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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 

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

 

 

  ثالث، ِلَم لم يذكرها في نسق واحد؟ّم ثذكر المصنف أربع مسائل 

 :و عن هذا جوابان 

أن الذي عليه احملققون و مجهور العلماء من األصوليني و  :اجلواب األول  -
ه يكون غريهم أن العدد يف الشريعة ال مفهوم له فليس هناك مفهوم للعدد مبعىن أنّ 
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هذا  الدليل على إرادة احلصر هبذا العدد فإنّ  ا إاا دلّ حمصورًا يف هذا املعدود و إنّ 
 .الذي يقتصر عليه هذا جواب الدليل  اخلارجي أو الداخلي من الدليل نفسه و 

فهي  ،هذه املقدمات ليست من صنيع املصنف هلذا الكتاب:  و اجلواب الثاين -
رسائل مستقلة فيذكر هذه املسائل باعتبار ما يناسبها فيذكر هنا ما ال يذكره هناك 

 .مث ضمت يف موضع واحد فال يشكل علينا هذا 

 

 

  ه يجب على كل مسلم و مسلمة أنّ : قوله: 

  الوجوب العييناملراد هبذا الوجوب .  
  ّه أراد اإلعتناء اكر املسلمة هنا و هذا من باب عطف اخلاص على ألن

ه أنّ :ما تقدم يقوله ف  فإنّ هبا و أهنا جيب أن تتعلم هذه املسائل وإاّل 
لكن ملا كان األمر مهما  ،جيب علينا هذا إدخال للمسلم و املسلمة 

للغاية و قد ُيظن أن املسلمة ال تدخل يف هذا املقام نبه شيخ اإلسالم 
 .عليها هنا و نص عليها يف هذا املوضع  

 

 ه ال أي العمل مبقتضى و موجب هذه املسائل و أنّ  : و العمل هبنّ :  قوله
عمل و م بالو هذا تأكيد منه على ضرورة قرن العليكتفى مبجرد العلم هبا 

  .لعمل العلم إّنا يراد ل أنّ 
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 معنى الخلق  

 
و ":  -رمحه اهلل-كما قال الشافعي  ،اإلجياد و التكوين :حقيقة اخللق  

 "خلقه و هو إجياد و تكوين

 

 

 َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ  :  -تبارك و تعاىل-قال : دليل جيمع بني اخللق والرزق
نَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن  ِإنَّ  *يُد َأن ُيْطِعُموِن   ْزٍق َوَما أُرِ   يُد ِمن ُْهم مِّن رِّ   َما أُرِ * َواإْلِ

 ( 65-65الذاريات ) زَّاُق ُاو اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي   اللَّ َه ُهَو الرَّ 

  

 

  ال نؤمر  و ال ننهى و إنا خلقنا لألمر و ،يعين ُسداً  ومل يرتكنا مهاًل،: قوله
أعظم ما هنى عنه الشرك  كما قال  النهي و أعظم ما أمر اهلل به التوحيد و

 َوَما َخَلقُت اجِلنَّ َواإِلنَس ِإاّل لِيَ ْعُبُدِون : :تبارك و تعاىل يف كتابه الكرمي 

جل و -و ما يدل على أن اهلل مل يرتكنا سدا و مهال قوله  .(65:الذاريات)
َا أََفَحِسْبُتمْ :  -عال َنا اَل تُ رْ  َوأَنَُّكمْ َعَبثًا  َخَلْقَناُكمْ  أَنَّ كذلك و َجُعون  ِإلَي ْ
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نَساُن َأن يُ ت ْرَ  قوله سبحانه  َأملَْ َيُك ُنْطَفًة مِّن مَّيِنٍّ  * َك ُسًدى   َأََيَْسُب اإْلِ
 . (63-65القيامة)  ُُيْىَنٰ 

 : -رمحه اهلل-يقول الشيخ احلكمي 

 المهاخْلَلَق ُسَدًى وَ ِك يرتُ مل    اعَلم بَِأنَّ اهلَل َجلَّ َوَعال 

 يُفرُِدوهُ   َوبِاإِلهلِيَِّة                           لَِيعِبُدوُه    اخلَْلَق     َخَلقَ  َبْل 

جل -إنا خلقه سداً و مهال كما قال  -تبارك و تعاىل-و الكافر يظن أن اهلل 
نَ ُهَما َوَما ضَ   َواأْلَرْ  السََّماءَ  َخَلْقَنا َوَما  :عنهم يف كتابه الكرمي  -و عال  بَ ي ْ

ِلَك َظنُّ الَِّذيَن      ِمَن النَّارِ  وا  َكَفرُ لِّلَِّذيَن   فَ َوْيل   وا  َكَفرُ بَاِطاًل اَٰ

 

  بل أرسل إلينا رسوال :قوله 

 حرف إضراب  :بل  

 و اإلضراب هاهنا إضراب انتقال أو إلغاء مبعىن أنه يضرب عن قوله 

 

 من ارسال الرسل الحكمة: 
 لِّْلَعاَلِمنيَ  مْحَةً   رَ  ِإالَّ  َسْلَناكَ   أَرْ  َوَما: رمحة للعاملني  

  فمن أطاعه دخل اجلنة و من عصاه دخل النار :احلّجة إقامة 
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  سالم الة و طاعة الرسول عليه الصالوجوب أدلة: 

 .مبلغ عن اهلل و آمر مبا أمر اهلل به  -صلى اهلل عليه و سلم-لرسول ا

 بِِإْاِن اللَّ ِه  لُِيطَاعَ  ِإالَّ  ُسولٍ   رَّ  ِمن َسْلَنا  أَرْ  َوَما قال تعاىل -
  فَ َقْد َأطَاَع اللَّ َه  ُسولَ   الرَّ  ُيِطعِ  مَّن: -تبارك و تعاىل- القو  -
صلى اهلل عليه -يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة أن النيب  -

قالوا و من ، نة إال من أىب كل أميت يدخلون  اجل: )) قال -و سلم
دخل اجلنة و من عصاين فقد  يأىب يا رسول اهلل قال من أطاعين

 ((أىب

 
 
  َعَلْيُكْم َكَما َأْرَسْلَنا ِإَلى  ِإنَّا َأْرَسْلَنا ِإلَْيُكْم َرُسواًل َشاِهداً  اآليةفوائد

   الرَُّسوَل فََأَخْذنَاُه َأْخذاً َوبِيالً  فَ َعَصى ِفْرَعْونُ ( 51)ِفْرَعْوَن َرُسواًل 
  ًرسواًل هنا نكرة   ِإنَّا أَْرَسْلَنا ِإلَْيُكْم َرُسوال 

  َهذه أيضا نكرة و عرفت الثانية   َما أَْرَسْلَنا ِإىَل ِفْرَعْوَن َرُسوالً ك
 .بالثالثة 

  الرَُّسوَل فََأَخْذنَاُه َأْخذاً َوبِيالً  فَ َعَصى ِفْرَعْونُ  : فقال   

 لقواعد املشتهرة أن النكرة إاا تكررت تغايرت فإاا ُعرف الثاين توافقمن ا
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 أَتْت َنِكَرة  ُمَكرَّرَةْ  إاا***  ثُ مَّ ِمَن القواعِد املْشَتهَرةْ 

 توافقا، ك ذا املَعرَّفانِ ***  تَ َغايَ َرا، وإْن يُ َعرَّْف ثاينْ 

أَْرَسْلَنا ِإىَل ِفْرَعْوَن  : قولهيعين توافقا املعرف و املنكر فالرسول الثاين املنكر يف 
املراد به  الرَُّسوَل  فَ َعَصى ِفْرَعْونُ  : هو الرسول الثالث املعرف يف قوله  َرُسوالً 

 .موسى عليه الصالة و السالم 

  َالوبيل الثقيل الشديد كما قال ابن    َأَخْذنَاُه َأْخذًا َوبِيالً ف
  -رضي اهلل عنه و أرضاه-عباس 

 

 

  تبارك و - تقرير توحيد الربوبية و أن الربّ  : املسألة األوىلخالصة
و  دليل على األلوهيةالربوبية ف،بر هو اخلالق الرازق امللك املدّ   -تعاىل
  .وهيتهلأت  على املشركني بربوبيته على اهلل َي

 

 يعين أن هذه مع ما بعدها مؤولة مبصدر يعين :  ال يرضى أن ُيشَرك
 .ال يرضى إشراكا أبدا معه 
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 اللَِّه َأَحداً  َوَأنَّ اْلَمَساِجَد لِلَِّه َفاَل َتْدُعوا َمعَ  :قوله تعالى  فوائد  
  ّا املساجد إاا قلنا أهن: 

 مسجد بالكسر فهي املواضع اليت يصلى فيها أو عليها  عمج 

  ّا األعضاء اليت يقع عليها أو هبا فإهنّ ه مجع مسَجد و إاا قلنا أن
 سجود العبد 

  وكل مكان اختذ للعبادة فهو مسجد كما قرر شيخ اإلسالم
  التوحيدكتاب الك يف  -رمحه اهلل تعاىل-املصنف 

 دعاء مسألة و هو الطلب -1:  َفاَل َتْدُعوا. 

 وال دعاء عبادة و هو الفعل  -2

  ًنكرة جاءت يف سياق النهي و النكرة إاا جاءت يف سياق النهي   َأَحدا
 .ا تفيد العمومأو النفي فإهنّ 

 يفتعطي العموم أو سياق الن*** هي اق النوالنكرات يف سي

 

 يف  -تبارك و تعاىل-إفراده  توحيد األلوهية وهواملسألة الثانية  خالصة
 .عبادته 

 
 

 الرباءة من الكفار و من عبادهتم  :املسألة الثالثة خالصة 
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  المسائل الثالثربط: 

 ولم يتركنا هماًل، بل أرسل إلينا رسوالً، ،رزقنا و ، اهلل خلقنا أنَّ :  املسألة األوىل

 .ةدخل اجلنَّ  من أطاعه 

 ، أن اهلل ال يرضي أن ُيشرك معه أحد يف عبادتهبني  مثّ 

هذه  اهلل وحدّ وىل  و هذه املسألة األ طاع الرسولأأن من :  الثالثة قالاملسألة 
فال هذه املسألة الثالثة  ال يجوز له مواالة من حاد اهلل و رسولهاملسألة الثانية 

 .جيوز للمسلم أن يوايل من حاد اهلل و رسوله 

 

  الناس في مسألة الوالء و البراء طرفان وسط: 

يأخذون منهم كل فقوم اهبوا كل مذهب و ماعوا يف كل وجه مع الكفار  -
من والهم هذه املوالة املطلقة العامة  شيء يف الظاهر و الباطن و الشكّ 

 .ه كافر باهلل العظيم كما يقول العلماء أنّ 

و قوم غلو يف معاملة الكفار فجعلوا كل معاملة للكفار من بيع أو شراء  -
 و -تبارك و تعاىل-أو تبادل للمصاحل جعلوه من املوالة و من الكفر باهلل 

 .ه ضالل مبني هذا كلّ 

-م تربووا من الكفار حيث أمرهم اهلل فإهنّ الوسط هم هل التوحيد أا و أمّ  -
من الرباءة منهم و تعاملوا معهم يف حدود الشرع و مقتضاه  -جل و عال
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مات و  -صلى اهلل عليه و سلم-أن النيب " رية و أدلتها و من نفائس الس
 كما يف الصحيحني   "درعه مرهونة عند يهودي يف ثالثني صاع من شعري

 

 

فمعاملتهم يف البيع و الشراء و تبادل اخلربات و ما أشبه الك بالضوابط 
 .ه جائز و ليس من جنس املواالة الشرعية هذا كلّ 

 

 :املواالة

 املواالة قد تكون كفراً  -

 و قد تكون معصية و حمرمة -

 

  َواْليَ ْوِم اآْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه  بِاللَّهِ ال َتِجُد قَ ْوماً يُ ْؤِمُنوَن  :اآليةفوائد 

  و ال يطلع عليه إال بإفصاح صاحبه،املودة  هي احملبة و املودة أمر قليب، 
ر ليست دليال فمجرد البيع و الشراء و املعاملة و األخذ و الرد مع الكفا

  على مواالهتم
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  و هم آبَاءُهْم  َوَلْو َكانُوا: أوثق القرابة فقال  -تبارك و تعاىل-بني الرب
و هم  أَْو ِإْخَوانَ ُهْم أَْو َعِشريَتَ ُهمْ و هو الفروع و أَْو أَبْ َناءُهْم األصول 
 احلواشي 

 ُيَاَن َوأَيََّدُهم ِبُروٍح مِّْنُه َويُْدِخُلُهمْ  أُْولَِئكَ  :اجلزاء َجنَّاٍت  َكَتَب يِف قُ ُلوهِبُِم اإْلِ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُْولَِئَك  ََتْرِي ِمن ََتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَّهُ  َعن ْ

 .ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  اللَّهِ ِحْزُب اللَِّه َأاَل ِإنَّ ِحْزَب 

 

 

 الحنيفيةالطاعة،الرشد،: 

 ىل طريق الرشد كما قال إك و هداك دلّ :و معناه  الغيّ  ضدّ : الرشد
اْلَغيِّ  َسِبيلَ  ْوا  يَ رَ  َوِإن َسِبياًل  يَ تَِّخُذوهُ  اَل  ْشدِ   الرُّ  َسِبيلَ  ْوا  يَ رَ  َوِإن: تعاىل 
دون ميل  ستقامة على الطريق احلقّ اإلو حقيقة الرشد   َسِبياًل  يَ تَِّخُذوهُ 
 عنه 

 النهي واجتناب مراأل امتثال:الطاعة . 
  َنا مُثَّ   : -تبارك و تعاىل-هي كما قال  :احلنيفية  اتَِّبعْ  َأنِ  إِلَْيكَ  َأْوَحي ْ

  .وهي دين اإلسالمفاحلنيفية هي ملة إبراهيم  اِهيَم َحِنيًفا  ِملََّة ِإبْ رَ 

 اشتهر عند كثري من املفسرين و العلماء و الُشراح أن احلنيف  :احلنيف
-احلافظ ابن القيم   أنّ إاّل  ك املقبل على التوحيداملائل عن الشر  :هو
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هذا تفسري بالزم اللفظ ال  أبدى هاهنا اعرتاضا بأنّ  -رمحه اهلل
احلنيف املقبل على اهلل املعرض عن  ما سواه و )): مبوضوعه و قال 

سره بالزم ا فمن فسره باملائل فلم يفسره بنفسه موضوع اللفظ و إنّ 
 .املعىن فإن احلنف هو اإلقبال و من أقبل على شيء مال عن غريه 

و احلنف يف الرجلني هو إقبال إحدامها على األخرى و يلزمه ميلها عن 
 , ﴾31: ﴿الروم  َحِنيًفا لِلدِّينِ  َوْجَهكَ  فَأَِقمْ : جهتها قال تعاىل

إىل آخر ((  َوْجَهكَ  فَأَِقمْ : فحنيفا هو حال ُمقررة ملضمون قوله تعاىل 
 كالمه

 


  َوَما َخَلقُت الِجنَّ َواإِلنَس ِإاّل لِيَ ْعُبُدِون :اآليةفوائد  

  من أقوى أساليب  ألنّ ،هذه اآلية فيها حصر أو قصر على قول البالغيني
ال إله  "احلصر عندهم النفي مع اإلثبات و هلذا جاءت به كلمة التوحيد 

 اثباتهذا  : ليعبدون ،هو النفي: ما ، "إال اهلل

  غالب ما جاء من اآليات يف األمر بإفراد اهلل بالعبادة جاء بأساليب احلصر
 .واه جاء بأساليب العموم و طرقها و أغلب ما جاء بنفي العبادة عمن س

 ث  بعث النيب صلى يحد جاء يف الصحيحني يفدون، حوَ ي ُ  : يَ ْعُبُدِون
إىل }: لليمن أنه قال له يف رواية -اهلل عنهرضي – عااملاهلل عليه و سلم 

  {إىل أن يوحدوا اهلل }: و يف رواية {أن يعبدوا اهلل
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 بالعبادة إفراد اهلل :هو لتوحيدا. 

 مأخواة من التذلل يقال طريق معبد مبعىن مذلل كما قال صاحب  العبادة
 :املعلقة 

َرةُ ِإلَ ى  َُعبَّ دِ  ** ُكلَُّه ا  أْن ََتَاَمْتيِن الَعِشي ْ
 .وأُفْ رِْدُت ِإفَراَد الَبِعرْيِ امل

 وِظْيف اً وِظْيفاً فَ ْوَق َمْوٍر ُمْعبَّ دِ : وقال 

إسم " : بقوله " العبودية"و أحسن تعريف للعبادة ما اكره شيخ اإلسالم يف كتابه 
و  "جامع لكل ما َيبه اهلل و يرضاه من األقوال و األعمال الظاهرة و الباطنة

 :خ مشاخينا حافظ احلكمي يقوله مث العبادة يف بيت واحدةخلص الك شي

 لكل ما يرضى اإلله السامع *** مث العبادة هي اسم جامع

 

  أي دعاء غريه معه فعرف الشرك مبا هو مشتهر من ضده  ،دعوة غريه معه :الشرك
 للناس أن الشرك كثري لكن من أكثره وقوعا ه أراد أن يبنّي و هو شرك الدعاء ألنّ 

ِعَباد  أَْمثَاُلُكْم  اللَّ هِ  ُدونِ  ِمن َتْدُعونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ معه  -تبارك و تعاىل-دعوة غري اهلل 
   ُكنُتْم َصاِدِقنيَ   ِإنُكْم فَاْدُعوُهْم فَ ْلَيْسَتِجيُبوا لَ 
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  َواْعُبُدوا اللَّه َوالَ ُتشرُِكوا بِِه َشيئاً  :قوله تعالى فوائد  

املضارع و النافية أيضا فعل مضارع و ال الناهية إاا دخلت على الفعل :  ُتشرُِكوا
فإنه ينحل عن مصدر و زمان و املصدر املستكن يف الفعل املضارع عموم يعين ال 

شرَ يف وهذا عموم .تشركوا إشراكا 
ُ
 .ك فيه و هو العبادةامل

 
عموم و هذا عموم يف نكرة يف سياق النهي و النكرة يف سياق النهي تفيد ال:  َشيئا

 .املشرك به يعين الذي عبد من دون اهلل تعاىل 
 
 
 

 وهلل احلمد واملّنة انتهى 
 ا حممد وعلى آله وصحبه ومن واالهنبينوصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله 

 اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إاّل أنت أستغفرك وأتوب إليكسبحانك 


