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

-حفظه اهلل -من شرح األصول الثالثة للشيخ مصطفى مربم  ملخصي للدرس الثاين فهذا
.ضمن دورة معهد علوم التأصيل بشبكة إمام دار اهلجرة  

 

أحدها .فاحنصر الكمال اإلنساين على هذه املراتب األربعة )) :  -رمحه اهلل–قال ابن القيم 
العلم مبا جاء به الرسول صلى اهلل عليه و سلم  ،و الثانية  العمل به، و الثالثة نشره يف 

 . و جهاده  يف أدائه و تنفيذه  ،اس  و دعوهتم إليه ، و الرابعة صربه النّ 

رضي اهلل عنهم، و أراد اتباعهم  فهذه  و من تطلعت مهته إىل معرفة ما كان عليه  الصحابة
 ((.طريقهم حقا
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 فقد وضحت للسالكين عيانا         فإن شئت وصل القوم  فاسلك سبيلهم

 

 العلم 
 .اعلم ، يعين تعلم  
و هذا اختيار العالمة . و العلم صفة ينكشف هبا املطلوب انكشافا تاما 

أحسن التعاريف للعلم إذا  و هو. إرشاد الفحول : الشوكاين رمحه اهلل يف كتابه 
  .تأملته

 و -صلى اهلل عليه و سلم-وهو العلم مبا جاء به الرسول  :املراد بالعلم هنا  
  .  العلم  باهلل و بنبيه و العلم بدين اإلسالم:هو 

 

  هنا للوجوب؟ األمرهل 

وسيلة إن كان ما أمر به العامل مما أمر به اهلل و رسوله صلى اهلل عليه و سلم ، أو كان 
االمتثال و  للوصول إىل املأمور به، أو كان فيه مصلحة  للمأمور و لو كانت عامة، فإنّ 

.: ابن بطة رمحه اهلل تعاىل،  يف كتابه العظيم إبطال احليل قال. احلالة هذه واجب 
 ...((فطاعتهم على مجيع اخللق واجبة، و معصيتهم حمرمة))

، أفرض عليهم من   -يعين طاعة أهل العلم-و طاعتهم  )):  -رمحه اهلل-ابن القيم قال  و
يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه  ﴿ :قال اهلل تعاىل . ((الكتاب طاعة األمهات و اآلباء بنصّ 

 ﴾  َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُْوِل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ 
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اك و أهل العلم إذا قالوا لك  يف مصنفاهتم ، و هذا كثري، اعلم، فإيّ  فإذا علمت هذا ، فإنّ 
 .التهاون فيما يسوقونه لك يف هذا املعلوم

 

 معنى رحمك اهلل 

حتصل به على اليت أن يفيض عليك من رمحته أي يسأل اهلل تعاىل لك :  رمحك اهلل 
 .من مرهوبك امطلوبك و تنجو هب

  

 للمتعلمالتقديم باألمر بالعلم و الدعاء  فائدة: 
 رمحه -قول الشوكاين).أن العلم رحم بني أهله و أن املعاصرة نسب بني أهلها: فيهما

  ( -اهلل
  ّه ال ينبغي التهاون يف هذا اآلمرو أن . 
  ّه الرمحة بني العامل  و املتعلمالعلم، حمل. 

 

 العمل به :المسألة الثانية. 

مبعىن أنه أراد أن العمل . هنا، عائد على ما تقدم ،يعين  على العلم الضمري اجملرور ها 
  .ا يراد للعمل العلم إنّ ،فعليه هذا العلم  يكون هبذا العلم ،أي مبقتضى ما دلّ 
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 الدعوة إليه  :الثالثة المسألة 

به الضمري هنا اجملرور عائد على املسألتني املتقدمتني يعين عائد  على العلم و على العمل 
و الدعوة ،تدعو إىل العمل به و ك تدعو إىل العلم و إىل تعلمه و طلبه و حتصيله  مبعىن أنّ 

يفة األنبياء و الرسل عليهم ظو جل األعمال و هي أإىل العلم و الدعوة إىل العمل من 
 .الصالة و السالم

 

 الصبر على األذى فيه  :المسألة الرابعة 
 فيه ، عائد على  العلم و على العمل به و على الدعوة إليه،  :الضمري هنا يف قوله

لينبهك إىل أن العلم قرين للصرب أو أن  الصرب قرين للعلم و أن العلم حمتاج إىل صرب 
الدعوة حمتاجة إىل صرب فالعلم و العمل و الدعوة   العمل حمتاج إىل صرب و أنّ  و أنّ 

 .و مع الصرب إىل الوصول إليها ال تقوم هذه األمور إال مع الصرب عليها ، 

 

  ما يتعرض له اإلنسان من األذى اخلارجي -رمحه اهلل-األذى هنا مل يرد به املصنف 
يكون هذا األذى داخليا يعين من  ،فقدا أراد عموم األذى و إنّ  (أذية الّناس له)

 داخل اإلنسان نفسه ،من التجزع  أو التسخط أو الرغبة يف الدنيا  أو الركون إىل
ما يف صحيح كالنيب عليه الصالة و السالم  قال . النفس مؤذية فمالذها و شهواهتا ،

و من شرور هذه . (( و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا)): مسلم من حديث جابر 
فإذا علمت و عملت و  ،فس ما  متليه من األذى و توصل إليه من التأذي باخلريالنّ 
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نفسك  قبل غريك و ال يبلغ األعداء من  ما تؤذيك به األذى من أشدّ  دعوت فإنّ 
 . جاهل ما يبلغ اجلاهل من نفسه

 

  الدليل 

 . املوصل أو املرشد إىل املطلوبو املراد به . فعيل مبعىن فاعل :الدليل  

 

  جيب علينا هذا الوجوب هو الوجوب العيين على كل مسلم و مسلمة  :قوله
ليس اآلمر ف ،فروض األعيانتضمنته هذه الرسالة  يف اجلملة  هو من فما 

خمتصا بالعلماء و ال بطلبة العلم ينبغي أن يتنبه  أيضا أن هذا مما جيب على 
 . من يسمون بالعوام و ما أشبه ذلك

 

  سورة العصر :دليل المسائل األربعة 
 .ها مجلة قسم السورة كلّ هذه  
 :مجلة القسم مكونة من حرف القسم و املقسم به و املقسم عليه  
  القسم  الواوحرف 
  و العصر هو املقسم به 
 جواب القسم  :﴾ِإنَّ اإِلْنَساَن لَِفي ُخْسر  ﴿ و قوله. 
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 :القسم يف القرآن فوائد 
  عظم املقِسم 
   عظم املقَسم به مبعىن أن اهلل تبارك و تعاىل  إذا أقسم يف كتابه فإنه ال

يقسم  إال بشيء عظيم و هو يقسم مبا يشاء ال يسأل عما يفعل و 
 هم يسألون 

    عظمة املقَسم عليه 
 

 :العصر 
 :العصر  قيل هو

 خصوص وقت الصالة اليت تؤدى.  
  و قيل هو العهد الذي بعث فيه النيب صلى اهلل عليه و سلم. 
  و قيل هو عمر الناس مجيعا يعين دهر الناس أو مجيع الدهر. 

 
ووقت صالة ،ا أقسم بالعصر لشرفه اهلل إنّ  نّ ألو كل هذه األقوال صحيحة       

 و العهد الذي  بعث فيه النيبّ  ،العصر من أشرف األوقات و هي الصالة الوسطى
هو أشرف األزمان وأفضلها و خريها والعصر الذي هو  -صلى اهلل عليه و سلم-

اس و ما ألعمال النّ  هذا الوقت الذي جعله اهلل تبارك و تعاىل اسحياة النّ  حملّ 
 .جيازون به على أعماهلم 
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مجيع اإلنسان خاسر و أكدها  يعين أنّ  :﴾ِإنَّ اإِلْنَساَن َلِفي ُخْسر  ﴿ 
 كل إنسان خاسر   أنّ :يف اإلنسان هذه استغراق اجلنس  يعين  "    ال"و   نّ أب

 ،ُفّسر باخلسران ،و ُفّسر باهلالك و  ،اخُلسر ُفّسر بالعقوبة الشديدة  
عليها اللفظ و قد قال  ُفّسر بالنقصان و كل هذه تفاسري صحيحة يدلّ و 

 اِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم َوأَْهِليِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ُقْل ِإنَّ اخلَْ  ﴿: جل و عال
ه يف فاإلنسان يف خسران  فإذا علم أنّ .  ﴾ َأال َذِلَك ُهَو اخْلُْسَراُن اْلُمِبنيُ 

 .خسران  تطلبت نفسه النجاة من هذا اخلسار

 

و هذا هو  .استثىن املؤمنني   ﴾ ِإال الَِّذيَن َآَمُنوا ﴿:دليل املسألة األوىل 
العلم قرين اإلميان و اإلميان قرين العلم و ال يقوم اإلميان يف  مقام العلم ألنّ 

 . بالعلمقلب العبد ويستقر إاّل 

اقرأ من أول سورة اإلميان،ن هو بيان و ترمجة حلقائق آهذا اإلميان له حقائق و كل القر  و
 .اإلميان و مسائله و شرائعه  اس جتد أن القرآن يبنيالفاحتة  إىل النّ 

 

  ل أهله و تشريفهم و رفعة ن من فضل العلم و تشريفه و فضآكل ما جاء يف القر
 .ا يراد به العلم الشرعي  فإنّ  ،درجتهم

  هو العلم الشرعي  و ال حيتاج  املوصوف به إىل قيد العلم الذي ال حيتاج إىل قيد
ا  غري العلم الشرعي إنّ أّما . ا أريد به عامل الشريعةيقال هذا عامل و إذا أطلق فإنّ 
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علم الفيزياء علم الكيمياء علم الرياضيات و العامل به :  يسمى علما مع القيد 
 . عامل بالفيزياء عامل باجلغرافيا عامل بالطب:يسمى عاملا مع القيد 

 

  ﴿ َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ﴾: دليل املسألة الثانية  
 عاطفة و العطف األصل فيه أن يقتضي املغايرة إاّل  هذه الواو 

 لداللة أو نكتة بيانية بالغية  
  ّالعمل من اإلميان  رون بإمجاعهم أنّ أهل السنة يقر 
   ا يريدون فإنّ  ،الشيء إذا كان من الشيء و عطفته العرب

 . االعتناء به  و االختصاص
 من باب عطف اخلاص على  عطف  العمل على اإلميان

م يعين أن اهلل تبارك و تعاىل أراد أن ينبه العباد إىل أنّ . مالعا
 فقال ليس هلم أن يزعموا اإلميان و هم ال يعملون مبقتضياته

العمل :وهذه هي املسألة الثانية وهي﴿ َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ﴾ 
  .بالعلم

 ﴾ هذا شامل لعمل القلب و عمل اجلوارح  ﴿ َوَعِمُلوا. 
  بعلمه ذّم من ال يعمل:  

ُلوَن اْلِكَتاَب ﴿  أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلربِّ َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنُتْم تَ ت ْ
  ﴾ أََفاَل تَ ْعِقُلونَ 
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َكبُ َر َمْقًتا *يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا مِلَ تَ ُقوُلوَن َما اَل تَ ْفَعُلوَن ﴿ 
   ﴾ نَ ِعْنَد اللَِّه َأْن تَ ُقوُلوا َما اَل تَ ْفَعُلو 

                      ما عرضت قوِل )): قال ابراهيم التيمي كما عند البخاري  معلقا                            
  (( -أو قال مكَذبا -ون مكِذبا أكأن   خشيت على عملي إاّل 

 م كانوا يتهمون أنفسهم على العمل فال بد من العمل بالعلممبعىن أنّ 

العمل و ، باإلميانالتواصي أمر الغري  ﴿ َوتَ َواَصْوا بِاحلَْقِّ ﴾: دليل املسألة الثالثة 
  ظّ و توصي  و تع ك حتضّ نّ أالوصية مبعىن . هالصاحل والصرب على ذلك كلّ 

 .غريك على العلم و على العمل و على الصرب   ظّ نفسك و تع
 

وهذا الصرب صرب على العلم و   ﴿َوتَ َواَصْوا بِالصَّرْبِ﴾: دليل املسألة الرابعة 
 .مور الصرب آخذ بزمامهاكل هذه األ. عمل و صرب على الدعوةصرب على ال

 
 أقسام الصرب  : 

  صرب على أقدار اهلل 
  و صرب على طاعة اهلل 
   و صرب عن معصية اهلل 
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  قول الشافعي 
  ّه بأنّ وقال ،هذا املوضع  -رمحه اهلل تعاىل-اس انتقد على شيخ االسالم  بعض الن

فإذا به مل يذكر هذه  -رمحه اهلل-نظر يف املصنفات اليت نقلت قول الشافعي 
يصنفون الكتب من حفظهم و احلفظ  فنقول بعض املصنفون ،املصنفني اللفظة 

 . كما يقولون خوان  
  يف تفسري إبن كثري،  ).اس  هذه السورة لكفتهم لو تدبر  النّ : الشافعي إّنا قال

 (هذا اللفظيف كثري من كتب ابن القيم، شيخ اإلسالم، حيكون 
  ّاس النّ : قال يف هذه السورة -رمحه اهلل-الشافعي  ذكر النووي يف أول اجملموع أن

 . يف غفلة عن هذه السورة
  هبذا  و إن مل يصرحّ  -رمحة اهلل عليه-حيتمل كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز

 .ن تكون هذه رواية ثانية و األمر يف هذا يسريأال االحتم
 معىن قول الشافعي: 

االميان و العمل و :ه ا مجعت خصال اخلري كلّ ين ألنّ اس بالدّ هذه السورة كافية يف إلزام النّ 
 الدعوة و الصرب 

 

  قول البخاري 
  املصنف فرمبا أراد ". و الدليل" الذي يف البخاري ، ليس فيه قوله :األمر األول

 .هذه عادة جرى عليها يف كتبه ني و التسهيل و التيسري ألنّ التبيّ 



11 
 

 بني أيدينا، و من صحيح إذا نظرت إىل الروايات املشهورة اليت  :مر الثايناأل
، و هذا  من باب " قبل القول و العمل" يه زيادة ليس فجتد البخاري  رمحه اهلل ، 

: أنتم تعرفون أن روايات البخاري كثرية و . البيان من الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
رواية ايب ذر اهلروي و رواية الفربري و رواية الكشمهين، رواية كرمية بنت أمحدو رواية 
اإلمساعيلي االصيلي، قد حيصل فيها نوع من اخلالف يف بعض الروايات أو بعض 

تفقه يف هذه  فالبخاري رمحه اهلل تعاىل،. الزيادات كما هو معلوم  للمعتنني باحلديث
اآلية ، و على تفقهه أفادنا شيخ االسالم  حممد بن عبد الوهاب، أن  هذا الدليل 

 .فالعلم سابق للقول و سابق للعمل . العلم قبل القول والعمل  دال على أنّ 
 و علم ومل يعمل كان سالكا لطريق .من عمل بال علم كان سالكا لطريق النصارى

  .اليهود
  لذين أخذوا العلم بال عمل م او ه: املغضوب عليهم. 
 و هم الذين عملوا بال علم : الضالني. 
 هم من مجعوا بني العلم والعمل:أهل الصراط املستقيم.  
  ّو هو التوحيد و . العلم  بال إله إال اهلل. العلم و أكمل العلم أعظم العلم  و أجل

 . هو عبادة اهلل  و هو ما سيدور عليه الكالم يف هذا املصَنف
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   الفرق بين العلم والمعرفة: 
 

و املعرفة مسبوقة باجلهل  .،  و املعرفة راجعة إىل أوصافهالعلم راجع إىل ذات املعلوم
 .، و العلم ال يشرتط ان يكون مسبوقا باجلهل

 

 

 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إالا أنت استغفرك وأتوب إليك


