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 التقليد
 الرحمن الرحيم هللا بسم

 

وسلم على سيدنا محمد وعلىى للىو وصىحبو  هللاهلل رب العالمين وصلى  الحمد

 . أجمعين 

الىىدعوو والىىدين االمىىام محمىىد بىىن عبىىد  مجىىددشىىيا االسىىام والمسىىلمين  قىىال

 : الوهاب رحمو هللا تعالى رحمة واسعة 

صىىول أعهم ىىا الت ليىىد ق ىىو ال اعىىدو أن ديىىن م مبنىىى علىىى أ:  الرابعأأ المسأأةل  

أرسلنا من  ما وكذلك : الكفار أول م ولخرهم كما قال تعالى  لجميعالكبرى 

 علأىنا وجدنا آباءنا على أم  وإنأا إقبلك في قري  من نذير إال قال مترفوها 

 .  آثارهم مقتدون 

وجأأدنا قيأأل ل أأم اتبعأأوا مأأا أنأأ ل   قأأالوا بأأل نتبأأ  مأأا  وإذا : تعىىالى  وقىىال

 .  كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير  أولوعليه آباءنا 

كأأم بواةأأد  أن تقومأأوا   مثنأأى وفأأرد  ثأأم ظأع إنمأأاقأأل  : ب ولىىو  قأتىىاهم

ما أُن ل إليكم مأن  اتبعوا : ، وقولو  اآلية من جن   بصاةبكمتتفكروا وما 

 . تذكرون  ماربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليالً 

 

 :هللا الرحمن الرحيم  مبس

أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو وأش د أن نبينىا  وأش دهلل حق حمده  الحمد

مىىن خل ىىو وصىىفيو وخليلىىو صىىلى هللا عليىىو  وخيرتىىومحمىىد عبىىد هللا ورسىىولو 

 .الدين  يوموعلى للو وصحبو ومن اهتدى ب داهم إلى 

ف قي ا رسول هللا صلى هللا من المسائل التى خال الرابعةبعد ق ذه المسألة  أما

قى ذلىك ب ولىو وبفعلىو وهىذه المسىألة الرابعىة  خالف معليو وسلم أهل الجاهلية 

الت ليىىد ، وهىىذه الخصىىلة بىىل هىىذا  أعهم ىىاأن ديىىن م مبنىىى علىىى أصىىول : هىىى 
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هىىو مىىا يبنىىى عليىىو  قاألصىىلاألصىىل انبنىىى عليىىو نيىىره مىىن المسىىائل عنىىدهم ، 

نيىىره ، قأهىىل الجاهليىىة بنىىوا علىىى هىىذا بنىىى علىىى نمىىا ي الفىىر أن  كمىىا نيىىره

أصىلو  والت ليد، وذلك األصل هو الت ليد  دين ماألصل أشياء متعددو من أمور 

قىادو  عن ىوقلدت البعير ، أي جعلت على : قى اللغة من جعل ال ادو ، ت ول 

 ىول مىن نيىر حجىة وال الأو ع االً أو نحو ذلك ، وهىو قىى االصى اح قبىول 

  . برهان

د يكون بأن ت ول ما قال نيرك من دون حجة وال برهىان ، أو أن تفعىل قالت لي

مىىن دون حجىة وال برهىىان ، وأهىل الجاهليىىة كىانوا علىىى هىذا الت ليىىد قىىى  قعلىو

علم  جعلىوا  با، قمن ج ة ال ول قالوا على هللا جل وعا   عمل مقول م وقى 

  .وأثبتوا أن ا لل ة ب ول م  ,أُخرى  لل ةمع هللا جل وعا  

إن : إن عيسى هو ابن هللا  وقال لخىرون :  الجاهليةكذلك قال  ائفة من أهل 

عنىو نعىوت جالىو  تسىلبهللا جل وعىا   إنعزير هو ابن هللا ، وقال لخرون 

السامية وصفاتو العالية ، ونحو ذلىك مىن أنىوا  الملىل والنحىل كىذلك  ساميوأو

قعل من كان قبل م ، بّحر كانوا ي ولون ، كانوا يفعلون مثل ما  الفعلمن ج ة 

ا وسيبوا السىوائب قسىيبوها ، اتخىذوا لل ىة مىع هللا ه، قبحرو البحائرمن قبل م 

تبىرك مىن  قعل ىمواسىتغاثوا ب ىا وذبحىوا ل ىا ، قفعلىوا مثىل  دعوهىاجل وعا  

 .قعل م قبل م باألحجار واألشجار قفعلوا مثل 

بل م دون أن يعلمىىوا ق ىىذا هىىو عىىين الت ليىىد إذ إن ىىم قعلىىوا مثىىل مىىا قعلىىو مىىن قىى

الحجة  وتخلى  مىن هىذا  ائفىة ممىن كىان قىى الجاهليىة سىموا الحنفىاء ، قلىم 

ي بلوا قيل المشركين ولم ي بلوا أقعال م ، بل راموا الحجة والبرهان وخرجىوا 

إلى الدليل قخالفوا أولئك ، قسموا الحنفاء ألن م مالوا عن  ريق أهىل الشىرك 

لسام قال جل وعا قى وصف مشركى قىري  وتشب وا بأبي م إبراهيم عليو ا

 : بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أم  وإنا على آثارهم م تدون  لمىا لتىاهم

النبى صلى هللا عليو وسلم بالتوحيد ونبىذ الشىرك وب اعىة هللا و اعىة رسىولو 

وجأدنا آباءنأا علأى أمأ  وإنأا علأى آثأارهم  : قىالوا , عليو الصىاو والسىام 
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جدوا لباءهم على دين قاألمة قى هذه اآلية معناها الدين والملة ، و م تدون 

واألمة قى ال رلن جاءت على أنحاء من ا أن يكون معنىى األمىة الىدين والملىة 

 .كما قى هذه اآلية 

كمىا قىى قولىو , ومن ا أن يكون معنى األمة االمىام الىذي ي تىدى بىو قىى الخيىر 

معنىىى قولىىو كىىان أمىىة كىىان إمامىىاً   إن إبأأراهيم كأأان أمأأ  قانتأأاً   : تعىىالى 

ي تدى بو قى الخير ، ومن معانى األمىة الجيىل مىن النىام المتميىز عىن نيىره 

بوصف أو لغة أو نحو ذلىك ، ومىن معىانى األمىة المىدو مىن الىزمن إذا  الىت 

وقأال الأذ     ,واّدكأر بعأد أمأ   : كما قى قولو تعالى قى سىورو يوسىف 

أي تذكر بعد مدو  ويلة من الىزمن وهىذه المىدو   نجى من ما واّدكر بعد أم 

فةنساه الشأيطان ذكأر ربأه فلبأ   : قى قولو  هللا جل وعا هى التى ذكرها 

إنا وجدنا آباءنأا علأى  : قفى هذه اآلية قى قول م  في السجن بض  سنين 

يعنى على ملة وديىن ، وهىذه الملىة وذلىك الىدين الىذي قلىدوا قيىو اآلبىاء  أم  

داد ليم ل م عليو برهان ، وإنما هىو بدعىة ورأي رله لبىا هم وأجىدادهم واألج

 هللا جىل وعىا قأخذوا بفعل م واقتفىوا أثىرهم مىن دون أن يكىون ل ىم حجىة مىن 

 .ومع ذلك يزعمون أن م م تدون 

يعنىى أن ىم  وإنا علأى آثأارهم م تأدون  : قال جل وعا مخبراً عن قول م 

ن م ق ائفىة كانىت تعت ىد أن مىا هىم عليىو مىن وهذا قول  ائفىة مى, على ال دى 

و ائفىة أخىرى مىن أهىل الجاهليىة تعلىم أن الىدين الىذي هىم عليىو  , الدين هدى 

وجاء النبى صلى هللا عليو وسلم برده ون ضو وهدم بنيانو ون ض أركانو  أنىو 

ليم صواباً وإنما جحدوا رسالة النبى صلى هللا عليو وسلم اسىتكباراً  ق ائفىة 

ت دون هداية أنفس م وهداية لبائ م وأجدادهم و ائفة لم يكونوا كىذلك ، من م يع

بىىل كىىانوا يعت ىىدون أن مىىا جىىاء بىىو النبىىى صىىلى هللا عليىىو وسىىلم حىىق ، ولكىىن 

يمنع م من اتباعو إما الكبر وإما خشية ال يل علىي م وخشىية أن يىزول جىاه م 

 .           وسمعت م 
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 :قال أبو  الب قى بيتو المش ور 

 د علمت بأن دين محمٍد                        من خير أديان البرية ديناً ول 

 لوال المامة أو حذار مسبٍة                      لوجدتنى سمحاً بذلك مبيناً 

لوال أن يام ولوال أن يسب ألتبع ديىن النبىى صىلى هللا عليىو وسىلم كىذلك قىال 

لنبى عليو صلى هللا عليو وسلم أبو ج ل بعد أن سمع هو ولخران معو ترتيل ا

لل رلن وما قى ذلك الترتيل من تأثير على النفم ، تكرر ذلك من م ثاث لياٍل 

 . حتى اجتمعوا قى نفم ال ريق قى قصة معروقة 

إن بنىى عبىد منىاف تصىدقوا وتصىدقنا ، : " ثم قال أبو ج ل قى ضمن ما قال 

منىا : ا كفرسى رهان قالوا وأ عموا وأ عمنا ، وساب وا وساب نا ، حتى إذا كن

رجل يأتيو الوحى من السماء وليم منكم أحد ، وهللا ال ن من بو أبداً   قصىده 

 .عن ذلك االستكبار 

 : وإذاً حال أهل الجاهلية قى رد الرسالة على صفتين 

 . من م من كان يردها استكباراً وعناداً ، ومن م من كان يعت د أنو م تٍد 

ثىم      وإنا علأى آثأارهم م تأدون  : اً عن قول م كما قال جل وعا مخبر

بين جل وعا أن دين الجاهليين مبنى على الت ليد باآلية التى اسىتدل ب ىا إمىام 

وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قريأ  مأن نأذير  : رحمو هللا ، ق ال , الدعوو 

قبىين  إال قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أم  وإنا على آثأارهم مقتأدون 

جىىل وعىىا أن هىىذا األصىىل وهىىو الت ليىىد ، ت ليىىد اآلبىىاء واألجىىداد وال ىىول بمثىىل 

قول م والفعل بمثل أقعال م من دون حجة وال برهان أنو لم يتفرد بو قومىك يىا 

 : محمد ، بل كان ذلك أصل من أصول كل من أرسل إليىو نىذير قفىى قولىو 

عمىىوم بىىل نىى  قىىى هىىذا  وكأأذلك مأأا أرسأألنا مأأن قبلأأك فأأي قريأأ  مأأن نأأذير 

وجأدنا آباءنأا  :  العموم بأن كل نذير جوبو بمثل هىذا ، جوبىو بىأن ي ىال لىو 

يعنىىى وجىىدوا لبىىاءهم علىىى ديىىن ولىىن  علأأى أمأأ  وإنأأا علأأى آثأأارهم مقتأأدون 

يتركوا ذلك الدين ، وهذا الذي كان عليو أهل الجاهلية  دين م مبنىى علىى هىذا 

أن م ردوا التوحيىد ومن ىا أن ىم  األصل وعن هذا األصل تفرعت أشياء ، من ا
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ردوا الرسالة ، ومن ا أن م استضعفوا الم منين وهلموهم ، ومن ا أن م أحلىوا 

الحىىرام وحرمىىوا الحىىال اقتىىداًء ب بىىائ م ، ومن ىىا وهىىى األخيىىرو أن ىىم ابتىىدعوا 

أشىىياء وسىىاروا علي ىىا اتباعىىاً لمىىن كىىان قىىبل م ، وهىىذه األمىىور وقعىىت قىىى هىىذه 

 .  األمة 

مىىراد إمىىام الىىدعوو مىىن إيىىراد هىىذه المسىىألة ، أن أهىىل الجاهليىىة كىىان وهىذا هىىو 

دين م مبنياً على أصوٍل أعهم ا الت ليد ، هذا الداء الذي هىو الت ليىد سىرى قىى 

هىىذه األمىىة ، قأصىىبف  وائىىف مىىن األمىىة ال يعرقىىون مىىن الىىدين مىىا كىىان عليىىو 

ان عليو المشىايا الدليل والبرهان ، وإنما ما كان عليو اآلباء واألجداد أو ما ك

أو ما كان عليو المعلمون ونحو ذلك  وهذا وجد قىى األمىة علىى أنحىاء ووجىد 

قىىى األمىىة قىىى  وائىىف من ىىا ال ائفىىة األولىىى المتكلمىىون ، المتكلمىىون أخىىذوا 

م لىىىدين بىىىدين اليونىىىان ، قىىىون قاسىىىفة اليونىىىان سىىىواء كىىىانوا قىىىدماء أو كىىىانوا 

أهىل االسىكندرية ونيىرهم ممىن  متوس ين أو كانوا ممن تىأثر باليونىانيين مىن

ش روا بأصحاب قلسفة االشراق ونيرهم ، ه الء قلدهم المتكلمون قى أعهم 

أمر أال وهو أن الدليل الع لى قا ع ، وأن الدليل السمعى هنى ، قوذا عارض 

 . الدليل الع لى الدليل السمعى أب ل الدليل السمعى وأخذ بالدليل الع لى 

قانونىىاً عنىىدهم ، وبنىىاًء علىىى هىىذا األصىىل نفيىىت  وهىىذا األصىىل أصىىلوه وجعلىىوه

الصفات ، صفات الباري جىل وعىا ، وأولىت نعىوت جالىو وأولىت األسىماء 

وحرقىت النصىو  وأب ىل ال ىول بال ىىدر ونيىر ذلىك مىن المسىائل المشىى ورو  

المتكلمىىون أخىىذوا ب ىىول اليونىىان قىىى هىىذا األمىىر تبعىىو ، تبىىع هىىذا األمىىر وهىىذا 

إن الغايىة مىن خلىق الجىن : بىأن الغايىة ، قىالوا : قىالوا األصل ، عندهم أن م   

واالنىىم أن يعرقىىوا هللا إن الغايىىة التىىى ب ىىا يكىىون الرجىىل أو يكىىون المكلىىف 

م مناً أن يكون عارقاً باهلل قصار التوحيد عندهم توحيد الربوبيىة ال نيىر قىوذا 

عنىدهم  وّحد العبد من م ربو قى ربوبيتو ، صار عندهم موحداً ، وهذا التوحيد

تبعىىوا قيىىو اليونىىان بأنىىو البىىد أن يكىىون عىىن نهىىر ، يعنىىى ال يصىىل المىىرء عنىىد 

اليونىىان إلىىى الح ي ىىة أو إلىىى الحكمىىة التىىى هىىى الفلسىىفة ال يصىىل إلي ىىا إال بعىىد 
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النهىىر ، ق ىىالبوا بىىالنهر اتباعىىاً أو ت ليىىداً ل ىىول قاسىىفة اليونىىان ألن ىىم وث ىىوا 

 .بع ول م 

ل من أسو ، كذلك قى تفسير شى ادو أن ال إلىو مع أن الشر  ناقٌض ل ذا األص

إال هللا كما سبق أن ذكرت لكم قسروا االلو بأنو ال ىادر علىى االختىرا   وهىذا 

 . من ت ليدهم للفلسفة ال ديمة 

ه الء المتكلمون نالوا ش رو بين المسلمين قى أوقات م قأصبف النام مىن بعىد 

عت اد أصبف هو مىا قالىو أولئىك ي لدون م قى دين م ، قأصبف الدين الذي هو اال

المتكلمىون ، قه ىرت الفىرق المختلفىة ، وكىىل قرقىة تتبىع أقىوال أكىىابرهم وإذا 

وتىن ض أصىول م احتجىوا عليىك , أتيت م باألدلة والبراهين التى تن ض دين م  

ب ول قان وقان من أكابرهم وهذا هاهر قى الملل والمىذاهب المختلفىة مثىل 

شاعرو ، الماتوريدية ، الكراميىة   االباضىية ونيىرهم مثاً المعتزلة ، مثل األ

من الملل أو المذاهب الموجودو اليىوم ، هى الء إذا ناقشىت واحىد مىن م يحيلىك 

على قول أكابر علماء ذلك المذهب ، وهىذا هىو الت ليىد المىذموم ألنىو إذا أتيتىو 

بالىىدليل مىىن الكتىىاب والسىىنة رقضىىو وإذا أتيتىىو ب ىىول شىىيخو أو ب ىىول إمامىىو 

 .ال ريب أو البعيد قبلو ث ًة منو بف م إمامو وهو يرقض الدليل واالحتجاج بو 

هىىذا نىىو  النىىو  الثىىانى مىىا جىىرى قىىى األمىىة مىىن عبىىادو نيىىر هللا ومىىن تعهىىيم 

المشىىاهد وال بىىور واألضىىرحة ومىىن البنىىاء علي ىىا حتىىى سىىرى ذلىىك قىىى قئىىات 

هللا تعىالى ، لمىا  كثيرو ، بل وقى اكثر الباد قبل دعوو االمام المجدد ، رحمىو

هىل : أتى المصلحون قى كل بلد ، كل بلد يجابو المصلحين قي ا أهل ا ب ول م 

أنتم أق م ممن كان قبلكم من العلماء ؟ هل أنتم تعلمون أكثىر ممىن كىان قبىل ؟ 

كانوا يسكتون عن هذه األمور  كىانوا ال , سب كم مشايخكم قان وقان وقان 

كىانوا يحضىرون تلىك المشىاهد ، ونحىو ذلىك مىن ينكرون ا ، كىانوا ي رون ىا ، 

الكىىىام ، قيسىىىتدلون باآلبىىىاء واألجىىىداد علىىىى صىىىحة مىىىا هىىىم عليىىىو مىىىن الىىىدين 

 . وين ضون بذلك الت ليد الدالئل من الكتاب والسنة 
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, وهذا الباء العام  الما أشتكى منو المصلحون الىذين أرادوا تجديىد التوحيىد 

و إمىىام الىىدعوو قىىى هىىذه الىىباد أعهىىم تجديىىد الىىدعوو قىىى ذلىىك الوقىىت وجوبىىو بىى

مجاب ة ، قكىانوا يحت ىرون ق مىو واسىتداللو بالكتىاب والسىنة  ويسىتدلون عليىو 

بفعل المشايا من قبل بفعل اآلباء واألجداد ، والحجة قى الدليل ليست الحجىة 

قى قعل أحداً دون رسول هللا صلى هللا عليو وسىلم   قفىى أمىر التوحيىد أعهىم 

ين الت ليد ، تعهيم م الق ىام مىن كىان قبىل  ول ىذا تجىد بعضى م ما عند الخراقي

إذا جوبو بالحجة وبالدليل وباآليات الكثيرو قى هذا الباب وباألحاديث الكثيىرو 

الشيا الفانى قال قى الكتاب : يورد عليك أقوال من سبق من العلماء ، ي ول 

بىأم باالستشىفا   ال: اآلخىر   قىال , الفانى أنو ال بأم بالتوسىل بالصىالحين 

 . كذا : بالموتى ، الثالث قال 

هللا صىلى هللا عليىو وسىلم  ورسىولوكىام هللا جىل وعىا أنت تحتج عليىو بكىام 

وقول سلف هذه األمة وهو يحتج عليك ب ول أكابر العلماء الىذين أخ ىأوا قىى 

تلىىك المسىىائل أو ب ىىول لبائىىو وأجىىداده ، وهىىذا الىىذي سىىيواج و أكثىىركم قىىى  إذا 

ليم قى هذه الباد ، قى هذه المسألة ورحل إلى بلده مثىل مىثاً إذا ذهىب كان 

إلى الىيمن أو ذهىب إلىى السىودان أو إلىى مصىر أو نحىو ذلىك مىن الىباد التىى 

يفشو قي ا الشىرك ، إذا احىتج علىي م بالىدالئل مىن الكتىاب والسىنة قلىن يسىمعو 

الجاهلية  وهذا نحن سيحتجوا عليو بت ليد اآلباء واألجداد ، وهذا هو دين أهل 

قىال جىل وعىا , مأمورون بأن نخالف م قيو وأن يكون ديننا مبنياً على االتبا  

 :  والسابقون األولون من الم اجرين واألنصأار والأذين اتبعأوهم باةسأان

  , قأثنى على من جاء بعدهم أن م متبعون للسلف  متبعون للسىاب ين األولىين

 . والذين اتبعوهم باةسان  : من الم اجرين واألنصار ق ال 

قدل على أن المحمود هو االتبا  ، واالتبا  هو قبول ال ول بحجتىو وهىذا هىو 

االتبا   ونحن ما سرنا قى مسائل التوحيد إال عىن دليىل وبرهىان وكىل موحىد 

يعرف دالئل التوحيد وأنو ما سار قي ا ألجل قول قان وقول قان ، بل ألن ا 

الىدليل الواضىىف ، ول ىذا كىان بعىض النىام قىى هىىذه  هىى المسىائل التىى علي ىا
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أنتم ت ولون ب ذا : قال لو , الباد لما ناق  قى نجد ، لما ناق  أحد الخراقيين 

ال ىىول ألجىىل  أن ابىىن عبىىد الوهىىاب قالىىو ، قأجابىىو ب ىىول يبىىين لىىك أن اتبىىا  

ة الموحدين للتوحيد ليم ت ليىداً وإنمىا هىو عىن دليىل واقتنىا  ، ق ىال لىو بالل جى

ترى اللىى أنىا : لو ه ر الشيا محمد بن عبد الوهاب من قبره وقال : العامية 

قلتىىو لكىىم نلىى  قىىارجعوا عنىىو نبىىذناه ورى ه ورنىىا ، العبىىارو ن لىىت هكىىذا قىىى  

كتاب العلماء بالعامية ، يعنى أنو لو قال الشىيا محمىد بىن عبىد الوهىاب ه ىر 

رجعوا عنو ، ما رجعنىا ترى أنا أخ أت وما قلتو لكم نل  قا: من قبره وقال 

عنو لما ؟ ألننىا مىا أخىذنا بىذلك ألجىل قولىو وال ألجىل قىول شىيا االسىام ابىن 

تيميىىو وال ل ىىول االمىىام أحمىىد ونحىىوهم مىىن أهىىل العلىىم الىىذين نجل ىىم ونعهم ىىم 

التعهىيم الشىىرعى ، ولكىىن ألجىىل ه ىىور الىدالئل الشىىرعية علىىى هىىذه المسىىائل 

و إال بالىىدليل  يعنىىى أن يكىىون المىىرء مسىىائل التوحيىىد ، والتوحيىىد ال ي بىىل قيىى

 . معت داً بالدليل 

ال ائفىىة الثالثىىة العبىىاد الىىذين تعبىىدوا علىىى ج ىىاالت وهىى الء يمىىثل م أصىىحاب 

ال رق الصوقية وأصحاب الزهادو ونحو ذلك ، إذا أنكرت علىي م مىا هىم قيىو 

من البد  والضاالت وال رق المختلفة قى هذا اليىوم ، بىل ومىا قبلىو بأزمىان 

حتجوا عليك بف ىم وبصىاح  مىن أنشىأ ال ىرق ، يحىتج عليىك بىأن قىان هىذا ا

الذي يتعبو أو ي لد  ري تو أن هذا كان صالحاً وكان من حالىو كىذا ومىن حالىو 

كذا ، يحتج علىى المنكىر عليىو تلىك البىد  والضىاالت ب ىول المشىايا ، بفعىل 

أن تأتى ب ري ىة اآلباء واألجداد أنت تريد أن تسفو أقعال أبوك وجدك ؟ تريد 

ما عرق ا النام ؟ يعنى أنت أق م مىن أولئىك ؟ أنىت أعبىد ؟ هىل أنىت أزهىد ؟ 

ونحىىو ذلىىك مىىن األقىىوال التىىى محصىىل ا األخىىذ بىىدين الجاهليىىة الىىذي هىىو ت ليىىد 

إنأا وجأدنا آباءنأا  : قىيل م ب ولىو هللا جل وعىا اآلباء واألجداد حيث وصف 

وجىىدنا لباءنىىا علىىى ملىىة وديىىن يعنىىى  علأأى أمأأ  وإنأأا علأأى آثأأارهم م تأأدون 

ونحن علىى لثىارهم ، وال ي بلىون احتجاجىاً وال برهانىاً ولىيم ل ىم علىى ديىن م 
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ذلك حجة وال برهان إذا أتيت م بالدليل من الكتاب والسنة الىذي يب ىل أقعىال م 

 ، يب ل بدع م يب ل صوقيات م ، يب ل زهدهم نير الشرعى ونحو 

 . ا ب راء وأق ام من سب  م من كبرائ م لم ي بلوا تلك األدلة وأخذو, ذلك 

 هم متعصبوا المذاهب ، قون الصحابة رضوان هللا علي م : ال ائفة الرابعة 

كانوا يجت دون قى المسائل قى ق م األدلة ، وكان التابعون ربما أخىذ بعضى م 

ب ول الصاحبى ألجل ق مو لدليلو ، وهكذا حتى ه ر األئمة المتبوعون االمام 

النعمان بن ثابت واالمام مالك ابن أنم األصبحيى إمام دار ال جرو  أبو حنيفة

، واالمام الشاقعى أبو عبد هللا محمد بن إدريم واالمام أبو عبد هللا أحمىد بىن 

محمد بن حنبل الشيبانى ، رحم م هللا تعالى وأجزل ل م المثوبة وجزاهم عىن 

وأقتىوا وكىان كىل واحىد االسام والمسلمين خير الجزاء ، نشروا العلم وبينوه 

ين ى عن أن ي خىذ       قولىو قىادو ال يخىرج : من م ين ى عن ت ليده ، يعنى 

عنىو ، بىل كىانوا يىأمرون بىىأن ن ىف علىى مىا وقفىىوا عليىو وأن ي ىتم أهىل العلىىم 

إذا خىالف قىولى : ) باالستدالل كما اهتمىوا بىو ، وكىان كىل واحىد مىن م ي ىول 

، ( قاضىىربوا ب ىىولى عىىرض الحىىائ   م رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىو وسىىلقىىول 

يعنى جانب الحائ  ، وذلك لتعهيم م للكتاب والسنة  أحىب م أتبىاع م ، أحىب م 

تاميذهم قتعصبوا ل م قصار كل مذهب يتعصب ل ول إمامو وال يخىرج عنىو 

ال نحىن : ، إذا أتيتو بالدليل بأن قولك وقول أصحابك خىالفوا قيىو الىدليل قىالوا 

، البد ألن يكون لو رأي قى هىذا الىدليل ،  يىب إذا كىان لىو  نأخذ ب ول إمامنا

رأي لكن أنت ، أنت متعبد ب ول النبى صلى هللا عليو وسلم وقعلو ، ب ىول هللا 

أم ب ىىول االمىىام ؟  ال شىىك أننىىا مىىأمورون باتبىىا  , هىىو أجىىل وأعهىىم , تعىىالى 

ور قأننىا الكتاب والسنة ، قوذا خالف قول أحد من العلماء الكتىاب والسىنة به ى

ال نتبع قول ذلىك االمىام بىل نأخىذ بالكتىاب وبالسىنة هىذا الىذي حصىل كثىر قىى 

األمىىة قتعصىىب كىىل  ائفىىة ، كىىل أهىىل مىىذهب لمذهبىىو حتىىى لل األمىىر إلىىى أن 

مىن صىلى : ال تجىوز الصىاو خلىف الشىاقعى والشىاقعى ي ىول : الحنفى ي ول 

حنفيىىة خلىىف حنفىىى أعىىاد صىىاتو ، وحتىىى لل األمىىر إلىىى أن ي ىىول بعىىض ال
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إن عيسى ابن مريم ، عليىو السىام ، إذا نىزل قونمىا يحكىم النىام : المتأخرين 

قى بعض الىباد أُلىزم النىام , بالمذهب الحنفى قألزم النام قى بعض الفئات 

بأحىىد المىىذاهب ، بمعنىىى ال يجىىوز لىىك أن تخىىرج عىىن الكتىىاب الفانىىى ، هىىل 

، قأنل وا بىاب االجت ىاد ال ، ال يجوز لك أن تجت د : يجوز أن تجت د ؟ ي ول 

، وكان أشد المذاهب تعصباً أصحاب االمام أبى حنيفىة المتىأخرين وأصىحاب 

االمام مالىك المتىأخرين  وأخف ىم تعصىباً الشىاقعية والحنابلىة ، ودرج هىذا قىى 

 . االتبا  

إذا أتيت اليوم إلى بعض المسائل المخالفىة للىدليل عنىد كىل  ائفىة واحتججىت 

ال هكذا ن  عليىو قىى كتابنىا ، مىا قىى : نة بالدليل ، قالوا علي م بالكتاب والس

شك أننا نحترم كتب أهل العلم وأئمة المذاهب وأصحاب كل مذهب وكل أحد 

لو أن يكون على أصول عالم من العلماء ، لكن ال يجىوز ألحىد أن يعلىم دلىياً 

مىىن الكتىىاب والسىىنة وهىىو أهىىل ألن ينهىىر قيىىو ويسىىتدل ويعلىىم وجىىو االسىىتدالل 

 . ال لخذ بو ألجل قول قان : ي ول و

وقىد قىال إمامنىا : وقد ا لعت قى بعض كتب تلك المذاهب أنو قال قى مسىألة 

وقد ن  إمامنا ، وهو من المذهب الحنفى ، على أن الحكم كذا وكذا  ع ىدي 

ب ا من نحىو عشىر سىنين ، وثبىت قىى صىحيف مسىلم أن النبىى صىلى هللا عليىو 

وهىىذا معىىارض ل ىىول إمامنىىا قىىاهلل أعلىىم أي مىىا وسىىلم قىىال ، قىىذكر الحىىديث ، 

الصواب ، وهذا النو  هو التعصىب والت ليىد المم ىوت ، قيجىب علىى العلمىاء 

وعلىىى  لبىىة العلىىم أن يتعلمىىوا العلىىم ويحرصىىوا علىىى مواقىىع االسىىتدالل ، إذا 

ق موا المسائل وق موا صورها  وليم من الت ليد المذموم أن يتعلم المرء منىا 

المذاهب ، نأخذ كتاباً من كتب مختصىرات الحنابلىة ونىتعلم مىا على وقق أحد 

قيو ، ألجل أن نف م صور المسائل ، وألجل لو حصل لنا حادثة واحتجنا قي ا 

إلى الحكم قونك تتعبد ب ول علماء أحسن من أن تجت د رأيك وأنت لست بأهل 

 .لاجت اد ، وهذا واقع التفري  قيو من الج تين 
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لمىذاهب شىره كىان قبىل هىذا الوقىت ، اآلن خىف لكىن قبىل كىان إذاً الت ليد قى ا

مست يراً وكان كل أحد يخىالف قىول إمىام قىى بلىد مىن البلىدان التىى قي ىا قىول 

ذلىىك االمىىام متبىىع يضىىرب ب ولىىو ويعنىىف ويحىىتج عليىىو ، الت ليىىد للمىىذاهب منىىو 

: مذموم وهو الىذي وصىفت ، ومنىو جىائز محمىود ، وذلىك الجىائز لىو حالتىان 

أن يأخذ العامى أو مىن ال يسىت يع النهىر قىى األدلىة أن يأخىذ : األولى الحالة 

ب ول االمام ، ألجل أنو عامى قي لده لعدم معرقتو بالحجىة ، عىامى مىا يعىرف 

إذا عرض عليو الدليل ما يف م موقع الحجة قيو ، ق ىذا يجىوز لىو أن ي لىد كمىا 

 .ن  عليو أهل العلم ، كذلك هذه الحالة األولى 

العالم يجوز لو أن ي لد من هو عنده أعلم قى حاالت ، من ا إذا : لثانية الحالة ا

لم يستبن لو وجو الحجة من الدليل ، تعارضت عنىده األدلىة أو دليىل مىا ق مىو 

قكيىىىف يفتىىىى ؟  يأخىىىذ بىىىال ول ، ب ىىىول هىىىذا االمىىىام ألجىىىل عىىىدم ق مىىىو لموقىىىع 

 . االحتجاج ، قث ة بذلك العالم يأخذ ب ولو 

أن يضىىيق وقىىت العىىالم عىىن االجت ىىاد ، قىىوذا ضىىاق وقتىىو عىىن  الحالىىة الثانيىىة

االجت اد جاز لو الت ليد ، يعنىى أن يكىون مىثاً قىى مسىألة يحتىاج أن يكىون لىو 

قي ىىا حكىىم ، مىىا يسىىت يع أن ينهىىر قي ىىا وال أن يبحث ىىا ألجىىل الحاجىىة الملحىىة  

 يجوز لو قى ذلك الحال أن ي لىد مىن هىو أوثىق ، مىن هىو أعلىم منىو عنىده ، أو

ي لد قول عالم لخر ولو لم تستبن لو الحجة ، وهذه األمور ن  علي ا العلمىاء 

 .قى كتب األصول وقى الكتب التى اعتنت بذكر مسألة الت ليد 

وهىىذا ت ليىىد ه ىىر قىىى هىىذا ال ىىرن : ال ائفىىة الخامسىىة م لىىدو الىىدعاو والىىدعوات 

 بخصوصىىو ، وذلىىك لمىىا كثىىرت الىىدعوات المختلفىىة قىىوذا كىىان عنىىد دعىىوو مىىن

الىىدعوات مخالفىىات للكتىىاب والسىىنة ، إمىىا قىىى أصىىول م أو قىىى مىىن ج دعىىوت م 

وذهبت تحتج على أحد أقراد تلك الدعوات ، أو الم تنع ب ا بالدالئل التى تىدل 

على ب ىان ذلىك المىن ج أو تلىك ال ري ىة جاب ىك بىأن هىذا هىو قىول مىن ق ىم 

مىن يعىرف الدعوو من أمضى كذا وكذا سنة قىى الىدعوو ، مىن هىو أق ىم منىك 

المصىىالف والمفاسىىد ونحىىو ذلىىك ، مىىن جىىنم حجىىج الم لىىدين ، وهىىذا نىىو  مىىن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسائل الجاهلية                                                       
02 

الت ليد قى أهلو وصف قريب مشىابو ألهىل الجاهليىة ، ألنىو يجىب علىى المىرء 

 .أن يسمع وي يع 

 .  ولو أن م قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيراً ل م  : قال جل وعا 

ن قأول المأنمنين إذا دعأوا إلأى إنما كا : قى سورو النور , وقال جل وعا 

 .    ورسوله ليةكم بين م أن يقولوا سمعنا وأطعنا 

فال وربك ال ينمنون ةتى يةكمأوك فيمأا شأجر بيأنكم ثأم  : وقال جل وعا 

 . ال يجدوا في أنفس م ةرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً 

لىك الىدعوو واألمر ب اعة هللا و اعة الرسول هام قى كل أمر ، ويدخل قىى ذ

، قىىوذا كىىان كىىذلك كىىان واجبىىاً علىىى قيىىادات الىىدعاو وعلىىى أقىىرادهم أن يكونىىوا 

مستدلين قى أمورهم باألدلة الشرعية ، وأن ال ي لدوا وأن ال يسيروا وقىق مىا 

أن يسيروا قى أمور ليم علي ىا برهىان وال دليىل ، وإنمىا يسىيرون قي ىا علىى 

لمصىالف تىارو وبىأن مىن قال ىا يف ىم ج ة الت ليد ، هذا مذموم وأهلىو يتعللىون با

مىىن جىىنم الحجىىج األولىىى إذا كىىان قىىول م أو قعل ىىم أو , وأعلىىم ونحىىو ذلىىك 

 ري ت م مخالفة لألدلة الشرعية أو لمن ج أهل السنة والجماعة ق ذا يرد عليو 

وتبين لو الدالئل من الكتاب والسنة ، قوذا اسىتكبر مىن م مسىتكبر ولىزم الت ليىد 

ف أهىىل الجاهليىىة الىىذين أمرنىىا باالبتعىىاد عىىن سىىبيل م مىىن كىىان مشىىاب اً ألوصىىا

قرو  ذلك التعصب ل ول أحد مىن الكبىراء ، إمىا كبيىر قىى العلىم أو كبيىر قىى 

 . الدعوو أو نحو ذلك 

قترى بعض الم لدين إذا أعجب بداعية أو أعجب بعالم ملك عليىو لبىو وقى اده 

لىك ال ىول عنىده قأصبف كل قول ي ولو عنده أنو حىق ، وأصىبف كىل مىن يىرد ذ

أنىىو علىىى با ىىل ، وهىىذا مىىن جىىراء التعصىىب  والتعصىىب أحىىد أسىىباب الت ليىىد 

والواجىىىب أن تكىىىون واليىىىة المىىى من ، يعنىىىى محبتىىىو ونصىىىرتو هلل جىىىل وعىىىا 

رسىول هللا صىلى ولرسولو صلى هللا عليو وسىلم ، وأن يكىون قىول مىن سىوى 

تعصىب المىذموم من البشر معروضاً على الكتاب والسنة ، قال هللا عليو وسلم 

بمعنى أن يكون المرء ال ي بل الن ا  قى قول قان مىن الىدعاو مىثاً أو قىان 
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إن هىذا : من أهىل العلىم وأنىو إذا قالىو يجىاب إذا قالىو ، إذا قىال قىوالً وقيىل لىو 

الكام الذي قالو قان ليم بصحيف أجابو بأنك أنت أق م منو ؟ أنت أعلىم هىذا 

لىىت ؟ ونحىىو ذلىىك مىىن الحجىىج ال ديمىىة  أمىىره كىىذا وهىىذا أعلىىم ،  وأنىىت  مىىاذا عمت

والعلم كما هىو معىروف ي ىدى إليىو الصىغير كمىا أن الكبيىر ي ىدى إليىو  وقىى 

قصة ال دهد مع سىليمان مىا يبىين ذلىك ، قىون ال دهىد علىى ضىعفو وقلىة علمىو 

وضحالة بدنو وقلة حيلتو أق ىم سىليمان علمىاً وأخبىره بعلىم لىم يكىن عنىده  ومىا 

:     ) ليىىو السىىام قىىون ال دهىىد قىىال لسىىليمان عليىىو السىىام اسىىتكبر سىىليمان ع

، وهىذا هىو النبىأ المسىتدل ( أح ت بما لم تح  بو وجئتك مىن سىبأ بنبىأ ي ىين  

 عليو الذي عليو البرهان الصحيف ، قلما قال لو ما قال ، ماذا قال سليمان ؟ 

عليىو سننهر أصدقت أم كنت من الكاذبين ، يعنى سننهر قى قولك هل : قال 

برهان ودليىل أم ال ؟ وهىذا هىو الواجىب أن ال يسىتنكف المىرء مىن أن يسىتفيد 

ممىن هىو أصىغر منىو أو ممىن هىو أكبىر منىو مىن بىاب أولىى ، بىل يسىتفيد مىن 

الجميع ألنو ربما يكون عند الصغير علم ليم عند الكبير ، قأولئك المتعصىبة 

ير وال يكون عند يستنكفون أن يرد صغير على كبير أو أن يذكر الدليل الصغ

الكبير ، وهذا ال شك من عدم تعهيم العلىم الشىرعى ، قىون المىرء المخبىت هلل 

جل وعا يكون قرحو بالعلم وبف م نصو  الكتاب والسىنة أعهىم قىرح ، لىو 

جاءنى من يصغرنى بعشرين  ثاثين سنة أقرح بو ألنو ليم قصىدي أو لىيم 

قصىده أن يصىل إلىى الحىق  قصد ذلك أن يكون متجبراً ، لىو جىاه وسىمعة ، ال

إذا كان هذا هو ال صد س ل عليو أن ي بل من صىغير  هللا جل وعا ليتعبد بو 

 . أو كبير 

قأولئك المتعصبة والم لدو ل ذا الصنف الخامم وهم دعاو هذا العصر  ينبغى 

وقىد , يجب علي م أن يكونوا متحررين عن هذا الوصف مىن أوصىاف الت ليىد 

الوقىىت قىىى أنىىوا  مىىن الىىباء مىىن جىىراء أن ي لىىد  وقعىىت الجماعىىات قىىى هىىذا

وال يعتبىرون بمىا كىان عليىو مىن قبىل , المتأخر المت دم وال يصىححون المسىار

علىى بصىيرو  ل ىذا قىال هللا جل وعا قى أخ ائ م ويصححون ا ويدعون إلى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسائل الجاهلية                                                       
33 

والبصىيرو هىى   قل هذه سبيلي ادعوا إلأى   علأى بصأير   : جل وعا 

نى الذي هو لل لب كالبصىر للعىين ، قىالعين العميىاء ال تبصىر العلم الناقع ، يع

كذلك ال لب الم لد ليم لو بصيرو ، قالعين المبصرو كال لب الذي لو بصيرو ، 

قالبصيرو لل لب كالبصر للعين ، ادعوا إلى هللا على بصيرو قابد مىن معرقىة 

قىىاً ذلىىك ومىىن المناصىىحة قيىىو بال ري ىىة الشىىرعية السىىليمة التىىى تىىورث ائتا

 .ويجتنب مع ا االقتراق واالختاف 

هذا ملخ  ما يتعلق ب ىذه المسىألة ، وكىل واحىد مىن هىذه األصىناف الخمسىة 

واقع قى هذه األمة وذلك مشاهد وقصلتو لكم قى مسألة الت ليد وما يجىوز منىو 

قى الت ليد قى الفرو  الف  ية ، قانتبو ل ىذه األصىول قون ىا م مىة ، ربمىا  ىال 

 .الحديث 

فى ب ىذا ال ىدر قىى شىرح هىذه المسىألة ، ثىم نجيىب علىى بعىض األسىئلة إن نكت

 .شاء هللا تعالى 

 

 األسئل  
 :الس ال  

ق مت منكم قى الدرم السابق أن من قعل الشرك ي لق عليو لفه : هذا ي ول 

المشرك تعييناً ، ولكن ال يستباح مالىو ودمىو وعرضىو ، وإنمىا يعامىل معاملىة 

 الحجة الخاصة ، ق ل هذا هو الم صود من قولكم ؟الكفار حتى ت ام عليو 

 :الجواب 

 .نعم هذا الكام صحيف 

 

 : الس ال 

مىا حكىىم العىامى أو الىىذي لىم يكىىن مىن  ىىاب العلىم قىىى معرقىة األدلىىة : ي ىول 

 وت ليد مذهب معين ؟

 : الجواب 
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أن العامى أو من لم يكن عالماً عنده للة االجت اد والنهر ، يسىأل مىن يثىق بىو 

  فةسالوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون  : أهل العلم قال جل وعا من

وهذه اآلية وإن كانت نازلة لألمر بس ال أهل الذكر ممن هم قبىل النبىى عليىو 

الصاو والسام ، لكن ا يستدل ب ا على س ال أهل الذكر م ل اً قى كل مىا لىم 

ل برأيو باجت اده الىذي نعلم ، قالذي يج ل مسألة يحتاج قي ا إلى قتوى ما يعم

ربما ندم عليو قىى المسىت بل ، ألنىو لىم يكىن عىن ق ىم ال العربيىة وال لألصىول 

وال لمعرقة صحيف الحديث من ضعيفة وال ألوجو االستدالل وإنما يسىأل مىن 

 .يثق بو من أهل العلم قوذا أقتاه لزمو ذلك 

 : الس ال 

الشىىباب ي ىىرأ قىىى  هىىذا أيضىىاً مثىىل السىى ال السىىابق أن بعىىض ال لبىىة ، بعىىض

 بعض الكتب ويرجف بعض المسائل وهو لم تتم لو للة االجت اد ؟

 : الجواب 

االجت اد جزئى وكلى ، يعنى قد يكون االجت اد قى مسألة من المسائل  يسئل 

 عن ا أو هو يبحث ا ويدقق قي ا ويجت د قي ا ، ويكون مجت د قى هذه  

ل االجت اد العام قليم لو أن يجعل المسألة هذا ممكن ، لكنو إذا لم يكن من أه

نيره تابعاً لو قى ذلك ، ألن هذا االجت اد ينجيو إذا اجت د هو قى مسألة 

وتتبع أدلت ا وحر  علي ا وعمل ب ا قى نفسو ، ينجيو هذا بين يدي هللا لكنو 

إذا ذكر ذلك لغيره وجعلو يتبع قولو ، ق ذا ليم هو لثم قيو ألنو من أهل 

ن أهل من ي ا  قى هذه األمور ،  اب العلم ما يسوغ ل م االجت اد وليم م

أن يمضوا أوقات م ال ويلة قى معرقة األقوال الكثيرو قى مسألة بعض 

المسائل الف  ية قيما تسعو أقوال عشرو أقوال ، قى مسألة قي ا كم ؟ أربعين 

 . قول ، يعنى نحو ذلك 

أن ينشغل بتلك الخاقات  اختاف العلماء كثير ما يسيغ ل الب العلم المبتدئ

ال ويلة عن  لب العلم على من جو الصحيف من جو الذي ذكرناه قى أول 
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الدروم ، البد أن يكون من جو التأصيل ، يسير قيو خ وو خ وو وبعد ذلك 

 .يست يع بأذن هللا أن يكون محصاً للعلم على ما ينبغى 

 : الس ال  

إن حديث : ل من الت ليد قول ه: هذا سائل يعنى ما أحسن الس ال ، ي ول 

 .اآلحاد هنى الداللة ؟ 

 : الجواب 

هنى الداللة ما قيو أحد ي ول هذا الكام وال ي خذ بو قى األحكام االعت ادية 

إن حديث اآلحاد : حيث ذكر قى بعض المناهج التعليمية ، ما أعلم أحد ي ول 

هذه ال تخ  حديث هنى الداللة ، ألن الداللة معناها ما يستفاد من الدليل و

اآلحاد ، قد تكون لية تكون داللت ا نير ق عية ق ا هنا هنى الثبوت وهنى 

إنو هنى : الداللة ، وأهنو قصد هنى الثبوت قحديث اآلحاد ي ول  ائفة 

الثبوت ، يعنى ال تجزم أنو ثابت ، وهذا صحيف ، يعنى ال يكون ق عاً ثبوتو 

ن هذا الهنى من حيث الثبوت لكنو ، وإنما ق عى الثبوت هو المتواتر ، ولك

يفيد العلم ، قد يكون العلم الي ينى وقد يكون ما هو دون ذلك وهذا العلم يجب 

 . العمل بو بدون تفريق 

قوذا صف الحديث ولو كان لحاداً يعنى صف أو كان حسناً ، وجب العمل بو 

 ى ، أو يعنى قى األمر والن, والعمل بو إما باتبا  ما جاء قيو قى األحكام 

باعت اد ما جاء قيو قى أبواب االعت اد ، حديث اآلحاد ي خذ بو قى الع يدو با 

شك ، وهذا من مميزات أهل السنة عن نيرهم أن م يأخذون بحديث اآلحاد 

 . قى االعت اد وقى الف و بدون تفريق 

ال نفرق ، حديث اآلحاد ن بلو قى األحكام العملية أما : أما المبتدعة ي ولون 

العت ادية قا ن بل قي ا إال ما كان ق عى الثبوت ، وهذا قول با ل ألن ا

ويسمعون منو  رسول هللا صلى هللا عليو وسلم األعراب كانوا يأتون إلى 

األحاديث التى قي ا ذكر الصفات وقي ا ذكر الغيبيات وال در ونحو ذلك  

دوا ما ن لو هذا ويذهبون إلى أقوام م يبلغون ا ما سمعوا قيلزم أولئك أن يعت 
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وهذا هو حديث اآلحاد ، رسول هللا صلى هللا عليو وسلم الث ة ل م من كام 

وكذلك قى األحكام العملية هاهر أنو ي بل حديث اآلحاد ويعمل بو سواء كان 

 .الحديث صحيحاً أو كان حسناً 

 : الس ال 

 دون شيا االسام ب: هل ي ال للشيا محمد عبد الوهاب ، رحمو هللا تعالى 

 أي هل يوجد لإلسام شيا ؟, ت ييد 

 : الجواب 

ما هو معنى شيا االسام ؟ أن االسام تلميذ عند إمام الدعوو أو تلميذ عند 

 ابن تيميو ، ما هو هذا الم صود ؟ 

شيا االسام هذا ل ب اص احى أ لق أول ما أ لق قى أواخر ال رن الثانى 

ز أنواعاً من العلوم والمعارف لل جرو على قلة ، ثم بعد ذلك صار من حا

وكان م تداً بو ليم قى خاصة نفسو وإنما لو أتبا  ولو أصحاب وكان لو 

شيا االسام ، وهو قى مرتبة دون : أنوا  من العلوم يشارك قي ا ، قيل لو 

ثم يلي ا شيا االسام  وهذا ترتيب , مرتبة االمام ، أعلى المراتب االمام 

إن م إي  ؟ هم : ما قيل قي م , هللا علي م  اص احى ، الصحابة رضوان

شيوخ االسام ، وإنما ذكر هذا قى بعض األحاديث قى وصف أبى بكر 

 .وعمر مع شىء من التغير 

 : الس ال  

 يسأل عن أحد الم لفين اسمو جمال السل ان ؟

 

 : الجواب 

 .ما أعرقو 

 : الس ال 

 ما حكم رقع الصوت بالذكر بعد الصاو ؟

 : الجواب 
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الج ر بالذكر بعد الصاو سنة كما روى البخاري من حديث ابن عبام  

رسول رضى هللا عنو ، أن الج ر بالذكر بعد الصاو المكتوبة كان على ع د 

كنا ال نعرف ان ضاء صاو : وقى رواية أخرى قال هللا صلى هللا عليو وسلم 

 ر بو ، ول ذا من إال بالتكبير ، بدليل أنو يجرسول هللا صلى هللا عليو وسلم 

السنة أن يج ر بذلك ، هذا هو الراجف ، االمام الشاقعى وجماعة يرون أن 

الج ر قى ع د النبى صلى هللا عليو وسلم كان للتعليم ولم يكن ألنو سنة وإنما 

كان يعلم م األذكار ، وهذا خاف األصل   قاألصل أن أقعال النبى صلى 

ن ا للتعلم ليم عليو دليل واضف يستدل بو هللا عليو وسلم ي تدى بو قي ا ، وكو

، وأيضاً لو كان للتعليم قالنام قى كل زمان بحاجة إلى التعليم قيج ر بالذكر 

لكى يعلموا الصواب قى ذلك ، وقيو كثيرون يخ ئون قى األذكار وحتى 

ال إلو إال هللا وحده : بعض الشباب ، مثاً أنا أصلى جنب واحد سمعتو ي ول 

الملك ، ولو الحمد ، يعنى يحذف أحد لفهى لو مثاً ، وبعض م ال شريك لو 

وال ينفع : يخ ئ قى لفه ا مثاً وال ينفع ذا الّجد منك الّجد ، بعض م ي ول 

د ، قوذاً الج ر ولو كان للتعليم النام يحتاجونو قى كل وقت  ذا الِجد منك الجت

. 

 : الس ال  

................ 

 :الجواب 

 .ى ذكر جماعى ، إذا كان الذكر جماعياً ق و بدعة هذا بدعة ، يعن

 

 : الس ال  

أخشى من الكام قى مسألة الت ليد أن تسبب ردود قعل : هذا س ال جيد ي ول 

عند بعض الشباب ، حيث إن م يفرون من الت ليد خصوصاً قى مسائل الدعوو 

 إلى االست ال ب رائ م قما رأيكم ؟ 

 : الجواب 
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بيو  يب جزاه هللا خيراً ، وهذا صحيف ينبغى أن ينبو هذا س ال جيد ، تن

عليو ، قون الواجب على الشاب أن ال يجعل عنده ث ة  برأيو ، بل يسأل أهل 

العلم خاصة قى مثل المسائل المشتب ة ، يسأل أهل العلم الموثوقين الراسخين 

 قى العلم الذين عرقوا العلم وعرقوا نيره من هذه المسائل  يسأل م قوذا

أجابوه يعت د كام م ويلتزم ب ول م ، أما أن يكون هو يفر من شىء قي ع قى 

االجت اد هذا يحدث بلبلة مثل ما حصل قى بعض الباد االسامية كما هو 

معروف ، يأتى واحد ينت د مثاً قئة ، ينت د أصحاب لو ثم هو يتبنى رأي 

 .دين هللا  ليم مع جماعة أخرى ونحو ذلك ، وهذا كلو تفرق وتفريق عن

إذ الواجب أن يكون النام تبعاً لعلمائ م ي ولون بما قىالوا ، وإذا أشىكل علىي م 

شىىىء أن يسىىألوهم ، هىىذا هىىو المنجىىى أمىىا نيىىره قيلح ىىو مىىن الىىن   ب ىىدر مىىا 

 .يفر  قيو من ذلك 

 :الس ال 

هىىذا أيضىىاً سىى ال جيىىد ي ىىول مىىا رأى قضىىيلتكم قىىى مىىدلول كلمىىة التعصىىب   

 جاً إذا كان ذلك تمييز ل ا عن الدعوات األخرى وتمييزاً ل ا للسلفية اسماً ومن

 عن أهل البد  والشرك ؟ 

 : الجواب 

أن السىىلفية ، وهىىذا ذكرتىىو لكىىم قىىى العىىام الماضىىى قىىى شىىرح قضىىل االسىىام 

السلفية اسىم لجماعىة واسىم لمىن ج ، التعصىب للمىن ج بمعنىى األخىذ بىو مىن ج 

عت اد ذلىك والمحبىة قيىو والىبغض قيىو أهل السنة والجماعة والمن ج السلفى وا

والسأأابقون  : هىىذا واجىىب ، ألنىىو هىىو المىىن ج الحىىق كمىىا قىىال جىىل وعىىا 

قأثنى على من  األولون من الم اجرين واألنصار والذين اتبعوهم باةسان 

 . جاء بعدهم بأنو متبع لسلف هذه األمة وهم الصحابة 

متعىىين والبىىد منىىو ، ال سىىم قىوذا كىىان هىىذا مىىن ج ىىة المىىن ج يعنىىى الع يىىدو ق ىىذا 

الثىىانى أن يكىىون يعنىىى بالسىىلفية جماعىىة معينىىة مثىىل مىىا هىىو قىىى بعىىض الىىباد 

هذه الجماعة السلفية ونحو ذلك ، ق ىذا التعصىب ل ىذا االسىم : االسامية ي ال 
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الدال على الجماعة وليم تعصباً للمن ج أو ليم حرصاً على المن ج ، وإنمىا 

صىىب لألسىىماء األخىىر التىىى يحىىدث ا النىىام قىىد ل ىىذا االسىىم ق ىىذا مىىن جىىنم التع

يكىىون مأذونىىاً بىىو وقىىد ال يكىىون مثالىىو مىىثاً قىىى بعىىض الىىباد االسىىامية وقىىى 

الخليج مثاً تجد أن قان يكون من جو ع يدتو السلفية ومن جو السىلفية ، لكنىو 

ال ي ىىر الىىدخول قىىى الجماعىىات ، قىىا يىىدخل قىىى الجماعىىة السىىلفية المسىىىماو 

 ية ، من هم قى داخل تلك الجماعة ؟ يعادونو لي  ؟ الجماعة السلف

هذا قرق وربما نبىذوه بىبعض األل ىاب كمىا هىو : ألنو ما انضم ل ا ، وي ولون 

معروف  يمكن لدى كثيرين منكم ليم واجباً عليو بل قىد يكىون لىيم مسىتحباً 

ى لو أن يكون ملتزماً بفئة إنما الذي يجب عليو أن يكون ملتزماً بالمن ج السلف

، أمىا أن تجعىل هىذه األسىماء يىوالى ويعىىادى قي ىا ألجىل االسىم ، وهىذا االسىىم 

ليم اسماً داالً على بدعة أو على قكٍر بدعى أو على قكٍر مخالف لمن ج أهىل 

ق ىىذا ال شىىك أن ذلىىك مىىن مىىا يحىىدث التعصىىب والتفىىرق , السىىنة والجماعىىة 

 . المذموم 

أسىمائ ا مخالفىة لمىن ج أهىل  أما األسماء ، أسماء الفرق والفئات التى هى قى

السىىنة والجماعىىة ، ق ىىذا مىىا قىىى شىىك أنىىو يعىىادى علىىى االسىىم ، مثىىل الخىىوارج 

والمعتزلة والراقضة والصوقية ونحو ذلك ، أما األسماء األخر قا يجىوز أن 

يجعل أحد اسم ال يعنى بو األسماء الواردو قى الشىر  قىى الكتىاب والسىنة ثىم 

ليو ، يحبون قيو ويبغضون قيو ، وهىذا الىباء يجعل النام يوالون ويعادون ع

بو عام  والحمد هلل قى هذه الباد الذين يلتزمون بىالمن ج السىلفى لىيم عنىدهم 

 .مثل تلك األمور التى ربما كانت قى باٍد أخرى 

 :الس ال  

إن الشيا محمد بىن عبىد الوهىاب قيىو نىو  ت ليىد : ما رأيك قيمن ي ول : ي ول 

 سلفى المن ج وإن كان سلفى االعت اد ؟ للمذهب ، وأنو ليم

 :الجواب 
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هذا قول با ل وال شك ، ومن قال بمثل هذا الكام ما يعرف الشيا محمد بن 

عبد الوهاب وال يعرف الدعوو با شك ، ما يعرق ا حق المعرقة ربما ا لع 

على الكتب المش ورو للشيا مثل كتاب التوحيد وبعض الكتب وما درم 

رسائلو وال م لفاتو ، مما وقع بينو وبين الف  اء قى وقتو أنو  دعوو الشيا وال

يدعو إلى نبذ الت ليد والتعصب للمذاهب حتى إنو قال للشيا عبد هللا بن محمد 

بن عبد الل يف األحسائى قى وقتو ، قال لو قى رسالة مش ورو م مة قي ا 

قى االقنا  أنوا  من العلوم قال قيو ، العبارو المش ورو ، قال وأكثر ما 

والمنت ى مخالف ل ول أحمد ونصو والشيا محمد خرج عن مذهب قى 

مسائل كثيرو جداً كثيرو جداً اتبع الدليل بل إن تاميذتو واالعتناء بالدليل قى 

هذه الباد إنما كان ثمرو من ثمرات دعوو الشيا محمد ،  رحمو هللا ألنو كان 

ا إلى الم لفات التى قبل الدعوو قى نجد كان ما عندهم إال قول المذهب انهرو

شوقوا الم لفات  العوها تجد أنو قال قان وقال قان ليم قي ا نو  استدالل 

، أما بعد الدعوو قتجد أن الم لفات كل ا مشحونة باألدلة ، سواء قى الف و أو 

قى الع ائد ، ق ذه الكلمة إنما هى كلمة من لم يدرم الدعوو ولم يعرف 

 .ح ي ت ا 

 :  الس ال

هذا الس ال هو األخير ، ي ول بعض ناو الصوقية وشيوخ م يذكرون 

ما أنزل هللا ب ا من سل ان ولم يسمى ب ا نفسو هلل جل وعا أسماًء وصفات 

من أين : إ اقاً وإذا قيل ل م صلى هللا عليو وسلم  ورسولأبداً وما سماه ب ا 

أو : "  عليو وسلم لكم هذه األسماء ، يستدلون بذلك بحديث النبى صلى هللا

هذه أسماء علم ا هللا لمشايخنا وعلمائنا ، : وي ولون " علمتو أحداً من خل ك 

 .وهذا مش ور عندهم بالعلم اللدنى ، أرجو بيان الرد علي م بالتفصيل 

 : الجواب 

التفصيل ما يحتملو مثل هذا الم ام ألن هىذه ل ىا م ىدمات ول ىا قىرو  وأدلىة ، 

مىن لىدنا علىم يعنىى مىن  وعلمناه من لدنا علمأاً  : الى لكن قى قول هللا تع
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بأنىىىو يحصىىىل ألوليىىىائ م الخاصىىىة مىىىن م : ، الصىىىوقية ي ولىىىون هللا جىىىل وعىىىا 

الكشف  والكشف عندهم يكون نتيجتىو ر يىة وتل ىى للعلىم ، ومنىو قىول رابعىة 

 : هللا جل وعا العدوية قى شعرها المش ور ، ت ول مخا بة 

 وحبـاً ألنك أهاً لـذالـك                        أحبك حبين حب ال وى 

 وأما الذي حب ال وى                          قشغلى بذكرك عمن سواك 

 وأما الذي أنت أهل لو                         قكشفك للحـجب حتى أراك

التىىى هىىى حجىىاب هللا , يصىىل إلىىى أن تكشىىف لىىو الحجىىب : هىىذا نىىو  ، ي ىىول 

 النور 

 . قى هذه الدنيا عياناً  هللا جل وعا يرى حتى 

بل بعض م يىذكر نصىاً أنىو رله وكلمىو وقىال لىو ، وكىان عبىد ال ىادر الجيانىى 

المعروف وهو ممن جعل أصحابو بعده لو  ري ة تسمى ال ادرية ، وهو أحىد 

يمدحىىو شىىيا االسىىام ونيىىره ، كىىان مىىرو عىىرض لىىو , الحنابلىىة والصىىلحاء 

أنىا ربىك ، يعنىى عنىدهم هىذا المبىدأ هىن أن : وقال شي ان ، قتصور بصورو 

قىتا عليىو ليىة : عبد ال ادر سيضل مثىل مىا أضىل ذلىك الشىي ان نيىره ، قىال 

قتلوت عليو ليىة الكرسىى قسىاخ ، هىذا مىن ق  ىو : الكرسى ، ي ول عبد ال ادر 

أنىىا ربىىك يىىأمره وين ىىاه ، يحىىل لىىو : نيىىره مىىن م يىىأتى لىىو الشىىي ان وي ىىول لىىو 

، هذا من ج ة هللا جل وعا حرم عليو ال يبات وي يعو على أنو المحرمات ي

صىىنف ابىىن عربىىى رسىىالة قي ىىا األحاديىىث ,المكاشىىفة ، مىىن ج ىىة تل ىىى الكىىام 

مباشىرو ،  هللا جىل وعىا االل ية التى يروي ا هو مباشرو عىن جبريىل أو عىن 

الى ، وهىذا يعنى حجتو يروي ا قال قال هللا تعالى ، قال هللا تعالى ، قال هللا تع

 . من قروعو عندهم 

يعنى تل ى هذا العلم إما بكشف علمى أو بكشف بصىري مىن قروعىو أن يعلىم 

إما شفاهاً وإما إل اماً بأن يل ى قى رو  المكشوف لو أن يعلم أشياء من العلىم 

ال يعلم ىىا نيىىره ، هىىذه األشىىياء من ىىا األسىىماء والصىىفات التىىى ذكرهىىا السىىائل 

سىىمى نفسىىو بأسىىماء ووصىىف نفسىىو بصىىفات قىىى ا هللا جىىل وعىىوالجىىواب أن 
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والصىحابة رضىوان صىلى هللا عليىو وسىلم  ورسىولالكتاب والسنة ووصفو ب ا 

قى واليىت م  هللا جل وعا هللا علي م ، أكمل النام قى الوالية يعنى قى محبة 

هلل وقى والية هللا ل م ، ومع ذلك لم يأتى أن أحداً من م زاد اسماً مىن األسىماء 

فاً من الصفات ق ذا دليل مبدأي ق عى على أن معنى قول النبى صلى أو وص

أو علمتو أحداً من خل ك الل م إنى أسألك بكىل اسىم هىو لىك : " هللا عليو وسلم 

سميت بو نفسك أو أنزلتو قى كتابك أو علمتو أحداً من خل ىك أو اسىتأثرت بىو 

ن مىن األسىماء أن هناك من األسماء ما ليم قىى ال ىرل" قى علم الغيب عندك 

مىىا لىىيم قىىى ال ىىرلن ، هىىذا هىىاهر الىىدليل وهىىذا صىىحيف قىىون هنىىاك قىىى السىىنة 

أسماء هلل جل وعا سمى النبى صىلى هللا عليىو وسىلم ب ىا هللا ألن ىا وحىى مىن 

" أو علمتىو أحىداً مىن خل ىك : " هللا لم تىرد قىى ال ىرلن قيكىون معنىى الحىديث 

اد ما علمتو ساب اً أو ما سىتعلمو يعنى النبى صلى هللا عليو وسلم ، قيكون المر

النبىى صىلى للنبى صلى هللا عليو وسلم الح اً وقد يكون هناك أسىماء علىم ب ىا 

، وأه رها وهنىاك أسىماء لىم يه رهىا ، يعنىى قىد يكىون هنىاك  هللا عليو وسلم

أسىىىماء هلل جىىىل وعىىىا اكتفىىىى ب ىىىا عليىىىو الصىىىاو والسىىىام ، يعنىىىى كانىىىت لىىىو 

سام ، قد يكون ذلىك وهىذا ممىا ي ضىى علىى مىا خصيصة لو عليو الصاو وال

إن : أصلو الصوقية بالرد قيكون استدالل م ب ىذا الحىديث بىا اً وأيضىاً ن ىول 

الصحابة رضوان هللا علي م أجمعين ، لم يزد واحىد مىن م أسىماً علىى مىا جىاء 

 . قى الكتاب والسنة وإنما تل وا ما جاء قى الكتاب والسنة 

إن أولئك قالوا عن أنفسى م إن ىم : كان هذا السائل ي ول ق ذا دليل ق عى  قوذا 

أكمل من الصحابة ق ذا يرد علىي م بأنىو لىيم أحىد أقضىل مىن الصىحابة  قىوذا 

كان ذلك كذلك قا يخ  علم بمن هىو دون قىى الفضىل ، قىيمن هىو دون قىى 

الفضل ويترك من هو أقضل علمات وإيماناً ، ول ذا قون أولئىك الصىوقية الغىاو 

هللا ن أسماء وصفات وأحوال هى من وحى الشيا ين وليست مىن عنىد يذكرو

وعىىن رسىىولو صىىلى هللا  هللا جىىل وعىىا ، قىىالعلم هىىو مىىا كىىان عىىن  جىل وعىىا 

 .عليو وسلم 
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لى ولكم الثبات وصىلى هللا وسىلم علىى نبينىا محمىد وعلىى هللا جل وعا أسأل 

 .للو وصحبو أجمعين 
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