
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ِالرَِّحيمِ  ِالرَّْْحَنِ  ِاِ  ِبْسمِ 
 

َئاتِ  َوِمنْ  أَنْػُفِسَنا ُشُرورِ  ِمنْ  ِِبِ  َونَػُعوذُ  َوَنْستَػْغِفُرهُ  َنْسَتِعيُنوُ  ِ  احلََمدَ  ِإفْ   َمنْ  َأْعَمالَِنا َسيػْ
ْلل َوَمنْ  َلوُ  ُمِضلَ  َفلَ  للاَ  يَػْهِدهِ   َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  للاِ  ِإلَّ  ِإَلوِ  لَ  َأفْ  َوَأْشَهدُ  َلو َىاِديَ  َفلَ  ُيضِّ

 . َوَرُسولُوُ  َعْبَدهُ  زُلَْمدا َأفْ  َوَأْشَهدُ  َلوُ 
ـُ  اْلَكَلـ َأْصَدؽَ  َوِإفْ  َألَ   وَُكلَّ  زُلَْدََثتُػَها اْْلُُمورِ  َوَشرَ  زُلمَّدٍ  َىْدى   اذلَْدىَّ  َوَخّْبِ  للاِ  َكَل

 .النَّارِ  ِح  َضَلَلةٍ  وَُكلَّ  َضَلَلةٍ  ِبْدَعةٍ  وَُكلَّ  ِبْدَعةٍ  زُلَْدثَةٍ 
 :  بَػْعدُ  َأمَّا

 
حيث قاؿ -للا تعاىلرْحو - فهذه مدارسة لرسالة شيخ اإلسلـ زلمد بن عبد الوىاب

 ح رسالتو 
 
ِب :ِستَُّة ُأُصْوٍؿ "  ِمْن َأْعَجِب اْلُعَجاِب ،َوَأْكََبِ اآلََيِت الدَّاَلِة َعَلى ُقْدرَِة اْلَمِلِك اْلَغلَّ

ِـّ فَػْوَؽ َما َيُظن  الظَّانػ ْوَف ،ثَّ  -تَػَعاىَل –بَػيػَّنَػَها للاُ  َها  بَػَياًًن َواِضًحا لِْلَعَوا َِِلَف فَػيػْ  بَػْعَد َىَذا 
ـَ؛ ِإلَّ َأَقلَّ  ، َوُعَقَلُء َبِِب آَد  " اْلَقِلْيِل.َكثٌّب ِمن َأذِْكَياُء اْلَعاَلَِ

 
ح ىذه الرسالة ، -رْحو للا تعاىل- ىذه ادلقدمة من شيخ اإلسلـ زلمد بن عبد الوىاب

اْلمور العجيبة ادلُستْغربة لكثرِة أف من  -رْحو للا تعاىل- "اْلصوؿ الستة" يُبْب فيها
كيف ؼلالف ىؤلء الناس ىذه اْلصوؿ ،  سُلالفيها مع وضوحها، فادلرء يقف حائرا مذىول

وىي واضحة، بيِّنة ظاىرة ح الكتاب والسنة بياًنً يفهمو عواـ الناس ل ػلتاج إىل أف 
  بغا ذكّياً عادلاً أو أف يكوف ًن يكوف متخصصاً ح الدراسة الشرعية أو أف يكوف

 



 

 

ٍ زُلكم، ولكْن َمَع  حٌبَّ العوَّاـ ُخوِطبوا هبذه اْلدلة وهبذه اْلصوؿ أبسلوٍب واضٍح بْبِّ
ذلك ََلْ يعَملوا هبا َوََل يفَهموىا َوَحَصَل فيها التلبيُس والتدليُس والَتغيُّب للمفاىيم،ىذه 

 .ىي ادلُشِكلة
ُِّبَّت ا  وََل تَػُعْد للُنصوص ِدللُُتا ح َقلِبوِ ، ادلفاىيُم ِعنَدهدلُشِكلة أفَّ بعَض النَّاس قد 

ذاَؾ الَعَرّبِّ ادلُشرؾ يفَهم َمعُب ل ، فَ فَػَتُمُر َعليِو آَيُت التوحيد َوىو ليفَقْو َمعناىا وََسِعوِ 
و قَاَؿ ل إلَو إل للا ْلَنَُّو يَعَلم أَنَُّو لَ ، ل إلو إل للا َيسَتْكَِبْ قل : فِإذا ِقيَل َلُو  ِإلَو إّل للا

َوَمَع ، وأمَّا ادلُسِلم فإنَُّو يَقوُؿ ل إلَو إل للا ليَل ََنار، َفَمْعناُه أَنَُّو َيْكُفُر دبا ُعِبَد ِمن ُدوِف للاِ 
ُىْم للصواب ع َقوِلِو ل إلو إل للا ؛إلَّ أنَُّو يُػَفِسُرىا م ذلك بعُض ادلسلمَْب َىداًن للاُ َوإَيَّ

 وقد يُنِذُر ِلَغِّب للا ُب )ل َمعبوَد َموجود( أو )ل خاِلَق( إل للا ،ِلذا قد َيذَبُح ِلَغِّب للادبع
ََِّب للا  . -عز وّجل- َوقد َيدعوا 

 
ب ، فل َشكَّ أفَّ ىذا ِمن أعَجِب الُعجاِب ،وأْكََب اآلَيت الدَّالة على ّقدرِة ادلَلِك الغلَّ

 ِدقَِّة ما تضَمنَػْتُو من مساِئل و ُخطورِة َمعناىا و َعَظَمِة ىذِه اُْلصوؿمع  -عز وّجل- فا
القادُر على كِل شيء أظَهَرىا وبيػََّنها َوَوضحها ُوضوحاً يَػْفَهُمُو  -عز وّجل- ل أفَّ للاإ

 .العوَّاـ فضلً عن ِّبِِىم
 :،قاَؿ  -عاىلرْحُو للاُ ت" َب شيُخ اإلسلـِ زلمد بن عبدالوىابَفِمن ىنا تَػَعج

 "ِستَُّة ُأصوٍؿ بيَّنها للاُ تعاىل بَياًنً واضحاً لِلعواـ"
ىذِه اُْلصوؿ الستَّة ليس ُمراد شيَخ اإلسلـ زلمد بن عبدالوىاب أَنَُّو ل يُوَجد ُأصوؿ 

اصولً ِْلنَُّو ذََكَر ح ىذِه الِرسالة ىذِه اُْلصوؿ الستَّة َوذََكَر ح اُْلصوؿ الثلثة ، َِّبَىا
 ِّبىا.

ا ُمراُدُه بياف اُْلصوؿ ،ليَس ُمراُدُه َحصر اُْلصوؿ إذاً  ح لُغِة الَعرب كما  فَّ الَعدد، ْلوإظلَّ
ىو َمعلوـٌ ِمن لُغِتِهم ل يُراُد ِبِو احلصر ،فلمَّا يُقوؿ ىذِه ُأصوؿ ستَّة ل يعِب أنَّو ل ُتوجد 

َِّبىا ا يعِب أفَّ ىذه ستَُّة ُأص، ُأصوؿ   هبا.يهتََّم وٍؿ عظيمة ينبغي للمسلِم أْف وإظلَّ
 



 

 

هبذِه  -رْحُو للا تعاىل- والسؤاؿ : ِمْن أيَن أتى شيُخ اإلسلـ زلمد بن عبدالوىاب
 اُْلصوؿ الستَّة؟

ا أتى هبا ِمن ِكتاِب ربِّنا وسنَِّة نبَّينا زلمدٍ  - َل  -صلى للا عليو وسلم- فاجلواب: إظلَّ
رْحو للا -فهو إماـ ىدى ، يؤصل أصول برأيو وىواهأيتى هبا من تلقاء نفسو وَل 

ستة ": لذلك ىو قاؿ ، يتبع الكتاب والسنة وماكاف عليو سلف اْلمة -تعاىل
ج كتابو  -عز وجل-أى أف مصادرىا وأف مرجعها دلا بينو للا  "أصوؿ بينها للا
 .-صلى للا عليو وسلم-وج سنة نبيو 

الوىاب تربية لنا ضلن طلب العلم أف نتمسك  وىذا من شيخ السلـ زلمد بن عبد
وأف لأنتى أبصوؿ ، عليها ِبلنواجد طلرج عنها وأف نعضّ  لَّ وأ ،بدللت الكتاب والسنة

فمن أراد أف يصلح وأف يدعوا الناس للخّب فاخلّب كل اخلّب ج  ،من تلقاء أنفسنا
فالدين   ،نقصافإىل  ولزَيدة الكتاب والسنة وماكاف عليو سلف اْلمة لسنا حباجة إىل 

جلميع اْلِراض فيو ىداية الناس من أوذلم  واؼٍ  -سبحانو وتعاىل-كامل وشرع ربنا 
خطاب جديد، ضلن اليـو ضلتاج إىل ل أيتينا أحد يقوؿ ضلن اليـو ضلتاج إىل  ،آلخرىم
ينبغى للمسلم أف ، وزبييلت إبليسية ،جديدة ىذه شبهات شيطانية ح الدعوة طريقة
 . عن مثل ىذه اْلموريبتعد 

ومن أراد أف يصلح الناس وأف يدعوىم فإف ج الكتاب والسنة وماكاف عليو سلف  
 .اْلمة خّب دليل وخّب واعظ وخّب مرشد إىل احلق

سئل عن قـو من أىل ادلعاصى ومن أىل  -رْحو للا تعاىل-شيخ اإلسلـ بن تيمية  
فرىم حاوؿ ادلصلحوف أف اع طريق للناس يؤذوَنم ج حجهم وج سالفجور قطّ 

 .عليوينصحوىم وأف يوجهوىم ولكنهم َل يستفيدوا منهم وأصروا على ماىم 
ء بعض الصوفية ذلؤلء قطاع الطريق وأصبحوا ؽلارسوف طقوسهم من الرقص اث ج 

، فجاء قطاع الطريق ووقفوا عليهم وحصل ذلم التغيّبالتغبّب  واْلِاىن والتطبيل و
 . واستجابوا ذلؤلء

 ؟ه الطرؽ الصوفيةذف ندعوا الناس هبأىل ؽلكن  ،فسئل شيخ اإلسلـ بن تيمية -



 

 

ادلشايخ  ُأولئكمن  يستفيدواوأجاب أف دين للا كامل وأف ىؤلء َل  ،فأجاب ل -
صلى للا عليو -بسنة رسوؿ للا  الواعظْب ْلَنم ليس عندىم العلم بكتاب للا ول

النىب صلى للا عليو -الناس بغّب ىدى  دعوة وأف ،ول ماكاف عليو السلف -وسلم
لذلك بعض الناس قد  -رْحو للا تعاىل-لذبوز ج جواب طويل أجاب بو  -وسلم

، وأف ىذه اْلصوؿ تنفع ذلداية ذلداية الناس اْلصوؿ سبباً  ىذهيزعم أف  يؤصل أصوًل 
لسنة ، وما  ؛إظلا ىداية الناس ربصل ِبلتمسك ِبلكتاب وا الناس، ول شك أف ىذا خطأ

 كاف عليو سلف اْلمة.
يعُب ليس فيها إشكاؿ، وليس فيها ِموض، ول " بينها للا تعاىل بياًنً واضحاً" قاؿ : 

ربتاج إىل كثّب كلـ، بل ىي واضحة حٌب للعواـ الذين ىم ليسوا بعلماء وليسوا بطلب 
 . علم

عز  -وخطورُتا إل أف للا يعُب ىذه اْلصوؿ مع عظمتها  "فوؽ ما يظن الظانوف"قاؿ : 
بينها   -عز وجل -من أتمل كيف أف للا ، بينها بكلـ واضح ل إشكاؿ فيو -وجل 

 .وسهلها ووضحها  لرأى العجب العجاب ح ذلك
يعُب قد يوجد من  "ِلف فيها أذكياء العاَل" ،أي بعد ىذا البياف والوضوح "ث بعد ىذا"

يكوف حافظاً للقرآف بقراءتو، وحافظاً لدواوين  للقرآف بل قد حفظٌ العلماء شلن عنده 
 . بل يعمل خبلفهاهبا، السنة، لكنو يغلف فيها ل يفهمها ول يعمل 

 اذا ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل -
جداد من اضلراؼ ِبء واْلت، ولف العادات وما كاف عليو اآلف ادلفاىيم عنده قد تغّب ْل

 وجعلتو يرى احلق ضلل والضلؿ حقا . عليوعن احلق قد أثرت 
وأف علم العاَل ل ينفعو  عبد الوىاب تنبيو إىل أف الذكاء وىذا من شيخ اإلسلـ زلمد بن

من  وفتحٌ ِبحلق ، وعمٌل  ، وعلمٌ ف َل يكن لو استقامة على احلق، واتباع للحق؛إ دبجرده
 .ذلذا احلق   -عز وجل  -وتوفيق من للا   -عز وجل  -للا 



 

 

يشار إليهم  مع فلف و فلف شلنأو ىذه الطائفة القوؿ ساف أبف ىذا نفل يغَب اإل
، وإظلا أُمرًن  آراء الناس و عقوذلموَل نؤمر ِبلرجوع إىل  ،احلق ل يعلق ِبلرجاؿ، فِبلبناف

 .ف عليو سلف اْلمةِبلرجوع إىل الكتاب والسنة وما كا
 ،الكتاب والسنة وما كاف عليو سلف اْلمة؛ فأقواؿ العلماء تعرض على ىذه اْلصوؿ 

، وما خالف احلق  ل ْلنو من فلف وفلف  ولكن ْلنو وافق احلق ، بلفما وافق احلق قُ 
، ل ْلنو من فلف وفلف ولكن ْلنو خالف الكتاب والسنة ، وما كاف عليو سلف  د  رَ يػُ 

 .اْلمة
ويعملوف بو يعُب أف الذين يعلموف احلق ، "إل أقل القليل"   -رْحو للا تعاىل  -وقولو 
بدأ اإلسلـ ): بذلك   -صلي للا عليو وسلم  -ْلَنم أىل ِربة كما أخَب النيب ، قليل

 .(ِريبا وسيعود ِريبا كما بدأ فطوىب للغرِبء
قد أخَب أف اإلسلـ بدأ ح أوؿ أمره قليل، و أنو -َصػلَّى اَلَل َعَليِو َو ٓسػلَّم-فالنيب 

حلسن حاذلم و  -َصػلَّى اَلَل َعَليِو َو ٓسػلَّم-سيعود قليل كما بدأ، فطوىب للغرِبء دعا ذلم 
 . إستقامتهم على احلق

لنا إىل  تنبيو -تعاىل ْحو للار -لذلك ح ىذا من شيخ اإلسلـ زلمد بن عبد الوىاب 
 . بوفإف بعض الناس يرى احلق و ليعمل َِبار ِبلكثرة، عدـ ال

 اذا؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل -
ولئك أكثر منا، فأًن أكوف معهم خٌّب من أف أكوف مع القلة و أولئك أكثر، أيقوؿ  -

 ىذا خطأ.
، مع  حينما تتمسك بو تكوف مع ادلتقْبْلف احلق مجاعة و إف كنت وحدؾ، ْلف احلق 

وإذا كاف للا معك فمن ذا ، -و َجػػلْ  َعػزَّ -وتكوف مع للا  -َعػزَّ و َجػػلْ -أولياء للا 
 الَِّذينَ  َمعَ  اللَّػوَ  ِإفَّ  ﴿ فمن ذا الذي ينصرؾ -عز وجل–الذي زبافو وإذا َل تكن مع للا 

  ( ٔ)﴾ٕٛٔ﴿ زل ِْسُنوفَ  ُىم وَّالَِّذينَ  اتػََّقوا
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ول زبالف احلق فتَبدى ح سبل اْلىواء والضلؿ  ،زلسناً  فكن مع احلق تكن تقياً  
 والضلراؼ .

 ،وقدمو شيخ اإلسلـ زلمد بن عبدالوىاب ْلعليتو ولعظمتو وخلطورتو
 وما يتعلق بضده من الشرؾ ربذيراً ، وعملً  واستجابةً  فهو ما يتعلق ِبلتوحيد دعوةً 

 .لو منو وزلاربةً  وتنفّباً 
 :  - رْحو للا تعاىل" فقاؿ 
ينِ  ِإْخلصُ  اْلصل اْلوؿ:" هِ  َوبَيافُ  َلُو، َشريكَ  ل َوحَدهُ  َتعاىل ِ  الدِّ  ُىو الَّذي ِضدِّ

رؾُ   أَبْػَلدُ  يَػْفَهُموُ  ِبَكلـٍ  َشٌبَّ  ُوجوهٍ  ِمنْ  اَْلْصلِ  َىذا لَِبيافِ  اْلُقْرآفِ  َأْكَثرِ  وََكْوفُ  ِِبِ، الشِّ
 ُصورَةِ  ح اإلْخلصَ  الشَّْيطافُ  لَػُهمُ  َأْظَهرَ  صاَر؛ َما اْلُمَّةِ  َأْكَثرِ  َعلى صارَ  لَػمَّا ثَّ  اْلَعامَِّة،
ْرؾَ  ذَلُمُ  َوَأْظَهرَ  ُحقوِقِهْم، ح َوالتػَّْقصّبِ  الصَّاحِلْبَ  تَػنَػق صِ   الصَّاحِلْبَ  زَلبَّةِ  ُصورَةِ  ح ِِبِ  الشِّ

 .َواتِّباِعِهمْ 
 

إخلص الدين  تعاىل وحده ل شريك لو وبياف ضده الذي ىو الشرؾ فاْلصل اْلوؿ 
وىذا اْلصل موجود ح القرآف والسنة ح أدلة كثّبة واضحة ، ِب ىذا ىو اْلصل اْلوؿ

:  -عز وجل–معنا ح اْلصوؿ الثلثة من قوؿ للا  كما مرَّ   -سبحانو وتعاىل-بينة بينها 
َوَأفَّ اْلَمَساِجَد َلِلَِّ َفَل َتْدُعوا َمَع  ﴿،   ( ٕ)﴾ ٖٙ﴿ ائَ يػْ شَ  وِ بِ  واْ كُ ِر شْ تُ  لَ وَ  للاَ  واْ بدُ واعْ  ﴿

 مْ كُ لِ بْ قػَ  نْ مِ  ينَ والذِّ  مْ كُ قَ ي خلَ الذِّ  مْ كُ بَّ رَ  اْعُبُدواْ  اسْ ا النَّ هَ يػ  أيَ  ﴿ ، ( ٖ)﴾ٛٔ﴿اَللَِّ َأَحًدا 
 ع القرآف من أولو إىل آخره يدعوف مجيإكثّبة حٌب قاؿ أىل العلم   ح آَيت ( ٗ)﴾ٕٔ﴿

 .فيها تقرير التوحيد وفيها بيانو -عز وجل-وكل عبادة   ،ويقرر التوحيد
خلق الناس لعبادتو فبْب سبحانو وتعاىل أنو إظلا خلق الناس ْلجل  -عز وجل-فإف للا 
أف  -سبحانو وتعاىل- وبّْب  ( ٘)﴾ٙ٘﴿ وفْ دُ بُ عْ يػَ لِ  إلَّ  َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإلْنسَ  ﴿عبادتو 
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ـَ  فَػَقدْ  ِِبللَّػوِ  ُيْشِرؾْ  َمن ِإنَّوُ  ﴿ ه دخل اجلنة وأف من كفر بو دخل النارمن وحدّ   اللَّػوُ  َحرَّ
  ( ٙ)﴾ٕٚ﴿ اجْلَنَّةَ  َعَلْيوِ 

ََلْ َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَْب ُمنَفكَِّْب َحٌبَّ  ﴿ -عز وجل-وقاؿ للا 
ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب  ﴿ : وسبحانإىل أف قاؿ  ( ٚ)﴾ٔ﴿أَتْتِيَػُهُم اْلبَػيَِّنُة 

 ﴾ٙ﴿ ُأْولَِئَك ُىْم َشر  اْلََبِيَّةِ َواْلُمْشرِِكَْب ِح ًَنِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها 
 

ُر اْلََبِيَّةِ  ﴿ ث قاؿ  َرهِبِّمْ  ِعندَ  َجَزاُؤُىمْ  ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ُأْولَِئَك ُىْم َخيػْ
 . ﴾ٛ﴿ اْْلَنْػَهارُ  رَبِْتَها ِمن ذَبِْري َعْدفٍ  َجنَّاتُ 
وبْب أيضا ، أف ادلؤمنْب ىم أىل اجلنة وأف ادلشركْب ىم أىل النار -سبحانو وتعاىل-فبْب 

 ِإفَّ  ﴿ : -عز شأنو-أف للا ل يغفر أف يشرؾ بو ويغفر ما دوف ذلك دلن يشاء كما قاؿ 
 ( ٛ)﴾ٛٗ﴿ َيَشاءُ  ِلَمن ذََِٰلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ  ِبوِ  ُيْشَرؾَ  َأف يَػْغِفرُ  َل  اللَّػوَ 
 

ألمم ادلكذبْب و الكافرين ِبْلنبياء لمن خطورة الشرؾ ما حصل  -سبحانو وتعاىل-وبْب 
من ىلؾ وعذاب ح الدنيا وما ينتظرىم ح اآلخرة من عذاب  و الرسل، ما حصل ذلم

 ِإًنَّ  ﴿ : -سبحانو وتعاىل- أيضا ما صلى للا بو أىل التوحيد وما نصرىم بو أليم، وبّْب 
نْػَيا احْلََياةِ  ِح  آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا لََننُصرُ   ( ٜ)﴾ٔ٘﴿ اْْلَْشَهادُ  يَػُقوـُ  َويَػْوـَ  الد 

 
القرآف يقرر ىذه احلقائق أكثر وأكثر وأكثر، من تدبره وأتملو  وأتمل ح ىذه ادلعاين 

ّبىا وجد أف القرآف يدعو إىل التوحيد حٌب ح العبادة   إذا صليت  وإذا ذحبت ،  ِو
 أًنَ  وَ  تُ رْ مِ أُ  كَ لِ ذَ بِ و وَ لَ  يكَ رِ شَ  َل  ْبْ مِ الَ عَ الْ  بِّ رِ   ِ اِت شلََ اي وَ يَ زلَْ ي وَ كِ سُ نُ  وَ ِت َل صَ  فَّ إِ  لْ قُ  ﴿
 .فالقرآف يقرر ىذه احلقائق  ( ٓٔ)﴾ٖٙٔ﴿ ادلسلمْب ؿُ وِّ أَ 
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القرآف كلو ح التوحيد ْلنو إما أمر بعبادة للا ":  -رْحو للا تعاىل-قاؿ ابن القيم اجلوزية 
وترؾ الشرؾ وإما بياف جلزاء أىل التوحيد وجزاء أىل الشرؾ وإما ح أحكاـ احللؿ 

وىذه من حقوؽ الّتوحيد، وإّما قصص عن الّرسل وأشلهم وما حصل بينهم من  واحلراـ
إىل آخره ح تقرير  واخلصومات وىذا جزاء الّتوحيد والّشرؾ فالقرآف كّلو من أّول

أّف القرآف كّلو ح تقرير الّتوحيد وح  -رْحو للا تعاىل- الّتوحيد"، فبّْب ابن القّيم اجلوزيّة
ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ  ﴿زلاربة الّشرؾ    ( ٔٔ)﴾ ََي بُػَِبَّ َل ُتْشِرْؾ ِِبَللَِّ ِإفَّ الشِّ

ْلّنك تصرؼ العبادة لغّب مستحّقها،  ،أّف الّشرؾ ظلم عظيم -سبحانو وتعاىل-فبّْب 
أّف الّذين يدعوف من دونو ىم ح ضلؿ وىم ح خسارة كما قاؿ  -سبحانو وتعاىل-وبّْب 
َوَمْن َأَضل  شلَّن َيْدُعو ِمن ُدوِف اَللَِّ َمن لَّ َيْسَتِجيُب َلُو ِإىَلَٰ يَػْوـِ اْلِقَياَمِة  ﴿ : -عّز شأنو–

َِا   ( ٕٔ)﴾ ُلوفَ فِ َوُىْم َعن ُدَعائِِهْم 
أّف الّذين تدعوف من  -سبحانو وتعاىل -أي ل أضّل، فبّْب  ﴾ َوَمْن َأَضل   ﴿وقولو تعاىل : 

دونو ل يستجيبوف لكم وأَّنم "يعِب ىؤلء الّذين أشركوا" وأَّنم ح ِفلة عن دعائكم ما 
 يسمعوا ول يستجيبوا. 

 النَّاُس َكانُوا ذَلُْم َأْعَداًء وََكانُوا ِبِعَباَدُِتِْم َكاِفرِينَ َوِإَذا ُحِشَر  ﴿:وقاؿ ح اآلية الٍّب بعدىا 
﴾(ٖٔ )  

يتَبّؤوف منكم أّف ىؤلء الّذين تعبدوَنم من دونو يـو القيامة  -سبحانو وتعاىل-فبّْب 
 . -عّز وجلّ - ؛ ْلَّنم ل يرضوف أف تشركوىم مع للاويكونوف لكم أعداء

أّف ىؤلء الّذين ُيشركوف مع للا ِّبه أّف ىؤلء الّذين  -سبحانو وتعاىل–بل بّْب للا 
ُقْل َأرَأَيْػُتْم َما َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اَللَِّ َأرُوين َماَذا َخَلُقوا  ﴿ أشركوىم مع للا ليس بيدىم شيء

ـْ ذَلُْم ِشْرٌؾ ِح السََّماَواِت ِائْػُتوين ِبِكَتاٍب ِمْن قَػْبِل َىَذا  َأْو َأََثرٍَة ِمْن ِعْلٍم ِإْف  ِمَن اَْلْرِض َأ
ُتْم َصاِدِقْبَ    ( ٗٔ)﴾ ُكنػْ
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ُعَف ضَ  ﴿ أَّنم ل يستطيعوف أف يسَبّدوا ما يسلبو الّذِبب ؼ -سبحانو وتعاىل–بل بّْب 
  ( ٘ٔ)﴾ الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ 

 
إّف ىذا البياف الواضح اكم الّذي يفهمو كّل سامع ولو كاف عاّميا لو أتّمل كتاب للا 

سبحانو –أمر ِبإلخلص لو  -عّز وجلّ –أتّمل واضحا ل إشكاؿ فيو لوجد أّف للا 
وعدـ الّشرؾ بو وأّف الّشرؾ بو ظلم عظيم، وأّف إخلص العمل  وإخلص  -وتعاىل

َوَقِدْمَنا ِإىَلَٰ َما  ﴿وجب عدـ الّشرؾ بو وأّف الّشرؾ بو يبطل اْلعماؿ العبادة  تستلـز وت
  ( ٙٔ)﴾ َجَعْلَناُه َىَباًء مَّنُثورًاَعِمُلوا ِمْن َعَمٍل فَ 

 
وذبد  فيةالّصو فتجد علماء  "يغلف فيو كثّب من أذكياء العاَل" كما قاؿ الّشيخ  ،ومع ذلك

بعض علماء ادلذاىب غلوزوف الطواؼ حوؿ القبور، وغلوزوف الذبح للقبور ودعاء 
 اْلولياء.
 كيف يقع ىؤلء ح مثل ىذا اْلمر؟ َي للا ! َي للا ! -
وػلارب  ،يدعو إىل التوحيد من بعثتو إىل موتو -صلى للا عليو وسلم-النيب  -

عوف العلم ومع الشرؾ ويبْب اضلرافو عن توحيد للا وىؤلء يبلسوف العمائم ويدّ 
 . ذلك يدعوف وغلوزوف إىل الشرؾ

 
 ؟ كيف وقعوا ح أف يصرفوا عبادة لغّب للا عز وجل -
  َي للا صلنا من الفًب ما ظهر منها وما بطن. -

أي  "وكوف أكثر القرآف لبياف ىذا اْلصل من وجوه شٌب"  : قاؿ الشيخ رْحو للا تعاىل
عذاب بذكر  ةً بذكر عذاب أىل النار ومر  ةً ومر  ،بذكر نعيم أىل اجلنة ةً مر  ،كما سبق

 -عز وجل-ببياف أف للا  ةً بذكر نصرة للا وتنجيتو ْلىل اإلؽلاف ومر ًة اْلمم ادلكذبة ومر 
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 نْ ين مِ  الذِّ ىَل إِ  ك وَ يْ لَ ي إِ وحِ أُ  دْ قَ لَ وَ  ﴿ : كما قاؿ للا عز وجل،  ػلبف عمل ادلشركْب
  ( ٚٔ)﴾ فَاْعُبدْ  اللَّػوَ  َبلِ ﴾ ٘ٙ﴿اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  َولََتُكوَننَّ  َعَمُلكَ  لََيْحَبَطنَّ  تْ كْ رَ شْ أَ  نْ ئِ ك لَ لَ بػْ قػَ 
 

حاشاىم أف يقعوا ح و  قبلوولألنبياء من  -صلى للا عليو وسلم-فهذا خطاب للنيب 
فاعلموا أف النيب لو وقع ح الشرؾ وحاشاه  ،ِبب التحذير ْلشلهمذلك ولكن ىذا من 
 . من ذلك حلبف عملو

 ؟ فكيف يقع ىؤلء ح الشرؾ  -
 ؟ وكيف ل يفهم ىؤلء التوحيد مع ظهور ادلعاين ووضوحها -

عن حاؿ ادلشركْب أف الشيطاف  -عز وجل-ولكنها تلبيس الشيطاف كما أخَب للا 
خدعهم وشركاءىم خدعوىم فزينوا ذلم قتل أولدىم لألصناـ وآلذلتهم الٍب يدعوف من 

، بغّب علم ويشركوف ِب سفها بغّب علم فما أحقر حاذلم دوف للا يقتلوف أولدىم سفهاً 
 ! وما أضل ما ىم عليو
 "يفهمو أبلد العامة" : قاؿ الشيخ رْحو للا

ا ػلتاج إىل شرح وما ػلتاج إىل بياف لوضوح معاين التوحيد ح القرآف وإظلا ػلتاج إىل يعِب م
فطرة سليمة وعقل َل يدنس وَل يشوش أبفكار ضالة منحرفة ذبعل احلق ِبطل والباطل 

 حقا.
 يعِب أكثرىم يشّب هبذا إىل أف اْلمة َل تسلك، "ث دلا صار على أكثر اْلمة ما صار":قاؿ
من تغّب ادلفاىيم وجعل الضللة ىي اذلدى  ، إظلا مراده أكثرىم و مراده اجلميعوليس  ،

 واذلدى ىو الضللة واضلرفت العقوؿ عن احلق وظهرت فيهم الفًب.
 

فالشيطاف خدعهم أبَنم  "أظهر ذلم الشيطاف اإلخلص ح صورة تنقص الصاحلْب"قاؿ:
وَل يذحبوا ذلم وَل ؼلافوا الصاحلْب  ْبلو وحدوا للا وَل يشركوا بو شيئا وَل يدعوا الصاحل

سيء وأمر ل  أمرٍ ووقعوا ح  ،وَل يعرفوا قدر الصاحلْب ،أَنم بذلك تنقصوا الصاحلْب
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الذي بعث للا بو اْلنبياء ،فاإلخلص الذي ىو عبادة للا وحده ل شريك لو   ،غلوز
ُِوتَ  َواْجَتِنُبوا اللَّػوَ  اْعُبُدوا َأفِ  رَُّسوًل  أُمَّةٍ  ُكلِّ  ِح  بَػَعثْػَنا َوَلَقدْ ﴿وادلرسلْب  .( ٛٔ)﴾ٖٙ﴿الطَّا

 
سبحاف  ،غلعلو تنقص للصاحلْب -عز وجل-ىذا اإلخلص الذي ػلققو ادلخلصوف  

للا ندعوا للا الواحد اْلحد الفرد الصمد الذي ل إلو ِّبه والذي بيده اْلمر كلو يعتَب 
سبحاف للا  ،كيف ل نتقرب للصاحلْب  ،كيف ما ندعوا الصاحلْب  ،ذلك تنقص للصاحلْب

 .ىؤلء الصاحلْب أنفسهم يتَبؤوف من ذلك
 

لعنة للا على اليهود  ) : يقوؿ ح آخر حياتو -صلى للا عليو وسلم-كاف النيب 
 (  والنصارى ازبذوا قبور أنبيائهم مساجد

ل تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرًن  ): يقوؿ -صلى للا عليو وسلم-وكاف 
يقوؿ قبل موتو  -صلى للا عليو وسلم-ىكذا كاف إظلا أًن عبد فقولوا عبد للا ورسولو( 

 .وىؤلء يعتَبونو تنقصا للصاحلْب  "،مقررا للتوحيد وداعيا إليو وزلذرا من الشرؾ
 .عيسى ابن مرًن 

 ماذا قاؿ للا عز وجل ؟ -
َوِإْذ قَاَؿ اَلّلُ ََي ِعيَسى اْبَن َمْرًَنَ أَأَنَت  ﴿ كما ح سورة ادلائدة  -عز وجل-قاؿ   -

َي ِإلَػَهْْبِ ِمن ُدوِف اَللِّ قَاَؿ ُسْبَحاَنَك  ُذوين َوأُمِّ يعِب  ( ٜٔ)﴾ٙٔٔ﴿قُلَت لِلنَّاِس ازبَِّ
  أف يقوؿ ىذا الكلـ أو أف يكوف لو شريك قاؿ -عز وجل-ينزه للا 

 َما َأُقوؿَ  َأفْ  ِل  َيُكوفُ  َما ُسْبَحاَنكَ  قَاؿَ  ﴿يعِب ل شريك لك َي للا ﴾  ُسْبَحاَنكَ ﴿ 
 ِح  َما َأْعَلمُ  َوَل  نَػْفِسي ِح  َما تَػْعَلمُ ۚ   َعِلْمَتوُ  فَػَقدْ  قُػْلُتوُ  ُكنتُ  ِإفۚ   حبَقٍّ  ِل  لَْيسَ 

ـُ  أَنتَ  ِإنَّكَ ۚ   نَػْفِسكَ   اْعُبُدوا َأفِ  ِبوِ  َأَمْرَتِِب  َما ِإلَّ  ذَلُمْ  قُػْلتُ  َما﴾ ٙٔٔ﴿ اْلغُُيوبِ  َعلَّ
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َتِِب  فَػَلمَّاۚ   ِفيِهمْ  ُدْمتُ  مَّا َشِهيًدا َعَلْيِهمْ  وَُكنتُ ۚ   َورَبَُّكمْ  َرّبِّ  اللَّػوَ   أَنتَ  ُكنتَ  تَػَوفػَّيػْ
 ( ٕٓ)﴾ٚٔٔ﴿ َشِهيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلىَٰ  َوأَنتَ ۚ   َعَلْيِهمْ  الرَِّقيبَ 

 
ينفي أف يكوف أمر الناس أف يشركوا بو وأف  -ـوالسلعليو الصلة -فهذا عيسى 

بل يسبح للا  الناس،ويتَبأ إىل للا من ىؤلء  -عز وجل-يتخذوه إذلا من دوف للا 
-وينزىو أف يكوف لو شريكا أو أف يكوف لو من يستحق أف تصرؼ لو العبادة من دونو 

 .-سبحانو وتعاىل
 

يذحبوف للقبور  "صورة زلبة الصاحلْب واتباعهموأظهر ذلم الشرؾ ِب ح " : ث قاؿ
ىذا ؛ىذه قربة للصاحلْب ؛ىذه زلبة ؛ولألولياء وينذروف ذلم ويزعموف أف ذلك ليس شركا 

 َلظُْلمٌ  الشِّْرؾَ  ِإفَّ ۚ   ِِبللَّػوِ  ُتْشِرؾْ  َل  بُػَِبَّ  َيَ  ﴿ الول لو مكانة عند للا فنحن ضلبو ونذبح لو
 . ذبعلوف الظلم العظيمكيف  ( ٕٔ)﴾ٖٔ﴿ َعِظيمٌ 

 ؟ ح صورة زلبة الصاحلْب -عز وجل-كيف ذبعلوف الشرؾ ِب    -
ق وأحسن ح قد وفّ  -للا تعاىل  -والشيخ رْحو   الشيطاف،ْبلشك أف ىذا من تزي

عن احلق وتصور ذلم الباطل  موربرفه ناسأف الشياطْب تضل ال اإلشارة إىل أمر مهم وىو
وأف ضلافظ على قراءة آية ،  علينا أف نستعيذ ِب من شرىم لذا واحلق ِبطل ، ، حقا

حٌب نسلم من وسوسة ،  الكرسي وقراءة ادلعوذات وقراءة أذكار الصباح وادلساء
من ىذه الفًب ، الٍب ػلاوؿ الشيطاف أف  -إبذف للا تعاىل-وحٌب ننجوا  ، الشيطاف

 .يروجها على بِب اإلنساف
 -فل شك أف توحيد للا  -للا تعاىل  -ىذا اإلماـ رْحو لو فيا لو من أصل عظيم أصَّ  

وشلا أمرًن  -للا عز وجل  -وإخلص العمل لو ونبذ الشرؾ ىو من زلبة  -عز وجل 
بو ،وأف ىذا ىو اْلمر الذي دعا إليو اْلنبياء والرسل وما كاف عليو  -عز وجل  -للا 

 يشركوف بو شيئا ،فكيف نشركهم من أولياء للا ادلتقوف والصاحلوف يعبدوف للا وحده ل
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ى للا عليو لص -ح احلديث القدسي ،عن النيب  لذلك جاءو  ، -عز وجل  -دوف للا 
بقراب "َي ابن آدـ لو لقيتِب بقراب اْلرض خطاَي  )أنو قاؿ : قاؿ للا تعاىل :  - وسلم

بقراب اْلرض خطاَي ث لقيتِب ل تشرؾ ّب شيئا لغفرت لك ول  ": أي دبا ؽللئ اْلرض
 (أِبل 

وكم اضلرفوا عن احلق  -عز وجل  -فيا للا كم ضل ىؤلء الذين يدعوف من دوف للا 
أف أولئك الذين يدعوف من أنبياء وصاحلْب أو  -عز وجل  -وعن اجلادة ،بل بْب للا 

 -عز وجل  -ويرجوف رْحة للا  ، ة أي القربةملئكة أف أولئك يبتغوف إىل للا الوسيل
 فكيف ندعوا العباد ونَبؾ رب العباد ! -عز وجل  -وىم عباد للا 

فحافظوا إخواين ِبرؾ للا فيكم على عبادة للا وحده ل شريك لو ، واحذروا من الشرؾ  
 .وصوره وأنواعو وكونوا مع أولياء للا ادلتقْب

 اْلصل الثاين بقولو :  -للا تعاىل  -ث بْب رْحو 
 

يِن، ح ِِبلْجِتماعِ  للاُ  َأَمرَ  :اْلصل الثاين  َ  فيِو؛ التػََّفر ؽِ  َعن َونَػَهى الدِّ  بَياًنً  َىذا للاُ  فَػبَػْبَّ
ـ ، تَػْفَهُموُ  شاِفًيا َلنا َواْختَػَلُفوا تَػَفرَُّقوا َكالَِّذينَ  َنكوفَ  َأفْ  َوََناًن اْلَعوا  أَنَّوُ  َوذََكرَ  فَػَهَلُكوا، قَػبػْ
يِن، ح ِِبلْجِتماعِ  ادلُْسِلمْبَ  َأَمرَ   ِبوِ  َوَرَدتْ  َما ُوُضوًحا َويَزِيُدهُ  فيِو، التػََّفر ؽِ  َعن َوََناُىمْ  الدِّ

ينِ  ُأصوؿِ  ح الْفَِباؽِ  إىل اَْلْمرُ  صارَ  ثَّ  َذلِك، ح اْلُعجابِ  اْلَعَجبِ  ِمنَ  الس نَّةُ   َوُفروِعوِ  الدِّ
يِن، ح َوالِفْقوَ  اْلِعْلمَ  ُىوَ  يِن؛ ح الْجِتماعُ  َوصارَ  الدِّ  !رَلنوفٌ  َأوْ  زِْنديقٌ  ِإل يَقولُوُ  ل الدِّ
 

وعدـ التفرؽ عن  ،جتماع ح الدين على احلقمهم وعظيم وىو ال
، جتماعح آَيت كثّبة أمرًن ِبل  كتابوقد أمرًن هبذا اْلصل ح -عز وجل  -احلق فا 
 :-عز وجل -قاؿ للا 

يًعا اللَّػوِ  حبَْبلِ  َواْعَتِصُموا ﴿  ( ٕٕ)﴾ٖٓٔ﴿ تَػَفرَُّقوا َوَل  مجَِ
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 -على كتابو وعلى سنة نبيو  -عز وجل  -جتماع حببل للا ِبل -عز وجل  -فأمر للا 
 عز وجل -وقاؿ للا ﴾ تَػَفرَُّقوا َوَل  ﴿ وَناًن عن الفرقة ،قاؿ : -صلى للا عليو وسلم 

 : - عز وجل -وقاؿ للا  ( ٖٕ)﴾٘ٓٔ﴿َواْختَػَلُفوا  تَػَفرَُّقوا َكالَِّذينَ  َتُكونُوا َوَل ﴿:  -
ُهمْ  لَّْستَ  ِشيَػًعا وََكانُوا ِدينَػُهمْ  فَػرَُّقوا الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿ َاۚ   َشْيءٍ  ِح  ِمنػْ  اللَّػوِ  ِإىَل  َأْمُرُىمْ  ِإظلَّ
﴿ٜٔ٘﴾(ٕٗ )  . 
 
 ( ٕ٘)﴾ٕٜ﴿ فَاْعُبُدوفِ  رَب ُكمْ  َوَأًنَ  َواِحَدةً  أُمَّةً  أُمَُّتُكمْ  َىػَِٰذهِ  ِإفَّ  ﴿ -عز وجل  -وقاؿ للا  

ختلؼ أف نرجع عند ال -سبحانو وتعاىل -ل أمرًن جتماع وَناًن عن الفرقة ،بفامرًن ِبل
 للا ىَل وه إِ د  رُ فػَ يء  شَ ِح  تمْ عْ ازَ نَ تػَ  فْ إِ فَ ﴿ : - عز وجل -إىل كتابو وإىل سنة نبيو وقاؿ للا 

 ( ٕٙ)﴾ٜ٘﴿اآلخر  ـِ وْ واْليػَ وف ِب نُ مِ ؤْ تػُ  مْ تُ نػْ كُ   فْ وؿ إِ سُ والرَّ 
 

على احلق سبب  جتماعختلؼ وأف عدـ الأف الفرقة وال -سبحانو وتعاىل  -وبْب 
لبة اْلعداء علينالل  ِرػُلُكمْ  َوَتْذَىبَ  فَػتَػْفَشُلوا تَػَنازَُعوا َوَل  ﴿ ضعف والفشل ِو
 ،أف النزاع واخللؼ عن احلق سبب للهزؽلة -سبحانو وتعاىل  -،فبْب (  ٕٚ)﴾ٙٗ﴿

، يبْب ىذا اْلصل اشل -سبحانو وتعاىل  -وسبب لتسلف اْلعداء ح آَيت كثّبة بينها 
 -صلى للا عليو وسلم -على سنة رسوؿ للا ،على احلق ،جتماع يكوف على الدين فال

ضلراؼ يعذر بعضنا بعضا ح الضللة وال جتماع أفاْلمة ،وليس الوما كاف عليو سلف 
 . فإف ىذا اضلراؼ عن احلق وفرقة عن احلق

لذا إذا أردًن ، جاء ِبلفرقاف بْب أىل احلق وأىل الباطل -صلى للا عليو وسلم  -والنيب 
صلى  -جتماع الذي أمر للا بو فلنجتمع على كتاب للا وعلى سنة رسولو أف صلتمع ال

وإذا أردًن أف ضلذر من الفرقة فلنَبؾ اآلراء ، اْلمةف وما كاف عليو سل -للا عليو وسلم 
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الكتاب والسنة ىو من الفرقة  فإف كل ماخالف واْلىواء وكل ما خالف الكتاب والسنة،
 ختلؼ. وال

لشرعية الواردة ح ذـ الفرقة وأنبو على أمر مهم ،وىو أف بعض الناس ػلمل النصوص ا
ْلف ادلراد بتلك النصوص  ختلؼ على الذنوب وادلعاصي ،وىذا قصور ح الفهم،الو 

 -وكل ماخالف سنة النيب  والضلؿ ادلراد هبا البدع ختلؼوال الٍب أمرت بعدـ الفرقة
 من اْلىواء واآلراء.  -صلى للا عليو وسلم 

تفرقوا عما  ﴾َواْختَػَلُفوا تَػَفرَُّقوا َكالَِّذينَ  َتُكونُوا َوَل ﴿:  - عز وجل -ولذلك فقولو 
وإف كانت  أما ادلعاصي والذنوب فإَنا،  جاءت بو أنبيائهم وخالفوا ما جاءت بو أنبيائهم
 إظلا ادلراد بتلك النصوص،  خطّبة إل أَنا ليست ىي ادلرادة هبذه النصوص

وادلعاصي خطر وإف كاف للذنوب ،  لناس وربرفهم عن احلقاالبدع واْلىواء الٍب تفرؽ 
 البدع واْلىواء. ح ختلؼ ح الوقوع وال لكن ل بد أف نعلم أف الفرقة، و  وشأف

 
 : -رْحو للا تعاىل  -قاؿ الشيخ 

 " فيوِ  التػََّفر ؽِ  َعن َونَػَهى الدِّيِن، ح ِِبلْجِتماعِ  للاُ  َأَمرَ  "
إذا ىذا فيو رد على الذين يطلبوف من ادلسلمْب أف غلتمعوا وإف كاف بينهم من ىو  

، و إف كاف بينهم من ػلارب  وإف كاف بينهم من يكفر ادلسلمْب،  سلالف للكتاب والسنة
، كجماعة اإلخواف  إف ىذا كما ىو عليو بعض اجلماعات ادلنحرفة ، أىل احلق

فإف ىذا سلالف  ، و ِّبىم من اجلماعات الضالة اْلحبابسلمْب، ومجاعة التبلي  و ادل
 لنصوص الكتاب والسّنة .

 
َ  "قاؿ الشيخ :  ـ ، تَػْفَهُموُ  شاِفًيا بَياًنً  َىذا للاُ  فَػبَػْبَّ  تَػَفرَُّقوا َكالَِّذينَ  َنكوفَ  َأفْ  َوََناًن اْلَعوا

ّبوا "  َواْختَػَلُفوا واختلفوا وفرقوا عما جاءت بو يعِب كاليهود والنصارى الذين بدلوا ِو
وا ح سبل دح أودية الضلؿ والضلراؼ ،وتر  أي فهلكوا ؛"  فَػَهَلُكوا " قاؿ : أنبياءىم ،

 الضلؿ والغواية .



 

 

 َوَيزِيُدهُ  فيِو، التػََّفر ؽِ  َعن َوََناُىمْ  الدِّيِن، ح ِِبلْجِتماعِ  ادلُْسِلمْبَ  َأَمرَ  أَنَّوُ  َوذََكرَ " :  قاؿ
 . " َذلكِ  ح اْلُعجابِ  اْلَعَجبِ  ِمنَ  الس نَّةُ  ِبوِ  َوَرَدتْ  َما ُوُضوًحا
عش منكم يفإنو من  ) : ِبض بن ساريةر ح حديث الع -ليو الصلة والسلـع-كقولو 

بعدي فسّبى اختلفاً كبّباً فعليكم بسنٍب و سنة اخللفاء الراشدين سبسكوا هبا و عضوا 
 .  (عليها ِبلنواجد

، أف الختلؼ ح أمتو سيقع -صلى للا عليو وسلم-ح ىذا احلديث أخَب النيب فهنا  
وأّف ىناؾ من ؼلالف احلق ،وأّف سبيل النجاة ىو ِبلتمسك ِبلسنة وما كاف عليو سلف 

أبّف أمتو  ) دبا ىو أكثر من ذلك ؛فأخَب -صلى للا عليو وسلم-بل أخَب ، اْلمة
قالوا من ىي َي رسوؿ للا ؟  ستفَبؽ إىل ثلث وسبعْب فرقة كلها ح النار إل واحدة،

 .  ( قاؿ :  ما أًن عليو اليـو وأصحاّب
ثنتْب وسبعْب فرقة ح النار ،وأف فرقة واحدة ح اجلنة أف  -صلى للا عليو وسلم-فبْب  

 .وأصحابو - عليو وسلمصلى للا-؛وىي الٍب تكوف على ما كاف عليو النيب 
خالدة سللدة ح النار،بل أمرىا إىل وليس ادلراد ح احلديث أف ثنتْب وسبعْب فرقة كافرة أو 

خالٌد سللٌَّد ح ومن مات على كفر أو شرؾ فهو ، من مات على بدعة متوعٌَّد ِبلعقوبة، للا
صلى للا عليو -ح أحاديث كثّبة أمر فيها النيب لّنار ،كما دّلت على ذلك النصوص ا

إف للا يرضى  لكم ثلَث :أف  ):  -صلى للا عليو وسلم-ِبلجتماع  ،كما قاؿ  -وسّلم
تعبدوه ول تشركوا بو شيئا ،وأف تعتصموا حببل للا مجيعا ول تفرقوا ،وأف تناصحوا من 

 .  ( وله للا أمركم
 . (وأف تعتصموا حببل للا مجيعا ول تفرقوا  ):  -صلى للا عليو وسلم-فتأمل قولو 

ثّ أنبو على أمر مهّم وىو أّف بعض الناس يقوؿ إّف ىؤلء الذين يردوف على ادلخالفْب 
 . ضلن نريد اْلمة كلها شيئا واحدا فرّقوا اْلمة

، ىيهات ،فإف النصوص الشرعية دلت على أّف الفرقة والختلؼ موجودة نقوؿ لو : 
والرّد على ادلخالف ىو من ، على وجوب اْلمر ِبدلعروؼ والنهي عن ادلنكرودّلت أيضا 

ِبب اْلمر ِبدلعروؼ والنهي عن ادلنكر ،ومن ِبب نصرة السنة ورّد الباطل ،فهؤلء 



 

 

ل ، الذين ػلذروف من الذين يذبّوف عن السّنة ،والذين ينصروف منهج السلف الصاحل
 .   -عز وجل-يتقوا للا  شّك أَنم ح خطأ وح خطر عظيم عليهم أف

 
رْحو للا -كنا قد بيّنا ما جاء ح السّنة النبوية من بياف اْلصل الثاين ،قاؿ الشيخ 

 ثَّ  :" ،قاؿ َذلكِ  ح اْلُعجابِ  اْلَعَجبِ  ِمنَ  الس نَّةُ  ِبوِ  َوَرَدتْ  َما ُوُضوًحا َوَيزِيُدهُ  ":  -تعاىل
 .الْفَِباِؽ  إىل اَْلْمرُ  صارَ 

بْبَّ ىذا اْلصل الثاين وىو أصٌل عظيم كما سنقف معو إف  -رْحو للا تعاىل -فالشيخ
شاء للا ح اللقاء القادـ ،واكتفي هبذا القدر ح ىذا اللقاء استعداداً لستقباؿ مكادلة 

وىو من  -حفظو للا تعاىل -شيخنا العلَّمة الفاضل الشيخ حسن بن عبد الوىاب البنا
لفيْب ،الذي لو جهوٌد ودعوٌة إىل ادلنهج السلفي واضحة مشائخ مصر ادلشهورين الس

 .-جزاه للا خّباً  -جداً 
وللتنبيو: اَسو الشيخ حسن البنا وىو معاصر حي ،أما ذاؾ رئيس مجاعة اإلخواف "حسن 

البنا" ذاؾ قد مات ،وذاؾ على اضلراؼ وضلؿ ،وأما ىذا "الشيخ حسن بن عبد 
ادلشائخ السلفيْب الواضحْب الظاىرين ،صاحب الوىاب البنا" من علماء السنة ،ومن 

 -،وسوؼ نستمع إبذف للا تعاىل لكلمٍة توجيهية منو -جزاه للا خّباً  -دعوة سلفية
 .-جزاه للا خّباً 

ىو ح الطريق إىل البيت ،قاؿ: أصل إىل البيت ث  -للا يبارؾ فيكم -نعم ،الشيخ حسن
من الوقت نصف ساعة ،فإذاً نكمل ضلن  ألقي الكلمة إبذف للا تعاىل ،قاؿ: وقد بقي

 ونستمع إىل كلمتو. -للا ػلفظو -ادلًب إىل أف يصل الشيخ
رْحو للا  -كنا قد بيَّنا ما جاء ح السنة النبوية من بياف اْلصل الثاين ،قاؿ الشيخ

  صارَ  ثَّ :  قاؿ ،َذلكِ  ح اْلُعجابِ  اْلَعَجبِ  ِمنَ  الس نَّةُ  ِبوِ  َوَرَدتْ  َما ُوُضوًحا َويَزِيُدهُ : -تعاىل
ينِ  ُأصوؿِ  ح الْفَِباؽِ  إىل اَْلْمرُ  التوحيد ،وفروعو يعِب ح الفقو  يعِب ح العقيدة وح الدِّ

أف سلالفة احلق والفَباؽ عما جاء بو  -رْحو للا تعاىل -و العلم والفقو ح الدين ،يعِبى



 

 

من سلك ىذا الطريق ُيسمَّى عادلاً ،وُيَسمَّى فقيهاً ،وىذا  -صلى للا عليو وسلم -النيب
 ادلسلك ىو العلم والفقو. 

يِن؛ ح الْجِتماعُ  َوصارَ قاؿ:  عِب أف من يدعو إىل ي  ! رَلنوفٌ  َأوْ  زِْنديقٌ  ِإل يَقولُوُ  ل الدِّ
وف ق ونبذ الفرقة ؛فهو زنديق ،يعنالتوحيد ونبذ الشرؾ ،ومن يدعو إىل الجتماع على احل

أو أنو  -زنديق دبعُب منافق -إنساف زلارٌب للحق على قوذلم ،حالو كحاؿ ادلنافقْبأنو 
ه ادلفاىيم! وكم حصل فيها رلنوف يعِب ل يَػْعِقل ما يقوؿ ،فل إلو إل للا كم تغّبت ىذ

 !  من مفارقة للنصوص الشرعية
وؼلَبين أحد اإلخوة أنو مرًة ربدث مع بعض الشباب ،وبْبَّ ذلم ادلنهج السلفي ،وأف 

علماءه فلف وفلف ،وأف فلف وفلف من مشائخ الصحوة ىم من اإلخواف وادلنحرفْب 
 !  قاؿ: شوؼ واَسع ،يقوؿ: فقاؿ ل أحدىم ؛

 ! وإما كاف آِبؤًن وقومنا ح اضلراؼ إما أنك جئت بدين جديد ،أنت اآلف 
وسوى ما كاف عليو  يقوؿ: وللا أًن َل أقل ذلم شيئاً سوى نصوص الكتاب والسنة ، 

وىؤلء أًنس يعيشوف ح مدينة  سلف اْلمة ،فاعتَبوا تلك النصوص كأَنا دين جديد ،
وحصل عدـ  الضلراؼ عن احلق ، ! ومع ذلك حصل وفيها طلبة العلم فيها العلماء ،

 قبوؿ احلق بسبب تزيْب الشياطْب وتغيّب ادلفاىيم.
فمن ذلك: نشر احلق ،وتعليم الناس ، لى احلق لو أمور لبد من بياَنا إف الجتماع ع

 والذب عنهم ، ومنها أيضاً: نصرة أىل احلق ، احلق ،وبياف احلق للناس وعدـ كتمانو ،
 . التشويش عليهم وعدـ  وعدـ الطعن فيهم ،

قد أساءوا إساءًة عظيمة ْلنفسهم  -صلى للا عليو وسلم -فإف الذين يُفّرُِقوف أمة زلمد 
بل ىو  فإف الفرقة والختلؼ عن احلق أمٌر ِّب مشروع ، قبل أف ُيسيئوا إىل ِّبىم ،

 الجتماع ،يدعو إىل ىذا اْلصل وىو  وادلسلم وطالب العلم والعاَل ؛ أمٌر مذمـو شرعاً ،
وعلماء السنة حريصوف كل احلرص على اْللفة  وينهى وػلذر من الفَباؽ عنو ،

 والجتماع ونبذ الفرقة والختلؼ .



 

 

َأْف جعلوا أربعة أئمة للفرض -عز وجل -وصل اْلمر لبعضهم ح الختلؼ ح َحَرـِ للا
ب الشافعي ،وإماـ الواحد ،إماـ للمذىب احلنفي ،وإماـ للمذىب ادلالكي ،وإماـ للمذى

 ! -عز وجل -للمذىب احلنبلي ،كلٌّ لو من يصلي معو ،ول يصلي مع اآلخر ح َحَرـِ للا
 الٍب تسّب على ادلنهج السلفي ، -جزاىا للا خّباً  -ثّ جاءت ىذه الدولة السعودية

 مر ،فحاربت ىذا اْل ، -رْحو للا تعاىل -وعلى دعوة اإلماـ زلمد بن عبد الوىاب
 . الناس ربت إماـ واحد  ومجعت

يصلي اجلميع  فجزاىا للا خّباً على ما قامت بو من توحيد ادلقامات إىل مقاـ واحد ؛
 فكاف ذلك نبٌذ للفرقة والختلؼ . خلف إماـ واحد ،

)من أاتكم وأمركم مجيع على رجٍل واحد ،يريد أف يقوؿ:  -صلى للا عليو وسلم -النيب
أف نقاتل من  -صلى للا عليو وسلم -فأمر ،كم فاقتلوه( يشق عصاكم أو يُفرِّؽ مجاعت

)فاقتلوا اآلِخَر منهما كائناً : -عليو الصلة والسلـ -بل قاؿ أراد أف يُفرِّؽ اجلماعة ،
 فخرج على احلاكم الشرعي ، يعِب لو كاف اآلَخر فيو صلح أو كاف عادلاً ،من كاف( 

نقف مع احلاكم ضد ىذا ول نرضى تفريقو فإننا  ولو كاف ىذا احلاكم أقل منو بكثّب ؛
 للجماعة .

بعْب فرقة ،وافَبقت )افَبقت اليهود على إحدى وسوأتملوا كما سبق معنا حديث : 
ثنتْب وسبعْب فرقة ،وستفَبؽ أمٍب على ثلث وسبعْب فرقة ،كلها ح النار النصارى على 

 -فجعل ؛(  اليـو وأصحاّب؟ قاؿ: ما أًن عليو  إل واحدة. قالوا: من ىي َي رسوؿ للا
الفرقة الناجية والطائفة ادلنصورة ىي ادلتصفة بكوَنا أف تكوف  -صلى للا عليو وسلم

صلى للا  -فلم غلعل النيب وأصحابو ، -صلى للا عليو وسلم -على ما كاف عليو النيب
 !  الفرقة الناجية ىي فقف ادلتمسكة بسنتو -عليو وسلم

 . -رضواف للا عليهم أمجعْب-وما كاف عليو الصحابة بل جعلها متمسكة بسنتو ،
، وأف من  لفهمهم للكتاب والسنة فهذا دليٌل على أعلية الرجوع لفهم السلف الصاحل ،
فإنو يضل وينحرؼ ،كما قاؿ  أراد أف يفهم الكتاب والسنة على رأيو أو على ىواه ؛

"أصوؿ السنة عندًن اتباع ما كاف : -رْحو للا تعاىل -قاؿ اإلماـ أْحد ذلك أئمة الدين ،



 

 

: )أصوؿ السنة عندًن اتباع أو قاؿوأصحابو الكراـ(  -صلى للا عليو وسلم -عليو النيب
ْلنو جعل  وىذا من بديع قولو ؛ ،( -صلى للا عليو وسلم -ما كاف عليو أصحاب النيب

سبسكنا دبا كاف إذ أننا لو  السنة ولزومها والتمسك هبا ِبلتمسك دبا كاف عليو الصحابة ،
 لتمسكنا ِبحلق ْلف الصحابة متمسكوف ِبحلق ، -رضواف للا عليهم -عليو الصحابة

ول شك أف الجتماع ِبلدين كما سبق يكوف  ، -رْحو للا تعاىل -فهذا من بديع قولو
وأف الفَباؽ دبخالفة تلك  ِبلعمل بنصوص الكتاب والسنة وما كاف عليو سلف اْلمة ،

 النصوص. 

ـِ  ِمنْ  َأفَّ : -رْحو للا تعاىل -،فقاؿث بَػْبَّ اْلصل الثالث   َوالطَّاَعةَ  السَّْمعَ  الْجِتماعِ  سَبا
َ  ؛-َحَبِشيًّا َعْبًدا كافَ  َوَلوْ - َعَلْينا أتََمَّرَ  دلَنْ   أَْنواعِ  ِمنْ  ِبُوُجوهٍ  كاِفًيا شاِفًيا بَياًنً  َىذا للاُ  فَػبَػْبَّ

 َفَكْيفَ  اْلِعْلَم، َيدَِّعي َمنْ  َأْكَثرِ  ِعْندَ  يُػْعَرؼُ  ل اَْلْصلُ  َىذا صارَ  ثَّ  َوَقَدرًا، َشْرًعا اْلبَػَيافِ 
 !ِبِو؟ اْلَعَملُ 

ىو أيضاً من اْلصوؿ العظيمة وادلهمة الٍب بيَّنها شيخ اإلسلـ  ؛ىذا اْلصل الثالث 
بياًنً واضحاً جلّياً ،وذلك أنو ح اْلصل الثاين  -رْحو للا تعاىل -زلمد بن عبد الوىاب

 -صلى للا عليو وسلم -؛وىو الجتماع ح الدين وعدـ التفرؽ عما جاء بو الرسوؿ
 تُعْب عليو ؛الجتماع على السمع والطاعة دلن ،فمن سباـ ىذا الجتماع ،ومن اْلمور الٍب

ه للا أمرًن ،وعدـ اخلروج عليو ،وعدـ منابذتو ،والصَب عليو ،قاؿ للا : -عز وجل -ولَّ
َ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُْوِل اْْلَْمِر ِمْنُكمْ ﴿  -،فَػبَػْبَّ  ( ٕٛ)﴾ٜ٘﴿ َيأَيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَللَّ

ث بطاعة ول  -عليو وسلم صلى للا -وأمرًن بطاعتو وبطاعة رسولو -سبحانو وتعاىل
 .اْلمر 

 ِمنُكمْ  اْْلَْمرِ  َوُأوِل  الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا﴿: -سبحانو وتعاىل -قاؿ العلماء: وَل يقل
ًَن أبمٍر ْلف طاعة ول اْلمر ىي طاعٌة  ورسولو وليست طاعة مطلقة ،فإذا َأَمرَ ﴾ٜ٘﴿

ؼلالف شرع للا ؛فل طاعة دلخلوؽ ح معصية اخلالق، ولكن ولو وقع ح ادلعصية فل 
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يعِب عدـ طاعتو ح تلك ادلعصية ؛عدـ الطاعة لو مطلقاً ،وإظلا ل نطيعو ح تلك ادلعصية 
 ،ونسمع ونطيع لو ح بقية اْلوامر.

ادلراد  ﴾ ِمْنُكمْ  اْْلَْمرِ  َوُأْوِل  الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا اَللََّ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  َيأَيػ َها﴿ قاؿ العلماء:
 . أبول اْلمر: أي اْلمراء واحلكاـ

من ذلك  فاْلحاديث الٍب جاءت ح السمع والطاعة لولة اْلمر كثّبة ، -وأما السنة
دلَّػػػا قاؿ الصحاّب عرِبض  ح حديث العرِبض بن سارية ؛ -صلى للا عليو وسلم -قولو

ذرفت منها العيوف  موعظة بليغة ، -صلى للا عليو وسلم -)وعظنا رسوؿ للابن سارية: 
فقاؿ: أوصيكم  ووجلت منها القلوب ،فقلنا: َي رسوؿ للا كأَنا موعظة مودٍع فأوصنا ، ،

ي مقطوع أ -وإف أتمر عليكم عبٌد رُلَدَُّع اْلطراؼ بتقوى للا ،والسمع والطاعة ،
 (.-اْلطراؼ
 ما معُب قولو: "والسمع والطاعة" ؟  -

ومعناه  ، -عز وجل -معناه: أنك تسمع وتطيع لول اْلمر ح ِّب معصية للا
بل تنقاد ْلوامره وتنقاد حلكمو كما سبق ح ِّب  أيضاً: أنك ل تسمع لغّبه ،

 .  -عز وجل -ة للامعصي
صلى للا عليو  -للعرب يقوؿ ذلم الرسوؿىذا خطاٌب )وإف أتمر عليكم عبد( قاؿ: 
يعِب "عبٌد حبشي كأف رأسو زبيبة" وح رواية  لو أتمَّر عليكم عبٌد وأنتم عرب ، -وسلم

 . فاَسعوا لو وأطيعوا 
ِبلسمع والطاعة لعظيم خطر الفرقة والختلؼ على ولة  -صلى للا عليو وسلم -فأمر

)من رأى من أمّبه شيئاً يكرىو فليصَب : -ـعليو الصلة والسل -وأيًضا قولو اْلمر ،
،وقاؿ عبادة بن عليو ،فإنو من فارؽ اجلماعة شَباً فمات ،إل مات ميتًة جاىلية( 

على السمع  -صلى للا عليو وسلم -)ِبيعنا رسوؿ للا: -رضي للا عنو -الصامت
 ننازع اْلمر وأف ل ويسرًن ،وأثرٍة علينا ، وعسرًن ، ح منشطنا ،ومكرىنا ، والطاعة ؛

فنحن مأموروف ِبلسمع والطاعة  ،أىلو إل أف تروا كفًرا بواحاً عندكم من للا فيو برىاف( 
لو أمرًن أبمٍر )وح مكرىنا(  ح اْلمور الٍب تنشف ذلا النفس ،)ح منشطنا(  لولة اْلمر ،



 

 

ح حالة  )وح يسرًن(  ح حالة قلة ادلاؿ ،)وح عسرًن(  نسمع ونطيع ، تكرىو النفس ؛
 يعِب لو رأينا ول اْلمر استأثر ِبدلاؿ علينا لنفسو أو لقراِبتو ؛)وأثرٍة علينا(  كثرة ادلاؿ ،

 .أف نقدح وأف نتكلم ح ول اْلمر ول غلوز لنا  نصَب ونسمع ونطيع ،
 ػػػاذا ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلػػػ -

صلى  -وقاؿ ،ئاً يكرىو فليصَب عليو( من رأى من أمّبه شيْلننا أُمرًن ِبلصَب ) -
)اَسعوا وأطيعوا وإف استعمل عليكم عبٌد حبشي كأف رأسو : -للا عليو وسلم

 زبيبة(. 
دليل على ىذا  فإًذا ىذه اْلحاديث الكثّبة الواضحة البيِّنة اآلمرة ِبلسمع والطاعة ؛

 . -رْحو للا تعاىل -اْلصل الثالث الذي ذكره شيخ اإلسلـ زلمد بن عبد الوىاب
 .السمع والطاعة من سباـ الجتماع 

 ؟  دلػػػاذا السمع -
فغّبه ليس بول أمر لك ،وأف تطيعو ح  يعِب تسمع لول اْلمر ول تسمع لغّبه ، -

مسألة عظيمة ح السمع  - تعاىلرْحهم للا -ِّب معصية للا ،قد بْبَّ العلماء
 وىي أف ول اْلمر إذا أمر أبمٍر ل ؼللو من ثلث أحواؿ: والطاعة ،

أف أيمر أبمٍر ورد ح الكتاب والسنة اْلمر بو ،كأف أيمر ِبلصلة والزكاة  احلالة اْلوىل:
 وطاعٌة لول اْلمر من طاعة للا.  -عز وجل -فهذا طاعٌة  والصياـ ،

إذا أمر ول اْلمر دبعصية فل طاعة دلخلوؽ ح معصية  أف أيمر دبعصيٍة ، الثانية:احلالة 
ول نسبو ونشتمو  ول نطعن فيو ، ول طلرج عليو ، ول نقاتلو ، لكن ل ننابذه ، اخلالق ،

 بل نصَب وضلتسب عند للا اْلجر. ول نُػثَػػػوِّر الناس على احلكاـ ؛ ،
يعِب َل  وليس بطاعة  ورسولو ،  اْلمر أبمر ليس دبعصية ،أف أيمر ول احلالة الثالثة:

 .مٍر ُمباح فهو أيمر أب َيِرْد دليل فيو على ىذا اْلمر ،
 ؟ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما احلك -

 نسمع ونُطيع لو.  -
 ؟  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماالدلي -



 

 

فإف طاعة ﴾  ِمْنُكمْ  اْْلَْمرِ  َوأُْوِل  الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا اَللََّ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  َيأَيػ َها﴿ -
 .اْلمر ح اْلمور ادلباحة واجبة  ول

والسّب  مثالو: ىذه اإلشارات ح الطرؽ لتنظيم حياة الناس لبد من الوقوؼ عندىا ،
ة أو إذا احتاج ول اْلمر مثلً أبف يقـو الرعي ؛ أيضاً من أمثلة ذلك عند اإلذف ِبلسّب ،

 -وطاعتهم من طاعة للا فيستجيب ذلذا اْلمر ، يعملوا بعض اْلعماؿ لتنظيم حياُتم ؛
 . بذلك  -عز وجل -إذ أمرًن للا -لعزوج

فلبد من معرفة ىذا اْلمر ْلف بعض الناس يُلبِّس يقوؿ: أًن أطيع ول اْلمر إذا أمرًن 
 . غلب أما ِّب ذلك فل ح الدين ، -عز وجل -أبمر فيو طاعة 

بل إذا أمرًن أبمٍر ُمباح  فيو مصلحة ،فلبد أف نستجيب لو وأف نسمع لو  وىذا خطأ ، 
 . طيع ح ِّب معصية للا كما سبق ونُ 

فل طاعة  -عز وجل -وشلا يُػنَػَبو عليو أيضاً أف بعض الناس يقوؿ إذا عصا ول اْلمر للا
ية اْلمور فإنو وأما بق عصية خاصة ،إظلا ل طاعة لو ح تلك ادل وىذا خطأ ، لو ُمطلقاً ،

 . ُيسمع لو وُيطاع 
ويُثوِّر الناس على ولة  وأيضاً أنبو على أمٍر وىو أف بعض الناس يطعن ح ول اْلمر ،

 أًن رلاىد وأفضل ُمْر ِبدلعروؼ وأَنى عن ادلنكر ،آويذكر أخطاءىم ،ويقوؿ أًن  اْلمر ،
 : أخطأت خطأً فادحاً.نقوؿ لو ؛اجلهاد كلمة حق عند ُسلطاف جائر

 ليس من ورائو ،)أفضل اجلهاد كلمة حق عند( فإف احلديث يقوؿ: أما اْلمر اْلوؿ: 
 يعِب ظاَل ، )سلطاف جائر(ث قاؿ لك:  وإظلا تذىب لو وتنصحو ، وليس تثوير الناس ،

 . الذين يقيموف شرع للا أَنم ظلمةفكيف جعلت احلكاـ 
"وللا ل ُأعْب أبداً على دـ خليفٍة أبداً بعد عثماف ث أيضاً قاؿ عبد للا بن ُعكيم: 

  ،فقيل لو: أَو أعنَت على دمو؟ قاؿ: إين ُأِعد  ذكر مساوئو عوًنً على دمو".
صلى للا عليو  -عثماف زوج بنٍب النيب ىذا اْلثر العظيم ، -ِبرؾ للا فيكم -فتأملوا
)ما ضرَّ عثماف ما : -صلى للا عليو وسلم -الذي قاؿ فيو النيب ذي النورين ، -وسلم

 ) وإظلا شلن جاء بعد الصحابة ،كانوا  بعض الناس ليسوا من الصحابة ، ،عمل بعد اليـو



 

 

وأكثرىا ذلا ما  وأكثرىا مكذوبة ، -رضي للا عنو -ينشروف ح اجملتمع أخطاء عثماف
فاحلاكم إذا اجتهد فأصاب فلو أجراف  إذ أنو اجتهد ، أو خطأ مغفوٌر لو ، غُلَوِّزَُىا شرعاً ،

 . وإذا أخطأ فلو أجر واحد  ،
ولكن بعض الناس ثَػػوََّر العامة وثَػػػوَّر الرعية على عثماف ،حٌب خرجوا عليو فقتلوه ،فيقوؿ 

أي على إراقة دـ -على دـ خليفة -أي ل أساعد -"وللا ل أعْبعبد للا بن ُعكيم: 
بعد عثماف" ،فقيل لعبد للا بن ُعكيم: أنت َل تكن مع الذين كانوا قتلوا  -خليفة

يعِب إين أعتَب عثماف؟ فقاؿ عبد للا بن ُعكيم: إين أعتَب ذكر مساوئو عوًنً على دمو" 
 و وإراقة دمو واخلروج عليو.أف ذكر أخطاء احلاكم الشرعي يساعد على قتل

وىؤلء ااضروف الذين يثّبوف الشعب والرعية  لذلك إخواين: ىؤلء اخلطباء السفهاء ،
اخلونة ،ىؤلء ااضروف اخلونة الذين يثوروف الشعب والرعية على احلاكم  على احلاكم ،

ن يروف مذىبهم مذىب اخلوارج الذي وأصحاب بدع وضلؿ ، ىؤلء خونة ورلرموف ، ،
فإف النصوص الشرعية كثّبة وواضحة  ول نغَب هبم ، ل نستمع إليهم ، ادلعاصي كفراً ،

 وعدـ اخلروج عليهم. ح اْلمر ِبلصَب على ولة اْلمور وإف جاروا وظلموا ،
 ؟ الشيخ ماذا يقوؿ ىنا -

يقوؿ: من أنواع البياف شرعاً وقدراً ، وأما قدراً فهو يعِب انظروا إىل اْلمم وإىل  -
 . اجملتمعات الٍب خرجت على حكامها 

 ؟!  ىل أصلحت الفساد -
 ؟!  ىل أقامت شرع للا -
 ؟!  ىل استقامت أمورىم -
ل أحتاج أف أذكر أمثلة من السابق ،فتكفينا اْلمثلة احلاضرة الٍب ىي ُتدمي القلب  

 وُتدمع العْب ،بل يكاد اإلنساف يهلك شلا يرى ويسمع ،فكيف حباذلم ىم أنفسهم!
ّبىا من ب  .لد ادلسلمْب ففي سورَي ،وح اليمن ،وح تونس ،وح مصر ،وح ليبيا ،ِو

 
 ؟ حكامهممن الذي أخرج ىؤلء على  -



 

 

كانوا يعيشوف قبل خروجهم على حكامهم ح خّب ،ىناؾ شّر ،ولكن ذاؾ الشّر    -
 ِبلنسبة للشّر اآلف القائم يُعتَب خّب ونعمة ،ويُعتَب ل شيء!

فاآلف القتل ،والظلم ،والتشريد ،والَبميل ،والتيتيم ،وكل أنواع الشر قائمة  
 . عداء ،وتسّلف اْل

 ؟  اذاػػػػػػػػػػػػػػػػػػبسب مػػػ -
عز  -وسلالفة أمر للا -صلى للا عليو وسلم -بسب سلالفة أمر الرسوؿ -

أمرًن ِبلصَب وعدـ اخلروج  -صلى للا عليو وسلم –،فإف الرسوؿ -وجل
 ،وىؤلء خرجوا ! 

 ما الذي استفادوه؟ -
 من الذي أفتاىم؟   -
 ؟  أين ىم -
ويتضاحكوف ،ويلعبوف  ىم يتنعموف ،وبْب أبنائهم وأولد ح قصورىم ، -

ّبه  وىو يضحك ويلعب ، ِضب ؛ايقوؿ اِضب  ،وادلسلموف يُػَقتّػُلوف ، ِو
 يُقتل!

ولكن اِضب اِضب وىم يفروف  ليتك كنت ح ادليداف إف كنت رجلً صادقاً ، 
وغُلمِّعوف اْلمواؿ ْلحزاهبم  واخلروج على احلكاـ ، يدعوف إىل القتاؿ ، ويهربوف ،

والنساء واْلطفاؿ  والعواـ والضعفاء ، وادلسلموف ىم الضحية ، ودلناىجهم الباطلة ،
 -عز وجل –نسأؿ للا فل شك أف ىذا أمر مؤسٌف مؤَلٌ فظيع ، والشيوخ ىم الضحية ،

 أف ػلفظ بلد ادلسلمْب من شرِّ ىؤلء.
والعمليات اإلرىابية  ،دبن يُفتيهم أو يُفتيكم جبواز التفجّب  -ِبرؾ للا فيكم -فل تغَبوا

 ! وأننا نريد هبذا أف نقيم دين للا واخلروج على ولة اْلمر ، ،
 !  إىل التناقض -ِبرؾ للا فيكم -انظروا 

ىم أنفسهم َل يقيموا دين للا ح  -دعاة الصحوة -ىذه اجلماعات وىؤلء الدعاة 



 

 

كيف يقيموا دين ف ، -عز وجل –بل عملوا خبلؼ دين للا  مسألة اخلروج عن احلكاـ ،
 !-عز وجل -للا وىم أوؿ من ؼلالف دين للا

وأف  وأف ل نقع ح ىذه ان ، وأف ل نسمع ذلم ، لذلك الواجب علينا أف ل نغَب هبم ،
ة ،  وهبذا نكوف قد انتهينا من اْلصل الثالث. ل نتجاوب لدعاَيُتم الفاِر

 
 وأف يكوف حجة لنا ل حجة علينا  َسعنا ،أف ينفعِب وإَيكم دبا  -عز وجل -أسأؿ للا

 وصلى للا وسلم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم أمجعْب.
 

 وكاف ادلوعد معو الساعة احلادية عشر ، -حفظو للا تعاىل -ولزلنا ِبنتظار الشيخ حسن
 ده ؛أو أنو اعتَبىا الساعة احلادية عشر ِبلنسبة لبل ُشِغل ، -حفظو للا تعاىل -وكأنو

 فهو على ادلوعد ِبلنسبة لو. فعندىم فرؽ بيننا وبينهم ساعة ،
 

فوائد عامة إىل أف يَػُردَّ أو غلاوب علينا  أذكر اآلف بعض الفوائد تذكّباً لنفسي وإخواين ،
 .-للا ػلفظو -الشيخ

ح بياف خطورة البدعة ،قاؿ:  -رْحو للا تعاىل –ما قالو الشيخ العثيمْبمن الفوائد  -
 ا.ىػػ "البدعة كالسرطاف ل يُرجى برؤه إل أف يشاء للا".

وطلب  وعدـ الدخوؿ فيها ، ىذه الفائدة عظيمة ترشدًن إىل أعلية البعد عن البدع ،
 السلمة منها بلزـو السنة وما كاف عليو سلف اْلمة.

طباء "مهما طلبت من اْل: -رْحو للا تعاىل -ما قالو أيضاً الشيخ عثيمْبن الفوائد م -
،يعِب ذبد ح تلوة فلن ذبد مثل القرآف"  -أي من مرض -أف يزوؿ عنك ما ح قلبك

 .تعاىل اذلداية والتوفيق والرشاد القرآف وح أتملو وح تدبره ؛ذبد إبذف للا 
 أقوؿ أيضاً: والسنة ،بتدبر القرآف والسنة لفهم القرآف.

مبيناً حاؿ بعض الناس  -حفظو للا تعاىل -ما قالو شيخنا ربيع ادلدخليومن الفوائد  -
"بعض الناس ينتموف ظلماً إىل ىذا ادلنهج ،برزوا الذين يُفّرِقوف الصف السلفي ،قاؿ: 



 

 

فهذه كلمة مهمة من أبساليب وأخلؽ رديئة ،ومنها ضرب السلفية ِبسم السلفية" 
 .-للا ػلفظو -الشيخ

 بعض الناس قد ينتمي إىل ىذا ادلنهج وىو ؼلالفو ،وىذا ظلم!أف  ووجو أعليتها:
 .ىؤلء ذلم أساليب وأخلؽ رديئة  وأيضاً: أف 

الطعن ح ادلشائخ السلفيْب ،واحلرص على تشويو صورُتم ،والسعي  -فمن أساليبهم
كلـ العلماء دلقاصدىم ي أعناؽ  لستخراج أي كلـٍ من العلماء للطعن فيهم ،ولو 

،فإذا ضرب ىؤلء "ومنها ضرب السلفية ِبسم السلفية" لذلك قاؿ الشيخ: ومآرهبم ،
 .ادلشائخ السلفيْب عند العامة وحاولوا تشويو صورُتم ،فهم يضربوف ىذا ادلنهج 

"من علمات أىل البدع الطعن ح أىل السنة" ولشك ،كما قاؿ السلف الصاحل: 
لشك أنو داخٌل ح ذاؾ  ؛ وػلرص على الطعن فيهم ،فمن يطعن ح مشائخ السنة ،

طأ من ِبب الطعن ح علماء وليس بياف خطأ من أخ وليس الرد على ادلخالف ، اْلمر ،
 . السنة 

فإف ىذا من ِبب اْلمر ِبدلعروؼ والنهي عن ادلنكر ،بعض الناس إذا رُدَّ على متبوعهم 
احَبامهم ،فنحن وعاِلمهم الذين يعظمونو ؛جعلوه من ِبب الطعن ح العلماء وعدـ 

نقوؿ ذلم: أنتم الذين َل ربَبموا احلق ،والواجب على ذاؾ العاَل أف ػلَـب احلق ويَباجع 
 عن الباطل.

"ل تتحقق السلفية والسنية ح أحٍد حٌب : -حفظو للا تعاىل -يقوؿ أيضاً الشيخ ربيع -
من الغل واحلقد والغش ،أما قلباً فَػَيْسَلم قلبو  يفارؽ أىل البدع والتحزب قلباً وقالباً"

ِِلٌّ على بعض ادلشائخ  للسلفيْب ، فبعض الناس يدخل ادلنهج السلفي وح قلبو 
 .  فيعمل على زلاربتهم السلفيْب ؛

لبد أف يناصرىم ولبد أف َيْسَلم من احلقد  وأما قالباً فلبد أف يكوف مع السلفيْب ،
 عليهم.

 : ىذه بعض الفوائد ادلتعلقة ِبدلنهج السلفي -
"احلق غلب قبولو ،سواٌء : -رْحو للا تعاىل -قوؿ ابن السعدي ومن تلك الفوائد أيضاً:



 

 

،كلمة عظيمة َقلَّ من يفقهها ،احلق قالو الفاضل أو ادلفضوؿ ،احلق أعلى من كل شيء" 
 . ْب لو احلق فّبفضو ول ينقاد لو غلب قبولو ،بعض الناس أتت تب

 ؟!  من أنت -
 . فلف أعلم منك  فلف أعظم منك ، -
 ؟  كيف ترد عليو -
ىل فلف وفلف تعظيمك لو غلعلك  أعوذ ِب من الضلؿ ،أعوذ ِب من الضلؿ ، -

 !  تقدمو على احلق
"احلق أعلى من كل شيء ،ولبد من قبوؿ احلق سواٌء جاء من فاضل ل، يقوؿ الشيخ: 

  أو مفضوؿ".
 أو كاف عدو أو صديق ، صغّب أو كبّب ،"سواٌء جاء من وأيضاً كما قاؿ ابن رجب: 

 فاحلق يُقبل ْلنو حق". 
أي  –"من أتى أبسباب الزي  : -رْحو للا تعاىل -ويقوؿ الشيخ زيد ادلدخلي -

فل يُػَوفَّق خلٍّب ول ينجو من  وأعمى بصّبتو ، أزاغ للا قلبو ، والضلؿ ؛ -الضلراؼ
 شّر". 

لقادتو إبذف للا  عمل هبا السلفي الصادؽ ؛ وكلماٌت لو لشك أَنا كلماٌت من ذىب ،
 لكل خّب.

"السلفي ادلزيف ُتظهره الفًب : -حفظو للا تعاىل -أيضاً قاؿ الشيخ ربيع ادلدخلي -
أو الوالدين  فكونوا شهداء  ولو على أنفسكم ، ،وتكشف حقيقتو ،وتكشف زيفو ،

  . كلمات من ذىب  -جزاه للا خّبا -واْلقربْب".
ويطعن ح أىل  وينصر أىل الباطل ، فيقف مع الباطل ، ادلزيف تظهره الفًب ،السلفي 
أيت ِبدلقالت  وح الفيس بوؾ ، ح التويَب ،وح الواتساب ، وؼلذؿ أىل احلق ، احلق ،

 !  وينصر أىل الباطل قالت ليطعن ح السلفيْب ،وِبلتعليقات وِبدل



 

 

أنت على ضلؿ  على استقامة ،أنت على اضلراؼ لست  أنت مزيف لست بسلفي ،
فليس  وإف أثُب عليك من أثُب عليك ، وإف نفخك من نفخك ، لست على ىدى ،

 الطعن ح السلفيْب. ىذا من سبيل السلفية ؛
"العصمة والصلح والسداد والسلمة ىي : -رْحو للا تعاىل -يقوؿ اإلماـ بن ِبز -

وما درج  جاء ح القرآف الكرًن ، وما -صلى للا عليو وسلم -التمسك أبلفاظ الرسوؿ
 .ىذا ىو طريق النجاة و السلمة" عليو سلف اْلمة ،

 داخلة :ادل -
 . السلـ عليكم الشيخ حسن البنا:

 .وعليكم السلـ و رْحة للا و بركاتوالشيخ أْحد ِبزموؿ: 
 ن حظرتك؟مالشيخ حسن: 
 أًن أْحد ِبزموؿ للا ػلفظكالشيخ أْحد: 
 وسهل َي أخي أىلً الشيخ حسن: 
 للا ػلفظكم ،كيف حالكم؟الشيخ أْحد: 
  .مأتشرؼ بكم ،للا ػلفظكالشيخ حسن: 
،اآلف َي شيخ ؽلكن أف -للا ػلفظكم -ل أبداً ِبلعكس َي شيخ نتشرؼ الشيخ أْحد: 

،ويسمعكم إبذف للا تعاىل كثّب من الطلبة "معهد ادلّباث النبوي" تلقي الكلمة للمعهد 
يعِب أو جاوزوا  -عز وجل -يبل  عددىم بفضل للا اْلرض ومغارهبا ،ح مشارؽ 
 .-ِبرؾ للا فيكم -فهم ينتظروف كلمتكم وتوجيهكم اآللؼ ،

وللا  تفضل ضلن ح خدمتكم ، -للا يبارؾ فيكم -أكرمكم للا  الشيخ حسن:
 ادلستعاف. 

 تفضل َي شيخالشيخ أْحد: 
 نبدأ إف شاء للا؟الشيخ حسن: 

 أي نعم إبدأ ،تفضل َي شيخالشيخ أْحد:  
 



 

 

  
ومن سيئات  ونعوذ ِب من شرور أنفسنا ، إف احلمد  ضلمده ونستعينو ونستغفره ،

أعمالنا ،من يهده للا فل مضل لو ،ومن يضلل فل ىادي لو ،وأشهد أف ل إلو إل للا 
زلمداً عبده ورسولو ،صلى للا عليو وعلى آلو وصحبو وحده ل شريك لو ،وأشهد أف 

كثّباً.  وسلم تسليما ً
 :أما بعػػػػػد

دعو ادلسلمْب و ادلسلمات إىل اْلخذ ِبلدين اإلسلمي الصحيح ،ادلبِب أفيشرفِب أف 
 وذلك بتلقي العلم الشرعي من معهد ادلّباث النبوي ، على العقيدة وادلنهج الصحيح ،

اْلستاذ  والذي أسسو اْلخ ح للا الشيخ الدكتور أْحد ِبزموؿ ، بعد ،والدراسة فيو عن 
الذي يتلقى العلم مع فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن  بكلية الدعوة وأصوؿ الدين ،

وشيخ اجلرح  رئيس الدراسات العليا ِبجلامعة اإلسلمية سابقاً ، ىادي ادلدخلي ،
ّبىم بذلك ز واْلوالذي شهد لو اْلئمة من ابن ِب والتعديل ، . لباين وابن عثيمْب ِو

بٍب ُملحَّة أف أكتب ىذا التعريف دبا ِمر للا بو قليب من سعادة ذلذا العمل  فكانت ِر
وىو لظهور العلم النافع وإذاعة عقيدة السلف الصاحل ومنهج السلف الصاحل  ادلبارؾ ،

أي أركاف  -ف فيهاوالٍب اختل والٍب تشمل أركاف اإلؽلاف على ادلستوى العادلي ، ،
اختلف فيها ادلسلموف وتفرقوا ذلذا السبب إىل فرؽ و أحزاب ،لقد نقضوا  -اإلؽلاف

 )ػلمل ىذا العلم من كل خلٍف عدولو ،: -صلى للا عليو و سلم -بذلك قوؿ الرسوؿ
 . وأتويل اجلاىلْب(  وانتحاؿ ادلبطلْب ، ينفوف عنو ربريف الغالْب ،

أىنئ ادلسلمْب و ادلسلمات ِبفتتاح ىذا ادلعهد ادلبارؾ ول يسعِب ح ذلك إل أف  
، قاؿ -إف شاء للا تعاىل -،الذي سيكوف عاملً أساسياً لتذكّب ادلسلمْب بدينهم اخلالص

يُن اخْلَاِلصُ  ﴿للا تعاىل:  ،وُأذكِّر النفس وُأذَكِّر ادلسلمْب مجيعاً  ( ٜٕ)﴾ٖ﴿ َأل َلِلَِّ الدِّ
َنا ْورَثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذينَ أَ ثَّ  ﴿ للا تعاىل:بقوؿ  ُهم  ِعَباِدًنَ  ِمنْ  اْصطََفيػْ ُهْم ظَاَلٌ لِّنَػْفِسِو َوِمنػْ َفِمنػْ
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َراِت إبِِْذِف اَللَِّ َذِلَك ُىَو اْلَفْضُل اْلَكِبّبُ  ُهْم َساِبٌق ِِبخْلَيػْ َجنَّاُت َعْدٍف  ﴾ٕٖ﴿م ْقَتِصٌد َوِمنػْ
  ( ٖٓ)﴾َٖٖحرِيٌر﴿ َأَساِوَر ِمن َذَىٍب َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َيْدُخُلونَػَها ػُلَلَّْوَف ِفيَها ِمنْ 

صلى للا عليو  -وح ىاتْب اآليتْب الكرؽلتْب بشرى دلن يعتصم بكتاب للا وسنة الرسوؿ
ث من تبعهم إبحساف ،وأف  -رضي للا عنهم -بفقو سلف اْلمة ،أوذلم الصحابة -وسلم

 -صلى للا عليو وسلم -النيبللا تعاىل قد اصطفاىم وورثهم الكتاب وىو مّباث 
،فهم إف شاء للا ػلملوف العلم ْلَنم عدوؿ ،ينفوف عنو  من اْلنبياء والرسل اصطفاهو 

ربريف الغالْب ،وانتحاؿ ادلبطلْب ،وأتويل اجلاىلْب ،فهنيئاً ذلم ،نسأؿ للا تعاىل أف غلعلنا 
منهم ،وذلك ىو الفضل الكبّب ،ومن جانيب فإين أىيب بكل طالب علم سلفي شرعي 

 ث النبوي ِبْلجهزة طبعاً.إىل ادلوقع اخلاص دلعهد ادلّبا ِبَسوأف يرسل 
 

وفق للا اجلميع إىل ما ػلبو ويرضاه ،وأصلح حاؿ اْلمة ،وللا من وراء القصد ،وصلى 
 .  على زلمد وعلى آلو وصحبو وسلمللا
 

قالو وتكلم بو: حسن بن عبد الوىاب البنا ،مدرس ِبجلامعة اإلسلمية وعضو التوعية 
 .اإلسلمية ِبدلدينة النبوية سابقاً 

 
 ٕ٘ٔٓنوفمَب  ٖادلوافق:  ىػ ،ٖٚٗٔمن شهر اـر عاـ  ٕٕمساء الثلَثء: 
 . وجزاكم للا خّبا

 
 . والسلـ عليكم ورْحة للا وبركاتو

 
 .-للا ػلفظكم ويسلمكم -وأحسن للا إليكم شيخنا جزاكم للا خّباً ،الشيخ أْحد: 
 ؟ أي خدمة أخيالشيخ حسن: 
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 .للا ػلفظكم ويبارؾ فيكم ويرفع قدركم الشيخ أْحد: 
 .استودعكم للا ،سلمي للجميعالشيخ حسن: 
 .إف شاء للا يوصل ،حياكم للا الشيخ أْحد: 

 وعليكم السلـ ورْحة للا وبركاتو ،جزاكم للا خّبا.
 
 


