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احلمد هلل و الصالة والسالم على نبينا حممد و على آله و صحبه و سلم تسليما  
 :ين أم ا بعد كثريا إىل يوم الد  

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

 
 ينَ أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن لَُه  َوَما﴿: قَ ْولُُه تَ َعاَلى تفسير  الدِّ

  ﴾ُحنَ َفآَء َويُِقيُموا الصَّالَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ 
 

 قوله ألن   احلصر يف اإلثبات مع النفي أسلوب فيها اآلية هذه: 

  نفي هذا ﴾َوَما﴿ 

ينَ  ِإلا  ﴿  . إثبات هذا ﴾لِيَ ْعُبُدوا اللاَه ُُمِْلِصنَي َلُه الدِّ
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 ﴿ َينَ ُه الَ  ُُمِْلِصني  ، ليعبدوا الفعل يف الضمري من حال هذا ُملصني ﴾لدِّ
 وتعاىل تبارك  عبادته يف هلل ُملصني يكونوا أن املالزم حاهلم يكون أن بد  فال

 . به شرك فيه عمالا  يقبل ل اهلل فإن   ظاهر أمر وهذا

 ﴿ما على وإقامتها عليها باحملافظة ،الصالة إقامة دليل ﴾لصاالةَ ا َويُِقيُموا 
وإقامتها تكون ظاهرا . العباد أعمال خري الصالة فإن   وعال جل اهلل فرتضا

 (حضور القلب)باطناو ..(شروطها ،أركاهنا،واجباهتا)

 الصالة : 

  :لغة

 بأن  : قولونيم بأهن   القول اجلمهور إىل -تعاىل اهلل رمحه- النووي نسب-
  الدعاء: اللغة أصل يف الصالة

 السهيلي عن "الفوائد بدائع" يف مبحثاا  -تعاىل اهلل رمحه- القيم ابن حكى
 القيم ابن هذا وأستحسن والعطف لدنوا :اللغة أصل يف الصالة أن فيه رج ح

  -اهلل رمحه-

 :اصطالحا      

 .بالتسليم وُمتتمة بالتكبري مفتتحة ُمصوصة وأفعال أقوالالتعبد هلل ب هي

 الزكاة : 

 . والطهر ماءالن   :اللغة أصل في 
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 . الفقراء على ويرد   األغنياء من يؤخذ ُمصوص مال هي:اصطالحا

 

  ِتَب َعَلى أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما كُ  يَا﴿اآلية تفسير
 . ﴾الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم 

 عباده على الصيام وتعاىل تبارك  اهلل فقد فرض  الصيام فرضية على الةد   اآلية هذه
 األمم على أيضاا  ذلك كتب أنه وبني   وعال جل لرضاه وموصالا  لتقواه سبيالا  وجعله
 . قبلهم

 وكما اآلية هذه يف كما والثبوت اللزوم :على يدل   الكتابة لفظ :﴾ُكِتبَ ﴿
  ﴾لاُكمْ  ُكْره   َوُهوَ  اْلِقَتالُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ ﴿تعاىل قوله يف

 :الكتابةأقسام 

  َعَلْيُكُم الصَِّياُم  ُكِتبَ ﴿ كما يف قوله : الشرعيةالكتابة﴾ 

  َوُرُسِلي أَنَا أَلَْغِلَبا  اللاهُ  َكَتبَ ﴿ قوله يف كما: ةالقدري الكتابة﴾  

 

  َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً  َوِلّلهِ ﴿الحّج دليل﴾  

 .واإلستحقاق اإلختصاص فيدت :الم  -

 .اجلار واجملرور يفيد احلصر تقدمي  -

 .( الناس) قوله من بدل هنا (من) - 
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 يماناإل : 

  :اللغة في

 كتابه يف اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ ذلك قرر - جازم إقرار مع تصديق
 ." الكبري الميان"

 :اصطالحا

 اجلوارح عمل هبا يراد والعمل اللسان وقول القلب قول القول يف ويذكر وعمل قول
 ، الجنان إعتقاد" نونات مخس من بركم العلم أهل من طائفة قال كما وهو

  "الشيطان بطاعة وينقص الرحمن بطاعة يزيد األركان وعمل ، اللسان ونطق

 

  ِثالثة من هأن   على العلماء وأكثر األعداد أمساء من إسم -الكسرب- :ضعالب 
 .تسعة إىل

 اوأم   مسلم اإلمام لفظ هو تعاىل اهلل رمحه املصنف ذكره ذيال اللفظ 
 مسلم اإلمام عند كذلك وهو شعبة وستون بضع بلفظ رواه فقد البخاري
 رواية وهي الرواية هذه ترجيح إىل مييل تعاىل اهلل رمحه حجر ابن واحلافظ

 .( شعبة وستون بضع مياناإل) وستون بضع

 منه القطعة أو خصاله من خصلة أو . الشيء من طائفة :الشعبة. 
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 ُعوَن ُشْعَبةا، فََأْعالَها قَ ْوُل ل  اإِلميَانُ  )) احلديثب  العلماء ستدلا ِبْضع  َوَسب ْ
ِإل اهللُ، َوأَْدنَاَها ِإَماطَُة اأَلَذى َعِن الطارِيِق، َواحْلََياُء ُشْعَبة  ِمْن  هإل  

 قلب يف يقوم مراتب وأنه وينقص يزيد وأنه شعب اإلميان أن   على.((اإِلميَانِ 
 . إعتقاده ويف عمله ويف صاحبه

  القلب قول هذا(( ِإل اهللُ  هفََأْعالَها قَ ْوُل ل إل  )) : هقول: أن اإلميان قولدليل 
  اللسان وقول

 (( َِوأَْدنَاَها ِإَماطَُة اأَلَذى َعِن الطارِيق)) اجلوارح عمل هذا  
 (( َِواحْلََياُء ُشْعَبة  ِمْن اإِلميَان))القلب عمل هذا  

 
 

 بالمالئكة اإليمان  

 : قسمانباملالئكة اإلميان 

  إمجايل -1

 . وتفصيلي -2

 وأوصافهم أمسائهم عرفنا الذين اهلل مالئكة بكل  أن نؤمن  :فهو اإلجمالي اأمّ 
 َوَما﴿قال وجل عز اهلل وأن   وأعماهلم وأوصافهم أمسائهم نعرف مل والذين وأعماهلم

 .املعىن هذا يف املقدمون وهم ، ﴾ُهوَ  يَ ْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإلا 

  :فهو التفصيلي اإليمان اوأمّ  



 

6 
 

 تسمية يف القرآن يف معلوم هو كما، امللك بإسم أو املالئكة بأمساء اإلميان-
 . ومالك وميكائيل جربيل:

 أيضاا  ووصفهم تهئكمال مسى اهلل فإن   امللك ذلك بصفة أو بأوصافهماإلميان  -
 وصفهم ﴾ِإَذا فُ زَِّع َعن قُ ُلوهِبِمْ  حّتا  ﴿ لوببالق وصفهم ماك القرآن يف بأوصاف

  ﴾َوُثاَلَث َورُبَاعَ  َأْجِنَحٍة ماثْ ىَن   أويل ﴿ باألجنحة

 النزول يف جربيل يفةظو  بني   كما ائفهمظو  بعض أو ائفهمظو  ميان مبا علمنا مناإل-
 ومالك األخشبني ملك حديث يف الصحيحني يف وجاء ذلك أشبه وما بالوحي

 . النار خازن أيضا

 

  بالكتباإليمان: 

  :جمالياإل يماناإل 

 من نزل من على علمنا ،هنعلم مل أو، مسها علمنا اهلل أنزله كتاب بكل   إمياننا وهو
 قال كما﴾َنِذير   ِفيَها َخاَل  ِإلا  أُماةٍ  نْ مِّ  َوِإن﴿ تعاىل قال كما نعلم مل أو، األنبياء

 . ﴾قَ ْوِمهِ  بِِلَسانِ  ِإلا  راُسولٍ  ِمن أَْرَسْلَنا َوَما﴿ الكرمي كتابه يف تعاىل

 : التفصيلي اإليمان

 على كالزبور إليه أنزلت من ومسى وجل عز اهلل مساها اليت الكتب هبذه اإلميان وهو
 الصالة عليه حممد نبينا على والقرآن عيسى على واإلجنيل موسى ىعل والتوارة داود

 . وموسى إبراهيم صحف و ، والسالم
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  بالرسلاإليمان: 

 : إجمالي إيمان -1

 ِفيَها َخاَل  ِإلا  أُماةٍ  مِّنْ  َوِإن﴿ تعاىل الق ، اهلل أرسله رسول بكل اإلميان وهو
 .       ﴾راُسولا  أُماةٍ  ُكلِّ  يف  بَ َعثْ َنا ولََقدْ ﴿ ﴾َنِذير  

  التفصيلي اإليمان -2

 براهيمإك إليهم أرسلوا الذين وبأممهم بأمسائهم وجل عز اهلل ذكرهم مبن اإلميان
 اهلل صلى حممد ونبينا وصاحل ولوط ونوح وموسى ويعقوب إسحاقو  وإمساعيل

 . الكرمي القرآن يف ذكروا الذين والرسل األنبياء من وغريهم وسلم عليه

 

  ليوم اآلخربااإليمان: 

 اهلل ذكره امم   فيه ما بكل   فنؤمن، يوم بعده ليس الذي األيام خرآ هن  بأ مياناإلهو 
 نتهاءاا او  قربه يف ونزوله اإلنسان مبوت بدءاا  ،ئدوالشدا األهوال من وتعاىل تبارك

 . ارن   إىل اوإم   ةجن   إىل اإم   بدخوله

 ويؤمنون واجلماعة السنة أهل هبا يؤمن واألهوال األحوال من بينها وما هذا فإن   
 الصحف بتطاير ويؤمنون ونعيمه القرب بعذاب ويؤمنون القرب فتنةو  ونكري مبنكر
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 تبارك اهلل ذكره مما ذلك أشبه وما وبالقنطرة باحلوضو  وبالصراط وبامليزان وباحلساب
 . سنته يف والسالم الصالة عليه حممد نبينا وذكره كتابه يف وتعاىل

 

  بالقدراإليمان: 

 . واجلربية القدرية بني اإلميان بالقدر يف يتوسطونالسن ة واجلماعة أهل 

 :بالقدرن ااإلميمراتب 

  له ذاتية صفة علمه ألن   لألشياء السابق اهلل لمع -1

 السماوات خيلق أن قبل اخلالئق مقادير اهلل كتب وقد ، إياها وكتابته -2
  عام ألف خبمسني واألرض

  هلا ومشيئته -3

 :والتكوين اإلجياد وهو وخلقه -4

 :هذه املراتب يف البيت مجعت 

 وتكوين إجياد وهو وخلقه***           مشيئته مولنا كتابة علم
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  ْاإِلْحَساُن : الثَّالِثَةُ  َمْرتَ َبةُ ال 
 اإلساءة ضد وهو ناإلتقا  :لغة  
 أهل عند مقرر هو كما بالفعل ويقع بالقول ويقع بالقلب يقع اإلحسان 

  السنة
  اإلحسانمراتب: 

  ،( تراه كأنك اهلل تعبد أن) :الكمالمرتبة 
 ( يراك فإنه تراه تكن مل فإن): الوجوب مرتبة 

 

  حمحِْسُنونَ  ُهم واالاِذينَ  ات اَقواْ  الاِذينَ  َمعَ  الل هَ  ِإنا  ﴿ :اخلاصة يف قوله عية امل﴾ 
 بتأييدهم خاصة معية احملسنني ومع املتقني مع وعال جل اهلل أن يعين

 . وإعانتهم ونصرهم
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  لقبه ،والباطنة الظاهرة ينالد   قواعد على إشتملل املشهور يجرب حديث 
 (احلديث هذا إىل معانيها ترجع السنة أن مبعىن) ةالسن   بأم   العلماء بعض

 على شرحه يف رجب بنا احلافظ ذلك ذكر كما الفاحتة القرآن بأم مقابلة

 للفائدةإضافة 

 :عامة، وخاصة: تنقسم معية اهلل خللقه إىل قسمني

اليت تقتضي اإلحاطة جبميع اخللق من مؤمن، وكافر وبَر وفاجر، يف العلم، والقدرة، والتدبري والسلطان : فالعامة هي
 .وغري ذلك من معاين الربوبية

أفضل اإلميان أن : "وهذه املعية توجب ملن آمن هبا كمال املراقبة هلل عز  وجل، ولذلك قال النيب صل ى اهلل عليه وسل م
 ( .22") معك حيثما كنتتعلم أن اهلل

َما َيُكوُن ِمْن جَنَْوى َثالثٍَة ِإلا ُهَو  }[ 4: احلديد]{ َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم } : ومن أمثلة هذا القسم قوله تعاىل
 [ .7: اجملادلة]{ ا رَابُِعُهْم َول مَخَْسٍة ِإل ُهَو َساِدُسُهْم َول أَْدََن ِمْن َذِلَك َول َأْكثَ َر ِإلا ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُو 

 .ة مبن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهموهي ُمتص. اليت تقتضي النصر والتأييد ملن أضيفت له: وأما اخلاصة فهي

 .وهذه املعية توجب ملن آمن هبا كمال الثبات والقوة

{ ِإنا اللاَه َمَع الاِذيَن ات اَقْوا َوالاِذيَن ُهْم حُمِْسُنوَن  }[ . 11: األنفال]{ وأَنا اللاَه َمَع املؤمِننَي   }: ومن أمثلتها قوله تعاىل
ل حَتَْزْن ِإنا اللاَه  }: وقوله عن نبيه صل ى اهلل عليه وسل م[ . 42: طه]{  َمَعُكَما َأمْسَُع َوأََرىِإنايِن  }[ . 121: النحل]

 [ .44: التوبة]{ َمَعَنا

 فتح رب  الربية بتلخيص احلموية-الشيخ العثيمني رمحه اهلل-
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 على شرحه يف عياض القاضي أيضاا  ذلك ذكر كماو  الباري فتح البخاري
 نوويوال أيضاا  مسلم صحيح على شرحه يف القرطيب كذلكو  مسلم صحيح
  الباري فتح يف حجر بنا واحلافظ

 
 

  الحديثفوائد: 

 
 يف خصوصاا  العلم وطالب عموماا  املسلم حيتاجها اليت اآلداب من فيه 

 جمالسته من واإلكثار العامل جمالسة :منها الكثري الشيء وتلقيه طلبه
 عليه اهلل صلى بالنيب حييطون كانوا عنهم اهلل رضي الصحابة فإن

 ( وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عند جلوس حنن بينما: )قال وسلم

 اهليئة نقلوا فإهنم وروايته ونقله العلم بضبط الصحابة إعتناء ومنها 
 وأنه جملسه صفة نقلوا حّت الرجل هذا هبا دخل اليت والصفة والكيفية

 وسلم عليه اهلل صلى النيب فخذي على أي فخذيه على يديه وضع
  بذلك مصرحاا  النسائي سنن يف جاء كما

 فان السفر حال يف والتغري التحول من لإلنسان يطرأ ما أيضاا  ومنها 
 مل أنه تعجبوا احلالة هذه على رأوه ملا عنهم اهلل رضي الصحابة هؤلء

 ، يعرفونه ل هذا ومع شيء حاله يف تغري

  وإطالع لبعض بعضهم معرفة من الصحابة عليه كان ما أيضاا  ومنها 
  وأرضاهم عنهم اهلل رضي بعض على بعضهم

  على والكالم اإلميان وأركان اإلسالم أركان من تضمنه ما أيضاا  منها 
  اإلحسان
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  عنهم اهلل رضي الصحابةف الغيب يعلمون ل والصاحلني األولياء 
 بكر أبو وفيهم والسالم الصالة عليه النيب يدي بني واكان الذين
 ومل يعرفوه مل جربيل دخل ملا الصحابة خيار من العشرة وباقي وعمر

 األولياء بأن يقول من على رد وهذا جربيل هو هذا بأن يعلموا
 . عليه ويطلعون الغيب يعلمون

 عليه تعاىل اهلل أطلعه مبا إل الغيب يعلم ل اخللق من أحداا  أن بيان 
 عليه خيفى ل الذي املطلق الغيب يعلم ل والسالم الصالة عليه النيبف

 َمن يَ ْعَلمُ  لا  ُقل﴿ وعال جل الرب   خصائص من هذا ألن   شيء منه
 عن جربيل سأله ملا هلذا﴾ اللاهُ  ِإلا  اْلَغْيبَ  َواأْلَْرضِ  الساَماَواتِ  يف 

 ول جربيل ول (م من السائلما املسؤول عنها بأعل) قال الساعة
 .الساعة تكون مّت يعلمان والسالم الصالة عليه حممد

  الصالة عليه جربيل أن هلم يبني أن أراد والسالم الصالة عليه النيب 
 .واجلواب السؤال طريقةب التعلم هلم يبني أن أراد والسالم

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 الظاهرة إلسالما وبناء قواعد على مشتمل الفائدة عظيم القدر جليل احلديث هذا
 اخلصوص على العلم بطالب حري   ، باملسلم حري   ، العلم لطالب وحري   والباطنة

 عليهم يقرأه أن ، اسللن   يبينه وأن ومبدارسته معانيه وبفهم احلديث هبذا يعتين أن
 شتملا ما أن ذكروا العلم أهل من وغريه رجب ابن احلافظ فإن هلم يشرحه وأن

 اليت اإلميان أصول هي وهذه إليه الدعوة على سلالر  أمجعت جربيل حديث عليه
 . املسلمون هبا يؤمن أن جيب
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أسأل اهلل جل  وعال التوفيق والسداد لنا ولكم وهو ويل ذلك والقادر عليه واحلمد هلل 
 .رب العاملني وصلى اهلل على نبينا حمم د وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني

 

 الل هم وحبمدك أشهد أن ل إله إل  أنت أستغفرك و أتوب إليكوسبحانك 

 
 


