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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 اخلامس
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بسم اهلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حُممد وعىل ِ
آله
َّ
وصحبِ ِه أمجعني ،أما بعد:
املنت:
اَلْ َأصْلُ الْخَامِسُ:
هلل وَالْ ُمنَا ِفقِ ْينَ
َبيَانُ اهللِ –سُبْحَا َنهُ -لِأَوْلِيَاءِ اهللِ وَ َتفْرِ ْيقُهُ َب ْينَ ُهمْ وَبَ ْينَ الْمُتَشَبِّ ِه ْينَ بِ ِهمْ مِنْ أَعْدَاءِ ا ِ
وَا ْلفُجَّارِ ،وَيَ ْكفِيْ فِيْ هَذَا آيَةٌ فِيْ آلِ عُمْرَانَ وَهِيَ قَوْلُهُ :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ
آل عمران 31 :اآلية  ،وَآيَةٌ فِيْ الْمَا ِئدَةِ وَهِيَ قَوْ ُلهُ :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮊ

المائدة٤٥ :

اآلية  ،وَآيَةٌ فِيْ يُوْ ُنسَ وَهِيَ قَوْ ُلهُ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﮊ

يونس،٢3 - ٢2 :

ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ ِع ْندَ َأكْثَرِ َمنْ يَدَّعِيْ الْعِلْمَ وَأ ََّنهُ ِمنْ ُهدَاةِ الْخَلْقِ وَحُفَّاظِ الشَّ ْرعِ  ،إِلَى أَنَّ الْأَوْ ِليَاءَ لَابُدَّ ِفيْهِمْ
ِمنْ تَرْكِ اتِّبَاعِ الرُّسُلِ وَ َمنْ تَبِعَ ُهمْ فََل ْيسَ ِمنْ ُهمْ.
يَا ر ََّبنَا نَسْأَلُكَ الْ َعفْوَ وَالْعَا ِفيَةَ إِنَّكَ سَ ِميْعُ الدُّعَاءِ.

الشرح:
كثريا
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وأصحابه وس َّلم
ا
تسليًم ا
إىل يوم الدين ،أ َّما بعد:
ِ
لكتاب اهلل ،وسنة
األصل اخلامس من األصول التي يتَّضح من خالهلا خمالفة الناس
ِ
ِ
رسوله َّ -
ناتج عن قلة تد ُّبر كتاب اهلل ،وقلة تد ِّبر سنة الرسول
صىل اهللح عليه وس َّلم -والذي هو ٌ
 َّصىل اهللح عليه وس َّلم ،-فانقلبت بذلك املوازين ،وانعكست األمور ،فمن ذلكم وصف أولياء
العلم عنهم،
عز وجل -الذين هم خري الناس بعد األنبياء ،والذين حيستفاد منهم ،ويؤخذ
اهلل َّ -
ح
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وضح يف كتابِ ِه أتَّم إيضاح ،وصف أولياء اهلل ،وما هي أعًمهلم التي
اهلل -سبحانه وتعاىلَّ -
وفرق اهلل بني أولكك وأولكك ،بني أولياء اهلل وبني
تهم إىل هذه املرتبة؛ مرتبة َ
أوصل ح
الواليةَّ ،
ِ
تلبيسا عىل النَّاس
أعداء اهلل من ا حملنافقني وال حف َّجار واملبتدعني وأهل األهواء
ا حملتش ِّبهني هبِم من
ا
واستدراجا للناس.
ا
ِ
ِ
عز وجلَّ -
الصالح
أن أولياء اهلل الذين بسبب
فمن ذلكمَّ :بني اهللح َّ -
إيًمهنم وعمل ِهم َّ
ِ
صىل اهللح ِ
وات ِ
ِّباع ِهم ِ
عليه وس َّلم -أح َّب حهم اهللَّ ،
هلدي النبي َّ -
فبني اهللح -
فإن اهلل حي ُّ
ب أولياء حه ا حملتَّقنيَّ ،
عز وجلِ -
عز وجلَّ -
أن مصداق ذلك اتباع الرسول َّ -
ممتحناا
صىل اهللح عليه وس َّلم ،-فقال َّ -
َّ
ح
ومؤص ا
ح
يوزن ِبه أوليا حء اهلل واألدعياء لذلك،
ال ميزاناا
تِبا العباد
ِّ
وخم ِ ا
آمرا نب َّي حه :ﮋ ﭮ ﮊ أي حقل هلحم يا حُم َّمد :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
فقال اهلل ا

ِ
ب عباد حه األولياء ،وأولياء حه
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ آل عمران 31 :فاهلل -سبحان حه وتعاىل -حي ُّ
صىل اهللح ِ
املتقني الذين يتَّبعون هدي رسول ِ ِه َّ -
عليه وس َّلم.-
أمر حمكتسب بعكس النُّبوة فإ َّهنا اصطِفاء ،تحكتسب كًم َّبني اهللح يف اآلية القادمة
َ
والوالي حة ٌ
صىل اهللح عليه وس َّلم -فآي حة ِ
الصادق ،وال َّتوحيد اخلالِص ،واالتباع للرسول َّ -
آل عمران
باإليًمن َّ
ِ
وضحت ِصفات الذين حيبهم اهلل من أول ِ
ح
ورشط ذلك اتِّباع الرسول َّ -
عليه
صىل اهللح
يائه،
َّ
ُّ
تضمن اإلخالص هللِ .
وس َّلم -ا حمل ِّ
يتضمن أمرين:
عز وجل :-ﮋ ﭳﮊ
فقو حل حه َّ -
َّ
األمر األول :حتقيق اإلخالص والتوحيد هلل -عز وجل.-

٥

واألمر الثاني :اتباع الرسول َّ -
صىل اهلل عليه وس َّلم.-
عز وجل -ويغفر هلم.
الَّشطني فهو من أولياء اهلل الذين حيبهم اهلل َّ -
فمن مجع هذين َّ
ِ
عز وجل :-ﮋ ﮜ
وآي ٌة يف
حوض حح من هم الذين حي ُّبهم اهللح من أوليائه ،فقال َّ -
املائدة أيضا ت ِّ
أوصافهم األحخرى
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ المائدة ٤٥ :وذكر
ح
بأهنم :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ المائدةِ ٤٥ :
خيفضون جناحهم للمؤمنني.
َّ ح
فوضحت اآلية من هم أوليا حء اهلل.
وأ َّما الكافرون واملبتدعون فإهنحم فيهم ِعز ٌة
وبغض هلمَّ ،
ٌ
ِ
الصحيح ،والتَّوحيد
فاألوىل اإليًمن :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ واإليًمن املراد به :االعتقاد َّ
ِ
اإليًمن،
وهم من مجعوا بني
اخلالص ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ ح
عز وجل :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
وضح حه أكثر قو حل حه َّ -
وُي ِِّل ذلك و حي ِّ
واالتباع ،والتَّقوى ،ح

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ يونس ٢2 :من حهم؟

ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ يونس٢3 :

فأوليا حء اهلل الذين حهم ح اقا أوليا حء اهلل وليس ا ِّدعا اء حهم من آمن باهللِ ورسولِه حمصدِّ قني معتقدين
ِ
حلا ال عىل
ذلك حمستيقنني به ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ يونس ٢3 :أي :باتباع الدليل أن يعملوا صا ا
هوى أنفسهم وال عىل جهل ،ولكنهم يتقون اهلل بعلم واتباع للرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛
تطيع َ
َ
هللا على نور من هللا ترجو َ
ثواب هللا ،وأن
ألن املراد بالتقوى كًم قال طلق بن حبيب" :أن
ِ
َ
َ
َ
عقاب هللا".
هللا تخش ى
تترك معصية هللا على نور من ِ
إ اذا فالتقوى هي العمل الصالح ،وترك ما هنى اهلل عنه ،وما هنى عنه رسوله -صىل اهلل عليه
ٍ
وخوف من اهلل ال باهلوى.
وسلم ،-وأن يكون ذلك بعلم ال بجهل ،ويكون باتبا ٍع

٤

إ اذا اتضح لنا من خالل هذه النصوص من هم أولياء اهلل؛ هم من آمنوا ،وصدَّ قوا،
واعتقدوا االعتقاد الصحيح ،وعملوا الصاحلات بإخالص ،واتباع للرسول -صىل اهلل عليه
وسلم ،-فهؤالء هم أولياء اهلل الذين ينرصهم اهلل ويؤ ِّيدهم وهم الذين حيلتف حوهلم و حي َ
ؤخذ
العلم منهم ،وقد َّ
جىل النبي -صىل اهلل عليه وسلم -ذلك أيضا كًم يف احلديث القديس أن النبي
ِ
احل ْر ِ
بَ ،و َما
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إِ َّن اهللَ – َت َع َاىلَ -ق َالَ :م ْن َعا َدى ِِل َول ًّيا َف َقدْ آ َذ ْن حت حه بِ ْ ََت َقرب إِ َِل عب ِدي بِ ٍ
ِ
َت ْض حت حه َع َل ْي ِه» فدل عىل أن أول خصال وأعًمل أولياء اهلل
َشء َأ َح َّ
َّ َ َّ َ ْ
ب إِ َ َِّل ممَّا ا ْف َ َ
َ ْ
الذين هم أولياء اهلل بحق وهم الذين يدافع اهلل عنهم؛ هم الذين يؤدون الفرائض ،والفرائض
تنقسم إىل :ما هو عمل ،وما هو ترك.
ففر َض اهلل عىل العباد أعًمال يعملوهنا ،وفرض عليهم أعًمال يَتكوهنا ،ثم بعد ذلك
َ
ِ
الوالية الذين يقولون بأن املرء إذا وصل
يزدادون حقر ابا إىل اهلل بأداء النوافل ،ففيه رد عىل حمدَّ عى َ
التكاليف ،وهذا خالف ما أمر اهلل به ،وخالف وصف الوالية ،فإن اهلل –
إىل مرحل ٍة سقطت عنه
ح
تعاىل -يقول لنبيه -صىل اهلل عليه وسلم :-ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ الحجر ٩٩ :واملراد
باليقني اإليًمن « َو َال َي َز حال َع ْب ِدي َي َت َق َّر حب إِ َ َِّل بِالن ََّوافِ ِل َحتَّى حأ ِح َّب حهَ ،فإِ َذا َأ ْح َب ْب حت حه حكن حْت َس ْم َع حه ا َّل ِذي
ِ
ِ
ِ
رص بِ ِهَ ،و َيدَ حه ا َّلتِي َي ْبطِ حش ِ َهباَ ،و ِر ْج َل حه ا َّلتِي َي ْم َِش ِ َهباَ ،وإِ ْن َس َأ َلنِي
رص حه ا َّلذي حي ْب ح
َي ْس َم حع بِهَ ،و َب َ َ
ِ
ِ
اس َت َعا َذ ِِن َألح ِع َ
يذ َّن حه» فدل عىل أن أولياء اهلل هم من يتقربون إىل اهلل –تعاىل ،-وهلذا
َألح ْعط َينَّ حهَ ،و َلك ْن ْ
يقول اهلل -سبحانه وتعاىل -ردا عىل أولكك الذين يتقربون إىل أوليائه؛ يتقربون إىل األنبياء
واألولياء بالعبادة وطلب الدعاء واالستغاثة والشفاعة ،يقول اهلل -عز وجل :-ﮋ ﯥ ﯦ

٢

ﯧ ﮊ اإلسراء ٤7 :أي :يدعوهنم املَّشكني ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﮊ اإلسراء ٤7 :فدل عىل أن خصال أولياء اهلل هم من يتقرب إىل اهلل
بأداء الفرائض ،ويتقربون إىل اهلل بالوسائل املقربة له ،والذين هم يرجون رمحة اهلل ،وخيافون
َ
القبول يف
عذاب اهلل ،هؤالء هم أولياء اهلل الذين يستحقون النرص والذين حينزل اهلل عليهم
األرض ،كًم قال -عز وجل :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

لتف حوهلم ،ولكن ل حبعد الناس عن تدبر القرآن و حبعد
ﭚﮊ مريم ٩٢ :وهم الذين حيستفاد منهم و حي َّ
السنة ،وأن الشيطان وسوس هلم وز َّين هلم بتغيري املفاهيم فجعل أولياء اهلل
الناس عن تدبر ُّ
الذين هم ا
فعال أولياء اهلل فسقة وفجرة ،وجعل الفجرة أتباع األهواء وال حفساق جعلهم هم أولياء
اهلل.
غري
وهذا هو واقع أهل التصوف وأتباع علم الكالم وأصحاب البدع ،وإىل يومنا هذا َمن َّ
هذه املفاهيم فجعل الدعاة دعاة الفتن هم أولياء اهلل ،وهم املجاهدون وهم الذين حيَتبى عندهم
و حيلتف حوهلم ،وربًم جتدهم يفعلون الفواحش من أهل التصوف وأهل القبور ،وربًم حيسقطون
الوالية ،وأيضا يف اجلًمعات
عن أنفسهم التكاليف ويفعلون الفواحش واملنكرات ويدَّ عون َ
التنظريية جعلوا أولياء اهلل هم دعاة الفتن الذين ال حيؤلون للعلم اهتًمما ،وليس عندهم من
اخلشية والصدق مع اهلل ،فانقلبت املوازين عند الناس ،وهذا حيالحظ عند َدمهاء الناس وعامة
الناس فليتفون حول املشعوذين وإىل أصحاب الفسق والفواحش املدَّ عني الوالية ،وكذلك عند
كثري من الشباب ممن يَتبى عىل املناهج احلزبية واجلًمعات الفكرية فإهنم حيعطون حدعاهتم

7

وتقديسا ،وعندهم من املخالفات الَّشعية والعقدية واملنهجية ما عندهم مما
تعظيًم
ومن ِّظرهيم
ا
ا
يبرصه أهل السنة والعلم ،وقد شهدتم وشهدنا هذا ،فكم حسحب البساط من العلًمء! و حز َّج
بالشباب عند دعاة السياسة! و حأبعد الشباب عن العلًمء الربانيني! بأوهام وأوصاف وضعوها
ألولكك الدعاة ،ووصفوا العلًمء بأوصاف تحن ِّفر عنهم؛ هؤالء ال يفقهون الواقع ،هؤالء علًمء
سلطة ،هؤالء علًمء حيض ونفاس.
ا
فضال عن خمالفته الباطنية من اعتقاد
ظاهرا السنة
وأما أتباعهم ربًم جتد الرجل خمال افا
ا
فاسد ومع ذلك جتد أن املن ِّظرين يربون األتباع بااللتفاف حول هؤالء بل ربًم يمجدون من
اتصف بالشهادات املعارصة وبالدرجات الدنيوية املعارصة وُيعلوهنا مقياسا ملنزلة الرجل ،فإذا
كان دكتور أو بروفوسور أو أستاذ دكتور أو يشء من األلقاب الدنيوية هذه يرون أن هذه منزلة
رفيعة تعلو منزلة العلًمء الربانيني ،فيلتف الناس حوهلم ،وقد أخِب النبي -صىل اهلل عليه
وسلم -بذلك من قديم الزمان حيث قال -صىل اهلل عليه وسلم -يف احلديث الذي رواه
البخاري يف كتاب العلم عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إِ َّن
ِ
ور الر َج ِ
الَ ،و َلكِ ْن َي ْقبِ حض ا ْل حع َل ًَم َءَ ،حتَّى إِ َذا َل ْ حي ْب ِق َع ا
املِا،
اهللَ ال َي ْقبِ حض ا ْل ِع ْل َم انْتِ َز ا
اعا َينْت َِز حع حه م ْن حصدح ِ ِّ
وسا حج َّهاالَ ،ف حس ِك حلواَ ،ف َأ ْفت َْوا بِ َغ ْ ِري ِع ْل ٍمَ ،ف َض ُّلوا َو َأ َض ُّلوا» وهذا احلاصل عندما
َّاَّت ََذ الن ح
َّاس حر حء ا
انعكس املفاهيم ،فجعل أهل التصوف هم أولياء اهلل عباد القبور وأصحاب الفسق والفجور
الذين يَتكون الفرائض وال يتقربون إىل اهلل بالعبادات ،ويرون أهنم وصلوا إىل مرحلة اليقني
التى تسقط بذلك عنهم التكاليف الَّشعية ،فال يصِل وال يصوم وال يج وُييز لنفسه فعل
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الفواحش واملنكرات بزعم أنه وِل من أولياء اهلل ،ومثله كذلك يف دعاة التنظري فريون أن
املؤلف ،املفكر اإلسالمى ،ا حملنَ ِّظر ،وهكذا من ألقاب دنيوية عظموها عىل العلم ،واهلل -سبحانه
وتعاىل -وصف أهل العلم أولكك أهل اخلشية ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﮊ فاطر 28 :فالعال
الذى يلتف حوله والذى هو بحق وِل من أولياء اهلل هو من آمن ،وأخلص ،ووحد اهلل ،وأدى
خملصا ،متواض اعا ،مترض اعا هلل -عز
الفرائض ،وتقرب إىل اهلل بالنوافل بعد النوافل ،وكان
ا
وجل.-
فانقلبت املوازين ،وكلًم تقدم الزمان كلًم اشتد األمر غربة فأصبح من ليس بعال عا املا،
واجلاهل أصبح هو العال ،والعال الرباِن هو اإلنسان املتقوقع عىل نفسه اجلامد ،وهكذا من
أوصاف يضعوهنا لتنفري الناس عن أهل العلم الربانيني.
فانقلبت املوازيني نتيجة -كًم ذكر يف املقدمة -البعد عن تدبر القرآن وتدبر السنة ،وهذا
من أعجب العجب الدالة عىل قدرة اهلل الغالب -سبحانه وتعاىل ،-وأن األمر بيده فيهدى من
يشاء ويضل من يشاء ،ففيه إ اذا تنبيه للطالب عىل معرفة امليزان الَّشعي الصحيح الذى يزن به
الناس.
من هم أولياء اهلل ح اقا؟ ومن هم أدعياء الوالية؟ من هم العلًمء بحق الذين حيلتف حوهلم
و حيؤخذ منهم؟ ومن هم دعاة الفتن واألهواء وأهل التذبذب؟
فهذا من أعظم األصول التي خالف الناس فيها توجيهات رب العاملني.

٩

لش ْرعِ ِإلَى أَنَّ اْلأَ ْولِيَاءَ
خْلقِ وَحُفَّاظِ ا َّ
قال" :ثُمَّ صَارَ الْ َأْمرُ عِنْدَ أَكْ َثرِ َمنْ يَدَّعِيْ اْلِعلْمَ وََأَّنهُ ِمنْ هُدَاةِ اْل َ
لَابُدَّ فِْيهِمْ ِمنْ َترْكِ اتِّبَاعِ ا ُّلرسُلِ"
رصح
وهذا وإن ل حيرصحوا به رصاح اة ،فإنه يظهر من آثار أعًمهلم وتلميحاهتم ،فأما من ّ
فأهل التصوف ،قالوا :نحن ال نتبع الرسل ،والذين يتبعون الرسل هم العامة ،وأما نحن
فخاصة اخلاصة ،وأن الدين ظاهر وباطن.
الظاهر :هو لعامة الناس؛ الصالة ،والصوم ،واحلج .
وأما علم الباطن :فهو لنا ،وما هو علم الباطن؟ يؤولونه بعقوهلم وأذواقهم ،فالصالة
يروهنا تزكية النفس ،والصيام كذلك ،واحلج يرونه زيارة القبور ،وهكذا غريوا املفاهيم.
كذلك دعاة الفتن تركوا اتباع الرسل ،وأخذوا يتبعون علم اليونان وعلم املنطق وعلم
وأضلوا.
فضلوا َ
الفلسفة وقدموا العقل عىل ما جاء به الرسلَ ،
وكذلك دعاة املناهج املعارصين؛ ولذلك يلقبون أنفسهم "املفكرين" ،أو "املفكر
اإلسالمي" ما يريد أن يبتعد عن اإلسالم حتى يستقطب قلوب الناس ،ولكن يضع املفكر ،ولو
أمورا عقلية فكرية تنظريية ،أو يأخذها من علًمء االجتًمع الغرب
رأيت رسائله وما يكتب رأيت ا
والكفار ،تقعيدات وتنظريات عقلية ،وكأنه يقول اتركوا ما جاء به األنبياء ،واتركوا ما جاء به
الرسل ،واتبعوا كتب الرأي والفلسفة والتنظري العقِل.
ولذلك كل هؤالء إن كان أصحاب الطرق الصوفية ربوا أتباعهم عىل األوراد واألذكار
التي يضعها من يدعي الوالية؛ أهل الطرق ،املشايخ؛ مشايخ التصوف.
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وإن رأيت أصحاب املقاالت الفاسدة رأيت أهنم يتبعون قواعد اليونان ،واملنطق،
والفلسفة ،وتقديم العقل والرأي عىل الكتاب والسنة.
أيضا ،يربطون شباهبم وأتباعهم عىل
وإن نظرت إىل اجلًمعات املعارصة رأيت فهي كذلك ا
كتب التنظري والرأي والفكر ،فتجد رسائلهم من أوهلا إىل آخرها ما جتد قال اهلل قال رسوله قال
هيو ْون من اعتقاد وتنظري ،كًم يرصفون
السلف ،وإن اضطروا يكتبون آي اة ولكن يؤولوهنا عىل ما َ
قول اهلل :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ آل عمران ،113 :يستدلون به عىل تقعيدهم :نجتمع
بعضا فيًم اختلفنا فيه ،قالوا :ألن هذا من االعتصام وترك
فيًم اتفقنا عليه ويعذر بعضنا ا
االختالف.
ولذلك الفرق بني أهل البدع وأهل السنة أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون ويعبدون،
وأما أهل البدع فيعتقدون ويتعبدون بآراء ثم يستدلون العتقادهمْ ،
نصا حي ْس ِع حف حهم
وإن ل ُيدوا ًّ
َح َّرفوا ذلكْ ،
نصا حخيالِف حم ْع َت َقدَ هم َر ُّدوه ،ثم صار األمر عند أكثر َم ْن َيدَّ ِعي العلم،
وإن وجدوا ا
ِ
وح َّفاظ الَّشع إىل ْ
أن األولياء البد فيهم من ترك اتباع الرسل ،فهذا يقولونه
وأنه من حهداة اخللق ح
الر حسل يف شأهنا كله؛ يف
يا أو
ا
تلميحا كًم سمعتم ،و َي ْش َهد له اجلًمعات املعارصة فال تتَّبِع ح
ترص ا
أمر اإلمامة ،يف أمر طاعة وِل األمر ،يف أمر اجلهاد ،يف أمر الوالء والِباء ال يتَّبِ حعون ما جاء به
الر حسل ،وال ُيعلون مبدأ الوالء والِباء والتعامل عىل مبدإ توجيهات الوحي ،ولكن عىل تنظري
ُّ
اد ِهم و حقو ِ
رو ِ
اد ِهم و حمنَ ِّظ ِرهيم و حم َفكِّرهيم.
َّ
ح َّ
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فمن كان يف
الر حسل فليس منهم حتى لو كان أتقى األتقياء وهذا الواقعَ ،
و َمن تَبِ َعهم أيتها ُّ
ص ِّفهم ويف طريقهم فري َف حعون منزلته و حين َِّص حبونَه أعىل املناصب ،ولكن َم ْن خالفهم ممن يتَّبِع العلم
ٍ
وي ِّذرون العام َة منهم ويعيبوهنم ِ
بأوصاف حمنَ ِّفرة ل حي ْب ِعدوا
ويص حفوهنم
ف حي َح ِّذرون الشباب منهم ح َ ح
الناس عنهم ،كًم كان األولون من أسالفهم يلمزون أهل السنة؛ حم َش ِّبهة ،نابِتَة ،حُم َ ِّسمة ،واليوم
ٍ
كذلك ِ
وهابية ،جامية ،مدخلية ،أصحاب مذهب خامس  ،انبطاحية،
يص حفون الناس
بأوصاف؛ َّ
وهكذا ل حينَ ِّفروا الناس عن ذلكُ ،يعلون هذا اللقب وهذا الوصف للتنفري ،فأول ما يسمع عامة
الناس يقولون احذر هذا جامي ،لو تسأل ايش معنى جامي؟ يقول واهلل ما أدري ،لكن حش ِّو َهت
ح
هلل العفو
فنسأل ا َ
ف به حمن َْحرف،
أمر حم ْف ِزع و َمن ات ََّص َ
ور ِّك َبت يف أذهان الناس أنه ٌ
هذه الكلمة ح
والعافية.
ننتقل لألصل السادس قال رمحه اهلل:
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املنت:
َردُُّ الشُُّبْهَةِ الَُّتِي َوضَعَهَا الشَُّ ْيطَانُ فِي تَرْكِ ا ْلقُرْآنِ وَالسُُّنَُّةِ وَاتُِّبَاعِ اآلرَاءِ وَاألَهْوَاءِ املُ َتفَ ُّرِقَةِ املُخْتَِلفَةِ ،وَهِيَ َأنَُّ
ا ْلقُرْآنَ وَال ُّسُنَُّةَ لَا يَعْ ِرفُهُمَا إِلَُّا املُجْتَ ِهدُ ا ُملطْلَقُ ،وَاملُجْتَهِدُ هُوَ املَ ْوصُوفُ بِكَذَا َوكَذَا أَ ْوصَافًا لَعَلَُّهَا لَا تُو َجدُ تَامَُّةً فِي
أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرََ ،ف ِإنْ َلمْ يَكُنِ اإلِنْسَانُ كَذَلِكَ فَ ْليُعْ ِرضْ َعنْهُمَا فَرْضًا حَتْمًا لَا شَكَُّ وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ ،وَ َمنْ طَلَبَ
هلدَى ِمنْهُمَا فَهُوَ إِمَُّا زِ ْندِيقٌ وَإِمَُّا مَ ْجنُونٌ؛ لِ َأجْلِ صُعُوبَةِ فَهْمِهِمَا ،فَسُبْحَانَ اهللِ وَبِحَ ْمدِهِ َكمْ بَ ُّيَنَ اهللُ سُبْحَانَهُ
اُ
شَرْعًا َوقَ َدرًا خَلْقًا وَأَمْرًا فِي رَدُِّ هَذِهِ الشُُّبْهَةِ املَلْعُونَةِ ِمنْ ُوجُوهٍ شَتَُّى! بَلَ َغتْ إِلَى َحدُِّ الضَُّرُورِيَُّاتِ العَامَُّةِ وَلَكِنَُّ
َأكْثَرَ النَُّاسِ لَا يَعْلَمُونَ :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ يس11 - 7 :

هلل رَبُِّ العَالَمِنيََ ،وصَلَُّى اهللُ عَلَى سَ ُّيِدِنَا مُحَ ُّمَدٍ وَعَلَى آلِهِ َوصَحْ ِبهِ وَسَُّلَمَ تَسْلِيمًا كَثِريًا إِلَى
آخره ،وَاحلَ ْمدُ ِ
َيوْمِ الدُِّينِ.

الشرح:
األصل السادس واألخريَّ :
أن اهلل –تعاىل -أنزل القرآن بكال ٍم يفهمه الناس ،ول ُيعله حم ْلتَبِ اسا عىل
الناس ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ يوسف 2 :واخلطاب حم َّوجه جلميع املسلمني ﮋ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ أي تفقهون ،فكل مسلم إذا قرأ القرآن بتدبر ،ورب
العاملني أمر مجيع الناس وخاطب مجيع الناس فقال :ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮊ

محمد2٥ :

وقال خماطبا كل مسلم :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﮊ األعراف ،21٥ :والنبي -صىل اهلل عليه وسلم -خاطب الناس بلغة واضحة يعرفها الصغري
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والكبري ،واملرأة والرجل ،فلم يكن يف كالم اهلل تعقيد ،ول يكن يف كالم الرسول -صىل اهلل عليه
وسلمَ -ل ْبس وأحاجي وألغاز ،يسأل املرأة راعية الغنم بمسألة عقدية اضطرب فيها أرباب
الس ًَم ِءَ ،ق َالَ :أ ْعتِ ْق َهاَ ،فإِ َّهنَا حم ْؤ ِمنَ ٌة».
الكالم ،يقول هلاَ « :أ ْي َن اهللح ؟» كالم واضح َب ِّني « َقا َل ْت ِيف َّ
إ اذا فكالم اهلل الذي أنزله عىل العباد وأمرهم أن يتدبروه ،وكالم النبي -صىل اهلل عليه
وسلم -واضح ِّبني جِل ،قد يشتبه بعض النصوص عىل الناس وليس عىل الكل فريد املتشابه إىل
املحكم ،فالقرآن منه ما هو ُمكم ،ومنه ما هو متشابه ،واملتشابه قد يكون وصف التشابه باملعاِن
واأللفاظ ،وقد يكون تشابه مشتبه عىل بعض الناس دون البعض فيعرفه عامة الناس ،ووصف
املؤمنني جتاه ذلك يقولون ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﮊ آل عمران ، 7 :ومع ذلك أتى الشيطان؛ من
شياطني اإلنس واجلن ونفروا الناس عن القرآن والسنة ،وقالوا إن كالم اهلل وكالم رسوله
اليفهمه إال املجتهد ،ووضعوا رشوطا عويصة للمجتهد ربًم ال ُيلبها أبو بكر وعمر ،كل ذلك
تصويرا من الشيطان؛ شياطني اإلنس واجلن إىل أن يدبروا وهيجروا القرآن والسنة ،ويأخذوا
دينهم بالتقليد وبأرباب الفكر وأرباب البدع وأصحاب املنطق والفلسفة ،وهلذا سواء من جهة
الفروع والفقه ربطوا الناس بالتقليد األعمى ،وال يعيدون الناس إىل األدلة فأصبح الناس
يقلدون.
ثم أصبح التقليد اعتقادا فمن ل يكن عىل املذهب الفالِن فهو مبتدع وال يزوج وال يصىل
خلفه ،حتى وصل باملسلمني إىل أهنم ُيعلون أربع منابر؛ لألحناف ،للًمكية ،وللشافعية،
وللحنابلة ،اليصِل احلنفي خلف الشافعي ،واليصِل الشافعي خلف املالكي ،وال يصِل املالكي
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خلف احلنبِل ،حتى إنه كان يف املسجد األحموي هذا األمر يف الشام ،وحتى كان هذا يف املسجد
احلرام ،شوف نتيجة التأصيل الفاسد وصل تفريق املسلمني املسجد احلرام إىل عهد امللك عبد
العزيز ،كان هناك يف مكة أربعة منابر ،أربعة ُماريب؛ للًملكية ُمراب ُيون يصلوا املالكية
حلاهلم ،والشوافع هلم ُمراب ،واألحناف هلم ُمراب ،واحلنابلة هلم ُمراب حتى قيض اهلل لألمة
امللك عبد العزيز -رمحه اهلل -وألغى مجيع املحاريب ومجع الناس عىل إمام واحد.
وكان هذا يف املسجد األموي حتى يف عهد الشيخ األلباِن -رمحه اهلل -حتى إنه يذكر قصة
يقول -رمحه اهلل" :-كأنه كان الذي يؤم ألاحناف والده؛ ألن والده حنفي ،فمرة حصل ألبيه
سفر فقال البنه محمد  -الشيخ ألالباني ،-قال أنت تصلي بدال مني في ألاحناف ،قال له ياوالدي
أنت تعرف رأيي أنا إذا دخلت املسجد أي جماعة أدخل معها أصلي وال أرى هذا التعصب،
فقال له والده :إما أنك تمش ي على طريقي أو تتركني أو تخرج من البيت ،فقال له الشيخ :أمهلني
أستخير هللا ،فاستخار هللا فرجع لوالده ،فقال :اخترت السنة ،فقال اخرج من البيت".
فعوض اهلل اإلمام األلباِن خريا مما ترك ،ومن ترك شيكا هلل عوضه اهلل خريا منه فأصبح
ْ
ً
مجددا فال
اإلمام املجدد يف احلديث والعلم ،حتى قال عنه الشيخ ابن باز" :إن لم يكن ألالباني
َْ
ً
أعلم من ألالباني".
مجددا ،وال أعلم تحت أديم السماء
أعلم
واليوم يأيت أناس من احلداديني الضالني يتهمون األلباِن باإلرجاء!!
فاملقصود أن هذه الشبهة التي أدخلها شياطني اجلن واإلنس إىل أن القرآن يصعب فهمه
والسنة يصعب فهمها ،فمن جهة الفروع ربوا الناس عىل التقليد األعمى ،ال يتعبدون اهلل إال
بأصحاب املذاهب.
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ومن جهة االعتقاد ر َّبوا الناس عىل كتب اآلراء والفلسفة واملنطق وأبعدوهم عن القرآن
والسنة ،وهكذا إىل يومنا هذا من أصحاب ِ
الف َرق املبتدعة ،حتى من اجلًمعات املعارصة ل يربوا
قوادهم
أتباعهم عىل التفقه من الصحاح والسنن ،وتدبر القرآن ،وقراءة التفاسري إال ما يضعه َّ
ومنظروهم هلم.
وهذه الشبهة بعينها هي التي وضعها حمنَ ِّظروهم يف هذا الزمان؛ أن كتب السلف كتب
جفاء لينفروا الناس عن كتب السلف :الاللكائي ،واآلجري ،وابن بطة ،والدَّ ارمي ،وغريها من
كتب السلف التي هي توضح الدين الصحيح ،فانقلبت املوازين ،فأصبح اهلدى الذي جعله اهلل
هدى ليس هبدى وال يصعب االهتداء به

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ البقرة2 – 1 :

واهلدى هدان:
هداية بيان وإرشاد.
وهداية توفيق وإهلام.
وهداية البيان واإلرشاد تكون بكتاب اهلل وبسنة رسوله -صىل اهلل عليه وسلم ،-فجعلوا
القرآن ليس ا
ُمال للهدى.
لو كان كذلك ملا قال اهلل -عز وجل :-ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ النساء ٤٩ :ما قال حر ُّدوه ألربابِكم،
ول ي حقل ردوه إىل مفكريكم ،وإنًم قال :ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰇ ﮊ النساء ٤٩ :أي :إىل سنته.

1٢

ﰆ ﮊ النساء٤٩ :

أي :إىل كتابه ،ﮋ

كل ذلك من تغيري املفاهيم الناجتة من إلقاء ح
لصدِّ الناس عن سبيل اهلل ،وعن الطريق
الش َبه َ
الذي يوصل إىل اإليًمن الراسخ والتوحيد اخلالص واحلق املبني ،فال حق إال ما دل عليه الَّشع،
وال إيًمن وال حطمأنينة وال دين يكون عند اإلنسان صحيح يتعبد هلل به عىل يقني وب ِّينة إال عن
طريق الوحي ،لكن صوروا للناس عكس ذلك وقلبوا املوازين فجعلوا القرآن والسنة وكتب
السلف يصعب فهمها ،فلذلك يضعون ألتباعهم مؤلفات تنظريية عقلية فكرية بزعم أهنم ال
جر
يستطيعون فهم القرآن وال يستطيعون فهم السنة ،وأبعد الناس عن الوحي وهذا الذي َّ
الناس وسبب فيهم االنحرافات والفساد املستطيل عقد ًّيا ومنهج ًّيا وأخالق ًّيا وسلوك ًّيا ،بل تطور
األمر إىل أهنم يعتِبون تطبيق الَّشيعة اإلسالمية من الصعوبة يف هذا الزمان ،وأهنا ال تصلح
هلذا الزمان تطبيق الَّشيعة اإلسالمية ومشت هذه الشبه عىل كثري من حكام املسلمني بل عىل
مدعي العلم فح َّكموا الديمقراطية.
وأنتم سمعتم ملا حكم اإلخوان املسلمون مرص وتونس وغريها قالوا إن حكمنا يكون
حكًم مدن ًّيا وإننا سنحكم بالديمقراطية ،طيب والَّشيعة اإلسالمية ما تصلح ،ما تصلح يف
ا
نظرهم ،كيف تسمون أنفسكم دعاة؟!!
أنتم يف أيام سيد قطب كنتم تكفرون الناس ألهنم ال يكمون بالَّشيعة اإلسالمية وقلتم
إن الناس عادوا إىل اجلاهلية األوىل ،فالَّشيعة ال تقام وجعلتم "ال إله اال اهلل" التي هي التوحيد
جعلتموها يف احلاكمية وأنه ال حكم إال هلل ،وبالتاِل ك َّفرتم كل من ل يكم بًم أنزل اهلل ،طيب
يوم صار احلكم بأيديكم تغريت املفاهيم األحكام رصتم حتكمون بالديمقراطية اآلن ،احكموا
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عىل أنفسكم ماحكم عليه قوادكم ومنظريكم بتكفري حكام املسلمني ساب اقا ،ولكنهم أهل باطل
وهذا نتيجة ما قاموا عليه من تأسيس باطل فًم أقيم عىل باطل وبني عىل باطل فنتاجه باطل ،ال
تصلح الَّشيعة اإلسالمية يف هذا الزمن ،وإيش الِل يصلح؟ يصلح قوانني فرنسا ،قوانني
بريطانيا ،قوانني الغرب ،هي التي تواكب احلضارة يف هذا الزمن ،يعني إ اذا اهلل -سبحانه
وتعاىل -والعياذ باهلل ملا قال :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮊ المائدة 3 :خالص هذا أليام الصحابة بس فقط القرون األوىل يصلح هلا الَّشيعة اإلسالمية
لكن زماننا ما يصلح.
عيسى -عليه السالم -ملا ينزل آخر الزمان ما يقول هذا الكالم وال يكم باإلنجيل الذي
أنزل عليه ،حتى اإلنجيل الصحيح ما يكم به ،يكم بَّشيعة ُممد -صىل اهلل عليه وسلم -ثم
تقوم الساعة ،ملاذا ل يكم بالديمقراطية عيسى؟ ملاذا ل يكم بقوانني الغرب؟ بل ملاذا ل يكم
بالتوراة واإلنجيل؟ ألنه يعرف أن هذه منسوخة وأهنا ال تصلح للعباد ولذلك يكم بالَّشيعة
فينتَّش اخلري بني الناس ،وينتَّش العدل ،وتنزل بركات السًمء ،وبركات األرض.
إ اذا هذا األصل نتج عنه فساد عريض يف العال اإلسالمي إىل يومنا هذا عىل مجيع طبقات
الناس سواء من أهل التصوف أو أهل املقاالت الفاسدة أو اجلًمعات احلزبية ،بل إن بعضهم
قال ليس يف القرآن توحيد وغري ذلك من املفاسد والبالوي.
من اهلل عليكم بالسنة والتوحيد ،وأن تأخذوا دينكم من
فامحدوا اهلل أهيا اإلخوة عىل أن َّ
مَّشبه األسايس من كتاب اهلل وسنة رسوله وما كان عليه السلف.
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واعلموا وع ِّلموا غريكم ،واعلموا وع ِّلموا غريكم أنه ال حيصلح آخر هذه األمة ّإال بًم
ا
وعمال ،توحيدا ا ،ورشي اعة،
علًم،
صلح به أوهلا ،ول يصلح أول األمة ّإال بالعمل بالقرآن ،ا
والعمل بالسنة وبًم كان عليه السلف -رضوان اهلل عليهم.-
ونرصا ويككيناا عىل غري هذا الطريق! واهلل لو دفعوا املاليني واملليارات،
صالحا
أ َّما يريدون
ا
ا
وجهزوا األسلحة والعتاد ،ووضعوا القوانني تلو القوانني واألنظمة ،ور ِّب
وجهزوا اجلنود،
ّ
ّ
الكعبة ال يصلح أحواهلم ّإال عىل طريق األولني.
ضعَهَا الشَُّيْطَا ُن فِي َترْكِ الْ ُقرْآنِ
إ اذا فهذه الشبهة ،ماذا قال األصل السادس" :رَدُُّ الشُُّْب َهةِ الَُّتِي َو َ
وَالسَُُُّّنةِ وَاتُِّبَاعِ اآلرَاءِ وَاألَ ْهوَاءِ املُتَفَ ُِّرَقةِ ا ُملخَْتلِ َفةِ ،وَهِيَ – تلك الشبهة َ -أنَُّ الْ ُقرْآنَ وَالسُُّنَُّةَ لَا َيعْ ِر ُفهُمَا إِلَُّا
ا ُملجَْتهِدُ املُ ْطَلقُ" واليوم يقولون كذلك ،اتركونا منها ألنه يصعب فهمها ،لكن ارجعوا إىل املفكر
اإلسالمي ،ارجعوا للمن ِّظر الفالِن ،واملجتهد واملوصوف بكذا وكذا ،أوصا افا لع َّلها ال توجد
كرهوا الناس للرجوع للقرآن والسنة وما كان عليه
تا امة يف أيب بكر وعمر ،كل ذلك حتى حي ِّ
السلف ،فإن ل يكن اإلنسان كذلك عىل هذه األوصاف والَّشوط ،فل حيعرض عنها ،حيعرض عن
حتًم ال شك وال إشكال فيه ،ومن طلب اهلدى منهًم؛
ماذا؟ عن الكتاب والسنة ،يَتكهًم ا
فرضا ا
أي من القرآن والسنة ،فإنه إ َّما زنديق أو ُمنون ألجل صعوبتهًم.
طيب باهلل ،حل ّلوا قول النبي –صىل اهلل عليه وسلم« :-تَر ْك حتكحم ع َىل ا ْلبيض ِ
اء َل ْي حل َها َكن ََه ِ
ار َها
َْ َ
ْ َ
َ
َال َي ِز ح
يغ َعن َْها َب ْع ِدي إِ َّال َهال ِ ٌك» كيف نفهم من الكالم؟ تركنا عىل املحجة البيضاء؛ يعني واضحة
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كالشمس يف رابعة النهار ،ال يزيغ عنها بعدها إال هالك ،كيف تقولون هذه صعبة؟ سبحان اهلل
وبحمده ،واألمر بر ِّد هذه الشبهة امللعونة من وجوه ش َّتى بلغت إىل الرضوريات العامة.
كثري من نصوص القرآن والسنة ترد هذه الشبهة الباطلة ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮊ يوسف ،2 :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ البقرة ،2 - 1 :ولكن أولكك
حعميت أبصارهم ،فأصبح بينهم وبني القرآن والسنة ران من شدة اإلحلاد والشبه والبدع،
صعب فهمه ،ولكن الصعوبة ل تكن يف ذات القرآن
فتصوروا أن القرآن
فأصبحوا ال يفقهون،
ٌ
ّ
والسنة ،ولكن من قلوبكم التي ران عليها حتى أصبح الران قد مجع الكف حول القلب،
فأصبحت القلوب سوداء بسبب اإلحلاد والشبه واتباع البدع واألهواء ،فص حعب عليهم فهم
القرآن ،فقالوا إ اذا القرآن ال حيفهم ،القرآن ال حيفهم؟! إنًم هذا من أبصاركم التي حعميت عن احلق،
ﮋ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﮊ األعراف 187 :أخِب اهلل بذلك ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ يس7 :

أي

اإلرادة الكونية عىل أهنم ال هيتدون ،احلق املراد به هنا أي ما قدّ ره اهلل من القضاء والقدر عىل
ّأهنم ال يؤمنون ،بإرادته الكونية

ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ يس7 :

كًم قال –تعاىل :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ البقرة٢ :

خالص ،مع ّ
أن القرآن هداية ،يف كم من القرآن َّبني اهلل -عز وجل -أن القرآن هداية؟! واضح
ّبني ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ اإلسراء ،٩ :أي أشد وأصلح ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ يس 8 :قد يكون األغالل هنا أغالل حسية ُيرون إىل النار وقد
تكون أغالال معنوية بأهنا عموا عن النصوص الَّشعية :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
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ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ يس ٩ :ال يبرصون احلق غَش عىل أبصارهم وعىل قلوهبم -
نسأل اهلل السالمة -ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ يس 11 :ألن اهلداية بيد اهلل
سبحانه وتعاىل :-ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮊ القصص ٤٢ :ألن اهلداية هناهداية التوفيق واإلهلام ،وأما هداية البيان واإلرشاد ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﮊ الشورى:

 ،٤2ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ يس 11 :خالص ﮋ ﮯ ﮰ ﮊ يس 11 :وإنًم
تفيد احلرص ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ يس 11 :أي من الن قلبه واتبع احلق كًم قال –تعاىل :-ﮋ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ البقرة 2 - 1 :القرآن جاء هداي اة للعاملني لكن ملاذا نص أنه هدى
للمتقني؟ ألهنم هم املستفيدون واحلريصون عىل تلقي احلق وا ِّتباعه ﮋ ﮯ ﮰ ﮊ أي يكون
اإلنذار هداية هلم ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﮊ يس 11 :فهذا ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﮊ يس 11 :نتيجة إيًمنه وصدقه وعمله الصالح.
إ اذا فهذا هو األصل السادس الذي صور أتباع الشيطان من شياطني اإلنس واجلن أنه
يصعب فهم القرآن والسنة ،فهل هذه الشبهة كانت قديمة وانقطعت أم ما زالت؟ ما زالت
ولكن بألبسة جديدة ،كل يوم يطلعون لنا بثوب جديد يف رصف الناس عن القرآن والسنة ،كل
ذلك للصد عن سبيل اهلل ،وإلبعاد الناس عن الطريق الذي يوصلهم بأقرص طريق إىل اإليًمن
الراسخ ،والتوحيد اخلالص ،ومنهج سليم مستقيم ،الذي من اتبعه كان داخل حتت وصف قوله
–تعاىل :-ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ السجدة 2٥ :هيدون بًمذا ؟ بالقرآن والسنة.
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ملا صِبوا ،صِبوا عىل احلق وعىل العلم وعىل اتباع األولني ﮋ ﮂ ﮃ ﮊ

السجدة2٥ :

أي الَّشعية والسنن ﮋ ﮄ ﮊ السجدة 2٥ :أي يعلمون ويأخذوهنا مأخذ اجلد واليقني ،أولكك
ينفع اهلل هبم.
"إنما تنال إلامامة في الدين بالصبر واليقين" كًم قال شيخ اإلسالم ابن تيمية مستنبطا ذلك
من كتابه ،هذا الذي ينتج قوة يف الدين كًم قال –تعاىل :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﮊ

مريم12 :

الض ِع ِ
ِ
يف» وهذا من ثمرة التوحيد واتباع القرآن
ب إِ َىل ا ِ
هلل ِم ْن ا ْحمل ْؤ ِم ِن َّ
«ا ْحمل ْؤم حن ا ْل َق ِو ُّي َخ ْ ٌري َو َأ َح ُّ
وتدبر القرآن ،ولكن اليوم أهل األهواء يرصفون الناس عن أصوهلم وربطهم بسلفهم هبذه
الشبه الباطلة.
إ اذا هذه األصول الستة من أعجب آيات اهلل التي من تدبرها وتدبر واقع الناس اليوم يرى
العجب العجاب ،احلق واضح َب ِّني كالشمس يف رابعة النهار والناس يصدون عنه ويأخذون
سبيلهم من غري ذلك ،وهذا كله داللة عىل قدرة اهلل امللك الغالب الذي األمر بيده.
وخالصته :أنك يا عبد اهلل تسأل اهلل اهلداية ،فإن عباقرة الناس ضلوا وأذكياء العال ضلوا،
ب ا ْل حق حل ِ
وب َث ِّب ْت َق ْلبِي َع َىل ِدين ِ َك» فأنت
فقل كًم يقول نبيك -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-يا حم َق ِّل َ
عندما تستخلص هذه األصول الستة واهلل ما يملك املرء إال أن يقول :يا رب ثبتني.
اللهم إِن أسألك العافية يف ديني وبدِن ودنياي ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷ ﮊ آل عمران 8 :ترى العجب العجاب من أولكك الذين انساقوا وراء األهواء وتركوا الكتاب
والسنة وضلوا وأضلوا.
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وهبذا نكون ختمنا هذه الرسالة القيمة؛ األصول الستة.
فنسأل اهلل -عز وجل -أن يوفقني وإياكم إىل العلم النافع ،وإىل العمل الصالح ،وأن
يرزقنا اإلخالص والثبات واالتباع للرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-ونرجو ربنا ونسأله
اإلعانة والرشاد ،وأن نعمل بعلمنا ،وأن نكون مسددين موفقني ،وأن يرزقنا اخلري كله ،وأن
يبعد عنا الَّش كله.
وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا ُممد.
وهبذا يكون هذا الدرس هو آخر دروسنا هلذا الفصل ،وبعون اهلل ونسأل اهلل أن يتم ذلك
أن تكون عودتنا بعد اإلجازة بحول اهلل ،واهلل املوفق.
وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا ُممد.
ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم اهلل خريا.
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