
1 

 

 

 
 

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  ام ملخصي للدرس اخل فهذا
 .ضمن دورة معهد علوم التأصيل بشبكة إمام دار اهلجرة-

 
 
 
 
 

  الدعاء عبادةدليل 
 

 ((الّدعاء مخ العبادة)):يثالحد. 
  ب  َلُكم  إين   َوقَاَل رَبُُّكم  ﴿ :قوله تعاىلو َتجي ُونَ  اد ُعوِني أس  ربي َتك   َعن   ال ذييَن َيس 

ريينَ  ُخُلوَن َجَهن َم َداخي  .[06:غافر] ﴾عيَباَدِتي َسَيد 
  مالحظة: 
 ((العبادة الّدعاء مخّ )) 
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بن و يف سنده ا،أخرجه الرتمذي من حديث أن  بن مالك هذا احلديث هبذا اللفظ 
 ،فمنهم من يضّعف حديثه مطلقا،وهو خمتلف فيه ،قاضي مصر ( عبد اهلل بن هليعة)هليعة 

ومنهم من يصححه إذا روى عنه العبادلة بسبب احرتاق كتبه ،ومنهم من يصححه مطلقا 
وهذا الذي كان عليه قول شيخنا مقبل عليه رمحة  ه ضعيف مطلقاواملرّجح أنّ ،واختالطه 

 . اهلل
 عنه أنّ  من حديث النعمان بن بشري رضي اهللند الرتمذي ولكن قد جاء احلديث ع
 ((العبادة هوالّدعاء ))النيب عليه الصالة والسالم قال

الّدعاء مخ ))قوله و أنّ ،ومن أهل العلم من يرى أن مخ الشيء هو حقيقته  
 .((العبادة هوالّدعاء ))كقوله((العبادة

   كون الدعاء مّخ العبادةوجه 
: العبادة فقال ه كون الدعاء مخّ  احلافظ أبو عمر بن عبد الرب رمحه اهلل تعاىل وجبّي 

 .((ملا فيه من اإلخالص واخلضوع والضراعة والّرجاء وذلك صريح اإلميان))
 

 ((العبادة الّدعاء مخ  )): الدعاء في قولهوع ن 
الدعاء هنا  بي الدعاء وبي العبادة فدّل على أنّ  ففّرق.((العبادة الّدعاء مخُّ )):قال
 .العبادة هي الفعل ألة والطلب وأنّ هو املس
 

  َتِجب  َلُكم  ِإن   َوقَاَل رَب ُكم  ﴿ :قوله تعالى تفسير ال ِذيَن  اد ُعوِني أس 
ِبُرونَ  َتك  ُخُلوَن َجَهن َم َداِخرِينَ  َعن   َيس   ﴾ِعَباَدِتي َسَيد 

 
لذي هو دعاء املسألة ا. املسألة ولدعاء العبادةا شامل لدعاء هذ ﴾اد ُعوِني  َوقَاَل رَبُُّكم  ﴿

ودعاء العبادة مستلزم لدعاء املسألة وكل . الطلب ودعاء العبادة الذي هو مجيع أفعال العبد
 . دعاء مسألة متضّمن لدعاء العبادة
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م ملّا استكربوا وبجرّبوا على فعلهم فإنّ  معاملًة هلم بنقيض ،ذليلي صاغرين خاسئي: داخرين

 ا وعميّاصمّ  حشرهم اهلل تبارك وتعاىلفيتكرّبوا عن دعائه وعبادته و جل و عال،  عبادة الربّ 

ًما َوُصمًّا َوََن ُشُرُهم  يَ و َم ال قيَياَمةي َعَلى ُوُجوهيهيم  ﴿ ًيا َوبُك     [79:اإلسراء] ﴾ ُعم 
 
 

   جمع اهلل فيه بين نوعي الدعاءدليل 

ُعونَ  ﴿ :كتابهيف مواضع من   نوعي الدعاءمجع اهلل بي  الل هي  ُدوني مين  َوَأع َتزيُلُكم  َوَما َتد 
َنا  ُدوني مين  فَ َلم ا اع تَ َزهَلُم  َوَما يَ ع ُبُدونَ . َشقييًّاَأال  َأُكوَن بيُدَعاء َرِّبي  َعَسىَوأَد ُعو َرِّبي  الل هي َوَهب  

َحاَق َويَ ع ُقوَب وَُكال َجَعل َنا نَبييًّا وهلذا نظائر أيضا يف . مّسى الدعاء عبادة [84:مريم]  .﴾َلُه إيس 
 . سورة األحقاف ويف غريها من السور

 
 

  الّدعاء حق هلل جل جالله، والّدعاء من أخص أنواع العبادات ملا فيه من
 .وطلب احلوائج اليت ال يستغين اإلنسان عنها الرغبة والرهبة

 
 

 َا َذلي   ﴿ اآلية   تفسري إين   َفاَل ََتَاُفوُهم  َوَخاُفوني ُُيَويُف َأو ليَياءُه  ُكُم الش ي طَانُ إيَّن 
 . [571:آل عمران] ﴾ُكنُتم مُّؤ مينييَ 

 
  . ألنّه عبادة تعّبد اهلل جل وعال هبا عباَده اخلوف ال يكون إالّ هلل

َا  ﴿  .للحصر  :﴾إيَّن 
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ليَياءهُ  ُكُم الش ي طَانُ َذلي ﴿  :أي ﴾ُُيَويُف َأو 
 تظهر الضمري هذه القراءة و  .ُيّوفكم أولياَءه وهبذا قرأ ابن عبّاس وابن مسعود

أنّه ُيّوفهم شّر أو  :إخافة املؤمني واملراد املراد به الذين اجتمعوا من أجل وأنّ 
 .بأس أوليائه

 وقرأ أِّّب ابن كعب ُيّوفكم بأوليائه. 
 

  الخوفحقيقة 
واخلوف فرض من فروض التوحيد وواجب من  .ظّن املضاّر الواصلةحقيقته  :اخلوف
 . واجباته

وحقيقة اخلوف احملمود الذي أراده اهلل تبارك وتعاىل من عباده ما حال بي صاحبيه 
احلافظ ابن القّيم رمحه  خيف منه اليأس والقنوط كما يقول ، فإذا بجاوز ذلكمي اهللوبي حمار 

فإن  هذا . ال يدع اخلوف يفضي به إىل حدٍّ يوقعه يف القنوط، واليأ س من رمحة اهلل):اهلل
خلوف ما حجزك عن حدُّ ا: اخلوف مذموم، ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يقول

إساءة : فهو غري حمتاج إليه، وهذا اخلوف املوقع يف اإلياس: فما زاد على ذلك. معاصي اهلل
 (أدب على رمحة اهلل تعاىل، اليت سبقت غضبه، وجهل هبا

واخلوف عبوديّة القلب فال يصلح إاّل هلل كالّذّل واإلنابة واحملّبة والتوّكل والّرجاء  
وغريها من عبوديّات القلب كما قّرر ذلك أيضا احلافظ ابن القّيم رمحه اهلل، فاخلوف من 

 . نواع العبادات وأعظمها اليت تدّل على إميان صاحبهاأجّل أ
 
  الخوفأنواع 
 

 : ذكر العلماء أّن اخلوف أنواع
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وهذا النوع ال يكون إالّ هلل و صرفه لغري وهو اهلل اخلوف من اهلل تبارك وتعاىل : خوف عبادة
فهو مشرك كافر فإذا خاف العبُد غرَي اهلل فيما ال يقدر عليه إاّل اهلل . اهلل شرك به وكفر به

 .هبذا األمر 
 .وهو اخلوف من غري اهلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل :شركخوف 

اإلخافة أو اإلضرار  خوف اإلنسان من األشياء الظاهرة اليت تقدر على : اخلوف الطبيعي
 .. كمن ُياف من األسد أو الّنمر أو العقرب وما أشبه ذلك

أن ُياف اإلنساُن النّاَس يف ذات اهلل برتك الواجبات وهو بعضهم  ده يزي :اخلوف احملّرم
 .وفعل احملّرمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطمعالرجاء ىمعن، 
 .املنافع الواصلة األمل وهو ظنّ : يُراد بالّرجاء

والذي أطمع أن يغفر يل  :اهلل تعاىل عن ابراهيم عليه الصالة والسالم  قال
فالعبد ال يرجو إاّل اهلل، يطمع . شّدة الّرجاء: والطمع هنا. [48:الشعراء]خطيئيت يوم الدين

وقد فّسر غري واحد . يف ثواب اهلل ورؤيته عيانا يوم القيامة وُيشى من عقاب اهلل جّل وعال
 .للقاء بالّرؤيةمن أئّمة الّسلف ا

اخلوفأقسام   

عبادةخوف  شركيوف اخل  احملرموف اخل  الطبيعيوف اخل   
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  جمع شرطي العبادةدليل 

 
ريك  بيعيَباَدةي رَبيهي  رَبيهي فَ ل يَ ع َمل  ليَقاء  َفَمن َكاَن يَ ر ُجو﴿ اً َوال ُيش   ﴾َأَحداً َعَماًل َصاحلي
 

 : اآلية مجعت شرطي العبادة هذه
 اإلخالص هلل -
 واإلتباع لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -

 .أيكم أحسن عمال أي أخلصه وأصوبه:وفيها قال الفضيل بن عياض
 
  عرب إذا قّدمت ما يف حقه التأخري والتقدمي املعمول على العامل من أساليب احلصر

فإنم يريدون بذلك احلصر وغالب ما جاء من األمر بالتوحيد وإفراد اهلل بالعبادة 
 . عن الشرك جاء باألساليب العاّمة جاء باحلصر وغالب ما جاء من الّنهي

 
 
 وعلى اهلل فتوّكلوا إن كنتم مؤمني :اآلية تفسري  

وتأخري العامل وهو ( على اهلل) تقدمي املعمول وهو اجلار واجملرور هذه اآلية يف 
يعين توّكلوا على اهلل تعاىل . إلفادة احلصر أي توّكلوا على اهلل ال على غريه( توّكلوا)

لُيؤذن باالختصاص  وهذا من تقدمي ما يف حقه التأخريتمكي يف حصول النصر وال
 .وليُخص  املؤمن رب ه بالتوّكل عليه
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 التوكليقة حق 
. الّرّب تبارك وتعاىل: إظهار العجز واالعتماد على الغري واملراد :حقيقة التوّكل هو

 . عملهعلم القلب و : والتوّكل كما يقرر ابن القّيم وغريه من أهل العلم جيمع أصلي
  هأّما علمه فيقيُنه بكفاية وكيلي . 
 وأّما عمله فسكونه إىل وكيله وُطمأنينته به . 

 .وقد نّص ابن القّيم يف الدارج بأنّه شرط يف صّحة اإلميان
 
  

  خيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا إنهم كانوا يسارعون في الاآليةتفسير
 لنا خاشعين

 
على أّن الّرغبة والّرهبة واخلشوع من العبادات القلبية اليت اختّص اهلل الّدليل الّداّل اآلية هذه 

أنزهلا اهلل تبارك وتعاىل يف  ،تبارك وتعاىل هبا نفسه وأّن صرفها لغري اهلل جّل وعال شرك به
إنم كانوا يسارعون يف . رسله الذين ذكرهم يف سورة األنبياء، وهذا حال مجيعهمأنبيائه و 

 .أي رغبا فيما عندنا ورهبا من عذابنا  اخلريات ويدعوننا رغبا
. هذا عائد على األنبياء املذكورين يف هذه الّسورة عند عاّمة املفّسرين إنم: والضمري يف قوله

 . خلوف من الّنار والعذابوالّرَغب والّرَهب رجاء الّرمحة وا
 

  ةيبين الرهبة والخوف والخشالفرق 
الّرهبة واخلوف واخلشوع واخلشية ألفاظ متقاربة وليست مرتادفة، وكل واحد من هذه 

 . األلفاظ يدّل على شيء زائد فيه
إَّّنا ُيشى اهللَ . ا اختص اهلل تبارك وتعاىل هبا العلماءوهلذ. اخلشية قدر زائد عن اخلوفف

 .[84:فاطر]من عباده العلماء
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 .يف األنبياءوكذلك الّرهبة هي قدر زائد عن اخلوف لذلك ذكرها اهلل جل جالله 
 
 اإلنابة 

 . رّجاع [4:ق]لكّل عبد منيب. . رجوعهي ال:اإلنابة 
 حمّبة القلب وخضوعه وذلّه للمحبوب : فأصل اإلنابة

 . مستلزمة للمحّبة ألّنك ال تنيب إالّ إىل من حتبّ واملراد أّن اإلنابة 
ومهما ،واإلقبال عليه ،وحمبّته ،عكوف القلب على طاعة اهلل : فحقيقة اإلنابة
 . انصرف أرَجَعه إىل اهلل

ألنّه ،وتدل على سرعة رجوع صاحبها  ،وهي آكد من التوبة،اإلنابة أخّص من التوبة 
 .ومعرفة بذلك احملبوب،راجع عن حّب 

 
  إذا عطفت العرُب الخاص  على العام فإنها تريد االهتمام به وعدم إهماله

 . وإغفاله
 
 
 
 دخول السين و التاء على األفعال،االستعانة 

طلب العون ألّن العرب إذا أدخلت السيَي والّتاَء على األفعال فإّنا هي اإلستعانة 
هذا يف الغالب وقد ُيرج عن ذلك بعض األشياء كما يف قوله تبارك . تريد هبا الطلب

 .ألن اهلل جّل وعال غيّن بذاته [6:التغابن] تول و ا واستغىن اهللو  :     وتعاىل
 جّل ثناُؤه تعاىل شانُه        وهو الغيّن بذاته سبحانه  

 تول و ا واستغىن اهلل و  : فهو الغيّن بذاته فلي  املعىن أنه يطلب الغيىن عندما قال
استحاضة فإّن االستحاضة ال :  وكذلك إذا قالت العرب. تعاىل اهلل عن ذلك علّوا كبريا
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تطلبها املرأة وال ترغبها ولكن هذا هو الغالب يف دخول السيي والّتاء أّنا تدّل على الطّلب 
 . وال نستطيعهمبعىن نطلب عونك نطلب إعانتك فيما ال نقدر عليه 

 
  اإلستعانةأنواع 

 
 :االستعانة نوعان

  استعانة يف شيء ال يقدر عليه إاّل اهلل فهذه ال ُتطلب إاّل من اهلل وصرفها
لغري اهلل شرك ومن استعان بغري اهلل يف شيء ال يقدر عليه إاّل اهلل فهذا 

 . مشرك كافر

 ه، فاهلل استعانة فيما يقدر عليه املخلوق فيما أقدره اهلل تبارك وتعاىل علي
والّنيّب  [8:المائدة] وتعاونوا على الرّب والتقوى:تبارك وتعاىل قال للمؤمني
 .{واهلل يف عون العبد مادام العبد يف عون أخيه}:عليه الّصالة والّسالم قال

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

اإلستعانة أقسام   

استعانة يف شيء ال 
 يقدر عليه إالّ اهلل

استعانة فيما يقدر عليه 
 املخلوق
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 اإلستعاذة 

 
دخول السيي والّتاء على األفعال تدّل على طلب  و،طلب الّلجوء هي : االستعاذة

استجار به وتربّأ من حوله وقّوته وترك كّل فإّن العبد إذا قال أعوذ باهلل جلأ إىل اهلل و . الشيء
 . شيء وراءه

تبارك وتعاىل وهبذه األمساء والّصفات اليت خّص اهلل فاالستعاذة ال تكون إاّل باهلل 
ال تستعيذوا بغري اهلل وكما جاء يف حديث خولة بنت حكيم يف . تبارك وتعاىل هبا نفَسه

من نزل منزال فقال أعوذ بكلمات اهلل }: مسلم أّن الّنيّب عليه الصالو والّسالم قالصحيح 
 . {الّتاّمات من شر ما خلق مل يضرّه شيء حىت يرحتل من منزله ذلك

 
  قل أعوذ برّب الفلق :قوله تعالىتفسير 
 .قلب وقول لسانقول  :قل
 .أجلأ وأستجري : أعوذ 

 .أي خبالق الفلق وهو الصبح عند انشقاقه :برّب الفلق
 
 
 اإلستغاثة 
صرفها لغري اهلل  عبادةوهي طلب الغوث فيما ال يقدر عليه إاّل اهلل،   هي:االستغاثة-

 . كم فاستجاب لكمإذ تستغيثون رب   : قال تعاىل،وتنديد به ،تبارك وتعاىل شرك به 
 . على الطلبالسيَي والّتاء الّداخلة على األفعال تدّل  و-
ثة نوٌع من الّدعاء إاّل أّنا أخّص من الّدعاء ألّن فيها رَغب، ألّن فيها رهبة االستغا-

قد جاء يف الرتمذي عن أِّب هريرة رضي اهلل عنه أّن  الّنيب عليه الّصالة ف. وفيها هَلف وشّدة
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 {دائد فلُيكثر من الّدعاء يف الّرخاءمن سرّه أن يستجيب اهلل له يف الش} :والّسالم قال
 . وهو حديث حسن

 
  اإلستغاثةأنواع 

 : االستغاثة نوعان
  عّز وجّل وهذه شرك أكرب استغاثة باملخلوق يف ما ال يقدر عليه إاّل اهلل

فمن استغاث مبّيت غري حي أو غائب غري حاضر أو  .وخروج عن اإلسالم 
 . ادر فقد استغاث بغري اهلل فيما ال يقدر عليه إالّ اهللعاجز غري ق

  هلا  واحتجّ  فيما يقدر عليه هذه جائزة باملخلوق احلاضر احليّ ستغاثة اال
ه فوكزه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوّ  :العلماء بقوله تعاىل
باملخلوق هذا دّل على أّن االستغاثة  .[51:لقصصا]موسى فقضى عليه

 .احلي احلاضر القادر على ما اسُتغيث به فيه أّنا جائزة
 
 
 
 
 
 
 
 

 ((لعن اهلل من ذبح لغير اهلل)) معنى  
 . د من رمحة اهللاالصطالح الشرعي هو الطر  يفاللعن 
  :املوضع ونظائره فيه وجهان هذاويف 

اإلستغاثةقسام أ  

استغاثة باملخلوق يف ما ال يقدر 
عّز وجلّ عليه إالّ اهلل   

 شرك أكرب

باملخلوق احلاضر ستغاثة اال
فيما يقدر عليه  احليّ   

 جائزة
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  اللهّم العن من ذبح لغري اهلل :خرب أُريد هبا الّدعاء يعين. 
  خرب على ظاهره مبعىن أنّه ُيرب عن حتّقق حال من ذبح لغري اهلل وأنّه مطرود من رمحة

 .اهلل تبارك وتعاىل
 

  واجلامع هلذا أّن من ذبح لغري اهلل تعظيما له فإّن ذحبه لغري اهلل الذبح له أنواع كثرية
فصّل لرّبك واَنر  : تبارك وتعاىل شرك به، فاهلل جّل وعال قال يف كتابه

فقرن بي الصالة والّنحر ليبّي  قل إّن صالِت ونسكي : وهنا قال. [3:الكوثر]
الّذبح وكم من الذبائح أو من أنواع . أّنك كما أّنك ال تصّلي إالّ هلل فال تذبح إالّ هلل
جّدا عند أهل اجلاهلّية ومن سار على  اليت ُتذبح للجّن والشياطي وُصَوُرها كثرية

 .طريقتهم
 

 
 الّنذر 

اإلنسان نفسه بشيء مل يُلَزم به بأصل ومعناه إلزام ،النحر :الّلغة هو يف أصل : الّنذر 
 .بأصل الشرع هو َجب على نفسه عبادة مل بجب عليالشرع يعين أنّه أ

 
   :حكمه
كثري من العلماء يقول أّن األصل يف الّنذر أنّه مكروه أو حمّرم ولكن هذه اإلطالق -
 .فيه نظر 
ازاة واملعاوضة مبعىن أن اإلنسان ينُذر والّصواب أّن الذي نُيَي عنه إَّّنا هو نذر اجمل-

إن شفى اهلُل مريضي أو رّد غائيب أو ُوفّقت يف هذه العمل فلله : نذرا يقّيده بشرط فيقول
وهلذا إذا تأّملت يف األحاديث اليت . هذا هو نذر اجملازاة وهو املنهيُّ عنه.. علّي كذا وكذا

 . جاءت يف الّنهي عن الّنذر رأيتها من هذه اجلن 
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على شيء فهذا حممود أّما إذا نذر اإلنسان نذرا مطلقا متربّرا به ال يقصد به جمازاة -

 . يُوفون بالّنذر وُيافون يوما كان شرُّه مستطريا  :وعليه جاءت اآليات
 

  .ب عليه الوفاء باملنذورويف احلالي، إذا نَذر العبُد وج
 
 

  شيخ اإلسالم اجملدد رمحه اهلل ذكر لنا هنا أنواعا من العبادة املتفّرقة القولية
فكّل عبادة أمر اهلل تبارك . ن نقي  عليها غريهاالعملية القلبية من أجل أ

وفرضها على عباده فإّن صرَفها لغري اهلل جّل وعال شرك وصرَفها وتعاىل هبا 
 . لغري اهلل تبارك وتعاىل خروج عن اإلسالم الذي أمر اهلل تبارك وتعاىل به

 
  بين التوكل و اإلستعانةالفرق 

من أعمال القلب احملضة الصيرفة اليت ال مدخل لألعمال فيها وهلذا الشيخ :التوّكل -
عليه رمحة اهلل يف فتاويه يقول بأنّه ال جيوز أن يقول املسلم توّكلت على حممد بن إبراهيم 
 .ال جيوز قوهلا : وُسئل شيُخنا الفوزان مرارا عن هذه الكلمة فقالاهلل مثّ عليك 

هلا تعّلقا باألمر اخلارجي بطلب  إاّل أنّ أّما االستعانة فهي أيضا من أعمال القلوب - 
 . العون على شيء معلوم أو ما أشبه ذلك

وشيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل يذكر فرقا دقيقا بي التوّكل واالستعانة وهو أن التوكل -
 .أعّم من االستعانة 
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  التميّن أعّم والّرجاء أخّص، يتمىّن اإلنسان الشيء ولكن إذا طميع فيه وتلّهفت إليه

 .نفُسه مُسَّي ذلك رجاءً 
 


