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  ةألصول الستشرح ا

 لإلمام المجدد محمد بن عبدالوهاب 

  –رحمه اهلل تعالى  -

 ألقاه 
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  – حفظه اهلل تعالى -
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رشور أنفسنا ومن سيئات  ونعوذ باهلل منونستعينه ونستغفره  تعاىلإن احلمدهلل نحمده 

 اهلل ودده ال رشي  له إال ، أشهد أن ال إلهفال هادي لهل له ومن يضلل من هيده اهلل فال مضأعاملنا 

  .رسولهحممد عبده و وأشهد أن

ْسلُِمونَ ﴿ ُقوا اللَّـَه َدقَّ ُتَقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأنُتم مه ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ   [ 201: ل عمران] ﴾َيا َأهيه

ُقوا رَ ﴿ َا النَّاُس اتَّ ن نَّْفٍس َواِدَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ  َيا َأهيه ُكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ا  َجاالا َكثِيا  ِمنُْهاَم رِ  بَّ

ُقوا اللَّـَه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَرْ  ـَه َكاَن َعَلْيُكْم رَ  َونَِساءا َواتَّ  [  2: النساء] ﴾ِقيباا َداَم إِنَّ اللَّ

ا ﴿ ُقوا اللَّـَه َوُقوُلوا َقْوالا َسِديدا ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن   ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفرْ  )٠٧(َيا َأهيه

ا َعظِياما  ُيطِِع اللَّـَه َورَ  وعال  جل -م اهلل فإن أصدق الكالم كال بعدأما   [02 –00: اْلدزاب] ﴾)٠٧(ُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزا

وكل  بدعة حمدثة رش اْلمور حمدثاهتا وكل -عليه الصالة والسالم  -وخي اهلدي هدي حممد  -

 :أما بعد، وكل ضاللة يف النار ضاللة بدعة

والنور يف هولندا يف درس ينقل عرب  ة يف معهد اهلدىاليوم مع اْلُخوا فإننا نلتقي يف هذ 

شيخ اإلسالم اإلمام ل س هو كتاب اْلصول الستةالدرهذا وضوع مأن وكام عرفتم  ،مياث اْلنبياء

  :ثنتنيوتأيت أمهية هذا الدرس من جهتني ا ،-رمحه اهلل رمحة واسعة  -بن عبد الوهاب املجدد حممد 

به  -وعال  جل -بن عبد الوهاب الذي جدد اهلل ن مؤلفه وهو اإلمام املجدد حممد مِ  :اْلويل

وكانت له اجلهود الكثية يف نرصة التوديد وحماربه الرشك والبدع درس من معامل الدين ان ام

http://tanzil.net/#33:70
http://tanzil.net/#33:70
http://tanzil.net/#33:71
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ها من اْلسباب التي هيأ افكان سببا غي به أمماا  -وعال  جل -افات وكيف أن اهلل والضالالت واخلر

 .قمع الرشك وحماربة معامله وآثارهلنرصة التوديد ول - سبحانه وتعاىل -اهلل 

صغر دجمه  ، فهذا الكتاب عىلاب وهو اْلصول الستةهو موضوع هذا الكت :اجلهة الثانية

ا وتضمن مسائل عظيمة وأصول جوقلت عباراته إال إ ليلة القدر يف رشيعة نه تضمن علاما كثيا

االجتامع والسمع  ، فمدار موضوع هذا الكتاب عىل مايتعلق باإلخالص واحلرص عىلاإلسالم

لة من هم يتعلق بمسأ ما ثم كذل  عىل ،وسائلهجتامع ومن والطاعة وهو من مقتضيات هذا اال

ثم كذل   ،ممنزلته أعىل رفع قدرهم و -وعال  جل -أهل العلم الذين يرجع إليهم وكيف أن اهلل 

ا، وكذل  ما يتعلق بمخالفة اهلدي النبوي واإلعراض  ما يتعلق باْلولياء الذين هم أولياء اهلل دقًّ

عنه وهنى  -جل وعال  -التقليد املذموم الذي هنى اهلل عن رشيعة اإلسالم إىل اآلراء واْلهواء وإىل 

وأمجع السلف عىل النهي عنه وعىل الزجر واْلمر باتباع نصوص  -عليه الصالة والسالم  -عنه نبيه 

اجلمل  -رمحه اهلل  -الكتاب والسنة؛ فعىل هذا، هذه املواضيع التي كتب فيها اإلمام املجدد 

رشده إىل كالٍم كثي وذل  لعظم ما اختاره من أصول، بل كل املخترصة كل أصل منها حيتاج يف 

أصٍل ربام ُيكتب فيه اجلمل الكثية، وقد يفرد كل أصل يف جملد، لعظيم أمهيته واملسائل املتعلقة به، 

ومثل هذا اْلمر ال ُيستحسن يف الدروس العلمية؛ فإن املراد هو الوقوف عىل العبارات التي كتبها 

مع يشء يسٍي من اإليضاح وفّ  العبارة ورضب املثال، وإاّل فقد قيل العلم  - رمحه اهلل -املصنف 



غالب العمري بن األصول الستة للشيخ حممد  

 الدرس األول

 

5 

 

هذا  -رمحه اهلل  -نقطة كّثرها اجلاهلون وهذه الطريقة التي كتب فيها اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

الكتاب وهو اْلصول الستة، تدل عىل غزارة علمه وعىل عظيم فهمه وعىل ُمكنته يف مسائل العلم 

هو فعل السلف، فإهنم كانوا خيترصون  -رمحه اهلل  -أصول اإلسالم، ثم كذل  هذا الفعل منه  ويف

ا الذي ا -صىل اهلل عليه وسلم  -العبارات وإمامهم يف ذل  هو النبي  خترص له الكالم اختصارا

ليلة باْللفاظ الق -عليه الصالة والسالم  -جوامع الكلم، يتكلم  -عليه الصالة والسالم  -وأويت 

به من  -جل وعال  –التي يقوم عليها مدار اإلسالم ويقوم عليها أركان الدين وهذه مما أكرمه اهلل 

، فهذا الكتاب سيكون سُينا فيه باختصار شديد -عليه الصالة والسالم  -الفصادة والبالغة 

هاء من هذا يف كل درس نأخذ أصلني اثنني ويكون االنتأن يؤخذ  –جّل وعال  -بحيث إن يرس اهلل 

 . –سبحانه وتعاىل  -الكتاب يف ثالث لقاءات بإذن اهلل 

من املسائل التي حيسن التنبيه عليها يف مقدمة الرشح، أن ما هي املنهجية يف اختيار اإلمام  

ذه اْلصول الستة وهل هناك أصول  أخرى  وما الدليل عىل هذه هل -رمحه اهلل  -حممد عبد الوهاب 

 -رمحه اهلل رمحة واسعة  -هذه اْلصول التي ذكرها اإلمام حممد عبد الوهاب ، فيقال إن  اْلصول

دل عليها الكتاب والسنة فام من أصٍل كام سيمّر معنا إن شاء اهلل إاّل وعليه اْلدلة من الكتاب 

درص اْلصول يف هذه الستة اْلصول، ولكن هذه  -رمحه اهلل  -والسنة، وليس املراد من فعله 

ليلة وهي من اْلصول الواضحة التي خالف فيها أهل البدع واْلهواء املعتقد وج أصول عظيمة
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فهذه  ،الصحيح، وخالفوا فيها مسل  أهل السنة واجلامعة وطريقة أهل العلم والسبيل الصحيح

من أبرز ما خالف فيه أهل اْلهواء املعتقد الصحيح وغيها من اْلصول قد يندرج فيها أو أن املراد 

 .ا هو إبراز أهم ما خالف فيه أهل البدع واْلهواء املعتقد الصحيحبذل  كام ذكرن

 :يف أول هذه الرسالة -رمحه اهلل رمحة واسعة  -يقول اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

 [المتن ] 

 
 
 
 
 [الشرح ]  

بالكتاب والسنة فالبسملة آية مـن كتـاب اهلل  هذه الرسالة بالبسملة اقتداءا  - رمحه اهلل -ابتدأ 

ِحيِم ﴾ :-جل وعال  - قال اهلل كام ْحَمـِٰن الرَّ ـِه الرَّ ُه بِْسِم اللَّ ُه ِمن ُسَلْيَماَن َوإِنَّ وما مـن سـورة  [٠٣: النمـ ] ﴿ إِنَّ

 بِْسـِم اللَّــهِ : يف كتاب اهلل إال وتبدأ بالبسملة عدا براءة، وهذه البسملة اجلار واملجرور فيها يف قولـه

للمقام فهنا التقدير أكتب أو أبني، كام أن اإلنسان إذا قـال بسـم متعلق بفعل حمذوف مؤخر مناسب 

لفـ   اللَّــهِ اهلل يف ابتداء رشده فهو أراد الفعل املحذوف املـؤخر املناسـب وهـو بسـم اهلل أرشح، و

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم
ا ِلْلَعَوامِّ َأْكَبِر اآلَياِت الدَّاَلِة َعَلى ُقْدَرِة اْلَمِلِك اْلَغلَّاِب ِستَُّة ُأُصْوٍل َبيََّنَها اهلُل َتَعاَلى َبَياًنا َواِضًحِمْن َأْعَجِب اْلُعَجاِب، َو

.ِإلَّا َأَقلَّ اْلَقِلْيِلَفْوَق َما َيُظنُّ الظَّانُّْوَن، ُثمَّ َبْعَد َهَذا َغِلَط َفْيَها َأْذِكَياُء اْلَعاَلِم َوُعَقَلاُء َبِنْي آَدَم    
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ِديمِ واجلاللة  مْحَـِٰن الرَّ اسامن من اْلسامء احلسنى يدالن عىل صفة الرمحة أددمها أرق من اآلخـر  الرَّ

مْحَـٰنِ وال أهل العلم، كام ق ال يطلق عىل غيه وقد يطلـق  -جل وعال  -اسم ال يطلق إال عىل اهلل  الرَّ

ِديمِ  مْحَـِٰن وعىل غيه سبحانه،  الرَّ مْحَـِٰن ذو الرمحة الواسعة وقيل الرَّ يعني يشتق منه الرمحة العامـة الرَّ

ِديمِ عىل املؤمن والكافر، وأما  ِمننَِي َرِحيًما ﴾ ﴿ فتكون ْلهل اإليامن الرَّ فالشاهد  ،[٣٠: األحزاب] َوَكاَن بِاْلمُؤم

يدالن عىل صـفة الرمحـة وهـي الصـفة العظيمـة التـي  -سبحانه وتعاىل  -أهنام اسامن من أسامء اهلل 

 .هبا ورمحته سبحانه وسعت كل يشء -جل وعال  -يتصف اهلل 

هـو املجـاوزة يف دـد الُعجـب أو  العجـابِمـْن َأْعَجـِب اْلُعَجـاِب، : يقول اإلمام رمحه اهلل

مـن ذكـره هلـذه اْلصـول،  -رمحـه اهلل  -الَعجب، فيتعجب اإلنسان إذا ما أدرك ما أراده املصـنف 

ِب، : فيقول اَلِة َعىَل ُقْدَرِة امْلَلِِ  اْلَغالَّ  -ا يدل عىل قـدرة اهلل ممِمْن َأْعَجِب اْلُعَجاِب، َوَأْكرَبِ اآلَياِت الدَّ

يف دكمته يف خلقه وفيام جعل عليه اخللق من اإليامن والكفر من التمس  بالسـنة  -سبحانه وتعاىل 

، : من االنجراف إىل البدع قال ا لِْلَعَوامِّ  :رمحـه اهلل  -قوله  ويفِستَُّة ُأُصْوٍل َبيَّنََها اهللُ َتَعاىَل َبَياناا َواِضحا

 ، يات الداالت أو هذه الستة اْلصول التي بينها اهلل تنبيه إىل أن العوام إذا كانوا فهموا هذه اآللِْلَعَوامِّ

و عرف سبيل العلـم أو ُعـّد مـن أأن يفهمها من انتسب إىل العلم هلم فمن باب أوىل  -جل وعال  -

 . فضال أن ُيعد من العلامء طلبته
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انهْوَن، :قال السـّتة  بـه هـذه - جـّل وعـال -أي أن هذا البيان الذي بني اهلل  َفْوَق َما َيُظنه الظَّ

هذا البيـان عـىل  رير ومن وضوح البيان بحيث مل خيَف اْلصول فوق ما يظنه الظانون من دسن الّتق

العوام من املسلمني فضالا عىل أن خيفى عن أهل العلم وطلبة العلم، لكّن املصيبة ما ذكره بعد ذل  

هذه الستة اْلصول يعرفهـا عـوام ، كَِياُء اْلَعامَلِ ُثمَّ َبْعَد َهَذا َغلَِط َفْيَها َأذْ : مبّيناا ِعظم هذه املصيبة بقوله

يف أول  -رمحـه اهلل  -الناس ثم خُيطئ فيها ويغلط فيها كثي من أذكياء العـامل هـذا ممـا جعلـه يقـول 

بّينها أوضـح بيـان ومـع هـذا أخطـأ فيهـا  -جّل وعال  -رسالته من أعجب العجاب،كيف أن اهلل 

 بعض اْلذكياء، 

ىل أن الذكاء ليس بممدوٍح عىل اإلطالق فقد يكون اإلنسان ذكيًّا لكـن هـذا ثم يف هذا تنبيه إ

الذكاء يكون سبباا يف ضالله وانحرافه، ويكون سبباا يف سلوكه مسال  أهل الكفر أو مسـال  أهـل 

الرشك أو مسال  أهل البدع واْلهواء، ولذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف سياق رده عـىل دـال 

ا  ": أهل البدع قال ا ومل يؤتوا فهوما  ،" أوتوا ذكاءا ومل يؤتوا زكاءا وأوتوا علوما

اَها﴿  يقول يف كتابه الكريم -جّل وعال  -اهلل  َلَح َمنم َزكَّ فالَزكيه الذي ُيزّكي  [ 9: الشمس ]  ﴾ َقدم َأفم

املدح، ولـذا ُيَزّكي نفسه بالُسنّة يزكي نفسه باْلعامل الصاحلة هذا هو الذي يستحق  ،نفسه بالتوديد

ا، ولذا يقول شيخ اإلسالم ا وإنام الذكاء قد يكون مذموما وأوتوا ذكـاء ومل  ":الّزكاء ال يكون مذموما
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، أي القليل هؤالء هم الذين فِهموا هذه السـتة َوُعَقاَلُء َبنِْي آَدَم إاِلَّ َأَقلَّ اْلَقلِْيلِ  :ثّم قال،"يؤَتوا زكاء 

 بتقريره هلا، -جّل وعال  -هلل اْلصول العظيمة وفهموا ما أراده ا

 [المتن ]  

 

 

 

 [الشرح ]  

ل،: قوله يف ال يقبـل مـن  -وعـال  جـّل  -وهو يف احلقيقة أصل اْلصول، فـاهلل  َاْْلَْصُل اْْلَوَّ

ا فيه هلل  إنساٍن عمالا  ،إخالص الـدين هلل ودـده ال رشيـ  لـه -سبحانه وتعاىل  -إال إذا كان خملصا

ه الذي هو ال سـبحانه  -ودـده إفـراد اهلل  -جـلّ وعـال  -رّشك باهلل املراد بـه عبـادة اهلل وبيان ضدِّ

وَما خلقُت اجِلنه واإلنـَس إالّ ﴿ بالعبادة فهذا اْلصل هو اْلصل الذي ْلجله خلق اهلل اخللق، -وتعاىل

 :-رمحه اهلل  –ُثّم ذكر األصل األول فقال 
   :َاْلَأْصُل اْلَأوَُّل

ِر اْلُقْرآِن ِإْخَلاُص الدِّْيِن ِللِه َتَعاَلى َوْحَدُه َلا َشِرْيَك لُه، َوَبَياُن ِضدِِّه الِذْي ُهَو الشِّْرُك ِباهلِل، َوَكْوُن َأْكَث
َأْصِل ِمْن ُوُجْوٍه َشتَّى ِبَكَلاٍم َيْفَهُمُه َأْبَلُد اْلَعامَِّة، ُثمَّ َصاَر َعَلى َأْكَثِر اْلُأمَِّة َما َصاَر، ِفي َبَياِن َهَذا اْل

َلُهُم َأْظَهَر َلُهُم الشَّْيَطاُن اْلِإْخَلاَص ِفي ُصْوَرِة َتَنقُِّص الصَّاِلِحْيَن َوالتَّْقِصْيِر ِفي ُحُقْوِقِهْم، َوَأْظَهَر 
  . ْرَك ِباهلِل ِفي ُصْوَرِة َمَحبَِّة الصَّاِلِحْيَن َواتَِّباِعِهْمالشِّ
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: الـااريا ]  ﴾(65) املتـنيإن اهلل هو الرّزاق ذو القّوة  (60) ما أريُد منهم ِمن رزق وما أِريد أن يطعمون( 65)ليعبُدون

 واإلخالص له عّدة تعاريف ومن تل  الّتعاريف، [ 65 -65

فال  ،"أن يقصد املرء بعبادته التقرب إىل اهلل والتوصل إىل دار كرامته ":قول بعض أهل العلم

ا مـن دطـام الـدنيا، وال يريـد الثنـاء يريد اإلنسان بعبادته رياءا  ، وال سمعة، وال يريد بعبادته دطاما

خائف  أال تقبل منه، دـري  عـىل  يؤدي العبادة وهو وجل   -سبحانه وتعاىل  -وإنام يريد وجه اهلل 

ا يف ذل  هلل  ، فقولـه -سبحانه وتعاىل  -استيفاء أركاهنا ورشوطها، واإلتيان بواجباهتا وسننها خملصا

ْيَ  : -رمحه اهلل  - ْيِن هللِِ َتَعاىَل َوْدَدُه اَل رَشِ ه، إِْخاَلُص الدِّ وضـد اإلخـالص هـو  لـُه، َوَبَيـاُن ِضـدِّ

ُك بِاهللِ، : الرشك قال  ْ  : الرشك كام هو معلوم عىل قسمنيالِذْي ُهَو الرشِّ

 رشك أكرب خمرج من امللة، 

 ورشك أصغر هو دون ذل  لكنه من أعظم الذنوب واملعايص وهو فوق الكبائر، 

فِ ﴿  :يقول -جل وعال  -واهلل  ـَه ََل َيغم َك بِِه إِنَّ اللَّ َ ن أهـل العلـم مـن ومـ ،[ 85:النسـاء]  ﴾ُر َأن ُيْشم

ال يغفر لصادبه إن وقع فيـه، ويفـارق  -جل وعال  -الرشك اْلصغر يف أن اهلل  يدخل يف هذه اآلية

الرشك اْلكرب يف أن صادب الرشك اْلكرب خالد خملد يف نار جهنم، وأن صـادب الرشـك اْلصـغر 

 .          ون مآله إىل اجلنة ْلن عنده أصل التوديديعذب عىل قدر رشكه اْلصغر ثم يك
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ُك بِاهللِ، َوَكْوُن َأْكَثِر اْلُقْرآِن يِف َبَياِن َهَذا اْْلَْصلِ : قال ْ ِه الِذْي ُهَو الرشِّ يعني أكثر مـا  ،َوَبَياُن ِضدِّ

ي الرشك، ولذا بالعبادة ونف -سبحانه وتعاىل  -جاء يف القرآن يف بيان هذا اْلصل وهو أمر إفراد اهلل 

إن القرآن كله يف التوديد، فهو إما أمر بالتوديد، أو بيان جلـزاء :  يف كالم البن القيم فيام معناه يقول

أهل التوديد أو حترير مما خيالف التوديد وهو الرشك أو بيان ملا يالقيه أهل الرشك يوم القيامـة مـن 

دعاة التوديد، أو حترير من سـلوك السـبل العذاب والنكال أو هو بيان لقص  اْلنبياء والذين هم 

املخالفة لسلوك اْلنبياء وطريق اْلنبياء وهو سلوك سلوك أهل الرشك والضـالل، فكـل القـرآن يف 

     .                                                         احلقيقة يف التوديد أو هو بيان ملكمالت التوديد وذكر لألدكام الرشيعة ونحو ذل 

 -أي وجـوه خمتلفـة، ولـو تأملنـا لوجـدنا أن اهلل يِف َبَياِن َهَذا اْْلَْصِل ِمْن ُوُجْوٍه َشتَّى، : قال

وإفـراد  -سـبحانه وتعـاىل  -يف كتابه الكريم يف تقرير أمر اإلخالص وتوديد اهلل  -سبحانه وتعاىل 

ـَه ُُمملِِصـنَي َلـُه ﴿ : -سبحانه وتعاىل  -بالعبادة أمر به كام قال  -جل وعال  -اهلل  ُبُدوا اللَّ َوَما ُأِمُروا إَِلَّ لَِيعم

ينَ  وهنى عن ضده، وهذه من أوجه اْلمر باإلخالص، هنى عن ضده، وما هـو ضـده   [ 5: البينة]  ﴾الدِّ

ا ﴿  :ضده هو الرشك قال ـِه َأنَدادا َعُلوا لِلَّ ـَه َوََل ﴿  :وقال [ 22: البقرة]  ﴾َفََل ََتم ُبُدوا اللَّ ـيم ااَواعم َْ ـُكوا بِـِه  ِ ُُْشم   ﴾ 

جـل  -عاقبة من يسل  ضد التوديد وضد اإلخالص يف أن اهلل  -سبحانه وتعاىل  -وبني  [ 65: النساء]

لَِ  ملَِن َيَشاءُ ﴿ : ال يغفرله -وعال  َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذٰ  - وبني النبي ،[ 85: النسـاء]  ﴾ إِنَّ اللَّـَه اَل َيْغِفُر َأن ُيرْشَ
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يف أمر الشهادة وهي شهادة  -جل وعال  -يف السنة كذل  أن من أخل  هلل  -صىل اهلل عليه وسلم 

ا َدَخَل اجْلَنََّة )) أن ال إله إال اهلل دخل اجلنة،  صا
وبني أن اْلعامل ال تكـون  ((َمْن َقاَل ال إَِلَه إاِل اهللَُّ خُمْلِ

َأَنا َأْغنَـى  )): قال -جل وعال  -الصحيح أن اهلل  إال بأمر اإلخالص كام جاء يف احلديث القديس يف

َكهُ  ي َتَرْكُتُه َورِشْ َك فِيِه َمِعي َغْيِ ِك ، َمْن َعِمَل َعَمالا َأرْشَ ْ  َعِن الرشِّ
ِ
َكاء َ عىل أمر  فأوجه الداللة((  الرشه

ا يف كتاب اهلل    ،-سبحانه وتعاىل  -اإلخالص كثية  جدا

ِة، بَِكاَلٍم َيْفَهُمُه أَ : قال  -جال وعـال -العوام، لو جئت إىل رجل  عامي وقلت له اهلل ْبَلُد اْلَعامَّ

َك بِهِ  ﴿: يف كتابه الكريم يقول َ ِفُر َأن ُيْشم ـَه ََل َيغم ماذا سيفهم العامي بال ش  سيفهم ، [ 85: النسـاء ] ﴾ إِنَّ اللَّ

ـُكوا  ﴿ ت لهال يغفر لصادبه، فإذا قل -جل وعال  -أن الرشك ال جيوز، وأن اهلل  ِ ُُْشم ـَه َوََل  ُبُدوا اللَّ َواعم

يم اا َْ أمر بعبادته وإفـراده بالعبـادة وهنـى عـن أن  -جل وعال  -سيفهم هذا أن اهلل ، [ 65: النسـاء ]  ﴾ بِِه 

ا أبلد العامة وهم املقصود -سبحانه وتعاىل  -يرشك معه غيه  من لـيس بـذكى، هـذا  يف عبادته، إذا

ده ذكاء ما عنده فطنة لكنه يفهم هذه اْلمور جلالِئها ووضودها فهي ال حتتـاج ما عن من أبلد العامة

 إىل مزيد بيان، لكن من الذي خالف يف هذا 

ِة َما َصـاَر،: -رمحه اهلل  -قال اإلمام  أي عـن اإلعـراض عـن اهلـدي  ُثمَّ َصاَر َعىَل َأْكَثِر اْْلُمَّ

 -هبا اخلليقة من إفـراده  –جل وعال  -ي أمر اهلل النبوي، من اإلعراض عن هذه اْلوامر القرآنية الت
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من الرشك بـاهلل مـن ومن النهي عن الرشك مل صار عىل أكثر اْلمة ما صار  بالعبادة -سبحانه وتعاىل

 إليهم من السؤال هلم املال والولـد واملـدد وكشـف القبور، من االستنجاد باملقبورين، من اال
ِ
لتجاء

ا اْلمر مل يقترص عـىل قضـية ض، ملا صااالُكرب وشفاء اْلمر ر هذا اْلمر قال أظهر هلم الشيطان، إذا

أظهـر هلـم  ،-صـىل اهلل عليـه وسـلم  -التنكب واإلعراض عن كالم اهلل، وعن كـالم  رسـول اهلل 

ا صار مـن خيلـ  هلل  ا اْلمـر  -جـل وعـال  -الشيطان اإلخالص يف صورة تنق  الصاحلني إذا إذا

عليه من إفراد العبادة هلل ونبذ الرشك يقولون عنه هـذا يتـنق   -جل وعال  –ويعمل بام أوجبه اهلل 

إىل إفـراد  ابدالا من أن يدعو -سبحانه وتعاىل  -الصاحلني، ْلهنم قدموا دق الصاحلني عىل دق اهلل 

بالعبادة، دعوا إىل إعطاء هذه العبادة للصاحلني املقبورين أو اْلدياء كـام حيصـل  -جل وعال  -اهلل 

فقـدموا  -جـل وعـال  -دين بعض الصوفية الذين يطلبون من شيوخهم ما ال ُيطلب إال من اهلل  يف

هـذا يتـنق   -سـبحانه وتعـاىل -وعبـد اهلل  -جل وعـال  -دق الصاحلني ورأوا أن من ودد اهلل 

 ال يرضـ وال ينفـع -عليه الصالة والسالم  -بني أن نبيه  -جل وعال  -أما علموا أن اهلل  ،الصاحلني

وأن الرشك ال جيوز وأن هؤالء املقبورين هم بأشد احلاجـة إىل  -سبحانه وتعاىل -وأن اهلداية بيد اهلل

مـن يسـتغفر هلـم، هـم إىل  احلسنة التي تنفعهم ليسوا بحاجٍة إىل دعاء الناس هلم، بـل هـم بحاجـةٍ 

عليـه  -نبيـه يقـول عـن  -جل وعال  -من يتصدق عنهم، فإهنم خلق  من خلق اهلل، اهلل  بحاجة إىل
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ا نبيه  -الصالة والسالم  ْم ﴾ :-عليه الصالة والسالم  -أو أِمرا ُُ ْمُل ـ ًَم َأَنا َبَْشٌ مِّ ن فـإ، [ 5: فصـل  ]  ﴿ُقلم إِنَّ

عليـه الصـالة  -لكن الفـرق بيننـا وبينـه  برش  من مجلة البرش -عليه الصالة والسالم  -النبي وهو 

ْم إَِلـٌٰه َواِحـٌد ﴾ ﴿ يودى إيل -جل وعال  -قوله  –والسالم  ُُ ًَم إَِلـُٰه ْم ُيوَحٰى إََِلَّ َأنَّ ُُ ْمُل ًَم َأَنا َبَْشٌ مِّ ا  ُقلم إِنَّ إذا

 .بالعبادة –جل وعال  -الواجب هو إفراد اهلل 

نْيَ َوالتَّْقِصـْيِ يِف ُدُقـْوقِ  :قال
ـاحِلِ ِ  الصَّ ْخـاَلَص يِف ُصـْوَرِة َتـنَقه ـْيَطاُن اإْلِ ِهْم، َأْظَهَر هَلُُم الشَّ

َباِعِهمْ  نْيَ َواتِّ
احِلِ َك بِاهللِ يِف ُصْوَرِة حَمَبَِّة الصَّ ْ ا صار الرشـك هـو أن ال تعبـد هـؤالء َوَأْظَهَر هَلُُم الرشِّ ، إذا

ـا والتوديـد عنـدهم أن تعبـد هـؤالء  الصاحلني أن ال تتقرب إىل هؤالء الصاحلني صـار هـذا رشكا

تطلب منهم كشف البىل وكشـف الكـروب والشـفاء  الصاحلني أن تتقرب إليهم أن ترجع إليهم أن

فطـر  -جـل وعـال -من اْلمراض وصار عندهم هذا هو التوديـد، هـذا مـن تنكـب الفطـر، اهلل 

فـأبواه  -صـىل اهلل عليـه وسـلم  -اإلنسان عىل التوديد كل مولود يولد عىل الفطرة كام قال النبـي 

ْلن الفطـرة هـى اإلسـالم وْلن الفطـرة هـى يمسـلامنه  هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه مل يقـل أو

عـىل توديـده  يلبق -سبحانه وتعاىل  -عوارض جتعله يرشك باهلل  هِ التوديد، وْلن اإلنسان إن مل تأتِ 

ا منزلـة  -رمحـه اهلل  -ولذل  يف كالم جامع لشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة  -جل وعال  –هلل  موضـحا

ــال -جــل وعــال  –اإلخــالص هلل  أس  ب د وخ  لن ر ن   د ف   ن وخ    ر ن   د    ن  ينف   إن إلاخ     ف  ": ق

        ر ق    ن بن ل      ،  ي يق أ  يق   لن ي
 
     ،  ي ي      ي خ    ن ي   لخ  ر ن    د ص    ن       ي ق      خ        ر 
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المعبـود بحـٍق  إله إال اهلل والتي تعنـي كيف تقول ال مل حيقق إخالص هذه الكلمة "ل  ، على ر ن  د

فهذا ينايف  -سبحانه وتعاىل  -هلل وتعبد غي اهلل وترجو اْلمور من غي ا إال اهلل ثم تلتجئ إىل غي اهلل

 .التوديد فهذا هو اْلصل اْلول اإلخالص وينايف

 [املنت ] 
 

 

 [الشرح ] 
جل  -باالجتامع يف الدين يف آيات واضحات بينات يفهمها العام قال اهلل  -جل وعال  -اهلل 

َتِصُموا بَِحبمِل اللَّ  :-وعال  ُقوا﴾﴿َواعم َفرَّ َُ ا َوََل  َشـُلوا  ﴿ :وقال سبحانه ،[ 306: آل عمـران ] ـِه ََجِيعا نَاَزُعوا َفَتفم َُ َوََل 

ْم  ُُ َهَب ِرحُي َُذم ْم  :-جل وعال  -اهلل  وقال، [ 85: األنفـال ]  ﴾ َو ََ ِمـنمُه ـ ا لَّسم َيعا ِْ ْم َوَكاُنوا  ُقوا ِدينَُه ﴿إِنَّ الَِّذيَن َفرَّ

ء   ُقـوا فِيـِه﴾ أ﴿ :وقال سـبحانه ،[ 369: م األنعا]  ﴾ ِِف ََشم يَن َوَ  َتَتَفرَّ هـذه  ،[ 36: الشـور  ] ْن َأقِيُمـوا الـدن

يأمر باالجتامع وينهى عـن التفـرق،  -جل وعال  -اْلوامر لو عرضت عىل العوام لفهموها، أن اهلل 

 كتـاب والسـنة وجاءت السنة يف أداديث كثية تدل عىل وجوب االجتامع من اْلمر باالعتصـام بال

ْكُتْم هِباَِم كَِتاَب اهللَِّ َوُسنََّة َنبِيِّهِ » صىل  -فعليهم االجتامع، والنبي  «َتَرْكُت فِيُكْم َأْمَرْيِن َلْن َتِضلهوا َما ََتَسَّ

 :  -رمحه اهلل  -ثم قال 
:َاْلَأْصُل الثَّاِنْي   

  .َوامَُّأَمَر اهلُل ِباالْجِتَماِع ِفي الدِّْيِن َوَنَهى َعِن التََّفرُِّق، َفَبيََّن اهلُل َهَذا َبَياًنا َشاِفًيا َتْفَهُمُه اْلَع
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أخرب هبذا التفرق عىل سبيل الذم، قال كام يف احلديث الصحيح بـال شـ  والـذي  -اهلل عليه وسلم 

ُق َعىَل » العلم، واستدل به الكثي من العلامء املحققني دديث االفرتاق، صححه مجع  من أهل َسَتْفرَتِ

َها يِف النَّاِر إاِلَّ َواِدَدةا  بني أن هذه اْلمـة سـتفرتق  -صىل اهلل عليه وسلم  -، النبي «اْثنََتنْيِ َوَسْبِعنَي ُكله

 «ِهـَي اجْلاََمَعـةُ »: رسـول اهلل، يف روايـة قـالقالوا من هي يـا  ُكُلها يف النار إال واددة،إىل فرق شتى 

َما َأَنـا  هي مثُل »: واجلامعة هو ضد الفرقة، وضد االفرتاق، وضد االختالف، ويف رواية أخرى قال

ا التفرق ال جيوز، «َعَلْيِه اْلَيْوَم َوَأْصَحاِب    .فإذا

 [المتن ]         

 

 [الشرح ]  

قُ  ﴿ إِنَّ الَِّاينَ  مْ  واَفرَّ ُُ كـانوا أدزاباـا ومجاعـات، هـذا لـيَس ديـن ،[٩٥١: األنعـام]َوَكـاُنوا ِشـَيًعا ﴾ ِديـنَ

  .به –جل وعال  -اإلسالم وليس هذا من دين اإلسالم، هذا خُيالف ما أمر اهلل 

 

  

  َوَنَهاَنا َأْن َنُكْوَن َكالِذْيَن َتَفرَُّقْوا َواْخَتَلُفْوا َقْبَلَنا َفَهَلُكْوا، :ولذا قال
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 [المتن ]           

 

 [الشرح ]  

َتِصُموا ﴿ : -جل وعال  -كام يف قول اهلل   ـهِ  َواعم ا َوََل  بَِحبمِل اللَّ ُقوا ََجِيعا َفرَّ   [٩٣٠: آل عمران]  ﴾َُ

 [المتن ]        

 

 [الشرح ]     

 .لكثرة ما ورد من اْلمر باالجتامع والنهي عن التفرق 

 [المتن ]     

 

 [الشرح ]    

   .َوَذَكَر َأنَُّه َأَمَر اْلُمْسِلِمْيَن ِباالْجِتَماِع ِفي الدِّْيِن َوَنَهاُهْم َعِن التََّفرُِّق ِفْيِه: قال
 

 . السُّنَُّة ِمَن اْلَعَجِب اْلُعَجاِب ِفي َذِلَك َوَيِزْيُدُه ُوُضْوًحا َما َوَرَدْت ِبِه 

  

 

  .ُثمَّ َصاَر اْلَأْمُر 
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يعني مع هذه اْلوامر الكثية يف اْلمر باالجتامع والنهي عن التفرق وعدم االخـتالف، مـاذا 

، ويف زماننا أشد وأعظم، وصار التفـرق -رمحه اهلل تعاىل  -ن  وهذا يف زمن املصنف صار اْلمر اآل

 .منظاما عىل أدزاب وبرامج ودساتي وُنُظم وقوانني واعرتاف وغي ذل  

 [المتن ]        

 

 [الشرح ] 

يف اإلسالم، ويقول  والعجب العجاب أن البعض يقول نحن نتحزب لإلسالم، وال نتحزُب 

َ أن هـذا مـن  -جل وعـال  -بعضهم هذه اْلدزاب ظاهرة صحية، كيف ظاهرة صحية  واهلل  بـنيَّ

ُقوا ﴿ الَِّاينَ  فِعل أهل اإلرشاك مْ  َفرَّ ُُ من فعل أهـل الكفـر، فهـذا الواقـع ، َوَكاُنوا ِشَيًعا ﴾ ِدينَ

ـا هـم أهـل املرير أن صار أهل التفرق وأهل التحزب واجلامعات املتنافر ـا وغربا ة يمنَة ويرسة، رشقا

صـىل اهلل  -وسـنة النبـي  -جل وعال  – الفقه يف الدين، بل واهلل هم املعادون لالعتصام بكتاب اهلل

ا وأدزاباا ومجاعات، خرجوا عىل إمامهم، السيام  -عليه وسلم  قوا دينهم وصاروا ِشَيعا هم الذين فرَّ

  ُثمَّ َصاَر اْلَأْمُر ِإَلى َأنَّ االْفِتَراَق ِفي ُأُصْوِل الدِّْيِن َوُفُرْوِعِه ُهَو اْلِعْلُم َواْلِفْقُه ِفي الدِّْيِن،  
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ء هذه اجلامعات فخالفوا يف ذل  السنة وخـالفوا يف ذلـ  يف بالد اإلسالم، وعقدوا البيعات لرؤسا

به قبل ذل ، فصاَر االفـرتاق هـو العلـم  -عز وجل  -اْلوامر النبوية، وخالفوا يف ذل  ما أمر اهلل 

وهو الفقه يف الدين، وصار الذي يأمر باالجتامع وينهى عن التفرق ويقول يا معارش املسـلمني هـذه 

رق حمرم، صاَر ُينَبذ بأنه ال يفهم، وربام قيلت فيه اْللقاب وُوصم بيسـء اْلدزاب ال جتوز وهذا التف

َر منه كام قال اإلمام هنا  :اْلسامء وُدذِّ

 [المتن ] 

 

 [الشرح ] 

خوة إىل أنَّ هذه اْللقاب التي ُيرمى هبا أهل السنة واجلامعة، أهل اْلثر، فهذا تنبيه معارش اإل 

ر منهم مرةا السلف أهنم ال يفقهون الواقع، ومرةا بأهنم جاميَّة ومرةا بأهنم مداخلة، ونحو بيون، فُيحذَّ

ذل  من اْللقاب الكثية التي يريدون منها التنفي، ومرةا بأهنم ال يفهمون ونحو ذل  من اْللقاب 

ورثة ملن  هم يف ذل التنفيية أن هذه ال ترض أهل احلق، فإنَّ هذا سبيل أهل التفرق ويف احلقيقة 

كان يتنق  السلف دينام قال دشوية ودينام قال مرة يصمهم باملجسمة ومرة باملشبهة ومرة 

  ْوُلُه ِإلَّا ِزْنِدْيٌق َأْو َمْجُنْوٌنَوَصاَر اْلَأْمُر ِباالْجِتَماِع َلا َيُق
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بصيته  -جل وعال  -باحلشوية ونحو ذل  من العبارات التي ال يقوهلا إال رجل  قد أعمى اهلل 

دة يف السنة من اْلمر فأهل احلق مقتفون لألوامر الواردة يف القرآن والوار ،فهذه الترض أهل احلق

باالجتامع والنهي عن التفرق ومن تفرق هو املستحق للذِم ومن حتزَب هو املستحق للرِد وللطعن 

 .نتوقف. فيه ْلنه هو الذي خالف هذه اْلوامر الرشعية وعىل هذا اْلصل 

 اعىل آله وصحبه وسلم تسلياما كثيا وصىل اهلل عىل نبينا حممد و

ا وبارك فيكم ، أدسن اهلل إليكم وجزاكم  اهلل خيا

 وإياك: الشيخ 

 عندي أسئلة إن شاء اهلل لو تكرمت 

  .إن شاء اهلل ثالثة البأس أقل اجلمع ثالثة: الشيخ

 .اجزاك اهلل خيا 
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 :األسئلة

 :السؤال

 يقول السائل كيف يربي اإلنسان نفسه على اإلخالص؟

 :اجلواب

 -جل وعال  -أن يعلم بعد علمه بأن اهلل  من أعظم ما يعتنى به العبد ليوفق إىل اإلخالص

صٍل يف الليل ليس أمر بذل  أن يعلم أن العمل بغي إخالص الينوبه منه إال التعب واملشقة فُرَب مُ 

له من قيامه إال النصب والتعب وذل  ْلّنه دخله الرياء والعجب ورّبام صائم ليس له من صيامه 

فيها  -جل وعال  -نسان بالعبادات الكثية ال خيل  هلل إال اجلوع والعطش فام فائدة أن يتعبد اإل

خالص مل حيقق اإل عليه فهو يف الدنيا يف مشقة وتعب ويف اْلخرِة إن كان قد ه التكون إال وباالا فهذ

يف أصل التوديد فهو من أهل النار أهل اخللود فيها وإن كان بقي معه أصل التوديد فهو عىل خطر 

 إن شاء اهلل عفا عنه وإن شاء عذبه،  -جل وعال  - عظيم وهو حتت مشيئة اهلل

فيعلم العبد أن الواجب عليه اإلخالص ْلن اإلخالص مع ما حيتاجه  اإلنسان دتى يف 

أعامل  -جل وعال  -إىل اهلل فإنه حيتاج إىل أن تكون أعامله التي يتقرب هبا  -جل وعال  -دعائه هلل 

ا باهلل لينال اْلجر الع -جل وعال  -هلل  خالصة  -ظيم فإن فرط يف ذل  فقام يف عبادته إما مرشكا
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وسمعة  ص بإن تعبد يف هذه العبادة رياءا فهو عىل خطر عظيم أو معارٍض لإلخال -سبحانه وتعاىل 

ا عىل خطر عظيم يف عدم قبول هذه العبادة منه جل  -فيحرص عىل ذل  ويعلم أن اهلل  ،فهو أيضا

ا وكان صواباا عىل السنة اليقبل من اْلعامل إال ما -وعال    .، واهلل أعلم كان خالصا

 :السؤال

أحسن اهلل إليكم، سائل يقول يف هذا الزمان الذي يرد على أهل البدع يقال له فرقت 
 الصف فما نصيحتكم هلؤالء؟

 :اجلواب

 -دفظه اهلل  -مما أذكره يف مثل هذا السؤال ما أجاب به الشيخ العالمة صالح الفوزان 

عمره وعمله يف أن أهل البدع هم الذين فرقوا الصف يف احلقيقة الواجب عليهم أن وبارك يف 

يعودوا إىل السنة وأن يلتزموا مجاعة املسلمني لكنهم عندما عارضوا السنة هبذه البدع هم الذين 

فرقوا وأما أهل السنة فهم باقون عىل اْلصل وهو التمس  بالسنة واحلرص عليها والعمل هبا 

بدِع ونرشوا هذه البِدع فخالفوا يف ا هم أهل البدع الذين أنشأوا البدع واّتبعوا أهل الالذين فرقو

وا ومل يبّدلوا ويف  ُكوا بالُسنّة فلم ُيغيِّ ا يقال إّن اْلصل هو مع أهل الُسنّة الذين َتسَّ ذل  اْلصل، إذا

دينام ذكر قول اهلل  -جّل وعال  -حتذيرهم من البِدع هم ُمّتبعون يف ذل  لألوامر النّبِوّية كام يف قوله 
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كام يف دديِث عائشة ،[7:آل عمران] ﴾ َتْأِويِلهِ  َواْبتَِغاءَ  اْلِفْتنَةِ  اْبتَِغاءَ  ِمنْهُ  َتَشاَبهَ  َما َفَيتَّبُِعونَ  ﴿ :ُسبحانه وتعاىل -

ِذينَ  »: -صىّل اهلل عليه وسّلم  -قال النّبّي  ى اهللَُّ َفاْدَذُروهُ  ُأوَلِئِ  الَّ وجاء يف الّصحيح من  «مْ َسمَّ

صىّل اهلل عليه  -ّن هذا عىل سبيل الّذم  نعم فالنّبيه النّاس، فهل ُيقال إقوِل املالِئكة حُمّمد فّرق بني 

ق بني املؤمن والكافِر فّرق بني الطَّائع والعايِص، فّرق بني امُلسلم واملنافِق، إذا كان النّبّي  -وسّلم  فرَّ

قرْ فّرق بني النّاس ويف ضبٍط فَ  -م صىّل اهلل عليه وسلّ  - عليه الّصالة  -ق  بني النّاس فهو ُيفرِّ

ذكر يف كِتابه الكريم الُكّفار وذكر امُلنافِقني بل ذكر  -جّل وعال  -والُبّد أن ُنفّرق اهلل  –والّسالم 

منازل ومراتِب  الُفُروق بني أهل اإلسالم الّظامل لنفسه واملقتِصد والّسابق باخلَيات فذكر أهّنم عىل

) َكاْلُمْجرِِمينَ  اْلُمْسِلِمينَ  ﴿َأَفنَْجَعُ   :وادد ملسلِمني عىل سبيٍل واِدد وطريٍق كيف نحُن لنا أن نجعل ا

صىّل اهلل عليه وسّلم  -فّرق والنّبيه  -سبحاَنه وتعاىل -اهلل  ،[٠٥: القلم]  ﴾(٠٣) َتْحُكُمونَ  َكْيَف  َلُكمْ  َما( 66

ِة ، إِْن َمِرُضوا َفال َتُعوُدوُهْم ، َوإِْن َماُتوا َفال َتْشَهُدوُهْم »: فّرق، قال – ُة جَمُوُس َهِذِه اْلُمَّ   «اْلَقَدِريَّ

هذا تفريق من النّبّي  «اخْلََواِرُج كِالُب َأْهِل النَّارِ »: قال -صىّل اهلل عليه وسّلم  -هذا حتذير  من النّبي 

ذير  وبيان  أن اخلوارج عىل ضالل، فيأيت رجل ينتِسب إىل اإلسالم وحت -صىّل اهلل عليه وسّلم  -

ا ال هذا خُيالِف اْلواِمر النّبوّية واهلدي النّبوي، يف احلقيقة هؤالء هم  ويقول البد أن نجتِمع مجيعا
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قون وأهل الُسنّة يف حتذيرهم من البِدع ويف حتِذيرهم م ون عىل الذين ُيفرِّ ن أهِل البِدع هم حيضه

 .من االعتصاِم به –جل وعال  –عتِصام بام أمر اهلل جتامع وعىل االاال

 :السُّؤال األخري

 يقول الّسائل ما معنى كِلمة الزِّنِديق بارك اهلل فيُكم؟

 :اجلواب

نديق كام عّرفُه أهل العلم هو الذي ُيظِهر اإلسالم وُيبطِن الُكفر وذكر ذل  احلافِ  بن  الزِّ

وُيبطِن الُكفر ُيقاُل له ِزنِديق فهي ِعبارة جاِرَية يف كالِم أهل الِعلم وهذا دجر فالذي ُيظهر اإلسالم 

 .   مدُلوهُلا واهلل أعلم

  .بارك اهلل فيكم، أدسن اهلل إليكم وجزاكم اهلل خيا ونفع بكم
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