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 الدرس األول
 معرفة دين اإلسالم:األصل الثاني 

وهو االستسالُم هلِل بالتوحيدِد, واالنقيداِد لده    معرفُة ديُن اإلسالِم باألدلِة، : األصُل الَّثاني
اإلسددالُم, واإلامدداُن,  : مراتدد ربالطاعددِة, والبددراءة ِمددنر الشأددرِه وأهِلددِه   وهددو ثددالُ        

 .واإلحساُن, وكُل مرتبٍة لها أركاٌن 
شدددهادُة أن  ال  لددده  ال  اهلُل, وأًن محمدددداا رسدددوُل اهلِل, و  قددداُم : فأركااااُا اإلساااالِم  م اااٌة

فددليُل الش دهادِة قوُلدُه    . الصالِة, و اتاُء الزكاِة, وصوُم رمضدانر, وحدُ  بيدِا اهلِل الحدرامِ    
الل ُه أرًنُه الر ِ لرـهر ِ اًل ُهور ورال مرالرِئكرُة ورُأو ُلوا  ال ِعل ِم قرآِئمرداا ِبال ِقس دِ  الر ِ لردـهر ِ اًل ُهدور      شرِهدر}تعالى 

نافيادا جميدعر مردا    ( ال  لده ), ومعناهدا ال معبدودر بحدإال  ال اهلُل       01آل عمران{ال عرِزاُز ال حرِكيُم 
ال شراكر لُه في عبادِتِه, كما أًنه ليس ,ُمث ِبتاا العبادةر هلِل وحدرُه  ( ال اهلل)ُاع بُد ِمن  دوِن اهلل

ورِ ذ  قردالر ِ ب درراِهيُم ِلبرِبيدِه    }اوّضأدُحها قوُلده تعدالى     ال شراك له في ُمل ِكدِه, وتفسديُرها الدذ    
وقوُلده   42-42الزخدرف { يره ِداِنِ ًلدا اًلدِذ  فرطرررِندي فرِإًندُه سرد     * ورقرو ِمِه ِ ًنِندي بردرراء مأًمدا ترع ُبدُدونر     

ُقددل  ارددا أره ددلر ال ِكتردداِب ترعرددالرو ا  ِ لرددى كرلرمرددٍة سرددوراء بري نرنرددا وربري ددنرُكم  أراًل نرع ُبدددر ِ اًل الل ددهر ورالر   }تعددالى 
و ا  فرُقوُلدوا  اش دهرُدوا    ُنش ِرهر ِبِه شري ئاا ورالر ارًتِخذر برع ُضنرا برع ضداا أرر برابداا مأدن ُدوِن الل دِه فردِإن ترورًلد      

 23آل عمران{ِببرًنا ُمس ِلُمونر 
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شرع في ذكر   ( معرفة العبد ربه) المؤلف رحمه اهلل من األصل األوللما فرغ 
معرفة دين اإلسالم وهو ,الدان الذ  ال ابنى  ال عليهااألصل الثاني من أصول 

 .من الكتاب والسنة  باألدلة
بل ال بد , فيصير الرجل  معة, تنبيه على أنه ال اسوغ التقليد في ذلك وقوله باألدلة

أن اكون معه أدلة من كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم على ماخلإ له 
فإن لم اكن على حقيقة من دانه فإنه , رة من دانهفيكون على نور وبرهان وبصي,

فإن من أسباب الثبات عند , اخشى عليه في حياته وبعد مماته عند سؤال الملكين
 ( .0)السؤال معرفة الدان بالحج  من الكتاب والسنة والعمل به

استسلم : مشتإ من التسليم للمنية أو أسلم الرجل :  لغة: اإلسالم :   المرتبة األولى
 .وذل وخضع وانقاد هلل رب العالمين

 .أ   فراد اهلل بالعبادة مثل الصالة والدعاء:  هو االست الم هلل بالتوحيد:اصطالحًا 
, فعل ما أمر اهلل به وأعظم ما أمر اهلل به التوحيدأأ  :  واالنقياد له بالطاعة

ومعروف  ,وانقاد بعدم االمتناع. واجتناب ما نهى عنه وأعظم ما نهى عنه الشره 
أن البعير  ذا وّضع في رأسه حبل ثم قيد فإنه انقاد واتبع من امسك بالحبل حتى لو 

اعني  : واالن اقال تقود السيارة ,فاالنقياد مبخوذ من هذا ,كان طفال صغيرا 
هلل  بل مطيعا, الاكون عنده أ  منازعةوهو أن فهذا االنقياد ,تصرفها و تسيرها 

 (4) برغبة ومحبة  سبحانه
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تتبرأ من : أ  , أ  قطع الصلة بالشره وأهله :  والبراءة من الشرك وأهله
بل من كل خصلة من , ومن أهل الشره في االعتقاد والعمل والمسكن, الشره
 .في قول أو فعل غير متشبه بهم, خصالهم

 ولكن أفردها المؤلف , البراءة من الشره وأهله تدخل في االنقياد هلل بالطاعة:  فائدة
 .ألهميتها 

وكل , هي المنزلة العالية: والمرتبة اإلسالم واإليماا واإلح اا:  وهو ثالث مراتب 
الذ  ال سميا بذلك تشبيها لها ببركان البيا , مرتبة  لها أركان ال تقوم  ال عليها

, و الاثبا بدونها, وال استقيم  ال بها , فمرات  الدان ال تتم  ال ببركانها, ال بها اقوم 
  :فأركاا اإلسالم  م ة.وما فقد منها زالا المرتبة بالكلية 

وال ادخل ,وهما الركن األول   اهلل وأا مممدا رسو  اهللشهادة أا ال إله إال -0
شهادة في الوجود هي شهادة اهلل لنفسه  أحد اإلسالم  ال بها , وأعظم وأصدق

ًنُه لرا ِ لرهر ِ ًلا ُهور﴾ اذكر أن حبران من أ فدليل الشهادة قوله ﴿شرِهدرالًلُه, بالوحدانية
أخبرنا عن : فقاال  قدما على النبي " علماء اليهود : األحبار " أحبار الشام 

 ...ما أعظم شهادة في كتاب اهلل , فبنزل اهلل هذه اآلاة فبسل
. أ  قضى سبحانه وأعلم وأخبر وألزم عباده بذلك أنه ال له  الهو :ومعنى شهد
فض ل اهلل أهل العلم الشرعي وشر فهم وجعلهم شهداء معه ومع .... وفي اآلية

هم واستشهاد, ألنه ال تقبل شهادة اال العدل الثقة ,مالئكته على وحدانيته عز وجل
 .فيه تفضيل وتزكية ألهل العلم 

فينبغي لصاح   (0)العلم الشرعي الذ  هو نور القلوب وحياتها:  لمراد بالعلموا
وما أقبح , وما أقبح المعصية بطال  العلم,العلم أن اكون أكثر معرفة وخشية هلل 

والقاعدة ,ألنه كلما زادت مكانة اإلنسان زادالواج  والتبعية والمسؤولية, المخالفة
ورِ ًنُه لرِذك ٌر ًلكر ورِلقرو ِمكر ورسرو فر } ا قال اهلل لنبيهكم,كلما زاد التشراف زاد التكليف:

فينبغي لطال  العلم أن اتفقد حاله ونفسه وتصرفاته ألن اهلل  33الزخرف{ُتس برُلونر 
, اتره الناس لما انهى , وان اكون اتقى هلل ,عد له وزكاه وقرن شهادته بشهادته

وان , وأحسن الناس في خلإ ي قول وأصدق الناس ف, لى ماابمر واسرع الناس ا
 (4)تكون غااته ابتغاء وجه اهلل 

فجميع اآللهة التي تعبد من دون اهلل ,ال معبود بحإ  ال اهلل :ومعنى ال إله إال اهلل 
وعبادته وحده هي , واهلل هو الحإ,من قبر أو حجر أو صنم أو غير ذلك باطلة 

ورأرًن مرا ارد ُعونر ِمن ُدوِنِه ُهور ال براِطُل ورأرًن الًلهر ُهور ال عرِلُي ذرِلكر ِببرًن الًلهر ُهور ال حرُإ } الحإ

  24الح {ال كرِبيُر 
و ذ قال  براهيم وقومه  نني براء مما تعبدون  ال ) وتف يرها الذي يوضمها قوله 

فاء اقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله  مام الحن: قال ابن كثير ...( الذ  فطرني 

  (4)(  نني براء مما تعبدون : ) فقال أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم األوثان 
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 (  مذكرة) 12شرح االصول للشيخ محمد الفراج ص ( 4)              

       042/ 3تفسير القرآن العظيم   (4) 
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ولم ,تبرأ من آ لهتهم سوى اهلل  فالخليل , ابتدأ خلقي: أ  (  ال الذ  فطرني)
 (0). استثنى من المعبودان ربه  اتبرأ من عبادة اهلل بل

 الخطاب للنبي....( قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) وقوله 
(  تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم) –اليهود والنصارى  –الكتاب  لمناظرة اهل

كلمة دعا اليها جميع الرسل  , هلموا الى كلمة التوحيد التي نحن و ااكم سواء فيها 
 وال يتخذ بعضًا)سبحانه أ  ال نعبد اال هو (شيئًا أا ال نعبد اال اهلل وال نشرك به)

فإا تولوا ) عظم كما اعظم اهلل عز  وجل  بحيث ا (بعضًا اربابا من دوا اهلل 
أ  فإن امتنعواوأدبروا وأعرّضوا عن اإلجابة  لى  (فقولوا اشهدوا بأنا م لموا 

  فراد
مخلصون هلل  (اشهدوا بأنا م لموا ) فقولوا أنتم ااأمة محمد لهم , اهلل بالعبادة 

 (4). بالتوحيد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (0)                       



 

 ثانيالدرس ال
 دليل شهادة ان محمدًا رسول الله

لرقرد  جراءُكم  ررُسوٌل مأن  أرنُفِسُكم  عرِزاٌز } ودليُل شهادِة أَا مممًدا رسوُ  اهلِل قولُه تعالى 
ٌُوٌف ًرِحدديٌم  عرلري ددِه مرددا عرِنددُتم  حردد  ومعنااى شااهادِة أَا  041التوبددة{ِراٌص عرلرددي ُكم ِبددال ُمؤ ِمِنينر رر
 عناه  نهاى  فيماا َأ بَباَر، وانتنااُب ماا    طاعُتاُه فيماا َأَماَر، وتقاديُقُه     : مممًدا رسوُ  اهلِل

 ودليااُل القااالِة، والِكاااِة، وتف اايُر الَتوحياادِ  . وَزَنااَر، وأاب ال يعبااَد اهلَل إاَل بمااا َشااَر َ 
ورمرددا ُأِمددُروا ِ ًلددا ِليرع ُبددُدوا الًلددهر ُمخ ِلِصددينر لرددُه الدددأانر ُحنرفردداء ورُاِقيُمددوا الًصددلراةر   }قوُلااه تعااالى 

اردا أرُاهردا اًلدِذانر آمرُندوا      }ودلياُل القاياِم قوُلاه تعاالى     5البيندة {ورُاؤ ُتوا الًزكراةر ورذرِلكر ِداُن ال قريأمرِة 
ودلياُل الما      181البقدرة {يراُم كرمرا ُكِت ر عرلردى اًلدِذانر ِمدن قردب ِلُكم  لرعرًلُكدم  ترًتُقدونر      ُكِت ر عرلري ُكُم الصأ

ورِلل ِه عرلرى الًناِس ِحدُ  ال بري دِا مردِن اس دترطراعر ِ لري دِه سردِبيالا ورمردن كرفردرر فردِإًن اهلل          }  قوُله تعالى
 72آل عمران{غرِنٌي عرِن ال عرالرِمينر

 
أ  ..............(لرقردد  جرداءُكم  ررُسدوٌل مأدن  أرنُفِسدُكم       } شهادة أا مممًدا رسو  اهللودليل 

وفدي  , لقد جاءكم أاها النداس رسدوال مدن جنسدكم مدن البشدر ولديس ملكدا مدن المالئكدة          
أ  من أشرف أنساب قراش , شاق عليه صدلى اهلل عليده وسدلم    ( من أنفرسركم ) قراءة 

شراعته صلى اهلل عليه وسلم سهلة سمحة ,حراص على  مااشإ عليكم ,ولذلك جاءت
 .هدااتكم ,بالمؤمنين رفيإ لطيف رحيم

أعظددم مددا أمددر اهلل بدده    :  طاعتااه فيمااا أماار  :  معنااى شااهادة أا ممماادًا رسااو  اهلل   -
موّضعا ( 31) في نحو  وقد قرن اهلل سبحانه بين طاعته وطاعة الرسول. التوحيد 

 .ا 
يبددات مددن قصددص األنبيدداء وعالمددات السدداعة الكبددرى    كالمغ:  وتقااديقه فيمااا أ باار 

 .والصغرى ووصف نعيم الجنة وعذاب النار  
أعظدددم مدددا نهدددى عنددده ( الزجدددر أبلدددل مدددن النهدددي: ) وانتنااااب ماااا نهاااى عناااه وزنااار

كلما كان الرجل أتبع لمحمدد صدلى اهلل عليده وسدلم كدان أعظدم       :الشره,قال ابن تيمية 
بعددد عددن متابعتدده نقددص مددن داندده بحسدد        توحيدددا هلل ,وأخلددص لدده فددي الدددان ,و ذا   

ذلك,فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشره والبددع مدا ال اظهدر فيمدا هدو أقدرب منده        
 (0).الى اتباع الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 . فاألصل في العبادات التشراع ,وكل بدعة ّضاللة: وأا ال يعبد اهلل إال بما شر  
و  وأعيدداد الكفددار , واالحتفددال بددالهجرة النبواددة , االحتفددال بالمولددد النبدد:   مان البااد  

وقراءة الفاتحة عند عقد النكاح أو بنية تفدرا  الكربدات أو عندد المدرور علدى المقدابر       
 .أوقراءة سورة الضحى عند فقد متاع أو نحوه 

أسعد الخلإ وأعظدم نعيمادا وأعالهدم درجدة أعظدم اتباعادا وموافقدة لده         :  قا  ابن تيمية
 (4). علماا وعمال 

فالندداس اتفدداوتون فددي أحددوال المعدداد ومددا اجددر  فيدده مددن األمددور      -: قااا  أباان القاايم 
فمنهددا أن ورود الندداس الحددوه وشددربهم مندده اددوم العطددش األكبددر بحسدد  , المتنوعددة

فمدن وردهدا فدي هدذه الددار وشدرب منهدا         –وشدربهم منهدا    ورودهم سنة  الرسول 
حدوه  :حوّضدان عظيمدان    ه فلد , وتضلع ورردر هناه حوّضه وشدرب منده وتضدلع    

فالشداربون مدن هدذا الحدوه     , وحوه في اآلخدرة , في الدنيا وهو سنته وما جاء به 
, فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر,في الدنيا هم الشاربون من حوّضه  اوم القيامة 

والذان اذودهم هو والمالئكة عن حوّضه اوم القيامة هم الدذان كدانوا ادذودون أنفسدهم     
 فمن ظمب من سنته في هذه الدنيا ولم –ته واؤثرون عليها غيرها وأتباعهم عن سن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل وان الرجدل ليلقدى الرجد   , اكن له منها شرب فهو في اآلخرة أشد ظمدب وأحدر كبدداا     

 .وآعطشاه, لكني واهلل ما شربا: فيقول, اا فالن أشربا؟ فيقول نعم واهلل : فيقول 
أن اول مدا احاسد  بده العبدد ادوم القيامدة مدن        )  قال رسدول اهلل  :  إقام القالة( 2)

 (0)وأن فسدت خاب وخسر, فإن صلحا فقد أفلح وأنجح , عمله صالته 
 قال سبحانه في قصة مرام,لرحمةاوح الرزق اولزوم الصالة من أعظم سبل أنفت 
 وقال سبحانه عن زكراا عليه(كلما دخل عليها زكراا المحراب وجد عندها رزقاا) 
فرنرادرت ُه ال مرآلِئكرُة ورُهدور قرداِئٌم ُاصردلأي ِفدي     } السالم انه بشر بالولد وهو في محرابه اصلي 

ورأ ُمددر  أره لرددكر  }  47آل عمددران{ اهلل اا ِبكرِلمرددٍة مأددنر ال ِمح ددرراِب أرًن الل ددهر ُابرشأددُرهر ِبيرح يرددـى ُمصردددأق   
اعنددي :قددال ابددن كثيددر[044:طدده]{ُقددكر ِبالًصددلراِة وراص ددطرِبر  عرلري هرددا لرددا نرس ددبرُلكر ِرز قدداا ًنح ددُن نرر زُ 

ومن اتإ اهلل اجعدل  :)  ذاأقما الصالة أتاه الرزق من حيث التحتس  كما قال تعالى
 ذا حزبدده أمددر فددزع  لددى  وكددان النبددي ,(يددث ال احتسدد  لدده مخرجددا وارزقدده مددن ح

 . (4)الصالة
أن اددبتوا بهددا كمددا أمددر اهلل بشددروطها  : , المعنددى  (ويقيمااوا القااالة) وقولدده سددبحانه 

 -ولهدددذالم اقدددل , وأركانهدددا وواجباتهدددا , أمدددا مجدددرد صدددورة الصدددالة فإنهدددا ال تكفدددي 
 ( واقيموا الصالة ) بل قال  –وليصلوا 

وموقدف بدين   , الصالة موقف بين اداه في: للعبد بين اد  اهلل موقفان :  مقا  ابن القي
ومدن اسدتهان   , فمن قام بحإ الموقف األول هو ن عليه الموقف الثاني, اداه اوم لقائه 

ومن الليل فاسجد له ) قال تعالى , وقف مبهذا الموقف ولم ُاوف ه حًقه شًدد عليه ذلك ال
 (4).42 -42االنسان  (ء احبون العاجلة واذرون ورائهم اوما ثقيالان هؤال, وسبحه ليالا طواالا

الزكاة سب  بركة المال ,ومنعها سدب  مدن أسدباب مندع القطدر مدن        : إيتاء الِكاة(4)
 .موّضعاا في القرآن الكرام ( 14)وقد ذكر اهلل الصالة مع الزكاة في , السماء

ليعبدوا اهلل مخلصين له الدان  وما أمروا  ال)ودليل القالة والِكاة وتف ير التوحيد
هذا من باب عطف الخاص على العام ألن (حنفاء واقيموا الصالة واؤتوا الزكاة

, أقامة الصالة و  اتاء الزكاة من العبادة ولكن نص عليهما لما لهما من األهمية 
  (3)والزكاة عبادة المال وهما قرانتان في كتاب اهلل عز وجل , فالصالة عبادة البدن

 وجميع األعمال الصالحة سب  للتقوى,هو سب  للتقوى :  صيام رمضاا(4)
ارا أرُاهرا اًلِذانر آمرُنوا  ُكِت ر عرلري ُكُم الصأديراُم كرمردا ُكِتد ر عرلردى اًلدِذانر ِمدن       }: )الدليل قوله تعالىو. 

 (014)البقرةسورة {قرب ِلُكم  لرعرًلُكم  ترًتُقونر 
 
 رثوللح  أ, في العمر مع االستطاعة وهو واج  مرة  :ح  بيت اهلل المرام(5)
 انفيان الفقر  فإنهما والعمرةالح   أداموا)  قال لفقر والذنوب كما كبير في نفي ا 

 (5)( الحداد  خبثوالذنوب كما انفي الكير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 054)صحيح الجامع برقم( 5)   22شرح االصول  البن عثيمين ص ( 3)  13الفوائد ص   (4)  4/020تفسير ابن كثير (4) رواه الترمذ   (0) 
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 ثالثالدرس ال
 اإليمان:المرتبة الثانية 

اإليمااُا، وهاو بضاٌو وسابعوَا شاعَبة، فأعالهاا قاوُ  ال إلاه إال  اهلل،         : المرتبة الّثانية 
أاب : ِماَن اإليمااِا، وأركاُناُه ِسااَتة    وأدبناهاا إماطاُة األَىع عاِن الطرياِو، والمياااُء شاعبةٌ     
 ....تؤمَن باهلل، ومالئَكِتِه، وكتِبِه، وُرُسِلِه، واليوِم اآل ِر

 اإليماا: المرتبة الّثانية 
ألن العبد , مشتإ من األمان : وقيل , التصداإ بالشيء مع اإلقرار به: اإليماا لغة

نر آمرُنوا  ورلرم  ارل ِبُسوا  ِ امرانرُهم ِبُظل ٍم ُأو لرـِئكر اًلِذا}  ذا آمن باهلل أم نه اهلل وصار في أماِنه 
 14األنعام{لرُهُم األرم ُن ورُهم ُمه ترُدونر 

 .هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل باألركان  :شرعًا 
بينما , ابة القمرما من القلوب قل   ال وله سحابة كسح)  قال  :اإليماا له نور
كما تحج  : اعني  (0) ( ذ تجلا عنه أّضاء,ته سحابة فبظلمعل القمر اضيء  ذ

السحابة نور القمر عن أهل األره هكذا تحج  سح  المعاصي والذنوب نور 
وهكذا , فإذا انقشعا سحابة السماء وصل نور القمر الى األره, اإلامان في القل  

جل وعال  ذا انقشعا سح  المعاصي والذنوب بالتوبة واألوبة الى عالم الغيوب 
 (4)عاد اإلامان الى اإلشراق مرة أخرى في قل  العبد المؤمن 

- :اإليماا يِيد وينقص  -
قال عمير بن ( دوا هدى تلذان اهوازاد اهلل ا) قال تعالى  االيماا يِيد بالطاعة
 ذا : ما زاادته ونقصانه ؟ قال : اإلامان ازاد وانقص قالوا )  -:حبي  رّضي اهلل عنه

 (4)( . كرناه فذلك زاادته , و ذا غفلنا ونسينا وّضيعنا فذلك نقصانه حمدنا اهلل وذ
وال اسرق السارق حين اسرق وهو ) قال صلى اهلل عليه وسلم  :وينقص بالمعقية

ألن  امانه وتقواه ومراقبته هلل ,ال اسرق المؤمن الكامل اإلامان: أ  (3)( مؤمن 
 .تمنعه من السرقة 

أما صاح  االامان الكامل فهو ,الل فإامانه ناقصواكره الح من كاا يمب المرام
ورلرِكًن الًلهر حرًب ر ِ لري ُكُم ال ِإامرانر ورزرًانرُه ِفي ُقُلوِبُكم  }الذ  اح  الحالل واكره الحرام 

آلاة داللة هذه ا 2الحجرات{وركرًرهر ِ لري ُكُم ال ُكف رر ورال ُفُسوقر ورال ِعص يرانر ُأو لرِئكر ُهُم الًراِشُدونر 
وفعل الطاعة استو  فيها البر , على أن من لم اكن كذلك فليس من الراشدان 

 .أما تره المعصية فال تكون  المن البر , والفاجر 
الطائفة من : والشعبة , من الثالثة  لى التسعة : البضع    وهو بضو وسبعوا شعبة

وأصغر شعب (  اهلل ال  له  ال:)قول فأعلى شعب اإليماا.الشيء أو القطعة منه 
ر وغير ذلك مما اتبذى المارة من شجر وحج(  زالة األذى عن الطراإ )  اإليماا
 .فإذا جاء مسلم وأزاح هذا األذى فهذا دليل على  امانه  ,به 
و نما جعله بعضه ألن المستحي انقطع ,بعضا منه : أ    (والمياء شعبة من اإليماا)

 ن انقسم  لى  ئتمار وانتهاء , فإذا حصلبحيائه عن المعاصي , وألن اإلاما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أفضل األخالق , وهو غرازة  االنتهاء بالحياء كان بعض اإلامان , والحياء من

 . (0)احمل المرء على فعل ما اجمل وازان , وامنعه من فعل ما ادنس واشين
بزوال الواحد من تلك الستة اكون المرء , أركان اإلامان ستة:   أركاا اإليماا 
   -:كافرا وهي

 التددي هددي اقسددام  , بوبيتدده وألوهيتدده وأسددمائه وصددفاته  اإلامددان بر: اإليماااا باااهلل   (1
 .ثة التوحيد الثال

وأنهددم ال اعصددون اهلل مددا أمددرهم   , بددبن اهلل خلقهددم مددن نددور  : اإليماااا بالمالئكااة  ( 2
الموكددل بددالوحي الددذ  بدده حيدداة      -  -وأفضددلهم جبراددل  ,وافعلددون مددا اددؤمرون   

و سدرافيل  , وميكائيل الموكل بالقطر الذ  به حياة اإلنسان والحيوان والنبات, القلوب
وهندداه الموكلددون بكتابددة أعمددال العبدداد مددن خيددر أو شددر , الصددورالموكددل بددالنفخ فددي 

ومالئكة اصلون علدى المتسدحران   ,وهناه مالئكة اصلون على معلمي الناس الخير ,
وهندداه مالئكددة موكلددون بحفدد    ، ومالئكددة اصددلون علددى الددذان اعددودون المرّضددى   , 

تحفظده مدن   ولكدن اهلل وكدل مالئكدة    ,اإلنسان من المهالك فاإلنسان امشدي فدي أخطدار    
وهدذه األره التدي اعديش عليهدا اإلنسدان      ,األخطارفي هدذه الحيداة التدي قددرها اهلل لده     

 ,بشر ومعتدون من الفيها طغاة,فيها عقارب ,فيها حيات ,فيها سباع ,فيها مخاطر 
لرُه ُمعرقأبراٌت مأدن بردي ِن اردرا دِه    } :قال تعالى ,ولكن هذه المالئكة جعلها اهلل معقبات ,وظلمة 

احفظونده بدبمر اهلل فمدا دام اهلل كاتبدا      00الرعد{..........ِمن  أرم ِر الل ِه  ِمن  خرل ِفِه ارح فرُظونرُهور
,فإذا أراد اهلل نهااة أجله ر شوال اصل  ليه أحد ٍب,تدافع عنه  فهذه المالئكة,له السالمة 
مردا ِبقردو ٍم حرًتدى ُاغريأدُروا       ِ ًن الل هر الر ُاغريأدرُ } واحد من أمامه وواحد من خلفه  ,تخلوا عنه 

و ذا جدداء القدددر وأراد اهلل   00الرعدد {مرددا ِببرن ُفِسددِهم  ورِ ذرا أرررادر الل ددُه ِبقرددو ٍم ُسددوءاا فرددالر مرددررًد لرددُه 
 ,(4)أمدر اهلل  ألنهدا ال تدرد عنده    ,هاله هذا اإلنسان فإن المالئكة المعقبات تتخلى عنده  

مدامن ادوم   )  لى فعل الخيدر كمدا فدي حدداث الرسدول      وهناه مالئكة ادعون العباد  
واقددول ,اللهددم اعدد  منفقددا خلفددا : اقددول احدددهما,اصددبح فيدده  العبدداد  ال ملكددان انددزالن 

 (4)(اللهم أع  ممسكا تلفا :اآلخر 
الكتددد  المنزلدددة علدددى األنبيددداء والرسدددل كدددالقرآن والتدددوراة   : اإليمااااا بالكتاااب (1   

مدن توحيدد اهلل وأفدراده بالعبدادة     : اواة فدي األصدول   وقد أتفقدا الكتد  السدم   ,والزبور 
 احلا الغنائم في:مثل ) واختلفا في الفروع....واإلامان بالمالئكة والكت  والرسل 

 (ألحد من األنبياء قبله  ل ولم تُح الحرب للرسول  
وهدم صدادقون فيمدا أخبدروا بده      , الرسل الذان أرسلهم اهلل لعبداده : اإليماا بالرسل( 4

قدال  , ومن كذب برسول واحدد فكبنمدا كدذب بجميدع الرسدل      , هلل سبحانه وتعالى عن ا
هددو أول رسددول علددى وجدده   مددع أن نددوح ( كددذبا قددوم نددوح المرسددلين  ) تعددالى 
 .ولكن لما كذبوه فكبنما كذبوا جميع الرسل, األره

وذلددك بمددا اكددون بعددد المددوت مددن عددذاب القبددر ونعيمدده       :اإليماااا باااليوم اآل اار   ( 5
 .والميزان والجنة والنار وغير ذلك والحساب



 الدرس الرابع
 الـــقــــدراإليمان ب

ُتورُلدوا   ًلدي سر ال ِبدًر أرن   } ِا ال اَتِة قوُلاه تعاالى   ه األركاا وبالَقَدِر  يِرِه وشر ِه، والدليُل على هاذ 
  ُوُجددوهرُكم  ِقبرددلر ال مرش ددِرِق ورال مرغ ددِرِب ورلرددـِكًن ال ِبددًر مرددن  آمرددنر ِبالل ددِه ورال يرددو ِم اآلِخرورال مرآلِئكرددةِ  

 37القمر{شري ٍء خرلرق نراُه ِبقردرٍر  ِ ًنا ُكًل}ودليُل الَقَدِر قوله تعالى 022البقرة{ورال ِكتراِب ورالًنِبيأينر 

بمدا قددره اهلل   : أ  :اإليمااا بالقادر  ياره وشاره    -:الركن ال ادس من أركاا اإليماا 
أ  نؤمن ببن ما اجر  في هذا الكون من خير أو  -:من القضاء سواء كان خيراا أو شراا

 .درهذا الكون فإنه مقوكل ما اجر  في  ,وموتوصحة , من حياة ,شر من مره 

  ...والقدر هو سر اهلل في خلقه فال نعلمه  ال بعد وقوعه سواءا كان خيراا أو شراا  
فددال اصددير المددرء مؤمندداا بالقدددر  ال باإلامددان بهددذه    . والقاادر يتضاامن أربعااة مراتااب   

وهو اإلامان ببن اهلل سبحانه اعلدم مدا كدان ومدا سديكون ,      :العـلم (  0: المرات  وهي 
سدورة  ﴿ ن اهلل بكل شديء علديم ﴾   :قال تعالى, هم وآجالهم وأعمالهمرزاقوعلم أحوال العباد وأ

 2المجادلة
﴿وكدل شديء   : قدال تعدالى   , اإلامان بكتابته سبحانه لكدل مدا قددره وقضداه     :الكتابة ( 2

قددر اهلل مقدادار الخالئدإ    : )  وقدال رسدول اهلل     04-سدورة ادس  أحصيناه فدي  مدام مبدين ﴾   
 (0)( بخمسين ألف سنة سموات واألره قبل أن اخلإ ال

وأن مدا فدي األره   , اإلامان ببن ما شاء اهلل كدان ومدا لدم اشدب لدم اكدن       :المشيئة ( 4
ِ ًلدا أرن    ﴿ورمردا ترشرداُءونر  :قدال تعدالى   _ عز وجل _ من حركة وال سكون  ال بمشيئة اهلل 

 47-سورة التكوارارشراءر الًلُه ﴾ 
ال خالإ غيره وال رب سدواه ﴿ اهلل  , ات اإلامان ببنه خلإ جميع الموجود :الخلو ( 4

 24-سورة الزمر خالإ كل شيء ﴾

فاهلل سبحانه علم األشياء كلها قبل وجودها وكتبها عنده وشاء ما أوجد منها وخلدإ مدا   
 (4). أراد خلقه 

وهدددو المكتدددوب فدددي اللدددوح  -: تقااادير عاااام شاااامل لكااال كاااائن -1:  أناااوا  التقاااادير 
أول مددا )قددال, قددادار كددل شدديء  لددى أن تقددوم السدداعة فقددد كتدد  اهلل فيدده م, المحفددو 

وما أكت  ؟ قال أكت  مقادار كل شيء حتى تقوم : قال ,أكت  : خلإ اهلل القلم قال له 
 .وهذا التقدار اعم جميع المخلوقات  (4()الساعة 

  -:تقدير مفقل للتقدير العام  -4

ت  على الجنين وهو فدي  كما في حداث أبن مسعود في شبن ما اك -:التقدار العمر /أ
 . .أجله ورزقه وعمله وشقاوته وسعادته :بطن أمه من كتابة 

فيهدا افدرق كدل أمدر     وهو ما اقدر فدي ليلدة القددر مدن وقدائع العدام ﴿       -:التقدار السنو /ب

 (.3سورة الدخان )حكيم ﴾ 

وهو ما اقددر مدن حدواد  اليدوم مدن حيداة ومدوت وعدز وذل  لدى           -:التقدار اليومي/ج
 (3)( 47)سورة الرحمن  ﴾﴿ كل اوم هو في شبن  غير ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه مسلم( 4)       0/44مجموع فتاوى بن باز ,4/423اللجنة الدائمة (   4)رواه مسلم       ( 0)

 4/424االعتقاد  انظر االرشاد الى صحيح,042فوائد على كتاب التوحيد البن جبران ص ( 3)
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 ....وُاميا واحيي, وُاضحك و ُابكي, وُاغني وُافقر, أن اعز واذل : شبنه 
المددؤمن اعلددم أن كددل شدديء اقددع فددي هددذا الكددون  :المااؤمن ال يتم اار علااى شاايء فاتااه

ومدا أصدابك لدم اكدن     , واعلم أن ما أخطبه لم اكن ليصيبك) بقضاء اهلل وقدره قال 
مدا احزنده  مدن مصدائ  فعليده أن اصدبر واحتسد  الثدواب         فإن وقع له ,  (0)(ليخطئك
ما شداء  , واوقن ببن اهلل قد قدرها فيطمئن قلبه وانشرح صدره فقدر اهلل ماه, عليه 

لدو أندي فعلدا كدذا وكدذا      ) وال اتحسدر وال انددم واقدول    , اهلل كان وما لم اشدب لدم اكدن    
عددن اإلاقددان رفاا منصدد, ألن ذلددك اضددعف القلدد  واجعلدده متعلددإ باألسددباب  (لكددان كددذا

والعبدد ال امكدن أن ارجدع    , عدا أن هذا حكدم علدى الغيد     , بتصراف اهلل في ملكوته 
 ن اهلل , نعدم واهلل  :قدال الحسدن   , فعل لن احجدز قددر اهلل   ومهما,  لى الماّضي فيغيره 

فدي سداعة   , ليقضي القضية في السماءثم اضرب لها أجال انه كائن في ادوم كدذا وكدذا   
حتدددى أن الرجدددل ليبخدددذ العصدددا مدددا ابخدددذها  ال   ,خاصدددة او العامدددةفدددي ال,كدددذا وكدددذا
 بقضاءوقدر

 ماتنفذ اإلبرة  ال بقدر      ى غرز اإلبر             تجر  المقادار عل      
  :وقفة
بعض العقاة يتهااوا بالقاالة أو يقاو فاي بعاض المعاصاي ويمات  باأا اهلل قاد          /س

 فما التونيه في ىلك؟،قدر عليه ىلك 
قتددل :  لددى بلددد كلهددا فوّضددى لوكددان بيددد اإلنسددان طراقددان أحدددهما انتهددي بدده : الجااواب

والثداني انتهدي بده  لدى بلدد كلهدا نظدام وامددن        ,وخدوف وجدوع   ونهد  وانتهداه أعدره   
؟ نه فب  الطراقين اسدلك ,احترام للنفوس واألعراه واألموالمستت  وعيش رغيد و

مدن وال امكدن أل  عاقدل    سيسلك الطراإ الثداني الدذ  انتهدي  بده  لدى بلدد النظدام واأل       
فلمداذا اسدلك فدي امدر اآلخدرة      ,أبداا ان اسلك طرادإ الفوّضدى والخدوف واحدت  بالقددر     

ثدم لمداذا هدذا الضدال  ذا كدان جائعدا       !!طراإ النار دون طرادإ الجندة واحدت  بالقددر ؟    
 .وال ابحددث عددن طراددإ الهدااددة واحددت  بالقدددر ,عددن الطعددام وال احددت  بالقدددر  ابحددث

ًلددي سر ال ِبددًر أرن ُتورُلددوا  ُوُجددوهرُكم  ِقبرددلر   } األركاااا ال ااتة قولااه تعااالى علااى هااذه  والاادليل
هددذا رد علددى اليهددود  022البقددرة{......... ال مرش ددِرِق ورال مرغ ددِرِب ورلرددـِكًن ال ِبددًر مرددن  آمرددنر ِبالل ددِه  

ل فعد : والبدر , الذان استنكروا تحوال القبلة من المسجد األقصدى  لدى المسدجد الحدرام     
الخير الذ  اقرب من اهلل واوصل  لى جنته , فليس البر أن تولوا وجدوهكم جهدة مدن    

ولكن البدر طاعدة اهلل سدبحانه  ذا أمدركم باسدتقبال بيدا       ,الجهات من غير أمر من اهلل 
ثم  ذا أمركم أن , المقدس فالبر في ذلك الوقا هو استقبال بيا المقدس ألنه طاعة هلل

 (4).كعبة , فالبر ادور مع أمر اهلل استقبال ال تستقبلوا الكعبة فالبر هو
ما خلقناه فمقدور مكتوب في اللوح : أ   (إنا كل شيء  لقناه بقدر )ودليل القدر 
 .المحفو 

ذ رواه الترم( 0)



 امسالدرس اخل
 اإلحسان:الثالثة  المرتبة

اإلح اُا، ركٌن واحٌد، وهو أاب تعبَد اهلَل كأَنك َتراُه فإاب لم تكنب َتراُه : المرتبُة الّثالّثُة 
 {ِ ًن الل هر مرعر اًلِذانر اًتقروا  ًواًلِذانر ُهم ُمح ِسُنونر }فإَنه َيراَك، والدليُل قوُلُه تعالى 

ترقرُلبركر ور* ترُقوُم  اًلِذ  اررراهر ِحينر*عرلرى ال عرِزاِز الًرِحيِم  ورترورًكل }وقوُلُه تعالى ،041النحل
ورمرا ترُكوُن ِفي شرب ٍن }وقوُلُه تعالى  [441 -402:الشعراء ] ِ ًنُه ُهور الًسِميُع ال عرِليُم*ِفي الًساِجِدانر 

 اًل ُكًنا عرلري ُكم  ُشُهوداا ِ ذ  ُتِفيُضونر ِفيِهورمرا ترت ُلو ِمن ُه ِمن ُقر آٍن ورالر ترع مرُلونر ِمن  عرمرٍل ِ 
 .اآلاة [20:اونس]{....

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعلى مرات  الدان, وال اصل الى هذه المرتبة  اإلحسان , وهو:   المرتبة الّثالّثة  
 .اال القلة من عباد اهلل  

 .اطلإ على اإلتقان وعلى  اصال النفع لآلخران :  اإلح اا لغة
 . وهو نهااة اإلخالص  , كمال العبادة هلل ظاهراا وباطناا : شرعًا 

إنه ن تراه فله ركن واحد وهو أن تعبد اهلل كبنك تراه , فإن لم تك: أركاا اإلح اا

وذلك اوج  , أن تعبد اهلل على استحضار أنك تراه-0:اراه ,وهو على درجتين 

 (.أن تعبد اهلل كبنك تراه. ) وهي األفضل -عز وجل  -يم هلل الخشية والخوف والتعظ

 .اعمل العبد على مقتضى مشاهدته هلل بقلبه(مقام مشاهدة)
مدن  تحضدار أنده ادراه فتسدتحي      ن عجزت عن الدرجة األولدى فلتعبدد اهلل علدى اس   -4

فإن لدم  ( ... ) اتإ اهلل أن اكون أهون الناظران  ليك ): اقول أحد السلف , نظره  ليك
 .( تكن تراه فإنه اراه 

 .اعمل العبد على استحضار مشاهدة اهلل أااه (همقام مراقب)
اللهددم )  وكددان مددن دعدداء الرسددول .وهاتددان الدددرجتان تثمرهمددا معرفددة اهلل وخشدديته

 . (0) (عني على ذكره وشكره وحسن عبادتك أ
 وصول  لى مرتبة اإلحسان  ؟لا على مالذ  اعينك/ س
فدي بداب اإلحسدان      ن  الذكراور  المراقبة حتدى ادخلده  : كثرة الذكر قال ابن القيم/ ج

وال سبيل للغافل عن الذكر  لى مقام اإلحسان كما ال سبيل للقاعد ,فيعبد اهلل كبنه اراه 
 (4.) لى البيا   لى الوصول

. بعندي شداة    -:عمر رّضي اهلل عنه  راعى غنم فبراد أن اختبره فقال لده   ىرأ: وقفة
 فبكى عمر رّضي اهلل!فبان اهلل؟:قال,قل لسيده أكلها الذئ : فقال  ,ي مملوه ن: فقال 

 اآلخرة  أن تعتقك فيا هذه الكلمة وأرجواأعتقتك في الدني:وقال,عنه ثم أشتراه فبعتقه 
   ن اهلل مع: أ   (041:سورة النحل() إا اهلل على الذين اتقوا والذين هم مم نوا) يل والدل

 وهي معية النصرة والتبايدمعية خاصة  -عبدوا اهلل كبنهم ارونهالذان -المحسنين 
 .والتوفيإ
 ـــــــــــــــــــــ

 54الوابل الصي  ص ( 4)رواه أبو داوود              (   0) 
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فددوه أمددره : أ  ...( وتوكاال علااى العِباِ الاارحيم الااذي يااراك حاين تقااوم  ) وقولاه  
ادراه  , اراه وأنا راكع وأندا سداجد   على اهلل الذ  اراه حين تقوم للعبادة والصالة

 .في جميع أحوال العبادة , سميع ألقوالك , عليم ببحوالك 
 [61:ياون  ]{..اَل َتعبَمُلاوَا ِمانب َعَمالٍ   َوَما َتُكوُا ِفي َشأبٍا َوَما َتتبُلو ِمنباُه ِمان ُقارب ٍا وَ   وقوله 
أنده اعلدم جميدع أحوالده وأحدوال أمتده وجميدع الخالئدإ فدي كدل            اخبدر اهلل نبيده  .اآلية

وأنده ال اعدزب عدن علمده وبصدره مثقدال ذرة فدي حقارتهدا         , ساعة وأوان كدل لحظدة   
وصغرها في السماوات وال في االره وال أصغر منها وال أكبر اال في كتداب مبدين   

(.0)  
 .تباشرونه وتعملونه (  إال كنا عليكم شهوًدا إى تفيضوا فيه) 

 :نِاء المم ن
 (.043:سورة ال عمران()واهلل اح  المحسنين)محبة اهلل للمحسن  -0 

اوفقه واسددده وانصدره واددافع عنده﴿ِ ًن الًلدهر مردعر اًلدِذانر        ,معية اهلل الخاصة للمحسن -2
 (.041:النحل)﴾ح ِسُنونراًتقرو ا وراًلِذانر ُهم  ُم

دخددددول الجنددددة والنظددددر الددددى وجدددده اهلل الكرام﴿للددددذان أحسددددنوا الحسددددنى وزاددددادة   -4
لمدا كدان   : قدال ابدن رجد     .النظر لوجه اهلل الكدرام : والزاادة.الجنة : الحسنى(42:اونس)﴾

 جازاه سبحانه ببن اراه حقيقة اوم القيامة .. المحسن في الدنيا اعبد اهلل كبنه اراه 
 .  (4)44-44:القيامة  لى ربها ناظرة ﴾ * ه اومئذ ناّضرة﴿ وجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0/042جامع العلوم والحكم ( 4)         4/344تفسير القرآن العظيم البن كثير (0)     
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 سادسالدرس ال
 حديث جبريل عليه السالم

بينمدا نحدن   : ة حديُث نبريل المشهور عن عمر رضي اهلل عناه قاا   والدليُل ِمَن الُ َن
ُجلددوٌس عنددد رسددوِل اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم ذات اددوم,  ذا طلددع علينددا رجددٌل شددداٌد    
بياِه الثياب,  شداد سواِد الًشعر, ال ُارى عليه أثرُر الًسفر, وال اعرفه ِمًنا أحد, حت دى  

فاسدند ُركبرتري ده  لدى ُركبرتري ده, ووّضدع كرًفي ده علدى        جلس  لى النبي صلى اهلل عليه وسدلم,  
فقددال رسددوُل اهلل صددلى اهلل عليدده  « اددا ُمحرًمددُد  ارخ ِبر ِنددي عرددِن اإلسددالم »: فخذادده, وقددال

هلل, ورُتِقديمر الصردالةر,    اًل ا هلل, ورأرًن ُمحرمرددرا ررُسدوُل ا   اإِلس الرُم أن ترش هردر أرن ال  لردهر » : وسلم
: , قددال «الًزكردداةر, وترُصددومر ررمرضرددانر, ورترُحددً  ال بري ددار ِ ِن ِاس ددترطرع ار ِ لري ددِه سرددِبيال       ورُتددؤ ِتير 

أن   »:, قدال «فدبخبرني عدن اإلامدان ؟   »: قدال !  اسبله وُاصرددأُقه : فعجبنا له. «صردرق ار»
: , قدال «نر  ِبال قرددرِر خري دِرِه ورشردرر هِ   لِه وراليرو ِم اآلِخر ,ورُتدؤ مِ مرالرِئكرِتِه ورُكُتِبِه ورُرُسُتؤ ِمنر ِباهلل ور

فردإن  لردم     أرن  ترع ُبدر اهلل كربرنر ك تررراُه,»: , قال« فبخبرني عن اإلحسان؟»: قال. «صدقا»
 .«ًنُه اررراه ترُكن  تررراه  فرِإ

: ن اقال له هذا الحداث اصلح أ: هذا الحداث عظيم النفع جليل القدر قال القرطبي 
 .ه من جمل علم السنةما تضمنل( أم السنة)

وهذه طراقة تعليمية ,التعلم بطراإ السؤال والجواب-0:وفيه نملة من الفوائد 
 .العلمناجحة ألنها أدعى لالنتباه وتلقي 

 .جواز سؤال العالم ما ال اجهله  السائل ليعلمه السامع-4
وى لم اصدر منه سأن  السؤال الحسن اسمى علما ا وتعليماا ألن جبرال  -4

 .معلماا ومع ذلك فقد سماه , السؤال 
اجلس بين اد  الرسول صلى  في الحداث دليل على آداب المتعلم , فجبرال -3

واضع ,اهلل عليه وسلم وهو اسند ركبتيه  لى ركبتي الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
اداه على فخذاه اسبل ببدب من أجل أن اعلم الناس كيف اتبدبون مع العلماء 

مسؤول ه عليه الصالة والسالم منبه لإلصغاء  ليه , وفيه  شارة لما انبغي للوصنيع,
ولعل ,من جفاء السائل كوّضعه اداه على ركبته  من التواّضع والصفح عما ابدو

 (0)من جفاه االعراب  هفي تعميه أمره ليقوى الظن ببن مبالغة جبرال
اىا انتمعا :تعراف الرسول صلى اهلل عليه وسلم لإلسالم ثم اإلامان ادل على أنه  -5

فسر اإلسالم باألعمال الظاهرة وهي األركان الخمسة  في  ية واحدة أو حديث واحد
 ن المسلمين ) قال تعالى , وفسر اإلامان باألعمال الباطنة كالخوف والمحبة,

أما إىا , وكما في حداث جبرال المذكور  [45:زاباالح(]والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
﴿ فإن أسلموا فقد اهتدوا ﴾ وكذلك : أفرد اإلسالم دخل فيه اإلامان كقوله تعالى 

   ﴿ أعدت للذان آمنوا باهلل ورسله ﴾: اإلامان  ذا أفرد دخل فيه اإلسالم كقوله تعالى 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22حاشية االصول ص ,430شرح األصول للفوزان ص   447شرح األصول للفوزان ص  0/002فتح البار  (0)
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فبولها اإلسدالم , وأوسدطها اإلامدان , وأعالهدا اإلحسدان ,      : تفاّضل مرات  الدان  -2
وذلددك  وكدل مرتبددة لهدا أركددان ال تقدوم  ال عليهددا , فالعبددد  ذا دخدل فددي دائدرة اإلسددالم     

أ   –أصددل اإلامددان ع أن المسددلم ال بددد أن اكددون معدده  مدد -بالقيددام باألركددان الخمسددة 
ثم ال ازال ارتقي بالقيام بمدا أمدر بده واجتنداب      -.......( الستة أن تؤمن باهلل  األركان

ثددم ال اددزال اددتقن عملدده بنهااددة اإلخددالص حتددى  , حتددى اسددتكمل اإلامددان مددا نهددى عندده
لديس كدل مسدلم     و,فكدل محسدن مدؤمن مسدلم    , اصل ألعلى مرتبة وهي مرتبة اإلحسان

 .  مؤمن محسن
أوسدعها دائدرة اإلسدالم ثدم اليهدا فدي       :فرسم العلماء اإلسالم واإلامان واإلحسان بدوائر

ومدن خدرج مدن هدذه الددوائر الدثال  فهدو خدارج         ,السعة اإلامان ثم أّضيقها اإلحسدان  
 - والعياذ باهلل -لغض  اهلل وعقابه وداخل في دوائر الشيطان 

 
 
 
 
 
 
 
 
ان بالمالئكة على الكت  والرسل نظراا للترتي  الواقع ألنه سبحانه قدم االام -2

 (.0)أرسل الملركر بالكتاب الى الرسول
 .فقد خاه فيه من خاه,عند ذكر القدر لالهتمام بشبنه( وتؤمن) عادة  -2
ال أعلدم ,وال اكدون فدي ذلدك     : اذا سدئل عدن علدم ال اعلمده أن اقدول      : انبغي للعدالم  -1

فقدد صدح عدن أبدي     , بدل اكدون ذلدك دلديال علدى مزادد مدن ورعده          ,نقص من مرتبتده  
ان العلدم انقسدم  لدى    :وقدد قيدل فدي معنداه      ( ال أدر  نصف العلدم  : ) الدرداء أنه قال 

  (4)اهلل أعلم :تعلمه , وما ال تعلمه تقول فيه  فوظيفة ماتعلم أن تجي  عنه بما: قسمين 
 . اهلل أعلم : واقال بعد وفاته   - هذا في حياته -اهلل ورسوله أعلم : واقال 

 
 
 
 
 
 



 سابعالدرس ال
  لــديث جبريـــتتمة ح

من عالمات الساعة
: قاا  . «الَ ااِئلِ  ا ِبَأعبَلَم ِمَنَما الَم بُؤوُ  َعنبَه»: قا « ني َعنب الَ اعة؟َفَأ بِبرب»: قا 
 َها، َوَأاب َتَرع البُمَفاَاَةالبُعَراَة البَعاَلاةَ  َرَبَت األمةَأاب َتِلَد»: قا « َماَراِتَها ؟ني َعنب َأَفَأ بِبرب»

، َيااا ُعَمااُر» :يااا، ثاام   قااا َفَلِبّثااُت َمل انبَطَلااوُثاام  «َطاااَوُلوَا ِفااي البُبنبَياااِا ِرعاااَء الَشاااِء َيَت
َأَتاااُكُم ُيَعِلُمُكاامب ، َفِإَنااُه ِنببِريااُل»: اهلل ورسااوله أعَلاام، قااا : قلاات« َأَتاادبِري َمااِن الَ اااِئُل؟

 .«ِديَنُكمب 

- :تتمة الفوائد الم تنبطة من المديث 
  وفدي هدذا  , علدى عمدر       لقاء المسائل على الطلبدة ليمتحدنهم كمدا ألقدى النبدي     -0

 (اعلمكم دانكم ) نتفع به السائل والمجي  كما قالاالعلم  وأن,العلم دليل على بركة
 ن اهلل )ال اعلمهددا  ال اهلل , مفدداتح الغيدد  خمددس ) اسددتئثار اهلل بعلددم الغيدد  قددال   -4

عنده علم الساعة وانزل الغيث واعلم مافي األرحام وما تدر  نفدس مداذا تكسد  غدداا     
 (43)لقمان سورة (وما تدر  نفس بب  أره تموت

كالكداهن والعدراف وقدارل الفنجدان والكدف ومدن        من علم الغياب  ئاشي كفر من إدعى
الاجوز قدراءة الفنجدان   علدى هدذاف  و فالغيد  الاعلمده  ال اهلل   اكت  حظدك هدذا األسدبوع   

قددال ,لتوحيدددحفاظا علددى العقيدددة وسددالمة لسددليةمن بدداب التاألبددراج ولددووال وال الكددف
غي  رقدددفال 25النمددل{ال غري دد ر ِ ًلددا الًلددُه   ال ددبرر ِهور ا ارع لرددُم مرددن ِفددي الًسددمراورات  ُقددل ًلدد }:تعددالى

بعض الناس اصدقون بتبثير األسماء واألبراج فيمدا اجدر  لإلنسدان    ف ,الاعلمه  ال اهلل
من اذه  ألولئك الذان انظرون في النجوم مدن  األسدماء ليسدتطلعوا     فتجد,في حياته 

بدرج معدين أو كدان فدالن مدن        ذاولد فالن فدي :من خالله أسرار القدر فتجدهم اقولون
وممدا اقدول أولئدك    ,الناس احمل ذلك االسم المعين فيصيبه كذا وكذا في اوم كذا وكذا 

وتجدهم اؤلفدون  (من شهر ميالده تعرف حظك ()من اسمك تعرف حظك )الدجالون 
فلدو قددر للقدارل ان اطلدع علدى      ,ثم  ن القائلين بدذلك متناقضدون   , كتبا في هذا الشبن 

وكل واحد فيهدا اتحدد  عدن خصدائص األبدراج لدرأى       , موّضعين مختلفين كتابين أو 
هل اترت  على  ثم ه  أن  نسانا غير اسمه في منتصف العام, التناقض واالختالف 

 !ذلك تغيير حظه وقدره 
- :عة الصغرى لساا بيان لبعض عالمات -4
لعقدوق فدي األوالد   أن اكثر ا: وقيل المراد , سيدتها ومالكتها: ن تلد األمة ربتها أ أ-أ

وهذا مدا   (0...), فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من اإلهانة والس  والشتم وغيره 
 .نراه في هذا الزمان والعياذ باهلل 

 .أن رعاة اإلبل تكثر أموالهم حتى اتباهوا بطول البنيان وزخرفته  -ب
 

 ـــــــــــــــــــــــ
                          044/ 0فتح البار  ( 0)
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قطيعدة  :  غير مذكورة في هدذا الحدداث مثدل    وهناك عالمات أ رع لل اعة القغرع
الرحم ,كثرة األسواق , ظهدور القلدم , ظهدور الكاسديات العارادات , خدروج ندار مدن         

 (0)ى ضيء لها أعناق اإلبل ببصرأره الحجاز ت
أعندداق اإلبددل  مددن أره الحجدداز تضدد   رج نددارخددالتقددوم السدداعة حتددى ت :)  قددال  

وقدد ظهدرت هدذه الندار العظيمدة فدي المداندة        , بلدة قرابة من دمشإ:بصرى(ببصرى 
 هـ  253سنة

وكان أهل المدانة تلك الليالي كبن فدي دار كدل واحدد    ,وداما نحو اربع واربعين اوماا
و نمددا كانددا آاددة مددن آاددات اهلل ,ولددم اكددن لهددا حددر ولفددح علددى عظمتهددا , مددنهم سددراجاا

األعدراب    أن غيدر واحدد مدن   -رحمه اهلل-نقل ابن كثير,ال تنض  اللحم تحرق الحجر و
شاهدوا اعناق اإلبل في ّضوء هدذه الندارالتي ظهدرت مدن     ممن كان بحاّضرة بصرى 

  .أره الحجاز
 ثبدات لصددق نبدوة محمدد صدلى اهلل عليده وسدلم        : وفي معرفة هذه العالمات وغيرهاا 

وادزداد  , غافدل ليسدتعد وارجدع  لدى ربده     الذ  أخبر أنها ستقع ووقعا , وفيهدا تنبيده لل  
 . امانا وتمسكا بهذا الدان العظيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 للشيخ اوسف الوابل(أشراط الساعة)لالستزادة ( 0)
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 لثامنالدرس ا
 معرفة نبينا محمد

فإنه الواسطة بيننا وبين اهلل تعالى , وال : معرفة نبينا مممد صلى اهلل عليه وسلم 
ولذا وج  , بما جاء عن نبينا  وصول لنا  لى الجنة والنجاة من عذاب النار اال
معرفة النبي صلى اهلل عليه وسلم  ـ!علينا معرفته و ال كيف نتبع شخصا ال نعرفه ؟

ووفاته , وبقائه في الدنيا, وعمره ,ونسبه منها معرفة اسمه:تتضمن أشياء عديدة 
معرفة  :وما أرسل به, وبلده , ومهاجره , ومنها وهو أعظمها, ومعرفة مانبيء به,
 .بعث به من الدعوة إلى عبادة اهلل وحدهما
ومبشرا برسول  ) أحمد : محمد بن عبداهلل بن عبد المطل  , ومن أسمائه : اسمه  

وأنا الحاشر الذ  احشر ) وقال صلى اهلل عليه وسلم ( ابتي من بعد  اسمه أحمد 
 (0)( الناس على قدمي , وأنا العاق  , والعاق  الذ  ليس بعده نبي 

لم اسم أحد قبله بمحمد,  وقال : قال طائفة من أهل العلم  -:مممد: ائهأشهر أسم
معناه كثير الخصال التي استحإ  -(:محمد)بل سما العرب ولكن قليل , و: غيرهم 

عليها الحمد , وتسمية جده له بهذا االسم رجاء أن اكون من أهل خصال الخير التي 
 .وهذا واّضح ظاهر فيه (4)ٌلفهي تسمية فيها تفا, اكثر حمد الناس له عليها

تهود ( سعد بن كرا )ملك اليمن اسمه ( تبع)أورد ابن كثير في تفسيره أن : وقفة
( تبع ) وقد وصل  وكان اذ ذاه دان موسى, ودعا أهل اليمن  لى التهود معه,

 لى مكة وعظ م الكعبة وكساها , توفي قبل مبعث الرسول صلى اهلل عليه وسلم بنحو 
وكان له صاحبان من اليهود أخبروه لما مر  المدانة أن هذه البلدة , سنة( 211)من 

وقال في ذلك شعرا استودعه عند أهل , مهاجر نبي في آخر الزمان اسمه أحمد
وكان ممن احفظه أبو أاوب , المدانة فكانوا اتوارثونه  واروونه  خلفا عن سلف

 :في داره وهو  خالد بن زاد الذ  نزل رسول اهلل
 مرسول من اهلل بارل النس      دت على أحـمد أنـه    شه    

 لكنا وزاـرا له وابن عم      فلو مد عمر   لى عمـره   
 وجاهدت بالسيف أعداءه        وفرجا عن صدره كل غم

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 51شرح االصول لصالح ال الشيخ ص,  24حاشية االصول ص ( 4)رواه البخار      (  0) 
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, ال تسبوا تبعا فإنه قد كان رجال صالحا: وكانا عائشة رّضي اهلل عنها تقول 
هذا المشار  ليه في القرآن الكرام أسلم قومه على اداه ثم لما توفي عادوا ( تبع)و

  (0)حانه في سورة سببفعاقبهم اهلل تعالى ماذكره سب,بعده  لى عبادة األصنام والنيران 
وعمره  , توفي  من أشرف األنساب  ذ انتهي إلبراهيم -:ن ب النبي   
  نبي ورسول 44قبل النبوة و 31: سنة , منها  24

 ما الفرق بين الرسو  والنبي ؟
 .من أوحى اهلل  ليه بشرع وأمر بتبليغه : الرسو 
 .غه ن لم اؤمر بتبلي من أوحى اهلل  ليه بشرع و: النبي  

 . والنبوة من النبب وهو الخبر ألنه اخبر عن اهلل
و نما كان كذلك ألنه ارتفع على ,وهو االرتفاع ,الرتفاع رتبته : وقيل من النبوة  

 .فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول, (4)غيره 
لما نزلا عليه ﴿ اقرأ باسم ربك الذ  خلإ﴾ عندما كان اتعبد في غار  صار نبيًا 

 , صار بذلك رسوالنزلا عليه سورة المدثر ولما , حراء 
اع مكة والمدانة من أفضل البق:هاتان المدانتان ..... بلدُه مكة وهانر إلى المدينة 

 .وحبهما عبادة , على وجه االره
صالة في المسجد الحرام بمائة : )  قال رسول اهلل : من شرف البيا الحرام  -

أن من صلى في الحرم صالة : ء فوجد وقد حسبها بعُض العلما (4) (ألف صالة 
 . ليلة " 44"أشهر و " 2"سنة و" 55"واحدة فكبنه صلى 

صالة في )واؤاد ذلك قوله, ورجح النوو  أن ذلك اعم الفره والنفل جميعاا 
 .دون تقييد لفره(المسجد الحرام

 

 3/034متفسير القرآن العظي (0)

 





 الدرس التاسع
 للدعوة إلى التوحيد بعث الله نبيه محمد

ارددا أرُاهرددا }بعَّثااُه اهلُل بالَنااَذاَرِة عااِن الش اارِك، وياادُعو إلااى الَتوحيااِد، والاادليُل قولااه تعااالى  
ورال ترم دُنن ترس دترك ِثُر   *ورالُرج دزر فرداه ُجر    *ر  ورِثيرابردكر فرطرهأد  *ورررًبدكر فركربأدر    *قـُم  فربرنِذر  * ال ُمًدثأُر

 ،ُان ِذُر عِن الشأرِه وادُعو  لى الًتوحيِد( ُقمب َفَأنِذرب)ومعنى  [7-1:المدثر]{وِلرربأكر فراص ِبر  *
، الشأدرهِ  طرهأر  أعمالردكر عدنِ  : أي( َوِثَياَبَك َفَطه رب)، عرظأم ُه بالًتوحيِد: أ ( َوَرَبَك َفَكب رب) 
َِ َفاهبُجرب) ُِ( َوالُرنب  .األصناُم, وهجُرها ترر ُكها , والبراءرة منها وأهِلها: الُرنب

أخذر على هدذا عش درر ِسدنينر اددُعو  لدى التوحيدِد, وبعددر العش دِر ُعدِرجر بده  لدى السدماِء             
بدالهجرِة   وُفِرّضرا  عليه الصلواُت الخمُس, وصًلى في مك ةر ثال ر سنينر, وبعددرها ُأِمدرر  

 . لى المدانِة

هي اإلعالم بالشيء  :النذارة  -:بعّثه اهلل بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد
فهو انذر عن المعاصي ومن أعظمها الشره ,وهي ّضد البشارة , المهم مع التخواف

فهو نذار وبشير , نذار للعصاة , وكذلك ابشر الناس ممن اقبل منه واوحد اهلل,
  (0)شير لمن أطاعه واتبعه ببن اسعد في الدنيا واآلخرة وب,والكفرة

وثنى بالتوحيد ألنه , وقد بدأ المؤلف بجان  الشره لكون العبادة ال تصح مع الشره
 .أوج  الواجبات وال ارفع عمل  ال به 

وأول أمر طرق سمعه في حال , هذه أول آاة أرسل بها (يا أيها المدثر ) والدليل 
الذ   -عليه السالم  -جبرال صلى اهلل عليه وسلم لما رأى الملكوذلك أنه ,  رساله

فبنزل , دثروني: رع  منه فبتى  لى أهله فقال (  قرأ) جاءه بحراء حين أنزل عليه
أ  المتدثر بثيابه المتغشي بها من الرع  الذ  حصل له من  (يا أيها المدثر ) اهلل 

 ،عن الشره وادعو  لى التوحيدانذر ( قم فبنذر ) رٌاة الملك عند نزول الوحي 
هذا من العلم الغزار : عظمه بالتوحيد , قال الشيخ صالح آل الشيخ  (وربك فكبر )

 :وذلك لما ابتي  –للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اهلل 
- :الن التكبير جاء في القرآن على خمسة معاني

ه أكبر من كل شيء اعتقاد أن -:فتكبير اهلل جل وعال اكون في ربوبيته , اعني( 0
 .ُارى أو اتوهم أنه موجود في ربوبيته 

أن اهلل جل وعال أكبر من كل شيء في استحقاقه األلوهية والعبادة وحده دون من ( 4
فاهلل سبحانه أكبر وأعظم وأجل من كل هذه , سواه , فإن صرفا العبادة لغير اهلل
 . اآللهة التي صرفا لها أنواع العبادة 

لما ,  أكبرمن كل شيء في أسمائه وصفاته فإنه أكبر من كل األسماءاعتقاد أن اهلل(4
وله ) وكذلك في صفاته كما قال سبحانه , فيها من الحسن والجالل والجمال والعظمة

 .أ  االسم والوصف األعلى ( المثل األعلى في السموات واألره
وقدره له فيه  أن قضاءه: اعني, اعني في قضائه وقدره الكوني انه جل وعال أكبر(3

 .وأما مااقدره العباد ألنفسهم فإن هذا األمر اناس  نقص العباد , الحكمة البالغة
 عنه فيما أمربه ونهى راعتقاد أن اهلل أكب:اعني وأمرهبير اهلل جل وعالفي شرعه تك(5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولذلك كانا هذه ,وفيما أنزله في هذا القرآن العظيم أكبرمن كل ما اشرعه العباد  
 .هي من شعار المسلمين ولذلك ابدأ بها في الصالة ( اهلل أكبر )الكلمة 

 .  (0()عظمه بالتوحيد ) و ذا اجتمعا هذه الخمس تقول  
 .لشرهطهر أعمالك عن الرجز وا: أ   (وثيابك فطهر )
 .األصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها : الرجز  (والرنِ فاهجر )

ومعناه أنه لم ادؤمر بصدالة وال بصديام     ،أ َذ على هذا عشبَر ِسنيَن يدُعو إلى التوحيِد
ومعددروف أن , و نمددا أمددر بعبددادة اهلل وحددده , وال بزكدداة فددي مدددة العشددر سددنوات هددذه 

 ونبخذ من هذا أنه ال بد, أمر اهلل بهاالصالة من أعظم العبادات التي 
واكدون مخلصدا دانده هلل ثدم تدبتي األعمدال وتبندى        , أن تستقر عبدادة التوحيدد لإلنسدان    

 .عليه 
أسر  بروحه وجسده جميعا من المسجد الحرام  -:وبعد العشر عرج به إلى ال ماء

لسماء  لى ا على البراق  لى بيا المقدس اقظة ال مناما ثم صعد به جبرائيل 
كلما مر بسماء تلقاه مقربوها  -وهو المصعد الذ  تصعد فيه المالئكة-على المعراج 

ودنا , فبلل من االرتفاع والعلو  لى مااهلل به عليم, حتى جاوزهم  لى سدرة المنتهى
وفرضت عليه  . (4)فبوحى  ليه ما أوحى, وكلمه بال واسطة,من الجبار جل جالله 

لى أهمية الصالة وأنها فرّضا من فوق سبع سموات وهذا ادل ع،وات الخم القل
 .وبعدها أمر بالهجرة الى المدينة، وصلى في مكة ثالث سنين,
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 العــاشــرلدرس ا
 هجــــرةالــ 

االنتقاُ  ِمنب بلِد الش رِك إلى بلِد اإلسالِم، والهجرُة َفِريضٌة على هذه األم ِة : والهجرُة
ِمنب َبَلِد الش رِك إلى بلِد اإلسالِم، وهي باقيٌة إلى أاب تقوَم ال اعُة، والدليُل قوله 

ِسِهم  قراُلوا  ِفيمر ُكنُتم  قراُلوا  ُكًنا ُمس ترض عرِفينر ِ ًن اًلِذانر ترورًفاُهُم ال مرآلِئكرُة ظراِلِمي أرن ُف}: تعالى 
ِفي األرر ِه قرال ورا  أرلرم  ترُكن  أرر ُه الل ِه وراِسعرةا فرُتهراِجُروا  ِفيهرا فرُبو لرـِئكر مرب وراُهم  جرهرًنُم 

 ال ِول دراِن الر ارس ترِطيُعونر ِحيلرةِ اًل ال ُمس ترض عرِفينر ِمنر الرأجراِل ورالنأسراء ور* ورسراءت  مرِصيراا 
فرُبو لرـِئكر عرسرى الل ُه أرن ارع ُفور عرن ُهم  وركرانر الل ُه عرُفو اا *ورالر اره ترُدونر سرِبيالا  

 [77-72:النساء]{غرُفوراا
 ,[52:العنكبوت]{ وِن ارا ِعبراِد ر اًلِذانر آمرُنوا ِ ًن أرر ِّضي وراِسعرٌة فرِإًاا ر فراع ُبُد}:وقوله تعالى 

سبُ  نزوِل هذه اآلاِة في المسلمين الذان بمًكةر لم اهاِجُروا  : قاَ  الَبَغِوُي رحمُه اهلُل
ال )قوله صلى اهلل عليه وسلم  والدليل على الهجرة من السنة.ناداُهم اهلُل باسِم اإلاماِن

 (شم  من مغربهاتنقطو الهجرة حتى تنقطو التوبة وال تنقطو التوبة حتى تطلو ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والهجرة فريضة على هذه ، هي االنتقا  من بلد الشرك إلى بلد اإلسالم الهجـرة و
اج  : الهجرة: بلد اإلسالم وهي باقية إلى قيام ال اعة   األمة من بلد الشرك إلى

أمر اهلل عباده المؤمنين بالهجرة قدبإسالمه مظهراا لدانه ف على المسلم أن اكون معتزا
والمراد , من البلد التي ال استطيعون فيها  ظهار دان اإلسالم  لى أره اهلل الواسعة 

يرها وتره المحرمات كالربا فعل الواجبات كالصالة والزكاة وغ, ببظهار الدان
 . وغيره
نزلا في أناس 1...(أا الذين توفاهم المالئكة ظالمي أنف هم: ) تعالى هلوقليل والد

, من أهل مكة تكلموا باالسالم ولم اهاجروا فظلموا أنفسهم في المقام في دار الشره 
 وأستثنى اهلل سبحانه المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 

سبب  قا  البغوي...(  واسعةيا عبادي الذين  منوا إا أرض اهلل) :وقوله تعالى 
 -:ناداهم اهلل باسم االيماا ،الم لمين الذين بمكة ولم يهانروا : نِو  هذه اآلية
اج  على كل من كان في بلد اعمل فيها بالمعاصي وال امكنه تغيير  : وقا  البغوي

 (0)ذلك ان اهاجر الى حيث اتهيب له العبادة
ال تنقطو الهجرة ) ى اهلل عليه وسلم قوله صل: والدليل على الهجرة من ال نة 

ال تنقطع الهجرة من بالد الشره  لى بالد االسالم حتى ال : أ  ( حتى تنقطو التوبة
 ,(4)فدل الحداث على أن التوبة ماداما مقبولة فالهجرة واجبة, تقبل التوبة ممن تاب 

و ذا ,  واذا طلعا الشمس من مغربها فهو أوان قيام الساعة وهي آقرب  عالماتها
منا آبك ال تنفع نفسا اامانها لم تكن اوم ابتي بعض أاات ر)طلعا لم تقبل التوبة 

ن الصراع بين الحإ والباطل باقي حتى تطلع الشمس من أل,فالهجرة باقية (من قبل
 .مغربها

 ــــــــــــــــــــــ
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 ؟(ال هجرة بعد الفتح )كيف نوفو بين هذا المديث وحديث 
 أ  ال هجرة من مكة بعد فتح مكة ألنها أصبحا بلد  سالم  -

  مالمكمة من مشروعية الهجرة ؟
به من الفتن  بد من الزوال أو النقصان  وفراراشرعا الهحرة حفاظاا لدان الع( ج

, والمرء اتبثر بمجتمعه في صالحه وتقواه , أظهار شعائر االسالم ولخشية عدم 
 (0)وفي بعده عن ربه ومواله

 ؟  ما حكم اإلقامة في بالد الكفار -
أناا  »  وقولاه  ﴾..... ﴿ِإَا اَلِذيَن َتَوَفاُهمب البَمَلاِئَكُة : لقوله تعالى ، األصل فيها المنو 

وإلجمدداع المسددلمين علددى  .  (4) «كين بااريء ماان كاال م االم يقاايم بااين أظهاار المشاار  
لكن من أقام مدن أهدل   , وجوب الهجرة من بالد الشره لبالد اإلسالم عند االستطاعة 

العلم  والبصيرة في الدان بين المشركين بإبالغهم دان اإلسالم فال حدرج عليده  ذا لدم    
 .     (4)وكان ارجو التبثير فيهم وهدااتهم, اخش الفتنة في دانه

 التجن  بالجن ية الكافرة  ؟ ما حكم -
ال اجوز للمسلم أن اتجنس بجنسية كافرة ألن ذلك وسيلة لمواالتهم والموافقة 

 (3.)على ما هم عليه من الباطل 
 ما حكم ال فر لبالد الكفار ؟ -

 :إال بّثالث شروط ال يجوز ال فر 
عالج , علم ال اوجد في بالد اإلسالم والمسلمون ) أن اكون لضرورة  -1
 ( .حاجة  ليه ب
 .أن اكون عنده دان امنعه من الشهوات  -4
 (5).أن اكون عنده علم ادفع به الشبهات  -4
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 :من أنوا  مواالة الكفار  -
ماادحهم واإلشااادة بمااا هاام عليااه ماان حضااارة واإلعجاااب بااأ القهم دوا الن اار      

 .لعقائدهم الباطلة ، وإىا أعجب بدينهم فهذا كفر والعياى باهلل 
, مدا ُزعدم مدن الصددق فدي دول الكفدر       "  -رحمده اهلل تعدالى    -اقول ابن عثيمين  

فهذا  ن صح  نما هو نزر قليل من الخير في جان  كثير من الشر , ولدو لدم اكدن    
﴿ إا الشارك ل لام     من ذلك  ال أنهم أنكروا حإ من حقده أعظدم الحقدوق وهدو اهلل    

﴾ فمهما عملوا من الخير فإنه نزر قليل مغمور في جاند  سديئاتهم وكفدرهم    ع يم 
  (0)" وظلمهم فال خير فيهم 

 الكافرة ؟  ما حكم زيارة -
 ن كانا زاارتها لدعوتها  لى اإلسالم فهذا أمر طي  , أما  ن كانا هذه الزادارة  
ألجل الدنيا واألحادادث الفارغدة فهدذه الزادارة ال تجدوز وذلدك ألنهدا تجدر الزائدرة          

 (4).المسلمة  لى فساد دانها وأخالقها 
 ما هو أع م اإلح اا للكفار  ؟  -

  على ذلك من  نقاذهم من النار في اآلخرة والشقاء هو دعوتهم لإلسالم لما اترت
فدو اهلل لدئن اهدد  اهلل بدك     ) ُمرغباا في الدعوة  لدى اهلل   قال. والضياع في الدنيا 

 (4)(رجالا واحداا خير لك من حمر النعم 
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