
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ِالرَِّحيمِ  ِالرَّْْحَنِ  ِاللِ  ِبْسمِ 

َئاتِ  َوِمنْ  أَنْ ُفِسَنا ُشُرورِ  ِمنْ  ِِبللِ  َونَ ُعوذُ  َوَنْستَ ْغِفُرهُ  َنْسَتِعيُنوُ  للِ  احلََمدَ  ِإنْ   َمنْ  َأْعَمالَِنا َسي ْ
ْلل َوَمنْ  َلوُ  ُمِضلَ  َفلَ  للاَ  يَ ْهِدهِ   َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  للاِ  ِإلَّ  ِإَلوِ  لَ  َأنْ  َوَأْشَهدُ  َلو َىاِديَ  َفلَ  ُيضِّ

 . َوَرُسولُوُ  َعْبَدهُ  زُلَْمدا َأنْ  َوَأْشَهدُ  َلوُ 

 وَُكلَّ  زُلَْدََثتُ َها اْْلُُمورِ  َوَشرَ  زُلمَّدٍ  َىْدى   اذلَْدىَّ  َوَخْيِ  للاِ  َكَلمُ  اْلَكَلم َأْصَدقَ  َوِإنْ  َألَ 
 .النَّارِ  ِف  َضَلَلةٍ  وَُكلَّ  َضَلَلةٍ  ِبْدَعةٍ  وَُكلَّ  ِبْدَعةٍ  زُلَْدثَةٍ 

 :  بَ ْعدُ  َأمَّا
 

 
 :أبمور غيىا عن الستة اْلصول وتباينت متيزت -ٔج

 . مهمة وقواعد أصول أهنا

 واضحاً  بيانً  بيَّنها ؛ مهمة وقواعد أصول كوهنا مع -وجل عز -للا أن
 .سامع كل يفهمها جليَّاً 

 أذكياء من كثيٌ  فيها وَغِلط أخطأ أنو إل ؛ وجلئها وبياهنا وضوحها مع



 

 

 

 .عاملال
 

 
 لنا أن نعلم كنا لو: "قالوا العلم أىل من وغيه -تعاىل للا رْحو -أْحد اإلمام -ٕج

 لو: قال ؟ مل: لو قيل -الشرعي احلاكم ف يعين -اإلمام ف جلعلناىا تستجاب دعوة
 هبا ينتفع ما خاصة يل الدعوة كانتْلن  لو   "تَ ْعُدِن  ؛مل خاصة أن يل الدعوة جعلت

وىذا  ادلسلمون هبا وينتفع اإلمام هبا ؛فينتفع ِبخلي لإلمام جعلتها لو ،ولكن ادلسلمون
 مصاحلهم يقدمون ،ول الناس مصاحل وإىل العامة ادلصاحل إىل ينظرونيدل على اهنم كانوا 

 . احلق على وأىوائهم ومآرهبم
 

 
 : صور أربعلو  – وجل عز -للا أنزل ما بغي احلكم نَّ إ -ٖج

 .أكرب كفرٌ  ؛فهذا للا حكم من أفضل ويراه للا أنزل ما بغي حيكم أن

 .أكرب كفرٌ  ؛فهذا للا حلكم مساوٍ  ويراه للا أنزل ما بغي حيكم أن

 للا بشرع حيكم أن ،أو بو حيكم أن جواز ويرى للا أنزل ما بغي حيكم أن
 .  أكرب شركٌ  أيضاً  ؛فهذا



 

 

 

 
 وخطأ إمث فعلو وأن أفضل للا حكم أنّ  ،ويرى للا أنزل ما بغي حيكم أن

 . أكرب كفراً  ،ليس كفر دون كفر ؛فهذا مذنب ،وأنو
 

 
 ف احلاكم هبا عمل إذا البشر وضع من ىي اليت الوضعية ِبلقوانني العمل جيوز -ٗج

 وجل عز -للا شرع تعارض ل اليت ،والقضااي شرعي دليل فيها يوجد ل اليت القضااي
  ذلك وحنو ادلرور وإشارات السيارات ف سيىم ف الناس حياة تنظيم مثل

 
 

 -للا رسول سنة وف للا كتاب ف جاء ما الشرعي العلم ىوالعلم ادلمدوح :  -٘ج
 أن ،ولبد ىذا نفهم أن ،لبد الكرام الصحابة عليو كان وما -وسلم عليو للا صلى
 عليو للا صلى -النيب قول الدليل و - عليهم للا رضوان -الصحابة السلف بفهم نتقيد
 من: ،قالوا إل واحدة النار ف كلها فرقة وسبعني ثلثٍ  إىل ستفرتق أمتو أن)   -وسلم

 .  (وأصحايب اليوم عليو أن ما: للا قال رسول اي ىي

 
 الدين ىذا ْحلواْلهنم  عليهم تعاىل للا رضوان الصحابة بفهم التقيد علينا جيب -ٙج

 مراده -وسلم عليو للا صلى -النيب عن َفِقُهوا الذين ،وىم التنزيل شاىدوا الذين ،وىم
  ،وىم ادلرجع ،وىم ُمقدم الدين ىذا ف وقوذلم وعملهم ؛ففهمهم الدين ىذا ،وفهموا

 



 

 

 

 
 والسنة الكتاب على مبنياً  يكون أن العلم ف ،فلبد والسنة الكتاب لفهم اْلمان صمَّام
 . اْلمة سلف فهم على

 
 

 النافع العلم مجعوا الذين ىم ف قول ادلصنف رْحو للا تعاىل لعلماءادلراد ِب -ٚج
 كان وما والسنة ِبلكتاب العلم من فلبد -وجل عز -للا تقوى مع الصاحل والعمل

 فهم ،وإل -وجل عز -للا تقوى منو  ِبلعلم العمل منولبد ذلم  اْلمة سلف عليو
 علماءىم  ،فهؤلء يعلمون مبا يعملون ل ولكن يعلمون أو يعلمون ل الذين سوء علماء

 . سوءال

  ( َواْلُفَقَهاءِ  َواْلِفْقوِ )
 ومقاصد الدين ذلذا الفهم ،وىو الفقو معرفةقال الشيخ حفظو للا تعاىل لبد من  -ٛج

 للحق ،وإصابتهم وأتقنوىا وتعلموىا اْلحكام عرفوا الذين الفقهاءمعرفة و  الشرع ىذا
 . معدود قليل وخطؤىم غالبة

 
 

 



 

 

 

 
ُلونَ  َوأَنْ ُتمْ  أَنْ ُفَسُكمْ  َوتَ ْنَسْونَ  ِِبْلرِبِّ  نَّاسَ ال َأََتُْمُرونَ ﴿ قال تعاىل : -ٜج ىنا ﴾  اْلِكَتابَ  تَ ت ْ

وقد  خبلفو يعملون كانوا ،بل ِبلعلم يعملون ل كانواقص للا لنا حال أىل الكتاب فهم  
 البدع من وابتدعوا واحنرفوا ،فضل وا العلم عن بعيداً  أمرىم ،وكان جهالة على للا عبدوا

 . اْلمة ىذه علماء من ضلَّ  من حال وىذا الكثي الشيء
 

 َىذا ف الس نَّةُ  ِبوِ  َصرََّحتْ  َما ُوُضوًحا ) َوَيزيُدهُ 
ِ  اْلَكثيِ  اْلَكلمِ  اْلَبليِد (  لِْلعاِميِّ  اْلواِضحِ  اْلبَ نيِّ

 
كثية نذكر منها قولو عليو الصلة   العلم طلب فضل على السنة من دلةاْل -ٓٔج

وقولو ( اجلنة إىل طريقاً  لو للا سهَّل نفعاً  علماً  فيو يطلب طريقاً  سلك من)والسلم : 
 وقولو( يصنع مبا رضاً  العلم لطالب أجنحتها لتضع ادللئكة وإن) عليو الصلة والسلم :

 .(  اْلنبياء ورثة العلماء):  والسلم الصلة عليو
 

 
 منافق أبنو البدعة عن ،وينهى ِبلسنة الناس أيمر من والزيغ أىل الضلل يتهم -ٔٔج

 . العقول تتقبلو ل بشيءٍ  أتى رلنون أنو ،أو زنديق

 
 الباطل ،ومعرفة معو ونكون بو ؛فنعمل احلق مبعرفة والباطل احلق بني منيز -ٕٔج



 

 

 

 فَ ْيَصلٌ  والدليل احلجة ؛فإن احلجة مبعرفة أيضاً و  احلق على ننصره ،ول وجنتنبو منو فنحذر
 .  والباطل قاحل بني
 

 
 ْلهنم والفقهاء العلماء ىم من الرابع اْلصل ف تعاىل للا رْحو ادلصنف بني -ٖٔج

ف  للا أولياء ىم من بنيَّ ، و  اْلنبياء ورثة العلماء ْلن العلم وتلقي الدين أخذ مصدر
 .  إليهم ،ويرجعون هبم ،ويقتدون اْلولياء ىؤلء حيبون الناس عامة ؛ْلناْلصل اخلامس 

 
 

﴾  يَ ت َُّقونَ  وََكانُوا﴿ ﴾   آَمُنوا الَِّذينَ ﴿  وكانوا ، وعمل إديانىم  الرْحن أولياء -ٗٔج
 آَمُنوا الَِّذينَ ﴿ ، عقابو ،وخيافون -وتعاىل سبحانو -ويرجونو -وجل عز -للا خيافون

﴾ يَ ت َُّقونَ  َكانُواوَ  كان ،وما والسنة الكتاب على يسيون الذين -وجل عز -للا أولياءو  
 احلق عن الحنراف ،وعن والضللت البدع عن البعد كل ،بعيدون اْلمة سلف عليو

 ُىمْ  َول َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  ل اَللَِّ  َأْولَِياءَ  ِإنَّ  َأل﴿ :بقولو تعاىل وجل عزالرْحن  ووصفهم.
 ﴾ ت َُّقونَ ي َ  وََكانُوا آَمُنوا الَِّذينَ  حَيَْزنُونَ  .

 
 

 -النيب سنة يتبعأبن  الشيطان وويل   الرْحن ويل   بنيللا تعاىل  فرق -٘ٔج
 -وجل عز -للا بُ ،وحي -والسلم الصلة عليو -بو ،ويقتدي -وسلم عليو للا صلى
  بو ويعملون ِبلدين يتمسكون وأولياء الرْحن -وسلم عليو للا صلى -النيب سنة فيتبع



 

 

 

 
 

 -،وللا -وجل عز -للا حيبون ،وأهنم الكفر ف ،ول الشرك ف يقعون ،ول يرتكونو ول
 .أوليائو حيب -وجل عز

 الفنت ويتبع ىواه يتبع وإمنا -وسلم عليو للا صلى -النيب سنة يتبع ل و 
 ىذا ف ،وقعوا الشيطان أولياءو  ِبدلنكرات تىأيو ِبخلرافات تىأيو والضللت دعوالب

أل وىو اتباع الشياطني وذلك ِبتباع اذلوى وترك اتباع النيب صلى للا عليو  طيخ زلقم
 . داوسلم وترك اجله

 

 
يعُ  ِإنَّكَ  َواْلعاِفَيَة؛ اْلَعْفوَ  َنْسأَُلكَ ! ربَّنا اي) : -تعاىل للا رْحو -الشيخ قال -ٙٔج  َسَِ

 وىلك ، مردية حالة ، مقلوبة وموازين ، معكوسة مفاىيم ىذهدلا وجد من  الد عاِء (
 ىم ذلم ِبلنسبة للا ،وأولياء للا أولياء ىم للا فأعداء ، ادلفاىيم ف خطي ،واحنراف ظاىر
  ! عندىم أعداء

 
 

 :اخلمسة ِبختصار أل وىي  اْلص     ولنذكر  -ٚٔج

 .الشرك من واحلذر لو شريك ل وحده لل العمل إخلص

 .الدين ف التفرق عن والنهي للا ف ِبلجتماع اْلمر 



 

 

 

 
 . عليهم واخلروج مفارقتهم وعدم اْلمر لولة والطاعة السمع 

 هبم تشبو من معرفة ،وأيضاً  والفقهاء ،والفقو والعلماء العلم معرفة 
 .منهم وليس

 أولياء وبني بينهم ،والفرق الرْحن ؛أولياء ْلوليائو -سبحانو -للا بيان
 .الشيطان

 


