
 

 

ثالثة شرح 
 األصول

 

 

 : سماحة الشيخ العالَّمةل

 بنعبد العزيز 

 باز عبدهللا بن
 -رحمه هللا-

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 .(1)ثالثُة األُُصول

 :(2)َعَليَنا تعلَُّم أربِع مسائلَ  رَِحَمَك اهللُ أنَّه َيِجبْ اْعَلْم 
 .، وهو معرفُة اهلِل ،.. (3))األولى ( : الِعلُم 

                                                 

ن عبد الوهاب بنن سنليما  هذه رسالة مهمة في العقيدة ألفها الشيخ أبو عبد اهلل اإلمام محمد ب (1)
بن علي التميمي الحنبلي اإلمام المشهور المجدد ِلما اندرس من معالم اإلسالم في النصن  الاناني 

 من القر  الااني عشر ن رحمه اهلل وأكرم ماواه ن . 
وقد كا  ن رحمه اهلل ن يلقن الطلبة والعامة هذه األصول ليدرسوها ويحفظوهنا ، ولتسنتقر فني قلنوبهم 

 ها قاعدة في العقيدة .لكون
وكانت وفاته سنة ست ومائتين وأل  من الهجنرة . وكنا  مولنده سننة عمنة عشنرة ومائنة وألن  منن 
الهجننرة ، فقنند عمَّننر تحنند  وتسننعين سنننة . وقنند كننا  عمننرا مليإننا بننالتير والنندعوة تلننى اهلل والتعلننيم 

انه فني هنذه الجرينرة ، وانتشنر  واإلرشاد والصبر على ذلك . وقد أنقذ اهلل به العباد والبالد في زم
دعوتُه في غير الجريرة من الشام ومصنر والعنراو والهنند وغيرهنا ، بسنبب الندعاة النذين حملنوا عننه 
العلم وانتقلوا تلى تلك البلدا  والدول ، وبسبب المكاتيب والكتب التي انتشر  منه ن رحمنه اهلل ن 

 ة تلى اهلل .ومن أتباعه وأنصاره والدعاة التابعين له في الدعو 

(2)
 .هذه المسائل يجب أ  يتعلمها المؤمن والمؤمنة صغارا وكبارا    

(3)
فعلى اإلنسا  أ  يتعلم ويتبصر حتى يكنو  علنى بيننة ، ويعنرن دينن اهلل النذم علنل منن أ لنه .   

وهنننذا العلنننم هنننو معرفنننة اهلل ، ومعرفنننة نبينننه ، ومعرفنننة دينننن اإلسنننالم باألدلنننة   فهنننذا أول شننني  : أ  
ر العبد   من هو ربه ؟ فيعرن أ  ربه التالل الذم علقه ، ورزقه ، وأسد  تلينه الننعم ، وعلنل يتبص

من قبله ، ويتلل من بعنده ، هنو رب العنالمين ، وأننه اإللنه الحنل المعبنود النذم ا يسنتحل العبنادة 
 .سواه أبدا . ا ملك مقرب ، وا نبي مرسل ، وا  ن ، وا تنة ، وا صنم ، وا غير ذلك

بل العبادة حل هلل وحده ، فهو المعبود بحل ، وهو المستحل بأ  يعبد ، وهو رب العنالمين ، وهنو 
 ربك وعالقك وتلهك الحل سبحانه وتعالى . 

فتعرن هذه المسألة األولى : وهني أ  تعنرن ربَّنك ونبيَّنك ودينَنك باألدلنة ن قنال اهلل وقنال الرسنول ن 
لة من اآليا  واألحاديث ، وذلنك هنو دينن اإلسنالم النذم أننت ا بالرأم وا بقول فال  ، بل باألد

= 



 

 

 .فة دين اإلسالم باألدلة، ومعر (1)ومعرفة نبيه
 
 . (2): العمل به)الاانية( 
 

 .(3))الاالاة( : الدعوة تليه
                                                                                                                                            

مأمور بالدعول فيه ، واالترام به . وهنو عبنادة اهلل النذم قنال فيهنا سنبحانه وتعنالى :   َوَمنا َعَلْقنُت 
ْنَة تاَّ لِيَنْعُبُدوِ  { . هذه العبادة هي اإلسالم ، وهي طاعة اهلل ورسوله ، والقينام بنأم ر اهلل الِجنَّ َواإْلِ

وترك محارمه . هنذه هني العبنادة التني علنل النناس أل لهنا وأمنر اهلل بهنا النناس فني قولنه :   يَنا أيُّهنا 
النَّنناُس اْعبُننُدوْا رَبَُّكننُم { يعننني اعبنندوه بطاعننة أوامننره وا تننناب نواهيننه ، وتسننالم الو ننه لننه وتتصيصننه 

 بالعبادة سبحانه وتعالى .
 

(1)
المطلنب الهاشنمي القرشني المكنني  حمند بننن عبند اهلل بنن عبندومنن ذلنك أ  تعنرن نبينك وهنو م  

ثننم المنندني ن عليننه الصننالة والسننالم ن فتعننرن أنننه نبيننك وأ  اهلل أرسننله تليننك بنندين الحننل يعلمننك 
ويرشدك فتؤمن بأنه رسول اهلل حقا وأ  اهلل أرسله للعالمين  ميعا من الجن واإلنة ، وأ  الوا نب 

 سيأتي تفصيل هذا في األصل الاالث من األصول الاالثة .، والسير على منها ه . و  تتباعه
 

(2)
أم أ  تعمل بهذا الدين من صنالة وصنوم و هناد وحني وتيمنا  وتقنو  فتعمنل باإلسنالم   ألننك   

متلننوو لننه ، ومتلننوو لعبننادة اهلل   فعليننك أ   تعلننم وتعمننل بننه فتعبنند اهلل وحننده ، وتقننيم الصننالة ، 
وتحي البيت ، وتؤمن باهلل ومالئكتنه ورسنله وكتبنه وبناليوم اآلعنر ، وتؤدم الركاة ، وتصوم رمضا  ، 

وبالقدر عيره وشره ، وتأمر بنالمعرون ، وتنهنى عنن المنكنر ، وتبنر والنديك ، وتصنل األرحنام ، تلنى 
غيننر ذلننك فتعمننل بمننا أمننرك اهلل بننه ، وتنتهنني عمننا نهنناك اهلل عنننه ، وتتننرك المعاصنني التنني أنننت منهنني 

 با  التي أنت مأمور بها .عنها ، وتفعل الوا 

(3)
أم أ  تدعو تلنى هنذا الندين فتنصنن النناس بنأ  يسنتقيموا علينه ، وترشندهم وتنأمرهم بنالمعرون   

وتنهنناهم عنننن المنكنننر . هنننذه هننني الننندعوة تلنننى دينننن اإلسنننالم . فعلنننى كنننل مسنننلم أ  يننندعو تلنننى اهلل 
وا ب من التبلين  والندعوة حسب طاقته وعلمه . فكل واحد ن ر ل أو امرأة ن عليه قسط من هذا ال

واإلرشنناد والنصننيحة . وأ  ينندعو تلننى توحينند اهلل ، وتلنننى الصننالة والمحافظننة عليهننا ، وتلننى الركننناة 
وأدائهننا ، وتلننى صننوم رمضننا  ، وحنني البيننت مننع ااسننتطاعة ، وتلننى بننر الوالنندين ، وصننلة األرحننام ، 

 وترك المعاصي كلها.



 

 

 .(1))الرابعة(: الصبر على األذ  فيه
ْنَساَ  َلِفْي ُعْسٍر ن ِتاَّ حمن الرحيم: بسم اهلل الر قوله تعالى (2)والدليل :   َواْلَعْصِر ن ِت َّ اإْلِ

 اِلَحاِ  َوتَنَواَصْوا بِاْلَحلِّ َوتَنَواَصْوا بِالصَّْبِر { .الَِّذيَن َآَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ 
                                                                                                                                            

 

(1)
، فقند يحصنل لسنسنا  أذ  ، قند يتعنب منن المندعو أو أم يصبر على األذ  في هذه األشنيا    

غينننره ، منننن أهلنننه أو غينننرهم ، فالوا نننب الصنننبر واحتسننناب األ نننر عنننند اهلل . فنننالمؤمن يصنننبر علنننى 
تيمانه باهلل ، ويصبر على العمل بما أو نب اهلل علينه ، وتنرك منا حنرم اهلل علينه ، ويصنبر فني الندعوة 

ن والنهي عن المنكر . فال بد منن الصنبر فني هنذه األمنور كلهنا تلى اهلل ، والتعليم ، واألمر بالمعرو 
. فالنندين كلننه يحتنناص تلننى صننبر . صننبر علننى دعننوة اهلل وحننده ، وصننبر علننى أ  تصننلي ، وتركننني ، 
وتصوم ، وتحد ، وتأمر بالمعرون وتنهى عنن المنكنر ، وصنبر عنن المحنارم والسنيإا ، فتحنذر منن 

يما حرم اهلل علينه ، أو تنرك منا أو نب اهلل علينه . ولهنذا قنال قربها . فاإلنسا  تذا لم يصبر   وقع ف
تعالى لرسوله :   فَاْصِبْر َكَما َصبَنَر أوُلو اْلَعْرِم ِمَن الرُُّسِل { . وقال سنبحانه :   َواْصنِبْر ِلُحْكنِم رَبِّنَك 

ُرَك ِتاَّ بِنننناهللِ  { . وقنننال تعننننالى :   ِتنََّمنننا ينُننننَوفَّى  فَِإنَّنننَك بَِأْعيُِننَنننا { ، وقننننال تعنننالى:   َواْصننننِبْر َوَمنننا َصنننبنْ
الصَّنناِبُروَ  َأْ ننَرُهْم بِغَْيننِر ِحَسنناٍب { . وقننال تعننالى :   َواْصننِبْر ت َّ اهللَ َمننَع الصَّنناِبرِيَن { . يعننني اصننبروا 

 على طاعة اهلل ، وترك معصيته . واحذروا متالفة أمره وارتكاب نهيه .
 

(2)
األربنع : ففني هنذه السنورة العظيمنة الحجنة لهنذه األمنور ،  وهنذا هنو الندليل علنى هنذه المسنائل  

وهذا هو الدين كله . فالندين كلنه تيمنا  وعمنل ودعنوة وصنبر . تيمنا  بنالحل وعمنل بنه ودعنوة تلينه 
وصنبر علننى األذ  فينه ، والننناس كلهنم فنني عسنارة   ِتاَّ الَّننِذيَن آَمنُنوْا َوَعِملُننوْا الصَّناِلَحاِ  { اآليننة : 

نننوا وعملننوا الصننالحا  ، وتواصننوا بننالحل ، وتواصننوا بالصننبر ، فهننؤا  هننم الرابحننو  ، أم الننذين آم
وهم السعدا  . وقد أقسم اهلل على هذا بقوله :   َواْلَعْصِر { وهو الصنادو سنبحانه وتعنالى وت  لنم 
يقسننم ، ولكننن أقسننم لتأكينند المقننام . واهلل سننبحانه وتعننالى يقسننم بمننا شننا  مننن علقننه ، فننال أحنند 

ذا  البنننروص ، وأقسنننم بالسنننما  والطنننارو ، وبالضنننحى وبالشنننمة  ر علينننه ، فأقسنننم بالسنننما يتحجننن
وضننحاها ، وبالليننل تذا يغشننى ، وبالنازعننا  ، وغيننر ذلننك   أل  المتلوقننا  تنندل علننى عظمتننه ، 
وعلى أنه سبحانه هو المستحل للعبادة ولبيا  عظم شأ  هذه المتلوقا  التي تدل علنى وحدانيتنه 

للعبادة وحده . وأما المتلوو فلية له أ  يقسم تا بربنه ، فنال يقسنم وا يحلنل تا  وأنه المستحل
باهلل ، وا يجوز له أ  يحل  باألنبينا  ، وا باألصننام ، وا بالصنالحين ، وا باألماننة ، وا بالكعبنة 

منن حلن  ، وا بغيرهنا . هنذا هنو الوا نب علنى المسنلم   لقنول النبني ن صنلى اهلل علينه وسنلم ن :   



 

 

(1)قال الشافعي
: لنو منا أننرل اهلل حجنة علنى علقنه تا هنذه السنورة -رحمه اهلل تعنالى-ن 

 . (2)لكفتهم
 

: )بنناب( العلننم قبننل القننول والعمننل ، والنندليل : -رحمننه اهلل تعننالى-  (3)وقننال البتننارم
أَنَّننُه َا ِتلَننَه ِتاَّ اهللُ َواْسننتَنْغِفْر لِننَذْنِبَك {   فبنندأ بننالعلم قبننل القننول  قولننه تعننالى :   فَنناْعَلمْ 

 والعمل .
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
                                                                                                                                            

بشي  دو  اهلل فقد أشرك   أعر ه اإلمام أحمد بإسنناد صنحين . وقنال ن علينه الصنالة والسنالم ن : 
فالوا ننب علننى كننل مسننلم ومسننلمة الحننذر مننن = =  مننن كننا  حالفننا فليحلنن  بنناهلل أو ليصننمت   .

 الحل  بغير اهلل وأ  تكو  أيمانهم كلها باهلل وحده سبحانه وتعالى .
 

(1)
و اإلمننام المشننهور ، أحنند العلمننا  الكبننار ، وأحنند األئمننة األربعننة ، وهننو محمنند بننن الشننافعي : هنن  

 تدرية الشافعي المطلبي ، المولود سنة عمسين ومائة ، وتوفي سنة أربع ومائتين .

(2)
 : لو ما أنرل اهلل حجة على علقه تا هذه السورة لكفتهم ، وفي رواية :  -رحمه اهلل -يقول  

هننذه السننورة لكفننتهم     أم لننو نظننروا فيهننا وتننأملوا فيهننا لكانننت كافيننة فنني    لننو فكننر الننناس فنني
تلننرامهم بننالحل ، وقيننامهم بمننا أو ننب اهلل علننيهم ، وتننرك مننا حرمننه علننيهم   أل  اهلل بننين أ  الننذين 
آمنننوا وعملننوا الصننالحا  وتواصننوا بننالحل وتواصننوا بالصننبر هننم الرابحننو  ، ومننن سننواهم عاسننر ، 

ى و وب التواصي ، والتناصنن ، واإليمنا  والصنبر ، والصندو ، وأننه ا طرينل وهذه حجة قائمة عل
للسننعادة والننربن تا بهننذه الصننفا  األربننع : تيمننا  صننادو بنناهلل ورسننوله ، وعمننل صننالن ، وتننوا  

 بالحل ، وتوا  بالصبر .

(3)
لشننرو البتننارم : هننو أبننو عبنند اهلل محمنند بننن تسننماعيل بننن تبننراهيم البتننارم ، مننن بتننار  فنني ا  

األوسط . ولد سنة أربع وتسعين ومائة ، في آعر القر  الااني ، وما  سنة ست وعمسنين ومنائتين 
فنني وسننط القننر  الاالننث . كننا  عمننره اثنتننين وسننتين سنننة . وهننو صنناحب الصننحين ، ولننه مؤلفننا  

ه :   نافعة ن رحمه اهلل ن . يقنول : بناب : العلنم قبنل القنول والعمنل   لقنول اهلل سنبحان أعر  عظيمة
فَنناْعَلْم أنَّننُه َا ِتلَننَه ِتاَّ اهللُ {   فبنندأ بننالعلم قبننل القننول والعمننل . فاإلنسننا  عليننه أ  يننتعلم أوا ، ثننم 

 يعمل   فيتعلم دينه ، ويعمل على بصيرة ، واهلل أعلم .
 



 

 

الناال   (1)المسنائل أننه يجنب علنى كنل مسنلم ومسنلمة تعلنم هنذه -رحمك اهلل-اعلمن 
 والعمل بهن : 

 .. (2)  علقنا ورزقنا ولم يتركنا همال  )األولى( : أ  اهلل
، والدليل  (2)الجنة ، ومن عصاه دعل النار ، فمن أطاعه دعل (1) بل أرسل تلينا رسوا  

ا َعلَننْيُكْم َكَمنا َأْرَسننْلَنا ِتلَننى ِفْرَعنْوَ  َرُسننوا  ن  قولنه تعننالى :   ِتنَّنا َأْرَسننْلَنا ِتلَنْيُكْم َرُسننوا  َشناِهد 
ا   .َوبِيال  {فَنَعَصى ِفْرَعْوُ  الرَُّسوَل فََأَعْذنَاُه َأْعذ 

                                                 

 هذه المسائل الاال  من أهم المسائل التي تتعلل بالتوحيد وحقوقه . (1)

(2)
، لكننه علقهننم ألمنر عظننيم ،  ، وا عباننا   ، وا سندا   يعبندوه فلننم يتلقهنم همننال  اهلل علنل التلننل ل  

ولحكمنة عظيمنة فيهنا سنعادتهم ، وفيهنا نجناتهم ، وهني أ  يعبندوا اهلل وحنده ا شنريك لنه كمنا قننال 
ْنَة ِتاَّ لِيَنْعُبُدوَ  { . وهنذه العبنادة أمنرهم اهلل بهنا فني قولنه سنبحانه  تعالى :   َوَما َعَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

ه : :   يَا َأينَُّها النَّاُس اْعُبُدوْا رَبَُّكُم { ، وفي قولنه :   َواْعبُنُدوْا اهللَ َوَا ُتْشنرُِكوْا بِنِه َشنْيإ ا { ، وفني قولن
يَن { ، فنني آيننا  كايننرة أمننرهم فيهننا بالعبننادة ،  وهنني   َوَمننا أُِمننُروْا ِتاَّ لِيَنْعبُننُدوْا اهللَ ُمْتِلِصننيَن لَننُه النندِّ

توحيده  ل وعال ، وتتصيصه بالعبنادة منن دعنا  وعنون ور نا  وتوكنل ورغبنة ورهبنة وصنالة وصنوم 
وغير ذلك . فهو المستحل للعبادة ن  ل وعال ن دو  كل ما سنواه . ويندعل فني ذلنك فعنل األوامنر 

 عنهننا ، وتننرك النننواهي   فننأدا  األوامننر التنني أمننرك اهلل بهننا ورسننوله ، وتننرك النننواهي التنني نهنناك اهلل
ورسوله   كل هذا داعل في العبادة ، وهذا هو اإلسالم ، وهو الدين ، وهو اإليمنا  ، وهنو الهند  
. فننال تصننل تا هلل ، وا تركننع تا لننه ، وا تننذبن تا لننه ، وا تنند  تا تينناه ، وا تتوكننل تا عليننه تلننى 

فهذا لنية بعبنادة ، كمنا قنال  غير ذلك من العبادا  . أما ااستعانة بحاضر قادر فيما يقدر عليه  
سبحانه في قصة موسنى :   فَاْسنتَنَغاثَُه الَّنِذم ِمنْن ِشنيَعِتِه َعلَنى الَّنِذم ِمنْن َعنُدوِِّه {   فنإ  موسنى قنادر 
علننى أ  يغيانننه . أمنننا دعنننا  المينننت ، ودعنننا  الغائننب النننذم ا يسنننمع كالمنننك ، أو دعنننا  الصننننم أو 

مشنركين ، وهنو الشنرك األكبنر النذم قنال اهلل فينه :   الجن أو األشنجار ، ونحوهنا   فهنذا شنرك ال
ُهْم َمننا َكننانُوْا يَنْعَملُننوَ  { ، وقننال  ننْرَك َلظُْلننمظ َعِظننيمظ { ، وقننال تعننالى :   َولَننْو َأْشننرَُكوْا َلَحننِبَط َعننننْ ِت َّ الشِّ

َمننْن َيَشنناُ  { ، وقننال سنننبحانه :   بِننِه َويَنْغِفننُر َمنننا ُدوَ  َذلِننَك لِ  سننبحانه :   ِت َّ اهللَ َا يَنْغِفننُر َأْ  ُيْشننَركَ 
 َوَلَقننْد ُأوِحننَي ِتلَْيننَك َوِتلَننى الَّننِذيَن ِمننْن قَنْبِلننَك لَننِإْن َأْشننرَْكَت لََيْحننَبَطنَّ َعَملُننَك { ، فنناهلل علقنننا ورزقنننا ولننم

 يتركنا همال بل أمرنا بتوحيده وطاعته وترك معصيته .
 



 

 

)الاانية(: أ  اهلل ا يرضى أ  يشرك معه في عبادته أحد ، ا ملك مقرب ، وا نبي 
 . والدليل قوله تعالى :   َوَأ َّ اْلَمَساِ َد لِلِه َفاَل َتْدُعوْا َمَع اهلِل َأَحد ا{ . (3)مرسل

 
اهلل ورسوله ولو  : أ  من أطا  الرسول ووحد اهلل ا يجوز له موااة من حاد (4))الاالاة( 

كننا  أقننرب قريننب ، والنندليل قولننه تعننالى :   َا َتِجننُد قَنْوم ننا ينُّْؤِمنُننوَ  بِنناهلِل َواْليَنننْوِم اآْلَِعننِر 
                                                                                                                                            

(1)
والسننالم ن بكننل مننا تقنندم ، وأنننرل عليننه القننرآ   وأرسننل تلينننا رسننوا : هننو محمنند ن عليننه الصننالة  

بذلك ، لنستقيم على ما فيه من الهد  ، ونعمل بما فيه من األوامر ، وننتهي عمنا فينه منن الننواهي 
، وعلنى يند محمند رسنول اهلل ن صنلى اهلل علينه وسنلم ن عناتم النبينين والمرسنلين .  نا  لنيعلم النناس 

 وأفضلهم .دينهم   فهو عاتم األنبيا  وتمامهم 
 

(2)
فمن أطا  هذا الرسول واستقام على دينه   فله الجنة ، ومن عصى هذا الرسول وحناد عنن ديننه   

ا َعلَننْيُكْم { : يعننني : بأعمننالكم .. =     فلننه النننار، كمننا قننال تعننالى :   ِتنَّننا َأْرَسننْلَنا ِتلَننْيُكْم َرُسننوا  َشنناِهد 
وا  { ، فهننو مرسننل ن عليننه الصننالة والسننالم ن .   فَنَعَصننى ِفْرَعننْوُ    َكَمننا َأْرَسننْلَنا ِتلَننى ِفْرَعننْوَ  َرُسنن=

ا َوبِيال  {   أم أعذنا فرعو  أعذا وبيال في الدنيا بالغرو ، وفني اآلعنرة بالننار  الرَُّسوَل فََأَعْذنَاُه َأْعذ 
. 
 

(3)
أ  يشننرك معننه  رضننىيهننذه المسننألة الاانيننة تنمننا هنني تحقيننل للمسننألة األولننى : أ  تعلننم أ  اهلل ا  

أحنند فنني عبادتننه ، كمننا أنننه التننالل الننرازو المحينني المميننت ، الننذم علقننك وأعطنناك النننعم ، فهننو 
سننبحانه ا يرضننى أ  يشننرك معننه أل مننن التلننل ، ا نبنني مرسننل ، وا ملننك مقننرب ، وا غيرهمننا   

ْا ِتاَّ ِتيَّاُه { ، وكما قنال تعنالى أل  العبادة حل اهلل وحده ، كما قال تعالى :   َوَقَضى رَبَُّك َأاَّ تَنْعُبُدو 
:   ِتيَّاَك نَنْعُبُد َوِتيَّاَك َنْسَتِعيُن {   أل  الشنرك بنه هنو أعظنم النذنوب ، وقند  نا  فني اآلينا  الكاينرة 
األمر بإعال  العبادة هلل وحده ، والنهي عن عبادة ما سنواه   فتجمنع بنين أمنرين : فتنؤمن بنأ  اهلل 

ي المميننت، وتننؤمن بأنننه سننبحانه هننو المسننتحل للعبننادة مننن ذبننن وصننالة هننو التننالل الننرازو المحينن
وصوم وغير ذلك من العبادا  ، كما قال سنبحانه :   َوِتَلُهُكنْم ِتلَنهظ وَّاِحندظ {، وقنال سنبحانه:   فَناَل 

ا { .  َتْدُعوا َمَع اهلِل َأَحد 
ومسنلمة أننه ا يجنو لنه أ  وهذه هي المسألة الاالاة وهي من أهم الوا بنا  أ  يعلنم كنل مسنلم  (4)

يوالي المشركين أو يحبهم . فكل من أطا  اهلل ورسوله ووحد اهلل  ل وعال يلرمه أ  يعادم الكفنار 
ويبغضهم في اهلل ، وا يجوز له موااتهم ومحبتهم لقوله تعالى :   َا َتِجُد قَنْوم ا { : أم ا تجند ينا 



 

 

 يُننننَوادُّوَ  َمنننْن َحنننادَّ اهلَل َوَرُسنننوَلُه َولَنننْو َكنننانُوْا َآبَننناَ ُهْم َأْو أَبْننَننناَ ُهْم َأْو ِتْعنننَوانَنُهْم َأْو َعِشنننيَرتَنُهمْ 
يَمنناَ  َوأَيَّننَدُهْم بِننُروٍل مِّْنننُه َويُننْدِعُلُهْم َ نَّنناٍ  َتْجننِرم ِمننْن َتْحِتَهننا ُأْولَإِننَك   َكتَننَب ِفنني قُنلُننوِبِهُم اإْلِ

ُهْم َوَرُضنوْا َعْننُه ُأْولَإِنَك ِحنْرُب اهلِل َأَا ِت َّ ِحنْرَب اهلِل ُهنُم  اأْلَنْنَهاُر َعاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اهللُ َعننْ
 . (1)اْلُمْفِلُحوَ  {

 

                                                                                                                                            

ورسوله . وقال تعالى :   يَا َأينَُّهنا الَّنِذيَن َآَمنُنوْا َا  محمد قوما أهل تيما  صادو يوادو  من حاد اهلل
ُهْم ِت َّ اهللَ َا تَنتَِّتنننُذوْا اْليَنُهنننوَد َوالنََّصننناَر  َأْولِيَننناَ  بَنْعُضنننُهْم َأْولِيَننناُ  بَنْعنننٍم َوَمنننن ينَّتَننننَولَُّهم مِّننْكننننُْم فَِإنَّننننُه ِمننن ننْ

ل :   قَنْد َكانَنْت َلُكنْم ُأْسنَوةظ َحَسنَنةظ ِفني ِتبْننَراِهيَم َوالَّنِذيَن َمَعنُه يَنْهِدم اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن { . وقال عر و ن
نَننَننا وَ  ننا تَنْعبُننُدوَ  ِمننْن ُدوِ  اهلِل َكَفْرنَننا ِبُكننْم َوبَننَدا بَنينْ ننَنُكُم اْلَعننَداَوُة ِتْذ قَنناُلوْا ِلَقننْوِمِهْم ِتنَّننا بنُننَرآُ  ِمننْنُكْم َوِممَّ بَنينْ

ا َحتَننن ى تُنْؤِمنُنننوْا بِننناهلِل َوْحنننَدُه { . فنننال بننند منننن البغضنننا  والعنننداوة ألعننندا  اهلل ، ومنننودة َواْلبَنْغَضننناُ  َأبَننند 
 المؤمنين ومحبتهم .

هكذا المؤمن يحب أوليا  اهلل ، ويتعاو  معهم على التير ، ويكره أعدا  اهلل ويبغضهم  (1)
لجرية كولّي األمر   أل  ويعاديهم في اهلل ن وت  دعاهم تلى اهلل ، وت  أقرهم في بالده وأعذ منهم ا

الرسول ن صلى اهلل عليه وسلم ن أعذ الجرية من اليهود والنصار  والمجوس ن . وأعذ الجرية منهم 
فيه عو  للمسلمين ، ا محبة لهم . فإ  أبوا اإلسالم والجرية قوتلوا مع القدرة . وهذا عا  

ة ، بل يقاتلو  حتى يدعلوا في بأهل الكتاب والمجوس . أما بقية الكفار فال تقبل منهم الجري
اإلسالم كالوثنيين والشيوعيين وغيرهم من أصنان الكفرة مع القدرة على ذلك   لقول اهلل سبحانه 

:   وقاتلوهم حتى ا تكو  فتنة ويكو  الدين هلل { ، وقوله سبحانه :   اْنِفُروْا ِعَفاف ا َوثَِقاا  
رظ لَُّكْم ِت َّ ُكْنُتْم تَنْعَلُموَ  { ، وقوله سبحانه :   َوَ اِهُدوْا بَِأْمَواِلُكْم َوَأنْنُفِسكُ  ْم ِفي َسِبيِل اهلِل َذِلُكْم َعينْ

ُدوْا َلُهْم  فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم َفاقْنتُنُلوْا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَ دتُُّموُهْم َوُعُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقْنعُ 
بُوْا َوَأقَاُموْا الصَّاَلَة َوآتَنُوا الرََّكاَة َفَتلُّوْا َسِبيَلُهْم ِت َّ اهلَل َغُفورظ رَِّحيمظ { . واآليا  في ُكّل َمْرَصٍد فَِإْ  تَا
ومراده سبحانه مع القدرة على ذلك   لقوله عر و ل :   َا يَُكلُِّ  اهللُ نَنْفس ا  هذا المعنى كايرة .

تَّنُقوْا اهلَل َما اْسَتَطْعُتْم { اآلية . وألنه ن صلى اهلل عليه وسلم ن لم ِتاَّ ُوْسَعَها { ، وقوله سبحانه :   فَا
يقاتل المشركين حتى قوم على ذلك . ثم قال تعالى في آعر اآلية :   ُأولَِإَك َكَتَب ِفي قُنُلوِبِهُم 

يَماَ  َوَأيََّدُهْم ِبُروٍل مِّْنُه {   أم قواهم بقوة منه .  اإْلِ
 



 

 

لنه  ملنة تبنراهيم أ  تعبند اهلل وحنده متلصنا   (2)اهلل لطاعتنه أ  الحنيفينة  (1)اعلم أرشدك 
 .الدين

  
 

 ميع الناس ، وعلقهنم لهنا ، كمنا قنال تعنالى :   َوَمنا َعَلْقنُت اْلِجننَّ  (3)وبذلك أمر اهلل 
ْنَة ِتاَّ لِيَنْعُبُدوِ  {  َواإْلِ

، وهو تفراد اهلل بالعبادة  (4)اهلل به : التوحيد ومعنى يعبدو  : يوحدوني ، وأعظم ما أمر 
، والدليل قوله تعالى :   َواْعُبُدوْا  (5) ، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه

 اهلَل َوَا ُتْشرُِكوْا ِبِه َشْيإ ا { .
                                                 

  ن : اعلم أرشدك اهلل لطاعته ،  مع ن رحمه اهلل ن بين التعليم والدعا  .قال ن رحمه اهلل (1)
 

(2)
الحنيفية ملة تبراهيم ، وهي أ  تعبد اهلل متلصا له الدين ، وهي التي قال اهلل فيها لنبيه :     

َنا ِتلَْيَك َأِ  اتَِّبْع ِملََّة ِتبْنَراِهيَم َحِنيف ا { . فالحنيفية هي  الملة التي فيها اإلعال  هلل وموااته ثُمَّ َأْوَحينْ
، وترك اإلشراك به سبحانه . والحني  هو الذم أقبل على اهلل ، وأعرض عما سواه ، وأعلص له 

 العبادة   كإبراهيم وأتباعه، وهكذا األنبيا  وأتباعهم .
 

(3)
قهنننم قنننال : وبنننذلك أمنننر اهلل  مينننع النننناس وعلقهنننم لهنننا   فنننأمرهم بالتوحيننند واإلعنننال  ، وعل 

ليعبنندوه ، وأمننرهم بننأ  يعبنندوه وحننده فنني صننالتهم ، وصننومهم ، ودعننائهم ، وعننوفهم ، ور ننائهم ، 
وذبحهننم ، ونننذرهم ، وغيننر ذلننك مننن أنننوا  العبننادة ، كلننه هلل ، كمننا قننال تعننالى :   َوَقَضننى رَبُّننَك َأاَّ 

ْسنَتِعيُن { ، وقنال سنبحانه :   يَنا َأينَُّهنا النَّناُس اْعبُنُدوْا تَنْعُبُدوْا ِتاَّ ِتيَّاُه { ، وقال :   ِتيَّاَك نَنْعُبُد َوِتيَّاَك نَ 
رَبَُّكُم { . هذه العبادة هي التي علل لها الناس ، علل لها الناقال  وهني توحيند اهلل ، وطاعنة أوامنره 

نْنَة ِتاَّ لِيَنْعبُنُدوَ  { : يعنن ي يوحندوني فني ، وا تناب نواهيه ، قنال تعنالى :   َوَمنا َعَلْقنُت اْلِجننَّ َواإْلِ
 العبادة ، ويتصوني بها ، بفعل األوامر ، وترك النواهي تلى غير ذلك من اآليا  .

 

(4)
وأعظم ما أمر اهلل به التوحيد . وهو تفراد اهلل بالعبادة فتقصده بالعبادة دو  كل من سنواه ، فنال   

 تعبد معه صنما وا نبيا وا ملكا وا حجرا وا  نيا وا غير ذلك .
 

(5)
ُهْم َمننا َكننانُوْا يَنْعَملُننوَ  { ،    الشنرك دعننوة غيننره معننه ، وقنند قننال سننبحانه :   َولَنْو َأْشننرَُكوْا َلَحننِبَط َعننننْ

نَّ وقننال سننبحانه :   َوَلَقننْد ُأوِحننَي ِتلَْيننَك َوِتلَننى الَّننِذيَن ِمننْن قَنْبِلننَك لَننِإْن َأْشننرَْكَت لََيْحننَبَطنَّ َعَملُننَك َولََتُكننونَ 



 

 

التي يجب على اإلنسا  معرفتها ؟ فقل : معرفة  (1)فإذا قيل لك : ما األصول الاالثة 
  .-صلى اهلل عليه وسلم- ه محمدا عبد ربه ودينه ونبيال

: ربي اهلل الذم رباني وربى  ميع العالمين بنعمته  (3): من ربك؟ فقل (2)فإذا قيل لك 
لِلَِّه َربِّ قوله تعالى :   اْلَحْمُد  (1)، وهو معبودم ، لية لي معبود سواه . والدليل 

 اْلَعاَلِميَن { .
                                                                                                                                            

ْنِب أعظنم  ِمَن اْلَتاِسنرِينَ  { ، وفني )الصنحيحين( : أ  النبني ن صنلى اهلل علينه وسنلم ن سنإل : أمُّ النذَّ
؟ قال : أْ  تجعَل هلل نِدًّا وهو علقك . قيل : ثم أّم ؟ قال : أ  تقتَل ولنَدك عشنيَة أ  يطعنَم معنك 

ك أعظنم . قينل : ثنم أم ؟ قنال : أ  ترنني بحليلنة  نارك   . فبنين ن صنلى اهلل علينه وسنلم ن أ  الشنر 
الننذنوب وأشنندها وأعطرهننا . وفنني الحننديث اآلعننر يقننول ن صننلى اهلل عليننه وسننلم ن :   أا أنبننإكم 
بنأكبر الكبنائر . قلننا : بلننى ينا رسنول اهلل   قننال : اإلشنراك بناهلل  . الحننديث متفنل علينه . فالتوحينند 

افنه أو تر نوه أو تنذبن هو تفنراد اهلل بالعبنادة . والشنرك : هنو دعنوة غينر اهلل منع اهلل . تندعوه أو تت
له أو تنذر أو غير ذلك من أنوا  العبادة . هذا الشرك األكبنر سنوا  كنا  المندعو نبينا أو  نينا ، أو 
شجرا أو حجرا أو غير ذلك ، ولهذا قنال تعنالى :   َواْعبُنُدوْا اهللَ َوَا ُتْشنرُِكوْا بِنِه َشنْيإ ا { ، فننن  َشنْيإ ا 

كل شي  ، وقال سنبحانه :   َوَمنا أُِمنُروْا ِتاَّ لِيَنْعبُنُدوْا اهللَ ُمْتِلِصنيَن { : نكره في سياو النهي ، فتعم  
يَن { ، فنأعظم منا أمنر اهلل بنه التوحيند ، وهنو تفنراد اهلل بالعبنادة . وأعظنم منا نهنى اهلل عننه هنو  َلُه الدِّ

بالتوحينند الشننرك بنناهلل عننر و ننل ، كمننا تقنندم . ولهننذا أكاننر سننبحانه وتعننالى فنني القننرآ  مننن األمننر 
 . والنهي عن الشرك

(1)
هننذه األصننول الاالثننة تجمننع النندين كلننه مننن ربننك ؟ ومننا دينننك ؟ ومننن نبيننك ؟ وهنني التنني يسننأل   

 عنها العبد في قبره.

(2)
 فإذا سأل سائل فقال : من ربك ؟  

(3)
. فقل : ربي اهلل الذم رباني وربى  ميع العالمين بنعمته . وهو معبودم ، لنية لني معبنود سنواه   

هذا رب الجميع ، كما قال :   اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن { . والعنالمو  :  مينع المتلوقنا  كلهنم 
عننالمو  ن الجننن واإلنننة والبهننائم والجبننال واألشننجار ن كلهننا عننالم . قننال تعننالى :   ِت َّ رَبَُّكننُم اهللُ 

ِِ يُنْغِشني اللَّْينَل الننََّهناَر َيْطلُبُنُه َحِايا نا الَِّذم َعَلَل السََّمَواِ  َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّ  اٍم ثُمَّ اْستَنَو  َعَلى اْلَعنْر
ِميَن { ، فهنو َوالشَّْمَة َواْلَقَمنَر َوالنُُّجنوَم ُمَسنتََّراٍ  بِنَأْمرِِه ، َأَا لَنُه اْلَتْلنُل َواأْلَْمنُر تَنبَناَرَك اهللُ َربُّ اْلَعنالَ 

هنو المسنتحل بنأ  يعبند   ولهنذا قنال سنبحانه :   يَنا َأينَُّهنا النَّناُس رب الجميع لنه التلنل ولنه األمنر و 
 اْعُبُدوْا رَبَُّكُم { اآلية .. وهو معبودم لية لي معبود سواه .



 

 

 من ذلك العالم . (3)الم ، وأنا واحد ع (2)وكل من سو  اهلل 
 

: بآياته ومتلوقاته ، ومن آياته الليل  (5): بم عرفت ربك ؟ فقل (4)فإذا قيل لك 
رضو  السبع ومن فيهن والنهار والشمة والقمر ، ومن متلوقاته السموا  السبع واأل

 .وما بينهما
 

َهاُر َوالشَّْمُة َواْلَقَمُر َا َتْسُجُدوْا لِلشَّْمِة والدليل قوله تعالى :   َوِمْن َآيَاتِِه اللَّْيُل َوالننَّ 
 .(1)َوَا لِْلَقَمِر َواْسُجُدوْا لِلَِّه الَِّذم َعَلَقُهنَّ ِتْ  ُكْنُتْم ِتيَّاُه تَنْعُبُدوَ  {

                                                                                                                                            

(1)
والدليل قوله تعالى :   اْلَحْمُدلِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن { : يعني الانا  كله هلل ، والعبادة منن الاننا  ومنن   

 الحمد .
 

(2)
 وكل ما سو  اهلل عالم ، من الجن واإلنة والحيوانا  والجبال كلها عوالم .  

(3)
وأنا واحد منن ذلنك العنالم النذم علقنه اهلل وأو نده وأ نب علينه طاعتنه . فعلنى  مينع العنالمين   

منننن المكلفنننين منننن الجنننن واإلننننة أ  يطيعنننوا اهلل ورسنننوله ويوحننندوه  نننل وعنننال . وهكنننذا المالئكنننة 
وَ  اهلل وحنده، ولهنذا قنال تعنالى عنن المالئكنة :   َا يَنْعُصنوَ  اهللَ َمنا َأَمنَرُهْم َويَنْفَعلُنعليهم أ  يعبندوا 

ْم َوَمننا َمننا ينُننْؤَمُروَ  { ، وقننال تعننالى :   َا َيْسننِبُقونَُه بِنناْلَقْوِل َوُهننْم بِننَأْمرِِه يَنْعَملُننوَ  ن يَنْعلَننُم َمننا بَنننْيَن َأيْننِديهِ 
 َعْلَفُهْم َوَا َيْشَفُعوَ  ِتاَّ ِلَمِن اْرَتَضى َوُهم مِّْن َعْشَيِتِه ُمْشِفُفوَ  { ..

 

(4)
 مسلم بم عرفت ربك الذم أنت تعبده ؟تذا قيل لك أيها ال  

(5)
فقننل : عرفتننه بآياتننه ومتلوقاتننه   أم بآياتننه الكايننرة ، وبمتلوقاتننه العظيمننة ، التنني تنندل علننى أنننه   

الرب العظيم، وأنه التالو العليم ، وأنه المسنتحل أل  يعبند ، وأننه النذم يتلنل منا يشنا  ، ويعطني 
وتعننالى ، فهننو المسننتحل بننأ  نعبننده بطاعتننه ودعائننه ويمنننع ، وينفننع ويضننر، بيننده كننل شنني  سننبحانه 

نْنَة  واستغاثته وسائر أعمالنا وعباداتنا   أل  اهلل علقنا لهذا . قال تعنالى :   َوَمنا َعَلْقنُت اْلِجننَّ َواإْلِ
{ ، وهننذه العبننادة هنني توحيننده ، وطاعتننه ، واتبننا  شننريعته ، وتعظننيم أمننره ونهيننه قننوا  ِتاَّ لِيَنْعبُننُدو َ 

 . وعمال
 
 



 

 

 
 
 

اٍم ثُنمَّ اْسنتَنَو  :   ِت َّ رَبَُّكُم اهللُ الَِّذم َعَلَل السََّمواِ  َواأْلَْرَض ِفني ِسنتَِّة أَيَّن(2)وقوله تعالى 
ِِ يُنْغِشي اللَّْيَل الننََّهناَر َيْطلُبُنُه َحِايا نا َوالشَّنْمَة َواْلَقَمنَر َوالنُُّجنوَم ُمَسنتََّراٍ  بِنَأْمرِهِ   َعَلى اْلَعْر

 َأَا َلُه اْلَتْلُل َواأْلَْمُر تَنَباَرَك اهللُ َربُّ اْلَعاَلِميَن {.

                                                                                                                                            

(1)
  َوِمْن آيَاتِِه اللَّْيُل َوالننََّهاُر َوالشَّْمُة َواْلَقَمُر { كل هذه تدل على أنه رب العنالمين وأننه التنالو   

العلننيم ، يننأتي الليننل بظالمننه ، ويننذهب النهننار بضننيائه ، ثننم يجنني  النهننار ، ويننذهب الليننل ، وهننذه 
، وهنذا القمنر كنذلك وغينر هنذه منن اآلينا   الشمة تلع على الناس في الدنيا كلها ، وينتفعو  بها

العظيمننة ، كنناألرض ومننا فيهننا مننن  بننال وأنهننار وبحننار وأشننجار وحيوانننا  . وهننذه السننموا  التنني 
يراهنننا النننناس ، كلهنننا منننن آياتنننه الدالنننة علنننى عظمتنننه ا وأننننه رب العنننالمين وأننننه التنننالو العلنننيم وأننننه 

للَّْيننُل َوالننََّهنناُر َوالشَّننْمُة َواْلَقَمننُر َا َتْسننُجُدوْا لِلشَّننْمِة المسننتحل للعبننادة ولهننذا قننال :   َوِمننْن آيَاتِننِه ا
بنل  َوَا لِْلَقَمِر َواْسُجُدوْا لِلَِّه الَِّذم َعَلَقُهنَّ ِتْ  ُكْنُتْم ِتيَّاُه تَنْعُبُدوَ  { يعني ا تعبدوا هنذه المتلوقنا  ،

بننأ  يننذل لننه العبنند ويتضننع لننه ، اعبنندوا الننذم علقهننا وأو نندها سننبحانه وتعننالى ، فهننو المسننتحل 
ويطيننع أوامننره وينتهنني عننن نواهيننه سننبحانه وتعننالى ، تعظيمننا وتقديسننا لننه   وعوفننا منننه ، ورغبننة فيمننا 

 عنده .
 
 

(2)
وقنننال سنننبحانه :   ت َّ رَبَُّكنننُم اهللُ { ، يعنننني ت  ربكنننم أيهنننا العبننناد منننن الجنننن واإلننننة هنننو اهلل .   

حنل وحنده ا شنريك لنه :   الَّنِذم َعلَنَل السًّنَمَواِ  َواأْلَْرَض وربكم يعني عالقكم ، وهنو معبنودكم ال
ِِ {   أم ثنم ارتفننع علنى العنِر ، وعننال فوقنه سنبحانه وتعننالى ،  ِفني ِسنتَِّة أيَّنناٍم ثُنمَّ اْسنتَنَو  َعلَننى اْلَعنْر
فعلمه في كل مكا  وهو فوو العِر ، فوو  ميع المتلوقنا  ، والعنِر سنق  المتلوقنا  وهنو 

لوقننا  ، واهلل فوقننه  ننل وعننال ، اسننتو  عليننه اسننتوا  يليننل بجاللننه ا يشننابه علقننه فنني أعلننى المت
من صفاته . قنال تعنالى :   لَنْيَة َكِمْاِلنِه َشنْي ظ َوُهنَو السَّنِميُع اْلَبِصنيُر { ، وقنال تعنالى :   َولَنْم  شي 

لُُبُه َحِايا ا { ، أم يغطي هذا بهذا وهذا بهنذا ، َيُكْن َلُه ُكُفو ا َأَحدظ { . وقوله : يُنْغِشي اللَّْيَل الننََّهاَر َيطْ 
  َيْطلُُبُه َحِايا ا {   أم سنريعا ، وكنل واحند يطلنب اآلعنر ، تذا انتهنى هنذا   دعنل هنذا ، وهكنذا .. 
حتى تقنوم السناعة .   َوالشَّنْمُة َواْلَقَمنُر { : أم وعلنل الشنمة والقمنر والنجنوم علقهنا مسنترا  



 

 

 
 . . (1)والرب : هو المعبود

 
:   يَا أَينَُّها النَّاُس اْعُبُدوْا رَبَُّكُم الَِّذم َعَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَنْبِلُكْم  (2)قوله تعالى والدليل  

ننَماِ  َمننا    ننَماَ  بِنَنناْ  َوأَنْنننَرَل ِمننَن السَّ ننا َوالسَّ َلَعلَُّكننْم تَنتنَُّقننوَ  ن الَّننِذم َ َعننَل َلُكننْم اأْلَْرَض ِفَراش 
 .َراِ  ِرْزق ا لَُّكْم َفاَل َتْجَعُلوْا لِلَِّه أَْنَداد ا َوأَنْنُتْم تَنْعَلُموَ  {فََأْعَرَص ِبِه ِمَن الاَّمَ 

                                                                                                                                            

ألمره سبحانه . ثنم قنال سنبحانه :   َأَا لَنُه اْلَتْلنُل َواأْلَْمنُر { ، فنالتلل لنه بأمره ، مطيعا  مذلال  
واألمر له هنو التنالو النذم ا يتنال  أمنره الكنوني النذم هنو نافنذ فني النناس كمنا قنال تعنالى :   

ا َأْمُرنَنا ِتاَّ َواِحنَدةظ َكَلْمنٍن بِاْلَبَصنِر { ِتنََّما َأْمُرُه ِتَذا َأرَاَد َشْيإ ا َأ  ينَُّقوَل َلُه ُكنْن فَنَيُكنوُ  { . وقولنه :   َوَمن
، فأمر اهلل الكوني القندرم ا راد لنه ، ولهنذا قنال :   َأَا لَنُه اْلَتْلنُل َواأْلَْمنُر تَنبَناَرَك اهللُ َربُّ اْلَعناَلِميَن 

 يقننال للعبنند { . فنننن   تَنبَنناَرَك { : يعننني بلنن  فنني البركننة النهايننة ، وهنني صننيغة ا تصننلن تا هلل ، فننال
تباركت يا فال  ، هذا ا يصلن ، وتنما هو عا  باهلل كما قال تعالى :   تَنَباَرَك الَِّذم بِيَنِدِه اْلُمْلنُك 
{ ، وتنما يقال للمتلوو بارك اهلل في فال  ، أو فال  مبارك ، أمنا تباركنت   فإنهنا ا بصنلن تا هلل 

 وحده .
 

(1)
ِميَن { : المتلوقا  كلها من الجن واإلننة والسنما  واألرض ، والرب هو المعبود ، و   اْلَعالَ    

 وهو ربها سبحانه وتعالى ، وهو رب الجميع ، وعالل الجميع  ل وعال .
 

(2)
:   {قال تعنالى :   يَنا َأينَُّهنا النَّناُس اْعبُنُدوْا رَبَُّكنُم الَّنِذم َعَلَقُكنْم َوالَّنِذيَن ِمنْن قَننْبِلُكْم َلَعلَُّكنْم تَنتنَُّقنو َ   

  الَّنِذم   علل الجميع ن الذين قبلنا ، والذين بعدنا من آدم وما قبله وما بعنده ن ، ثنم قنال سنبحانه :
ننا { اآليننة   فهننو علننل الجميننع ليتقننوه ويعبنندوه كمننا قننال تعننالى :   َلَعلَُّكننْم  َ َعننَل َلُكننُم اأْلَْرَض ِفَراش 

م َ َعنَل َلُكنُم اأْلَْرَض ِفَراش نا َوالسَّنَماَ  بِنَنا   { ، تَنتنَُّقوَ  { . ثم بين سبحانه بعم أفعاله فقنال :   الَّنذِ 
فجعل األرض فراشا للناس ، ومهادا لهم، عليها يسكنو  ، وعليها يبنو  ، وعليها يننامو  ، وعليهنا 
يمشننو  ، وأرسنناها بالجبننال ، ثننم قننال :   ّوالسَّننَماَ  بِنَننا   { فجعلهننا بنننا  وسننقفا محفو ننا وهننم عننن 

وزينها بالنجوم والشمة والقمر   َوَأنْنَرَل ِمَن السََّماِ  َما   {   أم منن السنحاب    ، آياتها معرضو 
فََأْعَرَص بِِه ِمَن الاََّمَراِ  ِرْزق ا لَُّكْم { أنوا  األرزاو في كل مكنا  ويحيني اهلل بنه األرض بعند موتهنا ثنم 

تَنْعَلُموَ  { : أم أشنباها ونظنرا  تعبندونها معنه ، ا صننما  قال تعالى :   َفاَل َتْجَعُلوا لِلَِّه َأْنَداد ا َوَأنْنُتمْ 
وا  نننا وا ملكننا وا غيننر ذلننك . فالعبننادة حننل اهلل وحننده ، لننية لننه ندينند وا نظيننر وا مايننل ، بننل 



 

 

 
 ذه األشيا  هو المستحل للعبادة .: التالل له -رحمه اهلل تعالى - (1)قال ابن كاير 

 
 
 
 
 
 

 واإليمنا  واإلحسنا  ومننه الندعا  ، وتي أمر اهلل بها ، مال اإلسنالم ال (2)وأنوا  العبادة 
، والر ننا  والتوكننل ، والرغبنة والرهبننة والتشننو  والتشنية واإلنابننة وااسننتعانة (1)التنون 

                                                                                                                                            

هنننو اإللنننه الحنننل . وكنننا  المشنننركو  يتتنننذو  لنننه األننننداد والنظنننائر واألمانننال منننن األصننننام والجنننن 
اهلل ، ويسننننتغياو  بهننننم فننننأنكر اهلل علننننيهم ذلننننك ، وبننننين أ  هننننذه  والمالئكننننة ويعبنننندونهم مننننن دو 

 المتلوقا  لية لها حل في العبادة ، وا قدرة لها على شي  تا بإذنه سبحانه وتقديره .
(1)

قال الحافظ ابن كاير ن رحمه اهلل ن في تفسيره : التالل لهذه األشيا  من سما  وأرض وثمار   
لمستحل للعبادة سبحانه وتعالى ، وأ  يطا    ألنه رب الجميع ، وأشجار ومطر وغير ذلك : هو ا

 وعالل الجميع ، كما قال تعالى :  َوِتَلُهُكْم ِتَلهظ وَّاِحدظ َا ِتَلَه ِتاَّ ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم { .

(2)
: مننن  العبننادة أنننوا  : فمنهننا اإلسننالم بأركانننه ، فلننك مننا أمننر اهلل بننه مننن أعمننال اإلسننالم عبننادة  

صننالة وصننوم وغيننر ذلننك ، وهكننذا اإليمننا  بأعمالننه الباطنننة ، كاإليمننا  بنناهلل ومالئكتننه وكتبننه ورسننله 
واليوم اآلعر واإليما  بالقدر عيره وشره ، وكذلك التون والمحبة والر نا  تلنى غينر ذلنك . فكنل 

ب علننى كننل مننا يتعلننل بننالقلوب داعننل فنني العبننادة بننل هننو أعلننى أنننوا  العبننادة وأعظمهننا . فالوا نن
مكل  تعال  العبادة هلل وحده ، فنال يندعو منع اهلل األنبينا  وا األولينا  وا األصننام وا األشنجار 
وا األحجام وا النجوم   أل  العبادة حنل هلل وحنده ، قنال تعنالى :   َوَأ َّ اْلَمَسناِ َد لِلَّنِه فَناَل تَنْدُعو 

ا { . نَنْعبُننُد َوِتيَّناَك َنْسننَتِعيُن { ، وقننال تعننالى :   َوَا تَنندُْ  ِمننْن ُدوِ   وقننال تعننالى :   ِتيَّنناكَ  َمنَع اهلِل َأَحنند 
َفُعَك َوَا َيُضرََّك فَنِإْ  فَنَعْلنَت فَِإنَّنَك ِتذ ا ِمنَن الظَّناِلِميَن { . وقنال سنبحانه وتعنالى :   َوَمننْ   اهلِل َما َا يَنننْ

ننا آَعننَر َا بُنْرَهنناَ  لَننُه بِنن ِه فَِإنََّمننا ِحَسننابُُه ِعْنننَد رَبِّننِه ِتنَّننُه َا يُنْفِلننُن اْلَكنناِفُروَ  { ، وقننال عننر يَّنندُْ  َمننَع اهلِل ِتَله 
ُعوُهْم و ل :   َذِلُكُم اهللُ رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَ  ِمنْن ُدونِنِهِ  َمنا يَْمِلُكنوَ  ِمنْن ِقْطِمينٍر ن ِتْ  تَندْ 

ِمُعوْا َمننا اْسننَتَجابُوْا َلُكننْم َويَنننْوَم اْلِقَياَمننِة َيْكُفننُروَ  ِبِشننرِْكُكْم َوَا يُنَنبِّإُننَك ِماْننُل َا َيْسننَمُعوْا ُدَعننا َُكْم َولَننْو َسنن



 

 

وااستغاثة وااستعاذة والذبن والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر اهلل بها ، كلها هلل . 
ا   { . والدليل قوله تعالى :   َوَأ َّ اْلَمَساِ َد لِلَِّه َفاَل َتْدُعوْا َمَع اهلِل َأَحد 

 
:   َوَمن يَّدُْ   (2)فمن صرن منها شيإا لغير اهلل فهو مشرك كافر ، والدليل قوله تعالى 

 َمَع اهلِل ِتَله ا َآَعَر َا بُنْرَهاَ  َلُه ِبِه فَِإنََّما ِحَسابُُه ِعْنَد رَبِِّه ِتنَُّه َا يُنْفِلُن الظَّاِلُموَ  { . 
، الدليل قوله تعالى :   َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِني الحديث :   الدعا  مخ العبادة    (3)وفي 

 َأْسَتِجْب َلُكْم ِت َّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَ  َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُعُلوَ  َ َهنََّم َداِعرِيَن { .
                                                                                                                                            

َعِبير { ، فسمى سبحانه دعا هم شركا ، فالوا ب على  ميع المكلفين تعال  العبنادة هلل وحنده 
تلننى غيننر ذلننك ، كلننه هلل  ، ر ننا  وعوفننا واسننتعانة واسننتغاثة وذبحننا ونننذرا وعشننية هلل وصننالة وصننوما

وحده فمن تقرب لغير اهلل من ولني أو نبني أو صننم أو شنجر أو حجنر بالندعا  أو بالنذبن أو بالننذر 
أو بالصالة أو بالصوم ونحو ذلك ، فهو مشرك كافر أشرك باهلل وعبد معه سنواه ، كفعنل المشنركين 

ذا قنال عنر و نل :   َولَنْو َأْشنرَُكوْا األولين من عباد القبو وعبناد األشنجار واألحجنار واألصننام ، ولهن
ُهم مَّننا َكننانُوْا يَنْعَملُننوَ  { ، وقننال تعننالى :   ِتنَّننُه َمننن يُّْشننِرْك بِنناهلِل فَنَقننْد َحننرََّم اهللُ َعَلْيننِه الْ  َجنَّننَة َلَحننِبَط َعننننْ

ِذيَن ِمننْن قَنْبِلننَك لَننِإْن َأْشننرَْكَت َوَمننْأَواُه النَّنناُر { . وقننال سننبحانه وتعننالى :   َوَلَقننْد ُأوِحننَي ِتلَْيننَك َوِتلَننى الَّنن
 لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْلَتاِسرِيَن ن َبِل اهلَل فَاْعُبْد وَُكن مَِّن الشَّاِكرِيَن { .

 
 

(1)
فكل هذه العبادا  يجب تعالصنها هلل ، ومنن صنرن منهنا شنيإا لغينر اهلل منن صننم أو شنجر أو   

 اهلل .حجر أو قبر فهو مشرك ب
 

ننا آَعنَر َا بُنْرَهناَ  لَنُه بِنِه فَِإنََّمننا ِحَسنابُُه ِعْننَد رَبِّنِه ِتنَّنُه َا   (2)  يُنْفِلننُن لقولنه تعنالى :   َوَمنن يَّندُْ  َمنَع اهلِل ِتَله 
 اْلَكاِفُروَ  { ، ولغيرها من اآليا  السابقا  ، وهذا دليل على ما تقدم .

(3)
ة   ، وفننني لفنننظ آعنننر :   الننندعا  هنننو العبنننادة   ، وقنننال وفننني الحنننديث :   الننندعا  منننخ العبننناد  

َم سننبحانه :   َوقَنناَل رَبُُّكننُم اْدعُننوِني َأْسننَتِجْب َلُكننْم ِت َّ الَّننِذيَن َيْسننَتْكِبُروَ  َعننْن ِعبَنناَدِتي َسننَيْدُعُلوَ  َ َهنننَّ 
َيْسننَتْكِبُروَ  { يعنننني عنننن  َداِعننرِيَن { ، فسنننمى النندعا  عبنننادة فنني قولنننه :   َأْسنننَتِجْب َلُكننْم ِت َّ الَّنننِذينَ 

دعائي . فالدعا  هو أ  يضر  تلى اهلل يندعوه ، ويسنأله النجناة ، ويسنأله النرزو ، كنل هنذا عبنادة . 
فإذا صرفها للصنم أو للشجر أو للحجر أو لميت ، صار مشنركا بناهلل عنر و نل فيجنب الحنذر منن 

ن دعننا  الحنني الحاضننر القننادر ، الشننرك كلننه ، دقيقننه و ليلننه ، وأ  تكننو  العبننادة هلل وحننده . لكنن



 

 

 .التون قوله تعالى :   َفاَل َتَتاُفوُهْم َوَعاُفوِ  ِتْ  ُكْنُتم مُّْؤِمِنيَن { (1)ودليل 
                                                                                                                                            

وااستعانة به في الشي  المقدور عليه ، ا بأس به وا يعتبر داعال في الشنرك   فلنو قلنت ألعينك 
الحاضر : يا عبد اهلل   أعّني على قطع هذه الشجرة أو على حفر هذه البإر   فنال بنأس بنذلك كمنا 

ْن ِشنيَعِتِه َعلَنى الَّنِذم ِمنْن َعنُدوِِّه { اآلينة . اسنتغاثة قال سبحانه في قصة موسى :   فَاْستَنَغاثَُه الَِّذم مِ 
ااسنننرائيلي علنننى القبطننني   أل  موسنننى قنننادر علنننى تغاثتنننه ، ينننتكلم ويسنننمع . أمنننا تذا اعتمننند علنننى 
المتلوو فيما ا يقدر عليه تا اهلل حاضرا أو غائبا أو ميتنا ، واعتقند أننه ينفنع منن دعناه أو يضنر ا 

ُُنَا ِعْننَد اهلِل { ،  باألسباب الحسية من الشرك باهلل . كما قال تعالى عنهم أنهم قالوا :  َهُؤَاِ  ُشنَفَعا
فيظننننو  أنهنننم يسنننتطيعو  بعبنننادتهم تيننناهم أ  يشنننفعوا لهنننم عنننند اهلل فننني حصنننول مطنننالبهم أو أنهنننم 

ِتاَّ لِيُنَقرِّبُونَننا  يقربنونهم تلننى اهلل زلفننى . كمنا قننال اهلل سننبحانه عننهم فنني اآليننة اآلعنر  :   َمننا نَنْعبُننُدُهمْ 
ِتلَننى اهلِل زُْلَفننى { . وهننذا مننن  هلهننم وضنناللهم بالشننافع والمشننفو  تليننه . واهلل سننبحانه لننه الشننفاعة 
 ميعا ، وهو الذم يتصرن في عباده كي  يشا  ، فال يأذ  بالشفاعة تا فنيمن يرضنى اهلل عملنه ، 

َمْن َذا الَِّذم َيْشَفُع ِعْنَدُه ِتاَّ بِِإْذنِنِه { ، وقنال  وا يشفع أحد عنده تا بعد تذنه ، كما قال تعالى :  
تعنننالى :   َوَا َيْشنننَفُعوَ  ِتاَّ ِلَمنننِن اْرَتَضنننى { ، فالشنننفاعة ا تكنننو  تا بإذننننه للشنننافع ، ورضننناه عنننن 
المشفو  فيه . وهو سبحانه ا يرضى بالشنفاعة تا ألهنل التوحيند ، كمنا صننَّ عننه ن صنلى اهلل علينه 

م ن أنه قال ن لما سأله أبو هريرة قائال : من أسعد الناس بشفاعتك ينا رسنول اهلل ؟ ن قنال :   منن وسل
قننال : ا تلننه تا اهلل عالص ننا ِمننن قلبننه   ب أعر ننه البتننارم فنني صننحيحه ة . وا تكننو  الشننفاعة تا 

 لمن ارتضى قوله وعمله من أهل التوحيد واإليما  .
 

(1)
 م ثالثة : ومن ذلك التون وهو أقسا  

األول : عون السر وهذا عا  باهلل   ألنه القادر على كل شي  وهو الذم يتان ويتشى . كمنا 
قننال تعننالى :   فَنناَل َتَتنناُفوُهْم َوَعنناُفوِ  ِتْ  ُكْنننُتم مُّننْؤِمِنيَن { ، وقننال تعننالى :   َولَننْم َيْتننَ  ِتاَّ اهللَ { . 

ِ  { . فالوا نننب عشنننية اهلل وعوفنننه   ألننننه مصنننرن القلنننوب وقنننال :   فَننناَل َتْتَشنننُوا النَّننناَس َواْعَشنننو 
ومقلبهننا والقننادر علننى كننل شنني  ، وهننو الننذم ينفننع ويضننر ، ويعطنني ويمنننع ، فالوا ننب تتصيصننه 

كنننو   بنننالتون وأا يتنننان تا اهلل فننني كنننل األمنننور . ولكنننن عنننون السنننر يتنننتص بنننه سنننبحانه وهنننو
. ولنذلك يعتقند عبناد القبنور أ  اإلنسا  يتنان منن أ نل قندرة عاصنة سنرية ليسنت حسنب الحنة 

بعننم الننناس لننه القنندرة علنننى التصننرن فنني الكننو  مننع اهلل  نننل وعننال ، ويعتقنندو  ذلننك أيضننا فننني 
األصنام والجن وغيرها ، وهنذا هنو الشنرك األكبنر ، ويعتقند فنيهم أيضنا أ  لهنم القندرة علنى العطنا  

 والمنع ، وزي  القلوب ، ومو  النفوس دو  أسباب حسية .



 

 

 
الر ا  قوله تعالى :   َفَمْن َكاَ  يَنْرُ ْو ِلَقاَ  رَبِِّه فَنْليَنْعَمْل َعَمال  َصاِلح ا َوَا  (1)ودليل 
 . ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحد ا { ُيْشِركْ 

 
                                                                                                                                            

 
: عون األسباب الحسية كما قال تعالى في قصة ُأُحد لما قيل للنبي ن صنلى اهلل علينه وسنلم الااني 

ننن ت  المشنننركين قننند  معنننوا لكننم وسنننير عو  تلنننيكم فنننأنرل اهلل فنني ذلنننك :   ِتنََّمنننا َذِلُكنننُم الشَّنننْيطَاُ  
{ ، فالشننيطا  يتننون الننناس مننن أوليائننه ،  ُيّتننوُِّن َأْولِيَنناَ ُه فَنناَل َتَتنناُفوُهْم َوَعنناُفوِ  ِتْ  ُكْنننُتم مُّننْؤِمِنينَ 

ويعظمهم فني صندور النناس حتنى يتنافوهم ، واهلل يقنول :   فَناَل َتَتناُفوُهْم { ، بنل اعتمندوا علني ، 
ٍة { ، وهننذا  وأعنندوا العنندة ، وا تبننالوا بهننم   كمننا قننال تعننالى :   َوَأِعنندُّوْا َلُهننم مَّننا اْسننَتطَْعُتم مِّننْن قُنننوَّ

أس بننه لكننن التننون القلبنني عننون السننر هننذا هننو المنهنني عنننه أمننا التننون التننون الحسنني ا بنن
الحسي ، مال أ  يتان اللص أو السارو أو العدو ، فيعد العدة من السالل الالزم كل هنذا ا بند 
منه ولهذا قال تعالى :   يَا َأينَُّها الَّنِذيَن آَمنُنوْا ُعنُذوْا ِحنْذرَُكْم { ، وقنال سنبحانه فني قصنة موسنى لمنا 

َها َعائِف ا يَنتَنَرقَّنُب {   فنإ  هنذا التنون عنون عر  ص من مصر عائفا من فرعو  وقومه :   َفَتَرَص ِمننْ
حسي ا بأس بنه لكنن ا يجنوز عنون العندو عوفنا يمننع منن  هناده ، ونصنر الحنل ، وتنمنا يحملنه 

 هذا التون على اإلعداد للعدو وأعذ الحذر .
 

نسنا  وهنذا ا حنرص فينه مانل عنون اإلنسنا  الحيننة الاالنث : التنون الطبيعني النذم  بنل علينه اإل
والعقرب والسبع ، فيتباعد عنها ويقتلها ويتباعد عن مظننة السنبا  حتنى ا يتنأذ  بهنا . هنذا أمنر ا 
بنند منننه . واهلل  بننل الننناس علننى التننون ممننا يننؤذم حتننى يتحننرز منننه   يتننان البننرد فيلننبة الاينناب 

 ن العط  فيشرب . هذه أمور طبيعية ا بأس بها .الغليظة ، ويتان من الجو  فيأكل ، ويتا

(1)
وهكذا الر ا  عبادة هلل فير و اهلل ويحسن به الظن كما قال تعالى :   َفَمْن َكاَ  يَنْرُ و ِلَقناَ  رَبِّنِه   

ا { . فالرغبننة تليننه ، ور ننا  مننا عننن ا َوَا ُيْشننِرْك بِِعبَنناَدِة رَبِّننِه َأَحنند  ده   عبننادة لننه فَنْليَنْعَمننْل َعَمننال  َصنناِلح 
نَراِ  َويَنْدُعونَنَنا َرَغب نا َوَرَهب نا وََكنانُوْا لَ  نَنا سبحانه وتعالى ، قنال تعنالى :   ِتننَُّهنْم َكنانُوْا ُيَسنارُِعوَ  ِفني اْلَتينْ

َعاِشِعيَن { . فالرغب : الر ا  . الرهب : التون . وكالهما : عبادة . وعلى العبد أ  يحسنن  ننه 
لشرعية . وت  الظن الحسنن منع األعنذ باألسنباب يعنود علنى العبند بنالتير بربه ، ويعمل باألسباب ا

   وبالرحمة وبدعول الجنة وبمغفرة الذنوب .
 



 

 

قوله تعالى :   َوَعَلى اهلِل فَنتَنوَكَُّلوْا ِتْ  ُكْنُتم مُّْؤِمِنيَن { ،   َوَمن ينَّتَنوَكَّْل  (1)ودليل التوكل 
 ى اهلِل فَنُهَو َحْسُبُه { . َعلَ 
 

َراِ   (2) ودليل  الرغبة والرهبة والتشو  قوله تعالى :   ِتننَُّهْم َكانُوْا ُيَسارُِعوَ  ِفي اْلَتينْ
 َوَيْدُعونَنَنا رََغب ا َورََهب ا وََكانُوْا لََنا َعاِشِعيَن { .

 آلية .ودليل التشية قوله تعالى :   َفاَل َتْتَشْوُهْم َواْعَشْوِني { ا
 
 

قوله تعالى :   َوأَنِيُبوْا ِتَلى رَبُِّكْم َوَأْسِلُموْا َلُه { اآلية .ودليل ااستعانة   (3)ودليل اإلنابة 
 تعالى :   ِتيَّاَك نَنْعُبُد َوِتيَّاَك َنْسَتِعيُن { وفي الحديث :   تذا استعنت فاستعن باهلل   . قوله (4)

                                                 

(1)
وهكنننذا التوكنننل عبنننادة ، وهنننو التفنننويم تلنننى اهلل ، وااعتمننناد علينننه فننني كنننل األمنننور منننع األعنننذ   

، وحصننول الننرزو ، وفنني  باألسننباب . فتعتمنند علننى اهلل فنني السننالمة مننن الشننر ، والعافيننة مننن الفننتن
دعنننول الجننننة ، والنجننناة منننن الننننار ، منننع األعنننذ باألسنننباب المشنننروعة ، قنننال تعنننالى :   َوَعلَنننى اهلِل 

 فَنتَنوَكَُّلوْا ِتْ  ُكْنُتم مُّْؤِمِنيَن { ، وقال تعالى :   َوَمن ينَّتَنوَكَّْل َعَلى اهلِل فَنُهَو َحْسُبُه { : يعني كافيه .
 

(2)
رهبة والتشية من اهلل كل هذه عبادا  . قال تعنالى عنن األنبينا  والصنالحين : وهكذا الرغبة وال  

ننَراِ  َويَننْدُعونَنَنا َرَغب ننا َوَرَهب ننا وََكننانُوْا لَنَننا َعاِشننِعيَن { يعننني : عننائف ين   ِتننَُّهننْم َكننانُوْا ُيَسننارُِعوَ  ِفنني اْلَتينْ
 يتشو  اهلل ، ويتشعو  لعظمته : أم يذلو  . 

 

(3)
إلنابنننة عبنننادة : قنننال تعنننالى :   وأنيبنننوا تلنننى ربكنننم وأسنننلموا لنننه { . واإلنابنننة معناهنننا : ( وهكنننذا ا  

الر ننو  تلننى اهلل ، والتوبننة تليننه ، وااسننتقامة علننى طاعتننه   فهننذه عبننادة هلل ، يجننب علننى الننناس أ  
 ينيبوا تلى اهلل ، وير عوا تليه ، ويتوبوا تليه ، ويستقيموا على طاعته .

 

(4)
عانة عبادة كما قنال تعنالى :   تيناك نعبند وتيناك نسنتعين { ، وفني الحنديث :   تذا وهكذا ااست  

اسنتعنَت فاسننتعْن بنناهلل   . فيسننتعين العبنند بنناهلل   فتقنول : اللهننم أعننني علننى ذكننرك وشننكرك ، اللهننم 
 أعني على طاعتك، اللهم أعني على كل عير ، تلى غير هذا ، تستعين باهلل في كل المهما  .

 



 

 

ْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِل { وقوله تعالى :   قُ قوله تعالى :    (1) ودليل ااستعاذة
}. 
 

( 2قوله تعالى :   ِتْذ َتْسَتِغياُوَ  رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم { اآلية .ودليل الذبن ) (2)ودليل ااستغاثة 
اِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن ن َا َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك قوله تعالى :   ُقْل ِت َّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَم َوَممَ 

 أُِمْرُ  َوَأنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِميَن { ومن السنة :   لعن اهلل من ذبن لغير اهلل   .
 قوله تعالى :   يُنْوفُنْوَ  بِالنَّْذِر َوَيَتاُفوَ  يَنْوم ا َكاَ  َشرُُّه ُمْسَتِطير ا { . (3)ودليل النذر
باألدلة   وهو ااستسالم هلل  (4)معرفة دين اإلسالم  :ص  اثاني األ

 بالتوحيد ، واانقياد له بالطاعة ، والبرا ة من الشرك وأهله . وهو ثال  مراتب :

                                                 

(1)
ذا ااسننتعاذة عبننادة : أ  تسننتعيذ بنناهلل مننن الشننرور ، وتلجننأ تليننه ، كمننا قننال تعننالى :   قننل وهكنن 

أعننوذ بننرب الفلننل { وقولننه :   قننل أعننوذ بننرب الننناس { . فااسننتعاذة بنناهلل مننن الشننيطا  ، ومننن كننل 
مننؤذ ، ومننن كننل عنندو، أمننر مننأمور بننه ، كمننا قننال تعننالى :   وتمننا ينرغنننك مننن الشننيطا  نننر  فاسننتعذ 

 هلل { .با
 

(2)
وهكنننذا ااسننننتغاثة عبنننادة أ  تسننننتغيث بننناهلل فنننني الشنننندائد منننن عنننندو ، أو تطلبنننه تنننننرال الغيننننث   

 المبارك، أو يكش  الضر ، كما قال تعالى :   تْذ َتْسَتِغياُوَ  رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم { .
{ أم ذبحننني ،   َوَمْحيَننناَم ( وهكنننذا النننذبن عبنننادة : قنننال تعنننالى :   قُنننْل ِت َّ َصننناَلِتي َوُنُسنننِكي 2)

 َوَمَماِتي لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن { .

(3)
وهكذا النذر عبادة ، قال تعالى :   يُنْوفُنْوَ  بِالنَّْذِر { . وقال تعنالى :   َوَمنا َأنْنَفْقنُتم مِّنن ننََّفَقنٍة َأْو   

اهلل عليننه وسننلم ن :   َمننْن نَننَذَر أْ  يطيننَع اهللَ  نَننَذْرتُم مِّننن نَّننْذٍر فَننِإ َّ اهللَ يَنْعَلُمننُه { اآليننة . وقننال ن صننلى
فنْلينُِطْعُه ، ومن نَذَر أْ  يعِصِه فال يْعِصه  . فالنذر عبادة وطاعة هلل . تذا فعلنه اإلنسنا  لرمنه الوفنا  ، 
والنذر مكروه   أل  في التراما ، وفينه مشنقة . ولهنذا نهنى النبني ن صنلى اهلل علينه وسنلم ن عنن الننذر 

  ت  النننذر ا يننأتي بتيننر   ، ولكننن تذا نننذر طاعننة لرمننه الوفننا    لقننول الرسننول ن صننلى اهلل وقننال : 
علينه وسنلم ن :   َمنْن ننذر أ  يطينَع اهلل   فليطعنه   . فنإذا ننذر عبنادة منن صنالة أو صنوم أو غيرهمنا 

   .لرمه الوفا  لما تقدم
 

(4)
تنب بينهنا الرسنول ن صنلى اهلل علينه هذا هنو األصنل الاناني : وهنو دينن اإلسنالم ، وهنو ثنال  مرا  

وسنلم ن . فأولهنا اإلسنالم وهنو اإلعنال  هلل وحنده : يعنني ااستسنالم هلل بالعبنادة ، وتتصيصنه بهنا 



 

 

:  (1)فأركا  اإلسالم عمسة  اإلسالم و اإليما  واإلحسا  ، وكل مرتبة لها أركا  .
 اهلل ...شهادة أ  ا تله تا اهلل وأ  محمدا رسول 

                                                                                                                                            

دو  كل ما سواه . والبرا ة من الشرك وأهله . فإذا فعل ذلك فقد أسلم يعنني : انقناد وذل وعضنع 
ك وأهله . قال تعالى :   َفَمنن يَّْكُفنْر بِالطَّناُغوِ  هلل وحده بالعبادة دو  كل ما سواه ، وتبرأ من الشر 

َويُنْؤِمْن بِاهلِل فَنَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْنَقى { ، والكفر بالطاغو  معناه : البرا ة من الشرك وأهلنه ، 
ن وتنكننار ذلننك ، واعتقنناد بطالنننه . وهننناك مرتبننة اإليمننا  ، ومرتبننة اإلحسننا  ، وكلهننا داعلننة فنني دينن

اإلسالم ، الدين النذم شنرعه اهلل لعبناده وأرسنل بنه الرسنل  ميعنا . ومرتبنة اإلسنالم تشنمل األعمنال 
 الظاهرة . 

 

(1)
وأركاننننه عمسنننة : شنننهادة أ  ا تلنننه تا اهلل ، وأ  محمننندا رسنننول اهلل ، وتقنننام الصنننالة ، وتيتنننا    

ت ذلنك عنن النبني ن صنلى اهلل الركاة ، وصوم رمضا  ، وحي البيت لمن استطا  تليه سبيال . كما ثب
عليه وسلم ن في قوله :   بُِنَي اإلسالُم على عمةٍ : شهادِة أ  ا تله تا اهلل وأ  محمندا رسنول اهلل 
، وتقاِم الصالة ، وتيتاِ  الركاة ، وصوم رمضا  ، وحي البينت   . فنأول أركنا  اإلسنالم : شنهادة أ  

الم   فيشنهد أ  ا تلنه تا اهلل : أم ا معبنود حنل تا اهلل ا تله تا اهلل ، وبها يدعل العبد في اإلسن
. وهي نفي وتثبا    فال تله : نفي ، وتا اهلل : تثبا  . قال تعالى :   ِتيَّاَك نَنْعبُنُد َوِتيَّناَك َنْسنَتِعيُن { 

يَن ُحنَنَفا َ  { اآلينة . وقنال تعنالى :   َذلِنَك بِنَأ َّ ، وقال :   َوَما أُِمُروْا ِتاَّ لِيَنْعُبُدوْا اهللَ ُمْتِلِصيَن َلُه الدِّ
اهلَل ُهَو اْلَحلُّ َوَأ َّ َما يَْدُعوَ  ِمنْن ُدونِنِه ُهنَو اْلَباِطنُل { . أمنا قولهنا بندو  العمنل بهنا ، فنال تنفنع   كنأ  
 يقول : ا تله تا اهلل ، وا يتنص اهلل بالعبنادة   فنإ  شنهادته ا تنفنع  كالمننافقين ، فنإنهم يقولونهنا
وا يعتقننندونها ، فهنننم فننني الننندرك األسنننفل منننن الننننار . فالنننذم يقنننول ا تلنننه تا اهلل ، ويعبننند القبنننور 
واألصنام   ا تنفعه بل هي باطلة . وأما الشهادة الاانية وهي : أ  محمدا رسنول اهلل  فندليلها قولنه 

عليه الصالة والسنالم ن تعرفوننه  ألننه  تعالى :   َلَقْد َ ا َُكْم َرُسولظ مِّْن َأنْنُفِسُكْم { ، يعني : محمدا ن
ُ ْم { : أم يشننل  مننن أنفسننكم ، وهننو مننن أشننرن قبننائلكم مننن بننني هاشننم :   َعرِيننرظ َعَلْيننِه َمننا َعنننتِّ
عليه ما يشل عليكم ،   َحرِيصظ َعَلْيُكْم { : يعني على هدايتكم ، وتنقاذكم من النار . وقنال تعنالى 

عنند هننذه الشننهادة علننى العبنند أ  يطيعننه فيمننا أمننر ، وأ  يصنندقه فيمننا :   ُمَحمَّنندظ َرُسننوُل اهلِل { . وب
 أعبر ، وأ  يجتنب ما عنه نهى وز ر ، وأا يعبد اهلل تا بما شر  . 

 فال بد من هذه األمور األربعة :
 األول : طاعته فما أمر من الصالة والركاة وغيرها .

 غير ذلك .الااني : تصديقه فيما أعبر عن اآلعرة والجنة والنار و 



 

 

..فننندليل  (2)وحننني بينننت اهلل الحنننرام  (1)وتقنننام الصنننالة ، وتيتنننا  الركننناة ، وصنننوم رمضنننا 
: قولننه تعننالى :   شننهد اهلل أنننه ا تلننه تا هننو والمالئكننة وأولننو العلننم قائمننا (3)الشننهادة 

بالقسننط ا تلننه تا هننو العريننر الحكننيم { .ومعناهننا : ا معبننود بحننل تا اهلل وحننده .   ا 
: نافيا  مينع منا يعبند منن دو  اهلل .   تا اهلل  مابتنا العبنادة هلل وحنده ، ا شنريك  تله  

له في عبادته ، كما أنه لية له شريك في ملكنه . وتفسنيرها النذم يوضنحها قولنه تعنالى 
:   وتذ قال تبراهيم ألبيه وقومه تنني برا  مما تعبدو  ن تا النذم فطرنني فإننه سنيهدين ن 

( وقولنه تعنالى :   قُنْل يَنا َأْهنَل اْلِكتَناِب 1) قية في عقبه لعلهم ير عنو  {و علها كلمة با
َنُكْم َأاَّ نَنْعُبَد ِتاَّ اهلَل َوَا ُنْشِرَك ِبِه َشنْيإ ا َوَا يَنتَّ  نَنَنا َوبَنينْ ِتنَذ بَنْعُضنَنا تَنَعاَلْوا ِتَلى َكِلَمٍة َسَواٍ  بَنينْ

ْ  تَنَولَّننْوا فَنُقولُننوْا اْشننَهُدوْا بِأَنَّننا ُمْسننِلُموَ  { . ودليننل شننهادة أ  بَنْعض ننا َأْربَاب ننا مِّننْن ُدْوِ  اهلِل ِفننإِ 
محمنندا رسننول اهلل قولننه تعننالى :   َلَقننْد َ ننا َُكْم َرُسننول مِّننْن أَنْنُفِسننُكْم َعرِيننرظ َعَلْيننِه َمننا َعنِننتُّم 

ا رسننول اهلل طاعتننه َحننرِيصظ َعلَننْيُكْم بِنناْلُمْؤِمِنيَن َرُُونظ رَِّحننيمظ { . ومعنننى شننهادة أ  محمنند
                                                                                                                                            

 الاالث : وا تناب ما عنه نهى وز ر ، كالرنا والربا وغير ذلك مما نهى اهلل عنه ورسوله .
الرابع : وأ  ا يعبد اهلل تا بما شر    فال يبتد  في الدين مما لم يشنرعه اهلل   لقنول النبني ن صنلى 

. وفي رواينة :   َمنْن أْحنَد  فني أمرننا  اهلل عليه وسلم ن :   من عِمل عَمال  ليَة عليِه أْمُرنا فهو َردٌّ  
 ما لية منه فهو رّد   : أم مردود .

(1)
ودليل الصالة والركناة وتفسنير التوحيند   قولنه تعنالى :   َوَمنا أُِمنُروْا ِتاَّ لِيَنْعبُنُدوْا اهللَ ُمْتِلِصنيَن لَنُه   

يَن ُحنَنَفاَ  َويُِقيُموْا الصَّاَلَة َويُنْؤتُوْا الرََّكاَة  َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمة { . وقنال تعنالى :   فَنِإْ  تَنابُوْا َوَأقَناُموْا الدِّ
يِن { . وقال تعالى :   فَِإْ  تَابُوْا َوَأقَناُموْا الصَّناَلَة َوَآتَنن ُوا الرََّكناَة الصَّاَلَة َوَآتَنُوا الرََّكاَة فَِإْعَوانُُكْم ِفي الدِّ

: قولننه تعننالى :   يَننا َأينَُّهننا الَّننِذيَن َآَمنُننوْا ُكتِننَب َعلَننْيُكُم الصِّننَياُم َكَمننا  َفَتلُّننوْا َسننِبيَلُهْم { . ودليننل الصننيام 
ُكتِنننَب َعلَنننى الَّنننِذيَن ِمنننْن قَننننْبِلُكْم { تلنننى قولنننه سنننبحانه :   َشنننْهُر رََمَضننناَ  { ، أم أ  الصنننيام وا نننب 

 عليكم كل عام في شهر رمضا  .
 

(2)
 ظ بَنينَِّنا ظ َمَقاُم ِتبْنَراِهيَم َوَمْن َدَعَلُه َكاَ  آِمن ا َولِلَِّه َعلَنى النَّناِس ودليل الحي قوله تعالى :   ِفيِه َآيَا  

العمنر  ِحيُّ اْلبَنْيِت َمِن اْسَتطَاَ  ِتلَْيِه َسِبيال  َوَمْن َكَفَر فَِإ َّ اهللَ َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِميَن { اآلية ، وهنو منرة فني
 :   الحي مرة ، فمن زاد فهو تطو    .   لقول النبي ن صلى اهلل عليه وسلم ن

(3)
 هذه الصفحة والتالية ، تابعة للمتن ، وقد تقدم شرحها فيما مضى .  
 



 

 

فيما أمر ، وتصديقه فيما أعبر ، وا تنناب منا عننه نهنى وز نر ، وأ  ا يعبند اهلل تا بمنا 
ودليل الصيام قوله تعالى :   يَا أينَُّها الَِّذيَن َآَمُنوْا ُكِتَب َعلَنْيُكُم الصِّنَياُم َكَمنا ُكتِنَب  شر  .

ُقنوَ  { .ودلينل الحني قولنه تعنالى :   َولِلَّنِه َعلَنى النَّناِس َعَلى الَِّذيَن ِمنْن قَننْبِلُكْم َلَعلَُّكنْم تَنتنَّ 
 ِحيُّ اْلبَنْيِت َمِن اْسَتطَاَ  ِتلَْيِه َسِبيال  َوَمْن َكَفَر فَِإ َّ اهلَل َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِميَن { .

 
 )المرتبة الاانية( :

، وأدناهنا تماطنة  . وهنو بضنع وسنبعو  شنعبة ، فأعالهنا قنول : ا تلنه تا اهلل (1)اإليما  
وأركاننه سنتة : أ  تنؤمن بناهلل ومالئكتنه   األذ  عن الطريل ، والحينا  شنعبة منن اإليمنا .

وكتبه ورسله والينوم اآلعنر وبالقندر عينره وشنره . والندليل علنى هنذه األركنا  السنتة قولنه 
َمْغنِرِب َوَلِكننَّ اْلبِنرَّ َمنْن َآَمنَن بِناهلِل تعالى :   لَْيَة اْلِبرَّ َأْ  تُنَولُّوْا ُوُ وَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِو َوالْ 

َواْليَنْوِم اآْلَِعِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن { اآلية . ودليل القدر قولنه تعنالى :   ِتنَّنا ُكنلَّ 
 َشْيٍ  َعَلْقَناُه ِبَقَدٍر { .

                                                 

(1)
اإليمننا  : هننو مننا يتعلننل بننالقلوب مننن التصننديل بنناهلل ، وأنننه رب العننالمين ، وأنننه هننو المسننتحل   

والجننة والننار وبالقندر عينره  للعبادة ، والتصديل بالمالئكة وبالكتب وبالرسنل وبالبعنث بعند المنو 
وشره . كل هذا يتعلل بالقلوب . فهو أصل منن األصنول التني ا بند منهنا . فنال تسنالم تا بإيمنا  ، 
وا تيمنننا  تا بإسنننالم . فنننال بننند منننن هنننذا وهنننذا . ا بننند منننن تسنننالم الجنننوارل ، وا بننند منننن تسنننالم 

العظنيم . وهكنذا الرسنول ن صنلى اهلل علينه القلوب وتيمانها . ولهذا  مع اهلل بين األمرين فني كتابنه 
وسنلم ن ذكرهمنا  ميعنا . فاإلسنالم هنو اانقيناد الظناهر بطاعنة اهلل وتنرك معصنيته . واإليمنا  يشنمل 
األعمننال الباطنننة ممننا يتعلننل بننالقلوب وتصننديقها . ويطلننل اإلسننالم علننى اإليمننا  ، ويطلننل اإليمننا  

، وتذا قينل اإلسنالم   عنم الجمينع . قنال تعنالى :    على اإلسالم . فإذا قيل اإليما    عم الجميع
ْسننناَلُم { ، فننيعم منننا يتعلننل بالبنناطن والظننناهر . وهكننذا اإليمنننا  تذا أطلننل عنننم  يَن ِعْنننَد اهلِل اإْلِ ِت َّ النندِّ
الجمينع   لقولنه ن صنلى اهلل علينه وسنلم ن فني الحنديث الصنحين :   اإليمنا  بضنع وسنبعو  شنعبة ، 

ا اهلل ، وأدناها تماطة األذ  عن الطريل   . فاإليما  هنا يعم الجمينع ، فنيعم فأفضلها قول ا تله ت
 أركا  اإلسالم ، ويعم  ميع األعمال الظاهرة ، كما يعم الباطنة ، كما أنه يشمل اإلحسا  .

 



 

 

هلل كأنننك تننراه ، فننإ  لننم : ركننن واحنند ، وهننو أ  تعبنند ا (1))المرتبننة الاالاننة( : اإلحسننا  
تكنننن تنننراه فإننننه ينننراك . والننندليل قولنننه تعنننالى :   ِت َّ اهلَل َمنننَع الَّنننِذيَن اتنََّقنننْوا َوالَّنننِذيَن ُهنننْم 

 ُمْحِسُنوَ  { .
ننْل َعلَننى اْلَعرِيننِر الننرَِّحيِم ن الَّننِذم يَنننَراَك ِحننيَن تَنُقننوُم ن َوتَنَقلُّبَننَك ِفنني  وقولننه تعننالى :   َوتَنوَكَّ

ُلو ِمْنُه  َن ن ِتنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم { .السَّاِ ِدي وقوله تعالى :   َوَما َتُكوُ  ِفي َشْأٍ  َوَما تَنتنْ
 ِمْن قُنْرَآٍ  َوَا تَنْعَمُلوَ  ِمْن َعَمٍل ِتاَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهود ا ِتْذ تُِفيُضوَ  ِفيِه { اآلية .

 -رضني اهلل عننه -عمنر بنن التطناب  والدليل من السنة : حديث  برينل المشنهور عنن
تذ طلع عليننا ر نل شنديد  -صلى اهلل عليه وسلم - قال : بينما نحن  لوس عند النبي

بينناض الاينناب ، شننديد سننواد الشننعر ، ا يننر  عليننه أثننر السننفر، وا يعرفننه منننا أحنند . 
لنى فأسنند ركبتينه تلنى ركبتينه ، ووضنع كفينه ع-وسنلَّمفجلنة تلنى النبني ن صنلى اهلل علينه 

فتذيه ، وقال : يا محمد  أعبرنني عنن اإلسنالم ؟ فقنال :   أ  تشنهد أ  ا تلنه تا اهلل 
، وأ  محمد رسول اهلل ، وتقيم الصالة، وتؤتي الركناة ، وتصنوم رمضنا  ، وتحني البينت 
ت  استطعت تليه سبيال   ، قال : صدقت . فعجبننا لنه يسنأله ويصندقه ، قنال : أعبرنني 

أ  تننؤمن بناهلل ومالئكتننه وكتبننه ورسننله والينوم اآلعننر وبالقنندر عيننره عنن اإليمننا . قننال :   
وشره   ، قال : أعبرني عن اإلحسا  . قال :   أ  تعبند اهلل كأننك تنراه   فنإ  لنم تكنن 
تراه   فإ  ينراك   ، قنال : أعبرنني عنن السناعة . قنال :   منا المسنؤول عنهنا بنأعلم منن 

قنال :   أ  تلند األمنة ربتهنا ، وأ  تنر  الحفناة السائل   ، قال : أعبرني عنن أماراتهنا . 
العراة العالة رعاة الشا  يتطاولو  في البنيا    . قال : فمضى ، فلبانا ملينا . فقنال : ينا 
عمنننر  أتننندرو  منننن السنننائل ؟ قلننننا : اهلل ورسنننوله أعلنننم . قنننال :   هنننذا  برينننل   أتننناكم 

 يعلمكم أمر دينكم   .

                                                 

(1)
أما اإلحسا  فهو تكمال العبنادة  ناهرا وباطننا وهنو أ  تعبند اهلل كأننك تنراه ، فنإ  لنم تكنن تنراه   
نه يراك . فمن عبد اهلل على هذا ااستحضار   فقد أدرك مرتبة اإلحسا  ، وا تمع له التينر كلنه فإ

. كمننا قننال سننبحانه :   ِت َّ اهللَ َمننَع الَّننِذيَن اتنََّقننْوا َوالَّننِذيَن ُهننم مُّْحِسننُنوَ  { ، وقننال عننر و ننل :   ِت َّ 
 في هذا المعنى كايرة . رَْحَمَت اهلِل َقرِيبظ مَِّن اْلُمْحِسِنيَن { . واآليا 

 



 

 

 :   (1) )األص  اثانثث( 
وهنننننو محمننننند  بنننننن عبنننننداهلل بنننننن  -وسنننننلَّماهلل علينننننه صنننننلى  -محمننننند نبنننننيكم معرفنننننة 

بننن هاشننم ، وهاشننم مننن قننري  ، قننري  مننن العننرب ، والعننرب مننن ذريننة  (2)عبنندالمطلب
 تسماعيل بن تبراهيم التليل ، عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم . 

 وعشنرو  نبينا رسنوا   وله من العمر ثال  وستو  سنة ، منها أربعو  قبل النبوة ، وثنال 
 (3)( ، نبئ بن )اقرأ

 
                                                 

(1)
هذا هو األصل الاالث وهو نبينا محمد ن صلى اهلل علينه وسنلم ن ، فعلنى اإلنسنا  أ  يعنرن نبينه   

الذم أرسله اهلل تليه ، وبلغه الرسالة ، وبين لنه الشنرائع التني أمنره اهلل بهنا ، وأوضنن لنه العبنادة التني 
 علقنا اهلل لها .

 

(2)
عليه الصالة والسالم ن ، عاتم األنبيا  ، ورسول اهلل لهذه األمنة منن الجنن هذا النبي هو محمد ن   

واإلنة ، أرسله اهلل للناس  ميعا ، قال تعالى :   ُقْل يَا َأينَُّها النَّاُس ِتنِّي َرُسنوُل اهلِل ِتلَنْيُكْم َ ِميع نا { 
ير ا وَّنَنِذير ا { . فاسنمه محمند ، واسنمه أحمند ، ، وقال سبحانه :   َوَما َأْرَسنْلَناَك ِتاَّ َكافَّنة  لِلنَّناِس َبِشن

واسمه الحاشر ، والماحي ، والمقفي   ألنه عناتم األنبينا  ، وهنو نبني التوبنة ، ونبني الرحمنة ، ونبني 
ُه ن عليننه الصننالة والسنالم ن ، لكننن أشننهرها وأفضننلها وأعظمهننا محمنند  الملحمنة . هننذه كلهننا أسننما

  ، قنال تعنالى :   ُمَحمَّند رَُّسنوُل اهلِل { . وهكنذا )أحمند( كمنا الذم سماه به أهله ، و ا  بنه القنرآ
بّشننر بننه عيسننى :   َوُمَبشِّننر ا ِبَرُسننول يَّننْأِتي ِمننْن بَنْعننِدم اْسننُمُه َأْحَمنند { ، فهننو محمنند وأبننوه اسننمه عبنند 
اهلل ، و ننده اسننمه عبنند المطلننب . وعبنند الملننب لقننب ، وتا فاسننمه شننيبة وأبننو  ننده اسننمه هاشننم 

د مننن سننادا  قننري  كمننا أ  عبنند المطلننب كننذلك . وهاشننم مننن قننري  قبيلننة عظيمننة وهنني وهنو سنني
مننن عاصننتهم مننن بننني هاشننم وهننم أفضننل قننري  . -أفضننل العننرب . والنبنني ن صننلى اهلل عليننه وسننلَّم

واسننمه فهننر بننن مالننك ، وقيننل قننري  هننو النضننر بننن كنانننة  نند فهننر بننن مالننك . وقننري  مننن العننرب 
انها فصننار لهننا لسننا  عربنني واضننن ، فهنني أكاننر عروبننة مننن قحطننا  . المسننتعربة التنني اسننتعرب لسنن

 ولهذا يقال لهم العرب العاربة ، والعرب المستعربة . وهم من ذرية تسماعيل بن تبراهيم التليل .

(3)
نبنئ بنن )اقنرأ(   فنأول منا ننرل علينه :   -صنلى اهلل علينه وسنلَّم -وهذا النبي العظيم وهو محمد   

بَِّك الَِّذم َعَلَل { ، وصار بها نبيا . وقال أتاه  برينل وهنو فني الغنار ن غنار حنرا  ن فنأقرأه اقْنَرْأ بِاْسِم رَ 
 هذه السورة .

 



 

 

. وبلده مكة ، بعاه اهلل بالنذارة عن الشرك ، ويدعو تلى التوحيد (1)وأرسل بن ) المدثر ( 
نْر ن  نْر ن َوثَِيابَنَك َفَطهِّ ثنُِّر ن قُنْم فَأَنْنِذْر ن َورَبَّنَك َفَكبنِّ . والندليل قولنه تعنالى :   يَنا أَينَُّهنا اْلُمندَّ

فَاْهُجْر ن َوَا َتْمُنْن َتْسَتْكِاْر ن َوِلَربَِّك فَاْصِبْر { . ومعنى   قُنْم فَأَنْنِذْر { : يننذر عنن َوالرُّْ َر 
نْر {  الشرك ، ويدعو تلى التوحيد .   َورَبََّك َفَكبنِّْر { : عظمنه بالتوحيند .   َوثَِيابَنَك َفَطهِّ

لر ننر : األصنننام ، وهجرهننا : : أم طهننر أعمالننك عننن الشننرك .   َوالرُّْ ننَر فَنناْهُجْر { : ا
 تركها وأهلها ، والبرا ة منها وأهلها .

عرص به تلنى السنما  ،  (3)يدعو تلى التوحيد ، وبعد العشر (2)سنين أعذ على هذا عشر
 التمة ، وصلى في مكة ثال  سنين .وفرضت عليه الصلوا  

                                                 

(1)
ثنُِّر ن قُنْم فَأَنْنِذْر { .      ثم بعد مدة يسنيرة  نا ه بنن )المندثر( ، فصنار رسنوا بقولنه :   يَنا َأينَُّهنا اْلُمندَّ

ه النوحي ، اشنتد علينه األمنر وقنال : زملنوني زملنوني ... والمدثر : الملتح   ألنه  ا  بعند منا  نا 
دثرونني دثرونني   منن شندة منا أصنابه منن التنون لمنا ضنغط علينه  برينل ن علينه الصنالة والسنالم ن 
مننرا  . ثننم قننال : اقننرأ   تمهينندا ألعبننا  الرسننالة وعظمتهننا . ثننم قننال اهلل :   قُننْم فَأَنْننِذْر {   أم قننم 

نننْر { : أم عظمنننه بالتوحيننند .   َوثَِيابَنننَك  فأننننذر النننناس . فصنننار رسنننوا بنننأمره بالننننذرة .   َورَبَّنننَك َفَكبنِّ
َفَطهِّْر {: أم طهر أعمالك من الشرك   أل  تطير المالبة غير مراده في هنذه اآلينة   أل  الصنالة 

نرظ { ، لم تفرض في ذلك الوقت ، فالمراد هنا األعمال كما قال تعالى :   َولَِباُس التنَّْقنَو  َذلِنَك  َعينْ
فالعمننل يسننمى لباسننا .   َوالرُّْ ننَر فَنناْهُجْر { : فننالر ر : األصنننام ، وهجرهننا تركهننا ، والبننرا ة منهننا 

 وأهلها .
 

(2)
أعذ على هذا األمر عشر سنين ، يدعو تلى التوحيد ويحذر من الشرك ، وينأمر بتلنع عبنادة منا   

مرهم أ  يتصننوا اهلل بالعبننادة فنني دعننائهم سننو  اهلل سننبحانه ، وتننرك عبننادة األصنننام واألوثننا  ، ويننأ
 ونذرهم وذبائحهم وغير ذلك .

(3)
تلى السنما  منع  برائينل ، وفتحنت لنه السنموا  -ثم بعد العشر عرص به ن صلى اهلل عليه وسلَّم  

تلننى موضننع رفيننع فننوو السننما  السننابعة ، حتننى سننمع فيننه صننري  األقننالم ، ثننم ننناداه اهلل  ننل وعننال 
الصنلوا  التمنة ، فرضنها عمسنين صنالة ثنم لنم ينرل يطلبنه التتفين  حتنى وكلمه ، وفرض علينه 

 علهننا اهلل عمسننا ، فقننال اهلل سننبحانه : هنني عمننة فنني العنندد ، وهنني عمسننو  فنني أم الكتنناب ، 
فمن حافظ على الصلوا  التمة وأداهنا   كتنب اهلل لنه أ نر عمسنين ، فالحسننة بعشنر أماالهنا . 



 

 

لشنننرك تلنننى بلننند تلنننى المديننننة . والهجنننرة : اانتقنننال منننن بلننند ا (1)وبعننندها أمنننر بنننالهجرة 
اإلسننالم ، وهنني باقيننة تلننى أ  تقننوم السنناعة ، والنندليل قولننه تعننالى :   ت َّ الَّننِذيَن تَنَوفَّنناُهُم 

ُكنْن اْلَماَلِئَكُة  َاِلِمي أَنْنُفِسِهْم قَاُلوْا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفني اأْلَْرِض قَناُلوْا أَلَنْم تَ 
فَنتُنَهننننناِ ُروْا ِفيَهنننننا فَُأْولَإِنننننَك َمنننننْأَواُهْم َ َهننننننَُّم َوَسننننناَ ْ  َمِصنننننير ا ن ِتاَّ  َأْرُض اهلِل َواِسنننننَعة  

ِ يَن ِمنَن الرَِّ ناِل َوالنَِّسناِ  َواْلوِلْنَداِ  َا َيْسنَتِطيُعوَ  ِحيلَنة  َوَا يَنْهتَنُدوَ  َسنِبيال  ن  اْلُمْسَتْضنَع  
ُهْم وَ  َكنناَ  اهللُ َعُفننوًّا َغُفننور ا { وقولننه تعننالى :   يَننا ِعبَنناِدَم فَُأْولَإِننَك َعَسننى اهللُ َأْ  يَنْعُفننَو َعننننْ

الَّنِذيَن آَمنُنوا ِت َّ َأْرِضني َواِسنَعةظ فَِإيَّناَم فَاْعبُنُدوِ  { .قنال البغنوم ن رحمنه اهلل ن سنبب ننرول 
هذه اآلية في المسلمين الذين في مكة لم يها روا ، ناداهم اهلل باسم اإليما  .والندليل 

:   ا تنقطنع الهجنرة حتنى تنقطنع -وسلَّمرة من السنة : قوله ن صلى اهلل عليه على الهج
 .توبة حتى تطلع الشمة من مغربها التوبة ، وا تنقطع ال

في المدينة أمر ببقية شرائع اإلسنالم ، مانل الركناة ، والصنوم ، والحني ،  (2)فلما استقر 
نكنننر ، وغينننر ذلنننك منننن شنننرائع واألذا  ، والجهننناد ، واألمنننر بنننالمعرون والنهننني عنننن الم

                                                                                                                                            

ن ، فاسنتقر  الصنالة عمنة صنلوا  فني الينوم والليلنة : الظهنر فنرل بذلك ن عليه الصنالة والسنالم 
 والعصر والمغرب والعشا  والفجر . صالهما في مكة ثال  سنين قبل أ  يها ر .

 

(1)
ثننم هننا ر تلننى المدينننة بعنند مننا اشننتد عليننه أذ  قننري  لننه وألصننحابه ، فننأذ  اهلل لننه بننالهجرة مننن   

ى األنصننار وقنند بننايعوه فنني موسننم الحنني علننى أ  مكننة   أل ننل أذ  و لننم قننري  ، تلننى المدينننة تلنن
ينتقنل تلنيهم وينصنروه ن رضني اهلل عننهم وأرضناهم ن . فلمنا تمنت البيعنة وأذ  اهلل لنه بنالهجرة هنا ر 
تليهم . وكا  بعم أصحابه قد ها ر قبل ذلك تلى الحبشة ومكاوا عند النجاشني مندة . ثنم هنا ر 

 ا  الذين في الحبشة تلى المدينة ، واسنتقر الجمينع فني بقيتهم تلى المدينة . فلما استقر بالمدينة 
 هلل . المدينة ، والحمد

 

(2)
فلما استقر في المدينة بعد الهجرة أمره اهلل ببقية شرائع اإلسالم من الركاة وصيام رمضا  وحني   

البيننننت والجهنننناد واألمننننر بننننالمعرون والنهنننني عننننن المنكننننر   أل  المدينننننة صننننار  دار تسننننالم وهنننني 
األولى للمسلمين   فلهذا أمروا بهذه األمور   ألنهم يتمكنو  حينإنذ منن األمنر بنالمعرون  العاصمة

والنهننني عنننن المنكنننر ، وهنننذا منننن رحمنننة اهلل عنننر و نننل أ  أ نننل هنننذه الوا بنننا  تلنننى أ  هنننا ر تلنننى 
المدينننة ، وكننا  أصننل الركنناة مشننروعا فنني مكننة ، كمننا قننال تعننالى فنني سننورة األنعننام وهنني مكيننة :   



 

 

ن صالة اهلل وسالمه عليه ن ودينه باو ،  (1)أعذ على هذا عشر سنين ، وتوفي  اإلسالم .
وهننذا دينننه . ا عيننر تا دل األمننة عليننه ، وا شننر تا حننذرها منننه . والتيننر الننذم دلهننا 

ميع منا عليه التوحيد ، و ميع ما يحبه اهلل ويرضاه ، والشر الذم حذرها عنه الشرك و 
يكرهه اهلل ويأباه .بعاه اهلل تلى الناس كافة ، وافترض طاعته علنى  مينع الاقلنين ، الجنن 
واإلنة ، والدليل قوله تعالى :   ُقْل يَا أَينَُّها النَّاُس ِتنِّي َرُسوُل اهلِل ِتلَْيُكْم َ ِميع ا { وكمل 

ِ  اْليَنننْوَم َأْكَمْلننُت َلُكننْم ِديننَنُكْم اهلل بننه النندين ، والنندليل قولننه تعننالى :   َتْتَشننوُهْم َواْعَشننوْ 
ْساَلَم ِدين ا { والدليل على موتنه ن صنلى اهلل علينه  َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

بُِّكنننْم قولنننه تعنننالى :   ِتنَّنننَك َميِّننتظ َوِتننَُّهنننم مَّيِّتُنننوَ  ن ثُنننمَّ ِتنَُّكننْم يَننننْوَم اْلِقَياَمنننِة ِعْننننَد رَ -وسننلَّم
 َتْتَتِصُموَ  { .

 
َهنا (2)  والناس تذا ماتوا يبعاو  َها َعَلْقنَناُكْم َوِفيَهنا نُِعيندُُكْم َوِمننْ ، والدليل قوله تعالى :   ِمننْ

ُنْترُِ ُكْم تَارَة  ُأْعَر  { .وقوله تعالى :   َواهللُ أَنْنبَنَتُكم مِّنَن اأْلَْرِض نَنَبات نا ن ثُنمَّ يُِعيندُُكْم ِفيَهنا 
                                                                                                                                            

َحقَّنننُه يَننننْوَم َحَصننناِدِه { ، ولكنننن أنصنننباُها ومصنننارفها وتفاصنننيل أحكامهنننا   كنننل هنننذا صنننار فننني  َوَآتُنننواْ 
المدينة ، وهكذا صيام رمضا  شر  فني السننة الاانينة منن الهجنرة ، وهكنذا الحني شنر  فني السننة 

ْيننِت َمننِن اْسننَتطَاَ  ِتلَْيننِه التاسننعة أو العاشننرة مننن الهجننرة ، وأنننرل اهلل فيننه :   َولِلَّننِه َعلَننى النَّنناِس ِحننيُّ اْلبنَ 
َسِبيال  { في سورة آل عمرا  وهي مدنية . وهكذا الجهاد أمر به في المدينة ، وكنا  فني أول األمنر 
يجاهد من  اهده ، ويك  عمن ك  عننه ، ثنم أمنر بنأ  يبندأ بالقتنال ، وأ  يجاهند الكفنار وت  لنم 

ُوا، فيدعوهم تلى اهلل يرشندهم تلينه، فنإ  أ نابوا وتا قناتلهم حتنى يسنتجيبوا للحنل تا أهنل = =يبد
الكتاب فإنه يقبل منهم الجرية . وسن اهلل في المجوس سنة أهل الكتاب   تمنا تسنالم وتمنا  رينة ، 

 وأما بقية الكفار تما اإلسالم وتما السي  مع القدرة .
 

(1)
تعننالى :   اْليَنننْوَم  وبعنندما أكمننل اهلل بننه النندين توفنناه اهلل تليننه بعنند عشننر سنننين مننن الهجننرة ، قننال  

ْسنناَلَم ِدين ننا { . وقننال  ننل وعننال :    َأْكَمْلننُت َلُكننْم ِديننَنُكْم َوَأْتَمْمننُت َعلَننْيُكْم نِْعَمتِنني َوَرِضننيُت َلُكننُم اإْلِ
ِتننَُّهم مَّيُِّتوَ  ن ثُمَّ ِتنَُّكْم يَنْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد رَبُِّكْم َتْتَتِصُموَ  { .   ِتنََّك َميِّتظ وَّ

 
(2)

( والنناس تذا مناتوا يبعانو  ، كمنا قنال تعنالى :   َواهللُ َأنْنبَنَتُكم مِّنَن اأْلَْرِض نَنَبات نا ن ثُنمَّ يُِعيندُُكْم ِفيَهنا   
َعننُانَّ  َعاُننوْا قُننْل بَنلَننى َورَبِّنني لَتُبنْ ننا { . وقننال تعننالى :   َزَعننَم الَّننِذيَن َكَفننُروْا َأْ  لَننْن يُنبنْ   ثُننمَّ َوُيْتننرُِ ُكْم ِتْعَرا  



 

 

ْترُِ ُكْم ِتْعَرا  ا { . وبعد البعث محاسنبو  ومجرينو  بأعمنالهم ، والندليل قولنه تعنالى َويُ 
ُُوْا ِبَمنا َعِملُنوْا َوَيْجنِرَم الَّنِذيَن  :   َوهلِل َما ِفي السََّمَواِ  َوَما ِفي اأْلَْرِض لَِيْجِرَم الَِّذيَن َأَسا

لنندليل قولننه تعننالى :   زََعننَم الَّننِذيَن  َأْحَسننُنوْا بِاْلُحْسننَنى { . ومننن كننذب بالبعننث كفننر ، وا
َعُانَّ ثُمَّ لَتُنَنبنَُّؤ َّ ِبَمنا َعِمْلنُتْم َوَذلِنَك َعلَنى اهللِ  َعاظوْا ُقْل بَنَلى َورَبِّي لَتُبنْ َيِسنيرظ {  َكَفُروْا َأْ  َلْن ينُّبنْ

. 
 

شِّنرِيَن  مينع الرسنل مبشنرين ومننذرين ، والندليل قولنه تعنالى :   ُرُسنال  مُّبَ  (1)وأرسل اهلل 
 َوُمْنِذرِيَن لَِإالَّ َيكظوَ  لِلنَّاِس َعَلى اهلِل ُحجَّةظ بَنْعَد الرُُّسِل { .

                                                                                                                                            

ْرِض لَتُنَنبنَُّؤ َّ ِبَما َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اهلِل َيِسيرظ { . وقال تعنالى :   َولِلَّنِه َمنا ِفني السَّنَمواِ  َوَمنا ِفني اأْلَ 
ُُوْا ِبَما َعِمُلوْا َوَيْجنِرَم الَّنِذيَن َأْحَسنُنوْا بِاْلُحْسنَنى { ، فهنم محاسنبو  ومجرينو  ينوم  لَِيْجِرَم الَِّذيَن َأَسا

يامننة ، ويعطننو  كتننبهم بأيمننانهم وشننمائلهم ، فالسننعيد يعطننى كتابننه بيمينننه ، والشننقي يعطننى كتابننه الق
بشماله . السعيد ير ن ميرانه ، والكافر يت  ميراننه ، وأصنحاب المعاصني علنى عطنر فقند ينر ن 
مينننرانهم بالتوبننننة ، أو بعفننننو اهلل ، أو بالحسنننننا  ، وقنننند يتنننن  ميننننرانهم فيكونننننوا مننننن أهننننل النننننار ، 

يعذبو  فيها ما شا  اهلل ، ثنم يتنر هم اهلل منن الننار بسنبب منوتهم علنى اإلسنالم . فالوا نب علنى  ف
كننل مكلنن  أ  يحننذر سننيإا  العمننل ، وأ  يلننرم التوبننة وااسننتقامة  ألنننه ا ينندرم متننى يهجننم عليننه 
األ ننل . فننالحرم كننل الحننرم أ  يأعننذ المسننلم بالعريمننة   ويجاهنند نفسننه حتننى يسننتقيم علننى الحننل، 

، حتننى تذا هجننم عليننه األ ننل   تذا هننو علننى عيننر عمننل ، = =ع الننذنوبميننالتوبننة النصننول مننن  و 
 وعلى استقامة   فيفوز بالسعادة والنجاة يوم القيامة .

 

(1)
مرسل تلى  ميع النناس تلنى الجنن واإلننة ، كمنا قنال تعنالى : -والرسول ن صلى اهلل عليه وسلَّم  

ي َرُسنوُل اهلِل ِتلَنْيُكْم َ ِميع نا { ، وقنال تعنالى :   َوَمنا َأْرَسنْلَناَك ِتاَّ َكافَّنة  لِلنَّناِس   ُقْل يَنا َأينَُّهنا النَّناُس ِتنِّن
َبِشننير ا َونَننِذير ا {   فهننو عنناتم األنبينننا  لننية بعننده نبنني . وهكننذا الرسنننل  ميعننا أرسننلوا تلننى أممهنننم 

لشنرك فني قومنه . وقبلنه آدم مبشرين ومنذرين ، من أولهم تلى آعرهم ، فأولهم ننول بعانه لمنا وقنع ا
ننني رسننول مكلنن  ، أرسننله اهلل تلننى ذريتننه   ليعبنندوا اهلل بالشننريعة التنني  ننا  بهننا أبننوهم آدم ن عليننه 
الصالة والسالم ن . واستمروا على اإلسالم وااستقامة ، حتى وقع الشرك فني قنوم ننول ، فلمنا وقنع 

ة والسنالم ن ، وهنو أول الرسنل تلنى أهنل الشنرك فني قنوم ننول   أرسنل اهلل تلنيهم نوحنا ن علينه الصنال
األرض بعد وقو  الشرك . وكل أمة بعث اهلل تلنيهم رسنوا   فعناد أرسنل اهلل تلنيهم هنودا ، ثنم أرسنل 



 

 

، وهنو عناتم (1)-وسنلَّماهلل علينه صنلى  -محمند وأولهنم ننول ن علينه السنالم ن وآعنرهم 
َنا ِتلَْيَك َكَما َأْوحَ  َنا ِتَلى نُوٍل النبيين ، والدليل على أ  أولهم نول قوله تعالى :   ِتنَّا َأْوَحينْ ينْ

 َوالنَِّبيِّيَن ِمْن بَنْعِدِه { .
 بعبنادة اهلل وحنده وينهناهم (2)وكل أمة بعث اهلل تليهم رسوا من نول تلى محمد ينأمرهم 

. والدليل قوله تعالى :   َوَلَقْد بَنَعاْننَنا ِفني ُكنلِّ أُمَّنٍة َرُسنوا  َأِ  اْعبُنُدوْا اهلَل  (3)عن الطاغو 
                                                                                                                                            

اهلل صالحا تلى قومه ثمود ، ثم أرسل تبراهيم ولوطا وشعيبا وهارو  وعيسى وأيوب وداود وسنليما  
 .، ثم عتموا بمحمد ن عليه الصالة والسالم ن 

 

(1)
ثنم عتمنوا بمحمند ن علينه الصنالة والسنالم ن ، وهنو عناتمهم وآعنرهم وأفضنلهم ن علينه الصنالة   

، والسنالم ن قنال تعنالى :   ُرُسنال  ُمَبشِّنرِيَن َوُمْننِذرِيَن لِنَإالَّ َيُكنوَ  لِلنَّناِس َعلَنى اهلِل ُحجَّنةظ بَنْعنَد الرُُّسنِل { 
الجنة ، ومنذرين: يعني ينذرو  النناس منن الشنرك بناهلل فقوله مبشرين : يعني : يبشرو  من أطاعهم ب

أرسنله اهلل -صنلى اهلل علينه وسنلَّم -ومن النار والعنذاب األلنيم تذا عنالفوا أمنر اهلل . وهكنذا محمند 
ا َوُمَبشِّننر ا َونَننِذير ا ن َوَداِعي ننا ِتلَننى اهلِل = =بشننيرا بِِإْذنِننِه ونننذيرا ، كمننا قننال تعننالى :   ِتنَّننا َأْرَسننْلَناَك َشنناِهد 

َوِسننَرا  ا مُِّنيننر ا { ، وقننال تعننالى :   َمننا َكنناَ  ُمَحمَّنندظ َأبَننا َأَحننٍد مِّننن رَِّ نناِلُكْم َوَلِكننن رَُّسننوَل اهلِل َوَعنناَتَم 
النَِّبيِّننيَن { . فالوا ننب علننى  ميننع األمننم اتبننا  رسننلهم . فكننل أمننة يجننب عليهننا أ  تتبننع رسننولها ، 

د وعنندها اهلل علننى ذلننك السننعادة فنني النندنيا واآلعننرة ، وأكاننر وتنقنناد لمننا  ننا  بننه مننن الهنند  . وقنن
التلل قد عصوا رسلهم وعالفوا ما  ا   به الرسل ، قال تعالى :   َوَما َأْكاَنُر النَّاِس َولَنْو َحَرْصنَت 

{ ، وقنال تعنالى :  ِبُمْؤِمنيَن { وقال تعالى :   َوِتْ  ُتِطْع َأْكاَنَر َمنْن ِفني اأْلَْرِض ُيِضنلُّوَك َعنْن َسنِبيِل اهللِ 
  َوقَِلينننل مِّنننْن ِعبَننناِدَم الشَّنننُكوُر{ ، وقنننال تعنننالى :   َوَلَقنننْد َصننندََّو َعلَنننْيِهْم ِتبِْلنننيُة  َنَّنننُه ِتاَّ َفرِيق نننا مِّنننَن 

 اْلُمْؤِمِنيَن { .
 

(2)
 وكل رسول يدعو أمته تلى توحيد اهلل ، وطاعته وتنرك الشنرك بنه ومعصنيته . قنال تعنالى :   َوَلَقندْ   

بَنَعاْننَننا ِفنني ُكننلِّ أُمَّننٍة رَُّسننوا  َأِ  اْعبُننُدوْا اهللَ َواْ َتِنبُننوْا الطَّنناُغوَ  { ، اعبنندوا اهلل يعننني : أطيعننوه ووحنندوه 
 واستقيموا على دينه ، وا تنبوا الطاغو  .

(3)
والطاغو  : هو كل ما عبد من دو  اهلل وهو راض ، وكل منن حكنم بغينر منا أننرل اهلل ، أو دعنا   
لى ذلك . والطاغو  : هو الذم يتجاوز الحد تما بشركه وكفره ، وتما بدعوته تلى ذلنك ، وشنرهم ت

ورأسهم تبلية ن لعنه اهلل ن. وهكذا كل منن دعنا تلنى عبنادة نفسنه ، أو رضني أ  يعبند منن دو  اهلل ،  
لينة وفني كفرعو  والنمرود ، أو ادعى شيإا من علم الغيب   كالكهنة والعنرافين والسنحرة فني الجاه



 

 

الطَّنناُغوَ  { وافتننرض اهلل علننى  ميننع العبنناد الكفننر بالطنناغو  واإليمننا  بنناهلل َواْ َتِنبُننوْا 
.قال ابن القيم ن رحمه اهلل تعالى ن معنى الطاغو  ما تجاوز بنه العبند حنده منن معبنود أو 
ُوسهم عمسة : تبلية ن لعنه اهلل ن ، ومن عبند  متبو  أو مطا  ، والطواغيت كايرو  ، ور

س تلى عبادة نفسه ، ومنن ادعنى شنيإا منن علنم الغينب ، ومنن وهو راض ، ومن دعا النا
يِن قَند تنَّبَننيََّن الرُّْشنُد ِمنَن  حكم بغير ما أنرل اهلل ، والدليل قوله تعالى :   َا ِتْكَراَه ِفي الدِّ

                                                                                                                                            

ُوس الطواغينت . وكنل منن  نناوز  اإلسنالم . وكنذلك منن حكنم بغينر منا أننرل اهلل متعمندا ، فهنؤا  ر
يِن قَند تنَّبَننيََّن الرُّْشنُد  الحد ، وعرص عن طاعة اهلل   يسمى طاغو  . قال تعالى ك   َا ِتْكَراَه ِفي الدِّ

، والغنني : الكفننر بنناهلل -اهلل عليننه وسننلَّم ِمننَن اْلغَننيِّ {   فالرشنند : اإلسننالم ومننا  ننا  بننه النبنني ن صننلى
والضننالل . قننال تعننالى :   َفَمننن يَّْكُفننْر بِالطَّنناُغوِ  َوينُننْؤِمْن بِنناهلِل فَنَقننِد اْسَتْمَسننَك بِنناْلُعْرَوِة الْنننُوثْنَقى َا 

فيتبننرأ مننن اْنِفَصنناَم َلَهننا َواهللُ َسننِميعظ َعِلننيمظ { . فيكفننر بالطنناغو  : يعننني يتبننرأ منننه ، ويعتقنند بطالنننه ، 
الشرك ،   َويُنْؤِمْن بِاهلِل { : يعني يصدو أ  اهلل معبنوده ، وتلهنه الحنل ، وينؤمن بالشنريعة وبمحمند ن 

لنذلك . هنذا هنو المنؤمن . ثنم قنال :   فَنَقنِد اْسَتْمَسنَك { : يعنني :  علينه الصنالة والسنالم ن وينقناد
هلل   كلمنننة التوحيننند ، يعنننني : فقننند استمسنننك استعصنننم ،   بِننناْلُعْرَوِة الْنننُوثْنَقى { : وهننني ا تلنننه تا ا

بنننالعروة التننني ا انقطنننا  لهنننا ، بنننل منننن استمسنننك بهنننا صنننادقا واسنننتقام عليهنننا ، وصنننل تلنننى الجننننة 
صننلى اهلل  -والكرامننة   أل  لهننا حقوقننا ، وهنني : توحينند اهلل ، وطاعتننه ، واتبننا  شننريعته . ومحمنند 

ول اهلل تلننى  ميننع أهننل األرض ، مننن الجننن هننو عنناتم األنبيننا  والمرسننلين ، وهننو رسنن-عليننه وسننلَّم
يجنوز ألحند التنروص عنهنا . = =واإلنة ، فيجنب علنى  مينع المكلفنين طاعتنه واتبنا  شنريعته، وا

و ميع الشرائع الماضية كلها نستت بشنريعته ن علينه الصنالة والسنالم ن كمنا قنال اهلل عنر و نل :   
ِتلَننْيُكْم َ ِميع ننا { اآليننة . وقننال قبلهننا سننبحانه :   فَالَّننِذيَن َآَمنُننوْا بِننِه قُننْل يَننا َأينَُّهننا النَّنناُس ِتنِّنني َرُسننوُل اهلِل 

ن َوَعننرَُّروُه َوَنَصننُروُه َواتنَّبَنعُننوْا النُّننوَر الَّننِذم أُنْننِرَل َمَعننُه ُأولَإِننَك ُهننُم اْلُمْفِلُحننوَ  { . وقننال سننبحانه :   َوَمنن
ُدُه { ، وقنال ن علينه الصنالة والسنالم ن فني الحنديث الصنحين :   يَّْكُفْر بِنِه ِمنَن اأْلَْحنَراِب فَالنَّناُر َمْوِعن

والننذم نفسنني بيننده   ا يسننمع بنني أحنندظ ِمننن هننذه األمننِة يهننودّم وا نصننراني ثننم يمننو  ولننم يننؤمْن 
بالذم أرِسْلُت به تا كا  من أهل النار   ب أعر ه مسلم في صحيحه ة . واآليا  واألحاديث فني 

ل العلنم ن رحمهنم اهلل ن علنى أننه ا يسنع أحندا منن هنذه األمنة التنروص ذلنك كاينرة . وقند أ منع أهن
أكبنر متر نا  اكنافر كفنر ، وأ  منن اعتقند ذلنك   فهنو  -صنلى اهلل علينه وسنلَّم -على شنريعة محمند 

 من الملة . نسأل اهلل العافية والسالمة .



 

 

ى َا اْنِفَصنناَم َلَهننا اْلغَننيِّ َفَمننن يَّْكُفننْر بِالطَّنناُغوِ  َويُنننْؤِمْن بِنناهلِل فَنَقننِد اْسَتْمَسننَك بِنناْلُعْرَوِة الْننُوثْنقَ 
 َواهللُ َسِميعظ َعِليمظ { . 

اإلسنننالم ، وعمنننوده  (1)وهنننذا هنننو معننننى ا تلنننه تا اهلل ، وفننني الحنننديث :   رأس األمنننر
 .(2)هاد في سبيل اهلل   . واهلل أعلمالصالة ، وذروة سنامه الج

                                                 

(1)
هناد فني سنبيل اهلل   . وفي الحديث   رأس األمر اإلسالم ، وعموده الصالة ، وذروة سننامه الج  

فعلى  ميع المكلفين أ  يوحدوا اهلل ، ويعبدوه دو  كل ما سواه ، وأ  يكفنروا بالطناغو  وينكنروا 
عبادته ، ويلترموا بالتوحيد ، واتبا  شريعته ن سبحانه وتعنالى ن ، وتعظنيم أمنره ونهينه . و   رأس األمنر 

تلننه تا اهلل ، وأ  محمنند رسننول اهلل . فمننن   : يعننني رأس النندين هننو اإلسننالم ، يعننني شننهادة أ  ا 
الترم بها دعل اإلسالم . وعموده الصالة : وهي الركن الااني ، وهي أعظم األركنا  بعند الشنهادتين 
، ثم يلي ذلك الركاة، والصيام ، والحي ، وبقية أوامر اهلل .   وذروة سنامه الجهناد فني سنبيل اهلل   

به دعوة الناس تلنى دينن اهلل وتلنرامهم بنالحل . فهنو ذروة سننامه ن   أل  به صيانة الدين وحمايته ، و 
 من  هة ما تضمنه من حماية الدين والدعوة تلى الحل . واهلل أعلم .

 
(1)
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