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ة   َ لاث 
َّ رح الأ ُصوِل الث   ش 

 املقدمة 

 . : مجع أأصل؛ وهو ما يُبىن عليه غريهالأصول

علهيا دين الإسالم ابلاكمل،  ِني والأصول الثالثة اليت يريدها املؤلف رمحه هللا بُ 

 .وس يذكرها ويذكر أأدلهتا

 .: هو املرشد اإىل املطلوبادلليلو

سلامين المتميي أأحد  عبد الوهاب بن وهذه الرساةل اليت بني أأيدينا كتهبا الش يخ محمد بن 

 .علامء الإسالم وهجابذة الس نة

زالته ونرش التوحيد والس نة يف  عِ م  واكن هل دور يف قي  ،اكنت هل دعوة قوية الرشك واإ

 .ىلبالد جند واحلجاز وغريها، وانتفع به خلق كثري من عباد هللا تبارك وتعا

 . غريها من البالد، وهو من علامء جند، درس فهيا ويف العراق واحلجاز

   .هـ(1206تويف رمحه هللا س نة أألف ومائتني وس تة ) 

 .هل كتب كثرية أأكرثها يف العقيدة

ي عي كتب رمحه هللا هذه الرساةل؛ ليُ    ؛ما جيب علهيم تعلمه من أأصول ديهنم الناسي  ّلِ

 .، ومعرفة دين الإسالمملسو هيلع هللا ىلص رسوهلمعرفة هللا، ومعرفة 
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وقد ذكر ذكل وذكر أأدلته من الكتاب والس نة؛ يك يعل الناس أأن دين هللا يؤخذ من  

دين هللا اتباع   ؛، ل يؤخذ من العقول والآراء والأهواءملسو هيلع هللا ىلصكتاب هللا ومن س نة رسوهل 

  .ا  اعوليس ابتد

منا جي   ؛مل يأأت بيشء من عنده، ول جاء بدين جديد املؤلف رمحه هللاو    سي ري دي ما ان   دي د  واإ

ملا قبلناه منه،  ؛- هو أأو غريه - ولو أأنه جاء مبا هو جديده، يف وقت ملسو هيلع هللا ىلصمما جاء به النيب 

اتباع الكتاب والس نة، ل اتباع الرجال، ول جيوز لنا   :فالواجب علينا  ؛ عليه انهُ د  دي ولري 

منا يؤخذ احلق  و  ؛م الرجال ونتعصب هلم عىل حساب دين هللا تبارك وتعاىل أأن نعظِّ  اإ

ّ اكن وبه نمتسك وعليه حنيا  ، ملسو هيلع هللا ىلص هذا هو ادلين اذلي جاءان به محمد  ؛بدليهل من أأي 

 .واحلق ضاةل املؤمن، وعليه منوت

 .بىن العملفهيي الأساس، وعلهيا يُ  ؛العقيدة :وأأعظم أأمور ادلين

 .هذا من حيث اللغة ؛لغة: مأأخوذة من العقد والربط والشد بقوة العقيدةو

   .واصطالحا : ما يُعقد عليه القلُب 

 .هو طريقه ملسو هيلع هللا ىلصمهنج رسول هللا   ؛هو الطريق الواحض املهنجو

  .فالعقيدة من املهنج، واملهنج أأمع؛ وبني العقيدة واملهنج معوم وخصوص مطلق

ولك ما جاء به   ،امالت، والأخالق،، والآداباملهنج تدخل فيه العقيدة، والفقه، واملع

 .فهو داخل يف املهنج ؛ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
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  (حيِ الر    نِ مح  الر    هللاِ  مِ س  )ِب رمحه هللا:  قال املؤلف

فهو مبدوٌء   ؛ اقتداء  بكتاب هللا تبارك وتعاىل ؛ابتدأأ املؤلف رمحه هللا ابلبسمةل

نه عليه الصالة والسالم اكن يقترص علهيا   ؛ملسو هيلع هللا ىلص ابلبسمةل، وكذكل اقتداء  بس نة النيب فاإ

  ملسو هيلع هللا ىلصففي الرسائل اكن  ؛يف مراسالته، من دون امحلد كام يف كتابه لهرقل عظي الروم

فاكن يبدأأ ابمحلدةل، والصالة عىل نفسه   ؛يبدأأ ابلبسمةل، وأأما يف اخلطب واحملارضات

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 .أأكتب مس تعينا  ابهلل ذو الرمحة : هنا: أأي  البسمةلومعىن 

أأمر ذي   وننبه عىل أأن احلديث اذلي يذكره كثري من املصنفني يف موضع البسمةل: " لُكل 

 .، حديث ضعيف ل يصح(1)فهو أأقطع " ؛ابل ل يبدأأ فيه بـ )بسم هللا الرمحن الرحي(

منا يبدأأ املؤلفون اذلين ل حيتجون هبذا احل  ديث ابلبسمةل؛ اقتداء  بكتاب هللا تبارك  واإ

 .يف رسائهل، ل بذاك احلديث ملسو هيلع هللا ىلصوتعاىل وبس نة رسول هللا 

ن   هللاُ   كي مِحي ري  لي  )اع  قال املؤلف رمحه هللا:  ُب عيليي  ِ للُ   ا َأن ه جيي ائِلي تيعي سي يعِ مي ب  (  َأر 

هذه اللكمة يأأيت هبا املصنفون لإاثرة الانتباه، كام يس تعمل كثري من عامة الناس   ؛اعل

فتنتبه  ؛يثري انتباهك ؛فيقولون قبل بدء الالكم: )امسع، امسع( ؛)امسع( :اليوم لكمة

 .وتركز عىل ما س يقول بعد ذكل

درأاك  جازما   :العلو دراك اليشء عىل ما هو عليه اإ    .هو اإ

دراك اليشء عىل م   . عىل حقيقته :: أأيا هو عليهاإ

 

    للش يخ الألباين رمحه هللا. (1"الإرواء" )  انظر 1-
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 .وهو نوعان: هجل بس يط، وهجل مركب  ؛وضده اجلهل

  ؛ما حمك صالة الاس تخارة مثال   :تُسأأل  كأن فهو عدم العل ابللكية، ؛اجلهل البس يطأأما 

 .هذا هجل بس يطف  ؛فتقول: ل أأدري

دراك اليشء عىل خالف ما هو عليه يف الواقعاجلهل املركب كأن تُسأأل: ما حمك   ؛: هو اإ

كب هجل عىل  رُ ؛ لأنه مركبا   هذا هجل مركب، مسي هجال  ؛ الزاكة؟ فتقول: مس تحبة 

وهذا   ؛هجل، فاكن جاهال  ل يدري، ول يدري أأنه ل يدري، هجل أأول وهجل اثن  

 .أأعظم من الأول

اكملقدمة بني  هذه ؛ ل()اعل رمحك هللا أأنه جيب علينا تعل أأربع مسائ رمحه هللا:  قوهل

  بدأأ املؤلف رمحه هللا بأأربع مسائل، مث ذكر ثالث مسائل، مث ؛يدي الأصول الثالثة

  ة.الأصول الثالث ذكر

يتلطف مع طلبة  ،هذا دعاء؛ تلطف، أأسلوب حسن مجيل ؛اعل رمحك هللاقال: 

 .فيدعو هلم ابلرمحة ؛العل

للطف واللني مطلوب؛ ا ،وهذا من اللطف واللني يف ادلعوة والتعلي، وهو مطلوب

ليو    :لرتغيب الناس ابخلري، قال هللا تبارك وتعاىل لنبيه ِ ِلن تي ليهُم  وي ية  ِمني اَّلل  مح  ا ري }فيِبمي

ُُه  يِف   اِور  شي تيغ ِفر  ليهُم  وي اس   ُم  وي هن  ُف عي كِلي فياع  و  وا ِمن  حي ن فيضل ا غيِليظي ال قيل ِب لي ُكن تي فيظًّ

ا عي  ذي
ِ
ِر فيا َم  {ال  نيي ِ لِكّ بل ال ُمتيوي ي حُيِ ن  اَّلل 

ِ
ِ ا لك   عيىلي اَّلل  تي فيتيوي م  ،  [159 :سورة أ ل معران] زي

غيى ): }قال ملوىس وأأخيهو  ن ُه طي
ِ
ني ا عيو  ىلي ِفر 

ِ
بيا ا هي ك ُر 43اذ  يتيذي ُ ي هل  ن ا ليعي ييِّ ل  ل ُ قيو  ( فيُقولي هلي

 [ 44- 43:  طه]سورة {َأو  َيي شي 

 ( )جيب علينا تعل أأربع مسائل وقول املصنف:  

   .هو الالزم والساقط :لغة الواجب
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  هِ ج  عىل وي  عُ اِر الش   بهِ  ري مي اصطالحا : ما أَ و 
ِ
 . زامِ ل  ال

 .والواجب نوعان: واجب كفايئ، وواجب عين

ذا قام به البعض سقط الإمث عن الباقنيايِئل في الواجب الكِ   ؛)تكفني امليت ودفنه( : كـ ؛: اإ

ن مل يقوموا به مجيعا   ذا قام به البعض سقط عن الباقني، واإ أأمث لك من عل مبوت  ؛ اإ

 .هذا واجب كفايئ ؛امليت

 .فهو الواجب عىل لك مسل بعينه؛ اكلصالة والصيام  ؛الواجب العينأأما 

هذه املسائل عىل لك مسل أأن يتعل ف ؛الوجوب يف الكم املؤلف هو الوجوب العينو 

 .الأربع

   . عنه يف العل  نُ هي بي  : مجع مسأأةل من السؤال، وتعريفها عند أأهل العل: ما يُ املسائلو

الِم ابلَ : الِعل ُ )الأوىلقال:  رِفيُة ِدِيِن الإس  ع  مي ِه، وي يِبيِّ رِفيُة ن ع  مي رِفيُة هللِا، وي ع  هو: مي  (  ِدةل ِ ؛ وي

   ؛ يه العل.علينا تعلمها املسأأةل الأوىل اليت جيب أأي: 

دراك اليشء عىل ما هو عليه : العل درأاك   - عىل حقيقته  :أأي  - هو اإ    .جازما   اإ

فقال: )وهو معرفة هللا، ومعرفة نبيه، ومعرفة  ؛ذكر املؤلف العل مث فرس املراد منه هنا

 .دين الإسالم ابلأدةل(

أأنه جيب علينا   هذه املسأأةل الأوىل من املسائل الأربعة اليت ذكر املؤلف رمحه هللا

 .تعلمها 

 كيف تعرف هللا س بحانه وتعاىل؟  :معرفة هللا  أأول :
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الساموات والأرض، واجلبال والإبل، ويف  تعرفه خبلقه، ابلتأأمل يف خملوقاته، ابلتأأمل يف 

   .نعرف هللا س بحانه وتعاىل حق املعرفةف  ؛نتأأمل يف لك هذا ،أأنفس نا أأيضا  

هنا: معرفة تقتيض الإميان والقبول والانقياد لرشع هللا س بحانه   ابملعرفةواملقصود 

 .منا  وللك ما أأراده هللا س بحانه وتعاىل ، وتعاىل

؛ أأحدهام املعرفة العامة؛ ويه  عرفة العبد لربه نوعانمف" : (1)قال ابن رجب رمحه هللا

  معرفة خاصةالثاين: و ؛ وهذه عامة للمؤمنني، معرفة الإقرار به والتصديق والإميان

ليه، والإنس به، والطمأأنينة بذكره،   تقتيض ميل القلب اإىل هللا ابللكية، والانقطاع اإ

 انهتيى . واحلياء منه، والهيبة هل"

"تعّرف اإىل هللا يف الرخاء  : ملسو هيلع هللا ىلصهذه املعرفة اخلاصة؛ يه اليت وردت يف قول النيب 

 . (2)ة"يعرفك يف الشد

معرفة تس تلزم الإقرار والتصديق والإميان   ؛ ويهفهيي املقصودة هنا  ؛وأأما املعرفة العامة 

 .والانقياد لرشع هللا س بحانه وتعاىل

معرفة امسه،  ؛، اذلي أأرسهل هللا بدين الإسالمملسو هيلع هللا ىلصمعرفة محمد  :أأي ؛معرفة نبيهاثنيا :  

لهيا، ومعرفة سريته ابمجلةل  .ونس به، وبالده اليت اكن يعيش فهيا، واليت هاجر اإ

  .ومعرفة دين الإسالماثلثا :  

 .وهو الانقياد  ؛هو والاستسالم مبعىن واحد ؛لغة الإسالم

 .الإسالم ابملعىن العام، والإسالم ابملعىن اخلاص  :ورشعا  يطلق الإسالم عىل معنيني

 

     (.1/473) "جامع العلوم واحلمك" 1-

      .عن ابن عباس ريض هللا عنه (2803أأخرجه أأمحد )  2-
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: هو الاستسالم هلل ابلتوحيد، والانقياد هل ابلطاعة، والباءة من  الإسالم ابملعىن العام

 .الرشك وأأههل

الإسالم اذلي جاء به مجيع الرسل، قال هللا تبارك  ؛ وهو هذا الإسالم ابملعىن العام

ة    ِمن  ُذّرِي ِتنيا ُأم  ي وي ِ كلي ني  ِلمي ل نيا ُمس  عي اج  ب نيا وي براهي عليه الصالة والسالم: }ري وتعاىل عن اإ

ِحُي{ اُب الر  ن كي َأن تي الت و 
ِ
نيا ا تُب  عيليي  نياِسكينيا وي َأِراني مي ي وي ة  كلي ِلمي   :[، وقال128]البقرة:  ُمس 

} ِِكنيي ني ِمني ال ُمرش  ا اكي مي ا وي ِلم  ِنيف ا ُمس  ني حي ليِكن  اكي اِنيًّا وي ي لي نيرص  ُوِدًّيًّ وي اِهُي َيي ب ري ِ
ني ا ا اكي ]أ ل   }مي

 .هذا الإسالم العام اذلي ذكرانه ؛[67معران:

الإسالم ابملعىن اخلاص،  هذا ؛  ملسو هيلع هللا ىلص به محمد ثي عِ : فهو اذلي بُ الإسالم ابملعىن اخلاصأأما 

ي   .ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا محمدا    ثي عي واذلي ل يرتيض هللا س بحانه وتعاىل دينا  غريه بعدما ب

  )ومعرفة دين الإسالم ابلأدةل( وهل:ق

، اليت ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة هللا اليت تس تلزم الإميان به، والانقياد لأمره، ومعرفة النيب محمد  

، وتس تلزم تصديقه فامي أأخب به،  تس تلزم الإميان به بأأنه رسول هللا تبارك وتعاىل

 .ومعرفة دين الإسالم ابلأدةل،  وطاعته فامي أأمر واجتناب ما عنه هنيى وزجر

 .ادلليل: ما يرشد اإىل املطلوبو 

 .تكون ابلأدةل السمعية والعقلية ملسو هيلع هللا ىلصومعرفة هللا ومعرفة رسوهل 

 : ما يثبت ابلعقل.  الأدةل العقليةو: يه أأدةل الكتاب والس نة، الأدةل السمعية

 .فهذا يعرف ابلأدةل السمعية ؛ أأما معرفة دين الإسالم

  ( هِ بِ  لُ مي العي   : ةُ يي انِ )الث  قال املؤلف رمحه هللا: 

   .املسأأةل الثانيةأأي: 
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، ومعرفة دين  ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة هللا، ومعرفة رسول هللا  :العل، ومشل ذكل :املسأأةل الأوىل

 .الإسالم ابلأدةل

؛ أأن تعمل مبا تعلمت؛ فعل بال معل ل ينفع : - العمل ابلعل -الثانية: العمل بهاملسأأةل 

  .فالعمل هو المثرة املطلوبة من العل، العل وس يةل للعمل

 : عن  سأأل عن أأربع  ، حىت يُ ةِ القيامي  يومي   د  ب  ما عي دي قي  زولُ قال عليه الصالة والسالم: " ل تي 

معل به، وعن ماهل من أأين اكتس به وفامي أأنفقه، وعن  ه فامي أأفناه، وعن علمه ماذا  ِر مُعُ 

 . (1)أأباله"جسمه فامي 

ماذا يعمل به، فالبد من العمل مبا تقتضيه   ؛فالإنسان مسؤول عن علمه اذلي يتعلمه

معرفته، فيجب عليه الإميان ابهلل والانقياد هل بفعل أأوامره واجتناب نواهيه، والإميان  

 .بنبيه وتصديقه وطاعته 

   ةُ وي ع  : ادل  الثةُ )الث   :قال املؤلف رمحه هللا
ِ
ي ا   (هِ ي  ل

ليه املسأأةل الثالثة: ادلعوة ، من رشيعة هللا تبارك  ملسو هيلع هللا ىلصادلعوة اإىل ما جاء به الرسول ؛ اإ

نيِة  ،وتعاىل س ي ِة ال حي ِعظي و  ال مي يِة وي ِّكي اِبل ِحْك  ب ِبيِل ري ىلي سي
ِ
ُع ا قال هللا تبارك وتعاىل: }اد 

ُن{ ]النحل:  سي اِدل هُم  اِبل يِت يِهي َأح  جي ِ   :[، وقال125وي ىلي اَّلل 
ِ
ُعو ا ِبيِِل َأد  ِذِه سي }قُل  هي

ِن ات بيعيِن{ ]يوسف:  مي ة  َأاني وي فادلعوة واجبة عىل لك مسل عىل   ؛[108عيىلي بيِصريي

 .حسب طاقته وقدرته

فالأمر اذلي يشرتك يف  ؛واجبة عىل العلامء عىل قدر طاقهتم، وعىل العامة كذكل

ليه امجليع، واذلي َيتص بعل العامل ؛معرفته العامل والعام  ليه العامل  ؛يدعو اإ  .يدعو اإ

 

      عن أأيب برزة الأسلمي.( 2417أأخرجه الرتمذي ) 1-
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الأصل يف  ؛ هذا هو الأصل ؛ومن املهم أأن تكون ادلعوة بعل وحْكة ولني ورفق

قال هللا تبارك وتعاىل ملوىس وهارون    ة، ادلعوة أأن تكون بلني ورفق، مع العل واحلْك

ن  
ِ
ني ا عيو  ىلي ِفر 

ِ
بيا ا هي غيى )علهيام السالم: }اذ  ك ُر َأو  43ُه طي يتيذي ُ ي هل  ن ا ليعي ييِّ ل  ل ُ قيو  ( فيُقولي هلي

{ ]طه:  فاللني أأوىل من الغلظة وأأدعى لقبول ادلعوة؛ لكن هذا ؛ [44، 43َيي شي

ذا اكن الشخص معاندا   فهذا حيتاج اإىل يشء من الشدة، انظروا اإىل موىس  ؛بداية أأما اإ

ماذا   لكن ملا رأأى منه عنادا   ،ن هللا أأمره ابللني معهعليه السالم ماذا قال لفرعون مع أأ 

 قال هل؟ 

تي  - قال لفرعون - قال هللا تبارك وتعاىل عىل لسان موىس عليه السالم : }قيالي ليقيد  عيِلم 

ث   ُن مي و  عي ِفر  َُظنلكي ًّيي يّنِ لي
ِ
ا ائِري وي ِض بيصي َر  ال  اِت وي اوي مي بل الس  ل  ري

ِ
ِء ا ُؤلي لي هي ا َأن زي ا{ مي ُبور 

 .لأنه رأأى منه عنادا   ؛شديدا   قال هل الكما  ، هالاك  أأو ملعوان    :أأي ؛[102]الإرساء: 

ليُموا  يني ظي ِ ل  اذل 
ِ
ُن ا سي ل  اِبل يِت يِهي َأح 

ِ
لي ال ِكتياِب ا اِدلُوا َأه  لي ُُتي وقال هللا تبارك وتعاىل: }وي

{ ]العنكبوت:  ُم  هؤلء ل ينفع معهم اجلدال ابليت يه أأحسن، وهذا معلوم أأن   ؛[46ِمهن 

كام  ، املعاند ل يأأيت ابللكمة الطيبة ول ابللني، فيحتاج اإىل شدة وغلظة يف التفاُه معه

ذا اكنت اإحدى اليدين علهيا أأوساخ "رمحه هللا:   ابن تميية قال فتحتاج اإىل شدة من   ؛اإ

فال ينظف ما  ؛ ذا اكن الشخص معاندا  فاإ  ،مبعىن ما قال "اليد الأخرى حىت تنظف

ل ابلشدة  . عنده اإ

ُ : الص  ةُ عي ابِ )الر  : رمحه هللا فقال املؤل  ( هِ يِ ى فِ ذي عىل الَ  ب 

   .هو احلبس :يف اللغة الصبأأصل 

 :والصب يف رشع هللا ثالثة أأقسام
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الصب عىل  أأي ؛ الصب عىل املقدور :صب عىل الطاعة، وصب عن حمارم هللا، والثالث 

 .ما قّدر هللا تبارك وتعاىل عليك

يف طريق الأنبياء، ل بد أأن يناهل ما انل   وتعاىل ومييش تباركاإىل هللا  وومن يدع

 .الأنبياء

وأآذوُه أأشد  خالفهم الكثري من الناس ؛وتعاىل تباركوالأنبياء عندما دعوا اإىل هللا 

 .عىل الأذى ، ومع ذكل صبوا الأذى

بل هو   ؛همم جدا  يف دين هللا تبارك وتعاىل وليس فقط يف ادلعوةوهو  فالصب واجب

 .همم يف دين هللا لكه 

ومعل به، والعمل به ل بد فيه   ،عل ابحلق :فاإن ادلين لكه ": (1) رمحه هللا ابن تميية قال

  ".بل وطلب علمه حيتاج اإىل الصب ؛من الصب

المتميي  عبد الوهاب هبذه اللكامت أأشار اإىل املسائل الأربع اليت ذكرها الش يخ محمد بن

  ؛وتعاىل، مث الأخرية  تبارك: العل، والعمل، ومن العمل ادلعوة اإىل هللا ؛ ويه رمحه هللا

 .الصب :ويه

ِ ) }   :)وادلليل قوهل تعاىل قال: مث  ال عيرص  اني ليِفي ُخرس   ) 1وي ن سي
ِ
ن  ال 
ِ
نُوا  2( ا آمي يني أ ِ ل  اذل 

ِ
( ا

 ِ ب  ا اِبلص  و  اصي تيوي ّقِ وي ا اِبل حي و  اصي تيوي اِت وي اِلحي لُوا الص  ِ معي  (  { وي

 {( قوهل تعاىل: }والعرص: ادلليل عىل لك ما تقدم

 . واو القسم، وحروف القسم ثالثة: الواو والباء والتاء، وهذه الواو واو القسم :الواو

 

     (.54ص وشفاؤها" ) "أأمراض القلوب  1-
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، وهذا الوقت أأقسم هللا  اذلي يكون قبل املغرب ، الوقتاملعلوم هو الزمن :العرص و

فال   ؛، أأما حننويقسم به وتعاىل به، وعّظمه، وهلل أأن يعظم ما يشاء من خلقهتبارك 

متفق   "فليحلف  ابهلل أأو ليصمت   ؛قال: "من اكن حالفا   ملسو هيلع هللا ىلصنقسم اإل ابهلل؛ لأن النيب 

 . (1) عليه

فنحن ليس لنا أأن   ؛(2)وقال عليه الصالة والسالم: "من حلف بغري هللا فقد أأرشك "

  .ويقسم به  حنلف اإل ابهلل، وهللا تبارك وتعاىل هل أأن يعظم من خلقه من يشاء

ن الإنسان لفي خرس }   خسارة وهالك.  يف { اإ

آمنوا ومعلوا الصاحلات }  ل اذلي أ فاذلين مجعوا بني الإميان   ؛اس تثناء من الإنسان{  اإ

 . القليب والعمل ابجلوارح والأراكن وما س يأأيت ليسوا خبارسين

   .أأوىص بعضهم بعضا  ابحلق :أأي؛ {وتواصوا ابحلق } 

تواصوا  : أأي  ؛وتواصوا ابحلق ،ضد الباطل، وهو هنا مبعىن الإميان والعمل احلقو

 ىل. تبارك وتعا   والعمل بطاعة هللا  ،ابلإميان ابهلل س بحانه وتعاىل

أأوىص بعضهم بعضا  ابلصب عىل طاعة هللا تبارك وتعاىل، وعن    :أأي؛ {وتواصوا ابلصب } 

 .حمارم هللا، وعىل أأقدار هللا

 

    عن ابن معر ريض هللا عنه. (1646ومسل )  ،( 2679البخاري ) 1-

انظر كتاب: "أأحاديث  عن ابن معر.  (1535والرتمذي ) ،( 3251وأأبو داود ) ،( 5375أأخرجه أأمحد )  2-

      (268معةل ظاهرها الصحة" )
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ل من  أأن لك أأحد   أأقسم س بحانه ": (1)"املدارج"قال ابن القي رمحه هللا يف  خارٌس، اإ

مكلت قوته العلمية ابلإميان، وقوته العملية ابلعمل الصاحل، ومك ل غريه ابلتوصية ابحلق،  

ل ابلصب علهيام، والتوايص هبام : فاحلق هو ؛والصب عليه  ". الإميان والعمل، ول يمتّان اإ

 .وهو الكم نفيس وتفسري واحض لهذه الآية ؛هذا الكمه رمحه هللا 

ل    هِ قِ ل  ىل خي ة  عي ج  حُ   هللاُ   لي زي ن  ا أَ مي   و  الشافعي رمحه هللا تعاىل: لي قال  )  املؤلف: قال   ذهِ  هي اإ

ُ في كي لي  ؛ ةي وري السل    (م  هت 

ا اش متلت عليه مما تقدم، وهذا القول للشافعي عزاه الش يخ حامد الأنصاري لـ   ِلمي

مام البهيقي رمحه هللا، نقهل عنه ابنه عبد  الأول، وعزاه ابن "مناقب الشافعي " لالإ

   .رجب لأيب نُعي بلفظ أآخر كام يف مصاعد النظر للبقاعي

أأنه اكن الرجالن من أأحصاب " :(2)حديث أأيب مدينة : ومما ورد يف فضائل سورة العرص

ذا التقيا مل يفرتقا اإل عىل أأن يقرأأ أأحدهام عىل الآخر سورة العرص... ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا    "اإ

هذا  ": (3)"اترخي الإسالم "يه اذلهيب رمحه هللا يف اإخل، هذا احلديث ل يصح؛ قال ف 

ول   ؛قيل هل حصبة"، وقال يف أأيب مدينة: "حديث غريب جدا ، ورواته مشهورون

 ".يصح

 ؛وأأبو مدينة هذا هو عةل احلديث، فال يوجد فيه جرح ول تعديل، ول تثبت حصبته

 .فهذا اخلب ل يصح ؛فهو جمهول

 

-1 (1 /30.)     

: "ل يُروى هذا احلديث  (، وقال5124الطباين يف "الأوسط" )رواه (، و 402أأخرجه أأبو داود يف "الزهد" ) 2-

ل هبذا الإس ناد، تفرد به حامد بن سلمة".      عن أأيب مدينة اإ

-3 (6 /539- 540.)   
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لِ   رمحه هللا  )وقال البخاريل  :قال املؤلف رمحه هللا مي ِل والعي ُ قيب لي القيو  ،  تعاىل: ابٌب: الِعل 

هُلُ   ليُل قيو  ن ِبكي } تعاىل:  وادل  ِفر  ذِلي تيغ  اس   ُ وي ل  اَّلل 
ِ
ي ا هلي
ِ
  ل ِ عِ ل  اِب   أَ دي بي في ؛  [ 19]محمد:    { فياع لي  َأن ُه لي ا

 ( لِ مي والعي   لِ و  القي   لي ب  قي 

الإمام املعروف محمد بن اإسامعيل البخاري، ودل يف خبارى ويه مدينة يف  :البخاري

أأوزبكس تان، يه اليوم يف شامل أأفغانس تان، وهو صاحب كتاب الصحيح، وفقه  

   .البخاري يف تبويباته

هل اإل هللا  ) قوهل:  ابٌب العل قبل القول والعمل، وادلليل قوهل تعاىل: }فاعل أأنه ل اإ

فيجب أأن يقّدم العل عىل العمل،   (؛فبدأأ ابلعل قبل القول والعمل ؛  ذلنبك{ واس تغفر  

 عىل وجوب البداءة ابلعل قبل القول والعمل.  هبذه الآية رمحه هللاي فاس تدل البخار 

  للُ عي تي   ة  مي لِ س  مُ وي  ِل  س  مُ   عىل لُكِّ  بُ جييِ  هُ أأن    : هللاُ   كي مِحي ري  لي  )اع  قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: 

ي   هذهِ   الِث ثي     (ن  هبِِ   لِ مي والعي   لِ ائِ سي امل

 .فامي س بقتقدم القول فهيا   )اعل رمحك هللا(قوهل: 

   . الوجوب هنا وجوب رشعي )أأنه جيب عىل لك مسل ومسلمة(قوهل: 

   .الساقط والالزم :الواجب لغة هوو 

يؤجر ، ما أأمر به الشارع أأمرا  جازما ، أأو عىل وجه الإلزام :فهو ؛أأما يف الاصطالح

 .، واتركه يس تحق العقاب عىل تركهعىل فعهلفاعهل 

 .هذا تعريف الواجب من الناحية الرشعية الاصطالحية

  قسامن:أأن الواجب  فامي تقدموقد ذكران 

   .واجب عين، وواجب كفايئ
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جيب عىل لك مسل   ؛وجوب العينوهذا اذلي يتحدث عنه املصنف رمحه هللا هو ال

الأصل أأن املسل   ؛ل فرق يف الواجبات الرشعية بني املسل واملسلمة ؛ومسلمة

ل ما نُص   عليه يف الرشع أأنه خاص   واملسلمة يت حدان يف الواجبات الرشعية، اإ

 .اكجلهاد وصالة امجلاعة وصالة امجلعة ؛ابلرجال

بعد أأن   (ومسلمة تعل ثالث هذه املسائل   )أأنه جيب عىل لك مسلرمحه هللا:  قوهل

بدأأ مبسائل جديدة، وهذه املسائل ثالث مسائل  ؛انهتيى من املسائل الأربع الأوىل

 . جيب عىل املسلمني تعللمها 

ي قي زي ري وي   ان قي لي خي   هللاي   ن  وىل: أَ )الُ  قال: ي   م  نا ول ي ك  رت ُ ي ُسولي ،  الي  نا هي نا ري يي  ل
ِ
لي ا سي يل  َأر  ن   ؛ ب فيمي

لي الن اري  خي اُه؛ دي ن  عيصي مي ، وي لي اجلين ةي خي اعيُه؛ دي  ( َأطي

}ُهوي   :قال س بحانه ،أأي أأن هللا س بحانه وتعاىل أأوجدان من العدم: )أأن هللا خلقنا(

{ ]الأنعام ن ِطني  ليقيمُك ّمِ ي خي ِ ي : وقال،  [2:اذل  ِ ب مُكُ اذل  ُبُدوا  ري يا الن اُس اع  ليقيمُك   }ًّيي َأَيل خي

{ ]البقرة ل مُك  تيت ُقوني ِلمُك  ليعي يني ِمن قيب  ِ اذل  {  : [، وقال س بحانه 21:وي ء  اِلُق لُكِّ يشي  ُ خي }اَّلل 

 .فاهلل س بحانه وتعاىل هو اذلي أأوجدان من العدم؛ [62:]الزمر

، قال فهو اذلي يرزقنا  ،ل برزقنا ف  كي هللا س بحانه وتعاىل هو اذلي تي  :أأي ورزقنا( ) 

ُُك  ه: بحانس   ري ني ُصوي سي ُُك  فيأَح  ري و  صي اء ِبنياء وي مي الس  ارا  وي ضي قيري َر  لي ليمُكُ ال  عي ي جي ِ ُ اذل  }اَّلل 

{ ]غافر اليِمنيي بل ال عي ُ ري كي اَّلل  بلمُك  فيتيبياري ُ ري ِلمُكُ اَّلل  بياِت ذي يِّ ني الط  قيمُك ّمِ زي ري ن    :[، وقال64:وي
ِ
}ا

تنُِي{ ]اذلارًّيت ِة ال مي اُق ُذو ال ُقو  ز  ي ُهوي الر   .[، والآًّيت يف هذا املعىن كثرية58:اَّلل 

   . وتعاىل ورزقنا ومل يرتكنا هال   تباركخلقنا هللا  :أأي هال (  ومل يرتكنا ) 

ل املرتوك بال رعاية ول عناية ه : هو املُ اهلمل مل يرتكنا هللا بال أأمر ول هنيي ول   :أأي ؛مي

 ؛بيان مِلا حنتاجه يف ديننا ودنياان، بل أأمران وهناان وبني  لنا طريق اخلري وطريق الهداية
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ى، قال س بحانه: بيثا    فل َيلقنا هللا س بحانه وتعاىل عبثا  وُسد  نياُُك  عي ليق  ا خي ِسب ُُت  َأن مي }َأفيحي

نيا لي تُر   ليي 
ِ
َأن مُك  ا { ]املؤمنونوي ل  ُهوي

ِ
ي ا هلي
ِ
قل لي ا ِِلُ ال حي ُ ال مي اىلي اَّلل  ُعوني * فيتيعي -116: جي

ن  س بحانه وتعاىل: وقال، [115 فية  ّمِ ى * َأليم  ييُك نُط  يكي ُسد  اُن َأن يرُت  نسي
ِ
ُب ال  }َأحيي سي

ى{ و  ليقي فيسي ني عيليقية  فيخي ىني * مُث  اكي ِنّ  يُم  فاهلل س بحانه وتعاىل   [؛38  - 36القيامة: ] م 

ليق ُت  : ويه أأن نعبده س بحانه، قال جل يف عاله ؛خلقنا ورزقنا حلْكة عظمية ا خي مي }وي

ي ُهوي  ن  اَّلل 
ِ
ِعُموِن * ا ا ُأِريُد َأن يُط  مي ق  وي ز  ن ّرِ ُم ّمِ ا ُأِريُد ِمهن  ُبُدوِن * مي ل  ِلييع 

ِ
نسي ا

ِ
ال    ال ِجن  وي

اُق  ز  تنُِي{ ]اذلارًّيتالر  ِة ال مي وتعاىل يف هذه  تبارك[، ومل َيلقنا هللا 58 -56: ُذو ال ُقو 

وتعاىل وأأوجدان يف   تباركبل خلقنا هللا  ؛ ادلنيا أأو لهذه ادلنيا يك نرتع ونعيش ونمتتع هبا 

ّد وجنهتد يف طاعة هللا تبارك وتعاىل، يك حنصل عىل ما   ِ هذه ادلنيا يك نعمل ونطيع وجني

 .هللا تبارك وتعاىل به من خريات الآخرة ونعميها   وعدان

لينا رسول  )  يك َيرهجا به من الظلامت اإىل   ؛، أأرسهل لهذه الأمةملسو هيلع هللا ىلصمحمد   (بل أأرسل اإ

النور ومن الضالل اإىل الهدى، ويك يبنّيِ هللا هلم ما اذلي يريده مهنم وما الواجب 

 . علهيم

،  ملسو هيلع هللا ىلصبل مبا رشع، فبني  لنا النيب  ؛منا أأن نعبده بأأهوائنا  د  ِر أأراد هللا منا أأن نعبده ومل يُ 

جيادان، ورشع   تباركوبني  لنا قبل ذكل ربنا تبارك وتعاىل حْكة هللا  وتعاىل يف خلقنا واإ

 تبارك، وأألزمنا ابلمتسك به وبطاعة هللا ملسو هيلع هللا ىلصلنا هذا الرشع احلكي املتقين  عىل لسان نبيه 

فال جيوز لنا أأن خنرج عن هذه  ؛عىل هديه و  ملسو هيلع هللا ىلصوتعاىل ابلسري عىل طريق النيب 

 .الطريق

ُ  }  قال تعاىل: ومن عصاه دخل النار(  ، مفن أأطاعه دخل اجلنة )  ُسوهلي ري ي وي ن  يُِطعِ اَّلل  مي وي

ااب  َأِلمي ا  ب ُه عيذي ّذِ ل  يُعي يتيوي ن  ي مي ياُر وي َهن  هِتيا ال  ن ات  ُتي رِي ِمن  َتي  ُ جي ِخهل  وقال:   [،17:  الفتح]{يُد 
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ُوني } محي ل مُك  تُر  ُسولي ليعي الر  ي وي َأِطيُعوا اَّلل  يني  }وقال:، [132أ ل معران: ] {وي ِ ِر اذل  ذي فيل ييح 

اٌب َأِليٌ  ُم  عيذي ُم  ِفت نيٌة َأو  يُِصيهبي ِرِه َأن  تُِصيهبي اِلُفوني عين  َأم   .[63النور: ] {َُيي

أأن النيب   عن أأيب هريرة ريض هللا عنه:  :(1)"حصيح البخاري" جاء يف احلديث يف و 

ل من أأىب، فقيل: ومن يأأىب ًّي رسول هللا؟ قال:   ملسو هيلع هللا ىلص قال: "لك أأميت يدخلون اجلنة اإ

ذا  طريق اجلنة يه طاعة النيب ؛ "من أأطاعن دخل اجلنة ومن عصاين فقد أأىب"  .ملسو هيلع هللا ىلصاإ

ان   }   )وادلليل قوهل تعاىل:قال املؤلف رمحه هللا: 
ِ
ي  ا مُك  مَكي ا عيليي  اِهد  ُسول  شي مُك  ري يي  ل

ِ
ل نيا ا سي َأر 

ُسول  )  ني ري و  عي ىلي ِفر 
ِ
ل نيا ا سي ِبيال  15َأر  ا وي ذ  ُه َأخ  اني ذ  ُسولي فيأَخي ُن الر  و  عي ]املزمل:    {( فيعيَصي ِفر 

15 - 16)]   

ان  } )   ل  سي ر   أَ اإ
ِ
ي نا ا    .ًّي معرش اجلن والإنس  ({ مُك  ي  ل

  . محمدا  صىل هللا عليه وعىل أ هل وسل  ({ سولي  ري } ) 

)} مُك  اِهدا  عيليي   مك. يشهد عند هللا أأنه بل غمك وأأقام احلجة علي :أأي  )}شي

ُسول {(   ني ري و  عي ىلي ِفر 
ِ
ل نيا ا سي ي َأر   . وهو موىس عليه الصالة السالم )}مَكي

)} ُسولي ُن الر  و  عي  .فعَص فرعون موىس  )}فيعيَصي ِفر 

ِبيال {( ذا  وي ُه َأخ  اني ذ    ب.أأخذه هللا تبارك وتعاىل ابلعقا ؛شديدا  قوًّي   :أأي  )}فيأَخي

لينا محمدا   :الشاهد هنا ، كام أأرسل اإىل بشريا  ونذيرا   ملسو هيلع هللا ىلصأأن هللا س بحانه وتعاىل أأرسل اإ

ِبيال {، ؛ فرعون رسول  أأيضا  اكن بشريا  ونذيرا   ذا  وي ُه َأخ  اني ذ  ُسولي فيأَخي ُن الر  و  عي }فيعيَصي ِفر 

انلمك من اخلريات ما وعدُك به ربنا تبارك وتعاىل، ومن مل يطع   ؛ ملسو هيلع هللا ىلصفاإن أأطعُت محمدا  

ُسولي : }اكن نصيبه من العذاب والعقاب كنصيب فرعون ؛الرسول ُن الر  عيو  فيعيَصي ِفر 

 

-1  (7280) . 
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ِبيال { ذا  وي ُه َأخ  اني ذ  اذلي أأرسهل هللا   ملسو هيلع هللا ىلصفالواجب عىل لك مسل أأن يطيع الرسول  ؛فيأَخي

   .تبارك وتعاىل برشيعته

والأدةل اليت جاءت يف الكتاب والس نة تدل عىل وجوب طاعة الرسول وعىل َترمي  

ِِل  : قول هللا تبارك وتعاىل  :مهنا ؛خمالفته كثرية جدا   ُأو  ُسولي وي َأِطيُعوا  الر  }َأِطيُعوا  اَّلّلي وي

رِ  ُسولي  : [، وكذكل قول هللا تبارك وتعاىل59 : ِمنمُك { ]النساءاَلم  الر  َأِطيُعوا  اَّلّلي وي }وي

{ ]أ ل معران ُوني محي ل مُك  تُر  تكون عاقبهتا الرمحة   ؛فطاعة هللا وطاعة الرسول ،[132: ليعي

ُ : }قال س بحانه و والنجاة واجلنة،  ُسوهلي ري ن يُِطعِ اَّلّلي وي مي هِتيا  وي رِي ِمن َتي  ن ات  ُتي  ُ جي ِخهل  يُد 

ِظُي{ ]النساء ُز ال عي كِلي ال فيو  ذي يني ِفهييا وي ادِلِ ياُر خي عاقبهتا ومأ لها   ملسو هيلع هللا ىلص[، فطاعة النيب  13: اَلهن 

فعاقبهتا ومأ لها وخمية وعذاٌب من هللا شديد، قال  ؛جنات اخلدل، وأأما معصيته

ُسوهليُ : س بحانه  ري ِص اَّلّلي وي يع  ن ي مي اٌب }وي ُ عيذي هلي ادِلا  ِفهييا وي را  خي ُ اني ِخهل  ُه يُد  د  ُحُدودي يتيعي ي  وي

هنٌِي{ ]النساء ِبينا {  وقال: [،14: مل ل  مل الي ل  ضي ُ فيقيد  ضي ُسوهلي ري ي وي ِص اَّلل  يع  ن ي مي }وي

ًّيُك من خمالفة النيب 36: ]الأحزاب والاحنراف عن  ملسو هيلع هللا ىلص[، نسأأل هللا أأن يعافينا واإ

 .ديهطريقه وعن ه

هذا لكه يبنّيِ لنا أأن الواجب عىل املسلمني هو توحيد هللا تبارك وتعاىل والإميان به  

 ِّ  ؛هبذه الطريقة الانتظام، فادلين والرشيعة لبد أأن تكون هبذا  ؛ملسو هيلع هللا ىلصباع رسوهل وات

   . توحيد وس نة

فراد هللا تبارك وتعاىل ابلعبادة توحيد  . : اإ

فاحلْكة اليت أأوجدان   ؛ أأنه جيب علينا أأن نعبد هللا :املصنف هاهنا يف املسأأةل الأوىلقرر 

هللا س بحانه وتعاىل عىل الأرض لأجلها يه عبادة هللا تبارك وتعاىل، وهذه العبادة ل  

ل   ذا اكنت عىل طريقة النيب صىل  تكون حصيحة ول تكون كام أأراد هللا تبارك وتعاىل اإ  اإ
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ه هو اذلي يوصل اإىل اجلنة، وأأما  طريقته وهدي ملسو هيلع هللا ىلصفالنيب  ؛هللا عليه وعىل أ هل وسل 

جاء يف حديث ابن   طريٌق اإىل النار، كام طريقهف ؛وخالف طريقه ملسو هيلع هللا ىلصمن عَص النيب 

ِ ): قال ؛(1)مسعود ُسوُل اَّلل  ط  لينيا ري ا   ملسو هيلع هللا ىلصخي طًّ ط   ،  خي «، مُث  خي ِ ِبيُل اَّلل  ا سي ذي : »هي مُث  قيالي

عين    يِمينِِه وي ا عين  ي ُبلٌ ُخُطوط  ِذِه س ُ : " هي ، مُث  قيالي اهِلِ اٌن   ،مِشي ي طي يا ش ي ِبيل  ِمهن  عيىلي لُكِّ سي

َأ:  ِه "، مُث  قيري ليي 
ِ
ُعو ا َأن  }ييد  قي ِبمُك    وي ، فيتيفير  ُبلي لي تيت ِبُعوا الس ل تيِقمي ا فيات ِبُعوُه وي اِطي ُمس   ا ِِصي ذي هي

ِبيهِلِ  ذا  طريق النجاة يه س نة ال {(؛ عين  سي  . نيب صىل هللا عليه وعىل أ هل وسلاإ

أأراد هللا منا أأن نعبده، وأأراد منا أأن نعبده عىل الطريقة اليت أأرادها س بحانه وتعاىل،  ف

،  ملسو هيلع هللا ىلص ، اليت أأرسل هللا س بحانه وتعاىل هبا رسوهلملسو هيلع هللا ىلصعىل الطريقة اليت أأمران هبا النيب 

: "من معل معال   ملسو هيلع هللا ىلصفعبادته مردودة، قال النيب  ؛ومن خالف هذه الطريق يف العبادة 

ن ظن أأنه حسن، اكن   ؛(2) متفق عليه "ليس عليه أأمران فهو رد فهو مردود عليه، واإ

 ؛ فلفظ "البدعة"(3) "عليه الصالة والسالم يقول: "لك حمدثة بدعة ولك بدعة ضالةل

صاحب   :أأي ؛يف النار الضالةلو  ،أأن لك بدعة يه ضالةل :لفظ عام ابق  عىل معومه 

 ديثح، وجاء يف ملسو هيلع هللا ىلصلأنه خمالف لرشع هللا، خمالف لهدي النيب  ؛البدعة يف النار 

اجِ الن يِبِّ  :أأنس ريض هللا عنه؛ قال وي ِىلي بُُيوِت َأز 
ط  ا ه  ثيُة ري اءي ثيالي أَلُوني  ملسو هيلع هللا ىلصجي يس  ، ي

ِة الن يِبِّ  ُن ِمني الن يِبِّ ملسو هيلع هللا ىلصعين  ِعبيادي َأي ني حني  ا، فيقيالُوا: وي لوهي ُم  تيقيال َهن  وا كي ِبُ ا ُأخ  ؟ قيد  ملسو هيلع هللا ىلص، فيليم 

ا،  يد  ِّلِ الل ي لي َأب يّنِ ُأصي
ِ
ا َأاني فيا : َأم  ُدُُه  ، قيالي َأحي ري ا تيأَخ  مي ن ِبِه وي مي ِمن  ذي ا تيقيد  ُ مي قيالي غُِفري هلي وي

 

   .(4142أأخرجه أأمحد )  1-

طوق  دار  - 107/ 9) هبذا اللفظ، وعلقه البخاري( عن عائشة ريض هللا عهنا، 1718مسل )أأخرجه  2-

   ه؛ فهو رد".في: "من أأحدث يف أأمران هذا ما ليس  ( بلفظ1718(، ومسل)2697)البخاري أأخرجهو  (،النجاة

يف مسل  أأخرجو  .بن سارية عرابضعن ال وغريهام (،4607(، وأأبو داود)17144أأمحد)أأخرجه  3-

ِديِث أأن النيب صىل هللا عليه وسل اكن يقول:  جابر بن عبد هللا حديث( 867حصيحه) ي ال حي ري  ن  خي
ِ
ُد، فيا يع  ا ب »َأم 

»ٌ ةلي الي عية  ضي لُكل ِبد  ُُتيا، وي اثي دي ُُموِر ُمح  ل ال  رشي ، وي د  م  ى ُمحي ى ُهدي ُ ال ُهدي ري  خي       .ِكتياُب هللِا، وي
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ُر: َأاني َأُصوُم ادل   آخي اءي  أ ا، فيجي يد  ُج َأب و  اءي فيالي َأتيزي ِّسي ُِل الن ُر: َأاني َأع َتي آخي قيالي أ لي ُأف ِطُر، وي ري وي ه 

 ِ ُسوُل اَّلل  ِ   ملسو هيلع هللا ىلصري اُُك  َّلِل  شي َخ  يّنِ لي
ِ
ِ ا اَّلل  ا وي ا، َأمي كيذي ا وي يني قُل ُُت  كيذي ِ : »َأن ُُتُ اذل  ، فيقيالي م  ِ ليهي  ِ

ا

، ليِكّنِ  ُ َأت قياُُك  هلي ِغبي عين  ُسن يِت  وي ن  ري ، فيمي اءي ِّسي ُج الن و  َأتيزي قُُد، وي َأر  ِّلِ وي ُأصي ُأف ِطُر، وي  َأُصوُم وي

»   ملسو هيلع هللا ىلصيقول الراوي: وكأهنم تقالّوها، أأي رأأوا بأأن عبادة النيب ، (1) متفق عليه فيليي سي ِمّنِ

قد غُفر هل ما   ملسو هيلع هللا ىلصوقالوا: هذا النيب ،  هذه قليةل ل تكفهيم، فأأرادوا أأن جيهتدوا أأكرث

تقدم من ذنبه وما تأأخر، فقال أأحدُه: أأما أأان فأأصِل الليل ول أأانم، وقال الآخر: أأما  

   .أأان فأأصوم ول أأفطر، وقال الثالث: أأما أأان فال أأتزوج النساء

قال: هذه عبادات ل بعدها ول قبلها، لكن النيب   ؛من نظر اإىل العبادات بنظرة عقلية

ومن رغب عن   ،قال؟ قال: "أأما اإين أأتقاُك هلل وأأخشاُك هل عندما مسع هبذا ماذا ملسو هيلع هللا ىلص

ذا   "؛سنيت فليس من ، كام رشع هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالعبادة جيب أأن تكون عىل س نة النيب فاإ

 . تبارك وتعاىل

خان   قال: من ابتدع يف دين هللا بدعة  فقد اّدعى أأن محمدا    ،ورمح هللا الإمام ماكل

  ما بلّغنا هذه العبادة وأأان أأزيدها من عندي، فها  ملسو هيلع هللا ىلص، يعن كأنه يقول: النيب (2) الرساةل

 

    (.1401(، ومسل ) 5063البخاري ) 1-

من أأحدث يف هذه    :"قال ماكل بن أأنس، بلفظ: (58/ 6أأخرجه ابن حزم يف الإحاكم يف أأصول الأحاكم ) -2

لأن هللا تعاىل يقول ؛ فقد زمع أأن رسول هللا صىل هللا عليه وسل خان الرساةل ؛مل يكن عليه سلفها الأمة اليوم شيئا     

ُم ال  } ليح  ُم وي ادل  تيُة وي ي  مُكُ ال مي ت  عيليي  ي ُحّرِمي ا َألكي مي ُة وي الن ِطيحي يُة وي ي ّدِ ي ال ُمرتي ُة وي قُوذي و  ال مي نِقيُة وي ال ُمن خي ِ ِبِه وي ِ اَّلل  ا ُأِهل  ِلغيري  مي ِيِر وي   ِخْن 

مي  ٌق ال ييو  ِلمُك  ِفس  ِم ذي لي َز  تيق ِسُموا اِبل  يس   َأن  ت ا ُذِبحي عيىلي النلُصِب وي مي ُُت  وي ك ي  ا ذي ل  مي
ِ
ُبُع ا يني كيفيُروا ِمن  ِدينِمُك  فيالي يي الس   ِ ِئسي اذل 

مي  الي س 
ِ
ِضيُت ليمُكُ ال  ري يِت وي مي مُك  ِنع  ُت عيليي  م  َأت مي يل ُت ليمُك  ِدينيمُك  وي مي َأمك  ِن ال ييو  و  شي اخ  ُُه  وي و  ة  َتي شي صي مي خ  ُطر  يِف مي ِن اض   ِدين ا فيمي

ي غي  ن  اَّلل 
ِ
مث   فيا

ِ
اِنف  ِل ي ُمتيجي ِحيٌ غيري  يف  وذكره الشاطيب ". انهتيىل يكون اليوم دينا    ؛مفا مل يكن يومئذ دينا   ،{ُفوٌر ري

 بدعة يراها حس نة، زمع أأن محمدا   من ابتدع يف الإسالم بلفظ :" [1/65]، و[ 1/494]هبذا اللفظ الاعتصام

يل ُت ليمُك  ِدينيمُك {، مفا مل يكن يومئذ دينا   مي َأمك  ، فال يكون اليوم  صىل هللا عليه وسل خان الرساةل، لأن هللا يقول: }ال ييو 

".دينا   . 



20 
 

أأو أأنه يريد أأن   ،هنا يكون قد ادعى أأن محمدا  خان الرساةل ومل يبلغ رساةل هللا اكمةل

ن   "ذلكل قال الإمام الشافعي رمحه هللا:  ؛يس تدرك عىل رشع هللا تبارك وتعاىل مي

أأحد  فيلزمكنفسه مرّشِعا  مع هللا س بحانه وتعاىل، ، جعل (1)"اس تحسن فقد رشيع  

ما أأنك ُتعل نفسك مرشعا  مع هللا، وهذه العبادات والترشيع حق  الأمرين ولبد: اإ

مل يبلِّغ هذه  ملسو هيلع هللا ىلص بأأن هللا رشعها ولكن محمدا   :أأو أأنك تقول، خالص هلل تبارك وتعاىل 

ر البدعة خطري وعظي، فيجب  ؛الرساةل، فأأنت تأأيت وتزيد هذه العبادة  ذلكل أأم 

، يك نتقرب اإىل هللا س بحانه وتعاىل مبا رشع وكام  ملسو هيلع هللا ىلصاجتناهبا وجيب َتري س نة النيب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأأراد هللا تبارك وتعاىل، ل ابلس تحساانت العقلية والآراء اخملالفة لس نة النيب 

   (ةُ يي انِ )الث  ه هللا: قال املؤلف رمح

 .املسأأةل الثانية :أأي

ر فهيا وجوب عبادة هللا تبارك وتعاىل عىل ما جاء به الرسول  ، ملسو هيلع هللا ىلصاملسأأةل الأوىل قر 

 فقال املؤلف رمحه هللا:  ؛أأما هذه الثانية 

ي   ن   أَ ضي ر  ل يي   هللاي   ن  )أَ  ٌ ل مي  ؛ هِ ِت ادي بي يف عِ   دٌ حي أَ   هُ عي مي   كي يرُش  ي   بٌ ر  قي مُ   ِلي  (  لٌ سي ر  مُ   يِبي ول ن

هللا أأمران ابلعبادة، أأمران بطاعته، أأمران ابخلضوع والتذلل هل، وهناان أأيضا  أأن نعبد معه  

ل    قال عز وجل: غريه، أأراد هذه العبادة أأن تكون خالصة  هل س بحانه، 
ِ
ا ُأِمُروا ا مي }وي

{ ]البينة يني ُ ادّلِ ِلِصنيي هلي ي ُمخ  ُبُدوا اَّلل  ي ئا {  وقال: [، 5:ِلييع  ُِكوا  ِبِه شي لي ترُش  ُبُدوا  اَّلّلي وي اع  }وي

ُه{ ]الإرساء قال:و [ 36:]النساء ًّي 
ِ
ل  ا
ِ
ُبُدوا  ا لكي َأل  تيع  ب قيَضي ري ذا  حنن مأأمورون  ؛ [23:}وي اإ

 .هذه الأوىل؛  بعبادة هللا

 

ومعناه اثبت يف كتب الإمام الشافعي: الرساةل، مل أأجده عنه مس ندا ، ولكن العلامء يذكرونه عنه من غري نكري،  (1)

 والأم. وهللا أأعل 
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 .الثانية: مأأمورون أأل نعبد غريه

 .أأمورون أأن نعبد هللا كام يريد س بحانه ل بأأهوائنا ول بطرقنا اخملرتعةمف ؛ الثالثةأأما 

 :هذه ثالث نقاط هممة جدا  ويلخصها العلامء بنقطتني

اإخالص العمل   ؛الأوىل: يقولون: الواجب علينا أأن نعبد هللا وحده وأأل نرشك به غريه

 .هلل تبارك وتعاىل

   .يف العمل  ملسو هيلع هللا ىلصالثانية: متابعة النيب 

ل ابلإخالص ومبتابعة الرسول  ذا  العمل ل يكون مقبول  عند هللا اإ  .ملسو هيلع هللا ىلصاإ

عبادة تتقرب هبا   فأأيل  (الثانية: أأن هللا ل يرض أأن يرشك معه أأحد يف عبادتهقوهل: )

حيرم أأن تتقرب هبا اإىل غريه، ول جيوز كل أأن تتقرب وَتضع وتتذلل لغري   ؛اإىل هللا

 .العبادات جيب أأن تكون خالصة هلل س بحانه وتعاىل  ؛ هللا س بحانه وتعاىل

املِل  :وصف وهام: ملاذا اختار هذين الوصفني؟   (ل مِل مقرب ول نيب مرسل): وهلق

 املقرب والنيب املرسل؟  

املالئكة املقربون: كجبيل عليه السالم،   - تبارك وتعاىل  هؤلء أأفضل خلق هللالأن 

هؤلء اخللق ل يقبل هللا س بحانه وتعاىل أأن يكونوا    ؛- ملسو هيلع هللا ىلصوالأنبياء املرسلون: مكحمد 

 .فغريُه من ابب أأوىل ؛ هل رشاكء يف عبادته

دا {  :  هل تعاىل و  قي   ليلُ قال: )وادل   ِ َأحي عي اَّلل  ُعوا مي ِ فيالي تيد  اِجدي َّلِل  سي َأن  ال مي  [( 18: اجلن] }وي

وهذه تشمل مجيع البقاع، أأو اكنت املساجد  ؛املساجد سواء اكنت مواضع السجود

عي   فلكها هلل تبارك وتعاىل خمتصة به  ؛تِل البيوت اليت تبىن لإقامة الصالة ُعوا مي }فيالي تيد 

دا { ِ َأحي فال جيوز أأن   ؛هذه املساجد وهذه البقاع لعبادة هللا تبارك وتعاىل : أأي ؛اَّلل 
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  ؛ دة، ل جيوز لمك أأن تعبدوا غري هللا معهتعبدوا غريه معه، ل دعاء مسأأةل ول دعاء عبا 

هنا نكرة يف س ياق   "أأحدا: "ذلكل قال: }وأأن املساجد هلل فال تدعوا مع هللا أأحدا{ و

فهيي تُعّم، تشمل لك أأحد، ل جيوز لمك أأن تدعوا مع هللا أأحدا، والواجب أأن   ؛الهنيي

 .وتعاىل وحده ل رشيك هل تبارك تدعوا هللا

دي وي وي  سولي الر    طاعي أَ   ن  مي   ن  أَ   : ةُ ثي الِ )الث  قال:  ن  حاد  هللاي  هللاي   ح  وُز هُل ُموالاُة مي ؛ ل جيي

بي قيريب   ليو  اكني َأق ري ؛ وي ُ سوهلي ري    (وي

ن حق ق املسأأةل الأوىل :أأي   ؛- ويه توحيد هللا  -واملسأأةل الثانية ،- ويه طاعة الرسول - مي

 . ل جيوز هل موالاة من حاد هللا ورسوهل

   .احملبة والنرصة  : ويه هنا  ؛: مبعىن الولءاملوالاة

من اكن هو يف حّد، وهللا ورسوهل واملؤمنون يف   :أأي ؛ل جيوز هل موالاة من حاد هللا

أأن هذا الشخص يكون يف شق وهللا   :حد أآخر، يف شقني خمتلفني متاما ، فهذا فيه

   .يعن فيه اختالف اتم  ؛ورسوهل يف شق أآخر

   (ب  يِ ِر قي   بي ري ق  أَ   اكني   و  لي )وي قوهل: 

وجب بغضه وعدم    ؛يف النسب، فاإذا اكن قريب الشخص معادًّي  هلل ورسوهل :أأي

 . هلل ،حمبته

ي  } :  )وادلليل قوهل تعاىل قال:  اد  اَّلل  ن  حي ادلوني مي آِخِر يُوي ِم ال  ال ييو  ِ وي ِمنُوني اِبَّلل  ا يُؤ  م  ُد قيو  ِ لي ُتي

ُم  ُأوليِئكي كيتيبي يِف قُلُوهبِِ  ُتي ُم  َأو  عيِشريي اهني وي خ  ِ
ُُه  َأو  ا ُُه  َأو  َأب نياءي ءي آابي نُوا أ ليو  اكي ُ وي ُسوهلي ري ُم  وي

ُُه  ِبُروح    َأي دي ميياني وي
ِ
ُ  ال  يِضي اَّلل  يني ِفهييا ري ادِلِ ياُر خي َهن  هِتيا ال  رِي ِمن  َتي  ن ات  ُتي  ِخلُهُم  جي يُد  ِمن ُه وي

ِلُحوني  ِ ُُهُ ال ُمف  بي اَّلل  ن  ِحز 
ِ
ِ َألي ا ُب اَّلل  ن ُه ُأوليِئكي ِحز  ُضوا عي ري ُم  وي هن     ([ 22:  ]اجملادةل  {عي
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ا  )} م  ُد قيو  ِ آِخرِ لي ُتي ِم ال  ال ييو  ِ وي ِمنُوني اِبَّلل     . ل يقع هذا ول يوجد :أأي( {يُؤ 

)} ُ ُسوهلي ري ي وي اد  اَّلل  ن  حي ادلوني مي نسان يؤمن ابهلل واليوم الآخر، يواد )}يُوي   - ل جيمتعان، اإ

هذا غري موجود، من اكن   ؛- من خالف هللا ورسوهل :أأي -من حاد هللا - أأي حيب

وتعاىل ومن شاق   تباركهذا ل يكون يف قلبه حمبة ملن خالف هللا  ؛حبق مؤمنا  ابهلل

 . هللا

ُم  َأو    اهني وي خ  ِ
ءُُه  َأو  َأب نياءُُه  َأو  ا آابي نُوا أ ليو  اكي { )}وي ُم  ُتي ليك يف النسب،  (عيِشريي همام اكن مقراب  اإ

ذا علمت منه أأنه خمالف هلل ورسوهل، وأأنه مشاٌق هلل ورسوهل،  ذا اإ علمت منه ذكل  اإ

ميانك ابهلل  ؛وأأنت مؤمن ابهلل واليوم الآخر فلن جيمتع يف قلبك حمبة هذا ونرصته مع اإ

{(: وتعاىل تباركتبارك وتعاىل ومبالئكته، قال هللا  ليِئكي ين ل جيمتع هذا اذل :أأي )}ُأو 

ن ُه{( وهذا يق قلوهبم، ُُه ِبُروح  ّمِ َأي دي ميياني وي
ِ
ُم ال  ليِئكي كيتيبي يِف قُلُوهِبِ   بنرص منه  :أأي  )}ُأو 

ن ُه   ُضوا عي ري ُم  وي هن  ُ عي يِضي اَّلل  يني ِفهييا ري ادِلِ ياُر خي َهن  هِتيا ال  رِي ِمن َتي  ن ات  ُتي  ِخلُهُم  جي يُد  )}وي

ليِئكي حِ  {(ُأو  ِلُحوني ِ ُُهُ ال ُمف  بي اَّلل  ن  ِحز 
ِ
ِ َألي ا ُب اَّلل  يه نقطة الولء    ؛هذه النقطة الثالثة ز 

   .احلب والبغض واحملبة والنرصة ؛والباء

جفائزة يف أأمور ورد الرشع  ؛وأأما معاملهتم ادلنيوية  ،هذا ما يتعلق مبحبهتم ونرصُتم

ة خبلق حسن لغري احملاربني، والإحسان  جبوازها، اكلبيع والرشاء والإحسان واخملالق

للوادل والوادلة الكفار، وكذكل الإحسان للجار الاكفر، وكذكل جيوز الزواج من 

جابة دعوُتم وأألك طعاهمم املباح كام فعل  ،الكتابية ، ول مانع أأيضا  من ملسو هيلع هللا ىلصولبأأس ابإ

ذا أأحس نوا للمسلمني، قال تعاىل يني ليم   }لي : ماكفأأُتم عىل الإحسان اإ ِ ِن اذل  ُ عي ياُُكُ اَّلل  ييهن 

بل  ي حُيِ ن  اَّلل 
ِ
م  ا ِ ليهي  ِ

تُق ِسُطوا ا وُُه  وي ل ِرُُك  َأن تيبي ن ِدًّيي ِرُجوُُك ّمِ ليم  َُي  يِن وي   يُقياتِلُوُُك  يِف ادّلِ

{ ]املمتحنة الولء وبني  و [ فال بأأس ول مانع من ذكل ول تينايف بني احملبة 8:ال ُمق ِسِطنيي

 .هذه الأفعال اليت يه املعامالت ادلنيوية
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ي مِ   ةي ي  فِ يِ نِ احلي   ن  أَ   : هِ ِت اعي طي لِ  هللاُ  كي دي شي ر  أَ   لي  )اع   قال املؤلف رمحه هللا: ب    ةل    هللاي   دي بُ ع  تي   ن  : أَ ِيي راهِ اإ

ي ني يِ ادلِّ   هلُ   ا  صي لِ خ  مُ   هُ دي ح  وي  ري مجي كِلي َأمي ليقيهُم  ليها ، الن اِس   عي ؛ وِبذي خي  ( وي

 .تقدم الالكم علهيا   )اعل( 

هكذا عرفه   ؛الرشد هو الاس تقامة عىل طريق احلق، مع تصلب فيه )أأرشدك هللا(

 ".القاموس احمليط"صاحب 

  ".هداه  :أأي؛ وأأرشده هللا" ":اللسان"وقال صاحب 

 .هذه طاعة هللا تبارك وتعاىل ؛امتثال ما أأمر هللا به واجتناب ما هنيى عنه: الطاعةو

 . هداك هللا ووفقك لمتثال أأوامره واجتناب نواهيه  :أأي ؛اعل أأرشدك هللا لطاعته 

: احلاء والنون والفاء، حنف، أأصل  "معجم مقاييس اللغة"قال ابن فارس يف  (ةي ي  فِ يِ نِ )احلي 

واحلنيف املائل اإىل ادلين املس تقي، وعىل ذكل تكون  :قال ، مس تقي وهو امليل

 .احلنيفية الطريق املس تقي اذلي حيبه هللا ويرضاه

براهي )  كذا قال أأحصاب معامج اللغة، والرشيعة   ؛املةل لغة: يه ادلين والرشيعة :(مةل اإ

براهي ؛ هلم سن   :أأي  ؛رشع هلم رشعا   :ما رشع هللا لعباده من ادلين، يقال طريقه  :مفةل اإ

 .ادلين اذلي صار عليه

براهي أأن تعبد هللا وحده خملصا  ) : وهلق هل    اعل أأرشدك هللا لطاعته أأن احلنيفية مةل اإ

براهيهذه يه احلنفية وهذه ؛ (ادلين     . مةل اإ

 . هل ادلين ما يه؟ أأن تعبد هللا وحده خملصا  

ذا اكن مذلال   :أأصلها اخلضوع والتذلل، يقال :العبادة    . بكرثة الوطءطريق معبد اإ
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والعبادة ُتمع   :(1) "مدارج السالكني"فقال ابن القي رمحه هللا يف  ؛وأأما يف الرشع

مذلل،   :أأي ؛طريق معبد :والعرب تقولغاية احلب بغاية اذلل واخلضوع،  :أأصلني

مل تكن عابدا  هل، ومن   ؛هل التذلل واخلضوع، مفن أأحببته ومل تكن خاضعا   :والتعبد

 ". حىت تكون حمبا  خاضعا   ،مل تكن عابدا  هل ؛ خضعت هل بال حمبة

العبادة يه احلب مع اذلل، فلك من ذللت هل وأأطعته وأأحببته  ": (2) قال رمحه هللاو 

   . هو العبادة :فغاية احلب مع غاية اخلضوع والتذلل "؛هللا فأأنت عابد هلدون 

ول ترشك  ،مع احملبة الاكمةل وحده اتما   أأن َتضع وتذل هل خضوعا   : أأي ؛ أأن تعبد هللا

 . معه يف ذكل غريه

أأن يعمل الشخص العمل هلل   :هو التنقية، واملراد هنا  :: الإخالص(هل ادلين   خملصا  ) 

 .غريه تبارك وتعاىل ول يرشك معه أأحدا  

خالص العبادة هلل وتوحيده :أأي )وبذكل( املؤلف رمحه هللا: ولق )أأمر هللا مجيع   ابإ

 . (الناس وخلقهم لها 

 وي   ن  اجلِ   ُت ق  لي ا خي مي }وي   كام قال هللا تعاىل: ) قال: 
ِ
   سي ن  ال 

ِ
[،  56  ]اذلارًّيت:   { نِ و  دُ بُ ع  يي  لِ ل  ا

ىني  ع  دوِن(ومي ّحِ ِن: يُوي ُبدو  يع     ي

وتعاىل،   تبارك يه كامل اخلضوع والتذلل مع كامل احملبة والتعظي هلل   - كام ذكران  -العبادة

  : ، وخلقنا هللا س بحانه وتعاىل ليك نعبده، ومن العبادةابمتثال أأوامره واجتناب نواهيه

   .التوحيد

 

-1 (1 /95.)     

    (1/179"مدارج السالكني" ) 2-
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فراد هللا تبارك وتعاىل بذكل، أأن تُفرد هللا س بحانه وتعاىل ابخلضوع والتذلل  : والتوحيد اإ

  ؛وتعاىل لأجل ذكل تباركهل، وبطاعة أأوامره، وبلك ما َيتص به س بحانه، خلقنا هللا 

 .لأجهلتبارك وتعاىل فالواجب علينا أأن منتثل وأأن نسري يف الطريق اذلي خلقنا هللا 

  ؛ دُ يِ حِ و  الت    :هِ بِ   هللاُ  ري مي ا أَ مي   مُ ظي ع  أَ )وي املؤلف رمحه هللا:  قال
ِ
  (ةِ ادي بي لعِ اِب   هللاِ   ادُ ِر ف  وهو ا

فراد هللا ابلعبادة ن  } أأعظم ما أأمر هللا به التوحيد وهو اإ
ِ
كي ِبِه ا ي ِفُر َأن  يرُش  يغ  ي لي ي اَّلل 

اءُ  ن  ييشي كِلي ِلمي ا ُدوني ذي ِفُر مي يغ  ي هو أأن تعبد   :فأأعظم أأمور هذا ادلين[؛  48]النساء: { وي

ل   هللا وحده وأأل ترشك به شيئا، وهذه يه أأول دعوة الأنبياء، مفا من نيب جاء لقومه اإ

هُ } وقال هلم: ُ هلي  غيري 
ِ
ا ليمُك  ِمن  ا ي مي ُبُدوا اَّلل  ِم اع  قيو  ُسول  َأِن  }، {ًّيي ة  ري ث نيا يِف لُكِّ ُأم  يعي ليقيد  ب وي

ا  تينُِبوا الط  اج  ي وي ُبُدوا اَّلل  قال هلم:   ؛اإىل قومه ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ، وملا جاء [26]النحل:  {غُوتي اع 

هل اإل هللا تفلحوا" اعبدوا هللا وحده واجتنبوا عبادة ما سواه من  :أأي ؛ (1)"قولوا ل اإ

 .هذه أأصل دعوة الأنبياء ؛أأواثن وأأجشار وأأجحار وغريها

فراد هللا )وأأعظم ما أأمر هللا به التوحيد(قال:  أأن تعبد هللا وحده  : أأي ؛ ابلعبادة: وهو اإ

 .وأأل تعبد معه غريه

 :والتوحيد يشمل

   .وتوحيد الأسامء والصفات، وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية

أأن تؤمن بأأن هللا هو اخلالق الرازق املدبر، وأأنه ل أأحد يشاركه   :توحيد الربوبيةأأول :  

   .يف ذكل

 

(  4219(، واحلاُك يف املس تدرك )6562، وابن حبان يف حصيحه )(159ابن خزمية يف حصيحه ) أأخرجه  1-

  وهل شواهد.  .طارق احملاريبعن   وغريُه
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 ، ول تعبد معه غريه. أأن تفرد هللا ابلعبادة :توحيد الألوهيةاثنيا :  

ثبت لنفسه يف كتابه أأو عىل لسان  أأ أأن تثبت هلل ما  :توحيد الأسامء والصفاتاثلثا :  

 . وتؤمن بأأنه ل مثيل هل،  ، وتفرده هبا من الأسامء والصفات ملسو هيلع هللا ىلصرسوهل 

ي مي   مُ ظي ع  أَ )وي  قال املؤلف رمحه هللا:   ليلُ ، وادل  هُ عي مي   هِ ري ِ غي   ةُ وي ع  دي   هوي ؛ وي كُ الرّشِ    : هُ ن  يى عي ا هني

ُِكوا ِبهِ }تعاىل:    وهلُ قي  لي ترُش  ي وي ُبُدوا اَّلل  اع  ي ئ ا{ ]النساء:   وي  ( [ 36شي

 . الرشك :وتعاىل عنه تباركأأعظم ما هنيى هللا 

ٌ عيِظيٌ } وتعاىل: تبارك قال كي ليُظل  ن  الرّشِ 
ِ
ِفُر َأن   }: قالو  [،13]لقامن: {ا يغ  ي لي ي ن  اَّلل 

ِ
ا

اءُ  ن  ييشي كِلي ِلمي ا ُدوني ذي ِفُر مي يغ  ي كي ِبِه وي ي ليي كي وقال: }، [48 { ]النساء:يرُش 
ِ
ليقيد  ُأوِِحي ا وي

يني ِمن  قيب ِِلي ليِِئ   ِ ىلي اذل 
ِ
ا ارِسِيني وي ليتيُكونين  ِمني ال خي يُِلي وي ن  معي بيطي ك تي ليييح  ي  [65: زمر]ال{َأرش 

سواء دعاء عبادة أأو مسأأةل كام تقدم معنا   ؛()دعوة غريه معه  أأي الرشك   ()وهو وهل: ق

  {( ا  }واعبدوا هللا ول ترشكوا به شيئ   وادلليل قوهل تعاىل: ) كل التفصيل يف ذ

   . وتعاىل مبا أأمر تبارك هلل أأمر ابخلضوع والتذلل)واعبدوا هللا(   فقوهل:

فراد هللا ابلعبادة؛ ()ول ترشكوا به شيئا   وقوهل:  . وعدم ِصفها لغريه ، هذا أأمر ابإ

وهو   أأن ُتعل هلل ندا  " :قال "أأي اذلنب أأعظم؟ :أأنه س ئل ملسو هيلع هللا ىلصوجاء عن النيب 

  به تبارك وتعاىل،فامي َيتص  مثيال  ونظريا  ُتعل هل  فالرشك: أأن ،(1) متفق عليه خلقك"

 . ة ومن ذكل العباد

 

    ( عن ابن مسعود ريض هللا عنه.86(، ومسل ) 4477البخاري ) 1-
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 في ) قال املؤلف رمحه هللا: 
ِ
ي   لي يِ قِ   ن  ا   بُ اليت جييِ   ةُ الثي الث    ولُ ُص ا الُ : مي كلي

ِ
  سانِ ن  عىل ال

 ( ا؟ هتُ في ِر ع  مي 

 .مجع أأصل، وقد تقدم معنا بأأنه ما يبىن عليه غريه :الأصول

  الأصول الثالثة اليت جيب عىل الإنسان معرفهتا؟ ما يه هذه

ي وي   ،هُ ديني وي   ، هُ ب  ري   دِ ب  العي   ةُ في ِر ع  مي   :ل  قُ )في قال:   (  ملسو هيلع هللا ىلص ا   دي م  حي مُ   هُ ي  بِ ن

دين  الأصول هذه أأل عنه العبد يف قبه، هذه الأصول الثالثة، ويبىن عىلس  أأول ما يُ 

 .لكهالإسالم 

من حديث الباء بن   -(2)وأأصل احلديث عند مسل - (1) "سننه"أأخرج أأبو داود يف 

ىل القب ولي  ملسو هيلع هللا ىلصقال: خرجنا مع رسول هللا  ؛عازب ايف جنازة من الأنصار، فانهتينا اإ   م 

فكأمنا عىل رؤوس نا الطري، ويف يده عود  وجلس نا حوهل، ملسو هيلع هللا ىلصجفلس الرسول  ،حدل  يُ 

فرفع رأأسه فقال: " اس تعيذوا ابهلل من عذاب القب "مرتني أأو  ينكت به يف الأرض،

نه: ذا ولوا مدبرين، حني يقال هل ثالثة، قال واإ ًّي هذا   :أأي امليت، ليسمع خفق نعاهلم اإ

من   :من ربك، وما دينك، ومن نبيك، ويف رواية: "فيأأتيه ملاكن فيجلسانه فيقولن هل

  ما :دين الإسالم، فيقولن هل :فيقول ؟ما دينك :يقولن هلف  ريب هللا، :فيقول ؟ربك

  ؟وما يدريك :فيقولن  ،ملسو هيلع هللا ىلصهو رسول هللا  :قال: فيقول ؟هذا الرجل اذلي بعث فيمك

آمنت به وصدقت، قال :فيقول قد   أأن   :فينادي مناد من السامء :قرأأت كتاب هللا فأ

  :صدق عبدي، فأأفرشوه من اجلنة وأألبسوه من اجلنة وافتحوا هل اباب  اإىل اجلنة، قال

ن الاكفر تعاد روحه يف   :ا وطيهبا، قالِح و  فيأأتيه من ري  ويفتح هل فهيا مد برصه، قال: واإ

 

-1 (4753).     

-2 (2871.)     
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هاه هاه ل أأدري،  :فيقول ؟من ربك : جسده ويأأتيه ملاكن فيجلسانه، فيقولن هل

ما هذا الرجل اذلي بعث   :هاه هاه ل أأدري، فيقولن هل :فيقول ؟ما دينك :فيقولن هل

فأأفرشوه من النار  ،أأن كذب :هاه هاه ل أأدري، فينادي مناد من السامء :فيقول ؟فيمك

  :فيأأتيه من حرها ومسوهما، قال : وأألبسوه من النار وافتحوا هل ابب اإىل النار، قال

هل أأمعى أأبمك معه ِمرزبة من حديد   قيي ُض يُ ويُضيق عليه قبه حىت َتتلف فيه أأضلعه، مث 

ل لو رضب هبا جبل لصار ترااب   ، فيرضبه هبا رضبة يسمعها ما بني املرشق واملغرب اإ

 .عاد فيه الروح" مث تُ  ،فيصري ترااب   ،الثقلني

  ؛أأن هذا أأول امتحان ميتحن به العبد بعدما يوضع يف قبه :الشاهد من هذا احلديث

 :يسأأل عن هذه الثالث

   . من ربك، وما دينك، ومن نبيك

جوابه س يكون هذا   ؛ملسو هيلع هللا ىلصنظر يف كتاب هللا، وعرف ما جاء به نبيه  ،فاإن اكن مسلام  

عراضا   ،ملسو هيلع هللا ىلصكام مسعُت، أأما اإن اكن من املعرضني عن دين هللا وعام جاء به النيب  ؛  اتما  اإ

فالواجب معرفة هللا ومعرفة نبيه   ؛فهذا جوابه س يكون كام قال الاكفر: هاه هاه ل أأدري

 . ومعرفة دين الإسالم ابلأدةل، كام قال املؤلف رمحه هللا تعاىل

 ) رمحه هللا:  قال املؤلف
ِ
ي   لي ي  ذا قِ فا ل ري  ن  مي   : كلي ي : ري ل  قُ في   ؟ كي ب   يعي  مجي ىّب ري ين وي اب  اذلي ري   هللاُ   يّبِ

ي العي  ي ع  مي   وي هُ ، وي هِ مِ عي نِ بِ   نيي امل   َّلِلِ  دُ م  حي }ال    : تعاىل   هُلُ و  قي   :ليلُ ، وادل  واهُ سِ   بودٌ ع  ِل مي   سي ي  بودي ل

ي العي   ّبِ ري  ي مِ ال ي عي   ى هللاِ وي ما سِ   لُكل {، وي ني    (مِ الي هذا العي   ن  مِ   دٌ ، وأأان واحِ مٌ ال

ذا قيل كل من ربك؛ فقل: ريب هللا اذلي رابين  ) : قوهل  (ورىب مجيع العاملني بنعمه فاإ

 .هذا تفصيل معرفة العبد ربه
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هو اذلي أأنعم عِّل وعىل مجيع اخللق بأأنواع النعم؛ اكخللق   :أأي  ؛يه الرعاية: الرتبيةو

مّن هبا   فهذه لكها منّة وفضلٌ  ؛والرزق واحلفظ والهداية والأمن وغري ذكل من النعم

هو هللا س بحانه   ؛ هذا فاذلي خلقنا ورزقنا وهداان ووفقنا ، عىل خلقه وتفّضل هبا علهيم

 .وتعاىل

وريّب هو اذلي يس تحّق من العبادة،   :أأي  (ه وهو معبودي ليس ِل معبود سوا ) قوهل: 

   .واذلي جيب عِّل أأن أأفرده هبا، ول أأعبد معه غريه

ب مُكُ قال تعاىل: } ُبُدوا ري يا الن اُس اع  َأَيل أأن   وتعاىل للعباد مجيعا   تبارك{ هذا أأمر من هللا ًّيي

ِلمُك  } : مث قال، َيضعوا ويتذللوا هل حمبة وتعظامي   يني ِمن  قيب  ِ اذل  ليقيمُك  وي ي خي ِ فربنا اذلي  ؛ {اذل 

 . يس تحق منا العبادة هو اذلي أأوجدان وأأوجد مجيع اخللق من العدم

ل مُك  تيت ُقوني }قال:   .لعلمك ترزقون التقوى : { أأيليعي

  تباركيقيك عذاب هللا  ء يش :أأي ؛ أأن ُتعل بينك وبني عذاب هللا وقاية :التقوىو

أأن النيب   :وتعاىل، وهذا اليشء هو طاعة هللا واجتناب معصيته، كام جاء يف احلديث

أأن   :فالوقاية من النار؛ (1) "قال: "من أأطاعن دخل اجلنة ومن عصاين فقد أأىب ملسو هيلع هللا ىلص

 .هتتطيع هللا وُتتنب معصي 

أأنه سأأل معاذ بن جبل عن التقوى؛ فقال  ؛ويعجبن ما روي عن معر ريض هللا عنه 

قال   ؛شوك؟ " قال معر: نعم بههل معاذ: "ًّي أأمري املؤمنني! أأمشيت يوما  يف طريق 

 ى".فتِل التقو  :قال ؛معاذ: مفا فعلت؟ قال: مّشرت واجهتدت

 

     تقدم َترجيه. 1-
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للتقوى؛ فاإنك اإن   جيدالأثر أأو ضعفه؛ ولكنه تفسري وبغّض النظر عن حّصة هذا 

مشيت يف طريق فيه شوك ستشّمر ثوبك لكيال يعلق به الشوك، مث ُتهتد يف حماوةل  

 .وضع قدمك يف املاكن البعيد عن الشوك واجتناب الأماكن اليت يوجد فهيا 

 .فالتقوى تكون بوضع قدمك يف حمل الطاعة واجتناب حمل املعصية

ا } :قال تعاىل اش  ضي ِفري َر  عيلي ليمُكُ ال  ي جي ِ بسط لمك الأرض، وجعلها سهةل   :{ أأي اذل 

اءي ِبنياء  }، للعيش فهيا  مي الس  جي ِبِه  ، }جعل السامء سقفا   :{ أأيوي ري اء  فيأَخ  اِء مي مي لي ِمني الس  َأن زي وي

ق ا ليمُك   اِت ِرز  ري ،  مثرات رزقا  لمكأأنزل من السحاب مطرا ، ليخرج به من ال  :{ أأيِمني الث مي

هو اذلي يس تحق ؛ فهذا اذلي رزقنا هذه النعم وتفضل علينا هبذه الفضائل واخلريات

 .منا العبادة ول يس تحقّها غريه

  مث فرّس املؤلف العاملني بقوهل: (وادلليل قوهل تعاىل }امحلد هلل رب العاملني{ )  قوهل:

مجيع اخمللوقات، وأأان واحد من   :أأي (العامل ولك ما سوى هللا عامل، وأأان واحد من هذا  ) 

 .هذه اخمللوقات

ذا قِ ) قال املؤلف رمحه هللا:  آًّيتِ   :ل  قُ ؟ في كي ب  ري  تي ف  ري عي   ِبي  : كلي   يلي فاإ    ( هِ لوقاِت خ  مي وي   هِ بأ

آًّيته وخملوقاته :فقل :أأي   ؛تأأملت يف جعيب صنع هللا تبارك وتعاىل :أأي  ؛عرفت هللا بأ

 .فعرفت هللا

آية، والآية يف اللغة :لآًّيتا   .يه العالمة اليت تدّل عىل اليشء :مجع أ

 .يه الأش ياء اليت أأوجدها هللا س بحانه من العدم  :اخمللوقات و

   .وتطلق الآية عىل الآية الرشعية والآية الكونية

  .خلقها هللا اكلليل والهنار والشمس والقمر وغريهايه العالمات اليت  :الآية الكونيةو
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 .؛ فهيي أآًّيت كتاب هللا عز وجلالآًّيت الرشعيةوأأما 

آًّيته"  :فاإذا عىن املؤلف بقوهل الآًّيت الرشعية؛ فاإهنا س تكون هنا عطف   :"وأ

 .فالكونية يشء والرشعية يشء ؛متغايرات

نه س يكون هنا  :وأأما اإن عىن ابلآًّيت من عطف اخلاص عىل   الكونية والرشعية؛ فاإ

 .العام؛ لأهنا تشمل الآًّيت الكونية والرشعية، واخمللوقات من الآًّيت الكونية

آًّيِت   ن  مِ وي ): الق   عُ ب  الس     امواُت الس    :هِ اِت وقي لُ خ  مي   ن  مِ ، وي رُ مي والقي  ُس م  والش   ارُ والهن   لُ ي  الل    : هِ أ

ي  ن  فهيِ   ن  مي وي   عُ ب  الس     ضوني ر  والَ  ُ ي  وما ب    (ام هني

 .ومع  بذكل مجيع واخمللوقات

تدل عىل   ةُ ري ع  الأثر يدل عىل املسري، والبي "ب عرفت ربك؟ فقال:  : وس ئل أأعرايب

البعري، فسامء ذات أأبراج وأأرض ذات جفاج وحبار ذات أأمواج؛ أأل تدّل عىل السميع  

منا  "؛ البصري فهذه يه الفطرة السلمية اليت مل تتلّوث بأأقوال الفالسفة وأأهل الالكم؛ واإ

العظمية دلّته عىل خالق عظي حكي علي خبري؛ فهذه الأش ياء ل   لوقاتهذه اخمل

ل من ي   .صف هبذه الصفاتت  يوجدها اإ

ُجُدوا  }  : وادلليل؛ قوهل تعاىل): قال يس  ُر لي ت ال قيمي ُس وي م  الش  ياُر وي الهن  ُل وي ِتِه الل ي  آًّيي ِمن  أ وي

ُبُدوني  ُه تيع  ًّي 
ِ
ن  ُكن ُُت  ا

ِ
ليقيهُن  ا ي خي ِ ِ اذل  ُدوا َّلِل  ُ اْس  ِر وي لي ِلل قيمي ِس وي م     ( [ 37]فصلت:    { ِللش 

آًّيته :أأي ؛(وادلليل )  :قوهل  .وادلليل عىل أأن الليل والهنار والشمس والقمر من أ

آًّيته }   .من عالماته ادلاةل عىل ربوبيته وقدرته :أأي {ومن أ

آًّيته وخملوقات من خملوقاته  {ل تسجدوا للشمس ول للقمر }  ؛ أأي: فهذه أآًّيت من أ

يترّصف فهيا كيف يشاء، فال تعبدوها؛ لأهنا خملوقات أأمثالمك؛ فال تس تحّق أأن تعبد،  
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منا اذلي يس تحق العبادة فهذا اذلي يس تحق  :أأي ؛واْسدوا هلل اذلي خلقمك{}: واإ

 .العبادة

 : خلقها هللاومن الأدةل عىل أأن الساموات والأرض خملوقات  

م   }   : وقوهل تعاىل)قال املؤلف:  ت ِة َأًّي  ضي يِف س ِ َر  ال  اِت وي اوي مي ليقي الس  ي خي ِ ُ اذل  ب مُكُ اَّلل  ن  ري ِ
ا

النلُجومي   ري وي ال قيمي سي وي م  الش  ِثيث ا وي لُُبُه حي يط  ياري ي ِش يُغ يِش الل ي لي الهن  ر  ى عيىلي ال عي تيوي مُث  اس  

اليِمنيي  بل ال عي ُ ري كي اَّلل  ُر تيبياري َم  ال  ل ُق وي ُ ال خي رِِه َألي هلي ات  ِبأَم  ري خ     ( [ 54]الأعراف:   { ُمسي

أأن ربمك اذلي خلقمك ورابُك ابلنعم خلق الساموات والأرض يف س تة أأًّيم مث عال   :أأي

 .والعرش فوق مجيع اخمللوقات، وهو رسير املِل، وارتفع عىل عرشه

يغطي الليل ابلهنار، والهنار ابلليل بطريقة  :أأي {الليل الهنار يطلبه حثيثا  }يغيش  

 .مس مترة، واحدا  تلو الآخر من غري فاصل 

 .فلك يشء مييش بأأمر هللا تعاىل ؛ {والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأأمره } 

 .هل الإجياد من العدم  :أأي {أأل هل اخللق } 

 .هل الأمر الرشعي والكوين، فلك ما حيصل يف هذا الكون بأأمره تعاىل :أأي {والأمر } 

 .والأمر الرشعي بيده؛ فهو اذلي يرشع ما يشاء ويأأمر ويهنيى مبا يشاء 

ي   وي هُ  بل والر  )قال املؤلف:   ( دُ و  بُ ع  امل

ذ ليس لك من ُعِبد راب ؛ فقد عبدت الأصنام بي ع  الرب هو اذلي يس تحق أأن يُ  :أأي د؛ اإ

والأجحار واملالئكة، وعبد الصاحلون، ومجيعهم ليسوا أأراباب ؛ ولكن اذلي يس تحق 

 . وتعاىل  تبارك هو هللا : العبادة ويعبد حبق
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ب مُكُ }   :وادلليل قوهل تعاىل ): املؤلف قال ُبُدوا ري يا الن اُس اع  َأَيل يني ِمن     ًّيي ِ اذل  ليقيمُك  وي ي خي ِ اذل 

ِلمُك   ل مُك  تيت ُقوني  قيب  يعي ا   * ل اش  ضي ِفري َر  لي ليمُكُ ال  عي ي جي ِ اءي ِبنياء   اذل  مي الس  اء     وي اِء مي مي لي ِمني الس  َأن زي وي

ق ا ليمُك   اِت ِرز  ري جي ِبِه ِمني الث مي ري لُوا   فيأَخ  عي ليمُ   فيالي ُتي  َأن ُُت  تيع  ادا  وي ِ َأن دي ني َّلِل   ( [ 22  ]البقرة:   { و 

اكن الكفار يؤمنون بأأن هللا هو اخلالق الرازق املدبر ويقّرون هبذا، ولكهنم اكنوا  

وتعاىل يبني هلم أأن اذلي يس تحق العبادة وحده هو اذلي   تباركيكفرون بعبادته، فاهلل 

 .َيلق ويرزق وينشئ

   .بسطها لنا ليسهل العيش علهيا  :؛ أأي{اذلي جعل لمك الأرض فراشا  } 

  .سقفا   والسامء بناء{} 

   .ِب حُ من السل  :أأي {وأأنزل من السامء ماء } 

  .هو املثيل والنظري :دل والنِّ  { فأأخرج به من المثرات رزقا  لمك فال ُتعلوا هلل أأندادا  } 

   .يكون نّدا  هلل أأو مثيال  أأو يس تحّق ذكل  تعلمون أأنه ل أأحدي  :أأي {وأأنُت تعلمون } 

 .فأأمر هللا أأول  ابلعبادة، وعّرف من اذلي يس تحقّها، مث هنيى عن الرشك به

ُ   وي ؛ هُ ياءِ ش   الَ   ذهِ هي لِ   ُق الِ رمحه هللا: اخلي  كثري  ابنُ   قالي )   قال:  ( ةِ ادي ب عِ لل    قل حِ تي س   امل

 .وهذا هو معىن الآية

القرأآن؛ يس تدّل هللا تبارك وتعاىل عىل توحيد الألوهية بتوحيد  وجند هذا كثريا  يف 

مبا أأنك تؤمن بأأن هللا هو اخلالق الرازق املدبر املنعم عليك؛ فيجب   :الربوبية، أأي

 .حينئذ أأن تعل أأنه هو املس تحق للعبادة ل غريه

 .توحيد الألوهية د  أأن توحيد الربوبية يس تلزم ول بُ  :وهذا معىن الكم أأهل العل



35 
 

أأنه جيب علينا أأن نعبد هللا وحده، وأأل نعبد معه   :وهذا لكه تقرير من املؤلف رمحه هللا

نوع   غريه، فعرفنا هللا وعرفنا أأنه هو اذلي يس تحق العبادة، ول جيوز أأن نرصف أأي  

ي بي نظري هل، مث أأراد أأن يُ  من أأنواع العبادة لغريه؛ لأنه ل نّد هلل ول أأنواع هذه العبادة   نّيِ

   :اليت ل جيوز أأن ترصف لغري هللا تبارك وتعاىل؛ فقال

   لي ث  مِ   : ا هبِ   هللاُ   ري مي اليت أَ   ةِ ادي بي العِ   واعُ ن  أَ وي ) 
ِ
  والإميانِ   ، المِ س  ال

ِ
 ( سانِ ح  وال

  .وحدهأأن تكون هل  أأمر  :أأي  (وأأنواع العبادة اليت أأمر هللا هبا )  قوهل:

،  - اإن شاء هللا  -وس يأأيت تعريفها مجيعا فامي بعد  (مثل الإسالم والإميان والإحسان ) قوهل: 

 . وهذا يشمل دين الإسالم لكه

والباءة من الرشك   ،والانقياد هل ابلطاعة ،: هو الاستسالم هلل ابلتوحيدالإسالمو

 .وهذا هو التعريف العام لالإسالم  ؛وأأههل

ذا اجمتع الإسالم مع الإميان؛ فاملقصود به حيهنا  الأعامل الظاهرة لكها، ويكون   :واإ

 .الأعامل الباطنة :املقصود ابلإميان

ُ وي والت   ، جاءُ والر   ، ُف و  واخلي   ، عاءُ ادلل   هُ ن  مِ وي ) :رمحه هللا قال املؤلف   ، ةُ بي ه  والر    ، ةُ بي غ  والر   ، لكل

  ، ةُ يي ش   واخلي   ، شوعُ واخلُ 
ِ
ي وال ي عي تِ والاس     ،ةُ انب   ،حُ ب  واذل   ، ةُ اثي غيتِ والاس    ، ةُ اذي عي تِ والاس    ، ةُ ان

ُ وغي  ، رُ ذ  والن      ( تعاىل   ها هللِ ا؛ لُكل هبِ   هللاُ   ري مي اليت أَ   ةِ بادي العِ   واعِ ن  أَ   ن  مِ   كلي ذي   ري 

 . ا هودليل  - يذكرها املؤلف - وس يأأيت ذكر لك واحدة مهنا ابلتفصيل

ا }   :وادلليل قوهل تعاىل )قال:  د  ِ َأحي عي اَّلل  ُعوا مي ِ فيالي تيد  اِجدي َّلِل  سي َأن  ال مي    [(18]اجلن:    { وي

واملساجد يه مواضع السجود، ويه   ( }وأأن املساجد هلل{   : وادلليل قوهل تعاىل) وهل: ق

  . فال تعبد مع هللا أأحدا  البتة :أأي  {(}فال تدُعوا مع هللا أأحدا  )ة، هلل خالص
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ي  ن  مي في ) قال:  ِ غي لِ   ا  ئي ي  ا شي هن  مِ   في ِصي ِ مُ   وي هُ ؛ في هللاِ  ري     ( رٌ فِ اكي  كٌ رش 

 . لأنه عبد غري هللا معه

ابُُه  } وادلليل قوهل تعاىل:  )قال:  ا ِحسي ن مي
ِ
ُ ِبِه فيا اني هلي هي ري لي بُر  آخي يه ا أ ل ِ

ِ ا عي اَّلل  ُع مي يد  ن  ي مي ِعن دي  وي

ِفُروني  ِلُح ال اكي ن ُه لي يُف 
ِ
ِِّه ا ب  ( [ 117]املؤمنون:    { ري

 .ل تعبدوا مع هللا غريه؛ فتسجدوا هل :أأي

ي أأن هللا حي  :والشاهد يف هذه الآية  .مع هللا غريه بكفر من دعا  مكي

يدل عىل أأنه من اجلائز أأن يدعو خشص مع هللا    (}ل برهان هل به{ ) : تعاىل قوهلهل و 

 ودليل؟  غريه ويكون هل فيه برهان

ه لن يكون  صفة اكشفة مبينة وليست صفة مقيّدة، أأي أأن   ؛ ولكن هذه الصفة تسمىل

 .هل معبود جيد عليه دليال  

بذكر الأدةل عىل لك نوع من  سيبدأأ بعد أأن ذكر املؤلف رمحه هللا أأنواع العبادة وأأدلهتا؛ 

ذا   ّل عليه عبادة، واإ الأنواع اليت ذكرها، وهذه الأدةل اليت س يذكرها تدل عىل أأن املس تدي

 .فال جيوز ِصفه لغري هللا؛ بل الواجب اإخالصها هل ؛اكن عبادة

لمُكُ  : } وادلليل قوهل تعاىل ،  "ادلعاء مّخ العبادة " ويف احلديث:  ) :قال رمحه هللا ب قيالي ري وي

اِخرِيني  ي دي يَّن  ُخلُوني هجي ييد  يِت س ي وني عين  ِعبيادي ِبُ تيك  يس   يني ي ِ ن  اذل 
ِ
تيِجب  ليمُك  ا ُعويِن َأس     { اد 

 ( ( 60]البقرة: 

أأراد املؤلف أأن يس تدل عىل أأن ادلعاء   ((1) ويف احلديث: "ادلعاء مخ العبادة") قوهل: 

الصالة  عبادة؛ فذكر هذا احلديث؛ وهو حديث ضعيف، والصحيح قوهل عليه 

 

  ( عن أأنس بن ماكل ريض هللا عنه.3371أأخرجه الرتمذي ) 1-
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، وهذا يدل عىل أأن ادلعاء عبادة وقربة اإىل هللا  (1) السالم: "ادلعاء هو العبادة"و 

 .س بحانه وتعاىل

ن  ) قوهل:  اذلين يس تكبون عن  وادلليل قوهل تعاىل: }وقال ربمك ادعوين أأس تجب لمك اإ

هذه الآية تدل عىل أأن ادلعاء من العبادات؛ مفن  {(عباديت س يدخلون هجَّن داخرين 

 .فهو مرشك ؛دعا غري هللا فامي ل يقدر عليه اإل هللا

  :والناس يف ذكل أأقسام

 .وتعاىلتبارك قسم مهنم ل يدعو هللا أأصال ؛ وهذا يكون مس تكبا  عن عبادة هللا 

 . ويدعو غريه معه؛ وهذا النوع مرشك ابهللومهنم من يدعو هللا

وهذا هو التوحيد   ،ومهنم من يدعو هللا وحده ول يدعو معه أأحدا ؛ وهذا هو املوّحد

 .اذلي أأمر هللا به

ل   وادلعاء منه ما هو عبادة ومنه ما ليس عبادة؛ مفن دعا غري هللا فامي ل يقدر عليه اإ

 .وهو رشك ؛ هللا؛ فال جيوز فعهل

عىل اإجناز الأمر؛ فيكون ادلاعي قد فعل  قادرا   ا  حي   من دعا غري هللا؛ واكن املدعوّ وأأما 

 .جائزا ، وليس دعاءه هذا من العبادة  فعال  

ِمِننيي }   :وهل تعاىل قي   ِف و  اخلي   ليلُ دي )وي قال:  ن  ُكن ُُت  ُمؤ 
ِ
افُوِن ا خي افُوُُه  وي ي ]أ ل معران:    { فيالي َتي

175 ] ) 

 .أأمر من هللا تبارك وتعاىل ابلتعبد هل ابخلوف؛ فهو عبادة  ({ نِ و  افُ خي }وي ) :  فقوهل

 

(  714، والبخاري يف "الأدب املفرد" )(2969والرتمذي )(، 1479وأأبو داود ) ،(18436أأخرجه أأمحد )  1-

  عن النعامن بن بشري ريض هللا عنه.
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 : ثالثة أأقسامولكن اخلوف أأيضا  ينقسم اإىل 

فهذا ليس من   ؛خوف طبيعي؛ كخوف الإنسان من الأسد أأو النار أأو غري ذكل

 .العبادة

وهذا اخلوف َيتص ابهلل، وهو كون    "؛خوف الرس"  :ومنه ما يسمى عند أأهل العل

الإنسان َياف من أأجل قدرة خفيّة خاصة رّسيّة ليست حسب احلّس، يؤثر هبا اذلي  

فذلكل يعتقد عبّاد القبور أأن بعض الناس هل ؛ يعتقد أأنه ميتِل تِل القدرة الرّسية

 القدرة عىل الترّصف يف الكون مع هللا س بحانه وتعاىل، وقد يعتقدون ذكل أأيضا  يف

وكذا يعتقدون أأن هلم القدرة   ،وهذا هو الرشك الأكب بعينه ؛ الأصنام واجلن وغريها 

 .عىل العطاء واملنع وزيغ القلوب وموت النفوس دون أأس باب حس يّة

بأأن تعتقد أأن هذا اذلي َتافه    ؛- هو خوف الرسّ و  - والضابط يف هذا النوع من اخلوف

 .و اخلوف الرشيكّ عنده قدرة خفيّة رسيّة تؤثر من غري أأس باب؛ وه

فهذا ل  ؛أأن َياف أأحدا  يتعبد ابخلوف هل وهو؛ خفوف العبادة،  وأأما القسم الثالث

 وِصفه لغري هللا تعاىل رشك أأكب. ،يكون اإل هلل تعاىل

ا }   : قوهل تعاىل  جاءِ الر    ودليلُ )  قال: اِلح  يال  صي ل  معي مي ِه فيل ييع  ِّ ب ُجو ِلقياءي ري ني يير  ن  اكي لي  فيمي وي

ا  د  ِِّه َأحي ب ِة ري ِك  ِبِعبيادي   [(110{ ]الكهف:  يرُش 

ِِّه  } :الطمع يف أأمر حمبوب، وهو أأيضا  عبادة، ودليهل قوهل :الرجاء ب ُجو ِلقياءي ري ني يير  ن  اكي فيمي

ا د  ِِّه َأحي ب ِة ري ِك  ِبِعبيادي لي يرُش  ا وي اِلح  يال  صي ل  معي مي مفن اكن يطمع يف رؤية هللا   : ومعناها  ؛ {فيل ييع 

حسانه؛ فليأأت ابلسبب اذلي حيقق هل رجاءه؛ وهو التوحيد والعمل   ونيل فضهل واإ

 .الصاحل

 .ل يكون اإل هلل تبارك وتعاىل ،؛ رجاء عبادة والرجاء اذلي يتضمن اذلل واخلضوع 
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ِ وي الت    ليلُ ودي )قال:  ِ  }   :قوهل تعاىل   لكل عيىلي اَّلل  ِمِننيي وي ن  ُكن ُُت  ُمؤ 
ِ
ُوا ا لك  ،  [ 22]املائدة:    { فيتيوي

ُبُه{ }  : وقال  س   ِ فيهُوي حي لك   عيىلي اَّلل  يتيوي ن  ي مي  [( 3]الطالق:    وي

 .هو الاعامتد :التولكو

ِمِننيي } ) : وقوهل ن  ُكن ُُت  ُمؤ 
ِ
ُوا ا لك  ِ فيتيوي عيىلي اَّلل  اعمتدوا عىل هللا اإن كنُت مؤمنني   :أأي  ({ وي

ميان العبدد  قي فبِ  به،  .يكون تولّكه عىل هللا  ؛ر اإ

ميان العبد   وهذا دليل عىل أأن التولك عبادة؛ للأمر والرتغيب به، وهو من متام اإ

ل به  ،وعالمات صدقه  .وواجب ل يُت الإميان اإ

 .فهو اكفيه :؛ أأي({ هُ بُ س   حي   وي هُ }في )  :وقوهل

وتعاىل؛ لأنه اعامتد القلب، واعامتد   تباركالتولك خاص ابهلل  :العل وقال بعض أأهل 

منا فّرقوا بني التولك والتوكيل، ومّسى البعض ما   القلب ل جيوز أأن يكون اإل هلل، واإ

 .توالك   :يسميه الفريق الأول ابلتوكيل

نيب غريه يف أأمر ُتوز  التولك عىل الغري فامي يترّصف فيه املتولّك، حبيث يُ  :واملقصود به

حني ولّك عِل بن أأيب طالب يف ذحب بقيّة الهدي يف   ملسو هيلع هللا ىلصفيه النيابة، كام فعل النيب 

 .جحّه

خشص يف معل ما فيقوم به نيابة عن   ضي و  في ول أأرى أأهنم َيتلفون يف صورة أأن يُ 

ن اختلفوا يف تسمية ذكل توالك  أأو توكيال  املفّوِض، وأأهنا صورة جائزة؛    .واإ

اِت  } :  هل تعاىل و  قي   شوعِ واخلُ   ةِ بي ه  والر    ةِ بي غ  الر    ليلُ دي وي )قال:  ي ري  اِرُعوني يِف ال خي نُوا يُسي ُم  اكي هن  ِ
ا

اِشِعنيي  ينيا خي نُوا ل اكي ب ا وي هي ري غيب ا وي ينيا ري ُعون يد  ي  [( 90لأنبياء:  ]ا   { وي

 .طلب اليشء احملبوب :الرغبةو



40 
 

 .يه مبعىن اخلوف  :اخلوف املمثر للهرب من اخملّوِف، وقيل :الرهبةو

 .نوع من التذلل هلل عز وجل واخلضوع هل :اخلشوعو

ليه  نُوا  } :وتعاىل، وادلليل قوهل تعاىل تباركولك هذه عبادات يُتيقيّرب هبا اإ ُم  اكي هن  ِ
ا

ي  ُعون ييد  اِت وي ي ري  اِرُعوني يِف ال خي اِشِعنيي يُسي نُوا لينيا خي اكي ب ا وي هي ري غيب ا وي يدعون هللا طمعا    :أأي{ نيا ري

 .وتعاىل؛ خاشعني متذللني هل تباركمنه  فامي عنده، وخوفا  

يف جنته ول   حنن نعبد هللا ل طمعا   :عىل الصوفية اذلين يقولون ويف هذه الآية ردي 

منا حمبة هل خوفا   ذ عبادة هللا تكون ابحملبة واخلوف والرجاء،   ؛من انره؛ واإ وهذا ابطل؛ اإ

نه عز وجل أأثىن عىل أأنبيائه؛ فقال غيب ا  } :فاإ ينيا ري ُعون ييد  اِت وي ي ري  اِرُعوني يِف ال خي نُوا يُسي ُم  اكي هن  ِ
ا

ب ا  هي ري  .وطمعا   يعبدونه س بحانه وتعاىل خوفا   :{ أأي وي

نِ قوهل تعاىل }   ةِ يي ش   اخلي   ليلُ دي وي )قال:  و  شي اخ  ُُه  وي و  شي   [(3]املائدة:   { فيالي َتي 

اخلش ية واخلوف مبعىن واحد، وفّرق البعض؛ جفعل اخلوف أأمع   : قال بعض أأهل العل

  وقدرة عظمةعىل العل ب ، جفعل اخلش ية مبني ة  فمن اخلش ية، واخلش ية أأخص من اخلو 

 ل.ثا والفرق بني اخلش ية واخلوف يتضح ابمل قالوا: من َيشاه وكامل سلطانه، 

ذا خفت من  ، فاإذا خفت من خشص ل تدري أأهو قادر عليك أأم ل؛ فهذا خوف واإ

 .خشص تعل أأنه قادر عليك؛ فهذه خش ية

 .جعلهام مبعىن واحد أأهل العل وبذكل فّرقوا بني اخلش ية واخلوف، وبعض 

 .اخلوف من التفصيل املتقدم؛ يُقال يف اخلش يةوما قيل يف 

   ليلُ ودي )  قال:
ِ
ي ال { ]الزمر: }   : قوهل تعاىل  ةِ انب ُ ِلُموا هلي َأس  ِّمُك  وي ب ِىلي ري

َأِنيُبوا ا  [( 54وي

 .الرجوع، ويه قريبة من معىن التوبة :الإانبةو
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ليه :أأي {(وا اإىل ربمك بُ يِ نِ أَ وي )}   .ارجعوا اإ

 .استسلموا هل :أأي ({ وا هليُ مُ لِ س  أَ وي )} 

 .هذا دليل عىل أأن الإانبة عبادة وقربة هلل تعاىل

ي عي تِ الاس    ليلُ دي )وي قال:  تيِعنيُ قوهل تعاىل }   ةِ ان يس   كي ن ًّي 
ِ
ا ُبُد وي يع  كي ن ًّي 

ِ
ويف    ،[ 5]الفاَتة:    {ا

ذا اس     ( (1) "ابهللِ   ن  عِ تي اس   في   ؛ تي ن  عي تي احلديث: "اإ

ذا دخلت عىل   -  تقدمكام ذكران فامي  -طلب العون، فالألف والسني والتاء  :الاس تعانة اإ

  :، واس تغاثالعوذطلب  :العون، واس تعاذ بي لي طي  : لكمة أأفادت الطلب، فاس تعان

 .طلب الغوث؛ وهكذا

 :ويه أأنواع ؛طلب العون  :فالس تعانة 

ليه مع كامل اخلضوع والتذلل هل،  ويه قربة هلل ل جيوز  أأول : الاس تعانة ابهلل تقّراب  اإ

 .ِصفها لغريه

كأن تس تعني بشخص يف محل   ،اثنيا : الاس تعانة مبخلوق ِح قادر؛ ويه جائزة

نُوا  } :صندوق ثقيل عليك ل تس تطيع محهل وحدك؛ فال بأأس بذكل؛ لقوهل تعاىل اوي تيعي وي

انِ  وي ال ُعد  ِ وي مث 
ِ
نُوا عيىلي ال  اوي لي تيعي ى وي الت ق وي ِ وي  [ 2]املائدة:  { عيىلي ال ِبّ

ل من  اثلثا : الاس تعانة مبخلوق فامي ل يقدر عليه اإل هللا، وهذا رشك؛ لأنه ل يقع اإ

  خشص يعتقد يف نفسه أأن لهذا اذلي اس تعان به يف أأمر ل يقدر عليه اإل هللا؛ ترّصفا  

 .خفيّا  يف الكون؛ وذلكل اس تعان به 

 

   عن ابن عباس ريض هللا عنه. (2516) (، والرتمذي2669أأمحد ) أأخرجه  1-
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 )}  :ومعىن
ِ
ي  كي ًّي  ا  وي   دُ بُ ع  ن

ِ
ي   كي ًّي  ا ُ عِ تي س   ن  .أأي؛ نعبدك ونس تعني بك {(ني 

  ّبِ ري بِ   ذُ و  عُ أَ   ل  {، و }قُ قِ لي في ال    ّبِ ري بِ   ذُ و  عُ أَ   ل  }قُ   : قوهل تعاىل   ةِ عاذي تِ ودليل الاس   )قال املؤلف: 

  ( { اِس الن  

ذطلب ال :الاس تعاذةو و  ويه امحلاية من املكروه، والقول فهيا اكلقول يف الاس تعانة   ؛عي

 متاما  من التفصيل املتقدم 

 .فنحن مأأمورون ابلس تعاذة ابهلل ؛قل أأعوذ ابهلل :الصبح، أأي }الفلق{؛و

ابي ليمُك  قوهل تعاىل }   ةِ غاثي تِ ودليل الاس   )قال:  تيجي ب مُك  فياس   تيِغيثُوني ري يس   ذ  ت ِ
 [( 9]الأنفال:    {ا

ل   ؛طلب الغوث :الاس تغاثةو نقاذ من الشدة، ويه توحيد وقربة ول تكون اإ وهو الإ

 :هلل س بحانه وتعاىل، ويه أأنواع

 .وهذه جائزة  ؛: اس تغاثة مبخلوق ِح حارض قادر أأول  

حارضا ؛  : اس تغاثة مبخلوق فامي ل يقدر عليه اإل هللا، أأو مبخلوق ليس حيا  أأو ليس اثنيا  

 .وهذا رشك اكلس تغاثة ابلأموات

ويه بنفس التفصيل  ؛اثلثا : الاس تغاثة ابهلل خضوعا  وتذلال  هل، ويه من التوحيد

 .املتقّدم يف الاس تعانة 

ّبِ  }   :قوهل تعاىل   حِ ب  اذل    ليلُ ودي )قال:  ِ ري ايِت َّلِل  مي مي ييايي وي ح  مي نُُسيِك وي يِت وي الي ن  صي
ِ
قُل  ا

اليِمنيي )  ِيكي هليُ 162ال عي لعن هللا من  : "، ومن الس نة[ 162  - 161]الأنعام:   { ( لي رشي

  ((1)"ذحب لغري هللا 

 

 البخاري.  عند( عن عِل ريض هللا عنه، وأأصهل 1978أأخرجه مسل ) 1-
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فاذلحب عبادة وقربة هلل س بحانه، ول جيوز ِصفها لغريه؛ ل لوِل ول لقب ول لصَّن ول  

منا يه هلل فتبقى هلل.    لغري ذكل، واإ

اليِمنيي ) } :وادلليل قوهل تعاىل ّبِ ال عي ِ ري ايِت َّلِل  مي مي ييايي وي ح  مي نُُسيِك وي يِت وي الي ن  صي
ِ
(  162قُل  ا

ِيكي هليُ  ُ الآية قوهل تعاىل: }وي  هذهمن الشاهد ، { لي رشي  . وذحبي :{ أأييِك سُ ن

هو الطرد من رمحة هللا   :واللعن "( "لعن هللا من ذحب لغري هللا   : ومن الس نة) قوهل: 

تعاىل؛ لأن من ذحب لغري هللا فقد أأرشك؛ لأنه ِصف عبادة من العبادات اليت يُتقّرب 

 .هبا اإىل هللا لغريه، وتقّرب هبا لغريه

 :فيه تفصيل ؛ بل يكون عبادةولكن ليس مجيع اذلحب

يقع عبادة؛ بأأن يقصد به التعظي واخلضوع والتذلل للمذبوح هل؛ فهذه عبادة  حٌ ب  أأول : ذي 

 .وقربة ل جيوز أأن تفعل عىل هذه الصورة اإل هلل 

كراما  لضيف أأو لولمية عرس أأو غري ذكل من الأمور اليت قد تكون واجبة   اثنيا : اذلحب اإ

 .مباحة  أأو ورمبا اكنت مس تحبة

 : مسأأةل: اذلحب اذلي يفعهل البعض بعد بناء بيته؛ مثال  

ذا اكن ذحبه هذا فرحا  ورسورا  مبا مّن هللا به عليه من نِ  ؛ فهو ، فذحب شكرا  هللم  عي اإ

أأما اإن اكن ذحبه هذا دلفع العني؛ مفحّرم؛ لأن دفع العني اذلي رشعه هللا هو  ، جائز

 .لتبيك والرقيةاب

 .أأما اإن ذحب للجن ليرصفهم عن البيت ويدفع رضرُه؛ فهذا رشك لأنه ذحب لغري هللا

 م: مسأأةل: اذلحب لشخص معظ
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كراما  كام يفعل  ذا اكن اذلحب لهذا املعظم اإ للضيف؛ فهذا جائز،  يف املسأأةل تفصيل؛ اإ

جالل  لهذا الرجل؛ فال جيوز ويدخل   كرام الضيف، وأأما اإن اكن تعظامي  واإ ويدخل يف اإ

 .يف الرشك

أأن تنظر أأين يذهب اللحم بعد اذلحب؛ فاإن ُذحب   :بني اذلحبني  اليت ُتعِل تفرق عالمةوال

أأما اإن   ،ووزّع عىل الناس، ومل يأألكه هذا املعظم؛ فيكون من ذحب التعظي والإجالل

ي   .م؛ فيكون من ذحب الإكرامظ  عي ُأطعم منه هذا الزائر أأو امل

ُه  }   : قوهل تعاىل   رِ ذ  الن    ليلُ دي وي )قال املؤلف رمحه هللا:  ل ني رشي ا اكي م  يو  افُوني ي ي َيي ِر وي يُوفُوني اِبلن ذ 

ا{  تيِطري   [( 7]الإنسان:    ُمس  

لزام الإنسان نفسه بيشء مل يي  :النذر ن يصوم  أأ كأن ينذر الشخص  ؛بأأصل الرشع هُ م  زي ل  اإ

فطار يوم ،ثالثة أأًّيم أأو أأربعة أأو أأكرث لزام من   ؛أأو يلزم نفسه بصوم يوم واإ فهذا اإ

ه الرشع به، فاإن أألزم نفسه به؛ لزمه الوفاء؛ لقوهل تعاىل :  الشخص نفسه بيشء مل يُلزِم 

ا{ } تيِطري  ُه ُمس   ل ني رشي ا اكي م  يافُوني ييو  َيي ِر وي ؛ فأأثىن هللا عىل اذلين يوفون بنذرُه ؛يُوفُوني اِبلن ذ 

 .ىل فالنذر قربة هلل وطاعة ل جيوز ِصفها لغريه تبارك وتعا 

ن" :يف النذر  وأأما احلديث اذلي ورد منا يس تخرج به من البخيلو  ،خبري ل يأأيته اإ " اإ

أأن يقول  : أأي  ؛؛ فهذا نوع من أأنواع النذر، وهو ما يسمى بنذر املقابةل(1) متفق عليه

ل اإن   :الشخص مثال : اإن شفى هللا مرييض فعِّل ذحب شاة، أأي  أأنه لن يذحب الشاة اإ

فهذا اذلي يس تخرج به من البخيل اذلي ل يعمل الطاعة اإل يف   ؛شفى هللا مريضه

 .لزمه الوفاء به ؛لكنه اإن وقع من خشص ،مقابل، وهو نذر مكروه 

 

    ريض هللا عنه، واللفظ ملسل.( عن ابن معر 1639(، ومسل ) 6609البخاري ) 1-
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وطاعة، ل جيوز ِصفها لغريه س بحانه، وِصفها لغريه فالنذر عىل هذا عبادة هلل تعاىل 

 .رشك

 : بدأأ املؤلف ابلأصل الثاين؛ فقال رمحه هللا مث 

   نِ ي  دِ   ةُ في ِر ع  اين: مي الث    لُ ص  الَ ) 
ِ
  يادُ قِ والان    ،حيدِ و  ابلت    هللِ   المُ س  تِ : الاس  وهوي ؛ ةل ِ دِ لَ اِب   المِ س  ال

ي  ، ةِ اعي ابلط    هليُ     ( هِلِ ه  أَ وي   كِ الرّشِ    ني مِ   ةُ اءي والبي

وتعاىل ابلأدةل، بدأأ  تباركبعد أأن فرغ املؤلف من بيان الأصل الأول وهو معرفة هللا 

)وهو الاستسالم   :ببيان الأصل الثاين وهو معرفة دين الإسالم ابلأدةل، مث عّرفه بقوهل

 هلل ابلتوحيد، والانقياد هل ابلطاعة، والباءة من الرشك وأأههل(.

  اكِلِ وتعاىل: }مي  تبارك كام قال هللا  ؛؛ يراد به الطاعة اترة، واحلساب اترة أأخرىادلينو

 .{ أأي يوم احلسابنِ ي  ادلِّ  مِ و  يي 

معرفة الإسالم  :أأدةل الكتاب والس نة، أأي :أأي (معرفة دين الإسالم ابلأدةل ) :و

منا كام جاء يف كتاب   ابلكتاب والس نة ل ابلتقليد ول ابلآراء ول ابلأهواء ول ابلعقول، واإ

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا وس نة نبيه 

اخلضوع   :أأي (الاستسالم هلل ابلتوحيد ) م: الإسال :أأي ( وهو ) وهل رمحه هللا:ق

  لك ما َيتص بهفراده س بحانه وتعاىل بابإ  ، أأينقياد هل ابلتوحيدالاوالإذعان و 

  ( والباءة من الرشك وأأههل )  بفعل املأأمور وترك احملظور :أأي (والانقياد هل ابلطاعة ) 

أأهل الرشك والانفصال عهنم لكّيا ، وقد تقدم هذا لكه وفّصلنا  الرشك، و  ُض غ  بُ  :أأي

 .القول فيه

: اِت ري مي   الُث ثي   وي هُ وي )قال:    بي
ِ
 ،  والإميانُ ،  المُ س  ال

ِ
 ( اكنٌ ر  لها أَ  ة  بي تي ر  مي   لُكل ، وي سانُ ح  وال
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 فقال:  بعد أأن عّرف الإسالم؛ بدأأ بتعريف مراتب ادلين؛

ثالث  :أأي (الإسالم والإحسان والإميان   : ثالث مراتب) ادلين الإسالم  :أأي (وهو ) 

 .الإحسان مث الإميان مث الإسالم أأعالها درجات بعضها أأعىل من بعض؛ 

وركن اليشء هو أأساسه   ( لها أأراكن ) من هذه املراتب الثالث   ( ولك مرتبة )قال: 

 .وجانبه الأقوى اذلي يقوم عليه

   اكنُ ر  أَ في ) قال: 
ِ
  ن  أَ   ةُ هادي : شي ةٌ سي خي    المِ س  ال

ِ
ل    هلي ل ا  ، وي هللاِ   سولُ ا  ري دي م  حي مُ   ن  وأَ   هللاُ اإ

ِ
  قامُ ا

يِ الةِ الص    ( رامِ احلي   تِ ي  البي   جل حي ، وي اني ضي مي ري  مُ و  صي ، وي اكةِ الز    تاءُ ، واإ

 .ما يقوم عليه الإسالم  :أأي (فأأراكن الإسالم ) 

هل اإل هللا التعبري مّعا يستيقنه الإنسان بقلبه،   :( والشهادة )  تعبريه مّعا   :فشهادة أأن ل اإ

ل   :أأنه ل معبود حبق اإل هللا، أأي  ؛نه بقلبهق  يتيي  الإقرار والإعالن بأأنه ل معبود حبق اإ

 ىل. هللا تبارك وتعا 

ل   :أأي (وأأن محمدا  رسول هللا )  أأنطق بلساين معّبا  مّعا يكنّه قليب؛ بأأنه ل معبود حبق اإ

جيب عِّل أأن أأصّدقه وأأتِّبعه فامي جاء به من عند   ،هللا، وأأن محمدا  مبعوث من عند هللا

 .هللا

وهو لكميت الشهادة، وهو ركن واحد مكّون    ؛وهذا هو الركن الأول من أأراكن الإسالم

   . ملسو هيلع هللا ىلصوالثاين الإميان بنبّوة محمد  الأول توحيد الألوهية،: من شقنّي

وكونه يتأألف من شقني؛ لأن العبادات تنبن عىل َتقيقهام معا ؛ َتقيق الألوهية، وَتقيق  

خالصه هلل تبارك وتعاىل وبأأن يكون عىل هدي  ملسو هيلع هللا ىلصاتباع النيب  ل ابإ ؛ فال يصّح معل اإ

 .ملسو هيلع هللا ىلصتبارك وتعاىل عىل لسان رسوهل هللا كام رشعه  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 
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قام الصالة )  قوهل: يتاء الزاكة، وصوم  )وهذا الركن الثاين من أأراكن الإسالم،  (واإ واإ

فهذه يه أأراكن الإسالم اليت يه أأعامهل الظاهرة، وأأما   ؛(رمضان، وجح البيت احلرام 

منا يه   تبارك بقية الأعامل الظاهرة اليت أأمران هبا واليت نفعلها تعبدا  هلل وتعاىل؛ فاإ

 . الأساسات اليت قام علهيا دين الإسالم مْكاّلت لهذه امخلس؛ فاإهنا 

ِ  قوهل تعاىل: }   ةِ هادي الش    ليلُ دي )في   قال: ُأولُو ال ِعل  ئِكيُة وي الي ال مي ل  ُهوي وي ِ
ي ا هلي
ِ
ُ َأن ُه لي ا هِدي اَّلل  شي

ِكيُ  زِيُز ال حي ل  ُهوي ال عي
ِ
ي ا هلي
ِ
طِ لي ا ا اِبل ِقس   [( 18]أ ل معران:   { قيائِم 

ي  هُ ن  أَ   هللاُ  دي هِشي )}  هلي ل    ل اإ جاء عن السلف تفاسري يف معىن شهادة هللا عز   {( هوي اإ

، ومهنم من قال: بنّي، وغري ذكل من  علي ، ومهنم من قال: أَ مكي وجل؛ مفهنم من قال: حي 

نايف بني هذه الأقوال؛  يف بدايهتا، مث قال: ول تي  "الطحاوية"أأقوال خسة مجعها شارح 

هل اإل هللا، أأي فأأعل هللا وحمك و   . أأنه ل معبود حبق اإل هللا :قَض أأنه ل اإ

هل اإل هللا كِلي ِبأَن   } :وأأنه ل معبود حبق اإل هللا من قوهل تعاىل  ،وقد أأتينا بتفسري ل اإ ذي

ُعوني ِمن  ُدوِنِه ُهوي ال بياِطلُ  ا ييد  َأن  مي قل وي ي ُهوي ال حي  به  رس  في ، وخري ما يُ [62]احلج:  {اَّلل 

 .كتاب هللا :كتاب هللا

 .شهدت املالئكة أأيضا  أأنه ل معبود حبق اإل هللا :أأي؛ {ةُ كي الئِ مي وال  } 

آمنوا هبا وصدقوها وتعلّموها   :{ل ِ عِ و ال  ولُ أُ وي }  وُه علامء الرشيعة اذلين عرفوا لكمة احلق وأ

 .وأأيقنوا هبا وعلموها الناس ملسو هيلع هللا ىلصمن كتاب هللا وس نة رسوهل 

ن جِيد   لأ لكفت   ؛ولو مل يكن للعل فضيةل اإل هذه ،وهذه من فضائل العلامء الكثرية

   .الرفيعةاملسل وجيهتد ليحصل عىل هذه املْنةل العالية 

أأن لك يشء يس تغفر هلم حىت احليتان يف البحر؛ لعظي نفعهم  :ومن فضائل العلامء

 .العائد عىل مجيع خلق هللا
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 .وقد ذكر هللا عز وجل أأرشف اخللق؛ وأأهنم ُه من شهد عىل لكمة التوحيد

 .حاةل قيامه تبارك وتعاىل بتدبري اخللق ابلعدل :؛ أأي{ طِ س  قِ ل  اِب   ا  مي ائِ قي } 

ل هُ ل  }  هل اإ يؤكد عز وجل هذه اللكمة، وهذه املسأأةل اليت بعث الرسل لأجلها؛    {وي اإ

 .ويه اإخراج الناس من عبادة اخللق اإىل عبادة رب اخللق

 . والغلبة  القوة واملنعة، أأي ذو العّزة {زيزُ عي ال  } 

 .الأش ياء ويتقهنا  مِكُ ذو احلْكة؛ وهو القضاء، واذلي حُي   {يُ كِ }احلي 

هل اإل هللا يه ركن عظي من أأراكن هذا   : هذه الآيةوالشاهد من  أأن شهادة أأن ل اإ

 .بل هو أأعظمها  ؛ادلين

ل    ّق  حِبي  ودي بُ ع  ناها: ل مي ع  مي وي )  قال:    ل" ،   هللا اإ
ِ
 " هللا،   ونِ دُ   ن  مِ   دُ بي ع  ما يُ   عي يِ ا  مجي يي فِ اني   " هلي ا

ِ
  ل  ا

 ( هِ كِ ل  يف مُ   هليُ   كي يِ ل رشي  هُ ن  ام أَ ، كي هِ ِت ادي بي يف عِ   هليُ   كي يِ ل رشي  هُ دي ح  وي  هللِ   ةي بادي ا  العِ تي بِ ث  مُ   "هللاُ 

  :كام ذكران أأن هذا التفسري جاء من قوهل تعاىل (ومعناها: ل معبود حبق اإل هللا )  وهل:ق

ُعوني ِمن  ُدوِنِه ُهوي ال بياِطلُ } ا ييد  َأن  مي قل وي ي ُهوي ال حي كِلي ِبأَن  اَّلل   . {ذي

هل"  ) قال:  انفيا  لك ما عبد من دونه   :أأي  (انفيا  مجيع ما يعبد من دون هللا "ل اإ

 .س بحانه 

وهكذا يكون  (اإل هللا" مثبتا  العبادة هلل وحده ل رشيك هل يف عبادته )" قوهل: 

ثباات   التوحيد؛ نفيا   ثباُتا هل وحده واإ ؛ نفي العبادة عن لك ما سوى هللا تبارك وتعاىل، واإ

 .ل رشيك هل

كام أأنه ل رشيك هل يف ملكه؛ فال معبود  :؛ أأي(أأنه ل رشيك هل يف ملكه كام  ) قال: 

ل هو س بحانه وتعاىل  .حبق اإ
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ُ وي ها اذلي يُ ريُ ِس ف  تي وي )قال:  ا  ها قوهل تعاىل: } ّضِ اٌء ِمم  ن ِن بيري ِ
ِمِه ا قيو  اِهُي ِلَِبيِه وي ب ري ِ

ذ  قيالي ا
ِ
ا وي

ُبُدوني )  هيي ِديِن ) 26تيع  ن ُه س ي
ِ
يِن فيا ري ي فيطي ِ ل  اذل 

ِ
ل هُم   27( ا يعي ِقِبِه ل ِقيية  يِف عي ة  ابي مي ِ ليهيا لكي عي جي ( وي

ِجُعوني  لي ال ِكتي ، وقوهل: } [ 28  - 26]الزخرف    {يير  َأه  ينيا  قُل  ًّيي ن يي  اء  ب وي ة  سي مي ِ ىلي لكي
ِ
ا ا اليو  اِب تيعي

اب  ِمن  ُدو  ابي ا َأر  ض  يع  ُضنيا ب يع  يت ِخذي ب لي ي ي ئ ا وي ِكي ِبِه شي لي نرُش  ي وي ل  اَّلل 
ِ
ُبدي ا يع  يي نيمُك  َأل  ن ب ِ  وي ِن اَّلل 

ِلُموني  هيُدوا ِبأاَن  ُمس  ا فيُقولُوا اش  ل و  ن  تيوي
ِ
 ( [ 68]أ ل معران:   { فيا

ُبُدوني }  ا تيع  اٌء ِمم  ن ِن بيري ِ
ِمِه ا قيو  اِهُي ِلَِبيِه وي ب ري ِ

ذ  قيالي ا
ِ
ا هل: "مثل وهذه {وي   ؛يف معناها "ل اإ

نن منفصل ومُ  :أأي هللا س بحانه    :ممن يعبدونلكن عن لك من تعبدونه، و  ّل  خي تي اإ

 :وتعاىل؛ ذلكل قال بعدها

يِن }  ري ي فيطي ِ ل  اذل 
ِ
 .فال أأتبأأ منه تبارك وتعاىل ؛أأتبأأ من لك من عبدمتوه اإل هللا :أأي {ا

يِن و} ري ي فيطي ِ ل  اذل 
ِ
ل اذلي خلقن : أأي {ا وفهيا اإشارة اإىل أأن اذلي يس تحق أأن أأعبده   ،اإ

فتوحيد الربوبية يس تلزم توحيد  ؛  وأأتذلل هل وأأخضع هل هو اذلي خلقن وأأوجدين

الألوهية ول بد، فامب أأنك تؤمن أأن هللا هو اخلالق الرازق املدبر اذلي ينعم عليك 

بأأنواع النعم، وهو اذلي أأوجدك من العدم؛ فيجب عليك أأن ترصف عبادتك هل 

 . ترصفها لغريه معهوحده، وأأل  

هيي ِدينِ }  ن ُه س ي
ِ
ليه :أأي {فيا  .هداية توفيق وهداية بيان ؛س يُدللن عىل احلق ويوفّقن اإ

ِقِبهِ }  ِقيية  يِف عي ة  ابي مي ِ ليهيا لكي عي جي  .جعل لكمة التوحيد ابقية يف ذريته، وأأوىص بنيه هبا  :أأي {وي

ِجُعوني }  ل هُم  يير  يعي  .ن الرشك اإىل لكمة التوحيدعيرجعون  :أأي {ل

لي    قُل  ًّيي }   : وقوهل )قال:  ي وي ل  اَّلل 
ِ
ُبدي ا يع  يي نيمُك  َأل  ن ب ينيا وي ن يي  اء  ب وي ة  سي مي ِ ىلي لكي

ِ
ا ا اليو  لي ال ِكتياِب تيعي َأه 

هيُدوا بِ  ا فيُقولُوا اش  ل و  ن  تيوي
ِ
ِ فيا اب  ِمن  ُدوِن اَّلل  ابي ا َأر  ض  يع  ُضنيا ب يع  يت ِخذي ب لي ي ي ئ ا وي ِكي ِبِه شي أاَن   نرُش 

ِلُموني   ( { ُمس 
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 .ًّي محمد :أأي ل{}قُ 

 .للهيود والنصارى؛ فهم أأهل الكتاب هٌ الالكم موج   {اِب تي الكِ   لي ه   أَ ًّيي } 

ي عي تي }  ىلي و  ال ي   اء  وي سي   ة  مي  لكيِ ا اإ ي ي  ب ي ا وي ني ن ويه لكمة التوحيد، ونكون   ؛اإىل لكمة عدل   :أأي {مُك  ني ي  ب

ًّيُك سواء فهيا   .حنن واإ

ذا أأراد الهيود والنصارى أأن يتساووا معنا يف احلقوق والواجبات؛ فال بّد أأن يتساووا   فاإ

هل اإل هللا" :معنا أأول  يف لكمة ، فال يأأتنّي ملبّس يلبس عىل الناس فيقول: يف هذه  "ل اإ

منا   الآية دليل عىل املساواة بني املسلمني والهيود والنصارى؛ فهذا كذب عىل هللا؛ فاإ

ذا اس تووا معهم يف لكمة التوحيد؛   يكون الهيود والنصارى والكفار مساوون للمسلمني اإ

هل اإل هللا، محمد رسول هللا" منا "، ل اإ بلكمة   همُه أأذةّل صاغرون وحنن فوق  وبغري ذكل؛ اإ

اِغُروني التوحيد، كام قال هللا عهنم: } ُُه  صي يةي عين  ييد  وي ي ُطوا ال ِجز  ىت  يُع    ]التوبة:  {حي

ولكن ملا ضُعف الإميان يف قلوب  ،فكيف يُرفع أأانس صغّرُه هللا وحقّرُه؛ [19

 .صاروا يريدون الامتس الرضا من أأقوام كهؤلء ؛الناس

ي ئ ا }  ِكي ِبِه شي لي نرُش  ي وي ل  اَّلل 
ِ
ُبدي ا يع   .هذه يه اللكمة اليت ُتعلهم معنا {َأل  ن

 { ِ اب  ِمن  ُدوِن اَّلل  ابي ا َأر  ض  يع  ُضنيا ب يع  يت ِخذي ب لي ي كتعظمينا هلل  م بعضنا بعضا  ظِّ عي ل يُ  : أأي {وي

بانمك؛ جفعلمتوُه أأراباب  مع هللا  تبارك وتعاىل، كام فعلُت أأَيا النصارى والهيود بأأحبارُك وره 

ذا حّرموا عليمك احلالل حّرممتوه  ذا أأحلوا لمك احلرام أأحللمتوه، واإ وهذا تغيري  ، س بحانه؛ اإ

 .ومع ذكل اتبعمتوُه عليه  ؛لرشع هللا ابلهوى

ا }  ل و  ن  تيوي
ِ
لهيا  :أأي {فيا  .أأعرضوا عن الهداية اليت أأرشدمتوُه اإ
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ِلُموني }  هيُدوا ِبأاَن  ُمس  ميانمك :أأي {فيُقولُوا اش  وأأنمك تقّرون هبذه اللكمة وتؤمنون   ،أأعلموُه ابإ

فال بّد من وجود املفاصةل بني املسل والاكفر، ووجود ؛ هبا وتتبؤون مهنم ومن رشكهم

 .الولء والباء

ُسوٌل ِمن  َأن ُفِسمُك   }   :قوهل تعاىل   هللاي  سولُ ري  ا  دي م  حي مُ   ن  أَ   ةِ هادي شي  ليلُ دي وي )قال:  ُُك  ري اءي يقيد  جي ل

ِحيٌ  ُءوٌف ري ِمِننيي ري مُك  اِبل ُمؤ  رِيٌص عيليي  ِنُتل  حي اعي ِه مي زِيٌز عيليي     ( [ 128]التوبة:    {عي

ُسولٌ }  ُُك  ري اءي يقيد  جي  .ملسو هيلع هللا ىلصوهو محمد  { ل

 .مل يأأت بلسان العجم  ؛ منمك :أأي {َأن ُفِسمُك  ِمن   } 

ا }  ِه مي زِيٌز عيليي  ِنُتل    عي  .عليه ما شّق عليمك يشقل  :أأي  {عي

مُك  }  رِيٌص عيليي  ليمك لك ما ينفعمك  {حي وأأن يرشدُك اإىل لك ما فيه خريُك   ،بأأن يوصل اإ

ي بي وأأن يُ  ،ومصلحتمك  .لمك الطريق اذلي يبعدُك عن لك ما يرضُك نّيِ

ِحيٌ }  ُءوٌف ري ِمِننيي ري نا    :أأي { اِبل ُمؤ  نا ، ومل يكن فظا  ول غليظ   صاحب رأأفة ورمحة، هيِّ ليِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصانحصا  أأمينا  لهذه الأمة، أأّدى الرساةل اليت محلها  ،القلب

  هُ قُ يِ دِ ص  تي ، وي ري مي امي أَ في   هُ تُ اعي : طي هللاِ   رسولُ ا  دي م  حي مُ   أأن    ةِ ادي هي ىن شي ع  مي وي ) رمحه هللا: قال املؤلف

ي خ  امي أَ فِ  ل    هللاُ   دي بي ع  ل يُ  ن  ، وأَ ري جي زي يى وي هني   هُ ن  ما عي   ناُب تِ ، واج  بي ي  بِ اإ  عي( ام رشي

مفعىن شهادة أأن محمدا  رسول هللا؛ أأنك تقّر وتعرتف بتصديق يف قلبك ويقني بأأن محمد  

بن عبد هللا بن عبد املطلب القريش الهامشي مرسل من عند هللا تبارك وتعاىل،  

ليهأأوىح هللا   .برشع وأأنزل عليه هذا الكتاب اذلي هو القرأآن وأأمره بتبليغه اإ

هو من عند هللا   ملسو هيلع هللا ىلصصّدق بأأن ما جاء به النيب فالشهادة أأن تؤمن وتقّر بلك ذكل وت

 .تبارك وتعاىل
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بلك ما أأخب، وأأن تطيعه فامي أأمر، وأأن   ملسو هيلع هللا ىلصأأن تصّدق النيب  :مفقتَض هذه الشهادة

 .ملسو هيلع هللا ىلص ُتتنب ما عنه هنيى وزجر، وأأن تعبد هللا تبارك وتعاىل ابلرشع اذلي جاء به 

ذا فهمت ًّي عبد هللا هذه املعاين؛ علمت ُك ابتعد املسل مون عن العمل مبقتَض هذه فاإ

   .اللكمة

ي  قوهل تعاىل: }   حيدِ و  الت    ريُ ِس ف  تي ، وي اكةِ ، والز  الةِ الص    ليلُ دي وي )قال:  ُبُدوا اَّلل  ل  ِلييع 
ِ
ا ُأِمُروا ا مي وي

كِلي ِديُن   ذي ةي وي اكي تُوا الز  يُؤ  ةي وي الي يُِقميُوا الص  يني ُحنيفياءي وي ُ ادّلِ ِلِصنيي هلي ةِ ُمخ  مي  [( 5{ ]البينة: ال قييِّ

يني }  ُ ادّلِ ِلِصنيي هلي ي ُمخ  ُبُدوا اَّلل  ل  ِلييع 
ِ
ا ُأِمُروا ا مي فهذا اذلي أأمرُه هللا به؛ أأن َيضعوا   {وي

ويتذللوا هل مبا رشع، خملصني هل ادلين؛ بأأن يصفّوا وينقّوا هذه العبادة هل وحده، وأأل  

 .ترصف لغريه

 .مائلون عن الرشك اإىل التوحيد :أأي {اءي فُ نُ حُ } 

يتاء الزاكة :أأي {ةي اكي وا الز  تُ ؤ  يُ وي   ةي الي ميوا الص  قِ يُ وي }  قام الصالة واإ  .أأهنم أأمروا ابإ

 .دين املةّل القمية املس تقمية اليت ل اعوجاج فهيا  : أأي {ةِ مي يِّ قي ال    ينُ دِ   كِلي ذي وي } 

تيِقمي ا } : بقوهلفهذا هو ادلين اذلي أأراده هللا تبارك وتعاىل وأأمر به  اِطي ُمس   ا ِِصي ذي َأن  هي وي

ِبيهِلِ  قي ِبمُك  عين  سي ُبلي فيتيفير  لي تيت ِبُعوا الس ل  [. 158]الأنعام:  {فيات ِبُعوُه وي

ي ُكِتبي قوهل تعاىل: }   يامِ الصِّ   ليلُ دي وي )  :قال يياُم مَكي مُكُ الّصِ نُوا ُكِتبي عيليي  آمي يني أ ِ يا اذل  َأَيل عيىلي  ًّيي

} ل مُك  تيت ُقوني يعي ِلمُك  ل يني ِمن  قيب  ِ  [( 183]البقرة:    اذل 

 .عليمك الصيام كام فرض عىل اذلين من قبلمك ضي ِر فُ  :أأي

ِبيال  }   قوهل تعاىل:  جِّ احلي   ليلُ ودي )  قال: ِه سي يي  ل
ِ
اعي ا تيطي ِن اس   ِ عيىلي الن اِس ِحجل ال بيي ِت مي َّلِل    { وي

 ( [ 97]أ ل معران:  



53 
 

 .هذه يه أأراكن الإسالم امخلسة وأأدلهتا ف 

وهو معرفة دين  - الأصل الثاين من الأصول الثالثةوهذه يه املرتبة الأوىل من  

رمحه هللا الإسالم مث ذكر أأن ادلين الإسالم ثالث  عّرف املؤلف؛ ف- الإسالم ابلأدةل

؛ ويه  الإسالم، ومعنا الآن املرتبة الثانيةمن املرتبة الأوىل ويه ؛ فانهتينا مراتب

 الإميان. 

ي ): رمحه هللا قال املؤلف   لُ و  قي   :الها ع  أَ ، في ة  بي ع  شُ   عوني ب  س ي وي   عٌ ض  بِ  وهوي  ؛ : الإميانُ ةُ يي انِ الث    ةُ بي تي ر  امل

 
ِ
ل  ل ا    :انها د  أَ وي   ، هللاُ هل اإ

ِ
   ني مِ   ةٌ بي ع  شُ   ياءُ ، واحلي ريقِ الط    نِ ى عي ذي الَ   ةُ اطي مي ا

ِ
   (ميانِ ال

 الإسالم. من مراتب ادلين :أأي (املرتبة الثانية ) : وهلق

 .؛ الإميان لغة: التصديق)الإميان(

وهو بضع وس بعون شعبة    ؛ورشعا : هو اعتقاد ابلقلب وقول ابللسان ومعل ابجلوارح 

 .كام س يأأيت

 .؛ هو تصديق القلب ومعهلاعتقاد القلبو

 .ابلشهادتني؛ التلفظ قول اللسانو

، يعنون ابجلوارح  ؛ اكلصالة والصيام والزاكة واحلج، وما شابه ذكلمعل اجلوارحو

 .والرجل  اكليد  العامةل؛ الأعضاء

 .فهذا لكّه داخل يف الإميان، اذلي يشمل دين هللا ابلاكمل

ذا افرتقتا اجمتعتا، أأي ذا اجمتعتا افرتقتا، واإ أأن الإسالم   :والإميان والإسالم لكمتان اإ

ذا افرتقتا يف اذلكر؛ فقلت مثال   أأن الإسالم والإميان   :فهذا يعن ؛فالن مؤمن :والإميان اإ

 .مبعىن واحد؛ وهو الأعامل التعبدية الظاهرة والباطنة
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ذا قلت: فالن مسل، وسكّت؛ فهيي بنفس املعىن؛ لأن الإميان والإسالم قد افرتق  ا واإ

 . الثاينيف اذلكر؛ فذكرت واحدا  ومل تذكر 

ذا مجعهتام يف اذلكر   فيكون  فقد افرتقتا يف املعىن؛ فاكن للك واحد مهنام معىن؛ ؛ أأما اإ

الأعامل الظاهرة، كام جاء يف حديث   :الأعامل الباطنة، والإسالم مبعىن : الإميان مبعىن

عن الإسالم مث عن   ملسو هيلع هللا ىلصفاإهنام اجمتعتا؛ فقد سأأل جبيل النيب  ؛جبيل عليه السالم

افرتقتا يف املعىن؛ ففرس الإميان بأأنه الإميان ابهلل ومالئكته فجمتعتا يف اذلكر فا  ؛الإميان

وكتبه ورسهل واليوم الآخر، والقدر خريه ورّشه؛ ولكّها أأعامل ابطنة، وفرّس الإسالم  

يتاء الزاكة، وصوم   قامة الصالة، واإ هل اإل هللا وأأن محمدا  رسول هللا، واإ بأأنه شهادة أأن ل اإ

 .ولكها أأعامل ظاهرة ؛ بيترمضان، وجح ال 

والبضع من الثالثة اإىل التسعة، فالبضع  (وهو بضع وس بعون شعبة )قال املؤلف: 

 .اإىل تسع وس بعني ،وس بعني  أأو أأربعا   ،وس بعني والس بعون قد تكون ثالاث  

هل اإل هللا   :فأأعالها ) ال: ق هل اإل هللا :أأي (قول ل اإ فهبذه  ؛ أأعىل شعب الإميان قول ل اإ

 .فهيي أأصل الإسالم ؛اللكمة يدخل املرء يف الإسالم

 .أأقل شعب الإميان  :أأقلها؛ أأي :أأي (وأأدانها )قال: 

ماطة الأذى عن الطريق )  زاةل لك ما يؤذي الناس (اإ من جحر   ؛عن طريقهم وهو اإ

 .وجشر وشوك وغريه

هو ما يدفع اإىل التحِّل ابلأخالق احلس نة  :احلياءو (الإميان واحلياء شعبة من  ) :قال

امحليدة، أأما احلياء اذلي مينع من فعل الطاعة أأو اذلي جير اإىل السكوت عن الفساد؛ 

 .وهو حياء مذموم  ،س من الإميانيفل 
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القول اللساين، ومعل اجلوارح اذلي عّب عنه   :فشمل هذا احلديث من أأجزاء الإميان 

ماطة الأذى فالإميان يشمل   ؛ عن الطريق، وكذكل أأعامل الباطن املمثةّل هنا ابحلياء ابإ

 . هذا لكّه، وهذه يه عقيدة أأهل الس نة وامجلاعة يف مسأأةل الإميان

ل هبا  :فالإميان  ذا اعتقد ومل يقل مع القدرة  ،اعتقاد وقول ومعل؛ ثالثة أأراكن ل يصح اإ فاإ

ذا اعتقد  ذا اعتقد وقال ومل يعمل؛ فال يكون مؤمنا ، أأما اإ عىل القول؛ مل يكن مؤمنا ، واإ

ميان اإل ابجامتع هذه الثالث  .ةوقال ومعل؛ فقد أأىت ابلإميان الرشعي؛ فال يصّح اإ

ُ ر  أَ وي )قال:    ني مِ ؤ  ، وتُ رِ الآخِ   مِ و  واليي   ،هِلِ سُ رُ وي  ، هِ بِ تُ كُ وي   ،هِ ت  كي الئِ مي وي   ، ابهللِ   ني مِ ؤ  تُ   ن  أَ   :ةٌ ت  س ِ   هُ اكن

ِّ وي   هِ ري ِ خي   رِ دي ابلقي   ِه. رشي

والإميان   ،وابلألوهية ،وابنفراده ابلربوبية ويشمل الإميان بوجوده، (أأن تؤمن ابهلل ) : وهلق

فتؤمن بأأن هللا موجود، وأأنه هو وحده اخلالق الرازق املدبّر، وأأنه   ؛ابلأسامء والصفات

املس تحق للعبادة وحده، ول يس تحق أأحد معه العبادة، وأأن تؤمن ابلأسامء والصفات  

من غري َتريف  ملسو هيلع هللا ىلصيف كتابه أأو يف س نة نبيّه  ،اليت مّسى هبا نفسه أأو وصف هبا نفسه

ذلي أأراده هللا مهنا، ول تعّطل صفاته؛ فتنفهيا  فها عن معناها اّرِ فال َُتي  : أأي ؛ول تعطيل

ذا أأثبت هللا لنفسه اليد ،بعدما أأثبهتا ربنا تبارك وتعاىل فتثبت هل اليد، أأثبت لنفسه  ؛فاإ

فال تعّطل صفة   ؛تثبت هل احملبة؛ وهكذا ؛تثبت هل الوجه، أأثبت لنفسه احملبة ؛الوجه

وبذكل  متثلها بصفات اخمللوقني؛  ول  ،فها من صفات هللا اليت أأثبت لنفسه، ول تكيِّ 

 .حبق تكون مؤمنا  

املالئكة عامل غييّب، خملوقات خلقها هللا تبارك وتعاىل من   (ومالئكته ): رمحه هللا مث قال

، وجعلهم طائعني خاضعني هل،  (1)نور؛ كام جاء وصفهم يف احلديث يف "حصيح مسل"

 

-1 (2996.)   



56 
 

ُروني } مي ا يُؤ  لُوني مي يف عي ي ُُه  وي ري ا َأمي ي مي ُصوني اَّلل  يع  ، ويتلكمون ويسمعون ويكتبون وهلم  {لي ي

لهيا، وهذه لكها أأوصاف ثبتت هلم يف الكتاب أأجنحة، يْنلون من  السامء ويصعدون اإ

 .والس نة، نؤمن هبا لكها 

لنا يف الكتاب والس نة؛ نؤمن به ابمسه، ومن أأخبان  يي ونؤمن هبم ابمجلةل، ومن مُسِّ 

رسافيل مولّك  ؛كجبيل عليه السالم ،بعمهل نؤمن بعمهل؛ يْنل عىل الرسل ابلوِح، واإ

من محةل العرش، ومياكئيل مولك ابلقطر، وماكل مولّك   وهو كذكل ؛بنفخ الصور

ومبن ولّك بقبض    ،ومبن يتعاقبون يف الليل والهنار، وابحلفظة ، اجلنةوخبازن ابلنار، 

 .وغريُه ، الأرواح مع مِل املوت

براهي والزبور   :أأي ( وكتبه ) :قال الكتب اليت أأنزلها هللا تعاىل عىل رسهل؛ مهنا حصف اإ

نصدق به ونعمل مبا جاء فيه من أأوامر    ؛ ملسو هيلع هللا ىلصوالتوراة والإجنيل، والقرأآن املْنل عىل نبينا 

 .ونواه

لهيم ابلرشائع، وُه خلق من البرش ليس   (ورسهل ): قال والرسل ُه اذلين أأوىح هللا اإ

م يف الألوهية من يشء ول هلم حق يف العبادة، فال نعبدُه هلم حّق يف الربوبية، وما هل

منا نعبد هللا وحده لهيم؛ اإ  .ول نتقّرب اإ

ي  دُ هِّ فال نغلو فهيم ونعطهيم أأكرث من حقّهم ول نزي  ونعطهيم أأقل من  م  هُُص قِ ن  تي س  فهيم ون

فراط ول   ؛ بل نعطهيم درجهتم ومْنلهتم، ومْنةل النبوة مْنةل عالية رفيعة ؛حقّهم فال اإ

 .ل نفعل هبم كفعل الهيود ول اكلنصارى ؛تفريط

لهيم ابلرشائع وأأمرُه بتبليغها، أأوهلم نوح عليه السالم  ،والرسل ُه اذلين أأوىح هللا اإ

 .نؤمن هبم كام قدمنا؛ ملسو هيلع هللا ىلصوأآخرُه محمد 

 .رشيعته اليت جاء هبا وأأنه جيب علينا أأن نتّبعها ول نرتكها ؛ فنؤمن ب ملسو هيلع هللا ىلصوأأما محمد 
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آمي  مياان  مجمال   ؛ا بأأسامهئم، ومن مل يسمّ ن  ومن مّسي لنا من الرسل أ آمنّا به اإ  .أ

لأنه ل يوم بعده، وهو يوم القيامة   ؛وهو يوم القيامة، ومّسي بذكل (واليوم الآخر )قال: 

ما رمحة من هللا تبارك وتعاىل  ؛اذلي فيه احلساب ما عذاب واإ  .فاإ

ما   فنؤمن أأن الناس سيبعثون بعد موُتم وس يحاس بون عىل أأعامهلم، مث جيازون علهيا اإ

 .عىل ما تواترت به أأدةّل الكتاب والس نّة  ؛ابلنار أأو ابجلنة

ُر لغة  ه(خريه ورش ونؤمن ابلقدر  ) :قال رمحه هللا مصدر قّدرت اليشء أأقّدره؛   :والقيدي

ذا أأحطت مبقداره  .اإ

 .هو ما قّدره هللا يف الأزل أأن يكون يف خلقه بناء عىل علمه السابق بذكل  :ورشعا  

 .أأو تقول: هو تقدير هللا للاكئنات حسب ما س بق يف علمه واقتضته حْكته

 :مبراتبه؛ ويهوالإميان ابلقدر يكون ابلإميان 

   .اخللق  - 4و، املشيئة -3و، الكتابة -2و ،العل -1

 .فقد أآمن ابلقدر ؛مفن أآمن هبذه املراتب

 . لأش ياء قبل كوهنا، وأأنه عامل بلك يشءابأأن تؤمن بأأن هللا عل  :العل

أأن تؤمن بأأن هللا كتب مقادير لك يشء قبل أأن َيلق السموات والأرض  :والكتابة

 .فلك يشء مكتوب عنده يف اللوح احملفوظ ؛خبمسني أألف س نة

أأن تؤمن بأأن ما شاء هللا اكن وما مل يشأأ مل يكن، ول يشء َيرج عن   :واملشيئة

 .مش يئته تبارك وتعاىل
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 ؛عن خلقه يشء من اخمللوقاتأأن تؤمن بأأن هللا خالق لك يشء، ل َيرج  :واخللق

 .فهو خالق اخمللوقات وخالق أأفعالها

 .لك واحدة من هذه املراتب أأنكرُتا طائفة من أأهل البدع والضالل

مُك  ِقبيلي  }   : قوهل تعاىل  ةِ ت  الس ِّ   اكنِ ر  الَ   عىل هذهِ  ليلُ وادل  )  قال: لوا ُوُجوهي ل يي سي ال ِب  َأن  تُوي ل

ِق   ِ الن ِبيِّنيي ال ميرش  ال ِكتياِب وي ئِكيِة وي الي ال مي آِخِر وي ِم ال  ال ييو  ِ وي ني اِبَّلل  آمي ن  أ ِكن  ال ِب  مي
لي غ رِِب وي ال مي   { وي

ر  ودليل القدر قوهل تعاىل } [، 177بقرة: ل ]ا  نياُه ِبقيدي ليق  ء  خي ان  لُك  يشي 
ِ
 [( 49]القمر:    { ا

 .لك معل يفيض بصاحبه اإىل اجلنة الب{} 

ولكن الب هو طاعة هللا   ؛أأنه ليس الب التوجه اإىل الرشق أأو الغرب :مفعىن الآية

ِّ اوامتثال أأمره والتوجه حيث ُوّجه، و   .وهذا هو الب والإميان الاكمل ؛باع ما رشعت

ودليل القدر قوهل  )  :وقد ذكر يف هذه الآية الأراكن الس تة، أأما القدر فس يأأيت يف قوهل

ر  } تعاىل   نياُه ِبقيدي ليق  ء  خي ان  لُك  يشي 
ِ
 .هذا هو دليل الركن السادس {(ا

 . ابملرتبة الثالثة بدأأ  انهتيى املؤلف من املرتبة الثانية، مث 

ي )  :رمحه هللاقال ف  ةُ ثي الِ الث    ةُ بي تي ر  امل
ِ
  ، اهُ ري تي   كي ن  كيَ   هللاي   دي بُ ع  تي   ن  : "أَ وهوي   دٌ واحِ  نٌ ك  رُ  ؛ سانُ ح  : ال

 في 
ِ
 في   ؛اهُ ري تي  ن  كُ تي  م  لي   ن  ا

ِ
يني ُُه   }   :قوهل تعاىل   وادلليلُ  ، " اكي ري يي   هُ ن  ا ِ اذل  ا وي يني ات قيو  ِ عي اذل  ي مي ن  اَّلل 

ِ
ا

ُنوني  س ِ ِحِي ) ، وقوهل } [ 128]النحل:    {ُمح  زِيِز الر  لك   عيىلي ال عي تيوي اكي  217وي ي ييري ِ ( اذل 

اِجِديني ) 218) ِحنيي تيُقوُم   لبيكي يِف الس  تيقيل ِليُ 219( وي ِميُع ال عي ن ُه ُهوي الس 
ِ
]الشعراء:    { ( ا

لُوني ِمن   ، وقوهل } [ 220  - 217 مي لي تيع  آن  وي أ لُو ِمن ُه ِمن  قُر  ا تيت  مي أْن  وي ا تيُكوُن يِف شي مي وي

ذ  تُِفيُضوني ِفيهِ 
ِ
ا ا مُك  ُشهُود  ل  ُكن ا عيليي 

ِ
يل  ا  .( الآية   [ 61]يونس:    { ... معي
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ي  ؛ضد الإساءة : الإحسانو   فل وكي  ،دىالن    لُ ذ  وهو مع اخللق كام قال احلسن البرصي: "ب

 ". جهِ الوي  ةُ القي وطي  ،ذىالَ 

عطاء املعروف للناس :بذل الندىو لهيم :أأي ؛هو اإ يصال اخلري منك اإ  .اإ

 .هو أأن تكّف عهنم أأذاك ورّشك: كف الأذىو

السالم: "تبّسُمك يف وجه أأخيك الصالة و ؛ هو كام قال عليه طالقة الوجهو

 .فطالقة الوجه من الإحسان اإىل الناس ؛(1) صدقة"

السالم: "أأن  الصالة و فكام قال عليه  ؛ - وهو املقصود هنا  - مع اخلالق الإحسان وأأما 

نه يراك"، فتصّور لو أأنك وقفت تعبد  هللا  تعبد هللا كأنك تراه، فاإن مل تكن تراه فاإ

س يكون يف  ؟وأأنت تراه؛ فكيف س تكون عبادتك وخشوعك وخضوعك وتذلِّل

 . أأن تعبد هللا كأنك تراه  : فهكذا يكون الإحسان يف العبادة ؛أأعاله ومقته

ُنوني } قال:  س ِ يني ُُه  ُمح  ِ اذل  ا وي يني ات قيو  ِ عي اذل  ي مي ن  اَّلل 
ِ
يني ُُه  }: والشاهد قوهل؛ {ا ِ اذل  وي

ُنوني  س ِ  . {ُمح 

ِحِي ) }   :وقوهل )قال:  زِيِز الر  تيويلك   عيىلي ال عي اكي ِحنيي تيُقوُم ) 217وي ي ييري ِ لبيكي  218( اذل  تيقيل ( وي

اِجِديني )  ِليُ 219يِف الس  ِميُع ال عي ن ُه ُهوي الس 
ِ
لُو ِمن ُه  {، وقوهل }( ا ا تيت  مي أْن  وي ا تيُكوُن يِف شي مي وي

ذ  تُِفيُضوني ِفيِه... ِمن   
ِ
ا ا مُك  ُشهُود  ل  ُكن ا عيليي 

ِ
يل  ا لُوني ِمن  معي مي لي تيع  آن  وي أ  ( { قُر 

 .أأي أأن هللا يشاهدك ويراك ويعل ما تفعل 

ي   بائيلي جِ   ديثُ حي   :ةي ن  يف الس ل   ليلُ وادل  )قال:  ي   ري مُعي  ن  عي   هورُ ش  امل ام  ني ي  ريض هللا عنه؛ قال: ب

م ؛  ملسو هيلع هللا ىلص   هللاِ   سولِ ري  دي ن  عِ   لوٌس جُ   نُ حني   يو  ذ    ذاتي ي ي   ديدُ شي   لٌ جُ نا ري ي  لي عي   عي لي طي   اإ ،  ياِب الثِّ   ياِض ب

 

   .( عن أأيب ذر1956أأخرجه الرتمذي ) 1-
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ي   رِ في الس    رُ ثي أَ   هِ ي  لي ى عي ، ل يُري رِ ع  الش    وادِ سي   دُ دي شي  يب  اإىل الن    سي لي  جي ىت  ، حي دٌ حي ا أَ ن  مِ   هُ فُ ِر ع  ول ي

  نِ ين عي ِب  خ  أَ   !د م  حي : ًّي مُ الي قي وي   هِ ي  ذي خِ عىل في   هِ ي  ف  كي   عي ضي وي ، وي هِ ي  تي بي ك  اإىل رُ   هِ ي  تي بي ك  رُ  دي ني س   أَ في   ملسو هيلع هللا ىلص 

 
ِ
ي   أأن  "   : قال   ؟المِ س  ال   ن  أَ   دي هي ش  ت

ِ
ل    هلي ل ا ي قِ تُ ، وي هللاِ  سولُ ا  ري دي م  حي مُ   ن  وأَ    هللاُ اإ ،  الةي الص    ي 

   تي ي  البي   ج  َتيُ ، وي ضاني مي ري  ومي ُص تي ، وي ةِ اكي  الز  يِت ؤ  وتُ 
ِ
ليهِ   تي ع  طي تي اس     نِ ا ،  تي ق  دي : صي قالي ف   ؛ " يالي  بِ سي   اإ

ي   ؛ ا هلُ ني ب  جِ عي في     نِ  عي يِن ِب  خ أأِ : فِ قالِ   ، هُ قُ دِّ صي يُ وي   هُلُ أَ س  ي
ِ
  هِ تِ كي الئِ ومي  ابهللِ   ني مِ ؤ  تُ   ن  قال: " أَ   ؟ ميانِ ال

ِّ وي  هِ ري ِ خي   رِ دي قي ل  اِب   ني مِ ؤ  تُ ، وي رِ الآخِ   مِ و  واليي  هِلِ سُ رُ وي   هِ بِ تُ كُ وي  ين  ِب  خ  أَ ، قال: في تي ق  دي : صي قالي   ؛ " هِ رشي

   نِ عي 
ِ
 ، في راهُ تي   كي ن  كيَ   هللاي  دي بُ ع  تي   ن  قال: "أَ   ؟ سانِ ح  ال

ِ
 في   ؛اهُ ري تي  ن  كُ تي  م  لي   ن  ا

ِ
:  "، قالي راكي يي   هُ ن  ا

ي قال: "مي   ؟ ةِ اعي الس    نِ ين عي ِب  خ  أَ في  ي ع  أَ ا بِ هن  عي  ولُ ؤ س  ا امل   نِ ين عي ِب  خ  أَ "، قال: في لِ ائِ الس    ني مِ   لي

ي العي   اةي الُعري   اةي في ى احلُ ري تي   ن  أَ ا، وي هتي ب  ري   ةُ مي الَ   دِلي تي   ن  قال: "أَ   ؟ ا اُتِ اري مي أَ  ي   اءِ الش    اءي عي ِر  اةلي   وني لُ اوي طي تي ي

:  ُت ل  قُ   ، ؟" لُ ائِ الس    نِ ي مي رِ د  تي أَ   ! رُ ا ، فقال: "ًّي مُعي ي  لِ ا مي ني ث  بِ لي في   ، َضي مي قال: في   ،" يانِ ن  يف البُ 

ِ ذا جِ قال: "هي ،  ليُ ع  أَ   سوهُلُ ري وي   هللاُ   "(. مُك  نِ يِ دِ   ري م  أَ   مُك  ِلّمُ عي يُ   ُُك  اتي أَ   لُ يِ ب 

 .أأي عىل لك ما ذكر من مراتب ادلين الإسالم ؛(وادلليل من الس نة ) قوهل: 

قال: بيامن حنن جلوس عند    ؛ (1) حديث جبائيل املشهور عن معر ريض هللا عنه) قال: 

يتعلمون العل ويرتبّون عىل   ملسو هيلع هللا ىلصفقد اكن الصحابة جالسني مع النيب  (ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  

؛ اجللوس للناس وتعلميهم  ملسو هيلع هللا ىلصيديه، وهذا ما ينبغي عىل العلامء فعهل بعد رسول هللا 

السالم وتربيهتم  الصالة و النيب عليه  ةطريق ىلالأخالق وطريقة التعامل مع البرش ع

 .علهيا 

 .يف يوم من الأًّيم :أأي (ذات يوم )  :قال

 

 .(8أأخرجه مسل ) 1-
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ذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر ) : قال ثيابه بيضاء   :أأي  (اإ

 .س يأأيت يريد هبذه الأوصاف شيئا    ؛وشعره أأسود

هذا ما يريده من ذكر شّدة بياض   ( رى عليه أأثر السفر ول يعرفه أأحد منا ل يُ ): قال

أأن هذا البياض يف الثياب والسواد يف الشعر ل يظهر معه  : ثيابه وشّدة سواد شعره

ت ثيابه وشعث رأأسه؛ ولكنه ل يظهر عليه أأنه اكن مسافرا ، ولو اكن مسافرا  لغب  

ذ ل هو قادم من سفر ول هو   ؛ ومع هذا ل يعرفه مهنم أأحد ،السفر فهذا مس تغرب؛ اإ

 .ُف ري ع  يُ مقي في 

أأس ند ركبتيه اإىل ركبيت   :أأي ( فأأس ند ركبتيه اإىل ركبتيه   ملسو هيلع هللا ىلص حىت جلس اإىل النيب  ): قال

 .كجلسة املتعل اجلالس تأأّداب  مع املعل ؛ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 .عىل خفذي نفسه :أأي ( ووضع كفّيه عىل خفذيه )قال: 

: "الإسالم أأن تشهد  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا    ؟ أأخبين عن الإسالم   ! وقال: ًّي محمد ): قال

هل اإل هللا وأأن محمدا  رسول هللا، وتقي الصالة، وتؤدي الزاكة، وتصوم رمضان،  أأن ل   اإ

ليه سبيال   ن اس تطعت اإ وهو دليل عىل    ؛فذكر هل أأراكن الإسالم امخلسة (وَتّج البيت اإ

 .املرتبة الأوىل

وهو أأمر مس تغرب؛ فامب  (فعجبنا هل يسأأهل ويصّدقه   - الراوي قال    - قال: صدقت ) قوهل: 

 !أأنك تعل أأنه صدق؛ فل تسأأل؟

قال: "أأن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسهل واليوم    ؟ قال: فأأخبين عن الإميان ) قال: 

الآخر، وتؤمن ابلقدر خريه ورّشه"، قال: صدقت، قال: فأأخبين عن الإحسان، قال:  

نه يراك"   .وهذا دليل عىل املراتب الثالثة ("أأن تعبد هللا كأنك تراه، فاإن مل تكن تراه فاإ

 .والآن هو يسأأهل عن وقت قيام الساعة  (قال: فأأخبين عن الساعة )  :قال
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ول بعدم  ؤ اشرتك السائل واملس :أأي "( ل عهنا بأأعل من السائل ؤو ما املس" قال:  )  :قال

 .ن هللا قد انفرد ابلعل هبا العل هبا؛ لأ 

أأخبين عن عالماُتا، فاإن مل   :الأمارة يه العالمة؛ أأي ( قال: فأأخبين عن أأماراُتا ) : قال

 .تكن تعل وقهتا؛ فأأخبين عن عالماُتا اليت تدّل علهيا 

هو كناية عن كرثة   : قالوا ؛مربيهتا، أأو س يدُتا  :أأي ( قال: "أأن تدل الأُمة ربهّتا )  :قال

فقد كرثن دلرجة أأن الإماء ِصن يدلن س يداُتن، وذكل بأأن   ؛ الإماء، وقد حصل هذا

 .جيامع الرجل أأمته، فتدل منه بنتا ؛ فتكون هذه البنت س يدة لهذه الأمة اليت يه أأّمها 

  . لشّدة احلاجة ؛ اذلين ل يلبسون يف أأقداهمم شيئا   (وأأن ترى احلُفاة ): قال

رعاء  )  ،ُه الفقراء  (العاةل ) ،  فقرُهاذلين ل ميلكون ما يسرتون به أأجسادُه من  (الُعراة ) 

وقد َتقق هذا الأمر يف يومنا   (يتطاولون يف البنيان ) ، اذلين يرعون الش ياه  (الشاء 

أأي   اليوم  يتطاولون يف البنيان ؛فقراء ا  هذا؛ فاإن كثريا  من البدو اذلين اكنوا جياع

دليل   وهذا  ؛ويبنون العامئر الطويةل ، طول بيوُتم ورفعهتا يتنافسون ويتفاخرون يف 

فقد أأخب هبذا البنيان اذلي يوجد اليوم   ؛السالم فامي أأخب به الصالة و صدقه عليه  عىل

هيا أأَيم  ، بل ويتنافسون فمن انطحات حساب عند أأانس ما اكن أأحدُه جيد طعاما  

 يبن بناء أأطول من غريه.

  .فانطلق :أأي ( قال: مفَض )   قال:

   .طويال   زمنا  مكثنا  :أأي  (فلبثنا ملّيا  ) قال: 

قلت: هللا ورسوهل أأعل، قال: "هذا    " أأتدري من السائل؟   !ًّي معر " فقال:  ) قال: 

نه مّسى هذا لكه دينا   ؛"(جبيل أأاتُك يعِلّممك أأمر دينمك  ذن فادلين هو   ؛ هذا الشاهد؛ فاإ اإ

 .املراتب الثالثة اليت ذكرت
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 : رمحه هللا؛ فقال الثالثلأصل  بدأأ اب مث  

ي   ةُ في ِر ع  : مي ثُ الِ الث    لُ ص  الَ )  ُ   دِ ب  عي   نِ هللا بِ  دِ ب  عي   بنُ   دُ م  حي : مُ وهوي   ؛ ملسو هيلع هللا ىلص  د  م  حي مي   مُك  يِّ بِ ن   بنِ   ِب لِ ط  امل

   ةِ ي  ّرِ ذُ   ن  مِ   ُب ري ، والعي ِب ري العي   ني مِ   ٌش ي  ري قُ ، وي ش  ي  ري قُ   ن  مِ   وهاِشٌ  ، هاِش  
ِ
ِ   نِ ب    لي يِ امعِ س  ا

  راهيي ب  ا

ي  هِ لي  عي   ليلِ اخلي  ِّ بِ وعىل ن   (المِ والس   الةِ الص    لُ ضي ف  نا أَ ي

 .ملسو هيلع هللا ىلصبدأأ رمحه هللا بذكر الواجب عىل املسل معرفته عن النيب 

  :شيبة، ويقال هل عبد املطلب: وامس ( وهو: محمد بن عبد هللا بن عبد املطلب ) فقال: 

شيبة امحلد، واكن عند أأخواهل بن النجار يف املدينة، فرجع به مّعه املطلب، ويف  

آه الناس فوملا دخل به مكة مسريه  ، كذا ؛ فأأطلقوا عليه هذا الامساملطلب عبد قالوا:رأ

 قالوا يف السرية. وهللا أأعل

  (اإسامعيل بن هاش، وهاش من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذّريّة  ا )  قوهل:

عرب ابئدة،  :ثالثة أأقسام :هذا قسم من العرب، والعرب عند أأحصاب الأنساب

 .وعرب عاربة، وعرب مس تعربة

 .؛ فهم اذلين أأابدُه هللا؛ ومهنم قوم عاد ومثودالعرب البائدةفأأما 

 .من أأهل المين وفروعها  ،ريي ؛ فهم القحطانيّون من مِح  العرب العاربةوأأما 

براهي، ومّسوا بذكل؛ لأهنم املس تعربةالعرب  و ؛ ُه العداننيّون من ذرية اإسامعيل بن اإ

نه ملا نزل اإسامعيل  ، نزلوا مكة ،تعلموا العربية من العرب العاربة، وُه من احلجاز  فاإ

 وسكنت معهم، وتعلّموا مهنم العربية؛  ُهُ ر  وأأمه مكة وخرج ماء زمزم؛ مّرت هبم قبيةل جُ 

 .فسّموا عراب  مس تعربة
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براهي اخلليل، عليه وعىل نبينا أأفضل الصالة والسالم ) وهل: ق براهي عليه  ( ابن اإ اإ

 .النيب املعروفالسالم؛ 

ي ر  أَ   : ا هن  مِ   ؛ ة  ني س ي   وني تّ س ِ وي  الثٌ : ثي رِ مُ العُ   ني مِ   هليُ وي ) قال:    الثٌ ثي ، وي ةِ و  بُ النل   لي ب  قي   عوني ب

ي   ؛وني رش  عِ وي  ُ  ، سول  ري ا  وي ي  بِ ن ي ن ُ   لي سِ ر  أُ وي   {، أأ ري ق  }ا   :بـــ ّبِ ي ، وي ر  ثِّ د  ابمل ُ ب اإىل    ري هاجي ، وي ةي ك  مي   هُ دلي

ي  ي ،  ةِ ني ديِ امل ي ، وي كِ الرّشِ    نِ عي   ةِ اري ذي لن  اِب   هللاُ  هُ ثي عي ب   . حيدِ و  عو اإىل الت  د  ي

ثُِّر ) } وادلليل قوهل تعاىل:   يا ال ُمد  َأَيل ب كي فيكيّبِ  ) 2( قُم  فيأَن ِذر  ) 1ًّيي ري هِّر   (  3( وي ِثييابيكي فيطي وي

ُر  ) 4)  زي فياْه  ج  الرل رِثُ ) 5( وي تيك  يس   ُُن  ت لي تيم  ِب  6( وي ِّكي فياص  ب ِلري ومعىن   [، 7- 1]املدثر:    { ( وي

ي وي   كِ الرّشِ    نِ عي   رُ ذِ ن  {: يُ ر  ذِ ن  أَ في   م  }قُ    هُ م  ظِّ عي   : { أأيّبِ  كي في   كي ب  ري }وي   ،حيدِ و  و اإىل الت  عُ د  ي

ي يي ِث ، }وي دِ حيِ و  ابلت   ي أَ   ر  هِّ { أأي: طي ر  هِّ طي في   كي اب ي مع  ُ في   زي ج  }والرل   ، كِ الرّشِ    نِ عي   اكلي :  زُ ج  { الرل ر  اْه 

ي كُ ر  تي   :ها رُ ْهي  ، وي نامُ ص  الَ   ( ها لي ه  أَ ا وي هن  مِ   ةُ اءي ها، والبي

مات وهل من العمر  ملسو هيلع هللا ىلصأأي أأن النيب  (وهل من العمر: ثالث وس تون س نة ) قوهل: 

ثالث وس تّون س نة، وودل عام الفيل يوم الثنني، ومل يثبت حديث يف أأنه ودل عليه  

 .السالم يوم اثن عرش من ربيع الأولالصالة و 

 .أأربعني س نة وهو ابن جفاءه الوِح (مهنا أأربعون قبل النبّوة )  وهل:ق

ثالاث  وعرشين س نة وهو نيب    ملسو هيلع هللا ىلصقَض   (وثالث وعرشون نبيا  ورسول  )قال: 

 .ورسول

ُ )قال:  براهي   ملسو هيلع هللا ىلصفقد اكن   {( قرأأ ـ: }ا  بّبِ ن يذهب اإىل غار حراء ويتعبّد فيه عىل مةّل اإ

فقال هل: اقرأأ،   ؛ جاءه جبيل عليه السالم وهو يف الغار ؛عليه السالم، فلام بلغ الأربعني

: "ما أأان بقارئ"، حىت قال جبيل عليه  ملسو هيلع هللا ىلصفأأعادها عليه، فقال  ،قال: "ما أأان بقارئ"
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ليقي )}السالم:  ي خي ِ ِّكي اذل  ب ِ ري ْأ اِبمس  اني ِمن  عيليق  1اق ري ن سي
ِ
ليقي ال  فقرأأ عليه   ،...{( خي

ليهىحي و  السالم؛ فصار نبيّا ، مُ   . اإ

نه ملا نزل عليه قوهل تعاىل: (ابملّدثر   لي سِ ر  أُ وي )رمحه هللا:  قال املؤلف ثُِّر  }؛ فاإ يا ال ُمد  َأَيل ًّيي

ابلتبليغ والإنذار   ملسو هيلع هللا ىلص اكن هذا أأمرا  من هللا تبارك وتعاىل لنبيه ، {..( قُم  فيأَن ِذر  1)

 .فصار رسول   ؛للناس

ليه برشع ومل يؤمر بتبليغه، والرسول ِِحي و  من أُ  :فالنيب عند املؤلف ليه   :اإ من أأوِح اإ

 .برشع وُأمر بتبليغه

وبدله مكة، وهاجر اإىل املدينة، بعثه هللا ابلنذارة عن الرشك، ويدعو  )قال املؤلف: 

ًّي أأَيا الناس  " مييش يف الأسواق وينادي بأأعىل صوته:  ملسو هيلع هللا ىلصفقد اكن  ؛(اإىل التوحيد 

هل اإل هللا تفلحوا نه كذاب(1)"قولوا ل اإ  .، واكن مّعه يسري خلفه ويقول: ل تصّدقوه فاإ

هل اإل هللاالصالة و الشاهد أأنه عليه  ل معبود حبق   : أأي  ؛السالم اكن يدعو اإىل لكمة ل اإ

فراده عز وجل ابلعبادة ىل ترك عبادة الأصنام، واإ  .اإل هللا، واإ

يا  ًّيي }وادلليل قوهل تعاىل: وهل: )ق ثُِّر )َأَيل ب كي فيكيّبِ  )2( قُم  فيأَن ِذر  )1ال ُمد  ري ثِييابيكي  3( وي ( وي

هِّر  ) ُر  )4فيطي زي فياْه  ج  الرل تيك رِثُ )5( وي يس   ُُن  ت لي تيم  ِب  6( وي ِّكي فياص  ب ِلري   م  }قُ  :ومعىن{ ( وي

 د( {: ينذر عن الرشك ويدعو اإىل التوحير  ذِ ن  أَ في 

وهبذا  ؛  فأأنذر{: أأي مّشر عن ساق العزم، وأأنذر الناس}مق"رمحه هللا:  قال ابن كثري 

ِّكي }قوهل تعاىل:  بذكل يعن "؛حصل الإرسال، كام حصل ابلأول النبوة ب ِ ري ْأ اِبمس  اق ري

ليقي  ي خي ِ  {. اذل 

 

   (.19004أأخرجه أأمحد )  1-
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ي يي ِث عّظمه ابلتوحيد، }وي   :{ أأي ّبِ  كي في   كي ب  ري }وي ) قال املؤلف:  { أأي: طهّر أأعامكل  ر  هِّ طي في   كي اب

 . (الرشك عن  

ي يي ثِ وللسلف يف معىن }وي   :{ تفسريانر  هِّطي في  كي اب

ُر هللا لنبيه أأن يتطهّر ويطهّر ثيابه ابملاء  .الأول: َأم 

ُر هللا لنبيه أأل يرتدي ثيابه عىل معصية  طهّر نفسك من املعايص  : مبعىن ؛الثاين: َأم 

 .معوما  

اذلي ذكره  انهتيى، واملعىن  ب".وقد تشمل مجيع ذكل مع طهارة القل"قال ابن كثري: 

 . وهللا أأعل  وعليه أأكرث السلف أأقوى املؤلف

ُ في   زي ج  الرل }وي ) املؤلف رمحه هللا:  ولق { الرجز: الأصنام، وْهرها تركها، والباءة مهنا  ر  اْه 

 ا( وأأهله 

ويراد به    ؛ ويراد به الوثن، ويطلق الوثن ؛ وقد يطلق الصَّن أأحياان   ،الأصنام :الرجز

 .بيهنام معوم وخصوصلكن  ؛الصَّن

 ". : "الرجز: الأواثن- وهو أأحد أأمئة التابعني  - قال أأبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف

من دون هللا من جشر أأو جحر أأو غري ذكل، وأأما   دي بِ فهيي أأمع من الأصنام؛ فالوثن ما عُ 

نسان أأو حيوان، وقد يراد ابلصَّن الوثن   دي بِ مفا عُ  ؛الصَّن من دون هللا وهو عىل صورة اإ

 س. والعك

 .الباءة من الأصنام ومن يعبدها  :أأي ؛(والباءة مهنا وأأهلها ) 

 ملسو هيلع هللا ىلصول يلزم هنيي هللا تبارك وتعاىل نبيه عن الرشك واملعايص وعبادة الأواثن؛ تلبسه 

يا  : }ملسو هيلع هللا ىلصبل هو للتحذير والتنفري من هذه الأفعال، كام قال ربنا عز وجل لنبيه  هبا؛ َأَيل ًّيي
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ال ُمنياِفِقنيي  ِفرِيني وي لي تُِطعِ ال اكي ي وي نه عليه  [1]الأحزاب:  {...الن يِبل ات ِق اَّلل  الصالة ؛ فاإ

 .د من التقوىلكن الأمر هنا الازدًّي  ؛السالم اكن متقيا  قبل أأن تْنل عليه هذه الآيةو 

ي ذا عي ىل هي عي   ذي خي أَ ): املؤلف رمحه هللا قال ي   ننيي س ِ   رش  ي ، وي حيدِ و  و اإىل الت  عُ د  ي ِ العي   دي ع  ب   رش 

  الثي ثي   ةي ك   يف مي ىل  صي ، وي ُس م  اخلي   لواُت الص    هِ ي  لي عي   ت  ضي ِر فُ   د  قي ، وي امءِ اإىل الس    بهِ   ُعرِجي 

ي ، وي نِيي ِن س ِ  ي   ةِ ري ج  لهِ اِب   ري مِ ا أُ هي دي ع  ب  ( ةِ ني يِ دِ اإىل امل

وهذا لعظم مْنةل التوحيد وقدره  (أأخذ عىل هذا عرش س نني يدعو اإىل التوحيد ) : قوهل

لأنه عليه    ؛ عظامي   وهجدا   فالواجب عىل ادلاعي أأن يعطي للتوحيد وقتا  كبريا   ؛العظي

ولأن   ،السالم قد قَض عرش س نني وهو يدعو الناس لتوحيد رب العبادالصالة و 

 .التوحيد هو أأصل ادلين وأأصل العبادة

يزال يف مكة، وحصل هذا الصعود يف  ل واكن  (وبعد العرش ُعرِج به اإىل السامء )قال: 

 .ليةل الإرساء واملعراج

 .هو الصعود :العروجو

 .  يف ذكل العروج ؛ أأي:(وقد فرضت عليه الصلوات امخلس ) قوهل: 

ي   ن  مِ   قالُ تِ : الان  ةُ ري ج  والهِ)قال:  ِ ب ي   كِ الرّشِ    دلي ِ اإىل ب   ذهِ عىل هي  ةٌ ضي يِ ِر في   ةُ ري ج  ، والهِالمِ الإس    دلي

ي   ن  مِ   ةِ م  الُ  ِ ب ي   كِ الرّشِ    دلي ِ اإىل ب    دلي
ِ
  هُلُ و  قي   ليلُ وادل    ، ةُ اعي الس    قومي تي   ن  اإىل أَ   ةٌ يي ابقِ   ، ويهي المِ س  ال

ئِكيُة  عاىل: } تي  الي ف اُُهُ ال مي يني تيوي ِ ن  اذل 
ِ
ِفنيي يِف  ا عي تيض  اِلِمي َأن ُفِسهِم  قيالُوا ِفيي ُكن ُُت  قيالُوا ُكن ا ُمس   ظي

اءيت    سي ُ وي يَّن  اُُه  هجي أْوي ة  فيهُتياِجُروا ِفهييا فيأُوليِئكي مي اِسعي ِ وي ُض اَّلل  يم  تيُكن  َأر  ِض قيالُوا َأل َر  ال 

ا )  ِصري  الِ 97مي ِفنيي ِمني الّرِجي عي تيض  ل  ال ُمس  
ِ
لي  ( ا تيِطيُعوني ِحيةلي  وي يس   اِن لي ي ي ال ِودل  اِء وي ِّسي الن  وي

ِبيال  ) ا 98َيي تيُدوني سي ا غيُفور  ُفوًّ ُ عي ني اَّلل  اكي ُم  وي هن  ُفوي عي يع  ُ َأن  ي ]النساء:    { ( فيأُوليِئكي عيَسي اَّلل 
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ن     ًّيي }   :وقوهل تعاىل [، 99 - 97
ِ
نُوا ا آمي يني أ ِ ُبُدونِ ِعبياِديي اذل  يي فياع  ًّي 

ِ
ٌة فيا اِسعي يِض وي {  َأر 

 . [ 56]العنكبوت: 

ي هي   زولِ نُ   ُب بي قال البغوي رمحه هللا: " سي  ُ   ةِ ذه الآي روا،  اجِ َيُ   م  لي  ةي ك  مي بِ   اذليني   نيي مِ لِ س  يف امل

ِ اِب   هللاُ  اُهُُ دي اني     مس 
ِ
   ". ميانِ ال

ي و  الت    عي طِ قي ن   تي ىت  حي  ةُ ري ج  الهِ  عُ طِ قي ن  ل تي   : "ملسو هيلع هللا ىلص   هُلُ و  قي   :ةِ ن  الس ل   ني مِ   ةِ ري ج  ىل الهِعي  ليلُ وادل     لي وي   ،ةُ ب

ي و  الت    عُ طِ قي ن  تي   ا"( هبِ ِر غ  مي   ن  مِ   ُس م  الش    عي لُ ط   تي ىت  حي  ةُ ب

 .من الهجر وهو الرتك :لغة الهجرة

 ". يه كام قال املؤلف رمحه هللا: " الانتقال من بدل الرشك اإىل بدل الإسالم ؛ ورشعا  

يه فريضة  ؛ (والهجرة فريضة عىل هذه الأمة من بدل الرشك اإىل بدل الإسالم )  قوهل:

قامة دينه؛ فيجب عليه أأن َياجر من   عىل من اكن يف بالد الكفر ومل يكن قادرا  عىل اإ

 .تِل البالد

قامة دينه فهيا وموطن العبد يه البال فالأرض لكها هلل تبارك ؛ د اليت يمتكن من اإ

قامة دينك  .فهذا هو ماكنك ؛وتعاىل، وأأيامن متكّنت من اإ

ظهار ادلين يف دار احلرب، وقدر عىل الهجرة   ؛قال أأهل العل: من ل يقدر عىل اإ

ظهار ادلين  .اس تحب هل أأن َياجر ؛وجب عليه أأن َياجر، ومن قدر عىل اإ

ليه الإمام الشافعي رمحه هللا وغريه من أأهل العل، ويس تدلّون عىل  وهذا ما ذهب  اإ

 .ذكل ابلآية اليت س يذكرها املؤلف رمحه هللا 

  . الهجرة :أأي  (؛ويه ابقية اإىل أأن تقوم الساعةوهل: )ق
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اِلِمي  }  وادلليل قوهل تعاىل:)قال:  ئِكيُة ظي الي ف اُُهُ ال مي يني تيوي ِ ن  اذل 
ِ
َأن ُفِسهِم  قيالُوا ِفيي ُكن ُُت  قيالُوا  ا

اُُه   أْوي ة  فيهُتياِجُروا ِفهييا فيأُوليِئكي مي اِسعي ِ وي ُض اَّلل  يم  تيُكن  َأر  ِض قيالُوا َأل َر  ِفنيي يِف ال  عي تيض    ُكن ا ُمس  

ا )  ِصري  اءيت  مي سي ُ وي يَّن  ِّ 97هجي الن اِل وي ِفنيي ِمني الّرِجي عي تيض  ل  ال ُمس  
ِ
اِن لي  ( ا ي ال ِودل  اِء وي سي

ِبيال  )  لي َيي تيُدوني سي تيِطيُعوني ِحيةلي  وي يس   ُ  98ي ني اَّلل  اكي ُم  وي هن  ُفوي عي يع  ُ َأن  ي ( فيأُوليِئكي عيَسي اَّلل 

ا  ا غيُفور  ُفوًّ قامة ؛  ( { عي ذا اكن يف بدل ل يمتكن فيه من اإ فهذه الآية تدل عىل أأن املرء اإ

ذا اكن قادرا   دينه؛ فال يكون هل عذر عند  .فتكون واجبة عليه ؛عىل الهجرة   هللا اإ

ذا اكن مس تضعفا   فعَس أأن يعفو عنه   ؛فهو معذور عند هللا ؛غري قادر عىل الهجرة   أأما اإ

 .ويغفر هل

ُبُدونِ   ًّيي } :  وقوهل تعاىل )  قال: يي فياع  ًّي 
ِ
ٌة فيا اِسعي يِض وي ن  َأر 

ِ
نُوا ا آمي يني أ ِ  :؛ أأي({ ِعبياِديي اذل 

قامة دينك يف بدل ما   .فانتقل اإىل بدل أآخر ؛ اعبدوين فهيا، فاإن مل تمتكن من اإ

"ل تنقطع الهجرة حىت تنقطع  )   وادلليل عىل الهجرة من الس نة قوهل ملسو هيلع هللا ىلص:)قال املؤلف: 

،  (1) أأخرجه أأبو داود وغريه "( التوبة ول تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغرهبا 

 .وهو حديث حصيح

عىل أأن الهجرة ابقية اإىل قيام الساعة، فاإن الهجرة ل تنقطع حىت تنقطع  فهذا دليل 

والتوبة ل تنقطع حىت تطلع الشمس من مغرهبا، وهو الوقت اذلي ينهتيي فيه   ،التوبة

 .قبول الإميان، ول تقبل فيه التوبة وتقوم الساعة بعدها 

ي اِب  ر  قي تي ا اس   م  لي في ) قال:  ي  ةِ ي  قِ بي بِ   ري مِ ؛ أُ ةِ ني يِ دِ مل ِ ائِ رشي    ع
ِ
  جِّ واحلي  مِ و  والص   ةِ اكي : الز  لي ث  مِ   ؛المِ س  ال

ي اِب   رِ م  والَ   انِ ذي والَ  ادِ هي واجلِ  ُ   نِ عي  يِي والهن    روِف ع  مل ِ غي وي  رِ كي ن  امل ي  ن  مِ   كِلي ذي  ري  ِ ائِ رشي    ع
ِ
 . المِ س  ال

 

( عن معاوية ريض  8658)يف "السُن الكبى" (، والنسايئ 2479(، وأأبو داود )16906أأخرجه أأمحد )  1-

     هللا عنه.
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ي ا عي ذي ىل هي عي   ذي خي أَ  ي وي   ،نِيي ِن س ِ   رش  ي وُ ا تُ هي دي ع  ب  (. هِ ي  لي عي  هُ مُ الي سي وي  هللاِ  واُت لي صي   يّفِ

  .ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  :أأي (فلام اس تقر ابملدينة )  :قال رمحه هللا

أأمر ببقية رشائع الإسالم مثل: الزاكة والصوم واحلج واجلهاد والأذان والأمر  ) قال: 

فبقيت الرشائع تْنل  ؛ (ابملعروف والهنيي عن املنكر وغري ذكل من رشائع الإسالم 

وبلّغ الرساةل اليت    ،مكل دين هللا س بحانه وتعاىلأُ وقد  ،ملسو هيلع هللا ىلصوتزيد وتتجدد اإىل أأن مات 

 .وأأشهد هللا س بحانه وتعاىل عىل شهادُتم ،وشهد هل أأحصابه بذكل ،ببالغها  ري مِ أُ 

  .وهو يف املدينة :أأي (أأخذ عىل هذا عرش س نني ) قال: 

اإىل قيام الساعة؛ لأنه   ولكن دينه ابق؛  (وسالمه عليه وبعدها تويف صلوات هللا )قال: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصل نيب بعده 

ِدِيُنُه ابقِ ) :قال املؤلف رمحه هللا ي ل خي   ؛ هُ نُ يِ ذا دِ هي وي ، وي ل    ري  ل    ه، ول رشي  ي  لي عي   ةي م  الُ   ل   دي اإ   اإ

ُ ، واخلي هُ ن  ها مِ ري ذ  حي  ل  ، ضاهُ ر  يي وي  هللاُ   هُ بل ا حيُِ مي   يعُ مجي ، وي حيدُ و  : الت  هِ ي  لي عي   ل  اذلي دي   ري  اذلي    والرش 

ي وي  هللاُ  هُ هُ ري ك  ما يي   يعُ مجي وي   كُ : الرّشِ  هُ ن  مِ   ري ذ  حي     ( ابهُ أْ ي

اذلي جاء به من عند هللا عز وجل ابق اإىل يوم   ملسو هيلع هللا ىلصدين محمد  :أأي (ودينه ابق ) قوهل: 

 .فأأبقى هللا دين الإسالم اإىل قيام الساعة ؛ملسو هيلع هللا ىلصالقيامة؛ لأنه ل نيب بعده  

 .دين الإسالم :أأي (وهذا دينه ) : وهلق

ل حّذرها منه ) : وهلق ل دل الأمة عليه، ول رّش اإ فقد قال الهيود لسلامن   (ل خري اإ

لقد علمنا لك يشء  " ؛الفاريس ريض هللا عنه: لقد علممك نبيمّك لك يشء، قال: نعم

 . (1) أآداب قضاء احلاجة  :أأي  "؛حىت اخلراءة

 

 (. 262أأخرجه مسل ) 1-
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ل   ملسو هيلع هللا ىلصوقال أأبو ذر: لقد تويف رسول هللا  وما من طائر يقلّب جناحيه يف الهواء؛ اإ

 . (1)  وذكر لنا منه علام  

فال حنتاج   ؛بنّي لّك يشء قبل موته ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الأثر مع اذلي قبهل؛ يدل عىل أأن النيب  

 .ملسو هيلع هللا ىلصلقول أأحد مع وجود كتاب هللا وس نة رسوهل  

ولك ذكل موجود  ( واخلري اذلي دّل عليه: التوحيد، ومجيع ما حيبه هللا ويرضاه )قال: 

فال َيرج اخلري اذلي حيبه هللا ويرضاه عن   ؛ملسو هيلع هللا ىلصيف كتاب هللا وس نة رسول هللا 

 .هذين الكتابني أأبدا  

ي ) قال:  ي ، واف  ة  اكف   اِس اإىل الن    هللاي  هُ ثي عي ب ِ لي قي الث    يعِ عىل مجي  هُ تي طاعي   هللاُ  ضي رتي ،  ِس ن  والأِ  نِّ اجلِ   ؛ني 

ا قُل  وهل تعاىل: } قي   ليلُ وادل   يع  ِ مُك  مجي يي  ل
ِ
ِ ا ُسوُل اَّلل  يّنِ ري

ِ
يا الن اُس ا َأَيل ،  [ 158]الأعراف:    { ًّيي

ي أَ وي  يِت  }   : قوهل تعاىل   ليلُ ، وادل  ني يِ ادلِّ   هِ بِ  هللاُ  لي مك  مي مُك  ِنع  ُت عيليي  م  َأت مي يل ُت ليمُك  ِدينيمُك  وي مي َأمك  ال ييو 

مي ِدين ا  الي س 
ِ
ِضيُت ليمُكُ ال  ري  [( 3]املائدة:    {وي

 . وس يأأيت ادلليل عىل ذكل  (بعثه هللا اإىل الناس اكفة ) قوهل: 

فقد قال هللا عز وجل  ؛ (اجلن والأنس   ؛ افرتض هللا طاعته عىل مجيع الثقلني)و  قال:

ِر ِمن مُك  } َم  ُأوِِل ال  ُسولي وي َأِطيُعوا الر  ي وي نُوا َأِطيُعوا اَّلل  آمي يني أ ِ يا اذل  َأَيل   [،59]النساء:  {ًّيي

ُوا} :وقال ن ُه فيان هتي ياُُك  عي ا هني مي ُسوُل فيُخُذوُه وي ُُكُ الر  آاتي ا أ مي  [. 7]احلرش:  {وي

يا  } ) : السالم أأرسل اإىل الناس اكفةالصالة و نه عليه أأ عىل  :أأي ( وادلليل )قال:  َأَيل قُل  ًّيي

ا  يع  ِ مُك  مجي يي  ل
ِ
ِ ا ُسوُل اَّلل  يّنِ ري

ِ
   .( { الن اُس ا

 

 ( عن أأيب ذر. 21439أأخرجه أأمحد )  1-
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واكن  ه: "بِل..." وفي: " أأعطيت خسا  مل يعطهن أأحد ق ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء يف احلديث قوهل  

 .(1) النيب يبعث اإىل قومه خاصة وبعثت للناس عامة ". متفق عليه 

ذن فالنيب  السالم؛ فقد الصالة و وهو من خصائصه عليه  ،مبعوث مجليع الناس ملسو هيلع هللا ىلصاإ

 .اكن يبعث الأنبياء من قبهل لك نيب اإىل قومه 

مُك   }   :قوهل تعاىل   ليلُ ، وادل  ل هللا به ادليني مكي وأَ ) : وهلق ُت عيليي  م  َأت مي يل ُت ليمُك  ِدينيمُك  وي مي َأمك  ال ييو 

مي ِدين ا  الي س 
ِ
ِضيُت ليمُكُ ال  ري يِت وي مي فدينه تبارك وتعاىل اكمل ل حيتاج من أأحد أأن   ؛ { ِنع 

  ،(2) يه أأمران فهو رد": "من معل معال  ليس عل ملسو هيلع هللا ىلصيس تدرك عليه أأو يْكهل؛ ذلكل قال 

لأنه ل جيوز   الكهام يف حصيح مسل؛  ؛(3) "ضالةلوقال: " لك حمدثة بدعة ولك بدعة  

فدين هللا اكمل ل  ؛ لإنسان أأن يس تدرك عىل ربه عز وجل، وأأن يأأيت بدين من عنده

 .فال خنرج عهنام ؛نقصان فيه؛ وهو ما يف الكتاب والس نة

ملصاحل العباد لكها اإىل قيام الساعة، وهو صاحل للك زمان  ودين هللا عز وجل شامل 

منا يكون حي  ؛وماكن، ولك مشلكة قد تطرأأ عىل الناس يف هذا الزمان وغريه ها  لل اإ

مهنا ما نُّص عليه يف كتاب هللا أأو س نة   ؛ملسو هيلع هللا ىلصوعالهجا يف كتاب هللا وس نة رسوهل 

اللكية والقواعد العامة املأأخوذة  ، ومهنا ما يس تخرج ابلس تنباط من الأدةل ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل

وقد  ،  عن عقول البرش وشطحاُتم ملسو هيلع هللا ىلص  فنحن أأغنياء بكتاب هللا وس نة رسوهل ؛مهنام

جّرب الناس عقوهلم؛ مفا متكّنوا من اإصالح أأمورُه اإىل يومنا هذا، والواقع أأمامنا شاهد  

رسول  بذكل؛ فهذه اخلالفات والْناعات والفنت لكها بسبب البعد عن كتاب هللا وس نة 

 .واَتاذهام دس تورا  توضع الأحاكم بناء علهيام، ل بناء عىل عقول البرش ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 

 ( عن جابر ريض هللا عنه.521(، ومسل )335أأخرجه البخاري ) 1-

  تقدم َترجيه. 2-

 تقدم َترجيه. 3-
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ُتوني ) قوهل تعاىل: }   ملسو هيلع هللا ىلص  هِ ِت و  عىل مي  ليلُ وادل  )قال:  يِّ ُم  مي هن 
ِ
ا ٌت وي يِّ ن كي مي

ِ
مي  30ا يو  ن مُك  ي

ِ
( مُث  ا

تيِصُموني  ِّمُك  َتي  ب ِة ِعن دي ري ذا مي   اُس والن   [، 31  - 30الزمر: { ] ال ِقييامي   ليلُ ، وادل  ثوني عي ب  اتوا يُ اإ

ى قوهل تعاىل: }  ري ة  ُأخ  ري رُِجمُك  اتي يا خُن  ِمهن  ِفهييا نُِعيُدُُك  وي نياُُك  وي ليق  يا خي ، وقوهل  [ 55]طه:   { ِمهن 

يبياات  ) تعاىل: }  ِض ن َر  ُ َأن بيتيمُك  ِمني ال  اَّلل  ا ( مُث  يُِعيُدُُك  ِفهييا  17وي اج  ري خ 
ِ
رُِجمُك  ا َُي    - 17{ ]نوح:  وي

18 )] 

ُتوني ) }قوهل تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصوادلليل عىل موته )قال:  يِّ ُم  مي هن 
ِ
ا ٌت وي يِّ ن كي مي

ِ
مي  30ا يو  ن مُك  ي

ِ
( مُث  ا

تيِصُموني  ِّمُك  َتي  ب ِة ِعن دي ري برش من البرش ميوت كام  ملسو هيلع هللا ىلصفيبنّي هاهنا أأن النيب  ؛{ال ِقييامي

 .ميوتون؛ فلك البرش س يذوق املوت

فليس لأحد بعد ذكل   ؛وعاينوه وقّرروه ملسو هيلع هللا ىلص وقد شهد الصحابة رضوان هللا علهيم موته 

وعن املهنج اذلي اكن عليه الصحابة،    ،أأن َيرج عن هذه النصوص الواضة الصحيحة

غريه من اخمللوقني فامي ل  السالم مل ميت، ويس تغيث به أأو ب الصالة و فيّدعي أأنه عليه 

 .يقدر عليه اإل هللا تبارك وتعاىل 

ذا ماتوا يبعثون )قال:  وهو ركن من   ؛هذا مبحث الإميان ابلبعث بعد املوت؛ (والناس اإ

 .أأراكن الإميان 

ُ هيِ فِ }وي ) ،  من الأرض :أأي ({ اُُك  ني ق  لي ا خي هن  وادلليل قوهل تعاىل: }مِ ) وهل: ق اإىل  :أأي ({ ُُك  دُ يِ عِ ا ن

 .ابلبعث يوم القيامة (ى{ ري خ  أُ   ة  ري اتي   مُك  جُ ِر ا خُن  هن  مِ وي )} الأرض، 

يبياات  )}وقوهل تعاىل: )قال:  ِض ن َر  ُ َأن بيتيمُك  ِمني ال  اَّلل  رُِجمُك   17وي َُي  ( مُث  يُِعيُدُُك  ِفهييا وي

ا  اج  ري خ 
ِ
 .ويه مبعىن الآية اليت قبلها (؛ {ا

ي وي )قال:  يني  قوهل تعاىل: }   ليلُ ، وادل  م  هِ املِ ع  أَ بِ   يّوني ِز ج  مي وي   بوني اس ي حي مُ   ِث ع  البي   دي ع  ب ِ زِيي اذل  ِلييج 

ىني  ُنوا اِبل ُحس   س ي يني َأح  ِ زِيي اذل  جيي  لُوا وي ِ ا معي اُءوا ِبمي   ؛ِث ع  بي ل  اِب   بي ذ  كي   ن  مي ؛ وي [ 31]النجم:    { َأسي
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يني  }   :وهل تعاىل قي   لُ يِ لِ ، وادل  ري في كي  ِ ي اذل  معي ُُث  مُث   زي عي يُتب  يّبِ ل ري ثُوا قُل  بيىلي وي عي كيفيُروا َأن  لين  يُب 

يِسريٌ  ِ ي كِلي عيىلي اَّلل  ذي ل ُُت  وي ِ ا معي يب ُؤن  ِبمي يُتن  ( [ 7]التغابن :  {ل

يني  }   وبعد البعث حماس بون وجمزيّون بأأعامهلم، وادلليل قوهل تعاىل:)قال:  ِ زِيي اذل  ِلييج 

ا   اُءوا ِبمي ىني َأسي ُنوا اِبل ُحس   س ي يني َأح  ِ زِيي اذل  جيي  لُوا وي ِ ازى مبا معل؛ فيجب جيُ  لُكي في  ( { معي

 .ليكون اجلزاء خريا   ؛احلرص عىل معل اخلري والب

 : والناس يف احملاس بة ثالثة أأقسام

اذلين يدخلون اجلنة   مفهنم من ل حياسب؛ وهؤلء اذلين ذكروا يف حديث الس بعني أألفا  

 .عقاببال حساب ول  

 .ول يناقش احلساب؛ وهؤلء ُه الناجون من العذاب يسريا   ومهنم من حياسب حسااب  

 .ومهنم من حياسب ويناقش احلساب

 .وأأما الكفار فقد اختلف أأهل العل؛ هل حياس بون أأم يرصفون اإىل هجَّن مبارشة

يني  }   :ومن كذب ابلبعث كفر، وادلليل قوهل تعاىل ) وهل: ق ِ ي اذل  معي ثُوا  زي عي كيفيُروا َأن  لين  يُب 

يِسريٌ  ِ ي كِلي عيىلي اَّلل  ذي ل ُُت  وي ِ ا معي يب ُؤن  ِبمي يُتن ُُث  مُث  ل عي يُتب  يّبِ ل ري فاإن البعث ركن من  ؛ ({ قُل  بيىلي وي

 .من أأنكره فقد كفر ؛أأراكن الإميان 

ِ بي مُ   لِ سُ الرل   يعي مجيِ   هللاُ  لي سي ر  أَ وي )قال:  ِيني  }  : قوهل تعاىل  وادلليلُ ، يني ِر ذِ ن  مُ وي   يني رّشِ ُرُسال  ُمبيرّشِ

ُسلِ  دي الرل يع  ٌة ب ِ ُحج  ُمن ِذِريني ِلئيال  ييُكوني ِللن اِس عيىلي اَّلل    نوحٌ   :م  هُلُ و  أَ ، وي [ 165]النساء:    { وي

ُ  م  هُ لي و  أَ   ن   أَ ىلي عي  ليلُ ، وادل  ملسو هيلع هللا ىلص   دٌ م  حي مُ   : ُُه  رُ عليه السالم، وأآخِ  قوهل    : عليه السالم  وحٌ ن

ِدهِ تعاىل }  يع  الن ِبيِّنيي ِمن  ب ىلي نُوح  وي
ِ
نيا ا ي  حي ي َأو  يي كي مَكي ل

ِ
نيا ا ي  حي ان  َأو 

ِ
 [ 163النساء:  ]   { ا
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ي   ة  م  أُ   لُكل وي  لي   هللاُ   ثي عي ب ُ   ن  مِ   ول  سُ ا ري هي  اإ ي د  م  حي اإىل مُ   وح  ن   اُُه  هن  يي ، وي هُ دي ح  وي  هللاِ  ةِ ادي بي عِ بِ   ُُه  رُ مُ أْ ؛ ي

ي  ، وادلليل قوهل تعاىل: }وِت اغُ الط    ةِ ادي بي عِ  ن  عي  ُبُدوا اَّلل  ُسول  َأِن اع  ة  ري ث نيا يِف لُكِّ ُأم  يعي يقيد  ب ل وي

اغُوتي  تيِنُبوا الط  اج   .{ وي

ِ بي مُ   لِ سُ الرل   يعي مجيِ   هللاُ  لي سي ر  أَ وي )قال:  ِيني  ُرُسال   }  : قوهل تعاىل  ، وادلليلُ يني ِر ذِ ن  مُ وي   يني رّشِ ُمبيرّشِ

ُسلِ  دي الرل يع  ٌة ب ِ ُحج  ُمن ِذِريني ِلئيال  ييُكوني ِللن اِس عيىلي اَّلل  والإميان ابلرسل هو أأحد   ( { وي

فقد أأرسل هللا مجيع الرسل مبرشين ابجلنة والنعي ملن أأطاعهم وأآمن،  ؛أأراكن الإميان 

 .حلجة عىل الناسومنذرين ابلنار والعذاب ملن عصاُه وكفر؛ وهبذا تكون قد قامت ا

آدم اإىل نوح اكنوا عىل التوحيد، اإىل أأن   (وأأوهلم نوح عليه السالم ) وهل: ق والناس من أ

  ؛فعبدوُه ،مث مّر علهيم الزمن ووسوس هلم الش يطان ، صّور قوم نوح صور الصاحلني

 .فأأرسل هللا نوحا  مبرشا  ومنذرا  

ُ   م  هُ لي و  أَ   ن   أَ ىلي عي   ليلُ ملسو هيلع هللا ىلص، وادل    دٌ م  حي مُ   : ُُه  رُ وأآخِ )قال:  ان   قوهل تعاىل }   :عليه السالم  وحٌ ن
ِ
ا

ِدهِ  يع  الن ِبيِّنيي ِمن  ب ىلي نُوح  وي
ِ
نيا ا ي  حي ي َأو  يي كي مَكي ل

ِ
نيا ا ي  حي فاكن نوح عليه السالم أأول  ؛ ( { َأو 

فيقولون هل: أأنت أأول   ؛الرسل، ويؤكد ذكل حديث الشفاعة؛ أأن الناس يأأتون اإىل نوح 

 .أأهل الأرض رسول أأرسهل هللا اإىل

د  ِمن   }فقد قال هللا عز وجل:  ؛(وأآخرُه محمد ملسو هيلع هللا ىلص ): وأأما قوهل ٌد َأابي َأحي م  ني ُمحي ا اكي مي

ي الن ِبيِّنيي  اَتي خي ِ وي ُسولي اَّلل  ليِكن  ري اِلمُك  وي وقال عليه الصالة والسالم:   [،40]الأحزاب: { رِجي

 . (1) ""وأأان خاَت النبيني ل نيب بعدي

 .ومهنم من مل يسمّ   ،والرسل كرث؛ مهنم من مسى هللا يف كتابه

 

   عن ثوابن ريض هللا عنه. (2219(، والرتمذي )4252، وأأبو داود )(22395أأخرجه أأمحد )  1-
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ي   ة  م  أُ   لُكل وي )قال:  لي   هللاُ   ثي عي ب ُ   ن  مِ   ول  سُ ا ري هي  اإ ي د  م  حي اإىل مُ   وح  ن ،  هُ دي ح  وي   هللاِ   ةِ ادي بي عِ بِ   ُُه  رُ مُ أْ ؛ ي

ُسول  َأِن  ، وادلليل قوهل تعاىل: }وِت اغُ الط    ةِ ادي بي عِ   ن  عي   اُُه  هن  يي وي  ة  ري ث نيا يِف لُكِّ ُأم  يعي يقيد  ب ل وي

اغُوتي  تيِنُبوا الط  اج  ي وي ُبُدوا اَّلل  ن  ِمن  }وادلليل ما ذكره، وكذكل قوهل عز وجل: ( { اع 
ِ
ا وي

يِذيٌر{ الي ِفهييا ن ل  خي
ِ
ة  ا  . [24]فاطر:  ُأم 

فراد هللا تعاىل ابلعبادة، والكفر  ولك رسول بعثه   ىل اإ هللا اكن يأأمره بدعوة الناس اإ

ُسول  } :فقال هللا ؛بعبادة من سواه؛ ويه دعوة مجيع الرسل ل نيا ِمن  قيب ِِلي ِمن  ري سي ا َأر  مي وي

ُبُدونِ  ل  َأاني فياع 
ِ
ي ا هلي
ِ
ِه َأن ُه لي ا ليي 

ِ
ل  نُوِِح ا

ِ
   .فالتوحيد أأصل دعوة الرسل [؛25]الأنبياء:  {ا

ي اف  وي )قال:  يِ  ، وِت اغُ لط  اِب   ري ف  الكُ   : ادِ بي العِ   يعِ ىل مجيِ عي  هللاُ   ضي رتي  .  ابهللِ   امني والإ

ي : مي اغوُت الط  :  القي رمحه هللا تعاىل   قال ابنُ  أأو    بوع  ت  مي   و  أَ   ود  بُ ع  مي   ن  مِ   هُ د  حي   دُ ب  العي   هِ بِ   زي اوي ا ُتي

ِ ةٌ سي خي    م  هُؤوسُ رُ وي  ؛ ةٌ رِيي ثِ كي   ُت يِ واغِ والط   ، اع  طي مُ 
،  اض  ري   وي هُ وي  ُعِبدي   ن  مي ، وي هللاُ  هُ ني عي لي   يُس لِ ب  : ا

ي   ةِ ادي بي اإىل عِ   اسي ا الن  عي دي   ن  مي وي  ي حي  ن  مي وي   ،ِب ي  الغي   ل ِ عِ   ن  مِ   ا  ئي ي  ى شي عي اد    نِ مي ، وي هِ ِس ف  ن ِ غي بِ   مكي ا  مي   ري 

 .هللاُ  لي زي ن  أَ 

اغُوِت  لي  وهل تعاىل: } قي   ليلُ وادل   ُفر  اِبلط  ن  ييك  ُد ِمني ال غيّيِ فيمي ش  ي الرل يِن قيد  تيبيني  اهي يِف ادّلِ ري ك  ِ
ا

ِة ال ُوث قيى  وي كي اِبل ُعر  سي تيم  ِ فيقيِد اس   ِمن  اِبَّلل  يُؤ  هل اإل هللا  [ 256]البقرة:    { وي  .وهذا معىن ل اإ

   : رِ م  الَ   ُس أْ ويف احلديث: "ري 
ِ
  لِ يِ بِ يف سي   ادُ هي اجلِ   :هِ امِ ني س ِ   ةُ وي ر  ذي وي   ،الةُ الص    :هُ ودُ معيُ وي   ،المُ س  ال

 ". هللا 

ي سي وي   هِ بِ حصي  وي  وأ هلِ  د  م  حي عىل مُ   ىل هللاُ وصي  ، ليُ ع  أَ   وهللاُ   ( ل 

ميان   ( وافرتض هللا عىل مجيع العباد الكفر ابلطاغوت والإميان ابهلل )  قوهل: ول يصح اإ

ل  : "وهو معىن؛ الإميان ابهلل، والثاين الكفر ابلطاغوت: عبد اإل هبذين الشطرين  هل اإ ل اإ

 ". هللا



77 
 

الطاغوت: ما ُتاوز به العبد حّده من معبود أأو    : قال ابن القي رمحه هللا تعاىل ) وهل: ق

 . ( متبوع، أأو مطاع 

 .من الطغيان وهو جماوزة احلدّ  :أأصل لكمة الطاغوت

ذا اكن راضيا   ؛هو ما عّرفه املؤلف رمحه هللا :ويف الرشع ل اإ مبا   لكنه ل يسّمى طاغوات  اإ

ذا اكن كعيَس عليه السالم وعِل ريض هللا عنه وغريُه م ن الصاحلني؛ فال  ذكر، أأما اإ

 .؛ لعدم رضاُه بعبادة من عبدُهيسّمى طاغوات  

مفا ُتاوز به العباد احلّد؛ فعبدوه أأو اتبعوه يف َترمي احلالل أأو َتليل احلرام؛ فهو 

 .طاغوت

بليس لعنه هللا، ومن ُعِبد وهو راض ) وهل: ق   ؛(والطواغيت كثرية ورؤوسهم خسة: اإ

 .ومل ينكرها مع قدرته عىل ذكل ، وهو راض بتِل العبادة، ومل يهنهم عهنا  :أأي

سواء أأجابوه دلعوته أأو مل جييبوه؛ فهو   ( ومن دعا الناس اإىل عبادة نفسه )قال: 

 .طاغوت

 :والغيب ما غاب عنك؛ وهو قسامن (من عل الغيب   ومن اّدعى شيئا  )قال: 

 .عض ويظهر للآخرينغيب نس يب؛ وهو أأن يغيب عىل البالقسم الأول: 

غيب حقيقي؛ وهو ما ل يعلمه اإل هللا س بحانه وتعاىل؛ وهذا القسم القسم الثاين: 

ن   }مكذب لقوهل تعاىل:  :عى عل الغيب دعوى العل به كفر؛ لأن من اد   ُ مي لي يع  قُل  لي ي

 ُ ل  اَّلل 
ِ
ِض ال غيي بي ا َر  ال  اِت وي اوي مي   - هللا تبارك وتعاىل لنبيهوقد قال  [،65]المنل:  {يِف الس 

ُ ال غيي بي  } -وهو نيب هللا ليو  ُكن ُت َأع لي ُ وي اءي اَّلل  ا شي ل  مي ِ
ًّا ا لي رضي ا وي يف ع  ِِلُ ِلنيف ِِس ن قُل  لي َأم 
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م   يِشرٌي ِلقيو  ب يِذيٌر وي ل  ن
ِ
ن  َأاني ا

ِ
وُء ا ِني السل س   ا مي مي ِ وي ري  ُت ِمني ال خي تيك رثي  س   ِمنُوني  لي : الأعراف]{يُؤ 

 .فعل الغيب من خصائص هللا تبارك وتعاىل؛ فغريه من ابب أأوىل [188

وس يأأيت تفصيل ذكل اإن شاء هللا يف أآخر هذا   (ومن حمك بغري ما أأنزل هللا )قال: 

 .الكتاب

قوهل  )  :عىل وجوب احلمك مبا أأنزل هللا والكفر ابلطاغوت :أأي (وادلليل )رمحه هللا:  قال

كراه يف ادلين{  ه أأحد عىل ادلخول يف ادلين :أأي ؛(تعاىل: }ل اإ ي  ؛ل يُك ري ٌ فاحلق ب  واحض  نّيِ

قد متّّي الإميان من الكفر بوضوح ل َيفى عىل   :أأي؛ {(}قد تبنّي الرشد من الغيّ ) 

  :أأي ؛{( مفن يكفر ابلطاغوت ويؤمن ابهلل فقد اس متسك ابلعروة الوثقى )} ؛ أأحد

هل اإل هللا" :اس متسك ابلإسالم احلق؛ وهذا معىن   ."ل اإ

ويف احلديث: "رأأس الأمر الإسالم ومعوده الصالة وذروة س نامه اجلهاد يف  )قال: 

؛ ومن شاء أأن يراجع ضعفه؛ ففي "جامع العلوم  (1) حديث ضعيف؛ وهو "سبيل هللا

 . واحلمك" لبن رجب

 

 مسأأةل احلمك بغري ما أأنزل هللا 

احلمك مبا أأنزل هللا من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ حلمك هللا اذلي هو مقتَض ربوبية هللا  

ول سبيل اإىل اس تقامة العباد   ،وهو من أأعظم الواجبات ،تبارك وتعاىل وملكه وترّصفه

 .اإل ابحلمك مبا أأنزل هللا عز وجل  ؛عىل طاعة هللا وتوحيده

ذا حمك بغري ما أأنزل هللا؛ فنقول فيه كام قال أأهل الس نة وامجلاعة   : وأأما احلاُك اإ

 

  ( عن معاذ بن جبل ريض هللا عنه.3973(، وابن ماجه ) 2616(، والرتمذي )22016أأخرجه أأمحد )  1-
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ذا حمك بغري ما أأنزل هللا مع اعتقاده أأن احلمك مبا أأنزل هللا ل ينفع أأو أأ  ن احلمك بغريه  اإ

أأفضل، أأو أأنه ل يصلح يف هذا الزمن وهو للزمن الأول فقط، أأو أأنه يعتقد جواز احلمك  

 .كفرا  خمرجا  من مةّل الإسالم دل عي بغري ما أأنزل هللا؛ فهذا يُ 

 ،وهو الصحيح  ،أأما من حمك بغري ما أأنزل هللا وهو يعتقد أأن احلمك مبا أأنزل هللا أأفضل

أأن كفره   :واحلمك بغريه غري جائز، وأأن حمك هللا حصيح قامئ يف لك زمان؛ فهذا يقال فيه

كام قال ابن عباس ريض هللا   ؛كفر دون كفر، وظل دون ظل، وفسق دون فسق

 .عنه، وكذا جماهد وطاووس وغريُه من أأمئة السلف

ذن ففي املسأأةل تفصيل ابلنس بة للحاُك بغري ما أأنزل هللا ئر ما بني الكفر وهو دا ،اإ

الأصغر والكفر الأكب؛ فاإن اكن يعتقد بأأن احلمك بغري ما أأنزل هللا أأفضل أأو أأنه حمك  

ن اكن يعتقد أأن احلمك مبا أأنزل هللا هو الأفضل  جائز؛ فكفر خمرج من املةّل، واإ

 .والأحسن ول جيوز احلمك خبالفه؛ فكفره كفر أأصغر ل َيرج به من املةل

ا  } يف كتاب هللا كثرية؛ مهنا قوهل عز وجل: والأدةل عىل ما ذكران ُم  ِبمي يي هني مُك  ب َأِن اح  وي

 ُ لي اَّلل  ِفُروني و} [،49]املائدة:  {َأن زي ُ فيأُوليئِكي ُُهُ ال اكي لي اَّلل  ا َأن زي مُك  ِبمي ن  ليم  حيي  مي ]املائدة:   {وي

ُوكي ِفميي و} [،44 ىت  حُييّْكِ ِمنُوني حي ِّكي لي يُؤ  ب ري ُدوا يِف َأن ُفِسهِم  فيالي وي ِ ُم  مُث  لي جيي يي هني يري ب ا جشي

ِلمي ا  يس  لُِّموا ت يُسي ي تي وي ا قيضي ا ِمم  ج  ري والأدةل يف الكتاب والس نة كثرية   [،65]النساء:  {حي

 .عىل وجوب احلمك مبا أأنزل هللا

أأنزل هللا يف  أأما التفريق بني احلمك بغري ما أأنزل هللا يف مسأأةل معينة واحلمك بغري ما 

 .لأنه تكفري ابلالزم ؛- مع تبن بعض أأهل العل هل - الترشيع العام؛ فقول خطأأ 

؛  عاما  هلم   أأن يضع احلاُك قانوان  ويلزم الناس به وجيعهل ترشيعا   :ومعىن الترشيع العام

 .يلزم من ذكل أأنه راض هبذا القانون ويعتقده أأفضل من حمك هللا :فيقولون
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لكن هذا الالزم ليس بالزم؛ فقد ِّصح بعض اذلين يريدون غري حمك هللا خبالف  

هذا؛ فقال فامي يّدعيه: حنن لو حّْكنا رشع هللا ما اس تطعنا أأن نعرتض عليه ول أأن  

ذا وضعنا قانوان    .أأن نتالعب فيه كام نشاء اس تطعنا  ؛ من عندانخنالفه، لكن اإ

 .فهذا من اتباع الهوى وليس من ابب تفضيهل حْكه عىل حمك هللا س بحانه وتعاىل

فاإذن هناك أأس باب أأخرى غري تفضيل حْكهم عىل حمك هللا س بحانه، تدفعه هذه  

 .الأس باب اإىل احلمك بغري ما أأنزل هللا

وحنذرُه من هذا الفعل اذلي مأ ل صاحبه اإىل   ،وحنن ل ندافع عن اذلين ظلموا أأنفسهم

ما الأكب أأو   ؛أأنه دائر بني أأحد الكفرين وكفاه رّشا   - ابهلل عياذا   - الهاوية والهالك اإ

 .الأصغر

هو أأن أأهل الأهواء اَتذوها ذريعة اإىل  :لكن ما جيعلنا نركّز عىل مثل هذه املسائل

ىل الإ  ،وسفك دماء املسلمني ،اخلروج عىل احلاكم   ،فساد يف الأرض حبجة اجلهادواإ

حبجة   عريضا   دا  ا وليس هجادا ؛ فقد أأفسدوا يف الأرض فس وحقيقة اكن معلهم فسادا  

تكفري احلاكم، وبناء عليه كفروا الوزراء واجليش والأمن، مث استباحوا ادلماء والأموال 

 .والأعراض نسأأل هللا العافية والسالمة من بالهئم

ُ فيأُوليئِكي ُُهُ } :ارك وتعاىلتب  واحتج هؤلء بقول هللا لي اَّلل  ا َأن زي مُك  ِبمي ن  ليم  حيي  مي وي

ِفُروني  ِ } :وكذكل بقوهل تعاىل، {ال اكي ل  َّلِل 
ِ
ُ ا ِن ال ُحمك 

ِ
، وكام قال عِل بن  [57]الأنعام:  {ا

 ".أأيب طالب ريض هللا عنه: " لكمة حق أأريد هبا ابطل

 .استباحة دماء وأأموال هؤلء القوم اذلين ظلموا أأنفسهمفقد أأرادوا من وراء ذكل 
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آية  (1)وقد قال احلافظ ابن عبد الب رمحه هللا يف كتابه "المتهيد" ا  }يف أ مُك  ِبمي ن  ليم  حيي  مي وي

ِفُروني  ُ فيأُوليئِكي ُُهُ ال اكي لي اَّلل  آًّيت  :  {َأن زي ليست عىل ظاهرها، واخلوارج يس تدلّون بأ

 .ظاهرها؛ وذكر مهنا هذه الآيةليست عىل 

قول هللا تعاىل   : : "ومما يتّبع احلرورية من املتشابه(2)وكذكل قال الآجري يف "الرشيعة"

ِفُروني } ُ فيأُوليئِكي ُُهُ ال اكي لي اَّلل  ا َأن زي مُك  ِبمي ن  ليم  حيي  مي  .احلرورية ُه اخلوارج"، و  {وي

الزمان لسفك دماء املسلمني واستباحة أأمواهلم  وهذه الآية يه متعل ق اخلوارج من قدمي 

 .وأأعراضهم، نسأأل هللا العافية والسالمة

ويبتعد عن التكفري بقدر ما   ،فالواجب عىل املسل أأن يتقي هللا س بحانه وتعاىل

يس تطيع حىت يأأتيه أأمر واحض من الكتاب والس نة وفهم سلف هذه الأمة، ولو رجعنا  

م يفرسوهنا عىل املعىن اذلي ذكرانه، وأأهل الس نة لوجدان أأهن ؛اإىل سلف هذه الأمة

فيجب الوقوف عند هذا   ؛كر فيه التفصيلوامجلاعة متفقون عىل التفسري اذلي ذُ 

 .يك ل خنرج عن الطريق املس تقي ؛- وهو تفسري السلف - التفسري

اُك  فاإهنم اَتذوا مسأأةل الترشيع العام ذريعة للخروج، ولو سلّمنا معهم بأأن احل ؛ وكام ذكران

ابلترشيع العام يلزمه ما ذكروه من لزم، وأأنه اكفر هبذا الالزم؛ فاإن هذا التكفري تكفري  

؛ فال جيوز اخلروج عىل احلاُك  ملسو هيلع هللا ىلصأأو كفرا  بواحا  كام قال  ا  ي  نصِّ  اجهتادي وليس تكفريا  

من  ول يعتبون القدرة، ول شيئا   ا  ول مفاسد ومع هذا فاإهنم ل يقّدرون مصاحلا   ،به

   .الأمور اليت اعتبها علامء الإسالم يف مسأأةل اجلهاد

 

-1 (17/16).   

-2 (1 /341.)   
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لهيا  ن يرس هللا الوصول اإ لنا  ص  في  ؛وتفاصيل موضوع اجلهاد موجودة يف كتب الفقه، واإ

 .وهللا أأعل  .القول فيه

ْهري، واملوافق   1443/ شعبان /  22، ومتت مراجعته الأخرية يوم  انهتيى حبمد هللا

25  /3 /2022 

 

 


