
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 وجمٌع ما ٌكرهه هللا وٌؤباه .من قوله : فلما استقر بالمدٌنة ... إلى قوله : 

لما بٌن المصنف رحمه هللا ان بعثة النبً ملسو هيلع هللا ىلص مدتها ثالثة وعشرون عاما 

وانها منقسمة الى قسمٌن ثالثة عشرة عاما فً مكة ثم انتقل بعدها الى 

المدٌنة عشر سنوات فطٌلة فترته فً مكة العشر السنوات منها فقط فً 

ذر قومه عن الشرك التوحٌد وهذا ٌدلك على اهمٌة التوحٌد كان فقط ٌن

وٌدعوهم الى التوحٌد ومع هذه العشرة المستمرة فرضت علٌه الصالة قبل 

الهجرة بثالث سنوات فكان ٌدعو الى التوحٌد واقام الصالة ثم بعد ذلك فً 

مكة طول هذه الفترة ٌعنً اكثر من نصف بعثة النبً ملسو هيلع هللا ىلص هً فً التوحٌد 

نظرت الى عشر سنوات توحٌد ثم بقٌة جمٌع  والصالة الصالة اطولها واذا

األحكام فً المدٌنة االسالم عشر سنوات ٌتبٌن لك اهمٌة التوحٌد حٌث ان 

بمفرده عشر سنوات فً التوحٌد هنا جمٌع االحكام فً عشر سنوات بل 

زاد التوحٌد مع الصالة ثالث سنوات فكانت مدة بٌان النبً ملسو هيلع هللا ىلص للتوحٌد 

مع بٌان لٌه وتحذٌر امته من الشرك اطول من مدة بقٌة الشرائع ودعوته ا

النبً ملسو هيلع هللا ىلص حتى فً المدٌنة للتوحٌد فدل على ان مثل ما قال ابن القٌم بعثة 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص من اولها الى اخرها توحٌد وهو قبل ان ٌموت بخمس ٌقول اال 

ذوا قبور انبٌائهم مساجد واول ما بعث لعنة هللا على الٌهود والنصارى اتخ

كان ٌقول قولوا ال اله اال هللا تفلحوا فدل على ان جمٌع دعوته توحٌد وما 

تفرع عن التوحٌد فً عشر سنوات بٌنه علٌه الصالة والسالم لذلك قال فلما 

استقر بالمدٌنة ٌعنً بعد الهجرة أمر ببقٌة شرائع اإلسالم بعد ان امر 

امر ببقٌة شرائع االسالم مع التوحٌد والصالة مثل الزكاة  بالتوحٌد والصالة

والصٌام والحج هذه لم تفرض وهً من اركان االسالم اال فً المدٌنة بعد 



الهجرة فٌرٌد ٌبٌن لك المصنف رحمه هللا اهمٌة التوحٌد فالزكاة والصٌام 

الم والحج الذي ٌإتى الٌه من اصقاع المعمورة تلبٌة لنداء ابراهٌم علٌه الس

ما امر به النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعد ان هاجر المدٌنة بل ما حج اال فً السنة االخٌرة 

قال واالذان حتى االذان ما شرع اال التً مات فٌها علٌه الصالة والسالم 

فً المدٌنة والحج ما شرع اال فً المدٌنة والجهاد ما شرع اال فً المدٌنة 

مدٌنة هناك فاعفوا واصفحوا ٌعنً فً فؤول غزوة غزاها غزوة بدر فً ال

مكة حتى ٌؤتً هللا بؤمره إن هللا على كل شًء قدٌر بعدها الذي هو ذروة 

سنام اإلسالم ما أمر به إال فً المدٌنة فإذا كانت هذه مهمات فً الشرٌعة 

أذان جهاد زكاة صٌام ما أتت فً التشرٌع إال متؤخرة فٌجب أن نعتنً 

ً ملسو هيلع هللا ىلص مع هذا المتقدم حتى نهاٌة بعثته وهً التوحٌد بالمتقدم مع اهتمام النب

قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحً إلٌه أنه ال إله إال أنا 

فاعبدون قال واألمر بالمعروف والنهً عن المنكر األمر بالمعروف الذي 

النصح ما أتى هو فً صالح المجتمع وفٌه إلقاء األمنة علٌه والسكٌنة وفٌه 

ذلك من شرائع اإلسالم مثل اإلحسان للجار األمر إال فً المدٌنة قال وغٌر 

به ومثل القول الحسن ومثل قٌام اللٌل ومثل النهً عن الكذب ومثل األمر 

بالصدق وهكذا جمٌع األحكام ما أتت إال والشرائع اال بعد ذلك الطالق 

كلها ما اتت اال فً المدٌنة  احكام النكاح العدد الضمان والبٌوع ونحو ذلك

لذلك قال وغٌر ذلك من شرائع االسالم العدٌدة التامة الشاملة الكاملة 

المحكمة التً وصف جمٌع ذلك هللا عز وجل فً اخر بعثة النبً ملسو هيلع هللا ىلص بقوله 

الٌوم اكملت لكم دٌنكم وقال عز وجل وتمت كلمت برك صدقا وعدال 

فً االحكام وقال فً الذي انزل علٌه كتاب صدقا فً االخبار وعدال 

احكمت ءاٌاته ثم فصلت من لدن حكٌم خبٌر أي ان هذا الدٌن واساسه 



القران محكم عظٌم متقن مبٌن ومفصل وظاهر وواضح لم ٌبق على من 

اتى بعدهم بزمن بعد زمن التنزٌل سوى االتباع قال ودٌنه باق حتى وهو 

على ذلك عشر سنوات فً المدٌنة مات وهاجر قال وبعد ذلك توفً مكث 

وبعدها توفً ٌعنً فً السنة الحادٌة عشرة للهجرة قال ودٌنه باق وحتى 

وهو توفً ال تخشى الدٌن باق وهذا من فضل هللا عز وجل ان حرس دٌنه 

 وهذا من رحمت هللا بعباده فبعث هللا وحفظه ونشره بعد وفاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 رحمة وجعل لثار تلك الرحمة التً أنزلها هللا مستمرة بعد وفاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص

ذلك الموصوف بالرحمة قال سبحان وما أرسلناك إال رحمة للعالمٌن فلوال 

فضل هللا عز وجل ثم منته ببعثة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ما عرفنا ال صالة وال زكاة وال 

ضاللة والعمٌاء والتٌه حتى توحٌد وال بعد عن شرك بل نكن نتخبط فً ال

والعٌاذ باهلل ٌدخل الشخص من كان كذلك النار فبعث هللا عز وجل لنا هذا 

النبً والذي وصفه بؤنه هادي إنك لتهدي إلى صراط مستقٌم صراط هللا 

الذي له ما فً السماوات وما فً األرض فمن رحمته أن تلك الرحمة 

 للخلق لما مات بقً دٌنه كما هو فكؤن النبً ملسو هيلع هللا ىلص المهداة للخلق وهو النبً ملسو هيلع هللا ىلص

حً بحفظ شرٌعته وانتشارها فً اآلفاق فتجد من هو فً شرق االرض 

الذي ٌقرأها فً الغرب والشمال مثل الجنوب ٌقرا سور ولٌات القرلن مثل 

واألعجمً مثل العربً الصغٌر مثل الكبٌر الفقٌر مثل الغنً الشرٌف مثل 

لوضٌع وهذا من حفظ هللا للدٌن بل إن الدٌن مر على األرض خوف ا

وجوع ومرض وهلع وفرقة وحروب ونزاعات واضطرابات وتقلبات ومع 

ذلك كؤن الدٌن غض جدٌد ما تغٌر ولم ٌؤتٌه شًء من التغٌر فكؤن العبد 

كما كان النبً بإذن هللا ٌصلً كؤن تلك الظروف التً نالت وطالت أو 

ٌن لم ٌمس الدٌن شًء من ذلك بحمد هللا فتقرأ الفاتحة عاصرت هذا الد



والقران والصالة والزكاة كؤن االن القران انزل وكؤن تلك االحوال لم تؤتً 

على خلق قد مروا بها وهذا من حفظ هللا للدٌن انا نحن نزلنا الذكر وانا له 

لحافظون لذلك قال المصنف ودٌنه باق من اراده ٌجده فابحث عن هذا 

ٌن وتمسك به قبلك من الصحابة امروا بتبلٌغ هذا الدٌن لمن بعدهم ومن الد

عاد الى بلده توعده هللا عز وجل بالنار انت لم ٌبق لك سوى التسلٌم 

واالتباع ونشر هذا الدٌن كما نشروه فلو ان من كان فً عصر النبوة كتموا 

ق هللا عز الدٌن ما وصل الٌنا لكن هللا حفظه ونشره وانتشر بالرجال بتوفٌ

وجل لذلك قال ودٌنه باق وكؤن سائال ٌقول الدٌن الذي تقول ما هو دٌن 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص قال لك وهذا دٌنه فً الكتاب والسنة وانا اجمله لك فً كلمات 

ٌسٌرة ال خٌر اال دل االمة علٌه وال شر اال حذر االمة منه هذا دٌن النبً 

بد فً دٌنه ودنٌاه هو الذي امر به النبً وجاء به الدٌن وكل ملسو هيلع هللا ىلص كل خٌر للع

شر فٌه ضرر على العبد فً الدٌن والدنٌا واالخرة نهاه عنه هذا هو الدٌن 

ما هو دٌن االسالم تقول فهذا من عظم الحكم فً الكالم فاذا قال لك شخص 

 ال خٌر اال امر به االسالم وال شر اال حذر منه ثم بٌن لك وهو مقصود

 هذه الرسالة ما هو الخٌر الذي دل االمة علٌه وما هو الشر الذي حذر منه

فكؤن سائال ٌقول لك دٌنكم فٌه كل خٌر امر به وفٌه كل شر نهى عنه مثل 

لً ما هو الخٌر الذي امرتم به وما هو الشر الذي حذرتم به قال والخٌر 

مة علٌه والذي حفظ هللا عز وجل الذي دل االمة علٌه ٌعنً دل النبً ملسو هيلع هللا ىلص اال

دٌنه وبقً كما كان الخٌر التوحٌد هو التوحٌد وكل ما ٌحبه هللا وٌرضاه 

الخٌر اللً دل االمة علٌه التوحٌد ماذا كان توحٌدا اوال النه موافق لما فً 

القران لماذا كان خٌرا لماذا كان التوحٌد خٌرا النه هو الموافق لما جاء فً 

حدوه ال اله اال انا فاعبدنً واقم الصالة لذكري والخلق ان ٌ القران هللا امر



فهذا من فهو جاء امتثاال للقران وكان التوحٌد خٌرا الن هللا هو المستحق له 

من باب تعظٌمك هلل عز وجل مستحق له فانت اعطٌت ربك  باب تعظٌمك

قدره وعظمته فً شؤنك وهو الواجب االمر الثالث كان خٌرا فٌه سعادة لك 

فً الدنٌا فٌه طمؤنٌنة فٌه راحة فٌه أنس فمن ٌرد هللا أن ٌهدٌه ٌشرح 

صدره لإلسالم كان هذا التوحٌد خٌرا النه فً القبر فسحة وروضة من 

تدخل جنات عدن رٌاض الجنان كان هذا التوحٌد خٌرا ألنك ٌوم القٌامة 

توحٌد فٌها خالدون وكان هذا ال وفٌها ما تشتهٌه األنفس وتلذ األعٌن وأنتم

خٌرا الن هللا هو الذي رضٌه لعباده قال سبحانه ورضٌت لكم اإلسالم دٌنا 

فتعٌش فً هذه االرض بؤمر هللا ٌرضاه فتسعد فتقول هللا ٌرضى عنً هذا 

الفعل فؤفعله وهذا من اسباب محبة هللا لعبده ونٌل كل خٌر له رزق حٌاة 

الحا من ذكر رزق عافٌة مال ولد ونحو ذلك كما قال عز وجل من عمل ص

او انثى وهو مإمن فلنحٌٌنه حٌاة طٌبة كل ما ٌرٌد نعطٌه اٌاه وان 

استغفروا ربكم ثم توبوا الٌه ٌمتعكم متاعا حسنا ما فٌه احسن من المتاع 

الموحد من السعادة الداخلٌة والبركة فً المال والبركة فً االوالد ونحو 

من عدو هللا الذي ذلك وكان التوحٌد خٌرا عظٌما ألنه فٌه بعد وحذر 

ٌؤمرك بضده وهو ابلٌس فبعزتك ألغوٌنهم أجمعٌن فقال والخٌر الذي ٌحبه 

_______ رحمه هللا قال هو هللا وٌرضاه التوحٌد ثم بعد ذلك لما بٌن 

جمٌع ما ٌحبه هللا وٌرضاه وان كان التوحٌد ٌدخل فً هذه الجملة لكن افرد 

اص العام كل ما ٌحبه هللا التوحٌد ألهمٌته فهو من عطف العام على الخ

وٌرضاه فٌه التوحٌد لكن افرد التوحٌد قبل مثل تنزل المالئكة والروح ٌوم 

ٌقوم الروح والمالئكة فالروح جبرٌل والمالئكة عموم المالئكة فجبرٌل من 

المالئكة لكن عطف العام على الخاص تشرٌفا لألول وهنا التوحٌد وجمٌع 



لى الخاص تشرٌفا لالمر االول وهو ما ٌحبه هللا وٌرضاه عطف عام ع

التوحٌد وجمٌع ما ٌحبه هللا وٌرضاه كل ما ٌحبه هللا وٌرضاه الدٌن اتى به 

ومن قواعد الشرٌعة كل امر امر هللا به فهو ٌحبه وٌرضاه امر بالصالة هللا 

ٌحبها وٌرضى عن العبد اذا فعله صلة الرحم هللا ٌحبها النه امر بها 

غنً عنكم وال ٌرضى  ان تكفروا فإن هللا علهاوٌرضى عن العبد اذا ف

لعباده الكفر وان تشكروا ٌرضه لكم وقال ورضٌت لكم االسالم دٌنا فكل 

ما ٌحبه هللا وٌرضاه فهو ٌحبه كل ما ٌؤمر هللا عز وجل به ٌحبه وٌرضاه 

ثم قال والشر الذي حذرها منه الشرك وجمٌع ما ٌحبه هللا وٌرضاه الشر 

ف كل ما فٌه ضرر فهو شر قال والشر الذي حذرها ضد الخٌر وهو معرو

منه ٌعنً الذي حذر النبً ملسو هيلع هللا ىلص امته الشرك وهو شر وهو أُس الشر ورأس 

الشر ورأس الضاللة الشرك وأعظم ذنب عصً هللا عز وجل به هو 

الشرك اعظمن من الزنا والعٌاذ باهلل والربا وقطع الطرٌق والخمر واعظم 

ت واعظم من ترك الصالة هو الشرك حدٌث ابن مسعود من المخدرا

رضً هللا عنه فً البخاري أي الذنب عند هللا اعظم قال ان تجعل هلل ندا 

وهو خلقك فالشر الذي حذرنا منه الشرك لماذا كان شرا اوال النه ٌضاد ما 

جاء به القران هللا ٌقول تعالى هللا عما ٌشركون وانت تقول ال اشرك بك 

باهلل مشرك وهللا ٌقول سبحانه وتعالى عما ٌشركون وذاك المشرك والعٌاذ 

ال ٌنزه هللا وال ٌقدسه عن الشرك فهو ٌضاد القران االمر الثانً فٌه هضم 

للربوبٌة واستخفاف بها وعدم تعظٌم قدر الرب عز وجل وعدم افراده 

ه وطلبها ونحو ذلك ففٌبااللوهٌة فاذا جعلت مع هللا اخر فً تدبٌر االمور 

استخفاف بالرب سبحانه وهللا عز وجل قال نسوا هللا فنسٌهم من لم ٌوحد 

هللا وٌعظمه فاهلل سبحانه ٌنساه ال شك االمر الثالث المشرك بعٌد عن هللا 



واذا بعد عن هللا تؤتٌه الشرور وان كثرت امواله واوالده بل ان ما ٌعطاه 

وال اوالدهم انما من رزق هو نقمة علٌه قال سبحانه فال تعجبك اموالهم 

ٌرٌد هللا لٌعذبهم بها فً الحٌاة الدنٌا وتزهق انفسهم وهم كافرون فالمال 

والولد اصبح عذابا علٌهم بسبب اس الشر وهو الشرك وكان الشرك اعظم 

شًء ضرره على االنسان وعلى االمة النه فً الدنٌا ٌتخبط الشخص ٌكون 

شرك ذلٌال النه ٌتابع التراب ذلٌال هللا عز وجل كرم االنسان كٌف ٌكون الم

والعظام والرفات ٌدعوها من دون هللا بل وجد من ٌعبد البهائم بل وجد من 

ٌعبد الحجارة واالصنام واالشجار هللا عز وجل ٌربؤ باالنسان ان ٌطؤطئ 

رأسه بل قال لقد خلقنا االنسان فً احسن تقوٌم واحسن صورة وابهاها 

والمقابر ونحو ذلك ٌدعوهم من دون  وهللا ال ٌرضى له ان ٌذهب للعظام

ٌه ذلة له ٌتابع البشر واالموات فً هللا فكان الشرك شرا على االنسان الن ف

وكان الشرك شر على االمة والفرد النها دعائهم من دون هللا عز وجل 

هو سبب الفقر وسبب حلول  ٌجلب لها الوبال لماذا ٌجلب لها الوبال النه

العقوبات وسبب حلول المصائب وسبب سخط هللا عن العباد قال عز وجل 

ذٌن اتخذوا العجل سٌنالهم غضب من ربهم وذلة فً الحٌاة الدنٌا 1ان ال

قال هللا وكذلك نجزي المفترٌن كل من اشرك هذا جزاإه ذل وخضوع 

ً الدنٌا دون العذاب وعذاب وقال سبحانه ولنذٌقنهم من العذاب االدنى ف

االكبر ففً الدنٌا نعذبهم أي بالشرك وقال سبحانه من ٌعمل سوءا ٌجز به 

نجازٌه على ما فعله وشر ما ٌجازى علٌه العبد واعظم ذنب وهو الشرك 

باهلل عز وجل وكان الشرك شرا المه والعٌاذ باهلل ٌتخطف االنسان وٌحٌط 

ة فال ٌبصر قال سبحانه به وٌؤخذ سمعه وقلبه وٌجعل على قلبه غشاو

ما لهم بصٌرة فتجد أقوالهم غٌر وتراهم ٌنظرون الٌك وهم ال ٌبصرون 



مسددة وتجد افعالهم غٌر موفقة وتجد اموالهم غٌر مباركة بسبب الذنب 

العظٌم الذي اقترفوه وكان الشرك شرا عظٌما على العبد وعلى الناس ألن 

لجمٌع لعظم ذلك اإلفك الذي الشرك اذا وقع حتى مصٌبته فً العقوبة تعم ا

افتري قال عز وجل واتقوا فتنة ٌعنً عذابا ال تصٌبن الذٌن ظلموا منكم 

خاصة بل تعم الجمٌع بسبب وطؤة وجرم وسٌئة هذا الذنب الكبٌر وشإمه 

وكان هذا الشرك شرا على العبد واالنسان الن فٌه مجاراة للشٌطان هذا 

إلٌكم ٌا بنً لدم أال تعبدوا الشٌطان  الذي ٌسعى الٌه الشٌطان لذلك الم أعهد

إنه لكم عدو مبٌن مجاراة له وخضوع له وذلة واتباع لما أمر به ٌعنً 

الشٌطان وهو شر على العباد ألنه والعٌاذ باهلل فً القبر نار متدلهمة علٌه 

قال عز وجل وٌوم تقوم الساعة أدخلوا لل فرعون النار ٌعرضون علٌها 

لقبر وٌوم تقوم الساعة أدخلوا لل فرعون أشد غدواً وعشٌا ٌعنً فً ا

العذاب فً الدنٌا فً القبر والعٌاذ باهلل العذاب وفً االخرة كما قال عز 

وجل علٌهم نار مإصدة ٌعنً مطبقة علٌهم وقال فً عمد ممددة ٌعنً 

موثقون ومقٌدون فً اعمدة فً النار ال ٌتجاوزونه فً النار والنار والعٌاذ 

ال ٌموتون فٌها وال ٌحٌون لهذا كان الشرك شرا عظٌما هم باهلل تشتعل علٌ

على العبد ألن عواقبه مشٌنة وقبٌحة وسٌئة وعذاب ومإلم له ولمن حوله 

لذلك هللا ٌقول والذٌن كفروا بآٌاتنا هم أصحاب المشئمة فما ٌحل كافر فً 

بلد او مكان او حً الى وٌلحق الشإم من حوله ألنه صاحب شإم والعٌاذ 

لذلك كان الشرك شر حذر النبً ملسو هيلع هللا ىلص امته بل وجمٌع الرسول حذروا  باهلل

أممهم منه قال والشر الذي حذرها منه الشرك وجمٌع ما ٌكرهه هللا وٌؤباه 

كل ما ٌكرهه هللا عز وجل وٌبغضه مثل عقوق الوالدٌن قطٌعة الرحم نهى 

ى عنه الدٌن فكل شر عنها الدٌن وٌؤباه ٌعنً نهى عنه فهذا شر فكل شر نه



فٌه ضرر اتى الدٌن بالنهً عنه والدٌن الذي نهى عنه جمٌع ما ٌكرهه هللا 

 وٌؤباه وهللا أعلم .


