
 

 
 

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

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

 

 األول واألصلاألصل الثاني  العالقة بين 

ألّن  ، ،بل هو التحقيق لألصل األولثاين مبثابة التحقيق لألصل األولاألصل ال
ال يغين شيئا دون علٍم باإلسالم و عمل ،و العلَم به  -وتعاىلتبارك - معرفة الربّ 

اعتقاد ،فإذا مل يعمل اإلنسان باإلسالم فإنّه مل يدخل فيه،كما هو متقرر يف به 
 .أهل السنة و اجلماعة

 



 ين :معنى كلمة  الدِّ
   قَّ  ﴿:   مثاهلا قوله تعاىل :ين  مبعىن اجلزاءالد ، ﴾ يُ َوف يِهُم اللَُّه ِدينَ ُهُم احلَح

 .﴾ َوَما أَدحرَاَك َما يَ وحُم الد ينِ ﴿وقوله ﴾ َمِلِك يَ وحِم الد ينِ  ﴿:وقوله 

 

  لقوله   من إسالم ،العقائد و الشرائع اليت يلتزمها اإلنسان علىين الد  ويطلق
يَن ِعنحَد اللَِّه اإِلسحالمُ ﴿ :تعاىل  َما َكاَن ﴿ :أو غريه كما يف قوله ، ﴾ ِإنَّ الد 

 ﴾ لَِيأحُخَذ َأَخاُه يِف ِديِن الحَمِلكِ 

 

 إذا كان إاّل الدين ال يكون دينا  :والعادةوالعبادة واخلُلق  مزمةالال الطاعة 
،يفعله اإلنسان على الدوام ،ألّن الّدين الذي هو الطاعة والعبادة ا م  زَ ت َ لح مُ 

 ،خبالف الطاعةخلقا  قد صارت عادة، وفهو الطاعة الالمزمة اليت واخلُلق 
ويفسر اخلُلق بالّدين أيضا ين بالعادة و اخللق ر الدّ س  و هلذا فُ مرة واحدة ،

قال ابن عباس رضي اهلل  ﴾ .﴿َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيم :كما يف قوله تعاىل ،
 ((على دين عظيم)): عنه

 

  ّأي عادته  هقول هذا ديدنالديدن ،نو منه ين بالعادة وكذلك يفّسر الد
 .المزمةال

 



 .قاعدة يف احملبة:يف طائفة من كتبه منها  -رمحه اهلل-هذا حاصل ما قررّه ابن تيمية 

 تعريف اإلسالم 
 من حيث العموم و اخلصوص: 

و اليوم  ،رسلهو ،اإلميان بكتبه و  ،وهو عبادة اهلل وحده ال شريك له: العاماإلسالم 
صلى  -قال رسول اهلل  .-عليهم الصالةوالسالم-اآلخر، و هذا دين مجيع األنبياء

ت ِدين ُ )): -اهلل عليه وسلم  َنحِبَياء َأوحاَلد َعالَّ  (( خمتلفة ُهمَواِحد، وشرائع ُهماألح

 .دين األنبياء واحد باب أنّ : فقال -رمحه اهلل-و على هذا بوب البخاري 

  : تنبيه

 :نّهأل،ينبغي أن يعلم أّن دين األنبياء واحد  
 :يساعدنا يف احلكم على األمم  -1

صلى اله عليه –فمن بقي على إتباع النيّب الذي بعث إليه ،ومل يسمع بالنيب -
 .فهو باٍق على اإلسالم العام -ّلموس

وبعد أن يسمع به فإنّه ال جيزئ إاّل  -صلى اهلل عليه وسّلم–أّما بعد بعثت النيّب -
 .اإلسالم اخلاص

 :"جاءت به الديانات السماويةهذا ما "الرّد على من يقول  -2



ت ِدين ُ ))ليس هناك ديانات مساوية،هناك دين واحد:فنقول هلم  َنحِبَياء أَوحاَلد َعالَّ  ُهماألح
ين الذي كان عليه مجيع الدّ  ألنّ  ،ال جيومز،وهذا القول  (( خمتلفة ُهمَواِحد، وشرائع

 اماألنبياء هو دين اإلسالم ، و إمنا اختلفوا يف الشرائع و األحك

  -عليه الصالة و السالم-ث به رسول اهلل عِ ي بُ الذهو  :اإلسالم اخلاص

اإلستسالم هلل بالتوحيد واإلنقياد له بالطاعة و الرباءة من :وهو كما عرفه املصنف
 الشرك وأهله

 (أو التقدير)من حيث اإلرادة 

 :قسمني  اإلسالم إىل  يقسم

وهو  ،أراده اهلل تعاىل كونا  ماوهو وهو مرادف لإلرادة الكونية ،:إسالم كوين-
من يف السموات واألرض من مؤمن  ستسالم حلكمه الكوين، وهذا عام لكلّ اإل

َلَم : وفاجر، ال ميكن ألحد أن يستكرب عنه، ودليله قوله تعاىل وكافر، وبرّ  ﴿َوَلُه َأسح
َرحِض َطوحعا  وََكرحها  َوِإلَيحِه يُ رحَجُعوَن﴾  .  [38اآلية:ل عمرانآ]َمنح يف السََّمَواِت َواألح

. وهو االستسالم حلكمه الشرعيوهو مرادف لإلرادة الشرعية ،  :إسالم شرعي-
يَن ﴿ :قال تعاىل .وهذا خاص مبن قام بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان ِإنَّ الد 

 ﴾ ِعنحَد اللَِّه اإِلسحالمُ 

 :الفرق بين اإلسالم الكوني والشرعي

 .فيما حيبه اهلل وقد يقع وقد ال يقع اّل إسالم الشرعي اليكون اإل-



 .سالم الكوين يكون فيما حيبه اهلل وفيما ال حيبه وحتما يقعاإلأّما -

 

 

 الدليل 

  .شيءالالّدال على :الدليل فعيل مبعىن فاعل أي

 .فاملصنف رمحه اهلل يقرر أّن معرفة الدين تكون بالدليل 

أمجع عليه أهل ما الدليل الشرعي املأخوذ من الكتاب والسّنة و  :بالدليل د و صاملق
 .العلم

 :مسألة

  ّلة؟هل يلزم العوام معرفة الّدين باألد 

الدليل يلزم طلبة العلم،أّما العوام فإنّه جيومز أن يعلم أّن هذا مباح،وهذا حمرم ،وهذا 
 .-الشيخ أمحد النجمي رمحه اهلل تعاىل -واجب،ولو مل يعرف األدلة

 

 

  التقليد ،الدليل، اإلجتهاد، عند المتكلمين :معنى 



  يّذم املتكلمون التقليد يف كثري من كتبهم وهم إمّنا يعنون هبذا التقليد
طريقة السلف : إتباع السلف، وإتباع الصحابة،والتابعني،وهلذا يقولون

  .أسلم، وطريقة اخللف أعلم وأحكم
  وإمّنا  ،ليس الدليل النقلي املأخوذ من الكتاب والسّنة والدليل عندهم

هو دليل النظر أو القصد إىل النظر،أو الشّك ،الذي حيكمون بسببه 
ومنتهى ما حيصله املتكلمون من .على إسالم العبد وعدم إسالمه 

 .هذا الدليل هو ما أقّر به املشركون وهو ربوبية اهلل تعاىل
  هذه األدلة ،اليت ليست هي السمعية اإلجتهاد عندهم هو النظر يف

النقلية ،فهذه أدلة ظنّية عندهم ،إمّنا هذا النظر راجع إىل األعراض 
،واألجسام ،وإىل حدوثها اليت هي طريقة فالسفة اليونان،حّّت أّّنم  

كفروا من مل يأخذ هبذه الطريقة،وال جيومز التقليد عندهم يف اإلعتقاد 
 .-يعنون اتباع السلف-

 
  التقليد في العقائدمسألة 

 
  تباع الدليل من الكتاب والسّنة وإن مل يعرف التقليد يف العقائد إذا أريد به إ

هذا حّق جيب قبوله،والقول العبد أجزاؤه أو أفراده ،أو مجيع متعلقاته،
به،والعبد ليس مكلفا بأن يعرف أفراد األدلة معرفة تامة ال خيفى عليه شيء 

خفاء ،والبّد وأن يقع له إشكال،هذا أمر معلوم  منها،بل البّد وأن حيصل له
َسَلَمات الواضحة

ُ
و يكتفى من املسلم أن يعلم .ال ينكره إاّل من جيادل يف امل



أصول اإلسالم وهو ما تضمنته هذه الرسالة،ولو بدالالت عامة،ألّن العاّمي 
إمجاع و  -رمحه اهلل-ال يعرف حقيقة الدليل أصال،وقد حكى شيخ اإلسالم

وقد )) : ق األّمة على أّن الدخول يف اإلسالم يكون بالشهادتني،قالاتفا
: وكذلك قال ((اتفق املسلمون على أنّه من مل يأيت بالشهادتني فهو كافر 

أمجع املسلمون على أّن الكافر إذا أراد أن يسلم يكتفى منه باإلقرار ))
اب العقائد وقد ناقش املتكلمني ورّد عليهم يف اإلجتهاد يف ب((بالشهادتني

فمن دخل يف اإلسالم .الذي هو النظر يف األعراض واجلواهر وما شابه ذلك
بالشهادتني وإن مل يعرف أدلة شروطها ،فهذا دخل يف اإلسالم وقرر هذا 

أيضا احلافظ احلكمي رمحه اهلل عند كالمه على شروط ال إله إاّل اهلل يف 
 .معارج القبول

 
أمر البّد منه لكن ليس كّل ،معرفة الدليل الذي هو كون العبادة توقيفية إذن 

 .أحد من الّناس يستطيع أن يعرفه
 
    القول بأنّه ال جيومز التقليد يف العقائد مبعىن أنّه ال يصّح إميان العاّمة،حّّت

 .يعرفوا ما يعرفه املتكلمون هذا قول باطل
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  تعريف اإلسالم الخاص 

 : -رمحه اهلل–كما عرفه اجملدد اإلمام حممد بن عبد الوهاب هو  

 .اإلستسالم هلل بالتوحيد واإلنقياد له بالطاعة والرباءة من الشرك وأهله

 قال تعاىل .أي اسالم الوجه هلل تعاىل بنية وقصد:  اإلستسالم هلل بالتوحيد: 
َهُه لِلَِّه َوُهَو حُمحِسٌن﴾ َلَم َوجح َسُن ِدين ا ِمَّنح َأسح ﴿بَ َلى :  وقال تعاىل ﴿َوَمنح َأحح

َهُه لِّلِه َوُهَو حُمحِسٌن ﴾ َلَم َوجح  َمنح َأسح
  أي أن يناقد هلل تبارك وتعاىل كما يف قوله عّز وجّل : اإلنقياد له بالطاعة: 

نَ ُهمح ُُثَّ اَل جيَُِدوا يِف  ﴿َفاَل َورَب َك اَل يُ ؤحِمُنوَن َحّتَّ  حُيَك ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ح
ِليما   أَن حُفِسِهمح َحَرج ا ِمَّا  ﴾َقَضيحَت َوُيَسل ُمواح َتسح

 :العسقالنيقال ابن حجر 

َلف َأْسَلَم َوَطرِيَقة اْلَخَلف َأْحَكم لَْيَس ِبُمْسَتِقيٍم ؛ أِلَنَُّه َظنَّ َأنَّ َطرِيَقة   قَ ْول َمْن قَاَل َطرِيَقة السَّ
يَمان بِأَْلَفاِظ اْلُقْرآن َواْلَحِديث ِمْن َغْير ِفْقه ِفي َذِلَك، َوَأنَّ َطرِيَقة اْلَخَلف  َلف ُمَجرَّد اإْلِ ِهَي السَّ

ْهل ِاْسِتْخَراج َمَعاِني النُُّصوص اْلَمْصُروَفة َعْن َحَقائِقَها بِأَنْ َواِع اْلَمَجازَات ، َفَجَمَع َهَذا اْلَقاِئل بَ ْين اْلجَ 
َلف ِفي َغايَة اْلَمعْ  ْعَوى ِفي َطرِيَقة اْلَخَلف ، َولَْيَس اأْلَْمر َكَما َظنَّ ، َبْل السَّ َلف َوالدَّ رَِفة ِبَطرِيَقِة السَّ

ْعِظيم َلُه َواْلُخُضوع أِلَْمرِِه َوالتَّْسِليم ِلُمَراِدِه ، َولَْيَس  َمْن َسَلَك ِبَما يَِليق بِاَللَِّه تَ َعاَلى ، َوِفي َغايَة الت َّ
ِة تَْأِويل  .هَطرِيق اْلَخَلف َواثًِقا بَِأنَّ الَِّذي يَ َتَأوَّلُه ُهَو اْلُمَراد َوََل يُْمِكنُه اْلَقْطع ِبِصحَّ

 إضافة للفائدة



 ءة من ارباءة من املشركني والبّد من الرب البّد من ال: الرباءة من الشرك و أهله
 .﴾تَ عحُبُدونَ إِنَّيِن بَ رَاٌء ِمَّا ﴿  :آهلتهم قال تعاىل عن ابراهيم

 

 مراتب الّدين 

 املنزلة وهي رتبة مجع هي املراتب

 .بعضها فوق بعض درجات و مراتب الدين و 

 و احملسن و املؤمن فيها يدخل و.وهو الدائرة العامة الكربى :اإلسالم  :وىلاملرتبة األ
 .املنافق

 ؟املنافق اإلعتقادي فيها يدخل ملَ 

 لذلك و ، الظاهرة العبادات هاهنا باإلسالم املراد إذ الظاهر على هنا احلكم ألن
 الظاهرة العبادات بآداء يقوم ألنه اإلسالم دائرة يف يدخل اإلعتقادي املنافق حّت

 .الدنيا يف عرضه و ماله و لنفسه صونا

 

 ،مؤمنا كان من إال فيها يدخل ال و، األوىل من أضيق وهي االميان :املرتبة الثانية
 .املنافقون فيها يدخل ال أي

 حمسنا كان من إال فيها يدخل وال،  ضيقأ و خصّ أ هي و االحسان :املرتبة الثالثة

 



 .كّل حمسن مؤمن،وليس كّل مؤمن حمسنا،وكّل مؤمن مسلم،وليس كّل مسلم مؤمنا

 

 كلّ  دلّ  افرتقا ، فإذااجتمعا  افرتقا إذا و افرتقا اجتمعا إذا لفظان اإلميان و اإلسالم
 دخل االميان طلقأ ذاإ و االميان فيه دخل سالماإل طلقأ ذاإاآلخر أي  على منها
 على اإلميان و ، الظاهرة األعمال على اإلسالم دل اجتمعا ، فإذا االسالم فيه

 .الباطنة األعمال

 ما الذي يدخل في قول المصنف كل مرتبة لها أركان؟ 

 و أصوال أي- أركانا الدين مراتب من مرتبة لكل أن حيث العموم حيث من هذا 
 .واحد ركن هألنّ  اإلحسان العموم هذا من خرج و  -دعائم

 

  أركان اإلسالمدليل 

–حديث عبد اهلل بن عمر وهو  واحد دليل يف جمتمعة اإلسالم أركان جاءت
شهادة أن ال إله إاّل اهلل وأّن  بين االسالم على مخس )):  -رضي اهلل عنه 

بيت ملن الحممدا رسول اهلل،وإيقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحّج 
 .أيضا وحديث جربيل ((استطاع إليه سبيال 

 

  معنى الشهادة 



 .أعلم و ألزم و بنّي أي :شهد 

 .لزاماإل و البيان و العلم و قراراإل على تدور الشهادةو 

 

 

 

 َل إله إَّل اهلل معنى 

 املبىن ناحية من التوحيد كلمة شرح

إاّل أّّنا تفارق إّن .خربا و إمسا فتطُلبُ  "إنّ " عمل تعمل وهي ، للجنس النافية  "ال"
وغريها من األشياء .وتفارقها يف أّن خربها يقّدر يف الغالب.يف أّّنا تعمل يف النكرات
 ...اليت تفارق فيها ال النافية

 ، مفعول مبعىن  ِفعال مبعىن وهو  َأهلية و إهلية يأله أَلهَ  من ،،نكرة " ال"إسم: "إله"
 .وتعظمه له وتتعبد القلوب تتأهله ما كل هو و.معبود أي مألوه يعين

  .فدّل عن نفي اإلالهية عن كّل أحد وإثباهتا هلل.العموم تفيد النفي سياق يف نكرةوال

(                                السابق العموم من خرج يعين) األحوال أعمّ  من مفرغ إستثناء :"إاّل "
                                                                                                 الرفع مقام يف جاء ألنهوامسها " ال" من    بدل -بالرفع على الصحيح -:"اهللُ  "

 .العرب لغة يف مشهور هذا و حمذوف فهو اخلرب أما

 :ألفيته يف مالك ابن قال              



 ظهر إسقاطه مع املراد إذا                اخلرب إسقاط الباب ذا من شاع و

 .حّق أو حبقٍّ : اخلرب املقدر هو 

 املعىن حيث من التوحيد كلمة شرح

 : اهلل إال حق   معبود ال

  .األلوهية بتقرير جاءت األّنّ " معبود" -

ُعوَن ِمنح ﴿  باطلة معبودات هناك ألن" حقّ "  قُّ َوَأنَّ َما َيدح ِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو احلَح ذََٰ
   .﴾ ُدونِِه الحَباِطلُ 

 ألنّ " حبق" من أحسن فهي" حق"  نقول أن األوىل أنّ  يقولون لعلما هلأ بعضو 
 ... جديدا خربا يكون  اجملرور و اجلار و جارة، الباء

 

 َلَقدح َجاءَُكمح َرُسوٌل ِمنح أَن حُفِسُكمح َعزِيٌز َعَليحِه َما َعِنتُّمح َحرِيٌص ﴿      :تفسري اآلية
 ﴾ َعَليحُكمح بِالحُمؤحِمِننَي َرُؤوٌف َرِحيمٌ 

 .هذه اآلية دليل شهادة أّن حممد رسول اهلل

وهو  من اإلنس وهو منكم من العرب جنسكم من يأ﴾ِمنح أَن حُفِسُكمح ﴿  :قوله 
 .وأشرفهم نسبا من أنسبهم

 من أفضلكم نسبا وشرفا : بفتح الفاء  معناها ﴿ِمنح أَن حَفِسُكمح ﴾ف      



 .بشر مثلكم.منكم :  بضم الفاء أي﴿ِمنح أَن حُفِسُكمح ﴾

 .ة هو املشقّ  :العنت: ﴾َما َعِنتُّمح ﴿

 على مزائد قدر حدمهاأ ويف اّل إ مرتادفان لفظان العرب لفاظأ يف يوجد ال :مالحظة
 .خراآل

 

 عليه الصالة و السالم-مقتضى شهادة أّن محمد رسول-: 
يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا  َمنح ُيِطعح الرَُّسول فَ َقدح َأطَاَع اللَّه ﴾﴿ ﴿ .طاعته فيما أمر -1

 َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل﴾
ِق َوَصدََّق بِِه﴾ .تصديقه فيما أخرب -2  ﴿َواَلَِّذي َجاَء بِالص دح

 :قال أبو طالب 

 وال يُ عحىن بَِقوحِل األباِطلِ                       َلَديحنا  .لَقدح َعِلُموا أنَّ اب حَننا ال ُمكذَّبٌ 
 َعنحهُ  نَ َهاُكمح  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  َآتَاُكمُ  َوَما﴿ .اجتناب ما ّنى عنه و مزجر -3

 ﴾  فَان حتَ ُهوا
 من)):  -صلى اهلل عليه وسلم -قال رسول اهلل  .أن ال يعبد اهلل إال مبا شرع -4

 .فالعبادات توقيفية ال نعبد اهلل إاّل مبا شرع.((رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

انتهى وهلل احلمد واملّنة وصّل اللهم وسّلم على عبدك و نبيك حممد و على آله 
 وصحبه ومن واله

 

 

 

 فائدة 

عند البيانيني أساليب احلصر كثرية ،حّّت أّّنم يستخدمون احلصر يف اجلمل،وال يقتصرون على ما 
األصوليون أو اللغويون يف من افادة احلصر من األلفاظ اللغوية بل يستخدمون حّّت  يقتصره

 :اجلمل، فيقولون بأّن أشهر أساليب احلصر هي

 النفي مع اإلثبات وهذا أقواها. 
 تقدمي ما حّقه التأخري.  
 ((الّدين النصيحة: )) التعريف باجلزئني املبتدأ واخلرب مثاله قوله. 
 "من أساليب احلصر  "إمّنا. 

 ...وهذه األربع أشهرها وغريها كثري

 


