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بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا نبينا دمحم وعلى آله
وصحبه أمجعني ،أما بعد:
مت الث ص للشي م
ح
ح
ع
ب
ال
ه
ب
م
م
ن لاثة أ ول خ د ن د و اب  -ر ة ألله -
اعلم رمحك هللا أنه جيب علينا تعلُّم أربع مسائل.
الشرح
أربع مسائل هذا كله أييت ابلدليل ليس كالم من عنده وهكذا...
هذه مقدمة
ورمحك هللا :يعين :يدعو لك أبن هللا يرمحك.
من آداب املعلم أن يدعو لطالب العلم ،كل أعماهلم متلبسة ابخلري والرب
واألقوال اخلاصة هبم كذلك ،فاملؤمن كله خري كالنخلة كما جاء يف احلديث
كلها خريات وكلها فوائد ،وكل ما كان عنده نقص حياول يكمل نقصه فهو
يف خري إبستمرار ...
المتن
األوىل  :العلم وهو معرفة هللا ومعرفة نبيه ومعرفة دين اإلسالم ابألدلة.
الشرح
أول شئ العلم قال هللا تعاىل لنبيه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ولكل مسلم ومسلمة ﴿وقُل َّر ِّ
ب
َ
ۡ
ِّز ۡدنِّی ِّعلمࣰا﴾ [طه  ،]١١١يقول الكالم هذا للرسول أوالً والرسول ربنا
أعطاه علم وأيضا يطلب الزايدة كاملال يف الدنيا وحب املال تطلب منه
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الزايدة أم ال ؟ دائماً تطلب الزايدة وخذ من العلم زايدة أيضا ...اطلب
الزايدة يف العلم كما تطلب الزايدة يف املال
فالعلم ينري القلب وينري بصرية اإلنسان فيع مل اخلريات ويكون ماشي على
أرض صلبة ألن عنده األدلة ومطمئن إىل ما يعمله ،وألن اجلاهل يعمل وهو
شاك ابلعمل ،هل هذا العمل صحيح أم غري صحيح؟ ولكنه يسري حسب
العادات والتقاليد ،ال ،ألنه هكذا انس كثري بتخرج عن احلدود فلهذا جيب
أن تبحث عن ما فيه مصلحتك فتأخذ العلم من معرفة هللا ومعرفة رسوله
ومعرفة دين هللا ابألدلة ...
تعرف ربك أبمسائه وصفاته تعرف قدر هللا ،تعرف أمساء هللا وكل يوم تتعلم
شيء وال تسأم من العلم وخصص وقتا للعلم كما ختصص وقتا للفسحة أو
للعمل وهكذا  ...فتخصص وقتا للعلم تقرأ فيه أو تسمع فيه شريطاً ،ال
تسمع كالم حكاايت انس بتوقف على املنرب وتقول حكاايت ليست من
القرآن والسنة أو ابلدرس اخلاص به لكي حيبب الناس يف الدرس يقول
حكاايت ويقول هلم قصة كاألطفال ،أنت لست طفالً أنت عاقل ،قص
القرآن وقص احلديث ما فيه عربة أما القصص الثانية ال تسمعها ،خياالت،
كذب ،رواايت ال تسمعها وهكذا  ...خذ من العلم الذي ينفع  ...اللهم
إين أعوذ بك من علم ال ينفع ،خذ من العلم النافع ،علم السياسة وعلم
األحزاب علم غري انفع ال أتخذ منه وال متش وراءه ابعد عن كل هذه
األمور ،علم الرقص واألشياء املخالفة للشريعة وعلم املوسيقى علم ال ينفع
فتبتعد عنه.
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والعلم هذا تفصيله هنا علم انفع من الكتاب والسنة على فهم سلف األمه
...
معرفة هللا :تعرف ربك حق املعرفة من كتابه ومن سنة النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص -وتعرف
رسولك -عليه الصالة والسالم -ما جاء الرسول ليقعد أيكل ويشرب وينام
ويبقى له قصر ،ال ،عاش عيشة بسيطة مثل عيشة أقل واحد من املسلمني
من جهة املعيشة؛ يعين الناس ما قدروا أن يعيشوا مثله راضي عن الدنيا مع
إنه رسول -ملسو هيلع هللا ىلص-
أنت تفعل أعمال الرسول ولكن يف أشياء خاصه به ال تقدر عليها أنت،
فتمشي وراءه فيما خيصك من الدين كما كان الصحابة حتل ما أحل هللا
وحترم ما حرم هللا وتعيش على نظام ربنا اللي حيبه ربنا وهكذا.
ومعرفة رسوله ومعرفة دين االسالم ابألدلة :وتعمل ماذا اي فالن ؟ ربنا بيقول
كذا ونبينا -ملسو هيلع هللا ىلص -بيقول كذا ،تبقى أنت ماشي واثق إنك على حق وهذا
يطمن قلبك ويؤثر على حياتك ويكون قلبك مراتح أم ال ؟ فلما يكون
قلبك مطمئنا إنتاجك يكثر ،ويصلح وعملك ،ميشي مستقيم وهكذا ،فهذا
له أتثري يف احلياة ألن ربنا فرض عليك هذه األشياء لكي تعيش كرميا
وتعيش سعيدا وتعيش غنيا وهكذا ،فلم تُعرض عنها ،هذا األسلوب السليم
للحياة ،يقولك عمل خطة للحياة.
هي هذه معرفة دين اإلسالم ابألدلة.
المتن
الثانيه  :العمل به.
الشرح
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ما ينفع نعلم العلم ونرتكه ،أعمل به ،تقول اي أوالد ما تكذبوش اي أوالد ما
تسرقوش وأنت ما أتخذ ابلكالم هذا ،ال ،آتخذ بيه إنت األول ،وتعلمه
للناس.
إذا ما أتثريه؟ الناس إذا رأوك تعمل اخلري وتقول اخلري يصدقونك وأيخذون
بكالمك ،وإذا رأوك تقول اخلري وال تعمل به أيضا ال يصدقون يف كالمك
وال يثقون يف كالمك هذا يف الناس ،وربنا حيب ذلك أيضا وفوق ذلك
تعمل به ...وتعمل به كيف؟ كما فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
المتن
الثالثة  :الدعوة إليه.
الشرح
أتخذه وتعمل به وتنام ؟ ال ،الناس حتب هلم اخلري إن كنت مؤمناً ،حىت
العاصي بتحب أنه يهتدي ويدهل اجلنة معاك فتعمل به وتدعو إليه،
والشيء اجلميل الذي أنت تراها اعطي الناس منها وتصدق منها على
الناس ،اعطيهم منفعة حلوة مثل الذي جاءت لك من عند هللا من هذا
العلم النافع والعمل به وتدعو إليه ﴿وم ۡن أ ۡ
َحسن قَ ۡولࣰا ِّّمَّن دع ۤا إِّ َىل َِّّ
ٱَّلل
ََ
ََ
َُ
ال إِّنَّنِّی ِّمن ۡٱلم ۡسلِّ ِّ
ِّ
ني﴾ [فصلت ...]٣٣أحسن شئ
م
صٰلِّحࣰا َوقَ َ
َ
َو َعم َل َ
َ ُ
يدعو إىل هللا ويكون هو عامل ابلدين ويكون هو مؤمن عن علم.
المتن
الرابعة :الصرب على األذى فيه.
الشرح
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تصرب على ما أصابك ؛ ألن الطريق السليم ليس كل واحد يقدر ميشي فيه،
وأنت أيضا ستجد صعوابت ؛ نفسك والشيطان والوساوس ،أتيت تعمل
شيء الشيطان يوسوس لك يقولك تعب عليك اراتح قليال ،بعدين ،مثل
اإلنسان يكون انمي ابلليل أييت ليقوم لكي يصلي يقوله :انم ورآءك ليل
طويل ،انتظر قليال حلد ما يضيع منه الصالة أو أيخره أو خيليه يتكاسل
ويكره ،ال يرتكك الشيطان حىت متوت ،لك قرين فاستعن ابهلل على هذا
القرين.
فاإلنسان املؤمن يدعو إىل هذا الدين مث يصرب عليه حىت لو أنت قلت
لزوجتك على أشياء تتمسك فيها أحياانً تتضايق منك وأوالدك كذلك تقوله
ايبين ال تتعلم كذا ،ال تعمل األشياء الفالنية فيتضايق منك فتصرب ،الناس
يقولك إنت اي أخي شديد قوي أنت متمسك ابلدين قوي أنت وهايب وإال
ماذا ؟ كل هذه األمور جتعل اإلنسان يتقاعس عن اخلري ،ولكن املؤمن
يصرب على أذى الناس ويصرب على القضاء والقدر ،ويصرب على الطاعة
ويصرب عن املعصيه فهذا الصرب " ...وما أعطي أح ٌد عطاء خرياً وأوسع من
الصرب" كما جآء يف احلديث ،الصرب عظيم وجزائه عند هللا كبري ﴿إََِّّّنَا يُ َو ََّّف
ٱلص ِّربون أ ۡ
َجَرُهم بِّغَ ۡ ِّري ِّح َسابࣲ﴾ [الزمر .]١١
َّ ٰ ُ َ
المتن
ِّ ۡ
والدليل قوله تعاىل ﴿ :و ۡٱلع ۡ
ٱإلنسٰن لَِّفی خ ۡس ٍر ( )٢إَِّّال ٱلَّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ين
ذ
ن
إ
)
١
(
ر
ص
ُ
َ َ
َ
ََ
ۡ
۟
۟
۟ ِّ ۟
ۡ
ۡ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٱلص ۡ ِّرب (.﴾)٣
ب
ا
و
اص
و
ت
و
ق
ٱحل
ب
ا
و
اص
و
ت
و
ت
ح
ل
ٱلص
ا
و
َّ
َ َََ َ
ءَ َامنُوا َو َعملُ َّ ٰ َ ٰ َ َ َ َ
الشرح
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األدلة هنا موجودة ،الدليل موجود هنا ؟ فالشيخ جزاه هللا خرياً وغفر هللا له
مل أيت بشيء من عنده ،جاء من عند هللا ومن عند الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
ۡ
ۡ
ِّ
﴿وٱل َعصر﴾ :جاب لك العلم والعمل به والدعوة إليه ،، ،ما العلم ؟ دين
َ
اإلسالم تعرف هللا وتعرف رسوله ودين اإلسالم ابألدلة ،وتعمل هبذا العلم
ۡ ۡ
صبَ َر
وتدعو إليه وتصرب على ما يصيبك فيه ،والنيب وصاه هللا ﴿فَٱصِّرب َك َما َ
۟ ۟ ۡ
َۖ
ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك إِّنَّ
أُولُوا ٱل َعزم م َن ُّ
َصابَ َ
﴿وٱصرب َعلَ ٰى َما أ َ
ٱلر ُسل﴾ اآلية [األحقاف َ ]٣٣
ِّ ِّ ۡ ۡ ِّ ۡ
ۡ ِّ ۟ ِّ ِّ ۡ ۟
ِّ
ٱصِّ ُرب ۤوا﴾ اآلية
ٱَّلل َو
ب
ا
و
ين
ع
ت
﴿ٱس
]
١١
لقمان
[
﴾
ور
ُم
ٱأل
َ ُ َّ
َذ ٰٰل َ
ك من َعزم ُ
[األعراف ﴿ ]١٢١إََِّّّنا ي و ََّّف ٱلص ِّربون أ ۡ
َجَرُهم بِّغَ ۡ ِّري ِّح َسابࣲ﴾ [الزمر ]١١
َّ ٰ ُ َ
َ َُ
فالصرب جزاءه عظيم ال بد أن تتسلح بسالح الصرب مع العلم والعمل
والدعوة وهكذا.
ۡ
ۡ
ِّ
﴿وٱل َعصر﴾ :أقسم ربنا ابلعصر ،والواو هنا واو القسم يعين ربنا بيحلف
َ
ابلعصر ،وأنت ال حتلف ابلعصر تقول وحياة العصر وحياة النهارده وحياة
الليلة دي ،ال ،ال حتلف هبذا حتلف ابهلل وحده( ،وحياة أيب ورأس أيب ) ال،
وال حتلف بنفسك وال ابلشرف وال ابلذمة ،ال حتلف إال ابهلل وحده ،وهللا
حيلف مبا شاء من خلقه ،أقسم هللا ابلشمس وابلقمر ﴿وٱلش ۡ
َّم ِّ
ح ٰى َها
س َو ُ
ضَ
َ
ۡ
ِّ
َّه ِّ
ِّ
ار إِّ َذا َجلَّٰى َها ([ ﴾)٣الشمس ]٣-١كل
ٱلن
و
)
٢
(
ا
ه
ى
ل
ت
ا
ذ
إ
ر
م
ق
ٱل
َ
ٰ
َ َ
(َ )١و َ َ َ َ َ

هذا قسم و حلف ،هو ربنا حمتاج إىل قسم ؟ ال ،ولكن يؤكد لك أيها
اإلنسان الكنود الذي تتلكك ألجل أن هترب من التكاليف ومتشي على
كيفك ،فحىت ابلقسم يقسم لك ،وما أعظم الرب العظيم ورمحته ابلعباد
ۡ
﴿وٱل َع ۡص ِّر﴾ :وقت العصر أو الزمن ،قال املفسرون :أن هذا وقت
حيلف لنا َ
العصر ألن ربنا وصى املسلمني املؤمنني ،وركز على صالة العصر لقوله تعاىل
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ِّ ۡ
ِّ ۟
ۡ
ٱلصلَو ٰٰ ِّ
ٱلصلَ ٰوة ٱل ُوسطَ ٰى﴾ اآلية [البقرة  ]٢٣١قال
ى
ل
ع
ا
و
َ
ت َو َّ
َّ
﴿حٰفظُ َ
َ :
َ
العلماء صالة العصر وبعضهم قال غريها ،وإَّنا هذا القول الغالب ،ومن ترك
صالة العصر فكأَّنا وتر :أي ضيع ماله وولده بدون عذر طبعاً فاملعذور
يعذر ابألعذار الشرعيه ،وأكدت اآلية على الصالة الوسطى فقالوا ألجل
هذا ربنا بيحلف ابلعصر.
وآخرون قالوا :الزمن ألنك أنت قاعد يف زمن حياتك ،يف مكان وزمان.
فالعصر هو الزمن الذي أنت بتتحرك فيه ،احملدود الذي أنت مسئول عنه،
الذي ينقضي وينتهي له بداية وله هناية ،فاحرص على هذا الزمن فلو فات
منك كسبت خرياً أو شراً ،عافاان هللا وإايكم من الشر ،حافظ عليه واستغله
ابخلري.
الكفار يقولوا الوقت من ذهب ،وقاهلا حكماء ،هم يقصدون كسب املال،
إايك ترتك وقت يفوت منك من غري أن تكسب فيه أبي إسلوب املهم
يكسب ما يهمه يف حالل أو حرام ...هذا قول الكفار ،كل اخلري أن تكون
مؤمنا وغنيا وصادقا ،وأمينا ،جمتهدا ،كل الصفات الطيبة يف املؤمن كما قلت
لك كالنخلة كما يف احلديث ،فهذا الزمن حافظ عليه يبقى واحد يقعد يف
القهوة ،يقعد يلعب الدمنه الكوتشينه ،يقعد يتفرج على الكورة ساعة،
يشوف الرواية هل هذا حافظ على الزمن؟؟
يشرب الدخان ،يشرب أشياء ،ميشي يتسكع يف الطرقات ،ينظر إىل هذا
وهذا ،هل هذا استفاد من وقته؛ استغل وقته ،فحرصك أكرت من حرص
الكفار على الوقت ألن أنت مؤمن وتعرف قدر نعم هللا وقدر قسم هللا،
يقسم ربنا بشيء عظيم ،عظيم عنده وعظيم عندك أنت أكرت ألن هذه
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ۡ
ۡ
حياتك كلها ﴿وٱل َع ۡص ِّر ( )١إِّ َّن ِّ
نسٰ َن﴾ .إن اإلنسان ،يعين :جنس
ٱإل
َ
َ
اإلنسان كله ،األلف والالم هذه يعين اإلنسان كله يف خسر ،فويل للمصلني
تقول ( )...ويل للمصلني ؟ ألن فيه بيان للذين هم عن صالهتم ساهون
فكذلك هنا اإلنسان كله يف خسر وال يوجد إستثناء يف ماعدا ذلك ،كل
وطبعا
أي إنسان،
إنسان ال ميشي على هذه النصيحة فهو يف خسر ُّ
ً
املقصود حنن املسلمون ،يبقى الكفار ربنا سيسأهلم ويسألنا أيضا ،وحنن
ننصح هلم وندعوهم ،ولكن ليس علينا هداهم إَّنا مهنا األول يف أنفسنا مث
۟ ۟
املسلمني ﴿ي ٰۤأَيُّها ٱلَّ ِّ
ين ءَ َامنُوا قُ ۤوا أَن ُف َس ُك ۡم َوأ َۡهلِّي ُك ۡم َانرࣰا﴾ اآلية [التحرمي
ذ
َ َ
َ
ۡ
﴿وٱل َع ۡص ِّر ()١
 ،]٦فالكفار ال يهموان فلهم حساب اثين ،وهلم نظام اتين َ
ِّ ۡ
ٱإلنسٰن لَِّفی خ ۡ
ِّ
ٍ
طبعا الكفار يف خسر معروف ،ولكن هنا
،
﴾
)
٢
(
ر
س
إ َّن
ُ
ً
ََ
املؤمن حياسب نفسه ،ملا يكون يف خسر ،خسر ماذا ؟ يعين :أقل مافيها؛
اخلسارة أكرت من الربح ،رحبك ماذا؟ بتآكل ،بتشرب ،بتلبس ،بتتمشى يف
احلياة ،بتنفق فلوس ،بتفرح يف الرحلة الذي ماشي فيها ،ولكن هل هذا هو
قصارى األمر ؟ ال ،أنت يف خسر إذا أنت قلبت هذه النعم إىل اجلحود أو
ذاكرا سيكون هذا يف مصلحتك حىت ملا اتكل
الغفلة ،أما إذا أنت كنت ً
لك األجر؛ ألنك تتقوى على الطاعة ،تتقوى على العمل أبمر هللا بسبب
حالال ،فكل إنسان يف خسر و ربنا استثىن ﴿إَِّّال ٱلَّ ِّ
ين
ذ
هذا الطعام وتكسبه ً
َ
۟ ِّ ۟
ٱلصٰلِّحٰ ِّ
ت﴾ ،كل الناس يف خسر إال هؤالء ،إايك أن تكون
ا
و
ءَ َامنُوا َو َعملُ
َّ
َ
مثل الرجل هذا ،معاه شهادة دكتوراة ويشتغل كذا وبيكسب كذا ،أوطبيب
بيكسب يف اليوم كذا ،هذا حظه عظيم ،أو مهندس بيعمل كباري
وبيكسب كذا ،خبري بيخدوه يف البالد هذا رجل سعيد وعنده سيارات
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وعنده شيء ،وكل شيء يريده جيده وتشكره على ذلك وتفرح به ؟ ال ،هو
۟
۟
َّ ِّ
ين ءَ َامنُوا َو َع ِّملُوا
يف خسر إال إذا انطبقت عليه هذه اآلايت اليت أتيت﴿ :ٱلذ َ
ٱلصٰلِّحٰ ِّ
ت﴾
َّ َ
آمنوا على طريقة الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص -وكل إنسان يدعي اإلميان ويدعي أنه من

أهل السنة ،كل واحد ألنه شيء عظيم تقول هذا من السنة ،العاقل املؤمن
هذا شيء عظيم أعمال السنة فخر ،ولكن على احلقيقة وليس كالم
وخالص ،الزم يكون واقع واقعك هكذا ،ال تكن كذاب البعيد وال غشاش،
تقول :إنك سين وأنت ليس سين ،أان سلفي وأنت ليس بسلفي ،أان مسلم
وأنت ليس مبسلم حقيقة.
آمنوا مباذا؟ بدين اإلسالم على طريقة الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ليس على طريقتهم
اخلا صة وال على اتباع شيخ الطريقة وال مع الشيخ فالن وفالن ،الذين أيتون
ابألحاديث الضعيفة واملوضوعة ويفتنون الناس بدين الفرق املخالفة للشرع.
۟ ِّ ۟
َّ ِّ
ٱلصٰلِّحٰ ِّ
ت﴾ الصاحلات اليت نص عليها الدين وليس
ا
و
ين ءَ َامنُوا َو َعملُ
َّ َ
﴿ٱلذ َ
الصاحلات اليت على كيفك ،ال ،فكل هذا مقيد ابلضوابط الشرعية،
والصاحلات  -العمل الصاحل  -بيكون فيه شرطني :اإلخالص واملتابعة،
اإلخالص هلل مث املتابعة للرسول ،هذا العمل الصاحل إخالص من غري متابعة
ال ينفع ،متابعة من غري إخالص ال ينفع البد من االثنني مع بعض
۟
ِّ ۟
ِّ
ِّ
ٱلص ۡ ِّرب﴾ يقوم هو فقط يعمل
و
ت
﴿و
﴾
ت
ح
ل
ٱلص
ا
و
﴿عملُ
اص ۡوا بِّ َّ
ٰ
ٰ
َّ
متالزمني َ
َََ َ
َ
الصاحلات ويسكت خيليه يف نفسه ،يقعد يف بيته مادام صلى فرضه ،ما دام
۟
اص ۡوا﴾
﴿وتَ َو َ
أدى زكاته وصام وصلى؟ ال ،الزم تعيش يف مجاعة مسلمة َ
يتواصى اإلنسان ،يوصي أخاه ابحلق ،حق اإلسالم واملعروف واألخالق
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الفاضلة كلها داخله يف اإلسالم ،وبعدين تواصى ابلصرب على األذى ،تصرب
على ما أصابك ِّويف ذلك آايت.
ۡ
ِّ ۡ
۟
ۡ
ۡ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ٍ
ِّ
َّ
ين ءَ َامنُوا﴾ آمنوا بعلم ،الزم
نسٰ َن لَفی ُخسر﴾﴿ .ٱلذ َ
َ
﴿وٱل َعصر ( )١إن ٱإل َ
علم أن تعرف العلم والعلم ماذا؟ أن تعرف هللا حق املعرفة وأن تعرف الرسول
۟
۟
ملسو هيلع هللا ىلص حق املعرفة وتعرف دين اإلسالم ابألدلة﴿ ،ٱلَّ ِّ
ين ءَ َامنُوا َو َع ِّملُوا
ذ
َ
۟
ت﴾ وتعمل به ،تعمل ِّ
ٱلصٰلِّحٰ ِّ
ابلدين ،تؤمن به﴿ءامنُ ۟وا وع ِّ
ٱلصٰلِّحٰ ِّ
ت﴾
ا
و
ل
م
ُ
َّ
ََ ََ
َ
َّ َ
ۡ ۟ ِّ ۡ
۟
ِّ
ٱلص ۡ ِّرب﴾وتصرب على
و
ت
و
ق
ٱحل
اص ۡوا بِّ َّ
اصوا ب َ َ َ َ َ
وتعمل به مث تدعوا إليه ﴿ َوتَ َو َ
األذى.
طبعا يف التفاسري
فاآلايت كلها جاءت يف شرح هذا ِّويف شروحات عظيمة ً
و األشياء هذه وحنن أنيت ببعض الشيء وهللا املوفق واملستعان ،فهذه اآلايت
الكالم الذي قاله الشيخ مأخوذ من اآلايت هذه ،فاحرص عليه.
العلم :أول شيء أن تعرف هللا ،تعرف رسوله ،وتعرف دين اإلسالم
ابألدلة ،والعمل به :تعمل الصاحلات ِّ
ابلدين هذا ،وكل شيء تسأل على
الدين لتعمل عمل سليم.
واإلميان به األول تعمل به وتعمل به وتدعو إليه مث تصرب على األذى فيه
وهكذا
أتفضل اي أخي:
المتن
قال الشافعي رمحه هللا تعاىل :لو ما أنزل هللا حجة على خلقه إال هذه
السورة لكفتهم .
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الشرح
نعم ،قال الشافعي غفر هللا له " :لو ما أنزل هللا على الناس إال هذه السورة
لكفتهم" على املسلمني ؟ على الناس ،على خلقه أنزلت للناس كافة ،انظر
لكالم العلماء كيف منضبط؟ للناس ومل يقل للمسلمني ،ليس للمسلمني
فقط بل للناس كافة.
وهكذا لكفتهم ألن أنت تريد ماذا؟ تؤمن وتعمل وتدعو وتصرب
تريد أكرت من هذا ؟ يعين يف سورة واحدة هي سورة قصرية ومع ذلك فيها
معاين عظيمة شافية كافية مثل سورة الفاحتة شافية كافية ،فيها ماذا؟ فيها
موجز القرآن كله ،إمجال ،وبعدين التفصيل يبقى يف اآلايت األخرى
واألحاديث.
أنت تريد كل شيء أييت لك ؟ ال مل تعرف هذا اخلري العظيم وقيمته إال أبن
أتخده وإته تفتح السكة على ماذا؟ على التفاصيل اخلاصة ،تقوم تعرفه حق
املعرفة وتؤمن به وحتبه وهكذا.
المتن
وقال البخاري رمحه هللا :ابب العلم قبل القول والعمل.
الشرح
قول البخاري  -رمحه هللا  ،-والبخاري معروف أمري املؤمنني يف احلديث
وكتابه أصح الكتب يف السنة ومسلم وبعدمها ،ربنا خصهم ابخلري واختارهم
فخرجوا احلديث وحققوه ،تريدوننا نفرز احلديث؟ ال فرزوها من زمان ،واحد
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شيخ من األزهر يقويل حنن نريد نفرز األحاديث ،نفرزها! بتقول الكالم هذا
كيف ؟ أليس قبل هذا عملوها العلماء مش عارف أن العلماء عملوا
األحاديث؛ ألنه ال يبحث فيها أيخذ املذهب وخالص ،بياخد الكتاب
وخالص ،ال يب حث عن العلم ويفصل فيه ليزداد نورا وفهما ،ال ،طيب لو
كنت أنت فاهم غريك يريد أن يفهم ،طيب اعمل التفصيل الذي ربنا قال
عليه وشرح الشراح وهكذا ،فالشافعي أخذ الكالم هذا والبخاري قال ابب
العلم قبل القول والعمل ،يعين ترمجة ،ترجم يعين ماذا؟ عنوان احلديث،
موضوع احلديث.
البخاري وما أدراك ما البخاري؟ يعين ماذا من حرصه وعلمه ونوره وإميانه
وتضحياته ،فرد من األمة انظر كم فيه من مزااي لَو إجتمعت هذه اخلريات يف
الناس لفتحوا العامل كما كان األوائل يف قليل من املشهود ابلنسبة لغريهم
وهكذا.
فالبخاري يقول ماذا ؟ " ابب العلم قبل القول والعمل".
المتن

ۤ
ۡ ۡ ِّ ۡ ِّ ۢ
وقال الدليل قوله تعاىل ﴿ف ۡٱعلَ ۡ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ك
ب
ن
ذ
ل
ر
ف
غ
ت
ٱس
و
ٱَّلل
ال
إ
ه
ل
إ
ال
ۥ
َّه
ن
َ
أ
م
َ
َ
َّ
َ
ٰ
َ
َ
ُ َ َ
َ
ُ
ۡ
َّ ۡ ۡ
ۡ
ِۗ
ۡ
ۡ
ِّ
ولِّ ۡلم ۡؤِّمنِّ
ِّ
ٱَّللُ يَعلَ ُم ُمتَ َقلبَ ُكم َوَمث َوٰى ُكم﴾ [دمحم ]١١
ني َوٱل ُمؤمنَٰت َو َّ
َ ُ َ
الشرح

يعين :العلم قبل القول والعمل كما جاء الشيخ يف األول العلم يعين :أعلمك
علم ابهلل والرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -ودين اإلسالم ابألدلة الزم تعرف ،ال يعين أن
تكون عاملا يف كل األمور الشرعية ،ال ،مل أطلب منك هكذا ،وال أقدر
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أعمله أان أيضا ،ال أستطيع عليه ،فيما خيصك أنت وغريك ّمن تسري معهم،
ما خيصك أنت وبيتك ،أنت وإخوانك ،يعين :األشياء اليت هي فرض عني
عليك ،واجب عليك تعرف عقيدتك أو ال ،ومنهج أهل السنة واجب على
كل مؤمن ،مسلم ومسلمة ،واجب عليك تصلي أو ال ؟ تعرف الصالة
الصحيحة قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ":صلوا كما رأيتموين أصلي " تعرف الصيام
الصحيح ،تعرف الزكاة الصحيحة تعرف احلج.
طبعا؛ التوحيد األول ،كل مندرج حتت التوحيد ،فاألشياء اليت هي
والشهادة ً
من الدين ابلضرورة اليت لو مل تعملها تؤاخذ وحتاسب ،البد تكون مؤمن
بعقيدة صحيحة ومنهج صحيح وتصلي صالة سليمة ،وتتخلق أبخالق
اإلسالم ،وكلها مع بعضها العقيدة واملنهج واألخالق كلها ّمسكة ببعض لو
طبعا العقيدة واملنهج ،واألخالق اتبعة ولكن
اختل واحد منها إإختل ،وأوهلا ً

ال يصلح دين اإلنسان إال ابألخالق ولو كان عنده علم وعنده عقيدة

ولكن ليس عنده خلق حسن ،ال ،اإلنسان يصلح من شأن نفسه يعين قد
يكون يف عنده شدة وهذا خاص بطبعه فيحاول يصلحها
إَّنا قبل كل شيء يبعد عن ماذا ؟ عن الشرك ولوا زمه ويبعد عن الفسق
ولوازمه والفجور أقل ما فيها ،شريك يشرتك معاك يف مالك ،يف مكسبك؟
الء ماترضاش ،حىت وإن كان شريك وتعدى حدوده بتثار عليه وتفض
الشركه ده اإلنسان ،لكن هللا  -سبحانه وتعاىل  -يغار على حقه،لذلك
الذنوب كلها قد تغفر وال يغفر الشرك إذا مات اإلنسان عليه ،ليه؟ ألنه
شارك هللا يف عبادته ،شارك معه غريه ،ألن لك عذر ،مثال واحد ارتكب
فاحشة الزان ألنه مش متزوج ،برضوا مالوش عذر ،ربنا جاب له احلل لكن
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إذا حصل؛ فربنا يغفر له إن اتب أو يتوب عليه كما يشاء ،مش القي ايكل
سرق بردوا ارتكب جرمية ربنا يفغرها برضوا إن اتب أو يغفرله ،ولكن املشرك
ما حجته؟!
هللا خلق ورزق ويسر كل شيء أبمره ،كيف تشرك به غريه؟! من غري
سلطان آاته ليس لك حجة هبذا الشرك ابدا ،أخلق مع هللا؟! أيرزق مع
هللا؟! أحييي مع هللا؟! أمييت مع هللا؟! ال ،ال ميلك مع هللا فيكف تشرك معه
غريه! فأعظم ذنب وجرمية الشرك.
واحد شيخ يقول كاتب يف كتاب التوحيد برضوا شيخ ي ....طالب العلم،
يقول هلم واحد ارتكب فاحشة بكذا وعمل كذا ،فواحش كبرية يف الدنيا
قال الفاحشة أمي أو أخيت- ،عافاان هللا -ضج الطالب ما هذا! قال :هلم
يف أفحش من كده ،قالوا :يف أفحش من كده؟! قال :نعم الشرك ابهلل.
فأفحش الفواحش الشرك األكرب ،وأكثر الناس ال يقدرون هذا اخلطر،
يقولون معندانش شرك ،كل والوعاظ واملنابر ال يؤاخذون الناس وال يعارضون
الناس الشرك ،ليه؟ يقولون مها كلهم مسلمون مفيش شرك ،أشياخ قالوا لنا
ذلك كثريا ،وربنا حذر من الشرك ﴿ َوَما يُ ْؤِّم ُن أَ ْكثَ ُرُهم ِّاب ََّّللِّ إَِّّال َوُهم
ُّم ْش ِّرُكون﴾ [يوسف ُ ﴿ ]١١٦مثَّ َمل تَ ُكن فِّْت نَت هم إَِّّال أَن قَالُوا و َِّّ
اَّلل َربِّنَا َما ُكنَّا
ْ
ُُْ
َ
ِّ
ني﴾ [األنعام ]٢٣
ُم ْش ِّرك َ
والشرك يف احلديث " :أخفى من دبيب النملة السوداء عالصخرة امللساء يف

الليلة الظلماء " أو كما جاء.
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والشرك خطري واستعاذ منه الرسول وربنا حذره منه ﴿ولََق ْد أ ِّ
ك َوإِّ َىل
ُوح َي إِّلَْي َ
َ
اخل ِّ
ِّ
الَّ ِّذين ِّمن قَ بلِّ َ ِّ
اس ِّرين َ﴾ الزمر
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ
ك َولَتَ ُكونَ َّن م َن َْ
ك لَئ ْن أَ ْشَرْك َ
ْ
َ
( ،)٦٣للرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
ِّ
وإبراهيم عليه السالم يقول﴿ :ر ِّ
ين أَن
اجنُ ْب ِّين َوبَِّ َّ
اج َع ْل َٰه َذا الْبَ لَ َد آمنًا َو ْ
ب ْ
َ
ام﴾ [إبراهيم ......]٣٣مني األصنام؟
َّعبُ َد ْاأل ْ
نْ
َصنَ َ
أبو األنبياء ولكنه ال أيمن مكر هللا ،فالشرك خطري ولقمان احلكيم وصى
ابنه وهو يعظهَ﴿ :ال تُ ْش ِّرْك ِّاب ََّّللِّ َۖ إِّ َّن ِّ
الشرَك لَظُْلم ع ِّ
يم﴾ [لقمان ]١٣
ظ
َ
ٌ ٌ
ْ
فأول ما تتعلمه أن تعرف الشرك وتعرف التوحيد ،وتنبذ الشرك وتعرتف

ابلتوحيد ،أول شيء ،النيب ملسو هيلع هللا ىلص فعل ذلك ،ماقلش سيبوا اخلمر سيبوا
الفواحش ،الء عرف الناس ابلشرك وعرف الناس ابلتوحيد ،حضهم نبذ
الشرك وحضهم على التوحيد فربنا ال يرضى أن يشرك معه غريه.
المتن
املسألة الثانية  :أن هللا ال يرضى أن يشرك معه أحد يف عبادته ال ملك
َن الْمس ِّ
اج َد َِِّّّ
َّلل فَ َال تَ ْد ُعوا َم َع
مقرب وال نيب مرسل والدليل :قوله تعاىلَ ﴿ :وأ َّ َ َ
َِّّ
َح ًدا﴾اجلن ()١١
اَّلل أ َ
الشرح

متقلش مدد اي رسول هللا ،هذا منهي عنه شرعا وليس من التوحيد ،حىت
احللف ابلرسولملسو هيلع هللا ىلص ،هنى عن احللف بغري هللا.
من األدلة القوية اليت جاء هبا املصنف رمحه هللا تعاىل أن هللا ذكر الشرك
والتوحيد يف هذه اآلية ،املساجد هلل ،مكان السجود هلل خاصة هلل يسمي
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املسجد ابسم عائشة ،مسجد أهل الرمحة ،مسجد ابسم فالن او التعريف
بفالن تعريف بس ،لكن القرب املدفون يف املسجد ال مامسيش ابمسه ،هذا
من بدع الفاطميني مل يف علها عمرو بن العاص هنع هللا يضر حينما فتح مصر ومل
يفعلها غريه ،وليس مدفوان عمرو هنع هللا يضر يف مسجد عمرو بن العاص ،مدفون
يف قبور املسلمني وال يعرف أحد قربه ،ألن من مسات املؤمنني ال يشغلون
أنفسهم ابلقبور ،ده قرب سيدي فالن وهذا قرب فالن وجييب الناس عنده
وتد عوه وتتوسل به ،جيعل الناس يشركون ابهلل وهو السبب.
فاملساجد خاصة ابهلل ميكونش فيها مقبورين مدفونني ،اللي فعل كده
الفاطميني حني جاءوا مصر من املغرب معروفه قصتهم وضعوا يف هذه
املساجد قبورا لكي يصرفوا الناس عن التوحيد اخلالص ألهنم من غالة
الشيعة ليسوا من السنة  ،حىت أسسوا األزهر عشان ينشروا املذهب الشيعي
وجاء ربنا جاء صالح الدين رمحه هللا فحوله إىل املذهب السين ،فكل هذه
األمور موجودة يف التاريخ ،فإقامة املساجد على القبور :الء منهي عنها
شرعا وهكذا ،ولكن الشباب الذين يروحوا يكسروا القبور؟ الء احلاكم الذي
يفعل ،حتص ل فتنة خطرية بينك وبني الصوفية ويقتلوك قتال يوما ما ،ومل تؤمر
أنت كفرد وال مجاعة إال أن أييت األمري وعماله أن يهدموا القبور استجابة هلل
وللرسول مث ....الشرك الذي وقع فيه كثري من الناس ،إَّنا الفرد يعمل؟ الء،
ومل يبدأ هبذا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،بدأ ابلتوحيد.
َن الْمس ِّ
اج َد هلل فَ َال تَ ْدعوا مع َِّّ
َح ًدا﴾ متقولش اي سيدي فالن اي
اَّلل أ َ
ُ ََ
﴿ َوأ َّ َ َ
فالن ،هذا كله ال تدعوه مع هللا ،دعا مع هللا أحدا :اشركه معه ،والدعاء
ايه؟ هو العبادة.
17

تدعو رب يبئه أنت ،تدعو رب ،دي عبادة.............تطلب شيء من
هللا جيب األدب تقول ايرب اغفريل ايرب ايرمحان ارمحين اي حي اي قيوم اي
بديع السماوات واألرض برمحتك أستغيث كما كان يفعل النيبملسو هيلع هللا ىلص ،فال
تدعو مع هللا أحد متقولش اي ابواي تعاله يل ،الء ،جعلت مع هللا غريه
(أبوك) إله مع هللا ،ال.
قال رمحه هللا :الذي آ من ابهلل وبرسوله جيب أن يتربأ ّمن يعصي هللا ورسوله،
كل إنسان يعصي هللا عصيان ظاهر يف العقيدة واملنهج جيب أن نتربأ إىل هللا
منه.
المتن
من أطاع الرسول ووحد هللا ال جيوز له مواالة من حاد هللا ورسوله ولو كان
أقرب قريب والدليل قوله تعاىلَّ﴿ :ال َِّجت ُد قَ وما ي ؤِّمنُو َن ِّاب َِّّ
َّلل َوالْيَ ْوِّم ْاآل ِّخ ِّر
ْ ً ُْ
آابءَ ُه ْم أ َْو أَبْ نَاءَ ُه ْم أ َْو إِّ ْخ َوانَ ُه ْم أ َْو
يُ َو ُّادو َن َم ْن َح َّ
اد َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا َ
ع ِّشريتَ هم أُولَئِّ
وح ِّمْنه وي ْد ِّخلُهم جن ٍ
ِّ
ك َكتَب ِّيف قُلُوهبِِّّم ِّْ
َّات
َ
اإلميَا َن َوأَيَّ َد ُهم ب ُر ٍ ُ َ ُ ُ ْ َ
َ َ ُْ
َ
ُ
َْجت ِّري ِّمن َْحتتِّها ْاألَنْ هار خالِّ ِّدين فِّيها ر ِّ
ك
ض َي َّ
ضوا َعْنهُ أُولَئِّ َ
اَّللُ َعْن ُه ْم َوَر ُ
َ
َُ َ َ َ َ
ِّ
اَّللِّ أََال إِّ َّن ِّحزب َِّّ
ِّ
حو َن﴾
ب َّ
َْ
ح ْز ُ
اَّلل ُه ُم الْ ُم ْفل ُ
الشرح
قوله﴿ :ي ؤِّمنُو َن ِّاب َِّّ
َّلل َوالْيَ ْوِّم ْاآل ِّخ ِّر يُ َو ُّادو َن﴾ هذه اآلية الود ،الود ال يكون
ُْ
بينك وبني احملادين هلل وللرسول ،احملادين الذين أيتون أبفكار خمالفة ملا قال
به الرسول خصوصا يف األصول ،ولكن اآلية مل متنع من النصيحة تعين الود
فقط ،تدخل معه يف صداقة وحمبة؟ ال ،تذهب عنده وأييت عندك ومتشي
معه وميشي معك؟ ال ،الود ال ،جتامله وجياملك؟ ال ،تكون معه وقاف عند
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احلدود على قدر النصيحة فقط ،مث ال توده من قلبك والود من القلب ،ال
تود إنسان كافر ،ال تود إنسان من الفرق مصر على دين الفرق ال توده ،إَّنا
تنصح له جائز وختاف منه أن يؤثر فيك ألن اإلنسان يتأثر مبن حوله وال
تتعمق معه يف املعامال ت ،كن إنسان معه على السطح تنصح له وترتكه،
فاملؤمن ال يواد من حاد هللا ورسوله ،يعين وقف يف حد والرسول وقف يف
حد الرسول قال شيء وهو قال شيء أو قال يفهم خطأ له مبا يبني أن
الذي قاله الرسول خمالف ملا قاله يعين اإلنسان ،اإلنسان الذي قال هذا
القول البدعي ال يكون بينك وبينه ود.
آابءَ ُه ْم﴾ واحد مثال أبوه صويف يروح القبور ،يقول :مدد اي
﴿ َولَ ْو َكانُوا َ
حسني ،مدد اي سيدي ،مدد اي فالن ،ويعمل مولد وإذا جائته مشكلة يروح
عند القرب عشان املشكلة تفض وحتل كمرض وأحوال إقتصادية وغريه
وأحوال مالية ونصحه ومل ينتصح ،ال يوده يكون كاره ألعمال أبوه وال يفتح
قلبه له إال إذا رجع ،هذا كله دليل إميان ال أ جاريه وإَّنا أعطيه حق األبوة
فقط ،أعطيه الرب يف حدود الشرع وأبني له أين غري راض عن أعماله ،حىت
لو شتم وقسى علي ،فالود معناه :القلب حيبه ،واحد تقعد معه جييب لك
آكالت وحاجات تقابله يف مكان جييب لك هدية يكلمك كالم طيب
ولكن عنده خمالفات شرعية يف األصول حمادة هلل وللرسول ونصح ومل
ينتصح ،ال تصاحبه ،يقول كالم يضحك الناس ،واحد متدايق مع زوجته
عايز يروح عن نفسه عندهم فريوح يقعد معاه عشان يضحك؟ ال ،إذا كان
إخوانك املؤمنني ماشي ولكن يف حدود الشرع ...........فهذا اإلنسان ال
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يود الناس هذه أبدا ،إ ايك تقول كلهم مسلمني كلهم طيبني ،ال مش كله
طيب واحد ميارس املعصية ويصر عليها هل تصاحبه زي أخوك املؤمن؟! ال
ال توده حىت ال أتخذ بكالمه وأعماله وتكون مثله ،وقلبك حيب فالن الزم
يكون عندك هذا احلذر.

آابءَ ُه ْم أ َْو أَبْنَاءَ ُه ْم أ َْو إِّ ْخ َوانَ ُه ْم أ َْو َع ِّش َريتَ ُه ْم﴾ والعيلة كمان ال
﴿ َولَ ْو َكانُوا َ
أتخذ بتقاليد العيلة لو كانت خمالفة للشرع ،أخالفهم مثال عند الفرح أيتون
بواحدة ترقص والناس يتفرجون ،عندما أتزوج أقول الء زواجي سيكون كله
مراسم شرعية ،ال جتاري تقاليد العيلة وتقاليد اجملتمع املخالفة للشرع
وتودهم ،يعين عندك أخوك املؤمن زي ده؟ ال ،يكون عندك مقاييس ومعايري
تعطيه حقه على قدر ربنا ما حكم احكموا ابلعدل ال تعطيه حق اآلخر،
خد ابلك من أشياء ،كثري منا ينفلت منه العيار عشان واحد كلمه أو عمله
حاجه ،وينصح دميا الناس هبذا.
﴿أُولَئِّ
ك َكتَب ِّيف قُ لُوهبِِّّم ِّْ
اإلميَا َن﴾ اإلميان بيخليك توزن وزن مظبوط،
َ
َ
ُ
اإلميان ايل يف قلبك ميزان دقيق جدا حساس ال يقدر أن ....معايريه
للمؤمن.

َّات َجت ِّري ِّمن َحتتِّها ْاألَنْ هار خالِّ ِّد ِّ
يها
﴿ َوأَيَّ َد ُهم بُِّر ٍ
وح ِّمْنهُ َويُ ْد ِّخلُ ُه ْم َجن ٍ ْ
ين ف َ
َْ
َُ َ َ
اَّلل عْن هم ورضوا عْنه أُولَئِّك ِّحزب َِّّ
ِّ
اَّلل﴾ حزب هللا واحد بس يعين
َرض َي َُّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ
َ ُْ
انس مؤمنني ويف البلد التانية يف انس زيكم برضوا حزب هللا يف نفس املنهج

مش خمالفني ليهم منهج اتين ،ال منهجكم واحد منهج أهل السنة لكم
فروع يف أماكن أ خرى ولكن نفس اإلميان مش خمتلفة عنكم وعن احلق،
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يتحزب ابلكتاب والسنة فقط ويوايل على الكتاب والسنة ال يوايل على
أشخاص ،فالن كذا وفالن كذا وفالن طيب ...تعاديه هلل وتواليه هلل ،حتب
الشيخ ليه؟ ألنه ماشي على الدين وتسمع كالمه ليه؟ ألنه ماشي على
الدين وليس ألنه شيخ طريقة ،ونذكره ليه؟ ألنه ماشي على الدين ،إحنا غري
الناس التانية مها يؤيدوه ألنه شيخ طريقة أو رئيس حزب.
الواجب عليك أن تتعلم ثالث أمور:
األوىل :أن هللا خلقنا ورزقنا ومل يرتكنا مهال بل أرسل إلينا رسوال من أطاعه
دخل اجلنة ومن عصاه دخل النار.
والثانية :أن هللا ال يرضى أن يشرك معه أحد يف عبادته ال ملك مقرب وال
نيب مرسل.
والثالثة :أن من أطاع الرسول ووحد هللا ال جيوز له مواالة من حاد هللا
ورسوله ولو كان أقرب قريب.
كل هذا حتت العموميات األوىل :العلم ،والعمل ،والدعوة ،والصرب.
كل هذا يندرج حتت هذه األصول.
المتن
اعلم أرشدك هللا لطاعته أن احلنيفية ملة إبراهيم أن تعبد هللا وحده خملصا له
ت
الدين وبذلك أمر مجيع الناس وخلقهم هلا كما قال تعاىلَ ﴿ :وَما َخلَ ْق ُ
اإلنس إَِّّال لِّي عب ُد ِّ
ِّْ ِّ
ون﴾.
َ ُْ
اجل َّن َو ْ َ
الشرح
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احلنيفية السمحة والسمحة عند الرسول دمحم ألهنا مجعت فأوعت ،دين
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وحنيفية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وملة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مجعت فأوعت ،جابت
اخلري الذي يف الكتب كلها ،سابقا وعند الرسل واألنبياء وأكملت وزادت
عليها من اخلري ،مجعت فأوعت ،حرم ربنا على اليهود بين إسرائيل أشياء
حرموها على أنفسهم وعندهم أشياء قيدوا أنفسهم هبا ومل يرجعوا عنها وربنا
كتبها عليهم ،يف تضيق يف أشياء هم الذين بدؤوها وارتضوها ،ولكن شريعة
الرسول مسحة ،دين يسر وما خري بني أمرين إال أختا ر أيسرمها مامل يكن
إمثا.
ملة إبراهيم احلنيفية :يعين :امليل من الشرك إىل التوحيد كل امليل ،ملا تكره
شيء متشي وأنت متجه إىل الناحية التانية ،مائل بشقك كل امليل الناحية
التانية ،ليه؟ تكره هذا العمل متقته كل املقت من قلبك ،فالزم يكون عندك
جتاه الشرك هذا الشعور.
آاب ُؤُك ُم ْاألَ ْق َد ُمون
قوله" :خملصا له الدين" ﴿أَفَ َرأَيْ تُم َّما ُكنتُ ْم تَ ْعبُ ُدون أَنتُ ْم َو َ
ب الْ َعالَ ِّمني الَّ ِّذي َخلَ َق ِّين فَ ُه َو يَ ْه ِّد ِّ
ب
ين﴾ ﴿إَِّّال َر َّ
َّه ْم َع ُد ٌّو ِّيل إَِّّال َر َّ
فَِّإن ُ
الْ َعالَ ِّمني﴾ :يعين ال إله إال هللا ،كله عدو ﴿والَّ ِّذي ُهو يُطْعِّم ِّين ويَس ِّق ِّ
ني َوإِّذَا
ُ َ ْ
َ
َ
ني والَّ ِّذي ُميِّيتُِّين ُمثَّ ُْحييِّ ِّ
ت فَ ُهو يَ ْش ِّف ِّ
ني َوالَّ ِّذي أَطْ َم ُع أَن يَ ْغ ِّفَر ِّيل َخ ِّطيئَ ِّيت
َم ِّر ْ
َ
ض ُ َ
ي وم ِّ
الد ِّ
ين﴾
َْ َ

الدليل أنه يطعمك يسقيك يغفر لك اخلطيئة مييتك حيييك اآلية تكفي لصد
الناس ،جتد بالدة عند الناس الذين يعبدون أصحاب القبور.

22

المتن
اعلم أرشدك هللا لطاعته أن احلنيفية ملة إبراهيم أن تعبد هللا وحده خملصاً له
الدين وبذلك أمر هللا مجيع الناس وخلقهم هلا كما قال هللا تعاىل ﴿ :وما
خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون﴾ ومعىن يعبدون  :أي يوحدون.
الشرح
ملة إبراهيم احلنيفية السمحة اليت خلقت هلا ،قال تعاىل﴿ :وما خلقت اجلن
واإلنس إال ليعبدون﴾ ،حنيفية :أي :أخذ التوحيد ونبذ الشرك ،امليل كل
امليل إىل التوحيد ونبذ الشرك ِّ
قت أنت اي مسلم لذلك لتعبد هللا وحده
وخل َ
ُ
خملصاً له الدين ...
المتن
فإذا قيل لك ما األصول الثالثة اليت جيب على اإلنسان معرفتها ؟ فقل:
معرفة العبد ربه ودينه ونبيه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
الشرح
إذا سألت ما األصول الثالثة اليت جيب عليك أن تعرفها أو تعلمها فقل
ثالثة أصول  :أن تعرف ربك وتعرف رسولك وتعرف دين اإلسالم ...
تعرف ربك أبمسائه وصفاته وتعرف رسولك وتعرف دين اإلسالم ،تعرف
ربك أبمسائه وصفاته ،وتؤمن به جمرد معرفة ال تكفي إذا عرفته فآمن به،
وخذ مبا جاء بقول هللا وقول الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -وأن تؤمن ابهلل  -سبحانه
وتعاىل  -وتؤمن ابلرسول -ملسو هيلع هللا ىلص-
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وتعرف الرسول حق املعرفة أنه بشر ولكنه خري البشر وسيد البشر -عليه
﴿وَما يَْن ِّط ُق َع ِّن اهلََوى﴾ ،وتطيعه كما جاء
الصالة والسالم -يوحى إليه َ
بقول النيب -عليه الصالة والسالم -واجب عليك أن أتمتر مبا أمرك به
الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -وتنتهي عن ما هناك عنه وزجر ،وتصدقه فيما أخرب وال يعبد
هللا إال مبا شرع ،وتكون هكذا موقفك من الرسول ﴿...قل إن كنتم حتبون
هللا فاتبعوين حيببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم﴾ ﴿ومن أطاع الرسول فقد أطاع
هللا﴾.
 .....وأن تعرف دين اإلسالم ابألدلة ،دين اإل سالم الذي هو ابلكتاب
والسنة ابألصول والفروع وهكذا  ...هذه هي األصول الثالثة ...
المتن
األصل األول :معرفة الرب :فإذا قيل لك من ربك ؟ فقل ريب هللا الذي
رابين ورىب مجيع العاملني بنعمه وهو معبودي ليس يل معبود سواه.
الشرح
فإذا قيل لك من ربك ؟ تسأل ابنك أو تسأل نفسك فقل هو ريب الذي
رابين ورىب مجيع العاملني بنعمه يربيك ابلنعم..
المتن
والدليل قوله تعاىل﴿ :احلمد هلل رب العاملني﴾
الشرح
الدليل إنك مؤمن ابلرب العظيم أن تقول احلمد هلل رب العاملني ،الرب رب
ِّ
صنَ َع َعلَى َعْي ِّين﴾ رابه على
الناس كما قال ربنا ملوسى عليه السالم ﴿ َولتُ ْ
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عينه  -سبحانه وتعاىل  ،-صنعه على عينه ،كذلك يريب اإلنسان ابألخالق
ابخلري والشر ابلنعمة وابحلرمان يديه رزق مث يُقرت عليه ،يربيه كل ذي تربية
يوريه أشياء حىت يعرفها طيبه وميتعه هبا مث ميتحنه بزوال بعضها ،كل دي
تربيه والن اس تفهم إن هذا انتقام من هللا إال إذا كان اإلنسان عاصي أو
إنسان ال يرضى بقضاء هللا وقدره إَّنا املؤمن يعترب هذه كلها تربية وأيخذ
ابألسباب لعمل اخلري وترك الشر وال ييأس من روح هللا ...
المتن
وكل ما سوى هللا عامل وأان واحد من ذلك العامل.
الشرح
كل ما سوى هللا عامل من عوامل اإلنس واجلن وأان واحد من هذا العامل عامل
اإلنس عامل اجلن عامل احليوان عامل النبات وأان واحد أنت إنسان من هذا
العامل فأنت مربوب هلل  -سبحانه وتعاىل .-
المتن
فإذا قيل لك مبا عرفت ربك ؟ فقل آبايته وخملوقاته ومن آايته الليل والنهار
والشمس والقمر ومن خملوقاته السماوات السبع واألراضون السبع ومن فيهن
وما بينهما.
الشرح
فإذا قيل لك مبا عرفت ربك ؟ الناس يقولوا عرفناه ابلعقل كما يقول
الفالسفة وهذا خطأ ،عرفناه آبايته كما جآء يف القرآن واحلديث أنك تعرف
ربك ابلفطرة أوالً ألنه فطرك على التدين وعلى التوحيد  ...قال تعاىل :
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﴿ وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم
ألست بربكم قالوا بلى شهدان﴾ يف عامل الذر أخذ عليك العهد أن تكون
موحداً عابداً له  -سبحانه وتعاىل  -هذا الفطرة ...

مث اآلايت الكونية واملخلوقات :اآلايت الكونيه اليت بثها هللا يف اآلفاق

﴿ الذي خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آلايت ألويل
األلباب﴾ ،مث اآلايت القرآنية :أنزهلا هللا ربنا على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ...
معرفة املؤمن لربه من آايته الشمس والقمر وخملوقات السماوات واألرض
كلها خملوقات السماوات السبع واألراضني السبع ...
المتن
والدليل قوله تعاىل﴿ :ومن آايته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا
للشمس وال للقمر واسجدوا هلل الذي خلقهن إن كنتم إايه تعبدون﴾.
الشرح
﴿ومن آايته الشمس والقمر والليل والنهار ال تسجدوا للشمس وال للقمر
واسجدوا هلل الذي خلقهن ان كنتم إايه تعبدون﴾ ،فهذه اآلايت كلها
جتعلك تؤمن ابهلل ويرفع هللا درجة إميانك  ،واملخلوقات العظيمة هذه ال
تسجد هلا رغم أن وجودها شيء عجيب وحالتها تدل على أهنا خملوقات
عظيمة وهذا كله من خلق هللا ،وابلرغم من ذلك ال تسجد هلا كما يسجد
الناس للشمس أو للقمر أو النجوم واسجد هلل الذي خلقهن تكن مؤمناً ان
شاء هللا...

المتن
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وقوله تعاىل  ﴿ :إن ربكم هللا الذي خلق ال سماوات واألرض يف ستة أايم مث
استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم
مسخرات أبمره أال له اخللق واألمر تبارك هللا رب العاملني﴾.
الشرح
هذه اآلايت كلها تبني عظمة هللا وخملوقاته  -سبحانه وتعاىل  -وأن الرب
هو الذي يعبد وحده الذي خلق هذه املخلوقات...
المتن
والرب هو املعبود والدليل :قوله تعاىل ﴿:آييها الناس اعبدوا ربكم الذي
اشا
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم األرض فر ً

والسماء بناءاً وأنزل من السماء ماءًا فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فال
جتعلوا هلل أنداداً وأنتم تعلمون﴾
الشرح
أنداد  :يعين شركاء ونظراء ،ال جتعل هلل شريكاً على هذا اخللق العظيم الذي
مل يشرتك فيه أحد مع هللا يف تدبريه وإنشاءه فتبارك هللا رب العاملني ...

المتن
قال ابن كثري  -رمحه هللا تعاىل  :-اخلالق هلذه األشياء هو املستحق للعباده
وأنواع العبادة اليت إمر هللا هبا مثل اإلسالم واإلميان واإلحسان ومنه الدعاء
واخلوف والرجاء ...
الشرح
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اخلالق هلذه األشياء هو املستحق للعباده وحده  -سبحانه وتعاىل -وأنواع
العبادات اليت أمر هللا هبا اإلسالم أبركانه واإلميان أبركانه واإلحسان أن تعبد
هللا كأنك تراه ،يعين آتخذ عباداتك عن طريق اإلسالم واإلميان واإلحسان
وأعلى الدرجات اإلحسان ،واإلسالم أركانه معروفة أتخذ هبا وتؤمن هبا
وتطبقها وأتخذ أبصوهلا وفروعها واإلميان وأركان اإلميان ،واإلميان فوق
اإلسالم وكله إسالم ولك ن إذا ذكر وحده يعين اإلميان درجة أعلى يف
اإلسالم يعين تشمل اإلسالم ،يف مسلمون ومؤمنون وكله من اإلسالم ال
خيرج عن اإلسالم ولكن املؤمن أرقى يف الدرجة من املسلم فقط إذا عمل
مبقتضى اإلميان ،درجات واإلحسان درجة أعلى ثالث مراتب و كلها إسالم
وهكذا ،فاإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك  .تعمل
الشئ إبتغاء وجه هللا خوفاً من هللا ورجاءً يف هللا  -سبحانه وتعاىل .-
المتن
ومنه الدعاء واخلوف والرجاء والتوكل ...
الشرح
ومن اإلسالم الدعاء والرجاء ،دعاءك هلل ورجاءك من هللا والتوكل على هللا -
سبحانه وتعاىل  -والرهبة والرغبة كل هذه العبادات أتخذ هبا ،الرغبة يف هللا
والرهبة من هللا.
المتن
اخلشوع واخلشية واإلانبة ...
الشرح
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اخلشوع واخلشية واإلانبة ﴿ ،وإايي فارهبون﴾﴿ ،فال ختشوا الناس
واخشون﴾﴿ ،وأنيبوا إىل ربكم﴾ ،كل هذه العبادات أن ختضع نفسك
وتروض نفسك على أن أتخذ هذه األمور جتعلها من عبادة هللا تعاىل ...
المتن
واالستعانة واإلستعاذة واإلستغاثة
الشرح
واالستعان ة ابهلل وحده فيما ال يقدر عليه إال هللا ،تفصيل؛ لو استعنت
إبنسان فيما يقدر عليه حي جائز وتستغيث به كذلك وهو حي ألنك
حتتاج إىل معونته ال أبس بذلك ،ليس ابمليت وال تطلب من امليت ولكن
االستعانة ابألمور اليت ال يقدر عليها إال هللا ال تكون إال ابهلل واإلستغاثة
ابألمور اليت ال يقدر عليها اإلنسان ال تكون إال ابهلل وحده  -سبحانه
وتعاىل  ،-االستعانة واإلستعاذة واإلستغاثة ...
المتن
والذبح والنذر
الشرح
الذبح ال يكون إال هلل وحده  ...ذبيحة أتكلها سم هللا عليها وكن قصدك
وجه هللا أتكل وتُطعم الناس أو تذبح َّف عيد األضحى إن شاء هللا تقصد
هبا وجه هللا نُ ُس َكاً وتَ َقُّرًاب إليه ومن أعظم األعمال َّف هذا اليوم إراقة دماء

الضحااي فالذبح يكون خالصا هلل  -سبحانه وتعاىل  -فال تذبح لألولياء
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شرك يعترب من الشرك فمن نذر لغري هللا فقد
وال للقبور َّف املوالد وغريها هذا ٌ
أشرك من ذبح لغري هللا فقد أشرك جيب اإلنتباه هلذه األمور.
المتن
وغري ذلك من أنواع العبادة الىت أمر هللا هبا كلها هلل تعاىل.
الشرح
وكلها مذكورة يف القرآن والسنة هذه كلها عبادات وطاعات ونُ ُسك تقدمها
هلل  -سبحانه وتعاىل .-
المتن
والدليل قولة تعاىل ﴿ _:و َّ
أن املساجد ََّّلل فال تدعوا مع هللا أحداً﴾.
الشرح
نعم كما سبق أن ذكرها قبل ذلك ،يعين ﴿ :املساجد هلل فال تدعوا مع هللا
غري هللا ،واملشرك يدعو غري هللا مع هللا ،بعض
أحداً﴾ ال تدعو مع هللا َ
الناس يكتبون املشرك من يعبد غري هللا ،ال  ،غري هللا مع هللا هكذا مشرك،
أما الذى يعبد غري هللا ملحد  -عافاان هللا وإايكم  -فمن يدعو غري هللا مع
هللا مشرك يقول :يوجد ربنا لكن له شركاء ،كما كان العرب يعتقدون :ستة
َّف األرض وواحد َّف السماء ،وربُنا فوق هو إله اآلهلة عندهم ،يف عقيدهتم،
فيعرتفون ابهلل على طريقتهم ،ولكن اليصلون إىل هللا إال عن طريق الوسطاء،
يف شركهم أهنم اليصلون إىل هللا إال عن طريق الوسطاء والشركاء
﴿مانعبدهم﴾ يعين :ماندعوهم ﴿ إال ليقربوان إىل هللا زلفى﴾ معىن كالمهم:
الخيلقون واليرزقون ولكن ماذا؟

هؤالء يقربوان إىل هللا ،فهذه عقيدة
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املشركني ،فال تعتقد هذه العقيدة ومن يعتقدها إنصحه ونبهه أن يدعها إىل
التوحيد اخلالص هلل  -سبحانه وتعاىل .-
المتن
والدليل قوله تعاىل﴿ :وأَ َّن املس ِّ
اج َد هللِّ فَ َال تَ ْدعوا مع ِّ
هللا أَ َحداً﴾ فمن صرف
ُ ََ
َ ََ
منها شيئا لغري هللا فهو مشرك كافر.
الشرح
نعم صرف شيئا من هذه األمور املذكورة لغري هللا صالته لغري هللا
وصيامه،عبادته ،خشوعه،رهبانيته أو أن يرهب من هللا  -سبحانه وتعاىل -
كل هذه األمور املذكورة إن َو َّجهَ فيها شيئا لغري هللا فهو مشرك كما قال
إبراهيم عليه السالم ،ربنا قال عنه َّف القرءان ﴿ :قل إن صالتى ونسكى﴾
يعين :ذحبي ﴿ وحمياي وّماتى هلل رب العاملني ال شريك له﴾ والقصد من
كافرا وخارجا من الدين
ذلك تفصيال الذى أشرك حقيق ًة إبعتقاد يكون ً
وعلموه الناس ،إذا علِّم ِّ
ِّ
ني له مث أشرك بعد ذلك ،وعرف أن
ورش َد ونُص َح وبُِّ َ
َُ ُ

هذا شرك فالوزر عليه وهذا احلكم ينطبق عليه ،إَّنا واحد اليعرف جاهل

نعلمه ونصرب عليه ألنه نشأ َّف بيئة صوفية كل أهله يذهبون للقبور ،وينادون
أصحاب القبور ،فهو تعلم منهم ،فاليصح أن نقول :هذا مشرك أعماله
شركية حىت نُقيم عليه احلجة أبن هذا شرك ابلدليل من الكتاب والسنة ،فإن
أصَّر بعد ذلك على طريقته فينطبق عليه هذا احلكم واحلكم هلل مث ألهل
َ
الدين واإلميان والعلماء.

المتن
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والدليل قوله تعاىل﴿ :ومن يدع مع هللا إهلاً آخر ال برهان له به فإَّنا حسابه
عند ربه إنه اليفلح الكافرون﴾.
الشرح
ليس له برهان يعين :ليس له سند ليس عنده دليل من عند هللا أو من واقع
احلياة كمايرى ،كل الناس َم ْربُوبون وكل الناس عباد هلل وخملوقات هلل،
خاضعة هلل فليس هناك إله آخر تعبده من دون هللا فربنا يؤكد هذه األمور
هبذه اآلايت العظيمة.
المتن
ويف احلديث « الدعاء مخ العبادة »
الشرح
والصحيح الدعاء هو العبادة ،لو قلت :ايسيدي احلسني ،دعوتَه وعبدته،
تنادي على الويل ،دعوته وعبدته كما جاء يف احلديث « الدعاء هو العبادة
» وقوله تعاىل﴿،وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن
عباديت سيدخلون جهنم داخرين﴾ فالدعاء هو العبادة.
المتن
والدليل قوله تعاىل﴿ :وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون
عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين﴾
الشرح
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اآلية الكرمية﴿ :وقال ربكم ادعوين أستجب﴾ ادعوه خملصا له الدين﴿ ،إن
الذين يستكربون عن عباديت﴾ دعائي ،يستكربون أي :اليدعون رهبم،
ويستغنون مبا عندهم من نعم ،عندهم أشياء ٱمتحنهم هللا هبا فيقولون :ماذا
أطلب من هللا كل شيء يوجد لدي فيستكرب عن عبادته يستكرب عن
السجود والركوع ،هؤالء ﴿سيدخلون جهنم داخرين﴾ يعين :يدخلون جهنم
صاغرين حقريين بعد هذا الكفر والشرك.
المتن
ودليل اخلوف قوله تعاىل ﴿ :فالختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني﴾
الشرح
وهو اخلوف من هللا ﴿فالختافوهم﴾ اخلوف هنا خوف العبادة ،إَّنا اخلوف
الفطري ال يُالم عليه اإلنسان ،كأنك ختاف من الثعبان وختاف من اللص
أن يقتلك أو يضربك ،فهذا ال تالم عليه كما فزع داوود من الشخصني
اخذ على هذا أتوا يقتلوه أو شيء ،فهذا اإلنسان
الل َذين تسوروا احملراب ال يؤ َ
هذه فطرته ،إَّنا خوف العبادة كأنك ختاف منه أنه ينفعك أو يضرك بغري

إذن هللا ،أما ينفعك ويضرك إبذن هللا ليس فيها شئ ،إن أراد ذلك إَّنا بغري
إذن هللا ،هذا الشخص يضرك أو ينفعك بشخصه أو بنفسه ،ال ،فهذا شرك
ابهلل فقد دخلت يف الشرك ،فاإلنسان اليعتقد َّ
أن إنساان يضره أو ينفعه إال
إبذن هللا نعم.
المتن
ودليل الرجاء قوله تعاىل ﴿ :فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً
وال يشرك بعبادة ربه أحداً﴾
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الشرح
يرجو :يعين يطلب من ربنا ويتمىن من هللا أن هللا يعطيه رجاء من هللا وحده
إال فيما يقدر عليه اإلنسان.
﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه﴾ يرجو ويتمىن أن يالقي ربه على خري،
﴿فليعمل عمالً صاحلاً﴾ بيتمىن لقاء هللا وحيب لقاء هللا عندما ميوت حيب
لقاء هللا ويفرح أبن هللا  -سبحانه وتعاىل  -سيدخله يف نعيم ويرى بشرى
قبل موته﴿ ،فليعمل عمالً صاحلاً﴾ أو اإلنسان يتمىن ذلك يف حياته ويعلم
إنه سيقابل ربه  -سبحانه وتعاىل  « -من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه،
ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه »﴿ ،فليعمل عمالً صاحلاً﴾ تقول :أان أحب

ربنا ،إيه الدليل ؟ عملك قول ،العمل هذا شروطه أو شرطاه أن يكون
صواابً وأن يكون خالصاً ،العمل الصاحل﴿ ،وال يشرك بعبادة ربه أحداً﴾
عندما يعمل عمالً ال يشرك مع ربه أحداً من العبادات والطاعات املذكورة
ويف غريها من العبادات .

المتن
ودليل التوكل  ﴿ :وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني﴾.
الشرح
توكل على هللا ،توكل :يعين تدع أمورك هلل وهذا ال مينع من األخذ
ابألسباب فأنت وهلل املث ل األعلى توكل إنسان يقضي لك حاجة يقضي لك
أمورا ولكن التوكل األصلي الذي تقصد منه منفعة الدنيا واآلخره هو على
هللا يعين ،توكل على هللا يعين :أتخذ ابألسباب وتسأل ربك التوفيق
والسداد ،ال مينع ال توكل من األسباب بل جيب األخذ ابألسباب﴿ ،ومن
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يتوكل على هللا فهو حسبه﴾ يكفيه ،قال تعاىل ﴿ :وعلى هللا فتوكلوا إن
كنتم مؤمنني﴾ أي  :توكل على هللا إن كنت مؤمناً .
المتن
ودليل الرغبة والرهبة واخلشوع قواه تعاىل  ﴿ :إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات
ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعني﴾.
الشرح
األنبياء كانوا يسارعون يف اخلريات وكانوا يدعوننا رغباً ورهباً ،كما قال
موسى عليه السالم﴿ :وعجلت إليك رب لرتضى﴾ ،وامليزان ال يتحقق إال
ابلرغب والرهب ترجوه وختافه الزم األثنني ،ختافه بس حتيئس ،رغباً بس
حتسئ األدب مع ربك كما فعل النصارى واليهود الذين يئسوا من روح هللا،
رهبه فقط دول خمطئني وخمالفني ألصول الدين الصحيح ،واإلسالم وسط
رغباً ورهباً وكذلك ابألعمال وكذلك برتبية األوالد برتغب وترهب ليس كت

غيب هللا وترهيب هللا أل ،أتخذ من هذا دروساً ترغب العمال يف العمل
وترهبهم من اجلزاء طبقاً هلذه القاعد الرابنية العظيمة تطبقها يف الدنيا مبا

يناسب الناس ،ليس هذا حماكاة لعمل هللا أل ،هذا تعليم من عند هللا الزم
الرغبة والرهبة ،فربنا يسري معك هبذا الدين العظيم ابلرغبة والرهبة ،ترغبه
وترهبه.
واخلشوع﴿ :وكانوا لنا خاشعني﴾ أي خاضعني متواضعني أذالء ؛ أي:
ختشع وختضع وتكون ذليل هلل ،ويف احلديث « :من تواضع هلل رفعه هللا ».
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المتن
ودليل اخلشيه :قوله تعاىل ﴿ :فال ختشوهم واخشوين﴾.
الشرح
اخلشيه أن ختشى هللا وهناك فرق بني اخلشوع واخلشية مذكور يف كتب
العقيدة واإلنسان يراجعها إن شاء هللا.
اخلشية قوله تعاىل ﴿ :فال ختشوهم واخشوين﴾ من اخلوف ،ال ختشى الناس
واخشوين ،يف حالة جهاد املؤمنني وغزوهم لبالد الكفار أو املشركني ،ملا
جيتمع املشركون ويكثرون ومعاهم أسلحة ومعاهم أشياء حياربوا هبا ومعاهم
وع َدد أكثر من املؤمنني وعددهم أكثر فرمبا بعض املؤمنني خيشون أو
أجهزة ُ
خيافون من هؤالء الكفار.
﴿فال ختشوهم واخشوين﴾ إن خشيت هللا ومل ختش الكفار ،نصرك هللا
عليهم ال تغرك الكثرة ﴿ ،كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية إبذن هللا وهللا مع
الصابرين﴾
المتن
ودليل اإلانبة قوله تعاىل﴿ :وأنيبوا اىل ربكم وأسلموا له﴾.
الشرح
اإلانبة الرجوع ،إانبة أي :ترجع إىل هللا أي لو أخطأت أو هتت يف أمور
الدنيا أو خالفت ترجع إىل هللا تنيب عبد منيب أي  :املؤمن رجاع إىل هللا،
وتسلم نفسك هلل وختشع له وختضع له وتستسلم له  -سبحانه وتعاىل -
ودائماً تكون رجاع إىل هللا ،املؤمن رجاع إىل هللا أي :كلما شرد وراح بعيد
36

يرجع نفسه إىل حظرية اإلميان وإىل مرضاة هللا  -سبحانه وتعاىل  -وطاعة
هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
المتن
ودليل اإلستعانه قوله تعاىل ﴿ :وإايك نعبد وإايك نستعني﴾.
الشرح
االستعانة :االستعانة ابهلل  -سبحانه وتعاىل  « ،-إذا سألت فاسأل هللا
وإذا استعنت فاستعن ابهلل » يف احلديث ،فيما يقدر عليه اإلنسان فال
أبس أن تسأله ...
تستسلم له  -سبحانه وتعاىل  ،-يعين :إرجع إىل ربك ،دائما تكون رجاع،
املؤمن رجاع ،يعين :كلما شرد وراح بعيد يرجع نفسه إىل حظرية اإلميان،إىل
مرضاة اَّلل  -سبحانه وتعاىل ،-إىل طاعة اَّلل سبحانه ،والرسول صلى اَّلل
عليه وسلم .
المتن
ودليل اإلستعانة قوله تعاىل ﴿ :إايك نعبد وإايك نستعني﴾.
الشرح
دليل اإلستعانة ،إستعان ابَّلل « ،إذا سألت فاسأل اَّلل ،وإذا استعنت » (يف
احلديث) فاستعن ابَّلل ،فيما ال يقدر عليه إنسان ،اإلستعانة ابَّلل على
طول ،ولكن تستعني ابإلنسان فيما يقدر عليه ،حىت لو حتب تستعني
إبنسان تقول اي رب أعين واجعل فالن يساعدين ،ألن ربنا سخر هذا
اإلنسان ملساعدتك﴿ ،فاستعينوا ابَّلل واصربوا﴾ ،تطلب االستعانة،و "أ س
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ت" للطلب ،استفىت طلب الفتيا ،ا ستعان طلب اإلعانة ،يستعني ابهلل -
سبحانه وتعاىل  -ألن اَّلل على كل شيء قدير ،وهو حيب الذين يستعينون
به وتقول﴿ :إايك نعبد وإايك نستعني﴾ ،العابد َّلل يستعني ابَّلل.
تفضل:
المتن
ودليل اإلستعاذة قوله تعاىل ﴿ :قل أعوذ برب الفلق﴾﴿ ،وقل أعوذ برب
الناس﴾.
الشرح
يستعيذ ابهلل ،ويستعيذ من الشر ،من أي شيء يصيبك من الشر ،إستعاذ،
واللياذة للخري ،ألوذ به يف اخلري ،ألن ربنا ألوذ به لريزقين ويكرمين ،يعين:
هذا يف اخلري ،واال ستعاذة فيما ختاف من الشر ﴿قل أعوذ برب الناس﴾،
تلجأ وتلجأ إليه وهترع إليه  -سبحانه وتعاىل  -مستعينا به﴿ ،قل أعوذ
برب الناس﴾﴿ ،قل أعوذ برب الفلق﴾ ،رب الفلق الذي خلق الفلق ،من
آايت اَّلل العظيمة .
﴿برب الناس ،ملك الناس ،إله الناس ،من شر الوسواس اخلناس﴾ ،شوف
كام كام ا ستعاذ من شر الوسواس اخلناس ،ألن الشيطان كيده ضعيف
ولكنه خطري على اإلنسان ،أكرب عدو لإلنس ان هو الشيطان مث نفسه
األمارة ،فخذ ابلك من هذا ،تستعيذ ابَّلل من الشيطان ،واستعيذ ابَّلل من
كل كافر وظامل ،واستعيذ ابَّلل ّما يضرك ،إجلأ إىل اَّلل واهرع إليه﴿ ،قل أعوذ
برب الفلق﴾﴿،قل أعوذ برب الناس﴾.
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المتن
ودليل اإلستغاثة قوله تعاىل :إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم
الشرح
نعم ،يستغيث ابَّلل ،يطلب من ربنا الغوث ،املدد من اَّلل  -سبحانه وتعاىل
 ،ميقولش فالن الغوث ،واحد ويل ،ال ،الغوث الذي يغيث الناس هو اَّلل سبحانه وتعاىل  ،-ليس هناك إنسان يغيث الناس ميت وال حي إال مبايقدر عليه ،يف حدود طاقة اإلنسان﴿ ،فا ستغاثه الذي من شيعته على
الذي من عدوه﴾ ،يعين :طلب منو الغوث واإلعانة ،ويستغاث ابَّلل -
سبحانه وتعاىل  -يف كل األمور اليت تعجز فيها عن القيام أو عن شيء
يساعدك يتعاون به على تفريج كربك وإزالة مهك وإزالة اخلطر ،فيكون ذلك
ابَّلل وحده ،تستغيثون ربكم ،يف احلرب تستغيث من؟ ،تستغيثون اَّلل،
إخواهنم موجودين معهم بيعدو القوة والكفار أمامهم ،يستغيثون ابَّلل -
سبحانه وتعاىل ﴿ ،-فاستجاب لكم﴾ فاإلستغاثة ابَّلل ،ماتقولش أغثين اي
رسول اَّلل صلى اَّلل عليه وسلم ،أغثين اي فالن ،من ميت ،ال ،تستغيث
ابَّلل ،أو ابلبشر يف كل مايستطيعون عليه إن كانوا حاضرين معهم ،ليسوا
بعيدين عنهم أو موتى،ال ،نعم.
المتن
ودليل الذبح قوله تعاىل  " :قل إن صاليت ونسكي وحمياي وّمايت هلل رب
العاملني ال شريك له،وبذلك أمرت وأان أول املسلمني".
الشرح
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أول املسلمني؟ ،أول املسلمني ،نعم ،الذبح ﴿ ،قل إن صاليت ونسكي﴾،
يعين :ذحبي﴿ ،وحمياي وّمايت َّلل رب العاملني وبذلك أمرت وأان أول
املسلمني﴾ :قول إبراهيم عليه السالم ،أليس كذلك ؟ صاليت وذحبي يعين:
كل العبادات ،وحمياي وّمايت :كل حياتك تكون َّلل ،تعيش َّلل ومتوت َّلل،
يف مرضات اَّلل وابتغاء مرضات اَّلل ,وتستنفذ الطاقات يف مرضات اَّلل،
وجتتهد وكل يوم حتاول ُحتسن من أسلوبك يف العبادات والطاعات ،وتزداد
قراب من اَّلل  -سبحانه وتعاىل  -بطاعته واخلشوع له.
﴿قل إن صاليت ونسكي وحمياي وّمايت َّلل رب العاملني ال شريك له وبذلك
أمرت وأان أول املسلمني﴾ ،صاليت ونسكي وحمياي ذبح وّمايت ،وكمان
اآليةِّ ﴿ :
فصل لربك واحنر﴾ ،تنحر َّلل ،تذبح َّلل ،فالذبح ال يكون إال َّلل،
وجاء يف احلديث « :لعن اَّلل من ذبح لغري اَّلل » ،يذبح لغري اَّلل إزاي ؟ يف
املولد أو عند قرب الويل ،والشيطان يُلبس عليهم ،ليه اي فالن تعمل كده :
يقول لك ال الذبح َّلل والثواب للشيخ ،يوريك أنه بيذبح َّلل ،ال ،إذا ذهبت
فذهب اإلنسان للقرب يذبح عنده كما يذحبون عند القبور ،فهذا كله ذبح
لغري اَّلل ،فال يذبح إال يف مكان يعين عادي ،عند بيته ،عند اجلزار ،يف
قريته يوزع اللحم على الفقراء وأقاربه ،هذا ذبح.
فكل هذه العبادات تكون خالصة َّلل  -سبحانه وتعاىل ،-عشان كدا
بِّْت َس ِّمي اَّلل وتكرب .
َهو.
ومن السنة « :لعن اَّلل من ذبح لغري اَّلل » نعم احلديث أ ُ
المتن
ودليل النذر قوله تعاىل﴿:يوفون ابلنذر وخيافون يوما كان شره مستطريا﴾.
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الشرح
﴿يوفون ابلنذر﴾ ،والنذر ثالثة ،النذر ثالثة :نذر مشروط ونذر خالص
ونذر لغري اَّلل:
 - ١النذر لغري اَّلل ...مرفوض بتاات ألنه من الشرك.
 - ٢على طول الكالم بقا على النذر املشروط :إين ريب إبين جنح
هاقدم لك ذبيحة أو أعمل عزومة للفقراء ،هو حالل ولكنه فيه كراهة ،ال
تشرتط على اَّلل ،تقدم ،إذا ربنا إِّداك نعمة قَ ِّدم َّلل شيء من غري ما تشرتط

على اَّلل ،هذا املؤمن اخلالص ،ربنا إِّداك نعمة أشكر النعمة إبيه؟ابلذبح أو
ابلصيام أو ابلصالةِّ ،
صل أو تذبح أو تصوم َّلل،كل ذي قرابت،جزاء أن ربنا
أعطاك أومن غري مايعطيك أشياء زايدة،نعمته عليك"،وإن تعدوا نعمة اَّلل ال
حتصوها ".تشعر أنك أنت فقري إىل اَّلل وأنك أنت ال تساوي شيء ولوال
فضل اَّلل عليك هللكت،فتقدم .
 - ٣والنذر اخلالص َّلل :هو ذا احملمود ،الدرجة العليا﴿،إين نذرت
لك ما يف بطين حمررا﴾ ،قالت أم مرمي« ،حىن» أم مرمي ،نعم ،أم مرمي امرأة
عمران ،قالت ﴿ :إين نذرت لك ما يف بطين حمررا فتقبل مين إنك أنت
السميع العليم﴾ خالص َّلل ،نذر خالص َّلل ،تقدم نذر خالص َّلل ،يف أي
وقت حتب ،وأحسن النذور اليت مافيه مكان للحجز﴿،وليوفوا نذورهم﴾،
نذرت أن ملا تروح حتج تذبح ذبيحة اثنية تقدمها َّلل أو تطعم فقراء أو تِّديهم
فلوس ،نذر ،ومن نذر فليويف ،تقدر على النذر خض فيه ،ماتقدرش
ماختوضش ،ماتقدر ماختوضش ،وتنذر فيما تقدر عليه وما متلك ،وحدة
صحابية جليلة حبثت عن حاجة تركبها ،وجدت انقة هادية طيبة ركبتها،
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وقالت :خالص وصلين لبييت أو مكاين ،وإذا وصلتها قالت سوف إيه،
أذحبك وأقدمها ،أذحبها وأقدمها َّلل،.....،طلعت انقة النيب صلى اَّلل عليه
وسلم ،القصواء ،متيعرفش ،قال هلا « :النذر فيما ال ميلك إنسان وملا يقدر
عليه » كذا احلديث ؟ أه ،فهي تقدم ...مش بتاعتك ،تذحبيها إزاي ؟ ،إال
إذا كان إذن صاحبها معك ،فهذه ...يف النذر وفيه أشياء اثنية ربنا يعلمنا
ويفقهنا.
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