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إِنَّ اْلَحْم��د هلل نحم��ده ونس��تعينه ونس��تغفره، ونع��وذ باهلل من ش��رور أنفس��نا 
وس��يئات أعمالنا، َمن يهده اهلل فال ُمضل له، وَمن ُيضلل فال هادَي له، وأش��هد أن 

اَل إَِلَه إاِلَّ اهلَل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله.

)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( )1(.

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( )2(.

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( )3(.

��ا َبْعَد؛ أيها األحب��ة يف اهلل، ال يخفى عليكم أن اإلع��الن عن كتاٍب صغير،  َأمَّ
د بن عبد الوهاب ، َوٰهَذا  وهو كتاب )القواعد األربع(، لشيخ اإلسالم ُمَحمَّ
الكتاب كتاب قيم نافع َعَلى صغر حجمه إاِلَّ أنه عظيم الفائدة وجمُّ المنافع، وقبل 

ه ألمور.  أن نبدأ بالكالم َعَلٰى ٰهَذا الكتاب المختصر، أريد أن أنوَّ

]سورة آل عمران: آية 102[.  (1(
]سورة النساء: آية 1[.  (2(

]سورة األحزاب: اآليتان 71-70[.  (((
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  َوُل: أّن طلب العلم عبادة، واهلل َتَعاَلٰى أمر بِه، وأمر نبيه َ ��ُر َاألأْ اأَلمأْ
أن يس��أل الزيادة من العلم، َفَقاَل: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( )1(، وال ُيعلم أنه جاء 
يف كت��اب اهلل ، أن النَّبِ��ّي  ُأم��ر بطلب الزيادة من ش��يء، كما ُأمر 

بطلب الزيادة من العلم، ُأمر بأن يطلب الزيادة يف العلم.  

َفَق��اَل : )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( )2(، ول��م يأِت أنَّ��ُه َطَلَب الزيادة 
  من المال، أو الجاه أو األوالد أو ما أش��به ذلك، بل لم يطلب الزيادة

إاِلَّ من العلم، َوٰهَذا دليٌل َعَلٰى شرف العلم،
وطالب��ه مطل��وٍب  أش��رف  هلل أش��رف م��ن يمش���ي َعَل��ٰى ق��دم العل��م 

واهلل   ق��رن بش��هادته وش��هادة اْلَماَلئَِك��ة ش��هادة أولي العل��م َفَقاَل: 
)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ( )3(، ٰه��ِذه اآلية يف س��ورة آل عمران أخ��ذ منها الحافظ اْب��ُن اْلَقيِِّم ، مائة 
وخمس��ين فائ��دة َعَل��ٰى تفضيل أهل العل��م َعَلٰى غيره��م، يف كتابه القي��م )مفتاح دار 

السعادة(، أخذ منها مائة وخمسين فائدة َعَلٰى تفضيل أهل العلم َعَلٰى َغْيِرِهْم.

ُثوا  بِّي : ورثة اأْلَْنبَِياء، »واأَلنأْبَِياَء َلمأْ ُيَورِّ والعلماء كما جاء عن النَّ
َم«)4(، كذلك َأْيًضا َقاَل النَّبِيُّ : »َطَلُب  ِعلأْ ُثوا الأْ َهًما إّنما َورَّ ِديَناًرا َواَل ِدرأْ

]سورة طه: آية 114[.  (1(

]سورة طه: آية 114[.  (2(
]سورة آل عمران: آية 18[.  (((

أخرجه أبو داود: كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم )641)(، والرتمذي: كتاب العلم، باب ما   (4(
ج��اء يف فضل الفقه على العبادة )2685(، وقال: »حديث حس��ن صحيح«، وابن ماجه: المقدمة، باب 
فض��ل العلماء والحث على طلب العلم ))22( من حديث أبي الدرداء، وصححه األلباين يف »صحيح 

الرتغيب والرتهيب« )1 / 68). 



5

شرح كتاب القواعد األربع

«)1(، وقال ، ه��ذا الحديث أخرجه ابن  ��ِلمأْ ��ِم َفِريأَْضٌة َعَلٰى ُكلأْ ُمسأْ الِعلأْ
عدي، وقال ، فيما رواه الحاكم يف المستدرك َوَغْيره

نأَْيا«)2(، َأسَأُل  ٍم َوَطالُِب الدُّ ��َبَعاِن َطالُِب ِعلأْ َقاَل : »َمنأُْهوَماِن ال َيشأْ
اهلل أن يجعلنا َوإِيَّاُكْم من طلبة العلم، المنهوم هو الَِّذي يطلب الشيء بنهم، فطالب 
ْنَيا؛ َأْيًضا ال يشبع، واخرت لنفسك أيها  اْلِعْلِم؛ ال يشبع من طلب العلم، وطالب الدُّ
  العب��د الصالح، ما َداَم أن العلم فريضة وعبادة، ونبينا وروي عن نبينا
��ة فارتعوا، ِقيَِل: َيا َرُس��وَل اهللِ وَما ِهي  ُتم بِرَياِض الَجنَّ بس��نٍد فيه ضع��ٌف: »إَذا َمررأْ

َرَياُض الجنِة؟ َقاَل: حَلُق الذَكِر«)3(.

 ،) وطلب العلم م��ن ذكر اهلل( : ة�� ِميَّ ��َ�ِم ابن َتيأْ يقول َش��يأُْخ اإِلسأْ
َولَِذلِ��َك؛ اإلنس��ان محت��اٌج يف عبادته إَِل��ٰى العلم، ومحت��اٌج يف دعوته إَِل��ٰى العلم، 
ومحتاٌج يف تعليمه للناس إَِلٰى العلم، ومحتاٌج يف جهاده إَِلٰى العلم، َولَِذلَِك؛ يقول 
يف قواعده شيخ اإلسالم ابن َتْيِميَّة  يقول: )الصالح واإلصالح محصوران 

يف العلم النافع والعمل الصالح(

ا يصلح(،  ويق��ول : )من دع��ا إَِلٰى اهلل بغير علم، كان ما يفس��د أكثر مِمَّ
واهلل َتَعاَلٰى يقول: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(  )4(. َفاَل ُبدَّ 

أن تكون دعوتك أيها المسلم َعَلٰى بصيرة َعَلٰى علم، وليست َعَلٰى جهل.

أخرجه ابن ماجه: كتاب السنة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم )224(، من حديث أنس،   (1(
وصححه األلباين يف »صحيح الجامع« ))91)).

أخرجه البزار )4880( من حديث ابن عباس، وصححه األلباين يف »صحيح الجامع« )6624).  (2(
أخرج��ه الرتم��ذي : كتاب الدعوات، ب��اب ما جاء يف عقد التس��بيح باليد )510)(، م��ن حديث أنس،   (((

وضعفه األلباين يف »ضعيف الجامع« )699).
]سورة يوسف: آية 108[.  (4(
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اُكْم بقول النَّبِّي ، فيما  كُر نفسي َوإِيَّ أخيًرا يف ٰهِذه الفائدة، َأُقوُل: أذُّ
م علًما مما ُيبَتَغى  أخرجه اإلمام أبو َداُود عن أبي ُهَرْيَرَة  مرفوًعا: »َمن تعلَّ
َي��ا َلم َيجدأْ َعرَف الجنِة«، رواه  ��ُه اهلل، اَل َيَتعلُمه إاِلَّ لُيِصيَب به عرًضا ِمَن الُدنأْ ب��ه َوجأْ

أبو َداُود بإسناد صحيح)1(، لم يجد َعرف الجنة، أي رائحتها.

ُص��وُد؛ أنَّ��ُه إذا طل��ب العلم، من أج��ل أن يصيب به عرًضا م��ن الدنيا،  َوالَمقأْ
والع��رض هو ما ي��زول قريًبا، ٰهَذا ال يج��د رائحة الَجنَّة، لم��اذا؟ ألنَُّه جعل الدين 
وس��يلة للدنيا، َواْلَواِجب؛ أن يجعل المسلم الدنيا وسيلة للدين، وأن يجعل الدنيا 
مزرع��ة لآلخ��رة، ال أن يجع��ل الدين وس��يلة للدنيا، يتكس��ب بدينه وباس��تقامته، 
ويبحث عن الش��رف لدينه، تنبهوا لٰهِذه المسألة، أسأل اهلل لي ولكم االخالص يف 

)القول والعلم والعمل(.

ثانًيا: المس��جد وما أدراك ما المس��جد، اهلل  بيََّن فضل المس��اجد 
يف الق��رآن الكريم، َفَقاَل ُس��ْبَحاَنُه: )مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 
حت خت مت ىت يت)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( )2( اآلَياِت.

ُه«، وذكر  ِه ي��وَم اَل ظلَّ إالَّ ظلُّ هُم اهلُل يف ِظلِّ َعٌة يظلُّ َوالنَّبِ��ّي  يقول: »َس��بأْ
منه��م رجل قلبه معلق بالمس��اجد والحديث صحي��ح)3(، وجاء َأْيًضا عن��د أبي َداُود، 

أخرج��ه أب��و داود : كتاب العلم، باب يف طلب العل��م لغير اهلل )664)(، وابن ماج��ه : كتاب المقدمة،   (1(
ب��اب االنتفاع بالعلم والعمل به )252(، من حديث أبي هريرة، وصححه األلباين يف »صحيح الجامع« 

.(6159(
]سورة النور: آية 6)-7)[.  (2(

أخرجه البخاري : كتاب الحدود، باب فضل من ترك الفواحش )6806(، ومسلم : كتاب الزكاة، باب   (((
فضل إخفاء الصدقة )1)10(، من حديث أبي هريرة.
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��ِجُد َبيُت كلِّ َتِقي«)1(، فعوًدا َعَلٰى بدأ أيها األحبة، أننا نلحظ  قوله : »المسأْ
َعَلٰى كثير من الصالحين يحبون االجتماعات، ويحرصون َعَلٰى اللقاءات يف أي مكان 
إاِلَّ يف اْلَمَس��اِجَد لطل��ب العلم، بالرغم من أن المس��جد بيت كل تقي، كم��ا َقاَل النَّبِيُّ 
، لو دعوت أُناًسا السرتاحة من االسرتاحات، لجاءك العشرات واألفواج، 
بينم��ا الدروس والمحاضرات وحلق الذكر وحلق العلم، عموًما ال يحضرها إاِلَّ النزر 

َها األَِحبَّة- يف اهلل. اليسير من الحريصين َعَلٰى العلم َوالتََّعلُّم، فتنبهوا -َأيُّ

اآلن آن األوان أن نب��دأ بالمت��ن، وقب��ل ذل��ك َنُقول عن َش��ْيخ اإِلْس��اِلِم نبذة 
باين  د بن عبد الوهاب التميمي، العالم الرَّ موجزة، َش��ْيخ اإِلْس��اِلِم المعروف ُمَحمَّ
نحس��به واهلل حس��يبه، المجدد الَِّذي طلب العل��م يف بداية حياته، ُث��مَّ بدأ بالدعوة 
المبنية َعَلٰى كتاب اهلل وسنة رسوله ، وقد عاَنى ما عان والقى ما القى 
َرْحَمُة اهللِ َعَلْيِه، يف سبيل الدعوة إَِلٰى اهلل وإَِلٰى نشر التَّْوِحْيِد؛ ألن يف زمان الُمَؤلِّف، 
انتش�رت كثير من البدع والش���ركيات، التربك باألشجار واألحجار، دعاء الموتى 
ا يناقض أصل  واالس��تغاثة بِِهْم، الذب��ح لغير اهلل، النذر لغير اهلل، إَِلٰى غي��ر ذلك مِمَّ

التوحيد ويناقض أصل اإِلْساَلِم.

فق��ام ٰه��َذا الُمَؤلِّف  بالدع��وة، واجتهد أيما اجته��اد َرْحَم��ُة اهللِ َعَلْيِه، 
وج��زاه اهلل عن��ا وعن اإلس��الم والمس��لمين خي��را، َواَل ُبدَّ ألهل العل��م واإليمان 
والدع��وة، أن يالقوا االبتالءات، َفٰهَذا الطريق أعن��ي طريق العلم والدعوة، طريق 
مليٌء بالعقبات، ومليء باألمور العظام والصعاب، ولو كان ممهًدا مفروًش��ا لكل 

أحد لسلكه كل َأَحْد.

أخرج��ه معم��ر يف »الجام��ع« )20029(، والب��زار )2546(، حدي��ث أبي ال��درداء، وق��واه األلباين يف   (1(
»الصحيحة« )716).
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��ُة بِالأَْمَكاِرِه  َولَِذلِ��َك؛ ج��اء يف الصحيحين قول��ه : »ُحِجَبِت الأَْجنَّ
ُة  )1(، ولفظ ُمس��لِم: »ُحفت الَجنَّ ��َهَواِت«، َوٰهَذا لفظ الُبَخاِريُّ اُر بِالشَّ َوُحِجَب��تأْ النَّ
اُر بالشهوات«)2(؛ فبدأ دعوته ، ونفع اهلل هبا نفًعا عظيَم،  بالمكاره وُحفت النَّ
 ، وَلكِ��ْن يوجد كثير من المناوئين لدعوة َش��ْيخ اإِلْس��اِلِم اب��ن عبد الوهاب
ن��اؤوه وناصبوه العداء، وحاربوه حرًبا عظيمة يف كثير من بقاع األرض، وَلكِْن اهلل 

َتَعاَلٰى ثبَّتُه.

واهلل َتَعاَلٰى يق��ول: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(  )3(، َوٰهَذا ليس بغريب، أن 
 ، اهلل َتَعاَلٰى ينصر واحد َعَلٰى أمة من األمم، كلكم تعلمون قصة هود
ماذا َقاَل له قومه وهم عاد؟ من أعتى األمم، ومن أقواها ومن أش��دها بطًشا، قالوا 

له��ود : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ(  )4(.

��ة ال يأتيني واحد، بل كي��ُدوين جميًعا أوقع��وا يفَّ جميًعا، ابذلوا كل  أيه��ا األُمَّ
جهدك��م من أجل اإليقاع ب��ي، وَلكِنْكم لن تس��تطيعوا لذلك س��بياًل، لماذا؟ ألين 
توكل��ت َعَل��ٰى اهلل  اعتم��دت َعَل��ٰى اهلل، صدقت يف اعتم��ادي عليه ُس��ْبَحاَنُه 
وفوضت أمري إليه، فال يجلب المنافع إاِلَّ هو ُس��ْبَحاَنُه، وال يدفع المضار إال هو 

ُسْبَحاَنُه. 

أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب: حجبت النار بالشهوات )6487( من حديث أبي هريرة.  (1(
أخرجه مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ))282( من حديث أنس بن مالك.  (2(

]سورة آل عمران: آية 160[.  (((
]سورة هود: اآليات 56-54[.  (4(
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ْأِس؛ هي  الح��ظ: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(  )1(، الناصي��ة مقدم��ة اْل��رَّ
مقدم��ة ال��رأس، ال ُيمكن أن يرس��لني إليكم أدعوك��م إَِلٰى توحيده، ثم يس��لطكم 
اَلُة  عل��يَّ ٰهَذا ال يمكن يف عدل اهلل ، ويف َنَصر اهلل ألنبيائه ورس��له َعَلْيِهُم الصَّ
��اَلُم، وما اس��تطاعوا اإليقاع به َحتَّٰى أهلكه��م اهلل  عن بَكرة أبيهم  َوالسَّ
��ا اعتمد َعَلٰى اهلل  وخاصًة الكفار منها، طيب َش��ْيخ اإِلْس��اِلِم ابن َتْيِميَّة ، َلمَّ
وتوكل َعَلٰى اهلل، ما اس��تطاع أحد أن يمس��ه بضرر، وإن كانوا قد آذوه إاِلَّ أنه ثبت 

 َتَعاَلٰى َعَلٰى نشر التوحيد َحتَّٰى مات َرْحَمُة اهللِ َعَلْيِه.

والعج��ب كل العجب، ليس م��ن وقوع المكائد يف زمن��ه ، وليس من 
��ف ؛ ألن الن��اس كانوا  وق��وع الح��رب والصد ع��ن دي��ن اهلل يف زمن الُمَؤلِّ
غارقي��ن يف الجهل، وهو ق��د جاءهم بالتوحيد َوُهم ال يعلم��ون معنى التوحيد إاِلَّ 
النزر اليس��ير، َلكِْن العجيب والغريب أنه يف زمننا ٰهَذا، نعم يف وقتنا ٰهَذا يوجد من 
 ، بعض الصالحين من يطعن يف دعوة َشْيخ اإِلْساِلِم محمد بن عبد الوهاب
تِي كان يلقيها أهل الش��رك يف زمان  بل واس��تغربت من بعضهم أنه يردد الش��به، الَّ

ْيخ. الشيخ وكان يرد عليها الشَّ

في��أيت ٰهَذا الجاه��ل نصف المتعلم، يأيت ينتقد َش��ْيخ اإِلْس��اِلِم ، َوٰهَذا 
الش��خص ربما لو سألته كيف يقرأ الفاتحة لم يحسن قراءهتا، ولو سألته عن معنى 
التوحيد بذاته لما عرف تعريف التوحيد، وٰهِذه مصيبة عظيمة انتبهوا أيها األخوة.

َتِزُعُه ِمن  ِم انأْتِزاًعا َينأْ ِعلأْ بُِض الأْ ولذلك ماذا يقول النَّبِّي : »إِنَّ اهلَل اَل َيقأْ
، اتخذ النَّاًس ًرؤوًسا  ُعَلَماء، َفإَِذا َقَبَض الُعَلَماءأْ َم بَِقبأِْض الأْ ِعلأْ بُِض الأْ ، َوَلِكنأْ َيقأْ الَناسأْ

]سورة هود: آية 56[  (1(
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ِحْيُح)1(، ويقول  ٍم َفَضُل��وا وَأَضُلوا«، َوٰه��َذا يف اْلصَّ ُتوا بَِغير ِعلأْ جه��ااًل، َفُس��ئلُوا َفَأفأْ
ُمُه َعَلى َمنأْ  ٍم َكاَن إِثأْ ِر ِعلأْ تَِي بَِغيأْ  كما يف س��نن أبي َداُود: »َمنأْ ُس��أَل فُأفأْ
َت��اُه«)2(، َوٰه��َذا يف الحقيقة، ال أقول يحتاج إَِلٰى محاض��رة أو إَِلٰى درس علمي أو  َأفأْ
دورة علمي��ة، بل يحتاج إَِلٰى تأس��يس وتأصيل منهج، منه��ج علمي َحتَّٰى ال يتجرأ 
الناس َعَلٰى كتاب اهلل وسنة رسول اهلل ، والكالم يف دين اهلل بغير ِعْلِم،  

نسأل اهلل العافية والسالمة.

وأس��أل اهلل ل��ي ولك��م العلم الناف��ع والعمل الصال��ح؛ نبتدئ اآلن مس��تعينين 
ب��اهلل  بالتعلي��ق َعَلٰى هذا المتن، وهو متن )القواع��د األربع(، ٰهِذه قواعد أربع 
ِذي ُيبنى عليه غيره، قواعد البيت  والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة؛ معناها األساس الَّ
تِ��ي ُتبنى عليها األعمدة وتبنى عليها ج��دران اْلَبْيت، ٰهَذا معنى  هي أس��س البيت، الَّ
ْحَمِن  ِحيِم، وبدأها بِْسِم اهللِ الرَّ ْحَمِن الرَّ القواعد، الُمَؤلِّف بدأ كتابه بقوله بِْسِم اهللِ الرَّ
ِحيِم، وهل  ْحَمِن الرَّ ِحيِم ٰهَذا اْئتِس��اٌء بالكتاب العزيز، حيث أنه ابتدأ ببِْسِم اهللِ الرَّ الرَّ
البس��ملة آية من كل سورة؟ الجواب: ال؛ وهل البس��ملة آية من الفاتحة؟ الجواب: 

ال، وهل البسملة فواصل للسور؟ الجواب: نعم فواصل للسور.

وهل جاءت البسملة جزء من آية يف كتاب اهلل العزيز؟ الجواب: َنَعْم، جاءت 
ا  لِيُل: )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے(  )3(، وَأمَّ يف س��ورة النمل، اْلدَّ

أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم )100(، ومس��لم: كتاب العلم، باب رفع العلم   (1(
وقبضه وظهور الجهل والفتن ))267( من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص.

أخرجه أبو داود: كتاب العلم، باب التوقي يف الفتيا )657)(، وابن ماجه: المقدمة، باب اجتناب الرأي   (2(
والقياس ))5(، وحسنه األلباين يف »صحيح الجامع« )6068). 

]سورة النمل: آية 0)[.  (((
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الدليل َعَلٰى أهنا ليست آيًة من الفاتحة، فهو قوله  يف الحديث القدسي: 
ُد هللِ َربِّ الَعاَلِميَن،  َعبأُْد: الَحمأْ »قّسمت الص�ة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا َقاَل الأْ
ِحيأِْم«، والحديث رواه  َمِن الرَّ حأْ ��مِ اهللِ الرَّ َقاَل اهلل َتَعاَلٰى: حمدين عبدي، إَِذا قال بِسأْ

.)1(
 عن النَّبِّي ، اإلمام مسلم وأهل السنن عن أبي هريرة

��ا الدلي��ل َعَلٰى أهنا ليس��ت من آيات الس��ور، ب��ل هي فواص��ل، أن النَّبِّي   َوَأمَّ
��اَلُم يف غ��ار حراء، َفَق��اَل َلُه: اق��رأ المرة  ��ا ج��اءه جربيل َعَلْيِه السَّ  َلمَّ

األولى والثانية، إَِل��ٰى أن َقاَل: )چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڎڌ ڎ 
ڈ ژڈ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ()2(.

ِحيِم، إًِذْا هي من الفواصل، وليست من  ْحَمِن الرَّ  طيب؛ لم يذكر بِْس��ِم اهللِ الرَّ
اآليات، فتنبهوا لهذا ٰهَذا بإيجاز والمسألة طويلة.

ا  ِحيِم، َلمَّ ْحَم��ِن الرَّ ثانًيا: النَّبِّي  كان يبدأ مراس��الته ببِْس��ِم اهللِ الرَّ
د رس��ول  ِحيِم من ُمَحمَّ ْحَمِن الرَّ أرس��ل إَِلٰى هرقل عظيم الروم، َفَقاَل بِْس��ِم اهللِ الرَّ
ِحي��ِم َوٰهَذا يف  ْحَم��ِن الرَّ اهلل إَِل��ٰى هرق��ل عظي��م الروم، فبدأه��ا ٰهنا ب بِْس��ِم اهللِ الرَّ
د  ِحيِم، ٰهَذا ما صالح عليه ُمَحمَّ ْحَمِن الرَّ الصحيحين)3(، وكذلك َأْيًضا بِْسِم اهللِ الرَّ
رسول اهلل سهيل بن عمرو، َوٰهَذا جاء يف  صلح الُحَدْيبَِيِة وهو يف الصحيح َأْيًضا)4(.

أخرجه مسلم : كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة يف كل ركعة )95)( من حديث أبي هريرة.  (1(
]سورة العلق: االيات 5-1[.  (2(

أخرج��ه البخ��اري : كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي )7(، ومس��لم : كتاب الجهاد، باب كتاب النبي   (((
 إلى هرقل ))177( من حديث ابن عباس.

أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط يف الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط   (4(
)1)27(، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.
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ِحيِم اهلل هو أعرف المعارف«، بسم اهلل أي ابتدائي ببِْسِم  ْحَمِن الرَّ  »بِْسِم اهللِ الرَّ
ِحي��ِم، هنا فعل مقدر تقديره أكتب  ْحَمِن الرَّ ِحيِم، أبدأ بِْس��ِم اهللِ الرَّ ْحَم��ِن الرَّ اهللِ الرَّ
أو أؤلف  مس��تعينًا متربًكا باهلل الرحم��ن الرحيم ، اهلل أعرف المعارف، 
وهو مش��تق من األلوهية يف أص��ح قولي العلماء، من المألوه وه��و المعبود محبة 
ْحَمِن«، من أس��ماء اهلل الحس��نى، ُيؤخذ منه  وتعظيًما وذاًل وإجالاًل وخش��يًة، »الرَّ

صفة الرحمة، أي رحمة؟ 

تِي هي صفته ُسْبَحاَنُه، الرحيم من أسماء اهلل الحسنى ُيؤخذ منه صفة  الرحمة الَّ
ْحَمِن«،  الرحم��ة، أي رحمة هي؟ المتعدية للمخل��وق، َقاَل بعض أهل اْلِعْلِم: »الرَّ
ا الرحي��م يؤخذ منه  الرحم��ة العام��ة بالمؤمنين وبالكافري��ن وبالمخلوق��ات، َوَأمَّ

الرحم��ة اْلَخاَصة، بمن؟ َقاَل: بالمؤمنين، م��ا الدليل؟ َقاَل: )ىئ ىئ ی ی 
ی(  )1(، )جث مث ىث يث(  )2(، هبذا استدلوا.

��َواُب؛ ما ذكرت لكم آنًف��ا أن الرحمن يأخذ منه صفة الرحمة، الالزمة   َوالصَّ
ا بخصوص  ْحَمِة المتعدية للخلق، َأمَّ ا الرحيم فُيؤخذ من صفة الرَّ له ُس��ْبَحاَنُه، َوَأمَّ

الُمْؤمِنِْي��َن، فقد َقاَل َتَعاَل��ى: )ىئ ىئ ی ی ی(  )3(، )جث مث 
ا بالنسبة لعموم الناس، فقوله َتَعاَلٰى: )ڳ ڳ ڳ ڳ  ىث يث(  )4(، َوَأمَّ
ڱ ڱ( )5(، جاء يف آيتين من القرآن الكريم، يف البقرة ويف سورة اْلَحج: )ڳ 

]سورة اإلسراء: آية 66[.  (1(
]سورة األحزاب: آية )4[.  (2(

]سورة اإلسراء: آية 66[.  (((
]سورة األحزاب: آية )4[.  (4(

]سورة البقرة: آية )14[.  (5(
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  حُه شيخنا اِجُح كما رجَّ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( )1(، ٰهَذا هو القول الرَّ

وغي��ره من أهل العلم، َقاَل: »أس��أل اهلل الكريم رب الع��رش العظيم أن يتوالك يف 
الدني��ا َواآْلِخَرة«، ٰهِذه دع��وة من المؤلف ، وٰهِذه عادت��ُه أن يدعو للطالب 
وللقارئ الَِّذي يطلب العلم، أسأل اهلل الكريم نعم من كرمه، أن أرسل إلينا رسوله 
محمًدا ، ومن كرمه أن امتن اهلل َعَلٰى رسولنا  هبذا القرآن 
ِذي ُيتلى إلى يوم القيامة، ومن كرمه أن منَّ علينا باإلس��الم، فنس��أل اهلل  العظيم، الَّ
أن يحيينا َعَلٰى اإِلْساَلِم، وأن يتوفانا عليه، »أسأل اهلل الكريم رب العرش اْلَعظِيم«؛ 
ا يف اللغة فهو س��رير  نع��م العرش هو أعظم مخلوقات اهلل َعَلٰى اإلطالق طيب، َأمَّ
المُل��ك، »اْلَعظِي��م« ٰهَذا العرش ُوصف يف القرآن الكري��م بأنه عظيم، وبأنه مجيد، 

وبأنه كريم، »أن يتوالك يف الدنيا َواآْلِخَرة«.

أي أن يكون ربنا  متولي أمورك، فيوفقك للخير ويرشدك إليه، ويهديك 
إلي��ه هداي��ة َداَلَل��ِة، وهداية توفي��ق وإلهام، ويدف��ع عنك المض��ار، ويجلب إليك 
المنافع، فتكون مِن أولياء اهلل، َمن هم أولياء اهلل؟ من َجمع بين اإليمان والتقوى، 

هؤالء هم أولياء اهلل.

ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  الدلي��ل: 
اُكْم منهم، من كان مؤمنًا تقًيا فهو  ڀ ٺ ٺ ٺ(  )2(، اهلل يجعلنا َوإِيَّ
هلل ول��ّي، َقاَل ذلك َش��ْيخ اإِلْس��اِلِم ابن تيمي��ة ، نعم طيب يت��والك يف الدنيا 

واآلخرة، اهلل َتَعاَلٰى يتولى الصالحين، يقول قائل: هل هناك ولي غير اهلل ؟

]سورة البقرة: آية )14[.  (1(
]سورة يونس: آية )6[.  (2(
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َنُق��ول: الوالية تنقس��م إَِلٰى قس��مين، إن كن��ت تقصد الوالية العام��ة، بأن اهلل 
بر أمورها، هو الذي يص�رفها،  ِذي يدَّ  هو الَِّذي خلق المخلوقات، هو الَّ

ِذي يبعثها، هو الَِّذي يحاسبها، الجواب: ال ولي إاِلَّ اهلل. هو الَِّذي يرزقها، هو الَّ

الدلي��ل: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( )1(، هناك موالي، هناك أولياء، َلكِنْهم 
ا إن كنت تقصد الوالية الخاصة، وهي التولي أي يتوالك  أولي��اٌء باطلون طيب؛ َأمَّ

اهلل َتَعاَلٰى بلطفه وعفوه وتوفيقه وهدايته ونصره، فهذه خاصٌة بالمؤمنين.

الدليل: )ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت( )2(، ثانًيا: )ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ(  )3(.

ت�حظون ٰهَذا؟ ففرقوا بين ٰهَذا َوٰهَذا، يتوالك يف الدنيا واآلخرة، وما أسعد من 
اُكْم منهم، وأن يجعلك  ْنَيا َواآْلِخَرة، أس��أل اهلل أن يجعلنا َوإِيَّ تواله اهلل َتَعاَلٰى يف الدُّ
 ، مخربًا عن عيسى  مبارٌك أينما كنت، ٰهَذا مأخوذ من قول اهلل

)گ گ( )4(.

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(  )5(، أينم��ا كنت يدعو لك الُمَؤلِّف ، وقد 
مضى عليه قرون، يدعو لك بأن تكون مبارًكا أينما كنت، وأي بركٍة أعظم من بركة 
العلم والعمل، والدعوة إَِلٰى العلم والعمل، طيب أينما كنت، الربكة معناها الخير 

]سورة األنعام: آية 62[.  (1(
]سورة محمد: آية 11[.  (2(

]سورة البقرة: آية 257[.  (((
]سورة مريم: آية 1)[.  (4(

]سورة مريم: االيتان 0)-1)[.  (5(
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الكثير المس��تمر الدائم، الخير كثير المس��تمر الدائم الذي ال ينقطع، وأن يجعلك 
ممن إذا ُأعطي شكر.

 إذا أعط��اك اهلل َتَعاَل��ٰى ش��كرت، َقاَل َتَعاَل��ٰى: )ڦ ڦ ڄ( )1(، 
وإذا ابتلي صرب، إذا ابتاله اهلل  يصرب، فال يجزع وال يقنط وال ييأس، بل 

يتذكر قول اهلل َتَعاَلٰى: )ىث يث حج مج جح مح جخ(  )2(. 

َولَِذلَِك؛ ُذكر الصرب يف قرابة تسعين موضًعا من القرآن اْلَكِريِم.

والصرب أنواعه َثالَثة: �
صربٌ َعَلٰى طاعة اهلل َوٰهَذا أفضلها وأعظمها.	 
وصربٌ عن معصية اهلل.	 
وصربٌ َعَلٰى أقدار اهلل المؤلمة.	 

 َقاَل النَّبِيُّ : »إن اهلل إذا أحب قوًما ابتالهم، فمن رضي فله الرضا، 
ومن س��خط فله الس��خط«، والحديث أخرجه اإلمام أحمد َوَغْي��ِرِه)3(، وإذا أذنب 
اس��تغفر، إذا وقع يف الذنب والذنب م��رادف للمعصية، والمعصية مرادفة للذنب، 
إذا أذنب اس��تغفر إذا وقع يف الذنب اس��تغفر اهلل، َيْعنِي يطلب مغفرة اهلل، والمغفرة 
هي السرت للذنب والتجاوز عنه، السرت للذنب والتجاوز عنه، فكلما أذنب المسلم 
اَل ُبدَّ أن يستغفر، ألن التوبة واجبة َعَلٰى الفور من جميع الذنوب صغيرها وكبير.

]سورة إبراهيم: آية 7[.  (1(
]سورة الزمر: آية 10[.  (2(

أخرج��ه الرتم��ذي : كتاب الزهد، باب ما جاء يف الصرب على البالء )96)2(، وابن ماجه : كتاب الفتن،   (((
باب الصرب على البالء )1)40(، من حديث أنس، ولم أقف عليه يف »المسند«، وحسنه الشيخ األلباين 

يف »صحيح الجامع« )2110).
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 فإن هؤالء الث�ث عنوان السعادة، ٰهِذه هي عنوان السعادة، أي السعادة؟

سعادة الدنيا واآلخرة، أن يكون اإلنسان إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صرب وإذا 
أذنب استغفر، فٰهَذا اإلنسان بِإِْذِن اهللِ وفق لسعادة الدنيا واآلخرة، إذا من اهلل َتَعاَلٰى 
عليه بالثبات، ومن الشكر تسخير الجوارح يف طاعة اهلل ُسْبَحاَنُه، ٰهَذا من شكر اهلل 

.

ف��إذا امتن اهلل َتَعاَلٰى عليك بالنعمة، فاحمده واش��كره عليها، كذلك َأْيًضا إذا 
ش��كرت اهلل َتَعاَلٰى وحمدتُه َعَلٰى ٰهِذه النعمة، فاعلم أن ٰهَذا الش��كر والحمد نعمة 
وش��كر، نعمة تحتاج إَِلٰى شكٍر آخر، والثالث إَِلٰى الرابع والرابع إَِلٰى خامس، ولن 

ينتهي ذلك.

 : يقول ابن القيم
نعم��ة اهلل  نعم��ة  ش��كري  كان  عل��يَّ ل��ه يف مثله��ا يج��ب الش��كر”)إذا 
وإن طال��ت األي��ام واتص��ل العمر”فكي��ف وق��وع الش��كر إاِلَّ بفضل��ه
س��رورها ع��مَّ  بالس���راء  م��سَّ  وإن م��سَّ بالض���راء أعقبها األجر”إذا 
منّ��ٌة في��ه  ل��ه  إاِلَّ  منهم��ا  يضي��ق بها الوه��م والب��ر والبحر("وم��ا 

فاحمد اهلل واشكر اهلل  َعَلٰى أن جعلك من الحامدين الشاكرين.

��ُد هللِ، تم��أ الميزان«، بم��اذا تمأل  َولَِذلِ��َك َق��اَل النَّبِ��يُّ : »الَحمأْ
الميزان؟ تمأله حسنات، رواه مسلم)1(، وروي عنه  بسند فيه ضعف 
ُد  «، أيش؟ »الَحمأْ َعاءأْ َضُل الدُّ ر اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، وَأفأْ كأْ َضلأْ الذِّ رواه ابن حبان وغيره »َأفأْ

أخرجه مسلم : كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء ))22(، من حديث أبي مالك األشجعي.  (1(
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هللِ«)1(، أي دع��اء ٰه��َذا؟ دعاء اْلِعَباَدة أو دعاء المس��ألة، دعاء اْلِعَب��اَدة، ألن الدعاء 
ينقسم إَِلٰى قِْسَمْيِن وهما :

دع��اء ِعَباَدة، وهو س��ائر اْلِعَباَداِت، والمس��ألة أن تس��أل اهلل َتَعاَلٰى من خيري 
الدنيا واآلخرة، وأن تسألُه أن يدفع عنك شرور الدنيا َواآْلِخَرة،

َقاَل : )اعلم أرشدك اهلل لطاعته(، اعلم يريد منك أن تتعلم، وأن تطلب 
العلم، والعلم ال ُيؤخذ باألحالم وال األقيس��ة َيْعنِي جمع قياس، وال يؤخذ العلم 

بالظن والخرص.

ِم : )معرفة الُه��دى بدليله، ما ذاك والتقليد  َقيِّ ب��ل العلم كما َق��اَل ابأُْن الأْ
يستويان(، ويقول ابن القيم  كما يف )اْلَفَوائِِد(، هو نقل الصورة من الخارج 
وإثباهت��ا يف النَْفِس، ٰهَذا هو العلم، فالُمَؤلِّف رحم��ه اهلل يطلب منك قائال: »اعلم، 

أرشدك اهلل لطاعته،

وكذلك ال ُيؤخذ العلم من الرؤى واألحالم«؛ الرؤى الصالحة تس�رُّ المؤمن 
��نَّة َواْلَجَماَعة، فال  وال تغ��ره، َلكِْن ال أعتم��د عليها يف حكم ّش��ْرِعيٌّ عند أهل السُّ

يؤخذ منها حكم شرعي وال ُيحّرم هبا أمر مباح.

ألن بع��ض الناس يعتق��د أن الرؤية إذا جاءتُه، أهنا يجب أن تتحقق ويجب أن 
ُه يأيت إِْن َش��اَء  يعم��ل هبا، ول��و كان ظاهرها باطاًل أو كانت تأمر بالباطل، َوٰهَذا َلَعلَّ
اهلُل َتَعاَلٰى،  بتوس��ع أكثر من ذلك، أحدهم اليوم يسألني َيُقْول: أشك يف قريبي بأنه 

أخرجه الرتمذي: كتاب الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المس��لم مس��تجابة ))8))(، وابن ماجه: باب   (1(
األدب، باب فضل الحامدين )800)(، وابن حبان يف »صحيحه« )846(، من حديث جابر بن عبداهلل، 

وحسنه األلباين يف »صحيح الجامع« )1104) .
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كان مدينًا غارًما ورأيت فيه رؤيا، وسألت عابر الرؤى وأجابني، فأنا اآلن أريد أن 
أبرئ ذمته من ٰهَذا اْلّدْين؛ ألنه اآلن يعذب يف قربه ! 

، لم��اذا ال يصح؟ كيف جزم اآلن  م��ا رأيكم هل يصح ٰه��َذا اْلَكاَلم؟ َما َيِصحُّ
ب يف قربه؟ بعلم الغيب بأن ٰهَذا الرجل ُيعذُّ

 ثانًيا: ٰهِذه إساءة ظن بالمسلمين.

 . ثالًثا: ما عندك يقين بدليل من كتاب اهلل وال من سنة النَّبِّي 

رابًعا: نعم.

الطالب: وصية.

الشيخ: أيش؟

الطالب: وصية.

الشيخ: هو اآلن يقول رأيته يف رؤيا.

الطالب: يوصي الميت.

الشيخ: يوصي الميت بماذا؟ أي ٰهَذا واجب الوصية واجبة، َحتَّٰى الَِّذي ليس 
عليه َدين، الوصية واجبة يف أصح قولي العلماء، لمن له ش��يء يوصي به، َحتَّٰى لو 
ما كان عليه دين، الدين َأُقوُل: يجب سداده، وهو يمنع من دخول الَجنَّة، ولو مات 
اإلنسان شهيًدا يف سبيل اهلل، يمنعه من دخول الجنة الدين ما نختلف يف ٰهَذا، َلكِْن 
كون��ك تنزل حكًما، من أح��كام الغيب وهو يف الربزخ اآلن بمجرد رؤيا، ما يجوز 

ٰهَذا، ما َيِصحُّ هذا أبًدا.
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طالب: ...

الش��يخ: عهد أبي بكر وقصة ثابت بن قيس بن ش��ماس أنه أوصى، ٰهِذه أواًل 
الَِّذي رآها بعض أهله، ولم يحكموا بالرؤيا، لم يحكموا بالرؤيا، بل تتبعوا فوجدوا 

أن الرؤيا حق َعَلٰى الواقع أرض اْلَواقِع.

ب ال ق��در اهلل، ما حكموا  ثالًث��ا: لم يجزم أحد مِنُه��م، بأن ثابت بن قيس ُيعذُّ
َعَلْيِه، وَلكِْن تتبعوا فُيستأنس هبا ال بأس، َلكِْن ال ُيؤخذ منها حكم شرعي، َولَِذلَِك؛ 
ه��و مب��اح، إذا رأى اإلنس��ان كأن رجاًل عليه دي��ن، أو قد م��ات وكأن عليه دينًا أو 
يوص��ي ب��أن ُيقضى دينه، ال ب��أس أن نبحث ال بأس، وال ب��أس أن نتصدق عنه ال 
نعرتض َعَلٰى ٰهَذا، َلكِْن ال نجزم بأنه ُيعّذب وال نجزم بأحوالهم؛ َولَِذلَِك يف عقيدة 
��نَّة َواْلَجَماَعة، ال نش��هد لمؤم��ٍن بأنه يف جنٍة أو نار إاِلَّ من ش��هد له اهلل أو  أه��ل السُّ

. رسوله

��ا الرؤى ال، تقول: أنا واهلل رأي��ت جدي بأنه يف الَجنَّة، َوَقاَل: إِنِّْي يف الَجنَّة   َأمَّ
تجزم بَِها؟ ال تجزم هبا، نعم تس�رَّ المؤمن َلكِْن ال تغره وال يعتمد عليها، طيب ،،

 َقاَل : »أرش��دك اهلل لطاعته«، أرش��دك مأخوذة من الرشد أو الرشاد أو 
الرشد، 

شد. نعم من الرُّ

ش��اد،   الدلي��ل: )يئ جب حب خب مب( )1(، وج��واب آخ��ر، مأخوذة من الرَّ
وه��ي يف القرآن اْلَكِري��ِم: )ڭ ۇ ۇ ۆ(  )2(، َوَأْيًضا مأخوذة من 

]سورة البقرة: آية 256[.  (1(
]سورة غافر: آية 8)[.  (2(
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الرشد: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( )1(.

ش��د معنًا َواِحْد، وهو ااِلْس��تَِقاَمِة(،  أرش��دك  َوَمْعنَٰى؛ ا)لرش��د والرش��اد والرَّ
اهلل لطاعته، جعلك مس��تقيًما َعَلٰى طاعت��ه ، »أن الحنيفية ملة إِْبَراِهيَم«، 
تِي مالت عن جميع المل��ل واألديان إَِلٰى ملة  الحنيفي��ة هي الملة الحنيفي��ة َيْعنِي الَّ

التوحي��د، توحيد رب العالمي��ن : )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ( )2(، أن تعبد اهلل.

 طبًعا إبراهيم  انحدرت س��اللته إَِلٰى نبيين رس��ولين، )إسحاق 
وإسماعيل(، إسحاق انحدرت من ذريته بنو إسرائيل، وإسماعيل انحدر من ذريته 
د ، أن تعبد اهلل وح��ده مخلًصا له الدين أن  الع��رب، ومنه��م َنبِيِّنَا ُمَحمَّ
تعبد اهلل، العبادة َقاَل َش��ْيخ اإِلْس��اِلِم ابن َتْيِميَّة : )العبادة اسم جامٌع لكل ما 

يحبه اهلل ويرضاه، من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة(.

ا بالنس��بة لما يقوم يف قلب اْلَعْبُد؛   ٰهَذا بالنس��بة للعمل نفس��ه والقول نفسه، َأمَّ
فإن ابن القيم  يقول:

ُحبِّ���ِه َغاَي���ُة  الرحم���ن  ُق�طأَْب���اِنوع�ب��ادُة  هم���ا  ع�اب���ده  ُذلِّ  م���ع 
دائ���ٌر العب���ادة  فل���ك  القطب���اِنوعليهم����ا  ق��ام��ت  ح��ت��ى  دار  م���ا 
رس���وله أم����رِ  ب�األم��ر  والش���يطاِنوم���داره  والنف���ِس  باله���وى  ال 

ومل��ة إبراهي��م ، قد ُأم��ر َنبِيِّنَا  باتباعه��ا، وإبراهيم 
كم��ا َقاَل اهلل َتَعاَلٰى عن��ه: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

]سورة الجن: آية 10[  (1(
]سورة النحل: آية )12[.  (2(
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ۋ ۋ ۅ( )1(، أن تعب��د اهلل مخلًصا له الدي��ن، أن تص�رف العبادة هلل َتَعاَلٰى 
وتخل��ص له الدي��ن، كل ما تدين هلل َتَعاَلٰى به من ق��وٍل أو عمل؛ فانه يكون خالًصا 
هلل ،  واهلل َتَعاَل��ٰى ال يقب��ل من العبادة ومن العم��ل، إاِلَّ ما كان خالًصا لوجهه 

اْلَكِريِم.

 َقاَل َتَعاَلٰى: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(  )2(، اهلل ُسْبَحاَنُه ما خلق 
الخل��ق إاِلَّ للعب��ادة، َوَتْعِريُِف العب��ادة كما ذكرت لكم قبل قلي��ل، وبعض العلماء 
َق��اَل: )ڃ ڃ(، أي يوّحدوين ويفردوين بالعبادة ُس��ْبَحاَنُه، ٰهِذه هي الحكمة 

والغاية من خلق الجن واإلنس.

 ب��دأ بالجن قبل اإلنس؛ ألن الجن مخلوقون قبل اإلنس: )ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ(  )3(، فإذا عرفت أن 
ٰى عبادٌة إاِلَّ م��ع التَّْوِحْيِد،  إذا عرفت  اهلل خلق��ك لعبادته، فاعلم أن العبادة ال ُتَس��مَّ
ٰى  أيه��ا المس��لم، أن اهلل خلقك للعبادة، اعل��م أن العبادة ال تكون عبادة وال ُتَس��مَّ
عبادة إاِلَّ مع التوحيد، فإذا كانت العبادة فيها ش��يٌء من الش���رك أو الرياء؛ فإهنا ال 

ٰى ِعَباَدة، لَِماَذا؟ ألنه أشرك مع اهلل َغْيِرِه. ٰى توحيًدا وال ُتَسمَّ ُتَسمَّ

 : يقول النَّاظِم 
����ٌم َج��اِم��ُع ��اِم��ُعُث���مَّ الأْ���ِع���َب���اَدُة ِه���َي اسأْ َل����ُه ال��سَّ ِ َض��ى اإلأْ لِ��ُك��لِّ َم��ا َي��رأْ
َع��اُء ��َه��ا ال��دُّ َج���اُءَوفِ���ي الأْ��َح��ِدي��ِث ُم��خُّ ���ٌل َك����َذا ال���رَّ ٌف َت���َوكُّ َخ�����وأْ
وخ����ش����ي����ٌة إن������اب������ٌة خ���ض���وُعورغ�����ب�����ٌة وره�����ب�����ٌة خ���ش���وُع

]سورة آل عمران: آية 67[.  (1(
]سورة الذاريات: آية 56[.  (2(

]سورة الحجر: آية 27[  (((
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ك����ذا اس��ت��غ��اث��ة ب���ه ُس���بأْ���َح���اَن���ُهواالس�����ت�����ع�����اذة واالس���ت���ع���ان���ة
المسالكوال���ذب���ح وال���ن���ذر وغ���ي���ر ذل��ك أوض��ح  ُه��دي��ت  فافهم 
ل���غ���ي���ر اهلل  ب��ع��ض��ه��ا  ال��م��ن��اه��يوص�������رف  أق���ب���ح  وذاك  ش�����رٌك 

ٰى عبادة إاِلَّ مع  فتحولت العبادة من عبادة إَِلٰى ش��رك باهلل ، فهي ال ُتَس��مَّ
ٰى صالة إاِلَّ مع الطََّهاَرِة، صحيح لو صلَّى اإلنسان  اَلِة ال ُتَسمَّ التوحيد، كما أن اْلصَّ
ٰى صالة إاِلَّ ومعها طهارة؛  بدون طهارة، فصالته باطلة الغية عبث، لماذا ال ُتَس��مَّ
اَلِة، فإذا دخل الشرك يف العبادة، فسدت كالحدث إذا دخل  ألن الطهارة شرٌط لِْلصَّ

يف الطََّهاَرِة، ؛ لو قال قائل َلكِْن هناك أدلة قد ٌتشكل علينا أو ُيشكل علينا فهمها.

 مثل قول��ه َتَعاَل��ٰى: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ(  )1(، 
فهم يعبدون، طيب هم يعبدون آلهة من دون اهلل ، لماذا ال تسمى عبادة؟ َنُقول: 

الجواب عن ٰهَذا اإليراد أن العبادة َعَلٰى نوعين:

* عبادة لغوية.

* وعبادة شرعية.

��نَّة، مثل يف القرآن  ُلَغوَي��ة؛ َفٰهِذه كثيرة، أمثلتها يف القرآن ويف السُّ ��ا العبادة الأْ َأمَّ
الكري��م قد م��ر معك��م: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ(  )2(، 
طي��ب:  )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ (  )3(، كما َقاَل 
يوس��ف ، للرجلي��ن المس��جونين معه، ٰه��ِذه يف اللغ��ة، كذلك قوله 

]سورة األنبياء: آية 98[.  (1(

]سورة األنبياء: آية 98[.  (2(

]سورة يوسف: آية 40[.  (((
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يَناِر«)1(، فهذه عبادة لغوية واضح ٰهَذا. ُد الدِّ َهِم وَعبأْ رأْ ُد الدِّ : »َتِعَس عبأْ

��ا العبادة الّش��ْرِعيَِّة؛ فال تطل��ق إاِلَّ َعَلٰى عب��ادة اهلل ، ال تطلق إاِلَّ َعَلٰى   َأمَّ
عبادة اهلل ، وإفراده بالعبادة هي اْلِعَباَدة، ومقام العبودية هو أشرف مقام 
للنبي  مع مقام الرسالة، ولماذا؟ ألن اهلل امتن عليه يف القرآن يف صورة 
اإلس��راء، َفَقاَل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(  )2(، فمقام العبودية مقام عظيم، 

. باإلضافة إَِلٰى مقام الرسالة ، وهو أعظم مقام للنبي

يق��ول : »ف��إذا عرفت أن الش��رك إذا دخل يف العبادة أفس��دها، وأحبط 
نَّة،  العمل وصار صاحبه من الخالدين«،  الش�رك يحبط العمل بداللة القرآن َوالسُّ
الق��رآن يقول اهلل ُس��ْبَحاَنُه: )ۇ ۇ ۆ ۆ( )3(، ويقول ُس��ْبَحاَنُه لألنبياء 

اَلُم: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( )4(. اَلُة َوالسَّ والرسل َعَلْيِهُم الصَّ

ا امتن اهلل  َعَلٰى هؤالء الرسل يف )ڀ ٺ(  )5(، يف سورة  َلمَّ
  األنعام، ذكر منهم ثمانية عشر نبًيا رسواًل، طيب يقول الشيخ خليل الهراس

يف شرحه للواسطية، 
ثماني��ة منه��م  حجتن��ا  تل��ك  من بعد عش���رٍ ويبقى سبعٌة وهمو«، »يف 

��اَلُم، من بعد  اَلُة َوالسَّ يف تل��ك حجتن��ا منهم ثمانية، َيْعنِي الرس��ل َعَلْيِهُم الصَّ
عشٍر ويبقى سبعة وهم، كم صار نبي اآلن يف تلك حجتنا؟ ثمانية عش�ر«.

أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة يف الغزو يف سبيل اهلل )2887( من حديث أبي هريرة.  (1(
]سورة اإلسراء: آية 1[.  (2(
]سورة الزمر: آية 65[.  (((

]سورة األنعام: آية 88[.  (4(

]سورة األنعام: آية )8[.  (5(
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 ويبقى سبعة وهم :
ذو الكفل آدم وبالمختار قد ُختموا«إدري��ُس هوٌد ش��عيٌب صال��ٌح وكذا

يف إِْح��َدٰى الم��رات أق��ول لإلخوة هذه األبي��ات، َقاَل: ه��ؤالء الذين ذكرهتم 
ثمانية!

فقلت أنا ذكرت سبعة يف البيتين، َقاَل: بل ثمانية! قلت عّددهم.

 َق��اَل: إدري��س وهود وش��عيب وصالح، وك��ذا وذو الكف��ل وآدم والمختار، 
المختار النبي ، فأضاف )َكذا(، كذا ليس من اأْلَْنبَِياء، كذا ٰهَذا عطف، 
وليس من األنبياء، إدريس، هود، شعيب، صالح وكذلك ذو الكفل آدم وبالمختار 
ق��د ُختموا، طيب يف تِْلَك حجتنا، اآليات مش��هورة عندكم معروفة ثالث آيات يف 

سورة األنعام.

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڳ ڳ ڱ()1(.

ا يف البيتين اللذين ذكرهما الشيخ خليل ، سبعة  هؤالء ثمانية عش�ر، َوَأمَّ
فأصبح عدد األنبياء المرس��لين يف القرآن الكريم، خمسة وعشرين نبًيا رسواًل، إاِلَّ 
آدم  فهو نبي، نبي، وليس برس��ول ؛ َقاَل : »عرفت أن أهم ما 

عليك معرفة ذلك«.

]سورة األنعام: آية )86-8[.  (1(
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الطالب: ...

الش��يخ: س��يأيت إِْن َش��اَء اهلُل بِ��إِْذِن اهللِ، ال��كالم في��ه أق��وال الفرق بي��ن النَّبِّي 
والرس��ول، لعله يفرق بعد قليل إِْن َش��اَء اهلُل َتَعاَلٰى، عرفت أن أهم ما عليك معرفة 

لِيُل: )ۇ ۇ  ��ْرك يحبط العمل، اْلدَّ ذلك’ َيْعنِي معرفة التوحيد إذا عرف أن الشِّ
ۆ ۆ( )1(، )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ()2(

ة، فقوله ، َقاَل اهلل َتَعاَلٰى: »َمنأْ عِمَل عمً� أش��رَك فيه  ��نَّ ا يف السُّ َأمَّ
مِع��َي َغيأِْري تركُتُه وِش��رَكُه«)3(، ف��اهلل َتَعاَلٰى ال يقبل من العم��ل إاِلَّ ما كان خالًصا 
لوجهُه الكريم، أسأل اهلل لي ولكم اإلخالص، يف القول والعلم والعمل إنه سميع 
َعاء، ؛ إذا عرفت ٰهَذا األمر، وهو أن الشرك إذا دخل يف العبادة أفسدها، وجب  اْلدُّ
علي��ك أن تتعل��م التوحيد، وأن تعم��ل بالتوحيد يقول: »لع��ل اهلل أن يخلَّصك من 
ٰهِذه الش��بكة«، َيْعنِي ش��بكة الش���رك بأنواع��ه، األكرب واألصغر، وبعضه��م َيُقْول: 
َأْيًضا الخفي، وابن القيم يقس��مه إَِلٰى قسمين، والشيخ حافظ الحكمي يقسمه إَِلٰى 

قِْسَمْيِن:

��َب��ُر ٌك َأكأْ َع��اِن: َف��ِش��رأْ ُك َن��وأْ ��َف��ُرَوال��ّش���ِ��رأْ ُي��غأْ اَل  إِذأْ  ال���نَّ���اِر  ُخ���ُل���وُد  بِ���ِه 
���َخ���اُذ الأْ��َع��بأْ��ِد َغ���يأْ���َر اهللِ   �����َو اتِّ ًي����ا ُم���َض���اِه���يَوهأْ ا بِ�����ِه ُم����َس����وِّ نِ������دًّ

���ِص���ُدُه ِع���نأْ���َد ُن�����ُزوِل ال��ّض���ُ��رِّ الّش�ّرَي���قأْ ���ِع  لِ���َدفأْ َأوأْ  َخ��يأْ��رٍ  ��ِب  لِ��َج��لأْ
��ِدُر َي��قأْ الأْ  َغ����َرٍض  َأيِّ  ِع��نأْ��َد  ��َت��ِدُرَأوأْ  الأْ��ُم��قأْ الأْ��َم��الِ��ُك  إاِلَّ  َع��َل��يأْ��ِه 
��ِل��ِه لِ���َذلِ���َك الأْ���َم���َدُع���وِّ ُج���وَِّم����عأْ َج��عأْ الأْ���َم���رأْ َأِو  الأْ���ُم���َع���ظَّ���ِم  َأِو 

]سورة الزمر: آية 65[.  (1(
]سورة األنعام: آية 88[.  (2(

أخرجه مسلم : كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك يف عمله غير اهلل )2985( من حديث أبي هريرة.  (((
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��َط��اًن��ا بِ���ِه َي��طَّ��ِل��ُع ��َزُعفِ��ي الأْ��َغ��يأْ��ِب ُس��لأْ َع��َل��ى َض��ِم��ي��رِ َم���نأْ إَِل���يأْ���ِه َي��فأْ
َيا الرِّ ��َو  َوهأْ ��َغ��ٌر  َأصأْ ٌك  ِش��رأْ ���بِ���َي���اءَوالثَّانِي  َنأْ َف���س����َّ���َرُه بِ����ِه ِخ���ت���اُم األأْ
����َس����اٌم بِ��َغ��يأْ��رِ الأْ���َب���اِري ���َب���اِرَوِم���نأْ���ُه إِقأْ َخأْ ��َك��ِم األأْ َك��َم��ا َأَت���ى فِ��ي ُم��حأْ

ِذي َقاَل اهلل َتَعاَل��ٰى فيه: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ق��ول: وهي الش���رك باهلل، الَّ
��ْرك لماذا؟ حكم اهلل َتَعاَل��ٰى هبذا، وربنا : )وئ  ہ(  )1(، نع��م اهلل ال يغفر الشِّ
ا  ْرك أي شرٍك ال يغفره اهلل، َأمَّ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( )2(، فاهلل ال يغفر الشِّ
ْرك األكرب ال يغفره اهلل ٰهَذا ليس  األكرب َفٰهَذا محل إجماٍع واتفاق ال يغفره اهلل، الشِّ
ْرك األصغر فيه خالٌف بين  ْرك األصغر، الشِّ فيه خالف بين المس��لمين، َوَلكِْن الشِّ
ث بذلك اِْبُن َمْس��ُعوٍد  العلم��اء طي��ب، َوالنَّبِّي  فس��ره بالرياء، كما حدَّ
ك األصغر«، فسأل عنه  رأْ النَّبِّي ، لما َقاَل: »أخوف ما أخاف عليكم الشِّ

. َفَقاَل: »الرياء«)3(، يقول

اختلف فيها َأْهِل اْلِعْلِم، وَش��ْيخ اإِلْس��اِلِم ابن َتْيِميَّة ل��ه قوالن فيه، يف موضع 
َقاَل: ال ُيغفر، ويف موضٍع َقاَل: تحت المش��يئة، طيب؛ والمسألة فيها أخٍذ ورد بين 
أه��ل العلم، والظاه��ر؛ واهلُل َأْعَلُم أنه إن لم يكن يف أصول الدين، مثل النفاق َيْعنِي 
الِة يف أصل الصالة، َفٰه��َذا ال ُيغفر؛ ألنه  كان يُرائ��ي مث��اًل بالتوحيد أو يُرائ��ي بِالصَّ
تِي ال تصل إَِلٰى حد الكفر، كان  ��ائِل الَّ ا إن كان يف الَمسَّ ليس بمس��لم ٰهَذا منافق، َأمَّ
يرائي يف الصدقات، أو أن يحلف بغير اهلل ، َلكِْن ليس َعَلٰى وجه التعظيم، بل 

]سورة النساء: آية 48[.  (1(
]سورة األنبياء: آية )2[.  (2(

أخرج��ه أحم��د )0)6)2(، م��ن حدي��ث محمود ب��ن لبيد، وصحح��ه األلب��اين يف »صحي��ح الجامع«   (((
.(1555(
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كما جرت به ألس��نة بعض الجاهلين، أن يحلف بأمه أو بأبيه أو باألمانة وما أش��به 
ذل��ك، فاألظهر يف ٰهَذا أنه داخٌل تحت المش��يئة، إاِلَّ أنه باالتفاق أكرب من اْلَكَبائِِر، 

ْرك األصغر أكرب من اْلَكَبائِِر. الشِّ

َق��اَل : »وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكره��ا اهلل َتَعاَلٰى يف كتابه«، بمعرفة 
أربع��ِة قواعد، َقَواِعْد، َم��ا إعراهبا يف ٰهَذا الموضع؟ أربع��ة قواعد، مضاف إليه اهلل 
يفتح عليك يقول مضاف إليه، أبو أسامة َيُقْول: مضاف إَِليِه، بمعرفة أربعة قواعد، 
؛ المض��اف إليه مجرور أو منصوب أو مرفوع مج��رور، طيب هنا يقول الُمَؤلِّف: 
»بمعرف��ة أربعة َقواعَد«، بالفتح، لماذا؟  ألن��ه ممنوع من الصرف صحيح، ممنوع 

من الصرف ُيجر بالفتح.
َي��نأْ��َص��رِفأْ  ال  م��ا  بالفتحِة  َرِدفأْوُج����رَّ  َألأْ  بعَد  َيُك  أوأْ  ُيَضفأْ  لمأْ  ما 

ُيجر بالفتحة عالمة الجر بالفتحة أحسنت.

طي��ب ذكرها اهلل َتَعاَلٰى يف كتابه ٰه��ِذه القواعد، َوٰهِذه ميزة الُمَؤلِّف  أنه 
يس��تنبط القواعد من كتاب اهلل، ومن س��نة النَّبِّي ، ويجب علينا معش�ر 

لِيُل. الطالب بدون استثناء أن نسلك ٰهِذه الطريقة، وهي طريقة اْلدَّ
بدليله ال��ه��دى  م��ع��رف��ة  ي��س��ت��وي��ان وال��ع��ل��م  وال��ت��ق��ل��ي��د  ذاك  م���ا 

قد يأتيك إنس��ان ويقول َقاَل اهلل تعالى وقال رسول ، تقول: واهلل 
يا أخي َلكِْن هناك فتيا تخالف ٰهَذا القول، ال إذا أتيتك بالدليل، فواجٌب عليك أن 
تردَّ َعَلٰى استداللي بالدليل، وال يجوز لك أن تعارض قول اهلل تعالى أو قول النَّبِّي 

 بقول أحٍد من البشر، انتبهوا لٰهِذه المسألة العظيمة.
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 ، ِذي��َن قاتلهم رس��ول اهلل ــدة اأْلُْوىَل: أن تعل��م أن الكف��ار، الَّ القاع
ُمِقرون بأن اهلل َتَعاَلٰى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم يف اإلسالم، الكفار 
ِذي��َن قاتله��م النَّبِ��ّي  ُمقرون معرتف��ون، يعلمون ب��أن اهلل هو الخالق  الَّ
ٰى عند أهل اْلِعْل��ِم توحيد الربوبية، ومعن��اه توحيد و إفراد اهلل  المدب��ر، وٰهَذا ُيَس��مَّ

بأفعاله تعالى مثل )الخلق، التدبير، الملك(، وغير ذلك، 

الحظ أنا أحب، َوٰهَذا تعلمتها من شيخنا ، أن يطرح المسألة َعَلٰى طريقة 
أحياًنا سؤال من أجل أن ال يذهب الِفكر والذهن بعيًدا عن الدرس، فتحملوا ٰهِذه 
الطريق��ة وأعانك��م اهلل علي، َيُق��ْول: “وأن ذلك لم يدخلهم يف اإلس��الم، إقرارهم 
ب��أن اهلل هو الخالق، المدبر، المالك المتص�رف”، مالك الكون خالق الس��ماوات 

واألرض، ٰهَذا لم يدخلهم يف اإلسالم، ُسْبَحاَن اهللِ ما أدخلهم يف اإِلْساَلِم!

ــُل: الُمَؤلِّف يقول َل��ْك: قاعدة ُثمَّ دليل يدل عليها، َوٰهَذا مٍن جميل فعله  ِلي اْلدَّ
��نَّة،  لِيُل من الكتاب َوالسُّ ��نَّة َواْلَجَماَعة هم أه��ل اْلدَّ رحم��ه اهلل تعالى، وأه��ل السُّ
يق��ول َقاَل اهلل َتَعاَل��ٰى: ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴾)1(، هذا الخطاب للنبي 
ِذيَن كفروا بدعوتك،  د، اسأل هؤالء المش���ركين الَّ ، اس��ألهم يا ُمَحمَّ

م��ن خل��ق الس��ماء؟ )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ(  )2(، هل أشركوا 
يف الربوبي��ة ه��م اآلن؟  الج��واب : ال، ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴾)3(، إن كنتم تعلمون 

أيها المشركون.

]سورة يونس: آية 1)[.  (1(

]سورة يونس: آية 1)[.  (2(

]سورة يونس: آية 1)[.  (((
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��َماِء ورزًق��ا م��ن األَْرِض ؛ وأن اهلل  ��ِذي يرزقك��م رزًق��ا م��ن السَّ أّن اهلل ه��و الَّ
 هو الَِّذي يملك الس��مع واألبصار، ُسْبَحاَن اهللِ كذلك هو الَِّذي يخرج 
الح��يَّ من المي��ت ويخرج الميت من الحي، َمن ه��و؟ اهلل ، كذلك َأْيًضا 
وَن بذلك كله دون شريك له يف ربوبيته، فال   بَر األمر بدون استثناء، تقرَّ ِذي يدَّ هو الَّ
ِذيَن  تستطيعون أن تقولوا: الصنم، أو الوثن أو الميت أو الولي أو غير ذلك، هم الَّ

فعلوا هذا مع اهلل ، ال ما تقولون ٰهَذا.

أنت��م تف��ردون اهلل بالربوبية، بتص�رف��ه ، َوٰهَذا ال ينك��ره إاِلَّ ُمكابر، 
بينما الفطرة تدل عليه، فسيقولون اهلل، أفردوا اهلل َتَعاَلٰى بالربوبية، َفَقاَل: ﴿ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ﴾)1(، أما تتقون الشرك يف إلهيته، ويف عبوديته ُسْبَحاَنُه، ما دمتم أفردتموه 
بالربوبي��ة، لم��اذا ال تفردونه باأللوهي��ة، اَل ُبدَّ أن تفردوه باأللوهي��ة كما أفردتموه 
بالربوبي��ة، اتضحت لكم ٰهِذه القاعدة أو ال؟ وَعَلٰى ٰهَذا يقول قائل نحن ال نش��ك 
يف ٰه��َذا، ونتيق��ن أن اهلل   ه��و الخالق، المالك، المدب��ر، المتصرف هو 
��ِذي يرزق  إَِلٰى غير ذلك، ونعلم أن المش��ركين كانوا يقرون بتوحيد  الَّ

الربوبية.

وأن توحي��د الربوبية لم يدخلهم يف اإلس��الم َأْيًضا، بل بق��وا َعَلٰى ما هم عليه 
من الش��رك والكفر باهلل َربَّ العاَلِمين،  هل يوجد ٰهَذا يف ٰهَذا الزمان؟ َأُقوُل: كثِير 
يف ٰهَذا الزمان، بل َحتَّٰى ينطلي َعَلٰى بعض المؤلفين يف التَّْفِس��ْيِر، عند قوله َتَعاَلٰى: 

. يب جت حت خت مت ىت( )2(، َيُقْول: ال خالق إاِلَّ اهلل، ال خالق إاِلَّ اهلل(

]سورة يونس: آية 1)[.  (1(
]سورة محمد: آية 19[.  (2(
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يوج��د ٰهَذا َحتَّٰى يف بعض كتب التفس��ير اآلن الموج��ودة اآلن، يظنون أنه إذا 
ج��اء التَّْوِحْي��ِد أو دالالت التوحي��د، أهنا تُدل َعَل��ٰى الربوبية، الربوبي��ة ٰهَذا معلوم 
  بالفط��رة، معلوم بالضرورة، وَلكِن الكالم اآلن َعَل��ٰى إفراده بالعبودية

دون شريك.

ــة: قال : أهنم َيُقوُل��ون: َيْعنِي هؤالء الكف��ار، َيُقوُلون: “ما  ــدة الثاني القاع
دعوناهم وتوجهنا إَِلْيِهْم إاِلَّ لطلب القربة والشفاعة”، ُسْبَحاَن اهللِ أن تعبدون األصنام 

واألوثان، واألموات تتقربون إليهم وتتوجهون إليهم لعلة، ما العلة يف نظركم؟ 

َقاُل��وا: لطل��ب القربة والش��فاعة، وذل��ك أن محبتهم تقربنا إَِل��ٰى اهلل، فنطلب 
شفاعتهم، ويتوسطون لنا عند اهلل َ، دليل القربة: َقاَل اهلل َتَعاَلٰى: )ڎ ڎ ڈ 
��ا الدين َغير الخالص، فليس هلل َربَّ العاَلِمين، ٰهَذا يكون لألوثان  ڈ()1(، َأمَّ
ا الدين الخالص فلله َربِّ اْلَعاَلِمْيَن َوْحَدُه. واألصنام؛ ألنه شرك، وليس بدين، َأمَّ

َق��اَل: )ژ ڑ ڑ ک ک()2(، اتخ��ذوا م��ن دون اهلل أولي��اء 
يتقرب��ون إليهم، ويعبدوهن��م، ويتوجهون إَِلْيِهْم، ويدعوهن��م من دون اهلل، الحظوا 
م��اذا يريدون، م��اذا َيُقوُلون: )ک ک گ گ گ گ ڳ()3(، ُس��ْبَحاَن اهللِ : 
يقربون��ا إَِلٰى اهلل  زلفى، قربة هلل ،  يتزلفون إَِلٰى اهلل ، يتقربون 
إَِليِه بأي شيء؟ َقاَل: بعبادة هؤالء من دون له، ُسْبَحاَن اهللِ َوَتَعاَلٰى علوا كبيًرا، َقاَل 
ُس��ْبَحاَنُه: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں()4(، هم يختلفون يف ٰهَذا فاهلل 

]سورة الزمر: آية )[.  (1(

]سورة الزمر: آية )[.  (2(

]سورة الزمر: آية )[.  (((

]سورة الزمر: آية )[.  (4(
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 سيحكم بينهم، ٰهَذا ليس توحيًدا، بل شرك وكفر باهلل رب العالمين، أن تعبد 
أحًدا وتتقرب إليه لكي يقربك إَِلٰى اهلل، ٰهَذا شرك وكفر، واهلل  سيحكم 

بينكم يوم القيامة، سيحكم َبْيَن َمْن وَمْن؟ يحكم بين كل مختلفين.

َولَِذلِ��َك؛ ماذا َقاَل اهلل َتَعاَلٰى يف اآلية األخرى؟ )حب خب مب ىب يب جت 
حت خت( )1(، طيب الخصومة والمخاصم��ة واقعة ال محالة يوم القيامة، 
يقول شيخنا  يف شرح النونية، يقول: )ولذلك يفرح المؤمن(، لماذا ؟! َقاَل 
بوق��وع المخاصمة يوم القيامة؟ ألن النَّّص�ر والغلبة ألهل التوحيد، ليس��ت ألهل 
الش���رك، )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ()2(، إن اهلل ال يه��دي، أي ال 

يوفقه  لسلوك الطَِّريِق، وال يهديه َأْيًضا للجنة.

ب��ل ٰهَذا ق��د أضله اهلل  َعَلٰى عل��م، كّفار:  كثير الكف��ر َمن هو؟ هو 
��ِذي يتخ��ذ من دون اهلل أولياء، ويتقرب هبم إَِل��ٰى اهلل ويعبدون من دون اهلل، لكي  الَّ

ا دليل الشفاعة: )ڻ ڻ ۀ  يقربوه إَِلٰى اهلل زلفى َعَلٰى حد زعمهم، َأمَّ
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے(  )3(، يعب��دون ما ال 
يضره��م، من ش��جر أو حجر أو أم��وات أو أولياء أو غيرهم َحتَّٰى م��ن األنبياء، أو 

المالئكة ال يملكون نفًعا وال ضًرا أِلََحِد.

فالنف��ع والض�ر بيد اهلل : )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب(  )4(.

]سورة الزمر: آية 1)[.  (1(
]سورة الزمر: آية )[.  (2(

]سورة يونس: آية 18[.  (((
]سورة األنعام: آية 18[.  (4(
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ(  )1(، طي��ب هم اآلن يعبدون ما 
ال يملك النفع وال الضر، ُثمَّ بعد ذلك َيُقوُلون: هؤالء شفعائنا عند اهلل، سيشفعون 
لن��ا عند اهلل، ينطب��ق َعَلٰى الكفار الذي��ن يعبدون األصنام واألوث��ان، وينطبق على 
ِذين يعبدون  ِذي��َن يعبدون القبور وأصحاب القبور، َكَذلَِك؛ َأْيًض��ا ينطبق َعَلٰى الَّ الَّ
آل البيت، فيظنون أن آل البيت يش��فعون لهم عند اهلل ، يعبدوهنم، يص�رفون 

العبادة إليهم من دون اهلل ُسْبَحاَنُه.

ويقول��ون: حب علي طاع��ة ال تض�ر معها معصية، ولو عب��د األصنام من دون 
اهلل، وبغ��ض علي أو بغض آل البي��ت  جميًعا، بغضه معصية، ال تنفع معها 
طاعٌة هلل رب العالمين ؛ فعبدوا األولياء أو عبدوا أهل البيت من دون اهلل ، َكَذا 
يقال مثل ذلك فيمن  يعبد بعض األولياء، كعبد القادر الجيالين، ٰهَذا إماٌم جليل من 

. الصالحين من الَحنَّابَِلة، تواترت كراماته كثيًرا من أهل العراق

َقيِِّم: تواترت كرامت��ه كثيًرا ، فبعض الن��اس صار يدعوه،  يق��ول ابأْ��ُن الأْ
ويتوس��ل به ويص�رف له ش��يًئا م��ن اْلِعَباَدة، وخاص��ًة من المتصوف��ة والقبوريين، 
ووقع عند بعض الناس، وعند المتصوفة َأْيًضا، َمن يصرف ش��يًئا من العبادة للنبي 

 ويدعوه من دون اهلل، مثل الُبوصيري يف بردته المشهورة، قال:

��َرَم الَخلِق َم��ا لي َم��ن َأُلوُذ به ِس��واَك عند ُحلوِل الَح��اِدِث الَعمِمَي��ا َأكأْ
الَق��دِمإنأْ َل��مأْ َيُك��نأْ يف َمَعاِدي آِخ��ًذا بَِيِدي زلَّ��َة  َي��ا  َفُق��لأْ  َوإاِلَّ   �ً�� َفضأْ
ته��ا ني��ا وَضرَّ ��وِح والَقَلِمف��إنَّ ِم��ن ُج��وِدك الدُّ وِم��ن ُعلوِمك ِعل��َم اللَّ

]سورة يونس: آية 107[.  (1(



33

شرح كتاب القواعد األربع

ٰهَذا ش��رك أكرب باهلل ، يقول ش��يخنا  لما شرحنا ٰهَذا البيت، يقول 
م��اذا أبق��ى هلل ؟ م��اذا بقي هلل؟ إذا كان عل��م اللوح والقل��م والدنيا واآلخرة، 
مل��ٌك للنب��ي ، م��ا ه��و مل��ك اهلل  إًِذْا؟  ٰهَذا من الغلو، نس��أل اهلل 
العافية والس��المة، وبعض أنصاف المتعلمين َقام، واس��تخرج م��ن هذه القصيدة 
تِي ي��رى أن ليس فيه��ا غلو وال ش��رك، وبدأ ينش��دها ويّلحنها  بع��ض األبي��ات، الَّ
للن��اس، َوَيُقْوُل: فيها عاطفة، وَفيها ش��عور جميل وغي��ر ذلك على حد زعمه، بل 
فيها الش��رك األكرب الصريح، وال كرامة، نسأل اهلل العافية والسالمة، ونسأل اهلل أن 

اُكْم َعَلٰى التوحيد وأن يتوفانا َعَلْيِه. يحيينا َوإِيَّ

نَّة َواْلَجَماَعة”، الشفاعة  ل: “والشفاعة ش��فاعتان عند المسلمين أهل السُّ َيُقوأْ
شفاعتان: شفاعة منفية نفاها اهلل ُسْبَحاَنُه.

وشفاعة مثبتة. �
الش��فاعة المنفي��ة ما كانت تطلب من غير اهلل، فيما ال يق��در عليه إاِلَّ اهلل فٰهِذه 

شفاعة منفية، 

نفاها اهلل ، ما الدليل َعَلٰى نفيها؟ الدليل: )ڑ ڑ ک ک 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڻ()1(.

يقول قائل: نفهم من ذلك أن الش��فاعة يف األمر الَِّذي يقدر عليه اإلنس��ان، أن 
نطلبها منه مثل يف أمور الدنيا.

تِي عنده،   َأُقوُل: يا عبد اهلل اشفع لي عند خالد، بأن يعطيني َشْيًئا من الكتب الَّ

)1)   ]سورة البقرة: آية 254[.
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وما أشبه ذلك، اشفع لي َيْعنِي توّسط لي، الجواب: هذا جائز وقد يكون مشروعا 
وخاص��ة إذا كان يف الخير، الدليل: ما رواه الش��يخان عن َأُبي ُبْرَدَة ْبن َأبِي ُموَس��ى 
ائُِل َأْو ُطلَِبْت إَِلْيِه  َعْن َأبِيِه ، َقاَل: َكاَن َرُس��وُل اهللِ  إَِذا َجاَءُه السَّ
ِه  َما َشاَء« هذا  ِضي اهلُل َعَلى لَِساِن َنبِيِّ َجُروا، َوَيقأْ َفُعوا ُتؤأْ َحاَجٌة َقاَل: » اشأْ
ِض اهلُل َعَلى  َيقأْ َجُروا، َولأْ ُتؤأْ َفُعوا َفلأْ لفظ البخاري)1(، ولفظ مسلم : »اشأْ

 ،)2(» ِه َما َأَحبَّ لَِساِن َنبِيِّ

والثانية شفاعة مثبتة، وهذه الشفاعة تطلب من اهلل تعالى، وتكون بعد إذن اهلل 
تعالى للش��افع، ورضاه عن المش��فوع له، ودليلها قوله تعالى  )جب حب خب مب ىب 

يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح( )3(.

وقول��ه تعال��ى )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( )4(، وهاك دلياًل آخر، )ڃ 
چ چ چ چ( )5(.

فالبد من أن يأذن اهلل تعالى للش��افع ويرضى عن المشفوع َلُه، فهل المشفوع 
��ا إذا كان موحًدا يدخل يف  ل��ه إذا كان مش��ركا يدخل يف الش��فاعة؟ الجواب اَل، َأمَّ
الشفاعة، شفاعة من؟ شفاعة النَّبِّي ، َحتَّٰى لو كان المشفوع له مرتكًبا 
لكبي��رة من اْلَكَبائِ��ِر، َحتَّٰى لو مات مصًرا َعَلٰى الكبائر، نعم ال يجرؤ المس��لم َعَلٰى 
الكبائ��ر وال َعَل��ٰى الصغائ��ر َأْيًضا، وهو مه��دد ومتوعد بالع��ذاب، وَلكِْن مع ذلك 

أخرج��ه البخاري: كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة والش��فاعة فيها )2)14( من حديث أبي   (1(
موسى.

أخرجه مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب،  باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام )2526).  (2(
]سورة النجم: آية 26[.  (((

]سورة البقرة: آية 255[.  (4(
]سورة األنبياء: آية 28[.  (5(



35

شرح كتاب القواعد األربع

ا أن يخرج  ل��و ُعّذب الموّح��د العاصي، فإن��ه يخرج من الن��ار بِ��إِْذِن اهللِ ، إِمَّ
. ا بفضل رب العالمين بالشفاعة، َوإِمَّ

َولَِذلَِك؛ جاء يف مصنف عبد الرزاق ومن طريقه الرتمذي عن معمر عن ثابت 
البن��اين عن أنس ب��ن مالك  عن رس��ول اهلل ، َقاَل: »ش��فاعتي 
أله��ل الكبائ��ر من أمتي«،  ورواه اإلم��ام أحمد من طريق أش��عث الداين عن أنس 

 مرفوعا )1(،

: الشاهد من ٰهَذا؛ شفاعتي ألهل اْلَكَبائِِر من أمتي، يقول النَّاظِم 

��َف��اَع��ُة الأْ��ُع��ظأْ��َم��ى َم��ا َك����َذا َل����ُه ال��شَّ َت��َك��رُّ بِ��َه��ا  ��ُه اهللُ  َق���دأْ َخ��صَّ َك��َم��ا 
َي��َرى َك��َم��ا  الَ  اهللِ  ِن  إِذأْ ��ِد  َب��عأْ ��َت��َرىِم���نأْ  افأْ اهللِ  َع��َل��ى  ُق���ُب���وِريٍّ  ُك���لُّ 
فِي ��َم��ِن  حأْ ال��رَّ إَِل���ى  اًل  َأوَّ ��َف��ُع  ِقِفَي��شأْ الأَْموأْ ��ِل  َأهأْ َبيأَْن  الأَْقَضاِء  ِل  َفصأْ
إَِل��ى  ال��نَّ��اُس  َيطأُْلَبَها  َأنأْ  ��ِد  َب��عأْ الأُْفَضَ�ءِم��نأْ  الأْ��ُه��َداِة  ِم  الأْ��َع��زأْ ُأولِ��ي  ُك��لِّ 
��َت��اِح  ��تِ��فأْ ��َف��ُع فِ���ي اسأْ الأْ���َف���َ�ِحَوَث���انِ���ًي���ا َي��شأْ أِلُولِ������ي  ال��نَّ��ِع��ي��ِم  َداِر 
���َف���اَع���َت���اِن  ����َراِنَه�����َذا َوَه�����اَت�����اِن ال���شَّ ���َت���ا بِ����ِه بِ����َ� ُن����كأْ َق����دأْ ُخ���صَّ
�������َواٍم  ���َف���ُع فِ����ي َأقأْ ���َ�ِمَوَث���الِ���ًث���ا َي���شأْ ِسأْ اإلأْ الأْ��ُه��َدى  ِدي��ِن  َعَلى  َماُتوا 
َث������اِم َب����َق����تأْ����ُه����مأْ َك����ثأْ����َرُة الأْ �����َراِمَوَأوأْ ِجأْ ِخ���ُل���وا ال��نَّ��اَر بِ���َذا اإلأْ َف���ُأدأْ
الأْ��ِج��نَ��اِن  إَِل���ى  ِمنأَْها  ��ُرُج��وا  َي��خأْ َساِنَأنأْ  ِحأْ اإلأْ ِذي  ِض  الأَْعرأْ َربِّ  ِل  بَِفضأْ
َس���ِل  ��َف��ُع ُك����لُّ ُم���رأْ ����َدُه َي��شأْ َوَولِ���يَوَب����عأْ َص����َ�ٍح  ِذي  َع��بأْ��ٍد  َوُك����لُّ 
ال���نِّ���ي���َراِن  ِم�����َن  اهللُ  �����رُِج  ي��َم��اِنَوُي�����خأْ ِ َج��ِم��ي��َع َم��نأْ َم���اَت َع��َل��ى اإلأْ

أخرج��ه أبو داود : كتاب الس��نة، باب يف الش��فاعة )9)47(، والرتمذي : كتاب صف��ة القيامة والرقائق   (1(
وال��ورع )5)24(، وأحم��د )222)1( م��ن حدي��ث أنس، وصحح��ه األلباين يف »مش��كاة المصابيح« 

.(5598(
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���رِ الأْ���َح���َي���اِة ُي��طأْ��َرُح��وَن��ا  َن َوَي��نأْ��بِ��ُت��وَن��افِ���ي َن���هأْ ���َي���وأْ ��ًم��ا َف���َي���حأْ َف��حأْ
���َم���ا َي���نأْ���ُب���ُت فِ����ي َه��يأْ��َئ��اتِ��ِه  َح��اَف��اِتَك���َأنَّ فِ��ي  يأِْل  السَّ َحِميِل  َح��بُّ 

ٰهَذا ما يتعلق يف فصل الش��فاعة يف كتاب س��لم الوصول إَِلٰى علم اأْلُُصوِل يف 
توحيد اهلل واتباع الرس��ول ، ما دام أن الش��فاعة هلل  وهلل الشفاعة 
جميًعا، واهلل   يؤتيها من يشاء من العباد، َواَل ُبدَّ أن يتوفر فيها شرطان، 
إذن اهلل للش��افع ورض��ا اهلل  رض��ا اهلل عن المش��فوع ل��ه، إًِذْا فلنطلب من اهلل 

. د  أن يدخلنا يف شفاعة نبيه ُمَحمَّ

وال أذكر أين صليت مع شيخنا ، َيْعنِي الشيخ ابن عثيمين يف جمعة من 
الجمع َعَلٰى المنرب، إاِلَّ ويقول: اللهم ارزقنا محبة نبيك ، وتوفنا َعَلٰى 
ملته وأدِخلنا يف ش��فاعته، واس��قنا من حوضه، واحش���رنا يف زمرته، فنسأل اهلل أن 
يدخلنا يف شفاعته ، ٰهَذا ما يتعلق بالقاعدة الثانية. والحمد هلل تعالى .

القاعدة الثالثة: يقول : أنَّ النَّبِّي ، ظهر َعَلٰى أناس متفرقين 
يف عباداهتم:

فالعرب كان��وا متفرقين، بل والعجم كانوا متفرقي��ن يف العبادات، فمنهم من 
يعب��د اْلَماَلئَِك��ة،  ويزعم��ون أن اْلَماَلئَِك��ة بن��ات اهلل: )ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ( )1(،  فه��م صرفوا ش��يئا من العبادات إَِل��ٰى المالئكة، والمالئكة 

ال ترضى هبذا ولم تدعو لٰهَذا.

 ثانًيا: منهم من يعبد األنبياء والصالحين، مِْثل  من؟ النصارى، يعبدون عيسى 
 ، ومث��ل اليهود يعب��دون ُعزيرا ، وفيه 

]سورة الزخرف: آية 19[.  (1(
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   ا لقمان خ��الف بين العلم��اء والصحيح أن عزيرا نب��ي، ، َأمَّ
ا الخضر، الصحي��ح أنه نبي  ، َقاَل  فالصحي��ح أن��ه رجٌل صالح، َوَأمَّ
. َتَعاَلٰى مخربًا عن الخضر: )ۈئ ۈئ ېئ ېئ(  )1(، عن أمر َمن؟ عن أمر اهلل

واهلل َتَعاَلٰى يأمر األنبياء ويوحي إليهم، 

ٰى األوث��ان، ُتصنع من  ومنه��م من يعبد األش��جار واألحجار، نعم ٰهِذه ُتَس��مَّ
ٰى الصنم، ومنهم  الشجر أو من الحجر، وإذا كان َعَلٰى سورة مخلوق كإنسان ُيَسمَّ
��ْمس والقمر، مثل عبَّ��اد الكواك��ب، والذين أرس��ل اهلل َتَعاَلٰى إليهم  م��ن يعبد الشَّ
إِْبَراِهيَم، الخليل ، كانوا يعبدون الكواكب يعبدون الشمس والقمر، 

فهم قوم وثنيون يف العراق، 

ق َبينَُهْم، كيف لم يفرق بينهم؟  وقاتل رسول اهلل  الكفار  ولم يفرَّ
ِذيَن يعبدون الش��مس والقمر، وقاتل  ِذيَن يعبدون المالئكة، وقاتل الَّ َيْعنِي قاتل الَّ
ِذيَن يعبدون  ��اَلُم، وقاتل الَّ اَلُة َوالسَّ ِذيَن يعبدون األنبياء والمرس��لين َعَلْيِهُم الصَّ الَّ

األوثان، األشجار واألحجار واألصنام، كل هؤالء مش�ركون بدون استثناء.

الدليل: )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ()2(، ما معنى 
���ْرك، َولِ��َذا َق��اَل اهلل َتَعاَلٰى:  فتن��ة هن��ا؟ )ڭ ۇ ۇ ۆ(، الفتن��ة هنا هي الشِّ

��ْرك أك��رب م��ن اْلَقْتُل: )ۆ ۈ  )ڈ ژ ژ ڑ( )3(، َيْعنِ��ي الشِّ

ۈ ٴۇ(، َيْعنِي خالًصا هلل، كما َقاَل َتَعاَلٰى: )ڎ ڎ ڈ ڈ(  )4( .

]سورة الكهف: آية 82[.  (1(
]سورة األنفال: آية 9)[.  (2(
]سورة البقرة: آية 217[.  (((

]سورة الزمر: آية )[.  (4(
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َق��اَل: ودلي��ل النهي عن عب��ادة الش��مس والقم��ر: )ۇ ۇ ۆ ۆ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ائ ائ( )1(، إًِذْا هن��ى ع��ن عبادة الش��مس والقمر، َولَِذلِ��ك روى البخاري 

ْحَمِن، َعْن َأبِي ُهَرْي��َرَة ، َعِن النَّبِيِّ  يف صحيح��ه عن أبي َس��َلَمَة بن َعْب��ِد الرَّ
َم الِقَياَمِة«)2( وجاء عند أبي جعفر  َراِن َيوأْ ُس  َوالَقَمُر ُمَك��وَّ ��مأْ  َقاَل: » الشَّ
َراِن  َراِن ُمَكوَّ س والَقَمُر، َثوأْ مأْ الطحاوي يف )مشكل اآلثار(، قوله : »الشَّ
َم الِقَياَمة«، وإس��ناده ضعيف، فيه يزيد الرقاشي والراوي عنه درست بن  يف النَّار َيوأْ

زياد ، وكالهما ضعيف)3(. 

ولكن ما رأيكم؟ هل ٰهَذا تعذيب لهما؟ الجواب: ال، إًِذاأْ لماذا؟ 

ق��ال أهل العل��م: ذٌل لعابديها م��ن دون اهلل، ذل َيْعنِي يا من عبدت الش��مس 
والقمر، الش��مس والقمر لم يدفعا عن نفسيهما الض�ر، فكيف تعبدهما، َفٰهَذا أشد 
تعذيًبا لهم لمن عبدوها، أقصد لمن عبدوهما من دون اهلل ، وَلكِْن الحظ ما 

َقاَل ذلك يف الليل َوالنََّهار، ألهنما لم يعبدا فهل ٰهَذا صواب؟ 

الج��واب: نعم، ما ُعب��د الليل َوالنََّهار، َلكِ��ْن هناك َمن ُيقال له��م الدهريون، 
 ، يعزون كل شيء للطبيعة للدهر، )ڄ ڄ ڄ ڃ(  )4( فكذهبم اهلل

فإن كنتم ال تعبدون إاِلَّ اهلل، إًِذْا ال تسجدوا للشمس وال للقمر، والسجود من 
أنواع العبادة.

]سورة فصلت: آية 7)[.  (1(
أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر  )200)( من حديث أبي هريرة.  (2(

أخرجه الطحاوي يف »مشكل اآلثار« ))18(، وابن بطة )70(، وصححه األلباين يف »الصحيحة« )124).   (((
]سورة الجاثية: آية 24[.  (4(
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ِذي ُذكَِر  َفٍرالطحاوي رحمه اهلل تعالى:  َوَمْعنَى اْلُعْقِر الَّ وأعجبن ما َقاَله َأُبو َجعأْ
َغِة َلْم ُيِرْد بِِه اْلُعْقَر َلُهَما ُعُقوَبًة َلُهَما إْذ  َأنَّ��ُه َلُهَما فِي َهَذا اْلَحِديِث ِعنَْد َأْهِل اْلِعْلِم بِاللُّ
ْنَيا مِْن ِعَباَدِة اهللِ َعَلى َما َذَكَرُهَما بِِه فِي كَِتابِِه  َكاَن َذلِ��َك اَل َيُج��وُز فِيِهَما إْذ َكاَنا فِي الدُّ

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  بَِقْولِ��ِه: 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ()1( َفَأْخَبَر َأنَّ َعَذاَبُه إنََّما َيِحقُّ 
ِذي  ْنَيا َيْس��َبَحاِن فِي اْلَفَلِك الَّ ْنَيا، َوَلكِنَُّهَما َكاَنا فِي الدُّ َعَلى َغْيِر َمْن َيْس��ُجُد َلُه فِي الدُّ
َكاَنا َيْس��َبَحاِن فِيِه َكَما َق��اَل َتَعاَلى: )ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ()2(. اآْلَيَة، ُثمَّ 
لِيَن بَِها َفَقَطَعُهَما  َلْيِن بِالنَّاِر َكَغْيِرِهَما مِْن َماَلئَِكتِ��ِه اْلُمَوكَّ َأَعاَدُهَم��ا َيْوَم اْلِقَياَم��ِة ُمَوكَّ
مِنَْيِن  ��َباَحِة َفَع��اَدا بِاْنِقَطاِعِهَما َعْن َذلِ��َك َكالزَّ ْنَيا مَِن السِّ ا َكاَنا فِيِه مَِن الدُّ بَِذلِ��َك َعمَّ
بِاْلُعْقِر َفِقيَل َلُهَما: َعِقيَراِن َعَلى اْستَِعاَرِة َهَذا ااِلْسِم َلُهَما اَل َعَلى َحِقيَقِة ُحُلوِل َعْقٍر 

بِِهَما َواهلَل َنْسَأُلُه التَّْوفِيَق . انتهى كالمه رحمه اهلل تعالى .

وذات م��رة  ق��ال لي أح��د الجاهلين هدان��ا اهلل وإياه : لو رأيت رجال يس��جد 
للصنم من دون اهلل، فال َأُقوُل: أنه مش��رك! فقلت له ماذا تقول؟ َقاَل: أقول: مسلم 
��نَّة،  موح��د عاص��ي، فقلت خطأ، ٰهَذا خطأ بإجماع الس��لف، بداللة الكتاب َوالسُّ
��نَّة َواْلَجَماَعة، َق��اَل ال، فقلت يعلم أن  وإجماع الس��لف الصالح بإجماع أهل السُّ

ِذي أمامه صنم. الَّ

َق��اَل: ه��و اآلن يعل��م أن��ه صنم، ويس��جد ل��ه م��ن دون اهلل نس��أل اهلل العافية 
والس��المة،  ومع ذلك ال َأُقوُل: بأنه مش��رك، ألين لم أطلع على قلبه هل اس��تحل 

ذلك أو لم يستحل!!

]سورة الحج: آية 18[.  (1(
]سورة يس: آية 40[.  (2(
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فقلت أعوذ باهلل، هل ٰهَذا إاِلَّ ما جاء القرآن الكريم بنقضه،  واجتثاث ش��جرة 
��نَّة، بالدعوة إَِلٰى التوحيد واجتثاث  ��ْرك من أصلها، اللهم نعم جاء القرآن َوالسُّ الشِّ

ْرك من جذوره وأصوله. الشِّ

َقاَل: ودليل المالئكة قول��ه َتَعاَلٰى: )ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( )1(، 

ما أمركم اهلل   بأن تتخذوا المالئكة، أو النبيين أرباًبا من دون اهلل، 
َيْعنِي ُيصرف لهم شيء من العبادة، أو تعتقد فيهم شيًئا من التصريف والتدبير، كال 

بل كل ذلك هلل رب العالمين ُسْبَحاَنُه.

ودليل األنبياء: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ْرك،  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( )2(، أنزهك عن أن أقول أو اعتقد ٰهَذا الشِّ

واهلل  يعلم، فهو يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف 
كان يكون، إًِذْا لماذا يسأل عيسى  يوم القيامة؟ 

م��ن أج��ل إقامة الحجة َعَلٰى من عبد عيس��ى م��ن دون اهلل، ولذل��ك؛ َقاَل اهلل 
 ،)3( ڻ(  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ  عنه��م:   

فبعضهم يقول المسيح ابن اهلل، 

ومنهم من يقول المس��يح: هو اهلل، ومنهم من يقول : اهلل ثالث ثالثة، فصرفوا  
له العبادة من دون اهلل تعالى ،

]سورة آل عمران: آية 80[.  (1(
]سورة المائدة: آية 116[.  (2(

]سورة المائدة: آية 17[.  (((
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ومنه��م من يقول: الالهوت حّل يف الناس��وت، فاهلل حّل يف عيس��ى، َتَعاَلٰى اهلل 
ا كبيًرا، َقاَل عيسى عليه الصالة والسالم : ُسبحانك أنزهك،   عن شركهم علوًّ
س��بحانك، يس��ميها العلماء اس��م مصدر منصوبة َعَلٰى المصدرية، سبحانك َيْعنِي 

أس��بحك س��بحانك، أنزهك عن كل نق��ص وعي��ب : )ک ک ک ک گ گ گ گ 
ْرك باهلل ، وأن ُيصرف شيء من عبادة  ڳ( )1(، وٰهَذا ليس لي بحق، وهو الشِّ

البش��ر لي، ٰهَذا لي��س لي بحق، فأنا لن أقوله بل أنزهك ع��ن أن أقول ذلك، كذلك 
إن كنت قلته فقد علمته يا ربي؛ ألن اهلل َتَعاَلٰى يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون 
: )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ(  )2(، نع��م 

اهلل  يعلم السر وأخفى.

يعل��م م��ا يف قلوبنا ويعلم م��ا يف أعينن��ا: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ( )3(، وال أعل��م م��ا يف نفس��ك، في��ه إثب��ات صف��ة النف��س هلل رب العالمي��ن، 

واختل��ف علماؤن��ا رحمهم اهلل، هل النفس هي ال��ذات أو النفس غير الذات، َقاَل 
َتَعاَلٰى: )ۆئ ۈئ ۈئ( )4(، الراجح أهنما بمعنيين.

الذات غير النفس، وكلها ُتثبت هلل  َعَلٰى الوجه الالئق به ُسْبَحاَنُه، 

قال الحكمي رحمه اهلل :
الي��ات وكل م��ا ل��ه م��ن الصف��ات محك��م  يف  أثبته��ا 
والقب��ولأو ص��ح  فيما قاله الرس��ول التس��ليم  فحق��ه 

]سورة المائدة: آية 116[.  (1(

]سورة المائدة: آية 116[.  (2(
]سورة غافر: آية 19[.  (((

]سورة آل عمران: آية 28[.  (4(
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مع اعتقادنا لم��ا له اقتضتنمره��ا صريح��ة كم��ا أتت
تمثي��لمن غير تحريٍف وال تعطيل تكيي��ف وال  وغي��ر 
طوبى لمن بهديهم قد اهتدىب��ل قولنا قول أئم��ة الهدى

��نَّة َعَلٰى الوجه  تِي جاءت يف الكت��اب أو يف السُّ فنثب��ت صف��ات ربن��ا ، الَّ
الالئ��ق به ،  من غير تحري��ٍف وال تعطيل، ومن غير تكييٍف وال تمثيل: 
)ہ ہ ھ ھ ھ( )1( جمع غيب، وهو كل ما غاب عنا، والغيب قد يكون 

غيبا نسبيا، وقد يكون غيًبا كليًّا، يوم القيامة غيب كلي أو نسبي؟  غيب كلي، الساعة 
غيب كلي ال يعلمه أحد، ال ملٌك مقرب وال نبٌي مرس��ل، َمَتٰى يموت اإلنس��ان ؟ 
ا بالنسبة لمن كان مثاًل يف الجامع المجاور لنا، ٰهَذا  غيب كلي ال يعلمه اإلنسان. َأمَّ
غيب بالنس��بة لنا غيب نس��بي، نحن ال نعلم عنهم َلكِْن يوجد من يعلم عنهم، وهو 

من كان معهم، نحن بالنسبة لهم غيب نسبي، ال يعلمون عنا شيًئا ،

نتلقى درًسا اآلن يف العقيدة يف القواعد األربع، لشيخ اإلسالم يف يوم الخميس 
وم��ا أش��به ذل��ك: )ہ ہ ھ ھ ھ( )2( ، طي��ب بالنس��بة لع��ذاب الربزخ 
ونعيمه، عذاب القرب ونعيمه، غيب كلي بالنس��بة لنا أو نس��بي؟ كلي ال يعلمه أحد 
م��ن الناس، ال يعلمه أح��د ال يعلمه إاِلَّ رب العالمي��ن ، والذي يعذب يعلم 

بعذابه، وقل مثل ذلك يف نعيم الربزخ ،

 َقاَل ودليل الصالحين: )ې ې ې(  )3(، 

]سورة المائدة: آية 116[.  (1(

]سورة المائدة: آية 116[.  (2(
]سورة اإلسراء: آية 57[.  (((
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َيْعنِ��ي أنت��م أيها المش��ركون تدعون َمن؟ تدع��ون المالئكة تدع��ون األنبياء، 
تدعون المرس��لين، تدعون الصالحين، يقول: تدعوهنم من دون اهلل تعالى، هؤالء 
الُمدعوون من دون اهلل تعالى، يبتغون إَِلٰى رهبم الوس��يلة َيْعنِي القربة إَِلٰى اهلل، كل 

ما يقرب اهلل من علٍم نافع أو عمل صالح أيهم أقرب إَِلٰى اهلل ؟

ويرج��ون رحمته يرج��ون رحمة اهلل ويخافون عذابه، نع��م هكذا يجب علينا 
جميًع��ا، أن نعيش بين خ��وٍف ورجاء، ال تغّلب جانب الخ��وف دائًما، فإنك ربما 
خرج��ت إَِل��ٰى اليأس والقن��وط، وال تغّلب جان��ب الرجاء دائًما فربم��ا ركنت إَِلٰى 

. الرجاء فتجرأت َعَلٰى معصية اهلل

  ولذل��ك جاء يف الحديث ال��ذي رواه ابن حبان وغيره عن أبي هريرة 
تي  ال  أجمع  ع��ن النب��ي ؛ فيما ي��روي عن ربَّ��ه ؛ أنه ق��ال: »وعزَّ
نته يوم القيام��ة، وإذا أِمنني يف   عل��ى  عبدي خوفين وأمني��ن، إذا خافني يف الدني��ا أمَّ
  الدنيا أخفته يف الخرة«، فجاء مرسال عن الحسن، ومسندا عن أبي هريرة
مرفوع��ا، والمرس��ل أثبت)1(، احرص َعَل��ٰى أن تكون خائًفا م��ن اهلل ، تعبدُه 
بالخ��وف والرجاء واإلخالص والمحبة، كل ٰهِذه اَل ُبدَّ أن تأيت هبا وانظر األصلح 

إَِلٰى قلبك: )وئ وئ ۇئ ۇئ()2(.

 َقاَل ودليل األش��جار واألحجار: قوله َتَعاَلٰى: )ھ ے ے ۓۓ 
ڭ ڭ ڭ( )3( ،

أخرجه ابن المبارك يف »الزهد« )157- رواية نعيم بن حماد(، والبزار )8028( عن الحس��ن مرس��الً،   (1(
وأخرجه ابن حبان )640( من حديث أبي هريرة مرفوًعا، وصححه األلباين يف »الصحيحة« )742).

]سورة اإلسراء: آية 57[.  (2(
]سورة النجم: آية 20-19[.  (((
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وٰهِذه  األصنام مصنوعة من األشجار أو من األحجار، وكانت ُتعبد من دون 
. اهلل

بِّي  إَِلٰى   وحدي��ث أبي وقٍد الليثي، َق��اَل : )خرجنا مع النَّ
نِي بعد فت��ح مكة خرجوا إَِلٰى حنين لفت��ح الطائف، ونحن حدثاء عهد  حني��ن(، َيعأْ
نِي أسلموا من قريب، وللمش�ركين سدرة يعكفون عندها، يعكفون عندها  بكفر َيعأْ
نِ��ي ي�زمونه��ا، وينوطون بها أس��لحتهم، يعّلقون بها األس��لحة ُيق��ال لها ذات  َيعأْ
أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول اهلل اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، 
نِي ش��جرة نعّلق بها األسلحة، ونتبرك بها ٰهَذا المعنى  نِي اجعل لنا ذات أنواط َيعأْ َيعأْ
َبُر،  كما للمش��ركين س��درة يتعلقون بها ويتبركون بها. َفَقاَل : »اهلُل َأكأْ
الس��نن« أو »إنها الس��نن، قلتم: َوالَِّذي نفس��ي بيده كما َقاَل قوم موس��ى لموسى: 

)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(  )1(« )2(،  

��ف  أّن من العرب َمن يعبد األش��جار واألحجار من دون  وبّي��ن الُمَؤلِّ
 : اهلل، يقول النَّاظِم الشيخ حافظ حكمي

ك ��رأْ ش��ك«ٰه����َذا وم���ن أع��م��ال أه���ل ال��شِّ أو  ت�����ردد  م���ا  غ��ي��ر  م���ن 
ما تعظيم  م��ن  الجهال  يقصد  ي��ع��ظ��م��ا«م��ا  ب�����أن  اهلل  ي������أذن  ل����م 
ح��ج��ر أو  ب��ب��ق��ع��ة  ي���ل���د  الشجر«ك���م���ن  ببعض  أو  ميت  قبر  أو 
ع���ي���ًدا ك��ف��ع��ل ع��اب��د األوث�����ان«م����ت����خ����ًذا ل����ذل����ك ال���م���ك���ان
ث�����ث����ة ي�����ا أم�������ة اإلس���������م«ُث������مَّ ال�����زي�����ارة َع����َل����ٰى أق���س���ام

]سورة األعراف: آية 8)1[.  (1(
أخرج��ه الرتم��ذي : كتاب الفتن، باب ما جاء لرتكبن س��نن من كان قبلكم )2180(، وصححه الش��يخ   (2(

األلباين يف »صحيح الجامع« )601)).
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ب����الخ����رة«ف���إن ن���وى ال���زائ���ر ف��ي��م��ا أض��م��ره ت����ذك����رة  ن��ف��س��ه  يف 
َع�����اء ل���ه ول���أم���وات ال���زالت«ُث�����مَّ الأْ�����دُّ ع��ن  وال��ص��ف��ح  بالعفو 
نحوها ال���رح���ال  ش��د  ي��ك��ن  السفهاء«ول���م  كقول  هجًرا  يقل  ول��م 
الصحيحة«ف���ت���ل���ك س���ن���ة أت�����ت ص��ري��ح��ة ال��م��ث��ب��ت��ة  ال��س��ن��ة  يف 
وال��ت��وس��� ال����دع����اء  ق��ص��د  َوَع���َ�«أو  َج���لَّ  ال��رح��م��ن  إَِل����ٰى  بهم 
ال��رس��ال��ة«ف����ب����دع����ة م����ح����دث����ٌة ض����ل���ة ب��ع��ي��دة ع��ن ه���دي ذي 
فقد ن��ف��س��ه  ال��م��ق��ب��ور  دع���ا  أش����رك ب����اهلل ال��ع��ظ��ي��م وج��ح��د«وإن 
م��ن��ه َت����َع����اَل����ٰى  اهلل  ي��ق��ب��ل  عنه«ل����ن  فيعفو  ع����داًل   وال  ص��رًف��ا 
ال��غ��ف��ران م��وش��ك  ذن���ب  ك���ل  ل��ل��رح��م��ن«إذ  ال���ن���د  ات���خ���اذ  إاِلَّ 

: ويقول
َق���َدا َأوأْ ِس��َراًج��ا  الأْ��َق��بأْ��رِ  َعَلى  ِجًدا َوَم���نأْ  َمسأْ الّض�َرِيِح  َعَلى  ابأَْتنَى  َأِو 
ٌد ِج�����َه�����اَرا ������ُه ُم������َج������دِّ لِ���ُس���نَ���ِن الأْ���َي���ُه���وِد َوال���نَّ���َص���اَرىَف������إِنَّ
َوَلَعنأْ َذا  َع��نأْ  َتاُر  الأُْمخأْ َر  َح��ذَّ نَنأَْك��مأْ  السُّ ���ُل  َأهأْ َرَوى  َك��َم��ا  َف��اِع��َل��ُه 
تِ���َف���اِع الأْ��َق��بأْ��رِ ��بأْ��رَِب��لأْ َق��دأْ َن��َه��ى َع��ِن ارأْ ال��شِّ َق  َف�����وأْ فِ��ي��ِه  ُي�����َزاَد  َوَأنأْ 

���رٍِف َف��َق��دأْ َأَم���رأْ الأَْخَبرأَْوُك����لُّ َق��بأْ��رٍ ُم���شأْ َص��حَّ  َه��َك��َذا  ى  ُي��َس��وَّ بِ���َأنأْ 
����َرائِ����ِه ������َة َع����نأْ إِطأْ ُمَّ َر األأْ ��َرائِ��ِهَوَح������ذَّ ��تِ��جأْ ُه��مأْ إِبأْ��ِل��ي��ُس بِ��اسأْ َف��َغ��رَّ
َت���َك���ُب���وا ���َرًة َوارأْ َتنُِبواَف��َخ��اَل��ُف��وُه َج���هأْ َيجأْ َوَل���مأْ  َع��نأْ��ُه  َن��َه��ى  َق��دأْ  َم��ا 
َوَزاُدوا ا  َغ��َل��وأْ َق��دأْ  إَِل��يأْ��ِه��مأْ  ��ُظ��رأْ  َوَرَف�����ُع�����وا بِ���نَ���اَءَه���ا َوَش�������اُدواَف��انأْ
����َج����اِر َحأْ ُج������رِّ َواألأْ ��ي��ِد َوالأْ ���َص���اِربِ��ال��شِّ َعأْ األأْ َه����ِذِه  فِ���ي  ِس��يَّ��َم��ا  اَل 
َق������ُدوا ��َق��نَ��اِدي��ِل َع��َل��يأْ��َه��ا َأوأْ َق��َه��ا َق���دأْ َع��َق��ُدواَولِ��لأْ َوَك����مأْ لِ����َواٍء َف��وأْ
اَي���اِت ������َ�َم َوال���رَّ َعأْ َف���اِتَوَن��َص��ُب��وا األأْ ���ُظ���ِم ال���رُّ َعأْ ��َت��َت��نُ��وا بِ���األأْ َوافأْ
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النََّحائِر سواحها  يف  ن��ح��روا  َوالأْ��َب��َح��ائِ��رأَْب��لأْ  يِيِب  التَّسأْ ُأولِ���ي  ��َل  فِ��عأْ
َتاُهُم َموأْ ِمنأْ  الأَْحاَجاِت  �����َخ�����ُذوا إَِل���َه���ُه���مأْ َه���َواُه���ُمَوالأَْتَمُسوا  َواتَّ
فَِخاِخِه فِ��ي  إِبأْ��ِل��ي��ُس  َص��اَدُه��مأْ  ��َراِخ��ِهَق��دأْ  َأفأْ ِم��نأْ  َص��اَر  َق��دأْ  ُضُهمأْ  َبعأْ َب��لأْ 
َث�������اِن َوأْ ُع���و إَِل����ى ِع����َب����اَدِة األأْ ��َس��اِنَي���دأْ ���ِس َوبِ��ال��لِّ بِ���الأْ���َم���اِل َوال���نَّ���فأْ
��رِي َم���نأْ َأَب����اَح َذلِ���كأْ الأْ��َم��َه��الِ��كأَْف��َل��يأْ��َت ِش��عأْ فِ��ي  �����َة  ُمَّ األأْ َرَط  َوَأوأْ

����َع����اِم نأْ ِ ِل َواإلأْ �����َ�ِمَف��َي��ا َش���ِدي���َد ال���طَّ���وأْ ِسأْ ��نَ��َة اإلأْ ��ُك��و ِم��حأْ إَِل���يأْ���َك َن��شأْ

ــرة: يق��ول : أن مش���ركي زماننا أغلظ ش��رًكا من  ــة واألخ ــدة الرابع القاع
األولي��ن، يقص��د المش���ركين يف زمان ش��يخ اإلس��الم )محمد بن عب��د الوهاب( 
ِذيَن كانوا يف  ، َوَأْيًضا َحتَّٰى يف زماننا ٰهَذا، أغلُظ ش��رًكا  من شرك األولين، الَّ

عهد النَّبِّي ، وقبل عهد النَّبِّي ، لماذا؟ 

الجواب َقاَل: ألن األولين يش��ركون يف الرخاء، يعبدون األصنام واألش��جار 
واألحجار والقبور وغيرها، ويخلصون يف الشدة، إذا جاءهم كرب أو شدة ؛ فإهنم 
ا مش���ركو زماننا، فإهنم يش��ركون يف  يخلصون هلل  ال يدعون إاِلَّ اهلل تعالى، َأمَّ

الرخاء والشدة أعاذنا اهلل َوإِيَّاُكْم،  من الشرك كله صغيره وكبيره.

الدلي��ل قوله ُس��بأَْحاَنُه: )ٿ ٿ ٿ ٹ( )1(، الفلك اس��م جمع، َيْعنِي 
الس��فن: لي��س له واحد م��ن لفظ��ه )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( )2(، َيْعنِ��ي أصابتهم 
مصيبة، أصابتهم رياح شديدة، أو كادت الريح أن تغرقهم تالطمت هبم األمواج، 

فإهنم يخلصون هلل  الدين ال يدعون إاِلَّ اهلل، لماذا؟ 

]سورة العنكبوت: آية 65[.  (1(

]سورة العنكبوت: آية 65[.  (2(
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أنهم يعلمون أن ٰهِذه األش��جار واألحجار واألصنام واألوثان، وكل مخلوق 
ال يملك لهم ال نفًعا وال ضرا، َمن المالك للنفع والضر؟ إنه اهلل ، )ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( )1(، لّما نجاهم إَِلٰى الرب رجعوا إَِلٰى شركهم، إًِذْا 

ا يف الشدة فاخلصوا فيها. أشركوا يف الرخاء، َوَأمَّ

ا المش��ركون يف زمن الش��يخ  ؛ فإهنم يشركون يف الرخاء ويف الشدة،  َأمَّ
ا يف الشدة: فإنه إذا نزل هبم كرب أو وقعت  أما يف الرخاء ٰهفَذا واضح يشركون، وَأمَّ
هبم كارثة أو مصيبة ؛ فإهنم يستغيثون ويستنجدون ويدعون المخلوق، تجد منهم 
من يدعو علي  من دون اهلل تعالى، ومنهم من يدعو الجيالين،  ومنهم من 
يدعو أحمد البدوي، وأحمد البدوي ٰهَذا رجل لم ُيعرف عنه صالح وال استقامة، 
ال ُيعرف عنه إاِلَّ أنه رجل تارك للصالة، وُعرف عنه أنه بال يف المسجد أمام الناس!

ومع ذلك يعّدونه من األولياء، فبعض الناس يدعونه من دون اهلل، يقولون: يا 
بدوي رد علينا ضالتنا من الغنم ومن غيرها، نسأل اهلل العافية والسالمة، يف الشدة 

ويف الرخاء يشركون.

هِذه القواعد أقول تحتاج إَِلى إس��هاٍب أكثر، وَلكِْن أرجو اهلل ، أن 
يك��ون م��ا ذكر فيه خير كثير لي ولكم يف الدنيا واآلخ��رة يف العلم والعمل، إن ربي 

سميع الدعاء،

اس��أل اهلل َتَعاَل��ٰى لي ولكم العلم الناف��ع والعمل الصالح، الله��م أعزَّ دينك، 
 ، د وأظهر أولياءك، وأخز أعداءك يف عافيٍة ألمة ُمَحمَّ

َم َوَباَرَك َعَلٰى َنبِيِّنَا محمد َوآلِِه َوَصْحبِِه َأْجَمِعْيَن. واهلُل َأْعَلُم، َوَصلَّٰى اهلُل َوَسلَّ

]سورة العنكبوت: آية 65[.  (1(
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األسئلة

سؤال أخينا قبل قليل، يقول:  ما الفرق بني النَِّبّ والرسول؟ �

َعَل��ٰى أق��وال ألهل العل��م عليهم رحم��ة اهلل، من العلم��اء من َق��اَل النَّبِيُّ هو 
الرسول والرسول هو النَّبِّي، َوٰهَذا قول ضعيف؛ ألنه ُقرن بينهما ، قال تعالى )ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( )1(، والعطف يقتض�ي 
الُمغايرة عند أهل العلم، ومِن العلماء من قال: النَّبِّي هو من ُأوحي إليه بشرع، ولم 
ُيؤمر بتبليغه، والرسول هو من ُأوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، َوٰهَذا قول فيه نظر.

اَلُة   ألن اهلل َتَعاَلٰى أخرب بأنه أرس��ل النبي َأْيًضا، كما أرس��ل الرسل َعَلْيِهُم الصَّ
اَلُم، قال تعالى )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( )2(.  َوالسَّ

ا الرسول  ومن العلماء؛ من َقاَل: إن النَّبِّي من جاء إلحياء شريعة نبٍي قبله، َوَأمَّ
فقد جاء  برس��الة جديدة،  قالوا: ٰهَذا التعريف يس��تقيم دائًما، إاِلَّ يف حالة واحدة، 
وه��ي حال آدم ، فإن��ه نبي كما أخرب النَّبِ��ّي ، َقاَل: »َنبٌِي 
«، كم��ا يف حديث أبي أمامة، َق��اَل: »َنبِيُّ مكلم« رواه أحم��د وابن حبان)3(،  ��مأْ ُمَكلَّ
وَلكِنْه لم ُيرسل أو لم يأت إلحياء شريعة نبي قبل، وذلك ألن ذريته على التوحيد 

واإلسالم ،

قالوا: ُيس��تثنى من ٰه��ِذه القاعدة آدم  فهو نبي، ما أتى بش��ريعة 

]سورة الحج: آية 52[.  (1(
]سورة الزخرف: آية 6[.  (2(

أخرجه أحمد )21546( من حديث أبي ذر، وقواه األلباين يف »الصحيحة« )2668).  (((
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جدي��دة ؛ ألن��ه نزل مس��لًما، موح��ًدا مؤمنً��ا ، وكذلك ذريت��ه كانوا 
مؤمني��ن موحدين مس��لمين، ليس فيه��م كافر وال مش��رك انتبهوا له��ذا، وما ظهر 

. الشرك إاِلَّ يف قوم نوح

بقية األنبياء أو الرس��ل المذكورون يف القرآن الكريم، هم أنبياء رس��ل، َيْعنِي 
��اَلُم، َيْعنِ��ي أتى إلحياء  اَلُة َوالسَّ الخمس��ة والعش��رين هم أنبياء رس��ل َعَلْيِهُم الصَّ
تِي قبلها،  ش��ريعة نبي قبله، وأتى بش��ريعة جديدة ربما ُنس��خ شيء من الش��ريعة الَّ

وُخصص بعضها كما جاء عيسى ، إلحياء شريعة موسى.

  ُثمَّ بعد ذلك نسخ كثيًرا منها، وأتى بأحكام جديدة، ثم جاء نبينا
اَلُة  فأحي��ى ش��ريعة إبراهي��م ، وم��ن قبله م��ن األنبي��اء َعَلْيِه��ُم الصَّ
��اَلُم، وَلكِنْه َأْيًضا أتى بش��ريعة جديدة، مثاًل كحل الغنائم، ومشروعية التيمم  َوالسَّ
بشروطه ، وما أشبه ذلك، ٰهَذا من الشريعة الجديدة واهلل أعلم وصلى اهلل َعَلٰى َنبِيِّنَا 

د وآله وصحبه ، ُمَحمَّ

والبد من التنويه إلى أن عقيدة جميع األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم 
واحدة ال تختلف يف ش��يء أبدا، وأما يف األحكام فقد تختلف ش��رائعهم، كما قال  

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعال��ى 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ(  )1(.

]سورة المائدة: آية 48[.  (1(
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الشيخ: القبور بالنسبة للبشر، عذاب القرب بالنسبة للبشر غيب كلي ال يعلمونه.

الطالب:...

الش��يخ: أحس��نت، يقول: بالنس��بة للنب��ي  أطلعُه اهلل لي��س َعَلٰى 
ع��ذاب الق��رب َفَقْط، بل أطلعُه اهلل َتَعاَل��ٰى َحتَّٰى َعَلٰى عذاب بعض أه��ل النَّار َأْيًضا، 
فاهلل  ُيطلع من يشاء، َلكِْن هل يجوز اإلنسان يقول اآلن أنا أطلعني اهلل َتَعاَلٰى 

َعَلٰى عذاب القرب بعد النَّبِّي ؟

الجواب: ال، أو أن يقول: أطلعني اهلل َتَعاَلٰى َعَلٰى عذاب أهل النَّار؟

ا النَّبِ��ّي  فما علمه إاِلَّ بوحي من اهلل  الج��واب: ال يجوز ٰهَذا، َوَأمَّ
، فإن ش��ئت تقول: نس��بي هب��ذا االعتبار، تقول: نس��بي، بالنس��بة لنا نحن ال 

ا بالنسبة للنبي ، فقد كان يعلم بتعليم اهلل إياه. نعلمه أبدا، َوَأمَّ

��ا اآلن ال يوجد أحد يعلم،   الج��واب: ال ب��أس بذلك، واضح ٰه��َذا أو ال؟ َأمَّ
ه��ل ف��الن يع��ذب أو ينعم يف الق��رب، ممن لم يبي��ن اهلل َتَعاَل��ٰى حاله أو يبين��ه النَّبِّي 

 .

الطالب: ....

الشيخ: أنت كأنك تشير أخي الكريم إَِلٰى أركان الخطبة َيْعنِي خطبة الجمعة، 
َيْعنِي الحمد والتش��هد الوصية بالتقوى، الص��الة َعَلٰى النَّبِّي  بالذات، 
ٰه��ِذه فيها خ��الف بين العلم��اء، الص��واب؛ أن خطبة الجمع��ة إذا اش��تملت َعَلٰى 
الموعظة من كتاب اهلل وسنة النَّبِّي ، فإهنا تكون كافية، وَلكِْن اَل ُبدَّ من 

خطبتين فال تجزئ خطبة واحدة يف الجمعة، واضح ٰهَذا ؟
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��ا الوصي��ة بتقوى اهلل بحد ذاهتا أو اإلتيان بتش��هد فيها،  وأنه ش��رٌط لصحة   َأمَّ
الخطبة !

فٰهِذه فيه نظر. 

والصحيح عدم اشرتاط ذلك ،

واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

متت مراجعته بفضل اهلل تعاىل 
د/ سامي بن صاحل الواكد 

			


