
  ثالثة األصول وأدلتها
  -رمحه اهللا-حممد بن عبد الوهاب التميمي : ادد لشيخ اإلسالم

  -حفظه اهللا-  صاحل بن عبد اهللا العصيمي: العالمة اكما حققه

ِ بِسِم  ِحيمِ ا%َّ    الرَّمحَِن الرَّ

ُ -اعَلم    :َأ َُّه َجيُِب َعَليَنا َتَعلُُّم َأرَبِع َمَساِئَل  - َرمحََِك ا%َّ

ِ : اُألوَىل    . ، َوَمعِرَفُة َنبِيِِّه، َوَمعِرَفُة ِديِن اِإلسَالِم بِاَألِدلَّةِ الِعلُم، َوُهَو َمعِرَفُة ا%َّ

  .الَعَمُل بِهِ  :الثَّانَِيةُ 

عَوُة إَِليهِ : الثَّالَِثةُ    .الدَّ

بَِعةُ  ُرب َعَىل اَألَذى ِفيهِ  :الرَّا   .الصَّ

لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ِحيِم : َوالدَّ ِ الرَّمحَِن الرَّ إِالَّ الَِّذيَن  * إِنَّ اِإلنَساَن َلِفي ُخٍرس  * َوالَعرصِ [بِسِم ا%َّ
ربِ  َصوا بِالصَّ احلَِاِت َوَتَواَصوا بِاَحلقِّ َوَتَوا   ]آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

اِفِعيُّ  ًة َعَىل َخلِقِه إِالَّ : (-َرمحَُِه َا%َُّ َتَعاَىل - َقاَل الشَّ وَرَة َلو َما َأ َزَل ا%َُّ ُحجَّ  ِهَي َهِذِه السُّ
  ).َلَكَفتُهم



لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ،َعَملِ َقبَل الَقوِل َوال مُ الِعل: َباٌب : (-َرمحَُِه ا%َُّ َتَعاَىل -َوَقاَل الُبَخاِريُّ  : َوالدَّ
  ).َقبَل الَقوِل َوالَعَملِ  ، َفَبَدَأ بِالِعلمِ ]َفاعَلم َأ َُّه َال إِ ََ إِالَّ ا%َُّ َواسَتغِفر لَِذنبَِك [

ُ -عَلم ا   :َمَساِئِل َوالَعَمُل ِهبِنَّ ـَهِذِه الَثَالِث َتَعلُُّم  لَِمةٍ َأ َُّه َجيُِب َعَىل ُكلِّ ُمسلٍِم َوُمس - َرمحََِك َا%َّ

َ اَأنَّ : ُألوَىل ا اَجلنََّة، ، َفَمن َأَطاَعُه َدَخَل َرُسوًال ، َبل َأرَسَل إَِليَنا مهًََال َوَمل َيُرتكَنا  َوَرَزَقَنا  َخَلَقَنا%َّ
لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  َعَليُكم َكَام  اَشاِهدً  َرُسوًال إِنَّا َأرَسلَنا إَِليُكم [: َوَمن َعَصاُه َدَخَل النَّاَر، َوالدَّ

ُسوَل َفَأَخذَناُه َأخذً  * َرُسوًال َأرَسلَنا إَِىل ِفرَعوَن    .] َوبِيًال ا َفَعَىص ِفرَعوُن الرَّ

َ اَأنَّ : لثَّانَِيةُ ا ٌب َوَال  َنبِيٌّ ُمرَسٌل  ُه َأَحٌد ِيف ِعَباَدتِِه، َال َال َيرَىض َأن ُيَرشَك َمعَ  %َّ َوَال  َمَلٌك ُمَقرَّ
لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ،َغُريمهَُا ِ َفَال ـَوَأنَّ ال[: َوالدَّ ِ َأَحدً َمَساِجَد %َِّ   .]ا َتدُعوا َمَع ا%َّ

ُسوَل : لثَّالَِثةُ ا َالةُ  َأنَّ َمن َأَطاَع الرَّ َد ا%ََّ َال جيَُوُز َلُه ُمَوا َمن َحادَّ ا%ََّ َوَرُسوَلُه َوَلو َكاَن َأقَرَب  َوَوحَّ
لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ،َقِريٍب  ِ َوالَيوِم اآلِخِر ُيَوادُّوَن َمن َحادَّ ا%ََّ  اَال َجتُِد َقومً [: َوالدَّ ُيؤِمُنوَن بِا%َّ

هنَُم َأو َعِشَريهتَُم ُأو9ََِك َكَتَب ِيف ُقُلوِهبُِم اِإليَامَن َوَرُسوَلُه َوَلو َكاُنوا آبَ  اءُهم َأو َأ َناءُهم َأو إِخَوا
َوَأ ََّدُهم بُِروٍح مِّنُه َوُيدِخُلُهم َجنَّاٍت َجتِري ِمن َحتتَِها اَألَهناُر َخالِِديَن ِفيَها َرِيضَ ا%َُّ َعنُهم 

 ِ ِ  َوَرُضوا َعنُه ُأو9ََِك ِحزُب ا%َّ ُحونَ َأَال إِنَّ ِحزَب ا%َّ   .] ُهُم اُملفلِ

ِهي -َأرَشَدَك ا%َُّ لَِطاَعتِهِ -عَلم ا يَن،  اَأن َتعُبَد ا%ََّ َوحَدُه ُخملًِص : مَ َأنَّ اَحلنِيِفيََّة ِملََّة إِبَرا َلُه الدِّ
 َوَما َخَلقُت اِجلنَّ َواِإلنَس إِالَّ [: َعاَىل َكَام َقاَل تَ  ،َأَمَر ا%َُّ َمجِيَع النَّاِس َوَخَلَقُهم هلََاَوبَِذلَِك 
ُدونِ : ، َوَمعَنى َيعُبُدونِ ]لَِيعُبُدِونِ    .ُيَوحِّ



ِ بِالِعَباَدةِ  :التَّوِحيُد، َوُهَو  :َوَأعَظُم َما َأَمَر ا%َُّ بِهِ  ُد ا%َّ ُك، َوُهَو  :َوَأعَظُم َما هنََى َعنهُ  ،إِفَرا : الرشِّ
لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل َدعَوُة َغِريِه َمَعُه،    .]اُكوا بِِه َشيئً ُترشِ  َواعُبُدوا ا%ََّ َوَال [: َوالدَّ

  َما اُألُصوُل الثََّالَثُة التِّي َجيُِب َعَىل اِإلنَساِن َمعِرَفُتَها؟ : َفِإَذا ِقيَل َلَك 

َمَّ : َفُقل ُ  ادً َمعِرَفُة الَعبِد َربَُّه، َوِديَنُه، َوَنبِيَُّه حمُ   .َعَليِه َوَسلَّمَ  َصىلَّ ا%َّ

ِ ـَريبَِّ ا%َُّ الَِّذي َربَّاِين َوَربَّى َمجِيَع الَعالَ : َمن َربَُّك؟ َفُقل :َفِإَذا ِقيَل َلَك  وِدي ، َوُهَو َمعبُ عَمتِهِ ِمَني بِن
هُ  لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ،َليَس ِيل َمعُبوٌد ِسَوا ِ [: َوالدَّ ِ َعاملٌَ، َوكُ ، ]َربِّ الَعاَملَِني اَحلمُد %َِّ لُّ َمن ِسَوى ا%َّ

  .َوَأَ ا َواِحٌد ِمن َذلَِك الَعاَملِ 

  بَِم َعَرفَت َربََّك؟: َفِإَذا ِقيَل َلَك 

مُس، َوالَقَمُر، َوِمن َخمُلوَقاتِهِ : بِآَ اتِِه َوَخمُلوَقاتِِه، َوِمن آَياتِهِ : َفُقل  : اللَّيُل، َوالنََّهاُر، َوالشَّ
بعُ  َمَواُت السَّ بعُ ، َواَوَمن ِفيِهنَّ  السَّ لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ،َمن ِفيِهنَّ، َوَما َبيَنُهَام َو  َألَرُضوَن السَّ  :َوالدَّ

َامَواِت َواَألرِض َأكربَُ ِمن َخلِق النَّاسِ [ َوِمن آَياتِِه اللَّيُل َوالنََّهاُر [ :َقوُلُه َتَعاَىل ، َو ]خلََلُق السَّ
مُس َوالَقَمُر َال َتسُجدُ  ِ الَِّذي َخَلَقُهنَّ َوالشَّ مِس َوَال لِلَقَمِر َواسُجُدوا %َِّ إِن ُكنُتم إِيَّاُه  وا لِلشَّ

َامَواِت َواَألرَض ِيف ِستَِّة َأ َّاٍم ُثمَّ اسَتَوى [ :َوَقوُلُه َتَعاَىل  ،]َتعُبُدونَ  إِنَّ َربَُّكُم ا%ُّ الَِّذي َخَلَق السَّ
َراٍت بَِأمِرِه َأَال َلُه َعَىل الَعرِش ُيغِيش اللَّيَل النَّهَ  مَس َوالَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ اَر َيطُلُبُه َحثِيثًا َوالشَّ

   .]َك ا%ُّ َربُّ الَعاَملَِني اَخللُق َواَألمُر َتَبارَ 

بُّ ُهَو  لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ،َمعُبودُ ـال: َوالرَّ ا النَّاُس اعُبُدوا َربَُّكُم [: َوالدَّ الذَِّ ي َخَلَقُكم َوالذّ ِّ يَن َيأهيَُّ
امِذي َجَعَل لَ الَّ *  بلُكم َلَعلَُّكم َتتَُّقونَ ِمن قَ  ًشا َوالسَّ َام اَء بِنُكُم اَألرَض ِفَرا ًء ِء َماًء َوَأ َزَل ِمَن السَّ



ِ بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرزًقا لَ َفَأخَرَج  َرمحَُِه - َقاَل ابُن َكثِريٍ ، ]َأ َداًدا َوَأ ُتم َتَعُلُمونَ  ُكم َفَال َجتَعُلوا %َِّ
  .)ُمسَتِحقُّ لِلِعَباَدةِ ـَو الشَياِء ُه ِذِه األَ اَخلالُِق ِهلَ : (- ا%َُّ َتَعاَىل 

ُع الِعَباَدِة الَّتِي َأَمَر ا%َُّ هبَِا َعاُء، َواَخلوُف، : اِإلسَالِم، َواِإليَامِن، َواِإلحَساِن، َوِمنهُ : ِمثُل  َوَأ َوا الدُّ
هَبُة، َواُخلُشوُع، َواَخلشَيُة، َواِإلنَ  غَبُة، َوالرَّ َجاُء، َوالتََّوكُُّل، َوالرَّ ستَِعاَنُة، اَبُة، َواِال َوالرَّ

ِع الِعَبادَ  ُح، َوالنَّذُر،بستَِغاَثُة، َوالذَّ ستَِعاَذُة، َواِال َواِال  ُكلَُّها  = ِة الَّتِي َأَمَر ا%َُّ هبَِاَوَغُري َذلَِك ِمن َأ َوا
ِ َتَعاَىل  لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ،%َِّ ِ َفَال ـنَّ الَوأَ [: َوالدَّ ِ َأَحدً َمَساِجَد %َِّ   .]ا َتدُعوا َمَع ا%َّ

َف ِمنَها َشيئً  ِ َفُهَو ُمِرشٌك َفَمن َرصَ ِ oًَِ َوَمن يَ [ :َوالَّدلِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ،َكاِفٌر ا لَِغِري ا%َّ  دُع َمَع ا%َّ
  .]آَخَر َال ُبرَهاَن َلُه بِِه َفِإنََّام ِحَساُبُه ِعنَد َربِِّه إِنَُّه َال ُيفلُِح الَكاِفُرونَ 

َعاُء ُمخُّ الِعَباَدةِ (: (َوِيف اَحلِديِث  لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ،))الدُّ َوَقاَل َربُُّكُم ادُعوِين َأسَتِجب َلُكم [: َوالدَّ
وَن َعن ِعَباَدِيت َسَيدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِرينَ    .]إِنَّ الَِّذيَن َيسَتكربُِ

  .]اُفوِن إِن ُكنُتم مُّؤِمنَِني ختََاُفوُهم َوَخ  َفَال [: َوَدلِيُل اَخلوِف َقوُلُه َتَعاَىل 

َجاِء َقوُلُه َتَعاَىل  َوَال ُيِرشك بِِعَباَدِة َربِِّه  ا َصاِحلً َقاَء َربِِّه َفلَيعَمل َعَمًال َفَمن َكاَن َيرُجو لِ [: َوَدلِيُل اُلرَّ
  .]اَأَحدً 

ِ [: َوَدلِيُل الَتَوكُِّل َقوُلُه َتَعاَىل  َوَمن َيَتَوكَّل [: َتَعاَىل  هُ ولُ قَ ، َو ]ؤِمنَِني  َفَتَوكَُّلوا إِن ُكنُتم مُ َوَعَىل ا%َّ
 ِ   .]َو َحسُبهُ  َفهُ َعَىل ا%َّ

هَبِة َواُخلُشوعِ  غَبِة َوالرَّ م َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِيف [: َقوُلُه َتَعاَىل  َوَدلِيُل الرَّ ا اَخلَرياِت َوَيدُعوَنَنا َرَغبً إِهنَُّ
  .]ا َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعَني َوَرَهبً 



  .]َفَال َختَشوُهم َواخَشوِين [: َوَدلِيُل اَخلشَيِة َقوُلُه َتَعاَىل 

  .اآلية ]َىل َربُِّكم َوَأسلُِموا َلهُ َوَأ ِيُبوا إِ [: َوَدلِيُل اِإلَناَبِة َقوُلُه َتَعاَىل 

إَِذا اسَتَعنَت َفاسَتِعن : ((، َوِيف اَحلِديِث ]َوإِيَّاَك َنسَتِعُني إِيَّاَك َنعُبُد [ :ستَِعاَنِة َقوُلُه َتَعاَىل َوَدلِيُل اِال 
 ِ   )).بِا%َّ

  .]ُقل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ [ :َقوُلُه َتَعاَىل َو ، ]ُقل َأُعوُذ بَِربِّ الَفَلِق [: ِة َقوُلُه َتَعاَىل ذَ ستَِعاَوَدلِيُل اِال 

  .]وَن َربَُّكم َفاسَتَجاَب َلُكمإِذ َتسَتِغيثُ [: ستَِغاَثِة َقوُلُه َتَعاَىل َوَدلِيُل اِال 

بِح َقوُلُه َتَعاَىل  ِ َربِّ الَعاَملَِني ل إِنَّ َصَالِيت قُ [ :َوَدلِيُل الذَّ يَك  َال *  َوُنُسِكي َوَحمَياَي َوممََايتَِ %َِّ َرشِ
نَّةِ  ،]َلهُ  ُ : ((َقوُلُه َصىلَّ ا%َُّ َعَليِه َوَسلَّمَ  َوِمَن السُّ   )). َمن َذَبَح لَِغِري اهللاِ َلَعَن ا%َّ

ُه ُمسَتِطريً َيومً  بِالنَّذِر َوخيََاُفونَ  ُيوُفونَ [: يُل النَّذِر َقوُلُه َتَعاَىل َوَدلِ    .]ا ا َكاَن َرشُّ

  .ِديِن اِإلسَالِم بِاَألِدلَّةِ  َمعِرَفةُ : اَألصُل الثَّاِين 

ِ بِالتَّوِحيِد، َواِال اِال : َوُهَو  َءةُ ستِسَالُم %َِّ ِك َوَأهلِِه،  َواُخلُلوُص  نِقَياُد َلُه بِالطَّاَعِة، َوالربََا ِمَن الرشِّ
تَِب ُهَو َثَال َو    .ُكلُّ َمرَتَبٍة هلََا َأرَكانٌ َو  ،ُم، َواِإليَامُن، َواِإلحَسانُ اِإلسَال : ُث َمَرا

نَِّة َحِديُث ابِن ُعَمَر َفَأرَكاُن اِإلسَالِم َمخَسةٌ  لِيُل ِمَن السُّ قال رسول : قال -َرِيضَ ا%َُّ َعنُهَام -، َوالدَّ
ُ  َأن َال إِ ََ إِالَّ  َشَهاَدةِ :  َمخسٍ ُبنَِي اِإلسَالُم َعَىل (( :اهللا َصىلَّ ا%َُّ َعَليِه َوَسلَّمَ  دً ا%َّ َمَّ َرُسوُل  ا َوَأنَّ حمُ

 ِ َال  ، َوإَِقامِ ا%َّ َكاِة، َوَصومِ  ِة، َوإِيَتاءِ الصَّ   )).الَبيِت  َرَمَضاَن، َوَحجِّ  الزَّ



لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ِ اِإلسَالمُ [: َوالدَّ يَن ِعنَد ا%َّ َوَمن َيبَتِغ َغَري اِإلسَالِم ِديًنا [: ، َوَقوُلُه َتَعاَىل ]إِنَّ الدِّ
ينَ    .]َفَلن ُيقَبَل ِمنُه َوُهَو ِيف اآلِخَرِة ِمَن اَخلاِرسِ

َهاَدِة َقُوُلُه َتَعاَىل َدلِيُل اَو  ُ [: لشَّ بِالِقسِط  ِئًام اِئَكُة َوُأوُلوا الِعلِم قَ َمَال ـُهَو َوال  إَِلـَه إِالَّ  َأ َُّه َال َشِهَد ا%َّ
  .]ُهَو الَعِزيُز اَحلِكيمُ   إَِلـَه إِالَّ َال 

ُ  إِالَّ ( ،َما ُيعَبُد ِمن ُدوِن اهللاِ َمجِيَع  اَناِفيً  )َال إَِ َ (اُهللا،   َمعُبوَد بَِحقٍّ إِالَّ َال : َوَمعَناَها  اُمثبِتً ) ا%َّ
 ِ يَك َلُه ِيف ِعَباَدتِِه، َكَام َأ َُّه َال   َوحَدُه َال الِعَباَدَة %َّ يَك  َرشِ   .ِيف ُملِكهِ  َلهُ  َرشِ

ُحَها َقوُلُه َتَعاَىل َوَتفِسُريَها الَِّذي  ِهيُم ألَِ ِيهِ [: ُيَوضِّ ٌء  َوإِذ َقاَل إِبَرا  * َتعُبُدونَ  ممَِّاَوَقوِمِه إِنَّنِي َبَرا
ءٍ [ :َوَقوُلُه َتَعاَىل  ،]إِالَّ الَِّذي َفَطَرِين   َبيَنَنا َوَبيَنُكم َأالَّ  ُقل َيا َأهَل الِكَتاِب َتَعاَلوا إَِىل َكَلَمٍة َسَوا

 َ ِ مِ  اا َأرَبابً ا َبعًض َيتَِّخَذ َبعُضنَ  ا َوَال  ُنِرشَك بِِه َشيئً  َوَال َنعُبَد إِالَّ ا%َّ ا  َفِإن َتَولَّوا َفُقوُلون ُدوِن ا%َّ
  .]اشَهُدوا بَِأ َّا ُمسلُِمونَ 

دً َودَ  َمَّ ن َأ ُفِسُكم َعِزيٌز َعَليِه َما َلَقد َجاَءُكم َرُسوٌل مِ [: ا َرُسوُل اهللاِ َقوُلُه َتَعاَىل لِيُل َشَهاَدِة َأنَّ حمُ
ِحيمٌ ـَعنِتُّم َحِريٌص َعَليُكم بِال ًدا َرُسوُل اهللاِ َوَمعَنى َش  ،]ُمؤِمنَِني َرُؤوٌف رَّ َمَّ َطاَعُتُه : َهاَدِة َأنَّ حمُ

، َواجتَِناُب َماِفيَام َأمَ  ُ  هنََى َوَزَجَر، َوَأن َال  َعنهُ  َر، َوَتصِديُقُه ِفيَام َأخربََ عَ   إِالَّ ُيعَبَد ا%َّ   .بَِام رشََ

َال َوَدلِيُل ال َكاِة َوَتفِسريِ صَّ َوَما ُأِمُروا إِالَّ لَِيعُبُدوا ا%ََّ ُخملِِصَني َلُه [ :التَّوِحيِد َقوُلُه َتَعاَىل  ِة َوالزَّ
يَن ُحَنَفاءَ  كَ  الدِّ َالَة َوُيؤُتوا الزَّ   .]اَة َوَذلَِك ِديُن الَقيَِّمةِ َوُيِقيُموا الصَّ

َيامِ  َياُم َكَام ُكتَِب َعَىل الَِّذيَن ِمن [: َتَعاَىل َقوُلُه  َوَدلِيُل الصِّ ا الَِّذيَن آَمُنوا ُكتَِب َعَليُكُم الصِّ َيا َأهيَُّ
  .]بلُِكم َلَعلَُّكم َتتَُّقونَ قَ 



ِ َو [: َوَدلِيُل اَحلجِّ َقوُلُه َتَعاَىل  َ َوَمن َكَفَر َفإِ  ًال سَتَطاَع إَِليِه َسبِي َعَىل النَّاِس ِحجُّ الَبيِت َمِن ا%َِّ  نَّ ا%َّ
  .]َغنِيٌّ َعِن الَعاَملَِني 

  .اِإليَامنُ : اَملرَتَبُة الثَّانَِيةُ 

ُ  َال (َقوُل  :ُشعَبًة، َأعَالَها بِضٌع َوَسبُعونَ : َوُهَو  إَِماَطُة اَألَذى َعِن الطَِّريِق،  :، َوَأدَناَها)إِ ََ إِالَّ ا%َّ
  .َواَحلَياُء ُشعَبٌة ِمَن اِإليَامنِ 

ِ : َوَأرَكاُنُه ِستَّةٌ  هِ ، َوَمَالِئَكتِِه، َوُكُتبِِه، َوُرُسلِِه، َوالَيوِم اآلِخِر، َأن ُتؤِمَن بِا%َّ  ،َوبِالَقَدِر َخِريِه َورشَِّ
تَِّة َقوُلُه َتَعاَىل لِيُل َعَىل َوالدَّ  َمِرشِق ـيَس الربَِّ َأن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكم ِقَبَل اللَ [:  َهِذِه اَألرَكاِن السِّ

ِ ـَوال يُل الَقَدِر َوَدلِ  ،]ِة َوالِكَتاِب َوالنَّبِيَِّني ِئكَ َمَال ـ َوالَيوِم اآلِخِر َوالَمغِرِب َوَلـِكنَّ الربَِّ َمن آَمَن بِا%َّ
  .]لَّ َيشٍء َخَلقَناُه بَِقَدرٍ إِنَّا كُ [: وُلُه َتَعاَىل قَ 

  .اِإلحَسانُ : اَملرَتَبُة الثَّالَِثةُ 

هُ  َوحَدهُ  َتعُبَد اهللاَ َأن (: ُركٌن َواِحٌد، َوُهَو  كَ َفِإن َمل َتكُ  َكَأ ََّك َتَرا ُه َفِإنَُّه َيَرا لِيُل  ،)ن َتَرا َقوُلُه  َوالدَّ
ِ َوُهَو ُحمِسٌن َفَقِد اسَتمَسَك بِالُعرَوِة الُوثَقىَوَمن ُيسِلم [ :َتَعاَىل   :َقوُلُه َتَعاَىل َو  ،]َوجَهُه إَِىل ا%َّ
ِ َفُهَو [ :َقوُلُه َتَعاَىل َو  ،]إِنَّ ا%ََّ َمَع الَِّذيَن اتََّقوا َوالَِّذيَن ُهم ُحمِسُنونَ [ َوَمن َيَتَوكَّل َعَىل ا%َّ

ِحيِم َوَتَوكَّل [: َوَقوُلُه َتَعاَىل  ،]َحسُبهُ  َك ِحَني َتُقوُم  *َعَىل الَعِزيِز الرَّ لَُّبَك ِيف َوَتقَ  *الَِّذي َيَرا
اِجِدينَ  ِميُع الَعلِيمُ إِنَّ  * السَّ ٍن [: َوَقوُلُه َتَعاَىل  ،]ُه ُهَو السَّ َوَما َتُكوُن ِيف َشأٍن َوَما َتتُلو ِمنُه ِمن ُقرآ

  .]ا إِذ ُتِفيُضوَن ِفيهِ ا َعَليُكم ُشُهودً  ُكنَّ َتعَمُلوَن ِمن َعَمٍل إِالَّ  َوَال 



نَّةِ  لِيُل ِمَن السُّ ِئيَل : َوالدَّ َالمُ - َحِديُث َجَربا : َقاَل  - َرِيضَ ا%َُّ عنهُ -َمشُهوُر َعن ُعَمَر ـال -َعَليِه السَّ
ِ َصىلَّ ا%َُّ َعَليِه َوَسلَّمَ َبيَنَام َنحُن ُجُلوٌس ِعنَد  ٌل َشِديُد َبَياِض الثَِّياِب َعَليَنا َرُج إِذ َطَلَع  َرُسوِل ا%َّ
عِر َال  ِد الشَّ َفِر َوَال َشِديُد َسَوا َصىلَّ ا%َُّ َعَليِه  ٌد، َفَجَلَس إَِىل النَّبِيِّ َيعِرُفُه ِمنَّا َأَح   ُيَرى َعَليِه َأَ ُر السَّ

دُ : َقاَل فَ َكفَّيِه َعَىل َفِخَذيِه، َفَأسَنَد ُركَبَتيِه إَِىل ُركَبَتيِه، َوَوَضَع  َوَسلََّم، َمَّ  ؟مِ ِين َعِن اِإلسَال َأخِرب  َيا حمُ
ُ   إِ ََ إِالَّ َأن َتشَهَد َأن َال : ((َقاَل فَ  دً ا%َّ َمَّ ِ  ا َوَأنَّ حمُ َالةَ َرُسوُل ا%َّ َكاَة،  ،، َوُتِقيَم الصَّ َوُتؤيتَِ الزَّ

َيسَأُ ُه َفَعِجبَنا َلُه  ،َصَدقَت : َقاَل ، فَ ))َطعَت إَِليِه َسبِيًال َضاَن، َوحتَُجَّ الَبيَت إِِن استَ َوَتُصوَم َرمَ 
ُقهُ  ِ : ((َقاَل  ؟َأخِربِين َعِن اِإليَامنِ : اَل قَ  ،َوُيَصدِّ َوَمَالِئَكتِِه، َوُكُتبِِه، َوُرُسلِِه، َوالَيوِم  ،َأن ُتؤِمَن بِا%َّ

هِ اآلِخِر، َو  َ : ((َقاَل  ،َأخِربِين َعِن اِإلحَسانِ : اَل قَ  قَت،َصدَ : ، َقاَل ))بِالَقَدِر َخِريِه َورشَِّ  َأن َتعُبَد ا%َّ
ُه َفِإن َمل تَ  كَ َكَأ ََّك َتَرا ُه َفِإنَُّه َيَرا اَعةِ فَ : َقاَل َصَدقَت، : َقاَل  ،))ُكن َتَرا َما : ((َقاَل  ؟َأخِربِين َعِن السَّ

اِئلِ َمسُؤوُل عَ ـال َأن َتلَِد اَألَمُة َربََّتَها، : ((َقاَل  ؟ِين َعن َأَماَراهتَِاَأخِرب : َقاَل  ،))نَها بَِأعَلَم ِمَن السَّ
اِء  َة الَعاَلَة ِرَعاَء الشَّ  َفَقاَل  ،اَفَمَىض، َفَلبِثَنا َملِي3 : َل َقا ،))َيَتَطاَوُلوَن ِيف الُبنَيانِ َوَأن َتَرى اُحلَفاَة الُعَرا

اِئُل؟ ِريَأَ د ،َيا ُعَمُر : ((َصىلَّ ا%َُّ َعَليِه َوَسلَّمَ  ُ : َقلَنا)) َمِن السَّ َهَذا : (( َوَرُسوُلُه َأعَلُم، َقاَل ا%َّ
  )).ِجِربيُل َأَ اُكم ُيَعلُِّمُكم َأمَر ِدينُِكم

ٍد مَ : اَألصُل الثَّالُِث  َمَّ   .عِرَفُة َنبِيُِّكم حمُ

دُ  :َوُهَو  َمَّ ِ  حمُ ِمن ُقَريٍش، َوُقَريٌش ِمَن الَعَرِب،  ، َوَهاِشمٌ ُمطَّلِِب بِن َهاِشمٍ ـ بِن َعبِد البُن َعبِد ا%َّ
ِهيَم اَخللِيِل  يَِّة إِسَامِعيَل بِن إِبَرا َال َعَليِه َوَعَىل َنبِيَِّنا أَ -َوالَعَرُب ِمن ُذرِّ َال فَضُل الصَّ ، َوَلُه -مِ ِة َوالسَّ

ِة، َوَثَال ٌث َوِستُّوَن َسَنًة، ِمنَها َأربَ ِمَن الُعُمِر َثَال    .ٌث َوِعُرشوَن َنبِي3ا َرُسوًال ُعوَن َقبَل الُنُبوَّ



ُ ُمدَّثُِّر ـالَوُأرِسَل بِ  ،اقَرأ بِ  َئ ُنبِّ   ،تَّوِحيدِ ـِك، َوَيدُعو إَِىل ال بِالنَِّذاَرِة َعِن الرشِّ ، َوَبَلُدُه َمَكُة، َبَعَثُه ا%َّ
لِيُل َقوُلهُ َتَعاَىل  ا اُملدَّثُِّر [: َوالدَّ ر ـــــــــــــابَ ـــــــــــــيَ ـــــــــــــَوثِ  *َوَربََّك َفَكربِّ  *ُقم َفَأ ِذر  *َيا َأهيَُّ  *َك َفَطهِّ

جَز َفاهُجر  ِك، ُينِذُر َعِن الرشِّ : ]ُقم َفَأ ِذر[َوَمعَنى  ،]َولَِربَِّك َفاصِرب  * َوَال َمتُنن َتسَتكثُِر  *َوالرُّ
ر[ ،ظِّمُه بِالتَّوِحيدِ عَ : َأي ]َوَربََّك َفَكربِّ [ ،َوَيدُعو إَِىل التَّوِحيدِ  ر َأعَامَلَك : َأي ]َوثَِياَبَك َفَطهِّ َطهِّ

كِ  جَز َفاهُجر[ ،ِمَن الرشِّ جُز  ]َوالرُّ َءُة ِمنَهاَوَأهلَِها َترُكَها: اَألصَناُم، َوَهجُرَها: الرُّ  ، َوالربََا
ُقَها َوَأهلَِها َوَأهلَِها،   .َوَعَداَوهتَُا َوَأهِلَها، َوِفَرا

َامِء، َوُفِرَضت َعَليِه َأَخَذ  َعَىل َهَذا َعَرش ِسنَِني َيدُعو إَِىل التَّوِحيِد، َوَبعَد الَعِرش ُعِرَج بِِه إَِىل السَّ
َلَواُت اَخلمُس، َوَصىلَّ ِيف َمكََّة َثَالَث ِسنَِني، َوَبعدَ    .َمِديَنةِ ـالَها ُأِمَر بِاهلِجَرِة إَِىل الصَّ

ِك إَِىل َبَلِد اِإلسَالمِ ِمن َبَلِد ا ِذِه اُألمَّةِ َفِريَضٌة َعَىل هَ  :َواهلِجَرةُ  َإَىل َأن َتُقوَم  َوِهَي َباِقَيةٌ  ،لرشِّ
اَعةُ  لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل َو ، السَّ ِئَكُة َظاِملِي َأ ُفِسِهم َقاُلوا ِفيَم ُكنُتم َقاُلوا الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم اَملال إِنَّ [: الدَّ

ِ واَألرِض َقالُ ُمسَتضَعِفَني ِيف ُكنَّا   َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها َفُأوَلـِئَك َمأَواُهم ا َأَ م َتُكن َأرُض ا%َّ
 َيسَتطِيُعوَن ِحيَلًة َوالِولَداِن َال  ُمسَتضَعِفَني ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساءِ ـال إِالَّ  *ا ت َمِصريً اءَ َجَهنَُّم َوَس 

ُ َفُأوَلـئِ  *  َهيَتُدوَن َسبِيَال َوَال  ُ   َأن َيعُفَو َك َعَسى ا%َّ  :َقوُلُه َتَعاَىل َو  ،]اَغُفورً  ا  َعُفو3 َعنُهم َوَكاَن ا%َّ
  .]اِسَعٌة َفِإيَّاَي َفاعُبُدونِ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ َأرِيض َو [

ُ - َقاَل الَبَغِويُّ  ُمسلِِمَني الَِّذيَن ِيف َمكََّة َمل ـِيف ال :َسَبُب ُنُزوِل َهِذِه اآلَيةِ : (- َتَعاَىل  َرمحَُِه ا%َّ
 ُ   ). بِاسِم اِإليِامنِ هيَُاِجُروا، َناَداُهُم ا%َّ

نَِّة َقوُلُه  لِيُل َعَىل اهلِجَرِة ِمَن السُّ َتنَقطُِع اهلِجَرُة َحتَّى َتنَقطَِع  َال : ((َصىلَّ ا%َُّ َعَليِه َوَسلَّمَ َوالدَّ
مُس ِمن َمغِرهبَِاالتَّوَبُة، َوَال َتنَقطُِع ا   )).لتَّوَبُة َحَتى َتطُلَع الشَّ



ئِع اِإلسَال ُأمِ  َمِديَنةِ ـالَفَلامَّ اسَتَقرَّ ِيف  ا ، َواَألَذاِن، : ِم، ِمثُل َر بَِبقيَِّة رشََ وِم، َواَحلجِّ َكاِة، َوالصَّ الزَّ
ِئِع اِإلسَال  ُمنَكِر، َوَغريِ ـَوالنَّهِي َعِن ال َمعُروِف ـَهاِد، َواَألمِر بِالَواجلِ  ا   .مِ َذلَِك ِمن رشََ

ِ  اُت َو َصل-َأَخَذ َعَىل َهَذا َعَرش ِسنَِني، َوَبعَدَها ُتويفَِ    .ٍق َوِديُنُه َبا - َوَسَالُمُه َعَليهِ ا%َّ

َة َعَليِه، َوَال   َخَري إِالَّ َهَذا ِديُنُه، َال َو  َرَها  َدلَّ اُألمَّ  التَّوِحيدُ : َدلَّ َعَليهِ نُه، َواَخلُري الَِّذي عَ َرشَّ إِالَّ َحذَّ
 ُ َرَها ِمنهُ  َوَيرَضاُه، َوالرشَُّّ الَّ َوَمجِيُع َما ُحيِبُُّه ا%َّ كُ : ِذي َحذَّ ُ هُ َوَمجِيُع َما َيكَر  الرشِّ   . َوَيأَ اهُ ُه ا%َّ

 ُ َض َطاَعَتُه َعَىل َمجِيِع  إِ َبَعَثُه ا%َّ لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ،نِّ َواِإلنسِ اجلِ : الثََّقَلنيِ َىل النَّاِس َكافًَّة، َوافرتََ : َوالدَّ
ا النَّاُس إِينِّ رَ [ ِ ُقل َيا َأهيَُّ   .]ا إَِليُكم َمجِيعً ُسوُل ا%َّ

ينَ  َلهُ ُهللا َل اَكمَ أَ َو  لِيُل َقولُ  ،الدِّ الَيوَم َأكَملُت َلُكم ِديَنُكم َوَأمتَمُت َعَليُكم نِعَمتِي [: اَىل عَ تَ  هُ َوالدَّ
  .]اَلُكُم اِإلسَالَم ِدينً ِضيُت َورَ 

لِيُل َعَىل َموتِهِ  م مَّيُِّتونَ إِنََّك َميِّ [: َقوُلُه َتَعاَىل  َوالدَّ ِة ِعنَد َربُِّكم ُثمَّ إِنَُّكم َيوَم الِقَيامَ  * ٌت َوإِهنَُّ
  .]َختَتِصُمونَ 

لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ،نَّاُس إَِذا َماُتوا ُيبَعُثونَ َوال ِرُجُكم قَناُكم َوِفيَها ُنِعيُدُكم َوِمنَها ُنخِمنَها َخلَ [: َوالدَّ
َن اَألرِض َنَباتً َوا%َُّ أَ [: َوَقوُلُه َتَعاَىل  ،]َتاَرًة ُأخَرى م ِفيَها َوُخيِرُجُكم ُثمَّ ُيِعيُدكُ  *ا  َبَتُكم مِّ

ًج    .]اإِخَرا

َاَسبُ  لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ،وَن َوَجمِزيُّوَن بَِأعَامِهلِمَوَبعَد الَبعِث حمُ َامَواِت َوَما ِيف [: َوالدَّ ِ َما ِيف السَّ َو%َِّ
  .]ُحسَنىـاَألرِض لَِيجِزَي الَِّذيَن َأَساُؤوا بَِام َعِمُلوا َوَجيِزَي الَِّذيَن َأحَسُنوا بِال



َب مَ َو  لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ،َر فَ كَ  عِث البَ بِ  ن كذَّ وا َأن لَّن ُيبَعُثوا ُقل َبَىل َوَريبِّ َزَعَم الَِّذيَن َكَفُر [: َوالدَّ
ِ َيِسريٌ    .]َلُتبَعُثنَّ ُثمَّ َلُتَنبَُّؤنَّ بَِام َعِملُتم َوَذلَِك َعَىل ا%َّ

 ُ يَن َوُمنِذِرينَ  َمجِيَع الرُّ َوَأرَسَل ا%َّ ِ لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ،ُسِل ُمَبرشِّ يَن َوُمنِذِريَن  مُ ُسًال رُ [: َوالدَّ ِ َبرشِّ
ِ  لَِئالَّ  ُسلِ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَىل ا%َّ ٌة َبعَد الرُّ   .] ُحجَّ

هلُُم ُنوٌح  ٌد  ،َوَأوَّ َمَّ َالمُ -َوآِخُرُهم حمُ َالُة َوالسَّ ، َال َنبِيَّ َبعَدُه، َوُهَو َخاَتُم النَّبِيَِّني  -َعَليِهُم الصَّ
لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ٌد َأَ ا َأَح [: َوالدَّ َمَّ ِ َوَخاَتَم النَّبِيَِّني َما َكاَن حمُ   .]ٍد ِمن ِرَجالُِكم َوَلِكن َرُسوَل ا%َّ

لِيُل َعَىل َأنَّ  ُسلِ َوالدَّ ُل الرُّ ٍح َوالنَّبِيَِّني ِمن إِنَّا َأوَحيَنا إَِليَك َكَام َأوَحيَنا إَِىل ُنو[: َقوُلُه َتَعاَىل  ُنوًحا َأوَّ
  .]َبعِدهِ 

 ُ ٍة َبَعَث ا%َّ ٍد  إَِليِهم َرُسوًال  َوُكلُّ ُأمَّ َمَّ َالمُ -ِمن ُنوٍح إَِىل حمُ َالُة َوالسَّ َيأُمُرُهم بِِعَباَدِة  -َعَليِهَام الصَّ
 ِ لِيُل َقوُلُه َتَعاَىل  ، َوحَدُه، َوَينَهاُهم َعن ِعَباَدِة الطَّاُغوِت ا%َّ ُسوًال َوَلَقد َبعَ [: َوالدَّ ٍة رَّ  ثَنا ِيف ُكلِّ ُأمَّ

 َ ُ  ،] َواجَتنُِبوا الطَّاُغوَت َأِن اعُبُدوا ا%َّ َض ا%َّ َواِإليَامَن  الِعَباِد الُكفَر بِالطَّاُغوِت  َعَىل َمجِيِع َوافرتََ
 ِ   .بِا%َّ

ُه ِمن َمعُبو :َمعَنى الطَّاُغوِت : (-َرمحَُِه اُهللا َتَعاَىل - َقاَل ابُن الَقيِِّم  ٍد، َأو َما جتََاَوَز بِِه الَعبُد َحدَّ
  ).َطاعٍ َمتُبوٍع، َأو مُ 

ِغيُت َكثُِريوَن، َوُرُؤوُسُهم َمخَسةٌ  ُ - إِبلِيُس : َوالطََّوا َوَمِن ادََّعى ، َوَمن ُعبَِد َوُهَو َراٍض، -َلَعَنُه ا%َّ
  .َكَم بَِغِري َما َأ َزَل اهللاُ َوَمن َدَعا النَّاَس إَِىل ِعَباَدِة َنفِسِه، َوَمن َح ِمن ِعلِم الَغيِب،  اَشيئً 



لِيُل  شدُ َال [ :َقوُلُه َتَعاَىل َوالدَّ يِن َقد تََّبنيََّ الرُّ َه ِيف الدِّ َوُيؤِمن  الطَّاُغوِت َفَمن َيكُفر بِ  ِمن الَغيِّ   إِكَرا
 ِ ُ  ِفَصامَ َك بِالُعرَوِة الُوثَقى َال ان َفَقِد اسَتمَس بِا%َّ  إِ ََ َال (َوَهَذا ُهَو َمعَنى ، ] َسِميٌع َعلِيمٌ هلََا َوا%َّ

ُ إِالَّ  َال َرأُس اَألمِر اِإلسَال : ((ِديِث ، َوِيف احلَ ) ا%َّ اِجلَهاُد ِيف َسبِيِل  َناِمهِ ُة، َوِذرَوُة َس ُم، َوَعُموُدُه الصَّ
 ِ   )).ا%َّ

 ُ ُ ،  َأعَلمُ َوا%َّ َمَّ َوَصىلَّ ا%َّ   .ٍد َوآ ِِه َوَصحبِِه َوَسلَّمَ  َعَىل حمُ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  القواعد األربع
  -رمحه اهللا-حممد بن عبد الوهاب التميمي : ادد لشيخ اإلسالم

  -حفظه اهللا-  صاحل بن عبد اهللا العصيمي: العالمة اكما حققه

ِ بِسِم  ِحيمِ ا%َّ    الرَّمحَِن الرَّ

 َ ن الَكِريَم َربَّ الَعرِش الَعظِيِم َأن َيَتَوالَّ َأسَأُل ا%َّ َوَأن َجيَعَلَك ُمَباَرًكا َأ َنَام ، َيا َواآلِخَرةِ َك ِيف الدُّ
، َوإَِذا أَذنَب اسَتغُكنَت، َوَأن َجيَعَلَك ممَِّن إَِذا   َث ِء الثََّال َفِإنَّ َهُؤَال  ؛َفَر ُأعطَِي َشَكَر، َوإَِذا ابُتيلَِ َصربََ

َعاَدةِ  ُن السَّ   .ُعنَوا

ُ َأر-اعَلم  ِهيمَ  - لَِطاَعتِهِ َشَدَك ا%َّ َ : َأنَّ اَحلنِيِفيََّة ِملََّة إِبَرا يَن،  َأن َتعُبَد ا%َّ َوحَدُه ُخملًِصا َلُه الدِّ
ُ َوبِذَ   نَّ َواِإلنَس إِالَّ َوَما َخَلقُت اجلِ [: َكَام َقاَل َتَعاَىل  ، َمجِيَع النَّاِس، َوَخَلَقُهم هلََالَِك َأَمَر ا%َّ

  .]لَِيعُبُدونِ 

 َ التَّوِحيِد، َكَام َأنَّ  َمَع  ُتَسمَّى ِعَباَدًة إِالَّ َفاعَلم َأنَّ الِعَباَدَة َال   َخَلَقَك لِِعَباَدتِهِ َفِإَذا َعَرفَت َأنَّ ا%َّ
َال  ُك ِيف الِعَباَدِة َفَسَدت، َكاَحلَدِث  ُتَسمَّى َصالًة إِالَّ َة َال الصَّ إَِذا   َمَع الطََّهاَرِة، َفِإَذا َدَخَل الرشِّ

  .َدَخَل ِيف الطََّهَاِرة

َك إَِذا َخاَلَط الِعَباَدَة َأف الِِديَن ِيف َصاِحُبُه، ِمَن اخلَ  رَ َعَمَل َوَصاَوَأحَبَط ال َسَدَهاَفِإَذا َعَرفَت َأنَّ الرشِّ
َ  النَّارِ  َبَكِة، َوِهَي َعَرفَت َأنَّ َأَهمَّ َما َعَليَك َمعِرَفُة َذلَِك َلَعلَّ ا%َّ ُك  : َأن خيَُلَِّصَك ِمن َهِذِه الشَّ الرشِّ



 ِ ُ بِا%َّ َ [ :َتَعاَىل ِفيهِ   الَِّذي َقاَل ا%َّ  ،]َمن َيَشاءُ ـَأن ُيَرشَك بِِه َوَيغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لِ َيغِفُر   َال إِنَّ ا%َّ
 ُ ِعَد َذَكَرَها ا%َّ   . َتَعاَىل ِيف ِكَتابِهِ َوَذلَِك بَِمعِرَفِة َأرَبِع َقَوا

  :الَقاِعَدُة اُألوَىل 

 ِ ُ - َأن َتعَلَم َأنَّ الُكفَّاَر الَِّذيَن َقاَتَلُهم َرُسوُل ا%َّ َ  -َسلَّمَ  َعَليِه َو َصىلَّ ا%َّ وَن بَِأنَّ ا%َّ  ُهَو  َتَعاَىل  ُمِقرُّ
لِيُل َقو ،مِ ُمَدبُِّر، َوَأنَّ َذلَِك َمل ُيدِخَلُهم ِيف اِإلسَال ـال الُِق اخلَ  َن ُزُقُكم مِ ُقل َمن َير[: ُلُه َتَعاَىل َوالدَّ

مَع َو  َامِء َواَألرِض َأمَّن َيملُِك السَّ َت ِمَن َميِّ ـَميِِّت َوُخيِرُج الـِمَن ال اَأل َصاَر َوَمن ُخيِرُج اَحليَّ السَّ
 ُ   .]َتتَُّقونَ  َأَفَال   َفُقلاَحليِّ َوَمن ُيَدبُِّر اَألمَر َفَسَيُقوُلوَن ا%َّ

  :الَقاِعَدُة الثَّانَِيةُ 

م َيُقوُلونَ أَ  هَنا إَِليِهم إِالَّ : هنَُّ َفاَعِة، َما َدَعوَناُهم َوَتَوجَّ : ُلُه َتَعاَىل َقو َبةِ َفَدلِيُل الُقر لَِطَلِب الُقرَبِة َوالشَّ
ُذوا ِمن ُدونِِه َأولَِياءَ [ ِ ُزلَفى إِنَّ ا%ََّ َحيُكُم َبيَنُهم ِيف َما  إِالَّ  َما َنعُبُدُهم َوالَِّذيَن اختََّ ُبوَنا إَِىل ا%َّ لُِيَقرِّ

َفاَعةِ  ،]َهيِدي َمن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر  إِنَّ ا%ََّ َال ُهم ِفيِه َخيَتلُِفوَن  َوَيعُبُدوَن [: ُلُه َتَعاَىل َقو َوَدلِيُل الشَّ
 ِ ُهم  َما َال ِمن ُدوِن ا%َّ ِ َينَفُعُهم َوَيُقوُلوَن َهـُؤَال  َوَال  َيُرضُّ   .]ء ُشَفَعاُؤَنا ِعنَد ا%َّ

َفاَعُة َشَفاَعَتانِ    .َتةٌ بَ َشَفاَعٌة َمنِفيٌَّة، َوَشَفاَعٌة ُمث: َوالشَّ

َفاَعُة ال ِ : َمنِفيَّةُ ـَفالشَّ ُ  َيقِدُر َعَليِه إِالَّ  ِفيَام َال َما َكاَنت ُتطَلُب ِمن َغِري ا%َّ لِيُل َقو ، ا%َّ : ُلُه َتَعاَىل َوالدَّ
ا الَِّذيَن آَمُنوا َأ ِفُقوا ممَِّا َرَزقَناُكم مِّن َقبِل َأن َيأيتَِ َيو[ ٌة َشَفاعَ   ُخلٌَّة َوَال ٌع ِفيِه َوَال َبي ٌم َال َيا َأهيَُّ

  .]ُمونَ ـَوالَكاِفُروَن ُهُم الظَّالِ 



َفاَعُة ال ِ  :ِهَي  بَِتةُ ُمثـَوالشَّ اِفُع ُمكَر الَّتِي ُتطَلُب ِمَن ا%َّ َفاَعِة، َوال، َوالشَّ َمن َرِيضَ  :َمشُفوُع َلهُ ـٌم بِالشَّ
 ُ   .]بِِإذنِهِ  َدُه إِالَّ َيشَفُع ِعنَمن َذا الَِّذي [:َكَام َقاَل َتَعاَىل  ،نِ  َقوَلُه َوَعَمَلُه َبعَد اِإلذا%َّ

  :الَقاِعَدُة الثَّالَِثةُ 

ُ -َأنَّ النَّبِيَّ  ِقَني ِيف ِعَباَداِهتِم، ِمنُهم َمن َيعُبُد  - َعَليِه َوَسلَّمَ َصىلَّ ا%َّ َظَهَر َعَىل ُأَ اٍس ُمَتَفرِّ
َني، ـال اِحلِ َوِمنُهم َمن َيعُبُد اَألشَجاَر َواَألحَجاَر، َوِمنُهم َمالِئَكَة، َوِمنُهم َمن َيعُبُد اَأل بَِياَء َوالصَّ

مَس َوالَقَمَر، َوَقاَتَلُهم َرُسوُل اهللاِ  ق َبيَنُهم -َصىلَّ اُهللا َعَليِه َوَسلَّمَ -َمن َيعُبُد الشَّ  ،َوَمل ُيَفرِّ
لِيُل َقو ِ َتُكوَن ِفتَنٌة َوَيُكوَن  َوَقاتُِلوُهم َحتَّى َال [: ُلُه َتَعاَىل َوالدَّ يُن ُكلُُّه %َِّ   .]الدِّ

مِس َوال مُس َوال[: ُلُه َتَعاَىل َقو َقَمرِ َوَدلِيُل الشَّ َتسُجُدوا  َقَمُر َال َوِمن آَياتِِه اللَّيُل َوالنََّهاُر َوالشَّ
م ِ الَِّذي َخَلَقُهنَّ إِن ُكنُتم إِيَّاُه َتع ِس َوَال لِلشَّ   .]ُبُدونَ لِلَقَمِر َواسُجُدوا %َِّ

  .]اَبابً بِيَِّني َأرَكَة َوالنَّ ئِ َمَال ـَيأُمَرُكم َأن َتتَِّخُذوا ال ﴿َوَال :ُلُه َتَعاَىل َقو ِئَكةِ َمَال ـال َوَدلِيُل 

ُ [: ُلُه َتَعاَىل َقو بَِياءِ َوَدلِيُل اَأل  ُِذوِين َوُأمَِّي أَ َيَم بَن َمر َيا ِعيَسى َوإِذ َقاَل ا%َّ َأ َت ُقلَت لِلنَّاِس اختَّ
ِ  إَِلـَهِني ِمن  َقاَل ُسبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأن َأُقوَل َما َليَس ِيل بَِحقٍّ إِن ُكنُت ُقلُتُه َفَقد َعلِمَتُه ُدوِن ا%َّ

ُم الُغُيوِب    .]َتعَلُم َما ِيف َنفِيس َوَال َأعَلُم َما ِيف َنفِسَك إِنََّك َأ َت َعالَّ

َني  اِحلِ م َأقَرُب  ُأوَلـِئَك [: ُلُه َتَعاَىل َقو َوَدلِيُل الصَّ ُِم الَوِسيَلَة َأهيُُّ الَِّذيَن َيدُعوَن َيبَتُغوَن إَِىل َرهبِّ
  .]َوَيرُجوَن رَمحََتُه َوخيََاُفوَن َعَذاَبهُ 

ى ُتُم الالَّ َأَفَرَأ [: ُلُه َتَعاَىل َقو َجارِ َوَدلِيُل اَألشَجاِر َواَألح   .]َوَمَناَة الثَّالَِثَة اُألخَرى* َت َوالُعزَّ



ُ - َخَرجَنا َمَع النَّبِيِّ ((: َقاَل  -َرِيضَ اُهللا َعنهُ -اللَّيثِيِّ  َأِيب َواِقٍد  ُث َوَحِدي إَِىل -ِه َوَسلَّمَ  َعَليَصىلَّ ا%َّ
َحَتُهم ،ُحَنٍني َوَنحُن ُحَدَثاُء َعهٍد بُِكفٍر، َولِلُِمِرشِكَني ِسدَرةٌ   ،َيعُكُفوَن ِعنَدَها َوَيُنوُطوَن هبَِا َأسلِ

ٍط، َفَمَررَنا بِِسدَرةٍ  :ُيَقاَل هلََا ِ : َفُقلَنا ،َذاُت َأ َوا ٍط َكَام هلَُم َذاُت َيا َرُسوَل ا%َّ  اجَعل َلَنا َذاَت َأ َوا
طٍ    .اَحلِديَث  ..)).َأ َوا

بَِعةُ    :الَقاِعَدُة الرَّا

لَِني َأنَّ ُمِرشِكي َزَمانَِنا َأغَلُظ ِرش  لَِني ُيِرشُكونَ ِألَ  ؛ًكا ِمَن اَألوَّ َخاِء، َوُخيلُِصوَن ِيف  نَّ اَألوَّ ِيف الرَّ
ِة، َوُمِرشُكو َزَمانَِنا ِرشُكُهم َدائِ  دَّ ةِ الشِّ دَّ َخاِء َوالشِّ لِيُل َقو ،ٌم ِيف الرَّ َفِإَذا َركُِبوا ِيف [: ُلُه َتَعاَىل َوالدَّ

اُهم إَِىل الربَِّ إَِذا هُ  يَن َفَلامَّ َنجَّ   .]م ُيِرشُكونَ الُفلِك َدَعُوا ا%ََّ ُخملِِصَني َلُه الدِّ

 ُ ُ  ،َلمُ  َأعَوا%َّ ٍد َوعَ َوَصىلَّ ا%َّ َمَّ  .َوَصحبِِه َوَسلَّمَ  هِ  آ ِ َىل  َعَىل حمُ


