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  )نِ يْ تَـ خَ سْ ى نُ لَ عَ  ةقَ قـ دَ مُ ( اهَ تُـ ل دِ أَ وَ  ةُ ثَ الَ ث الْ  ولُ صُ ألُ اَ 

  ابِ ه وَ لْ اِ دِ بْ عَ  نِ بْ  دِ م حَ مُ   مِ ِال سْ ْإلِ اِ  خِ يْ شَ لِ 

  يمِ حِ ر الْ  نِ مَ حْ ر الْ  هِ ل الَ  مِ سْ بِ 

 :١لَ ائِ سَ مَ  عِ بَ رْ أَ  مُ ل عَ ا تَـ نَ يْـ لَ عَ  بُ جيَِ  هُ ن أَ  هُ ل الْ  كَ ِمحَ رَ  مْ لَ اعْ 

  .ةِ ل دِ اْألَ بِ  مِ َال سْ اْإلِ  ينِ دِ  ةُ فَ رِ عْ مَ ، وَ هِ ي بِ نَ  ةُ فَ رِ عْ مَ ، وَ هِ ل الْ  ةُ فَ رَ عِ مَ  وَ هُ ، وَ مُ لْ عِ الْ : ىولَ اْألُ 

 .هِ بِ  لُ مَ عَ لْ ا:ةُ يَ انِ ث الْ 

 .هِ يْ لَ إِ  ةُ وَ عْ د الْ  :ةُ ثَ الِ ث الْ 

 .يهِ ى فِ ذَ ى اْألَ لَ عَ  رُ بْـ ص الْ :ةُ عَ بِ ار الْ 

نَساَن َلِفي ُخْسرٍ  َواْلَعْصرِ :-يمِ حِ ر الْ  نِ محَْ ر الْ  هِ ل الْ  مِ سْ بِ :اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  يلُ لِ د الْ وَ   ِإن اْإلِ
 .]٣-١:العصر[اَصْوا بِالصْربِ َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت َوتـََواَصْوا بِاحلَْق َوتـَوَ  ِإال الِذيَن آَمُنوا

 هِ ذِ  َهـال إِ  هِ ِقـلْ ى خَ لَـعَ  ةً جـحُ  هُ ل الْ  لَ زَ نْـ ا أَ مَ  وْ لَ : ( -اَىل عَ تَـ  هُ ل لْ اَ  هُ ِمحَ رَ - ي عِ افِ ش الْ  الَ قَ 
 .) مْ هُ تْـ فَ كَ لَ  ةَ ورَ س الْ 

 يلُ لِ د الْـــوَ  ؛لِ َمـــعَ الُ وَ  لِ وْ َقـــالْ  لَ ْبـــقَـ  مِ ْلـــعِ الْ  :ابُ بَـــ: ( اَىل َعـــتَـ  هُ لـــالْ  هُ ِمحَـــرَ  ي ارِ َخـــبُ الْ  الَ قَــوَ 
 لَ ْبـقَـ [ مِ لْ عِ الْ بِ  أَ دَ بَ فَـ  ،]١٩:حممـد[ِبكَ ِلَذنْ  ُه َواْستَـْغِفرْ فَاْعَلْم أَنُه َال ِإَلَه ِإال الل : اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ 
 .)٢() ]لِ مَ عَ الْ وَ  لِ وْ قَ الْ 

                                                
اعلـم أرشـدك اهللا لطاعتـه أن : (( -رمحه اهللا–تبدأ من قول املصنف ) ثالثة األصول وأدلتها(علم رمحك اهللا أن رسالة ا ١

ق رسالتني ذا الكتاب جعلهما كاملقدمة له، الرسالة بإحلا -رمحه اهللا–، وقد قام أحد تالميذ املصنف ...))احلنيفية ملة
اعلــم : ((، والثانيــة املبــدوءة بقــول املصــنف))اعلــم رمحــك اهللا أنــه جيــب علينــا تعلــم أربــع مســائل((األوىل هــي املبــدوءة بـــ 

اهللا يف  رمحـه–وقـد نبـه علـى هـذا ابـن القاسـم .)) رمحك اهللا أنه جيب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه املسائل الثالث
 ).منقول، بتصرف(حاشيته 

 )).البخاري: ((ما بني معقوفني ليس يف  ٢
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ـــعْ اِ  ـــ هُ نـــأَ  هُ لـــلْ اَ  كَ ِمحَـــرَ  مْ َل ـــعَ  بُ جيَِ ـــ مُ لـــعَ تَـ ، ةٍ مَ لِ ْســـمُ وَ  مٍ لِ ْســـمُ  ل ى ُكـــَل  لِ ائِ َســـمَ الْ  هِ ذِ َه
 :ن ِِ  لُ مَ عَ الْ ، وَ ثِ َال ث الْ 

 نْ َمـفَ  وًال،ُسـا رَ نَـيْـ لَ إِ  لَ َسـرْ أَ  لْ ًال، بَـا َمهَـنَـكْ ُر تْـ يَـ  ملَْ وَ  ،انَـقَـ زَ رَ وَ  ،انَـقَ لَ خَ  هَ لـالْ  ن أَ : ىولَـْألُ اَ 
ِإنـا أَْرَسـْلَنا ِإلَـْيُكْم  :اَىل َعـتَـ  هُ لُ وْ قَـ  لُ يلِ د لْ اوَ ، ارَ الن  لَ خَ دَ  اهُ صَ عَ  نْ مَ ، وَ ةَ ن اجلَُ  لَ خَ دَ  هُ اعَ طَ أَ 

رُسـوَل الْ  فـََعَصـى ِفْرَعـْونُ ) ١٥(َعلَـْيُكْم َكَمـا أَْرَسـْلَنا ِإَىل ِفْرَعـْوَن َرُسـوالً  َرُسـوالً َشـاِهداً 
  .]١٦،١٥:املزمل[ َأْخذاً َوبِيالً فََأَخْذنَاُه 

 َال وَ  ،بٌ ر َقـمُ  َلكٌ  مَ َال  ،هِ تِ ادَ بَ  عِ ِيف  دٌ حَ أَ  هُ عَ مَ  كَ رَ ُيشْ  نْ أَ  ىضَ رْ  يَـ َال  هَ ل لْ اَ  ن أَ  :ةُ يَ انِ ث لْ اَ 
اللــِه َأَحــداً  َوَأن اْلَمَســاِجَد لِلــِه َفــَال َتــْدُعوا َمــعَ : اَىل َعــتَـ  هُ لُــوْ قَـ  يلُ لِ د اْلــوَ ؛ لٌ َســرْ مُ  ِيب نَــ
 .]١٨:ناجل[

ــوَ وَ  ،ولَ ُســر الْ  اعَ طَــأَ  نْ َمــ ن أَ : ةُ َثــالِ ث لْ اَ  ــالْ  دَ حَحــ نْ َمــ ةُ اَال وَ ُمــ هُ َلــ وزُ  َجيُــَال  هَ ل ــالُ  ادهَ ل 

ـُد قـَْومـاً يـُْؤِمنُـوَن بِاللـهِ َال : اَىل َعـتَـ  هُ لُـوْ قَـ  يلُ لِ د الْـوَ ؛ يـبٍ رِ قَ  بَ رَ قـُـأَ  انَ َكـ  وْ لَـ، وَ هُ ولَ ُسـرَ وَ    جتَِ

آبَاءُهْم َأْو أَبـَْناءُهْم أَْو ِإْخَوانـَُهْم  َواْليَـْوِم اْآلِخِر يـَُوادوَن َمْن َحاد اللَه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا
ميَـانَ  َأْو َعِشـريَتـَُهْم أُْوَلئِـكَ  َجنـاٍت  َوأَيـَدُهم بِـُروٍح مْنـهُ َويُـْدِخُلُهمْ  َكتَـَب ِيف قـُلُـوُِِم اْإلِ

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُْولَِئَك ِحْزُب اللِه  َجتْرِي ِمن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللهُ  َعنـْ
  .]٢٢:اادلة[  ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  َأَال ِإن ِحْزَب اللهِ 

صاً لِ خمُْ  ،هُ دَ حْ وَ  هَ ل الْ  دَ بُ عْ تَـ  نْ أَ  :يمَ اهِ رَ بْـ إِ  ةَ ل مِ  ةَ ي يفِ نِ احلَْ  ن أَ  :هِ تِ اعَ طَ لِ  هُ ل الْ  كَ دَ شَ رْ أَ  مْ لَ عْ اِ 
َوَمـا َخَلقـُت  :اَىل عَ تَـ  الَ ا قَ مَ كَ   ؛اهلََ  مْ هُ قَ لَ خَ وَ  ،اسِ ن الْ  يعَ مجَِ  هُ ل الْ  رَ مَ أَ  كَ لِ ذَ بِ ، وَ ينَ د الْ  هُ لَ 

ــوَ يُـ : )نِ يـَْعبُــُدو ( َىن ْعــمَ ، وَ ]٥٦:ذارياتالــ[ اجلِــن َواِإلنــَس ِإّال لِيَـْعبُــُدِون ا َمــ مُ ظَــعْ أَ ، وَ ونِ دُ ح
ـالْ  هُ ْنـى عَ َهـا نَـ َمـ مُ ظَـعْ أَ وَ  .ةِ ادَ بَـعِ الْ بِ  هِ لـالْ  ادُ رَ فْــإِ  :وَ ُهـوَ  ،يـدُ حِ وْ تـ الْ  هِ بِـ هُ ل الْ  رَ مَ أَ  وَ ُهـ، وَ كُ رْ ش: 
  .]٣٦:النساء[ ئاً رُِكوا بِِه َشيْ َوَال ُتشْ  َواْعُبُدوا اللهَ : اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  يلُ لِ د الْ وَ ، هُ عَ مَ  هِ ريِْ غَ  ةُ وَ عْ دَ 

  ا؟هَ تُـ فَـ رِ عْ مَ  انِ سَ نْ ى اْإلِ لَ عَ  بُ  جيَِ يت الْ  ةُ ثَ َال ث الْ  ولُ صُ ا اْألُ مَ : كَ لَ  يلَ ا قِ ذَ إِ فَ 



3 
 

  . ادً م حمَُ  هُ ي بِ نَ ، وَ هُ ينِ دِ ، وَ هُ ب رَ  دِ بْ عَ الْ  ةُ فَ رِ عْ مَ : لْ قُ فَـ 

، هِ ِمـعَ نِ بِ  نيَ مِ الَ عَ الْ  يعَ  مجَِ ىب رَ  وَ اِين ب ي رَ ذِ ل ا هُ ل الْ  يبَ رَ : لْ قُ ؟ فَـ كَ ب رَ  نْ مَ  :كَ لَ  يلَ ا قِ ذَ إِ فَ 
 َرب اْلَعـاَلِمنيَ  هِ لـْمـُد لِ احلَْ : اَىل َعـتَـ  هُ لُ وْ قَـ  يلُ لِ د الْ وَ ؛ اهُ وَ سِ  ودٌ بُ عْ  مَ ِيل  سَ يْ ي لَ دِ و بُ عْ مَ  وَ هُ وَ 

 .املَِ عَ الْ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  دٌ احِ وَ  انَ أَ ، وَ املٌَ عَ  هِ ل الْ  ىوَ سِ  نْ مَ  ل كُ َو  .]٢:الفاحتة[

  ؟كَ ب رَ  تَ فْ رَ عَ  مبَِ : كَ لَ  يلَ ا قِ ذَ إِ فَ 

 نْ ِمـ، وَ رُ َمـقَ الْ وَ  ،سُ مْ لشـواَ  ،رُ اَهـنـ الْ وَ  ،لُ ْيـل الْ  :هِ اتِـآيَ  نْ ِمـ، وَ هِ اتِـوقَ لُ خمَْ وَ  هِ اتِـآيَ بِ  :لْ ُقـفَـ  
ــالْ  ونَ ُضــرَ اْألَ ، وَ عُ بْ ســالْ  اتُ وَ مَ ســالْ  :هِ اتِــوقَ لُ خمَْ  يهِ فِــ نْ َمــ، وَ عُ بْ س الْــوَ ؛ اَمــهُ نَـ يْـ ا بَـ َمــوَ  ،ن يلُ لِ د 
َواْلَقَمـُر َال َتْســُجُدوا لِلشــْمِس َوَال  اُر َوالشــْمسُ َوِمـْن آيَاتـِـِه اللْيــُل َوالنـَهـ: اَىل َعــتَـ  هُ لُـوْ قَـ 

: اَىل َعـتَـ  هُ لُـوْ قَـ ، وَ ]٣٧:فصـلت[ الِذي َخَلَقُهن ِإن ُكنُتْم ِإيـاُه تـَْعبُـُدونَ  لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا لِلهِ 
أَيـاٍم ُمث اْسـتَـَوى َعلَـى اْلَعـْرِش  ِإن َربُكُم الّلُه الِذي َخَلَق السـَماَواِت َواَألْرَض ِيف ِسـتةِ 

 َس َواْلَقَمـَر َوالنُجـوَم ُمَسـخَراٍت بِـَأْمرِِه َأالَ لَـهُ َحِثيثـاً َوالشـمْ  يـُْغِشي اللْيَل النـَهاَر َيْطُلبُـهُ 

  .]٥٤:األعراف[ اْخلَْلُق َواَألْمُر تـََباَرَك الّلُه َرب اْلَعاَلِمنيَ 

 يذِ بُكـُم الـيَأيـَهـا النـاُس اعبُـُدوا رَ : اَىل َعـتَـ  هُ لُـوْ قَـ  يلُ لِ د الْـوَ ؛ ودُ بُـعْ مَ الْ : وَ ُهـ ب ر الْـوَ 

ــ َض ِفَراًشــا رْ اْألَ  الّــِذي َجَعــَل َلُكــمُ ) ٢١(يَن ِمــن َقــبلُكم َلَعلُكــم تـَتـُقــونَ ذّ َخَلَقُكــم َوال
َعلُـواْ فَـَال جتَْ  قًـا ّلُكـمْ اِت رِزْ رَ ثَمـالْ  ِمـنَ  رََج بِـهِ خْ َزَل ِمـَن السـَمآِء َمـاًَء فَـأَ نـْـلسـمآَء ِبنـآًء َوأَ َوا

 قُ الِ اْخلَـ: ( -اَىل َعـتَـ  هُ لـالْ  هُ ِمحَـرَ - ريٍ ثِـكَ   نُ ابْ  الَ قَ  .]٢٢،٢١:البقـرة[ ونَ تـََعُلمُ  ُتمْ نْـ َداًدا َوأَ نْ لَلِه أَ 
 ). ةِ ادَ بَ عِ لْ لِ  ق حِ تَ سْ مُ الْ  وَ هُ  اءِ يَ شْ األَ  هِ ذِ هلَِ 

 :هُ ْنـمِ ، وَ انِ َسـحْ اْإلِ ، وَ انِ ميَـاْإلِ ، وَ مِ َال ْسـاْإلِ  :لُ ثْـمِ  اِـَـ هُ لـالْ  رَ َمـ أَ ِيت الـ ةِ ادَ بَـعِ الْ  اعُ وَ نـْـأَ وَ 

 ،ةُ ابَ نَ اْإلِ ، وَ ةُ يَ شْ اخلَْ ، وَ وعُ شُ اخلُْ ، وَ ةُ بَ هْ ر الْ ، وَ ةُ بَ غْ ر الْ ، وَ لُ ك َو تـ الْ ، وَ اءُ جَ ر الْ ، وَ فُ وْ اخلَْ ، وَ اءُ عَ د الْ 
 ةِ ادَ بَ عِ الْ  اعِ وَ نْـ أَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  رُ يْـ غَ ، وَ رُ ذْ ن الْ ، وَ حُ بْ ذ الْ ، وَ ةُ اثَ غَ تِ سْ اْالِ ، وَ ةُ اذَ عَ تِ سْ اْالِ ، وَ ةُ انَ عَ تِ سْ اْالِ وَ 
 لِلـــِه فَـــَال  َمَســـاِجدَ َوأن الْ : اَىل َعـــتَـ  هُ لُـــوْ قَـ  يلُ لِ د اْلـــ؛ وَ اَىل َعـــتَـ  هِ لـــلِ  اَهـــل ا، كُ ِـَــ هُ لـــالْ  رَ َمـــ أَ ِيت الـــ
 .]١٨:اجلن[ َحداً اللِه أَ  ُعوا َمعَ َتدْ 



4 
 

  :اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  يلُ دلِ ال وَ ؛ رٌ افِ كَ   كٌ رِ شْ مُ  وَ هُ فَـ  ،هِ ل الْ  ْريِ غَ ئاً لِ يْ ا شَ هَ نْـ مِ  فَ رَ صَ  نْ مَ فَ 

َـا ِحَسـابُُه ِعنـَد رَبـِه ِإنـُه َال يـُْفلِـحُ  للـِه ِإَهلـاً آَخـَر َال دُْع َمـَع اَ يـ َوَمـن  بـُْرَهـاَن لَـُه بِـِه فَِإمن 

 .]١١٧:املؤمنون[ اْلَكاِفُرونَ 

ــــ(( :يثِ دِ  احلَْــــِيف وَ  ــــعِ الْ  خ ُمــــ اءُ عَ د اْل ــــوَ . ))ةِ ادَ َب ُــــوْ قَـ  يلُ لِ د اْل ــــاَل َربُكــــُم : اَىل َعــــتَـ  هُ ل َوَق
َداِخـرِينَ  نمَ ِإن الِذيَن َيْسَتْكِربُوَن َعـْن ِعبَـاَدِيت َسـَيْدُخُلوَن َجَهـ اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمْ 

 .]٦٠:غافر[

 .]١٧٥:عمران آل[ مْؤِمِننيَ  وِن ِإن ُكنُتمَفَال َختَاُفوُهْم َوَخافُ : اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  ؛فِ وْ اخلَْ  يلُ لِ دَ وَ 

َعَمًال َصـاِحلاً َوَال  َربِه فَـْليَـْعَملْ  َكاَن يـَْرُجو لَِقاءَ َفَمن  : اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  ؛اءِ جَ ر ال يلُ لِ دَ وَ 
 .]١١٠:الكهف[ ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِه َأَحداً 

ـَو تَـ الْ  يـلُ لِ دَ وَ  لُـواْ ِإن ُكنـُتم :اَىل َعـتَـ  هُ لُـوْ قَـ  ؛لِ ك ـْؤِمِننيَ  َوَعلَـى اللّـِه فـَتَـوَك٢٣:املائـدة[ م[ ،
 .]٣:الطالق[ فـَُهَو َحْسُبهُ  َوَمن يـَتَـوَكْل َعَلى اللهِ  :وقوله

 ِإنـُهــْم َكــانُوا ُيَســارُِعوَن ِيف  :اَىل َعــتَـ  هُ لُــوْ قَـ  ،وعِ ُشــاخلُْ وَ  ،ةِ َبــهْ ر الْ وَ  ،ةِ َبــغْ ر الْ  يــلُ لِ دَ وَ 

رَاِت َوَيْدُعونـََنا َرَغباً َوَرَهباً وََكانُوا َلَنا َخاِشِعنيَ    .]٩٠:األنبياء[ اْخلَيـْ

  .]١٥٠:البقرة[َفالَ َختَْشْوُهْم َواْخَشْوِين : اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  ؛ةِ يَ شْ اخلَْ  يلُ لِ دَ وَ 

  .]٤٥:الزمر[ اآلية هُ وا لَ مُ لِ سْ أَ وَ  مْ كُ ب  رَ َىل وا إِ يبُ نِ أَ وَ : اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ ؛ قَـ ةِ ابَ نَ اْإلِ  يلُ لِ دَ وَ 

ــة[ نيُ عِ تَ ْســــنَ  اكَ يــــإِ وَ  دُ ُبــــعْ نَـ  اكَ يــــإِ : اَىل َعــــتَـ  هُ لُــــوْ ؛ قَـ ةِ انَ عَ تِ ْســــاْالِ  يــــلُ لِ دَ وَ   ِيف وَ  ،]٥: الفاحتــ
 .))هِ ل الْ بِ  نْ عِ تَ اسْ فَ  تَ نْ عَ تَـ ا اسْ ذَ إِ ((: يثِ دِ احلَْ 

قُـْل أَُعــوُذ ، وَ ]الفلـق[ )١(قِ َلــفَ الْ  ب رَ بِـ وذُ ُعــأَ  لْ قُـ :اَىل َعـتَـ  هُ لُــوْ قَـ  ؛ةِ ذّ اعَ تِ ْسـاْالِ  يـلُ لِ دَ وَ 
 .]١:الناس[  ِبَرب الناسِ 
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 َفاْســَتَجاَب َلُكــمْ  ِإْذ َتْســَتِغيُثوَن َربُكــمْ  :اَىل َعــتَـ  هُ لُــوْ قَـ  ؛ةِ اثَ غَ تِ ْســاْالِ  يــلُ لِ دَ وَ 

 .]٩:األنفال[

 مـاً ي قَـ  ينـاً دِ  يمٍ قِ تَ ْسـمُ  اطٍ رَ  ِصـَىل  إَ يب  رَ اِين دَ  َهـِين نـإِ  لْ قُـ :اَىل َعـتَـ  هُ لُـوْ قَـ  ؛حِ بْ ذ الْـ يـلُ لِ دَ وَ 
 ايَ يَـحمَْ ي وَ كِ ُسـنُ  وَ ِيت الَ َصـ ن إِ  لْ قُـ) ١٦١( نيَ كِ ِر ْشـمُ الْ  نَ ِمـ انَ ا َكـمَ وَ  يفاً نِ حَ  يمَ اهِ رَ بْـ إِ  ةَ ل مِ 
 نْ مَ  اهللاُ  نَ عَ لَ (( :ةِ ن س الْ  نَ مِ وَ  .]١٦٣:األنعام[هُ َشرِيَك لَ  الَ )١٦٢(نيَ مِ الَ عَ الْ  ب رَ  هِ ل لِ  اِيتَ ممََ وَ 
 )).اهللاِ  ْريِ غَ لِ  حَ بَ ذَ 

 ُه ُمْسـَتِطرياً َشـر  يُوفُـوَن بِالنـْذِر َوَخيَـاُفوَن يـَْومـاً َكـانَ  :اَىل َعـتَـ  هُ لُـوْ قَـ  رِ ذْ نـالْ  يـلُ لِ دَ وَ 

  .]٧:اإلنسان[

  يانِ ث الْ  لُ صْ اْألَ 
، ةِ اَعــط الْ بِ  هُ لَــ ادُ َيــقِ نْ االِ ، وَ يــدِ حِ وْ تـ الْ بِ  هِ لــلِ  مُ الَ ْســتِ سْ االِ  :وَ ُهــوَ  ةِ لــدِ األَ بِ  مِ الَ ْســاْإلِ  يــنِ دِ  ةُ فَــرِ عْ مَ  
ـالْ  نَ ِمـ ةُ اءَ رَ بَـ الْ وَ  ُكـَو  .انُ َسـحْ اْإلِ ، وَ انُ ميَـاْإلِ ، وَ مُ الَ ْسـاْإلِ : بٍ اتِـرَ مَ  ثُ الَ ثَـ وَ ُهـوَ  ،هِ لِـهْ أَ وَ  كِ رْ ش ل 
ــحمَُ  ن أَ وَ  اهللاُ  ال إِ  هَ لَــإِ  الَ  نْ أَ  ةُ ادَ هَ َشــ: ةٌ َســمخَْ  مِ الَ ْســاْإلِ  انُ َكــْر أَ فَ . انٌ َكــْر ا أَ َهلـَـ ةٍ َبــتَـ رْ مَ  ولُ ُســداً رَ م 

 .امِ رَ احلَْ  اهللاِ  تِ يْ بَـ  ج حَ ، وَ انَ ضَ مَ رَ  مُ وْ صَ ، وَ اةِ كَ ز الْ  اءُ يتَ إِ ، وَ ةِ الَ ص الْ  امُ قَ إِ ، وَ اهللاِ 

َواْلَمَالِئَكـُة َوأُْولُـواْ   ِإلَــَه ِإال ُهـوَ َشـِهَد اللّـُه أَنـُه الَ  :اَىل َعـتَـ  هُ لُـوُ قَـ  ةِ ادَ هَ شـالْ  يلُ لِ دَ فَـ
 ١٨:آل عمران[ ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  اْلِعْلِم َقآِئَماً بِاْلِقْسِط الَ ِإلَـَه ِإال[. 

ــالنـ  د َحــوَ  ،اهللاُ  ال إِ  ق ِحبَــ ودَ ُبــعْ مَ  الَ : ااَهــنَ عْ مَ وَ  ــثْـ اإلِ  نَ ِمــ يِ ْف ــإِ  الَ (( اتِ َب ا يــاً َمــافِ نَ ) )هَ َل
 هُ نـا أَ َمـ، كَ هِ تِـادَ بَ  عِ ِيف  هُ لَـ يكَ رِ شَ  الَ  هُ دَ حْ وَ  هللاِ  ةَ ادَ بَ عِ تاً الْ بِ ثْ مُ ) اهللاُ  ال إِ ( اهللاِ  ونِ دُ  نْ مِ  دُ بَ عْ يُـ 
  . هِ كِ لْ  مُ ِيف  يكٌ رِ شَ  هُ لَ  سَ يْ لَ 

 ِألَبِيـِه َوقـَْوِمـِه ِإنـِين بـَـَراءٌ  َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيمُ  :اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ ا قَـ هَ حُ ض وَ ي يُـ ذِ ا ال هَ ريُ سِ فْ تَـ وَ 
ـــُدوَن  ـــًة ِيف ) ٢٧(يِن َفطَـــَرِين َفِإنـــُه َســـيَـْهدِ  ِإال الـــِذي) ٢٦(ممـــا تـَْعُب َوَجَعَلَهـــا َكِلَمـــًة بَاِقَي

 ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْواْ ِإَىل  :اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ وَ  .]٢٨-٢٦:الزخرف[ َلَعلُهْم يـَْرِجُعونَ  َعِقِبهِ 
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ـــَنُكْم َأال نـَْعبُـــَد ِإال اللّــَه َوالَ  نَـنَــا َوبـَيـْ ُنْشـــرَِك بِـــِه َشــْيئاً َوَال يـَتِخـــَذ بـَْعُضـــَنا  َكَلَمــٍة َســـَواء بـَيـْ
 .]٦٤:آل عمران[ َهُدواْ بَِأنا ُمْسِلُمونَ الّلِه فَِإن تـََولْواْ فـَُقولُواْ اشْ  بـَْعضاً أَْربَاباً من ُدونِ 

ــحمَُ  ن أَ  ةِ ادَ هَ َشــ يــلُ لِ دَ وَ  ُــوْ قَـ  ؛اهللاِ  ولُ ُســداً رَ م ــْن َجــاءَ  َلَقــدْ  :اَىل َعــتَـ  هُ ل ُكْم َرُســوٌل م
 .]١٢٨:التوبـة[ َعلَـْيُكم بِـاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف رِحـيمٌ  أَنُفِسـُكْم َعزِيـٌز َعَلْيـِه َمـا َعنِـتْم َحـرِيصٌ 

ـــحمَُ  ن أَ  ةِ ادَ َهـــ َش◌َ َىن ْعـــمَ وَ  ـــاعَ طَ : اهللاِ  ولُ ُســـرَ  ادً م ـــا أَ يَمـــفِ  هُ ُت ـــخْ ا أَ يَمـــفِ  هُ يقُ دِ ْصـــتَ ، وَ رَ َم ، رَ بَـ
 .عَ رَ ا شَ مبَِ  ال إِ  اهللاُ  دَ بَ عْ يُـ  الَ  نْ أَ ، وَ رَ جَ زَ وَ  هُ نْ ى عَ هَ ا نَـ مَ  ابُ نَ تِ اجْ وَ 

َوَماأُِمُروا ِإال لِيَـْعبُـُدوا اللـَه  :اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  ؛يدِ حِ وْ تـ الْ  ريُ سِ فْ تَـ وَ  ،اةِ كَ ز الْ وَ  ةِ الَ ص الْ  يلُ لِ دَ وَ 
يَن ُحنَـَفاء َمةِ  ُخمِْلِصَني َلُه الدَكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَالَة َويـُْؤُتوا الز٥:البينة[ َويُِقيُموا الص[. 

َياُم َكَمـا  الصـ يَـا أَيـَهـا الـِذيَن آَمنُـواْ ُكتِـَب َعلَـْيُكمُ  :اَىل َعـتَـ  هُ لُـوْ قَـ  ؛امِ يَ صـالْ  يـلُ لِ دَ وَ 
 .]١٨٣:البقرة[ُكِتَب َعَلى الِذيَن ِمن قَـْبِلُكْم َلَعلُكْم تـَتـُقونَ 

يًال ِه َسـبِ َلْيـإِ  َتطَاعَ سْ اِ  نِ مَ  اِس ِحج الَبِيتِ ولِلِه َعَلى الن  :اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  ؛ج احلَْ  يلُ لِ دَ وَ 
  .]٩٧:آل عمران[ الَعاَلِمنيَ  نِ عَ  َغِين  َوَمن َكَفَر َفإن اهللاَ 

 ةُ يَ انِ ث الْ  ةُ بَ تَـ رْ مَ الْ 

ـــَهـــالَ عْ أَ ، فَ ةً بَ عْ ُشـــ ونَ عُ بْـ َســـوَ  عٌ ْضـــبِ  :وَ ُهـــوَ  ؛انُ ميَـــاإلِ  ـــإِ  الَ : لُ وْ ا قـَ ا اَهـــنَ دْ أَ ، وَ اهللاُ  ال إِ  هَ َل
 .انِ ميَ اْإلِ  نَ مِ  ةٌ بَ عْ شُ  ءُ ايَ احلَْ ، وَ يقِ رِ الط  نِ ى عَ ذَ اْألَ  ةُ اطَ مَ إِ 

ــ نْ أَ ((: ةٌ ت ِســ هُ انُــكَ ْر أَ وَ  ــكَ ئِ الَ مَ وَ  ،اهللاِ بِــ نَ مِ ؤْ تـُ ــتُ كُ ، وَ هِ ِت ، رِ ِخــاْآل  مِ وْ يَـــالْ ، وَ هِ لِ ُســرُ ، وَ هِ ِب
ـالْ  انِ َكـْر اْألَ  هِ ذِ ى َهـلَـعَ  يلُ لِ د الْ وَ )). هِ ر شَ وَ  هِ رِ يْ خَ  رِ دَ قَ الْ بِ وَ  س اَىل َعـتَـ  هُ لُـوْ قَـ  ؛ةِ ت: لـ ْيَس الْـِرب

بِاللّـِه َواْليَــْوِم اآلِخـِر  ُوُجـوَهُكْم ِقبَـَل اْلَمْشـرِِق َواْلَمْغـِرِب َولَــِكن الْـِرب َمـْن آَمـنَ  َأن تـَُولـواْ 
ِإنـا ُكـل َشـْيٍء  :اَىل َعـتَـ  هُ لُـوْ قَـ  رِ دَ َقـالْ  يـلُ لِ دَ وَ  .]١٧٧:البقـرة[ َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنِبيـنيَ 

  .]٤٩:القمر[ َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ 
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 ةُ ثَ الِ ث الْ  ةُ بَ تَـ رْ مَ الْ 

ــ كَ نــأَ كَ   اهللاَ  دَ بُــعْ تَـ  نْ أَ (: (وَ ُهــ، وَ دٌ اِحــوَ  نٌ ْكــُر  انُ َســحْ اْإلِ  ــ نْ ُكــتَ  مْ لَــ نْ إِ ، َفــاهُ رَ تـَ  اهُ رَ تـَ
 ُهم حمِْسـُنونَ  ِإن الّلَه َمَع الِذيَن اتـَقواْ والِذينَ  :اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  يلُ لِ د الْ وَ  )). اكَ رَ يَـ  هُ ن إِ فَ 

ـْل َعلَـى اْلَعزِيـزِ  :اَىل َعـتَـ  هُ لُـوْ قَـ وَ . ]١٢٨:النحـل[ ِحيِم  َوتـَوَكِذي يـَـَراَك ِحــَني ) ٢١٧(الـرالـ
 ٢١٧:الشـعراء[ ِإنـُه ُهـَو السـِميُع اْلَعلِـيمُ ) ٢١٩(السـاِجِديَن  َوتـََقلبَـَك ِيف ) ٢١٨(تـَُقـوُم 

لُـو ِمْنـُه ِمـن قـُـْرآٍن َوالَ  :اَىل َعـتَـ  هُ لُـوْ قَـ وَ . ]٢٢٠ــ تـَْعَملُـوَن ِمـْن  َوَمـا َتُكـوُن ِيف َشـْأٍن َوَمـا تـَتـْ
  . ]٦١:يونس[ ُهوداً ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيهِ َعَمٍل ِإال ُكنا َعَلْيُكْم شُ 

- ابِ طـاخلَْ  نِ بْـ رَ َمـعُ  نْ َعـ ورُ هُ ْشـمَ الْ  ))يـلَ ربِْ جِ  يثُ دِ َحـ((: ةِ ن س الْ  نَ مِ  يلُ لِ د الْ وَ 
 اضِ يَـبَـ  يدُ دِ َشـ لٌ ُجـا رَ نَـيْـ لَ عَ  عَ لَـطَ  ذْ إِ -- ِيب نـالْ  دَ ْنـعِ  وسٌ لُـجُ  نُ ا َحنْـَمـنَ يْـ بَـ : ( الَ قَـ-
 الْ  ادِ وَ سَ  يدُ دِ ، شَ ابِ يَ الثـ الْ  رُ ثَـ أَ  هِ يْ لَ ى عَ يـُرَ  ، الَ رِ عْ ش مِ  هُ فُ رِ عْ يَـ  الَ ، وَ رِ فَ س سَ لَـجَ ، فَ دٌ حَ ا أَ ن 
ـا حمَُ يَـ: ا لَ قَـ، وَ هِ يْ ذَ خِ ى فَ لَ عَ  هِ يْ ف كَ   عَ ضَ وَ ، وَ هِ يْ تَـ بَ كْ  ُر َىل إِ  هِ يْ تَـ بَ كْ ُر  دَ نَ سْ أَ فَ ،  ِيب ن  الْ َىل إِ  دٌ م 
ــحمَُ  ن أَ وَ  اهللاُ  ال إِ  هَ لَـإِ  الَ  نْ أَ  دَ هَ ْشـتَ  نْ أَ ((: لَ اقَـ. مِ الَ ْسـاإلِ  نِ  َعـِين ربِْ ْخـأَ  اهللاِ  ولُ ُسـداً رَ م، 

ــــتُ وَ   هِ ْيــــلَ إِ  تَ عْ طَ تَ ْســــاِ  نِ إِ  تَ ْيــــبَـ الْ  ج َحتُــــ، وَ انَ َضــــمَ رَ  ومَ ُصــــتَ ، وَ اةَ َكــــز الْ  ِيتَ ؤْ تـُــــوَ  ةَ الَ صــــالْ  يمَ ِق
. انِ ميـَــاإلِ  نِ  َعـــِين ربِْ ْخـــأَ : الَ قَـــ. هُ قُ د َصـــيُ وَ  هُ لُ أَ ْســيَ  هُ ا لَـــَنـــبْـ جِ عَ فَـ . تَ قْ دَ َصـــ: الَ قَـــ)). يالً بِ َســ
ــ نْ أَ ((: الَ قَــ  هِ ريِْ َخــ رِ دَ َقــالْ بِ وَ  ،رِ اآلِخــ مِ وْ يَـــالْ ، وَ هِ لِ ُســرُ ، وَ هِ بِــتُ كُ ، َو هِ تِــكَ ئِ الَ مَ وَ  اهللاِ بِــ نَ مِ ؤْ تـُ
 نْ ُكـتَ  ملَْ  نْ إِ فَـ اهُ رَ تـَـ كَ نـأَ كَ   اهللاَ  دَ بُـعْ تَـ  نْ أَ ((: الَ قَ . انِ سَ حْ اإلِ  نِ  عَ ِين ربِْ خْ أَ : الَ قَ  .))هِ ر شَ وَ 
 نَ ِمـ مَ لَ عْ أَ ا بِـَهـنْـ عَ  ولُ ؤُ ْسـمَ الْ  اَمـ((: الَ قَـ. ةِ اعَ سـالْ  نِ  َعـِين ربِْ ْخـأَ  :الَ قَ  .))اكَ رَ يَـ  هُ ن إِ فَ  اهُ رَ تَـ 
ــالْ  ــ)).  لِ ائِ س ــ: الَ َق ــ. اَِــاارَ مَ أَ  نْ  َعــِين ربِْ خْ أَ َف ــاْألَ  دَ لِــتَ  نْ أَ ((: الَ َق ــتَـ بـ رَ  ةُ َم ــ نْ أَ ا، وَ َه ى رَ تـَ

. يـا لِ ا مَ نَـثْـ بِ لَ فَـ  ،ىَضـمَ فَ : الَ قَـ)). انِ يَـنْـ بُـ  الْ ِيف  ونَ لُ اوَ طَـتَ يَـ  اءِ شـالْ  اءَ َعـرِ  ةَ الَـعَ الْ  اةَ رَ عُـالْ  اةَ َفـاحلُْ 
ــفَـ  ــأَ  رُ َمــا عُ يَــ((: الَ َق ــالْ  نِ َمــ ونَ رُ دْ َت ــلْ قَـ )) ؟لُ ائِ س ــ ،مُ لَــعْ أَ  هُ ولُ ُســرَ وَ  اهللاُ : اَن ا ذَ َهــ((: الَ َق
 )).مْ كُ ينِ دِ  رَ مْ أَ  مْ كُ مُ ل عَ يُـ  مْ اكُ تَ أَ  يلُ ربِْ جِ 
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  ثُ الِ ث الْ  لُ صْ ْألَ ا
 مٌ اِشـهَ وَ  ،مِ اِشـهَ  نِ بْ  بِ لِ ط مُ الْ دِ بْ عَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  نُ بْ  دٌ م حمَُ  وَ هُ وَ  ، دٍ م حمَُ  مْ كُ ي بِ نَ  ةُ فَ رِ عْ مَ  
 هِ ْيـلَ عَ - يـلِ لِ اخلَْ  يمَ اهِ رَ بـْـإِ  نِ بْـ يـلَ اعِ مسَْ إِ  ةِ يـر ذُ  نْ ِمـ بُ رَ َعـالْ وَ  ،بِ رَ َعـالْ  نَ ِمـ شٌ يْ رَ قـُـ، وَ شٍ يْ رَ قُـ  نْ مِ 
ــعَ وَ  ــ هُ لَــوَ  ،-مِ الَ ســالْ وَ  ةِ الَ صــالْ  لُ َضــفْ ا أَ نَــيـ بِ ى نَ َل َــ رِ ُمــعُ الْ  نَ ِم ــنْـ ، مِ ةً نَ َســ ونَ ت ِســوَ  ثٌ الَ ث ا َه
ثـرُ  ـبِ  لَ سِ رْ أُ وَ  اقْـَرأْ  ـبِ  ءَ ىب نُـ  .والْ سُ رَ  اي بِ نَ  ونَ رُ شْ عِ وَ  ثٌ الَ ثَ ، وَ ةِ و بُـ نُ الْ  لَ بْ قَـ  نَ و عُ بَـ رْ أَ  اْلُمد، 
ـالْ  نِ َعـ ةِ ارَ ذَ نـالْ بِ  اهللاُ  هُ ثَ عَ بَـ  ،ةِ ينَ دِ مَ  الْ َىل إِ  رَ اجَ هَ وَ  ،ةُ كَ مَ  هُ دُ لَ بَـ وَ  الْ َىل و إِ عُ دْ يَـ، وَ كِ رْ ش  ؛يـدِ حِ وْ تـ 
ثـُر  يَـا :اَىل َعـتَـ ه ُ لُ وْ قَـ  يلُ لِ د الْ وَ  َهـا اْلُمـد٢( قُـْم فََأنـِذرْ ) ١(أَيـ ( ـْرَك َفَكبـَوَربـ)َوثَِيابَـَك ) ٣

ــْر  ٤(َفَطه ( ْْجــَز فَــاْهُجرَوالر )ــَك فَاْصــِربْ ) ٦( َوَال َمتـْـُنن َتْســَتْكِثرُ ) ٥٧ـــ١:املــدثر[ َوِلَرب[. 
ـالْ  نِ َعـ رُ ذِ نْ يُـ :  ُقْم فََأنِذرْ  َىن عْ مَ وَ  الْ َىل و إِ عُ دْ يَـوَ  ،كِ رْ ش  كَ  .يـدِ حِ وْ تــرْ  َوَربـيْ ، أَ  َفَكبـ :
ــرْ  .يــدِ حِ وْ تـ الْ بِ  هُ ْمـظ عَ  ـطَ  :يْ أَ ،  َوثَِيابَـَك َفَطه ــالْ  نَ ِمـ كَ الَــمَ عْ أَ  رْ ه ْجــَز وَ  .كِ رْ شَوالر

 اذَ ى َهـلَـعَ  ذَ خَ أَ  ،اهَ لِ هْ أَ وَ  ا هَ نْـ مِ  ةُ اءَ رَ بَـ الْ ، وَ اهَ كُ ْر تَـ  :اهَ رُ جْ هَ ، وَ امُ نَ صْ األَ : زُ جْ ر الْ ،  رْ فَاْهجُ 
ـــ الْ َىل إِ  هِ بِـــ جَ ِر ُعـــ رِ ْشـــعَ ال دَ ْعـــبَـ ، وَ يـــدِ حِ وْ تـ  الْ َىل و إِ عُ دْ يَـــ نيَ نِ ِســـ رَ ْشـــعَ  هِ ْيـــلَ عَ  تْ َضـــرِ فُ ، وَ اءِ مَ س 
ـــــــالْ  َصـــــــ، وَ سُ ْمـــــــاخلَ  اتُ وَ لَ ص ـــــــ مَ ى ِيف ل َىل إِ  ةِ رَ جْ اهلِْ بِـــــــ رَ ِمـــــــا أُ هَ دَ ْعـــــــبَـ ، وَ نيَ نِ ِســـــــ ثَ الَ ثَـــــــ ةَ ك 

  .مِ الَ سْ اإلِ  دِ لَ  بَـ َىل إِ  كِ رْ ش الْ  دِ لَ بَـ  نْ مِ  الُ قَ تِ نْ االِ  ةُ رَ جْ اهلِْ وَ ، ))ةِ ينَ دِ مَ الْ ((
 َىل إَ  ةٌ يَـاقِ بَ  يَ ِهـ، وَ مِ الَ ْسـاإلِ  دِ لَ  بَـ َىل إَ  كِ رْ ش الْ  دِ لَ بَـ  نْ مِ  ةِ م األَ  هِ ذِ ى هَ لَ عَ  ةٌ يضَ رِ فَ  ةُ رَ جْ اهلِْ وَ 

اْلَمآلِئَكُة ظَـاِلِمي أَنـُْفِسـِهْم  لِذيَن تـََوفاُهمُ ِإن ا :اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  يلُ لِ د الْ وَ  ؛ةُ اعَ س الْ  ومَ قُ تَـ  نْ أَ 
 ُمْسَتْضــَعِفَني ِيف اَألْرِض قَــاْلَواْ َأملَْ َتُكــْن أَْرُض الّلــِه َواِســَعةً  قَــاُلواْ ِفــيَم ُكنــُتْم قَــاُلواْ ُكنــا

ــْأَواُهْم َجَهــنُم َوَســاءْت َمِصــرياً  ـــِئَك َم ــَن إِ ) ٩٧(فـَتُـَهــاِجُرواْ ِفيَهــا فَُأْوَل ال اْلُمْسَتْضــَعِفَني ِم
ــــَداِن الَ  ــــُدوَن َســــِبيًال  الرَجــــاِل َوالنَســــاء َواْلِوْل ــــًة َوالَ يـَْهَت ـــــِئَك ) ٩٨(َيْســــَتِطيُعوَن ِحيَل فَُأْوَل

ُهْم وََكـاَن اللّـُه َعُفـّواً َغُفـوراً  َعَسـى يَـا  :وقولـه تعـاىل. ]٩٩ـ ٩٧:النسـاء[ اللّـُه َأن يـَْعُفـَو َعـنـْ
- ي وِ غَـبَـ الْ  الَ قَـ .]٥٦:العنكبـوت[ فَِإيـاَي فَاْعبُـُدونِ  ِعبَـاِدَي الـِذيَن آَمنُـوا ِإن أَْرِضـي َواِسـَعةٌ 

ــــ مَ ِيف  ينَ ذِ الــــ نيَ مِ لِ ْســــمُ  الْ ِيف  ةِ اآليَــــ هِ ذِ َهــــ ولِ زُ نـُــــ بُ بَ َســــ: ( -اهللاُ  هُ ِمحَــــرَ  وا، رُ اجِ َهــــيُـ  ملَْ  ةَ ك
  ).انِ ميِ اإلِ  مِ اسْ بِ  اهللاُ  مُ اهُ ادَ نَ 
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ــالْ  نَ ِمــ ةِ رَ ْجــى اهلِْ َلــعَ  يلُ لِ د الْــوَ  س َحــ ةُ رَ ْجــاهلِْ  عُ ِطــقَ نْـ تَـ  الَ (( : هُ لُــوْ قَـ  ةِ ن عَ ِطــقَ نْـ تَـ  ىت 
 )).اَِ رِ غْ مَ  نْ مِ  سُ مْ ش الْ  عَ لُ طْ  تَ َىت حَ  ةُ بَ وْ تـ الْ  عُ طِ قَ نْـ تَـ  الَ ، وَ ةُ بَ وْ تـ الْ 

ــلَ فَـ  قَ تَـ ْســا ام ــبَ بِ  رَ ِمــأُ  ))ةِ يَنــدِ مَ الْ (( ِيف  رالْ  :لِ ْثــ، مِ مِ الَ ْســاإلِ  ائعِ رَ َشــ ةِ قي ــاْ ، وَ اةِ َكــزمِ وْ لص ،
 نْ ِمـ كَ لِـذَ  ْريِ َغـ، وَ رِ َكـنْ مُ الْ  نِ َعـ يِ ْهـنـ الْ ، وَ وفِ رُ عْ مَ الْ بِـ رِ ْمـاألَ ، وَ ادِ َهـاجلِْ ، وَ انِ ذَ األَ وَ  ،ج احلَْ وَ 

 هُ مُ الَ َســـوَ  اهللاِ  ةُ الَ َصـــ– وِيفَ ا تُـــهَ دَ ْعــبَـ ، وَ نيَ نِ ِســـ رِ َشـــا عَ ذَ ى َهـــلَــعَ  ذَ َخـــأَ ، مِ الَ ْســـاإلِ  عِ ائِ رَ َشــ
، هُ ْنـا مِ هَ رَ ذ َحـ ال إِ  ر َشـ الَ ، وَ هِ يْ لَ عَ  ةَ م األُ  ل دَ  ال إِ  رَ يْـ خَ  الَ  ،هُ ينُ ا دِ ذَ هَ وَ ، اقٍ بَ  هُ ينُ دِ وَ  -هِ يْ لَ عَ 
ا هَ رَ ذ ي َحـذِ الـ ر شـالْ وَ  ،اهُ َضـرْ يَـ وَ  اهللاُ  هُ بـا حيُِ َمـ يـعُ مجَِ ، وَ يـدُ حِ وْ تـ الْ : هِ ْيـلَ عَ  اهلَ ي دَ ذِ ال  رُ يْـ اخلَْ وَ 
  .اهُ بَ أْ يَ وَ  اهللاُ  هُ رَ كْ يَ  امَ  يعُ مجَِ وَ  ،كُ رْ ش الْ : هُ نْ مِ 

؛ سِ نْــاإلِ وَ  ن اْجلِــ: ْنيِ َلــقَ الثـ  يــعِ ى مجَِ لَــعَ  هُ َتــاعَ طَ  ضَ رَ تَـــافْـ ، وَ ةً افــكَ   اسِ نــ الْ َىل إَ  اهللاُ  هُ ثَــعَ بَـ  
يعـاً  قُـْل يَـا أَيـَهـا النـاُس ِإين َرُسـوُل اللّـهِ : اَىل َعـتَـ  هُ لُـوْ قَـ  يلُ لِ د الْ وَ  . ]١٥٨:األعـراف[ ِإلَـْيُكْم مجَِ
ــكَ َو  اْلــ هِ بِــ اهللاُ  لَ م اْلــوَ ؛ نَ يد ــ يلُ لِ د  اْليَـــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديــَنُكْم َوأَْمتَْمــتُ : ل تعــاىلوْ قـَ

ــْيُكْم نِْعَمــِيت َوَرِضــيُت َلُكــُم اِإلْســالَ   هُ لُــوْ قَـ   هِ تِــوْ ى مَ لَــعَ  يلُ لِ د الْــوَ .]٣:املائــدة[ َم ِدينــاً َعَل
يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة ِعنـَد َربُكـْم َختَْتِصـُمونَ  ُمث ِإنُكـمْ ) ٣٠(ِإنَك َميٌت َوِإنـُهم ميُتوَن :اَىل عَ تَـ 
 .]٣١،٣٠:الزمر[

َهـا :اَىل َعـتَـ  هُ لُـوْ قَـ  يلُ لِ د الْـوَ  ؛ونَ ثُـعَ بْـ وا يُـ اتُ ا َمـذَ إِ  اسُ نـالْ وَ  َخَلْقنَـاُكْم َوِفيَهـا نُِعيـدُُكْم  ِمنـْ
َها ُخنْرُِجُكْم تَاَرًة ُأْخَرى َواللُه أَنَبَتُكم مـَن اْألَْرِض نـََباتـاً  : اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ وَ ، ]٥٥:طه[ َوِمنـْ

)١٧ ( ــبَـ الْ  دَ ْعــبَـ وَ . ]١٨،١٧:نــوح[ُخيْــرُِجُكْم ِإْخرَاجــاً يُِعيــدُُكْم ِفيَهــا وَ  ُمث  ونَ بُ اَســحمَُ  ثِ ْع
ــــَماَواِت َوَمــــا ِيف : والــــدليل قــــول تعــــاىل؛ مْ اهلِِ َمــــعْ أَ بِ  ونَ يــــزِ جمَْ وَ  ــــِه َمــــا ِيف الساْألَْرِض  َولِل

ومــن  . ]٣١:الــنجم[ َأْحَســُنوا بِاحلُْْســَىن  لَِيْجــزَِي الــِذيَن َأَســاُؤوا ِمبَــا َعِمُلــوا َوَجيْــزَِي الــِذينَ 
 َعثُـوا قُـلْ  :والدليل قوله تعاىل؛ ب بالبعث كفركذ بـَلَـى  َزَعـَم الـِذيَن َكَفـُروا َأن لـن يـُبـْ

َعُثن ُمث لَتـَُنبـُؤن ِمبَا َعِمْلُتْم َوَذِلكَ    . ]٧:التغابن[ َلى اللِه َيِسريٌ عَ  َوَريب لَتُبـْ
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ـرِيَن  :اَىل َعـتَـ  هُ لُـوْ قَـ  يلُ لِ د الْ وَ ؛ ينَ رِ ذِ نْ مُ وَ  ينَ رِ ش بَ مُ ِل سُ ر الْ  يعَ مجَِ  اهللاُ  لَ سَ رْ أَ وَ  َبشُسـالً مر
 ُسلِ  َوُمنِذرِيَن لَِئالٌة بـَْعَد الر اِس َعَلى الّلِه ُحج١٦٥:النساء[ َيُكوَن لِلن[.   

ى لَـعَ  يلُ لِ د الْـوَ ؛ نيَ يـبِ ن الْ  امتَُ َخـ وَ ُهـوَ   دٌ مـحمَُ  مْ هُ رُ آِخـ، وَ مُ الَ سـالْ  هِ ْيـلَ عَ  وحٌ نُ  مْ هلُُ و أَ وَ 
َنا ِإَلْيَك َكَما :اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  وحٌ نُ  مْ هلَُ و أَ  ن أَ  َنا ِإَىل نُوٍح َوالنِبيَني ِمن بـَْعِدهِ  ِإنا َأْوَحيـْ َأْوَحيـْ
 .]١٦٣:النساء[

 ،هُ دَ ْحـوَ  اهللاِ  ةِ ادَ بَـعِ بِ  مْ هُ رُ مُ أْ يَـ دٍ مـ حمَُ َىل إِ  وحٍ نُـ نْ والً ِمـُسـرَ  مْ هِ يْ لَـإِ  اهللاُ  ثَ َعـبَـ ٍة م أُ  ل كُ َو 
 ا ِيف ُكل أُمٍة رُسوالً َوَلَقْد بـََعثْـنَ  :اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  يلُ لِ د الْ وَ ؛ وتْ اغُ ط الْ  ةِ ادَ بَ عِ  نْ عَ  مْ اهُ هَ نْـ يَـ وَ 

 رَ ْفـكُ الْ  ادِ بَـعِ الْ  يـعِ مجَِ  ىلَـعَ  اهللاُ  ضَ رَ تَـ افْـ وَ . ]٣٦:النحـل[ َأِن اْعُبُدواْ الّلَه َواْجَتِنُبواْ الطاُغوتَ 
ا َمــ وتِ اغُ طــ الْ َىن ْعــمَ : (-اَىل َعــتَـ  اهللاُ  هُ ِمحَــرَ - مِ ي َقــالْ  نُ ابْــ الَ قَــ. اهللاِ بِــ انَ ميـَـاإلِ ، وَ وتِ اغُ طــالْ بِ 

، ونَ ريُ ثِـــــكَ   يـــــتُ اغِ وَ ط الْ وَ  ).اعٍ طَـــــمُ  وْ ، أَ وعٍ بُــــتْ مَ  وْ ، أَ ودٍ بُـــــعْ مَ  نْ ِمـــــ هُ د َحــــ دُ ْبـــــعَ لْ ا هِ بِـــــ زَ اوَ َجتَــــ
 ةِ ادَ بَـ عِ َىل إِ  اسَ نـالْ  اَعـدَ  نْ َمـ، وَ اضٍ رَ  وَ هُ وَ  دَ بِ عُ  نْ مَ ، وَ اهللاُ  هُ نَ عَ لَ  يسُ لِ بْ إِ : ةٌ سَ مخَْ  مْ هُ وسُ ؤُ رُ وَ 
ــغَ الْ  مِ ْلــعِ  نْ ئاً ِمــيْ ى َشــَعــد ا نْ َمــ، وَ هِ ِســفْ نَـ  ــبِ  مَ َكــحَ  نْ َمــ، وَ بِ ْي ــا أَ َمــ ْريِ َغ ــوَ ؛ اهللاُ  لَ زَ نـْ  يلُ لِ د اْل
َ الرْشـد :اَىل َعـتَـ  هُ لُـوْ قَـ  بَــنييِن قَـد تـ اُغوت  َال ِإْكـَراَه ِيف الـدِمـن اْلغَـي َفَمـن َيْكُفـْر بالطـ

ــــِد اْسَتْمَســــكَ  ــــِه فَـَق ــــيمٌ  َويـُــــْؤِمن بِالّل ــــٌع َعِل ي ــــُه مسَِ َــــا َوالّل ــــُوثـَْقى َال انَِفَصــــام َهل ــــاْلُعْرَوِة اْل ِب
، مُ الَ ْسـاإلِ  رِ ْمـاْألَ  سُ أْ رَ ((: يثِ دِ  احلَْ ِيف وَ ، ))اهللاُ  ال إِ  هَ لَ إِ  الَ (( َىن عْ مَ  وَ ا هُ ذَ هَ وَ . ]٢٥٦:البقـرة[
  )).اهللاِ  يلِ بِ  سَ ِيف  ادُ هَ اجلِْ  هِ امِ نَ سِ  ةُ وَ رْ ذِ وَ  ،ةُ الَ ص الْ  هُ ودُ مُ عَ وَ 

  . لمَ سَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ آلِ وَ  دٍ م ى حمَُ لَ عَ  ى اهللاُ ل صَ وَ  .مُ لَ عْ أَ  اهللاُ وَ 

 الْ  ولُ صُ األُ  تِ َمت ةُ ثَ الَ ث. 


