
 
 

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 الثامنف
 .ضمن دورة معهد علوم التأصيل بشبكة إمام دار اهلجرة-حفظه اهلل 

 

 األصل األول  بعد الثالث   صللأل- اهلل رحمه- مصنفال سبب إيراد
 :والثاني

 
  الثاين هم الرسل  األصل األصل األول و معرفة الطريق املوصل إىل  ملّا كان-

فإّن الطريق .، عقد املصنف الكالم األصل الثالث -والسالمالصالة  عليهم
عليهم -املوصل إىل معرفة اهلل تعاىل ،وإىل معرفة دين اإلسالم إّّنا هم الرسل 

،وحاجة الّناس ماّسة جدا إىل معرفة هؤالء الرسل وإىل  -الصالة والسالم
 .حممد -صلى اهلل عليه وسّلم–معرفة إمامهم ومقدمهم ورسول اهلل 



   أول ركن من أركان اإلسالم شهادة أن ال إله إاّل اهلل وأّن حممدا :وألّن
 -وتعاىلسبحانه –والرسل هم الواسطة يف معرفة اهلل .رسول اهلل

 

 الواسطة أقسام : 
 عرف إىل عن طريق الرسل ين و الشرائع ال ي  وذلك بأّن الدّ  :واسطة حق

الواسطة فقد كفر باهلل ومن أنكر هذا النوع من عليهم الصالة و السالم 
 .تعاىل

 ثبت هذه أتعاىل ومن اذ الرسل رربة و شفاعة إىل اهلل باتّ : واسطة باطلة
 .الواسطة فقد كفر باهلل جّل و عال

 

  أن نعرفها عن النبي صلى اهلل عليه وسلم  عليناالتي المهمة األمور: 
 :منها أمور -صلى اهلل عليه وسلم- الّبد أن نعرف عن النبّ 

 امسه -
 نسبه -
 عمره -

 : اىل فرتتني -صلى اهلل عليه وسلم-وانقسمت فرتة بعثته 
 مكية -
 مدنية -

 وسلم نبًيا ورسوال نبئ بـإررأ، وأرسل باملدثر وأنه صلى اهلل عليه
 



 نسب الرسول عليه صلوات ربي و سالمه: 
،وهو كما ساره  وأصّحهاالسالم أشرف األنساب وأجّلها  و نسبه عليه الصالة
 :احلافظ ابن حبان

بن عبد مناف  (عمرو )بن هاشم( شيبة )هو حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن  بن كالب (زيد)بن رصي  (املغرية)

بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار  بن كنانة بن خزمية (رريش) مالك بن النضر
مث اختلفت الروايات من بعد عدنان إىل إمساعيل بن إبراهيم  .بن معد بن عدنان

  .عليه السالم
 
عدنان و عدنان من ولد إمساعيل أنّه عليه الصالة والسالم من ولد مجعوا على أ

 نان و إمساعيل و أمجعوا على نسبه إىل عدنان ،واختلفوا فيما بني عد.عليهما السالم

من ذكره فإّّنا ذكره )) : حّّت رال بعض أهل العلم عليه الصالة والسالم 
 .ونالظنّ : صرُّ التخَ ((.بالتَخرُّص

ابن حبان وابن القيم وابن :ورد حكى هذا اإلمجاع غري واحد من أهل العلم منهم 
 .ابن عبد الرّب وابن حجر وغريهمكثري و أبو عمر 

 

 

 

 

 فائدة

رريش هو النضر بن كنانة ، ريل يف تسميته أروال كثرية،أنشد ابن 
 :رول الشاعر  ،عباس ملا سئل ملا مسي رريشا

 هبــا س ــمَِّيْت رـ ـَرْيٌش رـ َرْيَشــا         ورـ َرْيش هـي التـي َتْسـك ن  البحـر

  



 :دليل على شرف نسبه 

اهلل عليه وسلم  رَاَل َرس ول  اللَِّه صلى: اللَّه  َعْنه  رَاَل  َواثَِلَة ْبِن اأَلْسَقِع َرِضىَ حديث  
ِكَنانََة َواْصطََفى ِمْن رـ َرْيٍش  ِمنْ  رـ َرْيشاً  ِكَنانََة َواْصطََفى  الَعربِ ِإنَّ اللََّه اْصطََفى ِمْن  ))

 ((َبِِن َهاِشمٍ  َبِِن َهاِشٍم َواْصطََفاِِن ِمنْ 

 :العلم أهل بعض رسمه ما على العرب أرسام
  العرب البائدة 
  و العرب العاربة 
 و العرب املستعربة. 

 

 سلم و عليه اهلل صلى النبي عمر : 
 و هذا الذي هو عليه أهل العلم وعامتهم ثالث و ستون سنة    :عمره

أّن )) :- رضي اهلل عنها-الدليل ما رواه البخاري و مسلم عن عائشة 
و كذلك ما  ((ثالث و ستنيالنب عليه الصالة و السالم تويف و هو ابن 

ربض رسول اهلل  )) :رال-رضي اهلل عنه -رواه مسلم من حديث أنس 
و أبو بكر وهو ابن ثالث  صلى اهلل عليه و سلم وهو ابن ثالث و ستني

و رد جاء هذا أيضا عن غريه من  ((و ستني وعمر وهو ابن ثالث وستني 
 .ضاعند مسلم أي الصحابة كمعاوية رضي اهلل عنه و غريه

  األمة منها أربعون سّنة ربل النبوة وهذا الذي هو عليه مجاهري  :ربل النبوة 
وروي عن بعض السلف أنّه بعث على رأس ثالث وأربعني السلف واخللف 



والصحيح ما عليه عامة أهل العلم، حلديث أنس يف صحيح .سنة
 - عبد اهلل بن عباس وعن(( بعثه اهلل على رأس أربعني سنة)) : البخاري

 -صلى اهلل عليه وسلم  -ب ِعث رسول اهلل   )) رال -رضي اهلل عنهما 
ألربعني سنة، فمكث مبكة ثالث عشرة سنة يوحى إليه، مث أمر باهلجرة 

 . البخاري رواه ((عشر سنني، ومات وهو ابن ثالث وستني
 
 ثالث وعشرون سنة :بعد النبوة 

 

 ارْـَرْأ بِاْسِم ﴿: ن بئ النب صلى اهلل عليه و سلم حني نزل عليه رول اهلل تعاىل
 يف بدء -رضي اهلل عنها -والدليل حديث عائشة .﴾رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ 

 .الذي خرجه البخاري و مسلمالوحي 

 

 ياأَيُـَّها﴿ :أ رسل النب صلى اهلل عليه و سلم حني نزل عليه روله تعاىل 
ثّـِر  ر ْم فَأَنِذْر َورَبََّك َفَكبـِّْر َوثَِياَبَك َفَطهِّر  .﴾اْلم دَّ

  

 الرسول و النبي بين الفرق 

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن رـَْبِلَك ِمْن ﴿ :فرق اهلل سبحانه وتعاىل لنا بني الرسول والنب يف روله
 ﴾َرس وٍل َواَل َنِبٍّ 



 .من أوحي إليه بشرع جديد :الرسول 

من عمل بشرع من ربله و رد يوحى إليه  بشيء زائد على ما أوحي إىل من :  النبّ  
 .ربله

 .و كّلهم مأمرون بالتبليغ

 

 ب عث  النب صلى اهلل عليه و  : سلم و عليه اهلل صلى النب دعوة خ الصة
 .و يدعو إىل التوحيدسلم  بالنذارة عن الشرك 

  
 َورَبََّك َفَكبـِّرْ  ﴿ :تعاىل روله تفسري اهلل رمحه املصنف استقى﴾ 

ك يا حممد فعظم بعبادته،والرغبة إليه وربّ )) : لآلية أيب جعفر ابن جريرمن تفسري  
 ((يف حاجتك دون غريه من اآلهلة و األنداد

 

 األعمال :أي  ((الشرك من أعمالك طهر)) املصنف رول يف باألعمال املراد
هذا القول حمكي عن ابن عباس .الظاهرة و الباطنة و يدخل فيها األروال

ذكرها ابن -رمحهم اهلل-وعن مجاعات من أئمة السلف -رضي اهلل عنهما
 . القيم يف أول إغاثة اللهفان

 



  وكذلك صّح  ((الرجز األوثان)) : جاء يف صحيح البخاري عن أيب سلمة
 .عن الزهري رال هي األوثان

 

 المعراج و اإلسراء 
  رجح املصنف أن يكون اإلسراء واملعراج ثالثة سنوات ربل اهلجرة ،وهناك

 من يقول سنتني ربل اهلجرة
  فرضت الصلوات اخلمس 
 الصعود:العروج   
  االسراء واملعراج حدث مرة واحدة وكان بالروح واجلسد. 

 

 الهجرة 
 البعثة  و ذلك  اهلجرة كانت يف شهر ربيع األول من العام الثالث عشرمن

 .وهذا هو املشهور الذي عليه اجلمهور.يوم االثنني
  اهلجرة: 

 الرتك :لغة
 .نتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالماإل: اصطالحا

 
 هي كل بلد غلب عليها أحكام املسلمني : بلد اإلسالم 



 .اليت يغلب عليها أحكام الكفار هي و بلد الكفر             

 هناك نوع ثالث من البالد غري دار اإلسالم ودار الكفر هل: 
 فكّل دار غلب ))يف اآلداب الشرعية   -اهلل رمحه- مفلح ابن رال

عليها أحكام املسلمني فدار اإلسالم،وإن غلب عليها أحكام الكفار 
  ((.وال دار لغريمها،فدار كفر 

 هل ("َمارِِدين)عن بلدة  -رمحه اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية  وسئل
 " هي بلد إسالم أو بلد كفر؟

وأّما كوهنا دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها : " فأجاب رمحه اهلل 
املعنيان ليست مبنزلة دار السلم اليت جتري عليها أحكام اإلسالم؛ 

لكون جندها مسلمني، وال مبنزلة دار احلرب اليت أهلها كفار، بل هي 
سلم فيها مبا يستحقه، ويقاتل اخلارج عن شريعة رسم ثالث يعامل امل
 ."اإلسالم مبا يستحقه

 

 واألول هو الذي ذكره القاضي واألصحاب            

الذي كان عليه العمل عند العلماء أّن الدار إّما دار إسالم أو دار كفر لكن 
بني هذه البالد،خلص  شيخ اإلسالم ملا حصل يف العصور املتأخرة اإلختالط

 .إىل هذا النوع من البالد وهو الذي أمره خمتلط ومل يتميّز حبال
 اهلجرة حكم 



بإمجاع أهل العلم ،من بلد الشرك  (أمة اإلجابة)اهلجرة فريضة على هذه األمة -  
 .إىل بلد اإلسالم 

 بعض أهل العلم رال أّن اهلجرة مستحبة من بلد املعاصي إىل بلد السّنة ونصّ  -
صلى اهلل –ملسلم أن يقيم ببلد  يسّب فيها أصحاب رسول اهلل مالك بأنّه ال جيوز 

 -عليه وسلم

 

 بارية إىل أن تقوم الساعة فمادام الكفر موجودا و مادام اإلسالم  اهلجرة
فيجب اهلجرة من بالد الكفر ،ومادام للكفر بلد ولإلسالم بالد ،موجودا 

املراد هنا مكة ،فقد  ((ال هجرة بعد الفتح ))وأّما احلديث .إىل بالد اإلسالم
 .صارت بلد إسالم،فال هجرة منها

 

 رسمني إىل الكفر بالدالذين مل يهاجروا من  النساء آييت يف تعاىل اهلل رسم: 
 مل يهاجروا مع ردرهتم اهلجرة  وهم الذين: ظاملي أنفسهم 
  فقد عفا اهلل عنهم  ،هم العاجزون عن اهلجرة و :املستضعفني

 و ال يكلف اهلل نفسا إاّل فال واجب مع العجر،لعجزهم عن اهلجرة 
 .كما ررر ذلك شيخ اإلسالم يف كتبه. وسعها

 



  تويف النب عليه الصالة و السالم و بقي دينه فعلى كل مسلم حمبته و
 و الغلو حّت يصلألوهية األتعظيمه دون الغلو فيه بتنزيله منزلة الربوبية أو 

 .األمر إىل ربط الدين حبياته

 

 

 ا رواه مسلم يف صحيحه م شارة إىلا(( ..ال خري إال دل األمة عليه)) روله
رال : من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ـ رضي اهلل عنهما ـ رال

ما بعث اهلل من نب إال كان حقاً عليه )) : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 .((علمه هلم، و أن ينذرهم من شر ما يعلمه هلمل أمته على خري ما يأن يدّ 

صلى اهلل عليه  و كذلك ما رواه اإلمام أمحد و غريه من حديث أيب هريرة  أن النبّ 
ما تركت من أمر خري يقربكم إىل اهلل إاّل و دللتكم عليه و ما تركت  )) :وسلم رال

حسن حسّنه وهذا حديث .((من أمر شر يباعدكم عن اهلل إاّل و هنيتكم عنه
 .األلباين رمحه اهلل وغريه

 

 انتهى وهلل احلمد واملّنة

 


