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 ٱ ٻ ٻ

 يف  لدرسَتْسِجيًلا  َلُكم ُيَقدَِّم َأن اأَلنِبَياِء ِمرَياِث َمْوِقَع َيسرُّ

  

 

  -رمحه اهلل تعاىل -

 ألقاه 

 

- حفظه اهلل تعاىل-

  

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

 

  الدرس األول
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ْْحَنِ  ِحْيمِ  بِْسِم اهللِ الرَّ عىل آله والصالة والسالم عىل نبينا حممد و  ،احلمد هلل ربِّ العاملني ،الرَّ

  :أما بعد  ،صحبه أمجعنيو

َمام   اَل قَ  د   اْْلِ د   امْل َجدِّ َمَّ اِب  ْبن   حم   وَ  -ه  لَ  هلل  اَ  رَ فَ غَ وَ  الَ عَ تَ  َرِْحَه  اهلل -َعْبِد اْلَوهَّ
ا ينَدِ الِ وَ لِ ا وَ نَ خِ يْ َش لِ

 ْس م  لْ لِ وَ 
 . نيْ مِ لِ

 :املنت

 

 

 :الشيخ

 عن تصوربحيث يكون عندنا  ،ثم نرجع عليها قراءة   ر  بحيث نم   ،هناية الرسالةإل نواصل  

 . -إن شاء اهلل تعال-عليها  ر  نم  الرسالة واملسائل واألصول التي َس 

 :املنت

 

 

 

 ُمَحمَُّد ُخْيلشََّا َقاَل ، -َتَعاىَل َرِحَمُه اهلُل-ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب  ُمَحمَِّد ِماَلْسِإاْل ِخْيَشِل ٍةَدِيمُف َعِظيَمٍة ِستَُّة ُأُصُوٍل

  : -َتَعاىَل َرِحَمُه اهلُل-َعْبِد اْلَوهَّاِب  ْبُن
ِستَُّة ُأُصْوٍل َبيََّنَها اهلُل َتَعاَلى َبَياًنا  اْلُعَجاِب ، َوَأْكَبِر اآلَياِت الدَّاَلِة َعَلى ُقْدَرِة اْلَمِلِك اْلَغلَّاِب ِمْن َأْعَجِب"

 َبِنْي آَدَم ِإلَّا َأَقلَّ اْلَعاَلِم َوُعَقَلاِء َأْذِكَياِءَكِثرٌي ِمْن َما َيُظنُّ الظَّانُّْوَن، ُثمَّ َبْعَد َهَذا َغِلَط َفْيَها  َواِضًحا ِلْلَعَوامِّ َفْوَق

 ".اْلَقِلْيِل
 

                                                                 اْلَأوَُّل َاْلَأْصُل
 َبَياِن ِفي اْلُقْرآِن َأْكَثِر َوَكْوُن ِباهلِل، الشِّْرُك ُهَو الِذْي ِضدِِّه َوَبَياُن ، لُه َشِرْيَك َلا َوْحَدُه َتَعاَلى ِللِه الدِّْيِن ِإْخَلاُص

 الشَّْيَطاُن َلُهُم َأْظَهَر َصاَر، َما اْلُأمَِّة َأْكَثِر َعَلى َصاَر َلمَّا ُثمَّ اْلَعامَِّة، َأْبَلُد َيْفَهُمُه ِبَكَلاٍم َشتَّى ُوُجْوٍه ِمْن اْلَأْصِل َهَذا
 َمَحبَِّة ُصْوَرِة ِفي ِباهلِل الشِّْرَك َلُهُم َوَأْظَهَر ُحُقْوِقِهْم، ِفي َوالتَّْقِصْيِر الصَّاِلِحْيَن َتَنقُِّص ُصْوَرِة ِفي اْلِإْخَلاَص

 . َواتَِّباِعِهْم الصَّاِلِحْيَن
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 :يخالش

 ماذاأنت  "َشاِئًعا َذاِئًعاَهَذا َبَياًنا  -َوآِلِه َوَسلََّم َصلَّى اهلُل َعَلْيِه -َفَبيََّن الَنِبيُّ "عندي  لتيأنا النسخة ا

 عندك النسخة ؟

  .ًيااِفَكَفَبيََّن اهلُل َهَذا َبَياًنا َشاِئًعا "

 -َوآِلِه َوَسلََّم َصلَّى اهلُل َعَلْيِه-َفَبيََّن الَنِبيُّ " له ،ملن ؟ ههو إما أن تكون العبارة هو الصحيح ألن بنيَّ 

 ىحدإهبني اهلل هذا ،ه! ، أما له  "َفَبيََّن اهلُل َهَذا َبَياًنا َشاِئًعا "، أو تكون كام عندك "َهَذا َبَياًنا َشاِئًعا 

 .وينظر إل اختالف النسخ  ،العبارتني

                                                                الثَّاِنْي َاْلَأْصُل
 َنُكْوَن َأْن َوَنَهاَنا ، اْلَعَوامُّ َتْفَهُمُه َشاِفًيا َبَياًنا َهَذا اهلُل َفَبيََّن التََّفرُِّق، َعِن َوَنَهى الدِّْيِن ِفي ِباالْجِتَماِع اهلُل َأَمَر

 التََّفرُِّق َعِن َوَنَهاُهْم الدِّْيِن ِفي ِباالْجِتَماِع اْلُمْسِلِمْيَن َأَمَر َأنَُّه َوَذَكَر َفَهَلُكْوا، َقْبَلَنا َواْخَتَلُفْوا َتَفرَُّقْوا َكالِذْيَن
 ُأُصْوِل ِفي االْفِتَراَق َأنَّ ِإَلى اْلَأْمُر َصاَر ُثمَّ َذِلَك، ِفي اْلُعَجاِب اْلَعَجِب ِمَن السُّنَُّة ِبِه َوَرَدْت َما ُوُضْوًحا َوَيِزْيُدُه ِفْيِه،

 . َمْجُنْوٌن َأْو ِزْنِدْيٌق ِإلَّا َيُقْوُلُه َلا الدِّْيِن ِفي ِباالْجِتَماِع اْلَأْمُر َوَصاَر الدِّْيِن، ِفي َواْلِفْقُه اْلِعْلُم ُهَو َوُفُرْوِعِه الدِّْيِن

                                                        الثَّاِلُث َاْلَأْصُل
 َشاِئًعا َبَياًنا َهَذا اهلُل َفَبيََّن ، َحَبِشيًّا َعْبًدا َكاَن َوَلْو َعَلْيَنا َتَأمََّر ِلَمْن َوالطَّاَعَة السَّْمَع االْجِتَماِع َتَماِم ِمْن َأنَّ

 َفَكْيَف اْلِعْلَم َيدَِّعْي َمْن َأْكَثِر ِعْنَد ُيْعَرُف َلا اْلَأْصُل َهَذا َصاَر ُثمَّ ، َوَقَدًرا َشْرًعا اْلَبَياِن َأْنَواِع ِمْن َوْجٍه ِبُكلِّ َذاِئًعا
 !ِبْه؟ اْلَعَمُل
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 . له ، بنّي له الظاهر أهنا خأ  ن اآلن الصحيح هبني اهلل هذا ، ما بنّي اهو نسخت

ا ؟    لكن شاهي ا إل آخره ،شاهي ا وال شائع 

 "َذاِئًعا شائًعا" :الطالب

 :يخالش

 ،"َفَبيََّن اهلُل َهَذا َبَياًنا َشاِئًعا"، لكن اآلن عندنا نسختان "َشاِئًعا َذاِئًعا"بالعني وهو بالعني كذلك ،

 ."َهَذا َبَياًنا َشاِئًعا -َوآِلِه َوَسلََّم َصلَّى اهلُل َعَلْيِه -َفَبيََّن الَنِبيُّ "والنسخة التي عندي 

ِمْن َتَماِم االْجِتَماِع  َأنَّ" :يف األصل الثالث ألن ،مل يسبق هألن ؛ال تستقيم له األهن ! أنا أقول خأ 

 هما هي الضمري يعود إل ماذا ؟ ملن؟ ،"ُهَلَفَبيََّن اهلُل  ،َوَلْو َكاَن َعْبًدا َحَبِشيًّا السَّْمَع َوالطَّاَعَة ِلَمْن َتَأمََّر َعَلْيَنا

    ."َفَبيََّن اهلُل َهَذا َبَياًنا َشاِئًعا "سقيم ت ،يعود له ، هال تستقيم له ءيش

 

 :الشيخ

َصلَّى اهلُل  -َفَبيََّن الَنِبيُّ "ي عندك؟ طيب أنا عندي ذال "َكاِفًياَبَياًنا َشاِئًعا "عندي   "َبَياًنا َشاِئًعا َذاِئًعا"

 .واصل  " َذاِئًعا َهَذا َبَياًنا َشاِئًعا -َوآِلِه َوَسلََّم َعَلْيِه

 .َوَقَدًرا َشْرًعا اْلَبَياِن َأْنَواِع ِمْن ِبُوُجٍه َكاِفًيا َشاِئًعا َبَياًنا َهَذا اهلُل َفَبيََّن:  -َتَعاىَل اهلُل َرِحَمُه- َقاَل
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 الشيخ

اْلَبَياِن  َهَذا َبَياًنا َشاِئًعا َذاِئًعا ِبُكلِّ َوْجٍه ِمْن َأْنَواِع -َوآِلِه َوَسلََّم َصلَّى اهلُل َعَلْيِه -َفَبيََّن الَنِبيُّ ": التي عندي

ِبُكلِّ " :والتي عندي "اْلَبَياِن ٍه ِمْن َأْنَواِعوُجِبُو َكاِفًياَبَياًنا َشاِئًعا ": أما النسخة التي عندك  ،"َشْرًعا َوَقَدًرا

 . "اْلَبَياِن َشْرًعا َوَقَدًرا َوْجٍه ِمْن َأْنَواِع

 :املنت

 

 

 

 

 

 .َوَقَدًرا َشْرًعا اْلَبَياِن َأْنَواِع ِمْن ٍهوِبُوُج َكاِفًيا َشاِئًعا َبَياًنا َهَذا اهلُل َفَبيََّن

 ! ِبْه؟ اْلَعَمُل َفَكْيَف اْلِعْلَم َيدَِّعْي َمْن َأْكَثِر ِعْنَد ُيْعَرُف َلا اْلَأْصُل َهَذا َصاَر ُثمَّ
                                                                الرَّاِبُع َاْلَأْصُل

 َهَذا َتَعاَلى اهلُل َبيََّن َوَقْد ، ِمْنُهْم َوَلْيَس ِبِهْم َتَشبََّه َمْن َوَبَياُن ، َواْلُفَقَهاِء َواْلِفْقِه ، َواْلُعَلَماِء اْلِعْلِم َبَياُن
 َقْوِلِه ِإَلى  4٤: البقرة چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ :  َقْوِلْه ِمْن اْلَبَقَرِة ُسْوَرِة َأوَِّل ِفْي اْلَأْصَل

 . 4٤: البقرة چې  ې   ې    چ :  -السََّلاُم َعَلْيِه -ِإْبَراِهْيَم ِذْكِر َقْبَل
 َهَذا َصاَر ُثمَّ ، اْلَبِلْيِد ِلْلَعامِّيِّ اْلَواِضِح اْلَبيِِّن اْلَكِثْيِر اْلَكَلاِم ِمَن َهَذا ِفْي السُّنَُّة ِبِه َصرََّحْت َما ُوُضْوًحا َوَيِزْيُدُه

 َوَصاَر ، ِباْلَباِطِل اْلَحقِّ َلْبُس ِعْنَدُهْم َما َوِخَياُر ، َوالضََّلاَلاِت اْلِبَدُع ُهَو َواْلِفْقُه اْلِعْلُم َوَصاَر ، اْلَأْشَياِء َأْغَرَب
 َوَعاَداُه َأْنَكَرُه َمْن َوَصاَر ، َمْجُنْوٌن َأْو ِزْنِدْيٌق ِإلَّا ِبِه َيَتَفوَُّه َلا َوَمَدَحُه اْلَخْلِق َعَلى َلىَتَعا اهلُل َفَرَضُه الِذْي اْلِعْلُم

 . اْلَعاِلُم اْلَفِقْيُه ُهَو َعْنُه َوالنَّْهِي ِمْنُه التَّْحِذْيِر ِفْي َوَصنََّف



 
٤ 

 

 

 

 

 الشيخ

قلت  هبدوهنا؟ ألن ، ةواو معأوه ؟ ذا عندكمك "َواْلُمَناِفِقْيَن َواْلُفجَّاِر": أنا عندي "ِمْن َأْعَداِء اهلِل"

أي املرشكني  ؛ "ِمْن َأْعَداِء اهلِل": واألقرب أهنا تكون "ِمْن َأْعَداِء اهلِل اْلُمَناِفِقْيَن َواْلُفجَّاِر"يف نسخة 

امْل نَاهِِقنْيَ أعداء اهلل ب حرصنا  "ِمْن َأْعَداِء اهلِل اْلُمَناِفِقْيَن َواْلُفجَّاِر"ألن إذا قلنا  ،"َواْلُمَناِفِقْيَن َواْلُفجَّاِر"

ارِ  جَّ ا والفجار  ، َواْلف  ا ومن املناهقني أيض   .لكن إذا عأفنا من أعداء اهلل عموم 

 :املنت

  

  

 الشيخ: 

 

 :الشيخ

                                                             اْلَخاِمُس َاْلَأْصُل
 اْلُمَناِفِقْيَن اهلِل َأْعَداِء ِمْن ِبِهْم اْلُمَتَشبِِّهْيَن َوَبْيَن َبْيَنُهْم َوَتْفِرْيُقُه اهلِل، ِلَأْوِلَياِء -ُسْبَحاَنُه – اهلِل َبَياُن

 .َواْلُفجَّاِر

 31: آل عمران چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   چ : َقْوُلُه َوِهَي ُعْمَراَن آِل ِفْي آَيٌة َهَذا ِفْي َوَيْكِفْي

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ : َقْوُلُه َوِهَي اْلَماِئَدِة ِفْي َوآَيٌة اآلية،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ : َقْوُلُه َوِهَي ُيْوُنَس ِفْي َوآَيٌة  ،اآلية  54: المائدة چہ 

 َيدَِّعْي َمْن َأْكَثِر ِعْنَد اْلَأْمُر َصاَر ُثمَّ 63 - 62: يونس چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 َتِبَعُهْم َوَمْن الرُُّسِل اتَِّباِع َتْرِك ِمْن ِفْيِهْم ُبدَّ َلا اْلَأْوِلَياَء َأنَّ ِإَلى  الشَّْرِع َوُحفَّاِظ اْلَخْلِق ُهَداِة ِمْن َوَأنَُّه اْلِعْلَم
 .ِمْنُهْم َفَلْيَس
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ِإَلى  اِظ الشَّْرِع َوُحفَّ ِعْنَد َأْكَثِر َمْن َيدَِّعْي اْلِعْلَم َوَأنَُّه ِمْن ُهَداِة اْلَخْلِق ُثمَّ َصاَر اْلَأْمُر ": طيب، أنا عندي 

 ."َوَمْن َتِبَعُهْم َفَلْيَس ِمْنُهْم اتَِّباِع الرُُّسِل ِمْن َتْرِك َلا ُبدَّ ِفْيِهْمَاهلل  َأنَّ َأْوِلَياَء 

ا نقول يف نسخة عندي أنا  ."ِإَلى َأنَّ اْلَأْوِلَياَء " :عندك  تيلا، إذ 

 :املنت

  

  

 :الشيخ

 عندك األصل السادس؟  ،هي عندي هذه كلها ما

 :املنت

  

  

 

 

 :الشيخ

 ِباْلِإمَياِن َتَعهََّد َفَمْن َوالتَّْقَوى، اْلِإمَياِن َتْرِك ِمْن َوَلاُبدَّ ِمْنُهْم، َفَلْيَس َجاَهَد َفَمْن اْلِجَهاِد، َتْرِك ِمْن َوَلاُبدَّ
 .الدَُّعاِء َسِمْيُع ِإنََّك َواْلَعاِفَيَة اْلَعْفَو َنْسَأُلَك َربََّنا َيا ، ِمْنُهْم َفَلْيَس َوالتَّْقَوى

 ِباْلِإمَياِن َتَعهََّد َفَمْن َوالتَّْقَوى، اْلِإمَياِن َتْرِك ِمْن َوَلاُبدَّ ِمْنُهْم، َفَلْيَس َجاَهَد َفَمْن اْلِجَهاِد، َتْرِك ِمْن َوَلاُبدَّ
 . الدَُّعاِء َسِمْيُع ِإنََّك َواْلَعاِفَيَة اْلَعْفَو َنْسَأُلَك َربََّنا َيا ، ِمْنُهْم َفَلْيَس َوالتَّْقَوى

 : السَّاِدُس َاْلَأْصُل
: َوِهَي  اْلُمْخَتِلَفِة اْلُمَتَفرَِّقِة َواْلَأْهَواِء اْلآَراِء َواتَِّباِع َوالسُّنَِّة اْلُقْرآِن َتْرِك ِفْي الشَّْيَطاُن َوَضَعَها الِتْي الشُّْبَهِة َردُّ
 َلا َلَعلََّها َأْوَصاًفا َوَكَذا ِبَكَذا اْلَمْوُصْوُف ُهَو َواْلُمْجَتِهُد اْلُمْطَلُق، اْلُمْجَتِهُد ِإلَّا َيْعِرُفُهَما َلا َوالسُّنََّة اْلُقْرآَن َأنَّ

 .َوُعَمَر َبْكٍر َأِبْي ِفْي َتامًَّة ُتْوَجُد
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 .واصل ،يطيب، هذه ليس عند

 :املنت

  

  

 ؟"َهْلي ْعِرْض  أم  َهْلَيْعِرْض  "ما الصواب  :الطالب

 : الشيخ

عرتاض، من اال ةْعِرْض؛ كالمها م خذوَهْليَ  ْعِرْض هوَهْلي   َهْلي ْعِرْض كالمها صحيح، َهْلَيْعِرْض 

كالمها  َهْلي ْعِرْض  ألهنا صيغة أمر وطلب، َهْلَيْعِرْض  ؛الصحيح َهْلي ْعِرْض  واْلدبار، والرتك،

 .املعروهة هي هاألقرب َهْلي ْعِرْض  صحيح،

 

 

 

 

 

 .َعْنُهَما َفْلُيْعِرْض َكَذِلَك اْلِإْنَساُن َيُكْن َلْم َفِإْن



 
1٤ 

 

 :املنت

  

  

 

 

 :الشرح

 

  وعىل آله وأصحابه وسلم تسليام  عىل رسول اهلل والصالة والسالماحلمد هلل رب العاملني، 

ا َبْعد   ،إل يوم الدين اكثري     :َأمَّ

ا وكام ذكرنا يف، ةهيها أصوٌل ستَّ  سالةههذه الرِّ   يول التاألص   نَّ هنا، ب َ  القواعد نذكر أيض 

ها ع   أما  ،-صىل اهلل عليه وسلم-نة رسولهمن كتاِب اهلل وس م خوذة نة إنام هيلامء أهل الس  يضع 

ه احلزبيون واملنظرون الفكريون من أصوٍل  ألتباعهم هإنام ه أصوٌل عقليٌة، نظريٌة،  يما يضع 

الف ما كان عليه النب  .-صىل اهلل عليه وسلم -يوضعيٌة، وأغلبها ُي 

اج لألتنتِ يضعها املنظرون ت   القواعد واألصول التي هلذا دائام  و   ،وديني ا باع ختبأ ا عقلي ا وهكري 

رون يضعه ما ذلك من  هكرية أصول، اخلالق عبد الرْحن لعبد "اجلامعي العمل أصول"ـك املفكِّ

 َمْجُنْوٌن َوِإمَّا ِزْنِدْيٌق، ِإمَّا َفُهَو ِمْنُهَما اْلُهَدى َطَلَب َوَمْن ِفْيِه، ِإْشَكاَل َوَلا َشكَّ َلا َحْتًما َفْرًضا َعْنُهَما َفْلُيْعِرْض
 َهِذِه َردِّ ِفي َوَأْمًرا َخْلًقا َوَقَدًرا، َشْرًعا- ُسْبَحاَنُه- اهلُل َبيََّن َكْم! َوِبَحْمِدِه اهلِل فُسْبَحاَن ُصُعْوَبِتِهَما، ِلَأْجِل

ڌ  ڎ  چ  َيْعَلُمْوَن، َلا النَّاِس َأْكَثَر َوَلِكنَّ!اْلَعامَِّة الضَُّرْوِريَّاِت َحِد ِإَلى َبَلَغْت َشتَّى ُوُجْوٍه ِمْن اْلَمْلُعْوَنِة الشُّْبَهِة

ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  

ہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      

 .11 - ٤: يس چۈ  ۈ  ٴۇ  
 َيْوِم ِإَلى َكِثْيًرا َتْسِلْيًما َوَسلََّم َوَصْحِبِه َوآِلِه ُمَحمٍَّد َنِبيَِّنا َعَلى اهلُل اْلَعاَلِمْيَن،َوَصلَّى َربِّ ِللِه َواْلَحْمُد  آِخُرُه،
 . الدِّْيِن
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 املعاملة يف وختبأ ا، الدين هقه يف أ اوختب   عوةالدَّ  يف أ اختب   ْتباعلألَ  أْوجدت سياسية تنظرييةعقلية 

ارِ عَ  راه احِ وانْ  ،واألهواء البدع أهل مع  عىل ال اجلامعة عىل والرباء والوالء،  احلزبية ْت جَ تَ أنْ  ، يض 

نَظِّرون ههم، البدع أهل منزلة ورهعت، اهلل يف والبغض اهلل يف احلب مبدأ وأذابت، الدين  ي 

ؤ لونوي   بينها هيام ختالفاال احةالسَّ  يف اجلامعات نَّ إ" :ت صيالهتم يف يقولون ذلكم من صِّ

 ".عويةالدَّ  األولويات يف ختالٌف ا

 يعني املعارصة اجلامعات بني اخلالف أنّ  "اجلامعي العمل أصول" يف ذكرهاهذه و!انظر 

 حزب ومجاعة ،التبليغ ومجاعة ،املسلمني خواناْل ومجاعة ،التكفريية اجلامعات بني ختالفاال

 يف ختالٌف ا ذههاجلامعات  بني اخلالف ،السلفيني مع وأ وغريهم ،والرتاثيني ،التحرير

 : مثال   يعني ؟يعني يف األولويات ماذا ،األولويات

 وأخذ ،امكَّ احل   ومبارزة كماحل   لت صيل دعوتنا اآلن األْول أن يرون :املسلمني خواناإل مجاعة

 املظاهرات جواز إل التدرج هبم وصل حتى احلكم أخذ يف امكَّ احل   ومنازعة النيابية املجالس

 سفك وإل ،يدِ قَ العَ  الدمار إل يوصل دائام   الفكري الت صيل أنّ  عىل يدل امم هذاو ،وراتوالثَّ 

 إال استحلوا السيف " :السلف قال ما داقْص مِ  وهذا ،الدمار وإل ،الدماء
ً
ما ابتدع قوٌم بدعة

 .السيف هنايتهم "

 .والوعظ القلوب ترقيق هيهم األول أنَّ  ىير :التبليغ مجاعة أنََّو

 . التوحيد ت صيل أنّ  يرون :السلفيني أنَّو
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 ،اْلسالم ون رصة احلق إصابة همت  ونيَّ  هدههم والكل   أولويات خالف هؤالء بني هاخلالف

  .للسنة املخالفني البدع أهل اربةحم   يف السلف مبدإ عىل هبذا هقىض

 اجلهمية  السلف حارب عندما :يقولون ك هنم املفكرين من وغريه وت صيله كالمه ك نَّ 

 ،أولويات ختالفا الفرق هذه بني اخلالف ألن ؛خمأئون أهنم واملعتزلة واخلوارج ة واملرجئ

لؤوي األمة يريب من ينتجه دائام   وهذا  .هكرية قواعد هيها صِّ

ا  املفكرين من وغريه وضعها التي الت صيالت هذه بعد اآلن حصل ماذا انظر ا مْسَتأري  رشًّ

د املظاَهرات يف ِمرص وهحتَّى  ،للمْسلمني ؤيِّ ه ي   .وي ؤيد رابِعة وغريه مْن هذه األباطيل  ،َنفس 

نةع  ي َيَض وأما األصول الت ا َتنْبثق مْن كالِم اهلل وكالِم رسولِه  ها علامء أهل الس  صىل اهلل  –هإهنَّ

ا، –عليه وسلم  ثِمر ت صيال  صحيح  ينلوت ثمر حفظ ا ل، وت  ا مَلنهج األنبِياء واملْرَسلني ،دِّ  ،وََتقيق 

 .صيال  الْعتقاد الفرقة النَّاجيةوت 

ثْ  حيح مر يف أصحاهِبا رسوَخ وت  حيح ،اْليامن الصَّ سوخ التَّوحيد الصَّ باع منْهج األنبِياء  ،ور  واتِّ

عوة إل اهلل –صىل اهلل عليه وسلم  –والرسول   .يف الدَّ

ا ثَ  نا وبنْي األصولِ مَّ هروٌق بنَي اإذ  ها املف ألصول التي َيضعها علامؤ  رون واملنظرون كِّ التي َيضع 

روق تنظر هلا، اجلامعات احلْزبيَّة أصحابو  :وهذه الف 

 .مْن ِجهة التَّ صيل  
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 .الثامروومْن ِجهة َتقيق النِّتاج  

لف واملناِهج ك ن يَ  ،هلذا لو أراد أحٌد أن َيبحث َبحث ا َمثال   روق بنْي أصول منَهج السَّ كت ب الف 

  ؛ صيل والثِّامراملْبتدعة املعارِصة يف التَّ 

ةنَّ ت صيالهِت أد جتهفي الت صيل   نتِج الواِقع الذ ،م عْقليَّة وهِكريَّ ه الوت  عامل ي َيشهد 

،من ختب أات يف احل   ؛اْلسالمي اآلن أن َيضعوا أْيدََيم مع أهِل و ،اءربوال ،الوالءو ،والب ْغض بِّ

 .اطِلالب

لف ه   ا َت صيالت السَّ لف ،هقال رسول ،قال اهلل :نأِالق هااوأمَّ ثِمر   ،وقاَل السَّ ها ت  وثاِمر 

ا عظيام  لألمة ة  ،َخرْي  ا للفرد ولألمَّ ا وأمن  ، ت ثمر خري  ق نرْص  قِّ  .ا وََتكين ا وَت 

نْتهم م هْل مكَّ قتهم وأصبحوا متبْل ؟ ولذلِك أصوهل  م وَهرَّ لَّأوا عىل ِرقاب ناحرين وَس شتَّته 

 .فار وأعداء اْلسالماملْسلمني الك

م الع ،«ولص  أ   ة  ِستَّ »: واِعد قْول املَؤلفكام َذَكْرنا يف أول بداَية القا ثمَّ نقول  أْيض   دد عىل َهقدَّ

ا األصول يف من األهم ذكر دد لْيس عىل سبيِل احلرص وإنَّام عىل سبيل ألن هذا الع ؛املْعدود تنْكري 

 .صولاألبِعكس الثَّالثة  ،اْلْسالم

ر كلِمة أصول  ا هذه األصول نذك ؛األصول ْل لم َيق  هوكذلِك نكَّ  لها وأْعَظمهار أمَهها وأجألهنَّ

ين ين َكثريةرص هوَلْيست عىل سبيل احل ،يف الدِّ ره   وأما ما ، صوِل الدِّ عنْون هلذه  لامء وماالعَيذك  ي 
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تة هذا عىل سبيل التْعريف هبا سالة باألصوِل السِّ تة التي َكتبها شْيخ اْلسالم  ؛الرِّ أي األصول السِّ

 .–رْحه اهلل  –بن عبد الوهاب حممد 

  ؛أهمِّية هذه الرِّسالةوأمَّا مْن حْيُث  

ا ذكرْت أعظم األصول الت   هيه، مماوأمر هبا  –صىل اهلل عليه وسلم  –ي أتى هبا النَّبي هإهنَّ

 .صحيحا ههام الدين ههم األصول هذه يف أي

 .والفتن والضالل الزيغ من ودنياه دينه يف للمسلم السالمة َتقق أهنا اأيض   وهيه 

 والسنة، التوحيد دعوة جمدد هو -تعال اهلل رْحه- الوهاب عبد بن حممد اْلسالم وشيخ 

  :يتعلق مما سواء   ينالدِّ  من َس رَ دَ َأنْ  ما دجدَّ  الذي

 .والتوحيد عتقادباال 

 . الصحيح بالعلم يتعلق ما أو 

 .التقليد وترك تباعواال 

 هدعا ،مذهبي تعصٍب  عىل كانوا أو ،عتقادواال التوحيد يف انحراف عىل إما كانوا هالناس 

 ،وعمال   وعلام   ااعتقاد   السلف عليه كان ما إل الناس وإعادة ،لهك   ذلك نبذ إل اْلسالم شيخ

 اهلل تكفل الذي الأريق عىل سارت ألهنا ؛-تعال– اهلل ونرصها دعوته أثمرت الأريق وهبذا

 .اجلزاء خري واملسلمني اْلسالم عن وجزاه واسعة، رْحة اهلل هرْحه ،والتمكني بالنرص ألصحابه
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 :املنت

  

  

 

 :الشرح

 إشارات وهيها ،مَّ َج  مٌ لْ عِ  وهيها األربع األسأر هبذه هازَ َج َأوْ  التمهيد سمىي   ما أو املقدمة هذه

 : أي،"ِباْلَغال اْلـَمِلِك ُقْدَرِة َعلى ِةالدال اآلياِت َوَأْكَبِر الُعجاِب، َأعَجِب ِمْن": هقوله؛ مهمة أمورٍ  إل

 .األصول هذه وربوبيته وألوهيته ورْحته، اهلل حكمة عىل نهِ رَبْ ت   التي اهلل آيات 

 عىل ربوبيته له نيوتبَّ  الشاملة، حكمته له وتبنيَّ  بعبادة، اهلل رْحة مَ لِ عَ  تدبرها نْ مَ  أنَّ  وذلكم

نح هلم ما هيه بل َوضَّ  سدى عباده يرتك هلم خلقه  .ياهمصالٌح هلم يف دينهم ود 

ا أومما َيَتبنيَّ   درة ،واستحقاقه  بالِعبادة -سبحانه وتعال  -لوهيته   لنا أيض  تِصٌف بالق   ،هإنه  م 

 .والرْحة ،والِعلم ،واحِلكمة ،واْلرادة

 َبيََّنَها ُأصوٍل ِستَُّة: اْلَغالِب اْلـَمِلِك ُقْدَرِة َعلى الدَّالِة اآلياِت َوَأْكَبِر الُعجاِب، َأعَجِب ِمْن: -تعاىل اهلل رمحه- قال
 َبين َوُعَقالُء اْلَعاَلـِم، َأذِكياُء فيها َغِلَط ذلك َبعَد ثمَّ الظانُّون، َيُظنُّ ما َفوَق ِللَعوامِّ َواِضًحا َبياًنا -َتَعاَلى -اهلُل

 .اْلَقِليِل َأَقلَّ ِإال آَدَم؛
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صف هبا يدل عىل أنه  هو امل ستِحق بالِعبادة، وهو امل ستحق باحلمِد وحده، وهو وهي من اتَّ  

 لنا ذلك لَيْحفظ املرء نفسه  عىل الذي وضع لنا ذلك وبنيَّ  ،-عز وجل  -كِر له  امل ستِحق بالش  

تَّ  رسلنيالفأرة التي هأر اهلل  الِعباد عليها وليكون م  ا للم   .بِع 

ستنبأينها   ا أننا إذا نظرنا إل ثاِمر أصول أهل الِعلم التي وضعوها م  ومما ي ربهن ذلك أيض 

نة رسولِمن كِتاب  رأينا الرْحة عىل الِعباد وشاهدنا ثاِمرها يف أهل السنة يف اعتقادهم  ،اهلل وس 

م األصول  وِحفظ أمنهم وانتصارهم عىل أعداِئهم، ويف امل قابِل إذا َنظرنا إل من خالف تِْلك 

 ياة؛عريٍض يف مجيِع جماالت احلهيهم من هساٍد  تهنتجأووضع ألتباِعهم أصوال  نظرية عقلية، وما 

ا ،اجتامِعي ا  ا ،وِسياِسي ا ،وأمنِي ا ، وَعقدي  ي ا، واقتصاِدي 
لوكِ َهن للمسلم قدرة اهلل  ،وس  سبحانه  -َترَبْ

ريد وأنه  رحيٌم بِِعبادِه يف وضِع ما أصَّ  -وتعال  ريد الرْحة بالِعباد، وي  له  لِِعباده، وأن اهلل  تعال  ي 

نياهم وأخالِقهم وآِخرهتم إال باتِباع ذلك وأنه ال َصالح هلم يف دينهم ،اخلري هلم   .ود 

نا َيَتَبنيَّ  ُ  وِمن ه  لامء أهل السنة باألمة، ومدى انحراف و عاة البدع الذين لْ  لنا مدى رْحة ع  م د 

الِفة لذلك، مما  ا عىل أنتجت هساأي ؤِصلون ت صيالٍت خم  ستأري  ا م  ا ورش  ا عريض   .تباعهمد 

وكذلك يف سورة الفاَتة  ،23: الحشر چڭ  ڭ  چ اسم ِمن أسامء اهلل  اْلـَملِِك  ،"اْلـَمِلِك":وقوله

 .-عز وجل  -اسم ِمن أسامء اهلل  اْلـَملِِك  عىل ِقراءة ورش، 4: الفاتحة چٺ  ٺ    ٺ  ٺ   چ 

ر أوسع  ِمن خباباب اْلخبار، وباب اْل سامء اهلل، ولكن هذا ِمنأمن  ليس اسام   "ِباْلَغلَّا"لكن 

هي خرب  ،ألن باب األسامء والِصفات توقيفي، وأما األخبار هبابه أوسع األسامء والصفات؛ باب
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ْش وصفاتهِ  وأسامئهِ  بام ذكر ِمن أهعالهِ  -عز وجل  -عن اهلل  َتق  ِمن الِصفات أسامء ومن ، وهلذا ال ي 

ْش   األهعاِل أسامء هلل، ولكن ي 
ِ
توقيفية  -تعال  - ألن أسامَء اهلل صفات وأهعال هلل؛ تق ِمن األسامء

ْس  : المائدة چٿ  ٿ   ٹ چ :  ن َين ص اهلل عىل ِصفة كام يقولهبا إما ب َتدل  وصفاته  توقيفية، وصفاته ي 

 : ألن األسامء كام ذكرت  لكم باألمس َتدل  عىل ثالثِة أشياء  ؛أو أهنا بِذكِر اسمهِ   18

 .عىل ذات اهلل 

 .وعىل اسٍم ِمن أسامء اهلل 

فةِ و   .التي يتضمنها االسم عىل الصِّ

ائ  ەئ  ەئ    چ : -وجل عز- اهلل قال كام ،ءيش كل عىل غالٌب  اهللَ أن إخبار  "ب  اْلَغال"ـه

 .اْلخبار باب من غالٌب  :هقوله 21: يوسف چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  

 بيان ا -تعال– اهلل نهابيَّ  هروع من عليه ينبني ما وهو ،األساس هو واألصل "ٍلُوُصُأ ُةتََّس"

ا ، ب حاٍج  وليس ،بمعقد ليس اهلل كالم ألن ؛-وجل عز– اهلل رْحة من ، وهذا للعوام واضح 

 .اسالنَّ  عامة   يفهمه بل باأللغاز وليس

 أخأ  من عرايباأل سمع ملا وهلذا ،اتَص واْلنْ  الفهم يد  رِ ي   من عاَم ْس إِ  وسمعه القرآن تدبر من

َسَبا " :-تعال -قوله قراءة يف
َ
ْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما ك

َ
ُعوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
اِرق  َوالسَّ

ُ
اِرق ِإَِِوالسَّ ِ نَّ

َ
ِهللا ك

َ
ِ ان

َ
ِغ

ُ
 اًرِوُِف

 .بقرآن ليس هذا قال "ايًمِِحِرَِ
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  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ  :هقال ه عاد القارئ انتبه ثم

 ما عىل دليل وهذا ،الناس عامة من وهو ،"فحكم عزَِّ ،نعم": قال ،38: المائدة چڤ  ڤ    ڤ   ڤ  

 . اْلسالم شيخ ذكر

 اْلَعاَلـِم، َأذِكياُء فيها َغِلَط ذلك َبعَد ثمَّ " الناس عامة يفهمها كتابهِ  يف اهلل وضعها التي هاألصول

 وهم يفهم الناس عامة ولكنَّ  ة  وعبقريَّ  ذكاء   واأ  عْ أ   أهنم مع ؟ملاذا  ،"اْلَقِليِل َأَقلَّ ِإال آَدَم؛ َبين َوُعَقالُء

 ! يفهمون ال

 ،الكبري املوكب اهذ رأت مرأةا ؛املرأة هقالت ،الناس من وهود ومعه الشهرستاين مرَّ  كام 

ِ !؟أال تعلمين هذا" :قال ،"؟من هذا" :هقالت
ْ
 ، "ف دليل على وجود هللاهذا عنده ألف أل

ِ" :قالت
ْ
 ابن ذكر كام العجائز لدين ورجعواِ"ف شك ما كان هكذاوهللا لو لم يكن عنده ألف أل

 كالشهرستايت األذكياء هؤالء أن كيف ،-اهلل شاء إن -معنا سيمر كام «احلموية» يف تيمية

ها أنا ": بعضهم ويقول دموالنَّ  احلرية إل حياهتم هناية يف وصلوا والرازي والغزايل يواجلوين

  مل؟ ،"أموت على دين أمي على عجوز نيسابوِر

 قال ىل ع يرتبى من  بعكس ،ضأرابواال احلرية إل توصل ةوالفلسف والرأي الفكر ،ال ألنَّ 

ٱ  ٻ  چ  :تعال اهلل قول هويشمل الدين يف متانة   هيهم هيثمر ،السلف وقال الرسول وقال اهلل

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

 .هوَتسك
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 أيدي بني ويرتبى السلف ثارآ بني ويعيش لاألصو تلكم عىل يرتبى الذي السلفي جتد ولذلك

 ما سبب   ،وإياكم يثبتنا أن اهلل نس ل ،-وجل عز– اهلل يلقى أن إل اهلل رْحة بعد اثابت   جتده ،العلامء

 ؟ ذلك

 أيدي الفكر والرأي وا عىلاملساكني الذين ترب   لئكأوالوحي بعكس أهنم ساروا عىل 

الس هذا ي   جتده، جتدهم متذبذبني يف دينهم ،جتدهم متخبأني يف الوالء والرباء،  ةوالفلسف

وجتد يف قلبه  ،خواين ويالس التبليغيويالس اْل ،ويالس التكفريي ،الس السلفيوي   ،املبتدع

 ة  همر ؛بل جتده كل يوم له منهج وطريق ،عاديعرف من يوايل وال من ي  يختبأات يف الوالء ال 

 ! ؟ملاذا ،تبليغي وهكذا ومرة   ،حزيب ومرة   ،إخواين ومرة   ،يريتكف

قال  ،قال العلامء ،قال رسوله ،من قال اهلل ؛صحيح وعلم متني الدين برسوخٍ أخذ ما  ألنَّه

وما أحوال العامل اْلسالمي من مظاهرات وقتال  ،وقد رأيتم وسمعتم ،ههؤالء ضحايا ،السلف

وما  ضحايا الفكر الضال ،سم اجلهادالدان املسلمني بوليبيا وغريهم من ب  يف بالد الشام والعراق 

  ُ دوا عن ابع   ،دوا عن العلامءُلم ابع  ، لم للعامل اْلسالمي وُلم للشباب حيصل يف داعش 

ختبط  يف كل  ،ط عقديختب ،ختبط هكري ،هذا النتاج يف العامل اْلسالمي نظرمنهج السلف ه نتج ا

 .جماالت احلياة

ومل يعأوا  عأوا ذكاء  ذاك إال أهنم أ   وما ،هنم غلأوا وهم أذكياء العاملههؤالء الذين وصفهم أ

 ؛زكاء  



 
2٤ 

 

 .عليه دلَّ  تباعهم للقرآن والسنة وماوذلك لعدم ا 

 .وتأبيقها -اهلل عليه وسلم صىل-وعدم اتباعهم لسنة النبي 

 .ههم السلف وعدم ههمهم للدين عىل 

 نْ ي  ه هيام يتعلمون د به الربكةاملرا اءكوالز ،الذكاء والزكاءتبعوا ذلك جلمعوا بني اهلو 
ج هيهم تِ

ا وعمال  صاحل ايعلام  صح اْلنسان مهام  نَّ أ عىل وهذا يدل   ،دروسهميف هم وملذكاء يف ع ،ح 

 :لذلك يقول الشاعرو ،بارك اهلل هيام أعأاه هإن ذكاءه يكون وباال  عليهأي من الذكاء إن مل ي  عْ أ  

 ُهاُدَهِتْجا ِهْيَلي َعِنْجا َيَم ُلوََّأَف    ***ى    َتَفْلهلل ِلَا َنٌن ِمْوَع ْنُكَي ْما َلَذِإ

دعاء القنوت  وهلذا يا إخواين احرصوا عىل ،أعأاهام إذا مل يبارك اهلل هي  ،ه و ههمهأي ذكاؤ

أعأاك اهلل من كل ما  "اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ِ"لفاُه وهيه أوتدبره وتفهم وتعقل معانيه و

أعأاك العقل اللهم  ،اه عأاك اليد اللهم بارك يل هيه ،س ل اهلل أن يبارك هيهاديني أو دنيوي  أمرٍ 

 ماذا ،«احلموية لةالرسا»وأهل الكالم يف  ةلذلك ملا حاجج شيخ اْلسالم األشاعر ،بارك يل هيه

 :من جهتني متنظر هل :قال ؟قال يف األخري

 .وا واحلق أبلجوترْحهم أهنم ضلمن جهة تعأف عليهم  

في أهل  يحكم" :كام قال الشاهعي ،ا أهنم يستحقونتنظر هلم من جهة رشع   ةومن جه 

ويقال هذا جزاء من اشتغل بعلم الكلم  ،العشائر طاف بهم علىرب بالجريد ويُِضِْم أن يُِالكِل

 ."الكتاب والسنةوترك 
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م الضالل هل اهلل قدر أنَّ  ؛عليهم وترْحهمر تعأف يقول من جهة  ملا تنظر هلم من جهة القد

 .يدَيمهته أبسبب ما اقرت

ِ": قال ثم
ُ
ِعِْأ

ُ
ِط

َ
ِوا ذ
َ
ِاًء وَِك

َ
ِعِْيُِ ْمِل

ُ
ِط

َ
ِوا ز
َ
 اهلل هلم  أراد ما !اهلل سبحان لكن ،عباقرة ذكاء   عأواأ   ،"اءًِك

ۇئ   چ: أيدَيم اقرتهته ما بسبب ولكن! وحاشاه اهلل من بظلم وليس ،زكاء   يعأوا هلم دايةاهل

 .5٤: البقرة چۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ   

 القرآن من حظه يكون أن ينبغي املسلم هإن ،نآالقر تدبر وجوب إل آخر أمر إل ينبهنا هذاو

 َأِذنَ  َما»: احلديث يف جاء كام مألوبة هذه نعم ،وخمارجه جتويده ةجادإو والتالوة القراءة جمرد ال

،اهلل  
ٍ
ء ْوِت  َحَسنِ  لِنَبِي   َأِذنَ  َما لََِشْ ْرآنِ  َيَتَغنَّى الصَّ َهر  بِهِ  بِاْلق   امْلَاِهر  »: اآلخر احلديثيف و «َيْ

ْرآنِ  َفَرةِ  َمعَ  بِاْلق  َرِة، اْلكَِرامِ  السَّ ِذي اْلرَبَ ْرآنَ  َيْقَرأ   َوالَّ وَ  هِيهِ  َوَيَتَتْعَتع   اْلق   .«َأْجَرانِ  َله   َشاق   َعَلْيهِ  َوه 

ا قراءته وحسن قراءته إجادة هنعم ا جتويد   يكون أن ينبغي األوهر احلظَّ  لكن ،مألوبة وأحكام 

 طريقة توضح   نصوص ثالثة هعندنا ،الأريق هذا عىل ونبيه -تعال-اهلل ربانا وقد ،هلِ ق  عَ وتَ  بتدبره

 .وههمه نآالقر حفظ يف السلف

 :احلفظ يف طريقة البدع وألهل احلفظ يف طريقة هلم السلف هإن

 ،حروهه وإقامة وترتيله جتويده عىل وحيرصون ،القراءة هيجيدون :والبدع األهواء أهل أما 

 .والفهم عقلوالتَّ  دبروالتَّ  باملعنى َيتمون ال ولكن

 :نصوص ثالثة إليها أشارت التي ههي الصحيحة الطريقة وأما 
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ا -وتعال سبحانه- اهلل هقول :األول النص   : -تعال– هقال ،اليهود طريقة من حمذر 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ  الكتاب أهل من أي چڀچ

 .٤8: البقرة چٹ

 جمرد أي ،األماينهِ نِ وَتع   تعقله دون ترتيال   يدونه أهنم:  منها تفسريات ةِ بعدَّ   چٺ چ تّسِّ ه  

 .حذيروالتَّ  مالذَّ  سبيل عىل الكتاب أهل عن الصفة كملْ تِ  اهلل هذكر ،تالوة

ونَ » :اخلوارج وصف يف جاء ما :الثاني النص  ْرَءانَ  َيْقَرء  مْ  َيَتَجاَوز   اَل  اْلق   . «َحنَاِجَره 

 وَتعن بتدبر قلوهبم إل يصل أن اوأمَّ  ،لفظه وقراءة القراءة نالقرآ يف همحد   يتجاوز ال يعني

ا واخلوارج كلهم البدع أهل عادة وهذا ،ضالهلم سبب إل لنا شريي   وهذا، هال  يومنا إل خصوص 

ۀ  ۀ  ہ   چ  متشاهبه واتباع ،به التمعن دون ألفاُه تالوة جمرد القرآن من حظهم أن ؛هذا

 هذاه اهلل أنزل بام حيكم مل من كل خالص قالوا ،44: المائدة چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

 ودون،  الفاسقون،  الظاملون األخرى ياتاآل إل النظر ودون،  السلف تفاسري معرهة دون ،كاهر

 قول ودون ،48: النساء چ  ےڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ  :-تعال -قوله إل النظر

 من هذا يومنا إل العلم أهل ذكرها التي التفاصيل من ذلك وغري ،"كفر دون كفر": عباس ابن

 . السلف علامء

 عبد أبو ،لميالس   الرْحن عبد أيب عن «الصحيحني» يف جاء ما وهو :الثالث والنص 

هللا ِن كعثمان بن عفان وعبدالقرآننا ِويقرءُِحدثنا الذين كانوا " :قال ،تابعي لميالس   الرْحن



 
23 

 

 - حممدٍ  مدرسة عىل وارب  ت ،-وسلم عليه اهلل صىل- حممد من ؟ هؤالء شيوخ من "بن مسعود

 وهكذا ،-وسلم عليه اهلل صىل- حممد اهمربَّ  ما عىل التابعني ربوا وهم ،- وسلم عليه اهلل صىل

 بن اهلل وعبد عفان بن كعثامن ،كبارهم عن صغارهم ي خذ السنة وأهل العلم أهل سلسلة

 ،نالقرآ نحفظ كيف يعلمنا خوانيا إ قوي ت صيل هذاترى  "أنهم كانوا" :انظر وغريمها مسعود

اإ يثمر الذي نالقرآ حفظ يف ةوالصحاب التابعني طريقة وكيف أنهم كانوا "ِ :قال وعمال   وعلام   يامن 

فيها من ِيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ماآعشر  -صلى هللا عليه وسلمِ-النبي  نإذا تعلموا م

 :يتعلق ما سواء   ؛األحكام بالعمل واملراد ،ِ"العلم والعمل

 .والرجاء ،واخلشية ،واخلوف ،والتوحيد ،التوكل من :القلوب بأعمال 

 .ذلك غري إل كالصالة :اجلوارح بأعمال يتعلق ما و 

 يف اْلنسان يتبعها التي ،ةالثمر عن ُيرب ناآل قالوا والعمل العلم من هيها ما يتعلموا حتى 

 .ِ"والعمل جميًعا ،والعلم ،نالقرآفتعلمنا " : قال هيه يثمر لذيا ما الأريقة هذه

 والتجويد احلروف وييد ،الناس سورة إل هاَتته من نآالقر حيفظون أناس وتسمع أتقر ناآل

 وال  رسوله حق يعرف وال ،اهلل حق يعرف وال ،التوحيد يف ئ اشي يفهم ال ولكنه واملخارج

 .نآالقر من اخلوارج كحظ نالقرآ من حظه كان هألنَّ  ؟ ملاذا ،والرباء الوالء يعرف

 عفان بن عثامن كحظ نالقرآ من هحظهم املتبعني العلم وطالب الراسخني العلم أهل وأما 

ا السلف يف أنتج الذي وهذا ختتارون؟ ه َيم ،ةالصحاب من وغريهم مسعود بن اهلل وعبد  رسوخ 

 . وعمال   وعلام  
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 كام الناس وجد العوائد من دينهي خذ  خذأ ممن هو  ذلك عن أعرض ممن ذلك يف طختبَّ  من أما

 بن اهلل عبد اآلثار يف السلف عند جاء  وهلذا ،يقولون ما مثل هقلت الناس وجدت احلديث يف

ِال يَِ":  يقول مسعود
ُ
ِك

َ
ِإِِكم حُدِن أ

ً
 ،عةمَّ إِ  ،"ن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء إِمعة

ِ" اْلمعة معنى هذا
ً
حُدكم ِإمعة

َ
ن أ

ُ
 ."ال َيك

ْم َرِحَمَك ": قال الوهاب عبد بن حممد سالماْل لشيخ «األصول الثالثة» يف جاء ولذلك
َ
اْعل

ا 
َ
ْين

َ
ُه َيِجُب َعل

َّ
ن
َ
ْرَبع َمَساِئَلِهللُا أ

َ
ُم أ

ُّ
َعل

َ
ى:ِت

َ
ول

ُ
ُمِ:ِاملسألة ألا

ْ
ِعل

ْ
ِه :ِال ِبِيِّ

َ
 ن

ُ
ة

َ
 هللِا، َوَمْعِرف

ُ
ة

َ
ى  -َوُهَو َمْعِرف

َّ
َصل

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ِةِ-هللُا َعل

َّ
ِدل

َ
 ِديِن إلِاْسلِم باأل

ُ
ة

َ
  ".، َوَمْعِرف

 اإذ   عنده، قوة يثمر ال هذا ، وأجدادنا ناآبائ من عليه تعودنا ما أو بالعادات ديننا خذن  ما يعني

 هضال   العوام هفهمها ،اهلل ذكرها التي األصول ووضوح احلق وضوح مع ضلوا الذين هؤالء

 من وجدوه وما ،اتقليد   جدادهمأو ومشاُيهم همآبائ عن دينهم أخذوا ألهنم ؛العلامء عن

 . العظيم القرآن يتدبروا أن دون وقومهم أهلهم عادات

 الفوزان صالح الشيخ يقول ،به للتربك إما القرآن ونيقرء إنام اليوم الناس أغلب حال وهذا

جدادهم واعتبروا أن القرآن وأِآلبائهمبل أخذهم التقليد ألاعمى " :قال اليوم الناس حال ابين  م  

 ."وليس املقصود أنه يقرأ للتدبر والعمل بما فيه ةإنما يقرأ للبركة وحصول ألاجر بالتلِو

 القارئ بصوت لذذالتَّ  أو به للتربك ونهيقرء إنام الغرض هلذا القرآن يقرأ من الناس من لَّ قَ  

 يتنقل هتجده ،وعامل نيس   ألنه هالن وراء صيلي    أن رصيقول حي من لَّ قَ  ؛الحظونهت    ذيال وهذا
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 أو ،به رتنمو ال القارئ بصوت التلذذ أو ،األصوات أحسن إل ينظر مسجد إل مسجد من

 ، الباب هذا من للقرآن نظرهتم ،اليوم املسلمني أغلب  حال هذا ،للعالج املرىض عىل قراءتهل

 .والعمل واْليامن العلم بني ليجمع الصحابة نظرة نظرته يكون من وقلَّ 

 اهلل كتاب يف والتفقه ،اهلل لكتاب املعاين تدبر املقصود إنام ذلك ليس واملقصود واألهم هاملهم

 خمالفة أو اهلل لكتاب ةمواهق هي هل اهلل كتاب عىل الناس  وأعامل أعاملنا وعرض ،-وجل عز-

 . له

 وت صيال   امجًّ  علام   َتمل ولكن سأرأ ةربعأ يف وهي سالماْل شيخ ذكرها التي املقدمة ههذ اإذ  

 .نساناْل به ينتفع دقيقا

 .نبينا حممد عىل وبارك وسلم اهلل وصىل ،علمأ واهلل ،هنا إل نتوقف ولعلنا 

 

 

 

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 
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 .جزاكم اهلل خرياو 

 


