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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وأن جيعلك مباركاً  ، أسأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن يتوالك يف الدنيا واآلخرة
 ذهفإن ه ، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلى صرب ، كر وأن جيعلك ممن إذا أعطى ش، أينما كنت 

  .الثالث عنوان السعادة 
،  خملصاً له الدينوحده  اهللا اعلم أرشدك اهللا لطاعته أن احلنيفية ملة إبراهيم أن تعبد

وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ( : كما قال تعاىل، ا وخلقهم هل ، وبذلك أمر اهللا مجيع الناس
وندبعيفاعلم أن العبادة ال تسمى عبادة إال  ، فإذا عرفت أن اهللا خلقك لعبادته ]٥٦:الذريات[) ل

فإذا دخل الشرك يف العبادة  ، كما أن الصالة ال تسمى صالة إال مع الطهارة ، مع التوحيد
 ، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها ، كاحلدث إذا دخل يف الطهارة، فسدت 

وصار صاحبه من اخلالدين يف النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل اهللا  ، وأحبط العمل
إِنَّ اللَّه ال يغفر أَنْ ( : وهي الشرك باهللا الذي قال اهللا تعاىل فيه ، أن خيلصك من هذه الشبكة

واعد ذكرها اهللا وذلك مبعرفة أربع ق ]٤٨ن اآليةم: النساء[) يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء 
  .تعاىل يف كتابه

أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقرون : األوىل القاعدة 
والدليل قوله تعاىل  ، وأن ذلك مل يدخلهم يف اإلسالم ، املدبر ، الرازق،  بأن اهللا تعاىل هو اخلالق

 :)ري نقُلْ م تيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس كلمي نضِ أَمالْأَراِء ومالس نم قُكُمز
  .  ]٣١:يونس[) ويخرِج الْميت من الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَال تتقُونَ

 ، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إال لطلب القربة والشفاعة : أم يقولون: انية الثالقاعدة 
والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى (  : فدليل القربة قوله تعاىل

ما هي مف مهنيب كُمحي إِنَّ اللَّه كَفَّار بكَاذ وه ني مدهال ي فُونَ إِنَّ اللَّهلتخي يه٣: الزمر[ )ف[ .  
ويعبدونَ من دون اللَّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ ( : ودليل الشفاعة قوله تعاىل

   .]١٨ من اآلية: يونس[ )هؤالِء شفَعاؤنا عند اللَّه
  :الشفاعة شفاعتان و

  . شفاعة منفية
  . وشفاعة مثبتة
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والدليل قوله  ، ما كانت تطلب من غري اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا : فالشفاعة املنفية
يه وال خلَّةٌ وال يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم ال بيع ف( : تعاىل

  . ]٢٥٤:البقرة[) شفَاعةٌ والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ
واملشفوع له من  ، والشافع مكرم بالشفاعة ، هي اليت تطلب من اهللا : والشفاعة املثبتة

من : البقرة[ )إِذْنِهمن ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِ( : كما قال تعاىل ، رضي اهللا قوله وعمله بعد اإلذن

  .   ]٢٥٥ ةياآل
 ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ظهر على أناس متفرقني يف عبادم: الثالثة القاعدة 

 ، ومنهم من يعبد األشجار واألحجار ، ومنهم يعبد األنبياء والصاحلني ، منهم من عبد املالئكة
 ، ومل يفرق بينهم ، وقاتلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ومنهم من يعبد الشمس والقمر

  . ]٣٩ من اآلية:  ألنفال[ )وقَاتلُوهم حتى ال تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للَّه ( : والدليل قوله تعاىل
والشمس والْقَمر ال  ومن آياته اللَّيلُ والنهار( : قوله تعاىل ، ودليل الشمس والقمر

  .]٣٧:فصلت[) تسجدوا للشمسِ وال للْقَمرِ واسجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ
: آل عمران[ )باًوال يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْمالئكَةَ والنبِيني أَربا( : قوله تعاىل ، ودليل املالئكة

  .] ٨٠من اآلية
وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ (  : قوله تعاىل ، ودليل األنبياء

قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللَّه وند ننِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخات  تإِنْ كُن
  . ]١١٦:املائدة[) قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في نفِْسي وال أَعلَم ما في نفِْسك إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ

م أَقْرب أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيه( : قوله تعاىل ، دليل الصاحلني
  . ]٥٧ من اآلية:  االسراء[ )ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه

) ومناةَ الثَّالثَةَ الْأُخرى.  أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى( : قوله تعاىل ، ودليل األشجار واألحجار
خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه "  : قال ، وحديث أيب واقد الليثي رضي اهللا عنه.  ]٢٠-١٩:لنجما[

وللمشركني سدرة يعكفون عندها وينوطون ا  ، وسلم إيل حنني وحنن حدثاء عهد بكفر
 ، يا رسول اهللا اجعل لنا ذات أنواط : فمررنا بسدرة فقلنا ، يقال هلا ذات أنواط ، أسلحتهم

  . احلديث  " كما هلم ذات أنواط
ألن األولني يشركون يف  ، أغلظ شركاً من األولني أن مشركي زماننا: الرابعة القاعدة 

والدليل قوله  ، ومشركو زماننا شركهم دائماً يف الرخاء والشدة ،وخيلصون يف الشدة ، الرخاء
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) م يشرِكُونَفَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصني لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَى الْبر إِذَا ه( :تعاىل

   . ]٦٥:العنكبوت[
  . وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم واهللا أعلم
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 : تنبيهات 
اعتمدت يف أصل املنت على النسخة اليت قرأا على الشيخ العالمة عبد اهللا بن : األول 

  ويأيت يف الثبت بني النسخ األخرى إن شاء اهللا  .عبد العزيز العقيل رمحه اهللا 
النسخ لعدم االختالف الكبري بينها وبني ما قرأته مل أثبت الفروق الواقعة بني :  الثاين
  .، وألن حجم الرسالة ال حيتمل ذلك  على الشيوخ

وقع يف بعض النسخ اختصار شديد ، وتقدمي وتأخري مما يدل على أن الشيخ : الثالث 
ة ، ومن له عناية بكتب األئمة رمبا كتبها أكثر من مرة ، ومثل هذا يقع يف كتب كثري من األئم

  .يعلم ذلك 
  واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على نبينا حممد وصحبه وسلم 


