
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 
 ِالرَِّحيمِ  ِالرَّْْحَنِ  ِاللِ  ِبْسمِ 

 

 َأْعَمالَِنا َسِيَئاتِ  َوِمنْ  أَنْ ُفِسَنا ُشُرورِ  ِمنْ  ِِبللِ  َونَ ُعوذُ  َوَنْستَ ْغِفُرهُ  وَنْسَتِعيُنوُ  ََنمُدهُ  للِ  احلََمدَ  ِإنَ 
ْلل َوَمنْ  َلوُ  ُمِضلَ  َفلَ  للاَ  يَ ْهِدهِ  َمنْ   لَ  َوْحَدهُ  للاِ  ِإلَّ  ِإَلوِ  لَ  َأنْ  َوَأْشَهدُ  لَو َىاِديَ  َفلَ  ُيضِّ

 . َوَرُسولُوُ  َعْبَدهُ  زُلََمًدا َأنَ  َوَأْشَهدُ  َلوُ  َشرِيكَ 

دٍ  ُىَدى اذلَُدى َوَخيَ  للاِ  َكَلمُ  اْلَكَلم ْصَدقَ أَ  َوِإنَ  َألَ   وَُكلَّ  زُلَْدََثتُ َها اْْلُُمورِ  َوَشرَ  زُلمَّ
 .النَّارِ  ِف  َضَلَلةٍ  وَُكلَّ  َضَلَلةٍ  ِبْدَعةٍ  وَُكلَّ  ِبْدَعةٍ  زُلَْدثَةٍ 

 : بَ ْعدُ  َأمَّا
 

 

 أن لبد عظيم و مهم أصل السادس اْلصل أن تعاىل للا حفظو الشيخ ذكر -ٔج
 من واذلدى, الباطل من احلق ليدرك, الضلل من احلق ليدرك التأمل حق ادلسلم يتأملو



 

  

 

  ِبلقرآن نعمل ل أننا خلصتها الشبهة ,ىذه شيطانية شبهو فيو يذكر ْلنو الضلل
 

 عن جاء ما وكذا, والسنة القرآن نصوص ف نتأمل ول نتدبر ول نتفهم ول, والسنة
 . اْلمة سلف

 

 أن والعامة الناس يدرك ل حىت ويروجوهنا الشبهة ىذه يقولون الضللة علماء -ٕٔ
  الصواب عن عاطل ِبطل قوذلم ,وأن والسنة للكتاب سلالفون وأهنم ضللة شيوخ ىؤلء

 اخلطية الشبهة ىذه احلواجز ىذه ,ومن احلق وبني الناس بني حواجز يضعوا أن لبد لذا
 . احلق عن اإلنسان ُتضل اليت

 

 فلما آية نصف ول قمحني سئل عن سبب قولو للمبتدع  السختياين أيوب قال -ٖج
 ."خترج فل قليب ف فَتِقر بدعتو علي يُلبس أن خِشيت": قال رْحو للا  طلبو سألوه



 

  

 

 
 البدع ( ادلُْخَتِلَفةِ  ادلُتَ َفّرَِقةِ  َواَْلْىواءِ  اآلراءِ  َواتِّباعِ )  بقولو ادلصنف يقصد -ٗج

 . اْلمة سلف عليو كان وما والسنة للكتاب ادلخالفة والضللت

 

 إل يعرفهما لأنو  والسنة القرآن أن والسنة الكتاب ترك ف البدع أىل حجة -٘ج
 . ادلطلق اجملتهد

 

ُهما؛ الْ ُهَدى طََلبَ  َوَمنْ "  الضلل أىل يقول -ٙج ."   رَلْنونٌ  َوِإمَّا زِْنِديقٌ  ِإمَّا: فَ ُهوَ  ِمن ْ
 .  -والسنة الكتاب فهم أي-!  فَ ْهِمِهما بُصعوبَةِ   ذلك معللني

 , وأنواعو الشرك ؛ الباطل لًتويج سبيل  إل الشيطانية الُشبهة هبذه تلبيسهم وما
 . النور زلل الظلمات وإحلل , واذلدى للحق وطمس , وأنواعها والبدع والضللت

 وينزىو , للا يسبح أن قاصدا وحبمده للا فسبحان تعاىل للا رْحو ادلصنف قال -ٚج
 . وقوذلم فعلهم من ,ويتعجب



 

  

 

 

َ  َكمْ  " مقولتو من للا رْحو ادلصنف يقصد -ٛج  َخْلًقا َوَقَدرًا, َشْرًعا- ُسْبَحانَوُ  للاُ  بَ نيَّ
َهةِ  َىِذهِ  َردِّ  ف -َوَأْمًرا ب ْ تِ  َحدِّ  ِإىل بَ َلَغتْ  َشىتَّ  ُوجوهٍ  ِمنْ  ال َمْلُعونَةِ  الشُّ "  اْلَعامَّةِ  الضَُّروِرَّيَّ

 ,ليس وسهل ُيسر الدين ىذا ,وأنّ  والسنة الكتاب نصوص أنّ  يعلم مسلم كل  أن
 واشًتطوىا,  طلبوىا اليت الشروط ىذه ,وأنّ  تعقيد فيهما ,وليس صعوبة فيهما

 .  بلزمة وليست , عليها دليل ؛ل وأوجبوىا,

 

ُروا الُقْرَءانِ  َىَذا ِف  َصرَّفَنا َوَلَقد﴿   َوَما لَِيذَّكَّ
﴾ نُ ُفوراً  ِإلَّ  َيزِيُدُىمْ 

ُروا الُقْرَءانِ  َىَذا ِف  َصرَّفَنا َوَلَقد﴿  سبحانو اخلالق قول معٌت -ٜج  ِإلَّ  َيزِيُدُىمْ  َوَما لَِيذَّكَّ
َ  ؛أي القرآن ىذا ف صّرف -وجل عز– للا أن﴾ نُ ُفوراً   أحكام من القرآن ف ونوَّعَ  بنيَّ

 أعدَّ  ؛وما ,ومنافقون ,وكفار ,ومؤمنون وانر ,وجنة ومواعظ ,وَقَصص ونواىي وأوامر
 . واضحاً  ؛بياانً  آخره إىل عذاب أو نعيم من ذلؤلء

 



 

  

 

  سبحانو الباري قول ,ىو ِبلسنة إل نفهم القرآن أن نستطيع ل أننا على الدليل -ٓٔج
َ  الذِّْكرَ  ِإلَْيكَ  َوأَنَزْلَنا:﴿ ُرونَ  َولََعلَُّهمْ  ِإلَْيِهمْ  نُزِّلَ  َما لِلنَّاسِ  لِتُ َبنيِّ  ﴾ٗٗ﴿يَ تَ َفكَّ

 

 والعقل الفكر إعمال: ىوكما شرحو الشيخ حفظو للا تعاىل  التدبر -ٔٔج
 . الواضحة القرآن ذلداَّيت ,والستنباط

 

 للا رسول صحابة مجيع وعن -عنهما للا رضي- عباس ابن عن جاء كما القرآن -ٕج
 :  أوجو أربع وسلم عليو للا صلى-

 اخلمر وحترمي, الزان ,وحترمي  الشرك ,وحترمي التوحيد ومنو العامة و ادلسلمون يعرفو وجو -
 ل ادلثال سيبل على ,والزكاة ِبلصيام ,واْلمر ِبلصلة ,واْلمر الوالدين عقوق ,وحترمي
  احلصر

 ,وليس الفهم ف ودقة استنباط إىل حيتاج الذي وىو العلماء إل يعلمو ل َثين وجو -
  فيو خيوضوا أن للعامة



 

  

 

 تفسي من فهناك,  مبني عريب بلسان نزل فالقرآن:  لغتها من العرب تعرفو َثلث ووجو
 .  والسنة الكتاب ف معٌت لو يكن مل ؛إن العرب لغة من معناهُ  -وجل عز- للا كتاب

 .بعلمو للا استأثر: رابع ووجو

 

 مرض قلوهبم ف الذين أن ليوضح يس سورة من ِبآلية للا رْحو ادلصنف استدل -ٖٔج
 ,وقلوهبم هبديهم يهتدون ,ول والسنة الكتاب من يستفيدون ل أىواءىم يتبعون ,والذين

 قلبو من والنذارة ِبلذكر ينتفع وإمنا, احلق عن يصدىا ما وعليها غشاء عليها وأبصارىم,
 . الكرمي واْلجر ِبدلغفرة يبشرون فهؤلء, فيتبعو ِبحلق معلق

﴾  ِِبْلغَْيبِ  الرَّْْحَنَ  َوَخِشيَ ﴿ 

﴾ ِِبْلَغْيبِ  الرَّْْحَنَ  َوَخِشيَ ﴿  :  قولو ف للا يقصدىم من صفات-ٗٔج

 .  احلق طلب ف احلسن القصد -ٔ

 . تعاىل للا وخشية-ٕ


