن السلف هلم طريقة يف احلفظ وألهل البدع طريقة يف احلفظ:
أما أهل األهواء والبدع :هيجيدون القراءة ،وحيرصون عىل جتويده وترتيله وإقامة حروهه،
ولكن ال َيتمون باملعنى وال َّتدبر وال َّتعقل والفهم.
وأما الطريقة الصحيحة ههي التي أشارت إليها ثالثة نصوص:
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النص األول :هقول اهلل -سبحانه وتعال -حمذرا من طريقة اليهود ،هقال –تعال:-
ﭽﭛﭼ أي من أهل الكتاب ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭼ البقرة.٤8 :
ه ِّّست ﭽ ﭡﭼ بعدَّ ِة تفسريات منها  :أهنم يدونه ترتيال دون تعقله وَتعن ِ ِه،األماين أي جمرد
تالوة ،هذكر اهلل تِ ْلكم الصفة عن أهل الكتاب عىل سبيل َّ
الذم وال َّتحذير.
اوز َحن ِ
ون ا ْلق ْر َء َ
النص الثاني :ما جاء يف وصف اخلوارجَ « :ي ْق َرء َ
َاج َره ْم» .
ان َال َيت ََج َ
يعني ال يتجاوز حدهم يف القرآن القراءة وقراءة لفظه ،وأ َّما أن يصل إل قلوهبم بتدبر وَتعن
هال ،وهذا يشري لنا إل سبب ضالهلم ،وهذا عادة أهل البدع كلهم واخلوارج خصوصا إل يومنا
هذا؛ أن حظهم من القرآن جمرد تالوة ألفاُه دون التمعن به ،واتباع متشاهبه ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ المائدة ،44 :قالوا خالص كل من مل حيكم بام أنزل اهلل ههذا
كاهر ،دون معرهة تفاسري السلف  ،ودون النظر إل اآليات األخرى الظاملون  ،الفاسقون  ،ودون
النظر إل قوله -تعال :-ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ النساء ،48 :ودون قول
ابن عباس" :كفر دون كفر" ،وغري ذلك من التفاصيل التي ذكرها أهل العلم إل يومنا هذا من
علامء السلف .
والنص الثالث :وهو ما جاء يف «الصحيحني» عن أيب عبد الرْحن السلمي ،أبو عبد
يقرء ِوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد ِهللا
الرْحن السلمي تابعي ،قال" :حدثنا الذين كانوا ُِ
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ٍ
حممد -
بن مسعود" من شيوخ هؤالء ؟ من حممد -صىل اهلل عليه وسلم ،-تربوا عىل مدرسة
صىل اهلل عليه وسلم  ،-وهم ربوا التابعني عىل ما ر َّباهم حممد -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهكذا
سلسلة أهل العلم وأهل السنة ي خذ صغارهم عن كبارهم ،كعثامن بن عفان وعبد اهلل بن
مسعود وغريمها انظر" :أنهم كانوا" ترى هذا ت صيل قوي يا إخوان يعلمنا كيف نحفظ القرآن،
وكيف طريقة التابعني والصحابة يف حفظ القرآن الذي يثمر إيامنا وعلام وعمال قالِ" :أنهم كانوا
إذا تعلموا من النبي ِ -صلى هللا عليه وسلم -عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما ِفيها من
العلم والعمل"ِ ،واملراد بالعمل األحكام؛ سواء ما يتعلق:
بأعمال القلوب :من التوكل ،والتوحيد ،واخلوف ،واخلشية ،والرجاء.
و ما يتعلق بأعمال اجلوارح :كالصالة إل غري ذلك.
حتى يتعلموا ما هيها من العلم والعمل قالوا اآلن ُيرب عن الثمرة ،التي يتبعها اْلنسان يف
ً
جميعا"ِ.
هذه الأريقة ما الذي يثمر هيه قال" :فتعلمنا القرآن ،والعلم ،والعمل
اآلن تقرأ وتسمع أناس حيفظون القرآن من هاَتته إل سورة الناس ،وييد احلروف والتجويد
واملخارج ولكنه ال يفهم شيئا يف التوحيد ،وال يعرف حق اهلل ،وال يعرف حق رسوله وال
يعرف الوالء والرباء ،ملاذا ؟ أل َّنه كان حظه من القرآن كحظ اخلوارج من القرآن.
وأما أهل العلم الراسخني وطالب العلم املتبعني هحظهم من القرآن كحظ عثامن بن عفان
وعبد اهلل بن مسعود وغريهم من الصحابة ،ه َيم ختتارون؟ وهذا الذي أنتج يف السلف رسوخا
وعلام وعمال .
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أما من خت َّبط يف ذلك ممن أعرض عن ذلك هو ممن أخذ ي خذ دينه من العوائد وجد الناس كام
يف احلديث وجدت الناس هقلت مثل ما يقولون ،وهلذا جاء عند السلف يف اآلثار عبد اهلل بن
ُ َ
ً
معة ِإن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء " ،إِ َّمعة،
حدكم ِِإ ِ
مسعود يقول " :ال َِي ِكن ِأ ُِ
ً
هذا معنى اْلمعة "ال َي ُكن َأ ُ
معة".
حدكم ِإ ِ
َْ
اعل ْم َر ِح َم َك
ولذلك جاء يف «األصول الثالثة» لشيخ اْلسالم حممد بن عبد الوهاب قال" :
ُ َ ْ ُْ َُ َ َ ْ َُ
َ َّ
َُ َ
ُ
هللا َأ َّن ُه َيج ُب َع َل ْي َنا َت َع ُّل ُم َأ ْرَبع َم َ
َ
صلى
هللاَ ،و َم ْع ِرفة ن ِب ِِّي ِه -
ة
ف
ر
ع
م
و
ه
و
ِ:
ِ
م
ل
ع
ال
ِ:
ى
ول
ألا
املسألة
ِ:
ِ
ل
ئ
ا
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ
َ َّ
ْ
لم باأل ِدل ِِة".
هللا علي ِه وسلم  ،-ومع ِرفة ِد ِين ِإلاس ِ
يعني ما ن خذ ديننا بالعادات أو ما تعودنا عليه من آبائنا وأجدادنا  ،هذا ال يثمر قوة عنده ،إذا
هؤالء الذين ضلوا مع وضوح احلق ووضوح األصول التي ذكرها اهلل ،هفهمها العوام هضال
عن العلامء؛ ألهنم أخذوا دينهم عن آبائهم ومشاُيهم وأجدادهم تقليدا ،وما وجدوه من
عادات أهلهم وقومهم دون أن يتدبروا القرآن العظيم .
وهذا حال أغلب الناس اليوم إنام يقرءون القرآن إما للتربك به ،يقول الشيخ صالح الفوزان
مبينا حال الناس اليوم قال" :بل أخذهم التقليد ألاعمى آلبائهم ِوأجدادهم واعتبروا أن القرآن
إنما يقرأ للبركة وحصول ألاجر بالتل ِوة وليس املقصود أنه يقرأ للتدبر والعمل بما فيه".
َق َّل من الناس من يقرأ القرآن هلذا الغرض إنام يقرءونه للتربك به أو ال َّتلذذ بصوت القارئ
وهذا الذي تالحظونه؛ َق َّل من يقول حيرص أن يصيل وراء هالن ألنه سني وعامل ،هتجده يتنقل
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من مسجد إل مسجد ينظر إل أحسن األصوات ،أو التلذذ بصوت القارئ و الرتنم به ،أو
لقراءته عىل املرىض للعالج ،هذا حال أغلب املسلمني اليوم ،نظرهتم للقرآن من هذا الباب ،
َّ
وقل من يكون نظرته نظرة الصحابة ليجمع بني العلم واْليامن والعمل.
هاملهم واألهم واملقصود ليس ذلك إنام املقصود تدبر املعاين لكتاب اهلل ،والتفقه يف كتاب اهلل
عز وجل ،-وعرض أعاملنا وأعامل الناس عىل كتاب اهلل هل هي مواهقة لكتاب اهلل أو خمالفةله .
مجا وت صيال
إذا هذه املقدمة التي ذكرها شيخ اْلسالم وهي يف أربعة أسأر ولكن َتمل علام ًّ
دقيقا ينتفع به اْلنسان.
ولعلنا نتوقف إل هنا ،واهلل أعلم ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد.

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net
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وجزاكم اهلل خريا.
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