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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ،العاملني احلمد هلل رب  

 . أن جيعلها مباركة وأن ينفعنا هبا؛ اللهم  آمني -وجل   عز  - ح األصول الثالثة؛ أسأل اهللر هذه بداية لقاءات ش
 : أ أوال  بقراءة منت الرسالة، مث نبدأ بالتعليقا خمتصر ا، نبدسيكون التعليق على الرسالة تعليق  

 
 ِبْسـِم اهلِل الرَّْحمـَِن الرَِّحيـمِ 

َنا تـََعلُُّم َأْرَبع َمَساِئلَ   :اْعلْم رَِحَمَك اهلُل أَنَُّه َيِجُب َعَليـْ
 .، َوَمْعرَِفةُ ِديِن اإِلْسالِم باأَلِدلَّةِ -َسلَّمَ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه وَ -ِه َوُهَو َمْعرَِفُة اهلِل، َوَمْعرَِفُة نَِبي  : اْلِعْلمُ : اأُلوَلى

 .اْلَعَمُل ِبهِ : الثَّانَِيةُ 
ْعَوُة ِإَلْيهِ : الثَّاِلَثةُ   .الدَّ

ُر َعَلى اأَلَذى ِفيهِ : الرَّاِبَعةُ   .الصَّبـْ
ِليُل قَـْوُلُه تـََعاَلى إاِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ * فِي خُسْرٍ إِنَّ اإلِنسَانَ لَ* وَالْعَصْرِ }: بسم اهلل الرحمن الرحيم: َوالدَّ

ُهمْ ": -رَِحَمُه اهللُ تـََعاَلى-؛ َقاَل الشَّاِفعيُّ  {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ورََة َلَكَفتـْ ًة َعَلى َخْلِقِه ِإال َهِذِه السُّ َزَل اهللُ ُحجَّ  ."َلْو َما أَنـْ
ِليُل قَـْوُلُه تـََعاَلى: بَابُ ": -رَِحَمُه اهللُ تـََعاَلى-لُبَخاِريُّ َوَقاَل ا فَاعْلَمْ أَنَّهُ الَ إِلَه إاِلَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ }: الِعْلُم قَـْبَل الَقْوِل َواْلَعَمِل؛ َوالدَّ

 ".(قَـْبَل الَقْوِل َوالَعَملِ )، فَـَبَدَأ بِاْلِعْلِم   {لِذَنبِكَ
 : التعليق على هذا املقطع من رسالة األصول الثالثة يف اسنأخذ نقاط  

ن يف هذه األدلة من مقال؛ لكن األقوى م   ما بدأ الشيخ رسالته بالبسملة عمال  باألحاديث الواردة باالفتتاح بالبسملة واحلمدلة مع
 . ا وحديث اج عليه أهل العلم قدي  لف الذي در وهذا هو منهج الس  ، عاىلت ي ا بكتاب اهللـذلك أن هذه البداية بالبسملة تأس  

 
َنا تـََعلُّمُ : قال والوجوب هنا على معاشر  ،ح له اخلطابل  ص  ن ي  م   لكل   ه  هذا اخلطاب موج   :اْعلْم رَِحَمَك اهلُل َأنَُّه َيِجُب َعَليـْ

 :لتعلم أربع مسائ م ومسلمةمما جيب على كل مسلبل  ،مما جيب على طالب العلم فقط ساملسلمني؛ ألن ما اشتملت عليه الرسالة لي
 .م العلمجيب علينا أن نتعل   .1
 .م كيف نعمل هبذا العلما أن نتعل  وجيب علينا أيض   .2
 .مناهندعو إىل هذا العلم الذي تعل  م كيف وجيب علينا أن نتعل   .3
 .إىل العلم يف حتصيل العلم، ويف سبيل العمل بالعلم، ويف سبيل الدعوة :جيب علينا الصرب على األذى يف اهلل تعاىلو  .4

                                                             
 11:حممد 1



 

3 

 

الصرب على و كيف ندعو إىل هذا العلم،  م  عل  ت  العمل بالعلم، و و العلم،  م  عل  الوجوب هنا على معاشر املسلمني، واملطلوب ت   نإذ
 .األذى يف سبيل اهلل

 
 َوُهَو َمْعرَِفُة اهللِ : ر العلم باملعرفة فقالالعلم؛ فس   :هذه املسألة األوىل :َوُهَو َمْعرَِفُة اهللِ : اْلِعْلمُ : اأُلوَلى :قوله

  :املقصود مبعرفة اهلل أو العلم باهلل
 معرفة اهلل بأمسائه وصفاته. 
 ومعرفة اهلل بآالئه ونعمائه. 
   ة واآليات الكونيةومعرفة اهلل باآليات املتلو . 

 . وتعظيم أمره، وتعظيم شرعه ،وتعظيمه ،توجب خشيته، و -سبحانه وتعاىل- تهحمب   معرفة توجب
 .قصود من املعرفة وجود احملبة؛ ألن حمبة اهلل هي روح اإليانإذن امل

 !كان كاجلسد امليت  ،واعلم أن إيان العبد إذا خال من احملبة 
 . عن العلم باملعرفة؛ ألن املعرفة البد أن يسبقها جهل، فيستعمل يف حق النا  املعرفة، وال تستعمل يف حق اهللوعرب  

  :ك اهلل عن نفسهيعلم ،إذن اعلم أنك جاهل باهلل
 يف كتابه. 
 ومبا يظهره لك من آالئه ونعمائه.  
 ومبا نصبه لك من اآليات الكونية. 

الو تأم  -فجمع لك بني أدلة متعددة البد أن يكون نتيجتها   . وقوع احملبة يف قلبك  -لت جيد 
 . وجهد ا إىل بذل  بل هي معرفة حتتاج من   ،ليست معرفة بالدعوى فقط -وجل   عز  - ومعرفة اهلل

يف الكون، ومع  -سبحانه وتعاىل- الذي وصف فيه نفسه، ووصف فيه فعله -سبحانه تعاىل- وتنبين أصال  على تصديق خرب الرب
 .ه عبادهاا يلقمل   -انه وتعاىلحسب- عباده، وما سيفعله

 
 :ه معرفةه، ومعرفة نبي  نبي   أيض ا مطلوب منك معرفة :-َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى- نَِبي هِ  َوَمْعرَِفةُ  :قال
 تبعثك على تصديق كل ما أخرب به. 
  ن م   بقول أحد؛ ألن   -صلى اهلل عليه وسلم- تباع هديه، توجب لك توحيد املتابعة؛ حبيث ال تعارض قولهاو توجب لك طاعته، و

ته وهديه وسن   -صلى اهلل عليه وسلم- هض أقوالار ال يكن أن يع ،بكذ  ال ي   ونب   ،عبدوعبد  ال ي   ،طاع ال يعصىعرف بأنه رسول ي  
 .بأقوال الرجال وآرائهم

 
 .-سبحانه وتعاىل-حمبته :املقصود من معرفة اهللإذن 
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 .تباع هديهاأن تعرفه معرفة تبعثك على تصديقه، وتوجب طاعته، و  :-صلى اهلل عليه وسلم-واملقصود من معرفة النب
 .-صلى اهلل عليه وسلم-عن اهلل، ويف توحيد املتابعة يف الكالم عن الرسولوهذا ال يكون إال بتوحيد األلوهية يف الكالم 

كل هذا حىت يقع يف قلبك توحيد   ،وآياته الكونية ةبأمسائه وصفاته وآالئه ونعمائه وبآياته املتلو   -وجل   عز  - مطلوب منك معرفة اهلل
 . األلوهية

  .كل هذا من أجل أن حتبه احملبة الشرعية  ،عث بهوما ب   -صلى اهلل عليه وسلم- ومطلوب منك أن تعرف النب
أن : -وسيأيت تفصيل هذا الكالم أكثر يف موطنه- ة الشرعيةأن يقع يف قلبك له احملب   -صلى اهلل عليه وسلم- أنت حتتاج مع النب

لذاته، وكل  ب  ي    -وجل   عز  - اهللولكن  ،ب دون اهلل إمنا ي  ب هللب نفسك وأهلك ومالك، لكن اعلم أن كل من ي   حتبه أكثر مما حت  
 ماذا يكن أن يكون يف القلب لو كانت ليست حمبة هلل؟ فهلل؛  ب  أحد غري اهلل ي   

أو قد يكون لذاته وليس  ،من العظماء العباقرة ممكن أن يقع يف القلب مثل هذا -ون اليومكما يعرب  - قد يكون للقرابة، وقد يكون
 . -وجل   عز  - لكونه رسول من عند اهلل

 
  :تنصرف إىل معاين طلقتإذا أ  ( اإلسالم)ن كلمة إ: نأيت هلذه املعرفة ونقول َوَمْعرَِفُة ِديِن اإِلْسالمِ  :لثةتأيت النقطة الثا

 {مُالسْإلإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ ا}ين مجيع األنبياءيعين اإلسالم هو د   1 . 
ما جاءت به كل الرسل امسه إسالم، مث أصبح هذا  ،به نوح، ما جاء به إبراهيم ما جاء ،ه رسله امسه إسالمرسل بيعين كل ما أ  

 .-صلى اهلل عليه وسلم-ا جاء به إمام املرسلني حممدم  االسم علم ا بالغلبة ل  
  ين؛ وهي اليت تقابل اإليانعلى أحد مراتب الد   -عليه السالم- كما ورد يف حديث جربيل( اإلسالم)أيض ا تطلق كلمة. 
سبب  -صلى اهلل عليه وسلم- ين الذي جاء به الرسولفالبد أن تتصور أن معرفة هذا الد   ؟ذا أردت أن ترى ما هي العالقةوإ

صلى اهلل عليه - ين الرسولق الرسل؛ فد  دبه تعرف الرسل وما جاءت به الرسل، وحتب الرسل، وتص ،للتعرف على األديان األخرى
 . ذي جاءت به كل الرسلين اإلسالم الهو املفتاح لد   -وسلم

 .واخللوص من الشرك ،هو االستسالم هلل بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة :وحقيقة اإلسالم
 : وهذا االستسالم مبين على أمرين

 .احملبوب مبين على اعتقاد استحقاق اهلل لكمال الصفات؛ ومن مث استحقاقه ألن يكون هو وحده اإلله املعبود املرجو املطاع .1
أي إذا  ،-صلى اهلل عليه وسلم- أيض ا على أن تعتقد أنه ال سبيل إلظهار استسالمك إال عن طريق متابعة سنة الرسولومبين  .2

- د يف سنة النبر التعبري عنه ال يكون إال مبا و هذا  كلوجب عليك أن تعلم أن   -وجل   عز  - وانكسار هلل وقع يف قلبك تعظيم وذل  
 .-صلى اهلل عليه وسلم
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 عمل

 باجلنان أو باألركان

صلى اهلل عليه - ا عمل ال يؤخذ مما جاء به الرسولي  انت مأخوذة من مشكاة النبوة؛ وأعك الطاعة والعبادة إال إذا كإذن ال تنف
أن تستسلم أن ال تعبد اهلل إال مبا جاء عن طريق رسوله،  :ال يسمى إسالم ا؛ ألن من استسالمك هلل ،رج عليه الصحابةود   -وسلم

 .د الرسول باملتابعةفأنت توح  
 

 . أي أن معرفتك هلل، ومعرفتك لنبيه، ومعرفتك لإلسالم البد من األدلة فيها :باأَلِدلَّةِ  :قال الشيخ
 . قال اهلل وقال الرسول، وإمجاع الصحابة :هيفهو دعوى؛ والدعوى البد هلا من بينة؛ والبينة ما هي؟  ،م بدون دليلقد  وكل علم ي  

 .  هي معرفة اهلل ومعرفة نبيه ومعرفة دين اإلسالم باألدلةإذن هبذا انتهينا من املسألة األوىل؛ اليت
 

 : إىل من املؤكد أنه يتاج منكفأن كل ما تعلمت  :املقصود بالعمل به :ِبهِ  اْلَعَملُ : الثَّانَِيةُ 
 
 
 
 
 
 

 ،الرجاء ،وفعمل قلبك يف اخل اشتد    وصفاته -سبحانه وتعاىل- فإذا تعلمت عن أمسائه ،فإما قلبك يكون عامل مبا تعلم
  .واإلنابة ،واخلشية

 .زادت أركانك عمال    -سبحانه وتعاىل- وكلما زاد قلبك اعتقاد ا به
أنت ف ،ويف كل شيء ،ويف األخالق ،يف السياسة ،يف عالقتك مع ربك، يف االقتصاد :بواعلم أن العمل بالشريعة يدخل يف كل با

فعلى هذا ال يكون أحد إال وهو عابد  لربه يف  . ك وانكساركمظهر ا النقيادك وذل  تكون مظهر ا لعبادتك، تكون مظهر ا لطاعتك، تكون 
وخصوص ا العبادات القلبية؛  ،يتيسر لك فيه العبادة ،كل جمال، كل جمال يتيسر لك فيه احلركة والعبادة، كل جمال يتيسر لك فيه العمل

عطاءه، وأنت يف كل عمل تعلم أن األرزاق  وأنت يف كل عمل راج   متوكل  عليه،ك، وأنت يف كل عمل  ب  فأنت يف كل عمل مستعني  بر 
 . يف كل احلاالت أنت عامل مبا تعلمت ،آلخرةلفأصبح هذا عمل للدنيا أو  ،بيده، والتوفيق من عنده

 
ْعَوةُ : الثَّاِلَثةُ   .املقصود الدعوة إىل اهلل، والدعوة إىل اإلسالم :ِإَلْيهِ  الدَّ

 .وتعمل بعلمك ،ة عمل ال يكن القيام به إال بعد أن تتعلموالبد أن تتصور أن الدعو 
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 :والدعوة دعوتان

 دعوة تأسيس ودعوة تصحيح

فتعلمهم  ،غري املسلمنيإىل هي الدعوة اليت توجه 
ه ربك وتعلمهم العمل الصحيح؛ فتنز   ،العقيدة الصحيحة

هذا   ،هه عن األنداد والشركاءعن الصاحبة والولد، وتنز  
 .كله تأسيس يف قلب املدعو

أو  ،الذين احنرفوا عن دينهم املسلمنيوهي الدعوة اليت توجه إىل 
دخل عليهم الشرك يف  ناملسلمني الذي ،جهلوا العبادة الصحيحة

 ،عباداهتم بأن عبدوا غري اهلل، أو الشرك من جهة متابعتهم هلواهم
م املسلمني الذين جهلوا معىن ال إله إال اهلل، تعلمهم حبيث تدفع عل  ت  

 .ال إله إال اهلل ا عليه معىنو عنهم وتصحح هلم ما حصر 

 .الوجوب؛ لكن تتفاوت على حسب حال الشخص :والدعوة حكمها العام
 
 
 
 
 

 
ُر َعَلى اأَلَذى ِفيهِ : الرَّاِبَعةُ   .تعاىل س وعدم الشكوى إال هللس النف  هو حب   :والصرب :الصَّبـْ

o   م يتاج إىل صربن يتعل  واآلن م: 
 اليت يكن أن تصيبه وتقطع عليه طريق الطلباخلارجية وارض يدفع الع. 
 أيض ا املعارضات النفسية الداخلية اليت يكن أن تقطع هي أيض ا طريق الطلب دفعوي. 

 .نصرب على صعوبة الطلب
o   ة استعانة ج إىل شد  يحتا فمه؛ ل ما تعل  منه أن يتمث   اكان مطلوب    ،مأيض ا يتاج أن يصرب على العمل هبذا العلم؛ فهو كلما تعل
 .قوف  ل وطلب من اهلل أن ي  وتوس  

o تمع باستقامته؛ فااجلتمع ال يوافق على كثري من مظاهر االستقامة؛ ألاها رمبا تضيع مصاح يتاج أيض ا إىل صرب يف مواجهة ااجل
أن اهلل لطيف يف باب اإليذاء؛  لكن مطلوب منك أن تعرف ،الشيطان يركهم .هلم جيدواها معك، أو رمبا تسبب استقامتك هلم إزعاج

  .أي يلطف بعباده
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كما -بالء  لذلك أعظم النا  ،ابتاله اهلل لريفعه، ابتاله اهلل ليصطفيه ولريفع درجته ،كلما تعلم العبد واشتد صالبة  وقوة  يف إيانه
 فِي كَانَ وَإِنْ ،بَلَائِهِ فِي زِيدَ ،صَلَابَةٌ دِينِهِ فِي كَانَ فَإِنْ ،دِينِهِ حَسَبِ عَلَى الرَّجُلُ يُبْتَلَى))احلديث كما ورد يف   ل،األنبياء مث األمثل فاألمث -هو معلوم

 . ((!خَطِيئَةٌ عَلَيْهِ لَيْسَ الْأَرْضِ ظَهْرِ عَلَى يَمْشِيَ حَتَّى بِالْعَبْدِ الْبَلَاءُ يَزَالُ وَمَا ،عَنْهُ خُفِّفَ ،رِقَّةٌ دِينِهِ

يك مث يبتليك، فاصرب على ما أصابك وأنت صادق يف إرادة األجر من اهلل، فما يربح البالء مك ويرب  عل  أن ي: ليالذلك هذه درجة ع  
 !كك متشي على األرض ما عليك خطيئةبك حىت يت 

بتالهم ا -وجل   عز  -باألنبياء وانتهاء  بالعلماء املعاصرين؛ جتد كيف أن اهلل  اوأنت إذا نظرت إىل من قبلنا من الدعاة املصلحني بدء  
ص حم    ،إيانه وقوي فمن اشتد   بقدر أنفاسه خيترب يف توحيده، ،يف إيااهم، وابتالهم يف قوة صربهم واحتماهلم للنا ، فيبتلى العبد

 .ه العبد أنه يف حال اختبارتوحيده؛ لكن مهم أن يتنب  
 

ِليُل قَـْوُلُه تـََعاَلى: الكالم حول الدليلب ئنبتد إِالَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا * إِنَّ اإلِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * وَالْعَصْرِ }: الرحيم بسم اهلل الرمحن: َوالدَّ

  :{الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
ِليلُ   .ألنه جعل هلا مرتبة الوجوب ؛املقصود الدليل على هذه املسائل األربعة :َوالدَّ

  ؟فما الدليل على ذلك ،أي على مجيع املسلمني :َمَساِئلَ  َأْرَبع تـََعلُّمُ  َناَعَليْـ  َيِجبُ : قال
 : يف سورة العصر الدليل على الوجوب ،الدليل هذه السورة القصرية اليت يفظها تقريب ا كل مسلم وهي سورة العصر

 وحنن ال جيوز لنا ،مة البالغة يف أن يقسم مبا يشاءله احلك -وجل   عز  - فاهلل ،هو املقسم به {رِصْالعَ}هذه واو القسم، ( و: )أوال  
 .أن نقسم إال باهلل إال  
 
  :املقصود بالعصرو 
  مكانة هذا العصرأقسم اهلل ليبني  ، -صلى اهلل عليه وسلم-عصر حممد  ،هو عصر النبوة: قيل . 
  وهذه الصالة الوسطى متتاز  ،القولني أن املقصود به صالة العصر؛ ألن صالة العصر هي الصالة الوسطى على أصح  : قول آخر

يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ )): على الصلوات األخرى أنه جتتمع فيها املالئكة الذين ظلوا فينا كما هو معروف يف احلديث

مْ وَهُمْ يُصَلوونَ وَأَتَيْنَاهُمْ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟، فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُةِ الْعَصْرِ ثُمَّ الوَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَ

 .أقسم اهلل بالعصر لبيان مكانة هذه الصالةو  . ((وَهُمْ يُصَلوونَ
  يشمل مجيع العصور ،مبعىن الدهرأن العصر : قيل: القول الثالث. 

                                                             
 .رواه أمحد وصححه األلباين 1
 (.555، ة  ال ع ص ر  الاب ف ض ل  ص  ب ،مواقيت الصالة كتاب) ،ريالبخارواه  2
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أقسم اهلل على أن جنس اإلنسان يف خسارة ويف  :اق أنهيالذي يهمنا يف الس ،على كل حال مهما كان العصر الذي أقسم به
 ..هالك، لكن هناك استثناءات

 : املستثنون الذين اتصفوا هبذه الصفاتو 
 .صفة اإليان: أوال  

 .به ليؤمنوا ئ اوا شيآمنوا مباذا؟ البد أن يكونوا تعلم
من أين هلم أن يعرفوا ما . الذين آمنوا مبا أمر اهلل تعاىل من اإليان واملعىن إال   ،من اخلسار هو وصف اإليان لمس  ي  أول وصف ملن 

 .؟ من العلم النافع إيانه من أمر اهلل ب
بدليل االستثناء الذي أتى  هنا لالستغراق( لأ)نسان؛ وقصود به جنس اإلامل {انَسَاإلنْ إنّ} ،خيرب تعاىل أن النا  كلهم يف خسار

يكون العصر هو الزمان الذي تقع فيه  نأ -لو نظرنا هبذه الصورة-وهذا مناسب  ،يعين النقصان واهللكة كل النا  يف خسارة،  بعدها
فالعصر ظرف يودعه العباد  ،الزمن ألن أفعال النا  وتصرفاهتم كلها تقع يف هذا ؛ن يكون االختيار هو القول الثالثأي أ ،األحداث

 .ا فشرأعماهلم؛ إن خري ا فخري، وإن شر  
هي رأ  ماله، إذا مات ومل يؤمن ومل يعمل  ،حياة اإلنسان أيامه ولياليه .بالنسبة لك رأ  مالك ، هوهذا العصر الذي هو الوقت

 .خسر كل اخلسران ،صاحل ا
 :والحظ أن اخلسران هنا مطلق

 لكفرقد يكون اخلسران با. 
 وقد يكون بتك العمل. 
 وقد يكون اخلسران بتك التواصي باحلق. 
 وقد يكون اخلسران بتك التواصي بالصرب. 
o لَئِنْ أَشْرَكْتَ }:قوله تعاىلو  ، {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ} :كما ورد يف آية األنعام  :فإذا كان بالكفر أي ضد اإليان

 .هذا خسران الكفر ،هذا خسران حبط فيه العمل، وملا حبط العمل أتت اخلسارة، 2{عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَلَيَحْبَطَنَّ 
o ن إذ ،ما خيفف امليزان ترك العمل، 3{وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ} :وأيض ا قد يكون اخلسران بتك العمل

 .4{وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا}: ، وقال تعاىلخسارهتم أنفسهم كانت بسبب تركهم للعمل
o   وقد يكون اخلسران بسبب ترك التواصي باحلق كلية. 
o وقد يكون اخلسران بسبب ترك التواصي بالصرب. 

                                                             
 31:األنعام   1
 55:الزمر  2
 103:املؤمنون   3
 111:النساء  4
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بَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَ}: يف آية سورة احلج أن تدخلكن ين اتوهذه االثن

لذلك ملا تأيت عليه  ، فاقدون للتواصي بالصرب،تواصي بالصرب فهؤالء ما عندهم 1{عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِنيُ
 .الفتنة يقع يف اهللع واجلزع فيفقد دينه

 .خريهذه حالته ملا أصابه  {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ}

الفتنة ال  تصيبههو ملا  ،هالفتنة هذه يتاج معها أن يصرب، ويكون معه يف النا  من يصرب   ،الءالبأي جاءه  :{وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ}
سبب انقالبه على وجهه أنه تارك  للتواصي باحلق،  ،{انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ}:فوقع يف اهللع  ،يوصي نفسه بالصرب، وال النا  يوصونه

 .وتارك للتواصي بالصرب
فهو اآلن ملا جاءته الفتنة مل ينظر إىل احلق، وملا جاءته الفتنة ما استطاع أن يستعمل  ،والصرب نفسك أول واحد توصيه باحلق

 !بل قد يكون القوم يتواصون بالضالل؛ لذلك ينقلب على وجهه ،الصرب
ال تتكه ال  كحق) : لهيقولون  ،جتدهم يوصي بعضهم بعض ا بالدنيا ،واآلن انظر إىل حال أهل الدنيا ملا خيتربهم اهلل يف توحيدهم

 . فيفتنون بعض ،إىل آخر ما يتكلمون به (...وراءه تضيعه اجر  
 أن املقصود أن اإلنسان ممكن أن خيسر اإليان كلية، ممكنف ،سواء يف خسرااهم النا  ليسوا على حد   ،املهم أن اخلسران له درجات

كل هذا ال يعين شيئ ا   ،مهما كثر ماله وولده وثقافته وعلمه .الصربممكن خيسر التواصي باحلق، ممكن خيسر التواصي ب ،خيسر العمل
 !؟ أنت البد أن تعرض نفسك دائم ا على هذه السورة، وترى هل أتيت بأسباب النجاة ،أمام أسباب الفالح

 
ن يكرروا قيا  لكم بني فتة أخرى يف خطاب العامة شرح هلذه السورة ليستطيع النا  أ اأن جتعلو  للدعاة ولذلك من احملبوب

اهلل ؟ هل مؤمن حقيقة باهلل ومالئكته وكتبه ورسله؟ هل يعرف  فريى كل شخص هل هو سامل من اخلسارة أو ال ،أنفسهم بالدليل
ل صاحل ا؟ واملقصود بالعمل الصاح أفعال اخلري كلها؛ م  وأيض ا هل ع   !علمه بأمور الدنيا ال شيء؟ أم أن علمه عن اهلل مقابل حقيقة
دام أاها  كانت الظاهرة أو الباطنة، سواء  كانت متعلقة حبقوق اهلل أو متعلقة حبقوق العباد، وسواء  كانت واجبة أو مستحبة، ماسواء   

 .-سلمصلى اهلل عليه و - خالصة وفيها متابعة النب
 أن :ر هبذه الصورةتصو تالبد أن ، خفت موازينك واقتبت من اخلسار ،ازداد لك وصف الفالح، كلما نقصت ،كلما زدت منها

 . اقتبت من اخلسار  اقتبت من الفالح، وكلما تركته وأمهلته وأمهلت النظر فيه  كلما ثقلته  ،أمامك ميزان
 

، وبذل اجلهد يف بيان -وجل   عز  - املقصود به دعوة النا  إىل دين اهلل، و أيض ا البد أن يعرض اإلنسان نفسه على التواصي باحلق
بيان حق األنبياء، ويف بيان حق املالئكة، يف صفات، وبذل اجلهد يف بيان حق كتابه، و  كمالمن   -سبحانه وتعاىل-ما له و  ،اهلل حق  

 -وجل   عز  - أن تكرر أن تصف اهلل فال متل   ،علينا يف األعمال، ويف بيان حق النا  علينا يف األعمال -وجل   عز  - ويف بيان حق اهلل
                                                             

 11:احلج  1
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الظن  سوءعلى األمة مشاعر  ويشتد   ،ا تأيت االضطرابات والبالءاتم  ا ل  خصوص   ،ه عن النقصهبالكمال كما وصف نفسه، وأن تنز  
كلمهم عن كمال صفاته،   ،م النا  عن ربكل  وك ،واطلب منه السداد ،واستعن باهلل ،مجع كل ما متلك من قوةاباهلل، ذلك الوقت 

 .هذا حق البد من بيانه ،ن ظنهم باهللحس  
وصي نفسك وغريك وأنت مطلوب منك أن ت   ،ربنفسك قبل أن توصي أي أحد بالص   أوص   :ا هلذا احلقمث إذا وجدت معارض  

 :أنواع الصرببالصرب، وهنا املقصود التواصي جبميع 
 . كل هذا يتاج إىل صرب  ،الصرب على طاعة اهلل، وأداء الفرائض، والقيام باحلقوق؛ حقوق اهلل وحقوق العباد .1
أيض ا الصرب عن ، فالبد لإلنسان أن يصرب لئال يقع يف املعصية ،ألنك كما تعلم أن النفس أمارة بالسوءالصرب عن معصية اهلل؛  .2

 .فيصرب اإلنسان عن أن يكون بطران عند وجود النعم، أو عند كثرهتا ،البطر عند كثرة النعم
 . كثريوهو ما يصيب اإلنسان على ما ال يالئمه وإن كان هو يف حقه خري   ،والصرب على املصائب .3

 .أنواع الصرب املأمور به على املهم أن تعلم أنك حمتاج أن تصرب
 

أحيان ا كثرية ملا : مثال .فإذا ظهر احلق قد يأيت أحد مع ظهور احلق يكون وصل حال من امللل .باحلق: ولذلك البد أن نتواصى هبذا
ماذا  .الكالم الصحيح الذي هو التواصي باحلق أن تقويل مرت  أ   ،بالتبية مرت  اآلن أنت أ  : تأيت األمهات يشتكني من أبنائهن؛ نقول

هذا من التواصي باحلق، مث أجد أنه ال  ...نوا بكتاب اهلل، قوموا إىل الصالة، افعلوا اخلريات، اتركوا املنكراتنوا باهلل، آم  ؟ آم  مأقول هل
دعو اهلل؛ ألن أ .ادعي هلم: فيقال لك ،يرد عليك ماأنا بقدر ما أدعوه بقدر : فتأيت إحداهن تشتكي يل فتقول ،يوجد صدى عندهم

ادعي هلم أن يصلحهم اهلل، ينور  ،(باب الدعاء)أمرك بالتبية وفتح لك أوسع األبواب  ،اهلل ملا أمرك بتبيتهم مل يكلفك مبا ال تطيقني
ينفعهم مبا متعهم به من مسع  وبصر،  ،برشدهمقلوهبم باإليان، ويزيدهم إيان ا ويثبت قلوهبم على احلق، ويرشدهم إىل الصواب، ويعجل 

 . اطلبوا اهلل أن يربيهم فيستقيموا وينتفعوا من تربية اهلل. أن يزيدوا إيان ابينفعهم 
ملا أوصيك باحلق  البد ،على الدعاء ياصرب : نعم أنا أوصيك بالدعاء وأقول لك: نقول، أنا أدعي هلم: قائلة ى هذا الكالمد علفت 

 . {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِنيَ} أوصيك بالصرب
هي التواصي باحلق؛ أي أنت آمنت وعملت الصاحلات وتواصيت باحلق  ى؛ التقو ال تتصور أنك ستصل إىل مرادك مبجرد أنك تقي  

البد  ،{إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ}:قال عليه الصالة والسالم فيوس ،، لكن ليست التقوى فقط هي سبب رفعة منزلتك(هذه هي التقوى)
 .من الصرب

 !قيم القضية؟تمىت ستس :ونقولمتر علينا مسائل بسيطة جند أنفسنا فقدنا صربنا  ،فنحن خناطب أنفسنا قبل أن خناطب أي أحد
 .البد أن تظهر لك نقائص ،رصت لك ف  ح  ت  ماذا تعتقد الدنيا؟ كلما ف  

 : ظهرت لك النقائص كان مطلوب منك أن تعامل هذه النقائص بصورتني فإذا

                                                             
 10:يوسف  1
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 .باإلحساناعمل صاحل ا  ،قضاء وقدر آمن باهلل أنه ،ما جيب عليكل  ال تعمل خمالف  .عامل النقيصة بالتقوى ،اتق اهلل .1
وجتد املنكرات  فت حولك تأنت حينما تل .من الصرب، البد من النقائص واعلم أنه البد ،تواصى ووصي نفسك باحلق .2

وا على التوحيد ماذا ب  هؤالء القوم الذين ر   !تأتينا حالة من الذهول ماذا نفعل؟ ،ااجلتمع يتغري وينقلب ةواحد مرة   ،كالسيل اجلارف
صلحهم، استهم، أرب اهدهم،  يا: وح اهلل، أنت اطلب هلم اهلل؛ قلتيأ  من ر   الال بأ ، البد من الصرب، : مث تقول !حصل هلم؟

 . هذا كله من آثار وجود الصرب يف قلبك ،ح نفوسهملدفع عنهم شر األشرار، امأل قلوهبم باإليان، أصا
 

حولنا، وكثرة عطايا اهلل باإليان والتقوى، وحنن اآلن جند أنفسنا عاجزين  وجود النعمكثرة اج إىل صرب خصوص ا مع  أنت حتت: أيض ا
حتاج إىل نف .حرمنا اهلل ، نستعمل الشكرالنعمة بالربود، ومل نصرب على عدم البطر، وملفإذا عاملنا هذه  ،-عاىلسبحانه وت- عن شكره

أن جيعلنا له  -وجل   عز  -سأل اهلل ا ،ن من الشاكرين نفسك على أن ال تبطر عليها، ك  صرب   ،وملا تكثر النعم ،قوة حساسية جتاه النعم
أن جيعلنا ممن يصرب على الطاعة، ويصرب عن  -سبحانه وتعاىل- نسأله 1((ذَكَّارًا لَكَ ، رًاشَكَّا لَكَ اجْعَلْنِي رَبِّ)) .ذاكرينالشاكرين المن 

 .املعصية، ويصرب عن البطر عند كثرة النعم، ويصرب على املصائب إذا أتت له
ًة َعَلى َخْلِقِه ِإال هَ : -رَِحَمُه اهلُل تـََعاَلى-عيُّ َقاَل الشَّافِ  َزَل اهلُل ُحجَّ ُهمْ َلْو َما أَنـْ -لو أن اهلل: معىن قول الشافعي  .ِذِه السُّورََة َلَكَفتـْ

ما أنزل للبشرية و ال جعل هلا طريق ا إال هذه السورة القصرية ذات الثالث اآليات لكانت كافية؛ ألن هذه السورة رمست -جل وعال
  :لنجاةاطريق للمؤمن املنهج الذي يعيشه، رمست له 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .وال تتواصى ال باحلق وال بالصرب إال من أجله؛ قد خاب وخسر من عمل احلق لغري احلقفال تتحرك وال تعمل، 
  .نجاةفكأن الشافعي يقصد أن هذه السورة كافية هلداية النا ، ومعرفتهم طريق ال ،هبذه األربعة حتصل النجاة

  .، ووظيفة كل فرد من أفراد األمةا وظيفة األمة اإلسالمية كلهواحدة تبني   آية   ،وهذا يدل على ما للقرآن من إعجاز

                                                             
 .حه األلباينوصح   (3330، وس ل م   ع لي ه   اهلل ص ل ى اهلل   ر س ول   د ع اء   ب اب  كتاب الدعاء، ) رواه ابن ماجه 1
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 ف إ ن   -يقصد أن كالم اإلمام الشافعي يف حمله- ق ال   ك م ا و ه و  " :ا نقل كالم الشافعيم  ل   -رمحه اهلل- قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
بـ ر   تـ ع اىل   الل ه   ر ون   الن ا    مج  يع   أ ن   أ خ  ه   يف   ك ان   م ن   إال   خ اس  ي ا غ ري  ه   و م ع   ص احل  ا، ن ام ؤ م   نـ ف س  ي ا ب احل  ق   م وص  إذن هذه حددت  1"ب الص رب    م وص 

 . العالقة بينك وبني ربك، وبينك وبني من حولك
لو تدبر : -رمحه اهلل-قال الشافعي" :جاء يف تفسريه :جاء يف تفسري ابن كثري ما خيتلف عن العبارة اليت ذكرها املصنف هنا :فائدة
 .-واهلل أعلم-واملعىن واحد ،"هذه السورة لوسعتهم النا 
 

ِليُل قَـْوُلُه تـََعاَلى: بَابُ : -اَلىرَِحَمُه اهللُ تـَعَ -َقاَل الُبَخاِريُّ  فَاعْلَمْ أَنَّهُ الَ إِلَه إاِلَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ }: الِعْلُم قَـْبَل الَقْوِل َواْلَعَمِل؛ َوالدَّ

 (:قَـْبَل الَقْوِل َوالَعَملِ )ِعْلِم ، فَـَبَدَأ بِاْل {لِذَنبِكَ
وأفادت هذه التمجة أن قول اإلنسان وعمله ال اعتبار له يف  ،يقصد يف كتاب العلم من صحيحه :-رحمه اهلل-قال البخاري 

يقق االستقامة معىن هذا أن االبتداء بالعلم هو الذي  ،ميزان الشرع إال إذا كان قائم ا على العلم؛ فالعلم شرط لصحة القول والعمل
 .على العمل
 :مث يأيت العمل الذي هو االستغفار ،{أَنَّهُ الَ إِلَه إِالَّ اللَّهُ}جيب عليك أن تعلم  هذا فعل أمر؛ {فَاعْلَمْ} :بقوله تعاىل واستدل  

 . فأصبح العلم قبل القول والعمل ،{واسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ}

                                                             
 .ابن تيمية وع فتاوىجمم 1
 11:حممد  2
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  :اجلزء الثاين
 :نَّه َيِجُب َعَلى ُكل  ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمٍة، تـََعلُُّم َهِذِه الثَّالِث الَمَساِئل، واْلَعَمُل ِبِهنَّ اْعَلْم رَِحَمَك اهلُل أَ 

َنا َرُسواًل، َفَمْن َأطَاَعُه َدَخَل الجَ : اأُلوَلى رُْكَنا َهَمال، َبْل َأْرَسَل ِإَليـْ َصاُه َدَخَل النَّاَر، نََّة، َوَمْن عَ َأنَّ اهلَل َخَلَقَنا، َوَرزَقَـَنا، َوَلْم يـَتـْ
ِليُل قَـْوُلُه تـََعاَلى  . {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيل* إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُوالً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُوالً }: َوالدَّ

ِليُل قَـْوُلُه تـََعاَلىَأنَّ اهلل ال يـَرْ : الثَّانَِيةُ  وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ }: َضى َأْن ُيْشَرَك َمَعُه ِفي ِعَباَدتِِه أحد، ال َمَلٌك ُمَقرٌَّب، َوال نَِبيٌّ ُمْرَسٌل؛ َوالدَّ

 . {لِلَّهِ فاَلَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً 
ِليُل قَـْوُلُه تـََعاَلىَأنَّ َمْن َأطَاَع الرَُّسوَل، َوَوحََّد اهلَل ال : الثَّاِلَثةُ  َرَب َقرِيٍب؛ َوالدَّ : َيُجوُز َلُه ُمَواالُة َمْن َحادَّ اهلَل َوَرُسوَلُه، َوَلْو َكاَن َأقـْ

بْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِريَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اإلِميَانَ هُمْ أَوْ أَالَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ}

   {اللَّهِ أاَلَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  مْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُوَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 
منه  ن تأيته لكل م  يعين هذا اخلطاب يوج   ،هكذا أسلوب الشيخ وأسلوب األولني اْعَلْم رَِحَمَك اهللُ  :-رمحه اهلل- يقول الشيخ 

 .مة يف تعلم العلم الذي هو فرض عنيال فرق بني املسلم واملسل ،وهذا العلم جيب على كل مسلم ومسلمة ،املعرفة والعلم
 .العلم مبين على التاحمف ،ن إشارة الرمحة يف قلب املعلمهذا م  : اْعَلْم رَِحَمَك اهللُ 

َنا َرُسوالً : اأُلوَلى: قال رُْكَنا َهَمال، َبْل َأْرَسَل ِإَليـْ ذه املسائل اليت سيذكرها ه ،هذه املسألة تعترب قاعدة َأنَّ اهلَل َخَلَقَنا، َوَرزَقَـَنا، َوَلْم يـَتـْ
 .يخ الثالث تعترب مبثابة القواعدالش

َنا تـََعلُُّم َأْرَبع َمَساِئلَ : يف األول قال َمْعرَِفةُ   :والعلم هوجيب عليك أن تعلم أن العلم مطلوب،  اْعلْم رَِحَمَك اهلُل أَنَُّه َيِجُب َعَليـْ
 .، َوَمْعرَِفُة ِديِن اإِلْسالِم باأَلِدلَّةِ -َوَسلَّمَ  َصلَّى اهللُ َعَلْيهِ -اهلِل، َوَمْعرَِفُة نَِبي ِه 

فيجب عليك أن . جيب عليك أن تعلم أن العمل به مطلوب، وأن الدعوة إليه مطلوبة، وأن الصرب على األذى فيه مطلوبة: مث قال
 .تعلم هذا كله

 .لكن العمل والدعوة والصرب هو دورك أنت ،العلم هو دور املعلم
 

 :أربع مسائل
 .هي معرفة اهلل ومعرفة نبيه ومعرفة دين اإلسالم باألدلة، من الذي سيعلمك هذا العلم؟ املعلم .العلمهي : املسألة األوىل 

                                                             
 15، 15: املزمل 1
 13: اجلن 2
 22: ااجلادلة  3
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يؤسس  دأفب ،فإذا كنت أنت من سيقوم به كله بقي العلم الذي سنناقشه من سيقوم به، أنت والصرب الدعوة إليهو هبذا العلم  العمل
من نبيك؟ ال ختتلط  من ربك؟ ما دينك؟: على تدخل إذابالثالث القواعد هذه؛ حىت العلم فأسسه لك  لك النقطة األوىل اليت هي

 .عليك املسألة
 :هذه املسائل الثالث مبثابة قواعد

ن مل يتكنا كالبهائم نأكل فقط م-سبحانه وتعاىل- لقنا وحده، ورزقنا وحده، مث أنهأن اهلل هو الذي خ :توحيد الربوبيةفيها معرفة 
بل  ،من أجل أن ال حتصل الوحشة ؛اي  ك ا أو جنـ  ل  ن م  يك أي مل ،هذا الرسول من بين جنسنا ،فنا بأن أرسل إلينا رسوال  رزقه؛ بل شر  

 .أه هلذه الرسالة العظيمةوهي   ،به فأحسن تأديبهأد  و ة؛ اه تربية  خاص  بشر ا، ولكن بشر ا اصطفاه اهلل واختاره ورب  
ن هذا كله م   ،اك أيض ا بأن أرسل إليك رسوال  اك بأن خلقك ورزقك، ورب  رب   ،اكواعلم أنه وحده هو الذي رب   ،يةد اهلل بالربوبإذن وح  

  ؟أسعدككيف ب لك أسباب السعادة وأسعدك،  وأنه وحده الذي سب   ،كك وأمد  جدك وأعد  و أ ،اكتوحيد الربوبية أن تعلم أنه وحده رب  
رباه اهلل تربية ، فإرسال الرسول من الربوبية ،فهداية السبيل أتت عن طريق إرسال الرسول 1{ا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًاإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّ}

ق رز  ي   :سيبقى يف التبية العامة ،هالذي يعصيو سيتىب تربية خاصة،  ،الذي يطيعه ، يعينوهذا من تربيته اخلاصة لك ،خاصة وأرسله إليك
 . ويأكل ويشرب فقط

 
 َفَمْن َأطَاَعُه َدَخَل الَجنَّةَ : قال

  :هناك نوعني من دخول اجلنة
 . دخول اجلنة من أول وهلة بدون عذاب أو عقاب .1
، أو تساوت -صلى اهلل عليه وسلم-سواء كان دخول اجلنة بشفاعة النب ،أو دخول اجلنة بعد أن استوجب شخص النار .2

 .فيدخل اجلنة -صلى اهلل عليه وسلم-ه الرسولفيشفع في ،مر به إىل النارحسناته وسيئاته فأ  
ومآله إىل اجلنة بشفاعة  ،املهم أن هؤالء دخلوا اجلنة دون أن يدخلوا النار، أو قد يدخلون النار ولكن كما هو معلوم نار التطهري

 .ية مآله إىل اجلنةأو شفاعة الشافعني اآلخرين، أو مبحض رمحة أرحم الرامحني ولكن يف النها-صلى اهلل عليه وسلم-النب 
تباع ا او  وطاعة   ، أي على حسب عالقتهم بالرسول حمبة  -صلى اهلل عليه وسلم-تفاوهتم هذا احلاصل حسب طاعتهم للرسول

  .وال تنسى أن حمبة الرسول تابعة حملبة اهلل ،سيكون الفرق
-صلى اهلل عليه وسلم-الرسولمن طاعة وهذا يظهر  ،اتكل املؤمنني أولياء هلل لكن األولياء درج  ،اكان ولي    ،ان كان تقي  إذن كل م  

 . أنت بعينك ترى اختالف النا  يف طاعتهم ويف مبلغ طاعتهمو 
  

                                                             
 3: اإلنسان   1
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 يَدْخُلُونَ أُمَّتِي كُلو)) :هلذا أتى احلديث ،تبارك وتعاىل معصية هلل -صلى اهلل عليه وسلم-ة النبيألن معص :َوَمْن َعَصاُه َدَخَل النَّارَ  

 ((أَبَى مَنْ إِلَّا الْجَنَّةَ

 ؟يَأْبَى وَمَنْ اللَّهِ رَسُولَ يَا :قَالُوا

 .إباء لدخول اجلنة-صلى اهلل عليه وسلم-إذن عصيان الرسول ، ((أَبَى فَقَدْ عَصَانِي وَمَنْ الْجَنَّةَ دَخَلَ أَطَاعَنِي مَنْ: )) قَالَ 
 : هم درجاتبل كل من عصاه على مستوى واحد،   وليس
 عتقاديكفر والشرك األكرب، أو النفاق االوهؤالء الذين يكون عصيااهم بال .خالد خملد صاههناك من ع. 
 وهم القوم الذين يكون عصيااهم أقل من الشرك األكرب، أو الكفر، أو النفاق االعتقادي ،أو يدخلون نار التطهري . 
 

من ربك؟ ما دينك؟ من : علومات التفصيلية عنجيب عليك أوال  أن تعرف اهلل ونبيه ودين اإلسالم قبل أن تدخل إىل هذه امل
املطلوب مين أن أعرف اهلل وأعرف نبيه وأعرف الدين ملاذا؟ افهم أن اهلل : أنت تقول ،سس هذا األمر يف نفسكؤ نبيك؟ البد أن ت

ا أن تعرف من  خلقنا ورزقنا ومل يتكنا مهال  بل أرسل إلينا رسوال  من أطاعه دخل اجلنة، ومن عصاه دخل النار؛ ألجل ذلك مهم جد 
 ،دخل اجلنة، ومن عصاه دخل النار-صلى اهلل عليه وسلم-أن من أطاع النب: وجه داللته، و ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأتى بالدليل

 الرسول األول{ نَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُوالًرَسُوالً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْ}يعين يا قريش أرسلنا إليكم  {إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ}: أتى بقوله تعاىل
، -صلى اهلل عليه وسلم-قريش مع النب: والقومني مها ،-عليه السالم-، والرسول الثاين موسى-صلى اهلل عليه وسلم-حممدهو 

أنتم يا قريش انظروا إىل حالكم إذا عصيتم  ،{فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيالً}حصلت منه املعصية  {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ}، وفرعون مع موسى
ا وبيال ، إذا أطعتموه نفعكم اهلل بطاعته  .الرسول أخذكم اهلل أخذ 

 
 أن اهلل ال :هذاإذا علمت  َأنَّ اهلل ال يـَْرَضى َأْن ُيْشَرَك َمَعُه ِفي ِعَباَدتِِه أحد، ال َمَلٌك ُمَقرٌَّب، َوال نَِبيٌّ ُمْرَسلٌ : الثَّانَِيةُ  املسألة

أن تدعو جربيل، وال أن تستغيث جبربيل، وال تذبح تقرب ا جلربيل، اهلل ال يرضى  ،ك مثل جربيلل  يرضى أن يكون شريكه يف العبادة م  
 !وأيض ا ينع عليك أن تستغيث بالنب أو تدعوه، أو تذبح له؛ فما بالك بغريهم؟

جني ا أو إنسي ا أو نبيا  أو  إنسان ا صاحل ا أو طاحل ا، ملك ا أوشرك به ي   أن على ذلك البد أن تفهم أن باب اإلشراك ال فرق بني
 .كلهم على حد سواء ال فرق بينهم؛ ألن العبادة حق  حمض  هلل، ال يستحقه أحد  ،شيطان ا أو حجر ا أو شجر ا

 
ا كثريين ال يفرقون بني حق اهلل وحق النبأاملشكلة أتت من أن  ال يعرفون  .خيلطون ،احلنيوحقوق الص -صلى اهلل عليه وسلم-ناس 
ما هو الواجب على املؤمنني حنو و على املؤمنني،  -صلى اهلل عليه وسلم-للرسول بالنسبة وما هو الواجب ،ما هو حق اهلل على العباد

                                                             
اء   والسنة، باب بالكتاب االعتصام كتاب)رواه البخاري  1 ق ت د   .(0230وسلم،  عليه اهلل صلى اهلل   ر س ول   ب س ن ن   اال 
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وتصحيح تصحيح العقيدة  :هذه هي دعوتنا اليوم غالبها دعوة تصحيح ،اليوم دور طلبة العلم التفريق بني احلقوق. صاحلي عباد اهلل
 .العبادة

 القُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَ} :فيها -وجل   عز  - لو مررت على آية اإلسراء اليت ذكرها الشيخ يف كتاب التوحيد يقول اهلل

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ }:ها أتت اآلية اليت بعد ،أي أاهم ال يستطيعون فعل شيء، 1{الًتَحْوِي اليَمْلِكُونَ كَشْفَ الضورِّ عَنْكُمْ وَ

 .حال  هنا الكالم عن الص  ف ،أي أن من تدعواهم هم بأنفسهم يدعون اهلل يبتغون إليهم الوسيلة ،{الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
 : ح نظرتنيال  مطلوب منك أن تنظر إىل الص  ف 
  قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ }:كلهم متساوون  ،ال حجر ال شجر ال نب ال ملك ،م استحقاقهم للعبادةن يف عدو نظرة أاهم مجيع ا متساو

  .{الًتَحْوِي اليَمْلِكُونَ كَشْفَ الضورِّ عَنْكُمْ وَ الفَ}كلهم  {مِنْ دُونِهِ

   يُّهُمْ أَقْرَبُ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَأُولَئِكَ الَّذِينَ }، لهم إىل اهللهبم ويف توس  نظرة أخرى أاهم خمتلفون يف تقر م من هذا أن  ل  فع   ،{إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَ
 . هبم إىل اهللكل أحد دون اهلل متساوون يف عدم استحقاقهم للعبادة؛ لكنهم خمتلفون يف درجة تقر  

ِليُل قَـْوُلُه تـََعاَلى :استشهد هلذا بدليل ا}: وجه الشاهد {تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً هِ فَالَوَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّ}: َوالدَّ ألنه لفظة  ؛أي أحد: {أحد 
ا) ا ،أو يف سياق النهي ،نكرة واقعة يف سياق النفي( أحد  أو يف سياق  فيالنكرة إن وقعت يف سياق الن ،أي ال تدع مع اهلل أحد 

 .االستفهام اإلنكاري تفيد العموم
ا كائن ا من كان، ال تستغيث بأحد كائن ا من كان، ال يفزع قلبك ألحد كائن ا من كان، ال تلجأ فال تدع مع اهلل :إذن املطلوب  أحد 

 .يف مصابك ألحد كائن ا من كان غري اهلل، ال تدعوهم، ال تذبح هلم، ال تنذر هلم، ال يفزع قلبك هلم
هم ألن حمبتهم حنب، -وجل   عز  -كلهم حنبهم يف اهلل  ،الصاحلنياألنبياء املرسلني،  ،وا يف اهللب  يكن أن ي    -حال  هؤالء الص  -لكنهم 

 ،حبهم يف اهلل طاعة ،إىل اهلل، لكن البد أن تفهم أن حمبتهم شيء ودعوهتم واالستغاثة هبم والفزع هلم أمر مغاير ب بهعمل صاح نتقر  
  .وحبهم مع اهلل شرك

يعين ما أحببته إال لكونه صاحل ا تقي ا  ،ألجل اهلل ،الصاحلني يف اهلل إذا أحببت .البد أن تفرق بني احلب يف اهلل، واحلب مع اهلل
ال يكون  ،هذا عمل صاح تتقرب به إىل اهلل، لكن ال تعظمه يف نفسك، ال تكربه، ال تتصور أنه مرغوب حمبوب ،متمسك ا بدينه املتزم  

فمقصدك . ني مع اعتقاد أنه سبب للقربة إىل اهللقلة املخلو فيه، ال تصل لدرجة أنك حتبه مع اهلل؛ عامله معام ل  غ  ال تـ  ، رضاه مطلب
 . من هذا ، احذركلم عنه كالم من تعلق فال يرى غريهتوال ت ،فال جتهر بامسه ،اهلل
 

َرَب قَ أنَّ َمْن َأطَاَع الرَُّسوَل، َوَوحََّد اهلَل ال َيُجوُز َلُه ُمَواالُة َمْن َحادَّ اهلَل َوَرُسوَلُه،  :قال اجلملة الثالثة هذه املسألة  :رِيبٍ َوَلْو َكاَن َأقـْ
 .تابعة للمسألة املاضية
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وجب عليك طاعة الرسول؛ واعلم أنك لو  ،خلقك ورزقك وأرسل إليك رسوال   -وجل   عز  - إذا علمت أن اهلل :املسألة املاضية 
سواء  الرسول امللكي -وهذا الرسول نفسه  .غري اهلل أن ال تدع  : أهم شيء يقوله الرسول .أطعته دخلت اجلنة، ولو عصيته دخلت النار

ال يرضى أن   -وجل   عز  - اهللبل املطلوب منك أن تعلم أن  ،منك أن ترفعه عن مكانه -وجل   عز  - اهللال يب  -أو الرسول البشري
ا يف اهلل وليست عالقة  عالقة حب :مع الرسل واألنبياء واملالئكة تكفاملطلوب منك أن تكون عالق، يشرك معه أحد يف عبادته أبد 

 . حب مع اهلل
َرَب َقرِيبٍ إذا كنت ممن  َد اهلَل ال َيُجوُز َلُه ُمَواالُة َمْن َحادَّ اهلَل َوَرُسوَلُه، َوَلْو َكاَن َأقـْ كأنه كالم حول هنا   .َأطَاَع الرَُّسوَل، َوَوحَّ
ى أن يأخذ املسلمني تشريق ا وتغريب ا، أد   ،واالعتدال فيه وهذا أصل مهم جد ا، وهذا األصل عدم فهمه وتأسيسه ،مسألة الوالء والرباء

 .وخصوص ا منهم طلبة العلم
 امطيع   افإذا كنت موحد   .وأن حتب هلل، وحتب من يبه اهلل، وحتب ما يب اهلل ،مطلوب منك أن حتب يف اهلل، وتبغض يف اهلل

، من يشاقق اهلل، من ينازع اهلل يف ملكه ويف استحقاقه اإن صحت منك هذه الدعوة ستمنعك أن حتب من كان هلل عدو   ؛للرسول
 .ولو كان هذا أقرب قريب ،من يتعلق أو يعظم غري اهلل لوهية،لأل

قوله واستشهد ب ،وجب عليك أن تتربأ منه ،ومشاق ا هلل ولرسوله اا حماد  لو كنت صادق ا يف دعوى اإليان باهلل ورسوله ورأيت قريب  
 .اد اهلل ورسوله دليل على نفي اإليانحمودة من  {ماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُالَ تَجِدُ قَوْ}: تعاىل
 

  :واملعاملة املواالةالفرق بني  :لكن ننبه هنا تنبيه
 .من كان ن اه كائ  ال جيوز لك أن حتب كافر وتود   ،املواالة هي احملبة القلبية

كبري يف السن يريد أن يقطع   وهو أن هذا الكافر يقف جانبك يف الطريق: فلو قلنا ،ومعاملتك له هلكن هناك فرق بني حمبتك ل
 .تكون أحسنت إليه ،لو أخذت بيده فقطعت به الطريق ،الطريق والسيارات مسرعة وأنت شاب صغري

أو يبغض أن يكون  فكيف تأنس مبن يبغض اهلل ،ا عن األعمال، وتولد األنساحملبة تولد الرض ،لكن ليس شرط ا يف اإلحسان احملبة
 !الدين كله هلل؟

حىت أن هذه املسألة تؤثر كثري ا  ،والتوازن ،واالعتقاد فيها ،اء، وتأسيسهارب مسألة الوالء وال :هذه النقطة حتتاج إىل إفراد يف النقاش
 .حىت املسلمني هناك إشكاالت يف مسألة مواالهتم ومعادهتم ،االة ومعاداة الكفارمو  اوليس شرط   ،على طلبة العلم ويدخل فيها اهلوى
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 :قال املؤلف رمحه اهلل
َراِهيمَ  ِملَّةَ  اْلَحِنيِفيَّةَ  َأنَّ  ِلطَاَعِتِه، اهللُ  َأْرَشَدكَ  اْعَلمْ " ينَ  َلهُ  ُمْخِلًصا َوْحَدُه، اهللَ  تـَْعُبدَ  َأنْ : ِإبـْ  النَّاِس، َجِميعَ  اهللُ  َأَمرَ  َوِبَذِلكَ . الد 

 " ﴾لِيَعْبُدُون وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا﴿: تـََعاَلى َقالَ  َكَما َلَها َوَخَلَقُهمْ 

 : أمور أربعة معرفة علينا جيب أنه الشيخ ذكر ما بعد

 .العلم منك مطلوب أنه تعرف أن عليك جيب .1

 .العمل منك مطلوب أنه تعرف أن عليك وجيب .2

 .الدعوة منك مطلوب أنه تعرف أن يكعل وجيب .3

 .الصرب منك مطلوب أنه تعرف أن عليك وجيب .4

 .معها وتتعامل تعرفها، أن عليك جيب اليت األمور هذه
 عملك هذا والصرب والدعوة والعمل ونبيه، ودينه لربه اإلنسان معرفة هي اليت األوىل، املسألة مكيعل   أن املعلم اختصاص من سيكون

 .عموم ا املسلمني معاشر طالبه هم وهؤالء لطالبه، تعليمه املعلم على جيب فيما الشروع يف سنبتدئ ،هذا لك تبني   فإذا ،أنت

 
 :مكأعل   أن علي   جيب ما أول

 "المسائل َهِذهِ  تـََعلُّمُ  َوُمْسِلَمٍة، ُمْسِلمٍ  ُكل   َعَلى َيِجبُ  َأنَّه اهللُ  رَِحَمكَ  اْعَلمْ "
 جيب شيء أول إذن ،اإلسالم دين وعن ،النب وعن ،اهلل عن تتعلم أن منك مطلوب أنه عرفت أن عليك جيب :أعلمك شيء أول

 :الثالثة األمور هذه هي تعرفه أن

رُْكَنا َوَلمْ  َوَرزَقَـَنا، َخَلَقَنا، اهللَ  َأنَّ " َنا َأْرَسلَ  َبلْ  َهَمال، يـَتـْ  "النَّارَ  َدَخلَ  اُه؛َعصَ  َوَمنْ  الَجنََّة، َدَخلَ  َأطَاَعُه؛ َفَمنْ  َرُسواًل، ِإَليـْ
 ألن املسائل؛ هذه تتعلم أن عليك جيب تعلمه، داخل إىل أنت الذي األمر هبذا تعتين لكي األوىل؟ املسألة هذا الكالم تسمع ملاذا
 لسنة تابعةم إال يكون لنف علمناك ما علمناك ، وإذا-وسل م عليه اهلل صل ى-النب :هو اجلنة إىل الوصول وطريق نار، أو جنة   هاوراء
 .-وسل م عليه اهلل صل ى- النب

 .-وسل م عليه اهلل صل ى-النب  حوض من بالشرب يفوز ممن فيكون عنها؛ بالسنة ويدفع يتمسك ممن جيعلنا أن وكرمه مبن ه اهلل أسأل
رُْكَنا َوَلمْ  َوَرزَقَـَنا، َخَلَقَنا، اهللَ  َأنَّ " :هذا علمت فإذا تعلم ما جيب  أن بد الف  بالربوبية اهلل توحيد قلبك ، واستقر  يف"َهَمال يـَتـْ

 األلوهية؟ توحيد من عليك جيب فماذا باأللوهية، عليك من توحيد
 
 يقبل ال -وجل   عز  -اهلل  أن، "ُمْرَسلٌ  نَِبيٌّ  َوال ُمَقرٌَّب، َمَلكٌ  ال ِعَباَدتِِه، ِفي َأَحدُ  َمَعهُ  ُيْشَركَ  َأنْ  يـَْرَضى ال اهلل َأنَّ " :تعلم أن جيب

 بىنت   أن جيب منك املطلوبة للرب معرفتك أن تعلم أن عليك وجب هذا فعلى مرسل، نب وال مقرب، ملك ال أحد، معه يشرك أن
 :كالتايل
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 َأنَّ  ِلطَاَعِتِه، اهللُ  َأْرَشَدكَ  اْعَلمْ " :بل قوم، دون قوم خيص   أمر ا وليس القول، من ع اد  ب   ليست أاها تتصور أن البد الثالثة املسائل هذه
َراِهيمَ  ِملَّةَ  اْلَحِنيِفيَّةَ  ينَ  َلهُ  ُمْخِلًصا َوْحَدُه، اهللَ  تـَْعُبدَ  َأنْ : ِإبـْ وَمَا ﴿: تـََعاَلى َقالَ  َكَما َلَها؛ َوَخَلَقُهمْ  النَّاِس، َجِميعَ  اهللُ  َأَمرَ  َوِبَذِلكَ . الد 

 ." ﴾لِيَعْبُدُون خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا
 كلهم املسلمني، وال النصارى وال اليهود من ال أحد ينكره ال الذي ينالد   وهو -السالم عليه-إبراهيم  دين عن تكلمنا فإذا
 ةملل   تابعة -وسل م عليه اهلل صل ى-النب  ةمل   أن   لك يظهر عليه؛ فقات   امم   إبراهيم ةمل   أن   علمت فإذا دينه، ةوصح   وجوده يعلمون
ينَ  َلهُ  ُمْخِلًصا َوْحَدُه، اهللَ  تـَْعُبدَ  َأنْ  ختالفه، وهي ال إبراهيم  .الد 

 إليك أرسل الذي فالرسول ،اخللق اهلل خلق وهلذا له؛ شريك ال وحده اهلل بعبادة مأمورين الساعة قيام إىل آدم من النا  ومجيع
 .-السالم عليه-مإبراهي به أتى مبا أتاك النار، دخلت عصيته وإذا اجلنة دخلت أطعته إذا الذي
 
 :اجلملة هلذه التفصيلي الشرح إىل ننتقل اآلن

 :"اهللُ  َأْرَشَدكَ  اْعَلمْ  " بـ -اهلل رمحه-الشيخ  بدأ

 .هبم والشفقة الرمحة فيه العلم لطالب دعاء وهذا -

 وال للطاعة قلبك يشرح وال ا،هل وحمبة للطاعة انشراح قلبك يف جتد أن :املواهب أعظم وهذه لطاعته، اهلل رشدكي   بأن الدعاء وفيه -
 يأل وأن لطاعته، رشدناي   أن -وجل   عز  - اهلل نسأل ،لطاعته واألعضاء القلوب كحمر   السحاب، ريجم    ،األرباب رب   إال هلا يقويك
 .ولعبادته له حمبة قلوبنا

 .الغي   ضد   وهو احلق، طريق على االستقامة هو :والر شد الر شد، إىل وهداك كدل   معناها :"َأْرَشَدكَ "و -

 .نواهيه اجتناب وعلى أوامره على تستقيم أن اهلل أرشدك يعين :"اهلُل ِلطَاَعِتهِ  َأْرَشَدكَ " -
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 َأنَّ  ِلطَاَعِتِه، اهللُ  َأْرَشَدكَ  اْعَلمْ ": قال بينهما، -اهلل رمحه-املصنف  مجع وهلذا -السالم عليه-إبراهيم  ةمل   هي :"اْلَحِنيِفيَّةَ " -
ينَ  َلهُ  ُمْخِلًصا َوْحَدُه، اهللَ  تـَْعُبدَ  َأنْ وهي " يِفيَّةَ اْلَحنِ   .الد 
َراِهيَم َأنْ  ِملَّةَ "و ينَ  َلهُ  ُمْخِلًصا َوْحَدُه، اهللَ  تـَْعُبدَ  ِإبـْ  ."الد 

 .احلنيفية هي إبراهيم ةومل   إبراهيم، ةمل   هي فاحلنيفية إبراهيم، ةمل   يعين احلنيفية: تقول كأنك البيان، عطف باب من هذا أصبح

ا الشرك عن املائل به املقصود :الحنيف   هو واحلنيف التوحيد، قاصد 
 
  اهلل، على بلق  امل

 
 ةومل   احلنيفية ،سواه ما كل عن عرضامل

 .الدين له خملص ا اهلل تعبد أن هي :إبراهيم
ا تكون أن :إبراهيم ةمل   حلقيقة بيان هذا ويف  والدار اهلل رضا إال يقصد ال عبادتك وقت قلبك حال ويكون ،ل  الذ   م ظهر ا عابد 
 اهلل رتبه الذي الثواب على احلصول وتريد ،اهلل رضا تريد إمنا الدنيا، طامح   من شيء أي وال جاه وال رئاسة ال بعملك تقصد ال اآلخرة،
 .العبادة روح هو فاإلخالص لك،

 
 ".النَّاسِ  َجِميعَ  اهللُ  َأَمرَ  َوِبَذِلكَ " :الشيخ قال
 أن على تدل اآلية 1﴾لِيَعْبُدُون وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا﴿: تعاىل بقوله واستدل   هلا، وخلقهم النا  مجيع أمر اخلالصة العبادةب يعين

 .هبا أمرهم أنه املؤكد فمن ،لعبادته خلقهم كان وإذا لعبادته، مجيع ا واإلنس اجلن خلق اهلل
 من األول الباب يف جلي ا يتبني   بالتوحيد للعبادة التفسري وهذا اآلية، يف العبادة ملعىن تفسري هذا ،"ح ُدونِ يـُوَ  :{لِيَعْبُدُون} َوَمْعَنى"
 ةوأدل   التوحيد، فالعبادة هي "{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون} :تعاىل وقوله التوحيد كتاب": الشيخ فيه يقول التوحيد، كتاب
 :السلف فهم ويف ،-وسل م عليه اهلل صل ى-ه نبي   سنة ويف ،-وجل   عز  -اهلل  كتاب يف تكاثرةم ذلك

 أي {إِلَّا لِيَعْبُدُون} :يقولون السلف لوجدت اآلية هذه على التفسري كتاب يف نقله أو ما صحيحه يف البخاري تعليق راجعت فإذا
 .ليوحدون إال

  هذا، يبني  -اهلل رمحه-واأللباين  -اهلل رمحه-شاكر  أمحد الشيخ وصححه -اهلل رمحهما-والتمذي  أمحد أخرجه الذي احلديث ويف
غْ لِعِبَادَتِي يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّ :إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ)) :ع ن  الن ب   ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  ق ال   ع ن  أ ِب  ه ر يـ ر ة   املكلف، هبذا أنيطت اليت الوظيفة احلديث

ا وهذا اهلل، عبادة يف العباد وظيفة على يدل   احلديث فهذا ، ((وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ ،أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ  ال أبد 
الف  احلياة يف ممارساتك فكل التوحيد، على فيه وختترب التوحيد، فيه تتعلم بالتوحيد، كبرية مدرسة احلياة بل احلياة، يف السعي خي 

 .اهلل توحيد حول تدور الرزق على واحلصول
 

َرادُ : َوُهوَ  التـَّْوحِيُد، ِبهِ  اهللُ  َأَمرَ  َما َوَأْعَظمُ " :الشيخ يقول  ".ْيرِه َمَعهُ غَ  َدْعَوةُ : َوُهوَ  الش رُك، َعْنه نـََهى َما َوَأْعَظمُ . بِاْلِعَباَدةِ  اهللِ  ِإفـْ
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 َوَرزَقَـَنا، َخَلَقَنا، اهللَ  َأنَّ ": الربوبية توحيد قرر بعدما اجلمل إىل رجعنا فإذا األلوهية، توحيد مسألة أمهية املوطن هذا يف الشيخ ي بني  
رُْكَنا َوَلمْ  َنا َأْرَسلَ  َبلْ  َهَمال، يـَتـْ األلوهية  قرر مث الربوبية، توحيد وقرر. "النَّارَ  َدَخلَ  َعَصاُه؛ نْ َومَ  الَجنََّة، َدَخلَ  َأطَاَعُه؛ َفَمنْ  َرُسواًل، ِإَليـْ
 ".ُمْرَسلٌ  نَِبيٌّ  َوال ُمَقرٌَّب، َمَلكٌ  ال ِعَباَدتِِه، ِفي َأَحدُ  َمَعهُ  ُيْشَركَ  َأنْ  يـَْرَضى ال اهلل َأنَّ " :وهي
 اْعَلمْ " :قال األلوهية، توحيد قيمة لك يبني أتى مث اهلل، توحيد ىعل املبين أي الربوبية، وعلى األلوهية على املبين والرباء الوالء رقر   مث

َراِهيمَ  ِملَّةَ  اْلَحِنيِفيَّةَ  َأنَّ  ِلطَاَعِتِه، اهللُ  َأْرَشَدكَ  ينَ  َلهُ  ُمْخِلًصا َوْحَدُه، اهللَ  تـَْعُبدَ  َأنْ : ِإبـْ  ".الد 
 العبادة، يعلمك حىت رسول لك أرسل ،"َأَحدُ  َمَعهُ  ُيْشَركَ  َأنْ  ىيـَْرضَ  ال اهلل َأنَّ " :معىن هي األلوهية، معىن هي احلنيفية فهذه
 َأنَّ  ِلطَاَعِتِه، اهللُ  َأْرَشَدكَ  اْعَلمْ " :بيان مزيد أردت إذا مث ،"ِعَباَدتِهِ  ِفي َأَحدُ  َمَعهُ  ُيْشَركَ  َأنْ  يـَْرَضى ال اهلل َأنَّ ": علمك ما أول والرسول
َراِهي ِملَّةَ  اْلَحِنيِفيَّةَ  ينَ  َلهُ  ُمْخِلًصا َوْحَدُه، اهللَ  تـَْعُبدَ  َأنْ " أيض ا التوحيد هي :"مَ ِإبـْ  ".التـَّْوحِيدُ  ِبهِ  اهللُ  َأَمرَ  َما َأْعَظمُ : "أن أيض ا واعلم ،"الد 
 :األلوهية؟ ستقول توحيد أمهية يل بني  : لك قيل فإذا 

 .شيئ ا به نشرك وال اهلل نعبد أن :هاعلي املتفق إبراهيم ملة هو الرسل به أتت الذي األلوهية توحيد أن -

 .اخللق اهلل خلق أجلها من اليت هي شيئ ا به نشرك وال وحده اهلل عبادة هي اليت العبادة وهذه -

 .بالعبادة اهلل إفراد وهو :التوحيد به اهلل أمر ما أعظم وأعظمها، األوامر أول وهي -
 .كالشر  هو :النواهي وأعظم التوحيد، هو :األوامر فأعظم

 
 
 
 
 

 
 
 

 :اجلملة تفصيل

 ":التـَّْوحِيدُ  ِبهِ  اهللُ  َأَمرَ  َما َأْعَظمُ "معىن 
 التوحيد وهذا لتحقيقه، الرسل بعثت الذي التوحيد وهو بالعبادة؛ اهلل إفراد وهو األلوهية، توحيد بالتوحيد يقصد هنا معلوم هو كما
 :إىل فانظر املطلوبات، رأ  على دائم ا يكون

 . { أاَلَّ تَعْبُدُواْ إاِلَّ إِيَّاهُ} مطلوب أول كان أنه كيف اإلسراء آية -
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 اهلل مع أشرك فإذا اهلل، حق احلقوق أعظم ألن عنه؛ اهلل اهى ما أعظم وكان التوحيد، ضد والشرك الشرك، عنه اهلل اهى ما وأعظم -
-أكرب: لفظ ويف-أعظم؟ الذنب أي-وسل م هعلي اهلل صل ى- رسول سألت  : قال مسعود ابن حديث ويف احلقوق، أعظم عضي   ،غريه
أَتَدْرِي )): احلديث ويف أحد، اهلل مع تشرك أن اجلرائم أعظم الذنوب، أعظم عنه، اهلل اهى ما فأعظم ، ((أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ)) :قال

 حق العباد عضي   فإذا العباد، على اهلل حق فهذا ، ((وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَنْ يَعْبُدُوهُ))  :قَالَ . لَمُقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْ ((؟مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ
ي ما وأعظم التوحيد، هو احلقوق أعظم لذلك اجلرائم، أعظم ارتكبوا ،اهلل  .املنهيات أعظم من الشرك فكان التوحيد، هو تضييعه عن اه 

 
 حجر ا أو اولي   أو رسوال   أو ملك ا آخر ا، إهل ا اهلل مع جيعل أن هو :الشريك تعريف هذا ".َمَعهُ  َغْيرِهِ  َدْعَوةُ  ُهوَ وَ " :الشرك؟ قال هو ما
 اهلل، وسيأتينا بغري ق امتعل   م امعظ   القلب يلتفت بأن املهم له، بالنذر له، بالذبح به، باالستعانة بدعائه، :اهلل عبدي   كما عبدي   بشر ا، أو
 .اهلل شاء إن الشرك معىن فصيلت

 

ِليلُ  :قال   .3{شَيْئًا بِهِ تُشْرِكُواْ واَلَ اللّهَ وَاعْبُدُواْ} :تـََعاَلى قَـْوُلهُ  والدَّ
 :األمرين بني مجعت اآلية هذه

 .بالعبادة األمر. 1

 .الشرك عن والنهي. 2

 ال :أي العموم، فتفيد ،النهي سياق يف نكرة {شَيْئًا} ألن ؛وكثريه قليله الشرك، باجتناب إال تتم ال العبادة أن يف واضحة وداللتها
 حقوق من شيء أي وال دعاء، وال توكل، وال ،صالة ال املخلوقني، من غريهم وال ولي ا، وال نبي ا، وال ملك ا، وال ،اأكرب   وال اأصغر   شرك ا
 .الشرك كل عن منهي النهاية يف لكن ،ربواألك األصغر الشرك بني فرق هناك كان وإن لغريه، تصرف العبادة يف اهلل

 .ولدينه ولنبيه هلل معرفتك عليها يبىن مقدمة هذا كل هنا إىل

 الشرك؟ عن مائلين األنبياء كل أن مع إبراهيم سيدنا تالصق الحنيفية دائًما لماذا: س

 هبا فاشتهر ،احلنيفية هي تهفمل   حنيف، أنه اهلل كتاب يف فص  و   األنبياء، أبو -السالم عليه-إبراهيم  أعلم أن يظهر واهلل الذي: ج
 للواء حامل عليهم، متقدم فهو احلنيفية امللة على األنبياء من بعده من أتى مث باحلنيفية، تهمل   واشتهرت حنيف، بأنه األمم كل بني

 .أتباع له وهم احلنيفية
إلبراهيم  خاص ا وصف ا يكون فال السمحة، احلنيفية على بأنه -وسل م عليه اهلل صل ى- النب دين وجدت رمبا السنة يف حبثت وإذا
 .له مشهور ا وصف ا السالم، لكنه عليه

 :الرسالة أصل على الكالم يف ندخل
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  :-رمحه اهلل-قال الشيخ 

  َمْعرِفَـتـَُها؟ اإِلْنَسانِ  َعَلى َيِجبُ  الِتي الثَّالثَةُ  اأُلُصولُ  َما: َلكَ  ِقيلَ  َفِإَذا
 : فَـُقلْ 

 رَبَّهُ  اْلَعْبدِ  ةُ َمْعرِفَ  . 
 َوِديَنهُ  . 

 .َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى ُمَحمًَّدا َونَِبيَّهُ  . 
 الكالم من تقدم وما وسلم، عليه اهلل ونبيه صلى ودينه ربه العبد معرفة :وهي الثالثة األصول من أمجل ما تفصيل إىل املصنف انتقل

 .سيأيت ملا والتمهيد التوطئة باب من فهو
 يف نافعة وهي رسائله، يف كثري  من -اهلل رمحه-الشيخ  سلكها الطريقة وهذه واجلواب، السؤال الرسالة طريقة مقدمة يف واستخدم

 .اجلواب لفهم أوهتي   استعد   ،السؤال عليه طرح إذا املخاطب ألن فهمها؛ سرعة ويف املعلومات، تقرير
 عنها يسأل اليت هي ألاها عظيمة؛ مسائل الثالثة األصول فهذه ة،عظيم مسألة ألاها واجلواب السؤال بصيغة املسألة ذكر الشيخ
اهلل  يوفقه ألن أهل   فهو ،مبقتضاها وعمل األصول هذه عرف فمن نبيك؟ من دينك؟ ما ربك؟ من: امللكان يسأله قربه، يف اإلنسان
اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي  يُثَبِّتُ﴿: عباده من شاء ملن اهلل يرزقه الذي التثبيت باب يف ويدخل جوابه، تعاىل يف

 .  ﴾اآلخِرَة
 

 "رَبَُّك؟ َمنْ : َلكَ  ِقيلَ  َفِإَذا"
  :واجلواب األول، األصل مناقشة يف شروع هذا

 "رَبَّاِني الَِّذي رَب يَ : فَـُقلْ "
 واملتصرف، واملدبر املالك :مثل الرب، لكلمة أخرى معاين تشعبت الكلمة ههذ ومن املرِب، مبعىن: اللغة يف( رب) كلمة وأصل
 .التبية وهي الكلمة هلذه األساسي املعىن عن فتكلم ،"رَبَّاِني الَِّذي رَب يَ ": فقال بني   الشيخ

 .وأمدين أعدين، أوجدين، أي(:  رباين) ومعىن
 "بِِنَعِمهِ  اْلَعاَلِمينَ  َجِميعَ  َورَبَّى"

 يسك أن يستطيع ال -وجل   عز  -اهلل  نعم من حبر   يف العبد أن أي بنعمته، العاملني مجيع ورىب أنا، رباين :املقصد واضح ميمتع هذا
 .لتاليها ليأيت بأوهلا

 !تعجبت ؛اإلمداد ونعمة اإلعداد، ونعمة اإلجياد، نعمة إىل نظرت فإذا
 !تعجبت احلفظ؛ ونعمة اإليان، ونعمة ن،األم ونعمة اإلسالم، ونعمة اهلداية، نعمة إىل نظرت وإذا

                                                             
1
 20: إبراهيم  



 

24 

 

ري العبد يعيش العطايا، من حبر   يف فالعبد  .له وقدره قضاه ما باألسباب األرزاق من له -وتعاىل سبحانه-اهلل  وجي 

  :قال ادة،للعب املستحق هو يكون أن هذا على يتتب أن البد بنعمه؛ العاملني مجيع ورىب   اهرب   الذي هو اهلل أن للعبد تبني   فإذا
 "ِسَواهُ  َمْعُبودٌ  ِلي َلْيسَ  َمْعُبوِدي َوُهوَ "

وَاتَّخَذُوا ﴿ :امعبود   يكون أن يستحق ال اخللق على يقدر ال نم   اخللق، على القادر ماملنع   هو معبود ا يكون أن يستحق   الذي ألن

 .  ﴾لِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراًمِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْ

 -وتعاىل سبحانه- اهلل فذكر للعبادة، تصلح ال اليت اآلهلة أوصاف سياق ذكر يف تعاىل اهلل ذكرها الفرقان آية هي اليت اآلية هذه
 هو املعبود ألن للعبادة؛ معها بذلك تصلح ال اآلهلة يف وجدت اليت األوصاف هذه أن ىعل تدل   نقص أوصاف كلها أوصاف سبعة
 . ﴾أَيُشْرِكُونَ مَا الَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وييت وييي ويرزق خيلق الذي

 فمن امللك، صاحب من إال من ة ال أن يدرك العاقلف العقل، على مبين "ِسَواهُ  َمْعُبودٌ  ِلي َلْيسَ  َمْعُبوِدي َوُهوَ " : االستنتاج هذا إذن
 ﴿ :تشكره أعطاك فمن الشكر، هي شيء، فالعبادة على يشكر أن يستحق ال مث   ومن بشيء، أحد على ي ن   أن يستطيع ال يلك ال

 .سواه من دون شكره على قلبك جتمع أن البد العطايا؛ وأعطاك املواهب، وهبك فمن ، ﴾اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرا 
 
 تفهم أن على مبين له واختياره النقلي الدليل هبذا استشهاده يعين العقلي، الدليل على مبين النقلي والدليل النقلي، بالدليل أتى مث
 جيب الذي هو إذن رباين الذي هو كان فإذا: أي ،"بِِنَعِمهِ  اْلَعاَلِمينَ  َجِميعَ  َورَبَّى رَبَّاِني، الَِّذي اهللُ  رَب يَ " :يقول فهو السابقة، اجلملة
 يف وأرى عطاياه، آثار حيايت حتركات يف أرى وأنا له، الثناء على قلب جلمع املستحق هو أنه واعتقاد له، الثناء قلب يف ويقع أشكره، أن

 أجد وملا صفاته، الكم آثار من أنفاسي بعدد أجد ملا وأمحده؛ وأشكره عليه أثين الذي معبودي هو لذلك صفاته، كمال آثار حيايت
 إنعامه مجيل من

ِليُل قَـْوُلُه تـََعاَلى  .4﴾الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِني﴿  :َوالدَّ
 ﴾الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِني﴿: قوله تعاىل العاملني جلميع لكونه سبحانه مربي ا للعبادة املستحق هو اهلل أن على فالدليل
 واألوصاف باحملامد اعتف احلمد، فلو يف أساسي قيد وهذا ،وتعظيمه حمبته مع الكمال بصفات للمحمود االعتاف هو :فاحلمد
 .حامد ا يسمى ال هذا فإن تعظيم وال حمبة بدون لكن وذكرها

 .غريه يستحقه ال اهلل يستحقه الذي احلمد هذا :أي ﴾للّهِ  ﴿ :وقوله االستحقاق، الم :الالم ﴾الْحَمْدُ للّهِ ﴿
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 سبحانه-أنه  هذا من ، فتبني   ﴾أاَلَ لَهُ الْخَلْقُ وَاألَمْر﴿: بأحواهلم وأرزاقهم فواملتصر   شؤواهم، رمدب   خالقهم، أي: ﴾عَالَمِنيرَبِّ الْ ﴿
 .اخللق جلميع مربي ا لكونه العاملني رب ألنه كله؛ والتعظيم كله، والثناء كله، احلمد له -وتعاىل
  :فيها قال جبملة الشيخ أتى مث

 "اْلَعاَلمِ  َذِلكَ  ِمنْ  َواِحدٌ  َوأَنَا َعاَلٌم، اهللِ  ِسَوى َمنْ  وَُكلُّ "
 النبات، وعامل احليوان، وعامل اإلنسان، عامل أي :اهلل، عالمة على وداللة عالمة املخلوقني كل أن :واملقصود العالمة، أصلها: عامل  
 العامل هذا بني من وأنا ،اهلل على عالمة أي عامل اهلل سوى ما كل كان فإذا ومالكه، وموجده خالقه على عالمة ألنه ؛عامل العامل مسي
 .املطلق والثناء احلمد له يصرف أن ي صلح اهلل على عالمة هو ما كل وال أنا أنه ال ذلك من ع لم رباين؛ الذي رِب على عالمة

 
 "رَبََّك؟ َعَرْفتَ  ِبمَ : َلكَ  ِقيلَ  َفِإَذا"

  ربك؟ معرفتك على استدللت ب   أي ربك؟ من بعد الثاين السؤال هذا
 "َوَمْخُلوَقاتِهِ  بِآيَاتِهِ : فَـُقلْ "

 .سواه معبود يل ليس معبودي وهو رزقين، الذي وهو خلقين، الذي هو أنه على الدليل هذا

 .والدليل الربهان: منها كثرية، معاين هلا :اللغة في واآلية
 :نوعان فاآليات

  ﴾هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَات﴿ الرسل على أنزل الذي لوحيا :هبا وي راد شرعية، آيات :األول لنوعا

 :وجوه له اهلل؟ على وبرهان ا دليال   الوحي يكون فكيف الشرعية، بآياته رهبم عرفوا النا  بعض يكون أن فيمكن آيات، فاملنزل

 وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ ﴿ اضطراب وال فيه تناقض ال م امنتظ متكامال   وحي ا جاء الرسل به جاءت الذي الوحي هذا أن: األول الوجه

 .الرب وجود على دليل احلق إرادة يف صدق ملن الكرمي فالقرآن  ، ﴾غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتاِلَفاً كَثِرياً

 حول رو يد العامل أن واقعال يف جتد وأنت بسعادهتم، كفيلة وهي العباد مبصاح قامت الشرعية اآليات هذه أن: الثاين الوجه 
 .رسوله وقال اهلل قال إال حال   جيد فال يعود مث مشاكله حل يف نفسه

 .اهلل على وبرهان دليل الوحي أن جهة من هذا

 ..واحليوان  واإلنسان، واألرض، السماوات :مثل الكونية، اآليات :الثاين النوع
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 املخلوقات، وبني بينها فارق من البد الكونية؛ باآليات اآليات فسرت فلو "اتِهِ َوَمْخُلوقَ  بِآيَاتِهِ " يعرف: قال -اهلل رمحه-والشيخ 
 هو: واملخلوقات ي بدل، ما هي: اآليات: "قال لطيف، فارق الثالثة لألصول شرحه يف -اهلل حفظه-الشيخ  آل صاح الشيخ ذكر

 ."اهلل خلق مما الثابت
 : قال تبديل، هلا يصل خملوقات لكنها أيض ا، خملوقات اآليات فأصبحت

َهاُر، اللَّْيُل،: آيَاتِهِ  ِمنْ "  "َواْلَقَمرُ  َوالشَّْمُس، َوالنـَّ
 دهتفر   وعلى -وتعاىل سبحانه-الرب  وجود على تدل والتبديل، التغيري وهي أال لطيفة داللة فيها والقمر والشمس والنهار فالليل 

 الليل فليس حركة، هناك أن على أدلة كلها هذه والقصر، الطول يف اختالفهما ا،تعاقبهم فيها، احلاصل التغيري بسبب واألهلية بالربوبية
ا ا، النهار وال سرمد   فيهما وترى باستمرار، جريااهما فيهما جتد فأنت والقمر، الشمس فيه يدخل وهذا الشتاء، وال وال الصيف سرمد 
 وي كمله ي كمله مث كاخليط  -عز  وجل  -اهلل  والقمر يبديه وتغرب، تطلع يوم كل وهي سنة ملدة فلكها يف تسري الشمس البديع، االنتظام

 حمرك هناك أن على يدل والتبديل فكل هذا التحرك األوىل، حالته إىل يعود حىت النقصان يف يأخذ مث وكماله، إبداره إىل ينتهي أن إىل
 .األشياء هذه مثل يف تغيري من ترى مما لأللوهية استحقاقه مث ومن ربوبيته كمال على استدللت اآليات، معىن يكون فهذا ومبدل،

 مثل العظيمة املخلوقات عليها مثال الشيخ ذكر واملخلوقات
ْبعُ  :َوِمْن َمْخُلوَقاتِهِ " ْبعُ  ،السََّماَواُت السَّ نَـُهَما ،َواأَلَرُضوَن السَّ  "َوَمْن ِفيِهنَّ، َوَما بـَيـْ

 .ي قصد به اآليات الكونيةوهذا كله أمر تستطيع إدراكه حبواسك، وهو الذي  
 :مث ذكر الشيخ األدلة على هذه االستدالالت

ِليُل قَـْوُلُه تـََعاَلى" إِيَّاهُ  الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ الَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ}: َوالدَّ

 ". {تَعْبُدُونَ
وأمر بالسجود هلل  ،{الَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ واَلَ لِلْقَمَرِ}: وأخذ هذه اآلية بالذات ألن فيها اهي عن السجود هلذه املخلوقات واآليات

ين هلل، هذا  وه بالعبادة وإخالص الد  فخص   ،{اهُ تَعْبُدُونَن كُنتُمْ إِيَّالَّذِي خَلَقَهُنَّ إِ}، ملاذا؟ ظهر التعليل يف اآلية؛ ألنه هو {وَاسْجُدُوا لِلَّهِ}
 .كله يف سياق الكالم حول اآليات واملخلوقات اليت هبا نعرف اهلل

 
ِليُل قَـْوُلُه تـََعاَلى، َوالرَُّب ُهَو اْلَمْعُبودُ ": قال الشيخ  ." {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ }: َوالدَّ

أن  اهلل هو مرِب العباد، إذن الرب هو الذي يستحق أن : أي املستحق ألن يعبد دون سواه، خرج الشيخ من هذا كله :معىن املعبود
 .يعبد
 .هو املستحق  ألن يعبد دون من سواه: يعين "َوالرَُّب ُهَو اْلَمْعُبودُ "
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 :واستدل هبذا الدليل
 .خطاب جلميع اخللق، مؤمنهم وكافرهم{يَا أَيُّهَا النَّاسُ}

 .أطيعوه، تذل لوه له {اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ}أمرهم بالعبادة 
 .اعبدوه ألنه خلقكم والذين من قبلكم، هذه عل ة األمر بالعبادة: يعين {الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ}

فالرب الذي خلقكم والذين من قبلكم هو الذي يستحق  {قَبْلِكُمْ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن}: الرب هو املعبود، والدليل
 .أن تعبدوه، أن تؤم روا بعبادته
فاَلَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ } :إىل آخر آية البقرة إىل أن نصل لقوله  {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ األَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء}: مث ذ كر شيء من خلق اهلل

اثل اهلل  :{أَنتُمْ تَعْلَمُونَوَ}ال جتعلوا له أشباه ونظائر تصرفون هلم العبادة أو شيئ ا منها، : ، أي{تُمْ تَعْلَمُونَأَندَاداً وَأَن وأنتم تعلمون أنه ال ي 
بالكامل  فكيف تشب هون الناقص من كل وجه.. يف فعله وال يف خلقه وال يف عطائه وال يف رزقه وال يف رمحته وال يف عفوه، وال يف من ته

 !كيف يقع يف نفوسكم أن تسمحوا هلا أن تكون دني ة، تتعلق بالناقصني وتتك العلي  العظيم؟! من كل وجه؟
 .فجمعت هذه اآلية بني األمر بعبادة اهلل وحده، والنهي عن عبادة من سواه

 :ن ذكر بـ ر هانني عقليني على إبطال الشركوهذه اآلية أحد الربهانني العقلية اليت أبطل اهلل هبا اختاذ املشركني لآلهلة، فالقرآ
مفهومه العام، إذا كنتم تقر ون بأن  اهلل هو اخلالق املالك الرازق؛ فيلزمكم أن تعتفوا بوحداني ته يف العبادة وال : الربهان األول .1

هذا الربهان األول، ! مث يصرفون العبادة إىل غري اهلل ،{اللّهُ} :فيكون جواهبم 2{قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَاألَرْضِ}: تكونوا متناقض ني
 .إذا كنتم تقر ون بالربوبية؛ يلزمكم أن تعتفوا باأللوهية: يعين

ذكر نقائص اآلهلة من دون اهلل، : أن اآلهلة املعبودة من دون اهلل ليس هلا ما خيو هلا للعبادة، يعين: الربهان الثاين يف كتاب اهلل .2
 .من جهة الصفات؛ إذن ال تستحق العبادة فإذا كانت ناقصة

 :قال بعد ما ذكر آية سورة البقرة
 ."الَخاِلُق ِلَهِذِه اأَلْشَياَء ُهَو اْلُمْسَتِحقُّ ِلْلِعَباَدةِ : -رَِحَمُه اهللُ تـََعاَلى-َقاَل اْبُن َكِثيٍر "

واآليات املذكورة دل ت على ذلك، أنه ال ، {لنَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُيَا أَيُّهَا ا}هذه العبارة ذكرها ابن كثري عند تفسريه آلية البقرة : يعين
 .يستحق  العبادة؛ إال من كان هلذه األشياء خالق ا

 :قال( ْلِعَباَدةِ ا)من هذه الكلمة 
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َواُع اْلِعَباَدِة الَِّتي َأَمَر اهللُ ِبَها ِمْثلُ " َعاُء، َواْلَخْوُف، َوالرََّجاُء، َوالتـَّوَكُُّل، َوالرَّْغَبُة، : ْنهُ اإِلْسالِم، َواإِليَماِن، َواإِلْحَساِن، َومِ : َوأَنـْ الدُّ
ْبُح، َواِع اْلِعَبادَ  َوالرَّْهَبُة، َواْلُخُشوُع، َواْلَخْشَيُة، َواإِلنَابَُة، َواالْسِتَعانَُة، َواالْسِتَعاَذُة، َواالْسِتَغاثَُة، َوالذَّ ُر َذَلَك ِمْن أَنـْ ِة الَِّتي َوالنَّْذُر، َوَغيـْ

 ."ُكلَُّها هلِل تـََعاَلى. َأَمَر اهللُ ِبَها
 .من هنا بدأ الكالم عن العبادة اليت أمرنا هبا

ُكلَُّها هلِل " -هذه اجلملة املهمة-أن هذه العبادات كلها : هو اآلن ال يقصد الكالم عن العبادات، مل ا عد د لك العبادات يقول لك
 .-عز  وجل  -دة مما ذكر وغريه جيب أن تكون هلل كل أنواع العبا: يعين، "تـََعاَلى

 .مث ذكر دليلني، دليل عام على أن العبادة كلها جيب أن تكون هلل
ِليلُ "  . "{تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فاَلَ}: قَـْوُلُه تـََعاَلى: َوالدَّ

 :مث أتى جبملة أخرى قال
َها " ِليلُ َفَمْن َصَرَف ِمنـْ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلٰهاً آخَرَ الَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ }: قَـْوُلُه تـََعاَلى: َشْيًئا ِلغَْيِر اهلِل؛ فَـُهَو ُمْشِرٌك َكاِفٌر؛ َوالدَّ

 ." {هُ الَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَعِندَ رَبِّهِ إِنَّ
ال يفلح عنده الكافرون، لذلك من صرف منها شيئ ا لغري اهلل فهو  -عز  وجل  -مس وا كافرين، واهلل  {فِرُونَإِنَّهُ الَ يُفْلِحُ الْكَا}: الشاهد
 .مشرك  كافر
 ..مرة أخرى

 .رِب اهلل الذي رباين ورِب مجيع العاملني بنعمه: من ربك؟ فتجيب: السؤال يقول
مث أصف العامل  ،3﴾الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِني﴿: ليس يل معبود سواه وإذا كان هو الذي رباين ورىب مجيع العاملني بنعمه؛ فهو معبودي

وكل ما سوى اهلل عامل  وأنا واحد من هذا العامل ، إذن أنا وغريي من هذا العامل ال يصلح أن ي صرف يل الثناء واحلمد، : وأصف نفسي
 .إمنا ال يصلح الثناء واحلمد إال هلل

 .عرفته بآياته وخملوقاته: مبن عرفت ربك؟ ستقول: ن قيل لكفإ: مث يأيت السؤال الثاين
السبع ومن فيهن وما بينهما، كل هذه  السماوات السبع واألرضيني: الليل والنهار والشمس والقمر، ومن خملوقاته: تذكر من آياته

 .من خملوقات اهلل عز  وجل  
مث تأيت إىل آية سورة البقرة اليت ستكون ناقلة لكالم ابن كثري، يوجد  ﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُوَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَ﴿: مث تذكر األدلة

 .قبل هذا دليلني كالمها يتكلم عن أن اهلل خالق هلذه األشياء، وهذه األشياء دليل على استحقاقه لأللوهية
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 ملاذا؟،  ﴾يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴿: ى بآية سورة البقرةوالرب هو املعبود، الذي رباين هو الذي يستحق للعبادة، هنا أت: مث يقول

وهذا من الرباهني العقلية، فأتى بكالم ابن كثري الذي فيه أن اخلالق هلذه األشياء هو  ؛﴾ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴿
 .ق هلذه األشياءال يستحق للعبادة إال اخلال: املستحق للعبادة، يعين
 ما هي العبادة؟

َعاُء، َواْلَخْوُف، َوالرََّجاُء، َوالتـَّوَكُُّل، : اإِلْسالِم، َواإِليَماِن، َواإِلْحَساِن، َوِمْنهُ : اْلِعَباَدِة الَِّتي َأَمَر اهلُل بَِها ِمْثلُ  َوأَنـَْواعُ  " :قال الدُّ
ُر َذَلَك ِمْن أَنْـ َوالرَّْغَبُة، َوالرَّْهَبُة، َواْلُخُشوُع، َواْلَخشْ  ْبُح، َوالنَّْذُر، َوَغيـْ َواِع َيُة، َواإِلنَابَُة، َواالْسِتَعانَُة، َواالْسِتَعاَذُة، َواالْسِتَغاثَُة، َوالذَّ

ِليلُ ، ُكلَُّها هلِل تـََعاَلى. اْلِعَباَدِة الَِّتي َأَمَر اهللُ ِبَها  ".ِه َفاَل َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحداً ﴾﴿َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَّ : قَـْوُلُه تـََعاَلى: َوالدَّ
   ﴾وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴿أي كلها جيب صرفها هلل، : كلها هلل
ِليلُ " :ثم قال َها َشْيًئا ِلغَْيِر اهلِل؛ فَـُهَو ُمْشِرٌك َكاِفٌر؛ َوالدَّ ﴿َوَمن يَْدُع َمَع اللَِّه إٰلهًا آَخَر اَل بـُْرَهاَن َلهُ : ىقَـْوُلُه تـََعالَ : َفَمْن َصَرَف ِمنـْ

 ". ِبِه َفِإنََّما ِحَسابُُه ِعنَد رَب ِه ِإنَُّه اَل يـُْفِلُح اْلَكاِفُروَن ﴾
 . امسه كافر  ﴾وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ﴿

 .وصرفها لغري اهلل يكون شرك أن العبادات متنوعة وكثرية جيب صرفها هلل،: إىل هنا تبني لنا
 .يأيت هنا نوع انتقاله البد من فهمها، أتى إىل أنواع العبادات اليت ذكرها يف أول الكالم إمجاال  وبدأ يستدل  هلا

َواُع اْلِعَباَدِة الَِّتي َأَمَر اهلُل ِبَها ِمْثلُ  ": قال ِليلُ ، هلِل تـََعاَلىُكلَُّها   ...اإِلْسالِم، َواإِليَماِن، َواإِلْحَسانِ : َوأَنـْ ﴿َوَأنَّ : قَـْوُلُه تـََعاَلى: َوالدَّ
َها َشْيًئا ِلَغْيِر اهلِل؛ فـَُهَو ُمْشِرٌك َكاِفرٌ "مث  ".اْلَمَساِجَد ِللَِّه َفاَل َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحداً ﴾  .، وذكر الدليل"َفَمْن َصَرَف ِمنـْ

 ا عبادة؟هذه العبادات من أين يل أن أعلم أاه: يأيت هنا سؤال
هل اهلل يف كتابه يقول عن كل شيء أمر به أن اعبدوين هبذه العبادة وال تشركوا ِب شيئ ا؟ ألن القوم قد ياجون يف ثبوت  : مبعىن

كوننا نستغيث بفالن وفالن، هذا ال يعين أننا مشركني، أو كوننا نذبح لفالن أو فالن هذا ال : كواها عبادة، مبعىن أنه يكن أن يقولوا
هو املعبود الذي يستحق العبادة، وأن ربك الذي :  أننا مشركني، فوضع هلم قاعدة سابقة، إذا أردت أن تعرف ربك اعلم أن الربيعين

تعبده أمرك بالعبادات، وأمرك أن تكون كلها هلل، أن تكون كلها كل عباداتك له سبحانه وتعاىل فال يقع منك أن تصرف شيئ ا منها 
 .يئ ا منها لغري اهلل؛ سيكون الناتج يف ح كمك أنك م شرك  كافرلغري اهلل، فإذا صرفت ش

 لو أين ذحبت، لو أين نذرت أكون م شرك ا؟: من قال: لو قال أحدهم
 .أعلم أن هذه عبادات، وما دام أاها عبادات إذن صرفها لغري اهلل سيكون شرك ا: أوال  : نقول

ك العبادات، أم مقصوده أن ي بني  لك أاها عبادة؟  فإذا كانت عبادة؛ كان أن يشرح ل: إذن األدلة القادمة هل مقصود الشيخ فيها
 .صرفها لغري اهلل شرك
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 .سيتبني  لنا هذا من خالل نظرنا يف األدلة، سنرى كيف تكون هذه عبادات من خالل نظرنا يف الدليل
 ومنه الدعاء؟: على ماذا يعود الضمري يف/ 

 .من ما أمر اهلل به: ، يعينيعود واهلل أعلم على ما أمر  اهلل به
 ذكرها؟ -رمحه اهلل-مبعىن هي اليت يكثر فيها الشرك، وتعمد الشيخ: هل أنواع العبادة اليت ذكرها الشيخ مقصودة بعينها، يعين/  

 .التوحيدنعم هذا الذي يظهر واهلل أعلم، أن هذه العبادات مقصودة، وهي اليت يكثر فيها الشرك، بدليل أنه ذكرها أيض ا يف كتاب 
 هل ذكره لكالم ابن كثري تأكيد لكالمه؛ ألن العلم وصل  باألصل؟/  

 .هذا على فهم السلف: قال ابن كثري، فهذا كأنه يقول: نعم هذا الذي يظهر واهلل أعلم؛ ألنه بعدما قرر املسألة قال
 ملاذا أكثر االستشهادات يف العبادات القلبية؟/  

 .ات إن شاء اهللسيتبني هذا ملا نشرح نفس العباد
 ذكر أنواع العبادات اإلسالم واإليان واإلحسان مث انتقل إىل العبادات؟/  

الدعاء، واخلوف، : اإلسالم، واإليان، واإلحسان، ومنها: هو يتكلم بأن اهلل أمرنا بأنواع من العبادة، وذكر أنه من أنواع العبادة
 .ى ملاذا بالذات العبادات القلبية إن شاء اهللوالرجاء، هذا كالم إمجايل ملا يأتينا التفصيل سنر 

 
هو أن يتبني لك يف هذا املقطع من الرسالة أن هذه عبادة أمر اهلل هبا، فما الواجب : نبدأ اآلن نتكلم عن أهم مقصد نبدأ به

 عليك؟
 .اهالواجب عليك أداءها كما أمر اهلل، وملا تفتش ستجد أن اهلل أمرك بأن تؤديها له وحده دون ما سو 

 كيف تُعرف العبادات؟
رضي به، أو  كل فعل عظ مه اهلل ورسوله، أو أمر به، أو مدحه، أو مدح فاعله ألجله، أو فرح به، أو أحبه، أو أحب فاعله، أو

لعبده أو رضي عن فاعله، أو وصفه بالطيب أو الربكة أو احل سن، أو نص به سبب ا حملبته، أو لثواب عاجل  أو آجل، أو نص به سبب ا لذكره 
لش كره له أو هلدايته إياه أو إلرضاء فاعله أو وصف فاعله بالطيب، أو وصف الفعل بأنه معروف، أو نفي احل زن واخلوف عن فاعله، 

القسم خبيل )أو وعده باألمن، أو نصبه سبب ا لواليته، أو إخبار عن دعاء الرسل حبصوله، أو وصفه بكونه قربه، أو أقسم به أو بفاعله 
ج
 
فهو دليل على مشروعيته املشتكة بني الوجوب  -، أو ضحك الرب جل  وعال من فاعله أو عجبه به (اهدين وإغاراهتمامل

وال جيوز أن يكون الشيء واجب ا أو م ستحب ا إال بدليل شرعي يقتضي إجيابه أو استحبابه، والعبادات ال تكون إال واجبة واالستحباب، 
 .م ستحب فليس بعبادةأو مستحبة، فما ليس بواجب وال 

أن تنظر يف كل األدلة اليت أتتك على العبادات من هنا إىل آخر هذا املقطع، إىل اهاية األصل أقصد مث تأيت جبدول : مطلوب منك
 :تضع فيه ثالث خانات

 .الطريقة اليت عرفت هبا أاها عبادة –الدليل  –العبادة 



 

31 

 

، النذر، هذا امسها، ا    ﴾يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴿ :لدليلالعبادة امسها الذبح مثال 

 .مدح فاعلها ألجله؛ ألجل هذه العبادة: طريقة معرفة أاها عبادة
هو ملا ذكرها : يكون هذا يف كل العبادات اليت ذ كرت، هبذا نكون حققنا أول مقصد من ذكر هذه العبادات وذكر أدلتها، يعين

وسنرى حنن إن شاء اهلل -دة جيب القيام هبا هلل وليس لغريه، طيب رمبا تكون هذهأن هذه األعمال عبا: وذكر أدلتها ي ريد أن ي بني  لك
طريقة : رمبا هذا ما يكون م تبني  لكل أحد، فأنت اآلن من إتقانك هلذا األمر جيب أن يتبني  لك -ملاذا أختار هذه العبادات بالذات؟

يعين أنا أصلي وأصوم هلل واعبدوه : يقول لك. هلل، الذبح لغري اهلل شركال تذبح لغري ا: معرفة أن هذه عبادة؛ ألنه أنت تأيت تقول ألحد
أن الذبح : ومن قال لك: يقول. طيب الشرك صرف شيء من أنواع العبادة لغري اهلل: وأتقرب إليه وملا أذبح أصبح م شرك ا؟ نقول

يئ ا عبادة؟ كل ما أمر اهلل به عبادة، كل ما أتعلم كيف تعرف أن ش: ممكن ندخل إىل هذا النقاش، فأنت تأيت تقول: عبادة؟ يعين
 .عظمه اهلل عبادة، كل ما مدحه اهلل عبادة، كل ما رضي فعله، إىل آخر هذه الطرق

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ ﴿ ،2﴾إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِنيَ﴿: النا  يقرؤون كتاب اهلل وال يتصورون كيف يعرفون أن هذه عبادات غالب

ليست يف وجهة نظري أن هذه : أنا احلمد هلل أصلي وأصوم، يعين: إحسانك إىل النا  عبادة، تقول لك: تقول هلا ،3﴾نيَالْمُحْسِنِ

 . ﴾إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِنيَ﴿: عبادة هذا أمر زائد، نقول
ب اهلل أمر ا ؟ معناه النهاية عبادة، فالعبادة سواء  كانت  أنه عبادة، صحيح أنه يكن أن يكون م ستحب لكنه يف: ما معىن أن ي 

ستحب إذا ما فعلته هلل؛ يرم عليك أن تفعله لغريه: واجبة أو م ستحبة؛ جيب أن ال ت صرف إال هلل عز  وجل ، يعين
 
 .امل
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 .بدأنا يف اللقاء املاضي الكالم حول األصل األول
ومن  .، هذا أول أسئلة القرب الثالث، نسأل اهلل أن يثبتنا عليهاذي حنتاج اإلجابة عليه باليقنيالقال الشيخ جواب هذا السؤال أن 

أن العبد يتاج أن يتعلم هذه األصول تعلما جيعله يثبت حال إجابته يف قربه على هذا  هنا أتى أمهية األصول الثالثة وأمهية تكرارها،
 . السؤال 
 

 ؟ من ربك :اآلن ملا يأيت السؤال
فإذا  ِسَواُه؛ َمْعُبودٌ  ِلي َلْيسَ  َمْعُبوِدي َوُهوَ  بِِنَعِمِه، اْلَعاَلِمينَ  َجِميعَ  َورَبَّى رَبَّاِني، الَِّذي اهللُ  رَب يَ : ُقلْ رَبَُّك؟ فَـ  َمنْ  :يقول الشيخ

يسأل من ربك الذي  ،أول مجلة تبني أن املقصود هنا يف نقاش الربوبية. ال تعبد إال إياهأالذي رباك وجب عليك  علمت أن رباك هو
معناه ما نسميه بالداللة  ن هذاأاتفقنا  تعبده وتتك عبادة سواه، ،؟ فيكون واجب عليك أن تعبده دون ما سواه ف أنه رباكتعت 

 .ِسَواهُ  َمْعُبودٌ  ِلي َلْيسَ  َمْعُبوِدي فَـُهوَ  .وجب عليك أن تعبده وحده نإذ ،نت تعرف أنه خلقك ورباك، أالعقلية
تبني من هذا أن  { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنيَ }هو وحده الذي يستحق احلمد  نإذ ،هو رباكوالدليل على أنك مادام تعتف أنه 

 . والسبب أنه رب العاملني ،والثناء كله هلل ،احلمد كله هلل
 :هلذا يسأل ،املفهوم جمرد إجابة عامة إىل درجة اليقني جل أن يتحول هذاأبعد ذلك من 

ومن خملوقات اهلل أمثلة، واستدل أن هذه اآليات واملخلوقات  ،وذكر من آيات اهلل أمثلة َوَمْخُلوَقاتِِه، بِآيَاتِهِ : ُقلْ رَبََّك؟ فَـ  َعَرْفتَ  ِبمَ 
وإمنا جيب عليك أن تسجد  ،أال تسجد ال للشمس وال للقمر ،إذا عرفتها وعرفت عظمتها البد أن تتصور ماذا جيب عليك بعد ذلك

 .هلل الذي خلقهن 
 رَبَّكُمُ اعْبُدُواْ النَّاسُ أَيُّهَا يَا }لوهية، واستدل بآية سورة البقرة فالرب هو املعبود ، فاستدل بالربوبية على األ: اْلَمْعُبود ُهوَ  بُ الرَّ  :فقال

 {تَتَّقُونَ مْلَعَلَّكُ قَبْلِكُمْ مِن وَالَّذِينَ} ربكم هو الذي يستحق العبادة ألنه خلقكم {خَلَقَكُمْ الَّذِي} الربوبيةوأتت هنا {
 كل هذه األمور انفرد هبا{ مَآءً السَّمَآءِ مِنَ وَأَنزَلَ بِنَآءً وَالسَّمَآء فِرَاشاً األَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي} .لعلكم هبذه العبادة أن تتقوا سخطه

 {تَعْلَمُونَ وَأَنتُمْ أَندَاداً لِلّهِ تَجْعَلُواْ فاَلَ لَّكُمْ رِزْقاً الثَّمَرَاتِ مِنَ بِهِ فَأَخْرَجَ مَآءً السَّمَآءِ مِنَ وَأَنزَلَ}
 

 . ِلْلِعَباَدةِ  اْلُمْسَتِحقُّ  ُهوَ  اأَلْشَياءَ  ِلَهِذهِ  الَخاِلقُ : َكِثيرٍ  اْبنُ  َقالَ 
 ؟ ما مها احلجتان. كررحجتان عقليتان مشهورتان ت   ،كررانوهذا كما اتفقنا هو أسلوب القرآن ، القرآن حجتان كما هو معروف ت  

  .ال تعبد سواه نأنت تعتف أن اهلل رب إذ: ستدالل بتوحيد الربوبية على توحيد األلوهيةاال :احلجة األوىل 
 .املعبودات من دون اهلل يف التنبيه على صفات النقص .على أهل الكفر وأهل الشرك :احلجة الثانية

تصرف العبادة إال خلالق هذه  جيب عليك أال   نإذ. ِلْلِعَباَدةِ  اْلُمْسَتِحقُّ  وَ هُ  اأَلْشَياءَ  ِلَهِذهِ  الَخاِلقُ : قال اآلن انظري لكالم ابن كثري
 :يأيت هنا السؤال .أنك موافق لن تصرف العبادة إال هلل، ولن تشرك معه أحد: طيب أنت تقول .األشياء
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 ؟ ما هي هذه العبادات  اليت جيب عليك أال تصرفها إال هلل

فيعتين بأركان اإلسالم على أاها هي . احلج الزكاة، الصيام، هي الصالة، أن العبادة :عتقادا االقد يشكل على كثري من النا  هذ
 .العبادات القلبية: وهي ويهمل أمرا مهما فقط اليت متثل العبادة ،

ا يف الشرك من جهة من النا  يقعون يف الشرك من جهة عباداهتم القلبية، يف املقابل يف النادر أن يقعو  ا  جل ذلك جتد أن كثري أمن  
 .العبادات العملية

وينتهي بصرف  ،شرك يف قلوهبم من العبادات القلبيةالمن النا  يبدأ  ا  فتجد أن كثري  ،إذا أردت أن نصف املوضوع بصورة أدق
بح فيه عبادة قلبية فالذ ،من العبادات البدنية شيءن الذبح ألذبح لغري اهلل، باعتبار اكالطواف على القبور، وك  :بعض العبادات البدنية
 .وفيه عبادة مالية أيضا

 ملاذا اعتىن الشيخ هنا بالكالم حول العبادات القلبية ؟ :فهذا جواب سؤال يقول، على كل حال 
 َتِحقُّ اْلُمسْ  ُهوَ  اأَلْشَياءَ  ِلَهِذهِ  الَخاِلقُ  :يعبد إال اهلل، وإذا قلت له وأنه ال ،ن العبد قد يصف نفسه أنه بريء من الشركأ: اجلواب

غري متبني له أن هذا الذي يفعله صرف  عبادة لغري  ،لكن تأيت إىل أنواع من العبادات يصرفها لغري اهلل .نعم، كالم مجيل: قال .ِلْلِعَباَدةِ 
 .اهلل
 

 ؟ هل ألنه يعتقد أنه يصح صرف عبادة لغري اهلل ؟  لعلةا لو سألت ما
 .شريك له املستحق للعبادة وحده الأن اخلالق هلذه هو  ال، بدليل أنه يقر  : اجلواب

فلما نأيت نناقش األمر بالتوحيد، والنهي عن . ييز أن هذه عبادة نه الأفاخللل يأيت . ييز أن هذه عبادة أين اخللل اآلن ؟ أنه ال
أتيت هبذه األعمال وتبني فإذا . يكثر فيها وقوع صرف العبادة لغري اهلل أن تصرف لغري اهلل ، الشرك، البد أن تأيت بأعمال يكثر فيها

 .حتاجهم أن يصرفوها هلل ،يصرفوها لغري اهلل ال  أبذلك حتاجهم  ،لك أن هذه عبادة
 

من أجل  رَبَُّك؟ َمنْ  :مث انتقل إىل األمثلة اخلاصة اليت يقع فيها الشرك وهو يناقشك ،بدأ الشيخ بالعبادات العامة كاإلسالم واإليان
رغبتك، وال  دعاءك، وال خوفك، وال توكلك، وال فال تصرف ال هذه األشياء هو املستحق للعبادة ،ن ربك الذي خلق أ لك أن يبني  

وغري هذه من العبادات  رهبتك، وال خشوعك، وال خشيتك، وال إنابتك، وال استعانتك، وال استغاثتك، وال ذحبك، وال نذرك لغريه،
مث لنعلم أن من صرف منها شيئا  .{أَحَداً اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فاَلَ لِلَّهِ الْمَسَاجِدَ وَأَنَّ}: يقولواهلل تعاىل  .أيضا اليت أمرك اهلل هبا كلها هلل تعاىل

 {الْكَافِرُونَ  يُفْلِحُ الَ إِنَّهُ رَبِّهِ عِندَ حِسَابُهُ فَإِنَّمَا بِهِ لَهُ بُرْهَانَ الَ آخَرَ إلٰهاً اللَّهِ مَعَ يَدْعُ وَمَن} آخر ا  لغري اهلل فهو مشرك كافر يدعو مع اهلل إهل
تطلق على املعبود باحلق وعلى  إٰلههم يؤهلونه، فكلمة  إٰله،ألاهم يعتقدونه  إٰلهومسي ، يعين عبد غري اهلل إٰلهاملعىن أن من دعا مع اهلل 

 . تطلق إال على الرب املعبود احلق خالق السماوات واألرض املعبود بالباطل، لكن لفظ اجلاللة اهلل ال



 

34 

 

 مث ماذا أيضا ؟ ويدعو يعين هذا العبد ماذا يفعل ؟ يدعو اهلل{ اللَّهِ مَعَ}الحظي  { آخَرَ إلٰهاً اللَّهِ مَعَ يَدْعُ وَمَن}أنت انظر إىل اآلية 
 إِنَّهُ}كما اتفقنا .طبعا من باب أوىل إذا دعوت غريه فقط من دون اهلل  .ك العبادةتنفع إذا دعوت اهلل ودعوت معه غريه ما .معه غريه

دراكك بأن إإىل هنا تبني لنا الكالم اإلمجايل أن من  .عبد غري اهلل مع اهلل فإنه كافر هذا دليل على أن من دعا أو{الْكَافِرُونَ يُفْلِحُ الَ
بد أن تأيت إىل كل عبادة وال ،مث إذا وصلت إىل حال تفصيل .اهلل هو وحده املستحق لأللوهية، من اعتافك اصرف كل العبادات هلل

اآلن  ،أوال كان الكالم إمجايل .سنمر اآلن على تفاصيل هذه العبادات  .يتبني لك فيها أن اهلل أمرك  هبا ومنعك من صرفها لغريه
 .صرفها لغريه شرك نإذ ،هي عبادة نإذ ،ن اهلل أمر هباأكل عبادة يتبني لك فيها   .الكالم تفصيلي

َواعُ : أول الكالم قال باللف والنشرنبدأ أوال بعبادة الدعاء، اآلن الشيخ قام    اإِلْسالِم،: ِمْثلُ  ِبَها اهللُ  َأَمرَ  الَِّتي اْلِعَباَدةِ  َوأَنـْ
َعاُء،: َوِمْنهُ  َواإِلْحَساِن، َواإِليَماِن، رُ  َوالنَّْذُر، إىل اجلملة َوالرََّجاُء، َواْلَخْوُف، الدُّ َواعِ  ِمنْ  َذَلكَ  َوَغيـْ   ،ونشره لف ،كله اآلن .اْلِعَباَدةِ  أَنـْ

؟ ألنه قد خيالفك خمالف أن  أتى إىل الدعاء وذكر دليله، وأتى إىل اخلوف وذكر دليله ، ذكر دليله ملاذا ،كيف ؟ بالتتيب اآلن نشره
 .فهو أورد هذه األدلة ليتبني لك أن هذه عبادة جيب صرفها هلل. هذه عبادة

 
َعاءُ  .     .الدُّ

َعاءُ : )اْلَحِديثِ  َوِفي َعاءُ : )اْلَحِديثِ  َوِفي .سنأخذ اآلن مثلني مث مطلوب منكم أن تأتوا ببقية األدلة (َباَدةِ اْلعِ  مخ الدُّ  مخ الدُّ
فالدعاء  ،خالصه :، مخ الشيءومعنامها واحد  ((الْعِبَادَةُ هُوَ الدُّعَاءُ)) واحلديث الصحيح لفظه. هذا احلديث يف سنده كالم :(اْلِعَباَدةِ 

 ؟ ملاذا ،هذا دليل صريح على الدعاء عبادةاآلن  .العبادة معناه خالص
رجع للدليل األول افإذا علمت أن هذه عبادة  .؟ تريد أن تعلم أن هذه عبادة أنت تريد ماذا ،تبني من اللفظ الدعاء هو العبادة

 .هنا واضح الدعاء هو العبادة ،حداأدعوا مع اهلل ؟ أن ت من مث ماذا ،يصح لك ال: أي {أَحَداً اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فاَلَ لِلَّهِ الْمَسَاجِدَ وَأَنَّ}
حنن أمس اتفقنا أن من طرق معرفة العبادة أن يأيت فيها .جاء األمر{ادْعُونِي رَبُّكُمُ وَقَالَ}نأخذ دليل الدعاء الثاين ،اآلن الدليل الثاين

 {عِبَادَتِي عَنْ يَسْتَكْبِرُونَ الَّذِينَ إِنَّ}آخر يف نفس اآلية مث موطن.؟ عبادة، ملاذا؟ ألنه أتى بصيغة األمر أصبح الدعاء ماذا{ادْعُونِي}أمر
 .ن الدعاء عبادةألم هبذا ع    .فالتارك لدعائه ماذا فعل؟ استكرب عن عبادته ،ى اهلل دعاءه عبادةفسم  

أن اهلل جل  ،ا واضح وجه الداللة من اآليةوالثاين أيض   ((الْعِبَادَةُ هُوَ الدُّعَاءُ))األول صريح  ،وعندنا دليالن ،اتفقنا أن الدعاء عبادة
ترتيب  تثنية، ،فأمر .اآلية فيها أن اهلل أمر بالدعاء ووعد باإلجابة {عِبَادَتِي عَنْ يَسْتَكْبِرُونَ الَّذِينَ إِنَّ}: الدعاء عبادة وقال ىوعال مس  
  .نواع من الدالالت يف هذه اآليةأاجتمعت ثالثة  ،ثواب
 ؟ اعثالثة األنو الهي  ما
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 .هذا فعل أمر{ادْعُونِي} .1
 {عِبَادَتِي عَنْ يَسْتَكْبِرُونَ الَّذِينَ إِنَّ } يكون من األنواع هذا أصرح ما ،وأاها عبادة  . 

 .ستجابةترتيب الثواب وهي اال .3
 

 :اْلَخْوفُ  . 

إذا كنت مؤمنا ماذا { مُّؤْمِنِنيَ كُنتُم إِن} ؟ لةما وجه الدال {مُّؤْمِنِنيَ كُنتُم إِن وَخَافُونِ تَخَافُوهُمْ فاَلَ} ؟ لدليل على كونه عبادةا ما
ول يف الداللة على أاها عبادة، فاهلل جعل اخلوف منه داللة هذا الشرط األ. ؟ شرط صحة إيانك خوفك من اهلل ال من غريه ستفعل

 .على صحة اإليان
 .وخافه هذا أمر خيصه سبحانه وتعاىل ، ختاف غريهفاهلل أمر باخلوف فال ،مجع بني النفي واإلثبات، الدليل الثاين من نفس اآلية

 :واملقصود هبذا اخلوف الذي يكون شركي
  شاء كيفما شاء ن يصيبه مبا شاء وقت ماأأن خياف العبد معظم. 
 يعتقد يف املعظم كمال القدرة فيقع منه متام الطاعة. 
 يعتقد يف املعظم كمال القدرة فينتج من هذا الشخص كمال الطاعة. 
 

 :َجاءُ الرَّ  . 

 ما {أَحَداً رَبِّهِ بِعِبَادَةِ يُشْرِكْ وَالَ صَالِحاً عَماَلً فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ لِقَاءَ يَرْجُو فَمَن كَانَ }قوله تعاىل - أي دليل على أن الرجاء عبادة - دليله 
 ؟  عبادة ن الرجاءألدليل على ا

اآلن لو فهمت معىن . مؤمنا سيكون وصفه أنه راجي لقاء ربه ،راجيا إذا نظرت للدليل وجدته صفات أهل اإليان، عبد كان مؤمنا 
إذا فهمت  .فعليه أن يعمل صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا ،والنعيم افمن كان ينتظر ويطلب ويتقب لقاء اهلل وهو لقاء الرض ،اآلية

كأنه   ،هذا معىن الكالم ،فعل كذا وكذااف إذا كنت راجيا، همؤمن باهلل وبلقائ ،لقاء اهللبأنه لو وصف أحد أنه يرجو ربه يعين هذا مؤمن 
 الشيءاتفقنا مىت يكون  .؟ الرجاء اآلن وصف املؤمنني صحيح ،اإليان يأيت من العبادات .فعل كذا وكذااإن كنت مؤمنا ف :يقال
 أَنَّ أَنَسٍ عَنْ، يف مرض املوتنص أنه دخل على  شاب وهو  - صلى اهلل عليه وسلم -والرسول  ،؟ إذا كان وصف للمؤمنني عبادة

 "ذُنُوبِي أَخَافُ وَإِنِّي اللَّهَ أَرْجُو إِنِّي اللَّهِ رَسُولَ يَا وَاللَّهِ" :قَالَ. ((تَجِدُكَ؟ كَيْفَ)) :فَقَالَ الْمَوْتِ فِي وَهُوَ شَابٍّ عَلَى دَخَلَ -وسلم عليه اهلل صلى- النَّبِىَّ
يعاملك  ابل يعاقبك مل وخوفك يكون من ذنوبك، فاهلل لن يعاقبك افتاء   ،رجاءك يكون باهلل .هذا معىن اجلمع بني اخلوف والرجاء

  .بعدله
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نسأل اهلل . ((يَخَافُ امِمَّ وَآمَنَهُ يَرْجُو مَا اللَّهُ أَعْطَاهُ إاِلَّ الْمَوْطِنِ هَذَا مِثْلِ فِي عَبْدٍ قَلْبِ فِي يَجْتَمِعَانِ الَ)) -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ
 .ويؤمنه مما خياف ،إال يعطيه اهلل ما يرجو ،لإلنسان يف حال املوت اهذان الشعوران اجتمع لو .من فضله

 
 :التـَّوَكُّلُ  .4

 فَتَوَكَّلُواْ اللّهِ وَعَلَى}:يقول ؟ اهلل تعاىل كيف تعرف من الدليل أاها عبادة  :أول سؤال {مُّؤْمِنِنيَ كُنتُم إِن فَتَوَكَّلُواْ اللّهِ وَعَلَى}دليل التوكل 

اجلار وااجلرور املتعلق  خري وهوأملا قدم ما حقه الت .توكلوا على اهلل :أصل الكالم.يفيد احلصر ،هذه طريقة تقدمي ماحقه التأخري نإذ {
 حصر ال{وَخَافُونِ تَخَافُوهُمْ فاَلَ}يعين ، دلت على أاها عبادة اليت الطريقة األوىل يه ههذ تكان.علم أن املقصود احلصر ،بالفعل األمر

فالنفي واإلثبات  :احلصر نفسه له صيغ .تقدمي ماحقه التأخري يفيد احلصر { فَتَوَكَّلُواْ اللّهِ وَعَلَى} .اخلوف عبادة نإذ ،ختاف إال من اهلل
فعل  { فَتَوَكَّلُواْ}أيضا . على أاها عبادة دليل نإذ ،فهمت من هنا أن هذا يفيد احلصر نإذ ،مما حقه التأخري يفيد احلصر ،يفيد احلصر

 .هو عبادة  نمادام واجب إذ ،أمر دل على وجوب التوكل
 

على أنه  دل هذا .اهلل عز وجل جعل التوكل عليه شرطا يف اإليان: اهلل عز وجل كما قال ابن القيم ،من نفس اآلية الدليل الثالث
  .له ال إيان له من ال توكل .إذا انتفى التوكل انتفى اإليان

كان هناك داللة على أن   :يف اآلية األوىل ،هنا يف التوكل رمبا ألمهية املوضوع. يف احلقيقة الشيخ يف غالب املواطن يذكر دليل واحد
يضا من أدلة أاها عبادة، فيها جزاء أفذكر اجلزاء  {حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى يَتَوَكَّلْ وَمَن}داللة زائدة فيها ذكر للجزاء  :التوكل عبادة ، الثانية
 .هذه عبادة نإذ ،سيجازيه مبا هو خري: فإذا كان اهلل عز وجل سيكون حسبه أي. من توكل على اهلل

 
 :َواْلُخُشوعُ  َوالرَّْهَبُة، الرَّْغَبُة، .5

هذه ثالثة أنواع من األدلة تدل عليها آية  {خَاشِعِنيَ لَنَا وَكَانُوا رَهَباًوَ رَغَباً وَيَدْعُونَنَا الْخَيْرَاتِ فِي يُسَارِعُونَ كَانُوا إِنَّهُمْ} :اهلل عز وجل قال
 .رهبة ورغبة واخلشوع  :واحدة

 لداللة على أاها عبادة ؟ ا طيب ما
  {الْخَيْرَاتِ فِي ونَيُسَارِعُ كَانُوا إِنَّهُمْ} :لقاف ،وهم زكريا وأهل بيته ،يف السورة مأن اهلل جل ثناؤه أثىن على األنبياء الذين تقدم ذكره 

هو ن معناها أن هذا وصف وثناء لألنبياء، وما دام أنه وصف وثناء لألنبياء إذ ،منهم زكريا وأهل بيته ،فهم كانوا يسارعون يف اخلريات
 .عبادة

مل، عمل من أجل هو الزيادة ؟ الع ما .فهو خوف وزيادة. مبعىن اخلوف املثمر للهرب من املخوف الرهبة ؟ معىن الرهبة سريعا ما
                                                             

ا ع يس ى أ ب و ق ال  ( 111كتاب اجلنائز، باب رجاء العبد ربه عند املوت، )رواه التمذي  1 ، وحس نه األلباين ح د يث   ه ذ   .غ ر يب 
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 .دفع ما خياف
أنت اآلن ملا تدعو ويكون يف قلبك  .بتهال مع حمبة الوصول إىل الشيء احملبوبالرغبة معناه السؤال والتضرع واال هي؟ الرغبة ما

 تصور ما. بةيف قلبك من شوق يسمى رغ شدة ما. إىل لقاء اهلل، وإىل الفوز باجلنة، وإىل النجاة من النار ،شدة شوق إىل جنات النعيم
 .عبادة -أي شدة الشوق -يف قلبك من شدة 

ذلك أن العبد ينعم عليه يكدر صفو حياته، ليعبد اهلل بعبادة الرغبة  ،من أجل ذلك انظر إىل عظيم نعمة اهلل يف تكدير صفو احلياة
ير . أن باطن األرض خري من ظاهرها ير عليه حلظات يرى .ن القضية ليست الدنيا فقطأير على العبد حلظات يمد اهلل  .فيما عنده

هذه املشاعر العجيبة مع كواها برد وسالم على القلب فهي يف نفسها  .عليه حلظات يرى نعيم أهل الدنيا فيشتاق إىل جنات النعيم
 .عبادة

خشوعه يف عباداته، فتى آثار  .واخلاشع متذلل يف قلبه ،وبصره، وصوته، وكالمه، ونظره .وهو اخلضوع وزيادة :ننظر إىل اخلشوع
ويرى ذله أن  ،يرى فخره أن يقف عند بابه. حواله ذليال ليس معجبا، منكسرا ليس منتفخاأفتى يف صالته وصيامه ودعائه وسائر 

 .يقف عند باب غريه
 

 .اإِلنَابَةُ  .6

هنا  .مث نتحول إىل فهم معىن اإلنابة ،اإلنابة عبادة لدليل على أنا نرى ما: أوال {لَهُ وَأَسْلِمُوا رَبِّكُمْ إِلَى وَأَنِيبُوا} يقول اهلل عز وجل
 . فهو بذلك يعترب عبادة ا،مور هبأيتبني أن اإلنابة أمر م
 :واإلنابة نوعان

 إنابة للربوبية. 
 نابة لأللوهيةإ . 

 .يشتك فيها املؤمن والكافر والرب والفاجر هإنابة الربوبية هذ
 :اآليتني سيتبني لك أن فإذا قرأت   ،مرتني {مُنِيبِنيَ}ذكر اهلل  ،ناطنان متتابعهذه يف سورة الروم مو {مُنِيبِنيَ}يتبني لك 

 فيها ، 33 فهذا املوطن األول آية  {إِلَيْهِ مُنِيبِنيَ رَبَّهُمْ دَعَوْا ضُرٌّ النَّاسَ مَسَّ وَإِذَا} يسهم الضر ملا فعل لكل النا : منيب األوىل
 . الربوبية العامة أي من كل النا 

  ؟  هي الزيادة ما .؟ التوبة وزيادة معىن إنابة األلوهية ما .يأيت يف اآلية اليت قبلها وصف لإلنابة اخلاصة وهي إنابة األلوهيةمث
 .وإعراض عن غريه وإقبال على اهلل، حمبة وخضوع، :هي اإلقبال على اهلل تعاىل بالعبادات بعد التوبة، فيكون يف هذه اإلنابة

 :أنه ذكر اإلنابة ومل يذكر التوبة ،ألن - اهلل أعلمو  -والشيخ 
 اإلنابة متضمنة للتوبة.  
 أوضح بالنسبة للتوبة، اإلنابة العبادة أوضح منها بالنسبة للتوبة بسبب زيادة اإلقبال على اهلل  ،أيضا العبادة واضحة يف اإلنابة
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 .بالعبادات 
 .ليه بالطاعاتارجعوا إ :؟ أي معناها ما {رَبِّكُمْ  إِلَى وَأَنِيبُوا} نإذ 
 

 .االْسِتَعانَةُ  .7

فصار املعىن احصر  ،تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر ؟ بنفس الطريقة ما الدليل على أاها عبادة {نَسْتَعِنيُ وإِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ}
احصر استعانتك  استعن باهلل وال تستعن بغريه، :أي ،بنفس الصورة  ((بِاهللِ فَاسْتَعِنْ اسْتَعَنْتَ وإِذَا))مث أورد احلديث . استعانتك على اهلل

  .احصر طلب عونك على اهلل وطلب عونك على اهلل،
 :؟ االستعانة تكون عبادة إن كانت متضمنة باختصار ما معىن االستعانة

 كمال الذل من العبد لربه. 
 مع الثقة به.  
 واالعتماد عليه. 

 :فيها ثالث عناصر االستعانة حىت تكون عبادة
 وتذلل خضوع.  
 وثقة باهلل عز وجل. 
  من احلول والقوة أواعتماد عليه وترب. 
  
 .االْسِتَعاَذةُ  .3
 .{النَّاسِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ { }الْفَلَقِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ} :دليلها 
 ؟  ؟ ما الدليل أاها عبادة وجه أاها عبادة ما

 .{النَّاسِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ { }الْفَلَقِ بِرَبِّ عُوذُأَ قُلْ}األمر هبا قال تعاىل. األمر دليل على أاها عبادة
 :واالستعاذة معناها

 .كئاالعتصام وااللتجاء إىل من تعتقد أنه كامل يعيذك ويلج 
 :واالستعاذة فيها ثالث عناصر

 .مستعاذ به .1
 .مستعاذ منه .2
  .مستعيذ .3

                                                             
ا ع يس ى أ ب و ق ال  ( 2005كتاب اجلنائز، باب قول النب يا حنظلة ساعة وساعة، )رواه التمذي  1 يح، وصححه األلباين ح س ن   ح د يث   ه ذ   .ص ح 
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يف اآليتني دليل على  نإذ .د أن يكون املستعيذ خائف منكسروالب .فالبد أن تكون معتقد يف املستعاذ به أنه كامل الصفات، قدير
 . عاذة عبده ودفع الشرور عنهإوجوب االستعاذة باهلل، أنه سبحانه وتعاىل هو القادر على 

 
 :االستعاذة اثالث العناصر اليت تتكب منهالمرة أخرى 

 هذه وصوفاته .منكسر ،ذليل ،هذا خائف :مستعيذ. 
 مالك ،ادرق ،هذا عظيم :مستعاذ به.  
 هو هذا الذي أخاف املستعيذ: مستعاذ منه. 
 

 .االْسِتَغاثَةُ  .9

معلوم حديث هذه اآلية  .ةستجابهنا الدليل أن اهلل رتب على استغاثتهم اال {لَكُمْ فَاسْتَجَابَ رَبَّكُمْ تَسْتَغِيثُونَ إِذْ}قوله تعاىل دليله
 .فوقع من املسلمني االستغاثة  ، ثالث مراتأصال نزلت يف غزوة بدر، كان املشركني أكثر من املسلمني

 اللَّهُمَّ وَعَدْتَنِي، مَا آتِ اللَّهُمَّ وَعَدْتَنِي، مَا لِي أَنْجِزْ اللَّهُمَّ)) بِرَبِّهِ يَهْتِفُ فَجَعَلَ يَدَيْهِ مَدَّ ثُمَّ الْقِبْلَةَ -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ نَبِيُّ اسْتَقْبَلَ :يف احلديث

 بَكْرٍ أَبُو فَأَتَاهُ مَنْكِبَيْهِ، عَنْ رِدَاؤُهُ سَقَطَ حَتَّى الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ يَدَيْهِ مَادًّا بِرَبِّهِ يَهْتِفُ فَمَازَالَ ((األَرْضِ فِي تُعْبَدْ الَ اإلِساْلَمِ أَهْلِ مِنْ الْعِصَابَةُ هَذِهِ هْلِكْتَ إِنْ

 إِذْ} :وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ وَعَدَكَ، مَا لَكَ سَيُنْجِزُ فَإِنَّهُ رَبَّكَ مُنَاشَدَتُكَ كَذَاكَ اللَّهِ نَبِيَّ يَا :وَقَالَ. وَرَائِهِ مِنْ الْتَزَمَهُ ثُمَّ نْكِبَيْهِمَ عَلَى فَأَلْقَاهُ رِدَاءَهُ فَأَخَذَ

 . فأصبحت االستغاثة عبادة ألنه ترتب عليها عطاء  {مُرْدِفِنيَ الْماَلَئِكَةِ مِنَ بِأَلْفٍ مُمِدُّكُمْ أَنِّى لَكُمْ فَاسْتَجَابَ رَبَّكُمْ تَسْتَغِيثُونَ
 - سبحانه وتعاىل -حنن نتوسل إىل اهلل  .فيه من شدة أن يزيل ما من اهلل يطلب العبد :االستغاثة .علمت هنا أن االستغاثة عبادة

اليوم  .ظهر منها وما بطن أن يغيثنا من الفنت ما -سبحانه وتعاىل-نسأله  .أن يفرج الكرب عن املؤمنني عامة وعن خاصة أوليائه
 - سبحانه وتعاىل -نسأله . يف النجاة، بل حنتاج أن نصل إىل حال االستغاثة ةيكفي، بل حنتاج شدة رغب الدعاء للنجاة من الفنت ال

 .وأن يفظ عليهم وعلينا اللهم آمني ،أن يفرج على أوليائه
 

ْبحُ  .1   .الذَّ

 :-صلى اهلل عليه وسلم-والدليل من السنة قال  ،الدليل من الكتاب هذا{الْعَالَمِنيَ رَبِّ لِلّهِ وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ وَنُسُكِي صاَلَتِي نَّإِ قُلْ}
 .هذان الدليالن يدالن على أن الذبح عبادة  ((اهللِ لِغَيْرِ ذَبَحَ مَنْ اهللُ لعَنَ))

 ؟ كواها عبادة  هوج ما

                                                             
اد   باب والسري، اجلهاد كتاب)رواه مسلم  1 ر   غ ز و ة   يف   ب ال م ال ئ ك ة   اإل م د  ، ة  و إ ب اح   ب د   .(4530 ال غ ن ائ م 
ب ح   حت  ر مي   كتاب األضاحي، باب)رواه مسلم  2  (.5240ف اع ل ه ،  و ل ع ن   تـ ع اىل   الل ه   ل غ ري    الذ 
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 فالالم هلل هلا معنيان {لِلّهِ  وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ وَنُسُكِي صاَلَتِي إِنَّ قُلْ} {لِلّهِ} قوله: 
o {ْوَنُسُكِي صاَلَتِي إِنَّ قُل } وحتتمل مجيع  ،حتتمل الذبح: األنساك حتتمل معنيان .أي مجيع أنساكي ،خالصة هلل:يعين

 :أاهم فسروا النسك مبعىن الذبح قياسا على قوله تعاىل -اهلل أعلم –املفسرين الظاهر أن غالب {مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا} املناسك والعبادات
وهذا أمر نتكلم  .فيفسر النسك بالذبح، ألن أصال الذبح يفسر بالنسك ،قالوا الذي يقتن مع الصالة هو الذبح {وَانْحَرْ لِرَبِّكَ فَصَلِّ}

 صاَلَتِي إِنَّ قُلْ}على كل حال إذا علمت هذا .عام ومن املعىن العام إىل اخلاصكيف ننقل اللفظ من املعىن اخلاص إىل ال  ،عنه يف التفسري

 .أي خمتصة باهلل  ،هلل{وَنُسُكِي
o  هذه أول داللة ،مبعىن أن اهلل مالك هلا {لِلّهِ  وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ}وتأيت. 

 {َلَه شَرِيكَ ال} هلا معنيان: 
o  املماتهذا على احمليا و  :شريك له يف ربوبيته ال. 
o هذا على الصالة والنسك: وال شريك له يف ألوهيته. 

     علم أاها أوامر ،يعين أن الصالة والنسك من األوامر :{أُمِرْتُ وَبِذَلِكَ} مث تأيت.   
                                                                                          :                                                                                   ثالث دالالت ؟ إىل هنا كم داللة

 الالم داللة. 
 {َلَه شَرِيكَ ال} داللة. 
 {َأُمِرْتُ وَبِذَلِك}داللة. 
 داللة على أن هذا من أفعال اإلسالم {الْمُسْلِمِني أَوَّلُ وَأَنَا} أيضا ممكن نأخذ. 
 
هذا جزء من حديث علي بن أِب طالب، الشيخ ناقش هذه املسألة يف كتاب التوحيد بوضوح  ،من السنة نأيت للحديث الذي 
مث خيرب  .أو اإلنشاء فهذا السياق ممكن يكون اللعن مبعىن الطرد واإلبعاد، وممكن يكون اللعن مبعىن اخلرب( لعن اهلل من ذبح لغري اهلل)

على كل حال مادام أتى اللعن على  .عليه أي يدعو :هذا ئأو ينش ،ن من ذبح لغري اهللأن اهلل لع - صلى اهلل عليه وسلم -الرسول 
هنا . يقع فيه ابن آدم أن يتخذ مع اهلل ندا وأكرب ما، علم أن أكرب الكبائر هو الشركا .هذا دليل على أن الذبح لغري اهلل كبرية ،ذلك

عبادة لغري اهلل بالداللة  - صرف –ا تاما من رمحة اهلل إال إذا ارتكب وما يصري طرد ،أتى أن هذا مطرود طردا تاما من رمحة اهلل
 .العكسية 
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 .النَّْذرُ  .  

كان النذر أول وصف لألبرار الذين ورد ذكرهم يف سورة   {مُسْتَطِرياً شَرُّهُ كَانَ يَوْماً وَيَخَافُونَ بِالنَّذْرِ يُوفُونَ} ؟ عبادة ما وجه كون النذر
 .دحه الشارع أو أثىن على من قام به دل على كونه عبادةأن كل أمر م .األنفال
 هل النذر أمر حمبوب أم أمر غري حمبوب ؟ : النقاشأيتهنا ي
 .الزم بأصل شرعي صال أن يلزم اإلنسان نفسه شيئا غريأالنذر 

شفى اهلل يل مريضي  لو ) أو ( أعطاين اهلل كذا صمت له لو ) فالذي يظهر نذر مقيد بفعل كذا هناك نذر معلق ونذر مطلق ،
 .  ((الْبَخِيلِ مِنَ بِهِ يُسْتَخْرَجُ وَإِنَّمَا بِخَيْرٍ يَأْتِي الَ إِنَّهُ))هذا النوع هو الذي وصفه النب أنه  ( تصدقت

أنا أنذر نذرا علي أن أصوم ) : يقول ،باب حتفيز نفسه على الطاعة ،يعين أن يلزم اإلنسان نفسه من باب الطاعات :أما املطلق
جيد يف نفسه  ( أنذر أن أختم كتاب اهلل ) اآلمر بالصيام،  أو   - صلى اهلل عليه وسلم -متمثال حديث النب ( يام كل شهر أثالث 

 أنه ال هذا كله يعترب نذر  مطلق وليس املقيد بفعل اهلل يتاج إىل مزيد حبث هل هذا يدخل فيه أوكسل أن خيتم كتاب اهلل كل شهر، 
 .نسان يف النذر جيب الوفاء بهاملهم جمرد أن يدخل اإل ،طلق واملقيديدخل فيه على امل

 
 أن العبادة ال .بفضل اهلل انتهى الكالم عن األصل األول وتبني لنا أن الرب هو املعبود وأن اخلالق هلذه األشياء هو املستحق للعبادة

 إذا علمت هذا وجب عليك أن تالحظ أكثر وتتبني أكثر ماو  .بالوضوء تكون صالة إال كما أن الصالة ال،  تكون عبادة إال بالتوحيد
 .النا  ابتلوا بفتنة عظيمة من هذا الباب. ؟ وفتش أكثر العبادات اليت جيب صرفها هلل حتذر أن تصرفها لغريه هي العبادات

 
 كيف  يكون لإلنشاء ؟((اهللِ لِغَيْرِ ذَبَحَ مَنْ اهللُ لعَنَ)): السؤال يقول

صلى اهلل عليه  -ب نأي ال :خربا  . أي النب يدعو عليه أن اهلل يلعنه :إنشاء   .يدعو عليه -صلى اهلل عليه وسلم  -معناه أن النب 
 .خيرب أن اهلل لعنه - وسلم

                                                             
ى   باب النذور، كتاب) مسلم رواه 1 ر   ع ن   النـ ه   .(4320ش ي ئ ا، يـ ر د   ال   و أ ن ه   الن ذ 
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 الكالم حول األصل الثاني  ئنبتد

 
 ذي يستحق أن يكون معبودي الأن الرب الذي رباين ورىب مجيع العاملني بنعمته هو ال . الشيخ يف األصل األول من ربكبعدما بني  
فإذا نظرت يف اآليات اليت تذكرك بآياته  .فقل بآياته وخملوقاته ؟ لت مبا عرفت ربكئس   واستدل على هذا بأنك لو .معبود يل سواه

علم من . ويأمرك أن تسجد له وحده وخملوقاته وجدت أن اهلل خيربك أن الشمس والقمر كلها من خملوقات اهلل، وينهاك أن تسجد هلا ،
لكم سبب  ه  ق  ل  خ   {خَلَقَكُمْ الَّذِي رَبَّكُمُ اعْبُدُوا النَّاسُ أَيُّهَا يَا} {تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَنْدَادًا لِلَّهِ تَجْعَلُوا فَلَا} ؟ ذلك أن خالق هلذه األشياء هو ماذا

 .ألن تعبدوه وحده ال  شريك له
 اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فَالَ لِلَّهِ الْمَسَاجِدَ وَأَنَّ}دات، الحظ أن اهلل أمرك أن تكون له وحده الحظ العبا ،إذا تبني لك أن الرب هو املعبود

 آخر ا  يدعو مع اهلل إهل ،كانت هذه العبادة فعمله مشرك كافر  ا  واعلم أن دعاء العبد لغري اهلل وتوجهه بالعبادات لغري اهلل أي  {أَحَداً
 لك كيف كثري من النا  يغفلون عن العبادات مث بني   {الْكَافِرُونَ يُفْلِحُ الَ إِنَّهُ رَبِّهِ عِندَ حِسَابُهُ فَإِنَّمَا بِهِ لَهُ بُرْهَانَ الَ آخَرَ اًإلٰه اللَّهِ مَعَ يَدْعُ وَمَن}

ذه املسألة فعد مرة أخرى إذا أردت مزيد بيان يف ه .فذكر لك طرفا منها وطرفا من أدلتها اليت تدل أاها عبادة ،فال يتبني هلم أاها عبادة
أي عد مرة أخرى إىل  ؟ وماذا تعرف عنه حال قيامك هبذه العبادات ؟ ماذا تفهم عنه ؟أمرك اهلل هبا تأمل مل   ،إىل كل العبادات

ل ما أمر ذلك لتعرف ربك، ومعرفة الرب هلا طرق من بينها تأم   ،انظر ملا أمرك بالدعاء مع أنه مسيع قادر مالك .العبادات، وانظر إليها
جابة إال وهو إذا تأملتها تبني لك أنه موصوف بكمال الصفات فال يأمرك بالدعاء ووعدك باإل. به من عبادات خصوصا القلبية منها

كل هذا يعرفك على .يعلم دقيق حركة شوقك إليه ،يسمع جنواك ،نابة إليه إال وهو تواب عليكوال يأمرك باإل ،مسيع عليم مالك قادر
فإذا أردت أن تنتفع هبذا اجلزء الذي مضى، اصنع جدوال تذكر فيه العبادة، ودليلها، ووجه داللة أاها  .هذه نظرة أخرى ،ربك أكثر

من  - سبحانه وتعاىل -ك وما يستحق ب  إذا تبني لك من ر   .بني لك من خالل هذه العبادةتتذكر شيئا من صفات اهلل اليت امث . عبادة
  .ل دينه الذي أمرك بهتأمل بالتفصي، إفراد وتعظيم

 
إال إذا حصلت  ن دينا  و وال يك. يتعبد به: نسانيتدين به اإل والدين هو ما :بِاأَلِدلَّةِ  اإِلْسالمِ  ِدينِ  َمْعرَِفةُ  الثَّاِني اأَلْصلُ  :قال الشيخ
 .الطاعة واالنقياد

يكن أن يكون من هم على  ال .دلةباأل ةون معرفة إال وهي مقرونتك  هذا أن املعرفة البني   :بِاأَلِدلَّةِ  اإِلْسالمِ  ِدينِ  َمْعرَِفةُ  :قال
أن  وجل   أسال اهلل عز   -نسان يف قربه وهذا األصل جواب على السؤال الثاين الذي يتعرض اإل .مة إال بالكتاب والسنةسلف هذه األ
 .ن اهللتعلمه وتبصره لكي يكون حال ثباتك عند سؤالك يف قربك بتوفيق م -ل يثبتنا حال السؤا

  
ْوِحيِد، هللِ  االْسِتْسالمُ : َوُهوَ . بِاأَلِدلَّةِ  اإِلْسالمِ  ِدينِ  َمْعرَِفةُ  الثَّاِني اأَلْصلُ  :قال  .الش ْركِ  ِمنَ  َواْلُخُلوصُ  بِالطَّاَعِة، َلهُ  َواالْنِقَيادُ  بِالتـَّ
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 :ى أسس ثالثيقوم عل - صلى اهلل عليه وسلم -سالم الذي بعث به نبيه يعين دين اإل: َوُهوَ  
 االستسالم هلل بالتوحيد. 
 واالنقياد له بالطاعة. 
 والرباءة من الشرك واخللوص من الشرك.  
 معىن االستسالم هلل بالتوحيد ؟ ما

 . يانإسالما يعترب إفراد اهلل تعاىل بالعبادة يعترب إوانظر التوحيد و  - سبحانه وتعاىل -معىن اخلضوع والذل له 
 

 ؟ يان باهللما تعريف اإل
 . مسائه وصفاتهأيان بربوبيته، وألوهيته، و هو اإل 
سالما إ فراد اهلل بالتوحيد يعتربإو  .سالم جعلنا أساسه االستسالم هلل بالتوحيدعرف اإلأ اعرفه بالتوحيد، هنا ملأيان أعرف اإل امل
معىن ملا يأيت  هذا معىن غري ،على الدين كلهسالم هنا يف هذا السياق يطلق ألن كلمة اإل ،يانإسالم ويسمى إيسمى  ،ايان ويعترب
 . سيأيت الكالم على اقتااهما ،يان فيقتنانسالم واإلاإل

 :واالنقياد له بالطاعة
  .شارة إىل أفعال اجلوارحإهذا 

سا  من أجل ذلك العقيدة هي األ .ان القلبإي؟ من  ألن أصل التوحيد ينبعث من أين ،االستسالم بالتوحيد هذا فعل القلب
صلى اهلل عليه  -طاعة اهلل وطاعة رسوله  ،اآلن يأيت االنقياد له بالطاعة هو فعل اجلوارح. اليت يبىن عليها الدين وتصح هبا األعمال

وطاعة غريه مقيدة كطاعة والة األمور  ،له الطاعة املطلقة غري املقيدة - صلى اهلل عليه وسلم -وكما هو معلوم الرسول   - وسلم 
  .ألن طاعتهم تابعة لطاعة اهلل تعاىل ،الدين فهي مقيدةوطاعة الو 

 ،فقط الش ْركِ  ِمنَ  ْلُخُلوصُ اهنا مكتوب  ،هذا يف النسخة الصحيحة َوَأْهِلهِ  الش ْركِ  ِمنَ  َواْلُخُلوصُ ؟ طيب واخللوص من الشرك 
  .هي اخللوص من الشرك وأهله

 .يعين اخلروج من الشرك :واخللوص من الشرك
 
 الش ْركِ  ِمنَ  اْلبَـَراَءةُ ت تعليق للشيخ صاح آل الشيخ على هذه اجلملة قال فيها أن النسخة املعتمدة يف األصول الثالثة هي فإذا أرد 

 وهذا موافق للدليل الذي تعتقد أن الشيخ استخدم هذا يف كتاب التوحيد يف باب تفسري التوحيد ملا جاء استعمل آية الزخرف .َوَأْهِلهِ 
إله  ؟ يف باب تفسري التوحيد وشهادة أن ال فهو فسر التوحيد مباذا {فَطَرَنِي  الَّذِي إاِلَّ   تَعْبُدُونَ مِّمَّا بَرَاءٌ إِنَّنِي وَقَوْمِهِ ألَبِيهِ إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَإِذْ}

وهذه النسخة املعتمدة   ،من الشرك وأهله ءةامن املعاين الرب  ،سالم هبذه األدلةفسر اإل ،سالمإله إال اهلل يعين اإل وشهادة أن ال ،إال اهلل
ءة من افاألصح أنه االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والرب  ،واملعىن أوسع وله سنده من الدليل. كما يقول الشيخ صاح

 .الشرك وأهله



 

44 

 

 ؟  ملقصود هباا ءة من الشرك وأهله مااطيب نرى اآلن الرب 
 تَرَكْتُهُ غَيْرِي مَعِي فِيهِ أَشْرَكَ عَماَلً عَمِلَ مَنْ الشِّرْكِ، عَنِ الشُّرَكَاءِ أَغْنَى أَنَا :وَتَعَالَى تَبَارَكَ اللَّهُ قَالَ))القدسي  أنت تعلم أن اهلل قال يف احلديث

تراه ظلما إذا مر  .؟ حتتاج جتمع قلبك على أن تبغض الشرك وأنت ماذا حتتاج .كانت خالصة تقبل إال إذا يعين األعمال ال  ((وَشِرْكَهُ
 تَعْبُدُونَ وَمِمَّا مِنْكُمْ إنَّا بُرَآءُ}تقول بقلبك وبلسانك  نت الأير عليك مظهر من مظاهر الشرك و  ال ،ءتك منهاتعلن بر  ه،بك أحد مظاهر 

فأنت تكفر هبذه  {أَبَداً وَالْبَغْضَاءُ الْعَدَاوَةُ يْنَكُمُوَبَ بَيْنَنَا وَبَدَا}هذا الكالم اآلن على املعبودات من دون اهلل  {بِكُمْ كَفَرْنَا اللَّهِ دُونِ مِنْ
فالبد من الرباءة  {وَحْدَهُ بِاللَّهِ تُؤْمِنُوا حَتَّى}يعتقدون  وتظهر ألهلها العداوة والبغضاء على ما ،تظهر هلا العداوة والبغضاء ،املعبودات

ختتار أن تتشبه هبم، أو بشيء من  تساكنهم، وال ختتار أن تساكنهم، وال ربأ من الشرك فالتوت من املشركني ، فتتربأ .من الشرك وأهله
 .مارات حسوا هبا وألمور تافهة وقعوا فيهاالنا  اليوم يبغضون النا  واألشياء واألماكن أل. تبغضهم ،عاداهتم
 

إياها من أجل أن تتقرب هبا اهلل  كككك اهلل من حب، وبغض، والقدرة على احلب والبغض، إمنا  هي نعمة، مل  اعلم أن ما مل  
باألمل فاعتدي عليه إال أتى إليه  فال ترى عبدا فقد الشعور .اهلل قدرتك على احلب، وقدرتك على البغض، تتقرب هبا إليه ككمل   .إليه

 . بشيءيشعر  أحد فآذاه يف بدنه ما
تى إىل شعر الطفلة اليت أمامه وشده جاء طفل أ ،أي يف أحد املستشفيات حصل موقف أطفال صغار يلعبون يف ممر املستشفى

مث تكرر  ! وال أي تعبري يف وجهها متاما ! دين استغربوا أن هذا الشد ومع كذا وال حركةو كل املوج  .الطفلة مشت عادي مث بكل قوة
متلك  ال بنيت ،ال :؟ قالت وصفها ما بنتك صبورة وال   - من باب االستعجاب - سألوها ،الطفلة مع أمها او أر  ،األم او أمث ر  ،املوقف

 ،حسا  نعمةإمتلك من  فهمت أن ما ،تصور  هذا الكالم اآلن ! شد من شعرها ما تشعر باألمليعين ملا ت   ،تشعر ما ،خاليا حسية
وهذا مادام أنه . عندها خاليا حسية ما ،فهي طفلة بكامل قواها العقلية إال أاها ما تشعر بأي اعتداء ،يشعر تبني لك شخص ال

حتب  ،أعطاك اهلل من النعم طاعة هلل، فحبك الذي متلكه اجعله قربه إىل اهلل ما ،أوتيته تعمل ما {شُكْرًا دَاوُودَ آلَ اعْمَلُوا}ن ، إذنعمة
 .تتعلق إرادتك حبب شيء يبغضه اهلل  اهلل، وحتب من يب اهلل، وحتب عمل يقربك إىل اهلل، تبغض من يبغض اهلل، وال

        
 : عمال حىت تكون  مستسلمأحتتاج أمامها ثالث  شخص عندك ثالثة ملكات، أنت ،إذا علمت ذلك

 وأنه وحده املستحق  ،ن يتلئ أن اهلل كامل الصفاتأالبد  - يعين عندك قلب فيه اعتقادات -توحيد  يتلئ بدعندك قلب ال
 .هذا االستسالم له بالتوحيد .أن يتقرب إليه، وأن يعظم، وأن يتعلق به

 انقياد له بالطاعة. أن تنتفع كلها له سبحانه عندك جوارح جيب. 
 هبذه املشاعر جيب أن تتجه مبا يوافق اعتقادك، . املشاعر هي اليت تأيت بعمل القلب ههذ ،اآلن عندك داخل القلب مشاعر

                                                             
 .(0555 الل ه ، غ يـ ر   ع م ل ه   ف   أ ش ر ك   م ن   ابب والرقائق، الزهد كتاب)رواه مسلم  1
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تربأ من أن يكون من تعظيم نفسك، وت رمبا كان الشرك مكانه نفسك، تربأ. من أهله ،تتربأ مبشاعرك من الشرك. والأفتخلص مبشاعرك 
 ،أسأله ،عليه اعتمد ،مرغ وجهك بالتاب، واعلم أنك عبد ضعيف ما قواك إال اهلل، عليه توكل .قلبك شعور جتاه نفسك بالتعظيم

 . ن تتحرك جوارحك هذه لطاعتهأو  ،امأل قلبك اعتقادا بكمال صفاته .أسأله أن يشرح صدرك  ،كرر الوقوف عند بابه  ،أنب إليه
 

 .اإلْسالمُ  :َمَراِتبَ  َثالثُ  َوُهوَ  :قال الشيخ
 ؟ هي سالم يعين ثالث مراتب ماواإل ،سالم مرة أخرىكلمة اإل  أ عيدت
  .سالم األوىلسالم الثانية غري اإلفصارت اإل .اإلْسالمُ  :قال
 .َواإِلْحَسانُ  َواإِليَماُن، اإلْسالُم، :قال
واإلسالم  - صلى اهلل عليه وسلم -ويقصد به دين النب حممد  ،سالم يطلقواإل .ويقصد دين الرسل كلهم ،سالم يطلقاإل نإذ
 .ويقصد به أحد مراتب الدين ،يطلق
 .وله الدليل الواضح وهو حديث جربيل: َواإِلْحَسانُ  َواإِليَماُن، اإلْسالُم، .أي الدين ثالث مراتب:  َمَراِتبَ  َثالثُ  َوُهوَ : قال
 معىن املراتب ؟ ما
 .املنزلة واملكانة املراتب مجع مرتبة وهي 

 َوِإيَتاءِ  الصَّالِة، َوِإَقامُ  اهلِل، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  اهللُ  ِإال إٰله ال َأن َشَهاَدةُ : َخْمَسةٌ  اإِلْسالمِ  َفَأرَْكانُ . َأرَْكانٌ  َلَها َمْرتـََبةٍ  وَُكلُّ  :قال
 .اْلَحَرامِ  اهللِ  بـَْيتِ  َوَحجُّ  َرَمَضاَن، َوَصْومُ  الزََّكاِة،

هلا وذكر  لدل ،هو ركن الشهادة ،وله هو األل أهم ركن يستدل .مث أتى فاستدل لكل ركن من أركان اإلسالم ،دلةهذا معلوم باأل
؟ مبين على شهادتك أن ال إله إال اهلل  سالم مبين على ماذاركان يف اإلأي فعله هذا واضح أن املقصود كبقية األ ،مر واضحاأل .معناها

 . ورسولهعبده  ا  وأن حممد
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 .على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني والصالة والسالم ،احلمد هلل رب العاملني
 :مقدمة األصول الثالثة، والشيخ استعمل يف مقدمة األصول الثالثة مرحلتنيالكالم حول مر معنا 

 
 :املرحلة األوىل

 :مع ذكرها يف سورة العصروهذه األمور اجت هي اإلشارة إىل أنه جيب علينا أربع  أمور، 
 العلم باهلل وبرسوله وبالدين. 
 والعمل. 
 والدعوة. 
 والصرب. 

يسر األمر و قر به،  - عز وجل -واهلل  ،أما العلم فيلزمه أن يبحث عن مصدره، وعن من يعلمه فيلتزمه: و هذه األربعة تلزم العبد
فإذا  . العلم يطلبونه من مصادره، ويعلمونه لعامة النا  وطالب لعلماء،اهلل هذا العلم ا وأورث .فال علم إال من كتاب اهلل و سنة نبيه

ا مبمن أجل أن يعمل النا   ؛العامل واملؤلف كتابة ما خيص األول وهو العلم ان دورك ،ب على كل عبدجتاألربع هي اليت كانت هذه 
 فهو يعلمهم ما جيب  عليهم العمل به،  جيب عليهم العمل به،

على  بىنجوارح ال بد أن ي   عمل أو ليهم العمل به إما أن يكون عمل قلب أو عمل جوارح، وسواء كان عمل قلبو هذا الذي جيب ع
 . اعتقاد
 ؟ بىن عليه عمل قلبك وعمل جوارحكما هو االعتقاد الذي سي  ف

 :ةاملرحلة الثاني أتت
رُْكَنا َوَلمْ  َوَرزَقَـَنا، َخَلَقَنا، اهللَ  َأنَّ ]  :قال  َنا َأْرَسلَ  لْ بَ  َهَمال، يـَتـْ و  [النَّاَر  َدَخلَ  َعَصاهُ  َوَمنْ  الَجنََّة، َدَخلَ  َأطَاَعهُ  َفَمنْ  َرُسواًل، ِإَليـْ

 [ُمْرَسٌل  نَِبيٌّ  َوال ُمَقرٌَّب، َمَلكٌ  ال ِعَباَدتِِه، ِفي َأَحدُ  َمَعهُ  ُيْشَركَ  َأنْ  يـَْرَضى ال اهلل َأنَّ ]  :أيض ا خربأ مث. هلذااستشهد 
  .لوهيةتعتقد بتوحيد الربوبية وتعتقد بتوحيد األ املطلوب أن أن ففهم من هذا

 ما الزمهما ؟لأللوهية،  توحيدكو  للربوبيةمث أشار إليك إىل الزم توحيدك 
 وايليو  و حتب كل من يب اهلل ،هللتوايل و حتب او ، هوتبغضه وتكره ،عبد من دون اهللي   نفتربأ من كل م .الرباء والوالء : الزمهما

 َأنَّ  ِلطَاَعِتِه، اهللُ  َأْرَشَدكَ  اْعَلمْ ]  :قال .، بل لك سلفجيب عليك أن تعتقده لست يف ذلك بدعا  ذي  لك أن هذا المث بني   .اهلل
َراِهيَم  ِملَّةَ  اْلَحِنيِفيَّةَ  رُْكَنايَـ  َوَلمْ  َوَرزَقَـَنا، َخَلَقَنا، اهللَ  َأنَّ ] : ماذا ؟ هي اليت كلمناك عنها، هي اليت قلنا لك[ ِإبـْ َنا َأْرَسلَ  َبلْ  َهَمال، تـْ  ِإَليـْ
 َلهُ  ُمْخِلًصا َوْحَدُه، اهللَ  تـَْعُبدَ  أنْ  ] :ن احلنيفية اليت هي ملة مجيع الرسلأ [النَّاَر  َدَخلَ  َعَصاهُ  َوَمنْ  الَجنََّة، َدَخلَ  َأطَاَعهُ  َفَمنْ  َرُسواًل،
ينَ  وهي معىن ، هبااخللق مر مجيع أجلها خلق اخللق و أو هذه احلنيفية هي اليت من  [َلَها  َخَلَقُهمْ وَ  النَّاِس، َجِميعَ  اهللُ  َأَمرَ  َوِبَذِلكَ . الد 
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، كما ذكر به اهلل لوهية هو أعظم ما أمرالذي قررناه لك من توحيد األوهذا األمر    {لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا} قوله تعاىل
 . به التوحيد، وأعظم ما اهى عنه هو الشركأن أعظم ما أمر اهلل

 .وهو إفراد اهلل بالعبادة :التوحيدلك ف مث عر  
 . {شَيْئاً بِهِ تُشْرِكُواْ واَلَ اللّهَ وَاعْبُدُواْ} :واستدل بقوله تعاىل ،هو دعوة غريه معهو  :الشركلك ف وعر   
 

واء كان عمل بالقلب أو عمل باجلوارح، وهذا الذي جيب أن س عملهأن ت ما جيباآلن بقي . ن تعتقدهأما جيب  ه اآلنهذا كل
يقين ا  ترىحتمل هم هذه الساعة، و كنت   إذا. ل عنها كل عبد يف  قربهأيسسسئلة الثالثة اليت األ إجابةباختصار يف تعمله مجعه الشيخ 

مر ن يف بيان هذا األإف ،اا و تكرار  مرار   أعدهاو طنها، وتبينها وتفطن ملوافاعمل لالستعداد هلا قرهبا، وتعلم علما  جازم ا أنه ال بد منها، 
 .أسأله مبنه وكرمه كما علمنا أن يثبتنا يف اإلجابة عليها قوة لالستعداد،

 
 :قال الشيخ 

 َمْعرِفـَتُـَها؟ اإِلْنَسانِ  َعَلى َيِجبُ  الِتي الثَّالثَةُ  اأُلُصولُ  َما: َلكَ  ِقيلَ  َفِإَذا] 
 . َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى ُمَحمًَّدا َونَِبيَّهُ  َوِديَنُه، رَبَُّه، دِ اْلَعبْ  َمْعرَِفةُ : فَـُقلْ 
 رَبَُّك؟ َمنْ : َلكَ  ِقيلَ  َفِإَذا
 [ِسَواُه  َمْعُبودٌ  ِلي َلْيسَ  َمْعُبوِدي َوُهوَ  بِِنَعِمِه، اْلَعاَلِمينَ  َجِميعَ  َورَبَّى رَبَّاِني، الَِّذي اهللُ  رَب يَ : فَـُقلْ 

رُْكَنا َوَلمْ  َوَرزَقَـَنا، َخَلَقَنا، اهللَ  َأنَّ ]  :مبين على ما مضىهذا كله  َنا َأْرَسلَ  َبلْ  َهَمال، يـَتـْ  ]: ومبين أيضا  على أنك تعرف [َرُسواًل  ِإَليـْ
 .، فأنا أعبدهنه رِبفأنت تقول أل [ِعَباَدتِِه  ِفي َأَحدُ  َمَعهُ  ُيْشَركَ  َأنْ  يـَْرَضى ال اهلل َأنَّ 

 [رَبََّك؟  َعَرْفتَ  ِبمَ : َلكَ  يلَ قِ  َفِإَذا] 
 .مث تضرب على هذه اآليات واملخلوقات أمثلة [َوَمْخُلوَقاتِِه  بِآيَاتِهِ ]  عرفته: تقول 
 .سورة البقرة إىلحىت وصلنا اآلن،  العمل إىل تأيتمث 
 [.ِلْلِعَباَدِة  اْلُمْسَتِحقُّ  ُهوَ  اأَلْشَياءَ  ِلَهِذهِ  الَخاِلقُ : تـََعاَلى اهللُ  رَِحَمهُ  ـ َكِثيرٍ  اْبنُ  َقالَ ] 
 .الذي أعبده، رباين وأعبده[رَبَُّك؟  َمنْ ] اآلن، العبادة  تأيت
 

هذا اجلزء ما هو عمل القلب حال عبادتك لربك؟ من أجل ذلك ن يستقر يف قلبك ؟ أما الذي جيب  :حال عبادتك لربك اآلن
  لكن قلبك حال العبادة ما به ؟( ما دينك ) العبادة سنتناقش فيها يف  بالعبادة ؟ جوارحك عمل قلبك حال قيام ما هو .العملهو 
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اإلسالم، واإليان، واإلحسان، والدعاء، واخلوف، والرجاء، وغري ذلك من  :أن أنواع العبادة اليت أمر اهلل هبا مثلنا اعلم أ :ستقول
 أنعلمت  فإذا . {أَحَداً اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فَلَا لِلَّهِ الْمَسَاجِدَ وَأَنَّ} رف هللتص أنكلها جيب   أاهاعتقد أنا أ .هلل كلها  العبادات اليت أمر اهلل هبا،

 اللَّهِ مَعَ تَدْعُوا فَلَا }، معناه أنه هو الذي يستحق أن يعبد فيها كلها هلل -الطاعة والعبادة ماكن أ - مواطن السجوداملساجد اليت هي 

 . {الْكَافِرُونَ يُفْلِحُ لَا إِنَّهُ}، لغري اهلل فهو مشرك كافر شيئا  منها من صرف  أنعتقد أنا أ :تقولو  .يعين ال تعبد أحدا مع اهلل {أَحَداً
 ؟من هم الكافرون

ما  ية،يف اآل " مع اهلل" {اللَّهِ مَعَ يَدْعُ وَمَن} .مشركفإذا وقع ودعا غريه، فحكمه  {آخَرَ إِلَهاً اللَّهِ مَعَ يَدْعُ وَمَن}:يف أول اآلية قال 
 :، ألجل ذلك قال الشيخو مساه اهلل كافر، قال مشرك .من هناأنه وقع يف الشرك : هذا موطن الشاهد {اللَّهِ مَعَ} ". غري اهلل"يف 

 ،كئكون يف دعاتن أنه جيب أعلمت هذا علمت  ذافإ.{الْكَافِرُونَ}ن اهلل قال وكافر، أل. فمشرك؛ ألنه مع اهلل [ َكاِفرٌ  ُمْشِركٌ ] 
 .قلبك ال يتحرك لغري اهلل فيها  إىل آخر ما ذكر من عبادات،... رهبتك و  ،ورغبتك ، ورجائك،وخوفك

وأن هذه  ،ن غالبها عبادات قلبيةأكثر وجدت أملت أذا تإ. ها لغري اهلل شركت وأن صرفعبادا لنا أاهاوتبني  ،بعد ما تبني لنا هذا
وال . جميب قريبمسيع كامل الصفات وأنه اهلل   أنذا اعتقدت إال إال تدعو اهلل  نتأف. قلبية تستلزم منك اعتقادات قلبيةالعبادات ال

عباداتك فانتهى األمر أن . ديد العقاب ذي  الطولشنه أذا اعتقدت إ إالوال ختاف . شكورنه رحيم غفور أذا كنت تظن إ إالترجو 
كان يف هذا كله  . لوهيةفراده باألإل قلبك مبا جيب من عم   كمال صفات اهلل اعتقدت ، فإذاالقلبية مبنية على اعتقاد كمال صفات اهلل

    .جواب السؤال األول
 

 :األصل الثاين و هو  هوسؤال الثاين و إىل جواب ال  نأيت
 [.بِاأَلِدلَِّة  اإِلْسالمِ  ِدينِ  َمْعرَِفةُ ] 

عبد ربه، ورأينا حتقيقه هلذا املفهوم حتقيقا  بديعا ، من الكالم على األصل األول وهو معرفة ال -رمحه اهلل-اتفقنا أنه ملا انتهى املصنف 
 .انتقل لألصل الثاين وهو معرفة دين اإلسالم باألدلة

 :وقال يف تعريفه 
ْوِحيِد، هللِ  االْسِتْسالمُ : َوُهوَ ]   .[َوَأْهِلِه  الش ْركِ  ِمنَ  َواْلُخُلوصُ  بِالطَّاَعِة، َلهُ  َواالْنِقَيادُ  بِالتـَّ

ْوِحيِد  هللِ  االْسِتْسالمُ ]  لةوناقشنا هذه اجلم من معاين  نأل -سبحانه وتعاىل  -اخلضوع و الذل له  :االستسالم مبعىنوقلنا  [بِالتـَّ
خلضوع قلبه  :واملسلم مسي بذلك {لَهُ وَأَسْلِمُوا رَبِّكُمْ إِلَى وَأَنِيبُوا} -عز وجل  - قال اهلل  .ذعانالطاعة و اإل: مادة أسلم يف اللغة

استسلم  مث إذا .وهيةلألتوحيد االربوبية و  ، يعين توحيدتوحيدالبهلل  وجوارحك يستسلم قلبكف فتستسلم  مباذا؟. ربه ةطاعلوجوارحه 
 . وقع االنقياد: وهيةلألتوحيد االربوبية و  توحيدقلبك ب
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 .بالتكتطيع يف احملظور و ، مور بالفعلأتطيع امل [بِالطَّاَعِة  َلهُ  َواالْنِقَيادُ ] 
 .[ َوَأْهِلهِ  الش ْركِ  ِمنَ  اْلبَـَراَءةُ ] اتفقنا أنه يف النسخ األصح  [َوَأْهِلِه  الش ْركِ  ِمنَ  َواْلُخُلوصُ ] ا بعد ذلك على مجلة واتفقن 

 [. َمَراِتبَ  َثالثُ  َوُهوَ ] : وبعد ذلك وصلنا إىل مجلة
 .-صلى اهلل عليه وسلم -رسول الضمري يعود على اإلسالم، أو على دين اإلسالم الذي جاء به ال[:  َوُهوَ ] 
 
 

 .اإلحسان :المرتبة الثالثةو         .اإليان :و المرتبة الثانية           .اإلسالم :األولىالمرتبة 

 .كل مرتبة  أركان مث نرى ،نرى ما العالقة بني الثالث مراتبن اآل
جل أمزيد بيان من إىل هذه العبارة حتتاج (.  ن يكون مؤمنأكل مسلم البد ) ن أنرى س، وال  أيان سالم باإلاإل ةملنا يف عالقأذا تإ
  .اإليانسالم و عن العالقة بني اإل األساسين تكتبوا يل تصوركم  أريد منكم أ وال  أ .ال تشكل على طالب العلمأ

 :باإلسالم اإلياننتكلم عن عالقة 
، ألن كلمة مل  س  م   ألنه ،ليس املقصود افتاقهم .الم، مع اإليانكلمة اإلس: نتكلم عن اجتماع الكلمتنيأوال  ال بد أن تتصوروا أننا 

ال  األمر أول شخص كيف تكون ؟ لاحيف كوصفني   اإليانو  اإلسالم: أنا أتكلم عن. اإلسالم حتمل معىن اإليان لو افتقت عنها
 :نأن تعلم أبد 

ن تصف أردت أفاملنافق لو . الفارق بني املؤمن و املنافق و هذا هو ،مؤمن يعين معه أصل اإليان :ن يكون مؤمنأكل مسلم البد 
 .ىل قلبهإيان سالم ظاهر لكن مل يدخل اإلإمعه : حاله تقول

 ،{أَسْلَمْنَا قُولُوا وَلَكِن تُؤْمِنُوا لَّمْ قُل آمَنَّا الْأَعْرَابُ قَالَتِ}: ملا وصفهم قال ووصف منافقي األعراب نينافقاملو هبذا وصف اهلل 
  ماذا ؟ فكانت العلة  {قُلُوبِكُمْ فِي الْإِميَانُ يَدْخُلِ وَلَمَّا}:لةوالع

 أاهمب، وهم الذين وصفوا يف سورة التوبة االء هم منافقوا األعر ؤ وه ، يدخل يف قلوهبماإليان مل أاهم مسلمني، وليسوا مؤمنني، أن
ما  اإليانن أل؟  ملاذا مل تقبل نفقاهتم. صفهم أنه مل تقبل نفقاهتما، ألن اإليان مل يدخل إىل قلوهبم، لذلك و يتخذون ما ينفقون مغرم  

ن تصف املسلم ألكن يصلح  اإليان،ن يوصف مسلم خبلوه من ألذلك ال يصلح . الصاحلة باألعمالقلوهبم مع قيامهم إىل دخل 
 .النفاق إىل اإلسالميان نقلت وصفه من لكن خبلوه من اإل إيانه،بنقص 

ينكر  ، أوأو ينكر كمال صفات اهلل ،ن تقول عن شخص أنه مسلم و هو ينكر اهللأمر أكثر انظر هل تستطيع وليتبني لك األ
فهو ليس مبسلم إال إذا آمن  ،نه كافريساوي أ اإليانركان أانتفاء وصفه ب .؟ ال يكن الرسل الكتب، أو ينكرينكر  أو ،املالئكة

وآمن أن له رسل على  اإلمجال،له كتب على  أنمن اإلمجال، وآمالئكة على له أن اهلل من وآ بكمال صفات اهلل على اإلمجال،
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 أُحُدٍ مِثْلَ ألَحَدِهِمْ أَنَّ لَوْ)): بن عمر يقولالمل تسمع أ. مجالو القدر على اإل بالقضاءمن آو  ،اإلمجالو آمن باليوم اآلخر على  ،اإلمجال

 . ((بِالْقَدَرِ يُؤْمِنَ حَتَّى مِنْهُ اللَّهُ قَبِلَ مَا فَأَنْفَقَهُ، ذَهَبًا
ليس كل مسلم : ) اجلملة املشهورة يف التداول أنذلك علمت  تبني لكفإذا  .حد ذهبا  أليسو بشي ولو أنفقوا مثل معناها  نذإ
لنا وهذا كما ق. اإليانصل أيكون كل مسلم  معه  لكن البد أن (ليس كل مسلم كامل اإليان : ) حتتاج لضبطعلمت أاها (  منؤ م

وليس ممكن . يف بداية اللقاء مبين على اجتماع كلمة اإلسالم مع اإليان حلال الشخص، فكل مسلم البد أن يكون معه أصل اإليان
لوصف غاية يف  نأيت أو. ومعه اإلسالم اإليانصل أ ينفى أو اإليان، وأصل اإلسالميثبت  ننفي عنه اإليان ونثبت له اإلسالم، إما أن

 [.11:الفتح] {قُلُوبِهِمْ فِي لَيْسَ مَّا بِأَلْسِنَتِهِم يَقُولُونَ}القلوب  إيانفقدوا هذا حال املنافقني  ،النفاقوصف و اخلطورة و ه
 
 :يانسالم واإلحسان و عالقته باإليت نقاشنا حول  اإلأي ،ذا تبني لك ذلكإ
 .اإليان واإلسالمنكو ن عالقة بني اإلحسان و  اإلحسان، مثنفهم ما معىن  :والأ

 ،حسان اشتقاقه من احلسنواإل .يف الظاهر والباطن هكمل وجوهأ العمل على إيقاعهو  اإلخالصو  اإلخالص،اهاية  اإلحسان
الظاهر من  و -الباطن منهذا -اهلل صفات اإلحسان يف القلب عن حقيقة استحضار كمال  أينش .اإلخالصاهاية هو وكما اتفقنا 

 .النتيجة والثمرةب ، يعين اآلن أفسر اإلحسانمثرتهبنتيجته و  تفسري له باإلخالص اإلحسانو تفسري . ال املتابعةينشأ اإلحسان مع كم
 

 ما النتيجة و الثمرة من حسن العمل ؟ 
 .-صلى اهلل عليه وسلم- لسنة النب يكون متابعا   أنو  ،يكون هلل أن

 مىت يكون العمل حسن ؟  
 و يف الظاهر يكون لسنة النب ،ا يف الباطنفيكون هلل خالص  . له إال اهلل، وأشهد أن حممد رسول اهللأن ال إ أشهد :عندما يطبق عليه

 .امتابع   -صلى اهلل عليه وسلم  -
 ا ؟حسان  إمىت يكون 
 .اإلخالصاهاية  اإلحسان ،ملا يكون اهاية احلسن إحسان

 مىت تكون يف حال حسنة ؟
 .ك سبب ألن تكون يف حالة حسنة، فإخالصك ومتابعتملا تكون خملص متابع 
 ؟أجزاء أعمالك  ا  يف مجيعمىت تكون حمسن   

 .مع املتابعة اا مجيع  اإلخالص هباهاية  ا تصلملاآلن 
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هلذا  انظر. من حقيقة االستحضار مع كمال املتابعة ناشئ اإلخالصو  .اإلخالصاهاية مشتق من احلسن وهو  اإلحسان نذإ
 -رمحه اهلل تعاىل-ابن حممد القاسم  الرمحن عبدلشيخ ثة لحاشية األصول الثاليف  الكالم
  

 :بني اإلحسان وبقية املراتب كون العالقةاآلن، ن
 :كل مسلممن املؤكد أننا نتفق على أن  

  هلا -عز وجل–استحقاق اهلل ا  معتقد األعماليقوم هبذه  أن وإخالصه ما هو؟ .يكون خملص أنال بد.  
  صلى اهلل عليه وسلم– نبالا لسنة يكون متابع   أنو-. 
ه؟ كيف يظهر اإلحسان يف أعمال  .اإلحسانيظهر فيها  أعمال، وهذه األعمالنه ميكون أن ال بد  ،احىت يكون حمسن   نذإ

 .باإلخالص، أن يكون خملص ا متابع ا
 اإلحسان نذإ. خملص متابعملا يأيت عند الصالة خملص متابع ، وعند الصيام خملص متابع، وعند  القيام خملص متابع، وعند احلج 

 ،يانصبح كامل اإلأو  إيانه،و قوي ترقى هذا املؤمن لو . عه أصل اإلياناملسلم م اإلنسانهذا ملا يكون  ،عمليا   اإلسالمسيقع على 
 ،منؤ نه مأقول عنه أ أن ستطيعأو 

 زاد املؤمن كامل اإليان، فكلما إحسانقل من أ الذي معه أصل اإليان سلمامل إحسان أنكد ؤ حسان ؟ من املماذا يكون اإل
 .احسان  إكلما زاد  -من الباطن –ا يان  إ اإلنسان

 .ندخلها على النقاشمث مرة أخرى نقرر التقريرات جبمل خارجية  و 
 
  يانصل اإلأن يكون معه أكل مسلم ال بد أن  اتفقنا.  
 أصل اإليان، مث يعلو إىل أعلى فيقوى إيانههو مسلم معه  -نتكلم عن لفظة مؤمن اآلن  - عبد إيانلو قوي  :مث نقول. 

ملا أقول املؤمن كامل . اإليانيقصد هبا كامل  دمن على واحؤ ن لفظة ميه اسم مؤمن، ألطلق علأن أ فأستطيع إيانهفعندما يقوى 
نتم أ كيف ؟قوي اإليان ؟   أصال  كيف يكون املؤمن. اإليانن معه كمال ؟ ألالذي معه أصل اإليان، ملاذامن املسلم  أعلى اإليان

   .يزيد و ينقص أهل السنة واجلماعة ؟ هذا كيف يزيد إيانه ؟ اإليان ياماذا تعتقدون  ؟ ماذا تقولون
 .يزيد بالطاعة وينقص باملعصية من ؟ؤ امل إيانكيف يزيد 
ما صالة و ما إما ذكر باللسان، إ  :ألن العبادات هي هذه اخلمسة يلحقها،و ما  اإلسالم الطاعة هي أركان ما هي ؟ الطاعة،

 وما يتبعه من صدقة، وإما زكاةمن نوافل، وإما صيام و ما يتبعه  إما، من أعمال من طهارة وإىل آخره ما يتعلق هباو  ،من نوافل ايتبعه
ال اهلل، واألذكار اليت شهادة أن ال إله إ: ذكر إما .األعمال اليت يتقرب هباهذه جممل  .وما يتبعه من نوافل من عمرة وإىل آخرهحج 

هذه اخلمسة هي : الدينهو هذا  .ما النوافلإالفروض و  إما ،حجأو زكاة أو صيام أو صالة تتبعها، والقرآن كلها حتت الذكر، وإما 
 -م صلى اهلل عليه وسل -عن معاذ بن جبل أن النيب . سالماجلهاد ذروة سنام اإليف احلديث أن  يتأمث ي .األصلية وكل شيء وراءها

فهذا . أصال  الواحد ما يزيد إيانه إال ملا يكون يتعامل مع أركان اإلسالم.[مسند أمحد] ((ذروة سنام اإلسالم اجلهاد يف سبيل اهلل:))قال
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يزيد  ماذا يصل يف إيانه؟ .، مسلم معه أصل اإليان ماذا يفعل؟ يقوم بأعمال اإلسالمدائرةاملسلم معه أصل اإليان، يكون عندي 
ركان أ شيء خارج عنيعمل يعمل ماذا ؟ ما . الواحد ملا يزيد إيانه يزيد عمال. اإلسالمعمال أتزيد  إيانه ماذا يصل؟ذا زاد إ. انهإي
عمال صاحلة يزيد أتعمل  اإليان،صل أ كمعو ملتزم الفروض  جتد نفسك يف دائرة مسلم معك أصل اإليان،. اما يتبعهأو سالم اإل
 .وهكذا، وملا يزيد إيانك تعمل أعمال صاحلة، يانكإيزيد ، تعملها جديدة صاحلة ألعمالتشتاق  يانك ماذا يصل؟، ملا يزيد إيانكإ
ممكن يصل نقص . ينقص عملك الصاح وخروجك إىل املعاصي ينقص إيانك، عليكت هذه الدائرة باستيالء الشيطان انقطع إذا

ذه هتزيد إيانك، و  وترجع مرة ثانية اإليان فقط،صل أمسلم معك  البداية. قطة الصفرأن جتد نفسك يف ن اإليان والعمل الصاح إىل
 .اليت ندور فيها الدائرة معركة احلياة 

 
 :هامش 
و أبالسوء  األمارةالنفس كانت سواء   ،عليها فيقطعيت قاطع الطريق أيأن تبين إيانا  يف داخلها، مث ما يعذب النفس  أعظممن اعلم 
ما بنا من  وال تسأل عن كثرة .إيانيهدم ما بنيت من  تذنب ذنبا   أناملرات قبل مئات كر ففتهدم البناء وتنقص إيانك، ف ،الشيطان
 .، كيف أنه مع ذنوبنا يفتح لنا أبواب للطاعةبل استعجب من حلم اهلل علينا ،ذنوب
 

اآلن، كل مسلم ال بد معه أصل من ؤ امل. اإلسالم واإليانعلى كل حال املقصد أنك يف هذه الدائرة، دائرة ماذا؟ دائرة العالقة بني 
زاد يف أعمال اإلسالم، ماذا  اإليان،صل أمسلم معه دائرة  :نرجع  للدائرة .اإليانمن كامل ؤ عبد يصبح م إيانلو قوي اإليان، 

بني العمل وبني م بالصالة والصيام واحلج، ا ؟ يعين أنت ملا تقو سانمنه إحتتطلب  مااليت زاد فيها  اإلسالمعمال أ. حصل؟ زاد إيانه
 ،بني عملك وقلبكماذا يصل؟ تنفتح هذه القنطرة  -مبعىن اإلحسان  -، لو استعملت اإلخالص مع املتابعة قلبك هناك قنطرة

هذه . ةحول هذه املسأل البن القيم كالم مجيل ، يعين ليس كل أعمالك سبب يف زيادة إيانك،يانكإفيكون عملك سبب لزيادة 
كلما زدت . يانكإو زاد عملك  ،القنطرةت هذه فك مستحضرا   متابعا   خملصا  ، فإذا كنت متابعا   خملصا   تكونن أ إىلالقنطرة مسدودة 

. يانكإسريع على قلبك بزيادة  ثرأتدفق من العمل كلما  حتري يف املتابعة، كلما انتفع قلبك بزيادة اإليان من أعمالك،و  إخالصا  
،كالم مجيل  معناه أن اإلنسان يتعبد اهلل بعبادة يرتفع بسببها إيانه، يف لة تشميت العاطسأيف مس نقله ابن حجركالم مجرة   أِبالبن 

فلو امتأل قلبك حلظة (.  اهلل ميرمحك) ن يقال لك أفتستحق  ،على العطس( هلل  احلمد) نت تقول أ. هذا العمل الذي يأيت يف ثواين
ا وشكر ا وثناء  على اهلل، ابن أِب مجرة يقول كالم معناه( احلمد هلل ) ما تقول  ال حتصلها يف كثري من قد زيادة  إيانكزاد : محد 

 .ن كل القضية يف عمل القلبأل ،عمالاأل
ذا وإ ،حمسن فزت باسماإلحسان يف أعمالك تبلغ مرتبة  أنذا استطعت حتتاج إىل دقة يف فهمها، فإ يف دائرة أننا: املعىن اآلن

ال تيأ ، اإلحسان تراكم حتصله يف صالتك وصيامك وذكرك وتقربك وتقلبك يف ليلك واهارك عمالك فزء يسري من أققتها يف جح
 .ال تتصورها حوال أيفوما يظهر إحسانك  إيانكحتصل ما يزيد  وذكرك واستشعارك لنعمة اهلل وإحسانك للمخلوقني، فأنت
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 :مسلمامسك  األصليف  يعين أنت. صبح امسك حمسنأ ستحضار مع كمال املتابعة،الذي هو حقيقة اال: حسانذا عم حالك اإلإ
يف التحرك لكن شرط إيانك، كلما زاد   -تبدأ الدائرة من هنا -اإلسالم أعمالدت يف دكلما از .هذا متفق عليه ،يانصل اإلأمعك  أي

على أحسان مرتبة اإلف. أكثر باإلحسان فا  و وصمت كنكلما   إخالصا  كلما زدت ف إال مع وجود اإلخالص، ما حتصل الزيادة يف الزيادة،
فيها الك اعتقاداتك قوية، وأعمقوي و ، وإيانك يانكزاد إن ؤمممكن تكون م. ملا تنصبغ كل حياتك باإلحسان امسك يعلو. يانمن اإل
يفوتك يف بعض  ية اهلل، وحوال حياتك استحضار معأيفوتك يف بعض بل  ،االستحضاربقاء عمال لكن يفوتك يف بعض األ ،قوة
سنمثل . ، يكون غافل أنه يف مثل هذا احلال متابعة للسنة، وهذه املرتبة األعلى-صلى اهلل عليه وسلم-النب سنة حوال حياتك متابعة أ
 .حسان بالدوائريان و اإلسالم و اإلاإل
  

أتت قوة  كلما زدت إخالصا- له درجاتخالص اإل -أنت نفسك يف درجات  إخالصك . خالصحسان اهاية اإلاإل: مرة أخرى
ذه ه/  . اإلخالصيف الباطن بقوة  ،ةعابتيف الظاهر بامل :باطنالظاهر و يف الكمل وجه أيقاع العمل على اإلخالص إ. إحسانك

/  . ملاذا يعلو أهل اإلخالص ؟ إال ألاها من املراحل العظيمة/  . صحيحاملرحلة حتتاج إىل علم غزير وصدق طلب من اهلل؟ 
 .حممد رسول اهلل اهلل إالال اله معىن مها . اإلخالص واملتابعة مها شرطا قبول العمل

 
 :يقول -رمحه اهلل–بن القاسم  نقل كالم من حاشية الشيخ عبد الرمحنسأ
يف  -رمحه اهلل–ذكرها ابن تيمية  وهذه اجلملة  جهة نفسها، وأخصها من جهة أصحاهبا،وأعمها من  ،أعلى املراتب فاإلحسان"
كل   كما أن اإليان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه، وهلذا يقال: "يف الكالم حول عالقة اإلحسان باإليان، قال فتاواه
سن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن حمسن، وكل ما أطلق اإلحسان فإنه يدخل فيه اإليان واإلسالم، فإن اإلسالم واإليان حم

اإلحسان، ودائرة كل واحدة حميطة باألخرى، ومعلوم أن  دائرة اإلسالم مث يليها يف السعة اإليان، مث أضيقها أوسعها واإلحسان دوائر،
من كان يف دائرة اإلحسان فهو داخل يف اإلسالم واإليان، وإذا خرج من األوىل فهو داخل يف الثانية، وهي دائرة اإليان، وإذا خرج 

رة اإلسالم، ومن خرج عن هذه الدوائر الثالث فهو خارج إىل غضب اهلل وعقابه، وداخل يف دوائر عنها فهو داخل يف الثالثة وهو دائ
 ". كل حمسن مؤمن مسلم: الشيطان والعياذ باهلل، فظهر بالتمثيل هبذه الدوائر صحة قول من قال

 .لو أتينا نرتب مراتب الدين من جهة أصحاهبا. ن من الدوائره نوعافي. نرسم: نرى اآلن
 ن ننظر فيها ملراتب الديندنا جهتاعن

           
 من جهة أصحاهبا                                       ومن جهة نفسها

 
 .من جهة نفس األعمال اليت يقوم هبا املؤمن، ونفس األعمال اليت يقوم هبا احملسن

 .نفس املرتبة هذه نقول عنها من جهة نفسه، من جهة :نفس األعمال اليت يقوم هبا املسلم
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 .أي من يسمى هبذا االسم :ومن جهة أصحابه
 

نأخذ دائرة . هذه من جهة أصحابه" أوسعها دائرة اإلسالم: "والظاهر هم الذين تكلم عنهم، قال :نرى اآلن من جهة أصحابه
" حسانإلا أضيقهامث "أمسائه  هذا امسه مؤمن، نتكلم عن" مث يليها يف السعة اإليان"اإلسالم، الذي امسه مسلم أوسع شيء، داخلها 

البد أن يكون داخل يف  اإلحسانذا خرج من دائرة فإ ،مسلما   منا  ؤ ن يكون مأاحملسن ال بد هذا امسه حمسن، فهذه العالقة بينهم، أن 
 .صحابهأمن جهة  دائرة اإليان، وإذا خرج من دائرة اإليان البد أن يكون داخال  يف دائرة اإلسالم، هذا

  
 
 
 
 

 
الذي معه أصل  املسلم أعمال :اإلسالم فلو أعرب بأقل األعمال أتكلم عن الدائرة الضيقة، أعمال. عمالألا: نفسه من جهةرى ن

من أكثر منه أعماال ؟ املؤمن أعماله أكثر، يعمل أعمال املسلم وزيادة، إذن دائرة يف الداخل، الدائرة الضيقة هي أعمال . اإليان
 .هي أعمال املؤمن، اليت أوسع منها أعمال احملسن املسلم، اليت أوسع منها

 
 
 
 
 
 
 
 .لكم هذا اجلزء ان شاء اهلل يكون متبين  إ
 
 

 . َأرَْكانٌ  َلَها َمْرتـََبةٍ  وَُكلُّ . َواإِلْحَسانُ  َواإِليَماُن، اإلْسالُم،: َمَراِتبَ  َثالثُ  َوُهوَ ]  :قال 
 َوَحجُّ  َرَمَضاَن، َوَصْومُ  الزََّكاِة، َوِإيَتاءِ  الصَّالِة، َوِإَقامُ  اهلِل، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  اهللُ  ِإال إٰله ال َأن َشَهاَدةُ : َخْمَسةٌ  اإِلْسالمِ  َفَأرَْكانُ 

 [.اْلَحَراِم  اهللِ  بـَْيتِ 

 مسلم
 مؤمن

 محسن

 أعمـــال

 المحسن 

 

 أعمــــال

 المؤمن 

 

أعمال 

 المسلم
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بن وكما ذكر ا. وذكرت هذه اخلمس[ رواه البخاري] ..((بين اإلسالم على مخس)): هذه األركان وردت يف حديث ابن عمر قال
واملقصود متثيل أن اإلسالم مبين على هذه اخلمس، فهي كاألركان والدعائم لبنيانه، : أن املراد من هذا احلديث -رمحه اهلل-رجب 
نقص  ءذا فقد منها شيإف ،كتتمة البنيان  اإلسالموبقية خصال  ،فال يثبت البنيان بدواها ودعائم البنيان هذه اخلمس، ،بالبنيان اإلسالم

كذلك يزول و  بغري إشكال، يزول بفقدها مجيعا   فإن اإلسالمالدعائم نقص هذه خبالف  ، ال ينقض بنقض ذلك،و قائمالبنيان وه
 القولهذا إىل ذهب و  اإلسالم،خرج من فقد من تركها  على أن أحاديث مقصودة تدلوردت فقد الصالة إقام الشهادتني، أما  بنقض

هذا الكالم ذكره ". كافر بذلكأنه   عمدا   اإلسالم أركانمن ترك شيئا من إىل أن منهم  وذهبت طائفة واخللف، مجاعة من السلف
 .يف شرحه للحديث الثالث يف جامع العلوم واحلكم -رمحه اهلل–احلافظ ابن رجب 

ل مكي مث تسبب زيادة اإليان، من الصاحلة األعمالزيادة  اإلسالم واإليان واإلحسان، يساعدك على فهم العالقة بنيهذا الفهم  و 
 .رفعه اهلل عنده سليمة أسسرتفع بنيانه على ، ويرتفع البناء إىل أعلى، ومن االبناء

 :قال
َهاَدةِ  َفَدِليلُ ]   اْلَعزِيزُ  ُهوَ  ِإالَّ  إٰله الَ  بِاْلِقْسطِ  َقآئَِماً  اْلِعْلمِ  َوُأْوُلواْ  َواْلَمالَِئَكةُ  ُهوَ  ِإالَّ  إٰله الَ  أَنَّهُ  الّلهُ  َشِهدَ ﴿ : تـََعاَلى قـَْوُلهُ : الشَّ

 [.1  عمران، آل]﴾ اْلَحِكيمُ 
َباتِ  ِمنْ  النـَّْفيِ  َوَحدُّ  اهلُل، إال ِبَحق   َمْعُبودَ  ال: َوَمْعَناَها  اْلِعَباَدةَ  ُمْثِبًتا﴾ اهللُ  ِإال﴿ اهللِ  ُدونِ  ِمنْ  يـُْعَبدُ  َما َجِميعَ  نَاِفًيا﴾ إٰله ال﴿ اإِلثـْ

 .ُمْلِكهِ  ِفي َشرِيكٌ  َلهُ  َلْيسَ  أَنَّهُ  َكَما ِعَباَدتِِه، ِفي َلهُ  َشرِيكَ  ال َوْحَدهُ  هللِ 
َراِهيمُ  َقالَ  َوِإذْ ﴿ تـََعاَلى قَـْوُلهُ  يـَُوض ُحَها الَِّذي: َوتـَْفِسيُرَها  َسيَـْهِدينِ  َفِإنَّهُ  َفَطَرِني الَِّذي ِإالَّ *  تـَْعُبُدونَ  م مَّا بـََرآء ِإنَِّني َوقَـْوِمهِ  ألَبِيهِ  ِإبـْ

 .[ [1  ـ 6 : الزخرف]﴾ يـَْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  َعِقِبهِ  ِفي بَاِقَيةً  َكِلَمةً  َلَهاَوَجعَ * 
ن الشهادة اليت شهدها اليت ساقها دليل على أ اآليةو هنا بدأ املصنف بذكر األدلة على األركان، . كلهم شهدوا على ال إله إال اهلل

فأعظم شهادة هي شهادة . ألعظم مشهود به ،شاهد جل  من أ ،هادةعظم شأ يعين هذه اآلية دلت على. عظيمة املالئكةو اهلل 
عظم مث املالئكة من أجل  من شهد، مث أولوا العلم أيض ا من أجل  من شهد، على أ -تعاىل  – اهللالتوحيد، من أجل  شاهد وهو 

 .م مشهود بهإذن دلت اآلية على أعظم شهادة، من أجل  شاهد على أعظ. اهلل إالله إال  به وهو أنه مشهود
 

 .ال معبود حق إال اهلل وحده -أي معىن الشهادة  - [ َوَمْعَناَها] قال 
 .نأيت اآلن إىل معرفة كيف خرج املؤلف هلذا املعىن

 [اهللُ  إال ِبَحق   َمْعُبودَ  ال: َمْعَناَها] ( ال إله إال اهلل ) قال  
ويذكر  . عبادة–يعبد -د ب  ع  : أقرب معىن يذكر مباشرة يف لغة العربو . إالهة– لهأي -ه، من أللوهأمن م :لهإصل كلمة إىل أيت أن

نافية :ال . املعظم علقلمتلنفي يعين ( له إال ف. ) التعبد املبين على احملبة و التعظيميف لغة العرب يعين  لهأالتكثري ا من أهل النحو أن 
يعين   ،مبوجوديقدرونه  -ال التربئة يسمواها-ال  خربهنا رون يقد - النحويونيعين  -النحويون . حمذوف:اخلرب . امسها: للجنس، إله

، انظري للجملة، يوجد اترك االستثناء .ما هبم؟مل يأت  اخلرب( ال معبودين . ) جلنس املعبودين ةنافي الالم .فيه نفي خرب ءكجا أنت
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و (. إال اهلل) االستثناء   يدخلأمث  ( معبود موجودال ) صارت  دخلت عليه ال النافية(  املعبود موجود) تقول  مجلة خربية منفية،كأنك
أن ال نافية  ال النافية للجنس، خصوص ا يف اجلملة اليت داخلها استثناء، هذا من بالغتهم،ن تطيل فتضع خرب أاها أالعرب ليس من ش

 .معلوم يف الذهن للجنس وداخل عليها االستثناء يذفون اخلرب، ألنه
 -ال إله موجود إال اهلل –رب، يوجد تقدير يصلح وتقدير ال يصلح، الذي يقوله مباشرة النحويون موجود يأيت اخلالف يف تقدير اخل

موجودة غري اهلل، فتجد من  كثرية  آهلة ، ألنه يف الواقع جتدال اهللإله موجود إن نقول ال أال يصح  :نقول.ال معبود موجود إال اهلل : أو
 وَأَنَّ الْبَاطِلُ دُونِهِ مِن يَدْعُونَ مَا وَأَنَّ الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ ذَلِكَ}والفئران وبوذا إىل آخره يؤله الشجر واحلجر واألشخاص والبقر

 ذَلِكَ}: ية لقمان بينتآما الذي يصلح ؟ . ن هناك من يدعى من دون اهللأية لقمان قررت آ [.30:لقمان] { الْكَبِريُ الْعَلِيُّ هُوَ اللَّهَ

 مباذا تقدر خرب ال ؟ {الْبَاطِلُ دُونِهِ مِن يَدْعُونَ مَا وَأَنَّ}بأن اهلل هو اإلله احلق  جاءت كلمة حق، {الْحَقُّ هُوَ لَّهَال بِأَنَّ
 :ر لك تقريرينلقمان تقر  آية
 أن اهلل هو املعبود احلق. 
 دعى من دون اهلل باطلحد ي  أ أن كل. 

ماذا ستنفني عن غري اهلل؟ يعين أنت وصفت غري اهلل أنه باطل، يعين . ق على اهللحىت حتصرين احل ثباتإمجلة فيها نفي و  امجعيها يف
، واهلل وحده هو احلق أو هو الذي كل ما يعبد من دون اهلل باطل  :، جبملة أخرىاهلل إالال معبود حق تنفي عنه أن يكون حق ا، إذا  

وهناك من األدلة الكثري اليت تدل على معىن . بود يستحق العبادة إال اهلل، ال مع كلمة حقتبني   ، املعىنلقمان تبني   يعين آية. يعبد حبق
 .ال إله إال اهلل

 
 سَوَاء كَلَمَةٍ إِلَى تَعَالَوْاْ الْكِتَابِ أَهْلَ يَا قُلْ}ال إله إال اهلل : طالب العلم البد أن يعرفوا األدلة اليت من خالهلا نعلم من أين أتينا بـمعىن

هي اليت  ؟الكلمة السواءما هي  [54:آل عمران] {اللّهِ دُونِ مِّن أَرْبَاباً بَعْضاً بَعْضُنَا يَتَّخِذَ واَلَ شَيْئاً بِهِ نُشْرِكَ واَلَ اللّهَ إاِلَّ نَعْبُدَ أاَلَّ كُمْوَبَيْنَ بَيْنَنَا
إذن هذه الكلمة السواء بيننا وبني . {شَيْئاً بِهِ نُشْرِكَ واَلَ اللّهَ إاِلَّ نَعْبُدَ أاَلَّ} :-عز وجل-ما هي؟ فسرها بقوله اهلل . فيهاحنن وأنتم  نستوي
 أَنَا إِلَّا إِلَهَ لَا} معىنما  [25:األنبياء] {فَاعْبُدُونِ أَنَا إِلَّا إِلَهَ لَا أَنَّهُ إِلَيْهِ نُوحِي إِلَّا رَّسُولٍ مِن قَبْلِكَ مِن أَرْسَلْنَا وَمَا}: اليت قال عنها غرينا
يعين كل أحد دون اهلل ال يستحق  {اللّهِ دُونِ مِّن أَرْبَاباً بَعْضاً بَعْضُنَا يَتَّخِذَ واَلَ شَيْئاً بِهِ نُشْرِكَ واَلَ اللّهَ إاِلَّ نَعْبُدَ أاَلَّ}: ؟ معناها{ونِفَاعْبُدُ

 .ال اهللإله معبود حبق إال  :هذا  معىن. أن يتخذ رب ا
 

 :تكليف
. يف هذا األمر احبثوا. باألدلةال اهلل إله إوتتصوروا معىن ال  ،املعىن يف نفوسكم لتأييد ة لقمانمشاهبة آلي بآية اتو أن تأوددت 

 .باطلبأنه غريه  تصفنه احلق و أنصوص تصف اهلل بال
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 اهللِ  ُدونِ  ِمنْ  يـُْعَبدُ  َما َجِميعَ  نَاِفًيا﴾ إٰله ال﴿]  :قال

 .[ُمْلِكِه  ِفي َشرِيكٌ  َلهُ  َلْيسَ  أَنَّهُ  َكَما ِعَباَدتِِه، ِفي َلهُ  َشرِيكَ  ال َوْحَدهُ  هللِ  اْلِعَباَدةَ  ُمْثِبًتا﴾ اهللُ  ِإال﴿ 
ليس له  هنكما أنك تؤمن أ. كذا ليس له شريك يف عبادته  ،ليس له شريك يف ملكه هنأكما :و أما اجلملة األخرية فمتبني أاها سبب

 .كذا ليس له شريك يف عبادتهفشريك يف ملكه 
 :قال  ،خ تى يفسرها الشيأ

َراِهيمُ  َقالَ  َوِإذْ ﴿ تـََعاَلى قَـْوُلهُ  يـَُوض ُحَها الَِّذي: َوتـَْفِسيُرَها]   َفِإنَّهُ  َفَطَرِني الَِّذي ِإالَّ *  تـَْعُبُدونَ  م مَّا بـََرآء ِإنَِّني َوقَـْوِمهِ  ألَبِيهِ  ِإبـْ
 .[ [1  ـ 6 : الزخرف]﴾ يـَْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  َعِقِبهِ  ِفي بَاِقَيةً  َكِلَمةً  َوَجَعَلَها*  َسيَـْهِدينِ 
هم أيض ا، كما وصف عليه السالم يتربأ منهم  أنويلزم من ذلك  اآلهلة اليت عليها قومه، -ال إله- اآلهلةاخلليل يتربأ من  إبراهيمهذا 

: قال. ، ملكهم النمروداملقصود أقرب النا  إليه، أبوه، قومه أهل بابل: نفس األصنام، وأهله: أنه تربأ من الشرك وأهله، الشرك
. ن هو؟ هو اهللمو  ،خلقي أين و ابتدأبر يعين  {فَطَرَنِي لَّا الَّذِي}ِ.لهإال : أي من األصنام، يعين :{تَعْبُدُونَ مِّمَّا بَرَاء إِنَّنِي}
 وَإِن}حوائجي غريه ، وأعلم يقين ا أنه ال يقضيمل يفطرين غريه هنيقينا  أعلم أ أنين: هلل سبب توحيديأن الشاهد أتى هنا  ومن

قال . فتبني أنه ال كاشف له إال هو. خيتربكابتالك مبتلى بالضر،  أنكعلمت  فإذا[. 10:األنعام] { هُوَ إاِلَّ لَهُ كَاشِفَ فاَلَ بِضُرٍّ اللّهُ يَمْسَسْكَ
كلمة التوحيد   وهي {وَجَعَلَهَا}و. ستقيمإىل سلوك الصراط امل يرشدين ويوفقين :أي ، ومعناهاهنا السني للتوكيد {فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ}
 {اقِيَةً فِي عَقِبِهِبَ} اليت هي كلمة التوحيد فجعل هذه الكلمة العظيمة{فَطَرَنِي إِلَّا الَّذِي( 2 )إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ }

يف تثبيت االعتقاد، العظيمة  اآلياتمن  اآليةهذه ن أاحلقيقة و . حتقيق هذه الكلمةمن الشرك إىل  {لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} بناءهأورثها 
ويكن أن تأيت بداللة حنتاجها كلنا يف . جتدونه يكثر من االستشهاد هبا -رمحه اهلل  -، وإذا كنتم ممن يقرأ للشيخ وال يل من شرحها

. يعيشها مع األبناء إال آباؤهم وأمهاهتم ودقائق األحوال اليت ال س الفرصال بد من التبية على التوحيد ، ال بد من تلم  : التبية
ورثيهم اهلدى  .اهلل إال الضراهلل، ال يكشف  إال نجيناال ي ما لنا إال اهلل، :كرري ،كل موقف قويل نفس الكالمكلميهم ال متلي،  

م وحرصه على ذريته هنا يف ، أال ترى إبراهيم عليه السالجنة الدنيا ، علقيهم برهبم أدخليهم ترى ال صالح إال بالتوحيد، .لصالحوا
اآلية حىت [.132:البقرة] {بَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بِهَا وَوَصَّى}ذا راجعتم يف سورة البقرة إو .{وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ} ؟ية الزخرفآ

هذا كله فيه دليل [ 35:إبراهيم] {األَصْنَامَ نَّعْبُدَ أَن وَبَنِيَّ وَاجْنُبْنِي}ّ   ألبنائه بالبعد عن الشركه و نفسالثانية اليت فيها دعاء ل
، وتكلم مبا س كل الفرص، ال تستهنيتلم  . على أن العبد البد أن يستويل عليه هذا اهلم، ال بد أن يستويل عليك هم اعتقاد أبنائك

ودرسوا التوحيد يف تعليمهم، ولقاهم اهلل  همعاشوا التوحيد يف طفولتشباب نحن نرى ف آتية،التوحيد  أهلبشائر تعلم علما  يقينيا  وترى 
، ونضجت مثار التوحيد إالوملا استوى سوقهم ما ظهر منهم  ا ،كثري   العبو مبعلمني أوفياء علموهم التوحيد يف املدار ، مث شطوا بعيدا ، و 

، ترى آثاره يف انشراح القلب و املشروبثاره يف املطعوم ، فإنك جتد آهله مباركونأو  ،ن التوحيد بنفسه مباركألالتوحيد نضجا  عجيبا  
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تعلم أن  ملا آثارهترى األسباب،  حتمل هم الملا  آثارهترى إليه، ال إ من اهلل و ال منجى ملجأال  أنملا ترى  آثارهترى والرضا عن الرب، 
يف نفسك وال أبنائك وال يف زوجك، ال  من روحه تيأ ملا ال  آثارهترى الربكة من اهلل، فتطلبه الربكة يف أوقاتك وأعمالك وأعمارك، 

 .انتظار الفرج عبادة أنملا  تعلم  آثارهترى 
مالزم ا ا سند  يا ضعيف  يا عبد ن جتدأ. أحلى ما يف احلياة مل يذقو وعلى من مات  ،وحدمبحسرتاه  على من عاش احلياة ليس  فيا

ركن  إىل آوي يف قلبك قوتك أنكمستقر  أنتو  ،عيفا  نظر النا  ض يف أنتفكيف  بعدد أنفاسك، هذا ال جيده حىت ملوك الدنيا،
    .شديد
عز وجل  -حقه، بل ينقضي العمر ومل نويف اهلل  –عز وجل  -رمبا انقضى العمر ومل نويف اهلل  بقينا حنمد اهلل على نعمة التوحيد إذا
 .سبحان من أعزنا بالتوحيد. حقه –

أن يقطع أال يعلقنا إال به، وأن يسن ظنونا به، و  -سبحانه  –فنسأله  نفسهم،على  أن يذلوا أ إصرارا  ن النا  يصرون أالعجيب 
 .ال نضع حاجاتنا عند غري بابهفآمالنا يف غريه ، 

 . ، وأسعدهم من كان رجال  سلما  لرجلكان فيه شركاء متشاكسونمن   العامل أهل أشقى أنتأملت فوجدت 
يدنا توحيدا ، وأن جيعل كلمة ال إله إال اهلل هبا نعيش، وعليها منوت، وتكون سببا  فنسأله سبحانه كما امنت علينا بأن علمنا، أن يز 

 .لتثقيل موازيننا ملا نلقاه، اللهم آمني
 .انتهى اللقاء
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الة ا كثـريا  طيبـا  مباركـا ، و الصـاحلمـد هلل محـد   .على سيدنا حممد، وعلى آله وصـحبه أمجعـني والصالة والسالم ،احلمد هلل رب العاملني
 :و بعد ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني

مـع تباعــد  ،ن مـن الــنعم العظيمـة الـيت يلزمنــا شـكرها نعمـة أن علمنــا اهلل التوحيـد، ويســر لنـا مبنتـه وكرمــه هـذه االجتماعـات املباركــةإفـ
أن جيعلنـا مـن الشـاكرين  -سبحانه وتعـاىل  -نسأله  .مع وييسر ويباركوحده الذي جي -سبحانه  -األوقات، لكنه ضيق مع و  ،األرض

سـبحان مـن ف. الشـكر سـببا لوصـل الـنعم -عـز وجـل -جعـل اهلل  ،العلمبـإذا بقي قلب العبد متعلق بشـكر نعمـة اهلل  .على هذه النعمة
رمـه كمـا علمنـا التوحيـد، وكمـا يسـر لنـا سـبل نسـأله مبنـه وك .ابتدأ بالنعم وهو املنان، وسبحان مـن شـكر مـن يشـكر الـنعم وهـو الشـكور

 لكفـارة ذنوبنـا، فمـا حنملـه علـى عواتقنـا مـن الـذنوب كـاف   ان جيعلهـا سـببأأن يتقبل منا هذه الدقائق والساعات يف سبيله، و  ،االجتماع
أن  - سبحانه وتعاىل -نسأله  .ويفتح هلم أبواب اخلريات عل هم يتوبوا ،مع ذنوب عباده يلم عليهمالذي إلهالك أمة، لكن هو احلليم 

 .وأن يرزقنا اإلخالص واإلحسان يف القول والعمل ،يتقبل منا أعمالنا
 

 :معنا ومر  ، الثاين األصلالزلنا نتكلم عن 
 :نـمـضـ، وهي تت(ال إله إال اهلل)معىن  

                 
                                     اإلثباتو           

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ن الـيت آخـذ بطريقـة القـر أ .اسـتدالل مـن الشـيخهـذا [ُمْلِكـِه  ِفـي َشـرِيكٌ  لَـهُ  لَـْيسَ  أَنَّهُ  َكَما]و. وقد تقدم ذكر أنواع العبادة بالتفصيل

 .تقدم ذكرها وهو االستدالل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة
 

فمن  (.اهلل إالله إال )يف ذلك النصوص اليت تفسر كلمة  تخدميتس أنال بد  (اهلل إالال اله )معىن  ألحدتشرح  أردت أن إذا: اآلن
 :نيتقول ،(إله إال اهللال ) تشرحني ملا تأتني .هي آية  الكرسي (اهلل إالله إال )بني النصوص اليت تفسر 

    النفي

.اهللِ  ُدونِ  ِمنْ  يـُْعَبدُ  َما َجِميعَ  نَاِفًيا          ال إله  

تكون   "ال إله"أنك حال ما تقول : واملقصود
و نافيا مجيع ما يعبد من دون اهلل من الصاحلني، أ

  .أو من املتحركني ،من اجلمادات أو ،الطاحلني
. كلهم تعتقد أن عبادهتم باطلة  

 

 واإلثبات

.َوْحَدهُ  هللِ  اْلِعَباَدةَ  ُمْثِبًتا           اهللُ  ِإال  

مثبت ا أن اهلل  "إال اهلل" يعين تقول أيها املوحد 
.وحده هو املستحق للعبادة  
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 ألنـه {هُووَ  إِالَّ إلٰه اهللُ الَ } ؟ ملـاذا ،الكرسي اهلل آيةملا قال يف  :والدليل .اهلل موصوف بكمال الصفات ألن ؟( اهلل إالله إال )ملاذا  

 :يتبني لك{الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} إىلملا تصلي  .{الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} إىلتصلي  أن إىل .حي قيوم
 هو وحده العلي على احلقيقة ألنه ؛نه هو وحده املوصوف بالكمال الذي يستحق التعلقأ. 
  هو العظيم على احلقيقة هألن ،التعظيم على احلقيقةوحده وهو الذي يستحق     . 
 

 .{ الَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ}:اآلية اليت بعدها تأيتمث 
  ما هو الرشد من الغي ؟

 .اهلل إالله إيكون يف قلبك  أال :الرشد
 .تتعلق بغريه، أو تعظم غريه تعبد غريه، أو أن :الغي

  .سبحانه وتعاىل كامل الصفات  بأنهمعتمد على وصفه  (اهلل إالله إال )الذي يكون يف  اآلنهذا املعىن 
 

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ }:لقمان آية تشرحني، يأيت بعده (اهلل إال اله ال)ن جهة الكرسي باختصار م آيةتشرح  أنبعد 

الرشد  ؟الرشد  ما هو الرشد الذي قد تبني،{ يَّنَ الرُّشْدُالَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَ}  :يشرح هنا هذا املوطن [30:لقمان]{

كان اهلل هو احلق و ما يدعون من دونه   إذا .هذا الغي [30:لقمان]{مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ  وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ }ُّ. أن اهلل هو احلق

ن من تفسري  العظيم أل ،الصفتني العلي العظيم و العلي الكبري تبني لك اجتماع{وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبرِيُ}الباطل، و  هو

مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ  ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ}:يتبني لك ف ،له العظمة والكربياء أن :تفسريها بالكبري

 .{الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ}الكرسي   آية  يفهناك  [30:لقمان]{اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبرِيُ
 .اهلل إال ،علي كبري ،نه علي عظيمأعتقد أ أناهلل، يستحق  إالله يستحق التعلق و التعظيم إال  أنماذا تفهم ؟ تفهم  إذن

 ،اهم املشــايخ، يســمو آهلــةلكــن ال يســمواهم  آهلــة،غــري اهلل  -يف الواقــع  -يتخــذون  ،مــن النــا  ملــا جهلــوا اللغــة اكثــري   أن :اإلشــكال
 ،مغـرية أمسـاءفقـط هـي  .آهلـة أاهـمما هي احلقيقة الواحدة؟ . حلقيقة واحدة أمساءواملقامات، كل هذه  ،واألضرحة ،واألولياء ،والصاحلني

رف ص ـ ألنـهملـاذا ؟ يعتـربون آهلـة، كلهم على حد سواء   ،ويل ،شيطان ،حجر، شجر :كل ما عبد من دون اهلل  .آهلةوإال يف احلقيقة هم 
 .العلي العظيم ،وصف العلي الكبري :هلم اعتقاد هلم

  .العظيم نه هو العليأمث اعلم ملاذا ؟ ألنه موصوف هبذه الصفات، ( اهلل ال إله إال هو)
 .{الْكَبرِيُ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ}:و يف لقمان
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  الباطل ؟ همملاذا هو احلق و 
 .، ألنه ليس عليا كبريااا كبري  حد غريه ال تتخذه علي  أوكل ، هو وحده العلي الكبري ألنه

 ملاذا تعظيم غريه و التعلق بغريه باطل  ؟
 .كبري  ليس على احلقيقة علي   ألنه
وعبـدت  ،وعبـدت منـاة الشـجرة ،السـويق ذاك الرجـل الـذي يلـت، و عبـدت واألوثـان األصـنامالعرب ملا عبـدت  أن :اإلشكال فأتى

هـم يف  ،ملـا ضـعفت اللغـة اآلن .آهلـة امسـهعظمه وتعلقـت بـه سـتهـذا الـذي أن فهمـت  آهلـة،ملا عبـدهتم مسـتهم  أشخاص،من تعظم من 
 :نقـول .إهلـا   غـري اهلل ما اختذت أنا :قولي (إال اهلل لهإال )كلمة   تأيت، ملا آهلةال يسمواهم  يتكلمونملا لكن و  ،مؤهلني هلم أنفسهمداخل 
املطلـق يف ذهنـك، يف قلبـك يكـون علـي والتعظـيم  ،حد يصل درجة العلـو املطلـق يف ذهنـكأ أي ؟ لهإيكون  أنفاهم ما معىن  أنتهل 

 ،ا مطلقـا  ا و تعلق ـا مطلق ـنه عظيم تعظيم  أوتعظمه على  ،نه عليأمث تتعلق به على عظيم، موصوف بالصفات املطلقة والعظمة املطلقة، 
، اهلل إالالعظمـة املطلقـة و تكون له العلو املطلق  أحدا  ن أعتقد أال  :نك تقولأ، معناه (اهلل إالله إ ال)ملا تقول  فأنت .هإلخالص اختذته 

 .هو العلي الكبري كما هو يف آية  لقمان ألنهالكرسي،  آيةهو العلي العظيم كما يف  ألنه
 

 (.إله إال اهللال )ـ ل يف اعتافك بنتكلم عن التفاصي اآلن
َراِهيمُ  َقالَ  َوِإذْ ﴿ تـََعاَلى قَـْوُلهُ  يـَُوض ُحَها الَِّذي: َوتـَْفِسيُرَها ]: قال ـا بـَـَرآء ِإنَِّني َوقَـْوِمهِ  ألَبِيهِ  ِإبـْ  َفِإنَـّهُ  َفَطَرنِـي الَّـِذي ِإالَّ *  تـَْعبُـُدونَ  م مَّ

 .[ [1  ـ 6 : الزخرف]﴾ يـَْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  َعِقِبهِ  ِفي َيةً بَاقِ  َكِلَمةً  َوَجَعَلَها*  َسيَـْهِدينِ 
 اآليـة أتـتمث . مـن غـريه تتـربأ أنال بـد  - تعظيمـك لغـريهتعلقـك و أي نافيا  - ه لغريهه اهلل، لست مؤل  تكون صحيح مؤل   أنجل أمن 

 :الثانية اليت تفسر التوحيد اليت ذكرها الشيخ يف املنت
ـَنُكْم َأالَّ نـَْعبُـَد ِإالَّ اللّـَه َوالَ  قُـْل يَـا َأْهـَل اْلِكتَـاِب تـََعـاَلْوْا ِإلَـى} :تـََعـاَلى وقَـْولُـهُ  ] نَـنَـا َوبـَيـْ ُنْشـِرَك بِـِه َشـْيئاً َواَل يـَتَِّخــَذ  َكَلَمـٍة َسـَواء بـَيـْ

 .[[ 64:آل عمران] }ُمْسِلُمونَ  الّلِه َفِإن تـََولَّْوْا فَـُقوُلوْا اْشَهُدوْا بِأَنَّاِن بـَْعُضَنا بـَْعضاً َأْربَاباً م ن ُدو 
 :فيها -عز و جل -يقول اهلل  (.ال اهللإله إال )تدلنا على تفسري  أخرى آيةهذه 

 {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا}:   اقبلو أوا و أي هلم. 

 {كَلَمَةٍ سَوَاء إِلَى} : يعين الكلمة العادلة.  

 ثباتإ هذا( إال اهلل(. ) لهإال )، و هذا فيه نفي {الَّ اللّهَأَالَّ نَعْبُدَ إِ} ما هي الكلمة السواء ؟. 

 {َنُشْورِكَ بِوهِ شَويْئاً    وَال} :اهلل تركـه  اهلل وأشـرك معـه غـريه، مـن عبـدألن . إال بـالتخلي عـن الشـركالعبـادة ال تـتم  أنلبيـان  هـذاي أ
 .من العبادة ما حقق املعىن املطلوب .وشركه
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 {َاللّهِ عْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِوَالَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا ب}:  ا ربـ  أحـداكونـك ال تتخـذ مـع اهلل ف اإلخـالص،هـذا مـن مقتضـيات كلمـة

صولى اهلل عليوه    - الون   نوه اوا توال   أ -رضوي اهلل عنوه وأرضواه    - كما ورد يف حديث  عدي بن حامت ))، طاعتهمطاع ا تفرض عليك 

لويس  للوون موا حورم اهلل  فتحلونوه ،  و      أ: قوال   ؟يا رسول اهلل  لسنا نعبدهم :قال{هُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِوَرُهْبَانَ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ} -وسلم

 ((.فتلك عبادهتم )) :قال .بلى: قالفتحرمونه؟  حل اهللألرمون ما 

 :اهلل إاليف تفسري ال اله  معان   3هنا اجتمع 
 . العبادة عن غريه و تعبده وحدهتنفي  : {أَالَّ نَعْبُدَ إِالَّ اللّهَ} .1

 . بالتخلي عن الشرك إالالعبادة ال تتم  أنهذا لبيان : {نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَالَ} .2

 . هلل كانت الطاعة املطلقة  إذا إالال تتم  اإلخالصأن كلمة  : {اللّهِ وَالَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ} .3
العـامل اإلسـالمي حتكـم بغـري مـا أنـزل اهلل،  بلـدانمـن  األن كثـري  :ن عنـهو بعيـد أننـاال تتصـور  ( ة الطاعـة املطلقـةلأمس)  :األمرو هذا 
يكمــون بالعــادات والتقاليــد و مــا يســمونه  أاهــمجتــد  األحــواليف خــواص تــأيت  ،نــزل اهللأمــن احلكــم بغــري مــا  هخــال يف حماكمــوالــذي 

يف الغالـب يف كثـري مـن الباديـة  أهـلو بـني مـا يقـع فيـه كثـري مـن  ،بـني القـوانني املنظمـة يف احملـاكمد فـرق يوجـال فـتى  .ةبالسواليف احمللي
 .مالتحليل والتحرمي بسواليفهأقطار العامل اإلسالمي يف 

 .نزل اهلل من غري ما يشعرونأهم يكمون بغري ما ف .يتوارثوهالذي مبا سلف  :أي فالسوالي
 :مثال   
 جلخاص للر  ثاإلر يكون  أن. 
  للولد البكر فقط اإلرثوبعضهم. 
  يسهلون مسألة االختالط أاهمحترم للزواج على  ،خلالةبنت احترم بنت العمة و  األقطاربعض ! 

أنـه يصـل يف  حنن غري متصورين. نزل اهلل هذا يف احملاكمأاحلكم بغري ما  أنحنن متخيلني  .عادات حترمي و حتليل سواليف كثرية فيها
بـاحلكم  الرضـا أنـواعنـوع مـن  ،الرد عليـهعدم و  إنكاره،و عدم  ،قبول مثل هذا أن ن نا  عندنا دين لكن غري متصورينقد نكو . بيوتنا
شيء من املسائل  أن ترسلوا يل من جمتمعكملو تيسر لكم . شرح مثل هذامجع ما نتمكن به ييسر لنا  قريبا أننسأل اهلل . نزل اهللأ غريب

ضعية، لكن ليس يف احملاكم، تكون يف العادات والتقاليد، تكون حاكمة تنزل على كل هذا ااجلتمع، قبيلة اليت تكون عبارة عن أحكام و 
غري شـاعر  وأنتنزل اهلل أباحلكم بغري ما  راض   ونكرمبا تنك أبكم فزع و يف قلوا ملا يتبني لكم جتد .معينة، قرية معينة هلا احلكم  اخلاص

 .، مث ال تستبعد عن نفسك مع األيام رمبا تقع يف ذلكنزل اهللأباحلكم بغري ما  ترضى لكن حىت لو ما كنت حتكم .بذلك
 

   :رسول اهلل حممددليل شهادة أن  إىلننتقل 
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{  ِمِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيمٌ َعَلْيُكم بِاْلُمؤْ  َجاءُكْم َرُسوٌل م ْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيصٌ  َلَقدْ  }: تـََعاَلى قَـْوُلهُ  ] ما هو الدليل ؟
 .[ [  :التوبة]

ببعثته  األمةامنت على هذا  -عز وجل -ن اهلل أ بيانوفيها  ،-عليه وسلم صلى اهلل - حممدا رسول  اهلل أندليل على  اآليةهذه 
  معه وخماطبته ويكنهم اجللو  ،، فهم يعرفون صدقه ونسبهأنفسهممن  بأنهوصف هذا الرسول . -صلى اهلل عليه وسلم - الرسول

الثالث  األصل -األصل األخري الكالم عليها يف  يأيتبوصوفات   -صلى اهلل عليه وسلم-مث وصف  .ليس بغريب عليهم ،ومساع كالمه
 .املهم أن من دينك أن تعرف معىن شهادة أن حممد رسول اهلل - من نبيك

 
 ِإال اهللُ  يـُْعبَـدَ  وَأال َوزََجـرَ  َعْنـهُ  نـََهـى َمـا واْجِتنَـابُ  َأْخبَــَر، ِفيَمـا َوَتْصِديُقهُ  َأَمَر، ِفيَما هُ طَاَعتُ : اهللِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  َشَهاَدة َوَمْعَنى] 

 .[َشَرَع  ِبَما
 .شيء من التفصيل إىلي  ممتون يتاج ، أو هذا الكالم متني

 
 :، أن يفرق بني احلقوقطالب العلمهذه املسألة عظيمة الفائدة لو 
 األوليــاء،وحقـوق  ،-صـلى اهلل عليــه وسـلم - عــدم التفريـق يف احلقـوق بـني حــق اهلل، و حـق الرسـول :احلقيقـةمشـكلتها  ةاألمـ اآلن 
األراذل، ملــا أتــت هــذه مــن  -عليــه وســلم صـلى اهلل –االعتــداء علــى النــب  أزمــة أتــترمبــا تبــني لنــا شــي مــن هـذا ملــا . الصــاحلنيحقـوق و 

  .وهذا صحيح يف الدفاع عنهوهذا التعبري كما يعربون،  -صلى اهلل عليه وسلم -نا  مبكانة النب األزمة وقام النا  حبملة بتعريف ال
مـا فيهـا  ،فتجـد الـنفس خاليـة ،هم هللمقبـل تعظـي -اهلل عليـه وسـلم صـلى -و يعظمون النـب يبنون يف مكان خاطئ، يأتون أاهمتبني 

 -الرسـول  نـه يسـتقر يف القلـب تعظـيمأ يصل؟ يكون النـاتج ذاما .والنفس خالية محلة لتعظم الرسول تأيتوال لرسوله، مث  ،تعظيم ال هلل
لـه  -صلى اهلل عليـه وسـلم -يصبح النب أن ؟النتيجة ما هي. -عز وجل -بدون ما يكون مبين على تعظيم اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم

صـلى اهلل عليــه - لنـبرؤيــة امشـتاقني ل: يقولـونلوقـت جتـدهم طــول امـن أجــل ذلـك . يف القلـب و اهلل لـيس لــه مكانـة ،مكـان يف القلـب
اهلل عليـك  إطـالع، و امـا فعلنـا كـذ -صـلى اهلل عليـه وسـلم- لع علينـا النـبلو اط   :نيقولو . هللا لرؤية وال يكلمونك عن شوقهم ،-وسلم
  :ذا البـد مـن التحـدث عـن أوالتـرى عـدم التـوازن يف مثـل هـذا الطـرح، لـذلك املفـروض ملـا يطـرح موضـوع مثـل هـ! ؟قلبـك مكانـه يف أين
عـن اهلل و لصـدقه، وكـل الكـالم شـهد  هـو الـذيو  أعطى،الذي  الذي أي د، وهووهو  وهو املرسل، ،نه هو الوهابأ .اهللل صفات كما
 علــى كــل. اخللــل يف نفــس مـن ختاطــب املعــىن، يسـببفكونـك تنتقــل بعيــدا عـن هــذا  .ن اهلل يبــهحنـن حنبــه ألعنــد اهلل، و الرســول  ةمكانـ
 أناهلل  نرجـو مـن -ق، وهـذا دعـوة التفريـق بـني احلقـو  هـوو يكـون دورك يف ااجلتمـع  ،تتغـذى هبـذا املعـىن أنحتتـاج  أنـت :املقصد ، حال

خصوصـا يف جمتمعـاتكم  ،الصـاحلني األوليـاءحـق و  -صـلى اهلل عليـه وسـلم- تعليم النا  حق اهلل وحق  الرسول -سببا لنشرها جيعلكم 
. داخلهـم تعظيمــا  ألحــد يهدم يفســ ألنــه ،كتــاب والسـنةالرجــوع للعلـى  نجيعــل النـا  بســهولة يثــورو  ، احلقــوقهـذا اخللــط احلاصــل بـني

 . املسائل حنتاج ألن نكون دقيقني يف طرح مثل هذا
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 :ب النا و م اهلل يف قلعظ   -بدون الكالم عن األولياء وعن الصاحلني  -األمر أول

كلمهم وخذ معهم ما اسـتطعت مـن زمـن، . أوائل احلديد ،سورة احلشر ص، عن أواخر، وعن سورة اإلخالالكرسي آيةكلمهم عن 
وأن اهلل أرسل رسوله، فيأيت الكالم عن الرسول وعـن تعظيمـه، واملتابعـة حـىت نـدفع البدعـة، مث  ،املتابعة حول يتهيئون أن يأيت هنا الكالم

 .تتكلم عن حق اهلل العظيم احلق املطلق ذا كله دائرحق الصاحلني، وأنت يف ه -يلحق هذا الكالم عن  -يأيت بعد ذلك 
 .[َأَمرَ  ِفيَما طَاَعُتهُ ]

 .من صيغ العموم، أي يف كل ما أمر به(  ما املوصولة) و أمر، الذيطاعته يف كل  :املقصود
  الرسول ؟ سأطيعملاذا : السؤال

 ألنه رسول من عند اهلل. 
 ع ال يشـر   -صـلى اهلل عليـه وسـلم-بـل هـو مـن عنـد اهلل، و هـو  ،لـيس مـن عنـده األمـرن أل .وهو اهلل أرسلهمن  بأمر أمرك ألنه

  .، وأنت تعلم هذامن عنده و لكن من عند اهلل، و هو ال ينطق عن اهلوى
ثـل زن يف مو كثـري مـن النـا  ال يت ـ[. 50:األنعـام]{إِنِ الْحُكْومُ إِالَّ لِلّوهِ  } :نـك سـتفهم قولـه تعـاىلأمـن املؤكـد  ،تبني لك هـذا فإذا

لكـن ملــا يشـرع يتجــاوز  ،حمبــوب ،معظـم  -صــلى اهلل عليـه وســلم -الرسـول  أنمـا الــذي يكـون يف قلبــه؟ يكـون يف قلبــه  ،هـذه الشــهادة
 .هو شرع من عند اهلل إمنا  -صلى اهلل عليه وسلم- يشرع الرسولما  أنغري مستوعب  ،شرعه
 

 وأهـم آثـار،كـون هلـا ت أنال بـد   -صـلى اهلل عليـه وسـلم-محبة النـب ف. أمرطاعته فيما : حممد رسول اهلل شهادة أنمعىن  أناتفقنا 
 يـأمر ألنـه  -صـلى اهلل عليـه وسـلم-الرسـول يطـاع  إمنـا ،شخصـه تتصـور أنـك تطيـعال  أمـرفيمـا  أطعتـه وإذا. أمـرفيمـا أن يطاع  :آثارها

 .{الْحُكْمُ إِالَّ لِلّهِ إِنِ}: هو شرع اهلل تعاىل، قال تعاىل  -صلى اهلل عليه وسلم-فشرعه . بأمر اهلل
 .[َأْخبَـرَ  ِفيَما َوَتْصِديُقهُ ]
 فهـويف أخبـاره  -صلى اهلل عليه وسـلم -ب الرسولمن كذ  و . بهخرب أفيما   -صلى اهلل عليه وسلم -ال بد من تصديق الرسول: أي

املتصـوفة، ال يعرفـون مكانـة  أحضـانيف  ا الـذين تربـواو كثـري مـن العبـاد علـى جهـل وخصوص ـ .حممدا رسول اهلل أنمل يقق معىن شهادة 
خيـتم  .وهـذا يكـون يف رمضـان!  للتربكملاذا؟  ه،ونؤ يقر  السنة هو صحيح البخاري وصحيح مسلم، ماذا يفعلون به ؟ أنالسنة، يسبون 
!  وال اعتقــادهم أفعــاهلمحرفــا واحــدا منــه ال يف  يســتفيدواومل  ،يتفلــون يف ختمــه ،ســردايف بعــض املســاجد يف رمضــان صـحيح البخــاري 

ــار  تــأتيهممثــل هــؤالء  و  أمــر،ال بــد مــن طاعتــه فيمــا . فــال يقبلواهــا األوامــرو أ ،فــال يقبلواهــا -صــلى اهلل عليــه وســلم - عــن النــباألخب
 .ما اهى عنه وزجر واجتناب ،خربأتصديقه فيما 

 
  :الثالث األسا 
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 .[َوزََجرَ  َعْنهُ  نـََهى َما واْجِتَنابُ ]
وهذا التك  .و السلوك األخالقو  ،يف العبادات واملعامالت األفعال،و  األقواليف   -صلى اهلل عليه وسلم - نبيتك ما اهى عنه ال

 .اإليان هذا دليل ضعف ،اهىعنه   -صلى اهلل عليه وسلم-وعدم ترك ما النب  اإليان،من قوة 
  :األمر الرابع

 .[َشَرَع  ِبَما ِإال اهللُ  يـُْعَبدَ  وَأال] 
نقصـد االجتهـاد الـذي مل  - و ال  باالجتهـاد ،وال بالبـدع بـاألهواء، تالعبـادة ليسـ أن: العبـادة، وهـو أركـانال على ركن من وهذا د

 :العملقبول و هبذا تتصور شرطي . به الشرع ءو ما جا اإلتباع العبادة مبنية على إمناو  -يبىن على دليل صحيح 
  .اهلل إالنعبد  أال   .1
   -صلى اهلل عليه وسلم-النب إالا يف عبادتن ال نتابعو  .2

. "قلـه وال ينفعـه ث  ، كاملسـافر يـأل جرابـه رمـال يـ  وال اقتـداء إخـالصالعمـل بغـري " :يقـول فيـه -رمحـه اهلل-للعالمة ابن القيم ا  ننقل كالم

هذا وصف   [93:النور] {ةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءبِقِيعَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ} :يف سورة النور اهلل مثال  فهذا مثل ما ضرب 
 .سرابا احلاجة فيجدواهاوقت  يأتون يفمث  ،تنفعهم أاهايتصورون  أعماال ، الذين يعملونالضالني
 

 :قال الشيخ
ــالِة، َوَدِليــلُ ]  ْوِحيــدِ  َوتـَْفِســيرُ  َوالزََّكــاِة، الصَّ ينَ  َلــهُ  ُمْخِلِصــينَ  اللَّــهَ  ِليَـْعُبــُدوا ِإالَّ  ُأِمــُروا َوَمــا﴿: تـََعــاَلى قَـْولُــهُ : التـَّ  َويُِقيُمــوا ُحنَـَفــآءَ  الــد 

 .[ [5: البينة]﴾ اْلَقي َمةِ  ِدينُ  َوَذِلكَ  الزََّكاةَ  َويـُْؤُتوا الصَّالةَ 
 {حُنَفَاء} -  يقيمـوا  أنو  ،يعبـدوا اهلل أن أ مـروا: بـه مجيـع النـا  أمـرالتوحيد، وهـذا مـا  إىلمعناها مائلني من الشرك  :- اآليةيف
  .حنفاء يكونوا أنو هم يعبدون اهلل ال بد  .ويؤتوا الزكاة ،الصالة

 {ِوَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة}:   رب العاملني إىلالدين املستقيم و الطريق املستقيم. 
  :مث ذكر دليل الصيام

ُقـونَ  َلَعلَُّكـمْ  قَــْبِلُكمْ  ِمـن الَّـِذينَ  َعلَـى ُكتِـبَ  َكَمـا الص ـَيامُ  َعلَـْيُكمُ  تِـبَ كُ  آَمنُـواْ  الَّـِذينَ  أَيُـَّهـا يَـا﴿: تـََعـاَلى قَـْولُـهُ : الص َيامِ  وَدِليلُ ]   تـَتـَّ
 .[ [ 1 : البقرة]﴾

 ما دليلنا على وجوب الصيام  ؟. ألن اهلل أمر هبا بادة؛نه ال بد من القيام هبذه العأعلى  هنا تدل األدلةكل 

  .اماهلل عليكم الصي أوجب :{كُتِبَ عَلَيْكُمُ}
  :استشهد بدليل على احلج أيضا



 

66 

 

 آل]﴾ اْلَعـاَلِمينَ  َعنِ  َغِنيٌّ  اهلل َفِإنَّ  َكَفرَ  َوَمن َسِبيالً  ِإَلْيهِ  اْسَتطَاعَ  َمنِ  اْلبَـْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعَلى َوِلّلهِ ﴿: تـََعاَلى قَـْوُلهُ : اْلَحج   وَدِليلُ ]
  .[ [97: عمران
  .الوجوب :{عَلَى}من لفظة  نأخذ
 .األوىلهنا انتهت املرتبة  إىل
 

  .اإليان: املرتبة الثانية نأيت
 .اإلسالممن  أوسعومن جهة نفسه  اإلسالم،من  أضيق أصحابهجهة  تقدم منكما   اإليان

  .على علمك مبا ستؤمن به يكون مبين أنال بد  إيانكالذي حنتاجه ؟  اإليانمعىن  ما
مـن  أوسـع اإليـانمعناهـا  .اإلسـالمهـو الـذي املتضـمن للعمـل  ،اهلل ورسوله بالتصديق بـه رأمهو التصديق اجلازم جبميع ما  :واإليان
بـه، و هـذا  ورسـوله بالتصـديقاهلل  أمـرتصـدق بكـل مـا  مـؤمنتكـون  اآلن ملـا فأنـت، األعمـالمـن جهـة نفـس  ،من جهة نفسـه اإلسالم

 أركاناليت هي من  لألعمال جلميع الذي أمر اهلل به، إضافة اإلسالم، فاإليان سيجمع بني التصديقالتصديق متضمن العمل الذي هو 
  .اإلسالم

 . األعمالو  اإلسالمو مر معنا الفرق بني 
 

ُعونَ  ِبْضعٌ : اإِليَماُن َوُهوَ ]  :قال  .[الطَّرِيِق  َعنِ  اأَلَذى ِإَماَطةُ  َوَأْدنَاَها اهلُل، ِإال إٰله ال قَـْولُ  َفَأْعالَها ُشْعَبًة، َوَسبـْ
 :يدلاحلديث وهذا  .لفظ احلديثكما هو معروف  و هذا

 و فيها أدىن أعلىفيها  ،متفاوتة شعب اإليان أن.  
 الـــذي هـــو أول ركـــن يف  (ال إلـــه إال اهلل)قـــول هـــو  اإليـــانشـــعب اإلســـالم متـــداخل مـــع اإليـــان؛ ألن أعلـــى  أنيـــدل علـــى  وأيضـــا

: على ذلك .األعمالداخل فيه  اإليان أن يدل على. عن الطريق ذىاأل إماطة -شعب اإليان  قل شعبة منأأي  - اإلسالم، وأدناها
 .اإليانيف الطريق هذا يدل على نقص  األذىوضع  شخصلو  ،انظر العكسإذا كان إماطة األذى من شعب اإليان، 

 
 .[اإِليَماِن  ِمنْ  ُشْعَبةٌ  َواْلَحَياءُ ] :قال
 السـتحيائكسـبب ألاهـا  ، وهو مـن أفضـل األخـالق وأعظمهـا؛واجتناب القبيح خلق رفيع  يبعث على فعل اخلري احلياءمعلوم أن و 
  .وال تفعل ما اهاك عنهأوامره،  ختالف اهلل فالمن 

 .اهلل عليك إطالعتصورت  أنت إذاخصوصا  ،ينقطع حبيائه عن املعاصي فاملستحي
 

 .(.[َوَشر هِ  َخْيرِهِ  بِاْلَقَدرِ  َوتـُْؤِمنَ  اآلِخِر، َواْليَـْومِ  َوُرُسِلِه، وَُكُتِبِه، الِئَكِتِه،َومَ  بِاهلِل، تـُْؤِمنَ  َأنْ ) الحديث في كما: ِستَّةٌ  َوَأرَْكانُهُ ] :قال
 : املقصودألن  اإليان؛وبني شعب  اإليان أركانال منافاة بني  :نأيتبني لك  أنهنا ال بد 
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 اعتقاداتعبارة عن الستة  ركاناألن كل ألة؛ الست األركانكان مبعىن االعتقاد فهو من   إذا أن اإليان. 
 األمــور يــراد بــه :األركــانحــديث . هــو ســيكون بضــع و ســبعون أجناســها،و  األنــواعيشــتمل علــى  اإليــان أنكنــا نقصــد   إذا أمــا 

 .اإليانهبا  يأيتبيان خصال اخلري اليت  فهو مراد به: وسبعونحديث البضع وأما  .األساسيات ،االعتقادية
 ؟لستةما معىن هذه األركان ا

يعـين هـذه األركـان . كـل هـذا يقصـد بـه اإليـان اإلمجـايل، الـذي يبـىن عليـه اإليـان التفصـيلي...((أن تؤمن باهلل  ومالئكته ))معلوم  
 مـاذا سـيكون النـاتج ،تفصـيليا إيانـا آمنـت فإذا الستة املفروض يكون لك فيها إيانا إمجاليا، مث كلما تعلمت يكون هناك إيانا تفصيليا،

 .إيانكيزيد  ؟
 :باختصار 
 من باهلل ؟ؤ ت أنمعىن  ما
 بـ: تؤمن أن. أمور أربع
 وجوده.  
  ربوبيته.  
  ألوهيته. 
  هو صفات أمسائهو. 

 فيــه جتــد النـا ( وبأمسائــه وصـفاته بألوهيتـهبربوبيتــه و )بالبـاقي  اإليـان إىللكـن انظــر . مـا يف درجــات ،م بــهمسـل  أمــر بوجـوده  اإليـان
  .مخمتلفون يف درجاهت

 :األمر الثاين اإليان باملالئكة
 :إمجايل إيانهناك 

 سبحانه وتعاىل -اهلل له مالئكة خلقهم  أنمن ؤ ت أن وهو -. 
  و هم عامل غيب.  
 خلقهم اهلل من نور.  
 و يفعلون ما يؤمرون أمرهمال يعصون اهلل ما  ،عابدون هلل. 
  ميكائيلو تعلم من ورد ذكرهم ووصفهم يف كتاب اهلل مثل جربيل و. 
 .إيانكزدت معرفة بأوصافهم، زاد  إذامث 

 :منك أنت املطلوبمعناه 
  .به أمرواخملوقون عابدون هلل قائمون مبا وأاهم  مبوجوده اإليان .1
 : إمجاليا إياناكل واحد بامسه .من مبن علمنا امسهؤ ت أن .2
  جربيل موكل بالوحيأن. 
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 قطر والنباتكائيل موكل باليوم.  
 الصور نفخبالسرافيل وإ. 
   األرواحوملك املوت موكل بقبض. 

ملك  أن اآلثاررد يف بعض قد ي .إمجاليا إيانافهؤالء نومن هبم  أمساءهم،البقية فنحن ال نعرف  أما ،نؤمن هبم أمسائهم،هؤالء نعرف 
مـن النصـوص مـا يعلمـك  يأتيـكبعـد هـذا يكـن أن  .امسـه ملـك املـوت أنو الصـحيح  ،هـذا ال يثبـت أنالظاهر  عزرائيل، واملوت امسه 
 –الوون   أنوه قووال عوون  -رضووي اهلل عنووه-ابوون مسوعود   عبوود اهلل عون  :أمحــد اإلمـاممثـل مـا ورد يف مســند  أوصــافهمعـن تفاصـيل 

أنـت كلمـا زدت  .وصـف دقيـق اآلن هذا ((األفقجناح كل جناح منها قد سد  ستمائة صورته ولهجربيل يف  رأى أنه: )) -صلى اهلل عليه وسلم
   .إيانازدت هبذه املخلوقات  زدت علما وكلما. ، كلما تعلمت عنهلمامعرفة وع
  .من مبا علمنا من صفاهتم و هيأهتمؤ ن :إذناملطلوب  .3
  :املطلوب منك، ويكون يف النقطة الثانيةهذه النقطة و قد تدخل  .وأعماهلم، اليت دلت عليها النصوصنتعلم عن وظائفهم  .4
 .بوجودهم أن تؤمن .1
 .وأعماهلم مبأمسائهن ؤمن أن .2
 .أن تؤمن بأوصافهم .3

 .ويصري ثالثة نقاط
 : بالكتب اإليان

 .بالكتبتكون مؤمنا  أنجيب عليك الكتب اليت أنزهلا اهلل على رسله، 
- : أمور بأربعة إال إيانكوال يتم   
 .نزلة من عند اهلل حقام   بأاها اإليان .1
 .وأما ما ال نعلمه فنؤمن به إمجاال واإلجنيل، راةوالتو كالقران   :امسه -عز وجل - منا اهللمبا عل  اإليان  .2
ما مل يرف وما مل يبـدل  وأخبارصحيحة،  هذه مطلقان آالقر  أخبار فأنت ما الصحيح عندك؟. إخبارهاالتصديق مبا صح من  .3

مزيــد مــن العلــم، فمــن  القـرآن، وغــريه يتــاج أن نــؤمن بأخبــارفــنحن حنتــاج ، العلــم يف إىل زيـادةيتــاج وهــذا  الســابقة،الكتــب  مـن أخبــار
 .رففهذا حكم مل ي   ،الرجم للزاينمثال   عند اليهود األخبار اليت 

مـا مل  باألحكـام سـأعملن آالقـر  بالنسـبة لكتابنـا وهـو. كتـاب اهللنتكلم عن   أنهذا معناه  .الكتب ما مل تنسخ بأحكامالعمل  .4
هذا ماذا حتتاج فيه ؟ أن تعمل باحلكم الذي مل  .الصيامب األمردرج يف الت أو مسألة التدرج يف حترمي اخلمرمسألة : مثل، فيها نسخ يأت  

ــهينســخ، و  ــه تــالوة تــتك العمــل ب ــالقر وأمــا  .املنســوح حــىت لــو تلوت ــه .العظــيم نآالكتــب الســابقة كلهــا نســخت ب ال جيــوز  وأنــت تعلــم أن

ي شَويْءٍ فَورُدُّوهُ إِلَوى اللّوهِ وَالرَّسُوولِ إِن      فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِو }: األحوالشي منها حبال من  بالكتب السابقة إىلالتحاكم 

  .غري كتابكم إىلترجعوا  أن مؤمننيكنتم   إنال يق لكم فإن تنازعتم يف شيء، [ 51:النساء]{تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ كُنتُمْ
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   :بالرسل اإليان: الركن الرابع
حبكــم مل يكـن يف شــريعة مــن  إلــيهم أوحـىمل ينــزل علــيهم كتابـا و لكــن  نـزل علــيهم كتابـا، أوبعــثهم اهلل إىل أقــوامهم وأهــم مـن  :الرسـل 

  .قبلهم
  .غري ناسخ أوحبكم جديد ناسخ  إليهميوحي  أو ،ينزل عليهم كتابا أنشريعة سابقة دون  إىليدعو  أناهلل  أمرهمفهم من  :األنبياء أما

 الفرق بني الرسول و النب؟ 
 .حبكم مل يكن يف شريعة من قبله إليه أوحىمل ينزل عليه كتاب لكن  ، أونزل عليه كتابأو  ،قوم رسول إىل ثه اهللهو من بع :الرسول

 .ناسخ غري أوحبكم جديد ناسخ  يوحي إليه ، أوكتاباعليه   ينزل أنشريعة سابقة دون  إىليدعو  أناهلل  أمرهفهو من  :النب أما
هـــو  األول أنو الظــاهر . و الرســول نـــب ،النـــب رســول أن أي :متادفــانو قيـــل مهــا . كـــل نــب رســول و لـــيس العكــس:علــى ذلــك 

وهـو مصـري  ،العلمـاء يف اململكـة اركبـهيئـة  يخ هـو مـن شـال .التوحيـد يف مـذكرةعفيفـي  عبـد الـرزاقراجعي هذا الكالم للشـيخ  .صحاأل
  .بيانه أيديهموكيف جيري على  ،ف يبني اهلل لعباده احلقكالمه عن التوحيد ترى كيله   قرأت إذا .أهلهوهو مفخرة للعلم و  ،اجلنسية

  :أموربالرسل يتضمن أربعة  اإليان
 .أنفسهمبشيء من عند  يأتونال  وأاهم ،رساالهتم حق من عند اهلل تعاىل أن .1
  .مبن علمنا امسه منهم اإليان .2
 .أخبارهمتصديق ما صح عنهم من  .3
- صلى اهلل عليه وسلم –متهم  حممد رسل إلينا منهم، وهو خاالعمل بشريعة من أ   .4

 .اآلخراليوم : اخلامسالركن 
 :األخرباليوم  إيانك يتضمنو . يوم القيامة الذي يبعث اهلل فيه اخللق للحساب و اجلزاء: املراد منه

 . بالبعث إيانك .1
 .  باحلساب و اجلزاء إيانك .2
 .والنار باجلنة إيانك .3
أخـري يف آخر هذه الرسالة تكلم عن البعث بانفراد، أي أفرد الكالم حول البعث بكالم  يف -رمحه اهلل–عبد الوهاب  الشيخ حممدو  

إِنَّكَ مَيِّوٌ  وَإِنَّهُوم مَّيِّتُوونَ    } :قوله تعاىل  والدليل على موته. -صلى اهلل عليه وسلم -، بعدما تكلم عن موت النب آخر الرسالة

خَلَقْنَواكُمْ   مِنْهَوا } :والنا  إذا ماتوا يبعثون، والـدليل قولـه تعـاىل[ 31- 30:لزمرا]{ دَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَإِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِن ثُمَّ( 93)

الكـالم  لؤجهنـا سـن. يف آخـر الرسـالةأعـاده وسـيتبني لنـا ملـاذا  ،الكـالم حـول البعـثمرة أخـرى هذا املوطن أعاد الشيخ  {وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
 لة البعـث بعـد املـوت كـان ممـا اشـتهر يف زمانـه إنكارهـا،أمسـ أنالظـاهر . -صلى اهلل عليه وسلم –لكالم عن النب عن البعث ووصله با

 إىلتتصـور  ،البعـث ينكرون احلسـاب، وينكـرونو  اآلخر،ينكرون اليوم  أاهمحال  إىلاملسلمني وصلوا  أنفلما تسمع هذا الكالم تتصور 
 أكثـــر تأملـــت إذااهلل نشـــر التوحيـــد، مث  أعـــادمث  إىل هـــذا احلـــد، ى الـــدين يف ذاك الـــزمنتـــرد  إذا و  .ى الـــدين يف ذاك الـــزمندرجــة تـــرد   أي
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، هـذا األمـر ال مكـان أيال يهمـك الشـخص مـن  واآلن أنـت ،التوحيـددعـوة  مـرة أخـرى إعـادةعلى يـد شـخص  أجرى فوجدت أن اهلل
، املهـم بـه أتـىال تفكـر مـن  ،نـب مـن العـرب أتى ألنها رفضوا احلق يشبه تفكري اليهود مل التفكري يكادهذا يكدر خاطرك وال تفكر فيه، 

 . أن اهلل أجرى على يد شخص إعادة نشر التوحيد مرة أخرى، وهذه مما يشكر اهلل عليها
لكن اهلل كتـب نشـره للشـيخ،  أيضا،التوحيد يف اليمن دعوة بتحريك  أمن بد زمن الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف جندكان يف   إنو 
حـال وصـلوا حلـد  أاهـم ؟هـذا احلـدإىل  األمـة تنـه كيـف وصـلأاملهـم الـذي تفكـر فيـه  .هـو خيلـق مـا يشـاء و خيتـار ،اهلل إىل األمـرو هـذا 
 -اهلل  أن ،جمتمـع كنـت أيهـذا يعطيـك يف  ،الدين وانتشـر احلـق وتعلـم النـا  من جديد اهللأعاد مث  ،و احلساب اجلزاءالبعث و  إنكار

: الغمـةرغـب أن تكـون ممـن يكشـف اهلل هبـم امتـىن علـى اهلل و  اآلن أنـت. يبعـث مـن جديـد فـيهم روح التوحيـد أنقـادر علـى  -عز وجـل
يف منطقـة ويف زمـن لـيس فيـه  االتصـاالت شخص مثـل هـذا يد على  -عز وجل-تصور كيف أجرى اهلل و . الشرك وغمة اجلهل به غمة
وتعلمنـا سـهل و تعلـيم النـا   -اتصـاالت سـهلة وانتقـاالت سـهلة  - قـاالتتصـور قـوة االتصـاالت مـع سـهولة االنت اآلن فأنت. القوية
ــتعلمهــذا الــذي يكــون يف ذهنــك ف ســهل، صــادق وال يبقــى بعــدك  التوحيــد وأنــتقلمــك خيــط  أنوال تتصــور ، التوحيــد وأن تنشــره أن ت
واكتــب  ،ا كلهــا يف دفـت خـاصالتوحيـد وامجعهـ آيــاتاحبـث عـن  اكتــب،. خـط مـا اســتطعت عـن التوحيـدبــل  ال تتصـور هـذا،! شـاهد 

 . غزيريبقى بعدك علم العلم، مث  أهلشروحها من كتب 
األصــول الثالثــة عبــارة عــن رســالة أرســلها ألحــد، مثــل أن  كتــاب . كمــا أن رســائل الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب عبــارة عــن رســائل

عـارفني كيـف ملـا . كـان يكتبهـا يـدخل هبـا الـدرو  عـن مـذكراتكتـاب التوحيـد عبـارة التوحيد يف كالم بعض مـن ينقـل سـرية الشـيخ أن  
تفسري آية كـذا، تقريـر كـذا، مث ينـاقش طالبـه : يأيت الشيخ يكتب عنوان الباب، مث يكتب األدلة، مث يكتب مسائل نعرب  بدفت التحضري،

ملـا تـرى هـذا . تيـه مـن يشـاءؤ  يهـذا فضـل اهلل أن إالال نقـول . يكـون سـبب هلدايـة أمـم، وزيـادة إيـان نـا  دفـت حتضـري فتخيلـي. يف هذا
مـا خوطـب بـه مالـك ملـا قيـل  إىلأمل تسـمع  .يبقى بعدك نشرا للتوحيد أنراجيا، اكتب وكل تفكريك  تكتب خملصا   أنمحاسا أنت ازدد 

ة إال موطـأ مل يبـق مـذكورا مرفوعـا لـه قيمـ موطـأ مالـك، إالفلـم يبـق " ما كان هلل يبقـى و مـا كـان لغـريه ذهـب" :قال ؟ت آطو له كثرت امل
العنايــة  ةشــتكي مــن نفســي مــن قلــأ هــذا ولكــم  وأنــا أقــول. اكتــب حــرر ال متــل ، يبقــى بعــدك، ينتفــع بــه غــريك، يبــارك اهلل فيــه  .مالــك

ــة،  ــابالكتاب ــا عليــه، ويطلــق  -ســبحانه  –نســأله . لكــن أرجــو اهلل أن يفــتح علــي وعلــيكم، ويســيل أقالمن أن يعلمنــا احلــق، ويثبــت قلوبن
هذا الكالم استطرادا  ملا أتى الكـالم عـن اإليـان بـاليوم اآلخـر، وقلنـا أنـه  قلناعلى كل حال، . ويسيل أقالمنا به، اللهم آمنيألسنتنا به، 

  .ننظر املوطن ونتكلم عنه. وتفصيلها سيتكلم عنه الشيخ. يتضمن أربعة أمور
 :بالقدر خريه و شره اإليان

  .خمتصرة سأذكرها ا،هب إالال يتم  معروف،مراتب كما هو  أربعله  
  :أمور بأربعة إالبالقدر ال يتم  اإليان

 .وكيف يكون ،و ما يكون ،نه عامل مبا كانأو تعاىل، بعلم اهلل  اإليان .1
 .يوم القيامة إىلنه كائن أاهلل كتب ما علم  أنو  ،بالكتابة اإليان .2
 .ما شاء اهلل إالنه ال يصل يف هذا الكون اإليان بأ .3
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 .أفعاهلمو  أعماهلمخلق اخللق و  -جل وعال- ن اهللأب اإليان .4
 :اليت فيها إثبات البقرة سورة بآية أوبد الستة األركانمث استدل على هذه 

ِليلُ  ] َتةِ  اأَلرَْكانِ  َهِذهِ  َعَلى َوالدَّ  آَمـنَ  َمـنْ  اْلبِـرَّ  َولَــِكنَّ  ِربِ َواْلَمْغـ اْلَمْشـِر ِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  تـَُولُّواْ  َأن اْلِبرَّ  لَّْيسَ ﴿ : تـََعاَلى قَـْوُلهُ : الس 
 .[ [77 : البقرة]﴾َوالنَِّبي ينَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمآلِئَكةِ  اآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِالّلهِ 

  .[ [49: القمر]﴾ ِبَقَدرٍ  َخَلْقَناهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ِإنَّا﴿: تـََعاَلى قَـْوُلهُ : القدر ودليل ] :سورة القمر آية القدر،دليل 
 .معلومة لةهذه األد

 
 .اإلحسان إىل نأيتمث 
 .[ ( يـََراكَ  َفِإنَّهُ  تـََراهُ  َتُكنْ  َلمْ  َفِإن تـََراُه، َكأَنَّكَ  اهللَ  تـَْعُبدَ  َأنْ : ) الحديث في كما. َواِحدٌ  رُْكنٌ  اإِلْحَسانُ  ] :قال

  :نوعان إذا أتينا إىل كلمة اإلحسان سنجد أنه
 .وهو املراد هنا. يف عبادة اخلالق إحسان .1
 : و هو نوعان اخللق،يف حقوق  إحسان .2
 و يف هـذا  .يف مجيـع املعـامالت اإلنصاف صلة األرحام،و  ،بر الوالدين :، مثلتقوم حبقوقهم الواجبة على أكمل وجه: النوع األول
 اكتوب اإلحسوان علوى كول شويء، فوإذ      إن اهلل ))كمـا ورد يف احلـديث   ،يف قتلهـا اإلحسانوحىت  ،للبهائم اإلحسان يدخلالنوع 

  ((.الذحبة فأحسنواذحبتم  إذاو  القتلة، فأحسنواقتلتم 

  صل معناهأيف  اإلحسانهذا  .زاد على الواجب معناه هو مااملستحب و  اإلحسان :الثاينالنوع. 
 أويـة هلل سـواء كـان عبـادة بدن ةعبـادأي تقـوم ب: ، مـا هـو الـركن؟ أن تعبـد اهللهـو ركـن واحـد و. اخلـالق اإلحسـان يف عبـادةواملراد هنا 

 :فيكون الناتج. معبودك وتشاهده كأنك ترى: تراه كأنك  العبادات هحلظة قيامك هبذ. ةماليعبادة 
 ختلص له أن.  
 و ال يلتفت قلبك لغريه.  
 أي جتمــع قلبــك علــى أن اهلل هــو : اهلل هــو املقصــود أنتكــون مــوقن ، وأنــت ل مــن جــزاءمــيتــيقن العبــد مبــا ترتــب علــى هــذا الع أن

 .اإلخالص اإلتقانشي يف  أهمو ، العبادة يف منك اإلتقانيقع فلما توقن هبذا، . اهاملقصود،كأنك تر 
  فتزداد رغبة يف اهلل وفيما عنده ،اهلل لن يضيعك بأنواليقني  ،ن اهلل جمازيكأاليقني ب أيضاو يقع. 

ن مل تكـن تـراه إفـ" :قولـه أخـرى، يليها درجـة .( درجة املراقبة)  وهي الدرجة العظمى وهي اإلحسانمن درجات  األوىلهذه الدرجة 
و  ،ويسـمع مـا تقـول ،نه يراكأمتيقن  وأنتاعبده ، منه سبحانه وتعاىل مرأىتراه و تشاهده فاعبده على  كأنكمل تعبده و  إذا" نه يراكإف

 هو ما يسمونه  
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حتقق فقد  اإلحسانمن حتقق أن  ر معكمن عباد اهلل الصاحلني، وأنت مص ل  هم اخل   اإلحسان أصحاهباومرتبة . ( مرتبة املشاهدة )
 .اإليانو  اإلسالم
 

ِليلُ  ] :قال  .[ [1  : النحل]﴾ مُّْحِسُنونَ  ُهم وَّالّـَِذينَ  اتَـَّقواْ  الّـَِذينَ  َمعَ  اللّـهَ  ِإنَّ ﴿ : تـََعاَلى قَـْوُلهُ  َوالدَّ
و  تأييــدمعيــة خاصــة، معيــة نصــر و  ،مو الفضــل هــو معيــة اهلل هلــ. -عــز و جــل–علــى فضــل احملســنني  الــذين اتقــوا اهلل  اآليــةدلــت 
 ،مشاهدة لـه ممتلئةيرزقنا أن نكون حمسنني، نتحرك وقلوبنا  أن - سبحانه وتعاىل -و حنن نرجوه . زيادة على املعية العامة ذاوه تسديد،

ممارسـاتك يف كثـري مـن و  كيكـون حتركـ األحيـانما تلتفـت إليـه القلـوب اهلـوى، فكثـري مـن  أعظمن من أواعلم  .فال تلتفت ينة وال يسرة
هنـاك كـالم  أنحـىت  لكنـه موجـود، - جـل هـواكأتعبد من  أن -ممكن أن يكون عجيب  األمروهذا . طلب للهوى إالعباداتك ما هو 

كيـف ال يوصـف [ "44:القلـم] {لَوا يَعْلَمُوونَ   سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْوثُ } :تعـاىل البن اجلوزي، نقله صاحب الفروع على قوله
انتهــى كــالم ابــن اجلــوزي الــذي نقلــه " ليقــال هــذا فــالن  ،ويضــي عمــره يف تربيــة رياســته ،ســتدراج مــن يعمــل لثبــوت اجلــاه بــني اخللــقباال

أن يشـار لـه أن هـذا فـالن، فيكـون ع ب ـد  اهلل، وتعلـم العلـم، واعتـىن بنشـره،  رمبـا عـاش العبـد زمـن مـن حياتـه كـل تفكـريه. صاحب الفـروع
لذلك ما ! أمر مفزع ! مستدرج  أنتتعيش يف فلك الدعوة والدين و  ، أناخلطري األمرتصور هذا  .الستدراج لهاكله من باب   لكن هذا
ال تلفت إىل رضاء نفسـك، ال تشـاهدها، بـل . خابت مساعي من كان عن نفسه راض  وإال . ، ما لنا إال هذا البابالتوسل باهلللنا إال 

  .مقت النفس عبادة
 

  :الدليل الثاين
ــلْ ﴿: تـََعــاَلى ْولُــهُ وقَـ  ] ــَراكَ  الَّــِذي*  الــرَِّحيمِ  اْلَعزِيــزِ  َعَلــى َوتـَوَكَّ ــاِجِدينَ  ِفــي َوتـََقلَُّبــكَ *  تـَُقــومُ  ِحــينَ  يـَ ــِميعُ  ُهــوَ  ِإنَّــهُ *  السَّ  اْلَعِلــيمُ  السَّ

 .[ [1   ـ 7  : الشعراء]﴾
قــوي ال يغلــب، وألنــه  عزيــز ألنــه مجيــع األمــور، ملــاذا؟علــى ربــه يف يتوكــل  أننبيــه  يــأمراهلل  .اإلحســانفيهــا دليــل علــى  اآليــاتهــذه 
 َوتـََقلُّبَـكَ *  تـَُقـومُ  ِحـينَ  يـَـَراكَ  الَّـِذي ] .التهجـد أي الصـالة، إىل قوم وحـدك ت أي [تـَُقوُم  ِحينَ  يـََراكَ  الَِّذي ]: مث وصف نفسه. رحيم

فهو معك سـواء صـليت . الركوع والقيامالسجود و  :هوب هنا بالتقلاملقصود و  .املصلني يراك و يرى تقلبك مع : أي [السَّاِجِديَن  ِفي
ـِميعُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  ]: مث قـال .ماعةاجل لوحدك أو صليت مع ، علـيم بكـل مسيـع لكـل صـوتألنـه بالتوكـل  لألمـرتقريـر هـذا فيـه .[اْلَعِلـيُم  السَّ

 .رق باب غريهخاب من ترك بابه و ط .إليه أمركتتوكل عليه و تفوض  ولذلك البد أن .حركة وسكون
 

  :اليت بعدها اآلية أتت
ُلو َوَما َشْأنٍ  ِفي َتُكونُ  َوَما﴿: تـََعاَلى وقَـْوُلهُ  ] ﴾ ِفيـهِ  تُِفيُضـونَ  ِإذْ  ُشـُهوداً  َعلَـْيُكمْ  ُكنَّـا ِإالَّ  َعَمـلٍ  ِمـنْ  تـَْعَملُـونَ  َوالَ  قـُْرآنٍ  ِمن ِمْنهُ  تـَتـْ

 .[ [ 6: يونس]
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 :-صلى اهلل عليه وسلم – طاب للرسولو اخلاإلحسان، فيها دليل على هذا  أيضا

 {ٍوَمَا تَكُونُ فِي شَأْن}:  األعمالعمل من يف. 

 ألعمالكمشاهد لك مراقب كان اهلل   إال أمتك أو أنت :{وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ}:وما تتلوا من كتاب.  

 {ْتُفِيضُونَ فِيهِ إِذ}: تدخلون يف هذا العمل إذا.  
 اهلل نأعلمـت  مـا دامحتسـن  أنجيـب عليـك  أي اإلحسان،تدل على وجوب  فهي أدلة. يشاهدنا ويسمعنا نا،معاهلل  أن كلها أدلة

  .معك يشاهدك و يسمعك
 

 :الثالـث بقـي األصـل. فيما مضى ناقشنا تفاصيله .املشهور الذي فيه مراتب الدين حبديث عمرمث استدالله  ،بعد هذا احلديث يأيت
  .الشياطنيالكالم عن رؤو  و ، وهو الكالم عن البعث و اجلزاء :خامتة الرسالة،و  -وسلم صلى اهلل عليه–معرفة نبيكم 
  .اجيعله مباركا نافع   أسأله أنو مبا مضى معنا من كالم، ينفعنا  أن أسأله

 .احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 
 .العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد هلل رب

 :نبدأ لقاءنا اليوم هبذا األصل من األصول الثالثة، وهذا األصل هو
 [. َمْعرَِفُة نَِبي ُكْم ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ] 

 :   قال الشيخ
بْـِن ْبِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم، َوَهاِشٌم ِمْن قـَُرْيٍش، َوقـَُرْيٌش ِمَن اْلَعَرِب، َواْلَعَرُب ِمْن ُذر يَِّة ِإْسـَماِعيَل َوُهَو ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن عَ ] 

نَـا َأْفَضـُل الصَّـالِة َوالسَّـالِم، َولَـُه ِمـَن اِلُعُمـِر ثَـالٌث َوِسـتُّوَن َسـ َراِهيَم اْلَخِليِل َعَلْيـِه َوَعلَـى نَِبيـ  ِة، َوثَـالثٌ ِإبـْ َهـا َأْربـَُعـوَن قَـْبـَل النُّبُــوَّ  َنًة، ِمنـْ
َرأ﴾ . النبوة فيَوِعْشُرون  ثـ ْر﴾ [ : العلق ]نـُب َئ ب﴿اقـْ بـََعثَـُه . ، وَهاَجَر إلى المِدينـة، َوبـََلُدُه َمكَّةُ [ : المّدثر ]، َوُأْرِسَل ب﴿اْلُمدَّ

ْرِك،  ْوِحيِد  َلىإِ  َوباَلْدُعوةاهللُ بِالن َذارَِة َعِن الش   [.التـَّ
ل م   -نبتدئ أوال  بالكالم حول نسب النب   ذكـر مـا ات فـق علـى  -الشيخ حممد بن عبـد الوهـاب -والشيخ ذكر. - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 

ل م   - وجوب معرفته، فالعلماء اتفقوا أن معرفتك للنب   ـد  ب ـن  ع ب ـد  اهلل  ب ـن  ع ب ـد  ف أنه معرفة امسه ونسبه، أن تعر  - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س  حم  م 
 ، ـم  : أنــه مطلـوب من ــا أن حنفـظ نســبه إىل عــدنان: وذكـر بعضــهم والــذي هـو اآلن مــوطن االخـتالف. هــذا حمـل اتفــاقال م ط ل ـب  ب ــن  ه اش 
ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر  ابن عبد املطلب ابن هشام ابن كالب ابن مرة -صلوات اهلل وسالمه عليه  -حم  م د ابن عبد اهلل 

فـظ وال  : هذا حمل خـالف. ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خ زية ابن مدركة ابن إليا  ابن م ضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان أنـه ي 
فظ، لكن الشباب اليوم  ل م  ص ل ى اهلل  ع   - يبذلون جهودهم إاهم يفظوا نسب النب   -طالب العلم  -ما ي   .إىل عدنان - ل ي ه  و س 

ل م   واملعرفة بالنب    :معرفتان ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
          

 .مطلب وغاية، مطلب  شرعي  وغاية :واملعرفة الثانية                           .وسيلة ومتهيد :املعرفة األوىل
 

ا  ل م  ص ل ى اهلل   -فمعرفة اإلنسان املسلم حم  م د  وأنه حممد ابن عبد اهلل ابن عبد املطلب، وأنه من العرب من ذرية إمساعيل،  - ع ل ي ه  و س 
 وهـي الـيت مـن اإليـان، وهـي كـون املـؤمن يعلـم أنـه ،وأنه ول د مبكة، وهاجر إىل املدينة، فهذه املعرفة معرفة متهيده للمعرفة اليت ال بد منها

من أشرف  فتعلم أنه رسول اهلل، وأن هذا نسبه، وأنه عبد  هلل، اصطفاه اهلل .[03: األحزاب ] ﴾مِّن رِّجَالِكُم مَّا كَانَ مُحَمَّد  أَبَا أَحَدٍ﴿

َلَقودْ َجواءُكمْ رَُسوولِّ مِّونْ َأنُفِسوُكمْ عَِزيوز  َعَلْيوهِ َموا         ﴿: يف سورة التوبة -سبحانه وتعاىل  -املطلوب أن تعلم أنه كما أخرب . قبائل العرب

الـيت جـاءت يف القـرآن، ومعرفـة أنـه يعـين مطلـوب منـك معرفتـه بأوصـافه  ،[1  : التوبوة  ]﴾رِيص  عَلَويْكُم بِوالْمُؤْمِننِيَ رَءُو   رَّحِويم     عَنِتُّمْ حَ
 - هخامت النبيني وال نب بعده، وأنه مبعوث  للثقلني اجلن واإلنس؛ فهذه هي املعرفـة النافعـة، ويـأيت بعـد هـذه املعرفـة التصـديق واإلذعـان لـ
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ل م   مقصـد املعرفـة أن تصـل . تتابعه وتتك متابعة من سواه، وهذه هي مقصد املعرفة. مبتابعته، وترك متابعة من سواه - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
 .إىل أن تتابعه، وتتك متابعة من سواه

 
ل م   -أن النب  : معرفتك بنسبه مقصودها ؛ من أجل ذلك قال الشيخ يف تعريفه بالنب  رم العرب نسب اب عث يف أك - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 

ل م   - ل م   -بعدما ذكر نسبه  - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س  َوَهاِشٌم ِمْن قـَُرْيٍش، َوقـُـَرْيٌش ِمـَن اْلَعـَرِب، َواْلَعـَرُب  ]: قال لك - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
ـرَ  نَـا َأْفَضـُل الصَّـالِة َوالسَّـالِم ِمْن ُذر يَِّة ِإْسـَماِعيَل بْـِن ِإبـْ كـالم الشـيخ هـذا م نتـزع  مـن احلـديث الصـحيح [.اِهيَم اْلَخِليـِل َعَلْيـِه َوَعلَـى نَِبيـ 

ــل م   - الــذي أخرجــه م ســلم أن الرســول ــه  و س  ــل ى اهلل  ع ل ي  إنَّ اهلل اصووطفى كنانووة موون ولوود إااعيوول، واصووطفى قووري    )): قــال - ص 

ص ـل ى  -أنـت البـد أن تكـون تعلـم أن الرسـول  ((.من قري  بين هاشم، واصطفاني من بوين هاشوم   من كنانة، واصطفى
ـل م   اوا هرقوول سوأل أبووا   )): ب عـث يف أكــرم العـرب نسـب ا، وقـد شــهد لـه هبـذا األعـداء يف صــحيح الب خـاري يف كتـاب بـدأ الــوحي-اهلل  ع ل ي ـه  و س 

ـل م   - بـذلك استشـهد هرقـل علـى صـدقه، علـى صـدق الرسـول ((.هو فينا ذو نسوب : كيف نسبه فيكم؟ قال:سُفيان  – ص ـل ى اهلل  ع ل ي ـه  و س 
 .يعين تكون أكرم القوم نسب ا (( .وكذلك الرُسل تُبعث يف  نسب قومها))  :وقال
 
 .وهو هشام ابن عبد مناف[  َوَهاِشٌم ِمْن قـَُرْيشٍ  ]
 [ يَِّة ِإْسَماِعيلَ َوقـَُرْيٌش ِمَن اْلَعَرِب، َواْلَعَرُب ِمْن ُذر  ]

 
 ومعلوم أن العرب

    
 .وهم العدنانيون: وعرب م ستعربة.                             هم القحطانيونو : عرب  عاربة

 
 -على كل حال، هذه التفاصيل كلها تعرفها من أجل أن تبقى م عتز ا بنبيك، وتعلم أنـه مـن س ـاللة األنبيـاء، وتعلـم نسـبه إىل إبـراهيم 

ل م   -والعرب من ذ رية إمساعيل، فيكون النب   -ليه السالم ع من أوالد إمساعيل عليه الصالة والسالم، واملقصود أنه  -ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
، مـن ذ ريـة إسـحاق، هـؤالء أنبيـاء اليهـود: أنبيـاء بـين إسـرائيل كلهـم مـن يعقـوب ابـن إسـحاق ابـن إبـراهيم، يعـين. ليس من أوالد إسحاق

ـل م  ص ـل ى اهلل  ع ل ي ـه   -لكن النـب   مـن أمتـه هـاجر  -عليـه السـالم  -مـن ذ ريـة إمساعيـل، وكمـا هـو معلـوم أن إمساعيـل ولـد إلبـراهيم  - و س 

: إبوراهيم  ] ﴾يعُ الودُّعَاء الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِ ﴿ :على ك رب منه، ملا قال

 .بذحبه، وله من العمر ثالث  وستون سنة -عليه السالم  -ومعلوم أن إمساعيل هو الذي أ مر إبراهيم ، [93



 

76 

 

صَلَّى اهللُ  تويف الن َّ)): وقد ورد عن عائشة رضي اهلل عنها أاها قالـت. الذي هو معرفة عمره ومكان والدته: هذا األمر الثاين

 [.رواه البخاري ومسلم] ((وهو ابن ثالث  وستني  لَّمَعَلَيْهِ وَسَ
 

ل م   -وأما مولده   :- ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
وال بد أن تتصوري أن هـذه املعلومـات التارخييـة حوهلـا كثـري مـن اخلـالف . ففي يوم االثنني الثاين عشر من ربيع األول من عام الفيل 

لكـن إمجـاال  الـذي ثبـت يف النصـوص هـو الـذي ي قبـل، فحـديث عائشـة الـذي أخرجـه . مـىت ولـد: والنقاش وبالذات مسألة الوالدة، يعين
 .هذا جيعلك جتزمني هبذا األمر ،((تويف وهو ابن ثالث  وستني  صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الن َّ)): الب خاري وم سلم

بداية والنهاية، جتدين كالم أهل العلـم حـول مـىت ولـد، لكـن أنـه تـويف عـن نأيت إىل املولد فيه خالف ما فيه نص، يعين راجعي مثال  ال
 -فأنـت  جتـدين أن الشـيخ يـذكر املقطوعـات . ثالث وستون، نعم هذا من مقطوع، كمـا ورد يف حـديث عائشـة يف الب خـاري ويف م سـلم

وهــذا ورد يف حــديث أنــس الــذي أخرجــه  ،((لنبووو أربعووون قبوول ا)): منهـا -يـ ذكر يف رســالته األمــر املقطــوع بــه الــذي لــه الــدليل الصــريح 
فـإذا علمـت أنـه قضـى أربعـون عام ـا قبـل النبـوة، بقـي كـم؟ ثـالث وعشـرون سـنة نبي ـا  ((.أُنزّل عليه وهوو ابون أربعوني   )): البخاري وفيه

أُنوزّل عليووه   )): ث أنـس، وردورسـوال ، فهـذا يـدل داللـة قاطعـة علـى أن م ـدة النبـوة والرسـالة كـم؟ ثـالث وعشـرين سـنة، وهـذا أيض ـا يف حـدي

[. رواه أمحـد يف مسـنده] ((القرآن وهو ابن أربعني، فلبوث يف مكوة عشور سونني، ُينوزل عليوه القورآن ، وباادينوة عشور سونني          
: حـديث أنـس يـدل علـى أن م ـدة النبـوة والرسـالة عشـرين؛ ألنـه قـال: فظاهر كالم أنـس اآلن أن مـدة النبـوة والرسـالة عشـرون سـنة، يعـين

، فـدل هـذا علـى  ((نزّل عليه  القرآن وهو ابن أربعني، فلبث يف مكة عشر سنني، يُنزل عليوه القورآن ، وباادينوة عشور سونني     أُ))
دل علـى مـاذا؟ علـى أنـه  ،((أنوه موات عون  ثوالث وسوتني     )): وحـديث عائشـة. أنـه كـم؟ عشـرين سـنة -رضـي اهلل عنـه  -كالم أنس 

 .صل تعارضليست عشرين، إمنا ثالث وعشرين، فكأنه حا
 !طيب من أين لنا أن جنزم أاها ثالث وعشرون؟

، فتبــني هبــذا أاهــا ثــالث ((مووات ولووه ثووالث وسووتون   صَوولَّى اهللُ عَلَيْووهِ وَسَوولَّمَ أن الرسووول )): أنــه ورد عــن أنــس نفســه يف الصــحيحني
أحـد يـتكلم بكـالم إمجـايل يـذف الكسـور، وهذا معلوم يف ل غة العرب؛ أن الكـالم اإلمجـايل غـري الكـالم التفصـيلي، فـإذا أتـى . وعشرون
فإذا تعارض األمر بني أن يكون عشر أو . يقصد هبا كل ما هو أقل من العشرين، أو كل ما هو أقل من اخلمس عشر( عشر : ) فيعين

بنفسه أنه  ما ورد عن أنس -رضي اهلل عنها  -ثالث عشر، وورد هنا دليل على أاها ثالث عشر، تعلم أن الصحيح ما ورد عن عائشة 
ل م   -تويف   .عن ثالث وستون عام ا، فيعلم أنه قضى ثالث وعشرون عام ا يف الدعوة - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 

 .معرفة حياته النبوية: اآلن األمر الثالث الذي حتتاج أن تعرفه
َرأ﴾  ]: فقال ثـ ْر﴾ [ : العلق ]نـُب َئ ب﴿اقـْ  .[ [ : المّدثر ]، َوُأْرِسَل ب﴿اْلُمدَّ

 .خالص تعرف أنه ثالث وعشرين نبي ا رسوال 
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َرأ﴾ ]  .اخلرب: خ رب؛ ألن النبوة مأخوذة من النبأ، وهو: يعين[   نـُب َئ ب﴿اقـْ
ثـ ْر﴾ ]  .البعث والتوجيه: ب عث؛ ألن معىن اإلرسال: يعين[  َوُأْرِسَل ب﴿اْلُمدَّ

ثـ ْر﴾ ] ـَرأ﴾ َوُأْرِسـَل ب﴿اْلُمـدَّ وهـذا نـزل عليـه يـوم  ﴾اقْورَأْ بِاسْومِ رَبِّوكَ الَّوذِي خَلَوق     ﴿ :معلـوم، الـذي هـو ﴾اقْورَأ ﴿ب.[ نـُب َئ ب﴿اقـْ
ل  ب .االثنني يف رمضان، وهو يف غار حراء  .بصدر السورة: يعين  ﴾الْمُدَّثِّرْ﴿و أ ر س 

ثـ ْر﴾ ]: وقول املؤلف  ـَرأ﴾ َوُأْرِسـَل ب﴿اْلُمـدَّ بـني الرسـول والنـب ، وقـد ناقشـنا  للكـالم حـول الفـرقي عيـدنا مـرة أ خـرى  [ نـُب ـَئ ب﴿اقـْ
 .هذا سابق ا، فعطفه هنا الظاهر يقتضي املغايرة

 

اليت ولد فيها ونشأ، إال املدة اليت أقام فيها عنـد م رضـعته حليمـة السـعدية يف باديـة بـين سـعد، مث رجـع بعـدها : يعين [ َوبـََلُدُه َمكَّةُ  ]
ص ل ى اهلل   -بقي . هو معلوم أن أمه آمنة بنت وهب، ماتت وعمره ست سنني كما. إىل حضانة جده عبد املطلب، مث عمه أِب طالب

ل م    .ه اج ر  إىل املد ينةمث يف مكة بعد أن ن بأ وأرسل ثالث عشر سنة، بعد أن أوحي إليه،  - ع ل ي ه  و س 
 
ل م  ص ل ى اهلل  ع   -مدينة الرسول : ي قصد بكلمة املدينة :[وِهجرتُُه ِإَلى الَمِدينِة  ] : يعـين املدينـة. ألنـه االسـم الغالـب عليهـا - ل ي ه  و س 

ـل م   - اسم غالب ملدينة الرسول إذا أردت لـذلك مثـيال  . دون غريهـا مـن املـدن؛ ألاهـا بالنسـبة للمـدن كـالنجم للث ريـا - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
، يعـين أقصـد كـل أبنـاء العبـا ، اآلن لـه عـدة أبنـاء صـح ؟ لكـن ملـا أبنـاؤه ليسـوا عبـد اهلل -رضـي اهلل عنـه  -ابـن عبـا  : انظـر ملـا نقـول

على كل . ابن عبا ، أنت على طول ما يأيت يف ذهنك إال عبد اهلل ابن عبا ؛ فهذا من باب تغليب، فيكون كالنجم للثريا: نقول لك
ل م   -حال ورد يف صحيح البخاري أن النب   رَأَيٌُْ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْولِّ  )) :-ق ـال   - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 

يعـين الـيت هـي  :اليمامـة .مـن بعـض تنيكلهـا منطقتـني قـريب  ،((فَذَهَبَ وَهْلِي إِلَى أَنَّهَوا الْيَمَامَوةُ أَوْ هَجَورُ   )) ظـين،: ، يعين((فَذَهَبَ وَهْلِي
 .نةاملديكلمة ماذا؟ فمن هنا جاء   ،((مَدِينَةُ يَثْرِبفَإِذَا هِيَ الْ )) جند اآلن،

 
ْرِك، ] ْوِحيِد  ِإَلى َوباَلْدُعوةبـََعَثُه اهللُ بِالن َذارَِة َعِن الش   [.التـَّ

ل م   - مما يتعلق مبعرفة النب  : هذا األمر الرابع  .وهو معرفة ما ب عث به - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
ــل م   - فــالنب  ، وهــذا أعظمهــا وأعالهــا ــه  و س  ــل ى اهلل  ع ل ي  وكمــا هــو معلــوم . بعثــه اهلل تعــاىل ي نــذر عــن الشــرك، ويــدعو إىل توحيــده - ص 

ص ـل ى اهلل  ع ل ي ــه   - فدعوتـه إىل التوحيــد، ونذارتـه عـن الشــرك. بعثـه اهلل بالنـذارة عــن الشـرك، ويــدعو إىل التوحيـد. التحــذير: مبعـىناإلنـذار 
ـل م   ــْرِك، ]. هــذه أصــل دعوتــه، مث ترتــب عليهــا مــا بعــدها - و س  ْوِحيــِد  ِإلَــى َوبالَــْدُعوةبـََعثَــُه اهللُ بِالن ــَذارَِة َعــِن الش   -اتفقنــا أن  النــب  [.التـَّ

ل م   . لركيـزة هـي التوحيـدكان أصل دعوته وبدايـة دعوتـه إىل التوحيـد؛ لكـن ال يعـين أاهـا قاصـرة علـى التوحيـد، لكـن ا- ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
ل م   -وتوحيد األ لوهية هو حمل املعركة، أما توحيد الربوبية فقد كان النا  يف زمن النب   م عتفون به، فتوحيـد الربوبيـة  - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 

 ﴾لسَّومَاوَاتِ وَالْووأَرْضَ لَيَقُوولُنَّ اللَّووه  وَلَوئِن سَووأَلْتَهُم مَّونْ خَلَووقَ ا  ﴿: يسـتوي فيـه الكـافر واملـؤمن؛ ولــذلك ممـا هـو م سـل م بــه عنـدهم
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مـا ، [ 2: النمول  ] ﴾أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْوأَرْضِ أَإِلَوه  مَّوعَ اللَّوه     ﴿: أو مثل هناك، [2 : لقمان ]
ـل م   -مـن أ رسـل إلـيهم النـب  هـذا يـدل علـى أن . إلـه مـع اهلل: أنكروا ما قـالوا ان توحيـدهم يف الربوبيـة فيـه سـالمة كـ  - ص ـل ى اهلل  ع ل ي ـه  و س 

 .ظاهرة
ا شــارك اهلل يف خلــق الســماوات واألرض، ويف ! إىل العجــب اآلن نظــر لكـن تعــال ا كفــار ق ــريش ال يوجــد فــيهم مــن يــد عي بــأن أحــد 

وتـرى مـا حصـل يف اآلونـة  األخـرية مـن . يف هذا الكون، ما فيه أحد ادعى منهم هـذاتدبري األمر من السماء إىل األرض، ويف التصرف 
نشــتكي إىل اهلل . أن ي ــزيلهم إزالــة  فيهــا رمحــة هلــذه األمــة -عــز  وجـل   -هــم وأمثــاهلم مــن الــروافض، أســأل اهلل  -حــارهبم اهلل  -املتصـوفة 

ن ال يبتلينا بنكبة ؛ بسبب ضعف عنايتنا بـديننا، وهـذه النكبـة تكـون علـى أ -سبحانه وتعاىل  -تسلطهم على أهل اإلسالم، نسأل اهلل 
نعوذ باهلل من سخطه ومن تسليط مثل هؤالء إن كان من املتصوفة أو من وجههـم اآلخـر أال وهـم الـروافض، فـتى اليـوم هـؤالء . أيديهم

إذا كان حي ـا يكـون مشـغول  -شيخ الطريقة يعين  -يخ املشركني باهلل، مشايخ الطرق ماذا يعتقدون يف مشايخ طرقهم؟ يعتقدون أن الش
فـإذا مـات تفـرغ ليتصـرف يف هـذا الكـون ألتباعـه، وي صـبح هـو املسـئول عـن  -وكلمة اخلدمة عندهم مقصودهم العبادة يعين  -باخلدمة 

عــيش مــع هــؤالء عظــيم ابــتالء، فأنــت جتــد أننــا ن! وهــذا الكــالم مل يتجــرأ أهــل الكفــر حــىت علــى قولــه . أرزاقهــم وآجــاهلم وتــدبري شــؤواهم
على أهل الدعوة؛ وإذا علمت أاهم من أعظم البالء ! فيسبون الرب مبا يقولون، واملشكلة أاهم ي ظهرون حبهم للدين فيغت هبم من يغت 

لــوى بوإذا رأيــت كيـف أن الشــيطان يــنفخ يف أرواحهـم وي زكــي ذكـرهم عنــد أهلهــم وعنـد خاصــتهم تصـورت عظــيم الاشـتد عليــك األمـر، 
 . وليةوزادت عليك املسؤ 

وخاصـة يعـين ااجلتمعـني  –أما إذا فتحت كتبهم وقرأت ما يقولون مل يهنأ لك عيش، كيف أاهم ينشرون مثل هذا بني خاصـة أهلهـم 
كفـر جتـد يف كتـبهم الوتراهم ينشروا كتب ابن عرِب اليت منها فصوص احلكم، وكتـب ابـن فـارض، وابـن سـبعني، وابـن عجيبـة،  -عليهم 

يقول اهلالك . أن الكون شيء واحد: يقولون. على حد تعبريهم (ثنينيةنفي اال)، (وحدة الوجود)وا فكرة لبواح، وتراهم كيف أاهم أنشؤ ا
، إن قلت ع: ابن عرِب ، يا ليت شعري من املكلف  فإذا علمت حاهلم . ي كلف   بد  فذاك حق ، وإن قلت رب  فأىن  الرب عبد ، والعبد رب 

اربتهم  أنـه مـا يف : للتوحيد، وفهمت التوحيد الذي يدعون إليـه؛ ألنـه انتبـه تـرى هـم يـدعون إىل التوحيـد، هـم ينفـون االثننيـه، يعـينمن حم 
التوحيــد؛ أر قــك نشــر التوحيــد، : فــإذا علمــت أاهــم يــدعون إىل الوحــدة، ويقولــون عنهــا. شــيء ثنــائي يف الكــون، كــل الكــون شــيء واحــد

اء والصاحلني من أهل التوحيد، فإنا وجدنا يف قلوهبم من بغض أئمة التوحيـد مـا ال يتصـور، حـىت أاهـم وعلمت ملاذا ي شوهون مسعة العلم
النـا  : لهم يعـينال يكرهون أهل الكفر كما يكرهون من يدعون إىل التوحيد، ويورثون هذه الكراهية ألهلهم وخاصتهم، وأنا أقصد بـأه

 . نابر يف عامل اإلسالم وما يتحرك أهل التوحيد حرارة  وحرقةويا حسرتاه كيف ينتشر للشرك مااجلتمعني عليهم، 
. على كل حال ما نرجوه من اهلل أن جيعلنا ممن يدعو إىل توحيده، وينشـره بـني النـا ، ويكـون سـبب ا لكشـف الغمـة عـن أمـة اإلسـالم

مـن النــداءات والـدعاوى إىل إصـالح حــال وقـد رأينـا . فإنـك إذا تصـورت مـا باألمــة مـن الغمـة؛ تصـورت أنــه لـن ي صـلحها إال توحيــد اهلل
أخطــأمت : مــا ن شــكك فــيهم وال ن شــكك يف نيــاهتم يف اإلصــالح؛ لكــن نقــول. األمــة مــن ص ــالح طيبــني م بــاركني لكــن جيهلــون التوحيــد

 درجة أنه يأيت يعين إىل. الطريق، ترى األمة حتتاج إىل أن تنتفض من داخلها للتوحيد، حتتاج املسألة إىل إعادة ختطيط يف طرح كل شيء
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ـب الـدين، فيـأيت إىل آيـة وَإِن يَمْسَسْوكَ اللّوهُ    ﴿: موقف مع أحد ويكون من ديار أهل اإلسـالم، وممـن يظهـر عليـه الصـالح، وممـن ي 

مـا ي قصـد أنـه مـا يعرفهـا  هـو: كأين أول مرة أمسعها ما أعرفها، وهو يقـرأ كتـاب اهلل، يعـين: يقول ،[1 : األنعام ] ﴾بِضُرٍّ فَالَ كَاشِفَ لَهُ إِالَّ هُو
إىل الصـالح يـتكلم يف كـل شـيء  ملـاذا مثـل هـذا؟ إال ألن مـن يـدعو أنه ما عاشها يف حياتـه،: ما يعرفها، مبعىن: يعين أنه ما قرأها، يعين

اط، وهـل إال يف حق اهلل، وتراهم يعلمون عن تفاصيل الدين، أنا ما أقـول عـن تفاصـيل الـدنيا عـن تفاصـيل الـدين، مـن خـالف يف الصـر 
؟ وامليزان وما يعتقدون فيه؟ يعرفون هذه األشياء، وهذا أمر مهم ما ن سـفه الكـالم فيـه ال تفهمـوا غلـط ر عليه أوال  أو احلساب أوال  ، مـا ي 
ا أقصد  ن سفه الكالم به، بل هذا الكالم مهم والبد نتعلم ماذا نعتقد يف اليوم اآلخر، وسيأيت يف نفس هذه الرسالة الكالم عنه؛ لكن أن

وَمَوا يُوؤْمِنُ   ﴿كيف ي بىن هذا على فراغ؟ كيف تتطلب من النـا  أن يكونـوا أتقيـاء وهـم عـن رهبـم ال يعلمـون ؟ وهـم بـرهبم ي شـركون؟ 

 . [32 : يوسف ] ﴾أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِالَّ وَهُم مُّشْرِكُون
هـــ أخــذت مــين منــزال  عجيبــا حــىت أاهــا 1411عــام يف  -هـــ 1430حنــن اآلن يف عــام  -هـــ 1411وأنــا أذكــر أن هــذه اآليــة يف عــام 

مـا  ،[32 : يوسوف  ] ﴾وَمَوا يُوؤْمِنُ أَكْثَورُهُمْ بِاللّوهِ إِالَّ وَهُوم مُّشْورِكُون      ﴿ :أر قتين، فكنت كل من ألقى ممن أظن فيه خري ا أسأله ما معىن
ويشــفي غليلــي يف فهمهــا، كيــف جيتمــع اإليــان  معناهــا؟ ومل أكــن أهتــدي بعــد للكتــب وال ملــنهج الســلف املبــارك، فلــم أجــد مــا ي شــفيين

والشرك كيف؟ وكيف يكون أكثرهم؟ وكيف ما ختافون أن تكونوا من هؤالء؟ كل هذا كان يـؤر ق؛ لكـن مبن ـه وحـده، وكرمـه وحـده، جنانـا 
أن نكون ممن  -سبحانه وتعاىل  - كما من  علينا هذه املن ة العظيمة أال وهو العلم عنه، والعلم حبقه  -سبحانه وتعاىل  -نسأله . وعلمنا

 .اتقاه حق التقوى، اللهم آمني
كم  -على كل حال ترى التوحيد هم  يؤرق  خاصة القوم ال بد من نقل هـذا اهلـم  -وأرجو من اهلل أن ال أكون سبب ا يف إزعاج نفوس 

أن جيعـل حبنـا  -عـز  وجـل   -أسـأل اهلل . ليـهإليهم؛ ألنك إذا خاطبت من يدعو إىل اهلل؛ تأملـت فيـه أن ي شـرح صـدره ألهـم مـا يـدعو إ
للتوحيد ولنشره شافع ا لنا عنده، وأن يكون سبب ا لكفارة عظيم ذنوبنا، فنحن نتقرب إليـه حبـب التوحيـد، وحـب نشـره؛ وإن كنـا م قصـرين 

 .يف حتقيقه، لكن عسى أن جيعل اهلل هذا سبب ا يف تكفري ذنوبنا، اللهم آمني
 
 

ل م   - مسألة أن الرسول نعود مرة أ خرى إىل  .يدعو إىل التوحيد - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
ـْرِك،  ]: يقـول الشـيخ  ْوِحيـِد  ِإلَـى َوبالَـْدُعوةبـََعثَـُه اهللُ بِالن ـَذارَِة َعـِن الش  ﴿قُـْم : َوَمْعنَـى ]:مث استشـهد بأوائـل سـورة املـدثر، قـال،[التـَّ

ـْرِك، : َفأَنـِذْر﴾ ْوِحيـدِ يـُْنـِذُر َعــِن الش  ـْر﴾. َويَـْدُعو ِإلَــى التـَّ ْوِحيــدِ : َأيْ : ﴿َورَبَّــَك َفَكبـ  سـنرى مـا معــىن هـذه اآليـات، وكيــف  [ َعظ ْمـُه بِالتـَّ
ل م   - الشيخ علق عليها لي بني لك ماذا نعتقد يف بعثته  .- ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
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ل م   - أول آية أ رسل هبا النب  هذه  ﴾يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّر﴿ ص ـل ى  -أنـه مسـع الرسـول  ، وقد ثبت عـن جـابر ابـن عبـد اهلل- ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 

ل م   دث عن فتة وحيه فقال يف حديثـه - اهلل  ع ل ي ه  و س  فبينا أنا أمشي إذا اعٌ صوتًا من السماء فرفعوٌ بصوري قِبول السوماء، فوإذا      )): ي 

حتوى هويوٌ إ    ))مبعـىن فزعـت، : يعـين ،((ى كُرسويٍ بوني السوماء واألرض، فجثثوٌُ  منوه     االك الذي جاءني حبوراء قاعود  علو   

والرجوز األوثوان، ثوم  اوى الووحي وتتوابع        :   فقال أبو سولمة  ﴾فَاهْجُر ..﴿إ  ﴾يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّر﴿ :األرض، فجئٌ إ  أهلي فأنزل اهلل

ـل م   - أراد أن يستشهد هبا على أن النب  وهذه اآليات اليت فسرها الشيخ [.رواه البخاري] (( أ رسـل ي نـذر عـن الشـرك  - ص ل ى اهلل  ع ل ي ـه  و س 
 .ويدعو إىل التوحيد

 
فأنــت مطلــوب منــك أن ت عظمــه بالتوحيــد، وتصـفه بالكربيــاء والعظمــة، وأنــه أكــرب مــن أن . يعــين تعظيمــه بالتوحيـد: وأمـا تكبــري الــرب

ــا وهــذا مقصــد البــد مــن ثبوتــه يف قلبــك ويف . عظــم: يعــين ،﴾وَرَبَّووكَ فَكَبِّوورْ﴿: ر، فأنــت إذا  معــىن ذلــكيكـون لــه شــريك كمــا يقــول الك ف 
 .يكون بتوحيده -عز  وجل   -تعظيم اهلل : سلوكك، فاملطلوب منك تعظيمه بالتوحيد، يعين

 مث معىن تطهري الثياب
 
 
 
 
  

وقـد تشـمل مجيـع ذلـك : مل ي أمر هبا بعد، لكن ال بأ  كمـا ذكـر ابـن كثـري ومعلوم أن هذه اآلية نزلت يف أول البعثة، فتكون الصالة
قلبـك هـو ثوبـك، ملـاذا؟ ألن ثوبـك هـو الـذي يظهـر منـك . مع طهارة القلـب، فـإن العـرب تطلـق الثيـاب عليـه، علـى مـاذا؟ علـى القلـب

يت حنتاجهــا لنشــر الــدين؛ نشــر العنايــة للنــا ، وقلبــك هــو الــذي يظهــر منــك أثنــاء التصــرفات، مــن أجــل ذلــك اآلن مــن االحتياجــات الــ
 .بالعربية
 

ـز  أن : مث األمر هبجر الرجز واملعىن ـن ام  : بضـم الـراء الر ج  َهـا َوَأْهُلَهـاواإلعـرا  عنهـا  تـَرُْكَهـا: َوَهْجُرَهـا ]، واألوثـان األ ص    [َواْلبَــَراَءُة ِمنـْ
 .[01: مريم ] ﴾وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهوَأَعْتَزِلُكُمْ  ﴿: يف مرمي -عليه السالم  -كما قال إبراهيم 

 
ْوِحيِد  ِإَلى يَْدُعو ِسِنينَ  َعْشرَ  َهَذا َعَلى َأَخذَ  ]  [.التـَّ

معناها تطهري األعمال عن الشرك وهذا 
 أحد تفاسري اآلية

أن املراد هبا الثياب : والقول الثاين
ة، وتطهري الثياب امللبوسة مبين امللبوس

.على األمر بالصالة  
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مل تفـرض الصـالة الـيت هـي عمـاد الـدين وبقيـة الشـرائع مل تفـرض إال بعـد . فتصور هذه املدة قبل فرض الصالة ت نبئك مبكانة التوحيـد
ـل م   -وهـذا الـذي جيـب أن يتصـوره كـل مـن يـدعو إىل اهلل؛ لـذلك قـال النـب  . يان العقيـدةإرساء دعائم التوحيد وب ن  - ص ـل ى اهلل  ع ل ي ـه  و س 
 [متفق عليه] ((إ  أن يوحدوا اهلل)): ، ويف رواية((فليكن أول ما تدعوهم إليه  شهاد  أن ال إله إال اهلل)): ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن

 

  [. ْشِر ُعِرَج ِبِه ِإَلى السََّماءِ َوبـَْعَد اْلعَ  ]
 طيب ملاذا ذكر املصنف مسألة اإلسراء واملعراج؟ 

واجلمهور من احملدثني والفقهاء أن اإلسـراء واملعـراج وقعـا يف ليلـة . ألنه من األمور اليت تثبت بطريقة الشرع، وليس للعقل فيها مدخل
ـل م  ص ـل ى اهلل  ع ل  النب   -واحدة يف اليقظة جبسد  ص ـل ى  - وملـاذا قـريش أنكرتـه؟ ألن النـب  . وقـريش أكـربت هـذا وأنكرتـه. وروحـه – ي ـه  و س 

ل م   مـا كانـت ك ف ـار  -يعـين إذا كـان منام ـا  -أخربهم أنه أ سري به جبسده؛ ألنه لو كان بروحه فقط مـا كـان ك ف ـار قـريش   - اهلل  ع ل ي ه  و س 
ص ل ى اهلل  ع ل ي ـه   -اهم يعلمون يف املنامات ما يعلمون، لكن ما دام قريش أكربته وأنكرته، إذن النب  قريش أشكل عليها وال اعتضت؛ أل

ل م   ل م   - أخربهم أنه أ سري به وع رج به يف اليقظة جبسده - و س   .وروحه - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
 .السري بالشخص ليال   :واإلسراء ل غة  

ل م   -بالنب   سري جربيل :وشرع ا  .من مكة إىل بيت املقد  - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
 .املصعد: اآللة اليت ي عرج هبا، وهي :واملعراج ل غة  

ل م   -الس لم الذي ع رج به الرسول  :وشرع ا  .من األرض إىل السماء - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
وخ الصـــة مـــا دلـــت عليـــه . راء ففـــي ســـورة اإلســـراء، وأمـــا املعـــراج ففــي ســـورة الـــنجموقــد ثبـــت اإلســـراء واملعـــراج يف القـــرآن، أمـــا اإلســ

ل م   - أن جربيل أمره اهلل أن يسري بالنب  : األحاديث الصحيحة اق - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س   .إىل بيت املقد  على الرب 
اق  .دابة دون البغل وفوق احلمار :والرب 

، اهلل  ، و ف ر ض  ات الع لى مساء  مساء، حىت بلغ مكان مسع فيه صرير األقالممث أمره أن يعرج به إىل السماو  وأ طلع ع ل ي ه  الص ل وات  اخل  م س 
علــى اجلنــة والنــار، وكلــم األنبيــاء الكــرام، وصــلى هبــم إمام ــا، مث رجــع إىل مكــة فحــدث النــا  مبــا رأى، فكذبــه الكــافرون، وصــدق بـــه 

 .املؤمنون، وتردد فيه آخرون
 
 [. َعَلْيِه الصََّلواُت اْلَخْمسُ ت َوُفِرضَ  ]
ــل م   - علــى الرســول -تعــاىل  –فــرض اهلل : يعــين  ــه  و س  ــل ى اهلل  ع ل ي  ــه الصــلوات اخلمــس ليلــة املعــراج، كمــا هــو معلــوم وعلــى أ - ص  مت

إىل مخـس،  -ه ولـه احلمـد واملنـة جـل  جاللـ -مخسني صالة يف كل يوم وليلة، مث مل يزل خيتلف بني موسى وبـني ربـه حـىت وضـعها الـرب 
 .هي مخس  وه ن مخسون: وقال

وهذا من أكثر مـا نتفكـر فيـه وقـت صـالتنا، فصـالتك الواحـدة تعـدل عشـر صـلوات ممـا أ مـرت هبـا؛ فأتقنهـا بـارك اهلل فيـك، واشـتاق 
 .إليها نفعك اهلل هبا
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َة َثالَث ِسِنينَ  ]  [. َوَصلَّى ِفي َمكَّ
ـل م   -وكـان . بـل اهلجـرة بـثالث سـننياإلسراء ق: فيكون معناها  ي صـلي الر باعيـة ركعتـني حـىت هـاجر إىل املدينـة،  - ص ـل ى اهلل  ع ل ي ـه  و س 

  صَلَّى اهللُ عَلَيْوهِ وَسَولَّمَ   فرضٌ الصال  ركعتني ثم هاجر الرسول)): يوذاك الوقت أصبحت أربع ا، كما ورد يف احلديث الذي أخرجه البخار 

وبعدها أ مر بعـد الـثالث عشـر عام ـا مـن بعثتـه أ مـر بـاهلجرة إىل املدينـة، والـدليل علـى  ((.ركٌ صال  السفر  على األو ففرضٌ أربعًا وتُ
ألربعوني سونة     صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَولَّمَ  بُعث  الرسول)) :أن اهلجرة بعد ثالث عشر سنة من البعثة حديث ابن عبا  الذي أخرجه البخـاري

 ((.عشر سنة  يوحى إليه ثم  أُمر باهلجر  فهاجر عشر سنني، فمات وهو ابن ثالث وستنيفمكث مبكة ثالث 

 .االنتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم :واهلجرة
 .لبيان أن اهلجرة من أبرز تكاليف الوالء والرباء :وم ناسبة ذكر اهلجرة مع األصول الثالثة

نَـا َرُسـواًل، َفَمـْن َأطَاَعـُه َدَخـَل الَجنَّـَة،  نَّ اهللَ أَ  ]: يعين سنرجع ألول قواعد ذكرناها رُْكَنا َهَمال، بَـْل َأْرَسـَل ِإَليـْ َخَلَقَنا، َوَرزَقَـَنا، َوَلْم يـَتـْ
 ]: ، مث يـأيت بعـد هـذا[ َأنَّ اهلل ال يـَْرَضى َأْن ُيْشَرَك َمَعُه َمَلٌك ُمَقـرٌَّب، َوال نَبِـيٌّ ُمْرَسـلٌ  ] :مث يأيت بعد هذا ،[ َوَمْن َعَصاُه َدَخَل النَّارَ 

َرَب َقرِيبفإنه  ] ماذا جيب عليه؟[  َأنَّ َمْن َأطَاَع الرَُّسوَل، َوَوحََّد اهللَ   [.ال َيُجوُز َلُه ُمَواالُة َمْن َحادَّ اهلَل َوَرُسوَلُه، َوَلْو َكاَن َأقـْ
ل م   -أن الرسول : هنا ظهر أيض ا هذا من حتقيـق تكـاليف الـوالء والـرباء، والشـيخ أظهـر هـذا األمـر . أ مر باهلجرة - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 

وناقشــه يف رســالة األصــول الثالثــة، ي بــني لــك كيــف أن اهلجــرة تــأيت بعــد امــتالء قلبــك بتوحيــد األلوهيــة، فــتى أن أرض ــا ال تســتطيع فيهــا 
إلمكانيـة أن تـدعوه يف أرض أ خـرى؛ وجـب عليـك أن عبادة موالك البد أن هتجرها، وأرض ـا ال تسـتطيع فيهـا الـدعوة إىل ربـك مـع تـوفر ا

اجر إليها  .على كل حال بلد الشرك هو الذي ت قام فيه شرائع الشرك، وال ت قام فيه شرائع اإلسالم على وجه عام. هت 
ت الصـالة ي قيمهـا أهم الشرائع والشعائر الصالة، فإذا كانت الصالة مظهر ا من مظاهر البلد؛ فهو بلد إسالمي، وإذا كانـ: يعين مثال  

كم على البلد أنه بلد إسـالمي نعـم مثـل األقليـات املسـلمة ي قيمـون الصـالة . أفراد أو مجاعات لكن هي ليست من مظاهر البلد؛ فال ي 
 .لكن يف حدود جمتمعهم

 
ْرِك ِإَلى بلد اإِلْسالم ] :قال  .[ َواْلِهْجَرُة َفرِيَضٌة َعَلى َهِذِه اأُلمَِّة ِمْن بـََلِد الش 

بـني  الشــيخ أن اهلجــرة واجبـة وفريضــة، ودلــت علــى هـذا املعــىن النصــوص مــن الكتـاب، والســنة، وإمجــاع املســلمني؛ ملـا فيــه مــن حفــظ 
 .دينهم، وملا فيه من م فارقة املشركني، فإن املؤمن يرى أن األرض اليت يفظ فيها دينه هي أرضه وبلده

ى مــا أورثــه مـن عصــبيات، ومــا أورثــه مــن حزبيــات، ومــا أورثــه مــن عالقــات ولقـد قضــى االســتعمار لألســف علــى هــذه املشــاعر، فــت 
باأللقـاب، وبالـدول،  نج غرافية غري سوية مع ما يف األمة من استعداد ألمر اجلاهلية، فتى قوم ربطهم التوحيـد، وربطهـم العلـم، يتنابـذو 

ياســات الرهيبــة الــيت أدخلــت علــى املســلمني انقالبــة يف ومــن الس. وباجلنســيات، واهلل هــذه مــن اجلــروح العظيمــة الــيت البــد مــن عالجهــا
ـرك قلوبنـا، أصـبح أنـت مـن؟  مفهوم الوالء والرباء، فبدل ما يكون الشوق إىل أرض احلرم، وحب أهل التقـوى يف أي مكـان هـو الـذي ي 
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أحـد يـتم أحـد، أصـال  هـؤالء  ما أصلك؟ من أي بلد أنـت؟ وتـرى أن االحـتام واالحتقـار مبـين  علـى مـن أي بلـد أنـت؟ واملصـيبة أن ال
، يعـين: يرون نفسهم أحسن مـن هـؤالء، وهـؤالء يـرون نفسـهم أحسـن مـن هـؤالء، فيعـين شـريف ووضـيع : مـا فيـه أشـراف وأوضـاع أصـال 

، ال، كلهــم يــرون نفســهم علــى بعــض، وال تســأل بعــدها كيــف ي قطــع طالــب العلــم عــن الطلــب  وأنــا يؤســفين إين أقــول أنــه تــأيت ! أصــال 

، تـأيت يف موقـف [3 : حممود  ] ﴾أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَض  أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُم ﴿خترج هذه األضغان  حلظات
رج اهلل  صـنعها الشـيطان : ما يف قلب هذا الشخص من عداوة  ال قيمة هلا، وعصبية، يعـين -عز  وجل   -ليس له عالقة بأي شيء مث خي 

لبه، لكن حنن بني إعذار  وحزن على أن يكون مثل هذا بني طلبة العلم، مث ال تسأل عن التاشق باالهتامات، وال تسـأل عـن اهلـوى يف ق
 .الذي ي تبع، وال تسأل عن نظرات االحتقار املتبادلة، وال تسأل عن الذنوب واملعاصي اليت جتري وراء هذه النفسيات

ولـذلك أنـا أنصـحكم عزيـزايت، وأنصـح كـل مـن . صدورنا للخروج مـن وصـف اجلاهليـة وأهلهـا أن يشرح -سبحانه وتعاىل  -فنسأله 
سيكون احلساب عسريا ، وسـتجتمع اخلصـوم عنـد اهلل، . أن يتقي اهلل، وال يرتبط مع النا  مبوروثات فكر، وظنون واحتماالت: يسمعين

اس. وسيخرج مكنونات القلوب مهما دفنتها هنا ب فيه أمام اهلل، وأنا أقصد ما يقع يف القلوب مـن احتقـار، وعـدم سيأيت اليوم الذي حت 
على كل حـال تـرى مسـألة الـوالء والـرباء حتتـاج إىل زيـادة مناقشـة، أسـأل اهلل أن ي يسـر لنـا أن نقـرأ . احتام، وعدم االتزان يف الوالء والرباء

 .رباء يف داخل شرحهارسالة مسائل اجلاهلية، ويف هذه الرسالة فيه ضوابط ملسألة الوالء وال
 

 [.يوم القيامة َوِهَي بَاِقَيٌة ِإَلى  ] :قال
اهلجرة اليت هي االنتقال من بلد الكفر والشرك إىل دار اإلسالم باقية إىل يوم القيامة باتفاق أهل العلم، وقـد ورد عـن . يقصد اهلجرة

  صَولَّى اهللُ عَلَيْوهِ وَسَولَّمَ    د منهم بدينه إ  اهلل تعوا   وإ  رسووله  ال هجر   اليوم  كان ااؤمنون يفر الواح)): عائشة رضي اهلل عنها قالت

 .[رواه البخاري] ((فأما اليوم فقد أظهر اهلل اإلسالم ، واليوم يعبد ربه حيث شاء؛ ولكن جهاد ونية))ي فنت على دينه  ،((خمافة أن يُفنت عليه
 

أشـارت عائشـة إىل بيـان مشـروعية اهلجـرة، وأن : ها، قـال احلـافظ ابـن حجـرنقرأ اآلن كالم ابن حجر على كالم عائشة رضي اهلل عن
أن من قدر على عبادة اهلل يف أي موضـع اتفـق مل جتـب عليـه اهلجـرة منـه، وإال : فمقتضاها. سببها خوف الفتنة، واحلكم يدور مع علته

ل م   -وال يتعارض هذا مع حديث النب  . وجبت  .[رواه البخاري](( ال هجر   بعد الفتح)): الصحيح - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
ال هجرة من مكة بعد فتحها؛ ألاها صارت دار إسالم، وكـل بلـد ي فـتح ويكـون بلـد إسـالم؛ فـإن اهلجـرة ال جتـب : املقصود باحلديث

 .منه
 

إِنَّ الَّذِينَ ﴿: د بآية سورة النساءاآلن أتى الشيخ بدليل على أن اهلجرة باقية إىل يوم القيامة، أاها واجبة، وأاها باقية، استشه

تـركهم للطاعـة مـا سـببه؟ أاهـم كـانوا : يعـين،﴾َتوَفَّاُهُم اْلمآَلِئكَُة ظَاِلِمي َأْنُفسِِهْم َقواُلواْ ِفويمَ ُكنوُتمْ َقواُلواْ ُكنَّوا ُمسَْتْضوَعفنِيَ ِفوي األَْرض       
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مـاذا  ،﴾أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّوهِ وَاسِوعَة  ﴿ الئكة، ماذا قالت؟مستضعفني يف األرض؛ ألنه وصفهم أاهم ظاملي ألنفسهم، ردت عليهم امل

 ﴿: ، وأتى االستثناء﴾فَأُوْلَوئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءتْ مَصرِيا﴿مث ح كم عليهم  ،﴾فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا﴿تفعلوا إذا علمتم أن أرض اهلل واسعة؟ 

 .[33و31: النساء] ﴾النِّسَآء وَالْوِلْدَانِ الَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَالَ يَهْتَدُونَ سَبِيالإِالَّ الْمُسْتَضْعَفنِيَ مِنَ الرِّجَالِ وَ

 قسموا وجوب اهلجرة على هذه اآلية، ماذا قالوا؟   -تقسيمهم على هذه اآلية  -يف وجوب اهلجرة  بن قدامه وغريه تقسيمال
 :ثة أصنافاهلجرة من بلد الكفر ثالثة أضرب، والنا  ثال: قالوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .هذا الكالم راجعه يف املغين، انظر الكالم هذا يف املغين من أجل أن تتوسع يف فهمه
 .فكر فيهما، وعلى أساسهم يكون حكم اهلجرة انشرطهبذا يتبني لنا حكم اهلجرة، يعين اآلن أنت عندك 

 
                      

 
 .و عدم وجوب اهلجرةا وجوب أميعين هذان احملوران يدور حوهل

قَـاَل  ] .هـذا الـدليل الثـاين اآلن،[ [56: العنكبوت] ﴿يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعٌة َفِإيَّاَي َفاْعُبُدون﴾ :وقوله]: قال
 [.يـَُهاِجُروا، نَاَداُهُم اهللُ بِاْسِم اإِليَمانِ  َلمْ  ل َهِذِه اآليَِة ِفي الُمْسِلِميَن الَِّذيَن ِبَمكَّةَ و نز سبب  :اْلبُـَغِويُّ رَِحَمُه اهللُ 

 الصنف األول
وهو القادر عليها مع عدم إمكان  :جتب عليه اهلجرة

قالُواْ كُنَّا ﴿ إظهار دينه، وأول هذه اآلية يدل

 ح كم عليهم مباذا؟ ،﴾مُسْتَضْعَفِنيَ فِي األَرْض

: وجه الداللة من اآلية: يعين ،﴾مَأْوَاهُمْ جَهَنَّم فَأُوْلَوئِكَ﴿

فمن  .اهلل جل  وعال وصفهم بأاهم ظاملون ألنفسهم أن
على  بقي يف بلد الشرك وهو قادر على اهلجرة وال يقدر
 .إظهار دينه؛ فهو ظامل لنفسه مرتكب ا حلرام باإلمجاع

 الصنف الثاين
وهو العاجز عن  :من ال هجرة عليه

قامة، إما ملرض أو إلكراه على اإل :اهلجرة
ملاذا هؤالء  .أو ضعف للنساء أو األوالد

إِالَّ  ﴿: ليس عليهم هجرة؟ ألن اهلل قال

؛ لكن عليه أن يعتزل ﴾الْمُسْتَضْعَفِني

الكفار ما أستطاع وي ظهر دينهم ويصرب 
 .على آذاهم

 يأيت الصنف الثالث
وال جتب عليه  :من تستحب له اهلجرة

اهلجرة كما جتب على الصنف األول، 
وهذا يف حق من يقدر على اهلجرة؛ لكنه 
متمكن من إظهار دينه، فهذا تستحب 

ه اهلجرة؛ ألجل أن يتمكن من جهاد ل
وتكثري املسلمني، والتخلص من  الك ف ار،

 .سلطتهم املعنوية

 الشرط األول
.القدرة على اهلجرة  

 

 الشرط الثاين
.إظهار الدينعدم التمكن من   

 



 

85 

 

 ﴾يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴿ :ففي هذا دليل على أن الذي يتك اهلجرة ارتكب حمرم؛ لكن ليس بكافر؛ ألن اهلل عز  وجل  يقول
ـي عتـرب عاصـي  أن تارك اهلجرة : وذكر ابن كثري. ولو كان كافر ما ناداهم باسم اإليان

 
واضـح أنـه  -آيـة النسـاء  -، ويف اآليـة لنفسـه اا ظامل

 .طيب كالم البغوي هذا خلصه الشيخ من كالم البغوي. ظامل  لنفسه
 :والبغوي حكى هذا عن أئمة السلف، قال 
ِليلُ  ] نَِّة  ِمنَ  اْلِهْجَرةِ  َعَلى َوالدَّ َقطِ )) :ـ َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى ـ قَـْوُلهُ : السُّ ْوبَـُة ال تـَنـْ َقِطـُع التـَّ ْوبَـُة، َوال تـَنـْ َقِطـَع التـَّ ُع اْلِهْجَرُة َحتَّـى تـَنـْ

ـْمُس ِمــْن َمْغرِِبهـ تنقطـع التوبـة لــيس مـن جهــة الفاعـل، يعــين . حـىت ال ت قبــل: حــىت تنقطـع التوبـة، يعــين مـاذا؟ يعــين [ ((اَحتَّـى َتْطلُــَع الشَّ
 .يتوبون؛ لكن من جهة قبوهلا، تنقطع التوبة من جهة قبوهلا التوبة ال زالت موجودة إىل يوم القيامة، النا  ممكن

 
 :نعلق على هذا تعليق ا أخري ا

ْوبَُة َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن َمْغرِِبه)) ]  َقِطُع التـَّ ْوبَُة، َوال تـَنـْ َقِطَع التـَّ َقِطُع اْلِهْجَرُة َحتَّى تـَنـْ  [.رواه أمحد يف مسنده] [ ((اال تـَنـْ
النب   أن  : وهذا املعىن ورد يف احلديث الذي أخرجه اإلمام أمحد. الم يدل على أن اهلجرة ستبقى إىل قرب قيام الساعةكأن هذا الك 
ل م   - وأيض ـا يف حـديث عبـد الـرمحن ابـن عـوف، وعبـد اهلل ابـن عمـرو ابـن  ((.ال تنقطع اهلجر  ما دام العودو يُقاتول   )) :قـال - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
ــل م   -النــب   أن   -رضــي اهلل عنهمــا  -اص العــ ــه  و س  ــل ى اهلل  ع ل ي  أن هتجوور  السوويئات،   : أنَّ اهلجوور  خصوولتان ، أحوودا ا )): قــال - ص 

أن تُهواجر إ  اهلل ورسووله، وال تنقطوع اهلجور   موا تُقبلوٌ التوبوة، وال توزال التوبوة مقبولوة حتوى تطلوع الشومس مون مغر وا، أو مون                 : األخرى

 ((.غرب، فإذا طلعٌ طُبع على كل  قلبٍ مبا فيه، وكُفي الناس العمل اا
 

صنف اآلن رمحه اهلل
 
 [. اْلَمِديَنِة ُأِمَر بَِبِقيَِّة َشَرائِِع اإِلْسالمِ بفَـَلمَّا اْستَـَقرَّ  ]: قول امل

ل م   - هذا ي بني  لك أن  الرسول هذه أسا  دعوتـه، وال يعـين أنـه مل يـدع  إىل غـريه، فـدعا دعا إىل التوحيد، لكن  - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
 .وكما مر معنا أن العقيد ي نتقل هبا إىل غريها، وال ي نتقل عنها إىل غريها. إىل غريه
 

ْهِي َعِن اْلُمْنَكـِر، الزََّكاِة، َوالصَّْوِم، َواْلَحج ، َواأَلَذاِن، َواْلِجَهاِد، َواأَلْمِر بِاْل :ِمثلِ  ]: ذكر مثال على بقية الشرائع، قال َمْعُروِف َوالنـَّ
ل م   - هذا كله لبيان حال النب  [. َوَغْيِر َذِلَك ِمْن َشَرائِِع اإِلْسالمِ   .يف املدينة - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 

 
 [. ُنُه بَا ٍ َوِدي - َصلواُت اهلِل َوَسالُمُه َعَلْيهِ  -َأَخَذ َعَلى َهَذا َعْشَر ِسِنيَن، َوتـُُوف َي  ]: قال

 يعين أخذ على تبليغ الشريعة وبيااها يف املدينة وغريها عشر سنني، [: َأَخَذ َعَلى َهَذا َعْشَر ِسِنينَ  ]
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ص ـل ى اهلل   - أنـه ال خـالف أن  الرسـول: كـالم الشـيخ السـديس يف خطبتـه-اجلمعة املاضـية  -وكما مسعتم األسبوع املاضي . مث تويف
ل م   كيـف أنكـم تفرحـون وال حتزنـون مـع أن  السـلف : تويف يوم االثنني يف الثاين عشر من ربيع األول، وكان ي عاتبهم يقول هلـم - ع ل ي ه  و س 

ـل م   - فقـد النــب  ! يف قلـوهبم م صـيبة عظيمـة ؟ فكيــف تـأتون إىل اليـوم الثـاين عشــر وتفرحـون مـع أن  املفـروض أنكــم  - ص ـل ى اهلل  ع ل ي ـه  و س 
أنتم لو رأيتم احلرم ترون عجب ا، حىت أن بعـض . فهذا مدخل  جديد دخل به هذا العام على إنكار مسألة املولد، اهلل املستعان !حتزنون ؟

فأحـد الزائـرات مـن البلـد  -يعين طبع ا حنن يف البلد ما فيه إشهار ملسألة املولد لكن ترى الزحام يف احلـرم وتسـتغرب  -الزائرات إىل احلرم 
ا تأتون احلرم؟ نعم : ا أحد األخوات من الدول العربية، فتسأهلاجلست جبانبه قالت . نعم: يعين تقول هلا -كالم هبذا املعىن -أنتم دائم 

إمـا يكـون يف احلـج، ! فاسـتعجبت قبـل العيـد بأسـبوع . أنا آيت قبل العيد بأسـبوع -هذه اليت من الدول العربية تقول هلا  -أنا اآلن : هلا
أنـت ملـا . مـاذا يعـين قبـل العيـد بأسـبوع ؟ فتبـني  هلـا أاهـا تقصـد العيـد مبعـىن املولـد، فهـذا الـذي موجـود يف نفوسـهم. أو يكـون يف رمضـان

تأيت ت ناقش الذي يستعمل املولد جتدهم يلفون ويدورون على أنه يوم عـادي، ومـا نقصـد شـيء وجمـرد، لكـن مـا الـذي م تسـخ يف نفـو  
سـتعان، يعـين إذا أنه عيد: النا  ؟ مثل هذه الكلمات

 
، أنه احتفال مبناسبة دينيـة، مـا هـو مـن العـادات، مناسـبة دينيـة يف نظـرهم، اهلل امل

نة جتد الشرك، ي سرة  جتد البدع، البد أن نستغيث باهلل عسى اهلل يكشف الغ مة عن األمة، ي كشف غمة اجلهل عنه، ويكشـف  التفت ي 
 .غمة ترك م تابعة نبيه، اهلل املستعان

 
ألنه دين  عام إىل يوم القيامة للبشرية، يف م قابل أن األديـان السـابقة مؤقتـة بأوقـات م عينـة انتهـت بنهايتهـا؛ : أي [َوِديُنُه بَا ٍ  ] :قال

ل م   -لكن دين النب    .دين عام جلميع البشرية - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
 
ــَر ِإال َدلَّ اأُلمَّــَة عَ  ،َوَهــَذا ِديُنــهُ  ] ْوِحيــُد، َوَجِميــُع َمــا ُيِحبُّــُه اهللُ ال َخيـْ ــِه التـَّ ــُر الَّــِذي َدلََّهــا َعَلْي ــُه، َواْلَخيـْ رََها ِمْن َلْيــِه، َوال َشــرَّ ِإال َحــذَّ

ْرُك، َوَجِميُع َما َيْكَرُه اهللُ َويَْأبَاهُ تعالى  رََها ِمْنُه الش  ُر الَِّذي َحذَّ  [. َويـَْرَضاُه، َوالشَّ
ـل م   -تركنا الرسول : "قال -رضي اهلل عنه  -من احلديث األثر الذي ورد عن أِب ذر  وكالم الشيخ هذا منزوع  - ص ـل ى اهلل  ع ل ي ـه  و س 

ل م   -قال الرسول : ، قال"طائر  ي قلب جناحيه يف اهلواء إال وهو يذكرنا منه علما وما  لْجَنَّةةِ ا مِنَ يُقَرِّبُ شَيْءٌ بَقِيَ مَا)): - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 

 . ((لَكُمْ بُيِّنَ وَقَدْ إاِل ، النَّارِ مِنَ ويُبَاعِدُ ،
 
تَـَر َ  ] ِليُل قَـْوُلُه تـََعاَلى اهلل بـََعَثُه اهلُل ِإَلى النَّاِس َكافًَّة، َوافـْ ﴿ ُقْل يَـا أَيُـَّهـا النَّـاُس : طَاَعَتُه َعَلى َجِميِع الثَـَّقَلْيِن اْلِجن  َواإِلْنِس؛ َوالدَّ
 .[ [51 : األعراف] َرُسوُل الّلِه ِإَلْيُكْم َجِميعاً ﴾ ِإن ي

ل م   - هذا يدل على عموم رسالة الرسول رضي  -لفظ يشمل العرب والعجم، وقد ورد عن أِب هريرة : وللنا . - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
ل م   - أن  النب   -اهلل عنه   وَلَةمْ  يَمُةوتُ  ثُةمَّ  نَصْةرَانِى   واَلَ يَهُةودِى   األُمَّةةِ  هَةذِهِ  مِةنْ  أَحَةدٌ  بِةى  يَسْةمَعُ  الَ بِيَدِهِ مُحَمَّدٍ نَفْسُ ىوَالَّذِ)): قال - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
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وعلـى وجـوب اإليـان  فهذا احلديث الذي أخرجه مسلم أيض ا دليـل علـى عمـوم رسـالته، . ((النَّارِ أَصْحَابِ مِنْ كَانَ إاِلَّ بِهِ أُرْسِلْتُ بِالَّذِى يُؤْمِنْ
 .به

 
ِليُل قَـْولُـُه تـََعـاَلى ] :يقول الشـيخ يَن؛ َوالدَّ ﴿اْليَــْوَم َأْكَمْلـُت َلُكـْم ِديـَنُكْم َوأَْتَمْمـُت َعلَـْيُكْم نِْعَمتِـي َوَرِضـيُت َلُكـُم : وََكمََّل اهللُ ِبِه الد 

 .[ [ : المائدة] ﴾نااإِلْساَلَم ِدي
وبتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، سـواء  كانـت اعتقـادات أو أعمـال، وهـذا يـدعوك إىل االلتـزام فإكمال الدين حصل بتمام النصر، 

 .   بالشرع وترك االبتداع
 
ِليُل َعَلى َمْوتِهِ  ]  .[ [1 : الزمر] ﴿ِإنََّك َمي ٌت َوِإنَـُّهم مَّي ُتون﴾: قَـْوُلُه تـََعاَلى، َوالدَّ

 .قل من هذه الدار ال حمالةأنك يا حممد، ستموت وت ن: ومعىن الدليل
 .سيموتون وي نقلون من هذه الدار ال حمالة مثل ما س تنقل أنت: يعين ،﴾وَإِنَّهُم مَّيِّتُون﴿

ــل م   - فهــذا فيــه رد  واضــح علــى مــن يــدعي أن  الرســول وأنــت جتــد يف بعــض كتابــات أهــل التصـــوف . مل يــت- ص ــل ى اهلل  ع ل ي ـــه  و س 
ـل م   - اعتقـادهم أن  الرســول ــل م   -مل يــت، يعــين كثـري مــن الغ ـالة الــذين يــدعون تعظـيم النــب   - ص ـل ى اهلل  ع ل ي ــه  و س   - ص ـل ى اهلل  ع ل ي ــه  و س 

ل م   - وتبجيله إذا قلت هلم أن  الرسول ـل م  ص ل ى اهلل  ع ل ي ـه  و   -كيف تقول الرسول : ميت، يغضب، يقول لك – ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س  – س 
لفظـة : ال بد أن يسمعوا من كالم اهلل ما يدهلم على هذا األمر البد، هو ال يدري ماذا قال اهلل، لكن يستعمل عاطفته، يقـول! ميت ؟

ومن أجل هذا يف أحد الكتب واحد من أهل السنة يصف موقفه مع واحد من أهـل البدعـة م قلـد . ميت أو مات على الرسول ال جتوز
بتدع هذا -

 
ا  امل بتدع دخل على هذا الرجل الذي من أهل السنة فقال له -م قلد ليس رأس 

 
أنـتم : أنتم تقولون عجائب، يقـول للس ـين: امل
ل م   -تقولون عجائب، وتبغضون النب   لست أنا الذي : فرد عليه م باشرة قال له! أنه ميت : أال تستحون أن تقولوا - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 

وقـع : يقـول صـاحب الكتـاب. ، فوقـع يف الـذهول[93: الزمور ] ﴾إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُةون ﴿ :الذي يقول -عز  وجل   -يت، اهلل أقول أنه م
قلد يف الذهول أن هذه آية يف كتاب اهلل 

 
فأنت انظر إىل هذا األمر وأعلم أنه م تكـرر، أن يـذهل كثـري مـن العامـة عـن مثـل هـذه ! هذا امل
سل م هبااحلقائ

 
 .      لكن اهلل املستعان ق امل

 
ِليُل قَـْولُــُه تـََعــاَلى ] :قـال َعثُــوَن؛ َوالـدَّ َهــا ُنْخــرُِجُكْم تَــارًَة ُأْخــَرى﴾: َوالنَّــاُس ِإَذا َمــاُتوْا يـُبـْ َهــا َخَلْقَنــاُكْم َوِفيَهــا نُِعيـدُُكْم َوِمنـْ : طــه] ﴿ِمنـْ

55] ]. 
أنـه كــان يف زمــن  -الـذي يظهــر واهلل أعلــم  -وحنـن مــر معنـا ســابق ا أن الشــيخ . ن هبــااملقصـود أن هــذه مـن األصــول الــيت جيـب اإليــا

ــل م   - اســتفاد مــن تقريــر أن الرســول: أنكــر النــا  فيهــا البعــث بعــد املــوت؛ فلــذلك انتقــل الشــيخ، يعــين ــل ى اهلل  ع ل ي ــه  و س  مــات وأنــه  - ص 
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ثُةمَّ  ﴿ ؟ علـى أنـه كـل النـا  يوتـون،أتى هبا إثبات على مـاذا؟  [93: الزمر] ﴾نَّهُم مَّيِّتُونإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِ﴿واضح كيف انتفع من اآلية . ي بعث

وكمـا مـر معنـا أنـه رمبـا يكـون . أن  النـا  إذا مـاتوا ي بعثـون دخل على نقاش مسـألة،  [ 9: الزمر ] ﴾إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُون 
 .البعث بعد املوت: فمن أصول اإليان. بوضوحاحلقيقة فقرر هذه  -إنكار البعث  -ألمور اليت انتشرت يف زمانه هذا األمر من ا

 
 .[ َوبـَْعَد اْلبَـْعِث ُمَحاَسُبوَن َوَمْجزِيُّوَن بَِأْعَماِلِهمْ  ]

حصل خـالف عنـد أهـل العلـم  وقد. أنت تعلم أن بعد البعث هناك ورود احلوض، وهناك امليزان، وهناك احلساب، وعرض األعمال
؛ ألن النا  ي بعثون مـن قبـورهم عطشـى حباجـة إىل  يف التتيب بني هذه األشياء، وقد يكون أوىل ترتيب إىل أن  النا  يردون احلوض أوال 

ل م   - املاء، مث أن ك تعتقد أن  النب   قـد أن األنبيـاء أيض ـا هلـم أحـواض، له حـوض عظـيم يشـرب منـه أهـل اجلنـة، وتعت - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 
ـل م   -وتعتقد أن  النب   ص ـل ى اهلل   -سـاقيهم، ومنـربه : ينتظـر أمتـه عنـد احلـوض، وهـو ف ـرط أمتـه علـى احلـوض، يعـين - ص ـل ى اهلل  ع ل ي ـه  و س 

ل م   ـرم وي طـرد وهنا -نسأل اهلل أن جيعلنا منهم  -على حوضه، فتعلم أن هناك من يرد  - ع ل ي ه  و س   -نعـوذ بـاهلل مـن اخلـ ذالن  -ك مـن ي 
ل م   - وحىت أن  الرسول ص ـل ى اهلل   -ال يدري عن سبب طردهم، وهذه املعلومة م همة؛ ألنه ي ستدل هبـا أن الرسـول  - ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 

ــل م   تــداع عــن الــدين، ال يــدري؛ ألنــه مــن علــم الغيــب، واألنبيــاء ال ال يــدري مــا يــدث بعــده مــن التغيــري والتبــديل والــردة واالب - ع ل ي ــه  و س 
 .يعلمون يف حياهتم إال بإعالم اهلل هلم

عـرض : والعـرض املقصـود بـه. على كل حال الذي يظهر أن أول ما يصل بعد البعث ورود احلوض، مث امليزان، مث احلساب والعرض
 .األعمال وعرض الك تب، وبعد ذلك النا  جمزيون بأعماهلم

بـني مـن يـدخل اجلنـة بغـري حسـاب، : إىل مؤمن، وكافر، مث يـأيت االخـتالف بـني املـؤمنني: والنا  يف جزائهم بأعماهلم ينقسمون أوال  
رجـون مـن النـار، وي طرحـون يف اهـر احليـاة، ويكـون هـذا بعـد التطهـري؛  وبني من يكـون يف قلبـه أدىن مثقـال ذرة مـن إيـان، هـؤالء الـذين خي 

واملهـم أن تعلـم أن أهـل السـنة واجلماعـة يعتقـدون أنـه ال خيلـد يف النـار مـن كـان يف قلبـه . الطيبني، ال يـدخ لها إال الطيبـون ألن اجلنة دار
مِلُوا وَيَجْةزِيَ  وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَ﴿: أدىن مثقال ذرة من إيان، أو من خري، مث ذكر الدليل

 .[ 9: النجم] ﴾الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

 
َب بِاْلبَـْعِث َكَفَر، وَ  ] :قال َعُثوا ُقْل بـََلى َورَب ي﴾: تـََعاَلى هِ َقْولِ ب استشهدَوَمْن َكذَّ  .[ [7: التغابن] ﴿زََعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأن لَّن يـُبـْ

رب اهلل وخـرب رسـوله، والتكـذيب خبـرب اهلل أو خـرب رسـوله سـواء  كـان يف البعـث أو يف بعـض فمـن كـذب بالبعـث كفـر؛ ألنـه تكـذيب خبـ
 .صفاته أو يف األحكام أو العبادات، هذا ي عترب ناقض من نواقض الدين

 .[ َوَأْرَسَل اهللُ َجِميَع الرُُّسِل ُمَبش رِيَن َوُمْنِذرِينَ ] : قال
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ـل م   -تقادنا يف الر سـل، وأن مـا تعتقـده يف النـب  فيختم الشيخ اآلن الرسالة بالكالم عن اع مـن أنـه أ رسـل م بشـر ا  - ص ـل ى اهلل  ع ل ي ـه  و س 
 .وم نذرا، اعتقده يف بقية األنبياء

 
ـدٌ  َوآِخـُرُهمْ  السَّـالُم، َعَلْيـهِ  نُـو ٌ  َوأَّوُلُهمْ  ] ِليلُ  ي ـيَن؛النَّبِ  َخـاَتمُ  َوُهـوَ  ــ َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اهللُ  َصـلَّى ــ ُمَحمَّ  قَـْولُـهُ  نُـو ٌ  َأوََّلُهـمْ  َأنَّ  َعلَـى َوالـدَّ

َنــا ِإنَّــا﴿ : تـََعــاَلى َنــا َكَمــا ِإَلْيــكَ  َأْوَحيـْ فع لــم أن نــوح بعــده أتــى بقيــة األنبيــاء، . [ [65 : النســاء]﴾بـَْعــِدهِ  ِمــن َوالنَِّبي ــينَ  نُــو ٍ  ِإَلــى َأْوَحيـْ
 . أنه هو أول األنبياء: فمعناه
 
 .[ مٍَّة بـََعَث اهللُ ِإَلْيِها َرُسوال ِمْن نُوٍ  ِإَلى ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ وَُكلُّ أُ  ]

 كلهم  ماذا يفعلون؟
ِليُل قَـْولُـُه تـََعـاَلى ]  َهاُهْم َعْن ِعَباَدِة الطَّاُغوِت؛ َوالدَّ ِفـي ُكـل  ُأمَّـٍة رَُّسـواًل َأِن اْعبُـُدوْا ﴿َوَلَقـْد بـََعثْـنَـا : يَْأُمُرُهْم ِبِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه، َويـَنـْ

 .[ [6 : النحل]الّلَه َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت﴾ 
َــْأُمُرُهمْ  ]هــذا كلــه بعــد اعتقــادك يف نبيــك، مــاذا تعتقــد يف بقيــة األنبيــاء؟ فأنــت البــد أن تعتقــد أاهــم كلهــم بعــثهم اهلل لــنفس األمــر   ي

َهاهُ  َوْحَدُه، اهللِ  ِبِعَباَدةِ   .ومن هنا بدأ يتكلم عن الطواغيت، من هنا ختم الرسالة بالكالم عن الطواغيت .[ الطَّاُغوتِ  ِعَباَدةِ  َعنْ  مْ َويـَنـْ
 

تَـَرَ  اهللُ َعَلى َجِميِع اْلِعَباِد اْلُكْفَر بِالطَّاُغوِت َواإِليَماَن بِاهللِ  ] :قال  .[ َوافـْ
ص ـل ى اهلل   - تسلسـل يف األمـر؟ ذكـر مـا جيـب عليـك مـن معرفـة النـب  كيـف : من هنا ابتدأ الشـيخ يف الكـالم حـول الطـاغوت، يعـين

ل م   مث ملا ذكر أنه ميت، ذكر أن النا  كلهم ميتون، فكما أنك تعتقد أنه ميت اعتقد أن النا  كلهم ميتون، وهـذا االعتقـاد  - ع ل ي ه  و س 
اسبك تعـرف نبيـك : الرسالة بالكالم عن اعتقادك يف كـل األنبيـاء، يعـين مث عاد خلتم. جيعلك تؤمن باليوم اآلخر، وأنك ست القي ربك ي 

وبقيـــة األنبيـــاء، فلمـــا تكلـــم عـــن كـــل األنبيـــاء البـــاقيني أظهـــر لـــك أن كـــل األنبيـــاء اجتمعـــوا علـــى أن يـــأمروا النـــا  بعبـــادة اهلل واجتنـــاب 
تَـَرَ  اهللُ َعَلى َجِميِع اْلِعَباِد اْلُكْفَر بِ  ]: فقال لك. الطاغوت ومـن هنـا تعلـم أنـه ال بـد مـن اجلمـع بـني ،[ الطَـّاُغوِت َواإِليَمـاَن بِـاهللِ َوافـْ

 .جماوزة احلد: الكفر واإليان، تكفر بكل أحد  غري اهلل وتؤمن باهلل، والطاغوت مأخوذ من الط غيان، والط غيان
 

 .نأخذ كالم ابن القيم
ُه ِمْن َمْعُبوٍد َأْو َمْتُبوٍع َأْو ُمطَاعٍ َمْعَنى الطَّا: - رَِحَمُه اهللُ  -َقاَل اْبُن اْلَقي ِم  ]  .[ ُغوِت َما َتَجاَوَز ِبِه اْلَعْبُد َحدَّ

 .ومعىن الطاغوت هذا يتاج إىل تأمل جيد، من أجل أن ال متر عليك هذه الكلمة كأنك بعيد عنها
  ز احلد ؟فما معىن جتاو هو ما طغى، ما جتاوز حده، ما طغى وجتاوز حده، : واملقصود أن  الطاغوت
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أن  كل شيء له حد معروف، فتعدي احلد ي صبح ط غيان، فاملاء له : يعين ،[  : احلاقة ] ﴾إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ  ﴿
ينفـع، فلمـا طغـى  بقـاؤه يف حـده: بـه ي نتفـع، يعـين هـو فيـه حـد ،عن احلد الذي ي عـرف بـهزاد : يعين كيف طغى؟مكانه الذي جيري فيه،  

د له ي عترب يف اللغة  .طاغوت ا: أصبح عقوبة، املاء ملا طغى أصبح عقوبة، فكل شيء جتاوز احلد الذي ي 
بالغة، مثـلكلمة طاغوت   وأعلم أن  

 
ُه  ] :قـالملـا عرفـه ابـن القـيم . امللكـوت: اجلـربوت، مثـل: من أبنية امل ، [َمـا َتَجـاَوَز بِـِه اْلَعْبـُد َحـدَّ

: لذلك مسـألة الطواغيـت مسـألة حيويـة، يعـين. نت مطلوب منك أن تعرف حد كل أحد، فتكون حذر ا من أن  تتجاوز به احلدأ: معناه
ــو أتيــت إىل الطبيــب هــذا لــه حــد يف  الكــالم علــى الطــاغوت مســألة حيويــة، ليســت هــي مســألة غائبــة وبعيــدة، ال، حيويــة مبعــىن أنــك ل

. طبيبـك مـات: يتعلق به، وحىت أفهمك املسألة أكثـر، لـو ك نـت ت عـا  مـن مـرض مث قيـل لـك فلما قلبك. اعتقادك، أنه ماذا؟ أنه سبب
، فـتى قلبـك فـزع، واسـودت الـدنيا يف عينيـك، وتصـورت أن ال شـفاء،  وهذا املرض خطـري ومـا أحـد يعـرف دواءه مـن أهـل األرض مـثال 

جعلـه الـذي مضـى هـذا : سـبب السـبب، فسي سـبب لـك، يعـين -سـبحانه وتعـاىل  -فكما أنه . فمثل هذا جتاوز العبد حده مع الطبيب
! أو ما يـدور حولـه ! وأنه ال أمل ! اعتقاد أن  التطبب ذهب : سبب، سي سبب لك غريه، وهذا ال ي نايف أن حتزن عليه، لكن جتاوز احلد

ــا أنـه كــل مـا  زاد إيانــك كلمـا تصــورت فأنـت رمبــا حتـزن أنــك وجـدت وانتهيــت، مـا فيــك تبحـث مــن جديـد عــن أحـد جديــد، لكـن أيض 
 .حقيقة  أن الطبيب اهلل، طبيبها خالقها

 .إذن كل ما جتاوز به العبد حده من ماذا؟ من معبود أو متبوع أو م طاع
تأيت إىل شخص وت عظمه غاية التعظـيم، وتتعلـق بـه غايـة التعلـق، مث تصـرف لـه مـن العبـادات القلبيـة أو البدنيـة، ملـاذا  :ن يعيناملعبودو 
 .ا؟ ألنك جتاوزت به احلد يف وصف كمالهفعلت هذ

طـــالب العلــم والعلمـــاء؛ ألاهــم مثـــل ســـهل : لنقــل. ومــن أهـــم املتبــوعني العلمـــاء اآلن، أو حــىت الك هـــان والســـحرة :تعــال إىل املتبـــوع
تلقـى منـه العلـم، هذا طالـب العلـم إنسـان فاضـل لـه مكانتـه، وال  هـذا العـامل إنسـان فاضـل ولـه مكانتـه، إىل هنـا هـذا حـدك، ت. ون عايشه

ــل م   -تنتفــع بفهمــه لكــالم اهلل، تنتفــع بفهمــه لســنة النــب   ــه  و س  ــل ى اهلل  ع ل ي  ، هــذا كلــه مجيــل، إىل أن يصــل احلــد فتفعــه عــن مكانــه، - ص 
ـا لـك تتابعـ: فت عطيه صالحية التشريع، أو تعطيه صـالحية الـتحكم يف فعلـك أو عـدم فعلـك يعـين ه مـن دون مـن جهـة البـدع، جتعلـه رأس 

اوزة للحدي زن النظر للدليل،   .لك أحكام ما ورد دليلها، هذا كله جم 
لـون مـا حـرم : الذي هم املقصود هبم، يدخل فيه :أو م طاع احل كام واأل مراء اخلارجني عن طاعة اهلل، الذين يرمون مـا أحـل اهلل أو ي 

 .وا يف غري طاعة اهللاهلل، كل هؤالء جتاوزوا حدهم، بكواهم هيئوا أنفسهم بأن ي طاع
 

 .[ ِإْبِليُس َلَعَنُه اهللُ : َوُرُؤوُسُهْم َخْمَسةٌ  ،َوالطََّواِغيُت َكِثيُرونَ  ] :قال
ا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِةي آدَمَ أَن لَّةا تَعْبُةدُو    ﴿: يقول -عز  وجل   -ألنه الداعي إىل عبادة غري اهلل، فهو أول الطواغيت، واهلل  :إبليس

طاعتـه، : ، املـراد بعبـادة الشـيطانعبادتـهبواملـراد  ،[23: يوس  ]  {إِنَّهُ لَكُمْ عَةدُو  مُّةبِني  }عبادة،  - عز  وجل -مساه اهلل : ، يعين﴾الشَّيْطَان
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أمر هـــذا رأ  الطواغيـــت؛ ألنـــه يـــأمر بعبـــادة غـــري اهلل، ويـــ. فيــدخل يف ذلـــك مجيـــع أنـــواع الكفـــر واملعاصـــي؛ ألاهـــا كلهـــا طاعــة للشـــيطان
نكر، فيطغى اإلنسان بسببه

 
 .بالفحشاء وامل

 
واملعىن أن من علم أن النا  يعبدوه، ويتوسلوا إليه، ويصرفوا له شـيئ ا مـن أنـواع العبـادة، أو علـم أاهـم  :[ َمْن ُعِبَد َوُهَو رَا ٍ  ] أيض ا

 . يفعلون هذا الفعل
 
 .[ َوَمْن َدَعا النَّاَس ِإَلى ِعَباَدِة نـَْفِسهِ  ]

 .هي اليت فيها أنه يدعوا النا  إىل عبادته وتعظيمه: ةالثالث
هـو مـا دعـا، : علم هو أن النا  يعبدونه ويتوسلون إليه، ويصـرفون لـه شـيء مـن أمـور العبـادة، فرضـي هبـذه العبـادة، يعـين: أما الثانية

 .هو عر ف، وما اهاهم
 . ا  ما جتدوهذا جتد يف قلبه من حب العظمة، والفرح بتعظيم الن. دعاهم: والثالث

 
 .[ َمْن ادََّعى َشْيًئا ِمْن ِعْلِم اْلَغْيبِ  ] :وأيض ا

 نجمني، والعرافني، والرمالني، الذين يد عون شيئ ا من علم الغيب
وأنت تعلـم أن علـم الغيـب ال يكـون إال هلل، . هذا الرابع، وذلك كامل

 .فهذا ماذا فعل؟ جتاوز احلد، اعتدى على حق اهلل
 
َزَل اهللُ  َوَمْن َحَكمَ  ]  .[ ِبَغْيِر َما أَنـْ

تلفــة، فــاحلكم بغــري مــا أنــزل اهلل إذا كــان فيــه جحــود : هــذا اخلــامس  ــا فاســق ا باعتبــارات  خم 
احلــاكم بغــري مــا أنــزل اهلل؛ ي عتــرب كــافر ا ظامل

ـا ، وإذا كـان فيـه خـروج عـن شـريعة للشريعة؛ يكون كفر ا، وإذا كان فيه جماوزة حلق اإلنسان واعتداء على حق اهلل يف التشريع؛ يكون ظ لم 
 .اهلل؛ سيكون فسق ا

ـرج  -تعـاىل  –على كل حال، احلكم بغري ما أنزل اهلل إذا صاحبه م عتقد أن ح كمـه أصـلح أو أنـه مثـل حكـم اهلل  فهـذا كـافر كفـر ا خي 
. أحسن من ح كمه؛ فهذا يكون ظامل أما إذا مل يكم مبا أنزل اهلل، ويف نفس الوقت مل يستخف به، ومل يعتقد أن حكم غريه. عن امللة

ــارة احملكــوم، أو مـن أجــل رشــوة؛ فهـذا يكــون فاســق ومـن أجــل أن تتبــني لكـم هــذه املســألة . أمـا إذا حكــم بغــري مـا أنــزل اهلل مــن أجـل جم 
 .   حممد بن إبراهيم رمحه اهلل: بوضوح أكثر، انظري رسالة حتكيم القوانني للشيخ

 
ِليُل قَـْوُلُه  ] :قال يِن َقد تَـّبَـيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغي  َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُـْؤِمن بِاللّـِه فَـَقـِد اسْ : تـََعاَلىَوالدَّ َتْمَسـَك ﴿اَل ِإْكَراَه ِفي الد 

 .[ [56 : البقرة]بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى﴾ 
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فــإذا أردت صـفة الكفـر بالطـاغوت؛ فـأعلم أن تعتقــد . فكـان الكفـر بالطـاغوت واإليـان بـاهلل دليــل علـى االستمسـاك بـالعروة الـوثقى
 .  ب طالن عبادة غري اهلل، وأن تتكها، وأن تبغضها، وأن ت كفر أهلها وت عاديهم

 
 .[ َوَهَذا َمْعَنى ال إٰله ِإال اهللُ  ] :قال

 .هو اجلمع بني الكفر بالطاغوت واإليان باهلل م ع ىن  ال إٰله إ ال اهلل  
 
 

 :خامتة الرسالة، قالاآلن نأيت إىل 
 [ [.رواه النسائي( ](رَْأُس اأَلْمِر اإِلْسالِم، َوَعُموُدُه الصَّالُة، َوِذْرَوُة َسَناِمِه اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اهللِ ): )َوِفي اْلَحِديثِ  ]

ص ل ى اهلل  ع ل ي ه   - ه الرسولهبذا احلديث االستدالل على أن لكل شيء  رأ ، وأن رأ  األمر الذي جاء ب -رمحه اهلل  -أراد املؤلف 
ل م    .هو اإلسالم - و س 

ا رسول اهلل، فنعـود علـى نبـدأ بالتوحيـد وننتهـي بـه :واإلسالم هو اعتقـاد  :فـال إلـه إال اهلل معناهـا. شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممد 
 .أن ال أحد يستحق العبادة إال اهلل
ا رسول اهلل ل م   -بعة للنب  فيها م تا :وشهادة أن حممد   .-ص ل ى اهلل  ع ل ي ه  و س 

وهذا دليل على عظم شأن الصالة، وأيض ا دليل على أن األعمال من ص لب اإليان؛ ألنه ملا ش ـبهت الصـالة  :وعمود الدين الصالة
 الوسط لو س حب ما تنفع الزوايا، بالعمود ع لم أن هذا العامود إذا مل يكن موجود ا، يعين بيت الشعر إذا مل يكن هناك العمود الذي يف

وهذا دليل على أن ترك الصـالة سـبب لـزوال اسـم الـدين، واسـتدل اإلمـام أمحـد وغـريه مـن أهـل العلـم هبـذا احلـديث علـى  . يسقط البيت
 .ك فر  من ترك الصالة، وانظر كتاب الصالة البن القيم

البعري سنامه، وهو أعلى شيء فيـه؛ لـذلك كـان أعلـى شـيء يف الـدين  وذروة الشيء أعاله، وذروة :وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهلل
 .اجلهاد
 

ـل م   - ويظهر يل أن الشيخ ختم هبذا احلديث؛ لي بني  لك أن هذا الدين الذي جاء به النب   ينبـين علـى التوحيـد،  - ص ل ى اهلل  ع ل ي ـه  و س 
 .سالم أساسه، والصالة عاموده، واجلهاد من أعظم أعماله الفاضلةفاإل. وفيه من األعمال الالزمة، وفيه من األعمال الفاضلة

 
 [. َوَصلَّى اهللُ َعَلى ُمَحمٍَّد َوعلى آٰله َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ . َواهللُ َأْعَلمُ  ]: قال

 . احلمد هلل الذي يسر لنا إاهاء الرسالة


