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ميحرلا نمحرلا هللا

من قوله  :المقدمة  ...إلى قوله  :فبدأ بالعلم قبل القول والعمل .
فهذه رسالة عظٌمة فً العقٌدة لالمام المجدد العظٌم الشٌخ دمحم بن
عبدالوهاب رحمه هللا تعالى جعلها للعامة وجعلها لطلبة العلم لترسخ العقٌدة
فً اذهانهم لكثرة االحتٌاج الٌها ولكثرة ما ٌؤثر على معتقدات الناس ال
سٌما فً مثل هذا الزمن فً زمن الفتن وكثرة الشبهات التً تثار على
عقٌدة المرء وكل ما كان المرء متمسكا بعقٌدته وعنده اصل ثابت مستقر
لدٌه ال ٌتزحزح ال تزحزحه الشبهات وال الشهوات كلما كان بإذن هللا أشد
وأرسخ المعتقد فً قلبه وهذه الرسالة كان كبار العلماء ٌقرأونها
وٌشرحونها وٌتدارسونها وٌحفظونها وٌعلمونها ألهمٌتها وهذه الرسالة وان
كان فً ظاهرها انها سهلة لكنها اول ما ٌدفن االنسان فً القبر وٌكون
مصٌره اما الى جنة او الى النار باالجابة على هذه االسئلة من ربك ما
دٌنك من نبٌك فمن اجاب بالصواب نجا ومن اجاب بالخطأ فإن له النار
كالمرتاب والمنافق والشاك والزائغ لذلك قال رحمه هللا وهذه الرسالة أي
ثالثة االصول تنقسم الى اربعة اقسام قسم فٌه رسالة فٌه اربع مسائل التً
هً هذه ثم رسالة فٌها ثالث رسائل ثم رسالة فٌها الوالء والبراء فٌها
التوحٌد وبٌان ضده ثم بعد ذلك ٌدخل الطالب فً ثالثة االصول التً هً
عنوان الكتاب ٌعنً ان متن ثالثة االصول ٌبدا من قول المصنف فاذا قٌل
لك ما االصول الثالثة التً ٌجب على االنسان معرفتها تقول معرفة العبد
ربه ودٌنه ونبٌه من هنا ثالثة االصول ٌعنً الشٌخ بن عبدالوهاب قال اذا
قٌل لك _________ طٌب ما هً هذه الرسالة التً قرأتموها الٌوم هذه
الرسالة للشٌخ دمحم بن عبدالوهاب لكن لٌس الظن ثالثة االصول وانما هذه
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الرسالة والتً ستأتً والثالثة جعلها طالبه فً هذا المكان كالمقدمة للرسالة
العظٌمة وهً ثالثة االصول التً سوف تأتً بقوله فً مطلعها فاذا قٌل لك
من ربك ما االصول التً ٌجب على االنسان معرفتها نقول معرفة العبد
ربه ودٌنه ونبٌه من هنا تبدأ ثالثة االصول فهنا قال اعلم رحمك هللا اعلم
ٌعنً علم الٌقٌن وفً هذا شد النتباه الطالب فكأنك تقول ٌا خالد اعلم ماذا
اعلم اعلم ان االمطار قد نزلت البارحة ٌعنً شده اعلم ٌا خالد ماذا اعلم ان
دمحم توفً علم الٌقٌن اعلم ال تضرب خالد فسوف اضربك ألنه امر مهم هنا
قال كأنه ٌمسك بٌدك وٌقول لك اعلم ثم ٌدعً لك رحمك هللا وقوله رحمك
هللا هذه عبارة خبر لكنها ٌرٌد بها اإلنشاء معنى هذا الكالم فهو ٌقول اعلم
وهللا عز وجل قد رحمك ولٌس هذا هو المراد وانما المراد اعلم واسأل هللا
ان ٌرحمك دعاء اصال اعلم رحمك هللا لٌس ماضٌا انه قد رحمك النه هذا
امر غٌبً قد ٌكون هللا قد رحمك وقد ٌكون قد غضب علٌك لكن ٌقول اعلم
رحمك هللا ٌعنً اعلم واسال هللا ان ٌرحمك وهذا من ادب التعلٌم ان المعلم
ٌقول لالخر اعلم هللا ٌهدٌك ان الصواب كذا اعلم رحمك هللا اعلم ارشدك
هللا اعلم وفقك هللا ان هذا هو الصواب هنا قال اعلم رحمك هللا وقوله اعلم
رحمك هللا هذه فً ترقٌق القلوب من الطالب للمعلم وهذا دأب الشٌخ دمحم
بن عبدالوهاب رحمه هللا دائما ٌضع عبارات لٌجذب الناس الى ما سٌقوله
مستنبطا من الكتاب والسنة النه قد منحه هللا حسن الخلق والقبول فً
االرض بصدق النٌة وما دعا به والصبر على ما ذاق فقال اعلم رحمك هللا
انه ٌجب علٌنا تعلم اربع مسائل ٌعنً ٌجب علٌنا كلنا المسلمٌن من
احرارهم وعبٌدهم وذكرهم وانثاهم ٌجب علٌنا تعلم اربع مسائل نتعلمها
وٌجب علٌنا ان نعمل بها وٌجب علٌنا ان نعً تلك المسائل االولى العلم
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ٌعنً ٌجب علٌنا جمٌعا ان نطلب العلم نطلب العلم نعم ما هو العلم قال ال
انا ارٌد بك العلم العلم الشرعً والذي الجهل به ٌضر اما غٌر العلم
الشرعً الجهل به ال ٌضر ٌعنً من كان عالما بالشرٌعة عامال بها فان
هذا من اسباب دخول الجنة ومن كان جاهال بالشرٌعة علما بامور القضاء
والطب ونحوها وال ٌعلم فً الشرٌعة شًء فان هذا من اسباب دخوله النار
ولو كان عالما لكن فً غٌر العلم الشرعً فاذا اطلقت النصوص الفضائل
العلم فالمراد بها العلم الشرعً ما هو العلم الشرعً معرفة هللا باسمائه
وصفاته وتوحٌد ربوبٌته ومعرفة هللا ومعرفة دٌنه ومعرفة نبٌه صلى هللا
علٌه وسلم فٌجب علٌنا ان نعلم ونطلب العلم لماذا نطلب العلم اوال لرفع
الجهل عن انفسنا الن المرء ال ٌستطٌع ان ٌصل الى هللا اال بالعلم فترفع
عن انفسنا هذا الجهل ٌعنً لو قال شخص ارٌد ان اقود السٌارة واذهب
نقول ال اوال تعلم حتى تقود اٌضا لو قال شخص ارٌد الجنة نقول ما
توصل للجنة اال بالعلم وغٌر العلم ما تصل ومستحٌل ان أي عبد ٌصل الى
الجنة بدون علم فال بد من العلم وهو التوحٌد غٌر العلم ما ٌصل ابدا ابدا
الن لو شخص ما ٌعلم العلم ما ٌعلم التوحٌد ال ٌمكن وصوله الى الجنة
فتتعلم العلم الشرعً لترفع الجهل عن نفسك ثانٌا النه عبادة عظٌمة تعبد
طلب العلم تعبد عظٌم ٌطلبه االنسان ٌبتغً به وجه هللا عز وجل ٌطلب
العلم الن كان الشخص وهو فً حلقة كانه ذاهب ٌطوف على الكعبة عبادة
اقصد باب العبادة وكانه اٌضا ٌقرا القران وكانه اٌضا ٌقوم النافلة وكانه
ٌقوم اللٌل اللً ٌجلس فً حلقة فً عبادة عظٌمة والمالئكة تحفهم باجنحتها
وهللا عز وجل ٌرضى عن صنٌعهم بل انه فان هللا عز وجل ٌشهد المالئكة
بانهم ٌشهدهم وٌستحلفهم انهم ما اتوه ما اتو الى هذا المكان اال طلبا فً
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جنته وهربا من ناره ٌقول اشهدكم انً قد غفرت لهم لذلك االنسان ٌنبغً
لطالب العلم او المسلم عموما ان ٌلتحق دائما بحلقات العلم النها سبب فً
القرب من هللا النها عبادة كانك تتصدق كانك تبذل افضل النوافض افضل
العبادات بعد الفرائض هو طلب العلم ٌعنً لو قال شخص انا ارٌد ان
اصوم وال اطلب العلم وقال شخص انا ارٌد ان اطلب العلم نقول ال وقٌل
لك اٌهما افضل نقول الذي ٌطلب العلم هو افضل هللا ٌقول ٌرفع الذٌن
ءامنوا منكم والذٌن اوتوا العلم درجات هللا ٌقول قل هل ٌستوي الذٌن
ٌعلمون والذٌن ال ٌعلمون ما ٌستوون والنبً ملسو هيلع هللا ىلص فً غزوة بدر كان ٌقول
اٌهما اكثر حفظا للقران عالم والعالم ٌقدم دائما العالم ٌقدم فً كل شًء
لذلك ٌحرص االنسان على طلب العلم وكلما كان االنسان قرٌبا من العلم
ومعلما لالخرٌن فهو حبل الوصل بٌنه وبٌن ربه بعد وفاة النبً فهنا قال
العلم وكل النصوص المثنٌة على العلم العلم الشرعً قال النبً صلى هللا
علٌه وسلم من ٌرد هللا به خٌرا ٌفقه فً الدٌن وللحدٌث مفهوم ٌعنً من لم
ٌرد هللا به خٌرا فال ٌفقهه فً الدٌن فاذا راٌت طالب علم مخلص هلل عز
وجل فاعلم ان هللا عز وجل قد اراد به خٌرا خٌرا فً الدنٌا واراد به خٌرا
فً االخرة فنقول له هنٌئا لذلك الرجل الذي سلك هذا الطرٌق واعلم ان
اقرب الطرق الى الجنة هو طلب العلم فالنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول من سلك طرٌقا
ٌلتمس فٌه علما سهل هللا به طرٌقا الى الجنة طرٌق سهل ومٌسر وان كان
فً اوله صعبا طلب العلم فٌه حفظ لكن فٌه عبادة عظٌمة والعبد ال ٌكون
خاشٌا هلل حق الخشٌة ابدا ما ٌصل الى منزلة الخشٌة اللً منزلة عبادة
الخشٌة اال العالم فقط ال ٌمكن ان ٌكون عابدا وٌصل الى تلك المرتبة ال بد
ما ٌصل الى هذه المرتبة العظٌمة الخشٌة اال العالم فقط العلماء هم اللً
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ٌصلون الٌها قال سبحانه انما ٌخشى هللا من عباده العلماء ٌعنً ال ٌصل
الى مرتبة ٌعنً الذي ٌصل العلماء ٌصلون الى مرتبة الخشٌة فقط اما ما
عداهم فال ٌصلون الى تلك المرتبة العلم وهو معرفة هللا باقسامه الثالثة
معرفة توحٌد الربوبٌة وااللوهٌة واالسماء والصفات والمكمالت لذلك فٌه
امور فً فروع الشرٌعة مثل احكام الفقه والفرائض وغٌرها وعلوم االله
كالنحو معرفة هللا ومعرفة نبٌه ٌعنً ٌجب علٌنا ان نعرف نبٌنا لماذا ٌجب
علٌنا ان نعرف نبٌنا النه هو الواسطة بٌننا وبٌن هللا ٌعنً اتاك رجل وقال
لك فً ذلك المكان امطار عظٌمة واشجا وانهار ثم نسأل من هذا الذي كان
رجل صادق او غٌر صادق من هو ما هو نسبه من اٌن اتى وماذا تعلم
ٌجب ان نعلم ما هو حتى نصدق الخبر او نكذبه فٌجب علٌنا ان نعرف
نبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص النه هو الواسطة بٌننا وبٌن هللا هو الذي هدانا الى الطرٌق المستقٌم
هو االمان وابتعدوا عن هذه المعاصً وافعلوا هذه القربات هو اللً بٌن لنا
هذا الطرٌق كما قال سبحانه وانك لتهدي الى صراط مستقٌم صراط هللا
الذي له ما فً السماوات وما فً االرض العلم وهو معرفة هللا ومعرفة
نبٌه قال ومعرفة دٌن االسالم فٌجب علٌك ان تعرف دٌن االسالم ما هو
وما الذي ٌناقض ذلك االسالم من نواقضه وما ٌضاده وهذه الثالثة معرفة
هللا ومعرفة نبٌه ومعرفة دٌن االسالم افرد لها المصنف االصول الثالثة
___________________________ ٌعنً هنا ذكرها مجملة
ثم تأتً هناك مفصلة وقال هنا ومعرفة دٌن االسالم باألدلة فكان المصنف
رحمه هللا انه ٌجب على كل عبد ان ٌعرف االدلة على مسائل العقٌدة لكن
ذهب بعض العلماء على انه اذا كان المرء عالما بالعقٌدة مبتعدا عما
ٌضادها وانه لو سئل عن معنى ال اله اال هللا عرفها فانه ٌكفٌه ذلك ولو لم
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ٌعرف الدلٌل علٌها والدلٌل الجارٌة لما اتت النبً ملسو هيلع هللا ىلص فقال لها اٌن هللا قالت
فً السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة فما طلب اللٌل فال ٌجب فٌها الدلٌل لكن
ال شك ان تعلم الدلٌل ان معرفة المسالة مع الدلٌل ارسخ لعله ان ٌكون
ارجى فً وسائل الثبات عند نزع الروح وعند سؤال الملكٌن فً القبر فهذه
المسالة االولى العلم المسالة الثانٌة العمل به والمراد من العلم كله من اجل
ان نعمل به فتعلم الصالة ____ وتتعلم انه ال ٌجوز ان ندعو مع هللا غٌره
لئال نشرك باهلل شٌئا ونتعلم كٌف نحج لنحج نؤدي المناسك كما أمر هللا فما
نتعلم ان الحج ٌكون فً شهر ذي الحجة ثم نحج فً رمضان فما استفدنا
من العلم والمراد من العلم والمقصود من العلم هو العمل به الثالثة الدعوة
الٌه ٌعنً اذا هللا عز وجل انار بصٌرتك وعملت بها ٌجب علٌك ان تدعو
غٌرك الٌه والدعوة الٌه ال ٌشترط فٌها مثال محاضرة او درس او منبر
فتعلٌمك الهلك لو علقوا تمٌمة مثال تقول هذا حرام شرك هذه دعوة وتعلٌم
زمٌلك لو اخطا فً شًء من العقٌدة كاستغاثة بغٌر هللا بزلة لسان ونحو
ذلك تقول هذا ما ٌجوز هذا شرك وشخص ٌحلف بالنبً تقول له هذا شرك
هذه دعوة الٌه وكل ما ترى خطأ على شخص تعلمه وتدعوه باللٌن دعوة
الٌه وهذا هو نهج االنبٌاء واتباعهم قال سبحانه قل هذه سبٌلً ٌعنً هللا
ٌقول ٌا دمحم قم لهم هذه سبٌلً وطرٌقتً انا النبً دمحم طرٌقتً هذه ٌعنً لو
قال شخص انا ارٌد ان الحق بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص بالجنة فما هً طرٌقته نقول
طرٌقته مثل ما قال هللا قل هذه سبٌلً ادعوا الى هللا سبٌله انك تدعوا الى
هللا على بصٌرة على علم وبرهان وهذه ما ٌدعو الٌها على بصٌرة وبرهان
انا ومن اتبعنً نسلك ذلك السبٌل الدعوة على بصٌرة وبرهان قل هذه
سبٌلً ادعو الى هللا على بصٌرة انا ومن اتبعنً ندعوا على بصٌرة فهو
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نهج االنبٌاء ومن تبعهم الرابعة الصبر على االذى فٌه فتعلم العلم والعمل
به والدعوة الٌه وتعلٌم االخرٌن ال بد من صبر كٌف ٌصبر على االذى فٌه
ٌعنً قد شخص قد ال ٌسمع نصحك تصبر علٌه شخص قد ٌؤذٌك بالكالم
او الفعل تصبر علٌه فً الدرس قد تتعب تصبر على التعلٌم قال ابن القٌم
فمن تعلم وعلم ودعا وصبر فذلك ٌدعى ربانٌا فً ملكوت السماء وهذا
نهج عظٌم سلكه الشٌخ دمحم بن عبدالوهاب فً دعوته ومؤلفاته انه ٌأتً
مسالة ودلٌل ٌاتً مسالة ودلٌل حتى تتبع القلوب الدلٌل ال تتبع اقوال
االخرٌن فقال والدلٌل ٌعنً على هذه المسائل االربع التً ٌجب تعلمها قوله
تعالى والعصر ٌعنً المراد بالعصر الزمان ولٌس المراد بالعصر فقط ما
بٌن العصر الى غروب الشمس وانما مطلق الزمان والعصر ان االنسان
لفً خسر هنا اقسم هللا عز وجل بالعصر وهلل ان ٌقسم بما شاء من
مخلوقاته فاما المخلوق فال ٌقسم اال بالخالق سبحانه وهللا اقسم بالعصر
واقسم باللٌل واقسم بالنهار واقسم بالشمس واقسم بالشمس وضحاها اقسم
بالقمر وفً ذلك االقسام بمثل هذه االمور التً هً الزمن فٌه دعوة الى
الخلق باالهتمام باعمارهم وهللا ال ٌقسم اال بمهم فاقسم بالعصر ٌعنً
الهمٌته ٌعنً اغتنم عمرك ال ٌفوتك والعصر ان االنسان لفً خسر ٌعنً
والعصر ان جمٌع الناس خاسرون فهم فً خسران وفً تباب قال هللا اال
الذٌن ءامنوا اال من اتصف بهذه االربع صفات ٌعنً هللا ٌقول ان جمٌع
الناس خاسرون اال من اتصف بهذه الصفات الذٌن ءامنوا واالٌمان ال
ٌكون اال بالعلم فدل على النقطة االولى وعملوا الصالحات ٌعنً العمل به
وتواصوا بالحق ٌعنً ٌوصً بعضهم بعض على الحق ٌقول هٌا نذهب
للصالة نذهب لحلقة العلم نحفظ متون هذه الدعوة الٌه وتواصوا بالحق
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وتواصوا بالصبر ٌعنً نوصً بعضنا ببعض نصبر حتى ولو تعبنا فً
حفظ المتون لكن ان شاء هللا سنة سنتٌن ثم نحفظها ثم نعلم فٌوصً بعضهم
بعض وتواصوا بالصبر وهً الصبر على االذى فٌه قال االمام البخاري
رحمه هللا باب ٌعنً هذا باب العلم قبل القول والعمل ٌعنً وجوب باب فً
وجوب العلم قبل القول والعمل والدلٌل قوله تعالى فاعلم انه ال اله اال هللا
واستغفر لذنبك فاعلم هنا العلم انه ال اله اال هللا اعلم واستغفر لذنبك هنا
العمل فبدأ بالعلم قبل القول والعمل وهللا اعلم .
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