
 
 
 

 

 
 

احلمد هلل و الصالة والسالم على نبينا حممد و على آله و صحبه و سلم تسليما  
 :كثريا إىل يوم الدين أّما بعد 

حفظه -صول الثالثة للشيخ مصطفى مربم هذا ملخصي للدرس األول من شرح األف
 .ضمن دورة معهد علوم التأصيل بشبكة إمام دار اهلجرة-اهلل 

 

 -متون الدورة-أود تنويها هاهنا إىل أّن أمهية هذه املتون املقتصرة: )) قال الشيخ
و هذه الكتب عليها مدار العلوم الشرعية و ... هي أهنّا لبنة أوىل يف طلب العلم 

اختياره ملدارسته و شرحه  اسة إىل غريها من الكتب و لكن فيما تّ ا مّ احلاجة أيض
 ((يف هذه املتون كفاية إن شاء اهلل
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و قضية اإلجازة و الرواية هي من العلوم الشرعية اليت تتابعت األمة )): وقال أيضا 
ة إىل أن يرث اهلل األرض و من على أخذها وهي من بقاء اإلسناد يف هذه األمّ 

وكما قلت , و هي كغريها من العلوم تضعف يف بلد أو يف زمان أو يف مكان عليها 
لكم هذا علم من العلوم اليت يتنوع من زمان إىل زمان و من مكان إىل مكان و 
ينبغي لطالب العلم أن حيرص عليه حرًصا ال يؤدي به إىل املبالغة فيه كما هو معلوم 

 ....((يف تفاصيل ليس هذا حملها 

 

 

   المصنفترجمة: 

 
حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي  الشيخهو :إسمه  

شيخ ,-رمحه اهلل تعاىل -بن مشرف من املشارفة التميمي النجدي 
و عليه مدار جتديد ,و املسلمني يف هذه العصور املتأخرة ,اإلسالم 
 .دعوة الرسل عليهم الصالة و السالم  ,و هذه الدعوة ,هذه امللة 
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و .ة مخسة عشر و مئة و ألف ببلده العيينة سنولد  :ه ولدم 
و مفتيا ,و قاضيا ,أبوه كان عاملا  ,صالحكان من أسرة علم ,و 

 .و جده كان كذلك,للحنابلة 

 

  :طلبه للعلم 

   .تعلم القرآن  و حفظه قبل بلوغه عشر سنني*

  .لشهور و حج يف الثالثة عشر من عمره و لزم املدينة يف هذا السنّ *

علوم بلده و علوم مشاخيه مث أخذ   :والدعوة إلى اهلل في طلب العلم رحتله*
رحل إىل احلجاز إىل مكة و رحل إىل املدينة و رحل إىل البصرة و أخذ فيها علوما  

 -رمحة اهلل عليه- السنديكثرية جدًا و خصوصا يف املدينة النبوية لقي فيها 
  .كتب العلمالعالمة احملدث الكبري و أجازه بالكتب الستة و ب

  .اغتياله أكثر من مرةحاولوا *

ذهب بعد ذلك إىل العيينة ناصره أمريها عثمان بن معمر يف أول األمر مث إنه بعد  *
 ذلك خذله و تركه 

رعية و هي بلد األمري ة يف هذه الدعوة إىل بلد الدّ مث بعد ذلك انتقل بعد شدّ *
سيف مع القلم فأقام اهلل هبما و ناصره و قام ال -رمحة اهلل عليه-حممد بن سعود 



 ]الشارح الشيخ مصطفى مبرم[                            ]الدرس األول من متن األصول الثالثةملخص [

 

4 

أي باحملمدين امللة العوجة و نصر اهلل هبم الشريعة نصرا مؤزرًا مبينًا رمحة اهلل و 
 .مغفرته عليه 

 

ر يف سنة ست و مائتني و ألف و قد عم   -رمحه اهلل-تويف  :وفاته  
 .حنو اثنتني و تسعني سنة  -عليه رمحة اهلل-

  

 

 أصول نبذة عن متن الثالثة: 
  ثالثة األصول "امسه املشهور" 

   ّوهذا قليل عند أئمة الدعوة و عند  "األصول الثالثة "يه بعضهم يسم
 .شيوخنا و هي تسمية متأخرة 

  خمتصرة جدا  -رمحه اهلل تعاىل-هناك رسالة أخرى لشيخ اإلسالم املصنف
مطبوعة يف جمموع مؤلفاته امسها األصول الثالثة و قيل بأن هذه الرسالة 

و قيل أن هذه الرسالة هي نفسها كانت تلقن  ليت كانت تلقن للعوامهي ا
 .للعوام و لطالب العلم 

  غياب الّدين و غربته و دخول كثريين من النّاس يف :سبب تصنيف الرسالة
رمحه اهلل -فقصد املصنف , أصول الشرك و الوقوع يف الشرك األكرب 
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من هذه الرسالة و نظائرها من رسائله أن يبنّي التوحيد الذي بعث  -تعاىل
و ما يفرتض معرفته عينًا على   -عليهم الصالة و السالم-به اهلل به رسله 

 .كل مسلم
  من فروض األعيان اليت جيب على   "الثالثة األصول " غالب ما تضمنته

 .كل مكّلٍف أن يعرفها 
  ّتوحيد الربوبية و توحيد األلوهية و الوالء و الرباء و  صولثالثة األرت قر

رمحه -الشيخ عبد الرمحن بن قاسم قال هذا هو حقيقة دين اإلسالم كما 
 .يف مقدمة حاشيته على الثالثة األصول  -اهلل تعاىل

   ع من األشياخ أن : املقدمتني يف أول الكتاب و هي املشهور الذي مسم
لثالث مل يكتبها الشيخ كتقدمة للثالثة األصول املسائل األربع و املسائل ا

لشّدة اختصارها حىت تكون جمموعة  و إّّنا وضعها بعد ذلك بعض طالبه
و جرت عادة العلماء على أن يشرحوا هذا ,  الثالثة األصولمع هذه 

 املنت مع هذه املقدمات و على هذا اإلعتبار
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 الطريقة التي تعين على فهم الكتب و المصنفات: 

العالمة الشيخ عبد اهلل قال ,مما يعني على فهم كالم العلماء  معرفة سبب التصنيف
مما فمعرفة سبب التصنيف : " يف الدرر السنية  -رمحه اهلل-بن عبد العزيز العنقري 

 "يعني على فهم كالم العلماء 

 كيفية معرفة مقصد ومنهج المصنف:  

  :إال بإحدى طريقتني -هلل تعاىلا رمحه-لن تستطيع أن تتعرف على مقصد املصنف 

 .و على هذا املنهج  ص على هذه الطريقةا أن ينّ إمّ  -

الذي كتبه و تستخرج  و تستخلص ما قصده  ا أن تستقرئ و تتبع الكتابإمّ و  -
 .و رامه يف منهجه لذلك التصنيف

 

 متن الثالثة أصول فهرسة: 

 :سم الثالثة األصول إىل ثالثة أقسام نقّ أن نستطيع 

 مشتمل على ثالث مقدمات  :ول القسم األ -

  تضمنت أربعة مسائل : املقدمة األوىل. 

  تضمنت ثالثة مسائل : املقدمة الثانية. 

  تضمنت بيان احلنيفية:املقدمة الثالثة. 
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معرفة اهلل و معرفة : هو أصل الكتاب و هو الثالث أصول وهي  :القسم الثاين -
 .نبيه و معرفة دين اإلسالم باألدلة

 :اشتملت على خامتة تضمنت ثالثة أمور :القسم الثالث  -

  ته و حكم من أنكره الكالم على البعث و أمهيّ  :األمر األول. 

  أمهية إرسال الرسل و عظم شأهنم  :اخلامتة الثانية. 

  اشتملت على معىن الطاغوت و وجوب الكفر به: واملقدمة الثالثة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متن الثالثة أصول

 مقدمة:األول القسم 

 املسائل األربعة-1

 املسائل الثالثة-2

 بيان احلنيفية-3

 الثالثة أصول:القسم الثاين

 معرفة اهلل-1

 معرفة نبيه-2

معرفة دين اإلسالم -3
 باألدلة

 خامتة:القسم الثالث

البعث وأمهيته وحكم من -1
 أنكره

 أمهية إرسال الرسل-2

معىن الطاغوت ووجوب -3
 .الكفر به
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 سبب اقتصاره على البسملة دون الحمدلة وخطبة الحاجة: 

 مة اليت تسمى املقدمة اإلضافية وهياملقد -رمحه اهلل تعاىل-مل يذكر املصنف  
 :واقتصر على البسملة ألنّهخطبة احلاجة 

م ال يفعلون ذلك كما هي طريقة عبد الرزا  و فني أهنّ عادة كثري من املصنّ  -
أمحد البخاري و قبلهم اإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة تلميذه أمحد و تلميذ 

 هذه العادة مطردة يف كتب الشيخ من أصحاب الكتب, و  وأبو داوود وكثري

ا جرت عادة يف الفتح الباري أهنّ  -رمحه اهلل تعاىل-احلافظ بن حجر  ذكر -
بينهما كثري قد مجع ,و املصنفني يف الكتب على البسملة و اخلطباء على احلمدلة 

 .من أهل العلم 

 

 

 سبب البدء بالبسملة: 
  فاملصاحف جممعة على البدء  -تبارك و تعاىل-اقتداءا بكتاب اهلل

بالبسملة سواءًا قلنا بأهنا آية من الفاحتة أم ليست آية هي مكتوبة 
 .يف املصاحف
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  ّفإنّ  -عليهم الصالة و السالم-ة األنبياء و املرسلني ا سنّ ألهن 
 َوِإن هم  سمَلْيَمانَ  ِمن ِإن هم }ا كتب مللكة سبأ و قرأت الكتب سليمان مل
  ﴾3٣: ﴿النمل {ِحيمِ   الر   مْحَـٰنِ   الر  ِبْسِم الل ـِه 

   

  ّكما ثبت عنه يف مجلة  -صّلى اهلل عليه وسّلم-ة النيب عمال بسن
كان يبتدئ كتاباته و مراسالته بالبسملة  أنّه  من األحاديث الكثرية 

 .كما يف الصحيحني يف حديث أيب سفيان يف كتابه إىل هرقل 

 

 

 البسملة شرح:  
 

هنا على الصحيح الذي عليه اجلمهور أهنا حرف جر أصلي :الباء 
ليست زائدة تطلب متعلق و هذا املتعلق حمذوف عند البصريني و 

الكوفيون بفعل مناسب خمتص عند الكوفيني و قدره أكثرهم و هم 
 .متأخر بسم اهلل أقرأ أو بسم اهلل أكتب

يعين أّن من داللتها أهنا تّدل على مصاحبة  .الستعانةاتفيد و الباء يف البسملة  
االستعانة أي أبدأ حال كوين مستعينا باهلل فهي لالستعانة و قيل بأهّنا 

 .للمصاحبة و قيل غري ذلك
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مفرد أضيف إىل اهلل و املفرد إذا أضيف عند البيانيني يفيد  :إسم 

ك إذا قلت بسم اهلل فإنك تسمي ك تستحضر أنّ العموم مبعىن أنّ 
 .بكل إسم هلل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


