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 ٱ ٻ ٻ

 لدرس يف َتْسِجيًلا  َلُكم ُيَقدَِّم َأن اأَلنِبَياِء ِمرَياِث َمْوِقَع َيسرُّ
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د وعىل آلِه  مَّ بسم اهلل الرمحن الرحيم، واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا ُمح

 :وصحبِِه أمجعني، أما بعد

 :املنت

 

 

 

 

 

  

 

 :الشرح

ا وعىل آله وأصحابه ، والصالة والسالم عىل رسول اهللاحلمد هلل رب العاملني  وسلَّم تسليًما كثريا

ا بعد ،إىل يوم الدين  :أمَّ

األصل اخلامس من األصول التي يتَّضح من خالهلا خمالفة الناس لكتاِب اهلل، وسنة 

 اب اهلل، وقلة تدبِّر سنة الرسولناتٌج عن قلة تدبُّر كتوالذي هو  -صىلَّ اهللح عليِه وسلَّم - رسولهِ 

 فانقلبت بذلك املوازين، وانعكست األمور، فمن ذلكم وصف أولياء، -صىلَّ اهللح عليه وسلَّم-

 ،الذين هم خري الناس بعد األنبياء، والذين يحستفاد منهم، ويؤخذ العلمح عنهم -عزَّ وجل- اهلل

 : اْلَخاِمُس َاْلَأْصُل

 َواْلُمَناِفِقْيَن اهلِل َأْعَداِء ِمْن ِبِهْم اْلُمَتَشبِِّهْيَن َوَبْيَن َبْيَنُهْم َوَتْفِرْيُقُه اهلِل ِلَأْوِلَياِء -ُسْبَحاَنُه– اهلِل َبَياُن
 ژڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ ژ  :َقْوُلُه َوِهَي ُعْمَراَن آِل ِفْي آَيٌة َهَذا ِفْي َوَيْكِفْي َواْلُفجَّاِر،

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ  :َقْوُلُه َوِهَي اْلَماِئَدِة ِفْي َوآَيٌة ، اآلية 31: آل عمران

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ  :َقْوُلُه َوِهَي ُيْوُنَس ِفْي َوآَيٌة ، اآلية  ٤٥: المائدة ژہ  ہ   

 ، ٢3 - ٢2: يونس ژپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ِفْيِهْم َلاُبدَّ اْلَأْوِلَياَء َأنَّ ِإَلى ، الشَّْرِع َوُحفَّاِظ اْلَخْلِق ُهَداِة ِمْن َوَأنَُّه اْلِعْلَم َيدَِّعْي َمْن َأْكَثِر ِعْنَد اْلَأْمُر َصاَر ُثمَّ 
 . ِمْنُهْم َفَلْيَس َتِبَعُهْم َوَمْن الرُُّسِل اتَِّباِع َتْرِك ِمْن
 .الدَُّعاِء َسِمْيُع ِإنََّك َواْلَعاِفَيَة اْلَعْفَو َنْسَأُلَك َربََّنا َيا
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ح  -سبحانه وتعاىل- اهلل اهلل، وما هي أعًمهلم التي  أولياء يف كتابِِه أتَّم إيضاح، وصفوضَّ

م إىل هذه املرتبةأوصل ق اهلل بني ؛تهح  أولكك وأولكك، بني أولياء اهلل وبني مرتبة الَوالية، وفرَّ

 اهلل من املحنافقني
ِ
ا املحتشبِّهني هبِم من أعداء ار واملبتدعني وأهل األهواء تلبيسا جَّ  عىل النَّاس والفح

ا للناس  .واستدراجا

الح الذين بسبب إيًمهِنم وعملِِهم الصَّ  أنَّ أولياء اهلل -جلعزَّ و- بنيَّ اهللح :فمن ذلكم

باِعِهم هلدِي النبي ِ  -صىلَّ اهللح عليِه وسلَّم- واتِّ م اهلل، فإنَّ اهلل يح - لياءهح املحتَّقني، فبنيَّ اهللحبُّ أوأحبَّهح

ممتِحناا  -وجلعزَّ -فقال  ،-صىلَّ اهللح عليه وسلَّم- اع الرسولاتب أنَّ مصداق ذلك  -عزَّ وجل

ا العباد تِِبا الا ميزاناا يوزنح بِه أولياءح اهلل وخمح  ،واألدعياء لذلك ومؤصِّ

ا نبيَّهح  د ژڦ ژ  :فقال اهلل آمرا مَّ ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ژ :أي قحل هلحم يا ُمح

ِ  -سبحانهح وتعاىل- فاهلل 31: عمرانآل  ژچ  چ  چ   چ    ڃڃ دهح األولياء، وأولياءهح بُّ عبايح

 .-صىلَّ اهللح عليِه وسلَّم- الذين يتَّبعون هدي رسولِهِ  املتقني

كتسب بعكس النُّبوة ف  ا اصطِفاءإوالَواليةح أمٌر مح  ةدماقبنيَّ اهللح يف اآلية التحكتسب كًم  ،هنَّ

ادق، والتَّ  فآيةح آِل عمران  -صىلَّ اهللح عليه وسلَّم- اخلالِص، واالتباع للرسولوحيد باإليًمن الصَّ

بُّهم اهلل من أول حت ِصفات الذين يح باع الرسولوضَّ صىلَّ اهللح عليِه - يائِه، ورشطح ذلك اتِّ

ن اإلخالص هللِ  -وسلَّم  .املحتضمِّ

هح   ن أمرين ژڄژ  :-عزَّ وجل- فقولح   :يتضمَّ

 .-وجل عز- اإلخالص والتوحيد هللحتقيق  :األمر األول



 

 
٤ 

 

 .-صىلَّ اهلل عليه وسلَّم- اتباع الرسول :واألمر الثاني

طني بهم اهللفهو  فمن مجع هذين الَّشَّ  .ويغفر هلم -وجلعزَّ - من أولياء اهلل الذين يح

حح من هم الذين  بُّهم اهللح من أوليائه، فقالوآيٌة يف املائدِة أيضا تحوضِّ ڱ    ژ :-عزَّ وجل- يح

م األحخرى ٤٥: المائدة ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ   وذكر أوصافهح

حم   .خيِفضون جناحهم للمؤمنني ٤٥: المائدة ژھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ژ  :بأهنَّ

ا الكافرون واملبتدعون فإهنحم  فيهم عِ  حت اآلية من هم أولياءح اهللوأمَّ  .زٌة وبغٌض هلم، فوضَّ

حيحاالع :واإليًمن املراد بهِ   ژڱ   ڱ  ں ژ  :فاألوىل اإليًمن  والتَّوحيد  ،تقاد الصَّ

م من مجعوا بني اإليًمنِ  ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ ژ  اخلالص  ،وهح

ِلِّ  ،واالتباع هح والتَّقوى، وُيح حهح أكثر قولح ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  :-عزَّ وجل-  ذلك ويحوضِّ

م؟ ٢2: يونس ژڀ    پ  پ  پ  ڀ   ٢3: يونس ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  من هح

ا أولياءح اهلل م حقا م من آمن باهللِ فأولياءح اهلل الذين هح عاءا هح قني معتقدين  ورسولِهوليس ادِّ  محصدِّ

ستيقنني بهِ  ذلك ا ال عىل باتباع الدليل أن يعملوا صاحلا  :أي ٢3: يونس ژٺ  ٺ  ٺ  ژ   مح

 ؛-صىل اهلل عليه وسلم- م يتقون اهلل بعلم واتباع للرسولولكنه ،جهلهوى أنفسهم وال عىل 

أن تطيَع هللَا على نور من هللِا ترجو ثواَب هللا، وأن ": ألن املراد بالتقوى كًم قال طلق بن حبيب

 هللا على نور من هللِا تخش ى عقاَب هللا
َ
  ".تترَك معصية

ا فالتقوى هي العمل الصالح  صىل اهلل عليه- وما هنى عنه رسوله ، عنهوترك ما هنى اهلل ،إذا

  .باتباٍع وخوٍف من اهلل ال باهلوى، وأن يكون ذلك بعلم ال بجهل، ويكون -وسلم
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ا اتضح لنا من خال قوا ،م من آمنوا؛ هل هذه النصوص من هم أولياء اهللإذا  ،وصدَّ

صىل اهلل عليه - واتباع للرسول ،ا الصاحلات بإخالصوعملو ،واعتقدوا االعتقاد الصحيح

لتف حوهل، ف-وسلم ذ ويحؤَخ  مهؤالء هم أولياء اهلل الذين ينرصهم اهلل ويؤيِّدهم وهم الذين يح

 ا كًم يف احلديث القديس أن النبيذلك أيض -صىل اهلل عليه وسلم- النبي العلم منهم، وقد جىلَّ 

َعاَدى ِِل َولِيًّا َفَقْد آَذْنتحهح بِاحْلَْرِب، َوَما َمْن : َقاَل  -َتَعاىَل – اهللَ إِنَّ »: قال -صىل اهلل عليه وسلم-

ْضتحهح َعَلْيهِ   َأَحبَّ إَِِلَّ مِمَّا اْفََتَ
ٍ
ء َب إَِِلَّ َعْبِدي بََِشْ فدل عىل أن أول خصال وأعًمل أولياء اهلل  «َتَقرَّ

هم الذين يؤدون الفرائض، والفرائض  ؛الذين هم أولياء اهلل بحق وهم الذين يدافع اهلل عنهم

  .وما هو ترك ،ما هو عمل :تنقسم إىل

 اهلل عىل العباد أعًمال يعملوهنا، وفرض عليهم أعًمال يَتكوهنا، ثم بعد ذلك َض ففرَ 

عِ ربا يزدادون قح  دَّ ى الَوالية الذين يقولون بأن املرء إذا وصل ا إىل اهلل بأداء النوافل، ففيه رد عىل مح

–فإن اهلل  وخالف وصف الوالية، ،، وهذا خالف ما أمر اهلل بهسقطت عنه التكاليفح  ةٍ إىل مرحل

واملراد  ٩٩: الحجر ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ژ  : -صىل اهلل عليه وسلم- يقول لنبيه -تعاىل

، »باليقني اإليًمن  بح إَِِلَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى أحِحبَّهح ِذي َواَل َيَزالح َعْبِدي َيَتَقرَّ نْتح َسْمَعهح الَّ َفإَِذا َأْحَبْبتحهح كح

تِي َيْمَِش هِبَا، َوإِْن َس  ا، َوِرْجَلهح الَّ تِي َيْبطِشح هِبَ ْبرِصح بِِه، َوَيَدهح الَّ ِذي يح هح الَّ َأَلنِي َيْسَمعح بِِه، َوَبرَصَ

هح  ، َوَلِكْن اْسَتَعاَذِِن أَلحِعيَذنَّ وهلذا  ،-تعاىل–هم من يتقربون إىل اهلل  فدل عىل أن أولياء اهلل «أَلحْعطَِينَّهح

يتقربون إىل األنبياء  ؛ردا عىل أولكك الذين يتقربون إىل أوليائه -سبحانه وتعاىل- يقول اهلل

ې  ې     ژ : -عز وجل- واالستغاثة والشفاعة، يقول اهلل واألولياء بالعبادة وطلب الدعاء
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ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ې  ې  ژ  يدعوهنم املَّشكني  :أي ٤7: اإلسراء ژې 

فدل عىل أن خصال أولياء اهلل هم من يتقرب إىل اهلل  ٤7: اإلسراء ژ  ۆئەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ

وخيافون  ،بأداء الفرائض، ويتقربون إىل اهلل بالوسائل املقربة له، والذين هم يرجون رمحة اهلل

نزل ا يف  هلل عليهم القبوَل عذاب اهلل، هؤالء هم أولياء اهلل الذين يستحقون النرص والذين يح

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ژ : -عز وجل- كًم قالاألرض، 

لتفَّ وهم الذين يح  ٩٢: مريم ژڀ عد الناس عن تدبر القرآن وبحعد حوهلم، ولكن لبح  ستفاد منهم ويح

نة وأن الشيطان وسوس هلم وزيَّن هلم بتغيري املفاهيم فجعل أولياء اهلل  ،الناس عن تدبر السُّ

ساق ، أولياء اهلل فسقة وفجرةالذين هم فعالا  جعلهم هم أولياء  وجعل الفجرة أتباع األهواء والفح

 .اهلل

وهذا هو واقع أهل التصوف وأتباع علم الكالم وأصحاب البدع، وإىل يومنا هذا َمن غريَّ  

فجعل الدعاة دعاة الفتن هم أولياء اهلل، وهم املجاهدون وهم الذين يحَتبى عندهم  هذه املفاهيم

لتف حوهلم، وربًم جتدهم يفعلون الفواحش من أهل التصوف وأهل القبور وربًم يحسقطون  ،ويح

عون الَوالية، وأيضا يف اجلًمعات  عن أنفسهم التكاليف ويفعلون الفواحش واملنكرات ويدَّ

ؤلون للعلم اهتًمما، وليس عندهم من أولياء اهلل هم دعاة الفتن الذين ال يح  التنظريية جعلوا

عامة والناس  َدمهاءاخلشية والصدق مع اهلل، فانقلبت املوازين عند الناس، وهذا يحالحظ عند 

عني الوالية، وك ذلك عند الناس فليتفون حول املشعوذين وإىل أصحاب الفسق والفواحش املدَّ

عىل املناهج احلزبية واجلًمعات الفكرية فإهنم يحعطون دحعاهتم  ىممن يَتبكثري من الشباب 
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ا، وعندهم من املخالفات الَّشعية والعقدية واملنهجية ما عندهم مما  وتقديسا ومنظِّرهيم تعظيًما 

حب البساط من العلًمء ،يبرصه أهل السنة والعلم، وقد شهدتم وشهدنا هذا جَّ زح و !فكم سح

بأوهام وأوصاف وضعوها  !وأحبعد الشباب عن العلًمء الربانيني !السياسةبالشباب عند دعاة 

ر عنهم نفِّ هؤالء ال يفقهون الواقع، هؤالء علًمء  ؛ألولكك الدعاة، ووصفوا العلًمء بأوصاف تح

 .حيض ونفاسسلطة، هؤالء علًمء 

ا  السنة فضالا  اوأما أتباعهم ربًم جتد الرجل خمالفا  عتقاد ة من اعن خمالفته الباطنيظاهرا

اف حول هؤالء بل ربًم يمجدون من لتفرين يربون األتباع باالفاسد ومع ذلك جتد أن املنظِّ 

، فإذا ملنزلة الرجل اتصف بالشهادات املعارصة وبالدرجات الدنيوية املعارصة وُيعلوهنا مقياسا

أن هذه منزلة ذه يرون من األلقاب الدنيوية ه كان دكتور أو بروفوسور أو أستاذ دكتور أو يشء

صىل اهلل عليه -وقد أخِب النبي  ،فيلتف الناس حوهلم ،منزلة العلًمء الربانيني رفيعة تعلو

رواه  الذي ديثاحليف  -صىل اهلل عليه وسلم-ان حيث قال بذلك من قديم الزم -وسلم

 إِنَّ » :قال -صىل اهلل عليه وسلم-البخاري يف كتاب العلم عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه 

ا اْلِعْلمَ  َيْقبِضح  ال اهللَ هح  اْنتَِزاعا ورِ  ِمنْ  َينَْتِزعح دح َجالِ  صح َلًَمءَ  َيْقبِضح  َوَلكِنْ ، الرِّ ْ  إَِذا َحتَّى، اْلعح ْبِق  َل ، َعاملِاا يح

َذَ  ا النَّاسح  اَّتَّ وسا ءح اال رح هَّ ِكلحوا، جح  احلاصل عندما وهذا «اَوَأَضلُّو َفَضلُّوا، ِعْلمٍ  بَِغرْيِ  َفَأْفَتْوا، َفسح

فجعل أهل التصوف هم أولياء اهلل عباد القبور وأصحاب الفسق والفجور  ،نعكس املفاهيما

ويرون أهنم وصلوا إىل مرحلة اليقني  ،الذين يَتكون الفرائض وال يتقربون إىل اهلل بالعبادات

ز لنفسه فعل وال يصوم وال يج وُيي فال يصِل ،التى تسقط بذلك عنهم التكاليف الَّشعية
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ومثله كذلك يف دعاة التنظري فريون أن  ،من أولياء اهلل عم أنه وِلالفواحش واملنكرات بز

سبحانه -ب دنيوية عظموها عىل العلم، واهلل وهكذا من ألقا ،رظِّ نَ املح  ،املفكر اإلسالمى ،املؤلف

 فالعال 28: فاطر ژ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ وصف أهل العلم أولكك أهل اخلشية  -وتعاىل

وأدى  ،ووحد اهلل ،وأخلص ،مناهلل هو من آ من أولياء الذى يلتف حوله والذى هو بحق وِل

او ،وتقرب إىل اهلل بالنوافل بعد النوافل ،الفرائض ا ،كان خملصا ا هلل ،متواضعا عز - مترضعا

  .-وجل

 ا،بعال عاملا شتد األمر غربة فأصبح من ليس ، وكلًم تقدم الزمان كلًم انقلبت املوازينفا

وهكذا من  ،هو اإلنسان املتقوقع عىل نفسه اجلامد والعال الرباِن ،واجلاهل أصبح هو العال

 . أوصاف يضعوهنا لتنفري الناس عن أهل العلم الربانيني

وهذا  ،ن وتدبر السنةالبعد عن تدبر القرآ -املقدمة كًم ذكر يف-فانقلبت املوازيني نتيجة 

وأن األمر بيده فيهدى من  ،-سبحانه وتعاىل- عىل قدرة اهلل الغالب ةلعجب الدالمن أعجب ا

ا تنبيه ،يشاء ويضل من يشاء يزن به  الصحيح الذى للطالب عىل معرفة امليزان الَّشعي ففيه إذا

  .الناس

لتف حوهلم ا؟ ومن هم أدعياء الوالية؟ من هم العلًمء بحق الذين يح  من هم أولياء اهلل حقا

 ويحؤخذ منهم؟ ومن هم دعاة الفتن واألهواء وأهل التذبذب؟ 

  .العاملنيفهذا من أعظم األصول التي خالف الناس فيها توجيهات رب 
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 اْلَأْوِلَياَء َأنَّ ِإَلى  الشَّْرِع َوُحفَّاِظ اْلَخْلِق ُهَداِة ِمْن َوَأنَُّه اْلِعْلَم َيدَِّعْي َمْن َأْكَثِر ِعْنَد اْلَأْمُر َصاَر ُثمَّ": قال

  "الرُُّسِل اتَِّباِع َتْرِك ِمْن ِفْيِهْم َلاُبدَّ

، فإنه يظهر من آثار أعًمهلم وتلميحاهتم، فأما من رّصح  وهذا وإن ل يحرصحوا به رصاحةا

نحن ال نتبع الرسل، والذين يتبعون الرسل هم العامة، وأما نحن : فأهل التصوف، قالوا

  .وباطن صة اخلاصة، وأن الدين ظاهرفخا

 . واحلج ،والصوم ،الصالة ؛هو لعامة الناس :الظاهر

فهو لنا، وما هو علم الباطن؟ يؤولونه بعقوهلم وأذواقهم، فالصالة  :وأما علم الباطن

  .وهكذا غريوا املفاهيميروهنا تزكية النفس، والصيام كذلك، واحلج يرونه زيارة القبور، 

اليونان وعلم املنطق وعلم علم تباع الرسل، وأخذوا يتبعون اكذلك دعاة الفتن تركوا 

  .لواالفلسفة وقدموا العقل عىل ما جاء به الرسل، فَضلوا وأَض 

املفكر "، أو "املفكرين"وكذلك دعاة املناهج املعارصين؛ ولذلك يلقبون أنفسهم 

املفكر، ولو  ولكن يضع ،ما يريد أن يبتعد عن اإلسالم حتى يستقطب قلوب الناس "اإلسالمي

الغرب  أو يأخذها من علًمء االجتًمع ،عقلية فكرية تنظريية ارأيت رسائله وما يكتب رأيت أمورا 

تقعيدات وتنظريات عقلية، وكأنه يقول اتركوا ما جاء به األنبياء، واتركوا ما جاء به  ،والكفار

  .نظري العقِلواتبعوا كتب الرأي والفلسفة والت ،الرسل

إن كان أصحاب الطرق الصوفية ربوا أتباعهم عىل األوراد واألذكار  ولذلك كل هؤالء

  .مشايخ التصوف ؛أهل الطرق، املشايخ ؛التي يضعها من يدعي الوالية
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 ،واملنطق ،وإن رأيت أصحاب املقاالت الفاسدة رأيت أهنم يتبعون قواعد اليونان

  .الرأي عىل الكتاب والسنةوتقديم العقل و ،والفلسفة

ا، يربطون شباهبم وأتباعهم عىل  وإن نظرت إىل اجلًمعات املعارصة رأيت فهي كذلك أيضا

جتد قال اهلل قال رسوله قال  ماخرها إىل آكتب التنظري والرأي والفكر، فتجد رسائلهم من أوهلا 

ولوهنا عىل ما هيَوْون من اعتقاد وتنظري، كًم يرصفون ؤ، وإن اضطروا يكتبون آيةا ولكن يالسلف

نجتمع : يستدلون به عىل تقعيدهم، 113: آل عمران ژ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ  :قول اهلل

ا فيًم اختلفنا فيهويع فيًم اتفقنا عليه ن هذا من االعتصام وترك أل: قالوا ،ذر بعضنا بعضا

  .االختالف

، ويعبدونولذلك الفرق بني أهل البدع وأهل السنة أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون 

م وإْن ل ُيدوا نصًّ  يستدلون العتقادهم، ثم البدع فيعتقدون ويتعبدون بآراءل وأما أه هح ْسِعفح ا يح

فوا ذلك، وه وإْن وجدوا َحرَّ ْعَتَقَدهم َردُّ الِف مح ا خيح ِعي العلم، نصا  ،ثم صار األمر عند أكثر َمْن َيدَّ

داة اظ الَّشع إىل أْن األولياء البد فيهم من ترك وأنه ِمن هح فَّ يقولونه  فهذا اتباع الرسل، اخللق وحح

ا كًم سمعتم ل يف، ترصياا أو تلميحا سح يف  شأهنا كله؛ وَيْشَهد له اجلًمعات املعارصة فال تتَّبِع الرح

ون ما جاء به  يف أمر ،يف أمر اجلهاد ،يف أمر طاعة وِل األمر ،أمر اإلمامة الوالء والِباء ال يتَّبِعح

ل،الرُّ  ولكن عىل تنظري  ،توجيهات الوحي إوالتعامل عىل مبدلِباء وا وال ُيعلون مبدأ الوالء سح

اِدِهم وَّ رهيم رح َفكِّ نَظِِّرهيم ومح اِدِهم ومح وَّ  .وقح
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لالرُّ  أيتها وَمن َتبَِعهم فَمن كان يف  األتقياء وهذا الواقع، فليس منهم حتى لو كان أتقى سح

و هم ويف طريقهم فريَفعح بحوَنه أعىل  منزلته نصفِّ نَصِّ  َمْن خالفهم ممن يتَّبِع العلم نولك املناصب،ويح

ون العامَة منهم ويعيبوهنم ويِصفحوهنم رح َذِّ رون الشباب منهم ويح رة ليحْبِعدوا  فيحَحذِّ نَفِّ بأوصاٍف مح

َشبِّهة؛ يلمزون أهل السنة كًم كان األولون من أسالفهم ،الناس عنهم مة، ،نابَِتة، مح َسِّ ليوم وا ُمح

ون النا ابية؛ س بأوصاٍف كذلك يِصفح  ،انبطاحية ، أصحاب مذهب خامس ،مدخلية ،جامية ،وهَّ

روا الناس عن ذلك  فأول ما يسمع عامة ُيعلون هذا اللقب وهذا الوصف للتنفري،، وهكذا ليحنَفِّ

َهت  لكن، يقول واهلل ما أدري ؟لو تسأل ايش معنى جامي الناس يقولون احذر هذا جامي، وِّ شح

َبت  كِّ ْفِزع وَمنهذه الكلمة ورح نَْحرف، يف أذهان الناس أنه أمٌر مح فنسألح اهلَل العفو  اتََّصَف به مح

 .والعافية

  :قال رمحه اهلل ننتقل لألصل السادس
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 :املنت

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 :الشرح

ا عىل  ،أنزل القرآن بكالٍم يفهمه الناس -تعاىل– أنَّ اهلل :األصل السادس واألخري ْلَتبِسا ول ُيعله مح

جه جلميع املسلمني 2: يوسف ژہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ژ الناس  وَّ ہ  ژ  واخلطاب مح

ورب  ،فكل مسلم إذا قرأ القرآن بتدبر ،أي تفقهون ژھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ژ : العاملني أمر مجيع الناس وخاطب مجيع الناس فقال

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۆ  ۆ  ۈ   ۈژ : وقال خماطبا كل مسلم  2٥: محمد ژڳ  

خاطب الناس بلغة واضحة يعرفها الصغري  -صىل اهلل عليه وسلم-والنبي  ،21٥: األعراف ژۅ

 َأنَُّ َوِهَي امُلْخَتِلَفِة، امُلَتَفرَُِّقِة َواأَلْهَواِء اآلَراِء َواتَُِّباِع َوالسُُّنَُِّة اْلُقْرآِن َتْرِك ِفي الشَُّْيَطاُن َوَضَعَها الَُِّتي الشُُّْبَهِة َردُُّ
 ِفي َتامًَُّة ُتوَجُد َلا َلَعلََُّها َأْوَصاًفا َوَكَذا ِبَكَذا امَلْوُصوُف ُهَو َوامُلْجَتِهُد امُلْطَلُق، امُلْجَتِهُد ِإلَُّا َيْعِرُفُهَما َلا َوالسُُّنََُّة اْلُقْرآَن

 َطَلَب َوَمْن ِفيِه، ِإْشَكاَل َوَلا َشكَُّ َلا َحْتًما َفْرًضا َعْنُهَما َفْلُيْعِرْض َكَذِلَك اإِلْنَساُن َيُكِن َلْم َفِإْن َوُعَمَر، َبْكٍر َأِبي
 اَنُهُسْبَح اهلُل َبيََُّن َكْم َوِبَحْمِدِه اهلِل َفُسْبَحاَن َفْهِمِهَما، ُصُعوَبِة ِلَأْجِل َمْجُنوٌن؛ َوِإمَُّا ِزْنِديٌق ِإمَُّا َفُهَو ِمْنُهَما اهُلَدى
 َوَلِكنَُّ الَعامَُِّة الضَُُّروِريَُّاِت َحدُِّ ِإَلى َبَلَغْت! َشتَُّى ُوُجوٍه ِمْن امَلْلُعوَنِة الشُُّْبَهِة َهِذِه َردُِّ ِفي َوَأْمًرا َخْلًقا َوَقَدًرا َشْرًعا

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  ژ  :َيْعَلُموَن َلا النَُّاِس َأْكَثَر

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  

  11 - 7: يس ژڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  
 

 ِإَلى َكِثرًيا َتْسِليًما َوَسلََُّم َوَصْحِبِه آِلِه َوَعَلى ُمَحمٍَُّد َسيُِِّدَنا َعَلى اهلُل َوَصلَُّى الَعاَلِمنَي، َربُِّ هلِل َواحَلْمُد آخره،
 .الدُِّيِن َيْوِم
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صىل اهلل عليه -ول يكن يف كالم الرسول  ،فلم يكن يف كالم اهلل تعقيد ،واملرأة والرجل ،والكبري

فيها أرباب اضطرب بمسألة عقدية يسأل املرأة راعية الغنم  ،َلْبس وأحاجي وألغاز -وسلم

، يِف  َقاَلْت »  نيِّ كالم واضح بَ  «؟ اهللح َأْينَ » :الكالم، يقول هلا
ِ
ًَمء َا َأْعتِْقَها،: َقاَل  السَّ ْؤِمنَةٌ  َفإهِنَّ   .«مح

صىل اهلل عليه -وكالم النبي  ،هزله عىل العباد وأمرهم أن يتدبروفكالم اهلل الذي أن اإذا 

إىل  شابهقد يشتبه بعض النصوص عىل الناس وليس عىل الكل فريد املت ،واضح بنيِّ جِل -وسلم

واملتشابه قد يكون وصف التشابه باملعاِن  ،هو متشابه ومنه ما ،هو ُمكم فالقرآن منه ما ،املحكم

ووصف   ،وقد يكون تشابه مشتبه عىل بعض الناس دون البعض فيعرفه عامة الناس ،واأللفاظ

من  ؛ذلك أتى الشيطانومع ،  7: آل عمران ژ  ېۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉژ املؤمنني جتاه ذلك يقولون 

اهلل وكالم رسوله  شياطني اإلنس واجلن ونفروا الناس عن القرآن والسنة، وقالوا إن كالم

كل ذلك  ،ووضعوا رشوطا عويصة للمجتهد ربًم ال ُيلبها أبو بكر وعمر ،اليفهمه إال املجتهد

ويأخذوا  ،شياطني اإلنس واجلن إىل أن يدبروا وهيجروا القرآن والسنة؛ تصويرا من الشيطان

وهلذا سواء من جهة  ،دينهم بالتقليد وبأرباب الفكر وأرباب البدع وأصحاب املنطق والفلسفة

س فأصبح النا وال يعيدون الناس إىل األدلة ،ربطوا الناس بالتقليد األعمى الفروع والفقه

  .يقلدون

ثم أصبح التقليد اعتقادا فمن ل يكن عىل املذهب الفالِن فهو مبتدع وال يزوج وال يصىل 

 ،وللشافعية ،للًمكية ،لألحناف ؛وصل باملسلمني إىل أهنم ُيعلون أربع منابر حتى ،خلفه

ي وال يصِل املالك ،واليصِل الشافعي خلف املالكي ،اليصِل احلنفي خلف الشافعي ،وللحنابلة
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وحتى كان هذا يف املسجد  ،نه كان يف املسجد األحموي هذا األمر يف الشامإحتى  ،خلف احلنبِل

املسجد احلرام إىل عهد امللك عبد  شوف نتيجة التأصيل الفاسد وصل تفريق املسلمني ،احلرام

املالكية  اللًملكية ُمراب ُيون يصلو ؛بعة ُماريبأر ،كان هناك يف مكة أربعة منابر ،العزيز

واحلنابلة هلم ُمراب حتى قيض اهلل لألمة واألحناف هلم ُمراب،  ،والشوافع هلم ُمراب ،حلاهلم

  .وألغى مجيع املحاريب ومجع الناس عىل إمام واحد -رمحه اهلل-امللك عبد العزيز 

نه يذكر قصة إحتى  -رمحه اهلل-وكان هذا يف املسجد األموي حتى يف عهد الشيخ األلباِن 

كأنه كان الذي يؤم ألاحناف والده؛ ألن والده حنفي، فمرة حصل ألبيه " :-رمحه اهلل-ول يق

، قال أنت تصلي بدال مني في ألاحناف، قال له ياوالدي -الشيخ ألالباني -سفر فقال البنه محمد 

ها أصلي وال أرى هذا التعصب، ذا دخلت املسجد أي جماعة أدخل معأنت تعرف رأيي أنا إ

أمهلني : إما أنك تمش ي على طريقي أو تتركني أو تخرج من البيت، فقال له الشيخ: والدهفقال له 

  ".اخترت السنة، فقال اخرج من البيت: أستخير هللا، فاستخار هللا فرجع  لوالده، فقال

فأصبح   ومن ترك شيكا هلل عوضه اهلل خريا منه ،فعوض اهلل اإلمام األلباِن خريا مما ترك

 لم يكن ألالباني مجدًدا فال " :د يف احلديث والعلم، حتى قال عنه الشيخ ابن بازاإلمام املجد
ْ
إن

م من ألالباني
َ
 ". أعلم مجدًدا، وال أعلم تحت أديم السماء أْعل

 !!ءضالني يتهمون األلباِن باإلرجاواليوم يأيت أناس من احلداديني ال

 رآن يصعب فهمهواإلنس إىل أن القفاملقصود أن هذه الشبهة التي أدخلها شياطني اجلن 

يتعبدون اهلل إال والسنة يصعب فهمها، فمن جهة الفروع ربوا الناس عىل التقليد األعمى، ال 

  .بأصحاب املذاهب
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عن القرآن ومن جهة االعتقاد ربَّوا الناس عىل كتب اآلراء والفلسفة واملنطق وأبعدوهم 

ق املبتدعة، حتى من اجلًمعات املعارصة ل يربوا وهكذا إىل يومنا هذا من أصحاب الِفرَ  ،والسنة

ادهم  اقراءة التفاسري إال مأتباعهم عىل التفقه من الصحاح والسنن، وتدبر القرآن، و يضعه قوَّ

 . ومنظروهم هلم

نَظِّروهم يف هذا الزمانهي وهذه الشبهة بعينها  أن كتب السلف كتب  ؛التي وضعها مح

ارمي، وغريها من : لفجفاء لينفروا الناس عن كتب الس الاللكائي، واآلجري، وابن بطة، والدَّ

كتب السلف التي هي توضح الدين الصحيح، فانقلبت املوازين، فأصبح اهلدى الذي جعله اهلل 

 2 – 1: البقرة ژڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پژ االهتداء به  عبهدى ليس هبدى وال يص

 : واهلدى هدان

  .هداية بيان وإرشاد 

  .وهداية توفيق وإهلام 

، فجعلوا -صىل اهلل عليه وسلم- شاد تكون بكتاب اهلل وبسنة رسولهوهداية البيان واإلر

 . القرآن ليس ُمالا للهدى

دُّوه ألربابِكم،  ٤٩: النساء ژجئ  حئ   مئ  ىئ ژ : -عز وجل- كان كذلك ملا قال اهلللو  ما قال رح

ل ردوه إىل مفكريكم، وإنًم قال  ژإىل كتابه، : أي  ٤٩: النساء ژجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  ژ : ول يقح

 .إىل سنته: أي ٤٩: النساء ژخب  
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َبه لَصدِّ  وعن الطريق  ،الناس عن سبيل اهلل كل ذلك من تغيري املفاهيم الناجتة من إلقاء الشح

الذي يوصل إىل اإليًمن الراسخ والتوحيد اخلالص واحلق املبني، فال حق إال ما دل عليه الَّشع، 

إال عن  ةهلل به عىل يقني وبيِّنين يكون عند اإلنسان صحيح يتعبد وال إيًمن وال طحمأنينة وال د

والسنة وكتب لكن صوروا للناس عكس ذلك وقلبوا املوازين فجعلوا القرآن  ،طريق الوحي

فلذلك يضعون ألتباعهم مؤلفات تنظريية عقلية فكرية بزعم أهنم ال  ،السلف يصعب فهمها

 وأبعد الناس عن الوحي وهذا الذي جرَّ  ،يستطيعون فهم القرآن وال يستطيعون فهم السنة

ل تطور ب ،اا وسلوكيًّ ا وأخالقيًّ ا ومنهجيًّ الناس وسبب فيهم االنحرافات والفساد املستطيل عقديًّ 

وأهنا ال تصلح  ،األمر إىل أهنم يعتِبون تطبيق الَّشيعة اإلسالمية من الصعوبة يف هذا الزمان

هلذا الزمان تطبيق الَّشيعة اإلسالمية ومشت هذه الشبه عىل كثري من حكام املسلمني بل عىل 

  .موا الديمقراطيةمدعي العلم فحكَّ 

ن حكمنا يكون إوتونس وغريها قالوا  ملا حكم اإلخوان املسلمون مرص نتم سمعتمأو

ما تصلح يف ، تصلحطيب والَّشيعة اإلسالمية ما  ،وإننا سنحكم بالديمقراطية امدنيًّ  حكًما 

 !!؟كيف تسمون أنفسكم دعاة ،نظرهم

كمون بالَّشيعة اإلسالمية وقلتم أنتم يف أيام سيد قطب كنتم تكفرون الناس ألهنم ال ي 

التي هي التوحيد  "ال إله اال اهلل"فالَّشيعة ال تقام وجعلتم  ،األوىل ن الناس عادوا إىل اجلاهليةإ

طيب  ،يكم بًم أنزل اهلل ن لرتم كل موبالتاِل كفَّ  ،جعلتموها يف احلاكمية وأنه ال حكم إال هلل

حكموا ا ،يوم صار احلكم بأيديكم تغريت املفاهيم األحكام رصتم حتكمون بالديمقراطية اآلن
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ابقوادكم ومنظريكم  هكم عليعىل أنفسكم ماح ولكنهم أهل باطل  ،تكفري حكام املسلمني سابقا

ال  ،ًم أقيم عىل باطل وبني عىل باطل فنتاجه باطلفوهذا نتيجة ما قاموا عليه من تأسيس باطل 

ني قوان ،يصلح قوانني فرنسا ش الِل يصلح؟إيو ،الَّشيعة اإلسالمية يف هذا الزمن صلحت

سبحانه -اهلل  ايعني إذا  ،هذا الزمنيف قوانني الغرب، هي التي تواكب احلضارة  ،بريطانيا

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ  :والعياذ باهلل ملا قال -وتعاىل

أليام الصحابة بس فقط القرون األوىل يصلح هلا الَّشيعة اإلسالمية خالص هذا  3: المائدة ژڎڌ

  .لكن زماننا ما يصلح

يقول هذا الكالم وال يكم باإلنجيل الذي  ماملا ينزل آخر الزمان  -السالمعليه -عيسى 

 ثم -صىل اهلل عليه وسلم-يكم بَّشيعة ُممد  ،حتى اإلنجيل الصحيح ما يكم به ،أنزل عليه

بل ملاذا ل يكم  ؟ملاذا ل يكم بقوانني الغرب ؟ملاذا ل يكم بالديمقراطية عيسى ،تقوم الساعة

ألنه يعرف أن هذه منسوخة وأهنا ال تصلح للعباد ولذلك يكم بالَّشيعة  ؟إلنجيلبالتوراة وا

  .وبركات األرض ،وتنزل بركات السًمء ،وينتَّش العدل ،فينتَّش اخلري بني الناس

هذا األصل نتج عنه فساد عريض يف العال اإلسالمي إىل يومنا هذا عىل مجيع طبقات  اإذا 

بل إن بعضهم  ،الناس سواء من أهل التصوف أو أهل املقاالت الفاسدة أو اجلًمعات احلزبية

  .قال ليس يف القرآن توحيد وغري ذلك من املفاسد والبالوي

وأن تأخذوا دينكم من   ،عليكم بالسنة والتوحيداهلل  خوة عىل أن منَّ اهلل أهيا اإل وامحدفا

 .مَّشبه األسايس من كتاب اهلل وسنة رسوله وما كان عليه السلف
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وا غريكم أنه ال يحصلح آخر هذه األمة إاّل بًم علِّمموا غريكم، واعلموا وواعلموا وعلِّ 

ا ،صلح به أوهلا، ول يصلح أول األمة إاّل بالعمل بالقرآن، علًما  ، توحيدا ة،  ،وعمالا ورشيعا

  .-رضوان اهلل عليهم-ن عليه السلف والعمل بالسنة وبًم كا

ا ونرصا أمَّ  واهلل لو دفعوا املاليني واملليارات،  !ا ويككيناا عىل غري هذا الطريقا يريدون صالحا

 بِّ وجّهزوا اجلنود، وجّهزوا األسلحة والعتاد، ووضعوا القوانني تلو القوانني واألنظمة، ور

  .ح أحواهلم إاّل عىل طريق األولنيالكعبة ال يصل

ا ف  اْلُقْرآِن َتْرِك ِفي الشُّْيَطاُن َوَضَعَها الَُِّتي الشُّْبَهِة َردُّ": السادس ، ماذا قال األصلهذه الشبهةإذا

 ِإلَُّا َيْعِرُفُهَما َلا َوالسُّنَُّة اْلُقْرآَن َأنُّ -تلك الشبهة  – َوِهَي امُلْخَتِلَفِة، امُلَتَفرَُِّقِة َواأَلْهَواِء اآلَراِء َواتَُّباِع َوالسُّنَُِّة

واليوم يقولون كذلك، اتركونا منها ألنه يصعب فهمها، لكن ارجعوا إىل املفكر  "امُلْطَلُق امُلْجَتِهُد

ا لعلَّ ِن، واملجتهد واملوصوف بكذا وكذار الفالللمنظِّ ارجعوا  اإلسالمي، ا ال توجد ه، أوصافا

ة يف أيب بكر وعمر كرِّ تاما لقرآن والسنة وما كان عليه هوا الناس للرجوع ل، كل ذلك حتى يح

، يحعرض عن ها، فإن ل يكن اإلنسان كذلك عىل هذه األوصاف والَّشوط، فليحعرض عنالسلف

ا حتًما ال شك وال  ، ومن طلب اهلدى منهًم؛ إشكال فيهماذا؟ عن الكتاب والسنة، يَتكهًم فرضا

  .ا زنديق أو ُمنون ألجل صعوبتهًملقرآن والسنة، فإنه إمَّ أي من ا

مْ »: -صىل اهلل عليه وسلم–طيب باهلل، حلّلوا قول النبي    َعىَل  َتَرْكتحكح
ِ
َها اْلَبْيَضاء  َكنََهاِرَها َلْيلح

ة يعني واضحا عىل املحجة البيضاء؛ كيف نفهم من الكالم؟ تركن  «َهالٌِك  إاِلَّ  َبْعِدي َعنَْها َيِزيغح  اَل 
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الك، كيف تقولون هذه صعبة؟ سبحان اهلل عدها إال هكالشمس يف رابعة النهار، ال يزيغ عنها ب

  .ى بلغت إىل الرضوريات العامةشتَّ  هذه الشبهة امللعونة من وجوه وبحمده، واألمر بردِّ 

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ژ هذه الشبهة الباطلة  كثري من نصوص القرآن والسنة ترد

ولكن أولكك ، 2 - 1: البقرة ژڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پژ  ،2: يوسف ژے  ے  

من شدة اإلحلاد والشبه والبدع،  رانميت أبصارهم، فأصبح بينهم وبني القرآن والسنة عح 

ه، ولكن الصعوبة ل تكن يف ذات القرآن فتصّوروا أن القرآن صعٌب فهم، فأصبحوا ال يفقهون

والسنة، ولكن من قلوبكم التي ران عليها حتى أصبح الران قد مجع الكف حول القلب، 

فهم  مفصعحب عليه ،واألهواءفأصبحت القلوب سوداء بسبب اإلحلاد والشبه واتباع البدع 

االقرآن، فقالوا إ فهم ذا فهم؟ ،القرآن ال يح ميت عإنًم هذا ! القرآن ال يح احلق،  نمن أبصاركم التي عح

أي   7: يس ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ أخِب اهلل بذلك  187: األعراف ژحج  مج      جح  مح    جخ  حخ   ژ 

احلق املراد به هنا أي ما قّدره اهلل من القضاء والقدر عىل هيتدون، ال  ماإلرادة الكونية عىل أهن

  7: يس ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ أهّنم ال يؤمنون، بإرادته الكونية 

  ٢: البقرة ژٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  ژ : -تعاىل–كًم قال 

واضح  !؟أن القرآن هداية -عز وجل-  اهلليف كم من القرآن بنيَّ  ،مع أّن القرآن هداية ،خالص

ک  ک  ک  ک  گ  گ  ژ  ، أي أشد وأصلح٩: اإلسراء ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ بنّي 

ىل النار وقد إُيرون  ةغالل حسيأغالل هنا ألقد يكون ا 8: يس ژگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ژ : هنا عموا عن النصوص الَّشعيةأب ةغالال معنويأتكون 



 

 
21 

 

-بصارهم وعىل قلوهبم أيبرصون احلق غَش عىل ال  ٩: يس ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 ألن اهلداية بيد اهلل 11: يس ژہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ژ  -ل اهلل السالمةأنس

ن اهلداية هنا أل ٤٢: القصص ژ  ڳک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳژ  :-سبحانه وتعاىل-

: الشورى ژٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ژ رشاد وأما هداية البيان واإل ،هلامهداية التوفيق واإل

وإنًم  11: يس ژے  ۓ   ژ خالص  11: يس ژہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ژ  ،٤2

ٱ  ژ  :-تعاىل–ن قلبه واتبع احلق كًم قال أي من ال 11: يس ژۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ژتفيد احلرص 

ن جاء هدايةا للعاملني لكن ملاذا نص أنه هدى آالقر 2 - 1: البقرة ژڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ

أي يكون  ژے  ۓ   ژ باعه ألهنم هم املستفيدون واحلريصون عىل تلقي احلق واتِّ  ؟للمتقني

ۆ  ۆ      ۈ  ژ فهذا  11: يس ژ  ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇژ نذار هداية هلم اإل

  .ة إيًمنه وصدقه وعمله الصالحنتيج 11: يس ژۈ  ٴۇ  

نس واجلن أنه صور أتباع الشيطان من شياطني اإل صل السادس الذيا فهذا هو األإذا 

؟ ما زالت ة كانت قديمة وانقطعت أم ما زالتفهل هذه الشبه ،لسنةوايصعب فهم القرآن 

كل  ،كل يوم يطلعون لنا بثوب جديد يف رصف الناس عن القرآن والسنة ،ولكن بألبسة جديدة

يًمن بأقرص طريق إىل اإلوإلبعاد الناس عن الطريق الذي يوصلهم  ،ذلك للصد عن سبيل اهلل

 الذي من اتبعه كان داخل حتت وصف قوله ،ومنهج سليم مستقيم ،والتوحيد اخلالص ،راسخال

  .ن والسنةآهيدون بًمذا ؟ بالقر 2٥: السجدة ژچ  چ  چ  چ    ڇ ژ  :-تعاىل–
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 2٥: السجدة ژڍ  ڍ    ژ صِبوا عىل احلق وعىل العلم وعىل اتباع  األولني ، ملا صِبوا

أولكك  ،أي يعلمون ويأخذوهنا مأخذ اجلد واليقني 2٥: السجدة ژڌ    ژ أي الَّشعية والسنن 

  .ينفع اهلل هبم

سالم ابن تيمية مستنبطا ذلك كًم قال شيخ اإل "إنما تنال إلامامة في الدين بالصبر واليقين"

 12: مريم ژ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻژ : -تعاىل–الذي ينتج قوة يف الدين كًم قال  ، هذامن كتابه

ِعيِف  امْلحْؤِمنِ  ِمنْ  اهللِ  إىَِل  َوَأَحبُّ  َخرْيٌ  اْلَقِويُّ  امْلحْؤِمنح » ن آهذا من ثمرة التوحيد واتباع القرو «الضَّ

طهم بسلفهم هبذه هواء يرصفون الناس عن أصوهلم وربولكن اليوم أهل األ ،نآوتدبر القر

  .الباطلة الشبه

هذه األصول الستة من أعجب آيات اهلل التي من تدبرها وتدبر واقع الناس اليوم يرى  اإذا 

 كالشمس يف رابعة النهار والناس يصدون عنه ويأخذون نيِّ احلق واضح بَ  ،العجب العجاب

  .مر بيدهاهلل امللك الغالب الذي األوهذا كله داللة عىل قدرة  ،سبيلهم من غري ذلك

 ،ء العال ضلوافإن عباقرة الناس ضلوا وأذكيا ،اهلل تسأل اهلل اهلداية أنك يا عبد :وخالصته

َقلَِّب  َيا» :-صىل اهلل عليه وسلم- فقل كًم يقول نبيك لحوِب  مح فأنت  «ِدينَِك  َعىَل  َقْلبِي َثبِّْت  اْلقح

  .يا رب ثبتني :املرء إال أن يقول ستخلص هذه األصول الستة واهلل ما يملكتعندما 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ اللهم إِن أسألك العافية يف ديني وبدِن ودنياي 

كوا الكتاب ولكك الذين انساقوا وراء األهواء وترأالعجب العجاب من  ترى 8: آل عمران ژ  ېئېئ

 .والسنة وضلوا وأضلوا
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  .األصول الستة ؛وهبذا نكون ختمنا هذه الرسالة القيمة

وأن  ،وإىل العمل الصالح ،أن يوفقني وإياكم إىل العلم النافع -وجلعز - فنسأل اهلل

ونرجو ربنا ونسأله  ،-صىل اهلل عليه وسلم- اإلخالص والثبات واالتباع للرسوليرزقنا 

وأن  ،وأن يرزقنا اخلري كله ،وأن نكون مسددين موفقني ،وأن نعمل بعلمنا ،عانة والرشاداإل

  .يبعد عنا الَّش كله

 .عىل نبينا ُممدوسلم وبارك وصىل اهلل 

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

 .عىل نبينا ُممدوصىل اهلل وسلم وبارك 

 يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابطولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات 
www.miraath.net 
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