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  الدرس األول
 كلمة توجيهية بمناسبة بدء الدراسة

 بداية األصول الثالثة  

ًبٍسًم ًاً اًلرٍَّْحىًن اًلرًَّحيًم 

ٍي ىاتً ًإٍف احلىمىدى ً نىٍستىًعينيوي كىنىٍستػىٍغًفريهي كىنػىعيوذي بًاً ًمٍن شيريكًر أىنٍػفيًسنىا   أىٍعمىالًنىا مىٍن يػىٍهًدًه كىًمٍن  ى
 ًإالَّ اً كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي كىأىٍشهىدي ًإلىوً اى فىالى ميًضلى لىوي كىمىٍن ييضٍِّلل فىالى ىىاًدمى لىو كىأىٍشهىدي أىٍف الى 

. أىٍف زليىٍمدا عىٍبدىهي كىرى يوليوي 

ثىةو  ثىاتػيهىا كىكيلَّ زليٍدى مَّدو كىشىرى اٍْليميوًر زليٍدى ـي اً كىخىٍَتً اذلىٍدلَّ ىىٍدلُّ زلي ـ كىالى ًإٍف أىٍصدىؽى اٍلكىالى أىالى كى
لىةو ِف النَّاًر أىمَّا بػىٍعدي  لىةو كىكيلَّ ضىالى . ًبٍدعىةو كىكيلَّ ًبٍدعىةو ضىالى

فمن نعم ا على ادلسلم أف يوفقو ا عز كجل لطلب العلم كاالشتغاؿ بو عن  فا ف 
قاؿ - ك ، (من يرد ا بو خَتا يفقهو ِف الدين  ) -صلى ا عليو ك لم- اْلمور، قاؿ 

 . (من  لك طريقا يلتمس فيو علما؛  هل ا لو طريقا إىل اجلنة  )- صلى ا عليو ك لم

 أف طلب العلم كاجب على كل مسلم كمسلمة  -صلى ا عليو ك لم- بل؛ بُت النيب 
 ، قاؿ العلماء ادلراد بالعلم ىنا (طلب العلم فريضة  ) -صلى ا عليو ك لم- حيث قاؿ 

 العلم الذم حيتاج إليو ادلرء لعبادة ربو ِف يومو كليلتو  -صلى ا عليو ك لم-ِف حديث النيب 
منا ادلراد أف يكوف ادلسلم  بصَتا بأمور دينو  إ أف يكوف كل ادلسلمُت علماء ؛ كادلرادكليس 

كلذلك فمن اخلطأ الذم يقع فيو بعض ادلسلمُت ىدانا ا كإياىم  ؛يعمل بعلم كبصَتة
للصواب؛ أنو يظن أف العلم ليس من شأنو كأف طلب العلم إمنا ىو ْلناس 

 أىٍىلى الذٍِّكًر ًإف فىاٍ أىليوا ﴿ إذ أف ا عز كجل يقوؿ؛سلصوصُت كىذا خطأ 
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فأمرنا  بحانو كتعاىل بسؤاؿ العلماء كالرجوع إليهم كىذا ىو ()﴾ّْ﴿ كينتيٍم الى تػىٍعلىميوفى 
 . -عز كجل-العلم كىذا ىو التعلم كىذا ىو التفقو ِف دين ا 

فادلسلم الذم يهتم بالعلم الشرعي الذم حثو الشرع على تعلمو يكوف على خَت كبَت كيكوف 
. ِف راحة باؿ بإذف ا تعاىل كييرجى لو الثبات بإذف ا تعاىل على احلق 

 كخَت كثَت، كأما االشتغاؿ بالدنيا كاالىتماـ هبا فال شك كبَتفطلب العلم كاالشتغاؿ بو خَت 
أف بعض ادلسلمُت يهتم بأمور الدنيا كيهتم مبا يتعلق هبا اىتماما بالغا مفصال ِف الوقت 

يقع ِف ال الذم قد يكوف من أبعد الناس أك من أجهل الناس عن العلم بأمور دينو ككيف 
 ملعوف ما فيها إال ذكر ا كما ملعونةبأف الدنيا  )كالنيب صلى ا عليو ك لم أخربنا ذلك 
.  (كاله 

فق لطلب العلم الشرعي فيبتعد كفأم  عادة للمرء حُت مي كالعلم داخل ِف ذكر ا كما كااله 
عن حاؿ اجلهاؿ الذين أضاعوا أكقاهتم فيما ال منفعة تعود عليهم كقد ذكر النيب صلى ا 
عليو ك لم أف بعض الناس يتحسركف كيندموف على رلالس ذلم ِف الدنيا مضت مل يذكركا 
فيها ا عز كجل فيبتعد طالب العلم عن حاؿ اجلهاؿ كما يبتعد أيضا عن حاؿ ادلتعصبُت 
الذين مل يرفعوا رأ ا للعلم كال للحجة كمل حيًتموا اْلدلة ك اركا خلف من قولو ليس حبجة 

  .-كال حوؿ ك ال قوة إال با-كألبسوه لباس اجة 

ذين احلالُت كحيرص على الدليل كحيرص على أف يأخذ العلم من افطالب العلم يًتفع عن ق
كعمالن قوالن كفعالن   علمنا-صلى ا عليو ك لم-أىلو ادلعركفُت بو الذين كرثوا  نة النيب 
نقتفي كنتبع احلق كالدليل كىو  (معهد ادلَتاث النبوم  )كاعتقادنا كضلن ِف ىذا الصرح العلمي 

ما كاف عليو النيب صلى ا علي ك لم كأصحابو الكراـ كنسَت على ما  ار عليو 
أئمة الدين كنرجع للعلماء الصادقُت العاملُت؛ العاملُت بعلمهم كنتبعهم ِف احلق 

                                                             
(  ( 43 ) سورة النحل  (
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.  الذم ىم عليو كال نتعصب ْلحد فكل يصيب احلق كخيطئ 

كما ضلرص ِف ىذا الصرح - صلى ا عليو ك لم -كهل يؤخذ من قولو كييرد إال الر وؿ
العلمي أف ضلٌذر من الفنت كأىلها كأف جيتنب ادلسلم الفنت كأف جيتنب حاؿ الفتانُت الذين 

الذين ديشوف بالنميمة ؛الذين يطعنوف ِف السلفيُت ؛يثَتكف الفنت كالقالقل بُت ادلسلمُت 
 ؛ىذا من حاؿ الفتانُت؛الذين يكذبوف كيفًتكف على أىل احلق ؛فيحٌذركف من أىل احلق 

أىل ظلم كبغي كفساد ِف اْلرض فهم يفرقوف بُت ادلسلمُت ِف كقت قد اجتمعت كلمتهم أك 
؛بل  قربت فإذا بنا نرل بعض ىؤالء الفتانُت يفرقوف بُت ادلسلمُت بال حجة كبال ىدم

 لذا ضلن طلبة العلم السلفيُت كضلن -كال حوؿ كال قوة إال با-باذلول كبالضالؿ كباالفًتاء 
أىل احلق السلفيُت ضلٌذر من الفنت كأىلها كضلٌذر من الفتانُت كال نظلم الناس كال نؤذيهم 

 فإف ادلسلم الصادؽ اخلائف من ا عز كجل يًتفع أف كإالكالكالـ فيهم إما حبجة كبرىاف 
معهد ادلَتاث  )يتكلم ِف غَته بغَت حق كإين أشكر كل القائمُت على ىذا الصرح العلمي 

على ما بذلوه من جهد ككقت كعمل دائب مستمر ليصل إىل ىذه الدرجة من  (النبوم 
.  ا خَتا فجزاىم اإلتقاف

ك وؼ تكوف الدرا ة بإذف ا تعاىل ِف ىذا ادلعهد ِف عدة علـو ِف العقيدة كالتوحيد 
كِف علومو علـو القرآف كِف احلديث كأصوؿ احلديث كِف الفقو ِف كادلنهج كِف التفسَت ك

 لنا أف نتدار و كأف -عز كجل-أصوؿ الفقو كقواعده كِف بعض علـو اللغة شلا ييسره ا 
نتذاكره فيما بيننا ك وؼ يتم بإذف ا تعاىل شرح كتاب أك أكثر ِف ىذه العلـو كما أنو 

 يكوف بإذف ا تعاىل على فًتات  تكوف ىناؾ زلاضرات كتوجيهات كتأصيالت 
 ك لفية مأخوذة من العلماء كمن تقعيداهتم كمن اْلدلة الشرعية من علميةكتقعيدات 

قبل كما كاف عليو  لف اْلمة رضواف ا عليهم أمجعُت ك وؼ نبدأ بإذف ا 
تعاىل بدرا ة سلتصر ِف علم العقيدة مهم كمفيد كلو مكانة عند العلماء كمنزلة 
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شيخ اإل الـ حبق زلمد بن عبد  ، تأليف اْلصوؿ الثالثةمشهورة معلومة ، ىذا ادلختصر ىو 
 كادلتوىفالتميمي النجدم السلفي ادلولود  نة مخسة عشر كمائة كألف سليمان  بن الوىاب

 نة  ت كمائتُت كألف رْحو ا تعاىل ىذا العامل اجلليل كلد بالعيينة ككاف أبوه عادلا كبَتا 
اْلحاديث  ف كحفظءامشهورا بعلمو ككاف جده عامل صلد ِف زمانو اشتغل بالعلم فحفظ القر

 ِف طلب احلق كا تمر ِف مالزمة العلماء كالرحلة لكالـز العلماء كا تفاد منهم ِف التحر
 لو من ادلؤلفات كتاب التوحيد ،إليهم ، فأخذ عن جلة من العلماء رْحة ا عليهم أمجعُت

،ككشف الشبهات ، كاْلصوؿ الستة كالقواعد اْلربع كغَتىا من الكتب الكثَتة كادلفيدة اليت 
شهد لو علماء عصره كمن بعدىم إىل يومنا ىذا بالعلم كاإلتقاف كحسن التصنيف ، كحسن 
ادلقصد كبإتباع الدليل، رْحو ا رْحة كا عة، كشيخ اإل الـ زلمد بن عبدالوىاب ترمجتو 

مشهورة، كمستفيضة عند طلبة العلم كعند ادلسلمُت ، ككتابو اْلصوؿ الثالثة، كما  بق ىو 
، صغَتة احلجم لكنها كبَتة ادلعاين كالفوائد، كاف العلماء حيفظوهنا طالب العلم، ةر الة صغَت

 ادلتوف،خصوصا اْلصوؿ الثالثة، كقد كتب بعض ذهبل حىت العواـ، كاف العلماء حيفظوهنم ق
 ِف القرل كالبوادم، -اْلصوؿ الثالثة-العلماء إىل بعض اْلمراء حيثو على نشر ىذه الر الة 

فظها أئمة ادلساجد للعواـ، لذلك كاف العواـ ِف تلك السنُت كاْلعواـ ؛ كانوا حيفظوف  كاف حيي
اْلصوؿ الثالثة ، ككانوا يردكف على أىل الباطل ،من أىل الشركيات ْلهنم حفظوا ىذه 

اْلصوؿ كفهموىا فردكا على أم شبو يثَتىا بعض القبورين كأىل الشرؾ، شلا فهموه من ىذه 
 . الر الة

كما تضمنت بياف  العلم كالعمل بو كالدعوة إليو كالصرب ىذه الر الة تضمنت ادلسائل اْلربع 
ما اْلصوؿ احلنيفية السمحة كالتوحيد بأنواعو، كبياف الوالء ك الرباء، كبياف اْلصوؿ الثالثة ، 

الثالثة ؟  

. من ربك 1-
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. ما دينك- 2

. من نبيك - 3

 اْل  لة اليت يسأؿ عنها ادلرء ِف قربه، جعلها اإلماـ زلمد بن عبد الوىاب رْحو ا تعاىل ك 
- صلى ا عليو ك لم-بٌت عليها ىذه اْلصوؿ الثالثة، معرفة ا كمعرفة دينو، كمعرفة نبيو 

كليس مقصود اإلماـ زلمد بن عبد الوىاب رْحو ا تعاىل حصر اْلصوؿ ِف ثالثة، ْلف لو 
اْلصوؿ الستة كإمنا أراد أف ىذه اْلصوؿ الثالثة ىي أصوؿ مهمة كملمة للعلم ،ك أصوؿ 

لذلك أحث طلبة العلم كحىت عامة الناس ،أحثهم  عظيمة دلن حفظها كفقهها كتدبر معانيها
على حفظها كعلى مساع أشرطة العلماء ِف شرحها ،فقد شرحها مجاعة من أىل العلم ، فمن 
العلماء الذين شرحوىا ك كتبهم مطبوعة؛ شرحها العالمة ابن باز رْحو ا تعاىل ككذا العالمة 
العثيمُت ككذا العالمة النجمي كالعالمة زلمد أماف اجلامي كالعالمة زيد ادلدخلي، ك أيضا 

ىناؾ حاشية نفيسة البن قا م على اْلصوؿ الثالثة رْحة ا عليهم أمجعُت كغَتىم من أىل 
العلم قد شرحوىا كالزالوا إىل اليـو يشرحوهنا تسجل كتطبع ِف كتب متداكلة بُت طلبة العلم 
كىذا كما ينبو العلماء، أف الكتاب الذم يشرح ك يتتابع العلماء على شرحو يدؿ على أمور 

كمنها أف كثرة الشركح على الكتاب الواحد تعُت طالب  أنو كتاب مهم، ككتاب عظيم: منها 
كمنها أيضا تسهيل كبسط الشرح على ىذا  العلم كتعُت ادلسلم على فهم ىذا الكتاب

الكتاب حبيث يستنبط منو كل مؤلف كشارح الفوائد كاحلكم كادلسائل اليت أشار إليها شيخ 
  -رْحو ا تعاىل -اإل الـ زلمد بن عبد الوىاب 

كىذه الر الة اْلصوؿ الثالثة اليت شرحها أك اليت ألفها زلمد بن عبد الوىاب رْحو ا تعاىل 
 ار فيها على الدليل  ؛بناىا على الدليل حاؿ مجيع مؤلفاتو اليت حرص فيها على 
الدليل كاليت يريب فيها طالب العلم على طلب الدليل كالوقوؼ عليو كعلى التسليم 
للحق كعدـ معارضتو كعلى طلب احلجة كالدليل كما  بق ،كضلن نفتقر إىل ىذا، 
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فإف طلب الدليل كطلب احلجة نور على نور كطلب الدليل كاحلجة ينَت لنا الطريق كجيعلنا 
 بشيء متكلعلى بصَتة، كطلب الدليل كاحلجة يذىب الفنت كيردع البدع كالضالالت فمن 

فإما أف يأيت بالدليل كاحلجة كالعلم ادلبٍت على ذلك كإال فقولو إما مزيف مردكد كإما موقوؼ 
 ثالثة  يقوؿ شيخ اإل الـ زلمد بن عبد الوىاب عن ىذه الر الة قػىرىٍرتال ييعلم حق أـ باطل

 كلكن اإل الـ دين حقيقة ىو كىذا كالرباء كالوالء اْللوىية كتوحيد الربوبية توحيد اْلصوؿ
 تقف أنك إال العلم ديكن كال كالعمل العلم من تضمنت ما كاطلب اْللفاظ ىذه عند قف
. انتهى  منها مسمى كل عند

 كنقف ادلنت ىذا  نتدارس فيكم ا ؛بارؾ إخواين الثالثة إذا اْلصوؿ شراح بعض نقلو كما 
.  -تعاىل ا رْحو- الوىاب عبد بن زلمد اإل الـ شيخ ذكرىا اليت مسائلو مع

: ا  رْحك اعلم- الرحيم  الرْحن ا بسم - تعاىل ا رْحو قاؿ

 : مسائل أربع تعلم علينا جيب  أنو

 .باْلدلة  اإل الـ دين كمعرفة نبيو كمعرفة ا كىو معرفة العلم :اْلكىل 

  بو  العمل: الثانية

  إليو الدعوة :الثالثة 

  فيو اْلذل على  الصرب:الرابعة 

نسىافى لىًفي خيٍسرو  ﴾ُ﴿ كىاٍلعىٍصرً  ﴿ :تعاىل  قولو كالدليل ًإالَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا  ﴾ِ﴿ ًإفَّ اإٍلً

 ()﴾ّ﴿ الصَّاحلًىاًت كىتػىوىاصىٍوا بًاحلٍىقِّ كىتػىوىاصىٍوا بًالصَّرٍبً 

                                                             
(  سورة العصر  (
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 . لكفتهم السورة ىذه إال خلقو على حجة ا أنزؿ ما لو: تعاىل ا رْحو الشافعي قاؿ

، :تعاىل  ا رْحو البخارم كقاؿ . كالعمل  القوؿ قبل العلم بابه

﴿ ﴿: تعاىل  قولو كالدليل  نًبكى  بالعلم   فبدأ()﴾٩ُفىاٍعلىٍم أىنَّوي الى ًإلىٰػوى ًإالَّ اللَّػوي كىاٍ تػىٍغًفٍر ًلذى
 . القوؿ كالعمل قبل

  نقف تعاىل ا رْحو الوىاب عبد بن زلمد اإل الـ شيخ ذكرىا اليت ادلفيدة اجلمل ىذه
 الر الة كابتدأ الكالـ  ابتدأالرحيم الرْحن ا بسم - :ا تعاىل رْحو- ،قولو مجلة مجلة معها

 جاء كأيضا أكلو ِف البسملة أف حيث الكرمي بالقرآف اقتداء الرحيم الرْحن ا بسم بالبسملة
 ال باؿ ذم أمر كل) حديث كأما الكالـ أكؿ ِف البسملة يكتب كاف أنو السلف بعض عن
- اْللباين ضعفو ضعيف حديث فهو أجـز أك أقطع لفظ كِف (أبًت فهو ا ببسم فيو يبدأ
 ا صلى للنيب احلديث ىذا ينسب أف للمسلم جيوز فال الغليل إركاء ِف -تعاىل ا رْحو
 يعود أف البد كىنا  الناس بعض عند كتداكؿ اشتهر كإف ضعيف حديث فهو ك لم عليو
 احلق يرد ال كأف احلق عن البحث على يػيعىًودىىا ماذا ؟ على نفسو يػيعىًودى  نفسو العلم طالب

 أك حسن احلديث ىذا أف تعلمت تكوف قد ؛نعم للحق يتجرد كأف عنده  ابقة دلعلومات
-اْللباين  اإلماـ بذلك قاـ كما لطرقو كالتتبع كالنظر البحث بعد الصحيح كلكن صحيح

 يا لك جيوز كال لك يسوغ فال ، طرقو كل من بضعفو كجـز الغليل أركاء ِف -رْحو ا تعاىل
 القرآف كما أكؿ ِف بأنو كنكتفي ضعفو كمبينا منو زلذرا إال أخرل مرة بو تستدؿ أف ا عبد
 . ر ائلو بعض ِف البسملة يكتب كاف السلف بعض كأف معنا مر

 

 

                                                             
(  (19) سورة محمد  (

http://tanzil.net/#47:19
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 اًلرًَّحيمً  اًلرٍَّْحىنً  ًاً  ًبٍسمً 

  :ا رْحك اعلم
تفيد " اعلم "أم تيقن كاجـز كال يكن عندؾ شك  ، كاإلتياف بكلمة  "  اعلم " قولو 

االنتباه كالتنبيو لطالب العلم للمسائل اليت  يذكرىا كىي مسائل حقيقه أف يهتم هبا كأف 
 كىذا من حسن تربيتو كعنايتو -عز كجل- ا يرحمهيلتفت إليها كأف  حتفظ مث دعا لو بأف 

أف يدعوى إلخوانو ادلسلمُت كأف يدعوى لطالب العلم كىذه صفة العامل ، العامل حيرص على 
 بو ، كأما مالاخلَت كعلى النفع كعلى ىداية الناس كعلى أف يكوف ادلسلم مستنَتا باحلق عا

الغلظة كالفظاظة ك الشدة على ادلسلمُت الذين ىم على احلق فليست من احلق كليست من 
 فقد كاف أبو  عيد اخلدرم ،مسلك العلماء كال من ىدم السلف الصاحل رضواف ا عليهم

صلى ا - ا  هبم كيقوؿ مرحبا بوصية ر وؿمدلا يرل طالب العلم حيتف- رضي ا عنو-
ككاف العلماء يسألوف عن أحواؿ طالهبم كيهتموف هبم  لذلك شيخ اإل الـ - عليو ك لم

زلمد بن عبد الوىاب رْحو ا تعاىل صلد ىذا  اْل لوب كىذه الرْحة كىذه الشفقة ِف غالب 
.كتبو فجزاه ا خَتا   

 " اعلم رْحك ا أنو جيب علينا تعلم أربع مسائل " قاؿ 
أم جيب على كل مسلم كمسلمة أف يتعلم ىذه ادلسائل اْلربعة كأف " جيب علينا " قولو 
 شلا يقـو عليها دين ادلرء فال ينبغي دلسلم أف ألنها شلا أمر ا عز كجل بتعلمها كألنهايتقنها 

 اإل الـ أف يتجاىلها كأف ال يهتم هبا ، ىذه اْلربع مسائل يبُت لنا شيخ ىلجيهلها فضال ع
 أهنا شلا جيب علينا أف نتعلمها كما جتب عليك -رْحو ا تعاىل-زلمد بن عبد الوىاب 

. عبد ا كيا أمة ا  بعض العبادات فتعلم ىذه ادلسائل من العبادات الواجبة عليك يا
 : ادلسألة اْلكىل  ىي ما

. كىو معرفة ا كمعرفة نبيو كمعرفة دين اإل الـ باْلدلة : قاؿ العلم 
  .أم العلم الشرعي كادلراد من العلم معرفة ا عز كجل: كمعرفة العلم 

 أف تعرؼ ا بأنو  بحانو كتعاىل ىو اخلالق الرازؽ ادلدبر الذم بيده اْلمور كلها 
 ىو الغٍت -عز كجل-كأف الناس كادلخلوقُت كلهم فقراء إىل ا عز كجل كأف ا 

 إليو بأنو ادلستحق أف يصرؼ بالوىيتوفتعرفو بربوبيتو  بحانو كتعاىل  ، كتعرفو  ،
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   : مجيع أنواع العبادة قوالن كفعالن كاعتقادنا ىو ادلستحق ذلا  بحانو كتعاىلإليوف تصرؼ أك
يت كىنيسيًكي كىزلىٍيىامى كىشلىىايت لًلَّػًو رىبِّ اٍلعىالىًمُتى  ﴿ ًلكى  الى شىرًيكى لىوي  ﴾٦ُِ﴿ قيٍل ًإفَّ صىالى كىًبذٰى

 احلسٌت كصفاتو العليا كأف لو أمساءن أمساؤه  ، كصفاتوأمساؤه كمعرفة ()﴾٦ُّ﴿ أيًمٍرتي 
  - بحانو كتعاىل-كصفاتو تليق جباللو 

 ا صلى- الر وؿ أثبتها ك كتابوً  ِف -تعاىل ك  بحانو- أثبتها كما حقيقتها على هبا نؤمني 
 ..حتريفو  كال تعطيلو  كال  ثيلو  كال تكٌييفو  غَت من بو يليق ما على  ٌنتوً  ِف- ك لم عليو
بي  أنو ك -ك لم عليو ا صلى- زلمد نبٌينا معرفة نتعلمو أف جًيبي  الذم العلم كمن  أف جيًى
 الصالة عليو- بشره  -ك لم عليو ا صلى- بشره  كأنو ، كجل عزٌ  ا من ر وؿه  ْلنو  ييطاع

 صلى ييصىدَّؽي  ك ، زجر ك عنو هنى فما جييٍتنبٍ  ك ، أمر فيما فييطىاع ، إليو يوحى -ك السالـ
. أخرب فيما ك لم عليو ا
 أأَّ  كبلغو ، اللَّوً  عندً  من  لم ك عليو ا صلى الر وؿ بو جاءى  الذم اإل الـ دينً  معرفةي  ك

اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍ ىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًت كىرىًضيتي  ﴿: قولو تعاىل  أكملو ك البالغ
ـى ًديننا ٍ الى  ()﴾ّ﴿ لىكيمي اإٍلً

 شاء ا إف  يأيت كاليت ، اْلكىل ادلسألة ىذه العبد يتدبر كأف اْلمورً  هبذهً  العلمً  من فالبد
 عبد بن زلمد اإل الـ شيخ عنها يتكلم حُت الثالثة اْلصوؿ ِف تفاصيًلها من الكثَت
. يأيت فيما  ىييفصلها ك إمجاالن  ىينىا ذكرىا فإنٌو -تعاىل ا رْحو- الوىاب

 : قاؿ مثٌ 
 بو العمل : الثانية
راد ليس

ي
 أف ك تيذكر أف بالعلم اٍلميرىاد ليس ، النَّاس على بوً  تطغى أف ك تتباىى أف بالعلمً  ادل
ا ، النَّاس بُت شأنك يػيٍرفع  جل ك عزٌ  ا أكامر  تثل كأف كجل ٌعز  بو تعمل أف بو ادلراد إمنَّ
 اإلدياف ليس )  :البصرم احلسن يقوؿي  كما اإلدياف فإف ، بو العملً  من كالبد العلمً  من فالبد
  .(العمل  كصدقو القلب ِف كقر ما اإلدياف كلكن بالتحلي كال بالتمٍت
. منو يػيٍقبلى  مل شران  عىًمل ك خَتان  قاؿ من ك ، منو قيًبلى  خَتان  كعىًملى  خَتان  قاؿ فمن

                                                             
(  (163- 162) سورة األنعام  (

(  ( 3 )سورة المائدة   (
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 أنو السلف بعض عن كجاء ،  العمل إىل يقود العلم ك ، العلم  رةي  ىو العمل أف شكٌ  كال
 أبرز البد أف تعمل بالعلم كمن ، (( ارحتل كإال أجابو فإف ، بالعمل العلم ىتف )) : قاؿ

 ال أف ك كجل عزٌ  ا مقصودؾ يكوف أف ، جل ك عزٌ   اإلخالص بالعلم ادلتعلقةً  اْلمورً 
  ٌنة متابعة ِف بالعلم كجل، العمل عزٌ  ا تراقب كإمٌنا للناس تعمل ال أف ك النَّاس تراقب
 أف بالعلم السالـ، العمل ك الصالة عليو كأحوالو شأنو ِف -ك لم عليو ا صىلَّى- الر وؿ
ـه  ادلسلمُت أذية أفَّ  ادلرء يتعلم أف كإىل أىذل، كال حسد كال غلٌ  ،ال نقٌيان  ، تقٌيان  تكوف  ك حرا
. لو  حجةن  ال ، عليو حجةن  العلم حينها، يكوف العلم فائدة ما يؤذيهم

 البدع أىل يناصر مث يؤيدىم ك ينصرىم من إىل حباجة فهم غرباء أىلها ك السٌنة أف يتعلم من
 .ىذا  العلمً  ِف فائدة فأمٌ  ، اْلىواء ك

احلق  على القلوب لتقاربت أىلو بو قاـ لو ، الفنت لقلَّت أىلو كا بو قاـ لو بالعلم العمل
 يتعلم ك عليو حجة ما يكوف العلم من لكن ىي فنت كابتالء من ا عز كجل يتعلم ادلرء

 بالعلم كلذلك من صفات العامل عند العمل من لو فالبد حجةن  ما يكوف العلم من اآلخر
 كاْلذية اخلبث أعمالو ِف صلد مث ، علم عنده كاف فلو كإال، عامال عادلا يكوف أف العلم أىل

 ليس ىذا أف شك فال ادلسلمُت حتزيب أعمالو ِف كصلد ، ادلسلمُت بُت كالتفريق كالفساد
 علم طالب ال ييعد اْلعماؿ ىذه يعمل الذم ىذا كاف لو بالك فما ، العلم منو يؤخذ بعامل

 عليو ادلسلم كأف ، علمو من يستفد مل ىذا أف شك فال ، عامل بأنو يوصف أف كال يستحق
 أيضان  كالبدٌ  ، العلم من فالبيدٌ  إذان  ، العلم أىل ذلك على نٌبو كما ىؤالء أمثاؿ عن يبتعد أف
 ؟   العلم من البدٌ  دلاذا ؟ العلم  دلاذا ،العمل من
 اخلطأ فإف ، سلالفاتك كال تكثير ، أخطاؤؾ تكثير فال ، ببصَتة إال ا دين ِف ال تتكلم حىت
تمل مثلو الذم خطئ ىذا قيمة ِف العلماء عند يؤثر جهليوي  ، العلم طالب من ال حيي

ي
 كِف ادل

طئ حينما بالك فما ، احلق عن بيعده  تتعلق كمسائل ، كالتوحيد بالعقيدة تتعلق مسائل ِف خيي
 يفهميها ظاىرات كاضحات مسائل ىي ، بادلنهج تتعلق كمسائل ، منو كالتحذير بالشرؾ
ٌصل أنو مل إما ىذا أف على يدؿ شلٌا الكبار قبل الصغار العلم طيالب  العلم حيي
 السالمة ا نسأؿ ، احلق عن قلبيوي  كزاغ اضلرؼ قد إنو كإما شرعية بطريقة
 تيعٌلم أف العلم إىل تدعو أف البيدٌ  تعمل كأف تعلم أف بعد الثالثة  مثَّ  ،كالعافية
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 كىينا ، للناس تيبٌينوي  إليو، كأف الناس تدعو أف ال مانع تعٌلمتوي  فىما ، ا تطاعتك حبسب الناس
 من ليس للعلماء تعٌلمتىوي  الذم كللعلم للحقٌ  كنقلكى  بيانكى  كىو أفَّ  ميهم أمر بياف من البيدٌ 
 ( كالنيب ) قوؿ أفَّ : ادلثاؿ  بيل على مثالن  تعٌلمتى  فلو ، التصدُّر باب من كليس الفتول باب

نهي الشرؾ من ( كالنيب ) قوؿ كأفَّ  ، ال جيوز
ى
 من) : ك ٌلم عليو الٌلو لقولو صٌلى ، عنو ادل

 بآبائكم حتلفوا ال ) :  ك ٌلم عليو الٌلو كقولو صٌلى  (فليصميت أك با فليحلف حالفان  كاف
 ىذا تسمع فلٌما  (أشرؾ فقد ا بغَت حلف كمن )( كالعيٌزل باٌلالت كال ، كالبأيمهاتكم،

 كىا قل ، كالٌنيب ال تقل ا اتق يا أخي لوي  تقوؿ فهينا  ( كالٌنيب ) :  يقوؿ آخر رجل كتسمع
 التصدُّر باب من ليس ىذا ، مسعتها اليت اْلدلة لوي  تذكر مثٌ  ، كجل عزَّ  ا بغَت الحتلف أك، 
 ْلننا ، منو ال مانع فهذا ، كحكمة بعلم ادلنكر عن كالنهي بادلعركؼ اْلمر باب من ىذا، 
 الدليل كيعرؼ العلماء قوؿ من خطأ أنو كيعلم خطأ يرل لأل ف ادلسلمُت من كثَتان  صلد

 شيبهة ىذه ، خطأ ىذا، عادلان  لستي  يا أخي يقوؿ تينكر؟ مل دلاذا لوي  فتقوؿ، يسكيت كلكن
نكر عن كتنهى بادلعركؼ ال تأمر لكي شيطانية

ي
 إذا أننا فيكم ا بارؾ تعلموا أف فالبيدٌ ، ادل

طئي  من ككجدنا بدليلها من العلماء مسألةن  تعٌلمنا  على نديلىوي  كأف نينبٌػهىوي  أف لنا ييشرعي  أنوي  فيها خيي
 كادلناقشات اال تدالؿ كطيرؽ العلمية بادلسائل االشتغاؿ  كأما،اخلَت إىل نرشدهي  كأف احلق

 أما ، مانع فال علمهم ِف ادلتمكنُت العلم كلطياٌلب للعلماء فهذه احليجج كإيراد كادلناظرات
 بُت نيفٌرؽ أف كينبغي ، ادلسائل دقائق بُت نيفٌرؽ أف ينبغي فإذان  فيها خيوضوف فال العواـ
فىاٍلعىامِّيُّ دييًٍكني أىٍف يػىتىكىلَّمى ِف تًٍلكى اٍلمىسىاًئًل ،  بأدلتها العلماء عن تلٌقيناىا اليت الظاىرة ادلسائل

ًقيقىًة  كىأىٍيضىان ًمنى اٍلميًهمِّ أىٍف ننبو ًإىلى مسألة عىًظيمىةو كىًىيى أىفَّ ، كىلىًكٍن الى خيىيوضي ِف اٍلمىسىاًئًل الدَّ
اٍلعىامِّيَّ كىاٍلعىامًلى ًإذىا جىاءى ِف مىٍسأىلىةو الى يػىٍعًرؼي دىلًيلىهىا كىالى حييًٍسنػيهىا فىالى يػىتىكىلَّمي ًفيهىا حيىٍريـي عىلىٍيًو 

ؼي كىلىٍو قىاؿى مىٍن الى يىٍدرًمى الى أىٍدرًٍم لىسىًلمى  ـي ًفيهىا كىلىٍو  ىكىتى اجلٍىاًىلي لىقىلَّ اخلًٍالى كىكىافى ، اٍلكىالى
د الًَّذم يػيٍفيًت دىاًئمىان كىحيىًٍرصي عىلىى اٍلفىتػٍوىل  ًلكى جتًى السَّلىفي حييىذِّريكفى ًمنى اٍلفىتػٍوىل ِف كيلِّ مىٍسأىلىةو كىًلذى

ثٍػرىةى اٍْلىٍخطىاًء  دي ًعٍندىهي كى دي ًعٍندىهي التَّخىبيطىاًت كىجتًى كىيػىتىصىدَّري لًلنَّاًس قػىٍبلى أىٍف يػىتىأىىَّلى كىييٍشهىدى لىوي جتًى
مىةى كىاٍلعىاًفيىةى  ا اٍلًعٍلًم الصًَّحيًح الًَّذم تػىعىلٍَّمتىوي ، نىٍسأىؿي اى السَّالى ٍعوىًة ًإىلى ىىذى بيدى ًمٍن الدَّ فىالى

لًيػىٍنتىًشرى احلٍىقُّ كىيىٍظهىرى ًديني اً عىزَّ كىجىلَّ فىًإذىا دىعىٍوتى النَّاسى كىبػىيػٍَّنتى ذلىيمي احلٍىقَّ ًمنى 
بيدَّ أىٍف تىٍصربى عىلىى اٍْلىذىل  بيدَّ أىٍف تػىٍعلىمى أىنَّكى ميعىرَّضه لأٍلىذىل فىالى ا ، اٍلبىاًطلى فىالى فػىهىذى
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أيكًذمى كىىيوى يىٍدعيو النَّاسى ًإىلى اخلٍىٍَتً خييٍرًجيهيٍم ًمنى الظُّليمىاًت ًإىلى - صىلَّى اي عىلىٍيًو كى ىلَّمى -نىيبُّ اً 
صىلَّى اي عىلىٍيًو -كىمىعى ذىًلكى أيكًذمى - صىلَّى اي عىلىٍيًو كى ىلَّمى -النُّوًر حىرًيصه عىلىٍيًهٍم كيلَّ احٍلًٍرًص 

بيدَّ أىٍف يػىتػىعىرَّضى ًلأٍلىذىل ًإالَّ أىٍف يىشىاءى اى - كى ىلَّمى  بيدَّ أىٍف يػيٍؤذىل كىالى ، فىمىٍن  ىلىكى طىرًيقىوي فىالى
ًبيًل الصًَّحيًح ، فػىٍليػيوىطِّنى نػىٍفسىوي عىلىى الصَّرٍبً  رى السَّ كىفػىٍرؽه بػىٍُتى أىٍف يػىتػىعىرَّضى ًلأٍلىذىل كىأىٍف يىٍسليكى غىيػٍ

ًؾ كىبػىٍُتى أىٍف يىٍدعيوى النَّاسى كىيػيٍؤذىل ِف دىٍعوىتًًو فىًإفَّ بػىٍعضى  فػىييوًبقى أىٍك فػىيىٍجعىلى نػىٍفسىوي ِف مىوىاًطًن اذٍلىالى
ٍرًعيَّةو كى يٍزعيمي أىنَّوي ِف ىىًذًه اٍْلىٍعمىاًؿ يػىٍعًٍت يىٍدعيو ًإىل اً فػىيػيٍؤذىل كىأىنَّوي  ري شى ن غىيػٍ النَّاًس يػىٍعمىلي أىٍعمىاالى

صىلىى اي -أىٍنتى تػىتػىعىلَّمي اٍلًعٍلمى كىتػىٍعمىلي ًبًو كىتىًسَتي عىلىى مىا كافى عىلىٍيًو النَّيبُّ ، يىٍصربي عىلىى ذىًلكى الى 
ـى فىًإٍف عىًلٍمتى كىعىًمٍلتى كىً ٍرتى عىلىى مىا كىافى عىلىٍيًو النَّيبُّ -عىلىٍيًو كى ىلَّمى  صىلَّى اي -كىأىٍصحىابيوي اٍلًكرىا
ـي فىأيكًذيتى بػىٍعدى ذىًلكى لًليزيكًمكى لًٍلحىقِّ فىاٍصربٍ كىاٍعلىٍم أىفَّ اٍلعىاًقبىةى -عىلىٍيًو كى ىلَّمى  كىأىٍصحىابيوي اٍلًكرىا

رى   الصَّبػٍ
ًلمىاذىا ، لًٍلميتًَّقُتى كىأىفى اى مىعى الًَّذينى اٍتػَّقىٍوا كىالًَّذينى ىيٍم زليًٍسنيوفى فىاٍصربٍ عىلىى ذىًلكى كى اٍلزىـً

نٍػيىا  يػيٍؤذيكنىكى ؟ ًْلىنَّكى تىٍدعيو النَّاسى كىحتيىذِّريىيٍم ًمٍن جىانًبػىٍُتً ًمٍن جىاًنًب الشَّهىوىاًت فىأىٍىلي الدُّ
يػىٍرفيضيونىكى يػىٍرفيضيوفى مىا أىٍنتى عىلىٍيًو كىيػيٍبًغضيونىكى كىأىٍىلي الشُّبػيهىاًت أىٍيضىان يػىٍرفيضيونىكى كىيػىٍرفيضيوفى مىا 
أىٍنتى عىلىٍيًو فػىييحىارًبيونىكى كىيػيٍؤذيكنىكى كىأىٍنتى تػىٍعلىمي ًإمنَّىا تػىٍعمىلي ً الى لًنػىٍفًسكى فىمىا تػىعىرٍَّضتى ًفٍيًو ًمنى 

هي كىمىا أىلىذَّهي كىأىٍطعىمىوي ًْلىنَّوي ِف ذىاًت اً  ًلكى ًإٍف كيٍنتى ،- عىزَّ كىجىلَّ -اٍْلنذل ً فىمىا أىٍحالى كىًلذى
ًلكى ،تػىٍغضىبي ًإٍف أيكًذيتى فىأىٍنتى عىلىٍيكى أىٍف تػيرىاًجعى ىىٍل تىٍدعيو ًإىلى اً أىـٍ تىٍدعيو ًإىلى نػىٍفًسكى  فىًلذى

ـً  ٍ الى نػىعىٍم اٍْلىذىل ييًصيبي اٍلميٍسًلمى ، عىلىى الصَّرٍبً عىلىى اٍْلىذىل - رىًْحىوي اي تػىعىاىلى -نػىبَّوى شىٍيخي اإٍلً
ًإمَّا بػىٍغيىان - يػىٍعًٍت قػيٍربو ًمٍنوي -حىىتى ًمٍن بػىٍعًض مىٍن ىيوى عىلىى  ًإمَّا ظيٍلمىان كى ان كى قىٍد يىكيوفي ، ًإمَّا حىسىدى

عىبي ًبًو الشَّيىاًطُتي فػىيػىقىعى ِف  نػٍهىًج كىيىٍدعيو ًإىلى احلٍىقِّ الًَّذم أىٍنتى عىلىٍيًو كىلىًكٍن تػىتىالى ميوىاًفقىان لىكى ِف اٍلمى
فػىعىلىى اٍلميٍسًلًم أىٍف يىكيوفى ، احلٍىسىًد فػىيػيٍؤًذيكى كىيػىتىكىلَّمي عىلىٍيكى كىحييىذِّري ًمٍنكى كىيػيٍبًغضىكى كىيػىتػىقىوَّؿي عىلىٍيكى 
 .بىًصَتىان نىًبيهىان حىرًيصىان عىلىى احلٍىقِّ كىأىٍف يػىبػٍعيدى عىٍن طيريًؽ الرَّدىل كى يبيًل اذٍلىوىل 

ك الدليل قولو تعاىل ىكذا يريب - رْحو ا تعاىل-قاؿ شيخ اإل الـ زلمد بن عبد الوىاب  
معرفة ،  العلم ك ىو معرفة ا ك معرفة دينو ك معرفة نبيو  :لدليل كقبل قاؿ اعلىطلبة العلم 

 بالدليل ك ىنا أيضا يقوؿ ك الدليل أم على ،ا ك معرفة نبيو ك معرفة دين اإل الـ باْلدلة
نسىافى لىًفي خيٍسرو  ﴾ُ﴿ كىاٍلعىٍصرً  ﴿ بق   ما ًإالَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاحلًىاًت  ﴾ِ﴿ ًإفَّ اإٍلً

http://tanzil.net/#103:1
http://tanzil.net/#103:1
http://tanzil.net/#103:2
http://tanzil.net/#103:2


 

14  

 

كجو الداللة من ىذه السورة على ادلسائل اْلربعة  ()﴾ّ﴿ كىتػىوىاصىٍوا بًاحلٍىقِّ كىتػىوىاصىٍوا بًالصَّرٍبً 
  :كالتايل

؟ علموا ما يؤمنوا امنوا  فبماذا  ﴾ ًإالَّ الًَّذينى آمىنيوا ﴿ فهذا مأخوذ من قولو تعاىل:  أما العلم 
 بو فهم العلمكأما  العلم؟ عملوا مبا علموا فإذا ىذا دليل   مباذا عملوا﴾ كعملوا ﴿، بو فآمنوا

  ﴾  الصَّاحلًىاتً كىعىًمليوا ﴿ ك أيضا كصفهم بأهنم  ﴾ آمىنيوا ﴿حققوا اإلدياف فوصفهم ا بأهنم 
  . ك الصرب عليو فإذا ىذا دليل العمل بو﴾ كىتػىوىاصىٍوا بًاحلٍىقِّ  ﴿ ك أهنم

. فدليلها التواصي باحلق ك التواصي بالصرب :كأما الدعوة إليو
 .  فدليلها التواصي بالصرب :اْلذلك أما الصرب على 

ك الدعوة كالصرب مع ظهورىا إال أف شيخ اإل الـ  العلم كالعمل: إذا ىذه ادلسائل اْلربعة
كل مفسد ك فتاف تستطيع ،يربينا ضلن طلبة العلم على الدليل  ؛زلمد بن عبد الوىاب يربيك

قف فتنتو ك إفساده بأف تقوؿ لو ما الدليل على ما أنت عليو ما احلجة على ما أنت كأف ت
عليو فإف ىرب فاعلم أنو كذاب فتاف كإف أتى باحلجة ك كانت حجة ثابتة ككاف احلق ظاىر 

 .ك إال فقولو مردكد عليو فيجب قبولو
 لو ما أنزؿ ا حجة على خلقو إال ىذه السورة لكفتهم- : " رْحو ا تعاىل-قاؿ الشافعي 

من حيث داللتها على العلم ك "  ورة العصر"يعٍت الشافعي هبذا الكالـ أف ىذه السورة " 
من اآليات ِف ىذه -عز كجل - ك الصرب ىي حجة كافية لو ما أنزؿ ا الدعوةالعمل ك 

ك إمنا إال - ال-كليس ادلراد أنو ال ينزؿ ا إال ىذه السورة فقط   ،ادلعاين إال ىذه السورة
 .ىذه السورة ِف ىذه ادلعاين العلم ك العمل ك الدعوة ك الصرب

 كا تدؿ بقولو تعاىل ك " العلم قبل القوؿ ك العمل ،بابه -: "ْحو ا تعاىلر-قاؿ البخارم 
﴿ ﴿ الدليل قولو تعاىل نًبكى " فاعلم"فبدأ بالعلم () ﴾٩ُفىاٍعلىٍم أىنَّوي الى ًإلىٰػوى ًإالَّ اللَّػوي كىاٍ تػىٍغًفٍر ًلذى

فمن عمل بال علم ،كالعمل باال تغفار  ﴾ الى ًإلىٰػوى ًإالَّ اللَّػوي  ﴿قبل القوؿ ك العمل قبل قوؿ 
كيف يستقيم الظل "كقالوا" من عمل بال علم كاف يفسد أكثر شلا يصلح "كما يقوؿ السلف

 ك من عمل بال علم أشبو حاؿ النصارل الذين ضلوا عن الطريق "ك العود أعوج
  .ادلستقيم

                                                             
(  سورة العصر  (

(  (19)سورة محمد  (
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العمل مطلوب كالعبادة ، ك الذين ترىبوا كابتدعوا رىبانية كاشتغلوا بالعبادة كمل يشتغلوا بالعلم 
 العلم قبل ،بابه - "رْحو ا تعاىل-فلذلك قاؿ البخارم ، مطلوبة كلكن أف تكوف على علم 

فهذه اجلماعات ،  الناس بال علم اك ىذا فيو رد على اجلماعات اليت تدعو"القوؿ ك العمل
 العلم  ،بابه " غَتىا ك أيضا ِف ىذا القوؿ ا نفسها أكال للعلم قبل أف تدعوتدعواينبغي أف 

رْحو ا -قاؿ البخارم،رد على الذين يتصدركف قبل أف يتأىلوا علميا" قبل القوؿ كالعمل
" فاعلم"أم أف ا عز كجل  بدأ بالعلم ِف قولو" فبدأ بالعلم قبل القوؿ ك العمل - "تعاىل

نًبكى  ﴿ قبل القوؿ ك العمل   ﴾ فىاٍعلىٍم أىنَّوي الى ًإلىٰػوى ًإالَّ اللَّػوي كىاٍ تػىٍغًفٍر ًلذى
لذم يريد أف يشَت إليو البخارم ك اإلماـ زلمد بن عبد الوىاب يريد أف يركز على قضية  اما

العلم ك أف تكوف احلجة ك الدليل ىي نرباس كضياء كنور يهتدم بو ادلسلم ِف طريقو إال ا 
ًبيًلي أىٍدعيو  ﴿: فالنيب صلى ا عليو ك  لم كما قاؿ ا عز ك جل  ،عز ك جل ٰػًذًه  ى قيٍل ىى
ىي العلم ك احلجة ك : ىي البصَتة  فما ()﴾٨َُعىلىٰى بىًصَتىةو أىنىا كىمىًن اتػَّبػىعىًٍت ﴿ ًإىلى اللَّػوً 
فاطلب - صلى ا عليو ك لم - متبعا ذلدم النيب كنتإف  ﴾ أىنىا كىمىًن اتػَّبػىعىًٍت  ﴿احلكمة 

يوشك أف "قاؿ بن عباس  ك فالف فاحلجة كاحذر بارؾ ا فيك من جعل احلجة قوؿ فال
تسقط عليكم حجارة من السماء أقوؿ لكم قاؿ ا قاؿ ر ولو تقولوف قاؿ أبو بكر قاؿ 

 ." عمر
صلى ا عليو ك - كعن مجيع  صحابة ر وؿ ا - رضي ا عنهما -إذا كاف بن عباس 

 ال يرتضي بقوؿ أحد مع قوؿ ا ك قوؿ ر ولو يعٍت مع احلجة فكيف نقدـ قوؿ زيد  - لم
تباع  أف اإلأك عبيد من الناس على احلجج ك اْلدلة الشرعية إف ىذا ىو التعصب ِف صورة 

 للحق موازين معكو ة ك مقلوبة عند ىؤالء االىتداء ِف صورة االضلراؼىذا ىو اجلهل ك 
الناس الذين تأتيهم باحلق فيقوؿ لك ال قاؿ فالف ضلن لسنا أعلم منو يا أخي طيب فال أعلم 

 ىل قولو مقدـ على ف يا أخي فال-رضواف ا عليهم-من قاؿ ا قاؿ ر ولو قاؿ الصحابة 
احلجة كا لأل ف صلد بعض الناس مهما تأتو بآية يعرض عنها إال من رحم ا عز ك جل 

 أف جيعلنا شلن يتبع احلجة -عز ك جل-فنسأؿ ا السالمة ك العافية ك نسأؿ ا 
ك شلن يسَت على احلجة على الدليل ك جيعلنا شلن يتبع احلق ك يبتعد عن الباطل 

                                                             
(  (108)سورة يوسف   (
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فاحرصوا بارؾ ا فيكم ِف كل أمركم على لزـك احلق على لزـك السنة على لزـك ما كاف عليو 
.  لف اْلمة رضواف ا عليهم أمجعُت

أ أؿ ا العظيم رب العرش العظيم أف يوفقٍت ك إياكم دلا حيبو ك يرضاه ك صلى ا ك  لم 
 .على نبينا زلمد ك على آلو ك صحبو أمجعُت

 
 
 

 
 

 
 
 
  

  
  


