
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

قال المصنؾ رحمه هللا فإذا قٌل لك ما األصول الثالثة من هنا تبدأ 

األصول الثالثة ولعل أصلها إذا قٌل لك ما األصول الثالثة فجعلت ؾ 

الرابط بٌنه وبٌن المسائل السابقة فإذا قٌل لك ما األصول الثالثة التً ٌجب 

كل انسان مسلم كافر صؽٌر كبٌر على االنسان معرفتها ٌعنً ٌجب على 

ذكر انثى ان ٌعرفها ومن لم ٌعرفها او فرط فٌها فانه ٌحاسب وٌجازى 

علٌها ما هً االصول الثالثة التً ٌجب على االنسان معرفتها وهذه 

االصول الثالثة تكررت فً اكثر من موضع فً حدٌث فمن حققها ذاق 

سالم م االٌمان من رضً باهلل ربا وباإلق طعطعم االٌمان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول ذا

دٌنا وبدمحم ملسو هيلع هللا ىلص نبٌا رواه مسلم وهذه المسائل الثالث سهلة على المسامع 

سهلة فً اللفظ صعبة فً تحقٌق معانٌها واصعب منها الثبات علٌها فً 

اذا  القبر ومن قالها عامال بمقتضاها اذا قال المؤذن اشهد ان دمحما رسول هللا

قالها ؼفر له ما تقدم من ذنبه لعظم تلك المسائل الثالثة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول فاذا 

قال المؤذن هللا اكبر هللا اكبر ثم قال مثل ذلك ثم قال اشهد اال اله اال هللا 

ل اشهد اال اله اال هللا اشهد ان دمحما رسول هللا  اشهد ان دمحما رسول هللا ثم قا

قال ؼفر له ما تقدم من  سالم دٌنا وبدمحم نبٌارضٌت باهلل ربا وباإل وانا اشهد

ذنبه والحدٌث فً صحٌح مسلم وهذه االسئلة الثالث هً التً ٌسأل عنها 

العبد اذا وضع فً قبره كل انسان ٌسأل عنها عالم جاهل امرأة ذكر ٌسأل 

هالك فمن عنها مسلم كافر وبعدها وفً هذه االسئلة ٌتمٌز فٌها الناجً من ال

ثبت على السؤال واجاب الجواب الصحٌح دخل الجنة ومن زاغ عن 

الجواب دخل النار والعٌاذ باهلل لذلك ٌقول هللا عز وجل ٌثبت هللا الذٌن 

ءامنوا بالقول الثابت فً الحٌاة الدنٌا وفً االخرة بالقبر والنبً صلى هللا 



لوا له التثبٌت فإنه علٌه وسلم لما دفن عثمان بن مظعون رفع ٌدٌه وقال اسأ

اآلن ٌسأل ٌسأل عن هذه االسئلة الثالثة العظٌمة فهً اسئلة عظٌمة وكلما 

كان االنسان تقنا لها ومستٌقنا بها كان بإذن هللا احرى باإلجابة التً سوؾ 

ٌسأل عنها كل عبد فً القبر فهذه االسئلة الثالثة من هنا ٌبدأ االنسان 

لعٌاذ باهلل قال فاذا قٌل لك ما االصول ٌنطلق اما الى سعادة او شقاء وا

الثالثة التً ٌجب على االنسان معرفتها فقل له ٌعنً لو سألك سائل فقل له 

وهذا السائل سوؾ ٌسألك ال شك فً القبر لكن لو سألك سائل فً الدنٌا فقل 

له فاذا قٌل لك من ربك فقل ربً هللا فاذا قٌل لك مااالصول الثالثة التً 

سان معرفتها فقل معرفة العبد ربه هذه ٌجب علٌك ان ٌجب على االن

تعرؾ ربك لماذا تعرؾ ربك هو معبودك فهل ٌصح ان االنسان مثال 

ٌتوجه بقلبه وقالبه وجوارحه الى معبود وهو ما ٌعرؾ ما هو المعبود فال 

ٌعرؾ هل هو فً السماء وال ٌعرؾ هل هو سمٌع وال ٌعرؾ هل هو 

انك اذا اقدمت على أي امر انك تعرؾ  بصٌر هذا من الجهل ومن العلم

ماهذا االمر الذي اقدمت علٌه فمثال لو اردت ان تشتري بٌتا تذهب وتنظر 

الٌه لتنظر ما هو هذا االمر الذي اقدمت علٌه واعظم ما تقدم علٌه واشرؾ 

ما تقدم علٌه هو العبودٌة لهذا كان اعظم من تعرفه فً هذا الكون اعظم 

مٌن فتعرؾ ربك النه هو اللً خلقك وهو الً توجه من تعرفه هو رب العال

العبادة الٌه لهذا كلما قوٌت معرفتك بربك كلما كنت خاشٌا هلل قال سبحانه 

انما ٌخشى هللا من عباده العلماء قال معرفة العبد ربه ودٌنه فهذا الدٌن 

الذي تتمسك به ٌجب ان تعرفه كٌؾ تتمسك بشًء ما تعرفه وٌشمل الدٌن 

مسائل ومعرفة الرب ٌشمل مسائل وسٌأتً لكن المصنؾ االن  كما سٌأتً

ذكرها مجملة معرفة العبد ربه ودٌنه فلو سألك مثال نصرانً ما هو الدٌن 



الذي انت تتمسك به فاذا كنت عالما بما فٌه تجٌبه اما تقول انا متمسك بامر 

لكنك ما تعرؾ هذا االمر مثال لو ان شخصا ٌعمل فً وظٌفة ثم تسأله ما 

هً هذه الوظٌفة التً تعملها فاذا قال وهللا ما ادري انا سمعت فٌه كذا بس 

انا ما ادري وال شخص تسأله ما هً الوظٌفة التً تعملها فٌقول لك 

الوظٌفة التً أعملها كذا وكذا وأصنع فٌها كذا وإذا أتانً كذا فعلت كذا 

ٌن ونشره فً وهكذا فهذا عالم بوظٌفته ووظٌفتك فً هذه الدنٌا التمسك بالد

اآلفاق معرفة العبد ربه ودٌنه ونبٌه فٌجب علٌك معرفة النبً صلى هللا 

علٌه وسلم ألنه هو الواسطة فً التبلٌػ بٌنك وبٌن هللا ٌعنً لوال فضل هللا 

ثم النبً ملسو هيلع هللا ىلص ما عرفنا هذا الدٌن وال عرفنا كٌؾ نعبد هللا لهذا كان األصل 

 ألنا ال نعرؾ االصلٌن السابقٌن اال بمعرفة الرب الثالث معرفة النبً ملسو هيلع هللا ىلص

والدٌن اال بمعرفة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فاذا كنا ال نعرؾ االمرٌن السابقٌن اال بمعرفة 

النبً فٌجب علٌنا معرفة النبً مثال لو اتاك شخص اتى عندنا شخص هو 

ب مدعوٌن عندي فً قائم وقال لك جمٌع الناس جمٌع الحاضرٌن الطال

العشا شخص ما نعرفه فكل واحد منا ٌلتفت على االخر من هذا فاذا كان له 

اكثر فاذا كان هذا تعرؾ علٌه عندك عظٌم ومعروؾ عندك فتعرفه وتمقام 

النبً الذي اتانا قال من اطاعنً اٌها الناس دخل الجنة فٌجب علٌنا ان 

العظٌمة فمعرفة النبً صلى  نعرؾ من هذا النبً الذي قال لنا هذه الكلمة

هللا علٌه وسلم من اوجب الواجبات ألنه هو الذي دلنا وهدانا بفضل هللا الى 

االمرٌن األولٌن اللً هو معرفة الرب ومعرفة الدٌن فتبٌن من هذا ان 

معرفة النبً ملسو هيلع هللا ىلص اصبحت مكملة لألصول الثالثة ألنه هو الذي دلنا على 

ن فهو الواسطة بٌن هللا وبٌن خلقه هذه هً األصول الثالثة األمرٌن السابقٌ

مجملة معرفة العبد ربه دٌنه نبٌه كٌؾ تعرؾ ربك كٌؾ تعرؾ نبٌك كٌؾ 



تعرؾ دٌنك ٌأتً مفصلة وضع لها اصل أصل اصل فبدأ باألصل األول 

قال فإذا قٌل لك من ربك هذا هو األصل األول ٌبدأ بك خطوة خطوة فإذا 

الذي تعبده وتصرؾ له جمٌع انواع العبادة فقل لهذا قٌل لك من ربك 

السائل الذي ٌسألك فقل ربً هللا الذي ربانً بالنعم الباطنة والظاهرة كٌؾ 

الظاهرة الظاهرة مثل الملبس األكل األمن ربانا أٌضا بنعمه الباطنة مثل 

السعادة الباطنٌة هذه نعم كبٌرة الطمأنٌنة الخشوع التوكل هذه نعم عظٌمة 

هً هً نعم باطنة ربانً وربى جمٌع العالمٌن بنعمه الظاهرة والباطنة ف

ربانً واؼدق علً النعم وربى جمٌع العالمٌن ٌعنً ؼذاهم بالنعم جمٌع 

العالمٌن فكأن المصنؾ قال لك ربً هو الذي ربانً وربى جمٌع العالمٌن 

دلٌل فكأنك تقول له طٌب أعطٌنً الدلٌل ٌا شٌخ دمحم بن عبدالوهاب قال ال

قوله تعالى الحمد هلل رب العالمٌن ٌعنً العالمٌن جمٌعهم ٌحمدون هللا طٌب 

بٌن لً من هم العالمٌن الذٌن ٌحمدون هللا من هم قال وكل ما سوى هللا 

عالم فالمالئكة عالم الجن عالم االنس عالم فكل ما سوى هللا مخلوقات عالم 

ل واعبد هلل فقوله الحمد وانا واحد من ذلك العالم الذي اخضع واركع واتذل

هلل رب العالمٌن معناها العالمٌن هو ربهم وهم ٌقولون العالمٌن ان جمٌع 

المحامد هلل ٌعنً الحمد هلل جمٌع المحامد كل المحامد والثناء هلل لماذا فهو 

الذي ربى العالمٌن من هم الذٌن رباهم هللا ربى جمٌع العالمٌن من هم 

الذي رباهم هللا فربى النملة فً جحرها وربى  العالمٌن كل ما سوى هللا هو

النسر فً السماء وربى االنسان على االرض وربى المالئكة فً السماء 

وربى الجن فً الهواء فهو الذي تفضل على جمٌع الناس بنعمه قال 

سبحانه وان تعدوا نعمة هللا ال تحصوها فهو الذي رباهم فمن هنا كانه ٌقول 

لك توحٌد للربوبٌة لكن ادخل فٌه توحٌد االلوهٌة لك ٌعنً هذا االن بٌن 



ٌعنً كانه ٌقول لك هذا الذي رباك هو معبودك فاصرؾ له العبادة دون 

من سواه فاألصنام واالوثان ومن فً القبور ما ربوك فال تصرؾ لهم 

الذي ربانً العبادة هذا معنى كالمه فاذا قٌل لك من ربك فقل ربً هللا 

االوثان ما ربت جمٌع العالمٌن االوثان لٌست  ٌعنً االوثان ما ربتك

معبودي وهو معبودي لٌس لً معبود سواه افتخر فانا افتخر كما افتخر 

االنبٌاء قل اننً هدانً ربً الى صراط مستقٌم دٌنا قٌما ملة ابراهٌم حنٌفا 

وما كان من المشركٌن فهو معبودي لٌس لً معبود سواه فأخلع عبادة 

انه ٌقول لك انك اذا توجهت الى االنداد واالوثان ما االنداد واالوثان ك

افردت هللا بالعبادة النا نقول وهو معبودي لٌس لً معبود سواه فاذا عبدت 

االوثان اصبح مع هللا ؼٌره فلم تفرده بالعبادة قال والدلٌل قوله تعالى ٌعنً 

ربانً كانه ٌرٌد لفت انظار ؼٌر المسلمٌن الى العبادة تقول ربً هللا الذي 

فمن تعبدونه لم ٌربوكم وربى جمٌع العالمٌن بنعمه انا معبودي واحد انت 

معبودكم اثنٌن االنداد وهللا انا اقول لٌس لً معبود سواه وانتم تقولون لنا 

معبود مع هللا وانا اقول لكم ان هللا هو اللً ربانً وربى حتى اوثانكم من 

ب العالمٌن ربانا كلنا لكن اللً القبور ومن فٌها الن هللا ٌقول الحمد هلل ر

فً القبور ما ربونا ثم كانه ٌقول لك انت تقول ربى حتى هذا الولً فً 

القبر نقول رباه كٌؾ الن ما سوى هللا عالم وانا وانت وصاحب هذا القبر 

من ذلك العالم وهو مربى وانا اعبد المربً سبحانه ما اعبد المربى فكالمه 

ة قصٌرة وواضحة لكنها ؼزٌرة الفوائد عظٌمة عظٌم وان كانت هذه الرسال

المعانً قوٌة المعتقد لذلك ٌحرص على االنسان على دائما على قرائتها 

 وتكرارها والنظر فً معانٌها وشروحها وهللا أعلم .


