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بسم اهللا الرمحن الرحيم

معرفة ربه، ودينه، ونبيه: الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثالثة أصول وهي  r.

 َمــْن رَبــَك؟ فقــْل ربـي الــذي ربّــاني بنعِمتــِه، وخلقنــي مــن عــدم: فإذا قيَل لــكَ ) األصــل األول(
ــَتِقيمٌ  ﴿ إلــى وجــود، والـــدليُل قــوله تعــالى ــَذا ِصــَراٌط ُمْس ــْم فَاْعبُــُدوُه َه  آل[﴾ِإن اللــَه رَبــي َورَبُك

.]51:عمران

 فأمــا الــدليُل علــى آيــاته وإَذا قيَل لَك بأي شيٍء عرْفَت ربك؟ فُقــل عرفتــه بآيــاتِه ومخلوقــاتِه؛ 
ـــوُله تعـــالى  ــــْمِس َوَال لِْلَقَمـــرِ ﴿فق ــــْمُس َواْلَقَمـــُر َال َتْســــُجُدوا لِلش َهـــاُر َوالش ْيــــُل َوالنـَوِمـــْن آيَـــاتِِه الل 

 ودليل مخلوقاته قــوُلُه تعــالى ،]37:فصــلت[﴾َواْسُجُدوا لِلِه الِذي َخَلَقُهن ِإْن ُكْنُتْم ِإياُه تـَْعُبُدونَ 
ــْرِش يـُْغِشــي﴿ ــَماَواِت َواْألَْرَض ِفــي ِســتِة أَيــاٍم ثُــم اْســتَـَوى َعَلــى اْلَع ــَق الس  ِإن رَبُكــْم اللــُه الــِذي َخَل

 اللْيَل النـَهاَر َيْطُلُبُه َحِثيثًا َوالشْمَس َواْلَقَمَر َوالنُجــوَم ُمَســخَراٍت بِــَأْمرِِه َأَال َلــُه اْلَخْلــُق َواْألَْمــُر تـََبــاَركَ 
 .]54:األعراف[﴾اللُه َرب اْلَعاَلِمينَ 

 .لعبــادته وطــاعته واتبــاع أمــره واجتنــاب نهيــه :ألي شــيء خلقــك اهللا؟ فقــل: وإذا قيــل لــك

نَس ِإال لِيَـْعُبــُدونِ ﴿ودليل العبادة قوله تعالى  ُهــْم ِمــْن ِرْزقٍ )56(َوَما َخَلْقُت اْلِجن َواْإلِ  َمــا ُأرِيــُد ِمنـْ
ِة اْلَمِتيــنُ )57(َوَما ُأرِيــُد َأْن يُْطِعُمــونِ  اُق ُذو اْلُقــوزــَه ُهـَو الــرالل ودليــل]58-56:الــذاريات[﴾ِإن ، 

ــا الــِذيَن آَمُنــوا َأِطيُعــوا اللــَه َوَأِطيُعــوا الرُســوَل َوُأْوِلــي اْألَْمــِر ِمْنُكــْم فَــِإنْ  ﴿الطاعـــة قـــوله تعـــاىل   يَاأَيـَه
 ، يعني كتاب اهللا وسنة نــبيه صــلى اهللا]59:النساء[﴾تـََنازَْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردوُه ِإَلى اللِه َوالرُسولِ 

.عليه وسلم

 .أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشــرك: أي شيء أمرك اهللا به ونهاك عنه؟ فقل: وإذا قيل لك



ـــوله تعـــالى  َهـــى َعـــنْ ﴿ودليــــل األمـــر ق  ِإن اللـــَه يَـــْأُمُر بِاْلَعـــْدِل َواِإلْحَســــاِن َوِإيَتــــاِء ِذي اْلُقْربَـــى َويـَنـْ
 ودليل النهي عن الشرك قــوله،ـــ ]90:النحل[﴾اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلُكْم َتذَكُرونَ 

 ،]116،ـ 48:النســاء[﴾ِإن اللَه َال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِـِه َويـَْغِفــُر َمـا ُدوَن َذلِــَك ِلَمــْن َيَشــاءُ ﴿تعالى 
:المــائدة[﴾َمْن ُيْشِرْك بِاللِه فـََقْد َحرَم اللُه َعَلْيِه اْلَجنــَة َوَمــْأَواُه النــاُر َوَمــا لِلظــاِلِميَن ِمـْن أَنَصــارٍ  ﴿

72.[

 دينــي اإلسـالم وهــو االستســالم واإلذعــان: مــا دينــك؟ فقـل: إذا قيـل لــك) األصل الثاني(
ــى اهللا تعــالى ــدليل قــوله تعــالى . واالنقيــاد إل ْســَالمُ  ﴿وال ــَد اللــِه اْإلِ يَن ِعْن الــد آل عمــران[﴾ِإن:

ْســـَالِم ِديًنـــا فَـَلـــْن يـُْقَبـــَل ِمْنــُه َوُهـــَو ِفــي اْآلِخـــَرِة ِمـــْن اْلَخاِســـرِينَ ﴿،ـــ ]19 َر اْإلِ  آل[﴾َوَمـــْن يـَْبَتـــِغ َغيـْ

 وأن محمدا رسول أولها شهادة أن ال إله إال اهللا: وهو مبني على خمسة أركان، ]85:عمران
.اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيال

ــا ﴿ فأما دليل الشهادة فقوله تعالى ــِم قَائًِم  َشِهَد اللُه أَنُه َال ِإَلَه ِإال ُهَو َواْلَمَالِئَكُة َوُأْوُلوا اْلِعْل
].18:آل عمران[﴾بِاْلِقْسِط َال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ 

ٌد أَبَا َأَحــٍد ِمــْن رَِجــاِلُكْم َوَلِكــْن َرُســولَ  ﴿ودليل أن محمدا رسول اهللا قوله تعالى  َما َكاَن ُمَحم 
].40:األحزاب[﴾اللِه َوَخاَتَم النِبيينَ 

].103:النساء[﴾ِإن الصَالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا َمْوُقوتًا ﴿ودليل الصالة قوله تعالى 

يِهــْم ِبَهــا َوَصــل َعَلْيِهــْم ِإن ﴿ ودليــل الزكــاة قــوله تعــالى ُرُهــْم َوتـُزَك ُخــْذ ِمــْن َأْمــَواِلِهْم َصــَدَقًة ُتَطه 
].103:التوبة[﴾َصَالَتَك َسَكٌن َلُهمْ 

 يَاأَيـَها الِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الــِذيَن ِمــنْ ﴿ ودليل الصوم قوله تعالى



].183:البقرة[﴾قـَْبِلُكمْ 

 َشــْهُر َرَمَضــاَن الــِذي أُنــِزَل ِفيــهِ ﴿وإذا قيــل لــك الصــيام شــهر؟ فقــل نعــم، والــدليل قــوله تعــالى 
ــْهَر فـَْلَيُصــْمهُ  ــاٍت ِمــْن اْلُهــَدى َواْلُفْرقَــاِن َفَمــْن َشــِهَد ِمْنُكــْم الش َن ــاِس َوبـَيـالبقــرة[﴾اْلُقــْرآُن ُهـًدى لِلن:

.اآلية]185

 وَُكُلــوا﴿وإذا قيــل لــك الصــيام فــي الليــل أو فــي النهــار؟ فقــل فــي النهــار والــدليل قــوله تعــالى 
ــَياَم ِإَلــى ــوا الص أَتِم َيــُض ِمــْن اْلَخْيــِط اْألَْســَوِد ِمــْن اْلَفْجــِر ثُــم  َواْشــَربُوا َحتــى يـََتبَـيــَن َلُكــْم اْلَخْيــُط اْألَبـْ

].187:البقرة[﴾اللْيلِ 

 َولِلــِه َعلَـى النــاِس ِحـج اْلبَـْيــِت َمــْن اْســَتطَاَع ِإلَْيــِه َسـِبيًال َوَمــْن َكَفــرَ  ﴿ودليــل الحــج قـوله تعــالى 
].97:آل عمران[﴾فَِإن اللَه َغِني َعْن اْلَعاَلِمينَ 

 أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخــر وتــؤمن: وما اإليمان؟ فقل: وإذا قيل لك
 آَمــَن الرُســوُل ِبَمــا أُنــِزَل ِإلَْيــِه ِمــْن رَبــهِ ﴿ والــدليل قــوله تعــالى. بالقــدر خيــره وشــره مــن اهللا تعــالى

 َواْلُمْؤِمُنوَن ُكل آَمَن بِاللِه َوَمَالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفرُق بـَْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا
].285:البقرة[﴾ُغْفَراَنَك رَبـَنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيرُ 

].49:القمر[﴾ِإنا ُكل َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿ودليل القدر قوله تعالى 

 .أن تعبــد اهللا كأنــك تــراه، فــإن لــم تكــن تــراه فــإنه يــراك: مــا اإلحســان؟ فقـل: وإذا قيـل لــك

].128:النحل[﴾ِإن اللَه َمَع الِذيَن اتـَقْوا َوالِذيَن ُهْم ُمْحِسُنونَ  ﴿ والدليل وقوله تعالى

 زََعَم الــِذيَن َكَفــُروا َأْن َلــنْ نعم والدليل قوله تعالى ﴿: منكر البعث كافر؟ فقل: وإذا قيل لك
َنبـُؤن ِبَما َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اللِه َيِسيرٌ  َعُثن ثُم لَتـُ َعُثوا ُقْل بـََلى َورَبي لَُتبـْ ].7:التغابن[﴾يـُبـْ



 محمـد بــن عبـد اهللا بــن عبــد المطلــب بــن: من نبيــك؟ فقـل: إذا قيل لك) األصــل الثــالث(
 هاشــم، وهاشــم مــن قريــش، وقريــش مــن كنانــة وكنانــة مــن العــرب، والعــرب مــن ذريــة إســماعيل،

 والــدليل. وإســماعيل مــن إبراهيــم الخليــل، وإبراهيــم مــن نــوح، ونــوح مــن آدم، وآدم مــن تــراب
 آل[﴾ِإن َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـَُراٍب ثُــم قَــاَل لَــُه ُكــْن فَـَيُكــونُ  ﴿قوله تعالى 

].59:عمران

 من أول الرسل فقل أولهم نوح، وآخرهم محمد صلى اهللا عليه وسلم والدليل: إذا قيل لك
َنا ِإَلى نُوٍح َوالنِبييَن ِمْن بـَْعِدهِ  ﴿قوله تعالى  َنا ِإلَْيَك َكَما َأْوَحيـْ ].163:النساء[﴾َأْوَحيـْ

ــٍة َرُسـوًال ﴿نعم، والدليل قوله تعالى : بينهم رسل؟ فقل: وإذا قيل لك ُأم َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِفــي ُكــل 
].36:النحل[﴾َأْن اُْعُبُدوا اللَه َواْجَتِنُبوا الطاُغوتَ 

ــدليل قــوله تعــالى : وإذا قيــل لــك َــا َبَشــٌر ِمثْـُلُكــمْ  ﴿محمــد بشــر؟ فقــل نعــم، وال ــا أَن ــْل ِإنَم  ُق
 يُوَحى ِإَلي أَنَما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَبِه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال ُيْشِرْك ِبِعَباَدةِ 

].110:الكهف[﴾رَبِه َأَحًدا

 ُســْبَحاَن الــِذي َأْســَرى ِبَعْبـِدهِ ﴿نعــم، والــدليل قـوله تعــالى : محمــد عبــد؟ فقــل: وإذا قيل لك
].1:اإلسراء[﴾لَْيًال ِمْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الِذي بَارَْكَنا َحْوَلهُ 

 وثالث وعشــرون] أربعــون منهــا نــبي[ثالث وســتون ســنة، : كم عمــره؟ فقــل: وإذا قيل لك
 يــا أيهــا النــاس إنــي رســول: «نبي ورسول، نبئ بــإقرأ وأرســل بالمــدثر، وخــرج علــى النــاس فقــال

 َوِإْن ُكنتُــمْ ﴿فكــذبوه وآذوه وطــردوه وقــالوا ســاحر كــذاب، فــأنزل اهللا عليــه » اهللا إليكــم جميعــا
ــْأتُوا ِبُســورٍَة ِمــْن ِمْثِلــِه َواْدُعــوا ُشــَهَداءَُكْم ِمــْن ُدوِن اللــِه ِإْن ُكنُتــمْ  ــِدنَا َف ــا َعَلــى َعْب ــا نـَزْلَن ِفــي رَيْــٍب ِمم 



 ، بلــده مكــة وولــد فيهــا، وهــاجر إلــى المدينــة وبهــا تــوفي، ودفــن جســمه]23:البقــرة[﴾َصــاِدِقينَ 
 صــلوات اهللا وســالمه عليــه وعلــى. وبقي علمه، نبي ال يعبد، ورسول ال يكذب، بل يطاع ويتبع

.آله وأصحابه أجمعين


