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السابع الدرس  

 من

الثالثة األصول شرح  

 

ِالرَِّحيمِ  ِالرَّْْحَنِ  ِاِ  ِبْسمِ   

َئاتِ  َوِمنْ  أَنْ ُفِسَنا ُشُرورِ  ِمنْ  ِِبِ  َونَ ُعوذُ  َوَنْستَ ْغِفُرهُ  َنْسَتِعيُنوُ  ِ  احلََمدَ  ِإنْ   َفالَ  للاَ  يَ ْهِدهِ  َمنْ  َأْعَمالَِنا َسي ْ
ْلل َوَمنْ  َلوُ  ُمِضلَ   زُلَْمدا َأنْ  َوَأْشَهدُ  لَوُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  للاِ  ِإلَّ  ِإلَوِ  لَ  َأنْ  َوَأْشَهدُ  َلو َىاِديَ  َفالَ  ُيضِّ

َوَرُسولُوُ  َعْبَدهُ   . 

 وَُكلَّ  ِبْدَعةٍ  زُلَْدثَةٍ  وَُكلَّ  زُلَْدََثتُ َها اأْلُُمورِ  َوَشرَ  زُلمَّدٍ  َىْدى   اذلَْدىَّ  َوَخَْتِ  للاِ  َكاَلمُ  اْلَكاَلم َأْصَدقَ  َوِإنْ  َألَ 
النَّارِ  ِف  َضاَلَلةٍ  وَُكلَّ  َضاَلَلةٍ  ِبْدَعةٍ  . 

 :   بَ ْعدُ  َأمَّا 

 رْحو للا تعاىل-سالم زلمد بن عبدالوىاب نواصل إبذن للا تعاىل مذاكرة األصول الثالثة لشيخ اإلف
خال  ف ن يرزقنا اإلمر كلو وأاإلعانة والتوفيق والسداد ف األيل ولكم  -عز وجل-وأسأل للا -

يريدون  ن غلعلنا من عباده الصاحلُت الذينبنا الفنت ما ظهر منها وما بطن وأن غلنالقول والعمل وأ
د ىل ان الذين يؤذون عباأىل الفنت وأ؛بنا طريق اذلالكُت احلق ويعملون بو ويسعون إليو وأن غلن

 ليحزن على حاذلم فهم كالذي يهلك ن ادلسلمنفسهم ووللا إ؛و وللا ما ضروا إل أللا ادلؤمنُت 
 .ل للا السالمة والعافية نفسو بيده نسأ

ول يتعصب يعمل بو و ليو إللعبد حُت يطلب احلق ويسعى  -عز وجل-ن توفيق للا فال شك أ
ن ػلمد ربو أن جنبو ىذه  كبَت على ادلسلم أمر عظيم وفضل من للان ىذا أللرجال ل شك أ

 ن وفقو لطلب العلم الشرعي.التعصبات وتلك األفعال السيئة وأ
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 .وكنا قد توقفنا عند أركان اإلؽلان الستة 

ما ؽلان ستة كأركان اإل كانو ستة أير وأ -للا تعاىلرْحو -سالم زلمد بن عبدالوىاب قال شيخ اإل
فإذا قلت إنك مؤمن  -رْحو للا تعاىل-سيذكرىا الشيخ دلة اليت جاء ف حديث جربيل وكما ف األ

عز -مؤمن ِب  عبد للانت اي ن تعلمي دباذا أنت مؤمنة وأمؤمنة فالبد أنك مة للا إوإذا قليت اي أ
نو سبحا-مر دلالك ادلتصرف الذي لو اخللق واألنو اخلالق ادلدبر اِب رِبً أ : كما سبق معنا  -وجل
وخالق الليل رض ىو خالق السماوات واأل -سبحانو وتعاىل-نو والذي يستحق العبادة وأ -وتعاىل

 . والنهار وخالق الشمس والقمر وخالق مجيع ادلخلوقات وىو رب العادلُت

الشرك ظلم  نأل -عز وجل-ي عبادة لغَت للا صرف أذلاً معبوداً مستحقاً للعبادة فال توِب إ 
 ىو الذي وللا -عز وجل-عبادة لغَت للا ال شيئاً من  بنو كيف تصرفكما قال لقمان لعظيم  

و قمراً  ىذا  خلقك وىذا الذي تصرف إليو العبادة سواء كان ولياً أو مقبوراً أو شجراً أو حجراً  أ
 . كيف تصرف العبادة لغَت مستحقهاف -عز وجل-ىل للا ؛ مفتقرون إكلو سللوق

صلى -النيب ثبتها أو اليت اليت جاءت ف الكتاب والسنة  -عاىلسبحانو وت-مسائو وصفاتو وكذا ف أ
وصفاتو  -عز وجل-واليت جاءت ف القرآن من ذكر أمساء للا  -وجلعز -  -للا عليو وسلم

ثيل ول تعطيل ول وأويل تؤمن من غَت تكييف ول سب -عز وجل-هنا حق  لبد أن تؤمن هبا وأ
 ؛ مور وتؤمن ِبدلالئكةااً جازماً ويقيناً هبذه األإؽل

مجالً تؤمن هبم إ،رىم ويفعلون ما يؤمرون مون للا ما أمكرمون ل يعص لق من نور وعبادوادلالئكة خ 
سرافيل ل وإيتفصيالً كجربيل وميكائحاديث من ذكر عددىم الكثَت جداً وتؤمن هبم فقد جاء ف األ

هم نظلا ملك ادلوت ومإو ومنهم ملك ادلوت وليس امسو عزرائيل كما اشتهر عند كثَت من الناس 
َنا لِيَ ْقضِ  َماِلكُ  ايَ  َوَاَدْوا ﴿خازن النار  مجالً ونؤمن هبم فنؤمن ِبدلالئكة إ ( ٔ)﴾ٚٚ﴿ رَب كَ  َعَلي ْ

  . تفصيالً 

                                                           
 (77سورة الزخرف )( 1)
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عز -ون شلن يعبدىم فان للا أهنم يتربؤ و مرىم من نور وأهنم ل يعصون للا ما أ هنم سللوقونونؤمن أ
ن البيت ادلعمور ) أث جاء ف احلدي؛ن يشرك بو ل ملك مقرب ول نيب مرسل ل يرضى أ -وجل

ء ف احلديث وجا ( يدخلو كل يوم عدد كبَت من ادلالئكة سبعون الفاً ل يعودون اليو اىل يوم القيامة
عليو الصالة --و كما قال أ (ط ما من موضع فيها إل وملك ساجدالسماء وحق ذلا أن تئ أطت)

َلةِ  ِف  أَنَزْلَناهُ  ِإاَّ  ﴿ -تعاىل–فعدد ادلالئكة كثَت وجاء ف قولو  -والسالم  َأْدرَاكَ  َوَما﴾ ٔ﴿ اْلَقْدرِ  لَي ْ
َلةُ  َما َلةُ ﴾ ٕ﴿ اْلَقْدرِ  لَي ْ رٌ  اْلَقْدرِ  لَي ْ ف بعض جاء  ( ٕ)﴾ اْلَماَلِئَكةُ  تَ نَ زَّلُ ﴾ ٖ﴿ َشْهرٍ  أَْلفِ  مِّنْ  َخي ْ

الصالة  -و كما قال عليوكثر من عدد حصى األرض أتلك الليلة أ ف ن عدد ادلالئكةاألحاديث أ
 . مجالً نؤمن بو إ فهذا العدد الكثَت-والسالم 

هبذا العدد الكبَت وجاء ف احلديث  -عليهم السالم-تلك ادلالئكة كانت اذا  وىذا العدد الكثَت ؛ 
كما ذنو وعاتقو  صف ملكاً ما بُت شحمة أنو قال أذن يل أن أأ - عليو وسلمصلى للا-عن النيب 

الصالة -رأى جربيل وقد سد األفق عليو  - عليو وسلمصلى للا-بُت السماء والرض والنيب 
ن فال شك أ -وتعاىل سبحانو-ف ِبخلالق ذا كان ىؤلء ادلالئكة وىم سللوقون فكيفإ -والسالم

 . عظيم فهو اخلالق سبحانو وتعاىل -عز وجل-وللا  -عز وجل-ادلالئكة تدل على عظمة للا 

قال وكتبو أيضاً نؤمن ، -عز وجل-اصطفاىم للا  الذين -عز وجل-ؤمن ِبدلالئكة رسل للا فن 
خربا للا مجالً كما أنؤمن هبا إ،اء والرسل على األنبي -عز وجل-ِبلكتب السماوية اليت أنزذلا للا 

صليل التوارة والزبور واأل؛هبا تفصيالً بذلك فنؤمن بكل كتاب نزل على كل نيب ونؤمن  -عز وجل-
صلى للا عليو -زلمد والصحف والقرآن فنؤمن هبا ما جاء مفصاًل ف كتاب ربنا وف سنة نبينا 

 ت قبل القرآن ىي منسوخة ِبلقرآن ؛لنز  الكتب اليتن كل أ هنا حق ونؤمننؤمن هبا وأ -وسلم

نزل ىذا أ -عز وجل-،ىي حق نؤمن هبا ولكن للا فالقرآن اسخ لتلك الكتب السماوية السابقة  
صليل وأن ل ضلن نعمل ِبلتوارة أو نعمل ِبإلهيمناً على تلك الكتب فال غلور إلنسان أن يقو القرآن م

 -:موريعمل هبا ألواإلصليل وأن أيخذ نصو  التوارة 
                                                           

 (3-2-1سورة القدر)(1)  
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 .لن يقبل منا إل اإلسالم  -سبحانو وتعاىل-خربا أنو أ -عز وجل-األمر األول أن للا  

ىذا ؛ما كان عليو سلف األمة و  -صلى للا عليو وسلم-وسنة نبينا سالم ىو ما ف كتاب ربنا واإل
 .ىو الدين احلق 

جع وىو مهيمناً على الكتب اليت قبلو فهو ادلر ن القرآن خربا أأ -عز وجل-ومنها أيضاً أن للا 
 .الفرقان 

فال أيمن ؛يل زلرفة ومبدلة صلأن التوارة واإليضاً أن القرآن اسخاً لتلك الكتب ومنها ومنها أيضاً أ
ىل عن أ واإلصليلف التوارة   -وسلم صلى للا عليو- ف ولذلك النيبرِّ ن يعمل دبا حُ العبد أ

 . حرج سرائيل ولدقوىم ول تكذبوىم حدثوا عن بٌت إل تص:الكتاب ماذا قال لنا قال 

 ؟ اذا                                       دل -

فال نصدقهم جزماً ول نكذهبم ؛و كذبوا فين يكون ىذا النص شلا حرفوه و أ لحتمالل نصدقهم  -
 . -عز وجل-نزل للا ؛فال نقع ف تكذيب شئ شلا أن يكون ىذا احلرف شلا مل ػلرف إلحتمال أ

 ؟  دة           ما الفائ -

هنا مبدلة فال ألن القرآن كما سبق اسخ وأل؛عربة لكن عمالً بتلك الكتب و  استئناساالفائدة  -
 . وزلرفة

رسالً مبشرين  -عز وجل-خربا للا كما أ  إمجال -عز وجل-نؤمن ِبلرسل برسل للا  يضاً أو  
 . وعشرين كما جاء ف القرآن امخس ومنذرين وتفصيالً شلن  ذكروا ف القرآن وعددىم

صلى للا -زلمد بينا نبراىيم وموسى وعيسى و وإ -الصالة والسالم-منهم نوح عليو ولوا العزم أو  
ونؤمن هبم مجالً فنؤمن هبم إ -الصالة والسالم-عليهم ولوا العزم من الرسل فهؤلء أ-عليو وسلم 
صلى للا -زلمد  ما سبق نوح وابراىيم وموسى وعيسى ونبينا؛العزم منهم ك ويلنؤمن أن أتفصيالً و 
 . -عليو وسلم
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فاعة صاحب الشنو صاحب لواء احلمد و دم وأسيد ولد آ -صلى للا عليو وسلم-داً ن زلمونؤمن أ
  -الصالة والسالم-عليو 

لكن الفرق بينهم وبُت هنم بشر و وصفاهتم صفات البشر ألهنم مجيعاً بشر ؽلرضون ويصحون ونؤمن أ
َا ُقلْ  ﴿وأوحى إليهم  -عز وجل-البشر أهنم اصطفاىم للا   ِإيَلَّ  يُوَحى   مِّثْ ُلُكمْ  َبَشرٌ  َأاَ  ِإظلَّ

﴿ٔٔٓ﴾(ٖ ) . 

ضلبهم رفعون فوق منزلتهم ل يُ  -الصالة والسالم-واألنبياء عليهم  -صلى للا عليو وسلم -فالنيب 
 فإن موسى بن عمران لو كان حيا ما-صلى للا عليو وسلم -وضلًتمهم ونؤمن هبم ونتبع نبينا زلمد 

حُت ينزل ف آخر  -عليو الصالة والسالم-وعيسى -صلى للا عليو وسلم -تباع النيب ال إوسعو 
صلى للا -ي خلف رجل من أمة زلمد الزمان حُت يقتل الدجال فإنو كما جاء ف احلديث ، يصل

وإظلا يقيم شريعة النيب ،ول يقيم شريعتو  -صلى للا عليو وسلم-ويقيم شريعة النيب  -عليو وسلم 
طرت أل تطروين كما  )فهؤلء الرسل كما سبق نؤمن هبم ول نغايل فيهم  -صلى للا عليو وسلم-

ليس زلبة الرسول أن تغايل فيو وأن ، (ا عبد فقولوا عبد للا ورسولو أالنصارى عيسى بن مرمي إظلا 
 ؛بيده األمور أنو أو ،وأنو يعلم الغيب ،تصفو بصفات الربوبية 
؛ىذا  يرفضو -صلى للا عليو وسلم -؛ىذا النيب -صلى للا عليو وسلم-ىذه ليست زلبة للنيب 

ف آخر حياتو  -صلى للا عليو وسلم -وػلرمو ، كان وؽلنعو يكرىو  -صلى للا عليو وسلم-النيب 
لى اليهود والنصارى ازبذوا قبور لعنة للا ع)  -عليو الصالة والسالم-ف مرض موتو كان يقول 

 . (نبيائهم مساجد أ

ظلا ىو عبد  أعلى مقاماتو أن ،إهنى عن الغلو فيو وهنى عن إطرائو  -صلى للا عليو وسلم-فالنيب 
 .ِبلشفاعة  -سبحانو وتعاىل-برسالتو وأكرمو  -عز وجل-صطفاه للا ا -عز وجل-يكون عبدا  

عز -وإظلا ػلبو ألنو رسول من للا ؛ػلبو ل لذاتو -صلى للا عليو وسلم-العبد ادلسلم ػلب النيب و 
كما قال ؛لذاتو  -صلى للا عليو وسلم - فإن زلبة النيب، -عز وجل-وألنو مبلغ من للا  -وجل

                                                           
 (

3
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ىي  لذاتو -صلى للا عليو وسلم-بة النيب زلىي شرك ؛ -رْحو للا تعاىل-شيخ السالم ابن تيمية 
عز -رسول من للا  ألنووإظلا يطاع ؛ل يطاع لذاتو -صلى للا عليو وسلم -وكذا طاعتو ،شرك 
 !؟  ( أطاعٍت فقد أطاع للا ومن عصاين فقد عصى للامن ) -صلى للا عليو وسلم-أما قال  -وجل

وإظلا تكون زلبة ف  -صلى للا عليو وسلم -ل تكون لذاتو  -صلى للا عليو وسلم-فمحبة النيب 
 .-صلى للا عليو وسلم-من الظلمات إىل النور  -لعز وج-ألنو أخرجنا إبذن للا ؛زلبة للا 

 :  قال إذا ىذا الركن الرابع 

 . اإلؽلان ِب :األول  

  . ِبدلالئكة :والثاين 

   . ِبلكتب :والثالث

 . ِبلرسل : والرابع

 .اإلؽلان ِبليوم اآلخر  : واخلامس

    وأمور،يالت ينؤمن ِبليوم اآلخر وأنو حق وأنو ليس كما يقول أىل الضاللة أنو رلرد زب -
ىناك يوم آخر فيو زلاسبة ل ب؛عقلية ل حقائق ذلا ؛ادلقصود منها إخافة الناس ،ل 

أن غلعلٍت وإايكم من -وجل  عز-أسأل للا وفيو اجلنة والنار ،،وفيو اجلزاء واحلساب ،الناس
 .وأن يبعدين وإايكم عن النار ،أىل اجلنة 

أن يعيذا ف ذلك اليوم من شدائده وأىوالو فإنو يوم عظيم ؛يوم غلعل  -عز وجل-أسأل للا 
ولكن ؛تضع كل ذات ْحل ْحلها ،ويوم ترى الناس سكارى وما ىم بسكارى يوم الولدان شيبا ،و 

ف ذلك اليوم يقولون ادلالئكة ،يقال فيو اللهم سلم سلم ،من شدتو وعظمتو وأىوالو فإنو يوم عظيم 
سبحانك ربنا ما عبداك حق عبادتك وىو منذ أن خلقو للا إىل ذلك اليوم وىو ساجد ؛فَتفع رأسو 

 .  ما عبداك حق عبادتك ويقول سبحانك للا
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 ؛ول بد أن يكون لإلؽلان ِبليوم اآلخر آَثر على ادلسلم ،ا ذلك اليوم حق لبد أن نؤمن بو إذً ف 
ل من شيء فإنو مويعلم أنو مهما ع،من ظلم الناس وؼلاف عقابو وؼلشى  -عز وجل-للا ؼلشى 

 غُلْزَ  ُسوًءا يَ ْعَملْ  َمن ﴿ العلم قولو تعاىللذلك كانت من أشد اآلايت عند أىل ،سيلقاه يوم القيامة 
 . ( ٗ)﴾ٖٕٔ﴿ ِبوِ 

 .كل سوء يعملو ادلرء ػلاسب عليو ويلقاه يوم القيامة   -ادلعٌت ﴾ُسوًءا  يَ ْعَملْ  َمن﴿  :فإن قولو تعاىل
 َيَشاءُ  ِلَمن ذَ ِلكَ  ُدونَ  َما َويَ ْغِفرُ  ِبوِ  ُيْشَركَ  َأن يَ ْغِفرُ  َل  اللَّ وَ  ِإنَّ  ﴿ :وكما نعلم ف قولو تعاىل

ىناك النار ، ىناك ادليزان ،العذاب وىناك النعيم ، ىناك اجلنة  كف اليوم اآلخر ىنا، ( ٘)﴾ٙٔٔ﴿
 .أىوال وعظائم ،ىناك الصراط ،

 ل،بنور من للا ل دبجرد اخلوف واذللع  -عز وجل-على ادلرء أن يستعد لذلك اليوم بتقوى للا 
صلى للا عليو وسلم -فليكن من أتباع زلمد ؛ من أراد النجاة ذلك اليوموإظلا ؛ِبلبدع والضاللت 

وغلتنب ما هنى عنو الرسول ، -صلى للا عليو وسلم-ا أمر الرسول فليعمل دب،وأصحابو الكرام  -
ويستعد للرحيل فإن ، -صلى للا عليو وسلم -ويصدق ما أخرب بو النيب ، -صلى للا عليو وسلم-

عز -وأن تًتك معصية للا على نور من للا -عز وجل-ن تعمل بطاعة للا على نور من للا أالتقوى 
 َذرَّةٍ  ِمثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َفَمن ﴿ وكلنا رلازون على أعمالنا،وكلنا ميتون ،وأن تستعد ليوم الرحيل  -وجل
ًرا  .( ٙ)﴾ٛ﴿ يَ َرهُ  َشرًّا َذرَّةٍ  ِمثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َوَمن﴾ ٚ﴿ يَ َرهُ  َخي ْ

 مث قال وتؤمن ِبلقدر خَته وشره 
 .ؽلان ِبلقدر خَته وشره ال:  وىذا الركن السادس

 أربعة. ومراتب القدر عند أىل العلم -

                                                           
 (
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 (123)النساء سورة(

   (116ء) سورة النسا (  5)
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 السََّماءِ  ِف  َما يَ ْعَلمُ  اللَّ وَ  َأنَّ  تَ ْعَلمْ  َأملَْ  ﴿:  -عز وجل-قال للا  ،مرتبة العلمالعلم ؛ادلرتبة األوىل : 

ِلكَ  ِإنَّ ۗ   َواأْلَْرضِ  ِلكَ  ِإنَّ ۗ   ِكَتابٍ  ِف  ذَ    ( ٚ)﴾ٓٚ﴿ َيِسَتٌ  اللَّ وِ  َعَلى ذَ 

صلى -قد كتب كل شيء ف اللوح افوظ كما قال  -عز وجل- فإن ، الكتابة : وادلرتبة الثانية
كتب للا مقادير اخلالئق قبل أن ؼللق السماوات واألرض خبمسُت ألف سنة ) -للا عليو وسلم

 .( ادلاء كان عرشو علىو ،
فا عز وجل يفعل ما يشاء وؼللق ،ادلشيئة أبن ما شاء للا كان وما مل يشأ مل يكن  : وادلرتبة الثالثة

 .وؼلتار -سبحانو وتعاىل-ما يشاء 

 ( ٛ)﴾ٙٔ﴿ َشْيءٍ  ُكلِّ  َخاِلقُ  اللَّ وُ  ﴿:  مرتبة اخللق قال للا عز وجل: وادلرتبة الرابعة 

 
 ،أن للا يعلم كل شيء  ان هبذه ادلراتبؽلول بد من ال،فال بد من اإلؽلان ِبلقدر خَته وشره 

كان كيف يكون ؛ و  ما مل يكن ل،و وما سيكون ،وما يكون ،وكما قال العلماء فإن للا يعلم ما كان 
 -عز وجل- وعلم للا،مل ؽلت فإن للا يعلم ما سيكون منو  لو؛يعٍت ذاك الذي مات طفال أو شاِب 

ن يعملوا ىذه العمال على أجرب الناس أ -سبحانو وتعاىل-نو أشياء ل تعٍت هبذه المور وهبذه األ
 -سبحانو وتعاىل-فكتب ف اللوح افوظ ما علم ، علم ما سيختار الناس وما سيفعلون للاوإظلا ،
زبتار أو ،جعل لك أن زبتار طريق اخلَت تنجو ،ختيار جعل للا لك ال،ولذلك أنت اي عبد للا ،

فإن اخللق خلقو  -عز وجل- مشيئة إل ربت مشيئة للامن ومع ذلك فما لك ،طريق الشر فتهلك 
 .واألمر أمره ،

وأن ل زبتلط علينا األمور فإن اإلؽلان ِبلقضاء والقدر ركن من ،مر ن نتنبو ذلذا األأفلذلك ينبغي 
واحر  على ما ،ول بد أن نعلم ىذا األمر فاعمل اي عبد للا فكل ميسر دلا خلق لو ،أركان اإلؽلان 

                                                           
 (77) سورة الحج  (7) 

  (16 )رسورة الزم (8)  
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 فإنك ل تدري ما يكون عليو أمرك .واعمل بطاعة للا  ينفعك
يعٍت يتأثرون  -رضي للا عنهم وأرضاىم -ف ؼلافون على أنفسهم ،وما كانوا لذلك كان السل

لذلك و  للا أخوف وأخشى ،وكانوا  أخشىم كانوا من بطاعتهم ،بل كانوا ؼلافون ،وكلما كانوا أعل
 ( ِب وأخشاكم لو وأتقاكم لو كمأما إين أعلم)  -صلى للا عليو وسلم- النيب

عليو -أو كما قال  (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثَتا ) وقال صلى للا عليو وسلم: 
 .-الصالة والسالم

 : الستة اإلؽلانا ىذه ىي مراتب إذً  -
 سلو واليوم اآلخر وِبلقدر خَته وشره.ر أن تؤمن ِب ومالئكتو وكتبو و 

 والدليل على ىذه األركان الستة . -رْحو للا تعاىل-مث قال الشيخ 

 َواْليَ ْومِ  ِِبللَّ وِ  آَمنَ  َمنْ  اْلرِبَّ  َولَ  ِكنَّ  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَىُكمْ  تُ َول وا َأن اْلرِبَّ  لَّْيسَ  ﴿: تعاىل قولو
 واإلؽلان ِب اإلؽلان -وتعاىل سبحانو- فذكر ( ٜ)﴾ٚٚٔ﴿ َوالنَِّبيُِّتَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَماَلِئَكةِ  اآْلِخرِ 
 . أركان مخسة ،فهذه ِبلنبيُت واإلؽلان ِبلكتب واإلؽلان ِبدلالئكة واإلؽلان اآلخر ِبليوم

 السادس؟ الركن أين  -
 قولو القدر ودليل: الشيخ قال ( ٓٔ)﴾ٜٗ﴿ ِبَقَدرٍ  َخَلْقَناهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ِإاَّ  ﴿ :تعاىل قولو - 

 ذكرىا وسيأيت القرآن ف مذكورة الستة األركان فهذه ﴾ِبَقَدرٍ  َخَلْقَناهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ِإاَّ ﴿ : تعاىل
 . -والسالم الصالة عليو- الطويل جربيل حديث ف

 . الثالثة ادلرتبة -تعاىل للا رْحو- الشيخ قال 

 ف ندخل اآلن مث اإلؽلان وىي الثانية ادلرتبة من انتهينا مث اإلسالم وىي األوىل ادلرتبة من انتهينا اآلن
  . اإلحسان مرتبة
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 وإن فإهنم يرونو كأهنم -وجل عز- للا عبدوا شلن ىم اإلحسان وأىل أقل عددىم اإلحسان وأىل
  -وجل عز-  وأخلصوا أعماذلم ف فأحسنوا يراىم للا فإن يرونو يكونوا مل

-  واإلخال  -وسلم عليو للا صلى- النيب سنة ِبتباع اإلحسان وإظلا ِبذلوى ليس واإلحسان
 أعلى ىو واإلحسان عنو هنى ما واجتناب بو أمر ما واتباع -وتعاىل سبحانو- ومراقبتو -وجل عز

 . الدين ىذا مراتب

 إىل إحساا كان سواء بو ادلأمور فعل ىو اإلحسان: -تعاىل للا رْحو- تيمية ابن اإلسالم شيخ قال 
 وأن والتوكل إليو واإلقبال تعاىل للا إىل واإلابة والتوحيد اإلؽلان اإلحسان فأعظم نفسو إىل أو الناس
 . اإلحسان مقام ىو فهذا وخشية وزلبة وحياء ومهابة إجالل يراه كأنو للا يعبد

 النيب قال كما واإلحسان لذاتو ػلب الذي ىو -وجل عز- للا فإن لذاتو -وجل عز- للا حبفيُ  
 .(  يراك فإنو تراه تكن مل وإن فإنك تراه كأنك للا تعبد أن)  -وسلم عليو للا صلى-

  ؟ احلديث ىذا ف نلحظو الذي ما -
 -وجل عز- للا يعصي ل فإنو بنفسو ادلرء خال فإذا والستحضار ادلراقبة فيو أن نلحظ -

- للا وأن الوريد حبل من إليو أقرب للا وأن حبالو يعلم للا أن ويعلم يراه للا أن يعلم ألنو
 اإلحسان لدرجة ليصل األمور ىذه العبد يستحضر أن فالبد نفسو رهسِ تُ  ما يعلم -وجل عز

 .التامة ادلراقبة -وجل عز- للا فَتاقب

 تراه تكن مل فإن تراه كأنك للا تعبد أن وىو واحد ركن اإلحسان: -تعاىل للا رْحو- الشيخ قال
 الذي سبحان: -عنها للا رضي- عائشة قالت ،حىت ويسمع يرى -وجل عز- للا فإن يراك فإنو
 . شيء كل مسعو وسع

 زوجها من -وسلم عليو للا صلى- للنيب تشتكي كانت دلا لةاجملادِ  قصة ف الكالم ىذا وذكرت
 ف كانت أهنا مع تسمعو ل الكالم وبعض الكالم بعض تسمع -عنها للا رضي- عائشة فكانت
عَ  َقدْ  ﴿ للا قال ماذا ذلك ومع -وسلم عليو للا صلى- النيب حجرة من قريبة حجرة  قَ ْولَ  اللَّ وُ  مسَِ
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عَ  َقدْ  ﴿ ( ٔٔ)﴾ٔ﴿ َزْوِجَها ِف  ذُبَاِدُلكَ  الَّيِت   كل مسع أنو -وتعاىل سبحانو- للا فأثبت ﴾ اللَّ وُ  مسَِ
عَ  َقدْ  ﴿ قالتو شلا شيء  رَبَاُورَُكَما َيْسَمعُ  َواللَّ وُ  اللَّ وِ  ِإىَل  َوَتْشَتِكي َزْوِجَها ِف  ذُبَاِدُلكَ  الَّيِت  قَ ْولَ  اللَّ وُ  مسَِ
 مل يعٍت شيء كل مسعو وسع الذي سبحان تقول تقول؟ ماذا -عنها للا رضي- فعائشة ﴾ ٔ﴿

 سبحانو- فسمع -وسلم عليو للا صلى- للنيب ادلرأة قالتو شلا شيء -وتعاىل سبحانو- عنو يغب
 سبحانو- تتساقط اليت األوراق حىت شيء كل يعلم -وجل عز- فا قالتو شلا شيء كل -وتعاىل
 سبحانو- شيء بكل عامل فا الصماء الصخرة على الظلماء الليلة ف النملة دبيب يسمع -وتعاىل
 . -وتعاىل

 للا اعص نعم قال للا يعصي أن يريد رجل جاءه دلا عياض بن الفضيل عن معنا مر كما ولذلك
 يراك للا أن تعلم نفسو عدو اي فقال ىذا؟ وكيف فقال -وجل عز- للا يراك ل حيث اعص ولكن

 . تعصيو مث

 فهذا يراك فإنو تراه تكن مل فإن تراه كأنك للا تعبد أن وىو: -تعاىل للا رْحو- الشيخ قال لذلك 
  وسيأيت احلديث ف جاء كما

 ىي فهذه ( ٕٔ)﴾ٕٛٔ﴿ زل ِْسُنونَ  ُىم وَّالَِّذينَ  ات ََّقوا الَِّذينَ  َمعَ  اللَّ وَ  ِإنَّ  ﴿:تعاىل قولو والدليل قال
 -وتعاىل سبحانو- بنصرتو معهم بعلمو هممع التقوى ألىل -وجل عز- للا من اخلاصة ادلعية

 للا أمر يفعلون الذين ىم للا اتقوا ،والذين للا إل ؼلافون ل -وجل عز– للا اتقوا فالذين ووأييده
 مثل للا أولياء أهنم أنفسهم ويظنون يشاءون ما ويفعلون أىواءىم يفعلون الذين ل -وجل عز-

 ومل ىواىا اتبعت اليت اجلبهات وىذه الشريعة أنصار ومثل النصرة ومثل القاعدة تنظيم ومثل داعش
 طفال ول امرأة ول شيخا ل؛ مسلم ول مؤمن ف -وجل عز- للا تتق ومل -وجل عز- للا أمر تتبع
 أو ادلعاىد أو ادلستأمن أما القتال وف اجلهاد ف حبقو إل قتلهم غلوز ل الكفار حىت األبرايء قتلوا بل

 . األمور ىذه ف للا تقوى فأين  األدلة ذلك على دلت كما قتلو غلوز ل فإنو الذمي
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 زل ِْسُنونَ  ُىم وَّالَِّذينَ  ات ََّقوا الَِّذينَ  َمعَ  اللَّ وَ  ِإنَّ ﴿  معنا للا إن ربزن ل؛ اتقوا الذين مع للا إن ولذلك
  زباف؟ الذي ذا فمن للا عبد اي معك للا كان وإذا -وجل عز- للا من خاصة معية فهذه ﴾

 ؟ زباف الذي ذا فمن -

 ف ِبلنصر وعد -وجل عز- فا  ( ٖٔ)﴾ٔ٘﴿ آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا لََننُصرُ  ِإاَّ  ﴿ ينصرك للا فإن 
 .  واآلخرة الدنيا

 َوتَ َقل َبكَ ﴾ ٕٛٔ﴿ تَ ُقومُ  ِحُتَ  يَ َراكَ  الَِّذي﴾ ٕٚٔ﴿ الرَِّحيمِ  اْلَعزِيزِ  َعَلى َوتَ وَكَّلْ  ﴿: تعاىل وقولو قال
- النيب ؼلاطب -وجل عز- فا ( ٗٔ)﴾ٕٕٓ﴿ اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  ُىوَ  ِإنَّوُ ﴾ ٜٕٔ﴿ السَّاِجِدينَ  ِف 

 كلها األمور بيده -وتعاىل سبحانو- ألنو -وتعاىل سبحانو- عليو يتوكل أبن -وسلم عليو للا صلى
﴾  تَ ُقومُ  ِحُتَ  يَ َراكَ  الَِّذي﴿ -وتعاىل سبحانو- ومؤيده وحافظو ومعينو اصره -وجل عز- للا فإن
 ﴾ السَّاِجِدينَ  ِف  َوتَ َقل َبكَ ﴿ وضلوىا صالة من عبادتك ف بك ويعلم حالك على ويطلع يراك يعٍت
 سبحانو- يعٍت العليم السميع ىو إنو ﴾ اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  ﴿ ساجدا راكعا صالتك ف ويراك
 .األمور مجيع ويعلم يسمع -وتعاىل

 َشْأنٍ  ِف  َتُكونُ  َوَما ﴿ اإلحسان على األدلة من أي: تعاىل وقولو -تعاىل للا رْحو- الشيخ قال مث
ُلو  َوَما  ( ٘ٔ)﴾ٔٙ﴿ ِفيوِ  تُِفيُضونَ  ِإذْ  ُشُهوًدا َعَلْيُكمْ  ُكنَّا ِإلَّ  َعَملٍ  ِمنْ  تَ ْعَمُلونَ  َوَل  قُ ْرآنٍ  ِمن ِمْنوُ  اتَ ت ْ
 من عمل أي ف شأن ف عمل أي ف أنك -وسلم عليو للا صلى- النيب ؼلرب -وجل عز- فا

 ِإلَّ  ﴿ وأمتك أنت كبَت أو صغَت عمل وكل بل وتتلوه القرآن فيها تقرأ حالة ف تكون وما األعمال
 أعماذلم مجيع ف الناس مجيع وعلى عليو ومطلع يراه -وجل عز- للا أن يعٍت ﴾ ُشُهوًدا َعَلْيُكمْ  ُكنَّا

 ادلؤمنُت يؤذي والذي والشتم ِبلسب لسانو يطلق الذي - للا سبحان-ولذلك وأقواذلم وأفعاذلم
 مل أنو شك ل -وجل عز- للا خلق على يتجرب  يعٍت والذي الضعيف يؤذي والذي وادلؤمنات
 . وحساب جزاء من القيامة يوم سيكون ما عن غفل أنو شك ل ادلعاين ىذه يستحضر
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  .وتستمرون فيو وتشرعون تعملون يعٍت أي ﴾ ِفيوِ  تُِفيُضونَ  ِإذْ ﴿:تعاىل وقولو

 . السنة من والدليل -تعاىل للا رْحو- الشيخ قال مث

 يشمل السنة من دليال ذكر ؛مث القرآن من واإلحسان واإلؽلان اإلسالم، على األدلة ذكر واآلن
  .ادلشهور احلديث وىو الثالثة، ادلراتب مجيع

 بينما: قال -عنو للا رضي– اخلطاب بن عمر عن ادلشهور جربيل حديث: السنة من والدليل: قال
 الثياب بياض شديد رجل علينا طلع إذ: -وسلم عليو للا صلى- للا رسول عند جلوس ضلن

 عليو للا صلى- النيب إىل ،فجلس أحد منا يعرفو ،ول السفر أثر عليو يرى ،ل الشعر سواد ،شديد
 . فخذيو على كفيو ،ووضع ركبتيو إىل ركبتيو ،فأسند -وسلم

 كان ىكذا" للا رسول عند جلوس ضلن بينما": -عنو للا رضي– عمر قول ف احلديث، ىذا ف
 ؛-وسلم عليو للا صلى– النيب عند اجللوس على ػلرصون كانوا ،-عليهم للا رضوان– الصحابة
 العلماء إىل يرجعوا ،وأن العلماء عند اجللوس على ػلرصوا أن ادلسلمُت فعلى األنبياء، ورثة والعماء
 عالمة أو عامل أنو فيو قيل من كل فليس العلماء؛ ىم من -أيضا– يعرفوا وأن العلماء يسألوا ،وأن
 من فعال ىو الكبار العلماء من أبنو األغرار بعض يعده من ول إليو يرجع أن يستحق عامل فعال ىو

 . الكبار العلماء

 األمة سلف عليو كان ،وما والسنة ِبلكتاب، العلم: وىي العامل، صفات فيو تتوفر أن فالبد
 كثَتا فإن وإل العامل صفة فهااتن -وجل عز– للا تقوى مع األمور هبذه ،والعمل والتقوى ،والعمل

  .السوء علماء من يكون وقد الضاللة علماء من يكون قد العلماء من أنو يزعم شلن

 ؟ ادلؤمنُت بقتل ذلم وجوز الناس أفىت الذي من، بربكم يل فقولوا
  أفتاىم؟ الذي من الناسف واحلزام التفجَتية ِبلعمليات يقومون الذين ،ومثل داعش: مثل 

 .علماء أهنم يزعمون أاس
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 للا صلى– رسولو ،وأمر للا أمر زبالف اليت وادلظاىرات احلكام على اخلروج للناس جوز الذي من
 سوراي ،ف ليبيا ف اخلروج على ادلًتتبة اآلَثر فهذه؛ زلرمة وأهنا األمة إمجاع وزبالف -وسلم عليو
 من وانتشر تفشى الذي والقتل ،وان ادلصائب ،من الدول من غَتىا وف تونس ،ف اليمن ،ف

  ؟ اخلروج ذلم جوز الذي من ؟ بذلك أفتاىم الذي

 .سوء علماء ضاللة، علماء -

 ف تتكلم ل! أخي اي: يقول الناس بعض وىناك منهم، ضلذر أن -فيكم للا ِبرك– إخواين اي علينا
  .العلماء

 عمران، آل سورة ف كما -وجل عز– للا أمر ىذا إظلا العلماء ف تكلمت الذي أا لست! أخي اي
 آاَيتٌ  ِمْنوُ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنَزلَ  الَِّذي ُىوَ  ﴿: قولو -وسلم عليو للا صلى- النيب تال عندما أوذلا، ف

 اْبِتَغاءَ  ِمْنوُ  َتَشابَوَ  َما فَ يَ تَِّبُعونَ  زَْيغٌ  قُ ُلوهِبِمْ  ِف  الَِّذينَ  فََأمَّاۗ   ُمَتَشاهِبَاتٌ  َوُأَخرُ  اْلِكَتابِ  أُم   ُىنَّ  زل َْكَماتٌ 
َنةِ   رَأَيْتم فَِإَذا" : قال اآلية ىذه تال دلا -وسلم عليو للا صلى- فالنيب ( ٙٔ)﴾ٚ﴿ وَأِْويِلوِ  َواْبِتَغاءَ  اْلِفت ْ
  ".فَاْحَذُروُىمْ  اَللَُّ  مَسَّى الَِّذينَ  فَُأولَِئكِ  -العلماء من أنو يزعم شلن: أي– َمَتَشاهبَو يَ تَِّبُعونَ  الَِّذينَ 

 علمائهم بسبب ضلوا الذين النصارى وحال اليهود إسرائيل بٍت حال لنا قص -وجل عز– وللا
 . احلق عن اضلرفوا الذين

 ىذا؟ لنا يقص دلاذا -
 اليهود أشبو فقد العلماء من ضل من": سفيان قال ىنا ومن ىذا، من ضلذر حىت لنا يقص -

 فأشبو والُعّباد الزىاد من ظل ومن -علم ما خبالف وعمل علم ألنو- عليهم ادلغضوب
 احلق ؼلالف شلن التحذير كان ولذلك". وبصَتة ،ونور علم غَت على للا عبد ألنو النصارى

 . ِبإلمجاع أنو العلم، أىل نقلو كما عليو رلمع بل واجب ،بل مشروع أمر
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 . مراأل ىذا من ضلذر أن لبد! فيكم للا ِبرك– إخواين اي ولذلك

 ف الناس يوقع فإنو للناس وتصدر عامل أنو قيل إذا الرجل ألن العلماء ىم من نعرف أن فالبد
 الكثَت؛ للحق ادلخالف ِبلكالم وأييت الباطلة، ِبلفتاوى وأييت التحزب، ف الناس ويوقع الفنت،
 انتزاعا العلم يقبض ل للا إن": -وسلم عليو للا صلى– النيب أخرب كما؛ عامل غَت كان فإذا
 الناسُ  ازبذَ  عادلًا، يُ ْبقِ  مل إذا حىت العلماِء، بقبضِ  العلمَ  يقبضُ  ولكن العلماء، صدور من يتزع

َتوا فُسِئلوا، ُجهَّاًل، ُرؤوًسا  ". وأضلوا علٍم،فضلوا بغَتِ  فأف ْ

 ليس؛ يكتب ول يقرأ ل الذى معناه ليس! إخواين اي اجلهال الرؤوس اجلهال، الرؤوس ىكذا
 للا رْحة– ِبز ابن الشيخ سألت كما اجلهال الرؤوس! ل ؛ تعلم ما الذي اجلهال الرؤوس معناه
 ف تكلم من كل ىو: اجلهال الرؤوس": قالوا ذلك، عن سألتهم العلم، أىل من وغَته -عليو
 ف يتكلم فالذي اجلهال، الرؤوس من يعترب فإنو علم من شيء عنده كان ولو" علم بال للا دين
 عند فإنو؛ عنها تراجع وإن الكثَتة الباطلة الفتاوى ف ويوقع علم بال ويفيت علم، بال للا دين
 أىل فإن فيها؛ ويتخبط غلهلها عظيمة مسائل ف واهفت وكانت جبهل فتواه كان إن العلم أىل

 فيما تكلم فيما منو يستفاد إليو يرجعون ل الرجل ىذا مثل؛ بو يوثق ل الرجل ىذا مثل العلم،
 اجلهال الرؤوس ىؤلء مثل يتخذون قد اآلن الناس فبعض ،منو ػلذرون قد منو كثر ،فإن ػلسن
 أحسنا إن بل علماء، يسموا أن يستحقوا ل وللا وىم إليهم ِبلرجوع وأيمرون أكابر علماء
  .علم طلبة هبم، الظن

 فإن وإل العلماء بُت سبييزىا عدم بسبب ىي إظلا األمة ىذه ف الواقعة االتخبطات ىذه أن شك فال
 نص ولذلك" األنبياءِ  ورثةُ  العلماءَ  إنَّ ": قال احلق العلماء وصف دلا -وسلم عليو للا صلى– النيب
 قبلو . من الناس يؤتى ل العامل أن العلم أىل بعض

 

 ؟ اذا                              دل  -
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 كان إذا وأما ذلك، إىل ويدعو األمة سلف عليو كان وما والسنة ِبلكتاب متمسك ألنو -
 أبنو، وصفوه وإن عالمة أو عادلا مسوه وإن قبلو من الناس يؤتى فإنو األمور ىذه ف مقصرا
 .األمر ىذا استحق األمر هبذا وصف من كل فليس األكابر، من: مثال

 ففي األمر؛ حقيقة ف بعامل ليس احلريب فاحل فإن احلريب، فاحل فتنة  : ىذا على مثال لكم وأذكر
 شلا الباطل، أىل على رده مع ولكن، الباطل أىل على يرد وكان السلفيُت مع كان األمر بداية

 عليو أثٌت أمره بداية ف فاحل، واضلرف فضل علميا متأصال يكن مل أنو إل العلماء، كالم من يستفيد
 .،وضللوه العلماء عليو فرد واضلرف ضل مث حالو من ذلم ظهر فيما العلماء

 فاحل كالم مسعت أا، ػلفظك للا شيخ، اي: فقلت، -تعاىل للا حفظو– ادلدخلي ربيع شيخنا سألت
 كابذ ليس أنو أرى وكنت كبَت، خلل كالمو ف أن أرى وكنت السلفيُت مع كان ما أايم احلريب،
 من أنو أو عالمة، أنو أو اإلسالم، ف طعن فيو طعنال أن عليو، تثٍت الناس يعٍت، اليت، ادلرتبة

 يثنون ادلشايخ وأرى يقدمونو ادلشايخ وأرى الشباب أنو أرى أا ولكن. آخره إىل أو أو، األكابر،
 .ادلشايخ ىؤلء عن متفرد وأا أمر أظهر أن أردت ما فسكتُ . عليو

 يتوب أن ،أرداعلي  صربا ولكن -جاىل كان يعٍت -احلضيض ف كان وللا؛ ولدي اي: فقال
 .عليو رددا أن إل وغيو ضاللو ف واستمر يًتك أن ،أردا

 ،ونتابع احلق نعظم إظلا الناس نعظم ل أن ينبغي؛ إخواين اي ،ولذلك معظم كان حينها ف فاحل افإذً 
 .معو نكون ل احلق خالف ومن معو كنا احلق مع كان فمن احلق عن ،ونبحث ،احلق

 أوىل فأيهما، للحق سلالفة تكون قد مسائل ف األكابر إىل ِبلرجوع ينادي من اليوم أكثر وما 
 األكابر؟ إىل ترجع أن أم احلق إىل ترجع أن ؟ ِبلرجوع

 يدل من فإن لذاهتم، ل عندىم الذي للحق ولكن األكابر إىل الرجوع السلف منهج من نعم -
 فما وإل؛ حق على يدذلم ل ِبطل على يدذلم فإظلا لباطلو سبريرا لألكابر ِبلرجوع الشباب
 من يؤخذ كل  ) : العلم أىل من وغَتىم حنيفة ،وأبو ،والشافعي وأْحد مالك، قول معٌت
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 قوذلم من ويرد احلق قوذلم من يؤخذ: معناه  (-وسلم عليو للا صلى- النيب إل ويرد   قولو
 .الباطل 

 الباطل لتمرير الكلمة ىذه حول يدندنون الناس بعض ىناك ذكركمأ نأ بد ل خواينإ اي ىنا
 . فيكم للا ِبرك فاحذروىم

 ل الشعر سواد شديد الثياب بياض شديد رجل علينا طلع إذ": قال جربيل حديث ف جاء ما مث
 :  أنو غرابتو من ذلك مع و غريب يعٍت، "السفر أثر عليو يرى

 . عرفيُ  ل :  اول

 السفر آَثر عليو تكون أنو  متعبا يكون أن و مسافرا يكون أن فادلتوقع يعرف ل أنو دبا :  َثنيا
 . ِبدية

 فهذا، جربيل أنو حينها يعلمون كانوا ما و -السالم– عليو جربيل ىو و الرجل ىذا ذلك مع و 
 أحد منا يعرفو ل و السفر أثر عليو يرى ل الشعر سواد شديد الثياب بياض شديد "كان الرجل

 ". فخذيو على كفيو وضع و ركبتيو إىل ركبتيو فأسند -سلم و عليو للا صلى- النيب إىل فجلس،

 : العلماء قال -

- عليو جربيل ىو و الرجل ىذا فقال تقدير و توقَت و ِبحًتام العامل مع العلم طالب ِجلسة ىذه ف
 ! زلمد اي :- السالمالصالة و 

 للا إل إلو ل ان تشهد أن)  : -سلم و عليو للا صلى- النيب فقال سالماإل عن أخربين، ِبمسو اداه
 ليوإ استطعت نإ البيت ربج و رمضان تصوم و الزكاة تؤيت و الصالة تقيم اللهو رسول زلمدا أن و

 حُت السائل أن العجب وجو و؛ يصدقو و يسألو لو فعجبنا عمر قال، صدقت جربيل قال، ( سبيال
 أن أي؛ صدقت قال أنو بدليل يعلمو أمر عن يسأل لكن و يعلمو ل أمر عن اجلواب يريد يسأل
 . وجو ىذا، ذلك أعلم أا و صدق قول قولك
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 و عليو للا صلى- الرسول بو جاء إظلا األمر ىذا و األمر ىذا يعلم كأنو الرجل ىذا أن آخر ووجو
 . بينهم معروف غَت الرجل وىذا، للا عن -سلم

  ؟ بو أتى أين فمن -
 . ارضاىم و عنهم للا رضي تعجبوا فلذلك -

 تؤمن و اآلخر اليوم و رسلو و كتبو و مالئكتو و ِب تؤمن أن: قال، اإلؽلان عن أخربين: قال
 مل فإن تراه كأنك للا تعبد أن:  قال حساناإل عن أخربين قال صدقت: قال، شره و خَته ِبلقدر
 أا يعٍت السائل من أبعلم عنها ادلسئول ما: قال، الساعة عن أخربين: قال، يراك فإنو تراه تكن
- جل و عز- للا بو تفرد القيامة،  الساعة علم ألن تكون مىت و الساعة دبىت منك أبعلم لست

 .  ربتها األمة تلد أن: قال عالماهتا عن يعٍت، أماراهتا عن أخربين: فقال،

 فالرجل، اجلواري و اإلماء يكثر الزمان آخر ف أن ادلعٌت يكون أن ػلتمل العلماء قال العالمة ىذه
 إىل إشارة أو دليل ىذا فقالوا زوجها موت بعد تعتق الولد أم، أمة فأمها لو فتلد فتحمل األمة يطأ
 ل و احًتام ل، اجلارية معاملة أمها تعامل البنت أن معناه وقيل، ادلملوكات اإلماء و اجلواري كثرة
ء وتطبخ وتغسل زبدم األم،  الشديد لألسف اليوم نراه ما ىذا و تقدير  األولد ذبهز و البيت وهتيِّ
 زلرم أمر ف تقع مل إذا ذاى تذاكر أهنا تدعي وإما اجلوال سبسك وإما تلعب إما و ائمة إما والبنت

 . الوالدين معاملة سوء ومن العقوق من ىذا أن شك ول، ارمة واألفالم ادلسلسالت كمشاىدة

 : مرأ على أنبو ىنا و

 لمها مساعدهتا أعٍت المر وىذا تساعدىا وأن أمها تعُت أن ذلا ينبغي البنت أن جهة من سبق ما 
 و تتعود أن ربتاج و تتعلم أن فتحتاج أم و زوجة غدا البنت ىذه ستكون فإهنا ذلا للا توفيق من ىو
 .  تعاىل للا إبذن بنتها ستربىا أمها برت كما

 : أمر على أنبو وىنا -
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 فيهم أو عليو تقسو أمو رأى أو أِبه رأى إذا الناس بعض أن وىو الوالدين دبسألة يتعلق  -
 أو قاسيا األب لوكان و بل خطأ وىذا يربعلا أن عليو واجبا ليس أنو يظن شديدة معاملة
 . تربعلا أن للا عبد اي عليك فإن وشديدة قاسية األم

  ؟ ل                              الدلي ما -
ۗ   ُتِطْعُهَما َفاَل  ِعْلمٌ  ِبوِ  َلكَ  لَْيسَ  َما يب  ُتْشِركَ  َأن َعَلى   َجاَىَداكَ  َوِإن ﴿: تعاىل قولو الدليل -

ُهَما نْ َيا ِف  َوَصاِحب ْ  . ( ٚٔ)﴾٘ٔ﴿ َمْعُروفًا الد 

 مشركُت كاا ولو ِبدلعروف بصحبتهما أمر -وجل عز- للا أن كيف فيكم للا ِبرك فتأملوا
 .  معك الشدة أو القسوة من شيء منهم حصل ولكن مسلمُت كاا لو فكيف

 ذنب من فما؛ العقوق من احلذر من بد ول اليهما اإلحسان من بد ول برعلا من بد ل فلذلك
 العقوق و الظلم من العقوبة لصاحبو يعجل أن أجدر -سلم و عليو للا صلى- النيب يقول كما
 . - والسالم الصالة- عليو  قال كما أو

 البدو يعٍت ( العالة العراة احلفاة ترى أن و، ربتها األمة تلد أن)  احلديث ف ىنا قال فلذلك
 بال قدامهمأ على غالبا يسَتون و عراة فهم جسمهم وبعض العورة مواضع إل يسًتون ل الذين

 البنيان ف يتطاولون و الشاء يرعون (الشاء رعاء) الشاء يرعون و فقراء ىم عالة يضاأ و حذيةأ
 على األدلة ومن الساعة عالمات من فهذا الواسع البنيان وؽللكون الدنيا عليهم تفتح يعٍت
 .  القيامة يوم قرب

 فقال)  ذىابو بعد وقتا أي (مليا فلبثنا) -السالم– عليو جربيل ذىب أي(  فمضى)  : قال
 فقال أعلم رسولو و للا ؟قلنا السائل من أتدري عمر اي: -سلم و عليو للا صلى- الرسول
 -عنو للا رضي- فقولو، (دينكم أمر يعلمكم أاتكم جربيل ىذا: سلم و عليو للا صلى النيب
 - سلم و عليو للا صلى- النيب سلاطبة وف النيب حياة ف ىذا العلماء نبو أعلم ورسولو للا قلنا
 . أعلم ورسولو للا،

                                                           
 (

17
 (15سورة لقمان ) (



 

21  

 

 -وسلم عليو للا صلى- النيب ألن أعلم للا فيقال -السالمو  الصالة- عليو موتو بعد وأما 
 . أمر ىذا،- السالم و الصالة- عليو يعلم ل ميت

 أن على دليل فيو دينكم مرأ يعلمكم أاتكم جربيل ىذا: -سلم و عليو للا صلى- قولوو  
 .  معنا سبق كما الدين مراتب من اإلحسان و اإلؽلان و اإلسالم

 أبنو القرطيب وصفو حىت العلماء عند العظيمة األحاديث من ىو  جربيل حديث احلديث فهذا
 . كثَتة معارف و علوما تضمن أبنو العلماء وصفو و السنة أم  

 . الثالث األصل إىل يدخل اآلن مث الثاين األصل من -تعاىل للا رْحو- الشيخ انتهى ىنا إىل

 ىذا- وسلم عليو للا صلى- زلمد نبيكم معرفة الثالث األصل : -تعاىل للا رْحو- الشيخ قال
 ما ؟ أحوالو ما ؟ زلمد من نبيا دبحمد و دينا ِبإلسالم و رِب ِب تؤمن أنت الثالث األصل ىو

 ؟ عنو تعرفو الذي

 للا رْحو- الشيخ سيذكرىا اليت الضرورية موراأل ىذه يعرفون ل ادلسلمُت بعض ىناك لألسف
 . -تعاىل

 كثَتة معارف على اشتملت أهنا إل حجمها صغر على الثالثة ألصولا الرسالة ىذه لذلك و
 وأمور عظيمة .

 قريش من وىاشم ىاشم بن عبدادلطلب بن عبدللا بن زلمد وىو: -تعاىل للا رْحو- الشيخ قال
  .العرب من وقريش

 .-وسلم عليو للا صلى- أصيل عريب قرشي نسبو ىذا -وسلم عليو للا صلى- زلمد فنبينا

  .والسالم الصالة أفضل نبينا وعلى عليو اخلليل براىيمإ بن مساعيلإ ذرية من والعرب: قال

  .-والسالم الصالة عليو- براىيمإ بن مساعيلإ ذرية من -وسلم عليو للا صلى- زلمد فنبينا
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  .سنة وستون ثالث -وتوف مات حُت أي- العمر من ولو: -للا رْحو- قال

 ينبأ أن قبل النبوة قبل أربعون منها سنة وستون ثالث وعمره -وسلم عليو للا صلى- قبض
: قال. -وسلم عليو للا صلى- األربعُت رأس على نبئ فهو -والسالم الصالة عليو– ويرسل
  .النبوة قبل أربعون منها

  النبوة ؟ قبل كان ماذا -

 .للا يتعبد؛ حراء غار ف يتعبد كان ولكن ىو من يعرف ل إذلا يعبد كان

  للا ؟ ىو من -

 ضال؟ معٌت ما ( ٛٔ)﴾ٚ﴿ فَ َهَدى   َضالًّ  َوَوَجَدكَ  ﴿:-وجل عز- للا قال ولذلك يعرف كان ما
 ل الضالل أعمال يفعل كان -وسلم عليو للا صلى– أنو معناه ليس احلق إىل هتتد مل أي: ضال
  .للحق فهداك﴾   فَ َهَدى   َضالًّ  َوَوَجَدكَ ﴿  احلق إىل يهتد مل أنو معناه وإظلا

 يسجد مل -وسلم عليو للا صلى– ولكنو -والسالم الصالة عليو- نبئ األربعُت بعد مث قال
– واألمانة ِبلصدق معروفا وكان اجلاىلية أىل عليو كان ما يعمل ومل اخلمر يشرب ومل لصنم
  .والرسل األنبياء خامت وجعلو لرسالتو وىيأه -وجل عز– للا فاصطفاه -والسالم الصالة عليو

 اقرأ () ب  نبئ -وسلم عليو للا صلى– ورسول نبيا وعشرون وثالث النبوة قبل أربعون منها: قال

 (اقرأ: )لو وقال جربيل جاءه دلا

 (بقارئ أا ما: )قال 

  ؟ أقرؤه الذي ما أي الستفهامية ما دبعٌت تكون أن إما( بقارئ أا ما: )العلماء قال 
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 عليو للا صلى– فنبئ القراءة أعرف ول القراءة أحسن ل أا أي النافية ما تكون أن وإما
ثِّرُ  أَي  َها ايَ  ﴿( ادلدثر) ب  وأرسل( اقرأ) ب  -وسلم – للا فأرسلو ( ٜٔ)﴾ٕ﴿ فَأَنِذرْ  ُقمْ ﴾ ٔ﴿ اْلُمدَّ
  .-وجل عز

 ل دبكة ولد -والسالم الصالة عليو – وكونو -والسالم الصالة عليو– ولد وهبا مكة وبلده
 على معروفا ليس -والسالم الصالة عليو– مولده موضع فإن مولده دبوضع ضلتفل أننا يعٍت

 يعلمنا مل -وسلم عليو للا صلى– النيب فإن مولده بزمن ػلتفل ول العلم أىل قول من الصحيح
 شديدا حبا -وسلم عليو للا صلى– النيب ػلبون كانوا الذين الصحابة ول مولده بزمن ضلتفل أن
 بن عيسى النصارى أطرت كما تطروين ل: )-وسلم عليو للا صلى– قال بل دبولده احتفلوا ما

 .-وسلم عليو للا صلى– النيب طراءإ أنواع من ادلولد أن شك ول( مرمي

 . ادلدينة إىل وىاجر: قال

 عربة مكة ف -وسلم عليو للا صلى– صربه وف وصرب وأصحابو ىو وأوذي عليو يقضُ  أن بعد
 -وسلم عليو للا صلى– النيب فإن وغَتىا داعش اجلماعات ىذه عليو ما ِبطل على ودليل لنا

 أصحابو وبعض -وسلم عليو للا صلى– احلزن عام عليو وجاء عليو يقوضُ  وحوصر دبكة أوذي
 ومل غيلة بقتلهم أيمر مل فصرب -والسالم الصالة عليو– شيء بيده كان ما عينيو أمام يعذبون
 ومل ومشال ؽلينا هبم ويضرب سيفو أو خنجره أحدىم أيخذ أن أيمر ومل عليهم البيوت هبدم أيمر
 . ِبلصرب أمروا بل مكة كفار فيضربوا احلجارة أيخذوا أن الصحابة أيمر

 

 والنساء والبنات الصغار األطفال ويعرضون احلجارة برمي ويتفاخرون يفخرون الذين فهل 
 الشباب ىؤلء يعرضون الذين ىل -للا قبحهم- اليهود لرصاصات يعرضوهنم؛ والرجال
 .  ؟!وأصحابو -وسلم عليو للا صلى– النيب حال من وأحسن أْغََت  والصغار
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 !! وللا ل -

 صلى– النيب من أحسن و أعلم ويكفرون فيفجرون التفجَتية العمليات هبذه يقومون الذين ىل 
 .؟ وأصحابو -وسلم عليو للا

  !!    وللا ل  -

 ىذه بنا وتلعب تضحك مىت إىل، مىت إىل عقول عندا تكون أن لبد زلمد أمة اي لبد
 ىؤلء أن وعلى اإلسالم نصرة أنو على الضالل وتقدم اخلوارج وتقدم اإلرىاب فتقدم اجلماعات
 . حق ىذا وأن رلاىدون

 !!  وللا ل  -

 ومال سلطة عن حبث وأىل عمالة أىل أبهنم الرِبنيُت العلماء يتهمون الذي الوقت ف حبق ليس
 . وجاه

 !! وللا ل -

 الشيخ أفىت لذلك بو -وجل عز- للا أمر الذي احلق قالوا وإظلا -تعاىل للا إبذن -حق علماء ىم
 كان من على أن مجيعا -عليهم للا رْحة– العلم أىل من وغَتعلا ِبز بن الشيخ وأفىت األلباين

 شرع نقيم مث فلسطُت من طلرج فلسطُت منها ؼلرج أن قوة ول فيها لو لحول أرض ف مستضعفا
 الشرعي وِبجلهاد منا ادلطلوبة الشرعية ِبلعدة فلسطُت إىل نرجع مث العدة ونعد -وجل عز– للا

 . -وسلم عليو للا صلى– ورسولو -بو وجل عز– للا أمر الذي

 أكرب للا أكرب للا تقول مث شرعية ضوابط بال تقتل من وتقتل السالح ربمل أن رلرد اجلهاد فليس
 ؟ اجلهاد ليس ىذا

 ىذه -وجل عز-للا كلمة لرفع شرعي حاكم قيادة ربت الشرعية ِبلضوابط يكون أن اجلهاد إظلا 
  . وأحزاهبم جلماعتهم نصرة وتدمر تفجر اجلماعات
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 !!  وللا ل -

 ول برايءاأل يقتل ول اآلمنون يقتل فال الشرعية ِبلضوابط يكون وأن -وجل عز- نصرة ليس
 . الناس وإخافة اخلادع ادلاكر السلوب هبذا الغيلة وتستعمل اخلياات تستعمل

 اإلسالم ىف الطعن إل وغَتىا دواعش اجلماعات ىذه على ترتب الذى ما فيكم للا ِبرك فأنظروا
  أورِب وىف أمريكا وىف فرنسا ىف للمسلمُت واإليذاء -وسلم عليو للا صلى-زلمد أمة ىف والطعن

-النيب بو جاء شلا وليس ضالل وللا ىذا نفإ مساجدىم ىف ويفجروهنم ويؤذوهنم يقتلوهنم بعضهم
  -وسلم عليو للا صلى

  التوحيد إىل يدعو سنُت عشر ىذا على أخذ ادلدينة إىل وىاجر -تعاىل للا رْحو-الشيخ قال

ثِّرُ  أَي  َها ايَ  ﴿ تعاىل قولو والدليل التوحيد إىل ويدعو الشرك عن ِبلنذارة للا بعثو  ُقمْ ﴾ ٔ﴿ اْلُمدَّ
رْ  َوثَِياَبكَ ﴾ ٖ﴿ َفَكربِّْ  َورَبَّكَ ﴾ ٕ﴿ فَأَنِذرْ   األصنام أي  ٕٓ)﴾٘﴿ فَاْىُجرْ  َوالر ْجزَ ﴾ ٗ﴿ َفَطهِّ

 ﴾ٚ﴿ فَاْصرِبْ  َوِلَربِّكَ ﴾ ٙ﴿ َتْسَتْكِثرُ  سَبُْنن َوَل ﴾ ٘﴿ فَاْىُجرْ  َوالر ْجزَ ﴿ والشرك

  التوحيد اىل ويدعوا الشرك عن ينذر"  نذرفأ قم" ومعٌت -
  ِبلتوحيد عظمو أي"  فكرب وربك" -
 تفسَت على وىذا الشرك من أعمالك طهر أي" فطهر وثيابك" -
 وأىلها منها والرباءة تركها وىجرىا األصنام الرجز األصنام أي" والرجز" -

 .يدعو سنُت عشر ىذا على أخذ سنُت عشر ىذا على أخذ -تعاىل للا رْحو-الشيخ لقا

 . سنُت عشر مكة كفار دعا -وسلم عليو للا صلى-النيبأن  الشيخ يريد 

  سنة عشر ثالث مكة كفار دعا -وسلم عليو للا صلى-النيب أن -تعاىل للا رْحو- الشيخ يريد
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 الصلوات عليو توفرض السماء إىل بو ُعرج العشر بعد مث التوحيد إىل يدعوا كان سنُت عشر
 وبعدىا التوحيد إىل مكة ف يدعو سنة عشر ثالث وثالثة فعشر سنُت ثالث مكة ف وصلى اخلمس

 . ادلدينة إىل ِبذلجرة أُمر

 أمر على أنبو أحب الدرس انتهاء وقبل النتقال وقبل ومعناىا اذلجرة -تعاىل للا رْحو-بُت مث
 . القادم اللقاء ف عليو التنبيو وسيأيت

 إىل انتقل مث التوحيد إىل يدعوىم سنو عشر ثالث مكة أىل دعا -وسلم عليو للا صلى-النيب
  -والسالم الصالة عليو-توىف مث سنُت عشر ادلدينة

 أن ادلعٌت ليس للا شاء نإ سيأتينا كما ادلعٌت ليس لكن والعبادات الحكام يقرر كان ادلدينة ىف
 أنو ادلراد وإظلا التوحيد يقرر مل ادلدينة وىف التوحيد يقرر كان مكة ف -وسلم عليو للا صلى-النيب
 . التوحيد بتقرير كثَتا يشتغل كان مكة ف

 التوحيد مع يضاأ علمهم ولكن التوحيد علمهم أيضا؛ وآمنوا مؤمنُت أصحابو كان دلا ادلدينة وىف
  التوحيد إىل يدعوا وىو ربو لقى أن إىل بعثتو أول منذ -وسلم عليو للا صلى-النيب العبادات

" مساجد نبياءىمأ قبور ازبذوا والنصارى اليهود على للا لعنو" موتو عند يقول كان أنو معنا مر كما
 بو مرواأل التوحيد من أنو شك ل فهذا

 . التوحيد إىل كلها دعوتو -وسلم عليو للا صلى-فالنيب

  كفاية القدر ىذا وىف

 علينا ل لنا حجة يكون وأن مسعنا دبا ينفعنا أن -وجل عز-للا أسال

 مجعُتأ وصحبو لوآ وعلى زلمد نبينا على وسلم للا وصلى

 العادلُت رب  واحلمد
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