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 :            األولالدرس 

 قوهل : فبدأ بالعلم قبل القول والعمل . إىلمن قوهل : املقدمة ... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مام املجدد العظيم الشيخ حممد فهذه رسالة عظيمة يف العقيدة لإل
وجعلها لطلبة العلم لرتسخ  ،جعلها للعامة ،تعاىل بن عبدالوهاب 

ولكرثة ما يؤثر ىلع معتقدات  ،يلهاإلكرثة االحتياج  ؛ذهانهمأالعقيدة يف 
وكرثة الشبهات اليت  ،يف زمن الفنت ،ال سيما يف مثل هذا الزمن ،انلاس

ثابت  أصلبعقيدته وعنده  ولك ما اكن املرء متمسكا  ،تثار ىلع عقيدة املرء
لكما اكن  ،ال تزحزحه الشبهات وال الشهوات ،مستقر دليه ال يزتحزح

  .بإذن اهلل أشد وأرسخ املعتقد يف قلبه
وهذه الرسالة اكن كبار العلماء يقرأونها ويرشحونها ويتدارسونها 

نها أن اكن يف ظاهرها إوهذه الرسالة و ،ألهميتها ؛وحيفظونها ويعلمونها
جنة  إىلما إصريه ويكون م ،يف القرب سنساناإلأول ما يدفن لكنها  ،سهلة

 ؟من نبيك ؟ما دينك ؟من ربك ،جابة ىلع هذه االسئلةإىل انلار باإل أو
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اكملرتاب  ،جاب باخلطأ فإن هل انلارأومن  ،جاب بالصواب جناأفمن 
  .واملنافق والشاك والزائغ

 إىلتنقسم  : ثالثة األصولوهذه الرسالة أي:  ذللك قال 
  :قسامأربعة أ

ثم رسالة فيها ثالث  ،ربع مسائل اليت يه هذهأقسم فيه رسالة فيه 
ثم بعد  ،ثم رسالة فيها الوالء والرباء فيها اتلوحيد وبيان ضده ،رسائل

ن أ يعين: ،اليت يه عنوان الكتاب األصولذلك يدخل الطالب يف ثالثة 
  .من قول املصنف أيبد األصولمنت ثالثة 
 ؟معرفتها سنساناثلالثة اليت جيب ىلع اإل األصولما  :قيل لك فإذا

  .معرفة العبد ربه ودينه ونبيه :تقول
قيل لك:  إذا :الشيخ بن عبدالوهاب قال يعين: األصولمن هنا ثالثة 

  ؟ما يه هذه الرسالة اليت قرأتموها ايلوم ،طيب األصولهذه ثالثة 
لكن ليس الظن ثالثة  ،هذه الرسالة للشيخ حممد بن عبدالوهاب

واليت ستأيت واثلاثلة جعلها طالبه يف هذا  نما هذه الرسالةإو ،األصول
اليت سوف تأيت  األصولويه ثالثة  ،اكملقدمة للرسالة العظيمة ،املكن

اليت جيب ىلع  األصولما  ؟من ربك :قيل لك فإذا ،بقوهل يف مطلعها
  ؟معرفتها سنساناإل

  .األصولمن هنا تبدأ ثالثة  ،معرفة العبد ربه ودينه ونبيه :نقول
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ويف هذا شد  ،علم ايلقني يعين:اعلم  ،اعلم رمحك اهلل :فهنا قال
؟ اعلم ان علمأماذا  ،يا خادل اعلم :فكأنك تقول ،النتباه الطالب

ن أ ؟علمأماذا  ،اعلم يا خادل ،شده يعين: ،مطار قد نزلت ابلارحةاأل
 أمرألنه  ؛رضبكأاعلم ال ترضب خادل فسوف  ،حممد تويف علم ايلقني

  .مهم
رمحك ثم يديع لك  ،اعلم :يمسك بيدك ويقول لك كأنه :هنا قال

معىن  ،هذه عبارة خرب لكنها يريد بها اإلسنشاء (رمحك اهلل) :وقوهل ،اهلل
 ،وليس هذا هو املراد ،قد رمحك واهلل  ،اعلم :فهو يقول ،هذا الالكم

اعلم رمحك اهلل  ،أصالا داعء  ،ن يرمحكأسأل اهلل أو ،اعلم :نما املرادإو
 ،قد يكون اهلل قد رمحك ،غييب أمرألنه هذا  ؛نه قد رمحكأا ليس ماضيا 

اعلم  يعين:اعلم رمحك اهلل  :لكن يقول ،وقد يكون قد غضب عليك
 :خرأن املعلم يقول لآل ،دب اتلعليمأوهذا من  ،ن يرمحكأسال اهلل أو

 ،رشدك اهللأاعلم  ،اعلم رمحك اهلل :ن الصواب كذاأ ،اعلم اهلل يهديك
  .ن هذا هو الصوابأ ،اعلم وفقك اهلل

هذه يف ترقيق  ،اعلم رمحك اهلل :وقوهل ،اعلم رمحك اهلل :هنا قال
وهذا دأب الشيخ حممد بن عبدالوهاب  ،القلوب من الطالب للمعلم

،  ا من مستنبطا  ؛ما سيقوهل إىليلجذب انلاس  ؛ا يضع عباراتدائما
 األرضوالقبول يف  ،ألنه قد منحه اهلل حسن اخللق ؛الكتاب والسنة

  .والصرب ىلع ما ذاق ،وما داع به ،بصدق انلية
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 يعين: ،ربع مسائلأنه جيب علينا تعلم أ اعلم رمحك اهلل :فقال
نثاهم جيب أحرارهم وعبيدهم وذكرهم وأجيب علينا لكنا املسلمني من 

وجيب علينا  ،ن نعمل بهاأوجيب علينا  ،ربع مسائل نتعلمهاأعلينا تعلم 
ن نطلب أا جيب علينا مجيعا  يعين: العلم األوىلأن نيع تلك املسائل 

ريد بك العلم العلم أنا أ ،ال :قال ؟ما هو العلم ،نطلب العلم نعم ،العلم
 ،ما غري العلم الرشيع اجلهل به ال يرضأ ،واذلي اجلهل به يرض ،الرشيع

سباب دخول أن هذا من إف ،بها ا بالرشيعة اعمالا من اكن اعلما  يعين:
وال  ،مور القضاء والطب وحنوهاأب ملاا بالرشيعة اع ومن اكن جاهالا  ،اجلنة

 ولو اكن اعملاا ، سباب دخوهل انلارأن هذا من إف ،يعلم يف الرشيعة يشء
 ،طلقت انلصوص لفضائل العلمأ فإذا ،لكن يف غري العلم الرشيع

  .العلم الرشيع :فاملراد بها
 ،وتوحيد ربوبيته ،وصفاتهسمائه أمعرفة اهلل ب ؟ما هو العلم الرشيع

ن نعلم أفيجب علينا ، ملسو هيلع هللا ىلص ومعرفة نبيه  ،ومعرفة دينه ،ومعرفة اهلل
  ؟ملاذا نطلب العلم ،ونطلب العلم

اهلل  إىلن يصل أألن املرء ال يستطيع  ؛نفسناألرفع اجلهل عن  :والا أ
ن أريد أ :لو قال شخص يعين: ،نفسنا هذا اجلهلأفرتفع عن  ،بالعلم إال

  .حىت تقود ؛تعلم والا أ ،ال :نقول .ذهبأالسيارة وقود أ
ا  ،بالعلم إالما توصل للجنة  :نقول ،ريد اجلنةأ :لو قال شخص أيضا
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 ،اجلنة بدون علم إىلن أي عبد يصل أومستحيل  ،وغري العلم ما تصل
ألن لو  ؛ابدا أا بدا أغري العلم ما يصل  ،وهو اتلوحيد ،فال بد من العلم

 ،اجلنة إىلال يمكن وصوهل  ،شخص ما يعلم العلم ما يعلم اتلوحيد
  .لرتفع اجلهل عن نفسك ؛فتتعلم العلم الرشيع

يطلبه  ،طلب العلم تعبد عظيم ،ألنه عبادة عظيمة تعبد :اثانيا 
يطلب العلم ألن اكن الشخص وهو يف  ،يبتيغ به وجه اهلل  سنساناإل

نه أوك ،قصد باب العبادةأعبادة  ،ذاهب يطوف ىلع الكعبة كأنهحلقة 
ا انه أوك ،القرآن أيقر أيضا  اذلي ،نه يقوم الليلأوك ،يقوم انلافلة أيضا

 واهلل  ،جنحتهاأواملالئكة حتفهم ب ،جيلس يف حلقة يف عبادة عظيمة
نهم يشهدهم أيشهد املالئكة ب ن اهلل إنه فإبل  ،يرىض عن صنيعهم

ا من ا يف جنته وهربا طلبا  إالهذا املكن  إىلتو أتوه ما أنهم ما أويستحلفهم 
  .ناره

 أوذللك ينبيغ لطالب العلم  «ين قد غفرت هلمأشهدكم أ» :يقول
ألنها سبب يف القرب من  ؛ا حبلقات العلمن يلتحق دائما أا املسلم عموما 

فضل أ ل،فضل انلوافأنك تبذل أك ،نك تتصدقأك ،ألنها عبادة ؛اهلل
  .العبادات بعد الفرائض هو طلب العلم

وقال  ،طلب العلمأصوم وال أن أريد أنا ألو قال شخص  يعين:
  .طلب العلمأن أريد أنا أ :شخص
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اذلي يطلب العلم هو  :نقول ؟فضلأيهما أوقيل لك  ،ال :نقول
 ژ مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتژ  :اهلل يقول ،فضلأ

اهلل  (1)
ژ ېئ   ىئ   ىئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئژ  :يقول

(2)
يف ملسو هيلع هللا ىلص وانليب  ،ما يستوون  

 ،اوالعالم يقدم دائما  ،ن اعلمآا للقركرث حفظا أيهما أ :غزوة بدر اكن يقول
ولكما  ،ىلع طلب العلم سنساناإلذللك حيرص  ،العالم يقدم يف لك يشء

خرين فهو حبل الوصل بينه ا لآلومعلما  ،ا من العلمقريبا  سنساناإلاكن 
  .ملسو هيلع هللا ىلص انليبوبني ربه بعد وفاة 

قال  ،العلم الرشيع ،ولك انلصوص املثنية ىلع العلم ،العلم :فهنا قال
 يعين: ،وللحديث مفهوم «ا يفقه يف ادلينمن يرد اهلل به خير : »ملسو هيلع هللا ىلص انليب 

يت طالب علم خملص أر فإذا ،ا فال يفقهه يف ادلينمن لم يرد اهلل به خريا 
ا راد به خريا أو ،يف ادلنيا اخريا  ،اراد به خريا أقد  ن اهلل أفاعلم  هلل 
  .ا ذللك الرجل اذلي سلك هذا الطريقهنيئا  :فنقول هل ،اآلخرةيف 

 :يقولملسو هيلع هللا ىلص فانليب  ،اجلنة هو طلب العلم إىلقرب الطرق أن أواعلم 
طريق  «اجلنة إىلا ا سهل اهلل به طريقر ا يلتمس فيه علمر من سلك طريقر »

لكن فيه  ،طلب العلم فيه حفظ ،اوهل صعبا أن اكن يف إو ،سهل وميرس
 إىلا ما يصل بدا أا هلل حق اخلشية والعبد ال يكون خاشيا  ،عبادة عظيمة

                                                 

 .11سورة املجادلة: ( 1)
 .9سورة الزمر: ( 2)
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ن أال يمكن  ،العالم فقط إالاليل مزنلة عبادة اخلشية  ،مزنلة اخلشية
هذه املرتبة  إىلال بد ما يصل  ،تلك املرتبة إىلا ويصل يكون اعبدا 

  .يلهاإيصلون  العلماء هم اذلين، العالم فقط إالالعظيمة اخلشية 

ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ  :قال سبحانه
(1)

 إىلال يصل  يعين:  
ما ما أ ،مرتبة اخلشية فقط إىلاذلي يصل العلماء يصلون  يعين: ،مرتبة

  .تلك املرتبة إىلعداهم فال يصلون 
توحيد الربوبية معرفة  :قسامه اثلالثةأالعلم وهو معرفة اهلل ب

مور يف فروع أواملكمالت ذللك فيه  ،سماء والصفاتواألواأللوهية 
 .وعلوم االهل اكنلحو ،حكم الفقه والفرائض وغريهاأ :مثل ،الرشيعة

ملاذا  ،ن نعرف نبيناأجيب علينا  يعين: ،معرفة اهلل ومعرفة نبيه
تاك أ يعين: ،ألنه هو الواسطة بيننا وبني اهلل ؟ن نعرف نبيناأجيب علينا 

ثم سنسأل من  ،نهارأو رشجاأمطار عظيمة وأيف ذلك املكن  :رجل وقال لك
ين أمن  ؟ما هو سنسبه ؟من هو ؟غري صادق أورجل صادق  ؟هذا اذلي اكن

  ؟وماذا تعلم ؟ىتأ
ن أفيجب علينا  ،نكذبه أون نعلم ما هو حىت نصدق اخلرب أجيب 

 إىلهو اذلي هدانا  ،ألنه هو الواسطة بيننا وبني اهللملسو هيلع هللا ىلص نعرف نبينا 
وافعلوا هذه  ،وابتعدوا عن هذه املعايص ،مان، هو األالطريق املستقيم

                                                 

 .28سورة فاطر: ( 1)
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ٹ  ڤ  ڤ     ژ  :كما قال سبحانه ،القربات هو اليل بني نلا هذا الطريق

ژ ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
(1)

  . 
 ،اإلسالمومعرفة دين  :قال .العلم وهو معرفة اهلل ومعرفة نبيه

وما اذلي يناقض ذلك  ؟ما هو اإلسالمن تعرف دين أفيجب عليك 
  .وما يضاده ؟من نواقضه اإلسالم

فرد أ اإلسالم،ومعرفة دين  ،ومعرفة نبيه ،وهذه اثلالثة معرفة اهلل
هنا ذكرها جمملة ثم تأيت هناك  يعين: ،اثلالثة األصولهلا املصنف 

 فكن املصنف  ،باألدلة اإلسالمومعرفة دين  :وقال هنا ،مفصلة
لكن ذهب  ،دلة ىلع مسائل العقيدةأن يعرف األنه جيب ىلع لك عبد أ

 ،ا عما يضادهامبتعدا  ،ا بالعقيدةاكن املرء اعلما  إذانه أبعض العلماء ىلع 
ولو لم  ،نه يكفيه ذلكإف ،اهلل عرفها إال هلإال  :نه لو سئل عن معىنأو

 ؟ين اهللأ :فقال هلاملسو هيلع هللا ىلص انليب  تتأوادليلل اجلارية ملا  ،يعرف ادليلل عليها
  .اعتقها فإنها مؤمنة :قال ،يف السماء :قالت

ن تعلم ألكن ال شك  ،فال جيب فيها ادليلل ،يللفما طلب ادل
رىج يف أن يكون ألعله  ؛رسخأمع ادليلل  املسألةن معرفة أادليلل 

  .وعند سؤال امللكني يف القرب ،وسائل اثلبات عند نزع الروح
واملراد من  ،العمل به :اثلانية املسألة ،العلم :األوىل املسألةفهذه 

                                                 

 .53-52سورة الزخرف: ( 1)
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ن أنه ال جيوز أوتتعلم  ،ن نعمل به فتعلم الصالةأجل أالعلم لكه من 
نلحج  ؛ونتعلم كيف حنج ،ائلال سنرشك باهلل شيئا  ؛ندعو مع اهلل غريه

ن احلج يكون يف شهر ذي أفما نتعلم  ،اهلل أمرنؤدي املناسك كما و
واملراد من العلم  ،فما استفدنا من العلم ،ثم حنج يف رمضاناحلجة 

  .واملقصود من العلم هو العمل به
 ،نار بصريتك وعملت بهاأ اهلل  إذا يعين: ،يلهإادلعوة  :اثلاثلة

 مثالا  ،يله ال يشرتط فيهاإوادلعوة  ،يلهإن تدعو غريك أجيب عليك 
 :تقول علقوا تميمة مثالا هلك لو فتعليمك أل ،منرب أودرس  أوحمارضة 

 ،خطا يف يشء من العقيدةأوتعليم زميلك لو  ،هذه دعوة ،هذا حرام رشك
 ،هذا رشك ،هذا ما جيوز :تقول ،اكستغاثة بغري اهلل بزلة لسان وحنو ذلك

ولك ما  ،يلهإهذه دعوة  ،هذا رشك :تقول هل ملسو هيلع هللا ىلص وشخص حيلف بانليب
، وهذا هو نهج يلهإدعوة  ،تعلمه وتدعوه باللني ،ترى خطأ ىلع شخص

ژڇ  ڇ   ڍ  ژ  :قال سبحانه ،تباعهمأو األنبياء
(1)

  :اهلل يقول يعين: 
  .نا انليب حممد طريقيت هذهأ ،هلم هذه سبييل وطريقيت لق !يا حممد

فما يه  ،باجلنةملسو هيلع هللا ىلص حلق بانليب أن أريد أنا أ :لو قال شخص يعين:
  ؟طريقته

                                                 

 .108سورة يوسف: ( 1)
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ژ ڍ  ڍ  ڌ     ڌ   ڇ  ڇژ طريقته مثل ما قال اهلل  :نقول
(1)

  
وهذه ما يدعو  ،اهلل ىلع بصرية ىلع علم وبرهان إىلنك تدعوا أ :سبيله

 ،سنسلك ذلك السبيل  ژ ڈ  ژ  ژژ  ،وبرهان ژڎ  ڈ  ژ يلها إ
ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌژ  ،ادلعوة ىلع بصرية وبرهان

  .ومن تبعهم األنبياءندعوا ىلع بصرية فهو نهج   ژ ژ
إيله فتعلم العلم والعمل به وادلعوة  ،ذى فيه: الصرب ىلع األالرابعة

 يعين: ،ذى فيه، كيف يصرب ىلع األال بد من صرب وتعليم اآلخرين،
 أوشخص قد يؤذيك بالالكم  ،تصرب عليه ،شخص قد ال يسمع نصحك

  .تصرب ىلع اتلعليم ،قد تتعب ،تصرب عليه يف ادلرس ،الفعل
ا يف فذلك يدىع ربانيا  ،م وعلم وداع وصربفمن تعل   :قال ابن القيم

وهذا نهج عظيم سلكه الشيخ حممد بن عبدالوهاب يف  ،ملكوت السماء
لة وديلل حىت تتبع أيت مسأي ،لة وديللأنه يأيت مسأ ،دعوته ومؤلفاته

  اآلخرين.قوال أالقلوب ادليلل ال تتبع 
اليت جيب تعلمها قوهل ربع ه املسائل األىلع هذ يعين:وادليلل  :فقال

ژٱ  ٻ  ژ  :تعاىل
(2)

وليس املراد بالعرص  ،املراد بالعرص الزمان يعين: 
  .نما مطلق الزمان والعرصإو ،غروب الشمس إىلفقط ما بني العرص 

                                                 

 .108سورة يوسف: ( 1)
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ژٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 
(1)

ن يقسم أوهلل  ،بالعرص قسم اهلل أهنا  
واهلل  ،باخلالق سبحانه إالما املخلوق فال يقسم أف ،بما شاء من خملوقاته

قسم أو ،قسم بالشمسأو ،قسم بانلهارأو ،قسم بالليلأو ،قسم بالعرصأ
اليت  األمورقسام بمثل هذه ويف ذلك اإل ،قسم بالقمرأ ،بالشمس وضحاها

 إالواهلل ال يقسم  ،عمارهمأاخللق باالهتمام ب إىلفيه دعوة  ،يه الزمن
 .اغتنم عمرك ال يفوتك يعين: ،هميتهأل يعين: ،قسم بالعرصأف ،بمهم

ن مجيع انلاس إوالعرص  يعين: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 
ژپ  پ  ڀ   ژ  تعاىل: قال اهلل ،ن ويف تبابورسافهم خ ،خارسون

(2)
 

ن مجيع انلاس إاهلل يقول  يعين: ،ربع صفاتمن اتصف بهذه األ إال
  :من اتصف بهذه الصفات إالخارسون 

نلقطة فدل ىلع ا ،بالعلم إالال يكون  اإليمانو ژپ  ڀ   ژ 
  .األوىل

  .العمل به يعين: ژڀ  ڀ  ژ 

هيا  :يقول ،يويص بعضهم بعض ىلع احلق يعين: ژڀ  ٺ  ژ 
 .يلهإنذهب حللقة العلم حنفظ متون هذه ادلعوة  ،نذهب للصالة

نصرب  ،نويص بعضنا ببعض يعين: ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ 
                                                 

 .2سورة العرص: ( 1)
 .3سورة العرص: ( 2)
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ن شاء اهلل سنة سنتني ثم حنفظها إلكن  ،حىت ولو تعبنا يف حفظ املتون
  .فيويص بعضهم بعض ،ثم نعلم

مام ابلخاري ، قال اإلذى فيهويه الصرب ىلع األ ژٺ  ٺ    ژ 
  وجوب باب  يعين: ،هذا باب العلم قبل القول والعمل يعين:باب

يب  جت     حت     خت   ژ  :وادليلل قوهل تعاىل ،يف وجوب العلم قبل القول والعمل

ژمت   ىت  يت  جث  
(1)

اعلم  ،اهلل إال هلإنه ال أالعلم  :فاعلم هنا 
 واهلل اعلم . ،فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ،هنا العمل ،واستغفر ذلنبك

 

 

                                                 

 .19سورة حممد: ( 1)
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 الدرس الثاني :       

  من قوهل : 
  .اثلانية من الرسالة اثلانية املسألةهذه يه الرسالة اثلانية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للشيخ حممد بن  األصولفالرسالة اثلانية اليت صدرت بها ثالثة 

  :مورأثالثة  ،عبدالوهاب موضوعها
خلقنا ورزقنا ولم  ن اهللأ :ويه قوهل ،يف توحيد الروبية :األوىلاملسألة 
توحيد الربوبية خلق رزق تدبري توحيد  ،يلنا رسوالا إرسل أبل  ،يرتكنا همالا 

خلق ورزق يستلزم  فإذا ،ن اهلل هو اذلي خلق ورزقأفبني لك  ،الربوبية
  .لوهيةيف توحيد األ املسألة اثلانيةفذكر  ،هل إالترصف العبادة  إالمنه 

اثلانية  املسألة :فقال ،كما سيايت يف الوالء والرباء :اثلاثلة املسألةو
 ،ن اهلل ال يرىضأ :األصولمن هذه الرسالة اثلانية اليت صدرت بها ثالثة 

شد املقت ىلع من يفعل ذلك أبل يمقت  ،يغضب بل يسخط يعين:
ڇ    ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇژ  :قال  ،وهو الرشك يف عبادة اهلل ،اذلنب

ژ ڍ   ڍ  ڌ
(1)

حد اصرب أال  :يقولملسو هيلع هللا ىلص وانليب  ،يرىض بل يسخطما   

                                                 

 .7سورة الزمر: ( 1)
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ملسو هيلع هللا ىلص وانليب  ،ذىا سمعه من اهلل خيلقهم ويرزقهم ويعبدون معه غريهأىلع 
ن أا ا يرىض لكم ثالثر ا وكره لكم ثالثر اهلل ريض لكم ثالثر ن إ» :يقول

وتناصحوا من  ،ان تعتصموا حببل اهلل مجيعر أو ،اتعبدوه وال ترشكوا به شيئر 
ضاعة إو ،وكرثة السؤال ،قالالقيل وال :اوكره لكم ثالثر  ،مركمأواله اهلل 

يرىض  يعين: ،ال يرىض عن هذا الفعل ويرىض بضده فاهلل  (1)«املال
بل يبغض ذلك العمل  ،حدأن يرشك معه يف عبادته أفال يرىض  ،باتلوحيد

ملا سئل انليب  ،فيبغض هذا اذلنب اذلي هو الرشك ،ويبغض ذلك الفاعل
فهو ذنب عظيم  ،ا وهو خلقكن جتعل هلل ندا أ :قال ؟أعظمأي اذلنب ملسو هيلع هللا ىلص 

بل يغضب  ،ال يرىض عن مجيع اذلنوب ن اكن اهلل إو ،وال يرضاه اهلل
  .ىلع مجيع اذلنوب

 أعظمألن هذا اذلنب هو  ؛ن اهلل ال يرىضإ :لكن قال املصنف
من رشب  أعظموهو  ،الفساد أعظمبل هو  ،األرضاذلنوب ىلع وجه 

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ژ  :كما قال  ،اخلمر والزنا وقتل انلفس

ژۇ    
(2)

وما دون الرشك من اذلنوب والعصيان تبع  ،بالرشك يعين: 
وال  ،احدا أولو اكن الرجل ال يفسد وال يؤذي  ،الرشك صل، لكن األهلا

هذا هو  :نقول ،لكنه مرشك ،احدا أوال يقتل  ،وال يرسق ،ايرشب مخرا 
 ،لكنه يفعل صغائر اذلنوب ،اموحدا  ولو اكن الرجل يعبد اهلل  ،املفسد

                                                 

 .رواه مسلم( 1)
 .56سورة األعراف: ( 2)
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لكنه متوعد  ،هذا رجل مسلم :نقول ،لكنه يفعل ما هو دون الرشك
ن شاء غفر إو ،ن شاء اهلل عذبهإوهو حتت املشيئة  ،باذلنب يوم القيامة

ذنب ىلع  أعظم ،هو الرشك األرضالفساد ىلع وجه  أعظمن أاملقصود  ،هل
 ذنب ال يرىض اهلل به هو الرشك  أعظمن أ ،هو الرشك األرضوجه 

  .- والعياذ باهلل -
 ،حدأن يرشك معه يف عبادته أن اهلل ال يرىض أ :ذللك قال اثلانية

ال ملك  ،وال مقرب وال بعيد ،وال وثن ،ال صنم ،حد مهما اكنأوال 
ال يرىض اهلل  ،ال جربيل اهلل ما يرىض ان ترصف العبادة هل يعين:مقرب 

 ،حدوال أل ،وال مللك املوت ،وال لعزرائيل ،ن ترصف العبادة مليكئيلأ 
 ،هل إالن يرصف العبادة أما يرىض  ،بل وال حلملة العرش ،ال ملك مقرب

وئلك هم سائرون بقوة اهلل أو ،وئلك ضعافأ ،ألنه هو املستحق هلا ؟ملاذا
حتدث عن ملك من أن أذن يل أ :يقولملسو هيلع هللا ىلص انليب  ،اليت وضعها هلم 

اعتقه مسرية مخسمئة  إىلذنه أما بني اعتقه ما بني شحمة  ،محلة العرش
وهو العبد الضعيف املخلوق  ،فكيف ترصف العبادة هل ،كل  هو م   ،اعم

ژٹ  ٹ  ڤ  ژ :  اذلي قال اهلل 
(1)

عبد جربيل عبد  ،بس عباد 
 ،عبد فال نرصف العبادة هلذا العبد ،ال تفعل ما يفعل ،افعل يفعل ،مطيع

فاهلل ال  ،ال ملك مقرب وال نيب مرسل أنظر ،نرصفها ملن نرصفها للرب
وال  ،وال عيىس ،ال نوح ،نبياء املرسلنين ترصف العبادة لألأيرىض 

                                                 

 .56سورة األعراف: ( 1)
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اكن هؤالء الربرة من املالئكة  فإذا، ملسو هيلع هللا ىلص وال حممد  ،إبراهيموال  ،موىس
 ، ملسو هيلع هللا ىلص حممد ،كأويل العزم األنبياءومن  ،كجربيل ومحلة العرش ،املقربني

 فإذا ،اكنت هذه العبادة ، فإذا  إبراهيمو ،وموىس ،ونوح وعيىس
ترصف لغريهم من  إالوىل أفمن باب  ،اكنت العبادة ال يستحقها هؤالء

وئلك العظماء أاكن  فإذا ،اء الصاحلنياألويلونداد األو األصنامووثان األ
  .ترصف العبادة ألوئلك إالوىل أن ترصف هلم العبادة فمن باب أمنيه 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ژ  :قال

ژڑ  ڑ    ژڈ  ژ
(1)

واهلل يقول  ،أصالا ا ما قلت هلم وال أمرتهم بدا أ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :بالنسبة للمالئكة ،هذا بالنسبة لألنبياء

ژپ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
(2)

فهم لم يدعوا انلاس  
 إالا ال ترصف العبادة ذفله ،غري ذلك إىلنهم يدعون إبل  ،لعبادة أنفسهم

 ،هذا الفعل اهلل ما يرىض عنه :ذللك لو نصحت شخصاا تقول هل ،هلل
 :قال ؟ما هو ،يرىض عن فده اذلي هو اتلوحيد ؟طيب يرىض عن ماذا

 .لوهية، هذا هو األن تعتصم باهلل وحدهأو ،ربك إىلوتلتجئ  ،تدعوا ربك
اثلانية من الرسالة اثلانية اليت ذكرها الشيخ حممد  املسألةفهذه يه 
  .بن عبدالوهاب

                                                 

 .116سورة املائدة: ( 1)
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حد أن يرشك معه أن اهلل ما يرىض إ يعين: وادليلل قوهل تعاىل :قال
ژڃ   ڃ  ڃ  ژ  :قوهل تعاىل ،بدأ

(1)
 ،ماكن السجودأ :املساجد أي 

فال تعبد  ،لكها هلل األرضاكنت  فإذا ،لكها هلل األرضن أ ،األرض يعين:
 :مواضع السجود سبعة يعين: ژڃ   ڃ  ژ  أو ،وهو اهلل ،مالكها إال

اكن هو  فإذا ،هلل إالفال تركع بها وال تسجد بها  ،اجلبهة والقدمني يه هلل
فال تدعوا فال ترصف تلك  ،واخلالق ملا تسجد عليه ،عضاءاخلالق هلا لأل

ماكن السجود أ يعين: ژڃ   ڃ  ژ  :ذللك قال ؛العبادة مع اهلل غريه
  .عضاءاأل أو

ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ژ  أنظر ،هلل األرض يعين:ماكن السجود أ
(2)

 

  .ويه من صيغ العموم ،نيف يف سياق انلكرة ،نيه هذا أنظر

ن يرشك أن اهلل ال يرىض إ :ذللك قال ،حدأأي  ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ژ 
شوف  ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ  :ادليلل ،حدأمعه يف عبادته 

 ،افال ترصف العبادة لغري اهلل مطلقا  ژڇ  ژ  :وادليلل ،أحد   :هناك قال
ألنه  ؛ومع عدم قبول العبادة الشخص يأثم ،فال تقبل العبادة ،وال جيوز
 واهلل أعلم . ،ا غري مأذون هل من اهلل فعل أمرا 
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 الدرس الثالث :               

 من قوهل :
 ،فهذه يه الرسالة اثلانية اليت للشيخ حممد بن عبدالوهاب 

  .مورأوهذه الرسالة تشتمل ىلع ثالثة  ،األصولواليت ذكرت يف مقدمة ثالثة 
جيب  ،نه جيب علينا تعلم ثالث هذه املسائلأاعلم رمحك اهلل  :قال

لغيها وما حوته  اآلخرينوتنبيه  ،علينا تعلمها واعتقادها وفهمها
 .والعمل بهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا  يعين: ولم يرتكنا همالر ن اهلل خلقنا ورزقنا أ األوىلو: قال 

ما خلق يف هذه  سنساناإلن أيلبني لك  ؛الالكم مقدمة يلصل الشيخ 
  .هو توحيد اهلل :ن املراد من العبادةأو ،يلعبد إالاحلياة 

نما جيب عليه إو يعين: ن اهلل خلقنا ورزقنا ولم يرتكنا همالا أ :قال
خلقنا أي  يعين: ،خلق واهلل  ،ن اهلل خلقناأ :ذللك قال ،ن يوحد ربهأ

يئ  ژ  :كما قال  ،سنساناإلا هلذا مسخرا  ،وخلق غريه ،سنساناإلجنس 

 ژ جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  خت
فالسماوات  :وسخر لكم (1)
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ها اكهلواء والرياح اكهلواء والسحاب واملطر لكها منوما ، مسخرات نلا
ا األرضوما حتت  ،سنسانلإل وما يف ظاهرها أي  ،سنسانلكه مسخر لإل أيضا

ملا خلقه خلق  اهلل  يعين: ،سنسانمن نبات وحنوه لكه مسخر لإل األرض
 ،ا هلفخلق معه ما يكون عونا  ،ا بلقائه يف هذه احلياةمعه ما يكون عونا 

  .خلقنا :قال

ژے  ے  ۓ  ژ  :كما قال سبحانه
(1)

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ژ  ، 

ژ ٺ   ٺ   ٺ    ٿ
(2)

 ،فخلق خلقنا ورزقنا ،من نطفة سنساناإلخلق   
ئلال ينشغل اخللق بطلب  ،نه ملا خلقنا رزقناأ وهذا من حكمة اهلل 

ا الكهما يسري فاخللق والرزق متجاريان دائما  ،الرزق عن عبادة اهلل وحده
ئلال ينشغل انلاس  ؛وهذا من رمحة اهلل وحكمته العظيمة ،خرجبانب اآل

فلما خلقنا  ،ورزقنا خلقنا ،بكسب الرزق واملعاش عن اتلعبد هلل 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ژ  :كما قال  ،ورزقنا

ژ ڀ
(3)

فهو سبحانه تكفل برزق  ،حىت الكفر فرزق اهلل   
مما يدب عليها من  األرضفجميع ما ىلع  ،ا عن ربهن اكن بعيدا إو ،الكفر

ال حتمل  يعين: ،هو اذلي تكفل برزقه طائر فاهلل  أو إسنسان أوحيوان 
ورزق الكفر  ،ألن اهلل هو املتكفل به سبحانه ؛هم طلب الرزق ومجعه

                                                 

 .115سورة املؤمنون: ( 1)
 .2سورة امللك: ( 2)
 .6سورة هود: ( 3)
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مسخر  األرضن مجيع ما ىلع أ صلواال فاأل ،ا للمؤمنيرزق فيها تبعا 
  :كما قال سبحانه ،والكفر هو تبع فيها يأكل للمسلم ،املسلم سنسانلإل

ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃژ 
(1)

فرزق ادلنيا الكفر   
ڦ  ڦ  ژ  ،الرزق للمسلم يُفرد اهلل  اآلخرةما يف أ ،يشرتك فيه مع املسلم

  اآلخرة، لكن يف يشرتك فيها املسلم والكفر ژڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   
  .للمؤمنني فقط  ژ ڃ  ڃ  ڃژ 

اهلل خلقك ثم  يعين: اهلل خلقنا ورزقنا ولم يرتكنا همالر  :قال
فلما خلقك ورزقك يريد منك  ،حلكمة ؛والغذاء تلأكلعطاك الطعام أ

  .يشء
اوهذا  ،ولم يرتكنا همالر  :قال فلما رزقنا  ،فضل ثاٍن من اهلل  أيضا

يبحث عن  إسنسانخلقنا ورزقنا ثم قال نلا فرضاا لك  يعين: ما تركنا همالا 
ما  أرشدكمولن  ،خل انلاردصابه دخل اجلنة ومن أخطأه أفمن  ،احلق

 ،فمن وجده دخل اجلنة ،نتم احبثوا عنهأ ،وال انلور ،وال الصواب ،هو احلق
  .ومن لم جيده يدخل انلار

نما وضع نلا إو ،اكبلهائم نهمل لكن من رمحة اهلل لم يرتكنا همالا 
بل  ،مة رسوالأرسل لك أرسل نلا وأو ،وضع نلا طريق الرش ،طريق اخلري

نهم أ :بمعىن ،وة العزيمةوهيأ هلم ق ،هيأ هلم الصرب هؤالء الرسل اهلل 
                                                 

 .32سورة األعراف: ( 1)
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 ،الرسل :أي ،ويؤذونهم انلاس ويصربون ،ىلع هذا الطريق اآلخرينيدلون 
ال لو اكن الرسل إو ،ن اهلل يصرب الرسل بليان احلقأوهذا من رمحة اهلل 

يلبحث لك  :وقالوا ،لكتموا احلق وسكتوا ؛من أذيتهم اآلخرينيتأذون من 
ما نريد نبني  ،جلكمأمن  ،الرسل ؛أي ؟ملاذا يؤذون .منكم عن احلق

وقوى الرسل واعتب  ،لكن ال جعل الرسل يبلغون ،لكم طريق احلق
ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ژ  :فقال هلم ،الرسل بليان وبالغ احلق

ژ ۆئ  ۆئ
هم وأمرهم بالصرب واثلواب (1) لك ذلك يلصل نلا  ،فصربر

  .وهذا من رمحة اهلل ،انلور
 ،ين احلقأال نعلم  ،ما نبحث يعين: يرتكنا همالر خلقنا ورزقنا ولم 

يف الرسل من  عطى اهلل أبل  ،بل بني نلا ما هو احلق عن طريق الرسل
  .يضاحإيما أالصفات العظيمة العايلة اليت جتعلهم يبينون احلق 

 ،هذا الرسول يبني لك هذا الطريق الصح ،رسل نلا رسوالر أبل  :قال
وهذا طريق  ،وهذا طريق اجلنة اتبعه ،هذا طريق اخلطأ ،هذا طريق احلق

  .انلار فاجتنبه

ڻ  ڻ  ۀ  ژ  :هذا الرسول كما قال  ،يلنا رسوالا إرسل أبل 

ژ ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ
(2)

يلطيعه  إالاملفرتض ما نرسله  يعين:  

                                                 

 .35سورة األحقاف: ( 1)
 .64سورة النساء: ( 2)
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يلنا إرسل أبل  :وهنا قال ،لكن منهم من يطيعه ومنهم من يعصيه ،البرش
  .طاعه دخل اجلنة ومن عصاه دخل انلارأفمن  ،رسوالا 

اوادليلل  ،رسل رسوالا أن اهلل أ يعين:وادليلل ىلع ذلك  ن أىلع  أيضا
ولك هذه مقدمات  ،طاعه دخل اجلنة ومن عصاه دخل انلارأمن 

 ،طاعه يف اتلوحيد دخل اجلنةأن من أيلبني لك  ؛وممهدات من املؤلف
 ،ن خملوق عظيمأنت اآل ، لكفهو يبني ،ومن عصاه بالرشك دخل انلار

  .لكن يلبني لك هنا ،فما هو يأيت لك يبينه ،ومأمور بيشء عظيم
وما هو اذلي تفضل وتكرم  سنسان؟اإليها أنت أهميتك أن ما هو اآل

بل  ،يلك رسوالا إرسل أبل  ،وما تركك همالا  ؟اهلل به عليك باخللق والرزق
بصفات  لك رجاالا  رسلأما  ،جل الصفاتأىلع وأرسل الرسل وهم يف أ

اخلالص من هؤالء القوم يصطفيه  ،ال ،يف عدم الصرب أو ،ذميمة يف ابلالغ
 چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ ژ  :كما قال  ،يبني رسوالا 

ژ ڍ 
(1)

جيعل فيه الرسول يلبني  ،حسن الصفاتأيصطفيهم خيتارهم   
ژۓ   ۓ  ڭ    ژ  :كما قال سبحانه ،هل

(2).  

 يعين: ژۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ژ  :قوهل ،املسأتلنيوادليلل ىلع ما سبق يف 
 : وهو  يلكم رسوالا إنا لرسأمة حممد أننا يا أها أصل ،مة حممدأنا يا إ

                                                 

 .75سورة احلج: ( 1)
 .15سورة املزمل: ( 2)
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الطاغية فرعون موىس  إىلرسلنا أكما  ژۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ژ ملسو هيلع هللا ىلص حممد 
ژٴۇ  ۋ  ۋ ژ لكن  ،يلهإرسوال 

(1)
 . موىس  يعين: 

ژۅ  ۅ  ۉ  ژ 
(2)

 ،ن حتذير هلذه االمةأ إىلشارة إيف هذه اآلية  
ياكم إ ،ممنتم خري األأف ،ال تكونوا اكألمة السالفة السابقة اليت هلكت

هنا قال  ژۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ژ شوف  ،ن تكونوا كأمة موىس فيمن عصاهأ
  .طاعه دخل اجلنةأفمن  :قبل

نه قد أيشهد عليكم ب يعين: ژۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ژ 
  .نتم عصيتموهألكن  ،بلغكم وبني لكم

 :إلقامة احلجة ىلع البرش وهذا كما قال  ژۇ    ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ژ 
ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ 

(3)
يصري  

ما  :فال يقول ؟ملاذا ما آمنت يب ووحدتين اآلخرةفيف  ،تنقطع املحجة
 ،ومنذر عن انلار ،ومبرش لك باجلنة ،رسل لك رسولأ ،ال ،أرسلت رسول

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ژ  ،نت ما استجبتألكن 

 ژژ  ژ  ڑ  ڑ     ڈڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ  ،ابدا أ ژڎ  
نه بني لك أومن عزته سبحانه  ،قامة احلجةأرسل الرسل إلفمن حكمته 

                                                 

 .16سورة املزمل: ( 1)
 .16سورة املزمل: ( 2)
 .165سورة النساء: ( 3)
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  .تلعبد ذلك العظيم العزيز ؛هذا الطريق
 املسألة لكها تمهيد للمقدمتني اآلتيتني األوىلفهذه يه القاعدة 

رسل أبل  ،ن اهلل خلقنا ورزقنا ولم يرتكنا همالا أ :اثلاثلة املسألةاثلانية و
  .طاعه دخل اجلنة ومن عصاه دخل انلارأفمن  ،يلنا رسوالا إ

ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ژ  :وادليلل قوهل تعاىل

ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  
يقول لك انتبه  كأنه يعين: (1)

فأصغ أذنك ملا قاهل لك هذا  ،ايلك حممدا إرسل أاهلل  سنساناإليها أنت أ
  .انليب العظيم

ن اهلل ال يرىض أ :اثلانية تأيت املسألةيف املسأتلني اآلتيتني االثنتني 
  .ال ملك مقرب وال نيب مرسل ،حد يف عبادتهأن يرشك معه أ

أن من أطاع الرسول ووحد اهلل ال جيوز هل مواالة  :اثلاثلة املسألةويف 
ٱ  ٻ  ژ  :وادليلل قوهل تعاىل ،قرب قريبأولو اكن  ،من حاد اهلل ورسوهل

همية اليت يلبني لك هذه األ ؛فهذه املقدمة عظيمة ،كما سيأيت ژٻ  
وهذا من  ،اثلانية واثلاثلة املسألةجل ادلخول يف ألكها من  ،اذكرناها سابقا 

يلبني هلم  ؛قامة احلجة ىلع العامةإو حسن تصنيف املصنف 
 واهلل أعلم . ،يله من اتلوحيدإهمية ما يدعو أ

                                                 

 .16-15سورة املزمل: ( 1)
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 الدرس الرابع : 

 من قوهل :
ن من أ :اثلاثلة من الرسالة اثلانية قال املسألةاثلاثلة أي  :قال 

ولو اكن  ،طاع الرسول ووحد اهلل ال جيوز هل مواالة من حاد اهلل ورسوهلأ
 .قرب قريبأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صول أعظيم من  أصلوالوالء والرباء  ،يف الوالء والرباء املسألةهذه  

منهم من فرط فيه فضيع  ،فراط وتفريطإوانلاس فيه ما بني  ،هذا ادلين
تويلهم ضد  إىلبل قد يصل يف بعضهم  ،دينه بمواالته وحمبته للمرشكني

عليه  وجبه اهلل أتعدى ما  ،خر افرط يف هذا اجلانبآوقسم  ،املسلمني
بمزيان وسط  اإلسالمبهذا جاء  ،الرشيعة ضد املرشكني لم تقررهبفعل ما 

 ،فال تفرط فتأثم ،فراط وبدون تفريطإبدون  ،باتلعامل مع غري املسلمني
اوال تفرط  نما تسري ىلع ضوء ما جاءت به انلصوص إو ،فتأثم أيضا

 ،وهم تمام بهذا ادلين ،علنوهأو األنبياء، والوالء والرباء قام به الرشعية
ژڈ   ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ  ژ  :قال سبحانه

(1)
 :وقال  

 إىل  ژڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ژ 
                                                 

 .25سورة الزخرف: ( 1)
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ژۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ  :ن قالأ
(1)

ن أ :أي 
واملؤمن  ،آمنتم زالت هذه ابلغضاء فإذا ،اجلالب هلذه ابلغضاء هو الكفر

وبغض  ،الوالء :وتسىم ،حمبة للمؤمنني ،جيمع يف قلبه حمبة وبغضاء
ال الوالء  ،ليس الوالء والرباء يشء واحد يعين: ،الرباء :وتسىم ،للكفرين

فتوايل لك  ،فتوايل املؤمنني ،حمبة املؤمنني يعين: ،يشء والرباء يشء الوالء
ابلعد يف املسكن واملعتقد  ،الرباء اذلي هو اتلربي ،مؤمن ومؤمنة

وكذلك جيري  ،وحنو ذلك من مقتضيات الرباء ضد املرشكني ،واتلقليد
اكن الرجل  إذا ،هل السنة واجلماعةأمذهب  ،هل الفسقأالرباء من 

 ،اإليمان: حتبه بما فيه من مرانأا جيتمع يف قلبك معه املسلم فاسقا 
املسلم حتبه  ،السارق وشارب اخلمر فمثالا  ،وتبغضه بما فيه من فسق

وتبغضه ملا فيه من ذلك الفسق اذلي  ،ه من إيمانإليمانه ملا يف قلب
هلذا  ؛وحنو ذلك ،وكذا عقوق الوادلين ،ارتكبه من رسقة ورشب مخر

فال يكون فيه والء فقط  ،جيمع الوالء وجيمع الرباء ،قلب املؤمن واسع
وال يقوم بمثل  ،مرينإنما جيمع هذين األو ،وال يكون فيه براء فقط

جيمع بني  نأفهو اذلي يستطيع  ،اإليمانقلب املؤمن املمتلئ ب إالذلك 
 ؛ن حيقق الوالء والرباء مع املرشكنيأوجيب ىلع املسلم  ،مرينهذين األ

 ،فتبغض الكفار ولو لم يكونوا عندك ،حىت ولو اكنوا يف غري مسكنه
نت حتبه حىت ولو اكن أفلك مؤمن  ،وحتب املؤمنني ولو لم يكونوا عندك

                                                 

 .4سورة املمتحنة: ( 1)
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 وكن فمن اكن مرشكا  ،ابعيدا  أوا ولك اكفر تبغضه حىت ولو اكن قريبا  ،ابعيدا 
بل  ،ترك دعوتهم :وليست ابلغضاء مع الكفار معناها ،ا لك تبغضهجارا 

وتزور الكفر منهم من اجلار  ،فتدعوهم مع بغضهم ن دعوتهم واجبة،إ
تزوره تلحقيق  ،ولو لم يمرض فزتوره ،اكن جاره أوممن مرض  ،وحنو ذلك

وجتمع يف  ،وتدعوه لواجب ادلعوة ،وتبغضه ملا فيه من كفر ،الزيارة
 .قلبك مجيع نصوص الرشيعة

 طاع الرسول ووحد اهللأن من أ :اثلاثلة هلذا قال املصنف  
 ،نت رجل تطيع الرسول وتوحد اهللأ :يقول كأنه ؛فيه شحذ هلمتك يعين:

وهو معتقد الوالء  ،املسلمون ن تايت بمعتقد عظيم يعتقدهأفيجب عليك 
ن من اطاع الرسول ووحد اهلل ال جيوز هل مواالة أ ،وال تفرط فيه ،والرباء

  .فال توايل وال حتب ،من حاد وعىص اهلل ورسوهل
حمبة املرشكني تنقسم  يعين:قسمني  إىلوالوالء مع املرشكني ينقسم 

 أمرعجاب بهم يف اإلوهو حمبتهم و ،ن يكون والءأما إ :قسمني إىل
عندك جار  :لكن مثالا  ،دنيوي مع بغض معتقدهم واعتقاد بطالنهم

 ،هذا فيه خلل الرباء :نقول ،وال تدعوه ،اكفر تزوره تضحك معه باستمرار
 ،يله موضوع اتلجارةإلكن ختل وختفض بما انتىه  ،بينك وبينه جتارة أو

ا فسق ومعصية نمإو ،اواملواالة فسق ليست كفرا  ،هذا فيه مواالة هلم
 ؛واىل املرشكني يف الفتح ،يب بلتعةأكما فعل حاطب بن  ،من املعايص

فهذا اذلي  ،مع اعتقاده ببطالن معتقدهم وبغضهم ،يلكون هل يد عندهم
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  .نما فسقإو ،غري مكفر أمرفهذا الفعل  ،ا هلفعله حمبة يلكون عونا 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  :األولمر ، األتويل املرشكني :مر اثلايناأل

ژ ڀ   ڀ  ڀ  ڀپ  پ  پ
(1).  

أي مظاهرة املرشكني ىلع  :ومعىن اتلويل ،وهو اتلويل :مر اثلايناأل
ن املسلمني جمتمعني هناك إ :تأيت مرشك تقول هل مثالا  يعين: ،املسلمني
وهو  ،فهذا تويل ،حييك املؤامرات مع املرشكني ضد املسلمني أو ،فاقتلهم

ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ  :قال سبحانه ،كفر - والعياذ باهلل-
(2)

فهو   
  .وهذا باإلمجاع ،كفر

اثلامن  :قال اإلسالمذللك الشيخ حممد بن عبدالوهاب يف نواقض 
  :وادليلل قوهل تعاىل :قال ،مظاهرة املرشكني ومعاونتهم ىلع املسلمني

فاملسلم ال يتوىل   ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ  :كما قال سبحانه ،املرشكني

ژپ    ڀ   ڀ  
(3)

  ة.فال تتوىل املرشكني اآلي  

اوال توايل  ژ ٺ  ٺ  ٺژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ املرشكني  أيضا

  .مو تويل ،فقط مودة ژپ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  
                                                 

 .51سورة املائدة: ( 1)
 .51سورة املائدة: ( 2)
 .1سورة املمتحنة: ( 3)
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        چڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چژ 

ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
(1)

نما إو ،فال يكون يف قلبك هلم مودة وال حمبة 
والقيام  ،من نصيحتهم ودعوتهم ،وجبه اهلل عليك حنوهمأتقوم بما 

حىت ولو اكن  ،يف مزيان العدل اكلقايض وحنو ذلك أواكجلار  ،حبقوقهم
ۓ  ڭ  ژ  :كما قال سبحانه ،فتعدل بينه وبني املسلم ،ااكفرا 

ژ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ
(2)

فهذا فرق بني تويل   
  .نه قد كفرإالكفر نقول  إىللىق املودة أليس لك من  :فاملعىن ،ومواالة

ن تكون مودة ألمر أما إ :قسمني إىلاملحبة تنقسم  ،ال :نقول
ىت تسلم عليه وحتبه ألك ما  ،مثل شخص اكفر عنده سيارة فارهة ،دنيوي

تكون املحبة هلم ن أما إو ،هذا فسق :فنقول ،ألجل السيارة الفارهة
وهذا  ،ومعاونتهم ضد املرشكني ،ملحبة دينهم ومظاهرتهم ضد املرشكني

 ومن قام بواجب الوالء والرباء يعوضه اهلل  ،كفر - والعياذ باهلل-
، وهبه اهلل ذرية صاحلة من ملا اعزتل قومه  إبراهيمف ،ا منها كثريا خريا 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ  :قال سبحانه ،األنبياء

ژی ی  جئ    یی
(3)

 ،ابتعدت عن الكفار مواالتهم ومودتهم فإذا 
  .اا كثريا خريا  يعوضك اهلل 

                                                 

 .2-1سورة املمتحنة: ( 1)
 .8سورة املائدة: ( 2)
 .49سورة مريم: ( 3)
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اوادليلل    .ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :هذه اآلية أيضا
 :نه ال جيوز مواالة من حاد اهلل ورسوهلأوادليلل قوهل تعاىل ىلع  :قال

ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ژ 
(1)

 ،فيه هذا تأنيب هلم كأنه يعين: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ژ  ،فمن يفعل ذلك فليس بمؤمن

  .وعىص اهلل ورسوهل ژپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

حىت ولو اكن الكفر قريب لك جيب  يعين: ژڀ  ٺ  ٺ  ژ 
  .ن تعاديهأ

مجاعتهم   ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ 
  .قبيلتهم أو يعين:

ثمرات من قام بالوالء  أنظر ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ژ 
ه يف أصلرسخه و يعين: ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ژ  أنظر ،والرباء
  .قلوبهم

 . قواهم اهلل  يعين:  ژ ڤ  ڤ  ڦژ 

 .هذا اثلواب اثلالث هلم أنظر ژڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

  .اثلواب الرابع ژ ڃ  ڃژ  

ڃ  ژ  ،ريض اهلل عنهمسخطوا البرش أنهم ملا أ :اثلواب اخلامس

                                                 

 .22سورة املجادلة: ( 1)
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اوهم  ژچ  چ     .رضوا عنه أيضا

حباب اهلل أو ،وئلك املثىن عليهمأ يعين: ژ ڇ  ڇ  ڇژ ا يضا أو
  .تباعهأو

فمن  ،فاتبعوهم يف ذلك املعتقد ژڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  :ثم قال
ا يف ادلنيا ا كثريا خريا  حقق هذا املعتقد ىلع ضوء الرشيعة عوضه اهلل 

 ،ن يسري فيه ىلع ما جاءت به الرشيعةألكن جيب ىلع املسلم  ،اآلخرةو
واملستأمنني  ،همؤاملعصومة دما ،ال يفرط فيه فيقتل غري املسلمني

 ،تويل أووال يفرط فيه فيكون بينه وبني املرشكني مواالة  ،واملعاهدين
 واهلل أعلم . ،نما يسري ىلع ما جاءت به انلصوصإو
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 الدرس اخلامس :

 من قوهل :
هذه يه الرسالة األخية اليت جعلت للشيخ حممد بن عبدالوهاب 

وهذه الرسالة يف تعريف احلنيفية وتعريف  األصولاكتلقدمة قبل ثالثة 
 ،جلهل كثي من انلاس بها األموروذكر هذه  ،اتلوحيد وتعريف الرشك

كنت يف  فإذا ،أردت أن تعرف جهل بعض انلاس يف تعريف اتلوحيد وإذا
وانظر من اذلي جييب  ؟ما هو تعريف اتلوحيد :جمتمع فاطرح سؤاالر 

 ؟ما هو تعريف الرشك :واطرح السؤال اثلاين ،عليك باجلواب الصحيح
 .وسرتى العجب يف طرح هذين السؤالني ىلع املسلمني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وال تكن  ،اعلم علم ايلقني يعين: رشدك اهلل لطاعتهأاعلم  :فقال

 ،ووفقك وهداك لطاعته يعين:رشدك اهلل لطاعته أ ،جاهالا بما سأقوهل لك
مثل قال انليب ملسو هيلع هللا ىلص وهو من أسايلب انليب  ،وهذا األسلوب أسلوب تشوييق

نعم  ،طيب أحبك ،فهو جيذب السامع إيله «إين أحبك !يا معاذ: »ملسو هيلع هللا ىلص 
امهلل أعين ىلع ذكرك وشكرك  :ال تدع عنا أن تقول دبر لك صالة» ؟ماذا

  «.وحسن عبادتك

چ  چ  ژ  :ومثل قوهل تعاىل ،اعلم أرشدك اهلل لطاعته :وهنا كذلك
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ اهلل يعفو عنك  يعين:  ژچ  

ژڌ  
(1)

  .يف انلصوص الوحينيوهكذا كثري  
الطاعة هو من  إىلوالرشاد  ،اعلم أرشدك اهلل لطاعته :فقال هنا

 !يا يلع: »ملسو هيلع هللا ىلص قال انليب  ،خري األدعية اليت يدعو بها املرء نلفسه ولغريه
وتذكر  ،وتذكر باهلداية هداية الطريق (2)«امهلل اهدين وسددين :قل

يدعو ربه  سنساناإلذللك  ،اهدين للصواب يعين: ،بالسداد سداد الريم
يف األدعية اليت ملسو هيلع هللا ىلص ويه من وصايا انليب  ،امهلل اهدين وسددين :كثرياا 

  .يدعو بها املرء نلفسه
أن تعريف  :أي ،اعلم أرشدك اهلل لطاعته أن احلنيفية :فقال

 ،فيقال رجل يف قدمه حنف ميل ،اليشء املائل يعين:احلنيفية احلنيف 
ألنه مال عن  ؛وسيم اتلوحيد حنف ،هذا اجلدار فيه حنف ميل :وتقول

ليس  ،إبراهيمن احلنيفية ملة أا فكن صوابا  ،الرشك حىت صار يف الصواب
ن ملة أاعلم  :يقول كأنه أون احلنيفية أاعلم  يعين:ال بدل  ،هذا خرب
  .فيه بدل ،إبراهيم

وملة  إبراهيمملة  يعين: إبراهيمن احلنيفية اليت يه ملة أاعلم 

                                                 

 .43اتلوبة: سورة ( 1)
(، 2725صحيح مسلم، باب معرفة الركعتني اللتني اكن يصـليهما انلـيب بعـد العصــر، ) (2)

4/2090. 
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ژڀ  ڀ         ژ :   قال مجيع الرسل كما
(1)

ٿ  ٹ    ژ  :كما قال سبحانه  

ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
(2)

اوهذه امللة  ،براهيمفهو وصف إل   جلميع  أيضا
 ژ ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑژ  :قال سبحانه ،من بعده األنبياء

(3) 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  ،احنيفا  إبراهيمفجميع الرسل مأمورون باتباع ملة 

ۅ  ۉ  ۉ  ژ  ،احنيفا  يعين:  ژ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۇ  ۇ  ۆ

ژې  ې     
(4)

 . 
 األنبياءويه اليت سار عليها  ،إبراهيمن احلنيفية اليت يه ملة إ :قال
  .يه امللة

نواع أال ترصف أي نوع من  يعين: ا هل ادلينن تعبد اهلل خملصر أ
اكنت العبادة من  أوسواء اكنت العبادة رياءا  ،العبادة مهما اكن لغري اهلل
 ،مثل ادلاعء اخلوف الرجاء اتلولك وغري ذلك ،العبادات القلبية املحضة

للجار ال ترصفه رياء  حسانواإل ،فرب الوادلين ال ترصفه رياء للناس
  .ال جتعله سمعة وحنو ذلك اآلخرينوكذلك نفع  ،للناس
قال  كما ،اهلل مجيع انلاس أمروبذلك  ،ا هل ادلينن تعبد اهلل خملصا أ

                                                 

 .135سورة ابلقرة:  (1)
 .120سورة انلحل:  (2)
 .123سورة انلحل:  (3)
 .163-162سورة األنعام:  (4)
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 ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ژ  :سبحانه
لك  ،حنفاء أنظر (1)

  .انلاس أمروا من كفار قريش وأهل الكتاب ومجيع انلاس

  .موحدين يعين: ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ژ 

ژہ  ہ   ہ    ۀڻ  ڻ   ڻ  ۀژ 
(2)

هذا اذلي أمرناهم به  
اكما قال تعاىل  ،فهو ادلين القيم العظيم ،قاموا به إذا ڄ   ڄ  ژ  :أيضا

ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
(3)

لك لفظ عبادة يف  :مثل ما قال ابن عباس  
 ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ شوف  ،اتلوحيد :فاملراد بها القرآن،

وحدوا  يعين: ژڱ  ڱ  ں  ں  ژ  :ا كقوهل تعاىليضا أو .أي يوحدون
ژڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ  ،ربكم

(4)
 :  وكقوهل  . 

ژے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ژ 
(5)

 ،ما خلقنا عبثاا  ،أبداا   
ژڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں  ژ  :وقال سبحانه

(6)
  .ال ما يرتك سدى 

اهلل مجيع  أمر يعين: ،اهلل مجيع انلاس وخلقهم هلا أمروبذلك  :قال
  .انلاس وخلقهم

                                                 

 .5سورة ابلينة:  (1)
 .5سورة ابلينة:  (2)
 .56سورة اذلاريات:  (3)
 .21سورة ابلقرة:  (4)
 .115سورة املؤمنون:  (5)
 .36سورة القيامة:  (6)
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اهلل خلق اهلل مجيع انلاس  أمر يعين: احنيفر  إبراهيميلتبعوا ملة 
فراد اهلل إوهو  ،اهلل به اتلوحيد أمرما  أعظمو :قال ،وخلقهم يلوحدوه

 ،أنك تعرف تعريف اتلوحد إال األصوللو لم يأتك من ثالثة  ،بالعبادة
 يعين: ،وجتتنب الرشك لكىف به فائدة ،وتعرف الرشك تلقيم اتلوحيد

 ،مل بمقتضاهتلتبعه كيف تع ؛يكفيك تعرف تعريف اتلوحيد
 ؛منه اآلخرينوحتذر  ،نك تعرف الرشك تلجتنبه وتبتعد عنهأويكفيك 
اهلل به  أمر أمر أعظم ملاذا ،اهلل به اتلوحيد أمرما  أعظمو :ذللك قال

  .يلهإوالرسل  األنبياءول دعوة أألن  ؟اتلوحيد

 يعين:  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  :قال سبحانه
ژڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ژ  ،وحدوا اهلل

ڭ  ۇ  ۇ  ژ  :وقال سبحانه ،(1)

ژ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۆۆ
(2)

ۈ  ۈ  ژ  :وقال   

ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ۋٴۇ    ۋ
(3)

ٱ  ژ  :وقال سبحانه  

ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  
(4)

 يعين:  
ذللك  ؛اهلل به اتلوحيد أمرما  أعظمو ،فيه دعوة مجيع الرسل ،وحدوني

اليت  وامرول األأألنه  ؛اهلل به اتلوحيد أمرما  أعظمو ،جاءت الرسل به
                                                 

 .59سورة األعراف: ( 1)
 .73سورة األعراف: ( 2)
 .65سورة األعراف: ( 3)
 .25سورة األنبياء: ( 4)



 الدرس اخلامس

 األصول الثالثة وأدلتهاشرح 

39 

 أمرأي  ژڳ  ڳ  ژ  :قال سبحانه ،بها مجيع انلاس يف اتلكيلف أمر
ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ  ،ووّصر 

(1)
ڳ  ژ  :وقال سبحانه ،باتلوحيد يعين: 

 ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ  :وقال سبحانه ،(2)

 ژ ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۆۇ
ا يه اتلكيلف فأول اتلكيلف دائما  ،(3)

هو األساس اذلي  ،صلألنه هو األ ؛هو تكليف بتوحيد اهلل ،بتوحيد اهلل
 كثرية لكن أعماالا ص يعمل فلو اكن الشخ ،األعمالتبىن عليه مجيع 

كمن يبين  ،تسقط األعمالفإن مجيع  ،ساس عنده غري سليمهذا األ
ما يستقيم هل ابلنيان حىت لو بىن  ،ا كمن يبين عمارة ىلع ابلحرجدارا 

فإنها ال  ،ساس منهارأاكنت مبنية ىلع  إذا األعمالوكذلك  ،سنني فينهار
ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ژ  :كما قال سبحانه ،ابل إنها تكون هباء منثورا  ،تقوم

ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  
(4).  

فراد إ :وهو أي تعريف اتلوحيد ،اهلل به اتلوحيد أمرما  أعظمو :قال
ألن موضوع رسالة ثالثة  ؛هذا هو تعريف توحيد األلوهية ،اهلل بالعبادة

أما توحيد  ،وهو أي توحيد األلوهية :فقال ،يف توحيد األلوهية األصول
توحيد األسماء والصفات إثبات ما  ،فراد اهلل بأفعاهل سبحانهإالربوبية 

                                                 

 .23سورة اإلرساء: ( 1)
 .36سورة النساء: ( 2)
 .151سورة األنعام: ( 3)
 .23سورة الفرقان: ( 4)
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ومن  ،وما أثبته هل رسوهل من غري حتريف وال تعطيل ،اهلل نلفسه أثبته
تعريف توحيد األلوهية  يعين:وهو  :وهنا قال ،غري تكييف وال تمثيل

 أو ،وهو إفراد اهلل بالعبادة ،ألن املدار وموضوع الرسالة عليه ؛فقط
 لك يعين:فراد اهلل بالعبادة إمعىن  ،فراد اهلل بأفعال العبادإوهو  :تقول

وهو املوعود  ،افمن فعل ذلك فهو املوحد حقا  ،فردها هلل اجعلها هللأعبادة 
  .بدخول اجلنة
 يعين:هلل  إالال جتعل هذه العبادة  يعين:فراد اهلل بالعبادة إشوف 

تولك  ،اعبد اهلل ،صم هلل ،هلل صل   ،فقط املدار ىلع القلب اجعلها هلل
  .وهكذا ،اجعل خشيتك هل ،خف من اهلل ،عليه

 أعظم يعين:ما نىه عنه الرشك  أعظمو ،فراد اهلل بالعبادةإوهو  :قال
أي اذلنب ملسو هيلع هللا ىلص ذللك سئل انليب  ؛ما نىه اهلل عنه وحذر منه هو الرشك

اذلنوب  أعظموألنه  «أن جتعل هلل نداا وهو خلقك» :قال ؟عند اهلل أعظم
چ    چ  ژ  :قال سبحانه ،خادل خمدل يف انلار - والعياذ باهلل -فإن صاحبه 

ڎ    ڌڍ  ڌژ  ،ما يدخل اجلنة أبداا  ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

ژڎ  ڈ  ڈ  
ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ژ  :وقال سبحانه (1)

(2)
 

 ،فما يغفر وخيدل صاحبه يف انلار ،ألن هذا اذلنب هو رشك عظيم ؟ملاذا

                                                 

 .72املائدة: سورة ( 1)
 .48سورة النساء: ( 2)
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ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ژ  ،اليت يعملها املرء حابطة األعمالبل إن مجيع 

 ژڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  
ما يه  :هلذا لو قيل لك ؛وخيرج من امللة ،(1)
الرشك األكرب خادل خمدل يف  :فيه أربعة ؟األحكم اليت ترتتب ىلع الرشك

الصاحلة اليت يفعلها  األعمالليس حتت املشيئة  يعين: ،انلار ال يغفر ذنبه
 - والعياذ باهلل -أنه ال يدخل اجلنة حبال  :واألمر الرابع ،العبد حابطة

  .وهو أي الرشك األكرب ،هذه أحكم الرشك األكرب
يا  :فلو قلت ،أن جتعل مع اهلل غريه يف العبادة يعين: دعوة غيه معه

يا  :لو قلت ،يا بدوي أرشكت باهلل :لو قلت ،فقد أرشكت باهلل ،رسول اهلل
هو رصف يشء  :تقول أو ،غريه معه وهو دعوة ،الويل الفالين أرشكت باهلل

 فإذا ،فالعبادة من خصائص اهلل ،فيما هو من خصائص اهلل لغري اهلل
  .رصفتها لغري اهلل اكنت رشكا 

مساواة غري اهلل باهلل  :إن شئت قلت أو ،وهو دعوة غيه معه :فقال
اهلل به  أمرما  أعظمادليلل ىلع  يعين: وادليلل ،فيما هو من خصائص اهلل

ڳ  ڳ  ڳ  ژ  :قوهل تعاىل ،ما نىه عنه هو الرشك أعظموأن  ،اتلوحيد

 ژ ڱ  ڱ  ڱ
(2).  

كيف استنبط الشيخ حممد بن  ،كيف عرفنا يعين:الشاهد 

                                                 

 .65سورة الزمر: ( 1)
 .36سورة النساء: ( 2)
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ما نىه  أعظمو ،به اتلوحيد أمرما  أعظمأن  ،عبدالوهاب من هذه اآلية
جعل  ،أمرنا به من اتلكيلف يف هذه اآلية أمرألن أول  ؟عنه الرشك

ڳ  ڱ  ڱ  ژ  ،هذا توحيد ژڳ  ڳ  ژ  ،نيه الرشك أعظمو ،اتلوحيد

 ،أتت بقية اتلكيلف ژں   ں  ژ  :ثم قال ،هذا الرشك  ژ ڱ
ملا اكن الرشك  ،عرفنا أنه أهم ما جيب ىلع العباد وامرفلما اكن أول األ

يف كتاب  أمرهذا أول  ،ما نىه اهلل عنه أعظمانلوايه عرفنا أنه  أعظم
  .اهلل هو األمر باتلوحيد

لو فتحت املصحف تميش تميش  يعين: ژڱ  ڱ  ں  ں  ژ 
ڱ  ڱ  ژ  :يأتيك يف سورة ابلقرة آية عرشين أمرأول  ،أمرما فيه وال 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ  :أول نيه هو انليه عن الرشك بعده بآيتني ژں  ں  

 ،يف كتاب اهلل باتلوحيد أمراكن أول  فإذا ،آية اثنني وعرشين ژۋ  
 ،عرف أن أول نيه يف كتاب اهلل هو الرشك فإذا ،أمرعرف أنه هذا أول 

اعرف   واهلل أعلم . ،عنه نيه نىه اهلل  أعظمأنه  أيضا
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 :الدرس السادس 

  قوهل :من 
 ..اثلالثة األصولقيل لك ما  فإذا:  قال املصنف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األصولما  :قيل لك إذاها أصلولعل  ،اثلالثة األصولمن هنا تبدأ 

ما  :قيل لك فإذا ،الرابط بينه وبني املسائل السابقة فجعلت يف ؟اثلالثة
  ؟معرفتها سنساناإلاثلالثة اليت جيب ىلع  األصول

ن أ ،نىثأذكر  ،صغري كبري ،مسلم اكفر إسنسانجيب ىلع لك  يعين:
  .نه حياسب وجيازى عليهاإف ،فرط فيها أوومن لم يعرفها  ،يعرفها

وهذه  ؟معرفتها سنساناإلاثلالثة اليت جيب ىلع  األصولما يه 
، فمن حققها ذاق حديثكرث من موضع يف أاثلالثة تكررت يف  األصول

 ،امن ريض باهلل ربا » :اإليمانيقول ذاق طعم ملسو هيلع هللا ىلص انليب  ،اإليمانطعم 
  .(1)«انبيا ملسو هيلع هللا ىلص وبمحمد  ،ادينا  اإلسالموب

صعبة يف  ،سهلة يف اللفظ ،وهذه املسائل اثلالث سهلة ىلع املسامع
 ومن قاهلا اعمالا  ،صعب منها اثلبات عليها يف القربأو ،حتقيق معانيها

                                                 

 .رواه مسلم( 1)
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قاهلا غفر هل ما  إذا ،ا رسول اهللشهد ان حممدا أ :قال املؤذن إذا ،بمقتضاها
قال  فإذا» :يقولملسو هيلع هللا ىلص انليب  ،لعظم تلك املسائل اثلالثة ؛تقدم من ذنبه

 اهلل إال هلإأن  شهدأ :ثم قال ،ثم قال مثل ذلك ،كربأكرب اهلل أاملؤذن اهلل 
ا رضيت باهلل ربا  ،شهدأنا أو :ثم قال ،ا رسول اهللن حممدا أشهد وأ
واحلديث يف  «غفر هل ما تقدم من ذنبه :قال ،اا وبمحمد نبيا دينا  اإلسالموب

  .صحيح مسلم
لك  ،وضع يف قربه إذايه اليت يسأل عنها العبد  ةسئلة اثلالثوهذه األ

 ،يسأل عنها مسلم اكفر ،امرأة ذكر ،اعلم جاهل ،يسأل عنها إسنسان
فمن ثبت ىلع  ،وبعدها ويف هذه االسئلة يتمزي فيها انلايج من اهلالك

ومن زاغ عن اجلواب دخل  ،جاب اجلواب الصحيح دخل اجلنةأالسؤال و
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ  :ذللك يقول اهلل  ؛- والعياذ باهلل -انلار 

ژ ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ
(1)

ملا دفن عثمان ملسو هيلع هللا ىلص وانليب  ،بالقرب  
يسأل عن « اسألوا هل اتلثبيت فإنه اآلن يسأل» :بن مظعون رفع يديه وقال

ا تقنا  سنساناإلولكما اكن  ،سئلة عظيمةأفيه  ،سئلة اثلالثة العظيمةهذه األ
لك  ،حرى باإلجابة اليت سوف يسأل عنهاأهلا ومستيقنا بها اكن بإذن اهلل 

 إىلما إ ،ينطلق سنساناإلمن هنا يبدأ  ،اثلالثةسئلة . فهذه األعبد يف القرب
  .- والعياذ باهلل -شقاء  أوسعادة 

                                                 

 .27سورة إبراهيم: ( 1)
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 سنساناإلاثلالثة اليت جيب ىلع  األصولما  :قيل لك فإذاقال 
وهذا السائل سوف يسألك  ،فقل هل ،لو سألك سائل يعين:فقل هل  ؟معرفتها

قيل لك من  فإذا :فقل هل ،لكن لو سألك سائل يف ادلنيا ،ال شك يف القرب
صول اثلالثة اليت جيب ىلع األ قيل لك ما فإذا .ريب اهلل :فقل ؟ربك

ن تعرف أهذه جيب عليك  ،معرفة العبد ربه :فقل ؟معرفتها سنساناإل
مثال يتوجه  سنساناإلن أفهل يصح  ،ملاذا تعرف ربك هو معبودك ،ربك

فال يعرف  ،وهو ما يعرف ما هو املعبود ،معبود إىلبقلبه وقابله وجوارحه 
هذا  ،وال يعرف هل هو بصري ،وال يعرف هل هو سميع ،هل هو يف السماء

أنك تعرف ماهذا  أمرقدمت ىلع أي أ إذانك أومن العلم  ،من اجلهل
ا تذهب وتنظر ن تشرتي بيتا أردت ألو  فمثالا  ،قدمت عليهأمر اذلي األ

ما تقدم عليه  أعظمو ،قدمت عليهأمر اذلي ، تلنظر ما هو هذا األيلهإ
من تعرفه يف هذا  أعظمهلذا اكن  ؛رشف ما تقدم عليه هو العبوديةأو

 اذليفتعرف ربك ألنه هو  ،من تعرفه هو رب العاملني أعظمالكون 
هلذا لكما قويت معرفتك بربك لكما  ؛يلهإتوجه العبادة  هوهو ايل ،خلقك

  .ا هللكنت خاشيا 

ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ  :قال سبحانه
(1)

معرفة العبد  :قال  
كيف تتمسك  ،ن تعرفهأفهذا ادلين اذلي تتمسك به جيب  ،ربه ودينه

ومعرفة الرب يشمل  ،ويشمل ادلين كما سيأيت مسائل ،بيشء ما تعرفه
                                                 

 .28سورة فاطر: ( 1)
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معرفة العبد ربه  :ن ذكرها جمملة، لكن املصنف اآلوسيأيت ،مسائل
 فإذا ؟نت تتمسك بهأنرصاين ما هو ادلين اذلي  فلو سألك مثالا  ،ودينه

أمر لكنك ما تعرف هذا نا متمسك بأما تقول أ ،ا بما فيه جتيبهكنت اعلما 
ا يعمل يف وظيفة ثم تسأهل ما يه هذه الوظيفة ن شخصا ألو  مثالا  ،مراأل

نا ما أبس  ،نا سمعت فيه كذاأ ،دريأواهلل ما  :قال فإذا ؟اليت تعملها
الوظيفة  :ول لكفيق ؟وال شخص تسأهل ما يه الوظيفة اليت تعملها ،دريأ

 ،أتاين كذا فعلت كذا وإذا ،وأصنع فيها كذا ،اليت أعملها كذا وكذا
 ،ووظيفتك يف هذه ادلنيا اتلمسك بادلين ،فهذا اعلم بوظيفته ،وهكذا

  .وسنرشه يف اآلفاق
ألنه ملسو هيلع هللا ىلص فيجب عليك معرفة انليب  ،معرفة العبد ربه ودينه ونبيه

ملسو هيلع هللا ىلص ثم انليب  ،لوال فضل اهلل يعين:هو الواسطة يف اتلبليغ بينك وبني اهلل 
اثلالث  صلهلذا اكن األ ؛وال عرفنا كيف نعبد اهلل ،ما عرفنا هذا ادلين

بمعرفة الرب وادلين  إالني السابقني صلعرف األألنا ال نملسو هيلع هللا ىلص معرفة انليب 
بمعرفة  إالمرين السابقني كنا ال نعرف األ فإذا، ملسو هيلع هللا ىلص بمعرفة انليب  إال

ىت عندنا أتاك شخص ألو  مثالا  ،ملسو هيلع هللا ىلص فيجب علينا معرفة انليب ملسو هيلع هللا ىلص انليب
مجيع احلارضين الطالب  :مجيع انلاس :شخص هو قائم وقال لك

حد منا يلتفت ىلع فلك وا :شخص ما نعرفه :مدعوين عندي يف العشا
فتعرفه  ،عظيم ومعروف عندك ،اكن هل مقام عندك فإذا ؟من هذا ،خراآل

طاعين أمن » :تانا قالأاذلي  ملسو هيلع هللا ىلص ن هذا انليباك فإذا ،كرثأوتتعرف عليه 
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ن نعرف من هذا انليب اذلي قال أفيجب علينا  «يها انلاس دخل اجلنةأ
ألنه هو  ؛وجب الواجباتأمن ملسو هيلع هللا ىلص فمعرفة انليب  ؟نلا هذه اللكمة العظيمة

ي هو معرفة الرب ني اذلاألولاالمرين  إىلاذلي دنلا وهدانا بفضل اهلل 
  .ومعرفة ادلين

صبحت مكملة لألصول أملسو هيلع هللا ىلص ن معرفة انليب أفتبني من هذا 
فهو الواسطة بني اهلل  ،ألنه هو اذلي دنلا ىلع األمرين السابقني ؛اثلالثة

  .وبني خلقه
كيف  ،معرفة العبد ربه دينه نبيه ،اثلالثة جمملة األصولهذه يه 

يأيت مفصلة وضع  ،كيف تعرف دينك ،كيف تعرف نبيك ،تعرف ربك
هذا هو  ؟قيل لك من ربك فإذا :قال ،األول صلفبدأ باأل ،لأص أصلهلا 
 ،قيل لك من ربك اذلي تعبده فإذا ،يبدأ بك خطوة خطوة ،األول صلاأل

ريب  :فقل ،فقل هلذا السائل اذلي يسألك ؟نواع العبادةأوترصف هل مجيع 
 :الظاهرة مثل ؟كيف الظاهرة ،اهلل اذلي رباين بانلعم ابلاطنة والظاهرة

اربانا  ،امللبس األكل األمن الطمأنينة اخلشوع  :بنعمه ابلاطنة مثل أيضا
فيه نعم باطنة  ،السعادة ابلاطنية هذه نعم كبرية ،هذه نعم عظيمة ،اتلولك

غدق يلع أرباين و ،رباين ورىب مجيع العاملني بنعمه الظاهرة وابلاطنة
فكأن  ،بانلعم مجيع العاملني غذاهم يعين: ورىب مجيع العاملني .انلعم

  .ريب هو اذلي رباين ورىب مجيع العاملني :املصنف قال لك
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 .طيب أعطيين ادليلل يا شيخ حممد بن عبدالوهاب :فكأنك تقول هل

ژڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ژ  :ادليلل قوهل تعاىل :قال
(1)

العاملني  يعين: 
 ،طيب بني يل من هم العاملني اذلين حيمدون اهلل ،مجيعهم حيمدون اهلل

  ؟من هم
 ،سنس اعلم، اعلم اإلفاملالئكة اعلم اجلن ،ولك ما سوى اهلل اعلم :قال

خضع أنا واحد من ذلك العالم اذلي أو ،فلك ما سوى اهلل خملوقات اعلم
 :معناها ژڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ژ  :عبد هلل فقوهلأتذلل وأركع وأو

احلمد  يعين:ن مجيع املحامد هلل أوهم يقولون العاملني  ،العاملني هو ربهم
 ،فهو اذلي رىب العاملني ؟ملاذا ،لك املحامد واثلناء هلل ،هلل مجيع املحامد

  ؟من هم العاملني ،رىب مجيع العاملني ،من هم اذلين رباهم اهلل
ورىب  ،فرىب انلملة يف جحرها ،لك ما سوى اهلل هو اذلي رباهم اهلل

 ،ورىب املالئكة يف السماء ،األرضىلع  سنساناإلورىب  ،النرس يف السماء
قال  ،فهو اذلي تفضل ىلع مجيع انلاس بنعمه ،ورىب اجلن يف اهلواء

ژ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀژ  :سبحانه
(2)

فمن هنا  ،فهو اذلي رباهم  
أدخل فيه لكن  ،ن بني لك توحيد للربوبيةهذا اآل يعين:يقول لك  كأنه

 ،هذا اذلي رباك هو معبودك :يقول لك كأنه يعين:لوهية توحيد األ

                                                 

 .1سورة الفاحتة: ( 1)
 .34سورة إبراهيم: ( 2)
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وثان ومن يف القبور ما واأل األصنامف ،فارصف هل العبادة دون من سواه
  .هذا معىن الكمه ،فال ترصف هلم العبادة ،ربوك

وثان ما األ يعين: ،ريب اهلل اذلي رباين :فقل ؟من ربك :قيل لك فإذا
وهو  ،وثان ليست معبودي، األيع العاملنيوثان ما ربت مجاأل ،ربتك

ڻ  ژ  :األنبياءفتخر كما افتخر أنا أفتخر فأ ،معبودي ليس يل معبود سواه

ژ ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ
(1)

وما اكن من   
نداد ، فأخلع عبادة األليس يل معبود سواه ،املرشكني فهو معبودي

فردت أوثان ما األنداد واأل إىلتوجهت  إذانك إ :يقول لك كأنه ،وثانواأل
عبدت  فإذا ،وهو معبودي ليس يل معبود سواه :النا نقول ؛اهلل بالعبادة

  .فلم تفرده بالعبادة ،صبح مع اهلل غريهأوثان األ
نظار غري املسلمني أيريد لفت  كأنه يعين: وادليلل قوهل تعاىل :قال

لم يربوكم ورىب مجيع  ،فمن تعبدونه ،تقول ريب اهلل اذلي رباين ،العبادة إىل
 ،نداد واهلل: األنت معبودكم اثننيأ ،نا معبودي واحدأ ،العاملني بنعمه

قول أنا أو ،نتم تقولون نلا معبود مع اهللأو ،قول ليس يل معبود سواهأنا أ
وثانكم من القبور ومن فيها أرباين ورىب حىت  إن اهلل هو اذلي :لكم

لكن اليل يف  ،ربانا لكنا ژڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ژ  :ألن اهلل يقول
  .القبور ما ربونا

                                                 

 .161سورة األنعام: ( 1)
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نقول رباه  ،نت تقول رىب حىت هذا الويل يف القربأ :يقول لك كأنهثم 
نت وصاحب هذا القرب من ذلك أنا وأو ،ألن ما سوى اهلل اعلم ؟كيف
فالكمه عظيم  ،عبد املرىبأما  ،عبد املريب سبحانهأنا أوهو مرىب و ،العالم

عظيمة  ،لكنها غزيرة الفوائد ،اكنت هذه الرسالة قصرية وواضحةن إو
تها ءا ىلع قرادائما  سنساناإلذللك حيرص ىلع  ؛قوية املعتقد ،املعاين

 واهلل أعلم . ،وانلظر يف معانيها ورشوحها ،وتكرارها
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 الدرس السابع :

 من قوهل :
 .فقل عرفته بآياته وخملوقاته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يأيت  ،يلل لم يتغري ،ن اآلية متغريةأ :والفرق بني اآليات واملخلوقات

فاآلية  ،يأيت قمر ويزول ،شمس تطلع ثم تذهب تزول أو ،نهار يتغري
فيه  ،مثل اجلبال الوديان الشجر األحجار ،أما املخلوق فثابت ،تتغري
بهرت أعرفته بآياته ابلاهرة اليت  :فقل هل ،ال فرق بينهما :فقيل ،ثابتة

 ،ويف انتظام ما خلق ،مجيع انلاس اليت دلت ىلع وحدانيته يف حسن اخللق
ن اكن يف إو ،خلقفيما  ويف انلفع اذلي خلقه اهلل  ،ويف تدبري ما خلق

يلعرف  ؛كخلق العقرب مثالا  ،ظاهره رش لكن يف حقيقته هو فيه خري
ا  .عرفته بآياته وخملوقاته :فقل ،ضدها من اخلري أيضا

ومن آياته اليت قل للسائل اليت عرفته بها اليت  :ثم يقول لك الشيخ
ثم يأيت هذا  ،يل يغطي انلهارلهذا ال يعين:عرفت الرب بها الليل وانلهار 

ن أال يمكن  ،رب عظيم إالما يفعل هذا  ،انلهار ويكشف الغطاء
فال  ،بقوة وقدرة وحكمة وعزة يف هذا الكون إالفال يأيت  ،يكون صدفة

يدل ىلع  إال ،وبانتظام وسري دقيق ،حال إىليمكن تغيري الكون من حال 
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ر اليل يأيت فمن آياته الليل وانلها ،األمورن هناك رب فعرفته بمثل هذه أ
الليل وانلهار  ،ثم انلهار يأيت ويغطي اليل وهكذا ،ثم يذهب انلهار

 إذافإنه  ،والشمس والقمر يف طلوعها وغروبها ومع هذا املخلوق الكبري
ها يف اخلروج مرة ثم تستأذن ربر  ،غرب تذهب وتسجد حتت العرش

أىت ايلوم املوعود لقيام  فإذا ،يؤذن هلا إالويوشك  ،فيؤذن هلا ،خرىأ
 ،فتعود من املغرب ،فال يؤذن هلا ،الساعة تستأذن يف خروجها من املرشق

اكنت هذه الشمس ويه كبرية تذهب وتسجد هلل  فإذا ،فتقوم الساعة
 ،األمورعظيم نعرفه بمثل هذه  ن هناك رب  أىلع  دلر  ،حتت العرش

 .املخلوقات الليل وانلهار والشمس والقمر

ۇ  ۇ     ۆ  ژ  :قال سبحانه ،ىلع اآليات يعين:وادليلل قوهل تعاىل 

ژ ۈ  ۈژ فمن آياته الليل وانلهار  ژۆ   
(1)

 ،متغرية فيه آية  
يات آما إو ،يات كونيةآن تكون أما إ :قسمني إىلواآليات تنقسم 

يات اآل ،شمس قمر ،يلل نهار ،يات الكونية خملوقات كونيةاآل ،رشعية
 :هلذا لو حلف شخص وقال ؛ية رشعيةآ الرشعية يه ما يف كتاب اهلل 

 ،يات الكونيةاكن يقصد يف ذلك اآل إذاال خيلو  :نقول ،قسم بآيات اهللأ
 ،ألنه حلف بمخلوق ؛ألنه حلف بغري اهلل ،فما جيوز ،الليل وانلهار يعين:
يات آألن  ؛فيه يمني صحيحة ،القرآنيات اهلل آاكن يقصد بذلك  وإذا
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وجيوز احللف بصفة من  ،والكم اهلل صفة من صفاته ،اهلل يه الكم اهلل
 :ن تقولأوجيوز  ،والكم اهلل :ن تقولأفيجوز  ،وعزة اهلل :مثل ،صفاته

فأقسم  ژمج  جح   ژ بليس إعن   اهلل قال ،وهكذا ،وقدرة اهلل
ژمح  جخ  ژ صفة من صفات اهلل  ،بالعزة

(1)
 . 

ڌ    ڎ  ژ  :الشمس والقمر وادليلل قوهل تعاىلومن خملوقاته  :قال

ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  
(2)

وما  ،ومن خملوقاته السماوات السبع ومن فيهن 
اهلواء والريح واملطر  يعين:وما بينهما  ،أي املالئكة :ومن فيهن ،بينهما

  .ودية وبرش وحنو ذلكأمن مياه و األرضوكذلك ما يف  ،والسحاب

ية اثلانية ديلل ىلع وقوهل تعاىل يف اآل ژڌ    ڎ  ژ  :قال سبحانه
ادليلل ىلع  يعين:وقوهل تعاىل  ،يات ديلل ىلع اآلاألوىلية واآل ،املخلوقات

  .نك عرفت اهلل بمخلوقاتهأ

 .عرفنا اهلل ،ن ربكم اهللإشوف  ژڌ    ڎ  ڎ  ژ  :قوهل تعاىل

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   ژ 

  .يغطي الليل انلهار :يغيش ژگ     ڳ  ڳ   
  .ارسيعا  يعين:ا يطلبه حثيثا 
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ڻ  ۀ  ۀ    ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ 

ژہ  
(1)

نك أو ؟نك ملا قيل لك من ربكأ ،ثم بعد ذلك بدأ يبني لك 
ويه والرب  ،نتيجة إىليلصل  ؛جعل لك هاتني املقدمتني ،عرفته بآياته

 ،بم عرفت ربك ،ريب اهلل :فقلت ؟من ربك :فكأنه قال لك ،هو املعبود
فهذا الرب العظيم اذلي  اإذا  ،عرفته بآياته وخملوقاته :تقول ؟حىت يقررك

  .خلق هذا اخللق بآياته وخملوقاته هو اذلي يستحق العبادة
ني اكملقدمة هلذا األولفجعل السؤالني  ،والرب هو املعبود :ذللك قال

الرب هو  ،والرب هو املعبود ،اجلواب العظيم اذلي هو جواب عن اتلوحيد
  .اذلي يستحق العبادة وحده

  ژڱ  ڱ  ں  ں  ژ  :قوهل تعاىل ؟طيب ما هو ادليلل ىلع ذلك
ڱ  ژ يستلزم منه توحيد األلوهية  ،وبيةبتوحيد الر يعين:نظر ربكم ا

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    

ژھ  ھ  ھ  ے   
(2)

  .اآلية 

ڻ  ڻ   ڻ  ژ يف اآلية  يعين:اخلالق هلذه األشياء  :قال ابن كثري

فلما  ،اخلالق هلذه االشياء هو املستحق للعبادة ،األمم السابقة ژڻ  ۀ  
نواع العبادة اليت أذكر بعد ذلك  ،ن اهلل هو اذلي يستحق العبادةأقرر لك 
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جعل  ،فهو سار ىلع هذا انلهج ،ترصف هلل وال جيوز رصفها لغري اهلل
ن أفلما قرر لك هذا اتلوحيد  ،قدمة نلتيجة ويه اتلوحيدسؤالني كم

 واهلل أعلم. ،نواع العبادة اليت ترصف هلأبدأ يبني لك  ،الرب هو املعبود
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 :الدرس الثامن 

 من قوهل :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملا عرفت  :ثم قال لك ؟بم عرفت ربك :ثم قال هل ؟من ربك :سؤاالن
فلما اكن هو املستحق  ،هو املستحق للعبادة إذا ،ربك بآياته وخملوقاته

للعبادة وأيقنت ذلك بقلبك ذكر أنوااعا من العبادة اليت ترصفها لربك 
اخلالق هلذه األشياء هو  :ذللك اهلل قال قال ابن كثري ؛املعبود جل وعال
  .املستحق للعبادة

 ،فلما ذكر أن اهلل هو املستحق جلميع العبادات ،وأنواع العبادة :قال
بسبعة  ل املصنف ومث   ،بدأ يذكر لك يشء من أنواع العبادات

 ،للجار إحساننواع العبادات، العبادات كثرية مثل أمن  عرش مثاالا 
الصدقة القيام ىلع األرامل  ،قيام الليل ،صفاء القلب ،صلة الرحم

ن أثم بعد  ،سبعة عرش مثاالا  كثرية لكن ذكر املصنف  ،األيتامو
 ،اهلل بها أمرنواع العبادة اليت أوغي ذلك من  :قال ،مثلةذكر تلك األ

اسم جامع  :اإلسالمفه شيخ مجع تعريف ما عر  أ ،والعبادة كما سبق لكم
قوال من األ ،حيبه اهلل ويرضاه فهو عبادة أمرلك  ،للك ما حيبه اهلل ويرضاه

مثل اخلشوع اخلشية  ،الظاهرة يف اجلوارح ابلاطنة يف القلب ،فعالواأل
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وغري ذلك من  ،صفاء القلب ونقاءه وحب املؤمنني ومواالتهم وهكذا
  .القلوب أعمال

 ،اليت ترصف للمعبود يعين: اهلل بها أمرنواع العبادة اليت أو :فقال
وما  ،اإلسالمل لك فمث   ،اإلسالممثل  :قال ،أذكر لك سبعة عرش مثاالا 

  .اخلمسة كما سيأيت اإلسالمركن أ ،ركنهأيندرج فيه من 
ىلع أفهذه اثلالثة يه  ،حسانواإل اإليمانو اإلسالممثل  :وقال

 حسانواإل ،بأركنه اإليمانبأركنه، و اإلسالمىت بأفمن  ،مراتب ادلين
فبدأ بأنواع العبادات بأىلع مراتب  ،فقد أىت بأىلع مراتب ادلين ،بركنه
ا أوسع وأيضا  ،ألن مراتب ادلين ثالثة إسالم وهو أوسعها دائرة ؛ادلين

أول ما يدخل يف هذا  ،اإلسالمواملرء أول ما يدخل يف  ،فيه انلاس دخوالا 
ک  گ  گ  گ     کڑ  ک  کژ  :قال سبحانه ،اإلسالمادلين يدخل يف 

ژگ  ڳ  
(1)

ا ال خيرج الشخص من هذه ادلائرة يضا أو ،فدائرته واسعة 
ىلع خالف  ،بالكفر بادلين واخلروج من امللة - والعياذ باهلل - إال

وسعها أف ،قد خيرج منها بغري الكفر سنساناإلن إف ،ادلائرتني اآلتيتني
قل منها أخرى يت ادلائرة األأثم ت ،اإلسالمكرث انلاس فيه هم أو ،اإلسالم
درجة  إىلسالمه ارتفع إفمن زاد  ،اإليمان، ويه دائرة اقل عددا أ واتسااعا 

وال يشرتط يف اخنفاضه  ،اإلسالمدرجة  إىلاخنفض يعود  فإذا ،اإليمان
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والعياذ  -بالكفر  إالفال خيرج منه  اإلسالمما أ ،اإلسالماخلروج من 
 تؤمن باهلل ،ركنهأب اإليمانمرتبة  إىلفريتيق املرتبة اثلانية  - باهلل

ثم  ،كما سيأيت تفصيل ذلك ،خرومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآل
، ويه مرتبة هلها عزيزون وقلةأو ،ىلع مراتب ادلينأويه  ،املرتبة اثلاثلة

يت املصنف بتفصيلها وبيان أهمية هذه املراتب اثلالث ي، وألحساناإل
ثم ذكر بعد ذلك  ،دلة من الكتابأواستدل للك مرتبة ب ،دتلهاأنها مع ركأ

 .ن شاء اهللإكما سيايت  ،مجعها يف حديث جربيل لك املراتب اثلالث
ركنه أب اإلسالم ،نواع العباداتأمن  اإلسالم :نواع العباداتأف

 ،نت املوحدأرصفتها هلل ف فإذا ،هذه من العبادات ،صالة زكة حج صيام
ن رصفته هلل إ ،الصيام كذلك عبادة .فسيأيت احلكم ،رصفتها لغري اهلل

 فإذا ،كذلك اإليمانو ،إن رصفته لغري اهلل يأيت احلكم ،فأنت املوحد
فأنت يف درجة  ،آمنت باهلل إيماناا صادقاا وبمالئكته وكتبه ورسله

 :قال سبحانه ،اإليمانويأيت االستدالل للك درجات من درجات  ،اإليمان
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ژ 

ژڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  
(1)

 فإذا  
ا حىت يايت وال يكون املؤمن مؤمنا  اإليمان،أخل املرء بيشء من أركن 

ىت بدرجات أولو  ،اإلسالمركن أخل بيشء من أ فإذا ،اإلسالمركن أب
 أركن اإليمانخل بيشء من أومن  ،افال يكون مسلما  اإليمان اإلسالم
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ا فمن لم يؤمن باهلل فال يكون مسلما  ،اإلسالمنه خيرج من دائرة حد إف
كفر باملالئكة ال يكون ال  أخل باإليمانومن  ،اوال يكون مؤمنا 

 أطلق اإليمان وإذا ،اإلسالمطلق أ وإذا ،يتأكما سي ،اا وال مسلما مؤمنا 
اجتمعا  وإذا فيه اإليمان، يدخل اإلسالمطلق أ وإذا ،اإلسالميدخل فيه 

الظاهرة  األعمالفيدخل فيه  اإلسالمقيل  فإذا ،افرتقا اكملسكني والفقري
 وإذا ،الظاهرة وابلاطنة األعماليدخل فيه  اإليمانقيل  وإذا ،وابلاطنة

ل   ،الظاهرة األعماليطلق ىلع  اإلسالمف ،كذا اإليمانكذا و اإلسالمفص 
 اإليمانطلق أ وإذا ،ظاهرة أعمالوكلزكة  ،ظاهرة أعمالاكحلج وكلصالة 

ن تؤمن أ ،كما سيأيت ،كما يف حديث جربيل ،ابلاطنة األعمالفاملراد به 
 الأتشهد  اإلسالمما أ ة،باطنية قلبي أعمالباهلل ومالئكته وكتبه ورسله 

 ،وتؤيت الزكة ،وتقيم الصالة ،ا رسول اهللن حممدا أو ،اهلل ظاهرة إال هلإ
ل ىلع اتلفصيل السابق فإذا ،ظاهرة أعماللكها  ،تصوم حتج  ،افرتقا تفصر

كما سبق لكم  حسان، واإلسالم ىلع اتلفصيل السابقإيمان وإقيل  إذا
ھ    ھ  ے    ژ  :واهلل يقول ،ويه أهلها أىلع انلاس فيها ،أضيق ادلوائر

ژے  
(1).  
اومن تلك األنواع  :أي ومنه :فقال  اإليمانو اإلسالمكما ذكر  ،أيضا

اأي ومن أنواع العبادة  ومنه :قال ،حسانواإل ويأيت  ،ادلاعء :منه أيضا
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فهو من أنواع  ،اهلل إىلومنه ادلاعء واإلتلجاء  :قال ،تفصيله مع ديلله
بل هو  ،أنواع العبادات وأجلها شأناا هو ادلاعء أعظمبل إن  ،العبادة

فمخ العبادة هو  «العبادةادلاعء هو : »ملسو هيلع هللا ىلص كما قال انليب  ،خالص العبادات
اهلل بكليته  إىلتوجه  فإذا ،ويظهر إيمان املؤمن يف حال ادلاعء ،ادلاعء

قال  فإذا ،وتفريج الكربات فهو املسلم حقاا  ،اهلل يف طلب احلاجات إىل
استغاث بغري اهلل فهو  وإذا ،يا اهلل يف تفريج الكربة فهو املسلم :الشخص

أنواع العبادة وقوع انلاس فيها يف غري مسلم قال أهل العلم وأكرث 
اهلل يف  إىلواتلجاء انلاس  ،اهلل إىلوانلاس يلتجئ  ،الرشك هو يف ادلاعء

  .يف ادلاعء إالوال يظهر هذا اغبلاا  ،تفريج الكربات وجلب املنافع
وأكرث انلاس  ،وأجل أنواع العبادة أعظمومنه ادلاعء ألنه  :قال

ذللك تسمع يا  ؛يرصفون العبادة لغري اهلل يف ادلاعء يعين:وقواعا يف ضده 
فادلاعء أكرث  ،ويكرث انلاس يف العبادة ،فيظهر فيه ،يا حسني ،بدوي

ذللك بدأ املصنف فيه  ؛هو يف نوع العبادة ادلاعء ،انلاس وقواعا يف الرشك
اويأيت تفصيلها ،  ومنه ادلاعء واخلوف من اهلل  :فقال واتلولك من  ،أيضا

االرجاء  ،ادلاعء واخلوف والرجاء وترجو  ،ترجو ما عند اهلل من اجلنة أيضا
وأيضاا املحبة من  ،هذا من أنواع العبادة ،ما عند اهلل من الفضل العظيم

  .حمبة ورجاء وخوف :فأركن العبادة ثالثة ،أنواع العبادة
 إىل ألموراوهو تفويض  ،ومنه ادلاعء واخلوف والرجاء واتلولك :قال

والرغبة فيما عند اهلل  ،كما سيأيت تفصيلها ،فيه من أنواع العبادة ،اهلل
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 ،واخلشوع هل سبحانه ،وما دونها الرغبة والرهبة من عذاب اهلل ،من اجلنة
ثم بدأ يفصل لك نوع من أنواع  ،اآلن ذكرها جمملة ،ويأيت تفصيل ذلك

  .العبادة مع ديللها
فاإلنابة يه اجلرس املوصل ، اهلل  إىلاخلشوع واخلشية هلل واإلنابة 

ا أي عبادة حىت يسري يف فال يكون الشخص مؤديا  ،اهلل  إىلللعبادات 
ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ :  ذللك قال  ؛نابةطريق اإل

(1)
فال نصل وال  

مدار ادلين  :اإلسالمذللك قال شيخ  ؛باالستعانة باهلل إىلنؤدي العبادة 
امهلل أعين ىلع ذكرك : »ملسو هيلع هللا ىلص وهلذا يقول انليب  ،ىلع العبادة واالستعانة

  .إاعنة وعبادة «وشكرك وحسن عبادتك
تستعيذ باهلل  :واالستعاذة – كما سيأيت - واإلنابة واالستعانة :قال

واذلبح  ،واالستغاثة واذلبح واالستغاثة به سبحانه ،وحتتيم جبنابه سبحانه
  .نذرت ويأيت تفصيل ذلك إذا ،هلل إالوانلذر فال تنذر  ،هل جل وعال

أنواع  ،اهلل بها كثي أمروغي ذلك من أنواع العبادة اليت  :قال
ومثل  ،ومثل السيع لطلب الرزق احلالل ،العبادة مثل تفريج املكروب

ومثل الصرب  ،اآلخرينومثل تعليم  ،األمر باملعروف وانليه عن املنكر
 أمر أو ،به اهلل  أمر أمرلك  ،أنواع كثرية ،وغري ذلك ،عليهم ودعوتهم

  .فهو عبادةملسو هيلع هللا ىلص به رسوهل 

                                                 

 .5سورة الفاحتة: ( 1)
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أنها ال ترصف  صلاأل ،لكها هلل ،وغي ذلك من أنواع العبادة :قال
  ؟هلل إالطيب ما هو ادليلل ىلع أن مجيع العبادات ال ترصف  ،هلل إال

ژڃ   ڃ  ڃ  ژ  :وادليلل قوهل تعاىل :قال
(1)

أماكن  يعين: 
 األرضفال تعبد يف هذه  ،هلل األرضأن  :يقول لك كأنه يعين:الصلوات 

 ،هلل األرضوأن  :وتقول ژڃ   ڃ  ڃ  ژ  ،تمام ،وهو اهلل ،من ملكها إال
اهلل  إىلفتوجه  ،األرضفهو مالك  ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ژ  ،اكنت هلل إذاف

 ژڃ   ڃ  ڃ  ژ  :وأنه قال ،قال لك ما وجه ذلك إذا يعين: ،اذلي ملك
  ؟ما وجه الشاهد فيها ،نواع العبادة لكها هللأوأن مجيع 
 ،مجيعها ملك هلل األرضأن  :وجه الشاهد الكم املصنف يقول :نقول
 :قال .تمام ،ما يرتضيه اهلل بالعبادة إالن ترصف يف ملك اهلل أفال جيوز 

  .غريها أومن تلك العبادة السابقة  :أي ا منهافمن رصف شيئر 
هل العلم لم يفرق بني الرشك أبعض  ،تمام ،فهو مرشك اكفر :قال
وال  ،لك اكفر مرشك :وىلع اتلفصيل نقول ،يقول هما سواء ،والكفر

ما نقول أنه  ،اكفر :نقول ،استهزأ بادلين ،ترك الصالة عكس كيف ؟ مثالا 
ڍ  ڌ   ژ  :قال سبحانه ،ألنه ما أرشك مع اهلل غريه ؛مرشك

ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              ک    ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

                                                 

 .18سورة اجلن: ( 1)
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ژ ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳ
ترك  ا مثالا يضا أو ،قد كفرتم ،تمام (1)

العهد اذلي بيننا وبينهم : »ملسو هيلع هللا ىلص تمام لقول انليب  ،كفر :نقول ،الصالة
جتعل مع  ،ما الرشك فهو دعوة غريه معهأو «الصالة فمن تركها فقد كفر

 ،خر مع اهللآفيه خملوق  ،بالصنم ،ستغاثة بامليتاالمثل  ،ا فهو رشكاهلل ندا 
اكن فيه رشك يف العبادة مشاركة  فإذا يعين:اقنان هذا الرشك مشاركة 

جعلت اثنني فهو  ،يا بدوي اشفع يل عند اهلل :تقول مثالا  ،فيكون رشكا 
يف اتلعريف لك اكفر فهو  ،هذا ىلع اتلفصيل من ناحية ادلنيا ،تمام ،رشك

 ،هذا رشك :نقول ،يا يلع ،يا بدوي :قال ،رشك مع اهلل غريها فإذا ،مرشك
اوهو  وال نقول مرشك ألنه  ،ومن استهزأ بادلين نقول كفر ،كفر أيضا

ما أ ،وال نقول مرشك فلم جيعل مع اهلل رشيك ،خرج من ادلين ،كفر
 ،الكهما خمدل يف انلار - والعياذ باهلل -فالكهما سواء  اآلخرةمن ناحية 

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ژ  :قال سبحانه عنه ،ما املرشكأ

ژ ڍ  ڌ
(2)

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ژ  :وقال يف حق الكفر  

ژ ڤ  ڤ     ڤ
(3)

فمآل الكفر واملرشك يف احلكم يف  ،والعياذ باهلل  
واء األحكم ادلنيوية يف س ،حكم عليهما، ويف ادلنيا جتري األسواء اآلخرة

  .ىلع اتلفصيل السابق وضحاتلعريف األ
                                                 

 .66-65سورة اتلوبة: ( 1)
 .72سورة املائدة: ( 2)
 .65-64سورة األحزاب: ( 3)
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لغري اهلل فهو مرشك  يعين: نواع العبادةأا من فمن رصف شيئر  :قال
ن من رصفها لغري اهلل فهو أوادليلل ىلع  ،ومن رصفها هلل فهو موحد ،اكفر

ژې  ې  ې  ى  ژ :  مرشك اكفر قوهل 
(1)

ألن  ؛ذكر ادلاعء ،ومن يدع 
شوف رشك قال سبحانه  ژې  ى  ى   ائ  ژ  ،ادلاعء هو خالص العبادات

لو اكن شخص عنده برهان  :طيب هل معناه ژائ  ەئ  ەئ     وئ  ژ قيد هذا 
لو قال شخص مثالا من يوم ما خلقت ىلع ادلنيا  يعين: ؟وحجة فهو مسلم

وحصلت يل كربة  ،وهو ينفعنا ويرضنا ،وهذا الصنم عندنا يف ابليت
عنده برهان نه أ :فهل معىن ذلك نقول ،ودعوته وفرج اهلل عين كريب

هذا القيد تلذكري قلوبهم بأن ما فعلوه ما  ،ال :نقول ؟افاعبده لست اكفرا 
نفسهم أنما فعلوه من تلقاء إو ،وال بيان ،وال حجة ،عندهم فيه برهان

ليس لكم فيه حجة وال  ،نتم ما فعلتموهأيقول فانتبهوا  كأنه يعين:
ی  ی  ی  جئ  ژ  :قال سبحانه ،ما فيه حجة وبرهان إىلفانظروا  ،برهان

ژ حئ
(2)

ومن يدع مع اهلل إهلاا آخر وما تعبدونه  :فكأنه يقول هلم ،تمام  
وئ  ژ  :قال ژائ  ەئ  ەئ     وئ  ژ  .فاعبدوين وحدي ،ليس لكم عنده برهان

فعلت ذلك حسابك  إذايهدده اهلل  ،هذا وعيد شديد هل  ژ ۇئ  ۇئ  ۆئ
  .أحاسبك عليه حساباا شديداا  اآلخرةويف  ،عندي يف ادلنيا

                                                 

 .117سورة املؤمنون: ( 1)
 .32يوسنس: سورة ( 2)
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فمن داع مع  ژۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ   ژ  :ثم حكم اهلل عليهم بقوهل
چ  چ  چ   چ  ڇ  ژ  :قال سبحانه ،حكم اهلل عليه بالكفر ه،اهلل غري

ژ ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ڌڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇڇ
(1).  

ا ثم قال  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ژژ  :يف آية أخرى أيضا

ڻ     ڻ  ڻ     ڻک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

ژۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  
(2)

بل إن  ،تمام ،فحكم اهلل بكفرهم 
ال :مثل ژہ   ژاحلكم جاء فيه بصيغة مبالغة   ،رجل كذاب ،أكر

 .واضح لكم ،طبع ىلع قلوبهم الكفر يعين:صيغة مبالغة  ،رجل فرعال

 فتبني مما سبق أن املصنف  ژۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ   ژ  :قال
ويتدرج فيك حىت تصل  ،يليع قلبك تلك املخاطبة ؛خياطبك يف عقلك

يقول  كأنه ؟من ربك :قيل لك فإذا ،فكأنه أىت بهذه املحاورة ،احلقيقة إىل
وجيب عليك أن تعرف ربك بأنه هو اهلل  ،يا فالن إن ربك هو اهلل :لك

 فإذا ،لكن ذكر صيغة املحاورة بالسؤال ،هو املعبود إذا ،كذابكذا كذا 
فقل هل  ،كأنك استيقنت بما قال املصنف :فقل هل ؟من ربك :قيل لك

  .ريب اهلل :تقول ،واستيقنتها األموركأنك تتلفظ بهذه  يعين:
 كأنه :عرفته بآياته وخملوقاته :فقل هل ؟بم عرفت ربك :ثم قال لك

                                                 

 .7سورة الزمر: ( 1)
 .3سورة الزمر: ( 2)
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 ،فأنت عرفت ربك بآياته ،اهلل هو املعبود إذا :ثم قال لك :يقررك اتلوحيد
عرفت أنه  فإذا ،هو املعبود فيقررك باتلوحيد إذا ،عرفته بآياته :فتقول هلم
ت أن اهلل فكأن يسأهل سائل يا شيخ حممد بن عبدالوهاب عر ،هو املعبود

فما يه العبادة اليت أرصفها ذللك املعبود  ،هو املعبود وهو املستحق للعبادة
  ؟اذلي يستحق العبادة

لكن ذكرت لك سبعة عرش مثاالا  :قال ،أنواع العبادة كثرية :قال
نعم  :فكأنك قلت هل ،وقلت لك يف آخرها وغري ذلك من أنواع العبادة

رصف أحد شيئاا من أنواع  إذا :لكن لو أتاين سائل وقال يل ،فهمت ذلك
  .حكمه الكفر :فقال لك ؟غري اهلل فما حكمهالعبادة ل
  ؟قال يل ما هو ادليلل فإذا :قال

ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  ژ  :فادليلل كما قلت لك :قال

ژۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ     ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
ثم بعد ذلك  ،واضح لكم (1)

 ل يف أنواع العبادة اليت ذكرها األمثلة يبدأ بادلاعء  ،يأيت يفص 
 :ثم يبدأ يف تفصيل مراتب ادلين اثلالثة ألهميتها ،وخيتمها بانلذر

 ،وهو معرفة الرب األول صلانتىه من األ فإذا ،حساناإل اإليمان اإلسالم
 صليبدأ يف األ اإلسالمانتىه من  فإذا ،اإلسالماثلاين  صلينتقل لأل

 واهلل أعلم .، ملسو هيلع هللا ىلص وهو معرفة انليب  ،اثلالث

                                                 

 .117سورة املؤمنون: ( 1)
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 : التاسعالدرس 

  من قوهل :
وهو االستسالم هلل باتلوحيد واالنقياد هل  اإلسالم :اثلاين صلاأل

 .بالطاعة والرباءة من الرشك وأهله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصوالا  ،األصوليف رساتله العظيمة ثالثة  ذكر املصنف 
وال يعرف ، ملسو هيلع هللا ىلص ومعرفة انليب  ،اإلسالمومعرفة دين  ،معرفة الرب :ثالثة

فال  األصولثالثة  ،اثلالثة ورشحها مثل هذا الكتاب األصولكتاب مجع 
، وتفصيل اثلاين ، واألصلتفصيل األول صلا وضع األعرف كتابا أ

فاملصنف  ،سوى هذا الكتابظن يوجد أوال  ،اثلالث وتفصيل واألصل
  ومجع  ،والعبادات وحنو ذلك اإلسالممجع لك مسائل ادلين من

 ، وبني لك يف األصلاثلالث صليف األ لك من سرية انليب 
 ،وما هو الواجب يف ذلك ،وكيف يعرف الرب ،الرب كيف يعبد األول

 األصوليف  واملصنف  ،اثلاين يف بيان ذلك صلوسبق هنا األ
وهو  ،اثلالثة ذكر لك املسائل اثلالث اليت يسأل عنها العبد يف قربه

فوضع  ،من ربك ما دينك من نبيك :حديث الرباء يف مسند اإلمام أمحد
ها وما اذلي أصلو ،أصالا وللك سؤال  ،أصالا وللك سؤال  ،أصالا للك سؤال 
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  .يتفرع عليها
جيب ىلع لك  يعين: باألدلة اإلسالماثلاين معرفة دين  صلاأل :قال

فما  ،ويسأل ما هو واجب عليه ،ويتعلمه اإلسالمن يعرف دين أمسلم 
وما اكن  ،ا فتعلمه واجبوما اكن واجبا  ،ركن ادلين فتعلمه ركنأاكن من 
 ،ن يتعلمهاأفأصول ادلين جيب ىلع لك مسلم  ،ا فتعلمه مستحبمستحبا 

  .وهكذا ،يتعلمهان أجيب عليه  اإلسالمركن أو
 ،باألدلة :قوهل ساق املصنف  ،باألدلة اإلسالممعرفة دين  :قال

ا بادليلل يلكون راسخا  ،باألدلة اإلسالمن يعرف املرء دين أنه جيب أويرى 
لكن  ،اإلسالماكن املسلم يعرف دين  وإذا ،ا بهويلكون موقنا  ،يف العلم

ن شاء اهلل ال إفهو  ،ال يستحرض ادليلل يف حينه وحنو ذلك أوا لكونه اعميا 
لكن قد خيىف عليه  ،اكن يعرف ما يه أحكم ادلين إذا ،بأس هل بذلك

يسأل العلم بذلك وخيف  أولقصور علمه  ؛لم يتعلمه أو ،ينساه أو ،ادليلل
يعرف دين  سنساناإلن أ صللكن األ ،فهو معذور ،عليه يشء من ذلك

يرس يف اجلواب ىلع السؤال يف أقوى وأيلكون بإذن اهلل  ؛دلةباأل اإلسالم
عرف أوال  ،اإلسالمثم عرف لك دين  ،دلةباأل اإلسالممعرفة دين  ،القرب

 ،كتعريف الشيخ حممد بن عبد الوهاب  اإلسالما عررف دين حدا أ
قد يتوقفون عن  ؟اإلسالملت فلوذ كثرية من املسلمني ما هو أولو س

وال  ،اإلسالمجزاء تعريف أا من يذكرون جزءا  أو ،اإلسالمتعريف 
  .ركن اليت ساقها املصنفأيذكرون ما اشتمل عليه من ثالثة 
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 ،وهو االستسالم هلل باتلوحيد واالنقياد هل بالطاعة اإلسالم :قال
قوهل  ،الرباءة من الرشك وأهله :والركن اثلالث ،هذا الركن اثلاين هل

كمال اذلل واخلضوع هلل  يعين: ،االستسالم االستسالم هلل باتلوحيد
 ما طلبه اهلل  أعظمو ،أتقبل ما يطلبه اهلل مين ،أنا مستسلم هلل يعين:

أنا وحدتك  ،فيا رب أنت طلبت مين أين أوحدك ،مين هو اتلوحيد
 ،أؤديه كما أمرتين به ،وما تأمرين به مستسلم لك ،وأستسلم لك

ألنه مستسلم  ؛سيم املسلم مستسلماا  ،هو االستسالم ذللك اإلسالمف
خاضع  يعين: ،ال ترسق مستسلم هلل ، مستسلم هللأصيلصل   ،اهلل وامرأل

ما  ،ال ترشب اخلمر ذال هلل ومطيع ،أستجيب هل فيما يأمرين به ،وذال هلل
 .ا النقياده وذهل وخضوعه هللفسيم املسلم مسلما  ،ارشب اخلمر وهكذا

اباتلوحيد يشمل  :وقوهل ،استسالم هلل باتلوحيد :قال ما يتفرع  أيضا
افمستسلم هلل  ،عليه من مسائل تصيل تصوم تزيك حتج  ،بالفروع أيضا

مستسلم هلل  يعين: باتلوحيد :فقوهل ،ترب بالوادلين صلة الرحم ،وحنو ذلك
  .ادلين وما يستوجبه مما تفرع عنه أصلب

هلل ا مستسلم ن شخصا أفلو  ،االستسالم هلل باتلوحيد :قال
 ،ال يستسلم ليرشب اخلمر ويرسق وغريه ،لكن بفروع ادلين ،باتلوحيد

نا يكيف اتلوحيد استسلمت أفيقول  ،ال ،ال جيوز :نقول هل ،وحنو ذلك
مثل ما  ،وما تفرع عليه كذلك صلذكر املصنف األ ،نعم :نقول ،للتوحيد
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ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ :  قال اهلل 
(1)

يب  جت     حت     خت   ژ  :وقال 

 ژمت   ىت  يت  جث       
استسالم هلل باتلوحيد واالنقياد هل  :فهنا قال ،(2)

االستسالم هلل  :قوهل إىللكها ترجع  اإلسالمن اكن تعريف إو ،بالطاعة
استسلم هلل  ،انقاد هل بالطاعة ،فمن استسلم هلل باتلوحيد ،باتلوحيد
 ؛لكن ذكر اتلفصيل فيما بعده ،هل الرشكأتربأ من املرشكني و ،باتلوحيد

  .الهميته والستحضار ذلك يف لك حني
ما يأمرين اهلل  ،االستسالم هلل باتلوحيد واالنقياد هل بالطاعة :قال

االنقياد  ،وهكذا ،صم أصم ،حج أحج ،أصيلصل  ،نقاد هل وأطيعهأبه  
ڻ  ڻ  ژ  :كما قال سبحانه ،ومن الطاعة اجتناب املحاذير ،هل بالطاعة

ژ ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ڻ 
(3)

ما أرشب  ،وهكذا ال ترشب مخر  
اجتناب  ،فانقدت هل بالطاعة واجتنبت انلوايه ،ال ترسق ما أرسق ،مخر

  .ال تفعل فأطعتك ما فعلت ،انلوايه داخل يف طاعة اهلل
تيان ، ال بد من اإلهلهأوالرباءة من الرشك و :والركن اثلالث قال

ا ن شخصا أفلو  ،هل الرشكأالرباءة من الرشك وبراءة من  :بقيدين اثنني
د اهلل لكن لم يتربأ من الرشك  قال أنا موحد لكن دين غريي  يعين:وحر

اصحيح   ،تيان بالركن اثلاينال بد من اإل ،هذا ليس مسلماا  :نقول ،أيضا
                                                 

 .112سورة هود: ( 1)
 .19سورة حممد: ( 2)
 .7سورة احلرش: ( 3)
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ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ژ  :ذللك قال اهلل ،وهو انليف

ژ چ  ڇ
(1)

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ژ  :واهلل يقول  

ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
(2)

أي  ژيب  جت  حت  ژ  :وقال سبحانه 
ژيب  جت  حت  خت  مت  ژ هله أالرباءة من الرشك و

(3).  
بأن يعتقد بطالن  ،أي يتربأ من الرشك ،والرباءة من الرشك :فقوهل

األرضحة وحنو ن تلك العبادة من الطواف ىلع أفتعتقد  ،ما يعبدونه
اهلل  ،بل يه باطلة ،أنا ال أقركم عليها :وتتربأ منها وتقول ،رشك ،ذلك
ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ  :يقول

(4)
ڃ  ژ  :وقال سبحانه 

ژ ڃ  چ   چ  چ
(5)

  .اإلسالمفقط   
هل أمن  أن يتربأفال بد الشخص  ،هلهأوالرباءة من الرشك و :قال

ىت ذنباا عظيماا جيب عليك أن تتربأ أومن  ،ذنب أعظمفقد أتوا  ،الرشك
وحنو  ،ومنارصته وتويله ومواالته ،تتربأ منه من عدم السكىن معه ،منه

من  أهل الرشك كما تتربأاتلربي من  اإلسالمفمما يوجبها عليك  ،ذلك
جيب عليك  ،ا يرشب اخلمر ويصنع اخلمرن شخصا ألو  يعين:معبوداتهم 

                                                 

 .36سورة انلحل: ( 1)
 .27-26سورة الزخرف: ( 2)
 .256سورة ابلقرة: ( 3)
 .85سورة آل عمران: ( 4)
 .19سورة آل عمران: ( 5)
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فاذلي يفعل  ،ومن اذلي يصنع ذلك ويبيعه ،من ذلك املرشوب أن تتربأ
ىت ذنباا أتتربأ منه ألنه  ،مما يفعله وهو الرشك أتترب ،منه أالرشك تترب

عند  أعظمملا سئل أي اذلنب  وانليب  ،عظيماا ارتكبه
  «.أن جتعل هلل نداا وهو خلقك» :قال ؟اهلل

إسالم ثم إيمان  :ادلين ثالث مراتب يعين: وهو ثالث مراتب :قال
ادلين فمن اكن حمسناا فهو  يعين:وقوهل وهو ثالثة مراتب  ،إحسانثم 

 ،فليس لك مسلم نقول إنه مؤمن وحمسن ،وال عكس ،مؤمن مسلم
دائرة كبرية يدخل  ،شبهه أهل العلم بادلوائر ،ادلين يشبره بادلوائر يعين:

لكن لم  ،إلسالماهو من أهل  أو ،حديثاا  اإلسالمفيها من اكن داخالا يف 
يدخل يف  اإلسالمفمن دخل يف  ،املرتبة العليا إىل تنهض به أعماالا يعمل 

ڑ  ژ  ،اإلسالمأول ما دخلوا يف  ژڑ  ژ  :يقول اهلل  ،أول مرتبة منه

ک  گ  گ  گ   گ  ژ  :اهلل قال ،اإلسالمواآلن حدييث  ژ ک  ک

ژڳ  
(1)

ثم بعد ذلك  ،اإلسالملم ترتفعوا بعد للمرتبة اليت تليها هذه  
أقل ويه ثم بعد ذلك مرتبة  ،قلأهلها أىلع منها وأدرجة  ،اإليمانمرتبة 

يلها إومن يصل  ،عز البرش قليلونأ إاليلها إوال يصل  ،حسانمرتبة اإل
  .حسانإن شاء اهلل بيان مرتبة اإليت أوسي ،فهو من الصديقني

لو قال لك  ،ادلين يعين: اإلسالموهو ثالث مراتب  :ذللك قال

                                                 

 .14احلجرات: سورة ( 1)
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 ،ال :نقول ؟ىلعهل اجلميع يدخلون الفردوس األ ،دينكم هذا :شخص
وادلرجة  ،سالمإوىل أدرجة  :هله ثالث درجاتأ ،ديننا ثالث درجات

ا حىت والشخص ال يكون مؤمنا  ،إحسانوادلرجة اثلاثلة  ،يمانإاثلانية 
لكن قد ال  ،اإليمانركن أيت بأحىت ي ،اوال يكون مسلما  اإلسالميت بأي

يمان باهلل إ :كما تعرفون اإليمانركن أ ،كما سيايت ،ينهض هلا
لكن املرتبة  ،خر والقدر خريه ورشهومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآل

 ،اإليمانو اإلسالمداء أبعد  إالال تكون  ،اإليماناملثين عليه بها ويه 
باهلل  يؤمن ،اإليمانركن أىت بأ إذا إالا والشخص ال يكون مسلما 

لكن حىت يرتيق هلذه املرتبة املثين ىلع  ،ومالئكته وكتبه ورسله
ثم بعد ذلك يرتيق الشخص  ،ال هذا بالعمل الصالح اذلي يكفر ،هلهمأ

 ،ىلع املراتبأويه  ،حسانمرتبة اإل إىلثم بعد ذلك يرتيق  ،اإليمانملرتبة 
  .هلها هم األقلأو

لم يؤدها  إذاركن الشخص أولك مرتبة من هذه املرتبات هلا  :قال
  .ركن لك مرتبةأيذكر ما يه  ثم  ،خيرج من تلك املرتبة

  ؟ن ادلين هل ثالث مراتبأقيل ما هو ادليلل ىلع  فإذا
ما  ،حسانواإل اإليمانو اإلسالموهو ثالث مراتب  :املصنف قال

  ؟هو ادليلل ىلع هذه املراتب

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ژ  :ادليلل كما ذكر اهلل قوهل  :نقول
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 :املرتبة اثلانية ژڦ   ڦ  ژ  ،املسلمون ژڤ  ڤ  ڤ    ڤٹ   ٹ
ژڃ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ 

(1)
 اجلزاء  

ژچ  چ  ژ 
(2)

فلك من دخل بهذا ادلين ولم يرتكب ناقضاا من   
وهذه أرىج آية يف كتاب  :ذللك قال أهل العلم ،اجلنة إىلانلواقض مآهل 

  .مآل لك موحد للجنة ،فلك موحد يدخل اجلنة ،اهلل
هذا ديلل من  ،خر ىلع هذه املراتب اثلالثقيل ما هو ادليلل اآل وإذا

حديث جربيل الشهري اذلي ذكره  ؟ما هو ادليلل من السنة ،القرآن
ااملصنف   حسانثم اإل اإليمانثم  اإلسالمفسأهل عن  ،يف رساتله هذه أيضا

ركن أهل ثالثة  اإلسالمن تعريف أفتبني مما سبق  ،باتلدرج يف ذلك
والرباءة من الرشك  ،واالنقياد هل بالطاعة ،استسالم هلل باتلوحيد ،سسأو

  .وأهله
 ،تعريف غري صحيح :نقول ؟واخللوص من الرشك :ولو قال الشخص

نت عن أنك تبتعد أال يكيف  يعين:فال يكيف اخللوص من الرشك 
أما كون الشخص  ،تتربأ وتعتقد بطالن تلك اآلهلةن أبل ال بد  ،الرشك

فال يكون  ،خيلص من الرشك وال يقع يف الرشك ويقر غريه ىلع ذلك
  .الشخص بذلك مسلماا 

                                                 

 .33سورة احلجرات: ( 1)
 .34سورة احلجرات: ( 2)
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إسالم  :أن هذا ادلين هل ثالث مراتب ثم بني املصنف 
اختل ركن من أركنها خيرج  إذا ،ولك مرتبة هلا أركن ،إحسانوإيمان و

 واهلل أعلم . ،الشخص من تلك املرتبة
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 :   العاشرالدرس 

 من قوهل :
ثم  اإلسالم :بأن مراتب ادلين ثالثة ،تعاىل ملا ذكر املصنف 

ولك مرتبة من هذه  :قال ،حسانثم أىلع منهما اإل ،اإليمانأىلع منها 
فمن لم يأت بها ال يكون قد  ،بها إالال يقوم  ،املراتب اثلالث هلا أراكن

 ،ال جيب عليه فعل ذلك أو ،إن اكن معذورار اكحلج إال ،حقق تلك املرتبة
  .فيه واجبة ىلع لك أحد ،اكلزاكة سوى زاكة الفطر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شبهت خبيمة هل مخسة أطناب ال  ،مخسة اإلسالمفقوهل فأركن  :قال

وعمود تلك  ،بها إالال يتماسك  اإلسالم :هذه األطناب ،بها إاليقوم 
فلو اختل يشء من تلك األطناب اخلمسة سقطت تلك  ،اخليمة الصالة

  .اخليمة
ا رسول وأن حممدا  ،اهلل إال هلإ الأشهادة  ،مخسة اإلسالموأركن  :قال

 ،اهلل إال هلإ الأوإن اكنتا شقني اثنني شهادة  ،هنا ركن واحد ذكرها ،اهلل
ألنها ال  ؛وجعلت تلك الشهادتني شهادة واحدة ،وأن حممدا رسول اهلل

فشهادة أن حممداا رسول  ،فكأنها يشء واحد ،باألخرى إاليتم إحداهما 
  .اهلل إال هلإ الأاهلل مكملة لشهادة 
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وقام يعبد اهلل ىلع غري ما أىت  ،اهلل إاللو قال شخص ال معبود حبق 
فكن مثال يصيل لغري  ،لم يكن حمققاا تللك الشهادة، ملسو هيلع هللا ىلص به انليب 

أشهد أن حممداا رسول اهلل  :وكذلك لو قال ،ما اكن حيقق الشهادة ،القبلة
فجعلت  ،لم يكن حمققاا تللك الشهادة ،هناك معبودات غري اهلل لكن

اإلخالص  :ألن من رشوط قبول العمل الصالح ركنني ؛شقني اثنني
واملتابعة هو شهادة أن  ،اهلل إال هلإ الأاإلخالص هو شهادة  ،واملتابعة

  .حممداا رسول اهلل
 ،خترب بما شاهدته ببرصك يعين:اهلل الشهادة  إال هلإ الأومعىن شهادة 

 ،وشهدت مجيع ما يف الكون ،فتشهد كأنك رأيت ربك ببرصك بأنه واحد
علمت  ؟اهلل إال هلإ الأملاذا قيل شهادة  :قيل فإذا ،معبوداته باطلة وإذا

أي الشهادة هنا لقوتها  ،جعلت املشاهدة ،ودل عليه العقل ،ذلك بالسمع
سمعت أن فالناا  :لو قيل لك فمثالا  ،كأنك مشاهد هلا بالسمع ،بالسمع

ألنه أتاك مخسني شخص يقولون  ؟ملاذا ،أشهد بأن فالناا مات :تقول ،مات
أشهد كأنك  :فأنت ملا سمعت قلت ،رأينا فالن مات ،رأينا فالن مات

  .ألنه متحقق عندك ذلك ؛مشاهد ملوته
نه أب ،اهلل كأنك مشاهد لربك سبحانه وتعاىل إال هلإ الأفهنا شهادة 

مجيع معبوداته  فإذا ،ثم طلعت يف الكون ،املستحق وحده للعبادة هو
يلقينك  ؛ذللك الشهادة مزنلة ما سمعته مزنلة ما شاهدته ،باطلة

  .بالشهادة
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كأنك  ،ا رسول اهللوشهادة أن حممدر  ،اهلل إال هلإ الأشهادة  :قال
وأنت شاهدت  ،شاهدت الويح يزنل ىلع حممد وهو خيربه بأنه رسول اهلل

معىن  يعين:ا رسول اهلل ن حممدا أهذا معىن شهادة  ،ملسو هيلع هللا ىلصنبيك حممد 
يأيت تصديقه فيما  ،ا رسول اهللن حممدا ألكن ما معىن شهادة  ،الشهادة

 إالال يعبد اهلل إو ،عنه وزجرنىه واجتناب ما  ،أمروطاعته فيما  ،خربأ
  .يأيت ان شاء اهلل ،بما رشع
ثم  ،هذه ركن ،ا رسول اهللن حممدر أو ،اهلل إال هلإ الأشهادة  :قال

وهذه طبيعته يف مؤلفاته  ،ا يذكر للك مسألة ديللمنهج املصنف دائما 
 ،نه يعبد اهلل ىلع حقأيلكون ىلع يقني  ؛حىت يتبع املسلم ما ذكره بادليلل

ويعطيك للك  ،يعطيك لك ديلل ،مخسة اإلسالمركن أن أهنا ما ذكر لك 
دلة أويعطيك  ،ركنهاأيعطيك  ،ستة اإليمانكن رأن أذكر  ،ركن ديلل

  .عليها
نت تعتقد بيقني ألن أحىت  عطاك ديلالا أو ،ركن حسان: اإلقال

 إىلقويل وانظر  إىلمامك وال تنظر أادليلل  :يقول كأنه ،مامكأانلص 
 اإلسالمركن أف :قال ،اهلل إال هلإ الأفديلل شهادة  :ذللك قال ،انلص
قام إو ،وحدة ههذ ،ا رسول اهللن حممدا أو ،اهلل إال هلإ الأشهادة  ،مخسة

ا ا واحدا ومن ترك فرضا  ،فمن جحدها كفر ،اإلسالمركن أالصالة ركن ب
العهد اذلي بيننا » :لعموم حديث ؛نه يكفرأالصحيح  ،ا وكسالا متهاونا 

وبني الكفر والرشك ترك » :وقال «وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر
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  «.الصالة
وجاءت يف كتاب اهلل يف  ،ويه قرينة الصالة ،الزكة :والركن اثلالث

ن اكن ابلذل فيها قليل إألهميتها و ؛ثالثة وثمانني موضعاا مقرتنة بالصالة
فيه  ،اإلسالمركن ألكنها ركن من  ،ربع عرش مثال مما يف ربع العرش

نفس وفيه تنمية ونقاء للمال ولل ،وفيه تكاتف املجتمع ،صالح املجتمع
  .ياهاإعطاك أاليت  وفيها شكر نلعم اهلل  ،بالعطاء وابلذل

ا اإلسالمركن أومن  املستطيع امللكف القادر  ،الصيام برشوطه أيضا
ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ژ  ،ثم احلج كذلك املستطيع ،املسلم

ژ ڭ
(1)

 :قال ،عطاك ديلل لك ركنأ ،اإلسالمركن أثم ملا بني لك مجلة  
ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ژ  :قوهل تعاىل ،اهلل إال هلإ الأفديلل شهادة 

ژڦ   ڄ   ڄ    ڄ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
(2)

 هلإنه ال أشهد اهلل  :فقوهل،  
 ،واملالئكة شهدوا ،ألن اهلل شهد ؛كيف ديلل الشهادة هذا ،اهلل إال

نه واحد بشهادة أفدل ىلع  ،نه واحدأهل العلم الراسخني أواستشهد اهلل 
  .اهلل نلفسه املعظمة املقدسة سبحانه

ٱ  ٻ  ٻ  ژ  :واهلل يقول ،حدأنه أفشهد  ژٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ژ 

                                                 

 .97سورة آل عمران: ( 1)
 .18سورة آل عمران: ( 2)
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ژ پ  پ  پٻ  ٻ
(1)

شهادة  أعظموال  ،فاهلل شهد ،من شهادة اهلل أعظمفال   
  .وهو اتلوحيد ،وجبه ىلع اخللقأ أمر أعظممنه يف 

بالعدل  ژ   ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ 
 هلإ الأومعناها اش شهادة  ،كيد العزيز احلكيمأهو ت إال هلإال  ،سبحانه

فقوهل حبق هذا قيد  ،ألن املعبودات كثرية ؛اهلل إالاهلل ال معبود حبق  إال
 ،غري صحيح :نقول .هلإ إالال معبود  :فلو قال شخص ،جيب االتلهام به

ہ  ہ  ژ  :ذللك قال سبحانه ،والواقع يكذبك ألن املعبودات كثرية

ژھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  
ومعناها ال  :ذللك قال (2)

فهو املعبود  :اهلل إالال معبود حق  :ن تقولأويصح  ،اهلل إالمعبود حبق 
ثم بدأ يفصل  ،اهلل إالال معبود حبق  ،ا سبحانه وما عداه معبود باطلحقا 

 إذا يعين:ا مجيع ما يعبد من دون اهلل نافيا  هلإال  ،اهلل إال هلإلك ما معىن ال 
تقول ما فيه  ،اهلل إالأي ال معبود يف الكون معه حبق يعبد  ،هلإال  :قلت

  .اهلل سبحانه إالما فيه  ،وال معبود يعبد يف الكون حبق
 .ا العبادة هلمثبتا  ،اهلل إال ا مجيع ما يعبد من دون اهللنافيا  هلإال  :قال

نه ليس هل أفكما  ،ا بهاا يف قلبك ومستيقنا خذ هذا راسخا  :ثم قال لك
 يعين:نه ليس هل رشيك يف امللك أكما  ،رشيك ليس هل رشيك يف العبادة

                                                 

 .19سورة األنعام: ( 1)
 .62سورة احلج: ( 2)
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ال جربيل   ،نه ال يدبر هذا الكون سوى اهللأا بنك مقر ومقتنع يقينا أكما 
  .فملكه هلل ،دىنأم اكن أوال غريه قل 

ژڭ  ڭ  ژ  :قال سبحانه
(1)

ژہ   ہ  ژ  :وقال سبحانه 
(2)

وقال  
ژٺ     ٺ       ٺ           ٿ  ٿ      ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀژ  :سبحانه

(3)
نه أا بنك يقينا أفكما  

االعبادة استيقن  إذا ،حد مع اهلل رشيك هلأما يدبر هذا الكون  بها  أيضا
نك أفكما  ،ال يستحق العبادة سوى اهلل ،اهلل إالانه ال يستحق سواها 

قرار بتوحيد جيب عليك اإل اإذا  ،أقررت بتوحيد الربوبية وهو امللك
 ،يقولك بأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد األلوهية كأنه يعين:االلوهية 

نه أا با جازما فأيقن يقينا  ،ن توحد اهللأفلما توحيد الربوبية استلزم منك 
فكذلك ليس هل رشيك حبق  ،يف امللك واتلدبري نه ليس هل رشيكأكما 

  .ترصف هل العبادة سبحانه وتعاىل

ڇ  ڍ  ژ  :وتفسريها اذلي يوضحها قوهل تعاىل :ثم بعد ذلك قال

اهلل  إال هلإوال  ،ژژ  ڑ  ژ  :وقوهل ،ژڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      
 إذا ،ن تستلزم منه سبعة رشوطأن يعلم بأقبل أن تفرس جيب الشخص ب

ن أجيب  ،ا هلا بإذن اهلل تدخله اجلنةاهلل حىت يكون حمققا  إال هلإقال ال 
  .برشوطها السبعة يأيت

                                                 

 .23سورة احلرش: ( 1)
 .255سورة ابلقرة: ( 2)
 .1سورة اتلغابن: ( 3)
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يف بيت علم يقني وصدقك مع  :مجعت يف قوهل الرشط األول
  .خالص وحمبة وانقياد والقبول هلاإ

ما معىن العلم  ،العلم بها يعين:ما معىن العلم  ،العلم األول:الرشط 
ن أنه جيب أقيل ما هو ادليلل ىلع  فإذا ،اهلل إالال معبود حبق  :أي ،بها

ژيب  جت     حت     خت   مت   ىت  ژ  :قوهل تعاىل :نقول ؟نعلم تلك اللكمة
(1)

 فاهلل  
اهلل  إال هلإجيب العلم بمعىن ال  ،اهلل إال هلإنه ال أنه يعلم بأبملسو هيلع هللا ىلص انليب  أمر

ن مجيع ما يعبد من أبقلبك با فتجزم يقينا  ،املنايف للشك يعين:علم يقني 
  .وال يستحق العبادة سوى اهلل ،دون اهلل باطل

ويف  «ا بها قلبهمستيقنا : »ملسو هيلع هللا ىلص نقول قول انليب  ؟قيل ما هو ادليلل إذا
فمن اكن عنده  ،هذا تفسري ايلقني املنايف للشك «غري شاك بها» :لفظ

  .كفر فقد - والعياذ باهلل -نه جيوز رصف املعبودات لغري اهلل أشك ب
 يعين: ،وضد ذلك انلفاق ،الصدق فيها املنافية يعين: وصدقك :قال

لكن قلبه اكذب  ،اهلل إالاهلل ال معبود حبق  إال هلإلو شخص يقول ال 
  .-والعياذ باهلل -فهذا هو فعل املنافقني  ،فيها

اهلل  أمرنقول ملا  ؟ماهو ادليلل ىلع وجوب الصدق فيها :قيل فإذا
ژڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ژ  :بهذا ادلين قال

(2)
  :وقوهل 

                                                 

 .19سورة حممد: ( 1)
 .3سورة العنكبوت: ( 2)
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ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ژ 
(1)

عن املنافقني ملا  وقوهل  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ  :اكنوا اكذبني يف تلك اللكمة قال

ژ ې  ى  ىژ بالصدق فيها  ژې   ې  ې  
(2)

علم يقني  
نت أف ،كأفعال املرائني ،وصدقك الصدق املنايف للكذب فيها ،خالصإو

علم يقني صدقك ثم املحبة أي  ،اللكمة غري صادق فيها تكذب بتلك
 ،وحتب دينه ،وحتب معبودك سبحانه ،حتب تلك اللكمة وما دلت عليه

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ  :قال سبحانه ،اإلسالمهل أوحتب 

ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڌ  ڎ       ڎ
(3)

 ،وانقياد ثم القبول هلا  
فلو قلت لشخص مثالا الطواف ىلع القبور  ،االنقياد املنايف لالستكبار

 ،أنت متشدد وحنو ذلك أو ،نت ىلع غري ملتناأيا أيخ ابتعد  :يقول ،رشك
أن الشخص خيضع هلا  ،استكرب فال بد من رشوطها ،هذا ما قبل اللكمة

گ  گ         ژ  :قال سبحانه ،ذللك ذم اهلل من استكرب ،وينقاد ملا دلت عليه

ژڱ  ڱ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ 
(4)

ما ينقادون هلا ، والقبول هلا تقبلها  
ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿژ  :قال سبحانه ،املنافية للرد

(5)
 

                                                 

 .11العنكبوت:  سورة( 1)
 .46سورة النساء: ( 2)
 .165سورة ابلقرة: ( 3)
 .35سورة الصافات: ( 4)
 .22سورة السجدة: ( 5)
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لكن رده ما  ،واهلل صح دينكم صحيح ،نعم :فلو شخص قال ،ردها
لكن  ،وجزاك اهلل خري ،وهذا املعىن صحيح ،نا ما استكربتأ ،ريد ذلكأ

فلو اختل يشء من  ،معناه ردها :حني ذاك نقول ،لم ينقاد هلا ولم يقبلها
فلو  ،وبعضهم أضاف الوالء والرباء الكفر بالطاغوت ،الرشوط السابقة

 ،يدخل فيما سبق ،ا من ذلك الرشط اثلامن اذلي أضيف معناهأخل شيئا 
  .نه يكون قد أخل بتلك اللكمةإف

يريد يبني لك ركين  يعين: يوضحهاوتفسيه اذلي  :ثم قال املصنف
وىلع هذا اكنت اخلصومة بني املرشكني وبني  ،ثباتانليف واإل ،اتلوحيد
، وفيها انليف وتفسريها اذلي يوضحها اليل فيها الوالء والرباء ،األنبياء

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ژ  :إبراهيمقوهل تعاىل يف قصة  ،ثباتواإل

ژڈ   ڈ  
(1)

خلقين وهو  ژژ  ڑ  ڑ  ژ  ،هذا نيف ،أحداا فال أعبد  
ڳ  ژ ذريته  ژگ  گ  ژ  ،أي لكمة اتلوحيد ژک  گ  گ  ژ اهلل 

  .يلها ويعودون يكونون مسلمنيإ ژڳ  

ژڤ  ڤ  ژ وقوهل  :قال
(2)

اهلل يعين:  إال هلإهذا معىن تفسري ال  ، 
 ژڄ  ڄ  ژ  ،عدل ژڦ  ڦ  ڄ   ژ  ،لكمة اتلوحيد ژڤ  ڦ    ڦ  ژ 

 ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ  ،اتلوحيد عدل لك يقبلها من نبذ عن االستكبارلكمة 

                                                 

 .26سورة الزخرف: ( 1)
 .64سورة آل عمران: ( 2)
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تأكيد  ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ  ،هذا نيف ،حدأسبحانه ما نعبد 
ڌ  ژ  ،تأكيد للنيف  ژ چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍژ  ،للسابق نيف

ڇ  ڇ  ژ  ،ندادما قبلوا بتلك اللكمة اليت وضحناها لكم بنبذ األ ژڌ  

ڎ  ڎ  ژ  :علنوا هلم ورصحوا هلم بقوهلأف ،العبادة هللفراد إو  ژ ڍ

ژڈ      ڈ  
(1)

  .نتم كفار وحنن مسلمونأف 
بل ال  ،ول ركنأبل  ،اإلسالمركن أركن من  أعظمن أفتبني مما سبق 

فيجب  ،اهلل إال هلإ إالوهو حتقيق شهادة  ،به إالا يكون الشخص مسلما 
ويظهر عالمات اتلوحيد ىلع  ،ن حيققها بقلبه وبلسانهأىلع املسلم 

ن شاء اهلل معىن إويأيت  ،وابلعد عما حرم،  جوارحه من طاعة اهلل 
 واهلل أعلم . ،ا رسول اهلل مع ديللهان حممدا أشهادة 
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 :احلادي عشرالدرس 

 من قوهل: 
اهلل عرج بعد  إال هلإ إالما تقتضيه شهادة  ملا ذكر املصنف 

 ،األنبياءنه خاتم أو :فقال ،ا رسول اهللن حممدر أذلك فيما تقتضيه شهادة 
 .ا عبده املصطىفن حممدر أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،توحيد اهللنقول يف ما ا عبده املصطىف معطوف ىلع ن حممدا أو 

فهو  ،وال يشء مثله ،ن اهلل واحد ال رشيك هلأمعتقدين بتوفيق اهلل 
  .ا عبده املصطىفن حممدا أو :وهنا ونقول ،العقيدة

 حممد هو علم للنيب  ،ا عبده املصطىفن حممدر أو :قوهل
 ،محد واحلارش والعاقبأمثل  ،سماءأهل عدة  ،سمائهأشهر أوهذا االسم هو 

ذللك  ،شهرها حممدأو ،ونيب الرمحة وهكذا ،مثل نيب املرمحة :وصافأوهل 
هذه من  ،وصافأ أعظمهذه من  ،ا عبده املصطىف عبدهن حممدا أو :قال

 ذللك اهلل  ،ويه العبودية، ملسو هيلع هللا ىلص لقاب اليت يتصف بها انليب األ أعظم
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ  :قال ،القرآنمثل نزول  ،املواطن أعظمذكرها يف 

ژۆ  
ې   ى    ېۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېژ  :وقال ،(1)

                                                 

 .1سورة الفرقان: ( 1)
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ژى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  
ووصفه  ،القرآنفوصفه بالعبودية أي نزول ، (1)

ابالعبودية  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :رساء واملعراج فقالعند اإل أيضا

ژپ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  
(2)

  . 
املختار فهو صفوة من صفوة  يعين: ا عبده املصطىفن حممدر أو :فقوهل

رشف ابلقاع أف ،وصفوة من املكن اذلي اختاره اهلل فيه ،يف سنسبه ؟كيف
 ،ذللك هو من هاشم ،سنساب، وسنسبه صفوة األفهو صفوة ابلقاع ،مكة

العرب من ذرية  ،كنانة من العرب ،قريش من كنانة ،هاشم من قريش
فهو من  ،ساللة عظيمة إىلفانظر  ،إبراهيمسماعيل من إ ،سماعيلإ

اوصفوة  ،فهو صفوة من صفوة  إبراهيمساللة  خالقه كما أيف  أيضا
ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ژ  :قال سبحانه

(3)
  . 

نبيه هنا وصف بانلبوة  .ونبيه املجتىب ،ا عبده املصطىفن حممدر أو
ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ  :نبأه واهلل 

(4)
قم  ،افجعله نبيا  

اونبيه املجتىب  ،فأنذر جعله رسوالا   ،اجتباه من بقية من سائر اخللق أيضا
امهلل صل  ،ورسوهل املرتىض ،ونبيه املجتىب ،صفوة من صفوة ،فهو جمتىب

وقبلها  ،وقبلها صفوة البرش ،فهو صفوة الرسل ،ىلع حممد رسوهل املرتىض
                                                 

 .2-1سورة الكهف: ( 1)
 .1سورة اإلرساء: ( 2)
 .4سورة القلم: ( 3)
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وصفوة  ،األنبياءوصفوة  ،هو صفوة انلاس يعين: ،وبعدها صفوة انلبوة
صفوة  ،فهو خيار من خيار من خيار من خيار ،ويل العزمأوصفوة  ،الرسل

 :ذللك قال،   ،من صفوة من صفوة من صفوة من صفوة
ن أفارتيض  ،نفس معىن اجتىب واصطىف يعين:مرتىض  ،ورسوهل املرتىض

  .يكون رسوالا 
نه خاتم أو :قال ،من حيث اخلتم وعدمه األنبياءثم ذكر مكنته عند 

ىت انليب أفلما  ،نبوة اكلواعء نيب نيب نيب يعين:معىن خاتم  ،األنبياء
  هذا  ،خالص ما عد فيه نيب ،غلق وختم عليهأهذا الواعء

كما قال  ،األنبياءنه خاتم أو ،وانتىه واعء انلبوة ،معىن خاتم طبع عليه
 الأ» :وقال «،األنبياءنا خاتم أو» :وقال «،األنبياءين خاتم إو» :عن نفسه

فهو خاتم  «.نا العاقب اذلي ال نيب بعديأو» :وقال «نه ال رسول بعديإ
  .فهو خاتم املرسلني ،فلك من ادىع انلبوة بعده فهو كذب ،األنبياء

تقياء أي اذلي إمام األ .تقياءإمام األو ،األنبياءنه خاتم أو :قال
ژوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ژ  :كما قال سبحانه ،يقتدى به

(1)
 

ا فقدوته هو انليب ومن اكن متقيا  ،ن يقتدي بهأراد اتلقوى فعليه أفمن 
يله فلم إممن لم يوىح تقياء إمام األ يعين:تقياء إمام األفهو ، ملسو هيلع هللا ىلص حممد 

ثم عندنا  ،تقياء هو قائدهم، األنبياء هو خاتمهمأعندنا  ،ايكن نبيا 

                                                 

 .21سورة األحزاب: ( 1)
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  .املرسلنيوسيد  :مرسلني قال
 ،هو املقدم ىلع املرسلني يعين:من مقام السيادة  يعين:سيد املرسلني 

 :ما من باب اتلواضع مثلأ ،فضل منهأنه غريه أحاديث يف أوما ورد من 
نا خري من يوسنس بن أمن قال » :وقال «ال تفضلوين ىلع يوسنس بن مىت»

 ال» :خر يف صحيح ابلخاري قالويف احلديث اآل« مىت فقد كذب
نصاري أيهودي و ،ملا لطم ايلهودي ذلك الرجل «تفضلوين ىلع موىس

فلطم الصحايب ذلك  ،فضلأوهذا قال حممد  ،فضلأموىس  :فقال ،تشاجرا
ال تفضلوين » :قال هلمملسو هيلع هللا ىلص ىت للنيب أفلما  ،ألنه فضل موىس عليه ؛الرجل

من باب اتلزنل من  أو ،ألن اتلفضيل هذا من باب العصبية «ىلع موىس
 «نا سيد ودل آدم وال فخرأ» :وهو القائل ،واضح لكم ،خرسول اآلذلك الر

 ،يا خري الربية :ينادي الرسول قالملسو هيلع هللا ىلص ويف صحيح مسلم ملا سمع انليب 
خري الربية  :فقوهل  إبراهيمولم وقال ذاك ملسو هيلع هللا ىلص ، يله انليب إفاتلفت 
ن أنه ال ينبيغ لعبد إ» :وقوهل «،ال تفضلوين ىلع موىس» :وقول ،إبراهيم

نا أ» :وهو القائل ،هذه من باب اتلواضع «نا خري من يوسنس بن مىتأيقول 
  «.دم وال فخرآسيد ودل 

ملسو هيلع هللا ىلص انليب  إىلحىت يأتوا  ؛ويف حديث الشفاعة لكهم يتواىن عنها
سيد املرسلني ومزنلة  ،ذللك هو سيد املرسلني ؛اذلي هو خري الرسل

 كونك تعظم الرسول  يعين:قل من مزنلة الرسالة أالسيادة 
ألن  ؛ن تقول سيدنا حممدأمن  أعظمنبينا حممد  أو ،رسونلا حممد :وتقول
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 ن يطلق عليه أفالكفر يصح  ،السيادة يشرتك فيها انليب وغري انليب
ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ژ  :هل انلارأكما قال سبحانه عن  ،سيد الكفار

ژڎ   
(1)

 ،فأطلق لكمة سيد حىت ىلع الفاجر ،ففرعون سيد الكفرين 
النكم لو فعلتم ذلك فقد  ؛ال تقولوا للمنافق يا سيد» :يقولملسو هيلع هللا ىلص وانليب 

 ،امهلل صل وسلم ىلع نبينا حممد :ن لو شخص قالأاملهم  «غضيتم ربكمأ
  .صل وسلم ىلع سيدنا حممد امهلل :فضل من يقولأ

نا نيب أحد يقول أما  ،ختم اآلنملسو هيلع هللا ىلص كيف نقول انليب  :قيل فإذا
منصب  ،نا سيد وهذا سيد وهذا سيدأ :لكن قد يقول شخص ،بعده

لكن  ،مة سوى نيب واحدمزنلة انلبوة ليس يف هذه األ ال ،أعظمالسيادة 
 ،سيد يف املال سيد يف القوم وهكذا ،كرث من سيدأقد يكون هناك 

 ،طالق العبوديةإمنها  أعظملكن  ،ملسو هيلع هللا ىلصطالقها ىلع انليب إفيصح 
  .بها وصفه اهلل والرسالة اليت 

مثل ما قال  يعين: ،خليل الرمحن يعين: .وحبيب رب العاملني :قال
 «با بكر خليالا أالختذت  ميت خليالا أا من لو كنت متخذا : »ملسو هيلع هللا ىلص انليب 

فهو خليل سيد رب  ،جلهأاصطفاه ورفعه و اهلل  ،فهو خليل الرمحن
اهو خليل   إبراهيمو ،فهو حمبوب عند اهلل سبحانه ،العاملني  ،أيضا

ابو خليل أفهو خليل و وموىس  ،الكمه اهلل كفاحا ملسو هيلع هللا ىلص ونبينا حممد  ،أيضا

                                                 

 .67سورة األحزاب: ( 1)
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 إبراهيمطلق اللقب اشتهر أف ،اوادم لكمه اهلل كفاحا  ،الكمه اهلل كفاحا 
والرسل  ،كرث من واحدأن اللكيم أمع  ،واشتهر موىس باللكيم ،باخلليل

ا  .وحبيب الرمحن :قال ، حبهم اهلل أهم ممن  أيضا
من  ،اإلسالمما حكمه يف  ،ثم بعد ذلك يبني لك من ادىع انلبوة

يغ ضد  ،ولك دعوى نبوة بعده فيغ وضالل :قال ،ادىع انلبوة يكفر
ن أوذكر اهل العلم اكبن القيم وغريه ب ،ضد اهلداية يعين:ضالل  ،الرشاد

ا من ال يطول عمر املتنبئ استنباطا  ،من ادىع انلبوة اعجله اهلل بالعذاب
ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ :  قوهل 

(1)
لو اكن  يعين: 

لو اكن الرسول يكذب  ،اهلل خياطب املرشكني يعين:يكذب ملسو هيلع هللا ىلص انليب 
، فاستنبط لقطعت منه الوتني ،نا ارسلته لقتلته يف حلظةأوقال يل  ،يلع

 .يبرته ويقطعه ،رسلين اهللأاهلل  :ية لك من كذب ىلع اهلل وقالمن هذه اآل
ما إهوي من هوى  ،ولك دعوى انلبوة بعده يغ وهوى :ذللك قال
ا حدا أفال جتد  ،ا يف املالما طمعا إو ،ما طمع يف املنصبإو ،طمع يف الرئاسة

ثم بني بعد ذلك  ،وفعله هذا يغ وضالل ،من باب اهلوى إاليديع انلبوة 
مجيع اثلقلني  إىل دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من دعوة انليب  إىل

ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چژ  :كما قال سبحانه ،سنس وجنإ
(2)

  :وقال  

                                                 

 .45-44سورة احلاقة: ( 1)
 .24سورة فاطر: ( 2)
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ژہ  ہ    ھ  ھ  ژ 
(1)

سنس ثقلني اإلنما بعثت للإو» :وقال 
لكهم ملكفون  ،سنس وجنإملن وجد بعد نبوته من ملسو هيلع هللا ىلص ودعوة انليب  «واجلن

 . ملسو هيلع هللا ىلص باتباع انليب 
مجيع اجلن شياطينهم  إىل ،اعمة اجلن إىلوهو املبعوث  :ذللك قال

 إىلوهو املبعوث  ،ملسو هيلع هللا ىلصلكهم مأمورون باتباع انليب  ،بليس وغريهإصاحليهم 
اومبعوث  ،نثاهمأواعمة اجلن ذكرهم و ،اعمة اجلن  ،اكفة الورى إىل أيضا

ن يسلم أفايلهودي عليه  ،رسلناك للناس اكفةأنا إ ،انلاس يعين:الورى 
 .ديانسنسخت مجيع األملسو هيلع هللا ىلص فببعثة انليب  ،وانلرصاين كذلك

باحلق  .اكفة الورى باحلق واهلدى وبانلور والضياء واهلدى :قال
ٺ  ٿ   ٿ  ژ  :كما قال سبحانه ،ي باهلدايةدواهل ،بالصدق يعين:

ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
(2)

 . 
ودين احلق العمل الصالح  ،باهلدى العلم انلافع :بن عباس قالا

پ  پ            پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پژ  :كما قال سبحانه ،وبانلور والضياء

ژڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
(3)

پ  ژ  :وقال ،فاهلل بعثه بانلور 

                                                 

 .28سورة سبأ: ( 1)
 .33سورة اتلوبة: ( 2)
 .52سورة الشورى: ( 3)
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ژڀ      ڀ  
(1)

چ  ڇ  ژ  :ونور القرآنوقال ضياء يف وصف   

ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
(2)

وبعثه بنور  ،القرآنفاهلل بعثه بنور  
  .وبعثه بانلبوة  ،اإلسالم

ا رسول اهلل ما ذكره ن حممدا أن مما يقتضيه شهادة أفتبني مما سبق 
 واهلل أعلم .،  املصنف 

 
 

                                                 

 .2سورة انلمل: ( 1)
 .15سورة املائدة: ( 2)
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 الدرس الثاني عشر : 

وهو : أن تعبد  –ركن واحد  – حسان: املرتبة اثلاثلة :اإل قال 
 اهلل كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  ژ وادليلل قوهل تعاىل : 
(1)،  

گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ 

ژڻ   ڻ   ۀ  
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ ، (2)

ژ ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئ
(3)

  . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ادلين هل ثالث مراتب ،كما تعلمون
 ،وأهله هم أكرث أهل املراتب ،أوسع املراتب اإلسالم :األوىلاملرتبة 

وأقل منهم ومرتبتهم أىلع  ،اإلسالموهم خواص أهل  اإليمانثم دائرة 
 اإليمانوهم خواص أهل  حسانمرتبة اإل :املرتبة اثلاثلة ،اإلسالممرتبة 

 .واهلل أعلم أن عددهم أقل عدداا ممن دونهم ،ومرتبتهم أىلع املراتب
 

                                                 

 .128سورة انلحل: ( 1)
 .220-217سورة الشعراء: ( 2)
 .61سورة يوسنس: ( 3)
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  :يشمل أمرين اثنني :حسانومعىن اإل
كمال املتابعة يف  :مر اثلاين، واألخالص يف القلب: اإلاألولاألمر 

القلب مر اثلاين واأل ،ملسو هيلع هللا ىلصفيكون الشخص بظاهره متابع للنيب  ،الظاهر
نهاية  يعين: حسانذللك ثم اإل ،خالصة هلل وحده سبحانه ،نيته هلل

وهو ىلع درجتني اثنتني  ،اهلل  أمرتقان العمل كما إ يعين:خالص اإل
  .خرىىلع من األأحداهما إ ،ىلع من ادلرجة اثلانيةأدرجة  حسان: اإلأي

لك  ،هذه ادلرجة العايلة ،ن تعبد اهلل كأنك تراهأ :األوىلادلرجة 
 ،تستحرض هذه انلية العظيمة ،ن اهلل سبحانه يراكأفعل تفعله تستشعر 

ن لم إ :تأيت املرتبة اثلانية ،ن ختلفت هذه املرتبةإف ،لك عمل اهلل يراك
  .ن اهلل سبحانه يراكأتستشعر ب ،يراك هنإتكن تراه ف
  .لك عمل تراقب ربك ،نك تراهأن تعبد اهلل كأ :األوىلاملرتبة 
ن أا هلل تستشعر بحوالك مراقبا ألم تكن يف لك  إذا :اثلانيةاملرتبة 

أن  ،دلة لكها ىلع ادلرجة اثلانيةأساق ثالثة  واملصنف  ،اهلل يراك
 ،القرآنهذه ما ساق عليها ديلالا يف هذا املوضع من  ،نك تراهتعبد اهلل كأ

 ساق األوىلوادلرجة  ،دلةأساق عليه ثالث  ،ن لم تكن تراه فانه يراكإف
ن لم إف :كما يف حديث عمر ،نما من السنةإو القرآنديللها ليس من 

  .هذا ادليلل عليها ،نه يراكإتكن تراه ف
اكنت  فإذا ،دلة ىلع املرتبة اثلانيةأساق ثالثة  فاملصنف 
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ومع ذلك ساق  ، أوىلاألوىلنه يقول لك املرتبة إف ،املرتبة اثلانية كذلك
نه ال يذكر مسألة خاصة أ وهذا دأب املصنف  ،ديللها من السنة

ثالثة  فمثالا  ،ويذكر ديللها إالوكذا جل مصنفاته  ،األصوليف ثالثة 
 . ىلع ما قرره من مسائل  ساق املصنف فيها ستون ديلالا  ،األصول

من  حسانادليلل ىلع مرتبة اإل يعين: وادليلل قوهل تعاىل :فقال
ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  ژ  :القرآن

ی  جئ  ژ  :الشاهد (1)

يراهم  ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ ژ  ،معهم معية اعمة وخاصة   ژحئ  مئ  ىئ 
مع اذلين اتقوا واذلين هم  ا اهلل يضا أو ،املعية العامة ،هذا هو الشاهد

فاهلل يرى  ،وهذا الشاهد ،فاهلل سبحانه يرى املحسنني ،حمسنون
اويه  ،املحسنني معية اعمة فهو سبحانه يكأل  ،معية خاصة أيضا

يرفع درجة املحسنني  ،وحيفظ وينرص ويؤيد ويرفع وغري ذلك من املعية
  .وهذا هو الشاهد ،ويؤيدهم وحيفظهم

ثبات إجل أومعهم ساقها من  ،اهلل معهم ژيئ  جب  حب   ژ
مران أاملراد به  ، واإلحساناهلل معهم يرى سبحانه وتعاىل ،املعية العامة

 حسانالعبد للخلق باإل إحسانو ،العبد نلفسه بالعبادة إحسان :اثنان
 حسانوكذا اإل ،يلهمإ حساناعنتهم وحنو ذلك باإلإخبدمتهم و يعين:ايلهم 
ا  إحسان،حسنوا اذلحبة أف «حسنوا اذلحبةذحبتم فأ إذا: »بابلهائم  أيضا

                                                 

 .128سورة انلحل: ( 1)
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ا حسانفاإل  ،تقان العبادة بينك وبني ربكإب ،نلفسك مع ربك أيضا
ا إحسانو وكذلك  ،اعنتهمإللعباد بقضاء حواجئهم والوقوف معهم و أيضا

حسن أو ،حسن عبادته مع ربه سبحانهأفمن  ،ابلهائم إىل حساناإل
امعاملته مع خلقه ومع احليوانات  فبإذن اهلل يكون الشخص قد  ،أيضا

  حسان.بلغ مرتبة اإل

ژگ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ   ژ : وقوهل تعاىل :قال
هذا  (1)

نه إن لم تكن تراه فإف ،ن تعبد اهلل كأنك تراهأ :ادليلل ىلع املرتبة اثلانية
ن اهلل يراه أفمن استشعر ب ژگ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ   ژ  ،يراك

اذلي يراك حني تقوم من الليل وغري  ،حسانفبإذن اهلل قد بلغ مرتبة اإل
اويرى  ،الليل قيام حوالك أو ،نت تصيلأتقلبك يف الساجدين و أيضا

بلغ استشعار العبد به  فإذا ،يرى سبحانه مجيع حركتك ،جلوس سجود
تقان العمل إذن اهلل مع إفب ،ن اهلل يراهأويه استشعار  ،هذه ادلرجة إىل

  .فباذن اهلل يكون من عباد اهلل املحسنني ،اا وباطنا ظاهرا 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ژ  :وقوهل :قال

ژېئ  ېئ   ېئ  
ن لم إف ،نراكم اذ تفيضون فيه :اشوف شهودا  (2)

  ،حسانادليلل ىلع ادلرجة اثلانية من درجات اإل ،نه يراكإتكن تراه ف

                                                 

 .218-217سورة الشعراء: ( 1)
 .61سورة يوسنس: ( 2)
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  .حوالأي أي حال من األ ژى  ى  ائ  ائ  ژ 

ية وال آما تقرأ وال حرف وال  ژى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ژ 
  ،كبري أوأي عمل صغري  ،شوف من عمل ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ  ،جزء

  .أي شاهدين ومطلعني ومبرصين  ژۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ژ 

من حني بدائتكم بالعمل به حىت تنتهون  يعين:  ژ ىئ  ىئ   ىئژ 
ن اهلل يراه ويبرصه يف أفمن استشعر  ،وحنن سنشاهد ونبرص ذلك العمل

  .حسانفقد بلغ درجة من درجيت اإل ،عمله
وهو  ،هو املرتبة اثلاثلة من مراتب ادلين حسانن اإلأفتبني مما سبق 

ن تعبد أ :والركن الواحد هذا هل درجتان ،ن ركنها واحدأو ،ىلع املراتبأ
والك ادلرجتني من مرتبة  ،نه يراكإن لم تكن تراه فإف ،راهتاهلل كأنك 

ثبات إىلع  القرآندلة من أالثة ث ثم ساق املصنف  ،حساناإل
 واهلل أعلم . ،حسانمرتبة اإل
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 درس الثالث عشر :ال

قوهل : أتاكم يعلمكم  إىل: وادليلل من السنة ...  قال 
 دينكم .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اإلسالم :ىلع مراتب ادلين اثلالثة يعين:وادليلل من السنة  :قوهل

 اإلسالمدلة ىلع مراتب ادلين اثلالثة ملا ذكر األ ،حساناإل اإليمان
عقبه بعد ذلك بذكر ديلل واحد شامل أ ،القرآنمن  حساناإل اإليمان

هلذا  ،وهذا من حسن تصنيف املصنف  ،جلميع املراتب اثلالثة
حىت يكون املستمع  ؛دلةاملؤلف العظيم انلافع حيث يكرث من ذكر األ

 ،فليقل أمامك الكتاب والسنة تمسك بهما ،ىلع قناعة تامة بعقيدتهم
  .واعتقد بما جاء فيهما ،ورس ىلع ما فيهما

يسىم  .وادليلل من السنة حديث جربائيل املشهور :ذللك قال
حديث  ،عبداهلل :ويه لغة عربية معناها ،جربائيل ويسىم جربيل

  .حديث عمر يف قصة جربائيل يعين:جربائيل 
عمر بن اخلطاب حييك  يعين:ملسو هيلع هللا ىلص  بينما حنن جلوس عند انليب :قال

يف  األولمر : األمرينأألنها وقعت غرابتها يف  ؛هذه القصة اليت وقعت
صول هذا أتت بأف ،غرابتها يف شموهلامر اثلاين ، واألكيفية حدوثها
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وتتغري  ،فغرابتها من ناحية ما اكن فيها ملك يتصور يف صورة برش ،ادلين
ل أيت يسأثم ي ،ليس عليه وعثاء السفر وال غبار وال دسنس ،احواهل تماما أ

  .ويتعجب من ذلك اجلواب ،صول ادلينأعن 
فضل  هذا يدل ىلع، ملسو هيلع هللا ىلص  بينما حنن جلوس عند انليب :ذللك قال

بينما  :ويف لفظ ،ينتفعون بعلمهملسو هيلع هللا ىلص حيث اكنوا مالزمني للنيب  ،الصحابة
وهذا  ،وهذا يقيض حاجته ،هلأهذا يس ،بارزاا للصحابةملسو هيلع هللا ىلص اكن انليب 

  .وهكذا ،وهذا ينظر لعبادته ،يستمع ملا يقول
اوهذا يدل ، ملسو هيلع هللا ىلص  بينما حنن جلوس عند انليب :قال نه أىلع  :أيضا

 ،فتاءرشاد واإلن جيلس للناس للتعليم واإلأم ينبيغ لدلاعية وطالب العل
نما جيلس إو ،كليف عمله وحنو ذ أوا يف بيته وهكذا ال يكون مرتهبنا 

يف صحيح ابلخاري ملسو هيلع هللا ىلص ولقول انليب  ،للناس ويعلمهم بما عنده من علم
  «.بلغوا عين ولو آية»

هذا يدل ىلع كرثة اجللوس ، ملسو هيلع هللا ىلص  بينما حنن جلوس عند انليب :قال
حدى مرات اجللوس إلكن يف  ا،جنلس كثريا  يعين:بينما حنن جلوس 

قبل علينا رجل شديد بياض اثلياب شديد أىت أ يعين:يلنا رجل إطلع 
ثيابه بيضاء ما عليها  دسنس  يعين:سواد الشعر شديد بياض اثلياب 

طلع علينا ذ إومع ذلك  ،ما ىلع شعره غبار يعين:شديد الشعر  ،السفر
فتعجب  ،ثر السفرأوليس عليه  ،حدأوال يعرفه منا  ،هذا الرجل
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  :الصحابة ألمرين
نه ليس أومع يقيننا ب ،ننا ما نعرفه ليس بمقيم عندناأ :األولمر األ

كيف  ،ثر السفرأومع ذلك ما عليه  ،نه مسافرأفتخيلنا  ،مقيم عندنا
  .من حاهلفتعجب الصحابة  !يكون ذلك

ثر أال يرى عليه  ،حدأثر السفر وال يعرفه منا أال يرى عليه  :قال
 ،ال !مقيم يف املدينة ،ثر السفرأما عليه  ،ال !قالوا مسافر يعين:السفر 

فجلس هذا الرجل الغريب  ،حدأليس مقيم ما نعرفه وال يعرفه منا 
  .جلسة املتأدب املتعلم

ركبتيه ووضع كفيه ىلع  إىلسند ركبتيه أفملسو هيلع هللا ىلص انليب  إىللس فج :قال
مثل جلسة  ،ركبتيه إىلسند ركبتيه أوملسو هيلع هللا ىلص مام انليب أجلس  يعين: فخذيه
 ،رجل غريب ومع ذلك متعلم متأدب ،جلس جلسة املتعلم ،التشهد

هل العلم أن يقابل أنه ينبيغ ملن يريد أ :وفيه ديلل بالنسبة للثياب
ن أراد أملا  ،فهذا الرجل اذلي هو جربيل ،ن يزتين يف بلاسهأوالفضل 

 سنساناإلوهكذا  ،وشعره حسن ،قابله بثياب حسنةملسو هيلع هللا ىلص يقابل انليب 
  .هل الفضلأن يقابل أراد أ إذايتنظف ويتجمل 

اويدل  ملسو هيلع هللا ىلص مام انليب أفهو جالس  ،هل الفضلأىلع اتلأدب مع  أيضا
  :مورأجلسة املتأدب يف عدة 

 :دب قالأنما بكل إو ،ملسو هيلع هللا ىلصلم يرفع صوته ىلع انليب  :األولمر األ



 الدرس الثالث عشر

 األصول الثالثة وأدلتهاشرح 

102 

  .اإلسالمخربين عن أ
وهذه  ،حيث جلس جلسة التشهد ،جلسة اتلأدب :مر اثلايناأل
  .دب واتلعظيم ألهل العلم والفضلاغية األ

، مبالغة يف اإلنصات ملسو هيلع هللا ىلص وضع يديه ىلع فخذ انليب  :االمر اثلالث
ينبيغ لطالب العلم  ،واتللطف مع من يعلم وهكذا :خذ العلمأو ،دبواأل

  .ن يكون مع من يعلمهأ
جيلس  ،دب املتعلم، وهذا من األمامهأملسو هيلع هللا ىلص  انليب إىلفجلس  :قال

اكن  إذامامه جيلس أ ،هل من اجلانبأما يأيت يس ،ن يساهلأمام من يريد أ
  .وهكذا ،هل ما حكم كذا كذاأويس ،جالس

 ،اإلسالمما هو  ،اإلسالمعلمين  يعين: اإلسالمخربين عن أ :فقال
وال يعرف هذا  ،حكم عظيمةأل عن أويس ،هذا الرجل متأدب عظيم

ومن هذه  ،ذللك تعجب الصحابة من هذا املوقف من الرجل ،الرجل
فتعجب  ،ومما يتلكم به ،صفة احلدث ،حال احلدث ،من احلدث ،األسئلة

 «؟تدري من هذا يا عمرأ: »ملسو هيلع هللا ىلص حىت قال انليب  ؛الصحابة من ذلك
  .الصحابة يف جلل وخطب مع هذا احلدث الكبري

اهلل  إال هلإ الأن تشهد أ اإلسالم» :قال .اإلسالمخربين عن أ :فقال
وحتج  ،وتصوم رمضان ،وتؤيت الزاكة ،وتقيم الصالة ،ا رسول اهللن حممدر أو

ما هو ملسو هيلع هللا ىلص ل انليب أهذا رجل يس «.يله سبيالإن استطعت إابليت 
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 األوىلاملرتبة  :يقول كأنه ،خربين عن مراتب ادلينأ يعين: ؟اإلسالم
فال يتم  ،ركندى هذه األأ إذا إالفال يكون الشخص مسلماا  ،اإلسالم

اختل يشء منها لم يتم هل  إذا ،ركن اخلمساىت بهذه األ إذا إالسالم عبد إ
  .ركنوسبق لكم بيان هذه األ ،ادلين أصلوهذه  ،سالمهإ

 ،ل هذا السؤال العظيمأويس ،حد يعرفهأرجل ما  ،صدقت :قال
 ،هو يعرف هذا اجلواب من قبل كأنه يعين:صدقت ملسو هيلع هللا ىلص فيقول للنيب 

ما اسم  :ن يقولأك ،هل ويصدقهأأي الفعل يس ،فعجب الصحابة من هذا
ما اسم هذه  ،اكن عنده خرب يعين: ،صدقت :فيقول ،حسن :يقول ؟هذا

 ؟ما اسم زوجة فالن ،وهكذا ،فكن عنده خرب ،صدقت ،كذا ؟السيارة
هل أفعجب الصحابة يس ،فمعناه عنده خرب ،صدقت ،اسمها فاطمة

  .اكن عنده خرب يعين: ،ويصدقه صحيح
ن أ :قال .اإليمانراكن أيعين: ما يه  .اإليمانخربين عن أف :قال

خر وتؤمن بالقدر خيه تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآل
  .وسبق لكم تفصيل ذلك ،ورشه

 اإليمانركن أركن سواء األ أصل،تؤمن باهلل  :هذا قوهل تؤمن باهلل
بهذه  إالوال يتم دخول شخص يف هذا ادلين  ،حساناإل أو اإلسالم أو

يتفرع عليها  ،باهلل اإليمان األصول أصلوهذه  ،باهلل اإليمان ،اللكمة
  .مجيع الفروع
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ن لم تكن إف ،نك تراهأن تعبد اهلل كأ :قال .حسانخربين عن اإلأف :قال
 من مراتب األوىلهذه املرتبة  ،نك تراهأن تعبد اهلل كأ :قال .نه يراكإتراه ف

  ،السابقة حسانساق ديللني ىلع مرتبة اإل واملصنف  ،حساناإل
ژگ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ 

(1)
 :وقوهل 

ژى  ى  ائ  ائ  ژ 
(2)

نما إو ،ت هلا ديلل من الكتابأ لم ياألوىلواملرتبة ،  
  .ىت من السنةأ

لم  إذا يعين:اكنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ان تعبد اهلل  :قال
تكن تراه انت فاستشعر واستحرض ان اهلل سبحانه يراك قال فاخربين 

 يعين:ما املسؤول  يعين:عن الساعة ما املسؤول منها باعلم من السائل 
الرسول يقول انا املسؤول وانت السائل قال ما املسؤول اليل هو انا باعلم 

اانت ما تعرف اجلواب وانا  ين:يعمن السائل   يعين:ما اعرف اجلواب  أيضا
انا وانت يف اجلهل بها سواء ال نعرفها قال اخربين مىت الساعة ما املسؤول 
اليل هو انا يا حممد من السائل يا جربيل فال انا وال انت يعرف الساعة 

الساعة حمجوب حىت عن املالئكة فهذا خري املالئكة  أمرفدل ىلع ان 
وئ  ۇئ  ژ  :ذا خري الرسل الكهما ال يعرف مىت الساعة قال سبحانهوه

حب    جبحئ    مئ  ىئ  يئ  جئىئ  ی  ی    ی     ی  ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۈئۇئ   ۆئ  ۆئ

اهلل سبحانه حىت لم يطلعها  إالفعلم الساعة ال يعرفها   ژ خب  مب  ىب
                                                 

 .220-217سورة الشعراء: ( 1)
 .61سورة يوسنس: ( 2)
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  .ىلع املالئكة
خىف ىلع أنه ملا أ هذا من فضل اهلل  ،ماراتهاأخربين عن أف :قال

  .مر الساعةالعباد الساعة جعل هلم عالمات ليستعدوا أل
تدل العبدة سيدتها  يعين:مة ربتها تدل األ ،ة ربتهام  أن تدل األ :قال

قوال كثرية أوذكر ابن حجر يف الفتح  ،يكرثون الرساري بكرثة يعين:
كما  يعين:حوال ادلنيا أتغري  ،قوالمراد هذه األ يعين:حوال مراد هذه األ

 إذا «هله فانتظر الساعةأغري  إىلمر وسد األ إذا: »خر يف احلديث اآل
مور الغين أوالفقري يتوىل  ،السافل يتوىل ىلع العايل ،خمتلفة األموررأيت 
  .حوالتغري وانعكس األ يعين:مارات الساعة أفهذا من  ،وهكذا

هذا من  :قال ،مة ربتهان تدل األأ :قال ؟خربين عن الساعةأ :قال
  .رشاط الساعةأ

ن ترى أ ،ما عليهم نعال يعين:ن ترى احلفاة أ :رشاط الساعةأومن 
راعة  يعين:راعء الشاة  ،ممزقة أواحلفاة العراة ما عليهم اثلياب اجلميلة 

هل أفقر من أ ،هل الشياهأفقر انلاس هم أن أوذكر ريع الشياه يف  ،الشاه
قل أهم  ،حواالا أقل انلاس أبل فراعء الشاه هم أهل اإلفقر من أو ،ابلقر

يتطاولون يف ابلنيان  ،ن ترى من هذا حاهلم الفقر واذللةأ ،انلاس حاالا 
مجل من أوعماريت  ،طول من عمارتكأنا بنياين وعماريت أ :لك واحد يقول

 ،مارات الساعةأوهذا من  ،اكن رايع الغنم أووعنده الغنم  ،عمارتك
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فكم من رايع الغنم يملك عمارات  ،نها ظهرتأ مارة ال شكوهذه األ
 ،طول من عمارتكأنا عماريت أ :يقول ،بل يتنافسون بابلنيان ،شاهقة

  .طول من عمارة هذا الرجل وهكذاأ
فلما انتىه  ،مارات الساعةأن انتىه اآل ،ن ترى العالة راعء الشاةأ

 يعين: فمىض :قال وبني جربيل ملسو هيلع هللا ىلص هذا احلديث واحلوار بني انليب 
 ، متعجبني من هذه احلالجلسنا طويالا  يعين: فلبثنا ،ذهب هذا الرجل

ن انليب أوهذا يدل ىلع  «؟تدرون من السائلأ» :للصحابةملسو هيلع هللا ىلص فقال انليب 
شكل إال جيعلهم يف حرية وال تردد وال  ،متهأرفيق مشفق ىلع ملسو هيلع هللا ىلص 

دين الوضوح ما فيه  اإلسالمن دين أوهذا يدل ىلع  ،خيربهم بكل يشء
فانليب  ،ثم يذهب خيربهم من هذا ،يأيت يسأل عالنية ،رسارأوض وال غم

تاكم أ «دينكم أمرهذا جربيل أتاكم يعلمكم » :أخربهم قالملسو هيلع هللا ىلص 
 ،إحسانيمان إسالم إصول ادلين أ يعين:دينكم  أمرمر اهلل يعلمكم أب

  .رشاط الساعةأويدخل يف ذلك 
 صولأمن  أصلوهذا احلديث  «دينكم أمرتاكم يعلمكم أ»
يمان إسالم إ ،من اعتقد بما جاء فيه دخل اجلنة :هل العلمأقال  ،ادلين

قد يستدل بها بعض انلاس  ،وقصة جربيل هذه يف تمثله برجل ،إحسان
نا فالن أ :مثل رجل يقول ،خرآىلع جواز تمثيل الشخص لشخصية رجل 

مثل شخص خيرج  ،ال :نقول ،ويستدل بهذا احلديث ،خرآبشخصية رجل 
فيتحاورون  ،ماذا تقول يا ابن املسيب ،الفضيل بن عياضنا أ :يقول



 الدرس الثالث عشر

 األصول الثالثة وأدلتهاشرح 

107 

فلو قال هذا احلديث فيه تمثيل جربيل  ،بينهما هذا نوع من الكذب
صورة  إىلهو اذلي غري صورته  هذا اهلل  :نقول ،تمثل يف صورة رجل

بل  ،نت فلم يغريك اهلل ولم يأمرك بهذا اتلغريأما أ ،حلكمة عظيمة ؛رجل
هو  ،احلسن ابلرصي أو ،نا الفضيل مثالأ :تقول ،الكذبنواع أهو من 

ل وال ينت الفضألست  ،والفضيل ميت ،كذب احلسن ابلرصي ميت
 ،ن يتمثل شخص بشخصية غريهأ إذافال جيوز  ،نت فالنأنما إو ،احلسن

نا أما يقول  ،وقال الفضيل وهكذا ،قال احلسن ابلرصي :نما يقولإو
 آخر. ويتحاور مع رجل ،الفضيل ويقول كذانا أما يقول  ،الفضيل وهكذا

للك مرتبة من مراتب ادلين  ن املصنف ملا ذكر ديلالا أفتبني مما سبق 
واهلل  ،عقب ذلك بديلل واحد شامل جلميع مراتب ادلينأ ،القرآنمن 

 اعلم .
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 الدرس الرابع عشر : 

 من قوهل : 
 وثالث وعرشون نبيار رسوالر . قوهل .. إىلاثلالث  صلاأل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :اثلاين صلواأل ،معرفة اهلل  :صولأن ادلين هل ثالثة أسبق لكم 

 األصولوهذه ، ملسو هيلع هللا ىلص معرفة انليب  :اثلالث صلواأل ،اإلسالممعرفة دين 
وما  ؟من ربك :اثلالثة مذكورة يف حديث الرباء يف السؤال عند القرب

  ؟ومن نبيك ؟دينك
 :اثلاين صلاأل ،معرفة اهلل سبحانه وتعاىل :األول صلسبق لكم األ

معرفة دين  ،نعبد اهلل سبحانه :معرفة اهلل أي ،اإلسالممعرفة دين 
ألنه ال ملسو هيلع هللا ىلص معرفة انليب  :اثلالث صلاأل ،نلتعبد اهلل بهذا ادلين اإلسالم

بواسطة هذا الرسول العظيم  إالسبيل نلا ملعرفة اهلل ومعرفة ادلين 
  ألنه ال  ؛األصولمن  أصالا ملسو هيلع هللا ىلص ذللك اكن معرفة انليب ؛

بهذا انليب  إالاثلاين  صلواأل األول صلمعرفة األ إىلن نتوصل أيمكن 
 . العظيم 

ملسو هيلع هللا ىلص صول ادلين معرفة نبيكم حممد أاثلالث من  صلاأل :قال ذللك
ا يلجعلك معظما ؛  سلوب املصنف أهذا يدل من  ،نبيكم :قوهل
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اكن نيب  فإذا ،معرفة انليب معرفة نبيكم :فما قال، ملسو هيلع هللا ىلص نليب  ومبجالا 
 حب رجالا أال من  ،حواهلأن تعرفوا ذلك الرجل وسريته وألكم جيب 

حمبة السيارة معرفة  أوسباب حمبة الرجل وحمبة ادلار أال من  ،وجب
ن املدينة الفالنية يف إ :لو قيل هل ،ا جيهلهفال حيب الشخص بدلا  ،وصافهاأ
 .ن نزورهاأسرتايلا نريد أن املدينة الفالنية يف إ :لو قيل هل ،سرتايلا مجيلةأ

ن املدينة الفالنية إ :لكن لو قلت هل ؟ماذا فيها ؟ملاذا نزورها :نقول
نهار طيور أشجار وأنبات  ،فسيحة مجيلة ،وصافها فيها كذاأبدأت تذكر 

خر جمهول ذللك اكن الطرف اآل إذاما أ ،حتبب للنفس ،وحنو ذلك
 ،ن نعرفهأملسو هيلع هللا ىلص سباب حمبة انليب أفمن  ،فال تتعلق حمبتك به ،الشخص
نعرف  ،ه أبناءنعرف  ،نعرف عمره ،حواهل سنسبهأنعرف 
أجل وهذا  ،مر اذلي بعث به، نعرف ما هو األنعرف عبادته ،زوجاته
ونعرف سريته يف مأكله  ،وانليه عن الرشك وهكذا ،وهو اتلوحيد األمور

وصافه حىت يتعلق القلب بمحبته أيف  ،حواهل يف ضحكهأيف  ،ومرشبه
  ،وصافهأا حبث عن حب شيئا أن من إف. 

ن أاليت جيب شياء ، ومن األملسو هيلع هللا ىلص معرفة نبيكم حممد  :ذللك قال
ىل أي قبيلة إو ،معرفة النسب والعمر وبدله: ملسو هيلع هللا ىلص نعرف بها نبينا حممد 

حىت يكون  ؛وكم مكث يف املدينة ،وكم مكث يف مكة ،ومىت بعث ،يعود
اثلالث معرفة نبيكم حممد  صلاأل :ذللك قال .ا يف انلفوسذلك معظما 

 .ملسو هيلع هللا ىلص 
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ن يعرف سرية انليب أنه جيب ىلع لك مسلم أ :وذكر ابن القيم
 فمن  ،ن انلاس يف ذلك ما بني مقل ومستكرثأو ،حواهلأو

، به حواهل وتأىس بما يأمره اهلل أكرث من قراءة سريته وأا هل اكن حمبا 
 ،ا بأثره وسريتهمقتديا ،  ا للنيب اكن حمبا  إذان الشخص وأل

احرى أاكن  ما تقول يف الرجل اذلي بعث  :قيل إذا ،باجلواب يف قربه أيضا
ما أ ،ا ولم يتبعهفكيف يكون من جييب وهو ال يعرف عنه شيئا  ؟فيكم

حرى يف أحواهل بإذن اهلل يكون أا لسريته وا هل واعرفا من اكن متبعا 
  .جابةاإل

ا مورا أذكر  واملصنف ، ملسو هيلع هللا ىلص معرفة نبيكم حممد  :ذللك قال
وواجب علينا  ،جيهلهاكثري من انلاس ملسو هيلع هللا ىلص ساسية يف معرفة انليب أ

ففيها  ،همية هذه الرسالة املخترصة القيمةأوهذا يدل لك ىلع  ،معرفتها
اثلالث  صلا من انلاس عما فيها من األولو سألت كثريا ، ملسو هيلع هللا ىلص بيان للنيب 
  .جلهل ذلك
وهو  :قال ،بذكر سنسبه أول ما بدأملسو هيلع هللا ىلص معرفة نبيكم حممد  :فقوهل

 ژ ٻ  ٻ ٱ ژ  :قال  ،نبينا اسمه حممد،  حممد 
 :وقال(1)

 ژې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ژ 
ٺ  ٺ                 ژ  :وقال (2)

                                                 

 .29سورة الفتح: ( 1)
 .40سورة األحزاب: ( 2)



 الدرس الرابع عشر

 األصول الثالثة وأدلتهاشرح 

111 

 ژٹ      ٹ    ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ
ومن  ،فاسمه حممد (1)

وصافه نيب الرمحة نيب أومن  ،محد واحلارش واملقيف وحنو ذلكأسمائه أ
 ،لقابه الضحوك القتال نعمأهذه من والقتال والضحوك  ،امللحمة وهكذا

،  واذلي سماه حممد هو اهلل  ،فاسمه حممد ويتصف به 
  .اختاره بهذا االسم

 يعين:حممد  ،حد باسم حممد قبله أ إنه لم يسم   :قيل
رجل  ،كثري املحامد  ،حمامده كثرية وهكذا ،كثري املحامد

رجل مبارك نفع  ،مبارك عظيم دخل بسببه ماليني البرش اجلنة بإذن اهلل
و سماه اهلل اهلادي  ،وصفه اهلل بأنه نور يهتدي انلاس بنوره ،اهلل به 

 إىلوانك تلهدي  ،يهدي انلاس ويدهلم ىلع هذا الطريق يهدي انلاس
پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پژ  ،رصاط مستقيم

ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
 ،ژٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ژ  :القرآنوقيل  ،قيل انليب ،(2)

، فهو حممد حممود يف حياته   ژٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ژ 
لكن ال نغلوا فيه  ،وحممود بعد مماته نعظمه يف حياته ونعظمه بعد مماته

وعيىس  ،هذا اسمه حممد ،فيها نزهل اهلل أوال نرفعه فوق مزنتله اليت 
ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ  :قال

اسمائه أمن  .(3) واملرجع  ،محدأ أيضا
                                                 

 .2سورة حممد: ( 1)
 .52سورة الشورى: ( 2)
 .6سورة الصف: ( 3)
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 .فهو حممود  ،يف ذلك احلمد
 ولم يرى انليب  ،وادله عبداهلل ،حممد بن عبداهلل :قال

  .وادله
وهو  ،شهرأملسو هيلع هللا ىلص تويف وادل انليب وعمر انليب  يعين:شهر أتويف وهو 

ڈ  ژ  ژ  :ذللك قال اهلل هل ،باه أمه لم يدرك أمحل يف بطن 

ژژ  ڑ  
(1)

ووادله عبداهلل تويف وهو ىلع ،  فهو يتيم  
 :فقالملسو هيلع هللا ىلص انليب  إىلىت رجل أ :واحلديث يف صحيح مسلم ،اإلسالمغري 

ناداه انليب  ،فلما تغري وجه ذلك الرجل ووىل ،بوك يف انلارأ :قال ؟يبأين أ
وهذا يدل  ،واحلديث يف صحيح مسلم «باك يف انلارأيب وأن إ» :قالملسو هيلع هللا ىلص 
وهذا ال ينقص  ،ومات ىلع الكفر اإلسالمن وادل انليب لم يدرك أىلع 

فهو سبحانه خيرج اليح من امليت وخيرج امليت من ، ملسو هيلع هللا ىلص من قدر انليب 
  .اليح

 ،عبداملطلب واسمه سيبة ،حممد بن عبداهلل بن عبداملطلب :قال
ه اكنوا أصل يعين:ثم اختذ اسم  ،اسمه وصف أصلو ،ويلقب بشيبة احلمد

ا فكنوا يظنونه رقيقا  ،ألنه هاجر مع املطلب ؛يقولون هذا عبد للمطلب
 إىلتغري وجهه من السفر  كأنهألنه مع وعثاء السفر ملا سافر للشام  ؛هل

 ،اا يف قريش قديما اكن معظما  ،السواد فقالوا هذا عبدللمطلب واملطلب

                                                 

 .6سورة الضىح: ( 1)
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ترىب عند ملسو هيلع هللا ىلص وملا تويف وادل انليب  ،بالنه يطعم حىت الالكب يف اجلإ :قيل
يب أه حضان عم  أه عبداملطلب ترىب يف وملا مات جد   ،ه عبداملطلبجد  

ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ  ،حضن إىلحضن  إىلفتقلب من حضن  ،طالب
(1) 

 .عزه سبحانه وتعاىلأكرمه وأفرباعية اهلل وعينه اليت ال تنام راعه وآواه و
وهو  ،يام اجلوعأنه يهشم الرثيد للناس إ :هاشم قيل ،ابن هاشم :قال

ا والكرم ينبع من صفاء  ،من ساللة كرم ،كريمملسو هيلع هللا ىلص فانليب  ،كريم أيضا
ا فهو عالمة رأيت كريما  فإذا ،ان احلسود ليس كريما إ :حىت قيل ،انلفس

كما ذكر ذلك ابن كثري  ،نه رحيمأويدل ىلع  ،ىلع نقاء وسالمة صدره
 . 

حممد بن عبداهلل بن عبداملطلب بن هاشم حممد بن عبداهلل بن  :قال
ويه  ،قبيلة قريش إىلهذا يرجع  ،وهاشم :وقال ،تمام ،عبداملطلب بن هاشم

وسالتله سالسة  ، إبراهيمألن سنسلها متصل ب ؛عزهاأرشف القبائل وأ
ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ  :كما قال سبحانه ،نبوة

(2)
 ،وبيته مبارك،  

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ژ  :كما قال سبحانه ،إبراهيمألن بيت ذلك انلبوة 

ژ ٹ  ڤ
(3)

كرث بيت بركة ال يوجد بيت فيه أ :قال ابن القيم   
ڳ  ڳ  ڱ  ژ ففيه انلبوة والكتاب  ، إبراهيمكرث من بيت أبركة 

                                                 

 .6الضىح:  سورة( 1)
 .27سورة العنكبوت: ( 2)
 .73سورة هود: ( 3)



 الدرس الرابع عشر

 األصول الثالثة وأدلتهاشرح 

114 

ژڱ  ڱ
  .مجيع الرسل من بعده من سالتله (1)

وقريش عربية ليست  ،من هذه القبيلة ،هاشم من قريش :قال
عرب اعربة وعرب  :والعرب قسمني ،عجمية قريش من العربأ

ألنه كما تعلمون  ؛سماعيل العرب املستعربةإقريش من سنسل  ،مستعربة
 ،سماعيل اكنوا ال يتلكمون العربيةإمكة ومعه هاجر و إىل إبراهيمىت أملا 

طلبت  ،صبحوا عرب مستعربةأف ،فعاشوا حول من يتلكم العربية
سحاق عرب اعربة إ ،اعجمأنهم إ صلوال األ ،تكلمت يعين: ،لعروبةا

مجيع  ،سماعيلإوالعرب من ذرية  ،املهم قريش من العرب ،هنا مستعربة
 ؛ إبراهيمذرية  إىلسماعيل يرجع إسماعيل وإ إىلالعرب يرجعون 

هو  إبراهيمتم التسليم وأفضل الصالة وأعليه وىلع نبينا حممد  :ذللك قال
سماعيل وهنا إوهو هل ودلان هنا  ،من بعده إالىت أما من نيب  األنبياءبو أ
 إىل األنبياءجنب يوسف ومجيع أيعقوب  ،جنب يعقوبأسحاق إ ،سحاقإ

 ،موىس عيىس اعد ثمود من هذه الساللة ،عيىس من هذه الساللة
نا دعوة أ»ملسو هيلع هللا ىلص ذللك قال انليب  ؛حممد  إالسماعيل ما فيها إ
 ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ژ  :قال إبراهيمألن  «إبراهيميب أ

اليل هو  (2)
  .فبعث حممد بدعوة ،حممد

                                                 

 .27سورة العنكبوت: ( 1)
 .129سورة ابلقرة: ( 2)
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نه من أو ،نه من قريشأو ،نه عريبأوملسو هيلع هللا ىلص ن ذكر لك سنسب انليب اآل
ثم ، سنساب أفضل األفنسبه  ،بطن هاشم من بطون قريش

  .كم اعش يف ادلنيا من يوم ودل حىت مات ،بني لك عمره
عمره ثالث وستون سنة  ،وهل من العمر ثالث وستون سنة :قال
ومع هذا  «السبعني إىلميت ما بني الستني أعمار أ» :يقولملسو هيلع هللا ىلص وانليب 

ن الشيب أ إال العمر املديد وكرثة املصائب اليت واجهها 
وبعضها ثالثة عرش شيبة يف  ،حد عرش شيبةأيف صحيح مسلم  ،فيه قليل

  .قهل  قه وخ  لُ فاهلل مجل وحسن خُ  ،سه يف حليته أوجهه يف ر
من هذا العمر من  :منها أي ،اوهل من العمر ثالث وستون اعما  :قال

اعيش ملا مكث من  ،ربعون قبل انلبوة يف مكةأاثلالث وستني منها 
 ،يله يشءإمثله مثل بقية انلاس لم يوىح  ،ربعني سنةأوالدته حىت بعثته 

 ،ربعون سنةأوهو  ،دمآوهو اكتمال العقل عند بين  األشد،فلما بلغ سن 
فيف هذا السن يأيت احللم واتلفكري وبعد انلظر  ،نزل اهلل عليه الويحأ

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ژ  :قال سبحانه ،وقوة الصرب وعدم االنفعال والغضب

ژٹ  ٹ  
  .ربعني سنةأبلغ الشخص  إذايكون  ، األشد(1)

ا سنة نبيا  يعين:ربعون قبل انلبوة وثالث وعرشون أمنها  :قال
نزل عليه الويح يف  ،تاه الويح يف جبل انلورأربعني سنة أ ملا بلغ ورسوالا 

                                                 

 .15سورة األحقاف: ( 1)
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چ  چ  ژ  :ربعون سنةأنزل عليه الويح وعمره  ،اغر حراء ىلع جبل انلور

ژچ  ڇ  ڇ  
(1)

حىت خشيت ىلع  :قال ،ضمةملسو هيلع هللا ىلص وضم جربيل انليب  
جربيل وهو  يعين:رأيت وهل ست مئة جناح  :قال ،نفيس من شدة الضمة

 ،خدجية إىلنزل  ،موتأن أحىت كدت  :قال ،نزل عليه الويحأفلما  ،نازل
ن إو ،نزل عليه الويح ،غري الرجال هناك اعترب رجالا  ،واحلديث معروف

 ؛اكن انلاس يرتقبون هذا الرجل اذلي سيبعثملسو هيلع هللا ىلص نبوة انليب  إىلعيىس 
، وليس صخاب يف األسواق وحنو وحليم ووقوريت نيب أوصافه سيأألن 

قبيلة  أوطائفة  أوفلك اكنت فرقة  ،جنيلذلك من األوصاف يف اإل
وهؤالء  ،وهؤالء يقولون انليب فينا ،يفتخرون ىلع انلاس سيخرج فينا نيب

 وممن اكن ينتظر انلبوة  ،يقولون انليب فينا
ُ
نه هو أيب بن سلول اكن يظن أ

نما يف قريش إو ،فلما رأى انلبوة ليست عنده ،ألنه سيد قومه ؛انليب
وهكذا اكن غريه  ،ألنه اكن يريد انلبوة هل ؛ا هلحسدا ملسو هيلع هللا ىلص اعدى انليب 

 ،وراعه من صغره ،ذلك انليب فاختار اهلل  ،ن يكون هو انليبأيطمح 
خرج العلقة اليت فيها من الشيطان أو ،شق صدره فيف صحيح ابلخاري

ربع سنوات حىت خشيت أصغري عمره  وهو ،من احلقد واحلسد وحنو ذلك
طفال ألنه هو يميش مع األ ؛مهأعطته أو ،خشية حاضنته عليه ،مهأ

شق صدره وغسل قلبه  ،رصعه جربيل ومعه طست من ذهب ،رصع
رماها اليل يه قلب احلسد واحلقد وحنو ذلك مما يف  ،خرج نكتة سوداءأو

                                                 

 .1سورة العلق: ( 1)
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ثم قام فلما خشيت تلك احلاضنة من ذلك األمر ذهبت  ،القلوب
ملسو هيلع هللا ىلص ثر شق الصدر ظاهر للنيب أو ،ريده خافتأما  :قالت ،مهأعطته أو

ارساء ، وعند اإلهذه مرة   .خرىأمرة  شق صدره  أيضا
 ،مكث يف انلبوة ثالث وعرشون سنة املهم انليب 

يديه أسلم ىلع اثلالثة والعرشين سنة هذه  ،كم ثالث وعرشون سنة
 مر اهلل ألصدق نيته ونبوته وقوته ب ؛الف من البرش يف حياتهمئات اآل

وعمره ثالث  ،من به مئات املاليني ولم يروه ولم يشاهدهآ ،يف فتح القلوب
ن يغتنم عمره أفيجب ىلع الشخص  ،وعرشون سنة فقط يف هذه انلبوة

فقد  ،العمرن تغتنم سااعت أو ،مباركملسو هيلع هللا ىلص فعمر انليب  ،ن جيعله مباركا أو
سلم ىلع أكرث من ثالث وعرشين سنة وما أتكون مكثت يف احلياة 

ن يدعو أ سنساناإلفيجب ىلع  ،وهذا من اتلقصري يف نفسك ،حدأيديك 
ويكرث من  ،ن يصرب عليهم وحبكمةأو ،غريهملسو هيلع هللا ىلص غريه كما داع انليب 
  .مره سبحانهأحىت تفتح هل القلوب ب؛  اتلعبد واالبتهال هلل 

عون قبل انلبوة وثالث برأوهل من العمر ثالث وعرشون منها  :فقوهل
تباع انلاس أيلبني لك املصنف قرص انلبوة وكرثة  ؛ا ورسوالا وعرشون نبيا 

 واهلل اعلم . ،بهذا العمر القصري
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 الدرس اخلامس عشر :

قوهل : وصىل يف مكة ثالث  إىلقرأ وأرسل باملدثر ... إمن قوهل : نبئ ب
 سنني .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملا  إالا لم يكن نبيا  انليب  يعين:قرا إنبئ ب قوهل 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ  :نزلت عليه صدر سورة القلم

 ژڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
لم  اكن رجالا  يعين:(1)

فلما نزلت عليه هذه اآليات وهو يف اغر  ،تزنل عليه انلبوة وحيوز رشفها
حني ذاك عال قدره ىلع من اكن معه من  ،حراء يف يوم االثنني يف رمضان

ول ما نزل عليه جربيل وكن انليب أ ،بانلبوة رشفه اهلل  ،بني جنسه
  وكن من اكن ىلع  ،إبراهيمىلع الفطرة احلنيفية ىلع فطرة

خيلون فيها بأنفسهم مع  ،ا يتعبدون فيها ربهمياما أتلك الفطرة يتخذون 
ىلع تلك الفطرة وىلع ذلك األمر اذلي ملسو هيلع هللا ىلص وكن انليب  ،اهلل سبحانه

ذهب انليب  ،باالعتكف باملساجد اإلسالميعتكفون فيه اذلي استبدهل 
اغر يتعبد فيه لربه سبحانه وخيلو فيه مع نفسه كما اكن من اكن  إىلملسو هيلع هللا ىلص 

ىت أوهو يف ذلك املكن يف رمضان خاٍل مع ربه ،   إبراهيمىلع فطرة 
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 ،ضمة قويةملسو هيلع هللا ىلص وضم انليب  ،عليها اليت خلقه اهلل  جربيل ىلع صورته
 ،اقرأ :فقال هل ؛اكن أمياا ملسو هيلع هللا ىلص ألن انليب  ؛نا بقارئأما  :قال ،اقرأ :وقال هل

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ  :نا بقارئ فقالأما  :فقال

 ژڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
انت اقرأ والكريم  يعين: (1)

بكرمه وفضله  واهلل  ،فاقرأ واحفظ ما قلنا لك ،هو اذلي يعلمك
فلما بلغ منه ذلك املبلغ هنا نزلت عليه  ،ينرش ذلك العلم اذلي أخذته

من ملسو هيلع هللا ىلص نزل انليب  فلما فارقه جربيل  ،هنا بدأت عليه انلبوة ،انلبوة
وذكر هلا  ،خدجية إىلوخائف  ذلك الغار وهو مرجتف 

الك  :فقالت ،املوت يعين: «يا خدجية لقد خشيت ىلع نفيس» :وقال ،رباخل
وتعني ىلع  ،وحتمل اللك ،إنك تلصل الرحم ،اواهلل ال خيزيك اهلل أبدا 

 األنبياءن هذا هو انلاموس اذلي اكن يزنل ىلع إ :فقالت ،نوائب ادلهر
ألنه اكن شيخ كبري يعرف  ؛عمك ورقة بن نوفل إىلاذهب  ،من قبلك

الويح اذلي  يعين: ،ن هذا هو انلاموسأخربه بأيله وإفذهب  ،األمورهذه 
  .ذ خيرج قومكإ يلتين فيها جذاعا  :وقال ،يزنل ىلع الرسل من قبلك

ا بانلبوة قبل صبح عظيما أبذلك ايلوم ملسو هيلع هللا ىلص فزنول جربيل ىلع انليب 
فلما  ،هو ىلع الفطرة ،اكن كبقية من اكن حوهل ممن لم يرشك به سبحانه

  .نزل عليه الويح رشف ذللك
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ملا نزلت عليه  يعين:رسل باملدثر أ ،ثردرسل باملأقرا وإنبئ ب :قال
تاه الويح هو أفمن  ،تاه ويحأ يعين:ا صبح نبيا أ آيات العلق األوىلاآليات 

فمجرد نزول  أ،اقر :وقال هل ،تاه ويح سفري الرسل جربيل أفهنا  ،انليب
وكن  ،خرىأمرة  تاه جربيل أثم بعدها بفرتة  ،الويح عليه هو نيب

  .اا ونذيرا رسلك للناس اكفة بشريا أاهلل  ،ن نرسلكنت نيب واآلأ :يقول هل
مر ببيان ، ملا نزلت عليه املدثر فيها األرسل باملدثرأو :ذللك قال

  .العاملنينت رسول جلميع أن ، فاآلاتلوحيد وانليه عن الرشك

 ژھ  ھ       ے  ے   ۓ      ژ ملا نزلت عليه  يعين:رسل باملدثر أو :قال
(1) 

  .نذرأقم و ،ن الواآل أ،ول اقرأبني للناس  ،نت رسولأن ، اآلقم :قوهل
فبدل  ،رسل وودل وسنشأ وترعرع يف مكةأنبئ و يعين: وبدله مكة :قال

رسل أنبئ  األمور، واملصنف يأيت بمثل هذه مكة انليب 
 ،ملسو هيلع هللا ىلصا عن سرية انليب يلبني لك بيشء خمترص جدا  ؛ثم يأيت وهاجر ،بدله

ويعرف  ،حواهلأن يعرف نبيه ويعرف أخمترصة ألن املسلم جيب عليه 
ويعرف ماذا  ،أي بدل خرج إىلويعرف  ،ويعرف بدله ،والدهأمثال عدد 

  .حواهل بعد اهلجرة وهكذاأو ،حواهل قبل اهلجرةأاكنت 
 ،ين بدله مكةأ ،تلعرف من هذا انليب يعين: مكة وبدله :ذللك قال
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ژگ  گ  گ  ژ  :اهلل قال هل ،مواهلأا حاهل سنشأ يتيما  ،سنسبه قريش
(1) 

  .ليس ذا غىنا 
ثم ملا مكث مدة يأيت  ،وبدله مكة اعش فيها وترعرع وودل :فقال

وقال ابن  ،فلم يهاجر بلدل سواها مكة املدينة ،املدينة إىلذكرها هاجر 
 ،ا فقطجماهدا  أوا مهاجرا  أوا معتمرا  أوحاجاا  إالملسو هيلع هللا ىلص لم خيرج انليب  :القيم

واعتمر وحج من  ،اخرج مهاجرا  ،األمورلم خيرج بعد الرسالة لغري هذه 
  .حنني إىلخيرب  إىلتبوك  إىلا من املدينة وخرج جماهدا  ،املدينة

ن ذكر ، اآلاملدينة إىلوبدله مكة وهاجر  ،ل باملدثرسرأو :ذللك قال
جله بعث أن ما هو اليشء العظيم اذلي من ، يبني لك اآلماذا حدث

  .ملسو هيلع هللا ىلصانليب 
هم ما أهذا  ،اتلوحيد إىلبعثه اهلل بانلذارة عن الرشك ويدعوا  :قال

بأي يشء اهلل  ،هذا نيب عظيم يعين:ملسو هيلع هللا ىلص جيب علينا معرفته عن انليب 
افعل كذا  ،هل ماذا اكن يقول اهلل  ؟يلهإوبأي يشء اكن يوىح  ؟رسلهأ

 إىلينذر انلاس عن الرشك ويدعوهم  أمر أعظمهم يشء وأ ،وقل كذا
يا قوم ال  :يقول يعين:بعثه بانلذارة عن الرشك  :ذللك قال ،اتلوحيد
ڇ   ڇ  ڍ  ژ  :وهذه دعوة مجيع الرسل ،ادعوا اهلل وحده فقط ،ترشكون
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ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ
  ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆژ  ،(1)

ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
ۅ  ۅ    ۋۈ  ۈ  ٴۇ    ۋژ  ،(2)

ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى
وهكذا فجميع الرسل بعثه بانلذارة عن  ،(3)

أحدهما ن اكن أو ،اتلوحيد إىلنذر ويدعوا أ ،اتلوحيد إىلالرشك ويدعوا 
  .خريكيف عن اآل

  .ووحد اهلل ،ال ترشك يعين: بعث بانلذارة عن الرشك
بالرباءة من الرشك  إىلفال يكون توحيداا  :اتلوحيد إىلويدعوا 

. خرباآل إالحدهما ال يكتمل أو ،لكن ساقها من باب اتلأكيد ،هلهأو
  .اتلوحيد يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل إىلينذر عن الرشك ويدعو 

 إىلرسله بادلعوة أن اهلل سبحانه أىلع  يعين: وادليلل قوهل تعاىل :قال
 ژھ  ھ   ژ  :اتلوحيد قوهل تعاىل

ول أ :كأن املصنف يقول لك يعين: (4)
 :قال ؟ي يشءأول اآليات يلبني وينذر انلاس بأملسو هيلع هللا ىلص ما نزل ىلع انليب 

وال  ،مرهم بالصالةأما  ،نه اتلوحيدأعطنا ادليلل ىلع  :قال .اتلوحيد
وال عن  ،وال نهاهم عن الزنا وال عن الرسقة ،مرهم بالصوم وال بالزكةأ

  .باتلوحيد ،رشب اخلمر
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 ،باتلوحيدملسو هيلع هللا ىلص ن اهلل بعث انليب أعطنا ادليلل ىلع  :يقول ن قائالا أفك
ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ژ  :وادليلل :قال أمرهم أول ما بعثه وأ

ژڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   
(1)

 . 
  .ينذر عن الرشك :ومعىن قم فأنذر :قال

  .اتلوحيد إىلينذر عن الرشك ويدعو  ژھ  ھ       ے  ے   ۓ      ژ 

 ،وهو اتلوحيد األمور عظمأل إالفانلذارة ال تكون  ژے   ۓ ژ 
والبشارة تكون  ،يشء وهو الرشك عظمأل إالفانلذارة ال تكون 

  .باتلوحيد

شوف وربك فكرب  ،عظمه باتلوحيد :أي ژے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ژ 
ن من وحد أ :أي ،باتلوحيد إالي شخص أن يعظم ربه ال يمكن أل يعين:

فالكربياء هلل  ژڭ  ڭ  ژ  :ذللك قال ،ربه أعظمجل وأاهلل فهو اذلي 
اهلل عظيم وكبري وال  :فمن قال ،باتلوحيد إالبها ال تكون  اليت تصفه 

فتعظيم اهلل  ،نت ما عظمت ربكأ ،ال :نقول .لكنه يرشك باهلل ،منه أعظم
أي عظمه  ژڭ  ڭ  ژ  :ذللك قال ،باتلوحيد إالما يكون  ،يف القلب 

  .باتلوحيد

فاثلياب يطلق ىلع العمل  ،العمل :املراد باثلياب هنا ژڭ  ۇ     ژ 
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ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇژ كما قال سبحانه 
(1).  

ويف هذا  ،ك عن الرشكأعمالطهر  :أي ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ژ 
ح صالإ أعظمو ،والا أن يصلح نفسه أن ادلاعية جيب عليه أ إىلإيماء 

ن أردت أ وإذا ،ثم بعد ذلك بني للناس اتلوحيد ،للنفس هو باتلوحيد
ذللك  ،نت بادر بنفسكأول يشء أ ،ل قيام الليل مثالا صتبني للناس ف

  .ك من الرشكأعمالطهر  :أي ژڭ  ۇ     ژ  :قال

 ژڭ  ۇ     ژ واملراد بذلك  ،وهذا هو قول املحققني :قال ابن القيم

طهرها  :أي  ژڭ  ۇ     ژ وليس املراد  ،األعمالأي املراد باثلياب 
  .ألن الصالة لم تكن مفروضة من قبل ؛ردت الصالةأ إذااثلياب 

 .هلهاأوهجرها تركها والرباءة منها و ،األصنامالرجز:  ژۆ     ۆ   ژ 

 اإذا  ،اتركهم وتربأ منهم األصنامهل أو األصنام،أي  ژۆ     ۆ   ژ 
فليس  ،هلهاأبل حىت الرباءة من  ،فقط األصناماملراد أمران اثنان ليس 

ال  ،هلهأالرباءة من الرشك و ،ال ،املراد بالرباءة تقول يه الرباءة من الرشك
بالرباءة من  :مرينأب إالفال يمكن حتقيق اتلوحيد  ،هلهأبد الرشك و

  .هل الرشكأالرشك و

 ،هلهاأوالرباءة منها و ،هجرها تركها ژۆ ۆ   ژ  :ذللك قال
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 ،األصنامبالرباءة من هذه  األصنامبنفس  ،مرينأب إالفالرباءة ال تكون 
نا بريء من عبادة أ :يقر الشخص ويعتقد يقول يعين:هلها أوبالرباءة من 

ترك هذه أنا أو ،نهم يرشكون باهلل أنا بريء من هؤالء ألو ،هؤالء
فهذا هو  ،هلهاأتربأ من أتربأ منها وأعبدها وأفال  ،عبدهاأفال  األصنام

  .جل اتلوحيدأن اهلل بعثه سبحانه من أادليلل ىلع 

 ژھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ژ 
(1) 

ال صالة وال صوم وال حج وال زكة  ،اإلسالمركن أما فيه وال يشء بقية 
وال فيه انليه  ،وال فيه انليه عن الزنا ،وال فيه نوايه مثل عقوق الوادلين

خذ ىلع هذا عرش سنني أ :ذللك قال املصنف ،فقط اتلوحيد ،ال ،عن الربا
 ،ابدا أمن رشائع ادلين  أمري أبملسو هيلع هللا ىلص عرش سنوات ولم يؤمر انليب  يعين:

ن تعليم اتلوحيد أومن هذا نأخذ  ،سنوات بس توحيد توحيد توحيد عرش
مكث  بل نوح  ،عرش سنواتملسو هيلع هللا ىلص انليب  ،ال يمل سنة سنتني ثالث

ژەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ        ۆئ  ۆئ  ژ  ،تسعمئة ومخسني سنة توحيد
(2)، 

ک   ک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  :ودعوته مثل ما قال اهلل

 ژ ڳ  ڱ       ڱ
يعلم اتلوحيد سنة  ،مكث يف بدل فيه رشك إذا سنساناإل (3)

ويف بدله الرشك  ،فروع الرشيعة إىلربع مخس وال يذهب أسنتني ثالث 
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يف الزكة يف الصيام  ،كمل انلاسأيف احلجاب  ،فلو اكنوا بارين بالوادلين
هباء  األعمالمجيع تلك  ،القبور يطوفون عليها إىلنوافل لكن يذهبون 

وفيه زنا  ،حىت لو اكن فيه توحيد ،هنا صلهذا هو األ صلفاأل ،منثورا
الرشك مع وجود  ،هذا ذنب أخف موجود ،وفيه رسقة وفيه قطاع طريق

هو  صلفاأل ،احلجاب ومع وجود صيام انلوافل ومع وجود احلج وحنو ذلك
 ،أخذ ىلع هذا عرش سنني عرش سنوات :ذللك قال املصنف ،اتلوحيد

 إال هلإقولوا ال » ،ابتعدوا عن الرشك ،حيدفقط تو ،حىت الصالة ما فرضت
  .ينذرهم حيذرهم من الرشك «،اهلل تفلحوا

وبعد عرش  ،اتلوحيد إىلأخذ ىلع هذا عرش سنوات يدعو  :قال
قرابة  يعين:ملسو هيلع هللا ىلص عرش سنني من عمر انليب  إىلنظرت  إذاشوف  ،سنني

وفاته وعرش  إىلعمره من والدته  ،يف اتلوحيدملسو هيلع هللا ىلص مخس عمر انليب 
دعوته ثالث  ،يف اتلوحيدملسو هيلع هللا ىلص نصف دعوة عمر انليب  ،اسنوات تقريبا 

وبقية اثلالثة عرشة سنة توحيد  ،وعرشون سنة عرش سنوات منها توحيد
ا نصف عمر وهو تقريبا  ،مر العظيمهذا األ إىلفانظر  ،وغري اتلوحيد

  .وانلبوة والرسالة يف اتلوحيد فقط ،ادلعوة
ا تقولون دائما  :فلو قال شخص ،همية اتلوحيدأهذا مما يدلك ىلع 

خر الكمه آمن اكن » :يقولملسو هيلع هللا ىلص وانليب  ،نعم توحيد وتوحيد :نقول ،اتلوحيد
والشخص ما يدخل يف  «دخل اجلنة»يعين: اتلوحيد  «اهلل إال هلإمن ادلنيا ال 

  «.اهلل تفلحوا إال هلإقولوا ال : »ملسو هيلع هللا ىلص ذللك قال انليب  ،باتلوحيد إال اإلسالم
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 يعين:اتلوحيد وبعد العرش  إىلخذ ىلع هذا عرش سنني يدعو أ :قال
 ،وفرضت عليه الصلوات اخلمس ،السماء إىلبعد العرش سنني عرج به 

مران يف يوم أ ،رساء وعندنا معراجإعندنا  ،السماء بالرباق إىلعرج به 
من املسجد  مسريه  رساء ذهابه ، اإلواحد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :سبحانه ذللك قال ،املسجد االقىص إىلاحلرام 

ژٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  
(1)

معراج اليل هو الصعود من   
هذا املعراج فيف فرض الصالة أرسي به ثم  ،السماء إىلقىص املسجد األ

وأمره بالصالة مخسني  ،لكمه كفاحاا من غري واسطة واهلل  ،عرج به
وكن اذلي يأمره باتلخفيف  ،مخس صلوات إىلصالة خفف خفف 

فهو  ،مةهل فضل ىلع هذه األ ن موىس أوهذا يدل ىلع  ،موىس 
 ؛ال اكن فيها مشقة عظيمةإو ،مةبسببه خففت الصلوات عن هذه األ

ألن موىس  ؛متك ال تطيق ذلك مخسني سنةأن إ :موىس ذللك قال 
اع فهو يعرف طب ،رسائيل يشء عظيمإذية من بين بلغ به الشدة واأل

وملا  ،اتلوحيد إىليدعو ملسو هيلع هللا ىلص وانليب  ،انلاس وكيف ما يالقونه من مشاق
 ،ربك فراجعه إىلاذهب  ،أمتك يصعب عليها ذلك ،ال :بدأ الترشيع قال

وهو يدلك ىلع  ،وهو يف السماء ففرض عليه الصلوات 
 إالفرضت يف السماء  اإلسالمفليس هناك شعرية يف  ،همية الصالةأ

ال يغرك كرثة  أووال يرضك  ،ومع ذلك ترى كرثة املتهاونني بها ،الصالة
                                                 

 .1سورة اإلرساء: ( 1)
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 ،جالل رشفها ومكن ترشيعها وهو السماءإهمية وأاملتهاونني بها مع 
  .ن يأمر وحيافظ غريه باحلفاظ عليهاأفيجب ىلع املسلم 

السماء وفرضت عليه الصلوات اخلمس وصىل  إىلوبعد عرج به  :قال
وصىل يف  ،ملا عرج فرضت عليه الصلوات اخلمس ،يف مكة ثالث سنوات

بعد ثالث  ،مكة ثالث سنوات بعدها يعين: عرش وثالث ثالث عرشة سنة
 ،املدينة إىلثالث سنوات هاجر  ،عرش سنوات صالة ،عرشة سنة توحيد

همية أفتوحيد وصالة يدلك ىلع  ،وقبلها اتلوحيد ،وهو ما عنده سوى صالة
ثم  ،الصالة ثالث سنوات صالها يف مكةعرش سنوات ثم  ،األولالركن 
املدينة كما  إىلىت أول ما أاملدينة و إىلوبعدها هاجر  ،املدينة إىلهاجر 

املسجد اذلي  ،تعرفون صىل اجلمعة يف قباء قريب من قباء يف بين سالم
اشرتى  ،ول يشء بدأ فيه املسجدأاملدينة  إىلىت أوملا  ،يسىم مسجد اجلمعة
وهذا يدلك ىلع   ،تام ثم بىن املسجديأرض املسجد من األ

 ،اهلل  إىليدعو فيه  ،اتلوحيد إىلسنشأ يف بدل يدعو فيه  إذان الشخص أ
فاتلعليم وادلعوة  ،وليس فيه مسجد يسىع بالطرق احلكيمة بلناء مسجد

ول عمل بناء أىت املدينة أول ما أ ،ملسو هيلع هللا ىلصينطلق من مسجد انليب  اإلسالمو
ثم  ،وفيه بعض القبور نبشتيتام أرض أوكنت ،  املسجد 

 واهلل أعلم .، بىن فيها مسجده 
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 الدرس السادس عشر :  

قوهل : حىت تطلع  إىلاملدينة ...  إىلباهلجرة  أمرمن قوهل : وبعدها 
 الشمس من مغربها...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف مكة عرش ملسو هيلع هللا ىلص ن مكث انليب أبعد  يعين:باهلجرة  أمروبعدها 
بعد هذه  ،ثم صىل ثالث سنوات قبل اهلجرة ،اتلوحيد إىلسنوات يدعو 

  .املدينة إىلباهلجرة  أمراملدة ويه ثالث عرشة سنة 
 ،اإلسالمبدل  إىلواهلجرة االنتقال من بدل الرشك  :قال املصنفثم 

ن ألك من اعش يف بيئة غري مسلمة جيب عليه  :كأن املصنف يقول لك
وبناءا عليه من اعش يف بيئة مسلمة ال جيوز هل  ،بيئة مسلمة إىليدعها 

 أو ،ديار املرشكني لغري حاجة إىلمثل السفر  ،بيئة اكفرة إىلن ينتقل أ
ن يكون أسافر  إذاالسفر هناك يشرتط  إىلومن احتاج  ،ما جيوز ،رضورة

ن أو ،ئلال تلىق الشبهات عليه فيضل ؛عنده علم يمنعه من الشبهات
 إىلال ينظر  اإليمانفيكون قوي  ،يمان يمنعه من الشهواتإيكون عنده 

هل  ،فمن اكن كذلك ،ا يف العلم ال يُأثر ىلع معتقدهن يكون قويا أو ،اهلوى
 ،يله هوإا اكن ذلك ابلدل حمتاجا  إذا أو ،ذلك إىلا اكن حمتاجا  إذان يذهب أ

  .ن يفعل ذلكأفله  ،مثل داعية يدعو ويعلم
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ديار  إىلا بعث معاذا ملسو هيلع هللا ىلص نقول انليب  ؟ما ادليلل ىلع ذلك :قيل فإذا
يب طالب للتعليم أوبعث يلع بن  ،وكذا بعث ابن مسعود ،مرشكني يلعلمهم

يلهم بالرشطني علم إتذهب  :نقول ،اكن الكفار حمتاجني هلذا املسلم إذا
  .اإلسالمبدل  إىلواهلجرة االنتقال من بدل الرشك  :ذللك قال ؛يمانإو

فهل  ،اكن هو يف بدل مسلم لكن يكرث فيه العصيان إذا :قيل فإذا
قوى أيه فلك مكن تكون  ،نعم :نقول ؟خرآبدل  إىلن ينتقل أجيب عليه 

ولك بيئة يعيشها الشخص تؤزها  ،يلهإن تنتقل أيمان باهلل جيب عليك إ
اكن  إذاسفر  ،غري سفر أون يفارقها سواء بسفر أجيب عليه  ،املعايص

الشخص اذلي يعيش فيه فيه كرثة معايص  ،اليح أومجيع ابلدل هكذا 
 اإلسالمذللك  ؛يح آخر إىلن ينتقل من هذا اليح أجيب عليه  ،وشهوات
 إىلنبيها باهلجرة  أمرعذب قرية  إذا هلذا اهلل  ؛ا بابليئةريا اهتم كث

وهود  ،صالح كذلك ،مكة إىلن عذب قومه ذهب أفلوط بعد  ،مكة
بيئة صاحلة تعينه  إىلألن الشخص حمتاج  ؛مكة إىليذهبون  ،كذلك

 يعين: ،بربه  سنساناإلسباب يف تقوية هم األأفيه من  ،وحتثه ىلع اخلري
اكن الشخص يف بدل غري مسلم لكن ال يستطيع هل  وإذا ،صالح ابليئة
ۇ  ۇ   ژ  :يقول نقول اهلل  ،اهلجرة بلالد املسلمني إىللم يتيرس هل 

 ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
  :مرين اثننيأن يفعل ألكن جيب عليه  (1)

                                                 

 .286ابلقرة: سورة ( 1)
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 .يلكون قد حصل ثواب ادلعوة ؛ن يدعو هناك يف بدلهأ :األولمر األ
  .ن حيصن نفسهأ :مر اثلايناأل

فمن لم  ،يلبىق هناك اإليمانباألمرين االثنني السابقني العلم و
 ،اهلل إىليدعو  األولمر األ ،مرينا ذلك األيتيرس هل اهلجرة يفعل وجوبا 

واهلجرة  :ذللك قال املصنف ؛اإليمانمر اثلاين حيصن نفسه بالعلم وواأل
لم يكن ملسو هيلع هللا ىلص ويف عهد انليب  ،اإلسالمبدل  إىلاالنتقال من بدل الرشك 

ن خيرج من أملسو هيلع هللا ىلص ذللك نىه انليب  ؛يله سوى املدينةإهناك بدل يهاجر 
ولكن ابلائس » :ذللك يف صحيح ابلخاري ومسلم ؛خرآبدل  إىلاملدينة 

ذهب من املدينة  ،ن مات بمكةأملسو هيلع هللا ىلص يريث هل رسول اهلل  «سعد بن خولة
سالم يف إفلم يكن هناك بدل  ،مكة ألنها اكنت حني ذاك بدل رشك إىل

ملسو هيلع هللا ىلص هذا ابلدل انليب  إىلباهلجرة  فأمر اهلل  ،املدينة انلبوية إال األرض
خر آيف  يعين: «حجرها إىلاملدينة كما تأرز احلية  إىليأرز  اإليمان» :يقول

سالم إكما اكنت يه املدينة يه بدل  ،مر مثل ما اكنالزمان يعود األ
فيعود  ،سالم سوى يف املدينةإخر الزمان ال يكون بدل آسيكون يف 

  .املدينة إىل اإليمانو اإلسالم
لم يستطع  وإذا ،انظر االنتقال يعين: ترك املال ،اهلجرة االنتقال :قال
خذ املال والودل والزوجة أخذه أاستطاع  وإذا ،خذهألم يستطع  إذا ،ترك املال

  .اإلسالمبدل  إىلانتقال اكمل من بدل الرشك  ا،بدا أهلون من ذلك واأل
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 إىلاهلجرة باقية  يعين: قيام الساعة إىلويه فريضة ويه باقية  :قال
نظرت  وإذا ،ن تقوم الساعةأ إىلبها  اهلل  أمرمن حني  :قيام الساعة

اخللفاء  ،نهم من املهاجرينأوجدت  حوال كبار الصحابة أ إىل
ۈ  ژ  :واهلل يقول ،رضاهمأريض اهلل عنهم وربعة لكهم من املهاجرين األ

ژ ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې
(1)

ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ  :وقال  

ژچ   
(2)

 . 
 ؛كرث منها يف اجلهادأواملصالح املرتتبة ىلع اهلجرة  :هل العلمأقال 

خر ال واآل ،اهلل إىلا حدهما يرتك بدله مهاجرا أ ،هلذا ال جتد رجلني اثنني
خري من اذلي لم  ،اآلخرةوجتد اذلي هاجر حاهل يف ادلنيا قبل  إال ،يهاجر
ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ژ  ،ألن اهلل وعد بذلك ؛يهاجر

هلذا ما جتد شخص  ؛حواالا أوجيد فيه  ،اهلل يعطيك سعة يف املال ژ ې
هله اذلين بقوا لم يهاجروا وهم أفضل من أوجتد حاهل  إالترك بدله هلل 

ن حيتسب اثلواب عند أذللك الشخص جيب عليه  ؛تيرست هلم اهلجرة
ففيه  ،وهو يطلب فيه العلم ،فضل من بدلهأبدل  إىلبرتكه بدله  اهلل 

فيف اهلجرة وطلب  ،فوائده وثمراته اكرث مما لو ذهب للغزو ،خري عظيم
اليت يرجو بها رىض  املحصلة عند اهلل  األعمالمن خري  هالعلم هذ

  .حانهاهلل سب
                                                 

 .100النساء: سورة ( 1)
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 ،مةفريضة ىلع هذه األ :وقال ،قيام الساعة إىلويه باقية  :قال
ا يلبني يتني وحديثا آمة ساق املصنف نها فريضة ىلع هذه األأوادليلل ىلع 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ژ  :قال سبحانه ،ن تركها من كبائر اذلنوبأو ،فريضتها

ا توبيخا  ژ ڎ  ڎ  ڈژ  :يعين: برتك اهلجرة تسأهلم املالئكة ژڌ  ڌ  
ما استطعنا   ژ ژ  ڑ  ڑ  کژ فيعتذرون فيقولون  ،هلم عند املمات

  ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳژ تقول هلم املالئكة  ،اهلجرة يكذبون

اذلي لم  إالثم قيل    ژںڱ  اذلين لم يهاجروا  ڳ  ڱ   ڱ
ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ ژن يهاجر أيستطع 

(1) 
 ،ن يهاجرأما يستطيع  

د األوالوالودلان  ،ن يهاجرنأ والنساء ما يستطعن ،كبري يف السن مريض
هؤالء استثنوا  ،ن يهاجرنأوكذلك اجلواري الصغار ال يستطعن  ،الصغار

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ژ ألنه قال  ؛من عذاب جهنم

ژھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭہ  ہ  ہ  ھ  
(2) 

  .لضعفهم  
ية يف املسلمني اذلين لم : سبب نزول هذه اآلقال ابلغوي :ثم قال

أن فدل ىلع  ،اإليمانيهاجروا بمكة ما هاجروا للمدينة ناداهم اهلل باسم 
أي  ،ويه من كبائر اذلنوب ،ية نزلت يف املسلمني اذلين لم يهاجروااآل

 . ژ ڳ  ڱ   ڱژ  :تركها لقوهل

                                                 

 .98-97النساء: سورة ( 1)
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ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  :وادليلل اثلاين ىلع اهلجرة :قال

 ژچ  چ   
نه مع بركة اتساعها يدلك ىلع أويدلك ىلع ساعتها  (1)

نه ىلع كرثة اخللق لم بل وال سنسخها وال ربعها أوبركة اتساعها  ،سعتها
ومن هنا جيب  ،وهذا من فضل اهلل ،األرضفهذا من اتساع  ،من البرش

ا سواء اكن مولودا  ،نن يشكر نعمة ابلدل اذلي يعيشه اآلأىلع الشخص 
كسب رضا اهلل  إىليف بيئة صاحلة ويسىع  ،ا فيهلم يكن مولودا  أوفيه 

قرأت  فإذا ،حيمد اهلل ىلع هذه انلعمة ،والعلم انلافع والعمل الصالح
فكيف  ،سالمهإبدل حيسن فيه  إىلتوعد اهلل بانلار ملن لم يذهب  القرآن

وانلعمة  ،وتيرست هل سبل انلعمة ،بمن جلس يف بدل يه من خري ابلقاع
ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ژ  :اهلل يقول ،لم تشكر تزول إذا

ژی  
(2)

ن يكون من اذلين قد أن حيذر أفاملسلم جيب عليه  
  .يستبدهلم اهلل بسبب عدم شكره نلعمته سبحانه

ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع » :وادليلل من السنة ىلع اهلجرة :قال
هذا مىت زمن  «اتلوبة وال تنقطع اتلوبة حىت تطلع الشمس من مغربها

 اهلجرة ؟ 
ن يهاجر يهاجر ألك من استطاع  ،قيام الساعة إىلنقول يف لك وقت 

                                                 

 .56العنكبوت: سورة ( 1)
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حيث لم جيعل العبادة حمصورة  وهذا من فضل اهلل  ،لك من استطاع
قيام  إىل اإلسالمبل جعل العبادة من ظهور  ،يف زمن الصحابة فقط

 واهلل اعلم . ،لك ينال فضل هذه العبادة ،الساعة
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 الدرس السابع عشر :   

قوهل : ومجيع ما يكرهه اهلل  إىلمن قوهل : فلما استقر باملدينة ... 
 ويأباه .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدتها ثالثة وعرشون ملسو هيلع هللا ىلص ن بعثة انليب أ ملا بني املصنف 

ثم انتقل  ،ا يف مكةثالثة عرشة اعما  :قسمني إىلنها منقسمة أو ،ااعما 
فطيلة فرتته يف مكة العرش السنوات  ،املدينة عرش سنوات إىلبعدها 

اكن فقط ينذر  ،همية اتلوحيدأوهذا يدلك ىلع  ،منها فقط يف اتلوحيد
ومع هذه العرشة املستمرة  ،حيداتلو إىلقومه عن الرشك ويدعوهم 

اتلوحيد  إىلفكن يدعو  ،فرضت عليه الصالة قبل اهلجرة بثالث سنوات
كرث من نصف أ يعين:ثم بعد ذلك يف مكة طول هذه الفرتة  ،قام الصالةأو

 إىلنظرت  وإذا ،طوهلاأيه يف اتلوحيد والصالة الصالة ملسو هيلع هللا ىلص بعثة انليب 
عرش  اإلسالمثم بقية مجيع األحكم يف املدينة  ،عرش سنوات توحيد

ن بمفرده عرش سنوات يف إحيث  ،همية اتلوحيدأيتبني لك  ،سنوات
حكم يف عرش سنوات بل زاد اتلوحيد مع الصالة هنا مجيع األ ،اتلوحيد

يله وحتذير إللتوحيد ودعوته ملسو هيلع هللا ىلص فكنت مدة بيان انليب  ،ثالث سنوات
حىت يف ملسو هيلع هللا ىلص مع بيان انليب  ،قية الرشائعطول من مدة بأمته من الرشك أ
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من ملسو هيلع هللا ىلص ن مثل ما قال ابن القيم بعثة انليب أفدل ىلع  ،املدينة للتوحيد
لعنة اهلل ىلع  الأ» :ن يموت خبمس يقولأوهو قبل  ،خرها توحيدآ إىلوهلا أ

 :ول ما بعث اكن يقولأو «نبيائهم مساجدأايلهود وانلصارى اختذوا قبور 
وما تفرع  ،ن مجيع دعوته توحيدأفدل ىلع  «اهلل تفلحوا إال هلإقولوا ال »

 .  عن اتلوحيد يف عرش سنوات بينه 
ببقية رشائع  أمربعد اهلجرة  يعين:فلما استقر باملدينة  :ذللك قال

مع  اإلسالمببقية رشائع  أمرباتلوحيد والصالة  أمرن أبعد  ،اإلسالم
ركن أهذه لم تفرض ويه من  ،اتلوحيد والصالة مثل الزكة والصيام واحلج

همية أ فرييد يبني لك املصنف  ،يف املدينة بعد اهلجرة إال اإلسالم
صقاع املعمورة تلبية أيله من إفالزكة والصيام واحلج اذلي يؤىت  ،اتلوحيد

بل ما حج  ،ن هاجر املدينةأبعد ملسو هيلع هللا ىلص به انليب  أمرما   إبراهيمنلداء 
 . خرية اليت مات فيها يف السنة األ إال

 إالواحلج ما رشع  ،يف املدينة إالذان ما رشع حىت األ ،ذانواأل :قال
فأول غزوة غزاها غزوة بدر  ،يف املدينة إالواجلهاد ما رشع  ،يف املدينة
ھ    ھہ  ہ  ہ  ہژ يف مكة  يعين:  ژۀ   ۀ  ژ هناك  ،يف املدينة

ژھ  ھ  ے  ے  ۓ   
(1)

به  أمرما  اإلسالمبعدها اذلي هو ذروة سنام   
أذان جهاد زكة صيام  ،اكنت هذه مهمات يف الرشيعة فإذا ،يف املدينة إال

                                                 

 .109ابلقرة: سورة ( 1)
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فيجب أن نعتين باملتقدم مع اهتمام انليب  ،متأخرة إالما أتت يف الترشيع 
ٱ  ژ  :قال سبحانه ،ويه اتلوحيد ،مع هذا املتقدم حىت نهاية بعثتهملسو هيلع هللا ىلص 

 ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  
(1) . 

اذلي هو  ،واألمر باملعروف وانليه عن املنكر األمر باملعروف :قال
وفيه انلصح ما أىت  ،وفيه إلقاء األمنة عليه والسكينة ،يف صالح املجتمع

  .يف املدينة إال
 ،للجار األمر به حسانمثل اإل ،اإلسالموغي ذلك من رشائع  :قال

ومثل  ،ومثل انليه عن الكذب ،ومثل قيام الليل ،ومثل القول احلسن
 ،بعد ذلك إالوالرشائع  إالما أتت  ،األمر بالصدق وهكذا مجيع األحكم

 إالتت ألكها ما  ،حكم انلكح العدد الضمان وابليوع وحنو ذلكأالطالق 
العديدة اتلامة  اإلسالموغري ذلك من رشائع  :ذللك قال ؛يف املدينة

خر بعثة آيف  الشاملة الكملة املحكمة اليت وصف مجيع ذلك اهلل 
ژچ  چ  چ  ڇ  ژ  :بقوهلملسو هيلع هللا ىلص انليب 

(2)
ھ  ھ        ھ  ژ :  وقال  

ژ ھ   ے
نزل أوقال يف اذلي  ،حكميف األ وعدالا  ،خبارا يف األصدقا  (3)

ژڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ژ  :عليه
(4)

ن هذا ادلين إأي  
                                                 

 .25سورة األنبياء: ( 1)
 .3املائدة: سورة ( 2)
 .115األنعام: سورة ( 3)
 .1هود: سورة ( 4)
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لم  ،ومفصل وظاهر وواضح ،حمكم عظيم متقن مبني القرآنساسه أو
  .ىت بعدهم بزمن بعد زمن اتلزنيل سوى االتباعأيبق ىلع من 

  .حىت وهو مات وهاجر ،ودينه باق :قال
مكث ىلع ذلك عرش سنوات يف املدينة  ،وبعد ذلك تويف :قال

  .يف السنة احلادية عرشة للهجرة يعين:وبعدها تويف 
وهذا من فضل  ،ادلين باق ،ال ختىش ،ودينه باق وحىت وهو تويف :قال

وهذا من رمحت  ،ملسو هيلع هللا ىلصن حرس دينه وحفظه وسنرشه بعد وفاة انليب أ اهلل 
ك الرمحة اليت أنزهلا وجعل آثار تل ،رمحةملسو هيلع هللا ىلص فبعث اهلل انليب  ،اهلل بعباده

ک  ژ  ه:قال سبحان ،اهلل مستمرة بعد وفاة ذلك املوصوف بالرمحة

ژک  گ   گ  گ       
(1) 

ملسو هيلع هللا ىلص ثم منته ببعثة انليب  فلوال فضل اهلل  
نتخبط  كنابل  ،ما عرفنا ال صالة وال زكة وال توحيد وال بعد عن رشك

يدخل الشخص من اكن  -والعياذ باهلل  -حىت يف الضاللة والعمياء واتليه 
ٹ  ژ واذلي وصفه بأنه هادي  ،نلا هذا انليب فبعث اهلل  ،كذلك انلار

 ژ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
فمن  (2)

للخلق ملا مات بيق ملسو هيلع هللا ىلص رمحته أن تلك الرمحة املهداة للخلق وهو انليب 
 ،يح حبفظ رشيعته وانتشارها يف اآلفاقملسو هيلع هللا ىلص فكأن انليب  ،دينه كما هو

                                                 

 .107سورة األنبياء: ( 1)
 .53-52سورة الشورى: ( 2)
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مثل اذلي يقرأها  القرآنسور وآيات  أيقر األرضفتجد من هو يف رشق 
الصغري مثل  ،واألعجيم مثل العريب ،والشمال مثل اجلنوب ،يف الغرب

وهذا من حفظ اهلل  ،الرشيف مثل الوضيع ،الفقري مثل الغين ،الكبري
خوف وجوع ومرض وهلع وفرقة  األرضر ىلع بل إن ادلين م ،لدلين

ومع ذلك كأن ادلين غض  ،وحروب ونزااعت واضطرابات وتقلبات
 ملسو هيلع هللا ىلصفكأن العبد كما اكن انليب ،ما تغري ولم يأتيه يشء من اتلغري ،جديد

اعرصت هذا  أوكأن تلك الظروف اليت نالت وطالت  ،بإذن اهلل يصيل
 القرآنفتقرأ الفاحتة و ،حبمد اهلل ،ادلين لم يمس ادلين يشء من ذلك

ىلع  حوال لم تأتوكأن تلك األ ،نزلأ القرآنن كأن اآل ،والصالة والزكة
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ژ  :وهذا من حفظ اهلل لدلين ،خلق قد مروا بها

ژڱ  
(1)

 .  
فاحبث عن هذا ادلين  ،راده جيدهأودينه باق من  :ذللك قال املصنف

ومن  ،مروا بتبليغ هذا ادلين ملن بعدهمأقبلك من الصحابة  ،وتمسك به
نت لم يبق لك سوى التسليم واالتباع أ ،بانلار بدله توعده اهلل  إىلاعد 

ن من اكن يف عرص انلبوة كتموا ادلين أفلو  ،وسنرش هذا ادلين كما سنرشوه
 . بتوفيق اهلل  ،لكن اهلل حفظه وسنرشه وانترش بالرجال ،يلناإما وصل 

 ؟ادلين اذلي تقول ما هو :وكأن سائال يقول ،باقودينه  :ذللك قال

                                                 

 .9احلجر: سورة ( 1)
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مجله لك يف أنا أو ،وهذا دينه يف الكتاب والسنة :قال لكملسو هيلع هللا ىلص دين انليب 
هذا  ،مة منهحذر األ إالمة عليه وال رش دل األ إالال خري  ،لكمات يسرية

 ملسو هيلع هللا ىلصبه انليب أمرلك خري للعبد يف دينه ودنياه هو اذلي ، ملسو هيلع هللا ىلص دين انليب 
نهاه  اآلخرةولك رش فيه رضر ىلع العبد يف ادلين وادلنيا و ،وجاء به ادلين

  .فهذا من عظم احلكم يف الالكم ،هذا هو ادلين ،عنه
به  أمر إالتقول ال خري  ؟اإلسالمما هو دين  :قال لك شخص فإذا
ما  ،ثم بني لك وهو مقصود هذه الرسالة ،حذر منه إالوال رش  ،اإلسالم

 فكأن سائالا  ؟وما هو الرش اذلي حذر منه مة عليههو اخلري اذلي دل األ
ل يل ما مث   ،به وفيه لك رش نىه عنه أمردينكم فيه لك خري  :يقول لك

  ؟مرتم به وما هو الرش اذلي حذرتم بهأهو اخلري اذلي 
مة عليه األملسو هيلع هللا ىلص دل انليب  يعين: مة عليهواخلي اذلي دل األ :قال

ولك  ،اتلوحيد هو اتلوحيد ،دينه وبيق كما اكن اخلري واذلي حفظ اهلل 
ا اتلوحيد ماذا اكن توحيدا  ،مة عليهاخلري اليل دل األ ،ما حيبه اهلل ويرضاه

 ؟املاذا اكن اتلوحيد خريا  ،املاذا اكن خريا  ،القرآن ألنه موافق ملا يف والا أ
ڀ  ڀ   ڀ      ژ ن يوحدوه أاخللق  أمراهلل  ،القرآنألنه هو املوافق ملا جاء يف 

 ژڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
وكن  ،نآللقر فهو جاء امتثاالا  (1)

 فهذا من باب تعظيمك هلل  ،ألن اهلل هو املستحق هل ؛ااتلوحيد خريا 

                                                 

 .14سورة طه: ( 1)
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  .وهو الواجب ،عطيت ربك قدره وعظمته يف شأنكأنت أف ،مستحق هل
فيه  ،فيه طمأنينة ،ا فيه سعادة لك يف ادلنيااكن خريا  :مر اثلالثاأل

 ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ فيه أسنس  ،راحة
اكن هذا  (1)

اكن هذا  ،ألنه يف القرب فسحة وروضة من رياض اجلنان ؛ااتلوحيد خريا 
ۅ  ۉ  ۉ  ژ  ،ا ألنك يوم القيامة تدخل جنات عدناتلوحيد خريا 

ژى  ى   ائ    ېې  ې  ې
(2)

 . 
قال سبحانه  ،لعبادها ألن اهلل هو اذلي رضيه وكن هذا اتلوحيد خريا 

 ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ 
بأمر اهلل يرضاه  األرضفتعيش يف هذه  (3)

سباب حمبة أوهذا من  ،فتقول اهلل يرىض عين هذا الفعل فأفعله ،فتسعد
 ،رزق حياة رزق اعفية مال ودل وحنو ذلك ،ونيل لك خري هل ،اهلل لعبده
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  ژ  :كما قال 

ژ گ
(4)

ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ژ ياه إلك ما يريد نعطيه   

 ژڭ  
والربكة  ،حسن من املتاع املوحد من السعادة ادلاخليةأما فيه  (5)

  .د وحنو ذلكاألوالوالربكة يف  ،يف املال
                                                 

 .125سورة األنعام: ( 1)
 .71سورة الزخرف: ( 2)
 .3سورة املائدة: ( 3)
 .97سورة انلحل: ( 4)
 .3سورة هود: ( 5)
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ألنه فيه بعد وحذر من عدو اهلل اذلي  ؛اا عظيما وكن اتلوحيد خريا 
ژجح   مح  جخ  ژ  ،بليسإيأمرك بضده وهو 

(1).  
ثم بعد ذلك ملا بني  ،واخلري اذلي حيبه اهلل ويرضاه اتلوحيد :فقال
 ن اكن اتلوحيد يدخل يف إو ،هو مجيع ما حيبه اهلل ويرضاه :قال

فهو من عطف العام ىلع  ،فرد اتلوحيد ألهميتهألكن  ،هذه اجلملة
اتلوحيد  فردألكن  ،العام لك ما حيبه اهلل ويرضاه فيه اتلوحيد ،اخلاص

ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ژ  :مثل ،قبل
(2)

ژڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ ،  
(3)

 

فجربيل من املالئكة  ،واملالئكة عموم املالئكة ،فالروح جربيل
ومجيع ما  :وهنا اتلوحيد .ا لألوللكن عطف العام ىلع اخلاص ترشيفا 

وهو  األولمر ا لألعطف اعم ىلع اخلاص ترشيفا  ،حيبه اهلل ويرضاه
  .اتلوحيد

 ،ىت بهألك ما حيبه اهلل ويرضاه ادلين  ،ومجيع ما حيبه اهلل ويرضاه
بالصالة  أمر ،اهلل به فهو حيبه ويرضاه أمر أمرومن قواعد الرشيعة لك 

بها  أمرألنه  ؛فعله صلة الرحم اهلل حيبها إذاويرىض عن العبد  ،اهلل حيبها
ڇ  ڍ   ڍ    ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇژ فعلها  إذاويرىض عن العبد 

                                                 

 .82سورة ص: ( 1)
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 ژ ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ڌڌ
 ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ  :وقال(1)

فلك ما  (2)
  .به حيبه ويرضاه لك ما يأمر اهلل  ،حيبه اهلل ويرضاه فهو حيبه

 ،ومجيع ما حيبه اهلل ويرضاه ،الرشك والرش اذلي حذرها منه :ثم قال
والرش اذلي  :قال ،وهو معروف لك ما فيه رضر فهو رش ،الرش ضد اخلري

وهو رأس  ،وهو رش ،مته الرشكأملسو هيلع هللا ىلص اذلي حذر انليب  يعين:حذرها منه 
 ،به هو الرشك ذنب عيص اهلل  أعظمو ،الرش ورأس الضاللة الرشك

من  أعظمو ،والربا وقطع الطريق واخلمر - والعياذ باهلل -ن الزنا مم أعظ
 حديث ابن مسعود  ،هو الرشك ،من ترك الصالة أعظمو ،املخدرات

ا وهو ن جتعل هلل ندر أ :قال ؟أعظمأي اذلنب عند اهلل  ،يف ابلخاري
  ؟افالرش اذلي حذرنا منه الرشك ملاذا اكن رشا  ،خلقك

ی  ی  ی  ژ  :اهلل يقول ،القرآنألنه يضاد ما جاء به  :والا أ

ژجئ  
(3)

واهلل  ،مرشك - والعياذ باهلل -رشك بك أال  :نت تقولأو 
ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ  :يقول

(4)
وذاك املرشك ال يزنه اهلل وال  

  .القرآنفهو يضاد  ،يقدسه عن الرشك
وعدم تعظيم قدر  ،فيه هضم للربوبية واستخفاف بها :مر اثلايناأل

                                                 

 .7سورة الزمر: ( 1)
 .3سورة املائدة: ( 2)
 .63سورة انلمل: ( 3)
 .18سورة يوسنس: ( 4)
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خر يف تدبري آجعلت مع اهلل  فإذا ،لوهيةإفراده باألوعدم ،  الرب 
 :قال واهلل  ،ففيه استخفاف بالرب سبحانه ،وطلبها وحنو ذلك األمور

ژ ڭ  ڭ  ڭژ 
(1)

من لم يوحد اهلل ويعظمه فاهلل سبحانه ينساه ال   
  .شك

بعد عن اهلل تأتيه الرشور  وإذا :املرشك بعيد عن اهلل :مر اثلالثاأل
قال  ،ن ما يعطاه من رزق هو نقمة عليهإبل  ،والدهأمواهل وأن كرثت إو

پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  :سبحانه

 ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ا عليهم صبح عذابا أفاملال والودل  (2)

وىلع  سنساناإليشء رضره ىلع  أعظموكن الرشك  ،بسبب الرش وهو الرشك
 سنساناإلكرم  يكون ذيلال اهلل  ،ألنه يف ادلنيا يتخبط الشخص ؛مةاأل

ألنه يتابع الرتاب والعظام والرفات يدعوها  ؛كيف يكون املرشك ذيلالا 
بل وجد من يعبد احلجارة  ،بل وجد من يعبد ابلهائم ،من دون اهلل

  :بل قال ،ن يطأطئ رأسهأ سنسانيربأ باإل اهلل  ،واالشجار األصنامو

ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ 
(3)

واهلل ال يرىض هل  ،بهاهاأحسن صورة وأو 
فكن الرشك  ،يدعوهم من دون اهلل ،ن يذهب للعظام واملقابر وحنو ذلكأ

موات يف داعئهم من ألن فيه ذلة هل يتابع البرش واأل ؛سنساناإلا ىلع رشا 
                                                 

 .67سورة اتلوبة: ( 1)
 .55سورة اتلوبة: ( 2)
 .4سورة اتلني: ( 3)
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 ،مة والفرد ألنها جيلب هلا الوبالىلع األ اوكن الرشك رشا ،  دون اهلل 
 ،وسبب حلول العقوبات ،ألنه هو سبب الفقر ؟ملاذا جيلب هلا الوبال

ڈ  ژ :  قال  ،وسبب سخط اهلل عن العباد ،وسبب حلول املصائب

ڳ  ڳ     گژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ  گ

ژڳ  
(1) 

وقال  ،رشك هذا جزاؤه ذل وخضوع وعذابألك من  
 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ژ سبحانه 

فيف ادلنيا  (2)
ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ نعذبهم أي بالرشك وقال سبحانه 

جنازيه ىلع  (3)
 ،ذنب وهو الرشك باهلل  أعظمو ،ما فعله ورش ما جيازى عليه العبد

وحييط به  سنساناإليتخطف  - والعياذ باهلل - ةما ألوكن الرشك رشا 
  :قال سبحانه ،فال يبرص ،ويأخذ سمعه وقلبه وجيعل ىلع قلبه غشاوة

 ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ 
فتجد أقواهلم غري  ،ما هلم بصرية (4)

مباركة بسبب اذلنب مواهلم غري أوجتد  ،فعاهلم غري موفقةأوجتد  ،مسددة
ا ىلع العبد وىلع انلاس ألن ا عظيما وكن الرشك رشا  ،العظيم اذلي اقرتفوه

لعظم ذلك اإلفك  ؛وقع حىت مصيبته يف العقوبة تعم اجلميع إذاالرشك 

                                                 

 .152سورة األعراف: ( 1)
 .21سورة السجدة: ( 2)
 .123سورة النساء: ( 3)
 .198سورة األعراف: ( 4)
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ژۆئ     ۈئ  ژ ا عذابا  يعين: ژۇئ  ۆئ  ژ  قال  ىاذلي افرت
بل تعم  (1)

وكن هذا  ،الكبري وشؤمهاجلميع بسبب وطأة وجرم وسيئة هذا اذلنب 
هذا اذلي يسىع  ،ألن فيه جماراة للشيطان سنسانا ىلع العبد واإلالرشك رشا 

ڇ  ڇ      چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چژ  :يله الشيطان ذللكإ

ژڇ  ڇ  
(2)

الشيطان  يعين:به  أمرجماراة هل وخضوع هل وذلة واتباع ملا  
قال  ،يف القرب نار متدهلمة عليه - باهللوالعياذ  -وهو رش ىلع العباد ألنه 

ژۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ    ڻں   ں  ڻ  ڻ  ڻژ  
(3) 

ژۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ژ يف القرب  يعين:
يف  (4)

ڌ  ژ  :كما قال  اآلخرةالعذاب ويف  - والعياذ باهلل -يف القرب  ،ادلنيا

ژڎ  ڎ   
(5)

ژڈ  ژ  ژ     ژ  :وقال ،مطبقة عليهم يعين:  
(6)

 يعين: 
 وانلار  ،عمدة يف انلار ال يتجاوزونه يف انلارأموثقون ومقيدون يف 

هلذا اكن الرشك  ،تشتعل عليهم ال يموتون فيها وال حييون - والعياذ باهلل -
وعذاب ومؤلم هل  ؛ألن عواقبه مشينة وقبيحة وسيئة ؛ا ىلع العبدا عظيما رشا 

                                                 

 .25سورة األنفال: ( 1)
 .60سورة يس: ( 2)
 .46سورة اغفر: ( 3)
 .46سورة اغفر: ( 4)
 .8سورة اهلمزة: ( 5)
 .9اهلمزة: سورة ( 6)



 السابع عشرالدرس 

 األصول الثالثة وأدلتهاشرح 

148 

ژوئ   وئ      ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ      ژ  :ذللك اهلل يقول ؛وملن حوهل
(1)

فما حيل   
ألنه صاحب شؤم  ؛ويلحق الشؤم من حوهل إىليح  أومكن  أواكفر يف بدل 

بل ومجيع  ،متهأملسو هيلع هللا ىلص ذللك اكن الرشك رش حذر انليب  -والعياذ باهلل -
  .الرسول حذروا أممهم منه

 ،والرش اذلي حذرها منه الرشك ومجيع ما يكرهه اهلل ويأباه :قال
نىه  ،قطيعة الرحم ،عقوق الوادلين :ويبغضه مثل لك ما يكرهه اهلل 

  .عنها ادلين
فلك رش  ،فهذا رش فلك رش نىه عنه ادلين ،نىه عنه يعين: ويأباه
وادلين اذلي نىه عنه مجيع ما يكرهه  ،ىت ادلين بانليه عنهأفيه رضر 
 واهلل أعلم . ،اهلل ويأباه

 

                                                 

 .9سورة اهلمزة: ( 1)
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 الدرس الثامن عشر:  

 قوهل : آخر املنت . إىلمن قوهل : وافرتض اهلل ىلع مجيع العباد ... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتوحيد وانليه ن دعوة الرسل يه ادلعوة أب ملا بني املصنف 
 يلها رسوالا إمة بعث اهلل أن لك أوبني ب ،عن ضده واتلحريض من الرشك

وملا بني قبل ذلك أن  ،يأمرهم بعبادة اهلل وينهاهم عن عبادة الطاغوت
  .سنس واجلناعمة جلميع اثلقلني اإلملسو هيلع هللا ىلص ة انليب بعث

 أمرملا  ؛به اإليمانوافرتض اهلل ىلع العباد الكفر بالطاغوت و :قال
ک  ک  گ         ژ ن تكون بعثته اعمة جلميع انلاس أرسوهل ب اهلل 

ژگ  گ       
ژ ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېژ ،(1)

(2)،   

 ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ژ 
فدعوته اعملية  (3)

  .للجميع ما يه دعوته
 ،نىثأذكر  ،وجب اهلل ىلع مجيع انلاسأ يعين: افرتض اهلل :قال

وافرتض ىلع مجيع العباد الكفر  ،سود اجلميعأصفر أمحر أ ،عجيم عريبأ
                                                 

 .107سورة األنبياء: ( 1)
 .1سورة الكهف: ( 2)
 .1سورة الفرقان: ( 3)
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 إالال يتم توحيد عبد  ،ركنا اتلوحيد اثنان ،باهلل اإليمانبالطاغوت و
  .احدهما ال يسىم الرجل موحدا أاختل  إذا ،مرينبهذين األ

 يعين:الكفر بالطاغوت  :معىن ،الكفر بالطاغوت :األولمر األ
يقول  ،بل يتربأ منها ،وال يكيف هذا ،غري اهلل باطلة ن عبادةأب اإليمان
تربأ أنا أو ،هل القبور لقبورهم عبادة باطلةأدعوة  أو مثالا  األصنامعبادة 

  .األولهذا الركن  ،من ذلك
نه ليس أ ،باهلل يأيت بعد ذلك اإليمان ،باهلل اإليمان :الركن اثلاين

ن أبعد  ،تقول اهلل وحده نعبدهن أ يعين:يأيت بعد ذلك  ،اهلل إالمعبود حبق 
  .هذان ركنا اتلوحيد ،كفرت جبميع ما عبد من دون اهلل :قلت

هذا  ،وافرتض اهلل ىلع مجيع العباد الكفر بالطاغوت :ذللك قال
 .باهلل اإليمانالطاغوت و ويأيت معىن ،الكفر بالطاغوت :األولالركن 

 أوالطاغوت ما جتاوز به العبد حده من معبود  :قال ابن القيم :قال
يب  جت  ژ  :يفرس اآلية اليت ستأيت يعين:الطاغوت  ،مطاع أومتبوع 

ژحت  
(1)

ما عىص العبد  يعين:الطاغوت ما جتاوز به العبد حده  :قال 
اثلالثة يطلق عليه  األمورحدى هذه إمن فعل  ،مورأبه ربه يف ثالثة 

سس أألنها هذه اثلالثة يه  ؛جتاوز الطغيان يف العصيان يعين:ا طاغوتا 
ال يتجاوزها العبد  ،ما جتاوز به العبد حده حد من السيئات ،العصيان

                                                 

 .256سورة ابلقرة: ( 1)
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من حدود وزاد فيها فهو  فهذا جتاوز ما وضعه اهلل  ،من صغائر اذلنوب
يدعو انلاس  يعين:معبود  ،من هم هؤالء ما جتاوز به احلد معبود ،طاغوت

ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  :مثل فرعون ،عبادة نفسه إىل
(1)

يت أوي 
 ،متبوع شخص يتبعه انلاس يف عبادة غري اهلل أوتفصيل ذلك معبود 

 ،ال حتجوا :يقول هلم ،يتبعونه ،الصالة غري مفروضة ،ال تصلوا :يقول هلم
ا مرا أفهو يعترب قد فعل  ،من يقول ذلك سواء اُتبع أم لم يتبع ،فال حيجون

  .ا من الطغيانا كبريا ا حدا ا كبريا مرا أجتاوز به 
حىت ولو لم  ؛مطاع يطيعونه فيما يقول أومتبوع  أومطاع معبود  أو
اكلكهان هنا  ،ن بعد ستة ايام سيحدث كذا وكذاإ :يقول هلم مثالا  ،يتبعوه

هنا  ،خرآاخرجوا من ذلك املزنل مزنل  ،ماذا نفعل يا اكهن ،طاعوهأ
ن املتبوع يكون أنهم يكونون أ :املتبوع واملطاع والفرق بني ،مطاع

 ،القرب إىلذهب أن أريد أ :فمثال يقول ،ا ذللك الرجل فيما يأمر بهتابعا 
أن يفعل ال يشرتط هو  ،هذا متبوع مطاع ،اتبعوين ندعوه من دون اهلل

ن أال يشرتط  ،ا سيحدث كذا وكذاغدا  :يقول هلم فمثالا  ،مرذلك األ
سيكون كذا  :يقول ،وهو يفعل ذلك وهو جالس ،يكونوا تابعني هل

  .ايما لا عمرا أىت أ يعين: :هذا مطاع :هناك أوالعرافة مكن السيارة هنا 
 ،ا عظيمة كبرية كرثمورا أمن يفعل  يعين: والطواغيت كثيون :قال

                                                 

 .38سورة القصص: ( 1)
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ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ    ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئژ  :قال سبحانه ،والطواغيت كثريون

ژېئ   ېئ  ىئ  
(1)

ا فيها   هذا اليل  - والعياذ باهلل -يدخله ناراا خادلا
  .ايسىم طاغوتا  ؟ماذا يسىم ؟من اذلي تعدى احلد ،تعدى احلد

كرث  ،كرث السحرة ،جتاوزون احلد يعين: والطواغيت كثيون :قال
 ،الربا السخرية بادلين ،نزل اهللأعباد القبور من حكم بغري ما 

شاعة ابلغضاء بني إ ،املسلمنيشاعة الفواحش بني إعالم به واإل
  .مور كبرية يتجاوز بها العبد حدهأهذه من  ،املسلمني

أخطرهم  يعين: والطواغيت كثيون ورؤوسهم مخسة :ذللك قال
ننا أل ؛باالستقراء :نقول ؟قيل كيف حددتم اخلمسة فإذا ،هم مخسةأعظمو

  .هم مخسة فإذا ،فسادكرث من حيدث اإلأننظر من 
ا مرا أألنه قد فعل  ؛األولبليس لعنه اهلل هذا الطاغوت إ :قال

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ژقال سبحانه  ،ا باضالل انلاس عن اهلدايةعظيما 

ژ ڃ  چ     چ  چ
(2)

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ شوف عبد من دون   

ژڎ  ڎ  ڈ     ڌڌ
(3)

 ژجح   مح  جخ  ژوقال  
هذا  (4)

  .فأول الرؤوس إبليس ،طغيان كبري
                                                 

 .229سورة ابلقرة: ( 1)
 .60سورة يس: ( 2)
 .60سورة يس: ( 3)
 .82سورة ص: ( 4)
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عبد وهو راض فما نىه انلاس عن  ،عبد وهو راض ومن :قال
نىه  مثل ليس عيىس  ،نىه انلاس عن عبادته ال يأثم فإذا ،عبادته

چ  ژ  :ذللك اهلل يقول يوم القيامة لعيىس ،انلاس عن عبادة نفسه

ڑ    ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

ں  ں  ڻ        ڱڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڳڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ

ژھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ژ   ژ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ
(1)

فمن  
ملسو هيلع هللا ىلص ومثل انليب  ،مثل عيىس  ،عبد وهو غري راض ال يدخل يف ذلك

وكذا مجيع  ،بل وحذر منه ،ديع من دون اهلل فهو غري راض أولو عبد 
  .الرسل ومجيع العلماء الربانيني ينهون عن ذلك

 إىلومن داع  ،عبادة نفسه إىلومن عبد وهو راض ومن داع  :قال
هذا  ،غريي فاعبدوين هلإما علمت لكم من  ،عبادة نفسه مثل فرعون

ادىع الربوبية  يعين:عبادة نفسه  إىلومن داع  ،معىن الالكم فاعبدوين
مثل  ،م لم يتبعوه كرثأ ،يتبعوه يقع يف هذا الطغيانم لم أسواء اتبعه 

عبادة نفسه وانلبوة  إىلممن يدعو  ،مسيلمة الكذاب وسجاح وغريهما
  .والكذب واالفرتاء

ملاذا ألنه ينازع  ،ومن ادىع شيئا من علم الغيب فهو طاغوت :قال
 فمن ،اهلل إالفال يعلم الغيب  ،ويه صفة العلم ،الرب يف ربوبيته سبحانه

                                                 

 .117-116سورة املائدة: ( 1)
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من ذلك اداعء علم الغيب  ،نازع اهلل يف ربوبيته فهو من الطواغيت
ومن ادىع شيئا من علم الغيب ومن  ،اكلكهان والسحرة وحنو ذلك

قال  ،نزل اهللأاحلكم بغري ما  ،نزل ألنها معصية كبريةأحكم بغري ما 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ سبحانه 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ  ،وهو سيم طاغوت  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     

ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ژ بالطاغوت  ژٹ  
(1)

باتلحاكم  
  .الطاغوت إىل

ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ  :وقال
(2)

ية اآل 
فاحلكم بغري ما  ،ژچ  ژ ية اثلاثلة يف اآل ،ژوئ  ژ اثلانية 

 ،كذلك قتال املسلمني ،كل الرباأوكذلك  ،نزل اهلل يدخل يف الطغيانأ
لك هذا طغيان  ،وكذلك ختويف املسلمني من قطع الطريق وحنو ذلك

  .ها هذهأعظمخطرها وأشدها وأ يعين:لكن رؤوس هذه 
باهلل  اإليمانوادليلل قوهل تعاىل ىلع وجوب  :ثم بعد ذلك قال

وافرتض اهلل ىلع مجيع العباد الكفر  :والكفر بالطاغوت يف قوهل
 :ترتيب الالكم ،ما سبق مجلة معرتضة يعين:بالطاغوت ادليلل ىلع ذلك 

وادليلل  ،باهلل اإليمانوافرتض اهلل ىلع مجيع العباد الكفر بالطاغوت و

                                                 

 .60سورة النساء: ( 1)
 .44سورة املائدة: ( 2)
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ژ يئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئژ  :قوهل تعاىل
والطواغيت  (1)

مجلة معرتضة بني  ،كما سبق ،خر الالكمآ إىلكثريون ورؤوسهم مخسة 
ادليلل ىلع وجوب الكفر  يعين: وادليلل قوهل تعاىل :فقوهل ،العبارتني

ی  جئ    حئ  ژ  :ن هذه دعوة الرسل قوهل تعاىلأو ،باهلل اإليمانبالطاغوت و

ژ مئ
(2)

نما ادلين يبني إو ،ا يف ادلخول فيهحدا أادلين ال يكره  يعين:  
فيبني ادلين لكن  ،ه ونواهيه وحنو ذلكأوامرحماسنه وفضائله ورشعه و

  .ال ،بكره اإلسالمدخل يف أيكره الشخص 
اجلهاد هو  ،ال :نقول .القتل أو اإليماناجلهاد كره ىلع  :قيل فإذا

دخل املسلمون ديار الكفار  فإذا ،لقتال من يقف يف وجه ادلعوة فقط
ما تسلمون ما يكرهون ىلع  ،تدفعوا اجلزية أون تسلموا أما إ :فيقال هلم

سالم وال جزية معىن ذلك إما يريدون ال  ،اجلزية إىلينتقلون ،  اإلسالم
فهنا يقاتلون  ،ميراضهأوعدم ادلخول يف  اإلسالمنهم يوقفون دعوة أ

 ژ يئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئژ قال  ،اذلي هو اجلهاد
الرشد  (3)

يب  جت  حت  ژ الضالل والظلم  :اليغ ،العدل واهلداية يعين:

ژخت  مت  ىت   يت  جث  مث  
(4)

فمن يكفر  ،شوف  
                                                 

 .256سورة ابلقرة: ( 1)
 .256سورة ابلقرة: ( 2)
 .256سورة ابلقرة: ( 3)
 .256سورة ابلقرة: ( 4)
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ويؤمن باهلل  ،وسبق نلا الطاغوت الرباءة منه وجمانبة العبادة ،بالطاغوت
  .بتوحيده سبحانه

ژىت   يت  ژ
(1)

العروة يه مكن شد  ،تمسك بالعروة يعين: 
 ههذ ،مسك العروةأن عند انلاس العروة العروة يه اليت تسىم اآل ،ايلد

فقد استمسك بالعروة  ،عروة ههذ ،عروة انلافذة ،العروة عروة ابلاب
 ،يف عروة ابلاب ،اإلسالمقوى العرى يه عرى أف ،القوية يعين:الوثىق 

فمن كفر  ،اإلسالمقواها عروة أ ،عروة احلديد وحنو ذلك ،عروة انلافذة
ويه عروة  ،قوى عروة وجدتأتمسك ب :فمعناه ،بالطاغوت وآمن باهلل

  .اإلسالما بمعىن ذلك فهو املتمسك حقا  يعين: اإلسالم

يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  ژ 

الكفر بالطاغوت  يعين:اهلل  إال هلإال  :هذا معىن قول :قالوا  ژ حج
اهلل  إالانليف  :الكفر بالطاغوت هلإال  :اهلل إال هلإال  :باهلل اإليمانو

  .باهلل اذلي هو االثبات اإليمان
 اإلسالممر رأس األ يعين:ويف احلديث اذلي عند الرتمذي  :قال

نه متمسك أفمن ادىع  :اإلسالمس ادلين وحقيقة ادلين هو أر يعين:
لم يدخل يف  : بادلين نقولنه حيب اهلل ورسوهل وليس متمسكا أو ،بادلين
مثل  ،مرم يدخل يف هذا األفمن يسل ،اإلسالممر هو ، فرأس هذا األادلين

                                                 

 .256سورة ابلقرة: ( 1)
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 ،عندي مثل شخص يف اجلامعة مدرس يف اجلامعة أمراهم  :ن تقولأ
حرضه فهو الطالب أمن  ،ان حترضوا الكتاب غدا أهم يشء عندي أ :يقول

 ،اإلسالميف هذه احلياة هو  أمرهم أفهنا  ،عطيه ادلرجة العايلةأاملجتهد 
  .فمن تمسك به دخل يف ذلك

وهذا ثم  ،اإلسالممر وادلين وحقيقة األ يعين:رأس األمر  :ذللك قال
 ،عمود هذا ادلين الصالة وذروة سنامه :قال :مر وادلينبني لك حقيقة األ
  .يشء مرتفع ،ىلع ما يف ابلعري السنامأعندنا السنام هو 

 :فكأنه يقول ،ىلع ما يف السنام هو اجلهادأ يعين:وذروة سنامه 
ا سالمه قويا إىلع يشء يرتيق فيه املسلم ويكون أ ،رشائع اإلسالم

قوى رشائع أحتققت رشوط اجلهاد فهو من  فإذا ،وينترش به هو اجلهاد
  .ادلين وسنرشه وقوة املسلمني

 :حيث قال ،هذا املنت العظيم وبهذا احلديث خيتم املصنف 
وهو منت عظيم نافع يصلح  ،وصىل اهلل ىلع نبينا حممد ،علمأاهلل 

ومما تمزي  ،واذلكر واالنىث ،واملنتيه والصغري والكبري ،واملتوسط ئللمبتد
معرفة اهلل  ،به هذا املصنف العظيم حسن الرتتيب واتلفصيل فيه

اومما تمزي به  ،دلةومما تمزي به األ ،اإلسالمومعرفة نبيه ومعرفة دين   أيضا
انلذر  :مثل ، من العبادات اليت تقع فيه املخالفات كثريةنوااعا أساق 

اومما تمزي به  ،واذلبح وغري ذلك اذلي هو من ملسو هيلع هللا ىلص ذكر معرفة انليب  أيضا
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ن يطعن يف دعوة أراد شخص أ فإذا ،ن يطعنأراد أفمن  ،األصولهم أ
الشيخ حممد بن عبدالوهاب  ،ال :نقول .نه ال حيب الرسولأو، ملسو هيلع هللا ىلص انليب 
  وتوقريه ملسو هيلع هللا ىلص يف معرفة انليب  ،األصوليف ثالثة  اكمالا  أصالا عقد

  .جر واملثوبةوعظم هل األ ،رمحة واسعة  ،وتعظيمه
وكرثة تكراره  ،اا متقنا ا حبفظ هذا الكتاب حفظا ذللك ينصح كثريا 

فقد اكن الشيخ  ،بناء وىلع الزوجة وىلع اجلريان وحنو ذلكوقراءته ىلع األ
  ئمةأيف عرصه وتالمذته من بعده وأحفاده حيثون ويأمرون 

الشتماهل وعموم  ؛املساجد وغريهم بقراءة ذلك املنت انلرافع ىلع انلاس
 واهلل اعلم . ،نفعه وسهولة عباراته

 .وصحبه أمجعني هلإوصىل ىلع نبينا حممد وىلع 
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