
 

  

 



 

  

 

 

 

 -رمحه هللا تعاىل-العبادة كما عّرفها شيخ اإلسالم بن تيمية 
 "  حيبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة كل ما  : "

 



 

  

 

وجه املقارنة بني العبادة والصالة يف قول املصنف رمحه هللا " 
ى فَاْعَلْم َأنَّ  ْوِحيِد، َكَما َأنَّ الصَّالَة ال ُتَسمَّ ى ِعَباَدًة ِإال َمَع الت َّ اْلِعَباَدَة ال ُتَسمَّ

 َصالًة ِإال َمَع الطََّهارَِة "
هو شرط الصحة  فكما الطهارة شرط لصحة الصالة فإن التوحيد شرط لصحة 

 العبادة و إذا انتفى الشرط بطل العمل وال يصح 
 

املراد ابلعذر ابجلهل عند العلماء هو جهل بعض أفراد األمة  
ابحلكم الشرعي  يف مسألة من املسائل الشرعية أبن مل يسمع احلكم أو مل يقف 

فة أهنا شرك كمن يقع يف بعض صنوف الشرك دون معر   على بطالن الفعل 
فهذا يعذر عند أهل العلم ما لك تبلغه النصوص واألدلة ويفقهها وإال فإنه 

 يؤاخذ وحياسب 
وقد خالف يف هذا الباب احلدادية الضالل الذين ال يعذرون ابجلهل  بل ال 

 يعذرون من يعذر ابجلهل 
 



 

  

 

جاء يف منت القواعد األربع على لسان اإلمام حممد بن عبد 
ْرَك " الوهاب ما ينسف منهج احلدادية ويؤكد العذر ابجلهل  فَِإَذا َعَرْفَت َأنَّ الشِّ

ِإَذا َخاَلَط اْلِعَباَدَة َأْفَسَدَها، َوَأْحَبَط اْلَعَمَل، َوَصاَر َصاِحُبُه، ِمَن اْْلَاِلِديَن يف النَّاِر 
 فاشرتط رمحه هللا املعرفة والتعلم  "َعَرْفَت َأنَّ َأَهمَّ َما َعَلْيَك َمْعرَِفُة َذِلَك 

 

املسلم معرف التوحيد ليعمل به و عليه أيضا  جيب على
معرفة ما خياف و يضاده من الشركيات و ذلك مبعرفة حكمها ليحذرها  فال 

 . يقع فيها  وحُيذر الناس منها
 

لق ابلتوحيد  ق فيما يتعأجل اختلفنا مع كثري من الفر 
األحباب و مجاعة اْلوان و غريها حبيث يرى هؤالء أن  كمثل مجاعة التبليغ و

توحيد ليس ابألمر املهم أو يرون أن التوحيد مفرق لألمة و مسبب للفنت  بني ال
الناس  بني نرى أن التوحيد أوال و هو األهم وعلى هذا درج علماؤان بداللة 

 حديث رسول هللا ملا يعث معاذا إىل اليمن فقال عليه الصالة و السالم : 
) إنك أتيت قوًما هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ، شهادة أن ال إله 

فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا فرض ، إال هللا وأن حممًدا رسول هللا 



 

  

 

 عليهم مخس صلوات (

حذران املصنف رمحه هللا من الوقوع يف شبكة الشرك وهي 
واحدة من األبواب اليت أييت هبا الشيطان ليضل املرء كما ذكر ذلك اإلمام ابن 

القيم رمحه هللا فالشيطان وأعوانه حريصون على اإليقاع ابملسلم يف هذه الشباك 
 . دع و الضالالتقبل أن أيتيه من ابب الشبهات و الب

 

 

 


