تلخيص
شرح
ألاصول الثالثة
تلخيص ملجموعة من الدروس ألقيت في:
معهد الدين القيم
بإشراف فضيلة الشيخ :أبي الحسن علي بن مختار الرملي
حفظه هللا

من إعداد مدرس املادة:
أبي عبد هللا علي بداني
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إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده
هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ل إله إل هللا وحده ل شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله.
ﱡﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱠ
ﱡﭐﱁ ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖ ﱗﱘﱙ
ﱚﱛﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ
ﱡﭐﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫ
ﲬﲭﱠ

أما بعد:
فإن أصدق الحديث كالم هللا وخير الهدي هدي محمد

وشر ألامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل

بدعة ضاللة.
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املجلس ألاول
باملؤلف:
التعريف
ِ
هو شيخ إلاسالم إلامام :أبو عبد هللا محمد بن عبد الوهاب.
ولد سنة  1115هـ في بلدة العيينة في نجد باململكة العربية السعودية ،في بيت علم وشرف ودين.
حفظ القرآن دون العاشرة من عمرهّ ،
وأم الناس وهو في الثانية عشر من عمره ،ورحل في طلب العلم فذهب
إلى املدينة النبوية وذهب إلى العراق ثم إلى الشام وكان يرى الشرك املنتشر أنذاك ،وبعد ذلك بدأ يجهر
ّ
بدعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك ورجع إلى بلده وأوذي وأخرج ،وملا كان في الدرعية آزره وأيده محمد بن
سعود ألامير ونصره وتبنى دعوته وبدأت الدعوة من الدرعية.
أبرز مشايخه الشيخ محمد حياة السندي

 ،وله طالب كثيرون من أبرزهم أبناؤه وأحفاده.

له مؤلفات كثيرة وعظيمة في عدة فنون لكن أكثرها يتعلق بالعقيدة والتوحيد.
أثنى عليه العلماء قديما وحديثا ثناءات متتالية.
توفي الشيخ

في سنة  1206هـ.

َ
التعريف باملؤلف:
رسالة ألاصول الثالثة رسالة قليلة املبنى كثيرة املعنى مؤيدة باألدلة من كتاب هللا  ومن سنة رسوله ،
وهي في أصل عظيم من أصول إلاسالم وهو العقيدة ،وهذه الرسالة من املختصرات في العقيدة وبها يبتدأ
العلماء طالبهم حفظا وشرحا.
عنوان الرسالة :ألاصول الثالثة.
وألاصول :جمع أصل ،وألاصل ما يبنى عليه غيره ،وهذه ألاصول بني عليها دين إلاسالم بالكامل.
هذه ألاصول باختصار هي أسئلة القبر الثالثة :من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟
هذه ألاصول تتعلق بأعظم أصول إلاسالم وهو :بالعقيدة ،والعقيدة هي ألاساس وعليها يبنى العمل.
ّ
والشد بقوة.
العقيدة :لغة :مأخوذة من العقد والربط
اصطالحا :ما يعقد عليه القلب.
وبينها وبين املنهج عموم وخصوص فإن املنهج هو الطريق الواضح ،نقول :منهج الرسول

أي :طريقه.

أعم منهاّ ،
فالعقيدة من املنهج واملنهج ّ
فإن املنهج يدخل فيه :العقيدة ،ألاخالق ،الفقه  ..إلى غير ذلك.
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ملاذا ندرس ألاصول الثالثة؟
• لإلجابة على أسألة القبر الثالثة ،فمن كانت إجابته ثابتة صحيح فقد فاز ومن قال سمعت الناس
يقولون قوالص فقلته فقد خاب وخسر.
• ّ
ألنها مشتملة على أدلة هذه ألاسئلة الثالثة.
• نصيحة العلماء واعتنائهم بها.
• وضع هللا لها القبول في ألارض.
• ّ
ألنها مختصرة وواضحة.

فهرست الرسالة:
مقدمة:
• املسائل ألاربع املذكورة في سورة العصر.
• ثالث مسائل يجب تعلمها والعمل بها (توحيد الربوبية – توحيد ألالوهية -الوالء والبراء).
• الغاية من دراسة التوحيد.
ألاصول الثالثة :وهي:
• معرفة هللا.
• معرفة دين إلاسالم باألدلة.
• معرفة النبي .
خاتمة:
• تبدأ من البعث بعد املوت إلى آخر الرسالة وفيها أمور مهمة.

أمور مهمة يجب التركيز عليها:
التعريفات  /ألادلة  /التقاسيم  /الفروق  /الضوابط:
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املجلس الثاني
قال املؤلف

 :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄ ﱠ ،ابتدأ املؤلف

ّ
والسنة.
رسالته بالبسملة اقتداء بالكتاب

ّ
فإن كتاب هللا  يبتدأ بالبسملة ،فأول ما تفتح املصحف أول ما يقع عليه بصرك البسملة ،ونبي هللا
سليمان

ابتدأ كتابه إلى بلقيس ملكة سبأ بالبسملة،

ﱡﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ ،والرسول
بالبسملة ،وقد ورد ذلك في صحيح البخاري.

كان يبتدأ رسائله إلى امللوك

الجار واملجرور -بسم -متعلقه نقدره فعال محذوفا مؤخرا مناسبا حسب املراد ،فإذا جئت تكتب وقلت بسم
هللا فمعناها :بسم هللا أكتب ،أو :اكتب مستعينا باهلل ،وحين ألاكل إذا قلت بسم هللا يكون تقدير الفعل
املحذوف :بسم هللا آكل ،أو :آكل مستعينا باهلل.
وأما الحديث الوارد في ذلك" :كل أمر ذي بال ل يبدأ فيه ببسم هللا فهو أبتر" فهو ضعيف ال ّ
ّ
يصح.
قال

" :اعلم رحمك هللا" ،أتى بكلمة اعلم إلثارة الانتباه ،فهو يأمرك بأن تعلم وتجزم بما سيلقى عليك.

العلم :هو إدراك الش يء على ماهو عليه في الواقع إدراكا جازما.
وضده الجهل :وهو :بسيط ومركب.
• البسيط :عدم إلادراك بالكلية.
• املركب :إدراك الش يء على خالف ما هو عليه في الواقع.
قوله" :رحمك هللا" :دعاء للطالب بأن يرحمه هللا وهو تلطف من الشيخ
قال

مع الطالب.

" :أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل".

الواجب :لغة :هو الالزم والساقط.
اصطالحا :ما أمر به الشرع على وجه إلالزام ،أو نقول :ما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب.
الواجب قسمين :كفائي :إذا فعله البعض سقط إلاثم عن الباقين وإذا لم يفعلوا جميعا أثموا جميعا.
عيني :وهو ما يلزم ّ
كل واحد بعينه ،أي :بنفسه.
الوجوب الذي ذكره املؤلف هنا لجميع املكلفين واملكلفات ال على طالب العلم ،يدخل في الوجوب الجميع.
و ّأما قوله تعلم :البد في التعلم من الحفظ والفهم.
املسائل :جمع مسألة واملسألة من السؤال (مباحث) ،وهو ما يبرهن عليه في العلم.
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قال

" :ألاولى :العلم ،وهو معرفة هللا" ،قال ابن رجب

 :معرفة هللا قسمين عامة وخاصة.

املعرفة العامة :إلاقرار به والتصديق وإلايمان ،وهي التي قصدها املؤلف

 ،وهي تقتض ي منك

إلايمان باهلل  والانقياد ألوامره والبعد عن زواجره.
املعرفة الخاصة :وهذه تقتض ي ميل القلب بالكلية إلى هللا ،والانقطاع إليه ،وألانس به ،والطمأنينة
بذكره والحياء منه والهيبة له ،وهي التي وردت في قوله " :تعرف إلى هللا في الرخاء يعرفك في الشدة".
قال

" :ومعرفة نبيه".

وهو محمد  ،فتعرف اسمه ونسبه ومولده وموطنه الذي عاش فيه وشرعه الذي جاء به.
قال

" :ومعرفة دين إلاسالم".

إلاسالم :لغة :هو الاستسالم .أي :الانقيادّ ،
وأما في الشرع فيطلق على معنيين:
معنى عام :هو الاستسالم هلل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
وبتفسير آخر :هو التعبد هلل بما شرع منذ أن أرسل الرسل إلى أن تقوم الساعة،
ﱬﱠ ،فأتباع ّ
الرسل مسلمون في زمن رسلهم.
ﱭ
ﱪﱫ

قال هللا تعالى :ﱡﭐﱨﱩ

معنى خاص :هو الاسالم الذي بعث هللا به نبيه محمدا  ،فال دين ّإال دين محمد ّ ،
فإن الاسالم الذي
جاء به محمد
قال

نسخ جميع ألاديان التي كانت قبله ،فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم.

" :باألدلة.":

الدليل :هو املرشد إلى املطلوب.
فمعرفة هللا ومعرفة نبيه ومعرفة دين إلاسالم تكون باإلدلة ال تكون بالهوى أو بالتقليد.
هذه ألادلة تنقسم إلى قسمين:
• أدلة عقلية :وهي ما يثبت بالعقل والتفكر.
• أدلة سمعية :وهي نصوص الكتاب والسنة.
معرفة هللا تكون باألدلة العقلية كما ّ
مر معنا وذلك بالتأمل في آياته ومخلوقاته ،وتكون باألدلة السمعية.
معرفة نبيه تكون باألدلة العقلية ،لذلك أعطى هللا نبيه
ّ
ّأما معرفة دين إلاسالم فهذه ال تكون إال باألدلة السمعية.

معجزات ،وتكون باألدلة السمعية.
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قال

" :الثانية :العمل به".

أي :العمل بالعلم ،والعمل هو الثمرة املطلوبة من العلم.
ّ
إذا علمت ّأن هللا  هو :الرازق ،فال تسأل ّ
الرزق إال من هللا ،وال يتعلق قلبك بغيره أبدا ،وإذا علمت ّأن
هللا واحد في ألوهيته وال يستحق العبادة معه غيره فال تعبد مع هللا أحدا ،وإذا عرفت ّأن هللا  بعث
محمدا نبيا لهذه ّ
ألامة فيجب عليك العمل بذلك ،فيجب عليك اتباعه فيما أمر واجتناب ماعنه نهى
وزجر وأن ال تعبد هللا ّ إال بما شرعه  ،وإذا عرفت ّ
بأن إلاسالم دينك فيجب عليك أن تعمل باإلسالم.
قال

" :الثالثة :الدعوة إليه".

تدعو الناس إلى ما عرفته من توحيد هلل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ،تدعو الناس إلى إلاسالم
الصحيح الخالي من شوائب البدع والخرافات ،تدعو الناس إلى إلايمان بالنبي

واتباعه ،قال هللا تعالى:

ﱻ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ ،وعن أبي هريرة
ﱼ
ﱵﱷﱸﱹﱺ
ﱡﭐﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱶ
قال :قال رسول هللا " :من دعا الى هدى كان له من ألاجر مثل أجور من تبعه ل ينقص ذلك من
أجورهم شيئا" ،فالدعوة إلى هللا واجبة ،كل على القدر الذي يستطيعه وحسب علمه.
قال الشيخ

" :الرابعة :الصبر على ألاذى فيه".

إذا تعلمت وعملت ودعوت وكنت مقتفيا سنن النبيين واملرسلين فاعلم ّأنه ال بد أن يصيبك ألاذىّ ،
فإن
الذي يمنع الناس شهواتهم وأهواءهم يؤذونه ،فيجب عليك أن تصبر ،والصبر واجب ،وقد أمر هللا به في
ﳃﱠ ،وقال
آيات كثيرة ومدحه ومدح أهله ،قال هللا تعالى :ﱡﭐﲺﲻ ﲼﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳄ
تعالى :ﱡﭐﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧ ﱠ ،فيصبر على التعلم وعلى العمل وعلى الدعوة في سبيل هللا.
والصبر في اللغة :الحبس ،وفي الشرع :حبس اللسان عن التشكي والتسخط والنفس عن الجزع والجوارح عن
لطم الخدود ّ
وشق الجيوب ،وهو ثالثة أقسام:
• صبر على الطاعة حتى يأديها.
• صبر عن املعصية حتى يتجنبها.
• صبر على أقدار هللا املؤملة.
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قال

" :والدليل قوله تعالى:

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎﱏﱐﱑ ﱠ" ،في هذا تربية للطالب على الدليل.
الواو في قوله تعالى والعصر :حرف قسم ،والقسم هنا للتأكيد ،وهللا  له أن يقسم بما يشاء ،وهذا
ّ
القسم بهذا املقسم به لبيان عظمة الش يء املحلوف به من مخلوقاته ،لكن املخلوق ليس له أن يقسم إال
باهلل تعالى ،قال " :من حلف بغير هللا فقد أشرك".
ّ
والعصر الذي أقسم هللا به :أشهر ما قيل في معناه أنه :وقت صالة العصر املعروفة ،وقيل :العصر هو الدهر،
هو الزمان ّكله الذي هو ّ
محل تحصيل الحسنات أو السيئات.
وجواب القسم هو :ﱡﭐﱃﱄﱅﱆﱇﱠ ،وهذا الجواب جاء مؤكدا ّ
بإن ومؤكدا بالالم في قوله لفي،
فاجتمعت ثالثة مؤكدات ،وهي :القسم ّ
وإن والالم.
ّ
"إن إلانسان" :أي :جنس إلانسان ،كل ّه ،هذه من صيغ العمومّ ،
كل إنسان في خسران إال من استثناه هللا
 بعد ذلك وهم :الذين امنوا وعملوا الصالحات ،وتواصوا بالحق ،وتواصوا بالصبر.
وجوب العلم في سورة العصر من قوله :إل الذين آمنواّ ،
فإن إلايمان هو التصديق
استنبط الشيخ
بأي ش يء تصدق ّ
لكن ّ
وبأي ش يء تؤمن ،فهذا التصديق مسبوق بعلم ،فأنت تصدق وتؤمن بما علمته
وتيقنتهّ ،
ألن العلم قبل القول والعمل.
تعالى" :لو ما أنزل هللا حجة على خلقه إل هذه السورة لكفتهم"".
قال " :قال الشافعي
ّ
ّ
ألن هذه السورة فيها أسباب السعادة وأسباب الشقاوة ،والقرآن كله هو تفصيل لهذه املسائل ألاربعة ،وال
يعنى كالم الشافعي ّأن هذه السورة تكفي عن القرآن ّكلهّ ،
ّ
الحجة على بني آدم.
لكنها كافية في إقامة
قال

" :وقال البخاري رحمه هللا تعالى :باب :العلم قبل القول والعمل ،والدليل قوله تعالى :ﱡﭐﳙ

ﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠ ﱠ ،فبدأ بالعلم قبل القول والعمل".
ّ
العمل ال ينفع إال إذا كان مبنيا على علم ،والعمل الذي يبنى على جهل ال ينفع بل قد يضر.
باآلية :ﱡﭐﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠ ﱠ وجه الاستدالل من آلاية :فاعلم
واستدل على ما قاله
العلم ،واستغفر :العمل ،فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ّ
ألن قول اللسان عمل.
فائدة :مناسبة ذكر املسائل ألاربع:
ّ
وفسره بالعلم باألصول الثالثة.
املؤلف أتى بهذه املسائل ألاربع وبدأ بتفصيلها ،فأول مسألة هي العلم
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املجلس الثالث

قال

" :اعلم رحمك هللا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثالث هذه املسائل والعمل بهن".

قوله :اعلم ،يؤتى بها إلثارة الانتباه ملا سيلقى عليك.
وقوله :رحمك هللا ،تلطف من الشيخ مع الطالب بالدعاء له.
قوله :يجب ،الواجب لغة :الساقط والالزم.
ّ
وأما في الاصطالح :فهو ما أمر به الشارع أمرا جازما ،أو :ما يثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه.
وهو ينقسم إلى قسمين:
• كفائي :وهو الذي إذا فعله البعض سقط إلاثم عن الباقين.
• عيني :وهو الذي يلزم ّ
كل واحد بعينه ،وهو املقصود بقول املؤلف هنا.
ّ
قوله :تعلم ثالث هذه املسائل ال مجرد القراءة واملطالعة ،وإنما التعلم يكون بالحفظ والفهم.
قال

" :ألاولى :أن هللا خلقنا" .معنى خلقنا :أي :أوجدنا من العدم (من ال ش يء).

ّ
والسنة).
ودليل ّأن هللا خلقنا :عقلي وسمعي( ،العقلي :ما يثبت بالعقل ،و السمعي :ما يثبت بأدلة الكتاب
ﲂﲄﲅﲆﲇﲈﲉﱠ ،وقوله:
ﲃ
من ألادلة السمعية :قوله تعالى :ﱡﭐ ﱿ ﲀﲁ

ﱡﭐﲒﲓ

ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟﲠﱠ ،وقوله :ﱡﭐﱣ ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱠ.
ّأما الدليل العقلي ّ
فإن ّ
كل حادث ال ّبد له من محدث ،ووجود مثل هذا الخلق العجيب ال يمكن أن يكون
صدفة ،وإلانسان قبل وجوده عدم ،والعدم ليس له القدرة على أن يوجد نفسه فضال أن يوجد غيره ،وإلى
هذا أشار هللا  بقوله :ﱡﭐﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱠ.
قال" :ورزقنا" .من ألادلة السمعية على ّأن هللا رزقنا قوله تعالى :ﱡﭐﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱠ ،وقوله
ﳔ ﳖ ﳗﱠ .
ﳏﳑ ﳒ ﳓ ﳕ
ﳐ
تعالى :ﱡﭐﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌ ﳍﳎ
ّ
ّأما الدليل العقلي على ّأن هللا رزقنا فإننا ال نعيش إال على طعام وشراب وهذا الطعام والشراب هو من
ّ
ّ
وإال ّ
فإن هللا هو املسبب حقيقة ،فمن
مخلوقات هللا تعالى ،وإلانسان بعمله للحراثة والسقي ما هو إال سبب
الذي يرزق الجنين ويوصل له الطعام والشراب في بطن ّأمه من غير حول منه وال قوة.
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قال" :ولم يتركنا همال" .الهمل :هو الش يء املهمل املتروك الذي ال يعبأ به ،وهللا  لم يتركنا همال بال أمر
وال نهي وال بيان ملا نحتاجه في ديننا ودنيانا ،قال تعالى :ﱡﭐﲞﲟﲠﲡﲢ ﲣﲤﲥﱠ،
وقال تعالى :ﱡﭐﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﱠ.
ّ
ومن آلايات العقلية أنه ال يليق بحكمة هللا  أن يخلق هذا الخلق ويسخر له هذا الكون بأكمله ويرسل
الرسل ثم يتركهم بال حساب وال عقاب ،قال هللا تعالى :ﱡﭐﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﱠ.
قال

ّ
" :بل أرسل إلينا رسول" .ملا كانت العبادة التي أمرنا هللا بها وخلقنا لها ال تؤخذ من استحسانات

البشر وآرائهم وعقولهم أرسل هللا الرسل ليبينوا للناس كيفية هذه العبادة ،قال تعالى :ﱡﭐﱮﱯ ﱰﱱﱲ

ﱳﱴﱠ ،والرسول :رجل من بني آدم أوحى هللا إليه بشرع وأمره بتبليغه ،إلقامة الحجة على الخلق ،قال
هللا تعالى :ﱡﭐﱮ ﱯ ﱰﱱﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱠ ،وهللا  تفضل على هذه
ّ
ألامة وأرسل إليها أفضل رسله وهو :محمد آخر الرسل وخاتمهم.
قال" :فمن أطاعه دخل الجنة" .قال تعالى :ﱡﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﱠ ،وقال تعالى :ﱡﲩ

ﲴ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ،
ﲵ
ﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱﲲ ﲳ
وفي الحديث :قال رسول هللا " :كل أمتي يدخلون الجنة إل من أبى" ،قالوا :ومن يأبى يا رسول هللا؟ قال:
"من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى".
قال

" :ومن عصاه دخل النار" .قال هللا تعالى:

ﱡﭐﲺﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﱠ ،وقال تعالى :ﱡﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ ﱙﱠ.
قال

" :والدليل قوله تعالى:

ﱡﭐﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ّ ّ
ﲯﲰﲱﱠ" .أرسل هللا إلى معشر الجن وإلانس محمدا يشهد عليهم أمام هللا  أنه بلغهم،
ّ
،
الحجة ،فكفر فرعون بموس ى
إلى فرعون ليقيم عليه
وليقيم عليهم الحجة ،مثلما أرسل موس ى

فأخذه هللا  أخذا شديدا.
قال املؤلف

" :املسألة الثانية :أن هللا ل يرض ى أن يشرك معه أحد في عبادته".

خالصة هذه املسألة ّأن من ّ
أقر بتوحيد الربوبية وجب عليه توحيده وعدم إلاشراك به في عبادته (توحيد
ألالوهية) ،وهذا ألاسلوب كثير في القرآن ،يذكر هللا توحيد الربوبية إللزام الناس بتوحيد ألالوهية ،والرسل
لم يدعوا الناس إلى عبادة هللا فقط ،لكن أمروا الناس أن يعبدوا هللا وأن ال يعبدوا معه غيره ،قال هللا
ّ
ﱮﱠ ،فالعبادة ال تسمى عبادة إال مع
ﱯ
تعالى :ﱡﭐﱤﱥ ﱦ ﱧﱨﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
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ﲌﱠ ،
ﲍ
التوحيد ،فإذا خالط الشرك العبادة فسدت ،قال هللا تعالى :ﱡﭐﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊﲋ
وقال تعالى :ﱡ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ،
ﲸﲺﲻ ﲼﲽﱠ ،وفي
ﲹ
وقال تعالى :ﱡﭐﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱ ﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷ
الحديث القدس ي :قال رسول هللا  :قال هللا تعالى" :أنا أغنى الشركاء عن الشرك من َع ِمل َعمال أشرك
فيه معي غيري تركته وشركه".
قوله" :ل ملك مقرب" .هللا  ال يرض ى أن يشرك معه أحد في عبادته ولو كان ملكا مقربا ،وامللك واحد
املالئكة ،مأخوذ من ألالوكة ،وهي :الرسالة ،واملالئكة عباد هللا املكرمون ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون
ّ
ما يؤمرون ،خلقوا من نور ،وهم مقربون من هللا  مكانا ومكانة ،وهم مع قربهم من هللا  فإنه ال يرض ى
لنا أن نشركهم معه في عبادته.
"ول نبي مرسل" .ال يرض ى هللا أن نشرك معه حتى النبيين واملرسلين وهم خير العباد وأفضلهم ،فاهلل ال
يرض ى أن نشرك معه أفضل ألانبياء واملرسلين وأفضل املالئكة ،فغيرهم من باب أولى.
ثم قال

" :والدليل قوله تعالى :ﱡﭐﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱠ".

املساجد ّإما أن تكون:
• املباني ّ
املعدة إلقامة الصالة (الجوامع).
• مواضع السجود السبعة.
• ألارض :قال " :أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي" ومنها" :وجعلت لي ألارض مسجدا وطهورا".
هذه املساجد بأنواعها كلها هلل

ّ
ال لغيره ،فال يجوز لك أن تعبد بها غيره ألنك إذا فعلت ذلك تكون قد

استعملت خلقه في عبادة غيره.
فال :هذه :ال الناهية.
خص الدعاء بالذكر ّ
تدعواّ :
ألن الدعاء يشمل العبادة ،وفي الحديث" :الدعاء هو العبادة" ،والدعاء قسمين:
• دعاء عبادة :وهو التعبد للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه كالصالة وكالصيام وغيرها.
• دعاء مسألة :طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو يدفعه.
وكلمة أحدا :نكرة مسبوقة بنهي فهي ّ
تعم وتشمل كل أحد ّ
وكل ش يء.
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قال املؤلف

" :الثالثة :أن من أطاع الرسول ووحد هللا ل يجوز له موالاة من حاد هللا ورسوله"

هذه املسألة تتعلق بأصل عظيم من أصول الدين وهي مسألة الوالء والبراء ،الوالء للمؤمنين والبراءة من
ّ
الشرك واملشركين ،فإنه من حقق املسألة ألاولى ف ّوحد هللا تعالى واتبع رسوله وحقق املسألة الثانية ولم
يشرك معه غيره ال يجوز له موالاة من ّ
حاد هللا ورسوله.
حد وهللا ورسوله في ّ
حاد هللا :أي هو في ّ
ومعنى ّ
حد ،واملوالاة :من الوالء وهي هناّ :
املحبة والنصرة.
ّ
فاملسلم ّ
املوحد ال ي ّ
حب الكافر وال يوا ّده بل يبغضه ويعتقد أنه عدو له.
قال

" :ولو كان أقرب قريب" .إذا كان هذا القريب من النسب محاد هلل ولرسوله فيجب عليك عدم

موالاته ،قال هللا تعالى :ﱡﭐﱨﱩ ﱪﱫ ﱬﱭﱮﱯ ﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶﱷ

ﲅ ﱠ.
ﲆ
ﱹﱻﱼﱽﱾ ﱿﱠ ،وقال تعالى :ﱡﭐ ﲁﲂﲃ ﲄ
ﱸ ﱺ
ثم قال

" :والدليل قوله تعالى:

ﱡﭐﱁ ﱂﱃ ﱄﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ ﱠ".
ل تجد :الخطاب للنبي وأمته تبع له في ذلك ،فال تجد ،أي :ال يقع هذا وال يكون موجودا أبدا أن يكون
هناك قوم يؤمنون باهلل واليوم آلاخر يوادون من ّ
حاد هللا ورسوله.
قوله تعالى :أولئك كتب في قلوبهم إلايمان ،أولئك :أي :الذين ال يوالون أعداء هللا ،كتب :أي :أثبت في
قلوبهم إلايمان ور ّسخه ،وأيدهم بروح منه :أي :بقوة منه وبنصر من عنده.
ّ
ويدخلهم جنات تجري من تحتها ألانهار خالدين فيها ورض ي هللا عنهم ملا أغضبوا أعداءه.
تنبيه :مسألة البراءة من الكفار وعداوتهم وبغضهم ال توجب إهمال دعوتهم إلى إلاسالمّ ،
فإن إسالمهم مطلب
شرعي يحصل به الخير الكثير ،والبراءة منهم ال تقتض ي مقاطعتهم في ألامور الدنيوية كالبيع والشراءّ ،
فإن
النبي

كان يتعامل مع الكفار بيعا وشراء ،وال يعني البراءة منهم كذلك عدم إلاهداء لهم ّ
فإن النبي

أهدى لهم وتألف قلوب من يرجى إسالمه منهم ،وقبل هداياهم وأكل طعامهم املباح ،وللوالد الكافر على
ولده املسلم أن يبره ويطيعه في طاعة هللا ورسوله.
البراءة من الشرك وأهله تكون :بالقلب ،فتبغضهم في قلبك ،وباللسان :قال هللا تعالى :ﱡﭐﱱﱲﱳﱴ

ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ  ،وبالجوارح :وذلك بعدم التشبه بهم في ألبستهم ومظاهرهم الخاصة بهم
..

ومشاركتهم أعيادهم.
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املجلس الرابع
قال

" :اعلم أرشدك هللا لطاعته أن الحنيفية ملة أبراهيم".

ّ
قوله اعلم سبق وأن قلنا بأنه يؤتى بها إلثارة الانتباه ملا سيلقى عليك.
أ شدك هللا لطاعته :أي :هداك هللا إلى امتثال أمره وترك نهيهّ ،
فإن الرشد هو الاستقامة على طريق الحق.
ر
 ،فما هي الحنيفية؟

الحنيفية هي ملة إبراهيم

الحنيفية :نسبة إلى الحنيف ،وهي من الحنف ،أي :املائل.
تقول العرب :رجل أحنف ،أي :مائل القدم ،ورجل حنيف ،أي :متنسك متعبد.
ّ
امللة املائلة عن الشرك إلى التوحيد ،وهي :الطريق املستقيم الذي ّ
يحبه هللا ويرضاه ،وهي
فالحنيفية هي:
دين إبراهيم عليه الصالة

ﲜ
ﲛ
والسالم ،قال هللا تعالى :ﱡﭐﲐﲑﲒﲓ ﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚ

ّ
ﲝﲞﲟ ﲠﲡﱠ ،وملة إبراهيم :دينه وشريعته التي سار عليها ،ووصف هللا تعالى نبيه إبراهيم
ّ
أنه كان حنيفا ،فقال تعالى :ﱡﭐﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲯﱠ ،وقال تعالى :ﱡﭐﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ ﱠﱠ.
باتباع ّملة إبراهيم في ّ
عدة مواضع في كتابه منها :قول هللا تعالى:

وقد أمر هللا نبيه محمدا

ﱡﭐﱵﱶ

ﱼﱾﱿ ﲀﲁﲂﱠ ،وقال " :بعثت بالحنيفية السمحة".
ﱽ
ﱷﱸﱹﱺﱻ
وإبراهيم

هو خليل الرحمن ،وهو أبو ألانبياء ،وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة لالقتداء به ،فما

هي الحنيفية التي كان عليها إبرهيم
قال الشيخ

كي نسلكها ونتبعها؟

" :أن تعبد هللا مخلصا له الدين".

ّ
هذا التعريف من قول
الحنيفية :بأن تعبد هللا وحده مخلصا له الدين ،وأخذ الشيخ
فسر الشيخ
ّ
ﲸﲺﲻ ﲼﲽﱠ ،فملة
ﲹ
هللا تعالى :ﱡﭐﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱ ﲲﲳ ﲴﲵ ﲶﲷ
إبراهيم

تجمع بين العبادة وإلاخالص.

والعبادة في اللغة هي :الخضوع والتذلل ،يقال :طريق معبد ،أي :مذلل بكثرة الوطأ واملش ي عليه.
ّ
ّ
الحب مع غاية ّ
الذل ،وهذا تعريف ابن القيم
وأما في الشرع :باملعنى العام :غاية

.

لكل ما ّ
معنى خاص :اسم جامع ّ
يحبه هللا ويرضاه من ألاقوال وألاعمال الظاهرة والباطنة ،وهذا تعريف
شيخ إلاسالم ابن تيمية

.
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وإلاخالص هو :التنقية ،تقول :ذهب خالص :أي ذهب صاف من ّ
كل ما يشوبه.
وفي الشرع :أن ينقي إلانسان إرادته وقصده بالعمل من إرادة وقصد غير هللا تعالى.
فاإلخالص :أن يعبد إلانسان هللا

وحده ال شريك له ،فال يقصد بعبادته غير هللا وثوابه ،فال يعبد معه

غيره ال ملكا وال نبيا ،ال وليا وال جنيا ،ال شجرا وال حجرا.
قال الشيخ

" :وبذلك أمر هللا جميع الناس وخلقهم لها ،كما قال تعالى:

ﱡﭐ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ

ﱨﱩﱠ ومعنى يعبدون :يوحدون".
قوله وبذلك ،أي :بالحنيفية ،أمر هللا جميع الناس ،وخلقهم ألجلها.
قال هللا تعالى :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱠ ،وقال تعالى في سورة
البقرة:

ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲨ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ ،واملؤلف استدل
ﲩ
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧ
بقول هللا تعالى :ﱡﭐ ﱣ ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱠ ،وفيها ذكر الغاية والحكمة من خلق ّ
الجن وإلانس
وهي عبادته وحده

وإلاخالص له في ذلك.

ّ
فسر ابن عباس رض ي هللا عنهما يعبدون بيوحدون ،أي :يوحدوني في العبادة ويخلصوا لي في هذه العبادة وال
يشركوا معي غيري.
قال

" :وأعظم ما أمر هللا به التوحيد وهو :إفراد هللا بالعبادة".

التوحيد في اللغة :مصدر منّ :
وحد ي ّوحد توحيدا ،إذا جعل الش يء واحدا.
وفي الشرع :إفراد هللا

بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات.

وأنواع التوحيد ثالثة:
• توحيد الربوبية :وهو أن تفرد هللا بالخلق ّ
والرزق والتدبير ،أيّ :توحد هللا في أفعاله هو .
• توحيد ألالوهية :وهو توحيد العبادة ،فتفرد هللا في عبادتك هلل  وال تشرك به غيره ،أيّ :توحد
هللا في أفعالك.

سمى به نفسه ووصف في كتابه أو في ّ
• توحيد ألاسماء والصفات :إفراده بما ّ
سنة نبيه

بإثبات ما

أثبت ونفي ما نفى من غير تحريف وال تعطيل وال تكييف وال تمثيل.
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فسر التوحيد بقوله :إفراد هللا بالعبادة ،ففسره بتوحيد ألالوهية ّ
ّ
ألن توحيد ألالوهية أعظم
املؤلف
أنواع التوحيدّ ،
وألن توحيد ألالوهية متضمن لتوحيد الربوبية ،وهذا النوع الاهتمام به آكد أل ّن أكثر الناس

منكرون له ،وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين ألانبياء وأممهم ،وهذا الذي ّ
ضل في املشركون ألاوائل ،وقد
قاتلهم النبي مع إقرارهم بتوحيد الربوبية ،فيجب إلاقرار بأنواع التوحيد الثالثة ،ولعظم أمر التوحيد
ّ
تركزت دعوة النبي في مكة على التوحيد ،إلى إفراد هللا بالعبادة ،وكان النبي يقول" :يا قوم قولوا ل
إله إل هللا تفلحوا" ،وكان يأمر من كان يرسله إلى الدعوة أن يبدأ بالتوحيد.
" :وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو :دعوة غيره معه".

قال

الشرك في اللغة :هو الحظ والنصيب .وفي الشرع ّ
عرفه النبي

بقوله" :أن تجعل هلل ندا وهو خلقك".

والشرك نوعان:
• أصغر :وهو تحت املشيئة وصاحبه يدخل ّ
الجنة.

ّ
خلد في ّ
النار.
• أكبر :وهذا ال يغفره هللا ملن مات عليه وصاحبه م
واملؤلف

عرف الشرك بقوله :وهو دعوة غيره معه ،أي :دعاء غير هللا مع هللاّ ،
فإن الدعاء كما ّ
ّ
مر معنا

هو العبادة وهو قسمين :دعاء مسألة ودعاء عبادة ،فدعوة غيره معه ،أي :عبادة غيره معه.
ّ
هذا الشرك هو أعظم العظائم وأكبر الكبائر ّ
وكل ذنب عص ي هللا به دونه وأقل منه ويغفره هللا ملن شاء إال
ّ
ّ
ّ
الشرك فإن من مات عليه ال يغفره هللا له ويخلد في النار وال يخرج منها أبدا ،قال هللا تعالى :ﱡﭐﱖﱗ ﱘ
ﱟﱡ ﱢ ﱣﱤﱥﱠ ،وقال تعالى :ﱡﭐﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ
ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ

ﲞﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﱠ ،وقال تعالى:
ﲟ
ﲜﲝ

ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

ﲀﲂ ﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﱠ ،وقال تعالى :ﱡﭐﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱ
ﲁ
ﱾﱿ

ﱴ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ.
ﱵ
ﱲﱳ
قال :سألت رسول هللا  :أي الذنب أعظم؟ قال" :أن تجعل

وفي الصحيحين عن عبد هللا بن مسعود
هلل ندا وهو خلقك" ،قلتّ :إن ذلك لعظيم ،ثم ماذا؟ قال" :أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك" ،قلت:
بدأ باألعظم فاألعظم فالشرك أعظم من قتل النفس

ثم ماذا؟ قال" :أن تزاني حليلة جارك" ،والنبي
ّ
ّ
املحرمة وأعظم من الزنى ،ومصداق ذلك قوله تعالى :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋ
ﱑﱠ ،وفي حديث آخر يقول " :أل أنبئكم بأكبر الكبائر؟" قلنا :بلى يا رسول هللا؟
ﱒ
ﱌﱍ ﱎﱏﱐ
قال" :إلاشراك باهلل" متفق عليه ،وفي صحيح مسلم عن جابر قال " :من لقي هللا ل يشرك به شيئا
دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار".
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قال " :والدليل قوله تعالى :ﱡﭐﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﱠ".
ّ
واعبدوا :أمر بعبادة هللا وحده ،والعبادة ال تسمى عبادة إال مع التوحيد ،وال تشركوا :نهي عن الشرك باهلل.
و شيئا هنا نكرة في سياق النهي ،وهي تفيد العموم ،فال تشرك مع هللا ال ملكا وال نبيا وال إنسانا وال صالحا
وال وليا وال قبرا وال ّ
جنا وال شجرا وال حجرا وال غير ذلك.
ووجه استدالل الشيخ بهذه آلاية على ّأن أعظم ما أمر هللا به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك كون
هذه آلاية واقعة في آية الحقوق العشرة من سورة النساء ،فبدأ هللا فيها ّ
بحقه ثم ذكر بقية الحقوق
وفي هذا دليل على ّأن أعظم حق هو حق هللا
ّ
وهللا  ما بدأ به ّإال لعظمته وألهميته ،وآلايات ّ
الدالة على هذا ألامر كثيرة جدا حتى قيل ّإن القرآن كله
وذلك بإفراده بالعبادة وعدم إلاشراك به،

ﱮﱠ ،وكذلك آلاية
ﱯ
في التوحيد ،قال هللا تعالى :ﱡﭐﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭ
التي في بداية سورة البقرة التي فيها أول نداء وأول أمر وأول نهي وهي قول هللا تعالى:

ﱡﭐﲌﲍ ﲎ

ﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ

ﲨ ﲪﲫﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰﱠ ،فأعظم أمر أمر هللا به التوحيد وغيره دونه،
ﲩ
ﲤﲥﲦﲧ
ّ
دونه ولو كان أكبر الكبائر ّ
فإن الشرك أكبرها وأعظمها.
وأعظم نهي نهى هللا عنه الشرك وغيره
وعليه يتلخص لنا مما سبق ّأن الشيخ

في هذا الفقرة بين أسباب دراسة التوحيد ونجملها في نقاط:

• التوحيد دين الحنفاء.
• أعظم ما أمر هللا به.

ّ
• ندرس التوحيد كي نحذر من الشرك ألنه أعظم ما نهى هللا عنه.
• ألجل التوحيد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب.
• التوحيد سبب لدخول ّ
الجنة ابتداء أو انتهاء.
• والتوحيد يعصمك من دخول النار ابتداء أو انتهاء.
• التوحيد سبب لتكفير الذنوب
•

التوحيد سبب لقبول باقي ألاعمال ،فاملشرك ال يقبل هللا أعماله ،قال هللا تعالى :ﱡﭐﲟﲠ ﲡ

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ.
• التوحيد سبب لشفاعة النبي في إلانسان ّ
املوحد.
• سبب لحصول ألامن والهداية والطمأنينة ،قال هللا تعالى:
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ.

ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
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املجلس الخامس
قال" :فإذا قيل لك :ما ألاصول الثالثة التي يجب على إلانسان معرفتها" .ألاصول :جمع أصل ،وهو ما يبنى
عليه غيره ،ومنه أصل الشجرة الذي يتفرع منه ألاغصان ،وهذه ألاصول بني عليه دين إلاسالم بالكامل.
قال " :فقل :معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا " .بدأ يفصل في ذكر ألاصول الثالثة ،وهي باختصار
أسئلة القبر الثالثة :من رّبك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ورد ذكر هذه ألاسئلة في حديث البراء بن عازب ،
َ ْ
َ
ََ َ
َ َ َ
ّ
ومحل الشاهد منه قوله " :ف َيأ ِت ِيه َملك ِان في ْج ِل َسا ِن ِه في مكانه ف َيقول ِن لهَ :م ْن َرُّب َك؟ ف َيقولَ :رِب َي الله،
َ
َ
َ َ َ
ْ َ
َ َ َ
َ
َ
ف َيقول ِن لهَ :ما ِدين َك؟ ف َيقولِ :د ِين َي ِإلا ْسالم ،ف َيقول ِن لهَ :ما َهذا الرجل ال ِذي ب ِعث ِفيك ْم؟ ف َيقول :ه َو
ْ
َ
ََ َ
َ َ َ
َرسول الل ِه " ،وهذه في املؤمنّ ،أما الكافرَ َ"،يأ ِت ِيه َملك ِان في ْج ِل َسا ِن ِه ف َيقول ِن لهَ :م ْن َرُّب َك؟ ف َيقولَ :ه ْاه
َ َ
َ َ
َ
َ َ َ
َ َ َ
َ
َ
َه ْاه ل أ ْد ِري ،ف َيقول ِن لهَ :ما ِدين َك؟ ف َيقولَ :ه ْاه َه ْاه ل أ ْد ِري ،ف َيقول ِن لهَ :ما َهذا الرجل ال ِذي ب ِعث
َ َ
َ
ِفيك ْم؟ ف َيقولَ :ه ْاه َه ْاه ل أ ْد ِري" ،فمن وفق في إلاجابة فقد فاز ،ومن أخفق فذلك هو الخسران املبين.
قال " :فإذا قيل لك :من ربك؟ فقل :ربي هللا الذي رباني وربى جميع العاملين بنعمه" .قل معتقدا
جا ما بال ّ
شك :رّبي هللا ،وتربية هللا لعبادة :رعايته لهم ،وهللا تكفل بسائر أمور عباده ،وتربية هللا نوعان:
ز
البر والفاجر ،وهي تربية دنيوية ،وهذا دليل عقلي لالستدالل ّ
كل أحد ،املسلم والكافر ّ
عامة :تشمل ّ
بأن هللا
هو رّبي.
تربية خاصة :هذه تشمل عباد هللا املؤمنين وهي تربية دينية،

قال تعالى :ﱡ ﱮﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ

ﱺ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ.
ﱻ
ﱴﱵﱶﱷ ﱸ ﱹ
وقد أشار هللا إلى نوعي التربية العامة والخاصة بقوله تعالى:

ﱡﭐ ﳘﳙﳚ ﳛﳜﳝ ﳞﳟﳠ ﳡ

ﳢﳣﳤﳥﳦﱠ ،فقوله تعالى :ﱡﳠ ﳡﳢﳣﱠ تربية العامة ،وقوله تعالى :ﱡﭐﳤﳥﱠ تربية
خاصة ملن أراد هللا هدايتهم إلى طريق الخير.
قال " :وهو معبودي ليس لي معبود سواه" .إقرارك بالربوبية ال يكفي ،ال ّبد من الاعتراف باأللوهية هلل،
فال يكفي أن تقول :ربي هللا الذي رباني وربى جميع العاملين بنعمه ،ال بد كذلك أن تضيف إليها :وهو
معبودي ليس لي معبود سواه ،فعبادتي هلل ال لغيره ،وهذا الفرق بين امل ّوحد واملشرك.
املوحد :ي ّوحد هللا  بربوبيته وي ّ
قر وي ّوحد هللا بالعبادة ،فال يعبد مع هللا أحدا ،وال يشرك معه غيره.
املشرك :ي ّوحد هللا بربوبيته لكن في عبادته يعبد مع هللا غيره.
واملؤلف

أقر هلل بالربوبية فعقال ال ّ
ذكر توحيد الربوبية إللزام الناس بتوحيد ألالوهية ،فمن ّ
يحق له أن

يصرف العبادة لغير هللا

.
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قال

" :والدليل قوله تعالى :ﱡﭐﱆﱇﱈﱉﱊ ﱠ" .الحمد :هو الثناء على املحمود مع محبته

وإجالله ،الـ  :في الحمد :هي لالستغراق ،أي :جميع املحامد هلل ،فهو املستحق للحمد الكامل.
والشاهد من آلاية قوله تعالى :رب العاملين ،العاملين :جمع عالم ،وهللا ر ّب ّ
كل هذه العوالم ،أي :مربيهم
بنعمه (فهو خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم).
كل من سوى هللا سموا عاملا ّ
قال " :وكل ما سوى هللا عالم وأنا واحد من ذلك العالم"ّ .
ألنهم علم على
خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم ،فالسماوات عالم ،وألارض عالمّ ،
والجن عالم واملالئكة عالم ،وهللا هو ر ّب
ّ
كل هذه العوالم ،رب العاملين.

قال " :فإذا قيل لك :بم عرفت ربك ،فقل :بآياته ومخلوقاته" .آلايات :جمع آية ،وهي العالمة على
الش يء التي ّ
تدل عليه وتبينه ،وآيات هللا على نوعين :كونية وشرعية.
• آلايات الكونية :املخلوقات كالليل والنهار والشمس والقمر.
• آلايات الشرعية :الوحي الذي أنزله هللا على رسله.
املؤلف قال :بآياته ومخلوقاته مع ّأن آلايات تشمل املخلوقات ،واملؤلف
ّ
أي :عرفناه بآياته الشرعية والكونية جميعا ألنه قال بعدها :ومن آياته :الليل والنهار والشمس والقمر (وهذه
آيات كونية) ،ثم قال :ومخلوقاته (مع ّأن هذه املذكورات مخلوقات) فيكون هذا من باب عطف الخاص
على العامّ ،
كل آية مخلوقا ،فاآليات ّ
كل مخلوق آية ،وليس ّ
ألن ّ
أعم من املخلوقات ،ومن فوائد هذا ألاسلوب
قصد بقوله :عرفنا رّبنا بآياته،

التنبيه على منزلة ما سيذكر.
قال

" :ومن آياته :الليل والنهار والشمس والقمر" .سميت آيات ّ
ألنها دالالت على خالقها

قال

" :ومن مخلوقاته :السماوات السبع وألارضون السبع ومن فيهن وما بينهما" .آيات من آيات هللا.

قال

ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ

" :والدليل قوله تعالى:

.

ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ " .خصص هذه ألاربع بالذكر لعظمها ،الشمس
والقمر والليل والنهار ،وهي من أبرز العالمات املشاهدة ،فهذه املخلوقات مع عظمها فهي مخلوقة مثلكم فال
تسجدوا لها (ال تعبدوها) ،ولكن اعبدوا خالقها وهو هللا
قال

" :وقوله تعالى:

.

ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ

ﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﱠ".
في آلاية دليل على ّأن هللا

هو الذي خلق السماوات وألارض.
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ﱡﭐﱵﱶﱠ أي :خالقكم ومعبودكم ،ﱡﭐﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱠ خلقها هللا في ستة أيام مع ّأن
هللا  قادر على خلقها في لحظة لحكمة يعلمها هو

 ،وفي هذا تعليم لعباده ألاناة وعدم العجلة،

ﱡﱿ

ﲂ ﱠ :أي :ارتفع وعال علوا يليق بعظمته وجالله ،ﱡﲄ ﲅ ﲆ ﱠ أي :يغطي أحدهما
ﲃ
ﲀﲁ
ّ
آلاخر ،فيتعاقب الليل والنهار ،ﱡ ﲇ ﲈﱠ :مباشرة دون تأخر ،ﱡﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲒﱠ :له الخلق وحده
ﲓ
ﲍﱠ أي :مذلالت ملصالح العباد بأمره ،ﱡﭐﲏﲐ ﲑ
ﲎ
فيه أحد ،وألامر :هو كالمه

 ،إذا أراده فال يشاركه

وينقسم إلى قسمين:

• أمر كوني :وهو قضاؤه وقدره في الكون ،يـأمر املخلوقات فتطيعه

ﱡﭐﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ.

• أمر شرعي :هو وحيه املنزل الذي يأمر به عباده ،ويدخل فيه ألاوامر والنواهي التي في القرآن ّ
والسنة.
فإذا كان هلل الخلق وله ألامر فلم يبق ش يء لغيره ،ﱡﭐﲔﲕﲖﲗﲘﱠ :تعاظم هللا ر ّب العاملين ،وفي
آلاية إلزام العباد بتوحيد ألالوهية إلقرارهم واعترافهم بتوحيد الربوبية.
قال " :والرب هو املعبود" .أي :املستحق للعبادة ،وال يستحقها غيره ،فإذا أقررت ّ
بأن ّ
الرب هو هللا
ّ ّ
بأنه هو املعبودّ ،
وأن غيره ال يستحق من العبادة شيئا.
يلزمك أن تقر
قال

" :والدليل :قوله تعالى:

ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯﲰﱠ" .هذه آلاية في بداية سورة البقرة وفيها أول نداء وأول أمر وهو أمر بالتوحيد ،وأول نهي وهو نهي
عن الشرك ،ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﱠ :نداء للجميع مؤمنين وكفار ومنافقين ،ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﱠ :أي :أخلصوا له
ّ
ّ
العبادة ألنه ربكم ،ﱡﭐﲐ ﲑ ﲒﲓﲔﱠ أي :ألجل أنه خلقكم وخلق من قبلكم فيلزم أن تعبدوه
وحده ،ﱡﭐﲕﲖﱠ لكي تتقون عذابي وتتقون ّ
النار ،ثم واصل الاستدالل على ربوبيته وعبوديته ليزمهم
بعبادته وحده :ﱡﭐﲘﲙﲚﲛﲜﱠ :أي :بساطا ،ﱡﲝﲞﱠ :أي :سقفا ،ﱡﭐﲟﲠﲡﲢﱠ:
ّ
أي :من العلو ،من السحاب ،ﱡﭐﲪﲫﲬﲭﱠ :ال تجعلوا للذي خلقكم وخلق من قبلكم والذي جعل
لكم ألارض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء ،ال تجعلوا له أندادا تعبدونها مع هللا (وألانداد:
جمع ند ،وهو :املثيل والنظير) ،ﱡﭐﲮ ﲯﱠ :تعلمون ّأنه ال ّند لهّ ،
وأن بيده الخلق ّ
والرزق والتدبير.
قال " :قال ابن كثير تعالى" :الخالق لهذه ألاشياء هو املستحق للعبادة"" .كالمه
ّ
أقر بتوحيد الربوبية لزمه الاقرار بتوحيد ألالوهية وال ّبد.

واضح ،فمن
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قال " :وأنواع العبادة التي أمر هللا بها مثل :إلاسالم وإلايمان وإلاحسان" .العبادة في اللغة :الخضوع
والتذلل ،يقال :طريق معبد ،أي :مذلل ،وفي الشرعّ :
عرفها شيخ إلاسالم ابن تيمية  :اسم جامع لكل ما
يحبه هللا ويرضاه من ألاقوال وألاعمال الظاهرة والباطنة .اسم جامع :أي :يجمع أشياء كثيرة هي :كل ما
يحبه هللا ويرضاه ،والعبادات حسب التعريف أقوال وأعمال ،فالعبادات ّإما أن تكون قولية ّ
ّ
وإما أن تكون
عملية ،وهي ّإما أن تكون ظاهرة و ّإما أن تكون باطنة ،قول اللسان كالذكر والتالوة ،قول القلب نيته وقصده،
عمل القلب كالتوكل ،وعمل الجوارح كالصالة والصيام ،وعبودية الناس ّ
لرب العاملين قسمين:

• عبودية عامة :تشمل الجميع ،قال تعالى :ﱡﭐﲾﲿ ﳀﳁ ﳂﳃﳄﳅ ﳆﳇﳈﱠ،
هذه عبودية قهر وتصرف وتذلل.
• عبودية خاصة :خاصة بعباد هللا املؤمنين ،قال تعالى :ﱡﭐﲢﲣﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨﱠ،
وقال تعالى :ﱡﭐﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﱠ ،وهذه عبودية الطاعة.
واملؤلف أعطانا ضابطا للعبادة وهو :كل ما أمر هللا به ،ألاوامر (على وجه اللزوم أو الاستحباب) ،النواهي
(على وجه التحريم أو الكراهة) ،فالعبادة هي :ألاوامر والنواهي ،ومن شروط قبول العبادة :إلاخالص :أن
تكون خالصة هلل وحده ال شريك له فيها ،واملتابعة :أن تكون في هذه العبادة متبعا للنبي .
قال الشيخ " :ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية وإلانابة
ُّ
والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر هللا بها كلها".
ذكرها هنا إجماال من باب التمثيل ال الحصر ،وسيبدأ في تفصيلها مع ذكر أدلتها.
قال

" :والدليل قوله تعالى :ﱡﭐ ﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱠ" .املساجد بأنواعها املذكورة سابقا

ملك هلل تعالى ،ﱡﭐ ﱪﱫﱬﱭﱮﱠ (ال دعاء عبادة وال دعاء مسألة) ،فإذا حمل معنى الدعاء في آلاية على
دعاء العبادة ،يكون معنى آلاية :فال تعبدوا مع هللا أحدا ،وإذا حمل على دعاء املسألة ،يكون املعنى :فال
تسألوا على وجه التعبد أحدا ،واملعنيين محتملين فال يوجد عندنا قرينة نرجح بها أحد املعنيين عن آلاخر،
و أحدا :نكرة في سياق النهي تفيد العموم ،والنهي عن الش يء أمر بضده وهو :اعبدوا هللا وأفردوه بالعبادة.
قال " :فمن صرف منها شيئا لغير هللا فهو مشرك كافر" .من توجه ّ
بأي نوع من أنواع العبادة شيئا ولو
ّ
قل لغير هللا ّ
(أيا كان هذه املشرك به) فهو مشرك كافر ألنه عبد غير هللا مع هللا.
قال

" :والدليل قوله تعالى:

ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ

ﳆﳇﱠ" .ومن يدع :تشمل دعاء العبادة ودعاء املسألة ،ل برهان له :صفة كاشفة مبينة لواقع من
يدع مع هللا إلها آخر ،وفي آلاية حكم هللا على من يدع مع هللا إلها آخر بالكفر.
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املجلس السادس
بتفصيل القول في العبادات التي مثل بها باألدلة على كونها عبادات ،والشيخ
بدأ الشيخ
طريقتين في الاستدالل على ّأنها عبادات ال يجوز صرفها لغير هللا تعالى.

استعمل

طريقة عامة :يستدل على ّأن هذه املذكورات عبادات ،فإذا ثبتت بالدليل ّأنها عبادة ،يستدل لها باألدلة
ّ
العامة أنه ال يجوز صرف العبادة لغير هللا ،ومن صرفها لغير هللا فهو :مشرك كافر.
طريقة خاصة :ألادلة املستدل بها تبين ّأن صرف هذا النوع من العبادة في ّ
حد ذاته لغير هللا شرك.
قال

" :وفي الحديث" :الدعاء مخ العبادة" ،والدليل قوله تعالى:

ﱡﭐﱍﱎ ﱏ ﱐﱑﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ ".
بدأ الشيخ بالدعاء ملنزلة الدعاء من العبادةّ ،
وألن الشرك فيه أكثر من غيره ،استدل الشيخ
"الدعاء مخ العبادة" وهو حديث ضعيفّ ،
لكن معناه هو معنى الحديث الصحيح ،وهو قوله " :الدعاء
هو العبادة" ،وفيه دليل على ّأن الدعاء عبادة وهو يبين لك منزلة الدعاء من العبادة ،فالدعاء أعظمها،

بحديث:

واستدل بقوله تعالى:

ﱑ ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ
ﱒ
ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱚﱛﱠ ،وفي هذه آلاية أمور :أمر هللا عباده بدعائه ،ووعدهم على الدعاء بقسميه (دعاء املسألة
باإلجابة بتلبية الطلب ،وعلى دعاء العبادة باإلجابة بقبول هذه العبادة والثواب عليها) ،و ّ
سمى الدعاء عبادة
في آلاية ،ألنه قال في آخرها :ﱡﭐﱓﱔﱕﱖﱗﱠ.
أقسام الدعاء:
دعاء العبادة :بأن يتعبد للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه ،كالصالة والصيام ،هذا النوع صرفه لغير
هللا شرك أكبر.
دعاء املسألة :وهو دعاء الطلب( ،طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر) وهو قسمين:
ّ
• فيما ال يقدر عليه إال هللا كإنزال املطر وطلب الولد ،وهذا صرفه لغير هللا شرك أكبر.
• فيما يقدر عليه املخلوق :كأن تقول ألحد :أطعمني ،هذا جائز بشرط أن يكون :حيا حاضرا قادرا.
أقسام الناس في الدعاء:
• ال يدعو هللا أصال :وهذا مستكبر عن عبادة هللا كما في آلاية.
• يدعوا هللا ويدعوا غيره معه :وهذا مشرك باهلل.
• يدعوا هللا وحده وهذا هو امل ّوحد.
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قال " :ودليل الخوف قوله تعالى :ﱡﭐﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜﱝ ﱠ" .الخوف :هو الذعر ،وهو
ّ
انفعال يحصل بتوقع ما فيه هالك أو ضرر ،والخوف محله القلب لكن قد يظهر أثره على الجوارح.
وآلاية التي استدل بها الشيخ

عد لكم ّ
نزلت بعد غزوة أحد ،حينما قيلّ :إن قريشا ت ّ
العدة فقال تعالى:

ﱡﭐﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱠ ،وفي قوله تعالى :ﱡﭐﱗﱘﱠ :نهي من
هللا لعباده املؤمنين عن الخوف من غيره ،وفي قوله :ﱡﱙﱠأمر بالتعبد له بالخوف ( ّ
فإن جميع ما
ّ
ّ
فإنه ي ّ
حبه ويرضاه ،والخوف من هللا أمر هللا به ،وفي هذا دليل على أنه عبادة ،وإذا ثبت
أمر هللا به شرعا
ّأن الخوف من هللا عبادة فلك أن تستدل باألدلة العامة التي تخبر ّ
بأن من صرف العبادة لغير هللا فهو مشرك
كافر ،ولك أن تستدل باآلية التي ساقها املؤلف

بدون الرجوع إلى ألادلة العامة ّ
ألن هللا تعالى جعل

الخوف منه شرطا لحصول إلايمان ،فال إيمان بال خوف منه

 ،قال في آلاية :ﱡﭐﱙﱚﱛﱜﱠ.

أقسام الخوف:
خوف واجب :هو املذكور في آلاية ،وهو خوف العبادة والتعظيم ّ
والسر ،وهو خاص باهلل تعالى ،وهذا النوع
صرفه لغير هللا شرك أكبر ،وهو شرط في إلايمان ،وال إيمان بدونه ،فنحن نتعبد هلل بالخوف منه ،فال
نخاف غير هللا فيما ال يقدر عليه ّإال هللا ،هذا الخوف الواجب قد يكون محمودا وقد يكون م ّ
حرما.
املحمود :ما حمل صاحبه على فعل الطاعة وترك املعصية.
املحرم :ما حمل صاحبه على القنوط واليأس من رحمة هللا ،فيبقى في املعصية وال يتوب منها ،هو
لكنه خوف ائد عن ّ
خوف من هللا ّ
حده ،ويلحق به كذلك الخوف من غير هللا الذي يؤدي لترك واجب أو
ز
فعل م ّ
حرم ،كأن يخاف من الخلق أن يعيبوه في أداء واجب فيتركه مجاراة لهم.
خوف مباح :وهو الخوف الطبيعي كخوف إلانسان من ّ
النار ومن السباع ،قال هللا تعالى واصفا حال موس ى
ﳚﱠ أي :من البلد.
ﳛ
 :ﱡﭐﳗﳘﳙ
قال

" :ودليل الرجاء قوله تعالى :ﱡﭐ ﳟﳠﳡ ﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﳫﳬ ﱠ".

الرجاء :هو الطمع في أمر محبوب ،وهو من العبادات القلبية ،وهو قسمان:
• مباح :وهو أن ترجو من املخلوق شيئا يقدرعليه ،أرجوك أن تفعل ،وبمقدوره فعل هذا الش يء الذي
رجوته منه ،وهذا ليس من العبادة وليس املقصود معنا.
ّ
• ممنوع :وهو رجاء غير هللا فيما ال يقدر عليه إال هللا ،كإنزال املطر وشفاء املريض ،وهذا رجاء عبادة،
وصرفه لغير هللا شرك ،وهو املقصود.
ّ
وعلى العموم فالرجاء املتضمن ّ
للذل والخضوع ال يكون إال هلل  وصرفه لغيره شرك.
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املؤلف

استدل بقوله تعالى :ﱡﭐ ﳟﳠﳡ ﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﳫﳬ ﱠ.

واملعنى :من كان يطمع في ثواب هللا  ورؤيته عيانا يوم القيامة وفي ّ
الجنة فليأت بالسبب الذي يحقق
رجاءه وهو العمل الصالح بركنيه :إلاخالص واملتابعة ،و الحذر من الشرك كبيره وصغيره ،فامتدح هللا في
هذه آلاية من رجى هللا ،وفي هذا دليل على ّأن الرجاء عبادة.
وإلانسان في سيره إلى هللا يجمع بين الخوف والرجاء فهما لإلنسان بمثابة الجناحين للطائر فإذا استقاما
استقام طيرانه وإذا سقط أحد الجناحين سقط وصار في عداد املوتى ،فمن سار بالخوف بدون رجاء هلك
وحمله ذلك على اليأس والقنوط من رحمة هللا ،ومن سار بالرجاء دون الخوف هلك وأمن عقوبة هللا وصار
يفعل املعاص ي وال يبالي ،فاملؤمن يخاف هللا فيطيعه وال يعصيه ،ويرجو عفوه ومغفرته ورحمته وجزاءه.
قال

" :ودليل التوكل قوله تعالى :ﱡﭐﳌﳍ ﳎﳏﳐ ﳑ ﳒ ﱠ ،وقوله :ﱡﲗﲘﲙﲚ

ﲛﲜﲝﱠ" .التوكل :هو الاعتماد( .اعتماد القلب على هللا في جلب املنافع ودفع املضار).
وهو من أعظم العبادات القلبية ،وهو من عالمات إلايمان وصدقه ،قال تعالى :ﱡﭐﳌﳍﳎﳏﳐ

ﳑ ﱠ ،تقديم املعمول على العامل يفيد الحصر (أي :توكلوا على هللا وحده ال على غيره) ،ومن لم يتوكل
ّ
على هللا فليس بمؤمن ،وهذا دليل خاص على أنه ال يجوز التوكل على غير هللا ،وفيها دليل عام على ّأن
ّ
التوكل عبادة ألنه مما أمر هللا به

ّ
وما دام أنه عبادة فال يجوز صرفها لغير هللا تعالى.

ﲜﱠ ،أي :كافيه،
ﲝ
وإذا صدق العبد في توكله على رّبه كفاه حاجته لقوله تعالى :ﱡ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ
والتوكل ال ينافي ألاخذ باألسباب املشروعة ،ومن ذلك أ ّن الرسول كان يأخذ باألسباب ،فأنت تعمل
ألاسباب وتأخذ بها لكن ال تعتمد عليها ولكن تعتمد على هللا

.

في الحديث :قال رسول هللا " :لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله لرزقكم كما َيرزق الطير تغدو ِخماصا
وتعود بطانا" ،فالطيور ال تمكث في أوكارها بل تخرج وتبحث عن طعامها ،وهذا من اتخاذ ألاسباب.
التوكل منه ما هو:
واجب وصرفه لغير هللا شرك أكبر :وهو الاعتماد املطلق على هللا وتفويض جميع أموره إليه واعتقاد ّأن
بيده جلب املنافع ودفع املضار.
شرك أصغر :وهو اعتماد على ّ
حي مع نوع افتقار ،كاالعتماد على ألامير في حصول املعاش مع الافتقار والتذلل.
ّ
والتوكيل جائز ،وقد وكل النبي

في شؤونه الخاصة والعامة وهذا ليس من العبادة.
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قال

" :ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى:

ﱡﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ

ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ ﱠ".
الرغبة :هي طلب الش يء املحبوب.
كل رهبة خوفا وليس ّ
الرهبة :هي الخوف املثمر للهرب من املخوف (خوف مقرون بعمل ،وعليهّ :
كل خوف
رهبة ،فالخوف ّ
أعم من ّ
الرهبة) وقيل :بمعنى الخوف.
الخشوع :هو نوع من التذلل والخضوع هلل .
وفي آلاية :ﱡﭐﲵﲶﱠ أي :ألانبياء ،ﱡﭐﲷﲸﲹ ﱠ :يتسابقون إليها ،ﱡﭐﲺﱠ :يدخل
ﲼﱠ :خوفا من أليم عقابه ،فجمعوا بين
ﲽ
فيه دعاء العبادة ودعاء املسألة ،ﱡﭐﲻﱠ :طمعا في ثوابه ،ﱡﭐ
الرغبة ّ
ّ
والرهبة ،ﱡﲾﲿﳀ ﱠ :أي متذللين ،أصل الكالم :وكانوا خاشعين لنا ،فتقديم الجار
واملجرور على العامل يفيد الحصر والاختصاص ،فاملعنى ّأنهم كانوا لنا خاشعين ال لغيرنا ،فالخشوع من
أعمال العبد املختصة باهلل ،فهو عبادة وال يجوز صرفها لغير هللا تعالى.
وهذه الثالث استدل لها املؤلف بهذه آلاية وذلك ّأن هللا  امتدح وأثنى على أنبيائه التصافهم بهذه ألاوصاف
والرهبة والخشوع ،فهي صفات ي ّ
الرغبة ّ
ّ
حبها هللا ويرضاها ،فهي عبادات وال يجوز صرفها لغيره.
َ
َ
قال " :ودليل الخشية قوله تعالى :ﱡﲜﲝﲞﱠ" .الخشية :هي خوف مبني على العلم بعظمة
من تخشاه وكمال سلطانه ( ،الخوف ّ
ّ
أخص من الخوف ّ
فكل خشية خوف ال
أعم من الخشية والخشية
ّ
العكس ،الخوف ال تدري أهو قادر عليك أم الّ ،أما الخشية فأنت تعلم أنه قادر عليك).
استدالل املؤلف بهذه آلاية دليل على أ ّن الخشية عبادة وذلك ّأن هللا أمر بخشيته فقال :ﱡﲞﱠّ ،
وكل
ويحبه ويرضاه ،وألامر بالش يء بعد النهي عن ّ
ما أمر هللا به فهو عبادة ّ
ضده يفيد الاختصاص ،فاهلل  أمر
بخشيته بعد أن نهانا عن خشيتهم ،فالخشية من ألافعال املختصة باهلل ،وأقسام الخشية كأقسام الخوف.
قال " :ودليل إلانابة قوله تعالى :ﱡﭐﲫﲬﲭﲮﲯﱠ" .إلانابة :هي الرجوع إلى هللا تعالى بفعل
ّ
الطاعة وترك املعصية ،وهي قريبة من معنى التوبة إال ّأن إلانابة فيها معنى التوبة وزيادة ،فهي بمعنى التوبة
التي هي :الرجوع ،وتزيد عليها بمعنى آخر وهو :إلاقبال على فعل الخيرات واملسارعة فيها.
ّ

قوله تعالى :ﱡﭐﲫﲬﲭﱠ أمر من هللا باإلنابة ،وهذا يفيد أن إلانابة عبادة ،وفي قوله :ﱡﭐﲬﲭﱠ

ّ
ّ
دليل على أ ّن إلانابة ال تكون إال هلل  ،وفي آلاية دليل عام وخاص أنه ال يجوز صرفها لغير هللا

،

ﱡﲮﲯﱠ أي :استسلموا ألحكام هللا الشرعية.
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قال " :ودليل الاستعانة قوله تعالى :ﱡﭐﱒﱓﱔﱕﱖﱠ ،وفي الحديث" :إذا استعنت
فاستعن باهلل"" .الاستعانة :هي طلب العون( ،إذا دخلت استـ على الكلمة أفادت الطلب في الكثير الغالب)،
قوله تعالى :ﱡﭐﱒﱓﱔﱕﱖﱠ ،أصل الكالم" :نعبدك ونستعين بك" ،لكن تقديم ما حقه
ّ
التأخير وتأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر ،فال نعبد أحدا سواك وال نستعين إال بك ،وفي الحديث" :إذا
استعنت فاستعن باهلل" ،وفيه أمر باالستعانة باهلل وهذا ّ
يدل على ّأن الاستعانة عبادة ،وهي قسمين:
• الاستعانة باملخلوق فيما يقدر عليه وهذه جائزة بشرط :أن يكون حيا حاضرا قادرا.
ّ
• الاستعانة باملخلوق فيما ال يقدر عليه إال هللا  ،شرك أكبر ،كاالستعانة باملخلوق في إنزال املطر.
قال

" :ودليل الاستعاذة قوله تعالى :ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ ،و :ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ".

الاستعاذة :طلب العوذ (أي :الحماية من املكروه) ،قوله تعالى :ﱡﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱠ أمر من هللا لنبيه
وأمته تبع له بطلب العوذ من هللا وفيه دليل على ّأن الاستعاذة عبادة ،والفلق :قيل هو ّ
الصبح ،وقيل :هو
الخلق ،وعلى التفسيرين ّ
فإن ر ّب الفلق هو هللا

 ،ﱡﭐﱙﱚﱛﱜﱝﱠّ :
شر جميع املخلوقات ،ﱡﭐ ﱞ ﱟ

ﱠﱡﱢﱣﱠ :الغاسق ظالم الليل ،إذا وقب :إذا أقبل ،ﱡﭐﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨﱩﱠ :من ّ
شر
السواحر ،ﱡﭐﱪﱫﱬﱭﱮﱯ ﱠ :الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير ،واستدل الشيخ بقوله
تعالى :ﱡﭐﱰﱱﱲﱳﱴﱠ :أمر من هللا

باالستعاذة به ،ﱡﭐﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ

ﱷﱸ ﱹﱺﱠ :هذه كلها أسماء وصفات هلل تعالى ،وفيها إشارة إلى أنواع التوحيد الثالثة :الربوبية
وألالوهية وألاسماء والصفات ،ﱡﭐﱻﱼﱽﱾﱿﱠ :الوسواس والخناس هو الشيطانّ ،
فإن
الشيطان إذا غفلت عن ذكر هللا وسوس ،وإذا ذكرت هللا  خنس ،أي :تأخر وابتعد ،والاستعاذة قسمان:
• الاستعاذة باملخلوق فيما يقدر عليه وهي جائزة بشرط أن يكون :حيا حاضرا قادرا.
ّ
• الاستعاذة باملخلوق فيما ال يقدر عليه إال هللا وهذه صرفها لغير هللا شرك أكبر.
قال " :ودليل الاستغاثة قوله تعالى :ﱡﭐﱁﱂﱃ ﱄﱅﱠ" .الاستغاثة :طلب الغوث
ّ
ّ
الشدة والهالك) ،وفي قوله تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ  ،هللا  ذكر
(وهو :إلانقاذ من
املسلمين بوقت استغاثتهم باهلل وطلبهم إ الة ما نزل بهم من ّ
شدة في غزوة بدر فاستجاب لهم وكشف عنهم
ز
ّ
ّ
الضر ونصرهم ،ووجه الاستدل بهذه آلاية على أ ّن الاستغاثة عبادة ّأن هللا  رتب الاستجابة على الاستغاثة،
وهللا ال يستجيب ّإال لعمل ي ّ
حبه ويرضاه ،وهي قسمان:
• الاستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه وهذه جائزة بشرط :أن يكون حيا حاضرا قادرا.
ّ
• الاستغاثة باملخلوق فيما ال يقدر عليه إال هللا  ،وهذه صرفها لغير هللا تعالى شرك أكبر.
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الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة تدخل في معنى :دعاء مسألة ،فهو يشملها ويزيد عليها ،فالدعاء ّ
أعم وهذه
أفراد خاصة تحت معنى الدعاء ،لذلك ترى ّأن أقسامها نفس أقسام دعاء املسألة الذي هو الطلب.
قال

" :ودليل الذبح قوله تعالى:

ﱡﭐﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯ ﲰ ﲱ

ﲲﲳﲴ ﲵﱠ ،ومن السنة" :لعن هللا من ذبح لغير هللا"" .الذبح :هو إراقة الدم ،وهو من العبادات
الظاهرةّ ،
وأما الشاهد من آلاية فهو قوله تعالى :ﱡﭐﲥﱠ ،النسك هو :الذبح ،فكما ّأن صالتك هلل ر ّب
العاملين فكذلك ذبحك يكون هلل وحده ال شريك له في ذلك ،ﱡﭐﲰ ﲱ ﱠ :أي :أمرت بإخالص هذه
ّ
العبادات هلل  ،و ّأما الحديث :فمعنى :لعن هللا ،اللعن من هللا هو الطرد من رحمته  ،ألنه أشرك باهلل
حين ذبح لغير هللا  ،ويفهم من آلاية ومن الحديث ّأن الذي يقصد بذبحه هللا وحده فهذا يكون

ممدوحا عند هللا تعالى ومحبوبا ،وعليه ّ
فإن الذبح عبادة ،والذبح إما أن يكون:

ذبح عادة :هذا ال أجر وال وزر فيه ،كشاة اللحم والتجارة والوالئم ،فهو ليس بعبادة مالم تدخله نية ،فإذا
أراد به عفاف أوالده وأهله والنفقة عليهم أجر ،وإن أراد بهذا الذبح الفخر والخيالء أثم.
ذبح عبادة :ويكون شرعيا :منه ماهو :واجب :كالهدي ،ومنه ماهو :مستحب :كاألضحية على ّ
الراجح ،وقد
يكون شركيا :وهو الذبح لغير هللا بقصد تعظيم املذبوح له والتقرب إليه والتذلل إليه.
قال " :ودليل النذر قوله تعالى :ﱡﭐﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱠ" .النذر :إلزام إلانسان نفسه
بأصل الشرع ،والنذر ّإما أن يكون شرعيا ّ
ّ
وإما أن يكون شركيا.
بش يء لم يلزمه
الشرعي :ماكان هلل

وقد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا.

• املطلق :الذي لم يقيد بش يء ،فيقول مثال :نذرت أو :هلل ّ
علي أن أصوم يوما في سبيل هللا.
• املقيد( :املقابلة) ق ّيد بش يء ،هلل ّ
علي إن شفيت أن أصوم يوما في سبيل هللا( ،ق ّيد بالشفاء).
الشركي :ما كان لغير هللا  ،كمن نذر لصنم أو حجر وهذا نذر معصية وشرك ،قال " :من نذر أن يطيع
هللا فليطعه ومن نذر أن يعصه فال يعصه".
قوله تعالى :ﱡﭐﱉﱊﱠ :يحمل النذر هنا على معنييه املطلق واملقيد ،فالذين يوفون بما أوجبوا على أنفسهم
من العبادات التي لم تكن واجبة عليهم ،ﱡﭐﱋ ﱌﱍﱎﱏﱠ أي :يخافون يوم القيامة الذي كان
ّ
شره ممتدا ظاهرا ،هؤالء امتدحهم هللا بوفائهم بنذرهم ،وفي هذا دليل على ّأن الوفاء بالنذر أمر محبوب
ّ
ّ
عند هللا وامتدح أهله ،وفي هذا دليل على أنه عبادة ال تكون إال هلل .
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املجلس السابع
قال الشيخ

 " :ألاصل الثاني :معرفة دين إلاسالم باألدلة".

الدين :يراد به الطاعة ،دان له أي :أطاعه ،ويراد به الحساب ،قال تعالى :ﱡﭐﱎﱏﱐﱠ ،هذا الدين
الذي تدين وتطيع هللا به يجب على طالب العلم أن يعرفه بأدلة الكتاب ّ
والسنة ،ويقال لها( :ألادلة السمعية)
أو( :ألادلة النقلية) ،وال يعرف ّ
الدين بالعقل والتقليد.
قال

" :وهو الاستسالم هلل بالتوحيد ،والانقياد له بالطاعة ،والبراءة من الشرك وأهله".

إلاسالم :في اللغة هو :الاستسالم والانقياد ،يقال :استسلم الجمل لصاحبه إذا انقاد له.
وفي الشرع :يطلق في الكتاب ّ
والسنة ويراد به أحد أمرين:
إسالم كوني :وهو الاستسالم والخضوع ألمر هللا الكوني ،وهذا إلاسالم ليس للمخلوق فيه اختيار ،كاملوت
واملرض والفقر وغير ذلك ،قال هللا تعالى :ﱡﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﱠ.
إسالم شرعي :وهو الاستسالم ألمر هللا الشرعي والخضوع له بفعل املأمورات وترك املنهيات وهو ينقسم إلى:
معنى عام :وهو ما عرفه به املؤلف

حين قال :الاستسالم هلل بالتوحيد ،والانقياد له بالطاعة ،والبراءة

ﱬ ﱠ.
ﱭ
من الشرك وأهله ،وهذا املعنى العام هو دين ألانبياء جميعا ،قال هللا تعالى :ﱡﭐ ﱨﱩﱪ ﱫ
معنى خاص :وهو إلاسالم الذي بعث به محمد  ،وهو ناسخ لألديان قبله ،وهو الذي يشمل املراتب الثالث
التي سيأتي ذكرها وهي :إلاسالم وإلايمان وإلاحسان.
وهو الاستسالم هلل بالتوحيد :بأن ي ّوحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.
والانقياد له بالطاعة :بأن تنقاد هلل  بفعل املأمور وترك املحظور.
والبراءة من الشرك وأهله :بأن تعتقد بطالن الشرك فتبتعد عنه وتبغض أهله.
قال

" :وهو ثالث مراتب :إلاسالم وإلايمان وإلاحسان ،وكل مرتبة لها أركان".

هذا الدين (دين إلاسالم) ثالث مراتب ،واملراتب جمع مرتبة :أي :درجات ومنازل بعضها أعلى من بعض ،هذه
ّ
املراتب الثالث هي الدين كله ،فمرتبة إلاسالم أوسع املراتب ،ثم مرتبة إلايمان وهي أضيق من دائرة إلاسالم،
ثم مرتبة إلاحسان وهي أضيق املراتب ،وهذه املراتب الثالث ّ
كل مرتبة لها أركان ،وركن الش يء هو جانبه
ألاقوى (وهو :ما يقوم عليه وال يقوم بدونه) ،فال يقوم البيت دون أركان ،فهذه املراتب ال تقوم بدون هذه
ألاركان.
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" :فأركان إلاسالم خمسة :شهادة أن ل إله إل هللا وأن محمدا رسول هللا ،وإقام الصالة ،وإيتاء

قال

الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج بيت هللا الحرام" .لحديث عبد هللا بن عمر رض ي هللا عنهما املتفق على صحته
قال :قال رسول هللا " :بني إلاسالم على خمس :شهادة أن ل إله إل هللا وأن محمدا رسول هللا وإقام
الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت هللا الحرام" ،وورد ذكرها في حديث جبريل املشهور.
ّ
وإال ّ
فإن هناك أمور أخرى من إلاسالم
هذه ألاركان الخمسة هي أساسات إلاسالم وأركانه التي يقوم عليها
ّ
لكنها ليست بهذه املنزلة فهي مكمالت لهذه ألاركان.
ّ
أول أركان إلاسالم مكون من شقين :شهادة أن ال إله إال هللا وشهادة أ ّن محمدا رسول هللا ،وجعلتا ركنا
واحداّ ،
ألنهما متالزمان ،فال يمكن أن ن ّوحد هللا دون اتباع للنبي  ،وال يمكن اتباع النبي دون تحقيق
ّ
التوحيد ،و ّ
ألن العبادة ال تقبل إال باجتماعهما معا وتحققهما جميعا ،وفي هذا إشارة إلى شرطي قبول العبادة:
ّ
• فشهادة أن ال إله إال هللا تضمنت ركن إلاخالص.
• وشهادة أ ّن محمدا رسول هللا تضمنت ركن املتابعة للنبي .
ّ
هذا الركن أعظم ألاركان وأصل الدين وبهما يدخل املرء إلاسالم وإذا عدم هذا الركن عدم الدين كله،
والشهادة هي إلاخبار عما في قلبك يقينا ،ومعنى الشهادة :أنطق بلساني ّ
عما يكنه قلبي.
قال

" :فدليل الشهادة قوله تعالى:

ﱡﭐ ﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝﱞﱟﱠ

ّ

ى وأعلم وألزم وبين( ،كلها بمعنى واحد) ،ﱡﭐ ﱖ

ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱠ" .ﱡﭐ ﱔ ﱕﱠ :حكم وقض
ﱗﱘﱠ :نافيا العبادة ّ
عما سوى هللا  ،ﱡﭐ ﱙﱚﱠ :مثبتا العبادة هلل وحده ،ﱡ ﱛﱜﱝﱠ
وفيها بيان فضل العلماء إذ أشهدهم هللا على وحدانيته

ﱟ ﱠ :قائما على شؤون خلقه
ﱠ
 ،ﱡﭐ ﱞ

بالعدل ،ﱡﭐ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱠ :بدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد ،والعزيز من أسماء هللا تعالى
يتضمن صفة ّ
العزة ،والحكيم من أسماء هللا تعالى فهو ذو الحكمة الذي يحكم ألاشياء ويتقنها.
ّ ّ
ّ
بحق إال هللا.
قال " :ومعناها :ل معبود بحق إل هللا وحده" .معنى ال إله إال هللا :ال معبود
ّ ّ
ّ
ومعنى شهادة أن ال إله ّإال هللا :هي أن يعترف إلانسان بلسانه ّ
بحق إال هللا.
عما يكنه قلبه بأنه ال معبود
إلاله هو :املعبودّ ،
ألن إلاله من :أله يأله إلهة ،أي :عبد يعبد عبادة.
وهللا

ﲓﱠ ،وهي موافقه لكلمة التوحيد :ل إله إل هللا ،فلذلك ّ
فسرنا إلاله باملعبود،
يقول :ﱡﭐﲐ ﲑﲒ ﲔ

فهو موافق ملا جاء في القرآن وهو موافق للغة العرب كذلك ،فالتأله معناه التعبد وال إله ،أي :ال معبود.
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ّ
ّ
وال نفسر ل إله إل هللا بتوحيد الربوبية ونقول :ال ر ّب إال هللا ،وال خالق وال رازق إال هللا ،ولو كانت كذلك ملا
ألنهم كانوا إذا سئلوا؟ من خلقهم ومن يرزقهمّ ،
امتنع كفار قريش من قولهاّ ،
فإنهم يقولون :هللا ،هم يعترفون
بكل هذا ّ
ّ
لكن مشكلتهم في توحيد ألالوهية ،لذلك علموا معناها فامتنعوا من قولها ،فهم يعلمون ّأن قولهم
لهذه الكلمة معناه الكفر ّ
ﱨ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ.
بكل إله من غير هللا  ،لذلك قالوا :ﱡﭐﱥﱦ ﱧ ﱩ
ّ
ّ
وال نقول في تفسيرها :ال معبود ّإال هللاّ ،
فإن هذا غلط كبير ،ألنه تكون حينئذ هذه املعبودات كلها هي هللا،
ف ّ
أن هناك معبودات عبدت من دون هللا ّ
وسماها هللا آلهة ،قال تعالى :ﱡﭐﱨﱩ ﱪﱫﱬﱭﱮ
ﱶﱠ ،فهي آلهة عبدت لكن عبدت بباطل ولم تعبد ّ
بحق.
ﱷ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳﱴ ﱵ
ّ ّ
بحق إال هللا؟ وملاذا أضاف كلمة بحق ملعناها؟
ّأن معناها ال معبود
فلماذا قال الشيخ
ّ ّ
ّ ّ
بحق إال هللا حينها انتفت هذه املعبودات كلها إال هللا .
أنت إذا قلت ّأن معناها :ال معبود
ل إله إل هللا ،ل :هذه نافية للجنس تعمل عمل إن ،نصبت الاسم الذي هو إله ،وقلنا ّأن معنى إله :معبود،
ّ
وال هذه النافية ترفع الخبر ،والخبر محذوف وتقديره :حق ،وقدرنا الخبر :حق ،لقوله تعالى :ﱡﭐﲙﲚﲛ
ﲜﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﱠ ،ولو قدرنا الخبر كما فعل البعض
ّ
ّ
يصح تفسيرها بال معبود ّإال هللاّ ،
بأنه ال ّ
فإن
بموجود يكون املعنى :ال إله موجود إال هللا ،وهو نفس ما سبق
هذا يخالف الواقعّ ،
فإن املعبودات وجدت وعبدت لكن بغير ّ
حق.

إل في قوله ل إله إل هللا :إل :أداة استثناء ،إل هللا :مثبتا العبادة هلل وحده دون سواه ،فال إله إل هللا ،أي:
ال معبود ّ
بحق ّإال هللا ،ف ّ
كل ما يعبد من دون هللا عبادته باطلة واملستحق للعبادة على الحقيقة هو هللا.
ّ
فالخالصة ّأن معنى ال إله إال هللا هو :ل معبود بحق إل هللا ،أو :ل معبود حق إل هللا.
" :ل إله :نافيا جميع ما يعبد من دون هللا ،إل هللا :مثبتا العبادة هلل وحده ل شريك له في عبادته

قال

كما أنه ل شريك له في ملكه" .نستفيد من كالم الشيخ

أركان ل إله إل هللا :وهما النفي وإلاثبات.

ل إله :نفي للعبادة ّ
عما سوى هللا ،إل هللا :إثبات العبادة هلل وحده دون سواه ،وال يكفي أحدهما عن آلاخر.
قال هللا

تعالى :ﱡﭐﱱﱲﱳﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼ ﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃ

ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ  ،ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ :وهذا النفي ،ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ  :هذا إلاثبات ،وقال
تعالى:

ﳤ ﳦ ﳧ ﳨﱠ ،ﱡﭐﳙ
ﱡﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡﳢ ﳣ ﳥ

ﳚﳛﱠ :هذا النفي ،ﱡﭐﳜﳝﱠ :هذا إلاثبات ،وفي قول املؤلف :ل شريك له في عبادته كما
أنه ل شريك له في ملكه .إلزام للناس بتوحيد ألالوهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية.
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قال

" :وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى:

ﱡﭐ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ

ﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﱠ" .هذه آلاية ت ّ
فسر لنا معنى كلمة التوحيد
ل إله إل هللا ،ففيها النفي وإلاثبات كما تقدم ،ﱡﭐ ﱶﱷﱸﱹﱠ :موافقة لال إله وفيها النفي ،وهو
ّ
الكفر بما يعبد من دون هللا  ،ﱡﭐﱻﱼﱽﱠ :إال هللا ،وفيها إثبات العبادة هلل وحده ،وقوله :ﭐﱡﭐﱽﱠ:
ّ
أي :خلقني وأوجدني ،فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد ألالوهية والبد ،فكما أنه ال شريك له في الخلق فال
شريك له في العبادة ،ﱡﱾﱿ ﱠ أي :يدلني على الحق ويوفقني إليه ،والهداية هدايتان:
ﲈﱠ.
ﲉ
• هداية التوفيق :هذه هلل وحده ،قال تعالى :ﱡﭐﱿﲀﲁﲂﲃ ﲄ ﲅﲆﲇ
• هداية البيان :هذه ثابتة ّ
للرسل وألتباعهم ،قال تعالى :ﱡﭐﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱠ.
ﱡﲁﲂﲃﱠ :الكلمة الباقية هي كلمة التوحيد ،ل إله إل هللا ،وهي مذكورة هنا في هذه آلاية بمعناها
املتضمن للنفي وإلاثبات ،ﱡﭐﲄﲅﱠ في ذريته ونسله ،ﱡﭐﲆﲇﱠ يرجعون من الشرك إلى التوحيد.
قال

" :وقوله تعالى:

ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ

ﱪﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹﱺ ﱠ " .ﱡﭐﱚ ﱠ :يا محمد،

ﱡﭐ ﱛ

ﱜﱠ :اليهود والنصارى ،ﱡﭐﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢ ﱠ :وهي كلمة التوحيد ،وهي في قوله
 :ﱡﭐﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱠ :فاشتملت على النفي وإلاثبات ،النفي في قوله :ﱡﭐﱣﱤﱠ ،إلاثبات
في قوله :ﱡﭐﱥﱦﱠ ،قوله:ﱡﱧﱨﱩﱪﱠ :شيئا نكرة في سياق النفي فهي ّ
تعم ّ
كل الشرك ،ﱡﭐﱫﱬ
ّ

ﱲﱠ :ال يعظم بعضنا بعضا كتعظيم هللا ،ﱡﭐﱴﱵﱠ :فإن أعرضوا ،ﱡﭐﱶﱷ
ﱭ ﱮﱯﱰﱱ ﱳ

ّ
ﱸ ﱹﱠ :قولوا لهم وأخبروهم أنكم م ّوحدون مؤمنون بهذه الكلمة وتبرؤوا منهم.

شروط ل إله إل هللا :هي باختصار سبعة ،نظمها الشيخ حافظ الحكمي

في سلم الوصول:

العلم واليقين والقبول *** والانقياد فادر ما أقول
والصدق وإلاخالص واملحبة *** وفقك هللا ملا أحبه

ّ
للشك ،والقبول املنافي ّ
للرد ،والانقياد املنافي للترك ،والصدق املنافي
العلم املنافي للجهل ،واليقين املنافي
للكذب ،وإلاخالص املنافي للشرك ،واملحبة املنافية للبغض ،وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو :الكفر بما يعبد
من دون هللا ،وجمعت في قول الناظم:
َ
صدقك َم ْع *** محبة وانقياد والقبول لها
علم يقين وإخالص و
َ
َ َ
إلاله من ألاشياء قد ألها
وزيد ثامنها الكفران منك ِبما *** سوى ِ

30

قال

شهادة أن محمدا رسول هللا قوله تعالى :ﱡﭐﲜﲝﲞﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
" :ودليل
ِ

ﲤﲥﲦ ﲧ ﲨﲩﲪﱠ" .أي :والدليل على ّأن شهادة أ ّن محمدا رسول هللا

ركن من أركان إلاسالم آلاية املستدل بها ،ﱡﭐﲜﱠ :الالم في لقد الم قسم ،فيها قسم مقدر ،تقديره :وهللا
لقد جاءكم ،قد :حرف تأكيد بعد تأكيد ،فاجتمعت ثالث مؤكدات :القسم والالم وقد ،ﱡﭐﲝﱠ:
خطاب عام للجميع ،وقد يحمل املخاطب على العرب دون غيرهم ،ﱡﭐﲞﱠ :الرسول من أوحي إليه بشرع
وأمر بتبليغه ،ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﱠ :أي :من جنس البشر ،فهو منكم ومثلكم ،تعرفون نسبه وبلده وقبيلته
يشق عليه ما ّ
وأخالقه ،ﱡﭐﲡ ﲢﲣﲤﱠّ :
يشق عليكم ،ﱡﲥﲦﱠ :حريص على هدايتكم
النار ،ﱡﭐﲧ ﲨﲩﱠّ :أما مع ّ
ونصحكم وإنقاذكم من ّ
الكفار فهو غليظ شديد عليهم.

قال " :ومعنى شهادة أن محمدا رسول هللا :طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه
نهى وزجر وأن ل يعبد هللا إل بما شرع" .معنى شهادة ّأن محمدا رسول هللا :إلاخبار ّ
عما تعتقده في قلبك
ّأن محمدا ابن عبد هللا بن عبد املطلب القرش ي الهاشمي مرسل من عند هللا تعالى إلى الثقلين ،فهو عبد ال
ّ
يعبد ورسول ال يكذب ،أوحى هللا إليه بشرع وأمره بتبليغه وأنزل عليه الكتاب والحكمة ،ويلزم من هذه
الشهادة أمور ذكرها الشيخ

ﱆ ﱠ،
وهي :طاعته فيما أمر :قال هللا تعالى :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱇ

وتصديقه فيما أخبر :قال هللا تعالى :ﱡﭐﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱠ ،واجتناب ما نهى عنه وزجر:
ﲗﱠ ،وقال رسول هللا " :إذا نهيتكم عن ش يء
ﲘ
قال هللا تعالى :ﱡﭐﲏﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖ
فاجتنبوه وإذا أمرتكم بش يء فأتوا منه ما استطعتم" ،وأن ل يعبد هللا إل بما شرع :فال يعبد هللا 
بالبدع واملحدثات وباألهواء والضالالت ،قال " :من َع ِمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد".
قال

" :ودليل الصالة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى:

ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﱠ" .هللا

ﱡﭐﲬﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

أمرنا بعبادته وأمرنا بعبادته وحده مخلصين له

الدين ،فيجب أن تكون هذه العبادة صافية ونقية من الشرك ،ﱡﲴﱠ :مائلين عن الشرك إلى التوحيد،
ﲸﱠ :وكذلك الصالة والزكاة يجب
ﲹ
 ،ﱡﭐﲵﲶﲷ
وهذا هو تفسير التوحيد الذي عناه املؤلف
ّ
أن تكون هلل خالصة ،ﱡﲺﲻ ﲼﱠ :دين امللة املستقيمة التي ال اعوجاج فيها.
قال

" :ودليل الصيام قوله تعالى :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ "  .ﱡﭐ ﱖ

قال

ﱠ  :فرض ،ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱠ لكي تتقون عذابي وتفوزون بثوابي.

" :ودليل الحج قوله تعالى :ﱡ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱠ".

هذا الركن مقيد باالستطاعة ،وهو واجب ّ
مرة في العمر.

31

املجلس الثامن
قال الشيخ

" :املرتبة الثانية :إلايمان".

إلايمان :لغة :هو التصديق وإلاقرار ،قال تعالى :ﱡﱥﱦ ﱧﱨﱩﱪﱫﱠ ،أي :وما أنت بمصدق
لنا ولو كنا صادقين.
شرعا :قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص باملعصية.
أو :قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل باألركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن.
إلاسالم وإلايمان من ألالفاظ املشتركة التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت.
• إذا افترقا في الذكر وذكر أحدهما دون آلاخر ،صارا بمعنى واحد (ألاعمال الظاهرة والباطنة).
• ّأما إذا اجتمعا في الذكر صار :إلايمان :هو ألاعمال الباطنة ،إلاسالم :هو ألاعمال الظاهرة.
إلايمان ال بد فيه من ثالثة أمور :القول/الاعتقاد/العمل ،وال يغني أحد هذه ألاركان عن آلاخر.
قال

" :وهو ِبضع وسبعون شعبة".

البضع :من ثالثة إلى تسعة  /والشعبة :هي القطعة من الش يء.
في كالم الشيخ إشارة الى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال :قال رسول هللا
"الايمان بضع وسبعون شعبة" ،وفي رواية البخاري" :إلايمان بضع وستون شعبة ،فأعالها قول :ل إله
إل هللا وأدناها إماطة ألاذى عن الطريق والحياء شعبة من إلايمان".
ّ
"فأعالها قول :ل إله إل هللا" ،أعلى هذه الشعب وأعظمها وهو الركن ألاساس ،شهادة أن ال إله إال هللا.
"وأدناها إماطة ألاذى عن الطريق" ،أدناها أي :أقلها ،إماطة أي :إزالة ،ألاذى :هو ّ
كل ما يؤذي الناس.
"والحياء شعبة من إلايمان" ،الحياء :صفة انفعالية تحدث عند الخجل ،ومنه محمود ومذموم.
• املحمود :هو الذي يدفعك للتحلي باألخالق الحسنة.
• املذموم :هو الذي يمنعك من فعل الطاعة أو السكوت عن املعصية.
ّ
وهذا الحديث من أقوى ألادلة على ّأن إلايمان :قول واعتقاد وعمل ،ألنه شمل:
• ألاعمال القلبية :الحياء ،وهذا عمل القلب.
ّ
• ألاعمال القولية :قول ال إله إال هللا ،وهذا قول اللسان.
• ألاعمال الفعلية :إماطة ألاذى عن الطريق ،وهذا عمل الجوارح وألاركان.
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قال

" :وأركانه ستة :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم آلاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره".

أركان إلايمان هي :أساساته ودعائمه التي يقوم عليها وال يقوم بدونها ،دليل هذه الاركان حديث جبريل املشهور.
 -1إلايمان باهلل :هذا أعظم ألاركان وهو أصل الاصول ،ويشمل أربعة أمور:
 -1إلايمان بوجود هللا  ،وقد ّ
ّ
والحس.
دل على ذلك :الفطرة والعقل والشرع
ّ
 -2إلايمان بربوبيته :وأنه هو الخالق والرازق واملدبر لشؤون عباده دون غيره.
ّ
وأنه املعبود ّ
بحق وما عبد من دونه هو الباطل.
 -3إلايمان بألوهيته:
 -4إلايمان بأسمائه وصفاته :وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه أو في ّ
سنة نبيه محمد  ،من غير
تحريف وال تعطيل ومن غير تكييف وال تمثيل.
 -2إلايمان بمالئكته :املالئكة جمع ملك ،مأخوذ من ألالوكة وهي الرسالة.
وهم مخلوقات خلقها هللا من نور ،وهم عالم غيبي ،جبلوا على الطاعة فليس لهم سبيل إلى املعصية ،قال
تعالى :ﱡﭐﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱠ ،وقال في آية أخرى :ﱡﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﱠ،
ّ
نؤمن بهم إجماال ،ومن سمي منهم في الكتاب ّ
والسنة نؤمن بهم على التفصيل ،وعددهم كثير ال يحصيه إال
ﲬﱠ ،وقد ثبت في حديث إلاسراء واملعراج ّأن البيت املعمور الذي
هللا تعالى ،قال تعالى :ﱡﲦﲧ ﲨﲩﲪ ﲫ ﲭ
في السماء السابعة يصلي فيه ّ
كل يوم سبعون ألف ملك ثم ال يعودون إليه.
ونؤمن ّ
م ّوكل بالوحي ،وميكائيل بالقطر والنبات ،وإسرافيل
بأن للمالئكة أعماال يقومون بها ،فجبريل
النار ،ورضوان خازن ّ
م ّوكل بالنفخ في الصور ،وملك املوت وأعوانه بقبض ألارواح ،ومالك خازن ّ
الجنة،
واملالئكة التي تحص ي أعمال بني آدم ،ومنهم من هو م ّوكل بحفظ بني آدم ،ومنهم مالئكة م ّوكلة بسؤال الناس
الرب وعن الدين وعن ّ
في قبورهم ،والسؤال في القبور عن هذه الثالثة ألاصول ،عن ّ
الرسول ،ومنهم
ّ
السياحون في ألارض يتتبعون مجالس العلم ،ومنهم ومنهم.
ّ
ّ
والسنة.
ومن أنكر وجود املالئكة وجحد وجودهم كفر ألنه لم يؤمن بالغيب الذي جاء في القرآن
 -3إلايمان بكتبه:
وهي الكتب التي أنزلها هللا تعالى على رسله ،مع ّ
كل رسول كتاب ،قال هللا تعالى:
ﱅﱆﱇ ﱈﱉﱊﱋﱠ ،فنؤمن ّ
بأن هللا تكلم بها حقيقة وأنزلها على رسله

ﱡﭐﱁ ﱂﱃ ﱄ

وحيا ،نؤمن بما علمنا منها باسمه كالقرآن والتوراة وإلانجيل والزبور وصحف إبراهيم وموس ى ،ومالم نعلم
ّ
اسمه آمنا به على وجه إلاجمال ،ونؤمن ّأن القرآن ناسخ لهذه الكتب جميعا ومهيمن عليها ،وأنه يجب علينا
العمل بما فيه.
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 -4إلايمان برسله :الرسل جمع رسول ،والرسول من البشر ،أوحى هللا إليه بشريعة وأمره بتبليغها ،وليس
ّ
لهم من الربوبية وألالوهية ش يء ،فهم عباد ال يعبدون ورسل ال يكذبون.
أول الرسل نوح عليه الصالة السالم وآخرهم محمد  ،والدليل على ّأن نوحا أول الرسل قول هللا تعالى:
ﱡﭐﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱠ ،وكذلك ماورد في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن
مالك في حديث الشفاعة ّأن النبي ذكر ّأن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول:
"ائتوا نوحا أول رسول بعثه هللا إلى أهل ألارض" ،والدليل على ّأن محمدا

آخرهم قول هللا تعالى :ﱡﭐﲶ

ﳁ ﱠ.
ﳂ
ﲷﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽ ﲾﲿﳀ
نؤمن بهم على وجه إلاجمال ،ونؤمن بمن سمي منهم على وجه التفصيل.
والرسول :هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغهّ ،
وأما النبي :فهو من أرسل تحت شريعة رسول قبله ،فعلى
كل رسول نبي ،وليس ّ
هذا يكونّ :
كل نبي رسول ،وأفضل الرسل أولو العزم منهم وهم خمسة :محمد /
إبراهيم /نوح /موس ى  /عيس ى  /عليهم الصالة والسالم.
 -5إلايمان باليوم آلاخر:
ّ
سمي باليوم آلاخر ألنه آخر ألايام ال يوم بعده وهو يوم القيامة ،ويتضمن إلايمان باليوم آلاخر ثالثة أمور هي:
•

ّ

إلايمان بالبعث :أن الناس يبعثون بعد موتهم حين ينفخ في الصور النفخة الثانية ،قال تعالى :ﱡﭐﱐ

ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱠ ،وفي الحديث" :يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرل"،
• إلايمان بالحساب والجزاء :قال هللا تعالى :ﱡﭐﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱠ.
وأما ّ
وأنهما ال تفنيانّ ،
وأنهما آلان موجودتان ّ
• إلايمان بالجنة والنارّ :
الجنة دار املتقينّ ،
النار فهي دار
املجرمين ّ
الفجار.
ويلحق إلايمان باليوم آلاخر إلايمان ّ
بكل ما يكون بعد املوت ،ومن ذلك :سؤال امللكين العبد عن هذه ألاصول،
ّ
الرب وعن الدين وعن ّ
فيسأالنه :عن ّ
والسنة،
الرسول ،وإلايمان بعذاب القبر ونعيمه ،وهو ثابت بالكتاب

بكل ما ّ
صح من أخبار جملة وتفصيال ،كاإليمان ّ
وكذلك إلايمان ّ
بدنو الشمس على رؤوس العباد وتطاير
ّ
الصحف فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال من وراء الظهر ،وكذلك وزن ألاعمال ،والصراط،
النار ،جعلنا هللا من أهل الجنة وأعاذنا من ّ
الجنة أو دخول ّ
والقنطرة ،إلى دخول ّ
النار.
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قد ت الش يء أ ّ
ّ
قدره (إذا أحطت بمقداره)ّ ،
وأما في الشرع:
 -6إلايمان بالقدر خيره وشره :القدر في اللغة :ر
فهو ما ّ
قدره هللا في ألازل أن يكون في خلقه بناء على علمه املسبق.
بكل ما يجري في هذا الكون من خير وشر ،من كفر وإيمان ،من نعمة ونقمة ،من خاء ّ
فتؤمن ّ
وشدة ،من
ر
مرض وصحة ،من حياة وموتّ ،
كل ذلك قضاء هللا وقدره ،ولم يكن ليحدث صدفة.
إلايمان بالقدر يتضمن إلايمان بأربعة أمور وهي التي تسمى بمراتب القدر.
ّ
• العلم :أن تؤمن ب ّ
وأنه ّ
بكل ش يء عليم.
أن هللا علم ألاشياء قبل كونها،
• الكتابةّ :أن تؤمن ّ
بأن هللا كتب مقادير ّ
كل ش يء قبل أن يخلق السماوات وألارض بخمسين ألف
ﲙﲛﲜ
ﲚ
سنة ،كتب ذلك في اللوح املحفوظ ،قال تعالى :ﱡﭐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘ

ﲞﲠﲡﲢﲣﲤﲥﱠ ،وفي آلاية دليل على مرتبة العلم ومرتبة الخلق ،وقال " :أول
ﲟ
ﲝ
ما خلق هللا القلم ،قال :اكتب؟ قال :وما أكتب ،قال :اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة".
• املشيئة :بأن تؤمن ّأن ما شاء هللا كان ومالم يشأ لم يكن ،وال ش يء يخرج عن مشيئته وال يقع ش يء
 ،قال هللا تعالى :ﱡﱭﱮﱯﱰﱠ.

دون مشيئته وإرادته
• الخلق :أن تؤمن ّأن هللا خلق ّ
ﲂ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ،
ﲃ
كل ش يء ،قال تعالى :ﱡﭐﱿ ﲀﲁ
وقال تعالى :ﱡﭐﲤﲥﲦﲧﲨﱠ.
يجب إلايمان بجميع املراتب ومن جحد واحدة منها لم يكن مؤمنا بالقدر ،ومن لم يؤمن بالقدر لم يكن
مؤمنا ،هذه املراتب جمعت في بيت واحد ي ّ
سهل حفظها:
علم كتابة مولنا مشيئته *** وخلقه وهو إيجاد وتكوين.
قال

" :والدليل على هذه ألاركان الستة قوله تعالى:

ﱡﭐﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ ".
أي :والدليل على أ ّن هذه الاركان أركان لاليمان آية البقرة.
قرب صاحبه إلى هللا ويوصله إلى ّ
البر :هو ّ
ّ
كل عمل خير ي ّ
الجنة ،وفي آلاية ذكر خمسا من أركان إلايمان وهي:
إلايمان باهلل واليوم آلاخر واملالئكة والكتاب والنبيين.
قال " :ودليل القدر قوله تعالى :ﱡﭐﳛﳜﳝﳞﳟﳠ ﱠ" ،هذا دليل القدر ،أيّ :أن ّ
كل ش يء خلقه
ّ
فإنه م ّ
قدر في علمه وكتابته ومشيئته وإرادته  ،ولم يكن ليحدث صدفة أو عفويا.
هللا
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املجلس التاسع
قال الشيخ

" :املرتبة الثالثة :إلاحسان".

إلاحسان في اللغة :مأخوذ من إتقان الش يء وإتمامه ،وهو :ضد القبح وإلاساءة.
وإلاحسان مع إلانسان :قال فيه الحسن البصري  :هو "بذل الندى وكف ألاذى وطالقة الوجه" ،بذل
ّ
ّ
الندى :إيصال الخير لهم بجميع أنواعه ،وكف ألاذى :أن تكف أذاك عن الخلق فال تؤذي أحدا ،وطالقة
الوجه :بأن تكون مبتسما بشوشا في وجوه إخوتك.
ّأما إلاحسان مع هللا

وهو املقصود ،فهو أن تأتي بالعبادة على وجهها الصحيح املتقن ،والذي يجمع بين

كمال إلاخالص هلل وحده ال شريك له وكمال املتابعة للنبي .
قال

" :إلاحسان ركن واحد وهو أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك".

ّ
إلاحسان كما سبق وقررنا أنه أعلى مراتب الدين وأضيق الدوائر ،فكل محسن مؤمن ومسلم ال العكس،
وإلاحسان ّ
ّ
أخص،
أعم من حيث املعنى ففيه معنى إلاسالم وإلايمان وزيادة ،ولكن من حيث أهله هو
فاملحسنون الذين يصلون إلى هذه الدرجة هم نخبة من املؤمنين وليس جميع املؤمنين.
وهو ركن واحد ،وتندرج تحته مرتبتين وهما:
ّ
ّ
• مرتبة املشاهدة :كأنك تراه ،هذه هي املرتبة العليا ،وما حصل له ذلك إال لكمال إخالصه و كمال
متابعته للنبي .

ّ
• مرتبة املراقبة :فإنه يراك ،وهذه املرتبة دون ألاولى فصاحبها يكون مراقبا هلل
فيخاف أن يطلع عليه في غير مرضاته
قال

ّ
 ،يعلم أنه يراه

.

" :والدليل قوله تعالى :ﱡﭐﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕ ﱠ".

هذا دليل املرتبة ألاولى ،مرتبة املشاهدة ،وعدهم هللا
ّ
واملعية معيتان عامة وخاصة.
والتوفيق،

ّأنه معهم ّ
معية خاصة :وهي معية النصرة والتأييد

العامة :هذه تشمل الخلق أجمعين ،املؤمن والكافر ،البر والفاجر ،وهللا

معهم بعلمه ،فهو عليم

بأحوالهم ،محيط بهم ،قال تعالى :ﱡﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ ﱧﱠ.
الخاصة :هذه خاصة بعباد هللا املؤمنين ،من أدلتها آلاية التي استدل بها الشيخ

وكذلك ما قاله النبي

ﲫﱠ ،وكذلك قوله تعالى ملوس
ﲬ
ألبي بكر وهما في الغار ،كما قال تعالى ﱡﭐﲧﲨﲩ ﲪ
ﲮﲰﲱﲲﲳ ﲴﱠ ،فاهلل
ﲭ ﲯ

ى وهارون :ﱡﭐﲬ

مع عباده املتقين املحسنين بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده.
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قال" :وقوله تعالى:ﱡﭐﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﱠ".
ﱡﭐﲂﱠ :أيّ :
فوض أمورك ،ﱡﭐﲃﲄﲅﱠ :وهو هللا
تقوم للعبادة وللصالة ،وهذا ّ
محل الشاهد من آلاية ،ﱡﭐﲌﲍﲎﱠ :وهو

 ،ﱡﭐﲇ ﲈﲉﲊﱠ :فهو يراك

حين

يراك وأنت راكع وساجد،

وهو الذي يراك في جميع أحوالك ،ﱡﭐﲐﲑﲒ ﲓﱠ :السميع ألقوال عباده العليم بأفعالهم

.

وهذه آلاية دليل للمرتبة الثانية من مراتب إلاحسان ،مرتبة املراقبة وذلك في قوله تعالى :ﱡﭐﲇ ﲈﱠ.
"وقوله تعالى :ﱡﭐﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈ ﳉﳊﱠ".
ﱡﭐﲶﲷﲸﲹﱠ :الخطاب للنبي  ،فما من عمل أنت فيه من أعمال دينك

ودنياك ،ﱡﭐﲺﲻﲼﲽ

ﲾ ﱠ :أي :ومن العمل الذي تكون فيه تالوة القرآن ،ﱡﭐﲿﳀﳁﳂﱠ :هذا الخطاب آلان للرسول
ّ
وألمته جميعا ،فأي عمل تعملونه من أعمال الخير أو من أعمال الشر ،ﱡﭐﳃﳄﳅﳆﱠ :أي :نراكم
ﳉﱠ :وذلك حين تعملون هذا العمل.
ونشاهدكم ،ﱡﭐﳇ ﳈ ﳊ
وفي هذه آلاية دليل على املرتبة الثانية كذلك ،فهو يرانا ويشاهدنا في ّ
أي عمل نعمله.
قال " :والدليل م َن ُّ
السنة حديث جبريل املشهور عن عمر قال :بينما نحن جلوس عند رسو ِل
ِ
َ
سواد الشعر ،ل يرى عليه أثر السفر،
بياض الثياب ،شديد
هللا ذات يوم ،إذا طلع علينا رجل شديد
ِ
ِ
ََ
ََ
َ
كبت ْيه ،ووضع كف ْيه على فخذيه ،وقال:
كبت ْيه إلى ر
ول يعرفه ِمنا أحد ،حتى جلس إلى النبي  ،فأسند ر
َ
َ ْ َ َ
َ
َ ْ
َ
ََ
«يا م َحمد :أخ ِب ْرِني َع ِن إلاسالم» فقال رسول هللا ِ « :إلا ْسالم أن تش َهد أن ل إله إل هللا َوأن م َح َمدا
َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ َ َ
ْ َ
الةَ ،وت ْؤت َي الز َك َاةَ ،وتص َ
وم َر َمضانَ ،وتحج ال َب ْيت ِإ ِن ِا ْستط ْعت ِإل ْي ِه َس ِبيال» ،قال:
َرسول هللا ،وت ِقيم الص
ِ
َ َ
ْ ْ
ص َد ْق َت» .فعجبنا له :يسأله وي َ
« َ
ص ِدقه ! قال« :فأخبرني عن إلايمان ؟» ،قال« :أن تؤ ِم َن ِباهلل َو َمال ِئك ِت ِه
َ
َْ َ َ
ْ
َ
َ
َ َْ
آلاخ ْرَ ،وتؤ ِم َن ِبالقد ِر خ ْي ِر ِه َوشر ِه» ،قال« :صدقت» .قال« :فأخبرني عن إلاحسان؟»،
وكت ِب ِه ورس ِله واليو ِم ِ
ََ ْ
ََ ََ َ ْ
َْ َ َ
إن َل ْم َتك ْن َت َر ْاه َفإنه َي َر ْ
اك» .قال« :فأخ ِب ْرني َع ْن الساعة؟» قالَ « :ما
قال« :أن ت ْعبد هللا كأنك تراه ،ف
ِ
َ
َ َ
َْ َ ْ َََ
َ
ََ ْ
َْ َ َ
امل ْسؤول َع ْن َها ِبأ ْعل َم ِم َن السا ِئ ِل» .قال« :فأخ ِب ْرني َع ْن أ َما َر ِات َها ؟» قال« :أن ت ِلد ألامة َرب َت َهاَ ،وأن ت َرى الحفاة
ْ ََ ََ
َ َ
ْ ْ
َ
ََ
ْالع َر َاة ْال َع َال َة ر َ
عاء الش ِاء َيتط َاولون ِفي البن َي ِان » ،ثم انطلق فل ِبثت َم ِليا ،ثم قالَ « :يا ع َمر ،أت ْد ِري َم ِن
ِ
َ
َ
ََ
َ ْ َ
ْ
ْ
السا ِئل؟» قلت :هللا ورسوله أعلم ،قال« :ف ِإنه ِجب ِريل ،أتاكم يع ِلمكم دينكم».
كل مرتبة منها من ّ
دليل مراتب الدين والتي هي :إلاسالم وإلايمان وإلاحسان ،وأركان ّ
السنة الحديث الذي
أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب

 ،هذا الحديث يعرف بحديث جبريل

 ،هذا الحديث

العظيم اعتنى به العلماء عناية خاصة وشرحوه ،نقتصر على استنباط بعض الفوائد منه ،ومنها:
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• حرص الصحابة
• تمثل جبريل

على الجلوس إلى النبي

ألخذ العلم" :بينما نحن جلوس عند رسول هللا ".

في صورة رجل وكان كثيرا ما يتمثل في صورة الصحابي دحية الكلبي

.

• في قول عمر " :ل يرى عليه أثر السفر ول يعرفه منا أحد" استغراب من عمر  ،فهو ليس من
أهل املدينة فيعرف ،وال يظهر عليه عالمات السفر ،فهو شديد بياض الثياب ،شديد سواد الشعر،
واملسافر في ذلك الوقت يقتض ي أن تتسخ ثيابه ّ
ويغبر شعره.
• في جلسة جبريل

إلى النبي أدب الطالب مع معلمه فقد اقترب منه جدا.
 :يا محمد ،يادة تعميةّ ،
ألن ألاعراب كانوا إذا جاؤوا إلى النبي
ز

• في قول جبريل
ّ
بيامحمد ،وإال فالصحابة

ينادونه

كانوا ينادونه بيا رسول هللا.

• في جواب النبي
ّ
ّ
ألن الجواب كلما كان مختصرا كان أسهل على املستمع واملتعلم ،ويسهل حفظه ووعيه.
 :صدقت ،غريبة أخرى ،فكيف للسائل أن يصدق املسؤولّ ،
فإن أمر السائل
• في قول جبريل
له عن إلاسالم وذكر أركانه فقط تعليم للمعلم أن يقتصر على املفيد والضروري،

يقتض ي جهله ،لذلك قال عمر " :فعجبنا له يسأله ويصدقه".
• وفي سؤال جبريل

النبي

عن الساعة ،وقوله

" :ما املسؤول عنها بأعلم من السائل"،

تعليم لنا ،فإذا كنت ال تعلم فقل :هللا أعلم ،وأمر الساعة ال يعلمه النبي

وهو أفضل البشر وال

وهو أفضل املالئكة ،فما دونهما من باب أولى.
يعلمه جبريل
• في قول جبريل " :فأخبرني عن أماراتها" ،أي :عالماتها التي ّ
تدل على قرب قيامها ،ومنها عالمات كبرى
ومنها عالمات صغرى ،والنبي

ذكر له عالمتين من العالمات الصغرى.

الرجل ألامة فتلد له فتكون ابنتها ّ
العالمة ألاولى :أن تلد ألامة ربتها ،قيل :يكثر التسري ،بأن يتزوج ّ
حرة
وتكون مالكة ّ
ألمها ،وقيل :كناية على كثرة العقوق فيصير ألاوالد بمثابة الوالدين في معاملتهم لوالديهم.
العالمة الثانية :أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء وهؤالء ألاصل فيهم ّأنهم أهل البادية الذين
ينتقلون من مكان إلى آخر يسكنون املدن ويتطاولون في البنيان.
ّ
• في قول الصحابة ملا سألهم النبي
في قول :هللا أعلم.

" :أتدرون من السائل :قالوا :هللا ورسوله أعلم" ،أدب الطالب

• في قوله " :يعلمكم دينكم" جعل إلاسالم وإلايمان وإلاحسان هي ّ
الدين كله ،فالدين ثالث مراتب
ّ
وكل مرتبة لها أركان.
• التعليم بطريقة السؤال والجواب وهي طريقة ناجحة وقد استعملها املؤلف
كما ّ
مر معنا في قوله" :فإذا قيل لك :ما ألاصول الثالثة؟" وكقوله كذلك" :فإذا قيل لك من ربك؟".

في هذه الرسالة
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املجلس العاشر
" :ألاصل الثالث :معرفة نبيكم محمد ".

قال

ّ
ملا كان النبي واسطة بين هللا  وبين عباده في تبليغ دينه وشرعه ،والسبيل لإلنسان أن يعرف ألاصل
ّ
ألاول وال سبيل له ملعرفة ألاصل الثاني إال بالواسطة بينه وبين هللا  ،من أجل ذلك صار لزاما على العبد
معرفة جملة من العلم تجاه نبيه محمد  ،فكيف تتبع شخصا وتقلده وأنت ال تعلم عنه شيئا ،ومن جملة
العلم الذي ينبغي معرفته تجاه النبي محمد  :معرفة اسمه ونسبه ،ومعرفة س ّنه ،ومكان والدته ومهاجره،
ومعرفة حياته النبوية وسير دعوته  ،وما هو دليل نبوته وماهو دليل رسالته  ،وبماذا أرسل وملاذا أرسل.
" :وهو محمد بن عبد هللا ِبن عبد املطلب ِبن هاشم ،وهاشم من قريش ،وقريش من العرب،

قال

والعرب من ذرية إسماعيل ِبن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم".
اسمه محمد وهو أفضل أسمائه

وبه ّ
سماه أهله وجاء ذكره بهذا الاسم في القرآن.

و محمد معناه :الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره ،أو :هو الذي كثرت خصاله التي يحمد عليها ،وهو علم
مشتق من التحميد وملا فيه من الخصال الحميدة ،وله أسماء أخرى كثيرة منها:
أحمد :معناه كثير املحامد ،املاحي :فهو الذي يمحو هللا به الشرك ،الحاشر :الذي يحشر الناس على إثره،
العاقب :فهو خاتم النبيين ،فال يعقبه نبي ،ومن أسمائه :نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي امللحمة (أي :الجهاد).
لقب

باألمين ،و ّأما كنيته فهو :أبو القاسم.

عبد هللا ِبن عبد املطلب ِبن هاشم ِبن عبد مناف ِبن قص ي ِبن كالب ِبن مرة ِبن كعب
فهو :محمد بن ِ
َ
ِبن لؤي ِبن غالب ِبن ِفهر ِبن مالك ِبن النضر ِبن ِكنانة ِبن خزيمة ِبن مدركة ِبن إلياس ِبن مضر ِبن نزار
ِبن َم َعد ِبن عدنان ،إلى هنا هذا النسب متفق عليه وال خالف فيه ،وما فوق عدنان مختلف فيه ،لكن ال
خالف ّأن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصالة والسالم ،وإسماعيل هو الذبيح.
وجده الثاني :هاشمّ ،
وجده ألاول :عبد املطلبّ ،
فأبوه :عبد هللاّ ،
وجده الثالث :عبد مناف ،عبد مناف هذا
كان :له أربعة أوالد وهم:
• هاشم :وهو الجد الثاني للرسول

(ومنه الهاشميون).

• املطلب :ومنه املطلبيون.
• عبد شمس :ومنهم عثمان بن عفان

وبنو أمية.

• نوفل :ومنهم جبير بن مطعم وحكيم بن حزام

.
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ّ
ّ
بأنه ّ
جده ألاول اسمه :شيبة ،أو :شيبة الحمد ،وإنما سمي بعبد املطلب
وعبد املطلب بن هاشم الذي قلنا
عمه املطلب بن عبد مناف جاء به من املدينة وهو صغير من عند أخواله بني ّ
ّ
النجارّ ،
ألن ّ
فلما رآه الناس
ّ ّ
ظنوا أنه عبد مملوك للمطلب ،فقالوا :عبد املطلب ،فبقي هذا اسما له.
أسودا من السفر
هؤالء من قريش ،وقريش من أشرف قبائل العرب ،والعرب أقسام:
• عرب بائدة :وهؤالء الذين أهلكهم هللا وهم :قوم نوح وعاد وثمود وشعيب.
• عرب عاربة :وهم القحطانية ،من حمير من اليمن ،وهم أصل العرب.

• عرب مستعربة :وهم العدنانية ،من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم ،سموا مستعربة ّ
ألنهم
ّ
ّ ّ
تعلموا العربية من العرب العاربة ،فإنه ملا جاءت جرهم ونزلوا مكة وجدوا ماء زمزم ،فطلبوا من
هاجر أن تسمح لهم بأن يستقوا املاء فأذنت لهم ،وإسماعيل وقتها كان رضيعا ،فتربى ونشأ وأخذ
العربية من جرهم (الذين هم :العرب العاربة) ،وتزوج منهم ،وجاءه ذرية تعلموا العربية ونشؤوا مع
العرب ،فصاروا عربا مستعربة (الذين يقال لهم :العدنانية).
هو خليل الرحمن ،قال هللا تعالى :ﱡﲎﲏﲐ ﲑﱠ ،وكذلك نبينا محمد
وإبراهيم
ّ
والخلة هي أعلى درجات ّ
املحبة ،ولم تثبت لغيرهما.
خليل الرحمن،

هو

له إسماعيل وهو جد العرب العدنانية وله إسحاق وهو جد بني إسرائيل ،وجميع ألانبياء من
وإبراهيم
ّ
ذرية إسحاق بن إبراهيم إال محمد فهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السالم.
ّ
ّ
ألنه يشترك مع ّ
كل
فهو خالصة الخالصة ،فهو أشرف وأفضل وأطهر نسب على إلاطالق ،وإنما كان أشرفها
ألن نسبه حوى خير البشر ،وأطهرها ّ
قبائل العرب في النسب ،وأفضلها ّ
ألن نسبه من نكاح ال من
سفاح ،وفي الحديث :قال رسول هللا " :إن هللا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ،واصطفى قريشا من
كنانة ،واصطفى من قريش بني هاشم ،واصطفاني من بني هاشم" ،فهو

خيار من خيار من خيار ،فهو

اختاره هللا

من أفضل ولد إسماعيل وهم كنانة ،ومن أفضل كنانة قريشا ،ومن أفضل قريش وهم

بني هاشم ،وهو

أفضل بني هاشم ،وفي سؤال هرقل ألبي سفيان عن النبي  :كيف نسبه فيكم؟ قال

أبو سفيان :هو فينا ذو نسب ،قال هرقل :فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ،أي :في أكرمها أحسابا.
ومن حكم هذا النسب ّأن التفاخر باألحساب وألانساب كان على ّ
أشده قبيل مبعث النبي  ،فلو بعث في
نسب وضيع لكان هذا سببا في ر ّد دعوته من كثير من القبائل ،فاهلل اختار النبي في هذا النسب ليعين
الناس على قبول دعوته  ،فال يمكن من كان هذا نسبه وهذا جاهه ومكانته أن ي ّدعي ّ
النبوة ليبحث عن
جاه ومكانة وشرف ،ومن الحكم كذلك ّأن هللا  أ اد أن يرفع ذكر العربّ ،
فإن النبوة انقطعت عن العرب
ر
ّ
مدة طويلة ارتفع فيها بنو إسرائيل زمنا طويال حتى تكبروا وقالوا :لن تخرج النبوة عن بني إسرائيل.
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قال الشيخ " :وله من العمر ثالث وستون سنة ،منها أربعون قبل النبوة ،وثالث وعشرون نبيا رسول".
ّ
ولد في يوم إثنين في ربيع ألاول عام الفيل قبل الهجرة بثالث وخمسين سنة ،ولم يثبت أنه ولد يوم الثاني
عشر من ربيع ألاول ،ولد على مقربة من الكعبة ،أبوه :عبد هللا ،مات وهو حمل في بطن أمه آمنة بنت
وهب القرشية ،فنشأ يتيما ،وأرضعته ثويبة موالة أبي لهب وحليمة السعدية ،ثم توفيت ّأمه وهو ابن

ّ
ست سنين ،فكفله ّ
جده عبد املطلب ،ثم توفي فانتقلت كفالته إلى ّ
عمه أبي طالب ،تزوج

خديجة قبل

البعثة بسنين ،عاش أربعين سنة قبل النبوة معروفا باألمانة والصدق ،وحبب إليه الخالء فكان يخرج إلى
ّ
غار حراء ويتعبد هللا فيه ،وملّا كان في ّ
سن ألاربعين أوحي إليه وصار نبيا رسوال ،وملا قام يدعو إلى ما أمره هللا
به ازداد أذى قريش له وهو صابر محتسب وعمه أبو طالب يحميه ويدافع عنه إلى أن توفي عمه أبو طالب
قبل الهجرة بثالث سنين ،وماتت بعده بيسير خديجة
املدينة ،عاش

 ،فازداد أذى قريش ،فاختار الله له الهجرة إلى

ثالثا وعشرون سنة نبيا رسوال ،منها ثالث عشرة سنة في مكة وعشر سنين في املدينة.

قال " :نبئ بإقرأ ،وأرسل باملدثر" ،نبئ بإقرأ وذلك عند أن جاءه جبريل وهو في غار حراء يتعبد فيه فقال
َ َ
ََ َ َ َ َ
ََ َ
ََ
َ َ
الج ْهد ،ثم أ ْر َسل ِني ،فقال :اقرأ ،قلت:
له :اقرأ ،قالَ « :ما أنا ِبق ِارئ» ،قال" :فأخذ ِني فغط ِني َحتى َبلغ ِم ِني
َ َ َ َ
َ
ََ َ َ َ َ
ََ َ
ََ َ
ََ
الج ْهد ثم أ ْر َسل ِني ،فقال :اقرأ ،فقلتَ :ما أنا ِبق ِارئ،
َما أنا ِبق ِارئ ،فأخذ ِني فغط ِني الث ِان َية َحتى َبلغ ِم ِني
َ ََ
ََ
ََ َ َ َ َ
فأخذ ِني فغط ِني الث ِالثة ثم أ ْرسل ِني ،فقال :ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒﱠ ،فرجع رسول الله يرجف فؤاده ،وبهذا صار نبيا ،ودخل على خديجة وقال لهاَ « :ز ِملو ِني
َ
ََ َ
َز ِملو ِني» أي :غطوني ،فزملوه حتى ذهب عنه الروع ،فأخبر خديجة بما حدث وقال« :لق ْد خ ِشيت َعلى
َْ
نف ِس ي» ،فقالت خديجة :كال والله ال يخزيك الله أبدا ،إنك لتصل الرحم ،وتحمل الكل ،وتكسب املعدوم،
وتقري الضيف ،وتعين على نوائب الح ّق ،وانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل ،فقالت له :يا ابن ع ّم،
اسمع من ابن أخيك ،فقال له ورقة :يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله

خبر ما رأى ،فقال له ورقة:

هذا الناموس (امللك) الذي نزل الله على موس ى ،يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك ،فقال رسول الله :
َ ْ
«أ َو مخ ِر ِجي ه ْم» ،قال :نعم ،لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي ،وإن يدركني يومك أنصرك نصرا
َْ َ َ ََ َ
ََ ْ
ّ
مؤزرا ،ثم لم ينشب ورقة أن توفي ،وفتر الوحي ،وفي رواية« :ثم فت َر ال َو ْحي َع ِني فت َرة ،ف َب ْينا أنا أ ْم ِش ي َس ِم ْعت
َ َ َْ
ََ ْ َْ َ
ص ْوتا م َن الس َماءَ ،ف َر َف ْعت َرْأس يَ ،فإ َذا ْاملَ َلك الذي َج َاءني بح َراء َ
َ
ألا ْ
ض»،
و
اء
م
الس
ن
ي
ب
ي
س
ر
ك
ى
ل
ع
س
ال
ج
ر
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
َ
قال  « :فجئت ِمنه ف َرقا (أي :خائفا) ،فرجعت ،فقلت :ز ّملوني ز ّملوني ،فدثروني ،فأنزل هللا :ﱡﭐﲚ ﲛ
ْ
ََ
ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦﲧﱠ« ،ثم تت َاب َع ال َو ْحي» ،وبهذا صار رسوال.
وعاش فيها أربعين سنة قبل النبوة وثالث عشرة سنة

قال " :وبلده مكة وهاجر إلى املدينة" ،وبها ولد
نبيا رسوال ،وهي ّ
أحب البقاع إلى هللا ،ثم هاجر إلى املدينة وله من العمر ثالثا وخمسين سنة ،ومكث فيها
عشر سنين حتى توفاه هللا

وكان عمره ثالثا وستين سنة ،فدامت مدة رسالته

ثالثا وعشرين سنة.
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قال " :بعثه هللا بالنذارة عن الشرك ،ويدعو إلى التوحيد" .إلانذار في اللغة :إعالم مع التخويف.
وهذا مدلول ال إله إ ّال هللا ،النفي ثم إلاثبات ،فالتوحيد ال ّ
يصح وال يقبل مع وجود املنافي الذي هو الشرك،
وهذا الواجب على أتباع النبي

أن يركزوا على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ،وقد بقي

على

ذلك طيلة مكثه في مكة ثالث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك.
قال

" :والدليل قوله تعالى:

ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲫﲬ ﲭﲮﲯ ﱠ " ،ﱡﭐﲚ ﲛﱠ :النداء للنبي  ،و :املدثر :أصلها املتدثر ،ومعناها :امللتحف
ّ ّ
بثيابه ،املتغش ي بها من ّ
شدة ّ
الرعب الذي حصل له من رؤية امللك عند نزول الوحي ،ألنه ملا أصابه الفزع
والخوف ،قال "دثروني دثروني" ،فأنزل هللا عليه هذه آلايات :ﱡﭐﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﱠ.
قال " :ومعنى :ﱡﭐﲝﲞﱠ :ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد" ،قم :قم من دثارك فأنذرهم وحذرهم
بجد واجتهاد بعزم وتصميم ،من عذاب رّبك إن لم يؤمنوا ،وبهذا حصل إلارسال.
قال" :ﱡﲠﲡﱠ أي :عظمه بالتوحيد" ،وذلك باعتقاد تفرده بالربوبية وألالوهية وألاسماء والصفات،
ّ
ّ
تعظيم هللا بالتوحيد ألنه أعظم ما أمر هللا به ،وألامر للنبي أمر ألمته.
وخص املصنف
قال" :ﱡﭐﲣﲤﱠ أي :طهر أعمالك عن الشرك"ّ ،
فسر السلف الثياب هنا بتفسيرين:
• الثياب املعنويةّ :
طهر أعمالك عن الشرك والبدع واملعاص ي فهي قذارة ووساخة للقلوب وألارواح،
ّ
(وهذا قول املؤلف وقول الجمهور)ّ ،
خص املؤلف تطهير ألاعمال من الشرك ألنه أعظم ما نهي عنه.
• الثياب الحسية :أمر هللا نبيه أن يطهر ثيابه من النجاسة.
قال" :ﱡﲦﲧﱠ الرجز :ألاصنام ،وهجرها :تركها وأهلها ،والبراءة منها وأهلها" .يطلق الصنم أحيانا
على الوثن والوثن على الصنمّ ،
لكن الوثن ّ
أعم من الصنم( ،الوثن :ما عبد من دون هللا ولو لم يكن على
صورة)( ،الصنم :ما عبد من دون هللا على صورة ،كصورة إنسان أو حيوان وغيره) ،وال يلزم من أمر هللا
لنبيه بترك ألاصنام ّأنه كان يعبدهاّ ،
لكن النهي هنا للتحذير والتنفير.
ّ
قال" :أخذ على هذا عشر سنين يدعوا إلى التوحيد" .ال يدعوا إال إلى التوحيد وينذر الناس عن الشرك،
ّ
بالجنة والنجاة من ّ
ّ
وهذا ّ
ألنه أصل الدين وأساسه وبه الفوز
النار ،ولم يؤمر بش يء
يدل على عظم التوحيد
ّ
في هذه العشر ،فكان يقول لقومه" :يا قوم قولوا ل إله إل هللا تفلحوا" ،وملا بعث النبي معاذا إلى
اليمن قال له" :إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا هللا" ،وفي رواية:
"أن يشهدوا أن ل إله إل هللا".
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املجلس الحادي عشر
قال" :وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس" ،حدثت هذه املعجزة قبل الهجرة
بثالث سنين ،وإلاسراء واملعراج ثابت في القرآن والسنة ،وأسري به

يقظة ال مناما وبروحه وجسده .

إلاسراء :هو السير ليال (وكان من مكة إلى بيت املقدس) ،قال تعالى :ﱡﭐﱁﱂ ﱃﱄﱅﱆﱇ

ﱑ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠّ ،
وأما املعراج :هو الصعود
ﱒ
ﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎ ﱏﱐ
(وكان من بيت املقدس إلى سدرة املنتهى) ،ومن معانيه كذلك :آلة الصعود ،وهي :السلم أو املرقاة ،فيكون
معنى املعراج :الليلة التي صعد بالنبي

فيها على املعراج.
ﱡﭐ ﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐ

إلى السماء السابعة ،ثم تجاوز إلى سدرة املنتهى ،قال تعالى:
عرج به جبريل
ّ
ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱠ ،وكلمه رّبه دون واسطة ،ولم ّيره على الصحيح ،وفرض عليه
ّ
وسلم ثم نزلّ ،
الصالة خمسين صالة ّ
فلما ّ
مر بموس ى عليه الصالة والسالم ،قال
كل يوم وليلة ،فرض ي
له :ما فرض رّبك على أمتك؟ قال :خمسين صالة في كل يوم ،فقال موس ىّ :إن أمتك ال تطيق ذلك وقد
جربت الناس قبلك ،وعالجت بني إسرائيل ّ
أشد املعالجة ،فارجع إلى رّبك فاسأله التخفيف ألمتك ،فما زال
يراجع حتى خففت إلى خمس ،وهي خمس في العدد وخمسون في ألاجر ،فضال من هللا ورحمة.
ّ
في مكة ثالث سنين قبل أن يهاجر إلى املدينة.

قال

" :وصلى في مكة ثالث سنين" ،صلى النبي

قال

شرهم ّ
" :وبعدها أمر بالهجرة إلى املدينة"ّ ،ملا اشتد أذى قريش وزاد ّ
بالصد عن سبيل هللا ومضايقة

املسلمين وتعذيب من ليس له جماعة تحميه ،كان النبي

يعرض نفسه على القبائل ،فقبل دعوته ناس

من ألانصار (أهل املدينة) ،وفي موسم الحج الذي قبل الهجرة بأشهر بايع جماعة من ألانصار رسول هللا
بيعة العقبة وفيها نصرته

إذا هو هاجر إليهم وقتالهم دونه ،فبعد هذه البيعة أمر النبي

من كان في

مكة من املسلمين أن يهاجر إلى املدينة ،وتأخر رسول وبعض أصحابه إلى أن أذن هللا له وخرج مع أبي
بكر  ،وخرجا فذهبا إلى غار ثور واختفيا فيه ثالثة أيام ،وقريش تطلبه ّ
بأي وسيلة حيا أو ميتا ،وجعلوا
ملن يأتي بهما أو بأحدهما ديته مائة من إلابل ،وكانوا يقفون على الغار ولو ّأن أحدهم نظر إلى قدميه
ألبصرهمّ ،
ولكن هللا كان معهما بحفظه ونصرته ،قال تعالى:

ﱡﭐﲕ ﲖﲗ ﲘﲙﲚ ﲛ ﲜ

ﲫﲭ ﲮﲯﲰﲱ
ﲬ
ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪ

ﲾ ﳀ ﳁ ﳂﱠ ،قال
ﲿ
ﲹ ﲻﲼﲽ
ﲺ
ﲲﲳﲴ ﲵﲶ ﲷﲸ
َ
ْ
َْ
َ ُّ
أبو بكر  :يا رسول هللا لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا ،فقال "َ :يا أ َبا َبكر َما ظن َك ِباثن ْي ِن هللا
َث ِالثه َما"ّ ،
فلما يئست قريش من الحصول عليهم خرجا من الغار متجهين إلى املدينة ،واستقبل أهل املدينة
من املهاجرين وألانصار رسول هللا بالسالح يبدون استعدادهم للجهاد والدفاع عنه .
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قال

" :والهجرة :الانتقال من بلد الشرك إلى بلد إلاسالم" .الهجرة :في اللغة :من الهجر وهو الترك ،وفي

الاصطالح :الانتقال من بلد الشرك إلى بلد إلاسالم.
قال" :والهجرة فريضة على هذه ألامة من بلد الشرك إلى بلد إلاسالم ،وهي باقية إلى أن تقوم الساعة".
الهجرة فريضة أي :واجبة على ّأمة محمد من بلد الشرك إلى بلد إلاسالم.
وبلد الشرك الذي يجب الهجرة منه هو :الذي تقام فيه شعائر الكفر وال تقام فيه شعائر إلاسالم من آذان
وصالة جمعة وجماعة على وجه عام شامل ،أل ّن بعض بالد الكفار فيها أقليات مسلمة ر ّبما تقيم بعض
الشعائر لكن على وجه محصور ،فمثل هذه البالد ليست بالد إسالم بما تقيمه هذه ألاقليات من الشعائر.
وموطن إلانسان :هي البالد التي يتمكن من إظهار دينه فيهاّ ،
فكل من لم يكن قادرا على إظهار دينه في وطن
فإن الهجرة في ّ
من ألاوطان وكان قاد ا على الهجرة إلى وطن يستطيع إظهار دينه فيهّ ،
حقه واجبة ،ومن
ر
استطاع إظهار دينه في بلد الشرك استحب له أن يهاجر ،وهذا قول الشافعي وغيره ،وهي تنقسم إلى قسمين:
هجرة عامة :هذه التي ذكرها املؤلف وهي التي ال تنقطع حتى تنقطع التوبة ،وهذه تكون:
• واجبة :ملن لم يكن قادرا على إظهار دينه فيها وكان قادرا على الهجرة.
• مستحبة :ملن كان قادرا على إظهار دينه فيها.
ّ
ّ
ّ
هجرة خاصة :هي الهجرة من مكة إلى املدينة ،وهذه كانت واجبة ملا كانت مكة دار شرك زمن النبي ،
فتركها النبي وأمر أصحابه بالهجرة منهاّ ،أما آلان فال هجرة منها ّ
ألنها صارت دار إسالم.
قال

ﱾﲀ
ﱿ
ﱸ ﱺ ﱻ ﱼﱽ
ﱹ
" :والدليل قوله تعالى :ﱡﭐﱰﱱﱲ ﱳ ﱴﱵﱶﱷ

ﲋﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ ﲔﲕﲖ
ﲌ
ﲇﲉﲊ
ﲁﲂﲃﲄﲅﲆ ﲈ

ﲢﲤﲥﲦﲧﲨ ﱠ" ،وجه الداللة من هذه آلاية
ﲣ
ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ
على وجوب الهجرة ظاهر وذلك في التوعد ّ
بالنار ملن تخلف عن الهجرة ولم يكن من املستضعفين الذين ال
ّ
يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال ،فإنه ترك واجبا عظيما ،وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
قال

" :وقوله تعالى :ﱡﭐﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ ﱬﱠ" .في آلاية أمر بالهجرة في أرض

هللا الواسعة ،وهذا دليل على وجوبها من بالد الشرك إلى بالد إلاسالم ،فإذا لم تكن قادرا على إظهار دينك
في أرض فانتقل منها واتركها إلى غيرها.
قال " :قال البغوي
تعالى :سبب نزول هذه آلاية في املسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ،ناداهم
هللا باسم إلايمان" ،تا ك الهجرة بعدما وجبت عليه ليس بكافر ّ
لكنه عاص بتركها ،فهو مؤمن ناقص إلايمان،
ر
توعده هللا ّ
بالنار كما ّتوعد أهل الكبائر.
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َ
تنقطع التوبة ،ول تنقطع
قال " :والدليل على الهجرة من السنة قوله " :ل تنقطع الهجرة حتى
التوبة حتى َ
تطلع الشمس من مغربها" ،ل تنقطع الهجرة :أي :ال يسقط وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى
ّ
بلد إلاسالم إال بانقطاع التوبة ،وزمن انقطاع التوبة :هو طلوع الشمس من مغربها يوم القيامة ،أو حضور
ّ
املوت (الغرغرة) ،فإذا حضر العبد املوت فإنه ال تنفعه توبة.
قال " :فلما استقر باملدينة أمر ببقية شرائع إلاسالم َ
والجهاد
وآلاذان
والحج
والصوم
الزكاة
مثل:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
املنكر وغير ذلك من شرائع إلاسالم" ،الصالة :فرضت في مكة ليلة املعراج
والنهي عن
باملعروف
وألامر
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
قبل الهجرة بثالث سنين ،الزكاة :أصل الزكاة فرضت في مكة ،لكن تفصيل أحكامها فرض في املدينة في
السنة الثانية للهجرة ،الحج :فرض في ّ
العام الثاني من الهجرة ،الصيام :فرض في ّ
السنة التاسعة على

الصحيح ،وغير ذلك من الشرائع كلها فرضت في املدينة ،كاألذان وصالة الجمعة والجماعة وألامر باملعروف
والنهي عن املنكر والجهاد وغير ذلك ،وهذا ّ
يدل على عظم قدر التوحيد ،فقد بدأ به النبي دعوته ودعى
إليه وحده عشر سنين ،واستمر يدعو إليه بقية دعوته وحياته ،وهذا منهج جميع ألانبياء واملرسلين.
قال

" :أخذ على هذا عشر سنين ،وبعدها توفي صالة هللا وسالمه عليه ،ودينه باق".

بقي

عشر سنين في املدينة والشريعة تتنزل بالتدريج حتى تكاملت ،وأنزل هللا قوله تعالى :ﱡﭐﱫﱬﱭ

ﱵﱠ  ،ثم بدأه املرض
ﱮﱯ ﱰﱱﱲﱳﱴ ﱶ
بكر الصديق أن يصلي بالناسّ ،
فلما كان اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من ربيع ألاول من العام
في آخر صفر وأول ربيع ألاول ،وأمر أبا

الحادي عشر توفي  ،وكانت موته
قال

أعظم املصائب على إلاطالق ،ودينه

باق إلى يوم القيامة.

" :وهذا دينه ل خير إل دل ألامة عليه ،ول شر إل حذرها منه" ،قال أبو ذر " :لقد توفي رسول
 :علمكم

هللا وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إل ذكر لنا منه علما" ،قيل لسلمان الفارس ي
نبيكم ّ
كل ش يء حتى الخراءة؟ قال" :أجل ،لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ،أو أن نستنجي
باليمين ،أو أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار ،أو أن نستنجي برجيع أو عظم" ،فالنبي ّبين لنا ّ
كل ش يء.
قال " :والخير الذي دلها عليه :التوحيد وجميع ما يحبه هللا ويرضاه ،والشر الذي حذرها منه :الشرك
وجميع ما َيكرهه هللا ويأباه" ،أعظم الخير على إلاطالق التوحيد ،وأعظم ّ
الشر الذي نهى عنه الشرك على
إلاطالق وقد تقدم بيان ذلك ،و ّ
يدل على هذا قوله " :إنه لم يكن نبي قبلي إل كان حقا أن يدل أمته
خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم" رواه مسلم ،وكذلك قوله تعالى :ﱡﭐﲜﲝﲞ
على ِ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ.
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قال

وإلانس ،والدليل قوله
الجن
ِ
" :بعثه هللا إلى الناس كافة ،وافترض طاعته على جميع الثقلينِ :

تعالى :ﱡﭐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﱠ" ،طاعته

واجبة ،وهي طاعة هلل تعالى ،قال

 :ﱡﱁ

ﳍﱠ ،وفي آلاية التي
ﱆ ﱠ  ،وقال  :ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳎ
ﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱇ
ّ
استدل بها الشيخ دليل على عموم شريعته  ،قال  :ﭐﱡﭐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﱠ،
وقال

 :ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ  ،وقال

:

ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪﲫ ﱠ ،ومن السنة قوله " :وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة".
قال

" :وأكمل هللا به الدين ،والدليل قوله تعالى:

ﱡﭐﱫ ﱬﱭﱮ ﱯ ﱰﱱﱲﱳ

ﱵﱠ" ،فدين هللا كامل ،والكامل ال يقبل الزيادة ،وكل زيادة في الدين محدثة بدعة ،قال " :من
ﱴ ﱶ
أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد" ،وقال " :وكل محدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في
النار" ،قال ابن مسعود  :اتبعوا ول تبتدعوا فقد كفيتم ،وهذا الدين صالح ّ
لكل زمان ومكان ،وهو
شامل ملصالح العباد ّكلهم إلى يوم القيامة فال حاجة إلى الزيادة فيه ّ
فإن هذا استدراك على هللا  ،ودليل
ﱵ ﱠ.
إكمال هللا لنا الدين قوله تعالى :ﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰﱱ ﱲﱳﱴ ﱶ
قال" :والدليل على موته قوله تعالى :ﱡﭐﳐﳑﳒﳓ ﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﱠ"،
ّ
ملّا أكمل هللا الدين ّ
توفاه هللا إليه ،قال  :ﱡﭐﲽ ﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃﳄ ﳅ
وأتم النعمة بالنبي
ﳑﳓﳔﳕ ﱠ ،وهو
ﳒ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ
آلاية ،وقال

داخل في عموم

ﱳ ﱵ ﱶﱷ
ﱴ
ﱫ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ
ﱬ
 :ﱡﭐﱣﱤ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪ

ﱼ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ  ،وقال
ﱽ
ﱸﱹﱺ ﱻ
ﳘﳙﳚﳛﳜ ﱠ ،فالنبي ومن أرسل إليهم ّ
ميتون.

:

ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ
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املجلس الثاني عشر وألاخير
قال

" :والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى:

ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵﱠ ،وقوله تعالى :ﱡﭐﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷﱠ".
ّ
كل الناس يؤمنون باملوتّ ،
ّ
لكن الشأن كله في إلايمان بالبعث بعد املوت ،إعادة ألاجسام التي تفتت وصارت
ترابا وتفرقت في ألا ض إلى ما كانت عليهّ ،
فإن الذي خلقها أول ّ
مرة من العدم قادر على جمعها وإعادة بعثها،
ر
ثم تنفخ فيها ألارواح وتسير إلى أرض املحشر للحساب والجزاء على العمل ،قال هللا تعالى:

ﱡﭐ ﱓ ﱔﱕ

ﱡ ﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ  ،وألاجداث هي القبور ،وقال تعالى:
ﱆﱇﱈﱠ ،فالبعث حق ال ّ
شك فيه وإلايمان به واجب ،وهو أحد أركان إلايمان الستة ،املؤلف

استدل على البعث بقوله تعالى :ﱡﭐﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱠ ،ﱡﭐﱭﱮ ﱯﱠ:
من ألارض مبدؤكم ،أل ّن أبيكم آدم خلق من تراب ،ﱡﭐﱰﱱﱠ أي :نعيدكم في ألارض ،وذلك بالدفن في
القبور بعد املوت ،ﱡﭐﱲﱳﱴﱵﱠ :هذا إلاخراج من ألارض بالبعث يوم القيامة للجزاء على العمل،
واستدل كذلك بقوله تعالى:

ﱡﭐﱬﱭﱮ ﱯﱰ ﱱﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷﱠ  ،ﱡﭐ ﱬﱭ ﱮ

ﱯﱰﱠ :حينما خلق آدم من ألارض وذريته منه

 ،ﱡﭐﱲﱳﱴﱠ :بالدفن بعد املوت ،ﱡ ﱵ

ﱶﱠ :وهو البعث من القبور ،وهاتين آلايتين بمعنى واحد وآلايات في هذا املعنى كثيرة.
قال

" :وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم ،والدليل قوله تعالى :ﱡﭐﱼﱽﱾﱿﲀ ﲁﲂ

ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌﱠ" .معنى ذلك أ ّن الناس بعد البعث مجزيون ومحاسبون
بسبب أعمالهم ،إن خيرا فخير ،وإن شرا فشر ،وحساب املسلمين يوم القيامة على أقسام فمنهم:

• من ل يحاسب :وهؤالء يدخلون ّ
الجنة بال حساب وال عذاب ،لحديث السبعين ألفا الذين ال
يسترقون وال يتطيرون وال يكتوون وعلى رّبهم يتوكلون.
• من يحاسب حسابا يسيرا :وهؤالء يحاسبون حساب عرض ال مناقشة ،قال تعالى:

ﱡﭐﱱﱲ ﱳ

ﱴﱵ ﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿﲀﱠ .
• من يحاسب ويناقش الحساب :وهذا على خطر ،لقوله " :من نوقش الحساب عذب".
ثم توزن أعمال العباد بامليزان ،وامليزان ميزان حقيقي له كفتان ،توضع الحسنات في ك ّفة والسيئات في ك ّفة.
قال تعالى:

"ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

ﳐﳑﱠ ،فمن رجحت حسناته سيئاته فهو من املفلحين ومن رجحت سيئاته بحسناته فقد خسر.
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قال

" :ومن كذب بالبعث كفر ،والدليل قوله تعالى :ﱡﭐﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩ ﲪ

ّ
ﲫﲬﲭﲮﲯ ﲰﲱ ﲲﱠ" .من يكذب بالبعث بعد املوت فهو كافر ألنه أنكر ركنا من أركان إلايمان
ّ
استدل بقوله تعالى :ﱡﭐﲞﲟ
الستة ،وألنه مكذب هلل ولرسوله ومكذب إلجماع املسلمين ،والشيخ
ﲬﲮﲯﲰﲱﲲﱠ ،وفي آلاية دليل على مسألة البعث،
ﲭ
ﲣﲥﲦ ﲧ ﲨﲩﲪﲫ
ﲤ
ﲠﲡ ﲢ
ﲣﱠ أي :اعتقدوا اعتقادا باطال أن لن يحيوا
ﲤ
ومسألة الحساب والجزاء ،قوله تعالى :ﱡﭐﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲬﱠ ،أمر هللا نبيه
ﲭ
بعد أن يموتوا ،ﱡﭐﲥﱠ :الخطاب للنبي  ،ﱡﭐﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫ

أن يقسم

ﲬﱠ ،ﱡﭐﲮﲯﲰﲱﲲﱠ :سهل وهين عليه
ﲭ
به على البعث والجزاء على العمل في قوله :ﱡﭐﲩﲪﲫ
 ،ووجه الداللة من آلاية ّأن هللا ذكر الذين يزعمون ّأنهم لن يبعثوا ،ووصفهم بالكفر.
قال

" :وأرسل هللا جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى :ﱡﭐﱮﱯﱰﱱ

ﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱠ" .إلايمان بالرسل أحد أركان إلايمان الستة وقد سبق ،وفي آلاية التي
بيان وظيفة املرسلين وهي :البشارة ألتباعهم الذين آمنوا برساالتهم واستجابوا
استدل بها الشيخ
ّ
بالجنة ،والنذارة ألعداء هللا وأعداء رسله وأعداء عباد هللا املوحدينّ ،
فإنهم
لدعوتهم ،فإنهم يبشرونهم
ينذرونهم ّ
ّ
املحجة ،البشارة والنذارة في قوله تعالى في آلاية:
بالنار ،وإقامة الحجة :على من بلغته
ﱯﱰﱠّ ،
ﱸﱠ،
ﱹ
وأما إقامة الحجة ففي قوله تعالى :ﱡﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱡﭐ ﱮ

والرسل :جمع رسول ،وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ،وأعظم ما دعا إليه ّ
ّ
الرسل جميعا التوحيد.
قال

" :وأولهم نوح

وآخرهم محمد

وهو خاتم النبيين ،والدليل على أن أولهم نوح

قوله

تعالى :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱠ" ،كان الناس على توحيد هللا وعلى عبادته دون
سواه منذ أن أهبط هللا آدم وحواء إلى ألارض إلى عشرة قرونّ ،
فلما كان قوم نوح كان فيهم رجال صالحون،
فلما مات هؤالء الصالحون حزنوا عليهم ،فأوحى إليهم الشيطان أن ّ
ّ
صوروا صورهم وانصبوها على مجالسكم
فإذا رأيتموهم تتذكرون أحوالهم وتنشطون في العبادة ،ففعلوا ولم تعبد ،حتى ذهب ذلك الجيل وخلفه
ّ
جيل آخر ،أوحى إليهم الشيطان ّ
مرة أخرى ،وقالّ :إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إال لعبادتها ،وبها كانوا
يسقون املطر ،وزين لهم عبادتها فعبدوها ،فهذا أول شرك حدث في ألارض ،فبعث هللا  نوحا
يدعوهم إلى هللا ويبين لهم ّأن هذا شرك ويردهم إلى التوحيد الذي هو دين أبيهم آدم ّ ،
لكنهم عاندوا
واستكبروا ،قال تعالى :ﱡﭐ ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ ﲡﱠ ،قال ابن عباس :هذه
أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم ،فآل بهم ألامر إلى أن عبدوها من دون هللا.
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فأول رسول هو نوح عليه الصالة والسالم بدليل قول هللا تعالى :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ

ﱋﱠ :فالنبيون من
ﱌ
ﱋ ﱠ ،ﱡﭐﱁﱂ ﱃﱄﱠ :الخطاب للنبي محمد  ،ﱡﭐﱅﱆﱇﱈ ﱉ ﱊ
ﱌ
ويدل على ذلك حديث الشفاعة في الصحيحين :ف ّ
بعده ،فال نبي قبلهّ ،
إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له:
"أنت أول رسول أرسله هللا إلى أهل ألارض" ،وآخر الرسل محمد

 ،قال هللا تعالى :ﱡﭐﲶﲷﲸﲹ ﲺ

ﳁﳃﳄﳅﳆﳇﳈ ﱠ ،قال " :أنا خاتم النبيين ل نبي بعدي"،
ﳂ
ﲻ ﲼﲽ ﲾﲿ ﳀ
فال نبي بعده ،ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر ،ومن ّ
صدقه فهو كافر مثله.
قال " :وكل أمة بعث هللا إليها رسول من نوح إلى محمد ،يأمرهم بعبادة هللا وحده وينهاهم عن عبادة
الطاغوت ،والدليل قوله تعالى :ﱡﭐﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭ ﱮﱯﱠ"ّ .
كل
أمة من الناس بعث هللا إليها رسوال ليقيم عليهم ّ
الحجة ،ورحمة بهم كي اليقولوا :ما جاءنا من بشير وال نذير،

قال تعالى :ﱡﭐﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﱠ ،وقال تعالى :ﱡﭐﱮﱯ ﱰﱱﱲﱳﱴﱠ ،ودعوة الرسل من
أولهم إلى آخرهم هي دعوة الناس إلى التوحيد ،وتحذيرهم من الشرك ،قال تعالى :ﱡﭐﱤﱥﱦﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ  ،اجتنبوا الطاغوت :اجتنبوا عبادة ألاوثان وألاصنام والقبور
..

وغيرها ،وفي آلاية تفسير لـ :لإله إل هللا كما تقدم ،ففيها ألامر بعبادة هللا وحده وعدم إلاشراك به غيره( .نفي
وإثبات) ،وقال تعالى :ﱡﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱠ.
ّ
قال " :وافترض هللا على جميع العباد الكفر بالطاغوت وإلايمان باهلل" .فالتوحيد ال يتحقق إال باإليمان
ّ
باهلل وحده واجتناب الطاغوت ،وهذا معنى ل إله إل هللا ،فال تتحقق إال بركنيا معا النفي وإلاثبات.
قال" :قال ابن القيم

تعالى" :معنى الطاغوت :ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع"".
ﱡﭐﱏﱐﱑﱒ

الطاغوت :مأخوذ من الطغيان ،والطاغوت في اللغة :هو مجاوزة الحد ،ومنه قوله تعالى:
ﱓﱔﱕ ﱖﱠ ،أي :ملّا اد املاء عن ّ
حده حملناكم في السفينةّ ،
وأما في اصطالح العلماء :فأحسن ما قيل
ز
في تعريفه ما نقله املؤلف عن ابن القيم

 :ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.

املعبودّ :
كل من عبد من دون هللا بشرط أن يكون راضيا بعبادة الناس له أو يدعو الناس إلى عبادة نفسه.
ّ
املتبوع :الواجب اتباع النبي  ،فمن اتبع علماء السوء في تحليل الحرام وتحريم الحالل فإنه طاغوت.
املطاع :الواجب طاعة هللا وطاعة رسوله

وطاعة والة ألامر في طاعة هللا ورسوله.
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قال " :والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة :إبليس لعنه هللا ،ومن عبد وهو راض ،ومن دعا الناس
إلى عبادة نفسه ،ومن ادعى شيئا من علم الغيب ،ومن حكم بغير ما أنزل هللا".
الطواغيت :جمع طاغوت ،والطواغيت كثيرون ّ
لكن رؤوسهم وأكابرهم وزعماؤهم خمسة وهم:
ّ
إبليس :اللعين املطرود من رحمة أرحم الراحمين ،وابليس هو :الشيطان الرجيم ،رأس الكفر ومصدر الشر،
الذي قال هللا فيه :ﱡﭐﳌﳍﳎﳏﳐ ﳑﳒﱠ ،هذا هو رأس الطواغيت ألاكبر نعوذ باهلل منه.
من عبد وهو راض :من عبده الناس وهو راض بعبادتهم لهّ ،أما من عبد وهو غير راض بذلك فال يدخل في
ّ
فإنه عبد من دون هللا وال يزال يعبد ّ
غير راض بعبادتهم ،وال
لكنه
هذا ،وال يدخل في ذلك عيس ى
ّ
فإنه عبد وال الت تعبده الرافضة ّ
لكنه غير راض بعبادتهم.
يدخل في ذلك علي ،
ز
من دعا الناس إلى عبادة نفسه :مثال ذلك فرعون الذي ادعى الربوبية ،ومثل غالة الصوفية ّ
فإنهم يدعون
.

الناس إلى عبادة أنفسهم ،وهؤالء من رؤوس الطواغيت سواء أجيبوا أم لم يجابوا.
من ادعى شيئا من علم الغيب :وهذا يدخل فيه السحرة واملنجمون وأضرابهمّ ،
كل من ادعى شيئا من علم
الغيب ،والغيب :هو ما غاب على إلانسان ،وهو نوعان :واقع :وهذا يكون غيبا لشخص معلوما آلخر ،فما
يحدث في مكان بعيد عنك ،هذا غيب لك ،وليس بغيب ملن كان في عين املكان ،وغيب مستقبل :هذا ال
ّ
يكون معلوما ألحد إال هللا وحده أو من أطلعه هللا عليه من الرسل ،فمن ادعى علم الغيب املستقبل فهو
ﱠ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ .
كافر مكذب هلل ،قال تعالى :ﱡﭐﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝﱞﱟ ﱡ
من حكم بغير ما أنزل هللا :الحكم بما أنزل هللا في كتابه وفي ّ
سنة نبيه
هللا الذي هو مقتض ى ربوبيته

أمره عظيم ،وهو تطبيق لحكم

 ،و من ألادلة على وجوب الحكم بما أنزل هللا قول هللا تعالى :ﱡﭐﲬﲭ

ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ.
تفصيل القول في الحكم بغير ما أنزل هللا:
• إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل هللا مع اعتقاده ّأن الحكم بما أنزل هللا ال ينفع أو ّأن الحكم بغيره
ّ
أفضل أو أنه مساو له أو أ ّن حكم هللا ال يصلح لهذا الزمن أو يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل هللا
فهذا يكون كفره كفرا أكبر مخرج من دائرة إلاسالم.
وأما إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل هللا وهو يعتقد ّأن حكم هللا أفضل وهو الصحيح ّ
• ّ
وأن غيره باطل
وأن الحكم بغيره غير جائز ّ
ّ
وأن حكم هللا هو الواجب لكن غلبته نفسه وشهوته أو حكم بغير ما أنزل
هللا لرشوة ،فمثل هذا يكون كفره كفرا أصغر ،ال يخرجه عن دائرة إلاسالم ّ
لكن صاحبه على خطر.
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قال

" :والدليل قوله تعالى:

ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ

ﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩ ﱠ ،وهذا هو معنى :ل إله إل هللا".
ﳑﱠ :فال يكره على
ﳒ
أي :والدليل على وجوب إلايمان باهلل وحده والكفر بالطاغوت هذه آلاية ،ﱡﭐﳎﳏﳐ
الدخول في إلاسالم أحد ّ
ألن الدخول فيه يجب أن يكون عن قناعة ،فنحن ندعو لإلسالم والهداية بيد هللا،
ّ
ﳗﱠ :قد تبين
لكن من أصر على الكفر من أهل الكتاب يدفع الجزية فإن أبى فإنه يقاتل ،ﱡﭐﳓﳔﳕ ﳖ ﳘ
الحق من الباطل ،ﱡﭐﳙﳚﳛﳜﳝﱠ :فال إيمان باهلل دون الكفر بالطاغوت ،وقدم الكفر
 ،النفي ثم إلاثبا،

بالطاغوت على إلايمان باهلل ،وهذا معنى ل إله إل هللا كما قال ذلك املؤلف

ﱡﭐ ﳞ

ﳤ ﳦﳧﳨﳩ ﱠﭐ العروة الوثقى هي :التوحيد ،إلاسالم الحق.
ﳟﳠ ﳡﳢﳣ ﳥ
قال

" :وفي الحديث" :رأس ألامر إلاسالم وعموده الصالة ِوذروة َسنامه الجهاد في سبيل هللا"".

هذا الحديث ضعيف ال يستدل به ،راجع جامع العلوم والحكم البن رجب
قال

.

" :وهللا أعلم وصلى هللا على محمد وآله وصحبه وسلم".

ختم شيخ إلاسالم

رسالته العظيمة ّ
برد العلم إلى هللا

ّ
 ،فقال :وهللا أعلم ،ثم صلى وسلم على النبي

محمد  ،وبهذا نكون قد انتهينا من اختصار التعليق على هذه الرسالة العظيمة املباركة التي نسأل هللا ان
ينفعنا بها جميعا .وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان ال إله إال انت أستغفرك واتوب إليك.

تم الفراغ منه :ضحى يوم ألاحد :لثالث مضين من شهر هللا الحرام رجب لعام  1440هـ.
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