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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                     
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته .................. أما بعد ،،،
فقــد مــّن اهللا علــى العــالمين فــي هــذه العصــور المتــأخرة مــن الســنين بــدعوة اإلمــام المجــدد المصــلح 

لـدعوة إلـى فقـام بمـا قامـت بـه األنبيـاء والمرسـلون مـن ا –رحمه اهللا تعـالى  –محمد بن عبدالوهاب 
تجريد التوحيد لرب العالمين ، فناله كثير األذى من المخالفين المعادين، كما هو شـأن المصـلحين 
. فصـــبر وصـــابر وجاهـــد بلســـانه وقلمـــه ويـــده دعـــاة الشـــرك وعلمـــاءه علمـــاء الســـوء ، فألصـــق بـــه 

وتــه دعــوة األعــداء مــن المنتســبين لإلســالم وغيــرهم كــاإلنجليز لقــب الوهابيــة لينفــروا النــاس مــن دع
 الحق دعوة األنبياء والمرسلين ، كما قال تعالى ( ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر اللَّـِه ِبـَأْفَواِهِهْم َواللَّـُه ُمـِتمُّ ُنـوِرهِ 

ْنــِس َوالْ ٨َوَلــْو َكــِرَه اْلَكــاِفُروَن) (الصــف: ِجــنِّ ) وكمــا قــال ( َوَكــَذِلَك َجَعْلَنــا ِلُكــلِّ َنِبــيٍّ َعــُدّوًا َشــَياِطيَن اْألِ
  )١١٢ُيوِحي َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا )(األنعام:

  
وٕان من أعظم سبل جهاده تصنيف المصنفات المفيدة في التوحيد والسنة كــ " كتـاب التوحيـد " و " 
ثالثــة األصـــول " و " القواعــد األربعـــة " و " األصـــول الســتة " و " فضـــل اإلســالم " ، فكانـــت مـــن 

سن ما كتب في بابه ، بل لو قيل: إن ما كتبه في توحيد اإللهيـة كــ " كتـاب التوحيـد " لـم يكتـب أح
مثله في بابه لصدق القائل ، وبهذا شهد غير واحد من أهل العلم ، وٕان ممـا تمـايزت بـه مصـنفاته 

ربعـة " أنها جمعت بين اإلفادة واالختصار والسـهولة ، ومـن المصـنفات الفريـدة رسـالة " القواعـد األ
و " ثالثـــة األصـــول " ، ولكونهمـــا مقدمـــة لغيرهمـــا كــــ " كتـــاب التوحيـــد " أحببـــت إخراجهـــا محـــالت 
بتعليقــات علميــة توضــح مــراد المصــنف وتلفــت النظــر إلــى بعــض المهمــات مــن غيــر إطالــة تنســي 



  ٣

األصـــل ، فـــإن ممـــا يؤخـــذ علـــى بعـــض الشـــارحين إطالـــة الشـــرح واالســـتطراد بمـــا ينســـي األصـــل 
لمعلــق عليــه ، فيهمــل الســنة الكونيــة مــن التــدرج فــي الــتعلم ، فتــرى بعضــهم إذا شــرح " المشــروح وا

ثالثـــة األصـــول " أورد فـــي شـــرحه مســـائل حقهـــا أن تكـــون فـــي شـــرح " كتـــاب التوحيـــد " ال " ثالثـــة 
األصــول " ، فهــي مــع كونهــا مفيــدة إال أنهــا ال تعطــي الطالــب مــا أراد ورمــى إليــه المصــنف مــن 

صول " ، بل وتضعف التأصيل العلمي الذي يكون بالتـدرج فـي طلـب العلـم ؛ لـذا كتاب " ثالثة األ
تـــرى أزمانـــا طويلـــة تســـتغرق فـــي شـــرح " القواعـــد الربعـــة " و " ثالثـــة األصـــول " ، ولـــو أن المعلـــم 
ـــون  ـــون المختصـــرة ؛ النتهـــى مـــن هـــذه المت ـــه المصـــنف فـــي هـــذه المت ـــى مـــا رمـــى إلي اختصـــر عل

الطالب ، وكان علمه مؤصًال ؛ ألنه قد سار وفقًا للسنة الكونيـة فـي  المختصرة سريعًا ، فزادة همة
  التدرج إلدراك المعارف . 

أســأل اهللا أن يرفــع رايــة التوحيــد والســنة فــي بــالد المســلمين ، وأن يجــزي اإلمــام المجــدد محمــد بــن 
  عبدالوهاب عنا خير ما جزى مصلحًا ومجددًا ألصل ما دعت إليه األنبياء والرسل .

  
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                            
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  ( القواعد األربع )                          
  

 اهللا الرحمن الرحيم بسم                            

 

وأن يجعلـِك مباركـًا أينمـا كنـت ، أن يتوالك في الـدنيا واآلخـرة ،  العظيم اهللا الكريم رب العرش اسأل
إذا أعطــي شــكر ، وٕاذا ابتلــي صــبر ، وٕاذا أذنــب اســتغفر ، فــإن هــؤالء الــثالث  ممــن وأن يجعلــك



  ٥

 . ١الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعادة عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

لـه الـدين ، كمـا قـال  مخلصـاً  ملّـة إبـراهيم أن تعبـد اهللا وحـده ٢أرشـدَك اهللا لطاعتـه أن الحنيفيـة اعلـم
، فـإذا عرفـت أن  ٥٦اآليـة :  الـذاريات سـورة ٣إال ليعبـدون ))تعالى : (( وما خلقـت الجـن واإلنـس 

إال مــع التوحيــد ، كمــا أّن الصــالة ال ُتســمى  عبــادة اهللا خلقــك لعبادتــه فــاعلم أن العبــادة ال تســمى
فـي العبـادة فسـدت ، كالحـدث إذا دخـل الطهـارة ، فـإذا  الشـرك صـالة إال مـع الطهـارة ، فـإذا دخـل

أفسـدها وأحـبط العمـل وصـار صـاحبه مـن الخالـدين فـي النـار  عبـادةال عرفـت أن الشـرك إذا خـالط
ذلـك ، لعـل اهللا أن يخّلصـك مـن هـذه الشـبكة ، وهـي الشـرك بـاهللا ،  معرفـة عرفت أّن أهّم ما عليـك

 فيه : (( إن اهللا ال يغفر أن ُيشرك به ويغفر ما دون ذلـك لمـن يشـاء )) سـورة تعالى الذي قال اهللا

ــــــع قواعــــــد ذكرهــــــا اهللا تعــــــالى فــــــي كتابــــــه،  ١١٦اآليــــــة :  النســــــاء ــــــك بمعرفــــــة أرب  : وذل

مقـّرون بـأّن اهللا  وسـلم األولـى : أن تعلـم أن الكفـار الـذين قـاتلهم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه القاعـدة
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ـــــــــــــي اإلســـــــــــــالم ـــــــــــــدخلهم ف ـــــــــــــم ي ـــــــــــــك ل  . تعـــــــــــــالى هـــــــــــــو الخـــــــــــــالق المـــــــــــــدّبر ، وأن ذل

ومـن  ، واألبصـار ، أمـن يملـك السـمعقوله تعالى : (( قل من يـرزقكم مـن السـماء واألرض  والدليل
اهللا ، فقـل : أفـال  : فسـيقولون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، ومـن يـدّبر األمـر ،

  ٣١.١تتقون )) سورة يونس ، اآلية:
 . ٢يقولـــون ، مـــا دعونـــاهم وتوّجهنـــا إلـــيهم إال ِلطلـــب القربـــة والشـــفاعة أنهـــم الثانيـــة : القاعـــدة

زلفـى إن  اهللا تعالى : (( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبـدهم إال ليقربونـا إلـى قوله القربة فدليل
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سـورة الزمـر اآليـة  (( كّفار اهللا يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ، إن اهللا ال يهدي من هو كاذبٌ 
 :٣ . 

يقولـون : هـؤالء مـا ال يضـرهم وال يـنفعهم ، و  اهللا الشفاعة قوله تعالى : (( ويعبدون مـن دون ودليل
  والشفاعة شفاعتان : شفاعة منفّية ، وشفاعة مثبتة . ، ١٨ : اآلية شفعاؤنا عند اهللا )) سورة يونس

 . ١ المنفيــــــــة مــــــــا كانــــــــت تطلــــــــب مــــــــن غيــــــــر اهللا فيمــــــــا ال يقــــــــدر عليــــــــه إال اهللا فالشــــــــفاعة

يـوم ال بيـع فيـه وال  ييـأت قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ممـا رزقنـاكم مـن قبـل أن والدليل
   ، ٢٥٤ : اآلية خلة وال شفاعة ، والكافرون هم الظالمون )) سورة البقرة

لـه مـن رضـي اهللا  والمشـفوع ، ٢والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من اهللا ، والشـافع مكـرم بالشـفاعة
رة البقـرة اآليـة عنده إال بإذنه )) سو  يشفع قوله وعمله بعد اإلذن ، كما قال تعالى : (( من ذا الذي

 :١. ٢٥٥  
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اهللا عليـه وسـلم ظهـر علـى أنـاس متفـرقين فـي عبـادتهم مـنهم مـن  صـلى الثالثـة : أن النبـي والقاعدة
يعبد األنبياء والصالحين ، ومنهم من يعبد األشـجار واألحجـار ، ومـنهم  من يعبد المالئكة ، ومنهم

 قولـه وسـلم ولـم يفـّرق بيـنهم ، والـدليل والقمر ، وقاتلهم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه الشمس من يعبد

 . ٩ : اآليــة تعــالى : (( قــاتلوهم حتــى ال تكــون فتنــة ويكــون الــدين كلــه هللا )) ســورة األنفــال

ال تســجدوا  ، والقمــر الشــمس والقمــر قولــه تعــالى : (( ومــن آياتــه الليــل والنهــار والشــمس ودليــل
 . ٣٧فصــلت اآليــة :  ســورة ه تعبــدون ))للشــمس وال للقمــر واســجدوا هللا الــذي خلقهــن إن كنــتم إيــا

والنبيـين أربابـًا ) ، سـورة آل عمـران  المالئكـة المالئكة قوله تعالى : (( وال يـأمركم أن تتخـذوا ودليل
  . ٨٠اآلية : 
وٕاذ قـال اهللا يـا عيسـى ابـن مـريم أأنـت قلـت للنـاس اتخـذوني وأّمـي  )) : تعـالى األنبيـاء قولـه ودليـل

 ل : سبحانك ، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحـق ، إن كنـُت قلتـه فقـداهللا ، قا دون إلهين من

 : اآليـة تعلم ما في نفسي وال أعلم مافي نفسك ، إنك أنـت عـالم الغيـوب )) سـورة المائـدة ، علمته

١١٦ . 

أيهــم أقــرب ،  الوســيلة الصــالحين قولــه تعــالى : ( أولئــك الــذين يــدعون يبتغــون إلــى ربهــم ودليــل
  ٥٧.٢ويخافون عذابه )) سورة اإلسراء اآلية :  ويرجون رحمته

وحـديث  )) األخـرى األشـجار واألحجـار قولـه تعـالى : (( أفـرأيتم الـالت والعـّزى ومنـاة الثالثـة ودليـل
وسـلم إلـى حنـين ونحـن  عليـه أبي واقد الليثـي رضـي اهللا عنـه قـال : (( خرجنـا مـع النبـي صـلى اهللا

                                                                                                                                            
١،אאאאאא

אאKא،אאא
אא،

،א–א–،Wאאאאא
؛אאKא،אW

Kאא 
 

٢KאאאWאאא
אאאאאא

אאKא،א
Kאאא 

 



  ٩

يقـال لهـا ذات أنـواط ،  ١أسلحتهم بها كفون عندها وينوطونحدثاء عهٍد بكفر ، وللمشركين سدرة يع
  ٣الحديث . ٢أنواط كما لهم ذات أنواط )) ذات فمررنا بسدرة ، فقلنا : يا رسول اهللا اجعل لنا

مــن األولــين ، ألن األولــين يشــركون فــي الرخــاء  شــركاً  الرابعــة أّن مشــركي زماننــا أغلــظ القاعــدة
ـــــــــــــي الشـــــــــــــدة ، ومشـــــــــــــركو زمان ـــــــــــــي الرخـــــــــــــاء والشـــــــــــــدة . شـــــــــــــركهمناويخلصـــــــــــــون ف  دائمـــــــــــــًا ف
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اهللا مخلصين له الـدين ، فلمـا نّجـاهم إلـى البـر إذا  دعوا قوله تعالى : ( فإذا ركبوا في الفلك والدليل
  ١. ٦٥اآلية :  هم يشركون ) ، سورة العنكبوت

  وصلى اهللا على محمد وآله وصحبه وسلم . تّمت
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  ١٢

  ( ثالثة األصول )                     
  
  

 اهللا الرحمن الرحيم بسم

 

  ربع مسائل :أ تعلم رحمك اهللا أنه يجب علينا اعلم

 العمـل بـه. : الثانيـة.١اإلسـالم باألدلـة  ديـن معرفة اهللا ، ومعرفة نبيـه ، ومعرفـة وهو العلم .:األولى
  لصبر على األذى فيه .ا : الرابعة . الدعوة إليه: الثالثة

لفــي خسـر ، إال الــذين آمنـوا وعملــوا الصــالحات  اإلنسـان قولــه تعـالى : (( والعصــر ، إن والـدليل
  سورة العصر . )وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

، وقـال  ١هـذه السـورة لكفـتهم إال الشـافعي رحمـه اهللا تعـالى : لـو مـا أنـزل اهللا حجـة علـى خلقـه قـال
  .  والعمل تعالى : باب العلم قبل القول البخاري رحمه اهللا
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  ١٣

،فبـدأ  ١٩محمـد آيـة :  سـورة قولـه تعـالى : (( فـاعلم أنـه ال إلـه إال اهللا واسـتغفر لـذنبك )) والـدليل
  بالعلم قبل القول والعمل .

 مســلم ومســلمة تعلــم ثــالث هــذه المســائل والعمــل بهــن . كــل رحمــك اهللا أنــه يجــب علــى اعلــم

ولـم يتركنـا همـًال بـل أرسـل إلينـا رسـوًال فمـن أطاعـه دخـل الجنـة ومـن  ورزقنـا أن اهللا خلقنـا : األولـى
 . النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه دخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

إلى فرعون رسوًال فعصـى  أرسلنا قوله تعالى : (( إنا أرسلنا إليكم رسوًال شاهدًا عليكم ، كما والدليل
 . 15 : فرعـــــــــون الرســـــــــول فأخـــــــــذناه أخـــــــــذًا وبـــــــــيال )) ســـــــــورة المزمـــــــــل آيـــــــــة

 مرســل . نبــي هللا ال يرضــى أن يشــرك معــه أحــد فــي عبادتــه ال ملــك مقــرب والأن ا : الثانيــة

 . ١٨الجــن ، آيــة :  ســورة قولــه تعــالى : (( وأن المســاجد هللا فــال تــدعوا مــع اهللا أحــدًا )) والــدليل

مـن حـاد اهللا ورسـوله ولـو كـان أقـرب  مـواالة أن مـن أطـاع الرسـول ووحـد اهللا ال يجـوز لـه : الثالثـة
  قريب .

يؤمنـون بـاهللا واليـوم اآلخـر يـوادون مـن حـاد اهللا ورسـوله ولـو  قومـاً  قولـه تعـالى : (( ال تجـد لوالـدلي
 أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم اإليمان ، وأيدهم بروح منه أبناءهم كانوا آباءهم أو

 اهللا حزبجنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها رضي اهللا عنهم ورضوا عنه أولئك  ويدخلهم

  . ٢٢أال إن حزب اهللا هم المفلحون )) سورة المجادلة آية :

ملة إبراهيم أن تعبد اهللا وحـده مخلصـًا لـه الـدين ، وبـذلك  ٣أن الحنيفية ، لطاعته أرشدك اهللا  ٢اعلم
 ١ ))جميع الناس ، وخلقهـم لهـا كمـا قـال تعـالى : (( ومـا خلقـت الجـن واإلنـس إال ليعبـدون اهللا أمر
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  ١٤

وهـو إفـراد  ، ، ومعنى يعبدون : يوحدون ، وأعظم ما أمر اهللا به التوحيـد ٥٦ريات آية : سورة الذا
ـــــــــــــــره معـــــــــــــــه  ـــــــــــــــه الشـــــــــــــــرك وهـــــــــــــــو دعـــــــــــــــوة غي ـــــــــــــــادة وأعظـــــــــــــــم مـــــــــــــــا نهـــــــــــــــى عن  .٢اهللا بالعب

ـــــــــــه والـــــــــــدليل  . ٣٦تعـــــــــــالى : (( واعبـــــــــــدوا اهللا وال تشـــــــــــركوا بـــــــــــه شـــــــــــيئًا )) النســـــــــــاء آيـــــــــــة  قول

 ى اإلنسان معرفتهـا ؟ فقـل : معرفـة العبـد ربـه ودينـهما األصول الثالثة التي يجب عل لك قيل فإذا

وربـى جميـع  ربـاني ربـي اهللا الـذيقـل  محمدًا صلى اهللا عليه وسلم فإذا قيل لـك : مـن ربـك ؟ ونبيه
هللا رب العـالمين ))  الحمـد((  تعـالى قوله والدليلالعالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه 

  ،  ١سورة الفاتحة آية : 

فــإذا قيــل لــك بــم عرفــت ربــك ؟ فقــل : بآياتــه  :واحــد مــن ذلــك العــالم  وأنــا ا ســوى اهللا عــالموكــل مــ
آياتـــه الليـــل والنهـــار ، والشـــمس والقمـــر ، ومـــن مخلوقاتـــه الســـموات الســـبع  ومـــن ، ٣ومخلوقاتـــه
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 والشـمس قوله تعالى : (( ومـن آياتـه الليـل والنهـار والدليل.وما فيهن وما بينهما  السبع واألرضون

سـورة فصـلت  ))تبعـدون لقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسـجدوا هللا الـذي خلقهـن إن كنـتم إيـاهوا
فــي ســتة أيــام ثــم اســتوى  واألرض وقولــه تعــالى : (( إن ربكــم اهللا الــذي خلــق الســموات ٣٧آيــة : 

لـق والنجـوم مسـخرات بـأمره أال لـه الخ والقمـر على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثًا والشـمس
   . ٥٤آية :  األعراف)) واألمر تبارك اهللا رب العالمين 

ربكـم الـذي خلقكـم والـذين مـن  اعبـدوا قولـه تعـالى : (( يـا أيهـا النـاس والـدليلوالـرب هـو المعبـود .
بنـاء وأنـزل مـن السـماء مـاء فـأخرج بـه  والسـماء قبلكم لعلكـم تتقـون ، الـذي جعـل لكـم األرض فراشـاً 

. قال ابـن  ٢٢،  ٢١سورة البقرة آية :  ١وأنتم تعلمون )) أنداداً   تجعلوا هللامن الثمرات رزقًا لكم فال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اهللا تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى  : كثي

اإلســالم ،  مثــل التــي أمــر اهللا بهــا٢وأنــواع العبــادة  .لهــذه األشــياء هــو المســتحق للعبــادة  الخــالق
واإلنابـة واالسـتعانة  ، ةوالخشـي واإليمان ، واإلحسان ومنه الدعاء ، والرغبـة ، والرهبـة ، والخشـوع ،
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  ١٦

مـن أنـواع العبـادة التـي أمـر اهللا بهـا كلهـا  ذلك ، واالستعاذة ، واالستغاثة ، والذبح ، والنذر ، وغير
  .  ١) ١٨( َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّه َفال َتْدُعو َمَع اللَِّه َأَحدًا) (الجـن:قوله تعالى  والدليلهللا تعالى .

 قوله تعالى : (( ومن يدع مع اهللا إلهًا آخر والدليل.٢و مشرك كافر اهللا فه لغير فمن صرف منها

وفــي  ١١٧برهــان لــه بــه فإنمــا حســابه عنــد ربــه إنــه ال يفلــح الكــافرون )) ســورة المؤمنــون : آيــة ال
أسـتجب لكـم إن  ادعـوني قولـه تعـالى : (( وقـال ربكـم والـدليلالحـديث : (( الـدعاء مـخ العبـادة )) .

 . ٦٠ : آيــــة ســــورة غــــافر٣عبــــادتي ســــيدخلون جهــــنم داخــــرين )) الــــذين يســــتكبرون عــــن 

آل عمـران آيـة :  سـورة الخـوف قولـه تعـالى : (( فـال تخـافوهم وخـافون إن كنـتم مـؤمنين )) ودليـل
١٧٥ . 

عمـًال صـالحًا وال يشـرك بعبـادة ربـه  فليعمـل الرجاء قوله تعالى : (( فمن كان يرجو لقـاء ربـه ودليل
  ١ية : سورة الكهف آ ٤أحدًا ))
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 وقـال ٢٣قوله تعـالى : (( وعلـى اهللا فتوكلـوا إن كنـتم مـؤمنين )) سـورة المائـدة آيـة :  التوكل ودليل
ـــــــــــــــــى اهللا فهـــــــــــــــــو حســـــــــــــــــبه ))((  ـــــــــــــــــة :  ١ومـــــــــــــــــن يتوكـــــــــــــــــل عل  . ٣ســـــــــــــــــورة الطـــــــــــــــــالق : آي

 قوله تعالى : (( إنهم كانوا يسـارعون فـي الخيـرات ويـدعوننا رغبـاً  ١والخشوع ٣والرهبة ٢الرغبة ودليل
  . ٩٠وكانوا لنا خاشعين )) سورة األنبياء :  ورهباً 
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  ١٨

 . ١٥٠تخشـــــــــــوهم واخشـــــــــــوني )) ســـــــــــورة البقـــــــــــرة :  فـــــــــــال قولـــــــــــه تعـــــــــــالى (( ٢الخشـــــــــــية دليـــــــــــل

ـــة ودليـــل ـــه تعـــالى : (( ٣اإلناب ـــوا قول ـــة :  وأنيب ـــه )) ســـورة الزمـــر آي ـــى ربكـــم وأســـلموا ل  . ٥٤إل
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  ١٩

وفـي الحـديث  ٤سـورة الفاتحـة آيـة : إياك نعبد وٕايـاك نسـتعين ))  )) : تعالى قوله ١االستعانة ودليل
  فاستعن باهللا )) . استعنت " (( وٕاذا

  )  ٢-١( ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس . َمِلِك النَّاِس) (الناس:قوله تعالى ٢االستعاذة ودليل
 . ٩لكـم )) سـورة األنفـال : آيـة :  فاسـتجاب (( إذ تسـتغيثون ربكـم قولـه تعـالى :٣ودليـل االسـتغاثة 
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ونســكي ومحيــاي وممــاتي هللا رب العــالمين ، ال  صــالتي قولــه تعــالى : (( قــل إن ١ذبحالــ ودليــل
  . ١٦٣شريك له )) سورة األنعام آية : 

  لغير اهللا )) . ذبح السنة : (( لعن اهللا من ومن

مسـتطيرًا )) سـورة اإلنسـان آيـة  شـره قوله تعالى : (( يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان ٢النذر ودليل
 :٧ .  

وهـو االستسـالم هللا بالتوحيـد واالنقيـاد لـه بالطاعـة ،  باألدلـة األصـل الثـاني ) معرفـة ديـن اإلسـالم (
وهو ثالث مراتب : اإلسالم واإليمان واإلحسان وكل مرتبة لها أركـان ،  ، وأهله والبراءة من الشرك

  خمسة : اإلسالم فأركان

 

وٕايتـاء الزكـاة ، وصـوم رمضـان  ، الصـالة وٕاقامةأن ال إله إال اهللا ، وأن محمدًا رسول اهللا ،  شهادة
شـهد اهللا أنـه ال إلـه إال هـو والمالئكـة وأولـو  )) : تعـالى ، وحج بيت اهللا الحـرام فـدليل الشـهادة قولـه

ومعناهـا ال معبـود  ١٨هـو العزيـز الحكـيم )) سـورة آل عمـران آيـة :  إال العلـم قائمـًا بالقسـط ال إلـه
 ال افيـًا جميـع مـا يعبـد مـن دون اهللا (( إال اهللا )) مثبتـًا العبـادة هللا وحـدهإلـه )) ن ال بحـق إال اهللا ((

وٕاذ  )) : شريك له فـي عبادتـه كمـا أنـه ال شـريك لـه فـي ملكـه وتفسـيرها الـذي يوضـحها قولـه تعـالى
وجعلهـا كلمـة  ، سـيهدين قـال إبـراهيم ألبيـه وقومـه إننـي بـراء ممـا تعبـدون ، إال الـذي فطرنـي فإنـه

وقولـه : (( قـل يـا أهـل  ، 28 ، ٢٧،  ٢٦عقبـة لعلهـم يرجعـون )) سـورة الزخـرف آيـة : باقيـة فـي 
اهللا وال نشـرك بـه شـيئًا وال يتخـذ بعضـنا  إال الكتـاب تعـالوا إلـى كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم أن ال نعبـد

  . ٦٤ اشهدوا بأننا مسلمون )) . سورة آل عمران آية : فقولوا بعضًا أربابًا من دون اهللا فإن تولوا
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رسـول اهللا قولـه تعـالى : (( لقـد جـاءكم رسـول مـن أنفسـكم عزيـز عليـه مـا  محمـداً  شـهادة أن ودليـل
ـــــــــــــتم حـــــــــــــريص ـــــــــــــيكم عن ـــــــــــــالمؤمنين رؤوف رحـــــــــــــيم )) . عل ـــــــــــــة : ورة ســـــــــــــب ـــــــــــــة آي  . ١٢٨التوب

رسـول اهللا طاعتـه فيمـا أمـر وتصـديقه فيمـا أخبـر واجتنـاب مـا عنـه نهـى  محمـداً  شـهادة أن ومعنـى
       اهللا إال بما شرع . يعبد وزجر وأن ال

ومـا أمـروا إال ليعبـدوا اهللا مخلصـين لـه  )) الصالة ، والزكـاة ، وتفسـير التوحيـد قولـه تعـالى : ودليل
ـــوا الزكـــاة ـــاء ويقيمـــوا الصـــالة ويؤت ـــدين حنف ـــك ال ـــة :  وذل ـــة آي  . ٥ديـــن القيمـــة )) . ســـورة البيئ

علـيكم الصـيام كمـا كتـب علـى الـذي مـن الـذين آمنـوا كتـب  أيهـا الصـيام قولـه تعـالى : (( يـا ودليـل
 . ١٨٣آية  البقرة قبلكم لعلكم تتقون )) سورة

سـبيًال ومـن كفـر فـإن اهللا  إليـه الحج قوله تعالى : (( وهللا على الناس حج البيت من اسـتطاع ودليل
 . ٩٧غنــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــالمين )) ســــــــــــــــــــــورة آل عمــــــــــــــــــــــران آيــــــــــــــــــــــة : 

وأدناهـا إماطـة  ، ة فأعالهـا قـول ال إلـه إال اهللالثانية : اإليمان : وهـو بعـض وسـبعون شـعب المرتبة
  األذى عن الطريق والحياء شعبة من اإليمان .

بـاهللا ، ومالئكتـه ، وكتبـه ، ورسـله ، واليـوم اآلخـر ، وتـؤمن بالقـدر خيـره  تـؤمن سـتة : أن وأركانـه
 . وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

والمغـرب  المشـرق قبـلعلى هذه األركان الستة قوله تعالى : (( ليس البر أن تولوا وجوهكم  والدليل
 .)) ولكـــــــــــــن البـــــــــــــر مـــــــــــــن آمـــــــــــــن بـــــــــــــاهللا واليـــــــــــــوم واآلخـــــــــــــر والمالئكـــــــــــــة والكتـــــــــــــاب والنبيـــــــــــــين

 . ٤٩القــــــدر قولــــــه تعــــــالى : (( إنــــــا كــــــل شــــــيء خلقنــــــاه بقــــــدر )) ســــــورة القمــــــر :  ودليــــــل

فإنـه يـراك ))  تـراه الثالثة اإلحسان ركـن واحـد وهـو : (( أن تعبـد اهللا كأنـك تـراه فـإن لـم تكـن المرتبة
وقولـه :  ١٢٨سـورة النحـل :  ))محسـنون دليل قوله تعالى : (( إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هـموال

وتقلبـك فـي السـاجدين ، إنـه هـو السـميع  ، تقـوم (( وتوكـل علـى العزيـز الـرحيم ، الـذي يـراك حـين
ال ومـا تكـون فـي شـأن ومـا تتلـو منـه مـن قـرآن و (( وقولـه ٢٢٠ – ٢١٧العليم )) سورة الشعراء آيـة 

 .٦١إذ تفيضــــون فيـــــه )) ســــورة يـــــونس آيـــــة :  شـــــهوداً  تعملــــون مـــــن عمــــل إال كنـــــا علــــيكم

عـن عمـر رضـي اهللا عنـه قـال : (( بينمـا نحـن جلـوس  المشـهور مـن السـنة حـديث جبرائيـل والـدليل
إذ طلـع علينـا رجـل شـديد بيـاض الثيـاب شـديد سـواد الشـعر ال  وسلم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه

منـا أحـد حتـى جلـس إلـى النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم فأسـند ركبتيـه  يعرفـه السفر واليرى عليه أثر 
علـى فخذيـه وقـال : يـا محمـد أخبرنـي عـن اإلسـالم قـال : (( أن تشـهد أن  كفيه إلى ركبتيه ووضع

 وأن محمدًا رسول اهللا وتقـيم الصـالة وتـؤتي الزكـاة وتصـوم رمضـان وتحـج البيـت إن اهللا ال إله إال

 اإليمـان يـه سـبيًال )) فقـال : صـدقت فعجبنـا لـه يسـأله ويصـدقه ، قـال : فـأخبرني عـنإل اسـتطعت



  ٢٢

وشـره )) قـال :  خيـره قـال : (( أن تـؤمن بـاهللا ومالئكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم اآلخـر وتـؤمن بالقـدر
فإن لم تكـن تـراه فإنـه يـراك  تراه صدقت قال : فأخبرني عن اإلحسان ، قال : (( أن تعبد اهللا كأنك

عنهــا بــأعلم مــن الســائل )) ، قــال :  المســؤول ، قــال : فــأخبرني عــن الســاعة ، قــال : (( مــا ))
ربتهـا : وأن تـرى الحفـاة العـراة العالـة رعـاء الشـاء  األمـة فـأخبرني عـن أماراتهـا ، قـال : (( أن تلـد

؟ ))  فمضـى فلبثنـا مليـًا ، فقـال : (( يـا عمـر أتـدري مـن السـائل : قـال يتطـاولون فـي البنيـان )) ،
 . أعلم ، قال : (( هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم )) ورسوله قلت : اهللا

  :١الثالث  األصل
وسلم وهو محمد ابن عبد اهللا بن عبد المطلب بن هاشـم ، وهـام  عليه نبيكم محمد صلى اهللا معرفة

لـى نبينـا والعـرب مـن ذريـة إسـماعيل بـن إبـراهيم الخليـل عليـه وع ، العـرب مـن قـريش وقـريش مـن
ولــه مــن العمــر ثــالث وســتون ســنة ، منهــا أربعــون قبــل النبــوة وثــالث  والســالم أفضــل الصــالة

 اهللا نبيء (( باقرأ )) ، وأرسل المدثر ، وبلده مكة ، وهاجر إلى المدينة بعثه ، رسوالً  وعشرون نبياً 

قم فأنذر ، وربـك  ، مدثرال بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ، والدليل قوله تعالى : (( يا أيها
فاصـبر )) سـورة المـدثر آيـة :  ولربـك فكبر ، وثيابك فطهر ، والرجز فـاهجر ، وال تمـنن تسـتكثر ،

إلــى التوحيــد (( وربــك فكبــر )) أي  ويــدعو ، ومعنــى (( قــم فأنــذر )) : ينــذر عــن الشــرك ٧ -١
فــاهجر )) الرجــز عــن الشــرك (( والرجــز  أعمالــك عظمــه بالتوحيــد (( وثيابــك فطهــر )) أي طهــر

 ٢أخـذ علـى هـذا عشـر سـنين يـدعو إلـى التوحيـد ، وأهلهـا باألصنام ، وهجرها تركها ، والبـراءة منهـا
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عليه الصلوات الخمس ، وصلى في مكـة ثـالث سـنين  وفرضت وبعد العشر عرج به إلى السماء ،
 . المدينــــــــــــــــــــــــــــــــة ، وبعـــــــــــــــــــــــــــــــدها أمــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــالهجرة إلــــــــــــــــــــــــــــــــى

األمـة مـن بلـد الشـرك  هـذه د اإلسـالم والهجـرة فريضـة علـىاالنتقال من بلد الشـرك إلـى بلـ : والهجرة
 إلــــــــــــــــــــــــــى بلــــــــــــــــــــــــــد اإلســــــــــــــــــــــــــالم وهــــــــــــــــــــــــــي باقيــــــــــــــــــــــــــة إلــــــــــــــــــــــــــى أن تقــــــــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــــــــاعة .

 تعــالى : (( إن الــذين توفــاهم المالئكــة ظــالمي أنفســهم قــالوا فــيم كنــتم ؟ قــالوا كنــا قولــه والــدليل

 وساءت أواهم جهنمفي األرض قالوا ألم تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك م مستضعفين

ســبيًال ،  يهتــدون مصــيرًا ، إال المستضــعفين مــن الرجــال والنســاء والولــدان ال يســتطيعون حيلــة وال
وقولـه تعـالى : ((  ٩٩ – ٩٧ آيـة فأولئك عسى اهللا أن يعفـو عـنهم وكـان اهللا عفـوًا غفـورًا )) النسـاء

قـال البغـوي  ٥٦نكبوت . آية : الع سورة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ))
 باســمالــذي بمكــة لــم يهــاجروا نــاداهم اهللا  المســلمين رحمــه اهللا تعــالى : ســبب نــزول هــذه اآليــة فــي

  اإليمان .
 

السنة قوله صلى اهللا عليه وسـلم : (( ال تنقطـع الهجـرة حتـى تنقطـع التوبـة  من على الهجرة والدليل
 ا )) .حتــــــــــــــــــــــــــــى تطلــــــــــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــــــــمس مــــــــــــــــــــــــــــن مغربهــــــــــــــــــــــــــــ التوبــــــــــــــــــــــــــــة وال تنقطــــــــــــــــــــــــــــع

مثـل الزكـاة والصـوم والحـج والجهـاد واألذان واألمـر  اإلسـالم اسـتقر بالمدينـة أمـر ببقيـة شـرائع فلمـا
 . بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعروف والنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

عليـه ،  وسـالمه ذلك من شرائع اإلسالم أخذ على هذا عشر سنين وبعدها تـوفي صـلوات اهللا وغير
والخيـر الـذي دل عليـه :  منـه وال شـر إال حـذرها ودينه باق وهذا دينه ال خير إال دل األمـة عليـه ،

الشـرك وجميـع مـا يكرهـه اهللا ويأبـاه  : التوحيد وجميع ما يحبه اهللا ويرضاه ، والشـر الـذي حـذر منـه
 جميــــع الثقلــــين : الجــــن واإلنــــس . علــــى بعثــــه اهللا إلــــى النــــاس كافــــة وافتــــرض اهللا طاعتــــه

اهللا إلـيكم جميعــًا )) ســورة األعــراف آيــة :  ســولر  قولــه تعــالى : (( قـل يــا أيهــا النــاس إنـي والـدليل
تعــالى : (( اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم  قولــه ، وأكمــل اهللا بــه الــدين ، والــدليل ١٥٨

 . ٣ســـــــــــــــــــــورة المائـــــــــــــــــــــدة آيـــــــــــــــــــــة : ))  دينــــــــــــــــــــاً  نعمتــــــــــــــــــــي ورضـــــــــــــــــــــيُت لكـــــــــــــــــــــم اإلســـــــــــــــــــــالم

تون ثم إنكم يـوم القيامـة إنك ميت وٕانهم مي )) : على موته صلى اهللا عليه وسلم قوله تعالى والدليل
 والنــــاس إذا مــــاتوا يبعثــــون . 31 ، 30 : عنــــد ربكــــم تختصــــمون )) ســــورة الزمــــر آيــــة

نعيـدكم ومنهـا نخـرجكم تـارة أخـرى )) سـورة طـه آيـة :  وفيهـا قولـه تعـالى : (( منهـا خلقنـاكم والدليل
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إخراجًا )) سورة نـوح :  من األرض نباتًا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم أنبتكم وقوله تعالى : (( واهللا ٥٥
   ١٨،  ١٧آية 
بمـا عملـوا  أسـاءوا قوله تعالى : (( ليجزي الـذين والدليلالبعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم . وبعد

ـــــذين أحســـــنوا بالحســـــنى )) ســـــورة الـــــنجم آيـــــة   . كفـــــر ومـــــن كـــــذب بالبعـــــث ٣١ويجـــــزي ال

لتنبـؤن بمـا عملـتم  ثـم بـي لتبعـثنقولـه تعـالى: (( زعـم الـذين كفـروا أن لـن يبعثـوا قـل بلـى ور  والـدليل
 . مبشـــرين ومنـــذرين الرســـل وأرســـل اهللا جميـــع ٧وذلـــك علـــى اهللا يســـير )) ســـورة التغـــابن آيـــة : 

علـى اهللا حجـة بعـد الرسـل )) ،  للنـاس قولـه تعـالى : (( رسـًال مبشـرين ومنـذرين لـئال يكـون والـدليل
 محمـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم . وآخـــرهم ١، وأولهـــم نـــوح عليـــه الســـالم ١٦٥ســـورة النســـاء آيـــة : 

إنــا أوحينــا إليــك كمــا أوحينــا إلــى نــوح  )) : تعــالى علــى أن أولهــم نــوح عليــه الســالم قولــه والــدليل
وكـل أمـة بعـث اهللا إليهـا رسـوًال مـن نـوح إلـى محمـد  ، ١٦٣ : آيـة والنبيين من بعده )) سورة النسـاء

ــــــــــــــــــــــــــادة اهللا ــــــــــــــــــــــــــأمرهم بعب ــــــــــــــــــــــــــادة الطــــــــــــــــــــــــــاغوت . وحــــــــــــــــــــــــــده ي  وينهــــــــــــــــــــــــــاهم عــــــــــــــــــــــــــن عب

أن اعبـدوا اهللا واجتنبـوا الطـاغوت )) سـورة  رسـوالً  قولـه تعـالى : (( ولقـد بعثنـا فـي كـل أمـة الـدليلو 
  . ٣٦النحل آية :

 

 جميـع العبـاد الكفـر بالطـاغوت واإليمـان بـاهللا قـال ابـن القـيم رحمـه اهللا تعـالى : علـى اهللا وافتـرض

 ورؤوسـهم ع والطواغيت كثيرة ،ما تجاوز به العبد حده من معبود ، أو متبوع ، أو مطا الطاغوت

ومـن ادعـى  ، خمسة : إبليس لعنه اهللا ، ومن عبـد وهـو راض ، ومـن دعـا النـاس إلـى عبـادة نفسـه
 شــــــــــــــــــــــيئًا مــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــم الغيــــــــــــــــــــــب ، ومــــــــــــــــــــــن حكــــــــــــــــــــــم بغيــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــزل اهللا .

ال إكـراه فـي الـدين قـد تبـين الرشـد مـن الغـي فمـن يكفـر بالطـاغوت ويـؤمن  )) : تعـالى قولـه والـدليل
 وفــي وهــذا معنــى ال إلــه إال اهللا ، ٢٥٦استمســك بــالعروة الــوثقى )) ســورة البقـرة آيــة :  دفقــ بـاهللا

واهللا  ، اهللا الحـديث : (( رأس األمـر اإلسـالم ، وعمـوده الصـالة ، وذروة سـنامه الجهـاد فـي سـبيل
 أعلم ، وصلى اهللا على محمد وآله وصحبه وسلم ..
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