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 2  ثالثة األصول

 

 َكز١َ

إن احلّد هلل، ٕحّده، وٕستًْٔف، وٕستٌٍره، وًٕقذ بٚهلل مـ رشور إٍٔسْٚ، ومـ شٔئٚت 

مـ هيده اهلل ؾال موؾ فف، ومـ يوِؾ ؾال هٚدي فف، وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ  8أظامفْٚ

 رشيؽ فف، وأصٓد أن حمًّدا ظبده ورشقفف.

 (   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )

  (   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ )ھ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)

 (   ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

، ورش إمقر  ، وخر اهلدي هدي حمّد ؾ٘ن أصـدق احلديٞ ـتٚب اهلل   8أمٚ بًد

  8وبًد 8حمدثٚهتٚ، وـؾ حمدثٜ بدظٜ، وـؾ بدظٜ ضالفٜ، وـؾ ضالفٜ ذم افْٚر

إصقل افثالثٜ، فنٔخ اإلشالم ادجدد حمّد بـ ظبد افقهٚب  ـتٚب ا تًِٔؼ خمتك ظذؾٓذ

 وهل: 8أربًٜ رشٚئؾهذا افُتٚب ادبٚرك  توّـ ؿدهـ (8 و6024رمحف اهلل )ت 

 ادسٚئؾ إربع افتل توّْتٓٚ شقرة افًك وهل: ايضعاي١ األٚىل:

 .افًِؿ 

 .افًّؾ بٚفًِؿ 

 .افدظقة إػ اهلل بٚفًِؿ 

  تبِٔغ افًِؿ.افهز ظذ إذى ذم شبٔؾ 

 وهل: ،ثالث مسٚئؾ جيٛ ظذ ادسِؿ تًِّٓٚ وافًّؾ هبٚ ايضعاي١ ايجا١ْٝ:

 .أن اهلل خَِْٚ ورزؿْٚ، ومل يسـْٚ مهاًل، بؾ أرشؾ إفْٔٚ رشاًل 

 .أن اهلل ٓ يرىض أن يؼك مًف أحد ؽره ذم ظبٚدتف 

 .افقٓء وافزاء 

 واصتِّٝ ظذ: 8احلٍْٜٔٔ مِٜ إبراهٔؿ ايضعاي١ ايجايج١:

 .ٍْٜٔٔمًْك احل 
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 .أظيؿ مٚ أمر اهلل بف 

 .أظيؿ مٚ هنك اهلل ظْف 

 وهل:  ،إصقل افثالثٜ ايضعاي١ ايضابع١:

 .مًرؾٜ اهلل 

 .مًرؾٜ اإلشالم 

  مًرؾٜ حمّد. 

 ثه خته الكتاب بعدة موضوعات ميَا:
 .ًٞاإليامن بٚفب 

 .اإليامن بٚفرشؾ 

 .افٍُر بٚفىٚؽقت، واإليامن بٚهلل 

 يٌٍر فْٚ افذٕقب وافزٓت إٕف ًٕؿ ادقػ وًٕؿ افْهر.هذا واهلل أشٖل أن 

 وـتٛ

 خايز بٔ حمُٛر اجلٗين

 هـ63/6/6210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4  ثالثة األصول

 [الرسالة األوىل]
 [املغا٥ٌ األصبع اييت تضُٓتٗا عٛص٠ ايعصض]

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ََْْٔٚرمِحََؽ اهللُ  اظِؿ َِ ُٛ َظ ُف جَيِ َّٕ ُؿ َأْرَبع َمَسِٚئَؾ: َأ ُِّ ًَ  َت

ُِْؿ:  ًِ ُٜ اهللِ، َوُهق ادسٖفٜ إُوَػ: اْف ِرَؾ ًْ ِّٔف ِ  َم بِ َٕ  ُٜ ِرَؾ ًْ ـِ اإِلْشالمِ ،  َوَم ُٜ ِدي ِرَؾ ًْ . َوَم ِٜ  بَِٕٚدفَّ

ُؾ بِِف. َّ ًَ : اْف ُٜ َٔ
 ادسٖفٜ افثَِّٕٚ

 ْٔ ْظَقُة إَِف : افدَّ ُٜ  ِف.ادسٖفٜ افثَّٚفَِث

ْزُ َظَذ إََذى ؾِِٔف.  : افهَّ ُٜ ًَ ابِ  ادسٖفٜ افرَّ

َٚػ:  ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت پ پ  ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ) ٱ ٻ ٻ ٻَوافدَّ

(   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ٚؾًِلُّ َرمِحَُف اهللُ: قَرَة  َؿَٚل افنَّ ِف إِٓ َهِذِه افسُّ َِ ِْ ًٜ َظَذ َخ َزَل اهللُ ُحجَّ ْٕ ْؿ.َفْق َمٚ َأ ُٓ ْت ٍَ َُ  َف

َٚػ:  َبُٚب  َوَؿَٚل افُبَخِٚريُّ َرمِحَُف اهلُل: ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت ِؾ8 َوافدَّ َّ ًَ ْقِل َواْف ََ ُؿ َؿْبَؾ اف ِْ ًِ يب جت حت )اف

ؾِ (   خت مت ىت يت جث َّ ًَ ْقِل َواف ََ ِِْؿ َؿْبَؾ اف ًِ   .َؾَبَدَأ بِْٚف

 ـرح ......................................................................................... الشـ

ِِ»قٛي٘:  ِٔ ايٖضٔسٝ َُ ِِ اهلٔل ايٖضسِ ابتداء ادهْػ رمحف اهلل ـتٚبف بٚفبسِّٜ اؿتداء «: ٔبِغ

ًٔٚ بٚفْبل  وافبداءة هبٚ فِتزك، وآشتًٕٜٚ ظع  8ذم مُٚتبتف، ومراشالتف بٚفُتٚب افًزيز، وتٖش

 مٚ هُيَْتؿ بف.

ٚ  افًِؿ هق أظذ«: اعًِ»قٛي٘:  ـً مراتٛ اإلدراك، وهق إدراك افقء ظع مٚ هق ظِٔف إدرا

 جٚزًمٚ.

ََُو اهلُل»قٛي٘:   أي ؽٍر اهلل فؽ ذٕقبؽ. «:َصٔس

َٓا»قٛي٘:  ِٝ ًَ َٜٔذُب َع  ُ٘ ْٖ افقاجٛ: هق مٚ ضِٛ افنٚرع ؾًِف ظذ شبٔؾ احلتؿ، واإلفزام «: َأ

، ويستحؼ  ًٓ  افًَٚب تٚرـف.بحٔٞ يثٚب ؾٚظِف امتثٚ

ٌَ»قٛي٘:  َََغا٥ٔ ُِ َأِصَبع  ًُّ ـُ ظْف «: َتَع َه أي يِزم 8 ذم افًِؿمسٚئؾ: مجع مسٖفٜ، وهل مٚ ُيَزْ

 ظع ـؾ ؾرد تًِؿ هذه إربع مسٚئؾ. 
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ُِ»قٛي٘:  ًِ  أي افًِؿ افؼظل، وهق ؿسامن:: «املغأي١ اأُلَٚي٢: اِئع

 ادٍُِغ.ؾرض ظغ: وهق مٚ يِزم ؾًِف مـ مجٔع أؾراد  -6

 ؾرض ـٍٚيٜ: وهق إذا ؿٚم بف مـ يٍُل شَط ظـ افبٚؿغ. -0

ُٖٛ»قٛي٘:   أي افًِؿ افؼظل. «:َٚ

َف بف إفْٔٚ ذم افُتٚب، «:ََِعِضَف١ُ اهلٔل»قٛي٘:  مـ أشامئف،  وشْٜ رشقفف  أي بام تًرَّ

 . وصٍٚتف وأؾًٚفف

ٔٝٓ٘ٔ »قٛي٘:  َْٔب ََِعِضَف١ُ  َٚ:»  ٓشْتف بٚتبٚعٕٕف ٓ ٕجٚة، وٓ ؾالح إ . 

ِّ»قٛي٘:  ِٔ اإِلِعال ََِعِضَف١ُ ٔرٜ  اخلِؼ بف. أي افذي تًبَّد اهلل  «:َٚ

ُؾ إيل 8 أي مـ افُتٚب، وافسْٜ «:باأَلٔري١َّٔ»قٛي٘:  وإدفٜ: مجع دفٔؾ، وافدفٔؾ هق مٚ ُيَقصِّ

 ادىِقب.

٘ٔ»قٛي٘:  ٌُ ٔب َُ ١َُٝ: اِيَع ْٔ ظْده ظِؿ، وٓ يًّؾ ثّرة افًِؿ، ؾٚفذي افًّؾ  «:املغأي١ ايٖجا

 .بف رش مـ اجلٚهؾ

٘ٔ»قٛي٘:  ِٝ ٠َُٛ ِإَي أي دمٛ افدظقة إذا حهؾ افًِؿ وافًّؾ ـام  «:املغأي١ ايٖجأيَج١ُ: ايٖزِع

 ويبدأ بٕٚهؿ ؾٕٚهؿ مـ رشائع اإلشالم.                                                      8هل ضريَٜ افرشؾ، وأتبٚظٓؿ

٘ٔ»قٛي٘:  ٢ًَ اأَلَس٣ ٔفٝ ٕن مـ أي ظذ إذى ذم افدظقة8  «:املغأي١ ايٖضأبَع١ُ: ايٖصِبُض َع

ؿٚم بٚفدظقة إػ اهلل ؾَد حتّؾ أمر ظئام، وؿٚم مَٚم افرشؾ ذم افدظقة ؾحْٔئذ ٓ بد أن يٗذى 

 ؾًِٔف أن يهز، وحيتسٛ.

ضٚظٜ اهلل، وحبسٓٚ ظـ مًهٜٔ اهلل، وحبسٓٚ ظـ افتسخط  افهز: هق حبس افٍْس ظذو

 . مـ أؿدار اهلل

 ايصرب ثالث١ أقغاّ:فا٥ز٠: 

 صز ظع ضٚظٜ اهلل. -6

 صز ظع أؿدار اهلل. -0

 صز ظع مُٚره اهلل. -1

ٌُ»قٛي٘:   أي ظذ هذه ادسٚئؾ إربع. «:َٚايٖزٔيٝ

 ٕمهٔتف. 8 وأؿسؿ اهلل بفافدهر أي «:(  ٱ)»قٛي٘: 
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 جْس اإلٕسٚن. إفػ وافالم فِجْس8 «:(  ٻ ٻ )»قٛي٘: 

 أي ذم خسٚرة وضالل. «:( ٻ پ )»قٛي٘: 

أي آمْقا بٚهلل، ومالئُتف، وـتبف، ورشِف، وافٔقم إخر،  «:( پ پ ڀ )»قٛي٘: 

 وافَدر خره ورشه.

 .ؾالبد مـ افًّؾ «:( ڀ ڀ )»قٛي٘: 

وبٚفُتٚب، وافسْٜ، أي ؾٔام بْٔٓؿ، تقاصقا بٚإليامن،  «:(ڀ ٺ )»قٛي٘: 

 وافًّؾ بام ؾٔٓام وافدظقة إفٔٓام.

 أداء افٍرائض وإؿٚمٜ أمر اهلل وحده. أي ظذ «:( ٺ ٺ )»قٛي٘: 

حَؼ إٓ مـ  وهالك ذم خسٚرة ـؾ افْٚسذم هذه افسقرة افُريّٜ ظذ أن  َد ٕبف اهلل ؾ

 أربًٜ أمقر:

 .اإليامن بٚهلل  األول:

 افًّؾ افهٚفح. الثاني:

 افدظقة بٚفًِؿ. الثالث:

 افهز ظذ إذى ذم افدظقة. الرابع:

ُ٘ اهلُل»قٛي٘:  َُ ٞٗ َصٔس ٍَ ايٖؾأفع ل رائد ًافنٚؾهق حمّد بـ إدريس افنٚؾًل:  «:َقا

 . هـ022شْٜ ادذهٛ ادنٓقر8 تقذم

ِِ»قٛي٘:  ُٗ ٙٔ ايٗغَٛص٠َ َيهََفِت َٖٔش ٘ٔ ِإال  ًِٔك ٢ًَ َخ ٍَ اهلُل ُسٖذ١ّ َع َِْظ ََا َأ  ِٛ أن هذه أي  «:َي

افتّسؽ بديـ اهلل، وبٚإليامن بٚهلل، وافًّؾ افهٚفح، وافدظقة  افسقرة ـٚؾٜٔ فِخِؼ ذم احلٞ ظذ

 ، وافهز ظع ذفؽ، وفٔس مراده أن هذه افسقرة ـٚؾٜٔ فِخِؼ ذم مجٔع افؼيًٜ.إػ اهلل 

ُ٘ اهلُل»قٛي٘:  َُ ٟٗ َصٔس ٍَ ايُبَداِص  افبخٚري إبراهٔؿشامظٔؾ بـ إحمّد بـ اإلمٚم هق  «:ََٚقا

 هـ.034تقذم شْٜ أصح ـتٚب بًد افَرآن افُريؿ8صٚحٛ 

ٌِ»قٛي٘:  َُ َٚاِيَع  ٍِ ِٛ ٌَ ايَك ُِ َقِب ًِ ٕن  8ترجؿ افبخٚري رمحف اهلل بٚفبداءة بٚفًِؿ «:َباُب: ائع

ٌم ظذ دَّ ََ افَقل، وافًّؾ8 وذفؽ ٕن ؿقل ادرء وظِّف ٓ يهِح إٓ إذا  تًِؿ افًِؿ افٍرض ُم
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َق َرد»:8 فَقل افْبل ظِؿصدر ظـ  ُٓ َٕٚ َؾ ِْٔف َأْمر َِ َْٔس َظ اًل َف َّ َؾ َظ ِّ ـْ َظ  8 أي مردود ظِٔف.«َم

ٌُ»قٛي٘:   أي ظذ وجقب افبداءة بٚفًِؿ ؿبؾ افَقل، وافًّؾ. «:َٚايٖزٔيٝ

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ؾٚفًِؿ رشط ذم  «:(يب جت حت خت مت ىت يت جث)َق

ٌم ظِٔٓام صحٜ افَقل، وافًّؾ ؾال يًتزان إٓ دَّ ََ ٌح  8بف ؾٓق ُم ُٜ فًِّؾ.فٕٕف ُمَهحِّ َح  ِْٜٔ ادهحِّ

ٌِ»قٛي٘:  َُ َٚايَع  ٍِ ِٛ ٌَ ايَك ِِ َقِب ًِ  ٕٚهؿ.ؾوٓ ُيْبَدُأ إٓ بٕٚهؿ  «:َفَبَزَأ ٔباِئع

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.6566(، ومسِؿ )0626( متٍؼ ظِٔف: رواه افبخٚري )6)
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 [الرسالة الجاىية]
 [ثالخ مسائل جيب على املسله تعلنَا والعنل بَا]

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

َـّ  ُؾ هِبِ َّ ًَ ُؿ َهِذِه افثَّالِث َمَسِٚئؾ، واْف ُِّ ًَ ، َت ٍٜ
َّ
ؾِّ ُمْسٍِِؿ َوُمْسِِ ـُ ُٛ َظَذ  َّٕف جَيِ َِْؿ َرمِحََؽ اهللُ َأ  :اْظ

َْٚ، اأُلَٚي٢: ََ َِ َْٚ مَهَال، َوَرَزَؿَْٚ، َأنَّ اهللَ َخ ـْ ْ َيْسُ ، َومَل ًٓ َْْٔٚ َرُشق ـْ َأَضَٚظُف َدَخَؾ  َبْؾ َأْرَشَؾ إَِف َّ َؾ

َٚػ: ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت َر، َوافدَّ ـْ َظَهُٚه َدَخَؾ افَّْٚ ، َوَم َٜ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ) اجلََّْ

(   ﮼ ﮽ ﮾﮿  ﯀ ﯁  ﮹ ﮺ ﮻

:١َُٝ ْٔ ُف َأَحدٌ  ايٖجا ًَ َك َم بِلٌّ ُمْرَشٌؾ8 َأنَّ اهلل ٓ َيْرىَض َأْن ُيْؼَ َٕ ٌب، َوٓ  رَّ ََ ٌَِؽ ُم  ذِم ِظَبَٚدتِِف، ٓ َم

َٚػ:  ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت (   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)َوافدَّ

ـْ َحٚدَّ اهلَل، َوَرُشقَفُف، َوَفْق  ايٖجأيَج١ُ: َد اهللَ ٓ جَيُقُز َفُف ُمَقآُة َم ُشقَل، َوَوحَّ ـْ َأَضَٚع افرَّ َأنَّ َم

ٚ 8ـَ ٍٛ َٚػ:  َن َأْؿَرَب َؿِري ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )َوافدَّ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

(   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 ......................................................................................... الشــرح 

ٙٔ »قٛي٘:  َٖٔش  ُِ ًُّ ١َُٕ، َتَع ًٔ َُِغ َٚ  ٍِ ًٔ َُِغ  ٌِٓ ٢ًَ ُن َٜٔذُب َع  ْٖ٘ ََُو اهلُل َأ ِِ َصٔس ًَ اِع

َََغا٥ٌٔ، ٖٔ ايٖجالٔخ  ِٗ ٌُ ٔب َُ  اظتَٚد مًٕٚٔٓـ.أي «: ٚاِيَع

َٓا»قٛي٘:  ًََك ٕٖ اهلَل َخ ٱ ٻ ) تًٚػ: 8 ؿٚلافًدمأي أوجدٕٚ مـ «: اأُلَٚي٢: َأ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) ؿقفف تًٚػ:و(   ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 (   ڄ

َٓا»قٛي٘:    أي افًْؿ، فْستًغ هبٚ ظذ مٚ خَِْٚ فف.«: ََٚصَطَق

َُال»قٛي٘:  َٖ َٓا  َِٜتُضِن  ِِ ے ے ۓ ۓ ) أي مًىِغ، ؿٚل تًٚيل:«: ََٚي

(   ﮷ ﮸ ﮹﮺  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

 

 :فضٜكنيْكغِ ايٓاؼ يف ايػا١ٜ اييت خًكٓا اهلل َٔ أدًٗا اقز فا٥ز٠: 

ٱ ٻ ٻ ٻ )ـٚؾرون: افذيـ طْقا أن اهلل خَِٓؿ ظبًث8ٚ ؿٚل تًٚػ:  ا:ُأسزٖ
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 (   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ڄ ) :مٗمْقن: افذيـ أيَْقا أن اهلل مٚ خَِٓؿ إٓ فٌٚيٜ محٔدة، وهل ظبٚدتف  ايجاْٞ:

 (   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

َٓا َصُعّٛيا»قٛي٘:  ِٝ ٌَ ِإَي ٌِ َأِصَع  وافرشقل: هق مـ أرشِف اهلل  8هق ٕبْٔٚ حمّد «: َب

 بؼع جديد.

١َٖٓ»قٛي٘:  ٌَ اجَل ُ٘ َرَخ ِٔ َأَطاَع َُ ٱ ٻ ) :مـ ضٚظف اهلل  ٕن ضٚظتف  «:َف

وؿٚل تًٚػ: (   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )

 (   ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

ٖٓاَص»قٛي٘:  ٌَ اي ُٙ َرَخ ِٔ َعَصا ََ ائ ەئ ەئ وئ وئ ) فَقفف تًٚػ:  «:َٚ

 (   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة  ـْ َأَبك»، َؿَٚل:  اهللَِأنَّ َرُشقَل ، وَظ َّٓ َم َٜ إِ ُِقَن اجلََّْ تِل َيْدُخ ؾُّ ُأمَّ ، َؿُٚفقا: «ـُ

َْٖبك؟ َؿَٚل: اهللَِيٚ َرُشقَل  ـْ َي ْد َأَبك»، َوَم ََ ـْ َظَهِِٚن َؾ ، َوَم َٜ ـْ َأَضَٚظِْل َدَخَؾ اجَلَّْ  .«َم

ُ٘ َتَعاَي٢:»قٛي٘:  ُِٛي ٌُ َق  أي يٚ مًؼ افثَِغ. «:(  ۓ ۓ ﮲) َٚايٖزٔيٝ

 .حمّد  أي«: (  ﮳) »قٛي٘: 

 أي بٖظامفُؿ يقم افَٔٚمٜ.«: (  ﮴ ﮵) »قٛي٘: 

 .أي مقشك «: (  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺) »قٛي٘: 

 .مقشك  أي ظل ؾرظقنُ «: (  ﮼ ﮽ ﮾) »قٛي٘: 

ٚ.«: (  ﮿ ﯀ ﯁) »قٛي٘:  ًُ  أي صديًدا مِٓ

١َُٝ»قٛي٘:  ْٔ  أي ادسٖفٜ افثٕٜٚٔ.  «:ايٖجا

ُِٜؾَضَى»قٛي٘:   ِٕ َِٜضَض٢ َأ ٕٖ اهلل ال  افؼك: هق رصف ٕقع مـ أي ذم ظبٚدتف8 و «:َأ

 .إٔقاع افًبٚدة فٌر اهلل 

                                 
 (.5062( صحٔح: رواه افبخٚري )6)

 



 00  ثالثة األصول

 قغُإ:فا٥ز٠: ايؾضى 

هق ـؾ رشك أضَِف افنٚرع، وـٚن متوًّْٚ خلروج اإلٕسٚن مـ 8 رشك أـز أسزُٖا:

 ديْف.

ظِٔف افنٚرع وصػ افؼك هق ـؾ ظّؾ ؿقيل، أو ؾًع أضِؼ 8 رشك إصٌر ايجاْٞ:

 فُْف ٓ خيرج مـ ادِٜ.

ُ٘ َأَسْز»قٛي٘:  ًٓ أو ؽرمهٚ. «:َََع ٚ، أو رشق ًُ  شقاء ـٚن مِ

٘ٔ»قٛي٘:   هل افتذفؾ، واخلوقع8 يَٚل ضريؼ مًبد أي مذفؾ.  افًبٚدة  فٌٜ: «:ٔفٞ ٔعَباَرٔت

 فيٚهرة،ه مـ إؿقال، وإظامل ااشؿ جٚمع فُؾ مٚ حيبف اهلل، ويرضٚهل رشًظٚ: و

 وافبٚضْٜ.

، إؿقال افيٚهرة: هل أؿقال افِسٚن: ـٚفنٓٚدتغ، وافتسبٔح، وافتِٓٔؾ، ورد افسالم

 وٕحقه.

 ، وٕحقه.إؿقال افبٚضْٜ: هل أؿقال افَِٛ: ـٚفَٔغ، وافتهديؼو

، افىقافو افْذر،ح: ـٚفهالة، وافهٔٚم، وافزـٚة، وإظامل افيٚهرة: هل أظامل اجلقارو

 وٕحقه.

، إظامل افبٚضْٜ: هل أظامل افَِٛ: ـٚخلقف، وافرجٚء، وادحبٜ، واخلنٜٔ، واإلٕٚبٜو

 وٕحقه.

ٌْ»قٛي٘:  َُِضَع  ٌّ َْٔب َٚال  ََُكٖضْب،  ًَْو  ََ ٕٕف هق  8ٕن افًبٚدة ٓ تهِح إٓ هلل  «:ال 

 ادتٍرد بٚخلِؼ، وافتدبر، وافسٔٚدة، وادِؽ.

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ٌُ َق 8 وؿٔؾ: مقاضع افسجقدأي  «:( ڃ ڃ ڃ)َٚايٖزٔيٝ

 .ظذ ـال افَقفغ: ٓ جيقز رصف افًبٚدة فٌر اهلل و8 أظوٚء افسجقد افسبًٜ

ُٕرة ذم شٔٚق افْٓل تنّؾ مجٔع مٚ ُيدَظك مـ  «أحًدا» «:(  چ چ چ چ ڇ )»قٛي٘: 

ًٔٚ. دون اهلل  ٚ أو ٕب ًُ ًٔٚ، أو مِ  شقاء ـٚن وف

 أي ادسٖفٜ افثٚفثٜ. «:ايٖجأيَج١ُ»قٛي٘: 

ِٔ َساٖر اهلَل، »قٛي٘:  ََ َٛاال٠ُ  َُ  ُ٘ َُٜذُٛط َي َٖٚسَز اهلَل ال  َٚ  ،ٍَ ِٔ َأَطاَع ايٖضُعٛ ََ  ٖٕ َأ

َٕ ِٛ َنا ََٚي  ،ُ٘ ، ويًٚدي اهللجيٛ ظذ ادسِؿ أن يقايل أوفٔٚء أي  «:َأِقَضَب َقِضٜٕب ََٚصُعَٛي
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 أظداء اهلل، وفق ـٚن هذا افًدو أًخٚ، أو ابًْٚ، أو أًبٚ.

ٌُ»قٛي٘:   .، ومًٚداة أظداء اهلل أي  افدفٔؾ ظذ وجقب مقآة أوفٔٚء اهلل  «:َٚايٖزٔيٝ

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي  .أي يٚ حمّد   «:(   ٱ ٻ)َق

 أي يقافقن، وحيبقن. «: (ٻ ٻ ٻ پ پ پ )»قٛي٘: 

بٚفَقل، أو  ، ورشقفف أي مـ خٚفػ اهلل  «: (پ ڀ ڀ ڀ )» قٛي٘:

 بٚفًٍؾ.

أي وفق ـٕٚقا  «:(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  )»قٛي٘: 

 أؿرب إؿربغ.

 .يقادوهؿ أي افذيـ مل «: (ٹ )»قٛي٘: 

 أي أثبٝ. «: (ٹ )»قٛي٘: 

َٕ»قٛي٘:  ُِ اإِلمَيا ِٗ ًُٛٔب جيًؾ اإليامن ذم 8 وهق أن اهلل هذا هق اجلزاء إول هلؿ  «:ٔفٞ ُق

 ؿِقهبؿ.

 أي بَقة مْف، وهذا هق اجلزاء افثِٚن هلؿ.  «: (ڤ ڤ ڦ  )»قٛي٘: 

هذا هق اجلزاء  «: (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  )»قٛي٘: 

 افثٚفٞ هلؿ.

 .يرىض ظْٓؿ هذا هق اجلزاء افرابع هلؿ، وهق أن اهلل  «: (ڃ چ چ )»قٛي٘: 

 هذا هق اجلزاء اخلٚمس هلؿ. «: (چ چ ڇ )»قٛي٘: 

، هؿ إٔهٚر اهلل ذم أرضف، أي ادقافقن ٕوفٔٚء اهلل  «: (ڇ ڇ ڇ   )»قٛي٘: 

 وظبٚده  ادَربقن. 

أي افٍٚئزون ذم افدٕٔٚ وإخرة افْٚجقن يقم  «: (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   )»قٛي٘: 

 افَٔٚمٜ.

 

 

 



 02  ثالثة األصول

 [الرسالة الجالجة]
 [ احلييفية ملة إبراٍيه]

 :اهلل تعاىلرمحه قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ْؿ َأْرَصَدَك اهللُ فَِىَٚظتِِف، َِ ُبَد اهللَ َوْحدَ  اْظ ًْ َٜ إِْبَراِهَٔؿ: َأْن َت َِّ َٜ ِم َّٔ
ٍِ ـَ َأنَّ احْلَِْٔ ي 8 ُه، خُمًِِْهٚ َفُف افدِّ

َٚػ:  ًَ اَم َؿَٚل َت ـَ ْؿ هَل8َٚ  ُٓ ََ َِ ِس، َوَخ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )َوبَِذفَِؽ َأَمَر اهللُ مَجَِٔع افَّْٚ

َْك(   ڃ ًْ ُِٔد، َوُهَق:  (ڃ) َوَم ُدوِن، َوَأْظَيُؿ َمٚ َأَمَر اهللُ بِِف افتَّْقح ُيَقحِّ

َبَٚدِة.  ًِ  إِْؾَراُد اهللِ بِْٚف

َٚػ  ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت ُف، َوافدَّ ًَ ِه َم ُك، َوُهَق: َدْظَقُة َؽْرِ ڳ ڳ ڳ ) :َوَأْظَيُؿ َمٚ هَنَك َظْْف افؼِّ

 (   ڱ ڱ ڱ 

 ............................................ الشــرح .............................................

ِِ َأِصَؽَزَى اهلُل»قٛي٘:  ًَ وافرصد: هق آشتَٚمٜ ظذ ضريؼ 8 أي هداك، ووؾَؽ «:اِع

 احلؼ، وهق ضد افٌل.

٘ٔ»قٛي٘:  ٚ فِّحذور. افىٚظٜ: هل مقاؾَٜ ادراد«: ٔيَطاَعٔت ـً  ؾًاًل فِّٖمقر، وتر

١َٖٝ»قٛي٘:  ٓٔٝٔف ٕٖ اِيَش : منتؼ مـ احلْػ ، وهق ادٔؾ«: َأ ًٜ هق ادٚئؾ  8 ورشظٚ:احلْٔػ فٌ

 ظـ افؼك إػ افتقحٔد.

َِ»قٛي٘:   ٖٝٔ ١ََّ ِإِبَضا وادِٜ: هل اشؿ جلِّٜ 8 ، ورشظتفأي ضريَٜ إبراهٔؿ   «:َٔ

 افؼيًٜ.

ِٕ َتِعُبَز اهلَل»قٛي٘:  ََٔأ ُ٘ ايزنيٜ ًّٔصا َي َُِد  ،ُٙ َِٚسَز  اإلخالص: هق افتَْٜٔ، وادراد بف«:  

 .متف ا، وافقصقل إػ دار ـر أن يَهد افًبد بًبٚدتف وجف اهلل

 .واإلخالص: هق أحد رشضل ؿبقل افًبٚدة، وافؼط افثِٚن: هق متٚبًٜ افْبل 

ٖٓاِؼ َٚٔبَشٔيَو»قٛي٘:  َُٔٝع اي َََض اهلُل َد  ذم افًبٚدة. أي أمرهؿ بٚإلخالص فف «: َأ

َٗا» قٛي٘:  ِِ َي ُٗ ًََك  ًِبٚدة.فأي «: ََٚخ

ٍَ َتَعاَي٢: »قٛي٘:   َُا َقا أي «: ( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)َن

 فٔقحدون.

َْك »قٛي٘:  ًْ ُدونِ  (ڃ) َوَم  أي يٍردوِن بٚفًبٚدة.«:  ُيَقحِّ
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 ايعبار٠  ْٛعإ:فا٥ز٠: 

وهل اخلوقع ٕمر اهلل تًٚػ افُقِن وهذه صٚمِٜ جلّٔع اخلِؼ  8ظبٚدة ـقٕٔف أسزُٖا:

(   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ) ـَقفف تًٚػ: 8ٓ خيرج ظْٓٚ أحد

 ؾٓل صٚمِٜ فِّٗمـ افز وافٍٚجر.

8 وهل اخلوقع ٕمر اهلل افؼظل، وهل خٚصٜ فًبٚده ادٗمْغ 8ظبٚدة رشظٜٔ ايجاْٞ:

 (   ڱ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)ـَقفف تًٚػ: 

ُٝٔز»قٛي٘:  ِٛس ٘ٔ ايٖت َََض اهلُل ٔب ََا َأ  ُِ أي تقحٔد اإلهلٜٔ، ؾال يهح تقحٔد مـ أؿر  «:ََٚأِعَظ

 بٚفربقبٜٔ، وإشامء، وافهٍٚت وإُٔر اإلهلٜٔ.

 ايتٛسٝز ثالث١ أقغاّ:فا٥ز٠: 

 بٚفًبٚدة. وهق إؾراد اهلل  8تقحٔد إهلٜٔ أسزٖا:

 بٖؾًٚفف. وهق إؾراد اهلل  8تقحٔد ربقبٜٔ ايجاْٞ:

وهق إؾراد اهلل تًٚػ بام شّك، ووصػ بف ٍٕسف ذم ـتٚبف،  8تقحٔد أشامء، وصٍٚت ايجايح:

 مـ ؽر حتريػ، وٓ تًىٔؾ، وٓ تُٔٔػ، وٓ متثٔؾ. وظذ فسٚن رشقفف 

َٛ: ِإِفَضاُر اهللٔ ٔباِئعَباَر٠ٔ»قٛي٘:  ُٖ  .  ؾال جيقز رصف يشء مـ افًبٚدة فٌر اهلل   «:َٚ

ِٓ٘ ايؾٔٓضُى»قٛي٘:  ٢َٗ َع َْ ََا   ُِ  .أي ذم ظبٚدتف   «:ََٚأِعَظ

ُ٘»قٛي٘:  َََع  ٔٙ ِِٝض ٠َُٛ َغ َٛ: َرِع ُٖ هذا تٍسر فِؼك8 وؾرسه بٚفؼك ذم افدظٚء8 فًيؿ   «:َٚ

 خىره، وإتنٚره.

ٌُ»قٛي٘:   وحده، وحرمٜ افؼك. أي ظذ وجقب ظبٚدة اهلل  «:َٚايٖزٔيٝ

ُ٘ َتَعاَي٢»قٛي٘:  ُِٛي ٓ »ه أيٜ ؾٔٓٚ مًْك هذ «:( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) :َق

 .ـٍر ؾّـ رصف صًٔئٚ مـ افًبٚدة  فٌر اهلل 8 «إفف إٓ اهلل

 

 

 

 

 
 

 



 04  ثالثة األصول

 [الرسالة الرابعة]
 [األصول الجالثة]

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ٚ؟ َفَؽ:َؾَِ٘ذا ِؿَٔؾ  َٓ ِرَؾُت ًْ َْٕسِٚن َم ُٛ َظَذ اإِل ُٜ افتِل جَيِ   َمٚ إُُصقُل افثَّالَث

ُف، ْبِد َربَّ ًَ ُٜ اْف ِرَؾ ًْ ْؾ: َم َُ ًدا  َوِديَُْف، َؾ َّّ َُّٔف حُمَ بِ َٕ  .َو

 ............................................ الشــرح .............................................

ٌَ َيَو»قٛي٘:   أي إذا شٖفؽ شٚئؾ.«: َفِإَسا ٔقٝ

َٗا؟»قٛي٘:   ََِعِضَفُت  ِٕ َِْغا ٢ًَ اإِل َٜٔذُب َع ٍُ ايٖجالَث١ُ ائتٞ  أي إصقل «: ََا اأُلُصٛ

 افتل جيٛ ظذ ـؾ مسِؿ مًرؾتٓٚ، وافًّؾ بَّتوٚهٚ.

 وإصقل مجع أصؾ، وهق مٚ يبْك ظِٔف ؽره.

ََِعِضَف١ُ »قٛي٘:   :ٌِ َُ٘فُك  .، وهق افتًرف ظذ اهلل وهق أظيؿ أصؾ«: اِيَعِبٔز َصٖب

وافرب هق ادٚفؽ، افسٔد، وهق مٖخقذ مـ افسبٜٔ، وهل ظبٚرة ظـ افرظٚيٜ افتل يُقن هبٚ  

 تَقيؿ ادرِب.

ُ٘»قٛي٘:   َٓ  افذي تًبدٕٚ اهلل هذا إصؾ افثِٚن8 وهق افتًرف ظذ ديـ اإلشالم «: َٚٔرٜ

 بٚت وادْٓٔٚت.مًرؾٜ افقاجبف، وهق 

ُّٖزا »قٛي٘:   ََُش  ُ٘ ٖٝ َْٔب َٚ :» هذا إصؾ افثٚف8ٞ وهق افتًرف ظذ افْبل 8 ٓ ٕٕف

 .، إٓ بٚتبٚظف   ضريؼ فْٚ فًبٚدة اهلل
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 [األصل األول]
 [معرفة الرب ]

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ـْ   َربَُّؽ؟َؾَِ٘ذا ِؿَٔؾ َفَؽ: َم

ِف، ِّ
ًَ
ِ َٚدَِغ بِْ ًَ َ اهلُل افَِّذي َربَِِّٚن، َوَربَّك مَجَِٔع اْف ْؾ: َرِبِّ َُ ُبقٌد ِشَقاُه8 َؾ ًْ َْٔس يِل َم ُبقِدي َف ًْ  َوُهَق َم

َٚػ:  ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت ـْ ِشَقى اهللِ َظٚمَلٌ،(   پ پ پ پ ڀ)َوافدَّ ؾُّ َم ـُ ٚ  َو َٕ َوَأ

ـْ  ٚمَلِ.َواِحٌد ِم ًَ  َذفَِؽ اْف

َٝ َربََّؽ؟  َؾَِ٘ذا ِؿَٔؾ َفَؽ: بَِؿ َظَرْؾ

ْؾ: بِآَيٚتِفِ  َُ ُٚر، ،َؾ َٓ ُْٔؾ، َوافَّْ َِّ ـْ آَيٚتِِف: اف ُِقَؿٚتِِف، َوِم ُر، َوخَمْ َّ ََ ُس، َواْف ّْ ُِقَؿٚتِِف  َوافنَّ ـْ خَمْ َوِم

، وَ  َـّ ِٓ ـْ ؾِٔ ْبُع َوَم ْبُع َوإََرُضقَن افسَّ اَمَواُت افسَّ اَم8افسَّ ُٓ َْْٔ َٚػ:  َمٚ َب ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت ۇ ۇ )َوافدَّ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 (   ى ى ائ ائ

َٚػ:  ًَ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )َوَؿْقُفُف َت

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

(   ۀ ہ ہ

َٚػ:  ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت ُبقُد، َوافدَّ ًْ ُب ُهَق اْدَ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )َوافرَّ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ۀ ۀ ہ ہ

(   ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

َٚػ: ًَ ثٍِر َرمِحَُف اهللُ َت ـَ ـُ  ََٔٚء ُهَق ادُْْسَتِحؼُّ  َؿَٚل اْب َبَٚدِة.اخلَٚفُِؼ هِلَِذِه إَْص ًِ ِْ  فِ

 ............................................ الشــرح .............................................

ِٔ َصٗبَو؟»قٛي٘:  ََ ٌَ َيَو:  رشع ادهْػ رمحف اهلل ذم تٍهٔؾ مٚ أمجِف8 ؾبدأ بٖظيؿ  «:َفِإَسا ٔقٝ

 ورزؿؽ، ومـ افذي تًبده ؟8 ومًْٚه: مـ افذي خَِؽ، أصؾ، وهق: مًرؾٜ افرب 

َٞ اهلُل»قٛي٘:  ٌِ: َصبٔٓ  ؿؾ رِب: هق خٚفَل، ومٚفُل، ومًبقدي. أي «:َفُك

ْٔٞ»قٛي٘:   أي افذي خَِْل، وأوجدِن مـ افًدم. «:ائَّشٟ َصٖبا

٘ٔ»قٛي٘:  ُٔ َٓٔع ُٔنيَ ٔب َُٔٝع اِيَعاَي  أي أوجدهؿ مـ افًدم، وأـرمٓؿ  بٚفًْؿ. «:ََٚصٖب٢ َد

 



 07  ثالثة األصول

 افقجقد ؿسامن: و

 .رب: وهق ادٚفؽ أحدمهٚ: 

 .مربقب: وهق افًٚمَلُ، وهق ـؾ مـ شقى اهلل افثِٚن: 

ُٙ»قٛي٘:  َٛا ََِعُبْٛر ٔع َِٝػ ٔيٞ  ََِعُبٛٔرٟ َي  َٛ ُٖ ٓ أحد  أي هق وحده افذي  أظبده  «:َٚ

 شقاه.

د: هق مـ يَقل مًبقدي هق اهلل8  وأمٚ  د، وادؼك8 ؾٚدقحِّ وهبذا يتبغ افٍرق بغ ادَقحِّ

 . ادؼك: ؾَٔقل رِب هق اهلل8 ؾٚدؼك يكف افًبٚدة فٌر اهلل 

ٌُ»قٛي٘:   . أي افدفٔؾ ظذ أن اهلل هق اخلٚفؼ هلذا افُقن، اددبر فف  «:َٚايٖزٔيٝ

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي احلّد: هق افثْٚء ظذ ادحّقد  «:( پ پ پ ڀ پ)َق

 مع حبف، وتًئّف.

 .افرب: هق ادٚفؽ افسٔد، وٓ يىِؼ إٓ ظذ اهلل و

 مـ مجٔع اخلالئؼ. افًٚدغ: أي ـؾ مٚ شقى اهلل و

ِْ»قٛي٘:  ٣َٛ اهلٔل َعاَي ِٔ ٔع ََ  ٌٗ  يسّك ظٚمل. أي ـؾ يشء ؽر اهلل  «:َُٚن

َٚأسْز »قٛي٘:  َْا  ََِِٚأ ِٔ َسٔيَو اِيَعاَي أي إٔٚ أهيٚ اإلٕسٚن واحد مـ مجِٜ تِؽ  «:َٔ

 ادخِقؿٚت.

ٌَ َيَو»قٛي٘:   أي إذا شٖفؽ شٚئؾ. «:َفِإَسا ٔقٝ

َِ َعَضِفَت َصٖبَو؟» قٛي٘:   أي ـٔػ ظرؾٝ ربؽ ؟«:ٔب

٘ٔ»قٛي٘:  َٜأت ٌِ: ٔبآ  ٕقظٚن:وهل 8 ع آيٜ، وهل افًالمٚت، وافدٓٓتأيٚت مج «:َفُك

 آيٚت ـق8ٜٕٔ ـٚفنّس وافَّر وافْجقم8 وؽرهٚ. أسزُٖا:

 آيٚت رشظ8ٜٔ وهل أيٚت افَرإٜٓٔ. ايجاْٞ:

٘ٔ»قٛي٘:  ًَُٛقأت ََِد  ادخِقؿٚت: مجع خمِقق، وهق مٚ ُأوجد بًد افًدم. «:َٚ

َٗاُص»قٛي٘:  ٖٓ َٚاي  ،ٌُ ِٝ َّ ٘ٔ: اي َٜأت ِٔ آ َٔ أي إن افِٔؾ، وافْٓٚر مـ أظيؿ افدٓٓت ادنٚهدة  «:َٚ

 .ٕبهٚر ظذ ربقبٜٔ اهلل بٚ

َُُض»قٛي٘:  َٚاِيَك ُُِػ،  ادنٚهدة  أن افنّس، وافَّر مـ أظيؿ أيٚتأي  «:َٚايٖؾ

 .بٕٚبهٚر افدافٜ ظذ ربقبٜٔ اهلل 
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ََا »قٛي٘:  َٚ  ،ٖٔ ِٗ ِٔ ٔفٝ ََ َٚ َٕ ايٖغِبُع  َٚاأَلَصُضٛ َٚاُت ايٖغِبُع  َُا ٘ٔ ايٖغ ًَُٛقأت ََِد  ِٔ َٔ َٚ

َُا ُٗ َٓ ِٝ افساموات افسبع ومٚ ؾٔٓـ،  أي مـ أظيؿ خمِقؿٚت اهلل افدافٜ ظذ وحدإٔتف  «:َب

 وإرضقن افسبع ومٚ ؾٔٓـ8 ومٚ بغ افساموات وإرض.

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ٌُ َق  «:( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)َٚايٖزٔيٝ

 وافْٓٚر.افنّس، وافَّر، وافِٔؾ،  ، وبراهْٔف افدافٜ ظذ وحدإٔتف أي مـ حجٟ اهلل 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ) »قٛي٘: 

ٜ أٓ تسجد فٌر اهلل، وإن ظُيَؿ هذا ادخِقق. «:(   ائ ََّ  أي مـ مَتٙ افًبقديٜ احل

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:   ُِٛي  «:(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)ََٚق

ِرُف هِبَٚ اهلل  ًْ  خُِؼ افساموات، وإرض ظذ ؽر مثٚل شٚبؼ. أي مـ أظيؿ افدٓئؾ افتل َت

 .ظال وارتٍعأي «:  (ک ک )»قٛي٘: 

 رسير ادِؽ. افًرش«:  (ک گ )»قٛي٘: 

بَِسف إيٚه حتك يذهٛ «:  (گ گ گ )»قٛي٘:  ِْ أي يٖيت بٚفِٔؾ ؾٌٔىل بف افْٓٚر، وُي

ِق افَْٓٚر بٚفِٔؾ. ٌْ  بْقره، وُي

ٚ ٓ «:  (ڳ ڳ )»قٛي٘:  ًً ٚ أي ضًِبٚ رسي يٍهؾ بْٔٓام يشء، وٓ ُيْدِرُك أحُدمُهَ

 أَخَر.

ٓ  أي مذفالت جٚريٜ بٖمر اهلل «:  (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )»قٛي٘: 

 تتَدم، وٓ تتٖخر.

وذم هذه أيٜ دفٔؾ ظذ أن  8أي هق ادتٍرد بٚخلِؼ «: (ں ں ڻ ڻ   )»قٛي٘: 

اشتدل بف اإلمٚم أمحد رمحف اهلل ؽٚير بغ اخلِؼ وإمر8 وهذا مٚ  ٕن اهلل  8افَرآن ؽر خمِقق

 ظذ أن افَرآن ؽر خمِقق.

 أي تًٚطؿ، وبِغ مـ افزـٜ هنٚيتٓٚ.«:  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ )»قٛي٘: 

َُِعُبُٛر»قٛي٘:   َٛ اِي ُٖ وادًبقد: هق ادٖفقه ادستحؼ 8 أي مـ مًِٚن افرب: ادًبقد «:َٚايٖضُب 

َبد وحَدُه  ًْ  دون مـ شقاه. أن ُي

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ٌُ َق هذا هق أول ٕداء، وأول  «:(   ڱ ڱ ں ں)َٚايٖزٔيٝ
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 أمر ذم افَرآن افُريؿ، وهق خىٚب مـ اهلل جلّٔع اخلِؼ.

 مـ افًدم.افذيـ مـ ؿبُِؿ وأي أوجدـؿ  «:( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )»قٛي٘: 

 أي افْٚر. «:( ۀ ہ )»قٛي٘: 

 مـ ادسر ؾٔٓٚ.أي بسًٚضٚ تتُّْقا   «:( ہ ہ ھ ھ ھ)»قٛي٘: 

ٚ حمٍقًطٚ.  «:( ھ ے )»قٛي٘:  ًٍ  أي ُؿبَّٜ مرضوبٜ ظُِٔؿ، وشَ

أي إٔزل مـ افسامَء ادىَر،  «:(  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  )»قٛي٘: 

 .ؾٖخرج بٚدٚء مـ مجٔع إٔقاع افثّرات رزًؿٚ فُؿ تتّتًقن بف وتستًْٔقن بف ظذ ظبٚدتف وحده 

، أي ؾال تكؾقا أي ٕقع مـ إٔقاع افًبٚدة أي  «:( ﮺ ﮻ ﮼ ﮽  )»قٛي٘:  ًٓ أمثٚ

 فٌر اهلل8 ؾتقحٔد افربقبٜٔ هق افدفٔؾ إول، وافزهٚن إظيؿ ظذ تقحٔد اإلهلٜٔ.

 أي تًِّقن أن ٓ أحد يستحؼ افًبٚدة إٓ اهلل. «:(   ﮾ ﮿  )»قٛي٘: 

ُٔ َنٔجرٍي»قٛي٘:  ٍَ اِب ل  «:َقا َِ َمْن هق ظامد افديـ أبق افٍداء إشامظٔؾ بـ ظّر افَريش افدِّ

 .هـ 552احلٚؾظ صٚحٛ افتٍسر8  تقذم شْٜ 

ًِٔعَباَر٠ٔ»قٛي٘:  ُُِغَتٔشٗل ٔي َٛ اِي ُٖ َٝا٤َ  ٙٔ اأَلِؽ َٗٔش أي أن افذي خِؼ هذه  «:اخَلأيُل ٔي

حده دون مـ مل يُـ فف إصٔٚء، وأوجدهٚ مـ افًدم ظذ ؽر مثٚل شٚبؼ هق ادستحؼ فًِبٚدة و

 رشـٜ ؾٔٓٚ.
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 [أىواع العبادة]

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

تِل َأَمَر اهللُ هِبَٚ ِمْثُؾ: اإِلْشالِم، َبَٚدِة افَّ ًِ َْٕقاُع اْف َظُٚء،  َواإِلياَمِن، َوَأ َواإِلْحَسِٚن، َوِمُْْف: افدُّ

، َوآْش  ُٜ َٚب َٕ ، َواإِل ُٜ َٔ ، َواخْلُُنقُع، َواخْلَْن ُٜ ْهَب ، َوافرَّ ُٜ ْؽَب ُؾ، َوافرَّ ُـّ َجُٚء، َوافتََّق ، َواخْلَْقُف،  َوافرَّ ُٜ َٕ ٚ ًَ
تِ

َٚذُة، ًَ
ـْ  َوآْشتِ ْبُح، َوافَّْْذُر، َوَؽْرُ َذَفَؽ ِم ، َوافذَّ ُٜ َٚث ٌَ ٚ هلِل َوآْشتِ َٓ ُِّ ـُ  8ٚ تِل َأَمَر اهللُ هِبَ َبَٚدِة افَّ ًِ َقاِع اْف ْٕ َأ

َٚػ8 ًَ َٚػ:  َت ًَ فُِٔؾ: َؿْقُفُف َت  (   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)َوافدَّ

َٚػ:  ًَ فُِٔؾ: َؿْقُفُف َت ٚؾٌِر8 َوافدَّ ـَ ٌك  َق ُمْؼِ ُٓ ْرِ اهلل8ِ َؾ ٌَ ًْٔئٚ فِ ٚ َص َٓ َف ِمْْ ـْ رَصَ َّ     )َؾ

 (             ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 : ِٞ َبَٚدةِ »َوذِم احْلَِدي ًِ َظُٚء مخ اْف  . «افدُّ

َٚػ:  ًَ فُِٔؾ: َؿْقُفُف َت ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )َوافدَّ

 (   ٹ ٹ ڤ ڤ

َٚػ:  ًَ (   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)َوَدفُِٔؾ اخْلَْقِف: َؿْقُفُف َت

َٚػ:  ًَ : َؿْقُفُف َت
ِ
َجٚء (   يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس)َوَدفُِٔؾ افرَّ

َٚػ: وَ  ًَ ِؾ: َؿْقُفُف َت ـُ وؿقفف: (   ی ی ی جئ حئ مئ )َدفُِٔؾ افتََّق

(   ہ ہ ہ ھ ھ ھ)

َٚػ:  ًَ ، َواخْلُُنقِع: َؿْقُفُف َت ِٜ ْهَب ، َوافرَّ ِٜ ْؽَب ې ې ى ى ائ  )َوَدفُِٔؾ افرَّ

(   ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

َٚػ: ًَ : َؿْقُفُف َت ِٜ
َٔ (   ھ ے ے) َوَدفُِٔؾ اخْلَْن

َٚػ:  ًَ : َؿْقُفُف َت ِٜ َٚب َٕ (   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)َوَدفُِٔؾ اإِل

َٚػ:  ًَ : َؿْقُفُف َت ِٜ
َٕ ٚ ًَ

: (   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)َوَدفُِٔؾ آْشتِ ِٞ َوذِم احْلَِدي

ـْ بِٚهللِ »
ًِ َٝ َؾْٚشَت ْْ ًَ «.وإَِذا اْشَت

َٚػ:  ًَ َٚذِة: َؿْقُفُف َت ًَ
ڇ ڇ ڍ ) و، (   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)َوَدفُِٔؾ آْشتِ

(   ڍ ڌ
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: ِٜ َٚث ٌَ َٚػ: َوَدفُِٔؾ آْشتِ ًَ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) َؿْقُفُف َت

(   ڀ ڀ ڀ

َٚػ:  ًَ ْبِح: َؿْقُفُف َت ٴۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)َوَدفُِٔؾ افذَّ

 (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 : ِٜ ـَ افُسَّْ ْرِ اهللِ»َوِم ٌَ ـْ َذَبَح فِ ـَ اهللُ َم ًَ  «.ف

َٚػ:  ًَ  (   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)َوَدفُِٔؾ افَّْْذِر: َؿْقُفُف َت

 ............................................ الشــرح .............................................

َٛاُع اِئعَباَر٠ٔ»قٛي٘:  ِْ أجؾَّ رشع افنٔخ رمحف اهلل ذم ذـر بًض إٔقاع افًبٚدة ؾذـر  «:ََٚأ

ٚ فٌر اهلل رشك. َٓ  إٔقاظٓٚ، وبغ أن رصُؾ

َٗا»قٛي٘:  َََض اهللُ ٔب  هبٚ. أي افتل تًبدٕٚ اهلل «: ائَّتٞ َأ

ِّ»قٛي٘:   ٌُ: اإِلِعال هق آشتسالم هلل تًٚػ بٚفتقحٔد، وإَٓٔٚد فف اإلشالم: «: َِٔج

 بٚفىٚظٜ، وافزاءة مـ افؼك وأهِف.

ِٕ»قٛي٘:  رشًظٚ: هق اإليامن بٚهلل ومالئُتف وـتبف 8 فٌٜ: هق افتهديؼ اإليامن«: َٚاإِلمَيا

 ورشِف وافٔقم أخر وافَدر خره ورشه.

ِٕ»قٛي٘:   هق أن تًبد اهلل ـٖٕؽ تراه ؾ٘ن مل تُـ تراه ؾٕ٘ف يراك.اإلحسٚن: «: َٚاإِلِسَغا

ُ٘»قٛي٘:  ِٓ َٔ  أي مـ إٔقاع افًبٚدة. «:َٚ

 :ٕقظٚنهق «: ايٗزَعا٤ُ»قٛي٘: 

افِٓؿ  :مسٖفٜ: وهق ضِٛ مٚ يٍْع افداظل مـ جِٛ ٍٕع أو دؾع رض ـٖن تَقلدظٚء  -1

 اؽٍر يل وارمحْل.

 8وهق مٚ مل يُـ ؾٔف شٗال وٓ ضِٛ ،بٖي ٕقع مـ إٔقاع افًبٚدة يُقندظٚء ظبٚدة:  -2

 ؾٚفهالة دظٚء وافزـٚة دظٚء.

ُِٛف»قٛي٘:   :ٕقظٚنوهق 8 هق مٚ يتًِؼ بٚدُروهاخلقف:  «:َٚاِيَد

بع وهذا ٓ يالم ظِٔف افًبد أسزٖا:  :ؿٚل تًٚػ ،خقف ضبًٔل ـخقف اإلٕسٚن مـ افسُّ

 (   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)

 ترك واجٛ أو ؾًؾ حمرم ـٚن حراًمٚ.ذم اخلقف  تسبٛإذا و
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خقف افًبٚدة: هق أن خيٚف أحًدا يتًبد بٚدُخْقِف فف ؾٓذا ٓ يُقن إٓ هلل ورصؾف  ايجاْٞ:

 فٌر اهلل رشك.

وهق  هق ضّع اإلٕسٚن ذم أمر ؿريٛ ادْٚل أو بًٔد ادْٚل،افرجٚء:  «:َٚايٖضَدا٤ُ»قٛي٘: 

 :ٕقظٚن

 8 ـّـ يرجق اجلْٜ ويًّؾ هلٚ.رجٚء حمّقد: وهق افذي يهحبف ظّؾ -6

 8 ـّـ يرجق اجلْٜ وٓ يًّؾ هلٚ.مقم: وهق افذي ٓ يهحبف ظّؾذرجٚء م -0

ٌُ»قٛي٘:  َٛنُّ اهلل تًٚػ ـٍٚيٜ وحسًبٚ ذم جِٛ ادْٚؾع افتقـؾ هق: آظتامد ظذ  «:َٚايٖت

 ودؾع ادوٚر.

 افرؽبٜ هل: حمبٜ افقصقل إػ افقء ادحبقب.  «:َٚايٖضِغَب١ُ»قٛي٘: 

َِٖب١ُ»قٛي٘:  افرهبٜ هل: اخلقف ادثّر فِٓرب مـ ادخقف ؾٓل خقف مَرون  «:َٚايٖض

 بًّؾ. 

ستسِؿ فَوٚئف افُقِن اخلنقع هق: افذل فًيّٜ اهلل بحٔٞ ي «:َٚاِيُدُؾٛع»قٛي٘: 

 وافؼظل. 

١َُٝ»قٛي٘:   اخلنٜٔ: هل خقف يهحبف تًئؿ وحمبٜ فِّخقف مْف. «:َٚاِيَدِؾ

َْاَب١ُ»قٛي٘:   .افرجقع إػ اهلل بٚفَٔٚم بىٚظتف واجتْٚب مًهٔتف اإلٕٚبٜ هل: «:َٚاإِل

١َُْ»قٛي٘:   :ٕقظٚنوهل  8آشتًٕٜٚ هل ضِٛ افًقن وافْكة «:َٚاالِعٔتَعا

آشتًٕٜٚ بٚهلل وهل: آشتًٕٜٚ ادتوّْٜ فُامل افذل مـ افًبد فربف، وتٍقيض  أسزُٖا:

(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)ودفِٔٓٚ ؿقفف تًٚػ:  إمر إفٔف، وهذه ٓ تُقن إٓ هلل 

8 وظذ هذا يُقن رصف (ٿ)ووجف آختهٚص أن اهلل تًٚػ ؿدم ادًّقل 

ٚ خمرًجٚ ظـ ادِٜ.  ـً  هذا افْقع فٌر اهلل تًٚػ رش

فَقفف تًٚػ: 8 ؾ٘ن ـٕٚٝ ظذ بر ؾٓل جٚئزة، ًٕٜٚ بٚدخِقق ظذ أمر يَدر ظِٔفآشت ايجاْٞ:

وإن ـٕٚٝ ظذ مبٚح ؾٓل جٚئزة فِّستًغ  8 (   ەئ وئ وئ ۇئ )

وادًغ فُـ ادًغ ؿد يثٚب ظذ ذفؽ ثقاب اإلحسٚن إػ افٌر ومـ ثؿ تُقن ذم حَف 

 .(   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)مؼوظٜ فَقفف تًٚػ: 
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  :ٕقظٚنهل ظٚذة واحلاميٜ مـ مُروه، و: ضِٛ آآشتًٚذة «:َٚاالِعٔتَعاَس٠»قٛي٘: 

، وهل واجبٜ هلل ظذ وهل ادتوّْٜ فُامل آؾتَٚر إفٔف ،آشتًٚذة بٚهلل تًٚػ أسزُٖا:

 .افًبد

آشتًٚذة بٕٚمقات أو إحٔٚء ؽر احلٚرضيـ افَٚدريـ ظذ افًقذ ؾٓذا رشك  ايجاْٞ:

 (   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)  :ومْف ؿقفف تًٚػ

 8ضِٛ افٌقث وهق اإلَٕٚذ مـ افندة واهلالك آشتٌٚثٜ هل: «:َٚاالِعٔتَػاَث١ُ»قٛي٘: 

 : ٕقظٚن لوه

ٱ )وهذا مـ أؾوؾ إظامل وأـِّٓٚ، ودفِٔف ؿقفف تًٚػ:  آشتٌٚثٜ بٚهلل  أسزُٖا:

(   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 

 آشتٌٚثٜ بٕٚمقات أو بٕٚحٔٚء ؽر احلٚرضيـ افَٚدريـ ظذ اإلؽٚثٜ ؾٓذا رشك. ايجاْٞ:

  .هق: إزهٚق افروح ب٘راؿٜ افدم ظذ وجف خمهقص «:َٚايٖشِبُح»قٛي٘: 

ِٖٓشُص»قٛي٘:  هق إفزام اإلٕسٚن ٍٕسف بقء مٚ أو ضٚظٜ هلل ؽر واجبٜ ذم أصؾ  افْذر: «:َٚاي

 وهق ٕقظٚن: 8افؼع

 ٕذر مىِؼ ـٖن يَقل: ظع صٔٚم يقم هلل وهذا افْذر ادحّقد. أسزُٖا:

إن تزوجٝ ٕصقمـ يقًمٚ وهذا افْذر  :ـٖن يَقل ءبقٕذر مَٔد وهق ادًِؼ  ايجاْٞ:

 ادذمقم.

َٛاِع اِئعَباَر٠ٔ»قٛي٘:  ِْ ِٔ َأ َٔ ُِٝض َسَيَو  ام ذـره ادهْػ ٖٕقاع افًبٚدة ؽر حمهقرة ؾٔؾ «:ََٚغ

 بؾ هل إٔقاع ـثرة.رمحف اهلل 

َٗا»قٛي٘:  َََض اهللُ ٔب  .أمرٕٚ اهلل أن ٕتًبده هبٚ افتل أي  «:ائَّتٞ َأ

َٗا هلٔل َتَعاَي٢»قٛي٘:  ُّ ال يهِح مْٓٚ يشء فٌر اهلل ٓ دِؽ مَرب وٓ ٕبل مرشؾ ؾ «:نُ

 ؾواًل ظـ ؽرمهٚ.

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ٌُ: َق  ادسٚجد هل ادقاضع افتل بْٔٝ «:(  ڃ ڃ ڃ)َٚايٖزٔيٝ

 فًبٚدة اهلل وؿٔؾ هل أظوٚء افسجقد.

 



الشرح املأمول على     13 

 ل تٍٔد افًّقم.ُٕٓرة ذم شٔٚق افْ(   ڇ) «:( چ چ چ چ ڇ )»قٛي٘: 

َُِؾِضْى َنأفْض»قٛي٘:   َٛ ُٗ ِِٝض اهلٔل؛ َف ٦ِّٝا ٔيَػ َٗا َؽ ِٓ َٔ ِٔ َصَضَف  َُ  أي مـ رصف صًٔئٚ «:َف

وافؼك وافٍُر بْٔٓام ظّقم وخهقص، وؿد يٍرق بْٔٓام  مـ إٔقاع افًبٚدة ؾٓق مؼك ـٚؾر،

 وؽرهٚ مـ ادخِقؿٚت مع آظساف بٚهلل ؾُٔقن افٍُر أظؿ.ؾٔخص افؼك بَهد إوثٚن 

ُ٘ َتَعاَي٢:»قٛي٘:  ُِٛي ٌُ: َق أي مـ  (          ) َٚايٖزٔيٝ

  ) :وؿقفف 8أرشك بٚهلل ؾال حجٜ فف وٓ بْٜٔ، ٕٕف ٓ حجٜ ٕحد بدظقى افؼك

 ٓزًمٚ فف ِجلء هبٚ فِتٖـٔد.()صٍٜ أخرى فـ (

ظذ ذفؽ اهلل أي حيٚشبف  (      ڭ ڭ ڭ ڭ )»قٛي٘: 

 ؾٔجٚزيف بام يستحؼ ظذ رشـف.

رمحف اهلل يٍهؾ إٔقاع  هْػادرشع  «:ايٗزَعا٤ُ َذ اِئعَباَر٠ٔ »َٚٔفٞ اِيَشٔزٜٔح: »قٛي٘: 

ادهْػ افذي اشتدل بف  فٍظ احلديٞافًبٚدة وأدفتٓٚ ؾبدأ بٖظيؿ إٔقاع افًبٚدة وهق افدظٚء و

 .«افدظٚء هق افًبٚدة»ضًٔػ وافٍِظ افهحٔح فف: رمحف اهلل 

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ٌُ: َق  أي ظـ دظٚئل. «: (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)َٚايٖزٔيٝ

 أي صٌريـ حَريـ.«:  (ٹ ٹ ڤ )»قٛي٘: 

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ِٛٔف: َق ٌُ اِيَد أي مـ    «:( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)ََٚرٔيٝ

 ظالمٚت اإليامن اخلقف مـ اهلل وظدم اخلقف مـ ؽره.

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ٌُ ايٖضَدا٤ٔ: َق أي  «:(  يت جث مث ىث يث حج مج جح)ََٚرٔيٝ

 ؾّـ ـٚن يرجق ثقاب اهلل ويٖمؾ فَٚءه ورؤيتف ؾًِّٔؾ ظّاًل صٚحًلٚ.

ٚ ذم ظبٚدتف «:( مح جخ حخ مخ جس )»قٛي٘:  ًُ ُٕرة (   جس )و 8أي ٓ جيًؾ مع اهلل رشي

 ذم شٔٚق افْٓل تًؿ وتنّؾ ـؾ مدظق مـ دون اهلل.

ُ٘ َتَعاَي٢:»قٛي٘:  ُِٛي ٌِ: َق َُٛن ٌُ ايٖت أي «: (ی ی ی جئ حئ مئ ) َٚرٔيٝ

                                 
(، وابـ 66222(، وؿٚل: حسـ صحٔح، وافْسٚئل ذم افُزى )0747(، وافسمذي )6275( صحٔح: رواه أبق داود )6)

 (، وصححف إفبِٚن.1606مٚجف )
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 ه.مـ ظالمٚت اإليامن بٚهلل افتقـؾ ظذ اهلل حد

 أي هق ـٚؾٔف.«: (   ہ ہ ہ ھ ھ ھ) ٚقٛي٘:»قٛي٘: 

ٌُ ايٖضِغَب١ٔ، »قٛي٘:  ُ٘ َتَعاَي٢:ََٚرٔيٝ ُِٛي َٚاِيُدُؾِٛع: َق َِٖب١ٔ،  ې ې  ) َٚايٖض

أي أن إٕبٔٚء افذيـ شامهؿ اهلل ذم هذه افهقرة يبٚدرون  «:(ى ى ائ

 ويسٚبَقن ذم ظّؾ افَربٚت وافىٚظٚت.

 ورهًبٚ مـ ظذاب اهلل. أي رؽًبٚ ذم رمحٜ اهلل، «:(ائ ەئ ەئ  )»قٛي٘: 

 أي خٚضًغ متذفِغ. «:(وئ ۇئ ۇئ )»قٛي٘: 

ُ٘ َتَعاَي٢:» قٛي٘: ُِٛي ١َٔٝ: َق ٌُ اِيَدِؾ أي ٓ ختنقا  «:(   ھ ے ے) ََٚرٔيٝ

 افْٚس، واخنقِن وحدي.

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي َْاَب١ٔ: َق ٌُ اإِل أي أؿبِقا إػ ربُؿ  «: (ۈ ٴۇ ۋ)ََٚرٔيٝ

 وارجًقا إفٔف بٚفىٚظٜ.

وهق آشتسالم  ،اإلشالم ادراد هْٚ هق اإلشالم افؼظل «: (ۋ ۅ )»قٛي٘: 

 ٕقظٚن:وهق  ٕحُٚم اهلل افؼظٜٔ،

إشالم ـقِن: وهق آشتسالم حلُؿ اهلل افُقٕٜٔ ، وهذا ظٚم فُؾ مـ ذم  أسزُٖا:

 افسّقات وإرض.

إشالم رشظل: وهق آشتسالم حلُؿ اهلل افؼظل، وهذا خٚص بّـ ؿٚم بىٚظتف  ايجاْٞ:

 مـ افرشؾ ومـ اتبًٓؿ ب٘حسٚن.

ٌُ»قٛي٘:  ُ٘ َتَعاَي٢: ََٚرٔيٝ ُِٛي ١َْٔ: َق ؿدم  «:(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ) االِعٔتَعا

 .إٓ اهلل وحده  فٍٔٔد اخلهقص،  أي ٓ يستحؼ افًبٚدة وآشتًٕٜٚ (ٿ)ادًّقل وهق 

ِٔ ٔباهلٔل»َٚٔفٞ اِيَشٔزٜٔح: »قٛي٘:  َِٓت َفاِعَتٔع حك آشتًٕٜٚ بٚهلل «: «...ِٚإَسا اِعَتَع

 أهنٚ أجؾ افًبٚدات وظِٔٓٚ مدار افديـ.وحده دون ؽره مـ اخلِؼ يدل ظذ 

ُ٘ َتَعاَي٢:»قٛي٘:  ُِٛي ٌُ االِعٔتَعاَس٠ٔ: َق أمر اهلل ٕبٔف  «:(   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) ََٚرٔيٝ

 أن يستًٔذ بٍٚفؼ اإلصبٚح مـ رش مجٔع ادخِقؿٚت.
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برب افْٚس مـ افَقْشَقاس أشتجر أي أظتهؿ و«: (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)ٚ»قٛي٘: 

 اخلْٚس.

ٌُ »قٛي٘:  ُ٘ َتَعاَي٢:ََٚرٔيٝ ُِٛي ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) االِعٔتَػاَث١ٔ: َق

أي إذ تستجرون ربُؿ ؾتىِبقن مْف افٌقث  «:( پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 ؾٚشتجٚب فُؿ.

ُ٘ َتَعاَي٢:»قٛي٘:  ُِٛي ٌُ ايٖشِبِح: َق  أي صاليت وذبحل.  «:( ڭ ڭ ڭ ڭ) ََٚرٔيٝ

 أي مٚ أحٔٚ ظِٔف مـ افًّؾ افهٚفح.  «:( ۇ )»قٛي٘: 

 أي مٚ أمقت ظِٔف مـ إظامل.  «:( ۇ )»قٛي٘: 

 أي هلل افذي خِؼ مجٔع اخلِقؿٚت.  «:( ۆ ۆ ۈ )»قٛي٘: 

 أي ذم ظبٚدتف.    «:( ٴۇ ۋ ۋ  )»قٛي٘: 

 .أي أمرِن رِب بتقحٔد افًبٚدة فف وحده    «:( ۅ ۉ  )»قٛي٘: 

 أي ٓ يسبَْل أحد إػ ضٚظٜ اهلل أبًدا.   «:( ۉ ې ې )»قٛي٘: 

١ٖٔٓ: »قٛي٘:  َٔ ايُغ َٔ  أي افدفٔؾ مـ افسْٜ ظذ أن افذبح ظبٚدة.َٚ

ِِٝض اهلٔل»قٛي٘:  ِٔ َسَبَح ٔيَػ ََ َٔ اهلُل   8افًِـ هق: افىرد واإلبًٚد ظـ رمحٜ اهلل «: يَع

 وادًِقن هق مـ حَٝ ظِٔف افًِْٜ.

ُ٘ َتَعاَي٢:»قٛي٘:  ُِٛي ِٖٓشِص: َق ٌُ اي أي يتًبدون هلل بام أوجبقه ظذ  «:( پ ڀ) ََٚرٔيٝ

 إٍٔسٓؿ بىريؼ افْذر.

ووجف افدٓفٜ مـ أيٜ: أن اهلل تًٚػ مدح ادقؾغ بٚفْذر، واهلل تًٚػ ٓ يّدح إٓ ظذ ؾًؾ 

واجٛ أو مستحٛ، أو ترك حمرم، وذفؽ هق افًبٚدة، ؾّـ ؾًؾ ذفؽ فٌر اهلل متَرًبٚ إفٔف ؾَد 

ربًٜ ظذ ـٍر مـ يدظق ؽر اهلل وبىالن افْذور وافذبٚئح أرشك، وؿد أمجع ظِامء ادذاهٛ إ

 فألرضحٜ .

ًٔٚ ظًٚمٚ بغ افْٚس إٓ مـ رمحف «:(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )»قٛي٘:   أي مْتًؼا ـٚش

 اهلل.
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 [اأَلِصُل الجَّاِىي]
 [معرفة ديً اإلسالو]

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ِٜ إصؾ افثِٚن:  ـِ اإِلْشالِم بَِِٕٚدفَّ ُٜ ِدي ِرَؾ ًْ َُٔٚد َفُف  َوُهَق:، َم
َِ
ْٕ آْشتِْسالُم هلِل بِٚفتَّْقِحِٔد، َوآ

ـُ  : اإلْشالُم، َواإِلياَمُن، َواإِلْحَسُٚن8 َو َٛ
ِك َوَأْهِِِف، َوُهَق َثالُث َمَراتِ ْ ـَ افؼِّ اَءُة ِم ، َواْفَزَ ِٜ ؾُّ بِٚفىََّٚظ

ٍٜ هَلَٚ َأرْ  ٌٚن.َمْرَتَب  ـَ

 ............................................ الشــرح .............................................

 إصقل افثالثٜ.أي مـ «: األصٌ ايجاْٞ»قٛي٘: 

ِّ ٔباأَلٔري١َّٔ»قٛي٘:  ِٔ اإِلِعال أي مـ افُتٚب وافسْٜ وافديـ هق افىٚظٜ «: ََِعِضَف١ُ ٔرٜ

 يتًبد بف، وؿقفف بٕٚدفٜ تْبٔف ظذ إٔف ٓ يسقغ افتَِٔد ذم ذفؽ.وافتقحٔد ومجٔع مٚ 

دُّ ادرء مسِاًم حتك حيَؼ أربع صٍٚت: ًَ  وٓ ُي

 آشتسالم هلل بٚفتقحٔد. -6

 إَٓٔٚد هلل بٚفىٚظٜ.  -0

 افزاءة ممٚ يوٚد افتقحٔد. -1

 افزاءة مـ أهؾ افؼك. -2

َٛ»قٛي٘:  ُٖ  أي اإلشالم.«: َٚ

ُّ هللٔ »قٛي٘:  ِٛٔسٝٔزاالِعٔتِغال أي افذل واخلوقع هلل ب٘ؾراده بٚفربقبٜٔ واخلِؼ «: ٔبايٖت

 وافتدبر وإؾراده بجّٔع إٔقاع افًبٚدات.

ُ٘ ٔبايطَّاَع١ٔ»قٛي٘:  َٝاُر َي ِْٔك أي بًٍؾ ادٖمقرات مـ افىٚظٚت وؾًؾ اخلرات وترك  «:َٚاال

 ادُْرات ضٚظٜ هلل تًٚػ.

ََٚأ»قٛي٘:  َٔ ايؾِٔٓضٔى  َٔ َ٘ٔٚاِيَبَضا٠ُ٤َ  ًٔ أي ٓ بد أن يتزأ ادسِؿ مـ افؼك، ومـ أهِف ذم  «:ِٖ

 آظتَٚد وافًّؾ.

َََضأتَب»قٛي٘:  َٛ َثالُخ  ُٖ  ثالث مراتٛ، وادرتبٜ هل ادْزفٜ.ظذ افديـ إن أي : «َٚ

ُٕ»قٛي٘:  َٚاإِلِسَغا  ،ُٕ َٚاإِلمَيا  ،ُّ  مراتٛ افديـ افثالثٜ. هذه هل «: اإلِعال

ٌٗ »قٛي٘:  َُْٕٚن َٗا َأِصَنا  افرــ فٌٜ: هق اجلٕٚٛ افَقي مـ افقء.«: ََِضَتَب١ٕ َي

  واصىالًحٚ: هق مٚ يِزم مـ ظدمف افًدم وٓ يِزم مـ وجقده افقجقد.
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 [املرتبة األوىل]

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

:8 ادرتبٜ إوػ: اإلشالم ٌٜ ُٚن اإِلْشالِم ََخَْس ـَ ْر َٖ ًدا َرُشقُل  َؾ َّّ َٚدُة َأن ٓ افف إِٓ اهلُل َوَأنَّ حُمَ َٓ َص

الِة، َوإِيَتٚءُ  اهللِ، ِٝ اهللِ احْلََرامِ  َوإَِؿُٚم افهَّ
ْٔ ُّٟ َب ِٚة، َوَصْقُم َرَمَوَٚن، َوَح ـَ  .افزَّ

َٚػ:  ًَ َٚدِة: َؿْقُفُف َت َٓ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )َؾَدفُِٔؾ افنَّ

 (   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ـْ اإِلْثَبِٚت  ِل ِم ٍْ ُبقَد بَِحؼٍّ إٓ اهلُل، َوَحدُّ افَّْ ًْ ََْٚهٚ: ٓ َم ًْ ـْ ُدوِن  «ففإٓ »َوَم َبُد ِم ًْ ًٔٚ مَجَِٔع َمٚ ُي
ٚؾِ َٕ

ُِِِْف.  «إِٓ اهللُ»، اهللِ يٌؽ ذِم ُم َْٔس َفُف رَشِ ُف َف َّٕ اَم َأ ـَ يَؽ َفُف ذِم ِظَبَٚدتِِف،  َبَٚدَة هللِ َوْحَدُه ٓ رَشِ ًِ  ُمْثبًِتٚ اْف

َٚػ  ًَ ٚ َؿْقُفُف َت َٓ ُح ِسُرَهٚ: افَِّذي ُيَقضِّ ٍْ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) :َوَت

(   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ژ ڑ ڑ ک ک ک ژ

َٚػ:  ًَ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )وَؿْقُفُف َت

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

(   ڈ ژ

َٚػ:  ًَ ًدا َرُشقُل اهلِل: َؿْقُفُف َت َّّ َٚدِة َأنَّ حُمَ َٓ ھ ھ ے ے ۓ )َوِدفُٔؾ َص

(   ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

َٚدة َأنَّ  َٓ َْك َص ًْ ، واْجتَُِْٚب َمٚ هَنَك َوَم ُف ؾِٔاَم َأْخَزَ َُ ًدا َرُشقُل اهللِ: َضَٚظُتُف ؾِٔاَم َأَمَر ، َوَتْهِدي َّّ حُمَ

َع.   َظُْْف َوَزَجَر، َبَد اهللُ إِٓ باَِم رَشَ ًْ  وَأٓ ُي

الِة، ِٚة،  َوَدفُِٔؾ افهَّ ـَ ِسُر افتَّْقِحِٔد: َوافزَّ ٍْ َٚػ:  َوَت ًَ ڱ ں ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )َؿْقُفُف َت

(   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

َِٔٚم: َٚػ:  وَدفُِٔؾ افهِّ ًَ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )َؿْقُفُف َت

(   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

َٚػ: ًَ : َؿْقُفُف َت ِّٟ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ )  َوَدفُِٔؾ احْلَ

(   ﮺ ﮻ ﮼
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 ............................................ الشــرح .............................................

أي ادرتبٜ إوػ مـ مراتٛ افديـ  هل مرتبٜ «: املضتب١ األٚىل: اإلعالّ»قٛي٘: 

 مـ جٜٓ أصحٚهبٚ.اإلشالم8 وهل أوشع ادراتٛ 

َُِغ١ْ»قٛي٘:  ِّ َخ ُٕ اإِلِعال  أي ؿقاظد اإلشالم ودظٚئّف َخسٜ.  «:َفَأِصَنا

َٗاَر٠ُ»قٛي٘:   افنٓٚدة هل آظتَٚد بٚفَِٛ، واإلؿرار بٚفِسٚن. «:َؽ

َِٚإَٜتا٤ٔ ايٖظنَا٠ٔ، »قٛي٘:  ُّ ايٖصال٠ٔ،  َِٚإَقا ٍُ اهلٔل،  ُّٖزا َصُعٛ ََُش  ٖٕ ََٚأ َإٔ ال اي٘ ِإال اهلُل 

ُّ ِٛ ِٝٔت اهلٔل  ََٚص ََٚسٗر َب  ،َٕ َََضا َِّص ذـر ادهْػ رمحف اهلل أرـٚن اإلشالم جم8ِّٜ ثؿ «: اِيَشَضا

 ذـرهٚ مٍهِٜ ؾَٚل:

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي َٗاَر٠ٔ َق ٌُ ايٖؾ أي ٓ مًبقد «:(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)َفَزٔيٝ

 بحؼ ذم افقجقد إٓ اهلل.

 .صٓدوا أي وادالئُٜ وأوفقا افًِؿ ـذفؽ«: (ڤ ڤ ڤ) قٛي٘: »قٛي٘: 

 أي بٚفًدل.«:(ڦ ڦ ) قٛي٘: »قٛي٘: 

افًزيز: هق افذي ٓ يرام جْٚبف ظيّٜ «:(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) قٛي٘: »قٛي٘: 

 احلُٔؿ: أي ذم أؿقافف وأؾًٚفف وؿدره ورشظف.و 8وـزيٚء

َٖا»قٛي٘:  َٓا ََِع  أي مًْك ـِّٜ افتقحٔد. «:َٚ

 قز اختًف ايٓاؼ يف َع٢ٓ ن١ًُ ايتٛسٝز ع٢ً أصبع١ أقٛاٍ:فا٥ز٠: 

 ٓ مًبقد إٓ اهلل. -6

 ٓ خٚفؼ إٓ اهلل. -0

 ٓ حٚـؿ إٓ اهلل. -1

 ٓ مًبقد بحؼ إٓ اهلل. -2

ََِعُبَٛر ٔبَشلٍٓ إال اهلُل»قٛي٘:   أي ٓ مٖفقه بحؼ إٓ اهلل وحده دون ـؾ مـ شقاه. «:ال 

ِٕ اهللٔ »قٛي٘:  ِٔ ُرٚ َٔ ُِٜعَبُز  ََا  َُٔٝع  ّٝا َد َْأف ِٔ اإِلِثَبأت "ال اي٘"  َٔ  ِٞ ِٖٓف هذا «: ََٚسٗز اي

 افرــ إول مـ أرـٚن ـِّٜ افتقحٔد وهق افٍْل.هق 

ُٙ « ال اهلُل»ٔ»قٛي٘:  َِٚسَز هذا هق افرــ افثِٚن مـ أرـٚن ـِّٜ  «:َُِجٔبّتا اِئعَباَر٠َ هللٔ 

 افتقحٔد، وهق اإلثبٚت.
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٘ٔ»قٛي٘:  ُ٘ ٔفٞ ٔعَباَرٔت ٓق ؾ ،أي ـام أن اهلل هق ادتٍرد بٚخلِؼ وافتدبر «:ال َؽِضَٜو َي

 ًبٚدة ٓ رشيؽ فف.فِادستحؼ 

٘ٔ»قٛي٘:  ًِٔه َُ ُ٘ َؽِضْٜو ٔفٞ  ِٝػَ َي ُ٘ َي ْٖ َُا َأ ـام أن فُِّٜ افتقحٔد مًْك وأرـٚن،  «:نَ

 هلٚ رشوط أيًوٚ، وهل جمّقظٜ ذم ؿقل افنٔخ حٚؾظ احلُّل رمحف اهلل:

ُبـقُل                وإَٓٔٚد َؾْٚدِر مــافًِــُؿ  وافَٔ ََ  ٚ أؿقُل.ـُغ  واف

ْٜ            وافهد ـؽ اهلل د ُق واإلْخاَلُص وادحب ََ  ٚ أحبَّــْف.ــوؾَّ

 إذن رشوط ـِّٜ افتقحٔد هل:

 افًِؿ ادْٚذم فِجٓؾ. -6

 افَٔغ ادْٚذم فِنؽ. -0

 افَبقل ادْٚذم فِرد. -1

 إَٓٔٚد ادْٚذم فِسك. -2

 افهدق ادْٚذم فُِذب. -3

 اإلخالص ادْٚذم فِريٚء. -4

 ادحبٜ ادْٚؾٜٔ فُِراهٜٔ. -5

 رشٌط  ثٚمـ أٓ وهق افٍُر بام شقى اهلل تًٚػ. وأضٔػ

َٖا»قٛي٘:   أي تٍسر ـِّٜ افتقحٔد. «:ََٚتِفٔغرُي

ُ٘ َتَعاَي٢»قٛي٘:  ُِٛي َٗا َق َٛضُٔٓش ُٜ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) :ائَّشٟ 

أي بريء مـ إوثٚن، وهذه أيٜ اصتِّٝ ظذ  مًْك افنىر افثِٚن مـ ـِّٜ  «:( ژ

 اإلهلٜٔ ظـ ـؾ مٚ شقى اهلل.ٍٕل افتقحٔد8 وهق: 

أي افذي ابتدأ خَِل وبرأِن، وهذه أيٜ اصتِّٝ ظذ   «:(ژ ڑ ڑ) »قٛي٘: 

 .إثبٚت اإلهلٜٔ هلل وحده مًْك افنىر إول مـ ـِّٜ افتقحٔد وهق: 

 أي افذي ُيرصدِن فديْف افَقيؿ ورصاضف ادستَٔؿ. «:(ک ک) »قٛي٘: 

وافُِّٜ افبٚؿٜٔ هل ـِّٜ افتقحٔد أي ذم ذريتف،  «:(ک گ گ گ گ) »قٛي٘: 

 ب٘مجٚع ادٍرسيـ.

 



 20  ثالثة األصول

 .إػ ديـ إبراهٔؿ اخلِٔؾ يرجًقن أي  «:(ڳ ڳ) »قٛي٘: 

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي  مـ افٔٓقد وافْهٚرى. «:(ڤ ڤ ڤ)َٚق

هل ـِّٜ افتقحٔد. «:(ڤ ڦ ڦ) »قٛي٘: 

 أي ـالم ظدل، أو ـالم ٓ ختتِػ ؾٔف افؼائع. «:(ڦ) »قٛي٘: 

 .أي ٓ ٕقحد إٓ اهلل  «:(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) »قٛي٘: 

ًْٔئٚ ُٕرة ذم شٔٚق افْٓل تًؿ، وتنّؾ ـؾ مٚ ُظبد  «:(ڃ ڃ ڃ چ) »قٛي٘:  َص

 ـٕٚصْٚم، وافىقاؽٔٝ وؽرهٚ. مـ دون اهلل 

ٔع بًوْٚ بًًوٚ ذم مًهٜٔ ىأي ٓ ي «:(چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) »قٛي٘: 

 اهلل ـام ؾًِٝ افٔٓقد وافْهٚرى.

 أي أظرضقا وامتًْقا ظـ اإلجٚبٜ. «:(ڌ ڌ) »قٛي٘: 

 .أي إٔتؿ يٚ أمٜ حمّد  «:(ڎ ڎ) »قٛي٘: 

أي اصٓدوا بُٖٕؿ مسِّقن خمِهقن هلل بٚفتقحٔد دوهنؿ. «:(ڈ ڈ) »قٛي٘: 

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ٍُ اهلٔل: َق ُّٖزا َصُعٛ ََُش  ٖٕ َٗاَر٠ٔ َأ ٌُ َؽ ھ ھ )َٚٔريٝ

ٌٜ مـ اهلل  «:(  ے ے ۓ  فِّٗمْغ.هذه ِمَّْ

 منَتُؿ. أي ينؼ ويهًٛ ظِٔف  «:(ۓ ﮲ ﮳ ﮴) »قٛي٘: 

 أي ظذ هدايتُؿ وإَٕٚذـؿ مـ افْٚر. «:(﮵ ﮶) »قٛي٘: 

 أي رأؾٜ ورمحٜ خٚصٜ بٚدٗمْغ. «:(﮷ ﮸ ﮹) »قٛي٘: 

َََض »قٛي٘:  َُا َأ ُ٘ ٔفٝ ٍُ اهللٔ: َطاَعُت ُّٖزا َصُعٛ ََُش  ٖٕ َٗاَر٠ َأ ٢َٓ َؽ ََِع  ٕن ضٚظتف   «:َٚ

 .مـ ضٚظٜ اهلل 

َُا َأخَِبَض»قٛي٘:  ُ٘ ٔفٝ  ٕٕف هق افهٚدق ادهدوق أمغ اهلل ظذ وحٔف. «:ََٚتِصٔزُٜك

ََٚطَدَض»قٛي٘:   ُ٘ ِٓ ٢َٗ َع َْ ََا  َٓاُب  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  )فَقفف تًٚػ:  «: ٚاِدٔت

 (   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

َُا َؽَضَع»قٛي٘:  ُِٜعَبَز اهللُ ِإال ٔب  أي ٓ بٕٚهقاء وافبدع. «:َٚأال 
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ٌُ ايٖصال٠ٔ»قٛي٘:   افهالة فٌٜ هل: افدظٚء «: ََٚرٔيٝ

 ورشًظٚ هل افتًبد هلل بٖؾًٚل وأؿقال خمهقصٜ مٍتتحٜ وخمتتّٜ بٚفتسِٔؿ.

 افزـٚة فٌٜ: افْامء وافزيٚدة «:َٚايٖظنَا٠ٔ»قٛي٘: 

 خمهقصٜ.ورشًظٚ: هل مٚل خمهقص يٗخذ مـ ضٚئٍٜ خمهقصٜ ويكف ذم ضٚئٍٜ 

ِٛٔسٝٔز»قٛي٘:   هق إشٚس افذي ٓ يستَٔؿ إشالم افًبد إٓ بف.افتقحٔد: «: ََٚتِفٔغرُي ايٖت

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي أي مٚئِغ ظـ  «:(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)َق

 إديٚن ـِٓٚ إػ ديـ اإلشالم.

 أوؿٚهتٚ.أي ئَّقا افهالة ادُتقبٜ بٖرـٚهنٚ وواجبٚهتٚ ذم  «:(ڻ ڻ) »قٛي٘: 

 أي ظْد حمِٓٚ. «:(ڻ ۀ ) »قٛي٘: 

ادِٜ  قوه أي افذي أمروا بف ذم هذه أيٜ افُري8ّٜ «:(ہ ہ ہ) »قٛي٘: 

 وافؼيًٜ ادستَّٜٔ.

ِّ»قٛي٘:  َٝا ٌُ ايصٔٓ  افهٔٚم فٌٜ: ادْع واإلمسٚك.«: َٚرٔيٝ

بٚإلمسٚك ظـ صٓقيت افٍرج وافبىـ مـ ضِقع افٍجر افهٚدق  ورشًظٚ: هق افتًبد هلل 

 حتك ؽروب افنّس.

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:   ُِٛي  أي ُؾرض ظُِٔؿ. «:(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)َق

 أي تتَقن ادًٚيص وافنٓقات. «:(ڦ ڦ ڦ) »قٛي٘: 

ٌُ اِيَشرِٓ»قٛي٘:   احلٟ فٌٜ: افَهد. «:َٚرٔيٝ

 خمهقص.ورشًظٚ هق: ؿهد مُٜ بًّؾ خمهقص ذم ظّؾ 

ُ٘ َتَعاَي٢:»قٛي٘:  ُِٛي أي ؾرض اهلل احلٟ ظذ مـ  «:( ھ ھ ے ے ۓ) َق

 اشتىٚع ؿهده.

 آشتىٚظٜ ؿسامن:«:(ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ) »قٛي٘: 

 بدٕٜٔ. -0

 مٚفٜٔ. -1

ّٟ أي «:(﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼) »قٛي٘:  مـ َجحد مٚ أفزمف اهلل مـ ؾرض َح
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 .شٚئر َخَِف مـ اجلـ واإلٕس بٔتف، ؾُٖٕره وـٍر بف، ؾ٘ن اهلل ؽّْل ظْف وظـ حجف وظِّف، وظـ
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 [املرتبة الجاىية]

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

: اإِلياَمنُ  ُٜ َٔ
ُٜ افثَِّٕٚ َْٖظالَهٚ، ادَْْرَتَب ، َؾ ًٜ َب ًْ قَن ُص ًُ ََٕٚهٚ َؿْقُل ٓ افف إِٓ اهللُ، :َوُهَق: بِْوٌع  َوَشْب : َوَأْد

ـْ اإِلياَمِن.  ٌٜ ِم َب ًْ َُٔٚء ُص ِريِؼ، َواحْلَ ـِ افىَّ ُٜ إََذى َظ  إَِمَٚض

: ـام ذم احلديٞ  ٌٜ ُف ِشتَّ ُٕ ٚ ـَ ـَ بِٚهلِل،»َوَأْر ِم ْٗ َْٔقِم أِخِر،  َأْن ُت ُتبِِف، َوُرُشِِِف، َواْف ـُ تِِف، َو َُ َوَمالِئ

هِ  ِه َورَشِّ َدِر َخْرِ ََ ـَ بِْٚف ِم ْٗ  . «َوُت

فُِٔؾ ظَ  َٚػ: َوافدَّ ًَ : َؿْقُفُف َت ِٜ َت ِٚن افسِّ ـَ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )َذ َهِذِه إَْر

  (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

َٚػ:  ودفٔؾ افَدر: ًَ (   حت خت مت ىت يت جث)َؿْقُفُف َت

 ......................................................................................... الشــرح 

١َُٝ»قٛي٘:  ْٔ َُِضَتَب١ُ ايٖجا  مـ مراتٛ افديـ.  «:اِي

ُٕ»قٛي٘:    اإليامن فٌٜ : هق افتهديؼ. «:اإِلمَيا

 رشًظٚ: هق افتهديؼ اجلٚزم بٚهلل ومالئُتف ورشِٜ وافٔقم أخر وافَدر خره ورشه.و

 اإلشالم مـ جٜٓ ٍٕسٓٚ وأخص مـ جٜٓ أصحٚهبٚ.واإليامن مرتبٜ أظؿ مـ مرتبٜ 

َٕ ُؽِعَب١ّ»قٛي٘:  ََٚعِبُعٛ َٛ: ٔبِضْع   ُٖ  افبِْوُع: افًدد مـ افثالثٜ إػ افتسًٜ. «:َٚ

 افنًبٜ: هل اجلزء مـ افقء.و

َٖا»قٛي٘:   أي أظذ صًٛ اإليامن. «:َفَأِعال

ٍُ ال اي٘ ِإال اهلُل»قٛي٘:  ِٛ افتقحٔد، وهل افًروة هل ـِّٜ اإلخالص، وـِّٜ «: َق

 وافقثَك.

َٖا»قٛي٘:  َْا  أي أؿؾ هذه ادراتٛ. «:ََٚأِر

ِٔ ايطَِّضِٜل»قٛي٘:  ََاَط١ُ اأَلَس٣ َع  أي إزافٜ إذى ظـ افىريؼ. «:ِإ

ِٕ»قٛي٘:  ِٔ اإِلمَيا َٔ َٝا٤ُ ُؽِعَب١ْ   ٕن احلٔٚء يّْع  صٚحبف مـ ؾًؾ ادًٚيص. «:َٚاِيَش

ُ٘ ٔعٖت١ْ»قٛي٘:  ُْ  أي أصقل اإليامن وؿقاظده افتل يتُقن مْٓٚ شتٜ. «:ََٚأِصَنا

َٔ ٔباهلٔل »نُا يف احلزٜح »قٛي٘:  َٔ ِٕ ُتِؤ اإليامن بٚهلل أظيؿ أرـٚن اإليامن «: َأ

 ويتوّـ أربًٜ أمقر:
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 اإليامن بقجقد اهلل. -0

 اإليامن بربقبٜٔ اهلل. -1

 اإليامن ب٘هلٜٔ اهلل. -2

 اإليامن بٖشامء اهلل وصٍٚتف افًال. -3

ََال٥ٔ»قٛي٘:  َٚٔ٘ ًٓ ذم اإلمجٚل وتٍهٔاًل ذم  أي أن تٗمـ بجّٔع مالئُتف  «:َهٔت إمجٚ

 افتٍهٔؾ. 

٘ٔ»قٛي٘:  ًٔ َُٚصُع  ،ٔ٘ ًٓ وتٍهٔاًل. «:َُٚنُتٔب  أي بجّٔع ـتبف ورشِف إمجٚ

ِّ اآلٔخِض»قٛي٘:  ِٛ َٝ أي بام يُقن بًد ادقت ذم افززخ واحلسٚب وادٔزان وافكاط «: َٚاِي

 واجلْٜ وافْٚر.

ٙٔ»قٛي٘:  ََٚؽضِٓ  ٔٙ ِِٝض َٔ ٔباِيَكَزِص َخ َٔ  أي بام ؿدره اهلل مـ خر ورش. «:َُٚتِؤ

 واإليامن بٚفَوٚء وافَدر يتوّـ اإليامن بٖربًٜ أصٔٚء:

 افًِؿ: أي أن اهلل ظِؿ ـؾ يشء بًِّف افَديؿ. -0

 افُتٚبٜ: أي أن اهلل ـتٛ ـؾ يشء ذم افِقح ادحٍقظ. -1

 قل فف ــ ؾُٔقن.ادنٔئٜ: أي أن اهلل إذا أرد صًٔئٚ أن يَ -2

 اخلِؼ: أي أن اهلل خِؼ ـؾ يشء. -3

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ِٕ ايغَٔٓت١ٔ: َق ٙٔ اأَلِصَنا َٖٔش  ٢ًَ ٌُ َع أي فٔس «:  (ٻ ٻ)َٚايٖزٔيٝ

 ـؾ ظّؾ يٍيض بهٚحبف إػ اجلْٜ.

أي إن افز يُقن بٚمتثٚل «:  (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ) »قٛي٘: 

  أوامر اهلل واتبٚع مٚ رشع.

 ربٚ وإهلٚ وبٖشامئف وصٍٚتف. أي «: (ڀ ڀ ٺ) »قٛي٘: 

بٚفٌٔبٔٚت افتل تَع ذم يقم افَٔٚمٜ، وافٔقم أخر يبدأ مـ  أي «: (ٺ ٺ  ) »قٛي٘: 

 ضِقع افروح إػ دخقل اجلْٜ أو افْٚر.

 ي بجّٔع ادالئُٜ افذيـ وـِٓؿ اهلل مٓٚمٚ ظئّٜ.أ «: (ٺ) »قٛي٘: 

 ظذ رشِف.أي مجٔع افُتٛ ادْزفٜ  «: (ٿ) »قٛي٘: 
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 أي مجٔع إٕبٔٚء وادرشِغ.  «: (ٿ) »قٛي٘: 

 اإليامن بٚفَدر مـ أرـٚن اإليامن افتل ٓ يستَٔؿ إٓ هبٚ. :«ٚريٌٝ ايكزص»قٛي٘: 

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي أي خَِْٚ ـؾ يشء بَدر مُتقب ذم  «:(   حت خت مت ىت يت جث)َق

 افِقح ادحٍقظ.

 .ٚؽعب١فا٥ز٠: ايفضم بني أصنإ اإلميإ 

 أمٚ افنًٛ ؾٓق مُّالت افًّؾ. 8إرـٚن ٓ بد مْٓٚ ؾ٘ذا ُؾَد رــ إتَض اإليامن
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 [املرتبة الجالجة]

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

: اإِلْحَسٚنُ  ُٜ ُٜ افثَّٚفَِث ـٌ َواِحدٌ ادَْْرَتَب ـْ ََّٕؽ َتَراُه، »احلديٞ:  ـام ذم، وفف ُر َٖ ـَ ُبَد اهلَل  ًْ َؾِ٘ن مَلْ  َأْن َت

ُف َيَراكَ  َّٕ ـْ َتَراُه َؾِ٘ ُُ  .«َت

َٚػ:  ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت (   ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب)َوافدَّ

َٚػ:  ًَ  ڱ ڱ ں ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ گ گ ڳ)وَؿْقُفُف َت

(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

َٚػ:  ًَ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )وَؿْقُفُف َت

(   ېئ ىئ ىئ ىئ 

ـِ اخْلَىَِّٚب  َر ب َّ ـْ ُظ قُر: َظ ُٓ يَؾ ادَْْن ُٞ ِجْزِ : َحِدي ِٜ َّْ ـَ افسُّ فُِٔؾ ِم ـُ  َوافدَّ ْح َٕ ْْٔاََم  َؿَٚل: َب

ُِقٌس ِظَْْد افَّْبِلِّ  ِْٔف  ُج َِ ِر، ٓ ُيَرى َظ ًْ َِٔٚب، َصِديُد َشَقاِد افنَّ َِٔٚض افثِّ َْْٔٚ َرُجٌؾ، َصِديُد َب َِ َع َظ َِ إِْذ َض

ِرُؾُف ِمَّْٚ َأَحٌد، ًْ ِر، َوٓ َي ٍَ ََِس إَِػ افَّْبِلِّ  َأَثُر افسَّ ِْٔف َظَذ  َؾَج ٍَّ ـَ ِْٔف، َوَوَضَع  َبَت ـْ ِْٔف إَِػ ُر َبَت ـْ َْٖشََْد ُر َؾ

ـِ اإِلْشالمِ َؾِخذَ  ِِن َظ ُد َأْخِزْ َّّ َٚل: ، ْيِف، َوَؿَٚل: َيٚ حُمَ ََ ًدا َرُشقُل »َؾ َّّ َد َأْن ٓ افف إِٓ اهلُل َوَأنَّ حُمَ َٓ َأْن َتْن

ِْٔف َشبِٔال َٝ إَِف ًْ َٝ إِْن اْشَتَى ْٔ َّٟ اْفَب َٚة، َوَتُهقَم َرَمَوَٚن، َوحَتُ ـَ يِتَ افزَّ ْٗ الَة، َوُت َٔؿ افهَّ َِ َؿَٚل:  8«اهللِ، َوُت

ُؿُف8 ُفُف َوُيَهدِّ َٖ ِجْبَْٚ َفُف َيْس ًَ 8 َؾ َٝ ـِ اإِلياَمِن8 َؿَٚل: َصَدْؿ ِِن َظ تِِف، » َؿَٚل: َأْخِزْ َُ ـَ بِٚهللِ، َوَمالِئ ِم ْٗ َأْن ُت

هِ  ِه َورَشِّ َدِر َخْرِ ََ ـَ بِْٚف ِم ْٗ َْٔقِم أِخِر، َوُت ُتبِِف، َوُرُشِِِف، َواْف ـُ ـِ  8«َو ِِن َظ 8 َؿَٚل: َأْخِزْ َٝ َؿَٚل: َصَدْؿ

ُف َيَراكَ »َؿَٚل:  اإِلْحَسِٚن8 َّٕ ـْ َتَراُه َؾِ٘ ُُ ْ َت ََّٕؽ َتَراُه، َؾِْ٘ن مَل َٖ ـَ ُبَد اهللَ  ًْ 8 8«َأْن َت ِٜ َٚظ ـِ افسَّ ِِن َظ  ؿَٚل: َأْخِزْ

ِٚئؾِ »َؿَٚل:  ـَ افسَّ ََِؿ ِم ْظ َٖ ٚ بِ َٓ وُل َظْْ ُٗ َٖ «َمٚ اْدَْس ـْ َأَمَٚراهِت88َٚ َؿَٚل: َؾ ِِن َظ ٚ،»َؿَٚل:  ْخِزْ َٓ َت ُٜ َربَّ  َأْن َتَِِد إََم

ٚةَ  ٍَ َراةَ  َوَأْن َتَرى احْلُ ًُ َٔٚنِ  اْف  َيَتَىَٚوُفقَن ذِم اْفُبْْ
ِ
ٚء َٜ ِرَظَٚء افنَّ َٚف ًَ ،، «اْف َٙ َّ َّٔٚ، َؿَٚل: َؾ

ِِ بِْثَْٚ َم َِ َؿَٚل:  َؾ

ْؿ أَ » ُُ ُّ ِِّ ًَ ْؿ ُي ـُ يُؾ َأَتٚ ؿَهَذا ِجْزِ ُُ َٚل: 8 «ْمَر ِديِْ ََ ِٚئِؾ؟»َؾ ـِ افسَّ ُر َأَتْدري َم َّ َِْْٚ: اهلُل َوَرُشقُفُف «َيٚ ُظ 8 ُؿ

َِؿُ  ْؿ َأْمَر ِديُِْؽ »َؿَٚل: 8َأْظ ُُ ُّ ِِّ ًَ ْؿ ُي ـُ يُؾ َأَتٚ  .«َهَذا ِجْزِ

 ......................................................................................... الشــرح 

َُِضَتَب١ُ ايٖجأيَج١ُ»قٛي٘:   أي مـ مراتٛ افديـ.«: اِي

ُٕ»قٛي٘:  هق أظذ ادراتٛ وأظّٓٚ مـ جٜٓ ٍٕسٓٚ وأخهٓٚ مـ اإلحسٚن: «: اإِلِسَغا

                                 
 (.6صحٔح: رواه مسِؿ )( 6)
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 جٜٓ أصحٚهبٚ ؾُؾ حمسـ مٗمـ مسِؿ وفٔس افًُس.

َٚأسْز»قٛي٘:   ْٔ  واحد.أي يشء  «:ٚي٘ ُصِن

ُٙ»احلزٜح:  نُا يف»قٛي٘:  َْٖو َتَضا ِٕ َتِعُبَز اهلَل َنَأ هذه هل افدرجٜ إوػ «: َأ

 مـ درجٚت اإلحسٚن8 وهل درجٜ ادنٚهدة.

ََٜضاَى»قٛي٘:    ُ٘ ْٖ ُٙ َفِإ ِٔ َتَضا ِِ َتُه هذه هل افدرجٜ افثٕٜٚٔ مـ درجٚت «: َفِإٕ َي

 اإلحسٚن8 وهل درجٜ ادراؿبٜ.

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ٌُ َق «: (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب)َٚايٖزٔيٝ

 ادْٓٔٚت وافذيـ هؿ حمسْقن ذم افًّؾ. ترـقا مع ظبٚده افذيـ أي أن اهلل 

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي أي اظتّد ظذ ذم مجٔع أمقرك  «:(گ گ گ گ ڳ)َٚق

 .ظذ اهلل 

 وشُْٚتؽ.أي افذي يرى مجٔع حرـٚتؽ   «:(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) »قٛي٘:  

 أي يراك حغ شجقدك وحغ ؿٔٚمؽ.  «:(ڱ ڱ ں ں) »قٛي٘: 

 أي افسّٔع ٕؿقافُؿ افًِٔؿ بٖؾًٚفُؿ.  «:(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ) »قٛي٘: 

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )َٚق

أي تدخِقن ؾٔف  وتٖخذون ذم ذفؽ ؾْحـ منٚهدون «: ( ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 فُؿ شٚمًقن ٕصقاتُؿ.

١ٖٔٓ»قٛي٘:  َٔ ايٗغ َٔ  ٌُ  أي افدفٔؾ ظذ هذه ادراتٛ افثالثٜ مـ افسْٜ.«: َٚايٖزٔيٝ

ِٔ اِيَدطَّأب »قٛي٘:  ََُض ب ِٔ ُع ُُٗٛص: َع َُِؾ ٌَ اِي ُٔ  َسٔزُٜح ٔدِبِضٜ َِْش َُا  َٓ ِٝ ٍَ: َب َقا

ِٓٞ ٖٓٔب َِٓز اي ًُْٛؼ ٔع َٛأر ايٖؾِعِض،   ُد َٝأب، َؽٔزُٜز َع َٝاِض ايجٔٓ ٌْ، َؽٔزُٜز َب َٓا َصُد ِٝ ًَ ًََع َع ِإِس َط

َٚال ٘ٔ َأَثُض ايٖغَفِض،  ِٝ ًَ َُٜض٣ َع ٖٓا َأَسْز ال  َٔ  ُ٘ مـ هذا افرجؾ ٕٕف  تًجٛ افهحٚبٜ «: َِٜعِضُف

ومع ذفؽ ٓ ـٚن صديد بٔٚض افثٔٚب صديد شقاد افنًر، وادسٚؾر مـ صٖٕف أٓ يُقن ـذفؽ 

 ُيرى ظِٔف أثر افسٍر ومل يًرؾف أحد مـ احلٚرضيـ.

ِٞٓ »قٛي٘:  ٖٓٔب ًََػ ِإَي٢ اي ٢ًَ  َفَذ ٘ٔ َع ِٝ ََٚضَع نَفَّ َٚ  ،ٔ٘ ِٝ ٘ٔ ِإَي٢ ُصنَِبَت ِٝ ََٓز ُصنَِبَت َفَأِع

ٔ٘ ِٜ  هذا إصٚرة دٚ يْبٌل فِّسٗول مـ افتقاضع، وافهٍح ظام يبدو مـ جٍٚء افسٚئؾ.«: َفٔدَش

ِّ»قٛي٘:  ِٔ اإِلِعال ْٔٞ َع ُُٖز َأخِٔبِض ََُش َٜا   :ٍَ  أي مٚ هق اإلشالم ؟ «:ََٚقا
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ٍَ: »قٛي٘:  َِ ايٖصال٠َ،  »َفَكا َُٚتٔكٝ ٍُ اهلٔل،  ُّٖزا َصُعٛ ََُش  ٖٕ ََٚأ ِٕ ال اي٘ ِإال اهلُل  ََٗز َأ ِٕ َتِؾ َأ

َٞ ِٕ اِعَت َُٚتِؤٔت َِٝت ِإ ََٚتُشٖر اِيَب  ،َٕ َََضا َّ َص ََٚتُصٛ ٘ٔ َعٔبٝالايٖظنَا٠َ،  ِٝ ؾرسَّ افْبل «: َطِعَت ِإَي

 .اإلشالم بٕٚظامل افيٚهرة 

ُ٘»قٛي٘:  َُٜصزُٔٓق َٚ  ُ٘ َِٜغَأُي  ُ٘ َٓا َي ٍَ: َصَزِقَت؛ َفَعٔذِب مـ حٚل   تًجٛ افهحٚبٜ «: َقا

 وـٖٕف يًرف اإلجٚبٜ. ٕٕف ـٚن يهدق افْبل  8هذا افسٚئؾ

ِٕ»قٛي٘:  ِٔ اإِلمَيا ْٔٞ َع ٍَ: َأخِٔبِض  أي مٚ هق اإليامن؟«: َقا

ٍَ:»قٛي٘:  ِّ اآلٔخِض، » َقا ِٛ َٝ َٚاِي  ،ٔ٘ ًٔ َُٚصُع  ،ٔ٘ َُٚنُتٔب  ،ٔ٘ ََال٥َٔهٔت َٚ َٔ ٔباهلٔل،  َٔ ِٕ ُتِؤ َأ

ٔٙ ِِٝض َٔ ٔباِيَكَزِص َخ َٔ ٙٔ َُٚتِؤ  اإليامن بٕٚظامل افبٚضْٜ. ؾرسَّ افْبل «: ََٚؽضِٓ

ٍَ: َصَزِقَت»قٛي٘:  واإلشالم إذا اجتًّٚ اؾسؿ8ٚ وإذا دل احلديٞ ظذ أن اإليامن  «:َقا

 ؾ٘ذا اجتًّٚ اخُتصَّ اإليامن بٕٚظامل افبٚضْٜ، واإلشالم بٕٚظامل افيٚهرة. اؾسؿٚ اجت8ًّٚ

ِٕ»قٛي٘:  ِٔ اإِلِسَغا ْٔٞ َع ٍَ: َأخِٔبِض  أي مٚ هق اإلحسٚن؟«: َقا

ٍَ: »قٛي٘:  ِٔ»َقا ِِ َتُه ِٕ َي ُٙ، َفِإ َْٖو َتَضا ِٕ َتِعُبَز اهلَل َنَأ ََٜضاَى  َأ  ُ٘ ْٖ ُٙ َفِإ ؿٚل  «:َتَضا

ٓ ُيًرف إٓ مـ جٓتف  اإلمٚم افَرضبل رمحف اهلل: إٕام ظجبقا مـ ذفؽ ٕن مٚ جٚء بف افْبل 

وٓ بٚفسامع مْف هق يسٖل شٗال ظٚرف بام يسٖل ظْف  وفٔس هذا افسٚئؾ ممـ ُظرف بَِٚء افْبل 

ٛ ادستبًد فذفؽ.  ٕٕف خيزه بٖٕف صٚدق ؾتًجبقا مـ ذفؽ تًجُّ

ِٔ ايٖغاَع١ٔ»قٛي٘:  ْٔٞ َع ٍَ: َأخِٔبِض  أي مٚ هل ظالمٚت افسٚظٜ؟«: قا

ٍَ: »قٛي٘:  ٌِ»َقا َٔ ايٖغا٥ٔ َٔ  َِ ًَ َٗا ٔبَأِع ِٓ ٍُ َع َُِغُؤٚ ؿ بًالمٚت افسٚظٜ أي مٚ إٔٚ بٖظِ«: ََا اِي

 مْؽ.

َٗا»قٛي٘:  ََاَصأت ِٔ َأ ْٔٞ َع ٍَ: َفَأخِٔبِض أي ظالمٚهتٚ وإمٚرات مجع أمٚرة وهل افدٓفٜ «: َقا

 وافزهٚن.

ٍَ: »قٛي٘:   َٗا»َقا ١ََُ َصٖبَت ًَٔز اأَل ِٕ َت أي شٔدهتٚ، وادًْك أن افرساري شتُثر ذم افًرب «: َأ

 ، وؿٔؾ ؽر ذفؽ.حتك تِد إمٜ شٔدهتٚ

ِٕ َتَض٣ اِيُشَفا٠َ»قٛي٘:   أي افذيـ ٓ ًٕٚل هلؿ.«: ََٚأ

 أي افذيـ ٓ ثٔٚب ظِٔٓؿ.«: اِيُعَضا٠َ»قٛي٘: 

 أي افٍَراء.«: اِيَعاَي١َ»قٛي٘: 
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 أي رظٚء افٌْؿ.«: ِصَعا٤َ ايٖؾا٤ٔ »قٛي٘: 

ِٕ »قٛي٘:  َٝا ِٓ َٕ ٔفٞ اِيُب َُٚيٛ أمقاهلؿ أي إن أشٚؾؾ افْٚس يهرون رؤشٚء، وتُثر «: ََٜتَطا

 حتك يتبٚهقا بىقل افبْٔٚن وزخرؾتف.

ََُض٢»قٛي٘:  ٍَ: َف  أي ذهٛ.«: َقا

ٖٝا»قٛي٘:  ًٔ ََ َٓا  ًَٔبِج  أي مُثْٚ زمًْٚ ضقياًل بًد إكاؾف.«: َف

ٍَ: »قٛي٘:   ٌِ؟»َفَكا ِٔ ايٖغا٥ٔ ََ َُُض َأَتِزصٟ  ُِ«َٜا ُع ًَ ُ٘ َأِع ََٚصُعُٛي َٓا: اهلُل  ًِ يٗخذ مـ «: ؛ ُق

 أن مـ ُشئؾ ظام ٓ يًِؿ أن َيَُِؾ افًِؿ إػ ظٚدف وٓ يتُِػ ؾٔام فٔس فف بف ظِؿ. هذا:

ٍَ: »قٛي٘:  ُٓٔهِ»َقا ََِض ٔرٜ ِِ َأ ُُُه ًٓٔ َُٜع  ِِ ٌُ َأَتاُن يٗخذ مـ هذا «: ََٖشا ٔدِبِضٜ

 مْٓٚ:  ؾقائدظدة احلديٞ 

 اإلشالم واإليامن واإلحسٚن. أؿسٚم افديـ ثالثٜ: .6

 واجلقاب، وهل ضريَٜ ٕٚجحٜ. افتًِٔؿ بىريَٜ افسٗال .0

 مـ شٖل ظـ ظِؿ وهق ٓ يدري ؾال حيؾ فف أن جئٛ. .1

 أداب افًٚمل وادتًِؿ. .2

 بٔٚن ظالمتغ مـ ظالمٚت افسٚظٜ. .3
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 [اأَلِصُل الجَّاِلُح]
 [معرفة الييب ]

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

 ُٞ ٍد : إَْصُؾ افثَّٚفِ َّّ ْؿ حُمَ ُُ ِّٔ بِ َٕ  ُٜ ِرَؾ ًْ ِٛ ، َم ِِ ـِ َظْبِد ادُْىَّ ـُ َظْبِد اهلِل ْب ُد ْب َّّ ـِ َهِٚصٍؿ، َوُهَق حُمَ  ْب

 َِ ـِ إِْبَراِهَٔؿ اخْلَِِِٔؾ َظ ِٜ إِْشاَمِظَٔؾ ْب
يَّ ـْ ُذرِّ َرُب ِم ًَ َرِب، َواْف ًَ ـَ اْف ـْ ُؿَرْيٍش، َوُؿَرْيٌش ِم  ْٔفِ َوَهِٚصٌؿ ِم

 ِّٔ بِ َٕ الِم،َوَظَذ  الِة َوافسَّ ِة، َْٚ َأْؾَوُؾ افهَّ قَن َؿْبَؾ افُُّْبقَّ ًُ ٚ َأْرَب َٓ ، ِمْْ ًٜ ِر َثالٌث َوِشتُّقَن َشَْ ُّ ًُ
ـَ افِ  َوَفُف ِم

ون َذم  .افْبقة َوَثالٌث َوِظْؼُ

بَِّئ بـ  ُٜ ، (  ھ)، َوُأْرِشَؾ بـ (  چ) ُٕ َُّ ُدُه َم َِ َثُف اهللُ ، و هٚجر إػ اددي8ْٜ َوَب ًَ ـِ َب بِٚفَِّْذاَرِة َظ

ِك، َوبَٚفْدُظقة إَِػ افتَّْقِحِٔد، ْ َٚػ:  افؼِّ ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت  ﮲ ﮳ ﮴ ے ۓ ۓ ھ ھ ے)َوافدَّ

(   ﮿ ﯀ ﯁ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮸ ﮹ ﮺ ﮵ ﮶ ﮷

َْك:  ًْ ِك، َوَيْدُظق إَِػ افتَّْقِحِٔد8 (ے ۓ ۓ)َوَم ْ ـِ افؼِّ  : َأْي ( ﮲ ﮳ ﮴): ُيِْْذُر َظ

ُف بِٚفتَّْقِحِٔد8  ّْ ِك8(﮵ ﮶ ﮷)َظيِّ ْ ـِ افؼِّ ْر َأْظاَمَفَؽ َظ ِّٓ : (﮸ ﮹ ﮺) : َأْي: َض

ٚ َٓ ُِ ٚ َوَأْه َٓ اَءُة ِمْْ ٚ، َواْفَزَ َٓ ـُ ْجَز: إَْصَُْٚم، َوَهْجُرَهٚ: َتْر َأَخَذ َظَذ َهَذا َظْؼَ ِشَِْغ َيْدُظق إَِػ 8 افرُّ

ْؼِ  ًَ َد اْف ًْ ،افتَّْقِحِٔد، َوَب
ِ
اَمء َٜ  ُظِرَج بِِف إَِػ افسَّ َُّ ُس، َوَصذَّ ذِم َم ّْ َِقاُت اخْلَ ِْٔف افهَّ َِ ْٝ َظ َوُؾِرَض

، ِٜ ْجَرِة إَِػ اْدَِديَْ َدَهٚ ُأِمَر بٚهْلِ ًْ َِِد اإِلْشالمِ  َثالَث ِشَِْغ، َوَب ِك إَِػ َب ْ َِِد افؼِّ ـْ َب ُٚل ِم ََ تِ ْٕ ْجَرُة آ  .َواهْلِ

ْجَرُة َؾِريَو  ِك إَِػ بِد اإِلْشالِم،َواهْلِ ْ ِد افؼِّ َِ ـْ َب ِٜ ِم
قَم  ٌٜ َظَذ َهِذِه إُمَّ َُ ٌٜ إَِػ َأْن َت َٔ َوِهَل َبِٚؿ

، ُٜ َٚظ َٚػ:  افسَّ ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )َوافدَّ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ں

(   ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

َٚػ:  ًَ (   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)َوَؿْقُفُف َت

ِقيُّ  َرمِحَُف اهلُل: ٌَ َٚداُهُؿ اهللُ بِْٚشِؿ َؿَٚل افَب َٕ ْ هُيَِٚجُروا،  َٜ ومَل َُّ َّ ـَ بِ ِذي َغ افَّ ِّ ِٜ ذِم ادُْسِِ ٕزفٝ َهِذِه أَي

اإِلياَمِن.

:  َؿْقُفُف  ِٜ َّْ ـَ افسُّ ْجَرِة ِم فُِٔؾ َظَذ اهْلِ ِىُع : »َوافدَّ ََ ، َوٓ َتْْ ُٜ َع افتَّْقَب
ىِ ََ ْجَرُة َحتَّك َتْْ ىُِع اهْلِ ََ ٓ َتْْ
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ِرهِبَٚ ٌْ ـْ َم ُس ِم ّْ َُِع افنَّ ُٜ َحتَّك َتْى   .«افتَّْقَب

 ِٜ
َّٔ
َِ ِٜ ُأِمَر بَِب رَّ ذِم اْدَِديَْ ََ َِامَّ اْشَت اِئِع اإِلْشالِم،َؾ ، َوإََذاِن،  رَشَ ِّٟ ْقِم، َواحْلَ ِٚة، َوافهَّ ـَ ِمثؾ افزَّ

اِئِع اإِلْشالِم، َأَخَذ َظَذ  ـْ رَشَ ِر، َوَؽْرِ َذفَِؽ ِم َُ ـِ ادُْْْ ِل َظ ْٓ ُروِف َوافَّْ ًْ ِٚد، َوإَْمِر بِٚدَْ َٓ َهَذا  َواجْلِ

َ َصِقاُت اهلِل َوَشال َظْؼَ ِشَِْغ، ِْٔف َوِديُُْف َبٍٚق َوُتُقذمِّ َِ ِْٔف، 8 ُمُف َظ َِ َٜ َظ َوَهَذا ِديُُْف، ٓ َخْرَ إِٓ َدلَّ إُمَّ

َرَهٚ ِمُْْف، ِْٔف افتَّْقِحُٔد، َوٓ رَشَّ إِٓ َحذَّ َِ َٚ َظ ُ افَِّذي  َومَجُِٔع َمٚ حُيِبُُّف اهللُ َوَيْرَضُٚه، َواخْلَْرُ افَِّذي َدهلَّ َوافؼَّ

َرَهٚ ِمُْْف  ُك،َحذَّ ْ َبُٚه.  افؼِّ ْٖ َرُه اهللُ َوَي ُْ  َومَجُِٔع َمٚ َي

، ًٜ ٚؾَّ ـَ ِس  َثُف اهللُ إَِػ افَّْٚ ًَ ِْٕس8 َب ّـِ َواإِل َِْغِ اجْلِ ََ َض َضَٚظَتُف َظَذ مَجِِٔع افثَّ فُِٔؾ َؿْقُفُف  َواْؾَسَ َوافدَّ

َٚػ:  ًَ َؾ اهللُ بِِف  (   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)َت َّّ ـَ َو

َٚػ:  ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت 8 َوافدَّ ـَ ي چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )افدِّ

فُِٔؾ َظَذ َمْقتِِف  (   ڌ  َٚػ:  َوافدَّ ًَ حب خب مب  حئ مئ ىئ يئ جب) َؿْقُفُف َت

(   ىب يب جت حت خت

 ......................................................................................... الشــرح 

ٌُ ايٖجأيُح»قٛي٘:   أي مـ إصقل افثالثٜ افتل جيٛ ظذ اإلٕسٚن مًرؾتٓٚ. «:اأَلِص

ُٖٕز »قٛي٘:  ََُش  ِِ ُٝٔٓه َْٔب  .ٕٕف ٓ ٕجٚة وٓ ؾالح إٓ بٚتبٚع شْتف  «:ََِعِضَف١ُ 

ُُٖز»قٛي٘:  ََُش  َٛ ُٖ ، مْٓٚ ؿقفف أربع مرات ذم افَرآن ذم  ذـرهذا هق أصٓر أشامئف، وؿد  «:َٚ

 (   ٱ ٻ ٻ)تًٚػ: 

 أيًوٚ أمحد.  ومـ أشامئف

 حمُز ٚأمحز.ايفضم بني فا٥ز٠: 

 .حمّد اشؿ مًٍقل، وأمحد اشؿ تٍؤؾ 

  حمّد افًٍؾ وؿع مـ افْٚس أي أن افْٚس حيّدوٕف، أمٚ أمحد ؾٚفًٍؾ وؿع مْف أي إٔف

 .أمحد افْٚس هلل 

ًٔٔب»قٛي٘:  ُُطَّ ِٔ َعِبٔز اِي ُٔ َعِبٔز اهلٔل ِب صٔبٜ احلّد  :يَٚل فف 8ظبد ادىِٛ اشّف صٔبٜ«: اِب

جلقده، وشّل بذفؽ ٕن ظّف ادىِٛ ؿدم بف مُٜ وهق رديٍف وؿد تٌر فقٕف بٚفسٍر ؾحسبقه 

                                 
8 وصححف (، مـ حديٞ مًٚويٜ 64724(، وأمحد )6463(، وافْسٚئل ذم افُزى )0275( صحٔح: رواه أبق داود )6)

 إفبِٚن.
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 ظبًدا فف ؾَٚفقا:  هذا ظبد افىِٛ ؾًِِؼ بف هذا آشؿ.

ٍِ»قٛي٘:  َٖأؽ  ِٔ  هٚصؿ: اشّف ظّرو وشّل هبذا هلنّف افثريد مع افِحؿ فَقمف.«: اِب

ٍِٜؿ، »قٛي٘:  ِٔ ُقَض َٔ  ِْ َٖأؽ َٔ اِيَعَضٔبَٚ َٔ ِْٜؿ  ِٔ  َُٚقَض ٌَ ِب َُأعٝ ١ٖٜٔ ِإِع ِٔ ُسصِٓ َٔ َٚاِيَعَضُب 

ٌُ ايٖصال٠ٔ َٓا َأِفَض ٓٔٝ َْٔب  ٢ًَ ََٚع  ٔ٘ ِٝ ًَ ٌِ َع ًٝٔ َِ اِيَد ٖٝٔ ِّ ِإِبَضا عِ  «:َٚايٖغال ََ َْش ْٕ ـِ ا َٜ ْب َِ ـْ َواثِ ، َأنَّ  َظ

ـْ َوَفِد  إِنَّ اهلَل »َؿَٚل:  افَّْبِلَّ  ك ِم ٍَ ، اْصَى َٜ َٕ َْٚ
ـِ ـْ َبِْل إِْشاَمِظَٔؾ  ك ِم ٍَ إِْبَراِهَٔؿ إِْشاَمِظَٔؾ، َواْصَى

ـْ َبِْل َهِٚصؿٍ  ِِٚن ِم ٍَ ـْ ُؿَرْيٍش َبِْل َهِٚصٍؿ، َواْصَى ك ِم ٍَ َٜ ُؿَرْيًنٚ، َواْصَى َٕ َْٚ
ـِ ـْ َبِْل  ك ِم ٍَ  .«َواْصَى

 اخلِٔؾ مـ اخلِٜ: وهل أظذ مراتٛ ادحبٜ.و

َٔ »قٛي٘:  َٔ  ُ٘ ١َََّٓٚي َٕ َع َٚٔعٗتٛ ُُِض َثالْخ  يقم آثْغ افثِٚن ظؼ مـ ربٔع  وفد «: أيُع

 إول ظٚم افٍٔؾ.

٠ٖٔٛ»قٛي٘:  ُٓٗب ٌَ اي َٕ َقِب َٗا َأِصَبُعٛ ِٓ وة وهق ٚافْبقة مـ افْبٖ وهق اخلز، وؿٔؾ مـ افْب«: َٔ

 آرتٍٚع ٓرتٍٚع رتبتف.

َٚٔعِؾُضَٕٚ يف»قٛي٘:   ل هق مـ أوحل إفٔف بتجديد رشع مـ ؿبِف، افْب«: ايٓب٠ٛ ََٚثالْخ 

أمٚ افرشقل ؾٓق مـ ُأوِحَل إفٔف بؼع جديد ورشٚفٜ أظؿ مـ جٜٓ ٍٕسٓٚ أخص مـ جٜٓ 

 أصحٚهبٚ.

چ چ چ ڇ ) أي ُإٔزل ظِٔف وهق ذم ؽٚر حراء ؿقفف تًٚػ: «:(  چ)ُْب٧َٓٔ بـ »قٛي٘: 

ًٔٚ. ؾهٚر بذفؽ(   ڇ ڇ  ٕب

ٌَ بـ »قٛي٘:  ھ  ھ) بَقفف تًٚػ: بًد ؾسة افقحل أتٚه جزيؾ «: (  ھ)َُٚأِصٔع

ًٓ (   ے  .ؾهٚر بذفؽ رشق

ََه١َُّ»قٛي٘:   ُٙ ًَُز  ذم مُٜ.  أي وفد «: ََٚب

 هٚجر إػ ادديْٜ. بًد أن مهقا بَتِف «: ٖٚادض إىل املز١ٜٓ»قٛي٘: 

ِٔ ايؾِٔٓضٔى، »قٛي٘:  َٓٔٓشاَص٠ٔ َع ُ٘ اهلُل ٔباي ِٛٔسٝٔزَبَعَج ٚفْذارة ب ؾبدأ  «:َٚباَيِزُع٠ٛ ِإَي٢ ايٖت

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ) افؼك ٕن افًبٚدة ٓ تهح مع وجقده، فَقفف تًٚػ: ظـ

 (   ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

                                 
 (، وصححف إفبِٚن.64765(، وؿٚل: حسـ صحٔح، وأمحد )1423( رواه افسمذي )6)
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ٌُ»قٛي٘:  بٚفْذارة ظـ افؼك، وبٚفدظقة  بًٞ ٕبٔف  أي افدفٔؾ ظذ أن اهلل  «:َٚايٖزٔيٝ

 إػ افتقحٔد.

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي هق ادتدثر ذم ثٔٚبف ادتٌق بف مـ  اددثر:«: (ھ ھ ے)َق

 افرظٛ.

 أي ؿؿ مـ دارك وحذر ادؼـغ مـ ظذاب ربؽ إن مل يٗمْقا.  «:(ے ۓ ۓ )»قٛي٘: 

 بٚفتًئؿ  وافتُبر. أي اخهص ربؽ  «:(﮲ ﮳ ﮴ )»قٛي٘: 

أي ضٓر ٍٕسؽ مـ  ذام،هذا ـْٚيٜ ظـ تىٓر افٍْس مـ اد «:(﮵ ﮶ ﮷ )»قٛي٘: 

 افذٕقب .

 أي اهجر إوثٚن، وادآثؿ وٓ تَرهبٚ. «:(﮸ ﮹ ﮺ )»قٛي٘: 

أي ٓ تًِط ضٚفًبٚ افُثر ظقًضٚ ظْف، وؿٔؾ ٓ متْـ ظذ  «:(﮻ ﮼ ﮽ ﮾ )»قٛي٘: 

 مستُثًرا.اهلل بًّؾ 

8 بًدمٚ شٚق ادهْػ رمحف اهلل أي ظذ ضٚظتف وأمره   «:(﮿ ﯀ ﯁ )»قٛي٘: 

 إرشٚل افْبل بٚفْذارة ظـ افؼك، وبٚفدظقة إػ افتقحٔد8 ذـر مًْك أيٚت ؾَٚل:افدفٔؾ  ظذ 

٢َٓ: »قٛي٘:  ََِع ِٛٔسٝٔز؛ (ے ۓ ۓ )َٚ َِٜزُعٛ ِإَي٢ ايٖت َٚ ِٔ ايؾِٔٓضٔى،  ِٓٔشُص َع ُٜ ﮲  ): 

ِٟ:(﮳ ﮴ ِٛٔسٝٔز؛  : َأ ُ٘ ٔبايٖت ُِ ِٔ ايؾِٔٓضٔى؛(﮵ ﮶ ﮷ )َعظٔٓ َُاَيَو َع ِِٗٓض َأِع ِٟ: َط  : َأ

َٗا : ايٗضدَِظ:(﮺ ﮸ ﮹) ًُ ِٖ ََٚأ َٗا  ِٓ َٔ َٚاِيَبَضا٠ُ٤َ  َٗا،  َٖا: َتِضنُ َِٖذُض َٚ  ،ُّ َٓا ؾال يتؿ «: اأَلِص

 تقحٔد افًبد حتك يتزأ مـ افٍُر وأهِف وهيجرهؿ.

 .ايفضم بني األصٓاّ ٚاألٚثإفا٥ز٠: 

 .إوثٚن: هل ـؾ مٚ ظبد مـ دون اهلل 

 .إصْٚم: هل احلجٚرة افتل تًبد مـ دون اهلل أمٚ 

ِٛٔسٝٔز»قٛي٘:  َِٜزُعٛ ِإَي٢ ايٖت ٓٔنَي  ََٖشا َعِؾَض ٔع  ٢ًَ ذم بٔٚن  أي أخذ افْبل «: َأَخَش َع

افتقحٔد وافدظقة إفٔف، وبٔٚن افؼك واإلٕذار ظْف وافتحذير مْف ظؼ شْغ ؿبؾ ؾرض افهالة 

 افتل هل ظامد افديـ ، وؿبؾ بَٜٔ افؼائع.

ودظٝ إفٔف افرشؾ ـِٓؿ وهق اإلٕذار ظـ افؼك  وهبذا يتبغ حََٜٔ مٚ بًٞ بف افْبل 
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 وافْٓل ظْف وافدظقة إيل افتقحٔد.

َُا٤ََٔٚبِع»قٛي٘:  ٘ٔ ِإَي٢ ايٖغ ٚ «: َز اِيَعِؾِض ُعِضَز ٔب ًً اإلرساء وادًراج ـٚن بٚجلسد وافروح م

 وـٚن يَيٜ ٓ مًْٚمٚ.

ورجح صٔخْٚ حٍيف اهلل أن اإلرساء وادًراج ـٚن ذم افسْٜ افثٕٜٚٔ ظؼة مـ افَبًثٜ حٔٞ 

ٜ ظؼة مـ افبًثٜ أرسي ذم افسْٜ افثٕٚٔ»ؿٚل ذم اخلالصٜ افبٜٓٔ ذم ترتٔٛ أحداث افسرة افْبقيٜ: 

مـ ادسجد احلرام إػ ادسجد إؿل ثؿ ُظرج بف إػ شدرة ادْتٓك ؾٍرض اهلل  برشقل اهلل 

 «.ظِٔف وظذ أمتف افهِقات اخلّس

ُُِػ»قٛي٘:  ًَٛاُت اِيَد ٘ٔ ايٖص ِٝ ًَ ـٚن أول ؾرضٓٚ َخسغ صالة إػ أن «: َُٚفِضَضِت َع

 صٚرت َخًسٚ.

٢َّ ٔفٞ »قٛي٘:  ٓٔنَيََٚص وؾرضٝ ظِٔف ؿبؾ اهلجرة،  بًد أن ُظرج بف «: ََه١ََّ َثالَخ ٔع

 أمٚ ظذ افراجح إٔف صذ ذم مُٜ شْٜ واحدة ؾَط. 

 اإلرساء فٌٜ: افسر بٚفنخص فٔاًل، وؿٔؾ: بًّْك رسى.

ٱ ) فَقفف تًٚػ: ، مـ مُٜ إػ بٔٝ ادَدس8بٚفْبل  شر جزيؾهق ورشًظٚ: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

 (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 وادًراج فٌٜ: أفٜ افتل يًرج هبٚ وهل ادهًد.

ہ ہ ہ ہ ھ ) تًٚػ: ؿٚل 8، مـ إرض إػ افسامءرشقل افج وظرهق ورشًظٚ: 

 (   ھ ھ

١َٔٓ»قٛي٘:  َُٔزٜ ِِٗذَض٠ٔ ِإَي٢ اِي ََٔض باِي َٖا ُأ بف ؾٓق ٕن مٚ ٓ يتؿ افقاجٛ إٓ «: ََٚبِعَز

واجٛ، فذفؽ صٚرت اهلجرة واجبٜ، ؾال يتؿ افٍرض وافقاجٛ إٓ مع مٍٚرؿٜ ادؼـغ ظـ 

 إوضٚن.

ِّ»قٛي٘:   ًَٔز اإِلِعال ًَٔز ايؾِٔٓضٔى ِإَي٢ َب ِٔ َب َٔ  ٍُ ِْٔتَكا ِِٗذَض٠ُ اال إحراًزا فِديـ وُشّل «: َٚاِي

 .ادٓٚجرون مٓٚجريـ ٕهنؿ هجروا ديٚرهؿ وأوضٚهنؿ افتل ٕنٖوا هبٚ هلل 

ِّ»قٛي٘:  ًَٔز ايؾِٔٓضٔى ِإَي٢ بًز اإِلِعال ِٔ َب َٔ  ١َٖٔ ٙٔ اأُل َٖٔش  ٢ًَ ِِٗذَض٠ُ َفِضَٜض١ْ َع ؿد «: َٚاِي
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 ُحَُِل اإلمجٚع ظذ وجقهبٚ.

ِٕ َتُك»قٛي٘:  ١َْٝ ِإَي٢ َأ َٞ َبأق ٖٔ َّ ايٖغاَع١َُٚ َتدُّ بف مـ أهؾ اإلشالم.«: ٛ ًْ  بٚتٍٚق مـ ُي

أي بٚدٍٚرؿٜ  8«ٓ ُيسِؿ أحد مـ افؼك إٓ بٚدبٚيْٜ ٕهِف»ؿٚل صٔخ اإلشالم رمحف اهلل: 

 ٕهؾ افؼك.

 

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ٌُ َق بٚإلؿٚمٜ بغ   «:(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)َٚايٖزٔيٝ

 أطٓر افٍُٚر.

وهذا اشتٍٓٚم فإلُٕٚر ؟8 أي دٚ مُثتؿ هٚ هْٚ وترـتؿ اهلجرة «:(ڎ ڎ ڈ  )»قٛي٘: 

 وافتقبٔخ.

 أي ظٚجزيـ ظـ اهلجرة.«: (ژ ژ ڑ ڑ ک  )»قٛي٘: 

 أي إػ ادديْٜ ؾتتخذوهٚ داًرا.«: (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )»قٛي٘: 

أي بئس ادهر إػ جْٓؿ، وهذا ؾٔف أن «: (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )»قٛي٘: 

 ة مـ افُبٚئر.رٔف مرتُٛ ـبتٚرك اهلجرة بًد مٚ وجبٝ ظِ

 أي افًٚجزيـ مـ افرجٚل وافْسٚء، «: (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )»قٛي٘: 

 افقافدان: مجع وفٔد ووفٔدة، وافقفٔد هق افٌالم ؿبؾ أن حيتِؿ.«: (ۀ )»قٛي٘: 

ظذ اهلجرة ؿدرة أي مـ مٍٚرؿٜ ادؼـغ ؾال يَدرون «: (ہ ہ ہ )»قٛي٘: 

 مٚفٜٔ أو بدٕٜٔ.

ٚ فِخروج مـ مُٜ إػ ادديْٜ.«: (ہ ھ ھ )»قٛي٘:  ًَ  أي ٓ يًرؾقن ضري

 أي يتجٚوز ظـ ادستوًٍغ.«: (ھ ے ے ۓ ۓ ﮲  )»قٛي٘: 

  فا٥ز٠: 

 ، أمٚ مـ افًبد ؾتٍٔد افرجٚء.واجبٜ ظسك مـ اهلل 

أي يتجٚوز ظـ شٔئٚهتؿ، ؽٍقًرا دـ تٚب إفٔف8 ؿٚل بـ «: (﮴ ﮵ ﮶ ﮷ )»قٛي٘: 

ُٝ »ظبٚس ريض اهلل ظْٓام:  ْْ  ـُ
ِ
ـَ افَِّْسٚء ل ِم ـَ افِقْفَداِن َوُأمِّ ٚ ِم َٕ َغ َأ

ٍِ
ًَ ـَ ادُْسَتْو ل ِم َٕٚ َوُأمِّ  . «َأ

                                 
 (.6135( صحٔح: رواه افبخٚري )6)
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ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي أمر اهلل ظبٚده بٚهلجرة «: ( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)ََٚق

 مـ افبِد افذي ٓ يَدرون ؾٔف ظذ إؿٚمٜ افديـ إػ أرضف افقاشًٜ حتك يتُّْقا مـ إؿٚمٜ ديْٓؿ.

 أي وحدوِن ذم أريض افتل خَِتٓٚ ومـ ظِٔٓٚ فُؿ.«: (   چ چ )»قٛي٘: 

ُ٘ اهلُل»قٛي٘:  َُ ٟٗ  َصٔس ِٛ ٍَ ايَبَػ هق حمٔل افسْٜ أبق حمّد احلسغ بـ شًقد افبٌقي:  «: َقا

 هـ. 364صٚحٛ افتٍسر ورشح افسْٜ تقذم شْٜ 

َُه١ََّ َٚي»قٛي٘:  َٔ ٔب ُٔنَي ائَّشٜ ًٔ ١َٜٔ ٔفٞ امُلِغ ٙٔ اآل َٖٔش ُِ اهللُ ْظيت  ُٖ َْاَرا َٗأدُضٚا،  ُٜ  ِِ

ِٕ ِِ اإِلمَيا أؾٚد أن تٚرك اهلجرة بًدمٚ وجبٝ ظِٔف فٔس بُٚؾر فُْف ظٚيص بسـٓٚ ؾٓق  «:ٔباِع

 مٗمـ ٕٚؿص اإليامن.

١ٖٔٓ»قٛي٘:  َٔ ايٗغ َٔ ِِٗذَض٠ٔ  ٢ًَ اِي ٌُ َع  .أي ظذ وجقب اهلجرة مـ شَّْٜ افْبل «: َٚايٖزٔيٝ

ُ٘ »قٛي٘:  ُِٛي َِٛب١ُ ال » :َق َِٓكٔطُع ايٖت َٚال َت َِٛب١ُ،  َِٓكٔطَع ايٖت ِِٗذَض٠ُ َسٖت٢ َت َِٓكٔطُع اِي َت

ًَُع َٗا َسٖت٢ َتِط ََِػِضٔب  ِٔ َٔ ُُِػ  أي ٓ تَْىع اهلجرة مـ بِد افؼك إػ بِد اإلشالم حتك «: ايٖؾ

  .تَْىع افتقبٜ، ويُقن ذفؽ ؿرب ؿٔٚم افسٚظٜ

ُٖا اِعَتَكٖض ٔفٞ »قٛي٘:  ًَ َِّف ١ٖٔٝ َؽَضا٥ِٔع اإِلِعال ََٔض ٔبَبٔك ١َٔٓ ُأ َُٔزٜ أي دٚ ؾنٚ افتقحٔد «: اِي

 هبٚ. وآمـ بف افْٚس وأؿٚمقا افهالة أمر ببَٜٔ رشائع اإلشالم افتل تًبدٕٚ اهلل 

َُِعُضٚٔف »قٛي٘:  َِِض ٔباِي َٚاأَل َٗأر،  َٚاِئذ  ،ِٕ َٚاأَلَسا َٚاِيَشرِٓ،   ،ِّ ِٛ َٚايٖص ٌِ: ايٖظنَا٠ٔ،  َٔج

َِٚٔ ِٞ َع ِٗ ٖٓ ٓٔنَي اي ََٖشا َعِؾَض ٔع  ٢ًَ ِّ، َأَخَش َع ِٔ َؽَضا٥ِٔع اإِلِعال َٔ ِِٝض َسٔيَو  ََٚغ ِٓهَِض،  ُُ «: اِي

ٺ ٺ ٺ ) ظـ ادُْر ؾرض ظذ ـؾ أحد بحسبف ؿٚل تًٚػ: بٚدًروف وافْٓلإمر 

 (   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ُ٘ »قٛي٘:  َُ ََٚعال َٞ َصًٛاُت اهلٔل  ُٛفٔٓ ُ٘ َباٍمَُٚت ُٓ َٚٔرٜ  ٔ٘ ِٝ ًَ أي مقجقد وحمٍقظ فُؾ  «:َع

 مـ متسؽ بف.

ُ٘»قٛي٘:  ُٓ ََٖشا ٔرٜ َٚ :» ٚ ًٍ افذي ترك أمتف ظِٔف وتٍُؾ اهلل بحٍيف وتقارثف أهؾ افًِؿ خِ

 ظـ شِػ.

٘ٔ»قٛي٘:  ِٝ ًَ ١ََٖ َع ٍٖ اأُل َِٝض ِإال َر  مٚ مـو  رشقل اهلل  فَد ُتقذم  ؿٚل أبق ذر «: ال َخ

 ضٚئر يَِٛ جْٚحٔف إٓ ذـر فْٚ مـ ظِّف. 

ُ٘»قٛي٘:  ِٓ َٔ َٖا   خقًؾٚ ظذ أمتف مـ افقؿقع ذم ادٓٚفؽ.«: َٚال َؽٖض ِإال َسٖشَص

ِٛٔسُٝز»قٛي٘:  ٘ٔ ايٖت ِٝ ًَ َٗا َع ُِٝض ائَّشٟ َريَّ  افتقحٔد: هق أشٚس ـؾ خر.«: َٚاِيَد
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ُٙ»قٛي٘:  َِٜضَضا َٚ ُ٘ اهللُ  ُٜٔشٗب ََا  ُُٔٝع   مـ إؿقال وإظامل افيٚهرة وافبٚضْٜ.«: ََٚد

ُ٘ ايؾِٔٓضُى»قٛي٘:  ِٓ َٔ َٖا   افؼك: هق أشٚس ـؾ رش.«: َٚايٖؾُض ائَّشٟ َسٖشَص

ُٙ»قٛي٘:  َِٜأَبا َٚ ُٙ اهللُ  َٜهَِض ََا  ُُٔٝع   أي يًّْف مـ إؿقال وإظامل. «:ََٚد

ٖٓاِؼ َناف١َّّ»قٛي٘:   ُ٘ اهللُ ِإَي٢ اي  وظجّٓؿ.ظرهبؿ «: َبَعَج

ِِْػ»قٛي٘:  َٚاإِل  ِٓٔ ِٔ اِئذ ِٝ ًَ ُِٔٝع ايٖجَك ٢ًَ َد ُ٘ َع افثَالن  مهٚ: اجلـ   «:َٚاِفَتَضَض َطاَعَت

 واإلٕس.

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ٌُ َق ، (   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)َٚايٖزٔيٝ

ٔ٘ ٌَ اهللُ ٔب ُٖ َٔ َٚنَ  حتك أـّؾ اهلل بف افديـ. ذم تبِٔغ رشٚفٜ اهلل  أي مل يتقؿػ «: ايزٜٔٓ

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ٌُ َق مـ أحؼ ًٕؿ اهلل ظذ  «:( چ چ چ ڇ)َٚايٖزٔيٝ

هذه إمٜ أن اهلل  أـّؾ هلٚ ديْٓٚ ؾال حيتٚجقن إػ ديـ شقاه.

 مـ متٝ ظِٔف افًّْٜ ؾَد أؾِح ـؾ افٍالح.  «:( ڇ ڇ ڇ )»قٛي٘:  

 .ٍٕٕسُؿرَضْقُه ٚؾ  «:( ڍ ڍ ڌ ڌ  )»قٛي٘: 

٘ٔ »قٛي٘:  ِٛٔت ََ  ٢ًَ ٌُ َع ُ٘ َتَعاَي٢: َٚايٖزٔيٝ ُِٛي أي يٚ حمّد شتّقت،  «:(حئ مئ ) َق

 مل يّٝ. وهذا هق مًتَد أهؾ افسْٜ أمٚ ادخرؾقن ؾَٚفقا: إن افْبل 

(   ں ں ڻ ڻ ) أي شّٔقتقن فَقفف تًٚػ: «: (  ىئ يئ )»قٛي٘: 

 

أي شتختهّقن «: (  ختحب خب مب ىب يب جت حت )»قٛي٘: قٛي٘: 

 يقم افَٔٚمٜ ؾٔام إٔتؿ ؾٔف بغ يدي اهلل تًٚػ.
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 [اإلمياٌ بالبعح]

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ُثقَن8 ًَ ُس إَِذا َمُٚتقْا ُيْب َٚػ:  َوافَّْٚ ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )َوافدَّ

(   ڌ ڎ

َٚػ:  ًَ (   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)وَؿْقُفُف َت

 

ْؿ، َْٖظاَمهِلِ ِٞ حُمََٚشُبقَن َوجَمِْزيُّقَن بِ
ًْ َد اْفَب ًْ َٚػ:  َوَب ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت گ گ گ ڳ ڳ )َوافدَّ

(   ڳ ڳ ڱ ڱ

َر، ٍَ ـَ  ِٞ
ًْ َب بِْٚفَب ذَّ ـَ ـْ  َٚػ:  َوَم ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ )َوافدَّ

(   ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

 ............................................ الشــرح .............................................

َٕ»قٛي٘:  ُِٜبَعُجٛ ََاُتِٛا  ٖٓاُؼ ِإَسا  وُيَتص فبًوٓؿ مـ بًض فٔجٚزي ـٌؾ بًِّف «: َٚاي

 حتك افبٓٚئؿ.

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ٌُ َق «: ( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)َٚايٖزٔيٝ

 أي مـ إرض مبدؤـؿ وؾٔٓٚ تدؾْقن ثؿ خترجقن مْٓٚ يقم افَٔٚمٜ.

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي أي إٕبًٚتٚ، وهذا هق مبدأ خِؼ آدم   «:(   چ چ ڇ ڇ ڇ)َٚق

 وـٚن مـ إرض.

 أي ُئًدـؿ يقم افَٔٚمٜ ـام بدأـؿ أول مرة. «:(   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )»قٛي٘: 

ِِ»قٛي٘:  ِٗ َُأي َٕ ٔبَأِع ٜٛٗ ََِذِظ َٚ  َٕ ََُشاَعُبٛ أي ظذ إظامل حسْٓٚ «: ََٚبِعَز اِيَبِعٔح 

 وشٔئ8ٚٓ واإليامن بٚحلسٚب وادجٚزاة ظذ إظامل مـ اإليامن بٚفٔقم أخر أيًوٚ.

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ٌُ َق مـ دؿٔؼ إظامل  «:(گ گ گ ڳ ڳ)َٚايٖزٔيٝ

 وجِِٔٓٚ.

 أي بٚجلْٜ. «:(ڳ ڳ ڱ ڱ )»قٛي٘: 

ِٔ َنٖشَب ٔباِيَبِعٔح نََفَض»قٛي٘:  ََ  وإمجٚع ادسِّغ.  ورشقفف  فتُذيبف اهلل «: َٚ
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ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ٌُ َق اهلل بُٕ٘ٚرهؿ دٚ ـٍرهؿ   «:( ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ )َٚايٖزٔيٝ

 فِبًٞ، دل ظذ أن إُٕٚر افبًٞ ـٍر.

 بذ ورِب، هذا جقاب حتَٔؼ وؿسؿ بٚهلل افًئؿ. أي ؿؾ يٚ حمّد «:(   ﮵ ﮶ ﮷ )»قٛي٘: 

ؿٚل  8أي فتخَزن بجّٔع أظامفُؿ جِِٔٓٚ وحَرهٚ«: (   ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼  ) قٛي٘:

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ): تًٚػ

 (   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 أي شٌٓؾ هغ. «: (   ﮾ ﮿ ﯀ ﯁) قٛي٘:
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 [اإلمياٌ بالرسل]

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

َٚػ:  ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت 8 َوافدَّ ـَ ـَ َوُمِْْذِري ي ِ ُشِؾ ُمَبؼِّ ڇ ڇ )َوَأْرَشَؾ اهللُ مَجَِٔع افرُّ

(   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ُٕقٌح  ٌد   ،َوأَّوهُلُْؿ  َّّ َِّٔغ 8َوآِخُرُهْؿ حُمَ ُٕقٌح َؿْقُفُف َوُهَق َخَٚتُؿ افَّْبِ هَلُْؿ  فُِٔؾ َظَذ َأنَّ َأوَّ َوافدَّ

َٚػ:  ًَ (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)َت

ٍد  َّّ ُٕقٍح إَِػ حُمَ ـْ  ٚ َرُشقٓ ِم ِٓ ْٔ َٞ اهلُل إَِف ًَ ٍٜ َب ؾُّ ُأمَّ ـُ ـْ  َو ُٚهْؿ َظ َٓ َبَٚدِة اهللِ َوْحَدُه، َوَيْْ ًِ ُمُرُهْؿ بِ ْٖ َي

َٚػ: 8ِظَبَٚدِة افىَُّٚؽقِت  ًَ فُِٔؾ َؿْقُفُف َت ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ) َوافدَّ

َض اهلُل َظَذ مَجِ ،  (   چ ڇ  َر بِٚفىَُّٚؽقِت َواإِلياَمَن َواْؾَسَ ٍْ ُُ َبِٚد اْف ًِ ِٔع اْف

 بِٚهللِ.

 ............................................ الشــرح .............................................

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ٌُ َق َٚايٖزٔيٝ َٔ؛  ِٓٔشِصٜ َُ َٚ  َٔ ََُبؾِٔٓضٜ  ٌِ َُٔٝع ايٗضُع ٌَ اهلُل َد ََٚأِصَع

أي ـؾ افرشؾ يدظقن إػ ظبٚدة اهلل وحده وترك ظبٚدة مٚ شقاه «: ( ڇ ڇ ڇ)

مبؼيـ مـ أجٚهبؿ إػ مٚ دظقا إفٔف برضقان اهلل،  ومْذريـ  مـ ظهٚهؿ  مـ ؽوٛ اهلل 

 وظَٚبف.

حتك ٓ «: ( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )»قٛي٘: 

، مٚ إٔزفٝ إفْٔٚ ـتًٚبٚ، ؾَٕٚىًٝ حجٜ اخلِؼ ظذ اهلل  ًٓ يَقفقا يقم افَٔٚمٜ: مٚ أرشِٝ إفْٔٚ رشق

 بٕ٘زال افُتٛ وإؿٚمٜ احلجٟ ظِٔٓؿ.

ُْْٛح »قٛي٘:   ِِ ُٗ  .ٕقح  أرشِف اهلل إػ أهؾ إرضأي أول رشقل «: َٚأَُّٚي

ُْٖز  »قٛي٘:  ََُش  ِِ ُٖ ٝٔٓنَي َٚآٔخُض ٖٓٔب ُِ اي َٛ َخاَت ُٖ أي آخر رشقل أرشِف اهلل إػ أهؾ «: َٚ

 (   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )تًٚػ:  فَقفف 8إرض هق افْبل 

ُْْٛح»قٛي٘:   ِِ ُٗ َٖٚي ٕٖ َأ ٢ًَ َأ ٌُ َع  ـٚن بْٔف وبغ آدم ظؼة ؿرون ـِٓٚ ظذ افتقحٔد. «:َٚايٖزٔيٝ

ُ٘ َتَعاَي٢: »قٛي٘:  ُِٛي ١َٕٖ (  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)َق ٌٗ ُأ َُٚن ؛ 

ُٖٕز  َبَعَح ََُش ٍُْٛح ِإَي٢   ِٔ َٔ ِٗا َصُعٛال  ِٝ ِٔ  اهلُل ِإَي ِِ َع ُٖ َٗا ِٓ َٜ َٚ  ،ُٙ َِٚسَز ِِ ٔبٔعَباَر٠ٔ اهلٔل  ُٖ َُُض َِٜأ

 شقاه8 أي ـؾ افرشؾ يدظقن إػ ظبٚدة اهلل وحده، وترك ظبٚدة مٚ«: ٔعَباَر٠ٔ ايطَّاُغٛٔت
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 وافىٚؽقت هق جمٚوزة احلد.

ٌُ»قٛي٘:  ًٓ فُؾ أمٜ يٖمرهؿ بًبٚدتف وحده  أي ظذ أن اهلل  «:َٚايٖزٔيٝ ، أرشؾ رشق

 ويْٓٚهؿ ظـ ظبٚدة ـؾ مٚ شقاه.

ُ٘ َتَعاَي٢:»قٛي٘:  ُِٛي أي وحدوا «: (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ) َق

 .«إٓ اهلل » افنىر افثِٚن مـ ـِّٜ افتقحٔد وهق: مًْك اهلل8 وهذا 

 مـ ـِّٜ افتقحٔد وهق: ٓ إفف. إولهذا مًْك افنىر «: (چ ڇ  )»قٛي٘: 

ُِٔٝع اِئعَبأر»قٛي٘:  ٢ًَ َد  أي أوجٛ اهلل ظذ مجٔع افًبٚد. «:َٚاِفَتَضَض اهلُل َع

َٕ ٔباهلٔل»قٛي٘:    َٚاإِلمَيا افرشؾ وإٔزل   ٕجؾ ذفؽ أرشؾ اهلل «: اِيهُِفَض ٔبايطَّاُغٛٔت 

 افُتٛ.

 فا٥ز٠: 

 تنتّؾ ـِّٜ افتقحٔد ظذ أمريـ:

    .ـٍر بٚفىٚؽقت 

 .إيامن بٚهلل 
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 [معيى الطاغوت]

 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

ْبُد  ًَ َٚوَز بِِف اْف َْك افىَُّٚؽقِت َمٚ دَمَ ًْ ِِّٔؿ َرمِحَُف اهللُ: َم ََ ـُ اْف ُبقدٍ َؿَٚل اْب ًْ ـْ َم ُه ِم َأْو  ،َأْو َمْتُبقعٍ  ،َحدَّ

ثُِرونَ 8 ُمَىٚعٍ  ـَ  ُٝ َقاِؽٔ ـْ َدَظٚ  ،َوافىَّ ـْ ُظبَِد َوُهَق َراٍض، َوَم َُْف اهللُ، َوَم ًَ : إِْبُِِٔس َف ٌٜ ْؿ ََخَْس ُٓ َوُرُؤوُش

، وَ  ِٛ ْٔ ٌَ ِِْؿ اْف ـْ ِظ ًْٔئٚ ِم َظك َص ـْ ادَّ ِسِف، َوَم ٍْ َٕ َس إَِػ ِظَبَٚدِة  فُِٔؾ افَّْٚ َزَل اهلل8ُ َوافدَّ ْٕ ْرِ َمٚ َأ ٌَ َؿ بِ َُ ـْ َح َم

َٚػ: ًَ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت ) َؿْقُفُف َت

َْك ٓ افف إِٓ  (   يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ ًْ َوَهَذا ُهَق َم

:  اهللُ، ِٞ الُة، َرْأُس إَْمِر اإِلْشالِم،»َوذِم احْلَِدي قُدُه افهَّ ُّ ُٚد ذِم َشبِِٔؾ اهلِل َوَظ َٓ  .«َوِذْرَوُة َشَِْٚمِف اجْلِ

دٍ  َّّ َُِؿ، َوَصذَّ اهللُ َظَذ حُمَ ََِّؿ.، َوَصْحبِفِ ، َوظذ آفف ،َواهللُ َأْظ  َوَش

 ............................................ الشــرح .............................................

ُٔ ا»قٛي٘:  ٍَ اِب ُ٘ اهلُلَقا َُ ِِ َصٔس ٓٝٔ هق اإلمٚم حمّد بـ أِب بُر بـ أِب أيقب افدمنَل  «:ِيَك

 هـ. 536ادًروف بٚبـ افَٔؿ اجلقزي تقذم شْٜ 

ََِعُبٕٛر»قٛي٘:   ِٔ َٔ  ُٙ ٘ٔ اِيَعِبُز َسٖز ََٚط ٔب ََا َتَذا ٢َٓ ايطَّاُغٛٔت  ـٚٔهلٜ افتل ظبدت  «:ََِع

 .مـ دون اهلل 

ََِتُبٍٛع»قٛي٘:    ِٚ  ـٚفًِامء.«: َأ

ََُطاٍع»قٛي٘:    ِٚ  ـٕٚمراء.«: َأ

 ُؾ مـ دمٚوز حده مـ هٗٓء صٚر ضٚؽقًتٚ.ؾ

َٕ»قٛي٘:  َٛأغُٝت َنٔجرُيٚ  حده ابـ افَٔؿ رمحف اهلل. ـام«: َٚايطَّ

َُِغ١ْ:»قٛي٘:  ِِ َخ ُٗ  أي أـز افىقاؽٔٝ بٚفتتبع وآشتَراء َخسٜ.  َُٚصُؤُٚع

ًُٔٝػ »قٛي٘:   إـز.هق رأشٓؿ  «:ِإِب

ُ٘ اهلُل»قٛي٘:  َٓ  افًِـ هق افىرد واإلبًٚد ظـ رمحٜ اهلل.«: َيَع

َٛ َصاٍض»قٛي٘:  ُٖ َٚ ِٔ ُعٔبَز  ََ ظـ ؽر  مـ ظبد مـ دون اهلل  بؼط افرضُٚأخرج «: َٚ

 ًٔسك وادالئُٜ ظِٔٓؿ افسالم.رضٚ ـ

٘ٔ»قٛي٘:  َِْفٔغ ٖٓاَؼ ِإَي٢ ٔعَباَر٠ٔ  ِٔ َرَعا اي ََ وافتًئؿ بٌر حؼ ـّـ يَر افٌِق  «:َٚ

 ـٍرظقن فًْف اهلل.
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ِٝٔب»قٛي٘:  ِِ اِيَػ ًِ ِٔ ٔع َٔ ٦ِّٝا  ِٔ اٖرَع٢ َؽ ََ  ـٚدْجّغ وافرمٚفغ وٕحقهؿ.«: َٚ

ٍَ اهلُل»قٛي٘:  َِْظ ََا َأ ِِٝض  َِ ٔبَػ ِٔ َسَه ََ  أي متًًّدا ظٚدًٚ.«: َٚ

 ثالث١: فا٥ز٠: أسٛاٍ احلهِ بػري َا أْظٍ اهلل 

 .وهق يرى أن رشع ؽر اهلل أؾوؾ مـ رشظف ؾٓق ـٚؾر مـ حُؿ بٌر رشع اهلل  -6

 ظـ هقًى ؾٓق مرتُٛ ـبرة مـ افُبٚئر.  مـ حُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل  -0

 ظـ اجتٓٚد ؾِف أجر. مـ حُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل  -1

ُ٘ َتَعاَي٢:»قٛي٘:  ُِٛي ٌُ َق أي طٓر احلؼ، «: ( ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب) َٚايٖزٔيٝ

 وافرصد ضد افٌل.

 أي افبٚضؾ. «:(   خب مب )»قٛي٘: 

أي «:(  ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث )»قٛي٘: 

 افَقيٜ افتل ٓ تٍْؽ وٓ تٍْهؿ ؾّـ متسؽ بٚفتقحٔد ؾسقف يهؾ إػ اجلْٜ.

وصبف  أي: ؾَد اشتّسؽ مـ افديـ بٖؿقى شبٛ، «:(   ىث يث حج مج جح مح جخ )»قٛي٘: 

 ؿقيٜ وربىٓٚ ؿقي صديد.ذفؽ بٚفًروة افقثَك افتل ٓ تٍْهؿ ؾٓل ذم ٍٕسٓٚ حمُّٜ مزمٜ 

 اختِػ ادٍرسون ذم شبٛ ٕزل هذه أيٜ ظذ ثالثٜ أؿقل: 

أهنٚ ٕزفٝ ذم بًض ادسِّغ دٚ أرادوا أن يُرهقا أهؾ افُتٚب ظذ افدخقل ذم  القول األول:

 اإلشالم.

أهنٚ ٕزفٝ ذم أهؾ افُتٚب افذيـ أشِّقا وأردوا أن ُيُرهقا أبْٚئٓؿ ظذ  القول الثاني:

 ذم اإلشالم. افدخقل

ُٕسخٝ بٕٚمر بٚفَتٚل. القول الثالث:  أهنٚ ٕزفٝ ذم بدايٜ اإلشالم ثؿ 

٢َٓ ال اي٘ ِإال اهلُل»قٛي٘:  ََِع  َٛ ُٖ ََٖشا  مًْك ٓ إفف إٓ اهلل: اإليامن بٚهلل وافٍُر  «:َٚ

 بٚفىٚؽقت.

ِّ»َٚٔفٞ اِيَشٔزٜٔح: »قٛي٘:  َِِض اإِلِعال  واإلشالم.أي رأس افديـ  «:َصِأُؼ اأَل

ُٙ ايٖصال٠ُ»قٛي٘:  ُُُٛر  هذا ؾٔف ظيؿ صٖن افهالة «:ََٚع

 فا٥ز٠: سهِ تاصى ايصال٠.

 مـ ترـٓٚ جحقًدا ؾٓق ـٚؾر بٚإلمجٚع.
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 ومـ ترـٓٚ تُٚشاًل ؾال يٍُر ظذ افراجح.

ٌِ اهلٔل»قٛي٘:  َٗاُر ٔفٞ َعٔبٝ ٘ٔ اِئذ َٔ َٓا ٠َُٚ َع  أي أظاله اجلٓٚد ذم شبٔؾ اهلل. «:«َٚٔسِص

 ُٜؾرتط يف اجلٗار ثالث١ ؽضٚط:فا٥ز٠: 

 أن يُقن ب٘ذن ويل إمر.   أحدها:

 أن يُقن بٚدسِّغ ؿقة ظذ ؿتٚل افًدو. الثاني:

 أن يُقن إلظالء ـِّٜ اهلل. الثالث:

 وهذه رشوط جٓٚد افىِٛ أمٚ جٓٚد افدؾع ؾٔجٛ ظذ مجٔع ادٍُُِغ افَٚدريـ ظذ اجلٓٚد.

 فا٥ز٠: سهِ اجلٗار.

 اجلٓٚد ؾرض ـٍٚيٜ إذا ؿٚم بف مـ يٍُل شَط ظـ افبٚؿغ. 

 .فا٥ز٠: َٔ تضى اجلٗار فٗٛ ع٢ً خطض عظِٝ

ِٜ إِ »: افْبل  فَقل َْٔ ًِ ُتْؿ بِْٚف ًْ ُتُؿ َذا َتَبَٚي ـْ ْرِع، َوَتَر ِر، َوَرِضُٔتْؿ بِٚفزَّ ََ ََٕٚب اْفَب ، َوَأَخْذُتْؿ َأْذ

ََِّط  َٚد، َش َٓ ؿْ  اهللُاجْلِ ُُ قا إَِػ ِديِْ ًُ َٓ َيِْْزُظُف َحتَّك َتْرِج ٓا  ْؿ ُذ ُُ ْٔ َِ   .«َظ

ُٖٕز»قٛي٘:  ََُش  ٢ًَ ٢َّ اهلُل َع ََٚص  ،ُِ ًَ  ختؿ ادهْػ رشٚفتف بٚفدظٚء فِْبل  «:َٚاهلُل َأِع

 .ذم ادأل إظذبٖن ُيهَذ ظِٔف ذم ادأل إظذ، وافهالة مـ اهلل ثٌْٚء 

 مـ ادقحديـ. أل: هؿ أهؾ بٔٝ افْبل  «:َٚع٢ً آي٘»قٛي٘: 

٘ٔ»قٛي٘:  مٗمًْٚ بف ومٚت ظذ  وافهحِٚب هق: مـ فَل افْبل  8صحٚبتف  أي «:ََٚصِشٔب

 ذفؽ وفق ختِِٝ ردة ظذ إصح.

َِ»قٛي٘:  ًَّ  أي مـ أؾٚت وافذٕقب وادًٚيص. «:ََٚع

 

 ٚاحلُز هلل صب ايعاملني مت ايؾضح؛

 

 

 

 

 

                                 
 ريض اهلل ظْٓام، وصححف إفبِٚن. (، مـ حديٞ ابـ ظّر1240( صحٔح: رواه أبق داود )6)
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 األسئلة واملياقشة
أدب عٔ األع١ً٦ « ايؾضح املأٍَٛ ع٢ً ثالث١ األصٍٛ»يف ض٤ٛ رصاعتو يهتاب 

 اآلت١ٝ:

 : ا ٜأتٞمم عضف نالايغؤاٍ األٍٚ: 

 –وإٔقاظف افؼك -اإلخالص -وأؿسٚمف افتقحٔد –وإٔقاظٓٚ افًبٚدة –احلٍْٜٔ -افهز –افًِؿ 

 –وإٔقاظف افتقـؾ – وإٔقاظف افرجٚء –خلقف وأؿسٚمف ا – وإٔقاظف افدظٚء – افرب – إصقل

 –وإٔقاظٓٚ آشتًٕٜٚ –وإٔقاظف اإلشالم –اإلٕٚبٜ –اخلنٜٔ –اخلنقع –افرهبٜ –افرؽبٜ

 اإلحسٚن –وإٔقاظف افْذر – وإٔقاظف افذبح –وإٔقاظٓٚ آشتٌٚثٜ –وإٔقاظٓٚ آشتًٚذة

 – وادًراج اإلرساء – اهلجرة – افْبل –أؿسٚمٓٚ ط  افسٚظٜ وأرشا – ومراتبف افَدر –وأؿسٚمف

 .افقثَك افًروة  - ورؤشٓؿ افىقاؽٔٝ

 : ايغؤاٍ ايجاْٞ: اؽضح ايعباصات آلت١ٝ

 :فق مٚ إٔزل اهلل حجٜ ظذ خَِف إٓ هذه افسقرة فٍُتٓؿ» ؿقل افنٚؾًل رمحف اهلل» . 

 ٚب: افًِؿ ؿبؾ افَقل و افًّؾ . ؿقل افبخٚري رمحف اهلل : ب  

  حد مـ افؼك إٓ بٚدبٕٜٔٚ ٕهِفأ ٓ يسِؿ: »ؿقل صٔخ آشالم» . 

 ٔن إظيؿ ظذ تقحٔد إفقهٜٔ.  افزهٚد افربقبٜٔ هق افدفٔؾ إوضح ، وتقح 

 ؟ا ٜأتَٞا ايفضم بني نٌ ممايغؤاٍ ايجايح: 

 إوثٚن – وافْبل افرشقل – وصًبف اإليامن أرـٚن –اإليامن اإلشالم و -ادؼكادقحد و 

 .فًذر وتٚرـٓٚ متًّدا اهلجرة تٚرك –م وإصْٚ

 ، ٚ اإلمجاٍ:١ً اآلت١ٝ بني ايبغطأدب عٔ األع٦ايغؤاٍ ايضابع: 

 ؟حتك حيَؼ أربع صٍٚت ، مٚ هل ٓ ُيًد ادرء مسِام 

 ؟إػ أهؾ إرض هؿ، و آخرافرشؾ مـ هق أول 

 ؟وّْتٓٚ شقرة افًك ؟ و مٚ افدفٔؾمٚ هل  ادسٚئؾ افتل ت 

 ؟فٔؾ؟ و مٚ افدتًِّٓٚ و افًّؾ هبٚٛ ظذ ادسِؿ مٚ هل ادسٚئؾ افتل جي 

 يهِ ايجبات ٚ اهلزا١ٜ .                          ْغأٍ اهلل يٓا ٚ

 

 

 



 



 
 ِهِيِحالرَّ ًَِنِحالرَّ اهلِل ِهِسِب

 ْٛاصََّخ ْٚاَصَجِإ
 يِف

 ِٛاَثــَمالــجَّ هُِِٕصاأُل اِبتَِك

َِِن  َََٔٔضَع َأ ِِِن اإِلطٍَِاِد،  َِٕس، ََٔسَفَع َقِذَس َأ ِِٔس، الَِّزٙ َششََّف ِبالِعِمِي الٍُُّف احَلِىُذ هلِل الُكذُّ

َِ َغَذا َأِتَباعُُْ ِقِبمَّٛ ِلمٍَِّ اِس، الضٌََِّذقَِٛ َٔاإِلحِلاِد، ٔالصََّماُٚ َٔالظََّماًُ اأَلَتىَّاُِ اأَلِكَىَماُِ َعَمٜ َو

ِِْٗ ََٔعَمٜ آلِِْ  ََٔأِصَخابِِْ َصمََٕاُت اهلِل ََٔسِحَىتُُْ َٔ َبَشَكاتُُْ ؛ َأوَّا َبِعُذ:ََٔبَِّج  ّٛ ِلِمـُجمَّاِس، ََٔعَم

  اأُلُصِِٕه الجََّماثَِٛ اَبَت٘ ِكٍِّوِ عَِىَط ِذكََف

 ................................................................................................................: ُبِِٗجالٍَّ ُخاأَل

ٍِٔج ُِٖذِسُك حََٗاِت٘ سَِٔاَٖتَُْ عٍَِّ٘ ِبَأَطاٌِِٗذِِٓ ِإَلٜ ُوصٍَِّفِِْ. َِ ََٔلٍذ ََٔص  ََٔأَجِضُت لَُْ، ََٔوا لَُْ ِو

 ِهِيَلَع ًةاَءَرد ِقِيَبالُع ِحاِلَص ُنِب اهلِل ُدِبا َعَنُخِيَش ِِْب٘ ٌَِشبَِخا َأوَ َكلِرَ َِؤَِ

 . ِهِعِيِنَجِب

الصَِّيُخ ُمَحنَُّد ِبُن َعِبِد الرَِّحَنِن  اِدَدِجاأَلِبِحَفاِد َشِيُخَنا ُمْلِحُق اأَلا َنَرَبِخَأ

 .ل الصَِّيِخآِسَحاَق ِإِبِن 

 .ٍساِرَف ُنِب ُدَنَحَشِيُخَنا ا َنَرَبِخَأ

 .ٍنَسَح ُنِب ِنَنِحالرَّ ُدِبَع ُخِيا الصََّنَرَبِخَأ

 .اِبهَّالَو ِدِبَع ُنِب ُدنَِّحُم ُخِيا الصََّنَرَبِخَأ

ِِٕه َٔ الَعَىِن. ِ٘  ٌَِفِظ٘ ََٔأَخاٌَا املَجاَص ِباإِلِخَماِص ِف٘ الَك ِِٔص  َٔ ُأ

 ُضِِٗجامل

 ٍَُِّّاجُل دٍُِٕىِخوَ َُبِ ُذاِلَخ

 ُْلَ اهلُل َشفََغ

 


