
0



  

0 

 

 حممىد عبد العزيز محَّاد    إػداد /                                              (( ػزّؽبد الوزْى الؼلوَّ٘خ            ))    العلميّ  التأصيل

 ُخالَصُة الَقْول   
 يف شَرْح  

 الثََّلاَثِة اأُلُصْول
َُّبِة َرِؽَوَُ للاُ  َْ َد ْثِي َػْجِد اْل ِد ُهَؾوَّ َهبِم اْلُوَغّدِ ْ٘خِ اْْلِ  ِلْلؼَّ

 

 

 إعدادجمع و

 أبي معاذ 

 حممىد عبد العزيز محاد
 مشايخه عفا هللا عنه وعن والديه و

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

1 

 

 حممىد عبد العزيز محَّاد    إػداد /                                              (( ػزّؽبد الوزْى الؼلوَّ٘خ            ))    العلميّ  التأصيل

 على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني . حلمد هلل رب العادلني والصالة والسالما 
 هذا شرح املنت األول يف منهج التأصيل العلمي لطالب العلم ومع منت الثالثة األصول وأدلتها :

 مقدمة مهمة بني يدي شرح هذا املنت :
قيذذذذذذذدم والذذذذذذذي يتنذذذذذذذاول مضذذذذذذألة مذذذذذذذ  أهذذذذذذم نهذذذذذذذاا العقيذذذذذذدم ولبذذذذذذذد مذذذذذذذ   هيذذذذذذٍد أ ى أ ذذذذذذذ  يف  ايذذذذذذة األىيذذذذذذذة لذذذذذذدا    لذذذذذذذم الع

  ومصنفات  لم العقيدم ، ويتعلق إبلقاء الهوء  لى مباديء  لم العقيدم العشرم ؛ يقول الناظم  مح  هللا :

المُُضُعُ  ثُمَّ الثََّمـَسي ََ  إِنَّ َمباِدئ ُكّلِ فَّهٍّ َعَشَسي     الَحدُّ 

ااِلْسـُم ااِلْسخِْمدَادُ ُحْكُم ال  ََ اِضـْع  َُ ال ََ فَْضـلًُُ  ََ وِْسـبَتٌ   شَّاِزعْ ََ

َمْه دََزِ الَجِمْٕ  ََ  َع َحاَش الشََّسفَـا َمَسائٌِل َالبَْعُض بِالبَْعِض اْكخَفَّ 

 ادلبدأ األول : احلد : أي التعريف ؛ فما ىو تعريف علم العقيدة ؟
َٔقاااااق: عقاااادي ٔعقاااادي عقااااداا مااااه العقاااادإل ٌَااااُ الااااسب   َا بااااسا   َا حكااااا    العقيدددددة ل الل دددد :

ُة  َالخماسااااا  َالمسا اااات   َا ثباااااثإل َمىااااً ٔسااااخفاد معىااااّ:  الثباااااث َا ٔثاااااو   َالشااااد بقاااا

 َالٕقااإه َالجاااص  ق َالعقاااد وقااإض الحااال  َمىاااً ُعقااادة الٕمااإه َالىكاااا     ااااق   حبااااز  َحعاااالّ:

َْٔماَن ق ﴿ لَِكه َُٔؤاِخرُُكم بَِما َعقَّدحُُّم األَ ََ َْٔماوُِكْم  ُِ فِٓ أَ  .  الَ َُٔؤاِخرُُكُم ّللّاُ بِاللَّْغ

 ق . لحق بٍا علٌم ٔبحث فٓ أ ُق ا ٔمان َما ٔ  فٍُ  :  تعريف مصطلح علم العقيدةأما 

ُ  ٌااارا العلااام بــاااـ   ا ٔعاااسَّ العلااام باألحكاااا  الشاااسعٕت العقدٔااات المكخسااابت ماااه األدلااات المسضااإت َأٔضاااا

َ ال مشااااحت فااآ اال ااا    إل ٌَااآ ماااه أ ماااع  قَزد الشااابٍاث َ اااُاد  األدلااات األدلااات ال  فٕااات

 فع َأخصس الخعسٔفاث .َأو

 ادلبدأ الثاين : ادلوضوع ؛ فما ىي موضوعات علم العقيدة ؟
أزكاااان ا ٔماااان ٌَااآ ا ٔماااان باااا  َم ئكخاااً َكخباااً َزسااالً َالٕاااُ  اٖخاااس َالقااادز  موضدددوع:ا :

 َما ٔلحق بٍا .

 تعلم العقيدة ؟ادلبدأ الثالث : الثمرة ، ما مثرة  
 .ع َعلّ العلم ذاحً حعُد علّ الفسد َالمجخم ثمسة ذلا :

 ل الدنيا واآلخرة :للفرد مثرات التوحيد و أمهيتو 
فمااه ثمااساث مدازسااخً َحعلمااً َحعلٕمااً الخس اآ مااه ا ٔمااان المجماال لحٔمااان المفصاال إل مااه حاااق الخقلٕااد إلااّ 

حااااق الٕقااإه َا ذعاااان َالخصااادٔق عاااه حجاااتٍّ َبسٌاااان إل َاوشاااسا  الصااادز   َاساااخقساز الفكاااس  َالخحقاااق ماااه 

ق القلاااو  َححاااس  الجاااُاز  بماااا ٔسضااآ الاااسي  َالىجااااة فااآ الااادوٕا ماااه البااادع َالشااابٍاث  َالىجااااة فااآ أعماااا

ا بالدلٕل  .  اٖخسة مه ال لُد فٓ الىاز   َدخُق الجىاث َوسُو بعضٍا مقخسوا

              منهاااا تن يق ياااح اليوقياااد  اااو ال ايااا  الياااع مااان ت وهاااا خواااح هللا يلاااال  ال ااان وا نااا   والااادلي   ولاااه -1
َما َخلَْقُج  ﴿ وسَ ٱََ  ْلِجهَّ ٱََ   (56 -)الذارٗبد  ﴾ إِالَّ ِلَْٕعبُدَُنِ  ْ ِ

لَقَْد بَعَثْىَا  ﴿ ومنها تن يق يح اليوقيد  و ال اي  اليع من ت وها بلث هللا األنبياء والرس   والدلي   وله يلال -2 ََ

اْ خَىِ  ََ  َ ُسُالا أَِن اْعبُدَُا ّللاَّ تٍّ زَّ  (36ٌؾل: ) ال ﴾ بُُا ال َّاُغَُث ۖ فِٓ ُكِلّ أُمَّ

ومنهاااا تن  مياااال األعمااااا  ماااان  ااااف  و ااااياى و هااااد ميو اااا،  بولهااااا عواااا  يق يااااح ت اااا  اليوقيااااد   -3

َفااآ حسحٕاااو الثاااُاي  ف ميااال األعماااا   واأل اااوا  الباااا ر  والباينااا  ميو فااا  فاااع  بولهاااا وفاااع  مالهاااا 

لاااج ٌاااري األماااُز َحماااج َالااادلٕل علٍٕاااا علاااّ الخُحٕاااد  فكلماااا  اااُْ الخُحٕاااد َا خااا     كم
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ااااااااا َكاااااااااوُُا َْٔعَملُااااااااَُن  ﴿ : ُلااااااااً حعااااااااالّ ٍُم مَّ ُْ أَْ ااااااااَسُكُا لََحاااااااابَِ  َعااااااااْى لَاااااااا                         (88اًٛؼاااااااابم :) ﴾ ََ

ّالااادل٘ل هاااب عاااب  ػٌاااد  ثاااٖ  ،اأ ايناااإلانان ااابباهااا ا  ااا  ومنهااابات ااابااتوااا اند وولااارايناااراتو اتمااا ال  ااا-4

الًَ "هااااي رثاااان ّهااااب دٌٗاااان ّهااااي ( ّغ٘اااازٍ  ى الو٘ااااذ ٗار٘ااااَ هل اااابى  ٘ظااااا4753داّّد ثااااز ن )

ًج٘ااان" ّالودـاااْد ثداااْ  الول ااا٘ي "هاااي رثااان"  ٕ هاااي هؼجاااْد    بلظااا ا  ٌُاااب ػاااي رْؽ٘اااد 

الؼجاااابدح ٛى الٌاااابص ال ُٗوزؾٌااااْى ػلاااأ رْؽ٘ااااد الزثْث٘ااااخ إل  ى إثلاااا٘ض ُّااااْ    ااااز الو لْ اااابد 

 ال ب زح ٗدز ثزْؽ٘د الزثْث٘خ.

ذذذذِر النذذذذِذي   َمنُذذذذواْ َوَ ِملُذذذذواْ ﴿  : ولااااه يلااااال والاااادلي  ومنهااااا  اااامان دخااااو  ال ناااا  لماااان ق ااااح اليوقيااااد  -5 َوَبشِّ
ننذذذذذذاٍت َاْذذذذذذرِي ِمذذذذذذ  َ ِْتَهذذذذذذا األَ ْذَهذذذذذذاُ   َِ ، فقولذذذذذذ   عذذذذذذان ا الذذذذذذذي   منذذذذذذوا   أي الذذذذذذذي   (25) الجداااااازح : ﴾الصنذذذذذذاِ َاِت أَنن َجُذذذذذذْم 

 حققوا التوحيد.
 َمنُذذذذوا َوَيْ يَذْلِبُضذذذذوا ِهٍَذذذذا َذُهم ِبَُْٰلذذذذٍم أُولَ  ِذذذذَ   النذذذذِذي َ  ﴿    والاااادلي   ولااااه يلااااال   ومنهااااا ق ااااو  األماااان والهداياااا  -6

َ َجَذذذذذذذذذاِد النذذذذذذذذذِذيَ   َمنُذذذذذذذذذ ﴿  ونولذذذذذذذذذ ، ( 82اًٛؼااااااااابم : )﴾ َجُذذذذذذذذذُم اأْلَْمذذذذذذذذذُ  َوُهذذذذذذذذذم م ْهتَذذذذذذذذذُدونَ   ﴾وا ِهَن ِصذذذذذذذذذرَاٍق م ْضذذذذذذذذذَتِقيٍم َوِهنن اَّللن
ِْ ِذذذذذِ  َواَّلّلُ يَذْهذذذذذِدي َمذذذذذ  َيَشذذذذذاُء ِهَن فَذَهذذذذذَدى اَّلّلُ النذذذذذِذيَ   َمنُذذذذذواْ ِلَمذذذذذ﴿  ونولذذذذذ   عذذذذذان، (54)الؾاااااظ: ا اْختَذَلُفذذذذذواْ ِفيذذذذذِ  ِمذذذذذَ  اْ َذذذذذقِّ إبِِ

 .(213)الجدزح :  ﴾ِصرَاٍق م ْضَتِقيٍم 
ذذذذَرنن ﴿ ومنهااااا ي فياااار الساااايحاد أل اااا  اليوقيااااد   والاااادلي   ولااااه يلااااال  -7 َوالنذذذذِذيَ   َمنُذذذذوا َوَ ِملُذذذذوا الصنذذذذاِ َاِت لَُنَ فِّ

ُهْم َسيَِّ ا   .( 7:)الؼٌ جْد﴾ ِِتِْم َولََنْجزَِي ن ُهْم َأْحَضَ  النِذي َكا ُوا يَذْعَمُلونَ َ نذْ
ذذذذذَ  الَٰ ُلَمذذذذذاِت ِهَن  ﴿  :والااااادلي   ولاااااهومنهاااااا و يااااا  هللا يلاااااال  لوموقااااادين   -8 ُُِهم مِّ ْذذذذذِر ٌُ اَّلّلُ َوِل  النذذذذذِذيَ   َمنُذذذذذواْ 

  (257 -)الجدزح  ﴾النذ ُو ِ 
فَالنذذذِذيَ   َمنُذذذوا َوَ ِملُذذذوا الصنذذذاِ َاِت َجُذذذم ﴿    والااادلي   ولاااه يلاااال أل ااا  اليوقياااد  سااال  الااار  يق ياااح ومنهاااا -9

ذذذذذَ   ﴿  ، ونولذذذذذ   عذذذذذان: (50الؾاااااظ :) منْغِفذذذذذرٌَم َو ِْكٌر َكذذذذذرٌِ    نَذذذذذا َ لَذذذذذْيِهم بَذرََكذذذذذاٍت مِّ ٍْ َولَذذذذذْو أَنن أَْهذذذذذَل اْلُقذذذذذَرى  َمنُذذذذذواْ َوا ذنَقذذذذذواْ َلَفَت
 (96)اٛػزاف :  ﴾ الضنَماِء َواأَلْ ضِ 

َ  ﴿ :والاااادلي   ولااااه يلااااال ومنهااااا دفاااااى هللا يلااااال  عاااان الموقاااادين  -11  َ يُذذذَداِفُع َ ذذذذِ  النذذذِذيَ   َمنُذذذذوا ِهنن اَّللن ِهنن اَّللن
ًُِب  ُكلن َخوناٍن َكُفوٍ    (38:  الؾظ)﴾ َل 

ِهَّنن  ﴿ :لي   ولااااه يلااااال والاااادومنهااااا وعااااد هللا الموقاااادين بالن اااار عواااا  األعااااداء واللاااا   والرفلاااا   -11
وََكذذذذذاَن َحّقذذذذذذاً  ﴿  ، ونولذذذذذ   عذذذذذذان( ١٥غااااااب ز: )﴾  لَنَذْنُصذذذذذُر ُ ُسذذذذذَلَنا َوالنذذذذذذِذيَ   َمنُذذذذذوا يف اْ َيَذذذذذذاِم الذذذذذد  ْذَيا َويذَذذذذذذْوَم يَذُقذذذذذوُم اأَلْشذذذذذذَهادُ 

نَذذذذذذذذا َ ْصذذذذذذذذُر اْلُمذذذذذذذذْ ِمِننَي  َ  ُم َوِلَرُسذذذذذذذذولِِ  َولِْلُمذذذذذذذذْ ِمِننَي َوَلِ ذذذذذذذذ ن َوَّللِِن اْلعِذذذذذذذذزن ﴿  أي املوحذذذذذذذذدي  ، ونولذذذذذذذذ   عذذذذذذذذان (47الاااااااازّم :) ﴾َليذْ
  (8)الوٌب دْى : ﴾اْلُمَناِفِقنَي َل يَذْعَلُموَن 

 ع  وله يلال : ما فوا يمان  ومنها رفليه سبقانه أل   اليوقيد-12
ُ النِذيَ   َمُنوا ِمنُ ْم َوالنِذي َ     ﴿  َِاتٍ  يَذْرَفِع اَّللن  (. 11  : وغبدلخال)   ﴾ أُو ُوا اْلِعْلَم َدَ 

 : ومنها يأييد هللا يلال  لوموقدين والدلي   و  هللا يلال -13

ٍُوا ظَاِهرِيَ  ﴿     (14الـف :  )  ﴾فَأَينْدََّن النِذيَ  َ َمُنوا َ َلى َ ُدوِِّهْم فََأْصَب

ياااه ومنهاااا تناااه باليوقياااد ييق اااح القياااا  الييبااا ن وباليوقياااد يخفااا، عااان اللباااد الم اااار   ويهاااو  ن عو -14
اآل ى  فبقسااااا  مااااا  اليوقيااااد فااااع  وااااا اللبااااد ييو اااا  الم ااااار  واآل ى ب وااااا منشاااار  ونفاااا  ميمحناااا   
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اااا بأ ااادار هللا الم لمااا   و اااو مااان تعباااى تساااباا انشااارا  ال ااادر  اااا  سااابقانه : َمذذذا َأَصذذذاَ  ﴿  ويساااويىر ور ب
ِِْن اَّللِن   ونذذذذذذال هللا  عذذذذذذان   (11الزغاااااابثي :  ) ﴾يٌم َ لِذذذذذذ َشذذذذذذْيءٍ  ِبُ ذذذذذذلِّ  َواَّللنُ  ْلبَذذذذذذ ُ نذَ  يَذْهذذذذذذدِ  ِِبَّللنِ  يذُذذذذذذْ ِم  َوَمذذذذذذ  ِمذذذذذذ  م ِصذذذذذذيَبٍة ِهلن إبِِ

ُهذذذذذَو ﴿  نولذذذذذ   عذذذذذانو ؛ (28الزػاااااد : ) ﴾النذذذذذِذيَ   َمنُذذذذذواْ َوَ ْطَمذذذذذِ    نُذلُذذذذذوبُذُهم بِذذذذذذِْكِر اَّللِن َألَ بِذذذذذذِْكِر اَّللِن َ ْطَمذذذذذِ    اْلُقلُذذذذذو ﴿  :
ذذذذذذِ يَنَة يف نُذلُذذذذذذ َمذذذذذذْ  َ ِمذذذذذذَل ﴿  ونذذذذذذال  عذذذذذذان، (4)ال اااااازؼ :  ﴾وِ  اْلُمذذذذذذْ ِمِننَي لِيَذذذذذذذْزَداُدوا ِهٍَذذذذذذاَّنً منذذذذذذَع ِهٍَذذذذذذاِ ِْم النذذذذذذِذي أَ ذذذذذذَزَل الضن

ذذذذذَرُهم  َِْحَضذذذذذ ِْ يِذذذذذنَين ُه َحيَذذذذذاًم ِبَيِّبَذذذذذًة َولََنْجذذذذذزَِي ن ُهذذذذذْم َأ ٍْ ََِكذذذذذٍر أَْو أُ ثَذذذذذى َوُهذذذذذَو ُمذذذذذْ ِمٌ  فَذَلُن ذذذذذ   )  ﴾ِ  َمذذذذذا َكذذذذذا ُواْ يَذْعَملُذذذذذوَن َصذذذذذاِ اً مِّ
 .(97الٌؾل : 

ذذذي ُ ُسذذذَلَنا َوالنذذذِذيَ   َمنُذذذواْ َكذذذَذِلَ   ﴿  ومنهاااا الن اااا  مااان م اااار  الااادنيا واآلخااار   الااادلي   ولاااه يلاااال  -15 ُُثن  ُذَنجِّ
َنا  ُنِج اْلُمْ ِمِننَي   .(103ًْٗض :  ) ﴾َحّقاً َ َليذْ

َُ لَذذذُ  ُسذذذْلطَاٌن َ لَذذذى  ﴿ والااادلي   ولاااه يلاااال ومنهاااا تناااه لاااي  لوشاااييان ساااويان عوااا  الموقااادين   -16 ِه نذذذُ  لَذذذْي
 .( 99)الٌؾل: ﴾النِذيَ   َمُنواْ َوَ َلى َ ّبِِّْم يَذتَذوَكنُلوَن 

ِهنن النذذذِذيَ   َمنُذذذوا َوَ ِملُذذذوا  ﴿ومنهاااا تن هللا ي لااا  لوموقااادين مقبااا ب فاااع  واااوا الخواااح والااادلي   ولاااه يلاااال  -17
 .(96 :)هزٗن  ﴾ّداً الصناِ َاِت َسَيْجَعُل َجُُم الرنمْحَُ  وُ 

ٍُوَن  ﴿والاااادلي   ولااااه يلااااال ومنهااااا اسااااي فار المفح اااا  لوموقاااادين  -18 ًَِْملُذذذذوَن اْلَعذذذذْرَو َوَمذذذذْ  َحْولَذذذذُ  ُيَضذذذذبِّ النذذذذِذيَ  
 .(7) غب ز:  ﴾ِِبَْمِد َ ّبِِّْم َويُذْ ِمُنوَن بِِ  َوَيْضتَذْغِفُروَن لِلنِذيَ   َمُنوا 

َءاَمنُذذذذواْ َوَ ِملُذذذذواْ  لنذذذذِذي َ ٱِهنن  ﴿   والاااادلي   ولااااه يلااااال  نهى خياااار البرياااا ومنهااااا هنااااا   عواااا  الموقاااادين بااااأ-19
تِ ٱ  ٍَ ِل رُ  ُهمْ  ِ  َ أُْولَ   لصن   .(7 -)الجٌ٘خ  ﴾ ْلََبِينةِ ٱ َخيذْ

 يلال  : ومنها تن هللا يخيص برقميه الخا   عباد  الموقدين   والدلي   وله -21
 (43) اٛؽشاة: ﴾ُمْ ِمِنني َ ِحيماً وََكاَن ِِبلْ ﴿   

ففدددي احلدددديث القد دددي  ومنهاااا تناااه سااابقانه ويلاااال  ي فااار للبااااد  باليوقياااد الااا نوا وي فااار باااه السااايحاد-21 
عددددد  أنددددد    يرفعدددددو: ) و اتددددد  آدم إنددددداي لدددددو أتيتدددددش تقدددددراب األر  خطددددداو   لقيتدددددش   ت دددددر     ددددديً ا ألتيتددددداي 

  ( ؾ٘ؼ الززهذٕؿؽظٌَ اثي ؽغز ّاٛلجبًٖ  ٖ  )تقراهبا م فرة (
فعذذذ   بذذذادم   نذذذال: نذذذال  سذذذول هللا صذذذّلى هللا ومنهاااا تن اللمااا  بم ي ااا  اليوقياااد يااادخ   ااااقبه ال نااا   -22

 ليذذذذذذذ  وسذذذذذذذّلم: اامذذذذذذذ  شذذذذذذذهد أن ل هلذذذذذذذ  هل هللا وحذذذذذذذدس ل شذذذذذذذري  لذذذذذذذ ، وأن  مذذذذذذذًدا  بذذذذذذذدس و سذذذذذذذول ، وأن  يضذذذذذذذى  بذذذذذذذد هللا 
وأن اجلنذذذذذذة حذذذذذذق، وأن النذذذذذذا  حذذذذذذق، أدخلذذذذذذذ  هللا اجلنذذذذذذة  لذذذذذذى مذذذذذذا كذذذذذذان مذذذذذذذ   و سذذذذذذول  وكلمتذذذذذذ  ألقاهذذذذذذا هن مذذذذذذر  و وح منذذذذذذذ ،

العمذذذذل    االب ذذذذا ي ومضذذذذذلم  ، ويف حذذذذديض ِذذذذذابر بذذذذ   بذذذذذد هللا  وذذذذي هللا  نهمذذذذذا  ذذذذ  النذذذذذ  صذذذذّلى هللا  ليذذذذذ  وسذذذذّلم أ ذذذذذ  
 )الج برٕ ّهظلن( .نال: اام  مات ل يشرك ِب شيً ا دخل اجلنة    

، ففذذذي حذذذديض  تبذذذان وقياااد يمنااال دخاااو  الناااار بال ويااا  ب ا  مااا  فاااع ال وااااومنهاااا تن اللمااا  بم ي ااا  الي -23
ذذذذذذ      ذذذذذذ  النذذذذذذ  صذذذذذذّلى هللا  ليذذذذذذ  وسذذذذذذّلم: اا... فذذذذذذهللان هللا حذذذذذذرم  لذذذذذذى النذذذذذذا  مذذذذذذ  نذذذذذذال: ل هلذذذذذذ  هل هللا يبتغذذذذذذي بذذذذذذذل  ِو

 )الج برٕ ّهظلن(  هللا  
 اااان فاااع ال واااا مناااه تدنااا  قبااا  مااان  ومنهاااا تن اللمااا  بم ي ااا  اليوقياااد يمنااال الخواااود فاااع الناااار ب ا -24

وا م  النا  م  كان يف نلب  مثقال حبٍة م  خردٍل م  هٍان ...  خرد  من بيمان   ا ... أخِر
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  ) الج برٕ ّهظلن (
 -صددّلى ع عليدددو و دددّلم  - ومنهاااا تن اللمااا  بم ي ااا  اليوقياااد  اااو السااابا األعباااى فاااع نيااا  شااافاع  النباااع-25

ا مذذذذذذ  نذذذذذذال ل هلذذذذذذ  هل هللا خالًصذذذذذذا مذذذذذذ  نلبذذذذذذ  أو  ة دمحم صذذذذذذّلى هللا  ليذذذذذذ  وسذذذذذذّلم : بشذذذذذذفا  وذذذذذذا هللا وثوابذذذذذذ ، وأسذذذذذذعد النذذذذذذا 
 ) الج برٕ ( . فض    

            :فباإلٍذذذذذذذان والتوحيذذذذذذد  تٍقذذذذذذذق ا يذذذذذذام الطيبذذذذذذذة كمذذذذذذا يف نولذذذذذذذ   عذذذذذذذان مثددددددرات تعدددددددود علدددددددى رلتمعدددددددات ادلسدددددددلمني :
ََِكذذذذذذذٍر أَْو أُ ثَذذذذذذذى َوُهذذذذذذذوَ  ﴿ ذذذذذذذ   ِييَذننذذذذذذذُ  َحيَذذذذذذذاًم ِبَيِّبَذذذذذذذةً  َمذذذذذذذْ  َ ِمذذذذذذذَل َصذذذذذذذاِ ًا مِّ ٍْ ، وِبلتوحيذذذذذذذد  نذذذذذذذزل  (97الٌؾااااااال: ) ﴾ ُمذذذذذذذْ ِمٌ  فَذَلُن

ذذذذذذذذَماِء ﴿يف نولذذذذذذذذ   عذذذذذذذذان الَبكذذذذذذذذات املتتابعذذذذذذذذة كمذذذذذذذذا  نَذذذذذذذذا َ لَذذذذذذذذْيِهْم بَذرََكذذذذذذذذاٍت ِمذذذذذذذذَ  الضن ٍْ َولَذذذذذذذذْو أَنن أَْهذذذذذذذذَل اْلُقذذذذذذذذَرى  َمنُذذذذذذذذوا َوا ذنَقذذذذذذذذْوا َلَفَت
َفَمذذذذذْ   َمذذذذذَ  َوَأْصذذذذذَلَ  فَذذذذذذالَ  ﴿ات ،وأتمذذذذذذ  ا تمعذذذذذات كمذذذذذا يف نولذذذذذ   عذذذذذذان: ،وِبلتوحيذذذذذد واإلٍذذذذذان  زدهذذذذذر ا هذذذذذا  ﴾َواأْلَْ ضِ 

ًََْز ُذذذذذذونَ  ٌَ َ لَذذذذذذْيِهْم َولَ ُهذذذذذذْم  النذذذذذذِذيَ   َمنُذذذذذذواْ َوَيْ يَذْلِبُضذذذذذذواْ ِهٍَذذذذذذا َذُهم ِبَُْٰلذذذذذذٍم  ﴿وكمذذذذذذا يف نذذذذذذال  عذذذذذذان:  ؛( 48اًٛؼاااااابم : ) ﴾َخذذذذذذْو
، والنصذذذذذذذذوك يف ِلذذذذذذذذ  كثذذذذذذذذقم.؛ وِبلتوحيذذذذذذذذد واإلٍذذذذذذذذان يتٍقذذذذذذذذق (82: اًٛؼاااااااابم) ﴾أُْولَ ِذذذذذذذذَ  َجُذذذذذذذذُم اأَلْمذذذذذذذذُ  َوُهذذذذذذذذم م ْهتَذذذذذذذذُدونَ 

ذذذذذذذذل:  ُ النذذذذذذذذِذيَ   َمنُذذذذذذذذوا ِمذذذذذذذذنُ ْم َوَ ِملُذذذذذذذذوا  ﴿اسذذذذذذذذت الَ املذذذذذذذذ منني ،والتم ذذذذذذذذني جذذذذذذذذذا الذذذذذذذذدي  كمذذذذذذذذا يف نولذذذذذذذذ   ذذذذذذذذز ِو َوَ ذذذذذذذذَد اَّللن
َكَمذذذذذذذذا  ﴿ وأتمذذذذذذذذل نولذذذذذذذذ : (؛55الٌااااااااْر: ) ﴾نَذذذذذذذذذْبِلِهمْ  الصنذذذذذذذذاِ َاِت لََيْضذذذذذذذذَتْ ِلَفنذنُهْم يف اأَلْ ِض َكَمذذذذذذذذا اْسذذذذذذذذَتْ َلَ  النذذذذذذذذِذيَ  ِمذذذذذذذذ 

وََكذذذذذاَن  ﴿وبتٍقيذذذذذق التوحيذذذذذد ينصذذذذذر هللا دتمعذذذذذات املضذذذذذلمني ودوجذذذذذم كمذذذذذا يف نولذذذذذ   عذذذذذان ﴾اْسذذذذذَتْ َلَ  النذذذذذِذيَ  ِمذذذذذ  نَذذذذذذْبِلِهم 
َنا َ ْصُر اْلُمْ ِمِننيَ   (.47الزّم : ) ﴾ َحقًّا َ َليذْ

فذذذذع العلذذذذم ِبفذذذذذع نوا ذذذذدس ،وهد اك أصذذذذول  ومضذذذذا ل  ، و صذذذذذيل مذذذذذ  أىهذذذذا : ح مثددددرات تعددددود علدددددى العلددددم نفسددددو :
القذذذذذد م  لذذذذذى ه شذذذذذاد املضاشذذذذذدي  ، و علذذذذذيم الذذذذذرا بني ، و فذذذذذي  ريذذذذذ  الغذذذذذالني ، وا تٍذذذذذال املبطلذذذذذني ، وأتويذذذذذل اجلذذذذذاهلني ، 

 وهنامة ا جة  لى امل الفني ، ويف ِل  هنامة الدي  .
 د ؟   ادلبدأ الراتع : فضل التوحيد ؛ فما ىو فضل التوحي

هِا كا ذذذذذذت العلذذذذذذذوم الشذذذذذذر ية كلهذذذذذذذا فاوذذذذذذذلة لتعلقهذذذذذذا ِبلذذذذذذذوحي املطهذذذذذذر؛ فذذذذذذذهللان  لذذذذذذذم التوحيذذذذذذد يف الذذذذذذذذ وم مذذذذذذ  هذذذذذذذذا الفهذذذذذذذل 
لذذذذذذ  يَٰهذذذذذذر ِبلنَٰذذذذذذر هن، العمذذذذذذيم، حيذذذذذذض حذذذذذذاك الشذذذذذذَر ال امذذذذذذل دون  ذذذذذذقس مذذذذذذ  العلذذذذذذوم ج:ددددددات مددددددالث:) موضددددددوعو، :  ِو

 - :وبليك يف ي   لك فيما يوع ومعلومإلا،اوندوبجةاإدلإلا(

مذذذذذذ  املتقذذذذذذر  أن املتعلذذذذذذق يشذذذذذذَر بشذذذذذذَر املتعلذذذذذذق، فالتوحيذذذذذذد يتعلذذذذذذق  شذذذذذذَر ِات،    ج:دددددد  موضددددددوعو:فضددددددلو مدددددد 
، ِب ا ذذذذذي القيذذذذذوم، املتفذذذذذرد بصذذذذذفات اجلذذذذذالل واجلمذذذذذال وال مذذذذذال، و عذذذذذوت ال ذذذذذَباء والعذذذذذزم؛ لذذذذذذا كذذذذذان  وأكمذذذذذل موصذذذذذَو

ني، وصذذذذذذفوم خلذذذذذذق هللا  لذذذذذذم التوحيذذذذذذد أشذذذذذذَر العلذذذذذذوم مووذذذذذذو ا ومعلومذذذذذذا، وكيذذذذذذ  ل ي ذذذذذذون كذذذذذذذل  ومووذذذذذذو      العذذذذذذامل
أمجعذذذذذني، ومذذذذذإل العبذذذذذاد همذذذذذا هن ٍِذذذذذيم أو هن  عذذذذذيم، وألِذذذذذل هذذذذذذا  ذذذذذاس بعذذذذذ  الضذذذذذل  الفقذذذذذ  األكذذذذذَب ،و قيذذذذذق التوحيذذذذذد 
هذذذذذذو أشذذذذذذَر األ مذذذذذذال مطلقذذذذذذاً... وسذذذذذذ ل النذذذذذذ  س: أي العمذذذذذذل أفهذذذذذذل  فقذذذذذذال: ااهٍذذذذذذان ِب و سذذذذذذول    االب ذذذذذذا ي  ذذذذذذ  

 ، وهذذذذذو مووذذذذذوا د ذذذذذوم  سذذذذذل هللا أمجعذذذذذني، نذذذذذال اإلمذذذذذام ابذذذذذ  القذذذذذيم  محذذذذذ  هللا: ومجيذذذذذع الرسذذذذذل هوذذذذذا د ذذذذذوا   –أيب هريذذذذذرم 
َك َ ْضذذذذذذذَتِعنُي ﴿ هن  َك  َذْعبُذذذذذذذُد وِهان [، فذذذذذذذهللا م كلهذذذذذذذم د ذذذذذذذوا هن  وحيذذذذذذذد هللا وهخذذذذذذذالك  باد ذذذذذذذ  مذذذذذذذ  أوجذذذذذذذم 5]الفا ذذذذذذذة: ﴾ ِهان

َ َمذذذذذذذ ﴿ هن  خذذذذذذرهم، فقذذذذذذذال  ذذذذذذوح لقومذذذذذذذ : ذذذذذذذرُسُ اْ بُذذذذذذُدواْ اَّللن ذذذذذذذْ  هِلَذذذذذذٍ  َ يذْ ، وكذذذذذذذل  نذذذذذذذال هذذذذذذذود (59اٛػااااااازاف: ) ﴾ ا َلُ ذذذذذذم مِّ
َتِنبُذذذذذذواْ الطنذذذذذذاُ وَت وَ  ﴿ وصذذذذذذاب وشذذذذذذعيب وهبذذذذذذراهيم، نذذذذذذال هللا  عذذذذذذان: ِْ   ﴾َلَقذذذذذذْد بَذَعثْذنَذذذذذذا يف ُكذذذذذذلِّ أُمنذذذذذذٍة  نُسذذذذذذولً أَِن اْ بُذذذذذذُدواْ اَّلّلَ َوا
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الرسذذذذذذل وأ ذذذذذذزل ال تذذذذذذب ألِذذذذذذل هنامذذذذذذة التوحيذذذذذذد بذذذذذذني هللا سذذذذذذبٍا   و عذذذذذذان هوذذذذذذا أ سذذذذذذل نذذذذذذر ت ا يذذذذذذة أن ،(36الٌؾاااااال: ) 
َُ ِهل لِيَذْعبُذذذذذذذُدونِ  ﴿  خلذذذذذذذق اجلذذذذذذذ  واإل ذذذذذذذُ، نذذذذذذذال  عذذذذذذذان: مذذذذذذذ  أِذذذذذذذل هنامتذذذذذذذ و    العبيذذذذذذذد ) ﴾ َوَمذذذذذذذا َخَلْقذذذذذذذُت اجْلِذذذذذذذ ن َواإل ذذذذذذذ

لذذذذذذ  نبذذذذذذل معرفذذذذذذة العبذذذذذذادات كلهذذذذذذا (56الااااااذارٗبد:  ، أي: يوحذذذذذذدون..، فذذذذذذأهم مذذذذذذا  لذذذذذذى العبذذذذذذد معرفتذذذذذذ  هذذذذذذو التوحيذذذذذذد، ِو
 .  حىت الصالم

هن معلذذذذذوم  لذذذذذم التوحيذذذذذد هذذذذذو مذذذذذراد هللا الشذذذذذر ي، الذذذذذدال  ليذذذذذ  وحيذذذذذ  وكالمذذذذذ  اجلذذذذذامع  فضدددددلو مددددد  ج:ددددد  معلومدددددو: -
للعقا ذذذذذذد ا قة،ففهذذذذذذل  مذذذذذذ  ِهذذذذذذة معلومذذذذذذ  أي هذذذذذذو أشذذذذذذَر العلذذذذذذوم وأ الهذذذذذذا، ل و ذذذذذذا  ذذذذذذت   ضذذذذذذا ل وأح ذذذذذذام العقا ذذذذذذد 

بعذذذذذذد  وكتبذذذذذذ  و سذذذذذذل ، واليذذذذذذوم ا خذذذذذذر والبعذذذذذذضوهذذذذذذي أصذذذذذذل ومذذذذذذا سذذذذذذواها فذذذذذذرٌا فعلذذذذذذم ٌذذذذذذت  ِبإلٍذذذذذذان ِب  عذذذذذذان ومال  تذذذذذذ  
لذذذذ  ألن حاِذذذذة املضذذذذلم  : وأمددددا فضددددل علددددم التوحيددددد هعتبددددار احلاجدددد  إليددددو، املذذذذوت لذذذذيُ كغذذذذقس مذذذذ  العلذذذذوم  ِو

اأو اإل ضذذذذذان بصذذذذذفٍة  امذذذذذٍة  للتوحيذذذذذد واإلٍذذذذذان أ َٰذذذذذم وأشذذذذذد حاِتذذذذذ  للطعذذذذذام والشذذذذذرا  ونوىذذذذذا ، لذذذذذذا اذذذذذد أن هللا ِبلبذذذذذ ، 
ُ ﴿  ال  عان: وأمر كل م ل  بتعلم  فق  .(19دمحم: )  ﴾ فَاْ َلْم أَ نُ  ل هَِلَ  ِهل اَّللن

 ادلبدأ اخلام  : نسبتو ؛ فإىل أي العلوم ينسب علم العقيدة ؟
 لم العقيدم أصٌل وما سواس فرٌا نا ٌم بنفض  ول يغين  ن   قس ؛ فهو م  العلوم األصلية  لوم املقاصد االعلوم امل دومة   ، 

ُب صٍَة الفروِا   – مح  هللا  –إلسالم اب   يمية نال شيخ ا                  :ا والعلُم أصُل العمِل ؛ وصٍُة األصوِل  ِو
 وتعُد فاعلْم أن كلَّ علِم    كالفرِع للتوحيِد فامسْع نظمي . يف منَٰومت  : نال الضفا يين    مح  هللا،  ]53/ 4الفتاوى : [

 اضع علم العقيدة ؟ادلبدأ السادس : واضعو ؛ فم  و 
لش  أن التوحيد الذي ِاءت ب  الرسل واأل بياء  ليهم صلوات هللا وسالم ، وأما  لم التوحيد فقد مر يف ووع   

  أوذلما: طور الرواي  )ما قبل التدوي (، والثاين: طور التدوي  وا  تقرار. و دوين  بطو ي  :
ٍابة مهنع هللا يضر ِباِذذذذذة هن التذذذذذدوي  يف العلذذذذذوم الشذذذذذر ية، فقذذذذذد كذذذذذا وا ي ي ذذذذذ  الر يذذذذذل األول مذذذذذ  الصذذذذذ أو : طدددددور الروايددددد  :

يتلقذذذذذون  ذذذذذ   سذذذذذول هللا س الذذذذذوحيني، "ويذذذذذو دون  ليذذذذذ  مذذذذذا يشذذذذذ ل  لذذذذذيهم مذذذذذ  األسذذذذذ لة والشذذذذذبهات فيجيذذذذذبهم  نهذذذذذا  ذذذذذا 
، وأصذذذذذذٍاب  للفهذذذذذذم والبيذذذذذذان يذذذذذذثلج صذذذذذذدو هم، ونذذذذذذد أو د  ليذذذذذذ  مذذذذذذ  األسذذذذذذ لة أ ذذذذذذدا س وأصذذذذذذٍاب ، أ ذذذذذذدا س للتعنذذذذذذت واملغالبذذذذذذة

وكادم اإلٍذذذذذذان وكذذذذذذل ِلذذذذذذ   واس الصذذذذذذٍابة  ذذذذذذ  النذذذذذذ  س ملذذذذذذ  بعذذذذذذدهم، ف ا ذذذذذذت مضذذذذذذا ل ال تقذذذذذذاد  فوظذذذذذذة يف أِهذذذذذذا م، 
مضذذذذذتدل  ليهذذذذذا ب تذذذذذا   ّبذذذذذم وسذذذذذنة  بذذذذذيهم س، وي يقذذذذذع بيذذذذذنهم اخذذذذذتالَ يف شذذذذذأن العقيذذذذذدم؛ بذذذذذل اِتمعذذذذذوا  لذذذذذى  قيذذذذذدم 

 ة ؛ ألِل هذا ي ي   الصٍابة مهنع هللا يضر ِباِة هن  دوي   لم التوحيد أو  صني  كتب في .صٍيٍ
بذذذذدأ ِبذذذذو  التذذذذدوي  وال تابذذذذة يف حيذذذذام التذذذذابعني حيذذذذض ابتذذذذدأ ِلذذذذ  اإلمذذذذام الزهذذذذري  محذذذذ  هللا  اثنيددددا: طددددور التدددددوي  :  

اإلمذذذذذام مالذذذذذ  يف املوِبذذذذذأ، حيذذذذذض   بذذذذذت   عذذذذذان ، ُث شذذذذذاا ِلذذذذذ  يف النصذذذذذ  األول مذذذذذ  القذذذذذرن الثذذذذذا  اججذذذذذري، كمذذذذذا فعذذذذذل
األحاديذذذذذذذذذض  لذذذذذذذذذى أبذذذذذذذذذوا   تعلذذذذذذذذذق ِبلتوحيذذذذذذذذذد مثذذذذذذذذذل: ِب  اإلٍذذذذذذذذذان، وِب  التوحيذذذذذذذذذد، وِب  العلذذذذذذذذذم، ا .. ولعذذذذذذذذذل هذذذذذذذذذذذا 
التبويذذذذذذب ل حاديذذذذذذض كذذذذذذان النذذذذذذوام األون يف اسذذذذذذتقالل كذذذذذذل ِب  فيمذذذذذذا بعذذذذذذد ِبلتصذذذذذذني  والبٍذذذذذذض واملشذذذذذذهو  أن أول مذذذذذذ  

هذذذذذذ  كتابذذذذذ  الفقذذذذذ  األكذذذذذَب  واس أبذذذذذو مطيذذذذذع 150و اإلمذذذذذام أبذذذذذو حنيفذذذذذة ات: صذذذذذن  يف  لذذذذذم التوحيذذذذذد مذذذذذ  أهذذذذذل الضذذذذذنة هذذذذذ
ِكذذذذروا أ ذذذذذ  لذذذذيُ مذذذذ  كتذذذذذب أبذذذذو حنيفذذذذذة  ا  ذذذذم بذذذذ   بذذذذذد هللا البل ذذذذي ، كمذذذذا  واس محذذذذذاد بذذذذ  أيب حنيفذذذذة ، وأهذذذذذل التٍقيذذذذق 
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هذذذذذذذ  197وأ ذذذذذذ  منٍذذذذذذول  ليذذذذذذ  وه ذذذذذذ  مذذذذذذ  ووذذذذذذع أيب مطيذذذذذذع البل ذذذذذذي، كمذذذذذذا ثبذذذذذذت أن اإلمذذذذذذام ابذذذذذذ  وهذذذذذذب  محذذذذذذ  هللا ات: 
وذذذذذذع كتذذذذذذاِب يف القذذذذذذد   لذذذذذذى ِبريقذذذذذذة اذذذذذذدثني يف مجذذذذذذع األحاديذذذذذذض وهن كذذذذذذان دون  بويذذذذذذب ، ُث  تذذذذذذابع التذذذذذذألي  بعذذذذذذد أيب و 

حنيفذذذذذذة يف  لذذذذذذم التوحيذذذذذذد ول ذذذذذذ    ذذذذذذاء كتلفذذذذذذة جذذذذذذذا العلذذذذذذم ، فمذذذذذذ  أول ِلذذذذذذ  كتذذذذذذا  اإلٍذذذذذذان أليب  بيذذذذذذد القاسذذذذذذم بذذذذذذ  
ظهذذذذذذر مصذذذذذطل  الضذذذذذنة للدللذذذذذة  لذذذذذى مذذذذذذا  هذذذذذذ ، و بعذذذذذ   لذذذذذى هذذذذذذا كثذذذذذذقون هن يذذذذذوم النذذذذذا  هذذذذذذا، كمذذذذذا224سذذذذذالم ات: 

يضذذذذلم مذذذذ  ال تقذذذذادات، واشذذذذتهر ِلذذذذ  كمذذذذذ  اإلمذذذذام أمحذذذذد  محذذذذ  هللا، ومذذذذ  ال تذذذذذب املصذذذذنفة ِبسذذذذم الضذذذذنة، كتذذذذا  الضذذذذذنة 
هذذذذذذذذذذ  و ذذذذذذذذذق ِلذذذذذذذذذ ، ُث ظهذذذذذذذذذر 240هذذذذذذذذذذ  والضذذذذذذذذذنة ل مذذذذذذذذذام أمحذذذذذذذذذد  محذذذذذذذذذ  هللا ات: 235لبذذذذذذذذذ  أيب شذذذذذذذذذيبة  محذذذذذذذذذ  هللا ات: 

هذذذذذذذ ، وكتذذذذذذا  التوحيذذذذذذد لبذذذذذذ  306لبذذذذذذ  سذذذذذذريج البغذذذذذذدادي  محذذذذذذ  هللا ات:  مصذذذذذذطل  التوحيذذذذذذد يف مثذذذذذذل كتذذذذذذا  التوحيذذذذذذد
ذذذذذة  محذذذذذ  هللا ات:  هذذذذذذ ، وواكذذذذذب ِلذذذذذ  ظهذذذذذو  مصذذذذذطل  أصذذذذذول الذذذذذدي ، ُث ظهذذذذذر التذذذذذألي  ِبسذذذذذم العقيذذذذذدم أوا ذذذذذل 311خٍز

القذذذذذرن ااذذذذذامُ اججذذذذذري، واسذذذذذتقرت حركذذذذذة التصذذذذذني  ومذذذذذنهج التذذذذذألي ، واسذذذذذتقل  لذذذذذم التوحيذذذذذد  لمذذذذذا متميذذذذذزا  ذذذذذ   ذذذذذقس 
ومذذذذذذذذنهج كصذذذذذذذذوك ، والصذذذذذذذذٍي  القذذذذذذذذول :  نن واوذذذذذذذذَع هذذذذذذذذذا العلذذذذذذذذم هذذذذذذذذم األ مذذذذذذذذة العذذذذذذذذدول والثقذذذذذذذذات الفٍذذذذذذذذول ؛   بلقذذذذذذذذب

 كاأل بعة املتبو ني ، وم  حذا حذوهم م  أ يان الضل  الصا ني .
 ادلبدأ الساتع : أمساؤه ؛ فما أمساء ىذا العلم ال رعي  ؟

إلٍان " و " التوحيد " و " العقيدم " و " أصول الدي  " و " الشريعة " وهذا العلم لشرف  أ ا س كثقم ، وألقاب  شهقم فذذ " ا
، وأوجا  صنيفاً " الفق  األكَب " وكلها أ اٌء شر يٌة محيدٌم ، وليُ م  أ ا   : "  لم ال الم " و " الفلضفة " فهذس أ اٌء 

 ِبْد ينٌة مذمومٌة.
 العقيدِة ؟ ادلبدأ الثام  : ا تمدادُه ؛ ِمْ  أي  نستمُد علمَ 

 فاستمداد  لم العقيدم : م  صٍي  املنقول ا ال تا  والضنة الصٍيٍة  ، واإلمجاا املقبول ، ول دال للقيا  فيها .
 ادلبدأ التا ع : حكمو ؛ فما حكم تعلم علم العقيدة ؟

لشر ية  امة ؛ نال الشيخ ِبختصاٍ  شديٍد  لم التوحيد من  ما هو فرض  ني، ومن  ما هو فرض كفاية، وهذا شأن العلوم ا
 ا  مي  مح  هللا يف منَٰومت  سلم الوصول هن  لم األصول:

 معرفُة الرمحِ  ِبلتوحيدِ        أوُل واٍِب  لى العبيدِ 
 هِ هو م  كّل األوامِر أ َُٰم         وهو  و اِن أَا مْ  يفهمُ 

 ما هو فرُض كفايٍة .فٍ م  علم  لم التوحيد فرٌض ؛ ول   من  ما هو فرُض  نٍي ، ومن  
فمعرفذذذذة مذذذذا  صذذذذ  بذذذذ  العقيذذذذدم لذذذذا ل يضذذذذع مضذذذذلٌم أن يهلذذذذ  ِبألدلذذذذة اإلمجاليذذذذة ، وهذذذذو مذذذذا  ضذذذذأل   فأمددددا فددددرُ  العددددنِي : 

تنذذذذذع يف حذذذذذق هللا  عذذذذذان، ِا    نذذذذذ  مجيذذذذذع البشذذذذذرية ،مذذذذذا  صذذذذذ  بذذذذذ   قيذذذذذدم املضذذذذذلم يف  بذذذذذ ، مذذذذذ  حيذذذذذض مذذذذذا يذذذذذوك ويذذذذذب ٍو
ذذذذذ ِ  اإلمجذذذذاِل، وهذذذذذذا مذذذذذا يضذذذذمي  العلمذذذذذاء ِبإلٍذذذذان ا مذذذذذل أو اإلٍذذذذذان اإلمجذذذذاِل وهذذذذذو مذذذذذا  وأ ذذذذاًءا وأفعذذذذذالً وصذذذذفاٍت،  لذذذذذى ِو

ذذذذذل  فَذَوَ بِّذذذذذَ  لََنْضذذذذذذأَلَنذنُهْم ا يضذذذذذأل  نذذذذذ  مجيذذذذذع االذذذذذق؛ ملذذذذذا  وي  ذذذذذذ  أ ذذذذذُ بذذذذذ  مالذذذذذ  وابذذذذذ   مذذذذذر وداهذذذذذذد يف نولذذذذذ   ذذذذذز ِو
 َأمْجَِعنْيَ    نالوا : ا   ل هل  هل هللا .
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لتوحيذذذذذد، فمذذذذذا كاد  لذذذذذى ِلذذذذذ  مذذذذذ  التفصذذذذذيل والتذذذذذدليل والتعليذذذذذل، و صذذذذذيل القذذذذذد م مذذذذذ   لذذذذذم ا: الكفايددددد وأمدددددا فدددددر  
 لذذذذذذى  د الشذذذذذذبهات ونذذذذذذوادح األدلذذذذذذة، وهلذذذذذذزام املعا ذذذذذذدي  وهفٍذذذذذذام امل ذذذذذذالفني، وهذذذذذذذا مذذذذذذا يضذذذذذذمى ِبإلٍذذذذذذان التفصذذذذذذيلي، وهذذذذذذو 

م اإلسذذذذذالم؛ املقذذذذذدو   لذذذذذى هثبا ذذذذذ  ِبألدلذذذذذة وحذذذذذل ودفذذذذذع الشذذذذذب  الذذذذذوا دم  ليذذذذذ ، وهذذذذذو مذذذذذ  أِذذذذذل فذذذذذروض ال فذذذذذاات يف  لذذذذذو 
أل ذذذذذ  ينفذذذذذي أتويذذذذذل املبطلذذذذذني وا تٍذذذذذال الغذذذذذالني، فذذذذذال يذذذذذوك أن ٌلذذذذذو الزمذذذذذان لذذذذذ  يقذذذذذوم ّبذذذذذذا الفذذذذذرض ال فذذذذذا ي املهذذذذذم، هِ ل 

 ش  أن حفع  قا د النا  أكثر أىية م  حفَٰان أبدهم وأمواجم .
 ادلبدأ العا ر : مسائُلُو ؛ فما مسائُل علِم العقيدِة ؟

ٍذذذذذذذذض فيهذذذذذذذذا هذذذذذذذذي األح ذذذذذذذذام الشذذذذذذذذر ية العقديذذذذذذذذة كأح ذذذذذذذذام األلوهيذذذذذذذذة والربوبيذذذذذذذذة واأل ذذذذذذذذاء مضذذذذذذذذا ل  لذذذذذذذذم العقيذذذذذذذذدم الذذذذذذذذ  يب
 والصفات ، و صمة الرسل ؛ ونهاا اليوم ا خر و وان  اإلسالم و قها م  مضا ل العقيدم . 

لعلذذذذذم والذذذذذ  نذذذذذد ا تذذذذذو ّبذذذذذا أهذذذذذل العلذذذذذم وِبذذذذذال  ا ؛ تذذذذذون العلميذذذذذة النافعذذذذذةاملمذذذذذنِت مهذذذذذِم وا ن  شذذذذذرا هن شذذذذذاء هللا يف شذذذذذرح 
،وهوذذذذذا يعلذذذذذم أىيتهذذذذذا مذذذذذ  شذذذذذرح هللا صذذذذذد س  ا تنذذذذذاًء ِبلغًذذذذذا، واستشذذذذذرحوا هذذذذذذس الرسذذذذذالة، فبينذذذذذوا مذذذذذا فيهذذذذذا، وأووذذذذذٍوا خوافيهذذذذذا

 بذذذذادس   خلذذذذق هللا سذذذذبٍا   و عذذذذانلذذذذتعلم التوحيذذذذد، وا ذذذذذ  لذذذذا ٌالفذذذذ  ويهذذذذادس، لتعلقهذذذذا  ضذذذذألة هذذذذي أ َٰذذذذم املضذذذذا ل الذذذذ 
ول  َٰيمذذذذة مذذذذذ  أصذذذذذول الذذذذذدي  الذذذذ  ُيضذذذذذأل  نهذذذذذا العبذذذذد يف نذذذذذَبس: وهذذذذذي معرفذذذذذة  ناولذذذذذت هذذذذذذس الرسذذذذالة: ثالثذذذذذة أصذذذذذ، هِ  جذذذذا
 س . عان، ومعرفة دين  اإلسالم، ومعرفة  سول  دمحم   ب 
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 مت:يٌد تني يدي  رح منت الثالم  األصول :
 ( وأدلتها وصف عام ملنت الثالثة األصىل  ﴿

 لتسمي  : ما يتعلق ه
ذذذذذودم والذذذذذ  ا تمذذذذذدها  ثبذذذذذت ِبلتٍقيذذذذذق ثبذذذذذوت التضذذذذذمية و ضذذذذذبتها للم لذذذذذ   محذذذذذ  هللا  عذذذذذان مذذذذذ  خذذذذذالل امل طوِبذذذذذات املِو

ذذذذذذذذذا   محذذذذذذذذذ  هللا     ِذذذذذذذذذامع                 ثالثذذذذذذذذذة األصذذذذذذذذذول وأدلتهذذذذذذذذذا اا أن  ضذذذذذذذذذميتهاا دمذذذذذذذذذوا الرسذذذذذذذذذا ل الشذذذذذذذذذيخ دمحم بذذذذذذذذذ   بذذذذذذذذذد الوهن
، والذذذذذولء والذذذذذَباء ، وهذذذذذذا هذذذذذو حقيقذذذذذة  صذذذذذول  وحيذذذذذد الربوبيذذذذذة، و وحيذذذذذد اإللوهيذذذذذةا نذذذذذد نذذذذذر ت يف ثالثذذذذذة األ محذذذذذ  هللا:نذذذذذال 

: افذذذذذهللاِا نيذذذذذل لذذذذذ :  محذذذذذ  هللا  ه ذذذذذذا نذذذذذاليف ثنذذذذذاا املذذذذذنت     األصذذذذذول الثالثذذذذذة اا  اهذذذذذا املصذذذذذن  بذذذذذذ، وكذذذذذذا الذذذذذدي    ا تهذذذذذى 
ًِا ل فذذذذذذذرر  نذذذذذذذد املصذذذذذذذن   محذذذذذذذ  هللا  عذذذذذذذان بذذذذذذذني التضذذذذذذذم -نلذذذذذذذُت  -؛  مذذذذذذذا األصذذذذذذذول الثالثذذذذذذذة  يتني سذذذذذذذواء  يذذذذذذذت ثالثذذذذذذذة ه

ابذذذذذذذ  القاسذذذذذذذم  محذذذذذذذ  هللا  عذذذذذذذان يف حاشذذذذذذذيت ، نذذذذذذذال: العالمذذذذذذذة و اهذذذذذذذا كذذذذذذذذل  ،  ، أو األصذذذذذذذول الثالثذذذذذذذة لتهذذذذذذذااألصذذذذذذذول وأد
، وكذذذذذذل  الشذذذذذذيخ    شذذذذذذرح ثالثذذذذذة األصذذذذذول ااوالشذذذذذيخ ابذذذذذذ   ثيمذذذذذني  محذذذذذ  هللا كذذذذذذل  نذذذذذال:    ،حاشذذذذذية ثالثذذذذذة األصذذذذذول اا

ذذذذذذن  بعذذذذذذ  الع بذذذذذذ  ِبك  محذذذذذذ  هللا  عذذذذذذان،  ثالثذذذذذذة األصذذذذذذول وأدلتهذذذذذذا اا هن  ضذذذذذذميتها -شذذذذذذي نا العصذذذذذذيمي  –لمذذذذذذاء مذذذذذذنهم ِو
             للتفريذذذذذذذذق بينهذذذذذذذذا وبذذذذذذذذني  سذذذذذذذذالة صذذذذذذذذغقم أخذذذذذذذذرى للم لذذذذذذذذ   اهذذذذذذذذا اااألصذذذذذذذذول الثالثذذذذذذذذة    وهذذذذذذذذي  سذذذذذذذذالة كتصذذذذذذذذرم مذذذذذذذذ     

 ثالثذذذذذذذذذذذذذذذذذذة األصذذذذذذذذذذذذذذذذذذول وأدلتهذذذذذذذذذذذذذذذذذذا   اووذذذذذذذذذذذذذذذذذذعها للعذذذذذذذذذذذذذذذذذذوام أصذذذذذذذذذذذذذذذذذذغر مذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذنت  ثالثذذذذذذذذذذذذذذذذذذة األصذذذذذذذذذذذذذذذذذذول وأدلتهذذذذذذذذذذذذذذذذذذا    ))
  : دلنتموضوع ا

 ناولذذذذذذت هذذذذذذذس الرسذذذذذذالة: ثالثذذذذذذة أصذذذذذذول  َٰيمذذذذذذة مذذذذذذ  أصذذذذذذول الذذذذذذدي  الذذذذذذ  ُيضذذذذذذأل  نهذذذذذذا العبذذذذذذد يف نذذذذذذَبس: وهذذذذذذي معرفذذذذذذة هللا 
 سذذذذذالة (  :ن   محذذذذذ  هللا  عذذذذذان يف بعذذذذذ   سذذذذذا لنذذذذذال املصذذذذذ، ونذذذذذد  عذذذذذان، ومعرفذذذذذة دينذذذذذ  اإلسذذذذذالم، ومعرفذذذذذة  سذذذذذول  دمحم 
 ا تهى .   والولء والَباء، وهي أصل الدي بية، األصول الثالثة نر ت فيها  وحيد اإلجية، و وحيد الربو 

 الثالم  األصول ؟ما مصدر ىذه ادلسائل الثالث اليت مساىا ال يخ 
 املصد  الذي ا تمد  لي  الشيخ  مح  هللا استقراء واستنباق و تبع  صوك ال تا  والضنة .

 :ادلنت أقسام 
 هن ثالثة أنضام   يضة:  نتٍ    قضيم امل 
   . : ا لم ثالث مقدمات ابتدأت كل مقدمة بقول املصن و  البضملة ومت مقدم : -1
    . وفيها  ناول املصن  األصول الثالثة ِبلشرح والبيان صلب الر ال : -2
 .و  س  الطا وت  عري  مضألة منها : و  ،ومت بع  القهاا العقدية خامت : -3           
ِكذر أدلتهذا بع ذُ مذا فعذل يف كتذا  التوحيذد، ونذد أِبنذب  اسذت دم املصذن   محذ  هللا أسذلو  :ادلنت وصف  التقريذر بذذكر املضذا ل ُث 

، واسذذذتطرد املبتذذذد ليقذذذر  املعذذذا  للطالذذذب  ؛يف األصذذذل األول  محذذذ  هللا بذذذذكر األدلذذذة، كمذذذا اسذذذت دم  محذذذ  هللا أسذذذلو  الضذذذ ال واجلذذذوا 
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ًُتاج هليها كمضأل  اججرم والبعذض،  ولذا يَٰهذر أن املصذن  كذان ي لذ  مذ  حفَٰذ ؛ لذذا ِذاءت كثذق مذ  املصن  يف بع  املضا ل ال  
 . يف ثناا الشرح  النقولت  عناها القريب أو  ل صها؛ كما سنبني هن شاء هللا

  ترمجٌ  لصاحِب ادلنت :

َ التميمذي نبيلذًة ؛ هو اإلمام ا دد شيخ اإلسالم دمحم ب   بدالوها  ب  سذليمان بذ   لذى بذ  دمحم بذ  أمحذد بذ   اشذد بذ  بريذد بذ  مشذر 
والنجدّي بلداً ؛ ا نبلي مذهبا ؛ وأصل  ينٍد  هن نبيلة  يم  ل  القبيلة الىت حافَٰذت  لذى موِبنهذا يف هنلذيم مذد واسذتقرت واسذتوِبنت 

ذذ  النشذذاق األخذذرى مذذ  ك ا ذذة واذذا م؛ ولذذد  ذذام ألذذ  وما ذذة و  ذذُ  شذذرم للهجذذرم ا  هذذذ   يف  1115و ركذذت حيذذام البذذدو واشذذتغلت  ِو
ِكيّذ اً  مدينة " العيينة " م  مد يف اجلزيرم العربية ، يف بيذت  لذم وفهذل؛ وحفذع القذر ن نبذل بلو ذ  العاشذرم ، ونذرأ  لذى أبيذ  الفقذ  ، وكذان 

كثذذق املطالعذذة ؛  دينذذة  الد  يذذة التقذذى ِبألمذذق دمحم بذذ  سذذعود وحصذذلت بينهمذذا البيعذذة  لذذى  شذذر التوحيذذد وهنامذذة ح ذذذم هللا يف األ ض ؛ 
  . الصعا  يف ِل ِبلد وم هن هللا ولنى  اشتغل

  طلبو للعلم :

 علذذم  لذذى أبيذذ  يف بلذذدم العيينذذة وهذذذس البلذذدم هذذي مضذذق،  أسذذ   محذذة هللا  ليذذ  ، وهذذي نريذذة معلومذذة يف اليمامذذة يف مذذد  ذذال  ذذر  مدينذذة 
ولذذد فيهذذا  محذذة هللا  ليذذ  و شذذأ  شذذأم ، لغذذر  أو مذذا يقذذا   ِلذذ  مذذ  ِهذذة ا بينهذذا وبذذني الذذراض مضذذقم سذذبعني كيلذذو مذذاا  قريبذذا ، الذذراض

وكذان فقيهذا كبذقا و املذا نذذديرا ،  -صذا ة ؛ونذرأ القذر ن مب ذرا ؛ واِتهذد يف الد اسذة ، والتفقذ   لذى أبيذ  الشذيخ  بذد الوهذا  بذ  سذليمان 
ذ  هن املدينذة ُث بعد بلوغ ا لم حج ونصذد بيذت هللا ا ذرام وأخذذ  ذ  بعذ   لمذاء ا -وكان ناويا يف بلدم العيينة   ذرم الشذري  ؛ ُث  ِو

 لى ساكنها أفهل الصالم والضالم ، فاِتمع بعلما ها ، وأنام فيهذا مذدم ، وأخذذ مذ   ذاملني كبذقي  مشذهو ي  يف املدينذة ِلذ  الونذت ، 
صذاحب العذذ  الفذا    وىا : الشيخ  بد هللا ب  هبراهيم ب  سي  النجدي ، أصل  م  ا معة ، وهذو والذد الشذيخ هبذراهيم بذ   بذد هللا

 . املدينةيف  لم الفرا    وأخذ أيها    الشيخ ال بق دمحم حيام الضندي ِبملدينة ؛هذان العاملان ل  اشتهر أخذ الشيخ  نهما 
 مؤلفاتو رمحو ع  : ألن  كتبً ا  َٰيمةَ  النفعِ  ، وم  أىها :

؛كتذذا  ثالثذذة األصذذول؛ كتذذا  التوحيذذد ؛كتذذا  كشذذ  الشذذبهات؛ كتذذا  كتصذذر اإل صذذاَ والشذذرح ال بذذق؛ وكتذذا  كتصذذر كاد املعذذاد 
وكتذذا  القوا ذذد األ بذذع ؛ كتذذا  فهذذل اإلسذذالم ؛ وكتذذا  مضذذا ل اجلاهليذذة؛ وكتذذا  الضذذقم: وهذذو مل ذذ  مذذ  كتذذا  الضذذقم لبذذ  هشذذام؛ 

ا  ال بذذا ر؛ وكتذذا   صذذيٍة وكتذذا  اجذذدي النبذذوي : وهذذو مل ذذ  ل تذذا  كاد املعذذاد لبذذ  القذذيم ؛وكتذذا  شذذروق الصذذالم وأ كا ذذا ؛ وكتذذ
  هللا .املضلمني ؛وكتا   فضق الفا ة ؛ و قها م  م لفات الشيخ  مح  

   يوخو رمحو ع تعاىل :

ِذذذَو ال عبذذذة املشذذذرفة ومصذذذٍ  كتذذذب  ، نذذذا   صذذذٍي  الب ذذذا ي يفه 1134ات  ، ادلكدددي ال دددافعي ال ددديخ عبدددد ع تددد   دددا  البصدددري
وال دديخ دمحم تدد  حيدداة تدد  إتددراىيم  ،  ه 1140مذذ  فقهذذاء املدينذذة املنذذو م ا النجدددي  إتددراىيم تدد   دديف وال دديخ عبددد ع تدد، الضذذتة ا ذذديض 
هذذذ ، وهذذو مذذ  أخذذ   الميذذذ الشذذيخ دمحم بذذ   بذذد اجذذادي الضذذندي، صذذاحب ا واشذذي  1163مذذ  كبذذا  اذذدثني يف  صذذرس ات السددندي 
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، صذذاحب املصذذن  الشذذهق ا كشذذ  ه  1162ات  العجلددوين ال ددامي ال دديخ إمساعيددل تدد  دمحمو ،  الشذذهقم  لذذى املضذذند وال تذذب الضذذتة
 .ه 1175ا وال يخ عبد ع ت  فريوز اإلحسائي ،اافاء ومزيل اإللبا   ما اشتهر م  األحاديض  لى ألضنة النا   

 
 تالميذه  رمحو ع :

يف بذذالد نذذت كا ذذت فيذذ  حاوذذرم مذذ  حواوذذر العلذذم أخذذذ  ذذ  الشذذيخ دمحم بذذ   بذذد الوّهذذا  كثذذق مذذ  أهذذل الد  يذذة والذذوا دي   ليهذذا، يف و  
ه  ، والشذذيخ حضذذني بذذ  دمحم  بذذد الوهذذا  1242الشذذيخ  بذذد هللا بذذ  دمحم بذذ   بذذد الوهذذا  ات  أبنذذا س :يذذ  ، ولذذ   تلمذذذ  ل املضذذلمني

ذذا   محذذ  هللا ، والشذذيخ هبذذراهيم بذذ  دمحم بذذ  دمحم بذذ   بذذد الو 1224ات ذذا   محذذ  هللا ،ه  ، والشذذيخ  لذذي بذذ  دمحم بذذ   بذذد الوهن وحفيذذدس  هن
،  هذذ   1229والشذيخ سذعيد بذ  حجذي ات  ه   1285  دمحم بذ   بذد الوّهذا  االثا  للد وم الشيخ  بذد الذرمح  بذ  حضذ  بذ ا دد

 هذ .   1225الشيخ محد ب  معمر اتو هذ  ،  1237والشيخ  بد العزيز ب  حصني ات
 وفاتو  رمحو ع تعاىل  : 

   هذ  1206ام ست وم تني وأل  م  هجرم الن  س ا ويف  مح  هللا يف   

 

 

. 

 

             

 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا  :

ل  لثالثة أمو  :-    ) البسمل  ( وهي أون مقدمات الشيخ وال  د ج  مح  هللا  لى البداءم يف متو   ِبلبضملة ِو

األول : اقتداًء هلكتاب العزيز : فهي  يٌة م  كتا  هللا ؛ افتت  هللا ّبا كل سو س هل سو م براءم فهللا ا ل  بدأ ِبلبضملة ا با اً للصٍابة 
 ووان هللا  ليهم وووعوا فاصال بينها وبني األ فال دون البضملة و لو أن البضملة  زلت يف أول هذس الضو م ل ا ت  فوظة كما 

.حفَٰت يف ِبني الضو    

  }........ ِتْسِم ِع الرَّمْحَِ  الرَِّحيمِ    {رمحو ع تعاىل  قال ادلصنفُ 

 ال رح   

 متنشرح بداية 
 الثالثة األصول وأدلتها
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 والثاين : اقتداًءا تسن  األنبياء : لذي  كا وا يصد ون كتبهم و سا لهم ِبلبضملة نال هللا  عان ح اية    مل ة سبأ            
  29:النملا  ُلوا َ َلين َوأْ ُوِ  ُمْضِلِمنيَ َألن  َذعْ الرنمْحَِ  الرنِحيِم * ِه نُ  ِمْ  ُسَلْيَماَن َوِه نُ  ِبْضِم اَّللنِ ْلِقَي ِهَِلن ِكَتاٌ  َكرٌِ  نَاَلْت َا أَيذ َها اْلَمَ ُ ِهِ ّ أُ 

             ا تهى  م   هد هبراهيم  لي  الضالم واملَٰنون أن سليمان انتدى يف افتتاح كتاب  ِبلبضملة بضنٍة مو وثةٍ  انال اب   اشو  : 
       

 الثالث : اقتداًءا تسن  النيب ملسو هيلع هللا ىلص : حيض كان الن  س يبدأ ّبا كتب  و سا ل  للملوك ومنها  لى سبيل املثال  سالت  كتا  
ْم يِم الر وِم، َساَلٌم َ َلى َمِ  ا ذنَبَع اْجَُدى، َأْسلِ الرسول  هن نيصر الروم: "ِبْضِم اَّللِن الرنمْحَِ  الرنِحيِم. ِمْ  ُ َمنٍد َ ْبِد اَّللِن َوَ ُسولِِ  ِهَن ِهَرْنَل َ َِٰ 

َرَك َمرن َذنْيِ، فهللاْن  َذَولنْيتَ  ِْ ُ َأ فهللانن َ َلْيَ  ِهُْثَ اأَل ِيِضيِّنَي "] واس الب ا ي[ ،والبضملة اسٌم صيغ  لى ِبريقة النٍت*  ،  َ ْضَلْم يُذْ ِ َ  اَّللن
ما املهاَ هلي  :فذذذ" اسم اجلاللة : هللِا "، وأما و تهم  البضملة ِا اً ودرو اً ، ومهافاً ، وصفًة ؛ فأما اجلا  وا رو  : فذذذذ" ِبْضِم " وأ

: فذذذذ" ِبْضِم " وأما املهاَ هلي  :فذذذ" اسم اجلاللة : هللِا "، وأما الصفة فذذذذ: " الرمحِ  الرحيِم " الصفة فذذذذ: " الرمحِ  الرحيِم " و اجلا  وا رو 
َبك، ااسم  : اسٌم دروٌ  وهو مفرد فيعم مجيع األ اء ا ضو ، وهو ُمتعلٌق  ٍذَو والت و اجلا  وا رو  يف نول  اِبْضِم  الباء لالستعا ة

ِحيٌم و و لى  قدير اذَو ا ًا يص   قديرس ا اً كما يف نول   عان:  َونَاَل ا َْكُبوا ِفيَها ِبْضِم اَّللِن َدْرَاَها َوُمْرَساَها ِهنن َ يبِّ َلَغُفوٌ   ن 
َلَق ملعو " بضم هللا " أُأَِلُ  أو ُأَصّنُ "، كما يص   قديرس فعاًل كما يف نول   عان   انْذَرْأ ِِبْسِم َ بَِّ  النِذي َخَلَق * خَ مناسبا للمقام فا

ْ َضاَن ِمْ  َ َلٍق و و لى  قديرس فعاًل مناسباً للمقام فاملعو " بضم هللا أ لُ  أو أصنّ  ألن  اهنا وهو الراِ  ؛    أو بضم هللا أكتبُ اإْلِ
األصل يف األ مال  األفعال   ، وند َّنس الفعل اذَو متأخرًا ألمري  ىا )أ( ا  تعان  والترب  البداءة ه م ع  ؛ لي ون اسم هللا هو 
املقدنم وحق ل  التقدم  وكذا )ب( إلفادة احلصر ؛ يعين ا ِبسم هللا أصن  أو أكتب ل ِبسم  قس   لي ون التقدير أتخقًا ه ذا اِبسم 

     .هللا أ ل  أو أصن  أو أكتب  

" اإللذذ  " ِو األولوهيذذة ؛ و" هلذذٌ  " فعذذاٌل  عذذو مفعذذول أي هلذذ   عذذو مذذألوس وهذذو املعبذذود الذذذي أتجذذ  ااال ذذق  ا مذذ أصذذله ) ع (:كلمدد  و 
 .ي أيج  كل شيء، ويعبدس كل خلق   هو الذا هللا يص  أ   نال ي بضندٍ   وُ ِوَي    اب   با   خهو اً ،و   عَٰيماً و  بةً 
، وهو السم اجلامع جلميع جلميع صذفات ال مذال واجلذالل واجلمذال ويذدل  ليهذا ِبلتهذم  واللذزوم ،سبٍا   وهو   لذذل   أ َر املعاَ 

              ، ل الع ذذذذذذذُالذذذذذذذرمح  والذذذذذذرحيم والغفذذذذذذو  مذذذذذذذ  أ ذذذذذذاء هللا و ل يقذذذذذذا ا هليذذذذذذ  ول يهذذذذذذذاَ هليهذذذذذذا فيقذذذذذذال: هذذذذذذاَ مجيذذذذذذع األ ذذذذذذذاء ا ضذذذذذذو
ِو الرمحة الواصلة ؛ وهذا  لى الصٍي  م  أنوال أهل العلذم يف التفريذق بذني  )الرحيم (:وهو املتص  ِبلرمحة الواسعة ؛ : )الرمح  (و

غ الذذذكر لذذ ال يطيذذل  لذذى القذذا يء ِباطبذذة ، وألن البضذذملة مذذ  مذذ  أبلذذا تصذذر املصذذن   لذذى البضذذملة اختصذذا ً ان ا ذذي الرمحذذان والذذرحيم ؛
 والثناء .
   وسبق  فصيل ِل  نريًبا . ،  لم  لى  بنا سبٍا   :( ع) و ، ذكرسمتَبًكا ب  أي أ ل  حال كو  مضتعيًنا ب : تسم ع
 ؛ ودل  لذى  محذة هللا الواسذعة بعبذادس أمجعذني، والذرحيم اسذم  يذدل  لذىالرمح  اسذم  يذدل  لذى ا صذاف  ِبلرمحذة ِا ً  :الرحيم الرمح 

 ا صاف  ِبلرمحة فعاًل، ودل  لى  محة هللا الواصلة لعبادس امل منني.
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    : قال ادلصنف رمحو ع  وىذه ادلقدم  األوىل وتعد البسمل  ذكر مالث مقدمات:
  
 
 
   
 
 
   
 
 
، بذل هذي مذ  اِتهذادات بعذ  بدأ املصن   مح  هللا  عان  سالت  بتقد  ثالث مقدمات، وند نيل: ه ا ليضذت مذ  ووذع املصذن ُث  -

 . ِبلبت ، وهوا يبدأ كالم املصن   مح  هللا م  نول :ا فهللاِا نيل ل  ما األصول الثالثة  ، وهللا أ لم
 :لينجو م  عذاب ع معرفتو فيما جيب على العبد :ادلقدم  األوىل

إدرا   )و عريفذ   ح ذم الذذه  اجلذاكم املطذابق للوانذعم هذو العلذأي ك  متهي ًذا ومتفهًمذا ملذا يلقذى هليذ  مذ  العلذوم، و  ؛ أمر م  العلم :اعلم
، و فذذذق املعلذذذم بطالبذذذ  مذذذ  فيمذذذا بقذذذىو صذذذم  مذذذ  الشذذذر أي  فذذذر هللا لذذذ  مذذذا مهذذذى ووفقذذذ  لل ذذذق  : رمحددداي ع (،خطددداب  ال دددرع 
ْ  أَ ُفِضُ ْم َ زِي تفاا الطالب ِبلعلم، نال  عاناألخالر ال فيلة ِب اءُكْم َ ُسوٌل مِّ َِ ٌَ وَلَقْد  ٌز َ َلْيذِ  َمذا َ نِذت ْم َحذرِيٌ  َ لَذْيُ م ِِبْلُمذْ ِمِننَي َ ُ و

 . 128:التوبةا نِحيٌم  
 الوجوب عند أىل العلم قسمان: :أنو جيب علينا  
  للعمذذل بذذ ، كعلذذم واِذذب  لذذى كذذل م لذذ  هذذو  لذذم مذذا ًتذذاج هليذذيف كذذل  لذذم يذذب  لذذى العبذذد أن يتعلمذذ ، والعلذذم ال وجددوب عيددش: -1

، نذذال اإلمذذام أمحذذد  محذذ  هللا: يذذب أن والصذذالم والصذذيام، و لذذم الزكذذام هن كذذان لذذ  مذذال، وا ذذج هن كا ذذت  نذذدس نذذد م، ونذذو ِلذذ التوحيذذد 
   .ونو ِل  صال   وصيام ، نال: الذي ل يضع  ِهل :  يطلب م  العلم ما يقوم ب  دين ، نيل ل : مثل أي شيء

و لذم  ليجيذب أسذ لته ، و لذم دمذاء النضذاء ليقضم بني النا ،    قس، كعلم الفرا  كل  لم يتعلم  العبد ليعلموهو  وجوب كفائي: -2
و  هنا يف كالم املصن : ا ؛، ونوههن ي     ل  اا م البيوا و   يين والِو  .ِو

ها ذ  يف العلذذم بٍذذض  ذ  دليلذذ  وبر ف ذذل مذا يُ  مجذع مضذذألة، واملضذألة مذذ  الضذ ال، وهذو مذذا يذَبه   نذذ  يف العلذم،مضذذا ل  :تعلدم أرتددع مسدائل
، ونذد  بذ   لذى أىيتهذا العالمذة ابذ  ِبريق الفالح والضعادم األبدية ال بد للم ل  معرفتها؛ أل  ملية مضا ل أ بع هذس و  يضمى مضألة،

  .11/346فت  البا ياها مرا ب ِهاد النفُ، و ب   لى أىيتها كذل  ا افع اب  حجر يف و دّ    3/10كاد املعادا القيم يف 
ح ذم الذذه  وسذبق لنذا  عريذ   خذر للعلذم:  :وىدو معرفد  ع ومعرفد  نبيدو ومعرفد  ديد  اإل دالم هألدلد ُث  رف  بقولذ :  :العلم :ىلاألو  

ََ العلم    :، اجلاكم املطابق للوانع  . (إدرا  خطاب ال رع   )وأيًها ُ رِّ
 وىذا  رح ميسر للتعريف : 

 إدرا  : م  أد ك الشيَء هد اكاً هِا  رف  و َفِهَمُ  وَفِقَهُ  و قل  ود ى ب  و صون س ؛وخطا  الشر ي ينقضم هن:-  

اػلاااااان رؽواااااان للا  ًااااااَ ٗغاااااات ػلٌ٘ااااااب رؼلاااااان  رثااااااغ هظااااااب ل   اّٛلاااااأ الؼلاااااان : ُّااااااْ هؼز ااااااخ للا  {

ّهؼز ااااااخ ًج٘ااااااَ ّهؼز ااااااخ دٗااااااي اْلطاااااا،م ثبٛدلااااااخ   ّالضبً٘ااااااخ الؼواااااال ثااااااَ   ّالضبلضااااااخ الاااااادػْح إل٘ااااااَ 

ااااااِز :(ل٘ل  ْلااااااَ رؼاااااابلّٔالزاثؼااااااخ الـااااااجز  ػلاااااأ اٛلٓ  ٘ااااااَ ّالااااااد ـْ اْلؼَ ًَْظاااااابَى لَِ ااااااٖ ُ ْظااااااٍز  َّ إِىَّ اْْلِ

اااااااْجزِ   َـّ ا ثِبل ْْ اَؿااااااا َْ رَ َّ ا ثِااااااابْلَؾِ ّ  ْْ اَؿااااااا َْ رَ َّ ااااااابِلَؾبِد  َـّ َػِولُاااااااْا ال َّ  [3-1]الؼـاااااااز: ( إِالَّ الَّاااااااِذَٗي  َهٌُاااااااْا 

(  زِنلاااااْ هاااااب  ًاااااش  للا ؽغاااااخ ػلااااأ  لداااااَ إال ُاااااذٍ الظاااااْرح ل  ااااا)   اااااب  الؼاااااب ؼٖ رؽواااااَ للا رؼااااابلٔ  

 َااااابْػلَْن ( ّالااااادل٘ل  ْلاااااَ رؼااااابلٔ:)  ثااااابة الؼلااااان  جااااال الداااااْ  ّالؼوااااال :ّ اااااب  الج ااااابرٕ رؽواااااَ للا رؼااااابلٔ 

اْطزَْغِ ْز ِلذًَجِنَ  َّ  ُ ََ إِالَّ َّللاَّ
ُ اَل إِلََٰ  }(  جد  ثبلؼلن  جل الدْ  ّالؼول   ًَََّ

 الؼزػ
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   أو ً : خطاب طليب : وينقضم هن نضمني :-

تركي )ب(خطاب طليب                                           يخطاب طليب فعل)أ(  

 )أ( خطاب طليب فعلي : وي مل :-

ذذ  ا ذذتم واإللذذزام ِبيذذض يثذذا  فا لذذ  امتثذذاًل، ويضذذتٍق العقذذا    كذذ    مثذذال للواِذذب ا مذذا ِبلذذب الشذذا ا فعلذذ    ( الواجددب :1)  لذذى ِو
  45:االبقرم  ﴾َوأَِنيُموا الصناَلَم َو  ُوا الزنَكاَم َوا َْكُعوا َمَع الرناِكِعنَي  ﴿هنامة الصالم وهيتاء الزكام والدليل نول   عان: 

)2( ادلستحب : ا ما ِبلب الشا ا فعل  ل  لى ِو  ا تم واإللزام   مثال للمضتٍب استعمال الضواك والدليل    أيب هريرم   أن  
الن   س : ا لول أن أُشقن  لى أم  ألمْرُِتم ِبلضواِك مع كلِّ وووٍء   صٍٍ  األلبا  يف صٍي  اجلامع )ب(خطاب طليب تركي : 

 وي مل :-

  )1( احملرم : ) ما ِبلب الشا ا  رك   لى ِو  ا تم واإللزام   ، مثال  ر  الزَّن نول   عان: ﴿ َوَل  َذْقَربُوا الّزََِّن ﴾ ااإلسراء: 32  . 

)2(ادلكروه : ا ما ِبلب الشا ا  رك  ل  لى ِو  ا تم واإللزام   ، مثال للم روس : العبض  ض  ا صى أثناء الصالم والدليل حديض 
 نال : سألت الن  س    مض  ا صى يف الصالم فقال : ا ل  ض  ا صى وأ ت  صلي فهللان كنت لبد فا ال فواحدم معيقب  

اجلما ة .:  ضوية ا صى   ا  واس    

  والواجب ل اخلطاب الطليب :- ا المتثال والتطبيق ل ح ام الشر ية الت ليفية بفعل الواِب واملضتٍب و ر ك ارم وامل روس . 

ت  ِبلعقا د والغيبيات كاإلٍان ِب ومال  ت  وكتب  و سل  واليوم ا خر والبعض واجلنة والنا  والقد  وم   اثنياً : خطاب خربي  : ٌو
  .59ا افر : ِل  نول   عان: ا ِهنن الضناَ َة   َِيٌة ل َ ْيَب ِفيَها َوَلِ  ن َأْكثَذَر النناِ  ل يُذْ ِمُنوَن   

   والواجب ل اخلطاب اخلربي :  ا اإلٍان والتصديق ِبلعقا د واألخبا  والغيبيات  .

ويلي  والعلم ل ي ون  لماً و ل يضمنى  لماً حىت : ي ون مبنياً  لى دليٍل صٍيٍ  ، و ي وَن ِاكماً ، مطابقاً للوانع ؛ ومرا ب  : العلم 
لي  الش  ويلي  الوهم ؛ والعقا د ل  ثبت هل ِبألدلة الصٍيٍة القطعية وليُ لالِتهاد أو العقل الَٰ  ويضمي  الفقهاء  لبة الَٰ  وي
 . استقاللً أو القيا  سبيال إلثباِتا

ونذد ي ذون الذدليل  عيًذا وهذو مذا ثبذت ِبل تذا   ومذا يذَبه  بذ   لذى املقصذود ، األدلة مجع دليل، والدليل ما يرشد هن املطلو ، :هألدل 
أن هذذس املعذاَ  امعرفذذة هللا ومعرفذة  بيذ  ومعرفذذة ديذ  اإلسذالم   ثبذذت  وادلعدد: :،  نة، ونذد ي ذون  قليًذذا وهذو مذا ثبذذت ِبلنَٰذر والتأمذلوالضذ

ومبنيذة  دلة شر ية ؛ والقذد  الواِذب ال ذايف يف حذق العذاميِّ ا املعرفذة اإلمجاليذة   : أن يعرفذوا أن هذذس املعذاَ  شبتذة  دلذة شذر ية همجاليذة 
و ليلزمهم الِبالا  لذى كذل دليذل مفذرد متعلذق بفذرا مضذتقل ،  وهن ي ً،  لما بتفاصيلها ، مقطوا ّبا ،ى أصول شر ية صٍيٍة  ل

املشذذذتغلني ِبلعلذذذم مذذذ  املت صصذذذني كالعذذذاي وا ذذذاكم والعذذذاي واملفذذذ  والقاوذذذي فالقذذذد  الواِذذذب يف حقهذذذم التفصذذذيل والتأصذذذيل  هذذذذا  ذذذالَ
   .والستنباق املناسب  ال

 داء حقذذور هللا وي ذذون ِلذذ  ؛  ظهذذو  صذذو م خطذذا  الشذذرا  لذذى العبذذد  العمذذل شذذرً ا :  اوَ ؛أي العمذذل ّبذذذا العلذذم  :العمددل تددو :الثانيدد 
 . دي  اإلسالمم  لنا  ما شر   هللا، و  عان، وحقور  بي  
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 هللا وفذذق مذذنهج النذذ  هللا هل العلذذم ؛ فذذهللان الذذد وم هن أل ذذ  ل يوصذذل هن ) العلددم (يعذذود  لذذى  إليددو ( )الهذذمق يف  :الدددعوة إليددو :الثالثدد 
فنذذد و النذذا  هن معرفذذة وأداء حقذذور هللا  ؛أي الذذد وم ملذذا  علمنذذاس و ملنذذا بذذ فهللاوذذا   ذذون ِبلعلذذم ، وكذذذا  شذذمل الذذد وم للعلذذم والعمذذل س 

) طلدب النداس كافدً  إىل اتبداع  دبيل ع ا امعدد   لددعوة  درعا :وا، شذرا ع اإلسذالموأداء ، ومعرفذة  عذان، ومعرفذة وأداء حقذور  سذول  
ِكرها ؛ للخري على تصرية ( والذد وم هن هللا هذي الذد وم هن اإلٍذان بذ ، و ذا ِذاءت  ):يف نولذ   شيخ اإلسالم ابذ   يميذة  محذ  هللا وال  

 .(15/157 : فتاويال) رلموع  ا تهى ( ب   سل ، وبتصديقهم فيما أخَبوا ب  وِبا تهم فيما أمروا
الصدرب  : مالمد  أقسداموتفصديال ي دمل   لذى ح ذم هللا    الصذَب هذو حذبُ الذنفُا  :وتعريفو  درعا  :الصرب على األذى فيو :الراتع 

صذَب  لذى هذو الو  والصدرب علدى ادلقددور :صَب  لى  رك معصذيت ، وهو  الصرب على احملظور :، و صَب  لى ِبا ة هللاوهو  على ادلأمور :
أن يصَب امل ل   لى ِبلب العلذم والعمذل بذ  ود ذوم النذا  هليذ ، ويتٍمذل يف سذبيل ِلذ  مذا  العبادات أ َٰم أ واا م امل ملة، ، و  ا األند

 .األِى الذي يالني  امل ل  يف سبيل ا ق أ واا: ند ي ون أِى بد ًيا أو مالًيا أو  فضًياو ، م  بالء وأِى  رس النفو  
هر وهذو الزمذان كلذ ، دم  هللا  عان ِبل ضمٌ ن } والعصر } بسمميحرلا نمحرلا هللا   :نول   عان األ بعة: أي  لى هذس املضا ل :والدليل

ٍهذذا : أ ذذا  بونذذت العصذذر نضذذمٌ  ونيذذل يف العصذذر أنذذوال كثذذقم  قلهذذا الشذذنقيطي يف أوذذواء البيذذان ، وهذذي مذذ  ِب  اخذذتالَ التنذذوا ، وأِ 
لة  لذذى مذذا  ذذَر مذذ  حقيقتذذ  يف خطذذا  الشذذرا   وِبسذذتقراء  صذذوك الشذذريعة نذذر َّن وسذذنة امحذذل األلفذذاش املشذذ  ىنددا: وقاعدددة اليجدديح
ذذد أنل لمذة العصذذر  يف خطذذا  الشذذرا هوذذا يذراد بذذ  الونذذت املعذذرَو  خذذر النهذذا  ؛ ومذذا كذذان ِذذا ا معروفذذا يف كثذذر األشذذهر و األهِبالنهذذا  ِو

ٌ دون سذذذواس أي كذذذل ه ضذذذان يف خضذذذا م يذذذوم القيامذذذة هل مذذذ   :}فدددي خسدددر إن اإلنسدددان ل {،  خطذذذا  الشذذذرا فٍمذذذل ال ذذذالم  ليذذذ  متعذذذنيِّ
هذذذا دليذذل العلذذم؛ ألن اإلٍذذان يضذذتلزم العلذذم؛ فهللاٍا نذذا ِب وبرسذذول  وبدينذذ  يعَٰذذم هِا  َٰذذم  :} إ  الددذي  آمنددوا{  اسذذتثناهم هللا  عذذان، وهذذم:

َ ِمْ  ِ بَذا :، نال  عالالثالثةّبذس األصول  لمنا  ٌََْشى اَّللن َا  َ َ زِيذٌز َ ُفذو ٌ  ِدِس اْلُعَلَمذاء ِهنن وِهون هذذا  :} وعملدوا الصداحلات{ ،  28فذاِبرا }اَّللن
و  العمل ِبلعلم؛  وأن ي ذون العبذد متبًعذا  ،هل بشذرِبني: أن ي ذون خالًصذا   عذانل ي ون صا ًا؛ أي م  الصذا ات العمل و دليل ِو

ذذو  كمذذا نذذال  عذذان:  ،فيذذ  لرسذذول   ُِ  ،  110: ال هذذ الَِقذذاء َ بِّذذِ  فَذْليَذْعَمذذْل َ َمذذاًل َصذذاِ ًا َوَل ُيْشذذرِْك بِِعبَذذاَدِم َ بِّذذِ  َأَحذذًدا  و َفَمذذ  َكذذاَن يَذْر
 ،وفهذم الضذل  الصذاب والضذنةتا  ذق ال ذذق هذو كذل مذا وافذذ، فا ذمل الصذاب والع الصٍي  لعلمهن اهذا دليل الد وم  :} وتواصوا هحلق{
نذذال ابذذ  ناسذذم مذذالً ود ذذوم، وأن يوصذذي  ذذقس بذذذل ، املضذذألة الرابعذذة: أن ُيصذذَب  فضذذ   لذذى ا ذذق  لًمذذا و وهذذذا دليذذل  :{لصددربوتواصددوا ه {

ة التنبي   لى أن ِنُ اإل ضان كل  يف خضا  هل م  استثو هللاا  مح  هللا:  ٍذان ، وهو م  كّمل نو   العلميذة ِبإل ويف هذس الضو م ال ٍر
مذذرس بذذ ، و ذذالك ِلذذ  وهذذو الصذذَب، وهذذذا  ايذذة أل  ذذقس بوصذذيت  لذذ  بذذذل  و ذا كمالذذ  يف  فضذذ ، ُث كّمذذِب، ونو ذذ  العمليذذة ِبلطا ذذات، فهذذ

 .  ا تهى ال مال
                هذذذو همذذذام الضذذذنة يف كما ذذذ  ا ذذذدد الثذذذا  للذذذدي  أبذذذو  بذذذد هللا دمحم بذذذ  هد يذذذُ الشذذذافعي املطلذذذ   محذذذ  هللا رمحدددو ع تعددداىل:قدددال ال دددافعي 

لشتماجا  لى ما يب  لى العبد يف اإلمجال، فهذي كافيذة  :ى خلقو إ  ىذه السورة لكفت:م () لو ما أنزل ع حج  عل :هذ 204 -150ا
ل ا ذذت كافيذذذة يف ا يف بيذذان ِبريذذق النجذذام والضذذالمة مذذ  ااضذذا م يذذوم القيامذذة، هذذذذا هذذو مذذرادس  محذذ  هللا، نذذال العالمذذة ابذذ  ِبك  محذذ  هللا: 

ذب هللا  لذيهم ، و ذرك مذا حرمذ   لذيهمهلزامهم ِب ذق ، ونيذا ونذال شذيخ اإلسذالم ابذ   يميذة و قلذ  اللطيذ  بذ   بذدالرمح   ل ، مهم  ذا أِو
و  امتثال ح ذم هللا الشذر ي فيمذا أمذر هللا بذ  واِتنذا  مذا  ذى  نذ   ل فتهم : أي كفتهم يف  الشيخ  ا لذيُ و  نيام ا جة  ليهم يف ِو

 قلهذا شذيخ اإلسذالم يف الفتذاوى والبقذا ي  اإلمام الشافعي هذذس ومقولة  ا كافية يف مجيع أبوا  الدا ة أ  امعو كالم الشافعي  مح  هللا 
أصذٍا   ومذ  هذدي ، و  دبر النا  هذس الضو م لوسعتهملابلفع:    4/548 س ااب  كثق  مح  هللا  عان يف  فضق اها و و ،  يف  فضقس

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

15 

 

 حممىد عبد العزيز محَّاد    إػداد /                                              (( ػزّؽبد الوزْى الؼلوَّ٘خ            ))    العلميّ  التأصيل

لني كاَّن  الن   انا حىت يقرأ أحدىا  لى ا خر: والعصر هن اإل ضان لفي خضر، ُث يضذلم أحذدىا  لذى ا خذر، هِا التقيا ي يفأن الِر
 (.6/307السلسل  الصحيح  )  اِع 

 -194هذذو همذذام اذذدثني وشذذيخ املضذذندي  أبذذو  بذذد هللا دمحم بذذ  ه ا يذذل الب ذذا ي صذذاحب الصذذٍي  ا :وقددال البخدداري رمحددو ع تعدداىل
أي   تفذرا  نذ  و نشذأ منذ  ؛ فاملقذدم بذني هذذس املضذا ل األ بذع هذو العلذم فهذو أصذلها الذذي  :القول والعمدل () هب العلم قبل  هذ 256

قولذذذ  ب:  واسذذذتدل  لذذذى ِلذذذ ؛ ألن العلذذذم مصذذذٍ  للنيذذذة والنيذذذة مصذذذٍٍة للعمذذذل،  ُث يعمذذذل ويذذذد و ش يًذذذا يذذذب  لذذذى العبذذذد أن يذذذتعلم أولً 
ذ  الدللذة مذ  ا يذة  لذى املذراد أ ذ : ب   ا لم أ   ل هل  هل هللا واسذتغفر لذذف{: عان فيذتعلم أوًل، ُث  :فبذدأ ِبلعلذم نبذل القذول والعمذل وِو

، وهذذذا النقذذل مذذ  املصذذن  مذذ  معذذو كذذالم اإلمذذام يطلذذب السذذتغفا  نذذولً بلضذذا  ، و مذذالً بتٍقيذذق شذذروق التوبذذة وِبلذذب أسذذبا  املغفذذرم
ا ي  محذذ  هللا شذذيخ شذذيوخ  أبذذو  مذذٍد سذذفيان بذذ   يينذذة اجذذالِل كمذذا  واهذذا  نذذ  أبذذو ، وسذذبق هن هذذذا املعذذو نبذذل الب ذذ  محهمذذا هللا الب ذذا ي

ِكرس الغافقي يف مضند املوِبأ وبون  ب   ا ِبٌ  العلم نبل القول والعمل   .   عيم يف ا لية ، ُث 
 : فقال رمحو ع هدلقدم  الثاني    م:َّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 : ّرطْلَ ّؽدْ ِوب ٖ هؼز خ للا :لوددهخ الضبً٘خا

صذد  القذر ن ال ذر  يف  املصن   مح  هللا كلمة ا لم انتداًء ب تا  هللا  عان، ف ثقًا ما ِذاءت هذذس ال لمذة يف كر  :ػلن رؽون للاا
َولنذْواْ فَذاْ َلُمواْ أَنن اَّلّلَ َمذْولَُكْم  ِْعذَم اْلَمذْوَن سذبٍا  : وَوِهن  ذَ  نولذ  ، و 19 عان: وفَذاْ َلْم أَ نذُ  َل هِلَذَ  ِهلن اَّللنُ  سذو م دمحما ؛ كقول ما يراد  قريرس

  ، و قها كثق.98أيًها: واْ َلُمواْ أَنن اَّلّلَ َشِديُد اْلِعَقاِ  َوأَنن اَّلّلَ َ ُفوٌ   نِحيٌم  سو م املا دما نول  ، و 40َو ِْعَم الننِصُق  سو م األ فالا
ذو  هنذا ا : ًَ ٗغت ػلأ  ال هظالن ّهظالوخ ذو   يذيناملقصذود بذ  لِو ا وي  قتهذاىأ ذى املضذلم هذو مذ  أ ذى ِبلشذهاد ني و ، و ِو

 . أيِت بنان ، وكذل  املضلمة

 س ُذٍ الوظب ل  ّالؼوُل ثِي: ًَ ٗغُت ػلٔ  ل هظلٍن ّهظلوخ رَؼلُّن ص، -رؽون للا -ػلن ا 

ََُو،ً  ثل  رطل إلٌ٘ب رطْالً؛  وي  طبػَ د َل الغٌخ  ّهي  اّٛلٔ:  ّى للاَ  لدٌب ّرس ٌب ّلن ٗزز ٌب 

 ػـبٍ د َل الٌبر.

ّالدل٘ل  ْلَ رؼبلٔ: )إًب  رطلٌب إل٘ ن رطْالً ػبُداً ػل٘ ن  وب  رطلٌب إلٔ  زػْى رطْالً   ؼـٔ 

 (.   ذاً ّث٘،ً   زػْى الزطْ   ا ذًبٍ

ٌّٖ ُهزطل.  الضبً٘خ:  ّى للاَ ال ٗزضٔ  ى ُٗؼزَ  هؼَ  ؽٌد  ٖ ػجبدرَ  ال َهلٌَن هدّزة ّال ًج

 ّالدل٘ل  ْلَ رؼبلٔ: )ّ ّى الوظبعَد هللِ  ، ردػْا هغ للا  ؽداً(.

ّؽَد للاَ  ال ٗغُْس لَ هْاالحُ هي ؽبّد للاَ ّرطْلَ  َّ  َ  ّلْ  بى   زَة  زٗتالضبلضخ:  ّى هي  طبع الزطَْ  ّ

ّالدل٘ل  ْلَ رؼبلٔ: )ال رغُد  ْهبً ٗ هٌْى ثبهلل ّالْ٘م اٙ ز  ُْٗادَُّّى َهْي ؽبدَّ للاَ ّرطْلََُ  ّلْ ؛ 

 بًْا  ثبَ ُن  ّ  ثٌبَ ُن  ّ إ ْاًَِن  ّ ػؼزٗزَِن   ّلئن َ زَت  ٖ  لْثِن اْلٗوبَى ّ ّٗدُن ثُزّػٍ هٌَ  

ؾزِب اًِٛبُر  بلدٗي  ِ٘ب  رضٖ للا ػٌِن ّرضْا ػٌَ   ّلئن ؽشُة للا  ّٗد لُِن عٌّبٍد رغزٕ هي ر

 }   ال إى ؽشة للا ُن الو لؾْى(

 الؼزػ
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ثالث مضذا ل هذذس املضذا ل الذو أي  علذم هذذس املضذا ل الذثالث، ويف العبذا م  قذد  وأتخذق،  :رؼلن ص،س ُذٍ الوظب ل ّالؼول ثِي 
و  ِبا ة الرسول  لربوبيةيف  وحيد ا األوىل:ا تقادية مهمة،   : يف الولء والَباء والثالث :،  يف  وحيد األلوهية والثاني :، وِو

ذدَّن هللا مذ  العذدم، وأ ذدَّن وأمذدَّن ِبلذنعم،  : ى للا  لدٌب :اّٛلٔ ونذد دل  لذى وخلق هللا لنذا يشذمل اإليذاد واإل ذداد واإلمذداد، فأِو
ُ َخَلَقُ ذْم َوَمذا  َذْعَملُذونَ  و سذبٍا  :معي فقذول هللا ذالذدليل الضذ ، فأمذا الذدليل الضذمعي والعقلذيأن هللا ااالق  ،  96و م الصذافاتاذ سذ َواَّللن

سذذذذو م  أَْم ُخِلُقذذذذوا ِمذذذْ  َ ذذذْقِ َشذذذْيٍء أَْم ُهذذذُم اْاَذذذالُِقوَن  و ادث ل بذذذذد لذذذ  مذذذ   ذذذدث؛ كمذذذا نذذذال  عذذذان:ذوأمذذذا الذذذدليل العقلذذذي فذذذ ن كذذذل حذذذ
د  عني أن ي ون ااالق ل  هو هللا  با ك و عان  ، وملا كان اإل ضان ي35الطو ا  .ٌلق  فض  وي ي   ليأِت صدفة بدون مِو

الذدليل الضذمعي  أن هللا الذراكرونذد دل  لذى و كر هللا يشذمل  كر األنذوات  ذا يقذيم أبذدا نا، و كر الذدللت  ذا يقذيم أحوالنذا،  :ّرس ٌب
ذَ  الضنذَماَواِت َواأْلَ   عذان: ونُذلْ والعقلي، فأما الدليل الضمعي فقولذ   وأمذا الذدليل العقلذي ف  نذا ل ، 24:سذبأاْ ِض نُذِل اَّللنُ  َمذ  يذَذْركُُنُ م مِّ

الطعذام والشذرا ؛ كمذا نذال سذبٍا  : وأَفَذذرَأَيْذُتم منذا َ ْرُثُذوَن لنذا خلذق ، هذو الذذي  خلق كل شيء عيش هل  لى ِبعام وشرا ، وهللا الذي 
   ُأَْم َنْذذُ  الزنا ِ ُذذوَن أَأَ ذذُتْم  َذْزَ ُ و َذذ  ُهذذوَن أَفَذذذرَأَيْذُتُم اْلَمذذاء  بَذذْل َنْذذُ  َ ُْروُمذذوَن  ِهَّنن َلُمْغَرُمذذوَن  لَذذْو َ َشذذاء جَلََعْلنَذذاُس ُحطَاًمذذا َفَََٰلْلذذُتْم  َذَف ن

ا فَذَلْوَل َ ْشذُ ُروَن  لَ  أَأَ ُتْم أَ زَْلُتُموُس ِمَ  اْلُمْزِن أَْم َنُْ  اْلُمنزُِلوَن  النِذي َ ْشَربُوَن  ًِ ا َِ َعْلَناُس ُأ َِ علم مذ  ؛ فذيُ   70-63:الوانعذة اْو َ َشاء 
 .ِل  أن هللا سبٍا   و عان هو  اكننا

ونذذد دل  لذذى ِلذذ  الذذدليل الضذذمعي والعقلذذي، فأمذذا الذذدليل الضذذمعي فقولذذ  بذذال أمذذر ول  ذذي، معطلذذني مهملذذني أي  :ّلاان ٗزز ٌااب ُواا،
ُتمْ  ِضذذبذْ ٍَ نَذذا  عذذان: وأََف َذذا َخَلْقنَذذاُكْم َ بَذثًذذا َوأَ نُ ذذْم هِلَيذْ عُذذوَن   أَون َِ ذذود بشذذرية  ُ  ، وأمذذا الذذدليل العقلذذي 115:امل منذذوناَل  ُذْر لذذق و ذذركر فذذ ن ِو

ًََْضذُب اإْلِ َضذ:و رسل جا الرسل ويقا لون  لى دي  هللا  عان، ُث  وت ول  بعض ل يليق ِب مة هللا  عان؛ كمذا نذال  عذان ذَرَك وَأ اُن أَن يُذتذْ
نْيِ الذذنَكَر َواأْلُ ثَذى  ُُثن َكاَن َ َلَقذًة َفَ لَذَق َفَضذونى أَيَْ َيُ   ُْطَفًة مِّ  منيِنٍّ ٍَُْو   ُسًدى َِ َِلِذَ  بَِقذاِدٍ  َ لَذ َفَجَعذَل ِمْنذُ  الذزنْو  َُ ى أَن أَلَذْي

، ونذد دل  لذى مذر بتبليذغ وحذي هللا  عذان، والرسذول مذ  أُ هذو دمحم  :ْالثل  رطال إلٌ٘اب رطا،   40-36:القيامة اًُِْيَي اْلَمْوَ ى  
ذذذْ  أُمنذذذٍة ِهلن خذذذاَل ِفيَهذذذاأن هللا أ سذذذل الرسذذذل لضذذذا ر خلقذذذ    ا َذذذِذيٌر   الذذذدليل الضذذذمعي والعقلذذذي، فأمذذذا الذذذدليل الضذذذمعي فقولذذذ   عذذذان: وَوِهن مِّ

ذرِيَ   ، والدليل العقلي أن العباد ًتاِون الرسل ليعبد24:فاِبر وا هللا  ا ًب ويروى ولتقوم  ليهم ا جة، كما نذال  عذان: و  ُسذالً م َبشِّ
الطا ذة  : وي  طبػَ د ل الغٌاخ؛   165: النضاءايًما   َوُمنِذ ِيَ  لَِ الن َيُ وَن لِلنناِ  َ َلى اَّللِّ ُحجنٌة بَذْعَد الر ُسِل وََكاَن اَّلّلُ َ زِيزًا َح ِ 

، دخذل اجلنذة منذزل املتقذذنيو ذذرك مذا  ذى  نذ  هللا و سذذول  ، فمذ  وافذذق أمذر هللا وأمذر  سذول  فعذالً للمذذأمو  و رًكذا للمٍَٰذو  ؛املذرادهذي موافقذة 
َِلِذذَ   ننذذاٍت َاْذذرِي ِمذذ  َ ِْتَهذذا األَ ْذَهذذاُ  َخالِذذِديَ  ِفيَهذا َو َِ ّهااي ؛  (13: النسدداء )  اْلَفذذْوُك اْلَعَِٰذذيمُ نذال  عذذان: وَوَمذذ  يُِطذذِع اَّلّلَ َوَ ُسذذوَلُ  يُْدِخْلذذُ  

ا أ سذذلنا هلذذي م  سذذول شذذاهدً  و هَّن :والذدليل نولذذ   عذذان ،املعصذذية امل الفذة ألمذذر هللا و سذذول ، والنذذا  مثذذوى ا ذذرمني :ػـاابٍ د اال الٌاابر
ابذذ   بذذا   قلذذ  الطذذَبي  ذذ   ،ثقذذيالً شذذديًداأي  :ا وبذذيال  ون الرسذذول فأخذذذَّنس أخذذذً فعصذذى فر ذذ كمذذا أ سذذلنا هن فر ذذون  سذذول    لذذي م

، نيذذل: ومذذ  أيى ا  سذذول هللا  ! كذذل أمذذ  يذذدخلون اجلنذذة هل مذذ  أى ا: النذذ  والذذدليل  لذذى ِلذذ  مذذ  الضذذنة: نذذول  وذذي هللا  نهمذذا،
 ( رواه البخاري)    وم   صا  فقد أى نال: م  أِبا ين دخل اجلنة،

و  ِبا ة وحيد الربوبية و بيان    ،ؿخ الودـْد هي الوظالخ اّٛلٔ : بذل  ذ مر ول  نهذى ل  أل ذ  ي ٌلقنذا مهملذني الرسذول ِو
و  ِبا ة الرسول س فأ سل هلينا  سول م  أِل   م  أِبا   دخل اجلنة وم   صاس دخل النا  .لبيان  وحيد الربوبية وِو

 :مقذذر  ل ملذذ  كذذان أاً  العبذذادم لغذذق هللا ِعذذلالشذذرك هذذو  : ى للا ال ٗزضاأ  ى ٗؼااز  هؼااَ  ؽااد  ااٖ ػجبدرااَ :الضبً٘ااخ
، ومذذع ِلذذ  ل ًذذل أن يشذذركوا مذذع هللا  عذذان يف  ياء هذذم أشذذَر العذذاي األ وذذيذواأل بذذ :ول  ذذ  مرسذذل ال  ة هذذم أشذذَر العذذاي العلذذوي،ذواملذذ
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ذذذركة يف حقذذذ  ؛ ، باد ذذذ   :ا  مذذذع هللا أحذذذدً د  فذذذال  ذذذد وا و وأن املضذذذاِ :والذذذدليل نولذذذ   عذذذان ألن العبذذذادم حقذذذ  وحذذذدس وهللا ل يقبذذذل الشِّ
ذ  مضذذلمأهريذرم   الذذذي  أيبحذذديض هنذاك دليذذل  خذر مذذ  الضذنة و  : فقوذذى  ، وي ذذرس ل ذم ثذذالشً    هللا  عذذان يروذى ل ذذم ثذالشً : ا مذخِر

 لذى  ذدم ِذواك  والذدليل ااذاك،  ذ  صذَر العبذادم لغذق هللا  عذان العذاميف النهذي الذدليل  هذذاو ، .  أن  عبدوس ول  شركوا ب  شذيً ا.ل م 
ُكذمْ  يًعا ُُثن يَذُقوُل لِْلَماَلِ َ ذِة أََهذُ َلء ِهان ًَُْشرُُهْم مجَِ اَ َ  أَ ذَت  َكذا ُوا يَذْعبُذُدونَ   صَر العبادم للمال  ة املقربني نول   عان: وَويَذْوَم  ٍَ نَذاُلوا ُسذْب

ااذذاك  لذذى  ذذدم ِذذواك صذذَر العبذذادم  دليلالذذو  ، 41-40:سذذو م سذذبأ ا }ِّبِذذم م ْ ِمنُذذونَ  َأْكثَذذذرُُهم َولِيذ نَذذا ِمذذ  ُدوِ ِذذم بَذذْل َكذذا ُوا يَذْعبُذذُدوَن اجْلِذذ ن 
َ ِبن ِيِّنَي ِ َذا    ُواْ ِ َباًدا ِلِّ ِم  ُدوِن اَّللِّ َوَلِ   ُكو ُواْ للرسل نول   عان: وَما َكاَن لَِبَشٍر أَن يُذْ  َِيُ  اَّلّلُ اْلِ َتاَ  َواْ ُْ َم َوالنذ بُذونَم ُُثن يَذُقوَل لِلنناِ  ُكو 

  .79: ل  مراناِ َا ُكنُتْم َ ْدُ ُسوَن  ُكنُتْم  ُذَعلُِّموَن اْلِ َتاَ  وَ 
ذو   وحيذد األلوهيذة  : لضبً٘اخ ،ؿخ الودـاْد هاي الوظاالخ ا وهذذا مفهذوم مذ  الذدليل الذذي  وهبطذال الشذرك يف العبذادمبيذان ِو

 ن العبادم كلها ل  وحدس .ِكرس الشيخ يف النهي    د وم  قس مع  دليل  لى أ
 :للا ّرطْلَ ّلْ  بى   زة  زٗت  ى هي  طبع الزطْ  ّّؽد للا ال ٗغْس لَ هْاالح هي ؽبد :الضبلضخ

ضذذألتني ل يتٍققذذان هل إبنامذذة هذذذا األصذذل الذذولء للمذذ منني والذذَباءم مذذ  املشذذركني فجعذذل امل ِبن وهجًذذا وِبا ذذة الرسذذول س  وحيذذد هللا ألن  
عل املضألة الثالثة  نزلة التابع الالكم للمضألتني األوليذني ، ووذدها اذادم وهذي هذي ابذة والنصذرم :ادلدوا ة و ؛  األون والثا ية كاملقدمة ، ِو

الذذذدليل  وبذذذ ِو َٰذذذيم مذذذ  أصذذذول الذذذدي ، ونذذذد دل  لذذذى  أصذذذلٌ  مذذذ  املشذذذركني والذذذَباءللمذذذ منني ولء الذذذنهذذذية و ، ا ا بذذذة واملبا هذذذة واملعذذذادام
ا يؤمنون ههلل واليوم اآلخدر يدوادون مد  حداد ع }   جتد قومً  :والدليل نول   عانالضمعي والعقلي، فأما الدليل الضمعي فقول   عان: 

أيدددىم تنصددر أي  :أو إخددوا م أو ع ددريوم أول دداي كتددب ل قلددوهبم اإل ددان وأيدددىم تددروح منددو أو أتنددائ:م ور ددولو ولددو كددانوا آهءىددم
ويددخل:م جندات جتدري مد   ت:دا األ دار ، تدو أحيدا قلدوهبم وألند ؛تعداىل نصدره روًحداع هحلجج العلمي  وهل لب  القتاليد ، ومسدى  ؛نوم

املفلٍذذون هذذم مذذ  ا صذذفوا ِبلفذذالح، والفذذالح هذذو  :خالدددي  في:ددا ض ورضددوا عنددو أول دداي حددزب ع أ  إن حددزب ع ىددم ادلفلحددون {
وهذو أ ذم ملذا أسذ طوا األنذا   والعشذا ر يف هللا  ؛بذديع وفي  سذرٌ "نال اب  كثق  مح  هللا يف  فضقس: ، طلو  والنجام م  املرهو الفوك ِبمل

وأمذا الذدليل العقلذي فهللا ذ  لذيُ مذ   يم والفذوك العَٰذيم والفهذل العمذيم"، ا أ طاهم م  النعذيم املقذ ؛ ووهم هللا ِبلروا  نهم، وأ واهم  ن 
 .بوب  ب اإل ضان شيً ا هو  دوٌ العقل أن ً

، أو  صذرم ال فذا   لذى  وهذي  بذة الشذرك وأهلذ :التدو  وادلظداىرة ( :) ويقدال الدظان اّٛ : الواْاالح ال جازٓ :الوْالح  ظوبىّ
ذذنُ ْم فهللا نذذُ  َوَمذذ  يَذتَذذذ ودليذذل ِلذذ  نولذذ   عذذان: ووهذذذس مذذ  ال فذذر امل ذذرج مذذ  امللذذة، أهذذل اإلٍذذان ناصذذًدا ظهذذو  ال فذذر  لذذى اإلسذذالم،  ُم مِّ َوجن

ُهْم ِهنن اَّلّلَ َل يَذْهِدي اْلَقْوَم   . 51الَٰناِلِمنَي  سو م املا دماِمنذْ
وهي م  كبذا ر الذذ و  وليضذت مذ   ؛ كٍب نرابة أو حب مال، بة أهل الشرك ألِل الد يا الدظن الضبًٖ: الوْاالح الـغزٓ: 

َا أَيذ َهذذذا النذذذِذيَ   َمنُذذذوا َل  َذتنِ ذذذُذوا َ ذذذُدوِّي  والذذذدليل نولذذذ   عذذذان: و، ب بذذذ  أيب بلتعذذذة   كمذذذا ونذذذع يف نصذذذة حاِبذذذ  ال فذذذر امل ذذذرج مذذذ  امللذذذة
َ  ا َْقِّ  اءُكم مِّ َِ  . م    هذس املوالم؛ فناداهم ِبسم اإلٍان و اه  1:املمتٍنةا   َوَ ُدونُكْم أَْولَِياء  ُذْلُقوَن هِلَْيِهم ِِبْلَمَودنِم َوَنْد َكَفُروا ِ َا 

 ) مالمد  ىذا  سذالتان مضذتقلتان للمصذن  ِعلهمذا بعذ   الميذذ بذني مذنت ) اعلم رمحداي ع (وها ن املقدمتان املضتفتٍان بقول املصن : 
ِبسذم ا ثالثذة  و تابع النقل  لى هثباِتا بني يديها ،  ض  املناسبة ومقصذود ثالثذة األصذول وأدلتهذا ، ُث اشذتهر دمو هذا   األصول وأدلت:ا

 األصول   كما أفاد هذا العالمة اب  ناسم العاصمي يف حاشية ثالثة األصول وأدلتها .
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هذذا األصذل العَٰذيم س ل يتٍققذان هل إبنامذة  الرسذولِ  هللا  ِبن وهجًذا وِبا ذةَ   وحيذدَ  أنن  : لضاخ ،ؿخ الودـْد هي الوظاالخ الضب
 . والَباءم م  املشركنيالولء للم منني أل وهو 
 :فقال رمحو ع  الثالث ِ  هدلقدم ِ  ثَ   ملَّ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 : ٖ هؼز خ اْلط،م ّ ػظن ّاعجبرَ :الوددهخ الضبلضـخ

م   ادم املصذن   محذ  هللا  عذان  نذد  قريذر املضذا ل هو الستقامة  لى ِبريق ا ق، و ود الغي، و الرشد  :اػلن  رػد  للا لطبػزَ
 : أن احلنيفيدد  لذ لرمحذة هللا و وفيقذ   حرًصذا منذ   لذذى أن ي ذون هذذا العلذم الذذي يتعلمذ  الطالذذب سذبيالً  ؛والقذا  أن يذد و للطالذب املهمذة 

وا نيذذ  هذذو املقبذذل  لذذى هللا املعذذرض  ذذ  كذذل مذذا ، وهذذو وذذد اجلنذذ ، والتوحيذذد هن ا ذذق والشذذرك وهذذو امليذذل  ذذ  الباِبذذل ؛ ضذذبة للٍنذذ 
 . وند  رفهاسواس، 
 ٘ ٘خ لِب هؼٌ٘بى  ٖ الؼزع : ّالؾٌ

 وهو دي  األ بياء مجيعا . وهو اإلسالم ؛ :ػبٌم  اّٛ  :
 وهو اإلنبال  لى هللا ِبلتوحيد وامليل    كل ما سواس . :الضبًٖ:  بؽٌّ 

  و عذان لعبذادس وهذي اسذم ل ذل مذا شذر   هللا سذبٍا ، مذ  امللذل أي املعذاودم والت ذرا وامللة  :ؽٌ٘ ب  هلخ إثزاُ٘ن: رؽوَ للا   ْلَ
أكمذل االذق وأ الهذم  قيقذا جذا مذع  قدمذ  أبذونًم  لذى  بينذا  ليذ   أل ذ وخصذت هوذافة ا نيفيذة إلبذراهيم  ليذ  الضذالم  ،  لى ألضذنة أ بيا ذ 

ذًة يف ا نيفيذة االذيالن  ليهمذاوأ الهذم    بةً فأكمل االق الصالم والضالم املشا ك ل  يف كمال التٍقيق للٍنيفية ،  الصذالم والضذالم  دِ 
اختصذاك اإلوذافة هليذ  فنضذبت ا نيفيذة  َّنسذب ول   ملذا كذان هبذراهيم  ليذ  الضذالم أِب للنذ   مذٍد  ليذ  الصذالم والضذالم يف  مذود  ضذب 

وا يعرفذذون هبذذراهيم  ليذذ  القذذر ن أوذذافها يف مواوذذع كثذذقم إلبذذراهيم  ليذذ  الضذذالم ألن العذذر  الذذذي  بعذذض فذذيهم النذذ  س كذذا وأيهذذا : هليذذ  ، 
الضالم وينتضذبون هليذ  ويز مذون أ ذم  لذى ه ٍث مذ  ديذ  هبذراهيم  ليذ  الضذالم ف وِببذوا بذذل  لتنبذيههم   ذم أِذد  ّبذم أن يتبعذوا هبذراهيم 

العبذادم يف اللغذة  بدد ع :أن تعونذد بّينهذا بقولذ : حنفاء  َق مشركني ب  ، فٍضنت هوافة ا نيفية إلبراهيم  لي  الضالم جذا املعذو أيًهذا ، 
 وأما اصطالحا فلها  عريفان ؛ أحدىا :  ام ، وا خر : خاك ؛  ؛ يقال: ِبريق معبدم أي مذللة الذل،
 

 . هي امتثال خطا  الشرا املقان ِب ب وااهوا   ) ــ : الؼبم اّٛ  اهب 
 .  لقة  صل اإلٍان ِبقون  املتعهفراد هللاومعناس :  ا التوحيد   :ال بؽ الضبًٖ ّ هب 

 . أل اء والصفات  هفراد هللا ِبلربوبية ، هفراد ِبأللوهية ، هفراد هللا ِبا :  ّؽدْ َ الوزؼلدخ ثاؿل اْلٗوبى ص،صخ

ااااب لااااَ الاااادٗي   -  رػااااد  للا لطبػزااااَ -اػلاااان  ـً  ى الؾٌ٘ ٘ااااخ هلااااخ إثاااازاُ٘ن  ى رؼجااااد للا ه ل

َهاااب َ لَ  ّثاااذلن  هاااز للا عو٘اااغ الٌااابص  ّ لدِااان لِاااب   واااب  اااب  رؼااابلٔ: ) اِْلًاااَض َّ َّ ْداااُذ اْلِغااايَّ 

ااااادّى  ّ ػظااااان هاااااب  هاااااز للا ثاااااَ    [56إِالَّ ِلَْ٘ؼجُاااااُدِّى( ]الاااااذارٗبد: ّهؼٌااااأ ٗؼجااااادّى: ّْٗؽِ

؛  الزْؽ٘اااُد  ُّاااْ إ ااازاد للا ثبلؼجااابدح  ّ ػظااان هاااب ًِااأ ػٌاااَ الؼاااز   ُّاااْ دػاااْح غ٘ااازٍ هؼاااَ

َِ َػْ٘ -رؼبلٔ  -ّالدل٘ل  ْلَ  اَل رُْؼِزُ ْا ثِ َّ  َ اْػجُُدّا َّللاَّ َّ  .[36ئًب{ ]الٌظب : : }

 الؼزػ     
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 :ّالؼجبدح ّالزْؽ٘د ٗغزوؼبى ّٗ زز بى  

 .تقر  ّبا هن هللا  وحيد نصد القلب هن العمل  قرِب هن هللا ؛ف ل  بادم ي أي : لوحظت إرادة التقرب إذا : فيجتمعان
؛ و ند ذذذٍذ   ذذذون أي األ مذذذال واألنذذذوال وال تقذذذادات الذذذ  يتقذذذر  ّبذذذا هن هللا  ؛ إذا لوحظدددت األفدددراد ادلتقدددرب هبدددا إىل ع تعددداىل :ويفيقدددان 

 العبادم أ م م  التوحيد ألن كل ما يتقر  ب  العبد فهو  بادم ؛ وم   ل  القر  التوحيد .
 - لٔ  ظو٘ي:ّرٌدظن الؼجبدح إ 

ااال ق؛ ف ذل كلذور  بذد  خاوذع ألمذرس ال ذو ، نذال  عذان: وِهن ُكذل  َمذ  يف الضنذَماَواِت َواأْلَْ ِض  وىي  امل   ميع عبادة كوني : 
َا  }ل تعدداىل:وىددي مقتصددرة علددى مدد  أطدداع أمددر ع ال ددرعي واتبددع ر ددلو، قددا : وعبددادة  ددرعي  ،(9: مددرم ){ِهلن  ِت الذذرنمْحَِ  َ ْبذذًدا

 (.56:العنكبوت)َي فَاْ ُبُدوِن  ِ َباِدَي النِذيَ   َمُنوا ِهنن أَْ ِوي َواِسَعٌة فهللاان 
ـً  هة والقصد،  يف اللغة التنقية، واصطالًحا اإلخالك :ب لَ الدٗيه ل م  كل شذا بة شذرك سذواء  فينقي  مل هو هفراد هللا  عان ِبلِو

هخذذالك وهذذي  ؛ِب نيفيذذةأي  :وبذذذل  أمذذر هللا مجيذذع النذذا ول العمذذل وبتٍقيقذذ   تهذذا   األِذذو ، وهذذو شذذرق نبذذأصذذغر،  وأكذذان أكذذَب أ
َناُس يف الذد  ْذَيا َوِه نذ،  عان العبادم  لنِة ِهبْذرَاِهيَم ِهلن َم  َسِفَ   َذْفَضُ  َوَلَقذِد اْصذطََفيذْ ا ِِنَي  ُ  يف ا ِخذرَِم َلِمذَ  الصنذنال  عان: وَوَم  يَذْرَ ُب َ   مِّ

 فاملقصذذد مذذ  خلذذق النذذا  أمذذران: :وومذذا خلقذذت اجلذذ  واإل ذذُ هل ليعبذذدون   :كمذذا نذذال  عذذان ؛وخلقهذذم جذذا ، 130سذذو م البقذذرما
ُ النذذِذي َخلَذذَق َسذذْبَع َ َذذاَواٍت َوِمذذَ  اأْلَْ ِض ِمذذ، بربوبيتذذ  وأ ا ذذ  ا ضذذو وصذذفا   العلذذىمعرفذذة هللا  عذذان  األول: ثْذَلُه ن يَذتَذنَذذذزنُل نذذال  عذذان: واَّللن

َ َنْد َأَحاَق ِبُ لِّ َشْيٍء ِ ْلمً  َ َ َلى ُكلِّ َشْيٍء َنِديٌر َوأَنن اَّللن نَذُه ن لِتَذْعَلُموا أَنن اَّللن  وحيذدس سذبٍا   يف  والثداين: ، 12ا  سذو م الطذالرااأْلَْمُر بَذيذْ
ِكرها املصن ، مووذع يف القذر ن ا بذدوا نذال ابذ   بذا   وذي هللا  نهمذا: كذل  ؛ يوحددون : ّهؼٌٔ ٗؼجدّى باد  ، كما يف ا ية ال  

كذل  سذول ذل  د ذا  وبذويدل  لى ِل  أن هللا  عان خلق  بادس ليفردوس ِبلعبادم،  :وأ َٰم ما أمر هللا ب  التوحيد،  هللا فمعناس وحدوا هللا
ذذْ  هِلَذذ ٍ  َ َمذذا َلُ ذذم مِّ ذذرُسُ  نومذذ ، فقذذال:و اْ بُذذُدواْ اَّللن  ملعذذاِ  ، نذذال النذذ  بذذذل  صذذٍابت   ، وأ سذذل  سذذول هللا 59 ذذراَا  سذذو م األَ يذْ

 والتوحيذد : ف الزْؽ٘د ثدْلَ: ُّْ إ زاد للا ثبلؼجابدحصن ػزّ حني بعث  لليم : " لي   أول ما  د وهم هليذ  أن يوحذدوا هللا "، 
ْعُل الشيِء واحًدا   فمعناس لغًة : يف اللغة  َِ  . اإلفرادا 

 بى:رؼزٗ  اؿط،ًؽب لَّ 

 .اهفراد هللا ِبقون  املتعلقة  صل اإلٍان   : ػبماّٛ  زؼزٗف ال 
 . : وهو هفراد هللا  عان ِبلعبادم ، كما  رف  املصن   مح  هللا أي  ا ٌت  بتوحيد األلوهية :ال بؽ الضبًٖ 

ذْرَك َلَُْٰلذٌم َ َِٰذ :ّ ػظن هاب ًِأ ػٌاَ الؼاز   ، ومذ  الضذنة حذديض 13يٌم  سذو م لقمذاناوالذدليل  لذى ِلذ  نولذ   عذان: وِهنن الشِّ
مذ  الشذرك يف اللغذة و  " متفذق  ليذ ،ا وهذو خلقذ أن اعذل   ذدً  :"نذال  أي الذ ب أ َٰذم سألت الن   :نال هللا ب  مضعود   بد

، و عريذذذ  ِبملعذذذو فيمذذا هذذذو مذذذ  خصذذا   هللا عذذذان مذذع هللا  أحذذذدٍ لذذ   عريفذذذان:  عريذذذ  ِبملعذذو العذذذام: وهذذو هشذذذراك ، واصذذذطالًحا: املشذذا كة
وهذذا شذرك  شذري ، فذهللان د ذا  ذقس دو ذ  فهذو  :وهذو د ذوم  ذقس معذ : ؛ أي  ا ٌت  بشذرك األلوهيذة، كمذا  رفذ  املصذن   محذ  هللااااك

ولذ  والذدليل ن واملراد ِبلد وم هنا: د اء املضألة: فيشمل سا ر أ ذواا الطلذب، ود ذاء العبذادم: فيشذمل سذا ر أ ذواا العبذادات، شرك  عطيل،
ِكر ذذ  هذذذس ا يذذة األ :   ا  ووا بذذدوا هللا ول  شذذركوا بذذ  شذذي ً  : عذذان مذذر بعبذذادم هللا هذذذس  يذذة ا قذذور العشذذرم مذذ  سذذو م النضذذاء، وأول حذذق 
 . هفراد هللا  عان ِبلعبادماإلثبات والنفي و  :   اإلشراك ب ، فتٍقق م  ِا   األمر والنهي ينهالو  ، عان
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

20 

 

 حممىد عبد العزيز محَّاد    إػداد /                                              (( ػزّؽبد الوزْى الؼلوَّ٘خ            ))    العلميّ  التأصيل

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 است دم املصن   مح  هللا أسلو  الض ال واجلوا  لتووي  األصل األول، وهذا األسلو  أنر  للفهم وأسهل للتعلم. : إلا  ٘ل لن 
ال  يذب  ،ال  ينبين  ليها األصول مجع أصل، واألصل هو ما يُبو  لي   قس، واملراد  صول الدي  نوا دس وأسض  :هب اٛؿْ  الض،صخ

ذو  حذديض الذَباء بذ   ذاك    يف سذ ال العبذد   عرفتها لى اإل ضان م نذَبس، وفيذ  أ ذ  ُيضذأل  ذ   بذ  ودينذ  و ذ  يف دل  لذى هذذا الِو
ذاء  نذد اإلمذام مضذلم مذ  حذديض العبذا    نذال النذ  ، وا ديض  واس  بي  دمحم  :" ِار ِبعذم أمحد وأبو داود وا اكم و قهم، ِو

   ا ديض .  سوًل  ِب  ًِب، وِبإلسالم ديًنا، و ٍمد  اإلٍان م   وي
 : اإلا  ٘ال لان،  هذس األصول الثالثة  لى اإلمجال، وسيبدأ املصذن  بتفصذيلها وبيا ذا :ا ملسو هيلع هللا ىلص دل هؼز خ الؼجد رثَ ّدٌَٗ ًّجَ٘ هؾودً 

، والذر   :؟هي رثن َذُذواْ َأْحبَذاَ ُهْم َو ُْهبَذا َذُهْم الذر  بتفضذق املطابقذة هذو الضذيد املالذ  املتصذَر بتفضذق الذالكم هذو املعبذود، نذال  عذان: وا ن
ذذ  ُدوِن اَّللِّ  سذذو م التوبذذةا  ، ومعذذو أ ِبِب أي معبذذودي ، كمذذا فهذذم ِلذذ   ذذدي بذذ  حذذا   ، نذذال: نلذذت: ا  سذذول هللا هَّن ي 31أَْ َِبًِب مِّ

رمذون مذا أحذل هللا ل ذم فتٍرمو ذ   ت ذهم أ ِبًِب، نال:" بلى أليُ ًلون " فقلذت: بلذى، فقذال: " لذ   ل م مذا حذرم  لذي م فتٍلو ذ ، ًو
ي ون الضذذ ال يف سذذألن الفتنذذة هوذذا ونعذذت يف  وحيذذد األلوهيذذة، و ليهذذا   أي مذذ  معبذذودك  "، ومقصذذود املصذذن  بقولذذ : مذذ   بذذ  بذذادِتم

 .القَب
نذال الرا ذب األصذفها   محذ  هللا: الابيذة هذي ه شذاء الشذيء حذالً فٍذال هن  ،وهيذأ ِل وأمذد أي أصلٍين  :رثبًٖرثٖ للا الذٕ  : دل

نَذذاَل َ بذ نَذذا النذذِذي  ؛ كمذذا يف نولذذ   عذذان: ونَذذاَل َفَمذذ   نب ُ َمذذا َا ُموَسذذى فضذذر املصذذن  الذذر  ِبلابيذذة :و ى مجيذذع العذذاملني بنعمذذ  ال مذذال،

  إى  ٘ل لن: هب اٛؿْ  الض،صخ الزٖ ٗغت ػلٔ اْلًظبى هؼز زُِب؟ {

 –ملسو هيلع هللا ىلص  - دل: هؼز خ الؼجد رثََّ  ّدٌََٗ  ًّجََّ٘ هؾوًدا 

  إلا  ٘ل لن: هب اٛؿْ  الض،صخ الزٖ ٗغت ػلٔ اْلًظبى هؼز زُِب؟

 . ملسو هيلع هللا ىلص -ؼجد رثََّ  ّدٌََٗ  ًّجََّ٘ هؾوًدا  دل: هؼز خ ال

 داال: رثااٖ للا  الااذٕ رثاابًٖ ّرثاأ عو٘ااَغ الؼاابلو٘ي ثٌِؼَوااَ  ُّااْ هؼجااْدٕ لاا٘ض   ااإلا  ٘اال لاان: هااي رثُّاان؟

ِ َرّةِ اْلؼَااابلَِوَ٘ي{ ]ال برؾاااخ: -رؼااابلٔ  -لاااٖ هؼجاااْد طاااْاٍ؛ ّالااادل٘ل  ْلاااَ  َّ ِِ [  ّ ااالُّ هاااي طااآْ 2: }اْلَؾْواااُد 

 . للا ػبلٌن  ّ ًب ّاؽد هي للن الؼبلن

 دااال: ثتٗبراااَ ّه لْ براااَ  ّهاااي  ٗبراااَ الل٘ااال ّالٌِااابر ّالؼاااوض ّالدواااز    اااإلا  ٘ااال لااان: ثِاااَن ػز اااَذ رثَّااان؟

ّهاااااي ه لْ براااااَ الظاااااوْاد الظاااااجغ  ّاٛرضاااااْى الظاااااجغ  ّهاااااب  اااااِ٘ي ّهاااااب ثٌِ٘واااااب؛ ّالااااادل٘ل  ْلاااااَ  

ااابرُ :رؼااابلٔ َِ الٌَّ َّ اااُل  ْ٘ َِ اللَّ ِهاااْي  ََٗبرِااا َّ ِ الَّاااِذٕ  } َّ ِِ اْطاااُغُدّا  َّ اَل ِلْلدََواااِز  َّ اْلدََواااُز اَل رَْظاااُغُدّا ِللؼَّاااْوِض  َّ الؼَّاااْوُض  َّ
اااازُْن إَِّٗاااابٍُ رَْؼجُااااُدَّى{ ] ـاااالذ:  ٌْ اااايَّ إِْى ُ  ُِ اِد 37َ لَدَ َْ ااااَو ُ الَّااااِذٕ َ لَااااَ  الظَّ [  ّ ْلااااَ رؼاااابلٔ :}إِىَّ َرثَُّ ااااُن َّللاَّ

َْرَف  ِاااٖ ِطااازَِّخ  ََّٗااابٍم صُااا ْٛ ا اْلدََواااَز َّ َّ الؼَّاااْوَض  َّ ااابَر َْٗطلُجُاااَُ َؽضِ٘ضًاااب  َِ اااَل الٌَّ ْ٘ ٓ َػلَااأ اْلؼَاااْزِع ُْٗغِؼاااٖ اللَّ َْ نَّ اْطااازَ

ُ َرةُّ  َْهاااُز رَجَااابَرَ  َّللاَّ ْٛ ا َّ ٍِ  اََل لَاااَُ اْلَ ْلاااُ   َزاٍد ثِااااَْهِز الٌُُّغاااَْم ُهَظااا َّ ّالااازة ُاااْ   [54اْلؼَااابلَِوَ٘ي{ ]اٛػااازاف:  َّ

الَّاااِذَٗي ِهاااْي  َاااْجِلُ ْن لَؼَلَُّ اااْن -رؼااابلٔ  -َ الوؼجااْد؛ ّالااادل٘ل  ْلااا َّ اااب الٌَّااابُص اْػجُاااُدّا َرثَُّ اااُن الَّاااِذٕ َ لَدَُ اااْن  َِ : }َٗاااب  َُّٗ

َِ ِهاا ااَشَ  ِهااَي الظَّااَوبِ  َهاابً   َاااَْ َزَط ثِاا ًْ َ َّ الظَّااَوبَ  ثٌَِاابً   َّ َْرَف  َِزاًػااب  ْٛ َّدُااَْى ا الَّااِذٕ َعؼَااَل لَُ ااُن ا  َي الضََّوااَزادِ رَز

ااازُْن رَْؼلَُواااَْى{ ًْ َ َّ اااَداًدا  ًْ َ  ِ َّ ِِ :) [   اااب  اثاااي  ض٘اااز رؽواااَ للا رؼااابل22ٔ  21]الجدااازح:  ِرْس ًاااب لَُ اااْن  َاااَ، رَْغؼَلُاااْا 

 }(   ال بل  لِذٍ اٛػ٘ب  ُْ الوظزؾ  للؼجبدح

 الؼزػ 

 اٛؿــل اّٛ 
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فذالر  والابية  ربيتان:  ربيذة  امذة جلميذع االذق  لقهذم و كنهذم واإل عذام  لذيهم،  ، 50-49سو م ِبذ اأَْ َطى ُكلن َشْيٍء َخْلَقُ  ُُثن َهَدى  
يطلق  لى املال  واملتصَر والقا م ِبألمر، و بوبية هللا  لى خلق  نيام  سبٍا   بضذا ر شذ و م، وهذو القذذا م  لذى كذل  فذُ  ذا كضذبت، 

؛ لذذذا كذذان أكثذذر ، وحقيقتهذذا التوفيذذق ل ذذل خذذق والعصذذمة مذذ  كذذل شذذران واليقذذني و زكيذذة النفذذو و ربيذذة خاصذذة ِبإلٍذذا ذذي القيذذوم سذذبٍا  ، 
وهذا  فضق ِبلذالكم، فذهللان  وحيذد هللا يف  بوبيتذ  يقتهذي  : معبود سواسوهو معبودي ليُ ِل س ال هللا ِب   الر ،يف القر ن د اء األ بياء 

امذذود اإلخبذذا   ذذ  صذذفات ا مذذد هذذو  :و ا مذذد     العذذاملني   :دليل نولذذ   عذذانوالذذ  وحيذذدس يف ألوهيتذذ  واسذذتٍقان  للعبذذادم وحذذدس،
ذذ  ابذذة والتعَٰذذيم مذذد هللا  لذذى أفعالذذ  و عمذذ ، كمذذا ًمذذد  لذذى ِليذذل أ ا ذذ  فذذهللان خذذال  ذذ  ابذذة والتعَٰذذيم فهذذو مذذدح ل محذذد، ،  لذذى ِو ًو

مالذذ  يذذوم الذذدي   ، والذذالم يف ا   لالسذذتٍقار،  الذذرمح  الذذرحيم   وكذذر  صذذفا   سذذبٍا  ، كمذذا يف الفا ذذة:ا ا مذذد     العذذاملني
 كنهذم ومذدبرهم سذبٍا  ،ا لذى خذالقهم و   أل ذم  لذمٌ  :وكذل مذ  سذوى هللا  ذايفا هو املضذتٍق أن ًمذدس العذاملون، والعذاملون مفذرد  ذاي، 

   فردس ِبلعبادمأوحدس و  أن أ بدس فيجب  ليّ  :وأَّن واحد م  ِل  العايوبون هم العاي، فاملرب
وكذل خلذق ا ية العالمذة الدالذة  لذى املذدلول،  :آبا   وكلونا   :فقلأي استدللت  لى  بوبيت  وألوهيت ،  :؟ثن ػز ذ رثن :إلا  ٘ل لن 

ود دال  لى  َٰمة هللا  عان، نال الشا ر:  مذ   ؛ا:  ات منزلذةو ات هللا ثالثذة أ ذوا واحد، ال دل  لى أ      يةٌ  ل  ويف كل شيءيف الِو
وهذي مذا يذدس اإل ضذان يف  فضذ  مذ  فطذرم  دلذ   لذى  بذ ،  ؛، و ات  فضذية كالشذمُ والقمذر  ؛يةذفقذ ياء، و ات ذالوحي املنذزل  لذى األ بذ

َ َجُذذذذْم أَ نذذذذُ  اْ َذذذذق  أََويَْ  نذذذذال  عذذذذان: َيْ ذذذذِ  ِبَربِّذذذذَ  أَ نذذذذُ  َ لَذذذذى ُكذذذذلِّ َشذذذذْيٍء َشذذذذِهيٌد  سذذذذو م  وَسذذذذُنرِيِهْم  َا ِنَذذذذا يف اْ فَذذذذاِر َويف أَ ُفِضذذذذِهْم َحذذذذىتن يَذتَذبَذذذذذنين
ود ااالق العَٰذيموكلونات هللا  عان  ، 53فصلتا ومذ  املذدبر لشذ ون سذا ر امل لونذات،  ،ا ذم القذاد   لذى كذل شذيء ،دلت  لى ِو

ح ذام هو غقهذا يف  ناسذق بذديع و وهح ام خلقهذا  هذس  ات متغقم  لى مدا  اليوم والشهر والضنة، : ا   الليل والنها  والشمُ والقمر
ذذود اللطيذذ  اابذذق، مذذتق  الضذذموات التف ر يف فذذ :ومذذ  كلونا ذذ  الضذذموات الضذذبع واأل وذذون الضذذبع ومذذا فذذيه  ومذذا بينهمذذا  ذذدل  لذذى ِو

ِبذال وسذهول وبشذر، ومذا ِبذا  و وما يف الضماء م  موم وأفالك ومال  ذة، ومذا يف األ ض مذ   ،ِب ضاا أِرامها :الضبع نيالضبع واأل و
وم   ا ذذ  الليذذل والنهذذا  والشذذمُ والذذدليل نولذذ   عذذانو  لذذى أحديذذة هللا يف  بوبيتذذ  وألوهيتذذ ، دليذذلٌ ومذذا ًصذذل جمذذا يذذوم القيامذذة ، بينهمذذا

ات أن يف خلذذذق هذذذذس ا :  ووجدددو الد لددد  والقمذذذر ل  ضذذذجدوا للشذذذمُ ول للقمذذذر واسذذذجدوا  الذذذذي خلقهذذذ  هن كنذذذتم هاس  عبذذذدون  
ذذو  الضذذجود وااهذذوا اذذالقه  و هن  ب ذذم هللا الذذذي  :ونولذذ   عذذانو ذذدم الضذذجود وااهذذوا لغذذقس سذذبٍا  ،  ،دللت ظذذاهرم  لذذى ِو

: أي يغطذذذي الليذذذل النهذذذا  ويعقبذذذ  سذذذريًعا، خلذذذق الضذذذموات واأل ض يف سذذذتة أام ُث اسذذذتوى  لذذذى العذذذرو يغشذذذي الليذذذل النهذذذا  يطلبذذذ  حثيثذذذا
ا يذذة هذذذس ويف  :األمذذر  بذذا ك هللا    العذذاملني  أل لذذ  االذذق و أي مذذذلالت بتذذدبقس سذذبٍا  ،  :مضذذ رات  مذذرس والشذذمُ والقمذذر والنجذذوم

ذة  لذى هثبذات العبوديذة  وحذدس: األول: خلذق الضذموات واأل ض والعذرو، والثذا :  عانذب الليذل والنهذا  يف ا تَٰذام دنيذق،  أ بعة أدلة كٍر
 لذذى  بذذادس سذذبٍا  ؛ كذذل هذذذس األدلذذة  وأفهذذال لنجذذوم  لذذى ا ضذذار بذذديع، والرابذذع: كثذذرم خذذقس وبركا ذذ  والثالذذض: ِذذران الشذذمُ والقمذذر وا

وهذذس  ذادم القذر ن ف ثذقًا سذبٍا    فذرد ِبالذق والتذدبق ا أل لذ  االذق واألمذر ،   و قها   كد أن ل  سبٍا   التفرد ِبألمر وا  م كما أ ذ
فذذهللان  وحيذذد الربوبيذذة هذذو الذذدليل األووذذ  والَبهذذان األ َٰذذم  لذذى  ؛ وحيذذد الربوبيذذة  مذذ  ا بذذا أنذذرو  وحيذذد األلوهيذذة  ذذمذذا ٍِذذدوس مذذ  مذذا يقذذر  

و ا أيهذذا النذذا   :والذذدليل نولذذ   عذذان، عبذذد سذذبٍا   دون مذذا سذذواسأن يُ املضذذتٍق  املذذألوس املعبذذود أي :والذذر  هذذو املعبذذود وحيذذد األلوهيذذة، 
الذي ِعل ل م األ ض فراشا والضماء بناء وأ زل م  الضذماء مذاء فذأخرج    م  تقون م والذي  م  نبل م لعلذ بدوا  ب م الذي خلقا

ذذو   باد :ا وأ ذذتم  علمذذون  ا ل ذذم فذذال اعلذذوا  أ ذذدادً بذذ  مذذ  الثمذذرات  كنًذذ  لقذذ  سذذبٍا    :وحذذدس و ذذرك  بذذادم  ذذقس ذذ  فاسذذتدل  لذذى ِو
 يشذذذربو   وتذذذراتٍ  و فعهذذذا، و كنذذذ  للنذذا  املتقذذذدمني واملتذذذأخري  مذذذاءً  لذذذ  ض وبضذذطها، وخلقذذذ  للضذذذماء  للنذذا  املتقذذذدمني واملتذذذأخري ، وخلقذذذ
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َك َ ْضذَتِعنُي  سذو م الفا ذذةا أيكلو ذا، َك  َذْعبُذذُد وِهان  ، 5وهذذا أول أمذر ٍذذر  ليذ  يف املصذٍ ؛ كمذا أن أول فعذذل ِذاء يف نولذ   عذان: وِهان
 مذر  هذو أبذو الفذداء  مذاد الذدي  ه ا يذل بذ  :اب  كثق  مح  هللا  عاننال  د،يل واِب  لى العبأو دك  َٰم شأن التوحيد وأ   يوهذا يف

ِكذذرس،  :اااذذالق جذذذس األشذذياء هذذذ ،774 -701ا ، صذذاحب  فضذذق ابذذ  كثذذق والبدايذذة والنهايذذة،القرشذذي الدمشذذقي ا ذذافع أي ملذذا سذذبق 
داء متقذدم، نذال  عذان: وبَذِديُع الضنذَماَواِت َواأَلْ ِض  وهبدا   م   ذق أصذل سذابق ول ابتذ ،أصل االق هياد املعدوم  لى  قدير واستواءو 

وهذذس  قلهذا املصذن   عناهذا،  :الوظازؾ  للؼجابدح( ُْ )  11ونال: وفَاِِبُر الضنَماَواِت َواأْلَْ ِض  سذو م الشذو ىا  ،117سو م البقرما
؛ فبهذذذا  اذذالق الذذراكر مالذذ  الذذدا  وسذذاكنيها و اكنهذذمأ ذذ  اا   1/88اوكأ ذذ  كذذان ي تذذب مذذ  حفَٰذذ   محذذ  هللا، و بذذا م ابذذ  كثذذق يف  فضذذقس

   ا تهى . يضتٍق أن يعبد وحدس ول يشرك ب   قس
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 اتتع  رح األصل األول : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ماليذة أو  ركيذة أو مركبذة،أو فعذذلية أو و نوليذة بية أذند   ون نل أ واا ، والعبادم أي أصنافها وصو ها، :الزٖ  هز للا ثِب  ّ ًْاع الؼجبدح
والعبذادم  عذَر ، فالعبذادم كذل مذا أمذر هللا بذ ،  وهذذا أحذد وذواب، العبذادم :( لزٖ  هاز للا ثِابا ْلَ )  ، وأت ينا أمثلتها يف األصل الثذا 

شذيخ اإلسذالم ابذ   يميذة  محذ  هللا   كمذا هذو  عريذ   بذكر أ وا ها  كأن  قول الصالم  بادم ، الصيام  بادم والزكام  بادم وا ج  بادم ه  
َُ العبذادم   ،  نوال واأل مال الَٰاهرم والباِبنةهي اسم ِامع ل ل ما ًب  هللا ويرواس م  األ ا  :"العبودية"كما يف  سالت   وأيًها  عذرن

؛ فالصذالم  قذان ِب ذب وااهذوا  امتثال خطا  الشذرا املالعبادة : )فعلها وامتثال أمر هللا  عان كما يف هذا التعري  ب
  بادم ؛ وفعلها  بادم .

 
 

اْلِ  َّ اااااب ِهضْاااااُل: اِْلْطااااا،ِم   َِ اُع اْلِؼجَااااابَدِح الَّزِاااااٖ  ََهاااااَز للاُ ثِ َْ ااااا ًْ اااااَُ: الااااادَُّػبُ   َّ َ ٌْ ِه َّ اِْلْؽَظااااابِى   َّ َٗوااااابِى  

اِْلًَبثَاااااااخُ   َّ اْلَ ْؼاااااااَ٘خُ   َّ اْلُ ُؼاااااااُْع   َّ جَاااااااخُ   ُْ الزَّ َّ ْغجَاااااااخُ   الزَّ َّ اااااااُل   ُّ َْ الزَّ َّ َعااااااابُ    الزَّ َّ ُف   ْْ اْلَ ااااااا َّ
اااُز لَلَااانَ  ْ٘ َغ َّ الٌَّاااْذُر   َّ الاااذَّْثُؼ   َّ االْطااازِغَبصَخُ   َّ االْطااازِؼَبلَحُ   َّ االْطااازِؼَبًَخُ   اعِ اْلِؼجَااابَدِح الَّزِاااٖ  ََهاااَز  َّ َْ ااا ًْ ِهاااْي  َ

ااااب هللِ رَؼَاااابلَٔ للاُ  َِ ااااب. ُ لُّ َِ ِ  ََؽااااًدا ؛  ثِ ِ  َاااا،َ رَااااْدُػْا َهااااَغ َّللاَّ َّ ِِ َّ َىَّ اْلَوَظاااابِعَد  لُااااَُ رَؼَاااابلَٔ: )  ْْ ِلُ٘ل:  َ الاااادَّ َّ
َْ ُهْؼااااِز ٌ 18(]الغااااي:  اااا ُِ ااااِز للاِ؛  َ ْ٘ ْ٘ئًب ِلغَ ااااب َػاااا َِ ٌْ لُااااَُ رَؼَاااابلَٔ: [.  ََوااااْي َؿااااَزَف ِه ْْ ِلُ٘ل:  َ الاااادَّ َّ             َ ااااب ٌِز؛ 

َِ إًَِّاااَُ الَ ُْٗ ِلاااُؼ اْلَ ااا َِ  َِإًََّواااب ِؽَظااابثَُُ ِػٌاااَد َرثِّااا ااابَى لَاااَُ ثِااا َُ اااب  َ اااَز الَ ثُْز ًِ ِ إل َهاااي َٗاااْدُع َهاااَغ َّللاَّ َّ ب ُِزَّى ) 

َّ َااابَ  َرثُُّ اااُن  َّ ِاااٖ اْلَؾاااِدِٗش: ) الااادَُّػبُ  هاااخ اْلِؼجَااابَدِح (.  [117(]الو هٌاااْى:  لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: )  ْْ ِلُ٘ل:  َ الااادَّ َّ
اااٌََّن َداِ اااِزَٗي (]غاااب ز:  َِ   [60اْدُػاااًِْٖ  َْطااازَِغْت لَُ اااْن إِىَّ الَّاااِذَٗي َْٗظااازَْ جُِزَّى َػاااْي ِػجَااابَدرِٖ َطاااَْ٘دُ لَُْى َع

َ ااااب ُِْى إِى  ُ  َّ ُُْن  لُااااَُ رَؼَاااابلَٔ: )  َاااا،َ رََ ااااب ُْ ْْ ِف:  َ ْْ َدِل٘ااااُل اْلَ اااا ااااْ ِهٌَِ٘ي (]   ػواااازاى: َّ   [175ٌاااازُن هُّ

الَ ُْٗؼاااِزْ  ثِ  َّ َِ  َْلَْ٘ؼَواااْل َػَوااا،ً َؿااابِلًؾب  لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: ) ََواااي َ ااابَى َْٗزُعاااْ ِلدَااابَ  َرثِّااا ْْ َعااابِ :  َ َدِل٘اااُل الزَّ ِؼجَااابَدِح َّ

َِ  ََؽاااًدا (]ال ِاااف:  َػلَااأ َّللّاِ   [110َرثِّااا َّ لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: )  ْْ ُ اااِل:  َ َْ َدِل٘اااُل الزَّ اااْ ِهٌَِ٘ي َّ َْ َّلُاااْاْ إِى ُ ٌااازُن هُّ   َزَ

َْ َؽْظاااااجَُُ(]الط، :   [23(]الوب ااااادح:  ااااا ُِ َ  ِ اااااْل َػلَااااأ َّللاَّ َّ َْ َهاااااي َٗزَ َّ ْغجَاااااِخ    [3ّ ْلاااااَ: ) َدِل٘اااااُل الزَّ َّ
َٗااادْ  َّ اااَزاِد  ْ٘ اااْن َ ااابًُْا َُٗظااابِرُػَْى  ِاااٖ اْلَ  ُِ لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: ) إًَِّ ْْ اْلُ ُؼاااْعِ:  َ َّ جَاااِخ   ُْ الزَّ جًاااب َّ َُ َر َّ ُػًٌََْب َرَغجًاااب 

َ اااااابًُْا لَ  لُااااااَُ رَؼَاااااابلَٔ:  [90ٌَااااااب َ بِػااااااِؼَ٘ي (]اًٛج٘ااااااب : َّ ْْ َدِل٘ااااااُل اْلَ ْؼااااااَِ٘خ:  َ ُُْن  َّ ْْ )  َاااااا،َ رَْ َؼاااااا

ا ًَِّٖ ْْ َّ َْطاااِلُوْا   [150اٙٗاااخ ]الجدااازح: …( ْ َؼااا َّ ًَِ٘جُاااْا إِلَااأ َرثُِّ اااْن  لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: ) ْْ َدِل٘اااُل اِْلًَبثَاااِخ:  َ َّ
 [.54اٙٗخ ]الشهز: …( َُ لَ 

لُااااَُ رَؼَاااابلَٔ: ) إَِّٗاااابَ  ًَْؼجُااااُد ّإَِّٗاااابَ  ًَْظاااازَِؼُ٘ي ( ]ال برؾااااخ:  ْْ َدِل٘ااااُل االْطاااازِؼَبًَِخ:  َ          َّ ِااااٖ اْلَؾااااِدِٗش:    [5َّ

ٌَْذ  َبْطاااازَِؼْي ثِاااابهللِ  )… لُااااَُ رَؼَاااابلَٔ: )  ُااااْل  َُػاااا   ( ّإِلَا اْطاااازَؼَ ْْ َدِل٘ااااُل االْطاااازِؼَبلَِح:  َ ْلُ ثِااااَزّةِ اْل َلَااااِ  ( َّ

لُااااااَُ رَؼَاااااابلَٔ:  [1[. ّ) َ ُااااااْل  َُػااااااْلُ ثِااااااَزّةِ الٌَّاااااابِص ( ]الٌاااااابص: 1]ال لاااااا :  ْْ َدِل٘ااااااُل االْطاااااازِغَبصَِخ:  َ َّ               

لُاااَُ رَؼَااابلَٔ:  [9اٙٗاااخ]اًٛ ب : …( ) إِْل رَْظااازَِغ٘ضَُْى َرثَُّ اااْن  َبْطااازََغبَة لَُ ااانْ  ْْ َدِل٘اااُل الاااذَّْثؼِ:  َ ِاااٖ  َّ )  ُاااْل إًٌَِّ

َهاااب َ ااابَى ِهاااَي اْلُوْؼاااِزِ َ٘ي ا  ُااا َّ َ٘ن َؽٌِ٘ ًاااب  ُِ لَّاااخَ إِْثاااَزا ْظااازَِدٍ٘ن ِدًٌٗاااب  ًَِ٘واااب ّهِ اااَداًِٖ َرثِّاااٖ إِلَااأ ِؿاااَزاٍط هُّ ْل إِىَّ َُ

ثِاااااذَِلَن  ُِهاااااْزدُ  َّ ِ َرّةِ اْلؼَااااابلَِوَ٘ي ا الَ َػاااااِزَٗن لَاااااَ  ّ ِِ َهَوااااابرِٖ  َّ  َٕ َهْؾَ٘اااااب َّ ًُُظاااااِ ٖ  َّ ُ   َؿااااا،َرِٖ  َّّ َّ ًََاااااب  َ
ااِز للاِ(163ـااا161اْلُوْظااِلِوَ٘ي ُ( ]اًٛؼااابم:  ْ٘ ِهاااَي الُظااٌَِّخ: )لؼَاااَي للاُ َهاااْي لَثَاااَؼ ِلغَ َّ ّدل٘ااال الٌاااذر  ْلاااَ    [. 

ٍُ ُهْظزَِطً٘زا ( ]اْلًظبى:  رؼبلٔ: ًهب َ بَى َػزُّ ْْ ََٗ ب َُْى َٗ َّ َى ثِبلٌَّْذِر  ْْ ُ ْْ ُٗ (7]. 

 الؼزػ
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 :) ُّٖ دال ل ػلٔ  ِْى ػوٍل هب هي الؼجبداد( ثاهْرالؼجبدح ّرؼزف 

  .مثال  حديض اهِا استعنت فاستع  ِب     سول أن أيمر هللا ّبا أو   1ا
 .نول   عان اهاك  عبد وهاك  ضتعني   ضبة التقر  ّبا مثال ِل    2ا
 مثال : نول   عان ايوفون ِبلنذ  . ا لى م  فعلهيثين أو  هللا أو  سول   ا ليهدح ٍأن      3ا
 مثال : نال  عان ا و لى هللا فتوكلوا هن كنتم م منني  .  ليها أن يعلق اإلٍان  4ا
 األِر مثال ِل  ا وم  يتوكل  لى هللا فهو حضب   .  لى فعلهاير ب    5ا
 ل  حديض  لي   ا لع  هللا مل  ِب  لغق هللا   .ِعلها لغق هللا مثال ِ  مل الو يد   6ا

ِكذذر العبذذادات بذذذكر  :مثذذل اإلسذذالم واإلٍذذان واإلحضذذانوأت ينذذا أمثلذذة هذذذس الهذذواب، نريبًذذا،  ذذع أبذذدأ املصذذن   محذذ  هللا نبذذل  صذذوجا الذذ   ِر
لَٰذاهرم، واإلٍذان ويشذمل العبذادات الباِبنذة، واإلحضذان : اإلسذالم ويشذمل العبذادات ا، وهليها  نقضم العبذاداتهليها، وأصول الدي  ثالثة

هذس مرا ذب الذدي ، ونذد ِذاء الثنذاء  ليهذا و لذى أهلهذا؛ فت ذون هذذس املرا ذب لذا ًبذ  هللا ولذا ويشمل ه قان العبادات الَٰاهرم والباِبنة، 
خ ّال ؼاْع ّال ؼا٘خ الادػب  ّال اْف ّالزعاب  ّالزْ ال ّالزغجاخ ّالزُجا ، أي مذ  أ ذواا العبذادم :ّهٌاَ أمر ب ،

 هذذذس العبذذادات أكثرهذذا نلبيذذة وبعهذذها نوليذذة وبعهذذها فعليذذة، :ذرّاالطاازغبصخ ّالااذثؼ ّالٌاا ّاْلًبثااخ ّاالطاازؼبًخ ّاالطاازؼبلح
  فذال  صذَر لغذقس أاً  :كلهذا   عذان ِكرهذا أولً دملذة، ُث فصذلها وبذني أدلتهذا بعذد ِلذ ، :و ق ِل  م  أ واا العبادم ال  أمذر هللا ّبذا

واملضذذاِد مجذذع مضذذجد، وهذذي بيذذوت هللا  عذذان الذذ  أمذذر أن  :ا  و وأن املضذذاِد  فذذال  ذذد وا مذذع هللا أحذذدً  :والذذدليل نولذذ   عذذانكذذان، 
فمذذ   رفذذع إلنامذذة  باد ذذ ؛ فذذال ًذذل ألحذذد أن يعبذذد فيهذذا  ذذق هللا  عذذان، وأحذذًدا   ذذرم يف سذذيار النفذذي فذذتعم سذذا ر املذذد وي  مذذ  دون هللا، 

ال افر همذا أن ي ذون  ابذًدا  ولغذقس فهذذا كذافر مشذرك، وهمذا أن ي ذون  ابذًدا لغذق هللا دون  :ا لغق هللا فهو مشرك كافرشي ً صَر منها 
و وم  يدا مع هللا هجذا  خذر ل برهذان لذ  بذ  فهللاوذا حضذاب   نذد  بذ  ه ذ  ل يفلذ   :والدليل نول   عان أن يعبد هللا  عان فهو كافر ِاحد،

  و قابذ  فٍ مت ا ية  لى م  د ا  ق هللا مع  بثالثذة أح ذام: أ ذ  ل برهذان لذ  ول دليذل  نذدس  لذى شذرك ، وأ ذ  حضذاب :ال افرون  
مذا هذو مذ  خصذا   هللا  عذان لغذقس، ويعذَر ِعذل  ، وأ   م  ال افري  الذي  ل يفلٍون أبًدا، وواب، الشذرك  بُ  يوم القيامة يوفي  هاس

حصذذرس يف هللا  عذذان  حذذد أسذذاليب   3ا  لغذذق هللا  عذذان. ِعلذذ ِم مذذ    2ا لغذذق هللا ِعلذذ   النهذذي  ذذ  1ا  مذذا ٌذذت  هللا بذذ   مذذو :
:  قول أد ذو هللا؛ فذهللان نذدمت مذا أو  قد  ما حق  التأخق :  قول ل د اء هل ،إلثباتأو النفي وا :  قول هوا الد اء ، ا صر إبوا

علهاهي كتصة ،  ل  بادم ف :الدليل العام  4ا  .حصر الد اء أتخر فقلت: هللا أد و دل  لى    .لغق هللا شرك ِو
بذادات، فبذدأ ِبلذد اء، والذد اء أن أمجلذ  مذ  الع صن ثد  الوـٌف رؽوَ للا رؼبلٔ ثج٘بى اٛدلخ الز ـ٘ل٘خ ػلٔ هاب طاج  -

 ٌَاُ ماا ٔعاس  بادعا (  ودوامذ  ، أو دفذع مذا يهذرس و فعذ هذو ِبلذب العبذد  بذ  حصذول مذا ينفعذ   ) :الوؼٌٔ ال بؽ  اّٛ ل  معنيان:
 . مضألة

د اء  بذادم؛ ويشذمل كذل  بذادم يتقذر  ّبذا بذ   وهذو مذا يعذَر اامتثال خطا  الشرا املقان ِب ب وااهذوا :الوؼٌٔ الؼبم لضبًٖ:ا
ى أن الذذذد اء  بذذذادم: أن هللا أمذذذر بذذذ  فقذذذال  عذذذان: ، والذذذدليل العذذذام  لذذذالعبذذذد ؛ هِ أن العابذذذد داٍا  بلضذذذان حالذذذ  سذذذا ل  املغفذذذرم والقبذذذول

ًُِذذب  اْلُمْعتَذذِديَ   سذذو م األ ذذراَا  لذذى الذذدا ني، فقذذال  عذذان  ذذ  أ بيا ذذ : وِه ذنُهذذْم َكذذا ُوا   ، وأثذذو55واْد ُذذواْ َ بنُ ذذْم َ َهذذر ً ا َوُخْفيَذذًة ِه نذذُ  لَ 
ذذرَاِت َويَذذْدُ و َذَنا َ َ بًذذا   ، و  ذذب  ليذذ  اإلِابذذة، فقذذال  عذذان: وَونَذذاَل َ ب ُ ذذُم 90َوَ َهبًذذا وََكذذا ُوا لَنَذذا َخاِشذذِعنَي  سذذو م األ بيذذاءاُيَضذذا ُِ وَن يف اْاَيذْ
 ذذاس  بذذادم، فقذذال:" الذذد اء هذذو   ، والذذدليل ااذذاك  لذذى أن الذذد اء  بذذادم: أن  سذذول هللا 60ا اْد ُذذوِ  َأْسذذَتِجْب َلُ ذذْم  سذذو م  ذذافر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

25 

 

 حممىد عبد العزيز محَّاد    إػداد /                                              (( ػزّؽبد الوزْى الؼلوَّ٘خ            ))    العلميّ  التأصيل

 :ويف ا ذديض مان بذ  بشذق  ،ذبضذند صذٍي  مذ  حذديض النعذواب  ماِ  وابذ  حبذان وا ذاكم الامذي داود و أمحد وأبو ،  واس "العبادم
ا  بذ  جيعذة بذد هللا فيذ   ؛وهو حديض أخِر  الامذي م  حديض أ ُ   بضند وعي ومخ الشيء خالص ،  :ا الد اء مخ العبادم  

د ذذو  اونذذال  ب ذذم و :أن هللا  عذذان  ذذاس  بذذادم، والذذدليل نولذذ   عذذان لذذى أن الذذد اء  بذذادم:  قذذر نمذذ  الااذذاك والذذدليل ، وهذذو وذذعي  
 ذ   بذادِت ، والذدليل فضذماس  عذان  بذادم يف نولذ   عذان: ا :أستجب ل م هن الذي  يضذت َبون  ذ   بذادِت سذيدخلون ِهذنم داخذري   

َد َّللِِن فَذاَل  َذْدُ وا َمذَع اَّللِن َأَحذًدا  ِعل    ى    العام  لى أن صَر الد اء لغق هللا شرك: أن هللا  عان ِِ لغقس، فقذال  عذان: وَوأَنن اْلَمَضذا
م مذذذ  18سذذو م اجلذذذ ا َذذذا ِحَضذذذابُُ  ِ نذذذَد َ بِّذذذِ  ِه نذذذِعلذذذ ، ِو يُذْفلِذذذُ   ُ  َل   لغذذذقس، فقذذذال  عذذذان:وَوَم  يَذذذدُْا َمذذذَع اَّللِن ِهَجًذذذا  َخذذَر َل بُذْرَهذذذاَن لَذذذُ  بِذذذِ  فهللاون

ُ وُس ُكِْلِصذذذذذنَي لَذذذذذُ  وُهَو اْ َذذذذذي  َل هِلَذذذذذَ  ِهلن ُهذذذذذَو فَذذذذذادْ ، فقذذذذذال سذذذذذبٍا  :فضذذذذذ  بذذذذذ  هللا  عذذذذذان خذذذذذ   ، وأن 117اْلَ ذذذذذاِفُروَن  سذذذذذو م امل منذذذذذونا
وِهن                    فقذذال  عذذان: شذذرًكا،أن هللا  ذذاس   لذذى أن صذذَر الذذد اء لغذذق هللا شذذرك:، والذذدليل ااذذاك  65سذذو م  ذذافرا الذذدِّي َ 

 . 14َوَل يُذنَذبُِّ َ  ِمْثُل َخِبٍق   سو م فاِبراَ ْدُ وُهْم َل َيْضَمُعوا ُدَ اءُكْم َوَلْو  َُِعوا َما اْسَتَجابُوا َلُ ْم َويَذْوَم اْلِقَياَمِة َيْ ُفُروَن ِبِشرِْكُ ْم 
أن ااذَو  بذادم: أن هللا  عذان أمذر بذ  َالادلٕل علاّ   175  سذو م  ل  مذراناسبٍا  : وَوَخاُفوِن ِهن ُكنذُتم م ذْ ِمِننيَ  نول  :ودليل اخلوف

لغق هللا شرك: أن هللا  عان  ى    صرف  لغقس كما يف: نول   عذان: و فذال  ذافوهم وخذافون  ِعل  و لق  لي  اإلٍان ، والدليل  لى أن
   و رفذ  العصذيمي   ذ  ا عال ًصل بتونع ما في  هالك أو وذر  أو أِىا ف هوا ااَو نال اب   ثيمني  مح  هللا: هن كنتم م منني  ، 

ذو لقذاء  بذ  فليعمذل  مذال صذا ا ول يشذرك بعبذادم  بذ  أحذدا نول   عان :ودليل الرجاء ،  فرا  القلب هن هللا ِ را وفز ا  و فم  كان يِر
اء ،  لغق هللا شرك ِعل دليل  لى أن وفي   ق110سُزة الكٍف    أمُل العبذِد بربذ  يف حصذول املقصذود مذع بذذل املقصذود  اهو  ا شر والِر

ذاًء   ذذاء، بذًة لذ  وِ  ا هل بثالثذة  ول ي ذون الِر ًٍ ذوس، وخوفذ  مذ  فوا ذذ ، وسذعي  يف  صذيل  ِبضذب اإلم ذذان، وهل صذٍي أمذو :  بذذة مذا يِر
 . فهو  رو  و ٍ  مذموم

: أن هللا  عذان خذ   لغذق هللا شذرك ِعلذ أي كافيذ ، والذدليل  لذى أن :َّللِن فَذُهذَو َحْضذُبُ   ا َوَم  يَذتَذوَكنْل َ َلى ا نول   عان :ودليل التوكل، 
، فقذذدم اجلذذا  ولفذذع اجلاللذذة   23سذذو م املا ذذدما كمذذا يف نولذذ   عذذان: وَوَ لَذذى اَّللِّ فَذتَذوَكنلُذذواْ ِهن ُكنذذُتم م ذذْ ِمِننَي ،و لذذق  ليذذ  اإلٍذذان  بذذ   فضذذ  

بذذذل األسذذبا   يف ِلذذب املطلذذو  وكوال امل ذذروس مذذعهذذو ال تمذذاد  لذذى هللا  عذذان :   ددرعاالتوكددل  ، ك ليذذدل  لذذى ا صذذر والختصذذا
 :والرىبد  واخل دوع  ودليدل الرببد  ،  ن هللا و ذدم   يذة الضذبب بعذد فعلذمذر هوالتوكذل  بذادم نلبيذة امذع شذي ني:  قذوي  األ ،  املشرو ة

الر بذذة والرهبذذة وااشذذوا   لذذى أنوفيذذ  دليذذل  ويذذد و نا   بًذذا و هبًذذا وكذذا وا لنذذا خاشذذعني   نولذذ   عذذان: و ه ذذم كذذا وا يضذذا  ون يف ااذذقات
ذذاء يف سذذيار ثنا ذذ   لذذى أ بيا ذذ  ، و  أن هللا أيهذذا دل  لذذى ِلذذ  و ؛  لغذذق هللا شذذرك ِعلهذذا  بذذادات أن هللا  عذذان أثذذو  لذذى مذذ  فعلهذذا، ِو

فقذذدم مذذا حقذذ  التذذأخق، وحصذذر الرهبذذة فيذذ ، فقذذال سذذبٍا  :   8فَاْ َ ذذْب  سذذذو م الشذذرحابِّذذَ  فقذذال  عذذان: وَوِهَن  َ   عذذان حصذذر الر بذذة هليذذ 
َي فَاْ َهُبوِن سذو م النٍذل ا َذا ُهذَو هِلذٌ  َواِحذٌد فَذهللاان  ، وحصذر ااشذوا لذ  فقذال سذبٍا  : ووََكذا ُوا لَنَذا 51وَونَاَل اَّلّلُ لَ  َذتنِ ُذواْ ِهجنَْيِ اثْذنَذذنْيِ ِهون

ذذاًء  ا   ددرعا ىدديالرببدد   ،  90و م األ بيذذاء اَخاِشذذِعنَي  سذذ افذذرا    ددرعا : والرىبدد  ،ه ادم مروذذام هللا ِبلوصذذول هن املقصذذود  بذذًة لذذ  وِ 
نذذال ابذذ  ، و فذذرا  القلذب هن هللا ِ ذذرا وفز ذذا مذع  مذذل مذذا يروذي    ا : ددرعا  واخل ددوعالقلذب هن هللا ِ ذذرا وفز ذا مذذع  مذذل مذا يروذذي    ، 

الذذل والتطذذام  لعَٰمذة هللا ِبيذض يضتضذلم لقهذا   ال ذذو  والشذر ي، وااشذوا ي ذون يف القلذب والبصذذر ا  شذوا هذواا ثيمذني  محذ  هللا: 
فذذأمر  لغذذق هللا  عذان شذذركِعلهذذا والذدليل  لذذى أن ااشذذية  بذادم وأن    فَذذال َ َْشذْوُهْم َواْخَشذذْوِ  : انولذ   عذذان يل اخل ددي دودلدد    والصذوت

ا فذذرا  القلذب هن هللا  عذذان مذع العلذذم بذذ    ددرعااخل دي     فَذال َ َْشذذْوُهمْ فقذذال ا لغذقس سذذبٍا   ِعلهذذا ، و ذذى  ذ    َواْخَشذْوِ  فقذذال ا  ّبذا
َ ِمذْ  ِ بَذاِدِس اْلُعَلَمذاء   سذو م فذاِبراو مرس   لذا  ٌََْشذى اَّللن َذا  ه  أ لم ذم ويف الصذٍي   ذ  النذ  س أ ذ  نذال : ا  ، 28نال  عذان: و ِهون
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                :ودليددل اإلةتدد ،مضذذعود : وكفذذى  شذذية هللا  لمذذاً  : كذذان لذذ  أخذذَو ، نذذال ابذذ  َرف لمذذا كذذان العبذذد ِب أ ذذ  ِب وأشذذدكم لذذ  خشذذية

ذوا القلذب  مذ  سذوى هللا و علذق القلذب ِب وحذدسهذي ا اإلةتد  و وأ يبوا هن  ب م وأسلموا ل ..   ا يذة ،  ذوا هن واإلَّنبذ،    ِ  ة هذي الِر
ذذوا هن هللا يف ابذذوِبت،  ،هللا يف امللمذذات وامل روهذذات نولذذ  يف كمذذا والذذدليل  لذذى أن اإلَّنبذذة  بذذادم أن هللا أمذذر ّبذذا  وأمذذا الر بذذة فهذذي الِر

ْلذذُت َوهِلَْيذذِ   َِِلُ ذذُم اَّللنُ و :نولذذ   عذذان ، والذذدليل  لذذى أن صذذرفها لغذذق هللا شذذرك ا يذذة ..هن  ب ذذم وأسذذلموا لذذ  و وأ يبذذوا: عذذان َ يبِّ َ َلْيذذِ   َذوَكن
ض: ا هِا اسذتعنت يف ا ذدي ا  دتعان :ودليدل  ،؛ فقذدم مذا حقذ  التذأخق ليذدل  لذى اختصذاك هللا  عذان ِبإلَّنبذة 10:الشو ى اأُ ِيُب  

أن النذ  صذلى  السذتعا ة  بذادم والدليل  لذى أنم  هللا يف الوصول للمقصود   ؛  العونالعبد ِبلب ا :  رعاا  تعان  و  فاستع  ِب  
فتقذد   :و هاك  عبذد وهاك  ضذتعني   :نولذ   عذان يف  فضذ  ّبذا خذ هِ  لغق هللا شرك ِعلها  وفاستع  ِب  هللا  لي  وسلم أمر ّبا ا

ع الدي  كل ، وهي م  كلمتذني: األون:  ذَب  مذ  الشذرك هاك وحقها التأخق دليل ا صر، ، والثا يذة:  ذَب  مذ  ا ذول وهذس ا ية هليها يِر
و نذل أ ذِو بذر  النذا   ،  ل أ ِو بذر  الفلذق   ونولذ   عذان:و ننول   عان :ودليل ا  تعاذة ، لقت الستعا ة ِب وحدسفعُ  والقوم،

وَوأَ نذُ  َكذاَن  عان:فقذال  سق لغذ ِعلهذا مذ  هللا ِم ،  لغق هللا شذركِعلها و كما يف ا يتني الضابقتني الستعاِم  بادم: أن هللا  عان أمر ّبا  
ذذ َ  ذذاٍل مِّ َِ ُِ يَذعُذذوُِوَن ِبِر ذذَ  اإْلِ ذذ ذذاٌل مِّ َِ واللتجذذاء مذذ  هللا  نذذد  العذذِوالعبذذد ِبلذذب ا:   ددرعاا  ددتعاذة ؛   6:اجلذذ  ا ِّ فَذذذزَاُدوُهْم َ َهًقذذا اجْلِذذ ِ 

َ ذذوَِّ  
ُ
وال تصذذام والتٍذذرك واجذذر  مذذ  الشذذيء  افذذ  هن مذذ    ذذروس، فٍقيقذذة السذذتعاِم اللتجذذاءامل، واإل ذذاِم هذذي ا مايذذة مذذ  و ود امل

فجذذاءت ا يذذة يف سذذيار الثنذذاء  لذذى الصذذٍابة  وهِ  ضذذتغيثون  ب ذذم فاسذذتجا  ل ذذم :ودليددل ا  ددت ام ، وهذذو هللا وحذذدس  يعصذذم  منذذ 
؛ أي اإل قذاِ د الهذر     نذد و و  اإل اثذةالغذوث أو هذي ِبلذب :ا   درعا ا  دت ام  ووان هللا  ليهم، و لذق  ليهذا سذبٍا   السذتجابة، 

ودليددل  ، السذذتعاِم دفذذٌع والسذذتغاثة  فذذعٌ  لذذذا نيذذل: ؛بعذذدس  ذذون مذذ  الشذذدم واجذذالك، والسذذتعاِم   ذذون نبذذل ونذذوا امل ذذروس والسذذتغاثة 
و يذاي ولذاِت     العذاملني ل  -أي ِِبي للقرابني؛ كما هو نول مجهذو  املفضذري ،  -نول   عان: و نل هن صالِت و ض ي:  :الذتح

، ومذ   الذذب  لغذقس ِعذل ذى سذبٍا    ذ  ، و   بذادم يف ههاللذ  بذذكر هللا  عذان، و بذادم هِا ُنصذد بذ  القربذةوالذذب   شري  ل .. ا يذة  ،
الدذتح  ؛   2:ال ذوثرا َ  َواْنَذْر  َصلِّ ِلَربِّ وفَ ، وأمر ّبا سبٍا    الذب  لغقسِعل فذم سبٍا   م   : ا لع  هللا م  ِب  لغق هللا  الضنة
سف  دم ّبيمة األ عام  قرِب هن هللا  لى صفة كصوصذة   ويقصذد ّبذا نطذع العبذد ا لقذوم واملذريء مذ  ّبيمذة األ عذام  لذى هو  ا :  رعا

ذذافون يوًمذذا كذذان شذذرس مضذذتطقًا  : أي منتشذذرًا :ودليددل النددذر، صذذفة كصوصذذة  فاشذذًيا  اًمذذا بذذني النذذا ،  نولذذ   عذذان: و يوفذذون ِبلنذذذ  ٌو
علذ  لغذق هللا شذرٌك ، النذ فأثو  لى م  وىف بنذذ س  ا هذو هلذزام  األول ادلعد: العدام : للندذر معنيدان :، وما أثين  لى فا ل  فهو  بادم ِو

ا هو هلذزام العبذد  فضذ   اص :والثاين : ادلع: اخل،  اكلهوأح ام    ومعناس: اللتزام بدي  اإلسالم  العبد  فض   امتثال خطا  الشرا  
 كا ِت :   رح التعريف اخلاص،    عان  فال معيًنا  ق معلٍق  

خذرج بذ  املذبهم ألن الّبذام ل يا ذب  ليذ  فعذل  قولدو )معيندا ( :خرج بذ  الواِذب أل ذ  لكم للعبذد أصذالًة ِبذق اإلسذالم ، قولو ) نفال ( : 
ذ  العذوض واملقابلذة املتعلقذة ِبصذول مقصذود العبذد ، كذأن يقذول  لدق ( :وقولو )بري مع فل ، وهوا في  ال فا م ،  خذرج بذ  مذا كذان  لذى ِو

كذأن يقذذول: هن شذذفى هللا مريهذذي   ؛علددى  ددر  ادلعلددق قسدمان: األول: النددذر النددذرإذن ِ  لذين هن شذذفى مريهذذي أن أفعذل كذذذا وكذذذا ، 
 ذذذذٌ   وهذذذوكذذذأن يقذذذول:   لذذّي أن أصذذذوم ثالثذذذة أام،  ،ق تدددال  دددر الندددذر ادلطلدددالثددداين: و م ذذروس،  ، وهذذذذا النذذذذ  صذذدنت بعشذذذرم  لَ

ذذ   نذذْذٍ  فَذذهللانن اَّلّلَ يَذْعَلُمذذُ  َوَمذذا لِلَٰنذذاِلِمنَي ِمذذْ  أَ َصذذاٍ   سذذ ونذذال  عذذان:و، ،  مذذود ذذ   ذنَفَقذذٍة أَْو  َذذَذْ ُ  مِّ فعلذذق   ،270ا البقذذرمو م ذَوَمذذا أَ َفْقذذُتم مِّ
ذذزاءس عذذان  ِْ نَالَذذِت اْمذذرَأَُم ِ ْمذذرَاَن َ  ِّ ِهّ ِ  َذذَذْ ُت لَذذَ  َمذذا يف َبطْذذيِن ُ َذذرن ًا   ِبلنفقذذة فذذدل  لذذى أ ذذ  ًبذذ ونر ذذ،  ليذذ   لمذذ  ِو ، ونذذال  عذذان: وِه
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نًذذا فهللامنذذا  َذذذَرِي ن ِمذذَ   ونذذال: وَفُ لِذذي َواْشذذَريب َونَذذذّرِيفذذأثو  لذذى مذذ  فعلذذ ،  ، 35فَذتَذَقبنذذْل ِمذذينِّ ِه نذذَ  أَ ذذَت الضنذذِميُع اْلَعلِذذيُم  سذذو م  ل  مذذرانا َ يذْ
لغذذق هللا شذذرك:  ِعلذذ  ، والذذدليل  لذذى أنفذذأمر بذذ  ، 26اْلَبَشذذِر َأَحذذًدا فَذُقذذوِل ِهّ ِ  َذذَذْ ُت لِلذذرنمْحَِ  َصذذْوًما فَذلَذذْ  أَُكلِّذذَم اْليَذذذْوَم ِه ِضذذيًّا  سذذو م مذذر ا

"،  :" ل وفذذاء بنذذذ  يف معصذذية هللانذذال النذذ     نذذد أيب داودابذذ   بذذا   وذذي هللا  نهمذذا، وحذذديض: شبذذت بذذ  الهذذٍاك   :حذذديض
 . وأ َٰم املعصية الشرك ،يف معصية ِعل فنهى    

العبذذادات ا مصذذطلٍاِتا  معرفتذذ  ِبقذذا ق هذذذس أو  ::أىددم مددا ينب ددي أن  ددرج تددو مدد  ىددذا ادلوضددع ىددو معرفتدداي لدد ي اخلالصدد  :
 معرفة ِو  كون ِعلها لغقس شرك و نديد  -و ات  بادات يتقر  ّبا هن هللا دلة  لى كون املذكمعرفة ِو  دللة األ اثنًيا :الشر ية   ، 
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  ب  الوـٌف رؽوَ للا رؼبلٔ :

 

 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 :لو معنيان  اصطالًحاالدي  و الدي  يف اللغة يطلق  لى املل  والعمل وااهوا واجلزاء،  :معرف  دي 
                                        .هو التوحيد  وادلع: اخلاص :لتٍقيق  باد   ،  هللا م  األح ام  لى لضان  سل أ زل  ما  األول عام :

 ادلرتب  األوىل : اإل الم .
 .وهي  رك املناك ة يل م  املضاملة، ونأي ال قياد وااهوام  التضليم مأخِو يف اللغة اإلسالم   :اإل الم 

لذذ  ِبلطا ذذة ، والذذَباءم مذذ  الشذذرك  وال قيذذاد ، ِبلتوحيذذد الستضذذالما  :وهذذو األول: ادلعدد: العددام: : واإل ددالم لددو معنيددان 
بْذذرَاِهيُم بَِنيذِ  َويَذْعُقذوُ  ، نال هللا  عان    هبراهيم ويعقو   ليهمذا الضذالم: وَوَوصنذى ِّبَذا هِ دي  مجيع الرسلوهو ّبذا املعو  :   وأهل 

 ، و ذذ  يوسذ   ليذ  الضذالم: وأَ ذَت َولِيِّذذي يف 132َا بَذيِنن ِهنن اَّلّلَ اْصذطََفى َلُ ذُم الذدِّيَ  فَذالَ َ ُذذوُ  ن هَلن َوأَ ذُتم م ْضذِلُموَن  سذو م البقذرما
وىدذا ادلعدد: ي دمل مالمدد   ، و ذقهم مذ   سذذل هللا وأ بيا ذ ، 101نَي  سذذو م يوسذ االذد  ُذَيا َوا ِخذرَِم  َذذَوفنيِن ُمْضذذِلًما َوَأْ ِْقذيِن ِِبلصنذا ِِ 

الستضذالم هذو اإلِ ذان؛ فيذذ    بتوحيذدس يف فلطا ذة، والذَباءم مذ  الشذرك وأهلذ ، ال قيذاد لذ  ِبِبلتوحيد، و الستضالم   : أمور

 الؼزػ

اْلجَاااازَ َهؼْ  َّ ِدَ٘اااابُد لَااااَُ ثِبلطَّبَػااااِخ   ًْ اال َّ ِؽ٘ااااِد   ْْ : االْطزِْظاااا،ُم هللِ ثِبلزَّ َْ اااا ُُ َّ اَ حُ ِهااااَي ِز َااااخُ ِدٗااااِي اِْلْطاااا،ِم ثِبَِٛدلَّااااِخ ؛ 

ب  َْر َ  َِ ُ لُّ َهْزرَجٍَخ لَ َّ اِْلْؽَظبُى.  َّ اِْلَٗوبُى   َّ َْ صَ،ُس َهَزارَِت: اْلْط،ُم   ُُ َّ   َِ ِل ُْ َ َّ  بٌى.الِؼّْزِ  

 الوزرجخ اّٛلٔ: اْلط،م
إِٗ َّ ااااا،ِح   َـّ إِ َااااابُم ال َّ اااااًدا َرُطاااااُْ  للاِ   َّ َىَّ ُهَؾوَّ بَدحُ  َى ال الاااااَ إِال للاُ  َِ زَااااابُ   َاَْرَ ااااابُى اِْلْطااااا،ِم َ ْوَظاااااخٌ: َػااااا

لُااا ْْ بَدِح:  َ َِ ااا اااِذ للاِ اْلَؾاااَزاِم ؛  َاااَدِلُ٘ل الؼَّ ْ٘ َؽاااظُّ ثَ َّ ُم َرَهَ ااابَى   ْْ َؿااا َّ َ ااابِح   َد َّللّاُ  ًََّاااَُ الَ الاااَ الشَّ ِِ َُ رَؼَااابلَٔ: ) َػااا

َْ اْلؼَِشٗاااااُش اْلَؾِ اااااُ٘ن (]   ػوااااازاى   ااااا ُُ لُاااااْا اْلِؼْلاااااِن  َت ًِواااااب ثِبْلِدْظاااااِ  الَ الاااااَ إِالَّ  ّْ ُ  َّ اْلَو،َ َِ اااااخُ  َّ  َْ ااااا ُُ [؛ 18إِالَّ 

اااب: ال َهْؼجُاااَْد ثَِؾاااٍ ّ إال للاُ  ّ)ال إلاااَ( ًَب ًِ٘اااب َعِو٘اااَغ َهاااب ُٗؼْ  َُ َهْؼٌَب جَاااُد ِهاااْي ُدِّى للاِ  )إِال للاُ( ُهضْجِزًاااب اْلِؼجَااابَدحَ َّ

ااا ِضّ َْ َُب: الَّاااِذٕ ُٗ رَْ ِظاااُ٘ز َّ    َِ َْ٘ض لَاااَُ َػاااِزٌٗن  ِاااٖ ُهْلِ ااا َِ  َ َواااب  ًََّاااَُ لَااا ْؽاااَدٍُ ال َػاااِزَٗن لَاااَُ  ِاااٖ ِػجَبَدرِااا َّ ب هللِ  َِ ُؾ

لُااَُ رَؼَاابلَٔ: ْْ ِهاا: َ ْْ َ َّ  َِ ُ٘ن َٛثِ٘اا ُِ إِْل  َاابَ  إِْثااَزا َّ ِدِٗي )  ِْ ااب رَْؼجُااُدَّى ا إِالَّ الَّااِذٕ  ََطَزًِااٖ  َِإًَّااَُ َطااَ٘ وَّ ِااٖ ثَااَز   ّهِ َِ إًٌَِّ
اااْن َْٗزِعؼُاااَْى (]الش ااازف:  ُِ َِ لَؼَلَّ اااب َ ِلَواااخً ثَب َِ٘اااخً  ِاااٖ َػِدجِااا َِ َعؼَلَ َّ اااَل 28ـ  26ا  ُْ لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: )  ُاااْل َٗاااب  َ ْْ َ ّ .]

 َْ ا إِلَاأ َ لََواااٍخ َطاا ْْ الَ َٗزَِّ ااذَ ثَْؼُ اااٌَب ثَْؼً اااب اْلِ زَاابِة رَؼَااابلَ َّ ْ٘ئًب  َِ َػااا الَ ًُْؼاااِزَ  ثِاا َّ اااٌَُ ْن  اَلَّ ًَْؼجُااَد إِالَّ َّللّاَ  ْ٘ ثَ َّ ٌٌََاااب  ْ٘ اٍ  ثَ

ااادً  بَدِح  َىَّ ُهَؾوَّ َِ ِدل٘اااُل َػااا َّ ُدّاْ ثِاًََّاااب ُهْظاااِلُوَْى (  َِ اْ  َدُْلُاااْاْ اْػااا ْْ لَّااا َْ اااي ُدِّى َّللّاِ  َاااِإى رَ للاِ: ا َرُطاااُْ   َْرثَبثًاااب ّهِ

ُْ٘ ن ثِااابْلُوْ ِهٌِ  َِ َهاااب َػٌِااازُّْن َؽاااِزٌٗؾ َػلَااا ااا ْ٘ اااْي  ًَ ُِظاااُ ْن َػِشٗاااٌش َػلَ لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: ) لَدَاااْد َعااات ُ ْن َرُطاااٌْ  ّهِ ْْ َ٘ي َرُؤٌّف  َ

ِؽٌ٘ن (]الزْثخ:   [.128رَّ

اااِدٗدُ  ـْ رَ َّ اااًدا َرُطاااُْ  للاِ: َطبَػزُاااَُ  َِ٘واااب  ََهاااَز   بَدح  َىَّ ُهَؾوَّ َِ َهْؼٌَااأ َػااا اااَُ َّ ٌْ ااأ َػ َِ َُ  َِ٘واااب  َْ جَاااَز  ّاْعزٌَِااابُة َهاااب ًَ

لُاااَُ رَؼَاااب ْْ ِؽ٘اااِد:  َ ْْ رَْ ِظاااُ٘ز الزَّ َّ َ ااابِح   الشَّ َّ ااا،ِح   َـّ َدِل٘اااُل ال َّ َسَعاااَز ّ اَل ُْٗؼجَاااَد للاُ إِال ثَِواااب َػاااَزَع    َهاااب َّ َّ لَٔ: ) 

َٗي ُؽٌَ َااا اااَ٘ي لَاااَُ الاااّدِ ـِ َ ُهْ ِل لَِلاااَن ِدٗاااُي اْلدََِّ٘واااِخ  ُِهاااُزّا إِالَّ ِلَْ٘ؼجُاااُدّا َّللاَّ َّ َ ااابحَ  ُْٗ رُاااْا الشَّ َّ ااا،حَ  َـّ ُِٗدُ٘واااْا ال َّ تَ  

 [.5(]الجٌ٘خ: 

ااَ٘بُم َ َوااب ُ زِااَت َػلَاأ الَّاا ـِّ ُْ٘ ُن ال ااب الَّااِذَٗي  َهٌُااْاْ ُ زِااَت َػلَاا َِ لُااَُ رَؼَاابلَٔ: ) َٗااب  َُّٗ ْْ ااَ٘بِم:  َ ّ ـِ ِذَٗي ِهااي  َااْجِلُ ْن َّدِل٘ااُل ال

َّدُااا اااِذ َهاااِي اْطااازََطبَع 183َْى ( ]الجدااازح: لَؼَلَُّ اااْن رَز ْ٘ ِ َػلَااأ الٌَّااابِص ِؽاااظُّ اْلجَ ّ ِِ َّ لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: )  ْْ َ  : [ َّدِل٘اااُل اْلَؾاااظِّ

ٌّٖ َػِي اْلؼَبلَِوَ٘ي (]   ػوزاى:  َهي َ  ََز  َِإىَّ للا َغٌِ َّ َِ َطجًِ٘،  ْ٘  [.97إِلَ

 اٛؿل الضبًٖ
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ذ  معذ  أم النفُ للغق ليأخذس حيض أ اد؛ فهللاِا  بوبيت  وألوهيت  وأ ا   وصفا  ، وأما ال قياد فٍقيقت   ضلي سلم  فض  ألمذر هللا و ِو
ذذ  فقذذد ا قذذاد لشذذرا هللا،  البتعذذاد  ذذ  الشذذرك واملشذذركني ا تقذذاًدا  )اصددطالًحا:الددرباءة والذذَباءم يف اللغذذة االذذوك والذذاك، حيذذض  ِو

 .( و ماًل وس ًنا
 و صل الرباءة م  ال ر  تثالم  أمور:

فقذد  وى مضذلم  ذ  مالذ  األشذجعي  ذ  أبيذ  أن وكراهيتذ ، وهذذس ل  ضذق،  ذ  أحذد، ديذ  الشذرك  بذبغ :   األول: تراءة قلبي 
ل" الن    .نال:" م  نال ل هل  هل هللا وكفر  ا يعبد م  دون هللا حرم مال  ودم  وحضاب   لى هللا  ز ِو

تٍذذير مذ  وذاللِتم والتصذري  الو  - واملالحذدم ونذوهمكذاليهود والنصذا ى صذليني  ي ال فا  األأ –قهم بت ف والثاين: تراءة قولي :
 . 2-1ْعُبُدوَن  سو م ال افرون اَل أَْ ُبُد َما  ذَ   ههم وبطالن دينهم، نال  عان: وُنْل َا أَيذ َها اْلَ اِفُرونَ ببغ
والذذدليل نولذذ   عذذان: وَا أَيذ َهذذا  ل فذذالهو ؛فقدد كددانوا زلددارتني   ذاإت ددر   و  ضذذق معبذذوداِتم الباِبلذذةبقتذذاجم  والثالددث: تددراءة فعليدد : 

اِهذذِد اْلُ فنذذاَ  َواْلُمنَذذاِفِقنَي وَ  َِ َُ اْلَمِصذذُق  سذذو م التوبذذةاالننذذِ    َهذذننُم َوبِذذْ  َِ وهذذذس املر بذذة والذذ  نبلهذذا معلقذذة  ، 73اْ لُذذْع َ لَذذْيِهْم َوَمذذْأَواُهْم 
   .ِبضب استطا ة العبد

 :أوذلا  :لو معنيان ادلع: اخلاص لإل الموأما 
 .(ا الدي  الذي تعث تو زلمٍد ملسو هيلع هللا ىلص فإنو يسمى إ المً  ادلع: األول :) 
أن  شهد أن ل هل  هل هللا وأن  مًدا  سول هللا، و قيم الصالم، و  ِت الزكام، و صوم  مهان، و ذج البيذت ا ذرام، وهذذا  : وأركانو 

وهذذذذا املعذذذو املقصذذذود هِا نذذذرن اإلسذذذالم :   األعمدددال الظددداىرة ادلعددد: الثاين:)واثني:دددا : ، اإلسذذذالم الذذذذي ِذذذاء بذذذ   بينذذذا دمحمهذذذو 
 :اإلسالم واإلٍان واإلحضان،  كل مر بة أخ  م  ال  نبلهاو  ،ِبإلٍان واإلحضان وهي مرا ب الدي  

هذذذو هيقذذذاا مر بذذذة ه قا مذذذا  ):واإلحسدددان ،    العبذذذادات الباِبنذذذةا ال تقذذذادات و : واإل دددان ،    العبذذذادات الَٰذذذاهرما  فاإل دددالم 
وهذذ  يف الَٰذذاهر والبذذاِب  فاإلحضذذان يشذذمل اإلٍذذان ، ة لرسذذول  ذ؛  تيجذذة استٍهذذا  اإلخذذالك  واملتابعذذ   العمذذل  لذذى أكمذذل ِو

،  صذذٍ  هسذذالم ، وهن كذذان لبذذد ل ذذل مضذذلم مذذ  هٍذذان يُ ا ضذذنأو  ا، ولذذيُ كذذل مضذذلم م منذذ واإلسذذالم، واإلٍذذان يشذذمل اإلسذذالم
والواجددب مدد  ىددذه ادلراتددب يرجددع إىل مالمدد  أصددوٍل ) وىدد َّ القدددر الواجددب عليدداي فددي:  ( ومدد  أىددم م:مددات الدوندد  معرفدد  

ا والواِذب فيذ  معرفذة كو ذ  مطابقذا موافقذا  ىدو ا عتقداد   األصدل األول : : الواجب علياي ل إ اناي وإ الماي وإحسداناي 
 للٍق : ومجا   : أصول اإلٍان الضتة  .

ا والواِب في  موافقة حركات العبذد الختياا يذة ظذاهرًا وِبِبنًّذا للشذرا أمذرًا وِحذالًّ ، فذاألمر يشذمل الفذرض والنفذل  الفعل  صل الثاين :األ
والصذذالم :  لذذم الشذذرا ع الالكمذذة كالطهذذا م فعلذذ  مذذع  بذذ  : ا ومجا ذذ   وفعددل العبددد قسددمان : أحدددمها :، وا ذذل : ا ذذالل املذذأِون فيذذ    ، 

فعلذذذ  مذذذع االذذذق : ا ومجا ذذذ  :  لذذذم أح ذذذام   واثني:مدددا :ام والصذذذيام وا ذذذج و وابعهذذذا مذذذ  شذذذروِبها وفرووذذذها وأ كا ذذذا ومبطالِتذذذا   ، والزكذذذ
ا والواِذذب فيذذ  معرفذذة موافقذذة ال ذذ  ا وال ذذ  هذذو الذذاك والِتنذذا      الددي    األصددل الثالددث :،  املعاشذذرم واملعاملذذة مذذع االذذق كافذذة 

  :  لم ارمات اامُ وال  ا فق  ليها دي  األ بياء : الفذواحش واإلُث والبغذي و والشذرك والقذول  لذى هللا بغذق  لذم  ملروام هللا ، ومجا 
، ويف الصذطالح  هذو ِا ذب الشذيء األنذوىلغذًة الذرك   :وكدل مرتبد  ذلدا أركدان،  ]مستفاد م  مفتاح دار السعادة  ت  القديم  =[
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يف  فصذيل مذا  أكالبيت ل  أ كان هي ِزء من  و تون  سالمة البيت  لى بقا هذا سذليمة، ُث بذد  ؛ِزء م  الشيء  تون  صٍت   ليهو 
املتفق  لي : "بين اإلسذالم  لذى  ذُ: شذهادم أن يف دل  ليها حديض اب   مر  وي هللا  نهما  :فأركان اإل الم مخس أمجل ، فقال: 

وتفصديل ىدذه األركدان كمدا يلدي: الدرك  وهيتاء الزكام، وحذج البيذت، وصذوم  مهذان"، ل هل  هل هللا وأن  مًدا  سول هللا، وهنام الصالم، 
صذذذٍة وهن كا ذذذت مذذذ  شذذذقني؛ ألن  وىدددي ركددد  واحدددد :ا ر دددول عأن   إلدددو إ  ع وأن زلمددددً   ددد:ادةاألول مددد  أركدددان اإل دددالم: 

فال د:ادة ىدي اإلخبدار هل ديء عد   ،واإلخبذا : ا  ذم والشهادم يف اللغذة  ذدو   لذى معذاٍن أشذهرهاا، العبادات  نبين  لى  قيقهما معً 
  لمذذ   والثدداين: لذذم ومعرفذذة وا تقذذاد لصذذٍة املشذذهود بذذ ،  : األول و  تددد ل ال دد:ادة مدد  أمددور: علددم تددو مددع اعتقدداد صددحتو ومبوتددو،

ىدي ركد  مد  أركدان اإل دالم  :والقذد  الواِذب يف الشذهادم ) ، هلزامذ   هذمو اوالراتع:  ،ه الم   قس  ا شهد ب  والثالث: ،بذل 
التعبذد   عذان  فعذال   درعا :)و ؛  الصذالم لغذة الذد اء :وإقدام الصدالة والدرك  الثداين:،  وىي ال :ادة هلل هلتوحيد وحملمٍد هلر ال  (

وّبذا   الصالم فروتند و ،   وأنوال كصوصة مفتتٍة ِبلت بق وكتتمة ِبلتضليم ر همجاً ذا، ومذ   ركهذا كفذليلة اإلسراء   ة، وم  ٍِد ِو
والصذالم  بذادم بد يذة ًصذل ، الراِ  وهو نول اجلمهو  خالفذا للٍنابلذة  لى القول فصاحب كبقم وهو  ت مشي ة هللا  عان    اساًل 

               ،   ذذذذذذ  الفٍشذذذذذذاء واملن ذذذذذذر ال تهذذذذذذاءوهذذذذذذي الصذذذذذذلة بذذذذذذني العبذذذذذذد و بذذذذذذ ، وفيهذذذذذذا ا شذذذذذذراح الصذذذذذذد  ونذذذذذذرم العذذذذذذني، و  ّبذذذذذذا خهذذذذذذوا العبذذذذذذد لربذذذذذذ ،
أ ا  ك  م  أ كان اإلسالم وهي الصذلوات اامذُ يف اليذوم والليلذة  فقذ، ونذد و دت يف حذديض ِبلٍذة بذ  : القدر الواجب ل الصالة 

هخذراج  صذيب  ا واصذطالًحا ،نمذاءوالزكذام يف اللغذة ال :وإيتداء الزكداة : والرك  الثالث ،  فق، امل توبة اامُ  بيد هللا معينا الصلوات
، ومذ  ٍِذد يف الضذنة الثا يذة نذت مقاديرهذا يف املدينذةوبيّ  ،دملذة يف م ذةالزكام وفروت ،   م  مال كصوك يصَر لطا فة معينةمقد  

وّبا كفر همجاً ا، وم   ركها  اًل ي ي فر  لى نول مجاهق أهل العلم و فذع املضذلمني،  هللا لعبذدس،صل ّبذا  بذة  والزكام  بادم مالية ،  ِو
ضدد  ادلتعيندد  ل األمدددوال   أ ددا ركدد  مددد  أركددان اإل ددالم وىددي الزكدداة ادلفرو  القذذد  الواِذذب يف الزكذذام :)  ،فُ واملذذالو طهذذق الذذن

التعبذذد   عذذذان  ) ددرعا :و والصذذذوم يف اللغذذة: اإلمضذذاك،  :وصددوم رمضددانوالددرك  الراتددع: ، األنفدد   و  يدددخل في:ددا زكدداة الفطدددر ( 
وبذ  كفذر،  الصذيام فذرضنذد ، و    ر الصذادر هن  ذرو  الشذمُِبإلمضاك    املفطرات م  ِبلوا الفجذ يف الضذنة الثا يذة، ومذ  ٍِذد ِو

الواجدب ل القذد  )، و عودها  لى الصذَب والتٍمذليف النفُ اإل ادم هللا، و ريب و صل ّبا  قوى ، ضر ّبا النفُوالصيام  بادم  ركية  ُ 
وا ذج يف  :ا ذرام وحذج بيذت هللا والذرك  ااذامُ:،صيام  مهذان    م الرك وأن املقصود بصياأ ا  ك  م  أ كان اإلسالم ،  الصوم :

 ،يف الضذذنة التاسذذعة  لذذى الصذذٍي  ا ذذج ، وفذذرض   ا ذذج التعبذذد   عذذان بقصذذد البيذذت ا ذذرام ألداء مناسذذ  ا  ددرعا :و اللغذذة القصذذد، 
وبذذ  كفذذر، ومذذ   ركذذ  كضذذالً فهذذو كذذاف وحذذج النذذ   و َوَّللِّ َ لَذذى الننذذاِ   أصذذغر؛ لقذذول هللا  عذذان: ار كفذذرً يف الضذذنة العاشذذرم، ومذذ  ٍِذذد ِو

وا ج  بادم بد ية ومالية و ركيذة ًصذل   ،97ِحج  اْلبَذْيِت َمِ  اْسَتطَاَا هِلَْيِ  َسِبياًل َوَم  َكَفَر فهللانن هللا َ يِنٌّ َ ِ  اْلَعاَلِمنَي   سو م  ل  مرانا
أ ذ   كذٌ  مذ  أ كذان اإلسذالم وأ ذ  فذرض يف العمذر مذرًم  )القددر الواجدب ل احلدج : ة النفذو و زكي ّبا ظهو  شعا ر الدي  ووحدم األمة

                                                               ،   ومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا كاد  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  املذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرم فغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق داخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍل يف حقيقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذج الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرك هن بيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت هللا ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرام 
هادم نولذ  ذفذدليل الشذفمنهذا مذا يلذي:  :ل قولو:)معرفد  ديد  اإل دالم هألدلد (وأما األدل  التفصيلي  اليت وعدد هبدا ادلصدنف 

فأشذهد سذبٍا    فضذ ، ُث ثذو  :، ل هلذ  هل هذو العزيذز ا  ذيم  لم نا مذا ِبلقضذذال  ة وأولوا العذذهد هللا أ   ل ال  هل هو واملذو ش:  عان
هذي و  :ومعناهذا ل معبذود ِبذق هل هللا ،ادم مذ  أ َٰذم شذاهد أل َٰذم مشذهوده ال  ة ندس ، ُث ثلض  ون العلم م  خلق ، فهي أ َٰم ش

والذرك   َّنفيًذا مجيذع مذا يعبذد مذ  دون هللا،: م و ة م   كنني ثبت ّبما هفراد هللا  عان ِبلعبذادم، الذرك  األول: النفذي يف نولذ : و ل هلذ   
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فهذذذي  قتهذذي  فذذي الشذذري   ذذذ  هللا  عذذان يف كذذل مذذذا هذذو مذذ  خصا صذذذ   :  مثبتًذذذا العبذذادم  وحذذدسو هل هللا:الثذذا : اإلثبذذات يف نولذذ 
 وحيذد الربوبيذة  لذى هثبذات ا  قذر  يف النفذو  مذ  فاسذتدل املصذن   ذ ؛سبٍا  ، فذ ل شري  ل  يف  باد ذ  كمذا أ ذ  ل شذري  لذ  يف مل ذ 

فأمذا وهليذ  البيذان: قذة جذذس ال لمذة مذ  القذر ن ال ذر ، ضذق املطابل معبذود ِبذق هل هللا  ف ونذد دل  لذى  فضذقها بقولنذا: وحيد األلوهية، 
 ووهِ نال هبراهيم ألبي  ونوم  ه ين براء لا  عبدون :، و فضقها الذي يووٍها نول   عان فضق اإلل  ِبملعبود، فدلت  لي   ات كثقم

علهذذا كلمذذة ِبنيذذة فهللا ذذ  سذذيهدي   ، ِبلعبذذادمهللا أي بذذرأ  وابتذذدأ خلقذذي، وهذذذا فيذذ  التعليذذل إلفذذراد :هل الذذذي فطذذر   يف  قبذذ  لعلهذذم  ِو
عذذون بتفضذذق الذذالكم  :، وهللابذذودِبملع :ِبلذذَباءم، واإللذذ  :، ففضذذر النفذذي يف لإبمجذذاا املفضذذري  ية هذذي كلمذذة ل هلذذ  هل هللاذلمة البانذذذوال ذذ : يِر

ا أهل ال تا   عالوا هن كلمذة سذواء بيننذا وبيذن م أن ل و نل  :ونول  وم  األدلة أيًها: أ   ااالق سبٍا   الذي فطر سا ر امل لونات،
هذذي  وال لمذذة الضذذواء  :  ولذذوا فقولذوا اشذذهدوا  َّن مضذذلمونن هللا عبذد هل هللا ول  شذذرك بذذ  شذذي ا ول يت ذذذ بعهذنا بعهذذا أ ِبِب مذذ  دون هللا فذذ

هذذي كلمذذة ل هلذذ  هل هللا، و  ؛اإلٍذذان ّبذذا اجلميذذعوالذذ  يضذذتوي يف فروذذية  ،الذذ  ل ٌتلذذ  فيهذذا  سذذول ول كتذذا  ،كلمذذة العذذدل واإل صذذاَ
بقولنذذا: ِبذذق، فذذدلت  ليذذ   . هل هللا. اذذذَو يف ل هلذذ و ذذَبت ا يذذة  نهذذا أل  عبذذد هل هللا؛ في ذذون معذذو اإللذذ  املعبذذود، وأمذذا  قذذدير ااذذَب

َ ُهذذذَو اْ َذذذق  َوأَنن َمذذذا  َِلِذذذَ  ِ َنن اَّللن َ ُهذذذأدلذذذة كثذذذقم، منهذذذا نولذذذ   عذذذان: و     ،62:ا ذذذذجاَو اْلَعلِذذذي  اْلَ بِذذذُق يَذذذْدُ وَن ِمذذذ  ُدو ِذذذِ  ُهذذذَو اْلَباِِبذذذُل َوأَنن اَّللن
ودليذذل شذذهادم أن  مذذًدا  سذذول هللا نولذذ   فذذأخَب  ذذ   فضذذ  سذذبٍا   أ ذذ  املعبذذود ا ذذق، وأخذذَب  ذذ  سذذا ر املعبذذودات أ ذذا املعبذذودات الباِبلذذة،

أي  : ليذذ  مذذا  نذذتم مذذ  أ فضذذ م بفذذت  الفذذاء أي مذذ  أشذذرف م،  زيذذزٌ  ونذذر مذذ  ِنضذذ م،  أي :و لقذذد ِذذاءكم  سذذول مذذ  أ فضذذ م : عذذان
ِكم مذذ  النذذا ،  : لذذي م يشذذق  ليذذ  مذذا يشذذق  لذذي م، حذذري ٌ  أ ذذ  مذذ   ا يذذة  فوصذذفت :ِبملذذ منني   َو  حذذيم  يعذذين  لذذى هذذدايت م، وه قذذا
ومذذ  األدلذذة  ، جذذم، يتصذذ  ِبلرمحذذة والرأفذذة، ولذذيُ هل دمحم  لذذى هيصذذال ااذذق حذذري ٌ  ،ِبملذذ منني العذذر  ومذذ  أشذذرفها  ضذذًبا، وهذذو  فيذذقٌ 

 سول م   ند هللا: أن هللا م  ح مت  أل ياك النذا  ىذالً بذال  سذول ول كتذا ، نذال  عذان: وَوَمذا نَذَدُ واْ اَّلّلَ  العقلية  لى أن  مًدا 
ذذ   ِْ نَذذاُلواْ َمذذا أَ ذذَزَل اَّلّلُ َ لَذذى َبَشذذٍر مِّ  ومذذا أ طذذاس هللا مذذ  ا ات، لذذم مذذ  صذذفات النذذ   ، ونذذد  ُ 91َشذذْيٍء   سذذو م األ عذذاماَحذذقن نَذذْد ِِس ِه

مذع   ،املاء بذني أصذابع ، ومذ  اإلخبذا   ذ  املغيبذات ا شقار القمر وحنني اجلذا و بعك ؛وا ات ا ضية ،كالقر ن ال ر  املعجز  الشر ية؛
وَويَذُقوُل النذِذيَ  َكَفذُرواْ َلْضذَت ُمْرَسذالً نُذْل ،لذ  أهذل ال تذا  وشهادم ل  ِبلرسالة هللا  عان وشهادمل ٌ، ول يقرأ اا، امل تو ،  كو   

َنُ ْم َوَمْ  ِ نَدُس ِ ْلُم اْلِ َتاِ   سو م الر ذدا أن املعلذوم مذع شذر دينذ ،  هللا لذ  و صذرس  لذى  ذدوس و  و  ذني ، 43َكَفى ِِبَّللِّ َشِهيًدا بَذْييِن َوبَذيذْ
ٍُ سنة هللا ِرت فيأن  نَذا بَذْعذَ  اأْلَنَاِويذِل  ِّ م  اد ى النبوم كذًِب أل  ُُثن  أَلََخذْذََّن ِمْنذُ  ِِبْلَيِمذنِي    لذ  أمذرس، نذال  عذان: وَولَذْو  َذَقذونَل َ َليذْ
                  ،   ال  للنذذذذذذذذاذوه سذذذذذذذذ  ذذذذذذذذل هذذذذذذذذذس األدلذذذذذذذذة العقليذذذذذذذذة وا ضذذذذذذذذية دلذذذذذذذذت  لذذذذذذذذى  بذذذذذذذذوم دمحم ف ، 46-44:ا انذذذذذذذذة  اطَْعنَذذذذذذذذا ِمْنذذذذذذذذُ  الْذذذذذذذذَوِ نَي َلقَ 

ذل هن مجيذع االذق مذ    مًدا ب   بد هللا القرشذي اجذا ي  ن اإلٍان و اإلنرا   :مًدا ر ول عدادة أن زلدومع:  :  سذول هللا  ذز ِو
وامذر الطا ذذة فمونذذ  املذ م  مذذ  األسذذواء  لمنذا ح متذذ  أم ي  علذم،  :ِبا تذ  فيمذذا أمذر األول: :وىددذا يقتضددي أرتعد  أمددوراجلذ  واإل ذُ، 

 لذى نضذمني: ِبا ذة  فذع للعبذد أصذل هٍا ذ ؛ كطا تذ  يف  وحيذد هللا وأداء الصذالم، وِبا ذة  وِبا ذة النذ  والتنفيذ ِبضب السذتطا ة، 
فمونذذ   علذذم، ي سذذواء أ لمنذذا حقيقذذة معنذذاس أم  :وتصددديقو فيمددا أخددرب والثدداين:كا ذذدم  لذذى ِلذذ ؛ كطا تذذ  يف الواِبذذات واملضذذتٍبات، 

أخبذا  متذوا رم مضتفيهذة ي فذر م ذذّبا، وأخبذا  خفيذة دنيقذة ي  تذوا ر  علدى قسدمني: وأخبداره  األخبا  التصديق واإلٍان، امل م  م 
               فمونذذذذ  املذذذذذ م  مذذذذ  املنذذذذاهي والزواِذذذذذر :مدددددا  ددددى عنددددو وزجدددددر والثالدددددث: واجتندددداب عذذذذَر ّبذذذذا،يُ  بذذذذذلوي  ضذذذذتفي  ل ي فذذذذر م ذذذذذّبا 

ونذذع العبذذد يف اإلُث يُ  كذذاك الشذذرك والضذذٍر، ونضذذمٌ   ؛ًفذذع أصذذل اإلٍذذان و ذذرك النذذواهي  لذذى نضذذمني: نضذذمٌ عذذد، ا ال بذذا ر  الِتنذذا  والب
دون  العبادات التون   ند ما شذر   النذ  م  فمون  امل م   :وأن   يعبد ع إ  مبا  رع والراتع:عل ،بفوخالَ األون ول ي فر 
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وي ذذون ٍذان فقذ،  نق  اإلوبذدا دون ِلذ ، ، وىدي البددع ادلكفدرةا  فضذد أصذل اإلٍذذان؛ بذد  قسدمني:والبددع علدى  ،كادم أو هحذداث
و َوَمذا  َ ُكذُم الرنُسذوُل َفُ ذُذوُس َوَمذا  َذَهذاُكْم َ ْنذُ  فَذا تَذُهوا :عذانودليل هذس األمو  األ بعة نول    وىي البدع ادلفسق ، اصاحب   ند هللا  اصيًّ 

و وما أمذروا هل ليعبذدوا هللا كلصذني :لصالم والزكام و فضق التوحيد نول   عانودليل ا،  7سو م ا شرا َوا ذنُقوا اَّللنَ ِهنن اَّللنَ َشِديُد اْلِعَقاِ  
ل  دي  القيمة   ة املضتقيمة، وند فضرت ا ية التوحيذد: بعبذادم هللا :ل  الدي  حنفاء ويقيموا الصالم وي  وا الزكام ِو  ،أي دي  امللة القٍو

ا أيهذذا الذذذي   منذوا كتذذب  لذي م الصذذيام كمذذا  و :ودليذذل الصذيام نولذذ   عذانوأهلذذ ، وامليذذل  ذذ  الشذرك وأهلذذ  هن ا ذق  ،وهخذالك الذذدي  لذ 
و و  لذى  :ودليذل ا ذج نولذ   عذانأي  تقون الشرك والبذدا واملعاصذي وسذيء األخذالر،  :كتب  لى الذي  م  نبل م لعل م  تقون  

 ذج كفذرًا أي كفذرًا أصذغر، ولذيعلم أن  عذان  ذرك ا فجعذل :ني  ن هللا  ذين  ذ  العذاملومذ  كفذر فذهللا النا  حج البيت م  استطاا هلي  سبيال
 . التوحيدٍان و اإلو ركها م   وان   ،فعل الطا ات م  لواكم التوحيد

  ب  الوـٌف رؽوَ للا رؼبلٔ : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : رعا لو معنيان  واإل ان، ال  ي     ليها مو  الباِبنةم  األهو فاإلنرا ، مأخِو م  األم ، التصديق و واإلٍان يف اللغة: 
س وحقيقت  : التصذديق اجلذاكم ِبِبنًذا وظذاهرَا ِب  عبذًدا لذ  ِبلشذرا املنذزل  لذي  مذٍد  لذى ب  الن  وهو الدي  الذي بعض  أحدمها عام :

 إلسالم واإلحضان .وهو ال تقادات الباِبنة وهو املقصود هِا نرن اإلٍان ِب اآلخر خاصٌّ :مقام املشاهدم أو املرانبة ، 
أي  :فأ الهذا نذول ل هلذ  هل هللاوالقطعذة منذ ،  البهذع مذ  ثالثذة هن  ضذعة، والشذعبة هذي الطا فذة مذ  الشذيء :وىو تضع و دبعون  دعب 

مثدال  وىدذاأي هكالتذ ،  :وأدَّنهذا هماِبذة األِى  ذ  الطريذق ،للسدانقدو ً هيكدون  مثدال لإل دان الدذيوهذذا ا دلذت  ليذ ،  ذيقوجا ملتزًمذا 
نعذ  مذ  فعذل مذا  ،ًمل املرء  لى فعذل مذا يمذل ويذزي ا ياء  مل نل   :شعبة م  اإلٍان وا ياء، لإل ان الذي يكون فعالً ه وارح ٍو

وهذذذا مذذ  ِب  التمثيذذل، وهل ف ذذل خصذذلة مذذ  خصذذال ااذذق  ،مثددال لإل ددان الددذي يكددون اعتقدداًدا وعمددالً هلقلددبوهذذذا يذذد ُ ويشذذني، 
أي هِا انذان اإلٍذان ِبإلسذالم  فهذي  سبق أ ا ِبملعو العام بهع وسذبعون شذعبة، وِبملعذو ااذاك ا :وأركانو  ت  إلٍان،هي م  شعب ا

، فمذ   وإ دان مفصدل إ دان رلمدل واإلٍذان ِب  لذى نضذمني: :أن تدؤم  ههلل األول:كذ  منهذا، أي   يبطل اإلٍذان هِا بطذل ستة أ كان، 
واإل دان ؛  مذ  أ  ذر اإلٍذان املفصذل  ُذَر ِبلنصذوك الشذر يةو ٍذان املفصذل فهللاوذا ي ذون ِبضذب العلذم، فر، وأمذا اإلأ  ر اإلٍان ا مل ك

ذودس و بوبيتذ  وألوهيتذ  وأ ا ذ   يتٍقق ِبإلٍان: اجململ ههلل  لذى متنزًهذا  ذ  العيذو  والنقذا  العُ  وصذفا  ا ضذو   بعة أشياء: اإلٍذان بِو
هذو اإلٍذان ب ذل مذا ِذاء يف  صذوك ال تذا  والضذنة الصذٍيٍة :  فصلادل ان اإلو  وىو  ،زيء م  اإلٍان ِب وهو القد  الواِب ا 

  و عَٰيمذذ عذذان  قيذذق  وحيذذد هللا، وكمذذال  بذذة هللا  :اإل ددان ههلل ومدد  مثددراتتهذذي  هذذذس األخبذذا ،َب  ذذ  هللا  عذذان والعمذذل  ذذا  قذمذذ  ااذذ

 اْلَوْزرَجَخُ الضَّبًَِ٘خُ: اِْلَٗوبىُ 
 َْ اااا ُُ اْلَؾَ٘ااااب َّ َّ ااااب إَِهبَطااااخُ اَٛلَٓ َػااااِي الطَِّزٗااااِ    َُ َّ َْدًَب ُ  ال الااااَ إِال للاُ   ْْ ااااب  َاااا َُ َطااااْجؼَُْى ُػااااْؼجَخً   َاَْػ، َّ ُ  ثِْ ااااٌغ 

ِم  ْْ اْلَ٘ااا َّ   َِ ُرُطاااِل َّ   َِ ُ زُجِااا َّ   َِ َه، َِ زِااا َّ َّ َْرَ بًُاااَُ ِطااازَّخٌ:  َْى رُاااْ ِهَي ثِااابهللِ   رُاااْ ِهَي اُػاااْؼجَخٌ ِهاااْي اِْلَٗوااابِى    َّ ِٙ اااِز  

َْ٘ض اْلجِااازَّ  َى رُ  لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: ) لَّااا ْْ ٍِ اَْٛرَ ااابِى الِظّااازَِخ:  َ اااِذ َُ ِلُ٘ل َػلَااأ  الااادَّ َّ   ٍِ َػاااِزّ َّ  ٍِ اااِز ْ٘ َُُ ْن  ِجَاااَل ثِبْلدَاااَدِر َ  ُعاااْ ُّ لُّاااْاْ  َْ
ِم اِٙ زِ  ْْ اْلَ٘ َّ  ِ ِّ لَِ يَّ اْلجِزَّ َهْي  َهَي ثِب َّ اْلَوْغِزِة  َّ الٌَّجَِِّ٘٘ي (]الجدزح:  اْلَوْؼِزِ   َّ اْلِ زَبِة  َّ اْلَوٚ َِ ِخ  َّ177.] 

ٍ  َ لَْدٌَبٍُ ثِدََدٍر (]الدوز:  ْٖ لَُُ رَؼَبلَٔ: ) إًَِّب ُ لَّ َػ ْْ  [.49ّدل٘ل الددر:  َ
 

 الؼزػ
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، مذذونِذذنُ مذذ  االذذق م رّ واملال  ذذة  :ومالئكتددووالددرك  الثدداين: ، اد ذذ  بفعذذل مذذا أمذذر و ذذرك مذذا  ذذى قتهذذى أ ا ذذ  وصذذفا  ، و قيذذق  ب
ذودهم  :إ دان رلمدل :واإل دان هدلالئكد  علدى قسدمني ،، ل يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون مذا يذ مرونخلقهم هللا م   و  وهذو اإلٍذان بِو

 وهذوا :  وإ دان مفصدل،م  األ مال ومنهم م  ينزل ِبلوحي  لذى األ بيذاء  مذر هللا  وس رهم فيما يشاءم   وٍ  خلقهم هللا  وأ م خلقٌ 
ِكذذر ؛اإلٍذذان ب ذذل مذذا ِذذاء يف  صذذوك ال تذذا  والضذذنة الصذذٍيٍة مذذ  ااذذَب  ذذ  مال  ذذة هللا  ذذ  أ ذذا هم وصذذفاِتم وأ مذذاجم و ذذدد مذذ  

اإل ددان  مثددرات ومدد                        ِبملال  ذذة إلٍذذانوهذذو القذذد  الواِذذب ا ذذزيء مذذ  ا قتهذذي  هذذذس األخبذذا ،  مذذنهم، والعمذذل  ذذا
 العلم بعَٰمة هللا  عان، و بة املال  ة لشَر  بادِتم وِبا تهم لرّبم، : هدلالئك 

 ح امهذذا ا ذذقأ وهذذو اإلٍذذان  ن هللا  عذذان أ ذذزل  لذذى  سذذل  كتبًذذا إ ددان رلمددل:واإلٍذذان ِبل تذذب  لذذى نضذذمني:  والددرك  الثالددث: وكتبددو:
 ،ِبل تذذب  وهذو القذذد  الواِذذب ا ذذزيء مذذ  اإلٍذذان ليٍ مذذوا بذذني النذذا  فيمذذا اختلفذوا فيذذ  وأ ذذا مجيعذذا منضذذوخة ِبلقذذر ن وأخبا هذا الصذذدر

أخبا هذا مذا صذ  مذ  وهو اإلٍذان ب ذل مذا ِذاء يف  صذوك ال تذا  والضذنة الصذٍيٍة مذ  ااذَب  ذ  كتذب هللا وأ ا هذا و  :وإ ان مفصل
ومد  مثدرات اإل دان تكتدب الناسذخ ملذا سذبق،  ليهذا ؛ وهي أح ام القر ن ال ر ، فهو خا تها واملهيم  هاأح امم  ا ي ينضخ والعمل  

مذا  ا ل ذل نذومٍ العلم بواسع  محة هللا يف ه زال  هذس ال تب  لى  سل  ليعلموها  بادس، والعلذم بعَٰذيم ح مذة هللا يف شذرا ع  حيذض شذرّ  :ع
وهذذو اإلٍذذان  ن هللا أ سذذل  سذذالً صذذادنني يذذد ون النذذا   :إ ددان رلمددلواإلٍذذان ِبلرسذذل  لذذى نضذذمني:  : لووالددرك  الراتددع: ور دديناسذذبهم،

 وإ دان مفصدل، ِبلرسذل وهو القد  الواِذب ا ذزيء مذ  اإلٍذان وأن خا هم هو  مٍد س  فأدوا األما ة وبلغوا الدي  ؛ لعبادم هللا وحدس
ا ِذذذاء يف  صذذذوك ال تذذذا  والضذذذنة الصذذذٍيٍة مذذذ  ااذذذَب  ذذذ   سذذذل هللا  عذذذان و ذذذ  أ ذذذا هم وبذذذراهينهم ومذذذرا بهم وهذذذو اإلٍذذذان ب ذذذل مذذذ: 

ومدد  مثددرات اإل ددان ، ونصصذذهم مذذع أنذذوامهم، والعمذذل  ذذا  قتهذذي  هذذذس األخبذذا  مذذ  انتذذداء ّبذذم و مذذالً ّبذذدي خذذا هم وسذذيدهم دمحم 
والدرك  اخلدام :   مذنهم يعلمذو م ديذنهم، و بذة الرسذل والثنذاء  لذيهم والنتذداء ّبذم، سذالً  فذيهم بعذضِبلنذا  هِ العلذم برمحذة هللا  هلر ل:

يف يوم  َٰيم وهو يوم القيامذة  ذاكام االذق فمذ  أحضذ  فلذ  ا ضذو وهذي اجلنذة  بعد املوت اإلٍان ِبلبعضاليوم ا خر هو  :واليوم اآلخر
وهذذو اإلٍذذان  ن النذذا  بعذذد مذذوِتم يبعثذذون ا  :رلمددلعلددى قسددمني: إ ددان ؛ م ا خذذر واإلٍذذان ِبليذذو ، ، ومذذ  أسذذاء فعليهذذا ومإلذذ  هن النذذا  

اسبون  لى أ ماجم يف يوم  َٰيم وهو يوم القيامة  اكام االق فم  أحض  فل  ا ضو وهي اجلنة ، وم  أسذاء فعليهذا ومإلذ  هن النذا   ًو
  ؛ا يذام الَبكخيذةمذ   :الضنة الصٍيٍة م  ااَب  ما ي ون بعد املذوتوهو اإلٍان ب ل ما ِاء يف  صوك ال تا  و  :وإ ان مفصل،  

، ا وض وا ضذذا  واملذذواكيني والشذذفا ة والصذذراقكذذ ؛ا ي ذذون يف  رصذذات يذذوم القيامذذةكفتنذذة القذذَب و ذابذذ  أو  عيمذذ ، وا يذذام يف اشذذر ومذذ
والعمذل  ذا  قتهذي  هذذس شذراق الضذا ة و الماِتذا، اإلٍذان  وهذو أهل العلم  ابًعذا  بع  وأواَالنا ، وا يام يف دا  اجلزاء هما اجلنة وهما 

الر بذذة يف ِبا ذذة هللا والرهبذذة مذذ  معصذذيت ، و ضذذلية املذذ م   مذذا يفو ذذ  مذذ  أمذذر الذذد يا الزا لذذة، : ومدد  مثددرات اإل ددان هليددوم اآلخددراألخبذذا ، 
وهذو اإلٍذان  ن   إ دان رلمدل: قسمني:على ٍان ِبلقذد  واإلهو ح م هللا ال و ،  القد :والرك  السادس: وتؤم  هلقدر خريه و ره: 

وهذذو اإلٍذذان ب ذذل مذذا ِذذاء يف ا  :وإ ددان مفصددل كذذل مذذا يقذذع نذذد  لمذذ  هللا وخلقذذ  ونذذد س ول ٌذذرج شذذيء  ذذ   قذذدير هللا  عذذان ومشذذي ت 
وند  ذذذ   ،ومشذذذي ت  النافذذذذم ،ابقةوكتابتذذذ  الضذذذ ، اذذذي،هللا علدددم مرا ذذذب القذذذد  األ بعذذذة: صذذذوك ال تذذذا  والضذذذنة الصذذذٍيٍة مذذذ  ااذذذَب  ذذذ  

نذد الروذا  ذا و  فذوي  األمذو  هن هللا و ذدم الركذون ل سذبا ،  اإل دان هلقددر: ومد  مثدرات،   ا  قتهي  هذس األخبا والعمل   ،الشاملة
مذ  القذر ن  :كدان السدت والدليل على ىذه األر  فيطم   أ ا ما حدثت هل   م  َٰيمة أ ادها هللا سذبٍا  ، هللا؛ م  أندا العبد  يصيب

ذوه م نبذل املشذرر واملغذر  ول ذ  الذَب مذ   مذ  ِب واليذوم ا خذر :ال ر ، وسذتأِت أدلتهذا مذ  الضذنة: نولذ   عذان و لذيُ الذَب أن  ولذوا ِو
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م تذذو  يف كذل شذذل خلقنذاس بقذذد   : أي كذذل مذا خلقنذذاس فهذو مقذذدو     و هَّن:واملال  ذة وال تذذا  والنبيذني  ، ودليذذل القذد  نولذذ   عذذان
 . اللوح افوش

  ب  الوـٌف رؽوَ للا رؼبلٔ :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اإلحسان م  مراتب الدي : :ادلرتب  الثالث 
 حضان يف حقور االق،اإلحضان يف  بادم ااالق و يشمل اإل ادلع: العام لو معنيان:واصطالًحا واإلحضان لغة: اإل قان واإلِادم، 

وهي مر بة  ادلرتب  األوىل:هذس هي  :أن تعبد ع كأناي تراه :ف:و رك  واحد وىوعَر  عرفة  كن ، يُ  ل حضان :وادلع: اخلاص
و ضت ل  م  ِل  أن ، اإلِبالاوهي مر بة  ادلرتب  الثاني :وهذس هي  :فإن   تك  تراه فإنو يرا  الستٍها ، وهي أ لى م  ال   ليها، 

أن ي ون هيقاا  ل   والثاين :أن  عبد هللا ،  أحدمها :املصن   مح  هللا والركنان ىا ا اإلحضان ل   كنان وليُ واحدا كما صرح 
ى هذس املر بة والدليل نول   عان: و هن هللا مع الذي  ا قوا والذي  هم  ضنون  ، فعلق هللا  ل،   لى مقام املشاهدم أو املرانبة  العبادم 

يضتٍهر معية هللا ل ، أن وهذس ا ية دليل  لى املر بة األون م  مر ب  اإلحضان: ، نايةوو  و ضديد  اية ة و كفاي، وهي معية  يت ذمع
فأمر  عان  سول   ؛ه   هو الضميع العليم   و قلب  يف الضاِدي   الذي يراك حني  قوم  و و وكل  لى العزيز الرحيم :ونول 
 ،فتعم مجيع األنوال، ول  :فتعم مجيع األحوال، وما  تلو من  م  نر ن :: و وما   ون يف شأنونول   ا ًقق ب  مر بة اإلحضان

                            . ا هِ  فيهون في : أي أتخذون يف ِل  الشيءهل كنا  لي م شهودً  فتعم مجيع األ مال، : عملون م   مل
والدليل م  الضنة حديض َِبا يل  ضتٍهر مرانبة هللا ل ،يأن  ول ىذه اآلي  واليت قبل:ا دليل ادلرتب  الثاني  م  مرتبيت اإلحسان:

 اْلَوْزرَجَخُ الضَّبِلضَخُ: اِْلْؽَظبىُ 

اِؽاااٌد   ُّاااْ : )  َْى رَْؼجُاااَد للاَ َ اًََّاااَن رَااا َّ لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: ) إِىَّ ُرْ اااٌي  ْْ ِلُ٘ل  َ الااادَّ َّ َزاٍُ   َاااِإى لَاااْن رَُ اااْي رَاااَزاٍُ  َِإًَّاااَُ َٗاااَزاَ  (. 

ْؾِظاااٌَُْى (]الٌؾااال:  ُُااان هُّ الَّاااِذَٗي  َّّ ِؽِ٘ن ا   [128َّللّاَ َهاااَغ الَّاااِذَٗي ارَّدَاااْاْ  َْ َّاااْل َػلَااأ اْلؼَِشٗاااِش الااازَّ رَ َّ لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: )  ْْ َ ّ

ااااِوُ٘غ اْلؼَِلاااُ٘ن (]الؼااااؼزا :  الَّاااِذٕ َٗااااَزاَ  ِؽاااا٘يَ  َْ الظَّ اااا ُُ اااابِعِدَٗي ا إًَِّاااَُ  رَدَلُّجَااااَن  ِااااٖ الظَّ َّ   [220ـ  217رَدُاااُْم ا 

الَ رَْؼَولُااَْى ِهااْي َػَوااٍل إِالَّ ُ ٌَّااب ػَ  َّ ااَُ ِهااي  ُااْز ٍى  ٌْ َهااب رَزْلُااْ ِه َّ َهااب رَُ ااُْى  ِااٖ َػاااٍْى  َّ لُااَُ رَؼَاابلَٔ: )  ْْ ًُِْدا إِْل ّ َ ُْ٘ ْن ُػاا لَاا

َِ ( ]ٗاااًْض: رُ ِ  َٖ   [61ُ٘ اااَْى  ِ٘ااا ُُِْر: َػاااْي ُػَواااَز ثاااِي اْلَ طَّبثِاااـ َرِضااا اااٌَِّخ: َؽاااِدُٗش ِعْجِزٗاااَل اْلَوْؼااا ِلُ٘ل ِهاااَي الظُّ الااادَّ َّ
اااَُ  ٌْ ٌَاااب َرُعاااٌل  َػااادِ  للاُ َػ ْ٘ َطااالََّن إِْل َطلَاااَغ َػلَ َّ  َِ ااا ْ٘ اااَد الٌَّجِاااِّٖ َؿااالَّٔ للاُ َػلَ ٌْ ٌََواااب ًَْؾاااُي ُعلُاااٌْص ِػ ْ٘ ُٗد ثََ٘ااابِف ـااا  َااابَ : ثَ

ال َْٗؼِز ُااَُ ِهٌَّااب  ََؽااٌد   ََغلَااَض إِلَاأ الٌَّجِاا َّ َِ  َصَااُز الظَّاا َِز اا ْ٘ اِد الؼَّااْؼِز  ال ُٗااَزٓ َػلَ َْ َِ الضَِّ٘اابِة  َػااِدُٗد َطاا اا ْ٘ ِّٖ َؿاالَّٔ للاُ َػلَ

  َِ ااا ْٗ َِ َػلَااأ  َِ ذَ ااا ْ٘ َضاااَغ َ  َّ َّ َّ   َِ ااا ْ٘ َِ إِلَااأ ُرْ جَزَ ااا ْ٘ َطااالََّن  َاَْطاااٌََد ُرْ جَزَ اااُد  َْ جِْزًِاااٖ َػاااِي اِْلْطااا،ِم  َدَااابَ :َّ    َّ َااابَ : َٗاااب ُهَؾوَّ

ااااْمَ  ـُ رَ َّ َ اااابحَ   َٖ الشَّ رُااااْ رِ َّ اااا،حَ   َـّ رُِدااااَ٘ن ال َّ ااااًدا َرُطااااُْ  للاِ   َّ َىَّ ُهَؾوَّ َد  َْى ال الااااَ إِال للاُ  َِ  َرَهَ اااابَى  )  َْى رَْؼاااا

َِ َطااااجًِ٘، ( اااا ْ٘ ااااَذ إِْى اْطاااازََطْؼَذ إِلَ ْ٘ رَُؾااااظَّ اْلجَ ااااِدّ َُُ.  َاااابَ :  َْ جِْزًِااااٖ َػااااِي  َّ ـَ ُٗ َّ  َاااابَ : َؿااااَدْ َذ.  َؼَِغْجٌَااااب لَااااَُ َْٗظاااااَلَُُ 

رُاااْ ِهَي ثِبْلدَاااَدرِ  َّ ِم اِٙ اااِز   ْْ اْلَ٘ااا َّ   َِ ُرُطاااِل َّ   َِ ُ زُجِااا َّ   َِ َه، َِ زِااا َّ ٍِ (  اِْلَٗوااابِى.  َااابَ :) َْى رُاااْ ِهَي ثِااابهللِ   َػاااِزّ َّ  ٍِ اااِز ْ٘  َ

  َْ جِْزًِاااٖ َػاااِي اِْلْؽَظااابِى.  َااابَ : )  َْى رَْؼجُاااَد للاَ َ اًََّاااَن رَاااَزاٍُ   َاااِإْى لَاااْن رَُ اااْي رَاااَزاٍُ  َِإًَّاااَُ َٗاااَزاَ  ( َااابَ : َؿاااَدْ َذ.  َااابَ : 

اااب ثِااااَْػلََن ِهاااَي الظَّاااب ِِل (.  َااابَ :  َااااَْ جِْزًِٖ َػاااْي  َِ ٌْ ااا ََهبرَ  َااابَ :  َْ جِْزًِاااٖ َػاااِي الظَّااابَػِخ.  َااابَ : )َهاااب اْلَوْظاااُ ُّ  َػ َِ  ب؟ارِ

لَُْى  ِاااٖ ا َّ َّ َْى رَاااَزٓ اْلُؾ َااابحَ اْلؼُاااَزاحَ اْلؼَبلَاااخَ ِرَػااابَ  الؼَّااابِ  َٗزََطاااب اااب   َِ َ٘ااابِى (.  َااابَ :  َااابَ : )  َْى رَِلاااَد اََٛهاااخُ َرثَّزَ ٌْ ْلجُ

اااذَا ِعْجِزٗاااُل  ُْلٌَاااب: للاُ    ََوَ ااأ   َلَجِضٌَْاااب َهِلَّ٘اااب   َدَااابَ : ) َٗاااب ُػَواااُز  َرَاااْدُرَّى َهاااِي الظَّاااب ِِل؟ ( َُ َرُطاااْلَُُ  َْػلَاااُن   َااابَ : )  َّ
  َرَبُ ْن ُٗؼَِلُّوُ ْن  َْهَز ِدٌُِٗ ن (.

 الؼزػ
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ل شديد بياض الثيا ، شديد سواد الشعر ل يرى  :املشهو      مر   نال ا بينما ن  ِلو   ند  سول هللا س هِ ِبلع  لينا ِ 
"ُث ووع يدس  لى  كب   :و ند النضا ي بلفع نال : فأسند  كبتي  هن  كبتي  لي  أثر الضفر ول يعرف  منا أحد حىت ِلُ هن الن  س

ا دمحم  :ونال ونيل: أ اد بذل   عمية أمرس  ليهم، وهذا في  بيان ألد  ِبالب العلم مع العلم، :وووع كفي   لى ف ذي  "،الن  
ا  سول هللا و قيم الصالم و  ِت الزكام و صوم  مهان و ج البيت هن أن  شهد أن ل ال  هل هللا وأن  مدً  :نال  أخَب     اإلسالم
فأخَب      :وهذا في  دليل  لى مر بة اإلسالم وأ كا ا اامضة، نال :فعجبنا ل  يضأل  ويصدن  .صدنت :فقال .استطعت هلي  سبيال

وهذا في  دليل  لى مر بة  :: صدنتنال .د  خقس وشرسخر و  م  ِبلقأن   م  ِب ومال  ت  وكتب  و سل  واليوم ا  :نال  اإلٍان
وهذا في  دليل  لى مر بة  :أن  عبد هللا كأ    راس فان ي      راس فا   يراك :نال  فأخَب     اإلحضان :اإلٍان وأ كا ا الضتة، نال
العبد يب  لي  أن يضأل     أنوفي   : لما املض ول  نها   لم م  الضا :نال  فأخَب     الضا ة :نال اإلحضان و كنها واحد،

زا س، نيل: في  هشا م هن  :أن  لد األمة  بتها :نال  فأخَب     أما اِتا :نال األمو  ال  ينبين  ليها  مل  وي ون  ليها حضاب  ِو
أي الفقراء،  :ى ا فام العرام العالةا ضاا  نعة اإلسالم، ونيل:  لبة اجلهل، ونيل: كثرم الض ، ونيل: كثرم العقور، وهللا أ لم، وأن  ر 

فقال: ا  مر أ د ي  .: فمهى، فلبثنا ملًيانال   اء الشام يتطاولون يف البنيان: وفي  ا قال  ا قا ق نبل نيام الضا ة وا ع ا  األمو ،
ذا ا ديض وما اشتمل  لي  م   : ومن   علم  َٰم هَِبا يل أ كم يعلم م أمر دين م هذا :نال ،هللا و سول  أ لم  :نلت  م  الضا ل

: هذا ا ديض يصل  أن يقال ل  أم واب  دنيق العيد  محهما هللاأصول الدي  والعقا د، وأىية معرفة مرا ب الدي  وأ كا ا، نال القرِب  
 .الضنة ملا  همن  م  مجل  لم الضنة، كما أن الفا ة  ضمى  م ال تا ؛ ملا حوت م  مقاصد أح ام القر ن ال ر 
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      ب  الوـٌُف رؽوَ للا :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 :: ىذا ىو األصل الثالث م  األصول الثالم  اليت يسأل عن:ا العبد ل قربهدمحم ملسو هيلع هللا ىلصمعرف  نبيكم 
هذذي  خذذر فتنذذة  عذذرض  لذذى املذذ م ، فذذذل  حذذني و   مذذا  بيذذ   مذذا دينذذ   يف حذذديض سذذ ال املل ذذني:" فينذذذتهرس فيقذذول: مذذ   بذذ  نذذال  

ل:  "، ومعرفذة النذ  يثبت هللا الذي   منوا ِبلقذول الثابذت يف ا يذام الذد يا ، فيقذول:  يب هللا وديذين اإلسذالم و بيذي دمحم ايقول هللا  ز ِو
  ذذل الذذذي بعذذض فذذي: "حذذني يقذذال لذذ الواِبذذة  شذذمل معرفذذة مذذا يضذذأل  نذذ  العبذذد يف نذذَبس؛ ، هذذو  سذذول هللا  :فيقذذول   ممذذا هذذذا الِر

فأمذا املذ م  أو  اويف  وايذة يف الصذٍيٍني:"،  واس أمحذد وأبذو داود، فإمنذت بذ  وصذدنت ؛نرأت كتذا  هللا :"فيقول  وما يد ي  :فيقولن
 ا ديض .   دمحم ثالشً املون  فيقول: هو دمحم  سول هللا، ِاءَّن ِبلبينات واجدى؛ فأِبنا و منا وا بعنا، هو 

 يب ل ال رع يطلق على معنيني : والن
لٌ أحدمها عام :  ، فينذد ج فيذ  الرسذول  ) كلمد  قدوم نكدرة : تعدم ادلخدالفني وادلدوافقني ( رٌّ ه ضذيٌّ أوحذي هليذ  وبعذض هن نذومٍ حُ  وهو ِ 
ذلٌ واآلخر خاصٌّ ،  لى هذا املعو         لرسذول  لذى هذذا املعذوه ضذيٌّ ُحذرٌّ  أوحذي هليذ  ، وبعذض هن نذوٍم مذوافقني فذال ينذد ج فيذ  ا : وهو ِ 

 . ) هختصاصو هلبعث إىل القوم ادلخالفني (

َطلَّنَ  َّ  َِ ْ٘ ٍد ـ َؿلَّٔ للاُ َػلَ  َهْؼِز َخُ ًَجُِِّ٘ ْن ُهَؾوَّ

َُبِػاا ااُد ْثااُي َػْجااِد للاِ ْثااِي َػْجااِد اْلُوطَِّلااِت ْثااِي  َْ ُهَؾوَّ اا ُُ اْلؼَااَزُة َّ َّ ٌْٗغ ِهااَي اْلؼَااَزِة   َّ ُااَز ٍْٗغ   َُبِػااٌن ِهااْي  ُااَز َّ ٍن  

لَااَُ  َّ الظَّاا،ِم   َّ اا،ِح  َـّ َػلَاأ ًَجٌَِِّ٘ااب  َْ َ ااُل ال َّ  َِ اا ْ٘ َ٘ن اْلَ ِل٘ااِل َػلَ ُِ َّٗااِخ إِْطااَوبِػَ٘ل ْثااِي إِْثااَزا ِهااَي اِلؼُُوااِز صَاا،ٌس ِهااْي لُِرّ

ااااب  َْرثَؼُااااَْى  َ  َِ ٌْ َى َطااااٌَخً  ِه ِطاااازُّْ ِػْؼااااُزّى َ اااأ الٌجااااْح. ًُجِّااااَ  ثااااـ) اْ اااازَ َّ َّ صَاااا،ٌس  َّ ِح   َّْ َّ ُْرِطااااَل ْجااااَل الٌُّجُاااا  )                   

صِّْز (ـثاااا ااااخُ  ) اْلُواااادَّ ثَلَااااُدٍُ َه َّ َّ لُااااَُ ؛     ْْ ِلُ٘ل  َ الاااادَّ َّ ِؽ٘ااااِد   ْْ ثبلَااااْدُػْح إِلَاااأ الزَّ َّ ااااْزِ    ثَؼَضَااااَُ للاُ ثِبلٌِّااااذَاَرِح َػااااِي الِؼّ

الَ رَْوااارَؼَااابلَٔ: )  َّ ُغْز ا  ُْ ْعاااَش  َاااب الزُّ َّ اااْز ا  ِِّ صَِ٘بثَاااَن  ََط َّ َرثَّاااَن  ََ جِّاااْز ا  َّ صُِّز ا  ُاااْن  َاًَاااِذْر ا  اااب اْلُوااادَّ َِ ٌُي َٗاااب  َُّٗ

ِلَزثِّااااَن  َبْؿاااجِ  َّ اااِذُر َػااااِي الِؼّاااْز ِ    [7ـااا1ْز (]الواااادصز: رَْظااازَْ ضُِز ا  ٌْ َهْؼٌَاااأ: )  ُاااْن  َاًَااااِذْر (: ُٗ َٗااااْدُػْ إِلَاااأ َّ َّ   

ِؽ٘ااادِ  ْْ َرثَّاااَن  ََ جِّاااْز ( : الزَّ َّ ِؽ٘ااادِ  )  ْْ : َػِظّْواااَُ ثِبلزَّ ْٕ اااْز  َْػَوبلَاااَن َػاااِي الِؼّاااْزِ .    َ ّ ِِ : َط ْٕ اااْز (:  َ ِِّ صَِ٘بثَاااَن  ََط َّ  (     

اااب   َِ لُ ُْ َ َّ اااب  َِ ٌْ اْلجَاااَزاَ حُ ِه َّ اااب   َِ اااب: رَْزُ  َُ َُْغُز َّ ْعاااَش: اَْٛؿاااٌَبُم   ُغْز (: الزُّ ُْ ْعاااَش  َاااب الزُّ َّ اااذَا َػْؼاااَز )  َُ  ََ اااذَ َػلَااأ 

ااالَْاُد اْلَ ْواااضُ  َـّ َِ ال ااا ْ٘ َّ ُِزَضاااْذ َػلَ َِ إِلَااأ الظَّاااَوبِ    ثَْؼاااَد اْلؼَْؼاااِز ُػاااِزَط ثِااا َّ ِؽ٘اااِد   ْْ   ِطاااٌَِ٘ي َٗاااْدُػْ إِلَااأ الزَّ

ْغااَزحُ  ِِ اْل َّ ْغَزِح إِلَاأ اْلَوِدٌَٗااِخ   ِِ َُب  ُِهااَز ثاابْل ثَْؼااَد َّ َؿاالَّٔ  ِااٖ َه َّااخَ صَاا،َس ِطااٌَِ٘ي   زِدَاابُ  ِهااْي ثَلَااِد ال َّ ًْ ِؼّااْزِ  إِلَاأ اال

َٖ ثَب َِ٘اااخٌ إِلَااأ  َْى    ثَلَاااِد اِْلْطااا،مِ  ااا ُِ َّ اااِخ ِهاااْي ثَلَاااِد الِؼّاااْزِ  إِلَااأ ثلاااد اِْلْطااا،ِم   ٍِ اُٛهَّ اااِذ َُ ْغاااَزحُ  َِزَٗ اااخٌ َػلَااأ  ِِ اْل َّ
َْ َّااا لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: ) إِىَّ الَّاااِذَٗي رَ ْْ ِلُ٘ل  َ الااادَّ َّ ْن  َااابلُْاْ  ِاااَ٘ن ُ ٌااازُْن  َااابلُْاْ رَدُاااَْم الظَّااابَػخُ   ِِ ًْ ُِظااا ُُُن اْلَوٚ َِ اااخُ َلااابِلِوٖ  َ ب

 َّ لَئِااااَن َهاااااْ ّْ ُ ااااب  َا َِ اااابِعُزّاْ  ِ٘ َِ اِطااااؼَخً  َزُ َّ اْ  َلَااااْن رَُ ااااْي  َْرُف َّللّاِ  َْ ااااٌَُّن ُ ٌَّااااب ُهْظزَْ ااااؼَِ َ٘ي  ِااااٖ اَْٛرِف  َاااابْل َِ ُُْن َع ا

ااااً٘زا ا إِالَّ اْلُوْظزَْ ااااؼَ  ـِ َطاااات ْد َه زَااااُدَّى َّ ِْ الَ َٗ َّ ْلااااَداِى الَ َْٗظاااازَِط٘ؼَُْى ِؽ٘لَااااخً  ِْ اْل َّ الٌَِّظاااات   َّ َعاااابِ   ِ َ٘ي ِهااااَي الّزِ

ا َغ ُاااًْرا (]الٌظاااب :   ْ َ ااابَى َّللّاُ َػ ُااا َّ ْن  ُِ ٌْ َْ َػااا لَئِاااَن َػَظااأ َّللّاُ  َى َْٗؼ ُااا ّْ ُ لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: ) 99ـااا97َطاااجًِ٘، ا  َا ْْ َ َّ  .]

َٕ الَّاااِذَٗي  َهٌُااا َٕ  َبْػجُاااُدِّى (]الؼٌ جاااْد: َٗاااب ِػجَااابِد اِطاااؼَخٌ  َِإَّٗاااب َّ ُّٕ  [56ْا إِىَّ  َْرِضاااٖ  ِْ ـااا َرِؽَواااَُ للاُ   َااابَ  اْلجُغَااا

ُُُن للاُ ثِبْطاااِن اِْلَٗوااابىِ  ااابِعُزّا  ًَااابَدا َِ ٍِ اَٙٗاااخُ  ِاااٖ الُوْظاااِلِوَ٘ي الَّاااِذَٗي ثَِو َّاااخَ ّلَاااْن ُٗ اااِذ َُ ِلُ٘ل َػلَااأ    ـااا:ًشلذ  الااادَّ َّ
ْغاااَزِح ِهااايَ  ِِ ٌْدَ  اْل ال رَ َّ ثَاااخُ   ْْ ٌْدَِطاااَغ الزَّ ْغاااَزحُ َؽزَّااأ رَ ِِ ٌْدَِطاااُغ اْل َطااالََّن: )ال رَ َّ  َِ ااا ْ٘ لُاااَُ ـ َؿااالَّٔ للاُ َػلَ ْْ اااٌَِّخ:  َ ِطاااُغ الظُّ

ب َِ ثَخُ َؽزَّٔ رَْطلَُغ الؼَّْوُض ِهْي َهْغِزثِ ْْ  . (...  الزَّ

 

 

 الؼزػ

 اَْٛؿُل الضَّبِلشُ 
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 حممىد عبد العزيز محَّاد    إػداد /                                              (( ػزّؽبد الوزْى الؼلوَّ٘خ            ))    العلميّ  التأصيل

 مسائل: تسع وقد ذكر ادلصنف رمحو ع تعاىل ل تيان معرف  النيب 
 والذي   يصح دينو إ  تو معرف  أرتع  أمور :وفي  لبد م  معرفة القد  الواِب املتعني  : امسو ونسبو :ادلسأل  األوىل
 ، ونذال: وَوَمذا 29نال  عان: و  َمنٌد  نُسوُل اَّللِن  سو م الفذت ا : وهو دمحمدون ِر بقية  ضب  ؛  :األول  وامس األول : معرف 

ٌن ههلذ  ِبقيقذة بعثتذ  واأل ذاء أ ذالٌم   ،144: ل  مذران اْت ِمذ  نَذْبلِذِ  الر ُسذُل ُ َمنٌد ِهلن َ ُسذوٌل نَذْد َخلَذ ألن ِهلذ  ِب ذ  األول مذِ 
ٍَ هن شذاء هللا ، دالٌة   هذو الذذبي  الثذا  املفذدى  :تد  عبدد ع  لى أصٍاّبا ، وما كاد  ذ  ِلذ  مطلذوٌ  ومعرفذة السذم األول كذا

وا ذ   مذرو؛ و ذي ها ًذا جشذم   :تد  ىا دمويقال لذ  شذيبة ا مذد جلذودس ومجذاا أمذر نذريش هليذ ،  :ت  عبدادلطلب ا ة م  اإلبل، 
 لذى الصذوا ؛  ذديض  النهذر بذ  كنا ذة ِذد فهذر بذ  مالذ  نذريش واسذم :وىا م مد  قدري ، ال الثريد مع اللٍم لقوم  يف سين

 وهليذ  مجذاا نذريش،:" نذ  بنذو النهذر بذ  كنا ذة، ل  قفذو أمنذا ول  نتفذي مذ  أبينذا"، األشعض ب  نيُ  ند أمحد واب  ماِ  نال 
م  ِ ية ه ا يل ب  هبراهيم االيل  لي  و لذى  بينذا أفهذل  والعر أي م  العر  املضتعربة وهم  ضل  دَّنن،  :وقري  م  العرب

:"هن هللا  عذان اصذطفى كنا ذة مذ  ولذد ه ا يذل، واصذطفى نريًشذا مذ  كنا ذة، واصذطفى مذ  نذريش بذين وند نال  :الصالم والضالم
                        ه ا يذذذذذذذذل"، هاشذذذذذذذذم، واصذذذذذذذذطفا  مذذذذذذذذ  بذذذذذذذذين هاشذذذذذذذذم"،  واس مضذذذذذذذذلم، ويف  وايذذذذذذذذة للامذذذذذذذذذي:" هن هللا اصذذذذذذذذطفى مذذذذذذذذ  ولذذذذذذذذد هبذذذذذذذذراهيم

وأ   ليُ مل ذا مذ  مال  ذة الضذماء ، ول مل ذا مذ  ملذوك األ ض ؛ بذل كذان بشذرا اختذا س هللا  : الثاين : معرف  أنو عبد ع ور ولو
 . قالثالث : معرف  أنو جاءة هلبينات واذلدى ودي  احل واصطفاس وفهل  ِبلرسالة وختم ب  األ بياء ل    بعدس ،

 الراتع : معرف  أن الذي دل على صدقو ومبتت تو ر التو وىو كتاب ع عز وجل .
 :ا  سذوًل وثذالث و شذرون  بيًذ ،منهذا أ بعذون نبذل النبذوم ؛ولذ  مذ  العمذر ثذالث وسذتون سذنة وادلسأل  الثاني : عمره ومراحل حياتو: 

ل مذ  بذين  دم مذ  أهذل القذرى اأي املذدن  أوحذى هللا هليذ  الن  ذالً  ،ِ  َِ وكذذل  الرسذول، نذال  عذان: وَوَمذا أَْ َسذْلَنا ِمذ  نَذْبلِذَ  ِهلن ِ 
ذذْ  أَْهذذِل اْلُقذذَرى  سذذو م يوسذذ ا  والرسذذول أيِت بشذذرا ِديذذد، ،ِذذاء بشذذريعة موافقذذة للرسذذول نبلذذ النذذ   ل ذذ  ، 109  ذذوِحي هِلَذذْيِهم مِّ

أي بصذد  سذو م انذرأ، وهذو نولذ   عذان:  :ِبنذرأ ان بغذا  حذراء،يف  مهذ : بذل ومدا أر دل تدو: تدو  نبد وادلسأل  الثالث : معرف  مدا 
َم اإْلِ َضذاَن َمذا َيْ يَذْعلَذْم  شذ َ لن  النِذي َ لنَم ِِبْلَقلَذِم  انْذرَأْ َوَ ب َ  اأْلَْكَرُم  َخَلَق اإْلِ َضاَن ِمْ  َ َلٍق  وانْذرَْأ ِِبْسِم َ بَِّ  النِذي َخَلَق 

ثُِّر  :ل ِبملذذدثروأ سذذ ، 5-1سذذو م العلذذق ا   َوَ بنذذَ  َفَ ذذَبِّْ  نُذذْم فَأَ ذذِذْ   أي بصذذد  سذذو م املذذدثر، وهذذو نولذذ   عذذان: وَا أَيذ َهذذا اْلُمذذدن
ْر  َز فَاْهُجْر  َوثَِياَبَ  َفَطهِّ ِْ  . 7-1َوِلَربَِّ  فَاْصَبْ  سو م املدثر ا َوَل َ ُْن  َ ْضَتْ ِثُر  َوالر 

وفيهذا  :وهذاِر هن املدينذة ولد فيها وبعض فيهذا، فلمذا  ِاس نومذ  هذاِر منهذا، :وبلدس م ة : رف  تلده وم:اجرهادلسأل  الراتع : مع 
 . و ويف ودف  فيها  ،وا طلقت الغزوات والضراا ،ين مضجد الن  نامت دولة اإلسالم وبُ 

                    1/84كاد املعذذذذاد ا ل ابذذذذ  القذذذذيم  محذذذذ  هللا يف نذذذذا :بعثذذذذ  هللا ِبلنذذذذذا م  ذذذذ  الشذذذذرك ادلسددددأل  اخلامسدددد : معرفدددد  ال ايدددد  مدددد  تعثتددددو:
 : مراتب الدعوة عند الكالم على

 . النبوة ادلرتب  األوىل: 
 . إنذار ع ريتو األقرتني الثاني :  

 . إنذار قومو :الثالث 
 . وىم العرب قاطب  ؛ إنذار قوم ما أاتىم م  نذير م  قبلو الراتع : 
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 . م  ا   واإلن  إىل آخر الدىر إنذار مجيع م  تل تو دعوتو اخلامس :
"أ سذذلين  نذذال:  نذذال: "أَّن  ذذ "، فقلذذت: ومذذا  ذذ   نذذال  مذذرو بذذ   بضذذة الضذذلمي  : فقلذذت لذذ : مذذا أ ذذتا  :ويدددعو إىل التوحيددد

   اس مضذلم و    انذال:" أ سذلين بصذلة األ حذام، وكضذر األوشن، وأن يوحذد هللا ل يشذرك بذ  شذيء  هللا"، فقلت: و ي شيء أ سل 
و ا أيهذا املذدثر * نذم  :والذدليل نولذ   عذان ولذل   يزت هذس الشريعة   ا سدت كل الطرر املوصلة هن الشرك القريبة والبعيدم،؛ 

ذذذز فذذذاهجر * ول  ذذذن   ضذذذت ثر * ولربذذذ  فاصذذذَب   : ونذذذد شذذذرحها املصذذذن   محذذذ  هللا فأ ذذذذ  * و بذذذ  ف ذذذَب * وثيابذذذ  فطهذذذر * والِر
ز وأبلغ، معو و نم فأ ذ    ينذ     الشرك ويذد و هن التوحيذد ،و و بذ  ف ذَب   أي  َٰمذة ِبلتوحيذد ، ووثيابذ  فطهذر و  فأِو

ذذز األصذذنام ، وهجرهذذا  ركهذذا  ذذز فذذاهجر   الِر وهجذذر األصذذنام   :والددرباءة من:ددا وأىل:ددا؛   أي ِبهذذر أ مالذذ   ذذ  الشذذرك ، و والِر
 . قلب وِبللضان وِبجلوا حِبلكال فر ّبا؛ ي ون 

 ادلسأل  الساد  : معرف   يء م   ريتو: 
فذذرض مذذ  أ كذذان اإلسذذالم اامضذذة هل التوحيذذد، ويف ويف هذذذس الضذذنني العشذذر ي يُ  :أخددذ علددى ىددذا ع ددر  ددنني يدددعو إىل التوحيددد 

هضذذدس  :العشذذر  ذذرج بذذ  هن الضذذماءوبعذذد والصذذَب  لذذى ِلذذ ،  بذذ  والذذد وم هليذذ  والعمذذلالتوحيذذد ِلذذ  أكذذَب دللذذة  لذذى أىيذذة  علذذم 
ٌُ يف العمل  ضون يف األِر، وفروت  لي  الصلوات اامُو وح  مجيًعا يقَٰة ل مناًما،  : ويف وصلى يف م ة ثذالث سذنني:  
صذن   محذ  أي يف الضذنة الثالثذة  شذرم للبعثذة، ُث اسذتطرد امل :، وبعذدها أمذر ِبججذرم هن املدينذةنذد ها هذا بيان ألىية الصذالم و َٰذم

ا  ذذرك مذذا ي رهذذ  هللا وأيِبس هن  مذذا  واذلجددرة  ددرعا : ، واملفا نذذة مذذ  اججذذر وهذذو الذاك :واذلجددرة ل الل دد   هللا ليذذكر ح ذذم اججذذرم،
املضذذذلم مذذذ  سذذذلم املضذذذلمون مذذذ  لضذذذا   ويذذذدس،  ا:ويف حذذذديض  بذذذد هللا بذذذ   مذذذرو  وذذذي هللا  نهمذذذا نذذذال النذذذ  ؛  ًبذذذ  ويروذذذاس  

 هجرم  مل الضوء اال فر واملعاصي و الضي ات   األول : ؛وأنواع:ا مالم  ،]رواه البخاري[  ما  ى هللا  ن  واملهاِر م  هجر
هجذرم أصذٍا  الضذوء ادا بذة مذ  يذ مر ّبجذرس مذ   الثالدث :هجرم بلد الضذوء ا فا نذة الذدا  والتٍذول  نهذا هن  قهذا   ،  الثاين :

ذذذذذار   هِن                         امذذذذذل، م ذذذذذان ، ونذذذذذد   ذذذذذون هجذذذذذرم هجذذذذذرم ، ونذذذذذد   ذذذذذونمذذذذذل هجذذذذذرم  اججذذذذذرم ون نذذذذذد   ذذذذذال فذذذذذرم واملبتد ذذذذذة والفضن
كا ذذت اججذذرم مذذ  بلذذد ااذذَو هن بلذذد األمذذ ، وهذذي اججذذرم األون والثا يذذة هن   :ادلرحلدد  األوىل مددرت اذلجددرة تددثالث مراحددل:قددد و 

ح ذم  شذريع  وادلرحلد  الثالثد :د اإلسذالم، وهذي اججذرم هن املدينذة، كا ذت اججذرم مذ  بلذد الشذرك هن بلذ  : وادلرحل  الثانيد ا بشة، 
وهوذا يعذَر بلذد اإلسذالم بَٰهذو  و لبذة شذعا ر اإلسذالم لقذوم أهلذ ،  لب ااَو أو الشذرك أو البذدا، ما اججرم هن نيام الضا ة حيث

كذاألِان أو صذالم اجلما ذة ؛  الَٰذاهرماإلسذالم  رونوم اإلسالم ند   ون بقوم الضلطان أو بقذوم الر يذة، ويعذَر بلذد الشذرك  نذع شذعا 
واجلمعذذذة، وكذذذذل  هِا أنيمذذذت هذذذذس الشذذذعا ر ل لقذذذوم املضذذذلمني بذذذل إلِن ال فذذذا ؛ كٍذذذال األنليذذذات املضذذذلمة يف بعذذذ  بذذذالد ال فذذذر، 

                محذذ  هللا: نذذال شذذيخ اإلسذذالم :واذلجددرة فريضدد  علددى ىددذه األمدد  مدد  تلددد ال ددر  إىل تلددد اإل ددالمنذذ  بقولذذ : وح ذذم اججذذرم، مذذا بيّ 
،  وس أبذو داود  ذ   ذرم   مذ  ِذامع املشذرك وسذ   معذ  فهللا ذ  مثلذ ( :ويف ا ذديض،   ل يضلم أحد مذ  الشذرك هل ِبملباينذة ألهلذ ا 

،    ل  ذراءى َّن ىذا : انال  ، نالوا ا  سول هللا:وي  م  كل مضلم يقيم بني أظهر املشركني أَّن بريءٌ  اس    ِرير  :ذد ، و ن
ذذو  اججذذرم القذذرِب  يف  فضذذقس و ذذقس مذذ  أهذذل العلذذم،  ذذو  بشذذرِبني: ونذذد  قذذل اإلمجذذاا  لذذى ِو لقذذد م  لذذى  األول :ويتٍقذذق الِو

، شذعا ر اإلسذالم الَٰذاهرم ظهذا مذ  ه املضذلم فيهذا  ذدم نذد مالثداين : ااروج م  بلد ال فر ، وم  ل ي ون ناد ا فهللا   يعذذ  لعجذزس ،
و هن :نولذ   عذان : أي  لذى كو ذا فريهذة،والذدليلوسيذكر املصن  الدليل  لى ِل  م  الضذنة،  :وىى هقي  إىل أن تقوم الساع 

نذالوا فذيم كنذتم نذالوا  ، مذع نذد ِتم  ليهذا و ذدم   ذنهم مذ  هنامذة شذرا ع الذدي  باك اججرمأي  :الذي   وفاهم املال  ة ظاملي أ فضهم
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نالوا أي   ذ  أ ض هللا واسذعة فتهذاِروا فيهذا فأول ذ  ، ليُ لنا أمر يريدون كنا أنلة أِلة يف بالد ال فر : ضكنا مضتهعفني يف األ
ذذال والنضذذاء والولذذدان هذذذا ح ذذم هللا فذذيهم، :امذذأواهم ِهذذنم وسذذاءت مصذذقً  ل  ي ، وهذذم الذذذي : و : أي املعذذذهل املضتهذذعفني مذذ  الِر

ضذذذتطيعون حيلذذذة يت لصذذذون ّبذذذا مذذذ   ضذذذل، ال فذذذا ، ول يهتذذذدون سذذذبيالً يصذذذلون بذذذ  هن ل ي :ول يهتذذذدون سذذذبيال يضذذذتطيعون حيلذذذةً 
   رطان: مجتمع في:افاملضلمني، 

فأول ذ   ضذى هللا  ،مذ  يذدجم يذدون   فضذهم ول  يذق اججذرميعرفذون ِبر ل  والثداين:ل يدون نوم مادية ول مالية للهجذرم،  األول:
 بذادي الذذي   و ا :ونولذ   عذان ،ا  ا  فذو ً وكذان هللا  فذوً   نهمذا:  ضذى مذ  هللا واِبذة، نذال ابذ   بذا   وذي هللا :أن يعفو  ذنهم

ذ  الدللذة منوا هن أ وي واسعة فهللااي فا بدون   نذال البغذوي  محذ  هللا مذا  قلذ  املصذن   ذ  البغذوي  محذ  هللا، :مذ  هذذس ا يذة  وِو
اسذبب  ذزول هذذ ، 516 -435، صاحب التفضق وشرح الضذنة االشافعي  يي الضنة أبو دمحم ا ضني ب  مضعود الفراءهو  : عان

وهذذا مل ذ  مذا ح ذاس البغذوي  محذ  هللا  نذد  فضذق هذذس  : هذاِروا َّنداهذم هللا ِبسذم اإلٍذانهذس ا ية يف املضلمني الذي    ة ي ي
ِكرهذا املصذن  ويف ا اا ية؛ في ذون مذ  ح ايذة املعذو ل اللفذع،  ون أ ذم  ركذوا أمذرًا واِبًذا اسذتٍقوا  ليذ  هتًذا دللتذان: األت الذ  

ذوا بذذل   ذ  اإلسذالم، بذل َّنداهذم  بنذداء اإلٍذان، كمذا يف ا يذة الثا يذة، هللا و قاًِب كمذا يف ا يذة األون، والدللذة الثا يذة: أ ذم ي ٌِر
ال  نقطذع اججذرم حذىت  نقطذع التوبذة ، ول  نقطذع  :نولذ  س: أي ل و ا ل  نقطذع هن نيذام الضذا ة، والدليل  لى اججرم م  الضنة

ِبنيذة هن نيذام الضذا ة، وأمذا  ذدم نبوجذا، وهذذا دليذل  لذى أن اججذرم  ومعذو ا قطذاا التوبذة: :التوبة حذىت  طلذع الشذمُ مذ  مغرّبذا  
أن ا فروا"،  واس مضذذلم؛ أي ل هجذذرم مذذ  م ذذة بعذذد وهِا اسذذتنفر  فذذ ،حذذديض  ا شذذة ال:" ل هجذذرم بعذذد الفذذت ، ول ذذ  ِهذذاد و يذذة

 .  م اججرم  لى م  كان يف بلد كفرهسالم، ول   ألهلها أن ياهدوا لينصروا دي  هللا، مع بقاء حدا   أصبٍت
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 رؽوَ للا : الوـٌف صن اطز ول اٛؿل الضبلش  دب  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ٍَ  ذذذاد املصذذذن   محذذذ  هللا لبيذذذان ِبذذذ ُث  )أمدددر(نولذذذ :  يف :تبقيددد   دددرائع اإل دددالم فلمدددا ا دددتقر هدلدينددد  أمدددر ؛مذذذ  سذذذقم النذذذ   ر

مثذل الزكذام بو  لى ما ي يذكر فا لذ ؛ في ذون ا مذر هذو هللا  عذان، ، أو  ُ بو  لى املعلوم؛ في ون ا مر هو الن  أن  ُ  :احتمالن
وي  :أخذذ  لذى هذذا  شذر سذننيو ذق ِلذ  مذ  شذرا ع اإلسذالم  ،ي  ذ  املن ذروالصوم وا ج واجلهاد واألِان واألمر ِبملعرَو والنه

 هللا بذذ   بذذا   ا شذة و بذذد، نالذذت بذذل حذذىت نبذل وفا ذذ  ؛أتكيذذدس  لذذى مضذا ل التوحيذذد و يذذ   ذذ  الشذركهذذذس الضذنني أثنذذاء  يذاك 
هذ  -أي املذوت -: ملذا  ذزل برسذول هللا  وذي هللا  نهمذا هذ فذهللاِ ،ِبفذق يطذرح  يصذة لذ   لذى ِو فقذال  ،ا ا ذتم ّبذا كشذفها  ذ  ِو

وبعذذدها  :: معرفدد  وفاتددو وادلسددأل  السدداتع  "، متفذذق  ليذذ ،لعنذذة هللا  لذذى اليهذذود والنصذذا ى ا ذذذوا نبذذو  أ بيذذا هم مضذذاِد " :وهذذو كذذذل 
  هللا الذدليل وسيذكر املصذن   محذ شرم للهجرم، وند دل  لى وفا   كتا  هللا  عان، هحدى سنة  :ي صلوات هللا وسالم   لي ذ وف

وادلسدأل   ،  ، وأمذا ا يذام اجلثما يذة فذال  يذب أ ذ  مذات حذي يف نذَبس حيذام بركخيذة أكمذل مذ  حيذام الشذهداء ، وهذو  لى ِل 
وىذا  ؛ وبقذاء الذدي  ببقذاء أمذري : بقذاء أصذليّ : ودينذ  ِبر األول: تقداء ديندو: :  أمدورمالمدوفي:دا ور دالتو:  الثامن : معرف  دينو 

وهذذذا دينذذ   فذذوش ِبٍر : وهذذذا دينذذ وهذذم أهذذل اإلسذذالم الفرنذذة الناِيذذة هن نيذذام الضذذا ة،  ؛لضذذنة، وبقذذاء املضتمضذذ ني بذذ ال تذذا  وا
ل  نال الضل : هذا  هد  سول هللا هلينا ون   هدَّنس هلذي م، وهذذس وصذية  بنذا وفروذ   لينذا، وهذي وصذيت  وفروذ   لذي م، ندَّن، 

هل بتٍصذيل املصذاب و عطيذل املفاسذد، نذال  عذان: وأَيُْمذرُُهم  فذال أيِت ديذ  دمحم  :ذ ها منذ خق هل دل األمذة  ليذ  ول شذر هل حذ
َذّرُِم َ لَذْيِهُم اْاََبإ ِذَض  ًُِذل  َجُذُم الطنيِّبَذاِت َوًُ َهذاُهْم َ ذِ  اْلُمنَ ذِر َو َِ َويَذنذْ و نذد ا ذاكم  ذ  ابذ  مضذعود    ، 157:األ ذراَ اِِبْلَمْعذُرو

ااااب اْطاااازَدَزَّ  ِااااٖ اْلَوِدٌَٗااااِخ  ُِهااااَز ثِجَِدَّ٘اااا اَٛلَاِى   َلَوَّ َّ اْلَؾااااظِّ   َّ ِم   ْْ اااا َـّ ال َّ َ اااابِح   ِخ َػااااَزا ِغِ اِْلْطاااا،ِم  ِهضااااِل: الشَّ

ااِز لَِلااَن ِهااْي َػااَزا ِغِ اِْلْطاا،ِم   ََ ااذَ َػلَاأ ْ٘ َغ َّ ٌَْ ااِز   ااِٖ َػااِي اْلُو ِْ الٌَّ َّ اَْٛهااِز ثِاابْلَوْؼُزِّف  َّ اابِد   َِ اْلِغ ااذَا َػْؼااَز  َّ َُ

َٖ ـ َؿاالْاُد للاِ  ِّ ُْ رُاا َّ ال ِطااٌَِ٘ي   َّ   َِ اا ْ٘ ااخَ َػلَ ااَز إِال َد َّ اُٛهَّ ْ٘ ااذَا ِدٌُٗااَُ  ال َ  َُ َّ ِدٌُٗااَُ ثَاابٍ .  َّ َِ ـ  اا ْ٘ َطاا،ُهَُ َػلَ َّ  

َْٗزَضااابٍُ   َّ َعِو٘اااُغ َهاااب ُِٗؾجُّاااَُ للاُ  َّ ِؽ٘اااُد   ْْ َِ الزَّ ااا ْ٘ اااب َػلَ َِ اااُز الَّاااِذٕ َدلَّ ْ٘ اْلَ  َّ اااَُ   ٌْ َُب ِه الؼَّاااُز الَّاااِذٕ َػااازَّ إِال َؽاااذََّر َّ
 َُ اْ زَاااَزَف َطبَػزَاااَُ ػَ َؽاااذََّر َّ َٗاْثَااابٍُ. ثَؼَضَاااَُ للاُ إِلَااأ الٌَّااابِص َ ب َّاااخً   َّ َعِو٘اااُغ َهاااب َْٗ اااَزٍُ للاُ  َّ اااَُ الِؼّاااْزُ    ٌْ لَااأ ب ِه

اااب الٌَّااابُص إًِِّاااٖ َرُطاااُْ  َّللّاِ  َِ لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: )  ُاااْل َٗاااب  َُّٗ ْْ ِلُ٘ل  َ الااادَّ َّ اااِض؛  ًْ اِْل َّ ِْ٘ي اْلِغاااِيّ  ُْ٘ ْن َعِو٘ؼًاااب  َعِو٘اااغِ الضَّدَلَااا إِلَااا

َّ َرَْوْوااااُذ 158(]اٛػاااازاف:  َم  َْ َوْلااااُذ لَُ ااااْن ِدٗااااٌَُ ْن  ْْ لُااااَُ رَؼَاااابلَٔ: ) اْلَ٘اااا ْْ ِلُ٘ل  َ الاااادَّ َّ َِ الااااِدَّٗي؛  ااااَل للاُ ثِاااا َ وَّ َّ  .]

َرِضاااُ٘ذ لَُ اااُن اِْلْطااا،ََم ِدًٌٗاااب (]الوب ااادح:  َّ ُْ٘ ْن ًِْؼَوزِاااٖ  َِ ـ 3َػلَااا رِااا ْْ ِلُ٘ل َػلَااأ َه الااادَّ َّ َطااالََّن  [.  َّ  َِ ااا ْ٘ َؿااالَّٔ للاُ َػلَ

اااُوْ ـِ َم اْلِدَ٘بَهاااِخ ِػٌاااَد َرثُِّ اااْن رَْ زَ ْْ ِّ٘زُاااَْى ا صُااانَّ إًَُِّ اااْن َٗااا ااان هَّ ُِ إًَِّ َّ لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: ) إًَِّاااَن َهِّ٘اااٌذ  ْْ   30َى (]الشهاااز:  َ

لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: ) ِهٌْ    [31 ْْ ِلُ٘ل  َ الااادَّ َّ الٌَّااابُص إِلَا َهااابرُْاْ ُْٗجؼَضُاااَْى؛  اااب ًُْ اااِزُعُ ْن َّ َِ ٌْ ِه َّ اااب ًُِؼ٘اااُدُ ْن  َِ ِ٘ َّ اااب َ لَْدٌَااابُ ْن  َِ
ُْٗ اااِزُعُ ْن  [55رَااابَرحً  ُْ اااَزٓ (]طاااَ:  َّ اااب  َِ اااَي اَْٛرِف ًَجَبرًاااب ا صُااانَّ ُِٗؼ٘اااُدُ ْن  ِ٘ ُ  ًَجَااازَُ ن ّهِ َّللاَّ َّ لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: )  ْْ َ ّ

 [.18  17إِْ َزاًعب (]ًْػ: 

ثَْؼاااَد اْلجَْؼاااِش ُهَؾبَطاااجُْىَ   لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: َّ ْْ ِلُ٘ل  َ الااادَّ َّ ْن   ِِ َهْغِشُّٗاااَْى ثِاَْػَوااابِل َهاااب  ِاااٖ  َّ َّ اِد  َّ اااَوب ِ َهاااب  ِاااٖ الظَّ َّ ِِ َّ  (

َٕ الَّاااِذَٗي  َْؽَظاااٌُْا ثِبْلُؾْظااأٌَ (]الاااٌغن:  َْٗغاااِش َّ َٕ الَّاااِذَٗي  ََطااابُؤّا ثَِواااب َػِولُاااْا  َهاااْي َ اااذََّة   [31اَْٛرِف ِلَْ٘غاااِش َّ
َرثِّااٖ لَزُْجؼَااضُيَّ صُاانَّ لَزُ ثِبْلجَْؼااِش َ  َاازَ  َّ لُااَُ رَؼَاابلَٔ: ) َسَػااَن الَّااِذَٗي َ  َااُزّا  َى لَّااي ُْٗجؼَضُااْا  ُااْل ثَلَاأ  ْْ ِلُ٘ل  َ الاادَّ َّ ٌَجَّااُ ىَّ   

ِ َِٗظٌ٘ز (]الزغبثي:  لَِلَن َػلَٔ َّللاَّ َّ  [.7ثَِوب َػِوْلزُْن 

 
 

 

 
 الؼزػ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

41 
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، ويف   ليُ مذ   مذٍل يُقذر  مذ  اجلنذة هل نذد أمذر  م بذ ، ول  مذل يُقذر  مذ  النذا  هل ونذد  يذت م  نذ  : ا نال ن  سول هللا أ
ونذد ،  ه   ي ي      نبلي هل كان حًقا  لي  أن يدل أمت   لى خق ما يعلم  جذم، وينذذ هم شذر مذا يعلمذ  جذم اا ديض الصٍي :

: ر مذذا حذذذ  منذذ  بقولذذ وفّضذذوااذذق الذذذي دل  ليذذ  التوحيذذد ومجيذذع مذذا ًبذذ  هللا ويروذذاس ،  بقولذذ :   النذذ  ر املصذذن  مذذا د ذذا هليذذفّضذذ
 .شرك ومجيع ما ي ره  هللا وأيِبسوالشر الذي حذ  من  ال

ذس مذ  خصذا   : وهذهللا ِبا ت   لى مجيع الثقلني اجلذ  واإل ذُ وافاض:  تعثو ع إىل الناس كاف الثاين: عموم ر التو: األمر و  
:" وكذان النذ  يبعذض هن نومذ  خاصذة، وبعثذت هن النذا   امذة"، متفذق  ليذ   ذ  تميز ب     سا ر األ بياء، نذال ي، ولا الن  

ل نذال: "والذذي  فذُ دمحم بيذدس ل يضذمع يب أحذد مذ  هذذس األمذة؛ يهذودي و  و ند مضلم    أيب هريرم   أن الن  ِابر  ، 
 صرا ، ُث ٍوت وي ي م  ِبلذي أ سلت ب  هل كان م  أصٍا  النا "، ونذد دل القذر ن كذذل   لذى  مذوم  سذالت ، والذدليل نولذ  

وأكمذل هللا بذ   الثالدث: إكمدال  دريعتو وختم:دا لسدائر األدون:األمدر و ا  ، ونل ا أيها النا  ه   سذول هللا هلذي م مجيًعذ : عان
 ا  ، ونذد مذات النذ  و اليوم أكملت ل ذم ديذن م وأ مذت  لذي م  عمذ  و وذيت ل ذم اإلسذالم دينًذ : عانالدي ، والدليل نول  

ُث ه  ذم يذوم القيامذة  نذد  وه م ميتذون و ه   ميتٌ  :، والدليل  لى مو   س نول   عانوبقيت  سالت  خالدم وا قطعت الرسالة
دخذذل اجلنذذة ومذذ  أى دخذذل النذذا ، ُث اسذذتطرد املصذذن   محذذ  هللا  عذذان ليذذذكر مذذا  ا بذذع النذذ  فمذذ  هن فذذريقني؛  ب ذذم  تصذذمون : 

لذذ  ل ثذذرم مذذ  أ  ذذر البعذذض مذذ  البذذدو يف  صذذرس  محذذ  هللا، والبعذذض يف  :والندداس إذا مدداتوا يبعثددون يتعلذذق بعقيذذدم اإلٍذذان ِبلبعذذض، ِو
 :، والذذدليل نولذذ   عذذان  ادم األ واح هن األِضذذاد بعذذد النف ذذة الثالثذذةه ذذا  اصددطالًحا:البعددث و اللغذذة: اإلش م والتٍريذذ  واإل سذذال، 

أي وفيهذذا  ذذدفنون و قذذَبون، ومنهذذا هذذِر م   م أخذذرى  : أي  :وفيهذذا  عيذذدكم لذذق أبذذوكم  دم،خُ  األ ض أي مذذ  :ومنهذذا خلقنذذاكم
خلذق أِبكذذم  دم مذ   ذذرا  األ ض، ُث يعيذذدكم  : أيووهللا أ بذت م مذذ  األ ض  بذذا ً  :ونولذ   عذذان ومنهذا  بعثذذون و يذون يذذوم القيامذذة،

ذذ ًِ ذذِر م هخرا ذذ  الب ذذا ي  ذذ  أيب هريذذرم   نذذال النذذ  فيهذذا ٌو :" نذذال هللا  عذذان: شذذتمين ابذذ   دم ومذذا ا  ، ومذذ  الضذذنة مذذا أخِر
ي ألذذد وي أولذذد  ، األحذذد الصذذمدينبغذذي لذذ  أن يشذذتمين، وكذذذبين ومذذا ينبغذذي لذذ  أن ي ذذذبين؛ أمذذا شذذتم  هاي فقولذذ  هن ِل ولذذًدا، وأَّن هللا

مذذ  ه اد ذذ "، ومذذ  األدلذذة  وي ي ذذ  ِل كفذذوا أحذذد، وأمذذا   ذيبذذ  هاي فقولذذ  لذذيُ يعيذذد  كمذذا بذذدأ ، ولذذيُ أول االذذق  هذذون  لذذيّ 
ي يَذْبذذَدأُ اْاَْلذذَق ُُثن عجذذز سذذبٍا    ذذ  ه اد ذذ ، وَوُهذذَو النذذذِ العقليذذة  لذذى بعذذض املذذو ى يذذوم القيامذذة: أن هللا القذذاد   لذذى ابتذذداء االذذق ل يَ 

 ، ومذذا  شذذاهدس مذذ  هحيذذاء األ ض بعذذد موِتذذا ب ذذل كوج ّبذذيج دليذذل  لذذى هحيذذاء مذذ  يف 27يُِعيذذُدُس َوُهذذَو أَْهذذَوُن َ َلْيذذِ   سذذو م الذذروم ا
َهذا اْلَمذاء  َِا أَ زَْلنَذا َ َليذْ يِذي اْلَمذْوَ ى بطنها م  األمذوات، وَوِمذْ   َا ِذِ  أَ نذَ   َذذَرى اأْلَْ َض َخاِشذَعًة فَذهللا ٍْ اْهتَذذزنْت َوَ بَذْت ِهنن النذِذي َأْحَياَهذا َلُم

ق الضذذموات  ِرامهذا واأل ض هباجذا وِبا هذذا نذاد   لذذى أن يعيذد خلذذق خلَذالذذذي  ، و 39ِه نذُ  َ لَذى ُكذذلِّ َشذْيٍء نَذذِديٌر  سذو م فصذلتا
َ النذذِذي َخلَذذَق الضنذذمَ  ًُْيِذذَي اْلَمذذْوَ ى بَذلَذذى ِه نذذُ  َ لَذذى ُكذذلِّ هذذذا اإل ضذذان، وأََوَيْ يذَذذَرْوا أَنن اَّللن اَواِت َواأْلَْ َض َوَيْ يَذْعذذَي ِ َْلِقِهذذ ن بَِقذذاِدٍ  َ لَذذى أَْن 

بعذ  األمذوات كمذا  عذان هحياء هللا م  بع  األنوام لا   س  : ، وم  األدلة أيًها األمثلة ا ضية33َشْيٍء َنِديٌر  سو م األحقاَا
ح مة هللا العَٰيمة ال  انتهت أل ٌلق االق ويرسل جذم الرسذل وأيمذر ِبجلهذاد واججذرم، ُث  أيًها: أدلة ِل  يف سو م البقرم، وم 

َذذا َخَلْقنَذذاُكْم َ بَذثًذذا َوأَ نُ ذذمْ  ُتْم أَون ِضذذبذْ ٍَ عُذذوَن ل ي ذذون بعذذد ِلذذ  ثذذوا  ألوليا ذذ  ول  قذذا  أل دا ذذ ، أي يقذذل هللا  عذذان: وأََف َِ نَذذا َل  ُذْر   هِلَيذْ
                             مذذذذذذذذذذا ي ذذذذذذذذذذون فيذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذّد،  :ا ضذذذذذذذذذذا  يف اللغذذذذذذذذذذة :وتعددددددددددد البعددددددددددث زلا ددددددددددبون ورلزيددددددددددون  عمدددددددددداذلم  ،115سذذذذذذذذذذو م امل منذذذذذذذذذذونا

 . فتعرض  لى امل م  ِ وب  ُث يغفرها هللا ل  ؛وهو العرض والتقرير حساب ادلؤم : :األوىل واحلساب يوم القيام  على صورتني:
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ضذا   قريذع و ذوبيخ، ل أن ال ذافر  ذوكن سذي ا   وحضذنا  ؛ هِ ل حضذنات وهو ح ؛ا ضا  العضق وهو :حساب الكافر:الثاني  و 
:وفضذذَو ًاسذذب أو لذذيُ يقذذول هللا ذ "، نالذذت  ا شذذة::" مذذ  حوسذذب يذذوم القيامذذة  ُذذأ ذذ  نذذال ونذذد صذذ   ذذ  النذذ  لل فذذا ، 

والذذدليل نولذذ   ليذذ ،حضذذاًِب يضذذقًا   نذذال:" لذذيُ ِلذذ  ِب ضذذا ، هوذذا ِلذذ  العذذرض، ول ذذ  مذذ   ذذونش ا ضذذا  يهلذذ "، متفذذق  
عدلذذ  بفيعامذذل املذذ م  بعفذذوس و محتذذ ، ويعامذذل ال ذذافر  :و ليجذذزي الذذذي  أسذذاءوا  ذذا  ملذذوا ويذذزي الذذذي  أحضذذنوا ِب ضذذو   : عذذان

 . وح مت 
ك ذم  و :والذدليل نولذ   عذانأل   أ  ر  كًنا م  أ كان اإلٍان الضتة، وكذ  ِبلنصوك املتذوا رم واإلمجذاا،  وم  كذب هلبعث كفر: 

لذ   لذى هللا يضذق  ، وبعذد هذذا السذتطراد املهذم يف املضذا ل  الذي  كفروا أن ل  يبعثوا نل بلذى و يب لتبعذث  ُث لتنب ذون  ذا  ملذتم ِو
 .    علقت ِبججرم والبعض وا ضا ال
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 - ب  الوـٌف رؽوَ للا رؼبلٔ : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وأر ل ع مجيع الر دل مب دري   ادلسأل  التا ع  فيما يتعلق هألصل الثالث: احلكم  م  إر ال الر ل: ِكر املصن   مح  هللا
                       بشذذذذا م املذذذذ منني بنعذذذذيم هللا و ذذذذذا م و ويذذذذ  العاصذذذذني مذذذذ   ذذذذذا  هللا، مدددد  إر ددددال الر ددددل:: احلكمدددد  األوىل ىددددذه  :ومنددددذري 

و سذذال مبشذذري   :والذذدليل نولذذ   عذذان ،ى الندداس تددد لت:م علددى رهبددم وتعلدديم:م أمددور ديددن:مإقامدد  احلجدد  علدد واحلكمدد  الثانيدد :
ومنذ ي  ل ال ي ون للنا   لى هللا حجة بعذد الرسذل ، ونذد كذان النذا   لذى التوحيذد، نذال ابذ   بذا   : " كذان بذني  ذوح و دم 

النبيذذني مبشذذري  ومنذذذ ي "، وأول مذذ  ظهذذر فذذيهم الشذذرك نذذوم  ذذوح ملذذا  شذذرم نذذرون، كلهذذم  لذذى شذذريعة مذذ  ا ذذق، فذذاختلفوا فبعذذض هللا 
الضذالم نولذ    لوا يف الصا ني، فأ سل هللا أول  سل ، وأوجم  وح  لي  الضالم، و خرهم دمحم س ، والدليل  لى أن أوجذم  ذوح  ليذ 

ُِ ِّينِتِهَمذا  :دس  و هَّن أوحينذا هليذ  كمذا أوحينذا هن  ذوح والنبيذني مذ  بعذ : عان َعْلنَذا يف  َِ ونولذ   عذان: وَوَلَقذْد أَْ َسذْلَنا  ُوًحذا َوِهبْذذرَاِهيَم َو
عذذدس، والذدليل مذ  الضذذنة مذا ِذاء يف الصذذٍيٍني ب ، ول   ذون النبذوم يف ِ يتذذ  هل هِا كا ذت مذ  26النذ بُذذونَم َواْلِ َتاَ  سذو م ا ديذذدا

ول ذذ  ا تذذوا  وًحذذا؛ فهللا ذذ  أول  سذذول بعثذذ  هللا هن أهذذل  -أي  دم -ا  يذذوم القيامذذة، وفيذذ : "ويقذذولمذذ  حذذديض أ ذذُ   يف حذذال النذذ
وكذل أمذة بعذض هللا  :التوحيدد والتحدذير مد  ال در مد  إر دال الر دل علدي:م السدالم: الددعوة إىل  :واحلكم  الثالث   ، األ ض"

و ولقذد بعثنذا يف كذل أمذة :هاهم  ذ   بذادم الطذا وت ، والذدليل نولذ   عذانهليها  سوًل م   وح هن دمحم؛ أيمرهم بعبادم هللا وحدس وين
ذذذرُُس ا هللا واِتنبذذوا الطا وت ، سذذول أن ا بذذذدو  ذذذْ  هِلَذذٍ  َ يذْ َ َمذذذا َلُ ذذم مِّ  ، 59:األ ذذذراَ اوكذذذل  سذذول نذذذال لقومذذ : وَا نَذذذذْوِم اْ بُذذُدواْ اَّللن

وهذذذو معذذذو كلمذذذة التوحيذذذد والقذذذول الثابذذذت وال لمذذذة البانيذذذة والعذذذروم  :وافذذذاض هللا  لذذذى مجيذذذع العبذذذاد ال فذذذر ِبلطذذذا وت واإلٍذذذان ِب
هذذذو  ذذذُ الذذذدي  أبذذذو ب ذذذر دمحم بذذذ  أيب ب ذذذر بذذذ  أيذذذو  الز  ذذذي  :الذذذوثقى: شذذذهادم أن ل هلذذذ  هل هللا، نذذذال ابذذذ  القذذذيم  محذذذ  هللا  عذذذان

ُطاااِل ُهجَِؼّااازِ  ُهٌاااِذِرَٗي ِلااائَ،َّ َّ َْرَطاااَل للاُ َعِو٘اااَغ الزُّ َّ اااِزَٗي  جَّؼِ ُطاااً، هُّ لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: ) رُّ ْْ ِلُ٘ل  َ الااادَّ َّ اااِذِرَٗي؛  ٌْ ُه َّ َٗي 

ااااخٌ  ُطااااِل (]الٌظااااب : َُٗ ااااَْى ِللٌَّاااابِص َػلَاااأ َّللّاِ ُؽغَّ ُُْن   [165ثَْؼااااَد الزُّ َّ ِ ااااُز َِ الظَّاااا،ُم   اااا ْ٘ ااااْن ًُااااٌْػ َػلَ ُِ لُ َّّ  َّ
 َِ اا ْ٘ ااٌد ـ َؿاالَّٔ للاُ َػلَ لُااَُ رَؼَاابلَٔ: ) إًَِّااب ُهَؾوَّ ْْ ااْن ًُااٌْػ  َ ُِ لَ َّّ ِلُ٘ل َػلَاأ  َىَّ  َ الاادَّ َّ َْ َ اابرَُن الٌَّجِِّ٘ااَ٘ي؛  اا ُُ َّ َطاالََّن ـ  َّ

ٍِ ( ]الٌظاااب :  الٌَّجِِّ٘اااَ٘ي ِهاااي ثَْؼاااِد َّ ٌَاااب إِلَااأ ًُاااْػٍ  ْ٘ َؽ ّْ اااَن َ َواااب  َ ْ٘ ٌَاااب إِلَ ْ٘ َؽ ّْ اااب 165 َ ِِ ْ٘ اااٍخ ثَؼَاااَش للاُ إِلَ ُ ااالُّ  ُهَّ َّ   ]

ُُْن َػااْي َرُطااْالً  ااب َِ ٌْ َٗ َّ ْؽااَدٍُ   َّ ُُْن ثِِؼجَاابَدِح للاِ  َطاالََّن ـ َٗاااُْهُز َّ  َِ اا ْ٘ ااٍد ـ َؿاالَّٔ للاُ َػلَ ِػجَاابَدِح  ِهااْي ًُااْػٍ إِلَاأ ُهَؾوَّ

اعْ  َّ ُطاااْاًل  َِى اْػجُاااُدّاْ َّللّاَ  اااٍخ رَّ لَدَاااْد ثَؼَضٌَْاااب  ِاااٖ ُ اااّلِ  ُهَّ َّ لُاااَُ رَؼَااابلَٔ: )  ْْ ِلُ٘ل  َ الااادَّ َّ زٌَِجُاااْا الطَّااابُغَْد الطَّااابُغِْد؛ 

اِْلَٗوااابَى ثِااابهللِ    َااابَ  اْثاااُي اْلدَاااِِّ٘ن ـ 36( ]الٌؾااال:  َّ اْ زَاااَزَف للاُ َػلَااأ َعِو٘اااغِ اْلِؼجَااابِد اْلُ ْ اااَز ثِبلطَّااابُغِْد  َّ  .]

ّْ هَ  َِ اْلؼَْجااااُد َؽاااادٍَُّ ِهااااْي َهْؼجُااااٍْد  َ َس ثِاااا َّ اااابُغِْد َهااااب رََغااااب ّْ ُهَطاااابعٍ. َرِؽَوااااَُ للاُ رَؼَاااابلَٔ: َهْؼٌَاااأ الطَّ زْجُااااْعٍ  َ

َهاااْي َدَػاااب الٌَّااابصَ  َّ َْ َراٍف   ااا ُُ َّ َهاااْي ُػجِاااَد  َّ ْن َ ْوَظاااخٌ: إِْثِلاااُ٘ض لَؼٌََاااَُ للاُ   ُِ ُرُؤُّطااا َّ اِغ٘اااُذ َ ضِ٘اااُزَّى  َْ الطَّ َّ 

اااَش َ  ًْ اااِز َهاااب  َ ْ٘ َهاااْي َؽَ اااَن ثِغَ َّ اااِت   ْ٘ ْ٘ئًب ِهاااْي ِػْلاااِن اْلغَ َهاااْي ادََّػااأ َػااا َّ   َِ لُاااَُ  إِلَااأ ِػجَااابَدِح ًَْ ِظااا ْْ ِلُ٘ل  َ الااادَّ َّ للاُ؛ 

 ِ ِّ ُٗااااْ ِهي ثِااااب َّ اااابُغِْد  ِ  ََوااااْي َْٗ  ُااااْز ثِبلطَّ ّٖ ْػااااُد ِهااااَي اْلغَاااا ِٗي  َااااد رَّجَااااََّ٘ي الزُّ ٍَ  ِااااٖ الااااّدِ  َدَااااِد  رَؼَاااابلَٔ: )الَ إِْ ااااَزا

َّللّاُ َطاااِوٌ٘غ َػِلاااٌ٘ن( ]الجدااازح:  َّ اااب  َِ ااابَم لَ ـَ َٔ الَ اًِ  صْدَ ُْ ِح اْلااا َّ َْ َهْؼٌَااأ ال الاااَ 256اْطزَْوَظاااَن ثِااابْلؼُْز ااا ُُ اااذَا  َُ َّ   ]

اااابُد  ِااااٖ َطااااجِ٘لِ  َِ َِ اْلِغ حُ َطااااٌَبِه َّ ِلْر َّ اااا،حُ   َـّ َػُوااااُْدٍُ ال َّ َّ ِااااٖ اْلَؾااااِدِٗش: ) َر ُْص اَْٛهااااِز اِْلْطاااا،ِم    إِال للاُ  

َطلََّن  َّ  َِ َؿْؾجِ َّ ػلٔ  لَ  َّ ٍد  َؿلَّٔ للاُ َػلَٔ ُهَؾوَّ َّ للاُ  َْػلَُن.  َّ  .اًزِٔ  }للاِ( 
 

 الؼزػ
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الطذا وت يف اللغذة مشذتق مذ   :االطذا وت ،  1/50 اهذ ، والعبا م    كالم  يف كتابذ  أ ذالم املذونعني751 -691الدمشقي، ا
الطغيان، يقال ِبغى املاء هِا ااوك حدس، وأمجع مذا  ُذَر بذ  اصذطالًحا: مذا  قلذ  املصذن   ذ  اإلمذام ابذ  القذيم  محذ  هللا: مذا اذاوك 

ل مذا اذاوك بذ  ب  العبد حدس مذ  معبذود أو متبذوا أو مطذاا  : فذالر  سذبٍا   هذو املضذتٍق أن يعبذد ويتبذع أمذرس ويطذاا ح مذ ، ف ذ
العبد ا د كان ِبا وً ، وأنضام   نٍصر يف ثالثة: الطا وت املعبود  ي  وا م  أ واا العبادم، ويشمل م  ُ بذد مذ  دون هللا وهذو 
 اٍض، ومذ  د ذا هن  بذادم  فضذ ، والطذا وت املتبذوا يف  ذق ِبا ذة هللا، ويشذمل  لمذاء الضذوء والعبذاد املنٍذرفني، والطذا وت املطذذاا 

ويشمل األمراء اجلا ري  وال هان والضٍرم وم  ح ذم بغذق مذا أ ذزل هللا، والطوا يذت كثذقم:  ليل ما حرم هللا و ر  ما أحل هللا،يف  
اسم الطا وت يطلق  لى كل دذاوكم للشذرا ولذو ي   ذ  كفذراً، فالطوا يذت نضذمان: ِبذا وت أكذَب؛ وهذو مذ  اذاوك ا ذد حذىت كفذر 

،  بذذدليل السذذتقراء مخسدد :هم، ءأي كذذَبا :ورؤو دد:مل نذذ  ي يصذذل  ذذد ال فذذر ِب،  ،اذذاوك ا ذذد ِب، وِبذذا وت أصذذغر، وهذذو مذذ 
بُذُدوا وهو   يُ الشياِبني الذي أى الضجود  دم، وهذو ِبذا وت معبذود، نذال  عذان: وأََيْ أَْ َهذْد هِلَذْيُ ْم َا بَذيِن  َدَم أَن لن  َذعْ  إتلي :

ذذا ُنِهذذَي اأَلْمذذُر ِهنن اَّلّلَ 60ُدوٌّ م بِذذنٌي  سذذو م يذذذذُاالشنذذْيطَاَن ِه نذذُ  َلُ ذذْم َ ذذ  ، وِبذذا وت متبذذوا مطذذاا، نذذال  عذذان: وَونَذذاَل الشنذذْيطَاُن َلمن
ذذ  ُسذذْلطَاٍن ِهلن أَن َدَ ذذْوُ ُ ْم  تُ َوَ ذذدَُكْم َوْ ذذَد اْ َذذقِّ َوَوَ ذذد  ُ ْم فَذذَأْخَلْفُتُ ْم َوَمذذا َكذذاَن ِلَ َ لَذذْيُ م مِّ لعنذذ    ،22ْم ِل  سذذو م هبذذراهيمافَاْسذذَتَجبذْ

اللع  هو الطذرد مذ   محذة هللا، واللعذ   لذى نضذمني: لعذ  أكذَب وهذو الطذرد ال لذي مذ   محذة هللا؛ كطذرد هبلذيُ واملشذركني، ولعذ   :هللا
 :را ومد  ُعبدد وىدو  والدرأس الثداين مد  رؤوس الطوابيدت: أصغر وهو الطرد اجلز ي م   محة هللا؛ كلع  بع   صام املضذلمني،

سواء ُ بد يف حيا   أو بعد لا  ، ويف الصٍيٍني م  حديض أيب هريرم: "ًشر هللا النا  يذوم القيامذة، فيقذول: مذ  كذان يعبذد شذيً ا 
؛ فيتبذذع مذذ  كذذان يعبذذد الشذذمُ الشذذمُ، ويتبذذع مذذ  كذذان يعبذذد القمذذر القمذذر، ويتبذذع مذذ  كذذان يعبذذد الطوا يذذت الطوا يذذت"،  فليتبعذذ 

 :والراتدددع: ومددد  ادعدددى  ددديً ا مددد  علدددم ال يدددبكفر ذذذون، سذذذواء ُ بذذذد أم ي يعبذذذد، س إىل عبدددادة نفسدددو:والثالدددث: ومددد  دعدددا الندددا
هد اك ، والغيب ينقضم هن نضمني:  يب  ض ، وهو كل  يذب مذاٍض  لغيب هو كل ما  ا   نا وي  ضتطعكالعرافني وال هنة، وا

هللا، وهذذو كذذل  يذذب مضذذتقبل ي يعذذل هللا  عذذان ملعرفتذذ   لمذذ  مذذ  حهذذرس و ذذا   مذذ  ي يطلذذع  ليذذ ، و يذذب مطلذذق، ل يعلمذذ  هل 
ُ َوَمذذا َيْشذذُعُروَن  أسذذباًِب، واد ذذاء معرفذذة الغيذذب املطلذذق كفذذر مطلًقذذا، نذذال  عذذان: ونُذذل لن يَذْعلَذذُم َمذذ  يف الضنذذَماَواِت َواأْلَْ ِض اْلَغْيذذَب ِهلن اَّللن

َن يُذبذْ   . 65َعثُوَن  سو م النملاأَان
ا ذاكم بغذق مذا أ ذزل هللا أن  ا تقذد أن هن  واحلكم ت ري ما أنزل ع ينقسم إىل قسدمني: :م  حكم ت ري ما أنزل عواخلام : و  

            ؛كفذذرا  أكذذَب  فهذذو كذذافر غذذق مذذا أ ذذزل هللا  ذذم ب اسذذتٍل ا تقذذد أن ح ذذم  ذذقس مضذذاٍو   مذذ  ، أو مذذ  ح ذذم هللا أوح مذذ  أحضذذ  
ًَُْ ذذم ِ َذذ  ، وهن ح ذذم بغذذق ح ذذم هللا مذذع ا تقذذادس  ذذدم 44ا أَ ذذَزَل اَّلّلُ فَُأْولَ ِذذَ  ُهذذُم اْلَ ذذاِفُروَن ، سذذو م املا ذذدم انذذال  عذذذان: اَوَمذذ  ينْ 

ًَُْ ذذم ِ َذذا أَ ذذَزَل اَّلّلُ فَُأْولَ ِذذَ  ُهذذُم اْلَفاِسذذُقوَن  سذذو م املا ذذدما والذذدليل:  لذذى   ،47ِذذواك ا  ذذم بذذ  فهذذو فاسذذق، نذذال  عذذان: وَوَمذذ  ينْ 
ذذو  ال و ل هكذذراس يف الذذدي  نذذد  بذذني الرشذذد مذذ  الغذذي فمذذ  ي فذذر ِبلطذذا وت  : فذذر ِبلطذذا وت مذذ  أي األ ذذواا كذذان، نولذذ   عذذانِو

رها سعيد ب  ِبذق والهذٍاك أي القوية ال  ل  نف  وا مة ال  ل  نفصم، وفضّ  :  وي م  ِب فقد استمض  ِبلعروم الوثقى  
فالنفي يف نولنا: ل هلذ  كفذر ِبلطوا يذت؛ هِ اإللذ  هذو املعبذود املطذاا، واإلثبذات  :معو ل ال  هل هللاب  مزاحم: بال هل  هل هللا؛ وهذا 

رأس األمددددر  ، واس الامذذذذذي ونذذذذال: هذذذذذا حذذذذديض حضذذذذ  صذذذذٍي  :يف نولنذذذذا: هل هللا: هذذذذو اإلٍذذذذان بعبذذذذادم هللا وحذذذذدس، ويف ا ذذذذديض
:  أ  األمذذر الشذذهاد ن، ويف  وايذذة: ل   وحذذدس؛ كمذذا ِذذاء يف بعذذ  الذذروااتأي الذذدخول يف اإلسذذالم ِبللتذذزام بعبذذادم هللا :اإل ددالم

؛ يعذين شذهادم أن ل هلذ  هل هللا، وأن  مذًدا  هل  هل هللا، نال العالمة اب  ِبك  مح  هللا  عان يف شرح : يعين  أ  الدي  هذو اإلسذالم
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سذنام البعذق أ ذالس، ِو وم  :وذروة  دنامو   دينذ  هِا  ذرك الصذالم،فيذنق : سول هللا؛ فم  التزم ّبا دخل اإلسذالم، و مذودس الصذالم
هذذاد : سذنام  أ فذذع مذذا ي ذذون منذذ : اجلهذذاد يف سذذبيل هللا أي أن  ذذزس وظهذذو س و فعتذذ  يف اجلهذذاد يف سذذبيل هللا: ِهذذاد ا جذذة والبيذذان، ِو

 .فع ِبجلهادالضالح والضنان؛ فعلمنا م  ِل  أن اإلسالم يثبت ِبلشهاد ني، ويقوم ِبلصالم، ًو
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 :ال رح  ومصادر مراجع

 ال ر  .ن  القر -
 جا .  عان  مح  هللالبا  كتب الضنة املعتمدم مع  صٍيٍات الشيخ األ-
 ناسم ا نبلي النجدي  مح  هللا.ب  حاشية الثالثة األصول للشيخ  بد الرمح  -
 حاشية الثالثة األصول للعالمة الشيخ  بد العزيز ب  ِبك  مح  هللا  عان .-
 هللا  عان . شرح الثالثة األصول للعالمة الشيخ صاب العثيمني  مح -
 حاشية الثالثة األصول للعالمة الغنيمان حفَٰ  هللا  عان .-
   حصول املأمول بشرح الثالثة األصول للشيخ د.  بد هللا ب  صاب الفوكان حفَٰ  هللا-
 شرح الثالثة األصول للشيخ د. العصيمي حفَٰ  هللا  عان . -

 ورتبهمجعه 

 امصليًّا حامدً

 ادعبد العزيز محَّحممىد 
 اهلل عنه وعن والديه ومشاخيهعفا 
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 لعشرم  ما مباديء  لم العقيدم ا – 1 
ِكر  رمجًة كتصرًم ل مام ا دد اب   بد الوهنا   مح  هللا   -2  ا  
ملاِا بدأ الشيخ مصنف  ِبلبضملة   -3   
ِكر دليل كل  بادم   َر املصطلٍات ا  ية م  الناحية الشر ية   -4  مع   
 –الدي   –األصغر  الشرك –الشرك األكَب  –الشرك  – العبادم  - التوحبد – الصَب –الد وم  -لعمل ا ا

اء  -ااَو –الد اء  –الد اء  –ا نيفية  –اإلسالم   –ااشية  –ااشوا  –الر بة  –الرهبة  –الِر
 –الصالم  –اإلحضان  –اإلٍان  –النذ   –الذب   –الستغاثة  –الستعاِم  –الستعا ة  –اإلَّنبة 
      وتالطا  –اججرم  –الرسول  –الن   –ا ج  –الزكام  –الصيام 

ما القد  الواِب  لى العامّي وِبالب العلم معرفت  م  الثالثة األصول   -5   
    هذس الضو م لو ما أ زل هللا حجًة  لى خلق  ل فتهم  ا  مح  هللا  ما املقصود م  نول الشافعي -6 

ل  َٰيمة يب  لى كل مضلم ومضلمة  علمه  والعمل ّب  وو  ما  كر املصن  ثالث مضاِ  -7  
قصودس م  هذس املضا ل الثالث  م  
لٍ   القيام ِبق العبادم هل  عرفة ثالثة أصوٍل ووٍها ِبختصا  -8   
وس دل ل  ل  األدلة ات :لت األدلة م  ال تا  والضنة  لى كو ا  بادد -9     فما ِو
   اإلٍان ِب لى املضلم يف ا زيء ا القد  الواِب ما  -10 
   ملال  ةاِب ا زيء  لى املضلم يف اإلٍان ِبما ا القد  الو  -11 
    ل تبما ا القد  الواِب ا زيء  لى املضلم يف اإلٍان ِب -12 
   لرسلما ا القد  الواِب ا زيء  لى املضلم يف اإلٍان ِب -13 
  يوم ا خرالقد  الواِب ا زيء  لى املضلم يف اإلٍان ِبلما-14 

   

أسئلة على شرح الثلاثة الأصول 

 وأدلته

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 حممىد عبد العزيز محَّاد    إػداد /                                              (( ػزّؽبد الوزْى الؼلوَّ٘خ            ))    العلميّ  التأصيل

 
  قد ا زيء  لى املضلم يف اإلٍان ِبلالقد  الواِب  ما-15 
ِكر ِبختصا  أ كان ا اإلسالم -16  اإلحضان    -اإلٍان  -ا  

ختصا  فيما ل يزيد    سطري  القد الواِب ا زيء املتعني  لى كل أحٍد ل ل  ك  م  ِب ِكرا -17  
  أ كان اإلٍان

ِكر ِبختصا  فيما ل يزيد    سطري  القد  الواِب ا -18  زيء م  اإلحضان  ا  
ِكر ِبختصا القد  الواِب ا زيء يف معرفة الن  س -19  ا  
َ املصنُ  -20  أن هجر املعبودات م  دون هللا يقوم  لى أ بعة أصول وو   ِل   - مح  هللا  -بنين

   ِبختصا   
ِكر مىت اب اججرم م -21       بلد الشرك هن بلد اإلسالم    َر اججرم شر اً مع بيان أ وا ها مع 

   َر الطا وت مع بيان كتصر لر وس   -22     
         ا الفرر بني الن  والرسول  -23 
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