
 
 



 
 

 

 



 
 

  

:راجع التفريغالشيخ مل ي   تنبيه 
 

الشرح مفرغ حرفًيا وال يوجد تعديل عليه إال يف مواضع 
 نادرة يقتضيها املقام.

 
 جمموعة األخوات التطوعية تم التفريغ بواسطة:
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  رحالش   قدِّمةم: 

له إال اهلل وحده إا فيه كما حيب ربنا ويرضى، وأشهد أن ال ا مباركً ا طيبً ا كثيً احلمد هلل محدً       
  اا عبده ورسررروله  رررلى اهلل عليه وعلى حله و رررتبه وسرررل  ت رررليمً ال شرررريه له، وأشرررهد أن  مدً 

 .اكثيً 

ول شرررررح األ رررر درسررررنا يفَعز  َوَجل  فمعاشررررر ا خوة ال رام نوا ررررل إن شررررا  اهلل  بعد:أما       
 رررل  حوى ما جيب على املعظي ، هذا ال تاب  كتاب "الثالثةاأل رررول " وهذا ال تاب ،الثالثة
 .بالعمل العاملني، وبالعل  به العل  الشرعي املقرتن يتعلمه من توحيد رب   أن

 

به حتققت  ليف هذا ال تاب من عمه  َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَه  الذي ذكره الشرررررررريخ  وهذا التوحيد 
مدار هذا  ذباهلل من عذاب القع وفتنته، إ ذله سررررعادة الدنيا وا خرة والنعاة عند فتنة القع، نعو 

ا دينه؟ ومن وم ؟على األسررررررررررررررظلة الثالثة العظيمة اليف ي  رررررررررررررر  ا املر  يف  عه: من ربهال تاب 
إال من  وفق إىل احلق فيها واجلواب النافعولن ي   ،نبيه؟ هذه األسررظلة اليف هي مدار هذا ال تاب

ة عظيمررة، فنت يف  عه فتنررأن العبررد منررا ي  ا وكرران من أهلهرراث حيرر  ثبررت ا جررا مررً اعتقرردهررا اعتقررادً 
العمل الذي   ا وال ي ون معه فيها إاليف تل   احلفرة الضررررررريقة اليف يدخلها ا ن ررررررران وحيدً  فنتي  

 ع ، يرجوعمله فيجع اثنان ويبقى الثال ،وماله ،يتبعه ثالثة: أهله يتكان  د  دمه، فإن امل
 ،  تله احلفرة الضرررريقة اليف عل  النرررراحلون شرررر اا فقطع أمرها  لوه مله، يفأهله وماله ويبقى ع

َي اهلل  َعنمه  رَ  كان اخلليفة الراشرررد عثمان بن عفان ل ى الل ه  َعَليمهه  رررَ الذي  ال فيه النيب وأرضررراه ضررره
ل  َ  رَّ َمانَماَن َما » :َوسرررررَ مِ  فَََعلهَ َما ضَََََ ل ى، يقو ا النيب (1)«بََعنَد اليََون ل  َ   رررررَ يبشرررررره و الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ

                                 
ا سناد، وح نه ا مام ( و ال:  تيح 0553(، واحلاك  )3841(، والرتمذي )24602و837أخرجه أمحد ) (1)

َهاأللباين   (.6460يف "املش اة" )اهلله  َرمحم
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َي اهلل  َعنمه  ه حليت ل  باجلنة ومع ذله فإن ذل   النرررررا  كان إذا و   على  ع يب ي ح  يب    َرضررررره
إن  :َي اهلل  َعنمه  َرضرره فيقول «تذكر الجنة والنار وال تبكي وتبكي من هذا ؟»فيقال له:  وأرضرراه

ل ى الل ه  َعَليمهه رسررول اهلل  ل  َ  ررَ ِخَرِة، فَِإنن » ال:  َوسررَ َر َأوََّل َمَناِزِل اْلن  َََجا ِمننَه، َفَما بََعنَد َُ ِإنَّ النَقبَن
دم ِمننهَ  ََ َُ ِمننَه، َفَما بََعنَد َُ أََ َر ِمننَه، َوِإنن َلمن يََنن َي اهلل  عَ و ال  «أَينسََ ل ى " ال رسررول اهلل :نمه  َرضرره  ررَ

ل  َ  َر َأفنَظَع ِمننهَ َما »: الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ ل ى الل ه  َعَليمهه ، يقوله النيب(1)«رَأَينَت َمننَظًرا َقطم ِإالَّ َوالنَقبَن  ررررررررَ
َر َأفنَظَع ِمننهَ » :َوَسل  َ  ويف ذل    ،وذل   امل ان ،يف تل   احلفرة «َما رَأَينَت َمننَظًرا َقطم ِإالَّ َوالنَقبَن
َي اهلل  َعنمه  رَ فنت العبد منا يف  عه هذه األسررررررظلة، فقد جا  يف حدي  العا  بن عا ب احلال ي    ضرررررره

ل  َ أن رسررول اهلل  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ ِمنَ » ال:   ررَ فَِإََّه »: يثه إىل أن  الوذكر حد «ِإنَّ النَعبنَد النَمؤن
ا  اِبِه، ِإَاا َولَّون َِ َع ََِعاِل َأبَََََن َمَع َخفن أن امليت ي رررررررمع   جا  يف احلدي، وهنا «مدبرين َمننهَ َيسَََََن

ل  َ ، وجا  يف حدي  حخر أمر النيب خفق نعال أ رررررررتابه ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ نزع النعال عند ب  رررررررَ
، ومجع احملققون بني هذا وهذا ب ن النهي إمنا هو وارد ملن مشررررررى بني القبور (2)املشرررررري بني القبور

 وأما هذا احلدي  فمتمول على املشررري يف الطر ات املعدة بني القبور، ف ان ميشررري بني القبور،
ل بني القبور أما إذا دخ فمن مشى يف الطر ات املعدة بني القبور ال يلزمه أن خيلع حذا ه ونعله،

 .ني القبور فإنه منهي عن لبس نعلهومشى ب

ل  َ يقول        ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ اِبِه،فَِإََّه » : رررررَ َِ َع ََِعاِل َأبََََن َمَع َخفن ا َمننهَ  َيسََََن  مدبرين ِإَاا َولَّون
يَََقواَلنِ فيأتيه  ِلَساَِِه فََ يََننَتِهَراَِِه َوَيجن َنِتَهاِر فََ ِديَدا ااِل ََ يَََقوَل: رَبَِّي اللَّه: َمنن رَبم هل َمَلَكاِن  ؟ َك؟ فََ

                                 
( 8202(، واحلاك  )6756(، والبيهقي )0268(، وابن ماجه )2347)(، والرتمذي 050( أخرجه ا مام أمحد )1)

( و"املش اة" 5623و ال: هذا حدي   تيح ا سناد ومل خيرجاه. وح نه ا مام األلباين يف " تيح اجلامع" )
(132.) 

 
(، 8447)(، والبيهقي: 1567(، وابن ماجه: )2407(، والن ائي: )3234(، وأبو داود: )24807) ( أخرجه أمحد:2)

(، و ال:  تيح ا سناد، ووافقه الذهيب وأ رمها األلباين كما يف "ا روا " و" تيح األدب 1371و1374واحلاك  )
 (.722املفرد" بر  : )
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يَََقواَلنِ  َ مَ فيقول:  ؟َوَما ِديَنكَ  له فََ سََََََََََن يَََقواَلنِ  ،ِديِنَي اْلنِ ِِ الَِّذ  َبِع ََ َما َهذَ  :له فََ َُ ا الرَّ
وَل اللَّهِ  يَََقوَل: َهَو َرسَََ لَّمَ  ِفيَكمن؟ فََ لَّا اللََّه َمَلينِه َوسَََ قَََرَأَت  فيقول: : وما مملك؟ فيقوالن بَََ
َتهَ  قَن دَّ َما ِ  ،ِكَتاَب اللَِّه َفآَمننَت ِبِه َوبَََ َناِد  َمَناٍد ِمَن السَََّ يََ ََ بَََ  أن فََ و ف مبد  َد َََ ِمَن  ا لهَ َأفنرَِ

و َُ ِمَن النَجنَِّة وأَ  النَجنَِّة، َل َلهَ  ا وطيبها،فيأتيه من روحه ،ا إلا الجنةوافتِوا له بابً لنِبسََََ  َويََفنسََََ
ر ُِِ  في قبر ُ ِن الاََِّياب ويأتيهَمدَّ َبصَََََََ ِه َحسَََََََ ُن ِن النَو ٍِ َحسَََََََ َُ رن  ، الرِّيلِ طَيِّبِ  َر يَََقوَل: أَبنشََََََِ فََ
َمَك الَِّذ  َكننَت َتوَمَد،بِالَِّذ   رمَ  َهَذا يََون يَََقولَ  َيسَََََََََََ َنَت؟ فََ  :له فََ َه َيِجيَ  َمنن َأ ُن َهَك النَو ُن َو
رِيًعا ِفي طَ فيقول:  ؟بِالنَخينرِ  َتَك ِإالَّ َكننَت سََََ اِلَل، فَََواللَِّه َما َمِلمن اَمِة اللَِّه َبِطيًًا أَََا َمَمَلَك الصََََّ

ًرا َيِة اللَِّه َفَجَلاَ  اللََّه َخيَن  ،وحمن ،و رررررررررررد  ،هذا العبد املؤمن الذي  رأ كتاب اهلل« َمنن َمعنصََََََََِ
ل ى الل  العظي ، و ال النيب  االعتقادواعتقد هذا  ل  َ  رررررررررررَ ويف  ،«بد الكافروإن الع» :ه  َعَليمهه َوسرررررررررررَ

اِبِه، ِإَاا َولَّون »: إىل  وله «وإن العبد الفاُر»رواية:  َِ َع ََِعاِل َأبن َمَع َخفن  مدبرين ا َمننهَ فَِإََّه َيسن
اَِِه فيأتيه  ِلسَََ يََننَتِهَراَِِه َوَيجن َنِتَهاِر فََ ِديَدا ااِل يَََقواَلنِ  ،ا مشََفوفالمً فيجلس فَمَلَكاِن ََََ : َلَه َمنن فََ

يَََقوَل: َها ُن َها ُن َها ُن، اَل َأدنِر  يَََقوَل: هَ َربمَك؟ فََ يَََقواَلِن َلَه: َما ِديَنَك؟ فََ ا ُن َها ُن، اَل َأدنِر ، ، فََ
يَََقواَلنِ  َِ الَِّذ  بَِع ََ ِفيَكمن؟  تقول في َماف: له فََ َُ مع أنه كان  «د  السَََََََمهيهت ف َهَذا الرَّ
: ها ٍُ ها ٍُ ال أدر ، سََََََََََمعت النال يقولون الك، لقال: مِمد، فيقو فيَ » الدنيايعرفه يف 

و : ال دريت وال تلوت،لقافيَ  َََََََََََ َماِ : َأنن َكَذَب، فََأفنرَِ َناِد  َمَناٍد ِمَن السَََََََََََّ يََ ِمَن النَّاِر،  له افََ
تَ  َموِمَها، َِوا َلَه بَابًا ِإَلا النَّارِ َوافَن َيأنتِيِه ِمنن َحرَِّها َوسَََََََ يَّ  فََ َتِلَف ِفيِه َوَيضَََََََ َر َُ َحتَّا َتخن بَن َع َمَلينِه قََ

َ َمهَ  يَََقولَ  ،َأضَََََن ِه قَِبيَل الاََِّياِب َمننِتَن الرِّيِل فََ ُن ٌِ قَِبيَل النَو َُ وَ َ   :َويَأنتِيِه َر رن بِالَِّذ  َيسََََََ أَبنشَََََِ
يَََقوَل:  َمَك الَِّذ  َكننَت َتوَمَد فََ َنَت َهَذا يََون َه َيجِ وَأ ُن َهَك النَو ُن َنَت؟ فَََو يَََقوَل: َمنن َأ يَ  بِالشَّرِّ فََ

 «إلا معصَََََية اهلل اا من طامة اهلل سَََََريعً فواهلل ما ملمتك إال كنت بطيًً أَََا َمَمَلَك النَخِبي ََ 
ل  َ إىل حخر  وله  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ و ررررررررتته  ،العظي  رواه أبو داود واحلاك  ، هذا احلدي  ررررررررَ

ه عن مجع من تو ررتته ا مام ابن القي  ونقل تنررتي ،وأ رمها األلباين ،ووافقه الذهيب ،احلاك 
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 ،عانيهوأن يفه  م ،ا على كل م رررررررررل  أن حيريف على ما يف هذا احلدي كان متعينً ، لذا  احلفاظ
 وأن يعمل مبا جا  فيه.

أه  مررا ينب ي أن يهت  برره أن التوحيررد فيرره أه  أمور التوحيررد، وال شررررررررررررررره هررذا ال ترراب         
وحيد رب لى دين امل ررررررل  توأغ ،أغلى ما عند امل ررررررل  دينه ،امل ررررررل  وأن يعتم امل ررررررل  بتتقيقه

ال شرررررررررررررره أن التوحيد أه  ما ينب ي أن تعتم بتتقيقه أيها املبارغ، وأول ما ينب ي أن  العاملني،
قت وهو األمر الذي اتف دعى إليه هو توحيد رب العاملني، كي  ال وهو أ ررررل رسررررالة الرسررررل،ي  

 ُّٱ: َوَجل   َعز   ، يقول اهللاودعا إليه األنبيا  مجيعً  ،ئع األنبيا  من غي اختالف بينهاعليه شرررررررررررررا

ما من رسررررررررول  (1)َّىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

  ،وأن جيتنبوا الطاغوت ،يوحدوا اهللأن  ،إال ودعوته لقومه أن يعبدوا اهلل َعز  َوَجل   وال نيب بعثه اهلل
غث ني والتتذير من الشررررررررررررر أمر العباد بتوحيد رب العامل فمهمة األنبيا  وهي أشرررررررررررررف املهمات:

لذا ظل و  وهو روح ا سرررالمث والقاعدة األسررران عند املوفق، ،هو  ضرررية املؤمن ال عىفالتوحيد 
َ ل ى الل ه  َعَليمهه  تحياته كلها يدعو إىل توحيد رب العاملني إىل أن ما َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ النيب 
ل  َ  ل  َ وورثه من بعده  رررتابة رسرررول اهلل  َوسرررَ ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ د اهلل وإفراد اهلل بالعبادة وتوحي ث رررَ

  مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ :َعز  َوَجل  لق من أجله اجلن وا نس كما  ال اهلل هو األمر الذي خ  

  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 أي: إال ليوحدون،  َّ ىئ نئ ُّٱ :َعز  َوَجل  و د ف ر علما  األمة  ول اهلل  (2)َّ  ىث
ها على جيب على امل ررررررررررررررل  أن يقي  حياته كل أيها املبارغولذا  موحدينثَعز  َوَجل  فيعبدوا اهلل 
ى التوحيد، أن يقي   رررررررررررالته عل حياته كلها مبنية على توحيد رب العاملني، أن ت ون التوحيد،

                                 
 (.36( سورة النتل: )1)
 (.57-56( سورة الذاريات: )2)
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  ُّٱ: توحيدوأن ي ون مماته على ال ،قي  ن  ه على التوحيد، وأن ي ون  ياه على التوحيدوأن ي  

 مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت

 .(1)َّ  جض

وظراهر الردين وبراطنره،  رامرت عليره األدلرة  ،وأول الردين وحخره ،هو عمراد الردينالتوحيرد         
قي وانق رررر  النان ب ررررببه إىل شرررر ونادت عليه الشررررواهد وأوضررررتته ا يات وأ سرررر ررررت عليه امللة،

لذا و   بل الدخول يف األوامر والنواهي، وسرررررررررررعيد، وهو األمر الذي جيب أن يرسرررررررررررخ يف القلوب
ف عظ  الذنوب على ا طال  الشرررررررررررغ  ضرررررررررراده أعظ  الذنوب،لعظ  منزلة التوحيد كان الذي ي  

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل باهلل  لنرراحبه إن مات   َعز  َوَجل  والشرررغ هو الذنب األوحد الذي ال ي فر اهلل  ،سرر 

ل  عليرره كمررا  ررال اهلل   (2)َّخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ :َعز  َوجررَ
لى ل رررران ع َعز  َوَجل  عظي  منزلة التوحيد كما  ال اهلل الظل  األعظ  وذله ل كان ضررررد التوحيد

ل ى الل ه  َعَليمهه وكانت حياة النيب  ، (3)َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ لقمان:   ررررررررَ
ل  َ  فال اننرررررررررف عن ذله وهو يف م ة بني ال فار  و اربة الشرررررررررغ، ،كلها دعوة للتوحيد َوسررررررررَ

ا م يف حال الضررررررع  وأهل الشرررررررغ يف حال القوة،ما ترغ الدعوة إىل التوحيد وهو  واملشررررررركني،
أخ ر التوحيد ملنررررررررررررررلتة وال أخر التوحيد ألمر من األمور بل كان يدعو إىل التوحيد، ومل يقل 

ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ ل ى اليقل  إن الدعوة للتوحيد تفر  النان، مل : رررررررَ ل  َ  رررررررَ إنم  :ل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ
ىب كل أ له وحنوه مث حب رررررن أخال ي ينتشرررررر التوحيد،يعدونم به من م   سررررر  بل من أهل م ة ما

ل  َ وما تواىن  ،شرررررررري  إال أن يدعو لتوحيد رب العاملني ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ وال   ،ن ذله أبداع  ررررررررَ
ل  َ ا ك رل عن ذله أبدً  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرَ اله ا عرة وهو ا وهو يف م روال اننررف عنه أيضرً  ، رَ

                                 
 (.163 – 162سورة األنعام: ) (1)
 (.07سورة الن ا : ) (2)
 (.13( سورة لقمان: )3)
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ىل ا ومع ذلرره مررا غفررل عن الرردعوة إيف طريقرره إىل املرردينررة وهو خرراري مطررارد يطرده العرردو حثيثررً 
ل  َ فقد كان النيب  التوحيد، ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررَ  ه إىل مدينة ا عرةثيدعو إىل التوحيد يف طريق  رررررررررَ

ل  َ كان النيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرَ لتوحيد وأمره ظاهر يف لدعوة إىل اا على التوحيد ما ترغ احرينرً   رَ
ملؤمنني  د إن ا ومل يقل: املدينة بني أننررررررررررررررراره وأعوانه، وال أغلق باب التوحيد بعد فتح م ة،

ل  َ وحدوا فال داعي للدعوة إىل التوحيد بل كان  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررَ بقي  ىل التوحيد،يدعو إ  ررررررررررَ
ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ الواجب على   ولذا فإن الواجب على كل داعية بل لراية التوحيدثا معليً   رررررررَ

ل  َ كل م رررررررل  يؤمن باهلل واليوم ا خر أن يتمثل هدي النيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ  ذله، فال يف  رررررررَ

 مث زث يترث ىت نت مت  زت رت ُّٱ :دعوة نافعة من كل وجه إال إذا كانت كذله

ل ى الل ه  َعَليمهه هذه سررررررررررررربيل النيب  (1)َّ مك لك اك يق ىق  يف يثىف ىث نث  رررررررررررررَ
ل  َ  نب ي ي ،وهذه سررررررررربيل الدعوة النرررررررررتيتة الراشررررررررردة إىل أن ير  اهلل األر  ومن عليها ،َوسرررررررررَ

ل ى الل ه  َعَليمهه  ررررررررررررَ أن يعرف للتوحيد مقامه كما عرف له النيب بل ينب ي للم ررررررررررررل  لطالب العل  
ل  َ  املني نزل التوحيد م انته العلية اليف جعلها له رب العينب ي على امل رررررررررررررل  أن ي   مقامه، َوسرررررررررررررَ

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  ل  وأن حيبب أمة  مد  ،وأن يدعو إىل االهتمام بالتوحيد ،سرررر  ل  َ  ررررَ  ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ
ى وأن حيثه  على دراسرررررررررررررررة التوحيررد ح  ت ون األمررة عل ،وأن يرغبه  يف التوحيررد ،يف التوحيررد

 . ون األمة على أمر عظي راشدة وت طريقة
 

ة من م رررررررائل التوحيد يف شررررررررحنا  ذا ال تاب سرررررررنق  و فات مع م رررررررائل عظيموحنن         
كلني  بربنا متو فنبدأ م رررررررررتعيننيا يف هذا ال تاب، وجعلها دررً  َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَه  أوردها الشررررررررريخ 

 .َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَه  عليه بقرا ة ما ذكره الشيخ 
 

                                 
 (.147( سورة يوس : )1)
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َماِم النَمَجدِّدِ اقال  َِ  الشيخ اْلس م ْلنِ ِم اهلِل "ليه: م اهللَ  ةَ بنِن َمبنِد النَوهَّاِب رَِحمَ مََّد َم ِبسن
َمِن الرَِّحيمِ   ."الرَّحن

      

الشَّْرح: 

 

َمِن الرَِّحيمِ " : ال الشرريخ         ِم اهلِل الرَّحن  بالب ررملة،كتابه  هلله ا َرمحمَه  ابتدأ شرريخ ا سررالم  ث"ِبسن
بم فبدأ بب ررررررررررر  اهلل الرمحن الرحي  ونهع  البداية، ويف ذله ا تدا  ب تاب اهلل  فإنه  َتانَه  َوتَرَعاىَل سررررررررررر 

باحلبيب النيب  اكتابه مقتديً  اهلله  َرمحمَه  كذله ابتدأ الشررررريخ  مبدو  بالب رررررملة بإمجاع علما  األمةث
ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ ل ى الل ه  َعَليمهه وَ النيب  تبتبه إذ أن ك  يف ك    رررَ ل  َ  رررَ  ،كلها مبدو ة بالب رررملة سرررَ

ل  َ فالنيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ   :َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَه  بن حعر يقول احلافظ ايبتدئ كتبه بالب رررملة،   رررَ
لَّمَ هكذا كان يبدأ رسَََول اهلل )) لَّا اللََّه َمَلينِه َوسََََ لرحمن الرحيم  إلا الملو  ببسَََم اهلل ا بََََ

ِكَتاِب ثَمَّ َدَما بِ » حي َ ُا  فيه: "كتاب التفسَََََََير" :كما ُا  في بَََََََِيل البخار  في

لََّم، فَََقَرَأ َُ فَِإَاا ِفيِه  لَّا اهللَ َمَلينِه َوسََََََ وِل اهلِل بََََََ ِم اهللِ »َرسََََََ َِمٍَّد ِبسَََََن َمِن الرَِّحيِم، ِمنن َم  الرَّحن

وِل اهللِ  ل  َ فهذا ال تاب بدأه النيب ، (1)((«َرسَََ ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ بل   الرمحن الرحي ،بب ررر  اهلل  رررَ

ل  َ أن كتب النيب  (2)ذكر احلافظ ابن حعر ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررَ عت فوجدت كل  ررررررررررَ ها مبدو ة مج 
  .بب   اهلل الرمحن الرحي 

        :ملقرو  من ا فيه بب ررررررر  اهلل الرمحن الرحي ،  رررررررن أن يبدأوهي أن املقرو  ي   وهنا فائدة
اضرررات أما امل ررموع من اخلطب واحمل ال تب وحنوها ال ررنة أن يبدأ فيه بب رر  اهلل الرمحن الرحي ،

ل  َ والدرون فال رررنة أن ت بدأ باحلمدلة فإن خطب النيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ عت ف انت كلها مج    رررَ
                                 

 (. 8( رواه البخاري، باب: بد  الوحي، بر  : )1)
 (.7/224( كتاب الفتح" )2)
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ما أ ن ا ن رران ي تب فال ررنة أن يبدأ بب رر  اهلل الرمحن الرحي ،ولذله إذا كا مبدو ة باحلمدلة،
ذه سنة ه إذا كان يت ل  لي  مع وي  مع كالمه فال نة يف حقه أن يبدأ باحلمد هلل رب العاملني،

 .َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ النيب 

ل  َ امل ررررررتقهر يف سررررررنة النيب إذن          ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ دأ بب رررررر  اهلل الرمحن يف ال تب أن ت ب  ررررررَ
ل  َ وهو املتم رره ب ررنة النيب  (1)وشرريخ ا سررالم الرحي ، ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ أ كتابه بب رر  اهلل بد  ررَ

باحلدي   ابدأ كتابه بب ررررر  اهلل الرمحن الرحي  م رررررت ن رررررً  اهلله  َرمحمَه  الرمحن الرحي ، كما أن الشررررريخ 
ل  َ الذي يروى يف ذله وهو أن النيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ ِم َأمنٍر ِا »:  ال  رررررَ  بَاٍل اَل يََبنَدأَ ِفيهِ  َك

ل ن أهل العل  يذكرونه من  ثهذا احلدي  ضعي  وال ينح إسناده ،(2)«فَََهَو َأقنَطعَ ببسم اهلل 
بعد أن  ول ن ي ررررت ن ررررون به ثباب االسررررتظنان ال من باب االسررررتدالل فال ي ررررتدلون به ابتدا 

ا أن علما نا كم دلت األدلة على أن ال رررررررنة يف ال تب أن يبدأ فيها بب ررررررر  اهلل الرمحن الرحي ،

 ُّٱ :َوَجل   َعز   ت قرأ و د  ال اهللث ألاا  ن يف ال تب أن تبدأ بب   اهلل الرمحن الرحي ذكروا أنه ي  

فت  تب ب   اهلل الرمحن الرحي  من أجل أن  ،ف مر أن ي قرأ بامسه (3)َّ مم ام يل ىل مل
 .ألن هذه ال تب تقرأ ثت قرأ

 ال: حلمدلة بالب ملة ومل يذكر ا بدأَعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَه  إن شيخ ا سالم  فإن قال قائِ:        
ِم اهلِل " َمِن الرَِّحيمِ ِبسََن  سرررالم،هذا  رررنيع م رررلوغ عند علما  ا  :قلنافلماذا  رررنع هذا؟  "الرَّحن

ا فعل ا مام احلمدلة كمكتبه  بالب رررررررررررررملة وال يعقهبواا ب  يبدؤونا من علما  ا سرررررررررررررالم فإن كثيً 
ل ا مام ذله، وكما فع "املوط "وكما فعل ا مام ماله يف  ذله،َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَه  البخاري 

                                 
َه  اهلله ورضي عنه( يقند شيخ ا سالم  مد بن عبد الوهاب 1)  .َرمحم
. (51ا مال " )يفومن طريقه ال معاين يف "أدب ، (1214يف "اجلامع ألخال  الراوي" ) اخلطيب( أخرجه هذا اللفظ: 2)

َه  اهلله  ال ا مام األلباين  َه  اهلله انظر بقية كالمه  ،: وهذا سند ضعي  جدا "َرمحم  (.1يف ا روا : )ح َرمحم
 
 (.1)العلق: ( سورة 3)
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ب ررررررررررررر  اهلل ها األئمة بؤ وغي ذله من ال تب ال بار اليف يبتد ،"منرررررررررررررنفه"عبد الر ا  ذله يف 
 وهذا نعرف أيها ا خوة أنه ال إن ار على من بدأ كتابه ،الرمحن الرحي  وال يعقبواا باحلمدلة

بل  بار،أئمة ا سالم ال بالب ملة ومل يعقب ذله باحلمدلة بل هذا  نيع م لوغ معروف عند 
َ ل ى الل ه  ه، فإن كتب النيب يف كتب َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ أن هذا  نيع النيب  واهلل أعل إنه يظهر 
ل  َ  هذا  ررنيع ف مل يوجد فيها إال البدا ة بالب ررملة ومل يوجد فيها احلمدلة بعد الب ررملة، َعَليمهه َوسررَ

 ال إش ال فيه.

 

َمِن الرَِّحيمِ " :اهلله  َرمحمَه  ا  ول املنرررررررررررن  أم         ِم اهلِل الرَّحن ا ه اجلملة مرارً وحنن نقول هذ "ِبسََََََََن
َمِن الرَِّحيمِ " :هل عرفنا ما معىن  ولنا ؟ل ن هل تعقلنا معناها ِم اهلِل الرَّحن أم أننا منرها ؟ "ِبسََََََََََن

ال كثي منا حر من غي أن نتبنر املعاين؟ وهذا يف احلقيقة على أل نتنا ك ائر أحوالنا يف األذكا
ل ىيذكرون األذكار بل يقرؤون القرحن وال يعرفون املعاينث بعض أمة  مد ، اليوم الل ه  َعَليمهه   ررررررررررررررَ

ل  َ  ى مبناسررررربة اجلنائز فإذا تلوال يتدبر يف األذكار وإمنا جعلوا القرحن ي   ،ال يتدبر يف كتاب اهلل َوسرررررَ
امليت تليت ا يات وي  ررررررررمع بدون أن ي تدبر وهذا سرررررررربب عظي  من أسررررررررباب ت خر هذه مات 
وإذا أرادت األمررة العزة والعودة إىل امل ررانررة العليررة فعليهررا أن ترجع إىل ترردبر كترراب رهررا  األمررة،

 كما  اله إمام دار ا عرة  مة إال ما أ ررررلح أو الن ي نررررلح حخر هذه األفإنه  بفه  سررررل  األمة،
 .اهلله  َرمحمَه  ماله  ا مام

َمِن الرَِّحيمِ " :اهلله  َرمحمَه   ول الشرررريخ        ِم اهلِل الرَّحن رور واجمل رف جر،حالبا  كما تعلمون  ،"ِبسَََن
 :رور هنا اختل  العلما  يف تقديرهومتعلق اجلار واجمل ،البد له من متعل ق يتعلق به

بً  مؤخرً فمن أهل العل  من  دره فعاًل  جعل الفعل و  ،ا وجعله مت خرً  دره فعاًل  :يعم ا،ا مناسرررررررررررررر
نررا هنررا برردأ عنررد :فمثاًل  ا وإمنررا خيتل  برراختالف الفعررل، واحرردً ا ل ررل حررال فليس فعاًل منرراسرررررررررررررربررً 

َمِن الرَِّحيمِ " :املنررن  ال تاب فقال ِم اهلِل الرَّحن ب رر  اهلل الرمحن " :فماذا نقدر؟ نقدر  وله "ِبسََن
أو  ب رر  اهلل الرمحن الرحي  :ا ن رران أن يدخل امل ررعد فقالفإذا أراد  ،"الرحي  أكتب ال تاب
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ب رر  " :ب رر  اهلل فإن املقدر :، وإذا خري فقال"ب رر  اهلل أدخل امل ررعد" ن املقد ر:إب رر  اهلل ف
 يقد ر احملذوف ؟ملاذاث وهذا أح رررررررررن التقديرات ، وه ذا يف كل حال،"اهلل أخري من امل رررررررررعد

أل ررررررل يف وا قال عند الشررررررروع يف العمل،وب رررررر  اهلل ت   األفعال،؟ ألن األ ررررررل يف األعمال فعاًل 
 ا.العمل الفعل فهو أوىل من أن نقدره امسً 

  
، ؟  الوا: الا فيقال: أكتب ال تاب ب رررررررررررررر  اهللملاذا ال يقدر مقدمً  ا،ا يقدر مؤخرً أيضررررررررررررررً       

 ائدتني:ألن الت خي يفيد ف :ملاذا؟  الوا ا،ا فال ي ون متقدمً األح ن أن يقدر مؤخرً 
  .بب   اهلل : التعغ بالبدا ة باس  اهلل في ون األمر مبدو ً الفائدة األولا

دم ألن العلما  يقولون: تقدمي اجلار واجملرور يفيد احلنررررررر فإذا   إفادة احلنررررررر،والفائدة الااَية: 
 اجلار واجملرور أفاد احلنر.

 ألنه أدل على املراد وأح رررررررن يف املعىن. ومن أهل ثاا دائمً  واحدً ا ومل يقدروه فعاًل و دروه مناسررررررربً 
 ل ن هذا هو َأوالها. ثالعل  من  در تقديرات أخرى

 
ِم اهللِ "           مضررررررراف إليه، "اهلل" :ولفظ اجلاللة اسررررررر  مفرد وهو مضررررررراف، :"اسَََََم" ث"ِبسَََََن

ظ فعندنا هنا اسررر  مفرد أضررري  إىل لف ،"االسررر  املفرد إذا أضررري  يع "والعلما  يقولون  اعدة: 
فهو  كتب،جبميع أمسا  اهلل أ جبميع أمسا  اهلل أبدأ، اجلاللة فهو يع  مجيع األمسا  ك نه  لت:

 يع  مجيع األمسا .
اسرررررر  من أمسا  اهلل احل ررررررىن وهو عند كثي من العلما  اسرررررر  اهلل األعظ  الذي إذا  "اهلل"        

يف  اأن اس  اهلل األعظ  ليس  نورً  واهلل أعل فيما يظهر يل  الراُلوإن كان  دعي به أجاب،
بمَتانَه  وهذا االسرر  ال يطلق إال على اهلل  ل هو موجود يف أمسا  اهلل مجيعها،اسرر  ب فال   َوتَرَعاىَل سرر 

تتبعه  :قول علماؤناكما يوهذا االس    ،س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل مل ي   به  ط إال اهلل  ي مى به إال اهلل،
اهلل من  يقال: وال األمسا  وال يتبع األمسا ، فيقال: الرمحن الرحي  ال رررررررميع العلي  من أمسا  اهلل،
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ي برردأ  اوهررذا هو الررذي ورد يف القرحن فررإنرره دائمررً  فرراألمسررا  تتبعرره وال يتبع األمسررا ، أمسررا  الرمحن،
 باس  اهلل مث تتبعه بقية األمسا .

  :ز  َوَجل  عَ هو امل لوه، وامل لوه هو املعبود امل رررررررررررتتق  فراده بالعبادة كما  ال اهلل  :"اهلل"و        

مررا معىن   َّ ىم مم خم ُّٱ ،(1)َّ جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱ

 .س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل ا هلل اعبد اهلل موحدً  :أي َّ من   خن حن جن يم ُّٱاهلل؟ 

 

َمنِ "         ِم اهلِل الرَّحن َمنِ ": "ِبسَََن ال يطلق  ز  َوَجل  عَ  سرررر  من أمسا  اهلل وهو بتل باهللا :"الرَّحن
َمنِ "و وال ي مى به أحد، س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل يف ا سالم إال على اهلل  املتن  بالرمحة  :ناهمع "الرَّحن

 رررع كل واسرررعة ت َعز  َوَجل  فرمحة اهلل  الواسرررعة العظيمة اليف وسرررعت كل شررري  وعمت كل حي،
 املتن  بالرمحة الواسعة العظيمة. ثفهذا معىن الرمحن وتع  كل حي، شي 

 

َمِن الرَِّحيمِ " "الرَِّحيمِ "أما          ِم اهلِل الرَّحن ع بني  اثعيبً ا عوأنت هنا سررررتلتظ ملتظً  ،"ِبسَََن مج 
َعز  اسرررر  هلل  :"الرَِّحيمِ "و الرمحن والرحي  هنا وكالمها متعلق بالرمحة و ذا سررررر ععيب يف املعىنث

  حب جب ٱُّ :عن رسوله ز  َوَجل  عَ ا على غيه يف ا سالم كما  ال اهلل ويطلق أيضً  َوَجل  

 جح مج  حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب

ل  َ فو  رر  النيب  (2)َّ ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ  َعز  َوَجل  ق على اهلل فهذا الو رر  يطل ا،ب ونه رحيمً   ررَ
   بالرمحة الواسعة،: املتنفالرمحناملتن  بالرمحة الوا لة، : "الرَِّحيمِ "ويطلق على غيه، ومعىن 

رحي   َوَجل   ز  عَ فاهلل  الرحي : املتنرررررر  بالرمحة الوا ررررررلة، وهذا سررررررر اجلمع بني الرمحن والرحي ،و 
                                 

 (.10( سورة طه: )1)
 (.127( سورة التوبة: )2)
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لرمحة الوا لة، ا رمحن وسعت رمحته كل شي  ويو ل رمحته إىل من يشا ، وهذا املتعلِّق بالرحي :

 جس  مخ جخ مح جح ُّٱ :كما  ال اهلل س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل ورمحة اهلل يو لها اهلل إىل من يشا  

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل فاهلل   َّحس هو ذو  :لرمحنا ولذله  ال العلما  يو رررل رمحته إىل من يشرررا ، سررر 
ة اخلا ررررة هو ذو الرمح :الرمحة الواسررررعة الشرررراملة جلميع اخللق من املؤمنني وغي املؤمنني، والرحي 

 .باملؤمننيث الوا لة، واهلل يو ل رمحته لعباده املؤمنني
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َنا تَََعلمَم َأرنَبع مَ " :اهلل مليه ةرحمقال  َِ"سَ امنلمن رَِحَمَك اهللَ َأََّه َيِجَب َمَليَن  .اِئ

الشَّْرح: 

 

مراد و  ا ال يتطر  إليه شررررررررره،إدراغ الشررررررررري  على حقيقته إدراكً  :والعل  هو "امنلمن ": ال          
 الشيخ بتندير ال الم هذه ال لمة أمران:

  أن ، وال جيو اا جا مً أن تعل  أن ما يف هذا ال تاب جيب اعتقاده اعتقادً  األمر األول:        
 .يتطر  إليه الشه

فإن العلما  ال يقدمون   ،اأن يشررررررررررررررعرغ ب ن املذكور يف ال تاب مه  جدً  األمر الااَي:        
إن فررانتبرره فرر "امنلمن "فررإذا وجرردت يف كالم أهررل العل   إال عنررد األمور العظيمررة، "امنلمن " كلمررة

 . عنها وال ي ع امل ل  أن جيهلهااملذكور من األمور العظيمة اليف ال ي ت ىن

 

َك اهللَ ":  رررال        امنلمن " ثانظر إىل هرررذه اجلملرررة وانظر إىل و عهرررا يف القلرررب "امنلمن رَِحمَََ
له كما يقول العلما  خياطب القلوب و وهذا الدعا    دعا  للقارئ وال ررامع بالرمحة، "رَِحَمَك اهللَ 

إليه  أيها املؤمن وأنا أكتبمحة، اعل  وهذا الدعا  مشررعر بالشررفقة والر  أثر ععيب يف القلوب،
وإمنا  ،عاظ وال يشررررعر بالت ،فال يشررررعر بالتعايلث أين أكتب هذا ال تاب رمحة به وشررررفقة عليه

 ي وهذا األسرررلوب أسرررلوب عظي  ينب وهذا له أثر عظي  يف القلوب، يشرررعر بالرمحة وا ح ررران،
ر وهو أن الداعية ينب ي أن خيتار يف أسررلوبه ما خياطب القلوب وي  رر أن يتنبه له طالب العل ث

ينب ي أن  هذا األسررررررررررررررلوب ز بينه وبني النان فيقدم العبارات اللطيفة الدالة على الرمحة،احلاج
َليمهه ه عَ  وهذا من أسررررررررررررررراليب األنبيا  ي ررررررررررررررتعمله الداعي يف األمر باملعروف والنهي عن املن ر،

 .َعز  َوَجل   وسنت ل  عن هذا األسلوب يوم غد إن شا  اهلل، ال  اَلم
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 لنا إن  ول الشرررريخ و  ،"امنلمن رَِحَمَك اهللَ " :َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَه  ول الشرررريخ  د و فنا عند          
ها، خطاب مناسررررررررررررررب للمقام وهو خياطب القلوب ويؤثر في "رَِحَمَك اهللَ " :َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَه  

اىَل وهررذا هو املنها الررذي ينب ي أن يتبعرره الررداعي إىل اهلل  انرَره  َوتَرعررَ بمتررَ إن الررداعي إىل اهلل ، فررسرررررررررررررر 
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  ه بشرط أن فيتخذ من األساليب ما حيقق ذل  نده أن يو ل احلق إىل اخللق، س 
فيختار من األسرررررررراليب املشررررررررروعة ما يناسررررررررب املقام واملقال، والداعية إىل اهلل  ا،ي ون مشررررررررروعً 
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  بني    ذله ولذا فإن من املناسررب أن ي   ا   ثإمنا يدعو اخللق رمحة ه  وننررتً  سرر 

اىل عن  ال تع مالَ ه  ال ررررررررر  يم لَ عَ و د أخذه العلما  من منها األنبيا   وهذا هو منها أهل العل ،

  ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ :َعَليمهه ال  اَلمنوح 

فررررربرررررني   َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ،  ( 1)َّ ىئ نئ مئ زئ رئ
اَلم َعَليمهه  عذاب يوم  من  دعوته    إمنا هي خلوفه عليه  من عذاب يوم عظيلقومه أن  ال رررررررررررررر 

فخاطبه  هذا اخلطاب الذي يدل على أنه منه  وهذا  ريب   َّ ٰذ ُّٱ :القيامة، وبدأ بقوله

اَلمو رال هود  ،إىل القلوب هه ال رررررررررررررر  فر نرا  َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱ :َعَليرم
لنيب ا، واألحادي  عن اوا يات يف هذا كثية جدً  عندما أبل    إمنا أنا نا ح وأنا نا ح أمني،

ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررَ ثي عاطفته وال شررررررررره أن باطبة املدعو مبا ي ا،يف هذا الباب كثية جدً   رررررررررَ
 لذله بدأناو  وأبعد عن النفرة، االسرررررررتعابةت الشررررررررعية أ رب إىل اباألسررررررراليب الشررررررررعية والعبار 

ل    اهلله  ه  َرمحرمَ إمرامنرا    ؟"رَِحَمَك اهللَ " :فمرا معىن  ولنرا ،"امنلمن رَِحَمَك اهللَ " :كالمره بقولرهَعز  َوجرَ
ما أن إ والدعا  بالرمحة للتي يقول العلما : أفا  عليه من رمحته، :أي "رَِحَمَك اهللَ ": معىن
، فإن قال: رمحه اهلل وغفر لهوإما أن ي   قال: رمحه اهلل،إما أن ي   وإما أن ي قرن بامل فرة، ،ي فرد

                                 
 (.52)األعراف: سورة  (1)
 



  

 

  16 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

االسررررررررررررررت فار  :فإن أفرد و يل: رمحه اهلل فمعناه أفرد فله معىن، وإن  رن بامل فرة فله معىن حخر،
 غفر اهلل لرره ذنوبرره، هررذا إذا أفردث أمررا إذا  رن فقيررل: غفر اهلل لرره ورمحرره فمعىن هررذا: :أي

ر اهلل فامل فرة: غف أيامه،وحفظه فيما ي يت من  ،غفر اهلل له ما مضى من الذنوب وعنمه
حفظه فيما ي يت من  :ورمحه أي ،غفر اهلل له ما مضررررررررررررررى من الذنوب وسرررررررررررررررتها :له أي
 وعنمه فيها من ال و . ،أيامه
هللَ َأََّه َيِجَب امنلمن رَِحَمَك ا" :كما  رأ علينا الشيخ ياسني البارحة اهلله  َرمحمَه    ال املنن         
َنا  بثع أن ال الم ينرررح لو  ال: أنه جيضرررمي مجع وأورده الشررريخ لفائدة م :والضرررمي هنا "َمَليَن

َنا" :ل ن  ال وبضمي اجلمع من أجل أن يدل أن هذا الوجوب على مجيع امل لفني  "َيِجَب َمَليَن
امل رائل  وهذه ف ل م ل  جيب عليه أن يتعل  هذه امل رائل، حره  وعبده ، ،ذكره  وأنثاه 

ل ى الل ه  َعَليمهه وَ وهي َأوىل ما يدخل يف  ول النيب  العل ،أول وَأوىل ما جيب من  ل  َ  رررَ طََلَب » :سرررَ
ِلمٍ  ِِّ َمسََن ٌة َمَلا َك ِلمٍ   "و (1)«النِعلنِم َفرِيضَََ ِِّ َمسََن علوم وامل واحلر والعبد، ،يشررمل الذكر واألنثى "َك

ب وطلرر كفررايررة،يقولون: إن طلررب العل  منرره مررا هو فر  عني ومنرره مررا هو فر   أن علمررا نررا 
طلرب مرا ي مرل بره  :وفر  ال فرايرة طلرب مرا ينررررررررررررررح بره الردين، :العل  الرذي هو فر  عني

فإن العل  نوعان: نوع ينررررررررررررررتح به العبد دينه وهذا فر  عني على كل م ل ، ونوع  الدين،
يذكرها  ن هذه امل ررررررررررررائل اليفوَأوىل ما ينررررررررررررتح به الدي ي مل به العبد دينه وهذا فر  كفاية،

 .الشيخ
 
َنا" : ال الشرررررررريخ          ما يثاب  :والواجب كما  ال علماؤنا "امنلمن رَِحَمَك اهللَ َأََّه َيِجَب َمَليَن

 الفقه. ل شرح هذه العبارة يف أ ولا العقاب، وجماا مطلقً  وي تتق تاركه  ندً فاعله امتثااًل 
                                 

(، 2738-0435(، وأبو يعلى يف )امل ند: 1613-1612(، والبيهقي يف الشعب: )022( رواه ابن ماجه، بر  : )1)
َةه اهلله و تح هذا الشطر ا مام األلباين  (، 76( و"ختريا مش لة الفقر" )82يف ) تيح الرتغيب والرتهيب: ر   َرمحم

 (.016(، و"الضعيفة" حتت احلدي  )217و"املش اة" )
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َنا َيِجبَ  َأَّهَ  اهللَ  رَِحَمكَ  امنلمن  " :اهلل مليه ةَ رحم يقول المصنف َِ  َأرنَبع َعلممَ تََ  َمَليَن   ."َمَساِئ
 

الشَّْرح: 

 

 ك ن هذه امل رررائل جواب عن سرررؤال، مجع م ررر لة وهي منتوتة من ال رررؤال، :المسََائِ        
ه  فإاا جواب عن األسرررظلة اليف سررري ررر ل عنها العبد يف  ع  جواب عن أعظ  األسرررظلة،وهي واهلل 

َي كما تقدم معنا يف حدي  العا    .اهلل  َعنمه  َرضه
      
وأن  ،هي  واعد حقيقة أن يهت  ها امل رررررل  اوهذه امل رررررائل األربع للت الدين كله، ولذ        

له من  نرررر ي  ا املؤمن وال ينتبه ملعناها وهي يف الدنيا أنفعوكي  ال ي   وأن ينرررر ي  ا، ،حيفظها
بمَتانَه  سررررربب عاته عند لقا  اهلل  يالطعام والشرررررراب، وه امل رررررل  املبارغ أن فتقيق ب ،َوتَرَعاىَل سررررر 
ثالثة جعل هذه امل ررائل كاملقدمة لو ررول الرمحة واسررعة  اهلله  َرمحمَه  وإمامنا  ،ينرر ي  ذه امل ررائل

 .فذكرها بني يدي األ ول الثالثة كاملقدمة وا مجال ملا ي يت يف األ ول الثالثة
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 ،َوَسلَّمَ  َمَلينهِ  اهللَ  َبلَّا هِ ََِبيِّ  َوَمعنرَِفةَ  اهلِل، َمعنرَِفةَ  َوَهوَ  النِعلنَم: األَوَلا:" :اهلل مليه ةَ رحمقال 
  ."باأَلِدلَّةِ  اِْلسن مِ  ِدينِ  َوَمعنرَِفةَ 
 

الشَّْرح: 
 

ل    ال له ما العل ؟ فف ررررررررررررر العف  ن  ائاًل  "النِعلنمَ "امل رررررررررررر لة األوىل  :أي "اأَلوَلا" ال:         
لَّا ََِبيِّهِ  َوَمعنرَِفةَ  اهلِل، َمعنرَِفةَ ": ب نه لَّمَ  َمَلينهِ  اهللَ  بَََََ ، فهذا "باأَلِدلَّةِ  اِْلسََََن مِ  ِدينِ  عنرَِفةَ َومَ  ،َوسَََََ

يعرف دينه  وأن ،وأن يعرف نبيه ،أن يعرف العبد ربه وأعظ  العل  وأول العل ثهو أعلى العل ، 
أخذ ذله من  هلله ا َرمحمَه  إن الشيخ   لنا:؟ التف يما الدليل على هذا  :فإن  ال لنا  ائلباألدلة، 

َي اهلل  َعنمه  حدي  العا   ي يف ال رررررؤال يف القع فإن هذا يدل على أن هذا هو أعظ  ما ينب  َرضررررره
ن بل ال بد من العل  مع االعتقاد والعمل، ال ي في أه امل رررررررل ، وال ي في العل  اجملرد أن يتعلم

ل  َ وأن يعرف النيب  مدا  ،وأن يعرف اهلل ،يعل  العبد اهلل ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررَ وأن يعرف دين   رررررررررَ
وا وال بد من العمل فإن املنافقني عرفوا اهلل وعرف ،ا سررررررررررررررالم بدون اعتقاد بل ال بد من االعتقاد

ل  َ نبيه  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ  يعتقدوه بقلوه  فل  ه  ملل ن ثوعرفوا دين ا سررالم و الوه ب ل ررنته   ررَ

 َها ٍُ  َها ٍُ » أن الرجل الفاجر عند ال ررررررؤال يقول:دي  العا  بن عا ب و د مسعنا يف ح ينفعه ،

وإمنا  قاد فهو كان يقول ول ن ليس عن اعت، «لتهقَ فََ  كَ لَ ون اَ ولَ قَ يََ  الَ النَّ  سََََََََََمعتَ  اَل َأدنِر 

ت ون اهلل معرفة  "اهللِ  َمعنرَِفةَ  َوَهوَ  النِعلنَم:": اهلله  َرمحمَه   ال املنن   اكان ذله  اكاة للنان، ولذ
 هربه، وهذ َوَجل   َعز  ا ال شرررررررررره فيه أن اهلل ا جا مً ا اعتقادً بالقلب ب ن يعل  امل ررررررررررل  بقلبه معتقدً 

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل املعرفة ت تلزم القبول بشرعه   بوالتت ي ، فواج ،لي والت  ،واالنقياد ،وا ذعان س 
على امل ررررررررررررررل  أن يعرف ربه، أن يعرف ربه ب فعاله فيعرف أن ربه الذي خلقه ور  ه ورباه بنعمه 

يد اهلل ب فعاله توحوبية الذي هو وخلق مجيع املخلو ات وهذا ما يعرف عند علمائنا بتوحيد الرب
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  العبادة سرررواه ال  ب لوهيته وأنه ا له احلق الذي ال ي رررتتق َعز  َوَجل  ويعرف ربه  ،سررر 
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 ، وال  ررررن  وال غي ذلهوال جن ،وال بشررررر معظ  ،وال ويل  ررررا  ،مله مقرب وال نيب مرسررررل

 ٰه ُّٱ :َعز  َوَجل  اهلل  لأن يعل  امل ل  هذاث يقو  ب، جيس بمَتانَه  َوتَرَعاىَل معبود حبق إال اهلل  فال

 فعر ا ب مسائه و رررررفاته، فيويعرف ربه أيضرررررً  وسررررري يت هذا إن شرررررا  اهلل،  (1)َّ هي مي خي حي جي
ويؤمن ها كما سي يت ها ويثبت اأمسا  اهلل ويعرف  فات اهلل اليف ثبتت يف ال تاب وال نة، يعرفه

دون اعتقاد، فيها التقليد احملض ب وهذه املعرفة  جيب أن ت ون عن األدلة فال ينفع إن شررا  اهللث
َة اهلِل، َهَو مَ ":اهلله  َرمحررمَهن برردون اعتقرراد ولررذلرره  ررال إمررامنررا اتبرراع كالم النرراوال ينفع فيهررا  عنرِفَََ
لََّم، َوَمعنرَِفَة ِديِن اِْلسََََن ِم باأَلِدلَّةِ  َوَمعنرَِفَة ََِبيِّهِ  لَّا اهللَ َمَلينِه َوسَََََ   "باأَلِدلَّةِ " :اهلله  َرمحمَه   وله  "بَََََ

يعب أن ت ون ف ومعرفة دين ا سرررررررالم، ،ومعرفة نبيه ،اهللإىل معرفة  يرجع إىل الثال  املعارف:
 ا.معرفته هلل باألدلة ال بالتقليد احملض الذي ال ينتا اعتقادً 

  

 مسَََألتان يجب فقههما حتا ال تلل القدم  وهنا يا ط ب العلم يا معاََََر المؤمنين
 في هذا الباب:

هي م ررررررر لة وجوب أن يتعل  امل ل  هذه األمور باألدلة وعدم جوا   المسَََََألة األولا:        
 عند علمائنا تعرف مب  لة الطريق.امل  لة  هالتقليد فيها، وهذ

م ررر لة ح   من  لد يف هذه األمور هل ينرررح اعتقاده أو ال ينرررح؟  والمسََألة الااَية:        
راح شرررررررررررر   نعتقاد هو ال اية، ومواالله طريق  دعتقاعند علمائنا مب رررررررررررر لة ال اية، فاال وهذه تعرف

سرررررررررو  فه ،  اوافق فيه املعتزلةث وهذ "باأَلِدلَّةِ " األ رررررررررول الثالثة من  ال: إن  ول الشررررررررريخ هنا:
  أه ل ، وهذان ال رررررررررررببانسرررررررررررو  ع اإن هذه األمور جيو  أخذها بالتقليدث وهذ من  ال:  ومنه

فإذا أضررررررررفت  ما الثال  اجتمعت  وسررررررررو  العل ، ،سررررررررو  الفه  حنراف عن احلق:أسررررررررباب اال
                                 

 (.12ورة  مد: )( س1)
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سررا  فهمه احنرف عن  نفمن سررا   نررده احنرف عن احلق، وم سررو  القنررد،وهو األسررباب أال 
ليف يف يات اسرررررررررررا  فهمه يف فه  األدلة الشررررررررررررعية كما و ع للخواري الذين نزلوا ا  احلق سررررررررررروا ً 

سررا  فهمه يف فه  القواعد الشرررعية كما و ع للم فرة يف سررو  فهمه   وأ ال فار على املؤمنني،
م أهل العل  فإنه ينترف عن سررررررررررررررا  فهمه ل ال وأ : أن من مل ي فر ال افر فهو كافر،لقاعدة
نفع ا ال يكان عاملا علمً   و فت ل  يف امل رررررررررائل جبهل، أأو سرررررررررا  علمه سررررررررروا  كان جاهاًل  احلق،

ينتعون و  ،كبعض املتزعمررة يف هررذا العنررررررررررررررر يؤلفون ال تررب وهو يظن أنرره عررامل  ف رران جرراهاًل 
 هو اجلهل املركب ا وه  يظنون أا  أئمة، وهذاألشرررررررررررررررطة وإذا نظرت يف كالمه  وجدته جهاًل 

ق، طالب احل ىعلى طالب العل ، عل نسررررررررررا  علمه احنرف عن احلقث فإذ نعند أهل العل ، وم
 نرررررده  نو ا، ي القنرررررد في ون  نرررررده ح رررررنً امل رررررل  أن حي    هذه األمور الثالثة فيا ب  ىعل

ل ، ا؟ إذا كان على فه  ال رررررررري ون ح ررررررررنً  ا، وم يف الفه  في ون فهمه ح ررررررررنً  راحلق، وينظ
ا وينظر أيضً  ثَ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ هو الفه  احل ن للدين الذي جا  به  مد رسول اهلل  افهذ

 ا.ي ون ح نً على أن  يفيف علمه هل هو عل  ح ن أو سي ، فيتر 

 :أمود للمسألتين 

 وهي: هِ يجوز للمسلم أن يأخذ هذ ُ األمور بالتقليد؟ المسألة األولا      

الذي عليه مجهور العلما  ومجهور أهل احلدي  أنه ال جيو  تعل  امل ررررررررررائل ال بار  فأقول:      
 األدلة.على كل م ل  أن يطلب علمها ب ببطريق التقليد بل تعلمها باألدلة فر  عني، فيع

 ؟ا قلد في هذ ُ األمور ولم يتعلموهي: ما الِكم لو أن مسَََََلمً  المسَََََألة الااَيةوأما       
التقليد : لَقو  أو أخذ الك من أهله بالتقليد ولم يتعلم ،أخذ الك من العلما  بالتقليد

 له حالتان: هنا كما اكر العلما 

ول ن ا ن رررررررررررررران يردد ما يردده النان من غي اعتقاد،  ثاي نتا اعتقادً  أال الِالة األولا:      
َي اهلل  َعنمه  ال ينفع كما جا  يف حدي  العا  بن عا ب  اوهذ  .َرضه
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ااَية:        ل ررررررررررررررنررة عنررد أهررل ا اا، وهررذا جررا مررً ا فيعتقررد ذلرره اعتقررادً أن ي نتا اعتقررادً والِالة ال
إال إذا كان  يقولون ال ينرح اعتقاده ةللمعتزلة، املعتزلا واجلماعة ينرح اعتقاده وهو م رل  خالفً 

ا ا جا مً ا  رررررررتيتً من اعتقد اعتقادً  أهل ال رررررررنة واجلماعة فيقولون: اعن طريق األدلة العقلية، أم
   ح اعتقاده ولو كان ذله بطريق التقليد.

 

 ثحخر ، وم رررررر لة االعتقاد شرررررري م رررررر لة التعل  شرررررري  مها م رررررر لتان ال نلط بينهما،إذن       
 ولذله ا مام ال ف اريم يف منظومته ذكر امل  لتني فقال:

 وكِ ما يطلب فيه الجلَم       فمنع تقليد بذا  حتمَ 

  ال يف امل  لة الثانية: ال جيو  أن ي طلب بالتقليد، مث :يعم      

 فالجازمون من موام البشرن     فمسلمون مند أهِ األثرن 

العوام الذين أخذوا ذله بالتقليد وجزموا فه  م ررررررلمون عند أهل ال ررررررنة واجلماعة،  :يعم      
 أن نعل  هذا ح  ال نطئ يف فه  امل ائل. بجي

 

 لة إذن هو يت ل  عن امل ررر عن التعل ، شررريخ ا سرررالم ع   يت ل  ا ن؟ يت ل  عن العل ،      
 يفعل   أن يعرف ربه باألدلة فإن ملفيعب على كل م ل األوىل ومل يت ل  عن م  لة االعتقاد،

 فإن اعتقد بالتقليد و ح اعتقاده فهو م ل  عند أهل ال نة واجلماعة. ذله أمث،

 

 تهي ا يات الشرررررررررررررررعية وا يات ال ونية، فا ياَعز  َوَجل  واألدلة الدالة على معرفة اهلل       
ل ى الل ه   ررررررَ ما يف كتاب اهلل وكل ما يف سررررررنة رسررررررول اهلل  ل، ف َعز  َوَجل  الشرررررررعية تدل على اهلل 

ل  َ  دل ي عر فنا بربنا وهذا ال شررررره فيه، كذله النظر يف ا يات ال ونية ويف املخلو ات ي َعَليمهه َوسرررررَ

 زي ري ٰى  ين ىن نن ُّٱ :؟ يقولَعز  َوَجل  ماذا يقول اهلل  هامل ررررررررررل  على ربه، ولذل
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  يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱ :َوَجل   َعز  ويقول اهلل   (1)َّ يي ىي ميني

  زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من

 يرررات ا ألن هرررذه مررردحه  بتف ره  يف حيررراتررره ال ونيرررةث فمررردح اهلل املؤمنني مبررراذا؟  (2)َّ خئ
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل ال ونية تعرف العبد بربه  ل ى الل ه  َعلَ ولذا أمر النيب  ثسرر  ل  َ يمهه  ررَ بالتف ر يف خلق  َوسررَ

 ه  َرمحمَ واحلدي  ذكره الشيخ األلباين  (3)«تَََفكََّروا ِفي َخلنِع اللَّهِ » :َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ اهلل فقال 
الشرعية  األدلة؟ هي األدلة اجيب على امل ل  أن يعرف ربه باألدلة، موبني أنه ح نث إذن  اهلله 

 واألدلة ال ونية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (. 21 – 24( سورة الذاريات: )1)
 (.121 – 124( سورة حل عمران: )2)
َي اهلل  َعنمه  عن عبد اهلل بن سالم  (68-66/ 6) أبو نعي  يف "احللية"، بر  : أخرجه( 3) :  بر   وأبو الشيخ يف العظمة، َرضه

َي اهلل  َعنمه  ( عن أيب ذر 0)  (.2286يف  تيح اجلامع بر  : )اهلله  ه  َرمحمَ وح نه العالمة األلباين ، َرضه
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َِ " اهلل مليه: ةَ قال رحم   ."ِبهِ  النَعَم

 
الشَّْرح: 

ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ هذه املرتبة الثانية من مراتب العل  وهي معرفة النيب         اهلِل، َمعنرَِفةَ "، ل  َ  ررررررررَ
ل ى ا رسرررررررروله  مدً لعبد ، أن يعرف اَعز  َوَجل  ومعرفة النيب ت ون بعد معرفة اهلل  "ََِبيِّهِ  َوَمعنرَِفةَ   ررررررررَ

لعاملني للعن وأن اهلل أرسله با دى ودين احلق، أرسله ل ،اا و د ً وأنه رسول حقً  الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ 
ل ى الل  وا نس ال ي رررتثىن من ذله أحد، ال خيري أحد عن الشررررع الذي جا  به  مد  ه  َعَليمهه  رررَ

ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه وَ ،  مد َوسرررررررَ ل  َ  رررررررَ  مك لك اك ٱُّٱ:  ال تعاىل ،أرسرررررررله اهلل للعاملني سرررررررَ

ل  َ ، ورسرررررولنا  (1)َّ  يك ىك ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ قه فهو ال ي عرف الدين إال من طري  رررررَ
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل الواسررطة بيننا وبني اهلل  ين اهلل ح  يعرف يف تبليغ رسررالة اهلل، ولن يعرف أحد د سرر 

يب ورسول، والنيب باختنار ا ن ن َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ ، و مد الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ َ ل ى رسول اهلل 
كما  ال أهل العل : هو الذي أوحي إليه بشررررع ومل يؤمر بتبلي ه، والرسرررول   وسررري يت إن شرررا  اهلل

مر باملرحلتني  َليمهه َوَسل  َ عَ  َ ل ى الل ه  الذي أوحي إليه بشرع وأ مر بتبلي ه، و مد بن عبد اهلل  :هو

مث  ،اليغ ف ان نبيً إال أنه مل يؤمر بالتب  َّ مل ُّٱفقد أوحي إليه بشرع ومل يؤمر بتبلي ه، فن بِّئ برررررررررررررررر 

ول ن نذكره ا ن  ثوهذا سرررررررري يت إن شررررررررا  اهلل ،(2)َّ هئ مئ ُّٱ :َعز  َوَجل  أ رسررررررررل بقول اهلل 
ل ى باالختنررار للمناسرربة، ومعرفة النيب  ل  َ  ررَ ا ة امسه ون رربه وت ون أيضررً ت ون مبعرف الل ه  َعَليمهه َوسررَ

، فهو ا هلل ورسواًل بدً ا مبعرفة و فه وهو كونه عا مبعرفة سنته وت ون أيضً مبعرفة سيته وت ون أيضً 
ل  َ بشررري عبد هلل م ر م بالوحي والرسررالة  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ ل ى الل ه   ، ومعرفة النيب ررَ ل  َ  ررَ  َعَليمهه َوسررَ

فظ وإمنررا معرفررة تؤثر يف األعمررال، معرفررة ت عتقررد وتؤثر يف عمررل لي ررررررررررررررررت علمررً  ا ي قرأ وي رر وحي 
                                 

 (.148)األنبيا : سورة  (1)
 (.1)املدثر: ( سورة 2)
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قبل ما جا  به  مد فإن ذله ي تلزم أن ي َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ ا ن ان، فإذا عرف العبد نبيه 
ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ ذا ن قل إليه خع إ ه يف كل خع أخع عنه، واملؤمنمن ا دى وأن ينرررررد   رررررَ

ل  َ عن النيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ رد خع النيب بطريق  ررررررتيح وجب عليه أن ينررررررد ه فيه وأال ي  ررررررَ
تلزم امتثال األمر رفة ت كما أن هذه املع  بعقله كما يفعله بعض املخذولنيث َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ 

ل  َ واملؤمن العارف مبتمد  لنهيثواجتناب ا ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ ل ى النيب  إذا جا ه األمر من  رررررَ  رررررَ
ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه ن نبيه ألنه جا  ع ثفرح به وامتثله و لبه منشررررح و ررردره منشررررح الل ه  َعَليمهه َوسرررَ  رررَ

ل  َ  ل ى ، وإذا جا ه النهي ترغ ما اى عنه النيب َوسررررررَ ل  َ  ررررررَ  لبه و رررررردره منشرررررررح، و  الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ
ث إذا أردت أن تزن مقرردار معرفترره مبتمررد "ميزان املعرفررة أثرهررا يف األعمررال" والعلمررا  يقولون:

ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ ه هذه فانظر أثر ذله يف أعماله فإن األثر يف األعمال هو الذي تو ن ب  رررَ
  تفنيل ذله عند تفنيل األ ول.املعرفة، وسي يت إن شا  اهلل

الم، ومن املعلوم  ن ا سرررهذه املرتبة الثالثة: معرفة دي "اِْلسَََن مِ  ِدينِ  َوَمعنرَِفةَ " : ال الشررريخ      
ل  َ أن معرفة دين ا سررررالم ال ت ون إال مبعرفة النيب  كما  لنا ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ ، ولذله كانت  ررررَ

ل  َ معرفة دين ا سررالم بعد معرفة النيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ مقنررود، معرفة ربه مث،  فهذا ترتيب ، ررَ
مث معرفة دينه ،فهذا الرتتيب من الشررررريخ مقنرررررودث وا سرررررالم جيب على العبد أن  ،معرفة نبيه

به  د با سرررالم هنا هو ما جا ل ن املرا ى معىن ا سرررالمثيعرفه، وسررري يت ال الم إن شرررا  اهلل عل
ل  َ  مد  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ يل وفهمه سرررل  األمة، وسررر ت ل  عن هذا إن شرررا  اهلل عند التفنررر  رررَ

  وأشرح هذه اجلملة.

: مجع ةواألدل وهذه ال لمة كما  لنا ترجع إىل األمور الثالثة، ،"باأَلِدلَّةِ ":  ال الشرررررررررررررريخ      
ألدلة لي ررررت  نررررورة يف ا ا يرشررررد إىل املطلوب، واألدلة هناالعل  هو مدليل، والدليل عند أهل 

واألدلة ال ونية ف لها أدلة تدخل يف  ول الشرررررررررررريخ:  ،ال ررررررررررررمعية بل تشررررررررررررمل األدلة ال ررررررررررررمعية
 ."باأَلِدلَّةِ "
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َِ  الاَّاََِيَة:": اهلله  َرمحمَه   ال الشرررررررررررررريخ        : ب تعلمهاأن امل رررررررررررررر لة الثانية اليف جي :أي "ِبهِ  النَعَم
َِ ِبهِ " كان  اولذ ل ثالعل  والثاين العمل هذا الع ، وهذه املرتبة الثانية بعد العل ، فاألول"النَعَم

 ن ، وكاالعل لما دينه؟ هذا املعىن، فاألو  ال ررررررررررررررؤال يف القع عن العل : من ربه؟ من نبيه؟
عن عمله  َعز  َوَجل  ا ن رررررران عند لقا  اهلل  لالعمل، في  رررررر  عن َعز  َوَجل  ال ررررررؤال عند لقا  اهلل 

  ي رررر له هلل لن تزول  دمه حلقا  ا ديف  عه ي  رررر ل عن علمه هذه األمور، عن نبالعل ، ا ن ررررا
ن العمل بالعل ث عَعز  َوَجل  ال ررؤال عند لقا  اهلل  نعن علمه ماذا عمل فيه، في و َعز  َوَجل  اهلل 
ل كران علمره بال عمر  نفرط يف أحردمهرا  راده ذلره إىل اخل ررررررررررررررران، م نيتبعره العمرل، وم  والعل

العلوم وال يعمل هذا  بتتبع والعياذ باهلليبتلى  يوالعياذ باهلل خ رررر وأ ام احلعا على نف ررره، الذ
 فائدة، بال كان عمله بال عل  كان علمه  نويقي  احلعا على نف رررررررررررررره، وم ،العل  فإنه خي ررررررررررررررر

ل  العمل ، ومن كان عمله بال عل   اده ذله إىل الضرررررررررررررالل، وغالب احلال أن يقوده ففائدة الع
رف، ث ألنه ال يعذله إىل البدع، إذا عمل ا ن ررررررررررران بال عل  فإن ال الب أن ي رررررررررررقط يف البدع

ل، و د العل  والعموهو اجلمع بني  عليه  ال رررررررررالمالنرررررررررراط امل رررررررررتقي  طريق األنبيا   كانولذا  
هذا األمر إىل طرفني ووسرررررط: فطرف علموا ومل يعملوا ف ان ماذا؟ غضرررررب يف انق رررررمت األم  
لرره كرران ذ  كرران لررديه  عل  ل نه  مل يعملوا سرررررررررررررروا ً   ده  اليهود، فرراليهو   اهلل عليه ، وهؤال
عض ما أعرضرررررررررررررروا عن ب مجعوا بني األمرين: دأو كان ذله بالتتري ، فاليهو  ،با عرا  ال لي

وا بعض األنبيررا  الررذين جررا وه  برراحلق فترفوا التوراة وغيوهررا وغي  اجررا ه  فقتلوا األنبيررا ،  تلو 
  .ا هو معلوم من حا  معانيها كم

 
 ه  :الثاين فطرف علموا ومل يعلموا وه  اليهود ف ان ننرررررررررررررريبه  ال ضررررررررررررررب، والطر  نإذ      

ي، خلألا  ما عرفوا طريق ا ثبال عل ، ف انوا ضررررررررررررالني نول  الذين عملوا بال عل ، عملوا نع ث
ألن  ثطلب اخلي بال عل  يقوده ذله إىل الضالل يف ال الب نوك  من مريد للخي مل يدركه، م

ل ى  ررررررررررررررَ يف هذه األمة ال يعرف إال عن طريق  مد  اخلي ال يعرف إال عن طريق األنبيا ، واخلي



  

 

  26 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

ل  َ  ل ى ا  عن النيب ما ج يتعل  ا ن رررران ويعرف نال ي عرف إال بالعل ث ب  ا، وهذالل ه  َعَليمهه َوسررررَ  ررررَ
ل  َ  ا انوا يعملون كثيً فإا  ك ،الذين عملوا ومل يعلموا :أعم ،ه  الننرررررارى  ث وهؤالالل ه  َعَليمهه َوسرررررَ

ل ن ب ي  ثب ا ون تر   لوه ، و لوه  خاشررعة  فه  عاملون نا رربون جمتهدون يف العمل، وه
 نعل ، ف انوا من الضررررررالني، ومن ذله أا  ابتدعوا الرهبانية وجا وا ها وجا وا ب مور كثية، وم

ل  َ أمة  مد  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ أمة  مد  نؤال ، فممن يتشرربه هؤال  أو يتشرربه هواهلل امل ررتعان   ررَ
ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ ل ى الل ه  ة  مد أم نيف هذا شررررربه من اليهود، وممن يعل  وال يعمل و   رررررَ  رررررَ

لوسط أما ا ،ىل ن على جهل ب ي عل  وال بنية وهذا شبه من الننار  ثمن يعمل َعَليمهه َوَسل  َ 
هو طريق األنبيا  وطريق أتباعه  الذين ي رريون على طريقه  أال و فهو  ررراط اهلل امل ررتقي  وهو 
 ي، الذيةإياه مرات كث َعز  َوَجل  النراط الذي أمرنا أن ن  ل اهلل  واجلمع بني العل  والعمل، وه

ل  جررررا  يف  ول اهلل      ( 1)َّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ُّٱ :َعز  َوجررررَ

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱ: والرررررررذين أنع  اهلل عليه  ه  األنبيرررررررا  ومن تبعوا األنبيرررررررا 

 ا.لنَعز  َوَجل  وهذا تعلي  من اهلل  ٱٱَّ ّٰ ِّ  ُّ َّ

 

َوان  اهلله َعَليمهه م و د كان ال رررررل  النرررررا         لنا حير رررررون على العل  والعمل، ما كانوا مث رهضرررررم
عمل، ال، بل كانوا حير ون على العل  والد األورا  وال حير ون على العمل حير ون على ت وي

نا القرآن: مامان بن مفان))أبو عبد الرمحن ال ررررررلمي:  ليقو   ومبد ،حدثنا الذين كاَوا يقرئَو
اهلل بن مسََََََََعود ونيرهما أَهم كاَوا إاا تعلموا مشََََََََر آيات لم يجاوزوها حتا يتعلموا ما 

ف انوا إذا  رأوا عشررررررررررررررر  ،(2)((فتعلمنا القرآن والعمِ ُميعا :افيها من العلم والعمِ، قالو 
ث يا ، كانوا أتقيا ، وهذا هو الطريق النررررررررررررررتيحعانيها وعملوا مبا فيها ف انوا أذكحيات تدبروا م

                                 
 (.8 – 6( سورة الفاحتة: )1)
 (.74/ 1) :يف تف يه ( رواه الطعي2)
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را ب عن علمه ماذا عمل فيه فال بد أن يَعز  َوَجل  إذا عل  أنه سرررررررررري  رررررررررر ل بني يدي اهلل والعبد 
ل  َ نف رررره وال بد أن حياسررررب نف رررره، يقول النيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ َم اَل » : ررررَ  تَََلوَل َقَدَما َمبنٍد يََون

َما  َأَل َمنن َمَمر ُِِ ِفي َمِة َحتَّا َيسَََََََََََن َيا َِ الِق َع ِمِه ِفيَم فََ َنا َُ، َوَمنن ِملن ِلِه ِمنن أَينَن يهف َأفَن َما ، َوَمنن 
ِمِه ِفيَم أَبنَ  َُ  سن ُِ َفَقَه، َوَمنن  ََن َسَبَه َوِفيَم َأ َت وإسررناده  ررتيحث إذن ال بد من  رواه الرتمذي (1)«اكن

ل ى الل ه  عَ العمل، والعل  النافع هو الذي ي ون معه العمل، و د كان النيب  ل  َ َليم  رررررررَ  :يقول هه َوسرررررررَ
َفعَ » النررتيح، ي ررتعيذ باهلل من عل  ال رواه م ررل  يف  (2)«اللَهمَّ ِإِّي َأَموَا ِبَك ِمنن ِملنٍم اَل يََنَن

 د جا  وعيد أن نتنبه  ذا، و فعلينا  ثالذي ال يعمل به  ررررررررراحبه ينفع، والعل  الذي ال ينفع هو
ل ىشرررديد ينب ي أن ال ي يب عنا،  ال النيب  ل  َ   رررَ ِرَ  ِبي َمَلا َمَررنتَ » :الل ه  َعَليمهه َوسرررَ َلَة َأسََن  لَيَن

َفاَهَهمن ِبَمَقارِيَض ِمنن ََاٍر. قَاَل: قََلنَت  َِ َرَض  ٍم تََقن بنرِ قََون ُِ َِ؟ قَاَل: َهَؤاَلِ  َخطََباَ  َمنن َهَؤاَلِ  يَا  ي
َرَ وَن كِ  َعَلوَن َويََقن َعلَ أَمَّتَََِك الَََِّذيَن يَََقوَلوَن َواَل يََفن اَب اهلِل َواَل يََفن وهررذا احلررديرر  يف  (3)«وَن بََِهِ تَََ

ل ن  و   خطبث اتعلموا وعل موا أيضرررررررررررً  :يعم «َخطََباَ  أَمَِّتَك الَِّذيَن يَََقوَلونَ » النرررررررررررتيتني،
                                 

َفةه المقهَياَمةه َوالر  َائهقه َوالمَورَعه َعنم َرس وله الل هه 1) ، باب: يفه المقهَياَمةه، بر  : َسل  َ الل ه  َعَليمهه وَ َ ل ى ( رواه الرتمذي، كتاب:  ه
َه اهلله (، و تته ا مام األلباين 2018) (، و تيح الرتغيب والرتهيب، بر  : 8344يف  تيح اجلامع، بر  : )َرمحم
(126.) 

 
ته مَفاره، باب: التر  2) سم ره َوالدَُّعا ه َوالتر ومبَةه َوااله رِّ َما ملَم ير عمَملم، بر  : َعوُّذه مهنم َشرِّ َما ع مهَل َومهنم شَ ( رواه م ل ، كتاب: الذِّكم

(2822.) 
 
: أمحد  اهلل  َعنمه  َرضهيَ ( كذا  ال شيخنا َحفهظَه  اهلل، واحلدي  ليس يف النتيتنيث بل أخرجه من حدي  أنس بن ماله 3)

َه اهلله ( وغيه ،  ال ا مام األلباين 0265(، والبيهقي يف "الشعب" )13502يف " امل ند" )  بعد أن ذكر طر ه يفَرمحم
(: " ومجلة القول: أن احلدي  مبعموع هذه الطر   تيح بال ريب، 221ر   احلدي :1/522"ال ل لة النتيتة")

 واحلمد هلل رب العاملني".
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وينهون  فيرر مرون النرران برراخلي وال يفعلون ذلرره اخلي، ال يعملون،ا برراهلل من هررذا احلررال عيرراذً 
ِذيَن يََقَ » ،والعيررراذ بررراهللعن املن ر ويقعون يف ذلررره املن ر  النررران َََّ َك ال اَ  أَمَّتََِ َََ  اد  «وَلونَ َخطَب

َرَ َن » :البيهقي بإسررررررناد  ررررررتيح ول ن ال ون يتلونث يقرؤون حيفظ «َواَل يََعنَمَلوَن ِبهِ  القرآنَويََقن
 يعملون هذا العل .

 
ل ن هررل العمررل بررالعل  لرره ح   واحررد؟  ثإذن العل  النررافع هو الررذي ي ون معرره العمررل      
فالعمل  اعلمه ا ن ان فرضً فإذا كان العل  الذي ت ال، فت   العمل يتبع ح   العل ، :اجلواب
ل  َ  ول النيب تعل  امل ررررررررررررررل   ،برره فر  هه َوسررررررررررررررَ ل ى اللرر ه  َعَليررم َِ » : ررررررررررررررَ َوَأرنَخوا » (1)«اَأمنَفوا اللِّ
َِا َِا» ،(2)«اللِّ على من عل   واجرربٌ  إذن هررذا العل  فر ، أمٌر للوجوبث ،(3)«َوفََِّروا اللِّ

فيعررب العمررل هررذا العل  وإن مل يفعررل أمث، أمررا إذا كرران الررذي يف العل   ذلرره أن يعفي حليترره،
نررالة، العمل نوافل ال نوافل النرريام، مل به م ررتتب، كما لو تعل  ا ن رران مثاًل:ا فالعم ررتتبً 

 ا م تتبات والعمل باملباحات مباح.ألا ثاهذه النوافل يف حقه م تتب وليس فرضً 
 

د إذن لو سرر لنا سررائل وحنن   ،ا مباح فت   العمل به أنه مباحيظً عل  ا ن رران أن شرر إذن      
وعند لقا  ربه عما  ت لمنا عن أمهية العمل مع العل  وأن ا ن رررران سرررري رررر ل يف  عه عن علمه،

عل  ا ن ان  نا فيه التفنيل الذي ذكرناه، فإلو س ظلنا ما ح   العمل بالعل ؟  لن عمل بعلمه،
كان   نرم، وإو د ي ون برتغ احمل ، د ي ون بفعل الواجبا فالعمل يف حقه فر ، الفر  فرضررررررً 

                                 
َي اهلل   عمر ابن (ث من حدي 252) ، بر  :م ل رواه و (. 5723-5722، بر  : )البخاري أخرجه ( متفق عليه:1) َرضه

 َعنرمه ما.
َي اهلل  َعنمه  من حدي  أيب هريرة  (264) ، بر  :م ل  ( رواه2)  .َرضه
ابن عمر ث من حدي  (252) ، بر  :م ل رواه و  ،واللفظ له (5723-5722)( متفق عليه: أخرجه البخاري، بر  : 3)

َي اهلل  َعنرمه ما  .َرضه
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وترغ  ي ون بفعل املندوب با في رررررررررررتتب أن يعمل به، وامل رررررررررررتتالعل  الذي تعلمه م رررررررررررتتبً 
باح، عل  مبباح فالعمل باملباح م ن، وإاالسررررررررررررررتتبابترغ امل روه فيه مقام ودرجة  نأل امل روهث
 .ي ون احل   يف تفنيل ح   العمل بالعل  اوه ذ
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 ِإلَينِه. الدَّمنَوةَ  الاَّالِاََة: :رحمة اهلل مليهقال 

      

الشَّْرح: 

 

نرررررل فيها إن امل ررررر لة سرررررنف هالدعوة إىل العل ، وهذ :أي ،"ِإلَينهِ  الدَّمنَوةَ " الث الهَثة : امل ررررر لة        
شي إليها إشارة ا ن ن نل  اثا وثيقً ألاا مرتبطة بالنع ارتباطً  ثشا  اهلل يف درن ال د مع النع
 .ا إن شا  اهلل لنربطها مبا سي يتلنربطها مبا سبق ونفنلها غدً 

درجة  هأعظ  أنواع العمل بالعل  أن تدعو إليه، فهذ نالدعوة إليه، ممن العمل بالعل          
عل  امل رررررل  اخلي دعا إىل الذي علمه بعد أن ي ون  د  اعظيمة من درجات العمل بالعل ، فإذ

 ،اوجيب أن يعمل ه ،جيب أن يتعل  هذه امل رررررررررائل  ألن يف ذله ال رررررررررالمةث امل رررررررررل ثعمل به
تعل  ومل  اإذمل يتعل  أمث، و  اشرررررا  اهلل، فإذ وجيب أن يدعو إليها على التفنررررريل الذي سررررري يت إن

ا ومل يعمل إن  تعل  ودع ايعمل أمث، وإذا تعل  وعمل يف نف ررررره ومل يدع يف ما جيب عليه أمث، وإذ
َم النقِ » :جا  يف احلدي  هكان ذله يف الفرائض أمث، ولذل ا يََون  َياَمةِ ِإنَّ َأوََّل النَّاِل يََقنضَََََََََََ

ٌِ » :وذكر منه  «ث ثَََة هَ  َورَََََُ َرَأ النَقرنآنَ  تَََعلََّم النِعلنَم، َوَملَّمََََ ٌِ تَََعلََّم »انتبهوا،  ( 1)«َوقََ َورَََََُ
م أيت به إىل اهلل يع «َفأَِتَي ِبِه فَََعرََّفَه ََِعَمهَ » :عل  ،  ال تعل  ودعا دعا إليه،« النِعلنَم، َوَملََّمهَ 

َها، »:  ال نعمه عليه،َعز  َوَجل  فعر فه اهلل  نعت فما بََََََََََ َقاَل: َفَما َمِملنَت ِفيَها؟ َقاَل:فَََعَرفََ
َتَه َوقَََرأنَت ِفيَك النَقرنآنَ  فيها؟ قال: َت النِعلنَم، َوَملَّمن َت النِعلنمَ » :هلل فيقول ،«تَََعلَّمن و د  ،«تَََعلَّمن
 تَََعلَّمنتَ  وإَماَت، َقاَل: َكَذبن فيََ َوقَََرأنَت ِفيَك النَقرنآَن، » :اأيضرررً  «وملمته يكَ فِ »: جا  يف رواية

َب َمَلا ِِ َِ، ثَمَّ أَِمَر ِبِه َفسَََََََََََ ِهِه  لِيَََقاَل: َماِلٌم، َوقَََرأنَت النَقرنآَن لِيَََقاَل: َهَو قَاِرٌئ، فَََقدن ِقي ُن َو
                                 

َي اهلل  َعنمه  هريرة  ( من حدي  أيب1245( أخرجه م ل ، بر  : )1)  .َرضه
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قنرررررررررررررررد بذله ألنه مل ي ثإذن هذا تعل  وعل  ، تعل  ودعا ل ن مل يعمل «َحتَّا أَلنِقَي ِفي النَّارِ 
 وضرع  العمل بال لية دليل ضرع  القنرد، دليل سرو  القنرد،وترغ العمل بال لية  وجه اهلل،

و  القنررد، يعمل دليل سرريعل   وال يعمل، يدعو وال  والعياذ باهللترغ العمل بال لية أن ا ن رران 
 النية فيها شررررري ، ا بال لية ل نه ضرررررع  دليل ضرررررع  القنرررررد،ليس تركً  :يعموضرررررع  العمل 

 . تقي  األمرتاي إىل معاجلة ح  يحت حتتاي إىل مراجعة،

 

إن  أركان عظيمة، وسررررررررررري يت هوالدعوة، هذ ،والعمل ،العل  إذن ال بد من األمور الثالثة:        
بيان ذله يف الدرن القادم حي  سنربط الدعوة إىل اهلل بالنع على ذله إن شا  اهلل  شا  اهلل
 .َعز  َوَجل  
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 ِإلَينِه. الدَّمنَوةَ  الاَّالَِاَة: رحمة اهلل مليه: يقول المصنف
      

الشَّْرح: 

ة و لنا إن هذه امل ررررر لة مرتبطة بامل رررررائل ال رررررابق ،ختمنا ها جمل رررررنا البارحةهذه امل ررررر لة         
وبامل رررررررر لة الرابعة، هي مرتبطة بامل ررررررررائل ال ررررررررابقة من جهة أن الدعوة ال بد فيها من العل  فال 

سيما بد مع ذله من العمل ال بد أن ي ون بعل ، وال ، الجبهلجيو  لإلن ان أن يدعو إىل اهلل 
ن منررررررررررررررائب الدهر على ا ن رررررررررررررران أن يدعو إىل فعل فيما يتعلق بالواجبات وترغ احملرماتث م

ذكرنا  دوأن يدعو إىل ترغ احملرم ويقع فيه، هذه من املنررررررررررررررائب العظيمة، و  ،الواجب وال يفعله
ا يمن املنررررررررائب أن يدعو ا ن رررررررران بال عل  فيقوم وي ون داعً  هالبارحة خطر هذا األمرث كذل

ويفتح  ا ويقال له   يعل  شرررررررريظً  امل رررررررراجد، الإىل اهلل وهو جاهل، خيري من اخلمارات إىل منابر 
منه  بزعمه  جبهل، وهذا يف حد ذاته معنرررررية حيتاي أن يتوب، ويدعو إىل اهلل اهلل عليه، ت ل  م 

ل ى الل ه  َعَليمهه يه يقول لنب َعز  َوَجل   ال جيو  ألحد أن يقول على اهلل إال بعل ، واهلل هفإن د،العب  ررررررَ

لرررررررررر  َ   هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱٱ:َوسرررررررررررررررررررررررَ

ف ه، يدع إىل ن أن يدعو ا ن ان إىل سبيل اهلل، ال هذه طر  الدعوة الشرعية:  (1)َّجت
احلق وال ن يقول للنا وينظر للشررررررررررع والدعوة ب عني النان وإمنا ينظر إىل النان بالشررررررررررع، فه ال

 ي ي احلق من أجل النان.
 

جا   ايرضررررررري اهلل فيدعو النان إليه، فإذينظر إىل ما  أنه: الذ  يدمو إلا اهلل طوضَََََاب        
ألنه يعل  أن ذله واجب عليه وأن ذله هو الذي  ثووجد النان على شرغ دعاه  إىل التوحيد

لذي يدعو ا اأم ،يرضي اهلل وإن كان النان سينفرون من جمل ه، وإن كان لن ت ون له مجاهيية
                                 

 (.125) النتل:سورة  (1)
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النان يرضون  كان  نحوال النان، فإما يت ل  ب  سإىل نف ه فهو ينظر إىل ما يرضي النان، يقي

 ُّٱ :كان النان ي ضررررررربه  أمر تركه ولو كان هو املتعني  اعن أمر ت ل  فيه ولو كان فيه  لل، وإذ

بد أن يرا ب الداعية  لبه ب ن ت ون دعوته  هذا أول  يد يف الدعوة، ال َّ خئ حئ جئ يي
 .اىَل س بمَتانَه  َوتَرعَ وإىل اهلل  س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل هلل  وإىل اهلل ليس لنف ه، يدع

 البنرررية، :هي هي احل مة؟ احل مة افال بد يف الدعوة من احل مة، وم  َّ  مئ  ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
 مة الشررررعية : احلأعما ن ررران احل مة وهو ال عل  عنده،  يؤتى والبنرررية تبىن على العل ، فال

 البنية املبنية على العل . :فاحل مة هياملطلوبة، 

خطرراب النرران مبررا يالئمه  ال مبررا يرضرررررررررررررريه  وإمنررا مبررا  :هي  َّجب هئ ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
لته الوعيد النان ينرر ضيالئمه  وينررلته ، فبعض النان ينررلته الوعد فيدعى بالوعد، وبع

ني هذا أن ي قَرن بني هذا وهذا فيقرن له ب وهذا ال الب ينررررررررررلتهدعى بالوعيد، وبعض النان في  
َفق به، وم ا غالظ  ن من ينررررلته ويالئمهالنا نوهذا، من النان من يالئمه وينررررلته الرفق في 

في لظ عليه ويف ذله رفق فإنه عندما ت رررعى   رررالح إن ررران ببذل األسرررباب فهذا غاية عليه 
غالظ الرفق سررررررررررررررهل وا " هل العل :يقول بعض أ ا، وكمالرفق به ولو أغلظت عليه يف الظاهر

ته املنلتة إذا ا تض نل  عة ا ن ان و د يقابله ما يقابلهثا غالظ  د خيال  طبي نأل ث" عب
أفهامه ،  يعل  أن النان يتفاوتون يفالداعي إىل اهلل  نالشرررررعية فإن الداعي إىل اهلل ي ررررل هث إذ

يف تقع يف احل ررنة هي ال ةمبا يالئمه  وينررلته ث واملوعظ ما جا  به الشرررع فيدعو النان  ويعل
مل النان على طريق واحدة.  مو عها وت نز ل منزلتها وال حي 

ال بد أن نبدأ يف الدعوة إىل اهلل باجملادلة باليف هي  َّجت هب مب خب ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
يح سلي  فه   ت هي اجملادلة باليف هي أح ن؟ هي اجملادلة بال تاب وال نة على اأح ن، وم
يف إىل اهلل سررررررريواجه إذا سرررررررله الطريق ال يوالداع هذه الدعوة وهذا ارتباطها بالعل ،ف م رررررررتقي ث
 ."" الرَّاِبَعةَ  :اهلله  َرمحمَه ال الشيخ  ها سيتتاي إىل النع، ولذلأمورً  ذكرناها
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َر َمَلا اأَلَاى ِفيهِ "  :مليهقال رحمة اهلل    ".الرَّاِبَعَة: الصَّبَن

 
الشَّْرح: 

هي امل  لة الرابعة من امل ائل العظيمة اليف ينب ي على طالب العل  أن ي تنتبها هذه         
يا إخوة، هذه امل رررررائل األربع ينب ي أن ت رررررتنرررررتبها يا م رررررل  يف كل عل   ايف كل عل ، انتبهو 

 ،ولي ررررررت خا ررررررة هذا ال تاب وال هذه امل ررررررائل بل كل عل  ال بد أن ت ررررررتنررررررتب فيه العل 
  .والنع ،والدعوة ،والعمل
و عن   رررررررعت نف ررررررري على كذا أ العريب: لاحلبس واملنع، يقو  :والصَََََبر في لفة العرب        

 ىل مل خل ُّٱٱ:َعز  َوَجل   ول اهلل  هحب رررتها على كذا أو حب رررتها عن كذا، ومن يكذا، أ

احبس  يعم: َّ مل خل ُّٱٱ،(1)َّيم ىم  مم خم حم جم يل
 نف ه معه .

  :والصبر في الشرع كما يقول العلما  ث ثة أقسام 
  ع على األوامر والطاعات ح  يؤديها. (1

 و ع عن املناهي واملخالفات ح  ال يقع فيها. (2

 و ع على األ دار ح  ال يت خطها. (3
النررررررررررررع على األوامر والطاعات ح  يؤديها وهو الذي يقول فيه  :فهذ ُ أَواع الصَََََََََبر        
 النع على طاعة اهلل. العلما :
ة اهلل هو النرررررررع عن معنررررررري االنرررررررع عن املنهيات من أجل جيتنبها، وهذ والنوع الااَي:        

 و ارم اهلل.
                                 

 (.27( سورة ال ه : )1)
 



  

 

  35 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

 النع على األ دار وما جيريه اهلل على العبد ح  ال يت خطها. اال َ:والقسم ال      
 

هو الطاعات وفعلها ال يت  إال  اإما واجب أو م رررررررتتب، وهذ فعله:فاملطلوب من العبد       
 ههذتركه من العبد هو احملرمات وامل روهات، و  بمي ن أن يت  إال بالنرررررعث واملطلو  بالنرررررع، ال

غ ا ثنني مي ن تر  املطلوب تركها من غي جزم، وال املعا ررررري، وامل روهات: بالن ررررربة للمترمات
قول ابن يقدره اهلل على العبد من املنائب وال بد من و وعها حيتاي إىل  ع، إال بالنعث وما ي

فقيام مبودية األمر والنهي والقدر ملا سََََاَ الصََََبر ال تسََََتو  إال مليه  )): اهلله  َرمحمَهالقي  
شيخ ا سالم  لا، يقو والنع منزلته عظيمة جدً ، (1)((السنبلة إال ملا ساقها و كما ال تست
وهذا ، (2)((اقد اكر اهلل الصَََبر في كتابه في أكار من تسَََعين موضَََعً )) :اهلله  َرمحمَهابن تيمية 

د فيه والعمل به ال ب  ال علماؤنا: الدين كله عل  باحلق و عمل به، ،يدل على عظي  م انته
 .وطلب علمه حيتاي إىل  ع ،من النع
والتعل    نعل  من هذه األنواع الثالثة أن النرررررررررع له أثر كبي يف دين ا ن ررررررررران، والعلإذن       

عبارة  غ، وهنابالعل  حيتاي إىل  ررررررع لإىل اهلل حتتاي إىل  ررررررع، والعم ةحيتاي إىل  ررررررع، والدعو 
ألن  ثالعل "، لن ينال العل  إال  ررررربورمن ح رم النرررررع حرم مجيلة  ا ا بعض أهل العل ،  ال: "

العل  ثقيل وحيتاي إىل  رررررررع، والدعوة إىل اهلل حتتاي إىل  رررررررع وهي أشرررررررد هذه امل رررررررائل حاجة 
ألا   ؟اذامن النان يؤذون الدعاة إىل اخلي، مل للنع ألن أذية الداعني إىل اخلي تقع كثيا، كثي
ألن  ثميال للشهوات منقاد للشبهات نوا ن اخيرجوا  من الشهوات ومينعوا  من الشبهات، 

 هجتعله مييل إىل الشرررررررررهوات وامللذات وإىل الو وع يف الشررررررررربهات، ولذل ةالعاطفة ت لبه، والعاطف
ألن العلما  يقولون هذا حالل وهذا حرام،  ثا من النان يؤذون العلما  ب ل ررررررررررررررنته جتد أن كثيً 

                                 
 (.22( كتاب: "عدة النابرين وذخية الشاكرين"، )يف 1)
 .اهلله تعاىل هَرمحمَ (، وهو مروي عن ا مام أمحد 14/32( كتاب: "جمموع الفتاوى" )2)
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 حير مون ينون والأا  متدي رُّوا  في ظهرون     ون الذينيؤذ كذا حرام كذا حرام كذا، وال  محرا
لو نظرت ا ن إىل النرررران جتررررد أا  يقولون مررررا نريررررد هؤال  العلمررررا   ه، لررررذلررررعليه  إال  لياًل 

ال   مثل فالن وفالنث ألا دا  الوا حرام حرام حرام حرام، نرياملعق دون الذين كلما  لنا شرررررررررررررريظً 
الشررررررررررربهات فه  أرباها وأهلها وأسررررررررررريادها والدعاة إليها  ام، وأمينعوا  من الشرررررررررررهوات إال  لياًل 

ال ينالوا  يف ال الب وإمنا ينالون من العلما  أهل ال ررررررررررررررنة األثبات الذين  نوناشررررررررررررررروها، فالنا
األنبيا  و  شرررررربهات املف رررررردة لعقائده  وأعما  ،مينعوا  من الشررررررهوات احملرمة ويدرؤون عنه  ال

ل  َ بن عبد اهلل  دالرسرررررل، و مأوذوا، ف  ذب  المعليه  ال ررررر   ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ انوا يلقبونه ك  رررررَ
دعاه  إىل التوحيد  الوا: هو كذاب، هو كاهن، هو سررررراحرث وال حول  ابالنررررراد  األمني، فلم
ل  َ  هوال  وة إال باهلل، وحاشرررا ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ ل  َ ل ى الل ه  َعَليمهه  رررَ ، فآذوه فنرررع النيب  رررَ كما  َوسرررَ

 .َعز  َوَجل   ع أولوا العزم من الرسل ح  جا  ننر اهلل 

ل ى الل ه  عَ النيب  واألمر بالنرع  د جا  يف القرحن وجا  يف ال رنة، و رع         ل  َ  رَ ا  رعً  َليمهه َوسرَ
ل  َ  وه ا، فهاعظيمً  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ مً   رررَ َمَة َما َأرِيَد إنَّ َهذِ »ا فقال رجل:  د   ررر  َ  رررم  ُِ النِقسََن

َه اهلِل  ُن ل  َ الرجل لرسرررول اهلل  ه، يقول«تعالاِبَها َو ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ هي كلمة عظيمة يف حق و   رررَ
ل  َ النيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ َي اهلل  َعنمه  ،  ال ابن م رررررعود  رررررَ لَّا اللََّه َمَلينِه ت النبي فأتي» :َرضررررره بَََََ
هه ثم قال:  َوَسلَّمَ  َموَسا، َقدن َأوِاَ   يََرنَحَم اهللَ »فأخبرته ففضب حتا رأيت الفضب في ُو

بََرَ  اَََر ِمنن َهَذا َفصََََ ل  َ هذا الذي  اله « بَِأكن ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ ا، َقدن َأوِاَ  يََرنحَ »  ررررَ َم اهللَ َموسََََ
بََرَ  اَََر ِمنن َهَذا َفصَََ ل  َ واحلدي  يف النرررتيتني، فالنيب  (1)«بَِأكن ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ ملا مسع هذه   رررَ

ليت إخواننا طالب العل  ي ررررررررررررررل ون هذا  ال إال هذه اجلملة العظيمة، ويا ال لمة املؤذية ما 
فررإذا جررا ه  أن أخررًا    يعرفونرره ويعرفون فضررررررررررررررلرره ويعرفون أنرره من طالب العل  ومن  الطريق،

                                 
(، ورواه 3045، بر  : )المعليهما ال رررررررر  حدي  اخلضررررررررر مع موسررررررررى  ( رواه البخاري، كتاب: أحادي  األنبيا ، باب:1)

اَلمه َوَتَنعُّه َمنم َ وهَي إهميَان ه ، بر  : ) م ل ، كتاب: ال  وف، باب:  (.1462إهعمطَا ه المم َؤل َفةه  ر ل وبر ه  م َعَلى ا مهسم
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رح  اهلل  لو أن الديدن أن يقول الواحد منا: ا ه  أنه  د  ال فيه  كلمة،إذا ج طالب احلق،
نه  لت يف  كذا : بل م أاألنبيا   د أوذوا فنعوا، وإن الم أخاه المه بطريقة طيبة فقال له مثاًل 

على طالب  حيريفأن تعل  أنه ليس يبث ل ن الشرررررررررررررريطان ويعل  اهلل أنه ليس يب وأنا أريد فقط 
ن حر رره على غيه ، وحيريف على تفريق أهل احلق أكثر من حر رره على غيه ، العل  أكثر م

وعلى أمور  ،فينفخ يف نفس هذا وينفخ يف نفس هذا ح  يتهاجر أهل احلق على م ائل ي ية
يف  ةو د ي يت الشررررريطان اخلبي  فيلبس على طالب العل  فيععل امل ررررر لة الدنيوية شررررررعي دنيوية،

عر أخاه فو  ثال  ألن طالب العل  يعل  أنه ال حيل له أن يه لتهثنظره ح  ال يتنبه من غف
طان في يت الشرررررري ب رررررربب شرررررررعي جا  أن ي ون فو  ثال  ول ن إذا كان ذلهيف أمور الدنياث 

فيلبس على طالب العل  امل رررررررر لة ويوسررررررررون له أن هذه امل رررررررر لة شرررررررررعية، وأ ررررررررلها يف احلقيقة 
يبل نا عن إخواننا كالم  يش ما يعيشه طالب العل ،ألين من طالب العل  وأعأ ول هذا  دنيويث

ودعوهت  وأا  من أهل ال رررررررنة من أهل التوحيد، فال  ،وعلمه  ،وفضرررررررله  ،وحنن نعرف  بته 
 و خواينث يا إخوان حنن حباجة إىل حن رررررن التعامل مع هذا ال الم، ولذله كالمي لنف ررررري أواًل 

ىل هذا إجل ما  د ي ون بيننا، وما أحوجنا أن نعاأن نعاجل ما  د ي ون بيننا، حباجة عظيمة إىل 
 ، وهي طريقة شرعية. َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ األمر، وهذه طريقة النيب 

ى أذاه  لإذن على املؤمن أن يعود نف ررره على النرررع، وبالطة النان ودعوهت  والنرررع ع        
 على وتنررررررررررررررع ،وتدعوه  إىل اهلل ،باحلقختالط النان  يا عبد اهلل تما دممن أعظ  املنا ل، 

ِمَن الَِّذ  َيَخاِلَط النَّاَل، النَمؤن » :َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ أذاه  ف نت يف منزلة عظيمة، يقول النيب 
ِبرَ  اَل، َواَل َيصََََََََََن اِلَط النَََّ ِمِن الَََِّذ  اَل َيخَََ ًرا ِمَن النَمؤن ُن ، َأمنَظَم َأ ِبَر َمَلا َأَااَهمن َلا مَ  َوَيصََََََََََن

لى عع من أهل العل ث وهذا دليل عظي  رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه و تته مج (1)«َأَااَهمن 
فضررررريلة النرررررع، والداعية حباجة إىل النرررررع السررررريما الداعية إىل ال رررررنة، فإن الداعية إىل ال رررررنة، 

                                 
 (.232(، حدي  ر  : )2/652( انظر: "ال ل لة النتيتة": )1)
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ل ى الل ه  َعَليمهه الداعية إىل العودة إىل كتاب اهلل وسرررررررنة النيب  ل  َ  رررررررَ ى ضرررررررو  فه  ال رررررررل  عل َوسرررررررَ
 ، و د قال إنه يفر  النرررر ، و د ي شررررتا بل  د ي   د يؤذى أذى كثيً رضرررروان اهلل عليه  النررررا  
حباجة  قال إنه يشررتت ال لمة وحنو ذله من العبارات، فهوو د ي   ،اا، و د يعتع منبوذً ي عتع شرراذً 

وأن  ،ةله من اهلل أن يزيده رفع إىل أن ينررررررررررررع وي ررررررررررررتمر على دعوته، وإن فعل ذله فإن املرجو
مي  ن له، ويف القنل ععة، هذا أمحد بن أيب دؤاد املعتزيل كان من رؤون الفتنة يف القول خبلق 

ان ي رى  د من ك ومنه  بعض العلما يف  من الفتنة ح  كان بعض النان، القرحن وكان معظ ما 
له مع أمحد  لأدرغ النررالة مع أمحد، فيقاأريد أن  مه؟ فيقول: وضررع نعله حتت إبطه فيقال له:

أوذي  اهلله  َرمحمَه  وا مام أمحد بن حنبل إمام ال ررررنة ال، مع أمحد بن أيب دؤادث  ؟ فيقول:بن حنبل
 داليوم، أعدا اوأهني ول نه  رررررررررررع وثبت، وانظرو  ،وضررررررررررررب ،وحبس ،يف فتنة القول خبلق القرحن

لإلمام  وت ررر ل اهلل ،وترتح  على ا مام أمحد،  رررلمني ت رررتفيد من عل  ا مام أمحدهائلة من امل
أمحد بن أيب دؤاد فمن يعرفه؟ ذاغ الذي كان له النرررررررريت وكان وكان وكان، أين هو  اأمحد، وأم

محيدةث ة النررررع عا ب وعند املتخنررررنررررني وال ي عرف باخلي،ا ن؟ ال ي عرف إال يف بطون ال تب 
وال ررررررررنة  غربة يف و ته يدعو إىل العودة إىل ال تاب يف  من اهلله  َرمحمَه  شرررررررريخ ا سررررررررالم ابن تيمية 

وعلى أخذ كالم أهل العل  على وفق داللة ال تاب وال ررررنة، فيؤذى وي ررررعن يف القلعة وينررررع 
ويتم ن من خنررررررررررومه الذين ح موا عليه بال ررررررررررعن وه  خيالفونه يف العقيدة فيشررررررررررفع    أال 

علمه ميو  اهلله  َرمحمَه  شررريخ ا سرررالم ابن تيمية  وه يؤَذوما، وي رررعن ح  ميوت وهو يف القلعة، وها
ا وأنا  ررررراد  فيما أ ول ما من  ررررراحب حق اليوم إال ولإلمام ابن تيمية أ ول معتقدً  االدنيا، وأن

ل احلق إال ، ال يوجد رجل اليوم من أهل ال نة ومن أهس بمَتانَه  َوتَرَعاىَل عليه فضل بعد فضل اهلل 
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل بعد فضرررل اهلل  ولإلمام ابن تيمية عليه فضرررل أن  فينب ي سرررالم،ث وه ذا أئمة ا سررر 

يه  ألن ا حباجة إىل النرررررررع، وحن و من  ،اهيلو من اجمل ،يف  من الفضرررررررائيات نندمي النظر يف سررررررره
و من املت لمني حنتاي إىل النرررررع حاجة شرررررديدة، ومما يعيننا على النرررررع بعد االسرررررتعانة  ،ال ربة
بمَتانَ باهلل  دمي النظر يف واالطراح بني يديه وسؤاله أن يثبتنا على ال نة ح  منوت أن ن ه  َوتَرَعاىَل س 
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ي علما  ال رررررنة، وإ  يرى أن كل ما يؤذى به ال ي ررررراوي الناظر يف سررررري علما  ال رررررنة واهلله  نسررررره
 .جيعل طالب العل  ينع على ما يناله اا أمام ما أوذي به األسالف، وهذشيظً 
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اَلا:"قََال رحمََة اهلل مليََه:  َه تََعَََ َََ ل َِ قََون ََ لِي ََدَّ  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ َوال
   ".َّين ىن من خن حن جن  يم ىم

  

الشَّْرح: 

ع،  والدعوة والنررررررر ،والعمل ،هذه ال رررررررورة العظيمة دليل على هذه امل رررررررائل األربع: العل         
قال: بالعنررر ف َعز  َوَجل  رة جامعة أل ررول اخليث أ  رر  اهلل ، وهذه ال ررو (1)كلها يف هذه ال ررورة

: هو الزمن والدهر الذي ت ون فيه األعمال، فالدهر والزمن هو الذي والعصََََََر، َّ خل ُّٱ
ت ون فيه األعمال في ون فيه الربح وت ون فيه اخل رررررررررررارة، إن سرررررررررررو د ا ن ررررررررررران  منه وعنرررررررررررره 

العنررررر فاهلل يق رررر  ب  منه بالطاعات كان من أهل الربح، باملعا رررري كان يف اخل ررررران، وإن أنار
 جيو  ق ررررر  إال به، الوهلل سررررربتانه أن يق ررررر  مبا شرررررا  من بلو اته، وليس ألحد من خلقه أن ي  

  اهلل يف أول أ  ررررررررر وال حببيب وال ب ي ذلهث ،وال بقريب ،وال بوالد ،للمخلو  أن يق ررررررررر  بنيب
اد  يف  وله ال  رر َعز  َوَجل  وتعظي  ما يف هذه ال ررورةث اهلل  ،هذه ال ررورة لت كيد األمر وتعظيمه

هنا على عظي  ما لينب  حيتاي إىل     ول نه يق   لتعظي  األمر يف نفوسنا وت كيد األمر، أ  
يف هذه ال ورة، ف     اهلل بالعنر أن جنس ا ن ان يف خ ارة، جنس ا ن ان يف خ ارة يف 

 ان يف علمت أن جنس ا ن اعلمت هذا يا عبد اهلل، إذ اإذ ،ز  َوَجل  عَ سعيه إال ما استثناه اهلل 
 نخ ررررر ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن ت ررررعى يف أن ختري نف رررره من هذه اخل ررررارة، أ

 ت ون من أهل الربح. 

ٱ

                                 
 ( يف األ ل: "هذه امل  لة" والنواب ما أثبتناه، واهلل أعل .1)
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عملوا، وأفرد اهلل الذين   وهذه م ررررر لة العمل، فه  (1)َّ حن جن  يم ىم مم ُّٱ
 ا على أن العمل النررررا  مراد، وسرررري يتا وتنبيهً عملوا النرررراحلات مع أن العمل من ا ميان ت كيدً 

ا إن وسرررررنبينه ،والعمل ،إن شرررررا  اهلل ال الم على هذه امل ررررر لة عندما نت ل  عن م ررررر لة ا ميان
 شا  اهلل مل يس احلاجة إليها.

     

 ٱُّ وهذه هي م ررررررررررررررر لة الدعوة إىل احلق، َّ من خن ُّٱ: َعز  َوَجل  مث يقول اهلل        

 ،إذن هنا ثال  م رررررررررررائل: العملث وهذه امل ررررررررررر لة الرابعة اليف هي النرررررررررررع َّ ين ىن
 ،ا ا ميان والعمل النرررررر نأل ؟ كل ما يف ال ررررررورة يدل على العل ثوالنررررررع ف ين العل  ،والدعوة

األربعة:  فهذه ال ررورة  د حوت األو رراف ،والتوا رري بالنررع حيتاي إىل العل  ،والتوا رري باحلق
ا ميان باهلل ومنه العمل النا ، والدعوة إىل احلق والنهي عن خالفه، والنع، ومع هذه الثال  

من أعظ  اجلهرراد جهرراد  نمراتررب جهرراد النفس، فررإ هالعل  ، فررإن العل   بررل ذلرره ومعرره، وهررذ
فس أربع ُهََاد الن)): مراتررب جهرراد النفس فقررال اهلله  َرمحررمَهالنفس، و ررد بني ا مررام ابن القي  

 .الم هذه امل ائل األربع اليف ذكرمن هنا سرتون من أين استقى شيخ ا سو  ،((مراتب
 

ا إحََداهََا: أن يجََاهََدهََا مل :ُهََاد النفس أربع مراتََب)) :اهلله  َرمحررمَهيقول ابن القي          
وهذا  ،دة في معاَََََها ومعادها إال بهوال سََََعا ،الهدى ودين الِع الذ  ال ف ح لهاتعلم 

المرتبة  ،ن يجاهدها ملا العمِ به بعد ملمهالمرتبة الااَية: أ، هو العلم ومعه الصََََََََََبر
يجاهدها  المرتبة الرابعة: أن، الدموة إليه وتعليمه من ال يعلمهالاالاة: أن يجاهدها ملا 

َِّ اَ الدموة إلا اهلل ملا الصََبر ملا مشََ َُ ، (2)((وأاى الخلع ويتِمِ الك كله هللَملَّ َو
                                 

 (.3-1( سورة العنر: )1)
 (.3/2( كتاب: " اد املعاد"، فنل مراتب اجلهاد، )2)
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ال أن ي ون  رررررررررررعه هلل، ال ينرررررررررررع لينال حظوة، و  :يف كالم ابن القي   يد مه ، يعمهذا القيد 
ينرررررررع ليتم ن، ا ن بعض النان يقولون: من عوامل النعاح النرررررررع، املؤمن املوفق ينرررررررع هلل، 

ويتِمِ )) ذا القيد:ه اهلله  َرمحمَه عه على كل هذا هلل، فيتتمل ذله هلل، ولذله  يد ابن القي  
وهذه املراتب  ،(1)((راتب األربع بار من الرباَيينالك كله هلل، فإاا استكمِ العبد هذ ُ الم

 .َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَههي هذه امل ائل األربع اليف ذكرها شيخ ا سالم  مد بن عبد الوهاب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.3/2كتاب: " اد املعاد"، فنل مراتب اجلهاد، ) (1)
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َلَل اهلَل َحجَّةً ": رَِحَمَه اهلَل تَََعاَلاالشَّاِفعيم قال رحمة اهلل مليه:  ََن َخلنِقِه ِإال َهِذ ُِ  َمَلا َلون َما َأ
َهمن    ."السمورََة َلَكَفتَن

 
الشَّْرح: 

عند أئمة  وا مام املطليب القرشرررري الفنرررريح، من حخر من حيتا بل ته، فههو  :الشَََافعي        
إمام أمجع امل ررررررررررررررلمون على إمامته يف الفقه والعقيدة، وهو من   ،(1) الل ة ممن حيتا به يف الل ة

َللَ  :اهلله  َرمحمَه  كبار أئمة أهل ال ررررررررررررررنة واجلماعة يف فقهه  وعقيدهت ث  ال  ََن ًة "َلون َما َأ  اهللَ َحجَّ
َهمن" ورََة َلَكَفتَن ن إ نقول:ول؟ أين إسررررررررررناد هذا الق :فإن  ال لنا  ائل، َمَلا َخلنِقِه ِإال َهِذ ُِ السَََََََم

األئمة ال العلما  و  لاملعروف عند أهل العل  أن أ وال العلما  تؤخذ باالسرررتفاضرررة والشررريوع، أ وا
يشرررررتط  ا ا سررررناد وإمنا ي في فيها الشرررريوع واالسررررتفاضررررة مث ي نظر فيها وحي    عليها فقد تقبل 

ان ك  القول شررررررائع م ررررررتفيض عن ا مام الشررررررافعي فينب ي أن ننظر يف معناه فإن او د ترد، وهذ
  بلناه.ا  تيتً 
َلَل اهللَ َحجًَّة َمَلا َخلنِقِه ِإال َهِذ ُِ السمورََة لَ  :معىن  ول ا مام الشافعي        ََن َهمن""َلون َما َأ   َكَفتَن

أن ال ررررررورة ت في عن القرحن فرد وا اجلملة من أجل  :فهمه بعض النان على أن هذا القول يعم
أن  اجلواب:و كي  ت م ال ررررورة عن القرحن وال ت م كلمة عن كلمة يف القرحن؟   اهذا املعىن،  الو 

أن هذه ال ررررررورة كافية يف إ امة احلعة من حي  اجلملة  :وإمنا تعم ،مجلة الشررررررافعي ال تعم هذا
أن هذه املنا ل  مبينت طريق الربح واخل ررررررررررررران فبينت األمور ال لية، واملعلو  يعلى البشررررررررررررر، فه

ذه ال رررررررررررورة أن ه اهلله  َرمحمَه هوردت يف ال رررررررررررورة ال تنال إال بالقرحن وال رررررررررررنة، فمراد األربعة اليف
ين كافية للنان يف احل  على التم رررره بد  يالعظيمة مجعت أ ررررول اخلي من حي  اجلملة، فه

تدبرها العبد كانت كافية له ألن يتم ررررررررررررررره بدين اهلل وحيريف على العمل مبا جا  يف  ااهلل، إذ
                                 

 ترمجة ا مام الشافعي". األدبا "انظر: "معع  ( 1)
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 أاا ت م عما جا  يف القرحن أو ما جا  يف ال نة. :يعم وال ال تاب وال نة،
 

َي اهلل  َعنمه  رَ افعي وروي عن الشررر :َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَهيقول شررريخ ا سرررالم ابن تيمية          أنه  ضررره
، هذه رواية أخرى ملقولة ا مام ((ال كلهم في سََََََََََورة العصََََََََََر لكفتهملو فكر الن  )) ال: 

العصَََر  لنال كلهم في سَََورةلو فكر ا))، اهلله  َرمحمَهالشررررافعي ذكرها شرررريخ ا سررررالم ابن تيمية 
 لو تف ر النان يف معاين هذه ال ررورة ل فته  للتم رره بدين اهلل، يقول شرريخ :يعم (لكفتهم(

اسََرون تعالا أخبر أن ُميع النال خ فإن اهلل، وهو كما قال)) :اهلله  َرمحمَها سررالم ابن تيمية 
ا، ومع نير ُ موبًَََيا بالِع موبًَََيا بالصَََبر ًِ فهذه  ،(1) ((إال من كان في َفسَََه مؤمنا بَََال

 .املقولة على املعىن الذي ذكرناه مقولة  تيتة وهي م تفيضة مشهورة عن ا مام الشافعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.27/152جمموع الفتاوى: ) (1)
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ِل وَ "قََال رحمََة اهلل مليََه:  َِ الَقون بََن الا: بَََاَب: الِعلنَم قََ َه اهلَل تََعَََ اِر م رَِحمَََ ِِ  َوقَََاَل الَبخَََ النَعمَََ
اَلا:  لََََه تََعَََ َِ قََون ََ لِي النِعلن  َّ  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ُّٱَوالََدَّ َدَأ بََِ بَََ َِ فََ بََن ِم )قََ

) ِِ ِل َوالَعَم اِفعيم  .الَقون َعاَلاقال رحمة اهلل مليه: الشََََََََََََّ ًة ": رَِحَمَه اهللَ تََ َلَل اهللَ َحجَّ ََن َلون َما َأ
َهمن    ."َمَلا َخلنِقِه ِإال َهِذ ُِ السمورََة َلَكَفتَن

الشَّْرح: 

ا مام احملد  ال بي  مد بن إمساعيل  ررراحب "النرررتيح" حية عظيمة  :اْلمام البخار       
فقها    رأ  ررررررررتيته عل  وتيقن أنه من نباحلفظ والعبادة، وم رمن حيات اهلل يف احلفظ، اشررررررررت ه

زال البخاري يف النررررررتيح فيه أسرررررررار علمية وفقهية ال ي بمن الفقها  ال بار، وتبوي واألمة، فه
ف إن البخاري ليس بفقيه" ال يعر : " ال نطالب العل  إىل اليوم ي تشررررررررررررررفون املزيد منها، وم

قها  رف أن  رررررررررررراحبه من فع  ررررررررررررتيح البخاريمن عرف الفقه وعرف  نالفقه يف احلقيقة، فإ
 . اهلله  هَرمحمَ رمحة واسعة، وهو مشهور بالنالح والعبادة َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَهاألمة ال بار 

ِِ " ال:        ِل َوالنَعَم َِ الَقون بن الدليل  وله و  فالعل  مقدم على القول والعمل، "َباَب: الِعلنَم قََ

البخررراري هرررذه ا يرررة على أن احتا  َّ  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ُّٱتعررراىل: 
 .وهذا دليل أيضا لشيخ ا سالم على أن العل  هو املرتبة األوىل العل  سابق للقول والعمل،

ِِ "  ال الشررررررريخ:       ِل َوالنَعَم َِ الَقون ل ى الل ه  نبيه  َعز  َوَجل  حي  أمر اهلل  "بَاَب: الِعلنَم قََبن  رررررررَ

ل  َ  وهذا دليل   َّ هي مي خي حي جي ٰه ُّٱبالعل  مث العمل حي  بدأ بالعل  فقال:  َعَليمهه َوسررررررَ

  هئ مئ ُّٱ :أعقبه بالعمل يف  وله على بد  التعل  بالتوحيد، وهذا أعظ  العل ، مث

ل  َ و د  ال النيب  َّ ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ َََبنَدأَ ِبَما َبَدأَ اللََّه »: ويف رواية ،«أَبنَدأَ ِبَما َبَدأَ اهللَ ِبهِ » : ررَ
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ل  َ وحنن أمة  مد ، (1) «ِبهِ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررررررَ العل   بل القول ه فنبدأ بنبدأ مبا بدأ اهلل ب  ررررررررررررررَ
 .والعمل

 
ثة بدأ يف المن امل ررررررائل األربع اليف جعلها كاملقدمة لو ررررررول الث اهلله  َرمحمَهوملا فرغ الشرررررريخ       

بامل ررررائل  أشرررريخ ا سررررالم يف ت لي  هذا ال تاب سررررار على طريقة بديعةث فبد األ ررررول الثالثة،
تعل  يا طالب العل  إذا أردت أن ت يقول: هاألربع اليف هي من ال ليات العامة يف العلوم، ف  ن

 ،والدعوة ،والعمل ،فعليه ب ربعة أمور احريف عليها: العل وهذا ال تاب من أوائل ما تتعلمه، 
ما سنبدأ به  اذاأل ول الثالثة، وه اهلله  هَرمحمَ فنل  على هذه امل ائل األربع، مثوالنع، فاحريف 

 إن شا  اهلل.يف درسنا القادم يف جملس ال د َعز  َوَجل  إن شا  اهلل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
: وابن اجلارود ،وابن ماجه ي،والدارم، (74/2) :يف ال عى يوالن ائ ،وأبو داود، ( وأبو نعي 1217أخرجه م ل  )( 1)

دأ يف رواية فقاال: "نب يوالبيهق ،وكله   الوا: " أبدأ " إال ابن ماجه (5/82) :والبيهقي ،(284) : طم ( والدار062)
 اله  ،( وهو شاذ1/283" بني ة األمر، وهو رواية البن خزمية يف " تيته" ) ف بدئوا" : طم فو ع عنده " وأما الدار

 فإنه بني سبب شذوذ هذه الرواية. (1124) :ر   ، وانظر بقية خترجيه  ذا احلدي  يف ا روا اهلله  هَرمحمَ العالمة األلباين 
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لِ يقول المصنف رحمة اهلل مليه:  ِلٍم َوَمسن ِِّ َمسن َم تَََعلم َمٍة، "امنَلمن رَِحَمَك اهللَ َأَّه َيِجَب َمَلا َك
َِ ِبِهنَّ: اأَلوَلا:َهِذ ُِ الَمَسائِِ الاَّ ثِ  َنا ، والنَعَم   ."َأنَّ اهلَل َخَلَقَنا، َوَرزَقََ

 
 الشَّْرح: 

  
 وت لمنا عنها. ""امنَلمن رَِحَمَك اهللَ  هذه اجلملة تقدمت معنا:      
 

ِلَمةٍ "       ِلٍم َوَمسََََََن ِِّ َمسََََََن هذا هو  نهذا داخل يف فر  العني، وأ لنا إن  "َأَّه َيِجَب َمَلا َك
 امل رررررررررررائل الثال   ال فيها الشررررررررررريخ: همن العل  الذي جيب على كل م رررررررررررل  وم رررررررررررلمة، وهذ

النع  ومل خيلقه  وأنع  عليه  بأن اهلل خلق اخللق، أ وىل هذه امل ررررررررائل  "اأَلوَلا: َأنَّ اهللَ َخَلَقَنا"
ول نه خلقه  ألمر عظي  وح مة عظيمة سررامية فيها رحبه   ، وال سرردىثثاومل يرتكه  عبً  ،مهاًل 

خلق ز  َوَجل  عَ  وسررعادهت  وفو ه  يف الدنيا وا خرة، أال وهي عبادة اهلل وحده ال شررريه له، اهلل
ومل  ،ا عبثررً وال ،خيلقه  مهاًل  اخللق وهررذا أمر معلوم، وأنع  عليه  بررالنع  وهررذا أمر ال ي نَ ر، ومل

لدنيا خلقه  ألمر عظي  فيه سرررعادهت  يف ا لوال ينهون، ب ،وانات ال يؤمرونيرتكه  سررردى كاحلي
الحه  يف الدنيا وفيه  ررررر ،وفيه رحبه  يف الدنيا وا خرة ،وفيه خيه  يف الدنيا وا خرة ،وا خرة

  ُّٱٱ:سرربتانهال عن هذا األمر فق َعز  َوَجل  أخع اهلل  دوفيه عاهت  يف الدنيا وا خرة، و  ،وا خرة

خلق اجلن وا نس على عبادته َعز  َوَجل  فقنرررررررر اهلل   (1)َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل اهلل  ةسرربتانه، وعباد  ىئ ٱُّإمنا ت ون بتوحيده ولذله  ال العلما : معىن  سرر 

ربط ز  َوَجل  عَ وهو أن اهلل ا ونلتظ هنا ملتظً  بالعبادة،َعز  َوَجل  ليفردوا اهلل  :ي: ليوحدون، أَّ
و العبررادة برراخللق وذلرره لبيرران أن اخلررالق املوجررد من العرردم ه طعبررادترره خبلقرره للعن وا نس، فرب
                                 

 (.56)الذاريات: سورة  (1)
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بمَتانَه  َوتَرَعاىَل امل رررتتق للعبادة وحده  العبد يف أفعاله  واحد يف أفعاله فواجب أن يوحده ، فاهللسررر 
أال وهو  نفس إىل األمر الفطريربط ععيب يقود ال ايف أفعال العبد ال شرررررررريه معه، وهذ :يعم

 :ربط العبادة باخللقي َعز  َوَجل  ما عد أن اهلل  اأن املتفرد باخللق واجب أن يفرد بالعبادة، وكثيً 

  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ

 جخ مح مججح حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

وختمها  باألمر بالتوحيد َعز  َوَجل  ت ملوا يف هذه ا ية بدأها اهلل  (1)َّ خس  حس جس مخ

 من ُّٱ :ته باخللقعبادَعز  َوَجل  اهلل  طباخللق، فرب االمتنانبالنهي عن الشرغ وجعل بني ذله 

ما خلقه لإلن ررران  َعز  َوَجل  مث ذكر اهلل  ،َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن

 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ ُّٱ: مرررررن نرررررعررررر 

   َّ خس  حس جس مخ جخ مح ُّٱ مررررا النتيعررررة؟ جررررا  بررررالفررررا  َّمج حج مث
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل فاهلل  على هذا الربط،فنهى عن الشرررررررررغ وهذا يدل  فهو  هو املنع هو اخلالق و  سرررررررر 
أن عبادة اهلل ال مي ن أن نعرفها إال من طريق رسررررول وال شرررره  امل ررررتتق للعبادة ال شررررريه له،

ل  َ اهلل  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ ل ى الل ه   فالعبادات مبناها على التو ي  أي على ما جا  به  مد ، رررَ  رررَ
 هذا جممل امل  لة األوىل. ،َعَليمهه َوَسل  َ 

َُ وأ َخَلَقَنا اهللَ  َأنَّ " :اهلله  َرمحمَهشيخ ا سالم  مد بن عبد الوهاب  يقول          م"دَ ن العَ َا مِ دَ و
، ادل على ذله أدلة كثية جدً  دشررررررررررررررره أن اهلل هو اخلالق وأنه الذي أوجدنا من العدم، و  ال

ل  اهلل  ليررررررقررررررو  ز  َوجرررررررَ   ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ُّٱٱ:عررررررَ

ز  َوَجل  عَ يدل على ذله يدل على أن اهلل  لا، والعقيف ذله كثية جدً  وا يات (2)َّ َّ
                                 

 (.22-21سورة البقرة: ) (1)
 (.2سورة األنعام: ) (2)
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املعلوم  نوال بد أن ا  د خ لقنا من شي ، وم ،بلو ون نخ لقنا وال شه يف هذا، فنت اخلقنا، فإن  
الذي ورد يف و املعىن ه اهو الذي خلقنا، وهذ َعز  َوَجل  أن ا مل َنلق أنف ررررررررررنا فل  يبق إال أن اهلل 

إما أن ا خ لقنا  هذه الق ررمة:  (1)َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱٱ :َعز  َوَجل   ول اهلل 

هو َوَجل   َعز   فل  يبق إال أن اهلل واألمران باطالن عقاًل  ،وإما أن ا حنن اخلالقون ،غي شررررررررررررري  من
 .س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل الذي خلقنا 

 

َنا"" :اهلله  َرمحمَه ال الشيخ        يخ ا سالم ش هذا القرن الععيب بني اخللق والر    من فقه َوَرزَقََ
فإن هذه هي طريقة  ل  َعز  َوجَ ومن تبتره يف كتاب اهلل  َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَه مد بن عبد الوهاب 

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ :القرحن كمرررا مسعنرررا يف ا يرررة اليف معنرررا

هذه نعمة   َّ خب حب جب هئ  مئ خئ حئ ُّٱهذا اخللق،  َّ يي ىي ني

 جس مخ جخ مح ٱُّ :األمر بعبادته خبلقه ور  ه لنا طخلقنا ور  نا، وربَعز  َوَجل  الر  ، فاهلل 

  ىت ُّٱٱ :ل  َعز  َوجَ  ا كما  ال اهللر  نا كثية جدً  َعز  َوَجل  واألدلة على أن اهلل  َّ خس  حس

 يف لا، فالطفواملعلوم أن العقل يدل على ذله أيضررررررررررررً   (2)َّ  ىث نث مث زث رث يت
 الذي أوجده، رح  أمه ير   وال يتم ن أحد من الو ررررررررررررررول إليه فمن الذي ر  ه؟ الذي ر  ه:

 .ذي ر  ناهو الَعز  َوَجل  ، فالعقل يدل على أن اهلل س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل ر  ه: اهلل  يالذ

 

 

 
                                 

 (.35سورة الطور: ) (1)
 (.57سورة الذاريات: ) (2)
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َنا، َخَلَقَنا، اهللَ  َأنَّ " اأَلوَلا: :"قال رحمة اهلل مليه َنا َوَلمن  َوَرزَقََ رَكن  ".َمً  هَ  يََتَن

 

الشَّْرح: 

؟ فله  خلقنا ور  نا؟ هل خلقنا وتركنا مهاًل  ، سررررر ل فقال: اهلل خلقنا ور  ناك ن سرررررائاًل هنا          
َنا َوَلمن "ف ان اجلواب:  رَكن نا سررررررردى ال خلقنا ور  نا ألمر عظي  فل  يرتك فهو سررررررربتانه "َهَمً   يََتَن

ٱ:ٱَعز  َوَجل  اهلل  ليقو  نا واانا وهذا وا ع مدَرغنؤمر وال ن نهى بل أمر    هب مب خبُّٱٱ

ا ، ( 1)َّ خس  حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت  حت جت إذا علمت  أنررررررر 
ل  وأن   إلينررا راجعون فرراعبرردوا اهلل خلقنرراك  ور  نرراك  ل ررايررة  معىن  اال إلرره إال هو، هررذَعز  َوجررَ

 .ا ية

 

  هذا إن ار، االسرررتفهام إن اري (2)َّ ىن نن من زن رن ُّٱ :انه  تَ بم سررر   ويقول      

نرررهرررى   َّ ىن نن من زن رن ُّٱ   جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱال يرررؤمرررر وال يررر 

ل   وهررذا تررذكي ببررديع  ررررررررررررررنع اهلل  (3)َّ هئ مئ خئ حئ ذا وعظي  لطفرره هرر َعز  َوجررَ

 ني مي زي ري ٰى ُّٱما أ ررررله؟  َعز  َوَجل    ن رررران الذي يت ع عن عبادة اهللا ن رررران، هذا ا

  حب ُّٱ ،هذا ا ن ررانَعز  َوَجل   فهذا من لط  اهلل َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

من رح  واحد، ي يت هذا ذكر وت يت هذه أنثى وهذا من  (0)َّ جت هب مب  خب
                                 

 (.116 – 115( سورة املؤمنون: )1)
 (. 36( سورة القيامة: )2)
 (.37 – 38( سورة القيامة: )3)
 (.32( سورة القيامة: )0)
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ل   د وبطريق واحرد، وهرذا من لط  اهللرح  واحر ا من نراثرً ا وإبعبراده، جعرل منه  ذكرانرً  َعز  َوجرَ
طى هذا خلقه وهذا خلقه؟ رح  واحد ومن طريق واحد، من الذي فنل بينهما؟ ومن الذي أع

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل إنه اهلل    (1)َّ جح مج حج مث هت مت خت ُّٱٱ:َعز  َوَجل   اهلل ل، يقو سررررررررررر 

 نفا ن ا ، َّ جح مج حج مث هت مت خت ُّٱكان األول م ل ما ف ان ا لزام يعم:  
بدؤه وهذا منتهاه،  اليعبد اهلل مث هو راجع إىل اهلل، فهذ قليؤمر وي نهى، خ ل قراجع إىل اهلل، خ ل

تعلق بعرر  ف ي  يرتغ عبررادة اهلل ويي لق لعبررادة اهلل وأن منتهرراه أنررهعل  ا ن رررررررررررررررران أنرره خ   اوإذ
 مل رررررررتقر إىل اجلنةمث ا ،مث يبع  ليتاسرررررررب ،خلق ليعبد اهلل وبالدنيا؟ هذا بدؤه وهذا منتهاه، فه

 .أو إىل النار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.04) القيامة:( سورة 1)
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ِن " رحمة اهلل مليه: قال َِ  َب َنا َأرنَس  ".َرَسواًل  ِإلَيَن

 

الشَّْرح: 

َنا َوَلمن " الشرررررررريخ: لهذا جواب ل ررررررررؤال،  ا         رَكن رتكنا كي  مل ي ف ان ال ررررررررؤال: "َهَمً   يََتَن
ِن " ال؟ ف ان اجلواب:مهً  َِ  َب َنا َأرنسَََََ واًل  ِإلَيَن ل ى الل ه  وحنن معاشرررررر أمة  مد  "َرسَََََ ل  َ  رررررَ   َعَليمهه َوسرررررَ

ل ىإلينا  مد بن عبد اهلل  لعلينا عظيمة، أرسرر ةأرسررل إلينا أعظ  رسررله، فاملن ل  َ الل ه    ررَ  َعَليمهه َوسررَ
 ررررررراطه امل ررررررتقي ،  اهلل به ايهدين ، ويبشرررررررناوينذرنا ،ويزكينا ،ويعلمنا احل مة ،يتلو علينا ا يات

  حم جم يل ىل مل ُّٱٱٱ:َعز  َوَجل   ن يبع  إليه  الرسل كما  ال اهللسنة اهلل يف النا هوهذ

  مه جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم

ا فل ت ععيبً  (1)َّ ٰر ٰذ يي  ميىي خي حي جي يه ىه

 ُّٱٱ: َوَجل  َعز  وملاذا يرسرررررل الرسرررررل؟ كما  ال اهلل من األمر، فهذه سرررررنة اهلل يبع  للنان الرسرررررل، 

  ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب

، ما ال وذله ب ن أرسرررررل إليه  رسرررررً خلق اخللق ومل يرتكه  مهاًل َعز  َوَجل   إذن اهلل ث(2)َّ  يف
ربنا  نذإ اخللق و دايته  النررراط امل ررتقي ثوظيفة الرسررل؟ مبشرررين ومنذرين   امة احلعة على 

 .َسل  َ َ ل ى الل ه  َعَليمهه وَ ا أكرمنا ب ن أرسل إلينا خامت رسله  مدً  س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل 

 

 

 
                                 

 (.163)الن ا : ( سورة 1)
 (.165)الن ا : ( سورة 2)
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َِ الَجنََّة، َوَمنن " رحمة اهلل مليه: قال َِ النَّارَ  َفَمنن َأطَاَمَه َدَخ  ."َمَصا َُ َدَخ

 

الشَّْرح: 

عبد اهلل   وذله ب ن أرسرررل إلينا رسررروله  مد بنومل يرتكنا مهاًل  ،خلقنا ور  ناَعز  َوَجل  اهلل         
ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ من شرري  يقربنا إىل  املنا طريق اجلنة وطريق النار، ف لي مرنا وينهانا، ليبني  ررَ

أطاعه دخل  نمن شي  يقربنا إىل النار إال بينه لنا واانا عنه، فم ااجلنة إال بينه لنا وأمرنا به، وم

ل  َ ألن طاعة النيب  ثاجلنة ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررررررَ  مل خل ُّٱ: ل  َعز  َوجَ اهلل  ليقو  طاعة هلل  رررررررررررررَ

ل  َ فطاعة اهلل وطاعة رسرررررررررول اهلل  (1)َّ حم جم هل ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررَ ريق ط  رررررررررَ
ل  َ الرمحة، ومن كان دون الرسررول  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ لذله يقول اهلل اع بطاعة الرسررول و فإنه يط  ررَ

ل   وأولوا األمر من  ( 2)َّهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ: َعز  َوجرررررَ

ف رر الفعل مع الرسرررول  َّ حل جل مك لك ُّٱجهة األ رررل تطلق على العلما  واحل ام 

ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ ن من ويف ذله إشرررررارة إىل أ   َّهل مل  خل  ُّٱٱمع والة األمر: نل  ث رررررَ
ل  َ دون الرسررول  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ ل  َ  ررَ ال يطاع إال بطاعة اهلل وطاعة رسرروله   ررَ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ

وال  ،حاك  وال يطاع ،وال يطاع  ائد ،وال يطاع شيخ ،يطاع إمام فإمنا طاعته  يف املعروف، فال
ل ى الل ه  َعَليمهه  ررررررَ يف غي املعنررررررية كما  ال النيب  :وال يطاع واٍل إال يف طاعة اهلل يعم ،يطاع أمي
ل  َ  َيٍة، فَ » :َوسررررَ َع َوالطَّاَمَة ما لم يؤمر بمعصَََية فإنن أَِمَر ِبَمعنصَََِ من ِلِم السََََّ َ  َمَلا النَمرنِ  النَمسَََن

                                 
 (.132)حل عمران: ( سورة 1)
 (.52)الن ا : ( سورة 2)
 



  

 

  50 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

َع َواَل طَاَمةَ  من ل ى  رررَ بني لنا أن طريق الرمحة هو طاعة اهلل وطاعة الرسرررول  َعز  َوَجل  ، واهلل (1)«سََََ

  حم جم يل ىل مل ُّٱٱ:محة وامل فرة فقالوأَمرنا بامل ارعة إىل الر  الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ 

كي  ن ررررررررررررررارع ؟ بطاعة اهلل وطاعة  (2)َّ حن جن يم ىم  مم خم
هي طريق الرمحة،  هه َوَسل  َ َ ل ى الل ه  َعَليم ، فطاعة اهلل وطاعة الرسول َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ رسوله 

ل  َ فمن مل يطع رسررول اهلل  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ طيع اهلل وهو ال فإنه مل يطع اهلل، ومن ادعى أنه ي  ررَ

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱٱ:ٱَعز  َوَجل  فإنه كاذب كما  ال اهلل  َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ يطيع رسول اهلل 

يقول العلما : العهان  ،(3)َّ  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ
 إال بطاعة رسول اهلل فال تتتقق طاعة اهلل َوَسل  َ َ ل ى الل ه  َعَليمهه على طاعةه اهلل طاعة  رسول اهلل 

ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ   حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱ :َعز  َوَجل  اهلل  ليقو   ررررررررَ

، فععل (0)َّ حط مض خض جضحض مص  خص حص مس خس
ل  َ طاعة رسررررروله  َعز  َوَجل  اهلل  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ ل ى الل ه   ال النيب و  مع طاعته طريق اجلنة،  رررررَ  رررررَ

ل  َ  ا اهلل» :َعَليمهه َوسرررررررررَ اَِي فَََقدن َمصََََََََ  متفق عليه، (5)«َمنن َأطَاَمِني فَََقدن َأطَاَع اهلَل، َوَمنن َمصََََََََ
ل  َ ويقول النيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ : ومن يأبا يا قيِ كِ أمتي يدخلون الجنة إال من أبا،» : ررَ

ومن » :ويف رواية «ومن مصَََََََََََاَي دخِ النار رسََََََََََول اهلل، قال: من أطامني دخِ الجنة
ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ رواه البخاري يف  رررتيته، فمن أطاع النيب  (6)«مصََاَي فقد أبا دخل  ل  َ  رررَ

                                 
َي اهلل  َعنرمه ما( من حدي  ابن عمر 0821(، وم ل  )2255( متفق عليه: الب َخارهي )1)  .َرضه
 (.133( سورة حل عمران: )2)
 (.31( سورة حل عمران: )3)
 (.13( سورة الن ا : )0)
َي اهلل  َعنمه  ( من حدي  أيب هريرة 1735(. وم ل  )8138( رواه البخاري )5)  .َرضه
َي اهلل  َعنمه  ( من حدي  أيب هريرة 8274( رواه البخاري، بر  : )6)  .َرضه
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َي اهلل  َعنمه  و د جا  عن جابر  اجلنة بدليل ال تاب وال نة، لم ئكة إلا ُا ت ا»: أنه  ال َرضه
لَّا اللََّه َمَلينِه النبي  لَّمَ بَََ ل ى أي: إن للنيب  «ائم فقالوا: إن لصََاحبكم هذا ماً  وهو َ َوسَََ  رررَ

ل  َ  عِ ِ بنا دارً فقالوا: ماله َماِ ُر» ما مثله؟ «فاضََََََربوا له ما ً » مثاًل  الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ ا ُو
 لم يجب الدامي نا فمن أُاب الدامي دخِ الدار وأكِ منها، ومفيها مأَدبة وبع َ داميً 

لَّا اللََّه َمَلين فالدار الجنة والدامي مِمد »: إىل  و   «لم يدخِ الدار ولم يأكِ ِه بَََََََََََ
لَّمَ  لَّمَ أطاع مِمدا  ن، فمَوسََََ لَّا اللََّه َمَلينِه َوسََََ لَّا ا دً فقد أطاع اهلل ومن مصَََا مِم بََََ بََََ

لَّمَ  ل ى الل ه  َعَليم ، هذا املثل ضرررررربته املالئ ة للنيب (1)«فقد مصََََا اهلل اللََّه َمَلينِه َوسَََََ ل  َ  رررررَ ، هه َوسرررررَ
ل  َ ا فاهلل جعل  مدً  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ إليها فمن أجابه واتبع سرررنته  اا إىل اجلنة، بعثه داعيً طريقً   رررَ

 .يمها، ومن مل جيبه مل يدخل اجلنةدخل اجلنة وأكل من نع
 

َِ النَّارَ َوَمنن "  ال الشررريخ:         ا َُ َدَخ ورد  اوهذا تقدم معنا يف ضرررمن ما ذكرناه، وأيضرررً  "َمصَََ

ل  يف  ول اهلل    مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱٱٱ:ٱَعز  َوجرررررررَ

فالذي يعنرررررررري اهلل ورسرررررررروله ويتعد حدوده متوع د  (2)َّ خك حك جك مق حق
 هذا الوعيد الشديد.

 
 
 
 
 

                                 
 (.8271) البخاري، بر  : ( رواه1)
 (.10( سورة الن ا : )2)
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َِ " قال رحمة اهلل مليه: ِلي َلهَ  َوالدَّ َعاَلا: قََون  حج مث هت  مت خت حت جت هب ُّٱ تََ

  ."َّ حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج

 

الشَّْرح: 

 

َ ل ى رنا بطاعة رسوله ي م َعز  َوَجل  ي مرنا ويعظنا وحيذرنا يف هذه ا ية، فاهلل َعز  َوَجل  اهلل         
َ ل ى من معنية الرسول  ا، وحيذرنَعَليمهه ال  اَلمبقنة فرعون مع موسى  ا، ويعظنالل ه  َعَليمهه َوَسل  َ 
ل  َ  خيع أنه أرسررررل إىل أمة  َعز  َوَجل  ح  ال ي ون منررررينا منرررري  وم فرعون، فاهلل  الل ه  َعَليمهه َوسررررَ

ل  َ  مد  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ  ُّٱٱ:  ال ا  ، مثعليه  ب عم د هو  مد بن عبد اهلل، شررراهرسرررواًل   رررَ

ي: فال تعنرررررررروه  أ (1)َّ حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

ٱ:ٱكما عنررررررى فرعون موسررررررى ل ى الل ه  َعَليم ا يعم: ال تعنرررررروا  مدً   َّ حص مس خس ُّٱٱ هه  ررررررَ
 تعرضوا أنف    للعقوبات ا جلة يف الدنيا. ح  ال تدخلوا النار، والَوَسل َ  

 

امل رررائل الثال   هذهَعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَهوهذه امل ررر لة العظيمة اليف بدأ ها شررريخ ا سرررالم       
  لة.ي يت من امل ائل هو كاملرت ب على هذه امل  ام  لٌة ممهدة للم ائل اليف ت يت بعدها، فم

 
 
 
 
 

                                 
 (.16 – 15( سورة املزمل: )1)
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ا ال اهلل َأنَّ  الاَّاََِيَة:"رحمة اهلل مليه:  قال َر َ  َأنن  يََرنضَََََََََ  َمَلكٌ  ال ِمَباَدتِِه، يفِ  َأَحدٌ  َمَعهَ  َيشََََََََن
ٌِ  ََِبي   َوال َمَقرٌَّب،  ".َمرنَس

الشَّْرح: 

امل رررررررر لة الثانية فيها حتقيق للم رررررررر لة األوىل، فامل رررررررر لة األوىل   ههذه امل رررررررر لة الثانية، وهذ      
  أن أرسررررل وأعظ  هذه النعخلقنا ور  نا وأنع  علينا بالنع ، كاملقدمة  ذه امل رررر لة، فاهلل الذي 

ل  َ إلينا  مد بن عبد اهلل  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ أن ي ون معه  انه  تَ بم سرررررر  وأمر بعبادته، ال يرضررررررى   ررررررَ
ل إلينا أنه تفرد باخللق وتفرد با نعام وأرسررررررررررررر احق هلل وحده، ف م ةشرررررررررررررريه يف عبادته، فالعباد

 فإنه ال يرضى أن نشرغ معه غيه. َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ  مدا 

 

َر َ  َأنن  يََرنَضا ال اهلل َأنَّ  "  ال الشيخ:       ن رة يف سيا   "َأَحدٌ "و "ِمَباَدتِهِ  ِفي َأَحدٌ  َمَعهَ  َيشن
ٌِ  ََِبي   َوال َمَقرٌَّب، َمَلكٌ  ال" مث  ال الشررريخ:النفي فتع ،  بمَتانَه  إىل اهلل  ال مله مقرب "َمرنسَََ سررر 

يا  املخلو ات: املالئ ة املقربون واألنب ى عمن هو دواما، أعلوال نيب مرسررررررررررررررل فضرررررررررررررراًل  َوتَرَعاىَل 
ا فمن باب أو نبيً  اال يرضى أن يشرهغ العبد معه يف عبادته مل ً  َعز  َوَجل  كان اهلل   ااملرسلون، فإذ

شرررررررررررررَرغ معه غيه أن اهلل اى عن أوىل من كان دون ذله، والدليل على أن اهلل ال يرضرررررررررررررى أن ي  

  نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ُّٱٱ:َعز  َوَجل  اهلل  ليرضرررررراه، يقو الشرررررررغ وما اى عنه اهلل فإنه ال 

رة يف ن  :كما  لنا َّ ىب ُّٱٱوبىن لعبادة اهلل فال تدعوا مع اهلل أحدا، امل ررررررررررررررراجد ت    (1)َّ ىب

  .َّ ىب نب مب زب رب ُّٱفتع  كل أحد،  وسيا  النهي وسيا  النفي واحدسيا  النهي، 

 
                                 

 (.17)اجلن: سورة  (1)
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أحد، و ال بعض أهل العل : إن  : ال تدعوا مع اهلل كلَّ ىب نب مب زب رب ُّٱومعىن         
ل ى الل ه  َعَليمهه وَ ألن األر  جعلت ألمة  مد  ثاملقنرررررررررود بامل ررررررررراجده يف ا ية األر  ل  َ  رررررررررَ  سرررررررررَ

 ؟ر  كلها هلل فمن امل ررررررررتتق للعبادةكانت األ  اأن األر  كلها هلل، وإذ يا وَطهورا، أم ررررررررعدً 

 .َّ ىب نب مب زب رب ُّٱ س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل اهلل 

 
ز  عَ أنه ال يرضرررى بالشررررغ وال فر وال يرضرررى عن ال افرين كما  ال اهلل َعز  َوَجل  وبني اهلل         

اهلل   (1)َّنث  مث زث رث ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب ُّٱٱ:َوَجل  
يان أن كل ذنب إن شرا  اهلل ب ايرضرى بالتوحيد وال يرضرى بال فر والشررغ بنل القرحن، وسري تين

ز  عَ يقع حتت املشرريظة إال الشرررغ إذا مات عليه  رراحبه فإن اهلل ال ي فره كما سرري يت إن شررا  اهلل 
 .َوَجل  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

 (.8)الزمر: سورة  (1)
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وَل، َوَوحََّد اهلَل ال َيَجوَز َلَه َمَواالةَ ": رحمة اهلل مليه قال   َمنن َحادَّ الاَّالَِاَة: َأنَّ َمنن َأطَاَع الرَّسَََََََ
َرَب َقرِيبٍ اهلَل َوَرَسوَلهَ   ."، َوَلون َكاَن َأقَن

الشَّْرح: 

هذه امل  لة الثالثة م  لة متعلقة ب مر عظي ، فنت ل  عن مقدماهتا مث ععلها مدار درسنا         
 ألن ش اا ش ن عظي  السيما يف هذا العنر.ث َعز  َوَجل  يف يوم ال د إن شا  اهلل 

  عما يتعلق حتقيق التوحيد وب ض اهلل للشرررغ ت ل َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَهبعد أن ذكر الشرريخ         
ا من املشررركني؟ فما مو فن ،كان اهلل أمرنا بتوحيده وكان اهلل ال يرضررى عن الشرررغ  اباملشررركني، فإذ

وَل، َوَوحَّدَ " الشررررريخ: لفهذه هي امل ررررر لة الثالثة، يقو  ه اجلملة املراد ها هذ "اهلل َمنن َأطَاَع الرَّسَََََ
ل  َ كما يف  ول النيب   االمتثالاحل  على  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررررَ ِم » : ررررررررررررَ ِِ ِمَن بِاهلِل اَل َي َرَأٍة، تََؤن  اِلمن
ِخرِ  ِم اْلن ل  َ ملاذا  ال النيب  «َوالنيََون ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ ِمَن بِاهللِ » : ررررررررَ ِخرِ  تََؤن ِم اْلن ؟ من باب «َوالنيََون

ا للرسرررررول يعً فيقول: إن كنت مط االمتثال، فالشررررريخ هنا حي  على االمتثالالتهييا واحل  على 
ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررررَ ، ومن جهة المتثالاا هلل فال توايل ال فارث فهذا فيه ح  على موحدً   ررررررررررررَ

  لة من م رررررررررائلامل ررررررررروأن هذه  ،بني الشررررررررريخ أن ذله من مقتضررررررررريات التوحيدأخرى املراد أن ي  
َأنَّ َمنن َأطَاَع "كالمه بقوله:  اهلله  َرمحمَهمل  رررررررررردر الشرررررررررريخ  لو  ال لنا  ائل:إذن  التوحيد ال بارث

هين:قلن ؟"الرََّسوَل، َوَوحََّد اهلَل ال َيَجوَز َلَه َمَواالَة َمنن َحادَّ اهلَل َوَرَسوَلهَ   ا: لُو

ه األول:       : إن  ا ن ررررران ليمتثل كما تقول للشرررررخل مثاًل  ا، هتيياالمتثالاحل  على  الُو
 باب هتييعه ليعيب الدعوة. نكنت حتبم ف جب دعويت، م

ه الااَي:       وحيد وأاا من م ررررررائل الت ،لبيان أن هذه امل رررررر لة من مقتضرررررريات التوحيد والُو
 ال بار.
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ل الدين، احملبة والننررررررررررة والت ييد من أج هي :المواالة" ال َيَجوَز َلَه َمَواالَة َمنن َحادَّ اهللَ "      
ما هو   اشررررا  اهلل يف درسررررنا يف يوم ال د سررررنبني أن  بة ال فار لي ررررت درجة واحدة، فمنه نوإ

 يوم يف ذله إن شررررررررا  اهلل كفر ومنها ما هو معنررررررررية ومنها ما ال يتعلق به الت لي ث وسرررررررر بني
 ال د.

 

احملبة والننرررررررة والت ييد لل فار ل فره ، فال جيو  للم ررررررل  أن  :فالمقصََََود بالمواالة هنا      
و ملعنررية يف أ ،أو ألمر دنيوي ،جيو  له أن حيب ال فار لدنيا يرجوها حيب ال فار ل فره ، وال

 ال جيو  للمؤمن أن حيب ال افر ل فره وهذه درجة، هذا ونب طه إن شا  اهلل لال افر، وسنفن
يقول أنا  النان ضجيو  للم ررررل  أن حيب ال افر لدنيا، بع ، والا إن شررررا  اهللسررررنت ل  عنها غدً 
به  ال فار منظمون ف نا أح ألا  منظمونث ألنه شرررررري يث ألنه يفي بالعهد ثأحب هذا ال افر

ا أو ألمر يرجوهلدنيا  اإمه العب كرة لدنيا! أحبه ألن وألنه شررررري ي وهو بلل يل، أ ثأحبه وأ
  الن، وبعضهأنا أحب ف :لممثل كبي، يقو ، فنان، ألنه مطرب ثرحيب ال اف دنيوي أو ملعنيته

س درجة ذله حرام ل نه لي لأنا أحب فالن، ملعنرررررررررررررريته ليس ل فره، ك ي تب على "فنيلته"
نا رررر ي   وال جيو  للمؤمن أن ،َعز  َوَجل  ب دلته يف جملس ال د إن شرررا  اهلل هذا  لواحدة، وسررر فنررر

شرررا  اهلل  إن عنها   بته  لي رررت درجة واحدة، وسرررنت ل :مثلال فار لدينه ث منا ررررة ال فار 
ادة  فار حادوا اهلل ورسرررررررررررررروله، واحملادة ألن ال  ؟كان ال افر أ رب  ريب له، ملاذا  وا، ولأيضررررررررررررررً 

 لها معنيان مند أهِ العلم: ال فار هلل ولرسوله

بينه   اخر، فععلو ا وجعلوا امل رررررررررررررلمني يف جانب حا وجانبً : أا  أخذوا حدً المعنا األول      
ل  َ وبني اهلل ورسررروله  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ هو احلاجز بني  د، واحلمن احلد ة، فاحملادا فا ررراًل حاجزً   رررَ

 املعىن األول. االشيظني، هذ
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ل  : أن املراد مبتادة ال فار هلل ولرسررررررروله والمعنا الااَي       ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ أا  جعلوا   َ  رررررررَ
وبني أوليا  اهلل احلديد والنار فقاتلوا امل لمني وأعدوا العدة لقتال امل لمني وعملوا بذله،  بينه 
وجب  ولذا ثلن يرضررررروا عن امل رررررلمني ح  يردوه  عن دينه  وهذا هو األ رررررل يف ال فار  وه

ذله،  ا أو حنوا أو أخً ولو كان أبً ، على امل رررررل  أن ال حيب ال فار ولو كان ال افر أ رب  ريب
إن شرررررررا  اهلل يف درن ال د أن األب والقريب يتعلق به جانبان: جانب الدين كنا سرررررررنت ل    نوإ

ة، و د يب ض ويتعلق به جانب يتعلق بالقراب ،به جانب يتعلق بالدين قوجانب القرابة، فيتعل
ن كما سررري يت إن شرررا   األمريا وال تنا ض بنيول نه حيبه  بة فطرية ل ونه أبً  ثامل رررل  أباه ل فره

 هو املعروف بالوال  والعا . ا، وهذَعز  َوَجل  اهلل 
  

عده علما  ال رررررنة من م رررررائل  دوال شررررره أن للوال  والعا  منزلة عظمى يف ا سرررررالم، و       
اخللط  مع أمهيته و ع فيهوضررررررررروع األمر وهذا امل ااأل رررررررررول ال بار وذكروه يف كتب العقيدة، وهذ

عند بعض امل رررررررلمني واختلطت فيه املفاهي  وتباينت فيه املوا   السررررررريما يف هذا الزمان  ال ثي
وا كان خيدم أهوا ه  أعملوه وغل  االذي جعل أهل األهوا  فيه الوال  والعا  مطية ألهوائه ، فإذ

نراه اليوم يف بلدان امل ررررررررررررررلمني من جرائ  كعى  يكان ال خيدم أهوا ه  عطلوه، والذ  افيه، وإذ
ية أو أهل سرررررررررلف ،ومهن َأسرررررررررَ  أاا تن رررررررررب للعهاد فيدعي أ رررررررررتاها أا  أهل اجلهاد وا عرة

الت في واجلهراد أو حنو ذلره، مرا هرذه اجلرائ  اليف روعرت املؤمنني إال ب رررررررررررررربرب اخللط يف هرذا 
 وسررنذكر يف درن ال د موا   النان من الوال  و ،املفهوم وما يتنررل به من مفاهي  كما سررنبني

لى عدم أو ع ،أو على سررررو   نررررد ،وكي  أن النان و فوا موا   شرررر  مبنية على هوى ،العا 
فيها  ةألين ال أحب أن أفمنرررل هذه امل ررر لة، فامل ررر ل ثا إن شرررا  اهللعل ، وهذا ما سرررنشررررحه غدً 

ا من النان  د جعلوا هذه امل ررررررررر لة منررررررررريدة لشرررررررررباب ألن كثيً  ثا جيب أن ت فقهأمور مهمة جدً 
 .والبال   يقاعه  يف الفنتامل لمني 
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وَز َلَه َمَواالَة "الاَّالَِاَة: َأنَّ َمنن َأطَاَع الرََّسوَل، َوَوحََّد اهللَ ال َيجَ  :يقول المصنف رحمة اهلل مليه
َرَب َقرِيٍب"  .َمنن َحادَّ اهلَل َوَرَسوَلَه، َوَلون َكاَن َأقَن

  

الشَّْرح: 

معناها وت لمنا عنها إال أاا متعلقة ب  رررل الوال  والعا  وهذا هذه اجلملة العظيمة  د بينا       
تباينت موا   امل ررررلمني من هذا األ ررررل ف  رررربتَت  دأ ررررل عظي  كما أشرررررنا فيما مضررررى، و 

ة بعض امل ررررلمني ب ي ا بني عهال ا ملبدأ الوال  والعا ، فال ترى فر ً ترى عند بعض امل ررررلمني ت ييبً 
ته  ني، بل أ ول:  د تتميز عال ة بعض امل لمني بال فار على عال امل لمني وعال ته  بامل لم

 بامل لمني. 
 

بني عال ته  اومن ناحية أخرى جتد أن بعضرررررره   د فرط يف ناحية أخرى فال جتد عنده فر ً       
 رررررررررنة،  د تتميز عال ته ب هل البدع على عال ته ب هل ال لب هل ال رررررررررنة وعال ته ب هل البدعة، ب

ذ كر أهل البدع الذين ع رفوا بالبدع وثبتت عنه  البدع أثىن عليه  وغضرررررررررررب إن نيل منه ،  افإذ
ذ كر أهل ال ررنة أهل احلدي  نال منه  وغضررب إن م دحوا، وهذا خلل يف مبدأ عظي  من  اوإذ

مبادئ الوال  والعا ، وبعض النان جر دوا هذا األ ررررررل العظي  من املعىن الشرررررررعي وجعلوه مطية 
ث و ذا ينب ي على امل ررل  أن يتفقه يف هذا األ ررل وأن يعرف أ رروله العظيمة، وحنن لن لوهوا 

شررا  اهلل  نن ررتطيع يف هذا الشرررح املختنررر أن نل   بامل رر لة ول ن ا سررنق  على أه  أ ررو ا، وإ
 "الوال  والعا " :سررت ون يل  اضرررة يف الشررهر الرابع من هذا العام يف م ررعد  با  عنَعز  َوَجل  

 أفنل فيها األ ول اليف البد من تفنيلها يف هذه امل  لة.
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  عن تنررررررررررروره، ح  حت  ؟ ألن احل   عن الشررررررررررري  كما يقولون فرعفما هو الوال  والعا       
 تعمل بالشي  البد أن تعرف حقيقته.على الشي  و 

ع احملبوبني وال ون مالننررررة واحملبة واالت باع والقرب من الشررري   هو :الوال  في لفة العرب      
ا عن يس بعيدً ل ا. كل هذه املعاين واردة للوال  يف ل ة العرب، واملعىن عند علمائناا وباطنً ظاهرً 
  ذله.
ا وما ينشررر  عن نً ا وباطاحملبة والننررررة واالتباع وال ون مع احملبوبني ظاهرً هو  :افالوال  َََرمً       

 ذله من األ وال واألفعال.

يمية يقول شرررررريخ ا سررررررالم ابن ت هيوجد الوال  إال باحملبة، ولذل احملبة، وال :وأبََََِ الوال       
    .(1)((المِبة والقرب الوالية: ِالوالية ضد العداوة، وأب)): اهلله  َرمحمَه

عاداة وأبِ المواالة الِب وأبِ الم)): اهلله  َرمحمَه  ويقول الشيخ عبد اللطي  حل الشيخ 
منهما من أممال القلوب والجوارح ما يدخِ في حقيقة المواالة والمعاداة   أالبفض، وينشَََ

ة والهجرة  .(2)((كالنصرة واألَس والمعاَو
نشرررررررر  عن ياحملبة  وما التقارب بني القلوب و  :ا هون ررررررررتطيع أن نقول: إن الوال  شرررررررررعً إذن       

 :َومان والوال  ملا هذا ذله من األ وال واألفعالث

ل  و بة رسرررروله  ،َعز  َوَجل  وال  مشررررروع مطلوب وهو  بة اهلل  األول:النوع        ى الل ه  َعَليمهه  ررررَ
ل  َ  ل ى الل ه   رررَ وال  مشرررروع:  بة اهلل و بة رسرررولنا  او بة دين ا سرررالم و بة امل رررلمني، هذ َوسرررَ

 و بة دين ا سالم و بة امل لمني. َعَليمهه َوَسل  َ 

 
 

                                 
 (.11/164( جمموع الفتاوى: )1)
 (.2/325الدرر ال نية يف األجوبة النعدية: )كتاب التوحيد: ( 2)



  

 

  60 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

 :ا   مان: وهو أيضً  ووال  ممنوع 

: وال  كفري وهو  بة ال فار لدينه  وما ينشررررررررررررررر  عن ذله من األ وال القسََََََََََم األول      
إن شررررا  اهلل بيان هذاث  بة ال فار من أجل دينه  وما ينشرررر  عن هذه احملبة  واألفعال، وسرررري يت

 . "وال  كفري" ن أجل الدين من األ وال واألفعالم

لعنرررراة  بة الف ررررا  وا :ا وهوا وال ي ون كفرً ي ون ف ررررقً  "وال  ف ررررقي": والقسَََم الااَي      
امل ررررلمني  من :ال فار للدنيا،  بة الف ررررا  والعنرررراة يعم ةلف ررررقه  وما ينشرررر  عن ذله، و ب
 .ز  َوَجل  عَ بيان هذا إن شا  اهلل  ال فار للدنيا، وسي يت ةلف قه  وما ينش  عن ذله، و ب

 

        ، التنرزه والتباعد من الشي .: في لفة العرب  فالبراوأما العا 

 التخلل مما ي  َره.  :البرا ة ِوأب      

هذا هو  هثومعادات َعز  َوَجل  ب ض ما يب ضرررررررره اهلل هو  :والبرا  في الشََََََرع مند ملمائنا      
  تدور وأن أح ام الوال ،أن أ ررررررل الوال  احملبة وينب ي أن نفه  ، دمنا امعىن الوال  والعا ، وكم

 . َعز  َوَجل  على احملبة كما سي يت إن شا  اهلل 

   ومن المسََائِ المتأبََلة مند السََلف ومند أهِ السََنة والجمامة أن الوال  والبرا
 : ينقسم إلا قسمين

الوال  والعا  مع غي أهل امللة يعم مع غي امل ررلمني، مع ال فار من يهود  :القسَم األول
  ال فار وننرررررررررررررررهت ةا،  بوجمون وغي ذله، والوال  مع غي أهل امللة حرام مطلقً وننرررررررررررررررارى 

 رل ، جيو  للم رل  أن يوايل غي امل ا، والمنه  واجب مطلقً   وت ييده  حرام على امل رل ، والعا
عن باده املؤمنني ع َعز  َوَجل  اى اهلل  دجيتمع يف ال فار وال  وبرا  وإمنا هو برا  خالل، فق وال

وننرررررررررررررررة ح  لو أ ررناه  يف بالدنا على اجلزية فإن ا منهيون  ،وإخا  ،مواالة ال افرين وال   بة
هلل أن يوايل اا رسررررول عن  بته  ومنا رررررهت ، فال جيو  مل ررررل  يشررررهد أن ال إله إال اهلل وأن  مدً 
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أن ما يف  ىوهذا يدل عل َّ زت  رت يب ُّٱ :ا للمؤمننيباطبً  َعز  َوَجل   ال فار، يقول اهلل

  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ :ا يررة شرررررررررررررري  عظي 

  رنزن مم ام يل ملىل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

ل   اى اهللالعظيمررة  يف هررذه ا يررة (1)َّ ىن نن من رين املؤمنني عن اخترراذ ال رراف َعز  َوجررَ
أوليا  وأ ررررررد ا  من غي نظر إىل ما ه  عليه من اخلب ، فال جيو  مل ررررررل  أن يتخذ من ال فار 

م لمني فتذره  ما عليه ال فار من ال ش واخليانة لل س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل ربنا  اا، وعر فن و فيً خلياًل 
َي اهلل  َعنرمه   ال ابن عبان  دبذله منه ، و  ِلِميَن يََوَ   )) :ماَرضرررررره اٌل ِمَن النَمسَََََن َُ َلوَن َكاَن ِر ابَََََِ

لََّه مَ  َلَل ال ََن َفَأ يَِّة،  ِلِف ِفي النَجاِهِل َِ نَََهمن ِمَن النِجَواِر َوالن َما َكاَن بََيَن ااًل ِمَن النيَََهوِد ِل َُ َِّ ِر َُ لَّ َو

َنِة َمَلينِهمن ِمنَن  نَََهاَهمن َمنن َمَباطََنِتِهمن َتَخومَف النِفتَن ، فََ   ىل مل ُّٱ :َعز  َوَجل   ول اهلل  (2)((َهمن ِفيِهمن

  ٱُّ :عن اختاذ اليهود والننرررررررارى أوليا  اي للمؤمنني (3)َّىم مم خم حم جم يل

  جي ىهيه مه جه ين ىن خنمن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل

   .َّ يي  ىي مي خي حي

ل  ونف ر اهلل    ن     أن مواالة ال فررار من شرررررررررررررراملؤمنني من مواالة ال فررار برر ن بني   َعز  َوجررَ

  حت جت هب مب خب ُّٱٱ:انهتَ بم سر   لاملنافقني الذين ه  يف الدرغ األسرفل من النار، فقا

  مس خس حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت خت

ل  َ يقول لنبيه َعز  َوَجل  اهلل  (0)َّ مص خص حص ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررَ شررررررررررر املنافقني الذين : ب ررررررررررَ
                                 

 (.117( سورة حل عمران: )1)
 (.101-8كتاب: "تف ي الطعي شاكر": )  (2)
 (.51( سورة املائدة: )3)
 (.132-137( سورة الن ا : )0)
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 نطلبو بالعذاب األلي ، أي  بشررررره ا وأخال  من غي املؤمنني،يتخذون أهل ال فر وا حلاد أننررررارً 
العزة هلل  ا؟ فإا  ال  وة عنده  وال عزة عنده  وال منعة عنده ، وإمنعنده  العزة واملنَرَعة والقوة

 يعز من يشا  ويذل من يشا . س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل 

 د، و اا و د ت ون ف ررررررررررررقً ت ون كفرً  دواحدة بل تتنوع، فق ةلي ررررررررررررت درجً ومواالة ال فار       
أن  ووأرج على الوال  يتنوع حب ررررررب احملبة،  تتنوع حب ررررررب احملبة، فاحل  يت ون دون ذله، فه

بة ألن   ثفذله كفر ،من أجل ما هو عليه :أيوا هذاث فإن كان حب ال افر ل فره تضرررررررررررررربط

 ىل مل خل ُّٱ :َعز  َوَجل  ميان ب ض ال افرين كما  ال اهلل ا  ط، وشرررر لإلميانال افر لدينه منافية 

وإن كان حب ال افر لف ررررررقه  (1)َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل

ة كتعارة أو كان ملنرررررا  دنيوي  وأ ،أو ممثاًل  ،احيب ال افر ل ونه مطربً  نأو ملعنرررررية يقرتفها، كم
 مثاًل: ونه حيب ال افر ل هل ن : انتبهوا! الب ض لدينه موجودثحنوها مع ب ضررررررررررررررره لدينه، يعم
 ذنب ي نقهل ا ميان وال ينقض هلوجود منرررررررلتة دنيوية، فذل و ررررررراحب معنرررررررية حيبها هو، أ

ِ )): اهلله  َرمحمَهشرررررررريخ ا سررررررررالم ابن تيمية  لا ميان، يقو   َأون  ِلَرِحمِ  َهمن َمَوادَّتََ وقد تِصََََََِ للُر
ةٍ  َُ ًبا فَََتَكونَ  َحا ََن َِ حَ  َكَما)) ال:  ،((َكاِفًرا ِبهِ  َيَكونَ  الوَ  إيماَه يَنِقص َا  َحاِطبِ  ِمنن  صََََََََ

َي اهللَ َمننهَ  َِ  وََكَما ،َرضََِ عندِ  َحصَََ رَ  َلمَّا مبادة بننِ  ِلسَََ َتصَََ ََن ةِ  ِفي يبأَ  اِلبننِ  ا فنِك، ِقصَََّ  فَََقاَل: اْلنِ
عندِ  َلهَ  اَل  َواَللَِّه  َكَذبنت َمَعاٍا: بننِ  ِلسَََ تََ ِدرَ  َواَل  تََقن نتهى كالم شرريخ ا سررالم ا (2) ((قََتنِلهِ  َمَلا تََقن

 ا.ول نه ليس كفرً  ثفهذا ال شه أنه ذنب ،اهلله  َرمحمَهابن تيمية 

 ن ال ل يف نفس ا ن ررررران لقرابة أو حنوهاث ا يوجدفطريً  يا، أوإن كان حب ال افر جبهليً         
كان حب   نيرتتب عليه بالفة الشرع مع وجود الب ض لل فر، فهذا ال يتعلق به مدح وال ذم، إ

أنه ال  عأو ا ح ررررررران، م ،ا ن ررررررران من أجل القرابة ا يوجد يف  لبا فطريً امل رررررررل  لل افر جبليً 
                                 

 (.22سورة اجملادلة: )( 1)
 (.522، 523/  8جمموع الفتاوى" )( 2)
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م، ال الب ض لل افر لدينه، فهذا ال يتعلق به مدح وال ذ ديرتتب على ذله بالفة الشررررع، ويوج
ن األب البنه كما جا  ع بيقال إنه معنررررررية، كت مي دح به ا ن رررررران وال ي ذم به ا ن رررررران، وال

اَلمنوح    :ملا رأى ابنه ينرررارع املا  وي اد ي ر ،  ال  (1)َّ خن حن جن  مم  ُّٱ :يف  وله َعَليمهه ال ررر 

وال ي ون ذله إال من عاطفةث وكما يف حب االبن ألبيه كما يف  نررررررررررررة  َّ خن حن جن  مم  ُّٱ
اَلمإبراهي   ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ ث وكتب االبن ألمه كما و ع لنبينا َعَليمهه ال ررر  فإنه اسرررت ذن ربه  ل  َ  رررَ

ل ى الل ه  أن ي رررررررررت فر ألمه فل  ي ذن له فاسرررررررررت ذن ربه أن يزورها ف ذن له فزارها  ل  َ  رررررررررَ   َعَليمهه َوسرررررررررَ
ل  َ ، فالنيب (2)فدمعت عيناه رمحة ها من النار ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ  رررت فر ألمه، اسرررت ذن ربه أن ي  رررَ

، زار  عهان يزور  عها ف ذن له ف،فاسررررررررررررررت ذن ربه أفل  ي ذن له ربه  واملعلوم أن أمه ماتت كافرة
ل  َ فلما و   على  عها ماذا حنرررل؟ دمعت عيناه  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ  ا من النار، وهذا  رمحة  رررَ

لنبيه  ل  َعز  َوجَ السرريما مع إح ررانه كما  ال اهلل تب ا ن رران  ريبه ال ي ون إال من عاطفةث وك

ل   ل  َ  ررَ  لوهذا يف شرر ن عمه أيب طالب، فقا  (3)َّ ىك مك لك اك يق ُّٱٱ: ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ

ل  َ ف ان النيب  َّ ىك مك لك اك يق ُّٱ: َعز  َوَجل  له اهلل  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ حيب عمه   ررررررَ
للم ررل  أن أذن  ز  َوَجل  عَ حب الرجل لزوجته ال تابية، اهلل  احلب الفطري اجلبهلي، وكذله أيضررا

ل   أثبررت اهلل  دأن ال تررابيررة من ال فررار، و رر مين ح كتررابيررة، واملعلو  ث ل ن ه  يف كتررابررهكفر َعز  َوجررَ
للم ررررررررررررررل  ان ين ح كتابية، واملعلوم أن الرجل إذا ن ح امرأة حيبها حبا فطريا  َعز  َوَجل  أذن اهلل 

ل  اهلل  ن  جبليررا، فررإذ دح برره ن احلررب الفطري اجلبليف ن رراح ال تررابيررة دليررل على أ َعز  َوجررَ ي ال ميرر 
يف القلب  عال ي  به ا ن ان، يقهذا احلب  نأل ي ذم، فال يالم عليه وال ميدح بهثا ن ان وال 

                                 
 (.05( سورة هود: )1)
َي اهلل  َعنمه  ( من حدي  أيب هريرة 3230(، وأبو داود، بر  : )2256و 2255رواه م ل ، بر  : ) (2)  .َرضه
 (.56)القنل: ( سورة 3)
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  حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث ُّٱيقول:  َعز  َوَجل   من غي ك ررررررب، واهلل

  لكن الحظوا األمرين المذكورين: ثاحلب ليس من ك ب ا ن ان ا، وهذ(1)َّخص
أ رربح  ترتب عليه أمر خيال  الشرررع نيرتتب عليه أمر خيال  الشرررع، فإ أال: األمر األول      
 ا.مذمومً 
 وإن كان حيبه  احلب الفطري الذي يقع و: أن يوجد ب ضررررررررررره  لدينه ، فهواألمر الااَي      

 يف القلب من غي اختيار إال أنه يب ضه  الب ض الشرعي الذي هو ب ضه  من أجل دينه .
 

م  لة ننرة  وهي ويتفرع على ذله م  لة يلب س ها كثي من أهل األهوا  على امل لمني:      
فإن   بةفيها التفنرررررررريل املرتتب على احمل هال افر على امل ررررررررل  وإعانة ال افر على امل ررررررررل ، كذل

يننرر  نوإعانة ال افر على امل رل  من أجل دينه فهذا كفر، أ ،كانت ننررة ال افر على امل رل 
. ا، وهذا على م ل  لدين ال افر فهذا كفرامل ل  كافرً   واضح بني 

ذنب  اذلدينه، فه أو حنوه، ال ،ملالعلى امل ررررل  ملنررررلتة دنيوية ل افر وإن كانت ننرررررة ا      
َي اهلل  َعنمه  ذله ما و ع من حاطب  لا، ودليومعنرررررية وليس كفرً  هل م ة عندما كتب إىل أ َرضررررره

ل  َ ا خيعه  بعزم النيب سررررررً  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ انة   ، خيعه  أن النيب هذا إع على غزوه ، ويف  رررررَ
ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ النيب  نعا م على غزوه ، وكا  ررررَ إذا أراد غزوا يور ي  ل  َ  ررررَ
َي اهلل  َعنمه   بح  يفع  العدو، فتاط ل ى الل ه   رررررررَ كتب رسرررررررالة إىل  ريش خيعه  أن النيب    َرضررررررره

ل  َ  ل ى  ررَ شرره أن يف هذا إعانة    حي  ي ررتعدون ملقدم النيب  عا م على غزوه ، وال َعَليمهه َوسررَ
ل  َ  ل  َ اهلل إىل نبيه  ى، ف وحالل ه  َعَليمهه َوسرررَ ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ ل ى الل ه   لا حنرررل، ف رسرررمب  رررَ َعَليمهه  رررَ

ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه  ررررررَ من ي يت بال تاب من املرأة اليف محلته إىل أهل م ة، فعي  به إىل النيب  َوسررررررَ
ل  َ  َي اهلل  َعنمه  ا فنادى حاطبً  َوسرررَ ل ى الل ه  َعلَ جا   ال له النيب  ا، فلمَرضررره ل  َ  رررَ  «َما َهَذا؟» :يمهه َوسرررَ

                                 
 (.276( سورة البقرة: )1)
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ل ى الل ه  ! النيب انتبهوا ل  َ  ررررَ ل ى الل ه  َعَليمهه  عني لل فار على رسررررول اهللهذا م   ما  ال: َعَليمهه َوسررررَ  ررررَ
ل  َ  لو مل ي ن  هوال رررؤال يدل على التفنررريل، ألن «َما َهَذا؟» : ال له كافر ا تلوه، أواًل هذا   َوسرررَ

ل ى الل ه  َعَليمهه النيب  نهناله تفنرررررريل ملا كان هناغ حاجة لل ررررررؤال، كو  ل   ررررررَ َما »يقول له:   َ َوسررررررَ
َي اهلل  َعنمه  ، فتاطب «َهَذا؟ ِن َمَليَّ يَا َرَسوَل اهلِل ِإِّي َكننَت ا»  ال: َرضه َرًأ َملنَصًقا ِفي اَل تََعنَج من
ًقا ِفي قَََرينشٍ »ا وليس من  ريش، كان حليفً  «قَََرينشٍ  َرًأ َملنصَََََََََََ وََكاَن ِممَّنن َكاَن  ،ِإِّي َكننَت امن

ِليِهمن َمَعَك ِمَن  َموَن ِبَها َأهن ِن رِيَن َلَهمن قَََرابَاٌت َي ُِ َببنَت ِإان  النَمَها بِ  فََأحن ، فَاتَِني َاِلَك ِمَن النَّسََََََ
َها قَََرابَِتي َموَن ِب ِن َيًدا َي   ريش حتمي ،  ررال أنررا رجررل حلي  ليس يل  رابررة يف«َأنن أَتَِّخَذ ِفيِهمن 

الن ررررررررررررررب  فاتم ا رابات حيمون أهليه ، فلم معه من املهاجرين كله     نأهلي هناغ، والذي
َي اهلل  َعنمه  ماذا  ال  ا حيمون ها  رابيف، مثأردت أن أختذ عنده  يدً  ًرا َواَل َولَ »؟ َرضرررررررررره َعلنَه َكفن من َأفَن

َ مِ  سََََن ِر بََعنَد اْلنِ ا بِالنَكفن تدل على جلمل انظروا هذه اجلمل، هذه ا «ارنِتَداًدا َمنن ِديِني، َواَل ِرضًََََ
لننرة ا إذا كانت على وجه االنتابة كانوا يعلمون أن ا عانة والننرة لل فار إمنا ت ون كفرً أن 

َي اهلل  َعنمه   لدينه ، فهو يعتذر ل  َ للنيب  َرضرررررررره ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ ًرا َواَل »قوله: ب  ررررررررَ َعلنَه َكفن َوَلمن َأفَن
ِر بََ  ا بِالنَكفن َ مِ ارنِتَداًدا َمنن ِديِني، َواَل ِرضًَََََََََ سَََََََََن ل  فقال النيب  «عنَد اْلنِ ل  َ  ررررررررررررَ : ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررررَ

« ََ َد ل  َ  رررد  ه النيب ، «بَََ ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ ِربن َمَنَع ، َبي اهلل يَا »، فقال عمر:  رررَ َدمنِني َأضََن
ل  َ ، فقال النيب «َهَذا النَمَناِفعِ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ ِهَد بَ »:  ررررررَ َِّ اهلَل ِإََّه َقدن َََََََ رِيَك َلَع رًا، َوَما يَدن دن

ًنَتمن، فَََقدن َنَفرنَت َلَكمن  َِ ٍر فَََقاَل: امنَمَلوا َما  ِِ َبدن واحلدي  يف النتيتني،  (1)«اطََّلَع َمَلا َأهن
َي اهلل  َعنمه  حاطب هنا  ل ى الل ه  ا بإخباره  ومع ذله فالنيب أعان  ريشرررررررً  َرضررررررره ل  َ عَ  رررررررَ مل  َليمهه َوسرررررررَ

النيب  هب نه مل يفعل ذله رضرررررى بال فر بعد ا سرررررالم، فنرررررد  ري فره وإمنا المه وسررررر له، فاعتذ
ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ َي اهلل  َعنمه  عمر  ب، فطل ررررَ ل ى الل ه  ال النيب أن يضرررررب عنقه، ماذا   َرضرررره  ررررَ

                                 
َي اهلل  َعنمه  عن علي  (2020) ، بر  :، وم ل (3448) ، بر  :بخاريرواه ال (1)  .َرضه
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ل  َ  ِِ ِإََّه َقدن »؟  ال: َعَليمهه َوسررررررررررررررَ َِّ اهللَ اطََّلَع َمَلا َأهن رِيَك َلَع رًا، َوَما َيدن ِهَد َبدن َقاَل: ََََََََََََ ٍر فََ  َبدن
 َِ   :لة فيها دليِ من ُهتينهذ ُ الجم «ًنَتمن، فَََقدن َنَفرنَت َلَكمن امنَمَلوا َما 

 النيب ا ما احتاي إىل امل فرة، و لو مل ي ن ذنبً  هألن فيها دليل على أن هذا الفعل ذنبث
ل ى  ل  َ  رررررَ ٍر فَََقاَل:»:  ال الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ ِِ َبدن َِّ اهلَل اطََّلَع َمَلا َأهن ًنَتمن،  َلَع امنَمَلوا َما َََََِ

 ا.إذن هذا الفعل كان ذنبً ، «فَََقدن َنَفرنَت َلَكمن 

 ل  عَ ا ملرررا غفره اهلل اث ألنررره لو كررران كفرً أنررره ليس كفرً  :ويررردل من جهرررة أخرى على  ز  َوجرررَ
ود بدر ا ملا كان شرررررررهألن اهلل ال ي فر أن يشررررررررغ به، لو كان كفرً  غيهثبشرررررررهود بدر وال 

ليه ال مات وهو ع نإال بالتوبة منه، وم َعز  َوَجل  ال ي فره اهلل ألن ال فر  ا للم فرةثسرررررببً 
ت املشررررررررريظة، ا وإمنا هو ذنب حتذله على أنه ليس كفرً  لله ذنبه، فد َعز  َوَجل  ي فر اهلل 

ل  َ  رسرررررررول اهلل  ال دو  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ َِّ اهللَ اطََّلَع َمَلا أَ » :  رررررررَ ٍر فَََقاَل: َلَع ِِ َبدن هن
ًنَتمن، فَََقدن َنَفرنَت َلَكمن  نب إذن إعانة ال فار على امل ررررررررررررلمني للدنيا ذ «امنَمَلوا َما ََََََََََِ

 ظاهر من احلدي .  اا، وهذل نها لي ت كفرً  ثومعنية

َي اهلل  َعنمه  ا إن حاطبً  فإن قال قائِ:         ه، فامل لا وهذه مزية له ال توجد يف غي شهد بدرً  َرضه
ألن شهود  ثهذا غلط َقول: فعل فإنا ال نقول فيه هذا احل  ، اا، فإذمل يشهد بدرً اليوم مثاًل: 

 إىل يوم القيامة. أمر با ٍ  ا، وهذة ي فر ها الشرغ وي فر ها ال فربدر لي ت مزي

 

ذنب  الدنيا، فهذل افر على امل ررررررل  ملنررررررلتة دنيوية وأ ول: إن كانت ننرررررررة اإذن أعود       
  ووإن كانت ننرررررررة ال افر على امل ررررررل  ملنع امل ررررررل  من الظل  باألخذ على يده، أا، وليس كفرً 

ليس  اكانت ملنع الف رراد يف األر ، يعم ي عان ال افر على امل ررل  ملنع امل ررل  من الظل ، فهذ
ل ى الل ه  َعَليمهه يف ذله ننرررررررة للم ررررررل  كما  ال النيب  نأل اثشرررررررعً ا بل مطلوب حرامً  ل  َ  ررررررَ  : َوسررررررَ
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رن َأَخاَ  َِاِلًما َأون َمظنَلوًما» ال يظل  ال افر، هذه يؤخذ على يد امل رررررل  ح   ف ونه ،(1)«اَنصَََََ
ا ريقً طا للمقنرررررود الشررررررعي إذا تعينت إعانة ال افر وألن يف منع الف ررررراد حتقيقً  ننررررررة للم رررررل ث

كما يفعل بعض املخربني اليوم خيرب يف كل م ان، ما  رجل مف ررررررررررررد يف األر  :لذله، يعم
من فتنة يف ديار امل ررررررررررلمني إال وله فيها يد، فيتعاون النان يف أ طار األر  ملنع ف رررررررررراده، هذا 

هذه ذن إ ،اا وليس حرامً ا، وهو من األمور املطلوبة من والة األمور، فهذا ليس كفرً مطلوب شرعً 
 هي أحوال الننرة.

 ز  َوَجل  عَ : هو الوال  والعا  بني امل ررلمني، و د جعل اهلل من الوال  والبرا الااَي القسََم  

   مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ: انهتَ بم سررررررررررررر  الوالية بني امل رررررررررررررلمني يف  وله 

  لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

قررارب  لوه  وإن تبرراعرردت أبررداا ، وإن تبرراعرردت املؤمنون تت (2)َّ خل حل جل مك
 المؤمنين ملا نلك لررره الوال ث وإن تبررراعررردت أ منته ، فررراملؤمنأ طررراره ، وإن نررر ت ديررراره ، 

ات:   دُر

 ب  من املؤمنني من له الوال  املطلق واحملبة اخلالنة اليف ال ب ض فيها، من املؤمنني من حي 
ليه  عمن املؤمنني وعلى رأسرررررررررررررره  األنبيا  للخل ل  اا ال ب ض فيه، وهذا خالنررررررررررررررً حبً 
 . َ َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  وعلى رأن األنبيا  نبينا  مد بن عبد اهلل  المال   

  يه له اهلل عَ  وان  ضم ره ومنه  النتابة. 

 .ومنه  التابعون 

 .ومنه  أئمة ال نة 
                                 

ب ان: )13114( و)11281(، وأمحد: )2255(، والرتمذي: )6252( رواه البخاري: )1) (. 5167( و)5168(، وابن حه
َيمد: ) َي اهلل  َعنمه  (. من حدي  أنس 3737(. وأبو يَرعمَلى: )1041وَعبمد بن مح   .َرضه

 (.56 – 55( سورة املائدة: )2)
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 فهؤال  حيبون  بة خالنة ال ب ض فيها.
 ب من  ومن املؤمنني وجه ويب ض من وجه حخر، فيعتمع فيه الوال  والعا ، جتتمع من حي 

أعظ   يتفاوت، بعض النان حبه فيه احملبة والب ض و د ي ون أحدمها أغلب من ا خر
ا واألعمال الظاهرة ت ون تبعً  النان ب ضرررررررررره أعظ  وأكع من حبه، ضمن ب ضرررررررررره، وبع

 د يف القلب، و  من امل ررررررررررررلمني من ي ون له حب وب ض لوغلب، وتبًعا للمنررررررررررررلتة،
حب فالن يف  لبه أكع من ب ضررررره، وي ون ب ض فالن  ني لب أحدمها ا خر، في و 

يَنظر فيها  :يف  لبه أكع من حبه، طيب معاملته يف الظاهر كي  ت ون؟  ال العلما 
 إلا أمرين:

 األغلب الب ض أو األغلب احلب؟  لإىل األغلب، ه األمر األول:      

دة؟ أو تظهر له بة واملو هل ت ظهر له احملنظر يف ذله إىل املنلتة الشرعية، ي   األمر الااَي:      
 ؟اجلفا 

 .ضيةغلب مبم على املقتضى الذي يقتا واألي نظر إىل األغلب يف القلب، طبعً  أول أمر:      

قة يقولون: املنررلتة هنا لي ررت منررلتة متعل  ي نظر إىل املنررلتة، والعلما واألمر الااَي:      
ر نأل بل  ا جهات، وهذا ما ينب ي فقههثجبهة واحدة  َره على نظ بعض طالب العل  يقنرررررررررررررر 

 قتعلالدين، وتتعلق باملعامهل، وت ةاملنررررررررررررررلتة تتعلق بالدينث منررررررررررررررلتجهة واحدة فيقع اخلط ، 
 أربع ُهات:بامل لمني.  قباملعاَمل، وتتعل

 .منلتة الدين 
 لتة املعامهل.ومن 
 .ومنلتة املعاَمل 
 .ومنلتة امل لمني 
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 ؟ أو أن ي عامل  رررررررررررررلح للدين، أن ي عاَمل حبب ومودةي نظر ما هو األ :مصََََََََََلِة الدين
 جبفا ؟ وحب ب مقتضيات املنلتة ي عَمل.

 ِي نظر ملنرررررررررلتة هذا املعامهل إن كانت بالطته وموادته الظاهرة  ذا  :مصَََََََلِة المعاِم
وإن  ملوا لة، وال ي ظهر له املوادة وا ال يواده همن ف قه، فإنبدعته  نالرجل ستؤثر فيه، م

ن ف ررررق م اومعاملته معاملة املودة يف الظاهر ال تؤثر فيه شرررريظً ، وموا ررررلته، كانت موادته
 ا.بالنظر إىل املنا  األخرى أيضً  نل  ذاغ ومن بدعته فهذا يواَ لث

 ِله  أظهرت افي نظر إن كان إظهار املودة له أ ررررررررررلح لقلبه، فإذ :وأما مصََََََََلِة المعاَم
ل مع النظر إىل املنررررررررررررررا املودة اسررررررررررررررتتى منه وترغ البدعة أو ترغ احملرم فإنه يوا   ررررررررررررررَ

وإن كان إظهار العداوة والب ض له واجلفا  أ ررررررررررلح له وإذا رأى أنه تب ضرررررررررره  األخرى،
 .تظهر له اجلفا  هوتظهر له اجلفا  ب بب ما هو عليه يرتغ هذا األمر، فإن

 في نظر فيها إىل عموم امل رررررررلمني، إن كان إظهارغ املودة له  :وأما مصَََََلِة المسَََََلمين
دعة أو ف ق ب نما هو عليه من شر، م سي ر امل لمني به وجيعل امل لمني ي قبلون على

 وإن كررانررت منررررررررررررررلتررة لرره املوادة وت ظهر اجلفررا  والب ض،ال ت ظهر  هأو حنو ذلرره، فررإنرر
فإنه  ،امل لمني أن ت ظهر موادته وأنت حمن من و وع امل لمني بهشر ه ب بب هذه املوادة

 ت ظهر موادته.

وم يت ل  بعض النرران اليد، أمر واحررالنظر يف أربعررة أمور يف النرراحيررة الثررانيررة وليس يف إذن 
ر،  نررررررو  اول ن يت ل  عن املنررررررلتة يف جانب واحد وهو جانب املعاَمل، وهذث عن املنررررررلتة

  ا أربعة جوانب يف هذا الباب:  عند أهل العل  ةاملنلت

 .منلتة الدين وال نة 

 .منلتة املعامهل نف ه 

 .ومنلتة املعاَمل 



  

 

  80 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

 .ومنلتة امل لمني 
ب من وجه. لنا قائِإان لو قال         : إن من امل لمني من ي ب ض من وجه وحي 
 .نع  قلنا:      
 كي  نعمل يف الظاهر؟  قال:      
ر إىل األغلررب يف القلررب، والنظ إن العمررل يف الظرراهر ي ون هررذين امليزانني: فََإَََا َقول:      

 املنلتة من اجلهات األربع اليف أشرنا إليها.
 

ب إذن         نمن وجه وي ب ض من وجه من ي ون فيه بالفة للشررررررع مع إسرررررالمه، مإن من حي 
ر ي ب ض مبقدار ما فيه من شررررررررررررأو حنو ذله، في تب مبقدار ما فيه من خي و  ،أو ف ررررررررررررق ،بدعة

جيو   ا ما دام أنه م رررررل ، والا خالنرررررً ا يف  لبه ب ضرررررً وال جيو  ملؤمن أن ي ب ض م رررررلمً  وف رررررو ،
شيخ ا سالم  يقول، البد من اجتماع األمرين لا، با خالنً للم ل  أن حيب الفاسق يف  لبه حبً 

ل   اهلله  َرمحررمَهابن تيميررة  مؤمن مليََه أن ال)): لا  رراعرردة جليلررة عظيمررة يف ذلرره،  ررامبينررً َعز  َوجررَ
فليس الوال  واملعادة من أجل عنرررررررررررررربية أرضررررررررررررررية فيوايل أهل  (ويوالي في اهلل(يعاد  في اهلل 
، إمنا الوال  هلل ويف اهللو  ،لعنررربية حزبية وال ل ي ذله سلعنررربية  بلية، ولي س، وليجن ررريته مثاًل 

االتََه ولَيعلم أن المؤمن تجََب مو  في اهلل ويوالي في اهللالمؤمن مليََه أن يعََاد  ))يقول: 
 اهلل نوإن ِلمك وامتدى مليك، والكافر تجب معاداته وإن أمطا  وأحسََََََََََن إليك، فإ

اَََه َوتَََعاَلا َِ بن  الِب ألوليائه فيكون الدين كله هلل ليكونبع َ الرسَََََََََِ وأَلل الكتب  سََََََََََ
هإىل أن  ال  ((والبفض ألمدائه ِ الواحد خي)) :َعز  َوَجل   اهلله  َرمحم ر وإاا اُتمع في الُر ر َو
استِع من المواالة والاواب بقدر ما فيه  (1) َمخلِّط، وسنة وبدمة ومعصية ةوفجور، وطام

من المعاداة والعقاب بِسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص  عمن الخير، واستِ
                                 

 .ه اهللحفظهذا من كالم شيخنا ( 1)
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بات اْلكرام واْلهاَة، فيجتمع له  هذا هو األبَََََََََََِ )) ال:  ،(من هذا وهذا(الواحد مُو
بت من كان مؤمنً ))مث وضررررررررررررررع  اعدة عظيمة فقال: ، (1)((الذ  اتفع مليه أهِ السََََََََََنة ا ُو
بت كان كافرً   نمواالته من أ  بنف كان، وم يه ومن كان ف معاداته من أ  بنف كانا ُو

 .(2)((إيمان وفيه فجور أمطي من المواالة بِسب إيماَه ومن البفض بِسب فجور ُ
 إان أخذَا من المؤمنين بنفين : 
  ًا ال ب ض معه. ن  حي َب حبا خالن 

  ن  حي َب من وجه وي بَ ض من وجه.و 

عله إذا فعل وال ي بَ ض، ي ب ض ف النن  الذي ي ب ض فعله، :ثال  وهو بقي معنا  ن         
ي ون  نال ي ب ض هو لوجود مانع من ب ضررررره، ك  نل  ما ال ير َقرُّ عليهثيف الشررررررع أو  ما خيال 

منه، ومن ال ي تعأ  نل  ير َقر على خطظه وي تعأ من فعلهث ا اتقى اهلل ما اسرررررررررتطاع ف خط ، الجمتهدً 
َي اهلل  َعنمه  ذله ما جا  يف  نررررة خالد  َي اهلل  َعنرمه  حدي  ابن عمر  يف َرضرررره بع َ » ال:  امَرضرررره

ََُذيمة  َبلَّا اللََّه َمَلينِه َوَسلَّمَ النبي    سلمناأ يقولوا أن ِسنواي فلمخالد بن الوليد إلا بني 
َبأنََا» :فقالوا َبأنََا، بََََ َب منَاومعىن  «بََََ َي اهلل  َعنمه  يف ل رررران خالد   ررررَ كفرنا، وه  أرادوا أن  :َرضرررره
َبأنََا» رررررررنوا ذله،  الوا: أسرررررررلمنا فل  حييقولوا  َبأنََا، بََََََ َي اهللَ قال ابن ممر  ،بََََََ هَ َرضَََََِ  :ما َمنَن

ِ منا َي اهلل  ا ابن عمر طبعً  «أسَََير ُ فجعِ خالد يقتِ ويأسَََر ودفع إلا كِ ُر مل  ما َعنرمه  َرضرررره
،  ال ابن َليمهه َوَسل  َ عَ َ ل ى الل ه  يقتل أسيه ومنع من معه من  تل أسراه  إىل أن رجعوا إىل النيب 

َي اهلل  َعنرمه  رَ ر عم ل  َ فذكرنا ذله للنيب : ماضرررره ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ َرأَ  ِإِّي اللََّهمَّ »ل: فقا  ررررَ  ِإلَينكَ  أَبَن
إذا  ضى احلاك   البخاري هذا احلدي  حتت باب: ر، ذك(3)«َمرَّتََيننِ بن الوليد  َخاِلدٌ  َبَنعَ  ِممَّا

                                 
 (.242/ 27جمموع الفتاوى: )( 1)
 (.27/227( جمموع الفتاوى: )2)
 (.8172( رواه البخاري، بر  : )3)
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الم "سررررررررررررري أع : ال احلافظ الذهيب عندما ذكر القنرررررررررررررة يف، خالف أهل العل  فهو ردجبور أو 
لَّا اولذلك ما طالبه النبي  ،ولخالد اُتهاد ُ))ا على هذا: معلقً  لالنبال "،  ا للََّه َمَلينِه بَََََََََََ

َي اهلل  َعنمه  فهو جمتهد  (1)((بدياتهم َوَسلَّمَ  برئ  َعَليمهه َوَسل  َ  َ ل ى الل ه  ل ن النيب  وهو معذورث َرضه
ه  فعلررره، و رررذا يقول احلرررافظ ابن حعر من  الفعََِ ال  ر  منوالََذ  يظهر أن التب)): اهلله  َرمحرررمَ

 .(2)((يستللم إثم فامله

ن أل ، م  ي ون ذله؟ وهذه م رررررررررررر لة مهمةثإذن  د ي تعأ من الفعل وال ي تعأ من الفاعل        
 (هالتعؤ من األفعررال أمررا الفرراعررل فال نتعأ منرر)بعض النرران يريررد أن جيعررل ذلرره  رراعرردة فيقول: 

 نل  العا  من الفعل والفاعل مبقدارهثنقول: ال، األ ررل إذا و ع الفعل املخال  للشرررع أن يقع 
ال ي تعأ من  هجهل ي عذر به، فإن وإذا و جد مانع مينع من العا  من الفاعل كاجتهاد ي عذر به، أ

 ول ن ي تعأ من الفعل. ثالفاعل

الظل   ن مه، ومح   لالوال  والعا  بني امل رررلمني، ول  مفهذه أ  رررام الوال  والعا ، وأ  رررا      
م ان التمر، بل يوضرررررع كل شررررري  يف منزلته،  وأن يوضرررررع اجلمر ،أن يوضرررررع التمر م ان اجلمر

 كل شي  بقَدره.  روير قمدَ 

ا إن شررررررررا  اهلل لننهي ال الم املختنررررررررر على هذا األمر غدً  دكفاية اليوم، ونعو لعل يف هذا        
ل بعض النان اليوم عنده خبمط، فععل ك نأل يف تعامل امل ررررررررل  مع غي امل ررررررررلمنيثبضرررررررروابط 

ر أن بعض النان اليوم ي  فِّ ا أيضررررررررررررررً منها  إىل ضرررررررررررررروابط، يمعاملة مع ال فار من الوال ، فنتتا 
ل  عنها إن شرررا  اهلل سرررنت   وإمنا من مقتضررريات العا ، وهذه من الوالباألفعال اليف هي لي رررت 

 ونضبطها يف درن ال د إن شا  اهلل.
                                 

 (.1/381( ال ي: )1)
 (.13/172( الفتح: )2)
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مدار درسررنا باألمس م رر لة يف غاية األمهية،  نعتمع على شرررح األ ررول الثالثة، وكا حنن      
ذكرنا أه  األ رررررررررول اليف ينب ي أن ت ذكر يف هذه امل ررررررررر لة،  دوهي م ررررررررر لة الوال  والعا ، و  أال

ونت  اليوم ال الم عليها بذكر بعض الضرررررروابط املهمة يف هذا الباب ح  ال خيلط طالب العل  
 يف امل  لة وال خيلط عوام امل لمني فيها.

 ما، إال أن مقرراكررانررت الضرررررررررررررروابط يف هررذا البرراب كثية جرردً   نأخت  برر ربعررة ضرررررررررررررروابط، وإ      
 :ضوابط أربعةاالختنار جيعلنا نقتنر ا ن على 

أنرره إذا  :قررابرَرل برراملعروف والع، مبعىن: أن معروف ال فررار غي احلربيني ي  الضَََََََََََابط األول 
أح رررن ال افر غي احلريب مل رررل  فإن امل رررل  يقابل معروفه باملعروف، فيعو  للم رررل  أن يقابل 

مل عاىل  ح ررررران با ح ررررران، فإن اهلل تاملعروف باملعروف، وجيو  للم رررررل  أن يبادل الع بالع وا

ل  برراملعروف والع بررالع،  ررال اهلل  ينرره املؤمنني عن مقررابلررة املعروف  مب زب رب يئ ٱُّ: َعز  َوجررَ

  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب

  ينٰى ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

وك  أذاه عنه  فإنه  ،فمن سررررررررامل امل ررررررررلمني من ال فار ،(1)َّ ىي ني  مي زي ري
 يعاَمل باليف هي أح ن وي ننح وي رَشد. 

"اللعنة الدائمة للبتو  العلمية وا فتا " يف جواب  ا من األجوبة  :ويف هذا الباب تقول      
"اللعنررة الرردائمررة للبتو  العلميررة وا فتررا " برراب عظي  من أبواب العل ،  ىال رررررررررررررررديرردة، وفترراو 

 فيها. والت مل يف األ ول العظيمة اليف تقر ر ،والت مل فيها ،طالب العل  يف مراجعتها حوأنن

  
                                 

 (.2 – 7)املمتتنة: سورة  (1)
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من  :أي ((أحسنوا إلا من أحسن إليكم منهم))الدائمة" يف هذا الباب: "اللعنة تقول       
 فكافًوهم (1) مباحة هدية إليكم أهدوا فإاا َصََََََََََارى كاَوا وإن))، ال فار غي احلربيني

لَّمَ  النبي قبِ وقد مليها، لَّا اللََّه َمَلينِه َوسَََََ  وقبِ َصََََراَي هوو  الروم مظيم من الهدية بَََََ
فاللعنة ت رشررررررررررد إىل ا ح رررررررررران إىل من أح ررررررررررن إلينا من ال فار غي  ،(2)((اليهود من الهدية

ول احلافظ بن حعر يق احلربيني، واملعلوم  أن مقابلة املعروف باملعروف ال ت ررررررتلزم احملبة، ولذله
 .(3)((البر والصلة واْلحسان ال يستللم التِاب  والتواد  المنهي منه)): َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَه

بعض النران جترده يقول: فالن من النران حيرب ال فرار، فرإذا  لرَت  نأل عظي ث فقرهوهنرا  
يعطيه  و ، و ويرسرررررررل إليه  ا دايا ،له: ما الدليل على أنه حيب ال فار؟  ال: أنه حي رررررررن إليه 

وامل اف ة  ةا ح رررررران والع واملعروف ال ي ررررررتلزم املوادة، والنررررررل نوهذا غلط عظي ، فإيعطيه ، 
شرري  حخر، فمن سررامل امل ررلمني من ال فار وعامله  باليف هي أح ررن،  ةملودالدنيوية شرري ، وا

عاَملوه باملعروف وعاملوه حب ررررن املعاملة، ويف ذله ترغيب لل فار يف ا سررررالم، ولإلمام الَقرايف 
: الا يف هذه امل رررررررررررر لة ذكر فيه أ ررررررررررررو ا اليف ينب ي أن ي تنبه  ا فيها فقاملال ي كالم نفيس جدً 

بكِ أمر ال يكون ِاهر ُ يدل ملا مودات القلوب وال ملا تعظيم َََعائر الكفر، َبََرمهم ))
 (هذه  اعدة الشرررريعة)  ال:، (0)((فما أدى إلا أحد هاتين امتَنع وبََار من ِقَبِ ما ََهي منه

ُائعهم،  موأما ما أَمر به من ِبرهم من نير مودة باطنية كالرفع بضعيفهم، وإطعا))إىل  وله: 
القول لهم ملا سََبيِ التلطف لهم والرحمة ال ملا سََبيِ الخوف  ن، وليوإكسََا  ماريهم

ا منا بهم، والدما  لهم بالهداية وأن َيجعلوا من والذلة، واحتمال أايتهم في الجوار لطفً 
صََيِته في ُميع أمورهم في دينهم ودَياهم، وحفظ َنيبتهم إاا تعر ض  مأهِ السََعادة، َو

                                 
 .حفظه اهلل(  يادة من فتاوى اللعنة، مل يذكرها شيخنا 1)
 (.5186اجليان من أهل ال تاب: ال ؤال العاشر من الفتوى ر   ) ( "فتاوى اللعنة الدائمة": معاملة2)
 (.5/233( "الفتح": )3)
 "أنوار العو  يف أنواع الفرو ": الفر  التاسع عشر واملائة بني  اعدة بر أهل الذمة وبني  اعدة التودد   . (0)
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ميع حقوقهم ومصالِهم، وأأحد ألايتهم، وبون أموالهم وميال عاَوا يَ  نهم وأمراضهم ُو
ضر في وينبفي لنا أن َستِ))إىل  وله:  (ظلم منهم وإيصالهم ُميع حقوقهم(ملا دفع ال

َُبلوا مليََه من بَفضََََََََََنََا(قلوب إذا كنررا نقررابررل معروفه  برراملعروف وإح رررررررررررررررراا   :، يعم(نََا مََا 
شرررررررررى مع هذه املعاملة أن تت رررررررررلل املودة إىل هألن أن ال ن فل عن  لوبناث يبا ح ررررررررران، ينب   خي 

ستِضر في قلوبنا وينبفي لنا أن َ)): اهلله  َرمحمَهيقول  هأن نتنبه للقلوب، ولذل يالقلب، فينب 
َُبلوا مليه من بفضََََََََََنا وتكذيب َبينا  لَّمَ ما  لَّا اللََّه َمَلينِه َوسَََََََََََ هم لو قِدروا ملينا وأَ بَََََََََََ

لكنا صَََََاة لربنا وماهم من أََََََد العَ السَََََتأبَََََلوا ََََََأفتنا واسَََََتولوا ملا دمائنا وأموالنا، وأَ
ثم َعاملهم بعد الك بما تقدم اكر ُ، وال ََظهر آثار )) ال:  ((َسَََََََتِضَََََََر هذا في قلوبنا
حثار تله  هرال ن ظ :، يعم(اها في قلوبنا من بَََفاتهم الذميمة(تلك األمور التي اسَََتِضََََر

مله  با ح رران، نعاول نا ن ررتتضرررها يف  لوبنا و  يف اسررتتضرررناها وععلها يف الظاهرثاألمور ال
اها حت))ملاذا؟  ال:   لوبنا،  ا علىخوفً  (ا يمنعنا الك من الود الباطن لهم(وإَما اسََتِضَََر

 ،ه يؤاكلأنه جيو  للم ررررررررررررررل  أن ومن هذا الباب  جيب أن يتنبه له امل ررررررررررررررل ،وهذا أمر عظي  
  بشرطين: ثوخيالطه 

 أمن الفتنة، أن ي من على نف ه الفتنة من بالطته . الشرط األول:      

 عدم املودة واحملبة. والشرط الااَي:      

عروف هذا أنه يرجو مبؤاكلته  وبالطته  بامل فإذا أمن ا ن رررران فتنته  على نف رررره، ومعىن      
يف ا سررررررالم وهو حمن على نف رررررره من فتنته ، وكان ال يوده  وال حيبه    أن يؤثر فيه ، يرغ به

 ال ب ن عليه من بالطته  ومؤاكلته . هبقلبه، فإن

 كلَ يقَدمَه ممَا تَأكَِ أن يجوز)) تقول "اللعنررة الرردائمررة للبتو  العلميررة وا فتررا ":      
 ذاه أن لديك ثبت إاا نير ُ أو بيته في الك كان سََََََوا  الطعام من النصََََََراَي زميلك
 ليد حتا الجواز الك في األبََََََِ ألن حاله  ُهِ أو َفسََََََه في بمِرم ليس الطعام
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ا جوا  مزاورهت  وجوا  ا ذن لل فار يف الزيارة  ومن هذا الباب أيضررررررررررررً  ،(1)((المنع ملا دليِال
 . لعظيمني: أمن الفتنة، وعدم احملبةبالشرطني اكما  لنا 

 في ارتنازي فييجوز أن َأان لهم ))ائمة للبتو  العلمية وا فتا ": اللعنة الدتقول "        
، انظروا د ة أهل العل ، ((األسَََََََََرة حرمات ملا والمِافظة الفتنة، من األمن مع بيوتنا،
ا يضرررررررً أاحلربيني بشررررررررط أمن الفتنة وبشررررررررط  داموا أا  لي ررررررروا من ماجيو  أن ن ذن     :نيقولو 

 ، كما يتعاملون ه  بعض النان إذا خالط بعض النان أ رررررررررررررربح يعامله  نأل تعظي  احلرماتث
دعا  اون ررررا ، إذ إذا تعامل مع كافر وال فار جيتمعون رجااًل  :مثاًل  والعياذ باهللفبعض امل ررررلمني 

وجتال رررررررررررررره  وحنو هذا، هذا من أعظ  الذنوب،  :فَر طلب من امرأته أن جتلس معه  مثاًل ال ا
 يف دام ما األسَََرة، حرمات ملا والمِافظةع األمن من الفتنة م)) :تقول "اللعنة" هولذل
ََََاد ،والنصََََل ،لقلوبهم تأليف الك  اةومرام المعاملة حسََََن في يجدوا أن مسََََا واْلَر
و د عاد ، (3)((اْلسََ م في ويدخلوا للنصََيِة فيسََتجيبوا (2)اْلسََ م َحسََن الليارة آداب
ل  َ النيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ َي اهلل  َعنرمه  رَ وكان ابن عمر  ،ا، وأجاب دعوة اليهوديةيهوديً   ررَ إذا ما ضرره

إذا غاب عن أهله وجا  سرررررررررر ل:  نذبح شرررررررررراة أهدى جلار له يهودي بل كان يتفقد ذله، ف ا
إذن معروف ، وهذا من املعاملة با ح رررررران، (0)اليهودي؟أهديت  جلارنا اليهودي؟ أهديت  جلارنا 

رط أمن لنا أن نعامل ال فار غي احلربيني با ح رررررررررران بشرررررررررر  وجيو غي احلربيني يقاَبل باملعروف، 
 الفتنة وعدم احملبة.

                                 
ال تب ا سالمية    والنالة أمامه  والذهاب ( "فتاوى اللعنة الدائمة": أكل امل ل  من طعام أهل ال تاب وتقدمي 1)

 (.3262إىل كنائ ه : ال ؤال األول من الفتوى ر  : )
 ( كذا  ال شيخنا، ويف فتاوى "اللعنة": " مساحة ا سالم".2)
 (.5755( " فتاوى اللعنة الدائمة": مشاركة ال فار يف األعمال التعارية: فتوى ر  : )3)
َي اهلل  َعنرمه ما(. عن عبد اهلل بن عمرو 1200(، والرتمذي ر   )5152( أخرجه: أبو داود )0) ، و تته العالمة َرضه

 (.2580األلباين يف " تيح الرتغيب والرتهيب" )
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بايع غي للم ررررررررررررل  أن ي  : تبادل املنافع املباحة مع ال فار مباح، فيعو الضَََََََََابط الااَي        
للم رررررررل  أن   يتبادل معه  املنافع املباحة كالعل  النافع، جيو  نامل رررررررلمني وأن يشررررررررتي منه ، وأ

الررذي ال يوجررد إال عنررده  أو حنو مثاًل: يرر خررذ العل  النررافع الطيررب من ال فررار كعل  الطررب 
 بوب البخرراري يف دوجيو  للم ررررررررررررررل  أن يتطبررب عنررد ال فررار إذا احترراي إىل ذلرره، و رر، ذلرره

الرمحن بن  الباب عن عبد الشرا  والبيع مع املشركني وأهل احلرب، وروى يف هذا :باب النتيح
َي اهلل  َعنرمه  ب ر  أيب ل  َ  ال: "كنا مع النيب  ماَرضررررررررره ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررَ عان ، ف  رررررررررَ عا  رجل م شرررررررررم

ل  َ فقال النيب  ب ن  ي ررررو ها، ،مشررررعان: أي طويل ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ هذا  «من َمِطيٌَّة؟أَبََينٌع أَ »:  ررررَ
ل ى النيب  لالرجل مشرررررغ جا  ي ررررو  غنمه، فقا ل  َ  ررررَ  :أو ال «أَبََينٌع َأمن َمِطيٌَّة؟» :الل ه  َعَليمهه َوسررررَ

ِن بََين »فَرَقاَل: ا أم ن خذها هبة وعطية؟ بيعً أن خذ منه شاة  :، يعم«َأمن ِهَبٌة؟» إذا أردمت أن  «عٌ َب
 .(1)ةشاً  َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ ت خذوا شاة فبالبيع، فاشرتى منه النيب 

البيع منه  والشرررررررررررررررا  إال مبا ي ررررررررررررررتعني به   العلما : جتو  معاملة ال فار، وجيو  ولذا  ال        
ال فار على حرب امل ررررلمني، ال جيو  أن يباع   ! ما ي ررررتعني به ال فار على حرب امل ررررلمني 

ل  و د كان النيب  وغيه فإنه ال جيو  أن يباع   ، من سرررررالح ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ د يعامهل اليهو   َ  رررررَ
 وكان يشرتي من اليهود.

ضرررررورة مع ال جيو  للم ررررل  أن ي ظهر لل فار الوالية عند الضَََابط الاال َ في المسَََألة:   
ال حيبه  يب ضررررررره  و يعم: ي ون هذا يف الظاهر فقط أما القلب فهو  اطمظنان القلب بضررررررردها،

رط اطمظنان ها بشررررررر أجا  ملن أكره على النطق ب لمة ال فر أن ينطقَعز  َوَجل  ألن اهلل  ثوذله

و ال  (2)َّ مث زث رث  يت ىت نت ُّٱ: َعز  َوَجل   ال اهلل  ا لبه با ميان، كم
                                 

َي اهلل  َعنرمه ما(. من حدي  عبد الرمحن بن أيب ب ر 5010وم ل : ) ،(2216( متفق عليه: الب َخارهي:)1)  .َرضه
 (.146)النتل: ( سورة 2)
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 مض خض حض  جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱٱ:َعز  َوَجل  اهلل 

َي اهلل  َعنرمه  ابن عبان  يقول ،(1)َّخف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  َها اهلل)): ماَرضررررررررررره
أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إال أن يكون  ،سََََََبِاَه المؤمنين أن ي طفوا الكفار

  حف جف مغ جغ ُّٱ الكفََََار مليهم ََََِاهرين فيظهرون لهم اللطف والََََك في قولََََه:

َي اهلل  َعنمه  و ال  ،(2)((َّخف  .(3)((التقاة: التكلم بالكفر وقلبه مطمًن باْلس م)): َرضه

  حف جف مغ جغ ُّٱ: َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَه  ويقول إمام املف ررررررررين ا مام ابن جرير الطعي       

وا أن إال)) : ال َّخف  الوالية مله فتظهروا أَفسََكم، ملا فتخافوهم سََلطاَهم في تكَو
 من مليه هم ما ملا تشَََايعوهم وال))ث ل ن  ال: (0)((العداوة لهم ال تظهرواو  بألسَََنتكم،

لب وإمنا ت ظهروا    الوالية يف الظاهر مع اطمظنان الق ،ال تقوموا ب عمال ال فر :، يعم((الكفر
 .مل بشعائر ال فر من جهة أخرىبالعداوة من جهة وعدم الع

  من إال َّخف  حف جف مغ جغ ُّٱ :تعالا وقوله)): َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَهو ال ابن كثي       
يته بباطنه ال بظاهر ُ يتقيهم أن فله َرهم، من األوقاتو  البلدان بعض في خاف  ، كما((َو
َي اهلل  َعنمه   الدردا  أيب عن البخاري (5) ال و ُ في رَ شَََِّ لََنك إَا)):  ال أنه َرضررره  وقلوبنا أقوام ُو
إنا لنضررته يف وجوه أ وام و لوبنا تلعنه ، يقول: فيعو  للم ررل  إذا اضررطر  :أي، (6)((لعنهمت

 ا.أن ي ظهر لل فار الوالية مع اطمظنان  لبه بالعداوة، وهذا أمر مه  جدً 
                                 

 (.27سورة حل عمران: )( 1)
 (.6725(، ر   األثر:)313/ 6( "تف ي الطعي" )2)
 (. غي أنه  ال: "الت ل  بالل ان...".6722(، ر   األثر: )6/310( "تف ي الطعي" )3)
 ، ويف تف ي الطعي: "وتضمروا    العداوة". واهلل أعل .حفظه اهلل( كذا  ال شيخنا 0)
 ، ويف تف ي ابن كثي: "كما ح اه البخاري".حفظه اهلل( كذا  ال الشيخ 5)
 (.2/34("تف ي ابن كثي": )6)
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رتفع أن من ثبت إسرررالمه بيقني ال ي :وهذا ضرررابط عام يف م رررائل كثية الضََابط الرابع:        
ه فررإن الواجررب محلرره على أن ي ون دون ذلررأو  ،ااحتمررل األمر  أن ي ون كفرً  اإال بيقني، فررإذ
ا إذا كان األمر مما يدخله التفنررريل فمنه ماأل رررل يف امل رررل  ا سرررالم، مبعىن:  نأل عدم ال فرث

مل على عدم ال فر  ،هو كفر ومنه ما هو دون ذله كم ررررررررررررر لة الوال  واحملبة فإن الواجب أن حي 
ا كفرً   أن ي ون لا بني أمرين، حَيتموهذه م ررررررررررر لة عامة، إذا كان األمر مرتددً  إال إذا ثبت ال فر،

مل على ما دون ال فر نوحيتمل أن ي ون دون ذله، فإ ل  ألن األ ل يف امل  ثالواجب أن حي 
ه ث وهذه القاعدة وهذا الضررررررررررابط لاالحتمالانتفى  اا سررررررررررالم، وال ي نتَقل عن هذا إال بيقني، إذ

 هد كثية واملقام ا ن ال ي  عفنا بالتفنيل فيها.أ ول كثية وشوا
 

 َعز  هذا أه  ما أردت أن أذكره باختنررررررار يف هذا الباب، وسررررررنفنررررررل ذله إن شررررررا  اهلل       
 يف احملاضرة اليف أشرنا إليها البارحة.َوَجل  
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لََه تَََعاَلا: : "يقول المصََََََََنف رحمة اهلل مليه َِ قََون لِي  حم جم يل ىل مل خل ُّٱَوالدَّ

  جيحي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم

 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي

  زث رث يت ىت نت زتمت رت يب نبىب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ

َراِهيَم: َأنن تََعنَبَد اهللَ   َّ مث ِنيِفيََّة ِملََّة ِإبَن َِ َدَ  اهللَ ِلطَاَمِتِه، َأنَّ الن َد َُ،  َوحن ِامنَلمن َأرنََََََََََََ

ِلًصا َلَه الدِّينَ   ."َمخن

  

الشَّْرح: 

َدَ  اهللَ ِلطَاَمِتهِ "يقول الشرريخ:        أسرراليب أهل  ومنوهذا من أسررلوب الشرريخ،  "ِامنَلمن َأرنََََ
ه بالرفق هو األ ل أن ت شعر من ختاطب اوهو التندير بالدعا  املشعر بالرفق والرمحة، وهذ، العل 

 والرمحة.

َدَ  اهللَ "يقول الشرررررررررررررريخ:          ا خرة أي: هداغ ملا ينفعه يف الدنيا و  "ِلَطاَمِتهِ ِامنَلمن َأرنَََََََََََََ
 على طريق اخلي.  ولالستقامة

د         ََدَ "هو ا داية ملا ينفع يف الدنيا وا خرة، فالشيخ يقول:  :الَر  "َ  اهللَ ِلطَاَمِتهِ ِامنَلمن َأرن
 أي: هداغ ملا ينفعه يف الدنيا وا خرة ولالستقامة على طريق احلق.

 

َراِهيمَ أَ املم "         ِنيِفيََّة ِملََّة ِإبَن َِ   :احلنيفية ،"نَّ الن
َ
هي فاحلنيفية:  يل،مشررتقة من احلََن  وهو امل

انب ا التوحيد فوحد اهلل وجا إىل التوحيد، فمن مال عن الشررررررغ  ا ررررردً املائلة عن الشررررررغ  نررررردً 
بمَتانَه  سرررررررر  الشرررررررررغ فهو حنيفي، واحلني  هو املتباعد عن الشرررررررررغ احملقق  للتوحيد املقبل  على اهلل 

 بالطاعات. َوتَرَعاىَل 
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َراِهيمَ " ال:          ِنيِفيََّة ِملََّة ِإبَن َِ : أن طريقة يهي الدين والطريقة والشرررررررررررررريعة، أ :الملة "َأنَّ الن
 ي ما سيذكره الشيخ.ليف جا  ها ها َعَليمهه ال  اَلمالشرعية وشريعة إبراهي   َعَليمهه ال  اَلمإبراهي  
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يَن". قال:  ِلًصا َلَه الدِّ َد َُ، َمخن  "َأنن تََعنَبَد اهلَل َوحن

 

الشَّْرح: 

 

ِنيِفيََّة ِملََّة " :يف  وله هذا خع أن         َِ َراِهيمَ َأنَّ الن "َأنن تََعنَبَد اهلَل فهذا اخلع:  "َأنن تََعنَبَد اهللَ  ِإبَن
يَن" ا َلَه الدِّ ِلصًََ َد َُ، َمخن َعَليمهه إبراهي  ا بأن األمر الذي ذكره الشررريخ ليس خا رررً  ، ونلتظ هناَوحن

اَلم ا، فما من نيب إال وهو يدعو إىل عبادة اهلل وحده، فلماذا بل هذه ملة األنبيا  مجيعً  ال رررررررررررررر 
اَلمإبراهي   َعز  َوَجل   اهلله  َرمحمَهخل  ا مام   اَلمعَ ؟ ملاذا َخل إبراهي  َعَليمهه ال رررررر  باحلنيفية  َليمهه ال رررررر 

: "إن احلنيفية اليف اًل مث؟ لررررررَ  مل يقل الشيخ ال  اَلم  َعَليمهه ا مع أن احلنيفية هي دين األنبيا  مجيعً 
َراِهيمَ "ب ع  ها الرسل"؟ ملاذا  ال:  ِنيِفيََّة ِملََّة ِإبَن َِ إنه خنها بذله  نقول: ؟"َمَلينِه السََّ م َأنَّ الن

ا ر النان اتباعً من أكث َوَجل   َعز   اهلله  َرمحمَهوشررررررريخ ا سرررررررالم  مد بن عبد الوهاب ا للقرحن، اتباعً 
نة لفظً  يتتبع َعز  َوَجل   اهلله  هَرمحمَ املت مل يف كتبه مجيعها جيد أنه  نا، فإوأح امً ا للقرحن وال رررررررررررررر

َه و يف األح ام، فه هأسرررررراليب القرحن فيذكر ح  يف كالمه أسرررررراليب القرحن وال ررررررنة، وكذل َرمحم
 ال خيري عن األح ام الواردة يف ال تاب وال نة واليف فهمها سل  األمة. َعز  َوَجل   اهلله 
 

اَلمفالشرررررررررررررريخ هنا خل إبراهي          ز  َوَجل  عَ ا للقرحن حي  أمر اهلل اتباعً  بالذكر َعَليمهه ال رررررررررررررر 

، ف  ن ا مام  (1)َّىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ: انهتَ بم سرررررررررررر  باتباعها فقال 
ل ى ل اهلل ا لرسررررررررو يا متبعً ا هلل، يقول: "اعل  يا عبد اهلل، يا مطيعً  َعز  َوَجل   اهلله  هَرمحمَ  الل ه  َعَليمهه  ررررررررَ

ل  َ  له الدين،  اأن احلنيفية ملة إبراهي  اليف أمرغ اهلل باتباعها هي أن تعبد اهلل وحده بلنرررررررررً  َوسرررررررررَ
 .يف دينه" َعز  َوَجل  ا هلل بعبادة اهلل وت ون بلنً  فتقومَ 

 

                                 
 (.123)النتل: ( سورة 1)
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 والعبادة مند ملمائنا لها معنيان : 

 العبادة مبعىن الفعل الذي هو التعبد. قللفعل الذي هو التعبد، فتطلَ معىن:        

 ه.فتطلق العبادة على التعبد وتطلق على املتعب د بللمتَعب د بهث  :واملعىن ا خر       

ل معىن التعبرررررد فيقو  ىوهو إطال  العبرررررادة على معىن الفعرررررل، عل :أمََََا المعنا األول        
: التذلل هلل تعاىل بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه املشررروع"، يعم :العبادة هي" العلما :

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل اليف هي التعبد هي التقرب إىل اهلل أن العبادة  مره واجتناب نواهيه على بفعل أوا سرررر 
ل ى الا لرسررررول اهلل ا هلل متبعً الوجه املشررررروع، والوجه املشررررروع: أن ت ون بلنررررً  ل  َ ل ه  َعلَ  ررررَ ، يمهه َوسررررَ

فالعبادة  لة،تابعة باحملبة والتعظي  والذِّ على وجه ا خاليف وامل :"على الوجه املشررروع" أي :فقولنا
 هلل ال بد فيها من احملبة، أن تتقرب إىل اهلل بفعل األوامر وترغ النواهي باحملبة والذلة، فتتذلل هلل

 .َعز  َوَجل  والتعظي ، وسي يت بيان  ذا إن شا  اهلل  َعز  َوَجل  

للعبادة الذي هو مبعىن املتعب د به، فالعبادة هذا املعىن كما  رره شرريخ ا سررالم  أما المعنا        
 ا لذله من كالم ال رررل : "اسررر  جامع ل ل ما حيبه اهلل ويرضررراهم رررتخلنرررً  اهلله  َرمحمَه  ابن تيمية 
 ل الظاهرة والباطنة".وال واألعمامن األ 

برره اهلل التقرب إىل اهلل، مبرراذا؟ ب ررل مررا حي :واملعنيرران متال مرران، فررالعبررادة مبعىن التعبررد هي        
؟ ااألعمال اليف حيبها اهلل ويرضرررررراهوما األ وال و   وال واألعمال الظاهرة والباطنة،ويرضرررررراه من األ

ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررَ األ وال واألعمال اليف حيبها اهلل ويرضرررررررررراها هي ما جا  به  مد  وكان  ل  َ  ررررررررررَ
 .س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل ا هلل ا ن ان فيها بلنً 

ِلًصا َلَه الدِّينَ "  ال:         ادة من : التنقية، فمعىن ا خاليف هلل: تنقية العبهو وا خاليف" َمخن
 .َعز  َوَجل  الشوائب ب ن ال يقند ا ن ان بعبادته إال وجه اهلل 
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َعاَلا" :قال رحمة اهلل مليه ِميَع النَّاِل، َوَخَلَقَهمن َلَها  َكَما َقاَل تََ َُ   ّٰ  ُّٱ :َوِبَذِلَك َأَمَر اهللَ 

 ."َوَمعنَنا يََعنَبَدوِن : يَََوحَِّدوِن  َّ ىئ نئ مئ زئ رئ

 

الشَّْرح: 

 

ِميَع النَّالِ "       َُ ِلَك َأَمَر اهلَل  ف ررل النرران  ،لفظ يطلق على مجيع بم حدم "لنَّالِ "او، "َوِبَذ
 .بعبادته وتوحيدهَعز  َوَجل  أمره  اهلل 

 
ِميَع النَّالِ "و ول الشرريخ        َُ اَلمَعلَ يشررمل كل إن رران من حدم  "َوِبَذِلَك َأَمَر اهللَ  إىل  يمهه ال رر 

 .انهتَ بم س  بعبادته وحده َعز  َوَجل  أن ير  اهلل األر  ومن عليها، ف له  أمره  اهلل 
 

نعبده  نأمَره  بالعبادة وخلقه  من أجل التوحيد، فاهلل خلقنا من أجل أ "َوَخَلَقَهمن َلَها"      

واحل مة   (1)َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱٱ تعاىل:وحده ال شررررررررررررررريه له كما  ال 
 .َعز  َوَجل  العظيمة من خلق ا نس واجلن هي عبادة اهلل 

  
معىن  ان:يف الشرررررررع  ا معنيألن العبادة  مريةثالعبادة الشرررررررعية األ :واملقنررررررود بالعبادة هنا      

 .وعبادة شرعية ،عبادة كونية
ية:        خيري عنه ال ايف  دره اجلاري عليه ، وهذا هلل هي خضرررررررررررروع النان مجيعً  العبادة الكَو

 األمر الشرعييف ت مى بوهي ال العبادة الشرميةليس املراد هنا، وإمنا املراد يف ا ية  هأحد، ل ن
 

                                 
 (.56)الذاريات: ( سورة 1)



  

 

  72 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

حدين يل يف يعبدونم ب نواع العبادة مو  :أي" َوَمعنَنا يََعنَبَدوِن : يَََوحَِّدونِ " فقال الشررررررررريخ: 
 تعاىل، وهذا الذي يتقربون ها إال هلل فيها، فالَعز  َوَجل  ف ل عبادة يفعلواا يوحدون اهلل ذله، 

اع العبادة ميع أنو جبَعز  َوَجل  يعبدون اهلل   أي ليعبدوين، فه  َّ ىئ ُّٱ :تقتضررررررريه ا ضرررررررافة

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل موحدين له   ُّٱ :َعز  َوَجل   ا بعبادته كما  ال اهلليف ذله، واهلل أمر النان مجيعً  سررررررررر 

ل  ، و ررال اهلل  (1)َّ من زن رن مم ام يل   (2)َّ ين ىن نن من ُّٱ :َعز  َوجررَ

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل و ال اهلل   من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :سرررررررر 

 .أمر مجيع النان بتوحيده وإفراده بالعبادة فاألمر كما  ال الشيخ، اهلل (3)َّ ىن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

 (.23( سورة االسرا : )1)
 (.21( سورة البقرة: )2)
 (.25( سورة األنبيا : )3)
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 ".التََّونحِيدَ  ِبهِ  اهللَ  َأَمرَ  َما َوَأمنَظمَ " :رحمة اهلل مليه قال

 
    الشَّْرح: 

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل اهلل        لذا كانت ل ن  أعظ  ما أمر به هو التوحيد و  ثأمر عباده ب وامر كثية سرررررر 
ل ى الل ه  َعَليمهه رسرررل الرسرررل يبدؤون به، وكان النيب  نالرسرررل تبدأ به، وكا ل  َ وَ   رررَ ي مر رسرررله إىل  سرررَ

 النان يف األ طار أن يبدؤوا بالتوحيد.
له ا وأفرده فععجعل الشرررري  واحدً  :ي: منرررردر وح د يوحد الشرررري ، أوالتوحيد في اللفة       
 ا.ا، تقول العرب: وحده أي أفرده وجعله فردً فردً 

يد ألن التوحث ال ررنة علما  :بعلما  ا سررالم :أما يف ا ررطالح علما  ا سررالم، ونعم هنا      
: أهل التوحيد أنف ررررررررره  لل رررررررررنةث فتطلقه املعتزلة وي رررررررررمون لفظ مشررررررررررتغ تطلقه الفر  املخالفة

 :يعنون بالتوحيدو  ،نفي النرررررفاتث وتطلقه األشررررراعرة ويقولون التوحيد :والعدل ويعنون بالتوحيد
 ،نرررررررررررررويفت ويل النرررررررررررررفاتث ويطلقه أهل ال رررررررررررررنة واجلماعة على ا طال  الذي دلت عليه الن

 :د أهل ال نة واجلماعة له إطال انفالتوحيد عن
 إطال  عام. 
  وإطال  خايف. 
مبا  َعز  َوَجل  رد اهلل ث أن يفانهتَ بم س  مبا خيتل به  َعز  َوَجل  : فهو إفراد اهلل َ العامأما اْلط       

ويتعلق ب مسائه و فاتهث  ،ويتعلق ب فعال العباد ،يتعلق ب فعاله انهتَ بم س  خيتل بهث وما خيتل به 
 املعىن ينق   ثالثة أ  ام: هذاولذا كان التوحيد 

o :د العبد ربه يف أفعاله  فيفر  انهتَ بم س  ب فعاله  َعز  َوَجل  وهو إفراد اهلل  توحيد الربوبية
ويقول اهلل ، (1)الل ه  خالهق  ك لِّ َشيٍ  ﴾ ﴿ :َعز  َوَجل  كاخللق واملله والتدبي يقول اهلل 

                                 
 (.62سورة الزمر: ) (1)
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 (1)﴿َهل مهن خالهٍق َغي  الل هه يَر        مهَن ال  ما ه َواأَلر ه ال إهلَه إهال  ه َو ﴾: َعز  َوَجل  
 .(2)نَي﴾﴿ َأال َله  اخلَلق  َواأَلمر  تَباَرَغ الل ه  َربُّ العاَلم: فال خالق غي وال را   إال اهلل

o :فعال العبادث فيفرد بس بمَتانَه  َوتَرَعاىَل اهلل  هو توحيد األلوهية وهو إفراد والقسم الااَي 
 ينلى ل ي اهلل إىل وال ،وال يذبح ل ي اهلل ،دعى إال اهللب فعال عباده فال ي   انهتَ بم س  اهلل 

ندلل على وسنت ل  عنها و  ،ا إن شا  اهلل كالم الشيخ عن العبادةغي ذلهث وسي يت  ريبً 
 أنواعها.

o َ ا مسى به نف ه مب َعز  َوَجل  إفراد اهلل  :ومعناه ،توحيد األمسا  والنفات :والقسم الاال
من غي حتري   س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل ثبت ذله على الوجه الالئق به أو و   به نف ه ب ن ي  

 وال متثيل. ،وال ت يي  ،وال تعطيل

هذه أ  ام التوحيد وهي  نورة يف هذه الثالثة ال رابع  اث فإن  ال لنا  ائل: من أين  
: نقولف التق ي ث هل اخرتعوه من أنف ه ؟ هذاال نة  علما  التق ي ؟ من أين جا ل   هذا 

الث إن هذا التق ي  بم على استقرا  أدلة التوحيد يف ال تاب وال نة فعمع علما  ال نة أدلة 
حيد من القرحن وال نة فوجدوها ال ختري عن هذه األ  ام الثالثة فهي: إما متعلقة بإفراد اهلل التو 

 َعز  َوَجل  ا  اهلل ب فعال العبادث أو متعلقة ب مس َعز  َوَجل  ب فعالهث أو متعلقة بإفراد اهلل  َعز  َوَجل  
 عام.ا هو ا طال  الث فاالستقرا  وتتبع ننويف ال تاب وال نة دل على ذلهث هذو فاته

 

ا هناغ إطال  خايف للتوحيد أ بح هو املتبادر للذهن عند ا طال  وهو امل تعمل كثيً و  
 ره شيخ ة كما فيف ال تاب وال نة وهو املعىن الذي أشار إليه الشيخ: هو إفراد اهلل بالعباد

 .ا سالم هنا

 
                                 

 (.3( سورة فاطر: )1)
 (.50)( سورة األعراف: 2)
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َراَد اهلِل " رحمة اهلل مليه: قال  ".بِالنِعَباَدةِ َوَهَو: ِإفَن

 
الشَّْرح: 

ألذهان إذا أطلقت  اهذا املعىن اخلايف للتوحيد إفراد اهلل بالعبادة وهو املعىن الذي يتبادر إىل       
َي اهلل  َعنمه  كما جا  يف حدي  جابر  كلمة التوحيد ل ى الل ه  َعَليمهه  َ يف و   حعة النيب َرضه

ال شريه  لبيه ،الله  لبيه لبيه :بالتوحيدَ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل َ  وأهل النيب ): ل افإنه َوَسل َ  
، العبادةب َعز  َوَجل  وهذا هو إفراد اهلل ( مد والنعمة له واملله ال شريه لهله لبيه إن احل

ةث  وهذا هو التوحيد ا يف ال تاب وال نفالشيخ هنا ف ر التوحيد باملعىن اخلايف وهو امل تعمل كثيً 
الذي بع  به األنبيا  والرسل وو ع فيه النزاع وأن ره املشركون وهو امل مى عند العلما  بتوحيد 
األلوهية يقول الشيخ: وأعظ  ما أمر اهلل به التوحيدث هذا ال شه فيهث ال شه أن أعظ  ما أمر 

تتبع حق   اهلل به التوحيد ألنه أعظ  احلقو ث ف عظ  احلقو  حق اهلل وكل احلقو  تتبعهث فاحلقو 
ولذا كان أعظ   حق اهللث هللث وحقو  النان تتبعيتبع حق اَ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل َ  اهللث حق نبينا 

به  ز  َوَجل  عَ هو توحيده ولذا كان أعظ  ما أمر اهلل س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل احلقو  حق اهللث وحق اهلل 
 التوحيد مث ذكر الشيخ أعظ  ما اى اهلل عنه.
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 ."َوَأمنَظَم َما ََََها َمننه الشِّرَ " يقول المصنف رحمة اهلل مليه:

 

الشَّْرح:       
َه  الل ه  ملا ذكر الشررررريخ        بمَتانَه  َوتَرَعاىَل أعظ  ما أمر به ربنا عز  وجل   َرمحه هو التوحيد ذكر و  سررررر 

 ما يقابله وهو أعظ  ما اى عنه وهو ضد التوحيد وهو الشرغ.

: هو الت رررروية بني شرررريظني فإذا سررررو ى ا ن رررران بني شرررريظني ي قال: شررررر غ والشَََر  في اللفة     
رغ عند علمائنا عند علما  أهل ال ررررررررررررررنة واجلماعة فيطلق كإطال  التوحيدث  بينهما، وأم ا الشررررررررررررررِّ

 يطلق مبعًنا عام، ومبعًنا خايف.

هذا ا طال  العام ف ،و من خنائل اهلل: ت وية غي اهلل باهلل فيما هفالشِّر  بمعنا ُ العام     
يقابل ا طال  العام للتوحيد الذي تقدم يف اجمللس املاضرررررررررري ف ما أنه يدخل يف ا طال  العام 
رغ يف  للتوحيد أ  ررام ثالثة كذله يدخل يف ا طال  العام للشرررغ أ  ررام ثالثة، فقد ي ون الشررِّ

 اهلل ا  والنررررررفات فإذا سررررررو ى ا ن رررررران غيالربوبية، و د ي ون يف األلوهية، و د ي ون يف األمس
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل باهلل يف أفعاله  ية، فمن ن رررررب من اخللق والر  م ه وغي ذله فهذا شررررررغ يف الربوب سررررر 

ة ومن ، أو اعتقد أن غي اهلل ير   مع اهلل فهذا شرررررررررررررررٌغ يف الربوبيعز  وجل  الرِّ   مثاًل: ل ي اهلل 
من ذبح باهلل يف أفعال العباد اليف يتقربون ها فهذا شرررررررررٌغ يف األلوهية فجل  عز  و سررررررررو ى غي اهلل 

ل ي اهلل، أو ذبح ل ي اهلل مع اهلل فهذا شرررررررررررررٌغ يف األلوهية، ومن سررررررررررررو ى غي اهلل باهلل يف أمسائه 
و ررفاته فو رر  غي اهلل بنررفات اهلل على وجه ال مال فهذا شرررٌغ يف األمسا  والنررفات، فهذا 

 رغ باملعىن العام.هو الش

تقر ب : اختاذ نٍد هلل ي  وهنا  إط َ خاص للشََر  يَقابِ اْلط َ الخاص للتوحيد وهو      
قابل التوحيد مبعناه اخلايف الذي تقدم معنا، وإذا أ طلق الشرررررررررغ يف ننررررررررويف إليه بالعبادة وهو ي  

 واع العبادة.رب إليه ب نال تاب وال نة فإن املراد به هذا املعىن: أن يتخذ العبد نًدا هلل يتق
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 والش رغ كما  ال العلما  حب ب ما دلت عليه الننويف نوعان:       

 شرغ أكع. 

 وشرٌغ أ  ر. 

: اختاذ نٍد مع اهلل ي عبد فمن اختذ نًدا مع اهلل يعبده فقد أشررررررررررررغ أما الشََََََََر  األكبر فهو 
شررررًكا  ل ي اهلل فقد أشررررغشررررًكا أكع، فمن دعا أحًدا مع اهلل فقد أشررررغ شررررًكا أكع، ومن ذبح 

 أكع.

 ع إليها ُميع بور الشر :  والشر  األكبر في الجملة مند ملمائنا  أربعة أَواع تُر

شرررغ الدعوة، واملراد به: شرررغ الدعا ث ألن الدعا  هو العبادة كما سرري يت إن  النوع األول:     
 المف لمه َدَعوما ﴿فَإهَذا رَكهب وا يفه  ركني:مبيًنا شررررررغ املشرررررعز  وجل  و د  ال اهلل عز  وجل ، شرررررا  اهلل 

رهك وَن﴾ نَي َله  الدِّين فَرَلم ا َع اه  م إهىَل المبَرر  إهَذا ه  م ي شم   ﴿إهَذا رَكهب وا يفه المف لمه﴾، (1)الل ه ب ملهنه
وا فن اليف جتري ه  يف البتر فخافوا ال ر  وجا هت  الشررررردائد دعوا من؟ دعيف ال رررررفينة يف ال ررررر  

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل اهلل  عوا غي بلنررررني له يف الدعا  فإذا عاه  وكانوا يف ال ررررالمة أشررررركوا باهلل فد سرررر 
 اهلل، ومن أهل  ماننا من غلب شرررغ املشررركني األوائل ف  رربح يدعو غي اهلل يف الشررد ة كما  ال
 ائله : "إذا أعيت   األمور فعلي   ب  رررررررررتاب القبور" إذا و ع له حاد  أو كربة  ال: يا عبد 
القادر، يا أوتاد األر ، يا أوليا  فيدعو غي اهلل يف الشدة واملشركون كانوا يدعون اهلل يف الشدة 

 وإمنا يشركون يف الرخا  وهذا النوع األول شرغ الدعا . 

ة وا رادة والقنررررررد، هذا هو النوع الثاين من أنواع الشرررررررغ األكع شرررررررغ الني والنوع الااَي:
وذله ب ن يقنرررد ا ن ررران ب عماله كلها الدنيا، أو الريا  يعم: يتمتض عمل ا ن ررران والعياذ 

ليتمده كي نان، يذ نلي ليتمده الباهلل للدنيا فعمله كله للدنيا، أو حملمدة النان فالعياذ باهلل ي  
                                 

 (.22( سورة العن بوت: )1)
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د  ليتمد ه النان يذكر اهلل ليتمده النان فعمله كله ريا  وهذا والعياذ باهلل من النان ينرررررررررررررررم
َيا َوزِيَنتَََها ََََوفِّ إِ  ﴿: عز  وجل  يقول اهلل  الشرغ األكع ََن َياَة الدم َِ لَينِهمن َأمنَماَلَهمن َمن َكاَن يَرِيَد الن

وَن ) ًَِك الَِّذيَن 51ِفيَها َوَهمن ِفيَها اَل يََبنَخسَََََََََََ ِخَرِة ِإالَّ النَّارَ ( َأولََٰ   َما َحِبطَ وَ  لَينَس َلَهمن ِفي اْلن
ٌِ  ِفيَها َبنَََعوا  به نالي شرًكا بالعمل الدنيا إرادة عز  وجل   اهلل فععل (1)يََعنَمَلوَن﴾ َكاََوا مَّا َوبَاِط
 اوهذا دليل على أن من جعل  نرررده كله للدنيا أنه مشررررغ شرررركً العمل،  به وحيبط النار  ررراحبه

 أكع والعياذ باهلل. 
شرغ الطاعة وذله بطاعة املخلو ني يف حتليل ما حرم اهلل أو حترمي ما أحل  والنوع الاال َ:
عل  أن اهلل حرم أو ي ،ا يف حترميهل ن يطيع بلو ً  ثيعل  أن اهلل أحل الشررررري  اهلل مع علمه بذله

يطيع الرجل عاملاً  يعم: أن ثوغل ن يطيع بلو ًا يف حتليله واعتقاده أنه جيو  ذله وي رر ثالشرري 
لمه ب نه أو يف حتليل ما أحل اهلل مع ع ، أو حنوه يف حتليل ما حرم اهلل مع علمه ب نه حراممثاًل 

د أن ذله جيو  وأنه سائغ ويعتق س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل حالل فيطيع غي اهلل يف أمٍر يضاد ما شرعه اهلل 
َباََََهمن َأرنبَابًا مِّن َدونِ  :عز  وجل  يقول اهلل  فهذا شرٌغ أكع َبارََهمن َورَهن و د  (2) اللَِّه﴾﴿اتََّخَذوا َأحن

  ح تف ي هذا ب ا  كانوا يطيعوا  يف التتليل والتترمي. 
: شرررررررررررررغ احملبة ب ن حيب ا ن رررررررررررران غي اهلل  بًة والنوع الرابع من أَواع الشَََََََََر  األكبر

 ،مبتبة العبودية :والذل وهذه احملبة هذه النفات ي ميها العلما  ،وا جالل ،للتعظي  م تلزًمة
عز  قول اهلل ي لإلجالل والتعظي  والذل وهذه من جعلها ل ي اهلل فقد أشرررغ ةفهي احملبة امل ررتلزمً 

َِبِّ اللَّهِ  :وجل   بموََََهمن َك ِِ عز   اهلل فععل (3)﴾﴿َوِمَن النَّاِل َمن يََتَِّخَذ ِمن َدوِن اللَِّه أَََداًدا َي
ذه أنواع ه. ا أكع ومن اختاذ األنداد بة عبادة جعل ذله شرررررررررررررركً  عز  وجل   اهلل غي  بة وجل  

 .الشرغ األكع اليف تعود إليها كل  ور الشرغ األكع
                                 

 (.16-15( سورة طه: )1)
  ( سورة التوبة:2)
 (.165( سورة البقرة: )3)
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ما كان وسررررريلًة  :وضرررررابطه عند أهل العل  ،الشررررررغ األ ررررر ر والقسََََم الااَي من الشََََر :
ٍل  رررررا  فهذا والذبح هلل عند  ع رج ،واحلل  ب ي اهلل ،للو وع يف الشررررررغ األكع كي ررررري الريا 

 عند  ع ي يت الرجل فيذبح هلل شررررٌغ أ ررر رث ألن هذا  د ي ون وسررريلًة للو وع يف الشررررغ األكع
اهلل يف الشرررررررغ عياذ بفيقع وال الرجل النررررررا  مث  د يقوده الشرررررريطان إىل أن يذبح للرجل النررررررا 

والواجب على امل ل  أن حيذر الشرغ ب نواعه كبيه و  يه وأن يفر منه فراره من األسد  ،األكع
 ألن يتهاون فيه ا ن ان.  ثوأال  ي ون و   الشرغ ب ونه أ  ر سبًبا

بعض الن ان مثاًل إذا  لت له: احلل  ب ي اهلل شررررررررررررررٌغ أ ررررررررررررر ر ال يبايل والواجب أن حيذر 
مل ررررررررل  من الشرررررررررغ ب نواعه، فإن  من أهل العل  من يرى: أن  الشرررررررررغ ب نواعه ال ي  فر ملن مات ا

َََََه اَل يََفنِفَر أَ : عز  وجل  أو   يًا لعموم  ول اهلل  ،عليه سواً  كان كبيًا َرَ  ِبِه﴾﴿ِإنَّ اللََّ  (1)ن َيشن
ام أن ه يف هذه ا ية فما د وهذا خطٌر عظي  جيعل امل رررررل  يف حذر خشرررررية أن ي ون فعله داخاًل 

ي يف ال تاب أو ال نة شرًكا فالواجب على العبد أن حيذر منه بافة أن ي ون داخاًل  ،شرٌغ ومس 
َرَ  ِبِه﴾: عز  وجل  يف  ول اهلل   .﴿ِإنَّ اللَََّه اَل يََفنِفَر َأن َيشن

 

َه  الل ه  الشيخ  حق اهلل    احلقو تقدم معنا أن  أعظ "َوَأمنَظَم َما ََََها َمننه الشِّرَ "يقول: َرمحه
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  ايف حق اهلل فإذا نبه والشرررررررررغ ي   عز  وجل  ولذله كان التوحيد أعظ  ما أمر اهلل  سرررررررر 

أشرغ ا ن ان فقد ترغ حق اهلل في ون فعله فعاًل ألعظ  ما اى اهلل عنه: وهو الشرغث ألن  اهلل 
رنَ  َلظَلنٌم َمِظيٌم﴾لظل  كما  ال اهلل: مسى الشرررررررغ ظلًما بل جعله أعظ  ا ف عظ   (2)﴿ِإنَّ الشَََََِّ

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل الظل  وأعاله وأعظ  الذنوب وأعالها: الشرررررررررررررغ باهلل  عز  وجل  و د جعل اهلل سرررررررررررر 
                                 

 (.07( سورة الن ا : )1)
 .(13): سورة لقمان (2)



  

 

  28 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

بمَتانَهالشرغ افرتاً  عظيًما فقال  تَََرىَٰ ِإثنًما َمظِ : س  َََََََََََِه فَََقِد افَن ِر ن بِاللََّ وجعل  (1)يًما﴾﴿َوَمن َيشن
بمَتانَه الشرررررغ ضررررالاًل بعيًدا فقال عز  وجل  اهلل  َََََََََََََِه فَََقدن ضََََ : سرررر  ِر ن بِاللََّ َ اًل ﴿َوَمن َيشَََن َِّ ضََََ

احب وال يوجد ذنٌب خيلد   ،وح   على املشرغ باخللود يف الن ار واحلرمان من اجلنة (2)بَِعيًدا﴾
ََََََََِه فََقَ ﴿إِ : عز  وجل  يقول اهلل  يف النار إذا مات عليه إال الشرغ ِر ن بِاللََّ َََََََََه ََّه َمن َيشن دن َحرََّم اللََّ

اٍر﴾ ح   خبلود املشرررغ  عز  وجل  ف ون اهلل  (3)َمَلينِه النَجنََّة َوَمأنَوا َُ النَّاَر َوَما لِلظَّاِلِميَن ِمنن أََصَََ
أن  الشررررررررررغ أعظ  الذنوب  :يف النار إذا مات على شرررررررررركه دون سرررررررررائر الذنوب فهذا دليٌل على

وا يات يف هذا كثية وهي تدل داللًة  طعية على هذا األمر  ،عنه عز  وجل  وأعظ  ما اى اهلل 
وأم ا ال ررنةث فال ررنة كلها من أو ا إىل حخرها تدل على هذا و د جا ت ننررويٌف كثية عن النيب 

ل    ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ يب تدل على ذله منها  ول الن رررَ َأنم  أَعمَظ   الذ نمبه »: ل   رررَ
هَ  ا َوه َو َخَلقرررَ هه نرررهد  َل لهلررر  فررردل  ذلررره على أن أعظ  مرررا اى اهلل عنررره: هو  ،متفٌق عليررره (0)«جَتمعرررَ

 .مث دلل الشيخ على  تة  وله فقال، الشرغ

 

 

 

 

 

 
                                 

 (.07) الن ا :( سورة 1)
 (.116) الن ا :سورة  (2)
 (.82) املائدة:سورة  (3)
(، ورواه 0088ر  : )، ب وله تعاىل: }فال جتعلوا هلل أندادا وأنت  تعلمون{( رواه البخاري، كتاب: تف ي القرحن، باب: 0)

، َوبَرَيانه أَعمَظمهَها بَرعمَده  م ل ، كتاب: ا ميان، باب:    (.101، بر  : )َكومنه الشِّرمغه أَ رمَبَح الذُّن وبه
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َِ  َوَهوَ " قال: لِي لََه تَََعاَلاَدمنَوَة َنينر ُِِ َمَعَه، َوالدَّ ينًًا﴾ ﴿َوامنَبَدوا اللََّهَ  :قََون ََ رَِكوا ِبِه    ".َواَل َتشن

 

الشَّْرح: 
 

هذا من فقه الشرررريخ ومن اتباعه لل تاب وال ررررنة حي  اسررررتدل هذه ا ية اليف مجعت بني       
توحيد بره: وهو ال عز  وجرل  األمرين: األمر برالتوحيرد والنهي عن الشرررررررررررررررغ بني أعظ  مرا أمر اهلل 

ََََََََََََََه﴾وأعظ  ما اى اهلل عنه: وهو الشرررررغ فقال اهلل:  ﴿َواَل  :يدمٌر بالتوحأوهذا  ﴿َوامنَبَدوا اللََّ
ينًًا﴾ رَِكوا ِبِه ََََ بمَتانَه  َوتَرَعاىَل وهذا اٌي عن الشررررغ فقرن بينهما اهلل  (1)َتشََن د ورد  رن األمر و  سررر 

ل ى اهلل  بينهما عن رسرررررول اهلل  ل   رررررَ ل ى اهلل  عَ فنرررررح عن النيب  ،َعَليمهه َوسرررررَ ل    رررررَ أنه  ال: َليمهه َوسرررررَ
ينًًا» ََ رَِكوا ِبِه   عليه رواه البخاري وم ل . متفقٌ  (2) «امنَبَدوا اهلَل َواَل َتشن
 

ل ى اهلل  َعَليمهه  ررررَ بني األمر بالتوحيد والنهي عن الشرررررغ و رن رسررررولنا عز  وجل  إذن  رن اهلل       
ل    َه  الل ه  عز  فقرن شرررررريخ ا سررررررالم  ،بني األمر بالتوحيد والنهي عن الشرررررررغَوسررررررَ بينهما  وجل  َرمحه

 اتباًعا ملا ورد يف ال تاب وال نة. 
 

 

 
 

                                 
 (.36( سورة الن ا : )1)
ميَانه بهاهلله َوَرس ولههه، َوَشرَائهعه (، ورواه م ل8( رواه البخاري، باب: بد  الوحي، بر  : )2) َممره بها مه  ، كتاب: ا ميان، باب: األم

ينه، َوالدَُّعا ه إهلَيمهه، بر  : )  (.17الدِّ
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اِن  َب َمَلا اِْلَنسَََََََََََََ وَل الاَّ ثََََة الِتي َيجََِ ا اأَلبَََََََََََ َِ لََََك: مَََ قََال رحمََة اهلل مليََه: "فَََِإَاا ِقيََ
 َمعنرِفََتَََها؟".

 

الشَّْرح: 
 

هنا انتقل الشررررررريخ إىل تفنررررررريل األ رررررررول الثالثة اليف أمجلها يف أول ال تاب وهي تشرررررررمل       
َه  الل ه  عز  وجل  الدين كله ف  ن ا مام  نب ي أن َمه َد مبا سرررررررررررررربق وذكر القواعد العظيمة اليف يَرمحه

يعلمها طالب العل   بل الشرررررروع يف تفنررررريل هذا الباب، فلما فرغ من ذله شررررررع يف التفنررررريل 
َها؟"فقال:  اِن َمعنرِفََتََ وَل الاَّ َثَة الِتي َيِجَب َمَلا اِْلَنسََََََََََََ َِ َلَك: َما اأَلبَََََََََََ ي هذا و  "َفِإَاا ِق

فهام أسرررلوب تشرررويق، وح ، وداللة على عهظ  ما فيها، وإشرررارة إىل األسرررلوبث أسرررلوب االسرررت
أنه سررت رر ل عنها فالشرريخ مجع هذه الفوائد يف هذا األسررلوب ي شرروِّ  وي هيِّا إىل املعرفة وأشررار 
ودل ل على أاا عظيمة، وأشررار إىل أنه سررت رر ل عنها و د تقدم معنا أن ا ن رران سرري رر ل عن 

 هذا يف  عه. 

َِ َلَك: َما اأَلَبوَل الاَّ ثََة" ال:         ة ما ي بىن : مجع أ ل، واأل ل يف اللاألبول "فَِإَاا ِقي
عليه غيه ي قال: ألسرررررران البنا  أ ررررررلث ألن البنا  ي بىن عليه كذله ي طلق األ ررررررل على ما يتفرع 
 :عنه الشرررررري  نقول: األب أ ررررررٌل لالبنث ألن االبن يتفرع عن األب فهذه أ رررررروٌل عظيمة مبعىن

وَل الاَّ ثََة ال واعد عظيمة ينب ي أن يعرفها ا ن رررران،  ال:  َِ َلَك: َما اأَلبََََ ِتي َيِجَب "فَِإَاا ِقي
  َمَلا اِْلَنَساِن َمعنرِفََتَََها؟".
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َِمًَّدا َبلَّا ا قال رحمة اهلل مليه: " ِن: َمعنرَِفَة النَعبنِد رَبََّه، َوِديَنَه، َوََِبيََّه َم  َمَلينِه َوَسلَّم".هللَ فَََق

 

الشَّْرح: 
هذه تقدم ال الم ا مجايل عنها، وا ن يشرررررع الشرررريخ يف التفنرررريل يف تفنرررريل معرفة هذه       

 األ ول، ولذله  ال. 

َِ َلَك: َمنن رَبمَك؟" ال:        نررررررل فهذا األ ررررررل األول معرفة العبد ربه بدأ الشرررررريخ ي   "فَِإَاا ِقي
َِ هذا األ ل:   .َلَك: َمنن رَبمَك؟"فَِإَاا ِقي

ا : املله ومنها ال رررررررررررررريد املطاع، ومنهطلع ملا معاٍن كايرة منهاالرب في لفة العرب يَ       
اَََه َوتَََعالَ بالٌِة في حع اهلل )) املنلح وكلها كما  ال احلافظ ابن كثي: َِ  .((اَسبن

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل واهلل         وجدها هو الرب هو رب العاملني الذي رىب  مجيع املخلو ات بنعمه ف سرررر 
بمَتانَه    وهذه نعمة ا جياد وأعد ها ل ل ما يليق ها ورك ب يف كل بلوٍ  ما يليق به فرك ب يف سررررررررررر 

 مجيع املخلو ات رىب   انهتَ بم سررررررررر  ورك ب يف ا ن ررررررررران ما يليق به وه ذا، فاهلل  ،احليوان ما يليق به
لوٍ  مبررا وأمررد كررل ب ،بنعمرره وأوجرردهرراث اهلل ربرر انررا بررالنع  وأوجرردنررا وأعررد ل ررل بلوٍ  مررا يليق برره

 حيتاجه. 

  َومان: وتربية اهلل لخلقه كما يقول العلما  

 تربيٌة عامة. 

  وتربيٌة خا ة.  

بلو  سرررواً  كان  تربيٌة ل ل :أما التربية العامة فهيفما الرتبية العامة وما الرتبية اخلا رررة؟  
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل أو كافرًا بر ا أو فاجرًاث وذله بنع  اهلل  ،مؤمًنا اهلل  ثوتدبيهز  وجل  عور   اهلل  ،سرررررررررررر 
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بمَتانَه  َوتَرَعاىَل اهلل  ثير   املؤمن وال افر ير   كل بلو عز  وجل   لى كل بلوٍ  بنعٍ   ينع  ع سررررررررررر 
 لعامة. كثية وهذه الرتبية ا

ألوليا  اهلل املؤمننيث ولذله كانت خا ررررررررررررررة وهي التوفيق  :وأما التربية الخابَََََََََََة فهذ ُ      
 . س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل لإلميان وا سعاد بعبودية اهلل 

العبد املؤمن اهلل رب اه الرتبية العامة واخلا رررررررررررررررةث ف نع  عليه بالنع  ووفقه لإلسررررررررررررررالم  إذن      
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل بادته والتوحيد، وأسرررررعده بع ر فاهلل رب اه الرتبية أما العبد ال اف ،وهذه أعظ  النع  سررررر 

 العامة واهلل ربه.
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ِن: ربيَّ اهللَ الذ  رب اَي ورَبَّا ُميَع العالميَن بنعِمهِ " قال: َبوِد  لَينَس ِلي َمعنَبوٌد َوَهَو َمعن  ،فق
لََه  َِ قََون لِي َوا َُ  َوالدَّ َد لِلَِّه َربِّ النَعاَلِميَن﴾ تَََعاَلا:سََِ من َِ ِم م ﴿الن َوى اهلِل ماَلٌم وأَا واحٌد وك ا سََِ

 . "من الَك العاَلمِ 

 

الشَّْرح: 
 

ََ اَي ورَبَّا ُميَع العََالميَن "هرررذه الرتبيرررة العرررامرررةث ولرررذلررره  رررال:        ِن: ربيَّ اهلَل الََذ  رب قََ
هِ  ث فهررذه الرتبيررة العررامررة اليف يرردخررل فيهررا كررل املخلو ررات، يرردخررل فيهررا اجلن وا نس وكررل "بنعمَِ

 املخلو ات، يدخل فيها املؤمنون وال افرون. 

َوا َُ قال الشَََََََيخ: "       دين من ما دام أنه ريب الذي أوج" َوَهَو َمعنَبوِد  لَينَس ِلي َمعنَبوٌد سَََََََِ
 يت إن ق العبادة سررواه، فإن الرب هو املعبود كما سرريالعدم، ورب اين بالنع  فهو معبودي ال ي ررتت

 .عز  وجل  شا  اهلل 

لََه تَََعاَلاقال: "       َِ قََون لِي َد لِلَِّه َربِّ النَعاَلِميَن﴾: َوالدَّ من َِ ِم  ﴿الن َوى اهلِل ماَلٌم وأَا وك  ما سََََِ
بمَتاَنه  َوتَرَعاىَل  الدليل على أنه ريب" واحٌد من الَك العاَلمِ  عز   ول اهلل  نه رب العاملني، وأسرررررررررررررر 

َد ِللَِّه َربِّ النَعاَلِميَن﴾:وجل   من َِ مجع عامَل والعامَل ال  :رب العاملني، والعاملونعز  وجل  فاهلل   ﴿الن
مون مجع عامَل، وعامل مجع ال واحد له من لفظه،  ،واحد له من لفظه، العامل مجع كذله العالررررررررررررررَ

وٍد سََوى  العاَلم كِ))كما  ال احلافظ ابن كثي يف تف ررريه:   ثوالعامَل كل موجوٍد سررروى اهلل مُو
 ، ف ل من سرررررررررررروى اهلل عامَل: هناغ عامل اجلن، وعامل ا نس، وعامل احليوانات، وغي ذله((اهلل

فاملخلو ات يف ال ماوات ويف الع ويف البتر كلها عامَل، فاهلل رب العاملني رب املخلو ات مجيًعا 
 .بمَتانَه  َوتَرَعاىَل س  يربِّيها بالنع  

 إذن ريب اهلل فاهلل رب العاملني إذن عرف العبد. ثيقول املت ل : وأنا واحٌد من ذله العامل      
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ربرره وأن الرب هو: اهلل ومررادام أن الرب هو اهلل فهو املعبود فيرر يت سررررررررررررررؤال: أنررت عرفررت أن اهلل 
 في يت اجلواب يف  ول الشيخ.   عرفت ربه؟ افبم، ربه
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َِ لَك ِبَم مرفنَت ربَّك؟" قال:   ".بآياتِه ومخلوقاتِه فَقِ: فإَاا قي

 

الشَّْرح: 
بآياتِه " :وله حياٌت كونية يف كونه فقال الشرررررررررررريخ ،له حياٌت شررررررررررررريعٌة يف كتابهعز  وجل  اهلل       

يعم:  ثوهذا ما يعرف عند العلما  بداللة ا فا  أي: مبخلو اته هذه داللة ا فا  "ومخلوقاتِه
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل وال ون ويتدبر وال ون يدل على اهلل  ،أن ا ن رررررران ينظر يف األفق فينظر كي   سرررررر 

هذا ز  وجل  عخ لهق هذا ال ون بنظاٍم بديع ال يتقدم وال يت خر ينظر يف نف رررررررررررره كي  خلقه اهلل 
مدبرًا عليًما  االنظام البديع وكي  سررواه هذه الت رروية البديعة وكل هذا يدل على أن لذله خالقً 

َِ َوف: عز  وجل  كما  ال اهلل س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  ح يًما  ي أَََفِسِهم َحت ا ﴿َسَنريِهم آياتِنا ِفي اْلفا
َِعم﴾ َََّه ال وأن  ،ليف يعرف ها العبد ربه أن ينظر يف ا فا فمن أعظ  الطر  ا (1)يَََتبََيََّن َلَهم َأ

عالماٍت  ز  وجل  عفال ون مبا فيه من ا يات ال ونية البديعة اليف ننرررررررررربها اهلل  ،ينظر يف نف رررررررررره
نع اهلل يف ال ون يرردل على بررديع  رررررررررررررر وأنرره املعبود وكررل مررا ،وأنرره اخلررالق ،ليبني خللقرره أنرره الرب

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  ﴿َأَوَلم يَنظَروا : انهتَ بم سرررررر   اهلل من مل يت مل يف حياته من ال فار فقالو د وب خ  ،سرررررر 
يٍ ﴾ ماواِت َواأَلرِض َوما َخَلَع اللََّه ِمن ََََ فلو نظر ا ن رران نظر تدبر يف  (2)في َمَلكوِت السَََّ

ث انَه  َوتَرَعاىَل بمتَ س  لقاده ذله إىل أن  ذا ال ون خالًقا بديًعا  س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل ال ون ويف خلق اهلل 
ِإلَهَكم ِإلٌه واِحٌد ال ﴿وَ : انهتَ بم سررررررر   بني عبادته وبني ا يات ال ونية فقال عز  وجل  ولذا  رن اهلل 

ِِ وَ  ِإلَه ِإال  َهَو الرَّحمَن الرَّحيَم  ماواِت َواأَلرِض َواخِت ِف اللَّي النَّهاِر ِإنَّ في َخلِع السَََََََََََّ
ماِ  ِمن ماٍ  فََأحيا بِ  ِه َوالَفلِك الَّتي َتجر  ِفي الَبِِر ِبما يَنَفَع الن اَل َوما أَََلَل اللََّه ِمَن السَََََََََََّ

                                 
 (.35: )فنلت( سورة 1)
 (.175) األعراف:( سورة 2)
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ِِّ دابٍَّة َوَتصَريِف الرِّياحِ  ِ اأَلرَض بَعَد َموِتها َوَب ََّ فيها ِمن َك ماِ  َوالسََّ خَِّر بَيَن السََّ اِب الَمسََ
فلو كرران النرر اظر يف هررذه ا يررات عررا اًل لقرراده ذلرره إىل أن  (1)َواأَلرِض َْليََاٍت ِلَقوٍم يَعِقلوَن﴾

 فقال: ،الفبدأ الشرررررريخ يف تفنرررررريل ما   ،هو امل ررررررتتق للعبادة انهتَ بم سرررررر  يعل  أن  ا خالًقا وأنه 
مث فنرررررررررررررررل ما يتعلق مبخلو اته وهو ما يتعلق بداللة ا فا ث ألن ا يات  "بآياِته ومخلوقاِته"

 .عز  وجل  الشرعية معلومة ومعروفة وهي كثية يف كتاب اهلل 
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َِ والنهاَر والشمَس والقمر"قال رحمة اهلل مليه:   ."وِمنن آياتِه اللي

 

الشَّْرح: 
 

و الحيته  ،ونهوس  ،الليل حيٌة عظيمة ي يت الليل بظالمه ،من حياته العظيمة الليل والنهار      
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل للنوم واالسرررررررررررررررتاحة من الذي جعله كذله؟ إنه اهلل  ، بضرررررررررررررريائه وي يت النهار ،سرررررررررررررر 

ذاغ فيقنر  ويطول ،و الحيته لطلب املعاش ي يان يف دورة يطول هذا فيقنر ذاغ، ونشاطه
يٌل  ررريان بانتظام يف م رررٍي د يق ال يت ي وال يتبدل وهذا دلخرث بل يهذا وال ي ررربق أحدمها ا 

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل يات اهلل الدالة على اهلل حعظيمة من  وحيةٌ عظي   ا الشررررررررررمس يضررررررررررً أ حياتهومن  ،سرررررررررر 
بديعة فالشرررررررررررمس ختري يف النهار وهي مناسررررررررررربٌة للنهارث ألن النهار من حياٍت  والقمر وما فيهما

والقمر خيري يف الليل وهو مناسرررٌب لليلث ألن الليل لل ررر ون  ،الشرررمسللمعاش فيناسررربه ضررريا  
وهذا دليٌل عظي   ،وي ررررررريان يف دورٍة بديعة ال تتخل  وال تت ي ،والراحة فيناسررررررربه ضررررررريا  القمر

 هو اخلالق.  س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل على أن اهلل 
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َلوقَاتِِه "قال رحمة اهلل مليه:   بنَع وَ َوِمنن َمخن وَن السَََّ بنَع َواأَلَرضَََ َماَواَت السَََّ َمنن ِفيِهنَّ، َوَما السَََّ
نَََهَما   ".بََيَن

 

الشَّْرح: 

ال ترى فيها و  ،وبلو اته العظيمة ال ررررررررررررماوات ال رررررررررررربع اليف خلقها اهلل ب ي عمدحياته من       
فيها ومن فيهن  ال بع وما جعل اهلل األرضون حياتهومن  ،وال تبايًنا ،وال ترى فيها تعارًضا ،فطورًا

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل خالقها على  تدل حياتٌ من بلو اٍت ععيبة وما بينهما وكل هذه  وعلى بديع  ،سررررر 
 وعلى أنه املريب للعاملني. ، نعه

َه  رَ ولذله  ال الشررررررررريخ  ا يات،و د يقول  ائل: ما الدليل على أن هذه املذكورات من        محه
 . وجل   عز  الل ه  
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لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

لََّه:  َمَه ال َس و  والدليِ قوله تعالا:"قال رَِح من َهار والشَََََََََََّ َِ َوالنََّ ِتِه اللَّي الَقَمر اَل ﴿َوِمنن آَيا
َجَدوا لِلَّه الَِّذ  َخَلَقَهن إنن َكننَتم إيَا َُ تََعنَبَدون﴾ ِس واَل لَلَقَمِر واسَََََََن من َجَدوا لِلشََََََََّ قوله و  َتسَََََََن

تَََوى َمَلا ا﴿ِإنَّ تعالا:  لَعرنِش رََبَكم اللَّه الَِّذ  َخَلَع السَماواِت َواألرنض ِفي ِسَتة أيَاٍم ثََم اسن
مَس والَقَمَر والنمَجوم َمسََََََخَراٍت بأمنر ُ َأاَل َلهَ  َِ النَََّهار َيطنلََبَه َحِاياًا َوالشََََََّ ي اللَّين  الَخلنَع يََفنشَََََِ

َر تَََباَرَ  اللََّه َرَب الَعاَلمِ    ".ين﴾َواألمن

 

الشَّْرح: 

 حياتوما دام أاا من  ،اهلل العظيمة الليل والنهار والشررررررررررررررمس والقمر كما تقدم حياتمن       
 .س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل اهلل فواجٌب أن ي عبد الذي خلقهن 

َتة و وله تعاىل:  ال:        يَاٍم ثََم أ﴿ِإنَّ رََبَكم اللَّه الَِّذ  َخَلَع السَََََََََماواِت َواألرنض ِفي سََََََََِ
مَس والَقَمَر والنمَجوم مَ  َِ النَََّهار َيطنلََبَه َحِاياًا َوالشََََّ ي اللَّين تَََوى َمَلا الَعرنِش يََفنشَََِ سََََخَراٍت اسَََن

َعاَلِمين﴾ لََّه َرَب ال َباَرَ  ال َر تََ َلَه الَخلنَع َواألمن الررذي َربرراك  بنعمررهث  ﴿إنَّ رََبَكم﴾ (1)بأمنر ُ َأاَل 
  ض﴾﴿الَِّذ  َخَلَع السََََََماواِت َواألرن  ثملعبود الذي ال ي رررررررتتق العبادة سرررررررواهامل لوه ا ﴿اللَّه﴾

تَََوى َمَلا العَ  ثفتدبروا وت ملوا يف هذه املخلو ات العظيمة َتة أيَاٍم ثََم اسََََََن  فعلى رنش﴾﴿ِفي سََََََِ
وهذا يدل على   ،ه  َوتَرَعاىَل س بمَتانَ استواً  يليق جبالله  انهتَ بم س  وارتفع على عرشه ، واستقرانه تَ بم س  

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل كمال مل ه وكمال سررررلطانه  ي اللَّ  ثسرررر  تَََوى َمَلا الَعرنِش يََفنشَََِ َِ النَََّهار ﴿ثََم اسَََن ين
مَس ا خرث ابق ا وليس أحدمها ب رررفالليل يَ شرررى النهار وهو َيطلبه حثيثً  َيطنلََبَه َحِاياًا﴾ ﴿َوالشَََّ

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل ذلالٍت ب مره م والَقَمَر والنمَجوم َمسََََخَراٍت بأمنر ُ﴾ رجن عن امل ررري ال ذي ال خي سررر 
األمر الشرعي ف أي: األمر الشرعي ﴿واألمر﴾ال وين  ﴿أاَل َلَه الَخلنَع﴾ ن عز  وجل  جعله اهلل 
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فبدأ ا ية بقوله  ،﴿تَََباَرَ  اللََّه َربم النَعاَلِميَن﴾ انهتَ بم سرررررررررر  كما أن اخللق ال وين له   انهتَ بم سرررررررررر  له 
وذكر بينهما  َلِميَن﴾﴿تَََباَرَ  اللََّه َربم النَعامث خت  ا ية بقوله:  ﴿ِإنَّ رَبََّكَم اللََّه﴾: انهتَ بم سرررررررررررر  

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل هذه ا يات العظيمة الدالة على أن اهلل  ند العلما  هذه ت ررررررررررم ى ع ثهو الرب سرررررررررر 
ن رررررران أن ينظر ا  :ى عند العلما  بداللة األنفس وهووهناغ داللٌة أخرى ت ررررررم   ،بداللة ا فا 

ويتف ر يف نف ررررررررره والن ظر يف حيات اهلل ال ونية يدل على أن اهلل هو اخلالق وأنه الرب وهذا كثي 
َه  الل ه  عز  وجل  يقول ابن القي   التفكر وهذا كايٌر في القرآن يدمو العبد إلا النظر و )) :َرمحه

 ،اطر ُوف ،وآخر ُ إا َفسََََََََََه وخلقه من أمظم الدالئِ ملا خالقه في مبدأ خلقه ووسََََََََََطه
وفيه من العجائب الدالة ملا مظمة اهلل ما تنقضََََََي  ،وأقرب َََََََيٍ  إلا اْلَسََََََان َفسََََََه

 انتهى كالمه. ((األممار في الوقوف ملا بعضه

ل ثي اوال  ال العلما  إىل اليوم ي تشررررفون يف ا ن رررران من األمور البديعة املععزة الشرررري        
اىَل وكلهررررا ترررردل على اخلررررالق  ه  َوتَرعررررَ انررررَ بمتررررَ َفسََََََََََِ : عز  وجررررل  يقول اهلل ، سرررررررررررررر  ََن َكمن َأَفَ  ﴿َوِفي َأ

 .(1)تََبنِصَروَن﴾
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ََه:  ه تعََالا: "قََال رحمََة اهلل ملي َََ َِ قول ََ ََدلي   ىن نن من ُّٱوالرَّبم هو المعبوَد وال

  حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين

  حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب

  ".  َّ خس

 

الشَّْرح: 

إمنا مراده ال و  ،أن يبني معىن الرب: الشررررررريخ يقول: الرب هو املعبود ليس مراد الشررررررريخ هنا      
 فإذا ثبت با يات الشرعية وا يات ال ونية أن اهلل هو الرب فإن ،أن الرب هو امل تتق للعبادة

ث اقً هو امل ررتتق للعبادة وأن كل معبوٍد سررواه فعبادته باطلة لي ررت ح انهتَ بم سرر  هذا يثبت أن اهلل 
رة املعرفة يقول العلما : مث وهذه اجلملة ،إذن الرب  املنع  الذي ربانا بنعمه هو امل رررررررتتق للعبادة

 مثرة مثرة ذله أن تفرده بالعبادة فالشرررررررررررريخ هنا بني   يعم: إذا عرفت أن اهلل ربه فما مثرة ذله؟ 
 فمن عرف أن اهلل ربه كان لزاًما عليه أن يفرده بالعبادة. ،العبادة

َِ " ال:          :ز  وجل  ععلى أن اهلل هو الرب امل ررررررررررررررتتق للعبادة  ول اهلل  الدليل أي: "والدلي
وختمها  ،انهتَ بم سرررررررررررررر  فخاطب النان مجيًعا بآيٍة عظيمة بدأها باألمر بعبادته  ﴿يَا أَيَمَها النَّاَل﴾

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل بالن هيه عن الشرررررررررررررررغ وجعل بني ذله داللًة عليه مبخلو اته  ﴿يَا أَيَمَها فقال:  ،سرررررررررررررر 
َبَدوا رَبََّكَم﴾ لق   وال ألنه املنع  فهو الذي خ فالرب هو امل ررررررررررررررتتق للعبادة ملاذا؟ النَّاَل امن

﴿َوالَِّذيَن  ن ب ن اهلل هو اخلالقمجيع البشرررر فعميع البشرررر ير قِّرو  خالق ل   سرررواه كما يقر بذله
بمَتانَه  سرر  هي سرربب التقوى وسرربب اتقا  عذابه  انهتَ بم سرر  فعبادته  (1)ِمن قََبنِلَكمن َلَعلََّكمن تََتَََّقون﴾
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ا﴾: َوتَرَعاىَل  َرنَض ِفَراًَََََ َِ َلَكَم األن َع َُ َماَ  بَِناً   ثففرشرررررها ل   ومه دها ل   (1)﴿الَِّذ   ﴿َوالسَََََّ
َرَن ِبِه ِمَن الاََّمَراِت ِرزنًقا لََّكمن﴾ َوأَََلَل ِمَن  َماِ  َماً  َفَأخن مجيع النان أن اهلل  ومعلوٌم لدىالسَََََََََََّ

نعام وهذا ي قرُّ به كل أحد ال ينا هع فيه أحٌد م عز  وجل  م تفرٌد هذا فاهلل  ، ن النانمتفرٌِّد هذا ا ه
نعرام فال ٌم أن ي فَرد ولرذلره  ،برالعبرادة ال م  ذلره أن ي فرد برالعبرادة ومرا دام أن اهلل هو املتفرد برا ه

َعَلوا لِلَََََِّه أَََداًدا َوأَََتمن تََعنَلَموَن﴾بالفا   ﴿َفَ ﴾ ال اهلل:  عز  أن  اهلل  :دل ذله علىف ﴿َفَ  َتجن
 . امل تتق للعبادة املنع هو الرب  وجل  
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هَ  اَل ابنَن َكِايٍر رَِحمَََ َِّ: قََال رحمََة اهلل مليََه: قَََ ََ َه ملَّ ُو ذِ " اللَََّ اِلَع ِلهَََ اَ  َهَو الخَََ يَََ ََََََََََن  ُِ األََ
عم لِلنِعَباَدةِ  ِِ َت  ."النَمسن

 
الشَّْرح: 

ها       ذا ال الم هو معىن  ل ن  ه ثطلبت  هذه اجلملة يف تف ررري ابن كثي فل  أعثر عليها بننرررِّ
َه  الل ه  عز  وجل  كالم ابن كثي  َجَد َلَه ﴿ أَلَ  :عز  وجل  فإن ه  ال يف  ول اهلل  ،َرمحه من تَََر َأنَّ اللَََّه َيسن

َرنِض﴾ َماَواِت َوَمن ِفي األن   ،((يخبر تعالا َأَّه المسََتِع للعبادة))  ال:، ا ية (1)َمن ِفي السَََّ
ه  الل ه  عز  وجل  َرمحهَ فاحلافظ ابن كثي املف رررررر املعروف وهو من تالميذ شررررريخ ا سرررررالم ابن تيمية 

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل ذكر هذه اجلملة أن  اهلل  عز   هو امل ررررررررررتتق للعبادة وهذا م خوٌذ من حيات اهلل سرررررررررر 
 اليف ذكر فيها بلو اته.وجل  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.18) احلا:( سورة 1)



  

 

  113 
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َِ: اِْلسن ِم، "قال رحمة اهلل مليه:  َواَع النِعَباَدِة الَِّتي َأَمَر اهللَ ِبَها ِمان ََن َساِن، وَ َوَأ اِْليَماِن، َواِْلحن
يَ  وَع، َوالنَخشََََََََََن َبَة، َوالنَخشَََََََََََ َبَة، َوالرَّهن َِ، َوالرَّنن اَ ، َوالتََّوَكم َُ َف، َوالرَّ َماَ ، َوالنَخون َة، َوِمننَه: الدم

رَ  َر، َوَنيَن بنَل، َوالنَّذن ِتَفاثََة، َوالذَّ ِتَعاَاَة، َواالسَََََََََن ِتَعاَََة، َواالسَََََََََن َواِع اَ  َواِْلََابََة، َواالسَََََََََن ََن َلَك ِمنن َأ
 ."النِعَباَدِة الَِّتي َأَمَر اهللَ ِبَها. َكلمَها هلِل تَََعاَلا

 
الشَّْرح: 

يف علهمنا أن اهلل هو امل ررررررررررررتتق للعبادة فما العبادة ال الشرررررررررررريخ بدأ يبنيِّ أنواع العبادةث ألن        
  .بدأ الشيخ هنا بتفنيل أنواع العبادة ثت ون هلل ومن  رفها ل ي اهلل فهو مشرغ

الذ لُّ واخلضررررررروع و د سررررررربق أن ذكرنا تعريفها عند علمائهنا يف الدرون  :والعبادة في اللفة      
 .املاضية

 نبه هنا إلا أن العبادة الشرمية تنبني ملا ث ثة أركان  :َو
 .س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل كمال احملب ة للمعبود   الركن األول:

 .الرجا  والركن ن الااَي:والرك

َأولًََََِٰك ﴿: عز  وجل  ال بد من اجتماع هذه األمور الثالثة كما  ال اهلل  ثاخلوف الاال َ:        
َمَتَه َوَيَخافَ  َُوَن رَحن َرَب َويََرن يَلَة أَيَمَهمن َأقَن َموَن يََبنتَََفوَن ِإَلاَٰ رَبِِّهَم النَوسََََََََِ ، (1)وَن َمَذابََه﴾الَِّذيَن َيدن

الرجا   ال بد من مجع ثفهذه ال بد منها يف اسررررررررررررررتقامة العبد ال بد يف العبادة من مجع األمرين
ا ينب ي أن يفهمرره العبررد وهررذا البرراب: برراب أنواع  ،واخلوف مع كمررال احملبررة وهررذا أمٌر مهٌ  جررد 

ل د يف جملس ا وسررررررررنت ل  عنه تفنررررررررياًل  ،العبادة من األمهية مب انث ألن حتقيق التوحيد يتعلق به
 .عز  وجل  إن شا  اهلل 
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ى عل  م خوٍذ على طلب العل  الشرعي علَ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل   عتمع يف م عد رسولنا       
ه أجورنا، وأن نرجو أن تزكو به نفوسنا، وأن تزداد بَ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل   من  ال اهلل  ال رسوله 

ا، و دنا ربنا مبنزلة اجملاهدين يف سرررربيل اهللث فالله  أعطنا ما أم لنترفع به درجاتنا، وأن ن ون عند 
 فو  ما نؤمل، وضاع  لنا من فضله يا أكرم األكرمني.

ه  الل ه  عز  َرمحهَ نوا ررل شرررحنا ل تاب األ ررول الثالثة لشرريخ ا سررالم  مد بن عبد الوهاب       
هو: معرفة العبد ربه، وو رررررررررلنا إىل كالم وكنا يف جملس األمس نت ل  عن األ رررررررررل األول و وجل  

الشيخ عن أنواع العبادة فلما كان الرب هو املعبود فهو امل تتق للعبادة بني  الشيخ أنواع العبادة 
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل اليف من أتى ها هلل   كان وحده كان موحًدا، ومن  ررررررررررف منها شررررررررريًظا ل ي اهللسررررررررر 

على سررررررررؤال: ما العبادة اليف من أتى ها هلل كان موحًدا؟ ومن  والعياذ باهلل مشرررررررررًكا، وك نه جييب
 رررررف منها شرررريًظا ل ي اهلل كان مشرررررًكا؟ فلعل الشرررريخ ياسررررني ي ذَكِّرنا هذه اجلملة اليف اضررررطررنا 

 للو وف عندها البارحة.
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َواَع النِعَباَدِة الَِّتي َأَمَر اهللَ  يقول المصنف رحمت اهلل مليه: ََن َِ: اِْلسن ِم، َواِْليَماِن، ِبَها مِ "َوَأ ان
و  َبَة، َوالنَخشَََََََََََ َِ، َوالرَّننَبَة، َوالرَّهن اَ ، َوالتََّوَكم َُ َف، َوالرَّ اِن، َوِمننَه: الدمَماَ ، َوالنَخون سَََََََََََ َع، َواِْلحن

بن  ِتَفاثََة، َوالذَّ ِتَعاَاَة، َواالسََن ِتَعاَََة، َواالسََن َيَة، َواِْلََابََة، َواالسََن َر َاَلَك ِمنن لَ َوالنَخشََن َر، َوَنيَن ، َوالنَّذن
َواِع النِعَباَدِة الَِّتي َأَمَر اهللَ ِبَها َكلمَها هلِل تَََعاَلا". ََن   َأ

 
الشَّْرح: 

َواَع النِعَباَدِة" الشيخ يقول:        ََن : اس  ك ن الشيخ يقول: وأنواع العبادة كثيةث ألن العبادة"َوَأ
من األ وال واألعمال الظاهرة والباطنة، والعبادة تقدم تعريفها  جامٌع ل ل ما حيبه اهلل ويرضرررررررررررررراه

 معنا يف اجملالس املاضية.

 :والعبادة الشرمية تنبني كما يقول العلما  ملا ث ثة أركان 

  س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل الركن األول كمال احملبة للمعبود. 

 . والركن الثاين الرجا 

 .والركن الثال  اخلوف 
البررد من اجتمرراع هررذه األركرران الثالثررة مث ت ون العبررادة بعررد ذلرره على وجرره اخلضرررررررررررررروع  

ن يف  وله: مجع هذه األركا عز  وجل  والتذلل، فال بد أن ت ون على وجه اخلضررررررررروع والتذلل واهلل 
َرَب وَ  َلَة أَيَمَهمن َأقَن ي َموَن يََبنتَََفوَن ِإَلا رَبِِّهَم النَوسََََََََََِ َيدن لَِّذيَن  َخاَفوَن يََ ﴿َأوَلًَِك ا َتَه َوَي َم َُوَن رَحن رن

فهذه البد منها السررررررررررررررتقامة العبادة البد يف العبادة من أن ت ون على وجه كمال  (1)َمَذاَبَه﴾
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل احملبة هلل  عنده، والبد فيها من  ، فيبت ي العبد ها القرىب، والزلفى إىل اهلل احملبوبسررررررر 

القرردم فررإن العبررد يف عبررادترره لو اكتفى برراخلوف فقط دون  مجع الرجررا  مع اخلوف ح  ال تزل
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الرجا النقطع عن العبادةث ألنه سررررريؤول أمره إىل القنوط في ون  انطًا وينقطع من العبادة لي سررررره 
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل من رمحت اهلل  ا من العبادة ل ،سررر   ونه ولو اكتفى بالرجا  دون اخلوف النقطع أيضرررً

يف   ز  وجل  عوي من م ر اهلل فال يعمل فينقطع عن العبادةث ولذا  رن اهلل  حمًنا في من عذاب اهلل
ز  عكتابه ال رمي كثيًا بني الرجا  واخلوف وبني  أنا أوليائه يرجون رمحته وخيافون عذابه يقول اهلل 

اِد  َأِّي أَََا بَ ﴿َََبِّئن مِ : اخلع العظي  أخعه  خبٍع عظي ، والنبأ، (1)﴿َََبِّئن ِمَباِد ﴾مثاًل:  وجل  
َلِيَم﴾، وهذا مقتضررررررررررررررى الرجا ، النَفَفوَر الرَِّحيَم﴾ وهذا داعي  (2)﴿َوَأنَّ َمَذاِبي َهَو النَعَذاَب األن

مبررا يرردعوه  للرجررا  وهو أين غفور رحي ، ونبظه  مبررا يرردعوه  إىل  ﴿َََبِّئن ِمبَََاِد ﴾اخلوف ف 
والرجا ،  ، فال بد يف العبادة من جانب اخلوفلِيَم﴾﴿َوَأنَّ َمَذاِبي َهَو النَعَذاَب األنَ اخلوف وهو 

ل ن  ال العلما : إن العبد ي  ل ب جانب الرجا  عندما ي ون نشرررررررررررررريطًا يف الطاعة فإذا رأى يف 
نف ررره نشررراطًا يف الطاعة فإنه ي  ل ب جانب الرجا  ليزداد نشررراطًا وال ي  فل اخلوف، ول نه ي  لب 

ل على العبادة ورجا أن ت ون عبادته مقبولة  اده ذله إىل جانب الرجا ث ألن ا ن رررررررررران إذا أ ب
الزيادة، و اده ذله إىل النشررررررررررررررراط مع بقا  خوفه من اهلل، وأن يرد عليه عمله، وي  ل ب جانب 
اخلوف عند املعنرررررررية فإذا تزخرفت املعا ررررررري للعبد وهتي ت أسرررررررباها فإنه ي  ل ب جانب اخلوفث 

ملعنررررررررية أما إذا غل ب جانب الرجا  يف هذا الباب فقد ألنه إذا غل ب جانب اخلوف انزجر عن ا
يقول كما يقول بعض ضعاف ا ميان: "اهلل غفور رحي "، "اهلل أرح  يب من نف ي" فيقدم على 

 املعنية هذا التوسل في  ل ب جانب الرجا  فيقع يف املعا ي.

إذن عند الطاعات ي  ل ب جانب الرجا  إذا رأى نف ررررررررررررررره مقبلة على الطاعات فلي  لرِّب  
جانب الر جا ، وإذا رأى نف ه مقبلًة على املعنية، أو تزي نت له املعنية فلي  لِّب جانب اخلوف 

َواَع النِعَباَدِة الَِّتي َأَمَر ح  ينزجر، إذا تقرر ذله فإن شرررررررريخ ا سررررررررالم يقول:  ََن َِ: ا"َوَأ هللَ ِبَها ِمان
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اِن" سََََََ هذا هو الدِّين، فهذه مراتب الدِّين وهذا شررررررامٌل ل ل أنواع  اِْلسَََََن ِم، َواِْليَماِن، َواِْلحن
العبادة، وهذه الثال  مراتب ست يت إن شا  اهلل يرت ى فيها العبد وسنت ل  عن العهال ة هناغ إن 

 جلمع.شا  اهلل بني هذه املراتب من جهة ا فراد ومن جهة ا

 

ي "َوِمننَه"، "َوِمننَه: الدمَماَ " ال الشيخ:        ن ك ن الضمي يعود إىل ماذا؟ الضمي يعود إىل الدِّ
الشرررررررررررررريخ  ال: )وأنواع العبادة اليف أمر اهلل ها هي دينه الذي هو مراتب ا سررررررررررررررالم، وا ميان، 

 وا ح ان ومن هذا الدِّين الدعا (.

ه تفنرررررررررريل كل الدعا  عبادة ملاذا؟ ألن شرررررررررررط العبادة متتقٌق فيه والدعا  عبادة وليس في      
على كل حال، فال مي ن أن يقع الدعا  على غي وجه التعبد ملاذا؟ ألن الدعا  افتقاٌر وتذلٌل 
وطلٌب ممن يعتقد العبد أنه ميله الضررررررر  أو النفعث هو افتقار وتذلل وسررررررؤال ممن يعتقد العبد أنه 

، فالداعي مفتقٌر ملن يدعوه ويطلب منهث ألميله الضررررر  والنفع أن نه ه جيلب النفع أو يدفع الضررررر 
 يراه غنًيا ويرى نف ه فقيًا إليه.

إذن الدعا  فيه افتقار فمن يدعو يرى نف رررررررره فقيًا ويرى من يدعوه غنًيا فيتذلل له، والبد        
ا أن  أن ي ون العبررد معتقرردً فيرره من اعتقرراد أن املرردعو  ررادر ميلرره الضررررررررررررررر  والنفع، فال م الرردعررا  

املدعو ميله الضرررر  والنفعث ألنه لو مل يعتقد أنه ينفع أو يضرررر  ما دعاه، فما دعاه إال ألنه يعتقد 
 هذا االعتقاد، إذن هذا ال م الدعا .

       ، إذن نقول الدعا  دليٌل على: أن العبد يعتقد أن  املدعو ميله جلب النفع أو دفع الضررررررررر 
دعررا  عبررادًة على كررل حررال، وعلمرراؤنررا يقولون: )الرردعررا  نوعرران وكالمهررا عبررادةث ولررذلرره كرران الرر

 دعا  امل  لة، ودعا  العبادة(.
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 فما دما  المسألة وما دما  العبادة؟ 

 من خيي عز  وجل  هو الدعا  يعم الدعا  املشررررررررروع: هو سررررررررؤال اهلل  دما  المسََََََألة:
الدنيا وا خرة، أن ي  ل العبد ربه اخلي يف الدنيا وا خرة، ودفع الضر يف الدنيا وا خرة 
هذا هو دعا  امل رررررررررررررر لة، ك ن يقول العبد: )الله  اغفر يل، الله  ارمحم، الله  ار  م، 

 الله  اكفم شر كل ذي شر(، أو حنو ذلهث وهذا كله من دعا  امل  لة.

فهو عند أهل العل  يشرررررررررَمل  العبادَة كَلها، ويدخل فيه دخوالً أولًيا:  دة:وأما دما  العبا
 "ذكر اهلل، والثنا  عليه"ث فالثنا  على اهلل: دعا  عبادة.

هو التقرب إىل اهلل جبميع أنواع القرب، والتقرب إىل اهلل جبميع أنواع القرب دما  العبادة: 
أن  ز  وجل  علقربث فإن  ذله يتضررررمن أن ه ي رررر ل اهلل دعا ، ملاذا؟ ألن العبد إذا تقرب إىل اهلل با

يقبلها منه، فالذي ينلي:  الته متضمنة لل ؤالث فهو ي  ل اهلل أن يقبل  الته، والذي يقرأ 
 القرحن  را ته متضمنة لل ؤالث فهي متضمنة أنه ي  ل اهلل أن يتقبل منه.

نقول: بينهمررا تال مث فررالنوعرران إذن الرردعررا  نوعرران، فهررل مهررا منف رران، أو بينهمررا تال م؟ 
ن ي ررر له، حيب  م عز  وجل  متال مانث دعا  امل ررر لة: فيه عبادة، جمرد الدعا : عبادة، ولذله اهلل 

ا كما بير ن ا، فد ل ذله على أن : دعا   وحيب من يلِّح يف امل رر لة، ودعا  العبادة: فيه م رر لة أيضررً
 م تلزٌم لآلخر، أو متضمن لآلخر. امل  لة، ودعا  العبادة متال مانث أحدمها

َه  رَ واملعبود ال بد أن ي ون مال اً للنفع والضررررر، ولذله يقول شرررريخ االسررررالم ابن تيمية   محه
ِع َوالضمرِّ ): الل ه  عز  وجل   َِّ هو المعنَبود   ،)َأنَّ النَمعنَبوَد اَل بَدَّ َأنن َيَكوَن َماِلًكا لِلنََّفن واهلل ملَّ ُو

أََلِة ألَّه  رِّ َدَماَ  النَمسََََََََََن ِع َوالضََََََََََم َمو لِلنََّفن ِلَك َََََََََََيًًا  فَََهَو َيدن المالك لهذا، وما مدا ُ ال يمن
يعم: اهلل يدعى للنفع والضررررررر دعا  م رررررر لة، ويدعى خوفًا ورجاً  دعا  عبادة، يدعى  (1)((فهو

                                 
 (.15/14( جمموع الفتاوى: )1)
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وفًا من عذابه،  ال وخ خوفًا من عذابه ورجاً  لرمحته دعا  عبادةث يعم: ي تقَرب  إليه رجا  رمحته،
ث إذن: فهررذا هو الرردعررا ، والرردعررا  كمررا  لنررا كلرره (()بأن يَتقَرب إليه بأَواع الَقَرب)الشرررررررررررررريخ: 

عبرررادة، وال مي ن حبررراٍل من األحوال أن ي قرررال: إن  من الررردعرررا  مرررا ال ي ون عبرررادًةث فليس فيررره 
 تفنيل ملا بين اه وأوضتناه.

 

َف" ال الشرررررررررررررريخ:         : انفعاٌل يفوالخوفأي: من أنواع الدين والعبادة: اخلوف،   "والنَخون
النفس حينررررررل بتو ع ما فيه هالٌغ، أو ضرررررررٌر، أو أذىث انفعاٌل حينررررررل يف نفس ا ن رررررران، م  
حينررررل؟ إذا تو ع ا ن رررران أن حينررررل له ما فيه هالٌغ أو ضرررررٌر أو أذىث إذن ا ن رررران إذا تو ع 

 االنفعال هو اخلوف مبعناه العام. شيظاً يؤذيه حينل يف نف ه انفعالث هذا

  :والخوف في الجملة يتنوع إلا أربعة أَواع 

ه مبا أن ينرررررررررريب عز  وجل  خوف ال رررررررررررث وذله ب ن خياف العبد من غي اهلل  النوع األول:      
 درًة على أن  عز  وجل  يضررره من مرٍ ، أو فقٍر، أو غي ذله بقدرتهث فيعتقد أن ألحٍد غي اهلل 

ب ن ينررررررررريبه بالفقر، أو باملر ، أو يؤذيهث سرررررررررواً  كان موجوًدا معه، أو كان غائًبا عنه،  يضرررررررررره
بعض النان مثاًل يقول: ال تتتد  يف الويل ال تتتد  يف الشرررررررررررررريخ املعوغ فإنه يؤذيهث فإذا  

 وإاا كان نائًبا ففيه مصيبتان:كان حاضرًا فإن هذا فيه خوف ال ر، 

 أنه يعل  ال يب فهو غائب فيعتقد أنه يعل  ال يب. اعتقادالمصيبة األولا:       

اعتقاد أنه  ادٌر بقدرته على أن يضررررررره، وهذا اخلوف ي ررررررميه العلما :  والمصََََيبة الااَية:      
خوف ال ررررررررث ألنه ناتٌا عن االعتقاد فهو م رررررررتقٌر يف القلبث ناتٌا عن االعتقاد أن هذا الذي 

ورده ألح ام إن شرررا  اهلل، حنن هنا فقط نبني  معىن ما أخيافه  ادٌر على أن يضرررره وسررري يت بيان ا
 الشيخ.
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خوٌف دنيوي أي: أن خياف ا ن ان على دنياهث خياف على مننبه عنده  والنوع الااَي:      
مننررررررب فيخاف أن يفقده خياف على جتارته وهذا اخلوف  د جيعل ا ن رررررران يعنرررررري اهلل فمن 

ب، أو ين ، أو يقدم الرشرررررررروة أو غي ذله، و د أجل أن حيافظ على املننررررررررب ي ذب، أو ي تا
يرتغ النهي عن املن ر خوفًا من النان أن يرتكه النانث  د ي ون شرررريًخا مت لًما وخطيًبا مفوًهاث 
فيرتغ النهي عن املن ر خشررررررية أن يننرررررررف عنه النان، بل تعظ  املنرررررريبة أعظ  إذا كان يت و ل 

ث إذا رأوه يقول: هذا حالل وهذا حرام ل ذاث للنان يف األح ام خشررررية أن يننرررررف عنه النان
 الوا: هذا متشدد نريد شيًخا من شيوخ العنر ك ن ا سالم خيتل  إسالم للقرن األول وإسالم 

 اليوم للقرن الرابع عشرث فهذا خوٌف دنيوي، و د يقود إىل معنية اهلل.

كاخلوف من   النفس فطرةخوٌف طبعي جبل اهلل عليه ا ن رررران موجوٌد يف والنوع الاال َ:       
 الوحوش املؤذية، واخلوف من الظلمةث فهذا خوٌف طبعي موجود يف طبع ا ن ان.

خوف وعيد اهللث اخلوف من اهلل، هذه أنواع اخلوف وسررررررررري يت ال الم على والنوع الرابع:       
 ح مها إن شا  اهلل عندما يذكر الشيخ أدلتها.

اَ " ال:        َُ ا  بمعنا ُ العامأي: ومن الدين الرجا ،   "َوالرَّ : طمع ا ن رررررررررررررران يف أمٍر والُر
ما، فإذا كان ا ن ررررررررررران يطمع يف أمٍر ما فإنه ي قال: يرجوه، إذا كان ا ن ررررررررررران خيتع ويطمع أن 
ينعح ي قال: يرجو النعاحث فإنه يطمع يف النعاح، ل ن  الرجا  الذي هو العبادة البد أن يقي د 

إن الرجا  هو طمع ا ن ان يف أمٍر ما متضمٌن للذُّل واخلضوعث طمع ا ن ان يف بقيدث في قال: 
لة واخلضوع.   أمٍر ما متضمٌن أي: هذا الطمع متضمٌن للذل واخلضوع، فهو ي ون على وجه الذِّ

َِ"  " ال الشرررريخ:        الشرررري .  : االعتماد علىوالتوكِ من حي َ هو في معنا ُ العامَوالتََّوَكم
فإذا اعتمد ا ن ررران على شررري  ي قال: توكل عليه، فمثاًل: لو اعتمد أحدنا على  ميٍل له يف أمٍر 
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يقرردر عليرره، فيقول: أنررا متوكررٌل عليرره يف هررذا األمر، أنررا معتمررٌد عليرره يف هررذا األمرث فمعنرراه: 
 االعتماد عليه فيه.

به  ويض األمر إىل اهلل تعاىل اعتماًدا عليه وثقةً : هو  ررررررررررررد  تفوالتوكِ الذ  هو العبادة      
مع فعل األسرررررررررررباب املباحة. هذا التوكل الذي هو العبادة، الذي يت ل  عنه الشررررررررررريخ:  رررررررررررد  
التفويض، أي: تفويض األمر،  رررررررررررررررد  تفويض األمر هلل تعراىل اعتمراًدا عليره وثقرًة بره مع فعرل 

بمَتانَه  لبه بربه ىل معتمًدا عليه واثًقا به معلًقا  األسرررباب املباحة، فيفوِّ  العبد أمره إىل اهلل تعا سررر 
، مع فعل األسرررررررررباب املباحة، واعتقاد أاا أسرررررررررباب ال ي عل ق ها القلب، وإمنا يعل ق بالرب َوتَرَعاىَل 

 مع فعلها. س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل 

َه  الل ه  عز  وجل  يقول شيخ ا سالم        علق بالتوكل واألسباب ير ما يتيف كالٍم مجيل فيه تقر َرمحه
رنٌ  ِفي التََّونِحيدِ )وهذا أمر مه  جًدا يقول:  َباِب ََََََِ َسَََََن ث أي: أن تعليق (1)(()ااِللنِتَفاَت إَلا األن

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل القلب باألسرررباب شررررٌغ يف التوحيدث ألن القلب يعل ق باهلل  ، فالتفات القلب إىل سررر 
األسررررررررررررررباب اعتماٌد عليها ورجوٌع إليها ورجاٌ   اث وهذا شرررررررررررررررٌغ يف التوحيد. يقول الشرررررررررررررريخ: 

َبابًا َََقنصٌ ) َباِب َأنن َتَكوَن َأسَََََن َسَََََن َو األن ِن رنٌ  ِفي التََّونِحيِد َوَم َباِب ََََََِ َسَََََن  ِفي )ااِللنِتَفاَت إَلا األن
َبا َسن ِِ َواْلنِمنَراَض َمنن األن  .(2)((ِب بِالنَكلِّيَِّة َقدنٌح ِفي الشَّرنعِ النَعقن

  :ِث ث ُمِ مظيمة تضمنت حقيقة التوك 

 .االلتفات إىل األسباب شرغ يف التوحيد 

 .و و األسباب أن ت ون أسبابًا نقل يف العقل 

 .وا عرا  عن األسباب بال لية  دح يف الشرع 

                                 
 (.7/84( جمموع الفتاوى: )1)
 ( سبق التخريا.2)
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أاا ن ا ن ران ين ر األسرباب و  و األسرباب من أن ت ون أسربابًا نقل يف العقل نع  كو   
أسرررررباب ال شررررره أن ذله نقل يف العقلث ألن كل عا ل يدرغ وجود األسرررررباب وأاا أسرررررباب 

بمَتانه فليس يف الدنيا وا خرة شي  إال وله سبب، واهلل  ات كل شي  خالق األسباب وامل ببس 
بمَتانهيف الدنيا وا خرة له سررربب واهلل  ل أنه خالق األسرررباب وامل رررببات فالدوا  ي درغ كل عا  سررر 

سررررربب يف الشرررررفا ، والنار يدرغ كل عا ل أاا سررررربب لإلحرا ، ومن أن ره و اه فهذا نقل يف 
عقله أال ترون لو أن رجاًل ترغ الطعام والشررررررراب و ال: إن أراد اهلل أن حيييم ف رررررريتييم ولو مل 

نه مجيع العقال : إنه أمحق، ولو أن رجاًل  ال: لن أط  حكل ومل أشرررررررررررب ماذا ي قال عنه؟ يقول ع
امرأيت فإن  در اهلل يل ولًدا ف ي ون ب ي وط  فإن كل عا ل يف الدنيا سيقول إنه: أمحق فمتو 

 األسباب عن أن ت ون أسبابًا نقل يف العقل.

فإذا  ع   بوعدم فعلها بدعوى التوكل  دح يف الشرررع ملاذا؟ ألن الشرررع أمر بفعل األسرربا      
الزاع  أن فعل األسرررباب نقل يف التوكل، أو ينايف التوكل فهو  ادح يف الشررررعث ألن الشررررع أمر 

َه  الل ه  هذا أمر بفعل األسرررررررباب، و د أفا  شررررررريخ ا سرررررررالم بن تيمية  ح هذه اجلملة يف شرررررررر َرمحه
 رررررررب يف اجمللد الثامن أح شررررررررًحا لطيًفا مجياًل نافًعا  يًما يف جمموع الفتاوى يف اجمللد الثامن فيما

شرررررررح هذه اجلملة شرررررررًحا مجياًل وكررها يف مواطن كثية من هذا اجمللد إًذا يقول شرررررريخ ا سررررررالم 
َه  الل ه   َباِب َأنن َتكَ ): َرمحه َسَََََن َو األن ِن رنٌ  ِفي التََّونِحيِد َوَم َباِب ََََََِ َسَََََن َبابًا )ااِللنِتَفاَت إَلا األن وَن َأسَََََن

ِِ َواْلنِ  رنِع(َََقنٌص ِفي النَعقن َباِب بِالنَكلِّيَِّة َقدنٌح ِفي الشََََََََََّ َسَََََََََن فماذا يفعل املؤمن  ،(منَراَض َمنن األن
َه  الل ه  ماهي العبادة يف التوكل؟ يقول: شررررررررريخ ا سرررررررررالم ابن تيمية  النَعبنِد َأنن َيَكوَن  )فَََعَلا): َرمحه

بَ  َسََََََن َبٍب ِمنن األن   األمر إىل اهلل معتمٌد فالقلب مفو  ،(اِب(قََلنَبَه َمعنَتِمًدا َمَلا اللَِّه اَل َمَلا سَََََََ
ِخَرِة فَِإنن َكاََ )على اهلل،  َيا َواْلن ََن ََِه ِفي الدم ِل َباِب َما َيصََن َسََن َر َلَه ِمنن األن َباَب )َواَللََّه يَََيسََِّ َسََن تن األن

ِِ َمَلا اللَِّه( اهلل يقدر األسرررررررررررررباب وأمرنا  مادام أن (َمقنَدورًَة َلَه َوَهَو َمأنَموٌر ِبَها فَََعَلَها َمَع التََّوَكم
َِّ قد)ها فإن املتوكل يفعلها مع اعتماد  لبه على اهلل،  ال:  ر له هذ ُ )ما دام أن اهلل ملَّ ُو
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َمومٌ )،  ال: ((األسباب ٌل َمَفرٌِّط َمذن ُِ َباِب النَمأنَموِر ِبَها فَََهَو َما َسن  .(1)(()َوِمنن تََرنِ  األن
التوكل الذي هو عبادة؟ تفويض األمر إىل اهلل اعتماًدا عليه وثقًة إذن نعود إىل مرادنا ما    

 به وهذا معناه تعليق القلب باهلل، مع فعل األسباب املباحة هذا هو التوكل.

َة"، ررال الشرررررررررررررريخ:         َه الرَّننبَََ اَ ، َوالتََّوَ  ررال:  "َوِمنََن َََ َف، َوالرَُّ اَ ، َوالنَخون َه: الََدممَََ َِ، "َوِمنََن كََم
هي  بة الو ول إىل الشي  احملبوب، إذا كان الشي   بوبًا وأحب ا ن ان : الرنبة، َوالرَّننَبَة"

ل إليه ي قال: رغهب فيه.  أن ينه

َبةَ          هي اخلوف، ل ن ليس كل خوف، وإمنا هي اخلوف املثمهر للهرب من املخوف، : َوالرَّهن
للهرب من املخوف، فإذا خاف لي رررررررررررررررت جمرد خوف بل هي خوٌف مع العمل، خوٌف مثمر 

ا ا ن ان شيًظا وفر  منه، وعمهل مبا جيعله بعيًدا عنه ي قال: إنه رههبه ، إذن اخلوف والرهبة لي ا مبعنً 
 واحد، الرهبة معًنا خايف من اخلوف، اخلوف املثمر للهرب من املخوف.

وَع" ال الشرررريخ:         ة الذي هو العباد هو الذل واخلضرررروع، واخلشرررروع: الخشَََوع، "َوالنَخشََََ
الشرررعية هو: الذلُّ واخلضرروع هلل حبي  ي ررت ررل  العبد لقضررا  اهلل القدري واألمري، اخلشرروع هو 
الذل واخلضرررررروع هلل، حبي  ي ررررررت ررررررل  العبد لقضررررررا  اهلل القدري واألمري، فإذا نزلت به منرررررريبة 

هلل عند نزول  اخشررررع هلل، وذل  هلل، وسررررل   لقضررررا  اهلل، ومل يت ررررخط ومل جيزعث بل ي ون خاشررررعً 
َ تنزل يب هذه املنررررريبة، ال، ي ون  لبه خاشرررررًعا هلل، خاضرررررًعا هلل،  املنررررريبة، ال يقول: ما ذنيب، مله
وإذا جا ه  األمر الشرررعي، كاألمر بالنررالة مثاًل، خضررع هلل، وذل  هلل، وخشررع هلل، وأد ى ما أمره 

 اهلل به على وجه الذلة واخلضوع، إذن هذا هو اخلشوع.

َيَة" ال الشيخ:         ابد هي اخلوف املبم على العل ، لعظمة من خيشاه الع: الخشيةَ  "َوالنَخشن
وكمال سرررررررررلطانه، اخلشرررررررررية خوف، ل نه خوٌف بنرررررررررويف، خوٌف مبٌم على العل  بعظمة من 

                                 
 (.522/ 7( جمموع الفتاوى: )1)
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خيشررررررررررررررراه العبد، وب مال سررررررررررررررلطانه، إذن إذا كان خوفه مبنًيا على علمه بعظمة من ختاف 
 ذه خشية.وب مال سلطانه فه

إذن ا ن مرت معنا ثال  كلمات تتعلق باخلوف كلها فيها خوف هي: اخلوف، والرهبة،       
واخلشية، وهي لي ت مبعًنا واحد، بل الرهبة خوٌف بنويف، خوٌف مع عمل يؤدي إىل ا رب 
من املخوف، واخلشية خشيٌة مع العل ، الرهبة خوف مع العمل، واخلشية خوف مع العل  يعم: 

 بب العل ، فهذه ثال  كلمات تتعلق باخلوف وكل له معىن.ب 

: هي الرجوع. ومعناها العام: الرجوع إىل اهلل، وا نابة  د ت ون مبعىن اْلَابة  "َواِْلََاَبَة"      
رين ا نابة  ر كثي من املف رررررر  التوبةث في ون معناها: الرجوع عن معنررررررية اهلل إىل طاعته، و د ف رررررر 

نيب هو ا نابة مبعىن التوبة في ون العبد التر و اب هو العبد املنيب، والعبد امل بالتوبة، فقد ت ون
العبد التر و اب، و د ت ون أع   من التوبة فت ون أر   من التوبة فت ون مبعىن ي ون معناها الرجوع 

ىل إ إىل طاعة اهلل، انتبهواث  لنا يف املعىن األول: الذي هو مبعىن التوبة الرجوع عن معنررررررررررررررية اهلل
طرراعررة اهلل، هنررا يف املعىن األع  نقول: الرجوع إىل طرراعررة اهلل وهررذا أع ث ألن الرجوع  ررد ي ون 
من املعنية يرجع من معنية إىل الطاعة، و د ي ون من ال فلة والتقني ال يفعل معا ي ل نه 

ر يف العبادة اليف لي ررت واجبةث ألن التقنرري يف العبادة الواجبة معنررية، ل ن مقنرر   مثالً  رمقنرر 
 يف النوافلث ال يعمل بالنوافل فيجع إىل اهلل ويتقر ب إىل اهلل بالن وافل، نقول: أنابث رجع.

ا برتغ امل روهاتث  د ي ون ا ن ررررررران مت ررررررراهاًل برتغ امل روهات، يعبُّ        و د ت ون أيضرررررررً
ملعىن أر  وأع  ا منهررا عبرر ا مث ي نيرربث فيجع إىل اهلل، يرجع إىل طرراعررة اهلل برتغ امل روهررات وهررذا

 من التوبة.  

إذن هذا تنب هوا له ألنه لو رجعت إىل كالم املف رين  د ال يتميز عندغ هذا إذا مل تعرف       
أن ا نابة تطلق على املعنينيث فتطلق مبعىن التوبة على حدٍّ سرررررررررررررروا  وتطلق مبعىًن أع   من التوبة، 
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الرجوع  ىل طاعته، ومعناها العام األع  من التوبة:فمعناها مبعىن التوبة: الرجوع عن معنررررية اهلل إ
 إىل طاعة اهلل سوا  كان ذله عن معنية، أو عن تقني يف النوافل، أو عن فعل للم روهات.

ِتَعاَََة" ":  ال الشرريخ       بادةث : االسررتعانة اليف هي عبادة ألننا نت ل  عن العاالسَتعاَة َواالسَن
نيا، يف الدنيا وا خرة،  هي طلب العون من اهلل يف حتقيق أمور ا ن ررررررررررررررران، يعم: يف الد ين والد 

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل، وهذه االسرررررررررتعانة ت ون على وجه الذُّل وتفويض األمر إىل اهلل  سررررررررري يت بيان و سررررررررر 
 أنواعها وبيان أح امها.

ِتَعاَاة""  ال:       : العام معناها، : هي االلتعا  وطلب احلماية من امل روهاالسََََتعااة َواالسََََن
وطلب  عز  وجل  االلتعا  وطلب احلماية من امل روه، ومعناها الذي هو عبادة: اللعو  إىل اهلل 

بمَتانه  محايته عناه: أجل  إىل ممما ي رهه ا ن ررانث فعندما تقول أعوذ باهلل من الشرريطان الرجي  سرر 
 اهلل، وأطلب محايته من شر الشيطان الرجي .

ِتَفاثََة" ال:        : طلب ال و  وا نقاذ من الشررررردةث إذا طلب ا ن ررررران واالسََََتفاثةث "َواالسََََن
ال و  وا نقاذ من الشررررردة فقد اسرررررت ا ، واالسرررررت اثة اليف هي عبادة يعم عبادة شررررررعيةث ألنه 

ت اثة تتنوع ونذكر أح امها، ل ن ا ن نت ل  عن العبادة اليف هي سررري تينا إن شرررا  اهلل أن االسررر
 .س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل العبادة الشرعية هللث هي طلب ال و  يف الشدائد من اهلل 

: هو إ ها  الروح بإرا ة الدم على وجه بنويفث والذبح والذبلث "َوالذَّبنل" ال الشيخ:       
تعاىل بإ ها  الروح بإرا ة الدم على الوجه الشرررررررررررررررعي الذي هو الذي هو عبادة التقرب إىل اهلل 

التذكية كما سرررررري يت ان شررررررا  اهللث هذه العبادة اليف هلل وحنن يا إخوة أكرر إمنا نت ل  عن العبادة 
الشررررررررررررعيةث ألن الذبح  د ي ون عبادة كفرية والعياذ باهلل وسررررررررررري يت ل ن ا ن نت ل  عن العبادة 

 الشرعية.
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َر""وَ  ال:        : إلزام املر  نف رررره بشرررري  ما، أو طاعًة هلل غي واجبة. أن يلزم النذر معنا ُث النَّذن
ا ن ان نف ه بشيٍ  ماث ك ن يقول ا ن ان: إن شفا اهلل مريضي أعطيته مظة لاير، أو أن يلزم 
ا ن رررران نف رررره طاعة هلل غي واجبة ك ن يقول: إن شررررفا اهلل مريضرررري  ررررمت ثالثة أيام من كل 

 وسي يت ال الم إن شا  اهلل عن أنواع النذر وعن أح امه. شهرث

َواِع النِعَباَدِة الَِّتي َأَمَر اهللَ ِبَها" ال شرريخ ا سررالم:        ََن َر َاَلَك ِمنن َأ بدأ الشرريخ كالمه  ث"َوَنيَن
 ةببيران أنواع العبرادة، وأارا كثية وختمره كرذلره ومراده أن يقول لره يرا عبرد اهلل إن العبرادة كثي 

 جيو  بهث وكل هذه العبادة العز  وجل  جًدا وما ذكرناه إمنا هو أمثلةث وضابط العبادة ما أمر اهلل 
على عدم األدلة على كواا عبادة، و عز  وجل  ث وسررريقي  الشررريخ إن شرررا  اهلل عز  وجل   ررررفها هلل 

هذه األدلة   د سررررن ررررتعر يف جملس العز  وجل  وإن شررررا  اهلل  ،عز  وجل  جوا   رررررفها ل ي اهلل 
 . عز  وجل  ونعلق عليها، ونبني أح ام كل نوع مبا يتي ر إن شا  اهلل 
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َه  رَ نوا ل جمال نا يف شرح كتاب األ ول الثالثة لشيخ ا سالم  مد بن عبد الوهاب        محه
رمحًة واسررررررررررررررعة، و د كان جمل ررررررررررررررنا البارحة عن بيان معىن أنواع العبادة اليف ذكرها  الل ه  عز  وجل  
َه  الل ه  عز  وجل  الشررررررررررريخ  ألنواعث نت ل  عن أدلة وأح ام تله ا عز  وجل  واليوم إن شرررررررررررا  اهلل  َرمحه

َه  الل ه  حي  ذكر الشرررررررررررررريخ  ا اليف هاألدلة على تله األنواع وذكر ح مها العام، مث ذكر أدلت َرمحه
َه  الل ه  عز  وجل  يؤخذ منها ح مها اخلايف فقال الشيخ   . َرمحه
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لََه تَََعاَلا:"يقول المصََََََََنف رحمة اهلل مليه:  َِ: قََون لِي  نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ُّٱ َوالدَّ

َِ:  َّ ىب لِي ِرٌ  َكاِفٌر  َوالدَّ ينًًا ِلَفينِر اهلِل  فَََهَو َمشَََن َها َََََ َرَف ِمنَن لََه تَََعاَلا:قََ َفَمنن بََََ  جض ُّٱ ون

 . "َّ خك  حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض

 

الشَّْرح: 

َه  الل ه  يقول الشرررررررررررررريخ        َِ" : َرمحه ِلي عز  هلل  يعم: الدليل على أن هذه العبادة إمنا ت ون"َوالدَّ

 رب يئ ىئ  نئ  ُّٱ: عز  وجل  وأنه ال جيو   ررررررف شررررريٍ  منها ل ي اهلل الدليل  ول اهلل  وجل  

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل فاهلل  (1)َّ ىب نب مب زب ا يف  الِّ ي مر عباده أن يوحدوه وال يشررركوا به شرريظً  سرر 

بمَتانَهعبادته، ويف أنواع عبادته فيقول  ي أماكن وامل ررراجد هنا  يل: ه  َّ يئ ىئ  نئ  ُّٱ: سررر 
العبادة ومواضرررررررررررع ال رررررررررررعود من األر ، فاملعىن: فال تعبدوا فيها غي اهلل، و يل: هي أعضرررررررررررا  

ن ررررررررران، واملعىن: فال ت رررررررررعدوا ها ل ي اهلل، و يل: هي ال رررررررررعود فاملعىن: فال  ال رررررررررعود من ا

الفا  ب عز  وجل   فال ي عبد إال اهلل، ولذله جا  اهلل َّ يئ ىئ  نئ  ُّٱت ررررررررررررررعدوا ل ي اهلل: 

رت ب هذه اجلملة على اجلملة ال رررررابقة إذا كانت امل ررررراجد هلل   َّ ىب نب مب زب رب ُّٱفقال: 

أي: فال تعبدوا مع اهلل غيه، والدعا  هنا مبعىن: العبادة،  َّ ىب نب مب زب رب ُّٱفعزا  هذا 
َها" اى أن ي عبد مع اهلل غيه،  عز  وجل  إذن اهلل  َرَف ِمنَن ات شرررررريًظا ل ي أي: من العباد"َفَمنن بَََََ

هو مشررررررررررررررٌغ كافٌر ف عز  وجل  اهلل فهو مشررررررررررررررٌغ كافر فمن تقرب بعبادٍة من العبادات إىل غي اهلل 

 جع مظ  حط مض خض حض جض ُّٱ: عز  وجل  خارٌي عن ا سرررررررالم، والدليل على ذله  ول اهلل 
                                 

 (.17سورة اجلن: )( 1)
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 .(1)َّ خك  حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع

  جعُّ :عز  وجل  يقول علماؤنا  ول اهلل  ،(2)َّ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض ُّٱ

ري شررررررريًظا، فاملقنرررررررود: أن من  َّ جغ مع  يٌد كاشررررررر  عن حقيقة دعوة غي اهلل وليس  يًدا خي 
يدعو مع اهلل إ ًا حخر فإنه ال برهان له به، وهذا معىن  ول العلما : إنه  يٌد كاشرررررررررررررر ، فليس 

ل هنا الث وإمنا هذا القيد كاش  ف ل من املراد أنه لو دعا ا ن ان إ ًا حخر له به برهان ما دخ
 دعا مع اهلل إ ًا حخر فإنه ال برهان له به.

وهذا وعيٌد وهتديد فيه بياٌن لشررررردة احل ررررراب وشررررردة العذاب  َّمف خف حف جف ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
وهذا أمٌر م رررررتعمل عند العرب إذا أراد ا ن ررررران أن يقول: إن ح رررررابه شرررررديد  ال: ح رررررابه 
عندي يف ذله هتديد، وبيان لشدة العذاب فإمنا ح ابه عند ربه، وهذا احل اب ال فالح فيه بل 

فهذا والعياذ باهلل ح ررررررررررررررراب  َّ خك  حك جك مق ُّٱ: عز  وجل  هو عقاب ولذله  ال اهلل 
اخلاسررررررين ال افرين فمن دعا مع اهلل غيه، وأشررررررغ باهلل غيه فهو من ال افرين، فهذه  اعدٌة كليٌة 
عظيمٌة يف العبادة: أاا مقنورٌة على اهلل وال جيو  مل ل  أن يتقرب ب ي نوٍع من أنواع العبادة ل ي 

ة فقد واع العبادة ل ي اهلل سرررررررواً  كانت العبادة كبيًة أو  ررررررر ي ومن تقرب بنوٍع من أن عز  وجل  اهلل 
 .س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل أشرغ باهلل 

َه  اللرر ه  عز  وجررل  مث شرررررررررررررررع ا مررام           يف الترردليررل على أن مررا ذكره عبررادةث  ررال يل بعض َرمحرره
َه  الل ه ا خوة: ما ال رررررُّ يف كون الشرررريخ  يخ نل  على هذه األنواع دون غيها، ملاذا نل  الشررررَرمحه

َه  رَ على األنواع اليف مسعناها البارحة دون غيها مع أن العبادات كثية؟ واجلواب: أن الشرررررررررررررريخ  محه
ألن أغلب شرررررررررررررغ النان يف  مانه و بل ذله وا ٌع فيها بنرررررررررررررف ث نل  على هذه العبادات الل ه

                                 
 (.118( سورة املؤمنون: )1)
 (.118( سورة املؤمنون: )2)
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ها إشارة ذكرها الشيخ ف انت نًنا يف كثي مما يقع فيه النان، وفيف عز  وجل  شيٍ  منها ل ي اهلل 
 لبقية األنواع.
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ِدي َِ: َِ   .«الدمَماَ  َمخم الِعَباَدةِ » قال رحمة اهلل مليه: َوِفي الن

 
الشَّْرح: 

هذا لفٌظ  ذا احلدي  ورواه هذا اللفظ الرتمذيث وهو هذا اللفظ ضررررررررعي  ال يثبت ل ن       
ل  َ يشرررررهد له احلدي  ا خر يف  ول النيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ وهذا ، (1)«َو الِعَباَدةَ الدمَماَ  هَ »:  رررررَ

بن ا مام أمحدث  ال احلافظ ااحلدي  هذا اللفظ رواه ا مام الرتمذي، وأبو داوود، وابن ماجه، و 
َه  الل هحعر يف الفتح: إسرررررناده جيد، و ال النووي  يف  : إنه  رررررتيح، و رررررتته إمام العنررررررَرمحه

الدمَماَ  َهَو »احلدي  ا مام األلباين رح  اهلل اجلميع رمحًة واسررعة، فاحلدي  هذا اللفظ  ررتيح 
 .«الِعَباَدةَ 

أن الدعا  ل بُّ العبادة  (2)«الدمَماَ  َمخم الِعَباَدةِ » الشريخومعىن احلدي  باللفظ الذي ذكره       
 خ : ل بُّ العبادة وخالنها، واللفظ الثاين أبلغ يف املعىن فإن النيب 

ل ى الل ه   َ وخالنها هذا معىن امل
ل  َ  ن مجعل الدعا  هو العبادة، وحنررررر العبادة يف الدعا ، وهذا دليل على أن الدعا   َعَليمهه َوسررررَ

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل أعظ  أنواع العبادة فال جيو   ررررررررررررفه ل ي اهلل  لى أن الدعا  من ، فهذا تدليل عسررررررررررر 
 . َتانَه  َوتَرَعاىَل س بم أنواع العبادة بل هو من أعظ  وأكع أنواع العبادة فال جيو   رفه ل ي اهلل 

هذا ما يتعلق بالدعا  الذي هو العبادة وهو سرررررؤاٌل وطلٌب على وجٍه بنرررررويف كما تقدم       
معنا، و د سبق أن ذكرت أن الدعا  ليس فيه تفنيل، فدعا  غي اهلل كله شرغ هذا هو الدعا  
أما مطلق الطلب وال ؤال فإنه إن كان من حيٍّ  ادٍر فيما يقدر عليه فهو  تيح تقول: أعطم 

  مثاًل، أو تقول: ناولم ال تاب هذا طلٌب وسررررررررررررررؤال من حيٍّ  ادٍر فيما يقدر عليه وهذا القل
                                 

(، و تته األلباين يف  تيح األدب املفرد، بر  : 1082رواه أبو داود، كتاب: النالة، باب: الدعا ، بر  : ) (1)
(553/810.) 

 (.2231وضعفه األلباين يف مش اة املنابيح، بر  : )(، 3381رواه الرتمذي، باب: َما َجا َ يفه َفضمله الدَُّعا ه، بر  : )( 2)
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جائز ال حري فيه، أما دعا  احلي  احلاضررررررررررر العاجز يعم: سررررررررررؤاله طلبه وليس الدعا  هذا عب  
يقول شخل  ن ان ال ي تطيع احلركة: ناولم كذا وهو بعيٌد عنه هذا عب ، وأما سؤال امليت 

شرررررره أنه ال جيو ث ألن امليت عاجٌز على كل حال فال جيو  سررررررؤاله شرررررريًظا، وأما الدعا  فهذا ال 
و د  لنا إن الدعا  نوعان: "دعا  م ررررررررر لة، ودعا  عبادة"، و لنا مها متال مان، فالدعا  ال جيو  

د ذكر  سواً  كان هذا املدعو نبًيا، أو ملً ا، أو ولي ا، أو غي ذله و  عز  وجل  أن ي دعى غي اهلل 
 الشيخ دلياًل حخر.
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َعاَلا" فقال رحمة اهلل مليه: َلَه تََ َِ: قََون ِلي  ىه  مهجه ين ىن من خن ُّٱ :َوالدَّ

   ."َّ يي  ىي مي خي حي جي يه

 
الشَّْرح: 

 

 :هين ٌِ: ملا أن الدما  مبادة، والك من ُو  هذ ُ اْلية فيها دلي

ه األول:        اهلل بالشي  يدل على أنه عبادة.وأمر  َّ ىن ُّٱ أن اهلل أمر به فقال: الُو

ه الااَي:    مي خي حي جي يه ىه ُّٱ ال:  عز  وجل  أن اهلل  والُو

وهذا دليٌل أيضررررررررا على أن الدعا  عبادةث ألنه لو مل ي ن الدعا  عبادًة  (1)َّ يي  ىي
ملا كان هناله مناسرررررربٌة بني أول ا ية وحخرها وهذا ممتنع يف نظ  القرحن ال رمي، فدل ذله على 

 يعىن: شرٌغ. عز  وجل  أن الدعا  عبادة وأن  رف الدعا  ل ي اهلل 
 

ا ث دعا  غي اهلل شرررررررغ، أما مطلق ال ررررررؤال والطلب فإن  و د بينا فيما  بل  ليل أن: الدع      
كرران من حيٍّ  ررادر فيمررا يقرردر عليرره فهو يعىن: جررائز، فررإن  ررال لنررا  ررائررل: هررل مي ن أن يرردعو 
ا ن رررررررررران ميًتا فيما يقدر عليه؟ فاجلواب: الث ألن امليت عاجٌز غي  ادٍر على شرررررررررري  فال جيو  

 سؤاله شيًظا ودعا  األموات يعم: شرغ. 

 

 

                                 
 (.64سورة ال افر: ) (1)
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لََه تَََعاَلا: ِف: قََون َِ النَخون  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ قال رحمة اهلل مليه: َوَدلِي

 

الشَّْرح: 
عن خوف أوليا  الشرررررررررررررريطان وأمر خبوفه وحده وجعل عدم اخلوف من  عز  وجل  اى اهلل       

بمَتانهغيه  فهذه ا ية  (1)َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ يًدا يف ا ميان  ال:  سرررررررررررررر 
ان أمر بهث وألن اهلل جعل ذله  يًدا وشررررطًا لإلمي عز  وجل  دليل على أن اخلوف عبادةث ألن اهلل 

و د  دمنا أنواع اخلوف يف درسررررررررررررنا باألمس، وذكرنا منها خوف  َّ ٰر ٰذ يي ُّٱفقال: 
ال ررررر وهو: أن يقوم بقلب امل ررررل  أو بقلب ا ن رررران اعتقاد أن أحًدا غي اهلل  ادٌر على إيذائه 
ولو مل ي ن حاضرًا بني يديه فيخافه سواً  كان حاضرًا أو غائًباث كقول بعض النان: ال تتتد  

ه األذى هذا خوف ال رررررر ومن خاف هذا اخلوف فقد أشررررررغ يف فالن فإنه يؤذيه وحينرررررل ل
البارحة بعض إخواننا  الوا: اذكر لنا ضرررابطا خلوف ال ررررث والضرررابط خلوف ال رررر  عز  وجل  باهلل 

أنه ال خيتل  يف احلضور وال يبةث ألنه نابٌع من االعتقاد الذي يف القلب فيخاف من هذا الرجل 
 سوا  كان حاضرًا أو غائًبا. 

اف من ا ن ان فال يدخل يف خوف         أما اخلوف من الرجل احلاضر فيما يقدر عليه مما خي 
ال رث هو ا ن ان مثاًل خياف من هذا أن يضربه، أو من هذا أن يعتدي عليه هذا ال يدخل يف 

 خوف ال ر. 

  أن خوف ال ررررررررررررر ال خيتل  يف إان ما الضَََََََََابط الذ  يجعلنا َفهم خوف السَََََََََر؟
وا  كان حاضررررررررررًا أو غائًبا فإنه خياف منه ملاذا؟ ألن ذله نابٌع من احلضرررررررررور وال يبة سررررررررر

 اعتقاٍد يف  لبه أن هذا الرجل  ادٌر على إيذائه، وهذا اخلوف خوٌف شركي. 
                                 

 (.185( سورة حل عمران: )1)
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ا من أنواع اخلوف: اخلوف الرردنيويث  لنررا اخلوف على الرردنيررا: خيرراف على        ذكرنررا أيضررررررررررررررررً
 الوظيفة، خياف على ال رسي. 

  ف؟ ما حكم هذا الخو 

يقول العلما : إن سررب ب هذا اخلوف معنرريًة كان حراًماث ك ن سررب ب لإلن رران أن يرتغ ما       
جيب عليه، أو أن يفعل ما ح رِّم عليه فإن اخلوف إذ ذله ي ون حراًما. إذن هذا اخلوف ي ون 

 حراًما إذا  اد ا ن ان إىل فعل املعنية. 

ا ذكرنا من أنواع اخلوف: اخلوف الطبعي الذي جعله اهلل يف نفس ا ن رررررررررران، وهذا        أيضررررررررررً
اخلوف كما هو ظاهر ال يالم عليه ا ن رررررران وال ي عل ق به الت لي ث كون ا ن رررررران مثاًل: خياف 
من األسد، أو خياف من الثعبان، أو خياف من العقرب هذا خوف طبعي ال يالم عليه ا ن ان 

 يتعلق به ت لي . وال 

وذكرنررا النوع الرابع وهو: اخلوف من اهلل، اخلوف من عررذاب اهلل، اخلوف من وعيررد اهللث       
وهذا ال شررررره من ا ميان احملمود بشررررررط أن ي قَرن بالرجا  ملاذا؟ ألن هذا اخلوف يقود ا ن ررررران 

ا و نو إىل ترغ املن رات وفعل الطاعات، أما إذا خال هذا اخلوف من الرجا  فإن طًا، ه ي ون ي سرررررً
ا  انطًا في ون مذموًما، ولذا ي ل هز بعض الشرررريوخ فيقول: م   اخلائ  الذي ال يرجو ي ون يائ ررررً
ي ون اخلوف من اهلل مذموًما؟ ألول وهلة اخلوف من اهلل  مود ل ن م  ي ون مذموًما؟ ي ون 

 بادة. مذموًما إذا خال من الرجا  ف ان ي ًسا و نوطًا فإنه يقطع من الع

     :اته هو   إان الخوف المِرم بدُر

 .خوف ال ر 

  .واخلوف الدنيوي املؤدي للمعنية 



  

 

  136 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

   واخلوف املؤدي إىل الي ن والقنوط، ولن خياف عبٌد هذا اخلوف احملرم إال ملرٍ  يف  لبه
 فيتتاي إىل عالي.

  
إذن ما هو اخلوف احملرم؟ اخلوف احملرم هو خوف ال ررررررررررررررر، وهو خوٌف شررررررررررررررركي واخلوف       

 . ه  َوتَرَعاىَل س بمَتانَ الدنيوي املؤدي للمعنية، واخلوف املؤدي إىل الي ن والقنوط من رمحة اهلل 
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اَلا: "قََال رحمََة اهلل مليََه:  لََََه تََعَََ اِ  قََون َََ َِ الرَُّ ََ  مث هت مت هب  مب هئ مئ ُّٱَوَدلِي

 . "َّ لك هش مش هس مس هث

 
الشَّْرح: 

 هت مت هب  مب هئ مئ ُّٱهذا الدليل دليٌل على أن الرجا  عبادة وأنه ي ون هلل       

ا دليل على أن  ررررررف الرجا  ل ي اهلل   (1)َّ لك هش مش هس مس هث مث ز  عوهو أيضرررررً
ويف هه َأَحًدا﴾ ﴿َوال ي شررررررررررهغ بهعهباَدةه َربِّ : عز  وجل  على جهة التعبد والتذلل شررررررررررغ لقول اهلل  وجل  

ا ية كما يقول علما نا: دليل على أن الرجا  النافع هو الذي ي ون مع العمل وي ون مقروًنا 
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل مع اخلوف ح  ال يؤدي إىل األمن من م ر اهلل  و لهقاَ  َربِّهه﴾ ﴿َفَمن كاَن يَرج سرررررررررر 

الررذي يرجو لقررا  اهلل فررإنرره خيرراف فال بررد مع الرجررا  من اخلوف  والررذي يرجو لقررا  ربرره خيرراف،
ًا﴾  أي: أن الرجا  ال بد أن ي ون مع عمل، فهذا دليل على أن الرجا  ﴿فَلَيعَمل َعَماًل  رررررررررراحله

يخ أن ، ومراد الشررررررررررررررعز  وجل  النافع ال بد أن ي ون مع عمٍل وأن ي ون مقرونًا باخلوف من اهلل 
 ي بني أن الرجا  عبادة.

 

 

 

 

 

 
                                 

 (.114( سورة ال ه : )1)
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ِِ قوله تعالا:"قال رحمة اهلل مليه:   َِ التَّوكم   ."نم ك نت  م م ؤممهنهنَي﴾﴿َوَعَلى الل هه فَرتَروَك ل وا إه  ودلي

 
الشَّْرح: 

 
 :هين   هذ ُ اْلية دليِ ملا أن التوكِ مبادة من ُو
ه األول:        أن اهلل أمر بالتوكل وأمر اهلل بالشي  يدل على أنه عبادة.  الُو
ه الااَي:   (1) م م ؤممهنهنَي﴾﴿إهنم ك نت  أن اهلل جعل التوكل عليه شرررررررررررطًا يف ا ميان فقال:  والُو

فهو  يٌد يف ا ميان، فدل ذله على أن التوكل على اهلل عبادة، وأن  رررررف التوكل ل ي اهلل على 
 . س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل جهة التعبد والتذلل شرٌغ باهلل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.11سورة املائدة: ) (1)
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ب ه ﴾ وقال:  .﴿َوَمنم يَرتَروَك لم َعَلى الل هه فَره َو َح م

 

الشَّْرح: 

ب ه ﴾ بمَتانَه  َوتَرَعاىَل فععل التوكل عليه  (1)﴿َوَمنم يَرتَروَك لم َعَلى الل هه فَره َو َح رررررم من ي رررررل  ، فسررررر 
الذي  بمَتانَهسرررر  أمره إىل اهلل ويثق به ويعتمد عليه فاهلل حافظه ونا ررررره وكافيهث ألن اهلل هو العزيز 

هلل ال ي لبه شري ، فمن سرل  أمره هلل ثقًة بربه واعتماًدا عليهث فإن اهلل حيفظه، ويننرره، وي فيه فا
بمَتانَههو العزيز  ال ي لبه شي ، فدل ذله على أن التوكل عبادة إذا كان على وجه التذلل هلل  س 

 فهو عبادة. س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل 

قًة التوكل مبعىن العبادة الشررعية و لنا: هو تفويض األمر إىل اهلل ثو د سربق أن ت لمنا عن  
بمَتانَهبه واعتماًدا عليه   مع فعل األسررباب املباحة، ل ن ما احل   لو توكل ا ن رران على عبدٍ  سرر 

من العباد؟ نقول: ال خيلو، إما أن يتوكل على عبٍد من العباد مع اعتقاده بقلبه أن هذا العبد له 
التنرف يف ال ون فهذا شرغ، إذا توكل ا ن ان على عبٍد من العباد سوا  كان حًيا،   درٌة على

أو ميًِّتا مع اعتقاده بقلبه أن  ذا الشررررررررررررخل  درًة على التنرررررررررررررف يف ال ون فهذا شرررررررررررررٌغ باهلل 
ا، تً ، كما يتوكل بعض النان على من ي موا  باألوليا  سوا  كانوا أحياً  أو أمواس بمَتانَه  َوتَرَعاىَل 

 فيتوكلون عليه  ويعتقدون أن     درة على التنرف يف األكوان.

أم ا إذا توكل ا ن ررررررررران على غيه من النان فيما يقدر عليه ب ن جعله وكياًل عنه، فهذا ال       
ب ن بهث فإذا جعل ا ن ان أحًدا وكياًل عنه فيما يقدر عليه فهذا ال ب ن به وهو جائٌز با مجاع 

ى ذله األدلة من ال تاب وال ررررررررنةث إذن نقول إذا كان ا ن رررررررران يتوكل على غيه و د دلت عل
من النران فيمرا يتوكلون فيره ويقردرون عليره، وهرذا ال مي ن أن ي ون إال  من حي فهرذا ال بر ن 

                                 
 (.3( سورة الطال : )1)
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به، ل ن  ذا شرررررررط ال بد منه وهو أال يعلق العبد  لبه هذا ا ن رررررران وإمنا يعلق  لبه بربهث مبعىن 
 ا ن ان سببا فيما يقدر عليه. ي ون هذا

أما إذا عل ق  لبه به فهذا ال جيو ، وإذا توكل ا ن رران على إن رراٍن حخر فيما ال يقدر عليه       
وهذا امليتث فامليت ال يقدر على شررررررررررررري ، واحلي فيما يععز عنه فهذا  رٌم وإذا كان على وجه 

 . س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل التذلل فهو شرٌغ باهلل 
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َعاَلا: "قال رحمة اهلل مليه:  َلَه تََ وِع: قََون َبِة، َوالنَخشَََََََََََ َِ الرَّننَبِة، َوالرَّهن  خض حض ٱَُّوَدِلي

 ."َّ خف حف جف جغمغ مع جع  مظ حط مض

 
الشَّْرح: 

 
هذه ا ية دليٌل على أن الرغبة، والرهبة، واخلشررررررروع عبادة، فهذه ا ية اليف و ررررررر  اهلل ها       

عبادا من عباده النراحلني أا  كانوا ي رارعون يف اخليات ي رارعون يف األعمال النراحلات  ال 
َنا﴾اهلل عز وجل:  ع ونَر ننا رغًبا،  ال املف رررررررررررررررون: )الدعا  هنا هو العبادة( أي: يعبدو  (1)﴿َوَيدم

ورهبرًرا أي: رغبررًة فيمررا يرجون من رمحررة اهلل ورهبررًة من عررذابرره وعقررابرره، وأضررررررررررررررراف اهلل ذلرره إليرره 
ها وأضافها إليه  مدحه  س بمَتانَه، فدل  ذله على أن الرغبة عبادة، والرهبة عبادةث ألنه س بمَتانَه

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  عهنَي﴾ ،  ال: سرررر  أن اخلشرررروع  ف انوا خاشررررعني هلل، فدل هذا على﴿وََكان وا لََنا َخاشرررره
 على وجه التذلل واخلضوع. س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل عبادة ت ون هلل 

   
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.24( سورة األنبيا : )1)
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لََه تَََعاَلا: َيِة: قََون َِ النَخشن ﴾﴿َفاَل خَتمَشومه  م َواخم  قال رحمة اهلل مليه: َوَدلِي  .َشومينه

 
الشَّْرح: 

 
خبشرررررررريته واى عن خشررررررررية من دونه ومما يدل على أن اخلشررررررررية عبادة ال  عز  وجل  أمر اهلل       

  مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك  ُّٱ: عز  وجل  ت ون إال هلل  ول اهلل 

ل  َ الطاعة هلل ولرسررروله  عز  وجل  فععل اهلل  (1) َّ ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ ا اخلشرررية فل  جيعلها إال ، أم رررَ
شى إال اهلل. س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل له   فال خي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                 
 (.52( سورة النور: )1)
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لََه تَََعاَلا:  َِ اِْلََابَِة: قََون لهم وا َله﴾وقال: َوَدلِي  .﴿َوأَنهيب وا إهىَلٰ َربِّ   م َوَأسم

 
الشَّْرح: 

 
أي: أ بهلوا  (1)﴿َوأَنهيب وا إهىَلٰ َربِّ   م﴾هذا دليٌل على أن ا نابة عبادةث ألن اهلل أمر ها و ال:       

لهم وا َله﴾ أيها النان إىل رب   بالطاعات وارجعوا إليه بالتقرب إليه،  اسرررررررررررت رررررررررررلموا  أي:﴿َوَأسرررررررررررم
 ألح امه الشرعية، فهذا دليل على أن ا نابة عبادة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.50( سورة الزمر: )1)



  

 

  100 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

لََه تَََعاَلا: ِتَعاََِة: قََون َِ االسن َتعهني ﴾ وقال: َوَدلِي   .﴿إهي اَغ نَرعمب د  َوإهي اَغ َن م

 
الشَّْرح: 

 

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل هذه ا ية دليل على أن االسررررررررررررررتعانة عبادة وأاا ال ت ون إال هلل        لتقدمي  سرررررررررررررر 
فإياغ حقه الت خي ل نه  دم للداللة على احلنرررر واالختنرررايف، فاالسرررتعانة عبادة ال ﴿إهي اَغ﴾ 

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل ت ون إال هلل  ضرروع، ، واالسررتعانة املقنررود ها: طلب العون على وجه التذلل واخلسرر 
 واالستعانة عبادة ال ت ون إال هلل. 
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َتِعنن بِاللَّهِ »قال وفي الِدي َ: "قال:  تَََعننَت فَاسن  ."«َوِإَاا اسن
 

الشَّْرح: 
 

هذا احلدي  رواه ا مام أمحد والرتمذي و تته مجٌع من أهل العل  وهو جز ٌ من الو ية 
َي اهلل  َعنرمه َمااملشررهورة البن عباٍن  َتِعنن بِاللَّهِ » :َرضرره تَََعننَت فَاسن ل ى الل ه  ف مر النيب  (1)«َوِإَاا اسن  ررَ

 . انعبادٌة يؤجر عليها ا ن باهللأن ت ون االستعانة باهلل فاالستعانة  َعَليمهه َوَسل  َ 
 
  أما االسََََََتعاَة بالمخلَو االسََََََتعاَة بفير اهلل َِّ المخلَو  فيما يقدر مليه ملَّ ُو

اون فهذ ُ حكمها بِسََََََب األمر الذ  يَتع ،يعني االسََََََتعاَة بالِي القادر فيما يقدر مليه
 :فيه

  فإن اسررررتعان امل ررررل  حبٍي  ادر فيما يقدر عليه من أمور اخلي فهذه طاعة، وإن اسررررتعان
  :ز  وجل  عامل ررررررل  باحلي القادر فيما يقدر عليه من أمور الشررررررر فهذه معنررررررية لقول اهلل 

َوانه﴾ ِّ َوالتر قمَوى َواَل تَرَعاَون وا َعَلى ا مهمثمه َوالمع دم فإذا كانت االسرررررررررررتعانة ( 2)﴿َوتَرَعاَون وا َعَلى المعه
حبٍي  ادر يف ما يقدر عليه من األمور املباحة فهي مباحة، وإن كان األوىل بامل ررررررررررل  أن 

 يقوم ب عماله بنف ه وأن ال ي تعني ب حٍد من النان.
  أما إذا اسررتعان امل ررل  بعبٍد حٍي حاضررٍر غي  ادر ك ن ي ررتعني باألشررل على امل رراعدة

لما : ل ٌو وعب ، ك ن يقول إن ان مثاًل: ألشل أعطم على املشي، فهذا كما يقول الع
 .ل تاب من فو  الرف فهذا يعم عب ا

                                 
َفةه المقهَياَمةه َوالر  َائهقه َوالمَورَعه َعنم َرس وله الل هه  (1) َفةه أََواينه ل  َ َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوسَ رواه الرتمذي، كتاب:  ه ، باب: َما َجاَ  يفه  ه

، بر  : )  (.5342(، و تته األلباين يف مش اة املنابيح، بر  : )2516احَلوم ه
 (.2( سورة املائدة: )2)
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    وإذا اسررررررررررررررتعرران اخللق برراملخلو  فيمررا ال يقرردر عليرره فهررذا  رم وهو من الشرررررررررررررررغ برراهلل
كاالستعانة باألموات يف كل شي ث ألن امليت غي  ادر عاجٌز عن كل شي  واالستعانة 
باألحيا  فيما ال يقدرون عليه فهذا شرررررغث ألنه إمنا ي ررررتعني ا ن رررران ه ث ألنه يقع يف 

 له     درًة خفية كما ي عع عباد النان اليوم يقول بعضه  الويل  لبه أن    تنرفاً، وأن
 درة خفية على التنرف يف األكوان، فاالستعانة بامليت مطلقاً شرغ، واالستعانة باحلي 

 عليه شرٌغ أيضاً.فيما ال يقدر 

  ز  عأما اسررررررررررتعانة العبد على أمور دنياه باألعمال النرررررررررراحلة فهذا مشررررررررررروع كما  ال اهلل
اَلةه﴾: وجل   عمه َوالنرر  َتعهين وا بهالنرر  كون ا ن رران مثاًل: ي ررتعني بالنررع والنررالة  (1)﴿َواسررم

على راحة  لبه من ه  يعم: أ ررررابه ه  فاسررررتعان بالنررررالة ليتاح من مهه فقام ينررررلي 
فهذا مشرررررروع، وهذا عبادة ف ون ا ن ررررران ي رررررتعني باألعمال النررررراحلة املشرررررروعة على 

 يف دنياه فهذا مشروٌع ومطلوب.حتنيل يعم: مناحله 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.05( سورة البقرة: )1)
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لََه تَََعاَلا :يقول المصََََنف رحمة اهلل مليه ِتَعاَاِة: قََون َِ االسََََن   َّ خي حي جي يه ُّٱ :َوَدلِي

 .َّ نت مت زت رت ُّٱ وقوله تعالا:

 

الشَّْرح: 
 

سرررررررررتعاذة عبادٌة من ال تاب واألدلة على أن اال ،سرررررررررتعاذة عبادةهذا دليل أيها على أن اال      

  (1) َّ خي حي جي يه ُّٱ: عز  وجل  ذكر الشيخ منها دليلني مها  ول اهلل  ثاكثيٌة جدً وال نة  

ل  َ فاهلل عز وجل أمر نبيه  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ فت ون أمته  َّ خي حي جي ُّٱأن يقول هذا   ررررَ
، فإذا به عز  وجل  ا أن من عالمة كون الشرررررررررري  عبادًة أن ي مر اهلل م مورًة بذله، و د  دمنا مرارً 

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل وجدنا ربنا  أمرنا   د أمر بشررررررري  علمنا أنه عبادة وهنا وجدنا ربنا يف ا يتني  د سررررررر 
 .ستعاذة عبادةالبه فدل ذله على أن ا باالستعاذة

  مت زت رت ُّٱ َّ خي حي جي يه ُّٱ :سررررررررررررررتعاذة به فقالالبا عز  وجل  وأمر اهلل       

 بمَتانَه  َوتَرَعاىَل سررر  سرررتعاذة عبادٌة فال ي رررتعيذ العبد إال باهلل هذا دليٌل على أن االف  (2)َّ نت
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل على وجه التعبد والتذلل، فعندما ي ررتعيذ العبد بربه  ا والجظا إىل إنه ي ون عابدً ف سرر 

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل من ميله النفع والضررررر  بمَتانَهوي ون الئذا بالقادر  سرررر  يدفع القادر على أن  فهو سرررر 
سررررررررتعاذة سررررررررتعاذة باهلل االكذله ذكر علماؤنا أن من اال  ثلعبدالضررررررررر عن العبد وعلى أن ينفع ا

ل  َ بنررررفٍة من  ررررفاته فعا  يف احلدي  أن النيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ َأَموَا ِبَكِلَماِت اهلِل »: ال   ررررَ
                                 

 (.1( سورة الفلق: )1)
 (.1سورة النان: ) (2)
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رِّ َما َخَلعَ  ل ىا  ول النيب وجا  أيضرررً  ،وهذا عند م رررلٍ  يف النرررتيح (1)«التَّامَّاِت ِمنن ََََ الل ه    رررَ

ل  َ  ِتي» :َعَليمهه َوسررَ ِن و ول  ،وهذا عند ا مام أمحد يف امل ررند (2)«َأَموَا ِبَعَظَمِتَك َأنن َأننَتاَل ِمنن َت
ل  َ النيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ دَ » : رررررَ ُِ رِّ َما َأ رَتِِه ِمنن ََََََ وهذا رواه  (3)«َحاِارَ َوأَ  َأَموَا ِبِعلَِّة اللَِّه َوَقدن

باهلل  ستعاذةٌ استعاذة أاا إن حقيقة هذه اال) :و د  ال العلما  ،ا مام أمحد وأبو داود وحنو هذا
 .(س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل 

 
 ستعااة بالمخلوقين فما حكمها؟أما اال  

 فيه  درةً  عتقاد أناألاا ال ت ون إال عن  ثستعاذة باملخلو  غي القادر شرغٌ فنقول: إن اال
بمتَ ا باهلل سرررررررررررررتعاذة باحلي غي القادر شرررررررررررررركً خفية على النفع والضرررررررررررررر فت ون اال   انَه  َوتَرَعاىَل سررررررررررررر 

سرررررررتعاذة بالقبور وأ رررررررتاها كما يفعله بعض من ينت ررررررربون إىل ا سرررررررالم اليوم يذهبون إىل كاال
 أو حا   أعوذ به من العني، أعوذ به من احل ررررررررررررررد فبعض ، رررررررررررررراحب القع ويقولون بقو  

،  رردفيقول: يا فالن أعوذ به من احلالنان يذهب إىل الضررريح، يذهب إىل  ع الرجل النررا  
ا أو أنه حي رررد من  بل النان ذهب إىل  ررراحب القع و ال: أعوذ به من إذا أحس أن فيه عينً 

ا   أو حب ،وهذا والعياذ باهلل شرغ، شرغ أكع شر حاسٍد إذا ح د، أعوذ به من ح د فالن،
ا، أنه معيون ذهب إىل  رررررررررررررراحب القع بل ذكرت عدة مرات ان إذا أحس أن به عينً فبعض الن

أين رأيت يف بعض بالد امل رررلمني أا  يق رررمون القبور، فبالن ررربة للعوذ من احل رررد فقع فالن، 
وبالن ررررررربة للعوذ من العني فقع فالن، وبالن ررررررربة للتوبة فقع فالن، ح  ذكر يل أحد األخوة أنه  

                                 
ته مَفاره رواه م ل ، كتاب:  (1) سم ره َوالدَُّعا ه َوالتر ومبَةه َوااله ، بر  : َدَرغه الش َقا ه َوَغيمههه يفه التر َعوُّذه مهنم س و ه المَقَضا ه وَ ، باب: الذِّكم

(2847). 
تهَعاَذةه رواه الن ائي، كتاب:  (2) سم (، ورواه أمحد يف م نده، بر  : 5522، باب: االستعاذة من اخل  ، بر  : )االه

 (.652(، و تته األلباين يف  تيح الرتغيب والرتهيب، بر  : )0875)
(، و تته األلباين يف مش اة املنابيح، بر  : 3721، بر  : )َكيمَ  الرَُّ ىرواه أبو داود، كتاب: الطب، باب:   (3)

(1533.) 
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 د  :فعا ه  ال ،من امل ررررراجد ف ان هناله شررررريخ سررررروٍ  منتنرررررًبا يف امل رررررعدكان يف م رررررعٍد 
وط  حول  ع الشررررررريخ سررررررربعة أشرررررررواط مث تعال  اذهبفعلت ذنًبا عظيًما وأريد أن أتوب  ال: 

 فقاده إىل ذنٍب أعظ  من الذنب الذي كان فيه ،وتب فإن اهلل يقبل توبته مهما كان ذنبه
وال حول وال  وة إال باهلل، و د مسعت يف بعض بلدان امل رررررررلمني من يقول أنه إذا أراد أن يتزوي 

وال تر  ،العنيو  ،يده فالن خوفًا من أن يناب باحل ديف ليلة الزواي البد أن يذهب إىل  ع سه 
 ثمن الشرررررررغ األكع املخري من ملة ا سررررررالم باهلل إال يف ليلة  واجه، وكل هذا وال حول وال  وة

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل ألنه  رررررررٌف  ذه العبادة على وجه التعبد ل ي اهلل  سررررررتعاذة بال ائب ه اال، كذلسرررررر 
وكان ا ن رررررررررررران يقول أعوذ بفالن من شررررررررررررر كذا أعوذ  ،اا، يعم احلي إذا كان غائبً ولو كان حيً 

 .فهو والعياذ باهلل من الشرغ بفالن من شر احل د وهذا غائب

اضررر القادر سررتعاذة بالعبد احلي احلاال :سررتعاذة بالعبد املخلو  فيما يقدر عليه يعمأما اال 
فيقول أعوذ  :إىل شررخل إىل القاضرري مثاًل  :فيما يقدر عليه فهذا ال ب ن به ي يت ا ن رران مثاًل 

أجل  إليه من ظل  فالن فهذا ال ب ن به كون ا ن ان ي تعيذ بإن اٍن  :به من ظل  فالن يعم
لنيب كما جا  يف حدي  الفنت يف  ول ا  ،ألنه حي حاضر  ادر فهذا ال ب ن به ثمي ن أن يعيذه

ل  َ  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ َد َملنَجأً َأون َمَعاًاا، فََلنيَََعذن ِبهِ  »:  رررررررَ َُ وهذا   ،إليه فليلع  :يعم (1)«َوَمنن َو
كما تقدم معنا يف العام املاضرررررررررري يف شرررررررررررح كتاب الفنت من  ررررررررررتيح م ررررررررررل  وهو موجود يف 

ل  َ النررررتيتني فالنيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ َد َملنَجأً َأون َمَعااً  »  ال:  ررررَ َُ فهذا  «ا، فََلنيَََعذن ِبهِ َوَمنن َو
 ال حري فيه وال ب ن به.ستعاذة ستعاذة باملخلو  القادر على االدليٌل على أن اال

 

 

 
                                 

رَاطه ال  اَعةه  رواه م ل ، كتاب: (1)  .(2776)، بر  : نر ز وله المفهنَته َكَمَوا هعه المَقطمره ، باب: المفهنَته َوَأشم
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اَلا: :قََال رحمََة اهلل مليََه لََََه تََعَََ ِتفَََاثَََِة: قََون َِ االسََََََََََن   يل ىل مل خل ُّٱ َوَدلِيََ

 .َّ جن يم ىم  مم خم حم جم

 
الشَّْرح: 

 
 ىل مل خل ُّٱ : ال عز  وجل  ألن اهلل ث عبادة االسرررررت اثةهذه ا ية دليل على أن       

 . (1)َّ جم يل

  و ُ االستفاثةوهذ ُ اْلية تدل ملا أن  :مبادة من ُو

ه األول         وهذا دليل  ،َّ ىل مل خل ُّٱ :أن اهلل أضررررررررراف فعله  إليه فقال :الُو
 .ست اثة عبادةعلى أن اال

َََه الاَََاَي    فرررردل ذلرررره على أن  َّ جم يل ُّٱ ررررال:  عز  وجررررل  أن اهلل  :الُو
 .ست اثة عبادةاال

 مل خل ُّٱ :ولذله  ال ،الدعا ك االست اثةأن ا ية مشعرة أن  :الدليِ الاال َ   

ل حنرررررر   عز  وجل  العبد باهلل  اسررررررت ا فإذا  ،كما ي ررررررتعاب للدعا  َّ جم يل ىل
ل منافع عظيمًة جدً  اسرررررررت ا  ، إذاأنه عبد اهلل :أو ا وأعظمهامنافع كثية  أعظمها  اباهلل حنررررررر 

بمَتانَه  ه أن اهلل ي ررررررررررررتعيب ل :واألمر الثاين، اهلل وهذا ينفعه يف دنياه وأخراهوأجلها أنه عبد  سرررررررررررر 
 .َوتَرَعاىَل 

 
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل أما إذا اسرررت ا  العبد مبيت أو حبٍي غائب فهذا شررررٌغ باهلل        كون ا ن ررران   سررر 

                                 
 (.2سورة األنفال: ) (1)
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ور ال و  يا أ ررررررررررررررتاب القب ،يا ويل اهلل ال و  ال و ، يا فالن املدد :ي ررررررررررررررت ي  مبيت فيقول
انقالب  يف سررريارة فيتد  حاد  :ال و  فهذا والعياذ باهلل شررررٌغ باهلل أن ي ون ا ن ررران مثاًل 

أو  ،ايا سررريدي فالن يا سررريدي فالن ال و  ال و  سررروا  كان هذا ميتً  :ينادي االنقالبف ثنا  
عن  أن ي ون إال إذا كان ألنه ال مي ن ثا ل نه غائب فهذا والعياذ باهلل من الشرررررررررررررررغ األكعحيً 

،  ررت ي  بامليتيإن رران  :أن امل ررت ا  به ميله الضررر والنفع بقدرته وإال ما حنررل يعم اعتقادٍ 
ت ي  ب ائب ألنه يعتقد أنه ميله الضررررر والنفع، ي رررر ثإمنا ي ررررت ي  بامليت ؟ملا ي ررررت ي  بامليت

هذا شرٌغ باهلل هذا النفع والضر فيعتقد أنه ميله ألنه  ؟يبعد عنه حالف ال يلوات ملا ي ت ي  به
 .شرٌغ باهلل
أن  ثأما االسررررررررررررررت اثة بالعبد احلي احلاضررررررررررررررر القادر فيما يقدر عليه من األمور فهذا جائز 

  : وجررل  عز  ي ررررررررررررررت يرر  العبررد بعبررٍد حي  حرراضررررررررررررررر  ررادر فيمررا يقرردر عليرره، فهررذا جررائز  ررال اهلل 

فهررذا دليررل  (1)َّ ربزب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱ
 .االست اثة باحلي  احلاضر القادر فيما يقدر عليه ال ب ن ها وال حري فيهاعلى إن 
أما االسرررررررررت اثة باحلي احلاضرررررررررر فيما ي عل  أنه ال يقدر عليه فهذا عب  إذا كان ا ن ررررررررران  

ه يف عنده حي  ادر حاضررر ل ن يعل  أنه ال ي ررتطيع، في ررت ي  ب :يعتقد أنه ال ي ررتطيع، يعم
 :يخلو من حالينفهذا ال  ،هذا األمر
عب  به ول ن ي ررت ي  به فهذا يعب  به هذا ي ،أن يعتقد أنه ال ي ررتطيع الِالة األولا: 

 هذا عب .

 ثأن يعتقد أنه ي ررررررررررتطيع مع ععزه فهذا يؤول إىل الشرررررررررررغ يعود إىل األول الِالة الااَية: 
له النفع يعتقد أنه  مياعتقاده  أنه  ادر إمنا ألنه  نإذ ،ألنه يعتقد أنه  ادر من أي باب هو عاجز

لو أن ان ررررانًا ي رررربح يف املا  ف وشرررره على ال ر  ورأى  :والضررررر في ون ذله من الشرررررغ فمثاًل 
                                 

 (.15)القنل: سورة  (1)
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ال يخلو  ،رجاًل أشرررل مشرررلواًل يعل  أنه ال ي رررتطيع ال رررباحة فقال: يا فالن أغثم يا فالن أغثم
 :من أمور

 : يا فالن أغثم يعميعم يقول ،غو  من  ادرأن يقنرررررررررررررررد أن يطلب له ا :األمر األول
باحلي  ألنه ي ررررررررررررررت ي  ثين انظر حوله ف نت أ رب إىل النان وهذا ال حري فيهذاطلب من ينق

 القادر فيما يقدر عليه.
أن ي ون يعب  به يتظاهر ب نه سرررررررررررررري ر  ويقول: يا فالن أغثم أغثم وهو  :الِالة الااَية     

 يعل  أنه ال ي تطيع ال باحة وهو أشل أيًضا هذا عب  له.

ألنه  ثأن يعتقد أنه  ادٌر على إغاثته مع ععزه الظاهر فهذا من الشرررررررررررررررغ :الِالة الاالاة      
 ضر.ي ون من اعتقاده أن له  درًة خفية ميله ها النفع وال
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لََه تَََعاَلاَوَدلِي :مليه قال رحمة اهلل بنِل: قََون   مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ: َِ الذَّ

  .َّ  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح

 
الشَّْرح: 

       

 لل ه  َعَليمهه َوَسل  َ َ ل ى اخياطب نبيه  عز  وجل  ألن اهلل  ثهذه ا ية دليل على أن الذبح عبادة      

  ٱُّذحبي ويف حخر ا ية  :هو الذبح فن  ي يعم :والنَسك  ث(1)َّ هت مت خت ُّٱفيقول: 

فدل ذله على أن الذبح عبادة ت ون  ،فذحبي هلل رب العاملني ال شرررررررررررريه له َّ مح جح  مج

 خالنة هلل رب العاملني ال شريه له.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.162سورة األنعام: ) (1)
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  .(5)«لَعَن اهللَ َمنن َاَبَل ِلَفينِر اهللِ »قال: َوِمَن الَسنَِّة: 

 
الشَّْرح: 

 
و الطرد ه :ألن اللعنة ثوهو دليل على أن الذبح عبادة ،احلدي  رواه م رررررل  يف النرررررتيح      

 ،وا بعاد من رمحة اهلل الطرد وا بعاد من رمحة اهلل، فدل ذله على أن الذبح ل ي اهلل معنررررررررررررررية
لى أن الذبح عوسررررررررررري يت إن شرررررررررررا  اهلل بيان درجاهتا فهو خيتل  باختالف احلال ل نه هنا يد ل 

 .لذبحوسي يت إن شا  اهلل بيان  أحوال ا ،عبادة ما دام أن الذبح ل ي اهلل معنية فالذبح عبادة

 :الذبل ال يخلو من أحوال 

رب إليه، وي ون والتق ،أن يقع على سررررربيل التعظي  للمذبوح له  والتذلل له الِالة األولا:      
أو  ،أو لقع ،أو لو ير ،أو حلاك  ،كون ا ن ررررررررران يذبح ألمي  ثل ي اهلل فهذا والعياذ باهلل شررررررررررغ

 .بمَتانَه  َوتَرَعاىَل س  ل ي ذله، على سبيل التعظي  له  والتذلل له  والتقرب بالذبح فهذا شرغ باهلل 

أما إذا ذبح ا ن رررررررررررررران على وجه التذلل والتقرب هلل فهذه عبادة من أجل العبادات يرتفع       
 ت.ها ا ن ان درجا

بح على سررررررررررربيل التعظي ه ل ن من غي تذلٍل وتقرب ذ عز  وجل  أما اذا و ع الذبح ل ي اهلل  
أو  ،ل ي اهلل على سررررررررررررربيل التعظي  لذله ل ن ليس على وجه التذلل والتقرب كمن يذبح ل بي

يذبح له  هو الال على سرررربيل التذلل له ف ،أمي على سرررربيل التعظي  له ال على سرررربيل التقربه له
ل ى الل ه  َعَليمهه  ررررررررررررررَ ول ن يذبح  من باب تعظيمه فهذا  رم وكبية من كبائر الذنوب لقول  ،تعبًدا

                                 
، باب: حَتمرهميه الذ بمحه لهَ يمه اهلله تَرَعاىَل 1) َيَرَوانه بَائهحه َوَما ير ؤمَكل  مهَن احلم  َوَلعمنه فَاعهلههه،  ( رواه م ل ، كتاب: الن يمده َوالذ 

 (.1287بر  : )
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َ مِ »: َوَسل  َ  َر ِفي اْلنِسن ه على أو حنو   ،أو األميه  ،هو الذبح بني يدي  ال بي: والعقرَ  (1)«اَل َمقن
ريد أن ي سررررررربيل التعظي  له ال يريد ا ن ررررررران هذا الذبح أن ي رم هذا ال بي وتؤكل الذبيتة ال،

ول ن جيعل هذه  ،وال يتذلل إليه بذله فهو  د يذبح هلل ،يتقرب إليه ول نه  ال ،يعظمه بالذبح
ث وأكل الذبائح كراملإل على سررررربيل التعظي  له عقرًا ال على سرررربيل الذبح  لومي، للو ير، لل بي

النفون  ، وهذا يفعله بعض ضرررررررعاف"من باب التفاخر بالذبح" :يضررررررربطه بعض أهل العل  ب نه
شررررخل م ررررؤول كبي يف الدولة إىل امل ررررتشررررفى مث خري ت ررررابق بعض ضررررعاف  :إذا دخل مثاًل 

 ،بلبعضررررره  يذبح عند باب امل رررررتشرررررفى ويتناف رررررون منه  من ي يت بإ ،للذبح بني يديه النفون
 .وهذه كبية من كبائر الذنوب، ومنه  من ي يت بذبائح هذا )عقر( ،ومنه  من ي يت ببقر

 
أو من أجل البيع والشرررررررررررررررا  وكان يذكر عليه  ،أما إذا و ع الذبح من أجل التمتع باألكل 

عنده  ل  كون ا ن ان يذبح ليبيع  ثحري فيه من األشيا  املباحة اس  اهلل فهذا الذبح مباح وال
 .يبيع فيه اللت  فيذبح من أجل البيع ويذكر اس  اهلل عليه فهذا مباح

 
، انة فهذه عبادة يؤجر عليها ا ن رروإذا و ع الذبح لقنررد إكرام الضرري  أو لوليمٍة شرررعي 

ِمَن بِاهلِل »إذا ذبح ا ن ررررررررررران يقنرررررررررررد أن ي رم ضررررررررررريفه فهذه عبادة  ِخِر وَ َوَمنن َكاَن يََؤن ِم اْلن النيََون

َفهَ  يَن رِمن ضَََََََ ، ول ن هل جيو  "أن الذبح  كرام الضرررررررري  عبادة" :و د ذكر أهل العل  (2)«فََلنَيكن

 ،هل جيو  أن يزيد ا ن رررررررران على ما حيتاجه الضرررررررري ، ي يت الضرررررررري  :الت ل  للضرررررررري  يعم
أو يذبح من  ،لإىل ذبيتة من ال ن ، فيذبح من ا ب أو الضرريوف حيتاجون :الضرري  حيتاي مثاًل 

                                 
و تته األلباين يف سل لة األحادي  (، 3222، بر  : )َكرَاههَيةه الذ بمحه عهنمَد المَقعمه   رواه أبو داود، كتاب: اجلنائز، باب: (1)

 (.2036النتيتة وشي  من فقهها، بر  : )
يمه وََكومنه َذلههَ رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب:  (2) ، َول ز ومه الن ممته إهال  َعنه اخلَم َاره َوالض يم ه رَامه اجلم  ك لِّهه مهَن احلَم ِّ َعَلى إهكم

ميَانه   .(08)، بر  : ا مه
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 :ال يخلو الِال من أمرين ،أو أربع شياه  ال العلما  هنا ،أو يذبح ثال  شياه ،البقر

 وال ي ررررررررررررررترردين ول ن ميلرره هررذا فيررذبح  ،أن يررذبح ممررا ميلرره ال يت ل  :األمر األول
أهل العل   واسرررتدل ،يعقبه إسررررافوال حري فيه بشررررط أن ال ،ويبالغ فهذا جائز لإلكرام

اَلم على هذا ب ن إبراهي   ضيوفًا  ملا جا ه ثالثٌة من املالئ ة يف هيظة بشر رحه َعَليمهه ال  
ا  به بني وج ،وذبح    ععالً مسيًنا شررررررررررواه   ، فان ررررررررررل من بني أيديه  وراَغ إىل أهله

ععل ول نه ل الواملعلوم أن العهعل  ائٌد عن الثالثة والثالثة ال ي ررررررررررررررتطيعون أك ثأيديه 
 .بالغ يف إكرامه  مما عنده فهذا ال حري فيه َعَليمهه ال  اَلم

  أما إذا كان من باب الت ل  ال ميله ا ن رررررررررررران ول ن يت ل  وي يت مبا ليس عنده  د
 ،يذهب ي تدين ويقولون: هذي من عادتنا عيب فضيتة أال أذبح    فهذا منهٌي عنه

ل ى الل ه  و د  ررررررررح عن النيب  ل  َ  ررررررررَ د جا  أضررررررررياف و  ،أنه اى عن الت ل  َعَليمهه َوسررررررررَ
َي اهلل  َعنمه  ل ررلمان  وَل اللَّ  »و ال:  ،فعا ه  مبا  ما  فقط َرضرره لَّا اهللَ َلوناَل َأنَّ َرسَََ ِه بَََ

لََّم  ينِف لََتَكلَّفنَت َلَكمن َمَلينِه َوسَََََ ل ررررررت خبيالً ول ن  :يعم( 1)«ََََهاََا َمِن التََّكلمِف لِلضَََََّ
ولو أردت أن حتي   ب ي املررا  فرر نررا أحترراي إىل  ،هررذا الررذي عنرردي الررذي عنرردي املررا 

ل  َ والذي منعم من الت ل  أن النيب  ،الت ل  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ  ،انا عن الت ل ا  ررررررَ
ن م ألن النان يت لفون ويزعمون أن ذله ثوهذا احلقيقة أمر ينب ي أن يشرراع بني النان

ا العادة، والعادة   مة من شررررروط حت ي  العادة أن ال ة وهذه العادة بالف ،ختال  ننررررً
ولذله احملمود يف إكرام الضي  أن ي يَت ا ن ان للضي  مبا عنده  ولو بالغ فيه  ،للنل

: إذا إذن نقول، ويرر يت مبررا ليس عنررده فهررذا مررذموم ،فهو  مود، أمررا أن يرر يت ويت ل 
 .إكرام الضي  أو لوليمٍة شرعية فهذه عبادة يؤجر عليها ا ن ان و ع الذبح لقنده 

                                 
(، و تته األلباين يف إروا  ال ليل يف ختريا أحادي  منار 8106، بر  : )امل تدرغ على النتيتنيرواه احلاك  يف  (1)

 (.1258ال بيل، بر  : )
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وإذا  ،هذا شرغوالتقرب ف ،والتذلل ،إذن نقول: إذا و ع الذبح ل ي اهلل على سبيل التعظي  
ا للذبح بني تقرب إليه، وإمنو ع الذبح بني يدي عظي  من العظما  لتعظيمه ال للتذلل إليه وال

فهذا  رم وكبية من كبائر الذنوب، وإن و ع الذبح بقند أمر دنيوي كالبيع والشرا  فهذا  يديه
مباح، وإن و ع بقند حتنيل أمر شرعي كإكرام الضي  فهذا عبادة حيمد عليها ا ن ان ويؤجر 

 عليها.
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َِ  :قال رحمة اهلل مليه لََه تَََعاَلا:النَّذر َوَدلِي    .َّ ىن من خن حن  جن يم ىم ُّٱ قََون

 
الشَّْرح: 

 

وفا  أن ال :واحلقيقة الذي مي ن أن يقال بنررررررررررررررورة د يقة ،هذا دليل على أن النذر عبادة      
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل بالنذر عبادة، والنذر يف ذاته ال جيو   ررررررفه إال هلل  أثىن على  عز  وجل  هلل ألن ا ثسررررر 

هؤال  العباد ب ا  يوفون بالنذر، فدل ذله على أنه عبادة، ألن الثنا  هذه النرررررررررررررفة دليل على 
أن اهلل حيررب هررذا حيررب الوفررا  بررالنررذر، وهررذا دليررل على أنرره عبررادة، ف ررل  بوب هلل عبررادة كمررا 

اهلل حيب  ا أنتقدم معنا ماذا  لنا يف العبادة: اسررررررررر  جامع ل ل ما حيبه اهلل ويرضررررررررراه، فإذا علمن
 .هذا الفعل علمنا أنه عبادة، فدل ذله على أن النذر عبادة

        :والعلما  يقولون إن النذر َومان، النذر له بور كايرة، لكن َذر الطامة َومان 

  نذر ابتدا : وي رررررررررميه بعض أهل العل  بالنذر املطلق، ي رررررررررميه بعضررررررررره  بنذر االبتدا، 
 ، ومعناه: أن ينذر العبد طاعة هلل من غي تعليق بشررري ،وي رررميه بعضررره  بالنذر املطلق

 .ة أيام من هذا الشهر، ما علق بشي  فهذا نذر االبتدا ثأن أ وم ثال يقول هلل علي  
  اعة يف أن يلتزم العبد ط :: وي رررررررررميه بعضررررررررره  بنذر اجلزا ، أياجملا اةوالنوع الثاين: نذر

نذر التزام العبد طاعة يف مقابل إما نعمة  ثقابل نعمة ت ررررررررررررررتعلب أو نقمة ت ررررررررررررررتدفعم
 ت رررررررررررررتعلب يريد جلبها، أو نقمة يريد دفعها، فيقول: إن عتت يف االختبار فلله علي  
أن أتنرررررررررد  ب ذا، التزم طاعة وهي النرررررررررد ة يف مقابل نعمة النعاح، إن دفع اهلل عم 

ريد دفعها نقمة ي أن أ وم كذا، فنذر والتزم طاعة وهي النيام يف مقابل املر  هلل علي  
 ة.وهي املر ، فهذا ي مى بنذر اجملا ا
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، اوالرردخول يف النررذر بنوعيرره  ررل خالف بني أهررل العل ، فمن أهررل العل  من يراه م روهررً 
 ا، ملرراذا؟  ررالوا ألنوهررذا  ول األكثر أن الرردخول يف النررذر م روه، ومن أهررل العل  من يراه  رمررً 

ل ى الل ه  َعَليمهه النيب  ل  َ  ررررَ َرَن ِبِه ِمَن ِإََّه اَل يَأنِتي ِبَخينرٍ »اى عن النذر، و ال:  َوسررررَ َتخن ، َوِإََّما َيسَََن
 ِِ ل  َ متفق عليه،  الوا فالنيب  (1)«النَبِخي ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ والنهي إما أن يدل  اى عن النذر،  رررررررَ

أو يدل على ال راهة، فبعض أهل العل  وهذا مشررررهور عن بعض احلنابلة يقولون:  ،على التترمي
إن الدخول يف النذر  رم، ملاذا؟  الوا ألن األ رررررررررل يف النهي التترمي، السررررررررريما و د ع لِّل النهي 
  بنفة تقتضي التترمي، وأكثر أهل العل   الوا النهي ل راهة التنزيه ملاذا؟  الوا ألن اهلل أمر بالوفا

ا ملا أمر بالوفا  به، فدل ذله على أنه م روه،  الوا ويدل على كراهية الدخول به، ولو كان  رمً 
ألن هذا يقوده  ثيف النذر بنوعيه أنه ال ينب ي للعبد أن يوجب على نف ررررررره ما مل يوجبه اهلل عليه
مل يلزم  وجل   عز  للتري، والدخول يف احلري مذموم سرررررررررررررروا   لنا أنه م روه أو  رم، يقولون اهلل 

ة أيام، فإذا ألزم نف ررره بالنذر  د يؤول به ذله إىل احلري ثهذا العبد أن ينررروم من كل شرررهر ثال
 اا، إما أنه م روه أو  رم، و الوا أيضرررررررً واملشرررررررقة، فمادام ذله كذله في ون الدخول فيه مذمومً 

ر كرران لعبررادات بال نررذألنرره إذا فعررل تلرره ا ثا لررهألنرره إذا فعررل تلرره العبررادات بال نررذر كرران خيً 
ال نذر هذا ة أيام بثيقولون من ينررررررررروم يف كل شرررررررررهر ثال :ا له يعمذله من املبادرة في ون خيً 

ذر فإذا ألنه ن ثة أيام من كل شرررررررهرثل ن الذي ينررررررروم ثال ،ا لهلنشررررررراطه يف الطاعة في ون خيً 
، ولذله يا لهة امتعض و ال جا  و ت النرررررررررررررريام، في ون عمله بال نذر خثأ بلت األيام الثال

ا، ويرى بعض أهررل العل  أن الرردخول يف النررذر  ررالوا إن الرردخول يف النررذر بنوعيرره ي ون م روهررً 
ن ررررررب ن رررررربة لإلمام ماله، وأغرب بعضرررررره  فذكر أنه م ررررررتتب،  ال احلافظ بن مباح وهذا ي  

َه  اهللحعر  َََه ِبَأََّه لَينَس إو )) :َرمحه ا َرو ٍُ َمَع ثَََبوتِبمَ َي اَل تعجب ِممَِّن اَنطََلَع ِلسََََََََََََ  نهيال كن
                                 

ره َوأَن ه  اَل يَرر دُّ َشيمًظارواه م ل ، كتاب: النذر، باب:  (1) يه َعنه الن ذم  .(1632)، بر  : النر هم
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َروًها َكَراَهَة تََننلِيهٍ  اتِِه َأنن َيَكوَن َمكن َُ ِم َدَر رِيِل َمننَه فََأَق ، ومن أهل العل  من  ال: إن (1)((الصََََََََََّ
: هلل علي مذموم، والدخول يف النذر املطلق  مود، يعم أن تقول مثاًل  اجملا اةالدخول يف نذر 

ن أتند  أ  مود، أن تقول إن شفى اهلل مريضي هلل علي   :أتند   الواأن أ وم، هلل علي أن 
 خبي فهو ، فإنه ال ي يتاجملا اةهذا مذموم للفظ احلدي ، فإن لفظ احلدي  يتفق مع نذر  : الوا

ا ي تخري به نقمة، وإمنمشعر أنه نذر وأن هذا النذر ال ي تيه خبي، فال جيلب نعمة وال ي تدفع 
أهل العل  من  ال: إن الدخول يف النذر مذموم و رم ملن خشرررررررررررررري عليه أن  ومن، من البخيل

بعض النان عنده ضررررررررررررررع  فلو  ال إن شررررررررررررررفى اهلل  :يعتقد أن النذر هو اجلالب للنعمة، يعم
، ة أيام، فشفى اهلل املريض يعتقد أن النذر هو الذي شفى املريضثمريضي هلل علي أن أ وم ثال
واهلل  والذي يظهر يلا، أما يف حق غيه فال، ل يف النذر مذمومً  الوا يف حق هذا ي ون الدخو 

طال    اجملا اةأو نذر  االبتدا ،أن الدخول يف النذر بنوعيه منهي عنه، سرررررررررررررروا  كان نذر  أعل 
ل  َ النهي، فالنيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ م فل  يفنرررررررل اى عن النذر، والنذر بنوعيه موجود ومعلو   رررررررَ

ل  النيب  ل  َ  رررررَ عبد أن يدخل ، وألن العلة موجودة يف النوعني، وهي أنه ال ينب ي للى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ
 نف ه يف ما يو عه يف احلري، ف حب الدين إىل اهلل أي ره، والنذر بنوعيه  د يو ع يف احلري فالذي

و ع النذر ن رران و منهي عنه، ل ن إذا نذر ا  :يعم يظهر واهلل أعل  أن الدخول يف النذر ابتدا ً 
وكان النذر طاعة فإنه جيب الوفا  به، وهذا  ل إمجاع، أمجع امل ررررررررررلمون يف اجلملة على أن من 

ل  َ نذر نذر طاعة وجب عليه أن يفي به،  ال النيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررَ َمنن َََذَر َأنن َيِطيَع » : رررررررررَ
وهذا يدل على أن النذر عبادة وال جيو  جعله ل ي رواه البخاري يف النرررررتيح، (2)«اللََّه فََلنَيِطعنهَ 

 أو مال لنررراحب ،أو شررراة ،اهلل، جعل النذور أل رررتاب القبور من الشررررغ، ينذر ا ن ررران بقرة
 .عز  وجل  ألنه  رف نوع من أنواع العبادة ل ي اهلل  ثالقع، فهذا من الشرغ

                                 
 (.11/587)( فتح الباري البن حعر 1)
 (.6626، بر  : )النذر يف الطاعةرواه البخاري، كتاب: ا ميان والنذور، باب:  (2)
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َِ الاَّاَِي" قال رحمة اهلل مليه:  يِن اِْلسن ِم بِاأَلِدلَِّة". َمعنرَِفَة دِ : اأَلبن

 

الشَّْرح: 
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل بعد أن عرفنا األ رررل العظي  األول وهو معرفة ربنا        َِ " :لشررريخذكر ا سررر  اأَلبََن
، والذلة، واالنقيادعة، على الطا :الدين يطلع في اللفة  "َمعنرَِفَة ِديِن اِْلسَََََََن ِم بِاأَلِدلَّةِ  الاَّاَِي

واجلزا ،   ، والذلة، والقهر،واالنقيادواجلزا ، والقهر، هذه من معاين الدين يف ل ة العرب، الطاعة، 
 .كلها من معاين الدين يف ل ة العرب

ه يطلق يف األ ل على كل ما يتقرب ب :والدين في االبط ح الشرمي وفي النصوص      
 دة األنبيا  واملالئ ة والنرررررررررررراحلني دين، وعبادة اهللالعبد إىل معبود، فعبادة األ ررررررررررررنام دين، وعبا

بمَتاَنهإىل  وله  (1)﴿  ل يا أَيرَُّها ال افهروَن﴾: عز  وجل  دين، يدل لذله  ول اهلل  يف حخر  سرررررررررررررر 
َ دينه﴾ال ورة  ﴿َل    دين     َويله

ا، فالدين يف األ ل يطلق على ف مى دينه  وه  كفار دينً  (2)
 .ما شرع اهلل وبع  به األنبيا  :راد به على وجه العمومي  هذا، مث أ بح إذا أ طلق 

  فإاا أطلقت كلمة الدين في النصوص ما المراد بها؟ 

عز   ال اهلل  ما ا سررالما شرررعه اهلل وبع  به األنبيا  وهو دين ا سررالم، فدين األنبيا  مجيعً 

 مت زت يبرت ىب نب مب  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱنوٍح أنرررررره  ررررررال:  عن وجررررررل  

اَلم عن إبراهي   عز  وجل  و ال اهلل ، (3)َّ يت ىت نت ما  اال: ويعقوب أاَعَليمهه ال ررررررررررررر 
                                 

 (.1سورة ال افرون: ) (1)
 (.6سورة ال افرون: ) (2)
 (.82سورة يونس: ) (3)
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 ال شررررريخ ا سرررررالم  (1)َّ هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ

َه  اهللابن تيمية  َ َم ِمنن ََوٍح إَلا النَمِسيلِ )): َرمحه سن ََنِبَياَ  َكلََّهمن َكاَن ِدينَََهمن اْلنِ  د يقول  .(2)((األن
ل  َ يقل إىل النيب  ملَم  ا ائل: لهم ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررَ هلل  ال: إىل امل رررررررررريح؟ ا ؟ إىل  مد بن عبد ررررررررررَ

ل  َ املقنررود أن ا سررالم  بل مبع  النيب  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررَ ما شرررعه اهلل وبع   كان يطلق على   ررَ
ل ى الل ه  َعَليمهه وَ به أنبيا ه، مث عندما بع   مد بن عبد اهلل  ل  َ  رررررررَ بح ا سرررررررالم إذا أطلق أ ررررررر سرررررررَ
 .َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ والدين إذا أطلق يراد به ما جا  به  مٌد 

وال ، َليمهه َوَسل  َ َ ل ى الل ه  عَ أو أطلق ا سالم فإنه يراد به ما جا  به النيب  ،فإذا أطلق الدين 
أنه دين، وال يطلق على ما يتقرب به إىل اهلل من غي ما جا  به  يطلق على غيه عند ا طال 

ل  َ  مد  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ ل ى الل ه  َعَليمهه أنه دين بعد مبع  النيب   ررررَ ل  َ  ررررَ ، والسرررريما إذا أريد  َوسررررَ
رانية النن وال على ،بالدين ا سالم على وجه اخلنويف، فال يقال عن اليهودية اليوم إاا إسالم

ل  َ إاا إسرررررررالم، ا سرررررررالم والدين ما جا  به  مد  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ ذي جيب ، وهو الدين ال رررررررَ

  ُّٱو ال: ، (3)َّمب زب  رب يئ ىئ ُّٱ: عز  وجل  ،  ال اهلل عز  وجل  اتباعه ورضرررريه اهلل 

: هو ما جا  به  مٌد والمقصَََود باْلسَََ م ،(0)َّ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

َمَع َوالَّ »: َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ ، و ال النيب َعَليمهه َوَسل  َ  َ ل ى الل ه   مٍَّد بَِيِد ُِ، اَل َيسن َِ َس َم ِذ  َََفن
لنَت بِ  ِمنن بِالَِّذ  َأرنسََََََِ َراَِي ، ثَمَّ َيَموَت َوَلمن يََؤن َمَِّة يَََهوِد  ، َواَل ََصََََََن ِه، ِإالَّ  ِبي َأَحٌد ِمنن َهِذ ُِ األن

اِب النَّارِ َكاَن  َِ  رواه م ل .(5)«ِمنن َأبن
                                 

 (.132( سورة البقرة: )1)
 (.17/222( جمموع الفتاوى: )2)
 (.12( سورة حل عمران: )3)
 (.75)( سورة حل عمران: 0)
ميَانه برهَساَلةه نَبهيرَِّنا   َم ٍد 5) ، َوَن مخه الممهَلله  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ( رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب: و ج وبه ا مه  إهىَل مجَهيعه الن انه
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ه  اهلل ررررال شرررررررررررررريخ ا سررررررررررررررالم ابن تيميررررة        َ َه َمعنلَ ): َرمحرررره ِديَََ َِ َمتَََواِتٌر َمنَََن وٌم )َوَمعنَنا النََََِ
ِطَرارِ   ث معىن احلدي  متواتٌر عنه: فاحلدي  متواتر املعىن معلوٌم باالضطرار.(1)((بِااِلضن

َه  اهلل ال ا مام الشررافعي   َِ َمننَذ بَََع ََ فَََلمن يََبنَع َخلنٌع يََ ))معلقاً على احلدي   ال:  َرمحه عنِق
لََّم ِكَتاِبي   لَّا اللََّه َمَلينِه َوسََََََََ َِمًَّدا بََََََََ نٍّ َواَل  ،َواَل َوثَِني   ،اللََّه تَََعاَلا َم ُِ َواَل َحي  َاو َروٍح ِمنن 

لََّم إالَّ قَاَمتن َمَلينِه َحجََّة اللَِّه بِاتَِّ  لَّا اللََّه َمَلينِه َوسَََ َِمٍَّد بَََ َباِع ِديِنِه، وََكاَن إَنٍس بَََلَفتنَه َدمنَوَة َم
ِمًنا بِاتََِّباِمهِ  دين إذا أطلق ه ذا: الدينث فاملراد به سالم والالإذن ا، (2)((وََكاِفًرا بِتََرنِ  اتََِّباِمهِ  ،َمؤن

 .هه َوَسل  َ َ ل ى الل ه  َعَليم ما جا  به  مٌد  َ ل ى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ بعد مبع  النيب 

َه  اهلل َعز  َوَجل   ال شرررررريخ ا سررررررالم         ال:  ه  اهللَرمحهَ الوهاب  رمحًة واسررررررعة  مد بن عبدَرمحه
َه  اهلل ةمقنرررررود "اِْلسََََن ِم بِاأَلِدلَّةِ َمعنرَِفَة ِديِن " تعل  أ رررررل دين أنه جيب على امل ل  أن ي :َرمحه

ا سررررررالم باألدلة، ال بد أن ي ون تعل  ا ن رررررران لدينه مل ررررررائله ال بار باألدلة، هذا من فرو  
ل  َ ا يف  ول النيب أوليً  األعيان، ويدخل دخواًل  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ ٌة َمَلا  َب اطَلَ »:  رررررَ لنِعلنِم َفرِيضَََََ

ِلمٍ  ِِّ َمسَََََََن ا ال شررررررررره فيه إذا عل  األدلة، فواجٌب على كل ن القلب يطمظن اطمظنانً ألث و(3)«َك
 م ل  أن يتعل  أ ل دين ا سالم باألدلة.

ومن ترغ ما جيب عليه من التعل  أمث لرتكه التعل ، لرتكه الواجب عليه وإن اعتقد اعتقاداً         
 اعتقاده، ول نه ي مث من جهة ترغ الواجب عليه وهو التعل . تيتاً  ح 

ل وتفا رررررررري ،فال بد أن يتعل  امل ررررررررل  أ ررررررررول دين ا سررررررررالم باألدلة، أما فروع ا سررررررررالم        
 وتفا يل العبادات فهذه حب ب حال الشخل: ،ا سالم

                                 
 .(153)، بر  : مبههل تههه 

 (.0/246( جمموع الفتاوى: )1)
 (.2/266كتاب األم للشافعي: )  (2)
 (.220، بر  : )َفضمله المع َلَما ه َواحلَم ِّ َعَلى طََلبه المعهلم ه رواه ابن ماجة، كتاب: ا ميان، باب:  (3)
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  ًدلة، فإن الواجب أن يعرفها باألدلة بل أن ي ررررتنبطها من األ ا،فإن كان الشررررخل جمتهد
 ا.إذا كان جمتهدً 

  وإذا كان طالب عل  يعرف األدلة ويفر  بينها ل نه ال يقدر على االسرتنباطث فالواجب
ب كتررالنررا يف هررذا الزمرران، معظ  طال يتعلمهررا برراألدلررة :عليرره أن يعرفهررا برراألدلررة، يعم

العل  اليوم ال ي ررررررررررررتنبطون، ولي ررررررررررررت عنده  القدرة على االسررررررررررررتنباط، ل نه  يعرفون 
ل، ويعرفون الرتجيح، والتعرررار ، و واعرررد الرتجيح، فهؤال  جيرررب أن يتعلموا فروع الررردليررر

ا سرررررالم باألدلة يف تعلمه ، وإن كان الرجل أو الشرررررخل عامياً ال يفر  بني حية وحية، 
ألنه  ثوحدي  وحدي ، فهذا فرضه أن ي  ل عاملاً يثق بدينه، وال يلزم أن يتعل  باألدلة

 ب منه أن يتعل  باألدلة.ال يعرف األدلة، فال يطل

وانتبهوا وال يطلب من املفيف أن يذكر له الدليل على وجه اللزوم، ل ن  ال فقها  ا سالم       
 يف باب الفتوى أنه ي تتب للمفيف إذا أف  وللفتوى دليٌل من النل أن يذكر الدليل، ملاذا؟ 

 :قالوا ألن له فائدتين 

نع  العررامي ال يعرف مرردلول ا يررة وال .  لررب العررامي برراحل  اطمظنرران الفََائََدة األولا:       
يعرف األمر للوجوب وحيمل على االسررررتتباب عند القرينة، وال يعرف الن ررررخ والظاهر، واجململ 

 لبه،   ألن اهلل  ال يطمظن ثألن اهلل  ال مبعرد أن ي ررررررررمع ثواملبني، ول ن إذا  يل له احل   كذا
ل  َ  رررَ كذله لو  يل له ألن رسرررول اهلل  ن،  الوا إذن الفائدة فإن  لبه يطمظ  ال ل ى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ
 األوىل اطمظنان  لب امل تفيف. 

هذا تعليق  لوب عباد اهلل باألدلة، ح  تتعلق القلوب بالقرحن وال ررررررنة، و والفائدة الااَية:       
 رحن.مل يرتبطوا بالق أمر معروف ا ن أكثر امل لمني ال يتعلقون بالقرحن
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ولذله بعض النان إذا مسع القرحن يتلى يف بيت  ال: سرررررربتان اهلل عنده   رحنث عنده        
 ،ميت؟ أ ررررربح القرحن إذا مسع إما أن عنده  ميت مات أو حنو ذله، ليس هناغ تعلق بالقرحن

ل  َ فإذا مسع النان األح ام مقرونة بقال اهلل  ال رسرررررروله  ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ هذا يعلق  لوه  ف  ررررررَ
 بال تاب وال نة، وهذا أمٌر مطلوب.

 إذن نقول: إذا كان الشررخل عاميً       
ً
 أن يثق بدينهث وفر  العامل اا فإن فرضرره أن ي رر ل عامل

فهذا مراد  ،وي ررررررررررررتتب للعامل أن يذكر له الدليل للفائدتني املذكورتني، يفتيه مبا يعل  من ح  
 ."اِْلسن ِم بِاأَلِدلَّةِ َمعنرَِفَة ِديِن "الشيخ 
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ِتسََََََََن َم هلِل بِالتََّونِحيِد، َواالَنِقَياَد َلَه بِالطَّاَمِة، وَ "قال رحمة اهلل مليه:  النبَََراَ َة ِمَن َوَهَو: االسََََََََن
ِلهِ    ."الشِّرنِ  َوَأهن

 

الشَّْرح: 

 

 ل ن نشرح هذه اجلملة مث نق  عندها. ،لعلنا نق  عند هذه إن شا  اهلل      

 :هذ ُ ث ثة أبول يقوم مليها اْلس م 

 ويقابل االسرررررت رررررالم ويضررررراده االسرررررت بار، أن يت ع فال ،االسرررررت رررررالم هلل بالتوحيد أولها:      
بمَتانَه  َوتَرعَ ي ت ل  هلل بالتوحيد. واالست الم هو اخلضوع هلل، والذل هلل  وت لي  األمر له  ،اىَل س 

 بالتوحيد.

االنقياد هلل بالطاعة، وهذا يف احلقيقة من االست الم وذله بفعل امل مور  واألبِ الااَي:      
 واجتناب احملظور. 

العا ة من الشرغ وأهله ويف بعض ن خ ال تاب )واخللويف من الشرغ(ث  واألبِ الاال َ:      
لويف من اد له بالطاعة واخل)االسرررررررررررت رررررررررررالم هلل بالتوحيد واالنقي يعم يف بعض ن رررررررررررخ ال تاب:

عا ة من الشرررغ وال ،واالنقياد له بالطاعة ،الشرررغ(، ويف بعض الن ررخ: )االسررت ررالم هلل بالتوحيد
 وأهله( واملعىن واحدث ألن اخللويف من الشرغ ي ون بالعا ة من الشرغ وأهله.

 :قول مثاًل خ، يوهذا املعىن الذي ذكره الشيخ م تقر عند أهل العل  ليس من اخرتاع الشي      
ِن َوالنَقَلوِب اْلسَََََََ م ))إمام املف ررررررررررين ابن جرير الطعي:  َلنسََََََََ َراَر األن لَِّة، بِ  هللِإقَن النَعَبوِديَِّة َوالذِّ
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َباٍر َملَ  ِتكن َنِقَياَدَها َلَه بِالطَّاَمِة ِفيَما َأَمَر َوََََها، َوَتَذلمَلَها َلَه ِبَذِلَك ِمنن َنينِر اسَََََن َراٍف ينِه َواَل َوا ِِ َن ا
ََلوِهيَّةِ  َراِ  َنينر ُِِ ِمنن َخلنِقِه َمَعَه ِفي النَعَبوِديَِّة َواألن َن  هذا هو معىن كالم الشيخ. (1)((َمننَه َدوَن ِإ

َلنَسِن َوالنَقَلوِب َلَه بِالنَعَبوِديَِّة َوااْلس م ))يقول ابن جرير بننه:   َراَر األن َنِقَياَدَها ِإقَن لَِّة، َوا لذِّ
َن َلَه بِ  َباٍر َمَلينِه َواَل ا ِتكن َراٍف َمننَه َدوَن الطَّاَمِة ِفيَما َأَمَر َوََََها، َوَتَذلمَلَها َلَه ِبَذِلَك ِمنن َنينِر اسن ِِ

ََلوِهيَّةِ  َراِ  َنينر ُِِ ِمنن َخلنِقِه َمَعَه ِفي النَعَبوِديَِّة َواألن َن  .(2)((ِإ

َه  و ال شريخ ا سرالم ابن تيمية        َمَع َمعننََيََينِن: َأَحَدَهَما): اهللَرمحه َ َم َيجن سن َ َم  )اْلنِ ِتسن ااِلسن
ويدخل فيه من كالم الشرررررررررررريخ  مد  ،هذا املعىن األول (3)((َفَ  َيَكوَن َمَتَكبًَِّرا قال: َوااِلَنِقَياَد 

ِتسن َم هلِل بِالتََّونِحيِد، َواالَنِقَياَد َلَه بِالطَّاَمةِ "بن عبد الوهاب:    ."االسن

رًِكا() ال شرريخ ا سررالم:        َ َص َفَ  َيَكوَن َمشََن من كالم شرريخ  فيدخل فيه ()َوالاَّاَِي اْلنِخن
ِلِه""ا سالم  مد بن عبد الوهاب:   .َوالنبَََراَ َة ِمَن الشِّرنِ  َوَأهن

َه  اهللمث  ال شرررريخ ا سررررالم ابن تيمية   ِلمن لِلَِّه ): َرمحه َتسَََن بَََر َوَمنن فََ )َفَمنن َلمن َيسَََن َتكن َقدن اسَََن
َ مِ  سن ِ  ِمنن النِكبنِر َوالشِّرنِ  ِضدم اْلنِ َرَ  وََك َن َلَم لِلَِّه َوِلَفينر ُِِ فَََقدن َأ َتسن البد  إذن ا سالم ث(0)((اسن

 فيه من االست الم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة، والبد فيه من العا ة من الشرغ وأهله.

       

 

                                 
 (.5/271( تف ي الطعي: )1)
 سبق خترجيه. (2)
 (.14/10( جمموع الفتاوى: )3)
 (14/10)جمموع الفتاوى:  (0)
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  حي جي ٰه ُّٱ: مثاًل َعز  َوَجل  هذه األ ررررررررررررررول الثالثة دل اهلل عليها  ول اهلل       

، ( 1)َّ هس مس هث هتمث مت هب مب هئ مئ  هي مي خي

هررررذا هو  َّ مي خي ُّٱ، هررررذه العا ة من الشرررررررررررررررغ وأهلرررره  َّ حي جي ٰهُّٱ

 فهذا هو ا سالم.، االست الم هلل واالنقياد له بالطاعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

                                 
  (.256( سورة البقرة: )1)
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ل  َ  اهلل عبد ابن  مد رسررررولنا م ررررعد يف عتمع إننا مث       ل ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ  العل  لنطلب  ررررَ
 شرح على عتمع اىَل س بمَتانَه  َوتَرعَ  ربنا لقا  عند َي  رنا وأن به، ننفع وأن به، ننتفع أن نرجو الذي
 ابن د م ا سررررالم لشرررريخ الثالثة األ ررررول كتاب شرررررح على عظمى مب انةٍ  األمهية من كتاب
َه  اهلل الوهاب عبد  .َعز  َوَجل   َرمحه

" سن ِم بِاأَلِدلَّةِ َمعنرَِفَة ِديِن اْلِ " وهو الثاين األ ل  را ة يف شرعنا  د البارحة جملس يف وكنا      
 هو  سررالما إن: الشرريخ  ول معىن وبينا اجلملة، هذه من الشرريخ ومراد ،اجلملة هذه معىن وبينا

الشرغ،  من ويفواخلل أو وأهله، الشرغ من والعا  بالطاعة، له واالنقياد بالتوحيد، هلل االست الم
 .عليه والتعليق الشيخ ذكره ما  را ة اليوم ونوا ل
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َسانَ َم، َواِْليَماَن، َواْلِ َوَهَو َث َث َمَراِتَب: اْلسن " :مليه اهلل رحمة المصنف يقول   ".حن

 
الشَّْرح: 

 

 على بعض من أعلى بعضررها ،بعض فو  بعضررها مراتب ثال  ا سررالمي الدين أن: أي      
اَلم جعيل حدي  يف جا  ما : ال  حي  الشرررررررررررريخ ذكره ما هي املراتب وهذه ،َعَليمهه ال رررررررررررر 
انَ " سَََََََ  ح رررررررران،ا  يعلوه مث ا ميان، يعلوه مث ا سررررررررالم، أو ا: "اْلسََََََن َم، َواِْليَماَن، َواِْلحن

 كالم يف رتبةٍ م ب ل يتعلق ما شرح وسي يت ا سالم يتضمن وا ميان ا ميان، يتضمن وا ح ان
 .الشيخ
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ِم َمرنتَََبٍة َلَها َأرنَكانٌ ": قال   .خمسة" اْلس م ، فأركانوََك

 
الشَّْرح: 

  سالما في ون معًنا لإلميان وكان معًنا لإلسالم كان اجتمعا إذا وا ميان ا سالم هذا  بل 
 إذا أما يل،جع  حدي  يف ورد كما الباطنة األعمال مبعىن ا ميان وي ون الظاهرة، األعمال مبعىن
 ا ميان أفرد إذاو  والباطنة، الظاهرة األعمال فيشمل ا ميان فيه يدخل فإنه ا سالم ف  فرد افرت ا
 ا سالمو  ا ميان )لفظ: العلما  يقول كما نقول إذن ا سالم، فيشمل ا سالم فيه يدخل فإنه
املعىن،  يف افرت ا لذكرا يف فا رتنا الذكر يف اجتمعا إذا: اجتمعا(، يعم افرت ا وإذا افرت ا اجتمعا إذا
َه  اهلل تيمية ابن ا سالم شيخ يقول ،املعىن يف اجتمعا واحد كل فانفرد الذكر يف افرت ا وإذا  َرمحه
ِقيَع َأنَّ الدَّاَلَلَة و )): الباب هذا يف ِن رِيِد َوااِلقنِتَرانِ التَّ َتِلَف بِالتَّجن : يعم الداللة: ، يعم(1)((َتخن

 احنلت هذا فه  نوم ،واال رتان بالتعريد ختتل  الداللة أن التتقيق ا ميان ومعىن ا سالم معىن
 احنلت ال رتانوا التعريد حب ب االختالف فه  من املواضع من كثيٍ  يف كثية إش االت عنه
 .املواضع من كثيٍ  يف كثية إش االت عنه

 
ِم َمرنتَََبٍة َلَها َأرنَكانٌ ": الشيخ  ال        جانب العلما  يقول كما والركن ركن، مجع :األركان "وََك
  جا  ما لىع أركان  ا مرتبة ف ل ماهيته، يف داخاًل  وكان به إال يقوم ال الذي األ وى الشرررري 

 .ذله الشيخ فنل مث َعَليمهه ال  اَلم جعيل حدي  يف

 

 

 

                                 
 (.8/364جمموع الفتاوى: ) (1)
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 ة".سَ من خَ  اْلس م انكَ رن أَ "فَ : مليه اهلل رحمة قال

 
الشَّْرح: 

 ا سرررالم وفروع ،مخ رررة ا سرررالم عليها يبىن اليف فاألمور ،مخ رررة أركان  ا ا سرررالم مرتبة      
َي اهلل  َعنرمه َما عمر ابن حدي  يف جا  اخلمس هذا عن متفرعة ل ى اهلل   النيب  ال:  ال َرضررررره  رررررَ

ل  َ  َ مَ  بَِنيَ »: َعَليمهه َوسررَ َهاَدةِ : َخمنسٍ  َمَلا اِْلسََن مًَّدا َوَأنَّ  هَ اللَّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َأنن  ََََ َِ ولَ  َم   اللَِّه، َرسَََ
َ ِة، َوِإقَامِ  مِ  اللََّكاِة، َوِإيَتا ِ  الصَََََّ ون ان، َوبَََََ ُ   رََمضَََََ َِ  اللَّهِ  بََينتِ  َوَح  متفقٌ  واحلدي  (1)«َرامن اَلن
 .عليه

ل  َ  فالنيب       ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررَ َ مَ  بَِنيَ »:  ال  رررررررَ  العلما   ال هنا ومن «َخمنسٍ  َمَلا اِْلسَََََن
 يف فظهل الشيخ سيذكر الذي جعيل حدي  يف اهلل شا  إن سي يت وكما ،مخ ة ا سالم أركان
 .مخ ة ا سالم عليه يبىن ما: أي مخ ة ا سالم أركان إذن ،املراتب حخر

 ُ األهمية بِسب مرتبةٌ  الخمسة األمور وهذ:  

 . ماه إال عملٌ  ينح فال األعمال وأسان و ت كل يف ال متان ومها الشهادتان، :فأولها      

 يف مراتٍ   رررةمخ فرضرررت والليلة اليوم فريضرررة فهي النرررالة األركان فثاين النرررالة :وثاَيها      
 . والليلة اليوم

 فيتعدى متعدٍ  انفعه ل ن الزكوية، األموال غالب يف العام يف فريضرررررةٌ  فهي الزكاة :وثالاها      
 . الزكاة أ ناف إىل

                                 
عدوان   وله: }و اتلوه  ح  ال ت ون فتنة وي ون الدين هلل فإن انتهوا فالرواه البخاري، كتاب: تف ي القرحن، باب:  (1)

ِّ (، ورواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب: 0510، بر  : )إال على الظاملني{ اَلم  ب  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل َ   ول الن يبه َ ا مهسم مه
 .(16)، بر  : َعَلى مَخمسٍ 
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 النرروَم نفعهو  متعٍد، نفعها الزكاة أن الفر  ل ن كالزكاة العام فريضررة فهو النرروم :ورابعها      
 شرررتاكهماا مع النرروم  بل الزكاة ف انت (،القا ررر من أفضررل املتعدي: )يقولون والعلما   ا ررر
 . عام فريضة منهما واحدٍ  كل كون يف

 .سبياًل  إليه استطاع ملن العمر فريضة وهو احلا: وخامسها      

 إال ا سرررررالم ينرررررح ال با مجاع به إال ا سرررررالم ينرررررح ال ما منها اخلم رررررة األمور هذه      
ل    مد مبع  بعد اهلل يقبل فال الشررهادتان وهو العلما  بإمجاع به با تيان ل  َ  ررَ  ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ

 إله ال أن شهادة هادتنيالش هاتني جا  ممن إال َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ مبتمٍد النيب  مسع ممن دينا
 أو هب ا تيان بدون ا سررالم ينررح هل خالف  ل هو ما ومنها ،اهلل رسررول  مًدا وأن اهلل إال
 به تيانبا  إال ا سررالم ينررح ال أنه العل : أهل أ وال من والنررتيح به، با تيان إال ينررح ال
  مل ذاإ بالشرهادتني نطق من إسرالم ينرح هل العل  أهل اختل  فالنرالة النرالة إ امة وهو أال
 .ينح ال أنه العل  أهل أ وال من والنتيح ينح، ال أو بالنالة ي يت

 والنتيح ينح؟ ال أو به ا تيان بدون ا سالم ينح هل أيًضا فيه بتل ٌ  هو ما ومنها      
 أهل ختل ا النررالة إن و لنا ثواحلا والنرروم، الزكاة، األركان ببا ي املتعلق هو وهذا ينررح أنه

 جوبو  جتد من أن على اتفا ه  بعد ينررح ال أو ها ا تيان بدون ا سررالم ينررح هل العل 
  وجوهاب أ ر   من ل ن ا سرررررالم لنرررررتة منه بد ال بوجوها ا  رار ،كافر مب رررررل  فليس النرررررالة
 هذه يف وحديثًا  دميًا علماؤنا اختل  ينررررح؟ ال أو إسررررالمه ينررررح فهل عنها ت اسرررراًل  وتركها
 هو لب إسرررالمه ينرررح ال هتاونًا النرررالة ترغ من أن األدلة عليه تدل الذي والنرررواب ،امل ررر لة
 كافر.

 لنا  ها ي يت مل من إسررالم ينررح هل اخلم ررة ا سررالم أركان لنا  ال اشررخنررً  أن إذن لو      
 فإسالمه هادتنيبالش ي يت مل ومن العل ، أهل بإمجاع  تيح غي فإسالمه مجيًعا ها ي يت مل من
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  بإمجاع  تيحٍ  غي فإسالمه لوجوها من رًا بالنالة ي يت مل ومن ،العل  أهل بإمجاع  تيحٍ  غي
 النررتيح لىع  ررتيحٍ  غي فإسررالمه بوجوها ا  رار مع هتاونا بالنررالة ي يت مل ومن ،العل  أهل
  ررررتيحٍ  غي فإسررررالمه لوجوها من رًا واحلا والنرررروم بالزكاة ي يت مل ومنالعل ،  أهل أ وال من

 فإسرررررالمه وجوهاب إ راره مع وخباًل  اهتاونً  واحلا والنررررروم بالزكاة ي يت مل ومن العل ، أهل باتفا 
  على تدل جًدا كثيةٌ  أدلةٌ  ذله على دلت و د العل ، أهل أ وال من النررررتيح على  ررررتيحٌ 

ل   التفنرررررررررررررريررلث مثاًل: ذكر اهلل من ذكرنرراه الررذي   من زن رن مم ام ٱُّٱ َعز  َوجررَ

 يف ةلوخو  شرررررررروط أو ، يودٍ  ثالثة َعز  َوَجل   اهلل فذكر، (1)َّٰى ين  ىن نن
  :الدين

 .اتفا   ل  لنا كما وهذا ،بالشهادتني ا تيان الشرغ من التوبة :أولها      

  يف ةلوخو  لإلسررالم شرررطٌ  النررالة إ امة أن على يدل ا ية فظاهر النررالة إ امة :وثاَيها      
 .الدين

   رررريح تيحٌ  ررر دليلٌ  ي ته  ومل ،الدين يف إخواننا من ي ون ال فإن ه بالنرررالة ي ته  مل فمن      
ري  .ظاهرها عن ا ية خي 

  رررحية نررويفٍ ن لوجود الزكاة إيتا  يف مرتوغٌ  ا ية ظاهر ل ن ثالزكاة إيتا    :الاال َ والقيد      
ل  َ  النيب  ول منها ذله على تدل ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ   وله القيامة يوم قوبتهع يف الزكاة مانع يف  رررَ

ل  َ  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ ِبيَلَه ِإمَّا ِإَلا النَجنَِّة َوِإمَّا ِإَلا النَّارِ »:  رررَ  فإن ه كافرًا كان ولو (2)«ثَمَّ يَََرى سََََ
 .الن ار إىل سبيله بل أبًدا اجلنة إىل سبيله ي رى ال

                                 
 (.11سورة التوبة: ) (1)
 (.278، بر  : )إهمثمه َمانهعه الز َكاةه رواه م ل ، كتاب: ال  وف، باب:  (2)
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 وإذا ،لذنوبا كبائر من ل بيةٍ  مرت بٌ  م ررررررل  فهو ها ي يت مل من الزكاة أن   على ذله فدل  
 .النالة  رينة الزكاة ألن مثلهاث بعدها فإمنا الزكاة يف هذا ثبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  186 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

مًَّدا َرسَ " :مليه اهلل رحمة قال  َِ َهاَدَة َأن ال اله ِإال اهللَ َوَأنَّ َم ََ َسٌة:  وَل فََأرنَكاَن اِْلسن ِم َخمن
َرامِ  َِ ُم بََينِت اهلِل الن َم رََمَضاَن، َوَح َهاَدِة: ، "اهلِل، َوِإقَاَم الصَّ ِة، َوِإيَتاَ  اللََّكاِة، َوَبون َِ الشَّ َفَدلِي

لََه تَََعاَلا:  ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه  ُّٱ قََون

  .َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 
الشَّْرح: 

 هللا رسررول  مًدا وأن   اهلل إال إله ال أن شررهادة معلوم هو كما الشررهادة: الشررهادة فدليل        
يت  أن إال جيو  ال الشررررهادة ،العل  على املبم اجلا م االعتقاد من فيها بد ال ألن ه شررررهادةث ومس 
 ال بالظن :مثاًل  أحدٍ  على تشرررهد أن جيو  ال عل  ب ي يشرررهد أن لإلن ررران جيو  ال بعل  ت ون
ميت ،النهار رابعةه  يف الشررمس تعرف كما تعل  ح  تشررهد أن جيو   ألن ه هادةثشرر الشررهادة ف رر 
 .البنيِّ  والعل  اجلا م االعتقاد من فيها بد ال

اَلا: : الشرررررررررررررريخ يقول        َه تََعََََ لََََ اَدِة: قََون هََََ َِ الشَََََََََََّ َدلِيَََ  يي ىي مي خي حي جي  يه  ُّٱفََََ

 دليل هذا (1)َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ىي مي خي حي جي  يه  ُّٱ: فقال ها شهد َعز  َوَجل   اهلل ألن   الشهادةث هذه عهَظ  على عظي 

  بمَتانَه  َوتَرَعاىَل سررررر   فاهلل، هذا مملو ٌ  والقرحن نف ررررره يوحد فاهلل لنف ررررره اهلل توحيد من وهذا َّ يي
 .هب وأمره  بذله وألزمه  ،بذله وأعلمه  ،بذله عباده وأخع بالتوحيد لنف ه شهد
      

 

                                 
 (.17سورة حل عمرحن: ) (1)
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ههدَ  نإذ         ا وت يت ،لنف رررره شررررهد مبعىن ت يت: شررررَ ا وت يت ، وأعل وأبان أخع مبعىن أيضررررً  أيضررررً

 أخعو  لنف رره شررهد: أي َّ جي  يه  ُّٱ هنا مقنررودة  ررتيتة معانٍ  وكلها وألزم  ضررى: مبعىن

 شهدوا فاملالئ ة َّٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه  ُّٱ ،عباده بذله وألزم ،عباده

 مث ،هب وأ روا بذله شررررررهدوا املقربون اهلل عباد العل  ف هل َّٱٰى ٰرُّ ،به وأ روا بذله

: قولي َعز  َوَجل   اهلل أخي يا هنا انظر َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّ: َعز  َوَجل   اهلل  ال

  ذا ت كيد وهذا َّ يي ىي مي خيُّ:  ال ا ية حخر يف مث َّ يي ىي مي خي حي جي  يه  ُّٱ

 حخر يف َّ يي ىي مي خيُّ:  وله َعز  َوَجل   اهلل كرر: املف رررررين بعض و ال ،جهة من التوحيد

ههدَ  ممن التايل لي ون ا ية  يي ىي مي خي حي جي  يه  ُّٱ: األوىل ا ية الحظ :يعم ،شرررررررررررررَ

  العل  أولوا وشهد ،املالئ ة وشهد ،اهلل فشهد َّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ف انت ،شهدت فت ون الشهادة يف داخاًل  فت ون َّ يي ىي مي خيُّ: تقول مث تتلوا ا ن أنت

 ا ية فتضرررررررررمنت َّ يي ىي مي خيُّ: ا ية يف َعز  َوَجل   اهلل  ول ت رار فوائد من فائدة هذه
 كثية الشهادتني ىعل واألدلة للشرغ املنافية َعز  َوَجل   اهلل وحدانية على واضتة بي نة داللة ودلت
 .  جًدا

 على الدليل يقي  مث ،معناها ويشرح اهلل إال إله ال أن شهادة على الدليل يقي  هنا والشيخ      
 . معناها ويشرح اهلل رسول  مًدا أن شهادة
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َِعٍّ إال اهللَ " :قال   ".َوَمعنَناَها: ال َمعنَبوَد ِب

  
الشَّْرح: 

 إال حق دو بمع ال أنه اجلا م عتقاداال: معناها ثاهلل إال حبق معبود ال :اهلل إال إله ال معنا      
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  اهلل بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  اهلل إال حبق معبود ال أو س   أن مي ن وال تقدير من هنا دب فال ،س 

  موجودة يةكث معبودات هناغ ألن اهللث إال موجود معبود ال املعىن :فيقال مبوجود اخلع يقدر
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  اهلل دون من تعبد   حبق معبود ال التقدير نيفيتع حبق ولي ررت بظل  عبادهتا ل ن سرر 
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  اهلل إال  نفي: "إله ال" ف و ا ،اخلايف وا ثبات العام النفي جتمع اهلل إال إله وال ،سرر 
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  اهلل غي معبود ل ل عام  غي املعبود جنس يتنف فهي للعنس نافية: "ال" ألن ثسررر 
 يقول ولذله ،انَه  َوتَرَعاىَل س بمتَ  هلل العبادة وهي خا ة عبادة تثبت: "اهلل إال" س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  اهلل

 ال  لنا كما هنا ال ألن اهللث دون من يعبد ما مجيع نافًيا إله ال اهلل إال حبق معبود ال: الشررررريخ
 .  اخلايف وا ثبات ،مالعا النفي ففيها ،له شريه ال وحده له العبادة مثبًتا: اهلل إال للعنس نافية
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ِميَع َما يََعنَبَد ِمنن َدوِن اهلِل، )ِإالقال َُ َِعٍّ إال اهللَ، و)ال إله( ََاِفًيا   اهللَ( : َوَمعنَناَها: ال َمعنَبوَد ِب
ََََّه لَينسَ  ا َأ رِيََك لَََه ِفي ِمبََاَدتَِِه، َكمََ َد َُ ال ََََََََََََ هِ لََ  َمانِبتًَا النِعبََاَدَة هلِل َوحَن رِيٌَك ِفي َملنكَِ ، َه ََََََََََََ

لََه تَََعاَلا َها قََون َِ يَرَها: الَِّذ  يَََوضَِّ   نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّٱ :َوتََفنسَِ

   .َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث

 
الشَّْرح: 

  ىت ُّٱ احلنفا  إمام وهو (1)َّ نت مت زت ُّٱ اهلل إال إله ال أن شهادة تف ر ا ية هذه  

  ىف يث ُّٱ منه وبرا ةٌ  َعز  َوَجل   اهلل غي معبودٍ  ل ل نفيٌ  هذا  َّ نث مث زث رث  يت

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  اهلل لعبادة إثباتٌ  هذا َّ يف   لك اك  يق ىق ُّٱ للتوحيد إثباتٌ  سرررررررر 

  إبراهي عقب يف يزال فال اهلل إال إله ال ا خاليف كلمة هي ال لمة َّ مل يك ىك مك

اَلم   العل  أهل ذكرهي الذي املعىن تف ررررر ا ية فهذه ،بعده من ال لمة هذه يقول من َعَليمهه ال رررر 
 . اهلل إال إله ال لقول

 

 

 

 

 

 
                                 

 (.26/27سورة الزخرف: ) (1)
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  رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ :تعالا وقولَه: قال

 زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

  .(1)َّ نث  مث

  

الشَّْرح: 
 

ا ا ية هذه        ارىوالننرر اليهود من  َّ ٰر ٰذ يي ُّٱ اهلل إال إله ال معىن تف ررر أيضررً

 ّٰ ُّٱ مجيًعا فيها ن توي عدل كلمة إىل: أي  َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  هلل العبادة إثبات هذا َّ مئ زئ رئ  العبادة ينف هذا  َّ رب يئ ىئ نئ ُّٱ سرر 

ل   غي عبررررررادة نفي   التتليررررررل يف: أي َّمت زت رت يب ىب  نب مب زب ُّٱ َعز  َوجررررررَ

  أهل يذكره الذي املعىن على دليل هذا َّ نث  مث زث رث يت ىت ُّٱ والتترمي
 .س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  اهلل إال حقٌ  معبود ال معناها اهلل إال إله ال أن شهادة وأن العل 

  
 

 

 

 

                                 
 (.60)حل عمران: سورة  (1)
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َِ : قال لَّمَ  اهللِ  رسََََََولَ  مِمًدا أنَّ  َََََََهادةِ  ودلي لَّا اهللَ َمَلينِه َوسَََََََ  جب ُّٱ :عالات قولهَ  بَََََََ

  حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب

  .َّ جح مج

  
الشَّْرح: 

ل  َ   مًدا أن على األدلة من دليل هذا  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ   كثيةٌ  ذله ىعل واألدلة رسررول  ررَ

  تعرفونه( 1)َّ هب مب خب حب جب ُّٱ: َعز  َوَجل   اهلل  ول الدليل هذا منها جًدا
 تعرفونه نف    أ من فهو أنَف    من أيضا وهو أخال ه وتعرفون ،حاله وتعرفون ،ش نه وتعرفون

  مث هت مت خت حت  جت  ُّٱ أشررررف   من فهو أنَف ررر   ومن ،حاله وتعرفون

َعز   اهلل  ال  دو  رسول َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  فهو  فته وهذه َّ جح مج  حج

ل   ل   اهلل و رررررررال ( 2)َّىل مل خل ُّٱ: َوجرررررررَ  يي ىي ني مي زي  ري  ُّٱ: َعز  َوجرررررررَ

 . اهرةظ متواترةٌ  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ   مدٍ  نبوة على واألدلة (3)َّ حئ جئ

 

 

 

 

                                 
 (.127)التوبة: ( سورة 1)
 (.22( سورة الفتح: )2)
 (.157)األعراف: ( سورة 3)
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مًَّدا َرَسوَل اهلِل: طَاَمَتَه ِفيَما َأَمَر، َوَتصن ": مليه اهلل رحمة قال َِ َهاَدة َأنَّ َم ََ ِديَقَه ِفيَما َوَمعنَنا 
َرعَ  ََ َر وَأال يََعنَبَد اهللَ ِإال ِبَما  َُ ِتَناَب َما ََََها َمننَه َوَز ُن بَََر، وا   ".َأخن

  

الشَّْرح: 

ل  َ  وحنبه ،به نؤمن أن اهلل رسررول  مًدا أن شررهادة معىن  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ  كل  بة و ف  ررَ
ل ى اهلل  َعَليمهه  و بته ،به با ميان إال اهلل رسررول  مًدا أن شررهادة تتتقق فال اخللق من  بوبٍ   ررَ
ل  َ  ل ى   مًدا دالعب حيب ح  اهلل رسررول  مًدا أن شررهادة تتتقق ال ،أمجعني النان فو  َوسررَ  ررَ

: َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  النيب  ال كماث  أمجعني النان وفو  أهله وفو  نف ه فو  اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ 
ِه ِمنن َولَََِد ُِ َوَوالََِِد ُِ َوالنَََّ  بيََد ُ َفسََََََََََي والََذ » بَّ ِإلَيََن دََكمن َحتَّا َأَكوَن َأحَََ ِمَن َأحَََ اِل اَل يََؤن

َمِعينَ  ُن ِد ُِ َوالنَّاِل َحتَّا َأَكوَن َأَحبَّ ِإلَينِه ِمنن َوَلِد ُِ َوَوالِ » مل ررررررررررل  روايةٍ  ويف ،عليه متفقٌ  (1)«َأ
َمِعينَ  ُن   أطاع فمن هلل اعةٌ ط طاعته ألن بهث ي مر ما كل يف َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  يطاع وأن (2)«َأ

 جم يل ىل مل خل ٱُّ: َعز  َوَجل   اهلل يقول اهلل أطاع فقد َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  اهلل رسول

ل  َ  النيب و ال ،(3)َّحم ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررَ  ِني فَََقدن َأطَاعَ َمنن َأطَامَ »: النرررررررتيتني يف كما  رررررررَ

ل  َ  عنه اى ما كل جيتنب وأن ،(0)«اهلل ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ  ٰى ُّٱ: َوَجل   َعز   اهلل  ال كما  ررررررررَ

 .(5)َّجئ يي ىي  ني مي زي ري

َرعَ وَأال "  حملمدٍ  اتباع على كانت إذا إال عبادة ت ون ال فالعبادة "يََعنَبَد اهللَ ِإال ِبَما َََََََََ
                                 

 (.10، بر  : )من ا ميانَ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل َ  حب الرسول ( رواه البخاري، كتاب: ا ميان، باب: 1)
ثَرَر مهنَ َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل َ  و ج وبه َ َب ةه َرس وله اهلله ( رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب: 2) له َوالمَوَلده َأكم َهم  .(00)، بر  :  األم
 (.74)الن ا : ( سورة 3)
 (.2258، بر  : )يقاتل من ورا  ا مام ويتقى به( رواه البخاري، كتاب، اجلهاد وال ي، باب، 0)
 (.8)احلشر: سورة  (5)
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ل  َ  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ  مبا أيضرررا وتنرررديقه ،االتباع من فيها بد وال ،ا خاليف من فيها بد فال  رررَ
ل  َ  أخع ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ  ال وأن م رررتقبلة أو ،ماضرررية كانت سررروا ً  كلها أخباره يف تنرررديقه  رررَ
ل  َ  النيب عن الثابتة األخبار رد يف عقله ا ن رررران حي ِّ  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ   تنررررديق من بد الف  ررررَ
 :يعم ا مجال سبيل على بةوال ائ املشاهدة وال ائبة املاضية أخباره يف َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  النيب

ل ى اهلل   النيب تنررررررديق ل  َ  ررررررَ  جانب وفيه ،ا مجال نبجا فيه: جانبان فيه أخباره يف َعَليمهه َوسررررررَ
ل ى اهلل  عَ   مًدا أن يعتقد أن م رل  كل على فيعب ا مجال جانب أما التفنريلث ل  َ  رَ  َليمهه َوسرَ
ل  َ  النيب فينرررد  أخباره كل يف  ررراد ٌ  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ  ا مجال سررربيل على هأخبار  كل يف  رررَ
ل ى  النيب نع ثبت خعٍ  كل امل ررل  ينررد  أن فهو: التفنرريل سرربيل على وأما ،االعتقاد هذا  ررَ

ل  َ  ل  َ  النيب عن ثبت خع كل وبل ه اهلل  َعَليمهه َوسررررَ ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ  تنررررديقه من بد ال بل هو   ررررَ
 إذا ،مفنررررالً  هب ا  رار ترغ على ا ن رررران يعا ب فال  ررررتيح بطريقٍ  العبد يبلغ مل ما أما ،فيه
ل  َ  النيب ذكر ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ  مل أنه على يعا ب ال فإنه  رررتيح بطريقٍ  العبد يبلغ فل  خعًا  رررَ

ل ى اهلل  َعَليمهه  النيب تنررديق إذن  ررتيح بطريق يبل ه مل ل ونه به ينررد  ل  َ  ررَ  فيه أخع فيما  َوسررَ
ل ى اهلل  َعَليمهه  ررَ  النيب أن اجلا م االعتقاد فهو: ا مجال أما التفنرريلث جانب وفيه ا مجال جانب
 .به أخع ما كل يف  اد ٌ  َوَسل  َ 

 وبلغ عنه ثبت خعٍ  كل يف َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  النيب تنديق فهو: التفنيل جانب   وأم ا 
ل  َ  النيب ي نررررد  أن جيب فإن ه العبدث ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ َه  اهلل ا مام و ول ذله يف  ررررَ وَأال ": َرمحه

َرعَ   وهي: الدين واعد  من جليل  اعدةٌ  ،عظيمة  اعدةٌ  ،كلية  اعدةٌ  هذه "يََعنَبَد اهللَ ِإال ِبَما ََََ
َِ »:  َعَليمهه َوَسل  َ َ ل ى اهلل   لقوله ثَ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  النيب بإتباع إال اهلل ي عبد أال   َمَمً  َمنن َمِم

َرََا فَََهَو َرد  ل  َ  النيب و ول (1)«لَينَس َمَلينِه َأمن ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ َدَث ِفي أَ »:  رررَ منرََِا َهَذا َما َمنن َأحن
                                 

َ امه المَباطهَلةه، َوَردِّ   مَدثَاته األم م وره،واه م ل ، كتاب: احلدود، باب: ( ر 1) َحم  (.1817بر  : ) نَرقمضه األم



  

 

  170 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

 .جًدا كثيةٌ  العظيمة اجلليلة القاعدة هذه على واألدلة   ،(1)«لَينَس ِمننَه فَََهَو َرد 
 
 ما واجتناب ،أخع فيما وتنديقه ،أمر فيما طَاَعت ه  : اهلل رسول  مًدا أن   شهادةه  معىنن إذ      
 حع)): ه  اهللَرمحهَ  تيمية بنا ا سررررررالم شرررررريخ يقول ،شرررررررع مبا إال اهلل ي عبد وأال   ،و جر اى عنه

ولِ  لَّمَ  الرَّسَََ لَّا اهللَ َمَلينِه َوسَََ طيَعهَ  ،بهِ  َؤمنَ  أن ملينا بَََ تبعَ  ،َو َبهَ  ،هَ َو ِِ سََلمَ  ،وََ  لِكمهِ  َو
 .(2)((َبلَّا اهللَ َمَلينِه َوَسلَّمَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

(، ورواه م ل ،  2628، بر  : )إذا ا طلتوا على  لح جور فالنلح مردودرواه البخاري، كتاب: النلح، باب:  (1)
َ امه المَباطهَلةه، َوَردِّ   مَدثَاته األم م وره كتاب: احلدود، باب:  َحم  (.1817، بر  : )نَرقمضه األم

 (. 3/142جمموع الفتاوى: ) (2)
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َِ " :مليه اهلل رحمةَ  قال َ ةِ  ودلي  حس جس مخ ُّٱ :تعالا قوله التوحيد وتفسَََير واللكاة الصََََ

 .َّ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص  حص مس خس

  
الشَّْرح: 

      " َِ  أه  فهي اجدً  عظي ٌ  وش اا ا سالم أركانه  من الثاينه  الركن   هي النالة "الَصَ ةِ  ودلي
  يف جا  كما بهه  إال ا سرررررالم يقوم ال الذي ا سرررررالم عمود هي الشرررررهادتني بعد امل رررررل  أمور

  شيخ  منه العل  أهل من مجعٌ  و تته ،وأمحد ،ماجه وابن ،والن  ائي ،الرتمذي عند احلدي 
  من قدي ف ما حخر وهي ثالعل  أهل من وغي مها القي  ابن ا سرررررالم وشررررريخ تيمية ابن ا سرررررالم
ل  َ  النيب  ال كما الدين ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ ِقَدونَ  َما آِخرَ »:  ررررررَ َ ة َكمَ ِدينِ  ِمنن  تََفن   رواه(1)«الصَََََّ
َهقهي احلاك   .وغيمها والبَريرم

ب   ما أول وهي  ل ى اهلل  َعَليمهه  رررَ  الن يب  ال اهلل حقو  يف: أي القيامة يوم عليه العبد حياسرررَ
ل  َ  اَسبَ  َما َأَولَ »: َوسررَ َِ مَ  الَعبندَ  ِبهِ  َي َنن  ررتابأ رواه(2)«َبَ تَهن  الِقَياَمة يََون : العلما   ال، ال رر 

 عنه بحياس ما ف ول ،اخللق حقو  عن وحياسب ،اهلل حقو  عن حياسب القيامة يوم ا ن ان
اَلة: اهلل حقو  من  بذله ثبت كما الدهَما : اخللق حقو  من عنه حياسررررررررب ما وأول، النررررررررَ

 .احلدي 
 العمل وهي ،فارال  وبني بيننا الذي العهد وهي ،وال افر امل ررل  بني التمييز   ها والنررالة      

                                 
(، و تته 12626(، والبيهقي يف سنن ال عى، بر  : )7007النتيتني، بر  : ) ( رواه احلاك  يف امل تدرغ على1)

 (.1832األلباين يف سل لة األحادي  النتيتة وشي  من فقهها، بر  : )
(2 ِّ بر َها تر َت ُّ مهنم َتَطوُّعههه َها ك لُّ َ اَلٍة اَل ي تهمُّ : »َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ( رواه أبو داود، كتاب: النالة، باب:  َرومله الن يبه ، «َ احه

 (.1334(، و تته األلباين يف مش اة املنابيح، بر  : )760بر  : )



  

 

  176 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

رَا  ليلة َعز  َوَجل   اهلل شرررعه الذي سررم ل ى اهلل   النيب وبني بينه جيعل ومل ا ه ل  َ  ررَ  واسررطة فيه  َعَليمهه َوسررَ
ل  َ  النيب كان ولذا ،النرررالة  در عظهي  على ذله فدل ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ  الوفاة حضررررته   نيح  رررَ

 .(1)«الصََّ َة، َوَما َمَلَكتن أَينَماَََكمن »: ويقول ها يو ي

 

َِ الصَََّ ِة، َواللََّكاةِ " :الشررريخ فيقول        ذكرت فإذا اهلل بكتا يف النرررالة  رينة الزكاة ث"َوَدلِي

 خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ: تعاىل  وله التوحيد وتف رررررري الزكاة ذكرت النررررررالة

َيمله  مع َعز  َوَجل   اهلل عبادة وهو التوحيد تف ررررري هذا (2) َّجض مص
 ،وأهله شررررررغال عن امل

 .الزكاة دليل وهذا َّ حطمظ مضُّ ،النالة دليل هذا َّخض حضُّ

 

  حالتان لها الص ة إقامة: قالوا والعلما:  

 لل  ال مٌ  هذا به تنح ما أ ل على أداؤها وهو م ل  ل ل ال مةٌ  حالةٌ : إحداهما 
 .ها م ل ٍ 

 النيب قولل م ررتتبة وهذه ،وجه كل من ال ررنة على ها وا تيان ت ميلها :والااَية 
َتَموَِي َأَبلِّي»: َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ   أن امل ل  للعبد في تتب (3)«َبلموا َكَما رَأَيَن

ل ى  النيب أ امها كما النررالة يقي  ل  َ  ررَ   من فهذا ذله ىعل حيريف أن اهلل  َعَليمهه َوسررَ
 قدمت و د ،به تنرررح ما أ ل على ها ا تيان هو منها الواجب ل ن ثالنرررالة إ امة

                                 
ره َمَر ه َرس وله الل هه ( رواه ابن ماجة، كتاب: اجلنائز، باب: 1) (، و تته األلباين يف 1625، بر  : )َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ َما َجاَ  يفه ذهكم

 .(2187)ليل يف ختريا أحادي  منار ال بيل، بر  : إروا  ال 
 (.5سورة البينة: ) (2)
األذان للم افر، إذا كانوا مجاعة، وا  امة، وكذله بعرفة ومجع، و ول املؤذن: النالة يف الرحال، يف الليلة الباردة رواه البخاري، كتاب: األذان، باب:  (3)

 (.631، بر  : )أو املطية
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: هو﴾ َكاةه الز   َوإهيَتا َ ﴿ ،ا سررالم م رر لة يف بالنررالة ا تيان م رر لة على ال الم معنا
 .َليمهه َوَسل  َ َ ل ى اهلل  عَ  النيب سنة ويف اهلل كتاب يف املشروع الوجه على فعلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  177 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

لََه تَََعاَلا: :مليه اهلل رحمة قال َياِم: قََون َِ الصََََََََََِّ   خي  حي جي يه ىه ُّٱ وَدلِي

  .َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

  

الشَّْرح: 

َيامِ "         َِ الصََِّ  يننرررف نالذه فإن أطلق إذا النرريام ألن املفرو ث النرريام دليل: أي "وَدلِي
 ووه ،العبادات أعظ  من تعلمون كما والنررريام ،رمضررران  ررروم هو الذي املفرو  النررروم إىل
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  وربه العبد بني سرررررٌ   يف اهلل ومرا بة التقوى يتقو  وعبادةٌ  ،اهلل إال عليه يطلع ال سرررر 
 ويرى دهي ميد فال األكل ويرى بنف ررررره منفرداً  وي ون  رررررائماً  ي ون ا ن ررررران  ررررراحبها نفس

بمَتانَ  اهلل يرا ب ا نا  إىل يده ميد فال عطشرران وهو املا  يرى عطشرران وهو الشرررب  ،ه  َوتَرَعاىَل سرر 
  جا  كما أحد امالنرري على اجلزا   در على يطلع فل  عليه باجلزا  َعز  َوَجل   اهلل اختل ولذله

َم، فَِإَّهَ »: َعز  َوَجل   اهلل  ول يف القدسرررري احلدي  يف ون َوَتَه ِلي َوأَََا أَ  ِإالَّ الصََََّ هن ِل  ِبِه، َيدََع َََََ ُن
ِلي ُن ل  َ  النيب  ول يف مف رررراً  هذا وجا ، (1)«َوطََعاَمَه ِمنن َأ ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ ِِ ابنِن » : رررَ ِم َمَم َك

عنفٍ  بنعِماَئة ضَََِ اَاِلَها ِإَلا سََََ َر َأمن َنَة َمشَََن َِسََََ اَمَف، الن ون  آَدَم َيضََََ  من م رررتثىن فإنه (2)«مَ ِإالَّ الصََََّ
ِل  ِبهِ »: اهلل يقول ذله ُن َم، فَِإََّه ِلي َوأَََا َأ ون  مرا بة على تدل ظيمةع عبادة فالنررريام «ِإالَّ الصَََّ
  أركان نم عظي  ركنٌ  رمضان شهر  يام املفرو  هو الذي والنيام، س بمَتانَه لربه العبد

 
                                 

(، ورواه م ل ، كتاب: النيام، باب: فضل 5228، بر  : )ما يذكر يف امل هي، كتاب: اللبان، باب: ( رواه البخار 1)
 (.1151النيام، بر  : )

 ( سبق خترجيه.2)
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َيامِ ": يقول الشررررريخ ا سرررررالم       َِ الصََََِّ َِّ:  اهلل قول َدلِي َُ   حي جي يه ىه ُّٱَملَّ َو

  فرررررالنرررررررررررررريرررررام ( 1) َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
  التوحيد جهة من األنبيا  دين أن تعلمون وأنت  ، بلنا األم  على مفروضةً  كانت مشرتكة شريعة
  ،كةمشرررررررررررت  شررررررررررريعةٌ  والنرررررررررريام، ذله يف خيتلفون األنبيا  فإن الشرررررررررررائع جهة من وأما ،واحد

ٱٱٱٱ ره ف  كمرررررا  ٱَّٱمي خيُّ    ره ف   َّ جي يه ىه ُّٱ: ف ر  مبعىن َّييُّو

ا كان فالنررررررريام َّٱٌّ ٰى ٰر ٰذُّ   نعل  ال كنا وإن  بلنا من الذين على مفروضرررررررً
ا كان أنه جا ًما اعتقاًدا ونعتقد نعل  ل نا ثعليه  فرضررررره  رررررفة ،  بلنا من الذين على مفروضرررررً
َعز   فاهلل ،ال ابقة األم  على املفرو  النيام من أي ر األمة هذه على النيام أن أيًضا ونعتقد
 . واألغالل ا  ار عنها ووضع َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ   مد أم ةه  عن خف  َوَجل  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.173)البقرة: ( سورة 1)
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َعاَلا:مليه اهلل رحمةَ  قال َلَه تََ : قََون ُِّ َِ َِ الن  مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱ : وَدِلي

  .َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث

  

الشَّْرح: 

  منف امل رتطيع على مرة العمر يف واجب وهو ،ا سرالم أركان من اخلامس الرُّكن هو هذا        
  على حناشرررررررو  يف معنا تقدم كما احلا إىل بادري   أن عليه وجب الوجوب شررررررروط فيه توفرت
 شروط يهف توفرت ملن الفور على واجب العل  أهل أ وال من النتيح على واحلا ،احلا كتاب

ل ى ا النيب  ال و ذا ثعظي  وفضررررله ا سررررالم أركان من عظي  ركنٌ  واحلا ،الوجوب هلل  َعَليمهه  ررررَ
ل  َ  ِم َوَلَدتنَه أمه»: َوسرررررررررَ َع َكيََون َُ عن َر َُّ فَََلمن يََرنَف َن َوَلمن يََفنسََََََََ  النرررررررررتيتني يف كما (1)«ِمنن َح

 . جد ا كثيةٌ  احلا فضل يف واألحادي 

ل   اهلل  ول احلا ودليرررررل           حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱ: َعز  َوجرررررَ

 طيعي ت م َ ل  ٍ  كل على احلا وجوب على دليل ا ية هذه (2) َّ  جس مخ جخ مح جح مج

   ال  ذاو  ،هذا ا ية َعز  َوَجل   اهلل خت  َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ ،احلا إىل ال بيل

  أهل هورمج ذهب ل ن ثاملل ة من خيري كفر الشررررروط توفر مع احلا ترغ إن  : العل  أهل بعض
ل ى  مد  ملة من خيري ال بوجوبه ا  رار مع ت اسررراًل  احلا ترغ: أن إىل النرررواب وهو العل   رررَ

ل  َ  َوان  الل هه َعَليمهه م  النررتابة فإن اهلل  َعَليمهه َوسررَ   إال كفر تركه األعمال من شرريًظا يرون ال كانوا رهضررم
                                 

 (.1521، بر  : )فضل احلا املعور( رواه البخاري، كتاب: احلا، باب: 1)
 (. 28سورة حل عمرحن: ) (2)
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 فإن جوبهبو  مقرًا ا ن ررران كان إذا ل ن ،الذنوب كبائر من عظيمة كبيةٌ  تركه فاحلا ،النرررالة
 . َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ   مد ملة من وخروجه كفره يقتضي ال هذا

  م رةاخل األركان وهذه ،الدين مراتب من األوىل املرتبة هي وهذه ،ا سرالم أركان هي هذه      
 . معنا تقدم ماك لومهية موافقٌ  الرتتيب وهذا ،ا مام ذكره الذي الرتتيب هذا مرتبةٌ   لنا كما
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  ".النَمرنتَََبَة الاَّاََِيَة: اِْليَمانَ ": مليه اهلل رحمة قال

 

الشَّْرح: 
 فيها ال الم نفنل يعم أن حي  ن وال ،تفنيل وفيها ،ا ميان مرتبة وهي الثانية املرتبة هذه      
 وي ون ز  َوَجل  عَ  اهلل شررررا  إن ننهيها ح  املرتبة هذه عن سررررنت ل  غًدا َعز  َوَجل   اهلل شررررا  فإن

 .متناًل  فيها ال الم
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ٌع وَ  النَمرنتَََبَة الاَّاََِيَة: اِْليَمانَ  "يقول المصََََََنف رحمة اهلل مليه:  عنَبًة، َوَهَو ِبضََََََن َعوَن ََََََََ بَن سَََََََ
ََاَها ِإَماطََة اأَلَاى َمِن  َل ال اله ِإال اهللَ، َوَأدن َيا َ فََأمن َها قََون َِ   ."ََعنَبٌة ِمنن اِْليَمانِ  الطَّرِيِع، َوالن

  

الشَّْرح: 

وسرررنبدأ إن شرررا  اهلل يف شررررح بقية األ رررول الثالثة بادئني باملرتبة الثانية من مراتب الدين.       
َه  اهلل بعد أن ذكر الشرريخ  أن الدين ثال  مراتبث ا سررالم، وا ميان، وا ح رران وت ل  عن َرمحه

املرتبة األوىل: وهي ا سررررالمث شرررررع يف بيان املرتبة الثانية وهي ا ميان، وا سررررالم وا ميان لفظان 
إذا اجتمعا كان لإلسررررررررررررالم معىًن ولإلميان معىًن حخرث في ون ا سررررررررررررالم مبعىن األعمال الظاهرة، 

اَلم األعمال الباطنة كما يف حدي  جعيل وي ون ا ميان مبعىن سررري تينا إن شرررا   الذي َعَليمهه ال ررر 
اَلماهلل وهو حدي  عظي  عل منا فيه جعيل أمور ديننا فإن جعيل  رن بني ا سررررررررالم   َعَليمهه ال رررررررر 

َل م وا ميان ف رررر ل النيب  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ اَلم َعَليمهه عن ا سررررالم وسرررر ل النيب  ررررَ عن ا ميان،  ال رررر 
َل م فععل النيب  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ جعل ا سررررررالم لوعمال الظاهرة املعروفة ب ركان ا سررررررالم، و  ررررررَ

ا ميان لوعمال الباطنة املعروفة ب ركان ا ميان، أما إذا افرت ا ف  فرد ا سالم و يل ا سالم أو أ فرد 
 يف ا خر فيشررررررمل األعمال الظاهرة والباطنة مما حيبه اهللا ميان فقيل ا ميان فإنه يدخل أحدمها 

َل م ورسرررررررروله  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ ال فا ميان املطلق إذا مل ي ذكر معه ا سررررررررالم تدخل فيه األعم ررررررررَ
َل م الظاهرة، ولذا جا  يف النررررررررررررررتيتني أن النيب  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررررررررَ بد القيس:  ال لوفد ع ررررررررررررررَ

: ِباْلنِ » َهاَدَة َأنن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ ، أيَماِن ِباللَّهِ آَمرََكمن يَماَن ِباللَِّه؟ ََََََََََََ َروَن َما اْلنِ ا وأن مِمدً  هَ َتدن
َتمن  َ ِة، َوِإيَتاَ  اللََّكاِة، َوَأنَّ تَََؤدموا َخَمَس َما َنِنمن ، و ذا  ال َمن  ال (1)«رسول اهلل، َوِإقَاَم الصَّ

ليس كل م رررررلٍ  مؤمنا(، إذن نقول بعبارة بتنررررررة ا سرررررالم مهن ال رررررل : )كل مؤمٍن م رررررل ، و 
واالميان إذا اجتمعا افرت ا، وإذا فرت ا اجتمعاث إذا اجتمعا يف اللفظ افرت ا يف املعىن، وإذا افرت ا يف 

                                 
 (.8556، بر  : ) ول اهلل تعاىل: }واهلل خلق   وما تعملون{رواه البخاري، كتاب: التوحيد، باب:  (1)
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 اللفظ اجتمعا يف املعىن، فا سالم واالميان إذا اجتمعا افرت ا وإذا افرت ا اجتمعا.

       

عن  َجل  َعز  وَ : هو التنررررررررررررررديق عند أكثر العلما ، ومنه  ول اهلل واْليمان في لفة العرب 

  زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱإخوة يوس : 

ث أي: مررا أنررت مبنررررررررررررررردٍ  لنررا على مررا ذكره بن جرير  (1)َّ زب رب يئ ىئ نئ  مئ

وغيه، واملعلوم أن التنديق  د ي ون بالقلب، وبالل ان، وباجلوارح، ولذله يف احلدي  العظي  
 ُّ َل م الذي  ال فيه الن يبه َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ اِن الَمننِطعن َوالنََّفنَس زََِا الَعينِن النََّظرن َوزََِا اللِّ » : ررررررررَ سَََََََ

، َوزََِا اللِّسَََََََ تََ  َتِهي َكِتَب َمَلا بنِن آَدمن َحظمَه ِمَن اللََِّا َفلََِا الَعينِن النََّظرن ، َتَمنَّا َوَتشََََََن اِن الَمننِطعن
بَهن  ََ َاِلَك َأون َيَكذِّ َتِهي، َوالَفرنَن َيَصدِّ َس تَََتَمنَّا َوَتشن واحلدي  متفق عليهث فالتنديق  (2)«َوالنََّفن

والذي يظهر يل واهلل أعل  مبراجعة كالم أهل العل  والتد يق فيه أن ا ميان   د ي ون باألعمالث
يف ل ة العرب ليس مبعىن التنرررديق الذي يقابله الت ذيب، يقال  رررد  وكذب، ليس ا ميان يف 
ل ة العرب مبعىن التنرررررررررررررررديق الذي يقابله الت ذيب وإمنا هو تنرررررررررررررررديٌق خايفث ومن ذله أنه 

اف  .التنديق مبا ي رجى وخي 

َه  اهلليقول شررررررررريخ ا سرررررررررالم ابن تيمية        َد َقطم ِفي َكَ ِم النَعَرِب أَ )اَل ): َرمحه َُ نَّ َمنن َمِلَم  يَو
بمهَ  ِِ َُا َوَيِجَب َحبمَه َوتََعنِظيَمَه  َوَهَو َمَع َاِلَك اَل َي ٍ  ِممَّا َيَخاَف َويََرن ين َُوَد ََََََ  ،َواَل يَََعظَِّمهَ  ،َو

ََََّهمن يَََقوَلوَن: هَ  َواَل َيَخاَفَه َواَل  اَِِه َأ َد ِبِه َوَيَكذَِّب ِبِه بِِلسََََََََََََ َِ ِن َيجن َُو َُ، َب ِمنٌ يََرن ِن َوَلون   َو َمؤن َب
ٌَ ِبهِ  دِّ اَِِه َلمن يَََقوَلوا: َهَو َمصَََََ ِِ ِبِخَ ِف  ،َمَرَفَه ِبَقلنِبِه وََكذََّب ِبِه بِِلسَََََ ََ ِبِه َمَع النَعَم دَّ َوَلون بَََََ

ا َُ َلمن يََ  َتضَََ ِمٌن ِبهِ َمقن د   به مع العمل خبالف مقتضررراهث التنرررديق  (3)((َقوَلوا َهَو َمؤن يعم: لو  رررَ
                                 

 (.18( سورة يوس : )1)
 (.6203، بر  : ) نا اجلوارح دون الفري( رواه البخاري، كتاب: االستظذان، باب: 2)
 (.8/126( جمموع الفتاوى: )3)
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يقتضررري احملبة مثاًل ول ن هو يعم يقول:  رررد  ت وهو ي ب ض فإن العرب ال ت رررميه مؤمًناث إذن 
ا  اف مع القيام مبقتضرررى ذله، ومن ذله أيضرررً ا ميان يف ل ة العرب: هو التنرررديق مبا ي رجى وخي 

لتنديق باألمور ال ائبةث العرب ال تطلق ا ميان على التنديق إال إذا كان ب مٍر غائب، ولذله ا

ملاذا؟ ألا  أخعوه عن أمٍر غائٍب عنهث فال ي طلق إال   َّ نئ  مئ زئ ُّٱ ال إخوة يوسرر : 

 على التنديق ب مٍر غائب.
ومن علمائنا َمن  ال: إن ا ميان يف ل ة العرب مشررررررررررررررتٌق من األمن الذي هو: الطم نينةث       

خَع، ولذله لو 
 
خَع كاألمر ال ائب الذي يؤمتن عليه امل

 
فإمنا ي ررررررررررررررتعمل يف خٍع يؤمتن عليه امل

ا هما ال ي قال حمنا به وإمنا ي قال  ررد ا به وإمنا ي قال  ،اشرررتغ اثنان يف التنررديق ب مر ليس خا رر 
 ا ميان يف أمٍر يؤمتن عليه هذا يف الل ة.

: فا ميان يف الشررررررع يا أحبة: هو اعتقاٌد بالقلب، و وٌل بالل ررررران، وأما اْليمان الشََََرمي      
 وعمٌل باجلوارح واألركانث وعلى هذا اجتمعت كلمة ال ل  النا .

ف والخلف، وأئمة الدين، )وكان إُماع السََََََََََل)يقول أبو  مد البنررررررررررررررري املال ي:       
بِ، وسََََََائر أقاليم اْلسََََََ م من مفرب  ٍِ ُو وفقها  المسََََََلمين من َََََََرٍَ ونرب، وسََََََه

َََاٍم ومراَ وحجاٍز ويمن وخراسَََان مجتمعين ملا أن مقيدة السَََنة إىل أن  (1)((ومصَََر، َو
ية) ال:  ٌِ َو  .(()القول مع االمتقاد بأن اْليمان قوٌل ومم

َه  و ال ا مام الشرررررررررررافعي   ابَِة َوالتَّاِبِعيَن ِمنن بََ )): اهلل َرمحه َِ َماَع ِمنن الصَََََََََّ ُن عنِدِهمن وََكاَن اْلنِ
ِلَئ َواِحٌد ِمنن الاََّ ثَِة إالَّ بِاْلن  ٌِ َوَِيٌَّة اَل َيجن ٌل َوَمَم يَماَن قََون َناَهمن يَََقوَلوَن: اْلنِ  .(2)((َخرِ َوَمنن َأدنرَكن

       
                                 

 (.7/543در  التعار  العقل والنقل: ) (1)
 (.8/347جمموع الفتاوى: ) (2)
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ٌل وَ )): ه  اهللَرمحهَ و ال شرريخ ا سررالم ابن تيمية   يَماَن قََون َلَف َأنَّ اْلنِ َمَع السََّ ُن ٌِ َيلِيَد َوَأ َمَم
َقصَ  ث ومعىن ذله: أن ا ميان  ول القلب وعمل القلب مث  ول الل ان وعمل اجلوارح، (1)((َويََنَن

أما  ول القلب فهو التنررررديق اجلا م باهلل، ومالئ ته، وكتبه، ورسررررله، واليوم ا خر، والقدر خيه 
َل م وشرررررررررره ويدخل فيه ا ميان ب ل ما جا  به الرسرررررررررول  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررَ لنان يف هذا ، مث ا رررررررررَ

فاضلونث ليس املؤمنون يف هذا على درجٍة واحدة بل منه  َمن يؤمن هذا على سبيل التفنيل يت
وا مجال ومنه  َمن يؤمن هذا على سرررررررررررررربيل ا مجال، ومنه  َمن يؤمن هذا وهو يعرف أدلته، 

 ومنه  َمن يؤمن هذا بدون أن يعرف أدلتهث فه  يتفاضلون يف هذا.

ل القلب يتبعه عمل القلبث ما هو عمل القلب؟ هو ح بُّ وهذا التنررررررررررررررديق الذي هو  و       
َل م اهلل وح بُّ رسرروله  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ لَ  ررَ وتعظي  اهلل وتعظي  رسرروله   ررَ  م وخشررية َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ

اهلل، وا نررابررة إىل اهلل، وا خاليف هلل والتوكررل على اهللث فهررذه األعمررال القلبيررة كلهررا من ا ميرران 
بع االعتقاد  ول الل ررررران ويتبع عمل القلب عمل اجلوارح من النرررررالة والزكاة والنررررروم واحلا ويت

 وحنو ذله.

إذن ا ميان البد فيه من اعتقاد و ول الل ان وعمل اجلوارحث ولذا يقول شيخ ا سالم ابن       
َه  اهللتيميررة  ٍِ فَََهَو كَ )): َرمحرره اَن قََوناًل ِبَ  َممَََ اَن إَاا كَََ يمَََ انَ اْلنِ ٌر َوِإَاا كَََ قََوناًل َوَمَمً  ِبَ  َِيٍَََّة  فن

َمةٌ  نٍَّة فَََهَو ِبدن ٌَ َوِإَاا َكاَن قََوناًل َوَمَمً  َوَِيًَّة ِبَ  سَََََََََََ أما إذا كان  واًل وعماًل ونية  (2)((فَََهَو ََِفا
 .َعز  َوَجل  وعلى ال  ن ة فهو ا ميان املشروع الذي شرعه اهلل 

إذن ا ميان اعتقاٌد بالقلب و وٌل بالل رررررررررررررران وعمٌل باجلوارح واألركانث عمل القلوب البد       
منه لنررررررررررررتة ا ميان وأعمال اجلوارح نوعان اليف نعملها جبوارحنا نوعان: أعماٌل فاسرررررررررررردة، هذه 
 األعمال الفاسدة منها ما ي ضاد ا ميان، فانتفا   هذه األعمال البد منه لنتة ا ميان، تقولون:

                                 
 (.8/682( جمموع الفتاوى: )1)
 (.8/181جمموع الفتاوى: ) (2)
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مثِّل لنا، نقول: مثاًل والعياذ باهلل إهانة املنررررررررررررت  عمل من أعمال اجلوارح، وعمل  ررررررررررررا  أو 
فاسررد؟، عمل فاسررد، هذا العمل ي ضرراد ا ميان، انتفاؤه شرررٌط لنررتة ا ميان، فال ينررح ا ميان 

َه  اهللمع هذه األعمال الفاسرررررردة، يقول الشرررررريخ ابن با   أو  اَه،)َمن يسَََََتهلأَ باهلل سَََََبِ): َرمحه
َلمن، أو بالجنة، أو بالنار، أو بالقرآن، وما أَََََبه الك َلا اهللَ َمَلينِه َوسَََََ  يعم: ((برسََََوله بَََََ

  ألن هذا (5) )فإَه كافٌر إُماًما)، يقول: مثاًل، أو االسررررتهزا  باالسررررتقامة االسررررتهزا  بالنررررالة
ٌِ ملا أن دموا ُ اْليمان باطلة، وأَه ليس مند ُ  يِجل ُ من  إيماناالسَََََتهلا  والتنقمص دلي

أو يلطخه بالنجاسَََََََة، أو وهكذا الذ  يهين المصَََََََِف، ))،  ال: ((االسَََََََتهلا  بما اَكر
كما يفعل بعض ال ترة، بعض ال ترة يهينون املنت  طاعًة للعن، وبعض   ،(يجلس مليه(

دراويش امل رررررررلمني ي رررررررمون هؤال  ال رررررررترة األوليا  النررررررراحلني، وه  يف حقيقته  كفار، يقول 
هكذا الذ  يهين المصََِف، أو يلطخه بالنجاسََة، أو يجلس مليه، وهو يعلم )و )الشرريخ: 

، يعم ما و ع خطً ، رمى شررريًظا فو ع عليه وهو ال يقنرررد، أو مل يعل  أنه كتاب (أَه كتاب اهلل(
ِ ال إيمان له، وإَما )ال، هو يعل  أنره كتراب اهلل، يقول:  اهلل ٌِ ملا أن هذا الُر )هذا دلي

ََب يََدَّمي اْليمََان، و  لو كََان منََد ُ إيمََاٌن بََََََََََِيل لِجل َُ من هََذا العمََِ الََذ  يُو
، إذن أعمال اجلوارح الفاسرردة اليف تضرراد ا ميان ال ررالمة منها شرررٌط لنررتة ا ميان، (2)((الكفر

 وال ينح ا ميان إال بانتفائها.

النررررررررالة والزكاة وحنو ذله البد من  :وأعمال اجلوارح النرررررررراحلة: وهذا الق رررررررر  الثاين مثل      
ح به ا ميان عند ال ررررل ، فمن اد عى إميانًا ومل يتقرب إىل اهلل بعمٍل من أعمال  شرررريٍ  منها ينرررره

َه  اهللرَ اجلوارح مع سررررررعة الو ت، وعدم العذر فدعواه كاذبة، يقول شرررررريخ ا سررررررالم ابن تيمية  : محه
                                 

َه  اهلل( فتاوى نور على الدرب البن با  1)  (.0/130) :َرمحه
 (.3/37( جمموع الفتاوى البن با : )2)
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ٍِ بَََََََََََالل() ًنا إال بعم َه  اهللل ، ويقو ()الدين ال يكون دي الطامة  يحقيقة الدين ه)): َرمحرره
ا  دينً فمن لم يفعِ هلل َََََََََََيًا فما دان هلل ،واالَقياد والك إَما يتم بالفعِ ال بالقول فقط

ا: (1)((ومن ال دين له فهو كافر َتِنِع َأنن ))، ويقول شررررررررريخ ا سرررررررررالم ابن تيمية أيضرررررررررً  َوِمنن النَممن
ِمًنا إيَماًَا  َِ َمؤن َُ َ ةَ َيَكوَن الرَّ َيام ،َواللََّكاةَ  ،ثَابًِتا ِفي قََلنِبِه بَِأنَّ اللََّه فَََرَض َمَلينِه الصََََََََََّ  ،َ َوالصَََََََََِّ

 َُّ َِ َدة ،َوالن َجَد لِلَِّه َسجن َر َُ اَل َيسن َضانَ  ،ً َويَِعيَش َدهن َصوَم ِمنن رََم َواَل يَََؤدِّ  لِلَِّه زََكاًة َواَل  ،َواَل َي
َهَذا َممن  ِتِه فََ ُم إَلا بََين َِ ٍَ ِفي النَقلنِب َوَزَن َي َدَر َهَذا إالَّ َمَع ََِفا َدَقٍة اَل َمَع إيَماٍن َتِنٌع َواَل َيصَََََََََََن

يلٍ  ِِ  .(2)((َب

إذن دعوى ا ميان البد  ا من عمٍل  ررررررررررررررا  يعهن عليها، ومن ال ررررررررررررررل  من ي عنيِّ هذا       
يف دلت لودلة املعلومة الالعمل ويقول: إنه النرررالة، فمن مل ي ته بالنرررالة فليس مبؤمن، وذله 

على أن تارغ النرررررالة ي ون كافرًا مطلًقا، سرررررواً  ترغ النرررررالة جاحًدا لوجوها، أو ترغ النرررررالة 
ة  ة أاا كفرث أن ترغ النالاجلتد من جه مثلمعلوم، أما إذا مل يت ع الو ت،  هو ت اساًل كما

َل م النيب كفر،  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ دن » ال:  رررررَ نَََهمن الصَََََّ الَعهن نَََنا َوبََيَن َ ة َفَمنن تََرََكَها فَََقدن  الذ  بََيَن
ح ، هذا العمل، على النررررررررررتي«َفَمنن تََرََكَها فَََقدن َكَفرن »، ما  ال: فمن جتدها،  ال: (3)«َكَفرن 

هذا النررررررررررررتيح من أ وال أهل العل ، ل ن أنا  هل العل  من ترغ النررررررررررررالة فهو كافرمن أ وال أ
نيِّ فعاًل معيًنا وهو النرالة، يقول: البد منه لنرتة ا ميان، ومنه  من أ ول: من ال رل  من ي ع

يقول: البد من عمل، ومل ي عنيِّ النالة أو حنوها، ول نه البد أن ي ون  د تقر ب إىل اهلل بعمل، 
ل ن لو أنه حمن ومل ي رررع الو ت للعمل،  ال: أشرررهد أن ال إله إال اهلل وأشرررهد أن  مًدا رسرررول 

ن أو مع العذر،  د ي و ؤمن ألنه مل يعمل؟ نقول: هو مؤمن، هل نقول: إنه ليس مب اهلل ومات،
                                 

َه  اهلل( شرح عمدة الفقه البن تيمية 1)  (.1/76: )َرمحه
 (.8/611)( جمموع الفتاوى: 2)
(، و تته األلباين يف مش اة 2621( رواه الرتمذي، كتاب: أبواب ا ميان، باب: َما َجاَ  يفه تَررمغه الن اَلةه، بر  : )3)

 (.580املنابيح، بر  : )
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يف سررعة و ت، ل ن مل يعل ،  ال: أشررهد أن ال إله إال اهلل، وأشررهد أن  مًدا رسررول اهلل، وبقي 
 ه، ولو مل ينرررررلِّ، ألنه مل يبلأياًما مل ي عل   شررررريًظا من أعمال ا سرررررالم فمات، نقول: هو مؤمن، 

حنن نت ل  عن شررررخل أسررررل  ومل يعل ، نقول: مع العذر أو مع ضرررريق الو ت، فإنه مؤمن،  ال،
أما إذا كان هناغ سعٌة يف الو ت وال عذر ومع ذله ال يتقرب إىل اهلل بعمٍل من أعمال اجلوارح 
 ط، فهذا دليٌل على عدم  ررررررتة إميانه، مث من أتى بالنررررررالة عند من ي  فِّر برتكها، أو من أتى 

ن أعمال الع عند من ال ي  فِّر برتغ النررررررررررررررالة فإنه ال ي فر برتغ بقية أعمال اجلوارح بعمٍل م
بإمجاع ال ررررل ، إن كنا نقول: أنه البد من النررررالة، َمن  ررررل ى مثاًل وترغ احلا، فإنه ال ي فر، 

لنرررررررروم واحلا و لنا ما فيها، وااملباين األربعة اليف هي النررررررررالة إال على اخلالف املعروف يف ترغ 
د، ليس كفرًا، وإمنا هو وعيإال برتغ النررررررررررررررالة، هذا وعيد، ال والزكاة، ل ن الراجح أنه ال ي فر 

، ذا متوعر دالزكراة مثاًل هر كر نره على طريقته ، وال يعم أنره منه ، فرالرذي يرتغ  :هرذا وعيرد يعم
غ احلا مع ول نه ليس ب افر، الذي يرت  ول نه ليس ب افر، الذي يرتغ النرررريام مثاًل هذا متوع د

القدرة عليه هذا متوع د ول نه ليس ب افر، وسررري تينا إن شرررا  اهلل بيان  ول أهل ال رررنة واجلماعة 
 يف هذا الباب.

هذا هو األ ررررررررل األول من أ ررررررررول أهل ال ررررررررنة واجلماعة يف الباب: وهو أن ا ميان  وٌل       
ن اجلوارح واألركان، وينبم على ذله أ ررٌل ثاٍن وهو أن ا ميابالل رران، واعتقاٌد باجلنان، وعمٌل ب

يزيد وينقل ويتفاضرررل فيه النان، بل إميان الفرد يتفاضرررل، إميانه  بل احلا، ليس كإميانه بعد 
َي رَ احلا، إميان الفاسرررق ليس كإميان الطائع، وإميان الواحد منا ليس كإميان أيب ب ر النرررديق  ضررره

 يزيد وينقل.، فا ميان اهلل  َعنمه  

وغًدا إن شررررررا  اهلل سررررررنت ل  عن هذا األ ررررررل، مث ننبه على أموٍر مهمة منها مثاًل: َمن مل        
يعمل خيًا  ط هل يدخل اجلنة؟ وَمن  ال: إنه يدخل اجلنة هل هو بالٌ  ألهل ال رررررررررررنة؟ هذا 

ضرررية كفر تارغ  ونت ل  إن شرررا  اهلل عما يتعلق بشررريٍ  من  ر سرررننبه عليه ونقرره إن شرررا  اهلل،أم
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نا ن تفي ، ولعلَعز  َوَجل  النررررالة ت اسرررراًل، مث نشرررررع يف ال الم عن شررررعب ا ميان إن شررررا  اهلل 
الليلة هذا ألن نريد أن ي ون األخوة على علٍ  بالدرن، وغًدا إن شا  اهلل ن مل مبا يتعلق هذه 

 املباح .
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َعونَ  يقول المصَََََََنف رحمة اهلل مليه: " بَن ٌع َوسََََََََ عنَبًة، النَمرنتَََبَة الاَّاََِيَة: اِْليَماَن َوَهَو ِبضَََََََن َََََََََ 
ََعنَبٌة ِمنن اِْليمَ  َياَ   َِ ََاَها ِإَماطََة اأَلَاى َمِن الطَّرِيِع، َوالن َل ال إله ِإال اهللَ، َوَأدن  اِن". فََأمن َها قََون

  

الشَّْرح: 

َه  الل ه  الشرررررررررررررريخ        ، وأن بني أن األعمال من ا مياناجلملة، ومراده بإيرادها أن ي  أورد هذه َرمحه
قال: بني أ لي أهل ال نة واجلماعة يف هذا الباب فا ميان يزيد وينقل، ف راد هذه اجلملة أن ي  

َل ال إلفهو بضررررررٌع وسرررررربعون شررررررعبة، وهذه أعمال فاألعمال من ا ميان  ال:  ه ِإال "فََأمن َها قََون
ََاَها ِإَماطََة اأَلَاى َمِن الطَّرِيِع"هذا  ول الل ران، اهللَ"  عنَبٌة "هذا عمل اجلوارح،  "َوَأدن ََ َياَ   َِ َوالن

 هذا عمل القلب. ِمنن اِْليَماِن"

إذن هذه اجلملة تدل على أن األعمال من ا ميان فمن ا ميان  ول: ال إله إال اهلل وهذا       
ومن ا ميان عمل اجلوارح و د  ،قلوب و د جا  يف احليا  هناومن ا ميان عمل ال ، ول الل رررررررران

َه  الل ه  وأراد  ثجا  يف إماطة األذى عن الطريق ا أن ي  َرمحه ل لقوله: بني أن ا ميان يزيد وينقأيضررررررررررررً
عنَبة" َعوَن َََََ بَن ٌع َوسََََ قدار ما والشرررري  الذي له شررررعب يتفاضررررل فيتفاضررررل أهله فيه مب "َوَهَو ِبضَََن

ََاَها ِإَماطََة اأَلَاى"  :و وله حينررررررررلون من شررررررررعبه َل ال إله ِإال اهللَ، َوَأدن ل على أن د"فََأمن َها قََون
َه  رَ ومادام أن له أعلى وله أدىن فهو يزيد وينقل ويتفاضررررررررررل، فبني  ،وله أدىن ،ا ميان له أعلى محه
 رررررررررنة واجلماعة يف ل البإيراد هذه اجلمل األ رررررررررلني العظيمني اللذين يتميز هما أه الل ه َعز  َوَجل  

والبخاري  ثود يق الفه  ،وهذا من  ررنيع املؤل  من لطي  النررنيع ثباب ا ميان عن املخالفني
َه  الل ه  بدأ كتاب ا ميان حبدي  الشرررررررررعب ليدل على هذين األ رررررررررلني فهذا من  رررررررررنيع أهل َرمحه
 العل .
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       أ اْليمان بدرَِحَمَه اللََّه هنا يأتي سََََََََََؤال يورد ُ بعض النال فيقول: إن الشََََََََََيخ
 بالشعب ثم بعد الفراغ من الشعب اكر األركان لما لمن يبدأ باألركان قبِ الشعب؟ 

نقول: بدأ بالشررررررعب ليبنيِّ أ ررررررلي أهل ال ررررررنة واجلماعة يف الباب ح  نعرف من هو من        
ذي وهذا ال ،كانكان من أهل ال نة واجلماعة يف هذا الباب ومن مل ي ن مث بعد ذله ذكر األر 

َه  الل ه  أورده ا مام  َلى الل ه  َعَليمهه وَ ليس من عنده بل هو حدي  عن النيب َرمحه ل َ   ررَ حي  جا  سررَ
عنَبةً »: َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ   ول النيب ََ َعوَن  ٌع َوَسبَن يَماَن ِبضن ه ذا يف  تيح م ل ،  (1)«اْلنِ

ٌع » وجا  عند البخاري: عنَبةً ِبضَََن تموَن َََََ َعونَ »وجا  عند م رررل : ، (2)«َوسَََِ بَن ٌع َوسََََ ورج ح   «ِبضَََن
كثٌي من العلما  رواية البخاريث ألن البخاري أ ررررررررررررررح من جهةث وألن األ ل هو املتيق نث وألن 

ا وردت يف  رررررتيح م رررررل  بالشررررره يف بعض الروايات:  َعونَ »الرواية أيضرررررً بَن ٌع َوسَََََ عنَبةً ِبضََََن ََََََ »  
تم »أو ٌع َوسَََِ عنَبةً ِبضَََن َلى الل ه  َعَليمهه  رررَ  ولفظ احلدي  عند ا مام م رررل  أنه  ال:  ال النيب «وَن َََََ

ل  َ  َل اَل ِإَلهَ » :َوسرررررَ َلَها قََون عنَبًة، فََأفنضَََََ تموَن ََََََ ٌع َوسََََِ َعوَن َأون ِبضََََن بَن ٌع َوسَََََ يَماَن ِبضََََن  ِإالَّ اهللَ، اْلنِ
ََاى َمِن الطَّرِيِع، وَ  ََاَها ِإَماطََة األن يَمانِ َوَأدن ََعنَبٌة ِمَن اْلنِ َياَ   َِ ه وهو بضع وسبعون شعبة فقول« الن

أعم:  ول ا مام البضع هو من الثالثة إىل الت عة الثالثة، واألربعة، واخلم ة، وال تة، وال بعة، 
 والثمانية، والت عة كلها تدخل يف كلمة بضع. 

 واملراد بالشعب هنا: اخلنال.  ،هي اجلز  من الشي  والقطعة منه :والشعبة      

فيه رد  و  ،وهذا دليل على أن ا ميان أجزا  وأنه يتعزأ ثأن ا ميان بضررررررٌع وسرررررربعون خنررررررلة      
يًعا يف ن عنده  مجفالنا ،ان وحدة كاملة وليس أجزا  يتعزأعلى املرجظة الذين يقولون إن ا مي

َلى  ررَ  يف ا ميان فإميان أدىن أمة  مد يقولون: كل مؤمن ي رراوي غيه من املؤمنني ا ميان سرروا 
له بل ا ميان له أجزا  وال مي ن أن ي ون ذَ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل َ  كإميان  مد  الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ 

                                 
 (.35( رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب: شعب ا ميان، بر  : )1)
 (.2ن، بر  : )( رواه البخاري، كتاب: ا ميان، باب: أمور ا ميا2)
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كما أن فيه رد ا على املعتزلة الذين يقولون: إن ا ميان وحدة واحدة إذا   ثوالنان يتفاضرررررررررررررلون فيه
فإذا علمنا أنه أجزا  فإنه يعم: يتعزأ ويتفاضرررررررررررررررل فيه النان ويزيد  ،كله  ذهب بعضررررررررررررررره ذهب

 وينقل.

َل ال إله ِإال اهللَ"  ال:        اىل  أعلى شررررعب ا ميان وهي أحب ال الم إىل اهلل تع"فََأمن َها قََون
ل  َ  كما  ال النيب َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ رمَ  بِأَيِِّهنَّ َبَدأنَت: َأرنَبعٌ َأَحبم النَكَ ِم ِإَلا اهلِل » : ررررررَ  اَل َيضَََََ

بََرَ  َلَه ِإالَّ اهللَ، َواهلَل َأكن لَِّه، َواَل ِإ َد ِل من َِ اَن اهلِل، َوالن َِ بن هررذا أحررب ال الم إىل اهلل رواه  (1)«سَََََََََََ
ا مام م ررررررل  يف  ررررررتيته، فمن أحب ال الم إىل اهلل  ول ال إله إال اهلل، وهي يا م ررررررل  خٌي 

َِ »: َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ  النيب كما  الما فيها  من الدنيا و  َد لِلَِّه، أَلَنن َأَقوَل َسبن من َِ اَن اهلِل، َوالن
بَََر، َأَحبم ِإَليَّ ِممَّا طََلَعتن َمَلينِه الشَّمنسَ   رواه م ل .  (2)«َواَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَ، َواهللَ َأكن

وال إله إال اهلل ألجلها خلقت اخلليقة، وأرسررررررررررررررلت الرسررررررررررررررل، وأنزلت ال تب، وهي العروة  
الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي طريق الفو  باجلنة، وهي سرررررررربيل النعاة من النار، وهي أ ررررررررل 

 ،وهي رأن األمر ف انت حقيقًة ب ن ت ون أعلى شرررررررررررعب ا ميان، وهي أسررررررررررران الدين ،الدين
ل  َ   ال النيبوهي أفضرل الذكر كما  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرَ ِر اَل إِ » : رَ َِ الذِّكن رواه  (3)«َلَه ِإالَّ اللَّهَ َأفنَض

 ا مام الرتمذي وح نه ا مام األلباين رح  اهلل اجلميع.

  مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱوهي عظيمرررررة يف ميزان العبرررررد:  

 يف ذله اليوم العظي  تعظ   ال إله إال اهلل ملن  ا ا من  لبه يف ميزان العبد يف ذله اليوم.  (0)َّ
                                 

َا ه المَقبهيَتةه َوبهَنافهٍع َوحَنموههه، بر  : )1) َمسم َيةه بهاألم مه  (.2138( رواه م ل ، كتاب: ا داب، باب: َكرَاَهةه الت  م
بهيحه 2) لهيله َوالت  م ته مَفاره، باب: َفضمله التر هم سم ره َوالدَُّعا ه َوالتر ومبَةه َوااله  (.2625الدَُّعا ه، بر  : )وَ ( رواه م ل ، كتاب: الذِّكم
َتَعابٌَة، بر  : )3) له ه م  م   م

(، وح نه األلباين يف 3373( رواه الرتمذي، كتاب: أبواب الدعوات، باب: َما َجاَ  أَن  َدعمَوَة امل
 (.13مش اة املنابيح، بر  : )

 (.72 – 77( سورة لشعرا : )0)
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ل َ  عن النيب        َلى الل ه  َعَليمهه َوسرَ اَلم أن نوًحا  رَ آَمَرَ  ِب َ ِإَلَه » ند موته: ال البنه عَعَليمهه ال ر 
بنَع  َمَواِت السَّ بنَع َلون َوِضَعتن ِفي ِكفٍَّة وَ ِإالَّ اللََّه فَِإنَّ السَّ َرِضيَن السَّ َوِضَعتن الَ ِإَلَه ِإالَّ اللََّه َواألن

بنعَ  يَن السَََََّ ََرضََََِ بنَع َواألن َمَواِت السَََََّ َِتن ِبِهن الَ ِإَلَه ِإالَّ اللََّه َوَلون َأنَّ السَََََّ َُ َكنَّ َحلنَقًة   ِفي ِكفٍَّة َر
َمتنهنَّ الَ ِإَلَه ِإالَّ  َهَمًة لَقصَََََََََََ َه  الل هو ررررررررررررررتته ا مام األلباين  ،رواه ا مام أمحد (1)« اللَّهَ َمبَن  َرمحه

 .فهي ثقيلٌة يف ميزان العبد إن حققها، اجلميع

وحر م اهلل  ائلها معتقًدا  ا  قًقا  ا حر م اهلل  ائلها كذله على النار فمن  ال ال إله إال       
َلى ل فيها النيب ال إله إال اهلل  ا ثحرم اهلل عليه الناراهلل  رراد ًا من  لبه يبت ي بذله وجه اهلل   ررَ

ل  َ  هه َوسررررررررررررررَ َه فََِإنَّ اللَََّه َحرََّم َمَلا النََّاِر َمنن قََاَل: اَل ِإلَََه ِإالَّ اللَََّه يََبنتَ » :اللرر ه  َعَليررم َن ِفي بََِذلََِك ُو
عب ا  (2)«اللَّهِ  فواجب عليه أن  ،ميانإذا علمت أيها املؤمن أن ال إله إال اهلل هي أعلى شرررررررررررررر 

قق معناها فال تعبد إال اهلل، وال تعلق  لبه إال باهلل  ،تعرف معناها كما   بمَتانَه  َوتَرَعاىَل سررررررررر  وأن حت 
 تقدم معنا يف بيان حقيقتها ومعناها.

َه  الل هوأما  ول ا مام        ََاَها ِإَماطََة اأَلَاى َمِن الطَّرِيِع": َرمحه ذي شرفنا اهلل لهذا الدين ا "َوَأدن
برر ن ن ون من أهلرره مجع اخلي كلرره وجررا  برراخلي كلرره فمن خنررررررررررررررررال ا ميرران: إ الررة األذى عن 
الطريقث إ الة كل ما يؤذي املارة من أحعار تؤذيه ، أو أشررررواٍغ تؤذيه ، أو نفاياٍت تؤذيه ، أو 

ه األذى إذا أ الرر ثإ الررة األذى عن الطريق ثإ الررة مررا لرره رائتررٌة كريهررة يؤذي النرران كتيواٍن ميررت
 املؤمن عن طريق النان كان ذله خنلة من خنال ا ميان. 

                                 
أللباين يف سرررل رررلة األحادي  النرررتيتة وشررري  من فقهها، بر  : (، و رررتته ا6573( رواه أمحد يف م رررنده، بر  : )1)

(130.) 
 (.025( رواه البخاري، كتاب: النالة، باب: امل اجد يف البيوت، بر  : )2)
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ومن براب أوىل أن من خنرررررررررررررررال ا ميران: عردم أذيرة املؤمنني فرإذا كرانرت إ الرة األذى عن       
طريقه  من خنررررررررررررال ا ميان فما باله بعدم أذيته ؟ ال شرررررررررررره أنه أوىل وأعظ  وهذا كما  لنا 

 عمل من أعمال اجلوارح. 

عنَبٌة ِمنن اِْليَماِن"  ال:        َياَ  ََََََََََ َِ عرفنا األدون و  ،إذا عرفنا األعلى وهو: ال إله إال اهلل "َوالن
 وهو: إماطة األذى عن الطريق فإن بينهما ش عًبا فتفاضل ومن هذه الشُّعب: احليا . 

  ؟ما هو الِيا 
نهى مر باملعروف وال يي  بعض النان يرتغ اخلي وإذا  لت له: ملاذا؟ أسررررررررررررررتتي، النان ال      

إذا  لت له: ملاذا؟  ال: أسرررررررتتي واحليا  من ا ميان فهل هذا حيا ؟ ما هي حقيقة فعن املن ر 
 احليا ؟ 

ملر  ث أي: أاا حتد  عند حنول سببها حتعز ا(إن احليا   فٌة انفعالية)العلما  يقولون:       
وتبع  على فعل اخلي واجتناب القبيح، احليا   رررررررررررفة نع   رررررررررررفٌة عظيمةث  ،عم ا خيال  املرو ة
ل  َ ولذا  ال النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ ياَ  اَل يَأنِتي ِإالَّ ِبَخينرٍ »:  ررررَ َِ  ررررفة عظيمة ال ت يت إال  (1)«الن

ل بامل و ة مثاًل ر خبي حتد   عند حدو  سررررببهاث ألن هناغ أسرررربابًا تبع  على احليا  كرؤية ما خي 
 فإن هذا يبع  املؤمن على احليا ، وهذه النفة إذا وجدت يف نفس ا ن ان ماذا تفعل؟

ل باملرو ة       ا على ف ،تؤثر فيه ت ثيًا عظيًما فتمنعه عم ا خي  ال  وجتعله حرينرررررررً عل اخلي وما خي 
ن بامل ررررررررررل  أن يفعله هذا األمر  رًما، و د ي ون مباًحا فليس كل مباح حَي رررررررررر  املرو ة  د ي ون   

ل  هل هذا األمر يف العادة خيا ردنا أن نفعلها فلننظر يف العادةاألمور املباحة إذا أ ثمهٌ  جًدا
لذله مثااًل: خروي الرجل حاسرًا عن رأسه مباح ال شه املرو ة أو ال خيال  املرو ة؟ وألضرب 

ت العادة أنه فإن كان ،يف إباحته ل ن إذا أراد الرجل أن خيري حاسررررًا عن رأسررره فلينظر يف العادة
                                 

 (.6118( رواه البخاري، كتاب: األدب، باب: احليا ، بر  : )1)
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ل باملرو ة  ال حري يف ذله كعادة بعض امل لمني فال حري عليه، أما إذا كانت العادة أن هذا خي 
مررا وجررد احليررا  يف وكل ،ينب ي أن يفعلرره، واحليررا  حَيمفهز ه  عن ذلرره وأنرره ال يفعلرره ال رام فررإنرره ال

 ون بينه  وت فر  ،ا ن ررران أكثر كان متم رررً ا باملرو ة أكثر، ولذله ا ن ترون النان يف الشرررارع
ل باملرو ة و د ي ون كبيًا يف ال ررررررررررررنث ألن احليا   باحليا  يف احلقيقة فبعض النان يلبس لبان خي 

ع   وبعض النان جتده يلبس لب ررررًة تدل على املرو ة والو ارث ألن احليا  عنده  د  ،عنده  د ضررررَ
  وي وه ذا. 

ن عباد اهلل مواحليا   فٌة تبع  على فعل اخليث ألن ا ن ان ي تتي من اهلل، وي تتي       
واسررررررررررررررتتى من عباد اهلل فإن ذله يبعثه على فعل اخلي وعلى اجتناب  فإذا اسررررررررررررررتتى من اهلل

  القبيح.

وبعد أن أشرررررار الشررررريخ هذه ا شرررررارة اليف مجعت كثيًا من الفوائد فبي نت لنا أن العمل من       
ا ميان وأن ا ميان يزيد وينقل، وأن أعلى ا ميان:  ول ال إله إال اهلل، وأن أدىن ا ميان: إماطة 

 وأن احليا  شعبٌة من شعب ا ميان. ،األذى عن الطريق

َه  الل هال نة واجلماعة شرع وبني أ لي أهل         يف بيان أركان ا ميان. َرمحه
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ِمَن بِاهلِل".    قال رحمة اهلل مليه: "َوَأرنَكاَََه ِستٌَّة: َأنن تََؤن

  

الشَّْرح: 

إال  : جانب الشي  األ وى الذي ال حينلالركن كما تقدم معنا هو "َوَأرنَكاَََه ِستٌَّة" ال:       
عنَبةً  "اْليمانبه، فإن  ال  ائل:  د  ال الشررررريخ  َعوَن ََََََ بَن ٌع َوسَََََ تٌَّة"""، مث  ال: ِبضََََن  َوَأرنَكاَََه سََََِ

 ف ي  عمع بني كون ا ميان بضًعا وسبعني شعبة وأن أركانه ستة؟

 الذي هو عمل القلب أ ررررررررررولهوالتنررررررررررديق بالقلب  ،فنقول: إن ا ميان الذي هو العقيدة      
سررتة أركانه سررتة وهذه ال ررتة إذا ذهب بعضررها  ال ا ميان، فمثاًل: من حمن باهلل ومل يؤمن برسررل 
اهلل، أو مل يؤمن باملالئ ة فإن إميانه يزول فهذه األركان ال ررررررررتة إذا  ال بعضررررررررها  ال ا ميانث أم ا 

هب وهذه األعمال إذا ذ ،بعون شرررعبةا ميان املطلق الذي يشرررمل مجيع األعمال فهو بضرررٌع وسررر
عب إذا ذهب بعضرررررها  بعضرررررها ال يزول ا ميان إال إذا ذهب  ول ال إله إال اهلل، يعم: هذه الشرررررُّ
هل يذهب ا ميان؟ نقول: إن كانت الشرررعبة الذاهبة هي  ول ال إله إال اهلل فإن ا ميان يذهب، 

إمنا ينقل وهذا الفر  بني األركان أما بقية الشررررررررررررررعب إذا ذهب بعضررررررررررررررها فإن ا ميان ال يزول و 
األركان إذا ذهب بعضررها يذهب ا ميان، أما الشررعب إذا ذهب بعضررها إذا مل  ثال ررتة والشررعب

كِّب منها ف  ررررررررررررررول ا ميان اليف ر  ثي ن كلمة التوحيد فإنه ال يذهب ا ميان بال لية وإمنا ينقل
 ا ميان ستة. 

ِمَن بِاهلِل" ال:        هذا هو أ ررررررررل ا ميان وأسرررررررران ا ميان وكل األركان التالية له تابعٌة  "َأنن تََؤن
واليوم  فقيل: أن تؤمن باهلل، ومالئ ته، وكتبه، ورسررررررررررررله،َعز  َوَجل  له، ولذله أضرررررررررررريفت إىل اهلل 

ا خر، والقدر خيه وشررررررره، فا ميان باهلل هو أ ررررررل ا ميان وإذا  يل: ا ميان باهلل ه ذا ا ميان 
َلى الل  ه يدخل فيه مجيع األركان إذا  يل: ا ميان باهلل سررررظل النيب باهلل فإن ل  َ  ررررَ َأ م »: ه  َعَليمهه َوسررررَ
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َِ؟  َمنَماِل َأفنَض فيدخل يف ذله ا ميان باهلل، وا ميان بالرسل، وا ميان  (1)«َقاَل: ِإيَماٌن بِاهللِ فاألن
 ا ميان بالقدر. باملالئ ة، وا ميان بال تب، وا ميان باليوم ا خر، و 

َه  اللرر ه  يقول الشرررررررررررررريخ ابن بررا         مَان بَاهلل أو اْلي ،منَد إط َ اْليمَان بَاهلل فقط)): َرمحرره
ورسوله يدخِ فيه كِ ما َرع اهلل ورسوله من الص ة، واللكاة، والصيام، والُِ واْليمان 

ٌِ في  ،والنبيين ،بالم ئكة والكتاب ََََََََََر ُ  ألن هذا كله داخ واليوم اْلخر والقدر خير ُ َو
مسََََََََََما اْليمان باهلل لكن إاا اكر اْليمان باهلل مع بقية األركان فيكون لميمان باهلل معًنا 

انتبهوا إذا أطلق ا ميان باهلل من غي أن تقرن به بقية األركان فإنه يدخل فيه مجيع  (2)((خاص
ل  فرا ميران براهلل  ،كران فرإنره ي ون لره معنًرا خرايفاألركران، أمرا إذا  رن براألر  عم: ا ميران يَعز  َوجرَ

 يف أمسائه و فاته.  س بمَتانَهوتفرده  ،وبربوبيته وبوحدانيته يف ألوهيته ،بوجود اهلل تعاىل

بمَتاَنه  َوتَرَعاىَل أن تؤمن بوجود اهلل  اْليمان باهلل يعني:       بمَتاَنه   وبربوبية اهلل سرررررررررررررر   َوتَرَعاىَل سرررررررررررررر 
ة وبوحدانيته يف ألوهيته وبتفرده يف أمسائه و رررررررررررررفاته، فا ميان باهلل شرررررررررررررامٌل ألنواع التوحيد الثالث

 لتوحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية، وتوحيد األمسا  والنفات.  

و رررد تقررردم معنرررا مرررا يتعلق برررا ميررران بوجود اهلل وأن ا يررراته تررردل على وجود اهلل ا يرررات       
خلالق الرا   املريب وأنه ا ،وعلى ربوبيته ،َعز  َوَجل   وا يات ال ونية تدل على وجود اهلل الشرررررررررعية

بررالنِّع ، ولررذا ال ي رراد يوجررد يف النرران من ين ر ذلرره ال ي رراد يوجررد يف النرران من ين ر وجود 
ار  وإن وجد من النان من انطم رررت فطره  ح  أعلنوا ب ل رررنته  إن ،أو ين ر ربوبية اهلل ،اهلل

وإن ار ربوبية اهلل أ ول أعلنوا ب ل ررررررنته ث ألنه من احملال أن يعتقد القلب  عدم وجود  ،وجود اهلل
 اهلل وإن  ع  أنان ب ل نته  أا  ال يؤمنون بذله. 

                                 
ميَانه بهاهلله 1) ، بر  : )( رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب: بَرَيانه َكومنه ا مه َعمَماله  (.73 تَرَعاىَل أَفمَضَل األم
 (.3/22جمموع الفتاوى البن با : ) (2)



  

 

  242 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

بم يف ألوهيته، وأنه َعز  َوَجل  كذله تقدم معنا ال الم على وحدانية اهلل         امل ررررررررتتق  َتانَه  سرررررررر 
ب مسائه بمَتانَه  َوتَرَعاىَل س  كذله من ا ميان باهلل ا ميان بتفرد اهلل   ثوبين ا أنواع العبادةألنواع العبادة 

بمَتانَه  و ررررفاته مبعىن: أن يثبت العبد لربه  َلى الل ه  َعَليمهه سرررروله ما أثبته لنف رررره، أو أثبته له ر  سرررر   ررررَ
ل َ   بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  من األمسا  والنرررررفات على الوجه الذي يليق جبالل اهللَوسرررررَ وكماله من غي  سررررر 

 حتريٍ ، وال تعطيٍل، وال ت ييٍ ، وال متثيل. 

على  من أن يؤمن العبد ب مسا  اهلل ويؤمن بنررررررررررررررفاته اهللَعز  َوَجل  فال بد يف ا ميان باهلل       
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل املعاين الظاهرة منها على الوجه الالئق ب مال اهلل   :والتِريفري ، من غي حتسررررر 

َ َلى الل ه  َعَليمهه راد رسوله ومعز  وجل  هو ت يي اللفظ عن املراد مبعىن: تف ي اللفظ ب ي مراد اهلل 

ل َ     ُّٱ: ز  وجلعبنررررفه عن معناه الظاهر إىل معًنا حخر كقول بعض امل رررلمني: إن  ول اهلل َوسرررَ

  ،ألن معىن اسرررتوى الظاهر: عالري ث معناه: اسرررتوىل هذا حت (1)َّ ىف يث ىث نث
َلى الل ه  َعَليمهه  ررررررررَ  وارتفع و د دلت على ذله األدلة ال ثية يف كتاب اهلل وسررررررررنة النيب ،واسررررررررتقر
ر بعض امل لمني مثاًل: يد اهلل بالقوة، أو القدرة وهذا حتريٌ  لل فظ عن معناه َوَسل َ    كذله يف ِّ

 .ل نة عليهت األدلة من ال تاب واالظ اهر الذي دل  

ث هلل تَرَعاىَل هو نفي  ررفات ا :والتعطيِكذله نؤمن ب مسا  ربنا و ررفاته من غي تعطيل،          
ي النرررررررفة وال ي يت مبعًنا فاملعطل ينف ،يل فيه نفي املعىن والنرررررررفةعطوالت ،التتري  فيه نفي املعىن

 .جديد  ا

ا ال          هو  :ييفوالتك ثت يي  وهذا أمر مه د أن نؤمن ب مسا  ربنا و رفاته من غي بأيضرً
 ،ذ باهللتشرربيه اهلل ب يه فالتشرربيه ي ون فيه ت يي  فيقول بعض النان مثاًل: يد اهلل كيدي والعيا

                                 
 (.5( سورة طه: )1)
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فهذا شرررررررررررررربه يد اهلل بيده ولزم من ذله الت يي ث ألنه إذا شرررررررررررررربه كي   في ون  د كي   يد اهلل 
 وجعل  ا كيفيًة بعلمه.

 

َعز  مال اهلل على معناها الظاهر الالئق ب َعز  َوَجل  يثبتون النررفة هلل وأهل ال ررن ة واجلماعة 
ويقطعون الطمع يف إدراغ ال يفية ملاذا؟ ألن اهلل مل خيعنا ها واألمور ال يبية إمنا نؤمن مبا  َوَجل  

ل  أخعنرا اهلل  ل  بره منهرا يقول اهلل َعز  َوجرَ  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: َعز  َوجرَ

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل و ال  ،(1)َّ مت زت رت يب نبىب  مب زب   مهىه جه ين ُّٱ: سرررررررررررر 

بمَتانَه  َوتَرعَ هذه  اعدة عظيمة يف األمسا  والنررررفات فاهلل   (2)َّ حي جي  يه مسيٌع اىَل سرررر 
ويف  ول اهلل  ،وليس كمثله شرررري  فال متث ل  ررررفاته بنررررفاٍة يعم: تليق باملخلو ني ،بنررررٌي حقيقةً 

بمَتانَه   ن نؤمن حن إذن ثعلى املعطلة الذين يعطلون  فات اهلل رد   َّ حي جي  يه  ُّٱ: س 
 و ررررررررررررررفاته على املعىن الظاهر الذي تقتضرررررررررررررريه ل ة العرب على الوجه الالئقَعز  َوَجل  ب مسا  اهلل 

بمَتاَنه  سرررررررررررررر  ب مال اهلل وال حنرف وال نعطل وال نشرررررررررررررربه وال ن يِّ  وهذا هو الالئق ب مال اهلل 
وأن  ،من ب لوهي ة اهللوأن تؤ  ،أن تؤمن بوجود اهلل وأن تؤمن بربوبي ة اهلل ا ميان باهلل ، إذنَوتَرَعاىَل 

رب ه حق  و رررررررفاته هذا ا ميان إذا حتق ق يف  لب العبد فإن  العبد يعظِّ َعز  َوَجل  تؤمن ب مسا  اهلل 
 التعظي  وخياف ربه حق  اخلوف ويرجوا ربه حق الرجا .

 
 
 

                                 
 (.174( سورة األعراف: )1)
 (.11( سورة الشورى: )2)
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 ".َوَم ِئَكِتهِ "قال: 

  
الشَّْرح: 

ز  عَ أن تؤمن باهلل ومالئ ته ا ميان باملالئ ة هذا هو الركن الثاين من أركان ا ميان  ال اهلل       

ل     مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ُّٱ: َوجررررررررَ

فا ميان باملالئ ة من  ررررررررررررررفات املؤمنني وهو ركٌن عظي  من أركان  (1)َّ ىي  ني
وعدم ا ميان باملالئ ة كفر وعدم ا ميان ببعضه  كفٌر والعياذ باهلل فمن مل يؤمن جبعيل  ،ا ميان

اَلمم  اَلمم فهذا كفر كذله من مل يؤمن مبي ائيل  َعَليمهه ال رررررررررررررَ ر فبعض النان فذله كف ،َعَليمهه ال رررررررررررررَ
:  َعز  َوَجل  اهلل  وليق والعياذ باهلل يقول: إن  هؤال  املالئ ة إمنا ه  خيال ال حقيقة    وهذا كفر

  ( 2)َّ يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ
 .كفرًا ومس اه ضالاًل بعيًداَعز  َوَجل   ف م اه اهلل 

 ثجعل املالئ ة رسررررررراًل ومن هنا أخذ اسررررررر  املالئ ةَعز  َوَجل  مجع َمَلهم واهلل  :والم ئكة        
   بمَتاَنه  َوتَرَعاىَل سرررررررررررررر  عنه  وأا  بلو ون من بلو اته َعز  َوَجل  واملالئ ة عاملٌ غييب أخعنا اهلل 

اَلم  أج رررررررررررام نورانية لطيفة ال يعنرررررررررررون اهلل ما أمره  خلقه  اهلل من نور ليس    َعَليمهه ه ال ررررررررررر 
ور ال رمية وه   ادرون على التمثُّل بالنرررُّ َعز  َوَجل  تنررررٌف يف ال ون وإمنا ه  م مورون ب مر اهلل 

اَلم    درة على التمثُّل بالنررررور ال رمية كان جعيل جعل اهلل   تمثل أحيانًا يف  ررررورة يَعَليمهه ال رررر 
ل  البشررررررررررررررر، وهررذا جعلرره اهلل   ومن غريررب أنرر ا وجرردنررا بعض النرر ان يقولون إن   ثللمالئ ررةَعز  َوجررَ

قولون إن  ي أن  املالئ ة كانوا يتمثلون بنرورة البشرر :والدليل عليه ،التمثيل الذي هو كذب جائز
اَلمم متثُّل جعيل   بنررررررررررورة البشررررررررررر دليل على أن التمثيل حالل وجائز وهذا من أغربَعَليمهه ال ررررررررررَ

                                 
 (.275سورة البقرة: ) (1)
 (.136( سورة الن ا : )2)
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ز  عَ  االسررررررررررررررتدالل بل بعض النان يقولون: إن التمثيل الذي هو كذب عبادة ي تقرب به إىل اهلل
اَلمم وهذا باطل فإن  فعل املالئ ة َوَجل   حي  جعل     َعز  َوَجل   اهلل إمنا هو بإذنَعَليمهه م ال ررررررررررررررَ

اَلمم القدرة على أن يتمثلوا بالنرررورة حقيقًة فيتمث ل جعيل  ورة بشرررر وال يد عي ذله  بنرررَعَليمهه ال رررَ
َي الل ه  َعنمه  رَ أو يقول إن ه عمر  ،كما يد عيه املمثلون ي يت املمثل اليوم ويقول: إن ه أبو ب ر فهل ضه

ول نه ي ذب ويزع  أنه عمر وهذا   ،ي يت بنررررررررررررررورة عمر؟ ال وكال  هو عمر؟ هل على حقيقته 
 واهلل ويقولون هذا  ربة إىل اهلل ال ،كذب ي يت ويزع  أنه حيارب ويقاتل وهو جالٌس يف م انه

اَلمم َعَليمهه م الاملالئ ة ث  بيل متثل املالئ ة بنرررورة البشرررر هذا كذب وليس يعم من ال يعنرررون  رررَ
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل عباد اهلل  اهلل ما أمره  وه  من شرريًظا  وال جيو  ألحٍد أن يعبده  أو أن ينرررف ،سرر 
وال يشرع  للم ل ه أن يفعل عبادًة عنه  من ععيب ما مر  يب يف احلا أن  ،من أنواع العبادة   

ال:  حرام  إن ه حا دخل يف ا َعَليمهه الَ اَلمم  رجاًل جا ين ي  ل يقول: إنه نوى احلا عن جعيل
اَلمم أنا نويت احلا عن جعيل  ة وهذا غي مشرررررررررروع ومل يشررررررررررع لنا أن حنا  عن املالئ َعَليمهه ال رررررررررَ

 أن  من نوى احلا  "فقلت له: على كل حال حعُّه عن نف رررررهث ألن القاعدة عند أهل العل : 
ح عن غيه متت ض احلاُّ له أو  ،عيلجيعم: مثاًل لو جا  إن ررررران ونوى احلا عن  "،بنيٍة مل تنررررره

ن أبيه وأمه بعض النان ي يت وينوي احلا ع، ما ينح هذا في ون احلا لهَعَليمهه الَ اَلمم مي ائيل 
مًعا جا ين من سرررررر ل هذا ال ررررررؤال  ال: أنا نويت احلا هذا عن أيب وأمي مًعا نقول: هذه النية 

عن نف ه  حيا ماذا حينل حبعه؟ يتمت ض له هو ملا ال يقع إال عن واحد ال تنلحث ألن احل
 .وحا  عن غيه ال ينح هذا ماذا يقع يف حعه؟ يتمت ض له هو

نوي تنرررررررررررد   ويأنه مل يشررررررررررررع لنا أن نعمل عبادة عن املالئ ة بعض النان ي :فالشََََََََاهد      
  ال: لمأتنرررررد  وأنوي عم وعن والدي وعن جعيل ومي ائيل أحده  سررررر  املالئ ة يقول: أنا

ه عن أهل بييف وعن مالئ تلله  هذا منه وله الله  هذا عم و ا أنا ذحبت األضررتية و لت:
 .هذا غي مشروع ومل يشرع لنا وهذا من األخطا  اليف يقع فيها بعض النان ال رام
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ل َ  نبينا        َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ لقة اجلن وأ ررررر رررررَ لقة املالئ ة وأ رررررل خه ل خلقة بني  لنا أ رررررل خه
َلى الل ه  البشررررررر فقال  ل  َ   ررررررَ انم ِمنن َمارٍِن ِمنن َخِلَقِت النَمَ ِئَكَة ِمنن ََوٍر، َوَخِلَع النجَ » :َعَليمهه َوسررررررَ

 .رواه م ل  يف النتيح، خلق من تراب (1)«ِلَع آَدَم ِممَّا َوِبَف َلَكمن ََاٍر، َوخَ 

ا كرران من اجلنث  ن ألوهررذا نعل  أن إبليس مل ي ن من املالئ ررة كمررا هو نلُّ القرحن وإمنرر 
الئ ررة وامل ثاملالئ رررة خ لقرررت من نور، وإبليس خلق من نرررار فعنس إبليس غي جنس املالئ رررة

اَلمم  نررة خلٌق كثي ال حينرريه  إال اهلل سرربتانه وتعاىل كما ثبت يف النررتيتني من  َعَليمهه م ال ررَ
ل َ  املعراي أن النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررَ ور في السَََََََما  وأَه المعمأَه رَفع له البيَت »: ذكر رررررررررَ

وا لم يعودوا إليه كل يوم ينررررررررررلي فيه  (2)«يصَََََََلي فيه كِ يوم سَََََََبعون ألف ملك إاا خُر
سررررررررررربعون أل  مله إذا خرجوا منه مل يعودوا إليه ال إله إال اهلل عدده  كثي ال حينررررررررررريه إال اهلل 

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  عون أل  مله إىل سرررررب فهذا يدل على كثرة عدده  سررررربتان اهلل كل يوم ي يت ،سررررر 
البيت املعمور ينررررررررررررلون فيه فإذا خرجوا ال يعودون إليه بل اليوم التايل ي يت سرررررررررررربعون أل  مله 

:  ل  َعز  َوجَ  وه  أهل مجال وح ررررررن  ال اهلل ،وه      ررررررفات ،وهذا يدل على كثرهت  ،وه ذا

َي الل ه   ال ابن عبان   َّ ٰذ يي ُّٱ(3)َّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي ُّٱ :  َعنرمه َماَرضرره

 ٱُّ: َعز  َوَجل   وه  كرام بررة  كما  ال اهلل ،فاملالئ ة أهل مجال وح ررررررررررررن (ذو منظر ح ررررررررررررن)

َلى ال وه  ي ررررررررتتيون ففيه  خ ل ق  احليا   ال النيب ،(0)َّ ىق يف ىف يث ىث ل ه  َعَليمهه  ررررررررَ

ل  م  َي الل ه  َعنمه   يف عثمانَوسرررَ ٍِ »: َرضررره َُ ي ِمنن َر ِِ َت ي ِمننهَ َأاَل َأسََن ِِ َت كان النيب   (5)« النَمَ ِئَكةَ َتسََن
                                 

، باب: يفه 1) ده َوالر  َائهقه  (.2226َأَحادهيَ  م تَرَفرِّ ٍَة، بر  : )( رواه م ل ، كتاب: الزُّهم
 (.3248( رواه البخاري، كتاب: بد  اخللق، باب: ذكر املالئ ة، بر  : )2)
 (.6-5( سورة النع : )3)
 (.16 – 15( سورة عبس: )0)
َي اهلل  تَرَعاىَل َعنرمه  م ( رواه م ل ، كتاب: َفَضائهله الن َتابَةه 5) َي اهلل  َعنمه  بمنه َعف اَن  َمانَ ، باب: مهنم َفَضائهله ع ثم َرضه ، بر  : َرضه

(2041.) 
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ل  م  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ ا و د ح ررر عن ركبته فدخل أبو ب ر ررَ َي ا جال ررً مث دخل عمر لل ه  َعنمه  َرضرره
َي الل ه  َعنمه   َي الل ه  َعنمه  مث دخل عثمان َرضه َي الفلم ا دخل عثمان  َرضه َ َلى  غط ى النيبل ه  َعنمه  َرضه
ل  م  ي ِمننهَ »ركبته الشررريفة و ال: الل ه  َعَليمهه َوسررَ ِِ َت ٍِ َتسن َُ ي ِمنن َر ِِ َت َي الل ه   « النَمَ ِئَكةَ َأاَل َأسن َرضرره

 ، رواه م ل .َعنمه  َوأَرمَضاه

اَلمم وم رررررراكن  املالئ ة  و   وظائ    ،يف ال ررررررما  ويتنزلون إىل األر  ب مر اهللَعَليمهه م ال ررررررَ

ل   عظيمررررة يقول اهلل والتنزُّل  ( 1)َّ اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث ُّٱ :َعز  َوجررررَ
يعم:  فهذا يدل على أن  املالئ ة ،يدل على أنه يف علوث ألن التنزُّل ي ون من علو إىل سرررررررررررررفل

الئ ة يا وا ميان بامل ثيف ال ررررررررما  فله   ررررررررفاٌت عظيمة فواجٌب على املؤمن أن يؤمن باملالئ ة
 مؤمن ال بد فيه من أربعة أمور: 

ا ميان بوجوده  فال بد من ا  رار بوجوده ، وال بد من التنررديق ه  فمن  األمر األول:     
 أو شه  يف وجوده  فليس مبؤمن.  ،أن ر وجوده 

ل منه  على التفنرررررريل األمر الااَي:      ل منه  عوا ميان مبا أ   ،ا ميان مبن ف نررررررِّ لى سرررررربيل مجم
التنررررريح  املالئ ة جا  ثا مجال فيعب علينا أن نؤمن إميانًا مفنرررراًل مبن جا  التنررررريح بذكره 

اَلمم عَ بذكر بعضررررره  وذله بنرررررور منها: ما جا  التنرررررريح ب مسا  املالئ ة فيه كععيل  ، َليمهه ال رررررَ
هذه أمسا  ثبتت  ،ومن ر ون ي ،ورضررررررررررروان ،وهاروت وماروت ،وماله ،وإسررررررررررررافيل ،ومي ائيل

ويزيد بعض النان فيما هو مشرررررررهور عنده  اسررررررر   ،للمالئ ة يف النُّنرررررررويف فنؤمن هذه األمسا 
عزرائيل ويطلقونه على مله املوت ومل يثب ت هذا االسررررررررررررر  يف نل أعم: عزرائيل ال شررررررررررررره  أن  

 كذله من املالئ ة ما جا  النلث  ت يف الننرررررررررررويفل ن  االسررررررررررر  بعزرائيل مل يثب اللموت مل ً 
عليه بو ررررررررررررررفه كر يب وعتيد ر يب مله وعتيد مله ل نه ليس امًسا وإمنا هو و ررررررررررررررٌ   ؤال  

                                 
 (.0( سورة القدر: )1)
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و كان أ ،فيعب ا ميان مبن جا  التنررررررررررررريح بذكره  سررررررررررررواً  كان الذكر بذكر أمسا ه  ،املالئ ة
 أو با خبار بنفاهت . ،بإضافته  إىل  فاهت 

ظائ  من جا  النل بوظيفته منه  كوظيفة مله املوت وأن ه موكل كذله مثاًل نؤمن بو        
ومن مل  ،ووظيفة محلة العرش فنؤمن هذا على سررررررررررربيل التفنررررررررررريل ،ووظيفة مله اجلبال ،باملوت

ي ت التفنرررريل ه  وتعيينه  فإن ا نؤمن ه  على سرررربيل ا مجال فنؤمن باملالئ ة وأا  خلٌق كثي 
 فيقول أنا أؤمن مثاًل: جبعيل، ومي ائيل، وإسرررررررررررررررافيل ومثاًل: ال جيو  مثاًل: لشررررررررررررررخل أن ي يت

ن ة هذا ال جيو  وليس بإميانث بل  هاروت وماروت وال أؤمن مبن مل ي ت امسه يف القرحن وال رررررررررررررر
يل وأن اهلل و رررفه  بنرررفاٍت عظيمة ونؤمن على التفنررر ،نقول: نؤمن باملالئ ة وأا  خلٌق كثي

 ثاين. مبن جا  تفنيله  هذا األمر ال

ملالئ ة ال أن اَعز  َوَجلم ا ميان مبا علمنا من  ررررررررررررررفاهت  مثاًل: أخعنا اهلل  األمر الاال َ:      
يعنررررون اهلل ما أمره  ال يته ُّ إميانه باملالئ ة ح  تؤمن أا   ال يعنررررون اهلل ما أمره  فلو جا  

وال أؤمن  ،ا   ال يعنون أبًدا ال: نع  أنا أؤمن باملالئ ة، ول ن ال ي تقي  يف عقلي أو إن ان 
أا   ال يعنرررون اهلل ما أمره  نقول: أنت ل رررت مبؤمن فال بد من ا ميان بنرررفات املالئ ة اليف 

 َتعلِّقة باخلمهلمَقة
نة سررررررروا  يف ذله ا ميان بنرررررررفاهت  امل أو املتعلِّقة باألمور  ،وردت يف ال تاب وال رررررررُّ

َلى  األخرى مثاًل: أخعنا النيب ل  م  ررررَ َِ َمَلينهِ »: الل ه  َعَليمهه َوسررررَ بنرِي ُِ َ َم ملا بَََفته أَه رأى   السََََّ
تممائِة ُناح ل  م أخعنا نبيُّنا  (1)«التي َخِلَع مليها وله سََِ َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ َعَليمهه أى جعيل أنه ر  رررَ

تُّمائة جناحالَ اَلمم  َعَليمهه يَرقِّنهني أن جعيل فنؤمن م ترَ  ،على  فته اليف َخلَقه  اهلل عليها وله ك ؟  سه
ت مائة جناح فليس ألحد أن ي يت ويقول: هذا غي معقول.الَ اَلمم   له سه

                                 
، بر  : )1) يحه الد ج اله يحه ابمنه َمرممَيَ، َوالمَم ه ره المَم ه  (.272( رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب: ذهكم
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َلى الل  بعض النان حي َ ِّ   عقله يف األمور ال يبية ك نه أعل  من النيب        ل  م  رررَ بعض ه  َعَليمهه َوسرررَ
لَ النان مثاًل إذا  يل له: إن َوالهَد النيب  ل  م  رررررَ َلى الل ه  َعَليمهه النيب  يف النارث ألنى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ  رررررَ

كما يف  تيح م ل   ال: هذا غي معقول سبتان اهلل  (1)«أَِبي َوأَبَاَ  ِفي النَّارِ » ال: َوَسل  م 
ل  م النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ غي معقول أنا ما هذا : ي يت بعض النان يقول «أَِبي َوأَبَا َ »يقول:  ررَ

اَلمم بعض النان إَذا ذ كر له أن  جعيل ث أؤمن هذا تُّمائة جناح يقولَعَليمهه ال رررررررررررَ : هذا غي له سررررررررررره
دِّ  نقول: النيب  ل  م معقول عقلي ما ي نررَ َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ ت مائة جناح  أخعغ أن ه رحه ررَ وأن له سرره

 تيح. د َسد  األف ق كما عند البخاري يف للن

ل  م كذله مثاًل: جا  عن النيب          َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررَ  َأَحدَِّث َمنن َأِاَن ِلي َأنن »أنه  ال:  ررررررررررَ
بنِعمَ  يَرة سََََََ َمِة َأاَََينه وَماتِقه َمسَََََِ ِن اَئِة َمَلٍك ِمَن النَمَ ِئَكة اهلل منن َحَمَلِة النَعَرش ِإنَّ َما بََينَن َََََََ

ن ما بني شررررتمة أذنيه وعاتقه م ررررية سرررربعمائة عام ن ؤمن هذه النررررفة رواه أبو داوود إ (2)«َمام
ل  م وهذه  ررررررررررررررفٌة عظيمة نؤمن ها كما أخع ها النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررررررَ ىل غي ذله من إ ررررررررررررررَ

 النفات.

نا أا  يقومون ها َوه  م يقومون ها ب مر اهلل كما  األمر الرَّاِبع:       ا ميان ب عما   اليف َعلهمم
نررا مثاًل  ل  أا  يعبرردون اهلل  :َعلهمم تر ر ون فنؤمن برر عمررا  َعز  َوجررَ من أعمررال  نإذ ،لياًل واررارًا ال يَرفم

َناَها أا   ي تبون أعمال بم حدم ل ل شرررررررررررررخل  من وظائ  نؤمن أن  ف ،املالئ ة مثاًل: اليف َعلهمم
املالئ ررة أا  ي تبون أعمررال بم حدم ل ررل شررررررررررررررخل، إذن ا ميرران برراملالئ ررة ي ون بررا ميرران 

لم لنا منه  ،بوجوده  ن ف نررررررررررررررِّ ل مبه َفنرررررررررررررر 
 
مل مبا أ مجمهلم  ،وبا ميان امل  عم

كذله ي ون  ،وا ميان امل
 كذله ي ون با ميان ب عما  .  ،با ميان بنفاهت 

                                 
، َواَل تَرنرمَفع ه   َررَابَة  ره فَره َو يفه الن اره، َواَل تَرَنال ه  َشَفاَعةٌ ( رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب: بَرَيانه َأن  مهنم َماَت َعَلى الم  فم 1)

 (.308المم َقر بهنَي، بر  : )
 (.0828( رواه داود، كتاب: ال نة، باب: يف اجلهمية، بر  : )2)
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باملالئ ة له أثر عظي  يف نفس املؤمنث ألن املؤمن إذا حَمَن باملالئ ة وبنررررررررررررررفاهت  وا ميان       
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل العظيمة فإن  ذله جيعله يزداد إميانًا بقدرة اهلل  هو الذي خلق بمَتانَه  سرررررررررر  فاهلل  ثسرررررررررر 

فإن ه يشرررررر ر اهلل  على نهَعمههه املالئ ة على هذه النررررررفات العظيمة كذله العبد إذا حمن باملالئ ة م
ا عل  العبد أن اهلل وحنوه ذله فإذ ،عليه فإن اهلل أنع  علينا ووَك َل مالئ ة خبٍي ينررررررل  إلينا كاملطر

خلق املالئ ة وجعل    الوظائ  شرررررر ر اهلل على هذه النِّع  العظيمة أنت يا عبد اهلل َعز  َوَجل  
ويدعون  ،أعما   أا  ي رررررررررررررت فرون للمؤمننيتؤمن أن اهلل خلق مالئ ة وأن هؤال  املالئ ة من 

ه ينتظر النرررررررررررالة فإن  املالئ ة تدعو له الله   :للمؤمنني كما حيد  للمؤمن إَذا كان يف م نرررررررررررال 
َت أن اهلل  ،اغفر لرره الله  ارمحرره ل  إَذا َعلهمررم  على خلق مالئ ررة وهؤال  املالئ ررة ير َؤمِّن ونَ َعز  َوجررَ

يرر َخه َه بظهر ال يررب ف ررل خٍي ترردعوا ألخيرره برره يف ظهر ال يررب يقول: د عررائرره إذا َدَعومَت أله
 املله حمني وله مثله فإنه تش ر اهلل على هذه النع  العظيمة. 

 وا ميان باملالئ ة جيب أن ي ون على ،نقول إن  الواجب على امل ررررررررل  أن يؤمن باملالئ ة      
ا أؤمن مل ترد ها الننرررررررويف ويقول: أن وفق الننرررررررويف وال جيو  للمؤمن أن خيرتَع للمالئ ة أمورًا

 َ ي بررَات
ويف ال ترراب مو وٌف على ننرررررررررررررروال يررب تو يفي  ،هرراث ألن ا ميرران برراملالئ ررة إميرراٌن بررامل

 فنؤمن مبا جا  يف ال تاب وال ن ة وال نزيد على ذله شيًظا من عند أنف نا.، وال ن ة

ر  يف       ا ميان  ومنه  من ي لو يف ،ا ميان باملالئ ة وهذا أمٌر مه ث ألن مهَن النان َمنم ير َقنرررررِّ
ن وأهررل احلق أهررل ا ميرران ه  الررذين يؤمنو  ،برراملالئ ررة فيزيررد أمورًا مل َترهدم يف ال ترراب وال ررررررررررررررنررة

وهذا هو الركن الثاين من أركان ا ميان:  ،باملالئ ة على ح ررررررررررررررب ما ورد يف ال تاب وال ررررررررررررررنة
 ا ميان باملالئ ة.
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  ".وَكتَِبهِ "يقول المصنف رحمة اهلل مليه:  

  

الشَّْرح: 

 .نوكتبه هذا هو الركن الثال  من أركان ا ميا ،ومالئ ته ،أن تؤمن باهلل يعم      

ي  ،وال تاب م خوذ من الَ تب ،مجع كتاب :والكتب       وال تب هو اجلمع والضرررررررررررررر ث مس 
بالكتب  والمراد ثألن احلروف وال لمات جتمع فيه ويضررررررررر  بعضرررررررررها إىل بعض ثاال تاب كتابً 

 .أنز ا اهلل على رسله هداية ورمحة للعاملني ال تب اليف :هنا

حوت كالم اهلل تعاىل الذى أوحاه إىل رسرررررررله  ال تب والنرررررررت  اليف :املراد بال تب نإذ 
اَلم له مث ك تهب أو أنزله مشررافهًة عن طريق امل ،كالتوراةا  ذله ما أنزله م توبً  سررواً  يف َعَليمهه ه ال رر 

ل تب هو  ا يف يفالذ ،حوت كالم اهلل ال تب والنررررررررررت  اليف يه :فنقول ،بعد ذله كالقرحن
َعَليمهه   موسرررررررررىأ نزلت على نيب اهلل كالم اهلل حقيقًة سرررررررررواً  أ نزلت م توبة كالتوراة فإن التوراة اليف

اَلم ِّ  أ نزلت م توبة كما جا  يف ال   يا »أن حدم  ال: َلَ  َ َلى اهلل  َعَليمهه َوسَ النتيتني عن الن يبه
طََفاَ  اهللَ ِبَكَ ِمِه، َوَخطَّ َلَك بَِيِد ُِ  ا، ابَََََن اَلم ، أبونا حدم حاي  موسررررررى (1)«َموسََََََ َعَليمههَما ال رررررر 

اَلم فمما  اله حدم  اَلمَعَليم لنيب اهلل موسرررى َعَليمهه ال ررر  طَ »: هه ال ررر  ا، ابَََن َفاَ  اهللَ ِبَكَ ِمِه، يا َموسََََ
ن طريق املله عن مشررررررررررررررافهًة عَعز  َوَجل  فالتوراة أ نزلت م توبًةث أو أنزله اهلل  «َوَخطَّ َلَك ِبَيِد ُِ 
اَلم طريق جعيل  تهَب بعد ذله كالقرحنث هذه هَعَليمهه ال رررررررررررررر  وا ميان  ،ناال تب املرادة ه يمث ك 

الشيخ  حدي  جعيل الذى سيورده كٌن من أركان ا ميان ال يقوم ا ميان إال به كما يفبال تب ر 

  رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱوسررررررنت ل  عنه، و ال تَرَعاىَل: َعز  َوَجل  إن شررررررا  اهلل 
                                 

َعايه حَدَم َوم وَسى 1)  (.2652)، بر  : َعَليمههَما ال  اَلم  ( رواه م ل ، كتاب: القدر، باب: حه
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ل  فررررررر مررررر اهلل  ( 1)َّىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ز  َوجرررررررَ عررررَ
َل م با ميان بال تب سررررررواً  ما أ نزل على  مٍد  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ و ما أنزل على وهو القرحن، أ ررررررَ

  بله.َعَليمهه  ال  اَلم األنبيا  
وعرردم ا ميرران بررال تررب أو عرردم ا ميرران ببعضررررررررررررررهررا كفٌر منررا ٌض لإلميرران، الررذي ال يؤمن  
:  ز  َوَجل  عَ أو الذي ال يؤمن ببعض ال تب فهو كافر، ليس من أهل ا ميان، يقول اهلل  ،بال تب

، ( 2)َّ يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ
بأموٍر  أَه يتِقعوعنردمرا نقول ا ميران برال ترب فرإن هرذا ا ميران يتضررررررررررررررمن أربعرة أمورث يعم: 

   أربعة:
 ثا وأاا كالم اهلل الذي ت ل  به على احلقيقةا ميان ب ن نزو ا من اهلل حقً  :األول األمر      

بمَتانَه  فاهلل ربنا  كلها    ز  َوَجل  عَ يت ل  م  شرررا ، وكي  شرررا  حبرٍف و ررروت، فما يف كتب اهلل  سررر 
د اهلل، ، وال يتتقق ا ميان بال تب إال إذا حمن العبد ب اا منزلة من عنس بمَتانَه  َوتَرَعاىَل كالم ربنا 

 .س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل وأن الذي فيها كالم اهلل 
ا ميان ب مسا  تله ال تب تفنرررررررررررررريالً فيما علمنا تفنرررررررررررررريله، وا ميان ببقية  األمر الااَي:      

 ال تب إمجااًل.

  فاهلل  ِ َُ  أَلل ملا الرسِ كتًبا، هذ ُ الكتب:َملَّ َو
 فنؤمن به على سبيل التفنيل. ،منها ما علمنا امسه 
 علمنا مثاًل: القرحن كتاب اهللث فنؤمن ها على سبيل ا مجال ،ومنها ما مل نعل  امسه 

 تب أ نزل على خامت ، فالقرحن خامت الَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م امسه، وأنه نزل على نَبهيِّنا 
 .َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م الرسل 

                                 
 (.136( سورة الن ا : )1)
 (.136سورة الن ا : ) (2)
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 مت زت ٱُّ ،  ال تعاىل:َعَليمهه ال  المم كذله من ال تب التوراة و د أ نزلت على موسى       

َليمهه عَ فعلمنا اسرر  التوراة، فنؤمن بامسها وأاا أ نزلت على موسررى   (1)َّرث يت  ىت نت

المم  المم وا عيل أ نزل على عي ررى ، ال رر   ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى  ُّٱ  ال تَرَعاىَل:َعَليمهه ال رر 

بمَتانَهال وا عيل فق ،والتوراة ،بني هذه ال تب: القرحنَعز  َوَجل  و د مجع اهلل   (2)َّّٰ ِّ   :سررر 

 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن ُّٱ

من   كذله،  حنوالقر  ،وا عيل ،يف هذه ا ية بني التوراةَعز  َوَجل  ، فعمع اهلل (3)َّٰر ٰذ

المم الز بور الذي أوتيه داوود َعز  َوَجل  كتب اهلل    ٰر ٰذ يي ٱُّ :،  ال تَرَعاىَل َعَليمهه ال ررررررررررررر 

ت    إبراهي  وموسرررررررررررى كما  ال اهلل  (0)َّ   زئ رئ  ّٰ  ُّٱ :َعز  َوَجل  وكذله من كتب اهلل  ررررررررررر 

فهذه ال تب علمنا أمسا ها فنؤمن ها على  ، (5)َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ
ز  َوَجل  عَ أما ما مل نعل  امسه من ال تب فنؤمن به إمجاال حي  نؤمن أن اهلل ، سرررررررربيل التفنرررررررريل

ا وأاا حوت سررررررررررعادة البشررررررررررر، وأن فيه ،ال تب فيها كالم اهللا، وأن هذه أنزل على رسررررررررررله كتبً 
 ا داية والنور نؤمن هذا على سبيل ا مجال.

ح  من أخبارها، أما القرحن ف ل ما  األمر الاال َ في اْليمان بالكتب:         تنررررررررديق ما  ررررررررَ
أما ا عيل و  فيه  ررتيح و د حفظه اهلل من الت يي والتبديل إىل أن ير  اهلل األر  ومن عليها،

قها التتري  التوراة وا عيل  د حل ألن ثوالتوراة فنؤمن باألخبار اليف علمنا أاا مل حت َر ف فيها
                                 

 (.00سورة املائدة: ) (1)
 (.08سورة املائدة: ) (2)
 (.0 – 3)حل عمران: ( سورة 3)
 (.136)الن ا : ( سورة 0)
 (.12 – 17)األعلى: سورة  (5)
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وهناغ من األخبار فيها ما مل يدخله التتري  فإذا علمنا أن هذا اخلع مل يدخله التتري  فإنا 
 نيا وا خرة. وام األنبيا  يف الدنؤمن به ونعتقد أاا مجيعها  د اشتملت على ما فيه ال عادة أل

، هوالرضرررررررررررا ب ،هو العمل ب ح ام ما مل ي ن رررررررررررخ منها :األمر الرابع في اْليمان بالكتب        
فهذا القرحن  ،والت ررلي  به واملعلوم أن ال تب ال ررابقة كَلها  د ن  ررخت بالقرحن من رروخٌة بالقرحن

وكان حاكًما عليها  َهيَمن على ال تبَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م على  مٍد َعز  َوَجل  الذي أنزله اهلل 

ل  يقول اهلل    مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّٱٱ: َعز  َوجرررررَ

 .وكان حاكًما عليها ،فالقرحن هيمن على ال تب ال ابقة( 1)َّىث  نث

 ،القرحن نرراسررررررررررررررٌخ ملررا تقرردمرره من ال تررب ل ن مررا ثبررت يف ال تررب املتقرردمررة كررالتوراة نإذ        
ومل ين رررخه  ،وا عيل ومل ين رررخه شررررعنا بل أ ر ه فإنه شررررٌع لنا، شررررع من  بلنا إذا ثبت أنه شررررع

ا ميان بال تب أن ، ومما يتعلق بَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م شرعنا فإنه من شرعنا الذي جا  به  مٌد 
وراة  د أن ا عيل والتو  ،والتورة ،نؤمن أن أهل ال تاب من اليهود والننررررررررررررارى  د حرفوا ا عيل

والواجب على املؤمن أن يعل  أنه بعد نزول القرحن ال جيو  للمؤمن أن يرجع  ،دخلهما التتري 
َي اهلل  َعنمه ففي حدي  جابر  ،إىل غي القرحن َي اهلل  أن عمر بن اخلطاب َرضررررره أتى الن يبه   َعنمه َرضررررره

َل م  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررَ َلى اهلل  َعَليمهه  رررررررَ ض أهل ال تاب فقرأه على الن يبه  ب تاٍب أ رررررررابه من بع  رررررررَ
َل م  َل م ف ضرررررب الن يبه   ،َوسرررررَ َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ ا ابنَن النَخطَّاِب، َوالَِّذ  َأَمتَََهوَِّكوَن ِفيَها يَ »و ال:  رررررَ

أََلوَهمن َمنن  اَ  ََِقيًَّة، اَل َتسَََن ًنَتَكمن ِبَها بََينضََََ ُِ ي بَِيِد ُِ َلَقدن  بَوا َََََ  َََفنسَََِ َِعٍّ فَََتَكذِّ ِبَروَكمن ِب ٍ  فَََيخن ين
عَ  ا َكاَن َحي ا، َما َوسَََََِ ي بَِيِد ُِ َلون َأنَّ َموسََََََ َقوا ِبِه، َوالَِّذ  َََفنسَََََِ دِّ ٍِ فَََتصََََََ َه ِإالَّ َأنن ِبِه، َأون بَِباِط

 وإسناده  تيح. ،والبيهقي ،والبزار ،رواه ا مام أمحد(2)«يََتَِّبَعِني

                                 
 (.07)املائدة: ( سورة 1)
 (.37األلباين يف مش اة املنابيح، بر  : )(، وح نه 15156رواه أمحد يف م نده، بر  : ) (2)
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املؤمنني  ا أنه جيب علىا جا مً على املؤمن مع إميانه بال تب أن يعتقد اعتقادً فالواجب         
 .  م َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسلَ وأن يعملوا مبا جا  به الن يبه   ،اليوم أن يرجعوا إىل القرحن
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  ".َوَرَسِلهِ "قال رحمَة اهلِل مليه: 
  

الشَّْرح: 

ل مشررتٌق من ا رسررال :والرسررول معناه ،مجع رسررول :ِسَ والرَ هذا الركن الرابع،         رسررَ
وهو  ،امل

َي إليه من البشرررررررر وأ مر بتبلي ه( ويز  واملراد بالرسرررررررول كما ذكر العلما : ،التوجيه ، يد)هو من أوحه
َي إليه من البشر من الذكور بشرعٍ  بعضه : َي إيل(أبتبلي ه(  الوا: )من وأ مر  ،)من أوحه  :يعم وحه

نه  وإمنا م ،فإن اجلن ليس منه  رسرررررررررل ،من أ نزل عليه الوحي من البشرررررررررر هذا احرتا  عن اجلن
 ومنه  نذر ي رررمعون ما جا ت ،نذر ينذرون أ وامه ، فاجلن تابعون للبشرررر وليس منه  رسرررول

فإنه ليس  لن ررا ا  من او و  : )من الذكور( هذا احرت  ،به األنبيا  والرسررل ويلقونه على أ وامه 
ني رسول وال نيب، )بشرٍع وأمر بتبلي ه( هذا فيه إشارة إىل تفريق بعض العلما  ب :يعم من الن ا 

 .النيب والرسول

طلق ويراد مع اتفا ه  على أن النيب  د ي   ثو د اختل  العلما  يف الفر  بني النيب والرسول      
رسرررول والنيب وما لواختلفوا هل هناغ فرٌ  بني ا ،وأن الرسرررول  د ي طلق ويراد به النيب ،به الرسرررول

 :ومن أقوى األقوال الواردة في التفريعهو هذا الفر ؟ 

 َمن خال  أمره لي بلِّغ رسالتهأن الرسول َمن أوحى اهلل إليه وأرسله إىل . 
   رسررررررررررررررول كالمها املؤمنني، فالنيب والأما النيب فهو َمن أوحى اهلل إليه مبا يفعله وي مر به

أن النيب ال  :ل ن النيب يوحى إليره بر مٍر يفعلره هو وير مر بره املؤمننيث مبعىن ،يوحى إليره
َعز   وي مره  مبا أوحاه اهلل ،ي رسرررل إىل ال فار وإمنا ي رسرررل إىل  وٍم عنده  رسرررالة سرررابقة

 .َوَجل  

ل القولث الرسرررول مرسرررٌل إىل عامة من ي ر وهذا يظهر الفر  بني النيب والرسرررول على هذا   سرررَ
ة والنيب مرسٌل إىل  وٍم عنده  رسالة، والرسول م مور ب ن ي بلِّغ الرسال ،إليه من ال فار وامل لمني
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ليه يبل ه ما أوحى اهلل إ :والنيب م مور ب ن ي بلِّغ الرسررررررررالة ملن كانت عنده  رسررررررررالةث يعم ،عموًما
من هذا  ول بعض العلما : )إن الرسرررررررول من ي يت بشرررررررريعٍة  و ريبٌ  ثلقوٍم كانت عنده  رسرررررررالة

أما النيب  ،ديدةأن الرسررول ي يت بشررريعٍة ج :والنيب من يؤمر بتبليغ شررريعٍة سررابقة(ث مبعىن ،جديدة
وأ مر  ،)إن الرسررررول هو من أوحي إليه بشرررررعٍ  فهو جمدد لشررررريعٍة سررررابقة، و ال بعض أهل العل :

أن  :مبعىن لنيب فهو الذي أوحي إليه بشرررع ومل يؤمر بتبلي ه بالًغا عام ا(ثأما ا ،بتبلي ه بالًغا عام ا
ن ي بلِّغ ل ن الرسول م موٌر بالبالغ أمرًا عام ا أ ،الرسول م موٌر بالبالغ والنيب م موٌر بالبالغ أيًضا

َلى اأما النيب فهو ال يؤمر بالبالغ بالًغا عام ا، وعلى هذا كان نَبهيُّنا  ،العموم َل م  ررررررررَ هلل  َعَليمهه َوسررررررررَ

ا يف أول البعثررةث ألن  اهلل  ل  نَبهيرر   يب ُّٱا: أوحى إليرره، ومل يرر مره برر ن ي نررذهر النرراَن مجيعررً َعز  َوجررَ

َي إليه بشررررررررررررررع وأ مهَر أن ي بله ه لعشررررررررررررريته األ ربني، مث بعد ذله (1)َّ زت رت ث ف وحه

أل وال يف أمجعني، وعلى كله  وٍل من هذه الي َبلهغ الناَن َعز  َوَجل  أ ررررررربح رسرررررررواًل حي  أمره اهلل 
 احلقيقة إش االت ومباحثات بني أهل العل .

وا ميان برسل اهلل ركن من أركان ا ميان وإن اره ، أو إن ار بعضه  كفر منا ض لإلميانث       
المم الذي ي ن ر أن  نوًحا  المم  َعَليمهه رسرررولث هذا كفر، الذي ي ن هر أن  موسرررى َعَليمهه ال ررر  رسرررول ال ررر 

ل  والعيررراذ بررراهللث يقول اهلل  هرررذا كفر   نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ ُّٱ: َعز  َوجرررَ

 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ

بني الرسرررررررررررررررل يف ا ميرران ه    فررالررذين ي فر ون ث (2)َّيث  ىث نث مث زث رث يت
ق ، وأما عدده  احل  وأنبيا ث لي بيِّنوا للن انفيعب علينا أن نؤمن أن  اهلل أرسررررررررررل رسررررررررررالً  ،كافرون

                                 
 (.210الشعرا : )( سورة 1)
 (151 – 154الن ا : سورة  (2)
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َه  فعدد األنبيا  ذكَر فيه أهل العل  أمورًا، وذكروا أعداداًث يقول الشرررررررررررررريخ ابن با   )أمَّا ):  اهللَرمحه
اَََه َوتَََعاَلا-أ  الرمسََََِ-إحصََََا هم  َِ بن ث هذه  اعدة يف (1)((، وبيان أسََََمائهم فهذا إليه سَََََ

َه  رَ ال يبيات عموماً: "أن  األمر إىل اهلل وي وَ    عندما يثبت بالننررويف"، يقول الشرريخ ابن با   محه
اَََه َوتَََعاَلا، لكن ُا  في حدي َ أبي ): اهلل َِ بن )أمَّا إحصََا هم وبيان أسََمائهم  فهذا إليه سَََ

ا ت له ََََََََََواهد من حدي َ أبي أَمامَة ونير ُ، ما يدلَ  ملا أنَّ الرمسَََََََََِ ث َث مًٍة  ارٍّ، ُو
 الم وال ،((تخلوا من مقال، أما األَبيا  )لكن أسَََاَيَدها ال)،  ال الشرررريخ: ((وبضَََعَة مشَََر

َه  اهللال ال للشرررررررررررررريخ ابن با   )أما األَبيا  فقد ُا  في إحدى الروايات  أَهم مًَة ) ال:  َرمحه
ا فيها مًٌة ومشَََََرون ألًفا، لكن أسََََاَيدهألٍف وأربعٌة ومشَََََروَن ألًفا كلهم أَبيا ، وفي رواية 

َه  اهلل،  ال الشررررررريخ ((مقال َِ أنَّ األَبياَ  والرمسََََََِ ُم  نفير ): َرمحه ، -دد كبيرم-)والِابََََََ
اَََه َوتَََعاَلا َِ َع إلا اهلل َسبن  . (2)((لكنَّ ِملنَم مَدِدِهم بالقطع، َيرُِ

المم وحدم   البشرر أوحى اهلل إليه، الشره يف هذا، أوحى اهلل إليه، ل ن هل هو  بوأَعَليمهه ال ر 
َه  اهلل نيب أو رسرررررررررول، يقول الشررررررررريخ ابن با   قًِّقا هذه امل ررررررررر لة حتقيًقا عظيًما: َرمحه )وآدَم من )  

بعض   وآدم من ُملتهم فقد ُا  في -يعني من ُملة  األَبيا  َمَلينِهم السَّ من -َُملِتهم 
ا  في بعضَََََََََها أَه رسَََََََََولالروايات من ح  ((دي َ أبي ارٍّ، ونير ُ أَه َبي  مكلٌَّم معلَّمن، ُو

وإَما الشَََََََك هِ هو َبي   ،وهو ال ََََََََك أَه يوحا إليه وأَه ملا ََََََََريعة من اهلل)) ال: 
المم هل حدم  ((أو َبي  فقط ،رسَََول فت الروايات اختل)) ال:  ،أو نيب  ورسررررول ،نيبَعَليمهه ال رررر 
 ،ََََريعة وأَه ملا ،فالمقصَََود أن آدم َمَلينِه السََََّ من من ُملة األَبيا  ب  ََََك ،في الك

أول  يََا َوح أَََت :وحََديََ َ ُمع النََال ليوم القيََامََة وتقََدمم المؤمنين إلا َوح وقولهم لََه
                                 

 (.3/34( جمموع الفتاوى البن با : )1)
 (.3/34( املرجع ال ابق، جمموع الفتاوى البن با : )2)
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ُم به ملا أن َوح َمَلينِه السَََّ من أول الرسََِ وأن آدم  َت رسََول أرسََله اهلل إلا أهِ األرض يَِ
ورد يف بعض الروايات أن حدم رسول  :ك ن مورد أورد على الشيخ فقيل له (1)((َمكلٌَّم فقطَبي  

ح  أن حدم  :أي ((ولو َبلَّ أَه رسول)) ال الشرريخ:  ؟ف ي  عمع اللو  ررَ  ،رسررولمم َعَليمهه ال رر 
وهم أهِ  ،فالمعنا أَه رسََََوٌل إلا اريته بخ ف َوح َمَلينِه السَََََّ من فإَه أرسََََِ إلا قومه))

 ،أما آدم فإَه أرسََِ إلا اريته فقط بشََريعة خابََة قبِ وقوع الشََر  ،األرض الك الوقت
وأما َوح فقد أرسَََََِ إلا قومه وهم الك الوقت أهِ األرض ُميًعا بعد وقوع الشَََََر  في 

 ،وبذلك ال يبقا تعارض بين كون آدم رسََََواًل إن بََََل الِدي َ)) : ال الشررررريخ ث((األرض
 .كالم الشيخ  انتهى ((وبين كون َوح هو أول رسول أرسله اهلل إلا أهِ األرض

 

المم ف ول األنبيا  حدم   َليمهه  عَ وحخره   مد  ،وأول الرسررررررررل إىل  ومه  هو نوح ،َعَليمهه ال رررررررر 
المم  المم ألن نوًحا  ثمجيًعاال ررررر  لرسرررررل أوحي إليه وأمر بالبالغ أمرًا عام ا لقومه فهو أول اَعَليمهه ال ررررر 

َعز  َوَجل  فععل اهلل  ،(2)َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ ال تَرَعاىل: 

المم البد  نوًحا  ويفه النتيح  ،والنيب هنا املقنود به الرسول َّجن يم ىم ُّٱ ،َعَليمهه ال  
ففي حدي  الشررررررررررررررفاعة أن النان يوم القيامة ي تون أول ما ي تون إىل حدم  ،ما يدل على ذله

المم  ،   يف النررررتيحسررررول أرسررررله اهلل احلديائتوا نوًحا فإنه أول ر  :فيعتذر إليه  فيقولَعَليمهه ال رررر 
المم ويقوله حدم  خر وح ،ائتوا نوًحا فإنه أول رسررول أرسررله اهلل وهذا ظاهر جًدا يف الداللةَعَليمهه ال رر 

َل م األنبيا  والرسررررل   َم ٌد  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ وهو م رررره اخلتام  ،ا فال نيب بعده فهو خامت األنبي  ررررَ

َل م  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ  خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ ال تَرَعاىل:  ررررَ
                                 

 (.3/32جمموع الفتاوى البن با : ) (1)
 (.136سورة الن ا : ) (2)
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َل م فخامت األنبيا  هو   َم ٌد  (1)َّمف ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ ُّ  ف ل َمن جا  بعد ررررَ ل ى اهلل  الن يبه  ررررَ
َل م  ومن عالمات ال ذب أن ي يت شرررررررررخل  ،واد عى أنه يوحى إليه فهو كذاب دجال َعَليمهه َوسرررررررررَ

 ُّ َل م  فيقول إنه أوحي إليه بشرررررري  مل يوحى للن يبه ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ ما هو مشررررررهور يف  ررررررالة ك ررررررَ
الة فهذه عالمة الدجل وعالمة ال ذب، ال نيب على الفاتح أن التيعاين أوحي إليه هذه النرررررررررررررر

ُّ   َم ٍد  َل م احلقيقة بعد الن يبه ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ د عون أا  أنبيا  وال وإن كان سررريظهر دجالون ي ، رررَ
عمي )ال( يف ألنه أع إن معىن امسه يف ل ته: و ال ،هر رجل سرررررابًقا  ال إنه نيب الوا يظهرون، ظ

ُّ ل ة العرب و  أنه هو املقنود  :فقال (2)«ِد َأََّه اَل ََِبيَّ بََعن َنيَر » ال: َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م الن يبه
وحر ف ال ل  هو دجررال، ومن ععررائررب مررا و فررت عليرره  ريبررًا أن هنرراغ رجاًل اد عى أنرره نيب يف 

المم فاد عت أاا جعيل  امرأةدولٍة إسررالمية وكان له أتباع ف ارت منه   من ععيب أنه و َعَليمهه ال رر 
الم رررار  ا أتباع يؤمنون ها ويرون أاا جعيل  ل ى اهلل    َم ٌد  خامت األنبيا  أشررررفه  ،َعَليمهه ال ررر   رررَ

َل م  ولذا نعتقد  ،ة بضررررررررررال ا ح  يبع  يف أمها رسررررررررررواًل واهلل ح ٌ  عدل ال يعذب أمَعَليمهه َوسررررررررررَ
َعز  اهلل  ا  الن كل أمة  د بع  اهلل  ا رسررررررررروال وبع   ا نذيرً اعتقاًدا جا ًما ال يداخله شررررررررره أ

، و ال (3)َّىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ: َوَجل  

بعدله ال يهله أمة ضرررررررررالة وهي َعز  َوَجل  فاهلل   ،(0)َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب ُّٱتَرَعاىل: 
المم غافلة بل يبع   ا رسررواًل يقي  عليها احلعة، والرسررل  له  اهلل بشررر فَ َعَليمهه  ال رر  َعز  َوَجل  ضرر 

ا وفيه  أرواح ك رواح البشررر وإمن ،ألا  بشررر ثوا ررطفاه  فه  بلو ون أج رراده  أج رراد بشررر
                                 

 (.04)األحزاب: سورة  (1)
َي اهلل  تَرَعاىَل َعنرمه  م، ( رواه م ل ، كتاب: َفَضائهله الن َتابَةه 2) َي اهلل  َعنمه   طَالهٍب باب: مهنم َفَضائهله َعلهيِّ بمنه َأيبه َرضه ، بر  :  َرضه

(2040  .) 
 (.36( سورة النتل: )3)
 (.20( سورة فاطر: )0)
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جا وا  وبلو ون ال ي عبدون وهذا املقام العظي  رسٌل يطاعون مبا ،ف ضِّلوا بالنبوة ه  رسٌل ي طاعون
ون ألن اهلل فضرررله  بالرسرررالة وبلو ون ال ي عبدون من د ثوبلو ون ال ي عبدون رسرررٌل يطاعون ،به

وال يتنرفون  ،اهلل فليس    من خنائل الربوبية شي  وليس    من خنائل األلوهية شي 
َلى اهلل   ررررررررررَ وال ينفعون وال يضرررررررررررون إال بإذن اهلل  ال تَرَعاىل عن أعظ  األنبيا    َم ٍد  ،يف ال ون

َل م  ي مر نبيه َعز  َوَجل  ، فاهلل (1)َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: َعَليمهه َوسررررررررررررَ
َل م  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ عبد فإن ا له املعبود ولذا ال ي   ،أن يقول إنه ال ميله لنف ررره نفًعا وال ضرررر ا رررَ

  ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ،هو النرررررافع الضرررررررررررررررررررار

ال يب  ال يعل َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م أنه  :، أي(2)َّحي جي يه ىه مه جه
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل وعل  ال يب خيتل به اهلل  ُّ س  ف ضِّل ل نه ف ضِّل ب نه هه َوَسَل م َ َلى اهلل  َعَليم نع  الن يبه

ُّ َعز  َوَجل   نذيٌر وبشرررري  ال اهلل   َل م عن الن يبه َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ   ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي  ٱُّ : ررررَ

  زن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ:  ال لنبيهَعز  َوَجل  فهو مفضرررٌل بالنبوة اهلل   (3)َّ ٌّ

َل م أي: أن النيب   (0)َّ َلى اهلل  َعَليمهه َوسرَ ًدا إال ،ال ميله لنا رَ ر ا َواَل َرشرَ ُّ  ثبإذن اهلل وللنان ضرَ الن يبه
َل م  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ َلى اهلل  َعَليم هادي ومرشررد ل نه هاٍد هداية بيان فهو   ررَ َل م  ررَ يهدي وال  هه َوسررَ

َل م يهدي  ،يهدي َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ َلى اهلل  لة وال يهدي هداية التوفيق والدال ،هداية البيان رررررَ  رررررَ
َل م  بمَتانَه  َوتَرَعاىَل فهداية التوفيق من خنررائل اهلل  ،َعَليمهه َوسررَ ُّ  ريفولذا ح ،سرر  َلى اهلل  َعَليمهه الن يبه  ررَ
َل م  ُّ  ثعلى هداية عمه أيب طالب ومل يهتديَوسرررررَ َلى  ألن اهلل مل يشررررر  هدايته هداية توفيق الن يبه  رررررَ

َل م  ن يؤمن فمات أبو أ َعز  َوَجل  ل نه مل يشررررر  اهلل ثهدى عمه هداية إرشررررراٍد وبياناهلل  َعَليمهه َوسرررررَ
                                 

 (.177)األعراف: ( سورة 1)
 (.177سورة األعراف: ) (2)
 (.177)األعراف: ( سورة 3)
 (.21)اجلن: سورة  (0)
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ُّ  ،طالب على ال فر َل م  إذن الن يبه َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ ولو   ،األلوهية ال ميله شرررريًظا من خنررررائل ررررَ
ُّ  ،وكان يننرررررره ،كان ميله ذله  دى عمه الذي كان حيبه َلى  رررررَ وكان يؤويه إذا كان هذا للن يبه

َل م  ر ا َواَل نفًعااهلل  َعَليمهه َوسرررَ ر ا َواَل َرشرررَ  ،ال ميله لنف ررره ضرررَ يعل  ال يب  وال ،ًداوال ميله للنان ضرررَ
 ون ا كي  تضررريع عقول بعض امل رررلمني الذين يقر أنه لتععب ععًبا شرررديدً  ؟ف ي  مبن دونه

 ُّ َل م  القرحن وي ررمعون سررنة الن يبه َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ َلى  دون النيب ومع ذله يعتقدون أن رجااًل  ررَ  ررَ
َل م  ويعتقدون أا   ،حبون   ويذ ،وينذرون    ،ميل ون الضررر والنفع فيتقربون إليه اهلل  َعَليمهه َوسررَ

َه  اهلل رَ ا عندما رأيت  ع ا مام الشرررافعي ا شرررديدً ععبت ععبً  ثي  ررر لون في تبون    الرسرررائل محه
وهناغ كتبة عند األبواب ي تبون هذه الرسررررررائل يا إمام  ،و د ك ومت الرسررررررائل باألكوام عند  عه

حايل وأطلب منه أن تزورين يف بييف لرتى حال  رأيت رسررررررررررررررالًة يقول  رررررررررررررراحبها: يا إمام تعل 
 وجيف معي فإاا تفعل يب وتفعل وتفعل وأنت  ادٌر على كذا وكذا وهذا يف بلد إسررررررررررررررالمي فيه 

ُّ  ،علما  ا دون األنبيا  دون الن يبه َلى اهلل   ررررَ وأنه لتععب أميا ععب من أ واٍم يعتقدون أن أناسررررً
َل م  ،  رررررررو  فإنه يعل  املزعوم بزعمه  ب  يقول ال تت ل  يف الويليعلمون ال يب بعضرررررررهَعَليمهه َوسرررررررَ

 .وهو أشرف البشر ال يعل  ال يبَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م والن يبه  
 
جعل الرسررررررل يلتقه  ما يلتق البشررررررر ح  ال َعز  َوَجل  ومن ح مة اهلل العظيمة أن اهلل        

المم عَ أو يتوه  متوه  أن    شرررريًظا من خنررررائل األلوهية يقول إبراهي   ،يتخيل متخيل َليمهه ال رررر 

  حك جك مق حق مف خف حف  جف  مغ جغ مع جع ٱُّٱ يقول عن اهلل:

المم فإبراهي   (1)َّ لك  خك وحيييه  ،ميوتو  ،ويشررررفى ،ومير  ،يطع  وي كل ويشررررربَعَليمهه ال رررر 

َلى اهلل  َعَليمهه  رررررررررَ ولذا سررررررررر    الن يبه   ،من العوار فاألنبيا  يلتقه  ما يلتق البشرررررررررر َعز  َوَجل  اهلل 
َل م  َل م ، الن يبه  َوسرررررَ َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ ووضرررررعت فيها  ،ليه شررررراةأهدت إملا فتح خيع امرأة يهودية  رررررَ

                                 
 (.71 – 82)الشعرا : ( سورة 1)
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ُّ  ثو ادت ال رررُّ   يف الذراع، مس  ا َلى اهلل  ألاا سررر لت عن أكثر شررري  حيبه الن يبه لَ  رررَ من   م  َعَليمهه َوسرررَ
 ُّ َل م الشرررررررراة فقيل  ا الذراع ف هدت ا دية إىل الن يبه َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ علس ي كل مع بعض ف ررررررررَ

َل م أ ررتابه ما عل  ال يب  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ الكها يف فمه ومل  ،ف خذ  طعة فالكها ومل ي رر ها ررَ
ََََّها »مث  ال أل رررررتابه:  ،ي ررررر ها َموَمةٌ ارنفَََعوا أَينِدَيَكمن فَِإ ََََّها َمسََََن بَََرتنِني َأ ورفعوا أيديه   (1)«َأخن

 ُّ َلى اومات اثنان من النررتابة ب رربب هذا ال رر  ومل يظهر أثر ال رر  على الن يبه َل م  ررَ هلل  َعَليمهه َوسررَ
َلى اهلل  َعَليمهه  ررررررررررررَ ول ن يف حخر حياته  ،يف حينه ملاذا؟ ليعل  النان أنه نيب ولي مل اهلل به الدين

َل م  َل م وأخع  ،ظهر عليه أثر ال رررر  َوسررررَ َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ له ال رررر  ليعل  أنه ال يزال جيد أمل ذ  ررررَ
نرررة واحدة يبني يف  َعز  َوَجل  فانظروا إىل ح مة اهلل  ،النان أنه بشرررر ينررريبه ما ينررريب البشرررر

َل م للنان أن رسررررروله  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ  ،نيها ومل يظهريرسرررررول ولذله مل يؤثر فيه ال ررررر  يف ح رررررَ
َل م وبعد سررنني يف حخر حياته  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ َلى اهلل  َعَليمهه لنيب يظهر عليه أثر ال رر  وخيع ا ررَ  ررَ

َل م  َل م أنه ت ثر بذله ال ررر  ليعل  النان أنه بشرررر َوسرررَ َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ  ي نررررف له شررري  من ال رررَ
َلى اهلل  الن يبه   ثيما يتعلق بالنبوةول ن األنبيا  معنرررررررررومون ف ثأنواع العبادة َل م  رررررررررَ   ال: َعَليمهه َوسرررررررررَ

يَت َفذَكَِّروَِي» َن، فَِإَاا ََسَََِ ون ا َكَما تََننسََََ َنسََََ ٌر َأ َل م ل نه  (2)«ِإََّما أَََا َبشََََ َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ  ال رررَ
الن يبه   ،رل ن يلتقه الن رررريان ليعل  النان أنه بشرررر ،ين ررررى شرررريًظا من الوحي بل بل غ الوحي مجيعه

َل م  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ وَل اهلله يَ  ررررل ى ب  ررررتابه مث سررررل  من ركعتني فقام ذو اليدين فقال:  ررررَ ا َرسرررر 
يَت؟  َرته الن اَلة  أَمم َن ه ُّ رسول اهلل ف  ال: مل ت قنر ومل أن ى  ال: بلى ياأَ  نه  َ َلى اهلل  قام الن يبه

َ َلى اهلل   الوا: نع  يا رسول فقام  (3)«َاو النَيَدينِن؟قال َما أحع »كامل ضب و ال: َعَليمهه َوَسَل م  
 .ف تى بركعتني أمت  النالة مث سعد لل هو بعد ال المَعَليمهه َوَسَل م 

                                 
(، و ال األلباين: 0512 : )، بر فهيَمنم َسَقى َرج اًل مَس ا أَوم أَطمَعَمه  َفَماَت أَير َقاد  مهنمه  ( رواه أبو داود، كتاب: الديات، باب: 1)

 (.6001األحادي  الضعيفة واملوضوعة وأثرها، بر  : )ح ن  تيح يف سل لة 
ده َوَمَواضهعه الن اَلةَ ( رواه م ل ، كتاب: 2) وه يفه الن اَلةه َوال ُّع وده َله  ، باب: المَمَ اجه  (.582: )، بر  ال  هم
 (.810، بر  : )هل ي خذ ا مام إذا شه بقول النان؟رواه البخاري، كتاب: األذان، باب:  (3)
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       ُّ َل م   الن يبه َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ ذا  رأ بعض النان ورا ه إ كان ي نا َع القرا ة وهو ينررلي بالنان ررَ
ا إىل أن ي فَتح عليه كل ذله ثبت لنعل  أن الن يبه   ،ف ان ي نا َع القرا ة َلى اهلل   رررَ وكان حيتاي أيضرررً

َل م  لون بالنبوة ه  عباٌد ال ي عبدون وإمنا على ع ،بشررررررَعَليمهه َوسرررررَ بادة فاألنبيا  بشرررررر ل نه  م فضررررر 
المم ول نه   ،عباد ال يعبدونالمم َعَليمه ه ال رررررررررررر  ره  يدلون األنبيا   لى عبادة ره  عَعَليمهه  ال رررررررررررر 

ية فقال عن ولذا و ررفه  ره  تشررريًفا بالعبود ،يدلون وه  يعبدون اهلل وال ي نفون من عبادة اهلل

المم نوٍح  فمن أعلى  ررررررررررررفاهت  عبوديته  هلل  (1)َّ ىب نب مب زب ٱُّٱ: َعَليمهه ال رررررررررررر 

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  َل م و ال يف   َم ٍد سررررررررر  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررَ   مج حج مث هت مت خت ُّٱ:  رررررررررَ

، فالرسررل عباٌد هلل وه  أكمل النان عبادة وأكمل الرسررل عبادة هو  (2)َّ  جخ مح جح
َل م   َم ٌد  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ َلى اهلل  فال عبادة أعظ  من عبادة الن يبه   ررَ َل م  ررَ ولذا ال جيو   ، َعَليمهه َوسررَ

لَ ملؤمٍن أن يتقرب إىل اهلل بعبادٍة مل ي يت ها رسررول اهلل  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ ألنه اتقى البشررر هلل  ث م  ررَ
ن ة رسررررررول اهلل  َلى اهلل  عَ وأعل  البشررررررر باهلل فمن أراد القرب من اهلل فليلزم سرررررر  َل م  ررررررَ ومن َليمهه َوسررررررَ

َل م أحد  يف أمره  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ ن عبادة ما ليس منه فهو رد ولذا مل ا سرر ل أولظه الثالثة ع ررَ
َل م الن يبه   َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ  أفطر و ال ف  خعوا ها ف  ا  تقالُّوها و ال أحده : إين أ رررروم وال ررررَ

َلى اهلل  ه  النيب ا خر إين أ وم وال أر د و ال الثال  إين ال أتزوي الن رررررا  مل ا لقي َل م  رررررَ  َعَليمهه َوسرررررَ

ولكني أبََََََََََوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتلون النسََََََََََا  فمن رنب من سََََََََََنتي فليس » ال: 

فعلمنا مما تقدم أن األنبيا     مقاٌم كرمي ل ن ليس    من خنررررررررائل النبوة شرررررررري   ،(3)«مني

لون على غيه  من البشررر ومن  ،ليه من البشررر ع وال جيو  مل ررلٍ  أن يفضررل غيه  ،وه  ي فضرر 
اخلذالن أن ي يت بعض امل لمني ليزع  أن شيخه أفضل من الرسول كما  ال  ائله : مقام النبوة 

                                 
 (.3( سورة ا سرا : )1)
 (.1( سورة الفر ان: )2)
 (.5463، بر  : )الرتغيب يف الن احرواه البخاري، كتاب: الن اح، باب:  (3)



  

 

  232 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

وهذا  ،دونه الرسررول مث ،مث دونه النيب ،يف بر ٍخ فويق الرسررول ودون الويل فععل األعلى هو الويل
  .من اخلذالن وليس من ا ميان بالرسل

  بأمور أربعةواْليمان بالرسِ يتِقع:  

د وأا  ما كذبوا فيما أخعوا به فه  رسٌل من عن ،ا ميان ب ن رسالته  حٌق من اهلل أولها:      
وال فر مبا يعبد  ،ل  َعز  َوجَ والتنرررررررررررديق ب ن اهلل بعثه  لدعوة النان إىل عبادة اهلل  ،َعز  َوَجل  اهلل 

ل   َعز  وأا  متفقون على ذلرره كمررا  ررال اهلل  ،من دون اهلل  ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ: َوجررَ

، ال بد يف ا ميان بالرسرررررررررررررررل من أن نؤمن (1)َّىب نب  مب زب رب يئ

وإن   ،وحذروا من الشرررررررررررغ ف  ررررررررررل دعوهت  واحد ،ب ا  رسررررررررررل اهلل حًقا وأا  دعوا إىل التوحيد

  زن رن ٱُّٱ :َعز  َوَجل  كانت شرررائعه  بتلفة كٌل يدعو إىل ما ينررلح  ومه كما  ال اهلل 

، د  جا مني ب ا  رسررررررل من عند اهللهو األمر األول أن ننررررررهذا  ،(2)َّىن نن من
 .وأن كل رسول منه  دعى إىل التوحيد وحذر من الشرغ ،وأا   اد ون يف خعه 

 

أن نؤمن ب مسا  األنبيا  الذين علمنا أمسائه  تفنررررررررررررررياًل وأن نؤمن ببقيته   واألمر الااَي: 
 .إمجااًل 

 

 

 

 
                                 

 (.36)النتل: ( سورة 1)
 (.07)املائدة: سورة  (2)
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درسرررررررررنا كعهدنا نقرأ يف شررررررررررح األ رررررررررول الثالثة، وحنن نت ل  عن املرتبة الثانية من مراتب       
الدين أاَل وهي مرتبة ا ميان وكن ا نت ل  عن الركن الرابع من أركان ا ميان أاَل وهو: ا ميان برسل 

 من أربعَة أمور: تضو د ذكرت  يف حخر الدرن باألمس أن  ا ميان بالرسل ي ،َعَليمهه م الَ اَلمم اهلل 

ا ميان ب ا  ر سرررررررررررررررل اهلل، وأا    ررررررررررررررراد ون فيما أخعوا به، وأا   دعوا إىل  األمَر األول:      
 التوحيد وحذ روا من الشرغ، وأتوا أ وامه  مبا أوحى ره  إليه . 

وو فنا عنده، وهو ا ميان مبن َعلهمنا امسه منه  إميانًا مفنرررررررررررررراًل فنؤمن به،  واألمر الااَي:      
رسررل رسرراًل للنان أَعز  َوَجل  وبو ررفه وأن ه رسررول، ونؤمن مبن مل ي ذكر امسه إميانًا جمماًل، وأن  اهلل 

ل   م هم ته  دعوهت  إىل اهلل كمررررا  ررررال اهلل  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ: َعز  َوجررررَ

واملذكورون لنا بالتفنرررررريل يف القرحن من األنبيا  مخ ررررررٌة  (1)َّىب نب  مب زب

واحد  ال  منه  مثانية عشررررر يف موطنٍ َعز  َوَجل  ذكر اهلل َعز  َوَجل  ذكره  اهلل  ،وعشرررررون رسررررواًل 

اىَل:  عرررررررررَ  يي ىي خيمي حي جي يه مهىه  جه ين ىن من خن ُّٱتررررررررررَ

  زب يئرب ىئ نئ  مئ رئزئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

  يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب

  لك  اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث  زث رث

ا: إبراهي ،   ( 2)َّ مم  ام يل ىل يكمل ىك مك فهؤال  مثرررررانهيرررررة عشررررررررررررررر نبيررررر 
وإسرررررررتا ، ويعقوب، ونوح، وداوود، وسرررررررليمان، وأيوب، ويوسررررررر ، وموسرررررررى وهارون، و كريا، 

 وحيىي، وعي ى، وإليان، وإمساعيل، والَي ع، ويونس، ولوطًا.

                                 
 (.36( سورة النتل: )1)
 (.73/76( سورة األنعام: )2)
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بمَتاَنه  فقال  ،يف حيات أ خر هوًداَعز  َوَجل   وذكر اهلل        (1)َّمب خب  حب جب ُّٱ :سرررررررررررررر 
 . َعَليمهه الَ اَلمفذكر هوًدا 

 .َعَليمهه الَ اَلم  فذكر  احلًا   ،(2)َّجف مغ جغ مع ُّٱو ال تَرَعاىَل:  

 .  َعَليمهه الَ اَلم   فذكر شعيًبا ،(3)َّٰر  ٰذ يي ىي ُّٱو ال تَرَعاىَل:  

اَلم  فذكر حدم   ،(0)َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱو ال تَرَعاىَل:   من األنبيا  فهو َعَليمهه ال رررررَ
 نيٌب كما تقدم معنا.

اىَل:       ، فرررذكر إدريس (5)َّ  ىت نت مت رتزت يب ىب نب ُّٱو رررال تَرعرررَ
 وذا ال فل. 

ل  م فذكر  مًدا   ،(6)َّىل مل خل ُّٱو ال تَرَعاىَل:  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ   األنبيا  هؤال . ررررَ
َ َلى  وسن ة النيب ،تفنياًل كما ورد يف كتاب اهلل مجيًعا جيب علينا أن نؤمن ب مسائه  وأو افه 

 . الل ه  َعَليمهه َوَسل  م 
تنررررررررررررررديق ما  ررررررررررررررح عنه  من أخباره  كاختاذ اهلل إبراهي  خلياًل  أما األمر الاال َ فهو:

اَلمفننرررررررررررررردِّ  أن  اهلل  د اختذ إبراهي    ين ىن ُّٱ :َعز َوَجلَ  خلياًل، كما  ال اهلل َعَليمهه ال ررررررررررررررَ

لي  اهلل ، و (8)َّ ري ٰى اَلمموسررررررى َعز َوَجَل َكت م كل     ز َوَجلَ عَ فننرررررردِّ  أن اهلل  َعَليمهه ال ررررررَ
                                 

 (.54( سورة هود: )1)
 (.61( سورة هود: )2)
 (.70سورة هود: )( 3)
 (.33( سورة حل عمران: )0)
 (.75( سورة األنبيا : )5)
 (.22( سورة الفتح: )6)
 (.125( سورة الن ا : )8)
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اجلبال، َعز َوَجَل وكت ررررررررررررخي اهلل ، (1)َّ مب  زب رب يئ ُّٱموسررررررررررررى كما  ال اهلل: 

  حت جت هب مب  خب  ُّٱوالطي، والدواب لداوود ت ررررررررررربح بت ررررررررررربيته  ال تَرَعاىَل: 

اَلم، وكت ررررررررررررخي الرياح واجلن ل ررررررررررررليمان (3)َّ لك اك يق ُّٱ(2)َّخت   ٱُّ: َعَليمهه ال ررررررررررررَ

َعَليمهه وكتعلي  سليمان  ، (0)َّجب هئ مئ خئ  جئحئ يي ىي ني مي زي
 ومما ورد من أخباره . ،منطق الطي إىل غي ذله مما ثبت مما أوتيه األنبيا  الَ اَلم

 

مد بن هو   :العمل بشريعة من أ رسل إلينا منه ، والذي أرسل إلينا منه  واألمر الرابع:      
 يقول اهللَلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م  َ فال بد من الت لي  له واتباع أمره  ،َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م عبد اهلل 

 مخ ُّٱاهلل أكع   (5)َّ جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱ: َعز َوَجلَ 

في ون التتررراك  إىل مرررا جرررا  بررره  َّ جض مص خص حص مس  خس حس جس

ل  م  مٌد  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ بل  َّ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض ُّٱمث ماذا؟   رررَ
ه وت ررررررررررلي  االعتقاد أن  يف ذله اخلي، وأن يف ذل ،ي ررررررررررلمون الت ررررررررررلي  املطلقث ت ررررررررررلي  احملبة
 ي ل  له ت لي  فإنه ي ل  له الَ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م املنلتة فمن جا ه األمر من رسول اهلل 

، ذله اخلي له وأن  يف ،امل نوب وإمنا ي ل  له ت لي  الراضي الذي يعل  أن  يف ذله منلتته
ل  م في رررل  للنيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ َلى الل ه  َعَليمهه نيب وال يؤمن إال من حمن بال ،ت رررليًما مطلًقا رررَ  رررَ

                                 
 (.160( سورة الن ا : )1)
 (.82( سورة األنبيا : )2)
 (.14( سورة سب : )3)
 (.12( سورة سب : )0)
 (.65( سورة الن ا : )5)
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ل  م  ل  م  يقول النيبَوسررررَ َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ مٍَّد بَِيِد ُِ،»:  ررررَ َِ َس َم َمَع ِبي َأَحٌد ِمنن  َوالَِّذ  َََفن اَل َيسَََن
َمَّةِ  ِمنن بِالَّذِ »يعم: أمة الدعوة،  (1)«َهِذ ُِ األن َراَِي ، ثَمَّ َيَموَت َوَلمن يََؤن َأرنِسلنَت   يَََهوِد  ، َواَل ََصن

اِب النَّارِ  َِ ان رواه م ررررررلٌ  يف  ررررررتيته فهذه أموٌر أربعة يتضررررررمنها ا مي «ِبِه، ِإالَّ َكاَن ِمنن َأبَََََن
 بالرسل.

ن، وأا  أن نعتقد فضله  على غيه  من النا :َعَليمهه م الَ اَلمومما جيب علينا جتاه الرسل  
أفضررل البشررر، وأنه ال يبلغ منزلته  أحٌد من البشررر، وأن  كل من ينررلح من البشررر إمنا ي ون يف 

و د ضل   الَ اَلمَعَليمهه م ولن ي ون أحٌد أ لح من رسل اهلل َعَليمهه م الَ اَلم  الحه تابًعا للرسل 
ا    وأئمة    وفضلوا شيوخً  ،م فرفعوا أ واًما فو  مقام الرسليف ذله أ وام ينت بون إىل ا سال

اَلمعلى رسررررررل اهلل  ن فمن النان من يعتقد أن شرررررريخ الطريقة اليف يتبعها أفضررررررل م ،َعَليمهه م ال ررررررَ
ل  م رسررررررول اهلل  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ   الذي ومنه  من يعتقد أن املقبور يف الضررررررريح الذي عنده ررررررَ
، قد أن شيخه حييي املوتىعضه  يعتفب ،َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م ا أفضل من رسول اهلل ي مونه ولي  

َلى اوأن شرررررريخه يعل  ال يب وما كان ذله ألحد ما كان لرسررررررول اهلل  ،وأن شرررررريخه ير   لل ه   ررررررَ
ل  م  لبشرررر ا ف ي  ي ون ل يه وال شررره أن هذا احنراف عظي ، وأن اعتقاد أن أحًدا منَعَليمهه َوسرررَ

اهلل  ثز َوَجلَ عَ يعل  ال يب، أو ير  ، أو خيلق، أو حييي املوتى فهذا والعياذ باهلل من الشررررررررررغ باهلل 
ا ررررررررطفى الرسررررررررل واختاره  ورفعه  على غيه ، ولذا ثبت يف النررررررررتيتني أن  النيب َعز  َوَجل  

ل  م  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررَ ٌر ِمنن اَل يََننَبِفي ِلَعبنٍد َأنن يََ » ال:  ررررررررررَ ويف ، (2)« يَوَََس بنِن َمتَّاَقوَل أَََا َخيَن
ل  م  روايٍة للبخاري  ال:  ال رسرررررول اهلل َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ ٌر ِمنن يَوَََس بنِن َمنن قَاَل: أَََا خَ »:  رررررَ يَن

 َعَليمهه م الَ اَلم.وهذا  جٌر عن التفضيل على األنبيا  ، (3)«َمتَّا فَََقدن َكَذبَ 
                                 

ميَانه بهرهَساَلةه نَبهيرَِّنا   َم ٍد 1) ، َوَن مخه الممهَلله  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ( رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب: و ج وبه ا مه إهىَل مجَهيعه الن انه
 (.153مبههل تههه، بر  : )

 (.3016نس ملن املرسلني{، بر  : )( رواه البخاري، كتاب: أحادي  األنبيا ، باب:  ول اهلل تعاىل: }وإن يو 2)
 (.0745( رواه البخاري، كتاب: تف ي القرحن، باب: }وإن يونس ملن املرسلني{، بر  : )3)
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كررذلرره ممررا جيررب علينررا جترراه األنبيررا  أن حنبه ، فررالواجررب علينررا أن حنررب أنبيررا  اهلل مجيعرًا  
ونب ض من عاداه ، ومن أب ضه  ون ون أوليا     وال بد أن َعَليمهه م الَ اَلمم حنب كل األنبيا  

 .َعز  َوَجل  ن شا  اهلل إ بًة فو   بتنا ل ل النان كما سي يت َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م حنب  مًدا 
 
فضرررررل بعض الرسرررررل ي َعز َوَجلَ فاهلل  ،ومما ينب ي أن نعلمه أن الرسرررررل يتفاضرررررلون فيما بينه  

لَ  على بعض كمررررا  ررررال اهلل   حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل ُّٱ: َعز َوجررررَ

اَلم ف ولوا العزم ، (1)َّين ىن من  ،موه  أولو احلز  ،ه  أفضرررررررل الرسرررررررلَعَليمهه م ال رررررررَ

فه  أهل   (2)َّ  خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ :َعز َو َجلَ  وأولو النررررررررررع كما  ال اهلل
و د اختل  العلما  يف أويل العزم من ه ؟ فقال بعض العلما :  ،وأهل حزٍم عظي  ، رررٍع عظي 

ه  والتتقيق أن أويل العزم ه  بعض األنبيررا  ف ثإا  كررل األنبيررا  إن أويل العزم ه  كررل األنبيررا 
اَلم نوح، وإبراهي ، وموسرررررررى، وعي رررررررى، و مٌد  :مخ رررررررة َي الل ه  َرضررررررره  ال ابن عباٍن َعَليمهه م ال رررررررَ
 ، وموسى، وعي ى( ، ونوٌح، وإبراهيَ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م : )أولوا العزم من الرسل: النيب َعنرمه َما

  خل ُّٱَعاىَل: يف القرحن  ال ترَ  جمتمعني َعز َو َجلَ وعلى هذا كثٌي من أهل العل ، ولذا ذكره  اهلل 

  ين ىن خنمن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 .ف ولوا العزم ه  أفضل الرسل (3)َّ مه جه
 
 
 

                                 
 (.253( سورة البقرة: )1)
 (.35( سورة األحقاف: )2)
 (.8( سورة األحزاب: )3)
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بقي فيما يتعلق بالرسرررررررل أن أشررررررري إىل بعض األمور اليف ترتدد يف أذهان النان ومن ذله  
اَلم أن ا  لنا إن  الرسرررل  قع منه  الذنوب واملعلوم أن البشرررر ت ،يعرتيه  ما يعرتي البشررررَعَليمهه م ال رررَ

اَلم فهل الرسرررررررررل  و أا  أ ؟تقع منه  الذنوب أم أا  معنرررررررررومون من الذنوب كلهاَعَليمهه م ال رررررررررَ
ف  ول: إن األم ة جممعٌة على أن النيب معنرررروٌم يف أمر الدين ؟ معنررررومون من بعضررررها دون بعض

يه وال ين ررررى بل وال خيطئ ف ،د فيه إخفا فما جيب أن يبل ه إىل األم ة هو معنرررروٌم فيه فال يتعم
اَلم فاألنبيا   ،َعز َو َجلَ يبل ه كما أمره اهلل  ويف  ،عن اهلل تَرَعاىَل  معنررومون فيما خيعونَعَليمهه م ال ررَ

تبليغ الرسرررالة باتفا  األم ة وال ينا ع يف ذله أحٌد من أهل العل  كما اتفق العلما  على عنرررمة 
اَلمم فر وأا  األنبيا  من الشرررررررغ وال  ال كفر ب ل و  ،ال يقع منه  شرررررررغ ب ل أنواعهَعَليمهه م ال ررررررَ

اَلم وأمجع سرررل  األم ة على أن األنبيا   ،أنواعه قع منه   معنرررومون من ال بائر فال تَعَليمهه م ال رررَ
كبيٌة من كبائر الذنوب كما اتفقت األم ة على أن األنبيا  معنررررررررررررررومون من  رررررررررررررر ائر الذنوب 

نيظة اليف يو رررر   رررراحبها بالد نا ة ك ررررر ة القليل مثاًل فإن مقام النبوة أعظ  من اخل رررري ررررة الد
 ذله. 

ََنِبيَ ): َعز َو َجلَ  اهلل َرمحمَه  يقول شررررريخ ا سرررررالم ابن تيمية   َل بَِأنَّ األن وَموَن َمنن )النَقون اَ  َمعنصََََ
َاِر َمَلَماِ   َل َأكن ِميِع الطََّواِئفِ النَكَباِئِر َدوَن الصََّفاِئِر َهَو قََون َُ َ ِم َو َاِر اْلنِسن َل َأكن ، َوَهَو أَينًضا قََون

يرِ  ِِ التََّفنسََََََََََِ ِدي َِ  ،َأهن َِ َِئمَّةِ  ،َوالن َلِف َواألن ِن َمنن السَََََََََََّ َق ِن َهَو َلمن يََنَن ابَِة َوالنَفَقَهاِ  َب َِ  َوالصَََََََََََّ
لَ  أما النرر ائر اليف لي ررت خ رري ررة فهذه تقع  ،(1)((َوالتَّاِبِعيَن َوتَاِبِعيِهمن إالَّ َما يَََواِفَع َهَذا النَقون

اَلمم من األنبيا   اَلمم وإذا  لنا إن  األنبيا   ،َعَليمهه م ال رررَ مني من النررر ائر اليف و غي معنرررَعَليمهه م ال رررَ
فمقام النبوة يقتضرررري أن نعل  أا  ال يتعمدون و وع النرررر ائر ح  النرررر ائر ، لي ررررت خ رررري ررررة

هة أو من ج ،ول ن  د تقع منه  بطريق اخلط  ثو وعهااليف لي رررررررررررت خ ررررررررررري رررررررررررة ال يتعمدون 
َعز َو ار في فر اهلل وإىل االسررررررررررت ف ،ومع هذا ومع كواا تقع بعذٍر فإا  يوف قون إىل التوبة ،الت ويل

                                 
 (.0/312( جمموع الفتاوى: )1)
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يه  ملا عوتب لها غا ولو فعو د ت ون النررررررر ائر اليف تن رررررررب إىل األنبيا  لي رررررررت ذنبً ،   َجَل 
  وعظي  مقامه  يعاتبون عليها وسرررررررررررررري يت إن شررررررررررررررا  اهلل متثيٌل  ذا، ل ن ل مال األنبيا، عليها
 .بني شيًظا من هذاوسن  

 
 وملمنا أن السََََََََََلف مجمعون ملا أن الكبائر ال تقع من األَبيا   ،إاا تقرر هذا

  :فإَّا َقف وقفات يذكرها بعض النال ال بد أن َجليها ،َمَلينِهمن الَسَ م
اَلمأنه  د جا ت ن ررررررررررربة ال ذب إىل إبراهي   الوقفة األولا:       أن  وال شررررررررررره ،َعَليمهه ال رررررررررررَ

ر الذنوب ال إن كبائ  ي  عمع بني هذا وبني  ول ال رررررررررل ف ،ال ذب كبيٌة من كبائر الذنوب
اَلمال شرررره أن ن رررربة ال ذب إىل إبراهي   :تقع األنبيا ؟ نقول عن رسررررول  د جا ت ف َعَليمهه ال ررررَ

ل  م اهلل  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ َ َم إال ث ث كذب»  ال: ررررررَ ات، ثنتين لم يكذب إبراهيم َمَلينِه السََََََ

، وقََال: بينَا َّ يب  ىب نب مب ُّٱ، وقولََه: َّ يك ىك ُّٱمنهن في اات اهلل قولََه: 
ً  معه امرأة من  هو اات يوم وسَََََََََارة، إا أتا ملا ُبار من الجبابرة، فقيِ له: ها هنا ُر

واحلدي  يف  (1)«فأرسََََََََِ إليه فسََََََََأله منها، فقال: من هذ ُ؟ قال: أختيأحسََََََََن النال، 
 النتيتني.

ل  م إذن النيب         َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ اَلم   ال إن إبراهي   ررررَ فهل  ،ثال  كذبات كذبَعَليمهه ال ررررَ
اَلم هذا يعم: أن إبراهي    و ع يف كبيٍة من كبائر الذنوب، وأن  ول ال ررررررررررررررل  غيَعَليمهه ال ررررررررررررررَ

  تيح؟ 

اجلواب: الث ألن هذا إمنا مسي كذبًا بالت رررررمية العامة من جهة أن ال رررررامع فه  غي مراد   
اَلم املت ل  وإال فهو من املعاريض إبراهي   غي   رررررررررادٌ  يف كالمه ل ن ال رررررررررامع فه َعَليمهه ال رررررررررَ

د نرررررراملعاريض جائزة وهي أن يق ثاد ف ررررررمي كذبًا من هذا البابمراده، أو ه  ال ررررررامع غي املر 
                                 

 (.3357باب:  ول اهلل تعاىل: }واختذ اهلل إبراهي  خليال{، بر  : )( رواه البخاري، كتاب: أحادي  األنبيا ، 1)
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يعم مثال هذا: جا غ إن ررررررران يطر   ،ويوه  ال رررررررامع غيه، ا ن ررررررران بال الم معًنا  رررررررتيًتا
فتقول:  ،عليره البيرت وهو رجرل كثي ال يبرة ال حترب أن جتلس معره ولو رددتره حذاغ بل رررررررررررررررانره

 ،وأنت تعم: أنه مضرررطعع على فراشررره البنه وأنت مضرررطعع على فراشررره  ل له أيب را د
َليمهه عَ وإبراهي   ثوهذا  ررررررررررررررتيح وهو يفه  أنه نائ  هذا من املعاريض وهو جائز وال حري فيه

اَلم   ،ومراده: إنه مت ملٌ لشرررررررركه  ، (1)َّ يك ىك ُّٱإمنا اسرررررررتعمل املعاريض فإبراهي   ال: ال رررررررَ

ول ن ، (2)َّ يب  ىب نب مب ُّٱ و ال:، أنه مريضوهو كذله مت ملٌ لشررررركه  وه  فهموا 

ا وه  ال ينطقون إذن ما فعله  (3)َّ نت مت زت ُّٱ ال: 
ً
! وعلى هذا يذكر أن عامل
ة لمن علما  العرا  ذهب إىل جهة ار دجلة مث عاد إىل طالبه و ال: رأيت  نًما على ار دج

! بينما هو يقول: إذا عطش وهو ال يعطش فهو يقول: إذا إذا عطش نزل فشرررب فتععبوا  ررن 

اَلمم وإبراهي   ،نزل فشررررررررررررب وال شررررررررررره أنه لو عطش لنزلعطش    نب مب ُّٱيقول: َعَليمهه ال رررررررررررَ

فهي  وعندما  ال: إن  سرررررررررررارة أخته  ،وه  ال ينطقون َّنت مت زت يب  ىب
 .فاستخدم املعاريض، كذلهث ألاا أخته يف ا سالم

راهي  كذباً؟ ون رررررررربها  ب  ملسو هيلع هللا ىلصومعاريض فل  مساها النيب  ،فإن  ال  ائل: ما دام أاا جائزة   
اَلم اَلم واعتذر ها إبراهي   ،َعَليمهه ال رررررَ ا إن شرررررا  اهلل يف حدي  الشرررررفاعة الذي سررررري تينَعَليمهه ال رررررَ

اَلمعندما ي تيه النان ليشرررفع     لنا: لرفعة مقامه  فن رررب ذله إليه  إذ هو خليل اهلل َعَليمهه ال رررَ
اَلم ل كذبات إبراهي  وهي لي ررررررررررررررت كذبًا، ولذله  ال بعض العلما :  ا طهر من أَعَليمهه ال ررررررررررررررَ

اَلمم  رررررررررد ناث ألن إبراهي   ما كذب وكان ملقنرررررررررٍد شرررررررررري  عليه وعلى نبينا النرررررررررالة َعَليمهه ال رررررررررَ
                                 

 (.72( سورة النافات: )1)
 (.63( سورة األنبيا : )2)
 (.63( سورة األنبيا : )3)
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 وال الم.

ل  م أن بعض النان يزعمون أن نبينا  الوقفة الااَية:       يمهه َوسررررررررررررررَ َلى الل ه  َعَل د و ع منه   ررررررررررررررَ
ل  م كي  هذا؟  الوا إن النيب ،  ال ذب َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ ال له ذو اليدين: ملا سررل  من اثنتني و  ررَ

يَت؟  ال: وَل اهلله أَمم َن ه اَلة  يَا َرس  َرته الن  ِم َاِلَك َلمن َيَكنن » أَ  نه فنفى أن ت ون النالة  (1)«َك
د ف الوا ع  ال مل أنس وهو  وال شررره أنه  د ن ررري فقالوا: أخع خبال ،وأنه  د ن ررري ، نررررت

 وهذا جهٌل مبوا ع ال الم فإن النيب ،ن ي  الوا هذا كذبث ألن ال ذب: ا خبار خبالف الوا ع
ل  م  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ ِم َاِلَك َلمن َيَكنن » عندما  ال: ررررَ اَلم وظنه  ،إمنا هو يف علمه «َك َعَليمهه ال ررررَ

رى فعا  رجٌل إىل الدار ودخل غرفًة أخ ،كان يف غرفة :فلو أن  إن ررانًا مثاًل  ،وهذا ليس ب ذب
هل هو كاذب؟ ليس ب اذبث ألنه خيع  ،ف رررررررررررظل ذله عنه و يل له: هل جا  فالن؟ فقال: ال
لَ فن رربة ال ذب إىل النيب  ،عن علمه أنه مل ي ت وهذا ليس من ال ذب يف شرري  ى الل ه  َعَليمهه  ررَ

 احلدي  خط ٌ  ض وجهل مبوا ع ال الم. هذا َوَسل  م 

كي  هذا؟   ، د و ع منه ال ذبَعَليمهه الَ اَلم  ال بعض النان: إن موسى  الوقفة الاالاة:      
اَلم الوا: سررررررررظل  رَ » :َعَليمهه ال ررررررررَ ِن َمبنَدََا النَخضََََََِ ِن َأَحًدا َأمنَلَم ِمننَك؟ قَاَل: اَل، فقال: َب  (2)«َه
 متفٌق عليه. 

اَلمم  الوا: هنا موسررررررررررررررى        ال يوجد أحد أعل  مم وهذا إخبار خبالف  ، ال: الَعَليمهه ال ررررررررررررررَ
أيًضا  ،َ اَلمَعَليمهه ال عث ألن اهلل أخع أن اخلضر أعل  منه  الوا: فهنا و ع ال ذب من موسى االو 

اَلم نقول: هذا مردودث ألنه من جنس ال رررابقث ألن موسرررى  علمه  ال حب رررب إمنا  ال:َعَليمهه ال رررَ
ل: لهما عاتبه اهلل فإن  ي ،ومل يعل  غي هذا ح  أخعه اهلل تَرَعاىَل وأوحى إليه وهذا يعم:  ررررررررررد 

اَلم ؟  لناث ألن مقامه نإذ ال: تضرررري أن ي هل العل  إىل اهلل ويقول: اهلل أعل ، فلما  قيَعَليمهه ال ررررَ
                                 

وه يفه الن اَلةه َوال ُّع وده َله ، بر  : )1) ده َوَمَواضهعه الن اَلَة، باب: ال  هم  (.583( رواه م ل ، كتاب: المَمَ اجه
ره 2) ضه  (.2374، بر  : )َعَليمهه ال  اَلم  ( رواه م ل ، كتاب: الفضائل، باب: مهنم َفَضائهله اخلَم
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وهذا نعل  أن ما ن رررررررررب إىل األنبيا  يف بعض  ،وإن كان  ررررررررراد ًا يف خعه عوتب على هذا ،ال
َليمهه م عَ ك تب يف بعض النررررررررت  من ال بائر ليس من ال بائر يف شرررررررري ، وأن األنبيا  و ال تب، 
 معنومون من كبائر الذنوب كذله. الَ اَلم 
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ِم اْلِخرِ يقول المصنف رحمة اهلل مليه: "  ". َوالنيََون

  
الشَّْرح: 

الركن اخلامس أن تؤمن باهلل، ومالئ ته، وكتبه، ورسرررررررررله، واليوم ا خر أن تؤمن باليوم هذا       
ا خرث واليوم ا خر: هو يوم القيامة الذي ي بع  النان فيه إىل احل رررررررررراب واجلزا ث ومسي بذله 
 يل: ألنه ليس هناله يوم بعده فال يوم بعده فهو اليوم األخي حي  ي ررررررررررررررتقر أهل اجلنة يف 

 وا ن ان كما  ال العلما : له ،وي تقر أهل النار يف منا    ،، وهذا حخر حال ا ن انمنا   
 أحوال:

 أنه مل ي ن شي  مذكورًا. الِالة األولا:      

 أنه عاش يف هذه الدنيا. والِالة الااَية:      

ا ى وهررذا  والََِالََة الاََالاََة:       ، اليوم األخي فهوهو اليوم ا خر أنرره ي قع، مث ي بعرر ، مث جيرر 
ويوم  ،فاأليام يومان: يوم  ريب وهو يوم الدنيا ،و يل: إن اليوم ا خر مسي بذلهث ألنه مؤخر

 .مؤخر وهو احلال يف األخرة

التنرررررديق اجلا م مبا  رررررتت به األدلة من أحوال ا ن ررررران  واْليمان باليوم اْلخر معنا ُ:      
أن اليوم  :يعمث ذله، وح رررررررررررررررابه، واجلنة والنار بعد موته من حاله يف  عه، وبعثه، ومقدمات

 .ا خر يبدأ بعدما ميوت ا ن ان من القع إىل اجلزا 
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      :واْليمان باليوم اْلخر يتضمن اْليمان بأمور أربعة 

 ا ميان بالقع وما حيد  فيه. أولها:      

 ا ميان بالبع  ومقدماته. ثاَيها:      

 ا ميان مبا ي ون يف اليوم ا خر. ثالاها:      

 ا ميان باجلنة والنار. رابعها:      

 أول القع ثأما ا ميان مبا  ررررررررررررت ت به األدلة من األحوال يف القع وهذا أول منا ل ا خرة 
ل  م  منا ل ا خرة يقول النيب َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ َر َأوََّل َمَناِزِل » : ررررَ ِخَرِة، فَِإنن َََجا ِمننَه، اِإنَّ النَقبَن ْلن

دم ِمننهَ  َََََََََ َُ ِمننَه، َفَما بََعنَد َُ أََ َر ِمننَه، َوِإنن َلمن يََنن رواه الرتمذي، وابن ماجة،  (1)«َفَما بََعنَد َُ أَينسَََََََََ
فالقع أول منا ل ا خرة فال بد من ا ميان مبا  ررتت به األدلة من ، واحلاك ، وإسررناده  ررتيح

ة، من ذله الفتنة يف القع وهي سررؤال امليت بعد دفنه األسررظلة الثالثة املعلوماألحوال يف القع، و 
  ،ادينه؟ ومن نبيه؟ هذه فتنة القعو د تقدمت معنا يف أول شرررررررررررح هذا ال تاب من ربه؟ وم

يعمي غيه  عن  وبعدله ،والنان فيها ما بني م َثب تم وبذول فاهلل بفضررررررررررررررله يثبت أهل ا ميان
َلى الل ه  َعَليمهه وَ ورسرررررررررويل  مد  ،وديم ا سرررررررررالم ،ؤمن ريب اهللاجلواب فيقول: امل ل  م  رررررررررَ على  سرررررررررَ

 ،أدرييقول: هاٍه هاٍه الإنه وأما املخذول ف ،األلفاظ اليف  دمناها يف أول شررررررررررررررحنا  ذا ال تاب
ومن ذله أيًضا  ،و د تقدم ما يتعلق هذا على التفنيل و د ي يت إن شا  اهلل شيٌ  مما يتعلق به

ل  عررذاب القع ونعيمرره فرراهلل  ا يف  بوره  ويعررذب حخرين يف  بوره  َعز َو جررَ  يقول اهلل ثينعِّ  أ وامررً

  جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت ُّٱوا رررررررررررًفا حال الظاملني: َعز َو َجل  

  جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس حسخس جس مخ
                                 

ره المَقعمه َوالمبهَلى، بر  : )1)  (.0268( رواه الرتمذي، كتاب: الزهد، باب: ذهكم



  

 

  205 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

 .(1)َّ حف جف مغ

 

ه الداللة    ع فقد ذهب مج َّ مص خص حص  مس  ُّٱ: َجلَ َعز َو يف  وله  اهلل  :وُو
 :ولذا بو ب ا مام البخاري يف النرررررتيح فقال ،يف القع لما  إىل أن هذا العذاب إمنا هومن الع

 ال  وكذله ،وذكر ا ية َّ مج حج مث هت ُّٱباب ما جا  يف عذاب القع و وله تَرَعاىَل: 

َعاىَل يف حل فرعون:   حئ  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين  ىن  ُّٱتَر

عررذاٌب  بررل أن تقوم ال رررررررررررررررراعررة وهو  :فععررل    عررذابني، (2)َّ جب هئ مئ خئ

عذاب النار يف يوم القيامةث بوال شرررررره أن هذا ليس  َّ ٰى ين  ىن  ُّٱعذاب عر : 

ا، ولذا يقول ا مام ابن كثي:  ٌِ َكبِ ))ألن عذاب النار دائ  وليس عرضرررررررً يََة َأبَََََن يٌر ِفي َوَهِذ ُِ اْلن
ِِ السمنَِّة َمَلا  اَلِل َأهن ِتدن  .(3)((َمَذاِب النبََرنزَِخ ِفي النَقَبورِ اسن

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.23( سورة األنعام: )1)
 (.06( سورة غافر: )2)
 (.106/ 8تف ي ابن كثي: ) (3)
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َِخرِ " اهلل مليه: ةرحم قال ِم اْلن   ".َوالنيََون

الشَّْرح:

كرران ا ميرران اليف ال ينررررررررررررررح أن تؤمن برراليوم ا خرث وهررذا هو الركن اخلررامس من أر  :أ       
 وال ي تقي  إال إذا أتى ها العبد ب املها.، ا ميان

اليوم ا خر هو يوم  بَََاليوم اْلخر معنَََا ُ:واْليمَََان          امرررررةث فررررر أن تؤمن بيوم القيررررر
 وَسمي بذلك:القيامة، 

  هل اجلنة أ يل: ألنه هو األخي، فاليوم ا خر يعم: اليوم األخي فال يوم بعدهث فإن
 ، وينرررررررري أهل النار إىل(يا أهل اجلنة خلود فال موت)ينرررررررريون إىل اجلنة وينادون: 

 .(يا أهل النار خلود فال موت)النار، وينادون: 

  و يررررل: إن اليوم ا خر معنرررراه: املؤخرث أي: اليوم املؤخرث ألن األيررررام يومرررران: يوٌم
يت الدنيا دنيا  يل: لدنوهاث أي: لقرها، ويوٌم مؤخر وهو   ريبث وهو يوم الدنيا، ومسم

 اليوم يف ا خرة.

األدلة  ي ال يتخلله شرره  مبا  ررتت بهالتنررديق اجلا م الذ فاْليمان باليوم اْلخر معنا ُ:      
من أحوال ا ن رران بعد موتهث من  عه وما حيد  فيه، ونشرروره وبعثه، واحل رراب واجلزا ، واجلنة 

 والنار.

َه  اهلل  يقول شررررريخ ا سرررررالم ابن تيمية        َهبَ )): َرمحه اِئرِ  َمذن ِلِمينَ  سَََََ اِئرِ  ِن بَ  النَمسََََن ِِ  َوسَََََ  َأهن
 ِِ َباتَ  النِمَل َرى النِقَياَمةِ  إثَن َباتَ  ،َهَنا َ  َوالنِعَقابِ  َوالاَََّوابِ  قَََبورِِهمن  ِمنن  النَّالِ  َوِقَيامِ  ،النَكبَن   َوِإثَن
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مِ  َلاإ النَمونتِ  بََيننَ  َما)) ،يعم: يف القع ((النبََرنزَخِ  ِفي َوالنِعَقابِ  الاَََّوابِ  هذا  (1)((النِقَياَمةِ  يََون
نة  واجلماعة، وإمنا أن ر ذله يف الع خ  ليٌل من أهل البدع، وإال  ول ال رررل   اطبًة، وأهل ال رررُّ

 ف هل ال ُّنة وال ل  متفقون على إثبات العذاب والنعي  يف القع.

 

       اْليمان باليوم اْلخر يتضمن إيماَنا بأربعة أمور: نإا 

 أن نؤمن بالقع وما حيد  فيه. األمر األول:      

 أن نؤمن بالبع  ومقدماته. واألمر الااَي:      

 أن نؤمن باحل اب واجلزا . واألمر الاال َ:      

 أن نؤمن باجلنة والنار. واألمر الرابع:      

 

 وهو اْليمان بالقبر وما يِدث فيه: أما األمر األول:      

؟ هفقد  ررررتت األدلة ب ن املقبور ي  ررررظل يف  عه أسررررظلًة ثالثًة عظيمة: من ربه؟ وما دين      
 ومن هذا الرجل الذي ب ع  في  ؟

ي ثبت من شرررا   َعز  َوَجل  وينق ررر  النان عند ال رررؤال: إىل م ثَب ٍت موف ق، وإىل بذول، فاهلل       
بفضررررررررله من عباده الذين  د موا النرررررررراحلات، فيوف ق املوف ق لل ررررررررؤال: ريب اهلل، وديَم ا سررررررررالم، 

 مٌد رسرررررررول اهلل أتانا باحلق من عند اهلل فنرررررررد ناه، وأما وعندما ي  ررررررر ل عن هذا الرجل يقول: 
املخذول في ون شرررررررررررر نه أن يقول: هاٍه هاٍه ال أدري، و د تقدمت األحادي  الدالة على ذله، 

 وسي يت شيٌ  منها إن شا  اهلل يف  ابل األيام، فالبد من ا ميان ب ؤال املقبور يف  عه.

                                 
 (.0/262جمموع الفتاوى: ) (1)
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ا: ا ميان بنعي           القع وعذابه، فإن املقبورين يف  بوره  منه  م نع   ومنهومن ذله أيضررررررررررررررً
م عذ بث دلت على ذله األدلة من ال تاب وال رررررررنة، وأمجع على ذله سرررررررل  األمةث يقول اهلل 

ل     حسخس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ: َعز  َوجرررررررَ

  مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس

ث وهذا العذاب إمنا هو َّ مص خص حص  مس  ُّٱ، فاملالئ ة يقولون    (1)َّجف
القع كما فهمه علما  األمة، ولذا ا مام البخاري يف  ررررررررتيته بو ب بابًا عظيًماث فقال: )باب 

 ( وذكر ا ية.َّ  جح مج حج مث هت ُّٱما جا  يف عذاب القع، و وله تعاىل: 

 ٰى ين  ىن  ُّٱيف حل فرعون: َعز  َوَجل  كذله يدل علي عذاب القع:  ول اهلل       

:  ، فتَرلمَتظ هنررا(2)َّ هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني زيمي ري
بمَتاَنه  َوتَرَعَاىل أن ربنا  ذكر  ل فرعون عذابنيث أحدمها: عذاب عرٍ  حي  تعر  عليه  سرررررررررررررر 
ألن العذاب يوم القيامة ليس عذاب عر ، مث  ثاث وهذا ال ي ون إال يف القعا وعشررررررريً النار غدوً 

َه  اهلل رَ العذاب األكع يوم تقوم ال ررررراعةث ولذا يقول ا مام ابن كثي َعز  َوَجل  أثبت    اهلل  يف محه
يَةَ  َوَهِذ ُِ ))تف ررررررررريه:  ٌِ  اْلن اَللِ  ِفي َكِبيرٌ  َأبََََََن ِتدن ِِ  اسََََََن نَّةِ  َأهن  ِفي النبََرنزَخِ  َمَذابِ  َمَلا السََََََم

 .(3)((النَقَبورِ 

  

                                 
 (.23( سورة األنعام: )1)
 (.06( سورة غافر: )2)
 (.8/106تف ي ابن كثي: ) (3)
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  زت رت يب ىب ُّٱ: َوَجل  َعز  كذله يدل على العذاب يف القع:  ول اهلل       

ا تَرلمَتظ هنا يا عبد اهلل أن اهلل أثبت    عذابنيث أحدمها: العذاب (1)َّ  ىت نت مت ث أيضرررررً

األول وهو العذاب يف القع، مث يردون بعده إىل عذاٍب عظي ، و د اسررررررررررررررتدل هذه ا ية أكثر 
 ال ل  على عذاب القع.

كذله دلت ال رررررنة النرررررتيتة على عذاب القعث ومن ذله ما جا  عن  يد ابن ثابت،       

ل  َ أن النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررررَ َت اللَّهَ » ال:   ررررررررررَ ِمَعَكمن ِمنن  فَََلوناَل َأنن اَل َتَدافَََنوا َلَدَمون َأنن َيسَََََََن

َمَع ِمننهَ  بيٌب حبيبه، من عذاب القع ملا دفن حالنان لو مسعوا شررررريًظا ، «َمَذاِب النَقبنِر الَِّذ  َأسََََن

ل ى اهلل  َعَليمهه  ررررررررَ ملا دفن ولد والده، وال ما دفن والد ولده، وملا دفن أحٌد حبيبهث ولذا يقول النيب 

مَ » :َوَسل  َ  ِمَعَكمن ِمنن َمَذاِب النَقبنِر الَِّذ  َأسن َت اللََّه َأنن َيسن َه، ثَمَّ َع ِمنن َلوناَل َأنن اَل َتَدافَََنوا َلَدَمون

ِهِه، فَََقاَل: تَََعوََّاوا بِاللَِّه ِمنن َمَذاِب النَّاِر  قَاَلوا: ََََعوَا بِ  ُن َنا بَو َِ َمَليَن َب  للَِّه ِمنن َمَذاِب النَّاِر،اَأقَن
ل  َ  النبي قَالَ ثم َ  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررررررَ اَلوا: ََََعوَا بِاللَِّه ِمنن : تَعوََّاوا بِاللَِّه ِمنن َمَذاِب الَقبنِر  قَ  ررررررررررررَ

ل  َ  قَالَ ثم َمَذاِب الَقبنِر،  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ َها َوَما َبَطَن  : تَََعوََّاوا بِاللَِّه ِمنن الِفتَ  رررررَ ََِهَر ِمنَن ِن َما 
َِهَ  َها َوَما َبَطَن، قَاَلوا: ََََعوَا بِاللَِّه ِمنن الِفَتِن َما  ل ى قَالَ ثم َر ِمنَن ل  َ   ررررررررررَ : تَََعوََّاوا اهلل  َعَليمهه َوسررررررررررَ

َُّالِ  َنِة الدَّ اِل  قَاَلوا: ََََعوَا بِاللَِّه ِمنن ِفتَن َُّ َنِة الدَّ وهذا احلدي  عند م رررررررررررررلً  يف (2)«بِاللَِّه ِمنن ِفتَن

 النتيح.

       

                                 
 (.141سورة التوبة: ) (1)
َن ةه رواه م ل ، كتاب:  (2) َفةه  اجلم لهَها نَعهيمهَها َو ه َن ةه  مهنَ  المَميِّته  َمقمَعده  َعرم ه ، باب: َوأَهم  المَقعمه  َعَذابه  َوإهثرمَباته  َعَليمهه، الن اره  وه أَ  اجلم

 .(2768)، بر  : مهنمه   َوالتر َعوُّذه 
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أتى  يمهه َوَسل  َ َ ل ى اهلل  َعلَ كذله يدل على عذاب القع ما ثبت يف النتيتني: أن النيب       
 تلى املشرررررررررررركني يوم بدر وه  يف القليب فناداه  يا فالن بن فالن، يا فالن بن فالن ب مسائه ، 

ل  َ  و ال ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررررررَ َتمن َما َوَمَد رَبمَكمن َحق  »:  ررررررررررررَ دن َُ ِن َو َت َما َوَمَد رَبِّي ا؟ فَِإِّ َه َُدن ي َو

ل  َ فالنيب  ،(1)«َحق ا ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ ِن وَ »خياطبه  وه  يف  بوره :   ررررررَ َتمن َما َوَمَد رَبمَكمن َه دن َُ
 وهذا يدل على و وع العذاب يف القع. «َحق ا

ِخِر ِإَاا فَََرَغ َأَحدََكمن مِ »: َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ كذله يدل عليه  ول النيب        َن التََّشهمِد اْلن

َهنََّم، َوِمنن َمذَ  َُ ِن: اللََّهمَّ إِّي َأَموَا ِبَك ِمن َمَذاِب  اِب الَقبنِر، فََلنَيتَََعوَّان باللَِّه ِمن َأرنَبع، فََلنيَََق

يِل ال َنِة الَمسََََََِ رِّ ِفتَن َيا َوالنَمَماِت، َوِمنن ََََََََ ِن َنِة الَم َُّالِ َوِمنن ِفتَن واحلدي  هذا اللفظ يف  ،(2)«دَّ

 .م ل 

ل  َ كذله يدل عليه  ول النيب        ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررَ  َمِرَض َمَلينِه إنَّ أَحدََكمن ِإَاا َماتَ »:  رررررررررَ

ِِ النَجنَِّة، َوِإنن   ِِ النَجنَِّة َفِمنن َأهن ، ِإنن َكاَن ِمنن َأهن يِّ َعَد َُ ِبالنَفَداِة َوالنَعشََََََََََِ ِِ النَّاِر كَ َمقن اَن ِمنن َأهن

ةِ  امََََ َه َيوَم النِقيََََ َك اللََََّ َعاََََ َدَ  َحتَّا يََبَن عََََ َذا َمقن اَل: هََََ اِر، فيََقََََ ِِ النََََّ واحلررررديرررر  يف  ( 3)«َفِمنن َأهَََن

النتيتني، ما من مقبور إال وي عر  عليه مقعده إن كان من أهل اجلنة عر  عليه مقعده من 
نع   منه، مث ي عر  عليه مقعده من اجلنة بال داة والعشرررررررريث ي   النار أواًل ح  يعل  أن اهلل  د عاه

                                 
 (.3274رواه البخاري، كتاب: امل ا ي، باب:  تل أيب جهل، بر  : ) (1)
ده رواه م ل ، كتاب: ( 2) عه  المَمَ اجه تَرَعاذ   َما، باب: الن اَلةَ  َوَمَواضه نمه   ي  م  .(577)، بر  : الن اَلةه  يفه  مه
(، ورواه م ررررررررررررل ،  1382، بر  : )والعشرررررررررررري بال داة مقعده عليه يعر  امليت، باب: اجلنائزرواه البخاري، كتاب:  (3)

َن ةه كناب:  َفةه  اجلم لهَها نَعهيمهَها َو ه َعده  َعرم ه ، باب: َوأَهم َن ةه  مهنَ  المَميِّته  َمقم  .(2766)، بر  : َعَليمهه  الن اره  أَوه  اجلم
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هذا، وإن كان من أهل النار فإنه ي عر  عليه مقعده من اجلنة أواًل ح  يعل  ما فاته من النعي ، 
 تعذيًبا له. -والعياذ باهلل-مث ي رى مقعده بال داة والعشي من النار 

ل  َ  أن النيب و د ثبت يف النرررررررتيتني       ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررَ لَّا اللََّه َمَلينِه َمرَّ النَّ »:  رررررررَ ِبيم بََََََ

بَاِن ِفي َكِبيٍر، بَََلا، ِإََّه َلكَ  بَاِن َوَما يَََعذَّ َرينِن فَََقاَل: إََََّهَما لَيَََعذَّ بَن لََّم َمَلا قََ ِبيٌر  َأمَّا أَحَدَهما َوسََ

َعا بالنَِّميَمِة، وَأمَّا أَحَدهَ  ِلهِ َفكاَن َيسَََََََََن َتِتَر ِمنن بََون َكاَن اَل »ويف رواية:  ،(1)«َما َفَكاَن اَل َيسَََََََََن

ِلهِ  تََننل َُِ ِمنن بََون ل  َ مث أخذ النيب ، «َيسََََََن ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ نل فشررررررررقه وجعله على  سررررررررعًفا من  ررررررررَ

َهَما َما َلمن يََينَبَسا»القعين، و ال:   عذاب القع. هذا احلدي  يدل علي «َلَعلََّه َيَخفََّف َمنَن

حينل للروح والبدن مًعا، وكذله العذاب حينل  وهذا النعيم مند أهِ السمنة والجمامة      
لًة بالبدن، و د ي ون  للروح والبدن مًعا، و د ي ون للروح فقطث ت نع   الروح أو ت عذ ب متنرررررررررررررر

اتفق ا، و النعي  والعذاب عليهما مجيًعا، و د ي ون على الروح، و د دلت الننررررررررررررررويف على هذ
أهل ال ررررررررررررررنة واجلماعة على أن عذاب القع  د ي ون على الروح والبدن مًعا، و د ي ون على 

 الروح فقط، وأن نعي  القع  د ي ون للروح والبدن مًعا، و د ي ون للروح فقط.

َه  اهللو د  ر ب شرررررررررريخ ا سررررررررررالم ابن تيمية           ال نعي  القع وعذابه مبثاٍل ععيب حي رمحه
َِ  َوالنَّاِئمَ )): ه  اهللرمحهَ  صَََََ ِن صَََََ  َوَاِلكَ  ،َوأََلمٌ  َلذَّةٌ  َمَناِمهِ  ِفي َلهَ  َي ِن  إَّهَ  َحتَّا َوالنَبَدنِ  لِلرموحِ  َِ َي

 َِ صَََ ِن رِبََه  َمنن  َمَناِمهِ  ِفي َلهَ  َي ِبلَ  َيضََن عَ  فَََيصََن َُ ينًًا َأطنِعمَ  َأَّهَ  َمَناِمهِ  ِفي يَََرىوَ  َبَدَِهِ  ِفي َوالنَو ََََ 
ِبلَ  طَيًِّبا َُودٌ  َوَهَذا َفِمهِ  ِفي َوطَعنَمهَ  فَََيصن َِ يَ  النَّاِئمَ  َكانَ  فَِإَاا ،َمون َص  النَِّعيمِ  ِمنن  َوَبَدَِهِ  ِلَروِحهِ  ِن

سم  َما َوالنَعَذابِ  ِِ ننِبهِ  إَلا َواَلَِّذ  ِبهِ  َي سم  اَل  َُ ِِ يلَ يَ  َقدن  َحتَّا ِبهِ  َي دَّةِ  ِمنن  النَّاِئمَ  صََِ ََلِم  َََِ  األن
َِ  الَِّذ  النَفَلعِ  َأون  صَََ ِن َمعَ  َلهَ  َي َياَحهَ  النيََقنظَانَ  َوَيسََن رِ  َوِإمَّا ِبَقرنآنِ  إمَّا مَ يَََتَكلَّ  َوَقدن  ،بََِ  َوِإمَّا ِبذِكن

                                 
 (.1387، بر  : )والبول ال يبة من القع عذابرواه البخاري، كتاب: اجلنائز، باب:  (1)
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َمعَ  َوالنيََقنظَانَ  ،ِبَجَوابِ  َنهَ  ََاِئمٌ  َوَهوَ  َاِلكَ  َيسن َمعن  َلمن  ِطبَ َخو  َوَلون  َمفنَمَضةٌ  َميَن   يََننَكرَ  َفَكينفَ  َيسن
َبورِ  َحالَ  منَكانِ  َوتََقنرِيرٌ  تََقنرِيبٌ  َوَهَذا))، مث  ال: (1)((النَمقن  َاِلكَ : يَََقالَ  َأنن  َيَجوزَ  َواَل  ،َاِلكَ  ِْلِ
َلَما َوالنَعَذابِ  النَِّعيمِ  ِمنن  النَميِّتَ  َيِجَد َُ  الَِّذ  ِن  َمَناِمِه  يفِ  النَّاِئمَ  َيِجَد َُ  ِماَن  النَِّعيمَ  َاِلكَ  َب

َِ  َوالنَعَذابَ  َم َلغَ  َأكن ، فانظر كي  ضرب هذا (2)((َحِقيِقي   َوَمَذابٌ  َحِقيِقي   ََِعيمٌ  َوَهوَ  ،َوأََتمم  َوأَبَن
س به، ،املهثال، النائ  يشرررررررررررعر باألمل يف نومه وهو نائ  وإذا  وحتنرررررررررررل له أمور والذي جبواره ال حي 

استيقظ  د ي تيقظ وهو يشعر باألمل الذي و ع له، و د حينل له نعي  في تيقظ و لبه م نشرح 
 وهو يشعر ب رور، ف ي  ي ن ر أن ي ون النعي  والعذاب للمقبور يف  عه؟!

َي اهلل  و د جا  يف حدي  البخاري من حدي  أنس         ل ى اهلل   رررررررَ ، أن رسرررررررول اهلل َعنمه  َرضررررررره

ل  َ  ابََه، َوِإَّهَ » ال:  َعَليمهه َوسرررررررررَ َِ َع ِفي قََبنر ُِِ َوتَََولَّا َمننَه َأبَََََََن َمَع قََرنَع ِإنَّ النَعبنَد ِإَاا َوضَََََََِ  لََيسَََََََن

 َُ يَََقواَلِن: َما َكننَت تَََقوَل َفي َهَذا الرَّ ِعَداَِِه، فََ ، أَتَا َُ َمَلَكاِن فيََقن لَّا اللََّه ِِ ََِعاِلِهمن َِمٍَّد بََََََ   ِلَم
يَََقاَل َلَه: اَنظَ  ولََه، فََ َهَد َأََّه َمبنَد اللَِّه وَرسَََ ََن ِمَنَ فيَََقوَل: أََ لََّم، فََأمَّا الَمؤن َعِدَ  َمَلينِه َوسَََ رن ِإَلا َمقن

ِمي َُ يَََراَهَما  َعًدا ِمنن النَجنَِّة، فََ َقاَل ًعا، وَ ِمنن النَّاِر َقدن َأبنَدَلَك اللََّه ِبِه َمقن َأمَّا النَمَناِفَع َوالنَكاِفَر فيََ
قَ  يَََقوَل: اَل َأدنِر ، َكننَت َأَقوَل َما يَََقوَل النَّاَل، فََيََ ؟ فََ ِِ َُ اَل: َلَه: َما َكننَت تَََقوَل ِفي َهَذا الرَّ

ََ ِمنن َحِديٍد َضرنبًَة، فَََيِصيَل َبين  َرَب ِبَمطَاِر َر َِ اَل َدرَينَت َواَل تَََلينَت، َوَيضن َمَع َمنن يَِليِه َنيَن ًة َيسن

ل ى  ررررررررررَ وهذا يدل على و وع العذاب على البدن وعلى الروح مًعا يف القع، فالنيب  ،(3)«الاَََّقَليننِ 

ََ ِمنن َحِديدٍ » ال:  اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  َرَب ِبَمطَاِر  .«َيضن

                                 
 (.0/285جمموع الفتاوى: ) (1)
 (.286/ 0جمموع الفتاوى: ) (2)
 (.1380، بر  : )القع عذاب يف جا  مارواه البخاري، كتاب: اجلنائز، باب:  (3)
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ا يف حدي  العا ث  ال:          تَََعادَ »أيضررررررررً ِد ُِ  ِفي َروَحهَ  فََ أن الروح  فدل ذله على «َُسَََََََ

َه  اهلل  ت عاد يف اجل رررررد، ل ن نبه شررررريخ ا سرررررالم ابن تيمية   رررررد يف القع أن عود الروح إىل اجلَرمحه
ليس كالروح يف الدنياث ليس كالروح مع البدن يف الدنيا، بل ما يف القع له ح ٌ  خايف، فما 

 ما هو يف القع، واألدلة يف ذله كثيٌة جًدا.يَثبت يف القع ي ثبت على 

َه  اهلل   ال شرررريخ ا سررررالم ابن تيمية           َهبَ  َأنَّ )فلَيعلم ): َرمحه َلفِ  َمذن َمَّةِ ا سََََ ِتَها ألن   َأنَّ  َوأَِئمَّ
َِ  َاِلكَ  َوَأنَّ  َمَذابٍ  َأون  ََِعيمٍ  ِفي َيَكونَ  َماتَ  إَاا النَميِّتَ  َص ِن َقا الرموحَ  َوَأنَّ  لَِبَدَِهِ وَ  ِلَروِحهِ  َي  تََبَن
بَةً  َأون  َمنََعََّمةً  النَبَدنِ  َمَفارََقةِ  بََعندَ  ََََّها َمَعذَّ َِ  َوَأ َياًَاأَ  بِالنَبَدنِ  تََتَّصََََََِ َِ  حن صَََََََ ِن َي  النَِّعيمَ  َمَعَها َلهَ  فََ

 .(1)((َوالنَعَذابَ 

      :فقط؟ هِ يقع النعيم والعذاب ملا البدن يبقا سؤال قد َيسأل وهو 

ف  ول: اختل  ال ررررل  يف ذلهث فذهب بعضرررره  إىل إثباته، ونفاه أكثر ال ررررل  لعدم         
 فهذا يف ا ميان بالقع.، الدليل على ذله

 أن نؤمن باملل ني ال ررررررررررررائلني للمقبورث من ر ون ي كذلك مما يتعلع باْليمان بالقبر:         
وما جا  يف  ررفاهتما، و د دلت األحادي  على ذلهث فعن أيب هريرة رضرري اهلل عنه، عن النيب 

ل  َ  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ َوَدانِ  أَتَا َُ َمَلَكانِ »ذكر حال املقبور مث  ال:   رررَ   ال العلما : ،«َأزنرَقَانِ  َأسََن

َخِر: النَِّكيَر، »ُ   أسررررررررررودين أ ر ني من شرررررررررردة ال رررررررررروادإمنا ي ونا  قَاَل أِلََحِدَهَما: النَمننَكَر، َواْلن

يَََقوَل َما َكاَن يَََقوَل: َهَو َمبنَد اللَِّه َوَرَسولَ  ؟ فََ ِِ َُ يَََقواَلِن: َما َكننَت تَََقوَل ِفي َهَذا الرَّ َهَد فََ َن َه، َأ
 َِ يَََقواَلِن: َقدن َكنَّا َََعنَلَم َأَّ َأنن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللََّه َوَأنَّ َم وَلَه، فََ ًدا َمبنَد َُ َوَرسَََََََََََ َك تَََقوَل َهَذا، ثَمَّ مَّ

بنِعين َعوَن ِارَاًما ِفي سَََ بَن َل َلَه ِفي قََبنر ُِِ سَََ َوِإنن َكاَن َمَناِفًقا قَاَل: » ،ن رر ل اهلل من فضررله «يََفنسَََ
                                 

 (.0/270جمموع الفتاوى: ) (1)
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َلَه، اَل أَ  َت النَّاَل يَََقوَلوَن فَََقلَت ِماَن ِمعن يَََقواَلِن: َقدن َكنَّا َََعنَلمَ سَََََََََََ َأَََّك تَََقوَل اِلَك،  دنِر ، فََ
بًا َحتَّا َ َمَه َفَ  يَََلاَل ِفيَها َمَعذَّ َتِلَف َأضََََََََََن َرنِض: النَتًِِمي َمَلينِه، فَََتخن َقاَل ِلْلن يََ َعَاَه اللََّه ِمنن  فََ يََبَن

َجِعِه َاِلكَ  : حديٌ  ح رررررٌن غريب، وح رررررنه هذا احلدي  رواه ا مام الرتمذي، و ال، (1)«َمضََََن

َل ني، وعلى فتنتهما 
َ
ا مام األلباين يف مواطن، و ررررررررررررتته يف موطن، وهو يدل على  ررررررررررررفة امل

 للمقبورين.

       فيما يتعلع باْليمان باليوم اْلخر هو: اْليمان بالبع َ ومقدماته:: األمر الااَي 

ال ررررررررررررررراعة، فيعب أن نؤمن أن فإن للبع  مقدمات، ونعم مبقدمات البع : أشررررررررررررررراط       
َرط  الشررررري   َرط   يل: هو العالمة، و يل: هو األولث فشرررررَ لل ررررراعة أشرررررراطًاث أي: عالمات، والشررررر 
أوله، وينح املعنيان يف أشراط ال اعةث ينح أن ت ون أشراط ال اعة مبعىن: عالمات ال اعة، 

 وينح أن ت ون أشراط ال اعة مبعىن: أوائل ال اعة.

 خل حل  جل مك لك ُّٱ: َعز  َوَجل   رررررررررررراعة دل  عليها القرحنث يقول اهلل وأشررررررررررررراط ال      

م في الجملة إلا ، (2)َّمم خم حم هلجم مل وأََََََراط السَََََامة مند العلما  تَقسََََََّ
 ث ثة أقسام:

 األشراط البعيدة. 

  واألشراط املتوسطة. 

  .واألشراط القريبةث يعم: من جهة ال اعةث من جهة القيامة 
                                 

(، وح نه األلباين يف مش اة 1481، بر  : )الَقعمه  َعَذابه  يفه  َجا َ  َمارواه الرتمذي، كتاب: أبواب اجلنائز، باب:  (1)
 (.134املنابيح، بر  : )

 (.17( سورة  مد: )2)
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 يعم: البعيدة عن القيامة، وال يعم أاا بعيدة يف ذاهتا، فإن القيامة :فاألَََََََََََراط البعيدة      
 ريبة، وإن ال ررررراعة  ريبة، وعالماهتا  ريبة، ل نها بالن ررررربة لبقية ال ررررراعات مع القيامة أبعد هذه 

 : املتوسطة، والثال : القريبة.-كما  لنا-األشراط، والق   الثاين 

ها العلما : أاا اليف ظهرت وانقضررررررررررررررت ومضررررررررررررررتث و عت فيعم  أما األمارات البعيدة:      
ل  َ وانتهتث ومنها: بعثة الرسررررررول  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ ل ى اهلل  ، فإن رسررررررولنا  ررررررَ ل  َ  ررررررَ من   َعَليمهه َوسررررررَ

ل  َ عالمات ال رراعةث يقول النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ اَمةَ »:  ررَ قَاَل: َوَضمَّ َكَهاتََينِن،   بَِعانَت أَََا َوالسَّ

َطا  .(1)«السَّبَّابََة َوالنَوسن

ل  ومنهرررا: انشررررررررررررررقرررا  القمرث كمرررا  رررال اهلل        ، ( 2)َّ جت هب مب خب ُّٱ: َعز  َوجرررَ
 وانشقا  القمر من عالمات ال اعة، و د مضى.

ومنها: خروي ناٍر من أر  احلعا  تضرررررررررررررري   ا أعنا  ا بل بب نرررررررررررررررى على ما ثبت يف       

ل  َ النرررتيتني أن النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ اَمَة َحتَّا تَ » ال:   رررَ َرَن ََاٌر ِمنن َأرنِض اَل تَََقوَم السََََّ خن

َرى ِِ بَِبصََََن ِب ََ اْلنِ يَ  َأمنَنا َجاِز َتضََََِ ِِ وهذا يف النرررررتيتني، و د خرجت النار كما أخع  (3)«الن

 َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل َ .النيب 

 وهذا الع مات يسميها العلما  بالع مات البعيدة، ما هي م مات السامة البعيدة؟  

 هي العالمات اليف  د و عت ومضت.      

 

                                 
 .(768)، بر  : َواخلم طمَبةه  الن اَلةه  خَتمفهي ه ، باب: َوَ نمرهَها المم َ افهرهينَ  َ اَلةه رواه م ل ، كتاب:  (1)
 (.1): القمرسورة  (2)
 (.8117رواه البخاري، كتاب: الفنت، باب: خروي النار، بر  : ) (3)
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 أما القسم الااَي: فهي الع مات المتوسطة:      

 اليف تقع وال  الت تقع، هي ظهرت وال  الت تقع، فإاا مل تنقضي، بل هي تتزايد.وهي       

وسرررررررررررررري يت بيان هذه اجلملةث وأن من معانيها:  أن تلد األمة ربتها،ومن هذ ُ الع مات:        
أمهات األوالد حبي  يتخذ الرجل أمًة مث يطؤها فتلد منه، في ون املولود سررررريًدا  ذه األمةث فتلد 

 ربتهاث وهذا و ع وسيبقى، فإن اجلهاد ماٍ  إىل أن ير  اهلل األر  ومن عليها.األمة 

ا، وهذا و ع وال  ال يقع، وال  ال  تطاول احلفاة رعاة الشرررراة بالبنيانثومنها:        وسرررري يت أيضررررً
يزداد، كرران األعراب يتطرراولون يف البنيرران بررالنزوح إىل املرردن، أهررل األريرراف كررانوا يتطرراولون يف 
البنيرران بررالنزوح إىل املرردن، وا ن أ رررررررررررررربتوا يتطرراولون يف البنيرران يف أريررافه ، ويف ديرراره ، ويف 

  راه ، وال  ال هذا األمر يزداد.

 القسم الاال َ: الع مات الكبرى:      

وهي اليف تقع  ريًبا من ال ررررررراعة، إذا ظهرت هذه العالمات فانتظر ال ررررررراعة، وهي عشرررررررر       
عالمات متتابعٌة متتالية، مل يظهر منها شررررررررررري ، وإذا ظهر او ا فانتظر حخرها، روى م رررررررررررلٌ  يف 

َي اهلل  عنه  ررررررررررتيته من حدي  حذيفة بن ا سرررررررررريد  رفة  عوًدا نتتد  يف ظل غ ال: كنا َرضرررررررررره
ل  َ لرسرررول اهلل  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ ل ى اهلل   فذكرنا ال ررراعة فارتفعت أ رررواتنا، فقال رسرررول اهلل  رررَ  رررَ

ل  َ  : َلنن تَََقومَ -َلنن َتَكوَن »: َعَليمهه َوسررررررررَ َلَها مَ  -َأون بَن اَمَة َحتَّا َيَكوَن قََ َر آيَاٍت: طََلوَع السَََََََّ شََََََن

ِس ِمنن مَ  من ا بن الشََََّ اَل، َوِميسََََ َُّ َُوَن، َوالدَّ َُوَن َوَمأن ابَِّة، َوَخَروَن يَأن َن َمرنَيَم، فنرِِبَها، َوَخَروَن الدَّ
 ، َِ ِر ٌف بالنَمشن ٌف بِالنَمفنِرِب، َوَخسن ٌف ِبَجلِيَرِة النَعرِب، َوَخسن َوالدمَخان، َوَثَ َث َخَسوٍف: َخسن

ََ  َمَدنَ  النَيَمِن ِمنن قََعنرِ وآِخَر َاِلَك ََاٌر َتخَرَن ِمنن  و رِ النمَ  ِإَلا النَّالَ  َتسَََََ شَََََ ، وجا  يف (1)«ِن
                                 

 (، و تته األلباين يف  تيح وضعي  يف سنن0311رواه أبو داود، كتاب: املالح ، باب: أمارات ال اعة، بر  : ) (1)
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: املهدي، وهدم ال عبة، ورفع القرحن من األر ث  ر  بعض األحادي  األ خرى النررررررررررررررتيتة ذهكم
 وهذه عالمات ال اعة ال  عى.

يه اخلائضررررون كث ر فوينب ي علينا أن نتفقه يف هذه العالمات ال سرررريما يف هذا الزمان الذي        
ر عالمات ال اعة ب ي ما ف رها سل  األمة، وظهر من  يف ال يبيات ب ي عل ، فظهر من ي ف ِّ
يزع  حتديد و ٍت لقيام ال رررراعة، وأ رررربتوا ينذرون األمة: ا نذار األخي يا أمة  مدث وكله من 

 اجلهل، أو االعتدا  والتعدي.

َي اخروي املهديث وهو رجل من أهل البيت من ولد احل رن  فمن هذ ُ الع مات:       هلل  َرضره
ل  َ ث جده رسرررررول اهلل َعنرمه َما ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ لًما فيموها ، خيري و د م لهظت األر  جورًا وظ  رررررَ

ل  َ عداًل، يوافق امسه اسررر  النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ ي  عبد   يف حد، واسررر   أبيه اسرررَ  أبيه، جا  رررَ

ه   اهلل بن م ررررررررررررررعود َعنررررم َي اهلل   ل  َ أن النيب َرضرررررررررررررره هه َوسررررررررررررررَ ل ى اهلل  َعَليررررم َب » ررررال:   ررررررررررررررَ هََََ ذن اَل تََََ

َيا ََن ِلكَ  َحتَّا الدم َم أَبِ  النَعَربَ  َيمن ِمي، َواسن َمَه اسن ِِ بََينِتي يَََواِفَع اسن ٌِ ِمنن َأهن َُ ْلَ َر َم أَِبي َيمن يِه اسن

َما َمِلًَ  اًل َك َرنَض َمدن رًااألن َُون ًما َو واحلررديرر  رواه أبو داود والرتمررذي، فرراملهرردي يوافق  (1)«تن َِلن

ل  َ امسه اسرر  النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ ل  ، واسرر   أبيه اسررَ  أيب النيب   ررَ ل  َ  ررَ ، وهو من ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ
ا، لظرررت ظلأهرررل البيرررت، ي بعررر  على اختالف من النررران و ال ل، فيمو األر  عرررداًل كمرررا م   مرررً

ويرضررى عنه سرراكنوا ال ررما  وسرراكنوا األر ، يق رر  املال سررويًا بني النان، وي ررقيه اهلل ال ي ، 
ري األر  يف  منه نباهتا، وت ثر املاشرررررررية، وت ون الثمار يف  منه كثية، وت ون الزروع غزيرة،  وخت 

ث حي  ينزل عي ى مال  اَل  َعَليمهه وهو إمام الطائفة اليف على احلق اليف ينزل عليها عي ى بن مرمي 
                                 

 (.0311أيب دواد، بر  : )
(، و تته األلباين يف مش اة املنابيح، بر  : 0272رواه أبو داود، كتاب: املهدي، باب: املهدي، بر  : ) (1)
(5052.) 
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اَلم  ِِّ لَنَ »إىل هذه الطائفة و د ا ررطفوا للنررالة، فيقول أميه : َعَليمهه ال رر    ، يقول لعي ررى«ابَََ

اَلم ِِّ لََنا»: َعَليمهه ال رررر  ى ، و د جا  يف بعض الروايات النررررتيتة أنه املهدي، فيقول عي رررر«بََََ

اَلم هه ال رررررررررررررر  َكمن » :َعَليرم ةَ اَل، ِإنَّ بََعنضَََََََََََ َمَّ ِرَمَة اهلِل َهِذ ُِ األن ، واملهردي (1)«َمَلا بََعنٍض أََمَراَ  َتكن

َه  رَ سيم   سبَع سنني أو مثان سنني أو ت ع سنني. و د جا  يف رواية أوردها الشيخ األلباين  محه

ِنيَن َأون »وأعلى منزلته يف اجلنة يف ال رررررل رررررلة النرررررتيتة: أنه ي ون كذا َعز  َوَجل   الل ه بنَع سََََِ  سَََََ

َع ِسِنينَ   ،أو مثان سرنني ،، فاملهدي سريم   يف األر  إما سربع سرنني(2)«َثَماِن ِسِنيَن َأون ِتسن

 أو ت ع سنني.

 

منه  عياًذا باهلل-خروي الدجال، والدجال  والع مة الااَية من م مات السََََامة الكبرى:     
هو منبٌع لل فر والضررررررررررررررالل، وي نبوع للفنت واألوحال،  د حذرت األنبيا  أممها منه،  -ومن فتنته

ل  َ وحذر النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ ائٍب ي نتظر، أمته منه أشررررد حتذير، وفتنته عظيمة، وهو شرررررُّ غ  ررررَ
 فاته وأخباره   َ َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  له احلدي ، و د بني  النيب وهو  ادم ال  الة كما  ح  بذ

 ليعرفه امل لمون وليتذروا شره، ح  إذا خري عرفه املؤمنون فال ي رُّه  بفتنته.

لَّمَ ومن بَََفاته التي بيَّنها النبي       لَّا اهللَ َمَلينِه َوسََََ ر،  نررري، فيه احننا ، أنه شررراٌب أمح :بََََ
نتر، رأسرررره جمعٌد أشررررد  التععيد، كثي الشررررعر، مم رررروح العني الي مىن، لي ررررت عينه بار ه عريض ال

ولي رررررررت غائرة وإمنا ك اا عنبٌة طافظة، وعينه الي ررررررررى عليها حلمٌة عظيمة، وم توٌب بني عينيه:  
كافرث يقرأها كل مؤمن كاتًبا كان أو غي كاتب،  ارئًا كان أو غي  ارئ، خيري من جهة املشر  
من يهودية أ ررررررفهان، وعند خروجه خيري معه سرررررربعون ألًفا من اليهود، مث ي رررررري يف األر  فال 

                                 
  .(156) ، بر  :ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ َ ل  نر ز وله عهيَ ى ابمنه َمرممَيَ َحاكهًما بهَشرهيَعةه نَبهيرَِّنا   َم ٍد رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب:  (1)
 (.1831: )سل لة األحادي  النتيتة وشي  من فقهها وفوائدها (2)
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يرتغ بلًدا إال دخله إال م ة واملدينةث فإن اهلل جيعل عليهما مالئ ة حيرسواما، وي ي يف األر  
ب رررررررررررعة يطوف ها كال ي  إذا اسررررررررررتدبرته الريح، وسرررررررررريم   يف األر  أربعني يوًما، من هذه 

ربعني يوٌم ك ررررررررنة، ويوم كشررررررررهر، ويوم كعمعةث يعم: ك سرررررررربوع، وهذا كما جا  عن حدي  األ

َي اهلل  َعنمه  النوان  َُّالَ » ال: َرضه َرنن اََكَر َرَسوَل اللَِّه َبلَّا اللََّه َمَلينِه َوَسلََّم الدَّ  فَََقاَل: ِإنن َيخن

، َوِإنن َيخن  َحِجيَجهَ  َوَأََا ِفيَكمن َفَأََا َُ َََ َدوَََكمن َت ِفيَكمن َفامَرٌ  َحِجي ِه، َواللََّه َرنن َوَلسَََََََََََن فنسَََََََََََِ
ِف  فَ  َرأن َمَلينِه فَََواِتَل َسورَِة النَكهن ِلٍم، َفَمنن َأدنرََكَه ِمننَكمن فََلنيََقن ِِّ َمسن َوارََكمن َخَليَفِتي َمَلا َك ُِ ََََّها  ِإ

َرنِض؟ قَاَل:  َنِتِه، قََلنَنا: َوَما لَبناََه ِفي األن ٌم َكسَََََََََ ِمنن ِفتَن ًما: يََون ٌم  َأرنبَََعوَن يََون ٍر، ويََون هن ٌم َكشَََََََََ َنٍة، َويََون
َنٍة أََتكن  َم الَِّذ  َكسََََََ وَل اللَِّه: َهَذا النيََون ، فَََقلنَنا: يَا َرسََََََ اِئَر أَيَّاِمِه َكأَيَّاِمَكمن ِفيَنا ِفيِه َكَجَمَعٍة، َوسََََََ

َلٍة؟ ٍم َولَيَن َ َة يََون ريف النررررتابة على النررررالة، مع عظي  فتنة الدجال  (1)«بََََ اهلل أكع، انظروا حه

ي ررررظلون عن النررررالةث هل ت فيه  يف هذا اليوم الذي هو ك ررررنة  ررررالة يوم وليلة؟ يعم: مخس 

ل  َ  ررررلوات يف ذله اليوم، فقال النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ ر َُ اَل، اقنَدَروا َلهَ »:  ررررَ يعم: َ دِّروا  « َقدن

ات النلواتث ما بني الظهر إىل العنر فنلوا، من العنر إىل امل رب فنلوا، من امل رب إىل أو 
العشرررا فنرررلوا، من العشرررا إىل الفعر فنرررلوا، مث من الفعر إىل الظهر فنرررلوا، ه ذا ح  ينتهي 

 ذله اليوم. 

وهي أن األر  اليف تطلع عليها الشرررمس طوال اليومث مدًة من  وفي هذا فائدة مظيمة:        
الزمن، أو ت يب عنها الشرررمس طوال اليومث مدًة من الزمن الواجب على أهلها من امل رررلمني أن 

 يقدروا للنالة  درها وي نلوا بناً  على هذا.

                                 
رَاطه  المفهنَته رواه م ل ، كتاب:  (1) ره ، باب: ال  اَعةه  َوَأشم َفتههه  الد ج اله  ذهكم  .(2238)، بر  : َمَعه   َوَما َو ه



  

 

  264 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

رنِقيَّ بنَن َمرنَيَم مِ ثَمَّ يََننِلَل ِميَسا »: َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  ال النيب          ََ ننَد النَمَنارَِة النبََينَضاِ  

َلهَ  تََ يََقن َع فَيًدرَِكَه ِمننَد بَاِب َلدٍّ فََ  واحلدي  رواه أبو داود وإسناده  تيح. (1)«ِدَمشن

ل ى اهلل  عَ الدجال لن يدخل هذه املدينة املباركةث لن يدخل مدينة رسررول اهلل            ل  َ  ررَ  َليمهه َوسررَ
يقيًنا وجزًماث ألن اهلل جيعل على أنقاها مالئ ة حيرسررررررررواا من الدجال، وهو ي يت إىل املدينة و ا 
سرررررربعة أبوابث على كل باٍب مالئ ة حيرسررررررواا، فال يدخل املدينة ول ن ينزل مبا ي ررررررمى اليوم: 
 اجل رمفث وهو إىل جهة الشرررررام، و د ثبت يف حدي   رررررتيح أنه ينرررررعد على طََرف جبل أ حد:

َن ِإَلا هَ » اِبِه: َأاَل تَََرون َِ يََننظََر ِإَلا النَمِديَنِة، فيقوَل أِلَبَََََن َعَد َأَحًدا، فَََيطَِّلَع فََ ِر فَََيصَََََن َذا النَقصَََََن

َبَنَيضِ   اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  َ ل ىهذا  نر أمحدث يشي إىل م عد النيب  ،«األبلع»، ويف رواية: «األن

َن ِإَلا َهَذا الن » َبَنَيضِ َأاَل تَََرون ِر األن ألبيض الذي مييل واألبلق: هو ا «األبلع»ويف رواية:  ،«َقصََََن

ِجدَ  َهَذا»إىل النرررررفرةث هذا  نرررررر أمحد  َمَد، َمسََََن يدخل املدينة  يريد أن «ثمَّ يَأنِتي النَمِديَنةَ  َأحن

لًَّتا سَََيفهَ » َها َمَلًكا َمصََََ ِِّ َََقنٍب ِمنَن فَ »فينزل ناحية اجلرفث  «فَيِجَد ِبَك ُِ النَمِديَنَة َثَ َث  فتََرن

ا َ  َها َوَيَكوَن َأكاَََر َمنن َيخَرَن ِإَلينِه النِّسََََََََََََ ِم َكاِفٍر َوَمَناِفٍع ِمنَن َرَن ِإَلينِه َك َفاٍت فَََيخن ُن ، يقول «َر

اَل ِفي»:  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ النيب  َُّ اَََر فَََيَكوَن َأك»يعم: اجلرف،  «السََّبَخةِ  َهِذ ُ يََننِلَل الدَّ

َنِتِه، َوأَ  َع ِإَلا َحِميِمِه َوِإَلا أَمِِّه َوابَن ُِ َِ لَيََرن َُ اَ ، َحتَّا ِإنَّ الرَّ ِتِه، َمنن َيخَرَن ِإلَينِه النِّسََََََََ ِتِه َوَممَّ خن

َرَن ِإلَينهِ   .(2)«فَََيوثَِقَها رِبَاطًا  َمَخاَفَة َأنن َتخن

                                 
األلباين يف  تيح وضعي  سنن (، و تته 0321رواه أبو داود، كتاب: املالح ، باب: خروي الدجال، بر  : ) (1)

 (.0321أيب داود، بر  : )
 (.20(، وح نه األلباين يف  نة امل يح الدجال، بر  : )5353رواه أمحد يف م نده، بر  : ) (2)
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ق اهلل فتنته عظيمةث فيه فتنة يف ذاته، ومعه فنٌت عظيمةث إذ خيل -والعياذ باهلل-والدجال         
ي األلبابث معه جنة ونار، وناره جنة وجنته نار، ومعه اران  معه خوار  عظيمة ت بهر العقول وحت 

خر رأي العني  جيعل معه ارين جيريانث أحدمها رأي العني ماٌ  أبيض، واَعز  َوَجل  جيريانث اهلل 

ل  َ ناٌر تت جا،  ال النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ َر الَِّذ  يَََرا َُ ََارًا فَِإمَّا أدنرََكنَّ أَحٌد، فََلنَيأنتِ »:  رررَ  النََّهن

َرَب ِمننَه، َه فَََيشََََََََََن ، ثَمَّ لنَيطَأنِطئن رَأنسَََََََََََ را فلي ت النهر الذي يراه نا (1)«بَاِردٌ  فَِإََّه َما ٌ  َولنيَََفمِّضن

 .«بَاِرد ِإََّه َما ٌ فَ »فلي مض عينيهث ألنه يراه نارا، وليط طئ وهو م مض عينيه وليشرب من هذا 

ا  أنه إذا دعا  وًما فاسررررررتعابوا له ي مر ال ررررررم :-َعوا باهلل من َََََر ُ-ومن مظيم فتنته         
فتمطر، وي مر األر  فتنبت ح  تنرررررررررررررربح مواشرررررررررررررريها مسينًة كثية الل ، وي ث ر املرعى لديه ، 
وت رررررمن الدواب، وإذا دعا  وًما فل  يؤمنوا به وردوا عليه  وله يننررررررف عنه ث فينررررربتون ليس 

غ فتتبعه  ومير باخلربة فيقول  ا: َأخرجي كنو   ب يديه  شرررررررررررررريٌ  من أموا  ، نعوذ باهلل من الفتنة،
 كنو ها كعياسيب النتلث تطي ورا ه، والعياذ باهلل من فتنته.

أنرره يرر يت لوعرايبث فمرراذا يقول لرره؟ يقول لرره: أرأيررت إن بعثررت أبرراغ  ومن مظيم فتنتََه:        
ثت له أباغ إن بع وأمه أتشررهد أين ربه؟ث ي يت لوعرايب و د مات أبوه وأمه فيقول له: أرأيت

وأمه أتشررهد أين ربه؟ فيقول األعرايب: نع ، فيتمثل شرريطانان يف  ررورة أبيه وأمه، فيقوالن له: 
 يا بم ات بعه فإنه ربه.

يقطعه أنه يدعو الشرررررراب املمتلئ فيضررررررربه بال رررررري  ف :-والعياا باهلل-ومن مظيم فتنته         
 ه ننفني.ننفني، مث يدعوه في قبل ووجهه يضته بعد أن  طع

                                 
رَاطه  المفهنَته رواه م ل ، كتاب:  (1) ره ، باب: ال  اَعةه  َوَأشم َفتههه  الد ج اله  ذهكم  .(2230)، بر  : َمَعه   َوَما َو ه
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ل  َ ومما ثبت عن النيب          ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ َرَن »: أن الدجال إذا جا  ناحية املدينة  ررررررررَ فَََيخن

ٌِ ِمنن ِخَياِر النَّالِ  َُ تََلنَقا َُ » ،«ِإلَينِه َيوَمًٍذ َر يَََقوَلوَن َلَه: أينَن » ،ج اله َمَ الهح  الد   «الَمَساِللَ  فََ فََ

ِمَد؟ فيَََقوَل:  ِمَن ِبَربَِّ تََعن يَََقوَلوَن َلَه: َأَو َما تََؤن ِمَد ِإَلا َهَذا الَِّذ  َخَرَن، َقاَل: فََ يَََقوَل: َأمن َنا؟ فََ
َهاَكمن رَبمَكمن  َهمن لِبََعنٍض: أَلَينَس َََ يَََقوَل بََعنضَََََََََََ تَََلو َُ، فََ يَََقوَلوَن: اقَن َنا َخَفاٌ ، فََ تَََلوا َما بَربَِّ  َأنن تََقن

ًدا َدوَََََه، قَََاَل: فََيََ  ا النَََّ أحَََ ِمَن قَََاَل: يَََا أيَمهَََ اِل، فَََِإَاا رَآ َُ الَمؤن َذا ننطَِلَقوَن بََِِه ِإَلا الََدََََُّّ اَل هَََ

اَل الَِّذ  اََكَر َرَسوَل اللَِّه َبلَّا اللََّه َمَلينِه َوَسلَّمَ  َُّ  .(1)«الدَّ

وهررذا كتررال العلمررا  مع الفنت، فررإن الفنت إذا و عررت للنرران وتزخرفررت أ بلوا إليهررا، وال         
نة، وهذا الرجل النرررا  املؤمن حيذر النان من  حيذره  منها إال العلما  األخيار الذين ر   وا ال رررُّ

يََقَ »الدجال، في مر الدجال به في ضرررربث  رنبًا، قَاَل: فََ َر َُ َوَبطنَنَه ضََََ َِهن َع  ِمَن و فَََيوسََََ َل: َأَو َما تََؤن

َر بِالمِ » ،بعد ضررررربه «َبي؟ َََََ َمَر ِبِه فيََؤن يَل الَكذَّاَب، فََيََؤن َنَت الَمسَََِ يَََقوَل: َأ اِر ِمنن قَاَل: فََ ًنشََََ

َلينه ُن ََ بََينَن ِر رِِقِه َحتَّا يَََفرَّ ي »ليه، ينشررررررر باملنشررررررار من رأسرررررره ح  يفر  بني رج «َمفن شََََِ ثَمَّ َيمن

اَل بينَن ال َُّ َتِو  َقاِئًما، َقاَل: ثَمَّ يَََقوَل لَ الدَّ ، فَََيسََََََََََن ِمَن َبي؟ ِقطنَعتََينِن، ثَمَّ يَََقوَل َلَه: َقمن َه: أتََؤن

يَرةً  يَََقوَل: َما ازنَددنَت ِفيَك ِإالَّ َبصَََََََِ انظروا ا ميان، املؤمن ال تزعزعه الزوابع، متم ررررررررره  ،(2)«فََ

ل  َ بقال اهلل،  ال رسرررررروله  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ هما كثر ، مهما كانت الزوابع يتم رررررره بالنل، م ررررررَ
املخالفون يتم رررررررره بالنل، مهما  ال املتقولون يتم رررررررره بالنل، ال تزعزعه الفنت، عنده يقني 
نة، انظروا هذا الرجل النررا  ي فَر  باملنشررار وي قطع  طعتني، مث يقول  بالننررويفث بال تاب وال ررُّ

                                 
، َوحَتمرهميه المَمدهيَنةه َعَليمهه َو َرتملههه 1) َفةه الد ج اله رَاطه ال  اَعةه، باب: يفه  ه َيائههه، ( رواه م ل ، كتاب: المفهنَته َوَأشم بر  :  المم ؤممهَن َوإهحم
(2237.) 
رَاطه  المفهنَته رواه م ل ، كتاب:  (2) َفةه  يفه ، باب: ال  اَعةه  َوَأشم ،  ه َيائههه  المم ؤممهنَ  َو َرتملههه  َليمهه عَ  المَمدهيَنةه  َوحَتمرهميه  الد ج اله ، بر  : َوإهحم
(2237).  
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يَََقوَل: َما ازنَددنَت فِ »له الدجال:   ، في توي  ائًما، ومع هذا  ِمَن ِبي؟ فََ يَك ِإالَّ يَََقوَل َلَه: أتََؤن

َيأنخَ  َِ بََعنِد  بَِأَحٍد ِمنن النَّاِل، فََ َع يَرًة، قَاَل: ثَمَّ يَََقوَل: يَا أيَمَها النَّاَل ِإََّه اَل يََفن اَل َبصَََِ َُّ َذ َُ الدَّ
َبِتِه ِإَلا تََرن  َِ َما بََينَن رَقََ َع َه، فَََيجن َِ َب تَ لَِيذن ا، َفَ  َيسَََََن اسًَََََ َِ َيأنَخَذ قَََوتِِه ََ ِبيً ، قَاَل: فََ ِطيَع إلَينِه سََََََ

َب النَّاَل َأََّما َقَذَفَه ِإَلا النَّاِر، َوإََّما أَلنِقيَ  سَََََََََََِ ِن َي َذَف ِبِه، فََ قن َلينِه فََيََ ُن َيَدينِه َوِر  ِفي النَجنَّةِ، ِب

لَّ  لَّا اللََّه َمَلينِه َوسََََ وَل اللَِّه بََََ َهاَدًة ِمنن فَََقاَل َرسََََ   (1)«َد َربِّ الَعاَلِمينَ َم: َهَذا أمنَظَم النَّاِل َََََ
 روى القنة ا مام م ل  يف النتيح.

 

        :وهذ ُ القصة فيها فوائد مظيمة 

من فوائدها اليف نعمل ها: أن ا إذا أردنا النعاة من الفنت والشرور احلا لة فلنلع  إىل اهلل،         
العلما  املتم رررررررر ني بال تاب وال ررررررررنة، فواهلل الذي ال إله إال هو إنه ال عاة لومة مث لنرجع إىل 

ال ررررنة  إال باألخذ ب  وال العلما  األثبات أهلَعز  وَجَل    وال عنررررمة  ا من الفنت بعد فضررررل اهلل
واجلماعةث املتم  ني بالننويف على فه  سل  األمة رضوان اهلل عليه  وأرضاه ، وأن املؤمن 

ب عليه مهما ت يت األحوال أن ي ون على يقنٍي من الننررررررررررررررويف مهما  الوا ومهما فعلوا، جي
بعض النان ا ن ي تون ب شررررررريا  ويقولون هذه أشررررررريا  علمية، إذا كان عندنا نل فإن ا نتم ررررررره 
بالنل وال نلتفت إىل هذه األمور، ا ن بعض النان ي ش ه  وننا يف  يامنا، يف َحعِّنا، يقولون: 

أنت  تنررررومون بالرؤيةث برؤية ا الل، أو بإكمال الشررررهر، ا ن عندنا األر رررراد تقول: إن   ا ن 

ا مت رررررررررره به:  و »أخط مت، وتقول: إن   كذا،  لنا: ولو  لت  هذا، مل؟ ألن عندنا ننررررررررررً َموا بَََََََََ

، فنتن نتم ررره هذا النل فننررروم إذا (2)«ِلَر يَِتِه َوَأفنِطَروا ِلَر يَِتِه، فَِإنن َنمَّ َمَلينَكمن فَاقنَدَروا َلهَ 
                                 

 سبق خترجيه. (1)
 (.1244ا، بر  : )واسعً  كله رأى ومن رمضان، شهر أو رمضان يقال هلرواه البخاري، كتاب: النوم، باب:  (2)
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رأينا ا الل، وإذا مل نر ا الل فإنا ن مل شرررررررررعبان ثالثني يوًما، مهما  الوا ومهما أجلبوا، عندنا 
 .َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ط م نينة ويقني بالنل الثابت النتيح عن النيب 

  الشرررررام، فيم   يف األر  ما شرررررا مث ينررررررف اهلل الدجال عن املدينة وحيوِّل وجهه إىل        
، فإن َليمهه ال  اَلمعَ اهلل له أن مي  ، وي ثر أتباعه، وتعظ  فتنته، وعند ذله ينزل نيب اهلل عي ى 

اَلماهلل رفع عي رررى   بل رفعه  ، توف اهث مبعىن: وف اه اجله الذي كان كتب له على األر َعَليمهه ال ررر 
ى زل من ال رررررما  بدمشرررررق ويلت  حوله املؤمنون، في ررررري عي رررررمث رفعه، وينزل يف حخر الدنياث ين

جال باملؤمننيث بالبقية البا ية من املؤمنني  ا ًدا امل يح الدجال، وي ون امل يح الد َعَليمهه ال  اَلم
اَلمعند نزول عي ررررررى  اَلمعَ متوجًها إىل بيت املقدن، فيلتق به عي ررررررى  َعَليمهه ال رررررر  عند  َليمهه ال رررررر 

مدينة من مدن فل ررررررررررررررطني   رب بيت املقدن، فإذا رحه الدجالث هذا الذي كان  باب لدث وهي

 ِفيكَ  ِلي ِإنَّ »: مَعَليمهه ال  اَل عظي  الفتنة، ذاب كما يذوب امللح يف املا ، ويقول له عي ى عليه 

رنبًَة، اَلمفيتداركه عي رررررى  ،(1)«تفوتني َلنن  ضَََََ ابه ويريح اهلل حبربته فيقتله فينهزم أ رررررت َعَليمهه ال ررررر 

و د روى ا مام م رررل  ، النان من شرررره، يف  تل م ررريح احلق م ررريح الدجالث م ررريح الضررراللة
  .حديثًا عظيًما فيه  فة الدجال، وفيه فوائد عظيمة

 

 

 

 

 

 

                                 
َنةه رواه ابن ماجه، كتاب: الفنت، باب:  (1) ، فهترم (، 0488، بر  : )َوَم مج ويَ  َي،يَ مج و  َوخ ر ويه  َمرممَيَ، ابمنه  عهيَ ى َوخ ر ويه  الد َجاله

 (.0488وضعفه األلباين يف  تيح وضعي  ابن ماجه، بر  : )
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بمَتانَه  َوتَرَعاىَل حنن يا أحبة نتقرب إىل ربنا          يف كتاب ربنا وسنة  بتقرير أموٍر عظيمة ثبتت س 
ل  نبينا  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ  :كتاب  هو ا، من خالل شرررررررررح كتاٍب عظيٍ  وجيٍز نافٍع نفًعا عظيمً  ررررررررَ

ا أن ديننا إاأل ررررررول الثالثة، وحنن نشرررررررح يف مرتبة ا ميان، وهي املرتبة الثانية من مراتب ديننا، 
 له ث ث مراتب:

 :ا سالم. أولها 
 :ا ميان. وثاَيها 
 :ا ح ان. وثالاها 
و د شرررررحنا ا سررررالم وما يتعلق به، وبدأنا نشرررررح ا ميان وما يتعلق به، وشرررررعنا يف أركان         

ا ميان، وانتهى بنا اجمللس يف يوم أمس إىل الركن اخلامس من أركان ا ميان، وهو ا ميان باليوم 
 م اْلخر فيه أربعة أمور:وقلنا إن اْليمان باليو ا خر، 

ا ميان بالقع وأحواله وأهواله، مما  تت به األخبار مما جا  يف كتاب اهلل، و ت ت به  (5
 ، وفرغنا من شرحه. َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  األخبار عن رسول اهلل 

واألمر الثرراين: هو ا ميرران بررالبعرر  ومقرردمرراترره، و ررد شرررررررررررررررعنررا يف هررذا األمر، و لنررا: إن  (2
اليف تدل على ا رتاب ال رراعة  -عالمات ال رراعة-دمات البع  هي أشررراط ال رراعة مق

م منوعلى ا رتاب البع ، وذكرنا أنواع أشررررراط ال رررراعة،  د وقلنا إَها في الجملة تَقسََََّ
 أهِ العلم إلا ث ثة أقسام:

 :األمارات البعيدة بالن بة ملا بعدها من ا يات. القسم األول 
 :توسطة.األمارات امل والااَي 
 :َ األمارات القريبة. والاال 

ب شرررررررررررراط ال ررررررررررراعة واألمارات البعيدة واألمارات المتوسََََََََطة تسََََََََما مند ملمائنا:         
 وأما األمارات القريبة من يوم القيامة فت مى عند علمائنا ب شراط ال اعة ال عى. الن رى،
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وكنا  د شرررعنا يف بيان شرريٍ  من أشررراط ال رراعة ال عى، وت لمنا عن املهدي، وت لمنا         
عن خروي الررردجرررال، وبي نرررا عظي  فتنتررره نعوذ بررراهلل من فتنتررره، وو   بنرررا ال الم عنرررد  ول: إن  

َه  الل ها مام م رررررلًما  ل ىا بني  فيه النيب  د روى حديثًا عظيًما ععيبً  َرمحه ل  اهلل  َعَليم   رررررَ أمورًا  هه َوسرررررَ
يَ عظيمة تتعلق بالدجال، فعن فاطمة بنت  يس  َها اهلل   َرضرره ا  الت: مسعت  ندا  أااها ضررَ رم وأَ  َعنرم

ل   منادي رسرررررررررول اهلل-املنادي  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررَ ىل ينادي: النرررررررررالة جامعة،  فخرجت  إ - رررررررررَ
ل ى اهلل  َعَليمهه امل ررعد، فنررليت مع رسررول اهلل  ل   ررَ   اليف تلي ظهور ، ف نت يف  رر ٍّ الن رراَوسررَ

َ ل ى و يضته  التهث جلس على املنع وه َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  القوم، فلما  ضى رسول اهلل 
ل   اٍن َمصََََ َّ َُ »قال: ف، اهلل  َعَليمهه َوسررررَ َنسََََ ِم ِإ رَ »، مث  ال: «لِيََلنَلمن َك َمعنَتَكمن؟ ِلمَ  ونَ أََتدن ا:  الو  «َُ

َمعنَتَكمن  َما َواهللِ  ِإِّي»اهلل ورسرروله أعل ،  ال:  َبٍة، َواَل  ِلَرننَبةٍ  َُ َمعنَتَكمن  َلِكنن وَ  ِلَرهن  َتِميًما أِلَنَّ   َُ
ًَُ   َكانَ  الدَّاِر َّ  َراَِي ا، َر َباَيعَ  َفَجا َ  ََصن َلمَ  فََ سن ثَِني ،َوَأ َثَكمن  َكننتَ  الَِّذ  َواَفعَ  اًاَحِدي َوَحدَّ  َأَحدِّ
يلِ  َمنن  اِل، َمسََِ َُّ ثَِني الدَّ ِفيَنةٍ  ِفي رَِكبَ  َأَّهَ  َحدَّ رِيٍَّة، سَََ ِن ًَُ   َ ثِينَ ثَ  َمعَ  َب مٍ  ِمنن  َر َذاَم، َلخن َُ  َو

ًرا النَموننَ  ِبِهمِ  فَََلِعبَ  هن ِر، ِفي َََََ ِن ًَوا ثَمَّ  النَب لِيَرةٍ  ِإَلا َأرنفََ رِ  ِفي َُ ِن ِس، َمفنِربِ  َحتَّا النَب من  الشََََّ
وا ِفيَنةِ  َأقَنَربِ  ِفي َفَجَلسََََََ َهمن  النَجلِيَرةَ  َفَدَخَلوا السََََََّ َلِقَيتَن َلبَ  َدابَّةٌ  فََ واألهلب كما  ال  ،(1)«َأهن

ر يف احلدي  و دالعلما : هو غليظ الشرررررررعر  َهمن »  ،ف  رررررررِّ َلِقَيتَن َلبَ  َدابَّةٌ  فََ َعِر، َكِايرَ  َأهن  اَل  الشََََََّ
َرونَ  َلهَ  َما َيدن َرةِ  ِمنن  َدبَر ُِِ، ِمنن  قََبََ َعِر، َكاَن َن  َما َويَنَلكِ : فَََقاَلوا الشَّ اَسةَ  أَََا: فَََقاَلتن  ِت؟َأ  «النَجسَّ

اسررةث ألاا كانت تتع ررس األخبار للدجال،  َة؟الن  َوَما: قَاَلوا» ال العلما : امسها اجل رر  اسََ   َجسََّ
مَ  أَيَمَها: قَاَلتن  ِِ  َهَذا ِإَلا اَنطَِلَقوا النَقون َُ ينِر، ِفي الرَّ ، َخَبرَِكمن  ِإَلا فَِإَّهَ  الدَّ َِ َوا َََن ََ  َلمَّا: قَالَ  بِاألن
مَّتن  ًَُ   لََنا سََََ َنا َر َها َفرِقَن ينطَاًََة، َتَكونَ  َأنن  ِمنَن َنا: قَالَ  َََََ َنطََلقن يَنَر، َدَخلنَنا َحتَّا َراًما،سَََِ  فَا   الدَّ
انٍ  َأمنَظمَ  ِفيهِ  فَِإَاا َنسََََََ َنا َُ  ِإ دم َُ  َخلنًقا، َقطم  رَأَيَن ََََََ َموَمةٌ  ِوثَاقًا، َوأََ  بََيننَ  َما َمَنِقِه، ِإَلا َدا َُ يَ  َمجن
َبتََينهِ  ِديدِ  َكعنبََينهِ  ِإَلا رَكن َِ ه ال ميله نفًعا عظي  خلقة الدجال، وعلى أن :وهذا يدل على ،«بِالن

                                 
رَاطه  المفهنَته رواه م ل ، كتاب:  (1) ثههه  الد ج اله  خ ر ويه  يفه ، باب: ال  اَعةه  َوَأشم َرم ه  يفه  َوم  م  .(2202)ر  : ، باألم
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بمَتانَه  َوتَرعَ أن جيريه على يديه ب مره وإذنه  َوَجل   َعز  وال ضررررررررر ا إال ما أراد اهلل  فتنًة للخلق،  اىَل سرررررررر 
 وإال فقد رأوه موثو ًا يف أعظ  وهثا .

َنَت؟ َما َويَنَلكَ : قََلنَنا»  ال:         ِبرَ  َخَبِر ، َمَلا َقَدرنَتمن  َقدن : قَالَ  َأ َتمن؟ َما وَِيفََأخن ََن : قَاَلوا َأ
نَ  ِن َنا النَعَربِ  ِمنَ  أَََالٌ  ََ رِيٍَّة، َسِفيَنةٍ  ِفي رَِكبَن ِن َنا َب رَ النبَ  َفَصاَدفَن  النَموننَ  بَِنا فَََلِعبَ  اننتَََلمَ  ِحينَ  ِن

ًرا، هن لِيَرِتكَ  ِإَلا َأرنفَأنََا ثَمَّ  ََََََََ َنا َهِذ ُِ، َُ َرِبَها، ِفي َفَجَلسََََََن َنا النَجلِيَرَة، لنَناَفَدخَ  َأقَن َلِقَيتَن  َدابَّةٌ  فََ
َلبَ  َعِر، َكِايرَ  َأهن َرى اَل  الشَََََّ َلهَ  َما يَدن َرةِ  ِمنن  َدبَر ُِ  ِمنن  قََبََ َعرِ  َكاَن َنِت؟ َما َويَنَلكِ : فَََقلنَنا ،الشَََََّ  َأ
ِِ  َهَذا ِإَلا امنِمَدوا: قَاَلتن  النَجسَّاَسَة؟ َوَما: قََلنَنا النَجسَّاَسَة، أَََا: فَََقاَلتن  َُ ينِر، ِفي الرَّ  فَِإَّهَ  الدَّ
، َخَبرَِكمن  ِإَلا َِ َوا ََََن ََ بََلنَنا بِاألن َراًما، لَينكَ إِ  فََأقَن َها، َوَفلِمنَنا سََََِ ينطَاًََة، َتَكونَ  َأنن  ََأنَمنن  من َولَ  ِمنَن ََََََ 
ِبَروَِي: فَََقالَ  ِِ  َمنن  َأخن :  قََلنَنا» طني،هي مدينٌة يف األردن إىل جهة فل  :وبي ان ،«بََينَسانَ  ََخن
أنََِها َأ ِّ  َمنن  ِبَر؟ ََََ َتخن أََلَكمن : قَالَ  َتسََن ِلَها، َمنن  َأسََن ِن  ََخن  ِإَّهَ  َأَما: قَالَ  ََََعمن،: َلهَ  لنَناقََ  يََانِمَر؟ َه

كَ  َِ ِبَروَِي: قَالَ  تََانِمَر، اَل  َأنن  يَو َرةِ  َمنن  َأخن يَن َِ أنََِها َأ ِّ  َمنن  :قََلنَنا الطََّبرِيَِّة، َب ِبَر؟ ََ َتخن : قَالَ  َتسن
ِن  كَ  َماَ َها ِإنَّ  َأَما: قَالَ  النَماِ ، َكِايَرةَ  ِهيَ : قَاَلوا َماٌ ؟ ِفيَها َه َِ َهَب،يَ  َأنن  يَو ِبَروَِي: قَالَ  ذن  َأخن
أن  َأ ِّ  َمنن : قَاَلوا»، وهي بلدة يف اجلانب القبلي من الشررررررام «؟زََنرَ  َميننِ  َمنن  ِبَر؟ ََِهاََََََ َتخن  َتسََََن
ِن : قَالَ  ِن  َماٌ ؟ النَعيننِ  ِفي َه َلَها يََلنرَعَ  َوَه  النَماِ ، َكِايَرةَ  ِهيَ  ََََعمن، :َلهَ  قََلنَنا النَعينِن؟ ِبَما ِ  َأهن

َلَها ِبَروَِي: قَالَ  َماِئَها، ِمنن  يََلنرََمونَ  َوَأهن َمِّيِّينَ  ََِبيِّ  َمنن  َأخن َِ؟فََ  َما األن َ ل ى فهو يعل  أن النيب  «َع
 سيخري. اهلل  َعَليمهه َوَسل  

  َكينفَ : قَالَ  ََََعمن،: لنَناقََ  النَعَرَب؟ َأقَاتَََلهَ : قَالَ  يََانِرَب، َوََََللَ  َمكَّةَ  ِمنن  َخَرنَ  َقدن : قَاَلوا»        
َنعَ  بََرنََا َُ  ِبِهمن؟ بََََََ   َكانَ  َقدن : َلَهمن  قَالَ  َأطَاَمو َُ،وَ  النَعَربِ  ِمنَ  يَِليهِ  َمنن  َمَلا ََِهرَ  َقدن  َأَّهَ  فََأخن
رٌ  َاا َ  ِإنَّ  َأَما: قَالَ  ََََعمن،: قََلنَنا َاِلَك؟ لى أنه دجال، فإنه وهذا يدله ع، «َيِطيَعو َُ  َأنن  َلَهمن  َخيَن

ل  يعل  أن اخلي    أن يطيعوا النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ  ذب على النان، ، ومع ذله خيري وي ررررررَ
 ويزع  أنه إله.
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ِبرََكمن  َوِإِّي»  ال:         كَ  َوِإِّي النَمِسيَل، أَََا ِإِّي َمنِّي، َمخن َانَ يََ  َأنن  َأوَِ   النَخَروِن، ِفي ِلي ؤن
َرنَ  َرنضِ  ِفي فََأِسيرَ  فََأخن َلةً  ينَ َأرنبَعِ  ِفي َهَبطنتَََها ِإالَّ  قََرنيَةً  َأدَعَ  َفَ   األن رَ  لَيَن وهذا  ،«َوطَينَبةَ  َمكَّةَ  َنيَن

 يدل على أنه سيم ح األر  مجيعها، ويدخل مجيع القرى غي م ة وطيبة.

رََّمَتانِ  فَََهَما»  ال:         َِ َِ  َأنن  َأَردنتَ  َكلََّما ِكلنَتاَهَما، َمَليَّ  َم  - َواِحًدا َأون  - َدةً َواحِ  َأدنَخ
َهَما بَََلِني ِمنَن تََقن ينفَ  بَِيِد ُِ  َمَلكٌ  اسن َِي َبلنًتا، السَّ َها، َيَصدم ِِّ  َمَلا ِإنَّ وَ  َمنَن َها َََقنبٍ  َك  َمَ ِئَكةً  ِمنَن

َرَسوََََها ِن  املدينتني العظيمتني.، وهذا يدل على شري  هاتني «َي

يَ  الت فاطمة          َها اهلل   َرضرره ل  :  ال رسررول اهلل َعنرم ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ َرتههه  طََعنَ و  : ررَ نررَ  يفه  مبههخم
نمَعه  جال أنه ال يدخلها هي ث أي: طيبة اليف ذكرها الد«طَينَبةَ  َهِذ ُِ  طَينَبَة، َهِذ ُِ  طَينَبَة، َهِذ ُِ »: الممه

ل  هذه املدينة اليف حنن فيها، مث   ال  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ ِن  َأاَل » : ررررررررَ َتَكمن  ننتَ كَ  َه ثَن  «َاِلَك؟ َحدَّ
ل  ف ان النيب  ََََعمن،: النَّالَ  فَََقالَ  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررَ ألخبار من  بل،  ال أخع النان هذه ا  رررررررَ

ل   ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررَ َثَكمن  َكننتَ  الَِّذ  عَ َوافَ  َأَّهَ  َتِميٍم، َحِدي ََ  َأمنَجَبِني فَِإَّهَ »:  رررررررَ  َمننَه، َأَحدِّ
رِ  ِفي ِإَّهَ  َأاَل  َوَمكََّة، النَمِديَنةِ  َوَمنِ  ِن أنِم، َب رِ  َأون  الشَّ ِن ِِ  ِمنن  ِن بَ  اَل  النَيَمِن، َب َِ  ِقَب ِر  َهَو، َما النَمشن
ِِ  ِمنن  َِ  ِقَب ِر ِِ  ِمنن  َهوَ  َما النَمشن ، ِقَب َِ ِر َمأَ  َهوَ  َما النَمشن ، بَِيدِ  َوَأون   «أومأ بيد ُ الشريفةو  المشَر

 إىل املشر . َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  

 ومن عظي  فتنته نعوذ باهلل من شره ومن شر ،فهذه مجلة أيها األحبة من أخبار الدجال        
 فتنته.

ل  إذا علمنا ذله فإن نبينا          ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررررَ  لنا أمورًا وهو بنا رؤوف رحي   د بني  رررررررررررَ
 تقينا حبول اهلل و وته من شر فتنة امل يح الدجال.

 .: وهي جنس يدل على أسباب الو اية من شر الفنتقال العلما         
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، - من شرررهنعوذ باهلل-فينب ي علينا أن نتعلمها فإن أحدنا ال يدري لعل الدجال يدركه         
 ومن ذله أن نعل  أحوال الدجال و فاته، فإن يف ذله عنمًة من فتنته بإذن اهلل.

: ومن ذله يؤخذ أنه من أسرررباب العنرررمة من الفنت أن يعل  امل رررل  الفنت قال العلما         
وأحوال أهلها وأن حيذر منها وحيذر من أهلها، فهذا من أعظ  أسرررررررررباب  ،وأحوا ا ،وأو رررررررررافها

النعاةه من الفنت: أن ي خذ ا ن ررررررررررررران العل  بالفنت عن أهل العل ، عن أهل ال رررررررررررررنة، عن أهل 
 ،وال ي ره  احب فتنة ،البنية، فإنه إذا كان على علٍ  بالفنت فإنه حبوله اهلل و وته ال تضره فتنة

 وإمنا ي ون على بنيٍة من أمره.

ا أن ي ثر امل ررررررررل  من اال         سررررررررتعاذة من فتنة امل رررررررريح الدجال، و د جا  ومن ذله أيضررررررررً
ل ى اهلل  َعَليمهه  رررررررَ اسرررررررتتباب االسرررررررتعاذة من فتنته يف التشرررررررهد األخي يف كل  رررررررالة، يقول النيب 

ل   هَّدَ  ِإَاا»: َوسرررَ َتِعذن  َأَحدََكمن  َتشَََ  َمَذابِ  ِمنن  ِبكَ  َأَمواَ  ِإِّي َهمَّ الل: يَََقولَ  َأرنَبعٍ  ِمنن  بِاهللِ  فََلنَيسََن
َهنََّم، َنةِ  َوِمنن  النَقبنِر، َمَذابِ  َوِمنن  َُ َيا ِفتَن ِن َنةِ فِ  ََرِّ  َوِمنن  َوالنَمَماِت، النَم َُّالِ  النَمِسيلِ  تَن   ،(1)«الدَّ

 رواه م لٌ  يف النتيح.

على الدعا  يف حخر كل  رررررررالٍة ينرررررررليها، وهذا الدعا  عند فينب ي للم رررررررل  أن حيافظ         
 مجهور أهل العل  م تتٌب استتبابًا مؤكًدا.

إن من أعظ  أسرررررباب العنرررررمة من الفنت أن ي ثر امل رررررل  من  ومن هنا قال أهِ العلم:      
كثي   نب ن يعنررررررررمه من الفنت، وأن يتعوذ من الفنت وأن ي و  َوَجل   َعز  الدعا  والتوسررررررررل إىل اهلل 

 .كثي التعوذ من الفنت  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  التعوذ من الفنت، و د كان النيب 

                                 
ده رواه م ل ، كتاب:  (1) تَرَعاذ   َما، باب: الن اَلةَ  َوَمَواضهعه  المَمَ اجه  .(577)، بر  : الن اَلةه  يفه  مهنمه   ي  م
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ا أن حيفظ امل ررل  فواتح سررورة ال ه  وأواخرها،  ال النيب        ل ىومن ذله أيضررً اهلل  َعَليمهه   ررَ
ل   رَ  َحِفظَ  َمنن »: َوسرررَ ورَةِ  َأوَّلِ  ِمنن  آيَاتٍ  َمشََن مَ  النَكهنفِ  سَََ َُّالِ  ِمنَ  َمصََِ رواه م رررل ،  (1)«الدَّ

ورَةِ  َخَواتِيمِ  ِمنن  َحِفظَ  َمنن »وعند أيب داوود يف رواية:  رَ  النَكهنفِ  سَََََََ مَ  آيَاتٍ  َمشََََََن   ِمنن  َمصََََََِ
َُّالِ   وأن حيفظ ،، فيشررررررررع للم رررررررل  أن حيفظ العشرررررررر ا يات األول من سرررررررورة ال ه (2)«الدَّ

 العشرة ا يات األخر فإن يف ذله إن شا  اهلل عنمًة عظيمة من فتنة الدجال.

: إن حفظ القرحن والعل  بالقرحن علًما  ررررتيًتا كما علمه ال ررررل  ومن هنا قال العلما       
َوان  النررررا   حفظ كتاب  يها وكبيها، فمنمن أسررررباب العنررررمة من الفنت  رررر  َعَليمهه م  الل هه  رهضررررم

َوان  وعل  ما يف كتاب اهلل على ما فهمه سرررررل  األمة ، اهلل معنررررروًما حبول  كان َعَليمهه م  الل هه  رهضرررررم
 اهلل و وته من الفنت كلها   يها وكبيها.

ومن ذله أيًضا أن يبتعد امل ل  عن امل يح الدجال إن خري وهو حي، وأال يقرتب منه،       
َُّالِ  َسِمعَ  َمنن »: ل  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوسَ يقول النيب  َِ  ِإنَّ  فَََواللَّهِ  ننَه،مَ  فََلنيََننأَ  بِالدَّ َُ  َهوَ وَ  لََيأنتِيهِ  الرَّ
بَ  سَََََََََََِ ِن ِمنٌ  َأَّهَ  َي َيتَِّبَعَه، َمؤن ا فََ َع ََ  ِممَّ َهاتِ  ِمنَ  ِبهِ  يََبَن بََ َع ََ  ِلَما» وم أَ ، «الشََََََََََم   ِمنَ  ِبهِ  يََبَن
بَََهاتِ   َمنن »شدنا ويعلمنا ير  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  النيب ،  تيحرواه أبو داوود وإسناده  (3)«الشم
ِمعَ  َُّالِ  سَََ لرجل ي تيه وهو حي رررب ا فليبتعد عنه مهما كان احلال، فإنث يعم: «َمننهَ  فََلنيََننأَ  بِالدَّ

ويظن أنه مؤمن ملا عنده من اخلي وأن الدجال لن يفتنه، ول نه إذا أتى عند الدجال فنت به ملا 
 ب ع  به من الشبهات.

                                 
يِّ، بر  : )1) ، َوحيَةه الم  رمسه  (.742( رواه م ل ، كتاب: َ اَلةه المم َ افهرهيَن َوَ نمرهَها، باب: َفضمله س ورَةه المَ هم ه
(، و تته األلباين يف سل لة األحادي  0323، بر  : )الد ج اله  خ ر ويه ، باب: المَماَلحه ه رواه أبو داود، كتاب:  (2)

 (.572النتيتة وشي  من فقهها، بر  : )
(، و تته األلباين يف  تيح اجلامع الن ي 0312، باب: خروي الدجال، بر  : )المَماَلحه ه  رواه أبو داود، كتاب: (3)
 (.2112 يادته، بر  : )و 
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ا       : وهذا يدل على أن من أعظ  أسرررررباب العنرررررمة من الفنت أن يبتعد امل رررررل  قال ملماَ 
عنهرررا وعن أهلهرررا، وأال يقرتب منه  وأال خيرررالطه  إال إذا كررران على  وٍة من العل  يرد عليه  

هما كان حاله، م ويناظره  باألسلوب الشرعي، وإال فاأل ل بامل ل  أن يبتعد عن الفنت وأهلها
َوان  وال ي رت مبا عنده من اخلي، ولذا كان ال رررررل   سرررررتماع ألهل حيذرون من اال َعَليمهه م  الل هه  رهضرررررم
ا  د يقع منه  كالم يدخل يف  لب املؤمن، فإذا البدع، فإن بعض أهل البدع  د أوتوا ل رررررررررررررررانً 

 دخل ال ي اد خيري.

يلزم ا ن رررران ال ررررنة وأهلها، وأن يبتعد عن  ولذا من أعظ  أسررررباب العنررررمة من الفنت أن      
الفنت وأهلها مهما كان األمر، وكلما كان ا ن رررررررررران عن الفنت أبعد كان إىل ال ررررررررررنة أ رب وإىل 

 النعاة أ رب.

ل  ولذا  ررررررررررررح عنه        ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررررررَ َنٌة، َتَكونَ »أنه  ال:   ررررررررررررَ رٌ  ِفيَها مَ النَّائِ  ِفتَن  ِمنَ  َخيَن
َطِجِع، َطِجعَ  النَمضن رٌ  ِفيَها َوالنَمضن   ِفيَها َوالنَقاِئمَ  النَقاِئِم، ِمنَ  رٌ َخيَن  ِفيَها َوالنَقاِمدَ  النَقاِمِد، ِمنَ  َخيَن

رٌ  اِمي ِمنَ  َخيَن كٌل حب ررررررب بعده عن الفتنة، فاملضررررررعع هو أبعد النان عن الفتنة فهو  (1)«السَََََّ
و ذا يا ، يًايليه املاشرررررررررررري، مث يليه الذي جيري إليها جر خيه ، مث يليه القاعد، مث يليه القائ ، مث 

ل ى اهلل  عَ عبد اهلل من ال ررررررنة أن تبتعد عن موا ع الفنت وأن حتذر، فإن النيب  ل   ررررررَ جعل  َليمهه َوسررررررَ
 ، ومن العنمة من فتنة الدجال أن يبتعد املؤمن عن الدجال إذا خري وهو حي.له ذله أ اًل 

لى املؤمنني أن ينشرررررررروا األحادي  النرررررررتيتة الواردة يف فتنة الدجال مث إن الذي ينب ي ع      
ا من شرررررررره، وح  ال ي  فل عن ذكره وين رررررررى، و د جا  يف بعض الروايات ا للمؤمنني وحتذيرً بيانً 

 أنه خيري ب ضبة ي ضبها إذا ن  ي ذكره، فينب ي االهتمام هذا األمر.

                                 
(، و تته األلباين يف سل لة األحادي  النتيتة وشي  من فقهها، بر  : 16280رواه أمحد يف م نده، بر  : ) (1)
(3250.) 
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اَلم َعَليمهه نزول عي ى  :ا من م مات السامة الكبرىأيضً         َعَليمهه ي ى ، نزول نيب اهلل عال  
اَلم اَلم َعَليمهه ، فعي ررررررى ال رررررر  وأرادوا  تله على  ،إليه، كان اليهود  د طلبوه َوَجل   َعز  رفعه اهلل  ال رررررر 
به    وألقيت  ررررررررورته على  ررررررررورة شرررررررراب ف خذه  - بته  اهلل-عادهت   يف  تل األنبيا ، فشرررررررر 

  ، فقتلوا الشاب و لبوه،رفعه اهلل د  ال  اَلم َعَليمهه ، وعي ى ال  اَلم َعَليمهه أنه عي ى اليهود، وظنوا 
اَلم َعَليمهه وعي رررررررى   د رفعه اهلل، وسرررررررينزل إىل األر   بل  يام ال ررررررراعة ح ماً عداًل، ومن  ال ررررررر 
 َعَليمهه ملال إذا نزل ا: أنه ي  ر النليب، ويقتل اخلنزير، ويضع اجلزية، ويفيض ال  اَلم َعَليمهه أفعاله 
ب من : م ان  ريب من املدينة يبعد ما يقر والروحا ح  ال يقبله أحد، وينزل الروحا ث  ال  اَلم

ل ى اهلل   عن املدينة كان يف طريق احلاي القدمي إىل م ة، وكان النيب مثانني كياًل  ل   رررَ  د   َعَليمهه َوسرررَ
أنرره  :مر بررالروحررا  وهو ذاهررب إىل حعرره، واليوم عرردل النرران إىل طريق حخر، ويظهر واهلل أعل 

اَلم َعَليمهه سرررررريعود النان إىل الطريق القدمي يف احلا، فعي ررررررى  الروحا ، وحيا  سرررررريتا وينزل ال رررررر 
اَلم َعَليمهه ويعتمر أو جيمع بني احلا والعمرة، ويدعو  ىل الننررررررانية، إإىل ا سرررررالم، وال يدعو  ال ررررر 

ل ى اهلل  َعَليمهه  ررررَ ا سررررالم، ويهله اهلل يف  مانه امللل كلها إال ا سررررالم،  ال النيب  إىل وإمنا يدعو
ل   َنهَ  بََينِني لَينسَ » :َوسرَ اَلم َعَليمهه ث يعم: عي رى (1)«ََِبي   َوبََيَن ل ى اهلل  عَ ، فنبينا ال ر  ل   رَ تال  َليمهه َوسرَ

اَلم َعَليمهه عي رررررى  ل ى اهلل  عَ  ال و  وواهلل إنه نا لث ،«ََاِزلٌ  َوِإَّهَ »،  ال: ال ررررر  ل   رررررَ  فَِإَاا»: َليمهه َوسرررررَ
َتَمو َُ  ٌِ  َفامنرَِفو َُ  رَأَيَن َُ طويررل وال ث أي: رجررل بني الطول والقنررررررررررررررر، ليس بررالمربوع، «َمرنبَوعٌ  َر

َرةِ  ِإَلا»بالقنرررري،  َِمن َرتََينِن، بََيننَ  َوالنبَََياِض، الن هَ  َكَأنَّ  َمَمصََََّ بنهَ  َلمن  َوِإنن  قنطََر،يََ  رَأنسََََ ٌِ، َيصَََِ   بَََل
 َِ يَََقاِت َ ِم، َمَلا النَّالَ  فََ َم  اْلنِسََن َيَد ِليَب، فََ َِ  الصَََّ َت عَ  َر،النِخننلِي َويََقن ِلكَ  النِجلنيََة، َوَيضَََ  اللَّهَ  َويََهن
َِ  زََماَِهِ  ِفي َ َم، ِإالَّ  َكلََّها النِمَل سََََََََََن ِلكَ  اْلنِ يلَ  َويََهن َُّالَ  النَمسََََََََََِ ََمَنةَ  تَََقعَ  مَّ ثَ ، الدَّ  َمَلا األن

                                 
(، و تته األلباين يف سل لة األحادي  0320رواه أبو داود، كتاب: املالح ، باب: خروي الدجال، بر  : ) (1)

 (.2172بر  : )النتيتة وشي  من فقهها، 



  

 

  283 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

َرنضِ  َودَ  تََرنَما َحتَّا»، يعم: يقع األمان العظي  يف األر ، (1)«األن َسَََََََن ،اْلنِ  َمعَ  األن ِِ   َوالنمَمورَ  ِب
ئَابَ  ،النبَََقرِ  َمعَ  َيانَ  َويََلنَعبَ  ،النَفَنمِ  َمعَ  َوالذِّ بَن يَّاتِ  َمعَ  الصََََِّ َِ رمَهمن  اَل  الن ل ى اهلل  ،  ال «َتضَََََ  رررررَ

ل   َك ََ »: َعَليمهه َوسرررررررَ َنًة، َأرنبَِعينَ  فَََيمن لِّي يََتَََوفَّا ثَمَّ  سََََََ ِلَمونَ  ينهِ َملَ  َوَيصََََََ ، رواه احلاك  «النَمسَََََن
 ورواه أبو داوود وإسناده  تيح. ،و تته

اَلم َعَليمهه ويقتل        اَلم َعَليمهه الدجال، فيقتل امل يح  ال   لة الدجال كما تقدم م يح الضال ال  
ل  معنا، ويقع األمن الععيب الذي أخع به النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرَ  يبلغ األمن أن ال رباع ح   رَ

املفرتسرررررررة ختالط األنعام وال تضررررررررها، وأن النررررررربيان يلعبون باحليات ك اا من لعب األطفال وال 
 تضره .

ل  ينا و د و رررررر  نب       ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ اَلم َعَليمهه نزول عي ررررررى   ررررررَ  نه ينزل عند املنارة ب ال رررررر 
 شرر ي دمهشرق أو دَمشرق، بني -تضربط ه ذا وتضربط ه ذا-البيضرا  شرر ي دَمشرق أو دمهشرق 

جنتة مل ني،  ا كفيه على أمهرودتني أي: أنه البس ثوبني منرررررربوغني بورن مث بزعفران، واضررررررعً 
اَلم َعَليمهه سرره  طر، وإذا رفع حتدر منه مجان كاللؤلؤ إذا ط ط  رأ ل ى اهلل  ،  ال ال رر  ل   ررَ :  َعَليمهه َوسررَ

ِم  َفَ  » ِِ هِ  رِيلَ  َيِجدَ  ِلَكاِفرٍ  َي هَ  َماَت، ِإالَّ  ََََفسَََََِ  ال  ،(2)«َطرنفَهَ  يََننَتِهي ين ََ حَ  يََننَتِهي َوََََفسََََََ
رَِكهَ  َحتَّا فَََيطنلََبهَ »: َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل   ، بَِبابِ  يَدن َلَه،فََ  َلدٍّ تََ مٌ  َمرنَيمَ  ابننَ  ِميَسا يَأنِتي ثَمَّ  يََقن  قََون

َمَهمَ  َقدن  لَ  ِمننَه، اهللَ  َمصَََََ سَََََ َُوِهِهمن  َمنن  فَََيمن ثَََهمن  َو َِدِّ اِتهِ  َوَي َُ ، روى ذله «النَجنَّةِ  ِفي من ِبَدَر
مث يقع بنيب اهلل عي ررررررررى ومن معه من املؤمنني حواد  مع ي جوي ، ا مام م ررررررررل  يف  ررررررررتيته

 وم جوي، وسي يت ال الم عليها إن شا  اهلل. 

                                 
(، و تته األلباين يف سل لة األحادي  النتيتة وشي  منها، بر  : 0163رواه احلاك  يف م تدركه، بر  : ) (1)
(2172.) 
رَاطه  المفهنَته رواه م ل ، كتاب:  (2) ره ، باب: ال  اَعةه  َوَأشم َفتههه  الد ج اله  ذهكم  .(2238)، بر  : َمَعه   َوَما َو ه
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خروي ي جوي وم جوي، وي جوي وم جوي ه  من بم حدم  :من أمارات السََََامة الكبرى      
اَلم َعَليمهه من ذرية حدم  ،  رر ار العيون، شررهب الشررعور، عرا  الوجوه، وجوهه  متنورة ك ن ال رر 

و  : هي اجمللدة اليف وضع عليها اجللد فوالمطرقةالرتن،  هي :المجانوجوهه  اجملان املطر ةث 
اجللد، واملقنررررررررررود أن وجوهه  عريضررررررررررة كالرتن وأاا متنورة، وه  الذين بىن ذو القرنني ال ررررررررررد 

 مض خض حض جض ٱُّٱا  مف ررررررردون يف األر  كما  ال ربنا: ليتعز بينه  وبني جياا ث أل

 جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط

 خي حي جي ٰه جهمه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل

  هن من مل مك لك هش  مش هس مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي  مي

ا بفضرررررررررررل اهلل ورمحته، ه ذا عبد اهلل ي ون عارفً  (1)َّجم يل ىل مل خل  ُّـ َّـ هي مي

من  وة ال يقول: إمنا أوتيته لفضرررررررررررررررل عندي وإمنا هذا من  فمهما عمل من عمل، ومهما أويت
فضررررلي، وإمنا يقول: هذا رمحة من ريب، فاحلاي الذي أنع  اهلل عليه باحلا وي ررررر اهلل عليه باحلا 
ال مينت حبعره على اهلل، وال يبطر حبعره على اهلل، وال حيرارب اهلل فيمرا ير يت من  مرانره حبعرة أنه 

ا يزداد تواضعً و  ،ا هللوإنا يقول، هذا من فضل ريب، فيزداد ش رً   د حا و د سقطت عنه ذنوبه،
 ويزداد عبادًة هلل. ،هلل

فهذا ال ررررررررد  ،(2)َّ جه  ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ ال:          
هو احلاجز بني ي جوي وم جوي والبشر، وي عى هؤال  لنقض هذا ال د وحيفرونه كل يوم، ح  

و ا، فإذا عادوا أعاده اهلل كما كان أالذي عليه : ارجعوا ف رررررررررررررتخر ونه غدً إذا كادوا خير ونه  ال 
ا العودة  ال ، وحفروا يف ال د وأرادو َوَجل   َعز  أشد، ح  إذا بل وا مدهت  املؤجلة اليف شا ها اهلل 

                                 
 (.27 – 20): ال ه سورة  (1)
 (.27ال ه : ) سورة (2)
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وه ا إن شرررررررررا  اهلل، فيجعون وهو على هيظته عندما ترك   الذي عليه : ارجعوا ف رررررررررتخر ونه غدً 
، اس، فيخر ونرره وخيرجون إىل النرران، وه  من كررل حرردٍب ين ررررررررررررررلون فه  عرردٌد كبٌي جرردً برراألم

اَلم َعَليمهه وعي ى  اهلل إىل عي ى  كما تقدم، فيوحي َوَجل   َعز  إذ ذاغ يف األر   د أنزله اهلل  ال  

اَلم َعَليمهه  َت ِمَباًدا ِلي، اَل َيَداِن أِلََحٍد ِبقِ »: ال رررررررر  ُن َر أي: ال  درة ألحٍد  ،(1)«من َتاِلهِ ِإِّي َقدن َأخن

رِّزن ِمَباِد  ِإَلا الطمورِ »على  تا  ،  َِ  .«َف

فإا   ،: يؤخذ من هذا أن املؤمنني إذا مل ت ن     درٌة على  تال أعدائه قال العلما           

رِّزن » ،ينب ي أن يتخذوا الوسررررررائل اليف تؤدي إىل سررررررالمة املؤمنني وإىل حفظ املؤمنني َِ ِمَباِد  َف

َرِة طََبرِيَّةَ  ،ِإَلا الطمورِ  يَن َِ َيَمرم َأَوائَِلَهمن َمَلا َب َُوَن، فََ َُوَن َوَمأن َع ََ اهللَ يَأن َربَوَن َما ِفيَها،  َويََبَن فَََيشن

يَََقوَلوَن: َلَقدن َكاَن ِبَهِذ ُِ َمرًَّة َما ٌ  وأن عدده  كثي  ،رهت على كث :وهذا يدل ،«َوَيَمرم آِخَرَهمن فََ

يَروَن َحتَّا يََننتَََهوا ِإَلا»، اجرردً  تََلننَََا َمنن ِفي لَ  فيقولون: بيََت المقََدل، ُبََِ ثَمَّ َيسََََََََََِ دن قََ قَََ

َما ِ  اِبِهمن ِإَلا السَََََّ َماِ ، فََيََرنَموَن بَِنشَََََّ ِن َمنن ِفي السَََََّ َت َرنِض َهَلمَّ فََلننََقن   ،يعم: برماحه  ،(2)«األن

ابَََهمن » يَََردم اهللَ َمَلينِهمن ََشَََّ وبًَة َدًمافََ ضَََ َر ََِبيم اهلِل ِميسَََ ، َمخن صَََ ِن ابَهَ  اَوَي َِ َ م َوَأبََن  ،َمَلينِه السَََّ

ًرا ِمنن  ِر أِلََحِدِهمن َخيَن ذ  هم من المال الكاير ألحدَا من الِصَََََََار ال َحتَّا َيَكوَن رَأنَل الاََّون
ابَهَ فيه َِ ا َوَأبََن َِّ يدمون اإلا اهلل َملَّ  ، فََيََرنَنَب ََِبيم اهلِل ِميسَََ َُ َِ اهللَ هللَو َِّ  َملَّ  ، فََيََرنسََِ َُ  َو

اِبِهمن  ملا يَََأُون ومَََأُون ََََ ل : دود معروف يوجررررد يف أنوف ا برررروالنفف، «النَََّفَف ِفي رِق

 وغيها من األنعام.

 

                                 
رَاطه ال  اَعةه ( رواه م ل ، كتاب: 1) َفتههه َوَما َمَعه  ، باب: المفهنَته َوَأشم ره الد ج اله َو ه  (.2238، بر  : )ذهكم
رَاطه ال  اَعةه رواه م ل ، كتاب:  (2) َفتههه َوَما َمَعه  ، باب: المفهنَته َوَأشم ره الد ج اله َو ه  (.2238بر  : )، ذهكم
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ا»       َِوَن فََرنسََََََََ ِب ِت َََفنٍس َواِحَدةٍ »ث أي:  تلى «فَََيصَََََََن  رررررررررلمون ال ، فينررررررررربح امل«َكَمون

يََننلِ »فَريَرق ول وَن: ا، ي ررمعون    ح ررً  َه، َويََننظََر َما فَََعَلوا؟ فََ ِر  َََفنسَََ ٌِ َيشََن َُ ٌِ َمنن َر َُ َهمن َر َل ِمنَن

َروا فَََقدن َهلَ  َناِديِهمن َأاَل أَبنشََََََِ يََ َتا فََ َيِجَدَهمن َمون تَََلو َُ، فََ َه َمَلا َأنن يََقن َك َمَدومَكمن، َقدن َوطََّن َََفنسَََََََ
َرَن النَّالَ  ا  ،فَََيخن ِبَط ََِبيم اللَِّه ِميسََ َ م َمَلينهِ َويََهن ابَ  السََّ َِ بنٍر ِإالَّ َوَأبَن َع ََِ َه َفَ  َيِجَدوَن َمونضَِ

نََهَ  َقدن َمَْلَ َُ  ، فََيََرنَنبَ َََتَن ، َوِدَماَ َهمن َ مال َمَلينهِ ميسََََا  ِإَلا َبي اهلل من َِ تعالااللَِّه  سَََََّ ، فََيََرنسََََِ
 َِ ًرا َكَأمنَنا اَ  اللََّه، ثَمَّ يََرن الجمَِمَلينِهمن طَيَن ِمَلَهمن فَََتطنَرَحَهمن َحين ََ َََََََََ ِن َت َِ اللََّه َمَلينِهمن ، فََ سَََََََِ

َدٍر َواَل َوَبرٍ  َت مََ َه بََيَن ترما ، فيفسَََََََََََِ األرض حتا يتركهَا كَالمرآة، وسَََََََََََمَطًرا اَل َيِكنم ِمنَن

 .(1)«اا مظيمً المواَي والدواب لِوم يأُون ومأُون فتسمن سمنً 

اهلل من  درته يف حخر ، طلوع الشرررررمس من امل رب :من م مات السََََامة الكبرى اأيضًََََ       
اَلم َعَليمهه الزمان يطلع الشررررمس من امل رب، وإبراهي   مة فقال أععز النمرود هذه ا ية العظي ال رررر 

، ( 2)َّ ىكيك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث ٱُّٱلرررررررره: 

س من الزمان من م رها، وإذا طلعت الشرررررمبقدرته جيعل الشرررررمس تطلع يف حخر  َوَجل   َعز  واهلل 

  جي يه ىه مه جه ين ٱُّٱ ا من كافر وال توبًة من فاسررق،  ال تعاىل:م رها ال يقبل اهلل إميانً 

ل ى اهلل  َعَليمهه و ال النيب  ،(3)َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي   رررَ

  النَّالَ  آَمنَ  َمفنرِِبَها ِمنن  َلَعتن طَ  فَِإَاا َمفنرِِبَها، ِمنن  الشَّمنسَ  َتطنَلعَ  َحتَّا السَّاَمةَ  تَََقومَ  اَل »: َوَسل  
                                 

، َوخ ر ويه عهيَ ى ابمنه َمرممَيَ، َوخ ر ويه يَ مج وَي، َوَم مج ويَ رواه ابن ماجة، كتاب: الفنت، باب:  (1) َنةه الد َجاله (، 0485بر  : ) ،فهترم
 (.0485، بر  : ) تيح وضعي  سنن ابن ماجةو تته األلباين يف 

 (.257( سورة البقرة: )2)
 (.157)( سورة األنعام: 3)
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من  هَََ لََم ونَ  كَََ عَََ مَََ ََن ذٍ  أَُ ًَََََِ مَََ ون َََ يَ َََ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي ٱُّٱ :فَ

َِّ  َملَّ  اهللَ  ِإنَّ »: َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  متفق عليه، و ال النيب  (1)«َِّّ َُ ِِ  َيَد َُ  يََبنَسطَ  َو   بِاللَّين

ي َ  لَِيَتوبَ  طَ  النَََّهاِر، َمسَََِ ي َ  لَِيَتوبَ  بِالنَََّهارِ  َيَد َُ  َويََبنسََََ ،اللَّ  َمسَََِ ِِ منسَ  َتطنَلعَ  َحتَّا ين   ِمنن  الشََََّ
 رواه م ل  يف النتيح.(2)«َمفنرِِبَها

 زث  رث  ٱُّٱظهور دابٍة من األر ،  ال تعاىل:  :ا من م مات السَََََََامة الكبرىأيضًَََََََ            

فعند  (3)َّ مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
ف اد النان وإعراضه  عن حيات اهلل خيري اهلل للنان دابًة، هذه الدابة ت   النان، فاملؤمن جتلو 

فه ا وي ون ذله عالمًة على إميانه، وال افر ت مه على أنوجهه ح  يشر  فينبح وجهه مشر ً 
 ح  ي ون ذله عالمًة على كفره.

 دخروي ناٍر عظيمة من اليمن من  عر عدن تطر  :اومن م مات السََََََامة الكبرى أيضًََََََ     
وعند ظهور هذه النار من اليمن تنتشرررررر يف األر  وت رررررو  النان إىل أر  ، النان إىل  شرررررره 

َشرَ »: يمهه َوَسل  َ ل ى اهلل  َعلَ احملشر إىل الشام فتعمعه  فيها، وهذا احلشر يف الدنيا،  ال النيب  ِن  َي
َنانِ  رَاِهِبيًن، رَاِنِبينَ  َطَراِئَع، َثَ ثِ  َمَلا النَّالَ   َمَلا َوَأرنبَََعةٌ  بَِعيٍر، َمَلا َثَ ثَةٌ وَ  بَِعيٍر، َمَلا َواثَن
َرةٌ  بَِعيٍر، رَ  بَِعيٍر، َمَلا َوَمشََََ شََََ ِن ،َمَعهَ  تَِبيتَ  النَّارَ  بَِقيَّتَََهمَ  َوَت َِ  بَاَتوا َحين ََ  من  َحين ََ  َمَعَهمن  َوَتِقي
ِبلَ  قَاَلوا، َِوا، َحين ََ  َعَهمن مَ  َوَتصن َب ِسي َأبن ا َحين ََ  َمَعَهمن  َوَتمن  .متفٌق عليه(0)«َأمنَسون

                                 
ميَان ، بر  : )1)  (.158( رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب: بَرَيانه الز َمنه ال ذهي اَل ير قمَبل  فهيهه ا مه
 .(2852)، بر  : ة  َوالتر ومبَ  الذُّن وب   َتَ ر َرته  َوإهنم  الذُّن وبه  مهنَ  التر ومبَةه   َرب وله رواه م ل ، كتاب: التوبة، باب:  (2)
 (.72: )سورة النمل (3)
َن ةه رواه م ل ، كتاب:  (0) َفةه  اجلم لهَها نَعهيمهَها َو ه نرمَيا فَرَنا ه ، باب: َوأَهم ره  َوبَرَيانه  الدُّ شم  .(2761)، بر  : المقهَياَمةه  يَروممَ  احلَم
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ل   النيب و ال     ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررررَ َرنَ  ََارٌ  َاِلكَ  َوآِخرَ »عن أمارات ال رررررررررراعة:  ررررررررررَ  ِمنَ  َتخن
َشرِِهمن  ِإَلا النَّالَ  َتطنَردَ  النَيَمِن، ِن                          رواه م ل .(1)«َم

ل ىفهذه بعض عالمات ال ررررررراعة ال عى اليف  رررررررتت ها األخبار عن النيب        اهلل  َعَليمهه   رررررررَ
ل   لنررا إن من ا ميرران برراليوم ا خر ا ميرران بررالبعرر  ومقرردمرراترره، فهررذا هو ا ميرران ، وحنن    َوسررررررررررررررَ

 مبقدمات البع .

انية حني ينفخ يف النررررررررررررررور النفخة الثهو إحيا  املوتى  :فالبع َ ،وأما اْليمان بالبع َ      
فيقوم النرران لرب العرراملني على النررررررررررررررفررة اليف وردت يف احلررديرر ، حفرراة غي منتعلني، عراة غي 

فيبعثون    غي بتونني، فه  يعودون إىل أ ررررررررررررل خلقته ، ولدوا حفاة عراًة غراًل م ررررررررررررترتين، غراًل 

  رب يئ ىئ مئنئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ٱُّٱ: َوَجل   َعز  كذله كما  ال اهلل 

 اخللق كما كانوا فيعودون كما ولدوا. َوَجل   َعز  ، فيعيد اهلل (2)َّ

دهرا بقردرتره كمرا  عيروي   ،وحقيقرة البعر  أن اهلل تعراىل جيمع أج ررررررررررررررراد املقبورين اليف حتللرت      

  مل يك ٱٱُّعيد األرواح إليها وي ررررو ه  إىل  شررررره  لفنررررل القضررررا   ال تعاىل: كانت، مث ي  

  حئ ييجئ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل

يَ ، وعن حذيفة (3)َّ  هئ مئ خئ ل ى اهلل  أنه  ال:  ال رسررررررول اهلل  َعنمه   اهلل   َرضرررررره  َعَليمهه  ررررررَ
ل   ً  »: َوسرررررررَ  حضَََََر ُ الموت لما أيس من الِياة أوبَََََا أهله: إاا مت فاُمعوا لي إن ُر
ََارً ا كايرً حطبًََ  ا، حتا إاا أكلََت لِمي وخلصََََََََََََت إلا مظمي فخََذوهََا ا، ثم أوروا لي َ

                                 
رَاطه  المفهنَته رواه م ل ، كتاب:  (1) يَاته  يفه ، باب: ال  اَعةه  َوَأشم  .(2241)ر  : ، بال  اَعةه   َربملَ  َت  ون   ال يفه  ا م
 (.140): األنبيا سورة  (2)
 (.82 – 87): يسسورة  (3)
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ي في اليم في يوم حار أو راح، فجمعه اهلل، فقال: لما فعلت؟ قال: من  فاطِنوها، فذرَو
، وهذا احلدي  عند البخاري ورواه م رررلٌ  مبعناه، فهذا دليٌل ظاهر يدل (1)«خشَََيتك، فففر له

 يعيد األج اد. َوَجل   َعز  على أن اهلل 

و ررد جررا  يف ال ررررررررررررررنررة بيرران كيفيررة البعرر ، وأن اهلل ي نزل إىل األر  مرراً ، جررا  يف بعض       
الروايات أنه مثل مم الرجال، فينبت به أهل القبور كما ينبت العشرررررررررررررررب باملا ، فقد جا  يف 

يَ حدي  أيب هريرة  ل  أن الرسررررول  َعنمه   اهلل   َرضرررره ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ َختََيننِ النََّ  بََيننَ  َما»  ال:  ررررَ  «فن
َرةَ  أَبَا يَا: قَاَلوا ،َأرنبَََعونَ » ،النفخة األوىل والثانية :يعم ًما؟يََ  َأرنبَََعونَ  َهَريَن : قَاَلوا أَبََينَت،: قَالَ  ون

ًرا؟ َأرنبَََعونَ  هن َنًة؟ َأرنبَََعونَ : قَاَلوا أَبََينَت،: قَالَ  ََََ   يََننِللَ  ثَمَّ » ،-مل خيعه  :أي- أَبََينَت،: قَالَ  سَََ
َما ِ  ِمنَ  اهللَ  يََننبََتوَن، َما ً  السَََََّ َِ  يََننَبتَ  َكَما فََ انِ اْلنِ  ِمنَ  َولَينسَ ، النبََقن ين ٌ  َنسَََََ َلا، ِإالَّ  ََََََ  ِإالَّ  يََبَن

ََبِ  َمجنبَ  َوَهوَ  َواِحًدا، َمظنًما مَ  النَخلنعَ  يََرَكَّبَ  َوِمننهَ » ،ا ن ران ظهر يف ما حخر: أي «الذَّ  يََون
 واحلدي  يف النتيتني.، (2)«النِقَياَمةِ 

على أن أهل القبور يبقون يف  بوره  بني النفختني أربعني، ومل ي ت  :فدل هذا الِدي َ      
يَ حتديد هذه األربعنيث ألن أبا هريرة  ل: أبيت، أربعون ا؟  املا سررررررررظل: أربعون يومً  َعنمه   اهلل   َرضرررررررره

ماً  من  ااهلل بع  اخلالئق أنزل مطرً ة؟  ال: أبيت، مث إذا أراد ا؟  ال: أبيت، أربعون سرررررررررنً شرررررررررهرً 
ال ررررررررررررررما ، كما  لنا جا  يف بعض الروايات أنه مثل مم الرجال، فينبت أهل القبور كما ينبت 

 العشب من املا .

اَلم  َعَليمهه وهذا خبالف األنبيا         اَلم  َعَليمهه ، فإن األنبيا  ال ررررررررر  اهلل فترم على  كرمه   ال ررررررررر 
 ال تبلى وال يدركها البال . ال  اَلم  َعَليمهه األر  أن ت كل أج اده ، ف ج اد األنبيا  

                                 
 (.3082، بر  : )ال ار حدي ، باب: األنبيا  أحادي رواه البخاري، كتاب:  (1)
رَاطه  المفهنَته رواه م ل ، كتاب:  (2) َ  َما، باب: ال  اَعةه  َوَأشم ه  بَرنيم َختَرنيم  .(2255)، بر  : النر فم
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وا مجاع واملعقول على بع  اهلل تعاىل لوموات،  ،وال ررررررررررررنة ،و د دلت األدلة من ال تاب      

 خس حس مخجس جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب ُّٱ ررررررال تعرررررراىل: 

 .س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل الذي خلق اخللق أول مرة  ادٌر على أن يعيده   (1)َّ حص مس

ل  ومن ال ررررررررررنة أحادي  كثية منها ما جا  عن النيب        ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررررَ  اَل »نه  ال: أ  ررررررررررَ
َلوا َنِبَيا ِ  بََيننَ  تَََفضَََََِّ  هذا احلدي  له  نررررررة، كان يهودٌي يبيع يف ال ررررررو  فقال: والذي(2)«اهللِ  َأ

ل ى اهلل  ا ررررررطفى موسررررررى على البشررررررر، فلطمه مؤمن، و ال: ال تقل هذا، ف ررررررمع النيب   َعَليمهه  ررررررَ
َلواتََ  اَل » ، و ال:َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  ذله فدخل، مث خري وهو غاضب  َوَسل   َنِبَيا ِ  بََيننَ  َفضِّ   َأ
َفخَ  فَِإَّهَ  اهلِل، ورِ  ِفي يََنَن َععَ  الصَََم َماَواتِ  ِفي َمنن  فَََيصَََن َرنضِ  يفِ  َوَمنن  السََََّ ا َ  َمنن  ِإالَّ  األن   اهللَ، َََََ
َفخَ  ثَمَّ : قَالَ  َرى، ِفيهِ  يََنَن ا فَِإَاا بَِع ََ، َمنن  َأوَّلِ  ِفي َأون  بَِع ََ، َمنن  َأوَّلَ  فََأَكونَ  َأخن  َمَلينهِ  َموسَََََ

َ مَ  بَ  َأدنِر  َفَ   بِالنَعرنِش، آِخذٌ  السَََّ عنَقِتهِ  َأَحوسََِ مَ  ِبصَََ واحلدي   (3)«قََبنِلي بَِع ََ  ون أَ  الطموِر، يََون
عند البخاريث يعم: ال أدري أكان  د  رعق مث بع   بلي، أم أن اهلل اسرتثناه من النرعق جزا  

يقول:  يمهه َوَسل  َ ل ى اهلل  َعلَ النعق يوم الطور، ف ان من الذين استثناه  اهلل من النعق، النيب 
ل ى اهلل  ال أدري، فإنه  ل   رررررررَ ل ى اهلل  عَ بع ، أول من بع ، وكان  َعَليمهه َوسرررررررَ ل   رررررررَ يبعد  َليمهه َوسرررررررَ

ل  الرتاب عن رأسرره  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ بقائمٍة من  وائ  - ا بقوائ  العرشفرأى موسررى عليه  ائمً   ررَ
ل  فيقول النيب  ،-العرش ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ  فلم يصََعع، ال أدر  أكان ممن اسََتاناهم اهلل»:  ررَ

 .«أم بع َ قبلي

                                 
 (.8سورة الت ابن: ) (1)
 (.3010، بر  : ){املرسلني ملن يونس وإن: }تعاىل اهلل  ول، باب: األنبيا  أحادي رواه البخاري، كتاب:  (2)
 سبق التخريا. (3)
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َلوا اَل »هذا احلدي :          َنِبَيا ِ  بََيننَ  تَََفضََََََََََِّ ن األنبيا  ال يتعار  مع ما تقدم معنا أ «اهللِ  َأ
ه ث يعم: ال تعتقدوا  فيه تنقٌل لبعضررررريتفاضرررررلون، وإمنا املراد ال تفضرررررلوا بني أنبيا  اهلل تفضرررررياًل 

فضرررريل  يؤدي إىل الفتنة واخلنررررومة كما حد ، وإال فتالنقل يف األنبيا  أو ال تفضررررلوا تفضررررياًل 
ل  األنبيا  ثابت، والنيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ يِّدَ  أَََا»يقول:   رررَ ، وهذا يشرررمل األنبيا  (1)«البشَََر سََََ
 وغيه  من البشر.

وأمجع امل رلمون على ثبوت البع  وهو مقتضرى احل مةث حي  تقتضري احل مة أن جيعل        
فنا يف الدنيا وسيعا ينا، كل َوَجل   َعز  ا يبعثه  فيه ليعا يه  على ما كلفه ، فاهلل للخلق معادً اهلل 

، وإمنا خلقه  اا، فاهلل مل خيلق النان عبثً للخلق معادً  َوَجل   َعز  فاحل مة مقتضررررررررررررية أن جيعل اهلل 
 ا.لعبادته وجعل للعبادة جزا ، فمن احل مة أن جيعل    معادً 

ا يدل على البع ث أعم: يدل على إم انه، فإن البع  إعادٌة للخلق وكل عقل أيضررررررررررررررً وال      
عا ل يدرغ أن إعادة اخللق أهون من االبتدا ، فاهلل الذي خلقه  أول مرة  ادٌر سرررررررررررربتانه على 

 هذا األمر الثاين من أمر ا ميان باليوم ا خر.ث أن يعيده  عند البع 

 ،ا ميان مبا ي ون يف اليوم ا خر من األمور العظيمة من احلشرررررررررر: فهو وأما األمر الاال َ      
 واحلو . ،والنراط ،والشفاعة ،وامليزان ،واجلزا  ،واحل اب

 ز  عَ   ال اهلل غراًل  ،عراة ،فقد دلت الننرررررويف على أن النان حيشررررررون حفاة :أما الِشََََر      

يَ ، وعن عائشررة (2)َّ مم خم حم جم يل ُّٱ: َوَجل   ولَ رَ  مسَهعمت   الت:  اَعنمه اهلل   َرضرره  سرر 
َشرَ »: يَرق ول   ،َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل   اهلله  ِن مَ  النَّالَ  َي  َرس ولَ  يَا:  ر لمت   «َنرناًل  َمَراةً  َفاةً حَ  النِقَياَمةِ  يََون

                                 
له  أَدمىنَ رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب:  (1) َن ةه  أَهم  .«المقهَياَمةه  يَروممَ  الن انه  َسيِّد   أَنَا»، بلفظ: (120)، بر  : فهيَها َمنمزهَلةً  اجلم
 (.6): املطففنيسورة  (2)
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ا    اهلله  يًعا َوالرَِّجال   النِّ ررَ يَ فعائشررة  ،-ألا  عراة-؟ مجَه ا    :تقول اَعنمه اهلل   َرضرره يًعا َوالرَِّجال   النِّ ررَ  مجَه
ه  م  يَرنمظ ر   ةَ  يَا» :َقالَ ف، بَرعمضٍ  إهىَل  بَرعمضرر  َمنرَ  َماِئشَََ دم  األن َََ َهمن  رَ يََننظَ  َأنن  ِمنن  أََ  (1)«بََعنضٍ  ِإَلا بََعنضَََ

 رواه م ل  يف النتيح.

 يم  ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱوهذا احلشررر عام،  ال تعاىل:       

  مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن

 .(2)َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي

ما جا  عن املقداد بن األسرررررررود  ويِصََََََِ للنال في أرض المِشََََََر أمور مظام منها:      
يَ  ل   ال:  ال رسرررررول اهلل  َعنمه   اهلل   َرضررررره ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ ََا»:  رررررَ منسَ ال َتدن مَ  شَََََّ  ِمنَ  النِقَياَمةِ  يََون
َهمن  َتَكونَ  َحتَّا النَخلنِع، َدارِ  ِمنَن ٍِ  َكِمقن  ،يف األر  فال أدري أهو امليل الذي) ال الراوي: ، «ِمي

  ،اشرررررررررديدً  اأاا تدىن منه  وتقرتب منه  ا رتابً  :امله  أن املقنرررررررررود (،أم امليل الذي يف امل تلة؟
رِ  َمَلا النَّالَ  فَََيَكونَ » ، ِفي َأمنَماِلِهمن  َقدن َِ َهمن  النَعَر َهمن  َكعنبََينِه، َلاإِ  َيَكونَ  َمنن  َفِمنَن  َمنن  َوِمنَن

َبتََينِه، ِإَلا َيَكونَ  َهمن  رَكن َوينِه، ِإَلا َيَكونَ  َمنن  َوِمنَن َهمن  َحقن ََ  لنِجَمهَ يََ  َمنن  َوِمنَن ارَ ، ِإلنَجاًما النَعَر َََََ  َوأََ
كل حب ب أي: أن العر  ينل إىل فمه،   ،(3)«ِفيهِ  ِإَلا بَِيِد ُِ  َوَسلَّمَ  َمَلينهِ  اهللَ  َبلَّا اهللِ  َرَسولَ 
 رواه م ل . ،عمله

ةٌ »ا فيظله  يف ظلرره ففي احلررديرر : وي رم اهلل يف هررذا املو   العظي  أ وامررً        عَََ بَن  سَََََََََََ
مَ  ِِلِّهِ  ِفي اهللَ  َيِظلمَهمَ  َِّ  اَل  يََون َمامَ : ِِلمهَ  ِإالَّ  ِِ اب   النَعاِدَل، اْلنِ ََ ٌِ  اهلِل، ِبِعَباَدةِ  َََشأَ  َو َُ   قََلنَبهَ  َوَر

                                 
َن ةه رواه م ل ، كتاب:  (1) َفةه  اجلم لهَها نَعهيمهَها َو ه نرمَيا فَرَنا ه ، باب: َوأَهم ره  َوبَرَيانه  الدُّ شم  .(2752)، بر  : المقهَياَمةه  يَروممَ  احلَم
 (.2 – 1): احلاسورة  (2)
َن ةه رواه م ل ، كتاب:  (3) َفةه  اجلم لهَها نَعهيمهَها َو ه َفةه  يفه ، باب: َوأَهم َا َعَلى اهلل   أََعانَرَنا المقهَياَمةه  يَروممه   ه َوا ه  .(2760)، بر  : أَهم
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ِد، ِفي َمَعلَّعٌ  ُِ ا ََُ نِ  النَمسََََََ ابَّا َوَر َِ َتَمَعا اهللِ  ِفي َت ُن ٌِ  َمَلينِه، رَّقَاَوتََفَ  َمَلينهِ  ا َُ َرَأةٌ  َدَمتنهَ  َوَر   امن
َماٍل، َمننِصبٍ  َااتَ  َُ ٌِ  اهلَل، َأَخافَ  ِإِّي: فَََقالَ  َو َُ ََ  َوَر َصَدَقةٍ  َتَصدَّ َفاَهافَ  ِب  تََعنَلمَ  اَل  َحتَّا َأخن
َمالََه، تََننِفعَ  َما َيِميَنهَ  ََََِ  ٌِ َُ تن  َخالًِيا، اهللَ  اََكرَ  َوَر َنا َُ  فَََفاضََََ ، هؤال  ال رررربعة متفق عليه (1)«َميَن

ذا ، ف كرمه  اهلل ه د أكمل كل واحد منه  العبادة اليف  ام ها فعا  ها على وجه ال مال
ل  ، وجا  عن النيب الظل العظي  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ َنَظرَ  َمنن »أنه  ال:   ررَ ًرامَ  َأ عَ  َأون  عنسََِ  َمننَه، َوضَََ

َلَّهَ  َنَظرَ  َمنن »ويف رواية للرتمذي:  ،وهذا عند م رررل (2)«ِِلِّهِ  ِفي اهللَ  أَِ ًرا، َأ  َلَه، عَ َوضََََ  َأون  َمعنسَََِ
َلَّهَ  مَ  اللَّهَ  أَِ تَ  الِقَياَمةِ  يََون ِن ِِّ  َت هِ  ِِ َِ ِم امنِرٍئ فِ »: َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  ، و ال (3)«َمرن ِِّ َك ِِ ي 

َِ بََينَن النَّالِ  َدقَِتِه َحتَّا يََفنصَََََََ وابن خزمية، هؤال   ،وابن حبان ،رواه احلاك  و رررررررررتته(0)«بَََََََ
 : هذا املقام العظي  نظمه  أبو شامه يف بيتني فقال َوَجل   َعز  امل رمون الذين ي رمه  اهلل 

َعةً   لِّهِ ِبظِ  يَِظلمَهَم اللََّه النَكرِيمَ  *** َوقَاَل النَِّبيم النَمصنطََفا ِإنَّ َسبَن

            ٌَ ٌئ َمَتَصدِّ َِ ب  َمِفيٌف ََا ِِ ِلهِ  *** َم َماَم ِبَعدن ٍِّ َواْلنِ  (5)َوبَاٍ  َمَص

 ابن حعر: حافظو اد 

ََهَ  ِنَ َل َناٍز َوَمون َعًة ِإ ِلهِ  *** َوزِدن َسبَن ِفيَف ِحمن ٍر َوَتخن َنظَاَر ِا  َمسن  َوِإ

َن َمَكاَتبٍ          ٍَ ِفي النَمَقاِل َوِفعنِلهِ *** َوِإرنفَاَد ِا  َنرنٍم َوَمون َر ِبدن ُِ  َوتَا
 

                                 
َفا ه  َفضمله ال  وف، باب: ( رواه م ل ، كتاب: 1)  .(1431)، بر  : الن َدَ ةه  إهخم
ده رواه م ل ، كتاب:  (2)  .(3446) : ، بر المَيَ ره  َأيبه  َو هن ةه  الط وهيله  َجابهرٍ  َحدهي ه ، باب: َوالر  َائهقه  الزُّهم
ره  إهنمظَاره  يفه  َجا َ  َمارواه الرتمذي، كتاب: أبواب البيوع، باب:  (3)  عم ه

(، و تته األلباين يف 1346، بر  : )بههه  َوالرِّفمقه  امل
 (.242 تيح الرتغيب والرتهيب، بر  : )

 (.1518م تدركه، بر  : )( رواه احلاك  يف 0)
 (.2/103فتح الباري البن حعر: ) (5)
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 أي: أن يظل ال ا ي فيععل الظل على رأسه. (إِ ل نازٍ )      

و د جود احلافظ ابن حعر األحادي  الواردة يف هؤال  ال ررررربعة، مث ذكر سررررربعة حخرين يف       
إن )): ، مث  اد سرررررربعة حخرين يف بيتني  ال((األحادي َ الواردة فيهم ضَََََعيفةإن ))بيتني  ال: 

، ف ان يف النرررررررررررررتيح أربعة أبيات، وكان فيما ورد من (1)((األحادي َ الواردة فيهم ضََََََََََعيفة
  .تعلق باحلشرهذا ما يث و   يف أحادي  ضعيفة أربعة أبيات ذكر هذا احلافظ يف فتح الباري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.2/103فتح الباري البن حعر: ) (1)
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د ت لمنا عن و  ،مرتبة ا ميان :َتكلم من المرتبة الااَية من مراتب ديننا أال وهينا كَ       
والرابع ، والثال  ،والركن الثاين ،وت لمنا عن الركن األول ،أركان ا ميان وبينا أاا سررررررررررررررتة أركان

اليوم  و لنا إن اليوم ا خر هو ،ف نا نت ل  عن ا ميان باليوم ا خر ثوو ررررررلنا إىل الركن اخلامس
مان لذا فإن اْليمان باليوم اْلخر يتضمن اْليو األخي وأوله القع فإن القع أول منا ل ا خرةث 

 بأربعة أمور:

ه وأهواله ما يقع فيه من الفتنة وال ررررررؤال، وما يقع في ،وأحواله ،ا ميان بالقع األمر األول:      
 به األخبار من جمي  مل ني إىل امليت فيه.من العذاب والنعي ، وما  تت 

بالبع  ومقدماته، و لنا إن  مقدمات البع : هي أشررررررررراط  فهو ا ميان وأما األمر الااَي:      
والقريبة، مث  ،وسطةواملت ،نا ما يتعلق ها بق ميها األكع واأل  ر، ب   امها البعيدةوبي   ،ال اعة

ت لمنا عن البع ، وو رررل بنا ال الم إىل األمر الثال : وهو ا ميان مبا جا  يف اليوم ا خر من 
وت لمنا عن احلشررررررررر وعن ا ميان  ،واحلو  ،وامليزان ،والنررررررررراط ،واجلزا  ،واحل رررررررراب ،احلشررررررررر

 مث و فنا عند هذه النقطة. ،نا ما يتعلق بهباحلشر وبي  

أن يؤمن العبد إمياًنا جا ًما باحل ررررررررررررررراب واجلزا ث فإن العبد  باليوم اْلخر:فمن اْليمان       
ا ى عليه عند لقا  اهلل  اسب يف اليوم ا خر على عمله وجي   ،لى ذله ال تاب، دل  عَعز  َوَجل  حي 

  مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ :َعز  َوَجل  وإمجاع العلما ،  ال اهلل  ،وال ررررررررررررررنة

َّ(1). 

                                 
 (.26 – 25): ال اشيةسورة  (1)
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  اك يق ىق ُّٱ: َعز  َوَجل  فاحل ررررراب ي ون بعد ا ياب، ي ون بعد البع ، و ال اهلل          

ث وهذا دليٌل على  (1)َّ ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ىكيك مك لك

  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّٱ: َعز  َوَجل  احل ررررررراب، و ال اهلل 

 .(2)َّ  يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ

 والمؤمن في اَوبه ملا حالين: 

يَ إم ا أن ي ون م ررررررررررررررترتا ها حيًياث وهذا يرجى أن يدخل يف حدي  ابن عمر         اهلل  َرضرررررررررررررره
ل َ  : أن النيب َعنرمه َما َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررررررَ ِمَن، فََيَ » ال:  رررررررررررررَ َِي الَمؤن َع مليه َكنَََفَه إنَّ اللََّه يَدن ضََََََََََ

تَََر َُ، فَيقوَل: أتََعنِرَف َاَنَب َكَذا، أتََعنِرَف َاَنبَ  ، حتَّا إَاا قََرَّر ََُ َكَذا؟ فَيقوَل: ََََعمن أ ن   وَيسََن  َربِّ
ََا أننِفَرَها لَك اليَ  َيا، وَأ ََن َها َمَلينَك في الدم تََرنتََ وَم، بَذََوِبِه، ورََأى أَّه َقدن َهَلَك، قاَل: ِقدن سَََََََََََ

َهاَد: َناتِِه، وَأمَّا الَكاِفَر والَمَناِفَقوَن، فَيقوَل األَََََن  جك مق حق ٱُّ فيََعنَطا ِكَتاَب َحسَََََ

 رواه ا مام البخاري يف النتيح. ،(0)«(3)َّ مل خل حل جل مك خكلك  حك

من املذنبني املؤمنني من ال ي ون م تتًيا من اهلل وال من خلقه بل ي ون  :والقسم الااَي      
هذا  د حيرم مث يتتد  بالذنب ينشررررررررررره بني الن ان، و  َعز  َوَجل  جماهرًا بذنبه، بل  د ي رررررررررررته اهلل 

ل  َ  ال النيب فقد املعافاة،  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررررَ ِم َأمَِّتا َمَعاًفا ِإالَّ الن » : ررررررررررررَ َمَجاِهرِيَن، َوِإنَّ ِمَن َك
تََرَ  ِبَل َوَقدن سََََََََََ ، ثَمَّ َيصَََََََََن ِِ َِ َمَمً  بِاللَّين َُ َِ الرَّ يَََقوَل: يَا َفَ َن َقدن  َُ النَمَجاَهرِة َأنن يََعنَم  اللََّه، فََ

                                 
 (.164): األنعامسورة  (1)
 (.08): األنبيا سورة  (2)
 (.17): هودسورة  (3)
 (. 2001، بر  : ){الظاملني على اهلل لعنة أال: }تعاىل اهلل  ول، باب: وال نب املظاملرواه البخاري، كتاب:  (0)
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َر اهلِل تَََعالَ  تَن َف سَََََِ شَََََِ ِبَل َيكن تَََر َُ رَبمَه َوَيصَََََن رواه (1)«اَمِملنَت النَبارَِحَة َكَذا وََكَذا، َوَقدن بَاَت َيسَََََن
 البخاري يف النتيح.

َي الل ه  َعنرمه َما حدي  ابن عمر          ين املؤمنث هذا يدَعز  َوَجل  الذي ذكرناه: وهو أن  اهلل َرضررررررررره
 احلررررررررررديرررررررررر  فرررررررررريرررررررررره  ررررررررررررررررررررررررفرررررررررراٌت لررررررررررلررررررررررت رررررررررررررررررررررررراب يرررررررررروم الررررررررررقرررررررررريررررررررررامررررررررررة مررررررررررنررررررررررهررررررررررا:

ا بينه وبني ربه  بمَتانَه  َوتَرَعاىَل أن  املؤمَن ي عر  عليه عمله عرضررررررً  رررررررت اهلل عليه ح  يف يوم ، فيسرررررر 
ذنوبه وي رررررررتها ه املؤمن بذنبه، مث ي فر لَعز  َوَجل  احل رررررراب كما سرررررررت عليه يف الدنيا، فيقرر اهلل 

ل  و ررد جررا   ول اهلل  ،عليرره وهررذا هو العر  هررذا هو العر   نث مث زث ُّٱ :َعز  َوجررَ

ل َ  ف ررررره النيب   (2)َّ ىث َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ  َمنن  َوَلِكنن  النَعرنَض، كَ َالِ  ِإََّما» بالعر  فقال: ررررَ
َسابَ  ََوِقشَ  ِِ ِلكن  الن  .نتيتنيواحلدي  يف ال متفٌق عليه (3)«يََهن

ل  َ ومن النان من حياسررررررب مبنا شررررررة احل رررررراب و د  ال النيب        َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ  َمنن » : ررررررَ
َسابَ  ََوِقشَ  ِِ ليس أحٌد » : َ َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل   متفٌق عليه، ويف روايٍة  ال النيب (0)«َمذِّبَ  الن

ح ررراب  :والمقصََود بالِسََاب هناوالرواية يف النرررتيتني،  «يِاسََب يوم القيامة إال هلك
املنا شة فمن نو ش احل اب فإنه يهله ويعذب، ومن النان من حياسب ب ن ينادى عليه على 

 رؤون اخلالئق وهؤال  ه  ال فار.

ى هو مقتضرررر :واحل ررررابو د أمجع امل ررررلمون على إثبات احل رررراب واجلزا  على األعمالث       
فر  على العباد و  ،وبني احلالل وبني احلرام ،وأرسررل الرسررل ،أنزل ال تب احل مة فإن اهلل تَرَعاىَل 

                                 
 (.6462، بر  : )نف ه على املؤمن سرترواه البخاري، كتاب: األدب، باب:  (1)
 (.7): االنشقا سورة  (2)
 (.6538، بر  : )من نو ش احل اب عذب، باب: الر ا رواه البخاري، كتاب:  (3)
 (.6536، بر  : )عذب احل اب نو ش منرواه البخاري، كتاب: الر ا ، باب:  (0)
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وسي  ل اهلل مم َعَليمهه م الَ اَل والعمل مبا جا  به الرسل  ،َعَليمهه م الَ اَلمم  بول ما جا ت به الرسل 
ي  ل الرسل  َعز  َوَجل  فاهلل  ،عن أعما   يوم القيامة الرسل عن أ وامه  وي  ل النانَعز  َوَجل  

  ىف يث ىث نث ُّٱوي ررررررر ل النان عن أعما    ال تَرَعاىَل:  ،يوم القيامة عن أ وامه 

 .(1)َّ ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق  يف

َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ  عبده وي لمه كما  ال النيبَعز  َوَجل  وسرريتاسررب اهلل         ِمننَكمن  َما»: ل  َ  ررَ
َيَكلَِّمهَ  ِإالَّ  َأَحدٍ  ِمنن  َنهَ  لَينسَ  رَبمَه، سَََ َنهَ  بََيَن َماٌن، َوبََيَن َُ يََنن  تََرن  ِإالَّ  يَََرى َفَ   ِمننهَ  أَينَمنَ  َمنن  ِمنن  ظَرَ فََ
َأمَ  َويََننظَرَ  َقدََّم،ما  ََََََن  تِلنَقا َ  النَّارَ  ِإال لنَقايََ  َف  َأَماَمَه، َويََننظَرَ  َقدََّم، َما ِإال يَََرى َف  ِمننَه، أََ

ِهِه، ُن َرةٍ  ِبِشعِّ  َوَلون  النَّارَ  فَاتَََّقوا َو  متفٌق عليه. (2)«َتمن

ويبع   ،اهودً فيبع  عليه املالئ ة ش اعند احل اب يبع  على العبد شهودً َعز  َوَجل  واهلل       
َعز  َوَجل  اهلل  وسررريعطي ،مث تشرررهد عليه جوارحه ،عليه األر  اليف كان عليها تشرررهد له أو عليه
ل  َ  يف يوم احل رررررراب كل ذي حٍق حقه يقول النيب َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ ََ  تَََؤدمنَّ لَ »:  ررررررَ ََِقو  ِإَلا الن

ِلَها مَ  َأهن اِ ، لِلشَّاةِ  يَََقادَ  َحتَّا النِقَياَمِة، يََون َِ  .رواه م ل  (3)«النَقرنََا ِ  الشَّاةِ  ِمنَ  النَجلن

َلى و ال النيب        ل  َ  رررَ و َََي  من كاَت له مظلمٌة مند أخيه من مرضََه أ» :الل ه  َعَليمهه َوسرررَ
فليتِلِ منه اليوم من كاَت له مظلمٌة ألخيه من مرضَََََه أو ََََََي  فليتِلِ منه اليوم قبِ 

ه وإن لم يكن ل ،خذ منه بقدر مظلمتهأال يكون ديناٌر وال درهم إن كان له ممِ بََََََََََالل أَ 
                                 

 (.6) :األعرافسورة  (1)
(، ورواه 8512، بر  : )وغيه  األنبيا  مع القيامة يوم وجل عز الرب كالمرواه البخاري، كتاب: التوحيد، باب:   (2)

َدَ ةه  َعَلى احلَم ِّ م ررررررررل ، كتاب: ال  رررررررروف، باب:  قِّ  َوَلوم  النرررررررر  ، بر  : الن اره  مهنَ  َعابٌ حه  َوأَنر َها طَيَِّبةٍ  َكلهَمةٍ  أَوم  مَتمَرٍة، بهشرررررررره
(1416.) 
َدابه  َوالنَِّلةه  المعهِّ رواه م ل ، كتاب:  (3)  .(2572)، بر  : الظُّلم ه  حَتمرهميه ، باب: َوا م
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 ارواه البخاري، ويف روايٍة للبخاري أيضرررً  (1)«طرحت مليهحسََنات أخذ من سََيًات بََاحبه ف
ل  َ  ال النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ منها  فإَه ليس  َمنن كاَت ِمنَد َُ مظلمٌة ألخيه، فليتِلَّلهَ »:  ررررررَ

ِِ َأنن يَؤخَذ أِلَخيِه ِمن حسَََََناته، فإن لم يكن له حسَََََنات  َأِخَذ  ثمَّ ديناٌر، وال درهم ِمن قََبن
ل  َ ث فالنيب (2)«سََََََََيًات أخيه فطَِرح مليهمن  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررررَ ل ذي حٍق ي بنيِّ لنا أن  ك  رررررررررررَ

يتخل ل منه عنده فل سرررري خذ حقه يوم القيامة، وبني  لنا أمرًا عظيًما وهو أن  من كان ألخيه حًقا
 احل ررررررررررررررنات هناغ إال اليوم وليتتل له منه اليوم  بل أن ي ون احل ررررررررررررررراب يوم القيامة، وليس مَث  

ذ من ح ررناته بقدر املظلمة، وإن مل ي ن له ح ررنات  وال رريظاتث فإن كان للظامل ح ررناٌت أ خه
 بل إذا عا املؤمنون من النار وجتاو وا النرررررراط، فإن  اهلل ،أ خذ من سررررريظات املظلوم فطرحت عليه

ل   ٍد خرراري عن أيب سررررررررررررررعيررال يرر دخل ه  اجلنررة ح  يرر خررذ ل ررل ذي حٍق حقررهث روى البَعز  َوجررَ
ل  َ اخلدري:  ال:  ال النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ ِمَنوَن ِمَن الَنارن » : ررَ َلَص الَمؤن يتعاو ون  :يعم «َيخن

َبسون ملا قنطرٍة بين الجنة والنار» ،النررراط ظالَم كاَت فَيقَتَص لبعضهم من بعض م، فيَِ
ِذبَوا وََََقوا  يقول إذا  بعض النرران، «ٌأِان لهم في دخول الجنََةبينهم في الََدَيََا حتا إاا هَََ

يف هذا احلدي :  َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ دخل النان اجلنة كي  يعرف كل  واحٍد منزله يقول النيب 
َدى ِبَمننلِِلِه ِفي الَجَنة ِمننَه ِبَمننلِِلِه َكاَن ِفي الَدََن » ي بَِيِد ُِ أَلََحَدَهمن َأهن ف ل ث (3)«َيافَََواَلِذ  َََفنسَِ

 .واحٍد يهتدي ملنزله يف اجلنة

                                 
، بر  : تهمظلم يبني هل له، فتللها الرجل عند مظلمة له كانت من، باب: وال نررررب املظاملرواه البخاري، كتاب:  (1)
(2002.) 
 (.6530، باب: )القيامة يوم القنايفرواه البخاري، كتاب: الر ا ، باب:  (2)
 (.6535، بر  : )القنايف يوم القيامةرواه البخاري، كتاب: الر ا ، باب:  (3)
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ون ي عطي ل ل ذي حق حقه ح  بعد أن جيتا  املؤمن َعز  َوَجل  أن اهلل  :لكنَّ الشاهَد هنا      
ال يدخل أحد ف ،يقتل  لبعضررررررررررره  من بعض ح  ال تبقى مظلمةَعز  َوَجل  النرررررررررررراطث فإن اهلل 

 اجلنة ويف ع نقهه مظلمٌة ألحٍد من إخوانه.

  :أمَّا الميلان 

ب  يوم القيامة له كفتان، وله ل رررران، تو ن فيه األعمال          فامليزان حق، وميزاٌن حقيقي ي ننررررَ

 يي ُّٱٱ  ال تَرَعاىَل: ،وغيها كما سرررررررررري يت إن شررررررررررا  اهلل، فَيج ح مبثقال ذرٍة من خي أو شررررررررررر

ث فالو ن يومظٍذ يف يوم القيامة حق يقنٌي ال شررررره فيه، فمن  (1)َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ

ثقلررت موا ينرره فهو النرراجي، ومن خفررت موا ينرره فهو املخررذول، من ثقلررت  موا ينرره فهو املفلح، 
َلى الل ه  َعَليمهه  َ ومن خف ت موا ينهث فهو الذي ظل  نف ه يف الدنيا، وجا  يف احلدي   ول النيب 

ل  َ  اَن اهلِل َوبِ َكِلمَ » :َوسرررَ َِ بن : سَََ ، ثَِقيَلَتاِن ِفي الِميَلانن َمنن اَن َتاِن َحَبيَبَتاِن ِإَلا الَرحن َِ بن ِد ُن، سَََ من َِ
 .واحلدي  عند البخاري يف النتيح(2)«اهلِل الَعِظيمن 

ل  َ أن النيب  :والشََََاهد         َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ ، «الِميَلانن يَلَتاِن ِفي ثَقِ » أثبت امليزان فقال:  رررررَ
َي الل ه  َعنمه  وثبت يف حدي  ابن م عود  َلى الل ه  َعَليمهه  َ أنه كان جيتزُّ سواكاً من األراغ للنيب َرضه

ل  َ  اهم  ، فان شرررررر  سررررررا اه، وكانَوسررررررَ َي الل ه  َعنمه  َوأَرمضررررررَ ته منه د يَق ال ررررررا ني جداً، فضررررررَرضرررررره
َه النررررررتابة النررررررتابة ته َوان  الَلهه َعلَ ث ضررررررَ َلى الل ه  َعَليم فقال: النيب يمهه م رهضررررررم ل  َ  ررررررَ  ِممَّ  » :هه َوسررررررَ
َكونَ  َِ َلى الل ه  عَ  الوا: من ده  ةه سررررا يه،  ال: النيب  ،ما الذي يضررررت    «؟َتضَََن ل  َ  ررررَ  :َليمهه َوسررررَ

                                 
 (.08سورة األنبيا : ) (1)
 (.8563بر  : ) ،{القيامة ليوم الق ط املوا ين ونضع: }تعاىل اهلل  ولرواه البخاري، كتاب: التوحيد، باب:  (2)
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ي َوالَِّذ » َِ  َلَهَما بَِيِد ُِ، َََفنسََََََِ َق وأمحد واسررررررررناده  رواه ابن حب ان (1)«َأَحدٍ  ِمنن  النِميَلانِ  ِفي أَثَن
  تيح.

        والذ  يَوزن في الميلان ث ثة أمور كما دلَّت مليه األدلة:  

، أو شرررررررررر، و د دل ت على ذله األدلةأن كانت من خي  األعمال سررررررررروا ً  األمر األول:        
ل  َ  ومنها ما تقدم  ول النيب َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ ، ثَِقيَلَتاِن ِفي إِ َكِلَمَتاِن َحَبيَبَتاِن » : ررررررَ َمنن َلا الَرحن

 فهذا يدل على أن األعمال من األ وال واألفعال ت و ن يوم القيامة. (2)«الِميَلانن 

ن ا له  رررررت  ، رررررت  األعمال واألمر الااَي:         ت  تب فيها أعماله من  فإن كل واحٍد مه
 وهذه النت  ت و ن يوم القيامة. ،خٍي أو شر

ل  َ  أن الرسرررررول يدل على ذله         َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ يَ  اللَّهَ  ِإنَّ » : ال  رررررَ ًَُ   َخلِّصَ سََََ  ِمنن  َر
مَ  الَخَ ِئعِ  رََ ولِ  َمَلا أَمَِّتي يََننَشرَ  الِقَياَمةِ  يََون َعةً  َمَلينهِ  فََ ِعينَ وَ  ِتسن ت عة وت عون  (3)«ِسِج    ِتسن

ِم »،  ررتيفة من أعماله ٍِّ  َك ِج َِ  سََِ رِ  َمدِّ  ِمان   كل سررعال   عونوت رر ت ررعة اهلل، إال إله ال «الَبصَََ
ينًًا؟ َهَذا ِمنن  أَتََننِكرَ : يَََقولَ  ثَمَّ » البنررر مد مثل سررعل ََلَمكَ  َََ اِفظَوَن؟ يَكَتَبتِ  أَِ َِ يَََقولَ  ال : فََ
، يَا اَل  يَََقولَ  َربِّ ٌر؟ َأفَََلكَ : اهلل فََ يَََقولَ  َمذن ، يَا اَل : فََ يَََقولَ  َربِّ  َحَسَنًة، ِمننَدََا َلكَ  ِإنَّ  بَََلا :فََ
َم، َمَلينكَ  َِلنمَ  اَل  فَِإَّهَ  َرنَ  اليََون َهدَ : ِفيَها ِبطَاَقةٌ  فَََتخن ََن َهدَ  اللَّهَ  ِإالَّ  َلهَ إِ  اَل  َأنن  أََ ََن مًَّدا َأنَّ  َوأََ َِ  َم
ولَهَ  َمبنَد َُ  هد أن ال إله إال فيها أشررر ةث ت رررعة وت رررعون سرررعاًل فيها ال ررريظات وبطا ة واحد«َوَرسَََ

تِ   ُِ َهذِ  َمعَ  الِبطَاَقةَ  َهِذ ُِ  َما َربِّ  يَا»فيقول: ، اهلل وأشررررررهد أن  مد عبده ورسرررررروله ِج َّ  «السََََِّ
                                 

(، و تته األلباين يف سل لة األحادي  النتيتة وشي  من فقهها، بر  : 3221رواه أمحد يف م نده، بر  : ) (1)
(2854.) 
 (.8563، بر  : ){القيامة ليوم الق ط املوا ين ونضع: }تعاىل اهلل  ولرواه البخاري، كتاب: التوحيد، باب:  (2)
َهد   َوه وَ  مَي وت   فهيَمنم  َجا َ  َمارواه الرتمذي، كتاب: أبواب ا ميان، باب:  (3) (، 2632، بر  : )الل ه   إهال   إهلَهَ  اَل  أَنم  َيشم

 (. 5552و تته األلباين يف مش اة املنابيح، بر  : )
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هذه البطا ة مع هذه ال رعالت، ت رعة وت رعون سرعاًل كل سرعل منها مثل َمد ما تنفع  :يعم
عَ » ال:  ،«َتظنَلمَ  اَل  ِإَّكَ »  :َعز  َوَجل  فيقول اهلل  ،البنررر ِج َّ  فَََتوضََ   َوالِبطَاَقةَ  َكفَّةٍ  ِفي تَ السَِّ
تِ  َكفٍَّة، ِفي ََ تَ  َفطَا ِج َّ َِ  َفَ   الِبطَاَقَة، َوثَََقَلتِ  السِّ َق مِ ا َمعَ  يََاَن ين ٌ  اللَّهِ  سن رواه الرتمذي  «ََ

 واسناده  تيح. 

على أن النرررت  اليف فيها األعمال تو ن فتوضرررع  رررت  ال ررريظات يف   :فهنا دل الك        
 وتوضع  ت  احل نات يف كفه. ،كفه

فررالعررامررل ي و ن ل ن ثقررل العررامررل ليس ب ثرة هو العررامررل،  واألمر الاََالََ َ الََذ  يَوزن:        

 حب ٱُّٱ :ل  َعز  َوجَ الشت  و اللت ، وإمنا ثهَقل العامل حب ب أعماله الناحلة يدل ذله  ول اهلل 

 فال و ن    يف امليزان.ث  (1)َّ حت جت هب مب خب

ل  َ وحدي  ابن م ررعود الذي تقدم معنا أن النيب          َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ عبد سررا يه ال عن    ررَ
ما يدل على أن العامل يو ن ل ن ك ،ن أحداهلل بن م رررررررعود مع د تهما: إاما أثقل يف امليزان م

 وإمنا ثقله بعمله النا  الذي يقدمه. ، لنا: ثقل العامل ليس بشتمه وحلمه

 وأما الشفامة: 

إىل  شرررررفع فالن الوسررررريلة والطلبث يقال: في اللفة: فالشََََفامة وما أدراغ ما الشرررررفاعةث        
 فالن أي طلب منه.

طةث ا ن ان اخلي ل يهث اليوم النان ت ميها الواس سؤال اخلي لل يث ي  ل :وفي العرف        
 الشفاعة.

                                 
 (.145سورة ال ه : ) (1)
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يث  لنا: اخلي والتعاو  عن الذنوب لل َعز  َوَجل  فهي سرؤال اهلل  وأما الشفامة مند اهلل:        
ل  َ  سررررؤال اهلل اخليث ليدخل يف ذله شررررفاعة النيب َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ لنان بدخول اجلنة فإنه ل  ررررَ

َلى الل ه   رررررررَ التعاو  عن الذنوب لل يث ليدخل يف ذله مثل شرررررررفاعة النيب و و لنا:  ،ل خيسرررررررؤا
 ألهل ال بائر من أمته. َعَليمهه َوَسل  َ 

، (1)َّيل ىل مل يك ُّٱوالشفاعة مبدؤها من اهلل وإمتامها من اهللث فالشفاعة هلل         
و ث هَعز  َوَجل  وإمنا الشرررررررفاعة هلل  ومهما عال شررررررررفه الشرررررررفاعة ،فال ميله أحد مهما عال شررررررر نه

 أو لو رررنام ثاًل م سررربتانه يت رم ها فيعطيها من يشرررا ث ولذا ضرررل أ وام فععلوا الشرررفاعة للبشرررر
كاعتقاد ال فار أن األ ررررررررررررررنام وما يعبدون تشررررررررررررررفع    بذاهتا، وبعض َعز  َوَجل   ومل جيعلوها هلل 

جاهه  فيطلبون و  ،وذاهت  ،فيعتقد أن الشررررفعا  يشررررفعون بقوهت  :امل ررررلمني ضررررل يف هذا الباب
إين أسرر له : لهناث في ت بعض املؤمنني إىل القع ويقو  الشررفاعة وي رر لون الشررفاعة من الشررفعا 

 وهذا خط  وضالل يف الباب. ،الشفاعة

فاعةث شررررفالشررررفاعة حقيقة ثابتة مبدؤها من اهلل وإمتامها من اهلل كما سرررري يت يف شرررررطي ال        
 فِكمتها تعود إلا أمرين: والشفاعة  ا ح مة عظيمةث

 وبيان عظي  منزلته عند اهلل. ،إظهار كرامة الشافع األمر األول:       

، لقة سررررررربب من أسرررررررباب رمحة اهلل باخلرمحة اهلل باملشرررررررفوع لهث فالشرررررررفاع واألمر الااَي:        
 .اوالشفاعة كما  لنا: هلل مجيعً 

 

 

                                 
 (.00سورة الزمر: ) (1)



  

 

  220 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

        وال تنفع الشفامة إال بشرطين: ،ال تقبِ الشفامةولذا 

ز  عَ و د أمجع على ذله أهل العل  يقول اهلل  ،إذن اهلل للشررافع أن يشررفع الشرط األول:   

فال يشرفع أحد عند اهلل مهما بلغ جاه ح   (1)َّخس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ :َوَجل  

 .س بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  ال يشفع إال بإذن اهلل َوَسل  َ َ َلى الل ه  َعَليمهه سيد الشفعا   مد بن عبد اهلل 

 ُّٱٱعاىل:ت رضرررى اهلل عن املشرررفوع له أن يرضرررى اهلل عن املشرررفوع له  ال والشََرط الااَي:   

واملعلوم أن اهلل ال يرتضي إال أهل التوحيد، أما أهل الشرغ ، (2)َّ نب مب زب رب يئ
ال اسرررررررررت فار و  ،وال تنفعه  شرررررررررفاعة الشرررررررررافعني بإخراجه  من النار ،وال فر فال يرتضررررررررريه  اهلل

تيح البخاري ثبت يف  رررر ثالشررررافعني    مل فرة ذنوه  ولو كان الشررررفيع أعظ  الشررررافعني جاًها
َي الل ه  َعنمه  عن أيب ه ريرة  ل  َ  عن النيبَرضررررررررره َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررَ يلقا إبراهيم َمَلينِه » :الأنه    رررررررررَ

ََه آزر قترة ونبرة َ من أبََا ُ آزر يوم القيََامََة وملا ُو ول لََه فيق» ألنرره من ال فررار ث«السَََََََََََ
رب  راهيم: يافيقول إب ،فيقول له أبو ُ: فاليوم ال أمصيك ،إبراهيم: ألم أقِ لك ال تعصني

ي يوم يبعاون وأ  خَََذ  أخلى من أبي األبعَََد فيقول اهلل َملَّ  أََََت ومَََدتني أن ال تخَل
َِّ: إَي  َُ ه شرررررررررفاعة يف كافر  دخالَعز  َوَجل  فال يقبل اهلل  ،(3)«حرمت الجنة ملا الكافرينَو

ِِّ » » ال:  َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ وجا  يف احلدي  أن النيب  ،أو إخراجه من النار ،اجلنة  ََِبيٍّ  ِلَك
َتَجابٌَة، َدمنَوةٌ  َِ  َمسَن تَََعجَّ ِم  فََ َتَبأنتَ  َوِإِّي َدمنَوَتَه، ََِبيٍّ  َك َفاَمةً  منَوِتيدَ  اخن مَ  أِلَمَِّتي َََ  «النِقَياَمةِ  يََون

ل  َ  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ ا َ  ِإنن  ََائَِلةٌ  َفِهيَ »  ال: ، رررررررَ ِر َ  اَل  أَمَِّتي ِمنن  َماتَ  َمنن  اهللَ  َََََََ  بِاهللِ  َيشَََََن
ينًًا  ََائَِلةٌ  َفِهيَ »اذا  ال؟  ال: م َعَليمهه َوَسل  َ َ َلى الل ه  فهنا النيب  متفق عليه واللفظ مل ل ث (0)«ََ

                                 
 (.255( سورة البقرة: )1)
 (.27األنبيا : )( سورة 2)
 (.3354، بر  : ){خلياًل  إبراهي  اهلل واختذ: }تعاىل اهلل  ولرواه البخاري، كتاب: أحادي  األنبيا ، باب:  (3)
تهَبا ه رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب:  (0) ِّ  اخم  (.122، بر  : )م تههه أله   الش َفاَعةه  َدعمَوةَ  َوَسل  َ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ى الن يبه
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ا َ  ِإنن   .ماذا؟ ال يشرغ باهلل شيًظا« َماتَ  َمنن  اهللَ  ََ

ا جا  يف  رتيح البخاري عن أيب ه ريرة     َي الل ه  َعنمه  وأيضرً يا رسول اهلل »  ال:  لت:َرضره
مة من بشََََفامتي يوم القياال أسََََعد النَّ » فقال: «أ  النال أسََََعد بشََََفامتك يوم القيامة؟

ا من قلبه من  ال ال إله إال اهلل  ،ليس كل من  ال: ال إله إال اهلل (1)«قال ال إله إال اهلل خالصًََ
ا من  لبه هذا هو أسرررعد النان بشرررفاعة النيب  ل  َ خالنرررً َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ  ال العلما : وكلما   ، رررَ

 أ رب. َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ كان العبد هلل أخلل كان لشفاعة النيب 

  

الل ه  َعَليمهه  َ َلى ومن ذله  ول النيب :وقد دلت السنة ملا ثبوت الشفامة وملا أَواع        
ل  َ  يَََقولَ » :َوسررررررَ َِّ  َملَّ  اهللَ  فََ َُ َفَعتِ : َو َفعَ  النَمَ ِئَكَة، َََََََ َفعَ  وَن،النَِّبيم  َوَََََََ ِمَنونَ  َوَََََََ  (2)«النَمؤن

اىَل تَربرررَ فيقول اهلل  ،وت ون للمؤمنني ،وت ون لونبيرررا  ،فرررالشررررررررررررررفررراعرررة ت ون للمالئ رررة  :اَرَغ َوتَرعرررَ
َفَعتِ » َفعَ  النَمَ ِئَكَة، ََ ََ َفعَ  النَِّبيموَن، َو ََ ِمَنوَن، َو يََقنِبضَ  الرَّاِحِميَن، َأرنَحمَ  ِإالَّ  عَ يََبن  َوَلمن  النَمؤن  فََ

ةً  ِرنَ  النَّاِر، ِمنَ  قََبنضََََ َها فَََيخن ًما ِمنَن ًرا يََعنَمَلوا َلمن  قََون و د ، رواه م ررررل  يف النررررتيح (3)«َقطم  َخيَن
 ا.ة جدً دي  يف هذا كثي اتقدم معنا احلدي  بتمامه، عندما ت لمنا عن تعري  ا ميان، واألح

        :والشفامة تنقسم من حي َ األبِ إلا قسمين 

هي اليف خلت و  َعز  َوَجل  اليف ال تنفع وال يقبلها اهلل  ثالشرررررررفاعة املردودة القسَََََم األول:   
فهذه الشررررررفاعة  ،مل ير  عن املشررررررفوع لهأو  ،فيها َعز  َوَجل   من الشرررررررطني املذكورين مل ي ذن اهلل

ل  يقول اهلل وال تنفع  ،ومردودة ،منفيررررة   لك خك حك جك مق حق مف خف حف ُّٱٱ:َعز  َوجررررَ

                                 
 (.6584، بر  : )ح اب ب ي ألفا سبعون اجلنة يدخلرواه البخاري، كتاب: الر ا ، باب:  (1)
يَةه  طَرهيقه  َمعمرهَفةه رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب:  (2)  (.342، بر  : )الرُّؤم
 ( سبق خترجيه.3)
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فعا  فاعتقاد أن الشررر ،شرررفاعة بدون إذن اهلل ورضررراهقبل منها ال ي   :ث يعم(1)َّ حل جل مك

 شرررررا وا واعتقاد أن الشرررررفعا  يشرررررفعون ملن ،باطل جباهه  بدون إذن اهلل اعتقادٌ  يشرررررفعون ابتدا ً 
 تنفع.ال فهذه الشفاعة مردودة غي نافعة ال تقبل و ،باطل اعتقادٌ 

 رة.وهي اليف حتققت فيها الشروط املذكو  ،الشفاعة املقبولة النافعة والقسم الااَي:       

          وقد ثبت  ،سيد ولد أدم وهو سيد الشفعا  يوم القيامة َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ و مد
 له باألدلة ثماَية أَواع للشفامة: 

 ام احملمود.وهي املق ،قضى بينه الشفاعة العظمى يف أهل املو   ح  ي   النوع األول:       

 شفاعته ألهل اجلنة ليدخلوها، شفاعته يف أن يؤذن ألهل اجلنة بدخو ا. والنوع الااَي:       

 شفاعته يف  وم أن يدخلوا اجلنة ب ي ح اب. والنوع الاال َ:       

 شفاعته يف  وم ت اوت ح ناهت  وسيظاهت  أن يدخلوا اجلنة. والنوع الرابع:       

ليها و يادة الثواب وهي متفق ع ،يف رفع الدرجات يف اجلنةشررررررررررررررفاعته  والنوع الخامس:        
 وإن ح ي عن بعض أهل البدع إن ار هذه الشفاعة. ،وال ي اد ين رها م ل  ،بني امل لمني

 شفاعته يف  وم استتقوا النار من املوحدين أن ال يدخلوها. والنوع السادل:       

وشررفاعة  ،ن أمته ممن دخل النار أن خيري منهاشررفاعته يف أهل ال بائر م والنوع السابع:        
ل  َ النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ ، والتابعني ،ألهل الذنوب أمجع عليها ال ررل  النررا  من النررتابة  ررَ

 ونفاها بعض أهل بدع كاخلواري واملعتزلة. ،واألئمة األربعة وغيه  من ال ل  النا 

                                 
 (.07سورة البقرة: ) (1)
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شرررفاعته يف ختفي  العذاب عن بعض من دخل النار كشرررفاعته لعمه أيب  :والنوع الاامن        
ل  َ النيب  ،طالب َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ كما تقدم   ال يشررررفع أليب طالب يف ا خراي من النارث ألنه  ررررَ

عنه  ل نه يشرررررررررررررفع أليب طالب ب ن خيف  ثمعنا ال تنفع الشرررررررررررررفاعة لل افر يف إخراجه من النار
ل  َ  العذاب جزا  ما عمله من محاية النيب َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ َلى  د  ال النيب و  ،من املشرررركني  رررَ  رررَ

ل  َ  احٍ  ِفي َهوَ » عن أيب طالب: الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ ضَََََََ ِن   الدَّرن ِ  ِفي َلَكانَ  اأَََ  َوَلوناَل  ََاٍر، ِمنن  ضَََََََ
 ِِ َف َسَََََن ل  َ و ال  ،(1)«النَّارِ  ِمنَ  األن َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ َفَعهَ  َلَعلَّهَ » : رررررررَ فَ  تََنَن مَ  اَمِتيَََََََ  النِقَياَمِة، يََون
 َِ َع احٍ  ِفي فَََيجن ضَََ ِن َلغَ  ََارٍ  ِمنن  ضَََ ا يوم وهذا أهون النان عذابً (2)«ِدَماَنهَ  ِمننهَ  يََفنِلي َكعنبََينِه، يََبَن
 :النار يبلغ كعبيه يَ لي منه دماغه ف ي  مبن دخل النار؟ أعمعل يف ضررررررتضرررررراٍح من القيامة جي  

ذ  بو طالب داخٌل يف النار، النار عذاها شديد نعوذ باهلل من النار، نعو فمبن مل خيف  عليه وإال 
 باهلل من النار.

 

          ل  َ واخلايف بالنيب َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ َلى تل ها النيب يعم اليف خي ،من الشررررفاعة  ررررَ  ررررَ
 وال يشفع فيها أحٌد سوا ُ ث ثة: ،الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ 

ا ررررررة بالنيب وهذه خ ،بينه  يوم القيامةَعز  َوَجل  للنان ليقضرررررري اهلل  :الشَََََفامة العظما        
ل  َ  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ اَلمم يت خر عنها األنبيا    رررَ َي الل ه  ال أنس بن ماله   ثامجيعً َعَليمهه م ال رررَ َرضررره

ل  َ حدثنا  مٌد َعنمه   َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ مَ  َكانَ  ِإَاا »  ال:  رررَ َهمن  النَّالَ  انَ مَ  النِقَياَمةِ  يََون  ِإَلا بََعنضَََ
َيأنَتونَ  بََعنٍض، يَََقوَلونَ  آَدمَ  فََ َفعن : َلهَ  فََ يَََقولَ  ِلَذرِّيَِّتَك، اَََن تَ لَ : فََ َراِهيمَ  َمَلينَكمن  َوَلِكنن  َلَها سََن   بِِإبَن
َِ  فَِإَّهَ  السََّ َم، َمَلينهِ  َيأنَتونَ  اهلِل، َخِلي َراِهيمَ  فََ يَََقولَ  ِإبَن  َمَلينهِ  ِبَموَسا َمَلينَكمن  َوَلِكنن  َلَها سنتَ لَ : فََ

                                 
ِّ  َشَفاَعةه روته البخاري، كتاب: ا ميان، باب:  (1) َيبه  َوَسل  َ  َعلَيمهه  اهلل   َ ل ى الن يبه فهي ه  طَالهبٍ  أله ، بر  : بهَ َببههه  َعنمه   َوالت خم
(358.) 
 (.3775رواه البخاري، كتاب: املنا ب، باب:  نة أيب طالب، بر  : ) (2)
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َ َم، َتا اهلِل، َكِليمَ  فَِإَّهَ  السَََََّ ا، فََيََؤن يَََقولَ  َموسَََََ تَ : فََ ا َمَلينَكمن  َلِكنن وَ  َلَها، َلسََََن  َمَلينهِ  ِبِعيسَََََ
َ َم، ا، فَََيؤَتا وََكِلَمَتَه، اهللِ  َروحَ  فَِإَّهَ  السََََّ يَََقولَ  ِميسََََ تَ : فََ َِمَّدٍ  َمَلينَكمن  َوَلِكنن  َلَها، َلسَََن  ِبَم
َنطَِلعَ  َلَها، أَََا: فََأَقولَ  فََأوَتا َوَسلََّم، َمَلينهِ  اهللَ  َبلَّا َانَ  رَبِّي، َمَلا َتأنِانَ فََأسن  فََأ  فََأَقومَ  ِلي، فََيََؤن
َمَد َُ  َيَدينهِ  بََيننَ  اِمدَ  فََأحن َِ َن، َمَلينهِ  َأقنِدرَ  اَل  ِبَم ًدا، َلهَ  َأِخرم  ثَمَّ  ،اهللَ  يََلنِهَمِنيهِ  اْلن ُِ  :ِلي فََيَََقالَ  َسا
َِمََّد، يَا َك، ارنَفعن  َم ِن  رَأنسَََ َمعن : َوَق ِن  َلَك، َيسََن َفعن  تََعنطَهن، َوسَََ ،َتشَََ  َواَََن ،: فََأَقولَ  فَّعن  أَمَِّتي َربِّ

،: فََيَََقالَ  أَمَِّتي، َقالَ  قََلنِبهِ  ِفي َكانَ  َفَمنن  اَنطَِلعن ِعيَرةٍ  َأون  ٍة،بََرَّ  ِمنن  َحبَّةٍ  ِماَن هَ  ِإيَماٍن، ِمنن  ََ ُن ِر  فََأخن
َها، َنطَِلعَ  ِمنَن َِ، فََأ َع عَ  ثَمَّ  فََأفَن ُِ َمَد َُ  رَبِّي ِإَلا َأرن اِمِد،الن  بِِتلنكَ  فََأحن َِ ًدا، َلهَ  َأِخرم  ثَمَّ  َم ُِ ا  سَََََََََ
َِمََّد، يَا: ِلي فََيَََقالَ  َك، ارنَفعن  َم ِن  رَأنسَََ َمعن  َوَق ِن  َلَك، َيسََن َفعن وَ  تََعنطَهن، َوسَََ ، اَََن فَّعن : فََأَقولَ  َتشَََ
َقالَ  قََلنِبهِ  ِفي َكانَ  َفَمنن  اَنطَِلعن : ِلي فََيَََقالَ  أَمَِّتي، أَمَِّتي هَ  ِإيَمانٍ  ِمنن  رنَدلٍ خَ  ِمنن  ةٍ َحبَّ  ِماَن ُن ِر  فََأخن
َها، َنطَِلعَ  ِمنَن َِ، فََأ َع َمَد َُ  رَبِّي ِإَلا َأَمودَ  ثَمَّ  فََأفَن اِمِد،النمَ  بِِتلنكَ  فََأحن ًدا، َلهَ  َأِخرم  ثَمَّ  َِ ُِ  فََيَََقالَ  َسا
َِمََّد، يَا: ِلي ِن  رَأنَسَك، ارنَفعن  َم َمعن  َوَق ِن  َلَك، َيسن َفعن  تََعنطَهن، َوَس َن ،تَ  َوا ، يَا: فََأَقولَ  َشفَّعن  َربِّ
ََا قََلنِبهِ  ِفي َكانَ  َفَمنن  اَنطَِلعن : ِلي فََيَََقالَ  أَمَِّتي، أَمَِّتي ََا َأدن ََاأَ  َأدن َقالِ  ِمنن  دن  ِمنن  َحبَّةٍ  ِماَن
هَ  ِإيَمانٍ  ِمنن  َخرنَدلٍ  ُن ِر َنطَِلعَ  النَّارِ  ِمنَ  فََأخن َعِ فََأ عَ  ثَمَّ ، فََأفَن ُِ َمَد َُ  الرَّاِبَعِة، ِفي رَبِّي اِإلَ  َأرن  فََأحن
اِمِد، بِِتلنكَ  َِ ًدا، َلهَ  َأِخرم  ثَمَّ  النَم ُِ ا َِمََّد، يَا: ِلي فََيَََقالَ  سَََ َك،رَ  ارنَفعن  َم ِن  أنسَََ َمعن  َوَق  َلَك، َيسََن
ِن  َفعن  تََعنَط، َوسَََ ، َواَََن فَّعن ، يَا: فََأَقولَ  َتشَََ   لَينسَ : قَالَ  اهللَ، ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  :قَالَ  ِفيَمنن  ِلي ائنَذنن  َربِّ
َُنَّ  َظَمِتي،َومَ  وَِكبنرِيَاِئي َوِملَِّتي َوَلِكنن  - ِإلَينكَ  َاا َ  لَينسَ : يقول َأون  - َلكَ  َاا َ  ِر  َمنن  أَلَخن
، يَا» ويف رواية ف  ول: ،(1)«اهللَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل : قَالَ  ِن  َِمََّد،مَ  يَا: فََيَََقالَ ، أَمَِّتي أَمَِّتي َربِّ  َأدنِخ
َينَمنِ  النَبابَ  ِمنَ  َمَلينهِ  ِحَسابَ  اَل  َمنن  أَمَِّتكَ  ِمنن  النَجنَّةَ   .(2)«لنَجنَّةِ ا أَبَنَوابِ  ِمنن  األن

                                 
 (.8514، بر  : )وغيه  األنبيا  مع القيامة يوم َعز  َوَجل   الرب كالمرواه البخاري، كتاب: التوحيد، باب:   (1)
له  أَدمىنَ رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب:  (2) َن ةه  أَهم  (.328، بر  : )فهيَها َمنمزهَلةً  اجلم
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   َبَلا اللََّه َمَلينِه َوَسلَّمَ هذا الِدي َ فيه أَواع َفاماٍت للنبي:   

  ل  َ فيه شرررررفاعته َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ َعز  وي ذن اهلل  ليخري من دخل النار من أمته ألمته  رررررَ
 .له يف ذلهَوَجل  

 لهز  َوَجل  عَ في ذن اهلل  ،نة ألمته ملن ال ي ون عليه ح رررررررررابوفيه شرررررررررفاعته لدخول اجل ،
ا الشررفاعة العظمى وهي شررفاعته  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ وجا  يف احلدي  أيضررً يف النان  ل  َ  ررَ
 .ليقضى بينه  يوم القيامة كما ثبت ذله يف النتيتني

 

 . َعَليمهه َوَسل  َ َ َلى الل ه  شفاعته يف عمه أيب طالب فهذه خا ة بالنيب  النوع الااَي:       

 شفاعته يف أهل اجلنة أن يدخلوها. النوع الاال َ:       

 فاعة.   يف الشَعز  َوَجل  وبقية الشفاعات يشرتغ معه فيها غيه ممن أذن اهلل       

 

ل  َ إذن النيب          َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ غ فيه مع أنواًعا من الشرررررفاعات منها ما يشررررررت  ، يشرررررفع   رررررَ
غيه، ومنها ما خيتنرررررره اهلل به، وما خيتنرررررره اهلل به ثالثة أنواع: الشررررررفاعة العظمى، وشررررررفاعته يف 

 عمه أيب طالب، وشفاعته يف دخول اجلنة ألهلها.
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 أما الِوض: 
َلى الل  وا ميان به من ا ميان باليوم ا خر فهو حوٌ  عظي  يَرده  النيب          ل  َ  ررررررَ ، ه  َعَليمهه َوسررررررَ

ل  َ ويذود  عنه النيب  ،وترده أمته َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ ل  َ  األ وام فإنه ألمة النيب  رررَ َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ   رررَ
وأحلى  ،وأبرد من الثلا ،، وهو أشد بياًضا من الل َليمهه َوَسل  َ َ َلى الل ه  عَ األ وام فإنه ألمة النيب 

ا من امل رره، طوله وعرضرره سرروا   واياه سرروا  م ررية شررهٍر ميد ما ه من وأطيب رحيً  ،من الع ررل
 .ار ال وثر من اجلنة يشخب فيه ميزابان من اجلنة

ل  َ ويف احلدي  يقول النيب          َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ رَ إن » : رررررَ ي َقدن إلا  مكة بََيننَ  َماكَ  َحونضََََِ
َعا َ  نَن َبَارِيعِ  ِمنَ  ِفيهِ  َوِإنَّ  النَيَمِن، ِمنَ  بََََََ َما ِ  َََجومِ  َكَعَددِ  األن َلى الل ه  َعَليمهه و ال  ،(1)«السََََََّ  رررررررَ
ل  َ  ي»: َوسررررَ يَرةَ  َحونضَََِ ٍر، َمسَََِ هن َواٌ ، َوَزَوايَا َُ  َََََ ،النَورِ  ِمنَ  أَبَنَيضَ  َوَماَ  َُ  سََََ َِهَ  َِ  ِمنَ  َأطنَيبَ  َورِي

ِك، َماِ ، َكَنَجومِ  وَِكيَلاََهَ  النِمسََََن ِربَ  َفَمنن  السَََََّ ، هذا احلو  (2)«أََبًدا بََعنَد َُ  َيظنَمأَ  َفَ   ِمننهَ  ََََََ
ل  َ العظي  ترده أمة  مٍد  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ َلى الل ه  وي  ررررررقي النيب  ، ررررررَ ل  َ   ررررررَ أمته بيده  َعَليمهه َوسررررررَ

 .الشريفة

يَ و د روى م ررل  عن أيب هريرة         َلى الل   ال:  ال رسررول اهلل  َعنمه   اهلل   َرضرره ل  َ  ررَ  :ه  َعَليمهه َوسررَ
َنا» َنلِعَ  َأِّي َأرِيتَ  ََاِئمٌ  أَََا بََيَن ِضي َمَلا َأ ِقي َحون سن رٍ  أَبَو َفَجاَ َِي النَّاَل، َأ لنوَ  فََأَخذَ  َبكن  ِمنن  الدَّ

نَََلعَ  لِيَََروَِّحِني، َيِد  عنٌف، َََلنِمهِ  َوِفي َدلنَوينِن، فََ  فََأَخذَ  النَخطَّابِ  ابننَ  َفَجا َ  َه،لَ  يََفنِفرَ  َواهللَ  ضََََ
ٍِ  َََلنعَ  َأرَ  فَََلمن  ِمننَه، َُ ون  النَّاَل، تَََولَّا َحتَّا ِمننَه، َأقَنَوى َقطم  َر َِ نَ  ضَ َوالن  ، النيب(3)«يََتَََفجَّرَ  َمْلن

                                 
 َحوم ه  إهثرمَباته (، ورواه م ل ، كتاب: الفضائل، باب: 6574رواه البخاري، كتاب: الر ا ، باب: يف احلو ، بر  : ) (1)

َفاتههه  َوَسل  َ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ى نَبهيرَِّنا  .(2343)، بر  : َو ه
 َحوم ه  إهثرمَباته (، ورواه م ل ، كتاب: الفضائل، باب: 6582رواه البخاري، كتاب: الر ا ، باب: يف احلو ، بر  : ) (2)

َفاتههه  َوَسل  َ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ى نَبهيرَِّنا  (. 2222، بر  : )َو ه
يَ  الن َتابَةه  َضائهله فَ رواه م ل ، كتاب:  (3)  بر  : ،َعنمه   تَرَعاىَل  اهلل   يَ َرضه  ع َمرَ  َفَضائهله  مهنم ، باب: َعنرمه  م  تَرَعاىَل  اهلل   َرضه
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َلى الل ه   ل  َ   ررَ واحلو   ،نويشرررب النان من احلو  ويننرررفو  ،ي ررقي أمته من حوضرره َعَليمهه َوسررَ
ل  َ والنيب  ،مآلن يتفعر باملا  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ ه ، وسرريماه  هي أثر يعرف أمته مجيًعا ب رريما  ررَ

 ََََعمن »،  ال: و احلث يعم يوم «؟يومًذٍ  أَتََعنرِفَََنا اهللِ  رسََََول يَا» الوضرررررو  فإن النرررررتابة  الوا:
يَما َلَكمن  تن  سََِ َِجَِّلينَ  َنر ا َمَليَّ  َتِرَدونَ  َنينرَِكمن  أِلََحدٍ  لَينسَََ و ِ  ارِ آثَ  ِمنن  َم رواه م ررل ، (1)«النَوضَََ

ل  َ ل ن سرررريد احلو  من أمة  مٍد  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ   في ون من ت ون عليه سرررريما الوضررررو   ررررَ
بب وال يشرررررب من احلو  ب رررر ،ويذاد عن احلو  ،ير َردُّ عن احلو منررررلًِّيا متوضررررًظا ومع ذله 

ضررررروان ر احملدثون يف دين اهلل كثي منه  يريدون  ثالبدع ب ررررربب ا حدا ، فالبدع شرررررؤمها عظي 
سير َردُّ أ واٌم عن و  َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ ل نه  أخط وا الطريق ما ساروا على سنة رسول اهلل  اهلل،

ل  َ  أحدثوه من البدع، يقول النيباحلو  ملا  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ ضِ  َلامَ  ِإِّي » : ررررررررَ َِون  َحتَّا الن
َنظَرَ   َأَما: فََيَََقالَ  أَمَِّتي، َوِمنن  نِّيمِ  َربِّ  يَا: فََأَقولَ  َدوَِي، أَََالٌ  َوَسيََؤنَخذَ  ِمننَكمن، َمَليَّ  َيِردَ  َمنن  َأ

َعرنتَ  َعونَ  َبرَِحوا َما بََعنَدَ ؟ َمِمَلوا َما ََ ُِ  .متفٌق عليه(2)«َأمنَقاِبِهمن  َمَلا يََرن

 وأن النيب ،أن البدع شررررررررررررررؤمها عظي  :حدي َ مظيم فيه الداللة ملا وهذا الِدي َ        
ل  َ  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررَ ون إىل  ع وال يعل  ما أحدثه النان بعده، فالذين ي ت ،ال يعل  ال يب  ررررررررررَ

َلى الل ه  النيب  ل  َ  ررررَ نا الضررررر، ويقولون: أنت أعل  حبالنا يا رسررررول اكشرررر  ع ،ويدعونه َعَليمهه َوسررررَ
ل  َ هؤال  يقعون يف الشرررررررررغ األكع والعياذ باهلل، النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ  يدري ما أ حد  ال  ررررررررَ

ل  َ بعده  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ ِر  اَل  ِإَّكَ »قال: ويف رواية ي   ، ررررَ دَ  َما َتدن ويف رواية ، (3)«بََعنَد َ  ثَواَأحن
الٌ  لََيَذاَدنَّ  َأاَل »  ال: َُ ي َمنن  ِر الم  النَبِعيرَ  يََذادَ  َكَما َحونضََََََِ ملاذا (0)«َهَلمَّ  َأاَل  من أَََاِديهِ  الضَََََََّ

                                 
(2322.) 
يله يفه المو ض و ه، بر  : )1) َبابه إهطَاَلةه الم  ر ةه َوالت تمعه تتم  (.208( رواه م ل ، كتاب: الطهارة، باب: اسم
َفاته  َوَسل  َ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ى نَبهيرَِّنا َحوم ه  إهثرمَباته رواه م ل ، كتاب: الفضائل، باب:  (2)  (.28، بر  : )هه َو ه
 (.0625، بر  : ){فيه  دمت ما شهيدا عليه  وكنت}، باب: القرحن تف يرواه البخاري، كتاب:  (3)
َبابه رواه م ل ، كتاب: الطهارة، باب:  (0) تتم يله  الم  ر ةه  إهطَاَلةه  اسم  (.202، بر  : )المو ض و ه  يفه  َوالت تمعه
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إىل  «َهَلمَّ  َأاَل » فيناديه : يناديه ؟ ألنه يرى فيه  أثر ال رررررررررعود، يرى فيه  أثر أا  من أمته،
ََََّهمن فيقََال: »  ررال: ،وه  يررذادون ويطردون عن احلو  ،احلو  َلوا قَََدن ِإ َد َ  بَََدَّ َأَقولَ  بََعََن  فَََ
ًقا ِن قً  َس ِن  .«اَس

وا ميان به من  ،َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ  فالبدع شؤمها عظي ، هذا احلو  هو حو  النيب        
 ا ميان باليوم ا خر.
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 وأما الصراط: 

فالنراط ج ر ممدود على منت جهن ، وهو طريق أهل احملشر إىل اجلنة، و د دلت األدلة         

 لك اك ُّٱ ،يعم وارد ماذا ؟ وارد النار (1)َّىك مك لك اك ُّٱ ال تَرَعاىَل:  ،على إثباته

 زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ىكيك مك

َّ(2) . 

هو املرور على النررررررررررررررراط، فرإن كرل النران  :اكر أكار المفسََََََََََرين أن ورود النار هنا        
ل  َ  ويف النرررتيتني  ال النيب ،سررريمرون على النرررراط َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ تا بالجسَََر ثم يؤ » : رررَ

قال الصََِابة: يا رسََول اهلل وما الجسََر؟ قال: مدحضََة مللة،  ،فيجعِ بين ِهراَي ُهنم
وحسَََكة تكون بنجد يقال لها السَََعدان، يجوز المؤمن كطرف  ،وك ليب ،مليه خطاطيف

، تحف، يعم بعض املؤمنني جيتا  هذا اجل ر كطرف العني، مبقدار ما ت مض العني مث ت  (3)«العين
وكأُاويد  ،وكالطير ،وكالريل» ،ث يعم ب رررررررررررعة الع «يجوز المؤمن كطرف العين وكالبَر»

ان مخدوش»يناب بشي ، ال  ،«وكالراكب قال: فنان مسلم ،الخيِ يب ختدشه ال الل «َو
  ويف رواية: ،«اومكدول في َار ُنهم، حتا يمر آخرهم يسََََََََََِب سََََََََََِبً »ل نه ينعو، 

َلى الل ه   و ال النيب، ا على النررررررررراطفآخر املؤمنني مير إىل اجلنة يزح   حفً  «ايلحف زحفً »  ررررررررَ
ل  َ  ِ أول من يجوز من الرسَََََََفيضَََََََرب الصَََََََراط بين ِهراَي ُهنم، فأكون »: َعَليمهه َوسرررررررررَ

ل  َ أول من جيو  النررراط هو  مد بن عبد اهلل ، «بأمته َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ وال يتكلم يومًذ » ، ررَ
وفي ُهنم ك ليب ماِ َو  السعدان ، اللهم سلم سلم» إال الرسِ، وك م الرسِ يومًذ:
                                 

 (.81): مرميسورة  (1)
 (.82 – 81سورة مرمي: ) (2)
 (.8032، بر  : ){ناظرة رها إىل ناضرة يومظذ وجوه: }تعاىل اهلل  ولرواه البخاري، كتاب: التوحيد، باب:  (3)
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ه فيقع فمنهم من يوبع بعملنير أَه ال يعظم قدر مظمها إال اهلل تخطف النال بأممالهم، 
وجا  يف و ررفه عن أيب  ،رواه البخاري يف النررتيح (1)«في النار، ومنهم من يخردل ثم ينجو

وأحد من ال ررري ، ال يقدر أحد أن يثبت عليه إال من ثبته  ،سرررعيد اخلدري أنه أد  من الشرررعر
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل اهلل  عما   جيو ون ها على  در أ عطى النان أنوارًاوأنه ي ننرررررررررررب يف ظلمة في   ،سررررررررررر 

 فهذه األمور ا ميان ها من ا ميان باليوم ا خر. ،وميرُّون على  در إمياا  ،النراط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.746ال عود، بر  : )( رواه البخاري، كتاب: األذان، باب: فضل 1)
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 :فهو اْليمان بالجنَّة والنار. وأما األمر الرابع 
، تهىة املنموضررررعها يف ال ررررما  ال ررررابعة عند سرررردر  ثهي دار الثواب ملن أطاع اهلل الجنة:        

 وهي مظة درجة ما بني كل درجٍة واألخرى كما بني ال ما  واألر  يتفاوت أهلها يف النعي .

ة هو الفردون األعلى، وفو  الفردون العرش         ة مثررررانيررررة أبواب ف ،وأعلى اجلنرررر  في وللعنرررر 
َواٍب، َثَماََِيةَ  النَجنَّةِ  ِفي»احلدي :  مَّا بَابٌ  ِفيَها أَبَن َخَلهَ  اَل  الرَّيَّانَ  َيسََََ اِئَمونَ  ِإالَّ  َيدن ، (1)«الصََََّ

نعيمها ال تدركه العقول ما و جد فيها من أموٍر توجد يف الدنيا إمنا هو االسرررررررررررررر  فقط، يقول اهلل  
ينَ  ِلِعَباِد َ  َأمنَددنتَ »كما يف احلدي  القدسررري:  ِِ اِل ، َميننٌ  اَل  َما الصَََّ ، َأَانٌ  اَل وَ  رََأتن ِمَعتن  سَََ

رٍ  قََلنبِ  َمَلا َخَطرَ  َواَل   خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ :َعز  َوَجل  ، يقول اهلل (2)«َبشََََََ

 (3)َّ خب حب جب  هئ مئ

ا النار:         وحردين ويردخرل نراٌن من امل ،فهي دار العقراب أعرد هرا اهلل لل رافرين واملنرافقني أمَّ
ل دون فيها،  ال أهل العل : الد اخلون للنار ينق ررررررررررمون إىل ثالثة: بلٌد  لعنررررررررررياا  ل نه  ال خي 

 ا.أبًدا، وبلٌد أمًدا، وم توٍف  منً 

 فال خيري منها أبًدا ي قال    خلوٌد فال موت وهؤال  ه  ال فار واملنافقون. مخلٌد أبًدا:       

ل د خلوًدا له أمد ينتهي إليه مث خيري من النار أمًدا: ومخلدٌ          لطول م  ثه  ل نه ،أي أنه خي 
ل د يف  يف النار ك نه بلدث وهذا لبعض العنررراة الذين يعظ  عنرررياا  كقاتل النفس عمًدا فإنه خي 

 النار خلوًدا مؤمًدا له و ت وأجل.

رجون منها حب ب ذنوه هذا لبعض العناة الذين يدخلونومستوٍف زمًنا:           .النار مث خي 

                                 
 (.3258رواه البخاري، كتاب: بد  اخللق، باب:  فة أبواب اجلنة، بر  : ) (1)
 (.3200، بر  : )بلو ة وأاا اجلنة  فة يف جا  مارواه البخاري، كتاب: بد  اخللق، باب:  (2)
 (.18): ال عدةسورة  (3)
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أَه » :و د ثبت يف النررررررررررررررتيتني ،ودخول النار عذاٌب عظي  ولو كان برهًة من الزمن        
َتا مَ  يََؤن َعمِ  النِقَياَمةِ  يََون ََن ٍِ كان في بَِأ َيا ُر ََن  ثَمَّ  ،نمسََََََة في النار فََيََفنَمسَ  ،أهِ النار ِمنَ  الدم
َرنَ  َقالَ ف منها َيخن ث غم رررررررررررررررة يف النار (1)«رأيت َعيًما فيقول: ال ما رأيت َعيًما قطهِ  :يََ

 .ف ي  بدخول النار؟ ،أن ت أنع  أهل الدنيا نعيمه ممن كان من أهل النار

يقدمون وي رُّه  املقام والشررررررررررف يف الدنيا ف ،كثٌي من النان ت رُّه  الدنيا وت رُّه  امللذات        
على احملرمات طلًبا للنعي  والرفاهية والل ذة، وال م ة الواحدة يف النار تن ي  احبها نعي  الدنيا  

 كله.

ل  والنررار فيهررا أنواٌع من العررذاب والن ررال يقول اهلل       زت رت يب ىب ُّٱ :َعز  َوجررَ

  اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث  ىتيت نت مت

اَت )) ال عبد الرمحن بن أسرررررررررل :  ،و ا دركات بعضرررررررررها أسرررررررررفل من بعض، (2)َّ لك دُر
َفوالً ، الجنِة تذهَب ملو ا اَت الناِر تذهَب سَََََََََََ ف  بتها هي الدركة ال ررررررررررررررفلى من  ،(3)((ودُر

دركات النار وهي للمنافقني، و ا سررررربعة أبواب وهي ناٌر عظيمة فإن نار الدنيا جزٌ  من سررررربعني 
وأطف ت باملا  مرتنيث نار الدنيا كلها جز  من سرررررررررررررربعني جزً  من نار جهن  جزً  من نار جهن  

و رررررررررر   والننررررررررررويف يف ،نعوذ باهلل من نار جهن  و د أطف ت باملا  مرتني ف ي  بنار جهن ؟
 اجلن ة وو   الن ار كثيٌة جًدا.

 

 

                                 
(، و تته األلباين يف  تيح وضعي  سنن ابن 0321رواه ابن ماجة، كتاب: الزهد، باب: ذكر الشفاعة، بر  : ) (1)

 (.0321ماجة، بر  : )
 (.22سورة ال ه : ) (2)
 (.1/367تف ي ابن رجب احلنبلي: ) (3)
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 :واْليمان بالجنَّة والنَّار يقوم بأمور 

 االعتقاد اجلا م الذي ال يتطر  إليه شه أاما حق. األمر األول:       

َعز   كما  ال اهلل  ثوأن الن ار موجودة واجلن ة موجودة ،اعتقاد وجودمها ا ن واألمر الااَي:   
ينَ  ِلِعَباِد َ  َأمنَددنتَ » يف اجلن ة يف احلدي  الذي معنا: َوَجل   ِِ اِل َأِمدَّتن » :ويف رواية ،(1)«الصَََََّ

 .(2)«لِلنَمتَِّقينَ 

همرراث وال يفىن من في ،وأامررا ال تفنيرران أبررًدا ،اعتقرراد دوامهمررا وبقررائهمررا األمر الاََالََ َ:        
َِ  يَا» نادى أهل اجلن ة:وي   ،ومن دخلها ال يفىن فإنه يؤتى باملوت في ذبح ،فاجلن ة با ية ال تفىن  َأهن

بد  من ا ميان فال ثوال يفىن من فيها ،ال يفىن عذاهاو  ،تفىن والن ار ال (3)«َمونتَ  َفَ   َخَلودٌ  النَجنَّةِ 
هذا األمرث البد  من أن نؤمن ب ن اجلن ة والن ار حق، وأاما موجودتان، وأاما با يتان دائمتان ال 

 تفنيان، وأنه ال يفىن من فيهما.

و كان وإال  فهناله مباح  لوهذا ن ون  د مررنا مرورًا سررررررريًعا على ا ميان باليوم ا خر         
لنراهرا ل ن هرذا هو املطلوب ا ميران براليوم ا خرث أن نؤمن برالقع وأحوالره  عنردنرا و رٌت لفنرررررررررررررر 

، واحلو  ،وامليزان ،واجلزا  ،واحل رراب ،وأن نؤمن باحلشررر ،وأهواله، وأن نؤمن بالبع  ومقدماته
إن و  ،الركن اخلامس من أركان ا ميانوالنرررررررررراط، وأن نؤمن باجلن ة والن ارث وهذا هو  ،والشرررررررررفاعة
 نت ل  عن الركن ال ادن وهو: االميان بالقدر خيه وشرِّه.َعز  َوَجل  شا  اهلل 

 

 

                                 
 (.3200)، بر  : بلو ة وأاا اجلنة  فة يف جا  مارواه البخاري، كتاب: بد  اخللق، باب:  (1)
 (.15655رواه أمحد يف م نده، بر  : ) (2)
َن ةه رواه م ل ، كتاب:  (3) َفةه  اجلم لهَها نَعهيمهَها َو ه خ ل َها الن ار  ، باب: َوأَهم َب ار ونَ  يَدم َن ة   اجلم خ ل َها َواجلم  (.2702، بر  : )الضَُّعَفا    يَدم
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ََرِّ ُ"يقول المصنف رحمة اهلل مليه:  ِمَن بِالنَقَدِر َخينر ُِِ َو  ." َوتََؤن

الشَّْرح:

بالقضررررررررررا  والقدر ركن عظي  هو من هذا هو الركن ال ررررررررررادن من أركان ا ميان، وا ميان         
ؤمن فامل ،أعظ  أسررررررباب اطمظنان القلب لو  امن النان بالقدر حق ا ميان ملا شررررررقي أحد منه 

على ربه  ا  بل نزول املقدور يعل  أن األسررررررررررررررباب من  در اهلل فيبذ ا ويؤديها متوكاًل بالقدر حقً 
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  رف ذله عنه أنه لو سررررا  الدنيا وما فيها ملا  رررر  ا وبعد نزول املقدور يعل  متيقنً سرررر 

كتاب   لو  امن النان بالقدر حق ا ميان كما جا  يف   األمر هلل وال يت ررررررررخط وال جيزع،في ررررررررل
ن ة رسرررررول اهلل  ،اهلل َل م وىف سررررر  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ ،  لوه  ت طمظنالعلى ما فهمه سرررررل  األمة  رررررَ

 لوسررررررررباب جمتهدين يف األسررررررررباب متوكلني على م ررررررررببهاواسررررررررتقامت أحوا   في ونون باذلني 
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  ملا منعت من  اعاملني أنه إذا نزل املقدور وأ رراب فإنه لو سرريقت األسررباب مجيعً سرر 
 ،ان بالقدرا مي :وعلماؤنا يقولون ،ا ه ذا يطمظن  لب املؤمن بالقضا  والقدرذله املقدور شيظً 

 ا ميان بالقضا  والقدر، فما معىن القدر وما معىن القضا . :ويقولون ،ا ميان بالقضا  :ويقولون

هو احل   والفنرررررل ومنه التقاضررررري، ي رررررمى القاضررررري  :فالقضرررررا  يف الل ة أما القضََََا :        
 .ألنه حي   بني النان ويفنل بينه  يف النزاعث ا اضيً 

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل هو ما  ضررراه اهلل   :وفا ابََط ح ملما  التوحيد القضََا          خلقه من  يفسررر 
 أو ت يي. ،أو إعدام ،إجياد

 :اليق ثمنررررررررررردر  د رت الشررررررررررري  أ دره إذا أحطت مبقداره :فالقدر يف الل ة وأما القدر:        
 و د رت الشي  أ َ دِّره أي: أحطت مبقداره. ،َ َدرت الشي  أَ مد ر ه
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ون جار األ ل ب ن ي  يف سبتانه دره اهلل ما  :وفي ابط ح ملما  التوحيد القدر هو        
 .على علمه ال ابق كما سنبينه إن شا  اهلل يف كالمنا عن مراتب القدر خلقه بنا ً  يف

       هِ هنا  فَر بين القضا  والقدر؟ :وملا هذا البد أن يرد في الذهن سؤال 

ا وإذا اجتمع ،إن القضررررررررررررا  والقدر كا ميان وا سررررررررررررالم إذا افرت ا اجتمعا :العلما  يقولون        
أما  ،هوإذا  يل القدر فهو مبعىن القضرررررا  كذل ،فإذا  يل القضرررررا  فهو مبعىن القدر كذله ،افرت ا

هو تقدير  :روالقد ،القضررا  هو الفراغ من الشرري  :فيقال ثإذا  يل القضررا  والقدر فيفر  بينهما
 ا على القضا .في ون القدر سابقً  ،الشي   بل  ضا ه

ه اخلياط ميثل له مبنزلة الثوب، فالثوب يفنررررررررررررررلا المعني يقول: يماِ بعض العلما  مقربً         
مث خييطه ويفرغ  ،مث خييطه فيفرغ منه فهو يفنررله ويقدره فهذا مبنزلة القدر ،ويقدره  بل أن خييطه
  .منه وهذا مبنزلة القضا

َه  اهللفالقدر سررررابق للقضررررا  ومها متال مانث لذا يقول ابن األثي          َقضَََا  والَقَدر فال)): َرمحه
َفك أحَدهما َمِن اْلَخر َراِن َمَت زِمان اَل يََنَن  ال: ألن أحدمها مبنزلة األسان وهو  ملاذا؟، (1)((َأمن

وا خر مبنزلة البنا  وهو القضرررررررررررا  فمن رام الفنرررررررررررل بينهما فقد رام هدم البنا  ونقضررررررررررره  ،القدر
 فالقضا  والقدر متال مان.

وسرررررنة  ،إذا عرفنا هذا فإن ا ميان بالقدر ركن عظي  من أركان ا ميان دل عليه كتاب ربنا        

 ،(2)َّ مئ هي مي خي حي ُّٱ: َعز  َوَجل  فمن ال تاب  ول اهلل  ،وإمجاع سرررررررل  األمة ،نبينا
                                 

 (.0/87: )النهاية يف غريب احلدي  واألثر (1)
 (.02سورة القمر: ) (2)
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ل  و ول اهلل  اىَل:  ،( 1)َّ هت مت خت حت جت ُّٱ: َعز  َوجرررَ   مع ُّٱ وكرررذلررره يف  ولررره تَرعرررَ

 ا.، واألدلة من ال تاب كثية جدً (2)َّ حف جف مغ جغ

 

َه  اهلل  َعز  رَ كالم الشيخ   ومن ال ُّن ة حدي  جعيل املشهور الذي سي تينا إن شا  اهلل يف         محه
َي اهلل  عَ اهلل ابن عمر ابن العايف  يف  ررتيته عن عبد ، أيضررا روى م ررل ٌ َوَجل   وعن أبيه  نمهَرضرره

َِ  النَخَ ِئعِ  َمَقاِديرَ  اهللَ  َكَتبَ »يقول: َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م  ال: مسعت رسول اهلل  َلعَ  َأنن  قََبن  َيخن
َماَواتِ  َرنضَ  السَََََّ ينَ  َواألن سََََِ َنٍة، أَلنفَ  ِبَخمن هَ : قَالَ  سَََََ وهذا نل جلي  ،(3)«النَما ِ  َمَلا َوَمرنََََََ
فرررا ميررران برررالقررردر  رررل إمجررراع  ،و رررد أمجعرررت األمرررة على إثبرررات القررردر ،إثبرررات القررردر ظررراهر يف
 .َسَل م َ َلى اهلل  َعَليمهه وَ وإمجاع األئمة املتبوعني من أمة  مد  ،وإمجاع التابعني ،النتابة

 

ا ِمنن ))يقول طاوون من التابعني:     َت ََاسًََََ لَّا اهللَ  َأدنرَكن وِل اهلِل بَََََ اِب َرسَََََ َِ  َمَلينِه َأبََََن
ٍ  ِبَقَدرٍ  ََين ِم   .وهذا يف  تيح م ل ، ((َوَسلََّم، يَََقوَلوَن َك

 

َي اهلل  َعنرمه َما اهلل ابن عمر  كذله  ال طاوون: مسعت عبد          اهلله يقول:  ال رسررررررررول  َرضرررررررره
ِم »: َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م  لِ  َحتَّا ِبَقَدٍر، ََين ٍ  َك  .رواه م  لٌ  يف النتيح (0)«َوالنَكينسِ  النَعجن

 

 

                                 
 (.37سورة األحزاب: ) (1)
 (.2سورة الفر ان: ) (2)
َعايه رواه م ل ، كتاب: القدر، باب:  (3)  .(2653)، بر  : ال  اَلم   َعَليمههَما َوم وَسى حَدمَ  حه
 .(2655)، بر  : بهَقَدرٍ  َشيم ٍ  ك لُّ رواه م ل ، كتاب: القدر، باب:   (0)
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          نةه  ،إذن القدر  ثابٌت بال تابه وا ميان  به ركٌن عظيٌ  من أركانه  ،وا مجاع ،وال رررررررررررررر
 :فالقدَر له مراتٌب أربعا ميان، وا ميان  بالقدر يتتقق ب ن نؤمَن مبراتبه األربع، 

، واملم ناته  ،واملعدومات ،العل ، ونعم عهلَ  اهلل تَرَعاىل ب ل شررري  من املوجوداته  أولها:        
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل ا، فاهلل  وامل ررررتتيالت وإحاطته بذله علمً  ا ال خَيري  عن مً أحاط ب ل شرررريٍ  علسرررر 

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل علمه شري ٌ   ون اهلل َعلَ  كل شري  مجلًة وتفنرياًل أ اًل وأبدا عل  ما كان وما ي ثسر 
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل وما مل ي ن لو كان كي  ي ون فما غاب عن عل  َربهنا  َعز  قول اهلل شررررررررري ، يسررررررررر 

َي اهلل  َعنرمه َما جا  عن ابن عبان  ،(1)َّ  هش مش هس مس هث مث هت ُّٱ :َوَجل    أنَرضررررره

ُّ َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَلَ  رسول اهلل  ظهَل عن أوالد املشركني فقال الن يبه  اهللَ »: َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م  َ س 
فاهلل يعل   ما مل ي ن لو كان كي  ي ون،  ،وهذا يف النرررررررررررتيتني(2)«َماِمِلينَ  َكاََوا ِبَما َأمنَلمَ 

ب ل شرررررررريٍ   أحاطَعز  َوَجل  فاهلل  ،فهؤال  أوالد املشررررررررركني الذين ماتوا اهلل أعل  ما كانوا عاملني
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل فرب نا  ،اعلمً  أن فالنًا يؤمن ويعمل  :َعله  كل شررررررريٍ  على ما هو عليه فَعله  مثاًل سررررررر 

النًا يتزوي وأن ف ،وأن فالنًا ي فر  وال يعمل  النرررررررراحلات فيدخل النار ،النرررررررراحلات فيدخل اجلنة
ما  وأن فالنًا يتزوي وال ي نعب َعلهَ  ب ل شرررررررررررررريٍ  على ،وأن فالنًا ال يتزوي ،فالنة وي نعب منها

 وهذه هي املرتبة األوىل. ،هو عليه

، اهلل عل   ئن إىل  يام ال رررررررراعةل ل شرررررررري  مما هو كاَعز  َوَجل  كتابة اهلل   والمرتبة الااَية:        

 مي زي ري ٱُّكل شرررررررري  على حقيقته على ما هو عليه ف تبه  إىل  يام ال رررررررراعة  ال تَرَعاىل: 

، ( 3)َّ مت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني
                                 

 (.12سورة الطال : ) (1)
 (.1370، بر  : )املشركني أوالد يف  يل مارواه البخاري، كتاب: اجلنائز، باب:  (2)
 (.84سورة احلا: ) (3)
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ل  فعمع اهلل   واملرتبرررة الثرررانيرررة وهي  ،يف هرررذه ا يرررة بني املرتبتني املرتبرررة األوىل وهي العل َعز  َوجرررَ
َه  اهللرَ وبعض  أهل العل  جيعل  املرتبتني مرتبًة واحدة كشررررررررريخ ا سرررررررررالم ابن تيمية ، ال تابة مث  ،محه

أن َي اهلل  َعنرمه َما َرضرررره ي فر ع عنها خنررررلتني العل  وال تابة، و د مر معنا حدي  عبداهلل بن عمرو 
 اهلل كتب مقادير اخلالئق.

لشرررررراملة اليف ال املشرررررريظة  النافذة والقدرة  اَوَجل   َعز  فهي املشرررررريظة، فلله  أما المرتبة الاالاة:        
بمَتانَ خيري عنها شررري  فما شرررا  كان وما مل يشرررا  مل ي ن وال ي ون شررري ٌ يف م ل ههه  ه  َوتَرَعاىَل سررر 

ال ي ون أَعز  َوَجل  وما شا  اهلل ، نبل ما شا  اهلل أن ي ون شا  ولو مل يش  النا ثدون مشيظته
َعز  قول اهلل يَعز  َوَجل  فال ي ون ولو شرررررررررررا  النان، فعميع ال ائنات ال ت ون إال مبشررررررررررريظة اهلل 

ل   اىل: ( 1)َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ: َوجررررررَ   حك ُّٱ، و ررررررال تَرعررررررَ

وسرررررنت ل  إن شرررررا  اهلل عن مشررررريظة العبد يف حبٍ   ، (2)َّ مل خل حل جل مك لك خك

َعز  َوَجل  ، وكذله اهلل (3)َّحص مس خس حس  جس  ُّٱيقول: َعز  َوَجل  م ررتقل، كذله اهلل 

   .(0)َّ رت يب ىب  نب  ُّٱيقول: 

ن كذله جا  ع  ،له مشررررريظة نافذة فما شرررررا  كان وما مل يشرررررا  مل ي نَعز  َوَجل  إذن اهلل         
َي اهلل  َعنمه  أيب هريرة  َلَ  عن النيبِّ َرضررررررره َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررَ   اللَهمَّ : َأَحدََكمن  يَََقوَلنَّ  اَل »أنه  ال:  رررررررَ

ًنَت، ِإنن  ِلي اننِفرن  ِني اللَهمَّ  َِ ًنَت، ِإنن  ارنَحمن اَ ، َما َباَِعٌ  اهللَ  ِإنَّ فَ  الدمَماِ ، ِفي لِيََعنلِمن  َِ  اَل  ََ
ر َُ  وهذا يف النتيتني فإن اهلل  انٌع ما شا  ال م  ره له، ولذله ال ينب ي يف الدعا  (5)«َلهَ  َمكن

                                 
 (.72سورة يس: ) (1)
 (.22): الت ويرسورة  (2)
 (.67): القنلسورة  (3)
 (.28): إبراهي سورة  (0)
ره رواه م ل ، كتاب:  (5) ته مَفاره  َوالتر ومبَةه  َوالدَُّعا ه  الذِّكم سم ظمتَ  نم إه  يَرق لم  َواَل  بهالدَُّعا ه  المَعزممه ، باب: َوااله  .(2682)، بر  : شه
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ن يقول أو ألمه أ ،أو ألبيه ،أو إذا د عهَي له ،الله  اغفر يل إن شررررا  اهلل :العبد أن يقولإذا دعا 
 :ت لهإذا  ل ،إن شرررا  اهلل : ال ،أسررر ل اهلل أن ي فر له :إن شرررا  اهلل، بعض النان إذا  لت له
يل  له  اغفرال :إن شرررررررررا  اهلل، بل الداعي جيزم ويعزم فيقول :أسررررررررر ل اهلل أن ي فر لوالديه يقول

، إذا  يل الله  حمني :الله  ارمحم واملدعوُّ له كذله جيزم ويعزم فال يقول إن شا  اهلل وإمنا يقول
ده كونًا حيبه ويرضررررررررراه ويري د يشرررررررررا  الشررررررررري  وهو  سررررررررربتانهاغفر لفالن فإنه يقول حمني، واهلل 

بمَتانَه  سرررررررر   و د يشررررررررا  الشرررررررري  وهو ال حيبه ل نه يريده كونًا حل مة عظيمة هو ي ريدها، وشرررررررررًعا
كونًا    د يريد الشررريَ  كونًا و درًا ل نه ال يريده شررررًعا وأمرًا، وإرادته الشررري َعز  َوَجل  ، اهلل َوتَرَعاىَل 

 ت خارجًة مثاًل: املعا ي كائنة مبشيظة اهلل ليَعز  َوَجل  مع عدم إرادته شرًعا حل مة ي ريدها اهلل 
 ،والنررالة ،والطاعات من التوحيد ،وال يريدها شرررًعا بل اى عنها ،عن مشرريظة اهلل واهلل ال حيبها

ذا أن نعل  شرًعا وحيبهاث يتتنل لنا من هَعز  َوَجل  والذكر يريدها اهلل   ،واحلا ،والنيام ،والزكاة
 .أن لربنا إرادتني

 :فاْلرادة َومان 
أو  ،ي  سرررواً  كان  بوبًا هللا رادة ال ونية القدرية، وهذه ال خيري عنها شررر النوع األول:        

 واملراد ها وا ع ال  الة ال يتخل ، فإذا أراد اهلل شيًظا كونًا و ع والبد. ،امب ضً 

وال يلزم  ،وهذه ا رادة ال تتعلق إال مبا حيبه اهلل ويرضاه ،إرادٌة شرعيٌة أمرية والنوع الااَي:        
منها و وع املراد أي:  د يريد اهلل  الشرررريَ  شرررررًعا وال يقعث ألنه مل يرده كونًا، هنا ي يت سررررؤال هل 

الشررررررعية يف  د جتتمع ا رادة  ال ونية  و  ،جتتمع  ا رادة ال ونية والقدرية؟ وهل تفرت ان؟ أ ول نع 
َي اهلل  َعنمه  شررررررريٍ  واحد كإميان أيب ب ر النرررررررديق  َي اهلل  َعنمه  رَ ن  أيب ب ر النرررررررديق ، إمياَرضررررررره ضررررررره

وا رادة الشرررررررررررررررعية ف راد اهلل شرررررررررررررررًعا من أيب ب ٍر أن يؤمن وأمره  ،اجتمعت فيه ا رادة ال ونية
دت ا رادة ال ونية والشرررررررررررعية يف شرررررررررريٍ   ،با ميان وأراد منه كونًا أن يؤمن ف ان مؤمًنا فهنا و جه
 .واحد
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ه شرًعاث ك  فر مل يرد شيًظا كونًا ومل يردَعز  َوَجل  ث ي ون اهلل و د تنتفي ا رادتان يف شي         
لرذلرره و  ،ك فر املؤمن الرذي مرات على ا ميران مل يرده اهلل كونًرا املؤمن الرذي مرات على ا ميران

ا ولررذلرره ارراه اهلل عن ال فرث فهنررا انتفررت  حمن ومررات على ا ميرران فل  ي فر ومل يرده شرررررررررررررررعررً
 .ونية القدرية وا رادة الشرعيةا رادتان ا رادة ال 

و د توجد ا رادة ال ونية دون الشرعية ك  فر أيب جهل أبو جهل كافر ومات كافرًاث ك فر        
اهلل ااه  بل ،ال :ولذله و ع ل ن هل أراده اهلل أمرًا وشرررررررررررررًعا؟ اجلواب ،أيب جهل أراده اهلل كونًا

 .ت ا رادة الشرعيةعن ال فرث فهنا و جدت ا رادة ال ونية وانعدم

و د توجد ا رادة الشرررررررعية دون ال ونية يعم: ي ون اهلل أراد شرررررريًظا شرررررررًعا ومل يرده كونًاث         
 ،نع  :إميان أيب  ب هل أراده اهلل شرًعا؟ اجلواب ثإميان أيب  ب أبو  ب كافر مات كافرًا :مثل

 نقول: ال ولذله مل يؤمن.ا؟ ولذا أمره اهلل با ميان ل ن هل أراده كونًا و درً 

ي و ررد تنتف ، ررد جتتمع ا رادة ال ونيررة والشرررررررررررررررعيررة يف أمٍر واحررد من جهررة َقول: نإا       
و د  ،و د توجد ا رادة ال ونية وتنتفي الشرررررررررررررررعية من جهة ،ا رادتان يف أمٍر واحٍد من جهة

 ادتني.ال تال م بني ا ر  إذنتوجد ا رادة الشرعية وتنتفي ا رادة ال ونية من جهة كما مثلناث 

         ِلنا  إن قال ؟مادام أن اهلل ال يريد الكفر َََََََََََرًما فلم يريد ُ كوًَا :فإن قال قائ
ًا وقدرًا؟ سبِاَهربنا  :قائِ   إن كان ال يريد الكفر َرًما وال َك في هذا فِلَم يريد ُ كَو

إن ربنا ح يٌ  علي  َ د ر األشيا  حلههَ ٍ  عظيمة فال شه أن ما  فنقول ُازمين معتقدين:      
ل   أراده اهلل  ا إمنرررا جيري على ح مرررٍة عظيمرررة كرررل  ررردر اهلل حب مرررٍة عظيمرررة وفرررائررردٍة َعز  َوجرررَ كونرررً

يًظا إال وما شرررررررع اهلل شرررررر ،ما خلق اهلل شرررررريًظا إال حل مة ،م ررررررتقيمة ما َ د ر اهلل شرررررريًظا إال حل مة
 ،النرررررررررررريامو  ،والزكاة ،ل ن احل مة  د ت ون يف املراد ذاته كالنررررررررررررالة، حل مة فربنا ح يٌ  علي 

و ررد ت ون يف غيهث أي: احل مررة يف املراد كونرًرا  ررد ت ون يف غيه لي رررررررررررررررت فيررهث مثررال  ،واحلا
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ن املنررررررررررررا  ا ملا يرتتب عليه مال فر فإن اهلل يريده كونًا وال يريده شرررررررررررررًعا ملاذا؟ أراده كونً  :ذله
ولوال ال فر  ،العظيمة ال فر ترتتب عليه منرررررررررررا  للبشرررررررررررر فلوال ال فر ملا متي ز املؤمن من ال افر

ن ي ررررتتقُّ ومل يتمي ز َمن ي ررررتتقُّ اجلنة مم   ،ل ان النان مجيًعا مؤمنني ومل يتمي ز املؤمن من ال افر
هدة  بته ملا ومشرررا ،ولوال وجود ال فر ،ربه عليه با ميانالنار ولوال ال فر ملا عرف املؤمن نعمة 

ن ال فار فإذا رأى املؤم ثولذله ي قال: وبضدها تتمي ز األشيا  ،عرف املؤمن عظي  نعمة ا ميان
وما ه  عليه من احنطاط مهما  الوا من حضررررررررررررارهت  ا ن بعض النان  ،وما ه  عليه من هيمية

ل فار متتضرررررررون متقدمون ل ن لو نظر نظرًة متعمِّقًة يف ينظر نظرة سررررررطتية  ا رررررررة فيقول: ا
فإذا رأى  ، فراغ  لوه يف ،يف حياهت  ،يف تنررفاهت  ،حياهت  لوجد البهيمية واضرتًة يف عال اهت 

ً ا بدينه و  ،املؤمن حال ال فار وما ه  فيه من هيمية  اده ذله اعتزا ًا بدينه يف ذله ومت ررررررررررررررُّ
 ح مٌة عظيمة.

العلما  من  ما يضربه : د يريد الشي  كونًا حلهَ ٍ  عظيمة من ذله مثاًل َعز  َوَجل  اهلل  إذن      
َ ٌ  عظَعز  َوَجل  يف إيالم األطفال، اهلل  :مثال يمةث أراد كونًا و درًا أن يت مل األطفال وهذا فيه حه

ٌل يزجره فالطفل ليس له عقٌل كام ، ال بعض أهل العل : يف إيالم األطفال  رروا  عم ا يؤذيه 
اط بالرعاية طوال اليوم فت لُّم ه يزجره ،عم ا يؤذيه لطفل إذا رأى النار يعم: مثاًل ا ،وال مي ن أن حي 

و أنه ل ن ل ثوال مي ن أن ي ون معره والرده طوال الو رت ،ليس لره عقرٌل كرامرٌل حيعزه عن النرار
ا  الَمد  يده على النار فآملته وأحر ته فإنه  العلما :  ال يرجع إليها أبًدا ويف ذله حفٌظ له، أيضرررررً

والنعي   ،فيها من احل مة أن اهلل ير َهيِّظ ه  لتتمُّل الت الي  فإن الت الي  فيها شررريٌ  من املشرررقة
ال ي دَرغ بالنعي  وَمن حثر الراحة فاتته الراحة واجلنة ال ت نال إال على ج رررررٍر من التعبث ف ان يف 

 ل هتيظٌة    لتتمُّل الت الي .إيالم األطفا

ل ن هذه  ،ا ففيه ح ٌ  عظيمةنعتقد اعتقاًدا جا ًما أن ربنا إذا شرررا  شررريًظا كونًا و درً  إذن        
 ، و ررد ت ون يف غيه أي: فيمررا يرتتررب عليرره واهلل ح ي  علي ،احل مررة  ررد ت ون يف املراد ذاترره
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نِّ    نرررررَ
َه  اهللولذا  ال امل رِّ ُِ وتؤمن بالقَ ": َرمحه ََََ َقد   "َدر خير ُِِ َو

 
رة من اخلي والشرررررر ف ل األمور امل

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل هي من اهلل   وَ د ر الشررررث والشرررر وَ د ر اخلي ،واهلل خلق الشرررر ،فاهلل خلق اخلي ،سررر 
َ ٌ  عظيمة كل ما َ د َره اهلل خي وإن كان فيه شررررررررررررررر  لبعض  بالن رررررررررررررربة إىل خلق اهلل خي ففيه حه

ف ل ما َ د ر اهلل فيه من املنرررررررررررررررا  العظيمة ما تقوم به الدنيا وا خرةث هذه املرتبة  ،املخلو ني
 .الثالثة

ه ال املة و درت ،خلق اهلل لوشرررررررريا  وإجيادها :راتب القدر فهيأما المرتبة الرابعة من م        
خالٌق ل ل عمل وكل عامل ف ل عامٍل خلقه اهلل وكل عمل خلقه اهلل،  سبتانهعلى ذله فهو 

أو  ،ث اهلل خالٌق كل عامل سواً  كان   ًنا (1)َّ حج مث هت مت ُّٱيقول: َعز  َوَجل  اهلل 
وكل عامٍل وعمله وكل سرررررررررررررراكٍن وسرررررررررررررر ونه، فعميع  ،واهلل خالٌق كل متترٍغ وحركته ،م رررررررررررررريًظا

مال وحركاهتا اهلل خالٌق ل ل شررري ، وهذا من ك ،وأعما ا ،و رررفاهتا ،ال ائنات بلو ٌة هلل بذاهتا

اىَل  رردرة اهلل  انرَره  َوتَرعررَ بمتررَ ل  ، يقول اهلل  سرررررررررررررر    يل ىل مل يك مكىك لك اك  يق  ُّٱ: َعز  َوجررَ

وجررررا  عن عمران بن   ،( 3)َّ حج مث هت مت ُّٱوكمررررا  لنررررا اهلل  يقول:  ،( 2)َّ ام

َي اهلل  َعنمه حنررررررني  َل م عن الن يبه  َرضرررررره َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ ين ٌ  َيَكنن  َوَلمن  اللَّهَ  َكانَ »أنه  ال:  ررررررَ ََََََ 
َر َُ، هَ  وََكانَ  َنيَن رِ  ِفي َكَتبَ  ثَمَّ  النَماِ ، َمَلا َمرنََََََََََ َِّ  الذِّكن ٍ ، َك ين َمَواتِ  َخَلعَ  مَّ ثَ  ََََََََََ  السَََََََََّ

َرنضَ   رواه البخاري.(0)«َواألن

                                 
 (.26سورة النافات: ) (1)
 (.62سورة الزمر: ) (2)
 (.26): النافاتسورة  (3)
، {عليه أهون هوو  يعيده مث اخللق يبدأ الذي وهو: }تعاىل اهلل  ول يف جا  مارواه البخاري، كتاب: بد  اخللق، باب:  (0)

 (.3121بر  : )
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ب وأوجدهاث فيع ،وخلقها ،وشررررررررررررا ها ،إذن اهلل  َعلهَ  األشرررررررررررريا  على ما هي عليه وكتبها        
 و د نظمها الناظ  يف بيٍت واحد فقال:  ،ا ميان هذه املراتب

 وخلَقَه وهو إيجاٌد وتكويَن. ***ِملٌم كتابة موالَا مشيًتهَ 

  :هذه املراتب األربعة

(1)وتكوينٌ  إيجادٌ  وهو وخلَقه ***مشيًَته موالَا كتابةَ  ملمٌ 
 

 هذه هي مراتب ا ميان بالقضا  والقدر.

         فهنا ياور في أَفسَََنا سَََؤال وهو ،فإذا علمنا أنه يلزمنا أن نؤمن بالقضررررا  والقدر :
لِّم ويرضَََا بالقضَََا  والقدر،  فهِ  ،إاا آمن بالقدر بمراتبههِ يجب ملا المسَََلم أن َيسََََ

 يجب مليه أن َيَسلِّم ويرضا بالقدر؟

 إن  ضا  اهلل نوعان: فنقول مجيبين ملا هذا السؤال:       

، به أمرًا واًياث وهذا جيب الرضى ضا ٌ شرعيث أي: األمور اليف شرعها اهلل  :النوع األول        
واعتقاد أن يف امتثال امل مور اخلي، ويف اجتناب املنهي عنه اخليث هذا  ضرررررررررررررراٌ   ،والت ررررررررررررررلي  له

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: َعز  َوَجل  شرررررررعي جيب الرضررررررى والت ررررررلي  به، يقول اهلل 

ل  شررريًظا شررررًعا فإنه ال حيَه َعز  َوَجل  فإذا  ضرررى اهلل   ،(2)َّين ىن من خن  حن جن يم ىم

َنة إال  أن   ُّٱ:  َعز  َوَجل  كما  ال اهلل    ،يرضرررررررى به وي رررررررل  له بل يطمظن القلب به لهم ؤمهٍن َوال م ؤمه

                                 
 (.83: )احلائية داود أيب ابن منظومة شرح ال نية التتفة (1)
 (.36سورة األحزاب: ) (2)
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  مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ

 .(1)َّ جف مغ جغ مع جع

عتقاد أن وا ،والت رررررلي  له ،وجيب الرضرررررى به ،هو  ضرررررا   اهلل الشررررررعي :إان النوع األول        
 اخلي فيه.

 وهذا   مان: ،القدري: فهو القضا  ال وين أما النوع الااَي       

، والولد ،توفيقوال ::  ضا ٌ ب مٍر حيبه ا ن ان ويطلبه ويريدهث كالنعاح مثاًل القسم األول        
، ز  َوَجل  عَ وسرررعة الر  ، هذه أمور حيبها ا ن ررران أو يب ضرررها؟ حيبها ويريدها، وتقع بقضرررا  اهلل 

ا  رررررران حيب هذه األمور ويرضررررررى هوالت ررررررلي   ذه األمور والرضررررررى ها أمر بدهي طبعي، كل إن
 وي ل   ا فال نت ل  يف هذا الق   إطالة فيه بل أمره واضح.

د أن يقع وال يري ،وال حيبه ،فهو القضررررررررا  مبا ال يرغب فيه ا ن رررررررران أما القسََََََم الااَي:        
، لزوجةوموت ا ،وموت الولد ،وموت احلبيب كموت الوالد ،وضررررررررررررريق الر   :عليه، كالفقر مثاًل 

 .وموت اجلار احملب وحنو ذله، فهذا يقع بقدر اهلل واملر  ال حيبه وال يريده، وال يريد أن يقع

       وأباب اْلَسان ال يخلو اْلَسان فيه من أمور ،فهذا النوع إاا َلل باْلَسان:  

ويظهر ال ررخط على هذا املقدور، فيت ررخط على  ضررا  اهلل  ،أن يت ررخط :األمر األول        
نررررررل يل  بعض اجلهلة ما ذنيب أنا ح  حي هكما يقول  :و دره بالقول أو بالفعل، بالقول ك ن يقول

ما ذنيب أنا ما أذنبت ح  يقع يل كذا، بعض النان إذا نزلت به منرررررررريبة إذا خ ررررررررر ماله  ،كذا
 :قالنان ي  ، أو بعض الَعز  َوَجل  أنا ما ذنيب، واهلل حرام، هذا ت خط بالقول على  در اهلل  : ال

اهلل مرا و  :فالن مرا ي ررررررررررررررتراهرل واهلل، بعض النران إذا بلغ أنره مرات لفالن أبنرا ه يف حراد   رال
                                 

 (.65سورة الن ا : ) (1)
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ما ي تتق، هذا نوع من الت خط على  در اهلل، ومن الت خط بالفعل ما يقع  :ي تاهلث يعم
أو حلق الشررررررعر، بعض النان إذا نزلت به  ،أو شررررررق الثياب ،بعض النان من ضرررررررب الوجهمن 

منرريبة ذهب وحلق شررعره لنزول املنرريبة، فهذا نوع من أنواع الت ررخط بالفعل، بعض النان إذا 
َلى اهلل  وهذا نوع من أنواع الت رررررررررررخط، يقول الن يبه   ، يل له فالن مات ضررررررررررررب وجهه  َعَليمهه  رررررررررررَ

َل م  َربَ  َمنن  ِمنَّا ينسَ لَ »: َوسرررَ عَّ  َأون  النَخَدوَد، ضَََ رواه  (1)«النَجاِهِليَّةِ  ِبَدمنَوى َدَما َأون  النَجَيوَب، ََََ
 .البخاري يف النتيح

َل م مجع الن يبه           َلى اهلل  َعَليمهه َوسرَ  «ِمنَّا لَينسَ »عل، هنا بني الت رخط بالقول والت رخط بالف رَ
يعم: ليس على طريقتنا، فليس من أفعال امل ررررررررررلمني من ضرررررررررررب اخلدود وشررررررررررق اجليوب،  ال 

 .فيدخل فيه كل فعل يدل على الت خط عند نزول املنيبة ()هذا مثاٌل وليس حنرًاالعلما : 

ث أي: ت ررررررررررررررخط بالقول، فيدخل فيه كل  ول يدل على «النَجاِهِليَّةِ  ِبَدمنَوى َدَماأو »        
ل الت ررخط مع كونه معنررية فإنه سررخ  يف العق :نزول املنرريبة، وهذا األمر أعمالت ررخط عند 

ملاذا؟ ألن هذا الت ررررررررررخط لن يزيل املقدور، فهو كما  ال بعض العلما  يف عبارة رشرررررررررريقة مجيلة 
وال يدفع  ،نيةألنه مع ثيرتتب عليه احملذور ()يترتب مليه المِذور وال يدفع المقدور() ال: 
ألن  ثبل  د ي ون ت رررخطه أعظ  منررريبة من املنررريبة ثافال ي رررتفيد من ت رررخطه شررريظً  املقدور

ون ا، والت رررررخط منررررريبة يف ماذا؟ منررررريبة يف الدين، فقد ت املنررررريبة ت ون يف أمر دنيوي أحيانً 
 .  من املنيبة اليف نزلت با ن انأعظ

يبة بل للتعامل مع الشرعي عند نزول املنعلى املنها َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م و د دل الن يبه          

َل م املقدور  بل نزول املنررررريبة وبعد نزول املنررررريبة، فقال  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ ِرصن » : رررررَ  َما َمَلا احن
                                 

 (.1228، بر  : )اخلدود ضرب من منا ليسرواه البخاري، كتاب: اجلنائز، باب:  (1)
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َفَعَك، َتِعنن  يََنَن ، َواَل  بِاهللِ  َواسََََن اَبكَ  َوِإنن  تََعنَجلن ٌ ، َأبَََََ ين ِن  َفَ   ََََََ   َكَذا َكانَ  فَََعلنتَ  َأِّي َلون  تَََق
ِن  َوَلِكنن  وََكَذا، ا َ  َوَما اهللِ  َقَدرَ  َق َََََ ،َِ َتلَ  َلون  فَِإنَّ  فَََع َِ  تََفن رواه م ررررل  هذا (1)«ينطَانِ الشََََّ  َمَم

َل م هنا الن يبه  ، اللفظ َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررررررررَ ِرصن » :يقول ررررررررررررررَ فَ  َما َمَلا احن ، كي ؟ ببذل «َعكَ يََنَن

ن  در اهلل يل إ :ا بالقدر، فتقولتععز متتععً األسرررررررررررباب، وال تت ل عليها واسرررررررررررتعن باهلل وال 
الولد سررررري تيم الولد، إن  در اهلل يل الر   سررررري تيم الر  ، إن  در اهلل يل دخول اجلنة سررررر دخل 
اجلنررة، هررذا ععز، وإمنررا تفعررل وحتريف على مررا ينفعرره وت ررررررررررررررتعني برراهلل، هررذا م ؟  بررل نزول 

اَبكَ  َوِإنن » املقدور، فإذا نزل املقدور ٌ ،ََََ  َأبَََ ِن  َفَ   ين   فَِإنَّ  وََكَذا، َكَذا انَ كَ  فَََعلنتَ  َأِّي َلون  تَََق

َتلَ  َلون  َِ  تََفن  .«الشَّينطَانِ  َمَم

 .عند نزول املنيبة الت خط، وهذه احلالة حرام ومعنية :الِالة األولان إا       

 النع، ما معىن النع؟  الِالة الااَية:       

أن العبد إذا نزلت به املنررررريبة ينرررررع ب ن حيبس نف ررررره عما ي ضرررررب اهلل،  :معنا الصََََبر        
ا أو يقول شرررريظً  ،هللا ي ضررررب اجيزع للمنرررريبة ويت مل وحيزن ول نه حيبس نف رررره عن أن يفعل شرررريظً 

ي ضب اهلل، فال يقول إال ما يرضي اهلل، وهذا هو النع عند نزول املنائب، وهو واجب، هذه 
ت الشرعية، والنع ي ون عند نزول املنيبة، عند الندمة األوىل، ليس املرتبة واجبة من الواجبا

النابر من نزلت به املنيبة مث خالطها ح  تعَود عليها مث  ع، وإمنا النابر الذي إذا نزلت به 
يا  » :ب ي على  ع فقالمر  على امرأة تَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م املنيبة  ع واسرتجع، فإن الن يبه  

عرفته، وإال لو  ، ما«إليك مني فإَك لم تصب بمصيبتي :، قالتاتقي اهلل واببر أمة اهلل 
َل م عرفت الن يبه   َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ يا أمة  » :يننررتها،  ال لت دبت معه، ل نها ظنته يعم رجاًل  ررَ

يقول  النان ، بعض«إليك مني فإَك لم تصَََََب بمصَََََيبتي :اتقي اهلل وابَََََبر ، قالتاهلل 
                                 

َممره  يفه رواه م ل ، كتاب: القدر، باب:  (1) زه  َوتَررمغه  بهالمق و ةه  األم تهَعانَةه  المَععم سم وه  بهاهلله  َوااله  (.2660، بر  : )لهل هه  المَمَقادهيره  يضه َوتَرفم
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رش ليس  الذي يعد الف :هذا اليوم فإذا ننررررررررررررررتته يف أمر  ال يعم بعض النان يقول بالعامية
كالذي ي كله، الذي يعد الضررررررب وينظر ليس كالذي يتلقى الضررررررب، بعض النان إذا  لت له 

ا ررع فله يف  يا أخي : د ي ررعن فتقول له: نزلت به هذه املنرريبة فا ررع، بعض النان مثاًل 
َلى اهلل  َعَليمهه  رررررررَ ذله خي، فيقول ك نه يقول إليه عم فإنه مل تنرررررررب مبنررررررريبيف، فرتكها الن يبه  

ذهبت تلتم ه فعا ت فَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م واننرف، مث أ خعت به، أ علمت أنه الن يبه  َوَسَل م 
لَ ها الن يبه  يا رسررررررول اهلل مل أعرفه، فل  يلم :إليه فقالت َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ على أاا  الت له  م  ررررررَ

رَ  ِإََّما»إليه عم، ل نه المها على شي  أخر فقال:  َمةِ  ِمنندَ  الصَّبَن َو  الصَّدن ، وهذا يف (1)«َلااألن
فالنررررررع واجب وي ون عند النرررررردمة األوىل، واألدلة على ، النررررررتيتني رواه البخاري وم ررررررل 

 .االنع كثية جدً 

والرضررررررررى حالة فو  النررررررررع، الرضررررررررى اطمظنان القلب  ،فهي الرضررررررررى ة:اأما الِالة الاال        
طمظنان ا وال يفعل ما حرمه اهلل، الرضرررى اوالت رررلي  للقضرررا  ت رررليمً  ،بقضرررا  اهلل وعدم الت رررخط

ا، فالراضررررري ا بقدر اهلل، وينرررررع أيضرررررً القلب بقضرررررا  اهلل فإذا نزلت املنررررريبة ي ون القلب مطمظنً 
بة أو يقول ما ي ضرررررب اهلل عند نزول املنررررري ، رررررابر و يادة،  رررررابر فيتبس نف ررررره عن أن يفعل

و ائد على هذا أن  لبه مطمظن، فهذا هو الرضررررررررى، فهو يطمظن  لبه باملنرررررررريبة ملاذا؟ ألنه يعتقد 
ا له، ا له، وإذا أ رررابته ضررررا  فنرررع كان خيً ا أنه إذا أ رررابته سررررا  فشررر ر كان خيً ا جا مً اعتقادً 

 املنيبةألنه يعل  أاا خي ل ن ليس الرضى أن يطلب العبد املنيبة، ف ثفينع ويطمظن باملنيبة
لولد، ا مبوت ا دائمً إن و عت و رررررررع عليها ا ن ررررررران، ل نها ال تطلب، وأنا أضررررررررب مثااًل  خي

لوب  طلب، ال جيو موت الولد فيه أجر عظي ، وهو خي إن  ع ا ن ان، ل ن ال جيو  أن ي  
 أن يرردعو أن يقبض اهلل أرواح أبنررائرره  بررل البلوغ، ل ن إذا و ع فقبض اهلل روح االبن  بررل اًل مث

 .ا يف اجلنةالبلوغ فإاا منيبة، إن  ع عليها واسرتجع بىن اهلل له بيتً 

                                 
 (.1273رواه البخاري، كتاب: اجلنائز، باب:  يارة القبور، بر  : ) (1)
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طلب كما وال يعم هذا أاا ت   ،بعد و وعها :أي ،عندما نقول الرضرررى باملنررريبة اانتبهو ن إذ      
 .يفعله بعض املت لفني

  هِ الرضا واُب؟ 
ل ن الذي عليه اجلمهور وهو الذي يظهر يل  ،أن الرضررررررررررى واجب :ذكر بعض أهل العل       

أنه النررواب واهلل أعل  أن الرضررى م ررتتب، فالنررع واجب والرضررى م ررتتب ملاذا؟ ألنه ليس 

 مح جح مج  حج مث ُّٱيقول: َعز  َوَجل  يف  درة كل إن رررررررررررررران أن يرضررررررررررررررى باملنررررررررررررررائب، واهلل 

ا تبً ول نه ي ون م ررررررتا، فمادام أنه ليس يف  درة كل إن رررررران فإنه ال ي ون واجبً  ، (1)َّجخ
 .بومن تركه ال يرتتب عليه عقا ،من فعله نال الثواب

       هِ فَو هذ ُ الِالة حالة؟  

 ثهي الشرررررررر ر على املنرررررررريبة، وهذه حالة اخل ل ل من عباد اهلل :الِالة الرابعةنقول نع ،       
لشرر ر وهذه الرضررا، ويزيد االشرراكر  ررابٌر راٍ  ويزيد الشرر ر هو ينال مرتبة النررع، وينال مرتبة 

ا  اهلل،  ررررررلِّ  العبد لقضررررررأعلى الدرجات، وال ينررررررل إليها إال اخلل ل من عباد اهلل، وذله ب ن ي  
 رررتشرررعر ما وي، الرضرررا ويطمظن بقضرررا  اهلل وهذا ماذا؟، وحيبس نف ررره عما حرم اهلل وهذا النرررع

 حينل له من النع  ب بب املنيبة فيش ر اهلل وهذه مرتبة الش ر.

 

مبا  يعم بعض اخلل ل من عباد اهلل إذا نزلت به املنرريبة ال يتعلق  لبه باملنرريبة، وإمنا يتعلق      
 يرتتب على املنيبة من الثواب والنعمة فيش ر اهلل على املنيبة ملا ترتب عليها من النع .

 

                                 
 (.276سورة البقرة: ) (1)
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       :فالشاكر يرى أن للمصيبة ُهتين 

 وهي ذات املنيبة. ،جهًة مؤملة (1
وال  ،وهي جهة ما يرتتب على املنيبة من النع  اليف حتنل له فيش ر اهلل ،وجهًة سارة  (2

د تدمع عينه حب   و  ،بل الشاكر يت مل  لبه حب   طبيعة البشر ،ينايف الش ر أمل القلب
 ل نه ينظر إىل ما يرتتب على النعمة فيش ر اهلل عليها. ثور ة القلب ،طبيعة البشر

       و دون هذا فالشكر مرتبتان:ومنهم من ه 

 املرتبة العليا أن ينظر إىل ما يرتتب على املنيبة من النع  فيش ر اهلل على املنيبة. (1
 واملرتبة الثانية أن ينظر إىل ما بقي عنده من نع  اهلل فيش ر اهلل على تله النع . (2
وأعطي   مثااًل: رجل عنده عشرررٌة من الولد مات  ،وكالمها من الشرر ر ل ن  األوىل أعلى       

على  ش ر اهللف ،له ولٌد واحد، فتذكر ما حينل له من الثواب إن  ع على فقد ولده واسرتجع
 وش ر هذا ب على املنا ل. ،ورضي ،هذه النعمةث  ع

عة، فش ر  رجل ر  ه اهلل عشرًة من الولد فمات ولٌد من أوالده، فتذكر أن اهلل أبقى له ت        
اهلل على بقا  الت عة ال على املنيبة اليف ترتب عليها الثوابث هذا ش ر عند نزول املنيبة ل نه 

 وإن كنت ،كما  ال بعضرررررررره : الله  له احلمد إن كنت أخذت فقد أبقيت،  دون النوع األول
 منعت فقد أعطيت.

اجبة اهلل ولي رررت و  وهذه درجة من درجات الشررر ر وهذه املرتبة حتنرررل لإلن ررران بفضرررل        
 ول نها منزلة عالية. ،باالتفا 

       فقد يقول قائِ: كيف أبِ إليها؟ 

حتنررررررررل بفضررررررررل اهلل بالدربة والتدريبث ب ن يدرب ا ن رررررررران  فأقول إن العلما  يقولون:        
عليها يف  ررر ار املنرررائب، فإذا نزلت به منررريبة  ررر ية در ب  مثاًل: يدرب نف ررره، نف ررره عليها
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عباد  هو أعلى ح  ي ون من على الشررررر ر، فإذا تدر ب على ذله واعتاده ينتقل إىل مانف ررررره 
 .اهلل اخل ل ل الشاكرين هلل

وحال  ،ومراتب ا ميان بالقدر حب رررررررررب مراتب القدر ،إذا عرفنا ا ميان بالقضرررررررررا  والقدر        
فيأتي سَََََؤال: هِ للعبد مشَََََيًة؟ هِ قدر اهلل الذ  َؤمن به ينافي  ثالنان عند نزول القدر

 مشيًة العبد؟ 

لذي أخعنا مبشرريظته ، فاهلل ربنا اَعز  َوَجل  مما الشرره فيه أن للعبد مشرريظة أثبتها اهلل  فنقول:        
، نَه  َوتَرَعاىَل بمَتاس  أخعنا أن للعبد مشيظًة، فنؤمن مبشيظة العبد وأن له مشيظة كما نؤمن مبشيظة ربنا 

ٱ(1)َّ اك يق ىق يف ىف  يث  ُّٱ :َعز  َوَجل  فال تنايف بني مشرريظة اهلل ومشرريظة العبد، يقول اهلل 

 حئ جئ ُّٱ: َعز  َوَجل  ويقول اهلل ، َّ اك يق ىق يف ُّٱ وهذه مشررررريظة العبد ، َّ ىف  يث  ُّٱ

و ررال اهلل  وهررذه  رردرة للعبررد، َّ  مئ خئ حئ جئ ُّٱٱ(2)َّ جب هئ  مئ خئ

مشرررررريظة و  سرررررربتانه،ف ثبت املشرررررريظتني: مشرررررريظة الر ب  َّنب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ :َعز  َوَجل  
 .َعز  َوَجل  العبد، ونؤمن باملشيظتني كما أثبتهما اهلل 

ز  َوَجل  عَ ومشرريظة العبد حتت مشرريظة اهلل ال ونية القدرية ال ختري عن مشرريظة اهلل، ل ن اهلل         
عبد يف اخلي إنه ال مشررررررريظة لل :فمن  الهدى العبد الن عدين وبني  له طريق اخلي وطريق الشرررررررر، 

مل يشررر ه  َوَجل  َعز  وال يف الشرررر فقد كذب على اهلل، ومن  ال إن العبد يشرررا  شررريًظا في ون واهلل 
فقد كذب على اهلل، بل للعبد مشررريظة ال شررره فيها ل نها ت ون حتت مشررريظة اهلل، فالعبد فاعل 

 .َعز  َوَجل  باختياره وهو حتت مشيظة اهلل 

 
                                 

 (.32( سورة النب : )1)
 (.16): الت ابنسورة  (2)
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  ملا المعصية بالق َُّ   ر؟ديترتب ملا هذا سؤال مهم وهو: هِ للعابي أن يِت
ا )ت ررذب(     بعض النرران إذا  لررت لرره أرى أنرره ت ثر ال ررذب، منهعرره ال ررذب دائمررً

 فاتقي اهلل وال ت ذب،  ال:  در اهلل.

بعض النان الذين يشررررررررررررررربون الدخان إذا  لت له: يا أخي أترغ الدخان، الدخان حرام،    
 ررال: مرراذا أفعررل،  ررد ره اهلل علي، كتبرره اهلل علي، فهررل للعبررد أن حيتا  بررالقرردر على املعنرررررررررررررريررة؟ 

ن تيمية  ال شيخ ا سالم اب، َعز  َوَجل  اهلل بقدر اهلل  ما حرمفنقول: ال حعة ألحد يف ارت اب 
 َ َََنبِ )): ه  اهللَرمحررره َدِر َمَلا الََذَّ النقَََ ََِ َُّ ب َت ِن ِد َأنن َي َدِر َولَينَس أِلَحَََ النقَََ ََِ َُّ ب َت ِإنَّ آَدَم احن َِ فَََ ا اتَِّفَََ ََِ  ب

اِئِر النَعَقَ  ِ  ِِ َوسََََََََََ ِِ النِمَل اِئِر َأهن ِلِميَن َوسََََََََََ عاب على ال فار أا  َعز  َوَجل  اهلل  ،(1)((النَمسَََََََََن

ل  احتعوا بررررالقرررردر على كفره ث  ررررال اهلل   جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱ :َعز  َوجررررَ

فيتتعُّون مبشيظة اهلل على استمراره  ب فره ،   ،(2)َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ :َعز  َوَجل  وعلى عدم ترغ ال فرث يقول اهلل 

ا ذا وا برر ن اهلل  ،َّزئ ة َلمررَ ل  ولو كرران    يف القرردر ح عرر  ة،  ، فليس يف القرردرَعز  َوجررَ ح عرر 

َل م يقول الن يبه   َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ َعَد َُ مَ  َكِتبَ  َقدن  ِإال َأَحدٍ  ِمنن  ِمننَكمن  َما»:   رررررَ   ِمنَ  َأون  النَّارِ  ِمنَ  قن
ِ فقال، لَجنَّةِ ا ولَ  يَا: القوم من ُر َِ  َأَفَ   اهلِل، َرسَََََ   ف رغ  د أنه مادام ،«؟يا رسََََول اهلل َََتَِّك

َل م الن يبه    َالَ ، مقعده م توب وكل َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ ٌر، ِ  َفكَ  امنَمَلواال، » : ررررَ   ُّٱثم قرأ:  َمَيسََََّ

ِ  »وهذا يف النررتيتني، ويف لفظ مل ررل : (3)«َّ هت مت خت حت رٌ  َفَك   (0)«َلهَ  َخِلعَ  اِلمَ  َمَيسَّ
                                 

 (.7/182جمموع الفتاوى: ) (1)
 (.107( سورة األنعام: )2)
 (.6645، بر  : ){مقدورا  درا اهلل أمر وكان}رواه البخاري، كتاب: القدر، باب:  (3)
َدمهيِّ  َخلمقه  َكيمفهي ةه رواه م ل ، كتاب: القدر، باب:   (0) ، بر  : َوَسَعاَدتههه  َوَشَقاَوتههه  َوَعَملههه  هه َوَأَجله  ره م ههه  وَكهَتابَةه  أ مِّهه  بَطمنه  يفه  ا م
(2608.) 
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  ل  َعز  َوَجل  فاهلل 
تا  بالقدر وجعل له  دره فليس له أن حي ،وااه وجعل له اسررررررررررتطاعة ،أمر امل

 .على املعا ي

شرررررررر، طريق اخلي وطريق الاْلَسَََََان قبِ الفعِ، قبِ أن يفعِ الشَََََي  أمامه طريقان:         
بل أن يزين   الرجل والعياذ باهلل :وإما أن ي ررررله طريق الشررررر، مثاًل  ،فإما أن ي ررررله طريق اخلي
تياره فيذهب وإمنا يفعل باخ ، د ره اهلل يعل  ما وطريق الزىن فهو ال ،أمامه طريقان: طريق العف ة

 .س له أن يفعل الشر وحيتا  بالقدرأو يذهب للزنا فلي ،للعف ة

مبعىن حخر نقول: فعل ا ن ان للشر سابق على علمه بالقدر، فليس له أن حيتا  بالقدر،         
هناغ ح ع ة واضرررررررررتة جًدا تدل على أنه ليس ألحد أن حيتا  بالقدر على الذنوب، حنن نرى مث 

وي من وحيريف على ما ي رررررررربب له اخلي، يتز  ،ينفعه ا ن رررررررران يف األمور الدنيوية حيريف على ما
ول حيتا  بالقدر، ما جيلس ويق ويعمل من أجل أن حينرررررل على املال، وال ،أجل أن ير   بالولد

وي إذا كتب اهلل يل الولد سررررررري يت ولو من حعر، ما جيلس يف بيته ويقول أن سررررررر جلس أنا ال أتز 
ف ي  حيتا   ،يف البيت وإذا كتب اهلل يل الر   سرريت ررع ر  ي، كل العقال  يلومون َمن فعل هذا

ا أ ررررابه حباد  ما هذا  :اًل ي يت ويقول مث بالقدر على املعايب على الذنوب؟ بل لو أن شررررخنررررً
 ،الذي فعل، ولو ضررررررررررررررربه شررررررررررررررخٌل على وجه ملا  ال هذا  در اهلل بل يرد عليه بقدر وال يلوم

ويعنِّفرره ف ي  يرر يت برراألمر والنهي وحيتا  بررالقرردر وهررذا نعرف أنرره ال حعررة ألحررد يف  ،ويلومرره
 .لقدر على املعايب اليف هي الذنوببا االحتعاي

ي يت  ال العلما  إنه سائغث فل ن لو أن ا ن ان ذكر  در اهلل يف ذنب  د تاب منه فهذا       
تبت واحلمد هلل، الزىن ففعلت و   د  ىن مثاًل وتاب إىل اهلل فيقول:  د ر اهلل علي  في ون  :مثاًل 

يثبت   نهل يف الذنب االسرررررررررررررتمرارألنه و ع بقدر اهلل وهو ال حيتا  بالقدر على  ثفهذا سرررررررررررررائغ
بد أن حيتا ، ل ن هل للعَعز  َوَجل   وتاب إىل اهلل ،و د ترغ الذنب ،الثابت وهو أنه بقدر اهلل

ََالقََدر ملا )برررالقررردر على املنررررررررررررررررائرررب؟ نقول: نع ث ولرررذلررره من عبرررارات العلمرررا :  ُ  ب ت )يَِ
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ُ  بالقدر ملا المعائب ت تا  بالقدر على املعا ررررررررررررري فال ((المصَََََََََائب وال يَِ تا   ثحي  ل ن حي 
المم َعلَ بالقدر على املنررائب اليف تنزل على ا ن رران، و ذا الما موسررى  المم دم حيمهه ال رر  َعَليمهه ال رر 

 َمَليَّ  اهللَ  َقدَّر َُ  َأمنرٍ  َمَلا أَتَََلوَمِني»: َعَليمهه ال  المم ب نه أخري نف ه وأخرجنا من اجلنة، فقال حدم 
 َِ َلَقِني َأنن  قََبن َنًة؟ بَِأرنبَِعينَ  َيخن َل م  قال النَِّبي   سََََ َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ َُّ :  ررررَ َِ ا آَدمَ  َف  هنا (1)«َموسََََ

المم موسررررررى  هي مل يل مه على الذنب وإمنا المه على املنرررررريبة اليف ترتبت على فعله، ماَعَليمهه ال رررررر 
ة، فالمه على هذا فاحتا  حدم بقدر اهلل على هذه املنررررريب ،املنررررريبة؟ خروي حدم وذريته من اجلنة

المم ومل يلمه موسرررررررررى على الذنب، ملاذا؟ ألن حدم  ،فتا  حدم موسرررررررررى بهل اهلل تاب و َعَليمهه ال ررررررررر 

المم وما كان موسررررررى   (2)َّ حنخن جن مم خم حم جم هل ُّٱ :توبته وهو نيب اهلل َعَليمهه ال رررررر 
 .ليلوم حدم على ذنب  د تاب منه وتاب اهلل عليه، فإن التائب من الذنب كمن ال ذنب له

المم موسرررى  نإذ  القدر وإمنا المه على املنررريبة فاحتا  حدم ب ،مل يلمه على الذنبَعَليمهه ال ررر 
نررررررررررررررع على وي ،ويرتغ احملظور ،ويفعل امل مور ،نقول: املؤمن يؤمن بالقدر نعلى املنرررررررررررررريبة، إذ

ال ويشرررررر ر اهلل على النِّع  واملواهب،   ،واملعائب ،املقدور من املنررررررائب وي ررررررت فر من الذنوب

املؤمن يؤمن بقدر هذه أحوال  (3)َّ لك اك يق  ىق يف ىف يث ُّٱتَرَعاىل: 
 ،نررررررررررررررائبوينررررررررررررررع على املقدور من امل ،وجيتنب احملظور لنهي اهلل ،ويفعل امل مور ألمر اهلل ،اهلل

وي رررررررت فر اهلل من ذنوبه واملعائب اليف و ع فيها، ويشررررررر ر اهلل على نعمه واملواهب اليف وهبها له 
 وهذه حال املؤمن.

 

                                 
َعايه رواه م ل ، كتاب: القدر، باب:  (1)  (. 2652، بر  : )ال  اَلم   َعَليمههَما َوم وَسى حَدمَ  حه
 (.38): البقرةسورة  (2)
 (.55): غافرسورة  (3)
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ا  أهررل العل  فيمررا يتعل ق بررا ميرران بررالقضررررررررررررررهررذه بعض املبرراحرر  اليف ا تطفتهررا من كالم       
، ا أكثر إال أن ا أتينا باملهم اتو د  لت إن بعض مباح  أركان ا ميان مي ن ب ررررررررررررررطه ،والقدر

 .ونب هنا على األمور املد م ات ح  ال يقع ا ن ان فيها يف  ظوٍر من احملظورات
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ره ه ﴿لَيمَس المعه  َأنم تر َولُّوا و ج وَه   م  ه  الا:"والدليِ ملا هذ ُ األركان السَََََََتة قوله تع َبَل المَمشرررررررررم
ره َوالمَماَلئهَ ةه َوالم هَتابه َوالن بهيِّنيَ  َوالمَم مرهبه  خه  ."﴾َولَٰ هن  المعه  َمنم حَمَن بهالل هه َوالميَروممه ا م

الشَّْرح:

الشيخ عندما ذكر أركان ا ميان ال تة ذكر الدليل عليها، فبدأ هذه ا ية، وهذه ا ية فيها       
 ،ال تابو ، واملالئ ة ،واليوم ا خر ،من أركان ا ميان وهو: ا ميان باهلل دليل على مخ رررررة أركان

ل  فررراهلل  ،والنبيني ، ( 1)َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱيقول: َعز  َوجرررَ

ل ن  ،يف التوجه إىل جهة املشر  أو امل رب فليس هذا كافًيا يف حقيقة الع  َّ ىل مل ُّٱيعم: 
 الع احلقيقي إمنا هو يف ا ميان واألعمال مع ا ميان.

 

 من أعمال اخلي، فليس يرضررررررررررراهو  اسررررررررررر  جامع ل ل ما حيبه اهلل والبر كما قال العلما :      
الذي جيمع اخلي أن تولوا وجوه    بل املشررررررررررررررر  أو  بل امل رب ل ن الذي جيمع اخلي كله أن 

 والنبيني. ،وال تب ،واملالئ ة ،واليوم ا خر ،تؤمنوا باهلل

َه  اهلليقول الََِافظ ابن كاير        َِ )) :َرمحرره دن َدخَََ يَََِة، فََقَََ ِذ ُِ اْلن َف ِبهَََ ي َمَرى فِ َمِن اتَّصَََََََََََ
َ ِم َكلَِّها، َوَأَخَذ ِبَمَجاِمِع النَخينِر َكلِّهِ   .(2)((اْلنِسن

 

 .وبقي الركن ال ادن سي تدل له الشيخ أيًضا من القرحن فيقول ،فهذه مخ ة أركان      

                                 
 (.188): البقرةسورة  (1)
 (.1/076تف ي ابن كثي: ) (2)
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لََه تَََعاَلا:  َّ مئ هي مي خي حي ُّٱ ودليِ القدر: قََون

الشَّْرح:

   

و د تقدمت معنا ا شارة  (1)َّ مئ هي مي خي حي ُّٱ: َوَجل  َعز  دليل القدر  ول اهلل       

 إىل أدلة القدر.

َه  اهلليقول احلافظ ابن كثي        يَِة الن ))عن هذه ا ية:  َرمحه َتِدلم ِبَهِذ ُِ اْلن نَِّة َيسن َكرِيَمِة أئمَة السم
اِبِع ِلَخلنِقِه، َوَهَو ِملنَمَه  َباِت َقَدر اللَِّه السََََََََََََّ َِ كَ َمَلا ِإثَن بن َياَ  قََ ََََََََََن ََ َِ األن بن َتَه َلَها قََ ََِها وَِكَتابََ ون

 يشي إىل مراتب القدر اليف ت لمنا عنها سابًقا. .(2)((بََرنِئَها

يَِة َوِبَماَورَ ))يقول ابن كثي:        يَاتِ  دموا ِبَهِذ ُِ اْلن اَكَلَها ِمَن اْلن قة الَقدرية الَِّذيَن َلا الفرن مَ  ََََ
ابَِة  َََبَََفوا َِ ِر الصَََّ  وردٌ  ،نع  هذه ا ية فيها إثباٌت للقدر، (3)((رضََي اهلل منهمِفي َأَواِخِر َمصََن

 و د تقدم معنا ما يتعلق بإثبات القدر. ،على القدرية

 

 

 

 

                                 
 (. 02سورة القمر: ) (1)
 (.8/072تف ي ابن كثي: ) (2)
 (.8/072تف ي ابن كثي: ) (3)
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َسانَ " قال رحمة اهلل مليه:  . "النَمرنتَََبَة الاَّالَِاَة: اِْلحن

الشَّْرح:

 ديننا كما قلنا ث ث مراتب:   مراتب الدينالمرتبة الاالاة من  أي:      

 .ا سالم (5
 .وا ميان (2
 .وا ح ان (3

نررررررل إليها وهي املرتبة العليا وال ي ،من مراتب الدين هي مرتبة ا ح رررررران :فالمرتبة الاالاة      
 ررررٍن مؤمن ف ل   ،فال ي ون   ررررًنا إال من كان مؤمًنا م ررررلًما ،إال من حقق املرتبتني األوليني

 وليس كل مؤمٍن   ًنا فقد يؤمن العبد ل نه ال حيقق مرتبة ا ح ان.

 يل ىل مل يك ىك مك لك  اك  ُّٱ : ال َعز  َوَجل  و د  ال العلما : إن اهلل       

  لك  اك  ُّٱ :ذكر مرتني ثانتبه هنا يا عبد اهلل أنظر ك  مرة ذكر ا ح رررررررررررررران ،(1)َّ ام

فذكر اهلل إح ررررررران  ،َّ ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ ا ح ررررررران األول هذا  َّ مك

وهذا يشررررررررررررررمل  ،َّ ام يل ُّٱوذكر ، الدين وهذه هي املرتبة اليف معنا مرتبة ا ح ررررررررررررررران
 وا تيان بالفعل احل ن الذي حيبه اهلل.  ،ا خاليف هلل

ا  ،والخوف ،ومدار اْلحسان ملا الِب)) ال العلما :        مدار ا ح ان على (( والُر

 حص مس خس  حس جس جخمخ مح جح ُّٱ ولرررررررذا  رررررررال اهلل: ،والرجرررررررا  ،واخلوف ،احلرررررررب
                                 

 (.125): الن ا سورة  (1)
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 َّمح ُّٱهذا ا خاليف وال تدعوا غيه، َوادنَمو َُ:  ،َّجخ مح جح ُّٱ(1)َّ خص

  خص حص مس خس  حس جس ُّٱ هذا الرجا ، مث جا  النتيعة َّجخُّهذا اخلوف، 

، وفواخل ،مدار ا ح رران على ا خاليف نذ، إفمن دعا اهلل بلنرراً خائفاً راجياً فهو   ررن ٱَّ
 .والرجا 

 

 .وهو ضد ا سا ة ،فعل الشي  احل ن إح ان ثهو فعل احل ن :واْلحسان في اللفة      

       :واْلحسان إاا أطلع في الشرع يشمِ َومين 

 إح ان يف حقو  اخللق، وا ح ان يف حقو  اخللق منه: النوع األول:         

 ما هو واجب. 
 ومنه ما هو م تتب. 

، بتهماو  ،ا ح ررررررران إىل الوالدين ثوهو واجبٌ  ،الوالدين إح رررررررانبر الوالدين بر : فمثاًل       
وختي ألط  ال الم للتدي  معهما واجب من  ،و ررررررررررررررد  احلدي  معهما ،ولني اجلانب  ما
 .الواجبات الشرعية

 القيام حبق ويل أمر امل رررلمنيث وهي واجبٌة من الواجبات الشررررعية ،و رررلة األرحام إح ررران      
وهو واجٌب من الواجبات الشرررررعية، فهذا النوع األول من  ،وطاعته إح رررران ،وتو يه ،من تعزيره

 أنواع ا ح ان وهو ا ح ان يف حقو  اخللق.

  

 .ا ح ان يف عبادة اهلل والنوع الااَي:      

                                 
 (.56سورة األعراف: ) (1)
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        فإن قال قائِ: كيف أحسن في مبادة اهلل؟ 

َلى اهلل  َعَليمهه نقول ف ررررررر النيب        َل م  ررررررَ  َكَأَّكَ  اهللَ  تََعنَبدَ  نن أَ ب» :ا ح رررررران يف عبادة اهلل َوسررررررَ
ا ح رررررررررررررران درجتان وليس درجًة  :، ولذا  ال العلما (1)«يَََرا َ  َفِإَّهَ  تَََرا َُ  َتَكنن  َلمن  َفِإنن  تَََرا َُ،
  :إحداهما أمظم من األخرى ،واحدة

بادة وهذه العبادة كما يقول العلما  ع ،أن تعبد اهلل ك نه تراه :أما األولا والعظما فهي      
 َعز  َوَجل   ورا ب اهلل ،َعز  َوَجل  ألنه أحب اهلل  ثطلٍب وشرررو  ينشرررط  ا ا ن ررران نشررراطاً ععيباً 

َعز  ك نه يرى اهلل   ثفيعمل العمل و لبه م تشعٌر أنه يرى ربه ،مرا بًة عظيمة ح  استشعر أنه يراه
ل   ال  ل ن املؤمن ال يقول أنررا ثنرررررررررررررررل إال للخلل من عبرراد اهللوال حت ،وهررذه مرتبررٌة عظيمررة َوجررَ

ب ن يدرب  ثبل بالدربة بفضرررررررل اهلل ي رررررررتطيع أن حينرررررررله، أسرررررررتطيع أن أكون على هذه الدرجة
ف ررره أن يدرب ن ،أن يدرب نف ررره على اخلوف والرجا  ،نف ررره أن يدرب نف ررره على ا خاليف

أن يعبد  اسررررتشررررعار أن اهلل يراه مث ينررررل إىل درجةأن جياهد  لبه على  ،َعز  َوَجل  على مرا بة اهلل 
 . ك نه يراه  َعز  َوَجل  اهلل 

       ة العظيمة إاا حصَََلت للمؤمن حصَََلت له فائدتان مظيمتان بعاه و  ،وهذ ُ الدُر
 :الك ملا أمرين كبيرين

 ،أعم كماله فإن أ رررررررررررررررل ا خاليف طريق ا ح ررررررررررررررران ،فهو ا خاليف هلل أما األول:        
 إىل ا ح رررران ال بد أن جياهد نف ررررهينررررل  أنمن أراد  :يعمث وا ح رررران طريق متام ا خاليف

بمَتانَه  سرررررر   هذه املرتبة فإن هذا يقوده إىل كمال ا خاليف هلل إىلفإذا و ررررررل  ،ا خاليف هللعلى 
                                 

وا ح ان، وعل   عن ا ميان، وا سالم،َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م سؤال جعيل النيب رواه البخاري، كتاب: ا ميان، باب:  (1)
 (.54بر  : )، ال اعة
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َعَاىل كله   وأ ررررررررررررررول عمله ف ان عمله ،فإن من عبد اهلل ك نه يراه أخذ ذله مبعامع  لبه ثَوتَر
 الناً هلل ال خيلطه شيٌ  البتة.خ

د اهلل ك نه فمن عب ،واجملي  ها على الوجه األكمل ،فهو إتقان العبادة وأما األمر الااَي:        
والدرجة  هذه املرتبة األوىل ،شه أنه سيتريف على أن ت ون عبادته على الوجه األكمل يراه ال

 األوىل لإلح ان.

ة الااَية:أما الد         نررررررل أن تعبد إن مل حت ثوأنت تعل  أنه يراغ َعز  َوَجل  فهي عبادة اهلل  ُر
يراغ  ال النيب  ز  َوَجل  عَ يٌع بنرررررررري، واهلل اهلل ك نه تراه فاعبد اهلل وأنت تعل  أنه يراغ فإن اهلل مس

َل م  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ إن مل ت ررررتشررررعر بقلبه وأنت تعبد ث (1)«فَِإنن َلمن َتَكنن تَََرا َُ فَِإََّه يَََرا َ »:  ررررَ
وتو ن أنرره يراغ،  ،وتعتقررد ،اهلل كرر نرره تراه فترر يت الرردرجررة الثررانيررة وهي أنرره تعبررد اهلل وأنررت تعل 

لب عبادة الط :وهذه ي رررررررررررررميها العلما  عبادة ا رب واخلوفث الدرجة األوىل ي رررررررررررررميها العلما 
بدرجة ا رب واخلوفث و ذا   :والشررررررو  درجة الطلب والشررررررو ، وهذه الدرجة ي ررررررميها العلما 

َلى اهلل   كانت هذه املرتبة عند احملققني من العلما  دون املرتبة األوىل، ولذله أخرها النيب  ررررررررررررررَ
 .«يَََرا َ  فَِإَّهَ  َرا َُ تََ  َتَكنن  َلمن  فَِإنن  تَََرا َُ، َكَأَّكَ  اهللَ  تََعنَبدَ  َأنن » فقال : َعَليمهه َوَسَل م 

َِ  َمنن )) :ا هاتني املرتبتنييقول بعض ال ل  مقررً           َماِرٌف، فَََهوَ  َشاَهَدِة،النمَ  َمَلا لِلَّهِ  َمِم
َِ  َوَمنن  اَهَدةِ  َمَلا َمِم ِلصٌ  فَََهوَ  ِإيَّا َُ، اللَّهِ  َمشَََََََََََ ٍِ خير َمخن من عمل هلل على  ث(2)((وفي ك

عل  أن اهلل وهو ي َعز  َوَجل  ومن عبد اهلل  ،املشرررررراهدة ك نه يرى اهلل فهو عارٌف وهذه درجة كمال
 وا ح ان. ،وا ميان ،مراتب الدين ا سالم نيراه فهو بلٌل هلل ويف كٍل خي، إذ

                                 
 وعل  وا ح ان، الم،وا س ا ميان، عن َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م  النيب جعيل سؤالرواه البخاري، كتاب: ا ميان، باب:  (1)

 (.54، بر  : )ال اعة
 (.122: )رجب بن ال ل  جوامع من حديثا مخ ني شرح يف واحل   العلوم جامع (2)
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م ث ،وسَََََعها دائرة اْلسَََََ مأوهي دوائر بعضَََََها أوسَََََع من بعض ف)) :يقول العلما         
ا  ررنً وكما تقدم معنا ال ي ون  ، ((ثم تضََييع إلا دائرة اْلحسََان ،تضََيع إلا دائرة اْليمان

 .اإال من كان مؤمنً 

 وا سررررررررررررررالم كما تقدم معنا ه ثوهذه املراتب الثال  إذا ذكرت جمتمعة فل ل كلمٍة معىن       
، ورسررررررررررررررله ،بهوكت ،ومالئ ته ،ا ميان باهللث وا ميان هو ا ميان باألمور ال يبية ،األعمال الظاهرة

رد واحٌد أما إذا انف ،وا ح ان يقند به أعلى درجات العبادة ،والقدر خيه وشره ،واليوم ا خر
 أو ذكر ا ح ررررررران فإنه يشرررررررمل اجلميع يشرررررررمل األعمال ،أو ذكر ا ميان ،منها فذكر ا سرررررررالم

 وإح ان العبادة. ،والباطنة ،الظاهرة
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اَن " قال رحمة اهلل مليه: سَََََ ٌن َواِحٌد، وهو: َأنن تََعنبَ النَمرنتَََبَة الاَّالَِاَة: اِْلحن َد اهللَ َكَأََّك تَََرا َُ، رَكن

لََه تَََعاَلا: ،يَََرا َ  فَِإن َلمن َتَكنن تَََرا َُ فَِإَّهَ  َِ قََون لِي   حن جن مم خم حم جم هل ُّٱ َوالدَّ

َه: ،َّ خن لَََََََ ون َََََََ   نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ وقَ

لَهَ تَََعاَلا: ،(1)َّ مي  زي ري ٰى ين ىن  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ وقََون

  .(2)َّجل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف

 
الشَّْرح:

 مم خم حم جم هل ُّٱوا يرررة األوىل: ، كرررل هرررذه ا يرررات دليرررٌل على هرررذه املرتبرررة        

ودليٌل على أن احمل نني    معي ٌة خا ة،  ،دليٌل على ا ح ان (3)َّ  من خن حن جن
 .فاهلل معه  إكراًما   ، وهذا ا كرام خايٌف ه 

 والمعية َومان:  فهذ ُ المعية معية خابة       

 معية عامة. 
 ومعية خا ة. 

 يتفاضل فيها النان وحب ب درجات أعما  . والمعية الخابة:       

 .ز  َوَجل  عَ وا ح ان يف العمل مبرا بة اهلل  َعز  َوَجل  وا يات األخرى تدل على مرا بة اهلل        

                                 
 (.224ر  218)الشعرا : سورة  (1)
 (.61)يونس: سورة  (2)
 (.127سورة النتل: ) (3)
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َهورَ  " قال رحمة اهلل مليه: َِ النَمشن بنرِي ُِ نَِّة: َحِدي ََ  َِ ِمَن السم لِي ن ممر َرِضَي اهللَ َمننَه م َوالدَّ
َنَماقال:  نَ  بََيَن ِن َنا طََلعَ  ِإان  ٍم،يََون  َااتَ  َوَسلَّمَ  َمَلينهِ  اهللَ  َبلَّا اهللِ  َرَسولِ  ِمنندَ  ََ ٌِ  َمَليَن َُ ِديدَ  َر ََ 
ِديدَ  الاََِّياِب، بَََياضِ  َوادِ  َََََ َعِر، سََََ َفِر، أَثََرَ  َمَلينهِ  يَََرى اَل  الشََََّ  َحتَّا َأَحٌد، ِمنَّا يََعنرِفَهَ  اَل وَ  السََََّ
َلسَ  َندَ  َوَسلََّم، َمَلينهِ  اهللَ  َبلَّا النَِّبيِّ  ِإَلا َُ َبتََينهِ  فََأسن َبتََينِه، َلاإِ  رَكن  ِخَذينِه،فَ  َمَلا َكفَّينهِ  َوَوَضعَ  رَكن
َِمَّدَ  يَا: َوقَالَ  َِي َم ِبرن َ ِم، َمنِ  َأخن سن َ مَ »: َوَسلَّمَ  َمَلينهِ  اهللَ  َبلَّا اهللِ  َرَسولَ  فَََقالَ  اْلنِ سن   َأنن  اْلنِ
َهدَ  مًَّدا َوَأنَّ  اهللَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َأنن  َتشن َِ ِتيَ  الصََّ َة، َوتَِقيمَ  َوَسلََّم، َمَلينهِ  اهللَ  َبلَّا اهللِ  َرَسولَ  َم  َوتََؤن
ومَ  اللََّكاَة، اَن، َوَتصَََََ َُّ  رََمضَََََ َِ َتطَعنتَ  ِإنِ  النبََينتَ  َوَت ِبيً   ِإلَينهِ  اسََََن َدقنَت،: قَالَ  ،«سَََََ : قَالَ  بَََََ
َنا أَلََه، َلهَ  فَََعِجبَن قََه، َيسََن دِّ َِي: قَالَ  َوَيصَََ ِبرن يَماِن، َمنِ  فََأخن ِمنَ  َأنن : »الَ قَ  اْلنِ  َوَمَ ِئَكِتِه، بِاهلِل، تََؤن
ِلِه، وََكتَِبِه، مِ  َوَرسََََ ِخِر، َوالنيََون ِمنَ  اْلن رِّ ُِ  َخينر ُِ  بِالنَقَدرِ  َوتََؤن َدقنَت،: قَالَ  ،«َوَََََ َِي: قَالَ  بََََ ِبرن   فََأخن
اِن، َمنِ  سََََََََََ : قَالَ  ،«يَََرا َ  فَِإَّهَ   َُ تَََرا َتَكنن  َلمن  فَِإنن  تَََرا َُ، َكَأَّكَ  اهللَ  تََعنَبدَ  َأنن : »قَالَ  اْلنِحن

َِي ِبرن اَمِة، َمنِ  فََأخن ًَولَ  َما: »قَالَ  السَََََّ َها النَمسََََن ِِ  ِمنَ  بَِأمنَلمَ  َمنَن اِئ َِي: قَالَ  «السَََََّ ِبرن   َمنن  فََأخن
ََمةَ  تَِلدَ  َأنن : »قَالَ  ارَِتَها،َأمَ  َفاةَ  تَََرى َوَأنن  رَبََّتَََها، األن َِ ا ِ  رَِما َ  اَلةَ النعَ  النَعَراةَ  الن  ِفي يَََتطَاَوَلونَ  الشَّ

َيانِ  نَن َلِبانتَ  اَنطََلعَ  ثَمَّ : قَالَ  ،«النبََ ِر  َمَمرَ  يَا: »ِلي قَالَ  ثَمَّ  َمِلي ا، فََ َِ؟ َمنِ  أََتدن اِئ :  قََلنتَ  «السََََّ
َِ  فَِإَّهَ : »قَالَ  َأمنَلَم، َوَرَسولَهَ  اهللَ  بنرِي  .(1)«ِديَنَكمن  يَََعلَِّمَكمن  أَتَاَكمن  ُِ

 

الشَّْرح:

المم الدليل من ال رررنة على املراتب كلها حدي  جعيل          الذي رواه  هذا احلدي ث َعَليمهه ال ررر 
ا مام م رررلٌ  يف  رررتيته، ومعناه عند البخاري، ل ن  احلدي  هذه القنرررة وهذا ال ررريا  رواه 

َي اهلل  عَ ا مام م رلٌ  يف النرتيح، حديٌ  عظي  يقول فيه أمي املؤمنني عمر  َنَما: نمه  َرضره  حَنمن   بَريرم
َنا طََلعَ  إهذم  يَرومٍم، َذاتَ  َوَسل  َ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ى اهلله  َرس وله  عهنمدَ  ، بَرَيا ه  َشدهيد   ج لٌ رَ  َعَليرم  َشدهيد   الثرَِّيابه

                                 
، معرفةرواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب:  (1) ميَانه ، ا مه اَلمه  (.7، بر  : )ال  اَعةه  َوَعاَلَمةه  والَقَدره  َوا مهسم
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ن ا يَرعمرهف ه   َواَل  ال  َفره، أَثَرر   َعَليمهه  ير َرى اَل  الش َعره، َسَواده  خذ منه أهل العل  أنه ي تتب هذا أ ثَأَحدٌ  مه
َِ َأقَن  ِإان »: بإسرررناد  رررتيحو د جا  عند الن رررائي وغيه ةث للمؤمن أن ي ون ح رررن ا يظ ٌِ  َب َُ  َر

َسنَ  ًها، النَّالِ  َأحن ُن ا، النَّالِ  َوَأطنَيبَ  َو ًِ َها َلمن  ثَِيابَهَ  َكَأنَّ  رِي  ال العلما  يؤخذ  ،(1)«ََسٌ دَ  َيَمسَّ
 .أنه ي تتب للمؤمن أن ي ون ح ن ا يظة، ح ن الثياب، طيب الرائتة :من هذا

المم َعَليمهه مث أن جعيل           ثويف هذا لفٌت لقلوب النان أتى هذه ا يظة،  ال العلما : ال رررررررررررررر 
هذا من ألنه سرررررررررررررري يت ب مر عظي ، و  ثألنه ملا جا  هذه ا يظة وال يعرفه أحٌد منه  لفت نظره 

ال ررررررررررررررنرة أن حيريف طرالرب العل  عنردمرا حيرد  النران على لفرت  لوه  إىل مرا يريرد أن يطرحه 
ل ى  ام رجٌل إىل رسررول اهلل :، ولذا مثاًل وطريقة ال ررؤال مثاًل  ،عليه  حب ررن العبارة وحنوها  اهلل    ررَ

ل  َ  َعَليمهه  َنا قَاَمتن  ِإنن  اهلِل، َأرَأَينتَ رسَََََول  يَا»فقال:  َوسرررررررَ َاَيسَََََن  أََمَرا َ  َمَليَن َا َحقََّهمن  أََلَو نَََعَو  َوَيمن
عنه، فقام الرجل ف  ل  بل أعر  َوَسل  َ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ىفما أجابه الرسول  «تَأنَمَرََا؟ َفَما َحقََّنا،

َمَعوا»: الثانية، ف عر  عنه، فقام الرجل ف ررر ل الثالثة، ف جابه و ال   َمَلينِهمن  فَِإََّما وا،َوَأِطيعَ  اسََن
ا أعر  عنه النيب (2)«َحمِّلنَتمن  َما َوَمَلينَكمن  َحمَِّلوا، َما ل ى  ال بعض العلما : إمن   َليمهه عَ  اهلل    رررررررررررَ

ل  َ  نتبه اعنه املرة الثانية  فلما أعر  ،ألنه ملا سررررر ل فل  جيبه سرررررينتبه النان ثح  ينتبه النان َوسرررررَ
ل ىتبه النان أجابه انفلما  ،النان ل  َ  َعَليمهه  اهلل    رررَ جا  هذه ا يظة اليف الم عليه ال رررفععيل  ،َوسرررَ

 .تدل على أمهية األمر

َلسَ  َحتَّا»: هرضي اهلل عن ال عمر          َندَ  َوَسلََّم، َمَلينهِ  اهللَ  َبلَّا النَِّبيِّ  ِإَلا َُ َبتََينهِ  فََأسن   رَكن
َبتََينِه، ِإَلا عَ  رَكن  َحتَّا»اد  رررتيح  ال: جا  يف رواية الن رررائي بإسرررن ،«َفِخَذينهِ  َمَلا َكفَّينهِ  َوَوضََََ

                                 
إروا  ال ليل (، و تته األلباين يف 0221رواه الن ائي، كتاب: ا ميان وشرائعه، باب:  فة ا ميان وا سالم، بر  : ) (1)

 (.1/33: )يف ختريا أحادي  منار ال بيل
 .(1706)، بر  : احلم ق و َ  َمنَرع وا َوإهنم  األم َمرَا ه  طَاَعةه  يفه رواه م ل ، كتاب: ا مارة، باب:  (2)
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َ مَ »مل يدخل مباشرة بل و   يف طرف الب اط ف ل ، فقال:  «النِبَساطِ  َطَرفِ  ِفي َسلَّمَ   السَّ
َِمََّد، يَا َمَلينكَ  َ َم، َمَلينهِ  فَََردَّ  َم ََو: قَالَ  السَََََّ َِمَّدَ  يَا َأدن ََهن  :قَالَ »  رتب؟أ ي رررررت ذنث «َم ، ادن
ََو: يَََقولَ  زَالَ  َفَما َبَتين  َمَلا َيَد َُ  َوَضعَ  َحتَّا «ادننَ : »َلهَ  َويَََقولَ  ِمَرارًا، َأدن  َبلَّا اللَّهِ  َرَسولِ  رَكن
 .(1)«َوَسلَّمَ  َمَلينهِ  اهللَ 

وأال يهع  طرالرب العل  على العرامل برل  ، رال العلمرا : ي ؤخرذ من هرذا التر دب مع العرامل        
ملا جا  على  المم َعَليمهه ال ررررر  ويتلط  يف العبارة، وهذا أمجع للقلب وال شررررره، فععيل  ،ي رررررت ذنه

النيب  مث مشررى فو   فاسررت ذن ف ذن له ،سررت ذنامث  ،ا يظة و   على طرف الب رراط وسررل  هذه
 .َوَسل  َ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ىمث و   ح  و ل إىل النيب  ،فمشى َوَسل  َ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ى

َندَ »:  ال         َبتََينهِ  فََأسََن َبتََينِه، ِإَلا رَكن عَ  رَكن وضررع جعيل كفيه  :يعم «ِخَذينهِ فَ  َمَلا َكفَّينهِ  َوَوضَََ
ل ىي النيب ذعلى فخ ل  َ  َعَليمهه  اهلل    ررَ  اية الن ررائيكما جا  يف الرواية األخرى، كما  ال يف رو   َوسررَ

َبَتين  َمَلا َيَد َُ  َوَضعَ  َحتَّا» َِمََّد، يَا: قَالَ  لََّم،َوسَ  َمَلينهِ  اهللَ  َبلَّا اللَّهِ  َرَسولِ  رَكن َِي َم ِبرن   َما َأخن
َ َم؟ سَََن ل ى قَالَ  اْلنِ ل  َ  َعَليمهه  اهلل    ررررَ َ مَ : »َوسررررَ سَََن ِر َ  اَل وَ  اللََّه، تََعنَبدَ  َأنن  اْلنِ ينًًا، ِبهِ  َتشَََن  َوتَِقيمَ  َََََ
َ َة، ِتيَ  الصَََََّ َُّ  اللََّكاَة، َوتََؤن َِ ومَ  النبََينَت، َوَت انَ  َوَتصَََََ  م ما يتعلق ب ل هذا يفو د تقد ،«رََمضَََََ

 .شرح مرتبة ا سالم

َِي  ال: ،فتععب النررتابة، ي رر له وينررد ه «َبَدقنتَ »:  َالَ          ِبرن يَماَن؟امن  َأخن : قَالَ  ْلنِ
يَمانَ » ِمنَ  َوالنَِّبيِّيَن، َوالنِكَتاِب، َوَمَ ِئَكِتِه، بِاللَِّه، اْلنِ َََر ُ َقَدرِ بِالن  َوتََؤن و د تقدم تقرير  «خير ُ َو

 .ما يتعلق هذا

                                 
إروا  ال ليل (، و تته األلباين يف 0221رواه الن ائي، كتاب: ا ميان وشرائعه، باب:  فة ا ميان وا سالم، بر  : ) (1)

 (.1/33: )يف ختريا أحادي  منار ال بيل
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َِي»  ال:         ِبرن اَن؟ َما َأخن سََ  فَِإَّهَ  تَََرا َُ  َتَكنن  َلمن  ِإنن فَ  تَََرا َُ، َكَأَّكَ  اللَّهَ  تََعنَبدَ  َأنن : »قَالَ  اْلنِحن
َِي» ال:  ،و د تقدم شرح هذا ،«يَََرا َ  ِبرن ًَولَ  َماقال:  السَّاَمَة؟ َمَتا َأخن َهامَ  النَمسن  ِمنَ  بَِأمنَلمَ  نَن

 ِِ اِئ ل ى يبهذا دليل على أن الن فإن و تها ال يعلمه إال اهلل، ويف: عن و تها يعم ،«السَََََّ  اهلل    ررررررَ
 .َوَسل  َ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ى ال يعل  ال يب َوَسل  َ  َعَليمهه 

َِي» ال:          ِبرن   َعَليمهه  اهلل   ل ى ررررررررررررررَ   ال النيب ،عن عالماهتا : أخعينيأ، «َأَمارَاِتَها َمنن  َفَأخن
ل  َ  ََمةَ  تَِلدَ  َأنن »: َوسررررررررَ َفاةَ  تَََرى َوَأنن  رَبََّتَََها، األن َِ ا ِ  َما َ رِ  النَعاَلَة، النَعَراةَ  الن  ِفي يَََتطَاَوَلونَ  الشَََََََّ
َيانِ  نَن أمثلًة منها فلي ت  َسل  َ وَ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ى العالمات الن رى، وبني  النيب يهنا هذه ه، «النبََ

ََمةَ  تَِلدَ  َأنن »: هذه كل أمارات ال رراعة النرر رى وإمنا هذه أمثلة ا، وىف ر «رَبََّتَََها األن  ي:أ ،واية ره 
جال إما  وحينل للر  ،سيدهتا وسيدها، وهذا إشارة إىل كثرة أمهات األوالد حي  حينل ال يب

األمة أو أنثى ي ون حرًا و  ،افيط  ال رررريد األمة فتلد منه، هذا الولد سرررروا  كان ذكرً  -مله ميني-
  .أمٌة ألبيه، أمه أمٌة ألبيه في ون سيًدا  ا، ي ون سيًدا  ا ما دام أن أباه حي  

ولد سرررررريٌد هنا ال ،هنا  ال العلما : سرررررريادة الولد على والده بالتبعية لي ررررررت باالسررررررتقالل        
 ن إذا مات ل ،نت سررريدٌة ألمها ما دام أن الوالد حٌي فهو ال ررريد والولد سررريد بالتبعيةوالب، ألمه

وت ولذا أم الولد ت عتق مب األب انقطعت سررررررريادة االبن، فال ي ون سررررررريًدا على أمه باالسرررررررتقالل
نتبهوا  ذه فهنا ا ،ألن الولد ال ميله والده، ولو مل ت عتق ل انت إرثًا ميل ها الولد ؟ملسرررررررررررررريدها 

 تقالاًل،وال ت ون اسررررررررررررر ، ال العلما  إن سررررررررررررريادة الولد على والده ال ت ون إال بالتبعيةللطيفة، ا
 أولدها. ولذله إذا مات الوالد عت قت األمة اليف

ا  ال النيب         ل ى أيضررررً ل  َ  َعَليمهه  اهلل    ررررَ َفاةَ  تَََرى َوَأنن »: َوسررررَ َِ ا ِ  رَِما َ  النَعاَلَة، اةَ النَعرَ  الن  الشََََّ

َيانِ  ِفي يَََتطَاَوَلونَ  نَن وو رررررررفه   ،، هذه إشرررررررارة إىل أن النان الفقرا  الذين ي ررررررر نون البادية«النبََ

 :ب ا  َوَسل  َ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ى النيب
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 .أو بداوهت  ،ينتعلون من فقره  ال :حفاة       

 .حالٍة من الفقر ليس لديه  ما ي ت ون به فه  فقرا  يف :مراة       

 وع هذا و  البنيان، وىف هذا إشررررررارة إىل البادية يتطاولون يف رعا  الشرررررراة يرعون الشررررررياه يف        
ة إىل ويف ذله إشررررررررررررررار  ،ك يه  ويبنون املباين ال بية ،األمر، وأن هؤال  سررررررررررررررينزحون إىل املدن

 ،لبنيانارعا  الشررراه يتطاولون يف  احلفاة العراة العالة، وأ ررربح و د و ع هذا، حنرررول ال ىن   ،
 بل أ بتوا ح  يف  راه  يفعلون هذا، ويتطاولون يف البنيان. 

ل ىويف هذه مععزة من مععزات النيب :  ال العلما          ل  َ  َعَليمهه  اهلل    ررررَ ي  أخع ب مٍر ح َوسررررَ
 .فو ع َوَسل  َ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ىمل ي ن وا عاً يف  منه 

مث ، شيظاً  َوَسل  َ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ىفلب  النتابة عند رسول اهلل  اَلمم ال    َعَليمهه فمضى جعيل         
ل ى ال الرسرررررول  ل  َ  َعَليمهه  اهلل    رررررَ ِن  َمَمرَ  يَا»: َوسرررررَ ِر  َه َِ؟ َمنِ  َتدن اِئ ولَهَ  اللَّهَ : لنتَ قََ  السَََََّ  َوَرسَََََ

  .اهلل ورسوله أعل  ،«َأمنَلمَ 

         اهلل ورسوله أملم؟ :أمر أن يقولوهِ يشرع للمؤمن إاا سًِ من 

ل ىأما يف  من النيب          ل  َ  َعَليمهه  اهلل    رررَ  َعَليمهه  اهلل   ل ى رررَ وأما بعد موت النيب  ،إشررر ال فال َوسرررَ
 .حدنا اليوم فإنه يقول اهلل أعل  بال إش الأظل كما لو س    َوَسل  َ 

        لكن هِ يقول اهلل ورسوله أملم؟ 

ن كان األمر من األح ام الشرررررعية فينررررح أن يقول ا ن رررران اهلل ورسرررروله : إ ول العلما    
ل ىألنه ما من ح ٍ  شرررررعي إال و د علمه النيب  ثأعل  ل  َ  َعَليمهه  اهلل    ررررَ الدين  د كمل   ن ثَوسررررَ

ن يقول اهلل ورسوله أ نه ال ينحإا كان على غي هذا فإذأما ، َوَسل  َ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ىيف حياة النيب 
 .َوَسل  َ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ىعل  بعد موت النيب أ
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َِ  فَِإَّهَ »:  ال   بنرِي فهذا احلدي  العظي  فيه  ،«َكمن ِدينِ  َأمنرَ  لِيَََعلَِّمَكمن  أَتَاَكمن  السََّ مَ  َمَلينهِ  ُِ
 .بيان مراتب الدين

 
ظيمة فاأل رررررول الثالثة املهمة الع ،الثالثةوهذا يت  ال الم عن األ رررررل الثاين من األ رررررول 

 : هي
 األ ل األول وهذا ،أن تعرف ربه. 

 و د فرغ الشيخ من األ لني، وهذا األ ل الثاين، تعرف دينه وأن. 

  َوَسل  َ  َعَليمهه  اهلل   َ ل ىأن تعرف نبيه : واأل ل الثال. 
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لَّا اهللَ قال اْلمام رَِحَمَه اهلل تَََعالا: " َِمٍَّد بَََََ َِ الاَّاِل ََ: َمعنرَِفَة ََِبيَِّكمن َم لََّم، اأَلبََََن  َمَلينِه َوسَََََ
ٌم ِمنن قَََرينٍش، َوقَََرينٌش ِمنَ  ٍم، َوَهاَََََََََََِ َد بنَن َمبنِد اهلِل بنِن َمبنِد النَمطَِّلِب بنِن َهاَََََََََََِ مَّ َِ  َوَهَو َم

َِ بن  َماِمي ِِ َمَلينِه َوَمَلا ََ النَعَرِب، َوالنَعَرَب ِمنن َارِّيَِّة ِإسَََََََن َراِهيَم النَخِلي َِ الصََََََََّ ِة ِن ِإبَن َنا َأفنضََََََََ ِبيَِّ
  َوالسَّ ِم".

 

الشَّْرح: 
 

مؤمن  نتفقه يف األ رررررررررول الثالثة اليف جيب على كل ثنتفقه يف درسرررررررررنا هذا يف أمٍر عظي         
 د من  ه؟ و ومن نبيُّ نه؟ ه؟ وما ديِّ ومؤمنة تعلمها، هذه األ ررررررررررررررول الثالثة اليف مدارها من ربُّ 

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل نا علينا ربُّ  َعز  َوَجل  هلل فبي نا األ ررررل األول، وبي نا األ ررررل الثاين، واليوم إن شررررا  اسرررر 
 نشرع يف بيان األ ل الثال .

َه  اهلل َعز  َوَجل  يقول الشرررريخ         َِ الاَّاِل ََ "رمحة واسررررعة يقول:  َرمحه  أي: من األ ررررول "اأَلبَََن
َِ الاَّاِل ََ: َمعنرَِفَة ََِبيَِّكمن الثالثة اليف جيب على كل مؤمن ومؤمنة تعلمها،  لَّا "اأَلبَََن َِمٍَّد بََََ  َم

لََّم" ويف  ، ضرررررافه إلي  فَمعنرَِفَة ََِبيَِّكمن" "، وت مل رعاغ اهلل كي  أن الشررررريخ  ال: اهللَ َمَلينِه َوسَََََ
ذله اسررررررررررررررتثارة للهم  ما دام أنه نبي   فيعب أن هتتموا مبعرفته، وجيب أن تتعلموا ما يتعلق به 

َل م  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ ُّ  رررررَ َل م ، وال شررررره أن معرفة الن يبه َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ ا شررررر ٌن عظي ، فعلى   رررررَ
 به واهلل إن إليه ف حياه اهللز  َوَجل  عَ وأوحى اهلل  ،ن ررررررررررران أن يعرف نبيه الذي أرسرررررررررررله اهلل إليها 

َل م رسرررررررررول اهلل  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررَ لينا أن ات   د أحيانا اهلل به فقد دعانا ملا حييينا، فينب ي ع رررررررررَ
َل م مبعرفة الن يبه   َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ ما جا نا  من أجل أن نعرف حقه علينا، ومن أجل أن نعرف ررررَ

َلى اهلل  عَ به  َل م  رررررررررَ َل م  وهذا أمر عظي ، و مد َليمهه َوسرررررررررَ َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررَ ان للنان كاملطر ك رررررررررَ
َلى اهلل  َعَليمهه وَ به من شررررا  من عباده، و مد َعز  َوَجل  لور  املي تة أحيا اهلل  َل م  ررررَ نيب النان سررررَ
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َلى اهلل  َعَليمهه  همعرفة الن ررب، معرفة ن ررب :ومعرفته ت ون ب مور سرريذكرها الشرريخ منها ،أمجعني  ررَ
َ َلى اهلل  ون ب الن يبه   ،َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م و د بدأ الشيخ رمحه اهلل ببيان ن ب الن يبه   ،َوَسَل م 

َل م  من أشررررف األن ررراب كي  ال ي ون كذله، و د ا رررطفاه اهلل واختاره اهلل كما  ال  َعَليمهه َوسرررَ
 ُّ َلى اهلل  َعَليمهه الن يبه َل م  ررَ َِ،»: َوسررَ َماِمي طََفا ِكَناَََة ِمنن َوَلِد ِإسََن ا ِمنن   ِإنَّ اهللَ ابََن طََفا قَََرينشًََ َوابََن

مٍ  طََفاَِي ِمنن بَِني َهاَََََََِ ٍم، َوابََََََن طََفا ِمنن قَََرينٍش بَِني َهاَََََََِ رواه م رررررررررل  يف  (1)«ِكَناَََة، َوابََََََن
 النتيح.

  

َلى اهلل   الن يبه   ثمن جهة العموم :فاملنررطفى منررطفى من منررطفى من منررطفىث يعم         ررَ
َل م  ا من  َعَليمهه َوسررررررَ عليه وسررررررل  أخعنا أن اهلل ا ررررررطفى كنانة من ولد إمساعيل، وا ررررررطفى  ريشررررررً

لَ الن يبه  كنانة، وا رررطفى من  ريٍش بم هاشررر ، مث ا رررطفى  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ من بم هاشررر ،  م  رررَ
مََّد بنَن مَ كما  اله الشيخ: َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م  الن يبه  فن ب  َِ بنِد اهلِل بنِن َمبنِد النَمطَِّلِب "َوَهَو َم

ٌم ِمنن قَََرينٍش" َِ ٍم، َوَها َِ  .بنِن َها

  

ٌم ِمنن قَََرينشٍ "مث ترى الشرريخ  ال:         َِ مٍ بن "فل  ي مل الن ررب، وإمنا  ال: " َوَها َِ مث " ِن َها
ٌم ِمنن قَََرينشٍ َوَها" ال:  َه  اهلل َعز  َوَجل  ملاذا؟ هذا من فقه الشيخ " َِ  واسعةث فإن الشيخ رمحةً َرمحه

ٌم ِمنن قَََرينشٍ َوهَ "، فقال: َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م الن يبه  انتقل إىل اال طفا  الذي ذكره  َِ الن يبه  ، و "ا
 من  ريٍش بم هاش . أخع أن اهلل ا طفىَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م 

 

                                 
(1 ِّ لهي ه َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ( رواه م ل ، كتاب: الفضائل، باب: َفضمله َنَ به الن يبه َعره َعَليمهه  َربمَل النُّبر و ةه، بر  : ، َوَت م  احلَم
(2286.) 
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َل م الن يبه  ث و "َوقَََرينٌش ِمَن النَعَربِ "مث  ال الشرريخ:         َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ  َعز  َوَجل  خع أن اهلل أ ررَ
 ا طفى  ريًشا من كنانة، وا طفى كنانة من العربث أي من ولد إمساعيل.

 

َراِهيَم النخَ "َوقَََرينٌش ِمَن النَعَرِب، َوالنَعَرَب  ال:         َِ بنِن ِإبَن َماِمي ِِ َمَلينِه َوَمَلا ِمنن َارِّيَِّة ِإسن ِلي
َِ الصَََّ ِة َوالسَََّ ِم" َنا َأفنضَََ َل َ ، ونبينا  مد ََِبيَِّ َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ ه أمسا  دلت عليها األدلةث ل  ررَ

للن يبه  فمتمد اسررررررٌ    ،(1)َّىل مل خل ُّٱبهث َعز  َوَجل  فمن أمسائه:  مد، و د خاطبه اهلل 
 و د ورد يف ال تاب وال نة. ،َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م 

 

ا من أمسائه اليف تطلق عليه         َل م أيضررً َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ عليه ىل عن عي ررى : أمحدث  ال تعا ررَ

 .َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل ث وهو نبينا (2)َّمي خي حي جي يه ىه مه ُّٱ: ال الم

 

ومن أمسائه: املاحيث أي: أن اهلل ميتو به ال فر،  ال العلما : ميتو به اهلل ال فر بالبيان           
ر من الشرغ أميا حتذير، بني  التوحيد أميا بيان، وحذ  َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م لن يبه  فا يف األر  كلها،

  به التوحيد من هلل به الشررررررغ، ويقيوأ ام اهلل به التوحيد بالبيان، وميتو ا ،فمتى اهلل به الشررررررغ
لَ م ة واملدينةث فقد  ى اهلل الشرررغ من م ة واملدينة يف  منه  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ ، و ام التوحيد  م  ررَ

 يف م ة واملدينة. 

 

 

                                 
 (.22( سورة الفتح: )1)
 (.6سورة الن : ) (2)
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َل م الن يبه  والعا ب، يقول  املقفي،ومن أمسائه:         َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررررررررَ ٌد، » : ررررررررررررررَ مَّ َِ َوَأََا َأََا َم
ََا  نَّاَل َمَلا َمِقِبي، َوَأ َر ال شَََََََََََ ِن لَِّذ  َي َر ا اَََََََََََِ َِ ََا الن َر، َوَأ َِا ِبَي النَكفن لَِّذ  يَمن النَماِحي، ا

َلى اهلل   ، فليس بعده نيبومعىن العا ب: أنه ال يعق به نيبوهذا يف النرررررررتيتني،  (1)«النَعاِقبَ   رررررررَ
 .َعَليمهه َوَسَل م 

َي اهلل  َعنمه رَ وجا  عن أيب موسى         َسلََّم َيَسمِّي َكاَن َرَسوَل اهلِل َبلَّا اهللَ َمَلينِه وَ » ال: ضه
َما ً  َسَه َأسن ث ألنه  د ي يت شخل يقول: هذه مل ينل يف احلدي  على أاا أمسا ،  ال: «لََنا َََفن

َِمٌَّد، َوأَََا النَماِحي» َي اهلل  ، نقول :  ال أبو موسى األشعري «أَََا َم َكاَن َرَسوَل اهلِل »: َعنمهَرضه
َماً ، فَََقاَل:  َه َأسَََََن مِّي لََنا َََفنسََََََ لََّم َيسََََََ لَّا اهللَ َمَلينِه َوسََََََ َِ »بََََََ َمَد، َوالنَمَقفِّي، أَََا َم مٌَّد، َوَأحن

بَِة، َوََِبيم ال َر، َوََِبيم التََّون اَََِ َِ َمهَ َوالن يبه  ن  الرواه م ررل  يف النررتيح، فمن األمسا  اليف كان  (2)«َرحن
َ َلى اهلل  لن يبه  اي مي نف ه ها نيب التوبة ونيب الرمحة فهذه كلها من أمسا  َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م 

 .َعَليمهه َوَسَل م 

 

 

 

 

 

  

                                 
 (.3532، بر  : )َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م ( رواه البخاري، كتاب: املنا ب، باب: ما جا  يف أمسا  رسول اهلل 1)
َائههه 2)  (.2355، بر  : )َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ( رواه م ل ، كتاب: الفضائل، باب: يفه َأمسم
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ةِ " قال رَِحَمَه اهلل: َِ النمبََوَّ بن َها َأرنبَََعوَن قََ َنًة، ِمنَن تموَن سَََََََََََ ، َوَث ٌث َوَلَه ِمَن اِلَعَمِر َث ٌث َوسََََََََََِ
َرون    ."َبًيا رسواًل َوِمشن

 

الشَّْرح: 
 

َ َلى دة حياته كلها فهذه م ،له من العمر ثال  وستون سنةَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م الن يبه         
َل م اهلل  َعَليمهه  َل م الن يبه  فقد م    ،َوسررررررررَ َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ ن والدته إىل وفاته ثالثًا يف األر  م ررررررررَ

َها وسررررررتني سررررررنة، تقول أمنا عائشررررررة  َي اهلل  َعنرم تِّينَ َوَهَو ابن تَََوفَِّي »وعن أبيها: َرضرررررره  َن َثَ ٍث َوسَََََِ
 متفق عليه. (1)«َسَنةً 

 

َها يقول الشررررررريخ:          ِة""ِمنَن َِ النمبََوَّ َلى اهلل  الن يبه  أي: أن  َأرنبَََعوَن قََبن َل م  رررررررَ م    َعَليمهه َوسرررررررَ
َي اهلل  َعنمهأربعني سررنة  بل أن يوحى إليه، كما جا  يف حدي  أنس  َنِلَل َمَلينِه َوَهَو » ال:  َرضرره َأ

َنةً  َلى اهلل  َعَليم الن يبه  ، رواه البخاري يف النررررررتيح، ف ان من عمر (2)«ابنَن َأرنبَِعيَن سَََََ َل م  ررررررَ هه َوسررررررَ
وبقي ثالٌ  وعشررررررون سرررررنة هذه الثال  وعشررررررون سرررررنة كان فيها نبًيا  ،أربعون سرررررنة  بل النبوة

 م   ثالثة عشر عاًما يف م ة، وعشرة أعوام يف املدينة. ثرسواًل 

 

 
  

                                 
 (.3536، بر  : )َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م ( رواه البخاري، كتاب: املنا ب، باب: وفاة النيب 1)
 (.3508، بر  : )َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م ( رواه البخاري، كتاب: املنا ب، باب:  فة النيب 2)
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(. قال رَِحَمَه اهلل: َِ بَ )النَمدَّثَِّرن َرأ(، َوَأرنِس  َََبَِّئ بَ)اقَن

 

الشَّْرح: 

َل م  الن يبه         َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ َلىكان نبًيا رسررواًل كان نبًياث ألنه  ررَ َل م   ررَ عندما نزل اهلل  َعَليمهه َوسررَ

فل  ي  مر  ،مل ي  مر بالبالغ أمرًا عاًما ، (1)َّ مم ام يل ىل مل ُّٱ :َعز  َوَجل  عليه  ول اهلل 
َرأ""أن يبلغ النان، وأن يقوم بالدعوة العامة للنان، ولذا يقول الشيخ:  وبعدما نزل  ،َََبَِّئ بََََََََََََاقَن

 الن يبه  جا  هذا بعد فرتة من الوحي ن يب   ، (2)َّ خب حب جب هئ مئ ُّٱ :َعز  َوَجل  عليه  ول اهلل 

َل م  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررَ  حب جب هئ مئ ُّٱ: َعز  َوَجل  مث فرت عنه الوحي مث جا   ول اهلل  ،بإ رأ رررررررررَ

َل م ف  رسرررررل  َّ خب َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ غ العام هذه ال رررررورة ف ان رسرررررواًلث ألنه أ مر فيها بالبال رررررَ
َل م  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ َل م ف ان  ، رررررَ َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ عند نزول  بليغ بالًغا عاًمانبًيا مل ي  مر بالت رررررَ

َل م ، مث كان رسرررررررررررواًل َّ مم ام يل ىل مل ُّٱ : ول اهلل َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررررَ ا أ مر عندم  رررررررررررَ
 .بالتبليغ

َها و د بي نت أمنا عائشرررررة        َي اهلل  َعنرم لَ الن يبه  املراحل اليف مر  ها َرضررررره َل م  رررررَ يف  ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ
َل م وهو أنه أول ما ب د  به  ،نزول الوحي عليه َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ د ة يراها يف املنام بالرؤيا النرررررا رررررَ

َل م  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ َي سررررل تقول عائشررررة مث أ ر  ، مث نب ئ،فت ون وا عة يف احلقيقة كما رحها ررررَ َرضرررره
َها وأرضرراها لَّا اهللَ َمَلينِه َوسَََ » :اهلل  َعنرم وَل اهلِل بَََ يَا لَّ َكاَن َأوََّل َما بَِدَئ ِبِه َرسَََ ِي الرم ن َم ِمَن النَوحن

بنلِ  َلِع الصَََم َِ فََ اَ تن ِمان َُ يَا ِإالَّ  ِم، َفَكاَن اَل يَََرى َر ن اِدَقَة ِفي النََّون ف انت ت رى يف الوا ع  «الصََََّ
                                 

 (.1( سورة العلق: )1)
 (.2-1( سورة املدثر: )2)
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َها الت  ،حقيقة َي اهلل  َعنرم َلو ِبَفاِر ِحرَ »: َرضررررررررررره نَّ ََ ِفيِه اٍ  ثَمَّ َحبَِّب ِإلَينِه النَخَ َ ، َفَكاَن َيخن َِ يَََت
ِلِه وَ  :اِلَي َأوناَلِت النَعَدِد، قالتَوَهَو التَََّعبمَد اللَّيَ  َع ِإَلا َأهن ُِ َِ َأنن يََرن بن َع قََ ُِ يََتَََلوََّد ِلَذِلَك، ثَمَّ يََرن

َيتَََلوََّد ِلِمانِلَها ُّ  «ِإَلا َخِديَجَة فََ َلى اهلل  َعَليمهه وَ ه ذا كان حال الن يبه َل م  رررررررررَ ليه اخلال  ، حبب إسرررررررررَ
تن  وكان مي   الليايل ذوات العدد يتعبد يت ،ف ان خيلو بنف ررررررررررره يف هذا ال ار، يف غار حرا 

وإال فل  ينزل عليه شررررررررري ، مث ينزل إىل أهله، وي خذ الزاد، مث يرجع، مث ينزل  ،حب رررررررررب اجتهاده
َها إىل خدجية  َي اهلل  َعنرم  .ه ذا ويرجع إىل ال ار ،وي خذ الزادَرضه

َهاتقول عائشررررررة رَ        َي اهلل  َعنرم َِعم َوَهَو ِفي َناِر ِحَراٍ ، َفجَ »: ضرررررره اَ  َُ النَمَلَك، َحتَّا َفِجًََه الن
َرأن  ُّ  ،«فَََقاَل: اقَن َل م يقول الن يبه َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ ُّ  ،«ئٍ فقلت: َما أَََا ِبَقارِ »:  ررَ َلى اهلل  َعَليمهه الن يبه  ررَ
َل م  َقاِرئٍ َما »يقول: َوسررررررررررررررَ ََا ِب َخَذَِي، فَََفطَِّني» ررال:  «َأ ا بَََلَغ ِمنِّي َحتَّ »أي: ضررررررررررررررم م،  «َفَأ
دَ  َرأن، قَاَل: قََلنَت: »أي: ضرررم ه ضرررم ا شرررديًدا،  «النَجهن َلِني، فَََقاَل: اقَن ، «َما أَََا ِبَقاِرئٍ »ثَمَّ َأرنسَََ

دَ  َلِني، فََ َفَأَخَذَِي فَََفطَِّني الاَّاََِيَة َحتَّا بَََلَغ ِمنِّي النَجهن َرأن، فَََقلنَت: ، ثَمَّ َأرنسَََََََََََ ََا »َقاَل: َأقَن َما َأ

َقالَ «ِبَقاِرئٍ  َلِني، فََ َد، ثَمَّ َأرنسَََََََََََ  ىل مل ُّٱٱ:، َفَأَخَذَِي، فَََفطَِّني الاَّاِلَاَة َحتَّا بَََلَغ ِمنِّي النَجهن

  «َّ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
َهاا يات، تقول عائشرررة  َي اهلل  َعنرم لَّا اهللَ َمَلين »: َرضررره وَل اهلِل بََََ َع ِبَها َرسََََ َُ َر ََُف فََ لََّم تََرن ِه َوسََََ

َِ َمَلا َخِديَجَة، فَََقاَل:بَََواِدر ََُ، َحتَّا دَ  َلو َُ َحتَّا َاَهَب َمننَه الرَّونَع، ، فَََلمَّ «زَمَِّلوَِي زَمَِّلوَِي» َخ
َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ أ ررررررابه الفزع  «َأ ن َخِديَجَة، َما ِلي»ثَمَّ قَاَل ِلَخِديَجَة:   ،وأخعها اخلع ،َل م  ررررررَ

َل م و ال  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ ي»:  ررررَ يَت َمَلا َََفنسَََِ َهاة فقالت له خدجي« َلَقدن َخشَََِ َي اهلل  َعنرم :  َرضرررره
لِيَك اهللَ أََبًدا» ، فَََواهلِل، اَل َيخن  ه ى على نفتقول له كال ال ختشى شيًظا ال ختش( 1)«َك َّ أَبنِشرن

 فهي بشارة إىل حخر احلدي ، واحلدي  يف النتيتني. ،فواهلل ال خيزيه اهلل أبدا

                                 
يه إهىَل َرس وله اهلله 1)  (.164) ، بر  :َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ( رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب: بدم ه المَوحم
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َل م إىل  ول الرسررررررررول         َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ َرةً »:  ررررررررَ تَن َي َمنِّي فََ تَََر النَوحن يعم: بعد  ول  «ثَمَّ فََ

المم جعيل  َنا » ال:  َّٱٱٱٱمم ام يل ىل مل ُّٱٱ:َعَليمهه ال رر  بََيَن ِمعنَت بَََ فََ ي سَََ تًا ِمَن أَََا َأمنشََِ ون
يٍّ بََينَن السَََّ  ا َمَلا َكرنسََِ اِلسًََ َُ َراٍ   ِِ اَ َِي ِب َُ ي، فَِإَاا النَمَلَك الَِّذ   َماِ ، فَََرفََعنَت رَأنسََِ َماِ  السَََّ

َرنضِ  َ َلى على ركبتيه جثى  «َرقًاَفَجًِانَت ِمننَه فََ »: َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م  ال  ،َعَليمهه ال  المم  «َواألن
َل م  عنَت، فَََقلنَت: زَمَِّلوَِي زَمَِّلوَِي، َفَدثَََّروَِي»خائًفا  ال: اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررررَ َُ َلَل اهللَ تَََباَرَ  فَََر ََن ، فََأ

َها الت عائشررررة  «َّ هئ مئ ُّٱٱَوتَََعاَلا: َي اهلل  َعنرم يَ »: َرضرررره واحلدي  يف  ،(1)«ثَمَّ تَََتاَبَع النَوحن
 النتيتني.

 

َل م إذن هذه مراحل الوحي للن يبه          َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ ة هذا أول ما بدئ بالرؤيا النرررررررراد  ررررررررَ

ل  بردئ بره، مث نزل عليره  ول اهلل  فنرررررررررررررررار نبيًراث ألنره ( 2)َّ مم ام يل ىل مل ُّٱٱ:َعز  َوجرَ

 خب حب جب هئ مئ ُّٱٱ:ٱَعز  َوَجل  أوحي إليه ومل يؤمر بالبالغ بالًغا عام ا، مث نزل عليه  ول اهلل 

َل م ف ان  (3)َّ َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ َلى اهلل  َعَليمهه  ررررررررَ رسررررررررواًل، مث تتابع عليه الوحي إىل أن مات  ررررررررَ
 .َوَسَل م 

 

 

 

 

 

 

                                 
يه إهىَل َرس وله اهلله 1)  (.161: )، بر  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ( رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب: بَدم ه المَوحم
 (.1( سورة العلق: )2)
 (.2-1( سورة املدثر: )3)
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َر إلا الَمِديَنة". ،َوبَََلَد َُ َمكَّةَ " اهلل مليه: هَ قال رَِحمَ   َُ  َوَها

 

الشَّْرح: 

أي: أن بلده اليف ولد فيها م ة، فولد يف م ة، ونشرررر  يف م ة، وب ع  يف م ة، ودعا إىل       
 اهلل يف م ة، وهاجر إىل املدينة كما سي يت إن شا  اهلل.
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َموة ِإَلا التََّونِحيِد"   ."بَََعَاَه اهللَ بِالنَِّذارَِة َمِن الشِّرنِ ، َوباَلدن

 

الشَّْرح: 
والتتذير منه،  ،ان الشررررررغبعثه اهلل ببي ،ابشررررريًا ونذيرً َعز  َوَجل  بعثه اهلل   ثاهلل أكع اهلل أكع      

َل م والتنفي منه، والن ذارة ب رررو  عا بته  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ والدعوة إليه،  ،بيان التوحيد، وبعثه اهلل ب رررَ
ا مفن اًل، ودعا بيانًا مفن ال، فبني  الشرغ بيانً وبيان ح ن عا بته يف األوىل واألخرىث بني  ذله 

اًل  لَ ودعا إىل فعله  ،إىل تركه، وبني  التوحيد بيانًا مفنرررر  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ وهذا شرررر ن الرسررررل  ، م  ررررَ

اث كمرررررررا  رررررررال اهلل   ل  مجيعرررررررً   مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ: َعز  َوجرررررررَ

  نب ُّٱهررررذا الرررردعوة إىل التوحيررررد،   َّ  مب زب رب ُّٱ، ( 1)َّىب نب

 هذه الن ذارة من الشرغ. َّىب

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.36( سورة النتل: )1)
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لََه تَََعاَلا:  قال رَِحَمَه اهلل: َِ قََون لِي  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱَوالدَّ

  َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت

 

الشَّْرح: 

ى ها من اخلوف،   َّ هئ مئ ُّٱٱ:َعز  َوَجل   ول اهلل         يعم: يا من تدث ر بثيابه، وت شرررررررررررررر 
دفئ يلتت  ا ن رران باللتاف لي ررت :التدثُّر أ ررله أن ثرؤية امللهوالرعب الذي حنررل له من 

تدثر إذا التت  باللتاف طلًبا للدف ، أو أن يتدث ر بثيابه طلًبا للدف ، فاملقنررررررررود  :يقال ،به
 .طلب الدف  :به
 

اده  رج  فؤ ملا حنل له الرعب من رؤية املله، والفر  أخذ يَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م فالن يبه   
َل م ك نه بردان من شررررردة الرعب، والفر  الذي حنرررررل له  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ ، ب إىل أهلهفذه رررررَ

َل م وطلب أن يدثروه لي رررررتدفئ  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ   (1)َّ خب حب جب هئ مئ ُّٱفخاطبه اهلل  ، رررررَ
وجد  فخوف املشررررررررركني، وحذره  من الشرررررررررغ، وحذره  من  ،أي: ااض بعزم، و وة، ونشرررررررراط

ن كما يبني  الشرررررررررررررريخ: أ  َّ خب حب ُّٱوادعه  إىل التوحيد، فمعىن  ،العذاب األلي  إن مل يؤمنوا
 ينذر عن الشرغ.

 
 
 

 
                                 

 (.2-1سورة املدثر: ) (1)
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َمو ِإَلا التََّونِحيِد  :َّ خب حب ُّٱقال رَِحَمَه اهلل: "َوَمعنَنا:  رنِ ، َوَيدن  جت هب ٱُّيََننِذَر َمِن الشَََِّ

َه بِالتََّونِحيِد،  َّ : َمظِّمن رنِ ، َّ مت خت ُّٱَأ ن : َطهِّرن َأمنَماَلَك َمِن الشِّ   حج مث ٱُّٱَأ ن

َلَها" َّ َها َوَأهن َرَها: تََرنَكَها، َوالنبَََراَ َة ِمنَن َناَم، َوَهجن َل: اأَلبن ُن  .الرم

 

الشَّْرح: 

وتعظي  اهلل إمنا ي ون بالتوحيد فما عظ   اهلل  ،أي: كع ربه وعظ مه (1)َّ جت هب ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
 ُّ َل م من مل يوحد، فالن يبه َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ فإذا وح د  ،بالتوحيد أ مر ب ن ي ع اهلل أي: ي عظ   اهلل رررَ
 .العبد ربه فإنه عظ مه

وهذا أحد  ،أي: طه ر أعماله من الشرررررررغ كما  ال الشرررررريخ  (2)َّ مت خت ُّٱ ال:  

ه لعبادة أي: طهر ثياب  َّ مت خت ُّٱ ويل العلما  يف تف ي ا ية، و ال بعض أهل العل  
 .واملعىن حيتمل ال ل وال مانع من أن ي راد هذا وهذا ،َعز  َوَجل  اهلل 

 لما : طهارة معنوية، وطهارة حسيةفالطهارة كما يقول الع: 

لبه واألخال  الرديظةث أن يطه ر العبد   ،هي تطهي القلب من الشررررررغ فالطهارة المعنوية: 
من الشررررررررغث وأن يطه ر  لبه من احل ررررررردث وأن يطه ر  لبه من الب ض للمؤمنني إىل غي ذله من 

 األخال  الرذيلة.

 فهي طهارة اجل د، وطهارة البدن، وطهارة املوطن. وأما الطهارة الِس ي ة:      

                                 
 (.3سورة املدثر: ) (1)
 (.0سورة املدثر: ) (2)
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األ ررررررررررررررنامث و د جا  تف رررررررررررررريها يف عدد من ا ثار  الرجز: (1)َّ حج مث ُّٱ ال:    
 والعا ة منها ومن أهلهاث كما تقدم معنا يف أول ال تاب. ،النتيتة هذا، وهعرها تركها

 

 ررال بعض املف رررررررررررررررين: أي ال متنن على ربرره مبررا تقوم بررهث وال  (2)َّ جخ مح جح ُّٱ 
َ َلى اهلل  َعَليمهه  : هذه ا ية لتهيظة الن يبه  ما تؤمر به فإنه ستؤمر ب مر عظي ث  ال العلما ت ت ثر 
َل م  ن بهمظن   ،املا ي لقى إليه وهو أنه أمٌر عظيٌ  كثيث فهو سرريتمل شرريًظا عظيمً  َوسررَ فالن يبه   ،ة أن مي 

َل م  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ  ي هي  حلمل الرسررررررررالة، ومحل ما ينزل عليه من الوحي، وأنه سرررررررريقوم ب مر ررررررررَ
ن إال بعظي .عظي ث هذا   األمر العظي  لعظمته مظن ة أن مَين به العبدث وال مي 

   ال ت ت ثر ما يلقى إليه. أ : َّ جخ ُّٱ       

ا ع على ما تلقاه بلًنا هللث ال تنع من أجل أن ت ون له  أ :  (3)َّ حس جس ُّٱ   
 ُّ َلى اهلل  َعَليمهه  َ دنيا بعدث وإمنا لربه ا عث ف نت تنع على ما تلقاه بلًنا هللث و د امتثل الن يبه

َل م  ونشرررررراط، ودعى إىل التوحيد، وحذر من الشرررررررغ،  ،وجدٍّ  ،فقام بعزم ،االمتثالذله غاية  َوسررررررَ
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل  عظيًما، و رررررررع  رررررررعًا عظيما لربه وعمل عماًل  وأدى األمانة،  ث فبلغ الرسرررررررالة،سررررررر 

ودعى إىل اخلي كلهث وهذا أمر  ،ودعى إىل التوحيد ،وحذر من الشرررررررررررر كله ،وحذر من الشررررررررررررغ
 .يله الذي جيب على أمته أن تقتفيهوهو سبَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م للن يبه  
 
َلى اهلل  َعَليمهه وَ فالواجب على َمن يدعو إىل اهلل أن يقتفي أثر الن يبه      َل م  ررررررررررررررَ يف ذله، سررررررررررررررَ

فالداعية إىل اهلل حًقا هو الذي يدعو إىل التوحيد، ويبينه على سبيل التفنيل، وحيذر من الشرغ 
                                 

 (.5سورة املدثر: ) (1)
 (.6سورة املدثر: ) (2)
 (.8سورة املدثر: ) (3)
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وي ون  ال الشرثوحيذر من بقية خن ،ويبينه على سبيل التفنيل، ويدعو إىل بقية خنال اخلي
ا يف دعوته معظِّما لربهث  ابرًا يف دعوته لربهث فال ينع ح  ي ثر عليه النانث ال يريد هذاث وإمن
ينررررررررررررررع لي ون سرررررررررررررربًبا يف هداية النانث الداعية إىل اهلل يفعل هذاث ليس من الدعوة إىل اهلل أن 

أمررا  ،الفضررررررررررررررررائررلخيررال  هررذا األمرث ليس من الرردعوة إىل اهلل أن يرر يت  ررائررل فيقول: نرردعو إىل 
 والتتذير من البدع هذا ينفر القلوب ال ندعو إليه. ،التتذير من الشرغ

ُّ ؟ الن  َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م سبتان اهلل أ نت  أهدى من رسول اهلل  نقول:         َ َلى اهلل  َعَليمهه يبه
 أمل ي ن أعظ  النان خلًقا؟َوَسَل م 

الفضررررررائل، وإذا رأى النان أخال نا اسررررررتعابوا وننررررررع ونريه  حنن ندعو إىل  ه  يقولون:        
 األخال .

َل م  لنا: سررربتان اهللث الن يبه           َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ  د راودته  ريش على و  ،أعظ  النان خلًقا رررَ
َل م دعوته ح  جا  عنه  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ ا  الت له: إن أردت املله مل نا ررررررَ وإن غ، أن  ريشررررررً
َلى  ررَ على أن يرتكه  وشرر ا ث أمل ي ن الن يبه  ، ، وإن أردت الن اح  وجناغأردت املال أعطيناغ
َل م  هه َوسررررررررررررررَ وخلقرره  ،عرردلررهفب ،ا عليه  ررادرًا على أن يقول: أرضررررررررررررررى بررامللرره في ون مل ررً اهلل  َعَليررم

 يدعوه ؟

َل م يفعل الن يبه   مل    َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررررَ والتتذير من  ،وحيدلدعوة إىل التذلهث ومل يرتغ ا ررررررررررَ
لووضََََعوا الشََََمس في يميني، والقمر في » وجا  عنه أنه  ال: ،احلعا بل أىبالشرررررررغ هذه 

َلى فالن يبه    (1)«يسََََََار ، ملا أن أتر  هذا األمر حتا يظهر ُ اهلل أو أهلك فيه ما تركته  ررررررررَ
َل م  توحيد ومن  ال: إن الدعوة إىل ال ،وه ذا الداعية جيب أن يفعل ،ه ذا فعلاهلل  َعَليمهه َوسررررررررررررررَ

ل اهلل أو يبردأ إىل التوحيرد فهو طراعن يف رسررررررررررررررو  ،وال ينب ي أن ير دعى إىل التوحيرد ،تنفر النران
                                 

 (.242، بر  : )سل لة األحادي  النتيتة وشي  من فقهها وفوائدهاضعفه األلباين يف  (1)
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 .َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م 
 

        إان إاا أردَا أن َدمو، فكيف َدمو؟ 

وحنذر من  ،وندعو إىل اخلي كله ،وحنذر من الشرررررغ تفنرررريال ،ندعو إىل التوحيد تفنرررريال       
 .رين لربناالشر كله معظمني لربناث بلنني لربناث  اب

 

       الذين يتكلمون اليوم كاير ومع القنوات الفضَََََََََََائية  كيف َِكم ملا الدامية؟
ِن ،ا  فكيف َعرف الداميةأبََبِو يعني كأَهم َصََف األمة كار مددهم كايرً  ال َعرف  َو

 مينه  كيف َعرفه؟

 نوه هذا فإن علمتموه يدعو إىل التوحيد تفنياًل، وحيذر من الشرغ تفنياًل، ويدعو إىل        
َلى اهلل  َعَليمهه  رررررررَ ال رررررررنة تفنرررررررياًل، وحيذر من البدعة تفنرررررررياًل، ويدعو إىل كل ما ثبت عن الن يبه  

َل م  ُّ  َوسرررررررَ َل م َلى اهلل   رررررررَ دعوة امتثال وتعظيًما، وحيذر من كل ما خال  ما جا  به الن يبه   َعَليمهه َوسرررررررَ
َل م تفخيًما ملا كان عليه  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ وحيريف على  ،فهو الداعية إىل اهلل الذي ي  ررررررمع له ررررررَ
ُّ  اتعهدو مساع ما يقولث وإن مل  َلى  َ عليه هذا فاعلموا أنه ليس على الدعوة اليف كان عليها الن يبه

 .اهلل  َعَليمهه َوَسَل م 
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َمو ِإَلا التََّونِحيِد".  رَِحَمَه اهلل: "قال  َر ِسِنيَن َيدن  َأَخَذ َمَلا َهَذا َمشن

 

الشَّْرح: 

       ُّ َل م الن يبه َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ  يدعو إىل بقي يف م ة على هذا عشرررر سرررنني على ما أمره اهلل رررَ
 وخيوف من الشرررغ، واحلظوا أنه كان بني  وم مشررركني مل ي ن بني املوحدين َعز  َوَجل  توحيد اهلل 

ويقول: يا أخي كي  حتذر من الشرررررررغ و ومه  ،بعض النان اليوم ي ت إىل بعض طالب العل 
 عنده  شرغ؟ كي  تدعو إىل التوحيد و ومه عنده  شرغ؟

إىل  را ة القرحن، وهذه خي ال الث ادعه  إىل األمور األخرى إىل النرررررررررالة، إىل النررررررررريام،       
َلى اهلل  عَ هذا الن يبه   ثل ن ال جيو  أن ترتغ الدعوة إىل التوحيد ويدعى إليها َل م  ررررررررَ يدعو َليمهه َوسررررررررَ

  وًما مشركني أهل  وة فيدعوه  إىل التوحيد، وحيذره  من الشرغ.

 

لشررررررررررررغ من اأن حيذر على أن أعظ  ما ي دعى إليه توحيد رب العاملني، و  وفي هذا داللة:      

  مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱوهو املقنررررررررررررود األعظ  من خلق النان  كي ،  وواهلل إنه حلقيٌق هذا

 مئ زئ رئ ُّٱ، وهو املقنرررررررررررود األعظ  من بعثة الرسرررررررررررل، يعم: ليوحدون (1)َّ ىئ نئ

 .(2)َّىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ

 

                                 
 (.56( سورة الذاريات: )1)
 (.36( سورة النتل: )2)
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َل م نَبهيرَُّنا إذن حبيبنا        َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ لتوحيد ويدعو إليه، بقي يف م ة عشررر سررنني يقرر ا ررَ
ا عن تقرير التوحيد بعدما هاجر إىل املدينة، بل كان يدعو إىل التوحيد إىل حخر  ومل ينقطع أيضررررررررً

َل م حلظة يف حياته  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ َلى اهلل  َعلَ ، وكان يف مر  موته  ررررررررَ َل م  ررررررررَ يدعو إىل يمهه َوسررررررررَ
اَرى، اتََّخَذوا قََبَ »شررررررررررغ فيقول: التوحيد وحيذِّر من ال َنِبَيائِِهمن َلعنَنَة اهلِل َمَلا النيَََهوِد َوالنَّصَََََََ وَر َأ

دَ  ُِ  .َسَل م َ َلى اهلل  َعَليمهه وَ ث يدعو إىل التوحيد، وحيذِّر من الشرغ إىل حخر حياته (1)«َمَسا

        َلى ايبه  الن  فهناغ م الطة يقو ا بعض النان، وهو أا  يقولون: "إمنا َل م  رررَ هلل  َعَليمهه َوسرررَ
دعا إىل التوحيد يف م ة، أما عندما جا  إىل املدينة فإنه دعا إىل األعمال والفضرررررررررررررائلث ولذله 

 حنن ا ن يف أمة مؤمنة م لمة، فما حنتاي أن ندعو إىل التوحيد، ل ن ندعو إىل الفضائل!

َل م الن يبه  نقول        َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ غ إىل أن مات قي يدعو إىل التوحيد، وحيذِّر من الشرررررر ب رررررَ
َل م  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررررَ وهو أعظ  ما دعا إليه، وه ذا ينب ي أن ي ون الداعية احلريل على  ، ررررررررررَ

 األمة.

الداعية إىل اهلل يرح  اخللق فيخاف عليه  من النارث فيدعوه  إىل التوحيد وحيذِّره  من       
لموا من النار، وبعض النان  د ينظر إىل اخللق بعنٍي أخرىث فال يدعوه  إىل التوحيد  الشرغ لي م

ركية شرررفي ر ه  ويضرررر ه ، فبعض املنت ررربني لإلسرررالم يبقون على أعمال  ،وال حيذ ره  من الشررررغ
وال يدعوه  إىل ترغ هذا الشرررررررررررررررغ، وال يبني     أن  ،و د ال يعلمون، وي يت طالب عل  ي ر ه 

 هذا شرغ، وهذا واهلل يضر  األمة.

 

ذِّر من من يدعو إىل التوحيد، وحيَعز  َوَجل  وال جيمع األمة إال بفضرررررررررل اهلل  ،ال ينفع األمة      
َلى الن يبه  الشرررررغ، وه ذا كان حال  َل م  ررررَ َلى اهلل  لن يبه  ا، فت مل هذا يا رعاغ اهللث اهلل  َعَليمهه َوسررررَ  ررررَ

                                 
 (.035( رواه البخاري، كتاب: النالة، باب: النالة يف البيعة، بر  : )1)
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َل م  ر وحيذِّ  ،يقضرري ثال  عشررر سررنة يف م ة، وعشررر سررنني يف املدينة يدعو إىل التوحيد َعَليمهه َوسررَ
عشر سنني  ضاها يف م ة  بل ا سرا ، وثالثًا بعد ا سرا ،  ثمن الشرغ ح  هاجر إىل املدينة

، ف ي  حيل الشرررغوحيذر من  ،ني يف املدينةث ثالثٌة وعشرررون عاًما يدعو إىل التوحيدوعشررر سررن
ه نعلِّمه يف توحيد مي ن أنأنت  تعظمون ش ن التوحيد وتعقدون ش ن التوحيد، ال ملؤمن أن يقول:

التوحيد ويفنِّله،  بقي هذا العمر يدعو إىلَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م الن يبه  كي  حيل  هذا!! ! د ائق
ل الشرررغ ملا   ل التوحيد، وحنذِّر من الشرررغ ونفنررِّ وواهلل لو بقينا أعمارنا ندعو إىل التوحيد، ونفنررِّ

 .َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م الن يبه  كفى العم ر، وهذا حال 
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ِر َمِرَن ِبِه ِإَلا السََّماِ ".   قال رَِحَمَه اهلل: "َوبََعنَد النَعشن

 

الشَّْرح: 
، د  و د ال ى ما ال ى من  ومه من  رررر ،يعم: بعد العشررررر اليف  ضرررراها يدعو إىل التوحيد       

 ومن استهزا  ع ري به على ال ما .

عد به إىل ال ررررما ، وهذا من مععزات  :يعم "َمِرَن ِبهِ "        َلى اهلل  الن يبه   رررر  َل م  ررررَ ،  َعَليمهه َوسررررَ
  .َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م ومن خنائنه العظيمة اليف ف ضِّل على البشر ها 

تاه حٍت فشق  ما أ و ع له ا سرا  واملعراي  بل ا عرة، فبينما هو نائ  يف احلهعر يف ال عبة       
َلى اهلل  عَ مث اسرررررتخري  لبه الشرررررري   ،حنره إىل أسرررررفل بطنه، شرررررقه شرررررًقابني  َل م  رررررَ فموه َليمهه َوسرررررَ

 قال  ا: العا . ي   ،ح مًة وإمياناث هتيظًة ملا سيقوم به، مث أ يت بدابٍة بيضا  دون الب ل وفو  احلمار

 :قال العلما : َسمَي البراَ براقًا 
 . من الع  ل رعتهث فهو سريٌع كالع  
 . و يل: لشدة  فائهث فلونه  اٍف يع 
 .و يل: ل ونه أبيض 
 " لط بلون، كما تقول العرب: "شررراة بر ا ها بيا  أي: في ،و يل: ألن بياضررره خي 

 وسواد.
َلى اهلل  َعَليمهه يبه  الن  والعا  يضررع خطوه عند منتهى طرمفهث وهذا دليل على سرررعته، فركبه           ررَ
َل م   ررري لياًل، هو ال فاْلسََرا :بنرررتبة جعيل ح  و رررل بيت املقدن، وهذا هو ا سررررا ، َوسرررَ

َل م الن يبه  ف َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ لى باألنبيا  ركب العا  ح  و رررررل بيت املقدن، فنزل هناغ و ررررر رررررَ
 .إمام األنبيا َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م فالن يبه  إماًما، َعَليمهه  ال  المم 
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َل م الن يبه  وهذا دليٌل يف بيان فضررل          َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ ه، وأنه ا مام املتبوع ل ل وبيان شرررف ررَ
َل م بشررررر، فال حيل  لبشررررريٍّ بعد بعثته أن يت بع غيه  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ فلو ب ع  نيب من  عه ما  ث ررررَ

َلى اهلل  َعَليمهه الن يبه  وسرررررعه إال أن يت بع  َل م   رررررَ عندما ينزل يف حخر المم َعَليمهه ال ررررر  ، ولذا عي رررررى َوسرررررَ
هو َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م  َ الن يبه  ث فَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م الزمان كما تقدم معنا حي   بشريعة  مد 

 ، ودينه ناسخ لوديان كلها.َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م املتبوع بعد بعثته 

 

َل م والن يبه           َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ َعَليمهه جعيل  بعدما  رررلى باألنبيا  و ع له أمر ععيبث جا ه رررَ
المم  ث اشرررررب «بإَا ين أيهما ًََََت اختر»بإنا ين: إنا  من مخر، وإنا  من ل ، فقال له: ال رررر 

َل م الن يبه  أحدمها بالتخيي، فاختار  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ المم ، فقال جعيل ربهالل  فشررررر رررررَ : َعَليمهه ال ررررر 
َر َنَوتن أَمََّتكَ  ،َهِديَت لِلنِفطنَرةِ » َل م الن يبه  ، ف(1)«وَلون ََََََََربَت الَخمن َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررَ دي ه   رررررررررَ

 وا سالم. ،والتوحيد ،للفطرة

 

ديََََت لع مََََة اْلسََََََََََ م -واهلل أملم-))والمعنا  ررررررال احلررررررافظ بن عبررررررد الع:     هَََََ
ث ألن إنا  اخلمر كان عالمًة على ال واية، وإنا  الل  كان عالمًة على ا داية (2)واالسََََََََََتقامة((

َل م الن يبه  واالسرررتقامة والتوحيدث فلما أخذ  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ ربه كان ذله عالمًة إنا  الل ، وشررر رررَ
 على ا داية واالستقامة. 

 

                                 
رَائهيَل، بر  : )1) (، و تته األلباين يف 3134( رواه الرتمذي، كتاب: أبواب تف ي القرحن، باب: َومهنم س ورَةه َبمه إهسم

 (.3134الرتمذي، بر  : ) تيح وضعي  سنن 
 مل أجد األثر.  (2)
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فلذا يقول العلما : من فقه الرؤىث أن رؤية الل  يف املنام تعم العل  واالسررررررررررررررتقامة، فمن       
أو ي  رررررقى لبًناث فهذه عالمة على االسرررررتقامة، وعالمة على سرررررعة  ،رأى أنه يشررررررب لبًنا يف املنام

َه  اهلل العل ، ولررذا الشرررررررررررررريخ حررافظ احل مي  يررٌة إىل عوهو حيررٌة من حيررات اهلل يف احلفظ، وداَرمحرره
وأنه  ،رأت امرأٌة وهو  رررر ي أن هناغ لبًنا ينزل من ال ررررما  فيقع يف يف الشرررريخ وال ررررنة ،التوحيد

له وهو شاب   ي ال  ال   يًا يف ذ ،والشيخ فاتٌح فمه يشرب ،ممتد من ال ما  إىل األر 
ها العلما  بالعل  ،الو ت َه  اهلل ف ان الشرررررريخ حافظ  ،فعع  ًة من حيات اهلل يو د مات شررررررابًا حَرمحه

 يف العل .

 

ولذا يقول العلما : من فقه الرؤى أن رؤية الل  يف الرؤيا تدل على االسررررررررررتقامة، وا داية،       
كما أن رؤية اخلمر يف الرؤيا تدل على ال واية واملعنررررررررررررررية، ولذا املععون الذين يعلمون   ،والعل 

ال ررررررن ة من ح ى    أنه رأى رؤيا يشرررررررب فيها مخرًا أرشرررررردوه إىل أنه يفعل معنرررررريًة كبية، وأنه 
ُّ  ثينب ي أن يراجع نف ه يف هذا ار الل ، واملقنود لفطرة فاختاختار اَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م فالن يبه

الفطرة  وإال فررالل  ليس ،أنرره اختررار الفطرة كمررا  يررل هررديررت للفطرة أي: هررديررت لعالمررة الفطرة
 ل نه عالمٌة على الفطرة.

  

َتَل فقيِ من هذا؟»       تََفن يعم: استفتح جعيل  «ثَمَّ َمِرَن به ُبريِ ِإَلا السََّماِ  الدَيا فَاسن
ِه؟فقيََِ من هََذا؟ قَََاَل: » َِ: َوقَََدن بَعََِ ََ ِإلَيََن ٌد، ِقيََ مَََّ َِ َك؟ قَََاَل: َم َِ، َوَمنن َمعَََ بنرِيََ ، يعم: «ُِ

 ُّ َل م عالمة على أنه يفتح للن يبه َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررررَ عم قيِ: َمرنَحًبا ِبِه إاا بع َ إليه قال: َ» ، رررررررررررَ
اَ  فتفتل له فيجد فيها آدم َمَلينِه السََََََّ من  َُ د ُ في َولَِنعنَم النَمِجيَ   السَََََما  الدَيا فقال  ُو

ُبريِ: هذا أبو  آدم فسَََلم مليه فرد َمَلينِه السََََّ من، وقال: مرحًبا باالبن الصَََالل، والنَِّبي  
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الصََََالل وإاا ملا يمينه أسََََودة وملا يسََََار ُ أسََََودة، ملا يمينه أرواح السََََعدا ، وملا 
عدا  سََََرَّ وضََََِك آدم فإاا َظر إلا اليمين ورأى السََََ ،يسََََار ُ أرواح األَََََقيا  من اريته

َمَلينِه السََََََّ من سَََََرَّ وضَََََِك، وإاا َظر إلا الشَََََمال ورأى األََََََقيا  من اريته بكا َمَلينِه 
َلمن إلا السََما  الااَية َلا اهللَ َمَلينِه َوسَََ وحنررل له فيها  (1)«السَََّ من، ثم مرن ُبريِ بالنَِّبي  بَََ

 ما حنل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.3778( رواه البخاري، كتاب: املنا ب، باب: املعراي، بر  : )1)
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وكنا يف جمل رررررررنا باألمس نتتد  عن األ رررررررل الثال ، وهو أ رررررررٌل عظي ، هو معرفة نبينا       
ل  م  مد  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ ل  ، وكنا  د ذكرنا أن النيب  ررررَ َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ عاش ثالثًة وسررررتني   م  ررررَ

 ضررررررى  ،ةوثالثاً وعشرررررررين سررررررنة بعد البعث ، ضررررررى أربعني عاًما  بل البعثة ،عاما هذه حياته كلها
ن الشرررغ، وحيذر م ، ضررى عشررر سررنني يف أو ا يدعو إىل التوحيد ،منها ثال  عشرررة سررنة مب ة

ل  م مث أسررررررررري به إىل بيت املقدن  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ م مرن به ُبريِ ث»، وت لمنا عن هذا  ررررررررَ
من معك؟ يِ: من هذا؟ فقال: ُبريِ، قالوا: و َمَلينِه الَسَ من إلا السما  الدَيا فاستفتل فق

الموكلون بالسََََََََََما  الدَيا:  قال: مِمٌد، قالوا: أو بع َ إليه؟ قال: َعم، فقال الم ئكة
َ من أبا  امرحبً  د في السَََََََََما  الدَيا آدم َمَلينِه السََََََََََّ به، فنعم المجي  ُا ، ثم فتل له فُو

النبي  سلم مليهِه السََّ من: أبو  آدم فسلم مليه، فالبشر َمَلينِه الَسَ من، فقال له ُبريِ َمَلين 
 .(1)«َبَلا اللََّه َمَلينِه َوَسلَّمن فرد َمَلينِه السََّ من، ثم قال: مرحباً باالبن الصالل والنبي الصالل

إنره ال حري على املؤمن إذا سررررررررررررررل  أن يزيرد مرا جرت العرادة  ومن هنا قال أهِ العلم:        
يقول  ،وعلي   ال ررررررالم بالرتحيب به، يعم: ال حري أن يقول: ال ررررررالم علي  ، ويقول ا خر:

 به، أو يقول مثاًل: أس ل اهلل أن ينبته باخلي أو حنو ذله من األمور.  احخر: مرحبً 

َ من رد السَ »         إاا ثم قال: مرحباً باالبن الصَالل والنبي الصَالل، و  ،مفآدم َمَلينِه السََّ
وملا يسار ُ أسودة، ملا يمينه أرواح السعدا  من اريته، وملا يسار ُ  ،ملا يمينه أسودة

ِه وإاا َظر إلا اليسََََار بكا َمَلين  ،أرواح األَََََقيا  من اريته، فإاا َظر إلا اليمين ضََََِك
َلا اللَّ  َ من، ثم مرن ُبريِ بالنبي بََََ لَّمن إلا السَََما  الااَية فالسََََّ وقيِ  ،اسَََتفتلَه َمَلينِه َوسََََ

لَّمن فيها  َلا اللََّه َمَلينِه َوسَََََ د النبي بَََََ الخالة  بنااله: كما قيِ في السََََما  الدَيا فتل له فُو
َ من مي َ من: هذا يِيا وميسََََََا فسََََََسََََََا ويِيا َمَلينِهَما السَََََََّ لِّم ، فقال ُبريِ َمَلينِه السَََََََّ

                                 
 ( سبق خترجيه.1)
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 وقاال: مرحباً باألخ الصََالل والنبي الصََالل، ثم مرن ،فسََلَّم مليهما فردا السََ ممليهما، 
لَّمن إلا السََما  الاالاة فاسََتفتل ُبريِ، وقيِ له كم َلا اللََّه َمَلينِه َوسَََ ا قيِ ُبريِ بالنبي بَََ

د فيها يوسف َمَلينِه السََّ من، وقد أمطي َطر الِسن ، أي: أعطي «في السابع، ففتل فُو
اَلمم   اجلمال، ننرر  مجال النان أعطيه نيب اهلل يوسرر  ننرر ه ُبريِ َمَلينِه فقال ل»، َعَليمهه ال رر 

َ من: هذا يوسَََف فسَََلِّم مليه، فسَََلَّم مليه فرد السََََّ م، وقال: مرحباً باألخ الصَََالل  السََََّ
َلا اللََّه َمَلينِه وَ  َ من بالنبي بَََََ لَّمن إلا السََََما  سَََََ والنبي الصََََالل، ثم مرن ُبريِ َمَلينِه السَََََّ

د َ من فيها إدريس مَ  الرابعة، فاسََتفتل فقيِ له كما قيِ سََابقاً، ففتل له فُو ، فقال َلينِه السَََّ
الل وقال: مرحباً باألخ الصََََََ ،ُبريِ هذا إدريس فسََََََلِّم مليه، فسََََََلَّم مليه فرد السََََََ م

َ من إلا السََما  الخام فقيِ له   ،فتلسََة فاسََتوالنبي الصََالل، ثم مرن به ُبريِ َمَلينِه السَََّ
د فيها هارون بن ممر  ، فقال َ من ان أخا موسا َمَلينِه السَّ كما قيِ في السابع، ففتل له فُو

َ من  ُبريِ هذا ال: مرحباً باألخ ثم ق ،هارون فسلِّم مليه، فسلَّم مليه فردَّ هارون َمَلينِه السَّ
قيِ له كما قيِ ف، الصالل والنبي الصالل، ومرَن به ُبريِ إلا السما  السادسة فاستفتل

َ من  د فيها موسا َمَلينِه السَّ ذا موسا فَسِلم مليه ه :فقال ُبريِ ،في السابع فَََفتل له فُو
لمَّا تجاوز ُ لصََََالل، فوقال: مرحباً باألخ الصََََالل والنبي ا ،فسََََلَم مليه فردَّ مليه السََََ م

َََََََمَّا تجاوز ُ النبي َبَلا اللََّه َمَلينِه َوَسلَّ  ََََََََ  بكا موسا من َبَلا اللََّه َمَلينِه َوَسلَّمن بكا موسا، لَ
َ من  ، فقيِ له: ما يَبكيك؟ قال أبكي أنَّ ن ماً بَع َ من بعد  يدخِ الجنَّة من َمَلينِه السَََََََََََّ

َ من َحلًَ مو  أمته أكاَر ممن يدخَلها من أمتي، بكا وليس حسَََداً  ،ملا أمته اسَََا َمَلينِه السََََّ
ل  م ليس ح رررداً ألمة  مد  ،«للمؤمنين َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ اَلمم َعَليمهه ، بل موسرررى  رررَ حيب  هذه  ال ررر 

ل  م  األمة، ولذله سرررري يت كي  أرشررررد النيب   َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ ية النررررالة، إىل املراجعة يف  ررررَ  َفرضرررره
ل  م ل نه ب ى حزناً على أمته، أن  أمة  مٍد  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ ن ة أكثر ممن يدخل ها اجل دخلوني رررَ

لَّمن إلا السََما  السََابعة فاسََتفتل ك»من أمته،  َلا اللََّه َمَلينِه َوسَََ ما ثم مرن ُبريِ بالنبي بَََ
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َ من في السََََما  السََََبع، فقيِ له كما سََََبع، فََفَ  د فيها إبراهيم َمَلينِه السَََََّ سََََابعة تل له فُو
َمسََََََََِنًدا ِهر ُ إلا البيت المعمور، فإاا به يدخله كِ يوٍم سََََََََبعون ألف ملك وال يعودون 

اهيم فقال ُبريِ: هذا أبو  إبر »، كل يوم يدخله سرررررررررررربعون أل  مله وال يعودون إليه، «إليه
باً باالبن الصالل والنبي وقال: مرح ،فسلَّم مليه فرد َمَلينِه السََّ من  َمَلينِه السََّ من فسلِّم مليه،

ل  م وكل هذا دليٌل على فضرررل النيب  ،«الصَََالل َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ َلا اللََّه ثم رَ »،  رررَ فع النبي بََََ
درَة المنتها لَّمن إلا سَََِ يها من  وإاا ثمَرها كالِق ل، ،وإاا ورَقها كآاان الفيلة َمَلينِه َوسََََ فَفشَََِ

حتا ال يسََتطيع أحٌد أنن يصََفها من َََدة َحسََنها لما نشََيها من أمر   أمر اهلل ما نشََيها
َِّ ُ له فدَا منه حتا كان قاب لَّمن إلا الجبَّار ُ َلا اللََّه َمَلينِه َوسََََََ  اهلل، ثم َمرن بنبينا بََََََ

 وفرض مليه الص ة خمسين ب ة في كِقوسين أو أدَا، فأوحا اهلل إلا مبد ُ ما أوحا 
ََه  ًََا من أمت ََاهلل َََََََََََيً ََة، وأمطي خواتيم سََََََََََورة البقرة، وَنفَر لمن لم َيشََََََََََر  ب يوٍم وليل

مات ِِ  .«الَمق
 

       هذ ُ الا ث َأمِطيها في أملا مكاٍن بلفه بشر: 

 .فرضت النالة مخ ني 

 .وأعطي خواتي  سورة البقرة 

  مات.وغ فَر ملن مل يشرغ باهلل من أمته  شيظا املقته

ل  م فنزل        َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ اَلمم فمر  مبوسرررررى  رررررَ اَلمم  ىفقال موسررررر ،َعَليمهه ال ررررر  َما »: َعَليمهه ال ررررر 
ل  م  فقال نبينا «فَََرَض رَبمَك َمَلا أَمَِّتَك؟ َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ َ ًة فر » : ررررَ يَن بََََ سَََِ ض مليهم َخمن

ٍم  ِِّ يََون َلةٍ ِفي َك وقد ُربَت النال  ،إنَّ أمتك لن تطيع الك»: َعَليمهه ال  اَلمم  فقال موسى ،«َولَيَن
عن إلا ربك فاسََأله التخفيف ،قبلك فنظر النيب  «ومالجت بني إسََرائيِ أَََدَّ المعالجة فاُر
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ل  م  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ اَلمم  إىل جعيل  رررررَ َعَليمهه  فعري به جعيل ك ن ه يشررررراوره، ف شرررررار إليهَعَليمهه ال ررررر 
اَلمم  بمَتانَه  َوتَرَعاىَل إىل اجلب ار ال ر  َعَليمهه ل إىل موسرى ف ر ل اهلل التخفي ، فوضرع عنه عشررا فنز  ،سر 

اَلمم  أخعه، فقال: ارجع إىل ربه فاسرررررررررررررر له التخفي  فإن  أمته لن تطيق ذله، فما  ال ال رررررررررررررر 
بمَتانَه  َوتَرَعاىَل يراجعه ح  جعلها ربنا  ا سررررر  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ فنزل  ،مخ رررررً َعَليمهه  فمر  مبوسرررررىل  م  رررررَ

اَلمم  ِفيفَ »فقال: ال رررر  أَلنَه التَّخن عن ِإَلا رَبَِّك فَاسَََن ُِ ل  م  ررررَ  ، فقال نبينا«ارن إِّي » :َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ
لِّم ، ول م عاسرررررررتتييت من ريب من كثرة ما أ راج «اسَََََتِييت من ربي، ولكنِّي أرضَََََا وَأسََََََ

ل ، فناد منادٍ  وخففَت من مباد ، فهن خمٌس وهن  ،قد أمضَََََيَت فريضَََََتي» أرضررررررى وأ سررررررَ
ال إله إال اهلل،  د أمضرررررررررريت فريضرررررررررريف، وخففت عن عبادي فهن مخس بالعمل  (1)«خمسَََََََون

َ َلى الل ه   أى النيب، ور َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م  دممخ ون باألجر، وهذا من فضل اهلل على أم ة  
ل  م  رث  وليس على ،اجلن ة ورأى الن ار، ورأى مالَه خا ن الن ار وهو ال يضررتهَعَليمهه َوسررَ وجهه بهشررم

 يها النبح.يف نفس الليلة إىل م ة، و لى فَ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م ألن ه خا ن النار، ورجع 

 

املؤمن إذا حمن وأيقن با سرررررررررررررررا  واملعراي أخذ ذله مبعامع  لبه،  وفي هذا أية مظيمة:      
َلى الل ه  َعَليمهه وَ انظر إىل  درة اهلل، كل هذا حنرل  بل النربح، فنرلى النيب  ل  م  رَ النربح مب ة سرَ

ا اخلع، فاشررررررتد ت ذيبه ، واشررررررتد اسررررررتهزاؤه ، و الوا:  رررررره  لنا بيت  فلم ا أ رررررربح أخع  ريشررررررً
  د ذهبت إىل بيت املقدن فنررررررررره  لنا بيت املقدن فاغت    اله إنم كنت  ررررررررراد ً املقدن تععيزاً 

فتل ح  بذله ملاذا؟ ألن ه مل ي ن  د نظر إىل بيت املقدن نظر تَ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م النيب 
ه اهلل له ك ن ه ينظر إليه فو رررفه فل  يردُّوا شررريظاً من و رررفه، مث أخعه  بقنرررة  لعي اينرررفه، فعال 

 أبوا إال ك ف ورا. -والعياذ باهلل-وعلموا  د ه ول نه   ،اليف   
                                 

 (.3778( رواه البخاري، كتاب: املنا ب، باب: املعراي، بر  : )1)



  

 

  362 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

ًة يف ليلٍة واحدة عند جب ده حقيقَ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م وهذا ا سرا  واملعراي حنل للنيب       
عتمد ي مجاهي العلما ، ومل ي ن مناًما كما  ع  الزاعمون، ومل يثبت يف تاريخ و وع ا سرا  شي ٌ 

ا يف رجب ،يف ليلة سرررربٍع وعشرررررين من رجب أاا عليه، فل  يثبت ا بل مل يثبت أا  ، ومل يثبت أا 
نة و  وعهها، ولذا اختل  علماؤنا يف تاريخ ا سررررررررررررررا   ،يف ربيع ومل ي ت دليٌل ي عتمد عليه يف سرررررررررررررَ

لة سررررررربٍع وعشررررررررين، اي ليوهذا نعرف خط  الذين حيتفلون با سررررررررا  واملعر  ثواملعراي اختالفًا كبياً 
 وجيعلون عيداً وإجا ًة رمسية ليلة سبٍع وعشرين من رجب فإا   بطظون من وجهني:

 

 ه األول  : أن ه مل يثبت هذا التاريخ أ اًل.الُو

 

 :ه الااَي نَع  علَ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م أن  النيب  والُو
 
يه هذه النهعَمة ال عى وهو امل

حيت ه هذا، ومل جيعله عيًدا، ومل ينرررررررررررررر  اليوم الذي وافق يوم ا سرررررررررررررررا  ابتداً  مل 
ل  م  واملعراي مع أن ه َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ ، هللشررا  ا  ررام يوم عاشررورا  كما سرري يت إن ررَ

يت اليوم والعبادة  تو يفية فليس ألحٍد أن ي  ثفلماذا فر  بينهما؟ ألن  امل رررر لة عبادة
َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ ا سرررا  واملعرايث ألن  النيب  ويقول حنن ننرروم يوم  ررام يوم ل  م  ررَ
ل  م  عاشررررررورا ، نقول: النيب َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ نرررررر  يوم  ررررررام يوم عاشررررررورا  ومل ي ررررررَ
ا ت ون بالوحي امل ررررررر لة عبادة والعبادة  تو يفيةا سررررررررا  واملعرايث ألن   وهذا أمٌر  إمن 

  ٌ  كثية ينب ي للمؤمنني أنعظي  وح مررٌة عظيمررة، وا سرررررررررررررررا  واملعراي فيهررا حه 
 يت ملوها.
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ِر  َمو ِإَلا التََّونِحيِد، َوبََعنَد النَعشَََََن ِنيَن َيدن َر سَََََِ قال المصَََََنَف رَِحَمَه اهلل: "َأَخَذ َمَلا َهَذا َمشَََََن
َس، َوَبلَّا ِفي َمكََّة َث ثَ َمِرَن ِبِه ِإَلا السََّماِ ،     ِسِنيَن".َوَفِرَضتن َمَلينِه الصََّلواَت النَخمن

 

الشَّْرح: 
َه  اهلل يقول الشريخ        َوَفِرَضتن َمَلينِه "رمحًة واسرعة وجزاه عن امل رلمني خَي اجلزا ، يقول: َرمحه

َس، َوَبلَّا ِفي َمكََّة َث َث ِسِنينَ  َ َلى الل ه  ه ، وذله كما علمنا عندما عري ب"الصََّلواَت النَخمن
ل  م  وهن مخس وهن مخ ررون، وعندما رجع إىل م ة  ررلى ثالَ  سررنني بناً  على القول َعَليمهه َوسررَ

القائل إن ا سررررا  واملعراي حدثت  بل ا عرة بثال  سرررنني، وهذا ليس أمرًا متفًقا عليه ومل يدل 
ة ثال  فبناً  على هذا ي ون  رررررررررررلى يف م  ،اجتهاٌد من العلما عليه دليٌل يعتمد عليه، ول نه 

ا ف رضرررت ه ذا عليه، مث هاجر َلى الل ه  َعَليمهه  رررَ  سرررنني وكان ينرررلي يف م ة الرباعية ركعتنيث ألا 
ل  م  َي الل ه  عَ كما جا  يف حدي  عائشررررة   ،إىل املدينة فًفرضررررت عليه أربعةَوسررررَ َهاَرضرررره الذي رواه  نرم

 البخاري.
 

ل  م إذن كان النيب        َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ لنا إن   ررالته ينررلي يف م ة الرباعية ركعتني، وكما   ررَ
ا هذا التقدير اجتهاد   وليس فيه نٌل ي عتمد عليه. ،يف م ة ثال  سنني إمن 
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َرِة ِإَلا النَمِديَنةِ   ".قال رَِحَمَه اهلل: "َوبََعنَدَها أَِمَر بالنِهجن

 

الشَّْرح: 

مر با عرة أ   ثأي: بعد الثال  سنني، يعم إذن: بعد ثالثة عشر عاًما من البعثة "وبََعنَدَها"      
 إىل املدينة.

ل  م من املعلوم أن  نبينا        َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ التوحيد،  عندما  ام همٍة، ونشرررررررراط يدعو إىل  ررررررررَ
َلى الل ه  َعلَ وحيذر من الشررررغ مل تر  بذله  رررناديد  ريش، ف خذوا يؤذون الرسرررول  ل  م  رررَ يمهه َوسرررَ

ز  عَ ويؤذون من حمن معه وأكثره  من امل تضعفني، فنزلت حياٌت تشي إىل ا عرة، منها  ول اهلل 

ل     هت مت هب مب مئهئ هي مي  حيخي جي ٰه مه جه هن ُّٱ: َوجررررررررَ

  ُّٱ، هرررذه مقررردمرررة  َّحي جي ٰه مه جه هن ُّٱانظروا هنرررا:  ( 1)َّ هث مث

فالنررررابر  ٱَّ هث مث هت مت هب مب ُّٱ، يعم: مي ن أن ي هاَجر َّمئ هي مي
 .بت على دينه يوىف أجره ب ي ح ابالذي يث

 
ل  م النيب أمر  ومن هنا       َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ يها النعاشرري أ ررتابه با عرة إىل احلبشررةث ألن  ف ررَ

مله اً عادالً ال يظل  عنده أحد، فهاجر نفٌر من النرررررررررررررتابة إىل احلبشرررررررررررررة يف ا عرة األوىل فراراً 
ل  م بدينه ، مث هاجروا إىل احلبشررررررررررررة مرًة ثانية، وبقي نبينا  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررررَ ومعه مجٌع من   ررررررررررررَ

َلى الل ه  َعَليمهه  أن يلقى النيبَعز  َوَجل  اهلل  ررابراً  ت رربا، وشررا  اهلل أ ررتابه يف م ة يدعو إىل   ررَ
ل  م  ل  م  سررتة نفَر من اخلزري من املدينة مب ة، كان النيبَوسررَ َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ يعر  دعوته على   ررَ

                                 
 (.     14( سورة الزمر: )1)
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ن اخلزري، م القبائل يف و ت احلا، فمر ف ررررررررررمع نفراً يت لمون فمال إليه ، فإذا ه  سررررررررررتة نفر
 ي الوا: بلى، فعل ررررررررررروا فدعاه  إىل ا سرررررررررررالم، وكان اخلزر « أال جتل رررررررررررون أحدث  ؟» فقال:

سرررررررررررررريبعرر  يف حخر الزمرران، فقررالوا: إن هررذا هو النيب الررذي  اي ررررررررررررررمعون اليهود يقولون: إن نبيررً 
ادوا  سرررررَلموا وعفاسررررربقوه  إليه، ف ث ألن اليهود كانوا يقولون   : نقتل   معهتتوعدك  به اليهود

َلى الل ه  َعَليمهه  َ إىل املدينة ف خذوا يذكرون ا سالم للنان، فما بقي بيٌت إال و د مسع عن  مٍد 
 .، وأسل  عدٌد من أهل املدينةَوَسل  م 
 

واثنان  ،من البعثة جا  عدٌد من أهل املدينة ه  عشرررة من اخلزري العشرررة ويف ال ررنة الثانية      
ل  م من األون إىل م ة، واتنرررلوا برسرررول اهلل  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ عد البيعة بع  النيب وبايعوه، وب رررَ

ل  م  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ َي الل ه  َعنمه  معه  منرررررعب بن عمي  رررررَ يفقهه ، ويدعو إىل يعلمه ، و َرضررررره
َي الل ه  َعنمه  ا سررررالم فذهب معه    من ودعا إىل اهلل دعوًة عظيمة ح  ما بقي دارٌ  وأرضرررراه، َرضرررره

دور األننررررررار إال وفيه رجاٌل ون ررررررا ٌ م ررررررلمون إال داراً واحدة، كل دور األننررررررار أ رررررربح فيها 
َي الل ه  َعنمه  من دور األننرررار، مث رجع منرررعب  واحدة م رررلمون إال داراً  َلى الل ه   رررَ إىل النيب َرضررره
ل  م   ة، حلا، مث يف احلا جا  نفٌر من املدينة ه  بضررررررررعٌة وسرررررررربعون إىل ميبشررررررررره  بل اَعَليمهه َوسررررررررَ
ل  م  واتنررلوا بالنيب َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ عب ررَ عند مجرة  واجتمعوا معه يف وسررط أيام التشررريق يف الشررِّ

 ،ا مينعون منه أنف ررره أن مينعوه ممو  ،العقبة، وبايعوه البيعة املعروفة، وفيها بايعوه على أن يننرررروه
 .البيعةَ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م  وأعراضه ، ف خذ عليه  النيب ،وأ واجه 
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أخعه  أنه  َوَسل  م َ َلى الل ه  َعَليمهه  وبعد البيعة بدأ امل لمون يهاجرون إىل املدينةث ألن النيب 
رأى م ان هعرهت  أرضاً ذات نٍل بني البتني، يعم: بني حرتني، واألر  ذات النخل اليف بني 

ل  م البتني هي: املدينة، وكان النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ  نام شرررررريًظا، يقول النيب بل هذا رأى يف امل ررررررَ
ل  م  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ َر ِمنن َمكََّة ِإَلا َأرنضٍ رَأَينَت ِفي النَمنَ »:  ررررررررَ ُِ ٌِ  اِم َأِّي َأَها َفَذَهَب ، ِبَها ََخن

ِلي ََََّها النَيَماَمَة َأون َهَجَر، فَِإَاا ِهَي النَمِديَنَة يََانِربَ » ،أي: ذهب ظم «َوهن ، واحلدي  (1)«ِإَلا َأ
 .يف النتيتني

ل  م مث أخع النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ وأنه أرٌ  ذات نٍل  ،موضررع هعرهت  أ ررتابه أنه رأى ررَ
َي الل ه  َعنرمه   بني البتني، فعلموا أاا املدينة، ف خذ النرررررررررررتابة   املدينة، وجته ز يهاجرون إىلَرضررررررررررره

َي الل ه  َعنمه  أبوب ر النرررديق  َلى ا ليهاجر إىل املدينة، فقال له النيبَرضررره ل  م  رررَ ملا »: لل ه  َعَليمهه َوسرررَ
و أن يَؤان لي في الهجرة»، ال هتاجر متهل« رسلك و »، فقال له أبوب ر: «فإَي أُر هِ تُر

َي الل ه  َعنمه  ، فتبس أبوب ٍر (2)«َعم» ال:  «الك بأبي أَت؟  رفقتهنف رررررررررررره رجا  الفو  بَرضرررررررررررره
 .يف ا عرة َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م 

ر من ال ررادن والعشرررين من شررهر  ررفمث أَعد  أبوب ٍر الرواحل اسررتعداداً، ويف يوم اخلميس 
ً  َجلداً ى أن خيتاروا فواسررررررتقر رأيه  عل ،ال ررررررنة الرابعة عشررررررر من البعثة اجتمع  ررررررناديد  ريش

لَ  ، فيضررررربوا النيبا ررررلتً  ان كل  بيلة، وي عطى كل فً  سرررريفً م اَح رررريبً  ل  م  ررررَ ضررررربًة ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ
وا بالدية، فواحدة، فيضرررررريع دمه بني القبائل فال ي ررررررتط فعلوا هذا يع أهله أن يطالبوا بدمه ويرضررررررَ

ل  م  فعا  النيب َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ وأخعه  ،عيليف و ت الظهر إىل أيب ب ر بعدما نزل عليه ج ررررررررَ
اليوم النررران يف  ،مبؤامرة  ريش وأن اهلل أذن لررره يف ا عرة، فرررذهرررب إىل أيب ب ٍر يف حنر الظهية

 يف عز الظهية(.عباراهت  يقولون: )

                                 
ِّ رواه م ل ، كتاب: الرؤيا، باب:  (1) يَا الن يبه  (.2282، بر  : )َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ر ؤم
 (.2222، بر  : )قدهوع َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ جوار أيب ب ر يف عهد النيب رواه البخاري، كتاب: احلواالت، باب:  (2)
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 ٍر يعم: يف وسررط الظهية، يف و ٍت ما كان ي يت فيه، فاسررت ذن على أيب ب يف حنر الظهية      
َي الل ه  َعنمه  النديق  إىل بيته، وأمر علًيا َسل  م َ َلى الل ه  َعَليمهه وَ وأخعه مبا حنل، مث رجع النيب َرضه

َي الل ه  َعنمه   و ال: إنه لن خيلل  َوَسل  م َ َلى الل ه  َعَليمهه أن يبيت يف فراشه، وأن يت عى بعده َرضه
ف ني عند باب رسرررول اهلل  َلى الل ه  عَ إليه اليوم أًذى، فاجتمع الفتيان يف  رررَ ل  م  رررَ ، فخري َليمهه َوسرررَ

ل  م  رسررول اهلل َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ وذره  ذ بطتا  تراباً شرراوة، ف خعلى أبنرراره  غه ، و د جعل اهلل  ررَ
َي رَ فل  يبق أحٌد منه  إال وعلى رأسره تراب ح  و رل إىل أيب ب ر النرديق  ،على رؤوسره  ضه

 .ار ثور وحنل ما حنل مما هو معلوموذهًبا إىل غ ،، وخري من م ةالل ه  َعنمه  
 

َلى ح  و رررررراًل املدينة ناحية   با ، فت ررررررامع األننررررررار  مبعيظه        ل  م الل ه  َعَليم  ررررررَ  لت، فعهه َوسررررررَ
ل  م  الت بي يف املدينة َفرحاً بقدوم النيب َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ تلقونه فتي وه  بتتية طيبة، ، وخرجوا ي رررررررَ

ل  م  ررررَ هذا الثابت: إمنا كعوا وخرجوا يتلقونه، فتيوه بتتيٍة طيبة، ونزل النيب  يف َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ
َي الل ه  َعنمه    أبوب ر النررررررديق   با ، وو  َلى الل ه  َعَليمهه  ، وكان النيبَرضرررررره ل  م   ررررررَ ، كان ا ررررررامتً َوسررررررَ
ل  م ، ف ان نفٌر من األننررار مل يروا رسررول اهلل ا ررامتً  اجال ررً  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ  ان كلما جا  ف ررَ

َ َلى  مس  الرسول، ح  أ ابت الشَوَسل  م َ َلى الل ه  َعَليمهه منه  واحٌد حيا أباب ر يظنه الرسول 
، َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م  َ فذهب أبوب ر يظلِّل ه بردائه، فعلموا أن  اجلالس رسول اهلل الل ه  َعَليمهه َوَسل  م 

 .مث حنل ما حنل كما هو معلوم يف ال َِّي 
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َرَة االَنِتَقاَل ِمنن   .بَََلِد الشِّرنِ  ِإَلا بَََلِد اِْلسن ِم" قال رَِحَمَه اهلل: "َوالنِهجن

 
الشَّْرح: 

 
مفار ة ا ن رررررررررران غيه، إم ا بالبدن، أو بالل رررررررررران، أو  أبََََََََِ الهجرة: الهجرة هذا معنا     

 .بالقلب
      فالهجرة: 
 . د تقع بالبدن، املفار ة بالبدن (1
 . د تقع بالل ان، املفار ة بالل ان (2
 .بالقلب د تقع بالقلب، املفار ة و  (3

ر، وهو: ))هررذا أ ررررررررررررررلهررا،  ررال أبو عبيررد:  أبَََََََََََِ الهجرة في اللفَة: مَأخوا من الَهجن
 )).التر 
 

رنِ  ِإَلا بلد اِْلسََن ِم"فقال الشررريخ: وأمَّا في الشََرع:  وجا   ،"هي االَتقال ِمنن بَََلِد الشََِّ
نة"يف ن ررررخة األننرررراري املدين من األ ررررول الثالثة:  ومل ت ت  ،"ومن بلد البدمة إلا بلد السَََم

رنِ  ِإَلا بلد اِْلسن مِ هذه الزيادة إال يف ن خة األنناري، وا عرة  ،  اد ""االَتقال ِمنن بَََلِد الشِّ
نة"األنناري:  ِم ))،  ال ابن القاس  مسعت مال اً يقول: "ومن بلد البدمة إلا بلد السم ِِ اَل َي

 .ث ألن  البلد اليف ي ب فيها ال ل  أر   بدعة(1) ((أِلََحٍد َأنن يَِقيَم بِبَََلٍد َسبَّ ِفيَها السََّلفَ 
 

 
                                 

 (.1/611البن العريب: ) أح ام القرحن (1)
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 عليه ال ررررل ، إذا غلب هذا، وهذا يدل على أن األئمة كانوا يرون األخذ مبا والمقصَََود:     
 ، والل مز لل ررررررل ،وأن  سررررررب ال ررررررل  بدعة، وأن من َي رررررربُّ ال ررررررل  مبتدع، فال مز لل ررررررل 

وال رررررررربُّ لل ررررررررل  ليس من طريقة أهل ال ررررررررنة، وإمنا هو من طريقة أهل البدعة، فا مام ماله 
ِم أِلََحٍد َأنن يَِقيَم بِبَََلٍد سَََََََ ))أنه كان يقول:  ثروى عنه ابن القاسرررررررر  وهو تلميذه ِِ بَّ ِفيَها اَل َي

َلفَ   ا عرة يف ة، ل ن  ، هذا معىن هذه الزيادةث أنه ينتقل من بلد البدعة إىل بلد ال رررررررررررررن((السََََََََََّ
 أ ل معناها: االنتقال من بلد الشرغ إىل بلد ا سالم.

 
 .هو الذي ال تقام فيه مظاهر ا سالم، فال يؤذن وال ينلى وبلد الشر ، قال العلما :     
 

هو الذي تقام فيه، أو بلد ا سررالم: هو الذي تقام فيه شررعائر ا سررالم من وبلد التوحيد:      
 والنالة وحنو ذله. ،األذان
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رنِ  ِإَلا بلد اِْلسَََََن قال رَِحَمَه اهلل: " ٌة َمَلا َهِذ ُِ األَمَِّة ِمنن بَََلِد الشَََََِّ َرَة َفرِيضََََََ ِم، َوِهَي َوالنِهجن
 ". بَاِقَيٌة ِإَلا َأنن تَََقوَم السَّاَمةَ 

 

الشَّْرح: 

ٌة" فَ "هي االنتقال من بلد الشررررررغ إىل بلد ا سرررررالم،  ال الشررررريخ:  :هذه ا عرة اليف       رِيضَََََ
واجبٌة على كل مؤمن، فهل هي كذله؟ أم أن فيها تفنررياًل؟ وما مراد الشرريخ؟ هل مراد الشرريخ 

  ا طال ؟
نقول: بل امل  لة فيها تفنيل، فلي ت ا عرة من بلد الشرغ إىل بلد ا سالم واجبًة على        

ة، و د ، و د ت ون م تتب د ت ون واجبة، و د ت ون سا طة يعم: ت قط عنه بلكل مؤمن، 
 ي ون البقا  يف بلد ال فر م تتًبا.

       :إان الهجرة 

 .د ت ون واجبة  

 .د ت ون سا طة  

 .د ت ون م تتبة  

 .د ي ون البقا  يف بلد ال فر م تتًبا  

 .كي  هذا؟! ف نت اليوم ت تينا بالععائب، هذا نذكره إن شا  اهلل يف درسنا ليوم ال د       
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ٌة َمَلا َهِذ ُِ األَمَِّة ِمنن بَََلِد ال قال المصََنف رَِحَمَه اهلل تَََعالا: " َرَة َفرِيضَََ رنِ  ِإَلا بلد َوالنِهجن شََِّ
  ".اِْلسن مِ 

 

الشَّْرح: 
 

رف هذا النيب ال رمي، أن نعَ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م وحنن مع األ ل الثال  وهو معرفة نبينا        
سررررواًل، وبينا و د بينا شرررريظاً مما يتعلق مبعرفته، فبي نا ن رررربه، وبينا عمره، وبي نا املدة اليف بقيها نبًيا ور 

دينة، وبينا أن ا عرة: هاجر إىل املَعَليمهه َوَسل  م  َ َلى الل ه   ما و ع له يف ا سرا  واملعراي، وبينا أنه
هي االنتقال من بلد الشرررررررررررغ إىل بلد ا سررررررررررالم، وو فنا عند بيان ح   هذه ا عرة حي   ال 

َه  اهلل الشيخ   .رمحًة واسعةَرمحه

 ظهر دينه يف تطيع أن ي: فريضٌة واجبة على كل مؤمٍن يقي  يف ديار ال فار، وال يالهجرة      
 .ذله البلد

        :والعلما  قد بينوا أنَّ النال ينقسَََمون في حكم الهجرة إلا أقسَََام، وأمني بهم
 :ينقسمون إلا أقسام من كاَوا في ب د الكفر،

 

الد على إظهار دينه يف ب القادر على ا عرة املتم ن منها مع عدم  درته القسَََََم األول:      
ال فر، فهو ال ي ررررررتطيع أن يظهر دينه، وال ي ررررررتطيع أن ينررررررلي، وال ي ررررررتطيع أن ينرررررروم، وال 
ي ررررررتطيع أن يقوم بشررررررعائر ا سررررررالم وهو  ادٌر على ا عرة، فهذا جتب عليه ا عرة، وا عرة يف 

 .هو عايٍف مرت ٌب حملرم بإمجاع العلما ، وست يت األدلة على ذلهحقه فرٌ ، فإن مل يهاجر ف
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فهو العاجز عن ا عرة الذي ال ي ررررررتطيع أن يهاجر، إما ملرضرررررره ك ن   أما القسََََم الااَي:      
كان مقعداً ال ي ررررررررررررررتطيع أن ينتقل من بلد ال فر، أو  كراه ك ن كان م رًها أن يبقى يف بلد 

عفه ل ونه ال فر، اليوم مثاًل: ك ن ي و  ن جوا ه م رررررررتوبًا منه ال ي رررررررتطيع أن ي رررررررافر، أو لضرررررررَ
م رررتضرررعًفا، أو لعدم وجود بلٍد يقبل به كما هو احلال اليوم يف كثٍي من البلدان، فإن امل رررل   د 
ال جيررد م ررانرراً يقبررل برره يهرراجر إليرره، فهررذا عرراجز والعرراجز ال جتررب عليرره ا عرة، وال يرر مث بعرردم 

  إال وسررعهاث وألن اهلل اسررتثىن امل ررتضررعفني كما سرري يت إن شررا انف ررً  ألن اهلل ال ي ل  ثا عرة
 .َعز  َوَجل  اهلل 
 

فهو القادر على ا عرة، وهو  ادٌر كذله على إظهار دينه يف بالد  أما القسَََََََََم الاال َ:      
متم ٌن من إظهار دينه يف بالد ال فر، فال مينع من إ امة  ال فر، فهو ي تطيع أن يهاجر ول نه

شرررررررعائر دينه وال خياف على دينه، وهنا  ال العلما : هذا ي رررررررتتب له أن يهاجر وال حيرم عليه 
البقا ،  الوا: ي ررتتب له أن يهاجر بعداً عن الفتنة، وت ثيًا للم ررلمني، وليشررارغ امل ررلمني يف 

إنه د وحنوهث إال إذا ظهر يف بقائه يف بالد ال فر منرررلتٌة أعظ ، فالشرررعائر اليف يقيمواا من العي
أن ظهر يف بقائه يف بالد ال فر منررررررلتٌة أعظ  فإن  بقا ه م ررررررتتب، إذا كان امل ررررررل  يف بالد 
ال فر طالب عل  يعل  النان، ويوجهه ، ويبني   ، و د يؤمُّه  يف النررررررررررررررالة ولو هاجر فإن 

تتب له أن يبقى هناغ، بل إذا كان بقا  امل رررررررلمني على امل رررررررلمني سررررررريفقدون ذله فإنه ي ررررررر
دينه  يرتبط ببقائه فيما يظهر حب رررررررب احلال  د ي ون بقاؤه متعيًنا عليه، ولذله النرررررررتابة يف 

ل  ا عرة إىل احلبشررررة بعضرررره  مل يهاجر، وبقي مع رسررررول اهلل  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ ينا ررررر النيب  م  ررررَ
 .يف م ةَسل  م َ َلى الل ه  َعَليمهه وَ 

 
إذن من كان يف بقائه يف بالد ال فار منررررررررررررررلتٌة أعظ ، وكان  ادراً على إ امة دينه فإن       
 عليه يف بعض األحوال. ا ه م تتب، و د ي ون بقا ه متعينً بقا
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  ".َوِهَي بَاِقَيٌة ِإَلا َأنن تَََقوَم السَّاَمةَ قال رَِحَمَه اهلل: "

 

الشَّْرح: 
 

ا عرة مل تنقطع، وهي عبادٌة با ية إىل أن تقوم ال رررراعة عند عامة أهل العل ، فعامة أهل        
بني  ، وعلى اجلمع-إن شررررررررررا  اهلل-العل  يرون أن ا عرة با ية، وسرررررررررري يت ال الم على أدلة هذا 

َرَة بََعنَد »: َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م  هذا ال الم وبني  ول النيب  .(1) «َفتنلِ لن ااَل ِهجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 (.2873وال ي، باب: فضل اجلهاد وال ي، بر  : )( رواه البخاري، كتاب: اجلهاد 1)
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لََه تَََعاَلا: قال رَِحَمَه اهلل: َِ قََون لِي   مثنث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ٱُّ َوالدَّ

  زنمن  رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك  ىقيق يف ىف يث ىث

 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن

   َّ حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ

 

الشَّْرح: 
 

هذه ا ية تدل على وجوب ا عرة على من كان ال أن يظهر دينه وكان  ادراً عليها يقول       

ل  اهلل   يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ُّٱ :َعز  َوجررررررَ

فهذا عذٌر ال يطابق احلقيقة،  الوا: إن الذي منعنا من ا عرة أن ا م رررررررتضرررررررعفون يف   (1)َّىق

على أا  متم نون من  وهرررررذا دليرررررل َّيل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱاألر ، 

ل   مث اسررررررررررررررررررتررررثررررىن اهلل َّ ىن نن زنمن  رن مم ُّٱٱ ،ا ررررعرررررة ز  َوجرررررررَ  ٰى ُّٱ ،عررررَ

هناغ  الوا: إا  كانوا م ررررررتضررررررعفني يف األر  فل  يقيموا دينه  ول نه   (2)َّ ري
 ادرون على ا عرة، والذين اسرررررتثناه  اهلل ه  م رررررتضرررررعفون ال ي رررررتطيعون ا عرة، يعم أولظه 
م ررررررررتضررررررررعفون ال ي ررررررررتطيعون إ امة دينه  ل نه   ادرون على ا عرة هؤال  غي معذورين، أما 

  زي ري ٰى ُّٱ: َعز  َوَجل   ن ا عرة كما  ال اهللامل ررررررررتضررررررررعفون الذين ال ي ررررررررتطيعو 

 خئ ُّٱفه  ال ي ررررررتطيعون ا عرة،  َّ حئ جئ يي ُّٱما ه ؟  َّ ىي ني  مي
                                 

 (.28( سورة الن ا : )1)
 (.27( سورة الن ا : )2)
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ٱو (1)َّحت جت هب مب خب حب ُّٱ، ال جيدون طريقاً إىل ا عرة، ما ه ؟ َّ هئ مئ

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل حتقيق، أفعال الرتجي من اهلل  من اهلل  َّ خب ُّٱ َعز  عىن هذا أن  اهلل حتقيق، فمسرررررررررر 

ل   وجوب ا عرة  ترردل على -كمررا  لنررا-فهررذه ا يررة  َّ حج مث هت مت ُّٱيعفو عنه ، َوجررَ
ا عرة فإنه  ل نه  ادٌر على ،ال ي رررررتطيع أن يقي  دينه يف بالد ال فر اعلى من كان م رررررتضرررررعفً 
 جيب عليه أن يهاجر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.22( سورة الن ا : )1)
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لََه تَََعاَلا:     َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱقال رَِحَمَه اهلل: َوقََون

 

الشَّْرح: 
 

َه  اهلل هذا اسرررررتدالٌل بديٌع من الشررررريخ، ويدل على فقهه        ه جا  هذه ا ية ، فإنَعز  َوَجل  َرمحه
ن م ليبني أن ا عرة وإن كانت فريضرررررررررررررررًة واجبة ل ن تركها ال خيري من ا ميان، فرتكها ال خيري

ا ميان، فالذي ال ي رررررتطيع أن يقي  دينه وي رررررتطيع ا عرة وال يهاجر ال شررررره أنه عايٍف، ل نه 

، (1)َّ مئ زئ رئ ُّٱهنا  ال:  َعز  َوَجل   ا فال خيري من ا ميان، ملاذا؟ ألن اهلليبقى مؤمنً 

فخرراطبه  ب وا  عبرراًدا لرره، وخرراطبه  ب وا  مؤمنني، فرردل ذلرره على أن من مل يهرراجر من 
 أر  ال فر مع وجوب ا عرة عليه يبقى مؤمًنا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.56( سورة العن بوت: )1)
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ِلِميَن الَِّذينَ   ِبَمكََّة قال رَِحَمَه اهلل تَََعالا: "قال النبَََفِو م رَِحَمَه اهللَ: َللت َهِذ ُِ اْليََة ِفي الَمسََََن
ِم اِْليَماِن". َروا، ََاَداَهَم اهللَ بِاسن ُِ  وَلمن يَََها

 

الشَّْرح: 
 

ا، ل ن هذا معىن ال المث        هذا ال الم موجوٌد يف تف ررررررري الب وي مبعناه، وإن مل ي ن ننرررررررً
ألن الب وي  د نقل عن ال ررل  هذا املعىن، فنقل حثارًا كثية تدل على هذا املعىن، فهذا ال رربب 

عرٌل ايبني أن من وجبرت عليره ا عرة ومل يهراجر ال خيري من ا ميران ول نره ينقل إميرانرهث ألنره فر
 ملعنيٍة عظيمة.
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لَّا اهللَ َمَلينِه َوسََََََ  لََه بََََََ نَِّة: قََون َرِة ِمَن السَََََم َِ َمَلا النِهجن لِي لََّم: )ال قال رَِحَمَه اهلل تَََعالا: "َوالدَّ
بََة َحتَّا َتطنَلَع  َقِطَع التََّون بََة، َوال تََنَن َقِطَع التََّون َرَة َحتَّا تََنَن َقِطَع النِهجن َس ِمنن َمفنرِِبَها(".اتََنَن  لشَّمن

 

الشَّْرح: 
 

َلى الل ه  هذا احلدي  أورده املنررررن  للداللة على أن ا عرة با يةث ألن النيب       ل  م  ررررَ  َعَليمهه َوسررررَ
بََةَ »  ررال: َقِطَع التََّون َرَة َحتَّا تََنَن َقِطَع النِهجن َقِطَع »التوبررة،  فررا عرة بررا يررة مررا بقيررت «اَل تََنَن َواَل تََنَن

َس ِمنن َمفنرِِبَها من بََة َحتَّا َتطنَلَع الشَََََََََّ ، هذا احلدي  رواه ا مام أبو داود، وا مام أمحد، (1)«التََّون
َه  الل ه  و ررررررررررررتح إسررررررررررررناده مجٌع من أهل العل  منه  ا مام األلباين  ،والدارمي دي  ، فهذا احلَرمحه

 دليٌل على أن ا عرة با ية ما بقي الت لي  إذا  ام سببها.

 
      لَّمن  فإن قال قائِ: فما تقولون في قول النبي َلا اللََّه َمَلينِه َوسََََ َرَة بََعنَد » :بََََ اَل ِهجن
لَّمن ، وهذا في الصََََََََِيِين؟ فالنبي «النَفتنلِ  َلا اللََّه َمَلينِه َوسَََََََََ الهجرة بعد الفتل،  َفابَََََََََ

 فكيف تقولون إن الهجرة باقيٌة إلا اَقطاع التوبة؟
 

ل   نقول: ال تعار  بني احلديثني، ملاذا؟ ألن  ول النيب      َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررَ َرَة »:  م  رررررررررَ اَل ِهجن
يراد به: ال هعرة من م ة إىل املدينة بعد الفتحث ألن م ة أ رررررررربتت دار إسررررررررالم  «بََعنَد النَفتنلِ 

فليس منها هعرة، وهذا الذي  رره أهل العل ، وكذله كل بلٍد هو بلد إسرررررررالم ليس منه ا عرة 
االنتقال من بلد ال فر إىل بلد ا سرررررالم، ل ن  د ت ون هناغ  رررررور  مبعناها اخلايف الذي: هو

                                 
؟، بر  : )1) َرةه َهله انرمَقطََعتم ال ليل يف (، و تته األلباين يف إروا  2082( رواه أيب داود، كتاب: اجلهاد، باب: يفه ا مهعم

 (.1247ختريا أحادي  منار ال بيل، بر  : )
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نة، بل إذا أخرى للهعرة، ك ن  ت لب البدعة على البلد ح  ال ي رررررتطيع ا ن ررررران أن يقي  ال رررررُّ
فعل ال ُّنة  يل: إنه  نديق، أو  يل: إنه كذا أو كذا من األو اف، فال ي تطيع أن يقي  ال ُّنة، 
فإنه يهاجر من هذا البلد وإن كان البلد من حي  اجلملة بلد م لمني، كذله مثاًل: إذا غلبت 

لبلد وا ن ررررران، مثاًل: و ع يف هذه املعنرررررية مث تاب إىل اهلل وخاف على نف ررررره إن املعنرررررية يف ا
بقي يف البلد أن يرجع إىل هذه املعنرررررررررررية إذا كانت من كبائر الذنوب فإنه يهاجر من هذا البلد 

ن ل ن ا عرة مبعناها األخل وهو االنتقال م ،إىل بلٍد حخر ال ت ون فيه هذه املعنررررررية موجودة
َرَة بََعنَد اَل ِهجن » اث وهذا معىن:إىل بالد امل رررررررررلمني ال تشررررررررررع من بلد م رررررررررلمني أبدً  بالد ال فر

 فال هعرة بعد الفتح من م ة. «النَفتنلِ 

 

َهاتقول عائشة       َي الل ه  َعنرم ينه إلا اهلل أحدهم بد رال هجرة اليوم، كان المؤمنون يف»: َرضه
لعلة بافة أن يفنت انتبهوا ل «فتن مليهتعالا، وإلا رسََوله بََلا اهلل مليه وسََلم، مخافة أن يَ 

ية»عليهث  ( 1)«فأما اليوم فقد أِهر اهلل اْلس م، واليوم يعبد ربه حي َ َا ، ولكن ُهاد َو

َي الل ه   ف منا عائشررررة ثواحلدي  عند البخاري، واألثر عند البخاري يف النررررتيح َهاَرضرررره بينت   َعنرم
العلررة وهو أن ا عرة علتهررا بررافررة الفتنررة يف الرردين فررإذا وجرردت هررذه العلررة بقيررت ا عرة، وإذا 

َهاانتفت هذه العلة انعدمت ا عرة، وهذا مقتضى  ول أمنا عائشة  َي الل ه  َعنرم  .َرضه

عرة األوىل ا  :و بل أن ن ادر موضوع ا عرةث ينب ي أن نعل  أن املؤمن تطلب منه هعرتان     
هي هعرة امل ان واليف أخنرررها االنتقال من بلد ال فر إىل بلد ا سرررالم، أما ا عرة الثانية فهي 

ان  وهذه ا عرة واجبٌة على كل م ررررررلٍ  يف كل  ماٍن وم ،هعر ما اى اهلل عنه هعر ال رررررريظات
                                 

 (.3244  : )وأ تابه إىل املدينة، بر َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م ( رواه البخاري، كتاب: املنا ب، باب: هعرة النيب 1)
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َجَر السمو َ »: َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م  يقول النيب َرَة َأنن تََهن ، ا عرة أن هتعر ماذا؟ ال و ( 1)«النِهجن
َنًدا رواه ا مام أمحدث و ال شرررررررريخ ا سررررررررالم:  ً َ تَارًَة ويََرنَوى َمسََََََن َفوٌظ يََرنَوى َمرنسَََََََ ِن ))َهَذا َم

 م نًدا تارة. تارة، ويروى ال هذا  فوظ يروى مرسالً ( 2)تارة((

 

ل  م  و ال النيب      َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ َر َمنن َهَجَر َما ََََها اهلل َمننهَ »:  ررررَ ُِ املهاجر من  ث(3)«النَمَها
َلى  رررررررَ  هعر ما اى اهلل عنه وهذا عند البخاري يف النرررررررتيحث  كذله روى ابن حبان أن النيب

ل  م  يًَِّاتِ »  ال:الل ه  َعَليمهه َوسررررَ َر َمنن َهَجَر السََََّ ُِ وروى احلاك ، وابن ماجه، و ررررتته  (0)«النَمَها
ل  م األلباين أن النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررررررَ َر َمنن َهَجَر النَخطَايَ »  ال: ررررررررررررررَ ُِ   (5)«ا َوالذمََوبَ َوالنَمَها

 املهاجر من هعر اخلطايا والذنوب.

ل  م  النيبوروى الن رررائي بإسرررناد  رررتته األلباين أن  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ َرةه سررر رررَ ظل: َفَ يُّ ا مهعم
ل ؟  َاَل:  َِّ »أَفمضررررررررررررررَ َُ و د جا  اجلمع بني ا عرتني يف حديٍ   (6)«َمنن َهَجَر َما َحرََّم اللََّه َملَّ َو
ل  م جا  فيه أن النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررَ َلَتانِ »  ال: ررررررررررَ َرَة َخصَََََََن َجَر  :ِإنَّ النِهجن َداَهَما َأنن تََهن ِإحن

                                 
قهها (، و رررررررتته األلباين يف سرررررررل رررررررلة األحادي  النرررررررتيتة وشررررررري  من ف18428( رواه أمحد يف م رررررررنده، بر  : )1)

 (.2/22وفوائدها، بر  : )
 (.8/265( جمموع الفتاوى: )2)
 (.14( رواه البخاري، كتاب: ا ميان، باب: امل ل  من سل  امل لمون من ل انه ويده، بر  : )3)
 (.126( رواه ابن حبان، بر  : )0)
 ررررررتيح اجلامع ، و ررررررتته األلباين يف (3230) ؤممهنه َوَمالههه، بر  :( رواه ابن ماجه، كتاب: الفنت، باب: ح رمَمةه َدمه المم  5)

 (.6657، بر  : )الن ي و ياداته
، بر  : مشررررررررر اة املنرررررررررابيح، و رررررررررتته األلباين يف (2526ة، باب: جهد املقل، بر  : )( رواه الن رررررررررائي، كتاب: الزكا6)

(3733.) 



  

 

  377 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

وِلهِ  َر ِإَلا اهلِل َوَرسََََََ ُِ َرى َأنن تَََها َخن يًَِّاِت، َواألن هذا احلدي  رواه ا مام أمحد و رررررررتح  (1)«السََََََّ
اله كله، حسََن يوهذا إسََناد َََام)) :إسرررناده الشررريخ أمحد شررراكر، و ال الشررريخ األلباين م ُر

 .أن إسناده  ا ، يعم: (2)((وفا ضمضم بن زرمة ك م يسير، ثقات
 
عر ا وهعرة ال رررررررررررررريظات، و د يتبع هعرة ال رررررررررررررريظات  ،إذن: هناغ هعرتان هعرة امل ان     

أ رررررررتاب ال ررررررريظات كما تقدم معنا  بل أمس يف الدرن عندما ت لمنا عن  ضرررررررية التعامل مع 
 املخال .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
ر  : ، بختريا أحادي  منار ال ررررررررررربيلإروا  ال ليل يف ، و رررررررررررتته األلباين يف (1681واه أمحد يف م رررررررررررنده، بر  : )( ر 1)

(1247.) 
 (.5/30: )إروا  ال ليل يف ختريا أحادي  منار ال بيل (2)
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تَََقرَّ ِفي  قال رَِحَمَه اهلل تَََعالا: " َراِئعِ فَََلمَّا اسن ََ  اِْلسن ِم". النَمِديَنِة أَِمَر بَِبِقيَِّة 

 

الشَّْرح: 
 

سالم، ف مره اهلل ببقية يف املدينة أمر ببقية شرائع ا َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م فلما استقر النيب       
ل  م الشررائع ف ان األمر يف م ة أن النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرَ التتذير من الشررغ، بالتوحيد، و أمر  رَ

ن مر بررالتوحيررد، والتتررذير موأمر ببعض الشرررررررررررررررائع على وجرره ا مجررال فلمررا هرراجر إىل املرردينررة أ  
بل  ثطع على أن األمر بالتوحيد  د انقالشرررررغ، وفنررررل يف الشرررررائع فليس تفنرررريل الشرررررائع دااًل 

ل  م النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررَ ملدينة، وأمر ببقية ر من الشرررررررررررغ ح  يف اأمر بالتوحيد، وبالتتذي ررررررررررَ
 شرائع ا سالم على التفنيل والتبني.
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َمَه اهلل: " ِبالنَمعنَرو  قال رَِح ِر  ، َواأَلَااِن، َوالنِجَهاِد، َواأَلمن ُِّ َِ ِم، َوالن ون : اللََّكاِة، َوالصَََََََََََّ ِِ ا ِف ِم
ِي َمِن النَمننَكرِ  َراِئِع اِْلسن ِم ".َوَنينِر َاِلَك ِمنن  ،َوالنََّهن ََ 

 

الشَّْرح: 
 

، ةلة، فعرف امل رررلمون الزكاة يف م الزكاة فرضرررت أواًل يف م ة من حي  اجلم ،مثل الزكاة      
غي أاا مل تفنرررررل    إال يف املدينة فل  تفنرررررل أح امها إال يف املدينة فل  تقدر األننررررربة، ومل 

من  ف انت الزكاة يف م ة حب ب ما جيود به امل ل  ثيقدر الواجب يف كل نناب إال يف املدينة
نة ف انت حب ب ما جيود به امل ل ، فلما استقر امل لمون يف املدي ،ومن غي شروط ،غي تعيني

، وكذله كذله النرروم فإنه إمنا فر  يف املدينة،  ه التفنرريلعينت الزكاة، وبينت الزكاة على وج
م ن ا عرة على النررتيح من أ وال أهل العل ث و د تقداحلا فإنه إمنا فر  يف ال ررنة التاسررعة م

معنا يف دروسررررررررنا يف احلا فعندما فتتت م ة و ررررررررارت بلد إسررررررررالم فر  اهلل احلا يف ال ررررررررنة 
التاسررعة على أ ررح أ وال أهل العل ، و ال بعض أهل العل  أن احلا فر  يف ال ررنة ال ررادسررةث 

 .(1)َّخت حت جت هب ُّٱٱ ال:َعز  َوَجل  ألن اهلل 

   
ال  ،والنرررتيح أن الذي فر  يف ال رررنة ال رررادسرررة هو إكمال احلا إذا شررررع فيه ا ن ررران 

َلى الل ه  َعَليمهه  ررَ  الفرضررية املبتدأة، أما الفرضررية املبتدأة فإمنا و عت يف ال ررنة التاسررعة، مث بني النيب
ففي هذه  (2)«من كَ َمَناِسكَ مني َخَذوا » :احلا تفنيالً يف ال نة العاشرة عندما حا، و ال َوَسل  م 

                                 
 (.126( سورة البقرة: )1)
ره رَاكهًبا، َوبَرَيانه  َروملههه رواه م ل ، كتاب: احلا، باب:  (2) َبابه َرمميه مَجمَرةه المَعَقَبةه يَرومَم الن تم تهتم لهَت مخ ذ وا » َعلَيمهه َوَسل  َ ل ى اهلل   َ اسم

َ    م   .«لَِتأنَخَذوا َمَناِسَكَكمن »(، بلفظ: 1228، بر  : )«َمَناسه
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ل  م احلعة فنرررل النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ وسرررنق   "َوالنِجَهادِ ": يقول الشررريخ ثاملناسررره تفنرررياًل  رررَ
 مع اجلهاد و فة ي ية ألمهية األمر.

 

، اه العررام، هررذا اجلهرراد مبعنررهو بررذل اجلهررد يف حتقيق مررا حيبرره اهلل الجهاد بمعناها العام: 
ا من بداية ا سررررررررررالموهو هذا املعىن كان  ا من بداية  ثمفروضررررررررررً اجلهاد مبعناه العام كان مفروضررررررررررً

َه  الل ه  رَ ا سرررررررررررالم وهو أن يبذل امل رررررررررررل  جهده يف حتقيق ما حيبه اهلل، فلهذا يقول ابن القي   : محه
مَ )) َهاد بِالنَيِد والسنانَكاَن النِجَهاد َََون ُِ  .(1)((َيانَوالاَّاَِي النِجَهاد بِالنِجَِّة َوالنبََ ، ينِن 

 

َه  الل ه  و ال الشررررررررررررريخ ال رررررررررررررعدي   والتعليم،  ))أليس التعلم،مبيًنا املعىن العام للعهاد:  َرمحه
صيِة والن ،والصبر ملا الك من أكبر الجهاد؟ أليس األمر بالمعروف والنهي من المنكر

صََََََََََر ُ ورد الباطِ وقمعه من الجهاد(( حخر   إىل للخلع من الجهاد؟ أليس تنفيذ الِع َو
 كالمه.

       بذل اجلهد يف حتقيق ما حيبه اهلل. إان ما المعنا العام للجهاد؟ 

 

: فهو بررذل اجلهررد يف  تررال من أمر اهلل بقتررا  ث و ررد كرران أمََا الجهََاد بمعنََاهََا الخََاص 
امل ررررررررررلمون يف م ة عاجزين ضررررررررررعفا  ال شرررررررررروكة   ، وال  وة   ، وال يتم نون من القتال فل  

َه  الل ه  يفر  عليه  اجلهاد، يقول شيخ ا سالم ابن تيمية  اَوا ممنومين أن المسلمين ك)) :َرمحه
،  ال: ((ااالبتدا  بالقتال وكان قتِ الكفار حينًذ مِرمً  قبِ الهجرة وفي أوائِ الهجرة من

لَّمن ال يخفا  َلا اللََّه َمَلينِه َوسَََ ))وهذا من العلم العام بين أهِ المعرفة بسََيرة رسََول اهلل بَََ
                                 

 (.1/84البن القي : ) مفتاح دار ال عادة ومنشور والية العل  وا رادة (1)
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 .(1)ملا أحٍد منهم أَه كان قبِ الهجرة وبعيدها ممنوًما من االبتدا  بالقتِ والقتال((

 

َه  الل ه  و ال ابن القي          ققون من أهِ ))وقد قال المِمبيناً املراحل املتعلقة باجلهاد: َرمحه
 ،  ال ابن القي العلم أن مراحِ الجهاد باقيٌة لم ينسَََََخ منها ََََََي  بِسَََََب حال األمة((

َه  الل ه   ل  م  ررَ  عن النيبَرمحه نَ : َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ َرَة سَََ َع َمشََن َََبََوَّتِِه يََننِذَر بِالدَّمنَوِة ًة بََعنَد ))فََأقَاَم ِبضََن
َرةِ  ِل. ثَمَّ َأِاَن َلَه ِفي النِهجن فن بنِر َوالصَََََّ َمَر بِالنَكفِّ َوالصَََََّ لنيٍَة، َويََؤن ُِ ، َوَأِاَن َلَه ِفي ِبَفينِر ِقَتاٍل َواَل 

َه  َه، َوَيَكفَّ َممَِّن امنتَََللََََ اتََلََََ َِ َمنن قََََ اتَََِ اِل، ثَمَّ َأَمَر َُ َأنن يََقََََ اِل وَ النِقتََََ َه، ثَمَّ َأَمَر َُ ِبِقتََََ اتِلَََن َلمن يََقََََ
يَن َكلمَه لِلَِّه(( رِِكيَن َحتَّا َيَكوَن الدِّ  .(2)النَمشن

 

َه  الل ه   ال ابن القي         ِر ِبالنِجَهاِد َثَ ثَ : َرمحه َمن َد األن عن اَر َمَعَه بََ اٍم(())ثَمَّ َكاَن النَكفَّ ، َة َأقنسََََََََََََ
امٍ َثاَل أ ررررررررربح ال فار ك    رررررررررًما؟  َِ َحرنٍب، وَ ))، يقول: ثََة أَ م رررررررررَ ٍََة، َوَأهن لنٍل َوَهدن َِ بَََََََ َِ َأهن َأهن

َه  الل ه  ، إىل  وله ِامٍَّة(( مِ : َرمحه ِلٌم َمؤن اٍم: َمسََن َرنِض َمَعَه َثَ ثََة َأقنسَََ َِ األن اَر َأهن اِلٌم ))َفصَََ ٌن ِبِه، َوَمسَََ
َساِلٌم ، يعم: كافر م ررامل، َلَه آِمٌن(( اِرٌب(())َوَم َِ ، ولذا يقول احملققون: (3)َلَه آِمٌن، َوَخاِئٌف َم

عدوه   مناوأةإن ح   اجلهاد على هذا فإذا كان امل ررررررلمون يف حال ضررررررع  وعدم  درة على 
بل ي لب على ظنه  أا  إذا  اتلوا عدوه  است  له  العدوث ألن  درة العدو أكع من  درهت  

 .جيب عليه  أن ي تعدوا للعهاد ل نب ثي فإنه ال يشرع    اجلهاد، و 

 

                                 
 (.1/142البن تيمية: ) النارم امل لول على شامت الرسول (1)
 (.3/103العباد البن القي : )(  اد املعاد يف هدي خي 2)
 (.3/105(  اد املعاد يف هدي خي العباد البن القي : )3)
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جالً إذا كان ر  اجلهاد، وجيب عليهوال شرررررره أن كل مؤمٍن جيب عليه أن يعتقد مشررررررروعية       
 يبكما تقدم يف ال لمةث ألن الن  ،وانتفت موانعه على اجلهاد إذا  امت أسرررررررررررررربابه ادراً أن يعزم 

ل  م  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ َه بِالنفَ َمنن َماَت »  ال:   رررَ َِدِّثن َََفنسَََ عنَبٍة َوَلمن يََفنَل، َوَلمن َي لنِو َماَت َمَلا ََََ
 ٍَ  كما رواه م لٌ  يف النتيح. (1)«ِمنن ََِفا

  

و ررد نل أهررل العل  على  رراعرردة عظيمررة جررداً جيررب أن نفقههررا ح  ال يتهور املتهورون،       
َه  الل ه  ، يقول ا مام ال عدي ال العلما : اجلهاد يتبع املنلتة  اليد والس ح ))والجهاد ب: َرمحه

كما كان هد  النبي بَََََََََلا اهلل مليه وسَََََََََلم هادن ووادع حي َ كاَت    يتبع المصَََََََََلِة
  ،ا المسََََلمين اليوم أن يسََََلكوا هديهوحارب حي َ اقتضََََت المصََََلِة، فعل ،المصََََلِة

  .ويتشاوروا في أمرهم ويعملوا في كِ وقت ما يناسبه ويصلل له((

 

ل  واهلل  ،واملعلوم أن اجلهرراد من التقوى       َوجررَ   ،(2)َّ مج  مئ خئ حئ جئ ُّٱ يقول:َعز  َ

َه  الل ه  ولذا يقول ا مام الفقيه الشرررررريخ ابن عثيمني  ط وهو أن ))ال بد في الجهاد من َََََر  :َرمحه
يكون مند المسََََََََََلمين قدرٌة وقوٌة يسََََََََََتطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن 

َِ  ،أَفسََهم في القتال إلقاٌ  بأَفسََهم إلا التهلكة إقِام بن ب اهلل سَََ اَََه َوتَََعاَلا ولذا لم يُو
ملا المسَََََََََلمين القتال وهم في مكة  ألَهم ماُلون ضَََََََََعفا  فلما هاُروا إلا المدينة 

ا ))وملا هذا ف  بد من هذ،  ال: وكون الدولة اْلس مية وبار لهم َوكة أمروا بالقتال((
َه  الل ه  ال ، و الشََََََََرط((            ال شررررررررررره هذه األمة م مورة باجلهاد  ))َِن مأمورون بالجهاد((: َرمحه

ه  يقول الشرررررررررررررريخ ابن عثيمني  َه  اللرر  ون لكن هََِ َِن مََأمور  ،))َِن مََأمورون بََالجهََاد :َرمحرره
                                 

، وملَم حي َدِّ م نَرفمَ ه  بهالمَ زموه، بر  : )1)  (.1214( رواه م ل ، كتاب: ا مارة، باب: َذمِّ َمنم َماَت، وملَم يَر مز 
 (.16سورة الت ابن: ) (2)
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ا؟ قال: ال  ألن هذا من باب إلقا   بالجهاد، وإن لم يكن مندَا من األسََلِة ما مند مدَو
إلا التهلكََة، لكن يجََب أن َسََََََََََتعََد حتا َقيم واََُب الجهََاد  ألن مََا ال يتم النفس 

 .الواُب إال به فهو واُب((

ائنا وعلى يف كلمٍة  دميٍة له تدلنا على بنرررررية علم َحفهظَه  الل ه  و ال الشررررريخ  رررررا  الفو ان       
ه ي رررررررررار فيه كما عًبا بأا  يفقهون الوا ع كما يريد اهلل فيفهمونه فهًما  رررررررررتيًتا، ال فهًما متال

تِ من ))كم يقيقول الشررررريخ  رررررا  الفو ان:  ،وإمنا كما جا  يف ال تاب وال رررررنةيريد األعدا ث 
ٍِ أنضَََب الكفار وهم أقوى منه فاَقضَََوا ملا المسَََلمين  المسَََلمين بسَََبب مفامرة ُاه

وهذا  دتقتي ، وتشََََََريًدا، وخرابًا وال حول وال قوة إال باهلل ويسََََََمون هذ ُ المفامرة بالجها
 .ألَه لم تتوفر َروطه ولم تتِقع أركاَه((  ليس هو الجهاد

َه  الل ه  والشررريخ األمني   ن يف هذا درسرررو  ررراحب أضررروا  البيانث كان من األعالم الذين ي  َرمحه
 امل ررررررررعد ت ل  عن مشرررررررراكل امل ررررررررلمني املعا رررررررررة يف أضرررررررروا  البيان وذكر منها مشرررررررر لًة  ال:

َوَلا: )) ِكَلَة األن َيا ِفي النَعَدِد َوالنِعَدِد مَ النَمشََََن ََن ِلِميَن ِفي َأقنطَاِر الدم عنَف النَمسََََن نن َمَقاَوَمِة ِهَي ضَََََ
َِ َوَأمنَدِلَها، فََ  َوِم الطمَر ِكَلِة بَِأقَن ِِّ َهِذ ُِ النَمشَََََن بََيََّن َأنَّ النَكفَّاِر، َوَقدن َهَدى النَقرنآَن النَعِظيَم ِإَلا َح

عنِف َمنن َمَقا ِه ِإَلا اللَِّه تَََعاَلاِمَ َن الضَََّ ُم َِ التَََّو دن يَماِن ِبهِ َوَمِة النَكفَّاِر ِإََّما َهَو ِبصََِ ِة اْلنِ  ، َوقََوَّ
ِِ َمَلينهِ  ٍ ، َفَمنن َكاَن ِمنن ِحلنِبهِ   َوالتََّوَكم ين ََََََََََ ِِّ ِقيَقِة اَل أِلَنَّ اللََّه َقِو   َملِيٌل، قَاِهٌر ِلَك َِ  َمَلا الن
ِكَن َأنن  ول وإىل سرررررنة رسررررر ،، فعلى امل رررررلمني اليوم أن يعودوا إىل كتاب اهلل(1)((يََفنِلَبَه النَكفَّارَ يَمن

ل  م  اهلل َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ ه ، فإنا وإىل كالم العلما  الفقها  األثبات، ح  يفهموا أمور دين ، رررررررَ
 ،ويو عون يف من راٍت باسرررررررررررررر  اجلهاد ،عد أن كثيا من شرررررررررررررربابنا اليوم ي رر ه  باسرررررررررررررر  اجلهاد

ويرجعون إىل من ال يرجع إليه، جتد أن شرررررررررربابنا أولعوا مبوا ع إل رتونية ت ررررررررررمى باملوا ع اجلهادية 
                                 

 (.3/54: )القرحن بالقرحنأضوا  البيان يف إيضاح  (1)
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، الدحداح من هو أبو لبدع، فإما أنه جمهول ال يدرىأو يعرفون با ،ي تب فيها من ال يعرفون
وما حقيقة حاله، وإما أا  معروفون  ،وما حقيقته ،وال يدرى من هذا ،وأبو ما أدري من وكذا

طيم وغي ذله وأبو  تادة الفل  ،وبالت في أبو  مٍد املقدسي ،وبالشطتات ،ومعروفون بالبدع
 .وأا  من البدع ،ممن يعرفه  أهل العل  بالبدعة

 
شررررررررربابنا غرروا هذه املوا ع وأخذوا يقرأون عن اجلهاد يف هذه املوا ع وكثٌي منه  م ررررررررراكني       

حيبون اخلي ويريرردون اخلي ل نه  مررا عرفوا الطريق، ولررذا علينررا أن نوجرره شرررررررررررررربررابنررا إىل الطريق 
ارجعوا  ،النرررررررررتيح، ونقول ارجعوا إىل العلما  األثبات، ارجعوا إىل علمائنا الذين عرفوا بال رررررررررنة

َه  إىل كالم الشرررررريخ ابن با ، وكالم الشرررررريخ ابن عثيمني، وكالم الشرررررريخ األلباين  وكالم  ، م الل ه  َرمحه
أئمتنا من املعا رررررررررررررررين، افقهوا دين اهلل، واعرفوا أح ام دين   وتقربوا إىل اهلل على الوجه الذي 

س اجلهاد باألمور اليف ولي ،رتياتنهاد بالعواط ، وليس اجلهاد بالعفليس اجلَعز  َوَجل  حيبه اهلل 
 ال تبذل فيها األسباب الشرعية.

 
َلى الل  وإمنا اجلهاد عبادة  د ورد بيااا يف كتاب اهلل ويف سرررررررررررنة نيب اهلل        ل  م  رررررررررررَ ه  َعَليمهه َوسرررررررررررَ

ووضتها العلما  توضيتاً عظيماً وبينوا شروطها وحدودها م  ت ون عبادة وم  ت ون ممنوعة؟ 
هورون على امل لمني ويف ديننا، ف   جىن املت ،ويف أمتنا ،يف أنف ناَعز  َوَجل  أن نتقي اهلل  فعلينا

 .وا سالم باس  اجلهاد، جا  بعض اجلهلة فهدموا لل فار برجني ف سقط ال ف ار دولتني
 

وو   يف وجه الدعوة يف كثٍي من البلدان، ومنع اخلي عن كثٍي من امل ررررررررررررررلمني، وال  لنا       
نرى شررريظاً من التهورث نرى شرررباباً يقتلون إخواا ، يقتلون كبار ال رررن يف  راه ، يقتلون الن رررا ، 
يقتلون األطفال، و د يفعلون ذله بال ررواطي وال رر اكني باسرر  اجلهاد يف سرربيل اهلل، وي ررمون 
أنف رررره  بالت في وا عرة، باجلهاد وا عرة، يقتلون وجينون على امل ررررلمني يف بلدان امل ررررلمني، 
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يفعرون يف بلدان امل رررررررررررلمني، ويقولون أا  جياهدون يف سررررررررررربيل اهلل غرر ه  من غرر، أو أا  
أن  ينب العلما  الربانيني، فالذي ي أخذوا العل  من ال تب بدون فقٍه وال بنررررررررررية وال رجوٍع إىل

راه واهلل نفرح بتوجه الشررررباب امل ررررل  إىل األعمال الطيبة، نفرح ملا ن ألن   ثنفقه هذا األمر العظي 
شرررررررررررديداً عندما نرى أن  طاع الطر   اى شرررررررررررباب امل رررررررررررلمني، ل نا حنزن حزنً من خي يظهر عل

ور لي ررت شرررعيًة ويشرر لوا  ب م ،وينرررفوا  عن االسررتقامة احلقيقية ،حيولون بينه  وبني ال ررنة
ًة والعمل النرررا  إىل أمور مل ت ن مشرررروع ،وال رررنة ، وا دى،وال مشرررروعة، فيننررررفون عن اخلي

 أن يهدي شررررررررباب امل ررررررررلمني إىل اخلي َعز  َوَجل  على هذا الوجه وعلى هذا احلال، ف سرررررررر ل اهلل 
 .والتقى

 
ل ررررنة األوىل من ا عرة على الراجح من أ وال فاألذان فر  يف ا ،"َواأَلَاان"  ال الشرررريخ:      

العلما ، وإن كان من العلما  من  ال إنه فر  يف ال ررررررررررنة الثانيةث ل ن األ ررررررررررح واهلل أعل  أن 
 .األذان فر  يف ال نة األوىل من ا عرة

 
       
ِي َمِن النَمننَكِر" ال:        ِر ِبالنَمعنَروِف َوالنََّهن نة، وهذا نوع من يف املدي، وهذا إمنا فر  "َواأَلمن

أنواع اجلهرراد جيرراهررد فيرره املن ر برر نواعرره، فقررد ي ون هررذا ا ن ررار برراليررد ملن لرره  رردرة وسررررررررررررررلطرران  
كاحلاك ، والقاضرري، واحملت ررب يف هيظة األمر باملعروف والنهي عن املن ر وكاألب يف بيته، و د 

دًة أعظ  ان، وال خياف مف ي ون بالل ان ملن مل ت ن له  درة وسلطان وعنده القدرة على البي
 من املن ر الذي ين ره، و د ي ون بالقلب وذله أضع  ا ميان.

 
وأهل العل   د بينوا أن إن ار املن ر البد فيه أن يعل  املن ر أنه من ر، فال جيو  لإلن رران  

أن ين ر وهو ال يعل ، فال بد من العل ، وأن ين ر باملشررررررررررررررروع يف حقه، فال ين ر باليد من ال 
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يشرررررررررررررررع له ا ن ار باليد وه ذا، وأن يزول بإن اره املن ر أو ينقل، فإن العلما  يقولون: إن 
 ، وإما أن ينقل به املن ر وهذا مشرررررروع،-يزول به املن ر-به املن ر إن ار املن ر إما أن يذهب

 دوإما أن ينقل إىل من ٍر م ررررررررررررررراو  ذا املن ر الذي يفعله، وهذا  ل اجتهاد جيتهد فيه اجملته
لت ررررررررررررررراوي األمرين، وإمررا أن ينقلرره إىل من ٍر أعظ ، يعم: بعض النرران لو أن رت عليرره من ره 

َه  الل ه  النتقل إىل من ر أعظ ، كما يذكر أن شررريخ ا سرررالم ابن تيمية  وم من التتار مر على  َرمحه
فأَكر مليهم بعض أبِابي فأَكرت ملا المنكر الذ  أَكر مليهم ))يشربون اخلمر  ال: 

 ة وإقام الص ،ألَها تصد من اكر اهلل  َرب الخمر، وقال: قلت له إَما حرم اهلل الخمر
يعم: أنت إذا أن رت عليه  شرب اخلمر سيشت لون (1)((وهؤال  تصدهم الخمر من العدوان

ن ٍر ألنه سرررررررررررتنقله  إىل م ثوينته ون أعراضررررررررررره  فدعه  على من ره  ،بامل رررررررررررلمني يقتلوا 
 أعظ .

 

َه  اللرر ه  ذكر ابن القي  ولررذا        كتررب -أنرره إذا وجرردت  ررارئًرررررررررررررررررررررررررررررررا يقرأ يف كتررب اجملون َرمحرره
، وعلمت أنه إذا أن رت عليه ذله انتقل إىل كتب ال ررررررررتر وال فر، أنه ال جيو  -الشررررررررهوات

له أن تن ر عليه، يعم: لو وجدت شرررررخنرررررا حيب القرا ة ويف يده جملة من جمالت الشرررررهوات 
أنه إذا أن رت عليه سينتقل إىل  را ة كتب ال فر، فإنه ال يشرع له أن املنتشرة اليوم وعلمت 

 وهذا أمٌر جيب فقهه وفهمه. ،تن ر عليه

 

ا ذكر أهل العل  أن إن ار املن ر إمنا ي ون باألسررررررررراليب الشررررررررررعية، وإال كان من راً        أيضرررررررررً
ن بعض  إن ار، ف و حيتاي إىل إن ار، إن ار املن ر ب ي األسرررررررررررراليب الشرررررررررررررعية من ر حيتاي إىل

أنا  غي مشررررررررررررررروعة، بعض النان يقول: ار باملعروف كما يقول ويبذل أمورً النان مثالً ين ر وي م
                                 

 (.3/248: )جمموع فتاوى (1)
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أشرتي له ال يعارة، بل ناظرين وإذا ما كان معي شخل يشرب الدخان أنا  ،أن ر على النان
حخرذه  افقرال: أنره حيمرل  جراجرة اخلمر للمردعو الرذي يردعوه يف حقيبتره، يقول: أنر ،ه ضرررررررررررررربع

وأخرجه معنا خيري خروي، وأضررع  ارورة اخلمر له يف حقيبيف من أجل أن أدعوه،  لت: سرربتان 
اهلل هذا الفعل من ر، ف نت حتتاي إىل من يدعوغ ويبني له، وحيذرغ من هذه ال بية اليف هي 

 .من كبائر الذنوب
 

ب ب أن ي ون باألسرررراليأهل العل  يقولون: إن إن ار املن ر جيب أن ي ون بال من ر، جي      
 الشرعية، أما أن يفعل ا ن ان من رات حبعة أنه ين ر املن ر فإن هذا ال جيو .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  322 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

َر ِسِنيَن،َأَخَذ َمَلا َهذَ "قال رَِحَمَه اهلل:   ". َوَس َمَه َمَلينهِ َبلواَت اهللِ  تَََوفِّيَ وبعدها  ا َمشن

 

الشَّْرح: 
 

نل التوحيد، أخذ على هذا عشر سنني، يبني التوحيد، ويفَ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م  أن النيب      
 .َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م  َ وحيذر من الشرغ، ويبني الشرائع، ويفنل الشرائع، ويبني للنان ب مت بيان 

 
َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م   ولتويف الرسبعد العشر  "تَََوفَِّي َبلواَت اهلِل َوَس َمَه َمَلينهِ وبعدها "      

 َعز  َوَجل  وغداً إن شا  اهلل  ،(1)َّ  حن جن مم خم ُّٱ: يف  وله س بمَتانَه  كما أخعه ربه 
ل   سررنق  مع  نررة موت النيب َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ  ما األحوال اليف طرأت عليه؟ كي  مات؟ ، ررَ

النيب  ون خذ من ذله إن شا  اهلل العع والدرونث ألن يف حياة ؟َوَسل  م َ َلى الل ه  َعَليمهه ماذا فعل 
 دروًسا وععًا. َسل  م َ َلى الل ه  َعَليمهه وَ دروساً وععًا، ويف موت النيب َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م 

 

 

 

 

 

       

                                 
 (.34سورة الزمر: ) (1)
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 ".َمَلينهِ َوتَََوفَِّي َبلواَت اهلِل َوَس َمَه قال رَِحَمَه اهلل: "

 

الشَّْرح: 

َلى الل ه  َعلَ كنا نت ل  عن األ رررل الثال  من هذه األ رررول، وهو معرفة نبينا        ل  م  رررَ ، يمهه َوسرررَ
َلى الل ه  َعَليمهه و د كان ال الم و رررل بنا إىل فقرٍة عظيمة، وهي فقرة موت النيب  ل  م  رررَ ، حي   َوسرررَ

 ." َمَلينهِ َوتَََوفَِّي َبلواَت اهلِل َوَس َمهَ " رأ لنا القارئ يف حخر اجمللس املاضي أن الشيخ  ال: 

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل خعه ربه كما أَ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م  بعد العشر سنني باملدينة تويف الرسول  س 

ل  م فهو  (1)َّ  حن جن مم خم ُّٱيف  وله:  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ شررررررٍي من البشرررررر وكل ب رررررَ

  مف خف حف جف مغ ُّٱ: َعز  َوَجل  اخللد لبشررررري، يقول اهلل  َعز  َوَجل  ميوت، فما جعل اهلل 

بمَتانَهويقول ، (2)َّ لك خك حك جك حقمق  يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ: سرررررر 

 يث  ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت  رت يب ىب نب زبمب رب

يع وكان ها عندما فتح خَ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م ونبينا  ،(3)َّ اك يق ىق ىفيف
اليهود أهدت له يهوديٌة شرررراًة مشررررويًة م ررررمومة  د دسررررت فيها ال رررر  و ادت ال رررر  يف الذراعث 

ل  م ألاا علمت أن النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررَ ل  م  ررررررررررَ حيب الذراع فقبل النيب  ررررررررررَ َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررَ
َلى الل ه  َعَليمهه  َ يف فيه، ومل ي  ها، ومل ي تطع أن يبتلعها الكها خذ من الذراع لقمًة فوأ، هديتها

                                 
 (.34( سورة الزمر: )1)
 (.30( سورة األنبيا : )2)
 (.100( سورة حل عمران: )3)
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َموَمةٌ »، مث  ال أل تابه: َوَسل  م  بَََرتنِني»، ويف رواية: (1)«َأمنِسَكوا، ِإنَّ َهِذ ُِ الشَّاَة َمسن ََََّها َأخن  فَِإ
َموَمةٌ  ََََّها َمسن أكله لتله القطعة،  فور َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م ، ومل يظهر أثر ال   على النيب (2)«َأ

ل  م أو فور لوكه لتله القطعة ليعل  النان أن النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ سررررول اهلل حًقا، ولي مل ر   ررررَ
لَ به الدين إال أن أثر ال ر  مل يذهب من ج رده الشرري   َعز  َوَجل  اهلل  ل  م ى الل ه  عَ  رَ بل  َليمهه َوسرَ

ل  م بقي، مث ظهر عليه يف حخر حياته ليعل  النان أنه  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ شرررر شررررف بالرسرررالة، ب  رررَ
فهو بشرررر يضرررره ما يضرررر البشرررر إال أن يشرررا  اهلل شررريًظا، ومن جهة أخرى  ال بعض أهل العل :  

ل  م لينال النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ َلى الل ه  َعَليمهه شرررررف الشررررهادة فإنه   ررررَ ل  م  ررررَ مات م ررررموًما،   َوسررررَ
 شهيداً. َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م فمات من أثر ذله ال  ، ف ان 

ل  م و د  ال النيب        َلى الل ه  َعَليمهه َوسرَ َد أَثر الطََّعاِم يَا َماِئَشَة، ما أز » يف مر  موته:  رَ ُِ ال َأ
َهِر  ِمنن َاِلَك السممِّ الَِّذ   َنِقطَاِع أَبَن َ َلى الل ه  َعَليمهه ، وكان النيب (3)«َأَكلنَتَه ِبَخينبَََر، فَََهَذا َأَواَن ا
ل  م  يف أواخر حياته بعد أن رجع من احلا من حعة الوداع خري إىل شرررررررررررهدا  أحد،  الوا:   َوسرررررررررررَ

ل  م كاملودع   ، ف ان  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ شرررررهدا   ودع أمته من األحيا  واألموات، فخري إىلي  رررررَ
ل  م أحد كاملودع   ، وكان  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررررَ جوف الليل،   ثر اخلروي إىل بقيع ال ر د يفي    رررررررررررَ

َلى الل ه   رررَ ي رررت فر ألهل البقيع ويدعو   ، ويف أواخر شرررهر  رررفر وأول شرررهر ربيٍع األول رجع 
ل  م  َها ٍة يف بقيع ال ر د، فوجد أمنا عائشرررررة من جنا   َعَليمهه َوسرررررَ َي اهلل  َعنرم  د عنررررربت رأسرررررها و َرضررررره

ا َُ »وتقول:  ا،وهي جتد  ررررررداعً  ا َُ َوا رَأنسَََََ ل  م ، فقال «َوا رَأنسَََََ َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ ِن أَََا َوا »:  ررررررَ َب
ا َُ  َلى الل ه  َعَليمهه ، وكانت تله بداية مر  املوت برسرررررول اهلل (0)«رَأنسَََََ ل  م  رررررَ وبدأ به مر   ،َوسرررررَ

                                 
 (.0268( رواه احلاك  يف م تدركه، بر  : )1)
(، و تته 0512أَوم أَطمَعَمه  َفَماَت أَير َقاد  مهنمه ، بر  : )( رواه أبو داود، كتاب: الديات، باب: فهيَمنم َسَقى َرج اًل مَس ا 2)

 (.5231األلباين يف مش اة املنابيح، بر  : )
 (.0027ووفاته، بر  : )َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م ( رواه البخاري، كتاب: امل ا ي، باب: مر  النيب 3)
 (. 5666" إين وجع، أو وا رأساه، أو اشتد يب الوجع"، بر  : )( رواه البخاري، كتاب: املرضى، باب:  ول املريض: 0)
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ل  م املوت من يومه ذله، وكان  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ ، ني ن رررررررائهوهو يف مر  موته يدور ب ح   رررررررَ
 ومير  يف بيوت ن ائه إىل أن اشتد به املر .

ل  م وكان        َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررررَ لمح إىل يوم ؟ ي  ا؟ أين أنا غدً اوهو يدور يقول: أين أنا غدً   رررررررررررَ
عائشررررررة ويلمح إىل أنه حيب أن يبقى يف بيت عائشررررررة مير  عندها، ل نه مل حيب أن ي ررررررت ذن 

است ذن   َعَليمهه َوَسل  م َ َلى الل ه   وجاته استظذانًا مباشرًا ح  اشتد به املر ، فلما اشتد به املر  
َي اهلل   وجاته يف أن مير  يف بيت عائشررررررة، وكان يف بيت ميمونة  َها  َرضرررررره َي اهلل   ذن له فَعنرم َرضرررررره

ل  م فخري َعنرمَهن  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ جلنيث بني إىل بيت عائشرررررة و د ضرررررعفت  واه، خري بني ر   رررررَ
َي اهلل  َعنرمه َما الفضرررل بن عبان  َي اهلل  َعنمه وعليَرضررره ، ال ي رررتطيع ، ختط  دماه على األر َرضررره
َلى الل ه  َعَليمهه وَ ال ررري من ضرررعفه  ل  م  رررَ َهارَ ، ح  انتهى إىل بيت عائشرررة سرررَ َي اهلل  َعنرم ، ويف يوم ضررره

َي اهلل  َعنرمه َمااخلميس يقول ابن عبان  ول اهلل ، حخر مخيٍس لرسرر«وما أدرا  ما الخميس»: َرضرره
َي اهلل  َعنرمه َما  َي اهلل  يف الدنيا  بل أن ميوت خبمس، اشررررررررتد برسررررررررول اهلل َرضرررررررره وجعه،   َعنرمه َماَرضرررررررره

ي بكتاب أكتب لكم كتابً »فقال:   نده يف البيت:، فاختل  من ع«ا لن تضََلوا بعد ُ أبداائتَو
ل  م فمنه  من يقول:  ربوا للنيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ ا، ا لن تضرررلوا بعده أبدً كتابًا ي تب ل   كتابً    رررَ
 .لقرحن  ا د غلبه الوجع وعندك َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م ومنه  من يقول: إن النيب 

ل  م فلما كثر خالفه   ال النيب        َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررَ ي، فالذ  أَا»:  رررررررررَ فيه خير مما  دمَو
ي إليه ل  م ، وأمر (1)«تدمَو َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ ِن َأونِكَيتََ »  رررَ َل ِن بنِع ِقَرٍب َلمن َت ، وجا  يف «َهنَّ ِمنن سََََ

تَّا»بعض الروايات:  َلى الل ه  َعَليمهه وَ لتنرررررب عليه، ملاذا؟ ليعد احلمى ( 2)«ِمنن آبَاٍر ََََََ ل  م  رررررَ ، سرررررَ
َي اهلل  َرضرررررره ،  ال لعلي أعهد إىل النان،  الت عائشررررررة اقد كانت احلمى  د اشررررررتدت عليه جدً ف

                                 
 (.3453( رواه البخاري، كتاب: اجلهاد وال ي، باب: هل ي تشفع إىل أهل الذمة ومعاملته ؟، بر  : )1)
 (.5527( املعع  األوسط، بر  : )2)
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َها ةَ »: َعنرم فنصََََ َِ ٍب ِل ضََََ َنا َُ ِفي ِمخن َلسَََن ُن َلى الل ه  َعَليم ، ما كان النيب «فََأ ل  م  ررررَ أن  ررررتطيع ي هه َوسررررَ
ن تلك ثم طفقنا َصَََََب مليه م»وهو إنا ٌ ي ت ررررررل فيه،  الت:  يقوم ف جل رررررروه يف املخضررررررب

، أي: ي في فقد فعلنت، مث خري إىل (1)«القرب، حتا طفع يشََََََََََير إلينا بيد ُ، أن قد فعلتن
ال:  عليه، مث  ح  جلس على املنع، فتمد اهلل وأثىن َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م النان عا ًبا رأسه 

َتا» َيا َوبََينَن َما ِمننَد اللَِّه، َفاخن ََن َر َما ِمننَد أيها النال ِإنَّ َمبنًدا ِمنن ِمَباِد اللَِّه َقدن َخيََِّر بََينَن الدم
َي اهلل  َعنمه فب ى أبوب ٍر « اللَّهِ  َلىوظن أنه يعم نف رررره الشررررريفة َرضرررره ل  م   ررررَ ، و ال: الل ه  َعَليمهه َوسررررَ
َناَ  ِبآ» وَل اهللِ َفَديَن َي اهلل  َعنمهري ، وهو يب ي،  ال أبو سررررررعيٍد اخلد«بَائَِنا َوأَمََّهاتَِنا يَا َرسَََََ : َرضرررررره
َنا» َلا اللََّه َمَلينِه وَ  ،فَََعِجبَن ِبَر رسََول اهلل بَََ ينِخ َيخن لَّمن َمنن فقال النال: اَنظََروا ِإَلا َهَذا الشَََّ سَََ

تِيَ  اَ  َوبََينَن َما ِمننَد اَمبنٍد َخيَََّر َُ اللََّه بََينَن َأنن يََؤن َيا َما ََََََ ََن َرِة الدم َناَ  َه ِمنن زَهن هلِل، َوَهَو يَََقوَل: َفَديَن
ٍر َهَو َأمنَلَمَنا ِبهِ  وَل اهلِل َهَو النَمَخيَََّر، وََكاَن أَبَو َبكن   ، فقال النبيِبآبَائَِنا َوأَمََّهاتَِنا قَاَل: َفَكاَن َرسَََ

لَّمن  َلا اللََّه َمَلينِه َوسَََََ َبِتِه َوَماِلِه أَبَو ِإنَّ ِمنن َأَمنِّ النَّاِل َمَليَّ فِ  يا أبا بكٍر ال تبِك، :بَََََ ِن ي بَََََ
رٍ   أن وإَي أبرأ إلا اهلل ،إن أمن النال ملي في بََََََََََِبته وماله أبوبكر»، ويف رواية: (2)«َبكن

يكون لي منكم خليََِ، فََإن اهلل قََد اتخََذَي خليً  كمََا اتخََذ إبراهيم خليً ، ولو كنََت 
َََا بكر خليً ، ولكن أخوة اْلسََََََََََ م، ال يبقين في  متخًَََذا من أمتي خليً  التخَََذت أب

 .(3)«المسجد خوخٌة إال خوخة أبي بكر

عد رسررررو ا وأنه أفضررررل األمة ب ،َي اهلل  َعنمهَرضرررره فضرررريلة أيب ب ر النررررديق  وهذا يدل ملا:      
ل  م  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررَ ،  ال العلما : واخلوخة: هي أبواٌب يدخل منها إىل امل رررررررررعد، وكانت  رررررررررَ

َلى الل ه   رررررَ بيوت النان إىل امل رررررعد، وكان للنان أبواٌب يدخلون منها إىل امل رررررعد، ف مر النيب 
                                 

 (.127واخلشب، واحلعارة، بر  : )( رواه البخاري، كتاب: الوضو ، باب: ال  ل والوضو  يف املخضب، والقدح، 1)
ٍر النِّدِّيقه 2) َي الل ه  َعنمه  ( رواه الرتمذي، كتاب: أبواب املنا ب، باب: َمَنا هبه َأيبه َب م  (.3664 : )، بر َرضه
 (.3240)  : وأ تابه إىل املدينة، بر َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م ( رواه البخاري، كتاب: املنا ب، باب: هعرة النيب 3)
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َي اهلل  َعنمهب د تله األبواب إال باب أيب ب ٍر النديق  َعَليمهه َوَسل  م   ال العلما : ويف ذله  ،َرضه
ل  م إشررارة إىل أنه سرري ون اخلليفة بعد رسررول اهلل  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ خل من ذله الباب، مث ليد  ررَ

وا في ألإن النال يكارون ويقِ ا»يف خطبته:  َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م  ال النيب  َصار حتا يكَو
النال ماِ الملل في الطعام، فمن ولي منكم ممً ، فليقبِ من مِسََََََََنهم، وليتجاوز من 

 .(1)«مسيًهم

معن يوًما ف  بلت بيته، وكان ن اؤه جيتمعن عنده فاجت َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م مث دخل النيب       
َي اهلل  َعنمهفاطمة  ل  م بنت رسررول اهلل  اَرضرره َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ طئ مشرريتها من مشررية متشرري ما خت  ررَ

َنِتيَمرنحَ »شيًظا، فلما رحها رحب ها فقال:  َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م رسول اهلل  مث أجل ها  ،«ًبا بِابَن
ارََّها» ،عن ميينه أو عن لاله ِديًدا،  تن َبَكا ً فَََبكَ »بينها وبينه،  اأي: حدثها حديثً  «ثَمَّ سَََََََ ََََََََ

َكتن  ِِ َلَمَها َسارََّها الاَّاََِيَة َفَض َُ َي اهلل  َعنمهرَ ، فقالت  ا أمنا عائشة «فَََلمَّا رََأى  َخصَِّك »: اضه
َنِت تََبنِكيَن؟ َراِر، ثَمَّ َأ ائِِه بِالسََِّ لََّم ِمنن بََينِن َِسَََ لَّا اهللَ َمَلينِه َوسَََ وَل اهلِل بَََ وَل فََ  َرسَََ َلمَّا قَاَم َرسَََ

: َما قَاَل َلِك َرَسوَل اهلِل َبلَّا اَرِضَي اهللَ َمننهَبلَّا اهللَ َمَلينِه َوَسلََّم، َسأَلنتَََها أمنا مائشة  اهللِ 
لََّم سََِ  لَّا اهللَ َمَلينِه َوسَََ وِل اهلِل بَََ ي َمَلا َرسَََ : َما َكننَت أَفنشََِ لََّم؟ قَاَلتن :  رَّ َُ،اهللَ َمَلينِه َوسَََ قَاَلتن

َي اهللَ  فَََلمَّا تَََوفِّيَ  لَّمن قالت أمنا مائشَََة لفاطمة َرضَََِ َلا اللََّه َمَلينِه َوسََََ وَل اهلِل بََََ  َمننهما: َرسََََ
ثنِتِني َِعِّ، َلَما َحدَّ َي اهلل  املؤمنني  ، انظروا عائشررررررررة أم«َمَلمنَت َمَلينِك، ِبَما ِلي َمَلينِك ِمَن الن َرضرررررررره

: َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  م  بعد موت النيب يمهه َوَسل  م َ َلى الل ه  َعلَ تقول لفاطمة بنت رسول اهلل  اَعنمه
ثنِتِني» َِعِّ، َلَما َحدَّ َي اهلل  َعنمهطمة فما  الت فا ،«َمَلمنَت َمَلينِك، ِبَما ِلي َمَلينِك ِمَن الن : اَرضررررررررره

ليس لرره علي حق، بررل أ رهتررا على حقهررا، وهررذا دليررل على رد كالم أولظرره املبطلني املبترردعررة 
َي اهلل  َعنمهالذين يطعنون يف عائشة   .وأرضاها وأبعد من سبها اَرضه

                                 
 (.3627( رواه البخاري، كتاب: املنا ب، باب: عالمات النبوة يف ا سالم، بر  : )1)
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َي اهلل  َعنمهفقالت فاطمة        ارَّ »: اَرضررره نَََعمن أما اْلن فأخبر ، َأمَّا ِحيَن سَََ َن، فََ َِي ِفي َأمَّا اْلن

َنٍة َمرًَّة َأون َمرَّتََ  ِِّ سَََََََََََ َه النَقرنآَن ِفي َك َِ َكاَن يَََعاِرضَََََََََََ بنرِي ُِ بَََرَِي َأنَّ  َوَلا، فََأخن ينِن، َوِإََّه النَمرَِّة األن
ِبِر ، فَِإَّ  تَََرَب، فَاتَِّقي اهللَ َوابََََََََََن َِ ِإالَّ َقِد اقَن َُ َ َن َمرَّتََينِن، َوِإِّي اَل َأَرى األن َه اْلن عنَم َه َِ َماَرضَََََََََََ

َلَف َأََا َلِك، قالت  َي اهللَ َمننهالسَََََََََََّ َبَكينَت َبَكاِئي الَِّذ  رََأينِت، فَََلمَّ َرضََََََََََِ َلِمي ا: فََ َُ ا رََأى 
ِمنِ » َسارََِّي الاَّاََِيَة فَََقاَل: يَن، َأون َسيَِّدَة ََِساِ  يَا فَاِطَمَة َأَما تََرنِضينَن َأنن َتَكوَِي َسيَِّدَة ََِساِ  النَمؤن
َمَِّة، قالت  ِكي الَِّذ  رَأَينتِ َرِضَي اهللَ َمننهَهِذ ُِ األن ِِ َت َض كن ِِ  .(1)«ا: َفَض

ل  م وتذاكر ن رررررا  النيب        َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ َي اهلل  رَ عنده، فذكرت أم حبيبة وأم سرررررلمة   رررررَ ضررررره
َلى فرفع النيب  وتنرراوير فيها ،كني ررًة رأيتها باحلبشررة فيها تنرراوير، فذكرتا من ح ررنها ماَعنمه  ررَ

ل  م  ا مَ  »رأسرررررررررررررره، فقال:  الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررررررَ اِلَل بََنََون َِ الصَََََََََََّ َُ َهَم الرَّ َلا قََبنر ُِِ َأوَلًَِك ِإَاا َماَت ِمنَن
َراَر النَخلنِع ِمننَد اللَّهِ َمسنجِ  َِ َأوَلًِِك »، ويف رواية: (2)«ًدا، ثَمَّ َبوََّروا ِفيِه تِلنَك الصمَوَر، َوَأوَلًَِك 

َم النِقَياَمةِ  َراَر النَخلنِع ِمننَد اهلِل يََون َِ»(3). 

       ُّ ل َ  وثَرق َل الن يبه ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ لَّا »فَرَقاَل:  ررررررَ  الوا: اَل، َوه  م يَرنمَتظهر وَنَه يَا  «النَّاَل؟َأبََََََ
وَل اهلله، بِ » َاَل:  َرسررررررر  ضََََََ َعوا ِلي َماً  ِفي النِمخن َي اهلل  َعنم  الت عائشرررررررة  «ضََََََ فَََفَعلنَنا »: اهَرضررررررره

َِ ثَمَّ َاَهَب لِيَََنوَ  فََأننِمَي َمَلينهِ  ل ى اهلل  َعلَ ، ذهب ليقوم «فَاننَتسَََََ ل  َ  ررررررَ ف غمي عليه، مث  يمهه َوسررررررَ
ل  َ أفا  فقال  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ لَّا النَّاَل؟» : رررررَ وَل اهلله،  الوا: اَل، َوه  م يَرنمَتظه  «َأبَََََ ر وَنَه يَا َرسررررر 

بِ »فَرَقاَل:  ضََََ َعوا ِلي َماً  ِفي النِمخن َي اهلل  َعنمه،  الت «ضََََ َل مث   َذَهَب لهيَرن وَ  : فقعد فَاغمتَ اَرضررره  رررَ
ل  َ َليمهه َف  غممهَي عَ  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررررَ لَّا ال»مث   أَفَاَ  فَرَقاَل: ،  ررررررررررَ َوالن ان   فَرق لمَنا: اَل، (0)«نَّاَل؟َأبَََََََََ

                                 
(1 ِّ  (.2054بر  : ) ،َعَليرمَها الن اَلة  َوال  اَلم  ( رواه م ل ، كتاب: الفضائل، باب: َفَضائهله فَاطهَمَة بهنمته الن يبه
 (.1301امل عد على القع، بر  : )( رواه البخاري، كتاب: اجلنائز، باب: بنا  2)
 (.3783( رواه البخاري، كتاب: املنا ب، باب: هعرة احلبشة، بر  : )3)
 (.678( رواه البخاري، كتاب: األذان، باب: إمنا جعل ا مام ليؤمت به، بر  : )0)
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ده يَرنمَتظهر وَن  عه ل َ   النيبع   وٌف يفه المَم رررم ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ اَل  رررَ ا ه، فقال النيب لهنرررَ ل ى اهلل  ةه المعهشرررَ  رررَ
ل  َ  ِِّ بِالنَّالِ »: َعَليمهه َوسرررَ ٍر فََلنَيصَََ ل ى اهلل  َعَليم ععز  ،«َمَروا أَبَا َبكن ل َ   رررَ عن اخلروي بعد أن هه َوسرررَ

ِِّ بِالنَّالِ »بذل ما بذل، فقال:  ٍر فََلنَيصَََ يَ ،  الت عائشررة «َمَروا أَبَا َبكن إهن   ،  لت:ا اهلل  َعنمهَرضرره
 َ  ، لِّي لهلن انه مهعه الن اَن، مهَن المب َ ا ه، َفم رم ع َمَر فَرلمي نررررررررررررررَ ٍر، إهَذا َ اَم يفه َمَقامهَه ملَم ي  ررررررررررررررم اَلتم أَبَا َب م

مهعه الن اَن مهَن  ٍر إهَذا  َاَم يفه َمَقامهَه ملَم ي  ررم َة   ويله َله : إهن  أَبَا َب م فمنررَ ة ، فَرق لمت  حلَه رم َفم   ،ا ه لمب  َ اَعائهشررَ
وهي عبارة -« مه»:  َعَليمهه َوَسل  َ َ ل ى اهلل  فَرَقاَل َرس ول  اهلله  ،فَرَفَعَلتم َحفمَنة   ،ع َمَر فَرلمي َنلِّ لهلن انه 

فَ » - جرٍ  َواِحَب  يَوسََََََ َتنَّ بََََََ َي اهلل  َعنمه،  الت عائشررررررة (1)«ِإََّكنَّ أَلََن عنَت »: اَرضرررررره َُ َلَقدن رَا
وَل اهلِل  َعِتِه، إِ َرسَََََ َُ َرِة َمَرا لََّم ِفي َاِلَك َوَما َحَمَلِني َمَلا َكاَن لَّا اهللَ َمَلينِه َوسَََََ الَّ َأََّه َلمن يَََقعن بَََََ

َت َأَرى أََََََّه َلنن  َه أَبًَََدا، َوِإالَّ َأِّي َكنََن امَََ اَم َمقَََ ًَُ ، قَََ َد َُ َر اَل بََعََن بَّ النَََّ ََِ  يَََقوَم ِفي قََلنِبي َأنن يَِ
لَّا اهللَ َملَ َمَقاَمَه َأحَ  وَل اهلِل بَََََ اَ َم النَّاَل ِبِه، فََأَردنَت َأنن يََعنِدَل َاِلَك َرسَََََ لََّم ٌد ِإالَّ َتشَََََ ينِه َوسَََََ

رٍ  ل  َ ، فقال النيب (2)«َمنن أَِبي َبكن ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ ٍر فََلنَيصَََ »:  رررَ ، ف رسرررل «ِِّ بِالنَّالِ َمَروا أَبَا َبكن
ل ى اهلل  النيب  ل  َ  رررررَ سرررررول اهلل إىل أيب ب ر أن ينرررررلي بالنان، ف تاه الرسرررررول فقال: إن ر  َعَليمهه َوسرررررَ

َي اهلل  َعنمهرَ ي مرغ أن تنلي بالنان، فقال: أبوب ٍر وكان رجالً ر يقاً  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  إذا  ضه
َي اهلل  َعنمه ررلى ال ي اد خيري  رروته من الب ا   وع، شررديد شررديد اخلشرر ، كان رجاًل وأرضرراه َرضرره

ِِّ بِالنَّاِل، قَاَل: فََ »الر ة، إذا  رأ القرحن ال ميله نف ه من الب ا ، فَرَقاَل:  َقاَل َمَمَر: يَا َمَمَر َب
َيَّامَ  ٍر تِلنَك األن َنَت َأَحعم ِبَذِلَك، َفَصلَّا ِبِهمن أَبَو َبكن  .(3)«َأ

 

  

                                 
 (.816( رواه البخاري، كتاب: األذان، باب: إذا ب ى ا مام يف النالة، بر  : )1)
ٌر مهنم َمَرٍ  َوَسَفٍر، بر  : )( روا2) َمامه إهَذا َعَرَ  َله  ع ذم اَلفه ا مه تهخم  (.017ه م ل ، كتاب: النالة، باب: اسم
 ( سبق خترجيه. 3)
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جلني أحدمها وجد من نف ه خفة من وجعه، فخري بني ر  َوَسل  َ َ ل ى اهلل  َعَليمهه مث إن النيب       
َي اهلل  َعنمهالفضل وا خر  يل: إنه علي  ي بالنان ، و يل: غيه، لنالة الظهر وأبو ب ر ينلَرضه

ل  َ الظهر، فلما رحه أبوب ر ذهب ليت خر لي مه  النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ ل ى  وم  إليه النيب ف  رررررَ  رررررَ
ل  َ  اهلل   ل  َ  رررَ ، ف جلس النيب «أُلسََاَي إلا ُنبه»ب ال يت خر، و ال:  َعَليمهه َوسرررَ  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ

ل ى اهلل  َعلَ إىل جنب أيب ب ر، فععل أبوب ٍر ينررررلي وهو ي مت بنررررالة النيب  ل  َ  ررررَ ، والنان يمهه َوسررررَ
َي اهلل  َعنمهي متون بنررالة أيب ب ٍر النررديق  ل  َ  ررَ لوجع برسررول اهلل ، مث اشررتد اَرضرره  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ

َنوا الظَّنَّ بِ »وكان يقول يف وجعه:  سَََََِ َنوا الظَّنَّ بِاللَِّه، َأحن سَََََِ َنوا الظَّنَّ بِاللَِّه، َأحن سَََََِ ، (1)«اللَّهِ َأحن
ل  َ واشررررتد الوجع برسررررول اهلل  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ يَ ، ح   الت عائشررررة  ررررَ : ما رأيت ا اهلل  َعنمهَرضرررره

 .َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ رجاًل أشد عليه الوجع من رسول اهلل 

 

َي اهلل  َعنمه و ال عبد اهلل       ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ : دخلت على رسررررول اهلل َرضرررره وهو يوعه،  ل  َ  ررررَ
َ ل ى اهلل  َعَليمهه ول اهلل ، فقال رسيَا َرس وَل اهلله إهن َه لَت وَعه  َوعمً ا َشدهيًدالت: فم  ته بيدي فق

ل  َ  ََُ ِن ِمننَكمن »: َوسررررَ ِن ِإِّي َأوَمَك َكَما يَوَمَك َر َُ َريمنه َذلهَه َأن  لَ ،  ال فقلت: «َأ فقال  ؟َه َأجم
ل  َ رسررررول اهلل  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ ِن »:  ررررَ َُ ل ى اهلل  عَ ، مث  ال رسررررول اهلل «َأ ل  َ  ررررَ َما ِمنن »: َليمهه َوسررررَ

جَ  َِطم الشََََََََّ يًَِّاتِِه، َكَما َت َوا َُ ِإالَّ َحطَّ اهللَ ِبِه سََََََََ يَبَه َأًاى ِمنن َمَرٍض، َفَما سَََََََِ ِلٍم َيصَََََََِ َرَة َمسَََََََن
 .(2)«َورَقَََها

 

                                 
نه الظ نِّ بهاهلله تَرَعاىَل عهنمَد الممَ 1) َممره حبه  م لهَها، باب: األم َها َوأَهم َفةه نَعهيمه َن ةه َو ه ، بر  : )وم ( رواه م ل ، كتاب: اجلم ( 2788ته

ِسَن بِاهلِل الظَّنَّ »بلفظ:  ِن  «.اَل يََموَتنَّ َأَحدََكمن ِإالَّ َوَهَو َي
 (.5607، بر  : )أشد النان بال  األنبيا ، مث األمثل فاألمثلرواه البخاري، كتاب: املرضى، باب:  (2)
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َي اهلل  َعنمهو ال أبو سررررررررعيٍد اخلدري        ل ى اهلل  َعَليم : دخلت على النيب َرضرررررررره ل  َ  ررررررررَ َوه َو  هه َوسررررررررَ
، َ َيَدي  فَرومَ  اللَِّتافه عمت  َيدهي َعَليمهه فَرَوَجدمت  َحر ه  بَرنيم ، فَرَوضرررَ ل  َ لنيب ا ي وَعه  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ   رررَ

َي اهلل  َعنمهبلباسرررره ومتلت  بلتافه ومع ذله وجد أبو سررررعيٍد  و  اللتاف، حرارة احلمى ف َرضرررره
: يَا َرس وَل الل هه َما أَ  ِإَّا َكَذِلَك َيَضعََّف لََنا »: ل  َ َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوسَ  َاَل النيب  ،َشد َها َعَليمهَ فَرق لمت 

رَ  ُن َ عََّف لََنا األن دم َبَ ً ؟ قَ « النَبَ َ ، َوَيضَََََ َََََ وَل اللَِّه َأ م النَّاِل أََ ََنِبَيا َ »اَل: قََلنَت: يَا َرسَََََ ، «األن
وَل اللَِّه ثَمَّ  ؟ قَاَل:  قََلنَت: يَا َرسَََ َِوَن، ِإنن َكاَن َأَحَدَهمن لَيَبنتََلَ »َمنن اِل ِر، َحتَّا َما ثَمَّ الصَََّ ا بِالنَفقن

دَ  َرَح َأحَََ ا يََفن النَبَ ِ ، َكمَََ َرَح بََِ َدَهمن لَيََفن اَن َأحَََ ا، َوِإنن كَََ َِوبََهَََ اَ َة َي َدَهمن ِإالَّ النَعبَََ َد َأحَََ َكمن َيجََِ
 .(1)«بِالرََّخا ِ 

ل  َ ويزداد الوجع برسررول اهلل        ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ هههه، شرردة، وطَفهَق َيطمرَح  مخَه   ررَ ًة َله  َعَلى َوجم ينررَ
هههه، فقال وهو كذله:  َفَها َعنم َوجم اَرى، اتََّخَذوا َلعنَنَة اهلِل َمَلا النيَََهوِد َوا»فَإهَذا اغمَت   َكشررررررررَ لنَّصَََََََ

 ُِ ا َنِبَياِئِهمن َمسَََ نَََعوا دَ قَََبوَر َأ َِ َما بَََ َر ِمان َِذِّ ل  ، انظر إىل حريف النيب (2)«َي ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ   َ  رررَ
ل  َ على التوحيد، وهو  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ لوجع الشررديد ح  ويف هذا ا ،يف هذه احلال الشررديدة  ررَ

لقول هذا اها يقول يضرررع اخلمينرررة وال  رررا  على وجهه من شررردة األمل، مث إذا اغت  منها كشرررف
ل  َ من الشرررررررررررررررغ وذرائعه، يقول  االعظي  حتذيرً  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررررررررَ َنَة ا»:  ررررررررررررررَ هلِل َمَلا النيَََهوِد َلعن

دَ  ُِ َنِبَياِئِهمن َمَسا َِ َما َبنَََعوا َوالنََّصاَرى، اتََّخَذوا قَََبوَر َأ َر ِمان َِذِّ  .«َي

ألمة و عت من شرررررررري  من هذا، حيذر أمته من أن تنررررررررنع هذا النررررررررنيع، ولوسرررررررر  أن ا      
فععلوا  بور  ررررررراحليه  م ررررررراجد، وبنوا امل ررررررراجد على  بور من ي رررررررموا  باألوليا ، أو أدخلوا 

                                 
(، و تته األلباين يف سل لة األحادي  0420بر  : )( رواه ابن ماجة، كتاب: الفنت، باب: الن عمه َعَلى المَباَل ه، 1)

 (.100النتيتة وشي  من فقهها، بر  : )
َاذه 2) ده، َعَلى المق ب وره َواختِّ يه َعنم بهَنا ه المَمَ اجه ده َوَمَواضهعه الن اَلَة، باب: النر هم النَُّوره فهيَها َوالنر هميه  ( رواه م ل ، كتاب: المَمَ اجه

َاذه  َد، بر  : )َعنه اختِّ  (.531المق ب وره َمَ اجه
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ل ى اهلل  َعلَ موتاه  يف داخل امل ررراجد، وهذا من جنس  رررنيع اليهود، و د كان النيب  ل  َ  رررَ  يمهه َوسرررَ
 حيذر من هذا الننيع.

َي وكان أبوب ٍر النررررررديق        ني ينررررررلي بالنان كما علمنا ح  إذا كان يوم ا ثن اهلل  َعنمهَرضرررررره
ر إليه  وهو  ائ  ك ن سرت احلعرة ينظ َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ وه   فوٌف يف الفعر كش  النيب 

ل  َ وجهه ور ة منرررررت ،  ال العلما : من شررررردة  رررررفا  وجهه  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ تولظه، مث و   رررررَ
ل  َ ب رررر  تب رررر  يضررررته، ت ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ املؤمنني  يضررررته وهو يف هذا املر ث ألنه رأى  ررررَ

 ينلون  الة الفعر يف مجاعة.

وهذا دليل على: عظ  النررررررررررالة، وإين ألععب أميا ععب من رجٍل يتخل  عن  ررررررررررالة       
ل  َ اجلماعة وهو يعل  أن النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ ته يف الدنيا ضرررررته حيا يف حخر يوٍم من أيام  رررررَ

 .ب بب أن املؤمنني ينلون اجلماعة َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ وتب   

ل  َ فتب رر  النيب        ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ الفرح برؤية النيب  يضررته، فه  النررتابة أن يفتتنوا من  ررَ
ل  َ  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ ل ى نيب أبوب ٍر على عقبيه، أي: ت خر لينررل النرر  وظن أن ال لفن   ررَ  ررَ

ل  َ  ل  خارٌي إىل النرررررالة ف شرررررار إليه  النيب  اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ أن أمتوا  رررررالت     َ  رررررَ
ل ى اوأرخى ال رررررت، واننرررررف النان من  ررررالهت  وه  م ررررتبشرررررون، يظنون أن النيب  هلل  َعَليمهه  ررررَ

جعل يت شاه، وجعل و  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  د أفا  من وجعه، ل ن املر  اشتد برسول  َسل  َ وَ 
ثياً ما كان يو ي بالنالة ك  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ، وكان النيب َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ي مى عليه 

  ه وما ي اد يفيض ها ل ررررررررررررررانه:يف مر  موته ح  كان حخر و رررررررررررررريته وهو ي رغر ها  رررررررررررررردر 
 .(1)«الصََّ َة، َوَما َمَلَكتن أَينَماَََكمن »

                                 
ره َمَر ه َرس وله الل هه 1)  (.1625بر  : ) ،َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ( رواه ابن ماجة، كتاب: اجلنائز، باب: َما َجاَ  يفه ذهكم



  

 

  014 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

نظر إليه ، ف-يت ررررررروغ به-ودخل عبد الرمحن بن أيب ب ر ضرررررررتى ومعه سرررررررواٌغ ي رررررررنت به       
عرفت ، و َعَليمهه َوَسل  َ  َ ل ى اهلل  وما يطيق ال الم من شدة وجعه  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ رسول اهلل 

َي اهلل  َعنمهأمنا عائشررررة  : حخ ذ ه  َلَه يا رسررررول اهلل؟ َفَ شررررَ  اَرضرررره َواَغ، فَرق لمت  هه أَن ه  حي هبُّ ال ررررِّ  اَر بهرَأمسرررره
َتد  َعَليمهه، يعم: اشتد على النيب «َأنن ََََعمن » الشريفة:  ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  َ ، و الت: فَرتَرَناَولمت ه  فَاشم

: أ لَيرِّن ه  َلَه يا رسول ،  الت: َو ر  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ومل ي تطع أن يت وغ به لشدة ضعفه  لمت 
هه َأنم نَرَع م، َي اهلل  َعنمه الت أمنا عائشة  اهلل؟ َفَ َشاَر بهرَأمسه َليََّننَتَه، فََأَمرَّ َُ فلينته ف»: اَرضه ، (1)«أمر ُ فََ

َي اهلل  تقول عائشرررة  ل  َ : فما رأيت رسرررول اهلل اَعنمهَرضررره ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ اسََتن اسََتناًَا قط »  رررَ
ل  َ ، وبني يديه (2)«أحسََََََن منه ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ فيها ما ،  -يشرررررررره الراوي-ركوة أو علبة   ررررررررَ

َكَراتٌ »ويقول:  ،فععل يدخل يديه مي رررررررح وجهه ِت سََََََ وهو على  (3)«اَل ِإَلَه ِإال اللََّه ِإنَّ لِلنَمون
َي اهلل  َعنمهفخذ عائشرررة   شررري عليه سررراعة، فلما أفا  أشرررخل بنرررره إىل ال رررق ، ورفعف    اَرضررره

َي اهلل  َعنمهرأسررره بني سرررتر عائشرررة وحنرها  ل ى ا، وعرضرررت للنيب وأرضررراها اَرضررره ل  َ  رررَ  هلل  َعَليمهه َوسرررَ

َي اهلل  َعنمهحبة، ف ررررررررررررررمعته عائشررررررررررررررة    ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱيقول:  اَرضرررررررررررررره

اللََّهمَّ اننِفرن ِلي »، ويقول: ( 0)َّ يث ىث  نث زثمث رث يت

ِني بِالرَِّفيِع اأَلمنَلا قن ِِ ِني، َوأَلن  اللََّهمَّ ِفي» ، مث ننرررررررررررررب يده الشرررررررررررررريفة فععل يقول:(5)«َوارنَحمن
ا، َمنَلا ث ثًََََ َمنَلا، اللََّهمَّ ِفي الرَِّفيِع األن َمنَلا، اللََّهمَّ ِفي الرَِّفيِع األن  ( 6)«مَّ قَِبضَ ثَ  الرَِّفيِع األن

َي اهلل  َعنمه، تقول عائشة َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ومالت يده   ارجت نف ه مل أجد رحيً : فلما خاَرضه
                                 

 (.0002بر  : )ووفاته،  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ( رواه البخاري، كتاب: امل ا ي، باب: مر  النيب 1)
 (.0037ووفاته، بر  : ) َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ( رواه البخاري، كناب: امل ا ي، باب: مر  النيب 2)
 (.0002ووفاته، بر  : ) َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ مر  النيب  ( رواه البخاري، كتاب: امل ا ي، باب:3)
 (.62( سورة الن ا : )0)
بهيحه بهالَيده، بر  : )( رواه الرتمذ5)  (.3026ي، كتاب: أبواب الدعوات، باب: َما َجاَ  يفه َعقمده الت  م
 (.3662، بر  : )«لو كنت متخذا خلياًل : »َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ( رواه البخاري، كتاب: املنا ب، باب:  ول النيب 6)
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كما  ال أنٌس   ،نةأظل  كل شيٍ  يف املدي َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  ط أطيب منها، فلما مات النيب 
َي اهلل  َعنمه  .َرضه

ل  َ مات رسرررررررررررول اهلل        ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررررَ ، فقال -ينةمن نواحي املد-وأبو ب ر بالعالية   رررررررررررَ
ل  َ النان: إن رسرررول اهلل  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ يَ مات، فقام عمر بن اخلطاب   رررَ  يقول:  اهلل  َعنمهَرضررره

لَّا اهللَ َمَلينِه وَ » وَل اللَِّه بَََََََََ َعاََنََّه اللَّ َواللَِّه َما َماَت َرسَََََََََ لََّم، َولََيبَن اٍل سَََََََََ َُ َليََقنطََعنَّ أَينِدَ  ِر َه فََ
َلَهمن  َُ َي اهلل  َعنمه، أي: من املنافقني، فعا  أبوب ر «َوَأرن دخل امل رررررعد، على فرسررررره، فنزل ف َرضررررره

َي اهلل  َعنمهفل  ي ل  النان، فدخل بيت عائشرررررة  َف َمنن رسََََول اهلل بَََََ  »، اَرضررررره لَّا اهللَ َفَكشَََََ
َن  لََّم، َوقَاَل: بِأَِبي َأ لَّا اهللَ َمَلينِه َوسََََ لََّم وهو مسَََجا، فقبله ملا ُبينه بََََ مِّي َت َوأَ َمَلينِه َوسََََ

ي بَِيِد ُِ اَل يَِذيَقَك  ،ِطبنَت َحي ا َوَميًِّتا تََ اَل َوالَِّذ  َََفنسَََِ ثَمَّ َخَرَن فَََقاَل: أَيَمَها  ،تََينِن أََبًدااللََّه النَمون
اِلفَ  َِ ِلكَ الن َي اهلل  َعنمه، وكان عمر «، َمَلا ِرسَََََن قال: يتوعد ويق ررررررر  وهو يف امل رررررررعد، ف َرضررررررره

ِلَك، اُلس يا ممر فأبا ممر أن يجلس » اِلَف، َمَلا ِرسَََََََن َِ َي اهللَ مَ أَيَمَها الن ، فأقبِ ننهَرضَََََََِ
كلم أبوبكٍر، فلما ت ،َرِضَي اهللَ َمننه، وتركوا ممر َرِضَي اهللَ َمننهالنال إلا أبي بكٍر الصديع 

لَّا اهللَ َمَلينِه  حمد اهلل وأثنا مليه وقال ك ماً مظيًما، قال: أال من كان يعبد مِمًدا بَََََََََََ
لََّم، فإن مِمًدا لَّمَ  َوسََََََََ لَّا اهللَ َمَلينِه َوسََََََََ  حي ال قد مات، ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل بََََََََ

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ وقرأ:  (1)َّ  حن جن مم خم ُّٱ يموت وقرأ:

 يث  ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت  رت يب ىب نب زبمب

ل  َ ث ألا  أيقنوا من موت النيب (3)«فنشََََُ النال يبكون (2)َّىف ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ  ال  ، رررررَ
                                 

 (.34( سورة الزمر: )1)
 (.100( سورة حل عمران: )2)
 (.3667، بر  : )«لو كنت متخذا خلياًل : »َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ( رواه البخاري، كتاب: املنا ب، باب:  ول النيب 3)
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َي اهلل  َعنمهعمر   واهلل ما هو إال أن مسعت أبا ب ٍر تالها فعقرت ح  ما تقلم رجالي وح  َرضررره
 .د مات  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ أهويت إىل األر ، حينها مسعته تالها علمت أن النيب 

 

َي او   اخلليفتان الراشدان مو فني كالمها فيه خي، تقول أمنا عائشة        فما  »: اهلل  َعنمهَرضه
كََاَََت من خطبتهمََا من خطبٍََة إال َفع اهلل بهََا، لقََد خوف ممر النََال وإن فيهم لنفََاقََا 

ل ى اهلل   ررررررررَ ، يعم: وإن فيه  منافقني، فخوف عمر املنافقني بقوله: إن النيب «فردهم اهلل بذلك
ل  َ  لوا عمل ميت، وأن اهلل سررررريبعثه ويقطع أيدي رجال وأرجله ، فخاف املنافقون فل  يف َعَليمهه َوسرررررَ

َي اهلل  َعنمهشررريظاً يضرررر امل رررلمني، تقول أمنا عائشرررة  نال الهدى ثم لقد بصََر أبوبكٍر ال»: اَرضررره

وا من المسََََجد يتلون:    ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱومرفهم الِع الذ  مليهم، وخُر

 .(1)«اْلية َّزب رب يئ

 

َل َسل  َ وَ َ ل ى اهلل  َعَليمهه ويف يوم الثالثا  شرع النتابة يف جتهيز رسول اهلل        ، َلم ا أَرَاد وا َغ م
 ِّ ل َ  الن يبه ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ وَل الل هه  ررَ رهي َأع َرِّد  َرسرر  ل َ   ررَ  َال وا: َوالل هه َما َندم مهنم ثهَيابههه  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ

ل ه  َوَعَليمهه ثهَياب ه ؟ فَرَلم   تَرَلف وا أَلمَقى الَكَما ع َرِّد  َمومتَانَا، أَمم نَر م رره نرمه  م َرج ٌل ا اخم ل ه  َعَليمهه   النر ومَم َح   َما مه
ر وَن َمنم ه َو:  َيةه المبَريمته اَل َيدم رههه، مث   َكل َمه  م م َ لٌِّ  مهنم نَاحه دم َلوا النَِّبيَّ »إهال  َوَذ رمن ه  يفه  رررررررَ َأنن اننسَََََِ

لََّم َوَمَلين  لَّا اهللَ َمَلينِه َوسََََ لَّا اهللَ بََََ وِل اللَِّه بََََ َلو َُ ِه ثَِيابََه، فَََقاَموا ِإَلا َرسََََ لََّم فَََفسََََ  َمَلينِه َوسََََ
ََه بِالنَقِميِص َدوَن أَينِديِهمن  ََ النَقِميِص َويََدلَِّكَو  .(2)«َوَمَلينِه َقِميَصَه، َيَصبموَن النَماَ  فََون

                                 
 (.3662، بر  : )«لو كنت متخذا خلياًل : »َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ( رواه البخاري، كتاب: املنا ب، باب:  ول النيب 1)
لههه، بر  : )( رواه أبو داود، كتا2) (، وح نه األلباين يف مش اة املنابيح، 3101ب: اجلنائز، باب: يفه َسرتمه المَميِّته عهنمَد غ  م

 (.5207بر  : )
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َي اهلل  َعنمه ال علٌي         لنَت النَّ : َرضه َهبنَت أِلََنظََر َما َيَكوَن ِبيَّ َبلَّا اهللَ َمَلينِه َوَسلََّم اَ ))َنسَّ
لَّمَ  لَّا اهللَ َمَلينِه َوسَََ ينًًا، فَََقلنَت: َكاَن طَيًِّبا َحي ا َوَميًِّتا بَََ ، فل  يت ي (1)((ِمَن النَميِِّت، فَََلمن َأَر ََََ

ل  َ مبوته  شرررري  فيه ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ ل ى اهلل  َعلَ فن رسررررول اهلل ، وك   ررررَ ل  َ  ررررَ يف ثالثة أثواٍب  يمهه َوسررررَ
سرررتوليٍة بيض، مث  رررلى عليه النان فرادى يدخل فوٌي فينرررلون، مث يدخل فوي حخر فينرررلون، 

 . دخل النبيانمث دخل الن ا ، مث

يف حعرة  َعَليمهه َوَسل  َ اهلل   َ ل ىليلة األربعا  حي   بض  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ودفن النيب    
عائشررة، وكان يف املدينة رجل يلتد القع حلًدا، وحخر يضرررحث أي: يشررقه شررقا، فقالوا: ن ررتخي 
ربنا ونبع  إليهما، ف يهما سررررررربق تركناه، ف رسرررررررل إليهما ف ررررررربق  ررررررراحب اللتد، فلتدوا للنيب 

ل  َ  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ ل ى اهلل  عل يف  ع النيب ، وج   ررَ ل  َ   ررَ  طيفة محرا  وننررب عليه الل   َعَليمهه َوسررَ
ننررًبا، وحثي على  عه الرتاب، وغطي بالرتاب، ورفع  عه شررعًا، فلما دفن مر أنس ببيت فاطمة 

َي اهلل  َعنمه ل  َ بنت رسررول اهلل  اَرضرره ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ َفَسَكمن َأنن يَا أَ ))، فقالت:  ررَ ََن َََس: َأطَاَبتن َأ
َاوا َمَلا َرَسوِل اللَِّه َبلَّا اهللَ َمَلينِه َوَسلََّم التَمَرابَ  ِن  .(2)((َت

 

ل  َ ومبوت النيب     ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرَ َي اهلل  َعنمهرَ انقطع الوحي، و د  ال أبوب ر النرديق   رَ  ضره
ل  َ بعد وفاة رسرررررررول اهلل  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررَ أَينَمَن ََََلورََها، َكَما َكاَن  ِإَلا أَمِّ اَنطَِلعن بَِنا ))لعمر:   رررررررَ

، فَََقااَل َلهَ  َها َبَكتن َنا ِإلَيَن تَََهيَن ََن لََّم يَََلورََها، فَََلمَّا ا لَّا اهللَ َمَلينِه َوسََََ وَل اهلِل بََََ ا: َما يََبنِكيِك؟ َرسََََ
لَّمَ  لَّا اهللَ َمَلينِه َوسََََ وِلِه بََََ ٌر ِلَرسََََ ه؟ ما عند اهلل خي للرسررررول ييعم: ما يب  ((َما ِمننَد اهلِل َخيَن

ل َ ،  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ : َما أَبنِكي َأنن اَل َأَكوَن َأمنَلَم َأنَّ َما ِمننَد اهلِل خَ )) ررررررررَ وِلِه فَََقاَلتن ٌر ِلَرسَََََََ يَن
                                 

 (.1332(، ورواه احلاك  يف م تدركه، بر  : )512( رواه أبو بزار، بر  : )1)
 (.0062، بر  : )ووفاته َعَليمهه َوَسل  َ َ ل ى اهلل  مر  النيب رواه البخاري، كتاب: امل ا ي، باب:  (2)
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َماِ ، فَََهيَّ  َقَطَع ِمَن السَََََََََّ ََن َي َقِد ا لََّم، َوَلِكنن أَبنِكي َأنَّ النَوحن لَّا اهللَ َمَلينِه َوسَََََََََ َهَما َمَلا جَ بَََََََََ تَن
ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ رضررررروان اهلل على  رررررتابة رسرررررول اهلل  (1)((َفَجَعَ  يََبنِكَياِن َمَعَها ،النَبَكا ِ   ل  َ  رررررَ
 .أمجعني

 

        لَّمَ هذ ُ قصََََة موت النبي لَّا اهللَ َمَلينِه َوسَََََ ، فيها أكبر ، وفيها الموامظ والعبربَََََ
 العبر:

 :ل  َ أن النيب  بيان ففيها ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ ل ى بالرسرررالة، فهو  بشرررر  د شررررفه اهلل  رررَ  رررَ
رف ال يعبد من دون اهلل، وال ي  ل شيًظا من دون اهلل، وال ين بشر اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ 

 .له أي نوع من أنواع العبادة

  ا: ت ررلية املؤمنني إذا أ رراه  املر ، أو أ ررابته  املنرريبة فإا  يتذكرون وفيها أيضررً
ل  َ حال النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ زل به ث كي  اشررررررررتد به املر ، فما من مؤمٍن ين ررررررررَ

، وكي  اشتد َسل  َ َ ل ى اهلل  َعَليمهه وَ املر  ويشتد به املر  إال ت لى مبا نزل بالنيب 
 اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  َ ل ىجع، وما من م لٍ  تنزل به منيبة إال ت لى مبوت النيب به الو 

ل  َ عن منرريبته، فإن النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ ب املؤمن ح  من أحب اخللق إىل  ل  ررَ
ل ى اهلل  نف ررررررررررره، فإذا فقد حبيًبا تذكر أنه فقد األحب منه وهو الرسرررررررررررول   َعَليمهه  رررررررررررَ

 .َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ فيتعزى مبوت رسول اهلل  ،َوَسل  َ 

 

  وفيها: أمهية االهتمام بالتوحيد، وأمهية الدعوة إىل التوحيد، وشرررررررررررررررف هذا العمل
ل  َ العظي ، وأن النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررَ ولذا كان  كان خياف على أمته الشررررررررغ،   رررررررَ

                                 
َي اهلل  تَرَعاىَل َعنرمه  م َفَضائهله الن َتابَةه رواه م ل ، كتاب:  (1) ََن ، باب: َرضه َهارَ مهنم َفَضائهله أ مِّ أميم َي اهلل  َعنرم  (.2050، بر  : )ضه
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اَرى، اتََّخَذوا قََ َلعنَنَة اهلِل َمَلا »يقول يف حخر حياته:  َنِبَيائِِهمن النيَََهوِد َوالنَّصَََََََََََ َبوَر َأ
دَ  ُِ ا نَََعوا َمسَََََ َِ َما بَََََ َر ِمان َِذِّ ل ى اهلل  َعلَ هذا وهو يف حخر أيامه  «َي ل  َ  ررررررَ ، يمهه َوسررررررَ

ل  َ فاملؤمن املتبع لرسرررررررررول اهلل  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررَ د، وحيب التوحيد، يعظ  التوحي  رررررررررَ
ذر من الشرررررررررغ، ويدعو إىل التوحيد حيد، وحيذر من الشرررررررررغ، وحي  وحيريف على التو 

ل ى اهلل   َ ذر من الشرغ، ويهت  بذله وجيعله يف املقام األعلى لش ن رسول اهلل وحي  
 .فيه َعَليمهه َوَسل  َ 

 
  ا: بيان شررررف النرررديق َي اهلل  َعنمهوفيها أيضرررً َي اهلل  َعنمهرَ وفضرررل النرررديق  ،َرضررره ، ضررره

ل  َ وأنه أوىل األمة خبالفة رسرررررول اهلل  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ ل ى اهلل  َعَليمهه يب ، فإن الن رررررَ  رررررَ
ل  َ  أمر ب رد األبواب كما جا  اللفظ يف بعض الروايات اليف تطل على امل رعد  َوسرَ

إال برراب أيب ب ٍر النررررررررررررررررديق، و ررال يف خطبترره الوداعيررة: إن أمن النرران عليرره يف 
ا أن النيب  رررتبته ومال ل  َ ه أبوب ر، أيضرررً ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ مر أبا ب ر أن ينرررلي أ  رررَ

يَ بالنان، وملا راجعته عائشرررررة أمر أن ينرررررلي بالنان أبوب ر النرررررديق   اهلل  َعنمه َرضررررره
ل ى اهلل  َعَليمهه  رررَ ، وهذا يدل على فضررريلته وأنه أوىل النان خبالفة رسرررول اهلل وأرضررراه
 .َوَسل  َ 

 
  كما أن هذه القنرررة تدل على شررررف أمنا عائشرررة النرررديقة بنت النرررديق الطاهرة

ل  َ الشررريفة املطهرة حي  أن النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررَ ر  يف بيتها، ن مي  كان حيب أ   ررَ
ل  َ ر  يف بيتها واسررررررت ذن أ واجه أن مي   ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررَ وهو بني حنرها  ، ومات ررررررَ
َي اهلل  َعنمه رأسررره الشرررري  إىل  ررردرها  او ررردرها، كان م رررندً  خالط ، و وأرضررراهَرضررره

ل  َ ريقها ريقه عند حخر حلظاته  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررررَ عت حخر كالم ، وهي اليف مس رررررررررررَ
ل  َ رسررررول اهلل  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ ل ى  ررررَ ، فما مسع معها أحٌد حخر كالم رسررررول اهلل  ررررَ
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ل  َ  َي اهلل  َعنمها ا يدل على فضررررل أمنا عائشررررة ، وهذاهلل  َعَليمهه َوسررررَ أن النررررتابة و َرضرررره
َي اهلل  َعنمه عرفوا  ا حقها، ولذله فاطمة  م عرفت ألمها عائشرررررررررررة أ وأرضررررررررررراهَرضررررررررررره

َي اهلل  َعنمه املؤمنني  ل حقها، فلما عزمت عليها حبقها،  الت  ا ما  ا وأرضررررررراهَرضررررررره
 . َعَليمهه َوَسل  َ َ ل ى اهلل  بعد وفاة الرسول  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ  ا رسول اهلل 

 
  َي اهلل  َعنمه أيًضا يف هذه  نة بيان فضل فاطمة ا شرفًا عظيًما ، وأن  وأرضاهاَرضه

ل  َ فإاا أ بلت متشرررري كمشررررية رسررررول اهلل  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ  ختطئ من مشرررريته ال  ررررَ
ل ى اهلل  َعَليمهه شررررررررررريًظا، فرحب ها النيب  ل  َ   رررررررررررَ مرحًبا »ال: وهو يف مرضررررررررررره، و  َوسرررررررررررَ

، وأجل رررررها عن ميينه أو عن ي ررررراره، مث سرررررارها بال رررررر الذي اختنرررررها به، «بابنتي
َي اهلل  َرضرررره وأخعها أاا ت ون سرررريدة ن ررررا  املؤمنني، وهذا يدل على فضرررريلة فاطمة 

 .وأرضاهاَعنمه 
 

هذه القنرررررررررررة الشرررررررررررريفة فيها كثٌي من احل  ، وكثٌي من األسررررررررررررار، وكثٌي من العع، وعلى  
ل  َ املؤمنني أن يتدبروا سررررية النيب  ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ ينشرررردها املنشرررردون، وال ، ال ليت نوا ها وال ل ررررَ

لتقام ها املوالد، وإمنا لتتخذ منها العع، وتتخذ منها املواعظ، ولت ون نوراً يني به ا ن ررررران دربه 
 .على بنية َسل  َ َ ل ى اهلل  َعَليمهه وَ عا لرسول اهلل ح  ي ون متبً َعزِّ َوَجل  يف سيه إىل اهلل 
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ٍَ تَََوفَِّي َبلواَت اهلِل َوَس َمَه َمَلينِه َوِديَنَه بَ بعدها وَ  رَِحَمَه اهلل: " قال المصنف  ".ا

 

الشَّْرح: 

      " ٍَ لَ أي: يا عبد اهلل ال حت ررررررررررررررب أن الد ين ذهب مبوت النيب  "َوِديَنَه بَا ى الل ه  َعَليمهه  ررررررررررررررَ
ل  َ  َي الل ه  َعنمه  ث فإن الدين  فوظث وهذا معىن  ول أبا ب ر النرررررررديق َوسرررررررَ َمنن َكاَن يََعنَبَد » :َرضررررررره

مٌَّد قد َمات، َوَمنن َكاَن يََعنَبَد اهلل َفِإنَّ اهلل َحي  اَل َيَموتَ  َِ ًدا َفإن َم مَّ َِ ث فدين اهلل با ي (1)«َم
َعز   اهللكما  ال  ،ز  َوَجل  عَ بل هو  فوظ حبفظ اهلل َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل َ  مل يذهب مبوت النيب 

ل   ث أي: حلررافظون ذلرره الررذكر الررذي هو (2) َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱ :َوجررَ
القرحن وتتبعه ال رررنةث حافظون هذا الذكر من الزيادة فال يزيد فيه أحٌد شررريًظا، ومن النقنررران فال 

هذا الدين فبل نا  حفظ َعز  َوَجل  ينقل منه أحٌد شرررررريًظاث بل يبلغ األمة يف كل  مان كاماًلث فاهلل 
ل  َ نزل على  مد اليوم كما أ   َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ ريعث من جهة  مل يت ي منه شرري  من جهة التشرر  ررَ

َ َلى تاب  مد أ  َعز  َوَجل  كونه مشروًعا مل يت ي منه شي  ومل ينقل منه شي ث فععل اهلل 
ل َ   َلى الو را  لنبيه الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررررَ ل  َ  رررررررررررَ لوب بعد  لوب األنبيا  ث ألا  أطيب القل ه  َعَليمهه َوسرررررررررررَ

ل  َ فتفظوا ما جا  به  مد  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ األمة املباركة  فنقلوه ملن بعده ث وال الت هذه  رررررررَ
ل  َ تتنا ل ما جا  به  مد  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ ا طريًا ك نه أنزل اليوم فاهلل   ررررَ حفظه، َوَجل  ز  عَ غضررررً

َِ » :َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ و ال النيب  َِعِّ  اِهرِيَن َحتَّا يَأنِتَي َأمنَر اَل تَََلاَل طَائَِفٌة ِمنن أَمَِّتي َمَلا ال
                                 

 ( سبق خترجيه.1)
 (.2( سورة احلعر: )2)
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فالدين  ،فهذا الدين باً ا ببقا  هذه الطائفة الذين يبقون ظاهرين ح  ي يت أمر اهلل ث(1)«اللَّهِ 
  فوظ حبمد اهلل وبا ًا ح  ي يت أمر اهلل.

 

َه  الل ه  يقول شيخ ا سالم بن تيمية         ِبِه ََِبيََّه َبلَّا اللََّه  ))فََأمَّا النِعلنَم الَِّذ  بَََع ََ اللَّهَ : َرمحه

 َِّ َُ َروٌل َكَما قَالَ اهلل َملَّ َو ِن َبوٌط َوَم لََّم فَِإََّه َمضَََن   من زن رن مم ام يل ُّٱ :َمَلينِه َوسََََ

 .(2)((َّ نن

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
قِّ اَل َيض رُّه  م اَل تَرزَال  طَائهَفٌة مهنم أ م يفه ظَاههره : »َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ ( رواه م ل ، كتاب: األمارة، باب:  َروملههه 1) يَن َعَلى احلَم

 (. 1224، بر  : )«َمنم َخاَلَفه  م 
 (. 0/518( جمموع الفتاوى: )2)



  

 

  012 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

 ".َوَهَذا ِديَنهَ قال رَِحَمَه اهلل: " 

 

الشَّْرح: 

َه  الل ه  هذه مجلة بديعة من الشررررررريخ        يعم:  ثودا شرررررررارة ت ون للموج "َوَهَذا ِديَنَه" ال: َرمحه
زل إليهث فالشيخ يشي نكما أ  َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل َ   وهذا الدين املوجود الذي بل نا هو دين النيب 

ل َ  إىل أن دين النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ َه  الل ه  رَ با   فوظث وأنه هو املوجود يف  منه  ررررررررَ ث وحنن محه
طر يف كتب ال رررررنن وكان يف كتاب اهلل  ه  َعَليمهه َلى الل   رررررَ  بل ديًنا للنيب َعز  َوَجل  نقول: إن ما سررررر 

 وهو با ًا يف  ماننا ح  ي يت أمر اهلل.َوَسل َ  
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ََرَّ ِإال َحذَّرََها ِمننهَ قال رَِحَمَه اهلل: "  َر ِإال َدلَّ األَمََّة َمَلينِه، َوال   ."ال َخيَن

 

الشَّْرح: 

َلى الل ه  َعَليمهه وَ نع  ورب ال عبة ما من خي إال دلنا عليه  مد بن عبد اهلل        ل َ   رررَ رسرررول سرررَ
ر بل اجتهد، ول ر، وبلغ البالغ املبني  ثاهلل َلىواهلل ما كت  خيًا وال  نرر  ل  َ   ررَ ، وما الل ه  َعَليمهه َوسررَ

َي الل ه  َعنمه  من شر إال حذرنا منه، ولذا  ال رجل ل لمان الفارسي  ِبيمَكمن َبلَّا َملََّمَكمن ََ »: َرضه
ٍ  َحتَّا النِخَراَ ةَ  ين َََََ َِّ لََّم َك ح  حداب  ضررررا   علم   نبي   كل شرررري  :ث يعم«اهللَ َمَلينِه َوسََََ

ِن »احلاجة؟  ال:  َُ  ، واحلدي  يف  تيح م ل .(1)«َأ

 

ل َ  فالنيب        َلى الل ه  َعَليمهه َوسرَ َي الل  علمنا كل شري ، و ال أبو ذر  رَ َنا »: ه  َعنمه  َرضره َرَسوَل تََرَكن
َناَحينِه ِفي النَهَواِ ، ِإالَّ َوَهَو يَذَكِّرَ  َُ لََّم، َوَما طَاِئٌر يَََقلَِّب  لَّا اهللَ َمَلينِه َوسََََ  ،«ََا ِمننَه ِملنًمااهلِل بََََ

ل َ  و ال رسرررررررول اهلل  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ  إال و د بينه مبيًنا أنه ما بقي شررررررري  ي تقرب به إىل اهلل رررررررَ
ل  َ يان بعد بيانه فليس ألحد ب َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ َلىث يقول النيب  رررَ ل  َ   رررَ َما بَِقَي »: الل ه  َعَليمهه َوسرررَ

ٌ  يَََقرَِّب ِمَن النَجنَِّة، ويَََباِمَد ِمَن النَّاِر، ِإالَّ َوَقدن بََيَِّن َلَكمن  ين رواه الطعاين، و ررررررررررررررتته (2)«ََََََََََََ
 األلباين.

ل َ  فالنيب        َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ وإن توه  املتومهون،   لنا كل خي فمامل يبينه فليس خيًابني   رررررررَ
 .َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ املولد ليس خيًا وإن توه  املتومهون، وحذرنا من كل شر 

                                 
 (.262تطابة، بر  : )( رواه م ل ، كتاب: الطهارة، باب: االس1)
 (.1743(، و تته األلباين يف ال ل لة األحادي  النتيتة، بر  : )1608( رواه الطعاين يف املعع  ال بي، بر  : )2)
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َه  الل ه  َعز  َوَجل  يقول ابن القي         ا اللََّه َمَلينِه َوَسلََّم، َوَما اللَِّه َبلَّ تَََوفَِّي َرَسوَل وقد )): َرمحه
ٍ  َحتَّ  ين ََََََََ َِّ َمَِّة ِمننَه ِملنًما، َوَملََّمَهمن َك َماِ  إالَّ اََكَر ِلْلن َناَحينِه ِفي السَََََََّ َُ ا آَداَب طَاِئٌر يَََقلَِّب 

َكََن  اِم َوالنَقَعوِد، َواألن َََ ِم َوالنِقي اِع َوالنََّون رنِب،التََّخلِّي َوآَداَب النِجمَََ َوالرمَكوِب َوالنَمَلوِل،  ِِ َوالشََََََََََم
ِة وَ  َِّ ِر، َوالصََِّ ِت َوالنَكَ ِم، َوالنَعلنَلِة َوالنَخلنطَِة، َوالنِفَنا َوالنَفقن من قَاَمِة، َوالصَََّ َفِر َواْلنِ النَمَرِض، َوالسَََّ

َف َلَهمن النَعرنَش َوالنَكرنسَََََََََِ  ِت، َوَوبََََََََََ َياِة َوالنَمون َِ َكاِم الن ِميِع َأحن َُ ِئَكَة َوالنِجنَّ َوالنَّاَر يَّ َوالنَمَ  َو
ََََّه رَأنَ  َمينٍن، َوَمرَّفَََهمن َمعنَبوَدَهمن َوِإَلَهَهمن  أََ ا ِفيََِه َحتَّا كَََ ِة َومَََ امَََ َم النِقيَََ َة َويََون  أََتمَّ تََعنرِيٍف َوالنَجنَََّ

اِف َكَماِلِه َوَََعَ  ََه بَِأونبَََ اِهَدَو َََه َوَيشَََ ََََّهمن يَََرون َ ِلهِ َحتَّا َكَأ َُ ََنِبَياَ  َوأََمَمَهمن َوَما وِت  ، َوَمرَّفَََهمن األن
نَََهمن(( اََوا بََيَن َأََََّهمن كَََ َرى َمَلينِهمن َمَعَهمن َحتَّا كَََ َُ ا  ، َومَََ َرى َلَهمن جررا نررا  نررررررررررررررل  ث  واهللنع َُ

ل َ   األنبيا  يف كتاب اهلل ويفه سررررررررنة النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ نعرفها ونعرف ما و ع نه  ك ننا بي ررررررررَ
 فيها.

َه  الل ه  يقول ابن القي         ِليَلَها َما لَ : َرمحه َُ رِّ َدِقيَقَها َو َِ النَخينِر َوالشَََََََََََّ من يَََعرِّفنَه ََِبي  ))ِمنن طََر
ِت َوَما يَ  َواِل النَمون لََّم ِمنن َأحن لَّا اللََّه َمَلينِه َوسَََََ َلَه، َوَمرَّفَََهمن بَََََ بَن وَن بََعنَد َُ ِفي النبََرنزَِخ كَ أِلَمَِّتِه قََ

َر َُ، ا َلمن يَََعرِّفن بََِِه ََِبي  َنيَن َذاِب لِلرموِح َوالنبََََدِن مَََ َِ ِفيََِه ِمنن النَِّعيِم َوالنعَََ صََََََََََََ ِن ا َي َذلََِك  َومَََ وَكَََ
ِة َوالنَمَعادِ  لََّم ِمنن َأِدلَِّة التََّونِحيِد َوالنمبََوَّ لَّا اللََّه َمَلينِه َوسَََ ِِ وَ  َمرَّفَََهمن بَََ َِ َأهن ِميِع ِفَر َُ الرَّدِّ َمَلا 

ٌة ِمنن بََعنِد ُِ، اللََّهمَّ إالَّ إَلا َمنن يََبََلَِّفَه إيَّ  َُ َ ِل َما لَينَس ِلَمنن َمَرَفَه َحا ِر َوالضَََََََََََّ َنَه النَكفن ا َُ َويََبََيَِّ
  .َويَََوضَِّل ِمننَه َما َخِفَي َمَلينِه((

َه  الل ه   ال        َِ ))وََكَذلِ : َرمحه لََّم ِمنن َمَكاِيِد الن لَّا اللََّه َمَلينِه َوسََََََََََ َروِب َوِلَقاِ  َك َمرَّفَََهمن بََََََََََ
ِر َما َلون َمِلَمو َُ َوَمَقَلو َُ َورََمون َُ َحعَّ رَِمايَِتِه َلمن يَََقمن لَ  ِر َوالظمفن َِ النَّصن   َهمن َمَدو  أََبًدا((النَعَدوِّ َوطََر

َه  الل ه  رَ ت مل هذه اجلملة العظيمة، يقول  لَّ : محه لَّا اللََّه َمَلينِه َوسَََََََََََ َم ِمنن َمَكاِيِد ))َمرَّفَََهمن بَََََََََََ
ِر َما َلون َمِلَمو َُ َوَمَقَلو َُ َورََمون َُ َحعَّ رَِمايَ  ِر َوالظمفن َِ النَّصَََََََََن ََِروِب َوِلَقاِ  النَعَدوِّ َوطََر فل   ِتِه((الن

َلى  رررَ وإمنا تلم ررروه يف سرررنة النيب  ،الةيلتم ررروا غيه ال من أ رررتاب ال فر، وال من الفر  الضررر
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ل  َ  َه  الل ه  ،  ال الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررَ لَّا اللََّه َمَلينِه ))َلمن يَََقمن َلَهمن َمَدو  أََبًدا، وََكَذِلَك َمرَّفََ : َرمحه َهمن بََََََََ
لََّم ِمنن َمَكاِيِد إبنِليَس َوطََرِقِه(( َه  الل ه  إىل  وله  ،َوسَََََََََََ َلةِ : َرمحه َيا ))َوِبالنَجمن ََن  َفَجاَ َهمن ِبَخينِر الدم

َهمن اللََّه إَلا َأَحٍد ِسَوا َُ(( ُن ِو ِن ِخَرِة ِبَرمَِّتِه، َوَلمن َي كاملة ال حيتاي األمر فيها   فهذه الشريعة (1)َواْلن
 إىل الت ميل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.0/275( إعالم املو عني عن رب العاملني البن القي ، بر  : )1)



  

 

  023 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

َر الَِّذ  َدلََّها َمَلينِه  بمهَ قال رَِحَمَه اهلل: "َوالنَخيَن ِِ ِميَع َما َي َُ   اهللَ َويََرنَضا َُ".التََّونِحيَد، َو

 

الشَّْرح: 

َر الَِّذ  َدلََّها َمَلينِه التََّونِحيَد"   ال:       يث وأعلى منا  والتوحيد رأن اخلي وأعلى اخل"َوالنَخيَن
ا أعظ  وما ر    عبد خيً  ،اخللق على ا طال  هو التوحيدث فما  لح حال ب عظ  من التوحيد

من التوحيد، واهلل إن التوحيد أعظ  من الدنيا وما فيها من ال نو ث التوحيد للموحد أعظ  من 
َر الَّذِ الدنيا وما فيها من ال نو  وأعظ  من كل خي، ولذا خنرررره الشرررريخ فقال:    َدلََّها "َوالنَخيَن

َُ وإال فهو يدخل يف  وله: َمَلينِه التََّونِحيَد"  ا َُ "َو بمَه اهللَ َويََرنضَََ ِِ ألن التوحيد حيبه اهلل   "ِميَع َما َي
خنرره الشرريخ  عتىن بهوأعظ  ما ينب ي أن ي   ،ن التوحيد رأن اخلي، وأعظ  اخليأل ل ن ويرضرراهث
َه  الل ه   ا َُ"بالذكر  ال: َرمحه بمَه اهللَ َويََرنضََََََََََََ ِِ ِميَع َما َي َُ نا هو العبادة من ث هذا كما تقدم مع"َو

))أن كِ ما أمر اهلل األ وال، واألعمال، الظاهرة والباطنةث والقاعدة عند أهل ال ررررررنة واجلماعة: 
لََّم به، أو أمر به رسَََوله  َلا اللََّه َمَلينِه َوسََََ ا يف ال تاب بشرررري  إذا وجدت أمرً  فاهلل يِبه((بََََ

وهذا  ،ت أمرًا يف ال نة فاعل  أن اهلل حيب ذله األمرفاعل  أن اهلل حيب ذله الشي ، إذا وجد
 يقوله أهل ال نة واجلماعة.
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َر َُ اهللَ َويَأنبَا ُ قال رَِحَمَه اهلل: " ِميَع َما َيكن َُ  ."َوالشََّر الَِّذ  َحذَّرََها ِمننَه الشِّرنَ ، َو

 

الشَّْرح: 

الشررر الذي حذ ر منه الشرررغث رأن الشررر، وأكع الشررر، وأعظ  دركات الشررر هو الشرررغث       
فالشررررررغ يب ضررررره اهلل وي باه، وهو رأن الشرررررر فما ابتلي عبد من اجلن أو ا نس بشرررررر أعظ  من 

وال خي ينفع مع الشررررررغث فال ننظر إىل  وة املشرررررركني، وال ننظر إىل  خارف الدنيا اليف  ،الشررررررغ
ث فإن من و ع يف الشرررغ فإنه يف شررر عظي  ولن ينفعه خي بل ما ي ون يف الدنيا إما أن عنده 

ت ون عا بته وبااًل عليه، وإما أن ي ون اسررررررررررتدراًجا له، ولو ت ملنا أحوال األم  ال فارة عد أاا 
 وي ون عندها عزة مث تتآكل وتت ا طث فالشرغ رأن الشر. ،ي ون عندها  وة ثتت ا ط دائًما

َر َُ اهللَ َويَأنبَا ُ" ال الشرررررررررررريخ:         ِميَع َما َيكن َُ ول أهل ث وهذه هي املعا رررررررررررريث املنهيات ويق"َو
َِّ ))إنَّ ما َها اهلل ال نة واجلماعة:  َُ  .منه فإَه يكرهه ويأبا ُ((َملَّ َو

ل َ  إذن نبينا        َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ الشرررررر أ ررررروله  بني اخلي أ ررررروله وفروعه ودعى إليه، وبني رررررَ
َلى  رررَ وفروعه وحذر منه، فل  يبق عذر ألحد بل على اجلميع أن يطلبوا اخلي فيما جا  به النيب 

بافة أن يدركه ث َوَسل َ   َ َلى الل ه  َعَليمهه وأن يتعلموا الشر الذي حذ ر منه النيب  ،الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ 
َي الل ه  َعنمه  فإن حذيفة  أََلوَن َرَسوَل اهلِل َبلَّا اهللَ يقول:  َرضرره َمَلينِه َوَسلََّم َمِن  ))َكاَن النَّاَل َيسن

رَِكِني(( رِّ َمَخاَفَة َأنن يَدن أَلََه َمِن الشََََََّ ث فيتعل  املؤمن الشررررررر الذي حذ ر منه (1)النَخينِر، وََكننَت َأسَََََن
ل  َ النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ ل َ ؟ َلى الل ه  َعَليمهه وَ  ررررَ ما الذي حذ ر منه النيب  ، ررررَ حذ ر من الشرررررغ سررررَ

 حذ ر من البدع، حذ ر من املعا ي، حذ ر من الفنت ح  ي ون على بنية يف دينه.

                                 
َماعَ 1) َممره بهل ز ومه اجلَم  (.1708  : )ةه عهنمَد ظ ه وره المفهنَته وحتذير الدعاة إىل ال فر، بر ( رواه البخاري، كتاب: ا مارة، باب: األم



  

 

  025 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

 ".بَََعَاَه اهللَ ِإَلا النَّاِل َكافَّةً  قال رَِحَمَه اهلل: "

 

الشَّْرح: 

ل َ  النيب        َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ   ري  ُّٱ :ز  َوَجل  عَ رسررررررول اهلل إىل النان أمجعني، كما  ال اهلل  ررررررَ

ل  ، وكررررمرررررررا  رررررررال اهلل ( 1)َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ز  َوجرررررررَ   ىي ُّٱ  :عررررَ

َه  الل ه  ، يقول ابن جرير الطعي (2)َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي رنَسلنَناَ   ))أَ : َرمحه
َهمن َوالنَعَجِم،  َمِعيَن، النَعَرِب ِمنَن ُن َوِد((َكافًَّة لِلنَّاِل َأ َسن َمِر َواألن َحن  .(3)َواألن

 

ل َ  فالنيب        َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ  رري بعد مبع  النيب فما من إن ثرسررول اهلل إىل النان أمجعني ررَ
ل َ   َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ ل َ  إال والنيب  ررررَ َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ يس ألحد أن ي يت فيقول: أنا رسررررولهث ل ررررَ

ل  َ  نبيِّي عي ررى فال أتبع  مًداننررراين  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ ودي أن يقول: إنه يهودي ، وليس ليه ررَ
ل  َ فال يلزمه أن يتبع النيب عليه ال رررررالم يتبع موسرررررى  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ َلى الل ه  َعَليمهه النيب  ث رررررَ  رررررَ

ل َ   َلى ا رسرررررول اهلل إىل النان أمجعني بعد مبعثهَوسرررررَ ل  َ  رررررَ ال ي رررررمع به يهودي أو و  لل ه  َعَليمهه َوسرررررَ
ننررراين أو غي ذله وال ير ؤممهن به إال دخل النار، وليس ألحٍد اخلروي عن متابعته ظاهرًا وباطًناث 

ل َ  ليس ألحد أن خيري عن ما جا  به النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ ني دخلت عليه  بعض امل رررررلم رررررَ
َلى اليل إذا بلغ منزلة معينة خيري عما جا  به النيب فيقولون: إن الو  ،خرافات ل َ   رررررررررَ ل ه  َعَليمهه َوسرررررررررَ

في قط عنه الت لي ، يقولون: هذا الويل سقط عنه الت لي ث الت لي  يف الشرع ال ي قط إال 
                                 

 (.157( سورة األعراف: )1)
 (.27( سورة سب : )2)
 (.12/277( تف ي الطعي جامع البيان عن ت ويل حي القرحن: )3)
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الوالية لي ت سبًبا ل قوط الت الي ث بل الوالية سبب لزيادة العملث بعض املؤمنني  ،عن جمنون
 مي ن أن ال ثيقولون: فالن ويل ت رررررر    تقول: مل ال ينزل ينررررررلي معنا؟ يقولون: ال هو وا ررررررل

 ررررع ال ي ،ي ون كذله إال إذا و ررررل إىل اجلنون، أما إذا و ررررل إىل الوالية واهلل ال ي ون كذله
ل  َ من كان أن خيري عما جا  به النيب  أحد كائًنا َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ رف أحد كائًنا من  وال يشرر ث ررَ

 .َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ كان إال بالعمل مبا جا  به النيب 
 

إذا أردنا أن نعرف هل هذا الرجل شررررررري  أو ليس بشررررررري ث هل هذا الرجل ويل أو ليس       
ل َ  بويل فللنظر إىل متابعته للنيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ َلى الل ه  عة  ذا الرسررول ال رمي وبقدر املتاب ررَ  ررَ

هو أشدنا وأتقانا  (1)َّيت ىت نت مت زت ُّٱي ون الشرف وت ون الواليةث  َعَليمهه َوَسل  َ 
 .َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ  متابعة للنيب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.13( سورة احلعرات: )1)
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تَََرضَ قال رَِحَمَه اهلل: " ِميِع الاَََّقَلينِن النِجنِّ َواِْلَنسِ  اهلل َوافَن َُ  ."طَاَمَتَه َمَلا 

 

الشَّْرح: 

 اك ُّٱ :ز  َوَجل  عَ مفروضة على ا نس واجلن، يقول اهلل َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل َ  طاعة النيب       

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل ، ويقول (1)َّ  يك ىك مك لك   مث هت مت خت ُّٱ :سرررررً

َلى الل ه  َعَليم وهذا يشررررررمل اجلن وا نسث فرسررررررول اهلل   (2)َّ  جخ مح جح مج حج هه  ررررررَ
ل َ   َلى الل  رسرررررول إىل اجلن وا نس  ا ررررريه  ودانيه ث كله  م مور بطاعة الرسرررررول َوسرررررَ ه  َعَليمهه  رررررَ
ل  َ  ل َ  فليس بعد النيب  ،َوسرررررَ َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ َلى الل ه  فالنيب  ثاب ي رتقبوال كت ،نيب ي نتظر رررررَ  رررررَ

إىل أن لل ه  َعَليمهه َوَسل َ  َ َلى ارسول اهلل إىل النان أمجعني وإىل اجلن أمجعني من بعثه َعَليمهه َوَسل َ  
 .َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ    ومن عليها وهذا من شرفهير  اهلل األر 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.148( سورة األنبيا : )1)
 (.1( سورة الفر ان: )2)
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َعاَلا:  َلَه تََ َِ قََون ِلي   َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّٱقال رَِحَمَه اهلل: "َوالدَّ

اَلا:  لََََه تََعَََ َِ قََون ََ لِي يَن  َوالََدَّ ِه الََدِّ َِ اهلَل بََِ   زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱوََكمَََّ

 ".َّيت ىت نت مت

  

 الشَّْرح: 

ل َ  بالنيب َعز  َوَجل  أكمل اهلل         َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ ه الذي هو ا سرررالمث الدين الذي يرتضررري رررَ
فل  يبق يف ديننا  يادة ت زادث فمن  اد يف الدين ما ليس منه فليس من الدينث ألن اهلل  د أكمله 

على ما  ن يزيدوما كمل ما أضي  إليه نقلث كل كامل فما يضاف إليه نقل فل  يبق ألحد أ
ل َ  جا  به النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ َلى الل ه  َعَليمهه  رررررَ  يادةث وليس ألحد أن يشررررررع يف دين النيب  رررررَ

ل َ   ل  َ مامل ي يت به النيب َوسرررررررَ َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ ل فهو مبم على ث فالدين كامل ومادام أنه كام رررررررَ
َلى الل  التو ي  يؤخذ عن النيب  ل  َ  ررررررررَ و ال: اعبدوا اهلل  ل بعبادةث فإذا جا نا شررررررررخه  َعَليمهه َوسررررررررَ

ل  َ  لنا له: أين هذا مما جا  به النيب  ،ه ذا َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررَ نا أنه  د جا  به ؟ فإن أثبت ل رررررررررَ
ل َ  النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ يه وننرررتناه ل بلناه وعلى الرأن وعلى العني، وإن مل يثبت رددناه ع رررَ
 برتكه.

ل  َ  ولذا  اذا األمر العظي  يقول النيب       َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ َدثَ »:  ررررَ  ِفي َأمنرََِا َهَذا َما َمنن َأحن
َه  الل ه  ث وفقه علما  ا سرررررالم ذله ف ان ا مام ماله (1)«لَينَس ِمننَه فَََهَو َرد  ة  إمام دار ا عر َرمحه

                                 
 خترجيه.( سبق 1)
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َه  كان يقول  َِمَّ )): الل ه  َرمحه َمًة يَََراَها َحَسَنًة، زََمَم َأنَّ َم َ ِم ِبدن َتدََع ِفي اْلنِسن ًدا َبلَّا اللََّه َمِن ابَن

 .(2)(((1)َّ ىب نب مب زب ُّٱ َمَلينِه َوَسلََّم َخاَن الرَِّساَلَة، أِلَنَّ اللََّه يَََقوَل:

         ا فنقول: َسأله سؤااًل واحدً فالذ  يأتي ببدمة يفعلها ويرى أَها مبادة من الدين
 هِ ترى هذ ُ من الدين أو ليست من الدين؟

إن  ال: لي ررررررررررررررت من الدينث  لنا: إذن هي عب  كي  تعب  بالدِّين؟ الذي ي تينا ويقي        
املولد وحيتفل باملولد، ويت نون، ويرتا نررررررررون، نقول له: هذا الفعل من الدين أو ليس من الدين؟ 

  !؟ل  َ َليمهه َوسَ َ َلى الل ه  عَ إن  ال: ليس من الدينث  لنا: كي  تعب  ب مر يتعلق برسول اهلل 

و مل ي ت به؟ أَ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل َ  وإن  ال: من الدينث س لناه سؤااًل هل جا  به النيب       

  !؟َّ ىب نب مب زب ُّٱ ال: َعز  َوَجل  إن  ال: مل ي ت به، نقول: كي  واهلل 

وإن  رال: جرا  بره.  لنرا: لره أثبرت فرديننرا  فوظ مل ي رب منره شرررررررررررررري  فهرات الردليرل من       
ى أن اهلل والدليل عل ثتات ولن ي ررررررتطيع أن ي يت بدليلال تاب، أو ال ررررررنة ودون ذله خر  الق

ل  أكمررل برره الرردين  ول اهلل  وال ررامررل كمررا  لنررا ال حيتمررل  َّ ىب نب مب زب ُّٱ :َعز  َوجررَ

إذن نعمة اهلل متت، أو مل تت  على األمة بالدِّين؟ متت إذن  َّ زت رت  يب  ُّٱ، الزيادة
األمور ذا كان من هل هو نعمة، أو نقمة إ َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ من جا  بشي  مل ي يت به النيب 

ل َ   َلى الل ه  َعَليمهه  ررَ من جا  بشرري  ي تقرب به إىل اهلل مل ي ت به النيب  اليف يتقرب ها إىل اهلل؟ َوسررَ

ل  فقرررال اهلل  ،فهو نقمرررة وليس نعمرررةث ألن النعمرررة  رررد مترررت   زت رت  يب  ُّٱ: َعز  َوجرررَ

أي: أن هرررذا الررردين الرررذي  رررد أكملتررره ل  ، وأمتمرررت علي   برره  َّيت ىت نت مت
                                 

 (.3( سورة املائدة: )1)
 (.1/65للشاطيب: ) االعتنام (2)
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ل َ  النعمة  د رضرريته ل   ديًناث فمامل ي ن يف  من النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ يًنا فلن يرضرراه اهللث د ررَ
 .َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ  وإمنا رضي اهلل الدين الذي أكمله للنيب
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لََه تَََعاَلا:قال رَِحَمَه اهلل: "  لََّم قََون لَّا اهللَ َمَلينِه َوسَََ تِِه بَََ َِ َمَلا َمون لِي  جن مم خم ٱُّ َوالدَّ

  ."َّ حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن

 

الشَّْرح: 
ل َ  الشرررررررررريخ ملا بني أن النيب         َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررَ دينه أ ام  مات وأن موته ال يعم ذهاب ررررررررررَ

ل  َ الدليل على موتهث ألن بعض النان يقولون: أن النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررررَ  ميت، وبعض مل  ررررررررررررَ
ل َ  امل ررلمني يقولون: إن موت النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ ، ف راد الشرريخ أن يرد ت البشرررليس كمو  ررَ

تِِه َبلَّا اهللَ َمَلينِه َوَسلََّم "على الطائفتني هذه ا ية  ال:  َِ َمَلا َمون لِي لََه تَََعاَلاقََ َوالدَّ  خم ُّٱٱ:ون

خعث وخع اهلل ال يتخل  فهو خع  َّ مم خم ُّٱٱفقول اهلل: ،( 1)"َّ  حن جن مم
 .ما مات يرد خع اهللَ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل َ   دٍ   طًعا فالذي يقول إن النيب 

 

َلى الل ه  َعَليمهه وَ ث وهذا دليل على أن موت النيب َّ  حن جن ُّٱٱمث  ال اهلل:       ل َ    ررررررررررَ سررررررررررَ
َليمهه َوَسل َ   َ َلى الل ه  عَ كموت البشر ف نت ميت كما أا  ميتونث وهذا يدل على أن موت النيب 

 كموت بقية البشر.
 

ل  َ ولذله الذين يزعمون أن النيب       َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ يخري يف املوالد ف ،حيضرررررررر احلضررررررررة  رررررررَ
ل  َ وحيضرررر يف املوالد و د يزع  بعضررره  أنه ويل وأن النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ يزوره هؤال  كذبةث   رررَ

ل َ  ألن النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ لَ وهو  ،َعز  َوَجل  ميت بإخبار اهلل  ررررَ ل َ   ررررَ يف  عه  ى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ
 كما تقدم معنا.

                                 
 (.34( سورة الزمر: )1)
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َعَاونَ قال رَِحَمَه اهلل: "  ".َوالنَّاَل ِإَاا َماَتوان يََبَن

 

الشَّْرح: 

َعَاونَ "       ل َ  والنيب  "َوالنَّاَل ِإَاا َماَتوان يََبَن َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ ن النان وسررررريبع ث وهو أول م رررررَ
ل َ  من تنشرررررق عنه األر   َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررَ َلى الل ه  َعَليمهه  رررررَ  أول من يبع ، وإمنا شررررره النيب رررررَ

ل َ   اَلميف موسرررررى َوسرررررَ  أعل  أن أول من والظاهر واهلل ؟هل بع   بله أم مل يبع   بله َعَليمهه ال ررررر 
 .َعَليمهه َوَسل  َ َلى الل ه  يبع  هو النيب 

 

والشررريخ  ثو د تقدم معنا ما يتعلق با ميان بالبع  عندما ت لمنا عن ا ميان باليوم ا خر       
ل َ  ذكره هنا للمناسررررررررربة ملا ذكر موت النيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررررَ مث يف ذله وعظ  ،ذكر البع  رررررررررَ

ل  لقلوب املؤمنني فالنيب  َلى الل ه  َعَليمهه َوسررَ املؤمنني سررتموتون  مات وسرريبع ث وأنت  يا معاشرررَ   ررَ
َلى الل ه  َعَليمهه  ررررَ وسررررتبعثونث والن ان يلتقون يوم القيامة فانظروا ماذا تقدمونث سرررررتهدون على النيب 

ل َ   من  وهذا دليل على أن الذي ال ينررررلي ليس ًعا بآثار الوضررررو   ال العلما :ويعرف   مجيَوسررررَ
َلى الل  أمة  مد  ل  َ  ررررررَ ل َ  ث ألن النيب ه  َعَليمهه َوسررررررَ َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررَ عل  أمته يوم القيامة بآثار ي ررررررَ

َ َلى  إذن هو ليس من أمة  مد ثالوضو  والذي ال ينلي ال يتوض  فال ت ون فيه حثار الوضو 
ل  َ  وهذا النررررررررررررررواب من أ وال أهل العل ، وهذا دليل من أدلة القول الراجح يف  ،الل ه  َعَليمهه َوسررررررررررررررَ

ل  َ امل رررر لةث يعرف النان بآثار الوضررررو   َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ وضرررره الشررررري  ويرد النان على ح ، ررررَ
الذي تقدم ال الم عنه وي ذاد عنه أهل البدعةث أهل ا حدا  فإذا ك نت   تريدون ورود حو  

َلىالنيب  ل َ    رررَ ل َ   رررَ فطريق حوضررره سرررنته، طريق حوضررره الشرررري  الل ه  َعَليمهه َوسرررَ َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررَ
 سنتهث وطريق املنع والذود عن حوضه الشري  البدع وا حدا  يف الدين.
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اَلا:   َه تََعَََ َََ ل َِ قََون ََ لِي ََدَّ َه اهلل: "َوال  ىت نت مت زت رت يب  ىب ُّٱقََال رَِحمَََ

اَلا:  َّ يت لََََه تََعَََ   َّ رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱٱوقََون

لِيموَن بَِأمنَماِلِهم".  اَسَبوَن َوَمجن َِ  َوبََعنَد النبََعن َِ َم

 

الشَّْرح: 
  ميان بالبع . و د تقدم تقرير هذا عندما ت لمنا عن      
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اَسَبوَن " َِ لِيموَن بَِأمنَماِلِهمن َوبََعنَد النبََعن َِ َم  ".َوَمجن

 

الشَّْرح: 
     

تقدم معنا أن من ا ميان باليوم ا خر ا ميان باحل رررررررراب، وأن النان  اسرررررررربون، وأا  يف       
ل َ   فمن املؤمنني من أتباع النيب ثاحل رررراب طرائق َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررَ يدخلون اجلنة عون ألًفا سررررب ررررَ

اب وال غي ح رررهؤال  ال  م ل اخللل ال حياسررربون فيدخلون اجلنة من  ب ي ح ررراب وال عذاب
ل َ   عذاب، ومن أمة  مد َلى الل ه  َعَليمهه َوسررررررررَ ه بذنوبه، وي لمه، ويقرر َعز  َوَجل  من يدنيه اهلل  ررررررررَ

َيا، َوِإِّي َأننِفَرَها» وال ين ر منها شرررررررريًظا فيقول اهلل: ََن تََرنتَََها َمَلينَك ِفي الدم مَ  َقدن سَََََََ   (1)«َلَك النيََون
َلى الل ه  َعلَ  ب ن تعر  عليه أعماله، ومن أمة  مد اسرررب ح رررابًا ي ررريًافهذا حي   ل َ   رررَ من يمهه َوسرررَ
ل  َ كما  ال النيب   (2)«ومن َوقش الِسَََََاب هلك»ينا ش  َلى الل ه  َعَليمهه َوسرررررررَ ل فار وأما ا ، رررررررَ

 واملنافقون فينادون على رؤون األشهاد و د تقدم معنا تقرير ما يتعلق هذا.

 

 

 

 
 

 

                                 
 (.2867( رواه م ل ، كتاب: التوبة، باب:  َرب وله تَرومبَةه المَقاتهله َوإهنم َكثر َر  َرترمل ه ، بر  : )1)
 (.0232: )( رواه البخاري، كتاب: تف ي القرحن، باب: }ف وف حياسب ح ابا ي يا{، بر  2)
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َعاَلا:  َلَه تََ َِ قََون ِلي   مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ُّٱقال رَِحَمَه اهلل: "َوالدَّ

  َوَمنن َكذََّب بِالنبََعن َِ َكَفَر". َّ زن  رن مم ام يل ىل

 

الشَّْرح: 
 كما تقد تقدم معناث ألنه من ا ميان باليوم ا خر ومن كذب باليوم ا خر فهو كافر.      
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 َِ لِيَََََ اَلا:"َوالَََََدَّ َه تََعََََََ لََََََ  جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب ٱُّٱٱقََون

لَ  َّٱ حص مس خس حس مخجس َِ قََون لِي رِيَن َوَمننِذرِيَن  َوالدَّ ِِ َمَبشَََََِّ ِميَع الرمسََََََ َُ َِ اهللَ  َه َوَأرنسََََََ

   ".َّ ىق مثنث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱٱتَََعاَلا: 

 

الشَّْرح: 

تقدم معنا ما يتعلق با ميان بالرسل، وفنلنا ال الم هناغ والرسل مجيًعا مبشرون ملن حقق       
، فمهمة الرسرررل كما تقدم معنا هي الدعوة إىل التوحيد ثالتوحيد، ومنذرون ملن أشررررغ باهلل شررريًظا

 والتتذير من الشرغ، وبيان اخلي، وبيان الشر.
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  ".َمَلينِه السَّ مَ َلَهمن ََوٌح َوأَّو "

 

الشَّْرح: 

 .َليمهه ال  اَلمم عَ وبني كو ن أول الرسل نوح  ،نبًياَعَليمهه ال  اَلمم تقدم معنا ومجعنا بني كو ن حدم       
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لََّم، َوَهَو َخاَتَم النَِّبيِّيَن  " لَّا اهللَ َمَلينِه َوسَََََََََ َِمٌَّد بَََََََََ َِ َمَلا َأنَّ َأوََّلَهمن ََوٌح وَ َوآِخَرَهمن َم لِي الدَّ

لََه تَََعاَلا:  ".َّ  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱٱقََون

 

الشَّْرح: 

ل  هررذه ا يررة دليررل كمررا تقرردمث ألن اهلل         يم ىم مم خم حم جم ٱُّٱ  ررال:َعز  َوجررَ

ملقنرررود ا فععل نوًحا مبتدئًا والنبيني بعدهث واملقنرررود بالنيب هنا هو الرسرررولث ليس (1)َّ  جنحن

النيب باال ررررررطالح اخلايف وإمنا املقنررررررود النيب الرسررررررولث ف ول الرسررررررل هو نوح، أما أول األنبيا  
اَلمم   باال ررررررررررررررطالح اخلايف فهو حدم كما تقدم تقريره معنا عندما ت لمنا عن ا ميان َعَليمهه ال رررررررررررررر 

 بالرسل.
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لَّا اهللَ  قال رَِحَمَه اهلل: " َِمٍَّد بََََ واًل ِمنن ََوٍح ِإَلا َم ِم أَمٍَّة بَََع ََ اهللَ ِإلَينِها َرسََََ لََّم  وََك َمَلينِه َوسََََ

اَلا: لََََه تََعَََ َِ قََون لِيََ اَهمن َمنن ِمبَََاَدِة الطَََّاَنوِت  َوالََدَّ هَََ َد َُ، َويََنَن  رئ ُّٱ يَََأنَمَرَهمن ِبِعبَََاَدِة اهلِل َوحََن

 ."َّىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 
الشَّْرح: 

 و د تقدم تقرير هذا عندما ت لمنا عن ا ميان بالرسل.     
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َر بِال ِميِع النِعَباِد النَكفن َُ تَََرَض اهللَ َمَلا    ."طَّاَنوِت َواِْليَماَن بِاهللِ "َوافَن

 

الشَّْرح: 
بعد هذا  والشررررريخ ،ف ل الشررررررائع فيها هذا ثهذا هو األ رررررل الذي مل ختتل  فيه الشررررررائع      

 سيت ل  عن معىن الطاغوت، ويبني أنواع الطواغيت.
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لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

لَّا اهللَ مَ " قال رَِحَمَه اهلل: َِمٍَّد بَََََ واًل ِمنن ََوٍح ِإَلا َم ِم أَمٍَّة بَََع ََ اهللَ ِإلَينِها َرسَََََ لََّم وََك َلينِه َوسَََََ

اَلا: لََََه تََعَََ َِ قََون لِيََ اَهمن َمنن ِمبَََاَدِة الطَََّاَنوِت  َوالََدَّ هَََ َد َُ، َويََنَن  رئ ُّٱ يَََأنَمَرَهمن ِبِعبَََاَدِة اهلِل َوحََن

ا  َّىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ لََََ َرَض اهلَل مََََ ََََ تَ َََن َوافَ

َر بِالطَّاَنوِت َواِْليَماَن بِاهللِ  ِميِع النِعَباِد النَكفن َُ".    

 

الشَّْرح: 

د أمر ومل ختتل  فيه الشرررررررررررررررائع فما من نيٍب إال و  ،هذا األمر الذي مل ختتل  فيه األنبيا       
على مجيع  :يعم ،أوجب على العباد َوَجل  َعز  ، فاهلل َعز  َوَجل   بال فر بالطاغوت وا ميان باهلل

ير  اهلل  ، حدم إىل أنَعز  َوَجل  العباد ف)أل( هنا للعنس تشرررررررمل مجيع العباد منذ أن خلق اهلل 
األر  ومن عليها، ال خيري عبٌد واحٌد من هذا أوجب على اجلميع ال فر بالطاغوت وا ميان 

 باهلل.

       لنصموافقًََة ل بََالطََانوت، قبََِ اْليمََان بََاهلل وبََدأ المؤلف كمََا ترون بََالكفر ،
  :والِكمة

بمَتانَه  َوتَرَعاىَل أما النلث فون اهلل          هن  من خن حن ممجن خم حم جم ٱُّٱ:  ال سرررر 

  مت هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه جهمه

 بدأ بال فر ﴾ حي جي ٰه﴿  ال: َعز  َوَجل  فاهلل  ،(1)َّ هس مس هث هتمث

                                 
 (.256( سورة البقرة: )1)
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لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

فابتدأ بال فر بالطاغوت  بل ا ميان وه ذا  ررررررررررررنع الشرررررررررررريخ  ﴾  مي خي﴿ بالطاغوت، 

 باهلل.

ا من الشرررررروائب من كل شررررررر        وأما احل مة فإن يف ال فر بالطاغوت ختليًة للقلب، وختلينررررررً
ان ويف ا ميان باهلل حتليًة للقلب، فبدأ الشرررررريخ بالتخلية  بل التتلية، واملعلوم أنه ال ي ررررررتقي  ا مي

 التوحيد. مباهلل إال بال فر بالطاغوتث فإذا  فا القلب وَخل َل من كل شائبٍة من الشرغ استقا
 

إذن الشررررررررررررريخ، بدأ بال فر بالطاغوت  بل ا ميان باهلل موافقًة للنل وبيانًا احل مة يف هذا       
األمر العظي ، فالشرررررريخ أورد هذا ليبني ما اتفقت عليه الشرررررررائع، مث بني الشرررررريخ معىن الطاغوت 

 الذي جيب ال فر به.
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َعاَلا: َمعنَنا الطَّاَنوِت َما َتَجاَوَز بِ قاَل ابنَن  قال رَِحَمَه اهلل: " ِه النَعبنَد َحدَّ َُ النَقيِِّم رَِحَمَه اهللَ تََ
 ِمنن َمعنَبوٍد َأون َمتنَبوٍع َأون َمطَاٍع".

 
الشَّْرح: 

َعز   ه  اهللَرمحهَ  فبينه ك ن الشررريخ  د سرررظل: جيب علي أن أكفر بالطاغوت، فما الطاغوت؟      
 هذه العبارة اليف ذكرها ا مام ابن القي  يف إعالم املو عني. َوَجل  

 

مرر خوٌذ من الط يررانث والط يرران: هو جمرراو ة احلررد فررإذا جرراو   والطانوت في لفة العرب:      
الشرررررررررررررري  حررده، يقررال: ط ى أي:  اد، فرر  رررررررررررررررل الطرراغوت  ررال: بعض أهررل العل  الط ووت، 

يط وا إذا عررردا  ررردره فتعررراو  حرررده، ذكر هرررذا  من  ول القرررائرررل: ط ى فالنٌ  ،الط ووت بواوين
 ا مام ابن جرير الطعي يف تف يه.

 م خوذ من الط يان الذي هو جماو ة احلد. :إذن الطاغوت يف الل ة      

 وأما في الشرع، ما المراد بالطانوت؟ 
نة يف بيان املراد بالطاغوتث وجيمعها        ن أفقد تنوعت عبارات علمائناث علما  أهل ال رررررررررررررر

َه  اهللرَ   ال ا مام جماهد ابن جع ،كل ما عبد من دون اهلل بنوٍع من أنواع العبادة  :الطاغوت : محه
الطاغوت الشررررررررررريطان يف  رررررررررررورة إن ررررررررررراٍن يتتاكمون إليه وهو  ررررررررررراحب أمره ، جماهد يقول: 
الطاغوت هو الشيطان ي يت للنان يف  ورة إن ان يظهر احل مة فيتتاكمون إليه دون شرع اهلل 

 .بمَتانَه  َوتَرَعاىَل س  

 ال: ماله أي: ماله ابن أنس أحد  و ال: ابن العريب املال ي يف كتابه "أح ام القرحن"       
َنمٍ األئمة األربعة إمام دار ا عرة  ال: ماله:  ِم َما َمِبَد ِمنن َدوِن اللَِّه ِمنن بَََ ون  أَ  ))الطَّاَنوَت َك
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رنَ  ِفيِه(( رََّف الشَََََِّ َفَما َتصََََََ اِحٍر َأون َكيَن  وت مل يف عبارة ا مام ماله فإنه  ال:، (1)َكاِهٍن َأون سََََََ
ِم َما َمِبَد ِمنن َدوِن اللَِّه((  وهذا جنس مثل له من  ن  النن  يعبد ويتقرب إليه. ))َك

ما وإن كانوا ال يعبدونه ك ،ال يبال اهن ينررررررررررررد ه النان فيما يدعيه من عل  : أو كاهنٍ       
 يعبدون األ نام، ل ن ملا  د وه يف ادعائه بعل  ال يب كانوا كمن عبده يف هذا.

 فال احر كافٌر ي تعني به اجلن، وي تعني به بعض النان ب فره. أو ساحر:      

رنَ  ِفيِه(( ال:        رََّف الشَََِّ َفَما َتصََََ َه  ليدل ا مام : ))َأون َكيَن نه ليس  نرررروراً يف على أ اهلل َرمحه
 هؤال  الثالثة.

َهمن )فقال:  ،ا مام ابن جريٍر الطعي اختل  أهل الت ويل يف معىن الطاغوتو ال        )بََعنضََََََََ
 .(2)))آخرون الطانوت الساحر((، و ال: َهَو الشَّينطَاَن((

َه  اهلل و ال: شيخ ا سالم ابن تيمية  نن ))الطانوت يف تعريفه:  َرمحه ُِ َم  لكِ ما مبد  ساسن
ينطَاَن َوالنَوَثَن َوالنَكهَّانَ  ،ٍ من دون اهلل َِ ِفيِه الشََََََََََّ َخ ينَ  َيدن كل ما عبد من  (3)((ارَ َوالدِّرنَهَم َوالدِّ

دون اهلل، وأنواع العبررادة كمررا تعلمون ختتل  أح ررامهررا كمررا هو مقرٌر يف ال ترراب العظي  النررافع 
َه  اهلل  مد بن عبد الوهابيف كتاب التوحيد لشيخ ا سالم   .َرمحه

 
ِ رأٍل وك ،))الطانوت يشََََََمِ كِ معبوٍد من دون اهلل: و ال ا مام عبد اهلل أبو بطني        

ا كِ ما َصَََبه النال بينهم بأحكام  في الضَََ لة يدمو إلا الباطِ ويِسَََنه، ويشَََمِ أيضًَََ
 .ن((وسدَة األوثا ،والساحر ،الجاهلية المضادة لِكم اهلل ورسوله ويشمِ أيًضا الكاهن

                                 
 (.1/587( أح ام القرحن البن العريب: )1)
 (.0/555( تف ي الطعي جامع البيان عن ت ويل حي القرحن: )2)
 (.16/566جمموع الفتاوى: ) (3)
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حده أنه كل ما يعبد من دون اهلل، وأمجع عبارة بينت هذا عبارة شيخ  إذن الطاغوت      
ذا م خوذ من ماذا؟ ه "َما َتَجاَوَز ِبِه النَعبنَد َحدَّ َُ"اليف ذكرها الشيخ: َعز  َوَجل  ا سالم ابن القي  
 من املعىن الل وي.

 

 َتَجاَوَز بِِه النَعبنَد َحدَّ َُ" َما " ،ِبِه النَعبنَد َحدَّ َُ ِمنن َمعنَبوٍد َأون َمتنَبوٍع َأون َمطَاع""َما َتَجاَوَز       
جعل  ز  َوَجل  عَ أن اهلل  :مبعىن ثمعناها أي: ما تعدى به العبد ما حد ه الشرع له وجعله مقاًما له

للعباد مقاًما، وجعل    حًدا فمن جتاو  هذا احلد وب ى فهو طاغوتث فاهلل مثاًل جعل اجلميع 
عباًدا ال معبودين، جعل مجيع املخلو ني عباداً ال معبودين فمن جتاو  حده فععل نف ه معبوًدا 

 فهو طاغوت.

 

ا اهلل       كونه تابًعا    فمن نقل نف رررررررررررره من، جعل النان مجيًعا تابعني لدين اهللَعز  َوَجل   أيضررررررررررررً
لدين اهلل إىل كون دين اهلل تابًعا له فقد جعل نف رره طاغوتًاث من نقل نف رره من كونه تابًعا لدين 
ا لره فهو طراغوٌتث ألنره جتراو  حرده   ،اهلل حي    عليره مبرا جرا  يف دين اهلل إىل كون دين اهلل ترابعرً

ا املعبود هنا: من   رف له نوٌع من أنواع الععنَبوٍد" "َما َتَجاَوَز ِبِه النَعبنَد َحدَّ َُ ِمنن مَ 
ً
بادة وكان عامل

انتبهوا هذه م رررررررررر لة مهمة جداً ليس  وسرررررررررر شرررررررررررح هذا ،إن كان من أهل ذله هذا راضررررررررررًيا به
ا هذا، 

ً
الطاغوت من عبد من دون اهلل بإطال ، وإمنا الطاغوت من عبد من دون اهلل وكان عامل

أعم كان أهاًل  ظهار الرضرررى، والعل  فمن  ررررف له نوٌع من أنواع راضرررًيا به، وهو أهٌل لذله 
ا هذا راضرررًيا، وكان ممن مي ن أن يرضرررى فهو 

ً
العبادة فدعي مثاًل: أو ذبح له وحنو هذا وكان عامل

طاغوت، فهؤال  الشرريوخ الذين ينتشرررون يف بعض بلدان امل ررلمني ويذبح    وه  يباركون هذا 
ث وي ررت ا  ه  وه  يشررععون هذا فهؤال  من الطواغيت ،يفرحون هذا وتقدم    القرابني وه 

 ألا  عبدوا من دون اهلل بعلمه  ورضاه .
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 ٌع من أنواع العبادة وهو ال يعل هذا احرتا  مما لو  رررررررررررررررف له نو  "وكان مالًما به" و ولنا      
اَلمم كنيٍب اهلل عي ررى  اَلمم فعي ررى  ،َعَليمهه ال رر  ارى بعد موته أنواع العبادة الننرر رررفت له َعَليمهه ال رر 
اَلمم ث عي رررررررررررررى -اتعاىل اهلل عما يقولون علواً كبيً -وجعلوه ابًنا هلل   يعل  هذا، وإمنا ملَعَليمهه ال ررررررررررررر 

عنرردمررا كرران معه  كرران يرردعوه  إىل التوحيررد، وينهرراه  عن الشرررررررررررررررغ فلمررا رفعرره اهلل إليرره اختررذه 
ذا فهو ادة، وعندما سينزل يف حخر الزمان لن يرضى هالننارى إ ًا فنرفوا له نوًعا من أنواع العب

َلى  َ مل يعل  به ولن يرضى به، ولذله هو سي  ر النليب عندما ينزل، وحي   بشريعة  مٍد 
 .اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ 

 

        من إان هِ يصََََل أن يسََََما ميسََََا َ  طانوتًا كما فهمه بعض ط بَمَلينِه السَََََّ
 العلم؟

اَلمم عي ررررررى نيب اهلل  ثالنقول:        علٍ  منه  نع   رررررررفت له أنواع العبادة ل ن ب ي ،َعَليمهه ال رررررر 
 ، وال رضى.َعَليمهه ال  اَلمم 

 

 من احرتا اً مما لو عل  ومل ير ث ابتلي  بالنان غلوا فيه فنرفوا له أنواعٍ  :"راضًيا به"و ولنا       
علًيا  جا  أن  وًما غلوا يف العبادة، فل  يرضررررررررى هذا فإنه ال ي ررررررررمى طاغوتًاث من ذله مثاًل: ما

َي اهلل  َعنمه   َي اهلل  َعنمه  رَ يف  منه، وجعلوه ربًا، و رررررررفوا له نوًعا من أنواع العبادة فلما عل  َرضرررررره ضرررررره
اهم  )َلمَّا رأيَت األمَر )وأعلى منزلته يف اجلنة مل يرضررى هذا بل غضررب وأن ر عليه ، و ال: َوأَرمضررَ

َُّجَت َار    َرنمبَررَا غالمه، أو  ر نمبر رَا يضررررررررررربط ه ذا ويضررررررررررربط ث (1)وَدَموَت قََننبَرا((أمراً منكرًا، أ
: أجعت  ال ،حي   رفوا له أنواعاً من العبادة ))َلمَّا رأيَت األمَر أمراً منكرًا((ه ذا، يقول: 

                                 
 (.1/123( العرش للذهيب: )1)
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الل ل نه يَ  ناري ليتر ه  فيها ودعوت  نع يؤجا النار وي يت هؤال  الضرر   ثمل يفعلاهلل  َعنمه   َرضرره
َي اهلل  َعنمه   فعلي نه ال يعذب بالنار إال رب النار،أل غ من مل يرضررررررررررررررى، وكذله اليوم هناَرضرررررررررررررره

الل من ينرررررف لعلٍي  اهم الضرررر  َي اهلل  َعنمه  َوأَرمضررررَ ة، ل ن علًي و ل بيته ال رام من أنواع العبادَرضرررره
َي اهلل  َعنمه    وحل البيت ال يعلمون هذا.َرضه

        ٌطانوتا؟َرِضَي اهللَ َمننَه  فهِ يسما ملي 

ن املبشرين م َ َلى الل ه  َعَليمهه َوَسل  َ أبداًث بل هو  احٌب عظي  من أ تاب رسول اهلل       
 ."وكان مالًما وراضًيا": إذن نقول، باجلنة

 

املقنررود به إن كان ممن مي نه العل ،    ما المقصََود به؟"إن كان من أهِ الك"وقولنا:       
والرضرررى يشررررتط أما إذا كان ممن ال مي نه العل  والرضرررى كاأل رررنامث األ رررنام ما مي ن أن تعل ، 

 وال مي ن أن ترضىث فهل نقول ال ت مى طواغيتث ألاا مل تعل ؟ 

 الث بل األ نام طواغيت. الجواب:      

ا به، وكان راضرًياوكان عا إذن هذا القيد عندما نقول:      
ً
و هو  يٌد ملن عبد من دون اهلل وه مل

مي ن أن يعل  ومي ن أن يرضررررى، أما من ال مي ن أن يعل  كاأل ررررنام، وال مي ن أن يرضررررى فهو 
 من عبد النارث النار ال :طاغوت، وال يشررررررررررررتط أن نقول: إنه ال بد أن يعل  وأن يرضرررررررررررىث يعم

 نقول إاا ال ت مى طاغوتًا؟ تعل  عن عبادهت  شيًظا وال ترضى، ل ن هل

ت ررررررررررررررمى طاغوتًاث ألنه ال مي نها العل  وال مي نها الرضررررررررررررررى فيما نعل ث كذله  ثنقول: ال      
األشررررررررررعار بعض النان ينرررررررررررفون أنواع العبادة لوشررررررررررعارث بعض امل ررررررررررلمني يف بعض بلداا  

 ي تون يربطون فيها األربطة، واأل مشررررةث شررررعار يقولون: هذه شررررعرة مباركة،يقدسررررون بعض األ
املرأة إذا أرادت الولد ذهبت إما أن تنام حتت تله الشررررعرة، أو تفعل شرررريًظا حتت تله الشررررعرة 
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هذا  رررررررررررف نوٌع من أنواع العبادة لتله األشررررررررررعارث هل نقول إن تله األشررررررررررعار ال ت ررررررررررمى 
 طواغيتث ألاا ال تعل ؟

 نفه  هذا ونعيه. نقول: الث بل ت مى طواغيتث إذن       

 أي: من يتبع يف ال فر، والضرررررررالل كعلما َأون َمتنَبوٍع"  "  ال شررررررريخ ا سرررررررالم ابن القي :        
اذحبوا  :ال ررررررررررررررو  الذين يدعون النان إىل ال فر، ويدعون النان إىل الشررررررررررررررركيات يقولون للنان

جلمعرررة طبون خطرررب الووليرررا  هرررذا يقرب   من اهلل اتركوا الوهرررابيرررة هؤال  ي رهون األوليرررا ، خي
وحيثون النان على ال فر باهلل، ينرررررررررلون  رررررررررالة عظيمة هي  رررررررررالة اجلمعة ويضرررررررررمِّن واا األمر 
بال فر، والشرررررررغ، ويطعنون فيمن ي مر بالتوحيد، هؤال  طواغيت يتبعه  النان يف ما ي مرون به 

 .(1)َّجس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱٱ:َعز  َوَجل  يقول اهلل 

َتبهوا اطاع يف حتليل احلرام، أو حترمي احلالل  ا ررررررررررًدا ذلهث املطاع هو من ي   :َأون َمطَاٍع""       
 الذ  يِلِ الِرام ويِرم الِ ل َومان:

 لنررران هرررذا حاللث بعضنوع يعل  أنررره حرام وحيللرررهث يعل  أنررره حرام ل ن يقول ل (1
يعل  أن املولد بدعة وحرام ل ن يقول: للنان هذا حاللث ألنه يعيش  النان مثاًل:

على هرررررذا املولرررررد يعيش بني الفقرا  من األغنيرررررا ، واألثريرررررا  على أموال الفقرا  
امل رررررررررلمني يف أيام املوالد يقدمواا للشررررررررريخ فيقول للنان: هذا حالل، وهو يعتقد 

 ويعل  أاا حرام.

 أو حيرم احلالل، ويقول: هذا حرام، وهو يعل  ويعتقد أنه حالل فهذا طاغوت. (2
                                 

 (.64( سورة التوبة: )1)
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اغوتًا ال أن و فه ب ونه ط لما  يقولون: إن الطاغوت ال يعم أنه كافرثل ن تنبهوا أن الع      
لتقه األح ام تيعم كونه كافرًا بل تلتقه األح ام حب ررررررررررررررب حاله، وهذا أمر جيب أن نتنبه له 

 حب ب حاله.
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َسٌة: ِإبنِليَس َلَعَنَه اهللَ".قال رَِحَمَه اهلل:   "َوالطََّواِنيَت َكِايَروَن َوَرَ وَسَهمن َخمن

 
الشَّْرح: 

رف"َوالطََّواِنيَت َكِايَروَن"  ال الشرريخ:        له نوٌع  نع  كثيون كما مسعنا يف املعىن كل من  رر 
العبرررادة وهو عرررامٌل ورا  إن كررران من أهرررل ذلررره فهو طررراغوت، ل نه  يرجعون إىل من أنواع 

 أ ولث  ال بعض األئمة الطاغوت  حا له ثالثة أنواع:

 طاغوت ح ٍ . (1

 وطاغوت عبادة. (2

 وطاغوت طاعٍة ومتابعة. (3

ثالثة أنواع الطواغيت البد أن ترجع إىل واحد من هؤال  الثالثةث إما طاغوت ح   كما       
 ، أو طاغوت عبادة، أو طاغوت طاعٍة ومتابعة.سي يت

َه  الل ه   ال ابن جريٍر        ، قال ))اختلف أهِ التأويِ في معنا الطانوتيف تف رررررررررررررريه: َرمحه
 .-و د تقدم معنا هذا-(1)بََعنَضَهمن َهَو الشَّينطَاَن، وقال: آخرون الطانوت الساحر((

َه  الل ه   ال        القول مند  في "الطانوت"، أَه كِ ا  طفيان ملا ))والصََواب من  :َرمحه
 ))وإما بطامة ممن مبد ُ له،هررذا احل    ،اهلل، فعبد من دوَه، إما بقهر منه لمن مبد ُ((
 .(2)ا، أو كائنا ما كان من َي ((ا، أو بنمً وإَساَا كان الك المعبود، أو َيطاَا، أو وثنً 

  

                                 
 ( سبق خترجيه.1)
 (.5/012جامع البيان يف ت ويل القرحن للطعي: )( 2)
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َسٌة" ال الشيخ:         رأن الشي  أعالهث رأن ا ن ان أعلى ا ن ان، رأن  :"َوَرَ وَسَهمن َخمن
اجلبل أعلى اجلبل، ف على الطواغيت واملقدمون يف الطواغيت ه  مخ ررررررة، وحنررررررره  يف مخ ررررررة 

ل على أا  مخ ررررررررررررررة ال من ال تاب، وال من دل عليه االسررررررررررررررتقرا ث مبعىن أنه ال يوجد دليل ين  
ال رررررنة، ل ن االسرررررتقرا  والتتبع يدل على أا   مخ رررررة، رأن اخلم رررررة إبليس فرؤون الطواغيت 
مخ ررررررررررررررةث ورأن اخلم ررررررررررررررة، ومقدمه ، وحامل رايته  وكٌل منه  يتبعه هو إبليس، فإبليس إمام 

الف ررررراد،  ن الشرررررر وينبوعالطواغيت، ومقدم الطواغيت وكل الطواغيت يتبعونه، إبليس هو أسرررررا
هو أكع الطواغيت وأعظمها شررررررررًا، وأكعها خطرًا، وأشررررررردها ط يانًا، سررررررر ل اهلل أن ي نظره ملا مل 
ي ررررررررتعب ألمر اهلل، سرررررررر ل اهلل أن ينظره ملا ليتوب ليععل أمره إىل حخر الدنيا طاعًة هلل لعله أن 

  زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱي فر ال، وإمنررا من أجررل أن ي وي النرران: 

 مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب ٱُّٱٱ، فررررر خره اهلل: ( 1)َّ

هرررررررذا الرررررطررررررراغررررروت  ( 2)َّيك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف  يث ىث نث
 حدم ، يقول: ما دمت انظرتم إىل يوم يبعثون فو عدن لبمَعز  َوَجل   إبليس يقول هذا أمام اهلل

، وعن أمياا  رررررررررراطه امل رررررررررتقي  أ رررررررررده  عنه، مث ألتني من بني أيديه ، ومن خلفه ، وعن 
و ا أ در عليه إال فعلته من  رررر ٍي، أو كبي وال جتد أكثره  شرررراكرين، فهلائله ، فال أترغ شرررريظً 

  حي جي ٰه ُّٱ :َعز  َوَجل  ا  ول اهلل رأن الطواغيت، والدليل على أنه ي ررررمى طاغوتً 

 .(3)َّ مي خي

                                 
 (.15 – 10( سورة األعراف: )1)
 (.18 – 16( سورة األعراف: )2)
 (.256( سورة البقرة: )3)
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ز  عَ كذله  ال اهلل   ثهو الشررررريطان : ال: بعض املف ررررررين من النرررررتابة وغيه  الطاغوت      

،  ال: (1)َّ جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك ُّٱ: َوَجل  

  نب مب زب رب  يئ ىئ ُّٱمجاعٌة من أهل التف رررررررري هو الشرررررررريطان، و ال تعاىل: 

 والطاغوت هنا عند مجاعٍة من العلما  هو الشيطان. ،(2)َّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.51( سورة الن ا : )1)
 (.86( سورة الن ا : )2)
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 "َوَمنن َمِبَد َوَهَو رَاٍض".قال رَِحَمَه اهلل: 

 
الشَّْرح: 

، و د يعم: عل  هذا، ورضرررررررررررري به "َوَمنن َمِبَد َوَهَو رَاٍض" الااَي من ر ول الطوانيت:      
ذا مل يدعوا ه، هذا فإنه يقول: بل ررررران حاله إنه إلتقدم ال الم على هذا، فعندما عبد ورضررررري ه

نواع العبادة أالنان إىل عبادته انتبهوا، مل يدعوا النان إىل عبادته، ول ن ملا  ررررررررررررررف له نوٌع من 
فرضرررررررررررررري فتاله يقول: اعبدوين، فهو يدعو إىل عبادته بل ررررررررررررررران حالهث ألن الذين يدعون إىل 
عبادهت  إما أن ي ون ذله بل ان احلال، أو بل ان املقال، هذا النوع الثاين هو الذي يدعو إىل 

 عبادته بل ان احلال فهو من الطواغيت.

 

وت فإنه يشرررررررررمل هذا، و د جا  يف النرررررررررتيتني عن وكل ما تقدم مما ورد فيه لفظ الطاغ      
َم النِقَياَمِة؟»أيب هريرة أن النان  الوا:  ِن ََََرى رَبَََّنا يََون وَل اهلِل، َه َقاَل فرَ سرررررررررررؤاٌل عظي ،  «يَا َرسَََََََََ

َلَة الن »: َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ َرس ول  اهلله  يَِة النَقَمِر لَيَن رِ هِ َتَضارموَن ِفي َر ن عم: هل تضارون ي« َبدن
وَل اهلله،  َاَل:  ارموَن فِ »يف رؤية القمر يف ليلة البدر،  َال وا: اَل يَا َرسررررررر  ِن َتضََََََ ِس لَينَس َه من ي الشََََََّ

اٌب؟ َِ وَل  «َدوََََها سَََ يعم: هل تضرررارون يف رؤية الشرررمس ليس دواا سرررتاب،  َال وا: اَل يَا َرسررر 
َََه، َكَذلِ »اهلله،  َاَل:  يَََقولَ فَِإََّكمن تَََرون َم النِقَياَمِة فََ َمَع اهللَ النَّاَل يََون ينًًا َك َيجن : َمنن َكاَن يََعنَبَد ََََََََََََ

َس، َويََتَِّبَع َمنن َكاَن يََعنَبَد النَقمَ  من َس الشََََََََّ من َيتَِّبَع َمنن َكاَن يََعنَبَد الشََََََََّ َر النَقَمَر، َويََتَِّبَع فََلنَيتَِّبعنَه، فََ
َد الطََّواِنيَََت  اَن يََعنبَََ ِذ ُِ »أي: من ع برررد من دون اهلل وهو راٍ   «الطََّواِنيََتَ َمنن كَََ َقا هَََ َوتََبَن

َمََّة ِفيَها َمَناِفَقوَها  .(1)«األن

                                 
يَةه، بر  : )1)  (.172( رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب: َمعمرهَفةه طَرهيقه الرُّؤم
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ل  َ  أن النيب والشََََََََََاهد:         ل ى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررررررررَ َد الطََّواِنيَت َويََتَِّبَع َمنن َكاَن يََعنبَ » ال:   ررررررررررررررَ
 أي: من عبد من دون اهلل وهو راٍ . «الطََّواِنيتَ 
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ِسِه". "قال رَِحَمَه اهلل:   َوَمنن َدَما النَّاَل ِإَلا ِمَباَدِة َََفن

 
الشَّْرح: 

ِه"  " :هذا الاال َ من ر ول الطوانيت       ي: بل رررررررران أَوَمنن َدَما النَّاَل ِإَلا ِمَباَدِة َََفنسََََََِ
مقاله، إما مباشًرة، أو بواسطة األتباع، بعض النان يدعو النان إىل عبادته، إما أن ي يت ويقول: 

يًضا فاشفه، يف املنام، و ال يل: أنت ويل يف أميف من كان مر  َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ رأيت الرسول 
عبادته  ه هذا، فهذا دعا النان إىلومن كان عقيًما فار  ه وحنو ذله ح  ي تيه النان في ررررررررررررر لون

بل رررررررانه، أو بل ررررررران أتباعهث فبعض النان جيعل له اتباعاً يدعون النان إىل عبادته ينتشررررررررون يف 
البلد، يقولون: القرية الفالنية فيها شرريخ ذهبت إليه امرأة ت رر له الولد فر  ت بعشرررة، وجا ه كذا 

، وهذا عو النان إىل عبادته بل ررران مقالهفتنرررل له كذا ينشرررر ذله ب تباعه بني النان، هذا يد
 طاغوت دعا النان إىل عبادته بل ان مقاله.

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  056 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

ينًًا ِمنن ِملنِم النَفينِب".قال رَِحَمَه اهلل:   ََ  "َوَمنن ادََّما 

 

الشَّْرح: 

ينًًا ِمنن ِملنِم النَفينِب"       د أهل هو ما غاب عنا، وهو نوعان عن :ملم الفيب "َوَمنن ادََّما َََََ
 العل :

 غيٌب مطلق. النوع األول:      

 غيٌب ن يب إضايف. والنوع الااَي:      

وهو ال يب املطلق فهو الذي اسررررررت ثر اهلل بعلمه فال يعلمه نيٌب مرسررررررل،  أما النوع األول:       

 مع ٱُّٱ: ز  َوَجل  عَ وال ملٌه مقرب، اسرت ثر اهلل بعلمه وهو جمموٌع يف مفاحته اخلم رة يف  ول اهلل 

  حل جل مك لك حكخك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ

هذه مفاتيح ( 1)َّمه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم  ملهل خل
اهلل، فمن ادعى علمها فهو طاغوتث من ادعى عل  هذه اخلم رررررررررررررررة  ال يب اليف ال يعلمها إال

مل جيعل دليالً  :فهو طاغوت، كذله منها ما غاب واست ثر اهلل بعلمه ومل جيعل دليالً عليهث يعم
 كذله، فالذي يد عي عل  بعض األمور اليف حتد  من غي  اعًيا، وال كونًيا عليه فهذا أيضررررررً شررررررر 

ل  دليررٍل ننرررررررررررررربرره اهلل  ول ال هرران يرردعون عل  ال يررب يق فهو طرراغوتث ومن ذلرره مثاًل:َعز  َوجررَ
ال رراهن: أنررت تر   بولررد، وأنررت ال تر   بولررد، وأنررت يف كررذا وكررذا من غي دليررٍل يرردل على 
ذله، أو إبله اليف ضرررررررراعت يف امل ان الفالين، غائبته ماله الذي فقدته من خزنته موجود 

                                 
 (.30سورة لقمان: ) (1)
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ت ثر اهلل  يف امل ان الفالين هذا كله من ن مفاتيح بعلمهث إما إنه مَعز  َوَجل  ال يب الذي اسرررررررررررررر
 ال يب، وإما إنه مما غاب ومل جيعل اهلل عليه دلياًل، وهذا الذي يت ل  عنه الشيخ.

و قسمان الفيب النسبي: هوهذا جيب أن نفهمهث  : فهو ال يب الن يبأما النوع الااَي      
 أيًضا:

عنا وجعل اهلل له أدلة وأسرررررربابًا، فمن عرف األسررررررباب عرف أن  : ما غابالقسَََََم األول      
هذا سرريقع، فهذا ليس من ادعا  عل  ال يب ل ن امل ررببات  د تتخل  عن أسررباها مثاًل: ا ن 
يعلنون لنا من سنة، أو سنني أنه يف اليوم الفالين سيتنل ك وف، أو خ وف هذا ليس من 

فمن  ا ا:  ،ية وعالماٍت كونية يعرف ها العباد ذلهادعا  عل  ال يبث ألن اهلل ننب أدلة كون
 لل يب ل نا نعل  أن امل ببات  د تتخل  عن أسباها. ابعالماهتا فليس مدعيً 

: ما غاب عن املخلو  لضرررررررعفه، فهذا إضرررررررايف  د ي يب عم ويعلمه  يد والقسَََََم الااَي      
أعلمه ألين مل أطلع عليه لضررررررررررررررعفي مثاًل: مر  خالٍد من النانث خالد من النان مر  أنا ال 
 ل ن جاره يعل  أنه مريض، فهذا غيب إضايف بالن بة يل.

       :إان الفيب النسبي َومان 

نوٌع غاب عن املخلو ني، وجعل اهلل له أسرررررررررررربابًا ت درغ، فمن أدرغ األسررررررررررررباب، و ال: أن       
وعها ب ي الذي يد عي و ا لل يب، ل ن الشرررررررررررري  الفالين بتله األسررررررررررررباب املعلومة فليس مدعيً 

 معرفة األسباب فهذا مدٍع لل يب وه ذا.

والرذي يردعي ويقول: أنره يعل  ال يرب فهو طراغوت، فمن ادعى شرررررررررررررريظًرا من عل  ال يرب       

 ُّٱ: ز  َوَجل  عَ الذي ال يطلع عليه البشررررر فهو طاغوتث ألنه ط ى وجتاو ، و د جا  يف  ول اهلل 
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ال ررررررررل  ف ررررررررر الطاغوت بال اهن ف ررررررررر أن بعض   (1)َّ  ىه مه جه ين ىن
ال أنا ما  :يف  ضرررررررية يف أنت سرررررررر ت مايل يقول الطاغوت بال اهن، بعض النان ا ن خيتلفون

سرررررر ت ماله أنا مل أسرررررر  ماله يقول: تعال نذهب للشررررريخ الفالين الويل الفالين ما ي رررررمونه  
كاهًنا، وال ي رررمونه مشرررعوذاً ي رررمونه الشررريخ، و د ي ون هو معه سررربتة طويلة يلعب ها، و د 
 ليقرأ شرريًظا من القرحن يقولون: نذهب للشرريخ حي   بينناث يا شرريخ هل هذا سررر  مايل؟ فإن  ا

  : نع ث أثبتوا عليرره هررذا، وإن  ررال: ال، نفوا عنرره هررذا أهررذا من التترراك  إىل الطرراغوتث من 
الذهاب إىل ال اهن فال اهن هو الذي خيع عن امل ي بات يف امل ررررررررررررررتقبل، فعلى هذا ي ون كل 

 من أخع عن امل ي بات يف امل تقبل بدون أسباها املعلومة ي ون طاغوتًا.

 

، ألحٍد إال اهلل وحده اى عل  ال يب الذي ال ي ون معلومً الشرررررريخ أن من ادعفمعىن كالم       
أو من شرررررررررا  اهلل أن يطلعه أحد من الرسرررررررررل يف غيب معني، من ادعى علمه فهو طاغوت فهو 

 .ي  ذب اهلل

        هنََا مسََََََََََََألََة تََِدث منََد النََال اليوم وهي أن األطبََا  يخبرون بنوع الجنين
  :جنين أَاافيقولون: الجنين اكر أو ال

نقول: إمنا خيعون هذا بعد تشرررررررررررررر ل اجلنني، أما  بل تشرررررررررررررر ل اجلنني فال طريق وه  هنا       
خيعون ب سررررررررررررررباب ما ي يت الطبيب مثاًل ويقول: املولود ذكر بدون أن يطلع با لة املوجودة اليوم 

لمني امل رررررررررررررروإمنا بالعالمات اليف جعلها اهلل عالمات فهذا ليس من ادعا  عل  ال يب، بعض 
ليس  ثيتتري يقول: أنا أ ول للطبيب ال ختعين بنوع اجلننيث ألن هذا من عل  ال يب نقول: ال

                                 
 (.64( سورة الن ا : )1)
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 جعل ا إليه، وما دام أن اهللمن عل  ال يب الذي اسررررررررررررررت ثر اهلل به، وإمنا اهلل جعل لعباده طريقً 
 ا إليه إن اتبعوا ذله فليس ذله من عل  ال يب.لعباده طريقً 

ا سرررررريموت يف اليوم الفالين بعض النان يقول: أنت متوت بعد شررررررهرين،   أن فالنً أما ادعا        
اا  أما إهذا إن كان جزًما فال شه أنه من ادعا  عل  ال يب،  ثأنت ستموت بعد سنة بعد كذا

 :(1)كان ِنا فهذا له حاالن

بيب مبا يعرفه النان مبقدار علمه ، فيقول الط :يعم ث: أن ي ون باألسبابالِالة األولا      
مثاًل: حب ررب خعتنا أن مثل هذا املريض يعيش سررنتني يف ال الب واهلل أعل   د ي مل ال ررنتني، 
و د ال ي مل ال ررنتني و د يعيش بعد ال ررنتني سررنني ل ن حب ررب األسررباب اليف يعرفها األطبا  

 ل ن هناغ  ضرررية و عت هذا الزمان ثال يب مثل هذا املريض يعيش إىل كذا، هذا ليس من عل 
وهي م رررررررررررررر لة الرؤى فبعض املععين للرؤى يدخلون يف عل  ال يب بتعبي الرؤى وهذا يدل على 
أا  لي ررروا من أهل التعبيث بعض املععين ي ررر له شرررخل فيقول: أنت سررررتى الدجال هذا من 

هر ذي بعني سرررنة، بعد شررربعضررره  يقول مثاًل: أنت سرررتموت بعد عشررررين، بعد أر  ،عل  ال يب
 ل ن هل ه  طواغيت؟، احلعة بالرؤيا هذا يف احلقيقة ال جيو  أن يقال

الث ألن الرؤيا شبهة سببث الرؤيا شبهة سبب فتمنع و فه  ب وا  طواغيت  الجواب:      
 وهذه  ضايا فقهية علمية د يقة جيب فهمها ح  ال خيطئ ا ن ان يف إحلا  األح ام بالنان.

 فهو طاغوت. َعز  َوَجل  إذن نقول: من ادعى عل  ال يب مما ال يعلمه إال اهلل       

 وحنن يف احلقيقة حنذر حتذيرًا كبيًا من إشاعة ال الم يف ال يبيات ب ي دليل، فإن هذا جي َرهؤ        
النان وجيعله  يقعون فيما حرم اهللث سررررررررروا  كان عن طريق الرؤى ا ن عد أن بعض األشررررررررررطة 

                                 
 مل يذكر احلالة الثانية.حفظه اهلل الشيخ  (1)
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تو ع واألنرتنت وفيها رؤى تف ر فيها أنه سيقع كذا يف الدنيا، ويقع كذا يف الدنيا من غي ذله 
 من األمور وإىل غي ذله، وهذه األمور اليف ينب ي يعم اجتناها.
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نِّف رَِحَمَه اهللَ تَََعاَلا:القال  َهمن " َمصَََََ ٌة: ِإبنِليَس َلَعَنَه اهللَ، خَ َوالطََّواِنيَت َكِايَروَن َوَرَ وسَََََ سَََََ من
ينًًا ِمنن ِملنِم النَفين  ِه، َوَمنن ادََّما َََََََ ِب، َوَمنن َمِبَد َوَهَو رَاٍض، َوَمنن َدَما النَّاَل ِإَلا ِمَباَدِة َََفنسَََََِ

َلَل اهللَ". ََن  َوَمنن َحَكَم ِبَفينِر َما َأ

 
الشَّْرح: 

َلَل اهللَ""َوَمنن َحَكَم ِبَفينِر َما          ََن ، فيعب احل   مبا أنزل اهلل فريضررٌة   مٌة على امل ررلمني َأ
   مبا ، وأن احلَعز  َوَجل  على كل م ررررررررررررررل  أن يعتقد اعتقاًدا جا ًما و جوب احل   مبا أنزل اهلل 

أنزل اهلل هو الذي حيقق العدل، وال يوجد نظاٌم ي دانيه فضرررررررراًل عن أن ي  رررررررراويه، وهذا األمر من 
َ مات مة حق ا     الشرررريعة، ومن األمور املعلومة من الد ين بالضررررورة، وللشررريخ ا مام الفقيه العال 

َه  اهلل و رررد  ا ابن با   ت ننررريتٌة عظيمٌة يف هذا الباب ننرررح فيها األمة ن نرررًتا عظيًما أحببَرمحه
الب العل  ط أن أنقلها لإلخوةث ألاا من الدُّرر اليف ينب ي أن ت شررررراع بني امل رررررلمني، وأن حيريف

َه  اهلل  َعز  َوَجل  على بيااا وتوضرريتهاث يقول الشرريخ  لة و : َرمحه َصََيِة الزمة ))فهذ ُ رسََالة مُو
وب التِاكم إلا َََرع اهلل، والتِذير من التِاكم إلا نير ُ، كتبتها لما رأيت وقوع  في ُو

 وسَََنة هللبعض النال في هذا اللمان في تِكيم نير ََََرع اهلل، والتِاكم إلا نير كتاب ا
هم، ال القاَون الوضَََعي وأََََباهوكبار مشَََائر البادية، وُر ،والكهان ،رسَََوله، من العرافين

و أن  ُهً   من بعضََهم لِكم مملهم الك، ومعاَدة ومِادة هلل ورسََوله من آخرين، وأُر
باد اهلل ملا ا في اسََتقامة متكون َصََيِتي هذ ُ معلمة للجاهلين، ومذكرة للفافلين، وسََببً 

 .(1)ستقيم((براطه الم
 

                                 
َه  اهلل( جمموع الفتاوى البن با  1)  (.1/82: )َرمحه
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َسبنِاََه: يقول الشرريخ:       ))أيها المسلمون لقد خلع اهلل الِجنَّ واْلَس لعبادته  قال اهللَ 

  نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱوقال:   ،(1)َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ

  ،(3)َّ ين  ىن مننن زن رن مم ام يل ُّٱوقال:  ،(2)َّىن
َي اهللَ َمننَه أَه قال: كنت رديف النَِّبيِّ  َلا اهللَ  ومن معاا بن ُبِ َرضَََََِ َلَم ملا  بََََََ َمَلينِه َوسََََََ

ِر  َما َحعم اهلِل َمَلا النِعَباِد؟» حمار، فقال: قلت: « ؟َلا اهللِ َما َحعم النِعَباِد مَ و  يَا َمَعاَا، َأَتدن
ولََه َأمنَلَم، قَاَل: حع اهلل ملا العباد أن يعبدو ُ وال يشَََََركوا به ََََََيًًا، وحع العباد  اهللَ َوَرسََََََ

َر النال؟  ملا اهلل أن ال يعذب من ال يشََََر  به َََََيًًا، قال قلَت يا رسََََول اهلل: أف  أََبشََََِّ
َرَهم فَيتَِّكلوا ر العلما  رَِحَمَهَم ا «فقال: ال تَََبشََََََِّ هلل قال: روا ُ البخار  ومسََََََلم، وقد َفسَََََََّ

العبادة بمعاٍن متقاربة من أُمعها ما اكر ُ ََََََََََيخ اْلسَََََََََ م ابن تيمية رَِحَمَه اهللَ إا يقول: 
ث (0)عبادة اسََََم ُامٌع لكِ ما يِبه اهلل ويرضََََا ُ من األقوال واألممال الظاهرة والباطنة((ال

 وكل هذا تقدم معنا يف شرح ال تاب.

َه  اهلل ال الشررررريخ       مًرا ))وهذا يدل ملا أن العبادة تقتضََََي االَقياد التَّامَّ هلل تعالا أ: َرمحه
 َِّ ِم ما أح ِِ هًيا وامتقاًدا، وقواًل، وممً ، وأن تكون حياة المر  قائمًة ملا ََََََريعة اهلل  َي َو
رَِّم ما َحرَّم اهلل، ويخضع في سلوكه، وأمماله، وتصرفاته كلها لشرع اهلل َمتجرًِّدا من  َِ اهلل وَي
ِ والمرأة ف  يكون  وازع هوا ُ ليسََََََََتوَ  في هذا الفرد والجمامة، والُر حظوظ َفسََََََََه َو
مابًدا هلل َمن خضََََع لربه في بعض الجواَب وخضََََع للمخلوقين في ُواَب أخرى  وهذا 

                                 
 (.56( سورة الذاريات: )1)
 (.23( سورة ا سرا : )2)
 (.36( سورة الن ا : )3)
َه  اهلل( جمموع الفتاوى البن با  0)  (. 1/83: )َرمحه
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الا: عََََََ  مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱ المعنا يؤكَََََد ُ قول اهلل تََ

قََال: ف  ، (1)َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض
ا إال إاا آمن باهلل وَرِضَي َحكَمَه بالقليِ والكاير وتِاكم إلا َريعته وحدهيتم إيمان العبد 

ه  في األَفس واألموال واألمراض وإال كان مابًدا لفير ُ ما قال ك  ،في كِ َََََََأٍن من ًََََََََو

 .(((2)َّىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ تَََعالا:

   

ا الطَّانوت، والتَِّاكم إليه من مقتضََََََََََ))والعبودية هلل وحد ُ والبرا ة من مبادة  ال:         
اََه هو َربم  َِ بن َََهادة أالَّ إلَٰه إالَّ اهلل وحد ُ ال َََريك له وأنَّ مِمًدا مبد ُ ورسََوله  فاهلل سَََ
النََََال وإلههم، وهو الََََذ  خلقهم وهو الََََذ  يََََأمرهم وينهََََاهم، ويِييهم ويميتهم، 

عم للعبادة دون كِ ما ِِ   ٰى ين ٱُّ سَََََََوا ُ  قال تَََعالا: ويِاسَََََََبهم ويجازيهم، وهو الَمسََََََََت

  .(((3)َّزي ري

 

))وقد حكا اهلل من اليهود والنصََََارى أَهم اتََّخذوا َأحبارََهم، َورَهباََََهم  ال الشررررريخ:  
الا:  ا أطََاموهم في تِليََِ الِرام وتِريم الِ ل، قََال اهلَل تََعَََ   ٱَُّأربََابًََا ِمن دوِن اللَََِّه لمَََّ

  خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج

، وقد َرِوَ  من َمِد  بن (0)َّ مغ معجغ جع مظ حط  خضمض حض جض مص
                                 

 (.54( سورة املائدة: )1)
 (.36( سورة النتل: )2)
 (.50( سورة األعراف: )3)
 (.31( سورة التوبة: )0)



  

 

  060 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

َِنَّ أن مبادة اأَلحبار واَلَرهبان إَما تكون في الذَّبل لهم َي اهللَ َمننه أَه  النَّذر و  حاتم َرضََََََََََِ
َلا اهللَ َملَ  جود والرمكوع لهم فقط، والك مندما َقِدَم ملا النَِّبيِّ بَََََََََ َلَم ين لهم والسََََََََم ِه َوسَََََََََ

يا رسََََََََول اهلل، إَا لسََََََََنا َعبدهم، يريد بذلك » مسََََََََلما وسََََََََمعه يقرأ هذ ُ اْلية، فقال:
النصََََارى حي َ كان َصََََراَيا قبِ إسََََ مه، قال بََََلا اهلل مليه وسََََلم: أليس يِرمون ما 

ََه؟ قََال: بلا قََال: فتلََك مبََادتهم ََه ويِلون مََا حرم فتِلَو ورا ُ  (1)«أحََِ اهلل فتِرمَو
 .وحسَّنه((أحمد والترمذ  

))إاا َمِلَم أن التَِّاكم إلا ََََرع اهلل من مقتضَََا ََََهادة أالَّ إلَٰه إالَّ اهلل  ال الشرررريخ:       
ِوهم ينافي  وأنَّ مِمًدا مبد ُ ورسََوله  فإن التَِّاكم إلا الطَّوانيت والر سََا  والعرَّافين َو

لٌم وفسََََََََََع  يقول اهلل َملَّ  ِ  وهو كفٌر ِو َُ ِ : اْليمان باهلل َملَّ َو َُ  جئ  يي ىي ني ُّٱ َو

ه حكم  (2)َّ جب هئ مئ خئ حئ َََّ اَلا أن الِكم بفير مََا أَََلَل الل وبََيََّن تََعَََ
الجاهلين، وأن اْلمراض من حكمه تعالا سََََََََبٌب لِلول مقابه وبأسََََََََه الذ  ال يَََردم من 

ه: اَََََََ بنََََََِ   حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱ القوم الظَََََالمين يقول سَََََََََََ

  جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض  حض جض مص خص

 من خن حن جن مم حمخم جم  هل مل خل حل جل مك لك حكخك

   .(((3)َّ جه هن

                                 
سل لة  (، وح نه األلباين يف3425رواه الرتمذي، كتاب: أبواب تف ي القرحن، باب: ومن سورة التوبة، بر  : ) (1)

 (.3223، بر  : )األحادي  النتيتة وشي  من فقهها وفوائدها
 (.00( سورة املائدة: )2)
 (.54 – 02( سورة املائدة: )3)
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))وإن القارئ لهذ ُ اْلية والمتدبر لها يتبين له أن األمر بالتِاكم إلا يقول الشرررررررررررريخ:        
 ))األول: األمر به في قولهمثران مؤكردات لآليرة  رال:  ما أَلل اهلل، أكد بمؤكدات ثماَية((

الاََاَي: أالَّ تكون أهوا  النََال ورنبََاتهم  ،( 1)َّ حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱ تعََالا:

الاال َ:  (2)َّ  يك ىك مك ُّٱ ماَعًة من الِكم به بأ  حاٍل من األحوال  والك في قوله

اََه: َِ بن  ٱُّ التَِّذير من مدم تِكيم َََرع اهلل في القليِ والكاير والصََفير والكبير بقوله سَََ

اهلل ومََدم الرابع: أن التَّولِّي من حكم  ،( 3)َّجع مظ حط مض خض  حض جض مص خص

ٌب للعقاب األليم   حط مض خض  حض جض مص ُّٱ قال تَََعاَلا: ،قبول َيٍ  منه اٌَب مظيم مُو

الخامس: التَِّذير من اْلنترار  َّحك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ

كور من مباد اهلل قليِ  مك لك ُّٱ :يقول تَََعاَلا ،بكارة الَمعرضََََين من حكم اهلل فإن الشَََََّ

 ،ما أَََلَل اللَّه بأَه حكم الجاهليةالسَََََََََادل: وبَََََََََف الِكم بفير   َّ خل حل جل

اََه: َِ بن السََََََََََابع: تقرير المعنا العظيم بأن حكم اهلل ، (0)َّ جم  هل  ُّٱ يقول سَََََََََََ

ِ :  ،أحسن األحكام وأمدلها َُ الاامن: أن مقتضا  َّ من خن حن جن مم ُّٱيقول َملَّ َو
اََُب الو  اليقين هو العلم بََأن حكم اهلل هو خير األحكََام وأكملهََا وأَتممهََا وأمََدلهََا وأن

اََه: ،االَقياد له مع الرِّضَََََا والتسَََََليم َِ بن   جه هن من خن حن جن مم ُّٱ يقول سََََََ

َّ)). 

                                 
 (.07( سورة املائدة: )1)
 (.07( سورة املائدة: )2)
 (.02( سورة املائدة: )3)
 (.54( سورة املائدة: )0)



  

 

  066 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

ودة في آياٍت كايرة من القرآن  ومعنا هذا أن  ال الشرررررررررررررريخ:         ))وهذ ُ المعاَي مُو
َلمن  َلا اهللَ َمَلينِه َوسَََََََََََ َعالا وقول رسََََََََََوله بَََََََََََ  العبد يجب مليه االَقياد التَّام لقول اهلل تََ

 .وتقديمهما ملا قول كِ أحد((

))وهذا أمٌر معلوٌم من الدين بالضََََرورة، ولهذا كان من مقتضََََا رحمته  ال الشررررريخ:        
اََه هو  َِ بن اََه وَتعالا أن يكون التَِّاكم بين العباد بشَََََََرمه ووحيه  ألَه سََََََََ َِ بن وحكمته سََََََََ

عف والعجل والهوى والجه اََه االَمنََلَّ َُ ممَّا يصََََََيب البشََََََر من الضَََََََّ َِ بن لِكيم ِ فهو سَََََََ
 .العليم اللطيف الخبير((

))ومما تقدَّم يتبيَّن لك أيها المسلم أن تِكيم َرع اهلل، والتَِّاكم إليه  ال الشيخ:        
به اهللَ وَرسولَه َبَلا اهللَ َمَلينِه َوَسَلمن  وأَه مقتضا العبودية والشهادة بالرسالة لَنِبيِِّه   مما أُو

َِمٍَّد  َلمن َم َلا اهللَ َمَلينِه َوسَََََََ ٌب لعذاب اهلل  ،وأن اْلمراض من الك بَََََََ أو َََََََيٍ  منه مُو
ومقابه وهذا األمر سََََََََََوا  بالنسََََََََََبة لما تعامِ به الدولة رميتها، أو ما ينبفي أن تدين به 

ا باحل ام الذين ((ُمامة المسَََلمين في كِ زماٍن ومكان ث أي: أن هذا التت ي  ليس خا ررررر 
َ ل فني حي مون الدول بل

 
 ا أَنَزَل الل ه.ف ل م َ ل   جيب عليه أن حي   مب ،يشمل مجيع امل

ًها ننررررررريتته:         ))فالواُب ملا مامَّة المسَََََلمين وأمرائهم وَحكَّامهم  ال الشررررررريخ م َوجِّ
َِكِّموا َََََََََََريعته في بلداَهم وسَََََََََََائر  ِ  وَي َُ ِِّ والعقد فيهم أن يتَّقوا اهلَل َملَّ َو َِ وأهِ ال

هم، وأن يقوا أَفسََََهم وَمن تِت واليتهم مذاب اهلل في الدَيا واْلخرة، وأن يعتبروا ًََََََو
َِّ في البلدان التي أمرضََت من حكم اهلل وسََارت في ركاب َمن قََلََّد الفربيين واتَّبع  بما َح
طريقتهم من االخت ف والتَََّفرمَ، وضََََََََََروب الفتن، وقلة الخيرات، وكون بعضََََََََََهم يقتِ 

 .ل األمر مندهم في َدة((بعًضا، وال يلا
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))ولن تصلل أحوالهم، ويَرَفع تسلمط األمدا  مليهم سياسي ا، وفكري ا إال  ال الشرريخ:       
اََه وسََََََلكوا سََََََبيله المسََََََتقيم الذ  رضََََََيه لعباد ُ َِ بن  ،وأمرهم به ،إاا مادوا إلا اهلِل سَََََََ

اََه إا يقول: َِ بن  لك خك حك  جك مق حق ُّٱ وومدهم به ُنَّات النَّعيم وبََََََََدَ سَََََََََ

 خل  جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك

 .(((1)َّ ىم مم خم جمحم يل ىل مل

   

َرًة للقوم، وَمَنبَِّ مث خت  الشررررررريخ كلمته بقوله:          َهًة ))أسَََََأل اهلل أن يجعِ كلمتي هذ ُ َمذَكِّ
و ممن بلفته مومظتي هذ ُ أن يتوب إلا اهلل(( ه  ثلهم للتَّفَكر في أحوالهم  وأُر وهذا م َوج 

ي ما أَنَزَل الل ه يف د يٍق، أو جليل يف  رررررررررررررر ٍي، أو كبإىل كل َمن خال  ح   اهلل، وح   ب ي 
ه إليه   ام، أو األمرا ، أو الو را ، أو رؤسرررررررررررررررا  اجلماعات، أو أفراد النان فال ل ير َوجِّ من احل   

و ممن بلفته مومظتي هذ ُ أن يتوب إ))الشررررريخ هذه الننررررريتة:  فَّ من لا اهلل، وأن َيكَ وأُر
رَّمة، ويسَََََََتففر اهلل، ويندم ملا ما فات، وأن يتوابَََََََا مع إخواَه وَمن  َِ تلك األفعال الَم
حوله ملا إبطال كِ مادٍة ُاهلية، أو َمرٍف مخالٍف لشَََََََََرع اهلل سَََََََََوا  كان هذا الَعرف 

ذه رف، هيقولون: هذا املذهب، هذا الع   َمرف القبائِ كما هو معروف مند أهِ البادية((
العادة ال ن تطيع أن نرتكها مع أاا بالفة لشرع اهلل، أو ع رف ما ي عَرف اليوم عندنا باجلماعات 

ن ة كذا أو يف ،ا سررالميةث ت يت للشررخل وتقول: يا أخي افعل كذا فقد ثبت يف القرحن كذا  ال ررُّ
كلرره جيررب على ننررررررررررررررويف ا مررام تقول كررذا فال أترغ هررذاث هررذا   ،يقول: ال ع رف مجرراعتنررا كررذا

 امل لمني أن يبطلوه.

 
                                 

 (.120/126( سورة طه: )1)



  

 

  067 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

))وأن يتوابَََا مع إخواَه، وَمن حوله ملا إبطال كِ مادٍة ُاهلية، أو يقول الشررريخ:       
َمرٍف مخالٍف لشَََََََرع اهلل، فإن التوبة َتَجبم ما قبلها، والتَّائب من الذَب كمن ال اَب له 

ياَه رهم ومومظتهم بالِع وبوملا َوالة أمور أولًك النال وأماالهم أن يِربَََََوا ملا تذكي
(1)لهم((

َه  اهلل  َعز  َوَجل  إىل حخر كالمه    .َرمحه

ن ا أن يتَنب ه ملا فيهاث أنا وأنت وعمرو كلنا        وهذه ننرررررررررررريتٌة عظيمٌة بلي ة، وعلى كل واحٍد مه
ه ذهب ف ره إىل ا أَنَزَل الل     مبا أَنَزَل الل هث كثي من امل ررررررررررررررلمني إذا مسع باحل   مبباطبون باحل

ل ن ال يف ر يف ا أَنَزَل الل ه يف نف رررره، و ملاحل ام ومل يف ر يف نف رررره فتعده  د ال ي ون   َ ًِّما 
  ما نف ره، جتده  د ال ي ون   َ ًِّما ملا أَنَزَل الل ه يف بيته ول نه ال يف ر يف نف ره، جتده ال حي َ ِّ 

خاَطب بذله احل   امث ال شررره أأَنَزَل الل ه يف جيانه ل
 
ن  نه ال يف ر يف نف ررره، وإمنا يظ ن  أن امل

اطَبون اطَبون ب ن حن   مبا أَنَزَل الل ه ب ن نعبد اهلل ،احل   ام ب  ا ب   ل ن أنا وأنت و يد وعمرو أيضررً
ح  وثَرَبت لقول أحد من  ن ة، وأال  نَرر د  الدليل الذي  رررررررررَ لنان كائًنا َمن  امبا جا  يف ال تاب وال رررررررررُّ

ن ا عل  .ى ما ثَرَبت يف ال تاب وال ُّن ةكان، وأال  ن قدِّم أح ام العادات، وال أح ام ال بار مه

ما أَنَزَل الل ه منررررررررررررريبٌة عظيمة وَمن ح   ب ي ما أَنَزَل الل ه فهو احل   ب ي  وال شررررررررررررره أن      

اىل:  فععررل  ( 2)َّ  ىه مه جه ين ىن ُّٱطرراغوٌت من جهررة فعلرره كمررا  ررال تَرعررَ
ما أَنَزَل الل ه حَتاك ًما للطاغوت، وهذه ا ية نزلت ب ببث وذله أن منافًقا من احل   ب ي طلب 

املنافقني يف املدينة اختنر  مع يهودي، فقال اليهودي: نتتاك  إىل  مدث هو ال يؤمن به ل نه 
َل م يعل  أنه  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ َلى الن يبه   نتتاك  إىل  مدث ألنه يعل  أنَحَ ٌ  عدل، فقال:   رررَ  رررَ

ق: َحَ ٌ  عدل، وال ي خذ رشوة، وال حيي  ب بٍب من أسباب الدنياث فقال املناف اهلل  َعَليمهه َوَسَل م 
َل م الث وهو الذي يزع  أنه يؤمن مبتمٍد  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ  ال املنافق: الث نتتاك  إىل اليهود   ررررَ

                                 
َه  اهلل( جمموع الفتاوى البن با  1)  (.1/74: )َرمحه
 (.64( سورة الن ا : )2)
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هذه ز  َوَجل  عَ ف نزل اهلل   ،يعل  أن اليهود ي خذون الرشرررررررررررررروة وحييفون يف احل   إىل  ومهث ألنه

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱا يرررررررررات: 

طلب َعز  َوَجل  اهلل  فععل  ،(1)َّمي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 الطاغوت.حَتاك ًما إىل  الن يبه  َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م احل   من اليهود إعراًضا عن ح   

        اَكًما نمه البشََََر يكون التَِّاكم إليه تَِ ومما ينبفي أن َعلمه أَه ليس كِ َظاٍم َيسَََََ
 إلا الطانوت  بِ ما يضعه البشر من األَظمة َومان:

   ن ة، عار  ال تاب و نوٌع حي َقِّق منرررررررا  النان، وال يرفع ح  ًما شررررررررعًيا، وال ي ال رررررررُّ
وهررررذا أمٌر طيررررب ومن واجبررررات و الة األمورث مثاًل: اليوم نظررررام املرور، ووضررررررررررررررع 
ا شررررررارات أنه تق  عند احلمرا  وت رررررري عند اخلضرررررررا  وحنو ذله نظام وضررررررعه 

ن ةث فليس الت تاك   إليه والعمل بال تاب و البشررر ل نه ال خيال  ما يف  ه عماًل ال ررُّ
 .ابالت تاك   إىل الطاغوت أبدً 

  أما الق ررررر  الثاين فهو الذي خيال  شررررررع اهللث ي تون مثاًل يقولون: املرأة إذا كانت
راضررررررررررررررية بالزِّنا وثبت عليها الزِّنا ما نقي  عليها احَلد ث ألاا راضررررررررررررررية وهذه حرية 
شرررررررررخنرررررررررية ما مل تفعل ذله يف الشرررررررررارع، أو يقولون: الذي ي رررررررررر  وجتتمع فيه 

ة، ول ن ععل له نظاًما ي  ررررَعن شررررهرًا أو الشررررروط ما نقطع يده  طع اليد وحشرررري
اك   إىل الطاغوت.وهو  ،ما أَنَزَل الل هشهرين أو حنو ذلهث هذا ح   ب ي   حت 

 
                                 

 (.64سورة الن ا : ) (1)
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       ه هو من ُهَََة الفعَََِ لكن إاا ملمنَََا أن الِكم بفير َََاَكم إلا مَََا أَََلَل اللََََّ تَِّ
اللَّه سَََََََََواً  من الِكام، أو ما أَََلَل   ما حكم َمن حكم بفير الطانوت، فما حكم الفامِ

 حكم بالقاَون الوضعي؟  ون الوضعي، أومن األفراد إاا تِاكم ماً : تِاكم إلا القاَ

نَزَل اللرر ه مررا أَ َمن ح   ب ي إن الت تب ع أل وال أهررل العل  يرردل على أن احل   على  أ ول:      

 حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ: َعز  َوَجل  كما  ال اهلل  ،  يَتنَرو ع بهَتنوُّع األحوال، وليس ح ًما واحًدا

  جغ مع جع مظ حط مض  خض  ُّٱكما  ال:  ،(1)َّ جب هئ مئ خئ

هو رررررررال  ،( 2)َّ جف مغ انرررررررَ بمترررررررَ  مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ: سررررررررررررررر 

 .(3)َّ نب

َه  اهلل   ال شيخ ا سالم ابن تيمية         ٍر، َوَِلنٌم ):  اَل ابمن  َعب اٍن َوَأ مَتاب ه : َرمحه ٌر َدوَن َكفن )َكفن
ٍِ َوَنينر ُِِ(( َمَد بنِن َحننَب َِ السمنَِّة َكَأحن ٍع، وََكَذِلَك قَاَل َأهن ٌع َدوَن ِفسن  .(0)َدوَن َِلنٍم، َوِفسن

ا:        َلف في قوله تَََعاَلا: و ال أيضررررررررررررً  ىي ني ٱُّ))وقال ابن مباٍل ونير واحٍد من السََََََََََّ

  ُّٱ َّ نب مب زب ُّٱ َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي

لٌم دون ِلم، وقد َّ جف مغ جغ   َكفٌر دون َكفر، وِفسٌََََََع دون ِفسََََََع، ِو
هو  ما أَََلَل اللَّه ُاحًدا ما أَََلَلَه اللَّه فبفير اكر الك أحمد والبخار  ونيرهما، فمن حكم 

                                 
 (.00( سورة املائدة: )1)
 (.05( سورة املائدة: )2)
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ِ  فهبكافر الذ  يِكم  َُ لَّه َملَّ َو لَّه َمنِكر لما أَََلَلَه ال لَّه ُاحًدا ما أَََلَلَه ال و  ما أَََلَل ال
 .كافر((

َه  اهلل  ال ابن جريٍر        وا بِكم ))إن اهلل تعالا َممَّ بالخبر بذلك من قوٍم كاَيف ا ية: َرمحه
اهلل الذ  حكم به في كتابه ُاحدين، فأخبر منهم أَهم بتركهم الِكَم، ملا سََََََََََبيِ ما 

الِكم  م))فأخبر منهم أَهم بتركه ما هو ال ررربيل الذي تركوه؟ على سررربيل اجلتودثتركو ُ((  
َكم ِبما أَََلَل اللَّه  ال: ، (1)ملا سبيِ ما تركو ُ كافرون(( ))وكذلك القول في كِ َمن َلم يَِ

ُاحًدا به هو باهلل كافر كما قال ابن مبال  ألَه بجِود ُ حكم اهلل بعد ملمه أَه أَلله 
ة ََِبيِّه بعد ملمه أَه ََبي ((  .في كتابه َظير ُِود ُ َََبََوَّ

ولنا كافر  ما أَنَزَل الل ه فهو كافرث و ح   ب ي إذن َمن َعلهَ  حب   اهلل، مث جتده، وأن ره و       
َه  اهللكما نَرب ه عليه الشررريخ ابن عثيمني  عليه بعينه  ث املقنرررود: أنه ي رررتتق ال فرث أما احل  َرمحه
 .َعز  َوَجل  فهذا سنذكر ضوابطه إن شا  الل ه  

ما أَنَزَل    ب ي ما أَنَزَل الل ه م قهر ا حب   اهلل ليس جاحًدا ل نه يرى أن احل ي وَمن ح   ب      
الل ه هو الذي حيقق العدل أما ح   اهلل فال ينررررررررررررررلح، يعم الفر  بني هذا واألول أن هذا م قهر ا 

ا كافر، وهذا يقع ح  مبعرد االعتقاد ح  لو  مل باحل   ل ن يرى أنه ال ينررررررررررلحث وهذا أيضررررررررررً
ما أَنَزَل الل ه ل نه اعتقد أن ح   غي اهلل أ رررررلح وأعدل فهو م  رررررتتق  لل فرث يعم    ب ي حي

أَنَزَل اللر ه ل ن  ا   مبرمثاًل:  رد يعيش بعض النران معنرا يف هرذا البلرد، وهرذا البلرد حبمرد اهلل حي
نون الوضعي القا بعض النان  د يعتقد يف  لبه أن القانون الفرن ي أح ن من هذا احل  ، وأن

عتقد ل ن ا ،ما أَنَزَل الل ه   ب ي أح رررررن من هذا احل   وأعدل من هذا احل  ث فهو هنا مل حي
 أن ح   غي اهلل أ لح من ح   اهلل فهذا م  تتق  لل فر.

                                 
 (. 14/357( تف ي الطعي: )1)
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ما أَنَزَل الل هث ألنه يرى أنه أفضرررررل وأ رررررلح من ح   اهللث َمن ح   ب ي  والِال الاالاة:      
 ا كافر، ما الفر  بينه وبني الذي  بله؟ الذي  بله يرى أن ح   اهلل ال َينرررل حث م قهر  بهفهو أيضرررً 

ا   ل ن يرى أنه ال َينررررررل حث هذا يرى أن ح   اهلل َينررررررل ح ول ن ح   غيه َأ ررررررَلحث فهذا أيضررررررً
 كافٌر باتفا  أهل العل .

 يًا حل   اهللث  ال: ح   اهللما أَنَزَل الل ه ل ونه م رررررررررررررراو َمن ح   ب ي  والِال الرابعة:      
كلها حتقق العدل إن ح منا هذا حقق العدل، وإن ث   ررررررررررا  وهذا احل    ررررررررررا  كلها سرررررررررروا 

ا كافٌر أي: أنه م  ررررررررررررررتتق  لل فر، وهذه األح ام اليف  ح منا هذا حقق العدلث فهذا أيضرررررررررررررررً
َمٌع عليها ال نزاع فيها بني أهل العل .  تقدمت جم 

ما أَنَزَل الل ه وهو يعتقد وجوب احل   مبا أَنَزَل َمن ح   ب ي فهو  أما الِال الخامسََََََة:      
ل رسررررررريث ما أَنَزَل الل ه للدنيا غلبته من أجل اح   ب ي الل ه، وأن ح   اهلل َأ رررررررَلح وأنفع ل نه 

نره الردنيرا مع َل اللر ه لرذهبرت عا أَنزَ ح   مبرا أَنَزَل اللر ه ل نره ظن  أنره لو    مبرلوال هرذه الردنيرا حل
اعتقاده أن ح   اهلل َأ ررررررررَلحث فهذا على خطٍر عظي ، وعلى ج رٍم ج رررررررري  ل نه ال ي ون كافرًا  
كفرًا أكع ي ون خارًجا به من دائرة ا سرررررررررالم مادام يعتقد أنه جيب أن حي   بشررررررررررع اهلل، وأن 

علما  ملا وهذا مند اله ألمٍر دنيويث ما أَنَزَل الل  ح   ب ي شرررررررررررع اهلل َأ ررررررررررَلح وأنفع وأنه إمنا 
 قسمين  ال يكون كافًرا وهو ملا قسمين:

ما أَنَزَل الل ه لو رررررررررررٍ  عار  ليس دائًما ل ن لو رررررررررررٍ  َمن ح   ب ي  القسََََََََم األول:      
 ما أَنَزَل الل ه لرشررررررروٍة د فهَعت َله ث وهذا فاسرررررررق ومرت ٌب لذنبٍ ب ي عار ث ك ن ح   يف  ضرررررررية 

 عظي .

ة ما أَنَزَل الل ه لو ٍ  م تمر ليس لو ٍ  عار  يف  ضيَمن ح   ب ي  والقسم الااَي:      
اراًة  واحدة، وال يف  ضيتنيث بل يف كل احل   لو ٍ  م تمرث كخوفه على سلطانه مثاًل: أو جم 
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رًما ج  ما أَنَزَل الل ه مع اعتقاده أن ح   اهلل أح رررن فهذا ال ي فر ل نه أشررردُّ فت   ب ي  للنان
ز  عَ من األول، وأعظ    بًتا وأخطر من األول مبراحل وهو ظاملٌ لنف ررررررررررررررره، وظاملٌ ل يه  ال اهلل  

ل   ث هررررذا ظررررامل، وظلمرررره  َّٱجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض  ُّٱ: َوجررررَ
 مراتب، ويتفاوت فيه أهل هذه املرتبة.

هذا التفنررررريل هو الوارد عن سرررررل  األمة فيما نعلمه، و د ذكر ذله شررررريخ ا سرررررالم ابن       
َه  اهللتيمية  َه  اهلل، وشرريخ ا سررالم ابن القي  َرمحه َه  خ األلباين ومن علمائنا املعا رررين الشرري ،َرمحه َرمحه
َه  اهلل، والشرريخ ابن با  اهلل التق رري  والتفنرريل  هذا، و د اسررتقرئ كالم ال ررل  يف هذا فثبت َرمحه

ن ة واجلماعة، و د َتطل بت بقدر ما أسرتطيع كالًما  ًا من علما  أهل ال رُّ
عن أكثر من مخ رني عامل

ن ة واجلماعة ليس فيه تفنرررررررررريل أعم من العلما  املتقدمني فل  أجد هذاث وإمنا الذي  ألهل ال ررررررررررُّ
 رنا.رأيته يف كالم العلما  املتقدمني إمنا هو التفنيل الذي ذك

َِ َمِن النِملَِّة، َولَ  ال ابن العريب املال ي:        َق ٍر يََنَن َر َُ: لَينَس ِبَكفن ٌر ))قاَل َطاَوٌل َوَنيَن ِكنََّه َكفن
ٍر(( ))وهََذا يختلف إن حكم بمََا منََد ُ ملا أَََه من منََد اهلل ،  ررال ابن العريب: (1)َدوَن َكفن

ب الكفر، وإن حكم به هًوى ومعصََََََََََية  ملا  فهو اٌَب تدركه المففرةفهو تبديِ له يُو
 .أبِ أهِ السمنَّة في الففران للمذَبين((

َه  اهلل و ال الشرررررررريخ ابن با         صََََََيِ وهو أن ))هذا فيه تف ما أَنَزَل الل ه:   ب ي عن احلَرمحه
يقال: من حكم بفير ما أَلل وهو يعلم أَه يجب مليه الِكم بما أَلل اهلل، وأَه خالف 

باح هذا األمر، ورأى أَه ال حرن مليه في الك، وأَه يجوز له أن يِكم الشرع ولكن است
                                 

 (.2/372( اجلموع البهية للعقيدة ال لفية: )1)
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 ث مث ذكر التفنرررريل الذي ذكرته،(1)بفير ََََريعة اهلل فهو كافر كفرا أكبر مند ُميع العلما ((
َه  اهللمث  ال   .))وهذا القول هو المعروف بين أهِ العلم((: َرمحه

        ،دَا مالًما ِ في المسََََََََألة إاا كان الك كذلك فإن ُو أو طالب ملم ال يَََفصََََََََِّ
 وأَه خارٌن من قول أهِ السمنَّة والجمامة؟  ،فهِ ََِصَفه بأَه تكفير   

الث ال ي ون ذله على ا طال ، وإمنا األمر فيه تفنررررررريل: فإن كان القائل ممه ن الجواب:        
ن ة واجلماعة، وَي رررررَتدِّل باسرررررتدالل أهل ال رررررُّ  لِّط هذا ن ة واجلماعة، وال ي  يقول بطريقة أهل ال رررررُّ  رررررَ

ن ة واجلماعة، وإن كنا نعتقد أنه بطئ يف عدم  القول لت في املعينني بإطال  فهو من أهل ال ررررررررررررُّ
 التفنيل، وأن املوافق لقول املتقدمني من أهل ال ُّن ة واجلماعة هو التفنيل.

ن         يل من ة واجلماعة، ويقول بعدم التفنرررررررأما إن كان القائل ممه ن ال ير َعرف بطريقة أهل ال رررررررُّ
ة  نرر  أجررل أن ي َ فِّر املعينني بررإطال  فهررذا نع  ير َعرف أنرره من الت  فيي ني املخررالفني ألهررل ال ررررررررررررررُّ
ع التمر م ان اجلمرث ال ينب ي على طالب العل  أن يضررررررررع التمر  واجلماعة، وال ينب ي أن يوضررررررررَ

 م ان اجلمر بل يوَضع كل شيٍ  يف موضعه.

أ ول هرررذا ملررراذا؟ ألين رأيرررت بعض طالب العل  ملرررا رأى أن بعض الت  فيي ني املخرررالفني       
للتق ال يقولون بالتفنرريل أ رربح ي طلق ل ررانه يف كل من ال يقول بالتفنرريل، ولو كان من أهل 
ن ة املعروفني، ورأيت بعض طالب العل  ملا رأى ن ة املعروفني بل ح  لو كان من علما  ال ررررررُّ  ال ررررررُّ
ل أنه  ن ة من علما نا املعا رررررررين يرون عدم التفنرررررريل ال ي طلق على َمن ال ير َفنررررررِّ بعض أهل ال ررررررُّ
ا خط  بل كل شررررررررررررريٍ   ت فيي  أبًدا، ويقول:  ال ببعض أ وال أهل العل  املعتعينث وهذا أيضرررررررررررررً

 يوَضع يف موضعه.

 
                                 

َه  اهلل( جمموع الفتاوى البن با  1)  (.5/355: )َرمحه
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َه  اهلل وأخت  هذا ال الم بو رريٍة عظيمة للشرريخ ابن با         حي   ال:  ،ايف امل رر لة وأمثا َرمحه
))فالواُب ملا كِ مسلم، والسيما أهِ العلم التَّاَبمَت في األمور والِكم فيها ملا ضو  
نَّة، وطريع سََلف األَمَّة، والِذر من السََبيِ الوخيم الذ  سََلكه الكاير من  الكتاب والسََم

 بََالََدموة إلا اهللِ  النََال بََإط َ األحكََام ومََدم التفصََََََََََيََِ، وملا أهََِ العلم أن يعتنوا
اََه با َِ بن نَّة وترنيألتَّفصَََََََيِ وإيضَََََََاح اْلسَََََََ م للنال بسََََََََ بهم في دلته من الكتاب والسَََََََم

االسََََََََتقامة مليه، والتَّوابََََََََي، والنمصََََََََل في الك مع التَّرهيب من كِ ما يخالف أحكام 
ريق ال  ل  وأن ي له ط ،َعز  َوَجل  وهذه و ي ٌة عظيمة ل ل م ل  أن يَرت قهَي اهللَ   (1)((اْلس م
واَن اهلله َعَليمهه م الن ا   ل ه بعض وأن يعرف تفنيل أهل العل  وأال  يقع يف ال بيل الذي ي رهضم

 .النان برتغ التفنيل حي  جيب التفنيلث فهذه هي امل  لة
 

ن ا مجيًعا سؤال: والبد أنه يرد يف  لب ا ن ان        موجودة  التوهو إذا كانت هذه االحتمامه
إذا  ،قرردوهو يعتح   إذا  ،وهو يعتقرردح   أنت   لت  إذا  :يعم ؟ف ي  حن   على الفرراعررل

هذه  ؟ تملة ف نا كي  أح   على الفاعلوهو يعتقدث كل هذه ح   إذا  ،وهو يعتقدح   
ط ب ضيٌة مهمٌة جًدا َسن َ  ِّلها غًدا يف جملس ال د الذي َسن َخنِّن ه إن شا  اهلل عن  واعد وضوا

يف الت  فيث حبي  نعرف مو   امل ررررل  النررررتيح يف مثل هذه األمور، ون مل ما ذكره الشرررريخ 
 يف امل  لة حي   ال.

 

 

 

                                 
َه  اهللجمموع الفتاوى البن با   (1)  (.5/358: )َرمحه
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لََه تَََعاَلا " قال رَِحَمَه اهللَ تَََعاَلا: َِ قََون لِي  ٰه جهمه هن  من خن حن ممجن خم حم جم ُّٱ: َوالدَّ

  هث هتمث مت هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي

  ".َّ هس مس

 
الشَّْرح: 

جوب وعلى و  ،وجبميع أنواعرره وأ  ررررررررررررررررامرره ،الرردليررل على وجوب ال فر بررالطرر اغوتيعم:        

 ا ية. جنَّٱٱٱمم خم حم جم ُّٱا ميان باهلل  وله تَرَعاىل: 

 

اىل:       ث َّمم خم حم جم ُّٱث هرررذه اجلملرررة جيرررب فهمهرررا َّمم خم حم جم ُّٱ  ولررره تَرعرررَ

ه وليس معناه حيتاي إىل إكرامعناها: أن هذا الدين ال حيتاي إىل إكراهث ألن حياته بيِّنٌة ظاهرة فال 

ث َّمم خم حم جم ُّٱفيقولون:  ،أن النان أحراٌر يف دينه  كما يفهمه بعض َمن ال عل  عنده

يعم: كل واحد حر يف دينه، ليس هذا معىن ا ية، بل معىن ا ية أن هذا الدين ال حيتاي إىل 
إكراهث ملاذا؟ لوضرررررررروح حياته وعالماته فمن بل ه هذا الدين، فقد وضررررررررتت له ا يات فال حيتاي 

ا، إإىل إكراه، ول ن جيب عليه االنقياد والت ررررررلي ث ألنه ال يبلغ أحًدا من النان في رتَغ إال  عراضررررررً

ا، وهذا معىن:  ره ، يفَ َّمم خم حم جم ُّٱال يبلغ ا سررررالم أحًدا من النان في رتَغ إال إعراضررررً  ررررِّ

 ملاذا؟ ألنه َّمم خم حم جم ُّٱفهذه اجلملة كالت عليل  ،َّجه هن  من خن حن ُّٱ:  ول اهلل

راط امل رررررررررررتقي ، وأن ما خيالفه ضررررررررررراللث  َّجه هن  من خن حن ُّٱ ٌ فيه النرررررررررررِّ فهذا الدين بَرنيِّ

رطان شرر  َّ مي خي حي جي ٰه ُّٱفيعب على اجلميع اتِّباعه فهو متنٌي ظاهر: 
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ث َّ مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ُّٱَمن شررررررررطية، شررررررررطان: 

ه بهالع رَوةه الو ثقى، وَمن مل يؤمن باهلل   ملومعىن هذا أن َمن مل ي فر بالط اغوت مل َي ررررررررررررررَتم ررررررررررررررره
ه بهالع رَوةه الو ثقىث وهذا هو معىن ال إهلَه إهال  اهلل نَفي  وإثبات كما تقد م معنا.  َي َتم ه
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 َوَهَذا َهَو َمعنَنا ال إله ِإال اهللَ". " قال رَِحَمَه اهللَ تَََعاَلا:

 
الشَّْرح: 

 

ٌق إهال  اهلل ال معبود ح ،هررذا هو معىن  ول ال إهلررَه إهال  اهللث ال فر بررالطرر اغوت وا ميرران برراهلل      
َه  اهلل  َعز  َوَجل  نَفي  وإثبات، فهذا تقرير الشيخ   مل  لة الط واغيت.َرمحه

 

َه  اهلل مث إن الشرريخ        م يف ال تاب، وهذا تقد  سرريخت  كتابه خامتًة نفي ررة تعود إىل كل ما َرمحه
ن ة  ما سرررن بَريرِّن ه إن شرررا  اهلل يف جمل رررنا ليوم غد نت  به ال تاب، مث نذكر  خواننا  واعد أهل ال رررُّ

وابط يف الت  في  ع ملاذا؟ ألمهية هذا األمر فإننا نرى الف رررراد امل ررررتطي الذي و  ،واجلماعة، والضرررر 
وابط  لوب الشرررباب امل رررلمني ب ررربب عدم معرفةيف كثٍي من بلدان امل رررلمني، ويف كثي من   ضرررَ

ن ة واجلماعة يف م ررررر لة الت  في، فوجدنا بعض شررررربابنا الذين حيبون اخلي ويريدون اخلي  أهل ال رررررُّ
 ر ًة أل واٍم ا ررطادوه  مب رر لة الت  فيث وألن شرربابنا جهلٌة باحل   وعنده  عاطفة، وال يعرفون 

ن ة واجلماعة وابط أهل ال رررررررررُّ ن ة  ضرررررررررَ سرررررررررقطوا يف فهخاخ أولظه القوم، وَمن عرف  واعد أهل ال رررررررررُّ
واجلماعة يف الباب سرررار على بنرررية وكان من أرح  اخللق باخللق، وهذا ما سرررن بَريرِّن ه إن شرررا  اهلل 

 .ضهح يف جملس ال د إن شا  اهللويت  
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األبََََََََََول "العظي   لل تاب النافعَعز  َوَجل  يف هذا اجمللس نت  شرررررررررررررررحنا إن شررررررررررررررا  اهلل       
ونلتقه إن شررررررا  اهلل ببعض مباح  الت في، وكنا  د ت لمنا عن م رررررر لة احل   ب ي  ،الا ثة"

ما أنزل اهلل، وأحب أن أنب ه على م رررررررر لة مهمة  ا أثر يف فه  هذه امل رررررررر لةث وهي أنا ذكرنا أن 
ياًل فما وذكرنا أن يف احل   تفنررررررررر ،احل   على َمن ح   ب ي ما أنزل اهلل يتنوع بتنوع األحوال

لني يف امل رررر لة؟ ألن فقه  لني وغي املفنرررر  مثرة هذا التفنرررريل، أو بعبارة أخرى ما الفر  بني املفنرررر 
 اجلواب على هذا ال ؤال مه  ح  ال تزل القدم فيها.

       اها َجد أَا قلنا ا إلا األحكام التي اكَر  :فأقول: إاا َظَر

  أن من ح   ب ي مررا أنزل اهلل جرراحرردا ملررا أنزلرره اهلل هو كررافر، إذن هررذا ليس فيرره
 .وغي املفن لني هو كافر باالتفا فر  بني املفن لني 

   وأن َمن ح   ب ي مرا أنزل اهللث ألن مرا أنزل اهلل ال ينررررررررررررررلح للت   فهو كرافر
 .باالتفا ، إذن ال فر  بني املفن لني وغي املفن لني

   وأن َمن ح   ب ي ما أنزل اهللث ألنه أفضل من ح   اهلل فهو كافر باالتفا  فال
 .ر  بني املفن لني وغي املفن لنيف

   وأن َمن ح   ب ي مرررا أنزل اهللث ألنررره ي رررررررررررررررراوي احل   مبرررا أنزل اهلل فهو كرررافر
 .ر  بني املفن لني وغي املفن لنيباالتفا  فال ف

  ويرى أن  ،هلل وهو ال ي ررتتل  احل   ب ي ما أنزل اهللأما َمن ح   ب ي ما أنزل ا
نا إن فقل ،ح   اهلل أح ررررررررررررن ل نه ح   ب ي ما أنزل اهلل  وى، أو غر  دنيوي

 َه ينقسم إلا قسمين: إوقلنا هذا ال ي فرث 
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َمن ح   ب ي ما أنزل اهلل يف م ررررر لة، أو م ررررر لتني لو ررررر  عار  ك ن  القسََََم األول:      
ل  أحًدا ل نه ال ي فر وال أع ،دفعت له رشرررررررروة و لنا هذا جمرم ومرت ب كبية من كبائر الذنوب

 ي فره إال املعتزلة، واخلواري ل ونه مرت ًبا لل بية.

مرار لو رر  م ررتمر، فيت   باسررت فهو الذي حي   ب ي ما أنزل اهللوأما القسََم الااَي:       
ألمر دنيوي مع اعتقاده أن ح   اهلل أح ررررررررررررررن،  لنا هذا ال ي فر ول نه جمرم إجراًما أعظ  من 

لني وغي  ،األول، وعليه خطر عظي  كما  رره علما  ال ررررررررررررررنة وهذا هو  ط الرحل بني املفنرررررررررررررر 
لني، مثرة القول بالتفنرررريل هي هذه امل رررر لة ن ميوهون على ؟ ألنه خري أناوأنبه  ذا ملاذا ثاملفنرررر 

هنا يف احلقيقة  ،طالب العل  فيقول أنا أ ول بالتفنررررريل، ول ن هذه امل ررررر لة أرى أنه ي فر فيها
لني، فهذا الباب ينب ي أن يتنب ه ل ح  ت فه   همل يقل بالتفنرررررررريلث ألنه رجع إىل  ول غي املفنرررررررر 

 .امل  لة فهما  تيًتا

       :ثم أَبه إلا أمرين 

هل هناغ من أهل ال ررررررررررررررنة واجلماعة من  ال إنه ي فر يف هذه امل ررررررررررررررر لة  األمر األول:      
األخية؟ أشرررررررررررررررت إىل ذله البارحة وأعيد وأ ول أما املتقدمون من األئمة والعلما  فل  أرى يف  
كالمه  مرررا يررردل على كفرهث برررل كرررل كالمه  املنقول يررردل على أنررره مرت رررب كبية من كبرررائر 

علماؤنا املت خرون من أهل ال نة املعا رون فنع  بعضه  يقول إنه ي فر، ونقول  الذنوب، وأما
 واهلل أعل  إنه أخط  يف هذا.

هل هذه امل ررررررر لة هي م ررررررر لة التبديل؟ هل م ررررررر لة احل   ب ي ما أنزل اهلل  األمر الااَي:      
 لو   م تمر هي م  لة التبديل؟ 

ما م  لة التبديل عند العلما  فهي َمن ي ت ليزيح الث بل هذه م  لة ح  ، أ والجواب:      
ي وي ت ويضرررررررررع نظاًما جديًدا هذه ه ،الشررررررررررع، وي يت بنظام جديد، يعم: ي ت فيبدل الشررررررررررع
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م رر لة التبديل اليف ألهل العل  فيها كالم خاري عن م رر لة احل   ي ي ما أنزل اهللث ألن احل   
 .ل اهللفيها يتعلق بالتبديل ال باحل   ي ي ما أنز 

هذه بعض ا شررررررارات اليف أحببت أن أنبه إليها يف مطلع درن اليوم، مث إين سرررررر شرررررري إن       
شرررا  اهلل  بل بد  ا جابة على األسرررظلة إىل م ررر لة فقهية أفتيت فيها البارحة وسرررتشررر لها بعض 

ث مل رررررعدالبيع يف ا :طالب العل ، وسررررر نبه عليها إن شرررررا  اهلل عند بداية األسرررررظلة، وهي م ررررر لة
حي   لت إن البيع يف امل ررررررررررعد حرام وإنه ال ينف ذ، وإنه باطل، وال  لت أ ول هذا ل نث ألنه 

على  فذكروين إن ن يت  بل أن أجيب ، د استش ل بعض طالب العل  امل  لة ف  شي إليها
 وأب طها بعض الب ط. ،األسظلة أشي إىل امل  لة إن شا  اهلل
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ِدي َِ، رَأنَل اأَلمنِر اِْلسن ِم، َوَمَموَد َُ الصَّ َة، َوِارنوَ قال  َِ َة الشيخ رَِحَمَه اهلل تَََعالا: "َوِفي الن
ِِ اهلِل".   َسَناِمِه النِجَهاَد ِفي َسِبي

 
الشَّْرح: 

ِدي َِ"يقول الشرررررررررررريخ:        َِ هذا احلدي  معروف، وهو جز  من حدي  معاذ الذي  "َوِفي الن
َ   ،رواه الرتمذي، والن ررررررررائي، وابن ماجه و ررررررررتته مجٌع من أهل العل  منه  ا مام األلباين َرحه

 اهلل اجلميع.

ِدي َِ، رَأنَل اأَلمنِر اِْلسَََن ِم"يقول الشررريخ:        َِ عب رأن أمر ا ن ررران ا سرررالم في "َوِفي الن
 وهذه له إال اهللإ وال فر بالطاغوت، وهو معىن ال سرررررررررررالم هو ا ميان باهللعليه أن ي رررررررررررل ، وا 

مناسررررربة احلدي  لل تاب فإن كل ما تقدم من ال تاب هو يف رأن األمر، ف  ن الشررررريخ يقول: 
 د تعلمت يا طالب العل  فاحريف على ما تعلمته فإنه رأن األمر، وأعظ  األمر، وأعلى األمر 

َه  اهلل الشرررررررريخ وهذه خامتٌة بديعٌة من  عل  حي  حي  فيها طالب العل  على أن يتم رررررررره بالَرمحه
 الذي أخذه يف هذا ال تاب فهو رأن األمر وهو ا سالم.

عمود ا سررالم النررالة، ومن هنا أخذ بعض أهل العل  أن تارغ "َوَمَموَد َُ الصََّ َة"  ال:       
كانت النالة عمود ا سالم فإذا   النالة ي فرث ألن عمود الشي  إذا سقط ذله الشي ، فإذا

سرررررقطت النرررررالة سرررررقط ا سرررررالم، وهذا هو القول الراجح من أ وال أهل العل  كما تقدم معنا 
 مرارًا.

ِِ اهلِل" ال:        ِبي َناِمِه النِجَهاَد ِفي سََََ َناِمِه"  ،"َوِارنَوَة سََََ أعاله، وال يعم هذا  أي:"َوِارنَوَة سََََ
نام، فالرأن هو الذي تقوم به احلياةث أن اجلهاد أفضررررررل من ا سررررررالم ب ل الرأن أفضررررررل من ال رررررر 

 ول ن ذروة ال  نام أعلى ما يف اجلمل أعلى ما يف البعي فهي تدل على العلو.
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فإذا كان  ،واجلهاد الشرررررعي ب نواعه املتقدمة اليف تقدمت معنا دليٌل على  ررررالح ا ن رررران      
َل م  ررَ اجلهاد  رراحلًا شرررعي ا على سررنة الن يبه   ه فهو دليٌل على  ررالح جبميع أنواع َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ

 و د تقدم معنا ما يتعلق بذله. ،ا ن ان، وهو من أعلى األمور، وأكملها، وأفضلها، وأمتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  070 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

ِن  ،تَََعالا: "َواهللَ َأمنَلمَ قال رَِحَمَه اهلل  َِمٍَّد َوملا آله َوَب   ِبِه َوَسلََّم".َوَبلَّا اهللَ َمَلا َم

 
الشَّْرح: 

َه  اهلل هذا خيت  الشرررررررررررررريخ        ي  هذا ال تاب  ليل األلفاظ،  ليل األورا  عظي  املعاين عظَرمحه
َه  اهلل األثر ملن تفق ه فيه، وتدب ر، وأدرغ أسرررررررررررررراره اليف ذكرها الشررررررررررررريخ  القلوب، فيه حياة  فإنَرمحه

وسعادة الدارين سعادة الدنيا وا خرةث مجع الشيخ فيه كليات الشريعة العظيمة اليف حيتاجها كل 
 ."األبول الا ثة" د أمتمنا ال الم على شرح َعز  َوَجل  وهذا ن ون حبمد اهلل  ،م ل 

ق ما وعدت به وهو ال الم عن  واعد وضرررررررررررررروابط الت في، وذله ألمهية        مر األوسررررررررررررررنلته
وعظي  شرررررررررررر نه السرررررررررررريما يف  ماننا هذا فإنا عد كثيًا من امل ررررررررررررلمني عد فيه  خيًا، وعد أا  
يبتثون عن ننررررررة الدين إال أا  يقعون يف احنراف ب ررررربب جهله  هذه امل ررررر لة العظيمة ف   
احرت  من شرررراب، وك  احرت  من  لب أب أو أم ب رررربب جهل شرررراٍب هذه امل رررر لة العظيمة، 

 ل من امل لمني ب يدي امل لمني ب بب اجلهل هذه امل  لة العظيمة.وك   ت

       وأتكلم منها في َقاط: ،ولذا َاسب أن َشير إلا بعض أحكام هذ ُ المسألة 

مررا الت في الررذي نتتررد  عنرره؟ الت في الررذي نتتررد  عنرره هو إحلررا   النقطََة األولا:      
 :و ررررر  ال فر مب رررررلٍ ث هذا هو الذي سررررري ون مدار حديثنا إحلا  و ررررر  ال فر مب رررررل ث أي

 وهذا هو املعروف عند الفقها  بالرهد ة. ،تقدم إسالمه فيلتق به و   ال فر

 خطورة الت في.النقطة الااَية:       
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       ا يهتم أهِ السنة والجمامة بضبط باب التكفير؟لماا 

نقول: إن الت في له خطورٌة كعى على امل فِّر، وعلى امل ف ر مًعا فله خطورٌة كعى على        
يقول الن يبه   ،امل فِّر، وله خطورٌة كعى على امل ف ر، ولذا جا ت الننرررويف  ذرة من الت ررررع فيه

َلى اهلل  َعَليمهه  َل م  ررَ َِ أِلَِخيِه: يَا َكاِفَر، فَََقدن بَاَ  ِبِه َأَحَدهَ »: َوسررَ َُ متفٌق عليه،   (1)«َماِإَاا قَاَل الرَّ
َي اهلل  َعنمهوجا  عن أيب ذٍر  َل م عن الن يبه   َرضررره َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ ًَُ  »أنه  ال:   رررَ ٌِ َر َُ اَل يََرنِمي َر
ِر ِإالَّ ارنَتدَّتن   .متفق عليه «َمَلينِه ِإنن َلمن َيَكنن َباِحَبَه َكَذِلكَ بِالنَكفن

َه  اهلل ررال ابن عبررد الع     ِبَذٍََب َكِبيرٍ ))أ  : َرمحرره  َِ ِئ َباَ  النَقا َقدن  َلَه  ،فََ َتَم َوِإثنٍم َمِظيٍم َواحن
ِلِه َاِلكَ  لِ  ،ِبَقون ِذيِر ِمنن َهَذا النَقون ِن َيٌة ِفي التَّ ِي َمنن أَ  ،َوَهَذا َنا ِِ َوالنََّهن هن َقاَل أِلََحٍد ِمنن َأ نن يََ

َلِة يَا َكاِفرَ   .(2)((النِقبَن

َفَر َأَحًدا ِمنن النَمسَََََََََن ))بن د يٍق العيد: اويقول احلافظ     ِلِميَن، َوَهَذا َوِميٌد َمِظيٌم ِلَمنن َأكن
 .(3)((َكِايرٌ َولَينَس َكَذِلَك، َوِهَي َورنطٌَة َمِظيَمٌة َوَقَع ِفيَها َخلنٌع  

َه  اهللويقول احلافظ بن حعر     ِر الن )): َرمحه ُن ِدي ََ ِسيَع ِلَل َِ ِقيَع َأنَّ الن ِن ِلِم َمنن َأنن َوالتَّ َمسن
ِلمِ   .ومعناه: رجعت عليه نقينته ألخيه ومعنية ت فيه، (0)((يَََقوَل َاِلَك أِلَِخيِه النَمسن

فقد رجع عليه ت فيه، فالراجع الت في ال ال فر هذا جيب أن يفه   فمعنا الِدي َ:        
 الراجع الت في يعم: معرة الفعل ال ال فر، فال يعم هذا أنه كافر.

        
                                 

 (.6143( رواه البخاري، كتاب: األدب، باب: من كفر أخاه ب ي ت ويل فهو كما  ال، بر  : )1)
 (.18/22للقرطيب: ) التمهيد ملا يف املوط  من املعاين واألسانيد( 2)
 (.2/214البن د يق العيد: ) إح ام ا ح ام شرح عمدة األح ام( 3)
 (.14/066البن حعر: ) فتح الباري شرح  تيح البخاري (0)
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ََرنِمي ا فَََقدن َبدَ ))و ال القرطيب:     ًرا  َِ َأنَّ النَمَقوَل َلَه ِإنن َكاَن َكاِفًرا َكفن اِب َِ َِ َوالن ََ النَقاِئ
ََُعتن َواَ  ِل وَ  َهَب ِبَها النَمَقوَل َلَه َوِإنن َلمن َيَكنن َر ِِ َمَعرََّة َاِلَك النَقون  .(1)((ِإثنَمهَ لِلنَقاِئ

 

ا يف حديٍ  حخر        َل م يقول الن يبه   ،أيضرررً َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ ٍر فَََهَو  َوَمنن َقذَ » : رررَ ِمًنا ِبَكفن َف َمؤن
 رواه البخاري يف النتيح.  (2)«َكَقتنِلهِ 

))فالقرآن والسََََََنة ينَهيان من تكفير المسََََََلم إال ببياٍن ال  ال احلافظ ابن عبد الع:    
َلى اهلل  عَ ول هلظ أمر الت في، وشرردة خطورته كان أ ررتاب الن يبه   (3)إَََكال فيه(( َل م  ررَ َليمهه َوسررَ

ٍ ال شه فيه.ميتنعون من إطال  الت في على أهل القبلة إال ب مٍر   بني 

 

َي اهللَ َمننه قََلنَت ِلَجاِبٍر ))روى ابن عبد الع عن أيب سرررررررررررفيان  ال:     َكننَتمن تَََقوَلوَن أَ َرضََََََََِ
َلِة َكاِفرٌ  ِِ النِقبَن ِر ٌ  :قََلنتَ  ،اَل  :قَالَ  ؟أِلََحٍد ِمنن َأهن فما كانوا  (0)((ِه َوَفلِعَ َمَعاَا اللَّ  :قَالَ  ؟َفَمشََََََن

األلفاظ، ولذا حذ ر علماؤنا حتذيرًا عظيًما من الت اهل، والت ر ع يف إطال  يت رعون يف إطال  
 الت في.

َه  اهلليقول الشررررررررروكاين     ه من دين : َرمحه ِ المسَََََََلم بخرُو ))املم أن الِكم ملا الُر
اْلسَََََََ م، ودخوله في الكفر، ال ينبفي لمسَََََََلم يؤمن باهلل واليوم اْلخر أن يقدم مليه إال 

 مث سا  األحادي  اليف ذكرهتا يف التنفي من ذله. (5)َمس النهار(( ببرهاٍن أوضل من
                                 

 (.14/066البن حعر: ) فتح الباري شرح  تيح البخاري( 1)
 (.6408( رواه البخاري، كتاب: األدب، باب: ما ينهى من ال باب واللعن، بر  : )2)
 (.18/10للقرطيب: ) التمهيد ملا يف املوط  من املعاين واألسانيد (3)
 (.18/21التمهيد ملا يف املوط  من املعاين واألسانيد للقرطيب: ) (0)
 (.0/587) :فنل: والردة باعتقاد أو فعل أو  ي أو لفظ كفري ، ال ا مام الشوكاين يف ال يل اجلرار (5)
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ا له خطره ال بي على امل ف ر فهو عظي      إذن الت في له خطره ال بي على امل فِّر، وأيضررررً
ع ))حكٌم ََََفالت في كما ذكر شررريخ ا سرررالم ابن تيمية:  ،األثر، واخلطر على امل ف ر رمي يُر

وكل واحدة أعظ  من  (1)وسََََََََََفك الدما ، والِكم بالخلود في النار((إلا إباحة المال، 
مور واحل   بررال فر تقرير أل ،اجلبررل يرجع إىل إبرراحررة املررال، وسررررررررررررررفرره الرردمررا ، واخللود يف النررار

 خطية.
َه  اهلليقول شررريخ ا سرررالم ابن تيمية     فِ إَاا تََبََيََّن َاِلَك فَامنَلمن َأنَّ " َمسَََ )): َرمحه َِ التَّكن يِر اِئ

َكاِم " الَِّتي يََتَََعلََّع ِبَها النَومنَد َوالنَوِمي َحن َماِ  َواألن َسن ِِ " األن ِسيِع " ِهَي ِمنن َمَساِئ َد ِفي الدَّاِر َوالتََّفن
اِر الدم  َر َاِلَك ِفي الدَّ َمَة َوَنيَن َِ َوالنِعصََََََََََن ِخَرِة َوتََتَََعلََّع ِبَها النَمَوااَلَة َوالنَمَعاَداَة َوالنَقتن َيااْلن ، (2)((ََن

نها فتبني أن للت في خطرًا عظيًما على امل ف ر فإنه ال حيل لزوجته البقا  معه، وجيب أن يفر   بي
وبينهث ألن امل ررررررررررررررلمة ال حتل لل افر، وال جيو  أن يبقى أوالده حتت واليتهث ألنه ال والية ل افٍر 

ح    وجيب أن حياك  لينفذ فيهعلى م رررررررررررل ، وينقلب عدًوا مبايًنا بعد أن كان ولًيا منا ررررررررررررًا، 
املرتد بعد أن ي رررتتاب، وإذا مات ال جتري عليه أح ام امل رررلمني، فال ي  رررل، وال ينرررل عليه، 
وال يدفن يف مقابر امل رررررررررررررلمني، وال يور  وال ير ، وي رررررررررررررتوجب لعنة اهلل وطرده من رمحة اهلل، 

 املؤمن من أن يت رررررررررررررررع يفواخللود األبرردي يف نررار جهن ، وكررل هررذه ا ثررار خطيٌة جررًدا تزجر 
الت في، فإذا تزخرف الت في ملؤمن فليتذكر هذا اخلطر، وليتذكر أنه يق  على باٍب عظي   د 

 يرتد األمر عليه بإمٍث كبي.
 
ي يف ال تاب وال نة النقطة الاالاة:           الت في ح ٌ  شرعي فال يطلق ال فر إال على ما مس 

َه  اب وال ررنة، يقول شرريخ ا سررالم ابن تيمية كفرًا على ما هو مقنرروٌد يف ال ت ))الكفر :  اهللَرمحه
                                 

 (.1/305البن تيمية: ) ب ية املرتاد يف الرد على املتفل فة والقرامطة والباطنية (1)
 (.12/067جمموع الفتاوى البن تيمية: ) (2)
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، و د تطلق كلمة ال فر، أو كلمة كفٍر يف (1)حكٌم ََََََََرمي َمتلقا من بَََََََاحب الشَََََََريعة((
و د تطلق ويراد ها ما دون ذله، ومن ذله ، ال تاب وال رررررررررررررنة ويراد ها ال فر املخري من امللة

َي اهلل  َعنمه عبد اهلل بن م ررعوٍد  مثاًل: ما ورد يف النررتيتني من حدي  ،  ال رسررول اهلل  الَرضرره
َل م  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ ٌَ َوِقَتالََه َكفنرٌ »:  رررَ و ِلِم َفسَََ َباَب النَمسََن وال شررره أن كفر هنا ال تعم  (2)«سََِ

 َعَليمهه َوَسَل م َلى اهلل   َ ال فر األكع املخري من امللة، بل املقنود ها أاا معنيٌة كبية ل ن الن يبه  
 بالغ يف الزجر هذا الو  .

 

إذن جيب على املؤمن أن يتلقى أح ام الت في من ال تاب وال نة على ضو  فه  سل         
األمة، وإن املتتبع ملنها أهل ال رررنة واجلماعة خلًفا عن سرررل  ب رررل رررلة نور ال تنقطع إىل يومنا 

حبمد اهلل من الو وع يف أخطار الت في،  هذا ليعد أن ألهل ال ررررررررنة واجلماعة ضرررررررروابط تعنرررررررر 
وتعن  األمة من حثار الت في بفضل اهلل وهي م خوذٌة من ال تاب وال نة، وواهلل إن اخلي ألمة 

سَََأاكر و امل ررررلمني أن ي خذوا مبا  رره ال ررررل  يف مجيع أبواب الدين، ومنه هذا الباب العظي ، 
 بعض تلكم الضوابط مستشهًدا بك م األئمة:

ه  منها عدم فيثب ت ا سالم بالشهادتني، وال ينظر إىل القرائن اليف  د ي  الضابط األول:        
فإذا نطق العبد بالشررررررهادتني ثبت له ا سررررررالم ح  لو رأى الناظر بعض القرائن  ث ررررررد  القائل

 يٍد  ففي حدي  أسررررررررامة بن :اليف  د تدل على أنه غي  ررررررررادٍ  يف نطقهث يدل على ذله أدلة
َي اهلل  َعنمهما رَ  ََِرقَ »يقول: ضررررررره لََّم ِإَلا الن لَّا اهللَ َمَلينِه َوسََََََ وَل اهلِل بََََََ َنَة، بَََعاَََنا َرسََََََ َهيَن َُ ِة ِمنن 

ينَ  َهمن، فَََلمَّا َنشََََِ ًَُ  ِمنَن اِر َر ََنصَََََ ٌِ ِمَن األن َُ قنَت أَََا َوَر ِِ َناَهمن َوَل َم فَََهَلمن َنا النَقون ِن بَّ أي:  «ا َُ َفصَََََ
  رررررررر ت ملوا هذا احلال رجل يقاتل امل رررررررلمني فلما ان «قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَ »، علوناه بال ررررررري 

                                 
 (.1/202البن تيمية: ) در  تعار  العقل والنقل (1)
 (.07( رواه البخاري، كتاب: ا ميان، باب: خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر، بر  : )2)
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َي اهلل  َعنمه ال فار اازم فارًا ف دركه أسامة  قَاَل: اَل »ورجٌل من األننار فلما غشياه بال ي  َرضه
َي اهلل  َعنمه ال أسررررامة  ،ف    األننرررراري عنه «ِإَلَه ِإالَّ اهللَ  تََلنَتَه، َوطََعننَتَه بِ »: َرضرررره ي َحتَّا قََ ِِ َرمن

َنا بَََلَغ َاِلَك النَِّبيَّ َبلَّا اهللَ َمَلينِه َوَسلََّم، فَََقاَل ِلي: يَا َأَساَمَة، َأقََ  تََلنَتَه بََعنَد َما قَاَل: فَََلمَّا َقِدمن
وَل اهلِل، ِإََّما َكا لنَت: َيا َرسَََََََََََ َلَه ِإالَّ اهللَ؟ َقاَل: قََ أي: الجًظا إليها ح   «َن َمتَََعوًِّااَقاَل: اَل ِإ

َي اهلل  َعنمه ال  ،ي ررررررررررررررل  من املوت ينَت َأِّ »: َرضرررررررررررررره ي َلمن َأَكنن َفَما زَاَل َيَكرَِّرَها َمَليَّ َحتَّا َتَمنََّ
مِ  َِ َاِلَك النيََون َت قََبن َلمن  متفٌق عليه. (1)«َأسن

َي اهلل  َعنمه ويف  ررررررتيح م ررررررل  عن جندٍب         لَّا اهللَ » ال: َرضرررررره وَل اهلِل بَََََ  َمَلينِه ِإنَّ َرسَََََ
 ٌِ َُ ا َفَكاَن َر ََََّهَم النتَََقون رِِكيَن، َوِإ ٍم ِمَن النَمشََََََََن ِلِميَن ِإَلا قََون لََّم بَََع ََ بََعناًا ِمَن النَمسََََََََن  ِمَن َوسَََََََََ

َد َلَه فَََقتََ  ِلِميَن َقصَََََ ٍِ ِمَن النَمسََََن َُ َد ِإَلا َر اَ  َأنن يََقنصََََِ رِِكيَن ِإَاا ََََََ رجل من  يعم: «هَ لَ النَمشََََن
َلَتَه، قَ » املشركني ي ثر القتل يف امل لمني، ِلِميَن َقَصَد َنفن ًَُ  ِمَن النَمسن َِدََّث َوِإنَّ َر اَل: وََكنَّا ََ

ينَف قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَ فَََقتَََلَه، َفَجا َ  اَمَة بنَن زَينٍد، فَََلمَّا رََفَع َمَلينِه السَََََََّ يَر ِإَلا  النبَ َأََّه َأسَََََََ شََََََِ
ِِ َكينفَ  َُ بَََر َُ َخبَََر الرَّ بَََر َُ، َحتَّا َأخن أََلَه فََأخن لََّم َفسََََََ لَّا اهللَ َمَلينِه َوسََََََ َنَع، َفَدَما َُ النَِّبيِّ بََََََ  بََََََ

أََلَه فَََقاَل:  تََلنَتَه؟»َفسَََََ ِلِميَن، َوقََ « ِلَم قََ َع ِفي النَمسََََن َُ وَل اهلِل، َأون َِ َفَ ًَا َوفَ قَاَل: يَا َرسَََََ َ ًَا، َت
ينَف قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللَ  مَّا َلَه ََََفًرا، َوِإِّي َحَملنَت َمَلينِه، فَََلمَّا رََأى السَََََََََّ انظروا احلال  «َوسَََََََََ

َل م والقرائن،  ال رسررررول اهلل  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ تََلنَتَه؟»:  ررررَ َنَع »قَاَل:  قَاَل: ََََعمن،« َأقََ َفَكينَف َتصَََن
َم النِقَياَمِة؟ِبَ  ِإَلَه إِ  اَ تن يََون َُ تََفنِفرن « الَّ اهللَ ِإَاا  وَل اهلِل، اسََََََََن وََكينَف »ِلي، قَاَل:  قَاَل: يَا َرسَََََََََ

َم النِقَياَمِة؟ اَ تن يََون َُ َنَع ِبَ  ِإَلَه ِإالَّ اهللَ ِإَاا  َِ اَل َيلِ « َتصن َكينَف »يَد َُ َمَلا َأنن يَََقوَل: قَاَل: َفَجَع
َنَع ِبَ  ِإَلهَ  َم النِقَياَمةِ  َتصََن اَ تن يََون َُ َي اهلل  َعنمه هذا  ررتايٌب جليل أسررامة  (2)«ِإالَّ اهللَ ِإَاا  بن اَرضرره

                                 
جهينة، بر  :  أسامة بن  يد إىل احلر ات منَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م ، كتاب: امل ا ي، باب: بع  النيب ( رواه البخاري1)
(0262.) 
 (.164( رواه م ل ، كتاب: ا ميان، باب: حَتمرهميه  َرتمله المَ افهره بَرعمَد أَنم  َاَل: اَل إهَلَه إهال  اهلل ، بر  : )2)
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ب  رسول اهلل  بُّه اجتهد و تل الرجل بعدما  ال ال إله إال اهلل ملا ظهر  َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م حه وحه
 .مل يقره على ذله اهلل  َعَليمهه َوَسَل م َ َلى له من القرائن الدالة على عدم  د ه ل ن الن يبه  

ا ما جا  يف النررتيتني عن املقداد ابن األسررود          َي اهلل  َعنمه ومثله أيضررً نه  ال لرسررول أَرضرره
َل م اهلل  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ ًَُ  ِمَن النَكفَّاِر فَََقاتَََلِني، فَ »:  ررَ َدى َأرَأَينَت ِإنن َلِقيَت َر َرَب ِإحن َيَد َّ ضَََ

ولَ  َلَه يَا َرسَََ تََ َت لِلَِّه، َأفََأقَن َلمن َجَرٍة، فَََقاَل: َأسََن ينِف فَََقطََعَها، ثَمَّ اَلَا ِمنِّي ِبشَََ هذا يف  « اهللِ بِالسَََّ
سررررررراحة املعركة يقاتل مع ال فار، وضررررررررب الرجل، و طع يده بال ررررررري  مث الذ بالشرررررررعرة، و ال 

َلَه يَ »أسرررررلمت هلل، انظروا القرائن  تََ وَل اهللِ َأفََأقَن َلى اهلل  سرررررول اهلل فقال ر  ،بعد أن  ا ا «ا َرسَََََ  رررررَ
َل م  َلَه، وَ » :َعَليمهه َوسررررَ تََ َِ َأنن تََقن تََلنَتَه فَِإََّه ِبَمننلِلَِتَك قََبن تََلنَه فَِإنن قََ َِ َأنن يَََقوَل  اَل تََقن ِإََّك ِبَمننلِلَِتِه قََبن

 .(1)«َكِلَمَتَه الَِّتي قَالَ 

تَََلهَ »ومعىن:          َِ َأنن تََقن تََلنَتَه فَِإََّه ِبَمننلِلَِتَك قََبن إله إال  : أنه كان معنوم الدم بالأي «فَِإنن قََ
َِ َأنن يَََقوَل َكِلَمَتَه الَِّتي قَالَ » ،اهلل، كما أنه كنت معنرررررروم الدم أي: أنه  «َوِإََّك ِبَمننلِلَِتِه قََبن

غي معنرررررروم الدم ب رررررربب  تله لوال الت ويل، وإال كان يقتل منه فال ت ون معنرررررروم الدم لوال 
 أنه مت ول، وهذا أ ح أ وال أهل العل  يف معىن هذه اجلملة.

َمن ثبت إسررررررررررررررالمه بيقني ال يرتفع إال بيقني، فمن ثبت إسررررررررررررررالمه  الضَََََََََََابط الااَي:    
مع على كفره، أو يدل نٌل  ررررررررريحٌ بالشررررررررهادتني مل جيز إخراجه منه إال بي على   قنٍي مثله ب ن جي 
َه  اهللكفره يقول شرررريخ ا سررررالم ابن تيمية  َلينَس أِلََحِد َأنن َيَكفَِّر َأَحًدا مِ : َرمحه ِلِميَن ))فََ نن النَمسَََن

َِجََّة. َومَ  َِجََّة َوتََبََيََّن َلَه النَم طَأَ َوَنِلَط َحتَّا تَََقاَم َمَلينِه الن  ثَََبَت إيَماَََه بَِيِقيِن َلمن يَََللن نن َوِإنن َأخن
َهِة(( بَن َِجَِّة َوِإزَاَلِة الشَََم ِن اَل يَََلوَل إالَّ بََعنَد إقَاَمِة الن كِّ  َب ، ويقول احلافظ بن (2)َاِلَك َمننَه بِالشََََّ

                                 
 (.0412، بر  : )( رواه البخاري، كتاب: امل ا ي، باب: شهود املالئ ة بدرًا1)
 (.12/541( جمموع الفتاوى البن تيمية: )2)
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َِّ َمنن ))عبد الع:  َفَع َلَه َأنَّ َك يِل الَِّذ  اَل ِمدن ِِ َهِة النََّظِر الصََََََّ ُِ َ َم ثََ َوِمنن  سَََََن َد اْلنِ َبَت َلَه َمقن
تَََلَفوا بََعنَد فِ  ًبا َأون َتَأوََّل َتأنِويً  َفاخن ََن َََب َا ِلِميَن ثَمَّ َأان َماٍع ِمَن النَمسََََََََََن ُن ِه ِفي َوقنٍت ِبِإ ي َخَروُِ

َب َحجًَّة َواَل  َماِمِهمن َمعنًنا يَوُِ ُن ِتَ ِفِهمن بََعنَد ِإ َ ِم َلمن َيَكنن اِلخن سََََن َ ِم يَ  ِمَن اْلنِ سََََن ِرَن ِمَن اْلنِ خن
نٍَّة ثَابَِتٍة اَل َمَعاِرَض َلَها ٍَ آَخَر َأون سَََََََ نَِّة )) ال:  ((النَمتَََّفِع َمَلينِه ِإالَّ بِاتََِّفا َِ السََََََم َوَقِد اتَََّفَع َأهن

َبَه  ََن َه َا َُ ِر ََثِر َمَلا َأنَّ َأَحًدا اَل َيخن ِه َواألن َِ النِفقن َ مِ وَ َوالنَجَماَمَة َوَهمن َأهن سََََََََََن  ((ِإنن َمَظَم ِمَن اْلنِ
فِ )) ال:  َب ِفي النََّظِر َأنن اَل َيَكفََّر إال ن اتفع الجميع ملا تكفير ُ أوقام َمَلا َتكن ُِ ير ُِِ َفالنَوا

َفَع َلَه ِمنن ِكَتاٍب َأَوَسنَّةٍ  ٌِ اَل ِمدن  .(1)((َدلِي

 مل على ا سررالم، وهذاإذا حنررل شررٌه يف كفر م ررل  فواجب أن حي   الضََابط الاال َ:        
متفرٌع عما تقدم، فاليقني هو إسرررررالمه فال يرفع ا سرررررالم بالشررررره، فإذا دار األمر بني أن ي ون 

اهلل  يعم: مثاًل حنن  لنا إن احل   ب ي ما أنزل ثم ررررلًما، أو كافرًا فإنه جيب محله على ا سررررالم
ه على ا سررررالم، ينا حاله فإنا حنملفيه تفنرررريل  د ي ون كفرًا، و د ال ي ون كفرًا فإن اشررررتبه عل

وال حنمله على ال فر إال بيقني، وإذا حنل الشه محهل على ا سالم، يقول عبد اهلل ابن شيخ 
ه كفًرا فاالحتياط للدين التوقف ا سرررررالم  مد بن عبد الوهاب:  ))فما تنازع العلما  في كَو

قنرررود بالتو   هنا ليس التو   ، وامل(2)ومدم اْلقدام ما لم يكن في المسََألة ٌَص بََريل((
يعم: عدم  ،))ومدم اْلقدام((يف الشخل، وإمنا املقنود الو وف عن الت في يف ره أنه  ال: 

 ، و د ذكر بعض الفقها  أن))إال إاا كان في المسََََََألة ٌَص بََََََريل((ا  دام على الت في، 
باحة الدما ، سرررررررربياًل فإن اسررررررررت الذي ينب ي أن مييل إليه املؤمن االحرتا  من الت في ما وجد إليه

 ال:  ،واألموال من املنلني إىل القبلة املنرحني بقول ال إله إال اهلل  مٌد رسول اهلل خطٌر عظي 
))والخطأ في تر  ألف كافٍر في الِياة أهون من الخطأ في سَََََفك قطرٍة من دم مسَََََلم(( 

                                 
 (.18/21( التمهيد ملا يف املوط  من املعاين واألسانيد للقرطيب: )1)
 (.1/88( منهاي أهل احلق واالتباع يف بالفة أهل اجلهل واالبتداع: )2)
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افر ))الخطأ في تر  ألف كفيقول:  ،وهذا فقٌه عظي ، امل رررررررررل  الواحد أعظ  من ال فار مجيًعا
ويا ليت شرررررررررررربابنا، وإخواننا  في الِياة أهون من الخطأ في سَََََََََفك قطرٍة من دم مسَََََََََلم((

اسرر لوا بالد  ،واسرر لوا بالدنا اليف أن ت ،يفقهون هذا فإا  يقدمون على دم امل ررل  يف أ ل شرربهة
ت  من وتوجعت، وتفع عت، وتي ،اجلزائر، واسررررر لوا بالد ال رررررودان، واسررررر لوا هذا البلد كي  أن ت

 تيت  فيها ب بب اجلهل هذا الفقه العظي . 

ال يلزم من و رررررررررررررر  الفعل بال فر كفر الفاعل له، ففرٌ  بني ال فر  الضَََََََََََابط الرابع:        
له، أو فاعله ، وال يو رررررررررر   ائاو الفعل ب ونه كفرً املطلق، وت في املعني فقد يو رررررررررر  القول، أ

ه  اهللا سررررررررررررررالم ابن تيميرررة يقول شرررررررررررررريخ  ،ب ونررره كرررافر َ رِيَع بََيننَ : َرمحررره َب التََّفن َِ ))َيجََِ  اْلنِطنَ 
، واأل ررررررل  ذه العا ررررررمة من خطر الت في، وهذا الضررررررابط العظي   نررررررة الرجل (1)َوالتََّعنِييِن((

َل م الذي جلده الن يبه   َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررَ لده، فقال: ر جبيف شررررررررب اخلمر مرارًا ف  يت به يوًما ف م رررررررَ
َلى اهلل  َعَليمهه وَ فقال الن يبه   ،لعنه ما أكثر ما يؤتى بهأرجٌل من القوم الله   َل م  رررررَ ال تلعنو ُ، »: سرررررَ

 رواه البخاري يف النتيح. (2)«فواهلل ما ملمت إَه يِب اهلل ورسوله

َلى الن يبه  و ت مل هنا هذا الرجل يشررررب اخلمر، بل وشررررب اخلمر مرارًا         َل م اهلل  عَ  رررَ  َليمهه َوسرررَ
َرهَ  َلَعنَ » :جا  عنه يف حدي  أنس بن ماله أنه َرَها، َوَمعنَتصَََََََِ َرًة: َمابَََََََِ ِر َمشََََََََ ا، ِفي الَخمن

َتِر  لَ  َِ َثَمِنَها، َوالَمشََََََََن اِقيَََها، َوبَائَِعَها، َوآِك َموَلَة ِإلَينِه، َوسَََََََََ ِن ارِبَََها، َوَحاِمَلَها، َوالَم َها، َوََََََََََ
تَََراَة لَ  َلى  رررررَ ت مل هنا لعن الن يبه   ثأمحد، وابن ماجة، و رررررتته األلباينرواه ا مام  (3)«هَ َوالَمشََََن

شارب اخلمر لعًنا مطلًقا ل ن عندما جا  هذا املعني، و د شرب اخلمر ليس مرًة اهلل  َعَليمهه َوَسَل م 
                                 

 (.34/234( جمموع الفتاوى البن تيمية: )1)
 (.6874احلدود، باب: ما ي ره من لعن شارب اخلمر، وإنه ليس خباري من امللة، بر  : )( رواه البخاري، كتاب: 2)
ر  َعَلى َعَشرَةه أَومج ٍه، بر  : )3) َمم (، و ال األلباين ح ن  تيح 3371( رواه ابن ماجة، كتاب: األشربة، باب: ل عهَنته اخلم

 (.2358يف  تيح الرتغيب والرتهيب، بر  : )
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َلى اهلل  فلعن املعني ماذا  ال الن يبه   «لعنهأاللهم »بل مرارًا، فقال رجل:  َل م عَ   رررررررررَ ؟  ال: َليمهه َوسرررررررررَ
 ففرٌ  بني إنزال اللعنة على املطلق، وإنزال اللعنة على املعني. «ال تلعنه»

َه  اهللولذا يقول شرررريخ ا سررررالم ابن تيمية         يِل َأََّه كَ : َرمحه ِِ ِد ))ثَََبَت ِفي الصََََّ اَن َمَلا َمهن
 ٌِ َُ رَ النَِّبيِّ َبلَّا اللََّه َمَلينِه َوَسلََّم َر َرَب النَخمن َما ِحَمارًا، وََكاَن َيشن ، وََكاَن َكلََّما أَِتَي ِبِه إَلا يَدن

َِدَّ، فَََلمَّا َكاَََر َاِلَك ِمننَه أَِتَي ِبِه َمرًَّة فَ  َلَد َُ الن َُ لََّم  لَّا اللََّه َمَلينِه َوسَََ َلَعَنَه النَِّبيِّ بَََ َأَمَر ِبِجلنِد ُِ فََ
لَّ  ٌِ فَََقاَل النَِّبيم بََََ َُ بم اللَّهَ َر ِِ لَّم: اَل تََلنَعننَه فَِإََّه َي وَلَه، فََنَََها َمنن َلعنِنِه ا اللََّه َمَلينِه َوسََََ  َوَرسََََ

لَّا اللََّه َمَلينِه َوسَََ  وَلَه، َمَع َأََّه بَََ بم اللََّه َوَرسَََ ِِ َِِه َي رنِب ِلَكون َرار ُِِ َمَلا الشََم َلَعَن ِفي  لَّمَ َمَع إبََن
ِر َمَشَرةً  تََلنلَِم َلعنَن النَمَعيَِّن الَِّذ  قَاَم ِبِه َما َيمن وَ  ،النَخمن ََ اللَّعنَنِة َلِكنن َلعنَن النَمطنَلِع اَل َيسن َِو َنَع َل

ِفيَر النَمطنَلَع َوالنَوِميَََد النَمطنَلَع((،  ررال: لََََه(( َذلَََِك التَّكن ة كت   اللعن، أح ررامهررا واحررد ))وَكَََ
َرو ))َوِلَهَذا َكاَن النَوِميَد الن  ال:  َروطًا بِاََبوِت َََََََََََ نَِّة َمشَََََََََن َنِتَفاِ  َمطنَلَع ِفي النِكَتاِب َوالسَََََََََم ٍط َوا

 .(1)َمَواََِع((

َه  اهللويقول         يََن ََ : َرمحرره َِ اَََاِلِهمن ِب اِل َوَأمن ِفيَر النَمَعيَِّن ِمنن َهَؤاَلِ  النَجهَََّ ِه ))فَََتكن َكَم َمَليََن ِن  َي
َِجَّ بَِأََّه ِمنن النَكفَّاِر، اَل  قنَداَم َمَلينِه إالَّ بََعنَد َأنن تَََقوَم َمَلا َأَحِدِهمن الن َة الرسَََََالية الَِّتي َيَجوَز اْلنِ

ٌر، وَ  ََََّها َكفن ِِ َوِإنن َكاََتن َهِذ ُِ النَمَقاَلَة اَل رَينَب َأ ََََّهمن َمَخاِلَفوَن لِلرمسَََََََ َهَكَذا النَكَ َم يَََتبََيََّن ِبَها َأ
ِمي َُ ِفيِر  ًرا  و رررررال:  ،( 2)ِع النَمَعيَِّنيَن((ِفي َتكن دن َيَكوَن َكفن َل قَََََ َذا: َأنَّ النَقون ِقيَع ِفي هَََََ ِن ))َوالتَّ

ِخَرِة  َوَلِكنن قَََدن يَ  ِميَََّة الَََِّذيَن قَََاَلوا: إنَّ اللََََّه اَل يَََتَكلََّم َواَل يَََرى ِفي اْلن ااَلِت النَجهن َفا َكَمقَََ خن
َََّه َكفنرٌ  نَّاِل َأ (( َمَلا بََعنِض ال ِِ ِئ ِفيِر النَقا َل بَِتكن (3)فَََيطنِلَع النَقون

))فيطلع يعم: أنرره كفر مطلق،  
                                 

 (.14/322البن تيمية: ) ( جمموع الفتاوى1)
 (.12/544( جمموع الفتاوى البن تيمية: )2)
 (.8/612( جمموع الفتاوى البن تيمية: )3)
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القول بتكفير القائِ كما قال السَََََََََلف من قال القرآن مخلَو فهو كافر ومن قال إن اهلل 
 .ال يرى في اْلخرة فهو كافر((

َص النَمَعيََّن َحتَّا  ال الشررررريخ:         خن َفَر الشَََََّ َِجَّ ))َواَل َيكن ، مث ت مل األمثلة َة((تَََقوَم َمَلينِه الن
َ ةِ ))كَ األمثلة ال بار،  ال:  إىل ماذا سررررررريقول الشررررررريخ؟ انظر َُوَب الصََََََّ َد َو َِ َُ َواللََّكاَة  ،َمنن 

َِّ الن  َِ َت َر  َواللََِّا َوتََأوَّلَ َواسََََََن ِلِمينَ  ،َخمن َكاِم بََينَن النَمسََََََن َحن َم ِمنن ََِهوِر  َأمنظَ فَِإنَّ ََِهوَر تِلنَك األن
ر ُِِ إالَّ بََعنَد النبَََياِن َلَه َوا َكَم ِبَكفن ِن ِطَئ ِفي تِلنَك اَل َي ِتَتابَِتِه َكَما َهِذ ُِ فَِإَاا َكاَن النَمَتَأوَِّل النَمخن سََََََََن
رَ  َلا َوَأحن َر َفِفي َنينِر َاِلَك َأون لموا النَخمن َِ َت ابََة ِفي الطَّائَِفِة الَِّذيَن اسن َِ َِ الصَّ ، وعلى هذا ((ىفَََع

 .ري احلدي  املعروف للرجل الذي كان  بلنا، وسي يت أيًضاخي  

مد(( يقول شيخ ا سالم:          َِاب َأحن ِكي )يعم: أمحد بن حنبل، ))َأن طَائَِفة من َأبن ِن )َت
 َِ عَََ ا َحتَّا َتجن دَِع ِرَوايََتََينِن َمطنَلقًََ ِِ النبََِ ِفيِر َأهََن د ِفي َتكن مَََ ِة اَمنن َأحن ًَََ ُِ ِفيِر النَمرن لنِخَ َف ِفي َتكن

ِليَد ِفي النَّاِر(( ِفيَر َوالتَّخن َِتن التَّكن َُّ َلِة ِلَعِليِّ َورَبََّما َر يَعِة النَمَفضََََََِّ ))َولَينَس َهَذا  ال:  (1)َوالشََََََِّ
َلَه أَ  َتِلَف قََون ِن اَل َيخن َ ِم َب سََََََََََن ِة اْلنِ َمد َواَل َنينر ُِِ ِمنن أَِئمَّ َهَب َأحن ًََة الَِّذيَن َّ َمذن ُِ َه اَل َيَكفَِّر النَمرن

ِن َََصوبَ  َِ َمِلي ا َمَلا َمانَماَن َب ٍِ َواَل َيَكفَِّر َمنن يَََفضِّ ٌل ِبَ  َمَم يَماَن قََون ٌة يَََقوَلوَن: اْلنِ َِ َه َبرِي
. َوِإََّما   ِفيِر النَخَوارِِن َوالنَقَدرِيَِّة َوَنينرِِهمن ِتَناِع ِمنن َتكن َماِ  َكاَن يَ بِااِلمن ِميَّة النَمننِكرِيَن أِلَسََن َكفَِّر النَجهن

لَّ  لَّا اللََّه َمَلينِه َوسَََََََ وَل بَََََََ اَ  ِبِه الرَّسَََََََ َُ َواِلِهمن ِلَما  َة َأقَن َفاتِِه  أِلَنَّ َمَناَقضَََََََ َم َِاِهَرٌة اللَِّه َوبََََََِ
َنٌة((  .(2)بََيَِّ
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ِميَّة  وذكر عن شررررررررررررريخ ا سرررررررررررررالم ا مام أمحد م ررررررررررررر لة عظيمة  ال:        ))َكاَن َيَكفَِّر النَجهن
لَّا وَل بََََ اَ  ِبِه الرَّسََََ َُ َواِلِهمن ِلَما  َة َأقَن َفاتِِه  أِلَنَّ َمَناَقضََََ َماِ  اللَِّه َوبَََِ اللََّه َمَلينِه  النَمننِكرِيَن أِلَسَََن

َنٌة(( لََّم َِاِهَرٌة بََيَِّ مهمة فهي  ا سررررررالم ابن تيميةت مل معي األو رررررراف اليف يذكرها شرررررريخ  َوسََََََ
َتِلَي ِبِهمن َحتَّا َمرَ يقول: ، جررًدا اَن قَََدن اَبَن اِلِع وَكَََ َِ النخَََ ِلِهمن تََعنِطيََ َة قََون َة ))َوأِلَنَّ َحِقيقَََ َف َحِقيقَََ

َِئمَِّة، لَ  َلِف َواألن َهوٌر َمنن السََََّ ِميَّة َمشَََن ِفيَر النَجهن ِِ َوَتكن  ِكنن َما َكانَ َأمنرِِهمن َوَأََّه َيَدوَر َمَلا التََّعنِطي
َفَر َأمنَياََََهمن(( ، يعم: انظر ماذا و   شيخ ا سالم ابن تيمية يف اجلهمية، وأن ا مام أمحد  َيكن

َياََََهمن(( ال:  ،كان ي فره  أي بإطال  َفَر َأمن  القول فإن الذي يدعو إىل ))َلِكنن َما َكاَن َيكن
 والررذي ي فر أعظ  من الررذي يقول برره، والررذي يعررا ررب بررالفرره أعظ  من الررذي يرردعو فقط،

بالفه أعظ  من الذي يعا به، ومع هذا فالذين كانوا من والة األمور يقولون بقول اجلهمية إن 
القرحن بلو ، وإن اهلل ال ي رى يف ا خرة، ويدعون النان إىل ذله، وميتتنوا ، ويعا بوا  إذا 

  يقر  بقول  يطلقوه حمل جييبوه ، وي فرون من مل جيبه  ح  أا  كانوا إذا أم رر وا األسرري مل
بل سررررعنوا ا مام أمحد وضررررربوه ضررررربًا شررررديًدا، وأدموا جلده وحشررررو  ثاجلهمية أن القرحن بلو 
 جلده بامللح إىل من له.

َعاَلا تَََرحََّم َمَلينِهمن يقول:         َمد رَِحَمَه اللََّه تََ َماَم َأحن تََفنَفَر َلَهمن بِ  ،))َوَمَع َهَذا َفاْلنِ َواسََََََََََن
:  يل له يف ذله يعم: يبيته  مما  رررررررنعوه به،  يل له يف ذله،  ال مندما اكر أَه يبيِهم((

 .مع كل ما  نعوه فيه (())وما ينفعك أن يعذب اهلل أخا  المسلم بسببك

م ))لعلمه بأَهم ل،  ال: ))وما ينفعك أن يعذب اهلل أخا  المسَََََلم بسَََََببك(( ال:        
يتبين لهم أَهم مكذبون للرسَََول، وال ُاحدون لما ُا  به، ولكن تأولوا فأخطأوا، وقلدوا 

 .َمن قال لهم الك((
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        ي قائِ: لكن قد يقول ل ،في هذا كايررَِحَمَه اهلل وك م ََََيخ اْلسَََ م ابن تيمية
 أاكر لنا أدلة تدل ملا مدم إلِاَ التكفير بالمعين مع أَه قال كفًرا، أو فعِ كفًرا؟

َلى اهلل  َعَليم األدلة كثية من ذله ما ثبت يف النرررررتيح: أن الن يبه   نقول:         َل م  رررررَ دخل هه َوسرررررَ
َي اهلل  َعنمه على محزة  ، د شربوا اخلمر فثملوار، وكانوا  رمي اخلمومعه بعض أ تابه بيًتا  بل حتَرضه

يَ يف أمٍر  د اشت ى منه علي َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م ف ل مه الن يبه   ِن »فقال محزة:  ،اهلل  َعنمه َرضه َوَه
َتمن ِإالَّ َمِبيٌد أِلَِبي ََن مم هذا ال الم، وما كي  ت لَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م  ، يعم: يقول للن يبه  (1)«َأ

َل م أنت إال عبٌد عند أيب وهذا شرررررررتٌ  للن يبه   َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررَ ل ن ماذا  ال  ،فروهي مقولة ك رررررررَ
ٌِ فتركه وخرن» ال:  الراوي؟ عل    َعَليمهه َوَسَل م َ َلى اهلل  هذا غاية ما  نعه الن يبه   «فعلم أَه ثم

 .أنه مثل فرتكه، وخري

َهاوهذه أمنا عائشة          َي اهلل  َعنرم َما » :َ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م تقول للن يبه   َرضه يا رسول اهلل َمهن
َه اهللَ  َتِم النَّاَل يََعنَلمن َه اهللَ »ت رررر ل  ،«َيكن َتِم النَّاَل يََعنَلمن َما َيكن َلى اهلل  َعَليمهه  ال الرسررررول  «َمهن  ررررَ

َل م  َها ، وهذا يف  ررررتيح م ررررل ، فعائشررررة (2)«ََََعمن »: َوسررررَ َي اهلل  َعنرم  هنا ت رررر ل عن عل  اهللَرضرررره
َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ فقال  ا الن يبه   ،مهما ي ت  النان يف  ررردوره  يعلمه اهلل علمها  «ََََعمن »: َل م  رررَ

 مع أاا يف سؤا ا ما يوحي ب اا جهلت سعة عل  اهلل.

َه  اهلل ررال ابن تيميررة          َها َلمن َتَكنن تََعنَلَم َاِلكَ : َرمحرره َََّ َِ  ،))َوَهَذا َيَدلم َمَلا َأ بن َوَلمن َتَكنن قََ
نَّاَل َكاِفَرًة(( َمَه ال َت ٍ  َيكن ين ََََََََََََ ِِّ َك لََّه َماِلٌم ِب ِبَأنَّ ال َها  ث ألاررا مل ت ن تعل  فل  ت ن  (3)َمعنرِفَِت

                                 
 (.3421( رواه البخاري، كتاب: فر  اخلمس، بر  : )1)
لهَها، بر  : )( رواه م ل ، كتاب: 2) َهم  (.280ال  وف، باب: َما ير َقال  عهنمَد د خ وله المق ب وره َوالدَُّعا ه أله
 (.11/012( جمموع الفتاوى البن تيمية: )3)



  

 

  028 

لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

ٌر كافرة،  ال:  َل َكفن َكَم بِ ))تََبََيََّن َأنَّ َهَذا النَقون ِن ِفيَر َقائِِلِه اَل َي ِه َحتَّا َيَكوَن َقدن بَََلَفَه َوَلِكنَّ َتكن
َفَر تَارَِكَها(( َِجََّة الَِّتي َيكن  .(1)ِمنن النِعلنِم َما تَََقوَم ِبِه َمَلينِه الن

ا جا  يف النررررررتيتني:          ً  كان يسَََََرف ملا َفسَََََه»أيضررررررً وب يعم: كثي الذن «أن ُر
ي في الريل،  فلما حضََر ُ الموت» ي، ثم ارَو ي، ثم اطِنَو قال لبنيه: إاا أَا مت فأحرقَو

أمر اهلل ا، فلما مات فعِ به الك، فا ما مذبه أحدً فواهلل لًن قدر ملي ربي ليعذبني مذابً 
األرض فقََال: اُمعي مََا فيََك منََه، ففعلََت، فََإاا هو قََائم، فقََال: مََا حملََك ملا مََا 

ٌِ مؤمٌن باهلل مقر  يقول ابن  تيبة:  ،(2)«بَََنعت؟ قال: يا رب خشَََيتك، فففر له ))وهذا ُر
به خائٌف منه إال أَه ُهِ بَََََفًة من بَََََفاته لشَََََدة خشَََََيته فظن  أَه إاا حر َ وار   في 

ََه(( ََه مََا بنيت ََه بمعرفت ََه يفوت اهلل تعََالا فففر اهلل ل ه  اهللن تيميرررة ، ويقول اب الريل أَ َ : َرمحررره
رَِة  كَّ ِفي َقدن َََََََََََََ ٌِ َُ َهَذا َر ِن امنتَََقَد َأََّه اَل يََ ))فََ ٌر اللَِّه َوِفي إَماَدتِِه إَاا َارَِّ ، َب َعاَد، َوَهَذا َكفن

ِمًنا َيَخاَف اللََّه َأنن يَََعاِقبَ  اِهً  اَل يََعنَلَم َاِلَك وََكاَن َمؤن َُ ِلِميَن، َلِكنن َكاَن  َِ النَمسَََََََن َه فَََفَفَر بِاتََِّفا
 .(3)َلَه ِبَذِلَك((

ا هنا         َل م غ  نررة حدثت مع الن يبه  أيضررً َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ َلى ثت للن يبه  هذه القنررة حد ررَ  ررَ
َل م  َي اهلل  َعنمه حي  بع  أبا جه  اهلل  َعَليمهه َوسرررررررررَ د ته، يعم منرررررررررد ًا فالج ه رجٌل يف  رررررررررَرضررررررررره
لَ فضررررربه أبو جهٍ  فشررررع ه ف توا الن يبه   ،خا ررررمه وتالحيا َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ النَقَوَد يَا »فقالوا:  م  ررررَ

وَل اللَّهِ  َقَوَد يَا الن »هؤال  امل رررررررلمون أبو جه  ذهب ي خذ منه  النرررررررد ة فعاؤوا فقالوا:  «َرسََََََ
وَل اللَّهِ  َل م ، فقال الن يبه  «َرسََََ َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررَ وما، فَرَقاَل:  «َلَكمن َكَذا وََكَذا» : ررررَ َلَكمن  »فَرَل م يَررمضررررَ
وما، فَرَقاَل:  «َكَذا وََكَذا وا، فقال الن يبه   «َلَكمن َكَذا وََكَذا»فَرَل م يَررمضرررررَ َل م  رررررَ فَرَرضررررر  : َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ

                                 
 سبق خترجيه. (1)
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اَكمن » ِبَرَهمن ِبِرضَََ يََّة َمَلا النَّاِل َوَمخن َلى فخطب رسررول اهلل  فَرَقال وا: نَرَع م، «ِإِّي َخاِطٌب النَعشََِ  ررَ
َل م  َِي يَرِ »فقال:  ،عانظروا إىل اخلاهلل  َعَليمهه َوسررررررررررَ َت ِإنَّ َهَؤاَلِ  اللَّينِايِّيَن أَتََون يَدوَن النَقَوَد، فَََعَرضَََََََن

يَتمن؟ وا، َأَرضََِ َلىه  رضررروا مع الن يبه   ث الوا: ال «َمَلينِهمن َكَذا وََكَذا فَََرضَََ َل م   رررَ  فلمااهلل  َعَليمهه َوسرررَ
َلى اهلل  َعَليم ا الن يبه  ما رضررينا ف  ا  كذ بو  ثخطب، وأخع أا  رضرروا  الوا: ال َل م  ررَ يف خعه هه َوسررَ

َل م فَه   املهاجرون ه  ف مره  رسرررررول اهلل  َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ  فوا، مث دعاه  أن ي فوا عنه  ف رررررَ
يَتمن؟»فزاده  فَرَقاَل:  ،  َاَل:  «َأَرضَََِ اَكمن ِبَرَهمن ِإِّي َخاِطٌب َمَلا النَّاِل َوَمخن »فَرَقال وا: نَرَع م  «ِبِرضََََ

 ُّ ، َفَخَطَب الن يبه ل  َ  َال وا: نَرَع م ل ى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ ي»، فَرَقاَل:  رررررَ رواه أبو  (1)«ََََعمن » َال وا:  «َتمن؟َأَرضَََِ
 و تته األلباين. ،وابن ماجة ،داوود

َل م من القنرررررررة أا  ملا أخع الن يبه   والشَََََاهد:         َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررررَ وسررررررر     ،ضررررررروار أا   رررررررَ
 يف خع.َسَل م َ َلى اهلل  َعَليمهه وَ أرضيت ؟ يعم أحًقا ما  لت؟  الوا: ال، وهذا ت ذيب للن يبه  

َه  اهلل ال ابن حزٍم          وأَه ال يخرن من اْلسََََََََ م ،))وفي هذا الخبر مذر الجاهِ: َرمحه
 .ا((بما لو فعله العالم الذ  قامت مليه الِج ة لكان كافرً 

َه  اهلل ال شررررررررررررريخ ا سرررررررررررررالم ابن تيمية         أَ ِفي األنَ : َرمحه منِكَنِة ))وََكِايٌر ِمنن النَّاِل َقدن يََننشََََََََََ
َقا َمنن يََبََلَِّغ مَ  ننَدِرَل ِفيَها َكِايٌر ِمنن َمَلوِم النمبََوَّاِت َحتَّا اَل يََبَن َزنِمَنِة الَِّذ  يََ ا بَََع ََ اللََّه ِبِه َواألن

وَلَه ِمنن الن  وَلَه َواَل َرسََََََ َع ََ اللََّه ِبِه َرسََََََ َمِة َفَ  يََعنَلَم َكِايًرا ِممَّا يََبَن كن ِِ  َيَكوَن َهَناَ  َمنن ِكَتاِب َوالن
َفَر(( َِ َهَذا اَل َيكن َِئمََّة َمَلا َأنَّ ،  ال: يََبََلَِّفَه َاِلَك َوِمان أَ بَِباِديٍَة بَِعيَدٍة ))َوِلَهَذا اتَََّفَع األن  َمنن ََشََََََ

كَ َمنن َأهن  َحن ينًًا ِمنن َهِذ ُِ األن ََ َنَكَر  َ ِم فََأ ِد بِاْلنِسن يَماِن وََكاَن َحِدي ََ النَعهن اِم الظَّاِهَرِة ِِ النِعلنِم َواْلنِ
                                 

(، و تته األلباين يف إروا  0530( رواه أبو داود، كتاب: الديات، باب: المَعامهله ي َناب  َعَلى يََديمهه َخطًَ ، بر  : )1)
 (.3/366ال ليل يف ختريا أحادي  منار ال بيل: )
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وَل(( اَ  ِبِه الرَّسَََََََََََ َُ ر ُِِ َحتَّا يََعنِرَف َما  َكَم ِبَكفن ِن (1)النَمتَََواِتَرِة فَِإََّه اَل َي
وال الم يف هذا طويٌل،  

 ال نة واجلماعة فيه كبٌي وعظي .وكالم أهل 

وهذا مه  جًداث األ رررررررررررررل يف هذا الباب أن ال يت ل  فيه إال أهل  الضَََََََََابط الخامس:        
إ ردار احل   بالت في ال ي ون ل ل أحد ال ي ون  حاد النان، وإمنا ي ون للعلما   ثالبنرية

كما  ال اهلل   ،الراسررخني أهل ال ررنة الربانيني املشررهود    بالعل ، واحل مة فإا  ه  أهل امليثا 

فاهلل  (2)َّ جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ :ٱَوَجل   َعز  

 .َّٱىم مم ُّٱ :امليثا أخذ على أهل ال تاب َعز  َوَجل  

)وبالجملة )بن عبد الوهاب: ايقول عبد اهلل بن  مد  والمقصود بهم أهِ العلم منهم:       
واأل ل  ،فيجب ملا من َصل َفسه أال يتكلم في هذ ُ المسألة إال بعلٍم وبرهاٍن من اهلل((

َلى اهلل  َعَليمهه  َ يف العل : أن ي طلب من العلما  األكابر ف ي  هذه امل  لة العظيمة، يقول الن يبه  
ََباِنرِ »: َوَسَل م  َداَهنَّ َأنن يََلنَتَمَس النِعلنَم ِمننَد األن اَمِة َثَ ثًا: ِإحن َراِط السَّ َن يعم: أن  (3)«ِإنَّ ِمنن َأ

 األ اغر، وهذا احلدي  رواه الطعاين، و تته األلباين.يرتغ األكابر إىل 

فمن أشراط ال اعة أن يرتغ العل  من األكابر، ويلتمس من األ اغر، ويرد كالم األكابر         
كمررا هو حررال كثٍي من الشرررررررررررررربرراب اليوم  ررد يظهر عليه  أا  طالب عل ، و ررد تظهر عليه  

ال ابن   :فإن  لت    ،وي خذون ب الم النررررررررررر ارعالمات اخلي، ول نه  يرد ون عل  ال بار، 
با ،  الوا َمن؟  ال األلباين،  الوا َمن؟  ال ابن عثيمني،  الوا َمن؟  ال  ا  الفو ان،  الوا من؟ 
ل ن إذا  لت فالن أو فالن من علما  الفضرررررررررائيات  ال: نع ، وهذا من أسرررررررررباب اخلط  الذي 

َه  يبة يقول ابن  ت ،من جنس رد  احمل   باملتشرررررررررابهو ع فإن رد  عل  األكابر ب الم األ ررررررررراغر  َرمحه
                                 

 (.11/048( جمموع الفتاوى البن تيمية: )1)
 (.178( سورة حل عمران: )2)
 (.2248(، و تته األلباين يف  تيح اجلامع الن ي و ياداته، بر  : )247( رواه الطعاين، بر  : )3)
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ألن   ))ال يلال النال بخيٍر ما كان ملما هم المشايخ ولم يكن ملما هم األحداث((: اهلل
الشررريخ  د  الت عنه حدة الشرررباب، ومتعته، وععلته، واسرررتنرررتب التعربة يف أموره فال تدخل 

ه هذه وال ي ررررتذله الشرررريطان، واحلد   د تدخل عليعليه يف علمه الشرررربه، وال ي ررررتميله ا وى، 
األمور اليف أ منت على الشرررررررررررررريخ فإذا دخلت عليه أف  فهله، وأهله بعض الشررررررررررررررباب عندما 

لو منعته   :ليقو  ،ي  ررررررررررررررر لون يف بعض األمور اليف تثور فيها عواط  النان يدخل عليه ا وى
أما  ،الئ  نه ال خياف يف احلق لومةا ن ما ينبح يل مجهور فقد يفتيه  ليظهر أنه شعاع، أو أ

ٱٱ:ز  َوَجل  عَ وهذه امل ررررررررر لة تدخل دخواًل أولي ا يف  ول اهلل  ،فال الب أا  يؤمن عليه  هذا ال بار

  زن رن  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱ

 .(1)َّين ىن نن من

 

        والعلم بمسألة التكفير يؤخذ من العلما  األكابر من ُهتين:  

  :هل القول أو الفعل كفٌر؟ من حي  ذاته.اجلهة األوىل 

   واجلهررة الثررانيررة: هررل القررائررل أو الفرراعررل كررافٌر؟ فيؤخررذ هررذا، وهررذا من أهررل العل
 ال بار الراسخني.

 ثنٍي حخرفال جَتر  فتوى عامٍل كبي يف معني إىل مع ،وال ينررررررررررررح  يان فرٍد على فرٍد يف هذا       
في املوانع فقد جتتمع الشررررروط وتنت ،ألن مثل هذه الفتاوى ت ون خا ررررًة ال تنقل إىل معنٍي حخر

د من الرجوع إىل فال ب ،وتتخل  الشررررررررررررررروط يف حخر  ال مبثل  وله، أو فعل مثل فعله ،يف معني
فيها وفر الشرررروط عرف تالعلما  الربانيني ال بار يف هذاث ألن م ررر لة الت في د يقة، وحتتاي أن ي  

وانتفا  املوانع وترتتب عليها حثار كبية، ويظهر يل واهلل أعل : من كالم العلما  أنه ي  ررررررررررررتثىن من 
                                 

 (.73( سورة الن ا : )1)
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ذله ما إذا كان ال فر بالفعل الذي يدركه كل واحد وهو ترغ النررررررررررررررالة عند من يرى ال فر 
يف  رفمن ترغ النررررررررررالة فإنه حي   عليه ا ن رررررررررران الذي يعل  أنه ترغ النررررررررررالة ب نه كاف ،برتكها

ال يعم: يف األعمال اليف ختنرررررره هو كاالسررررررت فار له فال ي ررررررت فر له، و  ،األعمال اليف ال تتعدى
 يرتح  عليه إن مات على هذا، وال حيا  عنه، وال يعتمر عنه وحنو هذا.

أما األفعال املتعدية كالتفريق بينه وبني امرأته، وإسررررررررررررررقاط واليته عن بناته، وعدم توريثه        
تل  أن ما اخ)) :ه فال بد من الرجوع فيها إىل القاضررريث ألن القاعدة عند أهل العل وا ر  من

ي   مثااًل: لو فيجع فيه إىل القاضرررريث أعط ((فيه يف األفعال املتعدية ال يفنررررل فيه إال القاضرررري
أن شررابًا يعل  أن والده ال ينررلي أبًدا، وهو يعتقد أن تارغ النررالة كافر، فهل له أن يزوي أخته 

 ي إذن أبيه؟ نقول: ال، ليس له ذله ليس له أن ي ررررررررررررررقط والية أبيه، بل يرجع يف ذله إىل ب
 فإن مل ي ن  اضي يرجع إىل من يقوم ب مر امل لمني. ،القاضي

إذن تارغ النررررررررررالة من جهة احل   عليه من عل  أنه تارٌغ للنررررررررررالة وهو يعتقد أن تارغ        
أما من جهة  ،النرررررالة كافر فإنه حي   عليه ب نه كافر، ومن جهة األفعال غي املتعدية يلتزم هذا

 .دية فال بد من الرجوع إىل القاضياألفعال املتع

        :أختم بضابطين باختصاٍر َديد 

  أنه جيب التثبت يف األخبار ال سررررررريما ما يتعلق بالت في، فإنه يرتتب عليه حثارٌ  أحدهما:        
 ركبية، وخطية ال جيو  أن تن رررررررررررب األفعال ال فرية، واأل وال ال فرية إىل م رررررررررررلٍ  ولو مل ي  ف  

وهرذا معروف ال جيو  أن ت ررررررررررررررتعمرل يف األخبرار، واألفعرال،  ،بعينره إال بتثبرت، وكرانرت يقولون
فال جيو  أن ين رررب القول ال فري إىل م رررل  إال بتثبت، وال جيو  أن ين رررب  ،واأل وال ال فرية

 فإذا مل يثبت بيقني فإنه يرد  وال يلتفت إليه. ،الفعل ال فري إىل م ل  إال بتثبت
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تقد وهو: أنه ال يلزم امل رررل  إن اع ،يف أمور كثية وهو نافع ومه  جًدا والضََابط الااَي:        
كبيًا معتعًا :أعطي   مثااًل  ثاحل   على أحد أن ينطق بل انه عن  لو أن طالب عل  س ل عاملا ً

معني، فقال له العامل: إنه كافر فاعتقد كفره هل يلزم أن ينطق، وخيع النان، ويت ل  ويقول إنه  
ُّ  ثع املنرررلتة الشررررعيةكافر؟ نقول: ال، بل النطق يتب َلى اهلل  َعَليمهه وَ الن يبه َل م   رررَ كان يعل  أمسا  سرررَ

 ب مسائه ؟ مل ل ن هل أخع ،املنافقني، وأعيان املنافقني، ويعتقد أا  يف الدرغ األسفل من النار
َي اهلل  َعنمه خيع إال حذيفة  َي اهلل  رَ واسرررررت تمه ال رررررر، ومل خيع حذيفة أحًدا إال عمر َرضررررره َعنمه  ضررررره

ا مع أن معرفة امل ررررلمني ب مسا  املنافقني  د ترتتب عليها منررررا  كثية منها أال بالنفي عنه  أيضررررً
منها أن حيذر شره  وم ره ث ل ن كانت هناله منلتة  ،منها أال ي ت فر    ،ي نلى عليه 

 ُّ َل م أعظ  فرتغ الن يبه َلى اهلل  َعَليمهه َوسررَ ، عتقد يف رجٍل أنه مبتدعفقد ت بيان أمسائه ، وهذا أ ررل ررَ
 رد تعتقرد يف رجرٍل أنره كرافر ل ن ال يلزمره أن تقول ذلره بل رررررررررررررررانره، وإمنرا ح   ذلره يتبع 
املنررررررلتة الشرررررررعية، فإن دلت املنررررررلتة الشرررررررعية على التلفظ تلفظت، وإن مل تدل املنررررررلتة 

 الشرعية على التلفظ فإنه ت    ل انه.

 

أن أشرررري إليها، و د مجعت كثيًا من ننررررويف أهل ال ررررنة هذه بعض النقاط اليف أحببت        
، ز  َوَجل  عَ واجلماعة فيهاث ل ن الو ت ي في  يراد ما أوردت، ولعل فيه كفاية إن شرررررررررررررررا  اهلل 

َلى اهلل  َعَليمهه وَ وهذا كما  لت مقدًما نت  جمال رررررررنا العلمية يف م رررررررعد نَبهيرَِّنا  َل م  رررررررَ حلا هذا سرررررررَ
لنا يف هذه األيام يف هذا امل ان، ولعلنا عيب فيما بقي من الو ت على  العام، وهذا حخر درنٍ 
 بعض أسظلة إخواننا.
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له وهي م  لة البيع يف امل عد، وذ وأبدأ بالمسألة التي َوهت منها في أول الك م:        
 أين سظلت مرارًا من سنني، وحخر ما سظلت البارحة وجوايب:

أن البيع يف امل رررررررعد حراٌم ال جيو ، وأنه باطٌل ال ينعقد فاسرررررررتشررررررر ل علي  بعض طالب        
العل  اجلواب، و ال يل: إن الشرررررروكاين نقل ا مجاع على  ررررررتة البيع،  لت: ما نقله الشرررررروكاين 
ذكره بعض فقها  الشرررافعية، و الوا: إن اجلميع  د اتفقوا على أن ما أمضررري يف امل رررعد ميضرررى، 

ينقض مع اختالفه  يف ح مه، وهذا ا مجاع غي  ررررررررتيح، وإمنا اختل  العلما  يف ح   وال 
البيع يف امل ررررررررررررررعد ابتداً  فذهب اجلمهور إىل أنه م روه، وذهب احلنابلة إىل أنه  رم، وذهب 

 ُّ َلى  رررررَ بعض التابعني إىل أنه ال ب ن به، والنرررررتيح: أنه  رمث ألن امل ررررراجد مل ت   ذا، والن يبه
َل م ا  ال ذله يف منشررررررررد الضررررررررال ة، ل ن هذا التعليل عام فيلتق به يلتق بإنشرررررررراد هلل  َعَليمهه َوسررررررررَ

ا:  َلمن من»الضررررال ة كل ما مل ت  له امل رررراجد، وأيضررررً َلا اهللَ َمَلينِه َوسََََ البيع في  َها النَِّبيم بََََ

 رواه ا مام أمحد، وأبو داود، وح نه األلباين. (1)«المسجد

        ُّ َل م وجررا  عن الن يبه هه َوسررررررررررررررَ َلى اهلل  َعَليررم َتمن َمنن يَِبي»أنرره  ررال:  ررررررررررررررَ َع َأون يََبنتََاَع ِفي ِإَاا رَأَيَن

ِجِد، فَََقوَلوا: اَل َأرنَبَل اللََّه ِتَجارََتكَ  وهذا ال شررره ، رواه الرتمذي، و رررتته األلباين (2)«الَمسَََن

َلى اهلل  يدل على التترمي فإن الن يبه   َل م   ررَ ه وهذه عقوبة وا علياى، و ال للم ررلمني ادعَعَليمهه َوسررَ
 .فيدل على أنه معنية

 

                                 
، بر  : )1) َ ال  يبمه (، وح نه األلباين يف  تيح وضعي  سنن 2626( رواه أبو داود، كتاب: اجلهاد، باب: يفه التر فمرهيقه بَرنيم

 (.2626أيب داود، بر  : )
ده، بر  : )( رواه الرتمذي،  2) َ معه

يه َعنه البَريمعه يفه امل (، و تته األلباين يف مش اة 1321كتاب: أبواب البيوع، باب: النر هم
 (.05املنابيح، بر  : )
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لهلح َِلَفِضيَلة الشَّيخ د. سليمان الرحيلي األصول الثالثة ـرَّح ـَشــ  َ  ُ     ِفَظ

 

وأما النتة ف كثر أهل العل  يقولون: العقد  تيحث ل ن جا ت روايٌة عن ا مام أمحد    
اسررررررتظهرها مجٌع من احلنابلة، و دمها  رررررراحب منار ال رررررربيل أن البيع باطل فيترم، وال ينررررررح ، 

 ُّ َل م وهذا الذي يظهر يل واهلل أعل ث ألن الن يبه َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررررَ األ رررررل ، واملنهي عنه اى عنه رررررَ
 ُّ َدَث ِفي َأمنرََِ » : الَ َلى اهلل  َعَليمهه َوَسَل م  فيه الف ادث ألن الن يبه ا َهَذا َما لَينَس ِمننَه فَََهَو َمنن َأحن

َل م ، ومن فعل املنهي فقد أحد  ما ليس عليه أمر الرسررررررررول (1)«َرد  َلى اهلل  َعَليمهه َوسررررررررَ ث وألن  ررررررررَ
ُّ النهي هنا حلق اهلل، واجلمهور يقي ررو  َلى اهلل  َعَليمهه  ررَ ن البيع يف امل ررعد على التنرررية يقول الن يبه

َل م  و رررررح  البيع  الوا ف ذله هنا نقول: الث هناله فر ، و د ذكر شررررريخ  اى عن التنرررررريةَوسرررررَ
نه من البيوع ))ما ََهي مفقال:  ،ا سررررررالم ابن تيمية ضررررررابطًا نافًعا يف م ررررررائل النهي يف البيوع

اى  (2)فاسََد، وما ََهي منه لِع المخلَو أوقف ملا رضََا بََاحب الِع((لِع اهلل فهو 
 ُّ َل م الن يبه َلى اهلل  َعَليمهه َوسرررَ  رررادث اى عن عن البيع يف امل رررعد هذا حلق اهلل فهذا يدل على الف رررَ

التنرية هذا حلق املخلو  فيو   على رضا  احب احلق املشرتي فإن رضي أمضني البيع، وإن 
دها و رررراًعا من متر كما ثبت بذله احلدي ث هذا ما أحببت بيانه جوابًا السررررتشرررر ل رد  فإنه ير 

 بعض إخواين علي ملا مسعوا أين أ ول أن البيع يف امل عد ال ينح.

 

                                 
 سبق خترجيه. (1)
 (.5/104: )الفتاوى ال عى البن تيمية (2)



 
 

  املوضوعات  فهرس  

 الموضوع
رقم 
 الصفِة

 2 المقدمة
ي ه   7 به م ه اهلله الر محمَنه الر حه

َنا تَرَعلُّ   أَرمَبع َمَ ائهلَ  ََه اهلل  أَن ه  جيَهب  َعَليرم  18-10 اعمل م َرمحه
 17 المعهلم   
 23 بههه  المَعَمل  
 34 إهلَيمهه  الد عمَوة  

 30 الن برمر  َعَلى اأَلَذى فهيهه 

 04 َّحم جم يل ىل مل خل ُّٱ َوالد لهيل   َرومل ه  تَرَعاىَل:
 03 َلوم َما أَنرمَزَل اهلل  ح ع ًة َعَلى َخلمقههه إهال َهذههه ال ُّوَرَة َلَ َفترمه  م 

: العهلم    َربمَل الَقومله َوالمَعَمله   05 َو َاَل الب َخارهيُّ: بَاب 
ََ ائهل الث ال ه 

لهَمٍة، تَرَعلُّ   َهذههه امل لهٍ  َوم  م  08 جيَهب  َعَلى ك لِّ م  م
َنا وملَم  َوَرَ  َرَنا، َخَلَقَنا، اهللَ  َأن    54 مَهَاًل  يَرترمر كم
َنا أَرمَسلَ  َبلم   52 َرس واًل  إهلَيرم

 53 َفَمنم َأطَاَعه  َدَخَل اجلَن َة، َوَمنم َعَناه  َدَخَل الن ارَ 
 56 َّهت  مت خت حت جت هب ُّٱ تَرَعاىَل:  َرومل ه   َوالد لهيل  

َرغَ  َأنم  يَررمَضى ال اهلل َأن    58 تههه عهَبادَ  يفه  َأَحدٌ  َمَعه   ي شم



 
 

 52 ال جَي و   َله  م َواالة  َمنم َحاد  اهلَل َوَرس ولَه  
َنهيفهي َة مهل َة إهبرمرَاههي َ   70 َأن  احلم

َده ، ب ملهًنا َله  الدِّينَ   76 َأنم تَرعمب َد اهلَل َوحم
، َوَخَلَقه  م َ َا يَع الن انه  77 َوبهَذلهَه أََمَر اهلل  مجَه

 24 التر ومحيهد   بههه  اهلل   أََمرَ  َما َوأَعمَظ   
 23 َوأَعمَظ   َما نَرَهى َعنمه الشِّرغ  

نمَ انه َمعمرهفَرتر َها  22 األ   ول  الث الثَة  اليفه جيَهب  َعَلى ا ه
 144 المَعبمده َرب ه  َمعمرهَفة   األبِ األول:

 140 اتههبآياتهه وبلو  فق ل: فإَذا  يَل لَه ِبهَ عرفمَت رب ه؟
 146 ومهنم حياتهه الليل  والنهار  والشمس  والقمر

 148 َومهنم َبمل و َاتههه ال  َماَوات  ال  بمع  َواأَلَرض وَن ال  بمع  
 114 والر بُّ هو املعبود  

قُّ له  :َكثهيٍ  َاَل ابمن    َتته َياَ  ه َو المم  م َذههه اأَلشم  112 لمعهَباَدةه اخلَالهق   ه
 113 َوأَنرمَواع  المعهَباَدةه 

 127 َّ يئ ىئ  نئ  ُّٱَوالد لهيل :  َرومل ه  تَرَعاىَل: 
 131 الدَُّعا   م خُّ العهَباَدةه 

 133 َّ ىن من خن ُّٱَوالد لهيل :  َرومل ه  تَرَعاىَل: 
َومفه َوَدلهيل    130 اخلم

 138 َوَدلهيل  الر َجا ه 
 137 ودليل  الت وكُّله 

َبةه، َواخلم ش وعه   101 َوَدلهيل  الر غمَبةه، َوالر هم



 
 

َيةه  شم  102 َوَدلهيل  اخلَم
نَابَةه   103 َوَدلهيل  ا ه

تهَعانَةه   100 َوَدلهيل  االسم
تهَعاَذةه   108 َوَدلهيل  االسم
تهَ اثَةه   154 َوَدلهيل  االسم
 153 َوَدلهيل  الذ بمحه 

 157 الن ذرَوَدلهيل  
َِ الاَّاَِي  161 َمعمرهَفة  دهينه ا هسمالمه بهاأَلدهل ةه  :اأَلبن

يده  ته مالم  هلله بهالتر ومحه  166 َوه َو: االسم
َ ان  َوه َو َثال   َمرَاتهَب:  ميَان ، َوا هحم  184 ا سمالم ، َوا ه
 181 مخ ة ا سالم ، ف ركانوَك لُّ َمرمتَرَبٍة َ َا أَرمَكانٌ 

 186 َشَهاَدة  َأن ال اله إهال اهلل  َوَأن    َم ًدا َرس ول  اهلله 
 171 ل  َ َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوسَ  اهلله  رسول    مًدا أن   شهادةه  ودليل  

 172 َوَمعمىَن َشَهاَدة َأن    َم ًدا َرس ول  اهلله 
 175 التوحيد وتف ي والزكاة الَناَلةه  ودليل  

 177 وَدلهيل  النَِّيامه 
اِّ   124 وَدلهيل  احلَم

ميَان    122 المَمرمتَرَبة  الث انهَية : ا ه
ت ٌة: َأنم تر ؤممهَن بهاهلله   248 َوأَرمَكان ه  سه

 211 َوَمالئهَ تههه 
 217 وك ت بههه 



 
 

 223 َور س لههه 
ره   203 َوالميَروممه ا خه

 347 َوتر ؤممهَن بهالمَقَدره َخيمههه َوَشرِّه
 322 والدليل على هذه األركان ال تة

 334 ودليل القدر
َ ان    331 المَمرمتَرَبة  الث الهثَة : ا هحم

دٌ  ٌن َواحه َ ان  ر كم  336 ا هحم
 338 دليل ا ح ان
َِ الاَّاِل ََ:  303 يمهه َوَسل  َ َمعمرهَفة  نَبهيِّ   م   َم ٍد َ ل ى اهلل  َعلَ  اأَلبن

تُّوَن َسَنةً   308 َوَله  مهَن الهع م ره َثالٌ  َوسه
) ثرِّرم َل بر )المم د   307 نر بَِّئ بر)ا رمرَأ(، َوأ رمسه

دهيَنة ،َوبَرَلد ه  َم  ة  
َ
 351 َوَهاَجَر إىل امل

يده  ع وة إهىَل التر ومحه ، َوباَلدم  352 بَرَعَثه  اهلل  بهالنَِّذارَةه َعنه الشِّرمغه
يده  ع و إهىَل التر ومحه نهنَي َيدم َر سه  357 َأَخَذ َعَلى َهَذا َعشم

ره ع رهَي بههه إهىَل ال  َما ه   361 َوبَرعمَد المَعشم
َممس    384 َوف رهَضتم َعَليمهه الن َلوات  اخلم
َرةه إهىَل المَمدهيَنةه  َر با مهعم  381 َوبَرعمَدَها أ مه

َرة  االنمتهَقال  مهنم بَرَلده الشِّرمغه إهىَل بَرَلده ا هسمالمه   386 َوا مهعم
َر بهَبقهي ةه َشرَائهعه  تَرَقر  يفه المَمدهيَنةه أ مه  372  هسمالمه افَرَلم ا اسم

 044 تر و يفَِّ َ لوات  اهلله َوَسالم ه  َعَليمهه وبعدها 
ه اجلمهنِّ َوا ه  اهلل َوافرمتَرَر َ   028 نمسه طَاَعَته  َعَلى مجَهيعه الثر َقَلنيم



 
 

 031 َوالد لهيل  َعَلى َمومتههه َ ل ى اهلل  َعَليمهه َوَسل  َ 
َعث ونَ   032 َوالن ان  إهَذا َمات وام ير برم

يَع الرُّس له م َبشِّرهيَن َوم نمذهرهينَ   036 َوأَرمَسَل اهلل  مجَه
َر بهالط اغ وته  يعه المعهَباده الم  فم تَرَرَ  اهلل  َعَلى مجَه  004 َوافرم

 054 الط َواغهيتأنواع 
بههه وَ  ،َواهلل  أَعمَل     070 َسل  َ َوَ ل ى اهلل  َعَلى   َم ٍد َوعلى حله َوَ تم

 
 

 

 


