
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 من قوله :

 الصوت مقطوع !!!!!!!!!

سإاالن من ربك ثم قال له بم عرفت ربك ثم قال لك لما عرفت ربك بآٌاته 

ومخلوقاته إذاً هو المستحق للعبادة فلما كان هو المستحق للعبادة وأٌقنت 

ً من العبادة التً تصرفها لربك المعبود جل وعال  ذلك بقلبك ذكر أنواعا

حق للعبادة قال لذلك هللا قال قال ابن كثٌر الخالق لهذه األشٌاء هو المست

وأنواع العبادة فلما ذكر أن هللا هو المستحق لجمٌع العبادات بدأ ٌذكر لك 

شًء من أنواع العبادات ومثل المصنف رحمه هللا بسبعة عشر مثاال من 

انواع العبادات , العبادات كثٌرة مثل احسان للجار صلة الرحم صفاء 

ٌتام كثٌرة لكن ذكر المصنف القلب قٌام اللٌل الصدقة القٌام على األرامل األ

رحمه هللا سبعة عشر مثاال ثم بعد ان ذكر تلك االمثلة قال وغٌر ذلك من 

انواع العبادة التً امر هللا بها والعبادة كما سبق لكم اجمع تعرٌف ما عرفه 

شٌخ االسالم اسم جامع لكل ما ٌحبه هللا وٌرضاه كل امر ٌحبه هللا وٌرضاه 

واالفعال الظاهرة فً الجوارح الباطنة فً القلب مثل فهو عبادة من االقوال 

الخشوع الخشٌة صفاء القلب ونقاءه وحب المإمنٌن ومواالتهم وهكذا 

 بها ٌعنً وغٌر ذلك من اعمال القلوب فقال وانواع العبادة التً امر هللا

فمثل لك سالم قال مثل اإل ذكر لك سبعة عشر مثاالً التً تصرف للمعبود أ

ٌندرج فٌه من اركانه اركان االسالم الخمسة كما سٌؤتً وقال االسالم وما 

مثل االسالم واالٌمان واالحسان فهذه الثالثة هً اعلى مراتب الدٌن فمن 

اتى باإلسالم بؤركانه واالٌمان بؤركانه واإلحسان بركنه فقد أتى بؤعلى 

 مراتب الدٌن فبدأ بؤنواع العبادات بؤعلى مراتب الدٌن ألن مراتب الدٌن



ثالثة إسالم وهو أوسعها دائرة وأٌضا أوسع الناس دخوال فٌه والمرء أول 

قال ما ٌدخل فً اإلسالم أول ما ٌدخل فً هذا الدٌن ٌدخل فً اإلسالم 

فدائرته سبحانه قالت األعراب ءامنا قل لم تإمنوا ولكن قولوا أسلمنا 

بالكفر واسعة واٌضا ال ٌخرج الشخص من هذه الدائرة اال والعٌاذ باهلل 

بالدٌن والخروج من الملة على خالف الدائرتٌن اآلتٌتٌن فان االنسان قد 

ٌخرج منها بغٌر الكفر فاوسعها االسالم واكثر الناس فٌه هم االسالم ثم 

تاتً الدائرة االخرى اقل منها اتساعا واقل عددا وهً دائرة االٌمان فمن 

ود الى درجة االسالم زاد اسالمه ارتفع الى درجة االٌمان فاذا انخفض ٌع

وال ٌشترط فً انخفاضه الخروج من االسالم اما االسالم فال ٌخرج منه اال 

بالكفر والعٌاذ باهلل فٌرتقً المرتبة الثانٌة الى مرتبة االٌمان باركانه تإمن 

باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والٌوم االخر كما سٌؤتً تفصٌل ذلك ثم المرتبة 

وقلة وهً مرتبة االحسان الدٌن واهلها عزٌزون  الثالثة وهً اعلى مراتب

والهمٌة هذه المراتب الثالث ٌاتً المصنف بتفصٌلها وبٌان اركانها مع 

ادلتها واستدل لكل مرتبة بادلة من الكتاب ثم ذكر ذكر بعد ذلك جمعها فً 

حدٌث جبرٌل كل المراتب الثالث كما سٌاتً ان شاء هللا فانواع العبادات 

نواع العبادات االسالم باركانه صالة زكاة حج صٌام هذه من االسالم من ا

العبادات فاذا صرفتها هلل فانت الموحد صرفتها لغٌر هللا فسٌؤتً الحكم 

الصٌام كذلك عبادة ان صرفته هلل فؤنت الموحد إن صرفته لغٌر هللا ٌؤتً 

ً وبمالئكته وكتبه  ورسله الحكم واإلٌمان كذلك فاذا آمنت باهلل إٌماناً صادقا

فؤنت فً درجة اإلٌمان وٌؤتً االستدالل لكل درجات من درجات اإلٌمان 

قال سبحانه إنما المإمنون الذٌن إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم وإذا تلٌت علٌهم 

ً وعلى ربهم ٌتوكلون الذٌن ٌقٌمون الصالة ومما  ءاٌاته زادتهم إٌمانا



ان وال ٌكون المإمن رزقناهم ٌنفقون فإذا أخل المرء بشًء من أركان االٌم

مإمنا حتى ٌاتً باركان االسالم فاذا اخل بشًء من اركان االسالم ولو 

اتى بدرجات االسالم االٌمان فال ٌكون مسلما ومن اخل بشًء من اركان 

االٌمان فانه ٌخرج من دائرة حد االسالم فمن لم ٌإمن باهلل فال ٌكون مسلما 

المالئكة ال ٌكون ال مإمنا وال وال ٌكون مإمنا ومن اخل باالٌمان كفر ب

واذا اطلق االسالم واذا اطلق االٌمان ٌدخل فٌه االسالم مسلما كما سٌاتً 

واذا اطلق االسالم ٌدخل فٌه االٌمان واذا اجتمعا افترقا كالمسكٌن والفقٌر 

فاذا قٌل االسالم فٌدخل فٌه ااعمال الظاهرة والباطنة واذا قٌل االٌمان 

ل االسالم كذا واالٌمان كذا ٌدخل فٌه االعمال ا لظاهرة والباطنة واذا فص ِّ

فاالسالم ٌطلق على االعمال الظاهرة كالحج وكالصالة اعمال ظاهرة 

وكالزكاة اعمال ظاهرة واذا اطلق االٌمان فالمراد به االعمال الباطنة كما 

فً حدٌث جبرٌل كما سٌؤتً ان تإمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله اعمال 

لبٌه اما االسالم تشهد اال اله اال هللا ظاهرة وان دمحما رسول هللا باطنٌة ق

وتقٌم الصالة وتإتً الزكاة تصوم تحج كلها اعمال ظاهرة فاذا افترقا 

تفصَّل على التفصٌل السابق اذا قٌل اٌمان واسالم على التفصٌل السابق 

هللا واالحسان كما سبق لكم أضٌق الدوائر وهً أهلها أعلى الناس فٌها و

ٌقول إن هللا ٌحب المحسنٌن فقال ومنه أي ومن تلك األنواع أٌضاً كما ذكر 

ً منه  اإلسالم واإلٌمان واإلحسان قال ومنه أي ومن أنواع العبادة أٌضا

الدعاء وٌؤتً تفصٌله مع دلٌله قال ومنه الدعاء واإللتجاء إلى هللا فهو من 

ً هو الدعاء بل هو أنواع العبادة بل إن أعظم أنواع العبادات وأجله ا شؤنا

خالص العبادات كما قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص الدعاء هو العبادة فمخ العبادة هو الدعاء 

وٌظهر إٌمان المإمن فً حال الدعاء فإذا توجه إلى هللا بكلٌته إلى هللا فً 



طلب الحاجات وتفرٌج الكربات فهو المسلم حقاً فإذا قال الشخص ٌا هللا فً 

الكربة فهو المسلم وإذا استغاث بغٌر هللا فهو غٌر مسلم قال أهل  تفرٌج

العلم وأكثر أنواع العبادة وقوع الناس فٌها فً الشرك هو فً الدعاء 

إلى هللا فً تفرٌج الكربات وجلب والناس ٌلتجئ إلى هللا والتجاء الناس 

ً إال فً الدعاء قال ومنه الدعاء ألنه  أعظم المنافع وال ٌظهر هذا غالبا

ً فً ضده ٌعنً ٌصرفون العبادة  وأجل أنواع العبادة وأكثر الناس وقوعا

لغٌر هللا فً الدعاء لذلك تسمع ٌا بدوي ٌا حسٌن فٌظهر فٌه وٌكثر الناس 

فً العبادة فالدعاء أكثر الناس وقوعاً فً الشرك هو فً نوع العبادة الدعاء 

هللا عز وجل وٌؤتً لذلك بدأ المصنف فٌه فقال ومنه الدعاء والخوف من 

تفصٌلها أٌضاً والتوكل من الدعاء والخوف والرجاء الرجاء أٌضا ترجو ما 

عند هللا من الجنة وترجو ما عند هللا من الفضل العظٌم هذا من أنواع 

ً المحبة من أنواع العبادة فؤركان العبادة ثالثة محبة ورجاء  العبادة وأٌضا

وهو تفوٌض األمور والتوكل  وخوف قال ومنه الدعاء والخوف والرجاء

إلى هللا فهً من أنواع العبادة كما سٌؤتً تفصٌلها والرغبة فٌما عند هللا من 

الجنة وما دونها الرغبة والرهبة من عذاب هللا والخشوع له سبحانه وٌؤتً 

تفصٌل ذلك اآلن ذكرها مجملة ثم بدأ ٌفصل كل نوع من أنواع العبادة مع 

 واإلنابة إلى هللا عز وجل فاإلنابة هً الجسر دلٌلها الخشوع والخشٌة هلل

الموصل للعبادات إلى هللا عز وجل فال ٌكون الشخص مإدٌا أي عبادة 

حتى ٌسٌر فً طرٌق االنابة لذلك قال عز وجل اٌاك نعبد واٌاك نستعٌن 

فال نصل وال نإدي العبادة الى باالستعانة باهلل لذلك قال شٌخ االسالم مدار 

عبادة واالستعانة ولهذا ٌقول النبً ملسو هيلع هللا ىلص اللهم أعنً على ذكرك الدٌن على ال

وشكرك وحسن عبادتك إعانة وعبادة قال واإلنابة واالستعانة كما سٌؤتً 



واالستعاذة تستعٌذ باهلل وتحتمً بجنابه سبحانه واالستغاثة والذبح 

إال هلل إذا نذرت واالستغاثة به سبحانه والذبح له جل وعال والنذر فال تنذر 

وٌؤتً تفصٌل ذلك قال وغٌر ذلك من أنواع العبادة التً أمر هللا بها كثٌر 

أنواع العبادة مثل تفرٌج المكروب ومثل السعً لطلب الرزق الحالل ومثل 

األمر بالمعروف والنهً عن المنكر ومثل تعلٌم اآلخرٌن ومثل الصبر 

امر هللا عز وجل به أو علٌهم ودعوتهم وغٌر ذلك أنواع كثٌرة كل أمر 

أمر به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فهو عبادة قال وغٌر ذلك من أنواع العبادة كلها هلل 

طٌب ما هو الدلٌل على أن جمٌع العبادات ال األصل أنها ال تصرف إال هلل 

تصرف إال هلل قال والدلٌل قوله تعالى وأن المساجد هلل ٌعنً أماكن 

لك أن األرض هلل فال تعبد فً هذه األرض إال  الصلوات ٌعنً كؤنه ٌقول

من ملكها وهو هللا تمام وأن المساجد هلل وتقول وأن األرض هلل فال إذا 

كانت هلل فال تدعوا مع هللا أحدا فهو مالك األرض فتوجه إلى هللا الذي ملك 

ٌعنً إذا قال لك ما وجه ذلك وأنه قال وأن المساجد هلل وأن جمٌع انواع 

كلها هلل ما وجه الشاهد فٌها نقول وجه الشاهد كالم المصنف ٌقول العبادة 

أن األرض جمٌعها ملك هلل فال ٌجوز ان تصرف فً ملك هللا اال ما 

ٌرتضٌه هللا بالعبادة تمام قال فمن صرف شٌئا منها أي من تلك العبادة 

السابقة او غٌرها قال فهو مشرك كافر تمام بعض اهل العلم لم ٌفرق بٌن 

رك والكفر ٌقول هما سواء وعلى التفصٌل نقول كل كافر مشرك وال الش

عكس كٌف ؟ فمن مثال ترك الصالة استهزأ بالدٌن نقول كافر ما نقول أنه 

مشرك ألنه ما أشرك مع هللا غٌره قال سبحانه ولئن سؤلتهم لٌقولن إنما كنا 

د نخوض ونلعب قل أباهلل وآٌاته ورسوله كنتم تستهزإون ال تعتذروا ق

كفرتم تمام قد كفرتم واٌضا مثال ترك الصالة نقول كفر تمام لقول النبً 



ملسو هيلع هللا ىلص العهد الذي بٌننا وبٌنهم الصالة فمن تركها فقد كفر واما الشرك فهو 

دعوة غٌره معه تجعل مع هللا ندا فهو شرك مثل استغاثة بالمٌت بالصنم 

شاركة ٌعنً فاذا كان فٌه شرك فٌه مخلوق اخر مع هللا اقنان هذا الشرك م

فً العبادة مشاركة فٌكون شركا مثل تقول ٌا بدوي اشفع لً عند هللا جعلت 

اثنٌن فهو شرك تمام هذا على التفصٌل من ناحٌة الدنٌا فً التعرٌف كل 

مشرك فاذا اشرك مع هللا غٌره قال ٌا بدوي ٌا علً نقول هذا كافر فهو 

لدٌن نقول كفر وال نقول مشرك النه شرك وهو اٌضا كفر ومن استهزأ با

كفر خرج من الدٌن وال نقول مشرك فلم ٌجعل مع هللا شرٌك اما من ناحٌة 

االخرة فكالهما سواء والعٌاذ باهلل كالهما مخلد فً النار اما المشرك قال 

سبحانه عنه انه من ٌشرك باهلل فقد حرم هللا علٌه الجنة ومؤواه النار وقال 

هللا لعن الكافرٌن واعد لهم سعٌرا خالدٌن فٌها ابدا فً حق الكافر ان 

والعٌاذ باهلل فمآل الكافر والمشرك فً الحكم فً االخرة سواء وفً الدنٌا 

تجري االحكام علٌهما سواء االحكام الدنٌوٌة فً التعرٌف االوضح على 

التفصٌل السابق قال فمن صرف شٌئا من انواع العبادة ٌعنً لغٌر هللا فهو 

كافر ومن صرفها هلل فهو موحد والدلٌل على ان من صرفها لغٌر مشرك 

هللا فهو مشرك كافر قوله عز وجل ومن ٌدع مع هللا ومن ٌدع ذكر الدعاء 

ً آخر شوف شرك قال سبحانه  ألن الدعاء هو خالص العبادات مع هللا إلها

قٌد هذا ال برهان له به طٌب هل معناه لو كان شخص عنده برهان وحجة 

سلم ٌعنً لو قال شخص مثالً من ٌوم ما خلقت على الدنٌا وهذا فهو م

الصنم عندنا فً البٌت وهو ٌنفعنا وٌضرنا وحصلت لً كربة ودعوته 

وفرج هللا عنً كربً فهل معنى ذلك نقول انه عنده برهان فاعبده لست 

كافرا نقول ال هذا القٌد لتذكٌر قلوبهم بؤن ما فعلوه ما عندهم فٌه برهان وال 



ة وال بٌان وانما فعلوه من تلقاء انفسهم ٌعنً كؤنه ٌقول فانتبهوا انتم ما حج

فعلتموه لٌس لكم فٌه حجة وال برهان فانظروا الى ما فٌه حجة وبرهان قال 

فكؤنه ٌقول لهم ومن ٌدع مع هللا سبحانه فماذا بعد الحق إال الضالل تمام 

ً آخر وما تعبدونه لٌس لكم عنده برهان فاعبدون ً وحدي ال برهان له إلها

به قال فإنما حسابه عند ربه هذا وعٌد شدٌد له ٌهدده هللا إذا فعلت ذلك 

حسابك عندي فً الدنٌا وفً االخرة أحاسبك علٌه حساباً شدٌداً ثم حكم هللا 

علٌهم بقوله إنه ال ٌفلح الكافرون فمن دعا مع هللا غٌر حكم هللا علٌه بالكفر 

هللا غنً عنكم وال ٌرضى لعباده الكفر وإن قال سبحانه إن تكفروا فإن 

تشكروا ٌرضه لكم ثم قال عز وجل أٌضاً فً آٌة أخرى والذٌن اتخذوا من 

دونه أولٌاء ما نعبدهم إال لٌقربونا إلى هللا زلفى الحكم علٌهم إن هللا ٌحكم 

بٌنهم فٌما هم فٌه ٌختلفون الحكم إن هللا ال ٌهدي من هو كاذب كفار فحكم 

رهم تمام بل إن الحكم جاء فٌه بصٌغة مبالغة كفَّار مثل أكَّال رجل هللا بكف

كذاب رجل فَّعال صٌغة مبالغة ٌعنً طبع على قلوبهم الكفر واضح لكم 

قال إنه ال ٌفلح الكافرون فتبٌن مما سبق أن المصنف رحمه هللا ٌخاطبك 

فً عقلك لٌعً قلبك تلك المخاطبة وٌتدرج فٌك حتى تصل إلى الحقٌقة 

كؤنه أتى بهذه المحاورة فإذا قٌل لك من ربك كؤنه ٌقول لك ٌا فالن إن ف

إذاً هو ربك هو هللا وٌجب علٌك أن تعرف ربك بؤنه هو هللا بكذا كذا كذا 

المعبود ال لكن ذكر صٌغة المحاورة بالسإال فإذا قٌل لك من ربك فقل له 

األمور  كؤنك استٌقنت بما قال المصنف فقل له ٌعنً كؤنك تتلفظ بهذه

واستٌقنتها تقول ربً هللا ثم قال لك بم عرفت ربك فقل له عرفته بآٌاته 

ومخلوقاته كؤنه ٌقررك التوحٌد ثم قال لك إذاً هللا هو المعبود فؤنت عرفت 

ربك بآٌاته فتقول لهم عرفته بآٌاته إذاً هو المعبود فٌقررك بالتوحٌد فإذا 



خ دمحم بن عبدالوهاب عرت أن عرفت أنه هو المعبود كؤن ٌسؤله سائل ٌا شٌ

هللا هو المعبود وهو المستحق للعبادة فما هً العبادة التً أصرفها لذلك 

المعبود الذي ٌستحق العبادة قال أنواع العبادة كثٌرة قال لكن ذكرت لك 

سبعة عشر مثاالً وقلت لك فً آخرها وغٌر ذلك من أنواع العبادة فكؤنك 

انً سائل وقال لً إذا صرف أحد شٌئاً من قلت له نعم فهمت ذلك لكن لو أت

أنواع العبادة لغٌر هللا فما حكمه فقال لك حكمه الكفر قال فإذا قال لً ما 

ً آخر ال برهان له  هو الدلٌل قال فالدلٌل كما قلت لك ومن ٌدع مع هللا إلها

به فإنما حسابه عند ربه إنه ال ٌفلح الكافرون واضح لكم ثم بعد ذلك رحمه 

ل فً أنواع العبادة التً ذكرها األمثلة ٌبدأ بالدعاء وٌختمها هللا ٌؤ تً ٌفص ِّ

ثم ٌبدأ فً تفصٌل مراتب الدٌن الثالثة ألهمٌتها اإلسالم اإلٌمان بالنذر 

اإلحسان فإذا انتهى من األصل األول وهو معرفة الرب ٌنتقل لألصل 

هو معرفة الثانً اإلسالم فإذا انتهى من اإلسالم ٌبدأ فً األصل الثالث و

 النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهللا أعلم .


