
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 وصلى فً مكة ثالث سنٌن .من قوله : نبئ باقرأ وأرسل بالمدثر ... إلى قوله : 

قوله رحمه هللا نبئ باقرا ٌعنً النبً علٌه الصالة والسالم لم ٌكن نبٌا اال 

االنسان  لما نزلت علٌه صدر سورة القلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق

من علق اقرأ وربك االكرم الذي علم بالقلم علم االنسان ما لم ٌعلم ٌعنً 

كان رجال لم تنزل علٌه النبوة وٌحوز شرفها فلما نزلت علٌه هذه اآلٌات 

وهو فً غار حراء فً ٌوم االثنٌن فً رمضان حٌن ذاك عال قدره على 

ما نزل علٌه  من كان معه من بٌن جنسه شرفه هللا عز وجل بالنبوة اول

جبرٌل وكان النبً علٌه الصالة والسالم على الفطرة الحنٌفٌة على فطرة 

ابراهٌم وكان من كان على تلك الفطرة ٌتخذون اٌاما ٌتعبدون فٌها ربهم 

ٌخلون فٌها بأنفسهم مع هللا سبحانه وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص على تلك الفطرة وعلى 

الذي استبدله االسالم باالعتكاف بالمساجد ذلك األمر الذي ٌعتكفون فٌه 

ذهب النبً ملسو هيلع هللا ىلص الى غار ٌتعبد فٌه لربه سبحانه وٌخلو فٌه مع نفسه كما كان 

من كان على فطرة ابراهٌم علٌه السالم وهو فً ذلك المكان فً رمضان 

خاٍل مع ربه اتى جبرٌل على صورته التً خلقه هللا عز وجل علٌها وضم 

ً ملسو هيلع هللا ىلص ضمة قوٌة وقال له اقرأ قال ما انا بقارئ الن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان أمٌاً النب

فقال له اقرأ فقال ما انا بقارئ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان 

من علق اقرأ وربك األكرم ٌعنً انت اقرأ والكرٌم هو الذي ٌعلمك فاقرأ 

 عز وجل بكرمه وفضله ٌنشر ذلك العلم الذي أخذته واحفظ ما قلنا لك وهللا

فلما بلغ منه ذلك المبلغ هنا نزلت علٌه النبوة هنا بدأت علٌه النبوة فلما 

فارقه جبرٌل علٌه السالم نزل النبً ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك الغار وهو مرتجف علٌه 

ٌجة لقد الصالة والسالم وخائف الى خدٌجة وذكر لها الخبر وقال ٌا خد



خشٌت على نفسً ٌعنً الموت فقالت كال وهللا ال ٌخزٌك هللا أبدا إنك 

لتصل الرحم وتحمل الكل وتعٌن على نوائب الدهر فقالت ان هذا هو 

الناموس الذي كان ٌنزل على األنبٌاء من قبلك اذهب الى عمك ورقة بن 

هذا هو نوفل ألنه كان شٌخ كبٌر ٌعرف هذه األمور فذهب الٌه واخبره بان 

الناموس ٌعنً الوحً الذي ٌنزل على الرسل من قبلك وقال لٌتنً فٌها 

جذعا اذ ٌخرج قومك فنزول جبرٌل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص بذلك الٌوم اصبح 

عظٌما بالنبوة قبل كان كبقٌة من كان حوله ممن لم ٌشرك به سبحانه هو 

ئ باقرا وارسل بالمثر على الفطرة فلما نزل علٌه الوحً شرف لذلك قال نب

ارسل بالمدثر ٌعنً لما نزلت علٌه اآلٌات األولى آٌات العلق اصبح نبٌا 

ٌعنً اتاه وحً فمن اتاه الوحً هو النبً فهنا اتاه وحً سفٌر الرسل 

جبرٌل علٌه السالم وقال له اقرا فمجرد نزول الوحً علٌه هو نبً ثم 

ى وكان ٌقول له انت نبً بعدها بفترة اتاه جبرٌل علٌه السالم مرة اخر

واالن نرسلك هللا ارسلك للناس كافة بشٌرا ونذٌرا لذلك قال وارسل بالمدثر 

لما نزلت علٌه المدثر فٌها االمر ببٌان التوحٌد والنهً عن الشرك فاالن 

انت رسول لجمٌع العالمٌن قال وارسل بالمدثر ٌعنً لما نزلت علٌه ٌا اٌها 

ن انت رسول بٌن للناس اول اقرا واالن ال قم المدثر قم فانذر قوله قم اال

وانذر قال وبلده مكة ٌعنً نبئ وارسل وولد ونشأ وترعرع فً مكة فبلد 

النبً علٌه الصالة والسالم مكة والمصنف ٌأتً بمثل هذه االمور نبئ 

ارسل بلده ثم ٌأتً وهاجر لٌبٌن لك بشًء مختصر جدا عن سٌرة النبً 

ة الن المسلم ٌجب علٌه ان ٌعرف نبٌه وٌعرف احواله وٌعرف ملسو هيلع هللا ىلص مختصر

مثال عدد اوالده وٌعرف بلده وٌعرف الى أي بلد خرج وٌعرف ماذا كانت 

احواله قبل الهجرة واحواله بعد الهجرة وهكذا لذلك قال وبلده مكة ٌعنً 



لتعرف من هذا النبً اٌن بلده مكة نسبه قرشً حاله نشأ ٌتٌما امواله هللا 

ل له وجدك عائال فأغنى لٌس ذا غنًى فقال وبلده مكة عاش فٌها قا

وترعرع وولد ثم لما مكث مدة ٌأتً ذكرها هاجر الى المدٌنة فلم ٌهاجر 

ً او  لبلد سواها مكة المدٌنة وقال ابن القٌم لم ٌخرج النبً ملسو هيلع هللا ىلص اال حاجا

ة لغٌر هذه االمور معتمرا او مهاجرا او مجاهدا فقط لم ٌخرج بعد الرسال

خرج مهاجرا واعتمر وحج من المدٌنة وخرج مجاهدا من المدٌنة الى 

تبوك الى خٌبر الى حنٌن لذلك قال وارٌل بالمدثر وبلده مكة وهاجر الى 

المدٌنة االن ذكر ماذا حدث ٌبٌن لك االن ما هو الشًء العظٌم الذي من 

 بالنذارة عن الشرك وٌدعوا الى التوحٌد اجله بعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص قال بعثه هللا

هذا اهم ما ٌجب علٌنا معرفته عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌعنً هذا نبً عظٌم بأي شًء 

هللا ارسله وبأي شًء كان ٌوحى الٌه ماذا كان ٌقول هللا عز وجل له افعل 

كذا وقل كذا اهم شًء واعظم امر ٌنذر الناس عن الشرك وٌدعوهم الى 

ٌد لذلك قال بعثه بالنذارة عن الشرك ٌعنً ٌقول ٌا قوم ال تشركون التوح

ادعوا هللا وحده فقط وهذه دعوة جمٌع الرسل لقد ارسلنا نوحا الى قومه 

فقال ٌا قوم اعبدوا هللا ما لكم من اله غٌره والى ثمود اخاهم صالحا قال ٌا 

ال ٌا قوم اعبدوا قوم اعبدوا هللا ما لكم من اله غٌره والى عاد اخاهم هودا ق

هللا ما لكم من اله غٌره وهكذا فجمٌع الرسل بعثه بالنذارة عن الشرك 

وٌدعوا الى التوحٌد انذر وٌدعوا الى التوحٌد وان كان احدهما ٌكفً عن 

االخر بعث بالنذارة عن الشرك ٌعنً ال تشرك ووحد هللا وٌدعوا الى 

واهله لكن ساقها من باب  التوحٌد فال ٌكون توحٌداً الى بالبراءة من الشرك

التأكٌد واحدهما ال ٌكتمل اال باألخر ٌنذر عن الشرك وٌدعو الى التوحٌد 

ٌكفر بالطاغوت وٌؤمن باهلل قال والدلٌل قوله تعالى ٌعنً على ان هللا 



سبحانه ارسله بالدعوة الى التوحٌد قوله تعالى ٌا اٌها المدثر ٌعنً كأن 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص اول ما نزل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص المصنف ٌقول لك اول ما نزل على 

اول اآلٌات لٌبٌن وٌنذر الناس باي شًء قال التوحٌد قال عطنا الدلٌل على 

انه التوحٌد ما امرهم بالصالة وال امرهم بالصوم وال بالزكاة وال نهاهم 

قائال ٌقول عن الزنا وال عن السرقة وال عن شرب الخمر بالتوحٌد فكان 

عطنا الدلٌل على ان هللا بعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالتوحٌد اول ما بعثه واهم امر قال 

والدلٌل ٌا اٌها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثٌابك فطهر والرجز فاهجر 

قال ومعنى قم فأنذر ٌنذر عن الشرك ٌا أٌها المدثر قم فأنذر ٌنذر عن 

فأنذر فالنذارة ال تكون اال ألعظم االمور  الشرك وٌدعو الى التوحٌد قم

وهو التوحٌد فالنذارة ال تكون اال ألعظم شًء وهو الشرك والبشارة تكون 

بالتوحٌد قم فأنذر وربك فكبر أي عظمه بالتوحٌد شوف وربك فكبر ٌعنً 

ال ٌمكن الي شخص أن ٌعظم ربه اال بالتوحٌد أي ان من وحد هللا فهو 

لك قال وربك فكبر فالكبرٌاء هلل التً تصفه عز الذي اجل واعظم ربه لذ

وجل بها ال تكون اال بالتوحٌد فمن قال هللا عظٌم وكبٌر وال اعظم منه لكنه 

ٌشرك باهلل نقول ال انت ما عظمت ربك فتعظٌم هللا عز وجل فً القلب ما 

ٌكون اال بالتوحٌد لذلك قال وربك فكبر أي عظمه بالتوحٌد وثٌابك فطهر 

لثٌاب هنا العمل فالثٌاب ٌطلق على العمل كما قال سبحانه ولباس المراد با

التقوى ذلك خٌر ذلك من آٌات هللا وربك فكبر وثٌابك فطهر أي طهر 

اعمالك عن الشرك وفً هذا إٌماء الى ان الداعٌة ٌجب علٌه ان ٌصلح 

نفسه اوال واعظم اصالح للنفس هو بالتوحٌد ثم بعد ذلك بٌن للناس التوحٌد 

اردت ان تبٌن للناس فضل قٌام اللٌل مثال اول شًء انت بادر بنفسك  واذا

لذلك لذلك قال وثٌابك فطهر أي طهر اعمالك من الشرك قال ابن القٌم 



وهذا هو قول المحققٌن والمراد بذلك وثٌابك فطهر أي المراد بالثٌاب 

 ة النالصال إذا اردتاالعمال ولٌس المراد ثٌابك فطهر أي طهرها الثٌاب 

مفروضة من قبل والرجز فاهجر الرجز االصنام وهجرها ن الصالة لم تك

تركها والبراءة منها واهلها والرجز فاهجر أي االصنام واهل االصنام 

اتركهم وتبرأ منهم اذا المراد أمران اثنان لٌس االصنام فقط بل حتى 

 البراءة من اهلها فلٌس المراد بالبراءة تقول هً البراءة من الشرك ال

البراءة من الشرك واهله ال بد الشرك واهله فال ٌمكن تحقٌق التوحٌد اال 

بامرٌن بالبراءة من الشرك واهل الشرك لذلك قال والرجز فاهجر هجرها 

تركها والبراءة منها واهلها فالبراءة ال تكون اال بامرٌن بنفس االصنام 

خص وٌعتقد بالبراءة من هذه االصنام وبالبراءة من اهلها ٌعنً ٌقر الش

ٌقول انا بريء من عبادة هؤالء وانا بريء من هؤالء النهم ٌشركون باهلل 

عز وجل وانا اترك هذه االصنام فال اعبدها فال اعبدها واتبرأ منها واتبرأ 

من اهلها فهذا هو الدلٌل على ان هللا بعثه سبحانه من اجل التوحٌد ٌا اٌها 

والرجز فاهجر ما فٌه وال شًء المدثر قم فانذر وربك فكبر وثٌابك فطهر 

بقٌة اركان االسالم ال صالة وال صوم وال حج وال زكاة وال فٌه نواهً 

مثل عقوق الوالدٌن وال فٌه النهً عن الزنا وال فٌه النهً عن الربا ال فقط 

التوحٌد لذلك قال المصنف اخذ على هذا عشر سنٌن ٌعنً عشر سنوات 

 باي امر من شرائع الدٌن ابدا بس توحٌد توحٌد توحٌد ولم ٌؤمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص

عشر سنوات ومن هذا نأخذ ان تعلٌم التوحٌد ال ٌمل سنة سنتٌن ثالث النبً 

بل نوح علٌه السالم مكث تسعمئة وخمسٌن سنة توحٌد ملسو هيلع هللا ىلص عشر سنوات 

رسلنا فلبث فٌهم الف سنة اال خمسٌن عاما ودعوته مثل ما قال هللا لقد ا

نوحا الى قومه فقال ٌا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله غٌره اإلنسان اذا مكث 



فً بلد فٌه شرك ٌعلم التوحٌد سنة سنتٌن ثالث اربع خمس وال ٌذهب الى 

فروع الشرٌعة وفً بلده الشرك فلو كانوا بارٌن بالوالدٌن فً الحجاب 

الى القبور ٌطوفون اكمل الناس فً الزكاة فً الصٌام نوافل لكن ٌذهبون 

علٌها جمٌع تلك األعمال هباء منثورا فاألصل هذا هو األصل هنا حتى لو 

كان فٌه توحٌد وفٌه زنا وفٌه سرقة وفٌه قطاع طرٌق هذا ذنب أخف 

موجود الشرك مع وجود الحجاب ومع وجود صٌام النوافل ومع وجود 

ى هذا عشر علأخذ  المصنف قال ٌد لذلكالحج ونحو ذلك فاألصل هو التوح

سنٌن عشر سنوات حتى الصالة ما فرضت فقط توحٌد ابتعدوا عن الشرك 

قولوا ال إله إال هللا تفلحوا ٌنذرهم ٌحذرهم من الشرك قال أخذ على هذا 

عشر سنوات ٌدعو الى التوحٌد وبعد عشر سنٌن شوف اذا نظرت الى 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً التوحٌد  عشر سنٌن من عمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌعنً قرابة خمس عمر

عمره من والدته الى وفاته وعشر سنوات تقرٌبا نصف دعوة عمر النبً 

ملسو هيلع هللا ىلص فً التوحٌد دعوته ثالث وعشرون سنة عشر سنوات منها توحٌد وبقٌة 

الثالثة عشرة سنة توحٌد وغٌر التوحٌد فانظر الى هذا االمر العظٌم وهو 

عمر الدعوة والنبوة والرسالة فً التوحٌد فقط هذا مما ٌدلك تقرٌبا نصف 

توحٌد على اهمٌة التوحٌد فلو قال شخص دائما تقولون التوحٌد نقول نعم 

وتوحٌد والنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول من كان اخر كالمه من الدنٌا ال اله اال هللا ٌعنً 

بالتوحٌد لذلك قال التوحٌد دخل الجنة والشخص ما ٌدخل فً االسالم اال 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص قولوا ال اله اال هللا تفلحوا قال اخذ على هذا عشر سنٌن ٌدعو الى 

التوحٌد وبعد العشر ٌعنً بعد العشر سنٌن عرج به الى السماء وفرضت 

علٌه الصلوات الخمس بعد عشر سنٌن عرج به الى السماء وفرضت علٌه 

لسماء بالبراق عندنا اسراء وعندنا معراج الصلوات الخمس عرج به الى ا



امران فً ٌوم واحد االسراء ذهابه علٌه الصالة والسالم مسٌره علٌه 

الصالة والسالم من المسجد الحرام الى المسجد االقصى لذلك قال سبحانه 

سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد االقصى معراج 

االقصى الى السماء هذا المعراج ففً فرض اللً هو الصعود من المسجد 

الصالة أسري به ثم عرج به وهللا عز وجل كلمه كفاحاً من غٌر واسطة 

وأمره بالصالة خمسٌن صالة خفف خفف إلى خمس صلوات وكان الذي 

ٌأمره بالتخفٌف موسى علٌه السالم وهذا ٌدل على ان موسى علٌه السالم 

فت الصلوات عن هذه االمة واال كان له فضل على هذه االمة فهو بسببه خف

فٌها مشقة عظٌمة لذلك قال علٌه السالم موسى ان امتك ال تطٌق ذلك 

خمسٌن سنة الن موسى بلغ به الشدة واالذٌة من بنً اسرائٌل شًء عظٌم 

فهو ٌعرف طباع الناس وكٌف ما ٌالقونه من مشاق والنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌدعو الى 

لتشرٌع قال ال أمتك ٌصعب علٌها ذلك اذهب الى ربك التوحٌد ولما بدأ ا

علٌه الصالة والسالم وهو فً السماء وهو فراجعه ففرض علٌه الصلوات 

ٌدلك على اهمٌة الصالة فلٌس هناك شعٌرة فً االسالم فرضت فً السماء 

اال الصالة ومع ذلك ترى كثرة المتهاونٌن بها وال ٌضرك او ال ٌغرك 

مع اهمٌة واجالل شرفها ومكان تشرٌعها وهو السماء  كثرة المتهاونٌن بها

فٌجب على المسلم ان ٌأمر وٌحافظ غٌره بالحفاظ علٌها قال وبعد عرج به 

الى السماء وفرضت علٌه الصلوات الخمس وصلى فً مكة ثالث سنوات 

لما عرج فرضت علٌه الصلوات الخمس وصلى فً مكة ثالث سنوات 

رة سنة بعد ثالث عشرة سنة توحٌد بعدها ٌعنً عشر وثالث ثالث عش

عشر سنوات صالة ثالث سنوات هاجر الى المدٌنة وهو ما عنده سوى 

صالة وقبلها التوحٌد فتوحٌد وصالة ٌدلك على اهمٌة الركن االول عشر 



سنوات ثم الصالة ثالث سنوات صالها فً مكة ثم هاجر الى المدٌنة 

مدٌنة كما تعرفون صلى وبعدها هاجر الى المدٌنة واول ما اتى الى ال

الجمعة فً قباء قرٌب من قباء فً بنً سالم المسجد الذي ٌسمى مسجد 

الجمعة ولما اتى الى المدٌنة اول شًء بدأ فٌه المسجد اشترى ارض 

المسجد من االٌتام ثم بنى المسجد علٌه الصالة والسالم وهذا ٌدلك على ان 

دعو فٌه الى هللا عز وجل الشخص اذا نشأ فً بلد ٌدعو فٌه الى التوحٌد ٌ

ولٌس فٌه مسجد ٌسعى بالطرق الحكٌمة لبناء مسجد فالتعلٌم والدعوة 

واالسالم ٌنطلق من مسجد النبً ملسو هيلع هللا ىلص اول ما اتى المدٌنة اول عمل بناء 

المسجد علٌه الصالة والسالم وكانت ارض اٌتام وفٌه بعض القبور نبشت 

 الة والسالم وهللا أعلم . ثم بنى فٌها مسجده علٌه الص


