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اإلندونيسي أبي فريوز عبد الرمحن بن سوكايا  
 اجلاوي وفقه اهلل 

 /ومعه إجازة رواية كتب اإلمام النجدي من

 /تأليف الفقير إلى اهلل تعالى



2 

 

 

 

 

 تصحيح أساس العقيدة بتوضيح األصول الثالثة

 

 

 هـ 9341الطبعة األوىل: ماليزيا، شهر حمرم 

 هـ 9341الثانية: ماليزيا، شهر رمضان الطبعة 

 صفحة 914

 

 

 

 

 مكتبة فيروز الديلمي
 

 

 

  



3 
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 رحمنفضيلة الشيخ أبي عبد ال إجازة رواية مؤلفات اإلمام النجدي من

 حفظه هللاالكوكباني ني اليمبين علي  عبد الرقيب
 

احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله وكفى باهلل شهيدًا. 

 يري  له إررارًا به وووحيدًا  وأشهد أن محمدًا عدده ورسوله لىل اهلل وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال

 عليه وعىل آله وسلم وسلياًم مزيدًا أما بعد:

أبا فريوز عدد الرمحن  /والشيخ الفاضل الداعي إىل اهلل -بإذن اهلل–فقد أجزت األخ املدارك 

حييى بن /ّلمه بام أجازين به شيخنا العالمة حفظه اهلل وس (2) )اليامين املاليزي( (1)بن سوكايا اإلندونييس

عثامن املدرس عظيم آبادي حفظه اهلل عن الشيخ العالمة أمحد بن حييى النجمي رمحه اهلل  عن الشيخ 

المة محمد خورري رمحه اهلل  عن الشيخ العالعالمة عدد الرمحن الكتاين رمحه اهلل  عن الشيخ أيب بكر بن 

عن الشيخ العالمة واحلرب الفّهامة لاحب الرشح الشهري والتعليق احلدري عىل  أمحد بن إبراهيم رمحه اهلل 

ه اإلمام   الذي ررأ عىل جد"فتح املجيد يرح كتاب التوحيد"كتاب جّده اإلمام الكدري  الرشح املسمى 

ة اإلمام محمد بن عدد الوهاب التميمي النجدي رمحه اهلل  إجاز /العامل العلم جمدد عرصه وفريد دهره

 .مشافهة وكتابة

رحيم الرءوف ال وُهداه. وأسأل اهلل الكريم وأوليه ونفيس بتقوى اهلل ودوام ذكر ولزوم طاعته

اهلادي إىل سواء السديل يل وله ولكل مسلم اهلداية إىل رصاطه املستقيم وهنجه القويم. إن ربنا بكل خري 

 كفيل. وهو حسدنا ونعم الوكيل.

                                                           
 .ألالً  (1)

 .نزوالً وإرامة (2)
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 لرريب بن عيل بن أمحد الكوكداينوكتده أبو عدد الرمحن عدد ا

 لديحه األحد املوافق للحادي عرش من شهر محرم لعام ألف وأربعامئة ووسعة وثالثني

 يف بالد ماليزيا سلمها اهلل وسائر بالد املسلمني من كل ير ومكروه.
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صورة إجازة مؤلفات اإلمام النجدي من فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عادل 

  حفظه هللا -نزيل جازن–شيخ بن أحمد بن علي 
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بن أحمد عادل  نمحفضيلة الشيخ أبي عبد الرمن  اإلمام النجديإجازة مؤلفات 

  حفظه هللا -نزيل جازن–بن علي شيخ 
 

 :احلمد هلل رب العاملني  اللهم لل عىل ندينا محمد أيرف األندياء واملرسلني أما بعد

ئر مؤلفات شيخ اإلسالم محمد بن عدد الوهاب  عن مشايخ أجالء وسادة كرام فإين أروي سا

ثها وعالمتها القايض  :منهم فضيلة الشيخ العالمة املحدث املسند الفقيه مفتي الطائف وفقيهها ومحدِّ

ر عدد الرمحن بن سعد العياف الَدْوََسي حفظه اهلل وعاىل  وهو يرويه عن الشيخ العالمة املحدث  املعمَّ

ث احلجاز  السلفي نارص التوحيد والسنة سليامن بن محدان رمحه اهلل  وهو يرويه عن الشيخ العالمة محدِّ

يقي احلنفي الدهلوي ثم املكي  وهو  يف ورته أيب الفيض وأيب األسعد عدد الستار بن عدد الوهاب الِصدِّ

مة حفيد ديل  عن الشيخ العاليرويه عن الشيخ العالمة السلفي أمحد بن إبراهيم بن عيسى النجدي احلن

  عن املؤلف شيخ اإلسالم محمد بن عدد "فتح املجيد"املؤلف عدد الرمحن بن حسن لاحب كتاب 

 .الوهاب رمحه اهلل  أجزل اهلل له أجره

ث الفّهامة الزاهد النارد  وكذل  أروي سائر مؤلفات الشيخ رمحه اهلل عن شيخي العالمة املحدِّ

س شيخه  عن  عظيم آبادي اهلندي نزيل مكة املدرس بمسجد ومعهد احلرم املكي حييى بن عثامن املدرِّ

 .سليامن بن محدان بالسند السابق

ابة مفتي احلجاز  ث الفقيه النَّسَّ وأرويه كذل  رسائل شيخ اإلسالم عن شيخي العالمة املحدِّ

 .ومحدثها وفقيهها الشيخ عدد العزيز بن عدد اهلل بن سعيد الزهراين حفظه اهلل

وكذل  أروي سائر مؤلفات شيخ اإلسالم محمد بن عدد الوهاب رمحه اهلل  عن شيخنا الواعظ 

الناس  الداعي إىل اهلل نارص التوحيد والسنة أجّل من رأيته وأعلم من لقيته معظِّم لكتاب اهلل ولسنة 
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محدان  بن شيخنا الزاهد مشعان بن زايد احلارثي  وهو يرويه عن املحدث السلفي سليامن ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

 .بنفس السند السابق

وأروي أيضا سائر مؤلفات شيخ اإلسالم محمد بن عدد الوهاب رمحه اهلل ما بني رراءة وسامع 

بقراءة غريي ورراءة شيخي املحدث مسند احلجاز لالح بن محد بن عدد اهلل العصيمي  وهو يرويه عن 

 .إسحاق بن محمد بن عدد الرمحن بن حسن آل الشيخ به

 احلمد واملنة أعىل سند إىل رسائل شيخ اإلسالم محمد بن عدد الوهاب  فديني وبني وهذا وهلل

 .املصنف رمحه اهلل سّت وسائط أو أرّل 

سلمه اهلل  يس اجلاويينونديا اإلاخ اجلليل عدد الرمحن بن سوكأجزت هبذا السند فضيلة الشي

 .من حوادث الزمن

 :كتب ذل 

 محد عيل شيخأعادل بن 

 من اهلجرة. 9341حرم امل 7بتاريخ 
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 وفقه هللا مقدمة الشارح
 

احلمد هلل رب العاملني وأشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا عدده ورسوله  اللهم لل وسلم عىل 

 آله أمجعني أما بعد:عىل محمد و

فقد وظاهرت الدالئل عىل فناء الدنيا  وأن مجيع اإلنسان سينتقلون إىل القرب  وهو أول منازل 

إذا  كان عثامن :موىل عثامن رال ئهانوعن خرة  فيمتحن امتحاًنا شديًدا  فمن نجا منه فيا برشاه. اآل

 إِنَّ َرُسول ْن َهَذا  َفَقاَل:مِ  ىل ررب بكى حتّى َيُدلَّ حِلَْيَتُه فقيل له: وذكر اجلنّة والنّار فال وْدكي ووْدكيع ورف

ُل َمنَ »َراَل:  -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل اِزِل اآلِخَرِة َفإِْن َنَجا ِمنُْه َفََم َبْعَدُه َأْيََسُ ِمنُْه َوإِْن ََلْ َينُْج ِمنُْه َفََم َبْعَدُه َأَشدُّ إِنَّ اْلَقْْبَ َأوَّ

 الرتمذي )أخرجه«. َما َرَأْيُت َمنْظًَرا َقطُّ إاِلَّ َواْلَقْْبُ َأْفظَُع ِمنُْه : »-ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل ورال رسول :. رال«ِمنْهُ 

اهلل يف  ام(  واإلمام الوادعي رمحه948ررم ) "مشكاة املصابيح"أللداين يف (  وحسنه اإلمام ا8372)

 ((.101) "الصحيح املسند"

من فوفتنة القدور ودور حول األمور الثالثة: من رب   وما دين   ومن الذي أرسل  إلي . 

إىل  اً وا له بابفأفرشوه من اجلنة وافتح يقد صدق عبد :مناد من السَمء أنله  ينادي» من هذه الفتنة نجا

 ينادي له» ومن مل ينج منها. «ويفتح له فيها مد برصه ،فيأتيه من روحها وطيبها ،اجلنة وألبسوه من اجلنة

يأتيه إىل النار. ف وافتحوا له باباً  ،فأفرشوه من النار وألبسوه من النارعبدي، كذب  :مناد من السَمء أن

وحسنه  (3744))أخرجه أبو داود  .«فيه أضالعهمن حرها وسمومها. ويضيق عليه قْبه حتى ختتلف 

 ((.494)/"مما ليس يف الصحيحني اجلامع الصحيح"اإلمام الوادعي رمحه اهلل يف 

فمن أجل أمهية هذه األسئلة الثالثة كتب اإلمام محمد بن عدد الوهاب النجدي رمحه اهلل رسالة 

لذل  فأردلوا عىل هذه الرسالة  ن منهماملوفَّقو نصيحة هلذه األمة. ورد استجاب "األصول الثالثة"
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ة هذا مشارك حّب أُ ف. -ومتدعًا لرسوله هل رك اهلل لعمل إال ما كان خملصاً وال يدا–إردااًل عجيًدا املهمة 

  ذل . أن يوفقني عىلاهلل وعسا . اهلل يليّس  وختريج أحاديثها بام هذه الرسالةالعمل املدارك برشح 

مرو عدد الكريم بن أمحد اليمني احلجوري وأبو عدد اهلل محمد ورد كان فضيلة الشيخني أبو ع

قي عىل متن حتقيقي ووعليمراجعة يدذالن جهودمها املداركة عىل  -حفظهام اهلل–بن حزام اليمني الدعداين 

 ن.من التحقيق والتعليق عىل هذا املت األلول الثالثة. ورد أثدتُّ وقديامهتام يف الطدعة الثانية

دي النجمحمد رواية مؤلفات اإلمام جديدة لالرشح املوسع اخرتت وثديت إجازة وأما يف هذا 

أيب عدد الرمحن   و-نزيل جيزان–رمحه اهلل من فضيلة الشيخني أيب عدد الرمحن عادل بن أمحد عيل الشيخ 

 عدد الرريب بن عيل اليمني الكوكداين حفظهام اهلل.

عاىل أن أسأل اهلل وو  وأييدهم عىل هذا العملو معىل نرصهتهلم مجيعًا  -بعد اهلل وعاىل–أشكر و

 .بركات من السامء واألرض  وأن يعيل ردرهم يف الدارين مهيلفتح عي
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 الباب األول: نبذة من ترجمة اإلمام محمد النجدي رحمه هللا
 

هو اإلمام املجدد السلفي أبو عدد اهلل محمد بن عدد الوهاب بن سليامن بن عيل التميمي  

الذكاء  وحّدة هـ. وهب اهلل له لفاء الذهن  وروة  9994ولد يف مدينة العيينة واريخ النجدي. 

عرش  غفظ  نشأ بني ظهراين أَسة القضاء والعلم والفقه. حفظ القرآن ردل بلواإلدراك  وَسعة احل

سنني  ثم ررأ مدادئ الرصف  والنحو  وبعض كتب الفقه  واحلديث والتفسري. ثم وتلمذ عند الشيخ 

 د الرمحن بن أمحد من أهل بريدة. عد

ثم رحل إىل القصيم يأخذ العلم عند الشيخ حسان التميمي  ثم إىل مكة  وأخذ عن علامئها   

ثم إىل املدينة وأخذ عن علامئها  منهم الشيخ عدد اهلل بن إبراهيم بن يوسف آل السيف. ثم رجع عند 

ل إىل الدرصة بن عدد اللطيف الشافعي بإحساء  ثم رح أبيه يف العيينة. ثم التقى بالشيخ عدد اهلل بن محمد

 وأذاه بعض اجلهلة لقيامه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر. يدرس عند الشيخ محمد املجموعي.

وعاد إىل نجد  فسكن )حريمالء( وكان أبوه راضيًها بعد العيينة. ثم انتقل إىل العيينة  ناهًجا 

التوحيد اخلالص وندذ الددع. وارواح أمري العيينة عثامن بن محد بن منهج السلف الصالح  داعًيا إىل 

هـ  فتلقاه أمريها محمد بن سعود  9947معمر إىل دعووه فنارصه  ثم خذله  فقصد الدرعية )بنجد( سنة 

 باإلكرام  وردل دعووه  وآزره كام آزره من بعده ابنه عدد العزيز ثم سعود بن عدد العزيز.

ل اإللالح يف اهلند ومرص والعراق والشام وغريها. وساّمهم خصومهم ووأّثر بدعووه رجا

امهتم عند األوربيني فدخل معج لقيبالتذل   وشاع -افرتاء وزورًا ولّدًا عن سديل اهلل-بالوهابيني 

 مذهًدا جديًدا يف اإلسالم  ودًعا ملا افرتاه خصومه. فجعلهاخلطأ بعضهم  بل زاداحلديثة  

تاب التوحيد(  ورسالة )كشف الشدهات(  و)وفسري الفاحتة(  و)ألول وله مصنفات منها )ك

االيامن(  و)وفسري شهادة أن ال إله إال اهلل(  و)معرفة العدد ربه ودينه ونديه(  و)مسائل اجلاهلية(  

و)فضل االسالم(  و)نصيحة املسلمني(  و)معنى الكلمة الطيدة(  و)األمر باملعروف والنهي عن 
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وعة خطب(  و)مفيد املستفيد(  و)رسالة يف أن التقليد جائز ال واجب(  و)كتاب املنكر(  و)جمم

الكدائر(  وأكثر هذه الكتب مطدوع متداول  رحم اهلل كاودها  ونفع هبا اإلسالم واملسلمني  ورد فعل  

 واحلمد هلل.

 قامهـ. وحفداؤه اليوم يعرفون بديت )الشيخ( وهلم م 9801وكانت وفاوه يف )الدرعية( سنة 

 رفيع عند آل سعود.

 ( وغري ذل .847/ص 1/)للزركيل ورمجة الشيخ محمد بن عدد الوهاب التميمي  "األعالم"راجع 
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 ةصول الثاثاأل شرحالباب الثاني: 
 

 ]أهمية البسملة[

ِحيمِ  اهللبِْسِم ) رال اإلمام محمد بن عدد الوهاب رمحه اهلل: ِن الرَّ ْْحَ  .(و به نستعني، الرَّ

 الرشح:

 .اخلري عملالالتسمية ردل الرشوع يف : عز وجل مع ربه ةالعظيمالعدد ب ادآمن إن  

ست : إن اهلل وعاىل ذكريف وفسري بداية سورة العلق رال اإلمام ابن جرير الطربي رمحه اهلل ه ووقدَّ

م إلي ملسو هيلع هللا ىلصأسامؤه أّدب نديه محمًدا  يف َولفه هبا  هبتعليمه وقديَم ذكر أسامئه احلسنى أمام مجيع أفعاله  ووقدَّ

وه  وجعل ما أّدبه به من ذل  وعلَّمه إياه  منه جلميع خلقه ُسنًَّة يسَتنُّون هبا  وسديال يتَّدعونه  ردل مجيع ُمهامَّ

هر من ا ظعليها  فده افتتاح أوائل منطقهم  ولدور رسائلهم وكتدهم وحاجاهتم  حتى أغنت داللة م

ط. /40ص/9/"جامع الديان"اده الذي هو محذوف. )  عىل من بطن من مر"بسم اهلل"رول القائل: 

 املكتدة التجارية(.

هلرايس االكيا ووقديم الدسملة عىل مجيع األعامل للتربك وخمالفة املرشكني. رال العالمة 

إىل –بذل   األمر باستفتاح األمور هبا وربكاً «: بسم اهلل»الشافعي رمحه اهلل: والفوائد التي ينتظمها روله 

ه إظهار خمالفة املرشكني الذين يفتتحون أمورهم بذكر األلنام أو غريها من املخلورني  وفي -روله:

 ط. دار الكتب العلمية(./4-9/3/له/"أحكام القرآن"...إلخ. )

جار وجمرور متعلق بفعل محذوف بقديره هنا: )أكتب(. جاز وقديم هذا الفعل   (سم اهللاب)و

هلل: ومن رال اإلمام الشوكاين رمحه ا لة عىل التربك باسم اهلل.ة الدالوجاز وأخريه. ووأخريه أفضل لتقوي

  مع ما حيصل يف ضمن ذل  من العناية بشأن ضه الداللة بتأخريه عىل االختصاصردره متأخرًا كان غر

  وهبذا يظهر رجحان وقدير الفعل ة به أهّم   لكون الترّبك حصل بهاالسم   واإلشارة إىل أن الدداي

 دار الوفاء(./20/ص9/"فتح القدير"ل هذا املقام. )متأخرًا يف مث
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النكت ": كلمة ودل عىل املسمى داللة إشارة اهـ. )املاوردي رمحه اهلل: االسم ورال

 مكتدة املؤيد(./32/ص 9/"والعيون

لفظ اجلاللة )اهلل( ألله من )اإلله(. واإلله هو املألوه أي: املعدود  فال أحد يستحق أن ُيعدد 

حانه. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: اإلله هو الذى يؤله فيعدد محدة وإنابة وإجالال وإكراما. إال اهلل سد

 (.88/ ص  9/"جمموع الفتاوى")

رمحه اهلل: وفيه اسامن من أسامء اهلل وعاىل ال يسمى هبام غريه: وهو اهلل ورال العالمة اهلرايس 

لذي ينسب إليه كل اسم  فيقال: الرؤوف والكريم أشهر أسامء اهلل وعاىل  ا -يعني: اهلل–والرمحن  وهو 

 ط. دار الكتب العلمية(./9/4/له/"أحكام القرآن"من أسامء اهلل  وال يقال: اهلل من أسامء الكريم. )

مشتقان من الرمحة. فالرمحن بمعنى: الذي ال يزال متصفا بالرمحة  (الرمحن الرحيم)واالسامن  

وية. وأما الرحيم بمعنى: الذي يرحم من يشاء من عداده. وهو الواسعة  وهذا يرجع إىل الصفة الذا

يرجع إىل الصفة الفعلية لتعلقه بمشيئة اهلل. رال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل: رال أبو عيّل الفاريّس : الرمحن 

وعاىل:  اسم عام يف مجيع أنواع الرمحة   خيتص به اهلل وعاىل   والرحيم إنام هو : يف جهة املؤمنني   رال اهلل

 دار الوفاء(./29/ص9/"فتح القدير"[. ) 34] األحزاب :  ﴿َوَكاَن باملؤمنني َرِحيًَم﴾

عىل  العدد وكلو إلظهار يعترب وكرارًا لالستعانة ووكيداً  (وبه نستعنيرول املؤلف رمحه اهلل: )و 

خ اإلسالم رمحه رال شي ه.ت  واستعانته به  وأن العدد ال يمكن أن يعدد ربه كام يندغي إال بإعانوعاىل اهلل

اهلل: فإنه ال يعني عىل العدادة اإلعانة املطلقة إال اهلل. ورد يستعان باملخلوق فيام يقدر عليه. وكذل  

يِن َفَعَلْيُكُم النَّرْص﴾االستنصار  رال اهلل وعاىل: ﴿ وُكْم ِِف الدِّ [. والنرص املطلق 78]األنفال/ َوإِِن اْسَتنْرَصُ

 (.994/ص 9/"جمموع الفتاوى"العدو. وال يقدر عليه إال اهلل. ) هو خلق ما به يغلب

إن »: ملسو هيلع هللا ىلص. عن ابن عداس ريض اهلل عنه: ... فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصبالندي  امتثال   ستعانةوهذا اال 

احلمد هلل نحمده ونستعينه من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل 

 ((.212احلديث )أخرجه مسلم )«. وأن حممدا عبده ورسوله أما بعدوحده ال رشيك له 
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 ]وجوب تعلم أربع مسائل[

ُم َأْرَبع َمَسائَِل  -َرِْحََك اهللُ- اْعلمْ ) رول املؤلف رمحه اهلل: ُه ََيُِب َعَلْينَا َتَعلُّ  (َأنَّ

 الرشح:

علق بسعادة اإلنسان يف ( أمر بمعرفة ما سيذكره  وهو أمر مهّم ألنه يتاعلمروله رمحه اهلل: ) 

دنياه وأخراه. وطديعة اإلنسان احلرص عىل ما ينفعه ودفع ما يرضه. رال شيخ اإلسالم ابن ويمية رمحه 

 (.44/ص 9/"جمموع الفتاوى"إىل جلب ما ينفعه ودفع ما يرضه. ) اهلل: فإن اإلنسان خلق محتاجاً 

ته م من حاجاإلنسان إىل العلم أعظحاجة   فوال يعرف اإلنسان ما ينفعه وما يرضه إال بالعلم 

رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف يرح حديث أيب موسى ريض اهلل عنه: وفيه داللة  إىل األمور الدنيوية.

عىل أن حاجة العداد إىل العلم كحاجتهم إىل املطر بل أعظم  وأهنم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة األرض 

د: الناس محتاجون إىل العلم أكثر من حاجتهم إىل الطعام والرشاب  التي فقدت الغيث. رال اإلمام أمح

مفتاح دار "نفاس. )ألن الطعام والرشاب حيتاج إليه يف اليوم مرة أو مروني  والعلم حيتاج إليه بعدد األ

  (.19/ص 9/"السعادة

معنى  جع إىلللقارئ لريمحه اهلل. والرمحة ور -رمحه اهلل–فيه دعاء املؤلف  )رْحك اهلل( :رولهو 

جلامع ا"الفضل واإلنعام. رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل: ورمحة اهلل لعداده: إنعامه عليهم وعفوه هلم. )

 (.19/ ص  8/"ألحكام القرآن

/ص 90/"جمموع الفتاوى"ورال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: ورمحته اسم جامع لكل خري. ) 

18.) 

ن حيسن إلي   وينعم علي   ويكشف عن  الرضر  فمن رال ل : )رمح  اهلل( فقد دعا اهلل أ 

نعام واإلحسان وكشف الرض دل أيضا عىل الرمحة. ونحو ذل . رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: أن اإل

 (.811/ ص  94/"جمموع الفتاوى")
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: هذه املسائل األربع هي اإليامن املدني عىل العلم  والعمل الصالح  )أربع مسائل(وروله:  

يروط اخللوص من اخلسارة احلقيقية  كام سيأيت يف سورة  ااحلق  والصرب عىل ذل . وهوالدعوة إىل 

عرص. رال اإلمام ابن ويمية رمحه اهلل: فإن اهلل وعاىل أخرب أن مجيع الناس خاَسون  إال من كان يف نفسه 

  (.948/ص 82/"جمموع الفتاوى"بالصرب. ) باحلق مولياً    ومع غريه مولياً لاحلاً  مؤمناً 
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، َوَمْعِرَفُة َنبِيِِّه، َوَمْعِرَفُة ِديِن اهللاألُوىَل: اْلِعْلُم: َوُهَو َمْعِرَفُة : )املؤلف رْحه اهلل قول

 .(اإِلْسالِم باألَِدلَّةِ 

 الرشح:

م هو فالعلالعلم هو معرفة اليشء عىل حقيقته معرفة جازمة. رال اإلمام الصنعاين رمحه اهلل:  

مع  طابقاجلازم امل  وهو الذي يعربون عنه بأنه التصديق نفس بَم علمتهاملعنى الذي اقتىض سكون ال

 (.44/ص9/"إجابة السائل يرح بغية اآلمل"سكون النفس. )

وال يكون اجلزم عىل يشء مع طمأنينة القلب عىل ذل  إال إذا بنيت ول  املعرفة عىل دليل روي.  

 أن . فالشأن يفليل. والنافع منه ما جاء به الرسولأن العلم ما قام عليه الدرال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: 

 (.422/ص 1/"جمموع الفتاوى"نقول علام وهو النقل املصدق  والدحث املحقق. )

واألدلة مجع دليل  وهو املرشد إىل املطلوب.  .)باألدلة( :من أجل ذل  رال املؤلف رمحه اهلل 

 (.4ص /للشريازي/"اللمع يف ألول الفقه")

  وهو مأخوذ من الكتاب والسنة ق املذكور يف القرآن والسنة هو العلم الرشعيالعلم املطلو 

 معرفة اعتقاد الدين   وما :رال اإلمام الاللكائي رمحه اهلل: فإن أوجب ما عىل املرء. نصًا أو استنداطاً 

 اكلف اهلل به عداده من فهم ووحيده ولفاوه ووصديق رسله بالدالئل واليقني   والتولل إىل طرره

 (.8/ص9/"يرح ألول االعتقاد"واالستدالل عليها باحلجج والرباهني. )

  وهبذا الدين. وذل  ال ينال إال بمعرفة ملسو هيلع هللا ىلصوالعلم الرشعي يدور حول العلم باهلل  وبالندي  

اب كت :رال اإلمام الاللكائي رمحه اهلل: وكان من أعظم منقول  وأوضح حجة ومعقولالكتاب والسنة. 

  احلونثم ما أمجع عليه السلف الص  ولحابته األخيار املتقني ملسو هيلع هللا ىلص  ثم رول رسول اهلل اهلل احلق املدني

   (.8/ص9/"يرح ألول االعتقاد"ثم التمس  بمجموعها واملقام عليها إىل يوم الدين. )
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 .(الثَّانَِيُة: اْلَعَمُل بِهِ قوله: )

 الرشح:

:  وعاىلاهلل رال ه  فإنه آثم. علمىضمل يعمل بمقتالعمل بالعلم واجب. فمن )والعمل به( روله:  

ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاوِ  ا يَن * َوَلْو ِش ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبأَ الَِّذي َآَتْينَاُه َآَياتِنَا َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتبََعُه الشَّ َ ِِ ْْئنَا لََرَفْعنَاُه 

َبَع َهَواهُ  ْكُه َيْلَهْث َذلَِك َمَثُل  َوَلكِنَُّه َأْخَلَد إىَِل اأْلَْرِض َواتَّ ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْْتُ َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِْن ََتْ

ُروَن﴾ ُهْم َيَتَفكَّ ُبوا بَِآَياتِنَا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَّ  [.971  974]األعراف/ اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

مل السوء الذي يعمل بخالف علمه. ووأمل ما فهذا مثل عارال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: 

وضمنته هذه اآلية من ذمة وذل  من وجوه أحدها: أنه ضّل بعد العلم واختار الكفر عىل اإليامن عمدا 

وال جهال. وثانيها: أنه فارق اإليامن مفاررة من ال يعود إليه أبدا  فإنه انسلخ من اآليات باجلملة كام 

 (. 909ص/"الفوائد".. إلخ )بقي معه منها يشء مل ينسلخ منها.ونسلخ احلية من ررشها. ولو 

ِمُل َأْسَفاًرا بِْْئَس َمثَُل وروله سدحانه:  ََمِر ََيْ ِمُلوَها َكَمَثِل احْلِ ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ ََلْ ََيْ ﴿َمَثُل الَِّذيَن ُْحِّ

ُبوا بَِآَياِت اهلل َواهلل اَل هَيِْدي الْ   [.4]اجلمعة/ َقْوَم الظَّاملنِِي﴾اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

لليهود الذين أعطوا التوراة ومحلوها للعمل هبا   رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: يقول وعاىل ذاماً 

دري ما ال ي فلم يعملوا هبا  مثلهم يف ذل  كمثل احلامر حيمل أسفارا  أي: كمثل احلامر إذا محل كتداً 

دري ما عليه. وكذل  هؤالء يف محلهم الكتاب الذي أوووه  حفظوه فيها  فهو حيملها محال حسيا  وال ي

حلامر من احلمري؛ ألن ا لفظا ومل يفهموه  وال عملوا بمقتضاه  بل أولوه وحرفوه وبدلوه  فهم أسوأ حاالً 

﴿أولْئك كاألنعام بل هم أضل ال فهم له  وهؤالء هلم فهوم مل يستعملوها؛ وهلذا رال يف اآلية األخرى: 

﴿بْئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات اهلل واهلل ال [ ورال هاهنا: 971]األعراف:  هم الغافلون﴾أولْئك 

 (.997/ص2/"وفسري القرآن العظيم". )هيدي القوم الظاملني﴾
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ْعَوُة إَِلْيهِ قوله: )  .(الثَّالَِثُة: الدَّ

 الرشح:

ٍة ُأْخِرَجْت عاىل: إىل اهلل  إىل اوداع احلق من أعظم األعامل. رال والناس دعوة إن   ﴿ُكنْتُْم َخْْيَ ُأمَّ

﴿ُقْل [. ورال سدحانه: 990﴾  ]آل عمران/لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهلل

َبَعنِي َوُسْبَحاَن ا كنِيَهِذِه َسبِيِِل َأْدُعو إىَِل اهلل َعََل َبِصَْيٍة َأَنا َوَمِن اتَّ [. 902سف/﴾ ]يوهلل َوَما َأَنا ِمَن املرُْْشِ

نِي ِمَن املُْْسلِِمنَي﴾ ورال وعاىل:  ا َوَقاَل إِنَّ َّْن َدَعا إىَِل اهلل َوَعِمَل َصاحِلً  [.44]فصلت/ ﴿َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل ِِم

 وعمل عمالً رال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل: فكل من مجع بني دعاء العداد إىل ما يرعه اهلل    

  ن من املسلمني ديناً ال من غريهملاحلًا   وهو : وأدية ما فرضه اهلل عليه مع اجتناب ما حرمه عليه   وكا

 (.443/ص 1/"فتح القدير"فال يشء أحسن منه   وال أوضح من طريقته   وال أكثر ثوابًا من عمله. )

: ملسو هيلع هللا ىلصاوداع الناس دعووه. رال الندي والداعي إىل اهلل له أجر جهده يف نرش احلق  وأجور عطيمة ب 

، ومن دعا إىل من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيْئاً »

( 1120. )أخرجه مسلم )«ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيْئاً 

 عن أيب هريرة ريض اهلل عنه(.
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ابَِعُة:  ْْبُ َعََل األََذى فِيهِ )الرَّ  .(الصَّ

 الرشح:

َفاْصِْبْ ﴿ . رال اهلل وعاىل:عليها ال وقوم العدادات إال عىل ساق الصرب لثقلها ولكثرة العوائق 

ْكِم َربَِّك َواَل ُتطِْع ِمنُْهْم آثًَِم َأْو َكُفوًرا﴾  .[83]اإلنسان:  حِلُ

 .مر. فاألول: ما يقدره من املصائبق  وأرال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: وحكم اهلل نوعان : خل 

والثاين : ما يأمر به وينهى عنه. والعدد مأمور بالصرب عىل هذا وعىل هذا  فعليه أن يصرب ملا أمر به  وملا 

 /"ىجمموع الفتاو"هنى عنه  فيفعل املأمور  ويرتك املحظور  وعليه أن يصرب ملا ردره اهلل عليه. )

 (.484ص/2

القيم رمحه اهلل: فالصرب حدس النفس عن اجلزع واللسان عن التشكي رال اإلمام ابن و 

 (.دار ابن اجلوزي/44/ ص "عدة الصابرين"واجلوارح عن لطم اخلدود وشق الثياب ونحومها. )

اوفاق ب والصرب عدادة عظيمة املنقدة يف الدين. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: كان الصرب واجداً  

ن جيزع أويدخل ىف ذل  الصرب عىل املصائب عن   وورك املحظورات  اتاملسلمني عىل أداء الواجد

كثر من وسعني أ كتابه يف . ورد ذكر اهلل الصرب يفههواء النفوس فيام هنى اهلل عنأوالصرب عن اوداع   فيها

 (.41/ص 90/"جمموع الفتاوى"موضعا. )

ابن القيم  . ورال اإلمام"يرح القواعد األربع"ورد ذكرت بتوفيق اهلل بعض فضائل الصرب يف  

رمحه اهلل: فقيام عدودية األمر والنهي والقدر عىل ساق الصرب ال وستوي إال عليه كام ال وستوى السندلة 

 (.91ص / "عدة الصابرين"إال عىل سارها. فالصرب متعلق باملأمور واملحظور واملقدور. )
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د إال عىل ساق الصرب. فلو علم العد ورال رمحه اهلل: ومعلوم أن شجرة الثدات والعزيمة ال وقوم 

أحد  ما أعطي»: ملسو هيلع هللا ىلص الكنز الذي حتت هذه األحرف الثالثة أعني اسم الصرب ملا ختلف عنه. رال الندي

 (.309ص / "طريق اهلجروني". )(3)«عطاء خْيا وأوسع من الصْب

 وعاىل: هللوال بد للداعي إىل اهلل أن يتحىل بالصرب ألنه واجب  وأنه من أسداب النرص. رال ا 

َل لِ ﴿ َنا َواَل ُمَبدِّ ُبوا َوُأوُذوا َحتَّى َأَتاُهْم َنرْصُ وا َعََل َما ُكذِّ َبْت ُرُسٌل ِمْن َقْبلَِك َفَصَْبُ  هللاَكلََِمِت َوَلَقْد ُكذِّ

ٍة َغَلَبْت فَِْئًة َكثَِْيًة ﴿َكْم ِمْن فَِْئٍة َقلِيلَ : سدحانهورال اهلل   [43]األنعام:  ﴾َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن َنَبإِ امْلُْرَسلنِيَ 

ابِِرينَ  اهللوَ  اهللبِإِْذِن   [.831﴾]الدقرة: َمَع الصَّ

 (.972/ص 8/"إعالم املورعني". )رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: والصرب منصور أبداً  

فليصرب الداعي إىل اهلل عىل التعب  وعىل أذية األعداء  وعىل رلة آداب والميذه املستجيدني  

رال اإلمام ابن مفلح رمحه اهلل: فيندغي للمشايخ اإلحسان  يف سديل الدعوة. دجغري ذل  مما وُ  وعىل

إليهم   والصرب عىل ما يكون منهم واللطف هبم   لئال يتضاعف أملهم ومههم   فيضعف الصرب   وحتصل 

صود. ىل املقالنفرة عن العلم   واستحداب ذل  من الطلدة أوىل هبم واألدب والتلطف وما يعينهم ع

ويف  .﴿وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم كتب ربكم عَل نفسه الرْحة﴾ ورد رال وعاىل:

اآلداب ")انتهى من  .«برشوا وال تنفروا ، ويَسوا وال تعَسوا» :من حديث أنس "الصحيحني"

 (.824ص/"الرشعية

  

                                                           
 ( عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه.9311أخرجه الدخاري ) (3)
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 ]مسائل وتفسيرهالالدليل على أربع [

لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: بسم اهلل الرْحن الرحيم:: )هللا هاملؤلف رمح رول إِنَّ *  ﴿َواْلَعرْصِ  َوالدَّ

ْْبِ  اإِلنَساَن َلِفي ُخَْسٍ * إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا قِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ اِت َوَتَواَصْوا بِاحْلَ احِلَ  ﴾ َعِمُلوا الصَّ

 الرشح:

هرنا ذات يوم بني أظ ملسو هيلع هللا ىلصرال: بينا رسول اهلل  . عن أنسملسو هيلع هللا ىلصهدي الندي االبتداء بالتسمية من  

. «ورةأنزلت عِّل آنفا س»إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متدسام  فقلنا: ما أضحك  يا رسول اهلل؟ رال: 

. «﴿إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانْئك هو األبْت﴾ بسم اهلل الرْحن الرحيم»فقرأ: 

 ((.300)أخرجه مسلم )

هو: مرور الليايل والنهار. رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: العرص: الزمان  ﴾والعرص﴿روله:  

 (.320/ ص 2/"وفسري القرآن العظيم"الذي يقع فيه حركات بني آدم  من خري وير. )

يه من التنديه ملا ف .... رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل: نديه مهمويف إرسام اهلل وعاىل هبذا العرص و 

 (.971/ص 80/"اجلامع" الصانع. )ال ووددهلا  وما فيها من الداللة عىلحوبترصف األ

حرف )إّن( لتوكيد الكالم. و)اإلنسان( أل االستغرارية شاملة جلميع  ﴾إن اإلنسان﴿وروله:  

. الالم مزحلقة  للتوكيد ﴾لفي خَس﴿وروله:  أفراد عموم اإلنسان. أي: مجيع اإلنسان وسائر الناس.

: ذهاب رأس مال اإلنسان يف هالك نفسه "اخلسان"اإلمام الدغوي رمحه اهلل: و  هالرواخلسان هو كام 

 (.488/ص 2/ "معامل التنزيل"وعمره باملعايص  ومها أكرب رأس ماله. )

استثناء عن العموم  إخراج ما سيذكره من عموم الناس اخلاَسين.  ﴿إال الذين آمنوا﴾وروله: 

عىل أمهية العلم الرشعي  ذل  ألن العلم يرط  ﴿الذين آمنوا﴾: استدل املؤلف رمحه اهلل بقول اهللو

ْم إِيََمًنا لصحة اإليامن  ويزداد اإليامن بزيادة هذا العلم. رال اهلل وعاىل:  ﴾﴿َوإَِذا ُتلَِيْت َعَليِْهْم آَياُتُه َزاَدْْتُ
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ا الَِّذيَن  ﴿َوإَِذا َما ُأْنِزلَْت ُسوَرٌة َفِمنُْهْم َمنْ [. ورال سدحانه: 8]األنفال/ ُكْم َزاَدْتُه َهِذِه إِيََمًنا َفَأمَّ َيُقوُل َأيُّ

ون ْم إِيََمًنا َوُهْم َيْستَبرِْشُ  .[983﴾ ]التوبة/آَمنُوا َفَزاَدْْتُ

 "جمموع الفتاوى"رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فمن يرط اإليامن وجود العلم التام. )و 

 (.442/ص 7/

 ناألربعو") .بعلم إال يؤديه ال اإلسالم يريعة من فرض وكلورال اإلمام اآلجري رمحه اهلل:  

 (.91 ص/ لآلجري/"حديثا

مادة اإليامن  ال يقوم اإليامن إال هبام. رال اإلمام ابن القيم رمحه  -وكذل  العمل–ثم إن العلم  

ال إ اهلل: فأن اإليامن فرض عىل كل واحد  وهو ماهية مركدة من علم وعمل  فال يتصور وجود اإليامن

بالعلم والعمل. ثم يرائع اإلسالم واجدة عىل كل مسلم  وال يمكن أداؤها إال بعد معرفتها والعلم هبا. 

 (.941/ص 9/"مفتاح دار السعادة")

﴾، وروله وعاىل:   قِّ قِّ  رال اإلمام الطربي رمحه اهلل: وروله:﴿َوَتَواَصْوا بِاحْلَ  ﴾﴿َوَتَواَصْوا بِاحْلَ

بلزوم العمل بام أنزل اهلل يف كتابه  من أمره  واجتناب ما هنى عنه فيه.  يقول: وأوىص بعضهم بعضا

 (.410/ص 83/"جامع الديان")

 .يهرد مر بنا الكالم عل ﴿َوَتَواَصْوا بِالّصْب﴾وروله وعاىل:  

هو مفتاح النجاة  -اإليامن  والعمل الصالح  والدعوة  والصرب–اجتامع هذه األمور األربعة و 

سارة حاللة بفقد خصلة منها. رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: فأرسم سدحانه ووعاىل واخل .والفالح

بالدهر الذي هو زمن األعامل الرابحة واخلاَسة عىل أن كل واحد يف خس  إال من كمل رووه العلمية 

ذل  وأمره ب باإليامن باهلل  ورووه العملية بالعمل بطاعته. فهذا كامله يف نفسه. ثم كمل غريه بوليته له

إياه به  وبمالك ذل  وهو الصرب. فكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح  وكمل غريه بتعليمه إياه 

 (.84/ص 9/الداب الرابع/"إغاثة اللهفان"ذل  ووليته له بالصرب عليه. )
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افِعيُّ )رال املؤلف رمحه اهلل:  ُه اهللُ َتَعاىَل  -َقاَل الشَّ  ما أنزل اهلل: هذه السورة لو -َرِْحَ

 .(حجة عَل خلقه إال هي لكفتهم

 الرشح:

محمد بن إدريس بن العداس  نارص احلديث  أبو عدد اهلل   أهل السنةمن أئمة الشافعي هو إمام  

يف  اً حرمتد   وكانالقريش ثم املطلدي الشافعي. وكان من أشعر الناس  وأعلمهم بالقراءات  والفقه

 .هلل العبد بكل ذنب إال الرشك خْي من أن يلقاه بشـيء من األهواءألن يلقى ااحلديث. ومن أرواله: 

ه اهلل . وويف رمحأف أف، القرآن كالم اهلل، من قال: خملوق، فقد كفروسئل الشافعي عن القرآن ؟ فقال: 

 الرسالة(./وما بعدها 4/ص 90/ "سري أعالم الندالء"سنة أربع ومئتني. )

  اً دسنله مل أجد ( لو ما أنزل اهلل حجة عَل خلقه إال هي لكفتهم)هذه السورة أما روله رمحه اهلل:  

و عن الشافعي ريض اهلل عنه أنه رال: ل رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: وروي .اً حسن األئمة ردوالً  ورد ردله

 (.948/ ص  82/"جمموع الفتاوى"لكفتهم  وهو كام رال. )﴿والعرص﴾ فكر الناس كلهم يف سورة 

ن القيم رمحه اهلل: وهلذا رال الشافعي رمحه اهلل: لو فكر الناس يف سورة: ورال اإلمام اب

 (.84الداب الرابع/ص /"إغاثة اللهفان"لكفتهم. ) ﴿والعرص﴾

ورال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: ورال الشافعي رمحه اهلل: لو ودبر الناس هذه السورة  لوسعتهم. 

 (.371/ص 2/"وفسري القرآن العظيم")

ا الكالم: أن الناس لو ودبروا هذه السورة  ووأملوا فيها لعلموا أن فيها ختويفا ومعنى هذ

م بينت مجيع الدرش  ففيها حتذيرا من الدقاء فيام وفر منه طديعتهم وفطرهتم. ث باخلسارة املحققة التي وعمّ 

 لسعي يفهلم أن الناجي منها هو الذي يتحىل بتل  اخلصال األربع. فهذه السورة إغراء هلم عىل ا

 اخللوص من ول  اخلسارة.
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رال ابن القيم رمحه اهلل: فهذه السورة عىل اختصارها هي من أمجع سور القرآن للخري بحذافريه. 

دار  مفتاح"من كل داء  هاديا إىل كل خري. ) واحلمد هلل الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه  شافياً 

 (.47/ص 9/"السعادة

ه اهلل يف ونديهه عىل عظم هذه السورة  ولكن أكثر الناس يف غفلة. فام أحسن رول الشافعي رمح 

﴾رال رمحه اهلل: الناس يف غفلة عن هذه السورة:  [. 8  9]العرص:  ﴿َواْلَعرْصِ إِنَّ اإِلنَساَن َلِفى ُخَْسٍ

 (.72/ص 9/"هتذيب األسامء واللغات")ذكره اإلمام النووي رمحه اهلل يف 
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 ]والعمل أهمية العلم قبل القول[

ُه اهللُ َتَعاىَل: َباُب )رول املؤلف رمحه اهلل:  . َملِ َقْبَل الَقْوِل َواْلعَ  الِعْلم َوَقاَل الُبَخاِريُّ َرِْحَ

ُه الَ اله إاِلَّ اهلل َواْسَتْغِفْر لَِذنبَِك﴾، َفَبَدَأ بِاْلِعْلِم َقْبَل  لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َفاْعَلْم َأنَّ لَقْوِل اَوالدَّ

 ؛(الَعَملِ وَ 

 الرشح:

الدخاري هو أمري املؤمنني يف احلديث محمد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي موالهم  

 .  ألح الكتب املصنفة  وبعض كتب ُأخر"لحيح الدخاري"كتاب  احب  لأبو عدد اهلل الدخاري

أحفظ له من الدخاري. وال  ملسو هيلع هللا ىلصورال ابن خزيمة: ما رأيت حتت أديم السامء أعلم بحديث رسول اهلل 

 الرسالة(./490-402/ ص 4/ "هتذيب التهذيب"يف شوال. ) 841ووويف رمحه اهلل يف سنة 

مجلة ودور حول جلب املصالح ودفع املضار   -القلدية والقولية والفعلية–إن أعامل اإلنسان  

ه إىل ما يريض والعلم هيديسواء كانت دنيوية أو أخروية. فال بد من العلم لتفريق بني ما ينفعه وما يرضه  

اهلل وما ال يرضيه. فدهذا الديان وعنّي وقديم العلم ردل العمل. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: ال بد أن يفرق 

فإن اهلل وعاىل   يهذا حقيقة األمر والنهبني ما ينفعه  وينعمه  ويسه  وبني ما يرضه  ويشقيه  ويؤمله. و

 (.907/ص 2/"جمموع الفتاوى"ام يرضهم. )أمر العداد بام ينفعهم وهناهم ع

العلم إمام العمل ورائد له  والعمل رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: فالعلم مقدم عىل العمل.  

 (.903ص/9/"مفتاح دار السعادة"وابع له  ومؤوم به. )

اىل: عل اهلل ووقب استدل اإلمام الدخاري رمحه اهلل عىل وقديم العلم ردل القول والعملثم  

ُه الَ اله إاِلَّ اهلل َواْستَْغِفْر لَِذنبَِك﴾  .﴿َواْستَْغِفْر لَِذْنبَِك﴾ عىل روله:﴿َفاْعَلْم﴾ رّدم روله:  ،﴿َفاْعَلْم َأنَّ
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ا محمد  : فاعلم ي ملسو هيلع هللا ىلصرال اإلمام الطربي رمحه اهلل: يقول وعاىل ذكره لنديه محمد ومعنى اآلية كام  

لوهة  وجيوز ل  وللخلق عدادوه  إال اهلل الذي هو خالق اخللق  أنه ال معدود وندغي أو وصلح له األ

  وسل رب  غفران سالف ذنوب ﴿َواْسَتْغِفْر لَِذْنبَِك﴾ومال  كل يشء  يدين له بالربوبية كل ما دونه 

 (.974/ ص  88/"جامع الديان"وحادثها  وذنوب أهل اإليامن ب  من الرجال والنساء. )

(: رال ابن املنري : أراد به أن العلم يرط يف لحة اْلِعْلِم َقْبَل الَقْوِل َوالَعَملِ َفَبَدَأ بِ ومعنى روله: ) 

فتح "القول والعمل   فال يعتربان إال به   فهو متقدم عليهام ألنه مصحح للنية املصححة للعمل. )

 (.902/ص 9/البن حجر  "الداري
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 ]وجوب تعلّم ثاث مسائل والعمل بهن[

ُم َهِذِه  أن اهلل أوجب َعََل ُكلِّ ُمْسلٍِم َوُمْسلَِمٍة، -َرِْحََك اهللُ-اْعَلْم ) :رمحه اهلل روله  َتَعلُّ

: ِنَّ ِِ  ،(األُوىَل:َأنَّ اهللَ َخَلَقنَا، َوَرَزَقنَا الثَّالِث َمَسائِل، واْلَعَمُل 

 الرشح:

ة اإلسالمية شاملة للرجال يدل عىل أن الرشيع (أن اهلل أوجب َعََل ُكلِّ ُمْسلٍِم َوُمْسلَِمةٍ روله ) 

والنساء  إال ما خص الدليل عىل أحد الصنفني. فمن أطاع اهلل ورسوله من ذكر أو أنثى فال كفران 

ْم َأِّنِّ اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمنُْكْم ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنثَى َبْعُضُكْم ِمْن لسعيه. رال اهلل وعاىل:  ُ ُِّ ْم َر ﴿َفاْستََجاَب ََلُ

اِت ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن [ ورال وعاىل: 914]آل عمران/ٍض﴾ َبعْ  احِلَ ﴿َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

نََّة َواَل ُيْظَلُموَن َنِقًْيا  [.983﴾ ]النساء/َفُأوَلْئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَ

يله  يف حتصالسعي إال بالعلم  فال بد من طلده و ملسو هيلع هللا ىلصوال يمكن هلم أن يطيعوا اهلل ورسوله 

عدم الدقاء عىل اجلهل. رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: وهل متكن عدادة اهلل التي هي حقه عىل العداد و

 (.941/ص 9/"مفتاح دار السعادة"كلهم إال بالعلم؟ وهل ينال العلم إال بطلده. )

 خالق علمه هو أن اهلل معليهأول ما جيب  فطلب هذا العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة.

 مستقر يف رلوهبم. . وهذاذو لفات الكامل هأنومجيع العامل  

رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فإهنم كام أهنم مفطورون عىل اإلررار باخلالق  فإهنم مفطورون 

عىل أنه أجّل وأكرب وأعىل وأعلم وأعظم وأكمل من كل شىء  ورد بينا يف غري هذا املوضع أن اإلررار 

 (.74-78/ص 1/"جمموع الفتاوى"يف حق من سلمت فطروه. ) رضورياً  ون فطرياً باخلالق وكامله يك

 َخالٍِق ﴿َهْل ِمنْ . رال اهلل وعاىل:   فهو املستحق أن ُيعددوخالق كل يشء هو الذي يتوىل رزرهم

ََمِء َواأْلَْرِض اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكونَ  ﴿اهلل الَِّذي [. ورال سدحانه: 4]فاطر/ ﴾َغْْيُ اهلل َيْرُزُقُكْم ِمَن السَّ

َكائُِكْم َمْن َيْفَعُل ِمْن َذلُِكْم ِمْن َشْ  يِيُكْم َهْل ِمْن رُشَ َعاىَل ٍء ُسبَْحاَنُه َوتَ َخَلَقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ َُيْ

ُكونَ   .[30﴾  ]الروم/َعَمَّ ُيرْشِ
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ه وعاىل عداده ويرشدهم إىل االستدالل عىل ووحيده يف إفراد رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: يند

العدادة له  كام أنه املستقل باخللق والرزق فكذل  فليفرد بالعدادة  وال يرشك به غريه من األلنام 

﴾  أي: فكيف وؤفكون بعد هذا الديان  ﴿ال إله إال هو فأنى تؤفكونواألنداد واألوثان؛ وهلذا رال: 

 /"وفسري القرآن العظيم"ن  وأنتم بعد هذا وعددون األنداد واألوثان؟ )ووضوح هذا الربها

 (.444/ص1

 (.848/ص9/"الصحاح يف اللغة"والِرْزُق: ما ُينْتََفُع به واجلمع األْرزاُق. والِرْزُق العطاء. )
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ْكنَا ََهَالً ) رول املؤلف رمحه اهلل: نََّة، ْن َأَطاَعُه َدَخَل اجلَ َفمَ  ،َأْرَسَل إَِلْينَا َرُسوالً  بل، َوََلْ َيْْتُ

ا َأْرَسْلنَا إَِلْيُكْم َرُسوالً َشاِهدًا َعَليُْكْم َكََم َأْرَسْلنَا إىَِل  َوَمْن َعَصاُه َدَخَل النَّاَر، لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿إِنَّ َوالدَّ

ُسوَل َفَأَخْذَناُه َأْخًذا َوبِي فِْرَعْوَن َرُسوالً   .([91-91اًل﴾ ]املزمل/َفَعََص فِْرَعْوُن الرَّ

 الرشح:

دوه ال يري  له. رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: ال لإلمهال  بل ليعد املخلوقوعاىل خلق اهلل  

ََم َخَلْقنَاُكْم َعَبًثا َأَفَحِسْبتُْم أَ ومل يرتكه سدى مهمال رال وعاىل: ﴿  ومل خيلق اإلنسان عدثاً  ومل خيلقهام باطالً  نَّ

ُكْم إِلَ  أي لغري يشء وال حكمة وال لعداديت وجمازايت لكم؟ ورد  [991ْينَا اَل ُتْرَجُعوَن﴾ ]املؤمنون/َوَأنَّ

نَّ َواإِلْنَس إاِلَّ لِيَْعبُُدوِن﴾،رصح وعاىل هبذا يف روله:  ا فالعدادة هي الغاية التي خلق هل ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

َس اجلن واإلنس واخلالئق كلها  رال اهلل وعاىل: ﴿ َك ُسًدى﴾َأََيْ ْنَساُن َأْن ُيْْتَ [ أي 41]القيامة/ ُب اإْلِ

 (.12/ ص  9/"مدارج السالكني"مهمال. )

 لعاملنياونديه عىل أن حكمة اهلل وعاىل يف خلق فيه ( َأْرَسَل إَِلْينَا َرُسوالً رمحه اهلل: ) املؤلف رولو

اعوهم   ونواهيه اس ومصاحلهم إذا أطوقتيض إرسال األندياء واملرسلني لتدليغ أوامره التي فيها منافع للن

 التي فيها ما يرضهم ويفسدهم إذا عصوهم باروكاهبا. فمن مل يتدع هدي املرسلني فإنه رد سفه نفسه.

رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فالرسل ودني للناس ما أنزل إليهم من رهبم  وعليهم أن يدلغوا 

وا ما بلغه الرسل. والعقل يتضمن العلم والعمل. الناس الدالغ املدني. واملطلوب من الناس أن يعقل

فمن عرف اخلري والرش فلم يتدع اخلري وحيذر الرش مل يكن عارال. وهلذا ال يعّد عارال إال من فعل ما ينفعه 

واجتنب ما يرضه. فاملجنون الذي ال يفرق بني هذا وهذا رد يلقي نفسه يف املهال   ورد يفّر مما ينفعه. 

 (.902/ص 94/"جمموع الفتاوى")

َن َكَفُروا ﴿َوَمَثُل الَِّذيفمن أجل ذل  ولف اهلل الكافرين بأهنم ال يعقلون بعصياهنم املرسلني. 

 [.979﴾ ]الدقرة/َكَمَثِل الَِّذي َينِْعُق بََِم اَل َيْسَمُع إاِلَّ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْعِقُلونَ 
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افرتض اهلل طاعة الرسول و. م املتدعون للرسل عليهم السالمفأعقل الناس وأسعدهم ه

د كريم محي يملصاحلهم أنفسهم  ال حلاجة اهلل إليهم. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: إن اهلل سدحانه غن

واحد رحيم  فهو سدحانه محسن إىل عدده مع غناه عنه  يريد به اخلري  ويكشف عنه الرض  ال جللب 

 (.81/ص 9/"جمموع الفتاوى"اهـ. )   وال لدفع مرضة  بل رمحة وإحساناً منفعة إليه من العدد

ورال رمحه اهلل: والرسالة رضورية يف إلالح العدد يف معاشه ومعاده. فكام أنه ال لالح له يف 

آخروه إال باوداع الرسالة  فكذل  ال لالح له يف معاشه ودنياه إال باوداع الرسالة  فان اإلنسان مضطر 

ع  فإنه بني حركتني: حركة جيلب هبا ما ينفعه  وحركة يدفع هبا ما يرضه. والرشع هو النور إىل الرش

الذى يدني ما ينفعه وما يرضه  والرشع نور اهلل يف أرضه  وعدله بني عداده  وحصنه الذي من دخله كان 

 (.11/ص 91/"جمموع الفتاوى"آمنا. )

ا َأْرَسْلنَا إِلَْيكُ ل اهلل وعاىل: ورو َعََص فَ  ْم َرُسوالً َشاِهدًا َعَلْيُكْم َكََم َأْرَسْلنَا إىَِل فِْرَعْوَن َرُسوالً ﴿إِنَّ

ُسوَل َفَأَخْذَناُه َأْخًذا َوبِياًل﴾   عىل خسان من عىص الرسول.دليل  [91-94]املزمل/فِْرَعْوُن الرَّ

ام ربوبية ألن من مت . ذل  اهلل وعاىل هبذه اآلية أن جميء رسول إىل أمة من األمم ليس غريداً دنّي ف

اهلل متام الرعاية لعداده. ومن متام الرعاية إرسال الرسل إليهم هيدوهنم إىل رصاط اهلل املستقيم  وخيربوهنم 

رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: كونه رب العاملني فال يليق به أن يرتك ما جيب عليهم من حق اهلل عليهم. 

م يف معاشهم ومعادهم وما يرضهم فيهام فهذا هضم للربوبية عداده سدى مهال ال يعرفهم ما ينفعه

 (.2/ص9/"مدارج السالكني"ونسدة الرب وعاىل إىل ما ال يليق به وما ردره حق ردره من نسده إليه. )

كام ف إىل هذه األمة هو كإرسال موسى إىل فرعون وبني إَسائيل. ملسو هيلع هللا ىلصرسال اهلل وعاىل محمدا وإ

ابه . فالتشابه يف الفعل يستلزم التشملسو هيلع هللا ىلص محمداً  هل   فكذل  من عىصعليه السالم موسى  أن من عىص

يف احلكم. رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: أي فاحذروا أنتم أن وكذبوا هذا الرسول  فيصيدكم ما ألاب 

 ﴿َفَأَخَذُه اهلل َنَكاَل اآلِخَرِة َواألوىَل﴾فرعون  حيث أخذه اهلل أخذ عزيز مقتدر  كام رال وعاىل: 

[ وأنتم أوىل باهلالك والدمار إن كذبتم؛ ألن رسولكم أيرف وأعظم من موسى بن 84لنازعات: ]ا

 (.841/ص 2 /"وفسري القرآن العظيم"عمران. )
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َك َمَعُه َأَحُد ِِف ِعَباَدتِِه، ال َمَلٌك )رول املؤلف رمحه اهلل:  الثَّانَِيُة: َأنَّ اهلل ال َيْرََض َأْن ُيرْشَ

ٌب، َوال  لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َوَأنَّ املساجد هلل َفاَل َتْدُعوا َمَع اهلل َأَحدًا﴾  َنبِيٌّ ُمْرَسٌل؛ُمَقرَّ َوالدَّ

 .([91]اجلن: 

 الرشح:

 هبن . معرفتهن والعمل علينا مور التي جباألأي: الثانية من ثالث  (الثانيةروله رمحه اهلل: ) 

فيه إثدات لفة الرىض هلل وعاىل. واهلل يرىض عن املؤمنني ... إلخ( أن اهلل ال يرَض أن يرشك وروله: )

 [.7مر/﴾ ]الز﴿َواَل َيْرََض لِِعَباِدِه الُْكْفَر َوإِْن َتْشُكُروا َيْرَضُه َلُكمْ وال يرىض عن الكافرين. رال وعاىل: 

[. 11التوبة/]ِقنَي﴾ ﴿َفإِنَّ اهلل اَل َيْرََض َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِس اهلل ال يرىض عن الفسوق. رال وعاىل: و  

 ﴿إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُينَاَدْوَن ملََْقُت اهلل َأْكَْبُ وأعظم الفسوق الرشك  فمقت اهلل يف ذل  أعظم. رال وعاىل: 

يََمِن َفَتْكُفُروَن  ُه إَِذا ُدِعَي  -إىل قول:–ِمْن َمْقتُِكْم َأْنُفَسُكْم إِْذ ُتْدَعْوَن إىَِل اإْلِ ْم َوإِْن اهلل َوْحَدُه َكَفْرتُ َذلُِكْم بَِأنَّ

ْكُم اهلل اْلَعِِلِّ اْلَكبِِْي﴾ ْك بِِه ُتْؤِمنُوا َفاحْلُ  [.98-90]غافر/ ُيرْشَ

رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: يقول وعاىل خمرًبا عن الكفار: أهنم ُينَاَدون يوم القيامة وهم يف 

هلل ما ال ِرَدل ألحد به  فمقتوا عند ذل  َغَمرات النريان يتلظون  وذل  عندما بايروا من عذاب ا

أنفسهم وأبغضوها غاية الدغض  بسدب ما أسلفوا من األعامل السيئة  التي كانت سدب دخوهلم إىل 

النار  فأخربهتم املالئكة عند ذل  إخدارا عاليا  نادوهم به نداء بأن مقت اهلل هلم يف الدنيا حني كان 

وفسري "د من مقتكم أهيا املعذبون أنفسكم اليوم يف هذه احلالة. )ُيعرض عليهم اإليامن  فيكفرون  أش

 (.948/ص 7/ "القرآن العظيم

 :إن اهلل يرَض لكم ويكره لكم ثالثا»رال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل و 

لكم قيل  ويكره ،وأن تعتصموا بحبل اهلل مجيعا وال تفرقوا ،افْيَض لكم أن تعبدوه وال ترشكوا به شيْئً 

 (.هبذا اللفظ (3329)مسلم  )أخرجه .«وكثرة السؤال وإضاعة املال ،وقال
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 .لتوحيدافمن علم أن اهلل يمقت الكفر والرشك وال يرىض عنهام  فليجتندهام وليلزم اإليامن و 

املالئكة  ال يرىض أن يرشك بأحد منإذا كان اهلل  )ال ملك مقرب وال نبي مرسل( وروله: 

َواَل َيْأُمَرُكْم ﴿. رال اهلل وعاىل: بالرشكف بمن هو أدنى؟ بل ال يمكن أن يأمر ندي وال مل  والنديني  فكي

 .[20]آل عمران/ َأْن َتتَِّخُذوا امْلَاَلئَِكَة َوالنَّبِيِّنَي َأْرَباًبا َأَيْأُمُرُكْم بِالُْكْفِر َبْعَد إِْذ َأْنُتْم ُمْسلُِموَن﴾

أي: وال يأمركم بعدادة أحد غري اهلل  ال ندي مرسل وال مل   رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: 

ب  ﴾ أي: ال َيْفَعل ذل ؛ ألنَّ من دعا إىل عدادة غري اهلل فقد ﴿َأَيْأُمُرُكْم بِاْلُكْفِر َبْعَد إِْذ َأْنُتْم ُمْسلُِمونَ ُمَقرَّ

 (.17/ص 8/"وفسري القرآن العظيم"دعا إىل الكفر. )

 [91اجلن: ًا﴾ ]َأَحد اهللَفالَ َتْدُعوا َمَع  املساجد هلل﴿َوَأنَّ  َوَعاىَل: َقْوله بثم استدل املؤلف رمحه اهلل 

. فاملساجد مواضع للسجود  أي: إلرامة الصلوات  ﴾املساجد هلل﴿َوَأنَّ روله وعاىل:  عىل حتريم الرشك.

 (.838/ص 2/"التنزيلمعامل "كام رال الدغوي رمحه اهلل: يعني املواضع التي بنيت للصالة وذكر اهلل. )

فسري الت رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: ورد ورد يف .أعضاء السجوداملساجد: وجيوز أن وكون 

 (.318/ص 80/"جمموع الفتاوى"أعضاء السجود. ) ﴿َوَأنَّ املساجد هلل﴾

وروله:  [  يشمل دعاء املسألة ودعاء العدادة.92]اجلن/ ﴿َفاَل َتْدُعوا َمَع اهلل َأَحًدا﴾روله وعاىل: 

 نكرة يف سياق النهي وفيد العموم  فال جيوز دعاء أحد غري اهلل  مهام عظم ردره. َأَحًدا﴾ ﴿

ه   ولكن أفردوا له التوحيد  وأخلصوا لرال اإلمام الطربي رمحه اهلل: وال ورشكوا به فيها شيئاً 

 (.114/ص  84/ "جامع الديان"العدادة. )

فتح "فسري هذه الكلمة: ِمن خلقه كائنًا ما كان. )ورال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل يف و

 (.487/ص 7/"القدير

  وكذل  سائر أعضاء السجود -بل مجيع بقاع األرض–أن مجيع مواضع العدادات  فاخلالصة: 

 بل سائر أعضاء اإلنسان ِمل  هلل وحده  فال جيوز أن يرشك به فيها يشء.–
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َد اهللَ ال ََيُوُز َلُه ُمَواالُة َمْن الثَّالَِثُة: َأنَّ )رال املؤلف رمحه اهلل:  ُسوَل، َوَوحَّ َمْن َأَطاَع الرَّ

  (.َوَلْو َكاَن َأْقَرَب َقِريٍب  ،َحادَّ اهللَ َوَرُسوَلهُ 

 الرشح:

ب مراو عىلأشهادوني وتضمن ووحيد اهلل وطاعة الرسول  ومها هذه الكلامت ودل عىل أن ال 

إن دم مواالة الكفار  ألهنام متنارضان. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فيقتيض عباهلل . واإليامن باهلل اإليامن

نفس اإليامن ينايف موادوه كام ينفي أحد الضدين اآلخر فإذا وجد اإليامن انتقى ضده وهو مواالة أعداء 

جمموع "اهلل  فإذا كان الرجل يوايل أعداء اهلل بقلده كان ذل  دليال عىل أن رلده ليس فيه اإليامن الواجب. )

 (.97/ص 7/"الفتاوى

 ألمر وابعا ومعاداوه  ومواالوه وبغضه  حده يكون أن مسلم كل عيل والواجبورال رمحه اهلل:  

 ورسوله  اهلل يوايل من ويوايل ورسوله  اهلل أبغضه ما ويدغض ورسوله  اهلل أحده ما فيحب.  ورسوله اهلل

 (.13ص/ 44/"الفتاوى جمموع". )ورسوله اهلل يعادي من ويعادي

 ( ينص عىل أن اإليامن احلقيقي يقتيض محدة اهللَوَلْو َكاَن َأْقَرَب َقِريٍب : )اهلل هاملؤلف رمح رولو 

ثالث من كن » رال:  ملسو هيلع هللا ىلصب الناس إليه. عن أنس عن الندي ورسوله وبغض أعداء اإلسالم وإن كان أرر

وأن  ،، وأن َيب املرء ال َيبه إال هللفيه وجد حالوة اإليَمن أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه ِما سواَها 

 ((.34( ومسلم )91). )أخرجه الدخاري «النار عود ىف الكفر كَم يكره أن يقذف ِفيكره أن ي
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وَن )رمحه اهلل:  ثم رال لِيُل َقْولُُه َتَعاىَل: ﴿الَ ََتُِد َقْوماً ُيْؤِمنُوَن بِاهلل َواْلَيْوِم اآلِخِر ُيَوادُّ َوالدَّ

ْم ُأْوَلْئَِك َكَتَب ِِف َمْن َحادَّ  اهلل َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبنَاءُهْم َأْو إِْخَواََنُْم َأْو َعِشَْيَْتُ

ِمُ  ِِ تَِها األََْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َرِِضَ  ُقُلو ِري ِمن ََتْ نُْه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت ََتْ َدُهم بُِروٍح مِّ اإِليََمَن َوَأيَّ

 .([22ُهُم امْلُْفلُِحوَن﴾ ]املجادلة:  اهللَأالَ إِنَّ ِحْزَب  اهللَعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه ُأْوَلْئَِك ِحْزُب  اهلل

 الرشح:

ورد ينقص إيامنه   مودة أعداء اهلل ذنب رد خيرج لاحده من اإلسالمهذه اآلية ودل عىل أن  

محه اهلل: ورد حتصل للرجل موادهتم لرحم أو . رال شيخ اإلسالم ر  عىل حسب ول  املودة الزائغةفقط

 (.484-488/ص 7/ "جمموع الفتاوى". )حاجة فتكون ذندا ينقص به إيامنه وال يكون به كافراً 

َدُهْم بُِروٍح ِمنُْه﴾رال اإلمام الطربي رمحه اهلل: وروله: و يقول: ورّواهم بربهان منه ونور  ﴿َوَأيَّ

 (.842/ص 84/"جامع الديان"وهدى. )

 "جامع الديان"رال رمحه اهلل: يقول: أولئ  الذين هذه لفتهم جند اهلل وأولياؤه. )و 

 (.842/ص 84/

اة والنج ده  وهم املوعود هلم بالفالح. والفالح هو الفوز بإدراك املطلوبوحزب اهلل هم جنو 

مُلنْجحون بإدراكهم ما يقول: هم الدارون ا ﴿ُهُم امْلُْفلُِحوَن﴾. رال اإلمام الطربي رمحه اهلل: من املرهوب

 (.842/ص 84/ "جامع الديان"طلدوا  والتمسوا بديعتهم يف الدنيا  وطاعتهم رهبم. )

 جمموع") .املرهوب من وينجو املطلوب ينال الذي واملفلحورال شيخ اإلسالم رمحه اهلل:  

 .(979ص/ 44/ "الفتاوى
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ع مواالة أعداء اإلسالم. فمن واالهم هذه اآلية الكريمة بيان أن مواالة اهلل ورسوله ال جتمع م 

اهلل ب فقد فسد إيامنه باهلل ورسوله واليوم اآلخر. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فأخرب أن من كان مؤمناً 

واليوم اآلخر ال يوجدون موادين ألعداء اهلل ورسوله  بل نفس اإليامن ينايف مودهتم. فإذا حصلت 

َمْت كذل  روله: ﴿املوادة دّل ذل  عىل خلل اإليامن. و َتَرى َكثًِْيا ِمنُْهْم َيَتَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا َلبِْئَْس َما َقدَّ

ْم َأْنُفُسُهْم َأْن َسِخَط اهلل َعَلْيِهْم َوِِف اْلَعَذاِب ُهْم َخالُِدوَن * َوَلْو َكاُنوا ُيْؤِمنُوَن بِاهلل َوالنَّبِ  َليِْه يِّ َوَما ُأْنِزَل إِ ََلُ

 َ  (.438/ص 7/"جمموع الفتاوى"[. )29  20]املائدة/ ُذوُهْم َأْولَِياَء﴾َما اختَّ

 فدل آمن  نمم الوجدان وعاىل اهلل نفى فقدرمحه اهلل:  أبو بكر بن محمد الدمشقي الشافعيورال  

 رمفح املسلمني  من الفسقة مواددة إىل ذل  العلامء بعض عدا ورد بمؤمن  ليس واددهم من أن عىل

 كفاية". )الشهادات كتاب يف بذل  والنووي الرافعي رصح ورد املؤانسة  سديل عىل الفساق جمالسة

 (.79ص/8/"ختصاراال غاية حل يف األخيار
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 ]حقيقة الحنيفية هي توحيد هللا في العبادة[

َة إِْبَراهِ )رال املؤلف رمحه اهلل:  نِيِفيََّة ِملَّ َد اهلَل يَم: َأْن َتْعبُ اْعَلْم َأْرَشَدَك اهللُ لَِطاَعتِِه، َأنَّ احْلَ

يَن. ا؛  َوبَِذلَِك َأَمرَ  َوْحَدُه، خُمْلًِصا َلُه الدِّ َكََم َقاَل َتَعاىَل: ﴿َوَما اهلُل مَجِيَع النَّاِس، َوَخَلَقُهْم ََلَ

نَّ َواإِلْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾  .(َخَلْقُت اجْلِ

 الرشح:

ردال عىل احلق مع اإلعراض عن الداطل. رال احلنيفية هي امليل عن الرشك إىل التوحيد  واإل 

 (.418ص / "مفردات القرآن"الراغب رمحه اهلل: احلنف : هو ميل عن الضالل إىل االستقامة. )

ا َواَل وهذه احلنيفية هي ملة إبراهيم  وهي اإلسالم. رال اهلل وعاىل:   ﴿َما َكاَن إِْبَراِهيُم هَيُوِديًّ

انِيًّا َوَلكِْن َكاَن َح  كنِيَ َنرْصَ [. وأمرنا اهلل باوداعها فقال: 17﴾ ]آل عمران/نِيًفا ُمْسلًَِم َوَما َكاَن ِمَن امْلُرْشِ

كنَِي﴾ َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن امْلُرْشِ بُِعوا ِملَّ  [.14]آل عمران/ ﴿ُقْل َصَدَق اهلل َفاتَّ

ىل اهلل وحده  واإلعراض عام سواه  رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فالدين احلنيف هو اإلردال ع 

/ص 1/"جمموع الفتاوى"خالص الذي ورمجته كلمة احلق والكلمة الطيدة ال إله إال اهلل. )وهو اإل

491.) 

 إَِلهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  امَ  اهلل اْعُبُدوا َقْومِ  َيا﴿ :عن أنديائه رال أمر اهلل مجيع الناس بتوحيده يف العدادة فقال 

هُ  خلق عداده ليعددوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وعاىل اهلل ف .[14: األعراف] ﴾تَُّقونَ تَ  َأَفاَل  َغْْيُ

خملصني له الدين. هذه هي حكمة خلقهم. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: والعدادة هي الغاية التي خلق 

 (.91/ص90/"جمموع الفتاوى"اهلل هلا العداد من جهة أمر اهلل ومحدته ورضاه. )

نَّ َواإِلْنَس إاِلَّ لِيَْعُبُدوِن﴾َعاىَل: وَ  هلورو  رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: أي: إنام   ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

 (.384/ص 7/"وفسري القرآن العظيم"خلقتهم آلمرهم بعداديت  ال الحتياجي إليهم. )
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ُدونِ )رول املؤلف رمحه اهلل:   .(َوَمْعنَى ﴿َيْعُبُدوِن﴾: ُيَوحِّ

 الرشح:

معامل ". )إال ليوّحدوين ﴿إال ليعبدون﴾ل اإلمام الدغوي رمحه اهلل يف وفسري هذه اآلية: وريل: را 

 (.429/ص 7/"التنزيل

﴾ أي ﴿اعبدوا ربكمفحقيقة العدادة هي ووحيد املعدود. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: وروله: 

 (.874/ص"الرد عىل الدكري"أخلصوا له العدادة. )

ا الَْكافِرُ ك يف ذل  فكأنه مل يعدده  كام رال اهلل وعاىل: فمن عدد اهلل مع الرش َ وَن * اَل ﴿ُقْل َيا َأهيُّ

 [.4-9﴾ ]الكافرون/َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن * َواَل َأْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعبُد

رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل: وريل: إن معنى اآليات ووقديرها: رل: يأهيا الكافرون  ال أعدد 

االلنام التي وعددوهنا  وال أنتم عابدون اهلل عزوجل الذي أعدده  إليراككم به  واختاذكم األلنام  

م عابدون معناه وال أنت -إىل روله:–فإن زعمتم أنكم وعددونه  فأنتم كاذبون  ألنكم وعددونه مرشكني 

 (.882/ص  80/ "اجلامع ألحكام القرآن"مثل عداديت  التي هي ووحيد. )

/  9/"مدارج السالكني"إلمام ابن القيم رمحه اهلل: العدادة ال وكون إال من خملص. )رال او

 (.71ص 
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 اَدِة.تعاىل بِاْلِعبَ  اهللَوَأْعَظُم َما َأَمَر اهللُ بِِه التَّْوحيُِد، َوُهَو: إِْفَراُد )رول املؤلف رمحه اهلل: 

ُك،  لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َواْعُبُدوْا اهلل َوالَ َوُهَو: َدْعَوُة َوَأْعَظُم َما ََنَى َعنْه الرشِّ ِه َمَعُه، َوالدَّ َغْْيِ

ُكوْا بِِه َشْيْئًا﴾ ]النساء:   .([41ُترْشِ

 الرشح:

هو ووحيده  وهو املذكور يف حديث معاذ الذي جيب عىل العداد أداءه أعظم حقوق اهلل وعاىل إن  

دخاري . )أخرجه ال«أن يعبدوه، وال يرشكوا به شيْئاً  حق اهلل عَل عباده»: ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل عنه أن رسول اهلل 

 .((40) ومسلم (1400)

ةٍ  ُكلِّ  ِِف  َبَعْثنَا َوَلَقْد ﴿  عليهم السالم كام رال وعاىل:املرسلني دعوةأول  التوحيدو   َأنِ  ُسواًل رَ  ُأمَّ

 . [41: النحل] ﴾الطَّاُغوَت  َواْجَتنُِبوا اهلل اْعُبُدوا

 نب معاذ ملسو هيلع هللا ىلص الندي بعث ملا ريض اهلل عنهام رال: عداس ابن. عن ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  وهكذا رسوُل 

 أن إىل تدعوهم ما أول فليكن ،الكتاب أهل من قوم عَل تقدم إنك» :له رال اليمن أهل نحو إىل جدل

 .يلتهمول يومهم ِف صلوات مخس عليهم فرض قد اهلل أن فأخْبهم ذلك عرفوا فإذا .تعاىل اهلل يوحدوا

 أقروا فإذا .فقْيهم عَل فْتد غنيهم من تؤخذ أمواَلم ِف زكاة عليهم افْتض اهلل أن مفأخْبه صلوا فإذا

 ((.7478) الدخاري. )أخرجه «الناس أموال كرائم وتوق منهم فخذ بذلك

يد بية  واأللوهية واألسامء والصفات. وووحالتوحيد ينقسم إىل ثالثة أرسام: ووحيد الربوو 

وبية واألسامء والصفات. وووحيد األلوهية هو رطب رحى دعوة األلوهية من لوازم ووحيدي الرب

األندياء  ومن أجله خلق اهلل هذه األكوان  فصار أعظم األرسام الثالثة. فتعريف املؤلف رمحه اهلل 

ك   كام أطلق اهلل وعاىل الرشف اليشء بام هو أغلب وأهّم وأجّل التوحيد بتوحيد العدادة من باب وعري

ا لَِيْعُبُدوا إاِلَّ  ُأِمُروا َوَما﴿أللوهية  يف روله سدحانه: مقاباًل لتوحيد ا  َعَمَّ  هُ ُسْبَحانَ  ُهوَ  إاِلَّ  إَِلهَ  اَل  َواِحًدا إََِلً
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ُكونَ  ُهمْ  اَل  َما اهلل ُدونِ  ِمنْ  َوَيْعُبُدونَ ﴿  وروله عز وجل: [49: التوبة]﴾ ُيرْشِ  َوَيُقوُلونَ  َينَْفُعُهمْ  َواَل  َيُُضُّ

ََمَواِت  ِِف  َيْعَلمُ  اَل  بََِم  اهللََّ َأُتنَبُِّْئونَ  ُقْل  اهلل ِعنَْد  َفَعاُؤَناُش  َهُؤاَلءِ   َعَمَّ  َعاىَل َوتَ  ُسبَْحاَنهُ  اأْلَْرضِ  ِِف  َواَل  السَّ

ُكونَ  ُكونَ  َعَمَّ  اهلل َتَعاىَل  اهلل َمعَ  َأإَِلهٌ ﴿  وروله ودارك ووعاىل: [92: يونس] ﴾ُيرْشِ   [14: النمل]﴾ ُيرْشِ

مْ  َأمْ ﴿جل جالله: وروله  ُكونَ  َعَمَّ  اهلل ُسبَْحانَ  اهلل َغْْيُ  إِلَهٌ  ََلُ  .[34: الطور] ﴾ُيرْشِ

 (.94/ص 93/ "جمموع الفتاوى"رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: والربوبية وستلزم األلوهية. )

به فإنه  مورال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: ووحيد الربوبية الذي أرر به املرشكون فاحتج اهلل عليه

 (.944/ص 8/"هفانإغاثة الل"يلزم من اإلررار به اإلررار بتوحيد اإلهلية. )

ل املؤلف ارإذا كان التوحيد أعظم األوامر  هذا يلزم أن يكون الرشك أعظم النواهي  كام و 

كُ رمحه اهلل: ) غري موضعه. ن اهلل رد هنى عن الظلم  وهو وضع يشء أل. ذل  (َوَأْعَظُم َما ََنَى َعنْه الرشِّ

اهلل  . رال  ألن فيه إعطاء أعظم احلقوق إىل غري مستحقهوأعظم الظلم هو رصف العدادة إىل غري اهلل

َك َلظُْلٌم َعظِيم﴾ وعاىل:  ْ ْك بِاهلل إِنَّ الرشِّ  [.94]لقامن/﴿َيا ُبنَيَّ اَل ُترْشِ

لعدل. وضّده هو ألل الدين  هو أعظم ا يالم رمحه اهلل: وهذا التوحيد الذرال شيخ اإلس

 (.919/ص 92/"جمموع الفتاوى"وهو الرشك أعظم الظلم. )

ُلُق َأَفاَل تَ نوع التسوية برب العاملني. رال اهلل وعاىل:  الرشك ويف  ُلُق َكَمْن اَل ََيْ ُروَن ﴿َأَفَمْن ََيْ َذكَّ

ُصوَها إِنَّ اهلل َلَغُفوٌر َرِحيٌم * وَ  وا نِْعَمَة اهلل اَل َُتْ وَن َوَما ُتْعلِنُوَن * َوالَِّذيَن * َوإِْن َتُعدُّ اهلل َيْعَلُم َما ُتَِسُّ

اَن  َلُقوَن * َأْمَواٌت َغْْيُ َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن َأيَّ ُلُقوَن َشْيًْئا َوُهْم َُيْ  ﴾ُيْبَعُثونَيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلل اَل ََيْ

 [.89-97]النحل/

نعم عامل  وما يدعون من دونه ال ختلق شيئا  وال رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فأخرب أنه خالق م

ع هذا وهذا؟ فكيف يعددوهنا من دون اهلل م يشيئا  وأخرب أهنا ميتة. فهل يستوُونعم بيشء  وال َوعلم 

/ص 93/"جمموع الفتاوى"هذا الفرق الذي ال فرق أعظم منه؟ وهلذا كان هذا أعظم الظلم واإلف . )

972.) 

ُكوْا بِِه َشْيْئًا﴾هلل بقول اهلل وعاىل: ثم استدل املؤلف رمحه ا  ووتمة اآلية:  .﴿َواْعُبُدوْا اهلل َوالَ ُترْشِ

ُكوا بِِه َشْيًْئا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َوبِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلََساكِنيِ رال اهلل وعاىل:   ﴿َواْعُبُدوا اهلل َواَل ُترْشِ
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اِر ِذي اْلُقْرَبى وَ  بِيِل َوَما َمَلَكْت َأْيََمُنُكْم إِنَّ اهلل اَل َُيِبُّ َمْن َواجْلَ نِْب َواْبِن السَّ اِحِب بِاجْلَ نُِب َوالصَّ اِر اجْلُ اجْلَ

 [.41]النساء/ َكاَن خُمَْتااًل َفُخوًرا﴾

يف هذه اآلية ذكر اهلل وعاىل بعض الواجدات  فددأ باألعظم فاألعظم  فددأ باألمر بالتوحيد مع 

اُه َوبِاْلوَ ن الرشك  ثم ثنّى برب الوالدين  وذل  كقوله وعاىل: النهي ع الَِدْيِن ﴿َوَقىَض َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ

وال ش  أن حرف الواو ال وقتيض الرتويب ألالً  ولكن من عادة  ية.[. اآل84﴾ ]اإلَساء/إِْحَساًنا

 العرب: االبتداء بذكر األهّم فاألهّم.

ُكوا بِِه َشْيْئًا﴾ يف روله:  ْيًْئا﴾﴿َش وروله:  [ نكرة يف سياق 41]النساء/﴿َواْعُبُدوا اهلل َواَل ُترْشِ

 أي يشء بأي نوع من أنواع الرشك. النهي  وفيد العموم  فال جيوز الرشك يف

إما مفعول به   أي : ال ورشكوا به شيئًا من األشياء  ﴿شيْئاً﴾رال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل: و 

فرق بني حّي وميت   ومجاد وحيوان   وإما مصدر   أي : ال ورشكوا به شيئًا من اإليراك من  من غري

 (.939/ص 8/"فتح القدير"غري فرق بني الرشك األكرب واأللغر والواضح واخلفي. )
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 ]وجوب معرفة أصول الدين الثاثة[ 

َثُة التِي ََيُِب َعََل اإِلْنَساِن َفإَِذا ِقيَل َلَك: َما األُُصوُل الثَّالرال املؤلف رمحه اهلل: )

ًدا  َمْعِرَفُتَها؟ ُه، َوِدينَُه، َوَنبِيَُّه حُمَمَّ  .(ملسو هيلع هللا ىلصَفُقْل: َمْعِرَفُة اْلَعْبِد َربَّ

 الرشح:

روله رمحه اهلل: )األلول( مجع األلل  وهو ما يندى عليه غريه أو يتفرع عنه غريه. رال أبو  

 (.4/ ص  "الوررات"نى عىل غريه. )ا بني عليه غريه  والفرع ما يداملعايل اجلويني رمحه اهلل: فاأللل م

وأمور هذا الدين ودور ووتفرع من هذه األلول الثالثة التي ذكرها مؤلف رمحه اهلل  وهي: 

 معرفة اهلل  ومعرفة نديه  ومعرفة اإلسالم. ومما يدل عىل أمهية هذه األمور الثالثة:

كام يف حديث الرباء بن عازب ريض اهلل عنهام عن رسول  فتنة القدور ودور حوهلا أن  :ولاأل

...ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له : من ربك؟ فيقول : ريب اهلل. فيقوالن له : ما دينك؟ «: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

. ملسو هيلع هللا ىلصفيقول : ديني اإلسالم. فيقوالن له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول : هو رسول اهلل 

ت . فذلك قول اهلل عز وجل: ﴿يثب: قرأت كتاب اهلل فآمنت به وصدقتفيقول ؟كفيقوالن : وما يدري

ابا بفينادى مناد من السَمء: أن قد صدق عبدى فأفرشوه من اجلنة وافتحوا له اآلية. «. اهلل الذين آمنوا﴾

وإن  ال:. قويفتح له فيها مد برصه. قال: فيأتيه من روحها وطيبهاقال:  .إىل اجلنة وألبسوه من اجلنة

وتعاد روحه ىف جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن: من ربك فيقول: هاه : . فذكر موته قالالكافر

فيقوالن له: ما دينك فيقول: هاه هاه ال أدري. فيقوالن: ما هذا الرجل الذى بعث  .هاه هاه ال أدري

ر النان النار وألبسوه من فيكم فيقول: هاه هاه ال أدرى. فينادى مناد من السَمء: أن كذب فأفرشوه م

فيأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه قْبه حتى ختتلف فيه تحوا له بابا إىل النار. قال: واف

 ((.494)/ "اجلامع الصحيح"الوادعي رمحه اهلل يف وحسنه   (3744)أخرجه أبو داود ) «.أضالعه
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رال:  ملسو هيلع هللا ىلص عنه: أن رسول اهلل أهنا سدب لدخول اجلنة. عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل :ثاِّنال

 ((.9223). )أخرجه مسلم «وجبت له اجلنة وبمحمد نبياً  وباإلسالم ديناً  يا أبا سعيد من رِض باهلل رباً »

من » أنه رال: ملسو هيلع هللا ىلصأهنا سدب بغفران الذنوب. عن سعد بن أيب وراص عن رسول اهلل  :ثالثال

رشيك له وأن حممدا عبده ورسوله، رضيت باهلل  قال حني يسمع املؤذن: أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال

 (.(421). )أخرجه مسلم «ربا وبمحمد رسوال وباإلسالم دينا، غفر له ذنبه

رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: فالرضا به يتضمن شهادة أن ال إله إال اهلل. والرىض بمحمد 

ه يتضمن التزام عدوديته وطاعت رسوال يتضمن شهادة أن محمدا رسول اهلل. والرىض باإلسالم دينا:

 (.924/ص 8/"مدارج السالكني". )فجمعت هذه الثالثة الدين كلهوطاعة رسوله  

 ملسو هيلع هللا ىلص. عن العداس بن عدد املطلب ريض اهلل عنه أنه سمع رسول اهلل حالوة اإليامن نيل :رابعال

 ((.43)رجه مسلم . )أخ«ذاق طعم اإليَمن من رِض باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد رسوال»يقول: 

وهذه املسائل الثالثة هي ألول اإلسالم. رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل بعد ذكر هذا احلديث: 

 .وهذه الثالثة هي أصول اإلسالم التي ال يقوم إال ِا وعليهافجعل الرىض به ررين الرىض بدينه ونديه  

 (.924/ص 8/"مدارج السالكني")
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 ]ة العبد ربه عز وجلفمعر[

َ . األصل األول: معرفة الرب)رال املؤلف رمحه اهلل:  َفإَِذا ِقيَل َلَك: َمْن َربَُّك؟ َفُقْل: َريبِّ

اِِّن، َوَربَّى مَجِيَع اْلَعاملَنَِي بِنَِعِمِه، َوُهَو َمْعُبوِدي َلْيَس ِِل َمْعُبوٌد ِسَواُه؛ لِيُل قَ وَ  اهللُ الَِّذي َربَّ ْوُلُه الدَّ

ْمُد   .(َوُكلُّ َما ِسَوى اهلل َعاََلٌ، َوَأَنا َواِحٌد ِمْن َذلَِك اْلَعاََلِ هلل ربِّ اْلَعاملَنَِي﴾.  َتَعاىَل: ﴿احْلَ

 الرشح:

 "ربلسان الع"من الرتيدة  أي: االعتناء والتغذية واإلنامء  انظر )رباِّن ...( روله رمحه اهلل:  

 البن منظور(./41ص/3)

رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: والرب هو الذي يريّب  .اهلل لنا وكون بإسداء أنواع نعمهووربية 

 (.88/ص 9/"جمموع الفتاوى"عدده  فيعطيه خلقه  ثم هيديه إىل مجيع أحواله من العدادة وغريها. )

ن م ربنا الذي خلقنا ورزرنا وربانا بجميع نعمه التي ال حيصيها إال هو  ولكن كثرياً  ل فذ

ََمِء َماًء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن ﴿اهلل الَّ الناس لكافرون. رال وعاىل:  ََمَواِت َواأْلَْرَض َوَأْنَزَل ِمَن السَّ ِذي َخَلَق السَّ

َر لَُكُم اأْلََْنَاَر * وَ  َر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجِرَي ِِف اْلبَْحِر بَِأْمِرهِ َوَسخَّ مْ الثََّمَراِت ِرْزًقا لَُكْم َوَسخَّ َر َلُكُم الشَّ َس َسخَّ

وا نِْعَمَة اهلل اَل َواْلَقَمَر دَ  يَْل َوالنََّهاَر * َوَآَتاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموُه َوإِْن َتُعدُّ َر َلُكُم اللَّ ُص ائَِبنْيِ َوَسخَّ وَها  َُتْ

ارٌ  ْنَساَن لََظُلوٌم َكفَّ  [.43-48﴾ ]إبراهيم/إِنَّ اإْلِ

يع عىل أن اهلل هو رب مج ﴾﴿احلمد هلل رب العاملنياستدل املؤلف رمحه اهلل بقول اهلل وعاىل: 

 ية اهلل يستلزم إفراده بالعدادة.املخلورات مع اختالف أجناسها. واإلررار بربوب

رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: والرب هو السيد واملال  واملنعم واملريب واملصلح. واهلل وعاىل 

عدادة َمن هذا شأنه وحده ال  هو الرب هبذه االعتدارات كلها  فال يشء أوجب يف العقول والفطر ِمن

 (.134/ص 3/"بدائع الفوائد"يري  له. )
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املستحق لكامل احلمد بجميع حكمته الداهرة وعلمه الكامل هو بجميع ودبريه ووهذا الرب  

فذكر احلمد باأللف والالم  ﴿احلمد هلل رب العاملني﴾رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: رال وعاىل:  أوجه.

 (.21/ص 9/"جمموع الفتاوى"اق جلميع املحامد فدل عىل أن احلمد كله هلل. )ستغرالتى وقتىض اال

ٌ : )عىل أن مجيع املؤلف رمحه اهلل ثم ذكر  مى املخلورات داخل حتت مس يعمفج( َما ِسَوى اهلل َعاََل

 َربُّ ﴿َوُهَو معناه كل ما خلق اهلل  كام رال:  ﴿العاملني﴾العامل. رال الزجاج رمحه اهلل: وروله عز وجل: 

ٍء﴾  دار احلديث(./9/48/للوجاج/"معاين القرآن وإعرابه"[ وهو مجع عامل. )913]األنعام/ ُكلِّ َشْ
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 ،(وإَِذا ِقيَل َلَك: بَِم َعَرْفَت َربََّك؟ َفُقْل: بِآَياتِِه َوخَمُْلوَقاتِهِ )رال املؤلف رمحه اهلل: 

 الرشح:

 َقالَْت ﴿: رال اهلل وعاىلعداده ليعرفوه هبا. رد نصب آيات يف اآلفاق ويف أنفس وعاىل اهلل  إن 

ََمَواِت  َفاطِرِ  َشكٌّ  اهلل َأِِف  ُرُسُلُهمْ   .[90: إبراهيم] ﴾َواأْلَْرضِ  السَّ

 شاهدة الفطر فإن ش   وجوده أيف: أحدمها شيئني  حيتمل وهذارمحه اهلل:  كثري ابنرال اإلمام  

 لدعضها عرضي رد ولكن السليمة  الفطر يف رضوري هب االعرتاف فإن به  اإلررار عىل وجمدولة بوجوده 

 إىل رشدهمو الرسل هلم رالت وهلذا وجوده؛ إىل املولل الدليل يف النظر إىل فتحتاج واضطراب  ش 

 شواهد إنف سدق  مثال غري عىل وابتدعها خلقها الذي ﴾واألرض السَموات فاطر﴿ بأنه معرفته طريق

 ءيش كل خالق هو  إال إله ال اهلل وهو لانع  من هلا بد فال  عليها ظاهر والتسخري واخللق احلدوث

 ش   له دادةالع بوجوب ووفرده إهليته أيف: أي ﴾شك اهلل أِف﴿: روهلم يف الثاين واملعنى .ومليكه وإهله

 تكان األمم غالب فإن له؛ يري  ال وحده هو  إال العدادة يستحق وال املوجودات  جلميع اخلالق وهو

 وفسري") .لفىز اهلل من وقرهبم أو ونفعهم يظنوهنا التي الوسائط من غريه معه وعدد ولكن ع بالصان مقرة

 (.328ص/3/"لقرآن العظيما

  اآليات مجع اآلية. وهي: العالمة والعربة والعجائب  )كام يف )بآياته(رول املؤلف رمحه اهلل و 

 (.818-819ص/9 "لسان العرب"

عطف  (  فهذا من باببآياته وخملوقاتهقول املؤلف رمحه اهلل )فمجيع املخلورات من آيات اهلل.  

اجع راخلاص عىل العام. وفائدة ذكر اخلاص بعد العام ونديه عىل أن اخلاص يف هذا املقام داخل يف العام. 

 .42-47لشيخ اإلسالم ابن ويمية رمحه اهلل ص  مثالً  "العدودية"كتاب  زيادة الديان يف
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ْيُل، َوالنََّهارُ ): رال املؤلف رمحه  اهلل ْمُس، َواْلَقَمرُ ، فِمْن آَياتِِه: اللَّ  ،(َوالشَّ

 الرشح:

ن من أاملؤلف فّصل اإلمام املؤلف رمحه اهلل الكالم بعد اإلمجال  وهذا يسمى لفا ونثرا. فذكر  

كثريا ليستدل  نذكر اهلل وعاىل الليل والنهار يف القرآوآيات اهلل التي هبا يعرف العدد ربه: الليل والنهار. 

 ومل يعترب هبا إال أولو األلداب.العداد هبا عىل كامل لفات اهلل ولدق أخداره. 

يُْل ﴿َوِمْن آَياتِ  رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: يعيد ذكرمها يف القرآن ويدديه كقوله وعاىل: ِه اللَّ

يَْل لَِباًسا َوالنَّْوَم ُسَباًتا َوَجَعَل النََّهاَر َوُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اللَّ [  وروله: ﴿47]فصلت/ َوالنََّهار﴾

ْمَس َوالَْقَمَر ُكلٌّ ِِف [  وروله عز وجل: ﴿37]الفرران/ ُنُشوًرا﴾ يَْل َوالنََّهاَر َوالشَّ َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّ

يَْل لِتَْسُكنُوا فِيِه َوالنََّهاَر ﴿اهلل الَِّذي َجَعَل لَُكُم اللَّ  [  وروله عز وجل:44]األندياء/ َفَلٍك َيْسبَُحوَن﴾

ا﴾ [. وهذا كثري يف القرآن فانظر إىل هاوني اآليتني وما وضمنتاه من العرب والدالالت 19]غافر/ ُمْبرِصً

عىل ربوبية اهلل وحكمته  كيف جعل الليل سكنا ولداسا يغشى العامل  فتسكن فيه احلركات  ووأوى 

ى وكارها  ووستجم فيه النفوس ووسرتيح من كد السعي والتعب  حتاحليوانات إىل بيوهتا  والطري إىل أ

إذا أخذت منه النفوس راحتها وسداهتا  ووطلعت إىل معايشها وورصفها جاء فالق اإللداح سدحانه 

ووعاىل بالنهار يقدم جيشه بشري الصداح  فهزم ول  الظلمة ومزرها كل ممزق  وكشفها عن العامل  فإذا 

احليوان وورصف يف معاشه ومصاحله وخرجت الطيور من أوكارها فيا له من معاد هم مدرصون. فانترش 

 (.803-804/ص 9/"مفتاح دار السعادة"ونشأة دال عىل ردرة اهلل سدحانه عىل املعاد األكرب. )

لشمس أعظم آيات النهار  كام أن القمر أعظم فا. الشمس والقمراملؤلف رمحه اهلل:  ثم ذكر

ه وحدانية اهلل بجميع لفاويات األربع هلا منافع عظيمة للعداد  وهّن داللة عىل آيات الليل. وهذه اآل

 العىل.
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رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: ثم وأمل حال الشمس والقمر يف طلوعهام وغروهبام إلرامة 

ون فالليل والنهار  ولوال طلوعهام لدطل أمر العامل  وكيف كان الناس يسعون يف معائشهم ويترص دولتي

يف أمورهم والدنيا مظلمة عليهم؟ وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور؟ ثم وأمل احلكمة يف 

غروهبام فإنه لوال غروهبام مل يكن للناس هدوء وال ررار مع فرط احلاجة إىل السدات ومجوم احلواس 

عضاء ثم األ الغذاء إىل هضم الطعام وونفيذواندعاث القوى الداطنة وظهور سلطاهنا يف النوم املعني عىل 

لوال الغروب لكانت األرض حتمي بدوام يروق الشمس واوصال طلوعها حتى حيرتق كل ما عليها 

من حيوان وندات  فصارت وطلع ورتا بمنزلة الساج يرفع ألهل الديت ليقضوا حوائجهم  ثم وغيب 

هذا مع برد هذا مع وضادمها عنهم  مثل ذل  ليقروا وهيدؤا ولار ضياء النهار مع ظالم الليل  وحّر 

متعاونني متظاهرين هبام متام مصالح العامل. ورد أشار وعاىل إىل هذا املعنى ونده عداده عليه بقوله عز 

َمًدا إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن إِلٌَه َغْْيُ اهلل َيْأتِيكُ وجل:  يَْل ََسْ َياٍء َأَفاَل بِِض  مْ ﴿ُقْل َأَرَأْيتُْم إِْن َجَعَل اهلل َعَلْيُكُم اللَّ

َمًدا إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن إَِلٌه َغْْيُ  ٍل اهلل َيْأتِيُكْم بَِليْ  َتْسَمُعوَن * ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َجَعَل اهلل َعَليُْكُم النََّهاَر ََسْ

ون تدة مك/849ص/9/ "مفتاح دار السعادة"[. )78  79﴾ ]القصص/َتْسُكنُوَن فِيِه َأَفاَل ُتْبرِصُ

 العرصية(.

  



51 

ْبعُ )رال املؤلف رمحه اهلل:  ْبُع وما فيهن، َواألََرُضوَن السَّ ََمَواُت السَّ   (َوِمْن خَمُْلوَقاتِِه السَّ

 الرشح:

هلل ااإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف وفسري رول من ودبر خلق السامء حق ودبرها عرف رهبا. رال  

وِج وعاىل:  ََمِء َذاِت اْلُْبُ التي  ﴿والسَمء ذات الْبوج﴾: ومن ذل  إرسامه سدحانه: [9]الربوج/﴾ ﴿َوالسَّ

ونزهلا الشمس والقمر وُفّست بالنجوم أو نوع منها  وفست بالقصور العظام. وكل ذل  من آيات 

ردروه وشواهد وحدانيته  فإن السامء كرة متشاهبة األجزاء  والشكل الكروي ال يتميز منه جانب عن 

وضع بل هو متساوي اجلوانب. فجعل هذه الربوج يف هذه الكرة عىل  والجانب بطول وال ررص 

اختالف لورها وأشكاهلا ومقاديرها يستحيل أن ووجد بغري فاعل  ويستحيل أن يكون فاعلها غري 

رادر  وال عامل  والمريد  وال حي  وال حكيم  وال مداين للمفعول. وهذا ونحوه مما هدم رواعد 

ه حكيام الفالسفة الذين ال يثدتون للعامل ربا بائنا رادرا فاعال باالختيار عاملا بتفاليلالطدائعية واملالحدة و

 مكتدة أوالد الشيخ(./991ص/"التديان يف أرسام القرآن"مدبرا له. )

ِِف اأْلَْرِض ﴿وَ ثم ذكر املؤلف رمحه اهلل األرض  وهبا أيضا وعّرف اهلل إىل عداده. رال اهلل وعاىل:  

 [.80]الذاريات/ ُموقِننِي﴾َآَياٌت لِلْ 

رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: فآيات األرض أنواع كثرية  منها: خلقها وحدوثها بعد عدمها   

وشواهد احلدوث واالفتقار إىل الصانع عليها ال جحد  فإهنا شواهد رائمة هبا  ومنها بروز هذا اجلانب 

ورا به. ومنها: سعتها وكرب خلقها. ومنها: وسطيحها فيها عن املاء مع كون مقتىض الطديعة أن يكون مغم

هلا سطح يستقر عليه احليوان. ومنها: أنه جعلها فراشا لتكون مقّر احليوان  ومساكنه   -إىل روله:–

وجعله ررارًا  وجعلها مهادًا ذلوال ووطأ باألردام  وورضب باملعاول والفئوس  وحتمل عىل ظهرها 

رة ملا يريد العدد. منها: وجعلها بساطا  وجعلها كفاوا لألحياء وضّمهم األبينة الثقال فهي ذلول مسخ

عىل ظهرها  ولألموات وضّمنهم يف بطنها  وطحاها فمدها وبسطها ووسعها ودحاها  فهيأها ملا يراد 

منها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها  وشق فيها األهنار  وجعل فيها السدل والفجاج. ونده بجعلها مهادا 
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ا عىل حكمته يف جعلها ساكنة  وذل  آية أخرى إذ ال دعامة حتتها متسكها وال عالرة فورها ولكنها وفراش

ملا كانت عىل وجه املاء كانت وكفأ فيه كام وكفأ السفينة  فارتضت العناية األزلية واحلكمة اإلهلية أن 

 أن مل وكن لوال عىل احلكمة يفوضع عليها روايس يثدتها هبا لئال متيد  وليستقّر عليها األنام  وجعلها ذ

يف غاية الصالبة والشدة كاحلديد فيمتنع حفرها وشقها والدناء فيها والغرس والزرع وبعث النوم عليها 

وامليش فيها. ونده بكوهنا ررارا عىل احلكمة يف أهنا مل ختلق يف غاية اللني والرخاوة والدماثة فال متس  

ألجسام الثقيلة  بل جعلها بني الصالبة والدماثة. وأيرف اجلواهر بناء وال يستقر عليها احليوان وال ا

عند اإلنسان الذهب والفضة والياروت والزمرد. فلو كانت األرض من هذه اجلواهر لفاوت مصالح 

العداد واحليوان منها  ووعطلت املنافع املقصودة منها  وهبذا يعلم أن جواهر الرتاب أيرف من هذه 

-811ص/"التديان يف أرسام القرآن"رك  وإن كانت ول  أعىل وأعز ...إلخ. )اجلواهر  وأنفع  وأب

 مكتدة أوالد الشيخ(./879
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، َوَما َبْينَُهََم؛)رال املؤلف رمحه اهلل:  ْيُل  َوَمْن فِيِهنَّ لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َوِمْن آَياتِِه اللَّ َوالدَّ

ْمُس َواْلَقَمُر الَ َتْس  ْمِس َوالَ لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا َوالنََّهاُر َوالشَّ الَِّذي َخَلَقُهنَّ إِن  اهللُجُدوا لِلشَّ

اُه َتْعُبُدوَن﴾ ََمَواِت  [.43]فصلت:  ُكنُتْم إِيَّ ُكُم اهلل الَِّذي َخَلَق السَّ َوَقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿إِنَّ َربَّ

اٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعََل اْلَعْرِش ُيغْ  ْمَس َواألَْرَض ِِف ِستَِّة َأيَّ ْيَل النََّهاَر َيْطُلُبُه َحثِيثًا َوالشَّ  ِِش اللَّ

ْلُق َواألَْمُر َتَباَرَك اهلل َربُّ اْلَعاملَنَِي﴾ َراٍت بَِأْمِرِه َأالَ َلُه اخْلَ  .(َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ

 الرشح:

عىل  ألرض دليليدل عىل أن مجيع ما يف السموات وما يف ا )ومن فيهن(رول املؤلف رمحه اهلل:  

يوانات ومما يف األرض: مجيع احلوحدانية اهلل بجميع أولافه اجلميلة العالية. فمام يف السامء الكواكب. 

يِف ﴿... َوَترْصِ  ومما بني السامء واألرض: السحاب  كام رال وعاىل: والندات واملعادن وإنس وغري ذل .

ِر َبنْيَ السَّ  َحاِب امْلَُسخَّ َياِح َوالسَّ  [.913]الدقرة/ ََمِء َواأْلَْرِض آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلون﴾الرِّ

عىل كون الليل والنهار والشمس والقمر من آيات  "فصلت"بآية استدل املؤلف رمحه اهلل ثم  

عض . رال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل: يرع سدحانه يف بيان باأللوهيةو ةربوبيووحيده يف الاهلل الدالة عىل 

َوِمْن ءاياته الليل ﴿  فقال : ورصفه لالستدالل هبا عىل ووحيده عة الدالة عىل كامل ردروه   ورّوةآياوه الددي

  ثم ملا بنّي أن ذل  من آياوه هناهم عن عدادة الشمس  والقمر  وأمرهم بأن والنهار والشمس والقمر﴾

ْمِس َوالَ لِْلَقَمرِ يسجدوا هلل عّز وجّل  فقال:    ألهنام خملوران من خملوراوه  فال يصح ﴾﴿الَ َتْسُجُدوْا لِلشَّ

﴾أن يكونا يريكني له يف ربوبيته  أي: خلق هذه األربعة املذكورة  ألن  ﴿واسجدوا اهلل الذى َخَلَقُهنَّ

مجع ما ال يعقل حكمه حكم مجع اإلناث  أو اآليات  أو الشمس  والقمر  ألن االثنني مجع عند مجاعة 

امن األئمة  ريل : كان ناس يسجدون للشمس  والقمر كالصابئني يف عدادهتم  ُه َتْعبُُدوَن﴾﴿إِن ُكنُتْم إِيَّ

الكواكب  ويزعمون أهنم يقصدون بالسجود هلام السجود هلل  فنهوا عن ذل   فهذا وجه ختصيص ذكر 

 (.442/ص 1/"فتح القدير"السجود بالنهي عنه. )
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 ت.عىل املخلورا "األعراف"ثم استدل املؤلف رمحه اهلل بآية  

: وروله . رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلليف وعارب الليل والنهار آيات للمورنني بكامل ودبري اهللو 

ْيَل النََّهاَر َيطُْلُبُه َحثِيًثا﴾وعاىل:  أي: يذهب ظالم هذا بضياء هذا  وضياء هذا بظالم هذا   ﴿ُيْغِِش اللَّ

أخر عنه  بل إذا ذهب هذا جاء هذا  وإذا جاء هذا وكل منهام يطلب اآلخر طلًدا حثيًثا  أي: َسيًعا ال يت

 (.387/ص  4/"وفسري القرآن العظيم"ذهب هذا ...إألخ. )

 يف هذه اآلية ذكر بعض خملورات اهلل العظام ووسخري اهلل يف العامل. ﴾بأمرهمسخرات ﴿ وروله: 

 وات واألرضرال اإلمام الطربي رمحه اهلل: يقول وعاىل ذكره: إن ربكم اهلل الذي خلق السم

والشمس والقمر والنجوم  كّل ذل  بأمره  أمرهن اهلل فأطعن أمَره  أال هلل اخللق كله  واألمُر الذي ال 

خيالف وال يرّد أمره  دون ما سواه من األشياء كلها  ودون ما عدده املرشكون من اآلهلة واألوثان التي 

جامع "نا الذي له عدادة كل يشء  رب العاملني. )ال ورض وال ونفع  وال ختلق وال وأمر  ودارك اهلل معدودُ 

 (.323-324/ص 98/"بيان

دال  ﴿تبارك اهلل﴾فعل الزم  فمعناه كام راله اإلمام ابن القيم رمحه اهلل:  ﴾تبارك اهلل﴿روله: 

 (399/ ص  8/ "بدائع الفوائد"عىل كامل بركته وعظمها وسعتها. )
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ُب ُهَو )رال املؤلف رمحه اهلل:  ا النَّاُس اْعُبُدوْا َوالرَّ َ لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َيا َأهيُّ املَْْعُبوُد، َوالدَّ

ُكْم َتتَُّقوَن * ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن َقْبلُِكْم َلَعلَّ الَِّذي َجَعَل َلُكُم األَْرَض فَِراشًا  َربَّ

َمآِء َمآًء َفأَ  َمآء بِنَآًء َوَأنَزَل ِمَن السَّ َعُلوْا اهلل َأنَدادًا ْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُّكْم َوالسَّ َفاَل ََتْ

ِذِه األَْشَياَء ُهَو املُْْسَتِحقُّ لِْلِعَباَدةِ . َوَأنُتْم َتْعَلُموَن﴾ ُه اهللُ َتَعاىَل: اخَلالُِق َِلَ  .(َقاَل اْبُن َكثٍِْي َرِْحَ

 الرشح:

و )والرب ه :رال املؤلف رمحه اهلل ﴾رب العاملني ك اهلل﴿تباربعد أن ذكر رول اهلل وعاىل:  

َذلُِكُم اهلل ﴿فالرب هو املستحق أن يعدد وحده ال يري  له. كام رال وعاىل:    هذا وناسب جيد.املعبود(

ٍء َوكِيٌل﴾ ٍء َفاْعُبُدوُه َوُهَو َعََل ُكلِّ َشْ ُكْم اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َخالُِق ُكلِّ َشْ [. ورال وعاىل: 908عام/]األن َربُّ

ُرونَ  ُكْم َفاْعُبُدوُه َأَفاَل َتَذكَّ  [.4﴾ ]يونس/﴿َذلُِكُم اهلل َربُّ

رال اإلمام ابن جرير رمحه اهلل: إنه ال يشء له األلوهية والعدادة  إال الذي خلق كل يشء  وهو  

ه خالصة رض إال لبكل يشء عليم  فإنه ال يندغي أن وكون عدادوكم وعدادُة مجيع من يف السموات واأل

بغري يري  ورشكونه فيها  فإنه خالق كل يشء وبارئه ولانعه  وحق عىل املصنوع أن يفرد لانعه 

 (.94-98/ ص 98 /"جامع الديان"بالعدادة. )

رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: ثم رال الذي خلقكم فنده هبذا أيضا  ﴾الذي خلقكم﴿وروله:  

ونه أخرجهم من العدم إىل الوجود  وأنشأهم واخرتعهم وحده بال عىل وجوب عدادوه وحده  وهو ك

ََمَواِت يري  باعرتافهم وإررارهم  كام رال يف غري موضع من القرآن ﴿ َوَلْئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

وكيف [. فإذا كان هو وحده اخلالق فكيف ال يكون وحده املعدود؟ 84]لقامن/ َواأْلَْرَض َلَيُقوُلنَّ اهلل﴾

دل وهذه طريقة القرآن يستجيعلون معه يريكا يف العدادة وأنتم مقرون بأنه ال يري  له يف اخللق؟ 

 (.134/ ص  3 /"بدائع الفوائد". )بتوحيد الربوبية عَل توحيد اإلَلية
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﴾ فنده بذل  عىل أنه وحده اخلالق لكم وآلبائكم ﴿والذين من قبلكمرال رمحه اهلل: ثم رال: ثم  

 (.134/ ص  3"/بدائع الفوائد"(كم وإنه مل يرشكه أحد يف خلق من ردلكم وال يف خلقكم. ومن وقدم

بيان أن حكمة خلق الناس أن يتقوا اهلل  بامتثال أوامره واجتناب  ﴿لعلكم تتقون﴾روله وعاىل:  

 هذه اآلية: فسرينواهيه مع غاية التذلل وغاية املحدة  وهذا هو العدادة. رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف و

ثم ذكر املطلوب من خلقهم وهو أن يتقوه فيطيعونه وال يعصونه  ويذكرونه فال ينسونه  ويشكرونه 

 (.134/ص 3/"بدائع الفوائد") أن التقوى هي العبادة. -إىل روله:–وال يكفرونه  هذه حقيقة وقواه 

ُكُم الَّذِ  وروله وعاىل: ا النَّاُس اْعُبُدوْا َربَّ َ ُكْم َتتَُّقوَن * ﴿َيا َأهيُّ ي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم لََعلَّ

َمآِء َمآًء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت  َمآء بِنَآًء َوَأنَزَل ِمَن السَّ ِرْزقاً لَُّكْم َفالَ  الَِّذي َجَعَل َلُكُم األَْرَض فَِراشاً َوالسَّ

َعُلوْا اهلل َأنَدادًا َوَأنُتْم َتْعلَ  هذه األفعال اجلميلة الداهرة كلها ودل عىل أن خالق األكوان بيان أن ُموَن﴾ ََتْ

 فمن كان كذل  فكيف ال يستحق أن ُيفرد يف احلب والعدادة والتعظيم؟متصف بجميع لفات الكامل. 

رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: وخلقه وعاىل هلم متضمن لكامل ردروه  وإرادوه  وعلمه  

ه. وذل  يستلزم لسائر لفات كامله ونعوت جالله  فتضمن ذل  إثدات لفاوه وحكمته  وحياو

بدائع "وأفعاله ووحدانيته يف لفاوه  فال شديه له فيها  وال يف أفعاله  فال يري  له فيها. )

 (.134/ص 3/"الفوائد

ُه اهللُ َتَعاىَل: اخَلالُِق َلَِ )ل املؤلف رمحه اهلل: ثم را  ِذِه األَْشَياَء ُهَو امْلُْستَِحقُّ َقاَل اْبُن َكثٍِْي َرِْحَ

 يف الفقه مامإأبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي الشافعي.  ابن كثري رمحه اهلل هو .(لِْلِعَباَدةِ 

الرجال والعلل. ومن مجلة مشاخيه شيخ اإلسالم ابن ويمية والزمه وأحده حدا عظيام والتفسري والنحو و

 دار الكتب العلمية(./904-908/ص9/ "الددر الطالع "هـ. )انظر يف  773. وويف ىف شعدان سنة 

ِذِه األَْشَياَء ُهَو امْلُْستَِحقُّ لِْلِعَباَدةِ وروله: )  . ال يستحق أن ُيعدد إال خالق العاملبمعنى: ( اخَلالُِق َِلَ

 ورد مر بنا أروال العلامء يف ذل .
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 ]أنواعهامعرفة دين اإلسام، وفيه عبادة هللا بجميع [

َا)رول املؤلف رمحه اهلل:  ِِ ِمْثُل: اإِلْسالِم، َواإِليََمِن،  َوَأْنَواُع اْلِعَباَدِة الَّتِي َأَمَر اهللُ 

ُشوُع، . َواإِلْحَسانِ  ْهَبُة، َواخْلُ ْغَبُة، َوالرَّ ُل، َوالرَّ َجاُء، َوالتََّوكُّ ْوُف، َوالرَّ َعاُء، َواخْلَ َوِمنُْه: الدُّ

ْشَيُة، ْبُح، َوالنَّْذُر، والتوبة، َوَغْْيُ  َواخْلَ َواإِلَناَبُة، َواالْستَِعاَنُة، َواالْستَِعاَذُة، َواالْستَِغاَثُة، َوالذَّ

َها هللِ َتَعاىَل  ا. ُكلُّ َ ِِ   ،(َذَلَك ِمْن َأْنَواِع اْلِعَباَدِة الَّتِي َأَمَر اهللُ 

 الرشح:

رمحه اهلل. وليست العدادة إال أن وكون مع ورد مر بنا وعريف العدادة من كالم شيخ اإلسالم  

غاية املحدة وغاية اخلضوع هلل. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: لكن العدادة املأمور هبا وتضمن معنى الذل 

 (.944/ص 90/"جمموع الفتاوى"ومعنى احلب  فهي وتضمن غاية الذل هلل بغاية املحدة له. )

ثالثة. هذا يدل عىل أن دين اإلسالم ليس عىل مرودة ذكر املؤلف رمحه اهلل مراوب اإلسالم الو

 ما هو أعال منه بإذن اهلل وفضله.واحدة. فكلام حسنت عدادة العدد لربه عز وجل اروقى إىل 

رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: جعل الندي الدين ثالث درجات أعالها اإلحسان  وأوسطها 

ن مسلم. وليس كل مؤمن محسنا  وال كل مسلم اإليامن  ويليه اإلسالم. فكل محسن مؤمن  وكل مؤم

 (.7/ص 7/"جمموع الفتاوى". )مؤمناً 

الم . رال شيخ اإلسال يستحقها إال اهللبعض أنواع العدادات  وكلها  املؤلف رمحه اهلل ثم ذكر

رمحه اهلل: وباجلملة فالقيام  والقعود  والركوع  والسجود حق للواحد املعدود خالق السموات 

ي  فالعدادة كلها هلل وحده ال ير -إىل روله:– ا كان حقا خالصا هلل َل يكن لغْيه فيه نصيبومواألرض. 

 (.14/ص 87/"جمموع الفتاوى"له. )
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لِيُل: َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َوَأنَّ )رال املؤلف رمحه اهلل:   هللاَفاَل َتْدُعوا َمَع  املساجد هللَوالدَّ

 .([91َأَحدًا﴾ ]اجلن: 

 الرشح:

محه اهلل: )والدليل( أي: الدليل عىل أن العدادة كلها هلل. ذل  ألن الدعاء املذكور يف هذه روله ر 

اآلية شامل لدعاء العدادة ودعاء املسألة. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: دعاء اهلل املذكور يف القرآن نوعان: 

 (.312/ص 88/"جمموع الفتاوى"دعاء عدادة ودعاء مسألة. )

. فال جيوز الرشك يف أي دعاء  وال ُيدعى أحد سوى اهلل "اجلن"سورة  هذه آية رد مر بنا وفسري 

عوا ﴿وأن املساجد هلل فال تدوال مع اهلل. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: وال يدعوا إال اهلل  كام رال وعاىل: 

اء عدادة أو ﴾ سواء كان دعوال تدع مع اهلل اَلا آخر فتكون من املعذبنيورال وعاىل: ﴿مع اهلل أحدا﴾ 

 (.321/ص 8/"جمموع الفتاوى"دعاء مسألة. )

وسؤال الغري يف األلل ال جيوز ألدلة ذكر بعضها املؤلف رمحه اهلل  إال عند الرضورة فجائز  

 كام هو معروف. حارضاً  برشط أن يكون املسئول حيا رادراً 

ن ا إليه  وإن طلده مرال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فإذا طلب رزره من اهلل لار عددا هلل  فقري

خملوق لار عددا لذل  املخلوق فقريا إليه. وهلذا كانت مسألة املخلوق محرمة يف األلل  وإنام أبيحت 

جمموع ". )"املسانيد"و "السنن"و "الصحاح"للرضورة. ويف النهي عنها أحاديث كثرية يف 

 (.928/ص90/"الفتاوى
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َف ِمنْهَ )رال املؤلف رمحه اهلل:  لِيُل: َقوْ اهللا َشْيًْئا لَِغْْيِ َفَمْن ََصَ ٌك َكافٌِر؛ َوالدَّ ُلُه ؛ َفُهَو ُمرْشِ

ُه الَ ُيْفلُِح  اهللَتَعاىَل: ﴿َوَمن َيْدُع َمَع  ِه إِنَّ ََم ِحَساُبُه ِعنَد َربِّ إَلًا آَخَر الَ ُبْرَهاَن َلُه بِِه َفإِنَّ

ِديِث: . اْلَكافُِروَن﴾ َعاُء مخ اْلِعَبا»َوِِف احْلَ ُكُم اْدُعوِِّن «. َدةِ الدُّ لِيُل: َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َوَقاَل َربُّ َوالدَّ

وَن َعْن ِعَباَدِِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن﴾ ]غافر:    .([16َأْسَتِجْب َلُكْم إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِْبُ

 الرشح:

ا ﴿َوَمْن َيْدُع َمَع اهلل: من العدادات إىل غري اهلل فإنه مرشك كافر لقوله وعاىل من رصف شيئاً    إََِلً

ُه اَل ُيْفلُِح الَْكافُِروَن﴾ ِه إِنَّ ََم ِحَساُبُه ِعنَْد َربِّ ﴿ال روله وعاىل: و [.997]املؤمنون/ َآَخَر اَل ُبْرَهاَن َلُه بِِه َفإِنَّ

 -إىل روله:–ه ليس له مفهوم خمالفة. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: والتقييد هنا ال مفهوم ل برهان له به﴾

 (.19/ص 7/"جمموع الفتاوى"ولكن يف هذا بيان الولف املناسب للحكم. )

فمعنى هذا الكالم: أن الرشك ال يقوم له بينة. رال اإلمام الدغوي رمحه اهلل: أي: ال حجة له به  

 (.344/ص 4/"معامل التنزيل"وال بينة  ألنه ال حجة يف دعوى الرشك. )

. رال اإلمام الطربي رمحه اهلل: يقول: إنه ال ينجح لحفر املرشك ال يفليل عىل أن الكاد افيهو 

 (.24/ص 91/"جامع الديان"أهل الكفر باهلل عنده  وال يدركون اخللود والدقاء يف النعيم. )

َعاُء مخ اْلِعَباَدةِ » الدليل من السنة: املؤلف رمحه اهللثم استدل  ديث أخرجه وهذا احل .«الدُّ

يف سنده عنعنة الوليد بن مسلم  وهو مدلس  .(4479)به.  ملسو هيلع هللا ىلصبن مال  عن الندي الرتمذي عن أنس 

 .ضعيف فاحلديثودليس التسوية. ويف سنده أيضا ابن هليعة وهو مدلس ويسء احلفظ  رمحهام اهلل. 

إن الدعاء »: رال ملسو هيلع هللا ىلصويكفينا االستدالل بحديث النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل  

وَن َعْن ِعَباَدِِت﴾﴿ثم ررأ:  «.هو العبادة «. [ اآلية10]غافر/ اْدُعوِِّن َأْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذيَن َيْستَْكِْبُ

 .بسند صحيح (4478)  والرتمذي (9371(  وأبو داود )92231أمحد ) أخرجه
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وَن َعْن ِعَبادَ  ﴿ اْدُعوِِّن َأْستَِجْب َلُكمْ روله وعاىل:   يل عىل جدليل واضح ﴾ ِِت إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِْبُ

 . بل الدعاء أبرز أنواع العدادة.أن الدعاء عدادة  فال جيوز رصفه إىل غري اهلل

 .(809/ص"إغاثة اللهفان"ء عدادة. )رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: فإن الدعا

 ذا معلوم حتى عند املرشكني أهنم يقصدون بدعائهم آهلتهم عدادهتم إياهم.وه 

 عاءد به فاملراد ألوثاهنم  املرشكني دعاء فيه ذكر موضع وكلسالم رمحه اهلل: رال شيخ اإل

 نعبدهم ما﴿:  رالوا أهنم:  أحدها: ثالثة لوجوه أظهر؛ العدادة دعاء يف فهو املسألة  دعاء املتضمن العدادة

 .هلم عدادهتم إياهم دعاءهم بأن فاعرتفوا[  4:  الزمر]  ﴾زلفى اهلل إىل ليقربونا إال

 كنتم ما أين َلم وقيل﴿: وعاىل كقوله آخر  موضع يف الدعاء هذا فس وعاىل اهلل أن: لثاينا

 وما إنكم﴿: وعاىل وروله  [  14  18:  الشعراء]  ﴾ينترصون أو ينرصونكم هل اهلل دون من تعبدون

 ما عبدأ ال﴿: وعاىل وروله  [  12:  األندياء]  ﴾واردون َلا أنتم جهنم حصب اهلل دون من تعبدون

 عدادهتم هو آلهلتهم فدعاؤهم  [  8:  الكافرون]  ﴾تعبدون

 معو ووركوها  وحده اهلل دعوا الشدائد  جاءهتم فإذا الرخاء  يف يعددوهنا كانوا أهنم: الثالث

 هورول. مسألة ودعاء عدادة دعاء هلا دعاؤهم وكان منها ويطلدون حوائجهم بعض يسألوهنا فكانوا هذا 

 وحده  اعددوه: واملعنى العدادة  دعاء هو  [93: غافر] ﴾الدين له خملصني اهلل فادعوا﴿: وعاىل

 .غريه معه وعددوا ال عدادوه  وأخلصوا

 (.94ص/94/"الفتاوى جمموع")انتهى من 
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اُفوُهْم َوَخاُفوِن إِن ُكنُتم )رال املؤلف رمحه اهلل:  ْوِف: َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َفاَل خَتَ َوَدلِيُل اخْلَ

 .(ْؤِمننَِي﴾مُّ 

 الرشح:

 (."لسان العرب"كام يف . )  وهو الفرق والذعر من اليشءاخلوف هو الَفَزعُ  

إن من مكر الشيطان بأهل اإليامن أن خيّوفهم بقوة جنود إبليس. فال جيوز للمؤمن أن خيافهم  

 د اهلل يف اخلوف.إفرا قتيضيامن يذل  ألن اإلوألنه يدل عىل ضعف اإليامن  

ابن القيم رمحه اهلل: ومن كيد عدو اهلل وعاىل: أنه خيّوف املؤمنني من جنده وأوليائه   رال اإلمام

فال جياهدوهنم وال يأمروهنم باملعروف وال ينهوهنم عن املنكر. وهذا من أعظم كيده بأهل اإليامن  ورد 

افون إن كنتم فوفم وخ﴿إنَم ذلكم الشيطان َيوف أولياءه فال ختاأخربنا اهلل وعاىل سدحانه عنه هبذا رال: 

املعنى عند مجيع املفسين: خيّوفكم بأوليائه. رال رتادة: يعظِّمهم يف  .[974﴾ ]آل عمران: مؤمنني

ْؤِمننَِي﴾،لدوركم. وهلذا رال:  اُفوُهْم َوَخاُفوِن إِن ُكنتُم مُّ فكلام روي إيامن العدد زال من رلده  ﴿َفالَ خَتَ

 (.990/ص "إغاثة اللهفان"نه روي خوفه منهم. )خوف أولياء الشيطان  وكلام ضعف إيام

 نا اهلل أال نخاف إال إياه.أمرفهذا النوع من اخلوف حرام ويرك  ورد 

األمور الطديعية  كاخلوف من اجلن أو  منودخل يف هذا الداب: مجيع اخلوف الذي ليس 

 ينفع إال نه ال يرّض والالقدور  فيعتقد لاحده أن اجلن أو القدور أو هذا التمثال سيرضه  فهذا يرك أل

   وال يقع يشء من ذل  إال بإذنه.اهلل

فإن كمل خوف العبد من ل شيخ اإلسالم رمحه اهلل: وكذا اخلوف والرجاء وما أشده ذل   ار

 ا إاِلَّ اهلل﴾ًد ﴿الَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَسااَلِت اهلل َوََيَْشْوَنُه َواَل ََيَْشْوَن َأَح  . رال اهلل وعاىل:سواه ربه َل َيف شيْئاً 

[. وإذا نقص خوفه خاف من املخلوق. وعىل ردر نقص اخلوف وزيادوه يكون اخلوف  41]األحزاب/

يكاد أحد أن يسلم منه إال من الذى ال  فهذا هو الرشك اخلفيكام ذكرنا يف املحدة  وكذا الرجاء  وغريه. 

 (.13/ص 9/"جمموع الفتاوى"اهلل وعاىل. ) هعصم
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دالرمحن بن حسن آل الشيخ يف أنواع اخلوف: الثاين : أن يرتك اإلنسان ما جيب ورال العالمة عد

ح فت"املنايف لكامل التوحيد. ) وهو نوع من الرشك باهللعليه خوفا من بعض الناس فهذا محرم  

 (.448ص /"املجيد

هلل: ا خاف غري اهلل عورب وابتيل بالذل واهلوان وسيطرة العدو. رال اإلمام ابن القيم رمحه ومن

 (. 370ص/8/"الفوائد بدائع". )عليه سلط اهلل غري شيئاً  خاف فمن

وأما اخلوف الطديعي فإنه جائز  ورد حصل ذل  يف بعض األندياء عليهم السالم  وال يمنعهم 

نَا َنَخاُف َأْن َيْفُرَط َعَلْينَا َأْو َأْن َيطْ ذل  من إرامة احلق. رال اهلل وعاىل:  نَا إِنَّ  [.34﴾ ]طه/َغى﴿َقااَل َربَّ

رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل: واخلوف من األعداء سنة اهلل يف أنديائه وأوليائه  مع معرفتهم به 

﴿إن املال يأمترون بك ليقتلوك فاخرج إِّن لك من حني رال له الرجل:  ملسو هيلع هللا ىلصموسى  -إىل روله:-وثقتهم. 

[ ورال: 89 - 80﴾ ]القصص: ملنييْتقب قال رب نجني من القوم الظا فخرج منها خائفاً * الناصحني 

[ ورال حني ألقى السحرة حداهلم وعصيهم: 92﴾ ]القصص: ﴿فأصبح ِف املدينة خائفا يْتقب

 [.12 - 17﴾ ]طه: قلنا ال ختف إنك أنت األعَل * ﴿فأوجس ِف نفسه خيفة موسى

ل كللمسلمني وأمواهلم  مع كونه من التو اخلندق حول املدينة حتصيناً  ملسو هيلع هللا ىلصومنه حفر الندي 

ثم كان من ألحابه ما ال جيهله أحد من حتّوهلم عن منازهلم  مرة إىل  .ه بمحّل مل يدلغه أحدوالثقة بربّ 

-احلدشة  ومرة إىل املدينة  ختّوفًا عىل أنفسهم من مرشكي مكة  وهربًا بدينهم أن يفتنوهم عنه بتعذيدهم

 . ورد طدعهم عىل اهلرب مما يرّضها ويؤملها أو يتلفها -إىل روله:

 (.808/ص 99/"اجلامع ألحكام القرآن"انتهى النقل من )
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ِه َفْلَيْعَمْل )رال املؤلف رمحه اهلل:  َجاِء: َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِّ َوَدلِيُل الرَّ

ِه َأَحدًا﴾ ْك بِِعَباَدِة َربِّ  .(َعَماًل َصاحِلًا َوالَ ُيرْشِ

 الرشح:

وعجيل الندى برشح رطر "ليشء املحدوب الذي يرجى حصوله. )الرتّجي هو طلب ا 

 (.989/ص 9/"الندى

 مدارج"رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: فإن الرجاء هو استرشاف القلب لنيل ما يرجوه. )و

 (.37/ص 8/"السالكني

كان اهلل  نفالرجاء يندغي أن ُيفَرد اهللُ وعاىل وحده فيه  ألن النفع والرضر بيده ال بيد غريه. وإ

ال جيوز أن يتعلق القلب بذل  السدب  بل ال بد من االعتقاد بأن األمر كله ف  رد جعل لكل يشء سدداً 

بيد اهلل  فال حيصل له نفع إال بإذن اهلل  وال يدفع عنه رضر إال بمشيئته  وأن املسددات رد وتخلف لوجود 

 من اهلل. فال يرجو إال من اهلل. مانع

محه اهلل: فالرجاء يندغي أن يتعلق باهلل  وال يتعلق بمخلوق  وال بقوة العدد  رال شيخ اإلسالم ر

سه    وإن كان اهلل رد جعل هلا أسدابًا  فالسدب ال يستقّل بنففإن تعليق الرجاء بغْي اهلل إرشاكوال عمله  

 وعاىل. يئة اهللبل ال بد له من معاون  وال بد أن يمنع املعارض املعوق له  وهو ال حيصل ويدقى إال بمش

 (.841/ص 90/"جمموع الفتاوى")

 َواْعَتِصُموا بِاهلل ُهَو َمْواَلُكْم َفنِْعَم امْلَْوىَل َونِْعَم النَِّصُْي﴾فمن رجا اهلل فقد أفلح ألن اهلل وليه  ﴿ 

 ا غريه فقد خاب بمجيء نقيض رصده.[. ومن رج72]احلج/

مله  أو علمه  أو حاله  أو لديقه  أو ررابته  رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فمن رجا رووه  أو ع

أو شيخة  أو ملكه  أو ماله  غري ناظر إىل اهلل كان فيه نوع ووكل عىل ذل  السدب. وما رجا أحد خملورًا 
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ََمِء َفتَْخَطُفُه ال  ﴿فإنه مرشكأو ووكل عليه إال خاب ظنه فيه   ََم َخرَّ ِمَن السَّ ْك بِاهلل َفَكَأنَّ ْْيُ َأْو طَّ َوَمْن ُيرْشِ

يُح ِِف َمَكاٍن َسِحيٍق﴾  (.847/ص 90/"جمموع الفتاوى"[. )49]احلج/ َْتِْوي بِِه الرِّ

 هذه .خريه وحرم جهته من خذل اهلل سوى شيئاً  رجا ومنورال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل:  

 (.370ص/8/"الفوائد بدائع". )ودديال اهلل لسنة جد ولن خلقه يف اهلل سنة

هذه اآلية ودل عىل أن عىل أن الرجاء من العدادة.  "الكهف"املؤلف رمحه اهلل بآية  ثم استدل

من يرجو حسن العاردة عند لقاء ربه ال بد له أن يتأهب بتحسني األعامل  ال بمجرد التمني. رال اهلل 

ا َُيَْز بِِه َواَل ََيِْد َلُه ِمْن ُدوِن اهلل َولِيًّا َواَل ﴿َلْيَس بَِأَمانِيُِّكْم َواَل َأَماِِّنِّ َأْهِل الْكَِتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوءً وعاىل: 

نََّة َواَل  اِت ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلْئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَ احِلَ  ُيْظَلُموَن َنِصًْيا * َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

 [.983  984﴾ ]النساء/َنِقًْيا

محه اهلل يف الرجاء: والفرق بينه وبني التمني أن التمني يكون مع الكسل رال اإلمام ابن القيم ر 

 مدارج"وال يسل  بصاحده طريق اجلد واالجتهاد. والرجاء يكون مع بذل اجلهد وحسن التوكل. )

 (.44/ص 8/"السالكني
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ُتم ُلوْا إِن ُكنَفَتَوكَّ  اهلل: ﴿َوَعََل التََّوُكِل: َقْوُلُه َتَعاىَل  ودليل)رال املؤلف رمحه اهلل: 

ْؤِمننَِي﴾. ْل َعََل اهلل َفُهَو َحْسُبُه﴾ مُّ  .(وقوله: ﴿َوَمن َيَتَوكَّ

 الرشح:

حقيقة التوّكل: هو لدُق اعتامد القلب عىل اهلل عز وجل يف استجالب املصالح  ودفِع املضارِّ  

ن بأنه ال ُيعطي وال يمنُع وال َيرضُّ من أمور الدنيا واآلخرة ُكلِّها  وكَِلُة األمور كّلها إليه  وحتقيق اإليام

 احلديث التاسع واألربعون(./لإلمام ابن رجب/"جامع العلوم واحلكم"وال ينفع سواه. )

ورال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: والتوكل جامع ملقام التفويض  واالستعانة  والرىض  ال 

 (.941/ص 9/"مدارج السالكني"يتصور وجوده بدوهنا. )

 لتوكل عىل اهلل واجب عىل كل عدد.عىل أن ا "املائدة"ؤلف رمحه اهلل بآية استدل املو

رمحه اهلل: فإن التوكل عىل اهلل واجب من أعظم الواجدات  كام أن ابن ويمية رال شيخ اإلسالم 

اإلخالص هلل واجب. وحّب اهلل ورسوله واجب. ورد أمر اهلل بالتوكل يف غري آية أعظم مما أمر 

ْل َعَليْ سل من اجلنابة  وهنى عن التوكل عىل غري اهلل. رال وعاىل: ﴿بالوضوء  والغ  ه﴾َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّ

ِل امْلُْؤِمنُوَن﴾[. ورال وعاىل: ﴿984]هود/  [. ورال وعاىل:94]التغابن/ اهلل اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َوَعََل اهلل َفْلَيَتَوكَّ

ُكُم اهلل َفاَل َغالَِب لَُكمْ  ِل  ﴿إِْن َينرُْصْ ُكْم ِمْن َبْعِدِه َوَعََل اهلل َفْلَيَتَوكَّ ُذلُْكْم َفَمْن َذا الَِّذي َينرُْصُ َوإِْن ََيْ

ُلوا إِْن  [. ورال وعاىل:910]آل عمران/ امْلُْؤِمنُوَن﴾ ﴿َوَقاَل ُموَسى َيا َقْوِم إِْن ُكنُْتْم آَمنُْتْم بِاهلل َفَعَليِْه َتَوكَّ

 (.91/ص 7/"جمموع الفتاوى". )[23]يونس/ ُكنُْتْم ُمْسلِِمني﴾

 عىل فضيلة التوكل عىل اهلل. "الطالق"سورة ثم ذكر املؤلف رمحه اهلل آية  

ْل  َوَمن﴿ رال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل:  نابه يامف باهلل وثق ومن: أي ﴾َحْسُبهُ  َفُهوَ  اهلل َعََل  َيَتَوكَّ

 (.839ص/7/"القدير فتح". )أمهه ما كفاه
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منني ن اهلل ويل املؤأل  ذل  ع مرضة فإن اهلل كافيهاهلل يف جلب منفعة أو دففمن اعتمد عىل  

ُلوَن َعََل » :ملسو هيلع هللا ىلصرال رسول اهلل  :رالريض اهلل عن عمر بن اخلّطاب املتوكلني عليه.  ُكْم ُكنُْتْم َتَوكَّ  اهلل َلْو َأنَّ

لِِه َلُرِزْقتُْم َكََم ُتْرَزُق الطَّْْيُ َتْغُدو مِخَاًص  وهو حسن  (8433) يالرتمذ )أخرجه .«ا َوَتُروُح بَِطاًناَحقَّ َتَوكُّ

 .((121) "الصحيح املسند"بطرره كام يف 

َأَلْيَس اهلل ﴿ رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فهو سدحانه كاف عدده يف إزالة الرّش  ويف إنالة اخلري. 

ُذوا وحرم  ﴿ [. ومن ووكل عىل غري اهلل ورجاه خذل من جهته41]الزمر/ بَِكاٍف َعْبَدُه﴾ َ َمَثُل الَِّذيَن اختَّ

َذْت َبْيًتاِمْن ُدوِن اهلل َأْولَِياَء َكَمَثِل الْ  َ [. 39دوت/]العنك ن أوهن البيوت لبيت العنكبوت﴾إو َعنَْكبُوِت اختَّ

 (.914/ص 2/"جمموع الفتاوى"إلخ. )

يعتمد رلده ف اوداُع هدي رسول اهلل لىل اهلل وسلم يناوليس التوكل ورك األخذ بسدب  بل عل

 سداب الرزق واألمن والظفر بجسده.عىل اهلل  ويأخذ أ

رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: فالتوكل من أعظم األسداب التي حيصل هبا املطلوب ويندفع هبا 

املكروه. فمن أنكر األسداب مل يستقم منه التوكل  ولكن من متام التوكل: عدم الركون إىل األسداب  

قلب هبا  فيكون حال رلده ريامه باهلل ال هبا  وحال بدنه ريامه هبا. فاألسداب محّل حكمة ورطع عالرة ال

اهلل وأمره ودينه. والتوكل متعلق بربوبيته ورضائه وردره فال وقوم عدودية األسداب إال عىل ساق 

 (.980/ص 8/"مدارج السالكني"التوكل  وال يقوم ساق التوكل إال عىل ردم العدودية. )
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ْغَبةِ ) روله رمحه اهلل:   ْهَبِة، ،َوَدلِيُل الرَّ ُشوِع:  َوالرَّ ُْم َكاُنوا َواخْلُ َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿إَِنَّ

اِت َوَيْدُعوَننَا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكاُنوا َلنَا َخاِشِعنَي﴾ ]األنبياء:  ْْيَ  .([16ُيَساِرُعوَن ِِف اخْلَ

 الرشح:

رمحه اهلل: والفرق بني الرغدة والرجاء أن الرجاء طمع   ابن القيم. رال ثمرة الرجاء الرغدة 

والرغدة طلب  فهي ثمرة الرجاء  فإنه إذا رجا اليشء طلده. والرغدة من الرجاء كاهلرب من اخلوف. 

 (.44/ص 8/"مدارج السالكني"هرب منه. ) طلده ورغب فيه  ومن خاف شيئاً  فمن رجا شيئاً 

 اهلل  فال ينفع وال يرض إال اهلل  وال أحد يستطيع ذل ثم اعلم أن اخلري والرش حتت ورصفات 

إال بإذن اهلل  فال جوز الرغدة إال منه وعاىل  ألهنا من العدادة. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: واهلل رد جعل 

غبة ال الروال يرشكه فيه خملوق  فال وصلح العدادة إال له  وال الدعاء إال له  وال التوكل إال عليه   له حقاً 

وال الرهدة إال منه  وال ملجأ وال منجأ منه إال إليه  وال يأيت باحلسنات إال هو  وال ُيذهب  إال إليه،

رغدة وال -إىل روله:–السيئات إال هو  وال حول وال روة إال به  وال ونفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له 

 (.11-12/ص 99/"جمموع الفتاوى"إىل اهلل وحده. )

 الرهدة هي اهلرب مما يكرهه.يف ؤلف رمحه اهلل املثم وكلم  

رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: وأما الرهدة فهي اإلمعان يف اهلرب من املكروه  وهي ضد الرغدة 

 (.498/ص 9/"مدارج السالكني"التي هي سفر القلب يف طلب املرغوب فيه. )

هلل ﴿َوَقاَل اله وحده. رال اهلل وعاىل: والرهدة ال وكون إال من اهلل وحده  كام أن مجيع العدادات 

اَي َفاْرَهُبونِ  ََم ُهَو إِلٌَه َواِحٌد َفإِيَّ نْيِ اْثننَْيِ إِنَّ  [.49﴾ ]النحل/اَل َتتَِّخُذوا إََِلَ

وع يتضمن رمحه اهلل: واخلشابن ويمية رال شيخ اإلسالم  املؤلف رمحه اهلل يف اخلشوع.ثم وكلم 

ل. والثاين: السكون والطمأنينة  وذل  مستلزم للني القلب املنايف معنيني أحدمها: التواضع والذ

للقسوة. فخشوع القلب يتضمن عدوديته هلل وطمأنينته أيضا. وهلذا كان اخلشوع يف الصالة يتضمن هذا  

 (.82/ص 7/"جمموع الفتاوى"وهذا التواضع والسكون. )
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ُْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِِف اخْلَ  روله وعاىل:  اِت﴾ ﴿إَِنَّ رال اإلمام الطربي رمحه اهلل: كانوا يسارعون ْْيَ

 (.489/ص 92/"جامع الديان"يف اخلريات يف طاعتنا   والعمل بام يقّرهبم إلينا. )

أهنم  با﴾﴿َرغَ رال اإلمام الطربي رمحه اهلل: ويعني بقوله ﴿ َوَيْدُعوَننَا َرَغباً َوَرَهبًا﴾  :روله وعاىل

به  يعني رهدة منهم من عذابه وعقا َوَرَهبًا﴾ام يرجون منه من رمحته وفضله ﴿كانوا يعددونه رغدة منهم في

 (.489/ص 92/"جامع الديان"برتكهم عدادوه وركوهبم معصيته. )

عىل أن اخلشوع من العدادة  وذل  ألن اخلشوع يتضمن  دليل ﴾كانوا لنا خاشعنيوَ ﴿وروله: 

 ضوع  فال جيوز ذل  إال هلل وحده.التذلل واخل

اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: واخلشوع ريام القلب بني يدي الرب باخلضوع والذل واجلمعية رال 

عليه. وريل: اخلشوع االنقياد للحق  وهذا من موجدات اخلشوع  فمن عالماوه: أن العدد إذا خولف 

 (.489/ص 9/"مدارج السالكني"ورّد عليه باحلق استقدل ذل  بالقدول واالنقياد. )
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َشْوُهْم َواْخَشْوِِّن...﴾ اآلية)اهلل:  رمحه هولر ْشَيِة َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َفاَل خَتْ  .(َوَدلِيُل اخْلَ

 الرشح:

ما يكون ذل  عن علم بام خيشى   وأكثر ه اهلل: اخلشية: خوف يشوبه وعظيمرال الراغب رمح 

ََم ََيَْشى اهلل ِمْن ِعَباِدهِ   ولذل  خص العلامء هبا يف روله : منه ص /"مفردات القرآن". )اْلُعَلََمء﴾ ﴿إِنَّ

824.) 

رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: ومقام اخلشية جامع ملقام املعرفة باهلل واملعرفة بحق عدوديته. 

ه اشتدت خشيته له  كام رال وعاىل: ََم ََيَْشى اهلل ِمْن ِعَبادِِه اْلُعَلََمء﴾ فمتى عرف اهللَ وعرف حقَّ  ﴿إِنَّ

 «أنا أعلمكم باهلل وأشدكم له خشية»امء به وبأمره هم أهل خشيته. رال الندي: [. فالعل82]فاطر/

/ص 9/"مدارج السالكني". )]( عن عائشة ريض اهلل عنها8131( ومسلم )80أخرجه الدخاري )[

941.) 

َفاَل ﴿ هذا دليل عىل أن اخلشية عدادة  فال وكون إال هلل. رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: وروله:

[ أي: ال ختشوا ُشدََه الظلمة املتعنتني  وأْفِرُدوا اخلشية يل  فإنه وعاىل 940]الدقرة/ َشْوُهْم َواْخَشْوِِّن﴾خَتْ 

 (.313/ص 9/"وفسري القرآن"هو أهل أن خيشى منه. )

ورال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: والعدادة وتضمن كامل احلب  وكامل التعظيم  وكامل الرجاء  

 (.322/ص 90/"جمموع الفتاوى"إلكرام. )واخلشية  واإلجالل وا
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ُكْم َوَأْسلُِموا َلُه...﴾ اآلية َوَدلِيُل اإِلَناَبةِ )رمحه اهلل:  هرول  .(َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َوَأنِيُبوا إىَِل َربِّ

 الرشح:

اإلنابة لغة الرجوع مع اإلَساع. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فإن اإلنابة إىل اهلل واملتاب هو  

 (.487/ص 2/"جمموع الفتاوى"جوع إليه بعدادوه وطاعته وطاعة رسوله. )الر

: محدته واخلضوع له واإلردال عليه أربعة أمورورال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: وهي وتضمن 

واإلعراض عام سواه فال يستحق اسم املنيب إال من اجتمعت فيه هذه األربعة. ووفسري السلف هلذه 

 . ويف اللفظة معنى اإلَساع والرجوع والتقدم. واملنيب إىل اهلل: املسع إىل مرضاوه اللفظة يدور عىل ذل

 .)343/ص 9/"مدارج السالكني". )الراجع إليه كل ورت املتقدم إىل محاّبه

رال اإلمام الطربي رمحه اهلل: يقول وعاىل ذكره: وأردلوا  هلل.إلنابة من العدادة فال وكون إال اف 

بكم بالتوبة  وارجعوا إليه بالطاعة له  واستجيدوا له إىل ما دعاكم إليه من ووحيده  أهيا الناس إىل ر

 (.499/ص 89/"جامع الديان"ة له  وإخالص العدادة له. )يوإفراد األلوه

يقول: واخضعوا له بالطاعة واإلررار بالدين احلنيفي.  ﴿َوَأْسلُِموا َلُه﴾رال رمحه اهلل: وروله: و

 (.498ص /89/"جامع الديان")
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اَك َنْسَتِعنُي﴾.َقْولُ  َوَدلِيُل االْستَِعاَنةِ )رال رمحه اهلل:  اَك َنْعُبُد وإِيَّ ِف و ُه َتَعاىَل: ﴿إِيَّ

 .(«وإَِذا اْسَتَعنَْت َفاْسَتِعْن بِاهلل»...احلديث: 

 الرشح:

اَك َنْستَِعنُي﴾االستعانة هي طلب العون. رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل:  ي: نطلب أ ﴿َوإِيَّ

 (.934/ص 9/"اجلامع ألحكام القرآن"العون والتأييد والتوفيق. )

فاإلنسان خلق ضعيًفا  ال يستقيم أمره إال بإعانة ربه عز وجل  سواء كان يف عداداوه  أو يف 

 ادة إىل غري اهلل رجع رضره عليه.غريها. فرصف االستعانة وعموم العد

دد يف عدادة اهلل واستعانته  وكان يف عدادة ما سواه رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: كان لالح الع

 (.81/ص 9/"جمموع الفتاوى"واالستعانة بام سواه مرضوه وهالكه وفساده. )

 وع من اخلضوع ال وكون إال باهلل.واالستعانة التي فيها ن

رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: واهلل سدحانه ووعاىل أرسل الرسل بأنه ال إله إال هو  فتخلو 

لقلوب عن محدة ما سواه بمحدته  وبرجائه  وعن سؤال ما سواه بسؤاله  وعن العمل ملا سواه بالعمل ا

 (.491/ص 92/"جمموع الفتاوى"له  وعن االستعانة بام سواه باإلستعانة به. )

رمحه اهلل:  ماإلسالواالستعانة باهلل من أعظم أسداب الظفر والنرص والفوز باملقصد. رال شيخ  

العدد أن يسأل اهلل اهلداية ويستعينه عىل طاعته  أعانه وهداه  وكان ذل  سدب سعادوه يف الدنيا  إذا أهلم

واآلخرة  وإذا خذل العدد فلم يعدد اهلل؛ ومل يستعن به  ومل يتوكل عليه  وكل إىل حوله ورووه. فيوليه 

 (.841/ص2/"جمموع الفتاوى"الشيطان  ولد عن السديل  وشقي يف الدنيا واآلخرة. )

بدون خضوع للمسئول فليس برشك إذا كان املسئول حّيًا رادرًا بغري اهلل وأما االستعانة 

 .ألن االستعانة بشخص ودل عىل االفتقار إليه كَمل التوحيدحارضًا. ومع ذل  هذا الفعل ينقص 

 ستعانة بالغري واالعتضاد به ونحو ذل  وتضمن االفتقارال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: أن االر

جمموع "إليه واالحتياج إليه. وكل من حيتاج إىل من حيمله أو يعينه عىل ريام ذاوه وأفعاله فهو مفتقر إليه. )

 (.24/ص  4/"الفتاوى
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اَك ﴿اهلل. فلذل  أمرنا اهلل وعاىل أن نقول يف كل ركعة يف لالونا: إىل واالفتقار ال يندغي إال  إِيَّ

اَك َنْستَِعنُي﴾.  محه اهلل.  كام ذكره املؤلف ر«وإَِذا اْستََعنَْت َفاْسَتِعْن بِاهلل»...: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ورال  َنْعُبُد وإِيَّ

الوادعي مقدل ( وغريه. رال اإلمام 8491وهو من حديث ابن عداس ريض اهلل عنهام  أخرجه الرتمذي )

 ((.124ررم ) "الصحيح املسند"رمحه اهلل: لحيح لغريه )

دغي رصفها إىل غري اهلل إال عند رضورة. فمن مل يكن كذل  واالستعانة نوع من املسألة  ال ين

وعا له ليه وخضإ نقص ووحيده. ورال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: والعدد كلام كان أذل هلل وأعظم افتقاراً 

كان أررب إليه وأعز له وأعظم لقدره. فأسعد اخللق أعظمهم عدودية هلل. وأما املخلوق فكام ريل: احتج 

  -إىل روله:–أسريه  واستغن عمن شئت وكن نظريه  وأحسن إىل من شئت وكن أمريه  إىل من شئت وكن

فأعظم ما يكون العدد ردرا وحرمة عند اخللق إذا مل حيتج إليهم بوجه من الوجوه  فإن أحسنت إليهم 

رشبة ماء نقص قدرك  ومتى احتجت إليهم ولو ِفمع االستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم. 

 قدر حاجتك إليهم، وهذا من حكمة اهلل ورْحته ليكون الدين كله هلل وال يرشك به شء،...عندهم ب

 (.41/ص 9/ "جمموع الفتاوى"إلخ. )

وأما االستعانة التي بمعنى استخدام آلة لتعينه عىل نيل مطلوب أو دفع مكروه  فال خيدش  

 التوحيد.

اَك َنْستَعِ : روله وعاىلو  اَك َنْعُبُد وإِيَّ يدل عىل أن العدادة ال وكون إال هلل. وملا كانت نُي﴾ ﴿إِيَّ

االستعانة منها فال جيوز إال هلل. فلامذا خصت بالذكر مع كوهنا من العدادة؟ يف ذل  ونديه عىل أن العدد 

عونه. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: التوكل واالستعانة هي من عدادة كن أن يعدد اهلل كام يندغي إال بال يم

ن خصت بالذكر ليقصدها املتعدد بخصولها  فإهنا هي العون عىل سائر أنواع العدادة إذ هو اهلل لك

 (.971/ص 90/"جمموع الفتاوى"سدحانه ال ُيعدد إال بمعونته. )

/ص 9/"جمموع الفتاوى"ورال رمحه اهلل: فأما العدادة واالستعانة فلله وحده ال يري  له. ) 

11.) 

أن من أراد أن يسأل فليسأل اهلل  وكذل  يف االستعانة.  :ملسو هيلع هللا ىلصأمر من رسول اهلل  احلديث ويف

من اخللق؛ فألن العدد عاجز عن  رال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل: وأما االستعانة باهلل عز وجل دون غريه
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  -ل عز وج -االستقالل بجلب مصاحله  ودفع مضاره  وال معني له عىل مصالح دينه ودنياه إال اهلل 

ال حول وال قوة إال »فهو املعان  ومن خذله فهو املخذول  وهذا حتقيق معنى رول:  فمن أعانه اهلل 

  فإن املعنى: ال حتّول للعدد من حال إىل حال  وال روة له عىل ذل  إال باهلل  وهذه كلمة عظيمة  «باهلل

ورات  والصرب حظوهي كنز من كنوز اجلنة. فالعدد محتاج إىل االستعانة باهلل يف فعل املأمورات  وورك امل

عىل املقدورات كلها يف الدنيا وعند املوت وبعده من أهوال الربزخ ويوم القيامة  وال يقدر عىل اإلعانة 

  فمن حقق االستعانة عليه يف ذل  كله أعانه. ويف احلديث الصحيح عن -عز وجل  -عىل ذل  إال اهلل 

( عن أيب 1134أخرجه مسلم )[. «تعجزاحرص عَل ما ينفعك واستعن باهلل وال »رال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -الندي 

ومن ورك االستعانة باهلل  واستعان بغريه  وكله اهلل إىل من استعان به فصار  .]هريرة ريض اهلل عنه

 ط. مكتدة أوالد الشيخ(./440/ص "جامع العلوم واحلكم". )خمذوالً 
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 ﴿ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق﴾. و﴿َُقْل  َوَدلِيُل االْستَِعاَذِة: َقْوُلُه َتَعاىَل:)رال املؤلف رمحه اهلل: 

 .(َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس﴾

 الرشح:

ف وما ورص «عاذ»االستعاذة طلب العياذ واحلرز. رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: اعلم أن لفظ  

 .وحقيقة معناها اَلروب من شء ختافه إىل من يعصمك منهمنها يدل عىل التحرز  والتحصن  والنجاة. 

العائذ رد هرب من عدوه الذي يدغي هالكه إىل ربه ومالكه   -إىل روله: -وهلذا يسمى املستعاذ به معاذا

ني والتاء دالة عىل الس -إىل روله:–وفّر إليه  وألقى نفسه بني يديه  واعتصم به واستجار به  والتجأ إليه 

 (.381/ص 8/"فوائدبدائع ال"الطلب. فقوله: )أستعيذ باهلل( أي: أطلب العياذ به. )

وال جيوز أن نستعيذ بغري اهلل. رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: املستعاذ به وهو اهلل وحده  رب 

لقه    وال يستعاذ بأحد من خال ينبغي االستعاذة إال بهالفلق  ورب الناس  مل  الناس  إله الناس الذي 

ما استعاذوا من يّره. ورد أخرب اهلل وعاىل  بل هو الذي يعيذ املستعيذين  ويعصمهم  ويمنعهم من يّر 

أنه كان وفقال حكاية عن مؤمني اجلن: ﴿ أن استعاذته زادته طغيانا ورهقايف كتابه عمن استعاذ بخلقه 

جاء يف التفسري أنه كان الرجل  ]1اجلن: [ رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا﴾

سى يف أرض رفر رال: )أعوذ بسيد هذا الوادي من يّر سفهاء رومه( من العرب يف اجلاهلية إذا سافر فأم

فيديت يف أمن وجوار منهم حتى يصدح أي: فزاد اإلنس اجلن باستعاذهتم بسادهتم رهقا أي: طغيانا  

وإثام  ويرا  يقولون: )سدنا اإلنس واجلن(. والرهق يف كالم العرب اإلثم وغشيان املحارم  فزادوهم 

بدائع "غشيانا ملا كان محظورا من الكرب والتعاظم  فظنوا أهنم سادوا اإلنس واجلن. )هبذه اإلستعاذة 

 (.381/ص 8/"الفوائد

لعدادة. عىل أن االستعاذة من ا ﴿ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق﴾استدل املؤلف رمحه اهلل بقول اهلل وعاىل:  

 خيلو من رسمني: إما ذنوب ورعت منه يعارب رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: الرش الذي يصيب العدد ال

عليها  فيكون وروع ذل  بفعله ورصده وسعيه  ويكون هذا الرّش هو الذنوب وموجداهتا  وهو أعظم 
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الرشين وأدومهام وأشدمها اوصاال بصاحده. وإما ير وارع به من غريه  وذل  الغري إما مكلف أو غري 

و ليس نظريه وهو اجلني  وغري املكلف مثل اهلوام وذوات مكلف. واملكلف إما نظريه وهو اإلنسان  أ

فتضمنت هاوان السوروان اإلستعاذة من هذه الرشور كلها بأوجز لفظ وأمجعه وأدله  احلمى وغريها.

عىل املراد وأعمه استعاذة بحيث مل يدق ير من الرشور إال دخل حتت الرش املستعاذ منه فيهام  فإن سورة 

ة من أمور أربعة  أحدها: ير املخلورات التي هلا ير عموما. الثاين: ير الغاسق الفلق وضمنت االستعاذ

 (.349/ص  8/"بدائع الفوائد"إذا ورب. الثالث: ير النفاثات يف العقد الرابع ير احلاسد إذا حسد. )

ذكر من  يف االستعاذة بامو. ﴿َُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس﴾ذكر املؤلف رمحه اهلل رول اهلل وعاىل: ثم 

هاوني السوروني يف غاية املناسدة. رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: وجاءت االستعاذة يف هاوني السوروني 

باسم الرب واملل  واإلله  وجاءت الربوبية فيها مضافة إىل الفلق  وإىل الناس  وال بد من أن يكون ما 

عاذ منه أعظم ة  ويقتيض دفع الرش املستولف به نفسه يف هاوني السوروني يناسب االستعاذة املطلوب

 (.340/ص 8/"بدائع الفوائد"مناسدة وأبينها. )



75 

ُكْم َفاْسَتَجاَب ) رول املؤلف رمحه اهلل: َوَدلِيُل االْستَِغاَثِة َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿إِْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَّ

 .(َلُكْم...﴾ اآلية

 الرشح:

  أو طلب اإلنقاذ من اهلالك  أو طلب النرصةطلب  طلب الغوث: وهويف هذا املقام االستغاثة 

اجلامع ألحكام ". رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل: االستغاثة: طلب الغوث والنرص. )إزالة الشدة

 (.470/ ص  7 /"القرآن

ه . رال شيخ اإلسالم رمحواالستغاثة كغريها من العدادات  ال جيوز رصفها إىل غري اهلل ألالً 

فالنرص   وما النرص إال من عند اهلل  ال عليهإوالتوكل ال يكون   ال باهللإستغاثة ال وكون اهلل: وكذل  اال

 (.447/ص 9/"جمموع الفتاوى"ال يقدر عليه إال اهلل. )  املطلق وهو خلق ما يغلب به العدو

ذا هورال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: طلب احلوائج من املووى واالستغاثة هبم والتوجه إليهم  و

وهو ال يمل  لنفسه رضا وال نفعا  فضال عمن استغاث   فإن امليت رد انقطع عمله  أصل رشك العاَل

 (.431/ص 9/"مدارج السالكني"به وسأله رضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إىل اهلل فيها. )

 يًا رادراً حبه إنام أبيحت عند الرضورة برشط أن يكون ذل  املستغاث باملخلوق االستغاثة و

 حارضًا  وأن يعتقد املستغيث أن الذي أغاثه ال يستطيع إغاثته إال بإذن اهلل.

يف غزوة بدر. رال أبو زميل )هو سامك احلنفي( حدثني عدداهلل بن املذكورة نزلت هذه اآلية ثم  

 إىل املرشكني وهم ألف ملسو هيلع هللا ىلصعداس رال: حدثني عمر بن اخلطاب رال: ملا كان يوم بدر نظر رسول اهلل 

اللهم »ربه: القدلة ثم مد يديه  فجعل هيتف ب ملسو هيلع هللا ىلصبه ثالثامئة ووسعة عرش رجال  فاستقدل ندي اهلل وألحا

أنجز ِل ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن ْتلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد ِف 

أبو بكر فأخذ  فأواه . فام زال هيتف بربه ماّدًا يديه مستقدل القدلة حتى سقط رداؤه عن منكديه «األرض

رداءه  فألقاه عىل منكديه  ثم التزمه من ورائه ورال: يا ندي اهلل كفاك مناشدو  رب  فإنه سينجز ل  ما 

 .﴿إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أِّن ِمدكم بألف من املالئكة مردفني﴾وعدك. فأنزل اهلل عز وجل: 

 .((9714). )أخرجه مسلم احلديث فأمّده اهلل باملالئكة.
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اٍط ) ل املؤلف رمحه اهلل:ثم را نِي َهَداِِّن َريبِّ إىَِل َِصَ ْبِح: َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿ُقْل إِنَّ َوَدلِيُل الذَّ

كنَِي * َة إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن ِمَن املُْرْشِ لَّ ْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَيًَم مِّ َياَي ُقْل إِنَّ َصاَلِِت َوُنُسكِي َوحَمْ  مُّ

 َ يَك َله  اهللاِِت َوَِم ُل املُْْسلِِمنَي﴾َربِّ اْلَعاملَنَِي * الَ رَشِ  (.َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ

 الرشح:

 (.444/ص "مفردات" الراغب رمحه اهلل هرال: شق حلق احليوانات. )الذبح هو

نِي ُقْل ﴿ بقول اهلل وعاىل: ثم استدل املؤلف رمحه اهلل اطٍ  إىَِل  َريبِّ  َهَداِِّن  إِنَّ ةَ  قَِيًَم  ِدينًا يمٍ ُمْسَتقِ  َِصَ  ِملَّ

كنِيَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحنِيًفا إِْبَراِهيمَ  يَك  اَل  * اْلَعاملنَِيَ  َربِّ  هلل َوَِمَاِِت  َوحَمَْيايَ  َوُنُسكِي َصاَلِِت  إِنَّ  ُقْل  * املرُْْشِ  رَشِ

ُل  َوَأَنا ُأِمْرُت  َوبَِذلَِك  َلهُ   [914 - 919: األنعام] ﴾امْلُْسلِِمنيَ  َأوَّ

ن املستقيم  أن اهلل هداه إىل الديفرروا بنّي  وعاىل أن الكفار وَ رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل: ملا بنّي 

 (.948/ص 7/"اجلامع ألحكام القرآن"وهو دين إبراهيم. )

/ص 4/"وفسري القرآن العظيم"أي: رائاًم ثابًتا. ) ﴿ِدينًا قَِيًَم﴾رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: و

420.) 

كنَِي﴾روله:  رد مر بنا الكالم عىل الدين احلنيف الذي هو ملة إبراهيم  ﴿َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن املرُْْشِ

 َربِّ  هلل﴿َوُنُسكِي َوحَمَْياَي َوَِمَاِِت  :من هذه اآلية موضع الشاهد ثم إن .  دين التوحيدعليه السالم

ومن معاين النس :  من العدادة فال يكون إال هلل وحده. [ أن يكون النس 918]األنعام/ اْلَعامَلنَِي﴾

 بح  واحلج  وعموم العدادة.الذ

ج رد ذكروا يف وفسريه: الذبح هلل  واحل ﴿ونسكي﴾رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: وروله وعاىل: 

لذبح ا يتناول العدادة مطلقا. واهلل سدحانه رد بني يف القرآن أن« النس »إىل بيت اهلل. وذكروا أن لفظ 

ِيَمِة واحلج كالمها منس . رال وعاىل:  َِ ٍة َجَعْلنَا َمنَْسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم اهلل َعََل َما َرَزَقُهْم ِمْن  ﴿َولُِكلِّ ُأمَّ

 (.412/ ص  87/"جمموع الفتاوى"[. )43]احلج/ اأْلَْنَعاِم﴾
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يف   وهذا هو الدين احلنا إعالن اإلردال عىل ووحيد اهلل وخمالفة دين املرشكنيه اآلية فيههذو

اإلبراهيمي. رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: يأمره وعاىل أن خيرب املرشكني الذين يعددون غري اهلل ويذبحون 

لغري اسمه  أنه خمالف هلم يف ذل   فإن لالوه هلل ونسكه عىل اسمه وحده ال يري  له  وهذا كقوله 

[ أي: أخلص له لالو  وذبيحت   فإن املرشكني كانوا 8وثر:]الك ﴿َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر﴾وعاىل: 

يعددون األلنام ويذبحون هلا  فأمره اهلل وعاىل بمخالفتهم واالنحراف عام هم فيه  واإلردال بالقصد 

 .(429/ص 4/"وفسري القرآن العظيم"والنية والعزم عىل اإلخالص هلل وعاىل. )

 عىل أن الذبح ال يكون إال هلل. فمن ذبح لغريه فقد استدل هبذه اآلية الكريمة املؤلف رمحه اهلل

أيرك يركا أكرب  مضاهاة لدين املرشكني. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: كان عداد الشياطني واأللنام 

فالذبح للمعبود غاية الذل و اخلضوع له، وَلذا َل َيز الذبح لغْي اهلل وال أن يذبحون هلا الذبائح أيضا. 

وحرم سدحانه ما ذبح عىل النصب وهو ما ذبح لغري اهلل  وما سمى عليه  َل الذبائح.يسمى غْي اهلل ع

غري اسم اهلل وإن رصد به اللحم ال القربان. ولعن الندى لىل اهلل عليه وآله وسلم من ذبح لغري اهلل  

دل عىل  اموهني عن ذبائح اجلن  وكانوا يذبحون للجن. بل حرم اهلل ما مل يذكر اسم اهلل عليه مطلقا  ك

 (.324-323/ص 97/"جمموع الفتاوى"ذل  الكتاب والسنة يف غري موضع. )

ُل املُْْسلِِمنَي﴾﴿روله:  هو أول املسلمني من هذه األمة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ، َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ

م أيضا لهعىل اإلطالق  ثم ألحابه  ثم الذين يلوهنم  ثم الذين يلوهنم. واألندياء عليهم السالم ك

ُل امْلُْسلِِمنَي﴾مسلمون. رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: وروله:  رال رتادة: أي من هذه األمة.  ﴿َوَأَنا َأوَّ

وهو كام رال  فإن مجيع األندياء ردله كلهم كانت دعوهتم إىل اإلسالم  وألله عدادة اهلل وحده ال يري  

 (.428/ ص  4/"وفسري القرآن العظيم"له. )

اإلمام الصنعاين رمحه اهلل: كل دم يراق لغري اهلل محرم  فهو عدادة  وكل عدادة لغري اهلل ورال 

وع رسائل جمم"محرمة. وبه وعرف أن احلق ما ذهب إليه الشافعي يف حتريم كل مذبوح أهّل به لغري اهلل. )

 مكتدة أوالد الشيخ(./433ص/"الصنعاين
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 .(«اهلللَعَن اهللُ َمْن َذَبَح لَِغْْيِ »َوِمَن الُسنَِّة: ) رول املؤلف رمحه اهلل:

 الرشح:

أما من ذبح شاة أو نحو ذل  باسم اهلل ملجرد بيع أو أكل فال بأس عليه. إن الذبح له أحكام: ف

بن رال اإلمام ا [.4﴾ ]النحل/﴿َواأْلَْنَعاَم َخَلَقَها لَُكْم فِيَها ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمنَْها َتأُْكُلونرال اهلل وعاىل: 

 4/"املورعني إعالم". )اهلل لغري ذبح إذ وحيرم األكل ألجل ذبح إذا حيل احليوان فإنالقيم رمحه اهلل: 

 (.901ص/

باسم اهلل إلكرام ضيف فقد أحسن  لعموم أدلة إكرام الضيوف  ولقول  احلاللوأما من ذبح 

* إِْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َساَلًما َقاَل َساَلٌم َقْوٌم  ﴿َهْل َأَتاَك َحِديُث َضْيِف إِْبَراِهيَم امْلُْكَرِمنيَ اهلل وعاىل: 

َبُه إَِليِْهْم َقاَل َأاَل َتْأُكُلونَ   [.87-83﴾ ]الذاريات/ُمنَْكُروَن * َفَراَغ إىَِل َأْهلِِه َفَجاَء بِِعْجٍل َسِمنٍي * َفَقرَّ

هلل بتدع. عن عائشة رىض افقد ا ملسو هيلع هللا ىلصوأما من ذبح باسم اهلل ولكن ليس عىل يريعة رسول اهلل   

. )أخرجه الدخارى «َمْن َأْحَدَث ِف َأْمِرَنا َهَذا َما َليَْس فِيِه َفُهَو َردٌّ »: ملسو هيلع هللا ىلصعنها رالت: رال رسول اهلل 

 (.«ما ليس منه»بلفظ:  (9792)  ومسلم (8117)

اهلل،  ْيلعن اهلل من ذبح لغ»: ملسو هيلع هللا ىلصمن ذبح لغري اهلل فإنه مرشك ملعون  كام رال رسول اهلل وأما   

 (9172))أخرجه مسلم  «.ولعن اهلل من آوى حمدثا، ولعن اهلل من لعن والديه، ولعن اهلل من غْي املنار

 عن عيل ريض اهلل عنه(.

 كمن عاىلو اهلل غري باسم يذبح أن به فاملراد اهلل لغري لذبح ماأورال اإلمام النووي رمحه اهلل: 

 حرام ذاه فكل ذل  ونحو للكعدة أو عليهام اهلل لىل أولعيسى ملوسى أو الصليب وأ للصنم ذبح

 عليه واوفق الشافعى عليه نص هيوديا أو نرصانيا أو مسلام الذابح كان سواء الذبيحة هذه والحتل

 الذابح كان فان كفرا ذل  كان له والعدادة وعاىل اهلل غري له املذبوح وعظيم ذل  مع رصد فإن ألحابنا

 (.939ص/94/"املنهاج") .روداً م بالذبح لار ذل  ردل مسلام



79 

َوَدلِيُل النَّْذِر َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿ُيوُفوَن بِالنَّْذِر َوََيَاُفوَن َيْومًا َكاَن ) رول املؤلف رمحه اهلل:

ُه ُمْسَتطِْيًا﴾  .(رَشُّ

 الرشح:

/ص "مفردات القرآن"أن ووجب عىل نفس  ما ليس بواجب حلدوث أمر. )  النذر هو:

9382.) 

مام القرطدي رمحه اهلل: النذر: هو إجياب املكلف عىل نفسه من الطاعات ما لو مل يوجده ورال اإل

 (.987/ص 91 /"اجلامع ألحكام القرآن"مل يلزمه. )

ثم إن الدليل الذي ذكره املؤلف رمحه اهلل يدل عىل أن النذر من العدادة  فال جيوز رصفه لغري 

إغاثة "النذر عدادة ورربة يتقرب هبا الناذر إىل املنذور له. ) رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: فإناهلل. 

 (.898/ص 9/"اللهفان

كون يفنذر الطاعة عىل رسمني: النذر املطلق فال  والنذر عىل رسمني: نذر الطاعة ونذر املعصية.

 ؤه.اكأن يقول: )هلل عيّل أن أليل ركعتني(. فعليه وففالنذر املطلق  بمقابل  والنذر املقيد بمقابل.

كروه  ال يأيت مكأن يقول: )هلل عيّل أن أليل ركعتني إن شفاين اهلل(  فهذا الذي باملقابل والنذر 

 بخْي يأِت ال إنه» :ورال النذر عن هنى أنه ملسو هيلع هللا ىلص الندي عن : ريض اهلل عنهام عمر ابن عنبخري وإن كان هلل. 

 (.اللفظ لهو (9141( ومسلم )1102)أخرجه الدخاري ) .«البخيل من يستخرج وإنَم

 عتق عيلَّ ف غائدي ردم أو مرييض  اهلل شفى إن: يقول أن محله النذر هذارال القرطدي رمحه اهلل: 

 غرض حصول عىل القربة هذه فعل ورف ملا أنه: هو النهي هذا ووجه. كذا لوم أو كذا  لدرة أو رردة 

. ملعاوضةا مسل  فيها سل  بل  منه لدر بام وعاىل اهلل إىل التقرب نيَّة له يتمحض مل أنه: ظهر عاجل

 عوضب إال شيئًا ماله من خيرج ال فإنَّه الدخيل؛ حال وهذه! يفعل؟ مل غرضه حيصل مل لو أنَّه ورى أال

 .«لالبخي من به يستخرج وإنَم»: ملسو هيلع هللا ىلص بقوله إليه أشار الذي هو املعنى وهذا. أخرج ما عىل يريب عاجل

 غرض ال ذل  حصول يوجب النذر أن: يظن جاهل اعتقاد هذا إىل ينضاف ثم .خيرجه الدخيل يكن مل ما
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 يردُّ  ال النَّذر فإن»:  ملسو هيلع هللا ىلص بقوله اإلشارة وإليهام. النذر ذل  ألجل الغرض ذل  معه يفعل وعاىل اهلل أن: أو

 فهل ذا ه وقرر وإذا. رصاح خطأ والثانية. الكفر ُوقارب فاألوىل. جهالتان وهاوان .«شيًْئا اهلل قدر من

 94/"املفهم"). الكراهة العلامء مذاهب من املعروف الكراهة؛ عىل أو التحريم  عىل مولمح النهي هذا

 (.44ص/

ال: أنه هنى عن النذر  ور ملسو هيلع هللا ىلصعن الندي  "الصحيح"رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: ورد ثدت يف و

فكيف   بخري ال يأيت -وإن كان هلل–فإذا كان النذر  «.بخْي وإنَم يستخرج به من البخيل إنه ال يأِت»

وفاق اوإذا كان معصية مل جيز الوفاء ب ؟ ولكن النذر هلل جيب الوفاء به إذا كان يف طاعة بالنذر للمخلوق

من »الدخاري يف لحيحه عن الندي أنه رال:  ملا ؟ال ل أو كفارة يمني؟ أمالعلامء. وإنام ونازعوا هل فيه بد

( عن عائشة ريض 1111أخرجه الدخاري )[«. صهنذر أن يطيع اهلل فليطعه ومن نذر أن يعَص اهلل فال يع

فمن ظن أن النذر للمخلورني جيلب له منفعة أو يدفع عنه مرضة فهو من الضالني كالذين  .]اهلل عنها

-29/ص 9/"جمموع الفتاوى"يظنون أن عدادة املخلورني جلب هلم منفعة أو ودفع عنهم مرضة اهـ. )

28.) 

ود   وهو كالسجمرشك أعظم من رشك احللف بغْي اهللفهو  ورال رمحه اهلل: فمن نذر لغري اهلل

 (.984/ص 44/"جمموع الفتاوى"لغري اهلل. )

وهو   فإنه رشك: ومن أنواعه: النذر لغري اهلل  يف أنواع الرشك ورال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل 

مدارج "لغري اهلل؟ )أعظم من احللف بغري اهلل. فإذا كان من حلف بغري اهلل فقد أيرك  فكيف بمن نذر 

 (.434/ص 9/"السالكني
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 .(آليةا مَجِيًعا﴾ اهللقوله تعاىل: ﴿َوُتوُبوا إىَِل  ودليل التوبة)رال املؤلف رمحه اهلل: 

 الرشح:

رال الراغب رمحه اهلل: والتوبة يف الرشع: ورك الذنب ويف االلطالح كام  : الرجوع.لغةالتوبة  

ه أن يتدارك من األعامل لعزيمة عىل ورك املعاودة  وودارك ما أمكنلقدحه  والندم عىل ما فرط منه  وا

 (.931/ص "فرداتامل"باإلعادة  فمتى اجتمعت هذه األربع فقد كملت يرائط التوبة. )

ُنوَب إاِلَّ اهلل ﴾رال اهلل وعاىل: فالتوبة من العدادات  ال جوز إال إىل اهلل.   آل ] ﴿َوَمْن َيْغِفُر الذُّ

رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل: أي ليس أحد يغفر املعصية وال يزيل عقوبتها إال اهلل.  [.944عمران: 

 (.899/ص3/"اجلامع")

رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فالعدادة واالستعانة وما يدخل يف ذل  من الدعاء  واالستغاثة  و

جمموع ". )وحده ال رشيك له كل هذا هلل والتوبة، واالستغفار،واخلشية  والرجاء  واإلنابة  والتوكل  

 (.73/ص 9/"الفتاوى

حتى إن   يف كثري من الناس الرشك العظيمورال رمحه اهلل: ورد بلغ الشيطان هبذه الددع إىل 

أفضل  -يت الدإما ررب لندي   أو شيخ   أو بعض أهل  -منهم من يعتقد أن زيارة املشاهد التي عىل القدور 

الغائب، يسأل امليت وكثْي من هؤالء  -إىل روله:– .: احلج األكربهتامن حج الديت احلرام  ويسمي زيار

 (.839/ص8/"رتضاءالا"  ونحو ذل . )، وتب عِلّ كَم يسأل ربه، فيقول: اغفر ِل وارْحني

كون فإَنا رشك عظيم فإن التوبة ال ت التوبة للشيخورال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: ومن أنواعه: 

/ص 9/"مدارج السالكني"صيام  واحلج  والنس   فهي خالص حق اهلل. )  كالصالة  والإال هلل

434.) 

  .  وأهنا واجدةعىل أن التوبة من العدادةدليل  املؤلف رمحه اهلل آلية التي ذكرهااو

ني من خرهم بالتوبة  وال يستثآرال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: وأمر مجيع املؤمنني من أوهلم إىل 

  (.991/ص "شفاء العليل"حهم هبا. )ذل  أحد  وعلق فال



82 

الُم َوُهَو: االْستِْس  الِم بِاألَِدلَِّة.َمْعِرَفُة ِديِن اإِلْس : األَْصُل الثَّاِِّن )رول املؤلف رمحه اهلل: 

ِك َوَأْهلِهِ  ْ اَءُة ِمَن الرشِّ  .(هللِ بِالتَّْوِحيِد، َواالْنِقَياُد َلُه بِالطَّاَعِة، َواْلَْبَ

 الرشح:

رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: والدين مصدر دان يدين  .(اإلسالم معرفة دينه اهلل: )رمح هرول 

 (.814/ص 7/"جمموع الفتاوى"دينا إذا خضع وذّل. )

اإلسالم يتضمن ووحيد اهلل بالعدادة  فال يرشك به أحد  مع امتثال بقية أوامره واجتناب و 

َة َقْوٍم اَل يُ ن يوسف عليه السالم: نواهيه  ومع الرباءة من املرشكني. رال اهلل وعاىل ع ْؤِمنُوَن ﴿إِِّنِّ َتَرْكُت ِملَّ

َة َآَبائِي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَن لَ  َبْعُت ِملَّ َك بِ بِاهلل َوُهْم بِاآْلَِخَرةِ ُهْم َكافُِروَن  * َواتَّ اهلل نَا َأْن ُنرْشِ

ٍء  ْكمُ  -إىل روله:–ِمْن َشْ يُن اْلَقيُِّم َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل  إِِن احْلُ اُه َذلَِك الدِّ إاِلَّ اهلل َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ

 [ .30-47﴾ ]يوسف/َيْعَلُمونَ 

 َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ِِف إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِذْ ورال وعاىل عن إبراهيم عليه السالم: ﴿

َّا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهلل َكَفْرَنا بُِكْم َوَبَدا َبْينَنَا َوَبْينَ  ا ُبَرَآُء ِمنُْكْم َوِِم اُء َأَبًدا ُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَض َقاُلوا لَِقْوِمِهْم إِنَّ

 [.3]املمتحنة/ َحتَّى ُتْؤِمنُوا بِاهلل َوْحَده﴾

و االستسالم  وهو يتضمن اخلضوع هلل وحده  رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فإن اإلسالم ه

 (.381/ص 7/"جمموع الفتاوى"واالنقياد له  والعدودية هلل وحده. )

ورال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف معنى السليم: ومنه أخذ اإلسالم  فإنه من هذه املادة  ألنه 

د الذي   وخلص له  كالعداالستسالم واإلنقياد هلل وعاىل  والتخلص من شوائب الرشك  فسلم لربه

سلم ملواله  ليس فيه يركاء متشاكسون. وهلذا رضب سدحانه هذين املثلني للمسلم املخلص اخلالص 

 (.418/ص 8/"ئدبدائع الفوا"لربه واملرشك به. )
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، َوُهَو َثالُث َمَراتَِب: اإلْسالُم، َواإِليََمُن، َواإِلْحَساُن. َوُكلُّ ) ورول املؤلف رمحه اهلل:

ا َأْرَكانٌ مَ   (ْرَتَبٍة ََلَ

 الرشح:

 .: اإلسالم  ثم اإليامن  ثم اإلجسان  عىل حسب حتقيق العدادةمراوبثالث دين اإلسالم له 

 رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فكامل املخلوق يف حتقيق عدوديته هلل. وكلام ازداد العدد حتقيقاً 

 (.971/ص 90/"جمموع الفتاوى"للعدودية ازداد كامله  وعلت درجته. )

ْكُن الناحية القوية وثم لكل مرودة أركان.   األركان مجع ركن. وُرْكن اليشء جانده األَروى. والرُّ

 (.924/ص 94/"لسان العرب"وما وقّوى به من َملٍِ  وُجنٍْد وغريه. )

 (.390/ص "مفردات ألفاظ القرآن"فأركان العدادات: جواندها التي عليها مدناها. )
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َفَأْرَكاُن اإِلْسالِم مَخَْسٌة: َشَهاَدُة َأن ال  املرتبة األوىل: اإلسالم.)رمحه اهلل: رول املؤلف 

ًدا َرُسوُل  الةِ اهللإله إاِل اهللُ َوَأنَّ حُمَمَّ َكاِة، َوَصْوُم َرَمَضاَن، َوَحجُّ َبْيِت ، َوإَِقاُم الصَّ ، َوإِيَتاء الزَّ

َراِم. اهلل َهاَدِة: احْلَ ُه الَ اله إاِلَّ ُهَو َواملاََْلئَِكُة َوُأْولُوْا اْلِعْلِم قَ  َفَدلِيُل الشَّ ْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َشِهَد اهلل َأنَّ

كِيُم﴾  .(َقآئََِمً بِاْلِقْسِط الَ إله إاِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَ

 الرشح:

 ريض اهلل عنهام  أخرجه ذكر املؤلف رمحه اهلل أركان اإلسالم اخلمسة  كام يف حديث ابن عمر 

ثم ذكر الركن األول وهو الشهادوني. والشهادة وتضمن اإلخدار املدني  .(91)ومسلم  (2الدخاري )

رمحه اهلل: والشهادة: رول لادر عن علم حصل بمشاهدة بصرية أو برص.  الراغبرال عىل العلم. 

 (.37/ص 8/"مفردات ألفاظ القرآن")

قاد القلب باعت اللسان  بل ال بد من التحقيقجمرد كالم  (أن ال إله إال اهلل)ليس املراد بشهادة و

 . رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فإن حتقيق الشهادة بالتوحيد يقتىض أن ال حيب إال هلل والتطديق باجلوارح

وال يدغض إال هلل  وال يواىل إال هلل  وال يعادي إال هلل  وأن حيب ما حيده اهلل  ويدغض ما أبغضه  ويأمر 

وينهي عام هنى اهلل عنه  وإن  ال ورجو إال اهلل  وال ختاف إال اهلل  وال وسأل إال اهلل. وهذا  بام أمر اهلل به 

 (.447/ص 2/"جمموع الفتاوى"ملة إبراهيم  وهذا اإلسالم الذي بعث اهلل به مجيع املرسلني. )

 .ل العلامء  وهو أيضًا دليل عىل فضعىل شهادة التوحيد ثم ذكر املؤلف رمحه اهلل دليالً 

رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: استشهد سدحانه بأويل العلم عىل أجّل مشهود عليه  وهو 

ُه اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َوامْلَاَلئَِكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقائًَِم بِاْلِقْسط﴾ ووحيده  فقال: [. 92]آل عمران/ ﴿َشِهَد اهلل َأنَّ

ان اررت والثاِّن:استشهادهم دون غريهم من الدرش   ها:أحدوهذا يدل عىل فضل العلم وأهله من وجوه  

هم  : أن يف ضمن هذا وزكيتهم ووعديلوالرابع: اررتاهنا بشهادة مالئكته. والثالثشهادهتم بشهادوه. 

 (.32/ص 9/"مفتاح دار السعادة"فإن اهلل ال يستشهد من خلقه إال العدول. )
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رال اإلمام أبو جعفر الطربي رمحه اهلل: عداده.  وهذه اآلية ودل عىل أن اهلل هو متويل العدل بني

/ص 1 /"جامع الديان"  فإنه بمعنى: أنه الذي ييل العدل بني خلقه. )َقائًَِم بِاْلِقْسط﴾وأما روله: ﴿

870.) 

 . رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل:بديعة فيه وكرار كلمة التوحيد حلكمة ﴿اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو﴾روله: و

اجلامع ألحكام "وىل حّلت محّل الدعوى  والشهادة الثانية حّلت محل احلكم. )كّرر ألن األ

 (.34/ص 3/"القرآن

 "وفسري القرآن العظيم"وأكيد ملا سدق. ) ﴿ال إَِلَه إاِل ُهَو﴾ورال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: 

 (.83/ص 8/

كِيُم﴾رول وعاىل: ﴿و  د ذكر اآلية: والعزة وتضمن رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل بع اْلَعِزيُز احْلَ

القدرة والشدة واالمتناع والغلدة. وقول العرب: عز يَعّز بفتح العني إذا للب  وعز يِعّز بكسها إذا 

امتنع  وعز يُعّز بضّمها إذا غلب. فهو سدحانه يف نفسه روي متني  وهو منيع ال ينال  وهو غالب ال 

 يقوله  ويفعله  فإذا أمر بأمر كان حسنا  وإذا واحلكيم يتضمن حكمه  وعلمه  وحكمته فيام يغلب.

  فهو حكيم يف إرادوه  وأفعاله  وأرواله.   وإذا أراد خلق يشء كان لواباً أخرب بخرب كان لدراً 

 (.920/ص 93/"جمموع الفتاوى")

اآلية التي ذكرها املؤلف رمحه اهلل ختربنا بأن اهلل شهد أن ال إله إال هو  فأعلن وبنّي أنه هو و 

 بالعدادة  والنهي عن الرشك فيها.وحده املستحق أن يعدد  فتتضمن هذه الشهادة األمر بإفراده 

رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: وذل  أنه إذا شهد أنه ال إله إال هو  فقد أخرب وبنّي وأعلم أن ما 

وه والنهي ر بعدادسواه ليس باإلله  فال ُيعدد  وأنه وحده اإلله الذى يستحق العدادة. وهذا يتضمن األم

جمموع "النهي. )إلثدات يف مثل هذا يتضمن األمر وعن عدادة ما سواه  فإن النفي وا

 (.979/ص 93/"الفتاوى



86 

َنافًِيا « ال إله» ]َوَحدُّ النَّْفِي ِ [َوَمْعنَاَها: ال َمْعُبوَد بَِحقٍّ إال اهللُ، ) ول املؤلف رمحه اهلل:ر

يَك َلُه ِِف ِعَباَدتِِه، َكََم  ُمْثبًِتا اْلِعَباَدَة هللِ َوْحَدهُ « إاِل اهللُ. »اهللمَجِيَع َما ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن  ُه َلْيَس  ال رَشِ َأنَّ

يٌك ِِف ُمْلكِهِ   .(َلُه رَشِ

 الرشح:

يرع املؤلف رمحه اهلل يف وفسري كلمة )ال إله إال اهلل(. رال ابن فارس رمحه اهلل: )أله( اهلمزة  

  وهو التعدُّد. فاإلله اهلل وعاىل  وسّمَي بذل  ألّنه معدود. ويقال وأّله الرُجل  والالم واهلاء ألل واحد

هِ  :إذا وعّدد. رال رؤبة ي. )*  هللِ َدرُّ الغانِياِت امُلدَّ ِ َجْعَن ِمن َوَأهلُّ  /9/"مقاييس اللغة"َسدَّْحَن واسرَتْ

 دار اجليل(./987ص

أو )ال معدود بحق إال اهلل(  أو )ال معدود   اهلل( فتفسري )ال إله إال اهلل( بـ: )ال معدود حق إال

َتْعُبُدوَن  ﴿َماهذا هو الدين احلق القيم. رال اهلل وعاىل عن نديه يوسف عليه السالم: مستحق إال اهلل(. 

ا ِمْن ُسْلَطانٍ  َ ِِ ْيتُُموَها َأْنُتْم َوَآَباُؤُكْم َما َأْنَزَل اهلل  ْكُم إاِلَّ اهلل َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ  ِمْن ُدونِِه إاِلَّ َأْسََمًء َسمَّ إِِن احْلُ

يُن اْلَقيُِّم َوَلكِنَّ َأْكثََر النَّاِس اَل َيْعَلُمون اُه َذلَِك الدِّ  [.30﴾ ]يوسف/إِيَّ

رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فإن اآلهلة موجودة ولكن عدادهتا ودعاؤها باطل ال ينفع  

و باطل  واعتقاد ألوهيتها باطل  أي غري مطابق  واوصافها باإلهلية يف واملقصود منها ال حيصل  فه

 (.491/ص 4/"جمموع الفتاوى"أنفسها باطل  ال بمعنى أنه معدوم . )

قُّ ﴿َفَتَعاىَل اوكام أن اهلل هو املتفرد باملل   فكذل  هو املتفرد باأللوهية. رال وعاىل:  هلل امْلَلُِك احْلَ

ُكْم َلُه املُْْلُك َوالَِّذيَن [  وروله وعاىل: 991]املؤمنون/َربُّ الَْعْرِش اْلَكِريم﴾  اَل إَِلَه إاِلَّ ُهوَ  ﴿َذلُِكُم اهلل َربُّ

ُكْم َلُه امْلُْلُك اَل إَِلَه [  وروله وعاىل: 94﴾  ]فاطر/َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َيْملُِكوَن ِمْن قِْطِمْيٍ  ﴿َذلُِكُم اهلل َربُّ

ُفونَ إاِلَّ ُهَو َفأَ   [.1﴾  ]الزمر/نَّى ُترْصَ

 فاملل  احلق املدني هو املستحق أن ُيعدد.
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ُحَها َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم ألَبِيِه ) رول املؤلف رمحه اهلل: َوَتْفِسُْيَها الَِّذي ُيَوضِّ

َّا َتْعُبُدوَن * إاِلَّ الَِّذي َفَطَرِِّن  نِي َبَرآء ِمِّ ُه َسَيْهِديِن * َوَجَعَلَها َكلَِمًة َباِقَيًة ِِف َعِقبِِه َوَقْوِمِه إِنَّ  َفإِنَّ

ُهْم َيْرِجُعوَن﴾  .(َلَعلَّ

 الرشح:

غري اهلل. رال اإلمام ابن مجيع اآلهلة رول )ال إله إال اهلل( يتضمن الرباءة من  هذا يدل عىل أن 

 (.942ص /"اجلواب الكايف"عدود سواه. )القيم رمحه اهلل: فإن والية اهلل ال وصح إال بالرباءة من كل م

ُه َسَيْهِديِن﴾.وروله:   أن قومهل وونديها باهلل ثقة ذل اإلمام القرطدي رمحه اهلل: رال  رال ﴿َفإِنَّ

 (.71ص/91"/اجلامع ألحكام القرآن") .ربه من اهلداية

: أي رمحه اهلل يف وفسري هذه اآلية رال اإلمام ابن القيم ﴿َوَجَعَلَها َكلَِمًة َباقَِيًة ِِف َعِقبِِه﴾.وروله: 

جعل هذه املواالت هلل والرباءة من كل معدود سواه كلمته بارية يف عقده يتوارثها األندياء وأوداعهم  

بعضهم عن بعض  وهي كلمة )ال إله إال اهلل( وهي التي ورثها إمام احلنفاء ألوداعه إىل يوم القيامة  

لسموات  وفطر اهلل عليها مجيع املخلورات  وعليها أسست امللة  وهي الكلمة التي رامت هبا األرض وا

ونصدت القدلة  وجردت سيوف اجلهاد  وهي محض حق اهلل عىل مجيع العداد  وهي الكلمة العالمة 

للدم واملال والذرية يف هذه الدار  واملنجية من عذاب القرب  وعذاب النار  وهي النشور الذي ال ودخل 

دل الذي ال يصل إىل اهلل من مل يتعلق بسدده  وهي كلمة اإلسالم  ومفتاح دار السالم  اجلنة إال به  واحل

وهبا ونقسم الناس إىل شقي وسعيد  ومقدول وطريد  وهبا انفصلت دار الكفر من دار االسالم  ومتيزت 

 (.942/ص "اجلواب الكايف"دار النعيم من دار الشقاء واهلوان. )

ُهْم َيْرجِ وروله:   نع يتوبون لعلهم ذل  هلم رال أياإلمام القرطدي رمحه اهلل:  رال ُعوَن﴾﴿َلَعلَّ

 (.77ص/91"/اجلامع ألحكام القرآن") .اهلل غري عدادة
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وَقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوْا إىَِل َكَلَمٍة َسَواٍء َبْينَنَا )رول املؤلف رمحه اهلل: 

ن ُدوِن  اهللْعُبَد إاِلَّ َوَبْينَُكْم َأالَّ نَ  َك بِِه َشْيْئاً َوالَ َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعضاً َأْرَباباً مِّ َفإِن َتَولَّْوْا  هللاَوالَ ُنرْشِ

ا ُمْسلُِموَن﴾   .(َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا بَِأنَّ

 الرشح:

 مر  أ ﴾تعالوا الكتاب أهل يا قل﴿روله: . كلمة ال إله إال اهللعنى ملبيان أيضًا اآلية  هذهيف  

 ه اهلل:رال شيخ اإلسالم رمح .لننرص دين اهلل يف األرض بالدعوة. فال بد من النشاط يف نرش اإلسالم

 (.194ص/82/الفتاوى جمموع") .بالعدل ووحيده إىل اخللق بدعوة الرسول ذل  اهلل وأمر

والنصارى  ومن رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل : هذا اخلطاب يعّم أهل الكتاب من اليهود و 

 (.44/ص 8/"وفسري القرآن العظيم"جرى جمراهم. )

مام الطربي رال اإل ﴾أال نعبد إال اهلل وال نرشك به شيْئاً  ﴿َكلَِمٍة َسَواٍء َبْينَنَا َوَبْينَُكمْ  روله وعاىل:و 

د أن هي العدل  والكلمة وبينكم  بيننا عدل كلمة إىل: يعنيرمحه اهلل:   من ونربأ ه غري نعدد فال اهلل نوحِّ

 (.324ص/1/)جامع الديان .شيًئا به نرشك فال سواه  معدود كل

ن ُدوِن اهلل﴾، روله وعاىل: ﴿و  ه اهلل: أي رال اإلمام القرطدي رمح َوالَ َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّ

 (.901/ص 3/ "لقرآناجلامع ألحكام ا"أو حتريمه إال فيام حلله اهلل وعاىل. ) ءال نتدعه يف حتليل يش

ا ُمْسلُِموَن﴾ روله وعاىل: ﴿و  . سالمأعداء اإل ميدل عىل الثدات أماَفإِن َتَولَّْوْا َفُقولُوْا اْشَهُدوْا بَِأنَّ

رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل: أي متصفون بدين اإلسالم  منقادون ألحكامه  معرتفون بام هلل عليه  

علينا يف ذل  من املنن واإلنعام  غري متخذين أحدًا ربا ال عيسى  وال عزيرا  وال املالئكة  ألهنم برش 

كون رد حيرمه اهلل علينا  فن مثلنا  محدث كحدوثنا  وال نقدل من الرهدان شيئا بتحريمهم علينا ما مل

 (.907/ص 3/ "اجلامع ألحكام القرآن". )اختذناهم أرباباً 
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ًدا َرُسوُل ) ول املؤلف رمحه اهلل:ور : َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َلَقْد َجآءُكْم اهللَوِدليُل َشَهاَدِة َأنَّ حُمَمَّ

ْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص  ِحيٌم﴾َرُسوٌل مِّ  .(َعَلْيُكم بِاملُْْؤِمننَِي َرُؤوٌف رَّ

 الرشح:

ة هذه اآلية الكريمو هذه الشهادة الثانية التي ال يصح إسالم املرء إال هبا: )محمد رسول اهلل(. 

ْن ﴿َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل مِ . رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: ورال وعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصعىل إثدات رسالة محمد دليل 

 (.839/ص 3/"وفسري القرآن العظيم"أي: منكم وبلغتكم. ) [982]التوبة:   ُكْم﴾َأْنُفِس 

أي: يعز عليه اليشء الذي َيْعنَُت أمته ويشق  ﴿َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم﴾رال رمحه اهلل: وروله: و 

 (.839/ص 3/"وفسري القرآن العظيم"عليها. )

. ورال اإلمام الطربي رمحه اهلل: "لسان العرب"فالعنت هي دخول املشقة ولقاء الشدة  كام يف  

 (.423/ص 93/ "جامع الديان"وهو دخول املشقة عليهم واملكروه واألذى. )

أي: عىل هدايتكم وولول النفع الدنيوي  ﴿َحِريٌص َعَليُْكْم﴾رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: و 

 (.839/ص 3/"وفسري القرآن العظيم"واألخروي إليكم. )

قة. الرؤوف: املدالغ يف الرأفة والشف ﴿باملؤمنني رءوف رحيم﴾مام القرطدي رمحه اهلل: رال اإلو 

 (.408/ص 2/"اجلامع")

 اخلريات إىل إيصالسعيه يف وشفقته ورمحته وقتيض  .درشًا ونذيراً رسوالً ومجاءنا  ملسو هيلع هللا ىلص فمحمد 

 خلري ا لكم فيحب ﴾َليُْكمْ عَ  َحِريٌص ﴿ رال اإلمام السعدي رمحه اهلل: .وإنذارهم الرشور والسيئات أمته

 يف جهده ويسعى الرش  لكم ويكره اإليامن  إىل هدايتكم عىل وحيرص إليكم  إيصاله يف جهده ويسعى

 (.441 ص/"كريم الرمحنال سرييو") .عنه ونفريكم
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ًدا َرُسوُل )رول املؤلف رمحه اهلل:  ُقُه ، َوَتْصِدي: َطاَعُتُه فِيََم َأَمرَ اهللَوَمْعنَى َشَهاَدة َأنَّ حُمَمَّ

عَ  ، واْجتِنَاُب َما ََنَى َعنُْه َوَزَجَر وَأال ُيْعَبَد اهلُل إاِل بََِم رَشَ  .(فِيََم َأْخَْبَ

 الرشح:

امتثال أوامره  واجتناب نواهيه  ووصديق :  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل محمدًا ن من ضمن الشهادة أ 

رال اهلل وعاىل: و سيذكره املؤلف رمحه اهلل. والدليل ما .أخداره  واالرتداء هبديه  فهكذا مقتىض اإليامن به

ُسوَل  ُيطِعِ  َمنْ ﴿  .[20: النساء] ﴾اهلل َأَطاعَ  َفَقْد  الرَّ

 ووعد  بطاعته طاعته وررن  طاعته رسوله طاعة وعاىل فجعلرال القايض عياض رمحه اهلل: 

 رال يه هن تنابواج أمره امتثال وأوجب  العقاب بسوء خمالفته عىل وأوعد  الثواب بجزيل ذل  عىل

 إال رسول من اهلل أرسل ما: ورالوا .به جاء ملا والتسليم سنته التزام يف الرسول طاعة :واألئمة املفسون

 (.1ص/ 8/"الشفا". )إليه أرسله من عىل طاعته فرض

وهو نائم  فقال  ملسو هيلع هللا ىلصوعن جابر بن عدد اهلل ريض اهلل عنهام رال: جاءت مالئكة إىل الندي 

.ورال بعضهم: إن العني نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحدكم هذا مثال فارضبوا بعضهم: إنه نائم 

له مثال. فقال بعضهم: إنه نائم. ورال بعضهم: إن العني نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل 

 مل جيب بنى دارا  وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا  فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من املأدبة  ومن

لوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. ورال  الداعى مل يدخل الدار ومل يأكل من املأدبة. فقالوا: أوِّ

 ملسو هيلع هللا ىلصفمن أطاع حممدًا  ملسو هيلع هللا ىلصفالدار اجلنة، والداعي حممد بعضهم: إن العني نائمة والقلب يقظان. فقالوا: 

. )أخرجه الدخاري  الناسفرق بني ملسو هيلع هللا ىلصوحممد  .فقد عَص اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد أطاع اهلل، ومن عَص حممداً 

(7829)). 

رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: نحن مأمورون أن نتدع الرسول  ونطيعه  ونتأسى به. فاحلالل و 

 (.843/ص 90/"جمموع الفتاوى"ما حلله اهلل  واحلرام ما حرمه  والدين ما يرعه. )
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َكاِة، َوَتفْ )رمحه اهلل:  فرول املؤل الِة، َوالزَّ ﴿َوَما  َقْوُلُه َتَعاىَل: ِسُْي التَّْوِحيدِ َوَدلِيُل الصَّ

َكاَة َوَذلَِك ِديُن  اهللُأِمُروا إاِلَّ لَِيْعُبُدوا  الَة َوُيْؤُتوا الزَّ يَن ُحنََفآَء َوُيِقيُموا الصَّ خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

 .([1اْلَقيَِّمِة﴾ ]البينة: 

 الرشح:

 والصالة  والزكاة. ذكر الؤلف رمحه اهلل أساس الدين القيم: التوحيد  

 والأر :الرشع ويف .هلم ادع :أي ﴾عليهم وصلِّ ﴿ :وعاىل اهلل رال  الدعاء :اللغه يففالصالة  

. )راجع الدعاء عىل الشتامهلا لالة سميت .بالتسليم خمتتمة بالتكدري مفتتحة خمصولة وأفعال

 .(93 ص/ملنصور الدهويت احلنديل/ "املربع الروض"

ظيمة يف اإلسالم  فمن وركها فقد هدم الدين. عن أيب أمامة الداهيل ريض الصالة هلا منقدة عف

لينقضن عرا اإلسالم عروة عروة فكلَم انتقضت عروة تشبث الناس »رال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عنه عن رسول اهلل 

وحسنه  (88893)أخرجه اإلمام أمحد بن حندل ) «.احلكم وأخرهن الصالة بالتي تليها وأوَلن نقضاً 

 (.(218ررم ) "اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني"ي رمحه اهلل يف الوادعاإلمام 

إن بني الرجل وبني الرشك والكفر »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ريض اهلل عنه يقول: سمعت الندي و

 ((.841. )أخرجه مسلم )«ترك الصالة

د ا عامرال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: وإذا أضاعوها فهم ملا سواها من الواجدات أضيع؛ ألهنو

 (.834/ص 4/"وفسري القرآن العظيم"الدين وروامه  وخري أعامل العداد. )

رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فإن الصالة متضمنة للخشوع هلل والعدودية له والتواضع له و

 (.893/ص 93/"جمموع الفتاوى"له. ) والذّل 

زء مقدر من مال خمصوص إىل ويف الرشع: إخراج ج .ة فهي يف اللغة: الزيادة والنامءوأما الزكا 

مام سليامن بن عدد القوي لإل/"التعيني يف يرح األربعني"راجع جهة خمصولة عىل جهة القربة. )

 املكتدة املكية(./71ص/احلديث الثاين/طويف احلنديلال
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والزكاة من أعظم العدادات املالية  ومن عالمات الرمحة بالعداد  وهي مقرتنة كثريا مع الصالة.  

عىل أركان مخسة  ومن آكدها الصالة وهي مخسة  اً ينيخ اإلسالم رمحه اهلل: وجعل اإلسالم مدرال ش

فروض  وررن معها الزكاة. فمن آكد العدادات الصالة  ووليها الزكاة  ففي الصالة عدادوه  ويف الزكاة 

 (.1/ص 84/"جمموع الفتاوى"اإلحسان إىل خلقه. )

يَن﴾خُمْلِِصنَي لَ  ليعبدوا اهلل﴿ وروله: دين مجيع األندياء عليهم السالم يدور حول األمر  ُه الدِّ

بإفراد اهلل بالعدادة. رال اإلمام الطربي رمحه اهلل: يقول وعاىل ذكره: وما أمر اهلل هؤالء اليهود والنصارى 

هم تيقول: مفردين له الطاعة  ال خيلطون طاع  الذين هم أهل الكتاب إال أن يعددوا اهلل خملصني له الدين

رهبم برشك  فأيركت اليهود برهبا بقوهلم إن ُعَزيرا ابن اهلل  والنصارى بقوهلم يف املسيح مثل ذل   

 (.439/ص 83/"جامع الديان". )ملسو هيلع هللا ىلصوجحودهم ندوة محمد 

الَة﴾رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: و ا ﴿َوُيْؤُتووهي أيرف عدادات الددن   ﴿َوُيِقيُموا الصَّ

َكاَة﴾    (.347/ص 2/"وفسري القرآن العظيم"سان إىل الفقراء واملحاويج. )وهي اإلح الزَّ

أي: امللة القائمة العادلة  أو: األمة  ﴿َوَذلَِك ِديُن اْلَقيَِّمِة﴾رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: و 

 (.347/ص 2/"وفسري القرآن العظيم"املستقيمة املعتدلة. )

يَن﴾خُمْلِ وعاىل: ﴿ والشاهد من هذه اآلية روله  اإلخالص هلل هو إفراده يف العدادة و .ِصنَي َلُه الدِّ

. رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: فإن اإلخالص هو   هذا هو معنى ال إله إال اهللونقيتها من الشوائب

 (.990/ص 9/"مدارج السالكني"إفراد املعدود عن غريه. )
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َياِم: َقْولُ و) رول املؤلف رمحه اهلل: َا الَِّذيَن آَمنُوْا ُكتَِب َعَلْيُكُم َدلِيُل الصِّ ُه َتَعاىَل: ﴿َيا َأهيُّ

ُكْم َتتَُّقوَن﴾ ]البقرة:  َياُم َكََم ُكتَِب َعََل الَِّذيَن ِمن َقْبلُِكْم َلَعلَّ  .([914الصِّ

 الرشح:

الصوم يف اللغة: اإلمساك  ويف الرشع: إمساك ما بني طلوع الفجر وغروب الشمس عن  

 املكتدة املكية(./20ص /للطويف احلنديل/"التعيني"راجع ية بنية القربة. )املفطرات الرشع

 . العدادم ومنافع ورجع إىلكَ حِ  فيهو  دليل عىل وجوب الصوم واآلية املذكورة 

رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: يقول وعاىل خماطًدا للمؤمنني من هذه األمة وآمًرا هلم بالصيام   

م والرشاب والوراع بنية خالصة هلل عز وجل  ملا فيه من زكاة النفس وطهارهتا وهو: اإلمساك عن الطعا

وونقيتها من األخالط الرديئة واألخالق الرذيلة. وذكر أنه كام أوجده عليهم فقد أوجده عىل من كان 

لُِكلٍّ ﴿ردلهم  فلهم فيه أسوة  َوليَجتهد هؤالء يف أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئ   كام رال وعاىل: 

ًة َواِحَدًة َوَلكِْن لَِيْبُلَوُكْم ِِف َما آتَ  َعَلُكْم ُأمَّ َعًة َوِمنَْهاًجا َوَلْو َشاَء اهلل جَلَ اُكْم َفاْسَتبُِقوا َجَعْلنَا ِمنُْكْم رِشْ

اِت﴾ ْْيَ َا الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ [ ؛ وهلذا رال هاهنا: 32]املائدة:  اخْلَ َياُم َكََم ُكتَِب َعََل الَِّذيَن ﴿َيا َأهيُّ

ُكْم َتتَُّقوَن﴾ وفسري القرآن ") .ألن الصوم فيه وزكية للددن ووضييق ملسال  الشيطان ِمْن َقبْلُِكْم َلَعلَّ

 (.317/ص9/"العظيم
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: َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿وَ ) رول املؤلف رمحه اهلل: جِّ ِن مَ  َعََل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت  هللوَدلِيُل احْلَ

 .([13اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل َوَمن َكَفَر َفإِنَّ اهلل َغنِيٌّ َعِن اْلَعاملَنَِي﴾ ]آل عمران: 

 الرشح:

ام يف ك. )احلج يف اللغة: القصد  ويف الرشيعة: رصد املسجد احلرام وما حوله ألداء النس  

 املكتدة املكية(./20-71ص/احلديث الثاين/للطويف احلنديل/"التعيني يف يرح األربعني"

رب أو إىل بيته احلرام. فمن حج إىل رال بد رصده هلل  و غريلوز رصفها ال جيعدادة عظيمة احلج و 

 امحمدن أال إله إال اهلل(  وابتدع يف الرشيعة فنقض شهادوه )أن مشهد فقد أيرك باهلل ونقض شهادوه )

  تاج إىل من يدعو له  ويرتحم عليه  ويستغفر لهرسول اهلل(. رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: وامليت مح

كام أولانا الندي إذا زرنا ردور املسلمني: أن نرتحم عليهم  ونسأل هلم العافية  واملغفرة. فعكس 

 املرشكون هذا وزاروهم زيارة العدادة  واستقضاء احلوائج  واالستغاثة هبم  وجعلوا ردورهم أوثاناً 

ذوا عندها الورفة  وحلق الرأس  فجمعوا بني الرشك باملعدود احلق  وعدد  وسموا رصدها حجا  واخت

ووغيري دينه ومعاداة أهل التوحيد  ونسدة أهله إىل التنقص لألموات  وهم رد ونقصوا اخلالق بالرشك 

وأولياءه املوحدين له الذين مل يرشكوا به شيئا بذّمهم وعيدهم  ومعاداهتم  وونقصوا من أيركوا به غاية 

ص إذ ظنوا أهنم راضون منهم هبذا  وأهنم أمروهم به  وأهنم يوالوهنم عليه  وهؤالء هم أعداء التنق

 (.431/ص 9/"مدارج السالكني"الرسل والتوحيد يف كل زمان ومكان. )

 .عىل من استطاع عليه استدل املؤلف رمحه اهلل هبذه اآلية عىل وجوب احلجثم 

 :الم اإلجياب واإللزام  ثم أكده بقوله وعاىل ﴿وهلل﴾روله  رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل: الالم يف

التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب  فإذا رال عريب: لفالن عىل كذا  فقد وكده  ﴿عَل﴾

وال خالف يف فريضته   .فذكر اهلل وعاىل احلج بأبلغ ألفاظ الوجوب وأكيدا حلقه ووعظيام حلرمته .وأوجده

 (.938/ص 3/"اجلامع"م  وليس جيب إال مرة يف العمر. )وهو أحد رواعد اإلسال
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فائدة  -ه:إىل رول–رال اإلمام ابن امللقن رمحه اهلل: واالستطاعة: القوة عىل اليشء والتمكن منه و 

 البن امللقن/"املعني عىل وفهم األربعني"التقييد يف احلج: وجود املشقة فيه ما ليس يف غريه. )

 ط. الفاروق(./10ص/

هلل َغنِىٌّ ﴿َفإِنَّ ا. رال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل: ويف روله : ﴿َفإِنَّ اهلل َغنِىٌّ َعِن العاملني﴾ه : رولو 

من الداللة عىل مقت وارك احلج مع االستطاعة  وخذالنه  وبعده من اهلل سدحانه ما  َعِن العاملني﴾

هم  ده هذه الرشائع لنفعهم  ومصلحتيتعاظمه سامعه  ويرجف له رلده  فإن اهلل سدحانه إنام يرع لعدا

/ 9/ "رفتح القدي"وهو وعاىل شأنه  ووقدس سلطانه غني ال وعود إليه طاعات عداده بأَسها بنفع . )

 (.311ص 

وهذه اآلية ودل عىل أن من جحد وجوب حج الديت فإنه كافر. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل:  

اإلسالم اخلمس: الشهادوني  والصلوات اخلمس  ورد اوفق املسلمون عىل أن من جحد وجوب مداين 

 (.981/ص 8/"اجلواب الصحيح"والزكاة  وليام شهر رمضان  وحج الديت فإنه كافر. )
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ْوُل َوُهَو: بِْضٌع َوَسْبُعوَن ُشْعَبًة، َأْعالَها قَ  املَْْرَتَبُة الثَّانَِيُة: اإِليََمُن.)رول املؤلف رمحه اهلل: 

َياُء ُشْعَبٌة ِمْن اإِليََمنِ ال اله إاِل اهللُ، وَ   . (َأْدَناَها إَِماَطُة األََذى َعِن الطَِّريِق، َواحْلَ

 الرشح:

أن و بن أيب زيد القريواين رمحه اهلل:كام راله اإلمام ا اإليامن لغة: اإلررار مع التصديق. ويرعاً و 

ة نقصًا   وينقص باملعصياإليامن رول باللسان  وإخالص بالقلب  وعمل باجلوارح؛ يزيد ذل  بالطاعة

عن حقائق الكامل ال محدط لإليامن  وال رول إال بعمل  وال رول وال عمل إال بنية  وال رول وال عمل 

 ط. الرسالة(./999-990ص/ "اجلامع"وال نية إال بموافقة السنة  إلخ. )مقدمة 

 أهل السنة يف يؤكد رول الذيعنه ثم ذكر املؤلف رمحه اهلل متن حديث أيب هريرة ريض اهلل 

اإليَمن بضع وسبعون، أو بضع »: ملسو هيلع هللا ىلص: رال رسول اهلل أنه عمل القلب  واللسان واجلوارحاإليامن 

 .«وستون شعبة، فأفضلها قول ال إله إال اهلل، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإليَمن

 ( واللفظ له(.44ومسلم ) (1))أخرجه الدخاري 

 .غريه أو شوك أو مدر أو حجر من يؤذي ما كل باألذى واملرادي رمحه اهلل: رال اإلمام النوو

 (.919ص/92/ "املنهاج")

 خلقا كان ما: أحدمها ان نوع احلياء أن واعلمرال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل: وأما احلياء   

 احلياء»:  ملسو هيلع هللا ىلص رال وهلذا عليها  وجيدله العدد اهلل يمنحها التي األخالق أجل من وهو مكتسب  غري وجدلة

 األخالق مكارم استعامل عىل وحيث األخالق  ودناءة القدائح اروكاب عن يكّف  فإنه  «بخْي إال يأِت ال

 اهلل  معرفة من مكتسداً  كان ما: والثاين -إىل روله:-  االعتدار هبذا اإليامن خصال من فهو ومعاليها 

 من فهذا الصدور  ختفي وما األعني بخائنة وعلمه عليهم  واطالعه عداده  من ورربه عظمته ومعرفة

احلديث /"واحلكم العلوم جامع". )اإلحسان درجات أعىل من هو بل اإليامن  خصال أعىل

 العرشون(.
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 ،(َأْن ُتْؤِمَن بِاهلل َوَأْرَكاُنُه ِستٌَّة:)رول املؤلف رمحه اهلل: 

 الرشح:

. رال ظيمةأمورًا عء. وهذا اإليامن يتضمن ابتدأ املؤلف رمحه اهلل باإليامن باهلل ألنه ألل كل يش 

شيخ اإلسالم رمحه اهلل: ووضمن إيامهنم باهلل إيامهَنم بربوبيته  ولفات كامله  ونعوت جالله  وأسامئه 

ن فإن كامل اإليامن باهلل يتضم -إىل روله:–حكمته  موم ردروه ومشيئته  وكامل علمه واحلسنى  وع

 (.944/ص 93/"جمموع الفتاوى"ام نزه نفسه. )إثدات ما أثدته لنفسه  وونزهيه ع

وبيته  وبرب  اإليَمن بوجود اهلل : فاإليامن باهلل يتضمن أربعة أشياء:-وفقني اهلل–رلت  

 ."َمواتآيات اهلل الباهرات ِف األرض والس"وبألوهيته  وبأسامئه ولفاوه. ووفاليله مذكورة يف كتاب 

 . يِن َحنِيًفا فِْطَرَت اهلل الَّتِي َفَطَر النَّاَس  عاىل:رال اهلل وواإليامن باهلل أمر  فطريٌّ  ﴿َفَأقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

يُن اْلَقيُِّم َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾ ْلِق اهلل َذلَِك الدِّ  [.40]الروم/ َعَلْيَها اَل َتبِْديَل خِلَ

حده   وهوعدادة اهلل ورامة الوجه حنيفاً رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فأخرب أنه فطر عداده عىل إ

 (.931/ص 90/"جمموع الفتاوى"ال يري  له. )

رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: كام أهنم مفطورون عىل اإلررار باخلالق  فإهنم مفطورون عىل أنه و

 (.78/ص 1/"جمموع الفتاوى"ء. )أجّل وأكرب وأعىل وأعلم وأعظم وأكمل من كل يش

 الناس رفط يف يشء كل من وأكرب وأعظم أجل سدحانه اهلل فإنلقيم رمحه اهلل: ورال اإلمام ابن ا 

 (.840ص/8/"اللهفان إغاثة". )كلهم
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  ،(َوَمالئَِكتِهِ )رول املؤلف رمحه اهلل: 

 الرشح:

إذا أرسل  وريل: من األلوكة: وهي الرسالة. « الك»وريل: مفعل ِمن:  .املالئكة مجع مل  

 ط. الفاروق(./19ص/احلديث الثاين/البن امللقن/"م األربعنياملعني عىل وفه"راجع )

: وكلون بدعض الوظائف  كام رال اهلل وعاىلاملعصومون املفاملالئكة رسل اهلل وعداده املكرمون  

ْمُد ﴿ ََمَواِت  َفاطِرِ  هلل احْلَ : فاطر] ﴾َوُرَباعَ  َث َوُثاَل  َمْثنَى َأْجنَِحةٍ  ُأوِِل  ُرُساًل  امْلَاَلئَِكةِ  َجاِعلِ  َواأْلَْرضِ  السَّ

َذ  َوَقاُلوا﴿عنهم: . ورال سدحانه [9 َ ْْحَنُ  اختَّ  َوُهمْ  َقْولِ بِالْ  َيْسبُِقوَنهُ  اَل  * ُمْكَرُمونَ  ِعَبادٌ  َبْل  ُسبَْحاَنهُ  َوَلًدا الرَّ

 واألدلة معروفة. .[87  81: األندياء] ﴾َيْعَمُلونَ  بَِأْمِرهِ 

أهنم خلقهم اهلل من نور  ونؤمن بام ذكر و  وجودهمفنحن نؤمن بواإليامن باملالئكة واجب. 

 اهلل ورسوله من أسامئهم  ولفاهتم  ووظائفهم  وأهنم معصومون من اخلطأ.

رال اإلمام سليامن بن عدد القوي الطويف احلنديل رمحه اهلل: وأما املالئكة فيجب اإليامن بأهنم 

ن ال يعصون اهلل ما أمرهم  ويفعلون ما عداد مكرمون  وأهنم خلقوا من نور  وأهنم مطيعون معصومو

يؤمرون. فقولنا: عداد  رد عىل من وأهلهم كالكفار  ورولنا: مكرمون  رد عىل من ونقصهم كاليهود. 

 املكتدة املكية(./73ص/احلديث الثاين/للطويف احلنديل/"التعيني يف يرح األربعني")

أن وؤمن بمن سمى اهلل ل  منهم يف ف «ومالئكته»ورال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: وأما روله:  

جمموع "كتابه  ووؤمن بأن هلل مالئكة سواهم ال يعرف أسامءهم وعددهم إال الذي خلقهم. )

 (.498/ص 7/"الفتاوى

 ثم ذكر– فضالء مؤمنون املالئكة أن عىل املسلمون أمجعرال القايض عياض رمحه اهلل: و

 من طحي ما مجيع عن الرفيع نصاهبم وونزيه مجيعهم عصمة والصواب -اخلالف يف عصمتهم ثم رال:

 (.974-973ص/8/"الشفا". )مقدارهم جليل عن ومنزلتهم رودتهم
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 ،(َوُكُتبِهِ )رول املؤلف رمحه اهلل: 

 الرشح:

 العظيمة القطعة الكتيدة .الجتامعها كتيدة : ريل ومنه مجع  إذا يكتب كتب من مصدر الكتاب 

 (.غريه( و112ص/9) "العرب سانل"راجع . )الكتائب واجلمع اجليش من

اإليامن بالكتب الساموية يتضمن اإليامن بأسامئها املذكورة يف القرآن والسنة  وأهنا كلها من و 

 نَاُرُسلَ  َأْرَسْلنَا َلَقْد ﴿رال اهلل وعاىل: واألدلة عىل ذل  معروفة. عند اهلل  وأن هلل غريها من الكتب. 

 .[84: احلديد] ﴾بِاْلِقْسطِ  النَّاُس  لَِيُقومَ  َوامْلِيَزانَ  اْلكَِتاَب  ُهمُ َمعَ  َوَأْنَزْلنَا بِاْلَبيِّنَاِت 

فأن وؤمن بام سمى اهلل من كتده يف كتابه من  «وكتبه»رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: وأما روله 

 االتوراة  واإلنجيل  والزبور خالة  ووؤمن بأن هلل سوى ذل  كتدا أنزهلا عىل أنديائه ال يعرف أسامءه

وعددها إال الذي أنزهلا. ووؤمن بالفرران  وإيامن  به غري إيامن  بسائر الكتب. إيامن  بغريه من الكتب 

/ص 7/"جمموع الفتاوى"إررارك به بالقلب واللسان  وإيامن  بالفرران إررارك به واوداع  ما فيه. )

498-494.) 
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 ، (َوُرُسلِهِ )رول املؤلف رمحه اهلل: 

 الرشح:

وهو رجل أوحى اهلل إليه وبعثه إىل روم خمالفني للحق. وأما الندي: هو املدعوث. و هوالرسول:  

رجل أوحى اهلل إليه ومل ُيدعث إىل املخالفني  بل ُيدعث إىل روم مؤمنني بالرسول السابق لإلرشادات 

 .(924-923ص) "الندوات"يف  شيخ اإلسالم رمحه اهللراجع كالم  والتوجيهات.

أهنم و بجميع املرسلني علمنا أسامءهم أو مل نعلم جمماًل تضمن اإليامن اإليامن بالرسل يو

 .اوداعهطاعته ومع  مفصالً  باحلق. ونحن نؤمن بمن أرسل إلينا إيامناً مرسلون من عند اهلل 

فأن وؤمن بام سمى اهلل يف كتابه من رسله  « ورسله»رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: وأما روله 

رسال وأندياء ال يعلم أسامءهم إال الذي أرسلهم. ووؤمن بمحمد  وإيامن  به غري ووؤمن بأن هلل سواهم 

إيامن  بسائر الرسل. إيامن  بسائر الرسل إررارك هبم  وإيامن  بمحمد إررارك به  ووصديق  إياه دائدا 

ند ععىل ما جاء به  فاذا اودعت ما جاء به  أّديت الفرائض  وأحللت احلالل  وحرمت احلرام  وورفت 

 (.494/ص 7/"جمموع الفتاوى"الشدهات  وسارعت يف اخلريات. )

 أمجعفرال القايض عياض رمحه اهلل: .   عىل وفصيل العلامءونحن نؤمن بأن األندياء معصومون

 الذي إلمجاعا ذل  يف اجلمهور ومستند .املوبقات الكدائر و الفواحش من األندياء عصمة عىل املسلمون

 رهاختا و الكافة رول هو و اإلمجاع مع العقل بدليل غريه ومنعها بكر أيب قايضال مذهب وهو   ذكرناه

 كل نأل التدليغ يف التقصري و الرسالة كتامن من معصومون أهنم خالف ال وكذل  .اسحاق أبو األستاذ

  (.981ص/8/"الشفا". )الكافة من ذل  عىل اإلمجاع مع املعجزة منه العصمة وقتيض ذل 
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  ،(َواْلَيْوِم اآلِخرِ )ه اهلل: رول املؤلف رمح

 الرشح:

اإليامن باليوم اآلخر يتضمن اإليامن بجميع ما هو كائن بعد املوت  من حياة القرب وما جرى  

فيه  ونفخ الصور األول والثاين  والوروف بالعرلات  وجميء الرب وعاىل لفصل القضاء  واحلساب 

ودخول اجلنة أو النار  وغري ذل . رال شيخ اإلسالم  وامليزان  واملرور عىل الرصاط  وحلول الشفاعة 

فأن وؤمن بالدعث بعد املوت  واحلساب  وامليزان  والثواب « واليوم اآلخر»رمحه اهلل: وأما روله 

 (.494/ص 7/"جمموع الفتاوى"القيامة. )والعقاب  واجلنة والنار  وبكل ما ولف اهلل به يوم 

ُة اْلُكْْبَى ﴿َفإَِذا َجاَءِت الطَّ  رال وعاىل: ْنَساُن َما َسَعى  *امَّ ُر اإْلِ ِحيُم ملَِنْ  *َيْوَم َيَتَذكَّ َزِت اجْلَ  َوُبرِّ

ا َمْن َطَغى  *َيَرى  ْنَيا  *َفَأمَّ َياَة الدُّ ِحيَم ِهَي املَْأَْوى﴾ *َوآَثَر احْلَ ورال وعاىل  .[41-43]النازعات/ َفإِنَّ اجْلَ

ٍر كَ  فيها: َا َتْرِمي برَِشَ ُه مِجَاَلٌت ُصْفٌر  *اْلَقرْصِ ﴿إَِنَّ بنِي *َكَأنَّ  .[43-48]املرسالت/ ﴾َوْيٌل َيْوَمْئٍِذ لِْلُمَكذِّ

يوقد ابن آدم جزء من  يناركم هذه الت»رال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل  

 ((.7433( ومسلم )4814)أخرجه الدخاري ) «.سبعني جزءا من حر جهنم

 م عىل ذل  إن شاء اهلل وعاىل.وسيأيت مزيد الكال 
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هِ )رول املؤلف رمحه اهلل:  ِه َورَشِّ  .(َوُتْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْْيِ

 الرشح:

 (.414/ "املفردات"رال الراغب رمحه اهلل: والقدر والتقدير: وديني كمية اليشء. ) 

هِ واإليامن  ِه َورَشِّ ىل وأن مجيع ما هو كائن إ يتضمن اإليامن بأن كل يشء بعلم اهلل  بِاْلَقَدِر َخْْيِ

يوم القيامة مكتوب يف اللوح املحفوظ  وأنه ما من يشء خملوق إال حتت مشيئة اهلل  وأن املخلورني 

 وأفعاهلم كل ذل  خملوق هلل.

 وأما املرتبة األوىل: العلم.

ََمَواِت َوَما رال اهلل وعاىل:  ءٍ ﴿َذلَِك لِتَْعَلُموا َأنَّ اهلل َيْعَلُم َما ِِف السَّ  ِِف اأْلَْرِض َوَأنَّ اهلل بُِكلِّ َشْ

 [.17]املائدة/َعلِيٌم﴾  

رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: فأما املرودة األوىل وهي العلم السابق. فقد اوفق عليه الرسل من 

أوهلم إىل خامتهم واوفق عليه مجيع الصحابة ومن ودعهم من األمة. وخالفهم جموس األمة. وكتابته 

 دار ابن اهليثم(./43/ص "شفاء العليل"ودل عىل علمه هبا ردل كوهنا... إلخ. )السابقة 

 وأما الثانية: مرتبة الكتابة.

﴿َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِِف اأْلَْرِض َواَل ِِف َأْنُفِسُكْم إاِلَّ ِِف كَِتاٍب ِمْن َقْبِل والدليل رول اهلل وعاىل: 

َأَها إِنَّ َذلَِك َعََل   .[88]احلديد/  اهلل َيِسٌْي﴾ َأْن َنْْبَ

ب كت»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عدداهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام رال: سمعت رسول اهلل 

. «وعرشه عَل املاء»قال: «. اهلل مقادير اخلالئق قبل أن َيلق السَموات واألرض بخمسني ألف سنة

 ((.8144)أخرجه مسلم )
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ن كل أ لصحابة والتابعون ومجيع أهل السنة واحلديثوأمجع اورال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: 

 دار ابن اهليثم(./74-73/ص  "شفاء العليل"كائن إىل يوم القيامة فهو مكتوب يف أم الكتاب. )

 وأما املرتبة الثالثة: املشيْئة

 [.844رة/]الدق َوَلْو َشاَء اهلل َما اْقَتَتُلوا َوَلكِنَّ اهلل َيْفَعُل َما ُيِريُد﴾رال اهلل وعاىل: ﴿

إمجاع الرسل من أوَلم إىل آخرهم رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: وهذه املرودة رد دل عليها 

يس يف   ولومجيع الكتب املنزلة من عند اهلل والفطرة التي فطر اهلل عليها خلقه وأدلة العقول والعيان

يكن. هذا عموم التوحيد الذي الوجود موجب ومقتض إال مشيئة اهلل وحده فام شاء كان وما مل يشأ مل 

عىل أنه ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن. اهـ  واملسلمون من أوَلم إىل آخرهم جممعونال يقوم إال به  

 دار ابن اهليثم(./71-72ص// الداب الثاين عرش "شفاء العليل"املراد )

 وأما املرتبة الرابعة: اخللق

ءٍ رال اهلل وعاىل:  َرُه َتْقِديًرا ﴿َوَخَلَق ُكلَّ َشْ  [.8﴾ ]الفرران/َفَقدَّ

أمر متفق عليه بني الرسل صَل اهلل تعاىل عليهم وسلم رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: وهذا 

 (.19/ص "شفاء العليل"  اهـ املراد. )وعليه اتفقت الكتب اإلَلية والفطر والعقول واالعتبار

 أولْئك تلقي فإذا عنهام فيمن ال يؤمن بالقدر: وعدم اإليامن بالقدر كفر. رال ابن عمر ريض اهلل

 هباذ أحد مثل ألحدهم أن لو عمر بن عبداهلل به َيلف والذي مني برآء وأَنم منهم بريء أِّن فأخْبهم

 ((.2) مسلم )أخرجه .بالقدر يؤمن حتى منه اهلل قبل ما فأنفقه

   بواج هبذا واإليامن   منه فرغ رد أمر يف يسعون العداد فكلورال اإلمام اآلجري رمحه اهلل: 

 (.7 ص/ لآلجري/ "حديثا األربعون". )كفر به يؤمن مل ومن
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رمحه اهلل: ة ابن ويميرال شيخ اإلسالم فإنه سل  طريق إبليس. وأما من حيتج عىل اهلل بالقدر  

نِي أَلَْقُعَدنَّ تَ َفبََِم َأْغَويْ وول  حجة داحضة ال ونفعه  بل وزيده عذابا وشقاء  كام زادت إبليس ملا رال: ﴿

اَطَك امْلُْسَتِقيَم﴾ ْم َِصَ ْم ِِف اأْلَْرِض َوأَلُْغِوَينَُّهْم  [  ورال:91]األعراف/ ََلُ نَنَّ ََلُ ﴿َربِّ بََِم َأْغَوْيَتنِي أَلَُزيِّ

 ِقني﴾﴿َلْو َأنَّ اهلل َهَداِِّن لَُكنُْت ِمَن امْلُتَّ  [  وكالذين يقولون يوم القيامة:41]احلجر/ َأمْجَِعنَي﴾

ٍء﴾ [  وكالذين رالوا:47]الزمر/ ْمنَا ِمْن َشْ ْكنَا َواَل آَباُؤَنا َواَل َحرَّ [. 932]األنعام/ ﴿َلْو َشاَء اهلل َما َأرْشَ

فمن احتج بالقدر عىل ما فعله من ذنوبه  وأعرض عام أمر اهلل به من التوبة واالستغفار واالستعانة باهلل 

/ص 93/"جمموع الفتاوى". )ن أخَس الناس ِف الدنيا و اآلخرةكان مواالستعاذة به واستهدائه  

813-814.) 
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َتِة: َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿لَّْيَس اْلِْبَّ َأن )رول املؤلف رمحه اهلل:  لِيُل َعََل َهِذِه األَْرَكاِن السِّ َوالدَّ

ِق َواملَْْغِرِب َوَلكِنَّ اْلِْبَّ مَ  َواْلَيْوِم اآلِخِر َواملَْآلئَِكِة  اهللْن آَمَن بِ ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل املَْرْشِ

ٍء َخَلْقنَاُه  .([933َواْلكَِتاِب َوالنَّبِيِّنَي﴾ ]البقرة:  ا ُكلَّ َشْ ودليل القدر: َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿إِنَّ

 .([31بَِقَدٍر﴾ ]القمر: 

 الرشح:

اعد ور اهفياآلية  و َولُّوْا ُوُجوَهُكْم﴾﴿لَّيَْس اْلِْبَّ َأن تُ املؤلف رمحه اهلل رول اهلل وعاىل:  ذكر 

عظيمة. رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: اشتملت هذه اآلية الكريمة  عىل مَجل عظيمة  ورواعد عميمة  

فإن من اوصف هبذه اآلية  فقد دخل يف عرى اإلسالم كلها  وأخذ  -إىل روله: -وعقيدة مستقيمة  

  وهو أنه ال إله إال هو  ولدق بوجود املالئكة الذين هم سفرة بني بمجامع اخلري كله  وهو اإليامن باهلل

وهو اسم جنس يشمل الكتب املنزلة من السامء عىل األندياء  حتى ختمت  ﴿َواْلكَِتاِب﴾اهلل ورسله 

بأيرفها  وهو القرآن املهيمن عىل ما ردله من الكتب  الذي انتهى إليه كل خري  واشتمل عىل كل سعادة 

يا واآلخرة  ونسخ اهلل به كل ما سواه من الكتب ردله  وآمن بأندياء اهلل كلهم من أوهلم إىل خامتهم يف الدن

 (.321-324/ص 9/ "وفسري القرآن العظيم"محمد للوات اهلل وسالمه عليه وعليهم أمجعني. )

ٍء َخَلْقنَاُه بَِقَدرٍ :  وعاىلاهلل رولاملؤلف رمحه اهلل  ذكرثم   عىل ىل ثدوت ردر اهللع ﴾﴿إِنَّا ُكلَّ َشْ

ٍء َخَلْقنَاُه بَِقَدٍر﴾مجيع املخلورني ومجيع أعامهلم. رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: وروله:    ﴿إِنَّا ُكلَّ َشْ

َرُه َتْقِديًرا﴾كقوله:  ٍء َفَقدَّ َق ﴿َسبِِّح اْسَم َربَِّك األْعََل * الَِّذي َخلَ [ وكقوله: 8]الفرران: ﴿َوَخَلَق ُكلَّ َشْ

َر َفَهَدى﴾ ى * َوالَِّذي َقدَّ   وهدى اخلالئق إليه؛ وهلذا يستدل هبذه [ أي: ردر ردراً 4-9]األعىل : َفَسوَّ

اآلية الكريمة أئمُة السنة عىل إثدات َرَدر اهلل السابق خللقه  وهو علمه األشياء ردل كوهنا وكتابته هلا ردل 

  وما ورد يف معناها من األحاديث الثابتات عىل الفْررة برئها  ورّدوا هبذه اآلية وبام شاكلها من اآليات

 (.328/ص 7/"وفسري القرآن العظيم"الَقدرية الذين ندغوا يف أواخر عرص الصحابة. )
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ْعبَُد كَم ِف احلديث: َأْن تَ  املَْْرَتَبُة الثَّالَِثُة: اإِلْحَساُن. ُرْكٌن َواِحٌد.) ول املؤلف رمحه اهلل:ر

ُه َيَراكَ اهللَ َكَأنََّك تَ  ْ َتُكْن َتَراُه َفإِنَّ َقوْا . َراُه، َفإِن ََل لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿إِنَّ اهلل َمَع الَِّذيَن اتَّ َوالدَّ

الَِّذينَ  ِْسنُوَن﴾ ]النحل:  وَّ  .([921ُهم حمُّ

 الرشح:

ىل عهذه أعىل مراوب الدين. رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: وجعل الندي إحسان العدودية أ 

 (.904/ص 9/"مدارج السالكني"مراوب الدين. )

اإلحسان يف اجلملة ينقسم إىل رسمني: األول: اإلحسان إىل اخلالق بتحسني عدادوه ظاهرة  

وباطنة  وهذا هو املراد يف احلديث. والثاين: اإلحسان إىل املخلورني برّبهم وإعطاء حقورهم. وهذا 

 .واإلحسان إىل غريك من عداد اهللا: اإلحسان إىل نفس   القسم الثاين ينقسم إىل رسمني أيضا  ومه

 إىل الناس  رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: واإلحسان ههنا هو فعل املأمور به سواء كان إحساناً 

أو إىل نفسه  فأعظم اإلحسان: اإليامن  والتوحيد  واإلنابة إىل اهلل وعاىل  واإلردال عليه  والتوكل عليه  

كأنه يراه إجالال  ومهابة  وحياء  ومحدة  وخشية. فهذا هو مقام اإلحسان كام رال الندي وأن يعدد اهلل 

فإذا كان هذا هو اإلحسان « أن تعبد اهلل كأنك تراه»ورد سأله جربيل عليه السالم عن اإلحسان فقال: 

 ه إالفرمحته رريب من لاحده  وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟ يعني هل جزاء من أحسن عدادة رب

 (.82/ ص  94/"جمموع الفتاوى"أن حيسن ربه إليه؟ )

ورال الراغب األلدهاين رمحه اهلل: واإلحسان يقال عىل وجهني  أحدمها: اإلنعام عىل الغري   

-يقال: )أحسن إىل فالن(  والثانى: إحسان يف فعله  وذل  إذا علم علام حسنا أو عمل عمال حسنا  

فاإلحسان فوق العدل  وذاك أن العدل هو  اهلل يأمر بالعدل واإلحسان﴾﴿إن وروله وعاىل:  -إىل روله:

أن يعطى ما عليه ويأخذ ماله  واإلحسان أن يعطى أكثر مما عليه ويأخذ أرل مما له  فاالحسان زائد عىل 

 (.991ص /"مفردات غريب القرآن"العدل  ... إلخ. )
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 «…أْن تعبَد اهلل كأّنَك تراُه »ان: حسيف وفسري اإل ملسو هيلع هللا ىلصرال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل: فقوله و 

فة   وهي استحضاُر ُرربِِه   وأنَّه بنَي يديه كأنَّه يراُه    إلخ يشري إىل أنَّ العدَد يعُدُد اهلل وعاىل عىل هذه الصِّ

َك أْن ختشى اهلل ك»وذل  ُيوجُب اخلشيَة واخلوَف واهليدَة والتَّعظيَم  كام جاء يف رواية أيب هريرة :  . «تراهُ  أنَّ

 "كمجامع العلوم واحل"كامهلا. )  وبذل اجلُهد يف حتسينها وإمتامها وإويوجب أيضًا النُّصَح يف العدادة

 (.دار ابن رجب/23ص/

داد يف عأن له طريقتني  وسهيال لل ملسو هيلع هللا ىلصإحسان العدودية هلل له ركن واحد  ومع ذل  ذكر الندي و 

 الرتري إىل أعىل املقام.

إذا أمر بمراردة اهلل يف العدادة  واستحضار رربه من ه اهلل: فإن العدد رال اإلمام ابن رجب رمح

عىل  ويطلع   عىل ذل  بإيامنه بأن اهلل يراه  فيستعنيعدده  حتى كأن العدد يراه  فإنه رد يشق ذل  عليه

قال تعليه االن  سهل   وال خيفى عليه يشء من أمره  فإذا حقق هذا املقامَسه وعالنيته وباطنه وظاهره

: بل اه. وريلر  وهو دوام التحديق بالدصرية إىل ررب اهلل من عدده ومعيته  حتى كأنه يإىل املقام الثاين

فليستحي   هلل عىل أن اهلل يراه ويطلع عليههو إشارة إىل أن من شق عليه أن يعدد اهلل كأنه يراه  فليعدد ا

 (.21ص// احلديث الثاين "جامع العلوم واحلكم"من نظره إليه. )

ِْسنُوَن﴾ل اهلل وعاىل: ورثم ذكر املؤلف   الَِّذيَن ُهم حمُّ َقوْا وَّ ىل دليل ع   وهو﴿إِنَّ اهلل َمَع الَِّذيَن اتَّ

 .ءةكالالنرص  والوييد  أي: بالتأ  وفضيلته  وهو أن اهلل معهم معية خالة اإلحسانمرشوعية 

ده وأحسن سياسة نفسه وأردل رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل: واملحسن من لحح عقد ووحي 

 (.394/ص942/9الدقرة: /"اجلامع ألحكام القرآن"عىل أداء فرائضه وكفى املسلمني يره. )
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ِحيِم *)رول املؤلف رمحه اهلل:  ْل َعََل اْلَعِزيِز الرَّ نَي الَِّذي َيَراَك حِ  وَقْولُُه َتَعاىَل: ﴿َوَتَوكَّ

اِجِدينَ  َبَك ِِف السَّ ِميُع اْلَعلِيُم﴾ ]الشعراء:  َتُقوُم * َوَتَقلُّ ُه ُهَو السَّ وَقْوُلُه  [.226 - 293* إِنَّ

ُهودًا َتَعاىَل: ﴿َوَما َتُكوُن ِِف َشْأٍن َوَما َتْتُلو ِمنُْه ِمن ُقْرآٍن َوالَ َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُش 

 .([19إِْذ ُتِفيُضوَن فِيِه﴾ ]يونس: 

 الرشح:

رال  .  أي: أن اهلل مع مجيع عداده بالرؤية  والسمع والعلمأيضاً دليل عىل معية اهلل  ثانيةلاآلية ا 

جاءت يف القرآن عامة وخالة. فالعامة يف هذه اآلية  وىف آية  «مع»شيخ اإلسالم رمحه اهلل: ولفظ 

ََمَواِت َوَما ِِف اأْلَ املجادلة:  ْرِض َما َيُكوُن ِمْن َنْجَوى َثاَلَثٍة إاِلَّ ُهَو َرابُِعُهْم َواَل ﴿َأََلْ َتَر َأنَّ اهلل َيْعَلُم َما ِِف السَّ

ُْئُهْم بََِم َعِمُلوا َيْوَم مَخَْسٍة إاِلَّ ُهَو َساِدُسُهْم َواَل َأْدَنى ِمْن َذلَِك َواَل َأْكَثَر إاِلَّ ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنوا ُثمَّ ُينَبِّ 

ٍء َعلِيم اْلِقَياَمِة إِنَّ اهلل بُِكلِّ  [. فافتتح الكالم بالعلم وختمه بالعلم  وهلذا رال ابن 7﴾ ]املجادلة/َشْ

 عداس والضحاك وسفيان الثورى وأمحد بن حندل: هو معهم بعلمه .

َقْوا َوالَِّذيَن ُهْم حُمِْسنُونَ وأما املعية اخلالة ففي روله وعاىل:  ﴾ ﴿إِنَّ اهلل َمَع الَِّذيَن اتَّ

نِي َمَعُكََم َأْسَمُع َوَأَرى﴾وله وعاىل ملوسى: ﴿[. ور982]النحل/ إِْذ َيُقوُل [  ورال وعاىل: ﴿31]طه/ إِنَّ

َزْن إِنَّ اهلل َمَعنَا﴾ [  يعني: الندي وأبا بكر رىض اهلل عنه. فهو مع موسى 30]التوبة/ لَِصاِحبِِه اَل ََتْ

  ومع الذين اوقوا والذين وهارون دون فرعون  ومع محمد ولاحده دون أيب جهل وغريه من أعدائه

هم محسنون دون الظاملني املعتدين. فلو كان معنى املعية أنه بذاوه يف كل مكان ونارض اخلرب اخلاص 

 هؤالء بنرصه ووأييده دون أولئ . واخلرب العام  بل املعنى أنه مع

 (.840-831/ص 99/"جمموع الفتاوى"انتهى من )

ِحيِم﴾ه: رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: ورولو ْل َعََل الَْعِزيِز الرَّ  أي: يف مجيع أمورك؛ ﴿َوَتَوكَّ

 (.979/ص 1/"وفسري القرآن العظيم"فإنه مؤيدك ونارصك وحافظ  ومظفرك وُمْعٍل كلمت . )
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. رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: أي: هو معتن ﴿الَِّذي َيَراَك ِحنَي َتُقوُم﴾: هذا هو موضع الشاهد 

 (.979/ص1/"رآن العظيموفسري الق") .ب 

اِجِديَن﴾رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: وروله:  بََك ِِف السَّ اَك ِحنَي ﴿الَِّذي َيرَ : رال رتادة: ﴿َوَتَقلُّ

اِجِديَن﴾ بََك ِِف السَّ رال: يف الصالة  يراك وحدك ويراك يف اجلَْمع. وهذا رول عكرمة   َتُقوُم * َوَتَقلُّ

 (.979/ص 1/"وفسري القرآن العظيم"لدرصي. )وعطاء اخلراساين  واحلسن ا

ِميُع الَْعلِيُم﴾رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: وروله: و  ُه ُهَو السَّ اده  عدأي: السميع ألروال  ﴿إِنَّ

 (.979/ص 1/"وفسري القرآن العظيم"العليم بحركاهتم وسكناهتم  )

هلل واعتنائه عىل كامل علم ااآلية  ُن ِِف َشْأٍن ﴾: ﴿َوَما َتُكواآلية الثالثةاستدل املؤلف رمحه اهلل بثم  

 ونه فقد بلغ اإلحسان يف العدادة.بخلقه  فمن استحرض هذا يف رلده يف مجيع شئ

رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: خيرب وعاىل نديه  للوات اهلل عليه وسالمه أنه يعلم مجيع أحواله 

حلظة  وأنه ال يعُزب عن علمه وبرصه مثقاُل ذرة يف وأحوال أمته  ومجيع اخلالئق يف كل ساعة وآن و

حقارهتا ولغرها يف السموات وال يف األرض  وال ألغر منها وال أكرب إال يف كتاب مدني  كقوله: 

بٍَّة َقٍة إاِل َيْعَلُمَها َوال َح ﴿َوِعنَْدُه َمَفاتُِح اْلَغيِْب ال َيْعَلُمَها إاِل ُهَو َوَيْعَلُم َما ِِف اْلَْبِّ َواْلبَْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َورَ 

[  فأخرب وعاىل أنه يعلم حركة  41] األنعام :  ِِف ُظُلََمِت األْرِض َوال َرْطٍب َوال َيابٍِس إاِل ِِف كَِتاٍب ُمبنٍِي﴾

ٍة ِِف األْرِض َوال َطائٍِر األشجار وغريها من اجلامدات وكذل  الدواب السارحة يف روله:  ﴿َوَما ِمْن َدابَّ

وَن﴾ ِْم َُيْرَشُ ِِّ ٍء ُثمَّ إىَِل َر ْطنَا ِِف اْلكَِتاِب ِمْن َشْ [   42] األنعام :  َيطُِْي بَِجنَاَحْيِه إاِل ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم َما َفرَّ

َها َوُمْسَتْوَدَعهَ ورال وعاىل:  ٍة ِِف األْرِض إاِل َعََل اهلل ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْستََقرَّ  بنٍِي﴾ا ُكلٌّ ِِف كِتَاٍب مُ ﴿َوَما ِمْن َدابَّ

 [. 1] هود : 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه األشياء  فكيف بعلمه بحركات املكلفني املأمورين بالعدادة   

بََك كام رال وعاىل:  ِحيِم الَِّذي َيَراَك ِحنَي َتُقوُم َوَتَقلُّ ْل َعََل اْلَعِزيِز الرَّ اِجِديَن﴾﴿َوَتَوكَّ : الشعراء ] ِِف السَّ
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﴿َوَما َتُكوُن ِِف َشْأٍن َوَما َتْتُلو ِمنُْه ِمْن ُقْرآٍن َوال َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِل [؛  وهلذا رال وعاىل:  891- 897

ء نحن مشاهدون لكم راءون أي: إذ وأخذون يف ذل  اليش ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا إِْذ ُتِفيُضوَن فِيِه﴾

 سامعون.

 (.877ص /3/"العظيم وفسري القرآن"انتهى من )

ل اإلمام اآلجري را يف عدادوه فإن اهلل يسهديه إىل رصاطه املستقيم. فاعلم أن من عدد اهلل محسناً  

 يته وعالن َسه يعلم عمله  عىل مطلع وجل عز اهلل أن فيعلم وجل عز اهلل عدد من أنه فاعلمرمحه اهلل: 

  ﴾وأخفى الَس يعلم﴿ غريه؟  أم وريد هللأ بعلم  وريد وما ودديه  وما عمل  من ختفي ما ويعلم

 هبقلد هذه راعى فمن   فاحذروه ﴾عليه أنتم ما يعلم﴿   ﴾الصدور ختفي وما األعني خائنة يعلم﴿

 ثم  يراك فإنه غفلة يف املراعاة هذه عن كنت فإن   أمره كام وعدده وخافه وجل عز اهلل من خيش وبعلمه

 وريد  امك ال أمرك كام واعدده   إياه عدادو  يف الغفلة حذرفا   وعمله كنت بام فيندئ  مرجع  إليه

. مستقيم اطرص إىل هيديه أن به اعتصم ملن ضمن ورد إليه جلأ من يقطع ال فإنه   به واعتصم   به واستعن

 (.1 ص/لآلجري/"حديثا األربعون")
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يَل )رول املؤلف رمحه اهلل:  نَِّة: َحِديُث ِجْْبِ لِيُل ِمَن السُّ   (،املَْْشُهورُ  َوالدَّ

 الرشح:

رال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل: فمن وأمل  يه السالم هذه مدار دين اإلسالم.حديث جربيل عل 

ما أيرنا إليه مما دل عليه هذا احلديث العظيم  علم أن مجيع العلوم واملعارف ورجع إىل هذا احلديث 

علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا احلديث  وودخل حتته  وأن مجيع العلامء من فرق هذه األمة ال خترج 

وما دل عليه جممال ومفصال  فإن الفقهاء إنام يتكلمون يف العدادات التي هي من مجلة خصال اإلسالم  

ويضيفون إىل ذل  الكالم يف أحكام األموال واألبضاع والدماء  وكل ذل  من علم اإلسالم كام سدق 

سالم من اآلداب واألخالق وغري ذل  ال يتكلم عليه إال القليل التنديه عليه  ويدقى كثري من علم اإل

منهم  وال يتكلمون عىل معنى الشهادوني  ومها ألل اإلسالم كله. والذين يتكلمون يف ألول 

الديانات  يتكلمون عىل الشهادوني  وعىل اإليامن باهلل  ومالئكته  وكتده  ورسله  واليوم اآلخر  

يتكلمون عىل علم املعارف واملعامالت يتكلمون عىل مقام اإلحسان  وعىل  واإليامن بالقدر. والذين

األعامل الداطنة التي ودخل يف اإليامن أيضا  كاخلشية  واملحدة  والتوكل  والرضا  والصرب  ونحو ذل   

فانحرصت العلوم الرشعية التي يتكلم عليها فرق املسلمني يف هذا احلديث  ورجعت كلها إليه  ففي 

-10ص// احلديث الثاين "جامع العلوم واحلكم"احلديث وحده كفاية  وهلل احلمد واملنة. )هذا 

 دار ابن رجب(./19
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طَّاِب )رول املؤلف رمحه اهلل:   ُن ُجُلوٌس ِعنَْد النَّبِيِّ َرِِضَ اهللُ َعنُْه َقاَل: َبْينَََم َنْح َعْن ُعَمَر بِن اخْلَ

َفِر، َوال َيْعِرُفُه ِمنَّا إِْذ َطَلَع َعَلْينَا َرُجٌل َشِدي ملسو هيلع هللا ىلص ْعِر، ال ُيَرى َعَلْيِه َأَثُر السَّ ُد َبَياِض الثَِّياِب، َشِديُد َسَواِد الشَّ

ْيِه َعََل َفِخَذْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَحٌد، َفَجَلَس إىَِل النَّبِيِّ  ُد َأْخِْبْ َوَقاَل: َيا حُمَ  ،َفَأْسنََد ُرْكَبَتْيِه إىَِل ُرْكَبَتْيِه، َوَوَضَع َكفَّ ِِّن َعِن مَّ

ًدا َرُسوُل »اإِلْسالِم. َقاَل:  َكاَة، َوَتُصوَم اهللَأْن َتْشَهَد َأْن ال اله إاِل اهللُ َوَأنَّ حُمَمَّ الَة، َوُتْؤِِتَ الزَّ ، َوُتِقيَم الصَّ

جَّ اْلَبْيَت إِْن اْسَتطَْعَت إَِلْيِه َسبِيال ُقُه.ْسَأُلُه َقاَل: َصَدْقَت. َفَعِجْبنَا َلُه يَ  .«َرَمَضاَن، َوََتُ ِِّن قَ  َوُيَصدِّ اَل: َأْخِْبْ

هِ اهللَأْن ُتْؤِمَن بِ »َعِن اإِليََمِن. َقاَل:  ِه َورَشِّ . «، َوَمالئَِكتِِه، َوُكُتبِِه، َوُرُسلِِه، َواْلَيْوِم اآلِخِر، َوُتْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْْيِ

ِِّن َعِن اإِلْحَساِن. َقاَل: ُه َيَراكَ » َقاَل: َصَدْقَت. َقاَل: َأْخِْبْ ْ َتُكْن َتَراُه َفإِنَّ َك َتَراُه، َفإِْن ََل . «َأْن َتْعُبَد اهللَ َكَأنَّ

اَعِة. َقاَل:  قال: صدقت. ِِّن َعِن السَّ ائِلِ »َقاَل: َأْخِْبْ ِِّن َعْن  «.َما امْلَْسُؤوُل َعنَْها بَِأْعَلَم ِمَن السَّ َقاَل: أْخِْبْ

ا. اِء َيتََطاَوُلوَن ِِف اْلُبنْيَانِ َأْن َتلَِد ا»َقاَل:  َأَماَراِْتَ َفاَة اْلُعَراَة اْلَعالََة ِرَعاَء الشَّ تََها، َوَأْن َتَرى احْلُ َقاَل:  .«ألََمُة َربَّ

ائِِل؟: »ملسو هيلع هللا ىلصَفَمىَض، َفَلبِْثنَا َملِيَّا، َفَقاَل  يُل هَ »ُقْلنَا: اهللُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: «. َيا ُعَمُر َأَتْدُروَن َمِن السَّ َذا ِجْْبِ

ُمُكْم َأْمَر ِدينُِكم  .(«َأَتاُكْم ُيَعلِّ

 الرشح:

لاحب احلديث هو عمر بن اخلطاب بن نفيل بن (. و2)بررم  "مسلم لحيح"يف احلديث  

عددالعزى القريش العدوي أبو حفص أمري املؤمنني. ويل اخلالفة عرش سنني ومخسة أشهر وريل ستة 

رسول اهلل عليه وسلم يف بيت عائشة  جنب(. ودفن 84سنة )هيدًا ش. ورتل أشهر. منارده كثرية جداً 

 الرسالة(./888-889/ ص  4/ "هتذيب التهذيب"ريض اهلل عنها. )

( رال اإلمام سليامن الطويف احلنديل رمحه اهلل: فيه استحداب َشِديُد َبَياِض الثَِّياِب روله: )و 

 م من جهة لقوله: )يعّلمكم( ومتعلِّم من أخرى  منالتجمل وحتسني اهليئة للعامل واملتعلم  وجربيل معلِّ 

 ط. املكتدة املكية(./32ص/"التعيني يف يرح األربعني"كونه جاء يف لورة سائل. )

َفرِ روله: )و  الطويف احلنديل رمحه اهلل: إشارة إىل غرابة هذه الصفة ألن ( رال ال ُيَرى َعَلْيِه َأَثُر السَّ

 وسؤاله سؤال يف املدينة  خصولاً  فى عليه أثر الدين. فمع اشتهاره غالداً الرجل هيئته هيئة حارض  ال خي

 (.32ص/"التعيني"أعرايب وارد غري عامل بالدين. )
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ألن   رال الطويف احلنديل رمحه اهلل: إشارة إىل غرابة القضية أيضاً  (َوال َيْعِرُفُه ِمنَّا َأَحٌد روله: )و 

ان منها لعرفناه أو بعضنا  فقد حصل فيه أمارة معرفتنا له  مع هيئته وقتيض أنه من أهل املدينة  ولو ك

 (.31ص/"التعيني")عدم معرفتنا له. 

ْيِه َعََل َفِخَذْيهِ روله: )و   الطويف احلنديل رمحه اهلل: الضمري يف )كفيه( للرجل  ويف( رال َوَوَضَع َكفَّ

ل  عليهام ورت السؤا عتمداً )فخذيه( حيتمل أنه للرجل أيضا  وأنه وضع كيفه عىل فخذيه نفسه م

ينهام من األنس باعتدار ما ب استئناساً  ملسو هيلع هللا ىلص  وأن الرجل وضع كفيه عىل فخذي الندي ملسو هيلع هللا ىلصوحيتمل أنه للندي 

 (.31ص/"التعيني")يف األلل حني يأويه جربيل عليه السالم لتدليغ الوحي  ...إلخ. 

ُد روله: )و  هلل: مناداوه باسمه كام يناديه األعراب من ( رال اإلمام ابن امللقن رمحه اَوَقاَل: َيا حُمَمَّ

 ط. الفاروق(./909ص/احلديث الثاين/"املعني عىل وفهم األربعني"باب التعمية عىل حاله. )

ندي ه الرال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل: فأما اإلسالم  فقد فس. (اإلسالم أن تشهد ...روله: )و 

رسول  أول ذل : شهادة أن ال إله إال اهلل  وأن محمداً بأعامل اجلوارح الظاهرة من القول والعمل  و ملسو هيلع هللا ىلص

اهلل  وهو عمل اللسان  ثم إرام الصالة  وإيتاء الزكاة  ولوم رمضان  وحج الديت من استطاع إليه 

سديال. وهي منقسمة إىل عمل بدين : كالصالة والصوم   وإىل عمل مايل : وهو إيتاء الزكاة   وإىل ما هو 

ن مجيع وإمتام الوضوء   ويف هذا ونديه عىل أ -إىل روله:–بالنسدة إىل الدعيد عن مكة مركب منهام : كاحلج 

 (.18-19/ص "جامع العلوم واحلكم"الواجدات الظاهرة داخلة يف مسمى اإلسالم . )

ُقهُ روله: )و   به اءج ما ألن ذل ؛ من وعجدوا إنام( رال القرطدي رمحه اهلل: َفَعِجْبنَا َلُه َيْسَأُلُه َوُيَصدِّ

 نه م بالسامع وال  ملسو هيلع هللا ىلص  الندي بلقاء رفعُ  ممن السائل هذا وليس جهته  من إال يعرف ال ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول

 رفيع أحد يكون ألن املستدعد وعجب ذل  من فتعجدوا مصدق؛ محقق عارف سؤال سأل رد هو ثم

 .(11ص/9/ "املفهم") .ملسو هيلع هللا ىلص  الندي جهة غري من عنها املسؤول األمور ول 

وأما اإليامن  فقد فسه الندي رال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل: . (َمن أن تؤمن ...اإليروله: )و 

 (.دار ابن رجب/13ص/ "جامع العلوم واحلكم"يف هذا احلديث باالعتقادات الداطنة. ) ملسو هيلع هللا ىلص

اَعةِ روله: )و  ِِّن َعِن السَّ ( رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل: سميت القيامة بالساعة لسعة َأْخِْبْ

 (.398/ص 1 /49األنعام: /"اجلامع ألحكام القرآن"فيها. ) احلساب
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ائِلِ روله: )و  ( ال أحد من املخلورني يعلم متى وقوم الساعة. َما امْلَْسُؤوُل َعنَْها بَِأْعَلَم ِمَن السَّ

اعة سواء    وهذرال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل .وأدلة ذل  معروفة  ه: أنَّ علم اخللق كلِّهم يف ورِت السَّ

 (.ط. دار ابن رجب /18/ص "جامع العلوم"إشارة  إىل أنَّ اهلل وعاىل استأثر بعلمها. )

: عن عالماهتا التي ودلُّ يعنيرال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل: . (فأخْبِّن عن أماراْتاروله : )و 

 (.18ص// احلديث الثاين "جامع العلوم واحلكم"عىل اررتاهبا. )

تها سيِّدهُتا ومالكتها  . (تهاأن تلد األمة ربروله : )و  رال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل: واملراد بربَّ

اري  «رِا»ويف حديث أيب هريرة  ريق حتى وكثر السَّ   وهذه إشارة  إىل فتح الدالد  وكثرة جلِب الرَّ

يد   فيصري لة السويكثر أوالدهن  فتكون األُم رريقًة لسيِّدها  وأوالده منه بمنْزلته  فإنَّ ولَد السيد بمنْز

 (.18/ص"جامع العلوم")ولد األمة بمنْزلة رهبا وسيدها. 

اولون ِف يتط»رال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل: ويف روله : . «يتطاولون ِف البنيان»ويف روله :  

 يف دليل  عىل ذمِّ التداهي والتفاخر  خصولًا بالتطاول يف الدنيان  ومل يكن إطالة الدناء معروفاً  «البنيان

 (.11ص/ "جامع العلوم واحلكم"  بل كان بنياهنم رصريًا بقدر احلاجة. )وألحابه ملسو هيلع هللا ىلصزمن النَّدّي 

 "عنيامل"نهار. )ابن امللقن رمحه اهلل: ألنه من امللوان: الليل وال( رال َفَلبِْثنَا َملِيَّاروله: )و 

 (.ط. الفاروق /11ص/

هذا من حسن أدب الصحابة ريض اهلل عنهم حيث رجعوا ( ُقْلنَا: اهللُ َوَرُسولُُه َأْعَلمُ روله: )و 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعلم ذل  إىل اهلل ورسوله 

ُمُكْم َأْمَر ِدينُِكمروله: )و ديل رمحه الطويف احلنلتعليم غريه. رال  ( فيه دليل عىل جواز السؤالُيَعلِّ

 (.44ص/"ينيالتع"..إلخ. )اهلل: فتدني أنه كان عاملا يف لورة متعلم لقصد التعليم والتديني هلم  .

 نأ وإياك اهلل رمحنا اعلمه دليل عىل أمهية وعلم هذه األمور. رال اإلمام اآلجري رمحه اهلل: وفي

 أراد إنام هألحاب بحرضة ملسو هيلع هللا ىلص الندي سأل إنام السالم عليه جربيل أن احلديث هذا يف أعلم  رد ملسو هيلع هللا ىلص الندي

 (.1 ص/ لآلجري/"يثاحد األربعون") .يعلموه أن للمسلمني فيندغي   دينهم أمر يعلمهم أن
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 ]ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة نبينا محمد [

ٍد  :األَْصُل الثَّالُِث ) رول املؤلف رمحه اهلل: ُد ْبُن َعْبِد ، ملسو هيلع هللا ىلصَمْعِرَفُة َنبِيُِّكْم حُمَمَّ َوُهَو حُمَمَّ

ِة  اهلل ْبِن َعْبِد املُْطَّلِِب ْبِن َهاِشٍم، َوَهاِشٌم ِمْن ُقَرْيٍش، َوُقَرْيٌش ِمَن اْلَعَرِب، َواْلَعَرُب  يَّ ِمْن ُذرِّ

المِ  الِة َوالسَّ لِيِل َعَلْيِه َوَعََل َنبِيِّنَا َأْفَضُل الصَّ  .(إِْسََمِعيَل ْبِن إِْبَراِهيَم اخْلَ

 الرشح:

ق    ال بد من معرفة من أرسله اهلل إلينا يف ودليغ هذا الدين. فليس كل من رال إنه رسول اهلل يصدَّ

تابه من أنه محمد القريش  من ذرية إبراهيم اخلليل  ووافق أخالره بل ال بد من عالمات كام بني اهلل يف ك

ائِيَل إِِّنِّ َرُسوُل اهلل إَِلْيُكمْ . رال اهلل وعاىل: والسنة القرآنبه ا أخرب م  ﴿َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي إَِْسَ

ا ً ًقا ملَِا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراةِ َوُمَبرشِّ [. ورال سدحانه: 1﴾ ]الصف/بَِرُسوٍل َيْأِِت ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأْْحَد ُمَصدِّ

نْ  يَّ الَِّذي ََيُِدوَنُه َمْكتُوًبا ِعنَْدُهْم ِِف التَّْوَراةِ َواإْلِ ُسوَل النَّبِيَّ اأْلُمِّ . ﴾ اآليةِجيلِ ﴿الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ

ٌد َرُسوُل ورال وعاىل:  [.947]األعراف/ اُء َبْينَُهْم َتَراُهْم  ﴿حُمَمَّ اِر ُرَْحَ اُء َعََل اْلُكفَّ اهلل َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

ُجودِ َذلَِك َمثَُلهُ  ًدا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اهلل َوِرْضَواًنا ِسيََمُهْم ِِف ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُّ ًعا ُسجَّ تَّْوَراةِ ْم ِِف الُركَّ

نْ  ُِم َوَمَثُلُهْم ِِف اإْلِ ِِ اَع لَِيِغيَظ  رَّ ِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفَآَزَرُه َفاْستَْغَلَظ َفاْستََوى َعََل ُسوقِِه ُيْعِجُب الزُّ

اِت ِمنُْهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعظِيًَم﴾ احِلَ اَر َوَعَد اهلل الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ  .[81]الفتح/ اْلُكفَّ

نانة   َأبوهم النرض بن كملسو هيلع هللا ىلصُرَريش رديلُة سيدنا رسول اهلل  )من قريش(اهلل:  رول املؤلف رمحه

بن خزيمة بن مدركة بن إِلياس بن مرض  فكلُّ من كان من ولد النرض فهو ُرَريِشٌّ دون ولِد كنانة وَمْن 

ِرها يف الدالد .فوَره ِعها إىِل مكة من حواليها بعد وفرُّ ِشها َأي جمُّ ّ  حني غلب سميت بذل  لَتَقرُّ عليها ُرَّصَّ

عًا. )  بن كاِلب  (.443/ص 1/البن منظور/"لسان العرب"راجع وبه سمي رَّصٌّ جُمَمِّ

َ  (العرب)من روله:    هللاسموا عربًا  فقال بعضهم: أول من أنطق  واختلف الناس يف العرب مِل

نشأ إسامعيل ابن لسانه بلغة العرب يعرب بن رحطان وهو أبو اليمن كلهم  وهم العرب العاربة  و

 إبراهيم عليهام السالم معهم  فتكلم بلساهنم  فهو وأوالده العرب املستعربة. وريل: إن أوالد إسمعيل
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 (.993ص/1/"لسان العرب" راجعنشؤوا بعربة وهي من هتامة  فنسدوا إىل بلدهم. )

رض نيني وهي أهو إبراهيم عليه السالم  ابن آزر  ولد يف أرض الكلدا (إبراهيم اخلليل)روله:  

خدار  بابل. رال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل: وهذا هو الصحيح املشهور عند أهل السري والتواريخ واأل

 مكتدة عداد الرمحن(./934ص/ البن كثري/"رصص األندياء"ولحح ذل  احلافظ ابن عساكر. )

يف عدادهتم  ورال رمحه اهلل: وأما أهل بابل فكانوا يعددون األلنام  وهم الذين ناظرهم 

 (.940ص/وكسها عليهم  وأهاهنا  وبني بطالهنا. )نفس املصدر 

ورال رمحه اهلل: ثم ارحتلوا رالدين أرض الكنعانيني  وهي بالد بيت املقدس  فأراموا بحران  

وهكذا كان  -إىل روله:–وهي أرض الكلدانيني يف ذل  الزمان  وكذل  أرض اجلزيرة والشام أيضا 

الكواكب واأللنام  وكل من كان عىل وجه األرض كانوا كفارًا سوى إبراهيم  أهل حران يعددون

 (.931ص/اخلليل  وامرأوه  وابن أخيه لوط عليه السالم. )نفس املصدر 

 حديث أيب هريرة ريضوالقصة معروفة يف إبراهيم عليه السالم ذهب مع سارة إىل مرص   ثم

 ( وهذا لفظه(.8479مسلم )( و4023). )أخرجه الدخاري اهلل عنه

وانطلق إبراهيم عليه السالم هباجر إىل مكة يف موضع بيت اهلل املحرم  كام يف حديث ابن عداس  

 .((4413))أخرجه الدخاري . ريض اهلل عنهام يف رصة هاجر وإسامعيل
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ةِ َوَلُه ِمَن الُِعُمِر َثالٌث َوِستُّوَن َسَنًة، ِمنَْها َأْرَبُعوَن ) رول املؤلف رمحه اهلل: ، َقْبَل النُُّبوَّ

ون نبيا رسواًل  ْر ( ُنبَِّئ بـ)اْقَرأ( .َوَثالٌث َوِعرْشُ ثِّ   .(، َوُأْرِسَل بـ ) املُْدَّ

 الرشح:

، ني سنةألربع ملسو هيلع هللا ىلصبعث رسول اهلل اهلل عنهام رال: ابن عداس رىض  كام يف حديث ملسو هيلع هللا ىلصر الندي عمْ  

سنني ، ومات وهو ابن ثالث  ر عرشفمكث بمكة ثالث عرشة سنة يوحى إليه ، ثم أمر باَلجرة فهاج

 .((8449)(( ومسلم 4108))أخرجه الدخاري  .وستني

ندئ رسول اهلل لىل اهلل عليه وآله وسلم بخمس آيات من أول سورة  (ُنبَِّئ بـ)اْقَرأ(وروله: ) 

ؤيا لرا يمن الوح ملسو هيلع هللا ىلصالعلق. عن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها أهنا رالت: أول ما بدئ به رسول اهلل 

الصاحلة يف النوم   فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصدح   ثم حدب إليه اخلالء   وكان خيلو بغار 

ما » فجاءه املل  فقال: اررأ . رال: -إىل روهلا:–اللياىل ذوات العدد  -وهو التعدد  -حراء فيتحنث فيه 

 ني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ .فأخذِّن فغطني حتى بلغ مني اجلهد ، ثم أرسل». رال: «أنا بقارئ

أخذِّن فغطني نا بقارئ . ففأخذِّن فغطني الثانية حتى بلغ منى اجلهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ . فقلت: ما أ

، ثم أرسلني فقال: ﴿اقرأ باسم ربك الذى خلق * خلق اإلنسان من علق * اقرأ وربك الثالثة

 .((910)م ومسل (4). احلديث. )أخرجه الدخاري «األكرم﴾

ْر (وروله: ) ثِّ رسواًل إىل الناس بأوائل سورة املدثر. عن جابر  ملسو هيلع هللا ىلصعث الندي بُ ( َوُأْرِسَل بـ ) امْلُدَّ

بينا أنا »يف حديثه:  -وهو حيدث عن فرتة الوحي فقال:  -بن عدد اهلل األنصاري ريض اهلل عنهام رال 

 ذي جاءِّن بحراء جالس عَل كريس بنيأمِش إذ سمعت صوتا من السَمء ، فرفعت برصي فإذا امللك ال

السَمء واألرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوِّن. فأنزل اهلل تعاىل: ﴿يا أهيا املدثر * قم فأنذر﴾ إىل 

 ((.919( ومسلم )3. )أخرجه الدخاري )«قوله: ﴿والرجز فاهجر﴾ فحمى الوحى وتتابع 
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ةُ )ول املؤلف رمحه اهلل: ر  .(ىل املدينةوهاجر إ ،َوَبَلُدُه َمكَّ

 الرشح:

ْيتُوِن * َوُطوِر ِسيننَِي * َوَهَذا اْلَبَلِد اأْلَِمنيرال اهلل وعاىل:    .[4-9﴾ ]التني/﴿َوالتِّنِي َوالزَّ

ورال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: ورال بعض األئمة: هذه مَحَالٌّ ثالثة  بعث اهلل يف كل واحد منها 

ائع الكدار  فاألول: محلة التني والزيتون  وهي بيت املقدس ندًيا مرسال من أويل العزم ألحاب الرش

التي بعث اهلل فيها عيسى ابن مريم. والثاين: طور سينني  وهو طور سيناء الذي كلم اهلل عليه موسى بن 

. ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الذي أرسل فيه حممًدا والثالث: مكة، وهو البلد األمني الذي من دخله كان آمناً عمران. 

 (.343/ص 2/"العظيم وفسري القرآن")

عىل احلزورة فقال:  وارفاً  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهلل  :بن محراء الزهرى رال يعدد اهلل بن عدعن و 

)أخرجه  «.واهلل إنك خلْي أرض اهلل، وأحب أرض اهلل إىل اهلل، ولوال أِّن أخرجت منك ما خرجت»

 .((8140اهلل ) محهلإلمام الوادعي ر "الصحيح املسند"وسنده لحيح  وانظر   (3403) الرتمذي

ُسوَل﴾  كام رال وعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصن كفار رريش أخرجوا رسول اهلل إ  [. 9]املمتحنة/ ﴿َُيِْرُجوَن الرَّ

ْم﴾: ﴿سدحانهورال  ًة ِمْن َقْرَيتَِك الَّتِي َأْخَرَجتَْك َأْهَلْكنَاُهْم َفاَل َناَِصَ ََلُ ْن ِمْن َقْرَيٍة ِهَي َأَشدُّ ُقوَّ  َوَكَأيِّ

 [.94]محمد/

يف رصة بدء الوحي: ...فقال له وررة هذا:  ملسو هيلع هللا ىلصن عائشة ريض اهلل عنها عن رسول اهلل وع 

  يا ليتني فيها جذعا  ليتني أكون حيا إذ خيرج  روم . - ملسو هيلع هللا ىلصالناموس الذي أنزل اهلل عىل موسى  

. رال: نعم   مل يأت رجل رط بمثل ما جئت به إال عودي  وإن «أوخمرجّي هم؟»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

( 4ني يوم  أنرصك نرصا مؤزرا. ثم مل ينشب وررة أن وويف  وفرت الوحي. )أخرجه الدخاري )يدرك

 .((910)ومسلم 
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ِك، َوباَلْدُعوة إىَِل التَّْوِحيِد،)رول املؤلف رمحه اهلل:  ْ لِيُل وَ  َبَعَثُه اهللُ بِالنَِّذاَرِة َعِن الرشِّ الدَّ

ثِّرُ  َا املُْدَّ ْجَز َفاْهُجْر *  َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َيا َأهيُّ ْر * َوالرُّ ْ * َوثَِياَبَك َفَطهِّ * ُقْم َفَأنِذْر * َوَربََّك َفَكْبِّ

 .([3-9َوالَ مَتْنُن َتْسَتْكثُِر * َولَِربَِّك َفاْصِْبْ﴾ ]املدثر: 

 الرشح:

ال ال إله إال اهلل  كام ر :دعوة مجيع األندياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم ودور حول رول 

ٍة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اهلل َواْجَتنُِبوا الطَّاُغوَت اهلل وعاىل:  [  ورال وعاىل: 41﴾ ]النحل/﴿َوَلَقْد َبَعْثنَا ِِف ُكلِّ ُأمَّ

ُه َأَفاَل َتتَُّقونَ   .[48﴾ ]املؤمنون/﴿َفَأْرَسْلنَا فِيِهْم َرُسواًل ِمنُْهْم َأِن اْعُبُدوا اهلل َما لَُكْم ِمْن إَِلٍه َغْْيُ

مر يف سوق ذي املجاز وعليه  ملسو هيلع هللا ىلصوعن طارق املحاريب ريض اهلل عنه رال : رأيت رسول اهلل 

  ورجل يتدعه يرميه باحلجارة رد «يا أهيا الناس، قولوا: ال إله إال اهلل تفلحوا»حلة محراء  وهو يقول: 

غالم  من هذا ؟ رالوا :أدمى كعديه وعرروبيه   وهو يقول : يا أهيا الناس ال وطيعوه فإنه كذاب   فقلت : 

بني عدد املطلب   فقلت : من هذا الذي يتدعه يرميه باحلجارة ؟ رالوا : هذا عدد العزى أبو هلب. )أخرجه 

اجلامع "(  ولححه اإلمام الوادعي رمحه اهلل يف 910ررم )بابن خزيمة يف لحيحه 

 (((.3381)/"الصحيح

أئمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر   رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: أمر اهلل الرسل وهمو

يا ﴿بالصرب كقوله خلاوم الرسل  بل ذل  مقرون بتدليغ الرسالة  فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة: 

 وثيابك ﴿يا أهيا املدثر قم فأنذر وربك فكْببعد أن أنزلت عليه سورة اررأ التي هبا ندئ فقال:  أهيا املدثر﴾

مر بالنذارة يات اإلرسال إىل اخللق باألآفافتتح  متنن تستكثر ولربك فاصْب﴾فطهر والرجز فاهجر وال 

وختمها باألمر بالصرب. ونفس اإلنذار أمر باملعروف وهني عن املنكر  فعلم أنه جيب بعد ذل  الصرب. 

َك بَِأْعُينِنَا﴾ورال: ﴿ ْكِم َربَِّك َفإِنَّ َعََل َما َيُقوُلوَن  ﴿َواْصِْبْ  [. ورال وعاىل:32]الطور/ َواْصِْبْ حِلُ

 (.947-941/ص 82/"جمموع الفتاوى"[. )90]املزمل/ َواْهُجْرُهْم َهْجًرا مَجِياًل﴾
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ِك، َوَيْدُعو إىَِل التَّْوِحيِد. )رول املؤلف رمحه اهلل:  ْ َوَمْعنَى: ﴿ُقْم َفَأنِذْر﴾: ُينِْذُر َعِن الرشِّ

﴾: َأْي: َعظِّْمُه بِالتَّوْ  ْ ِك. ﴿َوَربََّك َفَكْبِّ ْ ْر َأْعََمَلَك َعِن الرشِّ ْر﴾: َأْي: َطهِّ ِحيِد. ﴿َوثَِياَبَك َفَطهِّ

اَءُة ِمنَْها َوَأْهُلَها ْجَز: األَْصنَاُم، َوَهْجُرَها: َتْرُكَها، َواْلَْبَ ْجَز َفاْهُجْر﴾: الرُّ  .(﴿َوالرُّ

 الرشح:

من  : رمملسو هيلع هللا ىلصذكره لنديه محمد  يقول وعاىل ﴿ُقْم َفَأْنِذْر﴾ رال اإلمام الطربي رمحه اهلل: وروله: 

 (.1/ ص  84/ "جامع الديان"نوم  فأنذر عذاب اهلل روم  الذين أيركوا باهلل  وعددوا غريه. )

ْ﴾رال اإلمام الطربي رمحه اهلل: وروله: و  يقول وعاىل ذكره: ورب  يا محمد فعظِّم  ﴿َوَربََّك َفَكْبِّ

 (.1/ ص  84/ "جامع الديان"هلة واألنداد. )بعدادوه  والرغدة إليه يف حاجاو  دون غريه من اآل

ر من الذنب فكنى عن النفس و  رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: رال رتادة وجماهد: نفس  فطهِّ

بالثوب  وهذا رول إبراهيم النخعي  والضحاك  والشعدي  والزهري  واملحققني من أهل التفسري. 

 (.80/ص 8/"مدارج السالكني")

رال جماهد وعكرمة: يعني  ﴿والرجز فاهجر﴾رطدي رمحه اهلل: روله وعاىل: رال اإلمام القو

 "اجلامع ألحكام القرآن"[. ) 40] احلج:  وثان﴾فاجتنبوا الرجس من األاألوثان  دليله روله وعاىل: ﴿

 (.11/ص 91/
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  (.َأَخَذ َعََل َهَذا َعرْشَ ِسننَِي َيْدُعو إىَِل التَّْوِحيدِ ) رال املؤلف رمحه اهلل:

 الرشح:

يف سديل اهلل حق جهاده بنرش التوحيد ورمع  جهاداً  ملسو هيلع هللا ىلصبعد نزول هذه اآلية رام رسول اهلل  

 ا الفجر الصادق يشق ظلامت الليل.الرشك بأنواع احلجج والرباهني النرية كأهن

رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: كان أكمل اخللق وأكرمهم عىل اهلل خاوم أنديائه ورسله فإنه كمل 

مراوب اجلهاد وجاهد يف اهلل حق جهاده ويرع يف اجلهاد من حني بعث إىل أن ووفاه اهلل عز و جل فإنه 

( شمر عن 3 - 9)املدثر :  ﴿يا أهيا املدثر * قم فأنذر * وربك فكْب * وثيابك فطهر﴾ملا نزل عليه: 

اصدع ﴿فارا وملا نزل عليه : ساق الدعوة ورام يف ذات اهلل أوم ريام ودعا إىل اهلل ليال وهنارا وَسا وجه

( فصدع بأمر اهلل ال وأخذه فيه لومة الئم فدعا إىل اهلل الصغري والكدري واحلر 13)احلجر :  بَم تؤمر﴾

 (.99/ص 4/"زاد املعاد"والعدد والذكر واألنثى واألمحر واألسود واجلن واإلنس. )

 نزلت امل :رال عنهام اهلل ريض عداس ابن عناإلنذار. وثم ونزلت اآليات الكثرية يف الدعوة 

 لدطون «عدي يبن يا ،فهر بني يا» :ينادي فجعل الصفا عىل ملسو هيلع هللا ىلص الندي لعد ﴾األقربني عشْيتك وأنذر﴿

 هلب وأب فجاء ؟هو ما لينظر رسوال أرسل خيرج أن يستطع مل إذا الرجل فجعل  اجتمعوا حتى  رريش

 :رالوا .«؟مصدقي أكنتم عليكم تغْي أن دتري بالوادي خيال أن أخْبتكم لو أرأيتكم» :فقال  ورريش

 سائر ل  اً ود :هلب أبو فقال .«شديد عذاب يدي بني لكم نذير فإِّن» :رال .لدراً  إال علي  جربنا ما نعم

اري )أخرجه الدخ. ﴾كسب وما ماله عنه أغنى ما وتب َلب أيب يدا تبت﴿ فنزلت ؟مجعتنا أهلذا  اليوم

 ((.802ومسلم ) (3770)
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ََمءِ )ه اهلل: ل رمحارثم  ْمُس ، َوَبْعَد اْلَعرْشِ ُعِرَج بِِه إىَِل السَّ َلواُت اخْلَ  .(َوُفِرَضْت َعَلْيِه الصَّ

 الرشح:

أتيت بالْباق وهو دابة أبيض طويل »رال:  ملسو هيلع هللا ىلصمال  ريض اهلل عنه أن رسول اهلل عن أنس بن  

فربطته  ،أتيت بيت املقدس قال: فركبته حتى .البغل، يضع حافره عند منتهى طرفهفوق احلَمر ودون 

 -ثم دخلت املسجد، فصليت فيه ركعتني، ثم خرجت فجاءِّن جْبيل  ،باحللقة التي يربط به األنبياء

رج : اخْتت الفطرة. ثم عملسو هيلع هللا ىلصفقال جْبيل  .فاخْتت اللبن ،من لبنبإناء من مخر وإناء  -عليه السالم 

د ل. قيل: ومن معك؟ قال: حممد. قيل: وقفقيل: من أنت؟ قال: جْبي ،بنا إىل السَمء فاستفتح جْبيل

بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بآدم فرحب يب ودعا ِل بخْي. ثم عرج بنا إىل السَمء 

الثانية، فاستفتح جْبيل عليه السالم. فقيل: من أنت؟ قال: جْبيل. قيل: ومن معك؟ قال: حممد. قيل: 

ففتح لنا فإذا أنا بابني اخلالة عيسى ابن مريم وَييى بن زكرياء  وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه.

صلوات اهلل عليهَم فرحبا ودعوا ِل بخْي. ثم عرج يب إىل السَمء الثالثة فاستفتح جْبيل. فقيل: من أنت؟ 

. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: جْبيل. قيل: ومن معك؟ قال: حممد 

إذا هو قد أعطى شطر احلسن فرحب ودعا ىل بخْي. ثم عرج بنا إىل السَمء الرابعة  -ملسو هيلع هللا ىلص-يوسف فإذا أنا ب

قيل: من هذا؟ قال: جْبيل. قيل: ومن معك؟ قال: حممد. قال: وقد  –عليه السالم  -فاستفتح جْبيل 

جل: وقال اهلل عز  .بخْي لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا ِلبعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح 

ثم عرج بنا إىل السَمء اخلامسة فاستفتح جْبيل. قيل: من هذا؟ قال: جْبيل.  .﴾علياً  ﴿ورفعناه مكاناً 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-قيل: ومن معك؟ قال: حممد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا ِارون 

من هذا؟ قال:  ه السالم. قيل:فرحب ودعا ِل بخْي. ثم عرج بنا إىل السَمء السادسة فاستفتح جْبيل علي

-جْبيل. قيل: ومن معك؟ قال حممد. قيل: وقد بعث إليه قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى 

بخْي. ثم عرج بنا إىل السَمء السابعة فاستفتح جْبيل فقيل: من هذا؟ قال: جْبيل.  فرحب ودعا ِل -ملسو هيلع هللا ىلص

يه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم . قيل: وقد بعث إل-ملسو هيلع هللا ىلص-قيل: ومن معك؟ قال: حممد 



023 

وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إليه. ثم  ،ظهره إىل البيت املعمور مسنداً  -ملسو هيلع هللا ىلص-

فلَم غشيها من أمر  -قال  -ذهب يب إىل السدرة املنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقالل 

 أحد من خلق اهلل يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى اهلل إِل ما أوحى ففرض اهلل ما غشى تغْيت، فَم

فقال: ما فرض ربك عَل أمتك؟ قلت:  -ملسو هيلع هللا ىلص-عَل مخسني صالة ِف كل يوم وليلة، فنزلت إىل موسى 

مخسني صالة. قال: ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك ال يطيقون ذلك، فإِّن قد بلوت بني 

رجعت إىل ، فم. قال: فرجعت إىل ريب فقلت: يا رب خفف عَل أمتي. فحط عنى مخساً إَسائيل وخْبْت

 :. قال: إن أمتك ال يطيقون ذلك، فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف. قالموسى فقلت: حّط عني مخساً 

لوات حتى قال: يا حممد إَنن مخس ص -عليه السالم-ني ريب تبارك وتعاىل وبني موسى فلم أزل أرجع ب

وم وليلة، لكل صالة عرش، فذلك مخسون صالة. ومن هّم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن كل ي

 :قال .، فإن عملها كتبت سيْئة واحدةومن هم بسيْئة فلم يعملها َل تكتب شيْئاً  ،عملها كتبت له عرشاً 

ل اهلل وفأخْبته فقال: ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف. فقال رس -ملسو هيلع هللا ىلص-فنزلت حتى انتهيت إىل موسى 

 .((918. )أخرجه مسلم )«فقلت: قد رجعت إىل ريب حتى استحييت منه  ملسو هيلع هللا ىلص

 .عن أنس أيضاً  (914)بررم ( ومسلم 431)بررم ما أخرجه الدخاري  وانظر أيضاً  

 أبو احلسن األشعري رمحه اهلل ومعراجه حتى نقله ملسو هيلع هللا ىلصرد أمجع املسلمون عىل إَساء الندي و

إىل  -لىل اهلل عليه وآله وسلم–يامن بام جاء من خرب اإلَساء بالندي وأمجعوا عىل ... وعىل أن اإل :فقال

 مكتدة العلوم واحلكم(./819/ص"رسالة إىل أهل الثغر"السموات واجب. )

ْمُس )رول املؤلف رمحه اهلل: و  َلواُت اخْلَ هذا من منارب الصلوات ، (َوُفِرَضْت َعَلْيِه الصَّ

والصلوات اخلمس ووىل  .ي أول ما أوجده اهلل من العداداتوهرال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: . ساخلم

 .(382/ص 4/"جمموع الفتاوى". )اهلل إجياهبا بمخاطدة رسوله ليلة املعراج

ذكر اإلمام ابن القيم رمحه اهلل بعض خصائص الصالة: ... وألن اهلل فرضها يف السامء ليلة و

 (.دار اإلمام أمحد/88ص/"الصالة وحكم واركها"املعراج. )
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ْجَرِة إىَِل املَِْدينَةِ )رال املؤلف رمحه اهلل:  َة َثالَث ِسننَِي، َوَبْعَدَها ُأِمَر باَْلِ  .(َوَصَلَّ ِِف َمكَّ

 الرشح:

عاىل ذن هلم اهلل وأوألحابه ريض اهلل عنهم   ملسو هيلع هللا ىلصملا اشتد وضييق كفار مكة عىل رسول اهلل  

 آيات بينات لقوم يؤمنون. ملسو هيلع هللا ىلصباهلجرة. ويف هجرة الندي 

وم إال ي عن عائشة رىض اهلل عنها رالت: مل أعقل أبوى رط إال ومها يدينان الدين  ومل يمّر علينا

حو أرض ن املسلمون خرج أبو بكر مهاجراً  فلام ابتيل  بكرة وعشيةطريف النهار  ملسو هيلع هللا ىلصيأوينا فيه رسول اهلل 

قال أبو بكر: ريد يا أبا بكر؟ ف  حتى بلغ برك الغامد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. فقال: أين واحلدشة

أخرجني رومي  فأريد أن أسيح يف األرض وأعدد ريب. رال ابن الدغنة: فإن مثل  يا أبا بكر ال خَيرج 

وال خُيرج  إن  وكسب املعدوم  ووصل الرحم وحتمل الكل  ووقري الضيف  ووعني عىل نوائب احلق  

معه ابن الدغنة  فطاف ابن الدغنة عشية يف فأنا ل  جار  ارجع واعدد رب  بدلدك. فرجع وارحتل 

أيراف رريش  فقال هلم: إن أبا بكر ال خَيرج مثله وال خُيرج  أخترجون رجال يكسب املعدوم  ويصل 

الرحم  وحيمل الكّل  ويقري الضيف  ويعني عىل نوائب احلق فلم وكذب رريش بجوار ابن الدغنة  

به يف داره   فليصّل فيها وليقرأ ما شاء  وال يؤذينا بذل   وال ورالوا البن الدغنة: مّر أبا بكر فليعدد ر

يستعلن به  فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذل  ابن الدغنة ألبى بكر  فلدث أبو بكر بذل  

 ارهديعدد ربه ىف داره   وال يستعلن بصالوه   وال يقرأ ىف غري داره   ثم بدا ألبى بكر فابتنى مسجدا بفناء 

ظرون   وهم يعجدون منه   وين  فينقذف عليه نساء املرشكني وأبناؤهم وكان يصىل فيه ويقرأ القرآن

  أفزع ذل  أيراف رريش من املرشكني  ال يمل  عينيه إذا ررأ القرآن   وأبو بكر رجال بكاء   وكانإليه

ه ىف داره  يعدد ربوارك   عىل أن فأرسلوا إىل ابن الدغنة   فقدم عليهم . فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بج

  فابتنى مسجدا بفناء داره   فأعلن بالصالة والقراءة فيه   وإنا رد خشينا أن يفتن نساءنا فقد جاوز ذل 

وأبناءنا فاهنه   فإن أحب أن يقترص عىل أن يعدد ربه ىف داره فعل   وإن أبى إال أن يعلن بذل  فسله أن 

أن نخفرك   ولسنا مقرين أليب بكر االستعالن. رالت عائشة فأوى ابن  يرد إلي  ذمت    فإنا رد كرهنا
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الدغنة إىل أبى بكر فقال رد علمت الذى عاردت ل  عليه   فإما أن وقترص عىل ذل    وإما أن ورجع 

إىل ذمتي  فإين ال أحب أن وسمع العرب أين أخفرت يف رجل عقدت له . فقال أبو بكر: فإين أرد إلي  

أريت  إِّن»للمسلمني:  ملسو هيلع هللا ىلص ييومئذ بمكة   فقال الند ملسو هيلع هللا ىلص يبجوار اهلل عز وجل. والند رىضجوارك وأ

ن ا. ومها احلروان  فهاجر من هاجر ردل املدينة   ورجع عامة من ك«دار هجرتكم ذات نخل بني البتني

، فإِّن  رسلك عَل» : ملسو هيلع هللا ىلص  وجهز أبو بكر ردل املدينة   فقال له رسول اهلل هاجر بأرض احلدشة إىل املدينة

 . فحدس أبو بكر نفسه عىل«نعم». فقال أبو بكر: وهل ورجو ذل  بأيب أنت؟ رال: «أرجو أن يؤذن ِل

  وعلف راحلتني كانتا عنده ورق السمر وهو اخلدط أربعة أشهر . رالت عائشة: ليصحده ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 متقنعاً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ذا رسولرائل أليب بكر: ه فدينام نحن يوما جلوس يف بيت أيب بكر يف نحر الظهرية رال

ت: فداء له أيب وأمي  واهلل ما جاء به يف هذه الساعة إال أمر. رال :فقال أبو بكر .يف ساعة مل يكن يأوينا فيها

قال أبو . ف«أخرج من عندك »أليب بكر:  ملسو هيلع هللا ىلص ي  فقال الندفاستأذن  فأذن له فدخل ملسو هيلع هللا ىلص فجاء رسول اهلل

دة بأيب ح. فقال أبو بكر: الص«فإِّن قد أذن ِل ِف اخلروج». رال: بكر: إنام هم أهل  بأيب أنت يا رسول اهلل

راحلتى  ى. رال أبو بكر: فخذ بأيب أنت يا رسول اهلل إحد«نعم » :  ملسو هيلع هللا ىلصرال رسول اهلل  ؟أنت يا رسول اهلل

الت عائشة: فجهزنامها أحث اجلهاز  ولنعنا هلام سفرة ىف . ر«بالثمن»: ملسو هيلع هللا ىلصهاوني. رال رسول اهلل 

ت ذات   فدذل  سمين نطارها فربطت به عىل فم اجلراببكر رطعة م أسامء بنت أيب   فقطعتجراب

يديت عندمها    جدل ثور  فكمنّا فيه ثالث ليالوأبو بكر بغار ىف ملسو هيلع هللا ىلصرالت: ثم حلق رسول اهلل  –النطاق 

 بسحر  فيصدح مع رريش بمكةعدد اهلل بن أيب بكر وهو غالم شاب ثقف لقن  فيدلج من عندمها 

ويرعى عليهام   ويهام بخرب ذل  حني خيتلط الظالمفال يسمع أمرا يكتادان به إال وعاه  حتى يأ  كدائت

 يفيتان   فيدهب ساعة من العشاءعامر بن فهرية موىل أيب بكر منحة من غنم   فريحيها عليهام حني يذ

ليلة من ول   ل ك  يفعل ذل  يفحتى ينعق هبا عامر بن فهرية بغلس  رسل وهو لدن منحتهام ورضيفهام

 من بني الديل  وهو من بني عدد بن عدي هاديا وأبو بكر رجالً  ملسو هيلع هللا ىلص  واستأجر رسول اهلل اللياىل الثالث

رد غمس حلفا يف آل العاص بن وائل السهمي  وهو عىل دين كفار  -واخلريت املاهر باهلداية  -خريتا 

وانطلق   ث ليال براحلتيهام لدح ثالثد ثال  وواعداه غار ثور بعش فأمناه  فدفعا إليه راحلتيهامرري

 .((4104). )أخرجه الدخاري ة والدليل فأخذ هبم طريق السواحلمعهام عامر بن فهري
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رىض اهلل عنه رال: أَسينا ليلتنا   ومن الغد حتى رام رائم الظهرية   وخال الطريق عن أيب بكر و

دي شمس فنزلنا عنده   وسويت للنيه الال يمر فيه أحد   فرفعت لنا لخرة طويلة   هلا ظل مل وأت عل

فنام  .سول اهلل   وأنا أنفض ل  ما حول بيدى ينام عليه   وبسطت فيه فروة   ورلت: نم يا ر مكاناً  ملسو هيلع هللا ىلص

وخرجت أنفض ما حوله   فإذا أنا براع مقدل بغنمه إىل الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا  فقلت: ملن 

دينة أو مكة . رلت: أيف غنم  لدن؟ رال: نعم . رلت: أفتحلب؟ أنت يا غالم؟ فقال: لرجل من أهل امل

رال: نعم . فأخذ شاة . فقلت: انفض الرضع من الرتاب والشعر والقذى. رال: فرأيت الرباء يرضب 

يرووى  ملسو هيلع هللا ىلص  ومعي إداوة محلتها للندي إحدى يديه عىل األخرى ينفض   فحلب يف رعب كثدة من لدن 

ىل فكرهت أن أورظه  فوافقته حني استيقظ  فصددت من املاء ع ملسو هيلع هللا ىلصلندي منها  يرشب ويتوضأ  فأويت ا

أَل يأن »ثم رال:   فرشب حتى رضيت :رال .اللدن حتى برد أسفله  فقلت: ايرب يا رسول اهلل

فارحتلنا بعد ما مالت الشمس  واودعنا َسارة بن مال   فقلت: أوينا يا رسول  :رال .. رلت: بىل«للرحيل

جلد  رى يفأ -روطمت به فرسه إىل بطنها فا  ملسو هيلع هللا ىلص ي. فدعا عليه الند«َتزن ، إن اهلل معناال »اهلل. فقال: 

فقال: إين أراكام رد دعومتا عىل فادعوا يل  فاهلل لكام أن أرد عنكام الطلب.  –من األرض  ش  زهري 

ال: ووىف . ررده إال إال رال: كفيتكم ما هنا. فال يلقى أحداً  فنجا فجعل ال يلقى أحداً   ملسو هيلع هللا ىلصفدعا له الندي 

 ((.7701( ومسلم )4194)لنا . )أخرجه الدخاري 

ازعوا فتن ( من حديث أيب بكر ريض اهلل عنه:  ... فقدمنا املدينة ليالً 7707ويف رواية ملسلم ) 

فصعد  .«أنزل عَل بنى النجار أخوال عبد املطلب أكرمهم بذلك » فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأهيم ينزل عليه رسول اهلل 

وق الديوت  ووفرق الغلامن واخلدم يف الطرق ينادون: يا محمد يا رسول اهلل يا محمد يا الرجال والنساء ف

 رسول اهلل.
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ِك إىَِل َبَلِد اإِلْسالمِ )رول املؤلف رمحه اهلل:  ْ ْجَرُة االْنتَِقاُل ِمْن َبَلِد الرشِّ  .(َواَْلِ

 الرشح:

 فاملعنوية هي: ورك ما هنى اهلل عنه اهلجرة يف اجلملة نوعان: اهلجرة املعنوية  واهلجرة احلسية. 

 ونقسم إىل أربعة أرسام: احلسية اهلجرة إىل طاعته. و

 .االنتقال من بلد الرشك إىل بلد التوحيداألول: 

 .السنةإىل بلد الددعة الثاين: االنتقال من بلد 

 الطاعة.إىل بلد  الثالث: االنتقال من بلد املعصية

 ىل بلد األمن.االربع: االنتقال من بلد اخلوف إ

ين أّن املؤمن إذا كان من روم ال يستطيع أن : رال اإلمام الديهقي رمحه اهلل ح عىل الدِّ ومن الشُّ

ين حقوره بنْي ظهرانيهم  وخيشى أن يفتنوه عن دينه  وكان إذا فاررهم جيد لنفسه مأمناً  تدوأ  ي يويّف الدِّ

رانيهم  وهاجر إىل حيث يعلم أّنه خري له وأوفق  ويكون فيه أحسن حاالً منه بنْي هؤالء مل يقم بنْي ظه

ُرْج ِمْن َبْيتِِه ُمَهاِجًرا إىَِل اهلل َوَرُسولِِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه امْلَْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعََل رال اهلل وعاىل:  ﴿َوَمْن ََيْ

معه   ويصحده وجياهد يف حياوه ليلقاه ملسو هيلع هللا ىلص[  فيدخل يف هذا من هاجر إىل اهلل ورسوله 900]النساء:اهلل﴾

َفإِْن َتنَاَزْعتُْم ﴿ومن هاجر بعده إىل حيث يستطيع إظهار دينه ونصب أعالم يريعته فيه  رال اهلل وعاىل: 

ُسوِل﴾ وُه إىَِل اهلل َوالرَّ ٍء َفُردُّ  [.41]النساء: ِِف َشْ

ما بلغ نّته  وفدخل يف ذل  الّرجوع إليه حيًّا يف سؤاله عاّم أشكل  والّرجوع بعد وفاوه إىل س

 النّاس عن رّبه جّل جالله  فكذل  يدخل يف اهلجرة إليه الوجهان اللذان ذكرهتام. واهلل أعلم.

يف -فإن أرام بدار اجلهالة ذلياًل مستضعفًا وهو يقدر عىل االنتقال إىل حيث خيالفها فقد ورك 

اُهُم امْلَالئَِكُة َظاملِِي َأْنُفِسِهْم قَ ﴿إِنَّ الَّ فرضًا واجدًا ؛ ألن اهلل وعاىل رال:  -رول كثري من العلامء اُلوا ِذيَن َتَوفَّ

ُأوَلْئَِك َمْأَواُهْم فِيَم ُكنُْتْم َقاُلوا ُكنَّا ُمْستَْضَعِفنَي ِِف األَْرِض َقاُلوا َأََلْ َتُكْن َأْرُض اهلل َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا فِيَها فَ 

َتُدوَن إاِلّ املُْْس  *َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصًْيا  َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن ال َيْستَطِيُعوَن ِحيَلًة َوال هَيْ َتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ
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ا َغُفوًرا  *َسبِيال  األَْرِض  َوَمْن هُيَاِجْر ِِف َسبِيِل اهلل ََيِْد ِِف  *َفُأوَلْئَِك َعَسى اهللُ َأْن َيْعُفَو َعنُْهْم َوَكاَن اهللُ َعُفوًّ

 اهلل ُرُه َعََل ثًِْيا َوَسَعًة َوَمْن ََيُْرْج ِمْن َبْيتِِه ُمَهاِجًرا إىَِل اهلل َوَرُسولِِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه امْلَْوُت َفَقْد َوَقَع َأْج ُمَراَغًَم كَ 

 [.900-17]النساء:َوَكاَن اهللُ َغُفوًرا َرِحيًَم﴾

ًا عىل مثل هذا الوعيد ويوعد وارك اهلجرة من الدلد الَّذي يكون مستضعفًا فيه إذا كان رادر 

 .ا فريضة الزمة أيضاً فثدت أهنّ 

 .(912-917ص/4/للديهقي/"شعب اإليامن"ى من هنتا)
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ِك إىَِل بلد اإِلْسالِم، )رول املؤلف رمحه اهلل:  ْ ِة ِمْن َبَلِد الرشِّ ْجَرُة َفِريَضٌة َعََل َهِذهِ األُمَّ َواَْلِ

اعَ  اُهُم املَْآلئَِكُة َظاملِِي  ُة،َوِهَي َباِقَيٌة إىَِل َأْن َتُقوَم السَّ لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّ َوالدَّ

َوَقْوُلُه  [.11-13َعُفّوًا َغُفورًا﴾ ]النساء:  اهللَوَكاَن  -إىل قوله:–َأْنُفِسِهْم َقاُلوْا فِيَم ُكنُتْم 

اَي َفاْعُبُدوِن﴾ ]العنكبوت: َتَعاىَل: ﴿َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َأْرِِض وَ   .([11اِسَعٌة َفإِيَّ

 الرشح:

ني ب. فام دام هناك رصاع بني التوحيد والرشك  وكام سدق بيانه إىل يوم القيامةمرشوعة اهلجرة  

 ة.د الشيطان  فرشعية اهلجرة باريود الرمحن وجنوجنبني الطاعة واملعصية  وبني السنة والددعة  و

اس عن ابن عد. فالدليل األول نزل يف رصة بدر. املؤلف رمحه اهلل هذكر والدليل عىل ذل  ما 

 ملسو هيلع هللا ىلصن سواد املرشكني عىل رسول اهلل من املسلمني كانوا مع املرشكني يكثرو ريض اهلل عنهام: أن أناساً 

 إن الذين توفاهم املالئكة﴿. فأنزل اهلل وعاىل له أو يرضبه فيقتله  فيقتالسهم فريمى فيصيب أحدهم فيأيت

 .((7024). )أخرجه الدخاري ظاملي أنفسهم﴾

 رال اإلمام الطربي رمحه اهلل: يقول وعاىلوالدليل الثاين نداء الرمحن للهجرة محاية للتوحيد.  

دوين  وآمنوا يب  وبرسويل محمد   ﴿إنَّ َأْرِِض  ملسو هيلع هللا ىلصذكره للمؤمنني به من عداده: يا عدادي الذين وحَّ

ني بتأويل اآلية  رول من رال: معنى ذل : إن أريض واسعة  فاهربوا وأوىل القول -إىل روله:– َواِسَعٌة﴾

اَي َفاْعُبُدوِن﴾ممن منعكم من العمل بطاعتي؛ لداللة روله:  عىل ذل   وأن ذل  هو أظهر معنييه   ﴿َفإِيَّ

وذل  أن األرض إذا ولفها بِسَعة  فالغالب من ولفه إياها بذل  ال وضيق مجيعها عىل من ضاق عليه 

 (.41-44/ص 80/ "جامع الديان"موضع  ال أنه ولفها بكثرة اخلري واخلصب. )منها 

ورال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: وهلذا ملا ضاق عىل املستضعفني بمكة مقامهم هبا  خرجوا 

نزلني  ألحمة النجايش مهاجرين إىل أرض احلدشة  ليأمنوا  عىل دينهم هناك  فوجدوا هناك خري املُ 

ه اهلل  آواهم وأيدهم بنرصه  وجعلهم ُشيُوما بدالده. ثم بعد ذل  هاجر رسول اهلل مل  احلدشة  رمح

 (.810/ص 1/ "وفسري القرآن العظيم"وألحابه الدارون إىل املدينة الندوية يثرب املطهرة. ) ملسو هيلع هللا ىلص
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ُه اهللُ -َقاَل اْلُبَغِويُّ )ول املؤلف رمحه اهلل: ر لِِمنَي ْس : سبب نزول َهِذِه اآلَيِة ِِف املُ -َرِْحَ

اِجُروا، َناَداُهُم اهلُل بِاْسِم اإِليََمنِ  َة ََلْ هُيَ نَِّة: َقْوُلُه . الَِّذيَن بَِمكَّ ْجَرِة ِمَن السُّ لِيُل َعََل اَْلِ  :ملسو هيلع هللا ىلصَوالدَّ

ْمُس » ْجَرُة َحتَّى َتنَْقطَِع التَّْوَبُة، َوال َتنَْقطُِع التَّْوَبُة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ امِ  ال َتنَْقطُِع اَْلِ َ ِِ  .(«ْن َمْغِر

 الرشح:

اإلمام محيي السنة أيب محمد حسني بن مسعود الفراء الدغوي الشافعي لاحب الدغوي هو  

 (.9781/ص 8/"كشف الظنون". )هـ 491  املتوىف سنة "معامل التنزيل يف التفسري"كتاب 

يف ضعفاء  ي: نزلت: رال مقاول والكلد"العنكدوت"يف وفسري آية  رال اإلمام الدغوي رمحه اهلل 

مسلمي مكة  يقول: إن كنتم يف ضيق بمكة من إظهار اإليامن فاخرجوا منها إىل أرض املدينة  إن أريض 

وريل: نزلت يف روم ختلفوا عن اهلجرة بمكة  ورالوا: نخشى  -إىل روله:–واسعة آمنة -يعني املدينة-

معامل " يعذرهم برتك اخلروج. )إن هاجرنا من اجلوع وضيق املعيشة  فأنزل اهلل هذه اآلية ومل

 (.849/ص 1/"التنزيل

 .آليةاذه ه عىل سدب نزول ثابتاً  مل أجد دليالً و: -وفقني اهلل–رلت 

احلديث أخرجه اإلمام أمحد بن حندل دليل وجوب اهلجرة من السنة. و املؤلف رمحه اهللم نقل ث 

و ال تنقطع اَلجرة ما دام العد»رال:  ملسو هيلع هللا ىلصي أن الند :عن ابن السعدي  مال  بن خيامر بسنده إىل رمحه اهلل

إن » رال: ملسو هيلع هللا ىلصفقال معاوية  وعدد الرمحن بن عوف  وعدد اهلل بن عمرو بن العاص أن الندي «. يقاتل

ا وال تنقطع اَلجرة م .واألخرى أن ْتاجر إىل اهلل ورسوله ،اَلجرة خصلتان، إحداَها: أن ْتجر السيْئات
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َم لة حتى تطلع الشمس من املغرب. فإذا طلعت طبع عَل كل قلب بتقبلت التوبة، وال تزال التوبة مقبو

 .(4) ((9179ررم ) "املسند")«. فيه، وكفى الناس العمل

                                                           
يمة حسنة. وشيخه ضمضم بن زرعة محَّص روايته عن الشاميني مستق رجال السند ثقات إال إسامعيل بن عياش  (4)

ني سعد. يف ب ابن السعدي هو أبو محمد عدد اهلل ريض اهلل عنه ويقال له السعدي ألنه كان مسرتضعاً وحرضمي لدوق. 

 وله لحدة.

فحديث عدد اهلل ابن الساعدي ريض اهلل عنه يقويه حديث معاوية وعدد الرمحن بن عوف وعدد اهلل بن عمرو 

 اهلل عنهم أمجعني.بن العاص ريض 

 .عيل بن عياشَمألن مداره عَل إس حسنِذا السند فاحلديث 

 وله متابع: 

 بن حريز( عن 2799( والنسائي يف الكربى )8371( وأبو داود يف سننه )97148)يف مسنده أخرجه أمحد  

 و عليه اهلل لىل اهلل لرسو سمعت: رال معاوية عن الدجيل: هند أيب عن اجلريش: عوف أيب بن الرمحن عدد عن عثامن

 .«مغرِا من الشمس تطلع حتى التوبة والتنقطع التوبة تنقطع حتى اَلجرة التنقطع» :يقول سلم

 وذكره .ثقات حريز شيوخ :داود أيب عن اآلجري رال .القايض احلمَّص اجلريش هو  عوف أيب بن الرمحن عدد

 ص/1/ "التهذيب هتذيب". )احلال جمهول :القطان بنا ورال .ثقة وابعي شامي :العجيل ورال  الثقات يف حدان بنا

888). 

ووثيق أيب داود لشيوخ حريز بن عثامن ضمني ال يكفي يف ووثيق املعني منهم  كام راله شيخنا حييى احلجوري 

ء شا ال بأس بعد ذل  أن نوثقه إن -ومها متساهالن–حفظه اهلل. ولكن مع ووثيق العجيل له وذكر ابن حدان يف الثقات 

 .(141 ص/9/ "الكاشف". )ثقةالذهدي رمحه اهلل: فيه رال اهلل. فلذل  

 .(432 ص/8/ "التهذيب وقريب". )ثقةورال فيه ابن حجر رمحه اهلل: 

 .(814 ص/98/ "التهذيب هتذيب". )جمهول :القطان بنا رال  شاميهو هند الدجيل أبو أما و

 .(322 ص/7/ "امليزان لسان". )جمهولرال فيه ابن حجر رمحه اهلل: 

 فهذا السند ضعيف.

 وله شاهد:
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 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول رال :رال عنهام اهلل ريض عداس ابنوال منافاة بني هذا احلديث وبني حديث 

 ((.9444( ومسلم )8924. )أخرجه الديخاري )«الفتح بعد هجرة ال»

 ومي إىل بارية اإلسالم دار إىل احلرب دار من اهلجرة: العلامء رالمام النووي رمحه اهلل: رال اإل

  إسالم دار لارت ألهنا مكة من الفتح بعد هجرة ال :أحدمها: روالن احلديث هذا وأويل ويف القيامة 

 ال إلسالما دار ودقى بأهنا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول معجزة يتضمن وهذا .احلرب دار من اهلجرة وكون وإنام

 للنووي/"نهاجامل". )الفتح ردل كفضلها فضلها الفتح بعد هجرة ال معناه :والثاين. اهلجرة منها يتصور

 (.383ص/97/

 عليه جب مل اوفق موضع أي يف اهلل عدادة عىل ردر من نإرمحه اهلل: ابن حجر ورال احلافظ  

 قدف الكفر بالد من بلد يف الدين إظهار عىل ردر إذا :املاوردي رال ثم ومن .وجدت وإال  منه اهلجرة

. إلسالما يف غريه دخول من يرتجى ملا منها الرحلة من أفضل فيها فاإلرامة  إسالم دار به الدلد لارت

 (.881ص/7/ حجر بنال/"الداري فتح")

                                                           

 نب اهلل عدد عن محرييز بن اهلل عدد عن اهلل عديد بن بس( من طريق 3211أخرجه ابن حدان يف لحيحه )

 اهلل لىل اهلل رسول رال:  رال السعدي بن اهلل عدد:  له يقال وكان بكر بن سعد بني يف مسرتضعا وكان - القريش وردان

 .«الكفار قوتل ما اَلجرة تنقطع ال»:  سلم و عليه

 .(424 ص/9/ "التهذيب هتذيب"  ثقة. )الشامي احلرضميهو  اهلل عديد بن بس

 .(80 ص/1/ "التهذيب هتذيب"املكي  ثقة. ) جنادة بن زيمحري بن اهلل عددهو  محرييز بن اهلل عددو

 السعدي لحايب. القريش وردان بن اهلل عددو

 فالسند صحيح.

 بن حدثني اخلرساين عطاء( من طريق 88472األخري أخرجه أيضًا اإلمام أمحد يف مسنده ) وهذا احلديث

 به. السعدي بن اهلل عدد عن محرييز

 عن اخلوالين إدريس أيب عن اهلل عديد بن برش من طريق( 2701)وأخرجه أيضًا اإلمام النسائي يف الكربى 

 به. السعدي بن اهلل عدد عن الضمري بن حسان

 .بشواهدهحديث الباب: صحيح فخالصة 
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ائِعِ ) ل املؤلف رمحه اهلل:ارثم  َكاِة،  اإِلْسالِم، َفَلَمَّ اْسَتَقرَّ ِِف املَِْدينَِة ُأِمَر بَِبِقيَِّة رَشَ ِمثِل: الزَّ

َهادِ  ، َواألََذاِن، َواجْلِ جِّ ْوِم، َواحْلَ َواألَْمِر بِاملَْْعُروِف َوالنَّْهِي َعِن املُْنَْكِر، َوَغْْيِ َذلَِك ِمْن ، َوالصَّ

ائِِع اإِلْسالمِ     ،(رَشَ

 الرشح:

نت ب الناس إىل اإلسالم وحسرال أبو عديد القاسم بن سالم رمحه اهلل: ... وبعد اهلجرة فلام ثا 

 -إىل روله:–فيه رغدتهم   زادهم اهلل يف إيامهنم أن رصف الصالة إىل الكعدة بعد أن كانت إىل بيت املقدس 

فلدثوا بذل  برهة من دهرهم   فلام أن داروا إىل الصالة مسارعة   وانرشحت هلا لدورهم   أنزل اهلل 

دقة ﴿خذ من أمواَلم ص﴾ ورال: ﴿أقيموا الصالة وآتوا الزكاةال: فرض الزكاة يف أيامهنم إىل ما ردلها  فق

للقاسم بن / "اإليامن"ثم كذل  كانت يرائع اإلسالم كلها. ) -إىل روله:–﴾ تطهرهم وتزكيهم ِا

 (.83-89سالم /ص

بن عمر ريض اهلل عنهام أنه رال: كان املسلمون حني ردموا اعن األذان للصالة  ف دليلوأما  

تمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي هبا أحد  فتكلموا يوما يف ذل  فقال بعضهم: اختذوا املدينة جي

ناروسا مثل ناروس النصارى  ورال بعضهم: ررنا مثل ررن اليهود  فقال عمر: أوال ودعثون رجال ينادي 

 .((477)مسلم و (103). )أخرجه الدخاري «يا بالل قم فناد بالصالة»: ملسو هيلع هللا ىلصبالصالة ؟ رال رسول اهلل 

للصالة كيف جيمع  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمومة له من األنصار رال: اهتم الندي   عمري بن أنس وعن أيب 

ل . . فلم يعجده ذالناس هلا؟ فقيل له: انصب راية عند حضور الصالة  فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً 

أمر  هو من»ورال زياد: شدور اليهود. فلم يعجده ذل . ورال:  -الشدور :يعني–ال: فذكر له القنع ر

ربه  د. فانرصف عدد اهلل بن زيد بن عد«هو من أمر النصارى». رال: فذكر له الناروس فقال: «اليهود

ا فأخربه فقال له: ي ملسو هيلع هللا ىلصفغدا عىل رسول اهلل  :رال .منامه فأرى األذان يف  ملسو هيلع هللا ىلصوهو مهتم هِلّم رسول اهلل 

 اهلل رىض -ل: وكان عمر بن اخلطاب رسول اهلل إنى لدني نائم ويقظان إذ أواين آت فأرانى األذان. را
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. «ما منعك أن ختْبِّن»فقال له:  ملسو هيلع هللا ىلصثم أخرب الندي  :رال .ين يوماً رد رآه ردل ذل  فكتمه عرش -عنه 

ه عبد اهلل يا بالل، قم فانظر ما يأمرك ب»: ملسو هيلع هللا ىلصن زيد فاستحييت  فقال رسول اهلل فقال: سدقني عدد اهلل ب

اجلامع "وحسنه اإلمام الوادعي رمحه اهلل يف  (312)رجه أبو داود . رال: فأذن بالل. )أخ«بن زيد، فافعله

 ((.223) "الصحيح

رال ابن حجر رمحه اهلل: ورال الزهري : أول آية نزلت يف القتال كام أخربين وأما يرعية القتال:  

فتح "أخرجه النسائي وإسناده لحيح. ) ﴿أذن للذين يقاتلون بأَنم ظلموا﴾عروة عن عائشة 

 (.824/ص 99/"الداري

بن مغازي ا"ونزلت يرعية القتال يف السنة األوىل من اهلجرة. رال ابن حجر رمحه اهلل: يف  

خرج من املدينة  ملسو هيلع هللا ىلصما لوروه : غزوة ودان بتشديد املهملة   رال : وهي أول غزوات الندي  "إسحاق

 (.824/ص 99/"فتح الداري"يف لفر عىل رأس اثني عرش شهرا من مقدمة املدينة يريد رريشا. )

 من ألول هذا الدين.   وهواألَْمِر بِامْلَْعُروِف َوالنَّْهِي َعِن امْلُنَْكرِ  املؤلف رمحه اهلل ثم ذكر

. ورأس فإن أصل الدين هو األمر باملعروف والنهي عن املنكررال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: 

 (.338/ص  87/ "جمموع الفتاوى"املعروف هو التوحيد ورأس املنكر هو الرشك . اهـ. )

ٍة ُأْخِرَجْت ﴿هبذه اخلصلة. رال وعاىل:  األفضليةت هذه األمة املحمدية نالل ب ُكنْتُْم َخْْيَ ُأمَّ

 [.990]آل عمران/ ﴾لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهلل 

سالم هو باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ومتام فإن كامل اإل رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: 

ممن  اً وجهاد وهلذا كان الصحابة ريض اهلل عنهم أعظم إيامناً  -إىل روله:– ذل  باجلهاد يف سديل اهلل

بعدهم  لكامل معرفتهم باخلري والرش  وكامل محدتهم للخري وبغضهم للرش  ملا علموه من حسن حال 

 (.409ص/90/"جمموع الفتاوى". )الح  وردح حال الكفر واملعايصاإلسالم واإليامن والعمل الص
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َ )رول املؤلف رمحه اهلل:   اهللَصلواُت  -وَأَخَذ َعََل َهَذا َعرْشَ ِسننَِي، َوبعدها ُتُوِفِّ

َة َعَلْيِه، َوال رَشَّ  .َوَسالُمُه َعَلْيِه  َرَها  َوِدينُُه َباٍق. َوَهَذا ِدينُُه، ال َخْْيَ إاِل َدلَّ األُمَّ  .(نْهُ عإاِل َحذَّ

 الرشح:

ذي يتكفل وهو ال وعاىل  هذا الدين اإلسالمي دين اهلل ودينه باٍق.  باملدينة ملسو هيلع هللا ىلص وويف رسول اهلل 

افُِظون: وعاىل رال .ملسو هيلع هللا ىلصوإن وويف رسول اهلل حفظه  ا َلُه حَلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ  [.1﴾ ]احلجر/﴿إِنَّ

ومصدر ورشيعه  ومحلته  كام رال جابر بن عدد اهلل ريض اهلل عنهام: فاهلل حيفظ هذا الدين  

فينزل  :رال .ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون عَل احلق ظاهرين إىل يوم القيامة»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت الندي 

كرمة اهلل ت ،إن بعضكم عَل بعض أمراء ،ال :تعال صل لنا. فيقول :فيقول أمْيهم ملسو هيلع هللا ىلصعيسى ابن مريم 

 ((.941. )أخرجه مسلم )«هذه األمة

دين اإلسالم مدني عىل جلب املصالح ودفع املضار. فجميع ما حيتاج إليه املسلمون رد دهلم و 

عليه  وكل ما يرضهم رد حذرهم منه. فعن عدد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل 

يعلمه  ذرهم رش ماعَل خْي ما يعلمه َلم وينعليه أن يدل أمته  إنه َل يكن نبي قبِل إال كان حقاً »رال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 .((9233). )أخرجه مسلم «َلم

 اجلنة إىل ليول طريقا يرتك ومل املدني الدالغ بلغ رد رال اإلمام أبو شامة رمحه اهلل: والرسول

 رال عنهام هللا ريض عمرو بن اهلل عدد عن الصحيح احلديث يف ثدت كام لألمة  بينه إال النار من ويداعد

 ما رش وينذرهم َلم يعلمه ما خْي عَل أمته يدل أن عليه حقا كان إال نبي من اهلل بعث ما» اهلل: ولرس

 الغاب وأكملهم وخامتهم  األندياء  أفضل هو ملسو هيلع هللا ىلص ندينا أن ومعلوم لحيحه. يف مسلم رواه .«َلم يعلمه

 (.902 ص/"الددع واحلوادث إنكار عىل الداعث"ونصحا. )
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ْْيُ الَِّذي َدلَّ َعَلْيِه التَّْوِحيُد، َومَجِيُع َما َُيِبُُّه اهللُ َوَيْرَضاُه. )رول املؤلف رمحه اهلل:  َواخْلَ

َر  ُ الَِّذي َحذَّ كُ عَوالرشَّ ْ  .(، َومَجِيُع َما َيْكَرُه اهللُ َوَيْأَباهُ نُْه الرشِّ

 الرشح:

ل ال ان التوحيد بقورال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: وهلذا كانت ال إله إال اهلل أحسن احلسنات وك 

 (.84/ص 9/"جمموع الفتاوى"إله إال اهلل رأس األمر. )

يريعة اهلل إما أمر  فهو مما حيده اهلل ويرضاه  وإما هني فهو مما يكرهه ويأباه  وإما خرب فهو و  

 .  وإما سنة وطريقة مسلوكة مّتدعةلادق

مًرا فمام حيده ويرضاه  وإن كان هنًيا رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: وما يرعه اهلل فهو إن كان أ

دار /318/ص4/"وفسري القرآن العظيم"إلخ. )...فهو مما يكرهه ويأباه  وإن كان خرًيا فهو حق  

 (.احلديث

رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: ورد وظاهرت الدالئل عىل أن أحسن احلسنات هو التوحيد  كام و

 (.134/ص7/"جمموع الفتاوى" يغفره اهلل. )أن أسوأ السيئات هو الرشك وهو الذنب الذي ال

ُكلُّ َذلَِك ﴿له وعاىل بعد أن ذكر عددا من املنهيات: ورومما يدل عىل أن مجيع املنهيات يكرهه اهلل  

 [.42]اإلَساء/َكاَن َسيُِّْئُه ِعنَْد َربَِّك َمْكُروًها﴾ 

الرشك والظلم والفواحش رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: وروله عقيب ما هنى عنه وحرمه من 

فأعلم  أن ما كان سيئة يف نفسه فهو  ﴿ُكلُّ َذلَِك َكاَن َسيِّْئُُه ِعنَْد َربَِّك َمْكُروًها﴾والقول عليه بال علم 

 (.312/ص 4/"مدارج السالكني"يكرهه. )
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ةً ) روله املؤلف رمحه اهلل: َض اهلل َطاَعتَ ، َبَعَثُه اهللُ إىَِل النَّاِس َكافَّ يِع الثََّقَلنْيِ ُه َعََل مَجِ َواْفَْتَ

َا النَّاُس إِِّنِّ َرُسوُل اهلل إَِلْيُكْم مَجِيعًا﴾  لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿ُقْل َيا َأهيُّ نِّ َواإِلْنِس؛ َوالدَّ اجْلِ

  ،([911]األعراف: 

 الرشح:

﴿ُقْل عاىل: و رول اهلل الدليلبعث إىل مجيع الناس. و ملسو هيلع هللا ىلصذكر املؤلف رمحه اهلل أن ندي اهلل محمد  

َا النَّاُس إِِّنِّ َرُسوُل اهلل إَِلْيُكْم مَجِيعًا﴾ ]األعراف:   [.911َيا َأهيُّ

 لهمك للناس محمد يا  ﴿ُقْل﴾: ملسو هيلع هللا ىلص محمد لنديِّه ذكره وعاىل يقولرمحه اهلل: الطربي رال اإلمام 

ا النَّاُس إِِّنِّ َرُسوُل اهلل إَِلْيُكْم مَجِيعًا﴾ َ سل ا من رديل من كان كام بعض  دون كمبعض إىل ال  ﴿َيا َأهيُّ  لرُّ

 دون كمبعض إىل ليست رسالتي فإن كذل   أرسل منهم كان فمن. بعض دون الناس بعض إىل مرسال

 (.970ص/94/"جامع الديان") .مجيعكم إىل ولكنها بعض 

ًة لِلنَّاِس َبِشًْيا َوَنِذيًرا َولَ وروله وعاىل:    ﴾كِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُمون﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َكافَّ

 [.82]سدأ/

حد َل يعطهن أ أعطيت مخساً »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن جابر بن عدد اهلل ريض اهلل عنهام رال: رال رسول اهلل  

من األنبياء قبِل، نرصت بالرعب مسْية شهر، وجعلت ِل األرض مسجدا وطهورا، وأيَم رجل من 

غنائم، وكان النبي يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت إىل الناس أمتي أدركته الصالة فليصل، وأحلت ِل ال

 .((489)ومسلم  (342))أخرجه الدخاري  «.كافة، وأعطيت الشفاعة

أنه رال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة عن رسول اهلل واجب عىل الكل. ف ملسو هيلع هللا ىلصاإليامن بمحمد الندي و

م يموت وَل يؤمن بالذي والذي نفيس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة هيودي وال نرصاِّن ث»

 ((.944. )أخرجه مسلم )«أرسلت به إال كان من أصحاب النار
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أي ممن هو موجود  «ال يسمع يب أحد من هذه األمة»:  ملسو هيلع هللا ىلصرال اإلمام النووي رمحه اهلل: وروله 

يف زمني وبعدي إىل يوم القيامة  فكلهم جيب عليه الدخول يف طاعته. وإنام ذكر اليهودي والنرصاين 

ها عىل من سوامها  وذل  ألن اليهود والنصارى هلم كتاب  فإذا كان هذا شأهنم مع أن هلم كتابا وندي

 دار املعرفة(./414/ ص 8/ "يرح النووي عىل مسلم"فغريهم ممن ال كتاب له أوىل. واهلل أعلم . )

واجلن   سإىل مجيع اإلن ملسو هيلع هللا ىلصورال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: ومما جيب أن يعلم أن اهلل بعث محمًدا  

عه واوداعه. فعليه أن يصّدره فيام أخرب  ويطي ملسو هيلع هللا ىلصفلم يدق إنيس وال جني إال وجب عليه اإليامن بمحمد 

 ملسو هيلع هللا ىلص  سواء كان إنسيًّا أو جنّيًّا. ومحمد ومن قامت عليه احلجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافرفيام أمر. 

 (.404/ص 99/"جمموع الفتاوى". )باتفاق املسلمنيمدعوث إىل الثقلني 

وبات وغري رشأعظم من حاجتهم إىل مجيع املأكوالت وامل ملسو هيلع هللا ىلصوحاجة الناس إىل دعوة محمد  

قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبني هيدي به اهلل من ﴿ ذل . رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: ورال وعاىل :

] املائدة :  ﴾تقيماتبع رضوانه سبل السالم وَيرجهم من الظلَمت إىل النور بإذنه وهيدهيم إىل َصاط مس

الضالل  والنجاة ودني الكفر من اإليامن  والربح من اخلسان  واهلدى من  ملسو هيلع هللا ىلص[ . فدمحمد  91  94

من الرشاد  والزيغ من السداد  وأهل اجلنة من أهل النار  واملتقون من الفجار   ّي من الوبال  والغ

وب اء والصاحلني  من سديل املغضوإيثار سديل من أنعم اهلل عليهم من النديني والصديقني والشهد

فالنفوس أحوج إىل معرفة ما جاء به واوداعه منها إىل الطعام والرشاب  فإن هذا إذا  عليهم والضالني.

فحق عىل كل أحد بذل جهده واستطاعته  فات حصل املوت ىف الدنيا  وذاك إذا فات حصل العذاب .

ن العذاب األليم والسعادة ىف دار النعيم . والطريق ىف معرفة ما جاء به وطاعته؛ إذ هذا طريق النجاة م

إىل ذل  الرواية والنقل  إذ ال يكفى من ذل  جمرد العقل  بل كام أن نور العني ال يرى إال مع ظهور نور 

ردامه  فكذل  نور العقل ال هيتدى إال إذا طلعت عليه شمس الرسالة  فلهذا كان ودليغ الدين من أعظم 

 "جمموع الفتاوى"عىل مجيع األنام . ) ان معرفة ما أمر اهلل به رسوله واجداً فرائض اإلسالم  وك

 (.1-4/ص9/
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 ]كمال هذا الدين[

لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم )رول املؤلف رمحه اهلل:  يَن؛ َوالدَّ َوأَكمَل اهللُ له الدِّ

 .([4َرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا﴾ ]املائدة: ِدينَُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي وَ 

 الرشح:

﴿اْليَْوَم َأْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوَأمْتَْمُت رول اهلل وعاىل: والدليل   إلكامل دينه  ملسو هيلع هللا ىلصبعث اهلل محمدا  

 [.4َعَليُْكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديناً﴾ ]املائدة: 

 م فال حيتاج إىل زيادة وال نقص.اإلسالهذا دليل عىل كامل 

 دعثب النعمة عليهم وأوم  الدين لعداده أكمل رد سدحانه واهللاإلمام أبو شامة رمحه اهلل:  رال

ثم ذكر – .والتديني اإلكامل بعد إال إليه يقدضه ومل  الكامل الرشع من ليهإ اهلل أوحى وما  اهلل رسول

 (.991 ص/"احلوادثو الددع إنكار عىل الداعث". )-اآلية

رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فام يشء مما أمر اهلل به أو هنى عنه أو حلله أو حرمه إال بنّي ذل . و

 .(974/ص 91/ "جمموع الفتاوى"ثم ذكر هذه اآلية. )

ورال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: فقد بنّي اهلل سدحانه عىل لسان رسوله بكالمه  وكالم رسوله  

مر به  ومجيع ما هنى عنه  ومجيع ما أحّله  ومجيع ما حّرمه  ومجيع ما عفا عنه  وهبذا يكون دينه مجيع ما أ

 ولكن رد يقرص فهم أكثر ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي﴾،كام رال وعاىل:  كامالً 

وب الفهم الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص  وعن وجه الداللة  ومورعها ووفاوت األمة يف مرا

 (.448ص/9/"إعالم املورعني"عن اهلل ورسوله ال حيصيه إال اهلل. )
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لِيُل َعََل َمْوتِِه )رول املؤلف رمحه اهلل:  يُِّتوَن * ملسو هيلع هللا ىلصَوالدَّ ُم مَّ َك َميٌِّت َوإَِنَّ  َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿إِنَّ

َتِصُموَن﴾ ] ُكْم خَتْ ُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَد َربِّ  .([49، 46الزمر: ُثمَّ إِنَّ

 الرشح:

ُْم َميُِّتوَن﴾روله:   ة رىض اهلل عنها: . عن عائشملسو هيلع هللا ىلصدليل عىل موت رسول اهلل  ﴿إِنََّك َميٌِّت َوإَِنَّ

ما  فقام عمر يقول: واهلل  -رال أحد الرواة: يعني بالعالية  -مات وأبو بكر بالسنح  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

ا كان يقع يف نفيس إال ذاك وليدعثنه اهلل فليقطعن أيدى . رالت: ورال عمر: واهلل مملسو هيلع هللا ىلصمات رسول اهلل 

فقدله رال: بأيب أنت وأمي طدت حيا وميتا   ملسو هيلع هللا ىلصرجال وأرجلهم . فجاء أبو بكر فكشف عن رسول اهلل 

والذى نفيس بيده ال يذيق  اهلل املووتني أبدا. ثم خرج فقال: أهيا احلالف عىل رسل  . فلام وكلم أبو بكر 

ن رد مات   وم فإن محمداً  ملسو هيلع هللا ىلص هلل أبو بكر وأثنى عليه ورال: أال من كان يعدد محمداً جلس عمر . فحمد ا

﴿وما حممد إال رسول قد ورال:  إنك ميت وإَنم ميتون﴾كان يعدد اهلل فإن اهلل حى ال يموت . ورال: ﴿

 يْئاً ش خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عَل أعقابكم ومن ينقلب عَل عقبيه فلن يُض اهلل

 ((.4117رال: فنشج الناس يدكون. )أخرجه الدخاري ) وسيجزى اهلل الشاكرين﴾

فكشف  وهو مسجى بربد حربة  ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية من رصة أيب بكر ريض اهلل عنه: ... فتيمم النديَّ 

ووة ملعن وجهه  ثم أكّب عليه  فقدله  ثم بكى فقال: بأيب أنت يا ندي اهلل  ال جيمع اهلل علي  مووتني. أما ا

 ((.9839ها. )أخرجه الدخاري )التي كتدت علي  فقد متّ 

ويف رواية من رصة عمر ريض اهلل عنه: أن عمر رال: واهلل ما هو إال أن سمعت أبا بكر والها  

ات. رد م ملسو هيلع هللا ىلصفعقرت حتى ما وقلني رجالي  وحتى أهويت إىل األرض حني سمعته والها أن الندي 

 ((.3343)أخرجه الدخاري )

ثالثا  «ِف الرفيق األعَل»  ثم رال: ملسو هيلع هللا ىلصة ريض اهلل عنها رالت: شخص برص الندي وعن عائش

ورّص احلديث  رالت: فام كانت من خطدتهام من خطدة إال نفع اهلل هبا. لقد خّوف عمُر الناَس وإن فيهم 

به  اثم لقد برّص أبو بكر الناس اهلدى  وعّرفهم احلق الذي عليهم  وخرجو لنفارا  فرّدهم اهلل بذل .
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-4111. )أخرجه الدخاري )﴿الشاكرين﴾إىل  ﴿وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل﴾يتلون 

4170.)) 

وأ رط كان أحسن وال أض وعن أنس ريض اهلل عنه رال: فشهدوه يوم دخل املدينة فام رأيت يوماً  

. ملسو هيلع هللا ىلصيوم مات فيه كان أردح وال أظلم من  من يوم دخل علينا فيه  وشهدوه يوم مات فام رأيت يوماً 

 (.بسند صحيح( 93014)أخرجه اإلمام أمحد رمحه اهلل )

 فحسدنا اهلل ونعم الوكيل. 

َتِصُموَن﴾ روله وعاىل: و  ُكْم خَتْ ُكْم َيْوَم اْلِقيَاَمِة ِعنَد َربِّ معنى رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: و﴿ُثمَّ إِنَّ

عون عند اهلل يف الدار اآلخرة  وختتصمون فيام أنتم هذه اآلية: ستنقلون من هذه الدار ال محالة وستجتم

فيه يف الدنيا من التوحيد والرشك بني يدي اهلل عز وجل  فيفصل بينكم  ويفتح باحلق وهو الفتاح 

ثم إن  .العليم  فينجي املؤمنني املخلصني املوحدين  ويعذب الكافرين اجلاحدين املرشكني املكذبني

إهنا شاملة ف - املؤمنني والكافرين  وِذْكر اخلصومة بينهم يف الدار اآلخرةوإن كان سيارها يف-هذه اآلية 

 "وفسري القرآن العظيم". )د عليهم اخلصومة يف الدار اآلخرةلكل متنازعني يف الدنيا  فإنه وعا

 (.11/ص7/

 عىل ة: ملا نزلت هذه السوررالريض اهلل عنهام عن الزبري بن العوام   وعن عدد اهلل بن الزبري 

 رال الزبري: أي ﴿إنك ميت وإَنم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم ختتصمون﴾ ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

يؤدى  نعم ليكررن عليكم حتى»رسول اهلل  أيكرر علينا ما كان بيننا يف الدنيا مع خواص الذنوب؟ رال: 

( 917/ص9حندل ) فقال الزبري: واهلل إن األمر لشديد. )أخرجه اإلمام أمحد بن« إىل كل ذي حق حقه

 (.بسند حسن
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 ]البعث بعد الموت، وما يتعلق به بعد ذلك[

لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿ِمنَْها َخَلْقنَاُكْم )رول املؤلف رمحه اهلل:  َوالنَّاُس إَِذا َماُتواْ ُيْبَعُثوَن؛ َوالدَّ

َن  [.11َوفِيَها ُنِعيُدُكْم َوِمنَْها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى﴾ ]طه:  وَقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َواهلل َأنَبَتُكم مِّ

َوَبْعَد اْلَبْعِث . [91، 93األَْرِض َنَباتًا * ُثمَّ ُيِعيُدُكْم فِيَها َوَُيِْرُجُكْم إِْخَراجًا﴾ ]نوح: 

ََمَواِت  لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َواهلل َما ِِف السَّ ْم، َوالدَّ ْرِض َوَما ِِف األَ  حُمَاَسُبوَن َوجَمِْزيُّوَن بَِأْعََمَِلِ

ْسنَى﴾ ]النجم:   . ([49لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُؤوا بََِم َعِمُلوا َوََيِْزَي الَِّذيَن َأْحَسنُوا بِاحْلُ

 الرشح:

 دعثون. وهذا محل اإلمجاع.يموهتم سذكر املؤلف رمحه اهلل أن مجيع الناس بعد  

لكربى أعيدت األرواح إىل أجسادها  وراموا رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: إذا كان يوم القيامة ا

من ردورهم لرّب العاملني. ومعاد األبدان متفق عليه عند املسلمني  واليهود  والنصارى. وهذا كله متفق 

 (.823/  3/ "جمموع الفتاوى")عليه عند علامء احلديث والسنة اهـ. 

 ىل ذكره: من األرض خلقناكمال اإلمام الطربي رمحه اهلل: يقول وعار يل األول:الدل ووفسري

يقول: ويف األرض نعيدكم بعد مماوكم   ﴿َوفِيَها ُنِعيُدُكْم﴾أهيا الناس  فأنشأناكم أجساما ناطقة 

خرجكم يقول: ومن األرض ن ﴿َوِمنَْها ُنْخِرُجُكْم﴾  كام كنتم ردل إنشائنا لكم برشا سويا فنصريكم وراباً 

يقول: مّرة  ﴿َتاَرًة ُأْخَرى﴾وروله:  .ا  كام أنشأناكم أول مرةكام كنتم ردل مماوكم أحياء  فننشئكم منه

 (.489/ص 92/ "جامع الديان"أخرى. )

راد مددأ أ ﴿َواهلل َأْنبََتُكْم ِمَن األْرِض َنَباًتا﴾رال اإلمام الدغوي رمحه اهلل: أما وفسري الدليل الثاين:  

 (.849/ص2/"معامل التنزيل"خلق آدم خلقه من األرض والناس ولده. )

﴿وَيرجكم  .أي عند مووكم بالدفن ﴿ثم يعيدكم فيها﴾ورال اإلمام القرطدي رمحه اهلل:  

 (.404ص /92/"اجلامع ألحكام القرآن"بالنشور للدعث يوم القيامة. ) إخراجا﴾
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 َوَتَرى﴿وبعض املتفلسفة ينكرون الدعث بعد املوت. ورد رد عليهم اهلل وعاىل باألدلة منها:  

ْت  امْلَاءَ  َعَليَْها َأْنَزْلنَا َفإَِذا اِمَدةً هَ  اأْلَْرَض  ِيٍج  َزْوٍج  ُكلِّ  ِمنْ  َوَأْنَبتَْت  َوَرَبْت  اْهَتزَّ  قُّ احْلَ  ُهوَ  اهلل بَِأنَّ  َذلَِك  * َِ

هُ  ءٍ  ُكلِّ  َعََل  َوَأنَّهُ  امْلَْوَتى َُيِْي  َوَأنَّ اَعةَ  َوَأنَّ  * َقِديرٌ  َشْ  ﴾اْلُقبُورِ  ِِف  َمنْ  َيْبَعُث  اهلل َأنَّ وَ  فِيَها َرْيَب  اَل  آتَِيةٌ  السَّ

 .[7-4: احلج]

: أي ﴾َهاِمَدةً  األْرَض  َوَتَرى﴿: فقال الدعث عىل آخر دليال ذكر ثمرال اإلمام الدغوي رمحه اهلل:  

ْت ﴿ املطر  ﴾امْلَاءَ  َعَليَْها َأنزْلنَا َفإَِذا﴿ فيها  ندات ال يابسة  وروفع ألرضا أن وذل  بالندات حتركت ﴾اْهَتزَّ

 واهتزت ترب: معناه ووأخري وقديم فيه: وريل وزادت  اروفعت: أي ﴾َوَرَبْت ﴿ حتركها  فذل  بالندات

 لذكر تُأنِّ  وإنام طال:  أي الندات اهتز: يقال أظهر  الندات يف واالهتزاز املضاف  فحذف نداهتا  وربا

ِيٍج  َزْوٍج  ُكلِّ  ِمنْ  َوَأْنَبتَْت ﴿ -إىل روله:–. األرض  هذاف يس : أي رآه  من به يدهج حسن لنف: أي ﴾َِ

 (.417ص/4/"معامل التنزيل") .الدعث عىل آخر دليل

 .أيضاً  داد بعد بعثتهم. وهذا جممع عليهأثدت املؤلف رمحه اهلل حساب الع ثم

من أمر اجلنة  والنار  والدعث  واحلساب   ملسو هيلع هللا ىلصرال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: وما أخرب به الندي 

يف أهل الكدائر  فإن هذه األلول كلها متفق عليها بني أهل  ملسو هيلع هللا ىلصواحلوض  وشفاعة الندي وفتنة القرب  

 مكتدة ابن ويمية(./321ص/99/ "جمموع الفتاوى"السنة واجلامعة اهـ. )

هذا اجلزاء يكون بعد احلساب إمجاًعا. رال احلافظ ابن القطان الفايس رمحه اهلل: وأمجعوا عىل 

 م  فمن أويت كتابه بيمينه حوسب حسابا يسريا  ومن أويت كتابه بشاملهأن اخللق يؤوون بصحف أعامهل

 دار الكتب العلمية(./(91/9ررم )/9ج/ذكر احلساب/"اإلرناع"فأولئ  يصلون سعريًا اهـ. )

يقول: ليجزي الذين عصوه  ﴿لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا بََِم َعِمُلوا﴾الطربي رمحه اهلل:  رال اإلمامو 

ْسنَى﴾فأساءوا بمعصيتهم إياه  فيثيدهم هبا النار  من خلقه  قول: وليجزي ي ﴿َوََيِْزَي الَِّذيَن َأْحَسنُوا بِاحْلُ

 88/ "الديان جامع"الذين أطاعوه فأحسنوا بطاعتهم إياه يف الدنيا باحلسنى وهي اجلنة  فيثيدهم هبا. )

  (.449/ ص 
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َب بِالْ )ل املؤلف رمحه اهلل: ارثم    لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َزَعَم الَِّذيَن  َبْعِث َكَفَر،َوَمْن َكذَّ َوالدَّ

َيِسٌْي﴾ ]التغابن:  هللاَكَفُروا َأن لَّن ُيْبَعُثوا ُقْل َبََل َوَريبِّ َلُتْبَعُثنَّ ُثمَّ َلُتنَبَُّؤنَّ بََِم َعِمْلُتْم َوَذلَِك َعََل 

3]). 

 الرشح:

فتح ")   ويطلق عىل الكذب.هو القول بالظنّ الزعم: رال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل:  

 (.843/ص7/"القدير

 .عىل كفر من أنكر الدعثهبذه اآلية املؤلف رمحه اهلل  استدلورد 

  منها سدق ذكره. وهو جممع عليه كام سدق. وهو مما علم الدعث بعد املوت أدلته ظاهرة جداً و 

كفار كام ذكر املؤلف رمحه اهلل الدليل عىل ن بالرضورة. فمن كذب به فهو كافر. وهكذا شأن اليمن الد

اَعُة ُقْل َبََل َوَريبِّ َلَتْأتَِينَُّكمْ ذل . ورال اهلل وعاىل:  [  ورال 4أ/﴾ ]سد﴿َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا اَل َتْأتِينَا السَّ

ُبوا بِلَِقاِء اآْلَ سدحانه:  ْنَيا َما َهَذا إاِلَّ ﴿َوَقاَل امْلَََلُ ِمْن َقْوِمِه الَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَّ َياِة الدُّ ِخَرِة َوَأْتَرْفنَاُهْم ِِف احْلَ

ُبوَن  َّا َترْشَ ُب ِِم َّا َتْأُكُلوَن ِمنُْه َوَيرْشَ ْنيَا َنُموُت َوَنْح  -إىل قوله:–َبرَشٌ ِمْثُلُكْم َيْأُكُل ِِم َيا إِْن ِهَي إاِلَّ َحَياُتنَا الدُّ

ْنَسانُ  ُقتَِل ﴿ورال اهلل وعاىل:  [.47-44ون/﴾ ]املؤمنَوَما َنْحُن بَِمْبُعوثنِي ءٍ  َأيِّ  ِمنْ  * َأْكَفَرهُ  َما اإْلِ  َشْ

َرهُ  َخَلَقهُ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  * َخَلَقهُ  بِيَل  ُثمَّ  * َفَقدَّ هُ  السَّ َ هُ  َأَماَتهُ  ُثمَّ  * َيَسَّ هُ  َشاءَ  إَِذا ُثمَّ  * َفَأْقَْبَ  - 97: دسع]﴾ َأْنرَشَ

88]. 

 قتل﴿: دمآ بني من والنشور الدعث أنكر ملن ذاماً  وعاىل يقولكثري رمحه اهلل: رال اإلمام ابن ال 

 بمجرد بل مستند  بال وكذيده لكثرة املكذب؛ اإلنسان جلنس وهذا -إىل روله:- ﴾أكفره ما اإلنسان

 (.488ص/2/"عظيملقرآن الا وفسري") .العلم وعدم االستدعاد
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ن ابتداء اخللق وإعادوه وكل يدل عىل أ [7]التغابن: َيِسٌْي﴾ ﴿ َوَذلَِك َعََل اهلل ورول اهلل وعاىل:  

ْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه إِنَّ َذلَِك َعََل اهلل َيِسٌْي﴾ يشء يسري عىل اهلل. رال وعاىل:  ْ َيَرْوا َكيَْف ُيْبِدُئ اهلل اخْلَ ﴿َأَوََل

 .[91]العنكدوت/

دات ليل عليه السالم  أنه أرشدهم إىل إثرال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: يقول وعاىل خمرًبا عن اخل 

املعاد الذي ينكرونه  بام يشاهدونه يف أنفسهم من خلق اهلل إياهم  بعد أن مل يكونوا شيئا مذكورا  ثم 

سامعني مدرصين  فالذي بدأ هذا رادر عىل إعادوه؛ فإنه سهل عليه يسري لديه.  وجدوا ولاروا أناساً 

 (.870/ص 1/"وفسري القرآن العظيم")

ب بالدعث كافر.    كان جدعان ابن اهلل رسول يا : رلت :رالت ريض اهلل عنها عائشة عنواملكذِّ

 ِل اغفر رب يوما يقل َل إنه ينفعه ال» :رال نافعه؟ ذاك فهل املسكني ويطعم الرحم يصل اجلاهلية يف

 ((.893)أخرجه مسلم ). «الدين يوم خطيْئتي

 أي «نالدي يوم خطيْئتي ِل اغفر رب يقل َل»: ملسو هيلع هللا ىلص روله عنىم وهورال اإلمام النووي رمحه اهلل:  

 (.983ص/91/"املنهاج". )عمل ينفعه وال كافر به يصدق مل ومن بالدعث  مصدراً  يكن مل
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 ]دعوة الرسل عليهم السام وحقيقتها[

يَن َوُمنِْذِريَن؛ َوا)رول املؤلف رمحه اهلل:  ِ ُسِل ُمَبرشِّ لِيُل َقْولُ َوَأْرَسَل اهللُ مَجِيَع الرُّ  هُ لدَّ

يَن َوُمنِْذِريَن لَِْئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعََل ﴿ :تعاىل ِ ُسل اهللُرُساًل ُمَبرشِّ ٌة َبْعَد الرُّ  لنساء/]ا ﴾ُحجَّ

ٌد  .[911 الُم، َوآِخُرُهْم حُمَمَّ ْم ُنوٌح َعَلْيِه السَّ  .َوُهَو َخاَتُم النَّبِيِّنَي ال نبي بعده - ملسو هيلع هللا ىلص -َوأَّوَُلُ

ْم ُنوٌح  والدليل ََلُ لِيُل َعََل َأنَّ َأوَّ ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم﴾ اآلية. َوالدَّ قوله تعاىل: ﴿َما َكاَن حُمَمَّ

ا َأْوَحْينَا إَِلْيَك َكََم َأْوَحْينَا إىَِل ُنوٍح َوالنَّبِيِّنَي ِمن َبْعِدِه﴾ ]النساء:  َقْوُلُه َتَعاىَل:  (.[911﴿إِنَّ

 الرشح:

ُسل﴾﴿ :وعاىلرول اهلل   ٌة َبْعَد الرُّ يَن َوُمنِْذِريَن لَِْئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعََل اهلل ُحجَّ ِ دل ي ُرُساًل ُمبرَشِّ

 وظيفة الرسل ودشري أهل الطاعة وإنذار أهل املعصية.من عىل أن 

إىل خلقي وعدادي  مدرشين بثوايب من  رال اإلمام الطربي رمحه اهلل: يقول: أرسلتهم رسالً 

ق رسيل  ومنذرين عقايب من عصاين وخالف أمري وكذب رسيلأطاع ﴿لْئال  ني واودع أمري ولدَّ

  يقول: أرسلت رسيل إىل عدادي مدرشين ومنذرين  لئال حيتّج يكون للناس عَل اهلل حجة بعد الرسل﴾

َلْينَا إِ  ﴿َلْوال َأْرَسْلَت من كفر يب وعدد األنداد من دوين  أو ضل عن سدييل بأن يقول إن أردُت عقابه: 

. فقطع حجة كّل مدطل أحلَد يف ووحيده وخالف أمره  َرُسوال َفنَتَّبَِع آَياتَِك ِمْن َقبِْل َأْن َنِذلَّ َوَنْخَزى﴾

بجميع معاين احلجج القاطعة عذَره  إعذاًرا منه بذل  إليهم  لتكون هلل احلجة الدالغة عليهم وعىل مجيع 

 (.302/ 1/"جامع الديان"خلقه. )

ِحيمِ اهلل وعاىل: رال   قِّ َبِشًْيا َوَنِذيًرا َواَل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اجْلَ ا َأْرَسْلنَاَك بِاحْلَ ﴾ ﴿إِنَّ

ا[  ورال وعاىل: 991]الدقرة/ َ بِِه امْلُتَِّقنَي َوُتنِْذَر بِِه َقْوًما ُلدًّ َناُه بِلَِسانَِك لُِتَبرشِّ ْ ََم َيَسَّ [  17]مريم/ ﴾﴿َفإِنَّ

ْم َأْجًرا َحَسنًا * َماكِثنَِي فِيِه َأَبًدا * : ورال جل ذكره اِت َأنَّ ََلُ احِلَ َ امْلُْؤِمننَِي الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ﴿َوُيبرَشِّ

َذ اهلل َوَلًدا﴾  َ  [  وغريها من اآليات.3-8ف/]الكهَوُينِْذَر الَِّذيَن َقاُلوا اختَّ
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ْم ُنوٌح َعَليْ رول املؤلف رمحه اهلل: )و  الُم(. َوأَّوَُلُ  ندي اهلل نوح عليه السالم أول الرسل إىلِه السَّ

يف  رال ملسو هيلع هللا ىلصعن الندي  :عن أيب هريرة ريض اهلل عنهو. اآليت رمحه اهلل فأهل األرض  بدليل ما ذكره املؤل

أخرجه )«. فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إىل أهل األرض فيأتون نوحاً »... رصة الشفاعة الكربى: 

 .((913)ومسلم  (4430)الدخاري 

ء آخر األنديا (َوُهَو َخاَتُم النَّبِيِّنَي ال نبي بعده - ملسو هيلع هللا ىلص -ٌد َوآِخُرُهْم حُمَمَّ )رول املؤلف رمحه اهلل: و 

عىل اإلطالق هو محمد بن عدد اهلل القريش عليه الصالة والسالم. عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن الندي 

. )أخرجه «ء كلَم هلك نبي خلفه نبي، وإنه ال نبي بعديكانت بنو إَسائيل تسوسهم األنبيا»رال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 .((9238)ومسلم  (4344)الدخاري 

ن أنت مني بمنزلة هارو»لعيل:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن سعد بن أيب وراص ريض اهلل عنه رال: رال رسول اهلل 

 .((4303))أخرجه مسلم «. من موسى إال أنه ال نبي بعدي

اهلل فقد كذب خلالفه للوارع  وكفر لرده للقرآن أنه ندي أو رسول  ملسو هيلع هللا ىلصفمن زعم بعد وفاة الندي  

ال تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون »رال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالسنة. عن أيب هريرة ريض اهلل عنه: عن الندي 

 .((947)ومسلم  (4101))أخرجه الدخاري «. قريب من ثالثني كلهم يزعم أنه رسول اهلل

ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلكِْن َرُسوَل اهلل ﴿مَ ل اهلل وعاىل: ورثم ذكر املؤلف رمحه اهلل   ا َكاَن حُمَمَّ

ٍء َعلِيًَم﴾  .[30]األحزاب:  َوَخاَتَم النَّبِيِّنَي َوَكاَن اهلل بُِكلِّ َشْ

رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: فهذه اآلية نص يف أنه ال ندي بعده  وإذا كان ال ندي بعده فال  

وىل واألحرى؛ ألن مقام الرسالة أخص من مقام الندوة  فإن كل رسول ندي  وال رسول بعده بطريق األ

فسري و"من حديث مجاعة من الصحابة. ) ملسو هيلع هللا ىلصينعكس. وبذل  وردت األحاديث املتواورة عن رسول اهلل 

 (.1/382/"القرآن العظيم

 .مر بنافإنه كذاب  كام  ملسو هيلع هللا ىلصفكل من ادعى الندوة بعد محمد  

رمحه اهلل: فمن رمحة اهلل وعاىل بالعداد إرسال محمد  للوات اهلل وسالمه ورال اإلمام ابن كثري 

عليه  إليهم  ثم من ورشيفه هلم ختم األندياء واملرسلني به  وإكامل الدين احلنيف له. ورد أخرب وعاىل يف 

عده فهو بكتابه  ورسوله يف السنة املتواورة عنه: أنه ال ندي بعده؛ ليعلموا أن كل من ادعى هذا املقام 
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كذاب أفاك  دجال ضال مضل  ولو خترق وشعدذ  وأوى بأنواع السحر والطالسم والنريجيات  فكلها 

سدحانه ووعاىل عىل يد األسود العنيس باليمن  ومسيلمة  عند أويل األلداب  كام أجرى اهللمحال وضالل 

لب وفهم وحجى أهنام كاذبان الكذاب بالياممة  من األحوال الفاسدة واألروال الداردة  ما علم كل ذي 

ضاالن  لعنهام اهلل. وكذل  كل مدع لذل  إىل يوم القيامة حتى خيتموا باملسيح الدجال  فكل واحد من 

هؤالء الكذابني خيلق اهلل معه من األمور ما يشهد العلامء واملؤمنون بكذب من جاء هبا. وهذا من متام 

ال يأمرون بمعروف وال ينهون عن منكر إال عىل سديل لطف اهلل وعاىل بخلقه  فإهنم برضورة الوارع 

االوفاق  أو ملا هلم فيه من املقالد إىل غريه  ويكون يف غاية اإلف  والفجور يف أرواهلم وأفعاهلم  كام 

  889اآلية ]الشعراء: ﴾﴿هل أنبْئكم عَل من تنزل الشياطني * تنزل عَل كل أفاك أثيمرال وعاىل: 

ياء  عليهم السالم  فإهنم يف غاية الرب والصدق  والرشد  واالستقامة  [. وهذا بخالف األند888

والعدل فيام يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه  مع ما يؤيدون به من اخلوارق للعادات  واألدلة 

ما دامت األرض  مستمراً  الواضحات  والرباهني الداهرات  فصلوات اهلل وسالمه عليهم دائامً 

 (.349-340/ص 1/"وفسري القرآن العظيم")والسموات. 

د كفر. بل جعل بعض العلامء أن هذا من آخر األندياء فق ملسو هيلع هللا ىلصأن محمد ب ؤمنومن مل ي 

 الرضوريات التي ال يسع املسلم جهلها.

اء فليس بمسلم ألنه من األندي آخر محمداً  أن يعرف مل إذا رال العالمة ابن نجيم رمحه اهلل:

 (.894ص /ابن نجيم احلنفي/"النظائراألشداه و"الرضوريات. )

رسل العليه السالم أول  يف أن نوحاً  ملسو هيلع هللا ىلصرد مر بنا ذكر كالم رسول اهلل وأما نوح عليه السالم:  

ا َأْوَحْينَا إَِليَْك َكََم َأْوَحيْ  إىل أهل األرض. ورد استدل املؤلف رمحه اهلل عىل ذل  بقول اهلل وعاىل: نَا ﴿إِنَّ

أي إىل –عليه السالم أول الرسل  إشارة إىل أن نوحاً  فيها [.914]النساء:  يِّنَي ِمن َبْعِدِه﴾إىَِل ُنوٍح َوالنَّبِ 

 إنام جاءوا من بعدهم. -ما عدا آدم وإدريس–  ومجيع األندياء -أهل األرض

 اتمفرد". )السيعة شارةاإل ي:الوح أللرال الراغب رمحه اهلل: هو كام فالوحي وعريف  أماو

 .(494 ص/ "القرآن غريب

 (.94/ص 1/"اجلامع"رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل: والوحي إعالم يف خفاء. )و
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 (.70ص/9/)البن القيم "زاد املعاد"وأنواع الوحي كثرية. راجع 

من الرسل  وليس بأول من أوحي إليه  ورد خلت من لدله  بدعاً  ملسو هيلع هللا ىلصوليس ندي اهلل محمد 

إىل  ﴿إنا أوحينا إليك كَم أوحينا: يعني جل ثناؤه بقوله: الرسل. رال اإلمام أبو جعفر الطربي رمحه اهلل

يتهم ل  من نوح﴾   إنا أرسلنا إلي   يا محمد  بالندوة كام أرسلنا إىل نوح  وإىل سائر األندياء الذين َسمَّ

هم ل . )  (.411/ ص  1/الطربي/"جامع الديان"بعده  والذين مل أسمِّ
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ٍد َيْأُمُرُهْم بِِعَباَدِة َوُكلُّ ُأمَّ )رول املؤلف رمحه اهلل:  ٍة َبَعَث اهللُ إَِلْيِها َرُسوال ِمْن ُنوٍح إىَِل حُمَمَّ

ٍة  اهلل لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َوَلَقْد َبَعْثنَا ِِف ُكلِّ ُأمَّ َوْحَدُه، َوَينَْهاُهْم َعْن ِعَباَدِة الطَّاُغوِت؛ َوالدَّ

ُسوالً َأِن اْعُبُدوْا   .([41وْا الطَّاُغوَت﴾ ]النحل: َواْجَتنِبُ  اهللرَّ

 الرشح:

ال شيخ اإلسالم ر مجيع األندياء عليهم السالم يدعون إىل حتقيق العدادة هلل وعاىل مع ندذ الرشك. 

رمحه اهلل: وهذا األلل وهو التوحيد هو ألل الدين الذي ال يقدل اهلل من األولني واآلخرين دينا غريه 

﴿واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من ب كام رال وعاىل : وبه أرسل اهلل الرسل وأنزل الكت

﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال ورال وعاىل:  ،دون الرْحن آَلة يعبدون﴾

أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت فمنهم من  ﴿ولقد بعثنا ِف كل أمة رسوالً ورال وعاىل:  ،أنا فاعبدون﴾

ل أنه افتتح دعووه ورد ذكر اهلل عز وجل عن كل من الرس .اهلل ومنهم من حقت عليه الضاللة﴾هدى 

 (.943/ ص  9/"جمموع الفتاوى". )﴿اعبدوا اهلل ما لكم من إله غْيه﴾: بأن رال لقومه

؟ رال: : ما أنتملسو هيلع هللا ىلصعمرو بن عدسة السلمي ريض اهلل عنه أنه رال: رلت لرسول اهلل ويف حديث 

صلة أرسلنى ب». فقلت: وبأي يشء أرسل ؟ رال: «أرسلني اهلل»قلت: وما ندي؟ رال: ف «.أنا نبي»

 ((.9117. )أخرجه مسلم )«األرحام، وكَس األوثان، وأن يوحد اهلل ال يرشك به شء

فإهنم  ﴾﴿إياك نعبد وإياك نستعنيرال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: ومجيع الرسل إنام دعوا إىل  

اعبدوا هلل مالكم يد اهلل وإخالص عدادوه من أوهلم إىل آخرهم  فقال نوح لقومه ﴿كلهم دعوا إىل ووح

ال ﴿ولقد بعثنا ِف كل أمة رسو﴾ وكذل  رال هود ولالح وشعيب وإبراهيم رال اهلل وعاىل: من إله غْيه

ه إال ل﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إ﴾ ورال: أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت

 (.909/ص 9/"مدارج السالكني"﴾. )أنا فاعبدوا
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 ]حقيقة الطاغوت وأنواعه[

َض اهللُ َعََل مَجِيِع اْلِعَباِد اْلُكْفَر بِالطَّاُغوِت َواإِليََمَن بِ )رول املؤلف رمحه اهلل:   .هللاَواْفَْتَ

ُه اهللُ َتَعاىَل  -َقاَل اْبُن اْلَقيِِّم  ُه ِمْن َمْعُبودٍ َأْو َمْتُبوعٍ  : َمْعنَى الطَّاُغوِت -َرِْحَ اَوَز بِِه اْلَعْبُد َحدَّ  َما ََتَ

 .(َأْو ُمَطاعٍ 

 الرشح:

إن اهلل خلق اإلنس واجلن من أجل اإليامن باهلل والكفر بام يعدد من دونه. والدليل رد وكرر  

ِذيَن اْجَتنَُبوا ﴿َوالَّ : ذكره. وأهل التوحيد هم أهل الفالح والدرشى ألهنم املستمسكون باهلل. رال اهلل وعاىل

ْ ِعَبادِ  ى َفَبرشِّ ُم اْلبرُْشَ ﴿َفَمْن َيْكُفْر [. رال وعاىل: 97﴾ ]الزمر/الطَّاُغوَت َأْن َيْعُبُدوَها َوَأَناُبوا إىَِل اهلل ََلُ

ا وَ   [.841دقرة/]ال اهلل َسِميٌع َعلِيٌم﴾بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِاهلل َفَقِد اْستَْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل اْنِفَصاَم ََلَ

هو محمد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي شمس الدين و  ابن القيم اإلمامَ ذكر املؤلف رمحه اهلل  

ابن ويمية  لمذ عند  وترمحه اهلل ابن ريم اجلوزية احلنديل العالمة الكدري املجتهد املطلق املصنف املشهور

كان ورران واشتهر يف اآلفاق وودحر يف معرفة مذاهب السلف. وغريه وبرع يف مجيع العلوم وفاق األ

وكان  .باحلق ال َيايب فيه أحدا باألدلة الصحيحة معجبا بالعمل ِا غْي معول عَل الرأي صادعاً  متقيداً 

مالزما لالشتغال ليال وهنارا كثري الصالة والتالوة حسن اخللق كثري التودد ال حيسد وال حيقد. وحكي 

ووه بمدة أنه رأى شيخه ابن ويمية يف املنام وأنه سأله عن منزلته أّي منزلة الشيخ فقال: إنه أنزل عنه ردل م

فوق فالن وسمى بعض األكابر  ورال له: وأنت كدت ولحق به ولكن أنت يف طدقة ابن خزيمة. ووويف 

 دار الكتب العلمية(./19-41/ ص9/ "الددر الطالع"سنة إحدى ومخسني وسدعامئة. )

اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف وعريف الطاغوت: والطاغوت كل ما جاوز به العدد حده من  الر  

معدود  أو متدوع  أو مطاع  فطاغوت كل روم من يتحاكمون إليه غري اهلل ورسوله  أو يعددونه من دون 

اغيت العامل. إذا فهذه طو اهلل  أو يتدعونه عىل غري بصرية من اهلل  أو يطيعونه فيام ال يعلمون أنه طاعة هلل 

وأملتها  ووأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عدادة اهلل إىل عدادة الطاغوت  وعن التحاكم إىل 

اهلل وإىل الرسول إىل التحاكم إىل الطاغوت  وعن طاعته ومتابعة رسوله إىل الطاغوت ومتابعته  وهؤالء 
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مة وهم الصحابة ومن ودعهم  وال رصدوا رصدهم  بل مل يسلكوا طريق الناجني الفائزين من هذه األ

 (.40/ص 9/"إعالم املورعني". )خالفوهم يف الطريق والقصد معاً 

ن عامله اإلنسان بالغلو يف التعظيم للطاغوت. فمَ  اتهذا التعريف هو من أحسن التعريفو

واملطاع يف   معصية اهلل يخ اإلسالم رمحه اهلل: واملطاع يفرال ش .ستحقه لار طاغوواً يفأعطاه فوق ما 

مر أمره املخالف أل خربه املخالف لكتاب اهلل  أو مطاعاً  اوداع غري اهلدى ودين احلق  سواء كان مقدوالً 

 عاداً اهلل فرعون و ى  وسماهلل  هو طاغوت. وهلذا سمي من حُتوكم إليه من حاكم بغري كتاب اهلل طاغوواً 

 (.809/ص 82/"جمموع الفتاوى"﴾. )كوا بالطاغية﴿فأما ثمود فأهلطغاة  ورال يف ليحة ثمود: 

وهذا الغلو يف التعظيم هو أعظم أسداب الرشكيات يف العامل  وأرسل الرسل من أجل إبطال  

 هذا املنكر األعظم  كام سدق.

رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: ومن أسداب عدادة األلنام الغلو يف املخلوق  وإعطاؤه فوق 

يه حظ من اإلهلية  وشدهوه باهلل سدحانه. وهذا هو التشديه الوارع يف األمم الذي منزلته  حتى جعل ف

 (.881/ص 8/ "إغاثة اللهفان"أبطله اهلل سدحانه وبعث رسله  وأنزل كتده بإنكاره والرد عىل أهله. )
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َسٌة: إِْبلِيُس َلَعنَ )رول املؤلف رمحه اهلل:    (.ُه اهللَُوالطََّواِغيُت َكثِْية َوُرُؤوُسُهْم مَخْ

 الرشح:

سمي إبليس إبليس ألنه يئس من رمحة اهلل بسدب عظم كفره. رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل:  

 (.814/ص  9/"اجلامع"وهو اليأس من رمحة اهلل وعاىل. )  وإبليس وزنه إفعيل  مشتق من اإلبالس

يتب من  ويئس منها  ومل استكرب إبليس عىل أمر اهلل فلعنه اهلل  وطرده من رمحته الواسعة لقد 

بل أعلن العداوة آلدم وذرياوه والسعي يف إغوائهم  فام من ذنب البن آدم إال فهو سدده  فاستحق   ذنده

  العذاب فوق العذاب. رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: وهلذا كان عدّو اهلل إبليس أشد أهل النار عذاباً 

كل كفر ويرك وير. فام عَّص اهلل إال عىل يديه وبسدده  ثم  وهو أول من يكسى حلة من النار  ألنه إمام

 (.دار ابن رجب/404/ص "طريق اهلجروني"األمثل فاألمثل من نوابه يف األرض ودعاوه. )

فإبليس لعنه اهلل رأس الطواغيت ألنه يدعو الناس إىل عدادة نفسه وإىل اروكاب مجيع املعايص. 

َِذنَّ ِمْن  ﴿إِْن َيْدُعوَن ِمنْ رال اهلل وعاىل:  ُدونِِه إاِلَّ إَِناًثا َوإِْن َيْدُعوَن إاِلَّ َشْيَطاًنا َمِريًدا * لََعنَُه اهلل َوَقاَل أَلخَتَّ

ُْم َفَلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن اأْلَْنَعامِ  نَُّهْم َوأَلَُمنَِّينَُّهْم َوآَلُمَرَنَّ ُْم  ِعَباِدَك َنِصيًبا َمْفُروًضا * َوأَلُِضلَّ نَّ َخْلَق َفَلُيغَ َوآَلُمَرَنَّ ُ ْيِّ

اًنا ُمبِينًا يَْطاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن اهلل َفَقْد َخَِسَ ُخَْسَ  [.991-997﴾  ]النساء/اهلل َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّ

أي: وما يعددون إال شيطاًنا   ﴿َوإِْن َيْدُعوَن إاِل َشيَْطاًنا َمِريًدا﴾رمحه اهلل:  لدغويرال اإلمام ا 

عدُدوا األلنام فقد أطاعوا الشيطان  واملريد: املارد  وهو املتمرد العايت اخلارج عن  مريًدا ألهنم إذا

 .(822ص/8/"معامل التنزيل". )رمحته من اهلل أبعده: أي﴾ اهلل﴿َلَعنَُه  .الطاعة  وأراد: إبليس
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َعى َشْيًْئا ِمْن ِعْلمِ )رول املؤلف رمحه اهلل:  َوَمْن  اْلَغْيِب، َوَمْن ُعبَِد َوُهَو َراٍض، َوَمْن ادَّ

 (.َدَعا النَّاَس إىَِل ِعَباَدِة َنْفِسهِ 

 الرشح:

الرضا بمجاوزة احلد طغيان  وفاعله طاغوت. رال شيخ  (َوَمْن ُعبَِد َوُهَو َراضٍ )روله رمحه اهلل:  

 هاً روهو الظلم والدغي. فاملعدود من دون اهلل إذا مل يكن كا  اإلسالم رمحه اهلل: والطغيان جماوزة احلد

 (.809/ ص  82/"جمموع الفتاوى"لذل  طاغوت. )

وهبذا الديان خرج ندي اهلل عيسى عليه السالم من مجلة الطواغيت ألنه ال يرىض أن ُيعدد من 

َي إَِلََ دون اهلل. رال اهلل وعاىل:  ُِذوِِّن َوُأمِّ نْيِ ِمْن ُدوِن ﴿َوإِْذ َقاَل اهلل َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأْنَت ُقْلَت لِلنَّاِس اختَّ

يِس َواَل َأْعَلُم ا ِِف َنفْ اهلل َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِِل َأْن َأُقوَل َما َليَْس ِِل بَِحقٍّ إِْن ُكنُْت ُقْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتُه َتْعَلُم مَ 

ْم إاِلَّ َما أَ  ُم اْلُغُيوِب * َما ُقْلُت ََلُ ﴾ َمْرَتنِي بِِه َأِن اْعُبُدوا اهلل َريبِّ َوَربَُّكمَما ِِف َنْفِسَك إِنََّك َأْنَت َعالَّ

 [.997  991]املائدة/

اجلامع ") .والرضا بالكفر كفروأما من ريض بالكفر فإنه كافر. رال اإلمام القرطدي رمحه اهلل:  

 (.418/ ص  4/"ألحكام القرآن

َعى َشْيًْئا ِمْن ِعْلِم الَْغْيِب ) وروله رمحه اهلل:  ال يعلم غيب السموات واألرض إال اهلل   (َوَمْن ادَّ

ََم الَْغْيُب اهلل﴾ [  ورال: 41﴾ ]األنعام/﴿َوِعنَْدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها إاِلَّ ُهوَ رال وعاىل:  ﴿َفُقْل إِنَّ

ََمَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب إاِلَّ اهلل وَ [  ورال: 80]يونس/ اَن ُيْبَعُثونَ ﴿ُقْل اَل َيْعَلُم َمْن ِِف السَّ  ﴾َما َيْشُعُروَن َأيَّ

 [.14]النمل/

ْل اَل قُ يف األلل ال يعلم الغيب  إال حسب ما أطلعه اهلل عليه. رال اهلل وعاىل: ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول 

 َنْفًعا ﴿ُقْل اَل َأْملُِك لِنَْفيِس [  ورال سدحانه: 40﴾ ]األنعام/َأُقوُل لَُكْم ِعنِْدي َخَزائُِن اهلل َواَل َأْعَلُم الَْغْيَب 

وُء إِ  نَِي السُّ ْْيِ َوَما َمسَّ ا إاِلَّ َما َشاَء اهلل َوَلْو ُكنُْت َأْعَلُم اْلَغيَْب اَلْسَتْكثَْرُت ِمَن اخْلَ  ْن َأَنا إاِلَّ َنِذيرٌ َواَل ََضًّ

ْيبِِه َأَحًدا * إاِلَّ َمِن اْرَتىَض َعاَِلُ الَْغيِْب َفاَل ُيظِْهُر َعََل غَ [. ورال: ﴿922﴾ ]األعراف/َوَبِشٌْي لَِقْوٍم ُيْؤِمنُونَ 

ُه َيْسُلُك ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا  .[87  81﴾  ]اجلن/ِمْن َرُسوٍل َفإِنَّ
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نُّ َأْن لَْو َكاُنوا َيْعَلُموَن الَْغيْ ال يعلمون الغيب  رال اهلل وعاىل:  واجلن أيضاً  َب ﴿َفَلَمَّ َخرَّ َتَبيَّنَِت اجْلِ

 [.93﴾ ]سدأ/ا َلبُِثوا ِِف الَْعَذاِب امْلُِهنيمَ 

رال اإلمام ابن العريب رمحه اهلل: فأما من ادعى علم الكسب يف مستقدل العمر فهو كافر   أو  

أحكام ") .  فال ريدة يف كفره أيضاً و املفصلة فيام يكون ردل أن يكونأخرب عن الكوائن اجلملية أ

 (.349/ ص  4 /"القرآن

 .قيدوالغيب امل طلقسم إىل رسمني: الغيب املوالغيب ينق 

 امل فإنه  (ما):  يقل ومل  ﴾من يعلم ال قل﴿: رال سدحانه وهورال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: 

 هلأ من كوهنم مع فإهنم أبلغ  لتكون (من) ـ:ب عنه وعرب يعقل ما غلب يعقل ال وما يعقل ما اجتمع

 رال يالذ املخلورني مجيع عن املطلق الغيب هو وهذا .اهلل الإ الغيب منهم أحد يعلم ال واملعرفة العلم

 أو املالئكة من املخلورات بعض علمه ما املقيد والغيب. [81: اجلن] ﴾أحداً  غيبه عَل يظهر فال﴿:  فيه

 رد كلهم والناس. شهده عمن غيداً  هو ليس عنه  غاب عمن غيب هو فإنام وشهدوه  اإلنس أو اجلن

 هده ش عمن ال املخلورني  من عنه غاب عمن غيداً : أي  مقيداً  غيداً  فيكون هذا  دهيشه ما هذا عن يغيب

 (.990 ص/91/ "الفتاوى جمموع") .راطدة املخلورني عن غاب مطلقاً  غيداً  ليس

من دعا الناس إىل عدادة نفسه فقد ( َوَمْن َدَعا النَّاَس إىَِل ِعَباَدةِ َنْفِسهِ رمحه اهلل: ) املؤلف ورول 

ِه َأْن آَتاُه اهلل امْلُْلَك إِذْ : وطغى. رال اهلل وعاىل يف لاحب إبراهيمكفر   ﴿َأََلْ َتَر إىَِل الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم ِِف َربِّ

يِي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحيِي َوُأِميُت َقاَل إِْبَراِهيُم َفإِنَّ اهلل َيْأِِت بِ  َ الَِّذي َُيْ ْمسِ الَقاَل إِْبَراِهيُم َريبِّ ِق شَّ  ِمَن امْلَرْشِ

ا ِمَن امْلَْغِرِب َفبُِهَت الَِّذي َكَفَر َواهلل اَل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ  َ ِِ  [.842﴾ ]الدقرة/َفْأِت 

وكذل  فرعون مدعي الربوبية واأللوهية. رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: فكان جيحد اخلالق  

﴿لْئن اختذت إَلا غْيي ألجعلنك ويقول ملوسى:  غْيي﴾ما علمت لكم من إله جل جالله ويقول : ﴿

وكان ينكر أن يكون اهلل كلم موسى أو يكون ملوسى إله  ﴿أنا ربكم األعَل﴾ويقول:  من املسجونني﴾

 "جمموع الفتاوى"فوق السموات ويريد أن يدطل عدادة اهلل وطاعته ويكون هو املعدود املطاع. )

 (.924/ص 94/
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لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿الَ إِْكَراَه ِِف  َوَمْن َحَكَم بَِغْْيِ َما َأْنَزَل اهللُ؛): رول املؤلف رمحه اهلل َوالدَّ

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمن بِ  َ الرُّ َبنيَّ يِن َقد تَّ ْلُعْرَوِة َفَقِد اْسَتْمَسَك بِا اهللالدِّ

 .([211َسِميٌع َعلِيٌم﴾ ]البقرة:  اهللا وَ اْلُوْثَقَى الَ انِفَصاَم َلََ 

 الرشح:

فرض حتم عىل كل مسلم  وذل  من ووحيد األلوهية.  ملسو هيلع هللا ىلصحتكيم كتاب اهلل وسنة رسوله  

فنحن نعدد اهلل بامتثال أوامره  واجتناب نواهيه  وحتليل ما حرمه  وحتريم ما حرمه. فمن حكم بغري ما 

 يه  أو أحسن منه  فقد طغى وكفر. ه  أو أن غري حكم اهلل يساومع اعتقاد جواز وعلامً  أنزل اهلل عمداً 

رال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: واإلنسان متى حلل احلرام املجمع عليه  أو حّرم احلالل املجمع 

عليه  أو بدل الرشع املجمع عليه كان كافًرا مروًدا باوفاق الفقهاء. ويف مثل هذا نزل روله عىل أحد 

ْ القولني:  [ أي: هو املستحل للحكم بغري 33]املائدة/ ََيُْكْم بََِم َأْنَزَل اهلل َفُأوَلْئَِك ُهُم الَْكافُِروَن﴾ ﴿َوَمْن ََل

 (.812-817/ص 4/"جمموع الفتاوى"ما أنزل اهلل. )

ورد كثرت أروال العلامء يف اآلية اآلنفة الذكر  ونوعية الكفر املذكور فيها. والراجح ما راله  

رمحه اهلل: والصحيح أن احلكم بغري ما أنزل اهلل يتناول الكفرين  األلغر واألكرب اإلمام ابن القيم 

بحسب حال احلاكم  فإنه إن اعتقد وجوب احلكم بام أنزل اهلل يف هذه الوارعة  وعدل عنه عصيانا  مع 

نه أنه ق. وإن اعتقد أنه غري واجب  وأنه خمري فيه  مع ويفهذا كفر أصغر اعرتافه بأنه مستحق للعقوبة 

/ 9/"مدارج السالكني". وإن جهله وأخطأه فهذا خمطئ  له حكم املخطئني. )فهذا كفر أكْبحكم اهلل  

 (.دار احلديث/874ص

ن كل ما عىل أ اآلية ﴾اُغوِت َوُيْؤِمْن بِاهلل﴿َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّ : استدل املؤلف رمحه اهلل هبذه اآلية 

 اة وفالح من استمس  بتوحيد اهلل.دليل عىل نج اآلية أيضاً ُيعدد من دون اهلل فإنه طاغوت. وهذه 
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رال اإلمام الطربي رمحه اهلل: ومعنى الكالم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل  فقد اعتصم 

من طاعة اهلل بام ال خيشى مع اعتصامه خذالنه إياه  وإسالمه عند حاجته إليه يف أهوال اآلخرة  

 (.388/ص 4/"جامع الديان"ياء التي ال خيشى انكسار عراها. )كاملتمس  بالوثيق من عرى األش

﴿َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِاهلل َفَقِد اْسَتْمَسَك رال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: وروله: و

ا َواهلل َسِميٌع َعلِيٌم﴾ ان ثان وما يدعو إليه الشيطأي: من خلع األنداد واألو بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ال اْنِفَصاَم ََلَ

﴿َفَقِد اْسَتْمَسَك من عدادة كل ما يعدد من دون اهلل  ووحد اهلل فعدده وحده وشهد أن ال إله إال هو 

 -إىل روله:–أي: فقد ثدت يف أمره واستقام عىل الطريقة املثىل والرصاط املستقيم.  بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى﴾

ا﴾﴿َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالْ وروله:  أي: فقد استمس  من الدين بأروى سدب   ُعْرَوِة اْلُوْثَقى ال اْنِفَصاَم ََلَ

وشده ذل  بالعروة الوثقى التي ال ونفصم فهي يف نفسها محكمة مربمة روية وربطها روي شديد. 

 (.124/ص 9/"وفسري القرآن العظيم")
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ِديِث: َوَهَذا ُهَو َمْعنَى ال اله إاِل ا)رول املؤلف رمحه اهلل:  َرْأُس األَْمِر »هللُ، َوِِف احْلَ

َهاُد ِِف َسبِيِل  الُة، َوِذْرَوُة َسنَاِمِه اجْلِ َواهلُل َأْعَلُم. متت . «عز وجل اهللاإِلْسالِم، َوَعُموُدُه الصَّ

 .(ثالثة األصول، واحلمد هلل رب العاملني

 الرشح:

  أي: أن اإليامن باهلل والكفر بالطاغوت ()وهذا هو معنى ال اله إاِل اهللُرول املؤلف رمحه اهلل:  

هو ما وضمنه كلمة اإلخالص ال إله إال اهلل  وهي أوثق عرى اإلسالم  وهي رطر رحى دعوة األندياء 

ال: ال إله ر﴿فقد استمسك بالعروة الوثقى﴾ عليهم السالم. رال ابن عداس ريض اهلل عنهام يف وفسري: 

 (. بسند صحيح(  8183) "ري ابن أيب حاوموفس"إال اهلل . )

ِديِث: )روله رمحه اهلل:   َهاُد ِِف »َوِِف احْلَ الُة، َوِذْرَوُة َسنَاِمِه اجْلِ َرْأُس األَْمِر اإِلْسالِم، َوَعُموُدُه الصَّ

  .(5)من حديث معاذ بن جدل ريض اهلل عنه حلديث صحيح لغْيه،اف .(«َسبِيِل اهلل عز وجل

ألمر  ألن اإلسالم هو التوحيد. رال السندي رمحه اهلل: التوحيد هو رأس ا ومعنى احلديث: 

 (.434/ص 7/"حاشية السندي عىل ابن ماجه"أي اإلويان بالشهادوني. ) «رأس األمر اإلسالم»

                                                           
وسندهم ( 917)ررم  "وعظيم ردر الصالة"( واملروزي يف 91790) "الكدري"( والطرباين يف 8302أخرجه احلاكم ) (5)

 من أجل ميمون بن أيب شديب وهو لدوق.حسن 

ويف سنده  .جمهول احلال( ويف سنده محمد بن محمد اجلذوعي اْلَقايِض 91181) "الكدري"وأخرجه الطرباين يف  

 .وهو لنيأيضا شهر بن حوشب 

( من حديث معاذ ريض اهلل عنه  يف سنده عروة 419( وأبو داود الطياليس )88989وأخرجه اإلمام أمحد )

 .جمهول احلال وَل يسمع من معاذبن النزال  

 ( عن معمر عن عالم بن أيب النجود عن أيب وائل عن معاذ بن جدل به.80404وأخرجه عدد الرزاق )

 .(88011أمحد ) ومن طريق عدد الرزاق اإلمامُ 

 ( من طريق معمر به.99440) "الكربى"وأخرجه النسائي يف 

 كام راله حييى بن معني. ورواية معمر عن عاصم بن أيب النجود مضطرب كثْياً 

 فاحلديث صحيح لغْيه. ويف اجلملة



059 

فجعل الصالة كعمود الفسطاط الذي ال « وعموده الصالة»رال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل: 

جامع العلوم "مود   لسقط الفسطاط   ومل يثدت بدونه . )يقوم الفسطاط وال يثدت إال به   ولو سقط الع

 /احلديث الثالث(."واحلكم

دعائمه وأركانه  : أعىل يشء فيه   ولكنَّه ليس من«وذروُة سنامه»رمحه اهلل: ابن رجب ورال  

  ند مجهور العلامء   ليس بفرض عني  وذل  لوجهني : أحدمها : أن اجلهاد فرض كفاية عالتي ُبني عليها

ه السالم علي -: أن اجلهاد ال يستمر فعله إىل آخر الدهر   بل إذا نزل عيسى بخالف هذه األركان. والثاين

خالف   بى عن اجلهاد  ويستغنحلرب أوزارها  فحينئذ وضع اسالم  ومل يدق حينئذ ملة إال ملة اإل -

وم جامع العل". )  واهلل أعلمعىل ذل    فإهنا واجدة عىل املؤمنني إىل أن يأيت أمر اهلل وهمهذه األركان

 دار ابن رجب(./903ص //احلديث الثالث"واحلكم

اه أعط مامهام رسخ علم اإلنسان  ال بد أن يعرف أن (. فأعلمواهلل ثم رال املؤلف رمحه اهلل: ) 

[  ويندغي أن يعرف 24]اإلَساء/﴾ ﴿َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم إاِلَّ َقلِياًل اهلل من العلوم رليل. رال اهلل وعاىل: 

أن فوره من هو أعلم منه  ومجيع العلوم إنام جاء من عند عامل الغيب والشهادة الذي ال يعزب عنه مثقال 

 [.71]يوسف/ َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِيٌم﴾  وهو أعلم بكل يشء من غريه. رال وعاىل: ﴿عاملنيذرة يف ال

َوَما َتْوفِيِقي ﴿بأنه لوال هداية اهلل ملا اهتدى أحد. رال اهلل وعاىل:  فال بد من التواضع هلل  ويعرتف 

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب   [.22﴾ ]هود/إاِلَّ بِاهلل َعَلْيِه َتَوكَّ

وله احلمد حمود يف كل يشء  هو املن اهلل يدل عىل أ ( واحلمد هلل رب العاملنيروله رمحه اهلل: ) 

 يف األوىل ويف اآلخرة.

د أنه محمو أحدَها:فهذا له معنيان  "احلمد كله هلل"مام ابن القيم رمحه اهلل: فإذا ريل: رال اإل

عىل كل يشء  وبكل ما حيمد به املحمود التام  وإن كان بعض خلقه حيمد أيضا كام حُيمد رسله وأندياؤه 

احلمد  نالوه من وأوداعهم  فلذل  من محده ودارك ووعاىل  بل هو املحمود بالقصد األول  وبالذات. وما

احلمد  : أن يقال ل املعنى الثاِّن -إىل روله:– وباطناً  وظاهراً  وآخراً  فإنام نالوه بحمده  فهو املحمود أوالً 

/ ص  9/"طريق اهلجروني"كله أي احلمد التام الكامل  فهذا خمتص باهلل ليس لغريه فيه يركة. )

911.)  
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ٍد َوعَل آله َوَصْحبِِه  .وسّلم تسليًَم كثًْيا)رول املؤلف رمحه اهلل:  َوَصَلَّ اهللُ َعََل حُمَمَّ

 .(َوَسلَّمَ 

 الرشح:

َا الَِّذيَن آَمنُوا إن اهلل أمرنا بالصالة عىل الندي فقال:   ﴿إِنَّ اهلل َوَماَلئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعََل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

ُموا َتْسلِيًَم﴾   [.41]األحزاب/َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِّ

ل اإلمام ابن كثري رمحه اهلل: واملقصود من هذه اآلية: أن اهلل سدحانه أخرب عداده بمنزلة عدده را

م أمر تعاىل ثونديه عنده يف املأل األعىل  بأنه يثني عليه عند املالئكة املقّربني  وأن املالئكة وصيل عليه. 

فيل مجيًعا. أهل العاملني العلوي والس   ليجتمع الثناء عليه منأهل العاَل السفِل بالصالة والتسليم عليه

 دار اآلثار(./108/ص4/"وفسري القرآن العظيم")

يض اهلل عنه رال: رال رسول اهلل . عن أنس بن مال  رعظيامً  نال أجراً  ملسو هيلع هللا ىلصومن لىل عىل الندي  

من صَل عَل صالة واحدة صَل اهلل عليه عرش صلوات، وحطت عنه عرش خطيْئات، ورفعت له »: ملسو هيلع هللا ىلص

الرسالة( وحسنه اإلمام الوادعي رمحه اهلل يف /(99112. )أخرجه اإلمام أمحد ))«عرش درجات

 ((.21ررم ) "الصحيح املسند"

من هو  ملسو هيلع هللا ىلصرال اإلمام القرطدي رمحه اهلل: وكذل  آل الرسول وآله(. رال املؤلف رمحه اهلل: ) 

وِمّلته  ن مل يكن عىل دينهعىل دينه وملته يف عرصه وسائر األعصار  سواء كان نسيًدا له أو مل يكن. وم

فاطمة  ملسو هيلع هللا ىلصفليس من آله وال أهله  وإن كان نسيده ورريده خالًفا للرافضة حيث رالت: )إن آل رسول اهلل 

أدخلوا آل فرعون ﴿[  40] الدقرة:  ﴾وأغرقنا آل فرعون﴿ واحلسن واحلسني فقط(. دليلنا روله وعاىل:

ابن  وال بنت  وال أب  وال عّم  وال أخ  وال  [ أي آل دينه إذ مل يكن له31غافر: ]﴾ أشد العذاب

وألجل هذا يقال إن أبا هلب وأبا جهل ليسا من آله وال من أهله  وإن كان بينهام  -إىل روله:–عصدة. 

 ﴾إنه ليس من أهلك إنه عمل غْي صالح﴿ ررابة. وألجل هذا رال اهلل وعاىل يف ابن نوح: ملسو هيلع هللا ىلصوبني الندي 

 دار الكتاب العريب(./383ص/99/9/ الدقرة:  9/"القرآن اجلامع ألحكام"[. ) 31]هود: 
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رال ابن حجر رمحه اهلل يف وعريف الصحايب: وهو : من لقي الندي لىل اهلل وتعريف الصحابة:  

وعاىل عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات عىل اإلسالم   ولو ختللت ردة ؛ يف األلح. واملراد باللقاء ما هو 

اة وولول أحدمها إىل اآلخر وإن مل يكامله  وودخل فيه رؤية أحدمها اآلخر  أعم من املجالسة واملامش

 (.49/ص 9/"نزهة النََّظر"سواء كان ذل  بنفسه أو بغريه. )

السالم والسالمة كام رال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل: فحقيقتها الرباءة واخلالص ثم وعريف   

 (.419/ص 8/ "بدائع الفوائد"والنجاة من الرش والعيوب. )

 

 انتهى ما يس اهلل من يرح هذه الرسالة النجدية املداركة

 وما ووفيقي إال باهلل عليه ووكلت وإليه أنيب.

 واحلمد هلل رب العاملني.

 هـ 9344رمضان  89دار احلديث بدماج  
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