شرح القواعد األربع
فضيلة الشيخ أ.د .سليمان بن سليم اهلل الرحيلي
املدرس يف املسجد النبوي
وأس تاذ ادلراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية

تم شرح هذا الكتاب يف المسجد النبوي بالمدينة النبوية.
(ليلة يوم األحد  13ربيع األول  1442هـ الموافق لـ  29نوفمبر  2020م)

تنبيه! الشيخ لم يراجع التفريغ.
ٍ
المقام.
مفرغ حرف ًيا ،وال يوجد تعديل عليه؛ اإال يف
َ
مواضع نادرة يقتضيها َ
الشرح َّ
كإبدال بعض األلفاظ التي قالها الشيخ بالعامية ،أو حذف العبارات المكررة.

التفريغ :مجموعة األخوات التطوعية.
المراجعة والتنسيق والتصميم :مجموعة الراقم ()raqemgroup@gmail.com
للمالحظاتab29alg@gmail.com :
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األنماك األكم ك علم المبعوم رحم عة للعالمين وعلم
الحمد هلل رب العالمين والص ال ة والم ال ت
ا
آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:

ٍ
رسالة صغيرة الحجم ،عظيمة الفائدة ،كبيرة النفع ،أال وهي رسالة
فهذا المجلس منعقدٌ لشرح
القواعد األربع لشيخ اإلس ت محمد بن عبد الوهاب . 
وهذه الرسالة فيها أربع قواعد ُيحمم هبا التوحيد فهي كالمور المحيط للتوحيد ،نحفظه
و ُنقطع هبا الشبهات علم التوحيد ،ا
فإك كل الشبهات التي نعوق المملم عن نحقيق التوحيد نعود
إلم ٍ
أمور نر ادها هذه القواعد األربع ،كما أك فيها سدع ا ألسباب االنحراف يف التوحيد ،فما أعظمها
من منافع وما أجلها ،وإنما هي قواعد أربع انتقاها شيخ اإلس ت من أدلة الكتاب والمنة وواقع
الناس ،وصاغها وسبكها لمعرفته بالشبهات التي نورد علم هذا الباب العظيم ،فكاك فيها هذا النفع
الكبير.
فنشرع يف شرحها ممتعينين باهلل ،وأنا كما ذكرت يف [شرح] رسالة األصول المتة ا
أحث ط ب
العلم علم قراءة هذه القواعد علم الناس ،وشرحها بما يناسب المقات ،ونكرار ذلك ما بين الفينة
والفينة ،فإك هذا من األمور النافعة ،بل من أعظم األمور النافعة للناس.

☜ قال المؤلف :
(بسم اهلل الرحمن الرحيم).

✍ الشرح:
الشيخ  كمائر رسائله ابتدأ هذه الرسالة بالبمملة:
ه
ٱلرِنَٰمۡح ه
ٱَّللِ ه
ٱلرحِي ِمﵞ ،إال [سورة] براءة.
▪ اقتدا عء بالقرآك الكريم ،الذي ُنبدأ فيه المور بال ﵟِمۡسِب

ه
ٱلرِنَٰمۡح ه
ٱَّللِ ه
ٱلرحِي ِمﵞ ،سوا عء قلنا أهنا آية من
بالمصحف الذي ُبدئ بالفانحة وأولها ﵟِمۡسِب
▪ واقتدا عء ُ

الفانحة ،أو قلنا علم الراجح إهنا آية ممتقلة.
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▪ واقتدا عء بكتب النبي  التي ُبدئت كلها بال «بسم اهلل الرحمن الرحيم» كما استقرأها
العلماء كابن حجر وغيره.
▪ واستئناسا بقول النبي « :كل أمرٍ ذي ٍ
بال ال يبدأ فيه ببسم اهلل الرحمن الرحيم
ع
فهو أبتر» ،الذي رواه الخطيب والمبكي ،وقواه بعض أهل العلم ،كابن دقيق العيد ،وابن الملقن،
والميوطي ،والعظيم أبادي ،وقال شيخنا الشيخ ابن باز « :األقرب أنه من باب الحمن
لغيره» ،لك ان اإلمات األلباين  بين الضعف الشديد يف هذا الحديث؛ والذي يظهر واهلل أعلم
أك الحديث ضعيف ،لكن ُيمتأنس به مع ما نقدت من الدالالت علم البدء بالبمملة.
والمؤمن يبدأ كتابته بالبمملة ،فيبتدئ باسم اهلل ،الذي ال يمتحق العبادة إال هو 

ذي الرحمة الواسعة التي نعم جميع المخلوقين ،والرحمة الواصلة التي هي للمهتدين المؤمنين.

☜ قال المؤلف :
(أسـلل اهلل الكريم ،رب العرش العظيم ،أن يتوالك يف الدنيا واآلخرة ،وأن يجعلك مباركًا أينما
كنت ،وأن يجعلك ممن إذا أعطي شـــكر ،وإذا ابتلي صـــبر ،وإذا أذنب اســـت.فر .فهن ه الل ال ال َ
عنوان السعادة).

✍ الشرح:
ٍ
ٍ
ٍ
لطيف يقرب القلوب ،ويجعل للحق ا
لذ عة ،فبدأ بالدعاء لمن
حبيب
بأسلوب
بدأ الشيخ الرسالة
يقرأ هذه الرسالة ،ويقف علم هذه الرسالة ،وهذا من أساليب الدعوة ،ومن أساليب نقريب الحق،
وال شك ا
أك رحمة الداعي بالمدعوين ولينه حيث يموغ اللين ،من األصول التي يتحقق هبا المقصود
َ
َۡ
َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ًّ
ه
نت فظا
من الدعوة؛ فاهلل  يقول لنبينا  :ﵟفب ِ َما َرحمةٖ م َِن ٱَّللِ ل ِنت لهمۖۡ ولو ك
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ ْ
َ
ب لٱنفضوا م ِۡن َح ۡول ِكﵞ؛ فهذا الدعاء يجلب القلوب ،وهو دعا ٌء عظيم.
غل ِيظ ٱلقل ِ
(أسلل اهلل الكريم ،رب العرش العظيم)؛ فتوسل بما يناسب.
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اهلل
(أن يتوالك يف الدنيا واآلخرة)؛ أي :أك يكوك ول عيا لك ،ومن نواله اهلل كيف يضيع ،من نواله ُ
 حفظه يف الدنيا ،فكاك «سمعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده التي يبطش
بها ،ورجله التي يمشي بها» ،وكاك اهلل معه ،فإك سأل اهلل أعطاه ،وإك استعاذ باهلل أعاذه ،
سبب للخير كله يف الدنيا
ومن كاك اهلل وليه ف خوف يلحقه ،وال حزك يركبه ،فوالية اهلل 
ٌ
واآلخرة.
(وأن يجعلك مباركًا أينما كنت)؛ والربكة من اهلل يهبها لمن يشاء ،فيبارك يف العمر ،ويبارك يف
العلم ،ويبارك يف الناعم .
(وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر ،وإذا ابتلي صبر ،وإذا أذنب است.فر .فهن ه الل ال ال َ عنوان

السعادة)؛ وأك يجعلك متص عفا بصفات ث م ،هي عنواك المعادة :مم ْن إذا أعطي شكر ،وإذا ابتلي
صرب ،وإذا أذنب استغفر ،فاإلنماك إنما هو ما بين ٍ
نعمة مهداة ،وما بين ابت ٍء بمصيبة ،وما بين ٍ
ذنب
َ ۡ ََه َ
يقع فيه؛ فإذا ُوفق اإلنماك لشكر النعم قات بما وجب عليه ،ودامت عليه الناعم ،بل زادت ﵟوِإذ تأذن
َ ُّ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ه ُ
ۡ
ربكم لئِن شكرتم لأزِيدنكمﵞ؛ وإذا ُوفق إلم الصرب عند االبت ء بالمصائب هانت عليه المصيبة،

وفاز باألجر وست ُمر هذه المصيبة ،وهذا الدين شكر وصرب؛ وإذا كاك اإلنماك يتق اهلل حيثما كاك،

فإذا زلت القدت وأذنب ذن عبا بادر باالستغفار ،فاستغفر اهلل ،فيمحو اهلل ذنبه هبذا االستغفار = كاك يف
قلب إال إذا ُوجد فيه الشكر والصرب
نمات الخير ونمات العافية ،وهذا عنواك المعادة ،ولن يرناح ٌ
ظاهرا علم الجوارح ،وقد صدق الشيخ حيث قال( :فإك هذه الث ثة عنواك
واالستغفار ،وكاك ذلك
ع
المعادة).

☜ قال المؤلف :
مصلص ـا له الدين ،وبذلك
(اعلم أرشــدك اهلل لطاعته أن الينيفية ملة إبراهيم أن تعبد اهلل وحده
ً
أمر اهلل جميع الناس وخلقهم لها).
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✍ الشرح:
(اعلم أرشدك اهلل لطاعته)؛ القاعدة عند أهل العلم أك كلمة اعلم إنما ُنقدت بين األمور العظيمة
التي يجب العلم هبا ويعم نفعها ،وكرر بعد األمر الدعاء لط عفا ،وانظر كيف انتقم هذا الدعاء؛ (اعلم)؛
ع
وأصوال عظيمة؛ (أرشدك اهلل لطاعته)؛ ومن طاعته أك نعلم هذه األصول وأك
خيرا
فإين سأذكر لك ع
نعمل بما فيها.

ََ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ً
ودا أَوۡ
ثم مهد هبذا التمهيد العظيم (أن الينيفية ملة إبراهيم)؛ قال اهلل  :ﵟوقالوا كونوا ه
َ َ َٰ َ َٰ َ ۡ َ ُ ْ ُ ۡ َ ۡ ه َ ۡ َ َ َ ٗ َ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ
َ َ َ
َ
ان إبۡ َرَٰه ُ
ِيم
نصر
ى تهتد ْۗوا قل بل مِلة إِبرَٰهِـۧم حن ِيفاۖۡ وما كان مِن ٱلمش ِرك ِينﵞ ،وقال اهلل  :ﵟما ك ِ
َُ ٗ ََ َ ۡ َ ٗ ََ
َ َ َ ٗ ُّ ۡ ٗ َ َ َ َ
ان م َِن ٱل ۡ ُم ۡشرك َ
َٰ
ِينﵞ؛ والحنيف كما قرره العلماء:
ك
ا
م
و
ا
ِم
ل
س
م
ا
ِيف
ن
ح
ان
ك
ن
ك
ل
يهودِيا ولا نصرانِيا و
ِ
ِ

هو المخلص المتبع الممتقيم ،من هو الحنيف؟ هو الممتقيم علم الصراط ،المائل عن االنحراف،
المخلص المتبع ،فإك أردت أك نكوك حني عفا فعليك هبذا ،استقم علم الصراط ،والزت الصراط
ٍ
مخلصا هلل متب ععا لرسول اهلل
انحراف ،وكن
الممتقيم ،مجاهدع ا نفمك والشياطين ،وم ْل عن كل
ع
؛ وأصل الحنيف من حيث اللغة :الميل أو االستقامة ،بعض أهل العلم قال:
(الميل) ،ومنه يممم األحنف ،الذي إحدى قدميه نميل إلم األخرى؛ وبعض أهل العلم قال :أصل
الحنيف (االستقامة) ،فهذا هو الحنيف؛ والحنيفية ما هي؟ هي م الة إبراهيم  ،وهي إقامة
التوحيد والم مة من الشرك ،وهذا الذي يفمره الشيخ.
مصلصا له الدين وبذلك أمر اهلل جميع الناس وخلقهم لها)؛ كما قال نعالم:
(أن تعبد اهلل وحده
ً
َۡ

ۡ

ۡ

ه

ُُۡ
ََ َ ُ
ه َ َ
مخلصا له الدين ،فتتقرب
ونﵞ؛ هذه هي الحنيفية ،أك نعبد اهلل
ع
ﵟوما خلقت ٱل ِجن وٱل ِإنس إِلا ل َِيعبد ِ

إلم اهلل  وحده ،ونعبد اهلل وحده ال شريك له ،ونقصد بعبادنك وجه اهلل ،ال نريد دنيا وال نريد
ثنا عء ،وإنما نريد ما عند اهلل  ،فأنت موحدٌ عابدٌ  ،ومن أجل العبادة ُخلقت ،كما قال اهلل :

ََٓ ُ ُ ْٓ ه َُُۡ ْ
نس إلها ل َِي ۡع ُب ُ
ﵟو َما َخلَ ۡق ُ
ت ٱلۡج هن َوٱلۡإ َ
َ
ونﵞ ،وبالعبادة أمرت كما قال اهلل  :ﵟوما أمِروا إِلا ل ِيعبدوا
د
ِ
ِ
ِ
ِ
َٓ
ۡ
َََ
ٱَّلل ُمخۡل ِص َ
هَ
ين ل َ ُه ٱلد َ
ﵟولق ۡد َب َعث َنا
ِين ُح َنفا َءﵞ ،وبالعبادة علم التوحيد ُأرسل الرسل ،كما قال اهلل :
ِ
ُ ُه ه ُ ً َ ۡ
ٱلطَٰ ُغ َ
ٱَّلل َو ۡ
ٱج َتن ِ ُبوا ْ ه
ٱع ُب ُدوا ْ ه َ
وتﵞ.
فِي ك ِل أم ٖة رسولا أ ِن
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☜ قال المؤلف :
( فـهذا عرفـت أن اهلل خلقـك لعبـادتـه فـاعلم أن العبـادة ال تســــمم عبـادة إال مع التوحيـد كمـا أن
الصالة ال تسمم صالة إال مع الطهارة).

✍ الشرح:
علما جاز عما أك اهلل إنما خلقك لعبادنه ،واهلل ،الحكم ُة من خلق
إذا عرفت وأيقنت وعلمت ع
اإلنماك أك يعبد اهلل ،وأك يعمر األرض بالتوحيد ،ليمت الحكم ُة المياسة ،كما يفمر الحزبيوك
اإلس ت باإلس ت المياسي ،وليمت الحكمة أك نبني المباين ونجمع األموال ،وإك كاك العمل
بالمباح ال حرج فيه ما لم ُي ْله عن األصل المقصود وهو عبادة اهلل  ،إنما ُخلقت لتعبد اهلل
وإذا علمت ذلك ف بد أك نعرف ما هي عبادة اهلل وكيف نعبد اهلل ،حتم نحقق المقصود من خ ْلقك
وحتم يكوك مآلك إلم الجنة.
ٍ
أمر مقدت بين يدي ٍ
فرض ٍ
ٍ
ومملمة ،ال
مملم
عين علم كل
أمر مهم؛ وهذا العلم ُ
(فاعلم)؛ هذا ٌ
ٍ
ألحد أك يرتكه ،وال ُبد من نعلمه.
يجوز
مخلصا ،ولرسوله
(أن العبادة ال تسمم عباد ًة إال مع التوحيد)؛ فلن نكوك عابدع ا إال إذا كنت هلل
ع
ص هلل ،بأك نعبد اهلل وحده ،قاط ععا النظر
 متب ععا ،فالعباد ُة شرط كوهنا عباد عة اإلخ ُ
عن ثناء الناس ،وعما يف أيدي الناس ،كما قال النبي « :إنما األعمال بالنيات وإنما
لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته إلم اهلل ورسوله فهجرته إلم اهلل ورسوله ،ومن كانت هجرته
لدنيا يصيبها أو امرة ينكيها فهجرته إلم ما هاجر إليه»؛ وال بد من أك نكوك متاب ععا لرسول اهلل
 كما قال « :من أحد يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ،وكما
قال « :فمن ِ
رغب عن سنتي فليس مني».
ٌ
ٌ
شرط لقبول الص ة؛ والشيخ ذكر هذا ألك هذا
شرط لقبول العبادة ،كما أك الطهارة
وهذا
معلوت عند جميع المملمين ،أي :ا
أك من أراد أك يصلي ال بد أك يتوضأ ،ال بد أك يتطهر ،وأنه إذا لم
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يتوضأ فالكل يقول إك ص نه باطلة مردودة ،فكذلك التوحيد للعبادة؛ اإلخ ص ال بد منه لصحة
العبادة وإال كاك مردو عدا.
جامع لكل ما يحبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة ،والبد
اسم
ٌ
والعبادةٌ :
يف العبادة من كمال الذل وكمال الخضوع هلل  ،فإذا دخل الشرك يف العبادة أبطلها ،كما

َۡ َ َ ۡ َۡ َ ۡ َ َ
َ ُ َ َ ُ َ
َ ََ ۡ ُ َ َۡ َ
ك َوِإلَي ٱلهذ َ
ت ل َي ۡح َب َط هن ع َملك َول َتكون هن م َِن
ِين مِن قبل ِك لئِن أشرك
قال اهلل  :ﵟولقد أوحِي إِلي
َ َ ۡ َ ٓ َ َٰ َ َ ُ ْ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َ ٓ ٗ ه ُ
ۡ َ
نث ً
خ ِسر َ
وراﵞ.
ينﵞ ،وقال اهلل  عن المشركين :ﵟوقدِمنا إِلي ما ع ِملوا مِن عم ٖل فجعلنه هباء م
ٱل َٰ ِ

☜ قال المؤلف :

َ َ َ
ﵟما كان
(فهذا دخل الشــرك يف العبادة فســدت ،كاليد إذا دخل يف الطهارة ،كما قال تعالم:
ۡ ُ ۡ ُ ْ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ
ُۡ ۡ
َ َ ََ َ ُ
َ َ َ ۡ ُ ُ ْ َ َ َٰ َ ه َ
ُ
ۡ
َ
َٰ
َ
سـ ِهم بِٱلكف ِرِۚ أولئِك حبِطت أعملهم وفِي
جد ٱَّللِ َٰـ ِهدِين َٰٓأ أنف ِ
ل ِلمشـ ِرك ِين أن يعمروا م ـ ِ
َ
ه ُ َ
ٱلنارِ ه ۡم خَٰل ُِدونﵞ؛ فهذا عرفت أن الشــرك إذا خالا العبادة أفســدها وأحبا العمل ،وصــار صــاحبه
من الصـالـدين يف النـار عرفـت أن أهم مـا عليـك معرفـة ذلـك ،لعـل اهلل أن يصلصــــك من هـذه الشــــبكـة،

وهي الشرك باهلل وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها اهلل تعالم يف كتابه).

✍ الشرح:
إذا عرفت أنك ُخلقت من أجل العبادة ،وأك شرط العبادة التوحيد ،وأك الشرك إذا دخل يف
العبادة أفمدها ،كما أك من أحدم بطلت ص نه ،وعلمت أك الشرك موجود ويقع من الناس ،فإك
ومما ُيحمم به
حذرا من الشرك ،ويلزمك أك نتعلم التوحيد وما نحمي به التوحيد ،ا
هذا يجعلك ع
سور علم التوحيد ُيحفظ هبا التوحيد ،وهي قاطع ٌة للشبهات،
التوحيد هذه القواعد األربع ،فهي ٌ
وكاسر ٌة ألسباب االنحراف يف باب التوحيد ،ومن عرفها وأيقن هبا كاك ذلك سب عبا بفضل اهلل 

لتخليصه من الشرك ولحماية نوحيده.
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(القواعد)؛ جمع قاعدة ،والقاعدة أصلها يف اللغة :الثابتة ،واألصل لما فوقها؛ والمراد هبا:
أمور كلي ٌة ُيحمم
أمور كلي ٌة ُيحمم هبا التوحيد و ُندفع هبا الشبهات عنه ،فالمراد هبا هنا يف ك ت الشيخ ٌ
ٌ
هبا التوحيد و ُندفع هبا الشبهات عنه.

☜ قال المؤلف :

(القـاعـدة األولم :أن تعلم أن الكفـار الـذين قـاتلهم رســــول اهلل  م ِقرون أن اهلل

هو الصـالق الراق المييي المميـت المـدبر لجميع األمور ولم يـدخلهم ذلـك يف ا ســــالم ،والـدليـل
َ
ٓ َۡ
ۡ
ُۡ
َۡ َ
ُ
ُۡ َ َۡ ُُ ُ
كم م َِن ٱل هسـ َما ِء َوٱلأ ِ
ضِ أ همن َي ۡمل ِك ٱل هسـ ۡم َ َوٱلأبۡص َٰـ َر َو َمن ۡخ ِر ُٱ ٱل ََّ هي
قوله تعالم :ﵟقل من يرزق
ۡ
َُ ۡ ُ َۡ َ َ ۡ َ َ َ َُ ُ َۡۡ َ َ َ َُ ُ َ هُ َُ ۡ َََ َهُ َ
ت ويخ ِرٱ ٱلميِت مِن ٱلَّ ِي ومن يدبِر ٱلأمر َۚ فسيقولون ٱَّللَۚ فقل أفلا تتقونﵞ).
م َِن ٱل َمي ِ ِ

✍ الشرح:
هذه القاعدة األولم ،القاعدة العظيمة ،وذلك أك التوحيد كما دلت عليه النصوص ث ثة أنواع:
توحيد الربوبية :وهو نوحيد اهلل بأفعاله ؛ وهذا التوحيد يقر به كل عاقل إال الشذاذ
قديما وال
الذين فمدت فطرهم بالكلية ،وأظلمت قلوهبم ،ف نكاد نجد من ينكر نوحيد الربوبية ع
ٍ
قرين بتوحيد الربوبية ،وأك اهلل 
حدي عثا إال الشذاذ ،والنبي ُ بعث إلم
أناس ُم ا
الرزاق المدبر .
هو الخالق ا
توحيد األسمال والصفات :بأك ُنثبت أسماء اهلل وصفانه التي أثبتها لنفمه يف كتابه أو علم لماك
ٍ
نحريف
رسوله  ،بمعناها الظاهر علم الوجه الذي يليق بج له  ،من غير
ٍ
نكييف وال نشبيه.
لمعانيها وال
توحيد األلوهية :وهو إفراد اهلل  بالعبادة؛ فتكوك العبادة كلها هلل  ،وهذا أعظم أنواع
التوحيد ،وهو الذي ُبعث به الرسل أصال عة ،وهو حق اهلل  علم عباده ،وقد ُرنبت عليه فضائل
كثيرة.
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إذا كاك ذلك كذلك ،فاعلم أك اإلنياك بتوحيد الربوبية دوك نوحيد األلوهية ال يخرج صاحبه
من حد الكفر إلم اإلس ت ،وال يكوك صاحبه موحدع ا بل يكوك من الكفار ،وبذا نعلم خطأ الذين
يفمروك التوحيد بإفراد اهلل  بأفعاله ،وإذا جاؤوا يتكلموك عن كلمة التوحيد نكلموا عن أفعال
اهلل  ،فإك هذا ال يخرج الناس -كما قلنا -من حد الكفر إلم حد اإلس ت والتوحيد ،فإك
ع
قريشا كانوا يقروك بأفعال اهلل  ويوحدوك اهلل يف أفعاله ،ومع ذلك كاك النبي 
يدعوهم إلم قول (ال إله إال اهلل) ،ولما سمعوها أنكروا عليه ولم يقولوها ،وحارهبم رسول اهلل
 ألهنم لم يأنوا هبا ،واستدل الشيخ   بآية من آيات كثيرة ندل علم ذلك

ه َٓ َ َۡ
َه َۡ ُ
ُۡ َ َۡ ُُ ُ
ٱلس ۡم َ َوٱل ۡ َأبۡ َص َٰ َر َو َمن ُۡخۡرٱُ
ِك ه
كم م َ
ِ
ل
م
ي
ن
م
أ
ضِ
ِ
أ
ل
ٱ
و
ء
ا
م
ٱلس
ِن
وهي قول اهلل  :ﵟقل من يرزق
ِ
ۡ
ۡ
َُۡ
َُ ۡ ُ َۡ َ َ ۡ َ ََ َُ ُ َۡۡ َ َ َ َُ ُ َ ه
ُ
ت ويخ ِرٱ ٱلميِت مِن ٱلَّ ِي ومن يدبِر ٱلأمر َۚ فسيقولون ٱَّللَۚﵞ؛ فهم يعرتفوك هبذا ﵟفقل
ٱل ََّ هي م َِن ٱل َمي ِ ِ
َََ
ُ
َ
َ
ه
أفلا تتقونﵞ؛ وهذا ٌ
واضح بين علم أهنم كانوا يوحدوك اهلل  بأفعاله ومع ذلك لم يقبل اهلل
دليل
ٌ

 منهم ذلك ليكونوا مملمين ،بل ُأمروا بالتقوى وقانلهم النبي  مع إقرارهم
هبذه األفعال ،فدل ذلك علم أنه ال بد من نوحيد األلوهية.

☜ قال المؤلف :
(القاعدة ال انية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إال لطلب القربة والشفاعة).

✍ الشرح:
المشركوك الذين ُبعث إليهم النبي  كانوا مقرين بالتوحيد ،أعني :نوحيد
الربوبية ،مقرين بتوحيد اهلل يف أفعاله ،وكانوا يعبدوك من يعبدوك أو ما يعبدوك بحجة أهنم يطلبوك
بذلك القربم إلم اهلل ،وأهنم يتوسلوك هبم إلم اهلل  ،فهم يقولوك :نحن نعبد هذه األصنات
وما نعبده -كما سيأيت إك شاء اهلل -لنتقرب إلم اهلل ،وليكونوا وسيلتنا إلم الوصول إلم اهلل
 ،وليشفعوا لنا عند اهلل  ،فهذا كاك ع
حاال للمشركين الذين ُبعث إليهم النبي
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 ،ومع ذلك ف ُهم بدالالت القرآك والمنة وفعل رسول اهلل 

مشركوك غير مملمين ُيقانلوك حتم يوحدوا اهلل .

☜ قال المؤلف :

َ ه َ هَ ُ ْ
ُ ٓ َۡ ََٓ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ ه َُ ُ َٓ َ ه
(فدليل القربة قوله تعالم :ﵟوٱلذ
ِين ٱتخذوا مِن دونِهِۦ أول ِياء ما نعبدهم إِلا ل ِيق ِربونا إِلي ٱَّللِ
ََۡ ُ َ ه هَ َ
َ ۡ ُ َ َ َٰ  َ ٞه
ُ
َُۡ َ ه هَ َۡ ُ
ۡ
َ
ٞ
ٱَّلل ۡحك ُم بَ ۡي َن ُه ۡم فِي َما ه ۡم فِيهِ ۡختل ِفونْۗ إِن ٱَّلل لا يهدِي من هو كذِب كفارﵞ).
زلفى إِن

✍ الشرح:

َ ه َ هَ ُ ْ
هذا ُ
ِين ٱتخذوا مِن
دليل أهنم إنما عبدوا من يعبدوك وأشركوا باهلل  هبذه الحجة ،ﵟوٱلذ
َ ٓ
ُدونِه ِٓۦ أ ۡول َِيا َءﵞ؛ أي :يتولوهنم ويعبدوهنم ويدعوهنم ويمتغيثوك هبم ويمتقمموك هبم.
َ

َ ُُۡ ُ ۡ
فقها ممن يشركوك من هذه األمة؛ ألك أولئك يدركوك أك
ﵟما نعبدهمﵞ؛ هم يف الحقيقة أكثر ع

هذه عباد ٌة ،أي :ا
أك دعاءهم واالستغاثة هبم عباد ٌة لهم ،وأما المشركوك أو الذين يفعلوك الشرك ممن
ينتمبوك إلم أمة محمد  ال يروك هذه عباد عة ،بل يروك هذا عباد عة هلل ،وهم يعبدوك
غير اهلل .
َ

ه

َ

َٓ َ

َۡ

ه
ُ
( َ
ٱَّللِ ُزلف َىﵞ)؛ أي :ليكونوا واسط عة بيننا وبين اهلل ،نرفع الحوائج
ﵟما ن ۡع ُب ُده ۡم إِلا ل ُِيق ِر ُبونا إِلي

إلم اهلل عن طريقهم ،فهذا دليل علم أهنم إنما كانوا يعبدوك من يعبدوك من أجل أك يكونوا قربم إلم
اهلل .

☜ قال المؤلف :

َ ُ ُ َ َ
ُ ُ َ
ََُُۡ َ
ه
ُ
ون ٱَّللِ َما لا يَض ُّره ۡم َولا يَنف ُع ُه ۡم َو َيقولون
(ودليل الشفاعة قوله تعالم :ﵟويعبدون مِن د ِ
َََُٓ ُ َ َََُ
َ ه
ِند ٱَّللِﵞ ،والشفاعة شفاعتان ،شفاعة منفية وشفاعة م بتة).
عؤنا ع
هؤلا ِء شف
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✍ الشرح:
هذا دليل علم أهنم إنما عبدوا ما عبدوا ومن عبدوا بحجة وشبهة الشفاعة ،وأهنم سيشفعوك
لهم عند اهلل  ،وال شك أك هذه شبهة باطلة وساقطة.
(والشفاعة شفاعتان ،شفاعة منفية وشفاعة م بتة)؛ الشفاعة كلها هلل ،فالشفاعة هلل جميعا ،ال
يملك أحد منها شيئا إال أك يعطيه اهلل ذلك بأك يأذك له ويرضم  ،فالشفاعة شفاعتاك :منفية
ومثبتة ،والشيخ فمر ذلك.

☜ قال المؤلف :
(فالشفاعة المنفية :ما كانت تطلب من غير اهلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل والدليل قوله تعالم:
َۡ َ َۡ َۡ  ٞه
َ َ َ ُّ َ ه َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ْ ه َ َ ۡ
َ َ ُ ه ٞ َ َٰ َ َ َ َ ٞ
ُ
َ
ٞ
ۡ
َ
َ
َٰ
ﵟيأيها ٱلذِين ءامنوا أنفِقوا مِما رزقنكم مِن قب ِل أن يأتِي يوم لا بي فِيهِ ولا خلة ولا شفعة ْۗ
ۡ َ
َ ُ ه
َ
َوٱلكَٰفِ ُرون ه ُم ٱلظَٰل ُِمونﵞ).

✍ الشرح:
(الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير اهلل)؛ أل انه ال يملك الشفاعة إال اهلل ،الشفاعة كلها هلل،
الشفاعة جميعا هلل ،فهي نطلب من اهلل  ،والشافعوك إنما يشفعوك بإذك اهلل 

وبرضاه  .وكذلك فيما ال يقدر عليه إال اهلل ،أما ما يقدر عليه المخلوق فيشفع المخلوق
للمخلوق عند المخلوق فيما يقدر عليه ،هذا الذي ُيممم عند العامة بالواسطة ،فهذا من الشفاعة
بين الخلق ،وهو ليس من الشفاعة المنفية ،والشفاعة التي نفيت هنا يف هذه اآلية هي الشفاعة التي
نطلب من غير اهلل .

☜ قال المؤلف :
(والشفاعة الم بتة :هي التي تطلب من اهلل ،والشافع مكرم بالشفاعة ،والمشفوع له من رضي
َ َ ه
َۡ َ ُ َ ُٓ ه ۡ
ﵟمن ذا ٱلذِي يشف عِندهۥ إِلا بِإِذنِهِۦﵞ).
اهلل قوله وعمله بعد ا ذن ،كما قال تعالم:
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✍ الشرح:
هذه الشفاعة المثبتة وهي التي نطلب من اهلل  ،واهلل  يعطيها من يشاء،
والحكمة من الشفاعة إكرات الشافع ورحمة المشفوع له بإذك اهلل  ورضاه عن المشفوع له ،ولم
أنواع دلت عليها النصوص،
يشفع أحدٌ مهما كاك إال بإذك الرحمن  ،والشفاعة المثبتة
ٌ
وبيناها يف شرحنا علم كتاب التوحيد(.)1

☜ قال المؤلف :
(القاعدة ال ال ة :أن النبي  ظهر علم أنَا ٍ
س متفرقين يف عباداتهم؛ منهم من يعبد
الشمس والقمر ،ومنهم من يعبد المالئكة ،ومنهم من يعبد األنبيال والصاليين ،ومنهم من يعبد
( )1الشفاعة المثبتة يوت القيامة أقمات ،وننقمم يف الجملة إلم قممين:
القسم األول :شفاعة خاصة بالنبي  ،ال ينالها أحد سواه  ،وهذه الشفاعة التي يختص هبا النبي
 علم أنواع:
▪

النوع األول :الشفاعة العظمم :وهي من المقات المحمود ،وهي شفاعة النبي  ألهل الموقف ،حيث يشفع النبي
 حتم ُيقضم بينهم ...فيومئذ يبعثه اهلل مقاما محمو عدا ،يحمده أهل الجمع كلهم.

▪

النوع ال ان :شفاعة النبي  ألهل الجنة أك يدخلوا الجنة ،وهذه أيضا من المقات المحمود.

▪

النوع ال الث :شفاعته  لعمه أبي طالب بأك يخفف عنه العذاب ،ألك أبا طالب قد مات علم الشرك ولم يقل ال
إله إال اهلل مع نقدت نصرنه للنبي صلم اهلل عليه وسلم.

▪

النوع الرابع :الشفاعة ألهل المدينة ،لمن عاش فيها موحدع ا ،وصرب علم شدا هتا ولم يتمخط ومات فيها ،وهي غير الشفاعة العامة
التي نكوك ألهل الكبائر من الموحدين أو ألمة محمد  ،وإنما هي شفاعة خاصة بأهل المدينة ،قال النبي
 عن المدينة« :ال يصبر أحد علم َألْ َوائها فيموت ،إال كنت له شفي ًعا أو شهيدً ا يوم القيامة ،إذا كان مسلما» رواه
مملم يف الصحيح.

القسم ال ان :شفاعة للنبي  ول.يره ،يكرت اهلل هبا من شاء من عباده ،وهي أنواع:
▪

النوع األول :الشفاعة ألقوات مملمين استحقوا دخول النار ،فيشفع النبي  لهم ليخرجوا من النار ،ويشفع لهم
األنبياء ،ويشفع لهم المؤمنوك ،ونشفع الم ئكة أيضا ،فيُخرج اهلل أقوا عم ا من النار هبذه الشفاعة ،وهذه الشفاعة وإك كانت للنبي
 ولغيره ،إال أك النبي  فيها هو المقدت.

▪

النوع ال ان :الشفاعة ألقوات من الموحدين يمتحقوك دخول النار أال يدخلوها.

▪

النوع ال الث :الشفاعة يف رفعة الدرجات يف الجنة.
[مختصر من شرح كتاب التوحيد]
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األشجار واألحجار ،وقاتلهم رسول اهلل  ولم يفر بينهم ،والدليل قوله تعالم:
ٞ
ُ َ
َ َ ُ َ
ُ ُ ُّ ه
َ َ ُ ُ
ِين كل ُهۥ َّللِﵞ).
ﵟوقَٰتِلوه ۡم َح هت َٰى لا تكون ف ِۡت َنة َو َيكون ٱلد

✍ الشرح:
ألك بعض الناس يظن ا
هذه القاعدة الثالثة ،وهي قاعدة عظيمة ،ا
أك الشرك هو عبادة األصنات
فقط ،فيعبد األنبياء ،ويعبد الم ئكة ،ويعبد من ُيمموك باألولياء الصالحين ،ويظن أك ذلك يخالف
وأك هذا من التوحيد ،فبين الشيخ  هذه القاعدة العظيمة ،ا
ما كاك عليه المشركوك ،ا
وأك الناس
الذين دعاهم النبي  إلم التوحيد و ُبعث إليهم كانوا متفرقين فيمن يعبدوك،
مجتمعين علم عبادة غير اهلل ،فكاك الجامع بينهم أهنم مشركوك وكانوا متفرقين فيما يعبدوك ،ومنهم
من يعبد آله عة متعدد عة ،ومع ذلك كانوا جمي ععا مشركين و ُأمر النبي  بقتالهم جمي ععا،
اهلل أهنم يف فتنة ،أعظم فتنة وأعظم ظلم،
حتم يشهدوا أك ال إله إال اهلل وأك محمدع ا رسول اهلل ،وبين ُ
ُ ُ ُّ
ٞ
ُ َ
َ َ ُ َ
َ َ ُ ُ
ِين كل ُهۥ
ﵟوقَٰتِلوه ۡم َح هت َٰى لا تكون ف ِۡت َنة َويَكون ٱلد
الذي هو الشرك باهلل  ،كما قال اهلل :

ه
أمورا متعددة.
َّللِﵞ ،وسيبين الشيخ األدلة علم أهنم كانوا يعبدوك ع

☜ قال المؤلف :

هۡ ُ َ ه َ ُ َ ه ۡ ُ َ َۡ َ ُ َ َۡ ُ ُ ْ
َ
(فدليل الشمس والقمر قوله تعالمَ :
ﵟوم ِۡن َءايَٰتِهِ ٱليل وٱلنهار وٱلشمس وٱلقمر َۚ لا تسجدوا
ه
َ
َ
ِلش ۡمس َولَا ل ِۡل َق َمر َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱلهذِي َخلَ َق ُه هن إن ُك ُ
نت ۡم إِيهاهُ ت ۡع ُب ُدونﵞ).
ل
ِ
ِ
ِ

✍ الشرح:
فكاك هناك من الناس من يمجد للشمس ويمجد للقمر ،فإذا بزغت الشمس سجدوا لها ،وإذا
غربت الشمس عند الغروب سجدوا لها .ولذلك ُنهينا عن الص ة يف هذين الوقتين هن عيا مشد عدا
مؤكدع ا ،وكذلك كانوا يمجدوك للقمر ،فهذه عبادة.
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☜ قال المؤلف :

َََۡ َۡ ُ ُ ُ ۡ َ ٗ ُ ه َُ ُ َۡ َ َ َ ََ ُ َٓ ه ُ ۡ َ ُ ْ
(ودليل المالئكة قوله تعالم :ﵟويوم ۡحشرهم جمِيعا ثم يقول ل ِلم َ
لئِكةِ أهؤلا ِء إِياكم كانوا
ۡ َ ُ ْ
َ
َ
ۡ
َ ُ ْ ُ ۡ َ َٰ َ َ
َ ۡ َ ۡ َ ُ
ُ
ك أَ َ
نت َول ُِّي َنا مِن دون ِ ِهمۖ بَل كانوا َي ۡع ُب ُدون ٱل ِج هنۖۡ أكث ُرهم ب ِ ِهم ُّمؤم ُِنونﵞ).
َي ۡع ُب ُدون  ٤٠قالوا سبحن

✍ الشرح:
فدل ذلك علم ا
أك من المشركين من كانوا يعبدوك الم ئكة .

☜ قال المؤلف :

ُ
ه
َ ۡ َ َ هُ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ََ َ ُۡ
ه
َ
اس ٱتخِ ُذونِي َوأمِيَ
(ودليل األنبيال قوله تعالم :ﵟوِإذ قال ٱَّلل يَٰعِيسى ٱبن مريم ءأنت قلت ل ِلن ِ
ه َ َ ُ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ُ ُ ٓ َ ۡ َ ُ َ َ َ
َ
َ َۡ
ُ
ۡ
َ
ون ٱَّللِۖۡ قال سبحنك ما يكون لِي أن أقول ما ليس لِي ِبح ٍّقﵞ).
إِلَٰهي ِن مِن د ِ

✍ الشرح:
وهذا دليل علم أك هناك من عبد عيمم .

☜ قال المؤلف :

ََ
ُ َ َ ۡ َ
ُّ
ُ ۡ ُ ْ ه َ َ
ُ
ِين َزع ۡم ُتم مِن دونِهِۦ فلا َي ۡمل ِكون كشف ٱلض ِر
(ودليل الصاليين قوله تعالم :ﵟق ِل ٱدعوا ٱلذ
ۡ ََ َ
َ َۡ ً
ُ َ َ
َۡ
َ َۡ
َ
ُْ ََ َ
َ ُ
ك ٱلهذ َ
ِين يَ ۡد ُعون يَبۡ َتغون إِل َٰي َرب ِ ِه ُم ٱل َوسِيلة أ ُّي ُه ۡم أق َر ُب َو َي ۡر ُجون َرحم َت ُهۥ
عنك ۡم َولا تحوِيلا  ٥٦أول ِئ
ََ َ ُ َ َ َ َُٓ ه َ َ َ َ َ َ َ
ان َم ۡح ُذ ٗ
وراﵞ).
ويخافون عذابه َۚۥ إِن عذاب ربِك ك

✍ الشرح:
ع
رجاال صالحين ،وكانوا
إ عذا ،كانوا صالحين ،أعني :هؤالء الذين عبدهم بعض الناس كانوا
يخافوك اهلل ويرجوك رحمته  ،ومع ذلك عبدهم أولئك المشركوك.

☜ قال المؤلف :

ُۡ
َََ َُۡ ُ ه
َ َ َ َٰ َ ه
ٱلل َٰ َ
ٱلثال َِث َة ٱلأ ۡخ َر َ
ت َوٱلۡ ُع هز َٰ
ىﵞ
ى  ١٩ومنوة
(ودليل األشجار واألحجار قوله تعالم :ﵟأفرءيتم

وحديث أبي واقد اللي ي  قال :خرجنا مع رسول اهلل  إلم حنين ونين حدثال
ٍ
عهد بكفرٍ ،وللمشركين شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسليتهم يقال لها ذات أنواط ،فمررنا
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ٍ
ٍ
أنواط كما لهم ذات أنواط ،فقال رسول اهلل :
بسدرة فقلنا يا رسول اهلل اجعل لنا ذات
إلها كما لهم
السنن ،قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسم اجعل لنا ً
«اهلل أكبر إنها ُّ
آلهة»).

✍ الشرح:
هذا الحديث فيه أك المشركين كانوا يعبدوك شجر عة عظيم عة من شجر النب ْق ،ويعلقوك هبا
أسلحتهم ،ويرجوك خيرها ويخافوك شرها ،فدل ذلك علم أهنم كانوا يعبدوك األشجار.
فهذا ٌ
مقصورا علم عبادة األصنات ،وأك دعاء الصالحين
واضح وبي ٌن علم أك الشرك ليس
دليل
ٌ
ع
ودعاء األنبياء ودعاء الم ئكة من الشرك باهلل ،من جنس الشرك الذي كاك عليه المشركوك الذين
قانلهم النبي  ودعاهم إلم التوحيد.

☜ قال المؤلف :
األولين ،ألن األولين يشركون يف الرخال
(القاعدة الرابعة :أن مشركي قماننا أغلظ شركًا من ا

َ َ
ويصلصون يف الشدة ،ومشركوا قماننا شركهم دائم يف الرخال والشدة ،والدليل قوله تعالم :ﵟفإِذا
َ َ
َ ُ ْ ُۡ ۡ َ َ ُْ هَ ُۡ
َ ََ َه
َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ
ِين فل هما نجى َٰ ُه ۡم إِلي ٱلبَ ِر إِذا ه ۡم يُش ِركونﵞ).
ين ل ُه ٱلد
ٱَّلل مخل ِِص
ك دعوا
رك ِبوا فِي ٱلفل ِ

✍ الشرح:
إذا علمنا ما نقدت ،وعلمنا أك من الناس يف زماننا من يشرك باهلل وإك لم ُيممه شركعا ،ويعبد غير
اهلل وإك لم ُيممه عبادة ،فيمتغيث بغير اهلل ويدعوا غير اهلل ويذبح لغير اهلل ويمجد لغير اهلل ويصرف
العبادة لغير اهلل  ،فإك المشركين يف زماننا الذين يفعلوك هذا الشرك أغلظ شركعا من المشركين
المتقدمين ،هذا من جهة أك المشركين المتقدمين إنما يشركوك يف حال الرخاء ،أما يف حال الشدة
فإهنم يخلصوك هلل  ،فإذا وقع أحدهم يف الب ء فإنه يرجع إلم اهلل ويدعوا اهلل  ،فإذا
كاك يف الرخاء فإنه يشرك باهلل ،أما مشركوا زماننا فإهنم يشركوك باهلل يف الرخاء ويكونوك يف الشدة
أشد شركعا باهلل .فإذا كاك أحدهم يف مصيبة أو ب ء نعلق بغير اهلل ونادى من ُيمموهنم بالمادة واألولياء
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ونحو ذلك ،فإذا انقلبت مث ع الميارة نجدهم ينادوك :يا سيدي ف ك! يا أولياء! يا سبعة! يا كذا! يا
سيدي عبد القادر! يا حمين! يا علي! فيشركوك باهلل  يف الشدة.
أيضا مما ذكره بعض أهل العلم يف غلظ شرك المشركين يف زماننا ،أك المشركين يف زماننا
ع
ٍ
برجال ال خير فيهم يف ٍ
كثير من األحياك ،بخ ف المتقدمين ،فإهنم يتعلقوك بمن ُعرفوا
يتعلقوك
ع
رجاال موحدين صالحين أو الم ئكة أو
بالخير ،وإك كاك الشرك شركعا ،فكاك المتقدموك يعبدوك
األنبياء  رأس الصالحين ،وأما يف زماننا ف ُيعبد رجال حتم ال يحضروك الص ة وال يصلوك
وال يظهر منهم الخير ،وقد لقيت مر عة رج ع ذكر لي أنه أسلم ثم ذهب إلم ٍ
دولة من دول المملمين
ع
رجاال ،قال :فمألتهم هل
وعاش مع بعض المملمين الذين ينتمبوك إلم اإلس ت ،فوجدهم يعبدوك
هؤالء أنبياء؟ قالوا :ال .قال :وجدت أهنم يفعلوك أشد مما نفعله حال كوننا يف الكفر والنصرانية مع
عيمم  ،قال :فوقع يف نفمي أك النصرانية أفضل من اإلس ت ،نعوذ باهلل ،يقول :رأيتهم
ع
رجاال ليموا بأنبياء،
يفعلوك من األشياء ما نتنز ُه نحن عن فعله مع عيمم  ،ثم هم يعبدوك
والنصارى يعبدوك عيمم  ،قال :فأنْقذين اهلل برجل قال لي :ليس هذا اإلس ت ،إذا أردت
اإلس ت فاذهب إلم مكة ،وكاك هذا الرجل ُيحد ُثني قبل سنين طويلة جدًّ ا ،أظن قبل سب ٍع وث ثين
سنة أو نحوها ،قال :فذهبت إلم مكة ،فوجدت التوحيد ،فعرفت اإلس ت الحق وهلل الحمد والمنة،
وثبت ،وأنا لقيته يف مكة وكاك يذكر لي هذا األمر؛ وهذا يجعل اإلنماك ينْفر أكثر من هذا الشرك
الواقع يف زماننا ،وي ْحذر منه و ُيحذر منه ،ويعمل جاهدع ا علم إنقاذ أهله منه ،ومن الرحمة أك نمعم
يف بياك التوحيد للناس وأك نُحذرهم من الشرك ،ومما أدعوا ط ب العلم إليه أك ال يتعر ُضوا لممألة
العذر بالجهل يف التوحيد عند الناس فإك هذا مما يهوك الشرك ،ويقلل من العناية بالتوحيد ،مهما
كاك رأيك يف الممألة إنما يكوك يف مقات العلم ،وإذا كاك هناك فتنة أو نحو ذلك ،وإال ف ُيدْ عم الناس
ٌ
شرك أكربُ ،نخرج من دين
إلم التوحيد ،و ُيحذر الناس من الشرك و ُيبين لهم أك هذه األفعال
خيرا ،وأعظم ما يجب
اإلس ت ،وال يغفرها اهلل  لمن وقع فيها ،لعل اهلل  أك يجعل يف ذلك ع
ٍ
دعوة ال نعتني
علينا أك نمعم يف استنقاذ الناس من الشرك ،ويف الدعوة إلم التوحيد ،وواهلل كل
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ٍ
دعوة ال نعتني بالتوحيد ا ْعلم يقينعا أهنا ليمت
بالتوحيد ليمت دعو عة شرعي عة وال دعو عة ناجح عة ،كل
ٍ
محمد  ،وليمت ناجح عة.
دعو عة شرعي عة ،وليمت علم طريق
هذا ما نيمر يف الوقت المحدد بيانه فيما يتعلق هبذه القواعد األربع النافعة ،والتي كما قلت يف
وعرضها علم الناس ،وربط ذلك بالواقع يف كل ٍ
بلد
البداية ي ْح ُم ُن بيانُها ونكرار ذكرها للناس
ُ
باألسلوب ا ْلحمن والك ت الراقي والتدْ ليل ا ْلبين لعل اهلل أك يجعل يف ذلك خيرا.
ٍ
محمد
أسأل اهلل  أك يبارك يف الجميع ،وأك يتقبل منا ما قدمنا وأك يجعل فيه الن ْفع ألمة
 ،وأك ي ْجزي القائمين علم الممجد النبوي خير الجزاء علم حرصهم علم نقديم
النافع للناس ،وعلم متابعتهم وإصرارهم علم إقامة مثل هذه الدروس وهذه األيات ،أسأل اهلل 

أك يرزقني وإياهم اإلخ ص ،وأك يكتب لي ولهم األجر ،وأك يشرح صدورنا جمي ععا للهدى والحق
ويجعلنا رجاعين ممتغفرين شاكرين صابرين ،وأك ُيحقق إلخواين وأخوايت ما يرغبوك ويأملوك،
وأك يدفع عني وعنهم الموء ،وأك يرفع هذا الوباء و ُيملم أهل األرض منه وأك ُيعيد أمورنا إلم ما
كانت.
واهلل نعالم أعلم وأعلم وصلم اهلل علم نبينا وسلم.



