
  

  أصول الدين اإلسالمي
  مع قواعـده األربـع

  
  تأليف

  شيخ اإلسالم حممد بن سليمان التميمي

  

  رتبها على ج السؤال واجلواب

  الشيخ حممد الطيب األنصاري املدين

  

ويليها عقيدة السلف الصاحل



  ميأصول الدين اإلسال 

  ٢

  مقدمة
  املسائل األربع اليت جيب على كل إنسان أن يتعلمها

  والدليل على ذلك
   الرمحن الرحيمبسم اهللا

  .  وبه نستعني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  ؟  علمهاتما هي املسائل األربع اليت جيب على كل إنسان أن ي:   س
  .  العلم وهو معرفة اهللا ومعرفة نبيه ومعرفة دين اإلسالم باألدلة)  األوىل  (  :  ج
  .   العمل ذا العلم)  الثانية (
  .  الدعوة إليه)   الثالثة (
  .  الصرب على األذى فيه)  الرابعة (
  ؟  ما الدليل على ذلك:   س
 {قوله تعاىل :   ج                  

               {  )١(  .   

  ؟  ما الذي قاله الشافعي يف هذه السورة:   س
  .   كفتهملو ما أنزل اهللا على خلقه إال هذه السورة ل:  قال:   ج
  ؟  هل القول والعمل قبل العلم أو العلم قبلهما:   س
 {العلم قبلهما بدليل قوله تعاىل :   ج                   

  { )قاله البخاري رمحه اهللا.    فبدأ بالعلم قبل القول والعمل)٢  .  

                                                
  .  ٣ - ١:   سورة العصر آية) ١(
  .  ١٩سورة حممد اآلية ) ٢(
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  ٣

  املسائل الثالث اليت جيب تعلمها والعمل ا 
  ودليلها

  ؟  ما املسائل الثالث اليت جيب تعلمها والعمل ا:   س
، فمن   ، بل أرسل إلينا رسوالً أن اهللا خلقنا ورزقنا ومل يتركنا مهال)  األوىل  (  :  ج

  .  ، ومن عصاه دخل النار أطاعه دخل اجلنة
  ؟  ما الدليل على ذلك:   س
 {قوله تعاىل :   ج                            

                  {  )١(  .   

، وال نيب   ، ال ملك مقرب أن اهللا ال يرضى أن يشرك معه يف عبادته أحد)  الثانية (
  .  مرسل
  ؟  لكما الدليل على ذ:   س
 {قوله تعاىل :   ج               { )٢(   

أن من أطاع الرسول ووحد اهللا ال جيوز له مواالة من حاد اهللا ورسوله ولو )   الثالثة (
  .   كان أقرب قريب

  ؟  الدليل على ذلكما :   س
   {قوله تعاىل :   ج                 

                             

       { )اآلية)٣   .  

                                                
  .  ١٦،  ١٥سورة املزمل اآليات ) ١(
  .  ١٨سورة اجلن اآلية ) ٢(
  .   ٢٢سورة اادلة اآلية ) ٣(
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  ٤

  احلنيفية ملة إبراهيم ودليلها 
  ؟  ما احلنيفية ملة إبراهيم:   س
  .  مر اهللا مجيع الناس وخلقهم هلا، وبذلك أ أن تعبد اهللا وحده خملصاً له الدين:   ج
  ؟  ما الدليل على ذلك:   س
 {قوله تعاىل :   ج           { )١(   

  ؟  ما معىن يعبدون:   س
  .   يوحدوين وآمرهم وأاهم:   ج

  ر اهللا به وأعظم شيء ى اهللا عنه أعظم شيء أم
  والدليل على ذلك

  ؟  ما هو أعظم شيء أمر اهللا به:   س
  .  التوحيد:   ج
  ؟   ما هو التوحيد:   س
،  ، ووصفه به رسوله هو إفراد اهللا بالعبادة وإثبات اتصافه مبا وصف به نفسه:   ج

  .  وترتيهه عن النقائص واحلدوث ومشاة املخلوقات
  ؟  ظم شيء ى اهللا عنهما هو أع:   س
  .   الشرك:   ج
  ؟  ما هو الشرك:   س
  .  ، وأن جتعل هللا نداً يف العبادة وهو خلقك  دعوة غري اهللا معه:   ج
  ؟  ما الدليل على ذلك:   س

                                                
  .  ٥٦سورة الذاريات اآلية ) ١(
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  ٥

  {اىل ـه تعـقول:   ج          { )١( ، }     

 { )٢( .   

                                                
  .  ٣٦:   سورة النساء آية)١(
  .  ٢٢:   سورة البقرة آية) ٢(
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  ٦

  األصول الثالثة اليت جيب على اإلنسان معرفتها 
  ؟   ى اإلنسان معرفتهاما األصول الثالثة اليت جيب عل:   س
  .    معرفة العبد ربه ودينه ونبيه حممدا:   ج

  معرفة العبد ربه: األصل األول
  ؟   من ربك:   س
ريب اهللا الذي رباين ورىب مجيع العاملني بنعمته وهو معبودي ليس يل معبود :   ج
  .  سواه

  ؟  ما الدليل على ذلك:   س
 {قوله تعاىل :   ج           {  )وكل من سوى اهللا عامل)١    ،

  .  وأنا واحد من ذلك العامل
  ؟  مب عرفت ربك:   س
، والسموات السبع  ، الليل والنهار والشمس والقمر  عرفته بآياته وخملوقاته:   ج

  .  واألرضون السبع ومن فيهن وما بينهما
  ؟   على ذلكما الدليل:   س
  {قوله تعاىل :   ج                     

                 { )اىل ـه تعـ وقول)٢

}                                

                                     

       {  )٣(  .   

                                                
  .  ٢:   سورة الفاحتة آية) ١(
  .  ٣٧:  سورة فصلت آية) ٢(
  .  ٥٤:  سورة األعراف آية) ٣(
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  ٧

  ؟   ما هو الرب:   س
  .  ، وهو املستحق للعبادة  الرب هو السيد املالك املوجد من العدم إىل الوجود:   ج
  ؟  ما الدليل على ذلك:   س
 {قوله تعاىل :   ج               

                                

                   { )فاخلالق هلذه األشياء هو )١ 

  .  املستحق للعبادة
  العبادة وأنواعها وحكم من صرف منها شيئاً لغري اهللا 

   ؟ ما هي العبادة:   س
،   ، وغاية احلب والتعلق ملن فعل له ذلك العبادة هي غاية اخلضوع والتذلل:   ج

  .   وبعبارة أخرى هي اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األعمال الظاهرة والباطنة
  ؟  كم أنواع العبادة اليت أمر اهللا ا:   س
 والرجاء والتوكل اإلسالم واإلميان واإلحسان والدعاء واخلوف:   ، منها كثرية:   ج

والرغبة والرهبة واخلشوع واخلشية واإلنابة واالستعانة واالستعاذة واالستغاثة والذبح 
  .  ، كلها خمصوصة باهللا تعاىل والنذر وغري ذلك من العبادات اليت أمر اهللا ا

  ؟  ما الدليل على ذلك:   س
  {قوله تعاىل :   ج            {  )ه ـ وقول)٢

     {اىل ـتع     {  )٣(  .   

  ؟  صرف منها شيئاً لغري اهللاما حكم من :   س

                                                
  .  ٢٢،   ٢١:  سورة البقرة اآليات) ١(
  .  ١٨:  سورة اجلن آية) ٢(
  .  ٢٣:  سورة اإلسراء آية) ٣(
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  ٨

من صرف منها شيئاً لغري اهللا تعاىل فهو مشرك كافر وإن صلى وصام وحج :   ج
  .  وزعم أنه مسلم

  ؟  ما الدليل على ذلك:   س
   {قوله تعاىل :   ج                           

          { )١( .   

  ؟   ما الدليل على أن الدعاء عبادة:   س
  {قوله تعاىل :   ج                     

     { )وقوله عليه الصالة والسالم )٢ } الدعاء مخ

  .   )٤(  }الدعاء هو العبادة{ية  ويف روا)٣(  }العبادة

  ؟   ما الدليل على أن اخلوف عبادة:   س
  {قوله تعاىل :   ج       { )٥( .   

  ؟  ما الدليل كل أن الرجاء عبادة:   س
 {قوله تعاىل :   ج                                     

              {  )٦(  .   

  ؟   ما الدليل على أن التوكل عبادة:   س

                                                
   . ١١٧:  سورة املؤمنون آية) ١(
  .  ٦٠:   سورة غافر آية) ٢(
  .  )٣٣٧١(الترمذي الدعوات ) ٣(
  .   )٣٨٢٨(، ابن ماجه الدعاء  )٢٩٦٩(الترمذي تفسري القرآن ) ٤(
  .  ١٧٥:  سورة آل عمران آية) ٥(
  .  ١١٠:   سورة الكهف آية) ٦(



  ميأصول الدين اإلسال 

  ٩

      { ، )١( }       {قوله تعاىل :  ج

 { )٢( .   

  ؟  ما الدليل على أن الرغبة والرهبة واخلشوع عبادات:   س
 {قوله تعاىل :   ج                          

     {  )٣(  .   

   ؟ ما الدليل على أن اخلشية عبادة:   س
  {قوله تعاىل :   ج   {  )٤(  .   

  ؟   ما الدليل على أن اإلنابة عبادة:   س
 {قوله تعاىل :   ج                      

 { )اآلية)٥   .  

  ؟  ما الدليل على أن االستعانة عبادة:   س
 {قوله تعاىل :   ج           { )إذا   (   ويف احلديث)٦

  .  ) استعنت فاستعن باهللا
  ؟  ما الدليل على أن االستعاذة عبادة:   س
 {قوله تعاىل :   ج              { )٧( .   

                                                
  .  ٢٣:  سورة املائدة آية) ١(
  .  ٣:  سورة الطالق آية) ٢(
  .  ٩٠:  سورة ااألنبياء آية) ٣(
  .  ٣:  سورة املائدة آية) ٤(
  .   ٥٤:  سورة الزمر آية) ٥(
  .  ٥:   سورة الفاحتة آية) ٦(
  .  ٢ - ١:  سورة الناس آية) ٧(
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  ١٠

  ؟  ما الدليل على أن االستغاثة عبادة:   س
 {قوله تعاىل :  ج                                     

             {  )١(  .   

  ؟   ةما الدليل على أن الذبح عباد:   س
  {قوله تعاىل :   ج                        

           { )ومن السنة قوله عليه الصالة والسالم)٢   :} لعن

  .  )٣( }اهللا من ذبح لغري اهللا

  ؟    على أن النذر عبادةما الدليل:   س
  {قوله تعاىل :   ج               {  )٤(  .   

  األصل الثاين معرفة دين اإلسالم ومراتبه وأركانه 
  ؟  ما األصل الثاين:   س
  .  معرفة دين اإلسالم باألدلة:   ج
  ؟   ما هو دين اإلسالم:   س
  .  ، والرباءة من الشرك وأهله ، واالنقياد له بالطاعة  هو االستسالم هللا بالتوحيد:   ج
  ؟  كم مراتب دين االسالم:   س
  .  وكل مرتبة هلا أركان)  ، واإلحسان  ، و اإلميان اإلسالم ( مراتبه ثالثة:   ج

  اإلسالم: املرتبة األوىل
  ؟  كم أركان اإلسالم:   س

                                                
  .  ٩:  سورة األنفال آية) ١(
  .   ١٦٣،  ١٦٢:   سورة األنعام آية) ٢(
  .  )١/١١٨(، أمحد  )٤٤٢٢(، النسائي الضحايا   )١٩٧٨(مسلم األضاحي ) ٣(
  .   ٧:  سورة اإلنسان آية) ٤(
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  ١١

، وإيتاء  ، وإقام الصالة  شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا:   مخسة:   ج
  .  ، وحج بيت اهللا احلرام  ، وصوم رمضان  الزكاة
  ؟  ما دليل شهادة أن ال إله إال اّهللا:   س
   {:  قوله تعاىل:   ج                          

            {  )١(  .   

  ؟  ما معىن ال إله إال اّهللا:   س
  .   معبود حبق إال اهللا وحدهمعناه ال:   ج
  ؟  ما املقصود بال إله:   س
  .   املقصود نفي مجيع ما يعبد من دون اهللا:   ج
  ؟  ) إال اهللا  ( ما املقصود ب:   س
، كما أنه ليس له شريك  املقصود إثبات العبادة هللا وحده ال شريك له يف عبادته:   ج
  .  يف ملكه
  ؟   ما تفسريها الذي يوضحها:   س
 {:  وله تعاىلق:   ج                       

                             {  )وقوله تعاىل )٢ 

}                                                        

                                                        

     {  )٣(  .   

  ؟  ما دليل شهادة أن حممدا رسول اهللا:   س
                                                

  .  ١٨:  سورة آل عمران آية) ١(
  .  ٢٨،  ٢٧،  ٢٦:  سورة الزخرف اآليات) ٢(
  .  ٦٤:  سورة آل عمران آية) ٣(
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  ١٢

  {:  قوله تعاىل:   ج                 

          {  )وقوله تعاىل )١ }           

          { )٢( .   

  ؟   ما معىن شهادة أن حممداً رسول اهللا:   س
، وأن ال  ، واجتناب ما ى عنه وزجر ، وتصديقه فيما أخرب طاعته فيما أمر:   ج

  .  نعبد اهللا إال مبا شرع
  ؟  ما دليل الصالة والزكاة وتفسري التوحيد:   س
  {:   قوله تعاىل:  ج                 

           { )٣( .   

  ؟  ما دليل الصيام:   س
 {:  قوله تعاىل:   ج                     

       { )٤( .   

  ؟   ما دليل احلج:   س
 {:   قوله تعاىل:   ج                             

        { )٥( .   

  من مراتب دين اإلسالم وهي اإلميان وشعبه وأركانه  املرتبة الثانية

                                                
  .  ١٢٨:  سورة التوبة آية) ١(
  .  ٢٩:  سورة الفتح آية) ٢(
  .  ٥:  سورة البينة آية) ٣(
  .  ١٨٣:   سورة البقرة آية) ٤(
  .  ٩٧:  يةسورة آل عمران آ) ٥(
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  ١٣

  ؟   ما املرتبة الثانية من مراتب دين اإلسالم:   س
  .  هي اإلميان:   ج
  ؟  كم شعب اإلميان:   س
ى عن إماطة األذ ( وأدناها)  ال إله إال اهللا ( هي بضع وسبعون شعبة أعالها قول:   ج
  .  واحلياء شعبة من اإلميان)   الطريق
  ؟  كم أركان اإلميان:   س
أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه   " ستة:   ج
  .   " وشره
  ؟  ما الدليل على ذلك:   س
   {:  قوله تعاىل:   ج                        

                       {  )اآلية)١   .  

  ؟  ما دليل القدر:   س
 {:  اىلقوله تع:   ج          { )٢( .   

  :  املرتبة الثالثة من مراتب دين اِلإسالم
   والدليل على مراتب الدين الثالثة، وهي اإلحسان

  ؟  ما املرتبة الثالثة من مراتب دين اِلإسالم:   س
  .  ه ركن واحدهي اإلحسان ول:   ج
  ؟  ما هو اإلحسان:   س
  .  هو أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك:   ج
  ؟  ما الدليل على ذلك:   س

                                                
  .  ١٧٧:   سورة البقرة آية) ١(
  .  ٤٩:  سورة القمر آية) ٢(
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  ١٤

 وقوله تعاىل )١( }         {:  قوله تعاىل:   ج

}                 

  { )وقوله تعاىل )٢ }             

      { )٣( .   

  ؟  ما الدليل من السنة على مراتب الدين الثالثة:   س
بينما حنن جلوس عند {:    قال عمر بن اخلطابحديث جربيل املشهور عن :   ج

، ال يرى عليه أثر   ، شديد سواد الشعر  إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب النيب
، ووضع كفيه  وأسند ركبتيه إىل ركبتيه  ، فجلس إىل النيب ، وال يعرفه منا أحد السفر

أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن :  يا حممد أخربين عن اإلسالم فقال:   على فخذيه وقال
، وحتج البيت إن   ، وتصوم رمضان ، وتؤيت الزكاة ، وتقيم الصالة  حممداً رسول اهللا
،   أخربين عن اإلميان:  ، قال  ، فعجبنا له يسأله ويصدقه ، قال صدقت استطعت إليه سبيالً

:  قال "  أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره  "  قال
:   قال " فإن مل تكن تراه فإنه يراك.  أن تعبد اهللا كأنك تراه  " ، قال أخربين عن اإلحسان
 عن قال أخربين " ما املسئول عنها بأعلم من السائل " : ؟ قال  أخربين عن الساعة

، وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون  أن تلد األمة ربتها " : ، قال أماراا
؟ قلت اهللا  " يا عمر أتدري من السائل  " فقال.  ، فلبثنا قليالً فمضى:   قال " يف البنيان

 رواه مسلم يف )٤( }هذا جربيل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم:   ، قال ورسوله أعلم

                                                
  .  ١٢٨سورة النحل اآلية ) ١(
  .  ٢٢٠ -٢١٧:   سورة الشعراء آية) ٢(
  .  ٦١:  سورة يونس آية) ٣(
، أبو داود السنة   )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  )٨(مسلم اإلميان ) ٤(

  .  )١/٥٢(، أمحد   )٦٣(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٩٥(
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  ١٥

  .   صحيحه
   وعمره وبعثته األصل الثالث وهو معرفة نبينا حممد 

  ؟  ما هو األصل الثالث:   س
، وهاشم   وهو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم معرفة نبينا حممد:   ج

، وقريش من العرب والعرب من ذرية إمساعيل بن إبراهيم اخلليل عليه وعلى   من قريش
  .  نبينا أفضل الصالة والسالم

  ؟   ما عمر النيب:   س
، نبئ  ، وثالث وعشرون نبياً رسوالً ثالث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة:   ج
  .  وبلده مكة)   باملدثر ( وأرسل)   اقرأ  (  ب

  ؟  بأي شيء بعثه اهللا:   س
  .  بعثه اهللا بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إىل التوحيد:   ج
  ؟  ما الدليل على ذلك:   س
 {:   ه تعاىلقول:   ج                       

                    {  )١(  .   

  {ما معىن :   س   {  )؟   )٢  

  .  ناه أنذر عن الشرك وادع إىل التوحيدمع:   ج
 {ما معىن :   س          {  )؟   )٣  

  .  ، وطهر أعمالك عن الشرك معناه عظم ربك بالتوحيد:   ج
 {ما معىن :   س       {  )؟   )١  

                                                
  .  ٧ -١:   سورة املدثر اآليات) ١(
  .  ٢:  سورة املدثر آية) ٢(
  .   ٤،  ٣:  سورة املدثر اآليتان) ٣(
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  .   ، وهجرها تركها وأهلها والرباءة منها وأهلها معناه اهجر األصنام:   ج
  ؟   كم أخذ على هذا:   س
  أخذ على هذا عشر سنني وبعدها عرج به إىل السماء وفرضت عليه:   ج

  .  ملدينة املنورة، وبعدها أمر باهلجرة إىل ا الصلوات اخلمس ليلتئذ
  اهلجرة وحكمها والدليل على بقائها 

  ؟  ما هي اهلجرة:   س
  .  هي االنتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم ومن بلد البدعة إىل بلد السنة:   ج
  ؟   ما حكم اهلجرة:   س
حكمها أا فريضة على هذه األمة من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم ومن بلد :   ج

  .   عوا أهلها إليها إىل بلد السنة وأا باقية إىل أن تطلع الشمس من مغراالبدعة اليت يد
  ؟  ما الدليل على ذلك:   س
 {:  قوله تعاىل:   ج                         

                                  
                         

                        { )وقوله )٢ 

 {:  تعاىل                 {  )٣(  .   

  ؟   ما سبب نزول هاتني اآليتني:   س
سبب نزول اآلية األوىل أن قوماً من أهل مكة أسلموا وختلفوا يف اهلجرة مع :   ج

، فأىب اهللا قبول عذرهم    وافتنت بعضهم وشهد مع املشركني حرب يوم بدر رسول اهللا

                                                                                                                                       
  .  ٥:  سورة املدثر آية) ١(
  .   ٩٩ - ٩٧:   سورة النساء اآليات) ٢(
  .  ٥٦:  سورة العنكبوت آية) ٣(
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  ١٧

مل يهاجروا ، وسبب نزول اآلية الثانية أن قوماً من املسلمني كانوا مبكة  فجازاهم جهنم
  .  فناداهم اهللا باسم اإلميان وحضهم على اهلجرة

  ؟   ما الدليل على بقاء اهلجرة يف احلديث:   س
وبة حىت تطلع ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة وال تنقطع الت{ "   قوله:   ج

  .   "  )١(  }الشمس من مغرا

  ؟   به بعد أن استقر باملدينة ما الذي أمر:   س
أمر ببقية شرائع اإلسالم من الزكاة والصوم واحلج واآلذان واجلهاد وغري ذلك :   ج

  .  من شرائع اإلسالم
  ؟   كم أخذ على هذا:   س
، وهذا دينه   ه ودينه باقأخذ على هذا عشر سنني وتويف صالة اهللا وسالمه علي:   ج

  .  ال خري إال دل األمة عليه وال شر إال حذرها منه
  ؟  ما اخلري الذي دل األمة عليه وما الشر الذي حذرها عنه:   س
اخلري الذي دل األمة عليه التوحيد ومجيع ما حيبه اهللا ويرضاه والشر الذي حذرها :   ج

  .  عنه الشرك ومجيع ما يكره اهللا ويأباه
   إىل الناس كافة والدليل على ذلك بعثته
  ؟   هل بعثه اهللا لقبيلة خمصوصة أم جلميع الناس:   س
  .  اجلن واإلنس:  بعثه اهللا إىل كافة الناس وافترض طاعته على مجيع الثقلني:   ج
  ؟  ما الدليل على ذلك:   س
 {:  قوله تعاىل:   ج                  { )وقوله تعاىل )٢ 

                                                
  .  )٢٥١٣(، الدارمي السري  )٤/٩٩(، أمحد  )٢٤٧٩(أبو داود اجلهاد ) ١(
  .  ١٥٨:  سورة األعراف آية) ٢(
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  ١٨

}                     {  )اآلية)١   .  

  ؟  هل أكمل اهللا به الدين أو أكمل بعده:   س
  .   نعم كمل اهللا به الدين حىت ال حيتاج لشيء من الدين بعده:   ج
  ؟  ما الدليل على ذلك:   س
           {:  اىلـه تعـقول:  ج

 { )٢( .   

  الدليل على موته والبعث بعد املوت واحلساب واجلزاء وحكم من كذب البعث 
  ؟  ما الدليل على موته:   س
 {:  قوله تعاىل:  ج                                        

      {  )٣(  .   

  ؟  هل يبعث الناس بعد موم أم ال:   س
  {اىل ـه تعـ نعم يبعثون لقول:  ج                   

  {  )وقوله تعاىل )٤ }                       

   { )٥(  .   

  ؟  هل الناس حماسبون وجمزيون بأعماهلم بعد البعث أم ال:   س
 {ل قوله تعاىل نعم حماسبون وجمزيون بأعماهلم بدلي:   ج           

                                                
  .  ٢٩:   سورة األحقاف اآلية) ١(
  .  ٣:  سورة املائدة آية) ٢(
  .  ٣١ - ٣٠:  سورة الزمر اآليات) ٣(
  .  ٥٥:  سورة طه آية) ٤(
  .  ١٨ - ١٧:  سورة نوح آية) ٥(
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         { )١( .   

  ؟  ما حكم من كذب البعث:   س
 {ل قوله تعاىل حكمه أنه كافر بدلي:   ج                    

                    {  )٢( .   

  ما أرسل به الرسل وذكر أول الرسل وإرسال الرسل إىل مجيع األمم 
  ؟  بأي شيء أرسل اهللا الرسل:   س
  .  لنارأرسلهم اهللا بالبشارة ملن وحد اهللا باجلنة وبالنذارة ملن أشرك باهللا بعذاب ا:   ج
  ؟  ما الدليل على ذلك:   س
 {:  اىلـه تعـقول:   ج                  

   {  )٣( .   

  ؟  لمن أول الرس:   س
  .  نوح عليه السالم:   ج
  ؟  ما الدليل على ذلك:   س
  {:   قوله تعاىل:   ج                                    

     {  )٤(  .   

هل بقيت أمة مل يبعث اهللا هلا رسوالً يأمرهم بعبادة اهللا وحده واجتناب :   س
  ؟  الطاغوت

                                                
  .  ٣١:  سورة النجم آية) ١(
  .  ٧:   التغابن آيةسورة) ٢(
  .  ١٦٥:  سورة النساء آية) ٣(
  .  ١٦٣:  سورة النساء آية) ٤(



  ميأصول الدين اإلسال 

  ٢٠

 {مل تبق أمة إال بعث إليها رسوال بدليل قوله تعاىل :   ج           

              { )١( .   

  الطاغوت وذكر عدد الطواغيت 
  ؟   ما هو الطاغوت:   س
  .   هو ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع:   ج
  ؟  كم عدد الطواغيت:   س
، ومن دعا   د وهو راض، ومن عب  إبليس لعنه اهللا:   كثريون ورؤوسهم مخسة:   ج

، ومن حكم بغري ما أنزل اهللا   ، ومن ادعى شيئاً من علم الغيب الناس إىل عبادة نفسه
   .  )٢(  ]  وقد أمرنا اهللا أن نكفر ا وجنتنب عنها ونكون من املسلمني [

  ؟  ما الدليل على ذلك:   س
  {:  قوله تعاىل:   ج                       

                            {  )وقوله )٣ 

 {تعاىل                           {  )وقوله )٤ 

 {تعاىل                                                    

                                                        

         {  )رأس األمر  " :  ، ويف احلديث  معىن ال إله إال اهللا وهذا)٦(  .  )٥

                                                
  .   ٣٦:  سورة النحل آية) ١(
  .  من زيادة الناشر السابق حممد عبد الرؤوف املليباري) ٢(
  .  ٢٥٦:   سورة البقرة آية) ٣(
  .   ٣٦:  سورة النحل آية) ٤(
  .  ٦٤:  سورة آل عمران آية) ٥(
  .   ادة الناشر السابقمن زي) ٦(
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  .   واهللا أعلم "  ل اهللا، وذروة سنامه اجلهاد يف سبي ، وعموده الصالة اإلسالم
  

  )  متت (
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  ثانيا القواعد األربع 
  مقدمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
، وأن جيعلك مباركا  أسأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن يتوالك يف الدنيا واآلخرة

، فإن  ، وإذا أذنب استغفر  ، وإذا ابتلي صرب  ، وأن جيعلك ممن إذا أعطي شكر  أينما كنت
  .   ث عنوان السعادةهؤالء الثال

،   اعلم أرشدك اهللا لطاعته أن احلنيفية ملة إبراهيم أن تعبد اهللا وحده خملصا له الدين
 {:   كما قال تعاىل           { )فإذا عرفت أن اهللا )١ 

، كما أن الصالة ال تسمى  قك لعبادته فاعلم أن العبادة ال تسمى عبادة إال مع التوحيدخل
، فإذا دخل الشرك يف العبادة فسدت كاحلدث إذا دخل يف  صالة إال مع الطهارة

 { كما قال تعاىل )٢( الطهارة                     

                        { )فإذا عرفت أن الشرك )٣ 

الدين يف النار عرفت أن أهم إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من اخل
، وهي الشرك باهللا   ما عليك معرفة ذلك لعل اهللا أن خيلصك وينجيك من هذه الشبكة

 {:   الذي قال اهللا تعاىل فيه                                 

    {  )قواعد ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه وذلك مبعرفة أربع)٤   .  

                                                
.  ، ال الحتياجي إليهم  أي إمنا خلقتهم ألمرهم بعباديت:   قال ابن كثري يف تفسريه٥٦:   سورة الذاريات آية) ١(

وال شك أن العامل خلق على حالة صاحلة للعبادة مستعدة هلا حيث ركب سبحانه فيهم عقوال وجعل :  أقول
  .  علقه الشيخ حممد منري الدمشقى.  وجود االستعدادهلم حواس ظاهرة وباطنة إىل غري ذلك من 

  .   علقه الشيخ حممد منري الدمشقي.  وكاخلل إذا خالط العسل أو السم إذا دخل يف اجلسم نعوذ باهللا من ذلك) ٢(
  .  ١٧:  سورة التوبة آية) ٣(
  .   ١١٦:  يةاآلسورة النساء ) ٤(
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  القاعدة األوىل
   إقرار الكفار الذين قاتلهم رسول اهللا بأن اهللا تعاىل هو اخلالق الرازق املدبر

 هو اخلالق الرازق املدبر  مقرون بأن اهللا تعاىل أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول اهللا
أي وأن جمرد اإلقرار مل يدخلهم يف اإلسالم حىت يضيفوا إىل  [وإن ذلك مل يدخلهم يف اإلسالم 

        {:   والدليل قوله تعاىل)١( ] ذلك إفراد اهللا بالعبادة

                
      { )٢( .   

  الثانية القاعدة 
  قول املشركني ما دعوناهم إال لطلب القربة والشفاعة

 وتوجهنا إليهم إال )٣( ] أي األولياء [ما دعوناهم :  أي املشركني يقولون:   أم
أي فدليل أن دعاء األولياء لقصد أن يقربوهم إىل  [، فدليل القربة   لطلب القربة والشفاعة

     { قوله تعاىل )٤( ] اهللا شرك               

                               

{ )م لقضاء احلاجات  [ودليل الشفاعة  )٥ أي ودليل أن دعاء األولياء والتوسل

 { اىلـه تعـ قول)٦( ] وتفريج الكربات واختاذهم شفعاء عند اهللا شرك    

                             

                                                
  .   من زيادة الناشر السابق) ١(
  .  ٣١:  يةسورة يونس آ) ٢(
  .   من زيادة الناشر السابق) ٣(
  .   من زيادة الناشر السابق) ٤(
  .   ٣:  سورة الزمر آية) ٥(
  .   من زيادة الناشر السابق) ٦(
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  ٢٤

                                { )١( . 
، فالشفاعة املنفية ما كانت تطلب من  ، وشفاعة مثبتة ، شفاعة منفية  والشفاعة شفاعتان

 {:   ، والدليل قوله تعاىل غري اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا         

                               { )٢( 
، والشافع مكرم بالشفاعة واملشفوع له من رضي  ثبتة هي اليت تطلب من اهللاوالشفاعة امل

وهذه الشفاعة ال تطلب إال من اهللا وحده ألا ملك هللا   [اهللا قوله وعمله بعد اإلذن 
وحده فمن طلبها من غري اهللا فقد أشرك وأتى مبا يناقض طلبه وميتنع عليه حصوله ألن اهللا 

    {:   قال تعاىل)٣( ] يأذن للشفاعة إال للموحدينال يرضى إال التوحيد وال 

         { )٤( }          {  )و )٥ }    

                                                
  .  ١٨:  سورة يونس آية) ١(
  .  ٢٥٤:   سورة البقرة آية) ٢(

اىل عباده باإلنفاق مما رزقهم يف سبيله يأمر اهللا تع:   قال احلافظ عماد الدين املشهور بابن كثري يف تفسري هذه اآلية
سبيل اخلري ليدخروا ثواب ذلك عند رم ومليكهم وليبادروا إىل ذلك يف هذه احلياة الدنيا من قبل أن يأيت يوم 

، أي ال يباع أحد من نفسه وال يفادى مبال لو بذله ولو   ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة- يعين يوم القيامة -
فَِإذَا نِفخ ِفي  ( بل وال نسابته كما قال تعاىل - يعىن صداقته -، وال تنفعه خلة أحد  ض ذهباًجاء مبلء األر

:  ، وقوله تعاىل وال شفاعة أي وال تنفعهم شفاعة الشافعني)  الصوِر فَلَا أَنساب بينهم يومِئٍذ ولَا يتساَءلُونَ
، وقد روى  ، أي وال ظامل أظلم ممن واىف اهللا يومئذ كافراً   مبتدأ حمصور يف خرب)  والْكَاِفرونَ هم الظَّاِلمونَ (

ومل يقل والظاملون )  والكافرون هم الظاملون (احلمد هللا الذي قال :   ابن أيب حامت عن عطاء بن دينار أنه قال
  .  علقه الشيح حممد منري الدمشقي.  ، واهللا أعلم هم الكافرون

  .   ر السابقمن زيادة الناش) ٣(
أي ال يتجاسر أحد على أحد يشفع ألحد عند اهللا إال بإذنه له يف الشفاعة لعظمته .   ٢٥٥:  سورة البقرة آية) ٤(

آيت حتت العرش فأخر ساجداً فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين مث  (تعاىل وجربوت كربيائه كما يف حديث الشفاعة 
علقه الشيخ .  واهللا أعلم)  ، فيحد يل حداً فأدخلهم اجلنة  ، واشفع تشفع  ، وقل تسمع ارفع رأسك:  يقال

  .  حممد منري الدمشقي
  .  ٢٨سورة األنبياء اآلية ) ٥(
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  ٢٥

     {  )١(   .  

  القاعدة الثالثة
   يف أناس متفرقني يف عبادم النيب ظهور 

، ومنهم من  ، منهم من يعبد املالئكة   أناس متفرقني يف عبادم ظهر يف أن النيب
يعبد األنبياء والصاحلني ومنهم من يعبد األشجار واألحجار ومنهم من يعبد الشمس 

 {، والدليل قوله تعاىل    ومل يفرق بينهم وقاتلهم رسول اهللا.  والقمر     

          { )أي دليل أن عبادة   [ ودليل الشمس والقمر )٢

الشمس والقمر وسائر الكواكب واعتقاد أن هلا تأثرياً وتصرفات يف حوادث العامل السفلي 
  {:   قوله تعاىل)٣(  ]  شرك                    

                  {  )ودليل املالئكة )٤ 

  {:   قوله تعاىل)٥( ] أي ودليل أن عبادة املالئكة شرك [             

       { )٧( ] أي ودليل أن عبادة األنبياء ودعاءهم شرك [ ودليل األنبياء )٦( 

                 {:  قوله تعاىل
                                                

  .  ٤٤سورة الزمر اآلية ) ١(
  .  ٣٩:  سورة األنفال آية) ٢(
  .   من زيادة الناشر السابق) ٣(
  .  ٣٧:  سورة فصلت آية) ٤(
  .   من زيادة الناشر السابق) ٥(
قال احلافظ ابن كثر يف تفسريه أي وال يأمركم بعبادة أحد غري اهللا ال نيب مرسل .  ٨٠:    آل عمران آيةسورة) ٦(

، ومن  وال ملك مقرب أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أي ال يفعل ذلك إال من دعا إىل عبادة غري اهللا
،   مرون باإلميان وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له، واألنبياء إمنا يأ ، فقد دعا إىل الكفر دعا إىل عبادة غري اهللا

وقوله أرباباً أي آهلة )  وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا نوِحي ِإلَيِه أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدوِن (كما قال تعاىل 
  .  ، واهللا أعلم من دون اهللا

   .  من زيادة الناشر السابق) ٧(
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         { )أي ودليل أن عبادة  [ ودليل الصاحلني )١

األولياء والصاحلني بدعائهم واالستغاثة م والتوسل م شرك باهللا تعاىل سبحان اهللا 
 { قوله تعاىل )٢( ] وتعاىل عما يشركون              

                   { )ار ـ ودليل األشج)٣

وبقبور األولياء والنذر والذبح هلا أي ودليل أن التربك باألشجار واألحجار  [ار ـواألحج
لقضاء احلاجات وتفريج الكربات والتربك بالعكوف والتعبد عندها والتربك بأستارها 

 {:    قوله تعاىل)٤(  ]  وأتراا شرك                                

{  )٦(  )٥(  .   

                                                
  .  ١١٦:  سورة املائدة آية) ١(
  .   من زيادة الناشر السابق) ٢(
، قال ناس  اآلية)  أُولَِئك الَِّذين : ( روى البخاري بسنده عن عبد اهللا يف قوله تعاىل.  ٥٧:  سورة اإلسراء آية) ٣(

ون نفراً من اجلن فأسلم نزلت يف نفر من العرب كانوا يعبد:  من اجلن كانوا يعبدون فأسلموا وعنه أيضاَ قال
علقه الشيخ .  ، واهللا أعلم ، فرتلت هذه اآلية ، واإلنس الذين كانوا يعبدوم ال يشعرون بإسالمهم اجلنيون

  .  حممد منري الدمشقي
  .   من زيادة الناشر السابق) ٤(
  .  ٢٠،  ١٩:  سورة النجم آية) ٥(
عا املشركني يف عبادم األصنام واألوثان واألنداد واختاذهم يقول اهللا تعاىل ذلك مقر.  ١٩:   سورة النجم آية) ٦(

، وكانت الالت صخرة بيضاء منقوشة وعليها   هلا البيوت مضاهاة للكعبة اليت بناها خليل الرمحن عليه السالم
بيت بالطائف له أستار وخدمة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون ا على 

، والعزى كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة وهي بني مكة  اهم من أحياء العرب بعد قريشمن عد
، فقال  لنا العزى وال عزى لكم:   ، ولذلك قال أبو سفيان يوم وقعه أحد والطائف وكانت قريش تعظمها

،  ديد بني مكة واملدينة، ومناة كانت باملشلل عند ق "  قولوا اهللا موالنا وال موىل لكم"  : رسول اهللا ألصحابه
، فبعث النيب أناسا من   وكانت خزاعة واألوس واخلزرج يف جاهليتهم يعظموا ويهلون منها للحج إىل الكعبة

، فأرسل خالد بن الوليد سيف اهللا على املشركني إىل العزى فهدمها  الصحابة رضي اهللا عنهم إىل هدمها
يت اهللا قد أهانك وأرسل املغرية بن شعبة وأبا سفيان صخر يا عز كفرانك ال سبحانك إين رأ:  وجعل يقول
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، وحنن حدثاء   إىل حنني خرجنا مع النيب{:   قال وحديث أيب واقد الليثي

ن عندها وينوطون ا أسلحتهم يقال هلا ذات ، وللمشركني سدرة يعكفو عهد بكفر
،  اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط:  أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول اهللا

، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل   اهللا أكرب إا السنن فقال رسول اهللا
 {:  ملوسى                     {  )سنن  )١ نلتركب

  .   رواه الترمذي)٢( }اليهود، أي النصارى و من كان قبلكم

  القاعدة الرابعة 
  مشركو زماننا أغلظ شركاً من األولني

أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من األولني ألن األولني يشركون يف الرخاء وخيلصون 
 {:  ، ومشركوا زماننا شركهم دائماً يف الرخاء والشدة والدليل قوله تعاىل يف الشدة   

                            { )٣(  .  

                                                                                                                                       
، وبعث رسول اهللا إىل مناة أبا سفيان صخر   ، وجعال مكاا مسجداً بالطائف بن حرب إىل الالت فهدماها

، وإفراد   ، وإخالص العبودية فالنيب جاء بالدين احلق.  ، ويقال هدمها علي بن أيب طالب  بن حرب فهدمها
، وجرى على ذلك أصحابه العظام  ، وكل ما يشوبه شيء من الشرك ، وإبطال العادات القبيحة  قاملعبود باحل

وتابعوه الكرام من بعده إىل أن اختلط احلابل بالنابل واستحوذ الشيطان وغواة الباطل على عقول كثري من 
، فلقد طم   الصور املزخرفة، فجددوا عبادة األوثان ال سيما يف عصرنا احلاضر عصر اجلهل املركب و املسلمني
  .  علقه الشيخ حممد منري الدمشقى.  ، فإنا هللا وإنا إليه راجعون ، والعلماء ساكتون إال من شاء اهللا  البالء وعم

  .  ١٣٨:  سورة األعراف آية) ١(
أي قريب عهدهم بالكفر واخلروج منه "   ، وقوله حدثاء عهد بكفر احلديث أخرجه الترمذي وصححه) ٢(

، وقوله ينوطون أي يعلقون ا أسلحتهم تربكاً ا  ، فلم يتمكن اإلسالم من قلوم ول يف دين اإلسالموالدخ
، ظنوا أن هذا األمر   ، أي املعلق هو مجع نوط مصدر مسي به املنوط"   ذات أنواط"  ، وقوله وتعظيماً هلا

من أن يقصدوا خمالفة النيب وباقي احلديث حمبوب عند اهللا فقصدوا التقرب به إليه سبحانه وإال فهم أجل قدراً 
، واهللا  ، فارجع إليه فإنك جتد ما يسرك مع شرحه لنا مذكور يف كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد

  .  وعلقه الشيخ حممد منري الدمشقي.  أعلم
  .  ٦٥:  سورة العنكبوت آية) ٣(
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 والسادة خيلصون يف الشرك لذا نرى كثرياً ممن يعبدون األولياء وأضرحة املشايخ  [
، بل رمبا أن بعضهم ليزداد يف الشرك  بدعائهم واالستغاثة م يف حال الشدة والرخاء

، خبالف املشركني األولني فإم كانوا يشركون باهللا يف حال الرخاء  كلما اشتد م البالء
لك القرآن ، ويف حال الشدة كانوا خيلصون الدعاء والتضرع إىل اهللا نطق بذ  والسرور
، ومشركو زماننا شركهم يف الرخاء والشدة دائم يدعون األولياء ويستغيثون م  الكرمي

، واهللا يقول احلق وهو يهدي   ، فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم يف كل وقت
 }  ويقول.   السبيل                                      

                                                  

              {  )يقول و)١   :}                        

                                        {  )٢( 
 { :  ويقول                                     

                                                      

            {  )ويقول)٣   :}           

                 

 { )٤( .   

   )٥( .  واللّه املوفق وهو اهلادي إىل الصراط املستقيم وال حول وال قوة إال باهللا

                                                
  .   ٣٨:  سورة الزمر آية) ١(
  .  ٦٢:  سورة النمل آية) ٢(
  .   ١٤ - ١٣:  سورة فاطر آية) ٣(
  .   ٦ - ٥:   سورة األحقاف آية) ٤(
  .   من زيادة الناشر السابق) ٥(
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  ثالثا عقيدة السلف الصاحل 
  للشيخ احملدث

  حممد الطيب بن إسحاق األنصاري املدين
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أن اهللا إله واحد ال إله إال هو فرد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن فإين أعتقد .  .  وبعد
، وأن من صرف شيئاً من  وأنه ال يستحق شيئاً من أنواع العبادة غريه.  له كفواً أحد

اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه :   ، والعبادة هي  أنواع العبادة لغريه فهو مشرك كافر
، واخلوف والتوكل   ، الدعاء والرجاء الم اخلمسةمن األقوال واألعمال كأركان اإلس

،  ، وغري ذلك من أنواع العبادة ، واالستعانة واالستغاثة والذبح والنذر والرغبة والرهبة
، وما وصفه ومساه به  وأنه سبحانه موصوف ومسمى جبميع ما وصف به نفسه ومساه به

، ومنه استواؤه    ال جمازاًمن األمساء احلسىن والصفات العليا وصفاً حقيقياً  رسوله
 كما قال تعايل على عرشه أي علوه عليه بذاته بال كيف وال تشبيه وال متثيل

}                    {  )وأنه متكلم بكالم قدمي النوع حادث )١ 

، ومن   قولون مل يزل متكلماً ويتكلم إذا شاءكما نقل عن السلف أم ياآلحاد 
، الذي مسعه جربيل    للتعبد به واإلعجاز ، وهو اللفظ املرتل على حممد القرآنكالمه 

 حبروفه ومعانيه كما مسعه من  عليه السالم من اهللا تعاىل بال واسطة وأنزل على حممد
هو كالم اهللا وأنه  وكيفما تصرف ف  وليس هو بعبارة من جربيل وال حممد ربه

      {سبحانه يتكلم حبرف وصوت كما نادى موسى ملا أتى الشجرة 

     { )مة بصوت يسمعه من بعد كما  وينادي عباده يوم القيا)٢

وأن مثل هذا مما خياطب به رسله ومالئكته ومن  "  أنا امللك أنا الديان " يسمعه من قرب

                                                
  .  ٥:  سورة طه آية) ١(
  .  ١٢:  سورة طه آية) ٢(
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، ولكنه غري خملوق ألنه   شاء من عباده أو يرتل عليهم من كتبه من آحاد كالمه غري األزيل
، وحييي   ، وأنه سبحانه حيب ويرضى ويكره ويرتل من صفاته وصفاته كلها غري خملوقة

، وأنه سبحانه يراه املؤمنون يوم القيامة   ومييت ويسخط ويفرح بتوبة عبده أشد فرح
، وكل هذا وما أشبهه صفات له  بأبصارهم دلت عليه اآليات واألحاديث الصحيحة

 {كما قَال تعاىل .   كما أثبتها الكتاب والسنة-حقيقية ال جمازية           

                   { )١(  .  

، وال تشبيه وال متثيل    يف أمسائه وصفاته بال تكييففهذا ما نعتقده وندين اهللا
  {والتعطيل كما قال تعاىل               { )ونشهد أن )٢ 

،  ، وأنه بلغ الرسالة وأدى األمانة ه إىل مجيع الثقلني اجلن واِلإنسحممداً عبده ورسول
، ومل يزل جماهداً يف سبيل اهللا حىت كمل اهللا به الدين كما قال تعاىل  ونصح األمة

}                           { )مث )٣ 

، وفارق الدنيا وأهلها وأنه ال يؤمن أحد حىت يكون   استأثر به ربه وأحلقه بالرفيق األعلى
 وأن ، ، وحىت يكون هو أحب إليه من نفسه وولده والناس أمجعني  هواه تبعاً ملا جاء به

، وأن ال  ، واجتناب ما ى عنه وزجر   طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخرب معىن حمبته
 بدعائه  ، ال إطراؤه والغلو فيه ورفعه عن مرتلته اليت أنزله اهللا يعبد اهللا إال مبا شرع
إنه ال { وقال عليه الصالة والسالم )٤(  }الدعاء هو العبادة{  واالستغاثة به فقد قال

 فضال عن غريه من األولياء - وأن االستغاثة به } يستغاث يب وإمنا يستغاث باهللا

،   ، والتعلق بغري اهللا تعاىل يف جلب خري أو دفع شر  شرك باهللا تعاىل-وأصحاب املشاهد 
                                                

  .  ٤ - ١:  سورة اإلخالص آية) ١(
  .  ١١:  سورة الشورى آية) ٢(
  .  ٣سورة املائدة اآلية ) ٣(
  .   )٣٨٢٨(، ابن ماجه الدعاء  )٢٩٦٩(آن الترمذي تفسري القر) ٤(
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أي وأن تعلق القلب باألولياء أو اجلن بالتوكل عليهم   [شرك :  الً أو توسيطاًاستقال
وااللتجاء إليهم ومراقبة روحانيام بأنواع من النسك يف قضاء احلاجات وتفريج الكربات 
شرك باهللا تعاىل سواء كان ذلك باسم الطلسمات أو التوسالت كل ذلك شرك وضالل 

 الرسول إال إلبطاهلا وإبادة جذورها وتطهري القلوب منها ما أنزل اهللا الكتاب وال أرسل
،  ، والنبيني حق  ونعتقد أن املالئكة وكتب اهللا حق)١( ] فال حول وال قوة إال باهللا

، وأن حوض  ، ونؤمن أن امليزان حق ، والنار حق ، واجلنة حق والبعث بعد املوت حق
، ونؤمن بالقدر  نه من بدل وغري، ويذاد ع  ، ال يظمأ من شرب منه  حق نبينا حممد
 ومجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم  ، ونعتقد أن شفاعة نبينا حممد خريه وشره

   {:   ورضاه عن املشفوع له قال تعاىل.  والصاحلني حق لكن بعد إذن اهللا للشافع

        {  )وقال تعاىل )٢ }         { )٣( 
:   ت ال يشاركه فيها غريه هو أول شافع وأول مشفع وأنه قد خص بشفاعا وأن نبينا

  .  أوهلا الشفاعة يف فصل القضاء وهو املقام احملمود الذي يغبطه به األنبياء واملرسلون
   . )٤( ومنها الشفاعة يف إخراج من أدخل النار

  .   ومنها الشفاعة يف تسرحيهم إىل اجلنة بعدما نقوا وهذبوا
 مؤمنني به وهم  اهللاونعتقد أن خري القرون القرن الذين اجتمعوا مع رسول 

،  ، مث الذين يلوم خري القرون قرين{  ، مث الذين اتبعوهم بإحسان كما قال أصحابه

                                                
  .   زيادة من الناشر السابق) ١(
  .  ٢٥٥سورة البقرة اآلية ) ٢(
  .  ٢٨سورة األنبياء اآلية ) ٣(
الصواب أن الشفاعة يف إخراج من دخل النار بذنوبه ليست خاصة بالنيب بل هي من الشفاعة املشتركة كما ) ٤(

عن النيب وإمنا الذي خيصه عليه الصالة والسالم بعد الشفاعة العظمى يعلم ذلك من األحاديث املستفيضة 
، وهكذا الشفاعة يف ختفيف  الشفاعة يف دخول أهل اجلنة كما صرح به احلديث عنه عليه الصالة والسالم

باز قاله عبد العزيز بن عبد اهللا بن .  العذاب عن عمه أيب طالب من خصائصه عليه الصالة والسالم واهللا املوفق
  .  ، ووفقه لكل خري عفا اهللا عنه.   الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  .  )١( }مث الذين يلوم

وشر األمور   ونعتقد أن أحسن الكالم كالم اهللا تعاىل وخري اهلدى هدي حممد
هذا ولوال خشية اِلإطالة ألتينا بدليل كل مسألة من هذه .  حمدثاا وكل بدعة ضاللة

  .  املسائل من كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم وإمجاع السلف الصاحل
ونسأل اهللا تعاىل أن يهدينا صراطه املستقيم يف مجيع األقوال واألعمال ويعصمنا من 

  .  ا ظهر منها وما بطن ويثبتنا ويتوفانا على اإلسالممضالت الفنت م
  .  وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وسلم

هذه العقيدة السلفية اليت كتبها الشيخ حممد الطيب بن إسحاق األنصاري باملدينة 
 ه نصيحة وذكرى لنفسه وإلخوانه ٧٦١٣٦٣ املتوىف ا يف ـ ه١٣٥٨املنورة سنة 

  .   اىلاملسلمني رمحه اهللا تع

                                                
، ابن ماجه  )٣٨٥٩(، الترمذي املناقب  )٢٥٣٣(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٥٠٩(البخاري الشهادات ) ١(

  .   )١/٤٣٤(، أمحد  )٢٣٦٢(األحكام 
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  ١٠................إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني

  ٢٦...............................................................أفرأيتم الالت والعزى
  ١١..........................................................إال الذي فطرين فإنه سيهدين

  ٢...........................إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب
  ١٦.......................الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة والإال املستضعفني من 

  ٢٣..........................أال هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال
  ٢٨................أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض أإله

  ٢..................................................................إن اإلنسان لفي خسر
  ١٦...........................لوا كناإن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم قا

  ٢٢...................إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك
  ١٤.................................................إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون

  ٢٨...............إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولو مسعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة
  ٦......................إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على

  ٣......................... أرسلنا إليكم رسوال شاهدا عليكم كما أرسلنا إىل فرعون رسوالإنا
  ١٩....................إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده وأوحينا إىل

  ١٣.............................................................إنا كل شيء خلقناه بقدر
  ١٨...............................................................إنك ميت وإم ميتون

  ٨......................إمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني
  ١٤...................................................................ع العليمإنه هو السمي

  ٢٩.......................................إين أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي املقدس طوى
  ٢٦....................أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته

  ٩.................................................................إياك نعبد وإياك نستعني
  ٦...................................................................احلمد هللا رب العاملني

  ٧، ٥................الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج
  ١٤..................................................................ك حني تقومالذي يرا



  ميأصول الدين اإلسال 

  ٣٤

  ٢٩..........................................................الرمحن على العرش استوى
  ٣٠...........................................................................اهللا الصمد

  ٣١، ٢٤.........................اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف
  ١٨..............................................مث إنكم يوم القيامة عند ربكم ختتصمون

  ١٨......................................................مث يعيدكم فيها وخيرجكم إخراجا
  ٣٠، ١٨، ٩.............نخنقةحرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به وامل

  ١٩..................رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وكان
  ١٩...........................زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وريب لتبعثن مث لتنبؤن مبا
  ١١.............................شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط

  ٢٧.............................دين فلما جناهم إىلفإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له ال
  ١٦...................................فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم وكان اهللا عفوا غفورا

  ٩..........................فاستجبنا له ووهبنا له حيىي وأصلحنا له زوجه إم كانوا يسارعون
  ٣٠................فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا

  ٢............................ واملؤمنات واهللافاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك وللمؤمنني
  ٣................................................فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيال

  ١٢.........................فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على الناس
  ٩.................................قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا عليهم الباب

  ١٠.....................................قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني
  ٨....................كم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجواقل إمنا أنا بشر مثل

  ٢٤..........................قل هللا الشفاعة مجيعا له ملك السماوات واألرض مث إليه ترجعون
  ٢٣.....................قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرج

  ٣٠......................................................................قل هو اهللا أحد
  ٢٠، ١١..................قل ياأهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال
  ١٧.......................قل ياأيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له ملك السماوات

  ١٥............................................................................قم فأنذر
  ٢٠....................ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن
  ٣...........................ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله

  ١٠...........................................نيال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلم



  ميأصول الدين اإلسال 

  ٣٥

  ١٢.................لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني
  ٣٠......................................................................مل يلد ومل يولد

  ١٣.......................ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن
  ٢٢....................ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا شاهدين على أنفسهم بالكفر

  ١٢......................... الكفار رمحاء بينهم تراهمحممد رسول اهللا والذين معه أشداء على
  ١٨..................................منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى

  ١٨..................وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا
  ١١.........................................وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون

  ٢٥............................أمي إهلنيوإذ قال اهللا ياعيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين و
  ٢٨....................................وإذا حشر الناس كانوا هلم أعداء وكانوا بعبادم كافرين

  ٧، ٣...............................................وأن املساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحدا
  ٩........................وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب مث ال تنصرون

  ٥............................واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب
  ١٥.......................................................................روالرجز فاهج

  ٢...............................................................................والعصر
  ١٨...........................................................واهللا أنبتكم من األرض نباتا

  ١٤..................................................................وتقلبك يف الساجدين
  ١٤..............................................................وتوكل على العزيز الرحيم

  ١٥........................................................................وثيابك فطهر
  ٢٧........................وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم

  ١١.............................................وجعلها كلمة باقية يف عقبه لعلهم يرجعون
  ١٥.........................................................................وربك فكرب

  ٢٥..........................يكون الدين كله هللا فإن انتهوا فإنوقاتلوهم حىت ال تكون فتنة و
  ٨..................وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون

  ٧...........................وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك
  ٢٨....................ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا قل أفرأيتم ما

  ١٥.....................................................................وال متنن تستكثر
  ٢٥.............................ركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا أيأمركم بالكفروال يأم
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  ٣٦

  ١٥........................................................................ولربك فاصرب
  ٢٠......................ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم
  ١٨........................وهللا ما يف السماوات وما يف األرض ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا

  ٣٠................................................................ومل يكن له كفوا أحد
  ١٢...........................لصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالةوما أمروا إال ليعبدوا اهللا خم

  ١٤.........................وما تكون يف شأن وما تتلو منه من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا
  ٢٢، ٤...............................................وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

  ٢٨...........................ومن أضل ممن يدعو من دون اهللا من ال يستجيب له إىل يوم القيامة
  ٢٥، ٦................للشمس وال للقمرومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا 

  ٨............................ومن يدع مع اهللا إهلا آخر ال برهان له به فإمنا حسابه عند ربه إنه
  ٢٦.................................................................ومناة الثالثة األخرى

  ٩............................ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغ
  ٢٣....................ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا

  ٢٤...........................ين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت يوم ال بيعياأيها الذ
  ١٢....................ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

  ١٥..........................................................................ياأيها املدثر
  ٧......................ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون

  ١٦....................................ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون
  ٣١، ٢٤..................يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن ارتضى وهم من

  ١٠...........................................يوفون بالنذر وخيافون يوما كان شره مستطريا
  ٢٨.......................يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وسخر الشمس والقمر
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  ٣٧

  فهرس األحاديث
  ٣٠...................................................إنه ال يستغاث يب وإمنا يستغاث باهللا

  ٨......................................................................الدعاء مخ العبادة
  ٣٠، ٨.................................................................اء هو العبادةالدع

  ١٤.............بينما حنن جلوس عند النيب إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد
  ٢٧............خرجنا مع النيب إىل حنني، وحنن حدثاء عهد بكفر، وللمشركني سدرة يعكفون

  ٣١.......................................خري القرون قرين، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم
  ١٧...........قطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغراال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة وال تن

  ١٠..............................................................لعن اهللا من ذبح لغري اهللا
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  ٣٨

الفهرس
  ٢.................................................................................مقدمة

  ٢.......................لدليل على ذلكاملسائل األربع اليت جيب على كل إنسان أن يتعلمها وا
  ٣........................................املسائل الثالث اليت جيب تعلمها والعمل ا  ودليلها

  ٤..............................................................احلنيفية ملة إبراهيم ودليلها
  ٤..........................أعظم شيء أمر اهللا به وأعظم شيء ى اهللا عنه  والدليل على ذلك

  ٦.............................................األصول الثالثة اليت جيب على اإلنسان معرفتها
  ٦...........................................................معرفة العبد ربه: األصل األول

  ٧.......................................العبادة وأنواعها وحكم من صرف منها شيئاً لغري اهللا
  ١٠.........................................م ومراتبه وأركانهاألصل الثاين معرفة دين اإلسال

  ١٠.................................................................اإلسالم: املرتبة األوىل

  ١٢..........................املرتبة الثانية من مراتب دين اإلسالم وهي اإلميان وشعبه وأركانه

  ١٣....وهي اإلحسان، والدليل على مراتب الدين الثالثة:    املرتبة الثالثة من مراتب دين اِلإسالم

  ١٥.................................... وعمره وبعثتهاألصل الثالث وهو معرفة نبينا حممد 

  ١٦....................................................اهلجرة وحكمها والدليل على بقائها

  ١٧.................................................بعثته إىل الناس كافة والدليل على ذلك

  ١٨.............الدليل على موته والبعث بعد املوت واحلساب واجلزاء وحكم من كذب البعث

  ١٩.......................ما أرسل به الرسل وذكر أول الرسل وإرسال الرسل إىل مجيع األمم

  ٢٠........................................................الطاغوت وذكر عدد الطواغيت

  ٢٢...................................................................ثانيا القواعد األربع

  ٢٢...............................................................................مقدمة

  ٢٣....القاعدة األوىل  إقرار الكفار الذين قاتلهم رسول اهللا بأن اهللا تعاىل هو اخلالق الرازق املدبر

  ٢٣.......................القاعدة الثانية  قول املشركني ما دعوناهم إال لطلب القربة والشفاعة

  ٢٥............................... يف أناس متفرقني يف عبادم النيب ظهورالقاعدة الثالثة  

  ٢٧...................................القاعدة الرابعة  مشركو زماننا أغلظ شركاً من األولني

  ٢٩.............................................................ثالثا عقيدة السلف الصاحل

  ٣٣........................................................................فهرس اآليات

  ٣٧.....................................................................فهرس األحاديث
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  ٣٩

  ٣٨.............................................................................الفهرس
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