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 الدرس الرابع 

 من

 شرح األصوؿ الثالثة 

ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّحمىًن الرًَّحيم 

لىلًو نىٍحمىديهي كى نىٍستًعينيوي كى نىٍستػىٍغًفريه ، كىنػىعيوذي بًالٌلًو ًمٍن شيريكًر أىنٍػفيًسنىا كىًمٍن سىيِّئىاًت  إفَّ اٍلحىٍمد
ً إلىوى إَل اهلل  الًنىا ، مىٍن يػىٍهًدًه اهلل فىالى ميضِّلى لىٍو كىمىٍن ييٍضًلٍل فىالى ىىاًدم لىو ، كىأىٍشهىدي أىٍف َلى أىٍعمى

ا عىٍبديهي كى رىسيوليو   .كىٍحديهي َلى شىرًيكى لو أىٍشهىدي أفَّ ميحىمىدن

 ()﴾َُِ   يىا أىيػُّمهىا الًَّ ينى  مىنيوا ااػَّ يوا اللَّػوى حى َّ اػي ىااًًو كىَلى اىميواينَّ ًإَلَّ كىأىنتيم مُّمٍسًلميوفى 

هىا زىٍكجىهىا كىبىثَّ    يىا أىيػُّمهىا النَّاسي ااػَّ يوا رىبَّكيمي الًَّ م خىلى ىكيم مِّن نػٍَّفسو كىاًحدىةو كىخىلى ى ًمنػٍ
هيمىا رًجىاَلن كىًثيرنا كىًنسىاءن  ـى  ۚ  ًمنػٍ ا ًإفَّ اللَّػوى كىافى  ۚ  كىااػَّ يوا اللَّػوى الًَّ م اىسىاءىليوفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى

 ()﴾ُ  عىلىٍيكيٍم رىًقيبنا

ا   ييٍصًلٍح لىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم  ﴾َٕ  يىا أىيػُّمهىا الًَّ ينى  مىنيوا ااػَّ يوا اللَّػوى كىقيوليوا قػىٍوَلن سىًديدن
 ()﴾ُٕ  كىمىن ييًطًع اللَّػوى كىرىسيولىوي فػى ىٍد فىازى فػىٍوزنا عىًظيمنا ۗ  كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم 

ـي اهلل كى خىيٌػري اٍلهيدىل ىيدىل ميحىمَّدو  ـ كىالى - صلى اهلل عليو كسلم - أىَلى كً إفَّ أىٍصدىؽى اٍلكىالى
لىة ك كيلَّ ضىالىلةو ًفي  ثىةو ًبٍدعىو ، كى كيلَّ ًبٍدعىةو ضىالى ثىااػيهىا كى كيلَّ ميٍحدى ك شىرِّ األيميوًر ميٍحدى

... النَّارً 

.. أىمَّا بػىٍعٍد 
                                                             

(  (102)سورة آل عمزان(

(  (1)سورة النساء(

(  (71-70)سورة األحزاب(
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ك أنواع العبادة التي أمر اهلل اعالى – رحمو اهلل اعالى – ف د اوقفنا عند قوؿ الميصنف 
. بها 

 طارئك قبل البدء في الدرس ، أعت ر عن الغياب في األسبوع الماضي ك ذلك لظرؼو 
سأحاكؿ أف أعٌوض ى ا – عٌز كجل– اهلل  حصل ، ف ٌدر اهلل ك ما شاء فعل ،ك إف شاء

عٌز -الغياب في األسبوع الماضي بل اءات أخرل بإذف اهلل اعالى حسب ما ييسره اهلل 
 ما سب  أف درسناه  -اعالى–ك أيضان قبل أف نبدأ في الدرس نراجع بإذف اهلل   لنا-كجل

:  يجب علينا أف نتعلمها كىي التي مما سب ت دراستو المسائل األربع :فأكَلن 

ك العمل بو ، ك ، معرفة اهلل ،ك معرفة نبيو ،ك معرفة دين اإلسالـ باألدلة كالعلم ك ق
. الدعوة إليو ، ك الصبر على األذل ال م يحصل من الدعوة 

نسىافى لىًفي  ﴾ُ  كىاٍلعىٍصرً   : -قولو اعالى -ك الدليل على ى ه المسائل  ًإفَّ اإٍلً
ًإَلَّ الًَّ ينى  مىنيوا كىعىًمليوا الصَّاًلحىاًت كىاػىوىاصىٍوا بًاٍلحى ِّ كىاػىوىاصىٍوا  ﴾ِ  خيٍسرو 

 ()﴾ّ  بًالصٍَّبرً 

-ك نٌبهنا على مسألة أف العلم قبل ال وؿ ك العمل ،كما نٌبو على ذلك اإلماـ البخارم 
 . -رحمو اهلل اعالى-

- نٌبو عليها شيخ اإلسالـ محمد بن عبد الوىاب التي إلى المسائل الثالث انت لناثمَّ 
:  كىي -رحمو اهلل اعالى

مسألة اوحيد الربوبية ، في كونو سبحانو ك اعالى خل نا ك رزقنا ك لم يتركنا ىمال ، بل 
. أرسل إلينا رسوَل من أطاعو دخل الجنة ك من عصاه دخل النار 

                                                             
(  سورة العصز (
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ثم المسألة الثانية في اوحيد األلوىية ، في أف اهلل َل يرضى أف ييشرؾ معو أحد في 
. عباداو َل ملك م رب ك َل نبي مرسل 

ثٌم مسألة الوَلء ك البراء ، ك أف من أطاع الرسوؿ ك كٌحد اهلل َل يجوز لو مواَلة من حاٌد 
. اهلل كرسولو 

  .ك في ى ه المسألة مسألة المواَلة 

محبة الزكجة النصرانية أك اليهودية الكتابية ىل يدخل ى ا في  أنٌبو على سؤاؿ طيًرح 
 ؟  الوَلء ك البراء ، فهل يدخل ى ا في الوَلء المحـر

أنا لٌما أاعامل مع إنساف مثال نصراني ؛ َل ، ألف محبتها من محبة أمور الدنيا :الجواب 
 ك ى ا ليس من باب التجارةفي التجارة فأنا أيًحبُّم الماؿ ك أحب أف أربح في ى ه 

. المواَلة ألمور الدين أك المحبة مع كفره ، إنما ى ه محبة طبيعية ألمور الدنيا 

عٌز ك -ك من أمور الدنيا محبة الشخص ل رابتو كأف يكوف أب أك أـ أك نحو ذلك فاهلل 
  : كالىما أك أحدىما قاؿ   قاؿ في حاؿ الوالد أك الوالدة الكافرين سواء-جل

نٍػيىا مىٍعريكفنا  هيمىا ًفي الدُّم   ()﴾ُٓ  كىصىاًحبػٍ

أم عاملهما بالمعاملة الطيبة ، فالشك أف المعاملة الطيبة اتنافى مع إظهار البغض 
المطل  لهم ، فالبد من نوع إحساف ك من اإلحساف المحبة ألجل ى ه ال رابة ، 

،فال انافي -عز كجل-فالوالد كالوالدة ىما سببا كجود ى ا الولد أك البنت بعد أمر اهلل
. بين ى ا كبين ما سب  ا ريره في أنواع الوَلء الثالثة 

 الوَلء أك ؛فه ا النوع من محبة الزكجة أك محبة ال رابات ىو داخل في األمر الثالث
سب    ىي ليست بكفرية ك ليست من باب األمر المحٌرـ ، مع مالحظة ماالتيالمحبة 

                                                             
(  (15)سورة لقمان(
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مثالن كأف :  أك كاف أحد قرابااي كالوالدين مثالن غير مسلم ةأنني كإف ازكجت نصراني
ض ما عليو من الكفر ، أبغض ى ا غيكوف نصراني أك غيره أنني أبغض ى ا الٌدين ، أب

األمر كفي الوقت نفسو َل مانع من ى ه المحبة على ى ه الصورة الساب ة ، فآمل أف 
. اكوف الصورة قد ااضحت لنا ك أف َل يلتبسى األمر 

  -رحمو اهلل اعالى-بعد ذلك ، بٌين شيخ اإلسالـ محمد بن عبد الوىاب 

ىي الحنيفية ؟  ما -
 -.الصالة ك السالـ -ملة أبينا إبراىيم عليو  -

مخلصين لو الدين ، فالبد من العبادة -عٌز كجل -بٌين أف الحنيفية ىي أف نعبد اهلل 
 . -عٌز كجل-كَلبد من اإلخالص في ى ه العبادة بعدـ الشرؾ باهلل 

نسى ًإَلَّ    : -قولو اعالى-ك بٌين الحكمة من خل  الخل  في  كىمىا خىلىٍ تي اٍلًجنَّ كىاإٍلً
". يٌوحدكف"ك مٌر معنا أف يعبدكف بمعنى  ()﴾ٔٓ  لًيػىٍعبيديكفً 

.  أمرين مهمين َلبد أف يدركهما المسلم -رحمو اهلل اعالى-ثمَّ بٌين 

ىما ؟  ما  -

.  أف أعظم ما أمر اهلل بو التوحيد ، ك ىو إفراده بالعبادة :األمر األكؿ 

.  أعظم ما نهى عنو الشرؾ ك ىو دعوة غيره معو :األمر الثاني 

ىي األصوؿ الثالثة ،فبٌين أف األصوؿ الثالثة ىي معرفة   ما-رحمو اهلل اعالى-ثٌم بٌين 
 . -صلى اهلل عليو ك سلم-العبد ربو ، معرفة العبد دينو ،ك معرفة العبد نبٌيو محمدان 

                                                             
(  (56)سورة الذارياث(

http://tanzil.net/#51:56
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 جاءه إذاثٌم بٌين كيف يعرؼ العبد ربٌو ،أك كيف عرؼ العبد ربٌو فيما لو سيئل ، أك فيما 
 قبأف ؛من يسألو الشيطاف ك حاكؿ أف يػيلىبس عليو ،فإنو يجيبو به ا الجواب بأف يجيب

.  بمخلوقااو ك  يااو -سبحانو كاعالى-عرفو 

 :-قولو اعالى -ربٌانا بنعمو ك ىو رٌبي ك رٌب العالمين كما في -عٌز ك جل -ك أف اهلل 
 ىو الٌرب ك ىو -عٌز ك جل- فإذا كاف اهلل ()﴾ِ  اٍلحىٍمدي لًلَّػًو رىبِّ اٍلعىالىًمينى   

 فإف الٌرب الخال  له ه المخلوقات من شمسو ك قمرو ك -سبحانو ك اعالى-المعبود 
 -ؿجعٌز ك -شجرو ك حجر ك اإلنس ك الجن ك كل من سواه من المخلوقات فإف اهلل 

 ىو المستح  للعبادة ، الخال  له ه األمور ىو ال م  ؛فالخال  لهاىو الخال  لها
ق بالعبادة ، ك أٌما من سواه فهم مخلوقوف بشره أـ جن أـ حجر أـ غير ذلك ميػيتػىوَّجو إؿ

. أـ ب ر أـ غير ذلك فهم مخلوقوف 

صلى اهلل - بشره مخلوؽ َل ييعبد من دكف اهلل ،محمد -الصالة ك السالـ-عيسى عليو 
 ملكه -الٌسالـالصالة ك-بشره مخلوؽ َل يعبد من دكف اهلل ، جبريل عليو -عليو كسلم 

. مخلوؽ َل يعبد من دكف اهلل 

عٌز -فكيف يػيٍعبد فالف أك فالف من الناس ٌممن ايدَّعى لو الوَلية أك يدعى من دكف اهلل 
ق المعرفة ،حتى َل ذل لك على المسلم أف يعرؼ أنواع العبادة ك أف يهتم بو؛-ك جل 

 . -عٌز كجل-يصرؼ شيئان منها لغير اهلل 

 : -رحمو اهلل اعالى-قاؿ الشيخ 

 اك أنواع العبادة التي أمر اهلل اعالى بها مثل اإلسالـ ك اإليماف ك اإلحساف ك منو" 
 ابةالدعاء ك الخوؼ ك الرجاء ك التوكل ك الرغبة ك الرىبة ك الخشوع ك الخشية ك اإلف

                                                             
(  (4)سورة الفاتحت  (
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 أمر التي ك ال بح ك الن ر ك غير ذلك من العبادة اَلستغاثة ك اَلستعاذة ك اَلستعانةك 
كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلَّػًو فىالى اىٍدعيوا مىعى    : - اعالى قولو-اهلل بها ، كلها هلل اعالى ك الدليل 

ا قولو - فمن صرؼ منها شيئان لغير اهلل فهو مشرؾه كافر ك الدليل  ()﴾ُٖ  اللَّػًو أىحىدن
ًإنَّوي َلى  ۚ  كىمىن يىدٍعي مىعى اللَّػًو ًإلىٰػهنا  خىرى َلى بػيٍرىىافى لىوي ًبًو فىًإنَّمىا ًحسىابيوي ًعندى رىبًِّو   : -اعالى

 ()﴾ُُٕيػيٍفًلحي اٍلكىاًفريكفى 

كىقىاؿى رىبُّمكيمي اٍدعيوًني    : -قولو اعالى- كالدليل "الدعاء مخ العبادة " : كفي الحديث 
ًإفَّ الًَّ ينى يىٍستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًاي سىيىٍدخيليوفى جىهىنَّمى  ۚ  أىٍستىًجٍب لىكيٍم 

 .فه ه أنواع العبادة كمن أعظمها اإلسالـ كاإليماف كاإلحساف  ()﴾َٔ  دىاًخرًينى 

حين - صلى اهلل عليو كسلم -النبي كاإلسالـ كما في حديث جبريل الطويل فٌسره 
أف اشهد أف َل إلو إَل اهلل ، ك أف محمدان رسوؿ اهلل كا يم  : " ؟ قاؿ اإلسالـسألو ما 

 فه ا ىو اإلسالـ ، كى ا ىي أركاف "الصالة كاؤاي الزكاة كاصـو رمضاف كاحج البيت 
 .اإلسالـ الشهادااف مع الصالة كالصياـ كالزكاة كالحج 

النبي  بها اإليماف ، كفٌسرىا -ؿجعٌز ك- أمر اهلل التي أم كمن العبادة "كاإليماف"قاؿ  
اؤمن باهلل ك "أف: إليماف ؟  قاؿ  ا لجبريل حين سألو ما-صلى اهلل عليو ك سلم-

: ، فه ه أركاف اإليماف الستة " مالئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر كبال در خيره كشره
اإليماف باهلل ، إيماف بالمالئكة ، إيماف بالكتب التي أنزلها على رسلو ، اإليماف بالرسل 

. ، اإليماف باليـو اآلخر ، اإليماف بال در كشٌره 

 عن -صلى اهلل عليو كسلم-سأؿ النبي  في حديث جبريل لما "كاإلحساف " قاؿ 
". أف اعبد اهلل كأنك اراه فإف لم اكن اراه فإنو يراؾ : " اإلحساف قاؿ 

                                                             
(  (18)سورة الجه(

(  (117)سورة المؤمنون(

(  (60)سورة غافز(
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. اإلحساف ،ككاإليماف ،ك ى ه المرااب الثالثة ىي مرااب الدين ، اإلسالـ 

ك اإلسالـ أكسع دائرةن من اإليماف ، فأىل اإلسالـ كيثير ، ك أٌما أىل اإليماف فهم أقل 
من أىل اإلسالـ ، ألف أىل اإليماف يأاوف باإلسالـ ك يزدادكف بالطاعة فيزدادي إيمانهم ، 

. فينت لوف إلى مرحلة اإليماف 

ك أىل اإلحساف ىم أعلى مرابة من أىل اإليماف ك ىم أقل ، فهم مع الطاعة كمع 
 عبادة من يرل أف اهلل يراه ك -عٌز كجل- إَل أنهم يعبدكف اهلل -عٌز كجل-العبادة هلل 

من يعلم ك يوقن أف اهلل يراه ، فإنو كإف لم يكن يرل اهلل في الدنيا إَل إنو يعلم ي ينان أف 
. اهلل يراه 

 البديعة حين سألو رجل ك -رحمو اهلل اعالى-كل لك كاف من أجوبة الفضيل بن عياض 
 ، فهل لي ذلك ؟؟ -عز كجل-يا إماـ إني أيريد أف أعصي اهلل : قاؿ لو 

ىو ؟ ،   ما: ،َل مانع من ذلك كلكن بشرط ،قاؿ -عز كجل-نعم ، اعص اهلل : قاؿ 
. اعصو حيث َل يراؾ : قاؿ 

يراني ك - ؿ جعٌز ك- َل يوجد مكاف أكوف فيو إَل كاهلل  ؟كيف:قاؿ ! فتعجب السائل 
 -سبحانو ك اعالى-يعلم بحالي 

- ك اعصيو ، أما استحي أف اعصي اهلل -ؿجعٌز ك-أما استحي أف يراؾ اهلل :  ف اؿ 
 كأنت به ا الحاؿ  -عٌز كجل-ك أنت في ملكو ، أما استحي أف اعصي اهلل -عٌز كجل

عز -فإذان حاؿ اإلحساف حاؿ عالية راقية جدان ، فإف العبد يستشعر ك يستحضر أف اهلل 
 يراه ك يعلم بحالو بل ىو أقرب إليو من حبل الوريد ، ك يعلم ما اخفي نفسو ، -كجل

. ذا كاف أىلو أقل ؿ ، -عٌز كجلٍ - ك يخلص هلل -عٌز كجل-فيراقب اهلل 
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قىالىًت اأٍلىٍعرىابي    :-عٌز ك جل -منا قاؿ اهلل  ك من ىنا لٌما قالت األعراب 
 يعني أنتم أسلمتم ك لم اصلوا  ()﴾ُْقيل لٍَّم اػيٍؤًمنيوا كىلىٰػًكن قيوليوا أىٍسلىٍمنىا   ۖ   مىنَّا 

. إلى مرحلة اإليماف 

فه ه أنواع العبادة ، اإلسالـ بأركانو الخمس ، كاإليماف بأركانو الست ، كاإلحساف 
. مكاف ك يرل كيعلم بحاؿ العبد مهما كاف في أم زماف -عٌز كجل-باستحضار أف اهلل 

 ألنها من المكانة ك -رحمو اهلل اعالى-كقدٌمها شيخ اإلسالـ محمد بن عبد الوىاب 
في عباداها كالعظمة كاألىمية بدرجة عالية ، كالناس اتفاضل في قلوبها كفي أعمالها 

 ثٌم -رحمو اهلل اعالى- ذكرىا شيخ اإلسالـ محمد بن عبد الوىاب التيبه ه األمور 
أم كمن العبادة ،العبادة أنواع ليست نوعان كاحدان بل ىي أنواع ، كما  ؛  "كمنها" قاؿ 

 كىنا أنبو سريعان ، أنبو نفسي كأنٌبو إخواني -صلى اهلل عليو كسلم-جاء بها النبي 
المسلمين في كل مكاف ممن يستمعوا له ا الكالـ ، أنٌبهم على مسألة مهمة كخطيرة 

 –عز ك كجل -جدان كىي أف العبادة كالعمل َل يوصف بكونو عبادة كقربة إلى اهلل 

 :ف مإَل بشرطين أساسي 

 ، يكوف العمل لوجو اهلل اعالى ، فال اشرؾ -عٌز كجل- اإلخالص هلل :الشرط األكؿ 
 في الحديث -عٌز كجل- أحدان في ى ا العمل ، كما قاؿ اهلل -عٌز كجل-مع اهلل 

أنا أغنى الشركاء عن الشرؾ ، من عمل عمالن أشرؾ فيو معي غيرم اركتو ك  )ال دسي 
 (شركو 

 
                                                             

(  (14)سورة الحجزاث(
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 كىو ال م أيضان ينبغي أف ييراعى كيجب أف يراعى ، فال اي بل :ما الشرط الثاني أك
كىديو كما كاف عليو -صلى اهلل عليو كسلم-متابعة سنة النبي : العبادة أيضان إَل بو ىو 

. كأصحابو الكراـ 

فال ينبغي لإلنساف أف يأاي بعبادة من ال اء نفسو كيت رب بها إلى اهلل فإف اهلل َل ي بلها 
 ؿ ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلدلي اما - 

 "من عمل عمال ليس عليو أمرنا فهو رد "  : -صلى اهلل عليو كسلم-الدليل قولو  -
. أم مردكد غير م بوؿ 

 كالبدع  ()﴾ٕكىمىا  اىاكيمي الرَّسيوؿي فىخي يكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانتػىهيوا     : كقولو اعالى 
 . -صلى اهلل عليو كسلم-ك المحدثات مما نهانا عنها النبي 

 للمرء المسلم كينبغي للمسلمة أف إذا عملت عمال أف اعلم أف ى ا العمل كارده فينبغي
كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمن رَّسيوؿو ًإَلَّ لًييطىاعى    من ىديو -صلى اهلل عليو ك سلم-في سنة النبي 
  ()﴾ْٔبًًإٍذًف اللَّػًو   

فه ا جانب مهم ، ألننا نجد من بعض المسلمين ىدانا اهلل كإياىم للصواب قد يعملوف 
. َل ا بل منهم ؼأعماَلن ىي من باب البدع كالمحدثات 

  ." الدعاء " أم كمن العبادة ، " كمنها " -رحمو اهلل اعالى -قاؿ الشيخ 

ا ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىل حصرىا كلو -
 .َل  :   الجواب -

 
                                                             

(  (9)سورة الحشز(

(  (64)سورة النساء(
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"   أمر اهلل اعالى بها التيكغير ذلك من أنواع العبادة " ألنو قاؿ في  خرىا  

: ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسؤاؿ ىن

لماذا ذكر ى ه األنواع ؟  -
ذكر ى ه األنواع ألمور منها ، أنو كقع الخلل فيها من بعض المسلمين ، فصرفوا  -

 غير اهلل ، كاوكلوا على غير اهلل ، إلى رجواالدعاء لغير اهلل ، كخافوا غير اهلل ، ك
 .  خره

ر لوقوع الخطأ فيها ، كى ا دأب العالم يح ر من األخطاء الواقعة كفنٌبو على ى ا األـ
في المجتمع كينٌبو عليها كليس ى ا من افري  المسلمين ، كليس ى ا من التشويش ، ك 

ليس ى ا من عدـ األلفة كعدـ المحبة ،فإننا إذا اجتمعنا نجتمع على الح  كنجتمع 
 ،كَلبد من البياف كَلبد من إظهار الح  كدمغ النصيحة كَلبد من -عٌز كجل-في اهلل 
. الباطل 

.  في المجتمع عةإذان َلبد للعالم أف ينٌبو على األخطاء الواؽؼ

 نٌص عليها شيخ اإلسالـ محمد بن عبد التيك من فوائد ذكر ى ه األنواع من العبادة 
 أنها من أىم أنواع العبادة ،كأيضان من فوائد ذكر ى ه -رحمو اهلل اعالى-الوىاب 

األنواع أف ى ه األنواع غالبان إذا صٌحت فإنها ا ود إلى غيرىا ،كل لك قٌدـ الدعاء ، ك 
 عظيمة ،كأغلب أنواع الشرؾ ارجع للدعاء ، فمن ذبح -عٌز كجل-الدعاء عبادة هلل 

 ا طاؼ ليدعوه ، ل لك كما سيأاي إف شاءـلغير اهلل دعا غير اهلل ،كمن طاؼ في قبرو إف
. اهلل الدعاء من أىم األمور 

 ذكر ى ه األنواع ، كعددىا -رحمو اهلل اعالى-شيخ اإلسالـ محمد بن عبد الوىاب 
سيأاي معنا اعريفها كما دليالن بإذف اهلل اعالى فيما سيأاي ، ك،ىنا ك سي كر أٌدلتها دليالن 
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 الرجاء ك أم من أنواع العبادة أم من أنواعها الدعاء كالخوؼ ك:  يتعل  بها فإذا كمنها 
 ك اَلستعاذة ك اَلستعانةالتوكل ك الرغبة ك الرىبة ك الخشوع ك الخشيةن ك اإلنابة ك 

 . أمر بها التي ك ال بح ك الن ر ك غير ذلك من أنواع العبادة اَلستغاثة

 ف ؟ ػػػػػػػػػػػػػ كلها لم -
 . - عٌز كجل-ك اكوف هلل-عٌز كجل-كلها هلل ، اصرؼ هلل  -

صرؼ أم نوعو ف كلها أم كل ى ه األنواع ، َل يجوز أف - كلها هلل اعالى-قاؿ الشيخ 
 . -عٌز كجل-غير اهلل ؿمنها 

    ؟ؿػػػػػػػػػػػػػػػلدلي اما -
كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلَّػًو فىالى اىٍدعيوا مىعى اللَّػًو   : الدليل قولو اعالى " قاؿ  -

ا  .() ﴾ُٖ  أىحىدن

 مٌر معنا أف المساجد ىنا في ى ه اآلية يراد بها أحد أمرين ، كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلَّػًو ﴾  
.  ييصىلى فيها ، ك إما أعضاء السجود التيإٌما المساجد األماكن 

 ايصرؼ لو -سبحانو كاعالى- أم لو كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلَّػًو ﴾  :  ي وؿ -عٌز كجل-فاهلل 
، َل يجوز للعبد أف يصرفها لغير -عٌز كجل -هلل ب، كافيعل لو ، َل لغيره ، فهي مختصةه 

 . -عٌز كجل-اهلل 

فىالى    ك إنما أامو ب ولو كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلَّػًو ﴾   لم ي تصر على قولو -كجل عزٌ -اهلل 
ا  . ﴾ اىٍدعيوا مىعى اللَّػًو أىحىدن

ا  أمر بعباداو كنهى عن شركو ، ف ولو   . ﴾ فىالى اىٍدعيوا مىعى اللَّػًو أىحىدن

                                                             
(  (18)سورة الجه(
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 من كاف ، َل ملك م رب ك َل نبي مرسل ايعني قوؿه عاـ ، يعني َل ادعوا أم أحد كائنن 
. ك َل كلي صالح ك َل حجر ك َل شجر كَل قمر كَل شمس ك َل غيرىا من المخلوقات 

 . مع اهلل أحدا ندعو ينهانا أف -عٌز كجل- ، اهلل منو  ﴾ فىالى اىٍدعيوا  

اذا ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لم -
سبحانو ك - ىو المستح  لجميع ى ه العبادات ،كىو -سبحانو كاعالى-ألنو  -

 ال م إذا صرفنا إليو ى ه العبادات نكوف قد صرفناىا في كجهها الشرعي -اعالى
 .كنكوف قد أاينا بما أيمرنا بو 

اذا ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لم -
سبحانو -ألنو كما سب  ىو الخال  ىو الرازؽ ىو الرب ىو ال م بيده األمور كلها  -

.  ، فهو المستح  له ه العبادات -كاعالى

 من صرؼ أم شيءو من العبادات لغير اهلل ؟طيب ، 

 :  -رحمو اهلل اعالى-قاؿ الشيخ 

" فمن صرؼ منها شيئان لغير اهلل فهو مشرؾه كافٌر " 

يعني إذا صرفنا أم نوعو من أنواع العبادات ، لو دعونا غير اهلل ،أك اوكلنا على غير اهلل 
مما يستح و اهلل -عٌز كجل -كما نتوكل على اهلل ،كخشينا أك ذبحنا أك ن رنا لغير اهلل 

. فمن كقع في ذلك فهو مشرؾه كافره - عٌز كجل-

ىنا أنٌبو على مسألةو ينٌبو عليها العلماء ، كىي أف ى ا ال وؿ من شيخ اإلسالـ محمد 
 . قوؿه عاـ -رحمو اهلل اعالى-بن عبد الوىاب 

اـ ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما معنى قوؿه ع -



 

14  

 

يعني َل نحكم بو على األشخاص مباشرةن ، ك إنما ن وؿ دعاء غير : ال وؿ العاـ  -
. اهلل شرؾ ، ال بح لغير اهلل شرؾ ، الن ر لغير اهلل شرؾ 

. حكم عاـ ؛طيب ، ى ا قوؿ عاـ 

.  الموانع انتفاءى ا ال وؿ العاـ َل ننزلو على الميعىيَّن إَل بعد قياـ الحجة ك 

، ن وؿ يا أخي " يا عبد ال ادر " أك ي وؿ " يا حسين " فلو كجدنا رجالن يدعو ي وؿ 
 كى ا غالبان ؿكؽ ، َل يجوز كىو شرؾ ، ف د م-عز كجل-اا  اهلل ، ى ا دعاء غير اهلل 

َل ى ا خطأ كىو شرؾ ، : هلل ما أدرم أنو شرؾ ، ظننت أنو جائز ، فن وؿ لو اك: ي وؿ ؛
. فاا  اهلل كااركو

 الجيالني أك عبد ال ادرأنت دعوت " أك "  أنت دعوت الحسين " فال نأاي ن وؿ لو 
َل ى ا خطأ ، ى ا " أنت دعوت فالف ،أنت كافر ،أنت مشرؾ ،يا عدك اهلل كن بحو 

 .عمل الحدادية 

 : الحػػػػػػػػػداديػػػػػػػػػػػػػة 

 محمود الحداد ، مصرم ، اسموانسب إلى رجل " الحدادية " طائفة اسمى  -
معاصر موجود ، ى ا الرجل اكفيرم كدخل بين صفوؼ أىل السنة كرٌكج لبدعو ك 
رٌد عليو العلماء ، كبٌينوا ضاللو ، ى ا الرجل اكفيرم كالحداديوف اكفيريوف كلهم 
عالقة كثي ة بالدكاعش ، كلهم عالقة كثي ة بالخوارج كك ا ى ا م ىب الخوارج ك 

ظلما م ىب الدكاعش ك غيرىم ، أنهم يكٌفركف الناس جيزافا ،كيكٌفركف الناس 
. عدكانا بغير حجة كبرىاف ك
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 َل ن ع في خطيئة أكلئك أففإذان ينبغي أف نتنٌبو لمثل أقواؿ العلماء ى ه ، كأف َل نفعل ك
. المبتدعة من الحدادية ك الدكاعش كغيرىم 

 إلنساف أاي ن وؿ من صرؼ منها شيئان لغير اهلل فهو مشرؾ كافر،حكم عاـ ، لما فىناؼ
. مسلم كقع في ى ه األمور نعٌلمو أكَل 

ن بحو كما ن وؿ لو أنت كافر يا مشرؾ يا عدك اهلل " ك النبي"لو سمعنا مسلم ي وؿ مثال 
من حلف )  ، طيب-عز كجل-أنو َل يجوز الحلف بغير اهلل ق نعلمبل   ؛نكفره ، َل كأ

  ن وؿ نعم حكمه عاـ ، لكن قد يكوف اإلنساف جاىل ك الجهل  (بغير اهلل ف د أشرؾ
أك مانع ،قد يكوف اإلنساف غير قاصد له ا المعنى فوقع بسبب سوء الفهم ظنو جائز ، 

. علماء السوء من أجازكا لو ى ا األمر  منىناؾ  ألف

ك ىنا أيضان ننبو على قضية مهمة ، أنو ليس كل من اكٌلم في دين اهلل فهو عالم ، يػيتَّبع 
 ك السنة ك بال رءاف، بل إنما يػيتىبَّع العلماء ال ين ىم على السنة ، العلماء ال ين أخ كا 

. ما كاف عليو سلف األمة 

العلماء كرثة "  ي وؿ -صلى اهلل عليو ك سلم-ك ى ا أمر عظيم ك خطير جدان ، النبي 
 ."األنبياء 

عٌز - ىؤَلء ال م يجٌوزكف الطواؼ حوؿ ال بور ، ىؤَلء ال ين يجٌوزكف دعاء غير اهلل 
الدعاء ك ك اَلستغاثةالشركيات كالكفريات من الكم  ، ىؤَلء ال ين يجٌوزكف -كجل

-عز كجل-غير اهلل ب ، كاعل  ال لب بالكٌلية -عز كجل-التوسل  ال بح لغير اهلل 
 : ،ىؤَلء ال ين يجٌوزكف ى ه األمور 

 .؟- صلى اهلل عليو كسلم- ىل أخ كا ى ه األمور عن النبي  -
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 جاء ليحارب ى ه الشركيات كيحارب الكم -صلى اهلل عليو كسلم-َل ، فالنبي -
 الظلمات إلى النور ، كين   الناس من فالكفريات ك الضالَلت ، كيخرج الناس ـ

 .النار إلى الجنة 

كل أمتي يدخلوا الجنة إَل من "  -صلى اهلل عليو كسلم- ك كما سب  معنا قوؿ النبي 
" أبى ،قالوا ك من يأبى يا رسوؿ اهلل ،قاؿ من أطاعني دخل الجنة من عصاني ف د أبى 

من يظهر في ب -بارؾ اهلل فيكم- فال اغتركا ؛ َلبد أف نعلم ى ا-بارؾ اهلل فيكم-فإذان 
. كسائل اإلعالـ أك يكوف عندكم في بلدكم ك يدعو أك يجٌوز ى ه األمور الشركية 

 .اباعو افإف المسلم إذا علم الح  كجب عليو 

 فالعلماء ال ين ييتبعوف إنما ىم علماء السنة ، إنما ىم علماء الح  ال ين اابعوا 
. الكتاب ك السنة ك ما كاف عليو سلف األمة 

  .افر ؾؼ منها شيئا لغير اهلل فهو مشرؾ رفإذان من ص

. -عٌز كجل-لعبادة لغير اهلل ا ألنو أشرؾ مع اهلل غيره بصرؼ مشرؾ

.  قد خرج من اإلسالـ إلى الكفر بشركو فألنو ك أما كافر

. ككل مشرؾ كافر ، ك ليس كل كافر مشرؾ

. ألف الكافر قد يكفر باهلل ك َل يشرؾ معو غيره

 كافره أم خارج من الملة ، ك مشرؾ أم شركان "فهو مشرؾه كافره " فمن ىنا الشيخ قاؿ 
. أكبر إف كقع فيو 

 :  -ق اهلل اعالىـرح-قاؿ شيخ اإلسالـ ابن ايميو 
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 لو أف يعبد كَل يدعو كَل يستغيث كَل يتوكل يجوزالمسلموف متف وف على أف العبد َل " 
 بو فهو استغاثإَل على اهلل ، كأف من عبد ملكان م ربان أك نبيان مرسالن أك دعاه أك 

” مشرؾ

.  األكلياء كالصالحين ف  فكيف بدعاء غير المالئكة ، فكيف بدعاء غير األنبياء ـ

صلى اهلل عليو -ىل الولي الفالني أعلى من المىلك ، ىل العبد الصالح أعلى من النبي 
 . -ك سلم

 ىل الولي أعلى من األنبياء ك الرسل ؟  -
كز دعاءىم ، األنبياء ك الرسل ك المالئكة َل يرضوف جاألنبياء ك الرسل َل م؛َل  -

.  كحده َل شريك لو-عز كجل-بدعائهم ، ك الرسل ك األنبياء جاءت لدعاء اهلل 

 . -عٌز كجل-فالشك أف ى ا األمر ىو شرؾه ك كفره باهلل 

  - :رحمو اهلل اعالى-قاؿ الشيخ 

كىمىن يىدٍعي مىعى اللَّػًو ًإلىٰػهنا  خىرى َلى بػيٍرىىافى لىوي ًبًو فىًإنَّمىا ًحسىابيوي ًعندى   ك الدليل قولو اعالى " 
 ()﴾ًُُٕإنَّوي َلى يػيٍفًلحي اٍلكىاًفريكفى  ۚ  رىبًِّو 

الدليل على ماذا ؟  -

. الدليل على أنو من صرؼ نوعان من أنواع العبادة لغير اهلل فهو مشرؾه كافر 

 . -رحمو اهلل اعالى-كى ا بديع من الشيخ محمد بن عبد الوىاب 

ىو البديع ؟   ما -

                                                             
(  (117)سورة المؤمنون(
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من أاى بالخوؼ كالتوكل كالرغبة ك يعني صرؼ شيئان ،  من: البديع أف الشيخ قاؿ  -
 كأاى بكل أنواع العبادة كلكن صرؼ نوعان كاحدان ف ط كىو اَلستغاثةالخشية ك 

.. الدعاء لغير اهلل فهو كافر مشرؾ

يعني يا أخي المشرؾ ال م يدعو غير اهلل كيطوؼ حوؿ : يعني بعض الناس يلبس ي وؿ 
 من عباد اهلل -عز كجل-ال بر ك ي بح ك ك ا  ك أما بمجرد أف ندعو غير اهلل

. الصالحين األكلياء ى ا ليس بشرؾ ليس بكفر 

 -عز كجل- أحبطت كل عملو به ا األمر ، ن وؿ نعم ، أما علمت قوؿ اهلل اآلفأنت 
   ()﴾ِّ  كىقىًدٍمنىا ًإلىٰى مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىىبىاءن مَّنثيورنا  : 

ًإنَّوي مىن ييٍشًرٍؾ بًاللَّػًو فػى ىٍد   فإف من كقع في شرؾ كاحد ، شرؾ أكبر أبطل جميع عملو 
ـى اللَّػوي عىلىٍيًو اٍلجىنَّةى    .ف اؿ من يشرؾ باهلل   () ﴾ِٕحىرَّ

 أشار إلى مسألةو مهمة ك ىي أف صرؼ نوع كاحد لغير اهلل -رحمو اهلل اعالى-فالشيخ 
.  ، ى ا كحكم عاـ الملةىو شرؾ ، مخرج من 

. فينبغي أف نتنبو له ا األمر كأف َل يلتبس علينا ى ا األمر 

 كىمىن يىدٍعي مىعى اللَّػًو ًإلىٰػهنا  خىرى َلى بػيٍرىىافى لىوي ًبًو ﴾   -قولو اعالى-كالدليل " ثم قاؿ 

   خر إلها -عٌز كجل- مع اهلل ك أم كل من يدع ﴾ كىمىن يىدٍعي    -عز كجل-قوؿ اهلل 

  . ذكر الدعاء-عز كجل-كنلحظ ىنا أف اهلل 

                                                             
(  (23)سورة الفزقان(

(  (72)سورة المائدة(
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كى ا يؤكد ما سب   ًإنَّوي َلى يػيٍفًلحي اٍلكىاًفريكفى﴾    فه ا كافر خر فمن دعا مع اهلل إلهان 
. بيانو كىو أف صرؼ نوع كاحد ف ط من أنواع العبادة لغير اهلل ىو شرؾ 

 الدعاء -عز كجل- ذكر اهلل كىمىن يىدٍعي مىعى اللَّػًو ًإلىٰػهنا  خىرى ﴾   - قولو اعالى-طيب 
 .في ى ا األمر كل عبادة اصرؼ لغير اهلل كيدخل 

 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا ؟  -
كمن ذبح لغير اهلل ف د ألف العلة كاحدة كىي الشرؾ، كمن دعا غير اهلل ف د أشرؾ  -

غير اهلل ف د أشرؾ ، كمن ن ر لغير من أشرؾ ، كمن خاؼ الخوؼ ال م يكوف هلل 
 كىمىن يىدٍعي مىعى اللَّػًو ًإلىٰػهنا  خىرى ﴾    يكوف هلل ف د أشرؾ ، فإذان قولو اعالى اـاهلل ـ

 . ف د كفر -عز كجل-المراد أف من يصرؼ أم نوع من أنواع العبادة لغير اهلل 

 أم َل اوجد عنده حجة كَل كىمىن يىدٍعي مىعى اللَّػًو ًإلىٰػهنا  خىرى َلى بػيٍرىىافى لىوي ًبًو ﴾   :طيب 
دليل على ى ا األمر ،كليس المراد أنو اإلنساف لو عنده حجة أك دليل على الشرؾ 

على لساف جميع األنبياء ك - عز كجل-ألف الشرؾ ك الكفر حٌرمو اهلل ؛–َل - يشرؾ 
. المرسلين 

  ؟اذاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم -
 ي وؿ ى ا اأكيدان ؛ َل حجة لو كَل دليل َلى بػيٍرىىافى لىوي ًبًو ﴾ي وؿ - عٌز كجل- اهلل  -

.  على ضاللهم كانحرافهم عن الح 

 ، كىم يعملوف ى ا العمل كىم يشركوف باهلل عليوفهم يعملوف ى ا العمل كَل دليل لهم 
. بو ، كىم يعملوف ى ا العمل كقد جاءت األنبياء كالرسل على خالفو 

 



 

20  

 

إذان َل دليل عنده ،بل الدليل على خالفو ،فيكوف ى ا من زيادة ا ريع حالهم ، كمن 
زيادة بياف سوء ضاللهم كبياف أنهم مصٌركف على باطلهم فال دليل عندىم على ى ا 

.. الشرؾ

فىًإنَّمىا ًحسىابيوي    قاؿ  ما ع وبتوكىمىن يىدٍعي مىعى اللَّػًو ًإلىٰػهنا  خىرى َلى بػيٍرىىافى لىوي ًبًو ﴾   :ف اؿ 
 . ﴾ ًإنَّوي َلى يػيٍفًلحي اٍلكىاًفريكفى  ۚ  ًعندى رىبًِّو 

أم ع ابو ك ع ابو سيل اه يـو ال يامة بخلوده في النار ، ألف اهلل كما سب  معنا في 
المشركين بأف لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا كديث كثيرة اوعد الكافرين ا يات كأح

. كى ا أمر معلـو 

. كلكن قد ي ع العبد في الشرؾ كىو يظن أنو غير كاقع فيو 

     اذا َل ي ع فيو ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػلم -

اهلل في رسالة كشف الشبهات لشيخ اإلسالـ محمد بن عبد الوىاب  ا إف شاءػػػػػػينػػسيأت
أنو َل ي ع فيو ألنو َل يعلم معنى التوحيد ،كَل يعلم معنى َل إلو إَل اهلل بسبب البيسات 

. علماء السوء ،ال ين فٌسركا لهم التوحيد بغير معناه الصحيح 

ف أىل العلم ، ـك العجب ، كما ي وؿ شيخ اإلسالـ محمد بن عبد الوىاب كغيره 
 كفار -العجب من مسلمو َل يعرؼ معنى التوحيد في ع في الشرؾ ، كالكفار : ي ولوف 

 يعرفوف معنى التوحيد ، يعرفوف معنى َل إلو إَل اهلل ، أم َل اعبد إَل اهلل -مكة ك غيرىم
ًإنػَّهيٍم كىانيوا ًإذىا ًقيلى لىهيٍم    : -عز كجل-، فكانوا يرفضوف َل إلو إَل اهلل ، كما قاؿ اهلل 

  ()﴾ّٕ  ًلهىًتنىا  اكىيػى يوليوفى أىئًنَّا لىتىارًكيو ﴾ّٓ  َلى ًإلىٰػوى ًإَلَّ اللَّػوي يىٍستىٍكًبريكفى 

                                                             
(  (36-35)سورة الصافاث(
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ف ىدانا اهلل كإياىم إلى مارؾ ألهتنا ب وؿ َل إلو إَل اهلل ، كبعض المسلم يعني في ولوف أفٍ 
الصواب ي وؿ َلإلو إَل اهلل كىو يدعو غير اهلل ، ي وؿ َل إلو إَل اهلل كىو ي بح لغير اهلل 

 .، ي ع في الشرؾ 

اذا ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم -
ألنهم َل يعلموف معنى التوحيد الح ي ي ، كل لك شيخ اإلسالـ محمد بن عبد  -

الوىاب ىنا قٌدـ الك الم دمات ألىمية ى ا األمر كبٌين أف معنى الحنيفية أف نعبد 
 . -سبحانو كاعالى- مخلصين لو الدين ، كأف َل نشرؾ بو -عز كجل-اهلل 

   ()﴾ُُٕ  ًإنَّوي َلى يػيٍفًلحي اٍلكىاًفريكفى  ۚ  فىًإنَّمىا ًحسىابيوي ًعندى رىبًِّو   إذان قاؿ 

ين خسركا ذ اؿـفو ، ىم في خسارة دائمةاآلخرةبوف في الدنيا كَل في سأم َل يك
يـو ال يامة ، فالكافركف َل يغتر بهم المؤمن ، متاعه قليل في الدنيا ك أنفسهم كأىليهم 

 مااوا على الكفر كمااوا إف يكونوف في النار خالدين مخلدين فيها ، اآلخرةلكن في 
. على الشرؾ األكبر 

اهلل   ، كما سيأاينا إف شاء-عز كجل-فالمسلم يدعو اهلل كيوحد اهلل ك يتوكل على اهلل 
. اعالى 

 : -رحمو اهلل اعالى-قاؿ الشيخ 

كىمىن يىدٍعي مىعى اللَّػًو ًإلىٰػهنا  خىرى َلى بػيٍرىىافى لىوي ًبًو فىًإنَّمىا ًحسىابيوي ًعندى    :  كالدليل قولو اعالى
 .     ﴾ًُُٕإنَّوي َلى يػيٍفًلحي اٍلكىاًفريكفى  ۚ  رىبًِّو 

. ىنا كما سب  الشيخ ي وؿ كالدليل ، كالدليل ، دائما يبني كالمو على الدليل كالحجة 

                                                             
(  (17)سورة المؤمنون(
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كى ا اعويد لطالب العلم كاعويد للمسلم أف ي بل الح  بدليلو ، كأف ي بل الكالـ 
.  لو الح  فيو يتبين الكالـ بال دليل َل ي بلو ، حتى  كافبدليلو ، فإف

إنما يعود شيخ اإلسالـ طالب العلم على ى ا األمر ، كيبعدىم عن التعصب كيبعدىم 
لهم أف يحللوا ك للناس ،يشرعوا ك أنهم لهم أف العصمة كالعلماء المشايخعن إكساب 

 نفسو  إلىدعاأما من ك ىم كرثة األنبياء ، يبينوا الح  المشايخكيحرموا ، إنما العلماء ك
.  باطل فهو في ح ي ة األمر ليس من العلماءكدعا إلى

شرع في بياف أدلة ى ه األنواع من العبادات من الدعاء - رحمو اهلل اعالى –ثم الشيخ 
. كالخوؼ كالرجاء كالتوكل 

كىمىن يىدٍعي مىعى اللَّػًو ًإلىٰػهنا  خىرى َلى بػيٍرىىافى لىوي ًبًو فىًإنَّمىا    :قولو اعالى ف كر دليل الدعاء 
    ﴾ًُُٕإنَّوي َلى يػيٍفًلحي اٍلكىاًفريكفى  ۚ  ًحسىابيوي ًعندى رىبًِّو 

: ثم ذكر نوعان نوعان من ى ه األنواع كأدلتها ف اؿ 

"  الدعاء مخ العبادة  " كفي الحديث 

 ىنا ننبو على أمر أف الحديث صحيح بلفظ الدعاء ىو العبادة ، أما الحديث بلفظ 
 . -رحمو اهلل اعالى-الدعاء مخ العبادة ف د ضعفو أىل العلم كمنو اإلماـ األلباني 

 ىو  (الدعاء ىو العبادة)  فه ا ضعيف كأف لفظ  (الدعاء مخ العبادة) به ا اللفظ 
 . -صلى اهلل عليو ك سلم-ال م صح عن النبي 

 بن عبد الوىاب ، اإلسالـ محمدكىنا قد ي وؿ قائل ، ىل أنت اآلف اخٌطيء الشيخ 
ن وؿ َل ، نحن َل نعطي أم عالم ، كائن من كاف َل نعطيو صفة العصمة ، فكله يؤخ  

 . -صلى اهلل عليو كسلم-من قولو ك يرد إَل النبي 
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كفيما كاف عليو أصحابو ، - صلى اهلل عليو ك سلم- فيما كاف عليو النبي فالعصمة
- على بعض ،يرٌدكف طلبان للح  كهلل ـ يرٌد بعضو-رضواف اهلل عليهم-ككاف الصحابة 

 - .عز كجل 

 -رحمو اهلل اعالى-ك يردكف بالحجة ك الدليل ، فشيخ اإلسالـ محمد بن عبد الوىاب 
 الح  أح  أف يتبع ، فالحديث فأكرده ، ك لكؼ صحيح يثرٌبما ظن أف ى ا الحد

 .(الدعاء ىو العبادة ) صحيح بلفظ 

ما معنى الدعاء ىو العبادة ؟  -
 الدعاء ىو أعظم العبادات ، كأف الدعاء ىو من أساسيات العبادات ، ك أف نييع -

 بدعاء غير اهلل -سبحانو ك اعالى- بدعاء غيره ؿ يحص-عز كجل-الشرؾ باهلل 
 -سبحانو كاعالى-

. إذان الدعاء ىو العبادة 

 ، في وؿ َل أنا ما أعبدىم ، ـفبعض الناس ا وؿ لو  َل ادع فالف ك فالف فأنت اعبده
. يصرفوا عني السوء أف أنا لٌما أدعوىم أعظمهم ك أطلب منهم أف يلبوا طلبااي أك 

 ، كانوا يدعوف ـذا الدعاء ىو العبادة ، كى ا ال م كاف عليو كفار مكة كغيرهققوؿ فؼ
.  ، فكيف اسمي الدعاء ليس عبادة -عز كجل-غير اهلل 

 .بل الدعاء عبادة ، طيب 

ؿ أيضان ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلدلي ا ما-
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ًإفَّ الًَّ ينى  ۚ  كىقىاؿى رىبُّمكيمي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب لىكيٍم   : -عز كجل-الدليل قوؿ اهلل 
 () ﴾َٔ  يىٍستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًاي سىيىٍدخيليوفى جىهىنَّمى دىاًخرًينى 

أم ال م  ﴾ كىقىاؿى رىبُّمكيمي    ف اؿ -سبحانو كاعالى- أمرنا أف ندعوه -عز كجل-فاهلل 
ا كرزقنا كأكجدنا من العدـ ، يعني ينبغي للمسلم ف فخل -سبحانو كاعالى-ربانا بنعمو 

. فيها من المعاني األدلة أف يتلمس ما إذا قرأ ال رءاف كسمع

-يتأمل المسلم في كصفو ﴾  كىقىاؿى رىبُّمكيمي اٍدعيوًني  لما ي وؿ - ؿجعز ك-فاهلل 
- في ذكره سبحانو كاعالى بأنو ىو الرب ، ال م ربٌانا بنعمو فينعم اهلل -سبحانو كاعالى

 . -سبحانو كاعالى- علينا بالنعم ليل نهار كفي كل حين -عز كجل-

 . -سبحانو كاعالى- بل ندعوه ؛َل  ،ك مع ذلك ندعو غيره

فمن كانت لو طلبات ،من كانت لو رغبات ،من كانت لو أمور يرجوىا فليسألها من اهلل 
ػػٍل - فإف اهلل -عز كجل- . ف يدعوه أيحب من عباده - عىػزَّ كجى

 أم يعرضوف عن عباداي ، فال ًإفَّ الًَّ ينى يىٍستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًاي﴾   -عز كجػل-ف اؿ 
 كصف كسٌمى -سبحانو كاعالى- ، كىنا نلحظ أف اهلل إعراضا كاستكبارايدعوني 

. الدعاء عبادة 

 أم عن دعائي كعن أف يصرفوا العبادة لي ًإفَّ الًَّ ينى يىٍستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًاي﴾   :ف ولو 
النار بلهيبها كأيضان بأم ح يرين ذليلين ، فيع بوف  ﴾ سىيىٍدخيليوفى جىهىنَّمى دىاًخرًينى   

. يهانوف ع وبةن لهم ، فه ا دليل الدعاء 

 إف من أعظم أنواع الشرؾ ال م ي ع فيو المشركوف  :كالدعاء كما قاؿ أىل العلم
ف من كقع في الشرؾ يطلب قضاء حوائجو ك يستغيث ألالدعاء كذلك ألف المسلم أك 
                                                             

(  (60)سورة غافز(
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 كمن ىنا كاف الدعاء من أعظم أنواع -عز كجل-اهلل غير ب ؛ك يتوجو حين يشرؾ
 .العبادات ك كاف الدعاء من أكثر الشرؾ ال م ي ع فيو الناس 

 المرء يضعف عند حاجتو ، ألفك من الباب ال م يلج فيو الشيطاف إلضالؿ الناس ، 
يأايو الشيطاف كييخىيِّل لو كي وؿ لو لو سألت فالف لو ؼفيريد قضاءىا ، ك يريد إي اعها ، 

.  دعوت فالف

عىػزَّ -الناس ادعوا فالف ك يستجيبوا لو فادعوه ، فإف كاف جاىالن َل يعرؼ قدر اهلل أف ؼ
نو يدعو غير إ كَل يعظم اهلل في قلبو ك يعظم المخلوقين أكثر من اعظيم اهلل ؼ-كجىػػلٍ 
 . -ؿجعز ك-اهلل 

- كبيده -عىػزَّ كجىػػل- هلل اكالعجب أف المخلوقين َل يملكوف شيئان كأف األمور كلو
 ، كأنو لو أعطى الناس كلهم من أكلهم آلخرىم أعطاىم كلهم -سيٍبحىانىوي كاػىعىالىػػى

. حوائجهم ما ين ص من ملكو شيء 

 . - كجػػلزع-، ككيف يدعو العبد غير اهلل -عىػزَّ كجىػػلٍ -فكيف يتوجو العبد لغير هلل 

 . كمن إضالؿ الشيطاف لبني  دـ اَلنحراؼفالشك أف ى ا من 

 . -عػز كجل- كأف يسأؿ اهلل -عز كجل-على المسلم أف يدعو اهلل ؼ 

 :كىنا ننبو على أمور في الدعاء 

يستبطيء  أف َلكينبغي على العبد أف يكثر من الدعاء كأف يلح في الدعاء  :أكَل 
 ثم ي ولوف لم يستجب لنا ، في ىبوف -عز كجل-الناس يدعوف اهلل ف اإلجابة فكثير ـ

ك ى ا أك غير ذلك ء لغير اهلل أك ال ىاب للسحرة أك للكهاف ا كالدع خرإلى طري  
. خطأ 
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 كأف اطيب مطعمك كمشربك -عز كجل-ك إنما أنت يا عبد اهلل عليك أف ادعو اهلل 
لدعاء ، كأف اخلص في الدعاء ، كأف ادعو اكملبسك ك أف اسلك السبيل الشرعي في 

-  اهللاهلل بيده األمور كلها ، أما بعض الناس قد يدعوأف  موقن باإلجابة كاعلم تكأف
ؿ ؾ كىو يأ-عز كجل- ساهو َلهو غافل ثم ي اؿ َل يستجاب لي ، يدعو اهلل -عػز كجػل

. الحراـ كملبسو الحراـ كغٌ م بالحراـ ، فأٌنى يستجاب لو 

عند نزكؿ المطر ، كأيضا يراعي األمكنة ؛كأيضان عليو أف يراعي أكقات اإلجابة ، األزمنة 
  .أيضان كدعاء الوالدينكعااها ا مرالثابتةالتي جاءت في السنة النبوية الصحيحة 

. فعلى المسلم أف يراعي ى ه األمور في باب الدعاء

 : -رحمو اهلل اعالى-ثم قاؿ المصنف 

  ﴾ُٕٓ  خىافيوًف ًإف كينتيم مُّمٍؤًمًنينى  فىالى اىخىافيوىيٍم كى   :  كدليل الخوؼ قولو اعالى 

 .الخوؼ من أعماؿ ال لوب كىو من أجٌل أعماؿ ال لوب 

ىو الخوؼ ؟   ما -
الخوؼ معركؼ ، كذكركا في اعريفو بأنو األم ال لب كحركتو بسبب اوقع مكركه  -

. في المست بل 

. ك الخوؼ قد يكوف محمودان ك قد يكوف م مومان 

 ، كما ذكر -عز كجل-فالخوؼ المحمود ىو ال م يمنعك عن الوقوع في معصية اهلل 
 ، فه ا -سيٍبحىانىوي كاػىعىالىػػى- في صفات عباده المؤمنين أنهم يخافونو -عىػزَّ كجىػػلٍ -اهلل 

 . -عىػزَّ كجىػػلٍ -خوؼ محمود ، ممدكح أف يمنعك الخوؼ من الوقوع في معصية اهلل 

  .كقد ذكر العلماء أنو الخوؼ أنواع ك أقساـ فمنو خوؼ السر 

http://tanzil.net/#3:175
http://tanzil.net/#3:175


 

27  

 

ىو خوؼ السر ؟  ما -
كوثن أك كلي صالح - عػز كجػل- معناه أف يخاؼ العبد من غير اهلل خوؼ السر -

 فبعض الناس مثالن َل - كجػلزى عىػ-أك من ميتو في قبره يخاؼ منو كخوفو من اهلل 
 لماذا ؟قوؿ في ع في المعصية أك َل يفعل أمرا 

أخاؼ من سيدم فالف أف يعاقبني إذا فعلتو ، فه ا ساكل بين الخال  ك المخلوؽ  -
في الخوؼ ، فه ا من الشرؾ ك سمي خوؼ السر  ألنو يخاؼ في سره في نفسو 

. ، يظنو يعلم الغيب ك أنو يعلم بحالو 

 قد يترؾ ما اإلنساف من أنواع الخوؼ، ما ذكره العلماء ب ولهم أف  : الثانيقسمك اؿ
  .يجب عليو خوفان من بعض الناس 

أف - أم الشيطاف–ك من كيد عدك اهلل "   -رحمو اهلل اعالى-قاؿ ابن ال يم الجوزية 
يخوؼ المؤمنين من جنده ك أكليائهم لئال يجاىدكىم ك َل يأمركىم بالمعركؼ ك َل 

 أف فك أخبر اعالى أف ى ا من كيد الشيطاف ك اخويفو ك نهانا ع "ينهوىم عن المنكر
. نخافو

.  الشرؾ ال م يمنع كماؿ اإليماف ك كماؿ التوحيد نوع منفه ا الخوؼ محٌرـ ، ك ىو 

 "فه ا حراـ ك ىو نوعه من الشرؾ باهلل المنافي لكماؿ التوحيد " قاؿ في فتح المجيد 

 الخوؼ الطبيعي  : الثالث قسماؿ

من األسد أك خوفو من النار أك خوفو من الموت ، مثال يعني كخوؼ اإلنساف  -
. فه ا َل يالـ عليو العبد 
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هىا    - الصالة ك السالـ- نبي اهلل موسى عليو-عىػزَّ كجىػػلٍ -كما كصف اهلل  فىخىرىجى ًمنػٍ
  ()﴾ُِخىائًفنا يػىتػىرىقَّبي   

نافي كماؿ التوحيد م الشرؾ ، كخوؼ ففإذان ى ه أنواع الخوؼ الثالثة خوؼ ىو ـ
. محٌرـ ، كخوؼ طبيعي

 ()﴾ُٕٓ  فىالى اىخىافيوىيٍم كىخىافيوًف ًإف كينتيم مُّمٍؤًمًنينى    : ي وؿ -عز كجل-فاهلل 

 .يخاطب المؤمنين أف َل يخافوف 

 ممن ؟   ا أف َل يخافو-

 ال م بيده -عز كجل- أم خافوا اهلل ﴾ خىافيوفً  كى   أف َل يخافوا من المشركين ، - 
 بيده -عز كجل-أف اهلل   كعلمتمق  إف كنتم  منتم ب﴾ ًإف كينتيم مُّمٍؤًمًنينى   كل شيء ، 
 . -سيٍبحىانىوي ك اػىعىالىػػى-األمور كلها 

 قادر على كل شي ، ك أف اهلل - كجػػلعز-ل ا على العبد أف يعلم ك أف يوقن أف اهلل 
ػػٍل بيده األمور ، فيتوكل على اهلل   . كَل يخاؼ من شيء -عػز كجػػل-عىػزَّ ك جى

  :ك لكن ىنا ننبو على أمر 

 ك ىو أف اأخ  باألسباب الشرعية ، َل يأاينا إنساف ي وؿ أنا ما أخاؼ من أحد ك أفعل 
 َل ا في اهلل لومة َلئم فيكفر الناس ك ي تلهم ك ي وؿ أفأخاؼفي رأسي ك أنا يعني َل  ما
 ى ا أنت اخوؼ الناس ك ؛خاؼ ،َل ى ا ليس خوفا شرعيان ، ى ا خوفان شيطانيان أ

 .اؤذيهم 

                                                             
(  (21)سورة القصص(

(  (175)سورة آل عمزان(
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 . إنما الخوؼ الطبيعي كما سب  أف اخاؼ من األسد أك السبع 

عىػزَّ - أك من الناس فإف خافهم كخوؼو من اهلل -عىػزَّ كجىػػلٍ - أما الخوؼ من غير اهلل ك
 .  فه ا شرؾ-كجىػػلٍ 

    فه ا محـراألمرى ا   خوؼن من بعض الناس كَل ع ر لو يمنعو منلوكجب   ارؾ ماإفك

ك لكن أف يظن العبد أنو يجب عليو أف َل يخاؼ فيفعل ما يشاء فال شك أف ى ا 
  .خالؼ الشرع 

كل لك نجد كنسمع ،فيما كرد ب لك الدليل  إنما عليو أف يخاؼ ك أف يلتـز بالشرع 
كثير من كلمات ىؤَلء الدكاعش أك انظيم ال اعدة أك غيرىم أك من دعاة السوء لما 

 اخافوىم خافوا يلبسوف على العامة كيريدكف منهم الخركج على الحكاـ ي ولوف لهم َل
  .اهلل َل اخافوا في اهلل لومة َلئم افعلوا ك ا

ر شرعي ـا ـ الناس عليو ىو أاآلف  ، الخوؼ ال م فسك اا  اهلل في فأخي ن وؿ يا 
 -عىػزَّ كجىػػلٍ -ف الصبر على جور الحكاـ ك عدـ الخركج على الحكاـ ك سؤاؿ اهلل إؼ

. أف يفرج الهم ك أف يصلحهم ىو السنة 

 في مكة ىل قتلوا -رضواف اهلل عليهم-فكيف اجعل السنة أنها خوؼ ، فالصحابة 
 ؟ ينحركىم ىك ا  أف ي تلوىم غيالن ، أك أفالمشركين بهدـو عليهم ، أك

إنما صبركا حتى أيمركا بالجهاد فهؤَلء ينبغي أف َل يلتبس علينا األمر نعم ، َل ؛ َل  -
. نخاؼ في اهلل لومة َلئم بما شرع اهلل ، َل بما شرع الشيطاف ك أكليائو 

نعم َل نخاؼ في اهلل لومة َلئم إذا ح  نا السنة كح  نا عبادة اهلل كاوكلنا على اهلل ك 
 . -سبحانو كاعالى-خفنا من اهلل 
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في ال م يزعمو ىؤَلء فالشك أنو خوؼه باطل شيطاني يلبس بو فأما ى ا الخوؼ الم
. على العواـ 

ػػٍل أف التيما يتعل  به ه األصوؿ الثالثة من أقف عند ى ا الحد   أسأؿ اهلل عىػزَّ ك جى
.. ينفعني كإياكم بالعلم النافع ك أف يرزقنا العلم الصالح

عهد معهد الميراث النبوم كىو أننا ـك أحب أف أنبو على أمر مهم مما يتعل  به ا اؿ
علمائنا ، علماء السنة عليو كاف   نسير على ما-عىػزَّ كجىػػلٍ -في ى ا المعهد بفضل اهلل 

 كنحارب البدعة ، ؾندعو إلى السنة كنحارب الشركلتوحيد ، الح  ، فندعو ؿ، علماء 
َل نخالف ى ه األمور أبدا ، كمن يطعن في ى ا المعهد أك - عىػزَّ كجىػػلٍ -اهلل  كإف شاء

: يح ر منو فهو أحد رجلين 

اعجبو محاربة الشرؾ كَل يعني  إما رجل مبتدع ضاؿ َل اعجبو إقامة التوحيد كَل -
 .يريد ى ه األمور يريد الناس يب وا على ضاللهم 

 فال شك أنو الدركس التي في ى ا المعهد ستكوف حجة عليو ، ستكوف كباَلن  -
ستهدم بمعنى ستيرشد كادؿ الناس على  -بإذف اهلل اعالى-عليو ، كستهدم 

   . الح 
كإما أف يكوف رجال  خر؛ رجل جاىل أك متعصب، أك رجل متهور َل يعرؼ مكانة 

 . لتوحيد، كيحارب أىل السنة، كيحارب أىل الح ؿ
  :فأنا أقوؿ لهؤَلء جميعان 

  .من يحٌ ر من المعهد إف كاف رجال صادقا فليأاي بالدليل
أنا لٌما أح ر من ا لشرؾ، أك أح ر من البدعة؛ عندنا أدلة، أك نح ر من شخص 

 .معين؛ عندنا األدلة
فمن ح ر من السلفيين أك ح ر من المعاىد السلفية بال حجة كَل دليل؛ فال 
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 تشك أنو صاحب ىول ، كأنو إلى الحماقة كإلى السفو أقرب من العلم كسيما
  .طالب العلم

 اذا؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لم -
ألنك أنت اآلف احارب دعوة إلى التوحيد، احارب دعوة إلى السنة، فباهلل عليكم 

 :ىل من يح ر من دعوة كه ه،   بكل صراحة؟قولوا لي كأجيبوني 
   ؟؟!!ؿ لو ع - 
  ؟؟!!- عز كجل–لو ا ول من اهلل - 

  يرفع لو رأسان  يعلم التوحيد كَل َل شك أف ى ا يكوف لصاحب ىول أك جاىل َل
 . نسأؿ اهلل السالمة كالعافية

  . ككونوا مع الصادقين- عز كجل–اا وا اهلل : فهؤَلء ن وؿ لهم 
  ()﴾ُُُ  قيٍل ىىاايوا بػيٍرىىانىكيٍم ًإف كينتيٍم صىاًدًقينى   : كن وؿ لهم أيضا 

  .برىاف؛ كالمو مػػردكد عػػلى كجهػػو حجة كَل فمن ي وؿ مثل ى ا الكالـ بال

في عاله أف - كجل عز– كما ىو منصوص أىل العلم في ى ه األمور، فاهلل أسأؿ 
يرزقني كإياكم اإلخالص في ال وؿ كالعمل ، كأف يرزؽ ى ا المعهد ال بوؿ كالتوفي  

 .كالسداد كأف ينفع المسلمين بو في مشارؽ األرض كمغاربها
أف اإلخوة المشاركين - جزاىم اهلل خيرا–كالحمد هلل كما ي كر لي أصحاب اإلدارة 

كاألخوات المشاركات في ى ا المعهد ، يعني اللهم بارؾ كزد في نفع عبادؾ 
 ىم متعطشوف له ا التوحيد كمتعطشوف للعلم  ،المؤمنين من مشارؽ األرض كمغاربها

 .النافع
 علماؤنا كأدعو إلى قكاهلل َل أزكي نفسي؛ كلكن أنا طالب علم كأسير على ما كاف علي

                                                             
(  (111)سورة البقزة(
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التوحيد كالسنة، ما عندم شيء زائد، كإنما عندم ما عند العلماء من الح  ، فأنا 
 .على ى ا الح 

كلو ضللتي أك انحرفت عن الح ؛ فال شك أنو يجب على كل مسلم كمسلمة أف 
أف يرزقني كإياكم - عز كجل–يتركوا من ضل كانحرؼ عن الح  ، أسأؿ اهلل 

اإلخالص في ال وؿ كالعمل ، كصلى اهلل كسلم على نبينا محمد كعلى  لو كصحبو 
  .أجمعين

 

 

 

 


