
ذَ  ِد ُمَحمَّ َماِم اْلُمَجذِّ ْيِخ اْْلِ  -َرِحَمهُ للاُ -ْبِن َعْبِذ اْلَوهَّاِب  لِْلشَّ

 ترجمة يسيرة عنه:

 :سمو ونسبوا
الشيخ اإلماـ، محمد بن عبدالوىاب بن سليماف بن  ىو شيخ اإلسالـ

إلياس بن مضر بن نزار بن معد  النجدي ويمتد نسبو إلى التميمي علي
 عدناف بن
 :ووفاتومولده    

َنة( من بالد نجد، ٘ٔٔٔولد الشيخ سنة ) ( للهجرة في بلدة )الُعيَػيػْ
ىػ( ودفن بها، فلم يُعظم قبره ولم يتخذ ٕٙٓٔوتوفي بػ )الدرعية( عاـ )

مزارًا، وىذا دليل نجاح دعوتو وصدؽ إرادتو وإخالص أتباعو، 
فرحمو اهلل رحمة [، ٘ٙٔالبقرة: ]﴾  َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُحبِّا ِللَّوِ  ﴿

 واسعة وحشرنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،
 :أسرتو
رحمو اهلل كاف سليل أسرة علمية، فأبوه،  محمد بن عبدالوىاب الشيخ

سادا أىل زمانهما فقًها وقبلو جده، كانا على قدر كبير من العلم، وقد 
 :وفتوى

 جهده في نشر التوحيد
كانت نجد مع تقسمها إلى واليات عديدة تعيش تدىورًا سياسيِّا 
وتقهقًرا اجتماعيِّا، وتخلًفا اقتصاديِّا، فكاف لهذه األمور األثر السيّْئ 

 .على أىل ذلك المجتمع
  :أىم معالم ذلك االنحراؼ 
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 .الجهل :أواًل 
 .بأقسامو وأنواعوالشرؾ  :ثانًيا
 .الكفر بأقسامو وأنواعو :ثالثًا
 .البدع :رابًعا

 .الفرؽ الضالة :خامًسا
 .الخرافات :سادًسا
 .المعاصي :سابًعا
إضاعة معظم شعائر اإلسالـ، غير أف ىناؾ َمن كاف يحافظ  :ثامًنا

 .عليها
ومحمد بن سعود رحمهما  وبعد جهاد اإلمامين محمد بن عبدالوىاب

اهلل، استقامت كثير من األمور في بالد اليمامة وما تبعها من البالد، 
 .وظهرت السنة، وخفيت البدعة

 

وأخذ الشيخ يعلم الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة ويرحل إلى البالد  
 داعيا ومعلما وناشر للتوحيد والحق خامدا للشرؾ والبدع

  

 

 قاؿ المؤلف شيخ اإلسالـ:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ِب ِستَُّة   ِمْن َأْعَجِب اْلُعَجاِب ، َوَأْكَبِر اآليَاِت الدَّاَلِة َعَلى ُقْدرَِة اْلَمِلِك اْلَغالَّ
ْـّ فَػْوَؽ َما َيُظنُّ الظَّانػُّْوَف، ثُمَّ  بَػْعَد َىَذا  ُأُصْوٍؿ بَػيػَّنَػَها اهلُل تَػَعاَلى بَػَيانًا َواِضًحا ِلْلَعَوا

َها ]َكِثيٌر ِمْن[ ـَ ِإالَّ َأَقلَّ اْلَقِلْيلِ    َغِلَط فَػيػْ         َأذِْكَياُء اْلَعاَلِم َوُعَقاَلُء بَِنْي آَد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 الشرح 
 قولو"بسم اهلل"

بالبسملة إقتداء بكتاب اهلل عز  وكتاب-ابتدأ المؤلف رحمو اهلل تعالى 
 وجل فإنو مبدوء بالبسملة، واقتداء برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

 كتبو ورسائلو بالبسملة.  فإنو يبدأ
والجار والمجرور متعلق بفعل محذوؼ مؤخر مناسب للمقاـ تقديره ىنا 

 بسم اهلل أكتب.
 وقدرناه فعاًل ألف األصل في العمل األفعاؿ.

 وقدرناه مؤخرًا لفائدتين:
 األولى: التبرؾ بالبداءة باسم اهلل تعالى.

 الحصر.الثانية: إفادة الحصر ألف تقديم المتعلق بو يفيد 
وقدرناه مناسبًا ألنو أدؿ على المراد فلو قلنا مثاًل عندما نريد أف نقرأ  
كتابًا باسم اهلل نبتدئ، ما يدري بماذا نبتدئ، لكن بسم اهلل نقرأ أدؿ 

 على المراد.
 

 قولو: "اهلل"
لفظ الجاللة علم على الباري جل وعال وىو االسم الذي تتبعو جميع 

 عالى:{ كتاب أنزلناه إليك لتخرجاألسماء حتى إنو في قولو ت
ناس من الظلمات إلى النور بإذف ربهم إلى صراط العزيز الحميد اهلل 

، ٔ}سورة إبراىيم، اآليتاف:  الذي لو ما في السماوات وما في األرض 



{ . ال نقوؿ إف لفظ الجاللة )اهلل( صفة بل نقوؿ ىي عطف بياف لئال ٕ
نعت للمنعوت، ولهذا قاؿ العلماء يكوف لفظ الجاللة تابعًا تبعية ال

 أعرؼ المعارؼ لفظ )اهلل( ألنو ال يدؿ على أحد سوى اهلل عز وجل.
 قولو: "الرحمن"

 الرحمن: أسم من األسماء المختصة باهلل ال يطلق على غيره،
 ومعناه: المتصف بالرحمة الواسعة.

 قولو: "الرحيم"
 الرحيم: أسم يطلق على اهلل عز وجل وعلى غيره.

ومعناه: ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو 
الرحمة الواصلة فإذا جمعا صار المراد بالرحيم الموصل رحمتو إلى من 
يشاء من عباده كما قاؿ اهلل تعالى: }يعذب من يشاء ويرحم من يشاء 

 [ٕٔوإليو تقلبوف{ ]سورة العنكبوت، اآلية: 
الوىاب رحمو اهلل تعالى لو عناية بالرسائل شيخ اإلسالـ محمد بن عبد 

المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم، ومن ىذه الرسائل ىذه 
 الرسالة )ستة أصوؿ عظيمة( وىي:

 األصل األوؿ: اإلخالص وبياف ضده وىو الشرؾ.
 األصل الثاني: االجتماع في الدين والنهي عن التفرؽ فيو.

 لوالة األمر.األصل الثالث: السمع والطاعة 
األصل الرابع: بياف العلم والعلماء، والفقو والفقهاء، ومن تشبو بهم 

 وليس منهم.



 األصل الخامس: بياف من ىم أولياء اهلل.
األصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطاف في ترؾ القرآف 

 والسنة.
                                     . 

لُ   اَْْلَْصُل اْْلَوَّ
ِه الِذْي ُىَو الشّْْرُؾ  ْيِن ِللِو تَػَعاَلى َوْحَدُه اَل َشرِْيَك لُو ، َوبَػَياُف ِضدّْ ِإْخاَلُص الدّْ
بِاهلِل، وََكْوُف َأْكَثِر اْلُقْرآِف ِفي بَػَياِف َىَذا اأْلَْصِل ِمْن ُوُجْوٍه َشتَّى ِبَكاَلـٍ يَػْفَهُمُو أَبْػَلُد 

ْخاَلَص  اْلَعامَِّة، ثُمَّ ]َلمّْا[ َصاَر َعَلى َأْكَثِر اأْلُمَِّة َما َصاَر . َأْظَهَر َلُهُم الشَّْيطَاُف اإْلِ
ُقْوِقِهْم، َوَأْظَهَر َلُهُم الشّْْرَؾ بِاهلِل ِفي ِفي ُصْورَِة تَػنَػقُِّص الصَّاِلِحْيَن َوالتػَّْقِصْيِر ِفي حُ 

 ُصْورَِة َمَحبَِّة الصَّاِلِحْيَن َواتػَّْباِعِهْم 
 .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قولو: "إخالص الدين هلل تعالى وحده ال شريك لو. . . ." 
اإلخالص هلل معناه: "أف يقصد المرء بعبادتو التقرب إلى اهلل تعالى والتوصل 

. بأف يكوف العبد مخلصاً هلل تعالى في قصده مخلصاً هلل تعالى إلى دار كرامتو"
في محبتو، مخلصاً هلل تعالى في تعظيمو، مخلصاً هلل تعالى في ظاىره وباطنو ال 

وصوؿ إلى دار كرامتو كما قاؿ تعالى:{ قل يبتغي بعبادتو إال وجو اهلل تعالى وال
إف صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ال شريك لو وبذلك 

{ وقولو ٖٙٔ، ٕٙٔأمرت وأنا أوؿ المسلمين }. }سورة األنعاـ، اآليتاف: 
{ وقولو:{ ٗ٘تعالى:{ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لو }، }سورة الزمر، اآلية: 

{ ٖٙٔإلو إال ىو الرحمن الرحيم }، }سورة البقرة، اآلية:  وإلهكم إلو واحد ال
}وقد أرسل  ٖٗفلو أسلموا } }سورة الحج، اآلية:  وقولو:{ فإلهكم إلو واحد

اهلل تعالى جميع الرسل بذلك كما قاؿ تعالى:{ وما أرسلنا من قبلك من رسوؿ 



[ . وكما ٕ٘ة: إال نوحي إليو أنو ال إلو إال أنا فاعبدوف{ ]سورة األنبياء، اآلي
وضح اهلل ذلك في كتابو كما قاؿ المؤلف: "من وجوه شتى بكالـ يفهمو أبلد 
العامة، فقد وضحو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقد جاء عليو الصالة 
والسالـ بتحقيق التوحيد وإخالصو وتخليصو من كل شائبة، وسد كل طريق 

حتى إف رجاًل قاؿ للنبي يمكن أف يوصل إلى ثلم ىذا التوحيد أو إضعافو، 
صلى اهلل عليو وسلم "ما شاء اهلل وشئت" فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم 

( فأنكر النبي صلى اهلل عليو وسلم ٔ"أجعلتني هلل ندًا بل ما شاء اهلل وحده" )
على ىذا الرجل أف يقرف مشيئتو بمشيئة اهلل تعالى بحرؼ يقتضي التسوية 

 الند هلل عز وجل، ومن ذلك أيضاً أف النبي بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ
صلى اهلل عليو وسلم حـر الحلف بغير اهلل وجعل ذلك من الشرؾ باهلل فقاؿ 

 صلى اهلل عليو وسلم: "من حلف بغير اهلل فقد كفر أو
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
رقم  482، والنسائي في "عمل اليوم والميمة" ص 442، ص 412أخرجو اإلمام أحمد جـ(1)
، والبخاري في "األدب" المفرد" ص 42، ص11، وعبد الرزاق في "المصنف" جـ (992-999)

432. 



( وذلك ألف الحلف بغير اهلل تعظيم للمحلوؼ بو بما ال ٔشرؾ" )
يستحقو إال اهلل عز وجل، وحينما قدـ عليو وفد فقالوا: "يا رسوؿ اهلل، 

س قولوا يا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا" قاؿ: "يا أيها النا
و، ما ورسولُ  َأنَا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اهللِ  بقولكم وال يستهوينكم الشيطاف، 

( وقد عقد ٕأحب أف ترفعوني فوؽ منزلتي التي أنزلني اهلل عز وجل" )
 المصنف رحمو اهلل لذلك باباً في كتاب التوحيد.

فقاؿ: "باب ما جاء في حماية المصطفى صلى اهلل عليو وسلم حمى 
 التوحيد وسده طرؽ المشرؾ".

فقاؿ  وكما بين اهلل تعالى اإلخالص وأظهره بين ضده وىو الشرؾ
تعالى: }إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو ويغفر ما دوف ذلك لمن يشاء{ 

[ وقاؿ تعالى: }واعبدوا اهلل وال تشركوا بو ٙٔٔ]سورة النساء، اآلية: 
 [ .ٖٙشيئًا{ ]سورة النساء، اآلية: 

 
 
 
 

_________ 
، وأبو داود / كتاب اإليمان والنذور / باب الحمف بغير 125ص  2( أخرجو اإلمام أحمد جـ1)

اهلل تعالى، والترمذي / كتاب النذور/ باب كراىية الحمف بغير اهلل وقال: حديث حسن، والبييقي 
، والحاكم في "المستدرك" 7ص 11في "شرح السنة" جـ ، والبغوي29ص  11في "السنن" جـ

 ، وقال: "حديث صحيح عمى شرط الشيخين"65ص 1جـ
، 272ص  11، وعبد الرازق في "المصنف" جـ241ص  3( أخرجو اإلمام أحمد جـ2)

 ( .875والبخاري في "األدب المفرد رقم )
 



الطاغوت  وقاؿ:{ ولقد بعثنا في كل أمة رسواًل أف أعبدوا اهلل واجتنبوا
{ واآليات في ذلك كثيرة. ويقوؿ النبي ٖٙ}، }سورة النحل، اآلية: 

َدَخَل اْلَجنََّة، َوَمْن َلِقَي  َمْن َلِقَي اللََّو اَل ُيْشِرُؾ ِبوِ »صلى اهلل عليو وسلم: 
 ( رواه مسلم من حديث جابر.ٔ) «اللََّو ُيْشِرُؾ ِبِو َدَخَل النَّارَ 

 والشرؾ على نوعين:
األوؿ: شرؾ أكبر مخرج عن الملة وىو: "كل شرؾ أطلقو النوع 

مثل أف يصرؼ شيئاً من أنواع  الشارع وىو مناؼ للتوحيد منافاة مطلقة"
العبادة لغير اهلل بأف يصلي لغير اهلل أو يذبح لغير اهلل، أو ينذر لغير اهلل، 
أو أف يدعو غير اهلل تعالى مثل أف يدعو صاحب قبر، أو يدعو غائباً 

اذه من أمر ال يقدر عليو إال الحاضر، وأنواع الشرؾ معلومة فيما  إلنق
 كتبو أىل العلم.

 النوع الثاني: الشرؾ األصغر وىو "كل عمل قولي أو
 فعلي أطلق عليو الشارع وصف الشرؾ لكنو ال ينافي التوحيد منافاة

مثل الحلف بغير اهلل فالحالف بغير اهلل الذي ال يعتقد أف لغير  مطلقة"
اهلل تعالى من العظمة ما يماثل عظمة اهلل مشرؾ شركًا أصغر، ومثل 
 الرياء وىو خطير قاؿ فيو النبي صلى اهلل عليو وسلم: "أخوؼ ما أخاؼ

_________ 
قوم كراىية أن ال يفيموا، ( أخرجو البخاري / كتاب العمم/ باب من خص بالعمم قومًا دون 1)

ومسمم / كتاب اإليمان/ باب من مات ال يشرك باهلل شيئًا دخل الجنة ومن مات مشرك دخل 
 النار.



( وقد يصل الرياء ٔليكم الشرؾ األصغر فسئل عنو؟ فقاؿ الرياء" )ع
إلى الشرؾ األكبر، وقد مثل ابن القيم رحمو اهلل للشرؾ األصغر بيسير 
الرياء وىذا يدؿ على أف كثير الرياء قد يصل إلى الشرؾ األكبر، وقد 
ذىب بعض أىل العلم إلى أف قولو تعالى: }إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ 

[ . يشمل كل شرؾ ولو كاف أصغر، ٙٔٔسورة النساء، اآلية: بو{ ]
فالواجب الحذر من الشرؾ مطلقًا فإف عاقبتو وخيمة قاؿ اهلل تعالى:{ 
إنو من يشرؾ باهلل فقد حـر اهلل عليو الجنة ومأواه النار وما للظالمين 

{ فإذا حرمت الجنة على ٕٚمن أنصار }، }سورة المائدة، اآلية: 
يكوف خالدًا في النار أبدًا، فالمشرؾ باهلل تعالى قد  المشرؾ لـز أف

 خسر اآلخرة ال ريب ألنو في النار خالداً، وخسر الدنيا ألنو قامت عليو
 

الحجة وجاءه النذير ولكنو خسر لم يستفد من الدنيا شيئًا قاؿ اهلل 
تعالى: }قل إف الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأىليهم يـو القيامة أال 

[ . فخسر نفسو ٘ٔالخسراف المبين{ ]سورة الزمر، اآلية: ذلك ىو 
ألنو لم يستفد منها شيئاً وأوردىا النار وبئس الورد المورود، وخسر أىلو 
ألنهم إف كانوا مؤمنين فهم في الجنة فال يتمتع بهم، وإف كانوا في النار 

 فكذلك ألنو كلما دخلت أمة لعنت أختها.
_________ 

باب الخروج من  86، وابن أبي شيبة في "اإليمان" ص428ص 5مد جـ( أخرجو اإلمام أح1)
وقال: "رواه الطبراني ورجالو رجال  222ص 11اإليمان بالمعاصي، والييثمي في "المجمع" جـ

 الصحيح غير عبد اهلل بن شبيب بن خالد وىو ثقة".



خليل الرحمن وأماـ الحنفاء كما  واعلم أف الشرؾ خفي جدًا وقد خافو
حكي اهلل عنو: }واجنبني وبني أف نعبد األصناـ{ ]سورة إبراىيم، اآلية: 

[ . وتأمل قولو:{ واجنبني }ولم يقل: "وامنعني" ألف معنى اجنبني ٖ٘
أي اجعلني في جانب عبادة واألصناـ في جانب أي إجعلني في جانب 

أمنعني ألنو إذا كاف في  عبادة واألصناـ في جانب، وىذا أبلغ من
جانب وىي في جانب، كاف أعد، وقاؿ ابن أبي مليكة: "أدركت ثالثين 
من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كلهم يخاؼ النفاؽ على 

( وقاؿ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو ٔنفسو" )
اهلل  لحذيفة ابن اليماف: "أنشدؾ اهلل ىل سماني لك رسوؿ اهلل صلى

 عليو وسلم مع من سمى من المنافقين"
 

 مع أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم
بشره بالجنة ولكنو خاؼ أف يكوف ذلك لما ظهر لرسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو وسلم من أفعالو في حياتو، فال يأمن النفاؽ إال منافق، وال يخاؼ 

ىد النفاؽ إال مؤمن، فعلى العبد أف يحرص على اإلخالص وأف يجا
نفسو عليو قاؿ بعض السلف "ما جاىدت على اإلخالص" فالشرؾ 
أمره صعب جدًا ليس بالهين ولكن اهلل ييسر اإلخالص على العبد 

 وذلك بأف يجعل اهلل نصب عينيو فيقصد بعملو وجو اهلل.
_________ 

 ( أخرجو البخاري / كتاب اإليمان / باب خوف المؤمن أن يحبط عممو وىو ال يشعر.1)
 



 اَْْلَْصُل الثَّانِيْ 

ْيِن َونَػَهى َعِن التػََّفرُِّؽ ]ِفيِو[  ، فَػبَػيََّن اهللُ َىَذا بَػَيانًا َشاِفًياَأَمَر اهللُ بِاالْجِتَماِع ِفي الدّْ
َلَنا فَػَهَلُكْوا، َوذََكَر  ُـّ ، َونَػَهانَا َأْف َنُكْوَف َكالِذْيَن تَػَفرَّقُػْوا َواْختَػَلُفْوا قَػبػْ تَػْفَهُمُو اْلَعَوا
ْيِن َونَػَهاُىْم َعِن التػََّفرُِّؽ ِفْيِو ، َوَيزِْيُدُه  أَنَُّو َأَمَر اْلُمْسِلِمْيَن بِاالْجِتَماِع ِفي الدّْ

بِِو السُّنَُّة ِمَن اْلَعَجِب اْلُعَجاِب ِفي َذِلَك، ثُمَّ َصاَر اأْلَْمُر ِإَلى  ُوُضْوًحا َما َوَرَدتْ 
ْيِن، َوَصاَر اأْلَْمُر  ْيِن َوفُػُرْوِعِو ُىَو اْلِعْلُم َواْلِفْقُو ِفي الدّْ َأفَّ االْفِتَراَؽ ِفي ُأُصْوِؿ الدّْ

يِن[  اَل يَػُقْولُُو ِإالَّ زِْنِدْيٌق َأْو َمْجنُػْوٌف . بِاالْجِتَماِع ]ِفي الدّْ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الشرح 
 قولو: "أمر اهلل باالجتماع في الدين ونهى عن التفرؽ فيو. . إلخ"

 -رحمو اهلل تعالى-األصل الثاني من األصوؿ التي ساقها الشيخ 
وىذا األصل العظيم قد دؿ  االجتماع في الدين والنهي عن التفرؽ فيو،

عليو كتاب اهلل تعالى، وسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم، وعمل 
  عنهم والسلف الصالح رحمهم اهلل تعالى:الصحابة رضي اهلل

 
:{ يا أيها الذين آمنوا -عز وجل-: فقد قاؿ اهلل أما كتاب اهلل تعالى

اتقوا اهلل حق تقاتو وال تموتن إال وأنتم مسلموف واعتصموا بحبل اهلل 
جميعًا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كمنم أعداء فألف بين 

 تو إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النارقلوبكم فأصبحتم بنعم
فأنقدكم منها كذلك يبين اهلل لكم آياتو لعلكم تهتدوف } }سورة آؿ 

 { .ٖٓٔ، ٕٓٔعمراف، اآليتاف: 



وقاؿ تعالى: }وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءىم 
[ . ٘ٓٔالبينات وأولئك لهم عذاب عظيم{ ]سورة آؿ عمراف، اآلية: 

تعالى: }وال تنازعوا فتفشلوا وتذىب ريحكم{ ]سورة األنفاؿ،  وقاؿ
[ وقاؿ تعالى: }إف الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست ٙٗاآلية: 

[ وقاؿ تعالى: }شرع لكم ٜ٘ٔمنهم في شيء{ ]سورة األنعاـ، اآلية: 
من الدين ما وصى بو نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا بو إبراىيم 

أف أقيموا الدين وال تتفرقوا فيو{ ]سورة الشورى، اآلية: وموسى وعيسى 
ٖٔ. ] 

ففي ىذه اآليات نهى اهلل تعالى عن التفرؽ وبين عواقبو الوخيمة على 
 الفرد والمجتمع واألمة بأسرىا.

: فقد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل وأما داللة السنة على ىذا األصل العظيم
مو وال يخذلو وال يحقره، عليو وسلم: "المسلم أخو المسلم ال يظل

 يحسب امرئ -ويشير إلى صدره-التقوى ىهنا، التقوى ىهنا
من الشر أف يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حراـ دمو 

( وفي رواية: "ال تحاسدوا، وال تباغضوا، وال تجسسوا ٔوعرضو ومالو )
 وال
 
 
 

_________ 

الرجل لصاحبو: إنو أخوه إذا خاف أخرجو البخاري / كتاب اإلكراه / باب يمين  (1)
 عميو القتل أو نحوه، ومسمم/ كتاب البر والصمة/ باب تحريم الظمم.



( ويقوؿ عليو الصالة ٔتحسسوا وال تناجشوا وكونوا عباد اهلل إخواناً" )
( وقاؿ عليو ٕوالسالـ: "المؤمن للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضاً" )

الصالة والسالـ ألبي أيوب رضي اهلل عنو: "أال أدلك على تجارة؟ " 
قاؿ: بلى يا رسوؿ اهلل. قاؿ: "تسعى في اإلصالح بين الناس إذا 

( وفي مقابلة أمر النبي صلى ٖتفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا" )
اهلل عليو وسلم المؤمنين بالتحاب والتآلف ومحبة الخير والتعاوف على 

التقوى وفعل األسباب التي تقوي ذلك وتنمية في مقابلة ذلك البر و 
نهى النبي صلى اهلل عليو وسلم عن كل ما يوجب تفرؽ المسلمين 
وتباعدىم وذلك لما في التفرؽ والبغضاء من المفاسد العظيمة فالتفرؽ 
ىو قرة عين شياطين الجن واإلنس، ألف شياطين اإلنس والجن ال 

 يودوف من.
ف يجتمعوا على شيء فهم يريدوف أف يتفرقوا ألنهم يعلموف أىل اإلسالـ أ

 أف التفرؽ تفتت للقوة التي تحصل بااللتزاـ واالتجاه إلى اهلل عز وجل.
فالنبي صلى اهلل عليو وسلم حث على التألف والتحاب بقولو وفعلو، ونهى 

 عن التفرؽ واإلختالؼ الذي يؤدي إلى تفريق الكلمة وذىاب الريح.
 
 
 
 

_________ 
( أخرجو البخاري / كتاب األدب / باب ما ينيى عن التحاسد والتدابر ومسمم / كتاب البر 1)

 والصمة/ باب تحريم التحاسد والتباغض.
( أخرجو البخاري /كتاب األدب/ باب تعاون المؤمنين بعضيم بعضًا، ومسمم /كتاب البر 2)

 .81ص  8/ في المجمع جـ ( الييثمي3) والصمة / باب تراحم المؤمنين وتعاطفيم.



 
فقد وقع بينهم رضي اهلل عنهم االختالؼ، ولكن  وأما عمل الصحابة:

لم يحصل بو التفرؽ وال العداوة وال البغضاء، فقد حصل الخالؼ 
بينهم في عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ورسوؿ اهلل بين أظهرىم 

وة األحزاب، فمن ذلك أف النبي صلى اهلل عليو وسلم لما فرغ من غز 
وجاءه جبريل يأمره أف يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد قاؿ النبي 
صلى اهلل عليو وسلم: "ال يصلين أحد منكم العصر إال في بني قريظة" 

 ( فنقوؿ سمعنا وأطعنا.ٔ)
ومنهم من قاؿ: نصلي في الوقت ألف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

لخروج ولم يرد تأخير الصالة فبلغ أراد بذلك المبادرة واإلسراع إلى ا
ذلك النبي صلى اهلل عليو وسلم فلم يعنف أحدًا منهم ولم يوبخو على 
ما فهم، وىم بأنفسهم رضي اهلل عنهم لم يتفرقوا من أجل أختالؼ 

 الرأي في فهم حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
يماء، ومسمم / كتاب أخرجو البخاري / كتاب الخوف/ باب ( 1) صالة الطالب والمطموب راكبًا وا 

 الجياد والسير / باب المبادرة والسير بالغزو. . . .



 
فإف من أصوؿ السنة والجماعة في المسائل  أما عمل السلف الصالح:

، ما كاف الخالؼ فيو صادرًا عن اجتهاد وكاف مما يسوغ فالخالفية أ
بالخالؼ وال يحمل بعضهم على فيو االجتهاد فإف بعضهم يعذر بعضًا 

وال بغضاء بل يعتقدوف أنهم إخوة حتى وإف  بعض حقدًا، وال عداوة،
حصل بينهم ىذا الخالؼ، حتى إف الواحد منهم ليصلي خلف من يرى 
أنو ليس على وضوء ويرى اإلماـ أنو على وضوء، مثل أف يصلي خلف 

والمأمـو  شخص أكل لحم إبل وىذا اإلماـ يرى أنو ال ينقض الوضوء،
يرى أنو ينقض الوضوء فيرى أف الصالة خلف ذلك اإلماـ صحيحة 
وإف كاف ىو لو صالىا بنفسو لرأى أف صالتو غير صحيحة، كل ىذا 
ألنهم يروف أف الخالؼ الناشئ عن إجتهاد فيما يسوغ فيو االجتهاد 
ليس في الحقيقة بخالؼ، ألف كل واحد من المختلفين قد تبع ما 

الؼ، ألف كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب يجب الحقيقة بخ
 عليو إتباعو من الدليل الذي ال يجوز لو العدوؿ عنو، فهم

 
يروف أف أخاىم إذا خالفهم في عمل ما إتباعًا للدليل ىو في الحقيقة 
قد وافقهم، ألنهم يدعوف إلى إتباع الدليل أينما كاف، فإذا خالفهم 

قة قد وافقهم، ألنو تمشى على ما موافقة لدليل عنده فهو في الحقي
يدعوف إليو ويهدوف إليو من تحكيم كتاب اهلل تعالى وسنة رسولو صلى 

 اهلل عليو وسلم.



أما ماال يسوغ فيو الخالؼ فهو ما كاف مخالفًا لما كاف عليو الصحابة 
والتابعوف، كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس، ولم 

 أي لم ينتشر-عد القروف المفضلةإال ب يحصل فيها الخالؼ
وإف كاف بعض الخالؼ فيها موجودًا -الخالؼ إال بعد القروف المفضلة

في عهد الصحابة ولكن ليعلم إننا إذا قلنا قرف الصحابة ليس المعنى 
أنو ال بد أف يموت كل الصحابة، بل القرف ما وجد فيو معظم أىلو قاؿ 

القرف يحكم بانقضائو إذا  "إف -رحمو اهلل -شيخ اإلسالـ بن تيمية 
 أنقرض أكثر أىلو".

فالقروف المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها ىذا الخالؼ الذي أنتشر 
بعدىم في العقائد، فمن خالف ما كاف عليو الصحابة والتابعوف فإنو 

 عليو وال يقبل خالفو.
أما المسائل التي وجد فيها الخالؼ في عهد الصحابة وكاف فيها مساغ 

فال بد من أف يكوف الخالؼ فيها باقيًا قاؿ النبي صلى اهلل  لإلجتهاد
"إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أجراف، وإف أجتهد  عليو وسلم:

 ( فهذا ىو الضابط.ٔفأخطأ فلو أجر" )
فالواجب على المسلمين جميعًا أف يكوف أمة واحدة وأف ال يحصل 

سنة األلسن تفرؽ وتحز ب بحيث يتناحروف فيما بينهم بأ مبينه
 ويتعادوف ويتباغضوف من أجل أختالؼ يسوغ فيو االجتهاد فإنهم

_________ 
( أخرجو البخاري /كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة/ باب أجر الحاكم إذا أجتيد فأصاب أو 1)

 أخطأ، ومسمم/ كتاب األفضية/ باب بيان أجر الحاكم إذا أجتيد فأصاب أو اخطأ.



فيما يختلفوف فيو فيما تقتضيو النصوص حسب أفهامهم  وإف أختلفوا
فإف ىذا أمر فيو سعة وهلل الحمد، والمهم إئتالؼ القلوب وإتحاد 
الكلمة وال ريب أف أعداء المسلمين يحبونو من المسلمين أف يتفرقوا 
سواء كانوا أعداء يصرحوف بالعداوة، أو أعداء يتظاىروف بالوالية 

 ليسوا كذلك. للمسلمين أو لإلسالـ وىم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قمت: تكممت في جمل من ميمات االعتقاد عمى أىمية لزوم جماعة المسممين

 يجب لزـو جماعة المسلمين  -ٔ٘

 عليكم بالجماعة، فإف يد اهلل على الجماعة ومن شذَّ شذَّ في النارو 

قُػْلُت: فَِإْف َلْم َيُكْن َلُهْم « تَػْلَزـُ َجَماَعَة الُمْسِلِميَن َوِإَماَمُهمْ : »النبي صلى اهلل عليو وسلم قَاؿَ و 
ـٌ؟ قَاَؿ:  َأْف تَػَعضَّ بَِأْصِل َشَجَرٍة، َحتَّى يُْدرَِكَك  فَاْعَتِزْؿ تِْلَك الِفَرَؽ ُكلََّها، َوَلوْ »َجَماَعٌة َواَل ِإَما
 أخرجو البخاري ومسلم «الَمْوُت َوأَْنَت َعَلى َذِلكَ 

 
 

 



الِثُ  لُ الثَّ َصأ  اَْلأ
َنا َوَلْو َكاَف َعْبًدا َحَبِشيِّا ،  َأفَّ ِمْن َتَماـِ االْجِتَماِع السَّْمَع َوالطَّاَعَة ِلَمْن تَأَمََّر َعَليػْ

الَنِبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوآِلِو َوَسلََّم َىَذا بَػَيانًا َشائًِعا َذائًِعا ِبُكلّْ َوْجٍو ِمْن   فَػبَػيَّنَ 
ِعْي أَنْػَواِع اْلبَػَياِف َشرْ  ًعا َوَقَدرًا ، ثُمَّ َصاَر َىَذا اأْلَْصُل اَل يُػْعَرُؼ ِعْنَد َأْكَثِر َمْن َيدَّ

 اْلِعْلَم َفَكْيَف اْلَعَمُل بِْو؟!
 الشرح

 قولو: "إف من تماـ االجتماع السمع والطاعة. . إلخ".
أف من تماـ االجتماع السمع والطاعة -ذكر المؤلف رحمو اهلل تعالى 

أمتثاؿ ما أمروا بو وترؾ ما نهو عنو ولو كاف من تأمر علينا لوالة األمر ب
 عبدًا حبشياً.

 قولو: "فبين اهلل ىذا بياناً شائعاً كافياً. . . إلخ".
أما بيانو شرعاً: ففي كتاب اهلل تعالى وسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم: 

فمن وسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم:  فمن بيانو في كتاب اهلل تعالى
قولو تعالى: }يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل  بيانو في كتاب اهلل تعالى

[ . ٜ٘وأطيعوا الرسوؿ وأولي األمر منكم{ ]سورة النساء، اآلية: 
 اآلية، وقولو:{ أطيعوا اهلل ورسولو وال تنازعوا

فتفشلوا وتذىب ريحكم واصبروا إف اهلل مع الصابرين } }سورة 
و:{ واعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقوا { وقولٙٗاألنفاؿ، اآلية: 

 { .ٖٓٔ}سورة آؿ عمراف، اآلية:  -}
ما ثبت في  ومن بيانو في سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:

الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو قاؿ: "بايعنا 



رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم على السمع والطاعة في منشطنا 
وعسرنا ويسرنا، وأثره علينا، وأف ال تنازع األمر أىلو، قاؿ إال ومكرىنا، 

( . وقاؿ عليو الصالة ٔأف تروا كفرًا بواحًا عندكم من اهلل فيو برىاف" )
والسالـ: "من رأى من أميره شيئًا فليصبر فإنو من فارؽ الجماعة شبراً 

 ( وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: "من خلع يداً ٕفمات فميتتو جاىلية" )
( وقاؿ: "أسمعوا وأطيعوا ٖمن الطاعة لقي اهلل يـو القيامة ال حجة لو" )

 ( وقاؿ عليو الصالة والسالـ: "علىٗوإف أمر عليكم عبد حبشي" )
المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أف يؤمر بمعصية فإذا 

( متفق عليو. وقاؿ عبد اهلل بن ٘أمر بمعصية فال سمع وال طاعة" )
اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِفي َسَفٍر،  النبيُكنَّا َمَع  عمر رضي اهلل عنهما: 

ُح ِخَباَءُه، َوِمنَّا َمْن يَػْنَتِضُل، َوِمنَّا َمْن ُىَو ِفي فَػنَػَزْلَنا َمْنزاًِل َفِمنَّا َمْن ُيْصلِ 
 َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: الصَّاَلَة َجاِمَعًة، َجَشرِِه، ِإْذ نَاَدى ُمَناِدي

 
 
 

_________ 
( أخرجو البخاري / كتاب الفتن / باب قول النبي عميو الصالة والسالم: "سترون بعدي 1)

 امورًا تنكرونيا"، ومسمم / كتاب اإلمارة / باب وجوب طاعة األمراء في غير المعصية.
( البخاري / كتاب الفتن / باب قول النبي عميو الصالة والسالم: "سترون بعدي اموراً 2)

 تنكرونيا"، ومسمم / كتاب اإلمارة / باب وجوب مالزمة جماعة المسممين عند ظيور الفتن.
 كتاب اإلمارة / باب وجوب مالزمة جماعة المسممين عند ظيور الفتن. ( رواه مسمم /3)
 ( أخرجو البخاري / كتاب األحكام / باب السمع والطاعة لإلمام مالم تكن معصية.4)
( أخرجو البخاري / كتاب األحكام / باب السمع والطاعة لإلمام مالم تكن معصية، ومسمم / 5)

 راء في غير معصية.كتاب اإلمارة / باب وجوب طاعة األم



" ِإنَُّو َلْم َيُكْن نَِبيّّ  فَاْجَتَمْعَنا ِإَلى َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، فَػَقاَؿ:
قَػْبِلي ِإالَّ َكاَف َحقِّا َعَلْيِو َأْف َيُدؿَّ أُمََّتُو َعَلى َخْيِر َما يَػْعَلُمُو َلُهْم، َويُػْنِذَرُىْم 
َشرَّ َما يَػْعَلُمُو َلُهْم، َوِإفَّ أُمََّتُكْم َىِذِه ُجِعَل َعاِفَيتُػَها ِفي َأوَِّلَها، َوَسُيِصيُب 
َنٌة فَػيُػَرقُّْق بَػْعُضَها بَػْعًضا،  آِخَرَىا َباَلٌء، َوأُُموٌر تُػْنِكُرونَػَها، َوَتِجيُء ِفتػْ

َنُة فَػيَػُقوُؿ اْلُمْؤِمُن: َىِذِه ُمْهلِ  َكِتي، ثُمَّ تَػْنَكِشُف َوَتِجيُء َوَتِجيُء اْلِفتػْ
َنُة، فَػيَػُقوُؿ اْلُمْؤِمُن: َىِذِه َىِذِه، َفَمْن َأَحبَّ َأْف يُػَزْحَزَح َعِن النَّاِر،  اْلِفتػْ
َويُْدَخَل اْلَجنََّة، فَػْلَتْأتِِو َمِنيَُّتُو َوُىَو يُػْؤِمُن بِاهلِل َواْليَػْوـِ اآْلِخِر، َوْلَيْأِت ِإَلى 

، َصْفَقَة َيِدهِ ي ُيِحبُّ َأْف يُػْؤَتى ِإَلْيِو، َوَمْن بَاَيَع ِإَماًما فََأْعطَاُه النَّاِس الَّذِ 
َوَثَمَرَة قَػْلِبِو، فَػْلُيِطْعُو ِإِف اْسَتطَاَع، فَِإْف َجاَء آَخُر يُػَناِزُعُو َفاْضرِبُوا ُعُنَق 

 ( رواه مسلم.ٔ) اآْلَخِر " 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( مسمم /كتاب اإلمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخمفاء األول فاألول.1)

_________ 

 



لما أحدثت األمة اإلسالمية ما أحدثت وفرقوا دينهم، وتمردوا على 
أثمتهم، وخرجوا عليهم وكانوا شيعًا نزعت المهابة من قلوب أعدائهم، 

األمم وصاروا غثاء كغثاء وتنازعوا ففشلوا وذىب ريحهم، وتداعت عليو 
 السيل.

وصار ىذا األصل ال يعرؼ عند أكثر من يدعي العلم والغيرة على دين 
اهلل وترؾ العمل بو ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسو أميرًا أو بمنزلة 

أف نقـو بما -رعاة ورعية-األمير المنابذ لألمير. فالواجب علينا جميعًا 
والتعاوف على البر والتقوى، واالجتماع أوجب اهلل علينا من التحاب 

 على المصالح
لنكوف من الفائزين، وعلينا أف نجتمع على الحق ونتعاوف عليو، وأف 
نخلص في جميع أعمالنا، وأف نسعى لهدؼ واحد ىو إصالح ىذه 
األمة إصالحًا دينيًا ودنيويًا بقدر ما يمكن، ولن يمكن ذلك حتى تتفق  

يننا والمعارضات التي ال تحقق ىدفاً، بل ربما كلمتنا ونترؾ المنازعات ب
 تفوت مقصودًا وتعدـ موجودًا.

إف الكلمة إذا تفرقت، والرعية إذا تمردت، دخلت األىواء والضغائن 
وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمتو وإف تبين أف الحق والعدؿ في 
خالفها وخرجنا عن توجيهات اهلل تعالى حيث يقوؿ:{ يا أيها الذين 

 وا اتقوا اهلل حق تقائو وال تموتن إال وأنتم مسلموف واعتصموا بحبلآمن
اهلل جميعًا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 

حفرة من النار فأنقذكم  قلوبكم فأصبحتم بنعمتو إخوانًا وكنتم على شفا



مراف، منها كذلك يبين اهلل لكم آياتو لعلكم تهتدوف }. }سورة آؿ ع
 { .ٖٓٔاآلية: 

فإذا عرفت كل واحد ما لو وما عليو وقاـ بو على وفق الحكمة فإف 
 األمور العامة الخاصة تسير على أحسن نظاـ وأكملو.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 تعليق الشيخ / أبو مصعب سيد بن خيثمة
واعلم أيها المسترشد أف أحاديث طاعة األئمة  والصبر على جورىم وعدـ الخروج عليهم 

)والة األمور( متواترة وأنو قد اتفق السلف على طاعة األئمة في غير معصية اهلل ولم يظهروا 
 الكفر البواح

  قاؿ الكتاني في ]نظم المتناثر ٔ/ٕٗٓ[: األمر بالطاعة لألئمة والنهي عن الخروج عليهم 

 والهجرة والشهادة الغزو في جاء مما العبرة سماه لو تأليف في القنوجي الطيب أبو ذكر -
أنها متواترة ونصو وطاعة األئمة واجبة إال في معصية اهلل باتفاؽ السلف الصالح لنصوص 

الكتاب العزيز واألحاديث المتواترة في وجوب طاعة األئمة وىي كثيرة جدا وال يجوز 
الخروج عن طاعتهم بعد ما حصل االتفاؽ عليهم ما أقاموا الصالة ولم يظهروا كفرا بواحا 

 أىػ.

وأخرج ايضاً أخرج الالكائي في شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة )الرقم( بسنده إلى 
 عن زرعة باأو  بيأ سألت   قاؿ حاتم بيأ بن الرحمن عبد محمد يأببسنده إلى 

 وما األمصار جميع في العلماء عليو أدركا وما الدين صوؿأ في السنة أىل مذاىب
 ويمنا وشاما وعراقا حجازا األمصار جميع في العلماء أدركنا فقاال ذلك من يعتقداف

 مذىبهم من فكاف



 ائمة مع والحج الجهاد فرض ونقيمإلى أف قاؿ  وينقص يزيد وعمل قوؿ اإليماف 
 وزماف دىر كل في المسلمين

 وجل عز اهلل واله لمن ونطيع ونسمع الفتنة في القتاؿ وال االئمة على الخروج نرى وال 
 والفرقة والخالؼ الشذوذ ونجتنب والجماعة السنة نتتبع طاعة من يدا ننزع وال أمرنا

 ....إلخ
وحكى اإلمام الخالل اإلجماع رن التابعين وأئمة المدلمين والدلف وفقهاء 

 األمصار

دمشق[  -دار قتيبة - ٕٚ،  ٔٚوفي كتاب العقيدة لإلماـ أحمد برواية الخالؿ ]     
 األمصار وفقهاء السلف وأئمة المسلمين وأئمة التابعين من رجال تسعوف أجمعقاؿ :
 اهلل بقضاء الرضى أولها وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليها توفي التي السنة أف على
 .... وفاجر بر خليفة كل مع والجهادإلخ إلى أف قاؿ: .....ألمره والتسليم تعالى

 األمراء على نخرج وال جور أو عدؿ من منو كاف ما على السلطاف لواء تحت والصبر
 مختصرا أىػ جاروا وإف بالسيف

 وحكى  اإلجماع أبو الحدن األذعري

 -العلـو والحكم – ٜٕٚ، ٜٕٙوقاؿ أبو الحسن األشعري في ]رسالة إلى أىل الثغر 
 شيئا ولي من كل أف وعلى المسلمين ألئمة والطاعة السمع على وأجمعوا دمشق [:

 عليهم الخروج يلـز ال وفاجر بر من طاعتو وامتدت غلبة أو رضى عن أمورىم من
 إليهم وتدفع البيت معهم ويحج العدو معهم يغزوا أف وعلى عدؿ أو جار بالسيف

 أىػ. واألعياد الجمع خلفهم ويصلي طلبوىا إذا الصدقات

    



 وحكاه أبو الطيب القنوجي رن الدلف 

 لألئمة بالطاعة األمر [:ٕٗٓ/ٔفي ]نظم المتناثر   الشيخ محمد جعفر الكتانيوقاؿ 
  عليهم الخروج عن والنهي

 والشهادة الغزو في جاء مما العبرة سماه لو تأليف في القنوجي الطيب أبو ذكر -
 السلف باتفاؽ اهلل معصية في إال واجبة األئمة وطاعة: ونصو متواترة أنها والهجرة
 وىي األئمة طاعة وجوب في المتواترة واألحاديث العزيز الكتاب لنصوص الصالح
 الصالة أقاموا ما عليهم االتفاؽ حصل ما بعد طاعتهم عن الخروج يجوز وال جدا كثيرة
 ػ.اى بواحا كفرا يظهروا ولم

 عليو الخروج أيضا للمسلمين يعني لهم يجوز وال: نصو ما آخر موضع في أيضا وقاؿ
 ذلك على دلت قد المتواترة األحاديث فإف السيف إلى ومحاكمتو السلطاف على أي

 انشرح المطهرة السنة بو جاءت ما على االطالع لو ومن النهار شمس من أوضح داللة
 من لها يشهد ما مع الطاعة في الواردة األحاديث شمل يجمع بو فإف لهذا صدره
 ػ.اى القرآنية اآليات

وحكى  اإلمام الطيبي إجماع المدلمين رلى تحريم الخروج وقتال األئمة 
 وإن كانوا فدقة

ـٌ بإجمػاع المسػلمين، وإف  قاؿ اإلماـ  الطيِبي  قاؿ: وأمَّا الخروُج علػيهم وتنػازعهم فُمحػرَّ
ظػػاِلمين، وأجمػػع أىػػُل الُسػػنَّة علػػى أفَّ السػػلطاَف ال ينَعػػِزُؿ بالفسػػِق  لتهػػيج  كػػانوا فَسػػَقةً 

الفتن في عزِلو، وإراقة الدّْماء، وتفرُّؽ ذات البَػْين، فتكوف المفسػدُة فػي عزلِػو أكثػر منهػا 
 (. ٕٛٔػ  ٔٛٔ/ٚ)الكاشف عن حقائق السنن) في بقائو ((



الخروج وقتال األئمة وإن  وحكى اإلمام النووي إجماع المدلمين رلى تحريم
 كانوا فدقة

 بإجماع فحراـ وقتالهم عليهم الخروج وأما(: ٜٕٕ/ٕٔقاؿ النووي في شرح مسلم )
 أىػ. ذكرتو ما بمعنى األحاديث تظاىرت وقد ظالمين فسقة كانوا وإف المسلمين

 فصل في كونه أصل من أصول االرتقاد  

 والعػدؿ العلػم مػن كػاف  ( :ٜٚٔ/ ٕٛوقاؿ شيخ اإلسالـ في مجموع الفتػاوى )
 والجماعػػة السػػنة أىػل صػػوؿأ مػػن ىػو كمػػا وجػػورىم الئمػةا ظلػػم علػػى الصػبر بػػو المػأمور

 أىػ. عنو المشهورة األحاديث فى سلم و عليو اهلل صلى النبى بو أمر وكما

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الشرح:

 قاؿ الشيخ العثيمين
فإنو ال يخفي حاؿ األمة اإلسالمية حين كانت متمسكة  بيانو قدراً:وأما 

 بدينها، مجتمعة عليو، معظمة لوالة
أمورىا، منقادة لهم بالمعروؼ، كانت لها السيادة والظهور في األرض كما قاؿ 
تعالى: }وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 

هم وليمكنن لهم دينهم الذي أرتضى لهم األرض كما أستخلف الذين قبل
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا يعبدونني ال يشركوف بي شيئًا{ ]سورة النور، 

[ ، وقاؿ تعالى:{ ولينصرف اهلل من ينصره إف اهلل لقوي عزيز الذين ٘٘اآلية: 
إف مكناىم في األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروؼ ونهوا عن 

 { .ٔٗ، ٓٗوهلل عاقبة األمور }. }سورة الحج، اآليتاف:  المنكر



ابِعُ   ْْلَْصُل الرَّ

ُهْم ، َوَقْد  بَػَياُف اْلِعْلِم َواْلُعَلَماِء ، َواْلِفْقِو َواْلُفَقَهاِء ، َوبَػَياُف َمْن َتَشبََّو ِبِهْم َولَْيَس ِمنػْ
بَػيََّن اهلُل تَػَعاَلى َىَذا اأْلَْصَل ِفْي َأوَِّؿ ُسْورَِة اْلبَػَقَرِة ِمْن قَػْوِلْو : ﴿يَا بَِني ِإْسَرائِيَل 

[ ، ِإَلى قَػْولِِو ٓٗالَِّتي أَنْػَعْمُت َعَلْيُكْم ...﴾]سورة البقرة، اآلية:  اذُْكُروْا نِْعَمِتيَ 
ـُ : ﴿يَا بَِني ِإْسَرائِيَل ...﴾]سورة البقرة، اآلية:  قَػْبَل ِذْكِر ِإبْػَراِىْيَم َعَلْيِو السَّاَل

اْلَكاَلـِ اْلَكِثْيِر  [ اآلية . َوَيزِْيُدُه ُوُضْوًحا َما َصرََّحْت بِِو السُّنَُّة ِفْي َىَذا ِمنَ ٚٗ
اْلبَػيِّْن اْلَواِضِح ِلْلَعامّْيّْ اْلَبِلْيِد ، ثُمَّ َصاَر َىَذا َأْغَرَب اأْلَْشَياِء ، َوَصاَر اْلِعْلُم َواْلِفْقُو 
ُىَو اْلِبدَُع َوالضَّاَلاَلِت ، َوِخَياُر َما ِعْنَدُىْم لَْبُس اْلَحقّْ بِاْلَباِطِل ، َوَصاَر اْلِعْلُم 

ُه بِِو ِإالَّ زِْنِدْيٌق َأْو َمْجنُػْوٌف ، ال ِذْي فَػَرَضُو اهلُل تَػَعاَلى َعَلى اْلَخْلِق َوَمَدَحُو اَل يَػتَػَفوَّ
 َوَصاَر َمْن أَْنَكَرُه َوَعاَداُه َوَصنََّف ِفْي التَّْحِذْيِر ِمْنُو َوالنػَّْهِي َعْنُو ُىَو اْلَفِقْيُو اْلَعاِلمُ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لشرحا

 قولو: "بياف العلم والعلماء، والفقو والفقهاء. . . إلخ"
علم ما أنزؿ اهلل على رسولو  ىنا العلم الشرعي وىو:)*(  المراد بالعلم

 من البينات والهدى" والعلم الذي فيو المدح والثناء ىو علم الشرع
 رسولو صلى اهلل عليو وسلم من الكتاب والحكمةعلم ما أنزلو اهلل على 

  ]األدلة على فضل العلم والعلماء[
قاؿ اهلل تعالى:{ قل ىل يستوي الذي يعلموف والذين ال يعلموف إنما 

النبي صلى اهلل  { وقاؿٜيتذكر أولوا األلباب }، }سورة الزمر، اآلية: 
 عليو وسلم: "من يرد اهلل بو خيرًا يفقهو في الدين"



( وقاؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم: "إف األنبياء لم يورثوا دينارًا وال ٔ) 
( ومن المعلـو ٕدرىمًا إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر" )

أف الذي ورثو األنبياء إنما ىو علم الشريعة، ومع ىذا فنحن ال ننكر اف 
نت على يكوف للعلـو األخرى فائدة، ولكنها فائدة ذات حدين: إف أعا

طاعة اهلل وعلى نصر دين اهلل وأنتفع بها عباد اهلل كانت خيرًا ومصلحة، 
وقد ذكر بعض أىل العلم أف تعلم الصناعات فرض كفاية وىذا محل 

 نظر ونزاع.
وعلى كل حاؿ فالعلم الذي الثناء فيو وعلى طالبيو ىو فقو كتاب اهلل 

 اف وسيلة إلىوسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم، وما عدا ذلك فإف ك
خير فهو خير، وإف كاف وسيلة إلى شر فهو شر، وإف لم يكن وسيلة 

 لهذا وىذا فهو ضياع وقت ولغو.
 
 
 
 

_________ 
( أخرجو البخاري / كتاب العمم / باب من يرد اهلل بو خيرًا، ومسمم/ كتاب الزكاة / باب 1)

 النيي عن المسألة.
( وابن ماجو 2681( والترمذي )3641، وأبو داود )196ص 5( أخرجو اإلمام أحمد جـ2)
{ ، والييثمي 129برقم } 275ص  1( والبغوي في " شرح السنة" جـ 338( والدرامي )223)

 "ولو شواىد يتقوى بيا". 161ص  1{ ن قال الحافظ في "الفتح" جـ81في "موارد الظمآن" }
 



 والعلم لو فضائل كثيرة:
، أما في اآلخرة فإف منها: أف اهلل يرفع أىل العلم في اآلخرة وفي الدنيا

اهلل يرفعهم درجات بحسب ما قاموا بو من الدعوة إلى اهلل والعمل بما 
عملوا، وفي الدنيا يرفعهم اهلل بين عباده بحسب ما قاموا بو قاؿ اهلل 

رجات{ ]سورة تعالى: }يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم د
 [ .ٔٔالمجادلة، اآلية: 

كما قاؿ النبي صلى اهلل عليو ومنها: أنو إرث النبي صلى اهلل عليو وسلم  
وسلم: "إف األنبياء لم يورثوا دينارًا وال درىمًا إنما ورثوا العلم فمن 

 (ٔأخذه أخذ بحظ وافر" )
نبي فقد ثبت في الحديث أف ال ومنها: أنو مما يبقى لإلنساف بعد مماتو

صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: "إذا مات العبد أنقطع عملو إال ثالث صدقة 
 (ٕجارية، أو علم ينتفع بو، أو ولد صالح يدعوا لو" )

ومنها: أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم لم يرغب أحدًا أف يغبط أحدًا 
 على شيء من النعم إال على نعمتين ىما:

 طلب العلم والعمل بو.-ٔ
فعن عبد اهلل بن مسعود  جعل مالو خدمة لإلسالـ، ي الذينِ الغَ -ٕ

رضي اهلل عنو قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: "ال حسد إال في 
 أثنتين رجل آتاه اهلل ماالً 

_________ 
 .122( تقدم أنظر ص 1)
 ( أخرجو مسمم/ كتاب الوصية/ باب ما يمحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتو.4)



 (ٔفي الحق، ورجل آتاه اهلل حكمة فهو يقضي بها ويعلمها" ) فسلطو على ىلكتو
، فتكوف ومنها: أف العلم نور يستضيء بو العبد فيعرؼ كيف يعبد ربو وكيف يعامل غيره

 مسيرتو في ذلك على علم وبصيرة.
وال يخفى على كثير من  ومنها: أف العالم نور يهتدي بو الناس في أمور دينهم ودنياىم،

رجل الذي من بني إسرائيل قتل تسعاً وتسعين نفساً فسأؿ رجاًل عابدًا ىل الناس قصة ال
لو من توبة. فكأف العابد أستعظم األمر فقاؿ: "ال" فقتلو السائل فأتم بو المئة، ثم 
ذىب إلى عالم فسألو فأخبره أف لو توبة وأنو ال شيء يحوؿ بينو وبين التوبة، ثم دلو 

 على بلد أىلو صالحوف ليخرج إليو
( فأنظر الفرؽ بين العالم ٕفخرج فأتاه الموت في أثناء الطريق، والقصة مشهورة )

 والجاىل.
_________ 

( رواه البخاري / كتاب العمم / باب االغتباط في العمم والحكمة، ومسمم / كتاب المسافرين 1)
 من كتاب الصالة / باب من يقوم بالقرآن ويعممو.

( نص القصة: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي اهلل عنو أن رسول اهلل 2)
صمى اهلل عميو وسمم قال: "كان فيمن قبمكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا فسأل عن أعمم أىل 
األرض؛ فدل عمى راىب فأتاه فقال إنو قتل تسعة وتسعين نفسًا فيل لو من توبة؟ فقال: ال 

و امئة، ثم سأل عن أعمم أىل األرض، فدل عمى رجل عالم فقال: إنو قتل مئة فقتمو فكمل ب
نفس فيل لو من توبة؟ فقال: نعم؛ ومن يحول بينك وبين التوبة؟! أنطمق إلى أرض كذا وكذا 
فإن بيا أناسًا يعبدون اهلل تعالى فأعبد اهلل معيم، وال ترجع إلى أرضك فإنيا ارض سوء، 

ريق أتاه الموت فأختصمت فيو مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب فأنطمق حتى إذا نصف الط
فقالت مالئكة الرحمة: جاء تائبًا مقباًل بقمبو إلى اهلل تعالى! وقالت مالئكة العذاب، إنو لم يعمل 

فقال قيسوا ما بين األرضين -أي حكمًا -خيرًا قط، فأتاىم ممك في صورة آدمي فجعموه بينيم
و لو، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى األرض التي أراد فقبضتو مالئكة فإلى أيتيما كان أدنى في

الرحمة" وفي رواية الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أىميا" وفي 
لى ىذه أن تقربي". وقال: "قيسوا  رواية في الصحيح: "فاوحى اهلل تعالى إلى ىذه أن تباعدي وا 

 شبر فغفر لو". وفي رواية: "فنأى بصدره نحوىا"ما بينيما، فوجدوه إلى ىذه أقرب ب
 



ىم الربانيوف الذين  إذا تبين ذلك فالبد من معرفة من ىم العلماء حقاً،
يربوف الناس على شريعة ربهم حتى يتميز ىؤالء الربانيوف عمن تشبو 
بهم وليس منهم، يتشبو بهم في المظهر والمنظر والمقاؿ والفعاؿ، 

 حة للخلق وإرادةلكنو ليس منهم في النصي
 

الحق، فخيار ما عنده أف يلبس الحق بالباطل ويصوغو بعبارات مزخرفة 
يحسبو الظمآف ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، بل ىو البدع 
والضالالت الذي يظنو بعض الناس ىو العلم والفقو وأف ما سواه ال 

 يتفوه بو إال زنديق أو مجنوف.
 

وكأنو يشير إلى أئمة أىل البدع  -اهللرحمو -ىذا معنى كالـ المؤلف 
المضلين الذين يلمزوف أىل السنة بما ىم بريئوف منو ليصدوا الناس عن 

كما قاؿ   األخذ منهم، وىذا إرث الذين طغوا من قبلهم وكذبوا الرسل
اهلل تعالى: }كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسوؿ اهلل إال قالوا 

[ . قاؿ اهلل تعالى:{ ٕ٘اآلية:  ساحر أو مجنوف{ ]سورة الذاريات،
 { .ٖ٘أتواصوا بو بل ىم قـو طاغوف }. }سورة الذاريات، اآلية: 

 
 
 
 
 



 
 اَْْلَْصُل اْلَخاِمسُ 

نَػُهْم َوبَػْيَن اْلُمَتَشبِّْهْيَن ِبِهْم ِمْن َأْعَداِء اهللِ   بَػَياُف اهلِل ُسْبَحانَُو أِلَْولَِياِء اهلِل َوتَػْفرِيْػُقُو بَػيػْ
َواْلُمَناِفِقْيَن َواْلُفجَّاِر، َوَيْكِفْي ِفْي َىَذا آيٌَة ِفْي آِؿ ُعْمَراَف َوِىَي قَػْولُُو: ﴿ُقْل ِإْف  

[ ٖٔالّلَو فَاتَِّبُعْوِنْي ُيْحِبْبُكُم الّلُو ...﴾]سورة آؿ عمراف، اآلية:  ُكْنُتْم ُتِحبُّوفَ 
اآلية ، َوآيٌَة ِفْي اْلَماِئَدِة َوِىَي قَػْولُُو: ﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َمْن يَػْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن 

[ ُٗ٘و ...﴾]سورة المائدة، اآلية: ِديِْنِو َفَسْوَؼ يَْأِتْي الّلُو بَِقْوـٍ ُيِحبػُُّهْم َوُيِحبػُّْونَ 
اآلية ، َوآيٌَة ِفْي يُػْوُنَس َوِىَي قَػْولُُو: ﴿َأاَل ِإفَّ َأْولَِياَء الّلِو اَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم 

[ ، ثُمَّ ٖٙ-َٕٙيْحَزنُػْوَف . الِذْيَن آَمنُػْوا وََكانُػْوا يَػتػَُّقْوَف﴾]سورة يونس ، اآليتاف: 
ْنَد َأْكَثِر َمْن َيدَِّعْي اْلِعْلَم َوأَنَُّو ِمْن ُىَداِة اْلَخْلِق َوُحفَّاِظ الشَّْرِع ، َصاَر اأْلَْمُر عِ 

ُهْم،  [ٙ]ِإَلى َأفَّ اأْلَْولَِياَء اَل بُدَّ ِفْيِهْم ِمْن تَػْرِؾ اتػَّْباِع الرُُّسلْ  َوَمْن تَِبَعُهْم فَػَلْيَس ِمنػْ
يَماِف  ُهْم! َواَلبُدَّ ِمْن تَػْرِؾ اإْلِ ]َواَلبُدَّ ِمْن تَػْرِؾ اْلِجَهاِد، َفَمْن َجاَىَد فَػَلْيَس ِمنػْ

ُهم! [ يَا رَبػََّنا َنْسأَُلَك اْلَعْفَو َوالتػَّْقَوى! َفَمْن تَػَقيََّد بِاإلْيَماِف َوالتػَّْقَوى، فَػَلْيَس ِمنػْ
   َواْلَعاِفَيَة ِإنََّك َسِمْيُع الدَُّعاءِ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الشرح

 قولو: "بياف اهلل سبحانو ألولياء اهلل. . . إلخ"
 أولياء اهلل تعالى ىم الذين أمنوا بو وأتقوه واستقاموا على دينو

وصفهم اهلل تعالى بقولو:{ أال إف أولياء اهلل ال خوؼ عليهم وال وىم من 
 ىم يحزنوف الذين آمنوا وكانوا يتقوف }فليس كل من يدعي الوالية

 كوف ولياً، وإال لكاف كل واحد يدعيها، ولكن يوزف ىذا المدعيي
للوالية بعملو، إف كاف عملو اإليماف والتقوى فإنو ولي، وإال فليس بولي 
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ه الوالية تزكية لنفسو وذلك ينافي تقوى اهلل عز وجل ألف اهلل وفي دعوا
تعالى يقوؿ: }فال تزكوا أنفسكم ىو أعلم بمن أتقى{ ]سورة النجم، 

 [ . ٕٖاآلية: 
فإذا أدعى أنو من أولياء اهلل فقد زكى نفسو وحينئذ يكوف واقعًا في 

اهلل ال يزكوف معصية اهلل وفيما نهاه اهلل عنو وىذا ينافي التقوى، فأولياء 
أنفسهم بمثل ىذه الشهادة، وإنما ىم يؤمنوف باهلل ويتقونو، ويقوموف 
بطاعتو سبحانو وتعالى على الوجو األكمل، وال يغروف الناس 

فهؤالء  ويخدعونهم بهذه الدعوى حتى يضلوىم عن سبيل اهلل تعالى.
ساف ما الذين يدعوف أنفسو أحيانًا اسيادًا، واحيانًا أولياء لو تأمل اإلن

ىم عليو لوجدىم أبعد ما يكونوف عن الوالية والسيادة فنصيحتي 
إلخواني المسلمين أف ال يغتروف بمدعي الوالية حتى يقيسوا حالو بما 

 جاء في النصوص في أوصاؼ األولياء
دعى محبة اهلل تعالى نظرنا في عملو فإف كاف متبعًا لرسوؿ اهلل ]من[ا

 ال فهو كاذب.صلى اهلل عليو وسلم فهو صادؽ وإ
اآلية الثانية: قولو تعالى في المائدة:{ يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم 
عن دينو فسوؼ يأتي اهلل بقـو يحبهم ويحبونو }، }سورة المائدة، 

 { . اآليتين فوصفهم بأوصاؼ ىي عالمة المحبة وثمراتها:ٗ٘اآلية: 
 

أنهم أذلة على المؤمنين فال يحاربونهم وال يقفوف  الوصف األوؿ:
 ضدىم وال ينابذونهم.



 أنهم أعزة على الكافرين أي أقوياء عليهم غالبوف لهم. الوصف الثاني:
أنهم يجاىدوف في سبيل اهلل أي يبذلوف الجهد في  الوصف الثالث:

 قتاؿ أعداء اهلل لتكوف كلمة اهلل ىي العليا.
 

 يخافوف في اهلل لومة الئم. أي إذا المهم أحد أنهم ال الوصف الرابع:
يمنعهم ذلك من  على ما قاموا بو من دين اهلل لم يخافوا لومتو، ولم

 القياـ بدين اهلل ع وجل.
قولو تعالى في يونس: }أال إف أولياء اهلل ال خوؼ عليهم  اآلية الثالثة:

[ . ٕٙة: وال ىم يحزنوف الذين آمنوا وكانوا يتقوف{ ]سورة يونس، اآلي
فبين اهلل تعالى أف أولياء اهلل تعالى ىم الذين اتصفوا بهذين الوصفين: 

 اإليماف والتقوى فاإليماف بالقلب، والتقوى
بين أف األمر  -رحمو اهلل-ثم إف الشيخ  وواليتو بما ساقو من اآليات:

صار على العكس عند أكثر من يدعى العلم وأنو من ىداة الخلق 
ي عنده من ال يتبع الرسل وال يجاىد في سبيل اهلل وحفاظ الشرع فالول

 وال يؤمن بو وال يتقيو.
ويحسن بنا أف ننقل ىنا ما كتبو شيخ اإلسالـ ابن تيمية رحمو اهلل تعالى 

( ونسوؽ ٔ) في رسالتو: "الفرقاف بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطاف"
 ما تيسر منها:

 
_________ 

 .156، ص 1 ( مجموع الفتاوى جـ1)



 
: "وقد بين سبحانو وتعالى في كتابو وسنة رسولو صلى -قاؿ رحمو اهلل

اهلل عليو وسلم أف هلل أولياء من الناس، وللشيطاف أولياء، ففرؽ بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطاف:{ أال إف أولياء اهلل ال خوؼ عليهم وال 

 ىم يحزنوف الذين آمنوا وكانوا
الحياة الدنيا وفي اآلخرة ال تبديل لكلمات اهلل  يتقوف لهم البشرى في

}. وذكر أولياء  ٗٙ-ٕٙذلك الفوز العظيم }" }سورة يونس، اآليات: 
الشيطاف فقاؿ تعالى:{ فإذا قرأت القرآف فاستعذ باهلل من الشيطاف 
فقاؿ تعالى:{ فإذا قرأت القرآف فاستعذ باهلل من الشيطاف الرجيم إنو 

ونو والذين ىم بو مشركوف{ ]سورة النحل، سلطانو على الذين يتول
فيجب أف يفرؽ بين ىؤالء وىؤالء كما فرؽ [ . ٓٓٔ-ٜٛاآليات: 

اهلل ورسولو بينهما، فأولياء اهلل ىم المؤمنوف المتقوف. . . . وىم الذين 
 آمنوا بو ووالوه، فأحبوا ما يحب، وابغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى،

إال  يحب أف يمنع فال يكوف وليًا هللوسخطوا بما يسخط، ومنعوا من 
 من آمن بو وبما جاء بو، واتبعو باطناً وظاىرًا،

ومن أدعى محبة اهلل واليتو وىو لم يتبعو أي الرسوؿ فليس من أولياء  
الشيطاف قاؿ تعالى: }قل  اهلل، بل من خالفو كاف من أعداء اهلل وأولياء

ورة آؿ عمراف، اآلية: إف كنتم تحبوف اهلل فاتبعوني يحببكم اهلل{ ]س
[ فالناس متفاضلوف في والية اهلل عز وجل بحسب تفاضلهم في ٖٔ



األيماف والتقوى، وكذلك يتفاضلوف في عداوة اهلل بحسب تفاضلهم 
 في الكفر والنفاؽ.

 . وأولياء اهلل على طبقتين: سابقوف مقربوف. 
 

يز ذكرىم اهلل في عدة مواضع من كتابو العز  وأصحاب يمين مقتصدوف
في أوؿ سورة الواقعة وآخرىا، وفي اإلنساف، والمطففين، وفي سورة 
فاطر. . . والجنة درجات متفاضلة تفاضاًل عظيماً، وأولياء اهلل 

 المؤمنوف المتقوف في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواىم.
فمن لم يتقرب إلى اهلل ال يفعل الحسنات وال يترؾ السيئات لم يكن 
من أولياء اهلل فال يجوز ألحد أف يعتقد أنو ولي هلل ال سيما أف تكوف 
محجتو على ذلك إما مكاشفة سمعها منو، أو نوع من تصرؼ. . . فال 
يجوز ألحد أف يستدؿ بمجرد ذلك على كوف الشخص وليًا هلل وإف لم 

 ما ينقض والية اهلل، فكيف إذا علم يعلم منو
مثل أف يعلم أنو ال يعتقد وجوب أتباع النبي   منو ما يناقض والية اهلل؟ 

صلى اهلل عليو وسلم باطنًا وظاىرًا، بل يعتقد أنو يتبع الشرع الظاىر 
أو يعتقد أف ألولياء اهلل طريقًا إلى اهلل غير طريق  دوف الحقيقة الباطنة،

لسالـ. . . فعلى ىذا فمن أظهر الوالية وىو ال يؤدي األنبياء عليهم ا
الفرائض وال يجتنب المحاـر بل قد بما يناقض ذلك لم يكن ألحد أف 
يقوؿ ىذا ولي اهلل. . . وليس ألولياء اهلل شيء يتميزوف بو من األمور 

 المباحات. . .



وليس من شرط ولي اهلل أف يكوف معصومًا ال يغلط وال يخطئ، بل 
يخفى عليو بعض علم الشريعة ويجوز أف يشتبو عليو بعض يجوز أف 

. ولهذا لما كاف ولي اهلل يجوز أف يغلط لم يجب على  أمور الدين. .
الناس اإليماف بجميع ما يقولو من ىو ولي اهلل يجوز أف يغلط لم يجب 
على الناس اإليماف بجميع ما يقولو من ىو ولي هلل لئال يكوف نبياً. . . 

عرض ذلك جميعو على ما جاء بو محمد صلى اهلل عليو بل يجب أف ي
وسلم فإف وافقو قبلو، وإف خالفو لم يقبلو، وإف لم يعلم أموافق ىو أـ 

 مخالف؟ توقف فيو، 
 طرفاف ووسط، والناس في ىذا الباب ثالثة أصناؼ

من إذا أعتقد في شخص أنو ولي هلل وافقو في كل ما يظن أنو  :فمنهم 
 ،قلبو عن ربو وسلم إليو جميع ما يفعلو حدث بو

من إذا رآه قاؿ أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجو عن  :ومنهم 
  والية اهلل بالكلية وإف كاف مجتهدًا مخطئًا.

إذا كاف  ىو أف ال يجعل معصومًا وال مأثوماً  وخيار األمور أوساطها:
 مجتهدًا مخطئاً، فال يتبع في كل ما يقولو، وال يحكم عليو بالكفر
والفسق مع اجتهاده، والواجب على الناس اتباع ما بعث اهلل بو رسولو. 

 وقد أتفق سلف األمة وأئمتها. . 
على أف كل واحد يؤخذ من قولو ويترؾ إال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

نبياء وغيرىم، فاألنبياء صلوات اهلل عليو وىذا من الفروؽ بين األ وسلم



وسالمو يجب لهم اإليماف بجميع ما يخبروف بو عن اهلل عز وجل 
 وتجب طاعتهم فيما يأمروف بو، بخالؼ

األولياء فإنهم ال تجب طاعتهم في كل ما يأمروف بو، وال اإليماف 
بجميع ما يخبروف بو بل يعرض أمرىم وخبرىم على الكتاب والسنة فما 

فق الكتاب والسنة وجب قبولو، وما خالف الكتاب والسنة كاف وا
مردودا ص، وإف كاف صاحبو من أولياء اهلل وكاف مجتهدًا معذورًا فيما 
قالو، لو أجر على أجتهاده، لكنو إذا خالف الكتاب والسنة كاف مخطئاً 
وكاف من الخطأ المغفور إذا كاف صاحبو قد أتقى اهلل ما أستطاع. . . . 

الذي ذكرتو من أف أولياء اهلل يجب عليهم األعتصاـ بالكتاب وىذا 
والسنة ىو مما أتفق عليو أولياء اهلل عز وجل ومن خالف في ىذا فليس 

بل إما أف يكوف كافرًا،  من أولياء اهلل سبحانو الذين أمر اهلل باتباعهم،
وإما أ، يكوف مفرطًا في الجهل. . . . وكثير من الناس يغلط في ىذا 

وضع فيظن في شخص أنو ولي اهلل، ويظن أ، ولي اهلل يقبل منو كل الم
ما يقولو، ويسلم إليو كل ما يقولو ويسلم إليو كل ما يفعلو وإف خالف 
الكتاب والسنة فيوافق ذلك لو، ويخالف ما بعث اهلل بو رسولو الذي 
فرض اهلل على جميع الخلق تصديقو فيما أخبر، وطاعتو فيما أمر، 

ؽ بين أوليائو وأعدائو، وبين أىل الجنة وأىل النار، وبين وجعلو الفار 
 السعداء

اتبعو كاف من أولياء اهلل المتقين وجنده والمفلحين  واألشقياء، فمن
وعباده الصالحين، ومن لم يتبعو كاف من أعداء اهلل الخاسرين المجرمين 



فتجره مخالفة الرسوؿ وموافقة ذلك الشخص أواًل إلى البدعة 
وآخرًا إلى الكفر والنفاؽ. . . وتجد كثيراً من ىؤالء عمدتهم  والضالؿ،

في أعتقاده كونو وليًا هلل أنو قد صدر عنو مكاشفة في بعض األمور، أو 
بعض التصرفات الخارقة للعادة. . . وليس في شيء من ىذه األمور ما 

الرجل لو  فبل قد أتفق أولياء اهلل على أيدؿ على أف صاحبها ولي هلل 
طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر بو حتى ينظر متابعتو لرسوؿ 

. وكرامات أولياء اهلل  اهلل صلى اهلل عليو وسلم وموافقتو ألمره ونهيو. .
تعالى أعظم من ىذه األمور، وىذه األمور الخارقة للعادة وإف كاف 

ؽ تكوف لكثير من صاحبها وليًا هلل فقد يكوف عدوًا هلل فإف ىذه الخوار 
الكفار والمشركين وأىل الكتاب والمنافقين، وتكوف ألىل البدع، 

كل من كاف لو شيء من   فوتكوف من الشياطين فال يجوز أف يظن أ
بل يعتبر أولياء اهلل بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم ىذه األمور أنو ولي هلل، 

رآف وبحقائق التي دؿ عليها الكتاب والسنة ويعرفوف بنور اإليماف والق
. . وقد أتفق سلف األمة اإليماف الباطنة وشرائع اإلسالـ الظاىرة. 

 وأثمتها وسائر أولياء اهلل تعالى على أف األنبياء أفضل من
األولياء الذين ليسوا بأنبياء وقد رتب اهلل عباده السعداء المنعم عليهم 

فأولئك مع "أربع مراتب" فقاؿ اهلل تعالى:{ ومن يطع اهلل والرسوؿ 
والشهداء والصالحين  الذين أنعم اهلل عليهم من النبيين والصديقين

{ . . . ولهم ٜٙوحسن أولئك رفيقًا } }سورة النساء، اآلية: 
الكرامات التي يكـر اهلل بها أولياءه المتقين وخيار أولياء اهلل كراماتهم 



ى لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين كما كانت معجزات نبيهم صل
اهلل عليو وسلم كذلك، وكرامات أولياء اهلل إنما حصلت ببركة اتباع 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فهي في الحقيقة تدخل في معجزات 

ومما ينبغي أف يعرؼ أف الكرامات الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم. . . . 
ليها لضعف اإليماف أو إقد تكوف بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج 

ويكوف من ىو أكمل  ه منها ما يقوى إيمانو ويسد حاجتو،المحتاج أتا
والية اهلل منو مستغنيًا عن ذلك فال يأتيو مثل ذلك لعلو درجتو وغناه 
عنها ال لنقص واليتو، ولهذا كانت ىذه األمور في التابعين أكثر منها 
في الصحابة. بخالؼ من يجري على يديو الخوارؽ لهدي الخلق 

 درجة. . . ولحاجتهم فهؤالء أعظم
 والناس في خوارؽ العادات على ثالثة أقساـ: 

، وربما صدؽ بو مجماًل، وكذب قسم يكذب بوجود ذلك لغير األنبياء
 ليس من األولياء. ما يذكره لو عن كثير من الناس لكونو عنده

من يظن أف كل من كاف لو نوع من خرؽ العادة كاف وليًا هلل.  ومنهم
وكال األمرين خطأ. . . ولهذا تجد أف ىؤالء يذكروف أف للمشركين 
وأىل الكتاب نصراء يعينونهم على قتاؿ المسلمين وأنهم من أولياء 

والصواب القوؿ  اهلل، وأولئك يكذبوف أف يكوف معهم من لو خرؽ
ينصرىم من جنسهم ال من أولياء اهلل عز  الثالث وىو أف معهم من

 وجل.



وفيما نقل كفاية إف شاء اهلل تعالى ومن أراد المزيد فليرجع إلى األصل 
 واهلل الموفق.

  
 اَْْلَْصُل السَّاِدس                              

َهةِ  الِتْي َوَضَعَها الشَّْيطَاُف ِفْي تَػْرِؾ اْلُقْرآِف َوالسُّنَِّة َواتػَّْباِع اآْلرَاِء  [ٚ]َردُّ الشُّبػْ
َهةِ َواأْلَْىَواِء اْلُمتَػَفرَّْقِة اْلُمْخَتِلَفِة  الِتْي َوَضَعَها الشَّْيطَاُف  [ٛ]، َوِىَي] َأْي الشُّبػْ

ُمْطَلُق، َواْلُمْجَتِهُد ُىَو ِىَي[ َأفَّ اْلُقْرآَف َوالسُّنََّة اَل يَػْعرِفُػُهَما ِإالَّ اْلُمْجَتِهُد الْ 
اْلَمْوُصْوُؼ ِبَكَذا وََكَذا َأْوَصافًا َلَعلََّها اَل تُػْوَجُد تَامًَّة ِفْي أَِبْي َبْكٍر َوُعَمَر ، فَِإْف َلْم 
ُهَما فَػْرًضا َحْتًما اَل َشكَّ َواَل ِإْشَكاَؿ ِفْيِو ،  ْنَساُف َكَذِلَك فَػْليُػْعِرْض َعنػْ َيُكْن اإْلِ

ُهَما فَػُهَو ِإمَّا زِْنِدْيٌق ، َوِإمَّا َمْجنُػْوٌف أِلَْجِل ُصُعْوبَِتِهَما َوَمنْ  .  [ٜ]طََلَب اْلُهَدى ِمنػْ
ِفي رَدّْ  ْم بَػيََّن اهلُل ُسْبَحانَُو َشْرًعا َوَقَدرًا، َخْلًقا َوَأْمًرا: كَ  َفُسْبَحاَف اهلِل َوِبَحْمِدهِ 

َهِة اْلَمْلُعْونَِة ِمْن ُوُجْوٍه َشتَّى بَػَلَغْت ِإَلى ]َحدّْ[ الضَُّرْورِيَّاِت   [ٓٔ]َىِذِه الشُّبػْ
اْلَعامَِّة ، ﴿َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُمْوَف﴾ ﴿لََقْد َحقَّ اْلَقْوُؿ َعَلى َأْكَثرِِىْم فَػُهْم 

َمُحْوَف * اَل يُػْؤِمنُػْوَف * ِإنَّا َجَعْلَنا ِفْي َأْعَناِقِهْم َأْغاَلاًل َفِهَي ِإَلى اأَلْذقَاِف فَػُهْم مُّقْ 
َناُىْم فَػُهْم اَل يُػْبِصُرْوَف *  َوَجَعْلَنا ِمْن بَػْيِن أَْيِدْيِهْم َسدِّا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدِّا فََأْغَشيػْ
ـْ َلْم تُػْنِذْرُىْم اَل يُػْؤِمنُػْوَف * ِإنََّما تُػْنِذُر َمِن اتػََّبَع الذّْْكَر  َوَسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرتَػُهْم َأ

-ٚرَّْحَمَن بِاْلغَْيِب فَػَبشّْْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكرِْيٍم﴾ ]سورة يس ، اآليات: َوَخِشَي ال
ٔٔ. ] 

َوآِلِو  َوَعَلى ُمَحمَّدٍ  َسيِّْدنَا آِخُرُه ، َواْلَحْمُد ِللِو َربّْ اْلَعاَلِمْيَن ، َوَصلَّى اهلُل َعَلى
ًرا ِإَلى يَػْوـِ  ْيِن . َوَصْحِبِو َوَسلََّم َتْسِلْيًما َكِثيػْ  الدّْ

ْت بَِحْمِد للاِ   تَمَّ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لشرحا
 

قولو: "رد الشبهة التي وضعها الشيطاف في ترؾ القرآف والسنة واتباع 
 اآلراء واألىواء المتفرقة المختلفة. . . .إلخ"

 
 بذؿ الجهد إلدراؾ أمر شاؽ. االجتهاد لغة:

 
 بذؿ الجهد إلدراؾ حكم شرعي. واصطالحاً:

 
 -واالجتهاد لو شروط منها: 

 
أف يعلم من األدلة الشرعية ما يحتاج إليو في اجتهاده كآيات  -ٔ

 األحكاـ وأحاديثها.
 
أف يعرؼ ما يتعلق بصحة الحديث وضعفو كمعرفة اإلسناد ورجالو  -ٕ

 وغير ذلك.
 



أف يعرؼ الناسخ والمنسوخ ومواقع اإلجماع حتى ال يحكم  -ٖ
 بمنسوخ أو مخالف لالجماع.

 
أف يعرؼ من األدلة ما يختلف بو الحكم من تخصيص أو تقييد أو  -ٗ

 نحوه حتى ال يحكم بما يخالف ذلك
 
أف يعرؼ من اللغة وأصوؿ الفقو ما يتعلق بدالالت األلفاظ كالعاـ  -٘

د، والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما والخاص، والمطلق والمقي
 تقتضيو تلك الدالالت.

 
 أف يكوف عنده قدرة يتمكن بها من استنباط األحكاـ من أدلتها. -ٙ

واالجتهاد يتجزأ فيكوف في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة 
إصابة الحق   من مسائلة، والمهم أف المجتهد يلزمو أف يبذؿ جهده في

ألف في إصابة الحق إظهارًا لو وعماًل بو، وإف أخطأ فلو أجر واحد 
والخطأ مغفور لو لقولو صلى اهلل عليو وسلم: "إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فلو أجراف، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلو أجر" 

( وإف لم يظهر لو الحكم وجب عليو التوقف وجاز التقليد حينئذ ٔ)
رة لقولو تعالى: }فاسألوا أىل الذكر إف كنتم ال تعلموف{ ]سورة للضرو 

ولهذا قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رحمو اهلل: [ . ٖٗالنحل، اآلية: 
"إف التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا إستطاع أف يستخرج الدليل بنفسو 



 فال يحل لو التقليد" وقاؿ ابن القيم رحمو اهلل في النونية: العلم معرفة
 الهدى بدليل ... ما ذاؾ والتقليد يستوياف

 والتقليد يكوف في موضعين:
أف يكوف المقلد عاميًا ال يستطيع معرفة الحكم بنفسو ففرضو  األوؿ:

ويقلد   {كنتم ال تعلموف فاسألوا أىل الذكر إف }التقليد لقولو تعالى:
 أفضل من يجده علماً وورعاً، فإف تساوى عنده إثناف خير بينهما.

أف يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية وال يتمكن من النظر  الثاني:
 فيها فيجوز لو التقليد حينئذ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
( رواه البخاري / كتاب األعتصام / باب أجر الحاكم إذا أجتيد فأصاب أو أخطأ، ومسمم / 1)

 / باب بيان أجر الحاكم إذا أجتيد فأصاب أو أخطأ. كتاب األقضية



 
 والتقليد نوعاف: عاـ وخاص.

أف يلتـز مذىبا معينًا يأخذ برخصو وعزائمو في جميع أمور دينو،  فالعاـ:
 وقد أختلف العلماء فيو:
غير النبي  لما فيو من اإللتزاـ المطلق التباع فمنهم من حكى تحريمو

صلى اهلل عليو وسلم، وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رحمو اهلل "إف في 
القوؿ بوجوب طاعة غير النبي صلى اهلل عليو وسلم في كل أمره ونهيو 

 ىو خالؼ االجماع وجوازه فيو ما فيو".
أف يأخذ بقوؿ معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن  والخاص:

هاد سواء عجز عجزًا حقيقياً، أو أستطاع ذلك معرفة الحق سواء االجت
 مع المشقة العظيمة.

 رسالة األصوؿ الستة فلنسأؿ اهلل تعالى انتهتوبهذا 
 أف يثيب مؤلفها أحسن الثواب وأف يجمعنا وإياه

 في دار كرمتو إنو جواد كريم والحمد هلل رب العالمين
 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد


