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  لرحيمبسم هللا الرمحن ا

 

ُه وَ  ُد َد هلل ََنحَم ا، َمنح ِإنَّ اْلحَمح َن اِل َم عح اِت َأ ا َوِمنح َسيَِّئ َن ِس ُف ن ح ُذ ابهلل ِمنح ُشُروِر َأ ُعوح ، َونَ  ُرُه غحِف تَ  سح ُه َوَن ُن ي ح ِع َت َنسح
هُ  ُه ََل َشرِيَك َل َد نح ََل إله إَل هللا َوحح ُد َأ َه ، وَأشح ُه َي َل اِد ََل َه ِللح َف ُه َوَمنح ُيضح ََل ُمِضلَّ َل ِدِه هللا َف هح ، يَ 

نَّ  ُد َأ َه ُه  َوَأشح ُل ُه َوَرُسوح بحُد ا َع ًد م  ﴿، ُُمَمَّ نُت ُوُتنَّ ِإَلَّ َوَأ ِه َوََل ََت اِت َق وا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ  ُن يَن آَم ا الَِّذ ي َُّه ََي َأ
ُموَن ﴾ ِل ا َزوحَجَها  ﴿،  (1) مُّسح َه ن ح َق ِم ٍة َوَخَل ٍس َواِحَد ن ن َّفح ُكم مِِّ َق ُم الَِّذي َخَل وا َربَُّك ا النَّاُس ات َُّق ي َُّه ََي َأ

لُ  َساَء وا اَّللََّ الَِّذي َت َساًء ۚ َوات َُّق ريًا َوِن اًَل َكِث َما رَِج ُه ن ح ا َوَبثَّ ِم يًب يحُكمح َرِق َل نَّ اَّللََّ َكاَن َع َرحَحاَم ۚ ِإ ِه َواْلح وَن ِب
ُكمح ،  (2) ﴾ رح َل غحِف ُكمح َويَ  اَل َم عح ُكمح َأ ِلحح َل ا . ُيصح يًد وحًَل َسِد وا قَ  وُل وا اَّللََّ َوُق وا ات َُّق ُن يَن آَم ا الَِّذ ي َُّه  ﴿ ََي َأ

يًما ِظ ًزا َع وح اَز فَ  َقدح َف ُه فَ  ِطِع اَّللََّ َوَرُسوَل ُكمح ۗ َوَمن ُي وَب ُن   (3)﴾ ُذ

 أما بعد :

َدَق الحكَلِم َكَلُم هللا، َوَخريحُ  دٍ  فإنَّ َأصح َُدى ُهَدى ُُمَمَّ ُ  َوَشرُّ  ، -لى هللا عليه وسلم ص - اْلح ِر اْلح وح ُم
َا ُُت ََث َعة   ، وَُكلُّ  ُُمحَد دح ٍة ِب َث ٍة َضََل  ، وَُكلُّ  ُُمحَد َع دح ة  ِب ٍة ِِف النَّار . َل َل  ، وَُكلَّ َضََل

 أما بعُد :

" ، وهو ابب  تاب التوحيدكأيها اإلخوة واْلبناء وصلنا إىل الباب الثالث ِف هذا الكتاب العظيم وهو  
تصفيته من شوائب و ، ومعىن حتقيق التوحيد هو ختليصه  من حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب "

 الشرك والبدع واملعاصي .

،  أصغر اكرب أو شركأ امن شوائب الشرك ؛ سواًء كان شرك، أي ختليصه من الشرك  حتقيق التوحيد :
 اجلنة بغري حساب . ، فإذا كان كذلك صاحبه دخل وختليصه أيًضا من املعاصي، وختليصه من البدع 

ا لِّلَّ ِه اإلمام ُممد بن عبد الوهاب بقوله تعاىل :  -رمحه هللا  -مث استدل  ًت اِن ًة َق مَّ يَم َكاَن ُأ َراِه ب ح نَّ ِإ ﴿ ِإ
رِِكنَي ﴾ َن الحُمشح ُك ِم ا َوَلَح َي يًف ِن   (4) َح
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يَم : َراِه ب ح  أحد أولو العزم من الرسل . -عليه السَلم  -هو إبراهيم اخلليل ِإ

ًة (:ومعىن قوله  مَّ ا للخري ، ومساه أمة لئَل يستوحش سالك طريق اخلري مع قلة السالكني ا معلمً إمامً  ) ُأ
فَل يغره كثرة املخالفني ، وَل يثنيه عن طريق التوحيد كثرة املعاندين  ا؛ ولذلك اإلنسان إذا كان موحدً 

فلذلك إبراهيم كان  -عز وجل  -ه من التوحيد هلل واملعادين، بل هو مطمئن مبا معه وما حيمله ِف قلب
أمة، كل من كان ِف زمنه على اْلرض فهو عدو له وحياربه حىت أقرب الناس إليه، ومع ذلك َل يرجع 

 فكن َي عبد هللا كذلك . -عز وجل  -عما ِف قلبه من التوحيد ووقر ، فوحد هللا 

ا (ومعىن  ًت اِن يعجز عن الطاعة : خاشعا مطيعا هلل؛ والقنوت دوام الطاعة؛ القنوت دوام الطاعة، فَل  ) َق
 ، ومن أعظم املعاصي الشرك . ، ومن أعظم الطاعات التوحيد أحد

ا (ومعىن قوله  يًف  ا إىل التوحيد . عن الشرك قاصدً : أي مائًَل  ) َحِن

؛ يعبدون اْلحجار واْلشجار والليل  ، يرى الناس يعبدون غري هللا ا للتوحيدالشرك قاصدً   عنمائًَل 
وقلبه مطمئن لعبادة  -عز وجل  -والنهار والنار وغري ذلك من املعبودات املتعددة وهو َل يعبد إَل هللا 

 يل عن هذه املعبودات اليت عرف أهنا َل تضره وَل تنفعه .؛ فلذلك مال كل امل ربه

رِِكنَي  )قال :  َن الحُمشح ُك ِم ا من الشرك ِف القول والعمل واَلعتقاد ، ساَل  من الشرك ِف  :( َوَلَح َي
ً
سامل

أو ، ؛ ْلن الشرك إمَّا أن يكون قوًَل ابللسان أو عمل كالسجود والذبح  القول والعمل واَلعتقاد
ا أو يدفعون ضًرا .اَلعك  اعتقاد  تقاد ابلقلب ِف اْلولياء والصاْلني أهنم جيلبون نفًع

كان   -عليه السَلم  -ِف هذه اآلية الكرمية أن رسوله إبراهيم  -سبحان وتعاىل  -فلذلك خيربان هللا 
ا ِف الدين ومعلًِِّما للخري ودائًما ِف خشوعه وطاعته لربِِّه ، وأنه معرض  عن الشرك بكله مقبل  على  إماًم

د، خالًصا من الشرك جبميع أنواعه ق التوحيد جبمعه ا فهذا هو املوحِّ هذا هو  ؛ وًَل وعمًَل واعتقاًد
قِبل إىل هللا  د الذي ُي  ابلكلية ِف قوله وِف اعتقاده وِف عمله . -عز وجل  -املوحِّ

 وِف هذه اآلية فوائد : 

ْلدَين ، ولذلك مجيع ا : أن التوحيد أصل اْلدَين كلها؛ ولذلك ما من نبِّ إَلَّ وجاء ابلتوحيد أوْلا -
لصحيح الذي كان عليه سائر اْلنبياء ، مث نا ابلعقيدة الصحيحة والتوحيد اتجاء السماوية اليت نزلت

وغريها ،  ابلعبادات الصحيحة اليت نسخت ما قبلها من العبادات تنا هذه الرسالة اخلاَتة للرساَلتجاء
 اليت جاء هبا اْلنبياء 
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 مل        اذا ؟ -

 . ْلن التوحيد جاء به مجيع اْلنبياء -

يه صلى هللا عل -، والنب  -عز وجل  -اَلقتداء إببراهيم ِف إخَلصه هلل وجوب  : ومن الفوائد أيًضا
عز  -توحيد وأخلص العبادة هلل ودعا إىل ال - عليه السَلم -توحيد إببراهيم اقتدى ِف ال -وآله وسلم 

مته إىل ْل -يه وسلم صلى هللا عل -ودعا إىل ذلك الصحابة ومن تبعهم ، بل إنَّ دعوة النب  –وجل 
ز وجل ع -ادة هلل وإخَلص العب -عز وجل  -إىل توحيد هللا  ؛ تقوم الساعة وهي دعوة  إىل التوحيدأن 
- . 

ا غري ، فمىت رآك الناس َثبتً ينبغي للداعية أن يكون قدوة بنفسه للغري ، قدوة بنفسه لل ومن الفوائد : 
ف إَل اابلكلية َل تعبد إَل هللا ، َل تصلي إَل هلل ، َل خت –عز وجل  – إىل هللا على التوحيد ، مقبًَل 

 إَل وهو ا كان أو جليًَل ه دقيقً ب إَل ابهلل ، َل تستغيث إَل ابهلل ، ما من عمل تقوم نيمن هللا ، َل تستع
 ؛وبطاعتك  -آه  -بصربك إذا رأى الناس منك هذا اإلخَلص ، اقتدوا بك و ف –ز وجل ع –هلل 

 داعية قدوة ِف التوحيد وِف غريه من العبادات .فلذلك َل بد أن يكون ال

يداومون  ءياصفات اْلنب ، من ةدوام العباد ءاْلنبيامن صفات  ، لعبادةدوام ا :ا ومن الفوائد أيضً  
قال ما عنده من عبادة ، وبعض الناس يظن ويتَ  ي ابْلنبياء ِف العبادات، ولذلك نقتد اداتعلى العب

حيب من اْلعمال أدومها كما صح ِف  –عز وجل  –داِوم عليها فإن هللا ،  –عز وجل  –يقوم هبا  هلل 
 اْلديث ولو قل ، فَل بد أن تداوم .

، من  كثري ِف القرآناللة ، وهذا عليه من اْلد َل يصح التوحيد إَل إبنكار الشرك :ا ومن الفوائد أيضً 
للَّ ِه  ﴾ َتام صحة التوحيد إنكار الشرك  ِمن اِب ؤح ُفرح اِبلطَّاُغوِت َويُ  َمن َيكح إنكار للشرك  (5)﴿ َف

 .  -عز وجل  –عبد من دون هللا وحتقيق العبادة هلل والطواغيت اليت تُ 

هم ، وحاشا الرد على قريش اجلاهلية الذين زعموا أهنم على ملة إبراهيم ِف شرك :ا ومن الفوائد أيضً  
وَل يك من املشركني  –عز وجل  –ا كان إبراهيم حنيفا قانتا هلل َنَّ  أن يكون إبراهيم على الشرك ، إوكَل

 –والسَلم عليه الصَلة  –إبراهيم ومن بعده وآخر اْلنبياء ُممد  فلذلك َل بد أن نقتدي ابْلنبياء ،؛ 
جاءان ابلعقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح الذي كان عليه سائر اْلنبياء ، مث جاء ابلعبادات 

خنلص  –صلى هللا عليه وآله وسلم  –فبقي دين النب  ، الصحيحة اليت نسخت ما قبلها من العبادات
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نح  ُهم الَِّذينَ  ِإنَّ  ﴿  وقوله تعاىل : –عز وجل  -هذه العبادة هلل  ةِ  مِِّ َي ُقونَ  َرهبِِّم َخشح ِف ( 57) مُّشح
ُنونَ  َرهبِِِّمح  ِِبََيتِ  ُهم َوالَِّذينَ  ِم ؤح َرهبِِّمح  ُهم َوالَِّذينَ ( 58) يُ  رُِكونَ  ََل  ِب وا  (59) ُيشح ا آَت وَن َم ُت ؤح يَن يُ  َوالَِّذ

ىَلٰ َرهبِِّمح َراِجُعوَن ) ُمح ِإ هنَّ ة  َأ وهُبُمح َوِجَل ُل قُ  ُقوَن )60وَّ اِب َا َس َاِت َوُهمح َْل َساِرُعوَن ِِف اخلحَريح َك ُي ِئ ولَٰ  ﴾ (61( ُأ
(6) 

 

؛ الثناء عليهم و ب مدحهم ِف هذه اآلية املؤمنني أبربع صفات تستوج -سبحانه وتعاىل  -يصف هللا 
َلَلُتا على والكونية وبدِ  ويصدقون ِبَيت هللا املنزلة ، -ز وجل ع –وذلك أهنم خيشون عذاب هللا 

تلك اآلَيت تثلوا وأهنم قد ام ، -صلى هللا عليه وسلم  –وصدق رسالة ُممد وصدق رسالته ،  هوجود
أَل يقبل منهم  –عز وجل  – ، وأهنم من شدة خوفهم من هللا اا وَل ابطنً ا َل ظاهرً فلم يشركوا ابهلل شيئً 
 . د سبقوا غريهم إليهاقوأخرب أهنم  سة ِف أوجه اخلري؛ مث شهد هللا ْلم ابملناف ما أعطوا وتصدقوا

ة)  –عز وجل  –معىن قول هللا ف َي  . : خوفه ( َرهبِِّم َخشح

ُقونَ )  ومعىن ِف  . موا: أي خائفون أَل يقبل منهم ما قد ( مُّشح

 عية و اآلَيت الكونية : هي العَلمات الدالة عليه وهي نوعان: اآلَيت السم ( َرهبِِّمح  آََيتِ ) 

ونَ )  ومعىن ُن ِم ؤح  .: يصدقون هبا بدَلَلُتا على اْلق  ( يُ 

رُِكونَ  ََل ) ليل على أن الشرك إما أن يكون وهذا د، ا ا وابطنً : أي َل يعبدون غريه ابلكلية ظاهرً  ( ُيشح
  . اا وإما أن يكون ابطنً ظاهرً 

وا) ا آَت وَن َم ُت ؤح  . وا وما قاموا بهطَ عح : أي يعطون ما أَ  ( يُ 

ة  ) َ  ُمح َوِجَل وهُب ُل  .: أي خائفة أَل يقبل منهم ما قدموا  ( قُ 

َساِرُعوَن )ومعىن قوله ِف اآلية  على العبد أن  ولذلك َلبد، يبادرون ويتنافسون ِف أعمال اخلري :  (ُي
ل معه حىت ْلن الشيطان يعم ؛ يكون مسرًعا ِف العبادة ؛ مسارًعا ِف العبادة َل يؤخرها وَل ُيسَّوف

، ولذلك جاء ِف بعض اآلَثر أن ُأانس يتأخرون ويتأخرون حىت يؤخرهم هللا ِف  يؤخره عن العبادات
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 -صلى هللا عليه وآله وسلم  -ولذلك كان أصحاب  النب  -و السَلمة  نسأل هللا العافية - النار
 . ضهم بعًضا ِف الطاعات واخلرياتُيسابق بع ، ُيسارعونيتنافسون و 

 : وِف هذه اآلية أيًضا فوائد 

ْلن اخلوف من هللا يقودك إىل العمل  ؛ ، َل بد من اخلوف من هللا وجوب اخلوف من عذاب هللا منها :
 والصدَق فيه .

 . وجوب اإلميان ِبَيت هللا وِدَللتها على املراد الفائدة الثانية :

 . : حترمي الشرك جبميع أنواعه وصورهالثالث 

اَلهتمام بَقبول اْلعمال من  ؛اَلهتمام بَقبول اْلعمال من صفات الصاْلني  : والرابع من الفوائد
بول العمل ولو كان قليًَل  صفات الصاْلني قبل هذا العمل فيهتم بَق ؛  ؛ اإلنسان يعمل ولكن يهتم أن ُي

 لعمل .وهذه أسباب قُبول ا، فلذلك يقوم ابإلخَلص ويقوم ابملتابعة ِف العمل 

 ، وِف اْلديث عن ُحصني بن عبد الرمحن قال استحباب املنافسة ِف أعمال اخلري : الفوائداخلامسة من 
 مُثَّ  ، انَ : أَ  تُ لح قُ ؟ ف َ  ةَ حَ ارِ بَ ضَّ الح قَ ي ان ح ذِ َب الِّ كَ وح ى الكَ أَ رَ  مح : أيُّكُ الَ قَ  ف َ ريحٍ بَ ِن جُ يِد بح عِ َد سَ نح ُت عِ نح كُ )   :
ِدغح نِّ كِ لَ ، وَ  ةٍ ََل  صَ نح ِِف كُ أَ   َلَح نِّ ا إِ مَ : أَ تُ لح ق ُ  قال: فما  ، تَقيتُ : ارح  تُ لح ؟ ق ُ  تَ عح ن َ ا صَ مَ : فَ  الَ قَ   ،تُ  ُل

ثَ ا حَ مَ وَ  وح أَ  - كَ ثَ دَّ ا حَ مَ : وَ  الَ قَ  ، ِبُّ عح الشَّ  اهُ نَ ث َ دَّ يث  حَ دِ : حَ تُ لح ؟ ق ُ  كَ لَ ى ذَ لَ ك عَ مَحلَ  - ؟ مح كُ دَّ
ٍ عَ  نح  مِ َلَّ َة إِ يَ ق ح  رُ : ََل  الَ قَ  هُ نَّ ، أَ  باُْلَصيح  نِ ِن اُْلِصيب أو ابح َة بح دَ يح رَ ب ُ  نح ا عَ نَ ث َ دَّ : حَ  تُ لح ق ُ  ٍة مُحَّ  وح  أَ نيح
ث َ حَ  نح كِ لَ وَ ،  عَ ا مسَِ  مَ ىَل َهى إِ ت َ ان ح  نِ مَ  نَ سَ حح أَ  دح : قَ  الَ قَ   ِبِِّ النَّ  نِ عَ  -ا مَ هُ ن ح عَ  هللاُ  يَ ضِ رَ  -اسٍ بَّ ُن عَ ا ابح نَ دَّ
ُ   يَّ لَ عَ  : ُعِرَضتح  الَ قَ  هُ نَّ أَ  - لَّمَ سَ وَ  هِ آلِ ِه وَ يح لَ لَّى هللُا عَ صَ  - هُ مَ  وَ ِبَّ النَّ  تُ يح أَ رَ ، ف َ  مُ مَ اْلح طُ الرَّ  َع  ِبَّ النَّ ، وَ  هح
هُ مَ و  هُ مَ  سَ يح  لَ ِبَّ النَّ وَ  ، نِ ََل جُ الرَّ ُل وَ جُ الرَّ  َع َع ِل  ذح ، إِ  د  حَ أَ  َع  ِل  يلَ قِ  فَ يِت مَّ أُ  مح هنَُّ أَ  تُ نح ن َ ظَ يم  فَ ظِ اد  عَ وَ  سَ ُرِف

هُ وح ق َ وَسى وَ ا مُ ذَ : هَ  َك ، وَ ِه أُ ذِ  : هَ ِل  يلَ قِ يم  ، فَ ظِ اد  عَ وَ ا سَ ذَ إِ ُت فَ رح ظَ نَ ف َ  ، ُم ُت ا لح وَن أَ عُ ب ح ا سَ هَ عَ مَ مَّ ًف
ُه ، فَ زِ نح مَ  لَ خَ دَ فَ  ضَ هنََ  اٍب ، مُثَّ ذَ  عَ ََل اٍب وَ سَ  حِ ريحِ غَ َة بِ نَّ وَن اجلحَ لُ خُ دح يَ   الَ قَ َك ف َ ئِ ولَ  أُ اُس ِِف اَض النَّ خَ َل
ُم الَّ عَ لَ : ف َ  ُضُهمح عح ب َ  هُم لَّ عَ لَ ُضُهمح : ف َ عح ب َ  الَ قَ ، وَ  -لََّم سَ وَ يحِه لَ لَّى هللُا عَ صَ  -وَل هللِا سُ وا رَ ِحبُ يَن صَ ذِ لَُّه
ِ وا ِِف دُ يَن ُولِ ذِ الَّ  لَّى هللُا صَ  -هللِا  ولُ سُ ِهمح رَ يح لَ عَ ج َ رَ خَ اَء . فَ يَ شح وا أَ َكرُ ذَ هلِل ، وَ ابِ ا و ركِ شح يُ  مح لَ ِم ف َ ََل سح  اإلح
ََتحقُ يَن ََل ذِ ُم الَّ هُ  الَ قَ وُه . ف َ ربَُ خح أَ فَ  -لََّم سَ ِه وَ يح لَ عَ  وُ ََل ، وَ  ونَ  َيسح تَ  كح ونَ ََل ، وَ  ونَ  َي َطريَّ َت مح هبِ ى رَّ لَ عَ ، وَ    يَ 
اشَ قَ وَن ف َ لُ كَّ َو ت َ ي َ  ح  نح ُع هللَا أَ : ادح  الَ قَ ٍن. ف َ صِ ُن ُُمح ُة بح اَم ُعكَّ ِن عَ جيح  امَ قَ ُهمح ، ف َ ن ح َت مِ نح : أَ الَ قَ مح ، ف َ هُ ن ح  مِ َل
ِن عَ جَيح  نح ُع هللَا أَ : ادح  الَ قَ ُر ف َ ل  آخَ جُ رَ  اَشُة َك هبَِ قَ ب َ سَ  الَ قَ . ف َ  ُهمح ن ح  مِ َل  .) رواه البخاري ومسلم (( ا ُعكَّ
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 :ا فوائد عظيمة جدً ولذلك هذا اْلديث فيه 

ابتعاد السلف عن الرَيء وأسبابه ؛ حيث قال َل أكن ِف صَلة وإَنا لدغت ؛ لئَل يرائي بعمله ،  أوْلا :
  أكن ِف صَلة.َل أما إن : قال

 ى املذهب ، طلب اْلجة ؛ فلذلك قال له طلب اْلجة عل ومنها :
 ؟  وما محلك على هذا

 أي ما محلك على الرقية؟  
 ؟  من وين جئتنا هبذه الرقية

وليس   -صلى هللا عليه وسلم  -صحاب النب أاْلجة وطلب الدليل أمر كان بني  فلذلك طلبُ  
اْلجة ْلن  تعلم اْلجة  ، وإَنا طلب عجز من كان أمامكالطلب من أجل أن تعجز الناس أو تُ 

 ؛ أما بعض الناس فيطلب اْلجج وهو يعلم اْلجج . وتعلم أن العمل َل يقوم إَل بدليلوحتفظها 

 ملاذا ؟  

 عجز من كان أمامه ويظهر ضعفه فقط .ْلن يُ  

 -؛ الذين يَتفعون على الناس وإَنا اصحاب النب  وأهل الرفعة -ه آ –وهذه من أساليب أهل الرَي 
 .  يطلبون الدليل للعلم -صلى هللا عليه وسلم 

أن الرقية َلبد منها  -ه آ –جواز الرقية من العني واْلمى وهذا دليل على  ا من الفوائد :ومنها أيضً  
 ؟ َلبد إيش ولكن 

والرقية املشروعة هي ما كانت من القرآن واْلدعية املشروعة وبلسان عريب وبصوت ، أن تكون شرعية 
هل هو يقرأ أم خياطب اجلن ، ويكون ، َتتمات َل تعلم ماذا يقول  ؛ ْلن بعض الرقاة عنده يسمع
ا يستعني ابجلن ، إَنا َل بد أن تسمع الراقي يقرأ من القرآن ويدعو ابْلدعية الشرعية وماعدا ذلك مشركً 

 فَل يقبل .

َردُّ عليه ِف العلم بل  ، ءعمق علم السلف فكانوا علما : اومن الفوائد أيضً  ولذلك ما كان أحدهم يُ 
  حني أن يسمع اْلديث حيفظه وَل ينساه .

 ملاذا ؟ 
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ن  يسمع فلذلك حني أ لصفاء أفئدُتم وقلوهبم ولصفاء أذهاهنم ، ولبعدهم عن املشغَلت الدنيوية ،
 ذهنه .دها ِف ا بعد زمن جتاْلديث يسمع الدليل يسمع اآلية يسمع املعىن َل يفرط فيها أبدً 

 العلم ابلكتاب والسنة مقدم على كل مذهب هذا هو  :ا أيضً  ومن الفوائد
 ْلصل .ا

وال فَل يؤخذ منها إَل ما أما اْلق ، الدليل الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه اْلمة هذه اْلدلة 
 وافق الدليل ، فَل يؤخذ منها إَل ما وافق الدليل .

 للعلم . ضيلة السلف وحسن أدهبم وتلطُّفهم ِف تبليغهمفيه فُ  :ا ومن الفوائد أيضً  

ألة تفاوت أتباع اْلنبياء من حيث القلة والكثرة وانعدام اْلتباع لبعضهم ؛ املس :ا ومن الفوائد أيضً 
ليست ابلكثرة ِف الدعوة ، املسألة ِف حتقيق الدعوة الصحيحة ، ِف حتقيق الدعوة الصحيحة وحقيقة 

، ومع ذلك أييت النب وليس معه أحد ،  ءالدعوة الصحيحة ، ولذلك لن وَل أيت أفضل من اْلنبيا
رًئ  وأييت النب ومعه الرجل والرجَلن ، فنحن نشتغل ِف الكيف َل ِف الكم ! َك امح ِدَي هللُا ِب هح "َْلنح يَ 

ا َخريح   ِم "َواحًد َع  واحد  بس!! ؛  (7)  َلك ِمنح مُحُِر الن َّ

 بسببك واحد خري لك من محر النعم . وفقك واهتدى -اىل سبحانه وتع -إذا هللا 

 

َي هبا الناس ِف هذا ليست اْلجة ُمصورة ِف اْلكثرية ، وهذه من العظائم ا ا :ومن الفوائد أيضً  ُِل ليت ب
اع ِف هذا َل يوجد أتب ن الناس أتباعه كثري قالوا هذا هو الصحيح ! ،الزمان ، عندما يرون فَلن م

ِف الصحابة ، مكفر  جلميع  الزمن أكثر من أتباع اخُلمين وهو كافر  ابهلل ، طاعن  ِف القرآن ، طاعن  
وَل  ونمع ذلك له أتباع َل ُيعدو  –عز وجل  –الصحابة ، طاعن  ِف أم املؤمنني ، راد  آلَيت هللا 

 كان هو املقدم ! لثرة ، فلو كانت املسألة ابلك ونحيص
عليه الصَلة  –النب  الصحيح الذي جاء بهولكن الكثرة ليس هبا اعتبار إَل إذا كانت على اْلدى  

 . -والسَلم 

وسى وقومه كثري ، م؛ فضيلة موسى وقومه أهنم سيأتون كثري  ومن الفوائد أيًضا ِف هذا اْلديث :
 وسى ومن معه ظن أهنم أمته .م –يه وسلم هللا عل صلى –فلذلك ملا رأى النب 

                                                            
ي داود ، الجزء أو الصفحة  7 ي ، المصدر صحيح أن 

 3661( الراوي سهل بن ساعد الساعدي ، المحدث األلبان 
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على سائر اْلمم وهذا الذي َلبد  –صلى هللا عليه وسلم  –تفضيل أمة ُممد  وفيه أيًضا من الفوائد :
 ل اْلمم .أن ُيفهم أن هذه اْلمة أفض

              اذا ؟ مل   

 –ْلن نبيها أفضل اْلنبياء ُممد عليه الصَلة والسَلم ، فلذلك َلبد أن نشتغل ِف ما جاء به النب 
 حىت ندخل ِف هذه اْلفضلية . –صلى هللا عليه وسلم 

اشة وقال : ملا قام عُ ؛  حرص الصحابة على اخلري ومن الفوائد أيًضا :  ن منهم "و " أدُع هللا أنح أككِّ
 حرص الثان أن يكون منهم                                                                                

ا املناظرة اليت ليست فيها إَل مغالبة  ،جواز املناظرة للوصول إىل اْلق  ومن الفوائد أيًضا : وليست أمِّ
عرِِّ  هلل ؛ فهي هي ن عن هذه املناظرات وهذه املهاترات واجملادَلت لئَل ُي ض مذمومة ، والسلف ينهوح

 اإلنسان دينه للجدل الذي َل طائل وَل فائدة منه.                                                                           

أن َمن أحرز هذه اخلصائل اْلربع املذكورة ِف اْلديث فقد حقق التوحيد ودخل  ومن الفوائد أيًضا :
 اجلنة .                                         

                                                     م            ا هي ؟          -

 هذه اخلصال من حققها حقق التوحيد . ؛ َل يسَتقون وَل يكتوون وَل يتطريون وعلى رهبم يتوكلون 

اَشة  ومن الفوائد : - ُهم جواز طلب الدعاء من أهل الفضل ، ولذلك قال ُعكَّ ن ح ُكوَن ِم نح َأ ) ادحُع هللا َأ
 . -صلى هللا عليه وسلم  – له النب افدع (

إذا  اجلمع بني حديث الشعب وحديث ابن عباس ؛ أن اْلول يفيد جواز الرقية ومن الفوائد أيًضا : -
إذا َل تتوفر فيها شروط  ؛ توفرت فيها شروط اجلواز ، وحديث ابن عباس مينع منها إذا َل تكن كذلك

 الرقية                                     

 وما هي شروط الرقية ؟                                                                      

 . أن تكون ابلقرآن  -

 وأن تكون ابْلدعية املشروعة الصحيحة .  -

 وأن تكون بلساٍن عريب .  -
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ل اشه أو يزيله أو ينقصه من اْلقو وهنتم فيما خيدِ ،  فلذلك َلبد أن هنتم ْلذا ؛ هنتم لتحقيق التوحيد
 ؛ واْلفعال والعقائد ، لذلك هذا هو الصحيح

                                     
يكون  هلل ، اختليصه من شوائب الشرك واملعاصي والبدع حىت يكون التوحيد خالصً  حتقيق التوحيد :   

قون لتحقيق أن جيعلنا وإَيكم والسامعني من الذين يوفَّ  –عز وجل  –فنسأل هللا  ، بذلك حقق التوحيد
 التوحيد إنه ول ذلك والقادر عليه .                                                             

 م وابرك على نبينا ُممد وعلى آله وأصحابه أمجعني .ى هللا وسلِّ وصلِّ 

 

 


