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  املقدمة  

 سبب اختيار دراسة هذا المتن في بداية الطلب
 

الِِح  اعتِناُء َسَلِفنا نةِ  َأهلِ  مِن وَعلَمائنا الصَّ ، ةِ يمَ ظِ العَ  دِ وائِ والفَ  فعِ ن النَّ مَ  يهِ فِ لَِما  ؛كبارَ مُ الَمتِن ال هبذا والَجَماعةِ  السُّ

 مِ لْ العِ  هُ يلَ حِص يها تَ لَ ي عَ بنِ ويَ  مِ لْ العِ  ُب نها طالِ مِ  ُق لِ نطَ يَ  ة  دَ قاعِ  تي َجَعلْتهُ ال
َّ
 رعِ الشَّ  ي

َّ
ى ، فنَحنُ ي  َنْخُطو و بِهم َنتأسَّ

 .الَمنَهج َهذا يف َخطَوُهم

 

 بـ : -عامة  رحمه اهللوكتب شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب  - تنالَم يتميز هذا 

 

هوَلةُ   وُح ُض الوُ و السُّ

 

 

 ة  ونَ رُ قْ مَ  ائلِ سالمَ  رُ كْ ذِ 

 يلِ لِ بالدَّ 

َيجَمع المسائل 

ويرتِّبها وَيْذكر لها 

ا؛ ومن ثمَّ يبدأ  عدد 

 بالشرح

 عاءِ ن الدُّ مِ  اإلكثارُ 

 عِ مِ ستَ ئ والمُ ارِ للقَ 

 هفاتِ لمؤلَّ 

 ُف هذا الَمتنمؤل ِّ
 

ُد َدْعَوِة التَّوِحيدِ َشْيُخ اإِلْسََلِم    :اإلَمامُ  ،وُمَجدِّ
 
اِب بِن ُسَليَماَن التَِّميِمي ِد بِن َعْبِدالَوهَّ  .أُبو الُحَسين  ُكنَيُته:  .ُمَحمَّ

رعيَِّة سنة ) وُتُوفِّيَ هـ(، 1115يف الُعَيْينَِة سنة ) ُولَِد   .هـ(1206يف الد 

 لماذا ندرس التوحيد؟
 

 ن أجلهقنا مِ خلَ  ألن  اللَ 

د  ال َيدُخل الجنَّة إال موحِّ

 سبٌب لتكفير السيئات

 سبٌب للطمأنينة

 ال َيقبُل الل أي  عمٍل إال به

 الحسنات سبٌب لتكثير 

 سبٌب  للِهداية  واستقرار األمن

 ملسو هيلع هللا ىلصسبٌب لشفاعة النبي 
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 الثالثة األصول فهرست
 ُيقسَ ُم هذا الَمتن إلى َخمَسةِّ أَقساٍم، وهَِّي :

 

يُة دراسِة 3 .أهمِّ

 التَّوحيدِ 

 

 .الَمسائُل 1

 األرَبعة

 

 . الخاتِمةُ 5

 

.األصوُل 4

 الثالثة

 

 .الَمسائُل 2

 الثالث
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 .الَعمُل 2

 

عوُة إَليه3  .الدَّ

 

 

 .الِعلمُ 1
على األذى  ربُالصَّ .4

 فيه

 المسائل األربعة.1

بوبيَّة واألسماُء 1 .  توحيُد الرُّ

فات  والصِّ

رِك وأهلِه3  . توحيُد األلوهيَّة2 . الَبراءُة مِن الشِّ

 ثالثالمسائل ال.2

 .أهمية دراسة التوحيد3

 

 الَجواُب على الُسؤال: لماذا َندُرس التوحيد؟

 . األصول الثالثة4

 الثالثة رِ القبْ  أسئلةُ  :هي صارٍ باختِ  الثالثةُ  األصوُل 

 

 ك؟يُّ بِ نَ  نمَ  ك؟ينُ ما دِ  ك؟بُّ ن رَ مَ 

 

 الَمتِن.إلى آخر « ثونبعَ وا يُ إذا ما تُ  والناُس »ف $: صنِّ المُ  ولِ ن قَ مِ 

 الخاتمة. 5
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 ثالثة األصول وأدلتها
 

 

 

أوًلا: المسائل األربعة 

 . ُهُ اِْعَلْم َرِحَمَك الل  : َأنَّ

ُم َأْرَبِع َمَسائَِل: الِعْلُم. َوُهَو: َمعِرَفُة  األُْوَلى: َيِجُب َعَلْينَا َتعلُّ

، َوَمْعِرَفُة َنبِيِّهِ 
ِ
ِة.، َوَمْعِرَفُة ِدْيِن اإِلْساَلِم  الل  الثَّانَِيُة:بِاألَِدلَّ

ْعَوُة إَِلْيِه. الثَّالَِثُة:الَعَمُل بِِه. ابَِعُة: الدَّ ْبُر َعَلى األََذى  الرَّ الصَّ

لِْيُل  فِْيِه.  َ ﴿َقْوُلُه َتَعاَلى: والدَّ           

                         

             ﴾. ُّافِِعي َلْو َما » :-$-َقاَل الشَّ

وَرَة َلَكَفْتُهمْ  ة  َعَلى َخْلِقِه إاِلَّ َهِذِه السُّ َوَقاَل  «.َأْنَزَل الُل ُحجَّ

«. َباٌب: الِعْلُم َقْبَل الَقْوِل َوالَعَملِ » :-$-الُبَخاِريُّ 

لِْيُل َقْوُلُه َتَعاَلى:   ﴿َوالدَّ                   

            ﴾  َفَبَدَأ بِاْلِعْلِم َقْبَل الَقْوِل

 َوالَعَمِل.

 

 
 

 ثانًيا: المسائل الثالثة
 

ْسلَِمٍة اِْعَلْم َرِحَمَك الُل: َأنَُّه َيِجُب َعَلى ُكلِّ ُمْسلٍِم َومُ 

: ل، َوالَعَمُل بِِهنَّ
 َتعلُُّم َثاَلِث َهِذِه الَمَسائِ

َأنَّ الَل َخَلَقنَا َوَرَزَقنَا َوَلْم َيْتُرْكنَا َهَمال  َبْل َأْرَسَل األُوَلى: 

، َفَمْن َأَطاَعُه َدَخَل الَجنََّة، َوَمْن َعَصاُه َدَخَل  إَِلْينَا َرُسوال 

لِْيُل َقوْ   ﴿ ُلُه َتَعاَلى:النَّاَر، َوالدَّ             

                             

 

 

 

سل واألنبياء ۏ. ااقتداء  .  بكتاب الل وبالرُّ

لف  عادة علماء.2 ن ا.3 .بدء مؤلفاهتميف السَّ  َتيمُّ

ا  كلُّ : ))بحديث عمال  . 4 .الل بسم بالبداءة وتربُّك 

ا لكن يصح؛ ال كان وإن ،((بال ذي أمرٍ                                                  .استئناس 

.                          (.العصر سورة)أوال:

.                           .بدليله الحقِّ  معرفة هو 

. تعالى للاإلخالص .1

نة والِعلم .أن2 عوة مبنيَّة على السُّ . تكوَن الدَّ

ين أحوال مراعاةُ . 4. الِحكمة.3 .   الَمدعوِّ

.األشياء. وعن  األشياء

1 
ِ
رُب على طاعِة الل  . . الصَّ

2 
ِ
ربُ عن َمعِصيِة الل ربُ على أقداِر 3 . . الصَّ . الصَّ

 .         .                                     . الل المؤلِمةِ 

أن  هذه السورة  

ة على الَخْلِق  موا لَيتعلَّ  َوحَدها َتكِفي لقيام الُحجَّ

      .                        .وَيعَملوا وَيدعوا وَيصبِروا

المسألة األولى:  ثانيا:

فات بوبيَّة وتوحيد األسماء والصِّ . توحيد الرُّ

المسألة الثالثة: . توحيد األلوهيَّة المسألة الثانية:

رِك وأهلِه .          .الَبراءُة من الشِّ

ا َمصدر لغًة: د توحيد  د يوحِّ د ، وحَّ وحَّ

ا. بما  إفراُد الل  شرًعا: الشيء؛ إذا َجَعَلُه واِحد 

بوبيَّة واأللوهيَّة واألسَماء  َيختصُّ به من الرُّ

فات.  والصِّ

         .     

بوبيَّة.1 أو:  بأفعاله. إفراُد الل  وهو: توحيد الرُّ

      بالَخلق والمْلك والتدبِير. إفراُد الل 
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               ﴾. 

 ِعَباَدتِِه،  الثَّانَِيُة:
ْ
َأنَّ الَل اَل َيْرَضى َأْن ُيْشَرَك َمَعُه َأَحٌد فِي

لِْيُل َقْوُلُه َتَعاَلى:  ٌّ ُمْرَسٌل. َوالدَّ
ٌب، َواَل َنبِي اَل َمَلٌك ُمَقرَّ

﴿                     .﴾ 

َد الَل اَل َيُجوُز َلُه َأنَّ َمْن َأَطاَع  الثَّالَِثُة: ُسوَل َوَوحَّ الرَّ

لِْيُل  ُمَوااَلُة َمْن َحادَّ  الَل َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاَن َأْقَرَب َقِرْيٍب، َوالدَّ

  ﴿َقْوُلُه َتَعاَلى:                   

                          

                         

                        

                    

                    ﴾. 

 

 
 

 ثالًثا: أهمية دراسة التوحيد

َة إِْبَراِهيَم: اِْعَلْم َأْرَشَدَك اللُ لَِطاَعتِِه: َأْن َأنَّ الَحنِْيِفيََّة مِلَّ

ْيَن، َوبَِذلَِك َأَمَر الُل َج  ا َلُه الدِّ ِميَع َتْعُبَد الَل َوْحَدُه ُمْخلِص 

 ﴿النَّاِس َوَخَلَقُهْم َلَها؛ َكَما َقاَل الُل َتَعاَلى:         

       ﴾. ُِدون َوَأْعَظُم  .َوَمْعنَى َيْعُبُدوِن: ُيَوحِّ

 بِاْلِعَباَدة؛ َوُهوَ َما َأَمَر اللُ بِِه التَّوِحْيُد 
ِ
َوَأْعَظُم َما   .: إِْفَراُد الل

ْركُ   ؛ َوُهَو: َدْعَوُة َغْيِرِه َمَعُه.َنَهى َعنُْه الشِّ

 

 

 

 

 

، أو: بالعبادةِ  إفراُد الل  وهو :توحيد األلوهيَّة.2

 بأفعال العباد.
ِ
                           .                إفراُد الل

إفراُد الل وهو  :توحيد األسَماء والصفات.3

 ى وَوَصَف به نفَسه يف كتابه أو على بما سمَّ

 لنفسه أثبت ما بإثبات وذلك، لَِسان رسولِه 

 وال تحريف غير مننفسه  عن نفى ما ونفي

                               ..                  تمثيل وال تكييف غير منو ، تعطيل

   . المساِجُد المبنيَّة التي ُيعبََد الل فيها.1

جود أعَضاءُ  .2 . األرض.. 3.  ِالسُّ

 من يعبد ما كل تعم النهي سياق يف نكرة

.   .  ..الل دون

 .بالقلب،1

اَر وأعياَدهم واحتفاالَتهم  بأن ُتبِغَض الكفَّ

ركياِت والبِدِع التي عنَدهم. وُخصو ا الشِّ ص 

ا َتْعُبُدوَن﴾. .باللسان،2 مَّ  ﴿إِنَّنِي َبَرآٌء مِّ

بَعَدِم مشاركتِهم يف احتفاالتِهم أو  . بالجواِرح،3 

ُطقوِسهم أو لِباِسهم أو فيما ُهْم عليه مِن ُمعتَقٍد.

.ألن  الَل خَلقنا مِن 1ثالًثا

 ال .3. ال َيقبُل الل أي  عمٍل إال به .2. أجله

د.  إال الجنَّة َيدُخل  لتكثير سبٌب  .4موحِّ

السيئات.       لتكفير سبٌب  .5الحسنات. 

 سبٌب  .7األمن.  واستقرار  للِهداية  .سبٌب 6

     .   ملسو هيلع هللا ىلص. النبي لشفاعة . سبٌب 7للطمأنينة. 

. مأخوذٌة من الَحنف وهو الَميُل  لغًة:  

رك  شرعًا: ُة المائلة عن الشِّ  إلى التوحيدِ هي الِملَّ

.            واإلخالص.

 الُقْرآنِ  يف َمْوِضعٍ  ُكلُّ »  :-ڤ- 

ُدوا فَمْعناهُ الَل؛  اْعُبُدوا َها النَّاُس  ،«( اللَ  وحِّ ﴿َيا َأيُّ

دوا ربكمأي: اْعُبُدوا َربَُّكُم﴾         .               . وحِّ

الرباءة من الشرك ]

 [وأهله
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 : األصول الثالثةرابعًا

تِي َيِجُب َعَلى  َفإَِذا قِْيَل َلَك: َما األُُصوُل الثَّاَلَثُة الَّ

 َفُقْل: َمْعِرَفُة الَعْبِد َربَُّه، َوِدْينَُه، َوَنبِيَُّه اإِلْنَساِن َمْعِرَفُتَها؟ 

ا  د                                            . .ُمَحمَّ

َ الُل الَِّذي َربَّانِي َفإَِذا ِقْيَل َلَك: َمْن َربَُّك؟
َوَربَّى  َفُقْل: َربِي

 َمْعُبوٌد ِسَواُه. 
ْ
َجِمْيَع الَعاَلِمْيَن بِنَِعِمِه، َوُهَو َمْعُبوِدي َلْيَس لِي

لِْيُل   َقْوُلُه َتَعاَلى: ﴿ َوالدَّ          ﴾ . َوُكلُّ َما

 َعاَلٌم، َوَأَنا َواِحٌد مِْن َذلَِك الَعاَلِم.
ِ
.                        ِسَوى الل

َفُقْل: بِآَياتِِه َوَمْخُلوَقاتِِه، َومِْن  َفإَِذا ِقْيَل َلَك ِبَم َعَرْفَت َربََّك؟

ْمُس َوالَقَمُر، َومِْن َمْخُلوَقاتِِه  ْيُل َوالنََّهاُر َوالشَّ آَياتِِه اللَّ

ْبُع َوَمْن فِيِهنَّ َوَما َبينَُهَما  ْبُع َواألََرُضوَن السَّ َماَواُت السَّ . السَّ

لِيُل   َقْوُلُه َتَعاَلى: ﴿َوالدَّ              

                       

          ،﴾:َوَقوُلُه ﴿   

                       

                           

                     

    ﴾.   ُبُّ ُهَو الَمْعُبود لِْيُل َقْوُلُه َتَعاَلى:َوالرَّ  ، َوالدَّ

﴿                      

                         

                        

          ﴾.  ٍَقاَل اْبُن َكثِْير–

  .   .«الَخالُِق لَِهِذِه األَْشَياِء ُهَو الُمْسَتِحقُّ لِْلِعَباَدةِ : »-$

           مِْثُل اإِلْساَلِم، َواإِلْيَماِن،  َوَأْنَواُع الِعَباَدِة الَّتِي َأَمَر اللُ بَِها:

 

 

 أسئلةهيرابعا: 

                                                      .القربالثالثة )من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟(.   

المنفرد بالربوبية . واألصل األول معرفة الرب

 لوهية.باأليجب أن يفرد 

 ولكن ؛ كلُّ َمخلوٍق هو آيٌة على  ُوجود الل

د بِن عبد الوهاب $  غاَيَر شيُخ اإلسالم محمَّ

َبين اآلية والَمخلوق ألن  اآليَة تتغيَّر؛ مِثل الليل 

والنهار، والذي يتغيَّر يكون فيه قوُة دليٍل عن 

                                     .                الذي ال َيتغيَّر.

ُل نداٍء يف القرآن َها  أوَّ ﴿َيا َأيُّ

ُل فِْعِل َأْمرٍ يف القرآنوفيها  ،النَّاُس﴾  :أوَّ

دو  :أّول َنْهٍي يف القرآنا، وفيها ﴿اْعُبُدوا﴾ أي وحِّ

ِه َأْنَدادا  َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن﴾  تعلمون ؛﴿َفال َتْجَعُلوا لِلَّ

                                  .               .   .لوهيةباأل دفرَ يُ  أن فيجب بالربوبية منفرد أنه

المتابعة ـ2. اإلخالص ـ1

هو و :دعاُء عبادة. 1  

دعاٌء بلَِساِن الحاِل؛ كَمن صلَّى وصام وحج لغير 

، مثل الصالة ٌَصْرُفه لغير الل ِشرٌك أكبرالل.  

                                                       .                   والصيام.

:  هو دعاٌء بلَِساِن الَمقاِل؛ كقول: ودعاُء مسالة

:وهو على قِسَمين ،اغفر لي، ارحمني
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ُل،  َجاُء، َوالتََّوكُّ َعاُء، َوالَخْوُف، َوالرَّ َواإِلْحَساِن؛ َومِنُْه الدُّ

ْهَبُة، َوالُخُشْوُع، َوالَخْشَيُة، َواإِلَناَبُة،  ْغَبُة، َوالرَّ َوالرَّ

ْبُح، َوالنَّْذُر،  َواالْستَِعاَنُة، َواالْستَِعاَذُة، َواالْستَِغاَثُة، َوالذَّ

َها لِلِه  تِي َأَمَر الُل بَِها، ُكلُّ َوَغْيُر ََذلَِك مِْن َأْنَواِع الِعَباَدِة الَّ

لِْيُل  َتَعاَلى.  ﴿  َقْوُلُه َتَعاَلى:َوالدَّ         

     .﴾  َْفُهَو  َفَمن 
ِ
َصَرَف ِمنَْها َشْيًئا لَِغْيرِ الل

لِْيُل َقْوُلُه َتَعاَلى:ُمْشرٌِك َكافٌِر،  ﴿  َوالدَّ          

                          

   .﴾:َعاُء ُمخُّ الِعَباَدةِ )) َوفِي الَحِدْيِث لِْيُل ((. الدُّ َوالدَّ

﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى:               

              ﴾.    َوَدلِْيُل

﴿َقْوُلُه َتَعاَلى:  الَخْوِف              

    ﴾.  َِجاء  ﴿َقْوُلُه َتَعاَلى:  َوَدلِْيُل الرَّ    

                            

    ﴾. ِل  َقْوُلُه َتَعاَلى:﴿ َوَدلِْيُل التََّوكُّ    

               :َوَقْوُلُه ،﴾ ﴿        

     ﴾.  ِْهَبِة َوالُخُشْوع ْغَبِة َوالرَّ َقْوُلُه  َوَدلِيُْل الرَّ

  ﴿    َتَعاَلى:                  

                ﴾. َِقْوُلُه  َوَدلِْيُل الَخْشَية

  ﴿َتَعاَلى:      ﴾.  َِقْوُلُه َتَعاَلى:  َوَدلِْيُل اإِلَناَبة

﴿            ﴾.  َِقْوُلُه  َوَدلِْيُل االْستَِعاَنة

 ﴿ :َتَعاَلى              ،﴾ :َوفِي الَحِدْيِث

(( 
ِ
 ((.إَِذا اْسَتَعنَْت َفاْسَتِعْن بِالل

 ﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى: َوَدلِْيُل االْستَِعاَذةِ             ،﴾

 ﴿وَ         ﴾.  َقْوُلُه َتَعاَلى: االْستَِغاَثةِ َوَدلِْيُل 

 

أكربٌ.    وهذا ِشركٌ . فيما ال َيقِدُر عليه العبد.1

أن يكون   بشروط: زجائ .فيما َيقِدُر عليه العبد.2

ا، وأن يعتقد أنه مجرد ا، قادر  ، حاضر  المدعو حي ا

                                 .                              سبب.

 َيعتَِقد وَيجَعل ما جعله الل  وهو أنصحيح: .1

                 .                      .                    .سبب ا سبب

                                                .                  وتنقسم األسباب إلى: -

قية الشرعيَّة ؛ أسباٌب شرعيَّة.أ ، كالرُّ

 

واء، فقد َجَعَله ؛أسباٌب حسيَّة.ب الل سبب ا  كالدَّ

          .                                                         .للشفاء

َيجَعل ما  لم َيجعْله الل وهو أن : أصغرٌ  ِشركٌ  .2

 مثل الخيط والتولة. سبب ا سبب؛     .                               

ٌر بذاتِه  وهو أنشرٌك أكبٌر: .3 بَب مؤثِّ َيعَتِقد أن  السَّ

                .       .       .وبَِيده َجْلُب المنافِع ودفع الَمضارِّ 

.                .                                  

)خوُف وتعظيم  عبادةٍ  خوُف وهو واجب: .1

رِّ                                             .           الل شرك أكرب.صرفه لغير ، (السِّ

 الخوُف وهو المباح: .2
ِّ
  طبيعي

 
كأن  ؛ ()الِجبِلِي

                            .             .. يخاَف اإلنساَن النار

مُ  .3 الُقنوُط من وهو الخوف المؤدِّي إلى  :ُمحرَّ

                     .             َمعصية الخالِق. َرحمة الل أو

لِّ والُخضوعِ  ُن للذُّ جاُء المتضمِّ ال يكوُن إالَّ لل  الرَّ

 .وصْرُفه لغير الل ِشرٌك                            .

جاءُ   بطاعة َعِمَل  لَمنإال  يكونال  الَمحمودُ  الرَّ

 َقبوَل  وَرَجا معصيتِه من تاَب  أو ثواهبا، وَرَجا الل

ا. َتوبتِه جاء وأمَّ  وَتَمن   ُغرورٌ  فهو عمل بال الرَّ

                . مذموم
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﴿        .﴾  ْبِح َقْوُلُه  َوَدلِْيُل الذَّ

   ﴿ َتَعاَلى:           

         ﴾،(( :نَِّة َلَعَن الُل َمْن ََذَبَح َومَِن السُّ

 
ِ
  ﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى: َوَدلِْيُل النَّْذرِ  .((لَِغْيِر الل     

           .﴾                            .                                         

 :
ْ
ِة.األَْصُل الثَّانِي  َوُهَو: َمْعِرَفُة ِدْيِن اإِلْساَلِم بِاألَِدلَّ

االْستِْساَلُم لِلِه بِالتَّوِحْيِد، َواالْنِقَياُد َلُه بِالطَّاَعِة، َوالَبَراَءُة مَِن 

ْرِك َوَأْهلِِه. اإِلْساَلُم، َواإِلْيَماُن،  َوُهَو َثََلُث َمَراتَِب: الشِّ

 َواإِلْحَساُن. َوُكلُّ َمْرَتَبٍة َلَها َأْرَكاٌن.

َشَهاَدُة  َفَأْرَكاُن اإِلْسََلِم َخْمَسٌة:  .ْساَلْمُ اإْلِ  اْلَمْرَتَبُة ااْلُْوَلى:

اَلِة،  اللَ  أْن اَل إَِلَه إاِلَّ  ، َوإَِقاُم الصَّ
ِ
ا َرُسوُل الل د  َوَأنَّ ُمَحمَّ

 الَحَراِم.
ِ
َكاِة، َوَصْوُم َرَمَضاَن، َوَحجُّ َبْيِت الل  َوإِْيَتاُء الزَّ

َهاَدةِ   ﴿ :َقْوُلُه َتَعاَلى َفَدلِْيُل الشَّ           

                                   

  .﴾ .ُاَل إَِلهَ » َوَمْعنَاَها: اَل َمْعُبوَد بَِحقٍّ إاِلَّ الل »

.َنافِي ا َجِمْيَع َما 
ِ
ُمْثبِت ا الِعَباَدَة لِلِه « إاِلَّ اللَ »  ُيْعَبُد مِْن ُدْوِن الل

 
ْ
َوْحَدُه اَل َشِرْيَك َلُه فِي ِعَباَدتِِه، َكِما َأنَُّه اََل َشِرْيَك َلُه َفي

ُحَها،. ُمْلكِهِ   ﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى: َوَتْفِسْيُرَها الَِّذي ُيَوضِّ     

                        

                            

        ﴾. :َوَقْوُلُه ﴿              

                             

                             

               ﴾.                  

 

 

يء هو االعتماُد  لغًة: ل على الشَّ التوكُّ

الل مع الثِّقة هو ِصْدُق االعتماِد على  شرًعا:. عليه

 ـ واجب.1 . باألسباِب به واألَْخِذ 

 اعتمادوهو ، لغير الل شرك أكربه وصرف ،صرفه لل

أن بيده  واعتقادإليه  أمورهمطلق وتفويض جميع 

وهو  ،شرك أصغر. 2.  جلب المنافع ودفع المضار

على افتقار، مثل االعتماد مع نوع  على حي اعتماد

وهو الوكالة  ؛جائز  .3األمير يف الرزق مع االفتقار. 

، وال يقال ل النبي يف شئونه الخاصة والعامةوقد وكَّ 

توكلت على فالن أو توكلت على الل ثم على 

هي الَخوُف   .لت فالنفالن، ويقول وكَّ 

 على الِعْلِم بَعَظمة و كماِل سلطاِن من 
ُّ
الَمبني

جوع إلى الل   نخشاه، فهي خوُف العلماء. الرُّ

 .تعالى؛ بالقيام بطاعته واجتناِب معصيته

وهي:  ؛طلُب اإلعاذة  طلُب الَعون.

طلُب الَغوث وهو   الِحماية من مكروه.

  اإلنقاذ من الشدة والهالك.

ا،  أن يكون  حي ا، وحاضر 

ا، وسبب ا.  مِ وح بإراقة الدَّ الرُّ  إزهاُق   وقادر 

و .صوصٍ مخعلى وجهٍ 

دكال :ذبٌح لل.1     .   قةَهْدِي واألُْضِحيِة والصَّ

بح للجنِّ محبة وتعظيًما؛  ذبٌح لغير الل.2 كالذَّ

 :ذبٌح مباح.3 . أكرب وهذا ِشركٌ  ؛وأصحاب الُقبور

                                                      .                      .والتجارة كشاة اللَّحم

المكلَِّف إلزاُم  شرًعا:  .الَعْهُد واإللزاملغًة: 

                            .َنذٌر لل.1جب.نفَسه بشيء غير وا

. َنذٌر لغير الل. 2

     . . إثبات .2.    نفي.1      
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 َوَدلِْيُل َشَهاَدِة َأنَّ 
ِ
ًدا َرُسْوُل الل  ﴿َقْوُلُه َتَعاَلى:  ُمَحمَّ  

                    

                ﴾. 

:
ِ
ًدا َرُسْوُل الل َطاَعُتُه فِْيَما َأَمَر،  َوَمْعنَى َْشَهاَدِة َأنَّ ُمَحمَّ

َوَتْصِدْيُقُه فِْيَما َأْخَبَر، َواْجتِنَاُب َما َعنُْه َنَهى َوَزَجَر، َوَأْن اَل 

                                     .                         .ُيْعَبَد الُل إاِلَّ بَِما َشَرعَ 

َكاِة،  ََلِة، َوالزَّ  ﴿َقْوُلُه َتَعاَلى:  َوَتْفِسْيُر التَّوِحْيدِ َوَدلِْيُل الصَّ   

                           

                   ﴾.             

َيامِ   ﴿َقْوُلُه َتَعاَلى:  َوَدلِْيُل الصِّ            

                   

        ﴾.  َِّقْوُلُه َتَعاَلى:  َوَدلِْيُل الَحج﴿    

                        

        ﴾.                                        .                                                                   

َفَأْعاَلَها اإِلْيَماُن، َوُهَو بِْضٌع َوَسْبُعوَن ُشْعَبة ، الَمْرَتَبُة الثَّانَِيُة: 

ِرْيِق،  َقْوُل اَل إَِلَه إاِلَّ الُل، َوَأْدَناَها إَِماَطُة األََذى َعِن الطَّ

 َوالَحَياُء ُشْعَبٌة مَِن اإِلْيَماِن.

، َوَماَلئَِكتِِه، َوُكُتبِِه، َوُرُسلِِه،  َوَأْرَكاُنُه ِستٌَّة:
ِ
َأْن ُتْؤمَِن بِالل

ِه.َوالَيْوِم اآلِخِر، َوُتْؤمَِن بِا   .                 لَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ

تَّةِ  لِْيُل َعَلى َهِذِه األَْرَكاِن السِّ  ﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى:     :َوالدَّ   

                         

                        ﴾. 

﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى:  َوَدلِْيُل الَقَدرِ            ﴾.  

َأْن ََتْعُبَد الَل »اإِلْحَساُن، ُرْكٌن َواِحٌد؛ َوَهَو الَمْرَتَبُة الثَّالَِثُة: 

لِْيُل  «.َتُكْن َتَراُه َفإِنَُّه َيَراكَ َكَأنََّك َتَراُه َفإِْن َلْم   َقْوُلهُ َوالدَّ

 

د لل بأفعاٍل وأقواٍل ُمبتدَأة هي التعبُّ  

هي َحقٌّ  بالتَّسليم بالتكبِير ومختَتمة

واجٌب يف ماٍل مخصوٍص لطائفٍة مخصوصٍة من 

هو التعبُّد لل باإلمساك عن   الناس.

الُمفطرات مع النيَّة من طلوع الَفجر إلى غروِب 

هو التعبُُّد لل بأداء المناِسك ِوْفَق  :  الشمس.

             .            ملسو هيلع هللا ىلص.سنَّة الحبيِب المصطفى  ما جاء يف

كفر؛  حكم التقريب بين األديان مع الدليل

 والدليل:                

             اآلية.   .                             

هو شرعًا:  هو التصديق واإلقرار. لغًة:: 

قوٌل باللِّسان واعتقاٌد بالقلب وعمٌل بالجوارِح 

  .  .، وَينقُص بالَمعصيةواألركاِن، َيزيُد بالطاعة

هذا دليٌل  )َفَأْعَلها: َقْوُل اَل إِلََه إاِلَّ اللُ(ملسو هيلع هللا ىلص:  هلوق

 إَِماَطُة اأْلََذى َعْن الطَّرِيِق()َوَأْدَناَها على  القول. 

هذا  )َواْلَحَياءُ ُ( الجوارح. عملعلى  دليٌل هذا 

 ﴿َأيُُّكْم َزاَدْتُه َهِذِه إِيَماًنا﴾ القلب. عملدليٌل على 

هذا دليٌل على أن  اإليمان يزيد، وإذا كان يزيد ال 

ا به  بد  أن َينُقص. ح  ين مصرَّ وقد جاء نقصان الدِّ

رأيُت من ناقصاِت عقٍل  ))ماملسو هيلع هللا ىلص: يف قوله 

          .وِدين((

، ويكون بأربعة أمور:  .اإليمان بوجود الل  1

د.الشرع.         أ.العقل     ب.الحس   جـ.الفطرة

                    ..اإليمان بتوحيد الربوبية.           2

  .يد األلوهية.                   .اإليمان بتوح3

.        .اإليمان بتوحيد األسماء والصفات.4

، خلقهم الل من نور،   
ٌّ
هم عالٌم غيبي

ۆئ  ﴿ أرواٌح م ــصوَنه، لهــوَن الل وال َيعــيعــُيط

 وعقوٌل  ﴾،ۀ  ۀ ﴾، وأجساٌد ﴿ۆئ
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    ﴿َتَعاَلى:             ،﴾ 

 ﴿َوَقْوُلُه:                   

                           

.﴾   :َوَقْوُلُه﴿                     

                   .﴾ 

نَِّة: لِْيُل ِمَن السُّ -َحِدْيُث ِجْبَراِئْيُل الَمْشُهْوُر َعْن ُعَمَر  َوالدَّ

-  
ِ
َذاَت َيْوٍم إِْذ َطَلَع  َقاَل: ))َبْينََما َنْحُن ِعنَْد َرُسوِل الل

ْعِر، اَل  َعَلْينَا َرُجٌل َشِدْيُد َبَياِض الثَِّياِب، َشِدْيُد َسَواِد الشَّ

َفِر، َواَل َيْعِرُفُه مِنَّا َأَحٌد، َحتَّى َجَلَس إَِلى  ُيَرى َعَلْيِه َأَثُر السَّ

 
ِّ
ْيِه َعَلى ، َفَأْسنََد ُرْكَبَتْيِه إَِلى ُرْكَبَتْيِه، َوَوَضَع النَّبِي َكفَّ

 َعِن اإِلْساَلِم؟ َفَقاَل َرُسوُل 
ْ
ُد َأْخبِْرنِي َفِخَذْيِه، َوَقاَل: َيا ُمَحمَّ

 
ِ
ا : ))الل د  اإِلْساَلُم: َأْن َتْشَهَد َأْن اَل إَِلَه َإاِلَّ الُل َوَأنَّ ُمَحمَّ

َكاَة، َوَتُصْومَ  َ الزَّ
اَلَة، َوُتْؤتِي ، َوُتِقْيَم الصَّ

ِ
َرَمَضاَن،  َرُسْوُل الل

((. َقاَل: َصَدْقَت. َوَتُحجَّ الَبْيَت إِْن اْسَتَطْعَت إَِلْيِه َسبِْيال  

 َعِن اإِلْيَماِن؟ 
ْ
ُقُه. َقاَل: َفَأْخبِْرنِي َقاَل: َفَعِجْبنَا َلُه َيْسَأُلُه َوُيَصدِّ

، َوَماَلئَِكتِِه، َوُكُتبِِه، َوُرُسلِِه، َواليَ َقاَل: ))
ِ
ْوِم َأْن ُتْؤمَِن بِالل

هِ  ((، َقاَل: َصَدْقَت. َقاَل: اآلِخِر، َوُتْؤمَِن بِالَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ

 َعِن اإِلْحَساِن؟ َقاَل: ))
ْ
َأْن َتْعُبَد الَل َكَأنََّك َتَراُه، فِإِْن َفَأْخبِْرنِي

اَعِة؟ َقاَل:َلْم َتُكْن َتَراُه َفإِنَُّه َيَراكَ   ((. َقاَل: َفَأْخبِْرنِي َعِن السَّ

ائِلِ )) ((.َقاَل َفَأْخبِْرنِي َعْن َما الَمْسُؤوُل َعنَْها َبَأْعَلَم مَِن السَّ

َأْن َتلَِد األََمُة َربََّتَها، َوَأْن َتَرى الُحَفاَة َأَماَراتَِها؟ َقاَل: ))

اِء َيَتَطاَوُلوَن فِي الُبنَْيانِ  ((. َقاَل: الُعَراَة الَعاَلَة ِرَعاَء الشِّ

اِئُل نَا َملِيًّا. َفَقاَل: ))َفَمَضى، َفَلبِثْ  ؟((، َيا ُعَمُر َأَتْدِري َمِن السَّ

َفإِنَُّه ِجْبِرْيُل َأَتاُكْم ُيَعلُِّمُكْم ُقْلُت: الُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقاَل: ))

    ((.َأْمَر ِدْينُِكمْ 

 

 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   وقلوٌب ﴿

 أعلمنا وبما وتفصيال   نؤمُِن هبم إجماال   ،﴾  ٿٿ

 واألخبار وأعمالهم وصفاهتم أسمائهم من الل

بأهنا نؤمن : .عنهم جاءت التي

ا، و أهن لٌة ال َمخلوقٌة، كالُم الل حقيقة  ال مجاز  ا منزَّ

و أن  الل أنزل مع كل رسوٍل كتاب ا، نؤمِن هبا 

، وبما أخربَنا الل من أسمائها وأخبارها  إجماال 

وأحكامها؛ ما لم ُتنَسخ، وأن  القرآن ناسٌخ لجميع 

بأهنم نؤمن ب.ما َقبله من الكت

بوبيَّة شيٌء، وأهنم  بشٌر ليس لهم من َخصائص الرُّ

بون، َعبِيٌد ال ُيعَبدون،  وأهنم أدُّوا ورسٌل ال ُيكذ 

األمانة وَنصحوا  األمة وجاهدوا يف الل حقَّ 

، و بما َأعَلَمنا تفصيال  جهاده، نؤمن هبم إجماال 

. ارهم من أسمائهم وصفاتِهم وأخبالل

ن اإليمان بكل ما يكون بعد  يتضم 

ور،  قيام الَموت، مثل: فتنة القرب، النَّفخ  يف الصُّ

حف،الناس من قبورهم، الَموازين،   الصُّ

راط،  ، والنار، ورؤية المؤمنِين لربِّهم الَجنَّةالصِّ

.                 وغير ذلك.يوم القيامة ويف الجنَّة، 

 يتضمن اإليمان :

                    .                       :بمراتب القدر  األربعة

ال َعلَِم كلَّ شيٍء  اإليماُن بأنه : الِعلُم .1

اإليماُن بأن  الل قد : الكتابةُ .2 يخفى عليه شيء.

. أن تقوَم الساعةُ َكَتَب مقادير كلِّ شيٍء إلى 

الل كان، وما لم اإليماُن بأن  ما شاء  :الَمشيئة.3

أن  للَعبِد مشيئة؛ لكنَّها داخلٌة يشأ لم يكن ، و

اإليماُن بأن  كلَّ : الَخْلُق .  .4تحت مشيئة الل 

                     .اوأفعالهصفاتِها و بذواتِها والكائنات مخلوقٌة لل

.                     

 

 هُ َمِشْيَئتُ  َمواَلَنا، كِتاَبةُ  ِعْلٌم،

 َوَتْكِوْينُ  إْيَجادٌ  َوُهو َوَخْلُقهُ                                      



 

 11 

 

 

ٍد األَْصُل الثَّالُِث:  ٌد بُن  َوُهَو: ملسو هيلع هللا ىلص.َمْعِرَفُة َنبِيُِّكْم ُمَحمَّ ُمَحمَّ

 بِن َعْبِد الُمطَّلِِب بِن َهاِشٍم، َوَهاِشٌم مِْن ُقَرْيٍش، 
ِ
َعْبِد الل

ِة إِْسَماِعْيَل ْبِن إِْبَراِهْيَم  يَّ َوُقَرْيٌش مِْن اْلَعَرِب، َواْلَعَرُب مِْن ُذرِّ

اَلِْم. اَلِْة َوالسَّ  الَخلِْيِل، َعَلْيِه َوَعَلى َنبِيِّنَا َأْفَضُل الصَّ

ِة، وَ   َلُه مَِن الُعُمِر: َثاَلٌث َوِستُّوَن َسنَة ، مِنَْها َأْرَبُعْوَن َقْبَل النُُّبوُّ

.  َوَثاَلٌث َوِعْشُروَن َنبِيًّا َوَرُسوال 

َة، َوَهاَجَر إَِلى  ِر[. َوَبَلُدُه َمكَّ ُنبَِّئ بِـ ] اِْقَرْأ [، َوُأْرِسَل بِـ]اْلُمَدثِّ

ْرِك، َوَيْدُعو إَِلى التَّْوِحيِد.   الَمِدْينَِة. َبَعَثُه الُل بِالنَِّذاَرِة َعِن الشِّ

لِْيُل   ﴿ُه  َتَعاَلى: َقْولُ  َوالدَّ                

                       

        .﴾ َوَمْعنَى ﴿     ﴾ ُينِْذُر َعِن

ْرِك  ﴿ َوَيْدُعو إَِلى التَّْوِحْيِد.الشِّ      ﴾ ْمُه َأْي: َعظِّ

﴿بِالتَّْوِحْيِد.    ﴾ .ْرِك ْر َأْعَماَلَك َعِن الشِّ  َأْي: ط هِّ

﴿      ﴾ ْجُز: األَْصنَاُم، َوَهْجُرَها: َتْرُكَها الرُّ

َيْدُعو إَِلى  َأَخَذ َعَلى َهَذا َعْشَر ِسنِْينَ . َوالَبَراَءُة مِنَْها َوَأْهلَِها

َماِء، َوُفِرَضْت َعَلْيِه  التَّوِحْيِد. َوَبْعَد الَعْشِر ُعِرَج بِِه إَِلى السَّ

َة َثاَلَث ِسنِْيَن، َوَبْعَدَها   َمكَّ
ْ
َلَواُت الَخْمُس، َوَصلَّى فِي الصَّ

ْرِك  َوالِهْجَرُة: ُأمَِر بِالِهْجَرِة إَِلى الَمِدْينَِة. االْنتَِقاُل مِْن َبَلِد الشِّ

ِة مِْن َبَلِد  إَِلى َبَلِد اإِلْساَلِم. َوالِهْجَرُة َفِرْيَضٌة َعَلى َهِذِه األُمَّ

اَعُة.  َ َباِقَيٌة إَلى َأْن َتُقوَم الس 
ْرِك إَِلى َبَلِد اإِلْساَلِم، َوِهي الشِّ

لِْيُل   ﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى: َوالدَّ             

                       

                     

                

                      

أعلى مراتب الدين،  ووهركن واحد 

 .

هي عبادُة ُحب  ورغبٍة : وعبادُة الُمشاَهدة.1

                            .                      ما عند الل.فيوَشوٍق 

              .   .هي عبادُة خوٍف وهرٍب : وعبادُة الُمراَقبة.2

 

. كثرة الرق .2 كناية عن كثرة العقوق.1

أن  الملِك يتزوج من  .4 انقالب األحوال.3

بعد  اجارية فتلد له غالمًا، فيصير هذا الغالم ملِك  

ا على أمه. .                                                     وفاة أبيه وسيد 

أّن 

                                 .              :على الطالِب ُحُقوًقا ستة

َحقٌّ للَمكاِن .3َحقٌّ لُشيوِخه .2َحقٌّ  لنَْفِسه .1

َحقٌّ للِعْلِم .5ه َحقٌّ لُزمالئ.4الذي َيْدُرُس فيه 

                                                      .              الذي َتعلََّمه.

اسمه   

        .  نسبه، وعمره، بلده، مهجره، دعوته.و

  .               

 ،الِهجرة ِمن بلد الُكفر إلى بلِد اإلسَلم.1

 .                                                      ُحكمها واجبة.و

وهذه انقطعْت  لِهجرة ِمن مكة إلى المدينة. ا2

                                        .                .بفتح مكة

مِن عمٍل ِهجرُة كلِّ ما أوجَب اللُ هجَره .3

  .                                          .وعامٍل وزماٍن ومكانٍ 

               .                           

ْمِس ِمْن َمْغرِبَِها.1                         .    .      طلوع الشَّ

ک  گ        ک﴿ .أو بحضور الوفاة2

                            .﴾گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ

 .

ُرك.1                .                       : وهو نوعان، الشِّ

                .        .)ُمخِرٌج من الِملَّة(ِشرٌك أكبٌر .أ
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                     ،﴾ َوَقْوُلُه

﴿ َتَعاَلى:                   

.﴾ َُّقاَل الَبَغِوي– $-: « 
ْ
َسَبُب ُنُزوِل َهِذِه اآلَيِة فِي

َة َلْم ُيَهاِجُروا؛ َناَداُهُم الُل بِاْسِم  ِذْيَن بَِمكَّ الُمْسلِِمْيَن الَّ

نَّةِ «. اإِلْيَمانِ  لِْيُل َعَلى الِهْجَرِة ِمَن السُّ اَل : ))َقْوُلُه  َوالدَّ

َتنَْقطُِع التَّْوَبُة َحتَّى َتنَْقطُِع الِهْجَرُة َحتَّى َتنَْقطَِع التَّْوَبُة، َواَل 

ْمُس مِْن َمْغِربَِها ا اْسَتَقرَّ بِاْلَمِدْينَِة ُأِمَر بَِبِقيَِّة  ((.َتْطُلَع الشَّ َفَلمَّ

، َوالِجَهاِد  َشَرائِِع اإِلْسََلِم؛ ْوِم، َوالَحجِّ َكاِة، َوالصَّ مِْثُل: الزَّ

ِن اْلُمنَْكِر، َوَغْيِر َذلَِك َواألََذاِن، َواألَْمِر بِاْلَمْعُروِف ِوالنَّْهِي عَ 

. َوَبْعَدَها َأَخَذ َعَلى َهَذا َعْشَر ِسنِْينَ  مِْن َشَرائِِع اإِلْساَلِم.

 َوَساَلُمُه َعَلْيهِ 
ِ
 َصَلَواُت الل

َ
اَل  َوِدْينُُه َباٍق، َوَهذا ِدْينُُه، .ُتُوفِي

َة َعَلْيِه، َواَل َشرَّ إاِلَّ َحذَّ  َوالَخْيُر  َرَها مِنُْه.َخْيَر إاِلَّ َدلَّ األُمَّ

  التَّْوِحْيُد، َوَجِمْيُع َما ُيِحبُُّه الُل َوَيْرَضاُه. الَِّذي َدلَّ َعَلْيِه:

َر ِمنُْه: رُّ الَِّذي َحذَّ ْرُك َوَجِمْيُع َما َيْكَرُهُه الُل َوَيْأَباهُ  َوالشَّ .  الشِّ

ًة، َواْفَتَرَض الُل َطاَعَتُه َعَلى َجِمْيِع  َبَعَثُه اللُ إَِلى النَّاِس َكافَّ

لِْيُل َقْوُلُه َتَعاَلى:   ﴿الثََّقَلْيِن؛ الِجنِّ َواإِلْنِس، َوالدَّ   

           .﴾  َوَأْكَمَل اللُ بِِه

ْيَن، لِْيُل َقْوُلُه َتَعاَلى: الدِّ ﴿ َوالدَّ            

                       ﴾،  لِْيُل َوالدَّ

﴿َقْوُلُه َتَعاَلى:  َعَلى َمْوتِهِ              

                 ﴾. 

 

 
 

 ةخامسا: الخـــــــاتم

لِْيُل َقْوُلهُ  ،َوالنَّاُس إِذا َماُتوا ُيْبَعُثونَ   ﴿ َتَعاَلى: َوالدَّ   

                   ﴾. 

 

                                    .)غير مخِرٍج من الِملَّة( ِشرٌك أصَغرٌ  ب.

                                                     . .                                                    ثم البَِدعُ  .2

                        .                وهي قسمان:  ،ثم الَمعاصي. 3

. )كلُّ ما ُرتَِّب عليه عقوبة خاصة(  كبائر أ.

عليه عقوبة )كلُّ محرم لم ُيَرتَّْب  صغائرب.

  .                                                             .خاصة(

ب بالبعِث والحساب    من كذَّ خامسا: اخلامتة:

                                                  ؛ ألنه َأنَكر ركن ا مِن أركان اإليمان.َكَفرَ 

سل واألنبياء كلُّهمفا ؛واحد األنبياء يند  لرُّ

مجِمعون على دعوة التوحيد ومحاربة الطاغوت 

رك بألوانه.         والشِّ

وُنِسَخْت بذلك  إلى الناِس كافًة،ملسو هيلع هللا ىلص ُبِعث النبي 

كل  شريعٍة كانت َقبله، فاليهود والنصارى يف زمن 

عوَة ولم ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ويف زمننا اليوم إذا َبَلَغتهم الدَّ

ار، حتى وإن كانوا على  ين فهم كفَّ َيدُخلوا يف الدِّ

      .         ژ.مثل ما كان عليه موسى وعيسى 

 على الحجة إقامة.1: الرسل إرسال من الحكمة

.           .                                           الرحمة. 2. الخلق

ٻ       ﴿ :  والدليل قولهڠ  نوح  .

ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  

 ﴾   ڀڀ

 ملسو هيلع هللا ىلص ڠ،  والدليل: أن  النبي دمآ 

 ُمَكلَّم((.
ٌّ
   .    سئل عن آدم أنه نبي؟ قال: ))نبي

، والدليُل قول ملسو هيلع هللا ىلص  محمد 

ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  : ﴿الل 

 .﴾وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

سالة بعد النبي فهو ملسو هيلع هللا ىلص  كلُّ َمن ادَّعى النبُّوة أو الرِّ

عي فهو  ق هذا المد  كاِذب وكافر، وكل َمن صدَّ

   .     .                                               كافر مثله.
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﴿ َوَقْوُلُه َتَعاَلى:                 

       ﴾.  ْوَن َوَبْعَد الَبْعِث ُمَحاَسُبوَن َوَمْجِزيُّ

لِْيُل َقْوُلُه َتَعاَلى:َبَأْعَمالِِهْم،   ﴿ َوالدَّ           

                             

 .﴾ ََب ِباْلَبْعِث َكَفر لِْيُل َقْوُلُه َتَعاَلى:َوَمْن ََكذَّ ﴿ ، َوالدَّ   

                             

           ﴾ . ُسِل َوَأْرَسَل اللُ َجِمْيَع الرُّ

رِْيَن َوُمنِْذِرْيَن،  لِْيُل َقْوُلُه َتَعاَلى: ُمَبشِّ ﴿َوالدَّ        

  .﴾  ٌد ََلُم، َوآِخُرُهْم ُمَحمَّ ُلُهْم ُنْوٌح َعَلْيِه السٍّ ، َوَأوَّ

َلُهْم ُنْوٌح  َوُهَو َخاَتُم النَّبِيِّْيَن. لِْيُل َعَلى َأنَّ َأوَّ  -ڠ-َوالدَّ

﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى:                      

 ﴾.  َواْفَتَرَض الُل َعَلى َجِمْيِع الِعَباِد الُكْفَر بِالطَّاُغوِت

 .
ِ
الطَّاُغوُت: َما » :-$ –َقاَل اْبُن الَقيِِّم َواإِلْيَماَن بِالل

ُه مِْن َمْعُبوٍد َأْو َمْتُبوٍع، َأْو ُمَطاعٍ  َوُكلُّ  «.َتَجاَوَز بِِه الَعْبُد َحدَّ

ٍة َبَعَث اللُ  ٍد إَِلْيَها َرُسواًل ُأمَّ ؛ َيْأُمُرُهْم ، مِْن ُنْوٍح إَِلى ُمَحمَّ

لِْيُل   َوْحَدُه، َوَينَْهاُهْم َعْن ِعَباَدِة الطَّاُغْوِت، َوالدَّ
ِ
بِِعَباَدِة الل

﴿َقْوُلُه َتَعاَلى:                    

       .﴾  َوالطََّواِغْيُت َكثِْيُرْوَن، َوُرؤوُسُهْم

إِْبلِْيُس َلَعنَُه الُل، َوَمْن ُعبَِد َوُهَو َراٍض، َوَمن َدَعا  َخْمَسٌة:

َعى َشْيئ ا مِْن ِعْلِم الَغْيِب،  النَّاَس إَِلى ِعَباَدِة َنْفِسِه، َوَمِن ادَّ

لِْيُل َوَمْن ََحَكَم بَِغْيِر َما َأْنَزَل الُل.   ﴿ َقْوُلُه َتَعاَلى: َوالدَّ   

                          

                      ،﴾ َوَهَذا َمْعنَى

َرْأُس األَْمِر اإِلْساَلُم، ))الَحِدْيِث: َوفِي«.اَل إَِلَه إاِلَّ اللُ »

 
ِ
اَلُة، َوِذْرَوُة َسنَامِِه الِجَهاُد فِي َسبِْيِل الل هذا  ((.َوَعُموُدُه الصَّ

دٍ   وعلى آله وصحبه والُل أعَلُم ، وصلَّى الُل على محمَّ

 
 

مثل األحجار واألشجار،  الطاغوت المعبود

ء األمرا والمطاعمثل علماء السوء  والمتبوع

 الخارجين عن طاعة الل.

لكن ال نلعنه بل  نخبر عن إبليس أنه ملعون

                                            .                  نستعيذ بالل منه.

.الكفر بالطاغوت واإليمان بالل :

   .                

إذا اعتَقَد أن  ُحكم الَبشر مثل ُحكم الل : ُكفر .1

 ..                                                   أو أفضَل منه

اعتَقد أن الُحكم بغير ما : إذا ُكفر دون ُكفر.2

أنزل الل باطٌل ولكنه َيحُكم به لهوى أو حبِّ 

              .     .رياسة أو لغير ذلك من األسباب

 
  

عوة : وجهاُد النْفس .1 يكون بالِعلِم والعمل والدَّ

رب                                 . .                       يف سبيل الل والصَّ

يطان.2  برتك الشبهاِت  يكونُ : وجهاُد الشَّ

                                                    .                .والشهواِت 

ار.  3  واللِّسانِ  بالقلِب  يكونُ : وجهاُد الكفَّ

                                        .                    .والمالِ  والَجوارِح 

 واللِّسانِ  بالقلِب  يكونُ و :جهاُد المنافقين .4

  .والمالِ  والَجوارِح 

 

 

 

 
َيجُب على كلِّ عاقل أن يتأمَل هذا المتن العظيم 

نه من  ا؛ لَِما تضمَّ ا جد  وَيعتني به اعتناء  خاصًّ

 .يحتاج إليها كلُّ إنساٍن يف قربهأصوٍل عظام 
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، َمعِرَفةُ 
ِ
ةِ  اإِلْساَلمِ  ِدْينِ  َوَمْعِرَفةُ  ، َنبِيِّهِ  َوَمْعِرَفةُ  الل  بِاألَِدلَّ

 الثالثة( )أي األصول

 «ارَتحل وإالَّ  أجاَبه فإنْ  لَعملِ با الِعلمُ  َيهتُِف »

ٌب              َيْعَمَلنْ  َلمْ  بِِعْلِمهِ  َوَعالِمٌ   الَوَثنْ  ُعبَّادِ  َقْبلِ ِ مِنْ  ُمَعذَّ

 عوة:شروط الدَّ 

 .ربة، الصَّ كمَ دعو، الحِ حال المَ  رعي، معرفةُ لم الشَّ اإلخالص، العِ  

 .سلدعوة األنبياء والرُّ  فهذه ،التوحيد :دعى إليهل ما يُ أوَّ 

 رك.ي الشِّ فْ التوحيد ونَ  :عوةوأعلى مراتب الدَّ  

وعن معصية الل كـ)الربا( وعلى أقدار الل  ،على طاعة الل كـ)الصالة(الصرب 

 المؤلمة كـ)الفقر(.

 عوة.على الدَّ  ل ثمَّ على العمَ  لم ثمَّ رب على العِ الصَّ 
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 .)المنفرد بالربوبية ال بد من إفراده باأللوهية( توحيد الربوبية

 .وتوحيد األسماء والصفات 

  َأَحدٌ  َمَعهُ  ُيْشَركَ  َأنْ  َيْرَضى اَل  اللَ  َأنَّ و ،توحيد األلوهية ) اإلخَلص(
ْ
 َمَلٌك  اَل  ِعَباَدتِِه، فِي

ٌب،   َواَل  ُمَقرَّ
ٌّ
 . ُمْرَسٌل  َنبِي

ار ُض غْ بُ )  بالقلب :تكون هرك وأهلِ من الشِّ  راءةُ البَ  ا  :سانوباللِّ  ،(الكفَّ مَّ ﴿إِنَّنِي َبَراء مِّ

 ه هبم(هم والتشبُّ هم واحتفاالتِ هم يف أعيادِ )عدم مشاركتِ وبالجوارح َتْعُبُدوَن﴾ 
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رك عن المائلة الِملَّةُ  هي :  )الحنيفية(  وحيد.والتَّ  ة على اإلخالصِ المبنيَّ  الشِّ

د مصدر :لغةً  د وحَّ د يوحِّ ا، وحَّ يء؛ توحيد  ا َجَعَلهُ  إذا الشَّ  .واِحد 

 والصفات. واألسماء واأللوهية الربوبية من به َيختصُّ  بما الل إفرادُ  هو  عا:شرً 

 وأنواعه ثَلثة: 

 .والتدبِير والمْلك بالَخلق  الل إفرادُ  الل بأفعال، هو إفرادُ  توحيد الربوبية:

 باد.العِ  بادة، أو بأفعالِ الل بالعِ  هو إفرادُ  توحيد األلوهية:

ى بما الل إفرادُ هو توحيد األسماء والصفات:   لَِسان على أو كتابه يف نفَسه به وَوَصَف  سمَّ

بإثبات ما اثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف وال تعطيل وذلك  ؛ رسولِه

 ومن غير تكيف وال تمثيل.

 يف األرض ذنٍب  عوة غير الل معه سبحانه، وهو أعظمُ رك هو دَ الشِّ 
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العبادات، عبود، أنواع هو المَ  ُب الل؟ الرَّ  رفَت عَ  مَ ن ربك؟ بِ مَ  :الل سبحانه وتعالى معرفةُ 

 .شيئًا من أنواع العبادة لغير الل مع الدليل َف رَ ن َص كم مَ ُح 

اإلسالم، تعريف  ين، أركانُ الدِّ  ُب اإلسالم، مراتِ  اإلسالم باألدلة، تعريُف  دينِ  معرفةُ 

 ين، عالمات الساعة،مراتب الدِّ  ان، دليُل اإليمان، اإلحَس  ُب عَ الشهادة، أركان اإليمان، ُش 

عوته دَ  ه، زمنُ تِ عثَ من بِ  كمةُ ه، الحِ ته ورسالته، بلدُ ، نسبه، والدته، عمره، نبوَّ نبيه  معرفةُ 

الهجرة وحكمها ووقتها، متى  ؟للتوحيد، اإلسراء والمعراج، أين ومتى فرضت الصالة

 للثقلين، كماُل ه بعثتِ  ين، عمومُ عوة، وفاته، ما جاء به من الدِّ بقية الشرائع؟ مدة الدَّ  ْت عَ رِ ُش 

 ين وتمام النعمة.الدِّ 
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سل الرُّ  عث، وظيفةُ ب بالبَ ن كذَّ مَ  رُ فْ على األعمال، كُ  ساُب والحِ  بعد الموِت  البعُث 

 بالل، تعريُف  واإليمانُ  بالطاغوِت  رُ فْ الكُ  :توحيدهم، ركنا السل وآخرُ الرُّ  ُل عوهتم، أوَّ ودَ 

 الطواغيت، صفة الكفر بالطاغوت، معنى ال إله إال الل، اإلسالمُ  الطاغوت، رؤوُس 

 هاد.ين يف الجِ ة الدِّ وَ رْ الة، ذِ ين الصَّ مود الدِّ ين، عَ رأس الدِّ 

أنواع 
 الجهاد

جهاد 

 النفس

عوة به والدَّ  والعمُل  لمُ يف سورة العصر)العِ  دَ رَ بما وَ  يكونُ 

 رب(إليه والصَّ 

جهاد 

 الشيطان

 شهوات

 عليه عقوبة خاصة( َب تِّ ما رُ  كبائر)كلُّ 

عليه عقوبة  ْب تَّ ر  لم يُ  محرمٍ  صغائر)كلُّ 

 خاصة(

 شبهات
  رك أصغررك أكرب)مخرج من الملة(  ِش ِش 

 بدع

جهاد الكفار 

 واملنافقني

 يكون بالقلب واللسان والجوارح والمال

 طاغوتال

ه الَعبد به َتجاوز ما هو  متبوعٍ  أو( واألشجار كاألحجار) َمعبودٍ  من حدَّ

 (.الل طاعة عن الخارجين كاألمراء) مطاعٍ  أو( السوء كعلماء)

 هنا والشيخ) الل لعنه إبليس: خمسة ورؤوسهم كثيرون، والطواغيُت 

 إلى الناس دعا من راٍض، وهو ُعبِدَ  ومن ،(اإلخبار باب من َلَعنَهُ  إنَّما

 أنزل ما بغير حكم ومن الغيب، علم من شيئ ا ادعى ومن نفسه، عبادة

 .الل

 .حبهعلى محمد وعلى آله وَص الة والسالم وصلل  علمُ ختم الكتاب برد  ال

 


