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  الثالث األصل - مقدمة: الثالث األصول مراجعة

 أدلتها و الثالثة أصول متون  

 األولى المقدمة: 

 :مسائل أربع تعلم علينا يجب أنه هللا رحمك اعلم

 .العلم: األولي

 ..باألدلة اإلسالم دين ومعرفة نبيه، ومعرفة هللا، معرفة وهو

 .به العمل: الثانية

 .إليه الدعوة: الثالثة

 .فيه األذى على الصبر: الرابعة

ينَ  إ ل   ُخْسر   لَف ي األ ْنَسانَ  إ ن   َواْلَعْصر  } الّرحيم الّرحمن هللا بسم: تعالى قوله والدليل  آَمُنوا ال ذ 

لُوا ال َحات   َوَعم  ْبر   َوَتَواَصْوا ب اْلَحق   َوَتَواَصْوا الص   .١{ ب الص 

 . لكفتهم السورة هذه إل خلقه على حجة هللا أنزل ما لو: تعالى هللا رحمه الشافعي قال

 .والعمل القول قبل العلم باب: تعالى هللا رحمه البخاري وقال

هُ  َفاْعلَمْ }: تعالى قوله والدليل ُ  إ ل   إ لَهَ  ل أَن   .٢{ ل َذْنب كَ  َواْسَتْغف رْ  هللا 

 .والعمل القول قبل بالعلم فبدأ

-------------------------------------------------------------------------------- 

 .٣-٢-١: آية العصر سورة ١

 .١١: آية محمد سورة ٢

 الشرح: 

 عين فرض العلم. يقينا نعلم أن فيجب' بأعلم' الشيخ بدأ 

o تتعلم سوف هللا رحمك اذا: هللا رحمك 

o واجب: علينا يجب أنه 

o القيامة يوم عنها تسأل سوف أسألة هي و مسألة، جمع مسائل: مسائل أربع تعلم 
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 و سيرته و اسمه نبيه معرفة صفاتهم و أسمائه و هللا معرفة: العلم .1

 النواهي و األوامر السالم دين و احاديثه

 بالعلم العمل: به العمل .2

 العمل و العلم الى الدعوة: إليه الدعوة .3

 و العلم في الشدة و الناس من األذى على الصبر: فيه األذى على الصبر .4

 . اليه الدعوة و العمل

 العصر سورة: الدليل 

 آمنوا: العلم .1

 الصالحات عملوا: به العمل .2

 بالحق توصوا:إليه الدعوة .3

 بالصبر توصوا: فيه األذى على الصبر .4

 

 الدين أساس فيها ألن كافيه العصر سورة أن الشافعي قال 

 الستغفار زاد كلما كماله و هللا عن العلم زاد كلما. العمل و القول قبل العلم البخاري قال 

 . عملك بتقصير تحس ألن

 أدلتها و الثالثة أصول متون

 الثانية المقدمة: 

 ومسلمة مسلم كل على يجب أنه هللا رحمك اعلم  

o بهن والعمل المسائل، هذه ثالث تعلم 

 همال، يتركنا ولم ورزقنا خلقنا هللا أن: األولى  

o رسول؛ إلينا أرسل بل  

 الجنة دخل أطاعه فمن  

 النار دخل عصاه ومن. 

 ا}: تعالى قوله والدليل داا  َرُسولا  إ لَْيُكمْ  أَْرَسْلَنا إ ن   َرُسولا  ف ْرَعْونَ  إ لَى أَْرَسْلَنا َكَما َعلَْيُكمْ  َشاه 

ُسولَ  ف ْرَعْونُ  َفَعَصى  ١{ َوب يالا  أَْخذاا  َفأََخْذَناهُ  الر 

 عبادته، في أحد معه يشرك أن يرضى ل هللا أن: الثانية  

o مقرب ملك ل  

o مرسل نبي ول. 

 ٢{ أََحداا  هللا    َمعَ  َتْدُعو َفال لِل     اْلَمَساج دَ  َوأَن  }: تعالى قوله والدليل  
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 هللا ووحد الرسول أطاع من أن: الثالثة  

o ورسوله، هللا حاد من موالة له يجوز ل  

o قريب أقرب كان ولو. 

 ُنونَ  َقْوماا  َتج دُ  ل}: تعالى قوله والدليل ونَ  اْْلخ ر   َواْلَيْوم   ب الِل    ُيْؤم  َ  َحاد   َمنْ  ُيَوادُّ  َوَرُسولَهُ  هللا 

يَرَتُهمْ  أَوْ  إ ْخَواَنُهمْ  أَوْ  أَْبَناَءُهمْ  أَوْ  آَباَءُهمْ  َكاُنوا َولَوْ  مُ  ف ي َكَتبَ  أُولَئ كَ  َعش  َدُهمْ  اأْل يَمانَ  قُلُوب ه   َوأَي 

ْنهُ  ب ُروح   لُُهمْ  م  ات   َوُيْدخ  ي َجن  نْ  َتْجر  ينَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحت َها م  يَ  ف يَها َخال د  ُ  َرض   َوَرُضوا َعْنُهمْ  هللا 

 .٣{ اْلُمْفل ُحونَ  ُهمُ  هللا    ح ْزبَ  إ ن   أَل هللا    ح ْزبُ  أُولَئ كَ  َعْنهُ 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 .١١-١١: آية المزمل سورة ١

 .١١: آية الجن سورة ٢

 .٢٢: آية المجادلة سورة ٣

 

 الشرح: 

 و مسلم كل على يجب أن الثانية المقدمة في و علينا يجب أن األولى المقدمة في انظر 

 . مسلمة

 بهن العمل و مسائل ثالث هنالك: 

 (1 )الينا هللا أرسل - عبثا أو سبب بدون أي همال همال، يتركنا لم و رزقنا و خلقنا هللا أن 

 رسول

 هللا ربوبية على تدل المسألة هذه 

 (2 )عبادته في احد معه يشرك أن يرضى ل هللا أن 

 أن هللا يرضى ل. هللا سبحان ذلك، من أدنى بأحد بالك فما مرسل نبيا و جبريل: مقرب ملك 

 عبادته في أحدا معه يشرك

  األلوهية على تدل المسألة هذه 

 (3 )البراء و الولة 

 هللا وّحد و الرسول أطاع من أن  القرب و المعونة و النصرة أي موالة له يجوز ل  

 رسوله و هللا يحارب و يعاد أي حاد لمن

 مسلمين غير على ينطبق لم هذا و. تصاحبه ل لكن و األنسان هذا تظلم أن معنى ليس و 

 .عهد على معاهدين، ألن اسالمية دولة في

 أدلتها و الثالثة أصول متون  
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 الثالثة المقدمة: 

 لطاعته، هللا أرشدك اعلم  

 إبراهيم ملة   الحنيفية أن : 

o الدين، له مخلصا وحده هللا تعبد أن  

o وبذلك  

 الناس، جميع هللا أمر  

 لها، وخلقهم  

o 65: آية الذاريات سورة{ ل َيْعُبُدون   إ ل   َواأل ْنسَ  اْلج ن   َخلَْقتُ  َوَما}: تعالى قال كما . 

 يوحدون،: يعبدون ومعنى  

 التوحيد: به هللا أمر ما وأعظم،  

o بالعبادة هللا إفراد وهو  

 الشرك: عنه نهى ما وأعظم  

o معه غيره دعوة وهو. 

َ  َواْعُبُدوا}: تعالى قوله والدليل ُكوا َول هللا   . ٣١: آية النساء سورة{ َشْيئاا  ب ه   ُتْشر 

 

 :الشرح

 تعلم أن فرض يعني :اعلم  

 امتثال هي و لطاعته هللا يرشده أن الرسالة هذه قرأ لمن الشيخ من دعاء: لطاعته هللا أرشدك 

 . النواهي اجتناب و األوامر

 التوحيد الى الشرك عن مائلة :الحنيفية 

o اإلخالص+  العبادة  :الحنيفية 

 واحد اسمائه في واحد صفاته في واحد هللا. أمر أعظم هو و التوحيد هو هللا من أمر أول 

 . ربوبيته في واحد ألوهيته في واحد أفعاله في واحد ذاته في

 إلخ ,النجوم ، األشجار األصنام، تعبد أن هو الشرك  عنه نهى ما أعظم. 

 أدلتها و الثالثة أصول متون  

 :تكملة -  الثالثة المقدمة

 لك قيل فإذا : 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
األنبياء ميراث  
 

 
Page 5 

 معرفتها؟ اإلنسان على يجب التي الثالثة األصول ما  

 العبد معرفة: فقل  

  ربه، .1

  ودينه، .2

 .  ملسو هيلع هللا ىلص محمدا ونبيه .3

 :الشرح

 ؟ الثالثة األصول ما الناس سألك اذا يعني سألك فإذا 

 الثالث األصول هذه نعلم و أن عين فرض أنها: يجب . 

 الدين أساسيات: 

 ربه العبد معرفة .1

 دينه .2

 نبيه و .3

 القبر مسائل أيضا هذه و. 

 أدلتها و الثالثة أصول متون  

 :األول األصل

 ربك؟ من: لك قيل فإذا  

o هللا ربي فقل  

 الذي رباني  

 بنعمه، العالمين جميع وربى  

 سواه معبود لي ليس معبودي وهو. 

 ينَ  َرب   لِل     اْلَحْمدُ }: تعالى قوله والدليل  . ٢: آية الفاتحة سورة{ اْلَعالَم 

 عالم، هللا سوى ما وكل  

 العالم ذلك من واحد وأنا . 

 ؟ربك عرفت بم: لك قيل فإذا  

 ومخلوقاته، بآياته: فقل  

o آياته ومن  

 والقمر، والشمس والنهار، الليل  

o مخلوقاته ومن  
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 بينهما وما فيهن وما السبع واألرضون السبع السموات. 

 نْ }: تعالى قوله والدليل َهارُ  الل ْيلُ  آَيات ه   َوم   ل ْلَقَمر   َول ل لش ْمس   َتْسُجُدوا ل َواْلَقَمرُ  َوالش ْمسُ  َوالن 

ي لِل     َواْسُجُدوا اهُ  ُكْنُتمْ  إ نْ  َخلََقُهن   ال ذ   . ٣٣: آية فصلت سورة{ َتْعُبُدونَ  إ ي 

 ُكمُ  إ ن  }: تعالى وقوله ُ  َرب  ي هللا  َماَوات   َخلَقَ  ال ذ  ة   ف ي َواأْلَْرضَ  الس  ت  ام   س   َعلَى اْسَتَوى ُثم   أَي 

ي اْلَعْرش   َهارَ  الل ْيلَ  ُيْغش  ُجومَ  َواْلَقَمرَ  َوالش ْمسَ  َحث يثاا  َيْطلُُبهُ  الن  َرات   َوالنُّ ه   ُمَسخ   لَهُ  أَل ب أَْمر 

ُ  َتَباَركَ  َواأْلَْمرُ  اْلَخْلقُ  ينَ  َربُّ  هللا   .١٥: آية األعراف سورة{ اْلَعالَم 

 :الشرح

 الثالث األصول تمهيد المقدمة 

 القبر مسألة و الدين أساسيات الثالث األصول 

 ربك؟ من لك قيل اذا 

o هللا ربي 

 بنعمه العاملين جميع ربى و رباني الذي .1

o دنيوية و دينية هللا نعم 

 األولد الصحة، المال،: دنيوية 

 الصالح العمل و النافع العلم و اإليمان و الهداية :دينية 

o هللا غير هللا سوى ما كل المخلوقات، جميع: العاملين 

 أعبده الذي: معبودي هو و .2

 هللا ال اله ل: سواه معبود لي ليس 

o رب لِل الحمد: الدليل و. هللا ربي القبر في ستقولين اإليمان حق به آمنت اذا 

 العالمين

 واحد فأعبد واحد أنا. أعبده أن فالبد نعمه كل على لِل الحمد . 

 و. يعبده لم لكن و هللا ربه يقول المشرك لكن و هللا معبدوه و ربه أن عاش الدنيا في الموحد 

 . المشرك ليس و القبر في هللا ربي يقول المسلم لذلك

 ربك؟ عرفت بم لك قيل اذا 

 مخلوقاته و بآياته 

o هللا على الدالة العالمة هي و آية جمع: آيات . 

o اْليات أنواع : 

 القمر و كالشمس  :كونية  

 السنة و كالقرآن :شرعية 
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 المخلوقات عن الثاني الدليل و اْليات عن األول الدليل 

 يغطي: يغشى 

 يتأخر ل مباشرا: حثيثا 

 أدلتها و الثالثة أصول متون  

 :األول األصل

 المعبود هو والرب. 

 َها َيا}: تعالى قوله والدليل ُكمُ  اْعُبُدوا الن اسُ  أَيُّ ي َرب  ينَ  َخلََقُكمْ  ال ذ  نْ  َوال ذ  قُونَ  لََعل ُكمْ  َقْبل ُكمْ  م   َتت 

ي َماءَ  ف َراشاا  اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  ال ذ  نَ  َوأَْنَزلَ  ب َناءا  َوالس  َماء   م  نَ  ب ه   َفأَْخَرجَ  َماءا  الس  َمَرات   م   الث 

ْزقاا   . ٢٢-٢١: آية البقرة سورة{ َتْعلَُمونَ  َوأَْنُتمْ  أَْنَداداا  لِل     واَتْجَعلُ  َفال لَُكمْ  ر 

 تعالى هللا رحمه كثير ابن قال : 

o للعبادة المستحق هو األشياء لهذه الخالق . 

 بها هللا أمر التي العبادة أنواع و  

o ،واإلحسان، واإليمان، مثل اإلسالم  

 والرهبة، والرغبة، والتوكل، والرجاء، والخوف، الدعاء، ومنه 

 والخشية، والخشوع،

 ،والستغاثة، والستعاذة، والستعانة، واإلنابة  

 ،بها هللا أمر التي العبادة أنواع من ذلك وغير والنذر، والذبح  

 تعالى لِل كلها. 

 ١١: آية الجن سورة{ أََحداا  هللا    َمعَ  َتْدُعو َفال لِل     اْلَمَساج دَ  َوأَن  }: تعالى قوله والدليل 

 :الشرح

 هللا عبادة توحيد،: أمر أول 

 الشرك عدم: نهي أول 

 هللا فقط للعبادة، المستحق: المعبود . 

 العبادة؟ معنى ما  

o الخضوع و التذلل: لغة 

o الذل غاية مع الحب غاية: شرعا 

 يرضاه و هللا يحبه ما كل العبادة . 

 الدين مراتب - اإلحسان و اإليمان و اإلسالم: بها هللا أمر التي العبادة أنواع  
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 العبادات من أمثله: 

 الدعاء .1

 الخوف .2

 الرجاء .3

 التوكل .4

 الرغبة .6

 الرهبة .5

 الخشوع .7

 الخشية .8

 اإلنابة .9

 اإلستعانة .11

 اإلستعاذة .11

 اإلستغاثة .12

 الذبح .13

 النذر .14

 تعالى لِل العبادات كل  

 الدعاء من نوعين: 

o الخ هداية، للرزق، سؤال: مسألة دعاء. 

o العبادات كل و هللا على الثناء: عبادة دعاء 

 أدلتها و الثالثة أصول متون  

 :األول األصل

 هللا لغير شيئا منها صرف فمن  

o كافر مشرك فهو. 

 َما ب ه   لَهُ  ُبْرَهانَ  ل آَخرَ  إ لَهاا  هللا    َمعَ  َيْدعُ  َوَمنْ }: تعالى قوله والدليل َساُبهُ  َفإ ن  ْندَ  ح  هُ  َرب ه   ع   ل إ ن 

  ١١٣: آية المؤمنون سورة{ اْلَكاف ُرونَ  ُيْفل حُ 

 

 (٣٣٣١) الدعوات كتاب: الترمذي سنن" العبادة مخ الدعاء: "الحديث وفي 
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 ُكمُ  َوَقالَ }: تعالى قوله والدليل ينَ  إ ن   لَُكمْ  أَْسَتج بْ  اْدُعون ي َربُّ َباَدت ي َعنْ  َيْسَتْكب ُرونَ  ال ذ   ع 

مَ  َسَيْدُخلُونَ  ينَ  َجَهن   ١٦: آية غافر سورة{ َداخ ر 

 

 ن ينَ  ُكْنُتمْ  إ نْ  َوَخافُون   َتَخافُوُهمْ  َفال}: تعالى قوله الخوف ودليل : آية عمران آل سورة{ ُمْؤم 

١٣١ 

 :الشرح

 الدعاء في اإلخالص يعني أحدا هللا مع تدعو فال 

 كافر مشرك فهو ألخ، لمالئكة، لنبي، , هللا لغير العبادات من أي صرف من . 

 العبادة أساس هو الدعاء أي العبادة مخ الدعاء . 

 هللا عبادة عن يستكبر من و هللا ندعي أن علينا. الدعاء هو و بالعبادة أمرنا المعبود الرب و 

 . يدعوا هللا ل أي

 الدعاء في أقسام ثالثة الناس: 

 أصال يصلي ل يدعي ، ل: مستكبر .1

 نبي أو يدعي قبر هللا، مع آخر يدعي أحد لكن و يدعي هللا: مشرك .2

 . الموحدين من أجعلنا اللهم. وحده هللا يدعي من: موحد .3

 لكن و فقط خارجي بشيء ليست العبادة قلبية، عبادة هي و :العبادات أنواع من الخوف 

 . القلب يتحرك أن يجب

 اذا و. هللا من تخاف مهيمن و قدير، عليم، هو أنه و بالِل آمنت اذا. هللا من يخاف المؤمن 

 . منه لخوفك تؤجر لم و إنسان من تخاف أن غير درجات يرفعك هللا تخاف

 نوعين الخوف: 

  مجرم مفترس، حيوان مثل: طبيعي خوف .1

 خفت اذا. اإلنكسار و بالذل مقترن الخوف و لِل فقط يستحق هذا: العبادة خوف .2

 تعتقد عندما شرك يكون لكن و جن من تخاف أن طبيعي. شرك فيكون هللا غير

. هللا بإذن ال شيء يحصل لم لكن و مشيئة عنده كأن. يضرك قوته و بحوله أن

 ألن الشيطان تعبد فكأن شيء يفعل قوته و بحوله أن الشيطان من خفت اذا

 .العبادة من نوع الخوف

 أدلتها و الثالثة أصول متون

 :األول األصل
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 ه   ل َقاءَ  َيْرُجوا َكانَ  َفَمنْ }: تعالى قوله الرجاء ودليل كْ  َول َصال حاا  َعَمالا  َفْلَيْعَملْ  َرب  َباَدة   ُيْشر   ب ع 

ه    ١١٦: آية الكهف سورة{ أََحداا  َرب 

 

 لُوا هللا    َوَعلَى}: تعالى قوله التوكل ودليل ن ينَ  ُكْنُتمْ  إ نْ  َفَتَوك   ٢٣: آية المائدة سورة{ ُمْؤم 

o لْ  َوَمنْ }: وقال  ٣: آية الطالق سورة{ َحْسُبهُ  َفُهوَ  هللا    َعلَى َيَتَوك 

 :الشرح

 أريد الطمع، أي: الرجاء 

 العمل+  الرجاء هو< -- المحمود الرجاء 

o ثواب له و العمل مع شعور هو الرجاء 

o العمل فيجب الذنوب مغفرة أرجوا الجنة، أرجوا هللا، لقاء أرجوا 

 ثواب له ليس عمل، بدون التمني< -- المذموم الرجاء 

 هللا غير يرجوا أن هو الشرك الرجاء  

 قلبي فعل عبادة، الرجاء 

 هللا على اإلعتماد+  بالِل الثقة ؟التوكل معنى ما 

 أنه عليه أعتمد و الرزاق هو هللا أن أثق أن الرزق، في مثال شيء، كل في هللا على أتوكل 

 .يتوكل المؤمن. سكين و مرتاح يكون فالمتوكل يرزقني سوف

 حساب غير من الجنة يدخلون ألف سبعون ألن لماذا؟. القلب عبادات أعظم من التوكل 

 . متوكلون ألنهم

 معنى؟ ما 

o يفكر التوكل عكس. الدنيا و الدين أمور في هللا على تتوكل عبادة، هذه: التوكل 

 .كثير اإلنسان

o سائق خادم، مثل قلب بدون الخارج من الناس توكيل يجوز الناس، مع: التوكيل. 

o أسباب يأخذ لم لكن و قلبه في هللا على متوكل. باألسباب األخذ عدم: التواكل .

 .مذموم هذا البيت، من يخرج لم لكن و يرزق هو أن هللا على متوكل مثال

 أدلتها و الثالثة أصول متون  

 :األول األصل

 ُهمْ }: تعالى قوله والخشوع والرهبة الرغبة ودليل ُعونَ  َكاُنوا إ ن   َوَيْدُعوَنَنا اْلَخْيَرات   ف ي ُيَسار 

ينَ  لََنا َوَكاُنوا َوَرَهباا  َرَغباا  ع   ١٦: آية األنبياء سورة{ َخاش 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
األنبياء ميراث  
 

 
Page 11 

 

 ١١٦: آية البقرة سورة{ َواْخَشْون ي َتْخَشْوُهمْ  َفال} تعالى قوله الخشية ودليل 

 

 

 ُكمْ  إ لَى َوأَن يُبوا}: تعالى قوله اإلنابة ودليل  ١٥: آية الزمر سورة{ لَهُ  َوأَْسل ُموا َرب 

 

 اكَ }: تعالى قوله الستعانة ودليل اكَ  َنْعُبدُ  إ ي  ينُ  َوإ ي    ١: آية الفاتحة سورة{ َنْسَتع 

 والرقائق القيامة صفة كتاب: الترمذي سنن" بالِل فاستعن استعنت إذا: "الحديث وفي

 (٢١١١) والورع

 :الشرح

 هللا رضى الجنة، تريد: مثال المحمود، الشيء طلب: الرغبة 

 المرهوب الشيء من الخوف: الرهبة 

 الرهبة؟\الرغبة الخوف و\الرجاء بين الفرق ما  

o الرهبة و للرغبة العمل يجب. الخوف\الرجاء من أعلى الرهبة درجة\الرغبة 

 الصالة في الخشوع مثل العبادة مقامات من هو و تعالى هللا الى التذلل من نوع: الخشوع 

 الخشوع و الرهبة و الرغبة قلوبهم؟ أعمال ما ,الخيرات في يسارعون الذين :الدليل. 

 العلم من الخشية و للمسارعة الرغبة للعبادة، مطلوب الخوف . 

 العلماء عباده من هللا يخشى إنما. العلم مع المقرون الخوف: الخشية 

 التعظيم و اإلجالل مع خوف: الهيبة 

 خاص التوبة و عام اإلنابة لكن و رجوع أيضا التوبة و هو الرجوع: اإلنابة  

o األوقات جميع في الرجوع اإلنابة لكن و المعصية من الرجوع هو التوبة . 

o التوبة من أكثر اإلنابة في هللا على إقبال. 

 العون طلب: اإلستعانة  

 بالك العبادة فما في باإلستعانة هللا أمرك اذا. هللا من الستعانة اطلب هللا، تعبد أن تريد اذا 

 هللا سبحان األمور؟ باقي في

 ل و نعم ؟ بالمخلوق اإلستعانة يجوز هل 

o دخول الرزق، أحد أطلب أن يجوز ل لكن و المخلوق، عليه يقدر فيما: مباح 

 الهداية الجنة،

o هللا ال عليه يقدر ل و المخلوق عليه يقدر ل ما: شرك 
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 أدلتها و الثالثة أصول متون  

 :األول األصل

 ب َرب   أَُعوذُ  قُلْ } و ،١: آية الفلق سورة{ اْلَفلَق   ب َرب   أَُعوذُ  قُلْ }: تعالى قوله الستعاذة ودليل 

 ١: آية الناس سورة{ الن اس  

 يُثونَ  إ ذْ }: تعالى قوله الستغاثة ودليل ُكمْ  َتْسَتغ   ١: آية األنفال سورة{ لَُكمْ  َفاْسَتَجابَ  َرب 

 ينَ  َرب   لِل     َوَمَمات ي َوَمْحَيايَ  َوُنُسك ي َصالت ي إ ن   قُلْ }: تعالى قوله الذبح ودليل يكَ  ل اْلَعالَم   َشر 

 ١١٣-١١٢: آية األنعام سورة{ لَهُ 

 (١١٣١) األضاحي كتاب: مسلم صحيح" هللا لغير ذبح من هللا لعن: "السنة ومن

 ْذر   ُيوفُونَ }: تعالى قوله النذر ودليل هُ  َكانَ  َيْوماا  َوَيَخافُونَ  ب الن  يراا  َشرُّ  اإلنسان سورة{ ُمْسَتط 

 ٣: آية

 :الشرح

 تخافه محذور من يمنعك من الى اإللتجاء طلب أي العوذ طلب: الستعاذة . 

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قال لكن و. بالجن يستعيذون فكانوا الوادي بسيد يستعيذون كانوا العرب قبل 

 . خلق ما شر من التامات هللا بكلمات أعوذ: فليقل منزل نزل من

 ما .الخ ,حرب المرض، مثل الشدة وقت في الستغاثة تطلب و الغوث طلب: الستغاثة 

 .الشدة وقت في اإلستغاثة لكن و األوقات جميع في الدعاء الستغاثة؟ و الدعاء بين الفرق

 أنواعه و الذبح : 

o لِل فقط يجوز ل هذا و لعبادة ذبح: التعظيم و للتقرب الذبح  

o بأس ل: لألكل الذبح  

o بأس ل: السرور و للفرح الذبح  

o أيضا عبادة هذه: للتصدق الذبح 

 الشرع يلزمه لم بشيء نفسه اإلنسان إلزام هو :النذر . 

 اذا لكن و صعوبة تجد و نفسك على واجب جعلته أنت لكن و واجب أنه يقل لم الشرع 

 . توفى لزم نذرت

 عبادة فهو شرط بدون ينذر من لكن و مكروه فهذا بشرط ينذر من. 

 أدلتها و الثالثة أصول متون

 دينك؟ ما :الثاني األصل
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 باألدلة اإلسالم دين معرفة،  

o بالتوحيد، لِل الستسالم وهو  

o بالطاعة، له والنقياد  

o وأهله الشرك من والبراءة . 

 :الشرح

 دين : 

o الطاعة  

o القيامة يوم عنه تسؤل سوف الحساب و 

 إنقاد هو و أسلم، من: السالم 

 السنة و القرآن من: باألدلة 

 السالم ديني يقول حتى األدلة من بد فال بالتقليد فيمشي أدلة عنده لم اإلنسان اذا . 

 ففعلت يقولون الناس كان' القبر، في يقول بالتقليد، يمشي: إمعة ' 

 اإلسالم تعريف : 

o بالقلب: بالتحويد له الستسالم 

o بالجوارح: بالطاعة له النقياد 

o اإلعتزال: أهله و الشرك من البراءة و 

 أدلتها و الثالثة أصول متون  

 دينك؟ ما :الثاني األصل

 واإلحسان واإليمان اإلسالم: مراتب ثالث وهو . 

o أركان لها مرتبة وكل . 

 خمسة اإلسالم فأركان : 

o هللا، رسول محمدا وأن هللا، إل إله ل أن شهادة  

o الصالة، وإقام  

o الزكاة، وإيتاء  

o رمضان، وصوم  

o الحرام هللا بيت وحج. 

 دَ }: تعالى قوله: الشهادة فدليل ُ  َشه  ْلم   َوأُولُو َواْلَمالئ َكةُ  ُهوَ  إ ل   إ لَهَ  ل أَن هُ  هللا   ل ب اْلق ْسط   َقائ ماا  اْلع 

يزُ  ُهوَ  إ ل   إ لَهَ  يمُ  اْلَعز   . ١١: آية عمران آل سورة{ اْلَحك 
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 هللا إل بحق معبود ل :ومعناها  

o  "هللا دون من يعبد ما جميع نافيا"  إله ل  

o  "وحده لِل العبادة مثبتا"  هللا إل  

 عبادته في له شريك ل  

o ملكه، في له شريك ل أنه كما  

 تعالى قوله يوضحها الذي وتفسيرها : 

o { ْيمُ  َقالَ  َوإ ذ ه   ألَب يه   إ ْبَراه  ن ي َوَقْوم  ا َبَراء   إ ن  م  ي إ ل   َتْعُبُدونَ  م  هُ  َفَطَرن ي ال ذ   َفإ ن 

ين   -٢١: آية الزخرف سورة{ َيْرج ُعونَ  لََعل ُهمْ  َعق ب ه   ف ي َباق َيةا  َكل َمةا  َوَجَعلََها َسَيْهد 

٢١-٢٣ . 

o َتاب   أَْهلَ  َيا قُلْ }: وقوله َ  إ ل   َنْعُبدَ  أَل   َوَبْيَنُكمْ  َبْيَنَنا َسَواء   َكل َمة   إ لَى َتَعالَْوا اْلك   َول هللا 

كَ  نْ  أَْرَباباا  َبْعضاا  َبْعُضَنا َيت خ ذَ  َول َشْيئاا  ب ه   ُنْشر   اْشَهُدوا َفقُولُوا َتَول ْوا َفإ نْ  هللا    ُدون   م 

ا  .١٥: آية عمران آل سورة{ ُمْسل ُمونَ  ب أَن 

 :الشرح

 أركان لها مرتبة كل و. الحسان اليمان، السالم،: ثالث الدين مراتب . 

 ظاهره أعمال هي و خمسة اإلسالم أكران . 

 هللا ال اله ل أن الشهادة دليل. 

 أدلتها و الثالثة أصول متون  

 دينك؟ ما :الثاني األصل

 نْ  َرُسول   َجاَءُكمْ  َقدْ }: تعالى قوله هللا رسول محمدا أن شهادة ودليل ُكمْ  م  يز   أَْنفُس   َما َعلَْيه   َعز 

مْ  يص   َعن تُّ ن ينَ  َعلَْيُكمْ  َحر   .١٢١: آية التوبة سورة{ َرح يم   َرُؤوف   ب اْلُمْؤم 

 هللا رسول محمدا أن شهادة ومعنى : 

o أمر، فيما طاعته  

o أخبر، فيما وتصديقه  

o وزجر، عنه نهى ما واجتناب  

o شرع بما إل هللا يعبد ل وأن. 

 :الشرح

 اإلتباع: هللا رسول محمد أن شهادة دليل 
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 الصالح العمل قبول شروط: 

o ( هللا ال اله ل) اإلخالص 

o (هللا رسول محمد) اإلتباع 

 اْلية من سلم و عليه هللا صلى الرسول صفات: 

o منكم: أنفسكم من  

o الناس على يصعب أن يريد ل عليكم، يشق لم: عنتم ما عليه عزيز . 

o النور الى الظلمات من اخراجكم و هدايتكم على حريص: عليكم حريص 

o للمؤمنين رؤوف 

o الحق على أشداء أي الكافرين على أشداء و بينهم رحماء المؤمنون :للمؤمنين رحيم 

 هللا رسول محمدا أن شهادة ومعنى : 

o الخ الصالة، من أمر ما كل :أمر فيما طاعته  

o الخ القبر، القيامة، يوم الدجال، عن أخبار :أخبر فيما وتصديقه  

o وزجر نهى عنه ما واجتناب:  

o  فعله ما غير عبادة يوجد ل هللا، دين في تبتدع ل :شرع بما إل هللا يعبد ل وأن 

 . ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 أدلتها و الثالثة أصول متون  

 دينك؟ ما :الثاني األصل

 ُروا َوَما}: تعالى قوله: التوحيد وتفسير والزكاة، الصالة، ودليل ينَ  هللا َ  ل َيْعُبُدوا إ ل   أُم   ُمْخل ص 

ينَ  لَهُ  الةَ  َوُيق يُموا ُحَنَفاءَ  الد  َكاةَ  َوُيْؤُتوا الص  ينُ  َوَذل كَ  الز  َمة   د   .١: آية البينة سورة{ اْلَقي 

 َها}: تعالى قوله الصيام ودليل ينَ  اأَيُّ َيامُ  َعلَْيُكمُ  ُكت بَ  آَمُنوا ال ذ  ينَ  َعلَى ُكت بَ  َكَما الص  نْ  ال ذ   م 

قُونَ  لََعل ُكمْ  َقْبل ُكمْ   ١١٣: آية البقرة سورة{ َتت 

 َفإ ن   َكَفرَ  َوَمنْ  َسب يالا  إ لَْيه   اْسَتَطاعَ  َمن   اْلَبْيت   ح جُّ  الن اس   َعلَى َولِل    }: تعالى قوله الحج ودليل 

 َ ينَ  َعن   َغن ي   هللا   .١٣: آية عمران آل سورة{  اْلَعالَم 

 :الشرح

 حنفاء الدين له مخلصين هللا ليعبدوا ال أمروا ما و: التوحيد تفسير 

 القيامة يوم العبد عنه يسأل ما أول الصالة . 

 إيمان بدون ينفع لم الصيام. آمنوا الذين على الصيام هللا كتب: الصيام . 
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 للمرأة محرم و البدنية و المادية اإلستطاعة القصد، هو الحج: الحج . 

 اإلسالم أركان من الحج و يحج لم لكن و يحج أن يستطيع: كفر من و 

 أدلتها و الثالثة أصول متون  

 دينك؟ ما :الثاني األصل

 اإليمان: الثانية المرتبة : 

 شعبة وسبعون بضع وهو : 

o هللا، إل إله ل قول فأعالها  

o الطريق، عن األذى إماطة وأدناها  

o اإليمان من شعبة والحياء. 

 ستة وأركانه : 

  بالِل، تؤمن أن .1

  ومالئكته، .2

  وكتبه، .3

 ورسله، .4

  اْلخر، واليوم .6

 .وشره خيره بالقدر وتؤمن .5

 ق   ق َبلَ  ُوُجوَهُكمْ  ُتَولُّوا أَنْ  اْلب ر   لَْيسَ } :تعالى قوله: الستة األركان هذه على والدليل  اْلَمْشر 

ب   ن   َواْلَمْغر  َتاب   َواْلَمالئ َكة   اْْلخ ر   َواْلَيْوم   ب الِل    آَمنَ  َمنْ  اْلب ر   َولَك  ب ي ينَ  َواْلك   البقرة سورة{ َوالن 

 ١٣٣: آية

o ا}: تعالى قوله: القدر ودليل  .٥١: آية القمر سورة{ ب َقَدر   َخلَْقَناهُ  َشْيء   ُكل   إ ن 

 :الشرح

 َرابُ  َقالَت  : 14 الحجرات سورة َعأ ا ٱألأ ُنواْ  ل مأ  قُل  َۖءاَمن  م  ن ُتؤأ ك  ـٰ َنا قُولُٓواْ  َولَ لَمأ ا أَسأ ُخل   َولَم   َيدأ

نُ  ـٰ  يَم
يُعواْ  َوإ ن  ۖقُلُوب ُكمأ  ف ى ٱإلأ َ  ُتط  ُكم َل  ۥ َوَرُسولَهُ  ٱلِل  نأ  َيل تأ ل ُكمأ  م  ـٰ َم ـ اا أَعأ َ  إ ن    َۚشيأ ح يم   َغفُور    ٱلِل   ر 

 الجوارح و اللسان و بالقلب قول هو و التصديق هو اإليمان 

 واحد ركن في تؤمن لم اذا ألن األركان األهم و اإليمان شعب و اإليمان أركان في هناك 

 . األركان بجميع تؤمن فلم

 اإليمان شعب : 
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o ال اله ل' هو الحياة في امتحان كل و العقيدة/  التوحيد/ ' هللا ال اله ل' شعبة أعلى 

 'هللا

o يضع من و. الجوارح عمل من هذا و الطريق عن األذى إماطة شعبة أقل و أدنى 

 لسانه من المسلمون سلم من المسلم. هللا سبحان الكفر، شعب فمن الطريق في األذى

 . منك أمان و سالم في يكونوا أن الناس فيجب مؤمن و مسلم كنت اذا. يده و

o و الشر من نفسه يبعد أن جميل خلق الحياء. الحياء هو و أخالق يجد الدرجتين وبين 

ب يُّ  َقالَ : الحديث. الخير يفعل ا إ ن    "   وسلم عليه هللا صلى الن  م  نْ  الن اسُ  أَْدَركَ  م   َكالَم   م 

ة ، ُبو  ْئتَ  َما َفاْفَعلْ  َتْسَتح ي لَمْ  إ َذا النُّ  يفعلون الناس .3483 البخاري رواه   "  ش 

 . هللا من يستحون لم ألن المعاصي

 لكن و العلم طلب تريد مثال. محمود غير فهذا الخير فعل من اإلنسان يمنع الذي الحياء 

 . تصوم و فتصلي هللا من تستحي أن محمود حياء لكن و. مذموم فهذا تستحي

 ستة اإليمان أركان: 

o عن غير ’لطيف هللا بأن أؤمن‘ تقول أن. فتعبده الصفات كامل هللا أن: بالِل اإليمان 

 و التفكر تشعر؟ أن يجعلك ماذا. إحساس و شعور اإليمان. ’لطيف هللا أن أعلم‘

 .  جهنم تذكر و التنور ترى مثال. التدبر

o العلم مجالس يحضرون المالئكة. المالئكة بوجود تحس و تشعر أن: مالئكته و 

 . متأدب فتكون

o أحساس و شعور: كتبه و 

o الرسل عن تقرأ عندما أحساس و شعور يكون أن يجب: رسله و. 

o غيب ألنه أحساس و شعور: اْلخر اليوم و 

o أصعب بالقدر تؤمن أن لكن و األركان بكل تشعر أن يجب :شره و خير القدر و 

 أي تنسب فال حولك األسباب ترى لكن و شيء كل يقدر هللا. القدر في تعيش ألنك

 . لهم شيء

 ا} :القدر دليل  .٥١: آية القمر سورة{ ب َقَدر   َخلَْقَناهُ  َشْيء   ُكل   إ ن 

 الناس أفعال حتى شيء كل خلق هللا. 

 أدلتها و الثالثة أصول متون

 نبيك؟ من و دينك؟ ما ربك؟ من. القبر أسئلة هي الثالث األصول

 نبيك؟ من :الثالث األصل
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 وسلم عليه هللا صلى محمد نبيكم معرفة: الثالث األصل  

 هاشم، بن المطلب عبد بن هللا عبد بن محمد: وهو  

o قريش من وهاشم  

o العرب، من وقريش  

o الصالة أفضل نبيا وعلى عليه الخليل إبراهيم بن إسماعيل ذرية من والعرب 

 . والسالم

 سنة وستون ثالث العمر من وله . 

o النبوة، قبل أربعون منها  

o رسول نبيا وعشرون وثالث . 

 { اقرأ} ب نبئ 

 بالمدثر، وأرسل  

 المدينة إلى وهاجر مكة، وبلده . 

 :الشرح

 ثم تهيئة السنين هذه فكأن النبوة قبل سنة أربعون و سنة 53 ملسو هيلع هللا ىلص النبي عمر كان: 

o كفر بلد في و دولة بدون سنة عشر ثالثة :مكة  

o إسالمي مجمتع بناء سنوات عشر :مدينة . 

 السماء من خبرا له يأتي هو أن و  ’نبأ‘ من تأتي النبوة. 

 الرسالة يبلغ الذي هو الرسول. 

 ينذر أن فيجب بالمدثر رسول كان و بإقرأ نبي فكان. 

 أدلتها و الثالثة أصول متون

 نبيك؟ من :الثالث األصل

 هللا بعثه  

o الشرك عن بالنذارة  
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o التوحيد، إلى ويدعو  

 ول فاهجر والرجز فطهر وثيابك فكبر فأنذروربك قم المدثر أيها يا}: تعالى قوله الدليل 

 .٧-١: آية المدثر سورة {فاصبر ولربك تستكثر تمنن

 ٢: سورة المدثر آية {فأنذر قم} ومعنى.  

o التوحيد إلى ويدعو الشرك عن ينذر . 

 {فكبر وربك} ٣: آية المدثر سورة،  

o بالتوحيد عظمه: أي . 

 {فطهر وثيابك} ٤: آية المدثر سورة،  

o الشرك عن أعمالك طهر: أي . 

 {فاهجر والرجز} ٥: سورة المدثر آية،  

o باألصنام، الرجز  

o تركها، وهجرها  

o وأهلها منها والبراءة . 

 التوحيد إلى يدعو سنين عشر هذا على أخذ . 

 العشر وبعد  

o السماء، إلى به عرج  

 الخمس، الصلوات عليه وفرضت  

 سنين، ثالث مكة في وصلى  

 المدينة إلى بالهجرة أمر وبعدها. 

 النتقال من بلد الشرك إلى بلد اإلسالم؛ : والهجرة 

o  ،والهجرة فريضة على هذه األمة من بلد الشرك إلى بلد اإلسالم 

o وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. 
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 إن الذين توفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا }: والدليل قوله تعالى

أرض هللا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم مستضعفين في األرض قالوا ألم تكن 

وساءت مصيرا إل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ل يستطيعون حيلة ول 

  .٧٧-٧٩-٧٧: سورة النساء آية{ فأولئك عسى هللا أن يعفو عنهم وكان هللا عفوا غفورا يهتدون سبيال

 :الشرح

 أن الدعاة يجب. 'اله ل': الشرك من النذارة.بالبشارة  ليس و بالنذارة ملسو هيلع هللا ىلص النبي بدأ 

 اذا الفائدة ما. الحرام و الحالل قبل التوحيد الى الدعوة ثم الشرك عن باإلنذار يسيرون

  ؟'هللا ال اله ل' ب يؤمن ول األعمال يعمل الشخص

 سنوات لعشر التوحيد الى ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يدعو كان التوحيد، أهمية الى انظر. 

 و الحزن بعام مر ما بعد المعراج و اإلسراء ليلة في ملسو هيلع هللا ىلص النبي هللا أخذ سنوات عشر بعد 

 . الطائف حادثة

 حتى صالة خمسين فرضت ما أول. المعراج و اإلسراء ليلة في الخمس الصلوات فرضت 

 . صالة خمسين مثل األجر لكن و خمس الى قلت

 ثالثة و العشاء و العصر الظهر، الفجر، لصالة ركعتين ملسو هيلع هللا ىلص النبي يصلي كان: مكة في 

 لطف يبين هذا و. مخففة الصالة فكانت. سنين ثالث لمدة كانت هذه و. مغرب لصالة ركع

 . هللا

 الصالة في التالوة طالت و ركع أربع الرباعية الصالة جعلت: المدينة في . 

 القيامة يوم الى باقية الهجرة.اإلسالم بلد الى الشرك بلد من اإلنتقال هو: الهجرة. 

 ذنوبه يغفر فالِل هللا سبيل في يهاجر من. يهاجر لم منعلى  ذنب فيكون فرض الهجرة 

 .أمه ولدته يوم مثل ويكون

 أدلتها و الثالثة أصول متون

 نبيك؟ من :الثالث األصل

 ٥٥: سورة العنكبوت آية{ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون}: وقوله تعالى . 

 سبب نزول هذه اْلية: قال البغوي رحمه هللا تعالى  

o  ،في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا 
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o ناداهم هللا باسم اإليمان. 

  والدليل على الهجرة من السنة 

o ل تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ول تنقطع : "قوله صلى هللا عليه وسلم

السير : والدارمي, ( ٤/٧٧)وأحمد , ( ٢٤٧٧)الجهاد : أبو داود "التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

(٢٥١٣ ) 

  مثل ببقية شرائع اإلسالمفلما استقر بالمدينة أمر ، 

o  الزكاة 

o  والصوم 

o  والحج 

o  والجهاد 

o  ،واألذان 

o  ،واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر 

o وغير ذلك من شرائع اإلسالم. 

  أخذ على هذا عشر سنين 

o  ،وبعدها توفي صلوات هللا وسالمه عليه 

o  ،ودينه باق 

  ،وهذا دينه 

o  ،ل خير إل دل األمة عليه 

o ول شر إل حذرها منه . 

 والخير الذي دل عليه : 

o  ،التوحيد 

o وجميع ما يحبه هللا ويرضاه . 

 والشر الذي حذر منه : 

o  الشرك 
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o وجميع ما يكرهه هللا ويأباه . 

 بعثه هللا إلى الناس كافة . 

 الجن واإلنس: على جميع الثقلين افترض هللا طاعتهو. 

 ، ١٥٩: سورة األعراف آية{ قل يا أيها الناس إني رسول هللا إليكم جميعا}: قوله تعالى والدليل

 :الشرح

 المدينة في الحج و الصوم و الزكاة مثل بالتدريج الدين أتى. 

 الحياة في مهمة له الكل. الدين أكمل ما بعد وسلم عليه هللا صلى النبي توفي . 

 اإلنسان عليه يحاسب و يدان أي الدين و الساعة قيام إلى باقي الدين 

 الشر من يحذرنا و الخير عن يخبرنا هللا و يرضاه و هللا يحبه كلما الخير . 

 وسلم عليه هللا صلى النبي يطيعون و يتبعون أن يجب الجن لكن و اإلنس فقط ليس 

 أدلتها و الثالثة أصول متون

 نبيك؟ من :الثالث األصل

 ، ١٥٩: سورة األعراف آية{ قل يا أيها الناس إني رسول هللا إليكم جميعا}: قوله تعالى والدليل

 وأكمل هللا به الدين. 

{ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم األسالم دينا}: والدليل قوله تعالى

 .٣: سورة المائدة آية

إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة }: صلى هللا عليه وسلم قوله تعالى والدليل على موته

  ،٣١-٣٣: سورة الزمر آية{ عند ربكم تختصمون

  ماتوا يبعثونوالناس إذا. 

  .٥٥ :سورة طه آية{ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى}: والدليل قوله تعالى

 ١٩-١٧: سورة نوح آية{ من األرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاوهللا أنبتكم }: وقوله تعالى
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 بأعمالهم مجزيون و محاسبون البعث بعد و. 

 النجم سورة { بالحسنى أحسنوا الذين ويجزي عملوا بما أساءوا الذين ليجزي}: تعالى قوله والدليل

 .٣١: آية

 كفر بالبعث كذب ومن. 

 عملتم بما لتنبؤن ثم لتبعثن وربي بلى قل يبعثوا لن أن كفروا الذين زعم}: تعالى قوله والدليل

 .٧: آية التغابن سورة{ يسير هللا على وذلك

 :الشرح

 األسالم لكم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت ليوما} اْلية هذه نزلت عندما 

 .وسلم عليه هللا صلى النبي دور أنتهى فكأن - ٣: آية المائدة سورة{ دينا

 القيامة يوميبعثون  و يموتون الجميع. 

 سبحان األرض من ونخرج األرض في ندفن و األرض من نأكل و كالنبات ننبت نحن، 

 . هللا

 كفر فقد القيامة يوم ينكر من. 

 أدلتها و الثالثة أصول متون

 نبيك؟ من :الثالث األصل

 ومنذرين مبشرين الرسل جميع هللا وأرسل. 

 سورة{ الرسل بعد حجة هللا على للناس يكون لئال ومنذرين مبشرين رسال}: تعالى قوله والدليل

 .١٥٥: آية النساء

  وسلم عليه هللا صلى محمد وآخرهم السالم، عليه نوح وأولهم. 

 نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا إنا}: تعالى قوله السالم عليه نوح أولهم أن على والدليل

  .١٥٣: آية النساء سورة{ بعده من والنبيين

 محمد إلى نوح من رسول إليها هللا بعث أمة وكل  
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o وحده، هللا بعبادة يأمرهم  

o الطاغوت عبادة عن وينهاهم. 

 النحل سورة{ الطاغوت واجتنبوا هللا اعبدوا أن رسول أمة كل في بعثنا ولقد}: تعالى قوله والدليل

 .٣٥: آية

 العباد جميع على هللا وافترض  

o بالطاغوت الكفر  

o بالِل واإليمان . 

 حده العبد به تجاوز ما الطاغوت: تعالى هللا رحمه القيم ابن قال  

o معبود، من  

o متبوع، أو  

o مطاع أو . 

 :الشرح

 ؟الرسل وظيفة ما  

o  عليه هللا صلى الرسول جاء. متسلطين ل و جبارين وليسوا منذرين و مبشرين 

 . حجة لديك فليس وسلم

 نوح رسول أول. السالم عليه آدم وقت في كفار يوجد ل. البشر أبو لكن و رسول ليس آدم 

 عيسى حتى. بعده احدا يأتي لم و وسلم عليه هللا صلى محمد رسول آخر و السالم عليه

 . وسلم عليه هللا صلى محمد ألمة متبع يأتي السالم عليه

 الرسل هللا يرسل الناس بين الفساد يظهر عندما . 

 الرسل؟ رسالة هي ما 

o وحده هللا بعبادة يأمرهم 

o الطاغوت عبادة عن ينهاهم 

 هللا افترض: 

o بالطاغوت الكفر 

o بالِل اإليمان 
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 اإلثبات ثم النفي التحلية، ثم التخلية  هللا ال إله ل 

 موافق ليس ألنه طاغوت ليس السالم عليه عيسى مثال. حده العبد به تجاوز ما: الطاغوت 

 . رضى ألنه طاغوت فرعون ولكن الشيء لهذا

 الطواغيت من أنواع ثالثة: 

 له، يتذللون له، يركعون له، يسجدون الناس مثال ،راضي هو و ُعب دَ  من: معبود .1

 . الضالة الفرق مشايخ وبعض نمرود فرعون، مثل. ألخ

 عليه هللا صلى الرسول ال أن نتبع يجوز فال ،راضي هو و اتبع من: متبوع .2

 وسلم

 معصية في لمخلوق طاعة ل. التحريم و التحليل في هللا يشارك أحد ل: مطاع .3

 .  كالطاغوت األزواج من هنالك. هللا

 أدلتها و الثالثة أصول متون

 نبيك؟ من :الثالث األصل

 خمسة ورؤوسهم كثيرة، والطواغيت : 

  هللا، لعنه إبليس .1

  راض، وهو عبد ومن .2

  نفسه، عبادة إلى الناس دعا ومن .3

  الغيب، علم من شيئا ادعى ومن .4

 .هللا أنزل ما بغير حكم ومن .5

 ويؤمن بالطاغوت يكفر فمن الغي من الرشد تبين قد الدين في إكراه ل}: تعالى قوله والدليل

  ٢٥٥: آية البقرة سورة{ الوثقى بالعروة استمسك فقد بالِل

 وذروة الصالة، وعموده اإلسالم، األمر رأس: "الحديث وفي هللا، إل إله ل معنى وهذا 

 وآله محمد على هللا وصلى. أعلم وهللا (.٢٥١٥) اإليمان: الترمذي" هللا سبيل في الجهاد سنامه

 .وسلم وصحبه

 :الشرح
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  هللا، لعنه إبليس .1

 هللا من أمر كان و ْلدم السجود عن أمتنع ألن رحمته من طرده أي هللا لعنه . 

 مولود إنسان كل. إبليس مصدره شر كل. رحمة عنده ما يعني الرحمة من أبلس أي أبليس 

 .هللا يأمره ما عكس يأمر لذلك الفطرة هذه عكس يريد الشيطان لكن و السوية الفطرة على

  راض، وهو عبد ومن .2

 عيسى. لِل فقط أفعالك كل. بنفسك ليس و بالِل الناس تعلق مفروض: راض هو و عبد من 

 . طاغوت ليس فهو راض غير لكنه و هللا دون من عبد السالم عليه

  نفسه، عبادة إلى الناس دعا ومن .3

 الضالة الطوائف و النمرود و فرعون مثل: نفسه عبادة الى الناس دعا من . 

  الغيب، علم من شيئا ادعى ومن .4

 أنا يقولون والذين الكهنة و المنجمون و السحرة هنا ويدخل: الغيب علم من شيئا ادعى من 

 .يتحقق المنام في أراه كلما أو السادسة الحاسه عندي

 .هللا أنزل ما بغير حكم ومن .5

 الحالل يحرم و الحرام يحلل. 

 هللا ال اله ل - الوثقى بالعروة تستمسك لكي بالِل تؤمن و بالطاغوت تكفر  أن يجب. 

 

 

 

 


