
 
 
 

 

 
احلمد هلل و الصالة والسالم على نبينا حممد و على آله و صحبه و سلم تسليما  

 :كثريا إىل يوم الدين أّما بعد 

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

 

 

  معنى  األصل: 

واألصول هاهنا يُراد هبا ما ترجع إليه أمور الدين , األصول مجع أصل وهو ما يُبىن عليه غريه

 .الظاهرة والباطنة 

 



 ]الشارح الشيخ مصطفى مبرم[                            ]من متن األصول الثالثة رابعالدرس ال[

 

 

2 

 أهل السّنة  أو في كتب إعتقاد إذا أطلق في نصوص الشريعة المراد بالقول

 :والجماعة

أطلق األمر بالقول يف نصوص الشريعة يف الكتاب و يف السنة ويف ما يكتبه أئمة حيث 

املراد بالقول هنا قول القلب و قول اللسان ويدخل فيه أيضا  اإلسالم يف كتب اإلعتقاد فإنّ 

 العمل فال يكفي فيه قول اللسان 

 :و الدليل 

 ":اهلل جل و عال عن املنافقني يف كتابه الكرمي  فقد قال  ا قول القلب و قول اللسانأمّ  -

َواِهِهْم َما لَْيَس يف قُ ُلوهِبِْم   .( 761آل عمران اآلية ")يَ ُقوُلوَن بِأَف ْ

يُوِحي بَ ْعُضُهْم :" العمل يدخل يف لفظ القول فقد قال ربنا  تبارك و تعاىل أّن  دليل او أمّ  -

  (771األنعام اآلية ") َوَلْو َشاَء َربَُّك َما فَ َعُلوهُ  ِإىَل بَ ْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا 

 .فسمى قوهلم فعال 

ما يكفيك أن إنّ " :قال بن ياسر للتيمماعمار  و كذلك ملا علَّم النيب عليه الصالة و السالم

 .وضرب بيديه األرض" تقول هكذا 
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  فإذا قيل لك من ربك:"معنى قوله: 

 .تصرف إليه أنواع العبادات و من معبودك؟الذي تتأهله  :أي

 

 ومتى يقيد بوصف؟"ال"تعريف الرّب لغة،ومتى يطلق معّرفا ب، 

  ّيف أصل اللغة يُطَلق على املاِلك و على السيد  الرب. 

   فُيقال الرَّب -وعالجل -إال إذا أريد به ربُّ العاملني  "ال "ال يُطلق معرَّفا ب.  

  ّار و ربّ الدّ  ربّ : ه يُقيد بوصف كأن تقول إذا أُريد به غري اهلل تبارك و تعاىل فإن 

 .البيت و ما أشبه ذلك 

 

 أقسام تربية اهلل للعالمين: 

 : للعاملني تُقسم قسمني  تربية الربّ  

  وهي تربيته تبارك و تعاىل لعباده بنعمه من املطاعم و املشارب :تربية عامة 

   أرسل به هي تربية املؤمنني بتزكية نفوسهم مبا أنزله عليهم بكتبه و و :تربية خاصة

  .رسله
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  معىن  العاملني: 

كما قال ربنا تبارك و تعاىل حكاية عن .جالله العاملني يراد هبم من سوى اهلل جلّ 

فقال (و ما رب العلمني)وسى عليه الصالة و السالم أنه قال له  مسائل فرعون مل

كل من يف ف( قال رب السماوات و األرض و ما بينهما إن كنتم موقنني) موسى

و لفظة العامل هذه مجع ال واحد له من لفظه  .السماوات و من يف األرض فهم عامل

عال, معلم بروبيته  وهو مأخوذ من العلم و العالمة ألنه معلم بوجود الرب جل و

سمي العامل عاملا؛ ألنه عالمة على ف. معلم بأنه هو رب العاملني وهو خالق العاملني

  .                                          الرب جل يف عاله

و عامل يراد به أيضا اإلنس و اجلن حيث أطلق التكليف و األمر بالعبادة و األوامر و 

 .املقصودون أصالة باألوامر و النواهيالنواهي ألهنم هم 

 

  الحمد،الثناء،المجدمعنى: 

 . احلمد هو ذكر صفات احملمود مع حمبته و تعظيمه

 . فإن كررته كان ثناء
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على ما اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية و فصله .  فإن زدت فيه صفات اجملد كان جمدا

فإذا زيد فيه . فأصل احلمد ذكر احملمود. "الوابل الصيب"تلميذه ابن القيم  رمحه اهلل يف كتابه 

 أو كرر كان ثناء, فإذا زيد كان متجيدا 

قسمت الصالة )صلى اهلل عليه و سلم فيما يرويه عن ربه  حديث أيب هريرة عن النيبّ :الدليل 

 (. عبدي نصفني بيين و بني

 معنى اآلية: 

 .املعلن و مسيت اآلية آية ألهنا تعلم بانتهاء الكالم  الشيء  اآلية هي العالمة و العالمة 

 

  ّمخلوقالجميع  الفرق بين اآليات و المخلوقات مع أن 

و جعل السماوات السبع و   هار و الشمس و القمر هي اآليات,الليل و النّ املصنف جعل 
هار و الشمس داللة الليل و النّ  أراد أنّ . اجلميع خملوق األرضني السبع هي املخلوقات مع أنّ 

و القمر يف حتوهلما و تبدهلما و تعاقبهما و عدم دخول بعضهما على اآلخر و التجدد 
 .احلاصل فيهما أقوى يف الداللة على اآلية و العالمة
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  أصل شرك المشركين 

 :أصل شرك املشركني راجع إىل  أصلني أنّ  :شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل قال 

 قي الصاحلني إىل شرك قوم نوح -

فكل شرك واقع  .و إىل شرك قوم إبراهيم يف عبادة الكواكب و النجوم و الشمس و القمر -
يف اخللق فإنه راجع إما إىل شرك قوم نوح, الذين عبدوا الصاحلني و صوروا هلم الصور و إما 

م إىل شرك قوم إبراهيم الذين عبدوا الكواكب و الشمس و القمر؛ و من هذا الشرك شرك قو 
فهم كانوا (. 12–سورة النمل () وجدهتا و قومها يسجدون للشمس من دون اهلل) سبأ 

 .يسجدون للشمس و يعبدوهنا

 

 أول أمر أول نهي أول نداء في القرآن 

 ﴾الَِّذي 17بَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن﴿  رَ  اْعُبُدوا النَّاس أَي َُّهايَا ُ ﴿
َماَء بَِناًء َوأَنَزَل ِمنَ   َض ِفرَ   َجَعَل َلُكُم اأْلَرْ  َماِء َماًء َفَأْخرَ  اًشا َوالسَّ ْزقًا   اِت رِ   َج ِبِه ِمَن الثََّمرَ   السَّ

 .﴾ لِلَّ ِه أَنَداًدا َوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ  َفاَل ََتَْعُلوا ۖ   لَُّكمْ 

 

 تعريف العبادة 

, وأتبعت وظيفا  تباري عتاقا ناجيات)وطريق معبد يعين مذلل,  العبادة مأخوذة من التذلل,
 .يعين فوق طريق معبد, كما قال طََرفة بن العبد( فوق مور معبد
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العبادة اسم جامع لكل : "يف قوله -رمحه اهلل–ما قرره أبو العباس ابن تيمية  أمجع التعاريف
رمحه –كذا قال شيخ اإلسالم ." طنةما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والبا

 .يف رسالته يف العبودية -اهلل

مث العبادة هي اسم جامع : " بقوله -رمحه اهلل–ولقد نظمها شيخ مشاخينا العالمة احَلَكمي 
 ".لكل ما يرضى اإلله السامع

 

 

 ومْن يْدع مع الّلِه ِإٰلًها آخر ال بْرهان له ِبِه ﴾تفسير قوله تعالى﴿  

اسم مبهم يف كل داع يدعو دعاء مسألة و هو الطلب أو دعاء عبادة و هو  (و من يدع )
 الفعل املتضمن أيضا للمسألة

 .إهلا هذه نكرة جاءت يف سياق الشرط فتعم ؛(خرآمع اهلل إهلا ) 

 . سا لب الربهان هو احلجة و البيان يعين أنه الدليل الذي ال يرتك يف احلقّ  (ال برهان له به)

و هذا الوصف وصف مطابق ال  ,يعين أن هذه اجلملة صفة لقوله إهلا ؛هذا وصف مطابق
مبعىن أنّه ليس مثّة إله له برهان على اإلطالق  ؛ه ال يدخل يف مفهوم املخالفةمفهوم له يعين أنّ 

 كماو ميكن أن تكون  ,ه بعضهمفال مفهوم خمالفة هلذا كما قد يظنّ  ,سوى اهلل جّل و عال
هذه اجلملة حال من إهلا و نبه على أهنا ليست  رمحه اهلل, اهلاليل تقي الدينالشيخ حممد  قرر

  .مجلة معرتضة
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  فسمى من دعا مع اهلل إهلا أخر (ال برهان له به فإمنا حسابه عند ربه إنه ال يفلح الكافرون) 
 .و الفالح أمجع كلمة قالتها العرب يف طلب اخلري كما قال العلماء رمحهم اهلل تعاىل, كافر

 

 
  يدخلون معنا الجّنة والجّن مكّلفين معنا 

﴾ :الدليل قوله تعاىل مبعىن ما دام مل , [66:الرمحن] ﴿ مْل يْطِمْثهّن ِإْنٌس قْبلهْم وال جانٌّ
و عليه أدلّة كثرية حبثها صاحب   ,فإّن اجلان يدخلون اجلّنة يطِمْثهّن إنس قبلهم و ال جان

 .األندلساألقوال ألحد علماء كتاب ميزان األعمال أو هبذا املعىن ميزان 
 
 

 

 

 

 

 


