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مة  مقدِّ

 اهلل، رسول عذ والسالم والصالة هلل، احلمد

 :بعد أما وااله، ومن وصحبه آله وعذ

الذي بني أيدينا هو الكتاُب  الكتاب  فٌنَّ 

 (اخلالصرسائل التوحود )السادس ضمن سلسلة 

 .هاىش  صباعت ها وها وتعاىل لنا حتقوق   التي يَّسَّ اهللُ 

 رسائل   بني دفتوه ثالث   وقد ضمَّ هذا الكتاُب 

 مهمة هي: 
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حممد بن عبد الشوخ ومجوُعها ِمْن تيلوف 

غنوٌة عن رسائُل  ، وهي(1)  اب الوهَّ 

 عذ أهمِّ أصولِ  قد اشتملْت ، فوالبوان التعريِف 

 ،طالُب يف حفظهاالجدَّ لذا واإليامن،  التوحودِ 

ُح يف هاالعلامُء يف تدريِس  اجتهد  و ا ، وأبحر  الشر

 ن  مِ  العديد   وُصبعِت  معاىوها، واىتشْت  رِ وْ غ   ْبِ س  

ــ مًا مِ الطَّ ات، وعصم  اهلُل بسببها أقوا  الشكِ  ن  ب ع 

ها وفاح  وسطع  ىورُ ها والضالالت، فعمَّ ىفعُ 

                                 

د حممد ( هو اإلمام1) اب عبد بن املجدِّ  عيل بن سليامن بن الوهَّ

الُعَيـْينة  هـ يف بلدة 1111النَّجدي املولود سنة  التميمي

ياض، وال  هـ 1021متوىف سنة ـالتي تقع اآلن شامل الرِّ

 )رمحُه اللَّـُه وأسكنه فسيَح جنَّاته(.
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 له األجر   ها وأجزل  ها، رحم  اهلل مًلف  عطرُ 

 والثواب.

ءِة هذه الرسائل القوِّمة؛ ىنصُح إذ وىحن  بقرا

 والعملِ  ،اعباراِت  رِ وتدبر ، هاحفظِ إىل القارئ ىدعو 

 هكام ىدعوملا فوها،  النَّاسِ  ودعوةِ ها، بيحكامِ 

ِت  الرسائلِ  هِ هذ ىِش و لمسامهة يف صباعةِ ل ا وأخوا

، وعلَّم ل  مِ وع   م  لِ ع   نْ مَّ ـمِ  لوكون  ادسلمني،  بني  

 .فوفوز  فوزًا عظوام

ىا أنِ    احلمدُ  وآخر دعوا
ِ
ربِّ العادني، وصلِّ  هلل

عذ ىبونا حممد وعذ آله وصحبه  مهللاَّ وسلِّمْ 

  أمجعني.

 
 





األصول الثالثة
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ٔ   ُٗخ الى   قاَل   :   اب الوه   ظبدِ  بنُ  دُ حم
 

َٓمْ  َك - اْظ َٔ ُّٓمُ  ظٕٓٗا جيُب  أن ه -اهلل َرِحـ  تَ

 : وسائل أربعِ 

 ٘بٗه، ووَرفةُ  اهلل، وَرفةُ  وهو الَٓم،: إوىل

ة اإلشالم دين ووَرفةُ   . بإدل 

 . به الَُٔل : الثا٘ٗة

 . إلٗه ظوةُ الد  : الثالثة

بَة  . فٗه إذى ظذ اليزُ : الرا

 الرحٗم الرمحن اهلل بسم: تَاىل هقولُ  والدلُٗل 

ْنِ } ََ َْ٘سانَ  إِن   * َواْل ي اإْلِ
ِِ ٍ  َل ٌْ ٓ   * ُخ ِذينَ  إِ  ال 
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ُٓوا  آَوُٕوا  ِٔ اِِلَاِت  َوَظ َصْوا  الي   َحق  ـبِالْ  َوَتَوا

َصْوا  ْزِ  َوَتَوا  .{بِالي 

 حجةً  اهللُ  أنزَل  وا لو: "   الىافَي قال

 ". لِْتٖم السورةَ  هذه إٓ خّٓهِ  ظذ

 قبل الَٓم باُب ):    البخاري وقال

َٓمْ : }والدلُٗل قوُله تَاىل(، والَٔل الّول  َأن هُ  َفاْظ

ٓ   إَِلَ  َٓ  رْ  اهللُ  إِ ِِ ُْ   .{لَِذ٘بَِك  َواْشَت

  .والَٔل الّول قبل بالَٓم فبدأ
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َٓمْ   وسٓمٍ  كل   ظذ جيُب  أن ه -اهلل َك َٔ ـحِ رَ – اْظ

ُّٓمُ  ووسٓٔةٍ    :هبن   والَُٔل  وسائَل  الثالِث  هذهِ  تَ

َّ  اهللَ  أن  : إوىل الً  يسكٕا ومل ٕا،ورزقَ  ٕاخٓ  ،ََهَ

نْ  ،رشوًٓ  إلٕٗا أرشَل  بل َٔ  اجلٕة، دخل أضاظه ف

 .الٕار دخل ظياه وَون

٘ ا: }تَاىل هقولُ  والدلُٗل  َٕا إِ ْٓ مْ  َأْرَش ُْ ْٗ ًٓ  إَِل  َرُشو

مْ  َصاِهًدا ُْ ْٗ َٓ َٕا َكَم  َظ ْٓ ًٓ  ِفْرَظْونَ  إىَِل  َأْرَش  * َرُشو

َه  ََ ُشوَل  ِفْرَظْونُ  َف اهُ  الر  َ٘ ََٙخْذ  .{َوبِٗاًل  َأْخًذا َف

 أحدٌ  وَه ُيرَشكَ  َأنْ  يرىض ٓ اهللَ  أن  : الثا٘ٗة

ٌَٓك  ٓ ظبادته، ذم ٌب  َو  . ُورشل ٘بي   وٓ وّر 

َساِجدَ ـالْ  َوَأن  : }تَاىل هقولُ  والدلُٗل  َٔ  
ِ
 
ِ
 َفاَل  لِل

  َوعَ  َتْدُظوا 
ِ
 {.َأَحداً  اهلل
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دَ  شوَل الر   أضاعَ  َونْ  أن  : الثالثة  ٓ اهللَ  ووح 

 كان ولو ورشوَله، اهللَ  حاد   َونْ  ووآةُ  له جيوزُ 

 . قريب أقرَب 

ِوُٕونَ  َقْوواً  دَمِدُ  َٓ : }تَاىل هقولُ  والدلُٗل  ْٚ  ُي

 
ِ
َْٗومِ  بِالِل  ِخرِ  َواْل ْٔ ونَ  ا دُّ  َوَرُشوَلهُ  هللَ ا َحاد   َونْ  ُيَوا

ُ٘وا  َوَلوْ  ََنُمْ  َأوْ  َأبَْٕاءُهمْ  َأوْ  آَباءُهمْ  َكا  َأوْ  إِْخَوا

ُٓوهِبِمُ  ذِم  َكَتَب  ُأْوََلَِك  َظِىَرََتُمْ  يَمنَ  ُق  َوَأج َدُهم اإْلِ

ْٕهُ  بُِروٍح  مْ  و  ُٖ ُٓ ا ِون دَمِْري َجٕ اٍت  َوُيْدِخ َٖ
 ََتْتِ

ََْنَارُ  ْٕ ا َخالِِدينَ  ا َٖ مْ  اهللُ  َرِضَ  ِفٗ ُٖ  َظْٕهُ  َوَرُضوا  َظْٕ

  ِحْزُب  ُأْوََلَِك 
ِ
َٓ  اهلل   ِحْزَب  إِن   َأ

ِ
 ُهمُ اهلل

ُِٓحونَ ـالْ  ِْ ُٔ .} 
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ٓ ةَ  اِلِٕٗٗةَ  أن   -لٌاظته اهللُ  أرصدكَ - مْ َٓ اظْ   و

ين، لهُ  خمٓياً  اهللَ  تَبدَ  َأنْ  إبراهٗمَ   أورَ  وبذلك الد 

َّ  الٕاس، مجٗعَ  اهللُ  : تَاىل قال كم هلا، ٖموخٓ

ُت  َوَوا} ّْ َٓ ن   َخ َ٘س  اجْلِ ٓ   َواإْلِ ُبُدونِ  إِ َْ َٗ
 ،{لِ

دون: يَبدون ووَٕى   .يوح 

دُ  وهو: التوحٗد بهِ  اهللُ  أورَ  وا وأظٍمُ    إفرا
ِ
 اهلل

 دظوةُ  وهو: الرشك ظٕه َنى وا وأظٍمُ  بالَبادة،

 .وَه غِره

َٓ  اهللَ  َواْظُبُدواْ : }والدلُٗل قوُله تَاىل  َو

ُكواْ  ْٗئاً  بِهِ  ُترْشِ            .{َص

 جَيُب  التي الثالثةُ  إصوُل  وا: لك قٗل فٛذا

  وَرفُتٖا؟ اإل٘سانِ  ظذ
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ٗ ه وديَٕه، رب ه، الَبدِ  وَرفةُ : فّل  حمٔداً  و٘ب

☺ . 

 

 . رب ه الَبد وَرفة: إول إصل

  ربُّك؟ َونْ : لك قٗل فٛذا

َ : فّل  مجٗعَ  ورب ى رب اين الذي اهللُ  رّب 

ه، ٔيَ ـَالَال ِٔ ََ  وَبودٌ  يل لٗس وَبودي وهو بِٕ

ه  . شوا

دُ : }والدلُٗل قوُله تَاىل ْٔ   اِْلَ
ِ
 َرب   هلل

يَ 
ِ
اَد ََ   شوى َونْ  وكلُّ  ،{اْل

ِ
 واحدٌ  وأنا ظامَل، اهلل

 .الَامل ذلك ِونْ 

  ربك؟ ظرفَت  بمَ : لك قٗل فٛذا
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 الُٓٗل  آياته وِونْ  وخمٓوقاته، بآجاته: فّل

ارُ   خمٓوقاتِه وِونْ  والُّٔر، والىُٔس  والٕٖ 

 فٖٗن   ووا السبُع، وإرضونَ  السبعُ  السٔواُت 

 .بٕٖٗم ووا

ُْٗل  آَياتِهِ  َوِونْ : }والدلُٗل قوُله تَاىل   ٓ  ال

ارُ  َٖ ُس  َوالٕ  ْٔ رُ  َوالى  َٔ َّ سِ  َتْسُجُدوا َٓ  َواْل ْٔ  لِٓى 

 َٓ رِ  َو َٔ َّ ْٓ
  َواْشُجُدوا لِ

ِ
 
ِ
ِذي لِل ن   ال  ُٖ َّ َٓ  ُكُٕتمْ  إِن َخ

اهُ  ُبُدونَ  إِي  َْ  . {َت

مُ  إِن  : }تَاىل هوقولُ  ُْ ََٓق  ال ِذي اهللُ  َرب   َخ

َمَواِت   َظَذ  اْشَتَوى ُثم   َأج امٍ  ِشت ةِ  ذِم  َوإَْرَض  الس 

ْرشِ  ََ ِم  اْل ُْ َْٗل  ُي  ٓ ارَ  ال َٖ ُبهُ  الٕ  ُٓ ٌْ َس  َحثِٗثاً  َي ْٔ  َوالى 
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رَ  َٔ َّ ٍت  َوالُُّٕجومَ  َواْل َرا َْٙوِرهِ  ُوَسخ  ُْٓق  َلهُ  َأَٓ  بِ  اْْلَ

يَ  َربُّ  اهللُ  َتَباَركَ  َوإَْورُ 
ِ
اَد ََ   .{اْل

 . ادَبود هو :بُّ والر  

َا َيا} :والدلُٗل قوُله تَاىل  اْظُبُدوا الٕ اُس  َأُّيُّ

مُ  ُْ ِذي َرب  مْ  ال  ُْ َّ َٓ ِذينَ  َخ مْ  ِونْ  َوال  ُْ
ِٓ مْ  َقْب ُْ  ٓ ََ  َل

ونَ  ُّ َل  ال ِذي * َتت  ََ مُ  َج ُْ َْرَض  َل ْٕ ًصا ا َمءَ  ِفَرا  َوالس 

  ِونَ  َزَل ـَوَأنْ  بَِٕاءً 
ِ
َمء َْٙخَرَج  َواءً  الس  َراِت  ِونَ  بِهِ  َف َٔ  الث 

مْ  ِرْزًقا ُْ ُٓوا دَمْ  َفاَل  َل ََ  
ِ
 
ِ
ونَ  ُتمْ ـَوَأنْ  َأنَْداًدا لِل ُٔ َٓ َْ  .{َت

  هلذهِ  اْلالُق : "   كثر ابنُ  قال
ِ
 إصٗاء

 ". لَٓبادة قُّ حِ ستَ ُٔ ـال هو

عُ   :وثُل  هبا، اهللُ  أورَ  التي الَبادةِ  وأنوا

ظاء هُ ووٕ واإلحسان، واإليمن، اإلشالم،  ،الدُّ
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 ،هبةوالر   ،غبةوالر   ،والت وكل ،جاءوالر   ،واْلوف

 ،وآشتَا٘ة ،واإل٘ابة ،والـَخْىٗة ،واْلىوع

بح، وآشتَاذة،  ِونْ  ذلك وغرُ  ،والٕ ذر والذ 

عِ  ُّٓ  ،هبا اهللُ  أورَ  التي الَبادةِ  أنوا   ٖاك
ِ
 . تَاىل هلل

  اْدََساِجدَ  َوَأن  : }والدلُٗل قوُله تَاىل
ِ
 
ِ
 َفاَل  لِل

  َوعَ  َتْدُظوا 
ِ
  .{َأَحداً  اهلل

نْ  َٔ   لُر صٗئاً  وٕٖا رصَف  ف
ِ
 ورشكٌ  فٖو اهلل

 . كافر

  َوعَ  َيْدعُ  َوَون: }والدلُٗل قوُله تَاىل
ِ
ً  اهلل  لِِإَ

َم  بِهِ  َلهُ  ُبْرَهانَ  َٓ  آَخرَ   ٘ ِٛ هِ  ِظٕدَ  ِحَساُبهُ  َف هُ  َرب   ٘  َٓ  إِ

ُِٓح  ِْ اِفُرونَ  ُي َْ  وخُّ  ظاءُ الدُّ : »اِلديث وذم ،{اْل

 . «الَبادة
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مُ ــَربُّ  َوَقاَل } :والدلُٗل قوُله تَاىل  اْدُظويِن  ُْ

مْ  َأْشَتِجْب  ُْ ِذينَ  إِن   َل ونَ  ال  ِزُ ْْ  ِظَباَدِت  َظنْ  َيْسَت

ُٓونَ  َْٗدُخ ٕ مَ  َش َٖ  .{َداِخِرينَ  َج

 ََتَاُفوُهمْ  َفالَ : }تَاىل هقولُ  اْلوف ودلُٗل 

ِوِٕيَ  ُكُٕتم إِن َوَخاُفونِ  ْٚ  {.وُّ

ن: }تَاىلقوُله  جاءالر   ودلُٗل  َٔ  َيْرُجو َكانَ  َف

اء َّ هِ  لِ ْل  َرب  َٔ َْ َٗ ْٓ الً  َف َٔ َٓ  َصاِِلاً  َظ كْ  َو َباَدةِ  ُيرْشِ
َِ  بِ

هِ   {.َأَحداً  َرب 

  َوَظَذ : }تَاىلقوُله  التوكل ودلُٗل 
ِ
ُٓواْ اهلل  َفَتَوك 

ِوِٕيَ  ُكُٕتم إِن ْٚ ْل  َوَون: }تَاىل وقال ،{وُّ  َظَذ  َيَتَوك 

 
ِ
وَ  اهلل ُٖ  .{َحْسُبهُ  َف
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غبة ودلُٗل  هَبة الر  : تَاىلقوُله  واْلىوع والر 

ُمْ } ُ٘وا  إَِن  َٕا اْْلَْرَاِت  ذِم  ُيَساِرُظونَ  َكا َ٘  َوَيْدُظو

ُ٘وا  َوَرَهباً  َرَغباً  َِيَ  َلَٕا َوَكا  .{َخاِص

 ََتَْىْوُهمْ  َفالَ : }تَاىلقوُله  اْلىٗة ودلُٗل 

 .{َواْخَىْونِ 

مْ ــَرب   إىَِل  َوَأنُِٗبوا : }تَاىلقوُله  اإل٘ابة ودلُٗل  ُْ 

وا  ُٔ
ِٓ  . {َلهُ  َوَأْش

ُبدُ  إِي اكَ : }تَاىلقوُله  آشتَا٘ة ودلُٗل  َْ َ٘ 

يُ  وإِي اكَ 
َِ ْسَت  اشتََٕت  إذا: »اِلديث وذم ،{َ٘

  .«باهلل فاشتَنْ 

 بَِرب   َأُظوذُ  ُقْل : }تَاىل قوُله ةآشتَاذ ودلُٗل 

ِق  َٓ َِ  {.الٕ اسِ  بَِرب   َأُظوذُ  ُقْل : }تَاىل وقوُله، {اْل
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ُٗثونَ  إِذْ : }تَاىلقوُله  آشتُاثة ودلُٗل  ُِ  َتْسَت

مْ  ُْ مْ  َفاْشَتَجاَب  َرب  ُْ ُكم َأين   َل َْٙلٍف  ُُمِدُّ نَ  بِ  و 

ةِ ـالْ  َْ ًِئ  .{ُوْرِدِفيَ  َٔ

 َصاَلِت  إِن   ُقْل : }تَاىلقوُله  بحالذ   ودلُٗل 

ِْي ُس ُ٘ َٗاَي  َو   َوَُمَاِت  َوحَمْ
ِ
 
ِ
يَ  َرب   لِل

ِ
اَد ََ  َٓ  * اْل

يَك  نَ : »ةٕ  السُّ  نَ ووِ  أية، {...َلهُ  ََشِ ََ  َونْ  اهللُ  َل

ْرِ  َذَبَح  َُ   لِ
ِ
 .«اهلل

 بِالٕ ْذرِ  ُيوُفونَ : }تَاىلقوُله  ذرالٕ   ودلُٗل 

هُ  َكانَ  َيْوواً  َوََيَاُفونَ  راً  ََشُّ
 {.ُوْسَتٌِ
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 .بإدلة اإلشالم يندِ  وَرفةُ : الثاين إصل

 له وآّ٘ٗادُ  بالتوحٗد، هلل آشتسالمُ  :وهو

ِٓه الرشكِ  ِونَ  والَزاءةُ  بالٌاظة،   .وأه

 واإليمن )اإلشالم: وراتب ثالُث  وهو

  .أركان هلا ورتبةٍ  وكلُّ  ،(واإلحسان

  .اإلشالم:  إوىل ادرتبة

 إٓ إل ٓ َأنْ  صٖادةُ : مخسة اإلشالمِ  فٙركانُ 

الة، وإقامُ  اهلل، رشوُل  حمٔداً  وأن   اهلل  وإيتاءُ  الي 

كاة،  .اِلرام اهلل بٗت وحجُّ  روًان، وصومُ  الز 

دَ : }تَاىلقوُله  الىٖادة فدلُٗل  ِٖ  َٓ  َأن هُ  اهللُ  َص

ةُ  ُهوَ  إِٓ   إَِلـهَ  َْ ْٓمِ  َوُأْوُلواْ  َواْدَاَلِئ َِ ِّْسطِ  َقآِئَمً  اْل  بِاْل

ِزيزُ  ُهوَ  إِٓ   إَِلـهَ  َٓ  ََ ٗمُ  اْل
ِْ
  .{اِْلَ
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ٓ   بحق   وَبودَ  ٓ :ووَٕاها   .اهلل إ

 .اهلل دون ِونْ  ُيََبدُ  وا مجٗعَ  ٘افٗاً ( إَِلَ  ٓ)

(  ٓ  له َشيَك  ٓ وحَده هلل الَبادةَ  وثبتاً ( اهلل إ

 .وْٓه ذم له َشيَك  ٓ أن ه كم ظبادته، ذم

ُحٖا الذي هاوتِسرُ   َوإِذْ : }تَاىل قوُله يوض 

ِهٗمُ  َقاَل  َبِٗهِ  إِْبَرا ِٕي َوَقْوِوهِ  ِٕ  ٘ ءٌ  إِ ُبُدونَ  ُِم ا َبَرا َْ  * َت

  ٓ ِذي إِ ٌََريِن  ال  هُ  َف  ٘ ِٛ ِدينِ  َف ْٖ َٗ ا * َش َٖ َٓ ََ ةً  َوَج َٔ
ِٓ  َك

َٗةً  بِهِ  ذِم  َباِق
ِّ مْ  َظ ُٖ  ٓ ََ ونَ  َل َُ  َيا ُقْل : }قوُلهو ،{َيْرِج

َتاِب  َأْهَل  ِْ اَلْوا  اْل ََ ةٍ  إىَِل  َت َٔ
ِٓ   َك

ٍ
ء ََْٕٕٗا َشَوا َْٕٗ  َب مْ ــَوَب ُْ 

  ٓ ُبدَ  َأ َْ َ٘   ٓ َٓ  اهللَ  إِ كَ  َو ًْٗئا بِهِ  ُ٘رْشِ َٓ  َص  َيت ِخذَ  َو

َٕا ًُ َْ ا َب ًً َْ   ُدونِ  ِونْ  َأْرَباًبا َب
ِ
ِٛنْ  اهلل ْوا  َف وُلوا  َتَول  ُّ  َف

ُدوا َٖ َٙن ا اْص ونَ  بِ ُٔ
ِٓ  .{ُوْس
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قوُله  اهلل رشوُل  حمٔداً  أن   صٖادة ودلُٗل 

دْ : }تَاىل َّ نْ  َرُشوٌل  َجاءُكمْ  َل مْ  و  ُْ ِس ُِ  َظِزيزٌ  َأن

ْٗهِ  َٓ م َحِريٌص  َظِٕتُّمْ  َوا َظ ُْ ْٗ َٓ ِوِٕيَ  َظ ْٚ ُ  َرُؤوٌف  بِاْد

ِحٗمٌ    .{ر 

 ضاظُته: اهلل رشوُل  حمٔداً  أن   صٖادةِ  ووَٕى

ه أور، فٗم ُّ  َنى وا واجتٕاُب  أخز، فٗم وتيدي

ٓ   اهللَ  دَ َيَبُ  ٓ وأن   وزجر، ظٕه  .عََش   بم إ

 هقولُ  التوحٗد، وتِسر والزكاةِ  اليالةِ  ودلُٗل 

ٓ   ُأِوُروا َوَوا: }تَاىل ُبُدوا إِ َْ َٗ
ِِٓييَ  اهللَ  لِ  َلهُ  خُمْ

ينَ  اء الد  َِ وا  ُحَٕ ُٔ ٗ
ِّ اَلةَ  َوُي ُتوا  الي  ْٚ َكاةَ  َوُي  الز 

ةِ  ِدينُ  َوَذلَِك  َٔ  ٗ َّ  . {اْل
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َا َيا: }تَاىلقوُله  اليٗام ودلُٗل  ِذينَ  َأُّيُّ  آَوُٕواْ  ال 

مُ  ُكتَِب  ُْ ْٗ َٓ َٗامُ  َظ ِذينَ  َظَذ  ُكتَِب  َكَم  الي   ِون ال 

مْ  ُْ ِٓ مْ  َقْب ُْ  ٓ ََ ونَ  َل ُّ  . {َتت 

 : }تَاىلقوُله  اِلج   ودلُٗل 
ِ
 
ِ
 الٕ اسِ  َظَذ  َولِل

ِْٗت  ِحجُّ  ٌَاعَ  َونِ  اْلَب ْٗهِ  اْشَت رَ  َوَون َشبِٗالً  إَِل َِ ِٛن   َك  َف

يَ  َظنِ  َغِٕي   اهللَ 
ِ
اَد ََ  {. اْل

 .اإليمن: الثا٘ٗة ادرتبة

 ٓ) قوُل  فٙظالها ة،بَ َْ ُص  وشبَونَ  عٌ ًْ بِ  وهو

ٌ ريق، َظنِ  إذى إواضةُ  وأد٘اها ،(اهلل إٓ إل  ال

 .اإليمن ِونَ  صَبةٌ  واِلٗاءُ 
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 ووالئْته، باهلل، ٚونَ تُ  أنْ : شتة هوأركاُ٘ 

 بالّدرِ  وتٚونَ  أخر، والٗوم ورشٓه، وكتبه،

ه خِره  . وَش 

: تَاىل هقولُ  الستة إركان هذه ظذ والدلُٗل 

َْٗس } واْ  َأن اْلِز   ل  مْ  ُتَولُّ ُْ ِق ـْال ِقَبَل  ُوُجوَه رْشِ َٔ 

ِرِب  ُْ ن   َواْدَ
ِْ   آَونَ  َونْ  اْلِز   َوَلـ

ِ
َْٗومِ  بِالِل   أِخرِ  َواْل

ةِ ـَوالْ  َْ ًِئ َتاِب  َٔ
ِْ ٗ يَ  َواْل   {.َوالٕ بِ

ا: }تَاىلقوُله  الّدر ودلُٗل   ٘   ُكل   إِ
ٍ
ء َٕاهُ  ََشْ ّْ َٓ  َخ

َدرٍ  َّ  . {بِ

 .اإلحسان: الثالثة ادرتبة

ه، كٙن ك اهللَ  تَبدَ  َأنْ : وهو ،واحد ركنٌ   ترا

ه تْن مل فٛنْ  ٘ ه ترا  . يراك فٛ
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ِذينَ  َوعَ  اهللَ  إِن  : }والدلُٗل قوُله تَاىل واْ  ال  َّ  ات 

ِذينَ  ال  ِسُٕونَ  ُهم و  ْ ْل : }هوقولُ  ،{حمُّ  َظَذ  َوَتَوك 

ِزيزِ  ََ ِحٗمِ  اْل ِذي * الر  ومُ  ِحيَ  َيَراكَ  ال  ُّ  * َت

َبَك  ُّٓ َّ اِجِدينَ  ذِم  َوَت ٘ هُ  * الس  ٗعُ  ُهوَ  إِ ِٔ  الس 

ِٓٗمُ  ََ ونُ  َوَوا: }هوقولُ  ،{اْل ُْ ْٙنٍ  ذِم  َت ُٓو َوَوا َص  ِوْٕهُ  َتْت

ُٓونَ  َوَٓ  ُقْرآنٍ  ِون َٔ َْ لٍ  ِونْ  َت َٔ مْ  ُكٕ ا إِٓ   َظ ُْ ْٗ َٓ  َظ

وداً  ُٖ ونَ  إِذْ  ُص ًُ ٗ
ِِ ْٗهِ  ُت  .أية{ ...ِف

 ادىٖور جزائٗل حديُث : ٕ ةالسُّ  نَ وِ  والدلُٗل 

 : قال ◙ ظٔرَ  ظن

َْٕٗم ُٓوٌس  َْ٘حنُ  َب   َرُشولِ  ِظْٕدَ  ُج
ِ
 َذاَت  ☺ اهلل

َٓعَ  إذْ  َيوٍم، ٕٗا َض َٓ  الث ٗاِب، َبٗاضِ  َصديدُ  َرُجٌل  َظ
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دِ  َصديدُ  ِر، َشَوا َْ َٓٗهِ  ُيَرى ٓ الى  ِر، رُ ــأثَ  َظ َِ  َوٓ الس 

ِرُفهُ  َْ   .أَحد ِوٕ ا َي

ََٓس  َحت ى َْٙشَٕدَ  ،☺ الٕ بي   إىَِل  َج  إىَِل  ُرْكَبَتٗهِ  َف

ٗهِ  َوَوضعَ  ُرْكبَتِٗه،  ِ ُد، َيا: َوقاَل ، َفِخَذيهِ  َظَذ  َك  ٔ  حُمَ

 ؟ اإلشالم َظنِ  أْخزين

اَل  َّ  أنْ  َتْىٖدَ  أنْ  :اإلشالمُ : »☺ اهلل َرُشوُل  َف

داً  وأن   اهلل إٓ إلَ  ٓ  ٔ  وُتّٗمَ  اهلل، رشوُل  حُم

الَة، َكاَة، َوُتِٚتَ  الي  اَن، َوَتيومَ  الز  ًَ  َوََتُج   َرَو

َت  إن الَبَٗت  َْ ٌَ ْٗهِ  اْشَت   .«َشبٗالً  إَِل

  .َصَدْقَت : َقاَل 

ِجْبَٕا ََ َُٙلهُ  َلهُ  َف قهُ  َيْس  !َوُيَيد 

َْٙخزيِن : َقاَل    ؟اإِليَمنِ  َظنِ  َف



 

  (17) 

 

 

، ُتِٚونَ  أنْ : »َقاَل 
ِ
تِِه، باهلل َْ  َوُكُتبِه، َوَوالِئ

ِِٓه، َْٗومِ  َوُرُش ِونَ  أِخر، َوال ْٚ َدرِ  وُت َّ  َخِرهِ  بال

هِ    .«َوََش 

 . َصدقت: َقاَل 

َْٙخزين: َقاَل   ؟اإلْحَسانِ  َظنِ  ف

ُبدَ  أنْ : » َقاَل  َْ هُ  َكٙن َك  اهللَ  َت نْ  مَلْ  فٛنْ  َتَرا ُْ هُ  َت  َتَرا

هُ   ٘  .«َيَراكَ  فٛ

اَظةِ  ِ٘ى َظِن الس  َْٙخِزْ   ؟َقاَل َف

اِئلِ ـَوا الْ » :َقاَل  َم ِوَن الس  َٓ َْٙظ ا بِ َٖ ْسُئوُل َظْٕ َٔ .» 

ِ٘ى َظْن َأَواَرَِتَا :َقاَل  َْٙخِزْ   ؟َف

ا َوَأْن َتَرى الْ » :َقاَل  َٖ َت َد إََوُة َرب 
ِٓ اَة ـَأْن َت َِ ُح

ٌَاَوُلوَن ذِم   َيَت
ِ
اء اَلَة ِرَظاَء الى  ََ َة اْل َرا َُ َٗانِ  اْل  «. اْلُبْٕ
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َق  :َقاَل  َٓ ٌَ ْ٘ ًّٗا ُثم   ،ُثم  ا
ِٓ بِْثُت َو َٓ َيا » :َقاَل يِل  َف

اِئُل ظُ  ُر َأتَْدِرى َوِن الس   «. ؟َٔ

ُْٓت  َٓمُ  اهللُ  :ُق   !َوَرُشوُلُه َأْظ

يُل أَ » :َقاَل  ُه ِجْزِ  ٘ ِٛ مْ َف ُْ ْم ِديَٕ ُْ ُٔ  ٓ ََ  «.تَاُكْم ُي
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ٗ   وَرفةُ : الثالث إصل   .☺ حمٔدٍ  ْمــ٘ب

دٌ  وهو  ٔ ٌ ٓ ظبدِ  بنِ  ،اهلل ظبدِ  بنُ  حم  بنِ  ،باد

 الَرب، ِونَ  وقريٌش  قريش، ِونْ  وهاصمُ  م،اِص هَ 

ةِ ر  ذُ  ِونْ  والَرُب   اْلٓٗل إبراهٗمَ  بنِ  إشمظَٗل  ي 

 .(والسالم اليالة أفًُل  ٘بٕٗا وظذ ظٓٗه)

ٔر ِونَ  وله َُ  وٕٖا شٕة، وشتونَ  ثالٌث  ال

 ٘بٗاً  وظرشونَ  وثالٌث  بوة،الُّٕ  قبل أربَونَ 

 .رشوًٓ 

ــب َئ    .(رث  د  ُٔ ـال)بـ وُأرِشل ،(اقرأ )بـ ُ٘

  .ادديٕة إىل وهاجرَ  وْة، هوبٓدُ 

ك، َظنِ  بالٕ ذاَرة اهللُ  َبََثهُ   إىل ويدظو الرش 

 .التوحٗد
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َا َيا: }والدلُٗل قوُله تَاىل رُ ـالْ  َأُّيُّ ث  د   ُقمْ  * ُٔ

َٙنِْذرْ  ْ  َوَرب َك  * َف ز  َْ َٗاَبَك  * َف
رْ  َوثِ  ٖ ٌَ ْجزَ  * َف  َوالرُّ

َٓ  * َفاْهُجرْ  ُٕنْ ـتَ  َو ثِرُ  ْٔ ْْ   .{َفاْصِزْ  َولَِرب َك  * َتْسَت

َٙنِْذرْ  ُقمْ )ووَٕى  ويدظو الرشك ظن ُيِٕذر(: َف

ْ  َوَرب َك ) التوحٗد، إىل ز  َْ ه: أي( َف ْٔ  ٍ  ظ

َٗاَبَك ) بالتوحٗد،
رْ  َوثِ  ٖ ٌَ ر: أي( َف  ٖ  ظن أظمَلك ض

ْجزَ ) الرشك،  إصٕام،: جزالرُّ  ،(َفاْهُجرْ  َوالرُّ

َٖٓا ترُكٖا: وهجُرها ِٖٓا وٕٖا والزاءةُ  وأه  . وأه

 التوحٗد، إىل يدظو ِشٕيَ  ظرَش  هذا ظذ أخذَ 

 ظٓٗه وُفِرَضْت  السمء، إىل به ُظِرَج  الَرش وبَد

ٓواُت   شٕي، ثالَث  وْةَ  ذم وَصذ   اْلٔس، الي 

 .ادديٕة إىل باهلجرةِ  ُأِورَ  وبَدها
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ك بٓدِ  ِونْ  آ٘تّاُل : واهلجرة  بٓد إىل الرش 

 َبٓدِ  ِونْ  إوة هذه ظذ فريًةٌ  واهلجرةُ  اإلشالم،

 تّومَ  أنْ  إىل باقٗةٌ  وهي اإلشالم، بٓد إىل الرشك

اظة  .الس 

ِذينَ  إِن  : }والدلُٗل قوُله تَاىل اُهمُ  ال   َتَوف 

ةُ ـالْ  َْ اَلِئ َٔ  
يـَطالِ مْ  ِٔ ِٖ ِس ُِ  َقاُلوا  ُكُْٕتمْ  ِفٗمَ  َقاُلوا  َأنْ

ِِيَ  ُكٕ ا ََ ًْ َْرضِ  ذِم  ُوْسَت ْٕ نْ  َأَلمْ  َقاُلوا  ا ُْ  َأْرُض  َت

 
ِ
ةً  اهلل ََ اِجُروا َواِش َٖ ا َفُت َٖ وََلَِك  ِفٗ ُٙ َْٙواُهمْ  َف ٕ مُ  َو َٖ  َج

ٓ   * َوِيًرا  َوَشاَءْت  ِِيَ ـْال إِ ََ ًْ ْسَت َجالِ  ِونَ  ُٔ  الر 

 
ِ
ونَ  َٓ  َواْلِوْلَدانِ  َوالٕ َساء َُ ةً  َيْسَتٌِٗ َٓ َٓ  ِحٗ  َو

وََلَِك  * َشبِٗاًل  َتُدونَ ــَُّيْ 
ُٙ وَ  َأنْ  اهللُ  َظَسى َف ُِ َْ  َي

مْ  ُٖ ا  اهللُ  َوَكانَ  َظْٕ وًّ ُِ وًرا َظ ُِ  .{َغ
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ِذينَ  ِظَباِدَي  َيا: }تَاىل هوقولُ   َأْرِض  إِن   آَوُٕوا  ال 

ةٌ  ََ اَي  َواِش ي  ِٛ :    البُوي قال ،{َفاْظُبُدونِ  َف

 الذين ادسٓٔيَ  ذم :أية هذه ٘زول شبُب "

 ". اإليمن باشم اهللُ  ٘اداهم ُّياجروا، مل بْٔة؛

 ٓ: »☺ هقولُ  ةٕ  السُّ  نَ وِ  اهلجرة ظذ والدلُٗل 

 تٌّٕعُ  وٓ التوبة، تٌّٕعَ  حتى اهلجرةُ  تٌّٕعُ 

 .«وُرهبا نْ وِ  ُٔس الى   عَ ُٓ ٌْ تَ  حتى التوبةُ 

ٗ   َأَور بادديٕةِ  اشتّر   فٓم ئعِ  ةِ ــببّ  اإلشالم، َشا

 وإذان، واجلٖاد، واِلج، ،واليوم الزكاة، وثل

 ذلك وغرِ  ادْٕر، ظن والِٕٖي  بادَروف وإورِ 

ئعِ  ِونْ   .اإلشالم َشا
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َ  وبَدها شٕي، ظرَش  هذا ظذ أخذَ   ُتوذم 

 وهذا باٍق، وديُٕهُ  ،(ظٓٗه وشالوه اهلل صٓوات)

 إٓ َش   وٓ ظٓٗه، إوةَ  دل   إٓ خرَ  ٓ ديُٕه،

َرها   .وٕه حذ 

 ُُيبُّه وا ومجٗعُ  التوحٗدُ  :ظٓٗه دل   الذي واْلرُ 

ر الذي والرشُّ  ويرضاه، اهلل  الرشكُ  :وٕه حذ 

 .ويٙباه اهللُ  هيْرهُ  وا ومجٗعُ 

 ضاظَته اهللُ  وافسَض  كاف ة، اسالٕ   إىل اهللُ  بَثهُ 

ٓي مجٗعِ  ظذ َّ  . واإل٘س اجلن  : الث 

َا َيا ُقْل : }والدلُٗل قوُله تَاىل  إيِن   الٕ اُس  َأُّيُّ

  َرُشوُل 
ِ
مْ اهلل ُْ ْٗ  .{مَجَِٗاً  إَِل

 . ينالد   به اهللُ  وأكَٔل 
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َْٗومَ : }والدلُٗل قوُله تَاىل ُْٓت  اْل َٔ مْ  َأْك ُْ  َل

مْ ــِديَٕ  ُت  ُْ ْٔ َ مْ  َوَأْْت ُْ ْٗ َٓ تِي َظ َٔ َْ
مُ  َوَرِضُٗت  ِ٘ ُْ  َل

 {.ِديٕاً  اإِلْشاَلمَ 

٘ َك : }تَاىل هقولُ  ☺ ووته ظذ والدلُٗل   إِ

ٗ ٌت  ُمْ  َو ٗ ُتونَ  َوإَِن  مْ  ُثم   * َو ُْ  ٘ َٗاَوةِ  َيْومَ  إِ
ِّ  ِظْٕدَ  اْل

مْ  ُْ ونَ  َرب  ُٔ  {.ََتَْتِي

 .بَثونيُ  واتوا  إذا والٕاس

ا: }والدلُٗل قوُله تَاىل َٖ َٕاُكمْ  ِوْٕ ّْ َٓ ا َخ َٖ  َوِفٗ

ُٗدُكمْ  َِ ا ُ٘ َٖ مْ  َوِوْٕ ُْ  وقوله ،{ُأْخَرى َتاَرةً  ُْ٘خِرُج

ُ : }تَاىل مْ ــَأنَْبتَ  َوالِل  َْرضِ  ِونَ  ُْ ْٕ  ُثم   * َباًتاــَ٘  ا

ُٗدُكمْ  َِ ا ُي َٖ مْ  ِفٗ ُْ ًجا َوَُيِْرُج   .{إِْخَرا

 .بٙظمهلم يُّونَ زِ جْ ـووَ  حماَشُبون، البَِث  وبَدَ 
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 : }والدلُٗل قوُله تَاىل
ِ
 
ِ
َمَواِت  ذِم  َوا َولِل  الس 

َْرضِ  ذِم  َوَوا ْٕ َْٗجِزَي  ا
ِذينَ  لِ ُٓوا  بَِم  َأَشاُؤوا ال  ِٔ  َظ

ِذينَ  َوجَيِْزَي   {. ُحْسَٕىـبِالْ  َأْحَسُٕوا  ال 

َب  نْ ووَ   . رَِ كَ  بالبَِث  كذ 

ِذينَ  َزَظمَ : }والدلُٗل قوُله تَاىل ُروا ال  َِ  َأن َك

ُثوا  ل ن ََ ُثن   َوَرّب   َبَذ  ُقْل  ُيْب ََ ن   ُثم   َلُتْب ُٚ  بَِم  َلُتَٕب 

ُتمْ  ْٓ ِٔ   َظَذ  َوَذلَِك  َظ
ِ
 . {َيِسرٌ  اهلل

 . ووٕذرين وبرشينَ  شلِ الرُّ  مجٗعَ  اهللُ  وأرشَل 

ُشالً : }تَاىل والدلُٗل قوُله ينَ  رُّ ِ َبرش   َوُوِٕذِرينَ  وُّ

ونَ  لَِئال   ُْ   َظَذ  لِٕٓ اسِ  َي
ِ
ةٌ  اهلل دَ  ُحج  َْ ُشلِ  َب  الرُّ

ٗمً  َظِزيزاً  اهللُ  َوَكانَ  ِْ  {.َح

 . ☺ حمٔد هموآخرُ  ،♠ ٘وٌح  موأوهلُ 
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 هقولُ  ♠ ٘وح مأوهلَ  أن   ظذ والدلُٗل 

٘ ا: }تَاىل َْٕٗا إِ َْٗك  َأْوَح َْٕٗا َكَم  إَِل  ُ٘وٍح  إىَِل  َأْوَح

ٗ يَ  ِدهِ  ِون َوالٕ بِ َْ  .{َب

 إىل ٘وٍح  ِونْ  رشوًٓ  إلٖٗا اهللُ  بََث  أوةٍ  وكلُّ 

 ظن ويٕٖاهم وحده، اهلل بَبادة يٙورهم حمٔد،

ٌ   ظبادة  . اغوتال

دْ : }والدلُٗل قوُله تَاىل َّ ْثَٕا َوَل ََ ةٍ  ُكل   ذِم  َب  ُأو 

ُشوًٓ  ٌ اُغوَت  َواْجَتُِٕبواْ  اهللَ  اْظُبُدواْ  َأنِ  ر    .{ال

 الِْرَ  الَبادِ  مجٗعِ  ظذ اهللُ  وافسَض 

ٌ اغوت  . باهلل واإليمنَ  بال

 دماوزَ  وا :الٌاغوُت : "   الّٗم ابنُ  قال

ه الَبدُ  به   ."ُوٌاع أو َوتبوعٍ  أو َوَبودٍ  ِونْ  حد 
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 :مخسة ورؤوُشٖم كثرون، والٌواغُٗت 

  .(اهلل لَٕه) إبٓٗس  .1

  .راضٍ  وهو ُظبِد وَونْ  .2

  .ِِ٘سه ظبادةِ  إىل الٕاَس  َدظا وَونْ  .3

َظى وَونْ  .4   .الُٗب ظٓم ِونْ  صٗئاً  اد 

 . اهلل أنزل وا بُرِ  َحْمَ  وَونْ  .5

هَ  َٓ : }والدلُٗل قوُله تَاىل ينِ  ذِم  إِْكَرا  َقد الد 

 َ َبي  ْصدُ  ت  ي   ِونَ  الرُّ َُ نْ  اْل َٔ رْ  َف ُِ ْْ ٌ اُغوِت  َي  بِال

ِون ْٚ   َوُي
ِ
دِ  بِالِّل َّ َسَك  َف ْٔ ْرَوةِ  اْشَت َُ َى  بِاْل َّ  َٓ  اْلُوْث

َيامَ  ِِ ُ  هَلَا ا٘ ٗعٌ  َوالِل 
ِٔ ِٓٗمٌ  َش  وَٕى هو وهذا ،{َظ

   (.اهلل إٓ لإ ٓ)
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 هوظٔودُ  اإلشالم، إورِ  رأُس : »اِلديث وذم

 .«اهلل شبٗل ذم اجلٖادُ  شٕاِوه روةُ وذِ  اليالة،

  .أظٓم واهلل

ٓ   وصحبِه وآِله حمٔدٍ  ظذ اهللُ  وصذ    .موش

* * * 





األصول الستة
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 :   اب الوه   ظبدِ  بنُ  دُ حمؿ   قُخ الش   قاَل 
 

الةِ  أياِت  وأكزِ  الُعجاب، أظجـِب  ِمنْ   الد 

ب؛ ؾِك ؿَ ـال ُقدرةِ  ظذ  اللُ  بق ـفا ُأصولٍ  ِشت ةُ  الغَّل 

 يظن   ما فوَق  لؾَعوام، واضحاً  بقاكاً  تعاىل

 ِمنْ  ثرٌ ــــــك اـفقف طَ ــؾِ ـغَ  ذاـه بعدَ  ثم اكون،ـالظ  

 ــــأذك
ِ
 ـــؼــوظُ  الِ ــــالع قاء

ِ
 !الؼؾقل ل  ـــأق إٓ! آدم يـــبـ َّلء

 

ينِ  إخَّلُص : إول إصل  تعاىل ّلل   الدِّ

ه وبقانُ  له، رشيَك  ٓ هوحدَ   الرشكُ  هو الذي ضدِّ

 نْ مِ  إصل هذا بقانِ  يف الؼرآنِ  أكثرِ  وكونُ  ،اللب

 . العامة أبؾدُ  يػفُؿه بؽَّلمٍ  صتى، وجوهٍ 
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 هلم أطفرَ  صار؛ ما ةإم   أكثر ظذ صارَ  لـَم   ثم

 الصاحلني تـؼ صِ  صورةِ  يف اإلخَّلَص  الشقطانُ 

  الرشكَ  هلم وأطفر !حؼوقفم يف والتؼصر
ِ
 بالل

باظفم الصاحلني حمب ة صورة يف  !واتِّ

 

ين، يف بآجتَمع اللُ  أمرَ : الثاين إصل  الدِّ

ق ظن وهنى  صافقاً  بقاكاً  هذا اللُ  فبني   فقه، التػر 

قوا  كالذين كؽونَ  أنْ  وهناكا العوام، تػفُؿه  تػر 

، قبؾـا واختؾػوا   ادسؾؿنيَ  أَمرَ  أنه وذكرَ  ففؾؽوا

ين، يف بآجتَمع ق ظن وهناهم الدِّ  ،فقه التػر 

ــ ة به وردْت  ما وضوحاً  هويزيدُ   العجِب  نَ مِ  الس 

  .ذلك يف جابالعُ 
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 أصـولِ  يف آفساَق  أن   إىل إمرُ  صارَ  ثم

ين ين يف والػؼهُ  العؾمُ  هو وفروِظه الدِّ  وصارَ ! الدِّ

ينِ  يف بآجتَمعِ  إمرُ   أو زكديٌق  إٓ هيؼولُ  ٓ الدِّ

 !جمـون

 

 السؿعَ  آجتَمعِ  متامِ  ِمنْ  أن  : الثالث إصل

رَ  دنْ  والطاظةَ   حبشقًا، ظبداً  كانَ  ولو ظؾقـا، تلم 

 َ ُ  فبني   أنواع من بوجوهٍ  كافقاً  صائعاً  بقاكاً  هذا اّلل 

 . وقدراً  رشظاً  البقان

 َمنْ  أكثر ظـد ُيعرُف  ٓ إصُل  هذا صارَ  ثم

ظي  !به العؿل فؽقف! العؾمَ  يد 

 



 

  (35) 

 

 

  العؾمِ  بقانُ : الرابع إصل
ِ
 والػؼهِ  والعؾَمء

 وقد مـفم، ولقس هبم تشب هَ  نْ مَ  وبقانُ  والػؼفاء،

 َ  البؼرة شورة أولِ  يف إصَل  هذا تعاىلالُل  بني 

ئقَل  َبـِي َيا: }قوله نْ مِ  تِي كِْعَؿتَِي  اْذُكُروا إِْْسا  ال 

 إبراهقم رِ كْ ذِ  قبل- قوله إىل{ َظَؾْقُؽمْ  َأنَْعْؿُت 

ِئقَل  َبـِي َيا: }-♠ ا  ويزيُده أية،{ إِْْسَ

حْت  ما وضوحاً  ــ ة به رص   الؽَّلم نَ مِ  هذا يف الس 

  .البؾقد لؾعامي الواضح البنيِّ  الؽثر

 العؾمُ  وصارَ ! إصقاء أغرَب  هذا صارَ  ثم

 ! والضَّلٓت البدعَ  هو والػؼهُ 

 .بالباضل احلق   ب َس ــلَ  ظـدهم ما وخقارُ 
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 اخلؾِق  ظذ تعاىل اللُ  هُ فرَض  الذي العؾمُ  وصارَ 

هُ  ٓ هوَمَدَح   وصارَ ! جمـون أو زكديٌق  إٓ به يتػو 

 والـفي مـه التحذير يف وصـ ف وظاداه أنؽره من

 !العال الػؼقه هو ظـه

 

  بقانُ : اخلامس إصل
ِ
  شبحاكه الل

ِ
 ٕولقاء

،   نْ مِ  هبم ادتشبِّفنيَ  وبنيَ  بقـفم وتػريُؼه اّلل 
ِ
 أظداء

 ا
ِ
ار ادـافؼنيَ  لل   .والػج 

 وهي ظؿران آل شورة يف آيةٌ  هذا يف ويؽػي

ب ونَ  ُكـُْتمْ  إِنْ  ُقْل : }قوله
بُِعويِن  اللَ  ُُتِ  ُُيْبِْبُؽمُ  َفات 

: قوله وهي املائدة، شورة يف وآيةٌ  أية،{ اللُ 

َا َيا} ِذينَ  َأُّي   ِديـِهِ  َظنْ  ِمـُْؽمْ  َيْرَتد   َمنْ  آَمـُوا  ال 
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 وآيةٌ  أية،{ َوُُيِب وَكهُ  ُُيِب ُفمْ  بَِؼْومٍ الُل  َيْلِت  َفَسْوَف 

َٓ : }هقولُ  وهي يوكس، يف   َأْولَِقاءَ  إِن   َأ
ِ
 ٓالل

ِذينَ  َُيَْزُكونَ  ُهمْ  َوٓ َظَؾْقِفمْ  َخْوٌف   َوَكاُكوا  آَمـُوا  ال 

 {. َيت ُؼونَ 

ظي نْ مَ  أكثر ظـد إمرُ  صارَ  ثم  وأنه العؾمَ  يد 

اظ اخلؾق ُهداة نْ مِ   ٓ إولقاءَ  أن   إىل الرشع، وُحػ 

 فؾقس فمتبعَ  نْ ومَ  شل،الر   باعِ اتِّ  تركِ  نْ مِ  فقفم بد  

 ! مـفم

 فؾقس جاهدَ  فؿنْ  اجلفاد، تركِ  ِمنْ  بد   وٓ

 ! مـفم

دَ  فؿن والتؼوى، اإليَمنِ  تركِ ِمْن  بد   وٓ  تعف 

 ! مـفم فؾقس والتؼوى باإليَمنِ 
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ـا يا  شؿقعُ  إكك والعافقة، العػوَ  كسللك رب 

 .ظاءالد  

 

 وضعفا التي الشبفة رد  : السادس إصل

ـ ة، الؼرآن ترك يف الشقطانُ   أراء واتِّباع والس 

ء قة وإهوا   .ادختؾػة ادتػرِّ

ـ ة الؼرآن أن   :وهي  إٓ يعرففَم ٓ والس 

 بؽذا ادوصوف هو وادجتفدُ  !ادطؾق ادجتفدُ 

ـةً  ُتوجدُ  ٓ لعؾ فا أوصافاً  وكذا؛  بؽر أيب يف تام 

 عرضفؾقُ  كذلك اإلكسانُ  يؽن ل فننْ ! وظؿر

 نْ ومَ  فقه؛ إصؽاَل  وٓ صك   ٓ حتَمً  فرضاً  ظـفَم
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 جمـون وإما زكديق، إما ففو مـفَم اهلدى ضؾَب 

  !ففؿفا صعوبة ٕجل

 شبحاكه اللُ  بني   كم وبحؿده، الل فسبحانَ 

 الشبفة هذه ردِّ  يف وأمراً  ؼاً ؾْ َخ  وقدرًا، رشظاً 

 حدِّ  إىل بؾغْت  ،صتى وجوهٍ  نْ مِ  ادؾعوكة

 ٓ الـاس أكثر ولؽن   العامة، الرضوريات

 ٓ َفُفمْ  َأْكَثِرِهمْ  َظَذ  اْلَؼْوُل  َحق   َلَؼدْ } يعؾؿون،

 إىَِل  َفِفَي  َأْغَّلًٓ  َأْظـَاِقِفمْ  يِف  َجَعْؾـَا إِك ا*  ُيْمِمـُونَ 

َْذَقانِ  ْٕ  َأيِْدُِّيمْ  َبنْيِ  ِمنْ  َوَجَعْؾـَا*  ُمْؼَؿُحونَ  َفُفمْ  ا

 ٓ َفُفمْ  َفَلْغَشْقـَاُهمْ  َشّداً  َخْؾِػِفمْ  َوِمنْ  َشّداً 

ونَ  ءٌ *  ُيْبِنُ  ُتـِْذْرُهمْ  َلْ  َأمْ  َأَأنَْذْرََتُمْ  َظَؾْقِفمْ  َوَشَوا
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ََم *  ُيْمِمـُونَ  ٓ َبعَ  َمنِ  ُتـِْذرُ  إِك  ْكرَ  ات   َوَخِمَ  الذِّ

ْْحَنَ  هُ  بِاْلَغْقِب  الر  ْ  {. َكِريمٍ  َوَأْجرٍ  بَِؿْغِػَرةٍ  َفَبرشِّ

  واحلؿدُ ، هرُ آِخ 
ِ
 الل وصذ   .العادني ربِّ  لل

 تسؾقَمً  وشؾ م وصحبه آله وظذ حمؿد شقدكا ظذ

ين يوم إىل كثراً   .الدِّ

* * * 





القواعد األربعة
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 :   اب اـوه   طبدِ  بنُ  دُ حمؿ   قُخ اـش   ؾاَل 
 

 أن   اـعظقمِ  اـعرشِ  رب   اـؽريمَ  اللَ  أسلُل 

 مباَرًؿا َك جيعؾَ  وأن   واآلخرة، اـدكقا ذم كيتوّل  

 ر،ؽَ َش  ُأططَي  إذا ن  ؿ  ـم َك جيعؾَ  وأن   ؿـت، أيـام

  ؽنن   ر،استغػَ  أذكَب  وإذا ،َز َص  ابُتظ وإذا
ِ
 همّلء

 .اـسعادة طـوانُ  اـثالَث 

 

 ةاحلـقػق   أن  : -ـطاطته اللُ  كَ أرشدَ - م  ؾَ اطِ 

 ؿام ،يناـد   ـه خمؾصاً  اللَ  تعبدَ  أن   إبراهقمَ  ةَ مؾ  

ُت  َوَما: }تعاغ ؾاَل  ـ   َخَؾؼ  كَس  ِجن  ـا ِ  إِّل   َواْل 

ُبُدونِ   . {ـَِقع 
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: ؽاطؾم   ؛ـعبادته َك خؾؼَ  اللَ  أن   طرؽَت  ؽنذا

 ؿام اـتوحقد، مع إّل طبادةً  ىسؿ  تُ  ّل اـعبادةَ  أن  

 ؽنذا اـطفارة، مع إّل صالةً  ىتسؿ   ّل اـصالةَ  أن  

 إذا ؿاحلَدث ؽسدت   اـعبادة ذم اـػكُ  دخَل 

 . اـطفارة ذم دخل

 اـعبادةَ  خاـطَ  إذا اـػكَ  أن   طرؽَت  ؽنذا

 نَ مِ  هصاحبُ  وصارَ  اـعؿَل  وأحبطَ  هاأؽسدَ 

 طؾقَك  ما أهم   أن   طرؽَت  اــارِ  ذم اخلاـدينَ 

 هذه ن  مِ  َك َص خؾ  ـيُ  أن   اللَ  ـعل   ذـك، معرؽةُ 

بَ   تعاغ اللُ  ؾال اـذي بالل اـػكُ  وهي ؽة،ــاـش 
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ِػرُ  َّل  اللَ  إِن  }: ؽقه كَ  َأن   َيغ  َ ِػرُ  بِهِ  ُيػ   ُدونَ  َما َوَيغ 

  {.َيَشاءُ  َؿن  ــِ  َذـَِك 

 تعاغ اللُ  ذؿرها ؾواطدَ  أربعِ  بؿعرؽةِ  وذـك

 :ؿتابه ذم

 

 اـذين ارَ اـؽػ   أن   مَ ؾَ ع  تَ  أن  : األوغ اـؼاطدة

  رسوُل  فمؾاتؾَ 
ِ
ونَ مُ  ☺ الل  تعاغ اللَ  بلن   ِؼرُّ

ِخؾ فم مل ذـك وأن   اددب ر، اخلاـُِق  هو  ذم ُيد 

ُزُؾُؽم   َمن   ُؾل  : }تعاغ هؾوـُ  واـدـقُل  اْلسالم،  َير 

  ِمنَ 
ِ
اَمء ضِ  اـس  َر  ن   َواأل  ِؾُك  َأم  عَ  َيؿ  ؿ   اـس 

َب َصارَ  ـ   ُُي ِرُج  َوَمن   َواأل  ـ   ِمن   َحي  ـا  َوُُي ِرُج  َؿق ِت ـا
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ـ   ـ   ِمنَ  َؿق َت ـا رُ  َوَمن   َحي  ـا رَ  ُيَدب  َم  ـُونَ  األ   َؽَسَقُؼو

 ُ  .{َتت ُؼونَ  َأَؽاَل  َؽُؼل   اّلل 

 

 دطوكاهم ما: يؼوـون مأّن  : اـثاكقة اـؼاطدة

بةِ  ـطؾِب  إّل إـقفم فـاوتوج    واـشػاطة، اـُؼر 

ِذينَ } :تعاغ هؾوـُ  اـُؼربة ؽدـقُل  ـ  َُذوا َوا  ِمن   اَّت 

ـَِقاءَ  ُدوكِهِ  ُبُدُهم   َما َأو  ُبوَكا إِّل   َكع    إَِغ  ـُِقَؼر 
ِ
َػى الل ـ   ُز

َتِؾُػونَ  ِؽقهِ  ُهم   َما ذِم  َبق ـَُفم   ََي ُؽمُ  للَ ا إِن   الَل  إِن   َُي 

ارٌ  َؿاِذٌب  ُهوَ  َمن   ََي ِدي َّل   .{َؿػ 

ُبُدونَ }: تعاغ هؾوـُ  اـشػاطة ودـقُل   ِمن   َوَيع 

  ُدونِ 
ِ
ُهم   َّل  َما الل ـُونَ  َيـ َػُعُفم   َوَّل  َيُُضُّ  َوَيُؼو

 
ِ
  ِطـ دَ  ُشَػَعاُؤَكا َهُمَّلء

ِ
 .{الل
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 وشػاطةٌ  ،ةٌ ـػق  مَ  شػاطةٌ  :شػاطتان واـشػاطةُ 

 :ثَبتةمُ 

 ؼر ن  مِ  طؾُب تُ  ؿاكت ما :ةادـػق   ؽاـشػاطةُ 

 هؾوـُ  واـدـقُل  الل، إّل طؾقه يؼدرُ  ّل ؽقام الل

َا َيا} :تعاغ ِذينَ  َأَيُّ ـ  ـَاُؿم   ِِم ا َأنِػُؼوا  آَمـُوا  ا  َرَزؾ 

مٌ  َيل ِتَ  َأن   َؾب لِ  ِمن    َوَّل  ُخؾ ةٌ  َوَّل  ِؽقهِ  َبق عٌ  َّل  َيو 

َؽاِؽُرونَ  َشَػاَطةٌ  ـ    ُهم   َوا
اـِ  .{ُؿونَ ـاـظ 

 الل، منَ  ُتطؾُب  اـتي: هي ثَبتةؿُ ـاـ واـشػاطةُ 

َرمٌ  اؽعُ واـش    ن  مَ  ـه وعُ شػُ ؿَ ـواـ باـشػاطة، ُمؽ 

 ؾال ؿام ،اْلذن بعد هوطؿؾَ  هؾوـَ  اللُ  رَض 

ِذي َذا َمن  }: تعاغ ـ  َػعُ  ا كِهِ  إِّل   ِطـ َدهُ  َيش   .{بِِنذ 
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 طذ ضفرَ  ☺  بي  اــ   أن  : اـثاـثة اـؼاطدة

 يعُبدُ  َمن   مـفم ،مطباداِت  ذم ؾعَ متػر   ُأناسٍ 

 واـصاحلع، األنبقاءَ  دُ يعبُ  َمن   ومـفم ادالئؽة،

 ومـفم واألشجار، األحجارَ  يعُبدُ  َمن   ومـفم

 الل رسوُل  فموؾاتؾَ  واـؼؿر، اـشؿَس  يعبدُ  َمن  

ق ومل ☺ : تعاغ هؾوـُ  واـدـقُل  بقـفم، يػر 

ينُ  َوَيُؽونَ  ِؽت ـَةٌ  َتُؽونَ  َّل  َحت ى َوَؾاتُِؾوُهم  }  اـد 

 
ِ
 
ِ
 .{ّلل

 َوِمن  }: تعاغ هؾوـُ  واـؼؿر اـشؿس ودـقُل 

ق ُل  آَياتِهِ  ُس  َواــ َفارُ  اـؾ  ؿ  َؼَؿرُ  َواـش  ـ   َّل  َوا

ُجُدوا سِ  َتس  ؿ  َؼَؿرِ  َوَّل  ـِؾش   .{ـِؾ 
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 َأن   َيل ُمَرُؿم   َوَّل }: تعاغ هؾوـُ  ادالئؽة ودـقُل 

ـ   َتت ِخُذوا َباًبا َواــ بِق عَ  َؿاَلِئَؽةَ ـا  .{َأر 

 َيا اللُ  َؾاَل  َوإِذ  }: تعاغ هؾوـُ  األنبقاء ودـقُل 

َيمَ  اب نَ  ِطقَسى ُذوِن  ـِؾـ اسِ  ُؾؾ َت  َأَأنَت  َمر 
ِ  اَّت 

ي ِ  َوُأم  ع    ُدونِ  ِمن   إََِلَ
ِ
 َما ُسب َحاَكَك  َؾاَل  الل

ق َس  َما َأُؾوَل  َأن   ِل  َيُؽونُ  ُتهُ  ُؿـُت  إِن   بَِحق   ِل  ـَ  ُؾؾ 

َتهُ  َؽَؼد   َؾمُ  َطِؾؿ  ِس  ذِم  َما َتع  َؾمُ  َوَّل  َكػ   ذِم  َما َأط 

ِسَك  مُ  َأن َت  إِك َك  َكػ  ُغُقوِب  َطال  ـ   .{ا

ََلَِك }: تعاغ هؾوـُ  اـصاحلع ودـقُل  ِذينَ  ُأو  ـ   ا

ُطونَ  ِم   إَِغ  َيب َتُغونَ  َيد  َوِسقَؾةَ  َرِّب  ـ  ُم   ا َرُب  َأَيُّ  َأؾ 

ُجونَ  ََتهُ  َوَير  اُؽونَ  َرْح   .اآلية{ ...َطَذاَبهُ  َوَُيَ



 

  (56) 

 

 

: تعاغ هؾوـُ  واألشجار األحجار ودـقُل 

ي ُتم  } َت  َأَؽَرأَ ى اـال  ُعز  ـ   اـث اـَِثةَ  َوَمـَاةَ *  َوا

َرى ُخ   .{األ 

: ؾال ◙ قثياـؾ   واؾدٍ  أيب وحديُث 

 ثاءدَ ُح  وكحنُ  ُحـع إغ ☺ بي  اــ   مع خرجـا

 طـدها ػونَ يعؽُ  ةٌ رَ د  ِس  وـؾؿػؿعَ  بؽػر، طفدٍ 

: هلا ؼاليُ  ،فمأسؾحتَ  ِّبا -ُيَعؾ ُؼونَ – ونوصُ ـُ ويَ 

 الل رسوَل  يا: ؽؼؾـا بسدرةٍ  ؽؿرركا أنواط، ذاُت 

َؽَؼاَل  ،أنواط ذاُت  هلم ؿام أنواطٍ  ذاَت  ــا اجعل  

 
ِ
ِس بَِقِدِه َؿاَم » :☺َرُسوُل اّلل  ِذي َكػ  ـ  ُتم  َوا ُؾؾ 
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ُم ُموَسى ً َؿاَم هَلُم  آِلَفًة  :َؾاَل َؾو  ـَا َلِِإَ ـَ َعل   }اج 

ٌم دَم َفُؾوَن{  .«َؾاَل إِك ُؽم  َؾو 
 

 أؼؾظُ  ـازماكِ  مػؿي أن  : اـرابعة اـؼاطدة

 ذم ُيػؿونَ  ـعَ األو   ألن   ـع،األو   نَ مِ  ًؿاِش 

 زماكـا ومػؿو ة،اـشد   ذم وُُيؾصونَ  خاءاـر  

 . ةواـشد   خاءاـر   ذم دائم؛ فمشؿُ 

ُػؾ ِك  ذِم  َرِؿُبوا  َؽِنَذا}: تعاغ هؾوـُ  واـدـقُل  ـ   ا

ا  َ  َدَطو  ِؾِصعَ  اّلل  هُ  خُم  ينَ  ـَ اُهم   َؽَؾام   اـد  َز   إَِغ  َكج  ـ   ا

ُؿونَ  ُهم   إَِذا ِ  .{ُيػ 

* * * 

اب   انتهى كالم الشيخ حممد بن عبد الوهَّ

 )رمحه اللَّـُه وجزاه عن املسلمني خرَي اجلزاء(
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