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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين . 

 قال المصنف رحمه هللا تعالى :

: أن منن أببنر قواعندهم اراتنرار بنا،بور ت ويحتجنون بنه  المسألة الخامسةة

فأتناهم على صحة الشيء ويستدلون على بطننن الشنيء ببربتنه وقلنة أهلنه ت 

 بضد ذلك ت وأوضحه في اير موضع من القرآن .

 بسم هللا الرحمن الرحيم :

ا ر ينننند بمننا ينببنني أن يحمنند جننل وعننن  الحمنند هلل رب العننالمين حمننداا دائمننا

وأشنننأد أن ر  لنننه  ر هللا وحننندل ر شنننريك لنننه ت وأشنننأد أن محمنننداا عبننند هللا 

به ومننن اهتنند  ورسننوله وصنننيه وهليلننه صننلى هللا عليننه وعلننى آلننه وصننح

ا ونعنوذ  ا وعمننا متقنبنا صنالحا ا نافعنا بأداهم  لى يوم الدين ت اللأنم نسنألك علمنا

بك من النتن ما ظأر منأا وما بطن ت ونعوذ بك من الحور بعد البور , ومن 

 البنر بعد اإليمان ومن اإلعراض بعد اإلقبال .

سنول هللا صنلى رأما بعد : فأذل المسائل منن جملنة المسنائل التني هنالف فيأنا 

أهنل الجاهلينة ت وهنذا البتناب هنو بتناب ل مسنائل الجاهلينة ل  هللا عليه وسنلم 

إلمام الدعوة هنذل فني هنذل القنرون المتنأهرة اإلمنام محمند بنن عبند الوهناب ت 

رحمه هللا تعالى ذبر في هذا البتاب هصال أهل الجاهلية وما بانوا عليه فني 

رسننول هللا صننلى هللا ي هننالنأم فيأنا ديننأم وفنني أمنورهم ت وذبننر المسننائل التن

 بأمر من ربه جل وعن . عليه وسلم 

المسنألة الهامسننة : هنني أن مننن أببننر قواعند عقليننا  المشننربين ت ومننن أببننر 

ا عنننندهم ت قاعننندة اعتبنننار ا،بونننر واراتنننرار  القواعننند التننني يجعلونأنننا ميهاننننا

ان ا،بونرون با،بور ت ويستدلون على صحة الشيء باتباع ا،بورين له فإن ب
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ا ت وسموا ما يقابله أو يضادل سمول باطنا ت فيسنتدلون باتبناع  اتبعول سمول حقا

ا،بورين وبحال ا،بورين ت يستدلون به على صحة المسائل وعلى صنحة منا 

اهتلف فيه ت فأتى القرآن ت أتى النبني صنلى هللا علينه وسنلم بضند ذلنك ت أتنى 

يس لنننه أصننل فنني الشنننرع وأن بضنند ذلننك مننن جأنننة أن ارعتبننار بننا،بور لنن

ارعتبار  نما هنو بنالحال ر بنا،بور ت و ن بنان أهنل الحنال قلنينا عديندهم فأنم 

المعتبرون ت بذلك أبطل هذا ارسنتدرل النذا اسنتدلوا بنه وهنو أن الحنال  نمنا 

يبون مع ا،بور ت فأبطله جنل وعنن فني القنرآن فني مواضنع بوينرة وبني ن أن 

ا يبوننوا معأنم الباطنل ت الحال قد يبون منع القلنة ت بنل  بني ن أن ا،بونرين االبنا

وإن تطة  كثرةر مةن اةر ايرل ي ةنوس يةن سةبي  هللا إن  قال جل وعن : 

ومةا ممةن معة   وقنال جنل وعنن :  يتبعون إال الظن وإن هم إال يخرصون 

اما ممن لموسى إال ذرية مةن قومة  ينةى خةو   وقال جل وعن :  إال قني  

ومةةا كثرةةر المةةا  ولةةو وقننال جننل وعننن :  يفتةةم م  مةةن اريةةون ومننةة  كن

 وقنيةة  مةةن يبةةاكو ال ةةثور  وقننال جننل وعننن :        حرصةةب بمةةنممين 

فننني هننذل  إال الةةذين مممةةوا ويمنةوا الصةةالحاب وقنيةة  مةةا وقنال جننل وعننن : 

أن ا،بونرين ضنلوا عنن الحنال وذلنك  هللا جنل وعنن اآليا  وفي ايرها يبنين 

ا،مم السالنة قبل بعوة النبي صلى هللا عليه وسلم وجند   ،نك  ذا تأمل  حال

أن ا،بوننرين هننالنوا الرسننل وعصننوهم واتبعننوا الأننو  ت والرسننل  نمننا آمننن 

معأم وأمن بأم طائنة قليلون ت فرعون يصف موسى علينه السننم ومنن معنه 

بقوله في وصنه لأم : بأنأم شرذمة قليلون ت وهللا جل وعن يصف أتباع نوح 

هللا وهنذا يبنين أن الحجنة عنند  وما ممن معة  إال قنية   السنم بقوله : عليه 

ااتنننرار  هللا جنننل وعنننن ليسننن  هننني بنعنننل ا،بونننرين ت فأبطنننل  جنننل وعنننن 

المشربين با،بور ت وجعل العمدة  نما هو في اتباع الحال ولو بان أتباعه أقل 

المتنين وبلنهوم  القليل ت ولأنذا جناء ا،منر فني البتناب والسننة بلنهوم حبنل هللا

الجماعة وتنرك التننر، ت ولنهوم الجماعنة حين  جناء فني البتناب والسننة  منا 

 بنص أو بمعنى فإنما معنال اتباع الحال ولهوم الحال . 
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قال أبو شامة اإلمام الشافعي المعروف في بتابه ل الحواد  والبدع ل وحين  

دة عامنة , فنإن جاء ا،مر بلهوم الجماعة فمعنال لهوم الحال واتباعه وهذل قاع

الجماعة معناها منا يقابنل النرقنة ت وهننف الحنال فرقنة فني الندين وفرقنة فني 

ا،بدان ت ولأذا لما هالف النناس الحنال فني عأند المنأمون ت وبن  علينه اإلمنام 

أحمد ت رحمه هللا تعالى ت وجماعنة قليلنون معنه ت فبنانوا هنم الجماعنة منع أن 

ا ما بان عليه اإلمام أحمد  لبن بان السواد ا،عظم ت ومع أن ا،بورين هالنو

 اإلمام أحمد هو الجماعة ت رحمه هللا تعالى . 

ولأذا ذبر الترمنذا  رحمنه هللا تعنالى ت أن ابنن المبنارك سنئل ت وهنو اإلمنام 

عبنند هللا بننن المبننارك اإلمننام المجاهنند المعننروف أحنند أئمننة الحنندي  وأمننراء 

ل الترمنذا عننه فني جامعنه المؤمنين في الحدي   سئل عن الجماعة بما ذبنر

فقال : الجماعة أبو ببر وعمر ت قيل : قند مناتوا : قنال : فننن وفننن , هبنذا 

هي فنن وفنن , في الترمذا ت قيل : قد ماتوا ت قال : فنن وفنن قينل : قند 

ماتوا , قنال : أبنو حمنهة السنبرا جماعنة ت قنال أبنو عيسنى الترمنذا : وأبنو 

ا . حمهة السبرا بان رجنا عا ا صالحا  لما

فأذا يبين لك أن العمدة في الشنرع بضند منا بنان علينه أهنل الجاهلينة ت فأهنل 

الجاهلينننة يبتنننرون بنننا،بور ويسنننتدلون بنننا،بورين وفعنننل ا،بونننرين واتجنننال 

ا،بورين ت على أن اتجاهم هو الحال والشنرع جناء بنان المنرء يتحنر  الحنال 

ويننه الحنظلنني اإلمننام ولننو بننان أصننحابه أقننل القليننل ت سننئل اسننحا، بننن راه

المعروف قرين اإلمام أحمد بن حنبل  سل عن مسنالة فأجناب ت فقينل لنه :  ن 

أحمد بن حنبل يقول بمول قولك , قال : ) ما بن  أظن أن يوافقني عليأا أحند 

( ت قال ابن القيم ت رحمه هللا تعالى : ) فلم يستوحش  سحا، من عندم موافقنة 

 لقيم وأقول أنا : الناس له ( ت انتأى بنم ابن ا

،ن ذلك الهمان بان همان فتنة وهمان هرج ومرج  ت فإسحا، لما قنال قنورا 

ت قالنه ،نننه يعلننم أننه الحننال فلمننا وافقننه اإلمنام أحمنند بننن حنبنل عليننه بننان ذلننك 

 مبشراا له ولم يبن دلينا عندل على أنه حال . 
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 با،بور وقد ولأذا بان من ا،صول العظام في دين اإلسنم أنه ر اعتبار 

ضننل طوائننف بويننرة فنني هننذل ا،مننة مننن جننراء اتبنناع ا،بوننرين  واراتننرار 

بنننا،بورين ت بمنننا أن طائننننة منننن أهنننل الجاهلينننة ردوا الرسنننالة ت ،جنننل أن 

ا،بوننرين لننم يتبعوهننا وجحنندوا نبننوة محمنند صننلى هللا عليننه وسننلم ت ،جننل أن 

ضنعف القلنب  فنإن ا،بورين  هالنوها ت وهذا داء في الننس وذلك من جنراء 

ا  القلب  ذا ضعف التمس أوهى الحجج ليستمسك بأا وليحتج بأا ت وذلك أيضنا

،ن البويننرين مننن الننناس يعننه علننيأم مهالنننة ا،بوننرين فالوبننا  علننى الحننال 

وارستمساك به مع قلة المستمسك به والعامنل بنه هنذا يعنه علنى ا،بونرين  ت 

الناس فينعلون ت وماذا يتربون  فا،بورون تبع لألبورين ت ينظرون ماذا ينعل

 فيتربون . 

وهننذا ممننا جنناء الشننرع بإبطالننه وأن علننى المننرء أن يتحننر  الحننال و ن بقنني 

وحدل عليه ت فإن عليه أن يتحر  الحال  ،ن الواجب أن ر ينظنر المنرء  لنى 

علينه بمنا ذبنر  هللا جنل وعنن الناس من حوله ت و نما ينظر  لى منا أوجنب 

ور وقع فني ا،منة فني أهمانأنا منرا  عديندة حتنى اسنتحبم لبم اراترار با،ب

فنني فتننرا  حالبننة ت اسننتحبم حتننى بننان المعرضننون عننن الحننال بسننبب فعننل 

ا،بوننرين ت بننان المعرضننون عننن الحننال بسننبب فعننل ا،بوننرين هننم الننذين لأننم 

البلبة وهم الذين ظأروا ت فأنظر في أول  هنفة أبي ببنر الصنديال ت رضني 

ر ت رضي هللا عنه ت باجتأنادل النذا هنو الصنواب واينرل هللا عنه تنرد أبو بب

ليس بصواب بوجوب مقاتلة مانع الهباة وأهل النردة  ت بوجنوب مقاتلنة منانع 

الهباة حتى  ن عمر بن الهطاب  رضني هللا عننه ت حادونه فني ذلنك ينروم أن 

يرجع أبو ببر عن مقاله وعن عهمه ت فقال أبنو ببنر بلمتنه المشنأورة : وهللا 

ا بانوا يؤدونأا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقناتلتأم علنى لو منع وني عناقا

 هللا جننل وعننن منعأننا ت قننال عمننر رضنني هللا عنننه : فمننا لبونن  أن رأينن  أن 

 شرح صدر أبي ببر للقتال فعلم  أنه الحال . 
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بذلك في همنن عومنان ت رضني هللا عننه فني أواهنر أيامنه لمنا حصنل  النتننة 

المدينة من أهل ا،مصار وهاصة من مصر وطائنة منن وبور الوافدون على 

الشام وطائنة من اليمن وتجمعنوا حنول المديننة وأرادوا أن يهلعنوا عومنان أو 

ا   أن يقتلول حادوأم فيمن حادوأم ابن عباس وبلمأنم علني ابنن أبني طالنب أيضنا

رضي هللا عنه  فبانن  المديننة فني حالنة هنرج ومنرج شنديدين أد  ذلنك  لنى 

لينننة الوالنن  عومننان بننن عنننان ت رضنني هللا عنننه وأرضننال ت المبشننر مقتننل اله

بالجنة الذا قال فيه النبي صلى هللا عليه وسلم  لما جأه جنيش العسنرة :   ل 

 ما ضر عومان ما فعل بعد اليوم ل  قتلول وهو يقرأ القرآن .

ا  ا وقرآنا  ضحوا بأشمط عنوان السجود به                  يقطع الليل تسبيحا

الذين وقنوا مع عومان بانوا هم القلة ت طائنة سبت  وهاف  ،جل هذا الموج 

الأائل من أوائل الهنوارج وطائننة هنم ا،بونرون هنم الهنوارج ت فبقني طائننة 

قليلنة منع عومننان ت رضني هللا عننه ينندافعون عننه ويحموننه ت وبننانوا هنم أهننل 

العبناس ت بنان الحال بذلك لما حدو  النتن في همن بني أمية وفي همنن بنني 

الذين استمسبوا بالحال ت و ن بنانوا هنم القلينل بنانوا هنم الجماعنة وهنم النذين 

يونى عليأم ت لأذا قال أهل العلنم فني تنسنير الجماعنة التني جناء  فني حندي  

ا قال  النبي صلى هللا عليه وسلم الذا روا من طر، عديدة يشد بعضأا بعضا

رقننة ت و ن النصننار  افترقنن  :  ل  ن اليأننود افترقنن  علننى  حنند  وسننبعين ف

على ونتنين وسنبعين فرقنة تو ن هنذل ا،منة سنتنر، علنى ونونة وسنبعين فرقنة 

بلأنا فنني النننار  ر واحنندة ل ت قننالوا : منن هنني يننا رسننول هللا   ت قننال : ل هنني 

 الجماعة ل . 

قال أبو عيسى الترمذا ت رحمه هللا تعنالى ت فني تنسنير الجماعنة :          ) 

 أهل النقه والعلم والحدي  (  .والجماعة هم 

ولأذا قال اإلمام أحمد بن حنبنل رحمنه هللا تعنالى ت حينمنا سنئل عنن الجماعنة 

قال :  ن لم يبونوا أهل الحدي  فن أدرا من هنم ت وهبنذا قنال جماعنة مننأم 

 ابن المبارك والبهارا وايرهم يقرب بعض قولأم من بعض , لما   
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السنة والمعني بأهل الحدي  الذين فسرهم ،ن أهل الحدي  هم المستمسبون ب

الترمذا بقوله : أهل النقه والعلم والحدي  ت ولنيس المنراد بنه حملنة الحندي  

النننذين ر ينقأوننننه ور يعلموننننه ت بنننل  نمنننا المنننراد بنننه النننذين ينقأنننون السننننة 

ويعلمونأا ت فأؤرء هنم الجماعنة فني بنل همنان ت  ذا نظنر   لنى همنن شني  

ه وما حد  فيه وقد تنوع الناس  لى طوائف منأم المتبلمنون اإلسنم ابن تيمي

ومننننأم الننسننننة ومننننأم الصنننوفية البننننة ومننننأم المقلننندة المتعصنننبة ومننننأم 

أصنحاب السياسنا  الباطلنة الننذين تبعنوا التتنار فنني سياسنتأم ومننأم أصننحاب 

ا مجابأة واحدة ت وبان  ا،هواء المهتلنة جابأأم شي  اإلسنم ابن تيميه جميعا

هننو ومننن تبعننه ومننن بننان معننه علننى الحننال ت مننع أنأننم بننانوا أقننل القليننل ولننم 

ينقضي ذلك القرن الذا هو القنرن الونامن الأجنرا  ر وقند انقضنى أصنحاب 

شي  اإلسنم من جراء الحرب الموجأة ضدهم  فبانوا يحاربون حتى أن ابن 

حمند القنيم وابنن بوينر وابنن ابني العنه الحننني وابنن رجنب عبند النرحمن بنن أ

الحنبلي وجماعة أشأد علنيأم فني فتنرا  مهتلننة بنأنأم علنى اينر معتقند ابنن 

تيميه ت وأنأم على معتقد ا،شاعرة ت وذلك من جراء عظم النتنة , وابن القيم 

ذبر أننه طينف بنه فني أسنوا، دمشنال محمنورا علنى حمنار يضنرب  وهنذا لنم 

والأند  و ن هالننه يونيه عما بان عليه ت ،نه يعلم أن ما بان عليه هنو الحنال 

 ا،بورون . 

لأذا تجد أن ابنن القنيم ت رحمنه هللا تعنالى ت فني بتابنه ل  ااونة اللأننان ل ذبنر 

هنذل المسنألة وهني مسنألة الجماعنة وارفتننرا، وأن الحنال هنو منا وافنال السنننة 

وعاد به صاحبه  لى ا،مر ا،ول  لى طريقة الصنحابة والتنابعين و لنى مننأج 

ذبرل وأطنب فيه وبنمه فيه بنم معان يعلم ما يقنول  أهل السنة والجماعة ت

،ن من يعاني ا،مر ليس بمن يتبلم عنه من اير معاناة بذلك في همنن  منام 

هذل الدعوة محمد ابن عبد الوهاب ت رحمه هللا تعالى ت هالنه ا،بورون وظل 

م واحد يجابه ويعلم وبان معه قلنة قليلنة منن الطلبنة وبنان ا،بونرون فني العنال

بأجمعه ت بان ا،بورون ضدل  ر أناس يقل عددهم في بعنض النبند يوافقوننه 
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فني المعتقنند و ن لننم يلتقنني بأننم ت لبنننه فنني هننذل الننبند بننل ومننا صننرح بننه ومننا 

أظأرل بان ا،بورون يهالنونه ت حتى  نه قال : وباتب  علماء ا،مصار فيما 

ومننع ذلننك لننم يونيننه   أدعننو  ليننه فوافقننوني   ر أنأننم هننالنوني فنني مسننألتين ,

 مهالنة أولئك عن الدعوة  ليأا لما   

،نه يعلم  نما قاله هو الحال وهو المتعين له عليه الدرئل الظاهرة من البتناب 

وانتشنر  الندعوة السنلنية فني  هللا جنل وعنن والسنة ت بانوا قليلين وم بورهم 

الينوم ت  هذل البند بهاصنة وفني بنند المسنلمين بعامنة حتنى صنار  فني هنذا

 صار  ظاهرة بي نة في بل صقع وفي بل دار .

 ذاا أهل العلم في بل همان لم يونأم عما هم عليه من الحال قلنة المستمسنك بنه 

و نما يبحونون عنن الحنال بدرئلنه الشنرعية فنإذا وجندول استمسنبوا بنه ت وهنذل 

منا القاعدة ربما ااتر بأا أهل الباطل من أهل البندع وا،هنواء فاسنتدلوا بأنا و

جنناء فنني بتنناب هللا مننن عنندم اراتننرار بننا،بور  اسننتدلوا بأننا علننى أنأننم هننم 

الصواب ت وهذا باطل ،ن الهوارج لما هرجوا ورأوا أننسأم قليلين اسنتدلوا 

علننى أنأننم علننى الحننال بننأنأم قليلننون ت عبننس مننا عليننه أهننل الجاهليننة ت فأهننل 

ت فيسنتدلون بالقلنة  الجاهلية يستدلون بالبورة على الحال وهالنأم أهل ا،هنواء

علننى الحننال ت فننإذا رأوا أننسننأم قننالوا بقننول وهالنننه ا،بوننرون اسننتدلوا بأننذا 

الوصف وهو مهالنة ا،بورين على أن منا قنالول ت ومنا ذهبنوا  لينه هنو الحنال 

والقلة  نما هني صننة باشننة وليسن  صننة مؤسسنة ت ،ن هنذل الصننا  التني 

وبعضننأا صنننا  مؤسسننة جنناء  فنني البتنناب والسنننة بعضننأا صنننا  باشنننة 

والننر، بينأمنا أن الصننة المؤسسنة هنني بالشنرط ت أمنا الصننة الباشننة فأنني 

عنمة من العنما  ر تدل على بل النتيجة و نما هي عنمة من مول تحلينال 

الهننوارج فننالهوارج بننانوا يحلقننون رؤوسننأم بننانوا يتنندينون بننالتحليال ت فأننذل 

ا .  صنة باشنة عنمة من العنما  وليس بل من  حلال رأسه صار هارجيا

وهذل المسألة بذلك من أن قلة المتبع للحال  نما هي صنة باشنة ت قلنة المتبنع 

ا على الحال ت فأني صننة باشننة يعنني  للحال ر تدل على أن أولئك القليل دائما
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ا علنى أننه  ا شرطيا أن قلة المتبع ا،مر عنمة على أنه حال وليس  دلينا قطعيا

استدلوا بأذل المسألة علنى أنأنم علنى حنال ت ،نأنم رأوا حال فإن أهل ا،هواء 

أننسأم قليلين عدداا ومحاربين في أوقاتأم ت وهذا بنء انتقل من أهنل ا،هنواء 

في القديم  لى بعضأم في هذا الهمن ت فير  طائنة أنأم  ذا بانوا قليلنين أنأنم 

منن البتناب ارباء وأنأم على الحال ت و ن لم يبن معأم علينه مؤينداا بالندرئل 

 والسنة .

 ذاا فالعمدة هي الندرئل منن البتناب والسننة ت والعمندة اتبناع الحنال اتبناع أهنل 

العلم والنقه والحدي  ت يعني اتباع الجماعة ت  ذا بان المتبع للجماعنة و،هنل 

العلم والنقه والحدي  ت  ذا بان المتبع لأم ير  أن المتبعين قليلون فنن بأسني 

ليسن  دلنينا علنى النبطنن ت بنل القلنة ر ينأنف أصنحابأا علنى ذلنك ،ن القلنة 

 منأا  ذا بانوا على الحال . 

إن إبةراهيم ثةان كمةة قامتةا   ولأذا قال  مام هذل الدعوة في تنسير قوله تعالى:

 هلل حميفا  ولم يثن من الم رثين 

قننال فنني تنسننيرها ت رحمننه هللا :  ن  بننراهيم بننان أمننةا لننئن يسننتوحش سننالك 

 بنراهيم أمنة حتننى ر  هللا جنل وعننن ال منن قلنة السننالبين ت يعنني جعنل الطرين

يأتي الظان ويقول : أنا واحد ليس معني أحند ت فناهلل جنل وعنن جعنل  بنراهيم 

 أمة من ا،مم فمن تبع  براهيم فمعه أمة فنن يسنتوحش منن قلنة السنالبين :  

ال مننن قلننة قننال اإلمننام : لننئن يسننتوحش سننالك الطرينن إن إبةةراهيم ثةةان كمةةة 

السالبين ت وهذا ا،مر مقصنود أن ر يسنتوحش السنالك منن قلنة السنالبين بنل 

 ذا علم أنه على الحال والأد  وبان  الدرئل عندل ظاهرة من بتاب هللا ومن 

ومن أقوال الصنحابة وممنا أجمنع علينه أهنل صلى هللا عليه وسلم  هرسولسنة 

مهالننة ا،بونرين سنر  بنذلك العلم فإنه بذلك تأنس ننسه ور يأمننه بعند ذلنك 

المسألة وذلك اراتنرار منن الجناهليين ت سنر  فني هنذل ا،منة فني طوائنف ت 

الطائنة ا،ولى المتأهرون منن المتبلمنين والمبتدعنة فني العقائند  ذا احتججن  
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عليأم و ذا هاطبتأم فتر  أنأم نظروا  لى الحال الذا معأم   لى الحنال النذا 

 قليل . مع ايرهم  لى أنه المتبع له 

وهم أعني المتبلمين وأهل البدع من ا،شاعرة  والماتوريدية واينرهم , رأوا 

أنأننم هننم ا،بوننرون  وذلننك ،نننه أنتشننر فنني أصننقاع الننبند اإلسنننمية ت انتشننر 

منذهب ا،شنناعرة بعند مجننيء صننح النندين ا،ينوبي انتشننر منذهب ا،شنناعرة  

فناقتنع بنذلك ت وبنان يقنرر  ،نه بان يهالطه طائنة من العلماء ت فأقنعول بذلك

ا حتنى عنم ت أولئنك رأوا  ا فشنيئا مذهبأم في الناس ويعلمونه الناس فانتشنر شنيئا

أنأم ما دام أنأم بويرون , وأن أبور ا،مة على ذلك فأنذا هنو السنواد ا،عظنم 

الذا أمر الناس باتباعه فظننوا أنأنم علنى الحنال ااتنراراا ببونرة المتبعنين لأنم 

عندهم ت  ذا هاطبتأم بأن الصحابة لنم يبوننوا علنى ذلنك , وبورة من تبلم بما 

وأن التابعين لم يبوننوا علنى ذلنك , وأن أئمنة اإلسننم لنم يبوننوا علنى ذلنك ت 

وجد  أنأم مبترون با،بورين ت سواء بان ا،بورون من أهل العلم أو بنانوا 

من العامة  بنذلك أصنحاب الطنر، والصنوفية ونحنوهم   ذا رأينتأم الينوم فني 

بلد من البلدان فتجد أنأم يبترون ببورتأم وبونرة تلنك الطنر، ت فنإذا أتنى منن 

يهالنأم احتجنوا علينه بنا،بور ت وبنان ،سنباب قناعناتأم أن المسنلمين عنندهم 

مالوا  لى التصوف ومالوا  لى تلك الطر، ت وهذا ليس بحجة  نما الحجة فني 

البتنناب والسنننة هننل تلننك الطننر، الصننوفية وتلننك ا،فعننال عليأننا الحجننة مننن 

 وأفعال الصحابة أم ر   

ا ت و ن لننم تبننن عليأننا الحجننة بننان  فننإن باننن  عليأننا الحجننة قبلنن  وباننن  حقننا

ارسننتدرل علننى صننحتأا بننأن أبوننر ا،مننة لأننم طننر، ت بننان ارسننتدرل بنناطنا 

ا رسنتدرل المشنربين ت بنذلك منن حين  ارلتنهام باإلسننم ت ارلتنهام  ومشابأا

ي النناس بوينر منن النناس يببنر علينه وفني ننسنه أن يهنالف بالدين وتطبيقنه فن

أبوننر الننناس ت فمننونا  ذا بننان قلبننه يميننل  لننى ارستمسنناك باإلسنننم ورأ  مننن 

ا ليسن   حوله ر يستمسبون به عه عليه أن يهالنأم ت عه عليه أن يتبع طريقنا
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هي الطريقنة التني عليأنا منن حولنه ت فيبنون يقنع فني قلبنه شنبأة منن أننه هنذا 

 ذا يذبر أنه حال بيف يهالنه هؤرء بلأم   ال

وهذا يقع في ننوس بويرين ممن يرومون ارستقامة ت أو يرومنون أن يبوننوا 

مطبقين لإلسنم  ما في مسألة من المسائل أو في حياتأم بلأا ت وم ينرون منن 

حولأم ويرون الدنيا ت يرون ا،بورين مهالنين لما قينل : أننه الحنال عنند ذلنك 

متأمننل فنني ننسننه ت فيحملننه اراتننرار بننالبورة علننى مهالنننة اإلسنننم المنبننر ال

وعلى مهالنة البتاب وعلى ارتبناب المنأينا  والتننريط فني الواجبنا  وهنذل 

مننن حيننل الشننيطان الننسننية التنني ينندهل بأننا علننى القلننوب والعينناذ بنناهلل ت يننأتي 

ا في أمر دينه في لباسه في هيئتنه ت ويبنو ا المرء يود أن يبون ملتهما ن ملتهمنا

باإلسنننم ت فيننر  ا،بوننرين مهننالنين فيبتننر بننذلك ت فنني أمننر المننال يننر  أن 

ا،بورين في العالم يتبعنون طريقنة منن الطنر، منن طنر، البسنب ت و ذا رام 

 لننى أن يتبننع اإلسنننم ويأهننذ بننالحنل الننذا أحلننه هللا ويجتنننب الحننرام الننذا 

يس اسننتبباراا ولبنننه ببننر عليننه أن يهننالف ا،بوننرين لنن هللا جننل وعننن حرمننه 

ااتننرار بننالبورة ت وهننذل حيلننة ننسننية تنندهل علننى بويننر مننن القلننوب ت بعننض 

النننناس يتنننرك الهننننا ووسنننائله ولنننيس عنننندل فننني ننسنننه مينننل  لنننى ذلنننك فينننر   

ا،بورين لأم ميل  لى ذلك  ما بالناحشة ت والعياذ باهلل  , و منا بأسنبابأا فينر  

  أنه سأل  في ننسه ااتراراا با،بورين .

وهذا بله من الشيطان ت فإن الشيطان الذا أاو  أهل الجاهلية وأدلى علنيأم 

بأننذل الحجننة وهنني اراتننرار بننا،بور ت هننو الننذا أاننو  ايننرهم وسننلك بأننم 

ا سنننر  اراتنننرار  ارحتجننناج بنننا،بورين علنننى المسنننائل المدروسنننة ت أيضنننا

البونرة با،بورين وارستدرل به ت يعنني بنالبورة علنى الحنال ت وأن الحنال منع 

سر  في طائنة من أصحاب الندعوا  ت فينأتون ينظنرون  لنى دعنوتأم و لنى 

ما هم عليه بأنأم بورة بناورة ت وأن لأنم وجنوداا فني أمنابن متعنددة منن العنالم 

اإلسنمي وأنأم وأنأم فيبتر أصحابأم ببورتأم على أن ما هم عليه هو الحنال 

الباطننل ت وهننذا مننن  ويأهننذون بنعننل ا،قلننين ومننا عليننه ا،قلننون بننأنأم علننى
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تسننوين  الشننيطان ،نننه ألقننى علننيأم هننذل الشننبأة مننن أن البوننرة هنني السننواد 

ا،عظننم فعلننيبم بارستمسنناك بأننا و ن باننن  مهالنننة للحننال ت فيبتننرون بننذلك 

 وأوقعأم ذلك اراترار في مهالنا  بويرة للبتاب والسنة . 

اء المجتمنع تأمل أصناف النناس وأصنناف المجتمنع وشنرائحه وأنواعنه ت سنو

الحاضر عندنا أم المجتمعا  ا،هر  فستر  أن هذل الحيلة وأن هنذل الحجنة 

 يدلي عليك بأا بويرون من الناس .

فإذاا لأا صور بويرة في المجتمعا  اإلسنمية وبل ذلك من الشيطان       ذاا 

 فالهنصة أنه : 

ت وأن ذلنننك  أورا : ر يبتنننر المسنننلم بنننالبورة  ذا بانننن  البونننرة مهالننننة للحنننال

 اراترار من جنس ااترار أهل الجاهلية . 

الواني : أن يبح  عن الحال ويعتمد و ن بان أصحابه قليلين ت ويعنرف الحنال 

بأنه هو الذا عليه الجماعة ت والجماعة هم أهل العلم والنقه والحدي   الوال  

رين : أن يتهلص المرء من هذل الشبأة الشياطنية التي يقذفأا في قلنوب البوين

بأن ا،بورين هم السواد ا،عظم ت وأن ا،قلين هنم الشنذاذ ت ينتهلص منن ذلنك 

ويذهب  لى معرفة من هم السواد ا،عظم   ومن هم أهل الحنال   بمعرفنة منا 

وما قررل أهل السنة والجماعنة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليه صحابة 

واهتلن  اآلراء بنل في أهمنة النتن  ذا اضطرب  الناس واضطرب  ا،قوال 

يدلى برأيه وبل يدلي بنأمه وحجته بما هو في هذا الهمنان ت ر يبتنر المنرء 

با،بورين على أن ما عليه ا،بورون هنو الحنال بنل ربند أن يبحن  عنن الحنال 

صننلى هللا عليننه  هرسننولبدرئلننه ت يبننون عننندل شننبف لمعرفننة بنننم هللا وبنننم 

النقنه والحندي  ،نأنم هنم الحجنة وهنم في المسائل ت وبنم أهل العلم و وسلم 

الجماعة بما فسر ذلك أئمة اإلسنم ت قد تبون موجا  ببينرة ت بوينر عندديأا 

لبن قد تبون على اير الحال فينظر المرء في أنه ر يضنع قدمنه  ر فني أمنر 

يعلم أنه الحال ت ور يعلنم أننه الحنال  ر بمعرفنة منا علينه أهنل العلنم المتبعنون 

 .لسلف هذل ا،مة 
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 هذل هي المسألة الهامسة وما يتعلال بأا . اقرأ المسألة السادسة .

امةةا بةةا  ال ةةرون  : ارحتجنناج بالمتقنندمين بقولننه تعننالى :  المسةألة الساكسةةة

 . ايولى ما سمعما ب ذا ار مبانما ايولين 

هذل المسألة تهالف مسألة التقليد ت ذبرنا المسألة الرابعة أن أهل الجاهلية لأم 

أعظمأا التقليد ت فما النر، بين المسألة الرابعة وهذل المسألة السادسة  أصول

التي هي : ارحتجاج بالمتقدمين   النر، بينأما أن التقليد حال يبون عليه 

أصحابه ت وأما ارحتجاج بالمتقدمين فأو حجة يدلون بأا   التقليد حال يقعون 

م مناقش جدلأم مجادل فيه ت وارحتجاج با،ولين هصلة وانية  ذا ناقشأ

احتجوا عليه با،ولين ت موسى عليه السنم دل فرعون  لى الأد  والرشاد ت 

ا با،ولين ت قال : فما بال القرون ا،ولى ت موسى عليه  أجابه فرعون محتجا

السنم أبطل هذل الحجة فقال : علمأا عند ربي في بتاب ر يضل ربي ور 

لقرون ا،ولى ليسوا بحجة ت ليس  الحجة ينسى ت أبطل هذل الحجة ،ن أهل ا

في بل متقدم ت فأولئك أصحاب الجاهلية يحتجون بالمتقدمين و ذا تأمل  ما 

ذبرنال في مسألة التقليد وجد  أن بويرين من المقلدة يحتجون با،ولين ت 

فأصناف الواقعين في هذل المهالنة في مشابأة أهل الجاهلية في هذل الهصلة 

 ف المقلدة .هم من جنس أصنا

: ارستدرل بقوم أعطوا قوة في اإلفأام وا،عمال وفي  المسألة السابعة

 ول ك مثماهم ايما إن مثماثم اي   الملك والمال والجال فرد هللا ذلك بقوله : 

وثاموا من قب  يستفتحون ينى الذين ثفروا انما  اآلية وقوله تعالى : 

يعراوم  ثما يعراون  عالى : ت وقوله ت جاءهم ما يراوا ثفروا ب  

 . كبماءهم 

هذل المسألة السابعة : وهي أن أهل الجاهلية استدلوا بمن سلف بصنا  فيأم 

ت ما هي صنا  من سلف التي استدلوا بأا   بأنأم أهل أفأام ت أن من سلف 

أعطوا قو  ت أعطوا عقورا وأنأم بانوا على أعمال عظيمة ت وسواء بان 

و بانوا معاصرين ت يعني ،هل الجاهلية فأم يستدلون بأم ت أولئك متقدمين أ
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بذلك يستدلون بأهل الملك والننوذ والجال بأهل القو  يستدلون بذلك على أن 

ما بانوا عليه أو ما هم عليه هو الحال ت وأن ما بان بهنفه هو الضعيف 

هللا جل وليس بالمقبول وهذل سر  في ا،مة في أنحاء شتى ت ذبر قول 

في سورة ا،حقاف قصة عاد وما قاله لأم  هللا جل وعن ت لما ذبر ن وع

نبيأم ورسولأم هود ت عليه السنم قال بعد ذبر القصة ت وما أصابأم من 

ول ك مثماهم ايما إن مثماثم اي  وجعنما ل م سمعا   العذاب ت قال : 

ن  رء وكبصارا  وكانكة اما كغمى يم م سمع م وال كبصارهم وال كانكت م م

ت يذبر  إذ ثاموا يجحكون بآياب هللا وحاق ب م ما ثاموا ب     يست زنون 

 في هذل اآلية حال عاد وما بانوا عليه من القوة ت قال : ل  جل وعن هللا

فيما ت ما هنا في هذل اآلية بمعنى الذا    ول ك مثماهم ايما إن مثماثم اي  

في الذا ما مبنابم فيه ت مبناهم في و ن نافية فمعنى هذل اآلية ولقد مبناهم 

أشياء وأعطيناهم قو  وأعطيناهم ننوذاا بأشياء لم تبونوا أنتم حصلتموها ولم 

 نعطبم  ياها ولم نمبنبم فيما مبنا من قبلبم في ذلك .

ومننع ذلننك حننا، بأولئننك سننوء أفعننالأم ت ردوا الرسننل فأتنناهم العننذاب ت وأنننتم 

ت تسنتدلون بمنا بنانوا علينه منن القنو    تستدلون بقوتأم ت تستدلون بجبنروتأم

والنننوذ والجنال والملنك ونحنو ذلنك ت فأنناؤم أولئنك بنددوا ومهقنوا شنر ممننه، 

 هللا جنننل وعنننن أرسنننل  علنننيأم النننري، العقنننيم ت وسنننلط  علنننيأم فبمنننا أهبنننر 

فأصبحوا ر ير   ر مسابنأم ت هل بان  العقوبنة التني عاقنب هللا جنل وعنن 

وجعنمةا ل ةم  أقيمن  علنيأم   قنال جنل وعنن :  بأا أولئك منن اينر منا حجنة

لأم سمع ليسمعوا به الدرئل ليسمعوا به الرسل  هللا جل وعن ت جعل  سمعا  

ا وأبصاراا ليروا بأا الدرئل المرئية التي  فلم ينتنعوا بذلك ت جعل هللا لأم سمعا

وحنندل دونمننا هللا جننل وعننن تندل علننى صننحة مننا دعنن   ليننه الرسنل مننن  لأيننة 

وال ت ومن أن ما أعطى الرسل من اآليا  والبراهين من أن ذلك صنحي، ت س

فما استنادوا من أبصارهم وأعطوا أفئندة يعنني عقنورا فمنا أانن  ت فمنا أاننى 

 عنأم سمعأم ور أبصارهم ور أفئدتأم من شيء .
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 ذاا فبيف يستدل بأولئك مع أنأم عذبوا   أهل الجاهلينة فني بنل همنان أو منن 

ا و ما حنارا ت يعنني يبنون لسنان شابأوا الج اهليين يستدلون بأذا ت  ما تصريحا

حالأم يقول ذلك ت و ما أن يبون لسان مقنالأم قنائنا بنذلك ت و ذا تأملن  الينوم 

وجد  أن أبور النذين أعرضنوا عنن اإلسننم  منا منن جأنة تطبيقنه بنأفراد أو 

ي العلوم وفي بجماعا  أو بدول يستدلون بأولئك ا،قوام الذين أعطوا قو  ف

ا فنني ا،رض يسننتدلون بمننا هننم عليننه مننن  ا وننننوذاا وجاهننا اإلفأننام وأعطننوا ملبننا

الحنال التنني هنني حننال بننافرة ت حنال مهالنننة لنندين اإلسنننم ت يسننتدلون بحننالأم 

ا  وبأمورهم على أنه ر يلهم ارستمساك باإلسنم بما احتج أهل الجاهلية تمامنا

ن العلمنانيين وأشنباهأم منن الحنداويين ت وهذا هو النذا يقولنه ويعتقندل بوينر من

وايرهم ت ينظرون  لى حال البنرة من النصار  وايرهم وما هنم علينه منن 

القو  وما هم  عليه من ا،حوال وتنظيم أمورهم ومنا قامن  علينه حضنارتأم 

ت فيستدلون بذلك على أنه ر يلهم أن يؤهذ باإلسننم لمنا   ،ن الباينة هني أن 

دة ت وأن تبننون أمننورهم منتظمننة فننإذا بننان بننذلك فننن تبننون حينناة البشننر سننعي

 تلهمنا بارلتهام باإلسنم . 

ينظرون  لنى منا هنم علينه منن البننر والنسنو، والعصنيان و عطناء الحرينا  

التي تننافي الشنرع  ويقولنون : هنذل حنالأم ت هنم علنى قنوة ت ولنم يعناقبوا ولنم 

يلننهم ويقننول  يحصننل لأننم بننذا وبننذا  فيقتنعننون فنني أننسننأم بضننعف حجننة مننن

بلننهوم تحبننيم الشننرع وبلننهوم ارلتننهام باإلسنننم يعتقنند ويقتنننع بحننال أولئننك  

ا  ا وتقندما ا ونننوذاا وجاهنا ا وأعطنوا ملبنا يستدل بأولئك الذين أعطوا قو  و فأامنا

وقوة على أنه ر يلهم ارستمساك باإلسنم ت لبن هل ينجي أولئك ما هم عليه 

الذين مثروا السيناب كن يخس  هللا ب ةم  كاأمن :  هللا جل وعن من عذاب 

ايرل كو يأتي م العذاب من حيث ال ي عرون كو يأخذهم ار ت نب م امةا هةم 

سننبب عنندم  بمعجةةزين كو يأخةةذهم ينةةى تخةةو  اةةؤن ربثةةم لةةرنو  رحةةيم 

هللا جنل ورحمتنه وذلنك موافنال لحبمنة  هللا جنل وعنن المعاجلة بالعقوبة رأفة 

 .وعن 
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يسننتدلون بحننال أهنل القننو  ت القننو  العقليننة أو العلميننة أو  فنإذاا أهننل الجاهليننة

القو  المادية ت يسنتدلون بحنالأم علنى أننه ر يلنهمأم أن يتبعنوا هنذا الرسنول 

 ولو تأمل المتأمل لوجد أن بل من لم يتبع الرسل ربند أن يحينال بنه العنذاب 

 ةكيكا  وإن مةن قريةة إال محةن م نثوهةا قبة  يةوم ال يامةة كو معةذبوها يةذابا  

يعني القر  البافرة التي تصد عنن دينن هللا ,  ثان ذلس ار الثتاب مسطورا  

والتي ر تلتهم بما جناء بنه النبني صنلى هللا علينه وسنلم ت هنذل الشنبأة أو هنذل 

الهصلة ننذ  في ا،مة في شرائ، بويرة ت منأم وفي أننواع متعنددة منن هنذل 

م وارلتهام به من جنراء هنذل ا،مة وربما من صد بويرون ت عن اتباع اإلسن

النتنة وهي ارستدرل بأهل الننوذ والقوة ت وقل من يتهلص من هذا وقنل منن 

يهلننص ننسننه مننن هننذل الشننبأة ت  ذا هنني عرضنن  عليننه فربمننا بننان الشننيطان 

 مسيطراا على قلوب بعض الناس من جراء هذل الشبة وأموالأا 

ين  ا،منة تندرس مونل هنذل رحم هللا جنل وعنن شني  اإلسننم علنى منا بني ن ول

المسننائل وتتعلمأننا  فننإن هننذل المسننائل شننمل  جميننع أنننواع القصننور والنسنناد 

الحاصل في ا،مة في جميع أنواع طبقاته وصنوفه ذبرهنا بلأنا هصنال أهنل 

 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الجاهلية  هالنأم فيأا 

نقرأ ومنا نسنمع وأسنأله  أسأل هللا البريم لي ولبم الأد  والسداد وارنتناع بما

ا وأبداا أن يوبتنا و يابم علنى ديننه وأن يميتننا علنى ملنة اإلسننم  جل وعن دائما

 اير مبيرين ور مبدلين ت وصلى هللا وسلم على نبينا محمد .

 نجيب على بعض ا،سئلة .

 

 

 

 ايسننة                      
 السؤال : 
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سألة السادسة والمسألة الرابعة  يقول هل من الممبن  عادة النر، بين الم

وهي أن التقليد حال يبون عليه أصحابه وأما ارحتجاج بالمتقدمين فأي حجة 

 يحتجون بأا  

 الجواب : 

يجمع المسألتين النظر  لى ا،ولين ت لبن مسألة التقليد نظراا  لى ا،ولين من 

ن ينعلوا مول جأة ارستمساك بما هم عليه ت تقليد من جأة التقليد ت من جأة أ

فعلأم ور يلهم من ذلك أن يحتجوا بأا فحالأم مشابأة لحال ا،ولين يقتدون 

في حالأم وأفعالأم بما فعله ا،ولون ت فالتقليد اقتداء ت وأما المسألة السادسة 

وهي ارحتجاج بالمتقدمين بما قال فرعون : فما بال القرون ا،ولى ت فأي 

 ، بين المقامين .حجة يدلون بأا على الهصم ت فنر

 السؤال : 

يقول ما رأيك في قول من يقول :  ن ضابط  طن، المبتدع على شهص 

معين لم يضبطه أحد من العلماء ور حتى شي  اإلسنم ت أا من هو المبتدع 

   

 الجواب : 

أهل العلم ضبطوا البدعة ت ضبطوا البدعة ت وقالوا :  ن البدعة هي طريقة 

ى بأا الطريقة الشرعية يقصد من ارلتهام بأا في الدين مهترعة تضاه

التقرب  لى هللا  جل وعن هذا هو تعريف البدعة في اشمل التعاريف 

 وأصحأا ت  ذا بان بذلك فالذا ينعل ما ينطبال عليه أنه بدعة .

 فله حارن :  

الحالة ا،ولى : أن ينعله جاهنا به ت فأذا يعلم ينص، , يبي ن له لعله أن يقلع 

ت فإذا التهمه بعد البيان وبعد وضوح الحجة فيطلال عليه مبتدع ت بذلك  عنه

من سن للناس سنة سيئة ت ودلأم عليأا بدعة من البدع ت فذلك ا،ول يطلال 

 عليه مبتدع . 
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 ذ هو الذا ابتدع تلك الطريقة المضاهية للطريقة الشرعية التي يقصد بأا 

قوله هنا : لم يضبطه أحد من ت وبالمناسبة عند هللا جل وعن التقرب  لى 

العلماء ور حتى شي  اإلسنم ما أحب أن يبون طلبة العلم من أموالبم أن 

يبونوا جسورين على  طن، ا،لناظ ت هذا اإلطن، فيه جسارة ت ضابط 

 طن، المبتدع على شهص معين لم يضبطه أحد من العلماء هل يستطيع 

أحد من العلماء   وهل اطلع  أحد أن يقول مول هذل البلمة   لم يضبطه

المتبلم على جميع المؤلنا  وعلى جميع من تبلم في البدع حتى يقول : لم 

يضبطه أحد من العلماء   وهل اطلع على بل ما بتب شي  اإلسنم حتى 

 يقول : ور حتى شي  اإلسنم   

فطالب العلم يحسن ت بل يتأبد عليه أن يبون ذا ورع في ألناظه ت وأن ر 

ل  ر البلمة المحررة التي ر تلتبس ببيرها ت بلمة يعلم أنأا هي الواقع يقو

فعنا أما التهيد في ا،لناظ وذبر أشياء هائدة  ما في وصف أو في تبيين 

لمجمل ونحو ذلك مما هي من مهين  بعض المتبلمين ت هذا بان أهل العلم 

ا محرراا ت والبنم ال ا دقيقا دقيال المحرر الذا هو يبتعدون عنه ويذبرون بنما

مستناد من البتاب والسنة وما بان عليه السلف الصال، ت هذا بنم بوير لو 

 ابتنينا به لبنانا .

 السؤال : 

يقول : لي قريبة تذب، لشأر صنر وقمنا بمناصحتأا ولبنأا رفض  ت فما 

 العمل  

 الجواب : 

هذا السؤال  أورا : الذب، لشأر صنر فيه اعتقادا  منأا وأظن الواقع في

بذلك ما يعتقدل طوائف من الجأال من أن شأر صنر شأر شؤم ت فن 

يتهوجون فيه ور يهوجون ور يسافرون فيه اعتقاداا منأم أنه شأر شؤم 

وهذا مما أبطله الشرع وجاء فيه نص الحدي  المتنال عليه أن النبي صلى 

ر ل يعني هللا عليه وسلم قال : ل ر عدو  ور طيرة ور هامة ور صن
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ارعتقاد الذا بان يعتقدل المشربون في شأر صنر من أنه شأر شؤم ونحو 

ذلك هذل المعتقدة  ن بان بذلك وذبح  اتقاءا لأذا الشؤم فينظر فيمن ذبح  

له   ن بان  ذبح  لبير هللا فيبون ذبحأا بدعة ت و ن بان ذبحأا لبير هللا 

راد  أن تتقي شر هذا فيبون ذبحأا شرك أببر  ن بان ذبحأا هلل لبن أ

الشأر فذبحأا بدعة ت وعلى بل ٍ من الحالين فالذبيحة ميتة ر يجوه ا،بل 

 منأا ور تقبل الصدقة بأا .

 السؤال : 

يقول هنا : من الناس من يحتج لصحة طريقة أو جماعة ببورة ذابرا 

مؤسس الجماعة بعد موته بالهير ت ويقولون :  ن هذا دليل صحة عمله 

وقوله عليه الصنة  كمتم   كاء هللا ار كر    محتجين بـ وعقيدته 

 والسنم : ل وجب  وجب  ل فأل هذا ارعتداد سائغ   

 الجواب : 

 نه ايرسائغ ذلك ت ،ن أهل العلم بي نوا معنى هذا الحدي  ت قوله عليه 

رسول هللا الصنة والسنم : ل أنتم شأداء هللا في أرضه ل يعني به صحابة 

يعني به الصحابة وذلك أنأم مر  عليأم جناهة فاونوا   عليه وسلم صلى هللا

عليأا شراا ت ومر  جناهة أهر  فأونوا عليأا هيراا قال عليه الصنة 

والسنم في ا،ولى : ل وجب  ل وفي الوانية : ل وجب  ل ت قالوا : يا رسول 

لجنة ت وتلك هللا وما وجب    قال : ل هذل أونيتم عليأا هيراا فوجب  لأا ا

 أونيتم عليأا شراا فوجب  لأا النار ت أنتم شأداء هللا في أرضه ل . 

وذلك أن الصحابة رضي هللا عنأم ر يجمعون على ضنل ت فأم أجمعوا 

على الوناء بأن هذل الننس وهذل الجناهة جناهة هيرة ت وهم يعلمون أنأم ر 

شأادتأم دالة على يونون  ر على صاحب دين وعلى صاحب  يمان ت فبان  

صحة عمل ذلك الناعل فإجماعأم حجة في هذا وا،هر  أونوا عليأا شراا 

عرفوها بالشر ولم يعرفوها بالهير ت ،ن صاحبأا هرج عن الجماعة فقال 

 عليه الصنة والسنم : ل وتلك أونيتم عليأا شراا فوجب  لأا النار ل .
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على الوناء على معنين فإننه يأهنذ   ذاا فأذا مقيد بالصحابة  ر  ذا أجمع  ا،مة

هذا الحبم بما هو اهتيار عدد من أهل العلم منأم الشي  تقي الدين ابنن تيمينه 

رحمه هللا تعالى ت ،نه ذبر هذل المسألة عند قنول أصنحاب العقائند ور نشنأد 

رسننول هللا صننلى هللا لمعنين مننن أهننل القبلننة بجنننة ور بنننار ت  ر مننن شننأد لننه 

ي ر نسمي فنن في الجنة  ر  ذا بان أت  النصوص بأنه فني يعن عليه وسلم 

الجنة ت أبو ببنر رضني هللا عننه فني الجننة   نعنم ت عمنر رضني هللا عننه فني 

الجنننة   نعننم ت العشننرة الننذين بشننرهم النبنني صننلى هللا عليننه وسننلم بالجنننة فنني 

جنة مجلس واحد يشأد لأم بالجنة ت عباشة يشأد له بالجنة , بنل يشأد له بال

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ت وهبذا في بل من شأد له 

 أو أجمع الصحابة على الشأادة له بالجنة . 

 قال شي  اإلسنم : وبذلك من أجمع  ا،مة على الشأادة له ت باإلمام 

أحمد ابن حنبل ت وبالشافعي ونحوهم ت فإننه يشنأد لنه بنذلك ت ،ن هنذل ا،منة 

 ذا تقننرر هننذا فالننذا ذبننر مننن أنأننم يحتجننون أو هنني الشنناهدة فنني أرض هللا 

يعتدون بما قيل عن , بما ذبر أحد أو بعض مؤسسي الجماعنا  ت بأننه يوننى 

عليه هيراا فني أننه علنى الحنال هنذا لنيس ببننٍم علمني ور دقينال ت ،ن البننم 

يص، لو بان ا،مة أجمع  على هدايته علنى قنول شني  اإلسننم رحمنه هللا , 

عند أهل السنة أنأم يرجنون للمحسنن ويهنافون علنى المسنيء ت و نما القاعدة 

ا .  فوناء الناس بشارة وليس دلينا بافيا

لني ولبنم العننو والعافينة ت وصنلى هللا  هللا جل وعنن نبتني بأذا القدر وأسأل 

 وسلم على نبينا محمد .

 


