


  

  ٥دةأبـواب خمتصرة يف العقي

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة

احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسـوله  
  .حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  :أما بعد
االختصـار   فهذه أبواب خمتصرة يف العقيدة، راعيـت فيهـا  

الشديد، وحرررهتا مما درسناه على علمائنـا؛ وقرأنـا يف كتبـهم    
ومشاركةً مين يف توفري . ، مث لغرييورسائلهم، تذكًريا لنفسي أوالً

املتون العلمية اليت حيتاج الطالب إىل حفظها يف بداية مشـواره يف  
  .أسأل اهللا أن ينفع هبا. الطلب

  أمحد بن حممد العتيق



  
دةأبـواب خمتصرة يف العقي ٦  

  الباب األول
  المـريف اإلسـتع

هو االستسالم هللا بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من 
  :مخسة وأركانه. الشرك وأهله

  .شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممًدا رسول اهللا) ١
  .إقامة الصالة) ٢
  .إيتاء الزكاة) ٣
  .صوم رمضان -٤
  .حج بيت اهللا احلرام ملن استطاع إليه سبيالً) ٥

  
* * * *  

  
  الباب الثاين

وله ركنـان  . أي ال معبود حبق إال اهللا: معىن ال إله إال اهللا
  :مها

  .ًيا مجيع ما يعبد من دون اهللاناف: لهإال : النفي
. إثبات العبادة هللا وحـده ال شـريك لـه   : إال اهللا: اإلثبات

  :وشروطها مثانية



  

  ٧دةأبـواب خمتصرة يف العقي

   علم يقٌني وإخالٌص وِصْدقُك مـع 
ــا    ــول هل ــاٍد والقَب ــٍة وانقي  حمب

   َوزِْد ثاِمُنها الكُفْـرانُ ِمنـك َمبـا   
 ِسَوى اِإلله ِمَن اَألْنداِد قَـْد أُلِّهـا    

  .م املنايف للجهلالعل) ١
  .اليقني املنايف للشك) ٢
  .اإلخالص املنايف للشرك) ٣
  .الصدق املنايف للكذب) ٤
  .احملبة املنافية للبغض) ٥
  .االنقياد املنايف للترك) ٦
  .القبول املنايف للرد) ٧
  .الكفر بالطاغوت) ٨
  

  
* * * *  

  



  
دةأبـواب خمتصرة يف العقي ٨  

  الباب الثالث
  حيدائل التوـمن فض

  .إال من ُمَوحِّد أن العمل الصاحل ال يقبل) ١
أن ُعصاةَ املوحدين يوم القيامة أْمُرهم إىل اهللا، وهم حتـت  ) ٢

إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفـُر َمـا ُدونَ   : مشيئته، قال تعاىل
  .]٤٨: النساء[ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء

  .أن من دخل النار من عصاة املوحدين فإنه ال خيلد فيها) ٣
أن من حقق التوحيد على الوجه الكامل َحُرَم على النـار  ) ٤

  .بالكلية ودخل بغري حساب وال عذاب
  :أن الشفاعة ال تكون إال ألهل التوحيد بشرطني) ٥
  .والرضا عن املشفوع -٢.            اإلذن للشافع -١
إِنَّ : أن اهللا تعاىل ال يدافع إال عن أهل التوحيد قال تعاىل) ٦
أَلَْيَس اللَّـُه  : ، وقال تعاىل]٣٨: احلج[ ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن َآَمُنوا اللََّه

  .]٣٦: الزمر[ بِكَاٍف َعْبَدُه
أن التمكني يف األرض ال يكون إال ألهل التوحيد كما قال ) ٧
ُهْم َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلفَنَّ: تعاىل

ِفي الْأَْرضِ كََما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي 
اْرَتَضى لَُهْم َولَُيَبدِّلَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفهِْم أَْمًنا َيْعُبُدوَننِي لَا ُيْشرِكُونَ بِي 

  .َشْيئًا



  

  ٩دةأبـواب خمتصرة يف العقي

  الباب الرابع
كل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقـوال  جامع ل مهي اس: العبادة

  .واألعمال الظاهرة والباطنة
  :ومبناها على أصلني

  .إخالص الدين هللا) ١
  .متابعة الرسول ) ٢

  
* * * *  
  الباب اخلامس
  ثةأنواع التوحيد ثال

  :توحيد الربوبية) ١
مثل اخللق والرزق واإلحياء واإلماتة : هو إفراد اهللا تعاىل بأفعاله

  .نه مالك امللك وأنه على كل شيء قديروالتدبري وأ
  :توحيد األلوهية) ٢

هو إفراد اهللا بالعبادة الظاهرة والباطنة والقولية والفعلية كالدعاء 
والنذر والنحر واخلوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة واإلنابة، 

  .وهو موضوع دعوة الرسل
  



  
دةأبـواب خمتصرة يف العقي ١٠  

  :توحيد األمساء والصفات) ٣
يف  لنفسه يف كتابه وما أثبته له رسوله هو إثبات ما أثبته اهللا 

سنته من األمساء والصفات على الوجه الذي يليق باهللا مـن غـري   
  .حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل

  
* * * *  

  
  الباب السادس

  .وينقسم إىل قسمني: التحريف هو التغيري
الرَّْحَمُن : كتحريف األشاعرة لقوله تعاىل :حتريف لفظي) ١

  .أي استوىل َعلَى الَْعْرشِ اْسَتَوى
كقوهلم يف . وهو صرف اللفظ عن ظاهره :حتريف معنوي) ٢

  .القوة والنعمة: ويف اليد. إرادة االنتقام: صفة الغضب
  .هو سلب الصفات عن اهللا، أو سلب بعضها :التعطيل

  .سلب الصفات عن اهللا وإنكارها بالكلية) ١
يثبتـون هللا إال سـبع    سلب بعضها كاألشاعرة الـذين ال ) ٢

  .صفات فقط
  

* * * *  



  

  ١١دةأبـواب خمتصرة يف العقي

  الباب السابع
: ذكر كيفية الصفة أو حكاية ذلك، كقول الشخص :التكييف

  .نزول اهللا إىل السماء الدنيا كذا وكذا
خبالف . إثبات مشابٍه هللا، وهو املساواة من كل وجه :التمثيل

  .التشبيه فإنه يقتضي املساواة يف أكثر الصفات
جلماعة يثبتون الصفة ويثبتون معناها على احلقيقة وأهل السنة وا

  .ويكلمون الكيفية إىل اهللا
  

* * * *  
  الباب الثامن

  طريق أهل السنة يف أمساء اهللا وصفاته 
  :كما يلي

يثبتون ما أثبته اهللا لنفسه يف كتابه، أو على لسان رسـوله  ) ١
 كما تقدم.  

ى لسان رسوله ينفون ما نفاه اهللا عن نفسه يف كتابه، أو عل) ٢
من صفات النقص والعيب مع إثبات كمال ضدها ،.  

ما مل يرد نفيه وال إثباته من األمسـاء والصـفات فـإهنم    ) ٣
يتوقفون فيه، فال يثبتونه، وال ينفونه ويستفصلون عن معناه، فـإن  

  .أُريد به باطل ردوه، وإن أُريد به حق يليق باهللا قبلوه



  
دةأبـواب خمتصرة يف العقي ١٢  

  الباب التاسع
  :ن صفاته الذاتية وهو قسمانعلو اهللا تعاىل م

وهو اإلميان بأن اهللا تعاىل بذاته فوق مجيـع   :علو الذات) ١
  .خلقه مستوٍ على عرشه

وهو أن اهللا تعاىل ُمتَّصٌف بصفات الكمال،  :علو الصفات) ٢
  .ونعوت اجلالل، اليت ال يعتريها نقص بوجه من الوجوه

  :معية اهللا خللقه تنقسم إىل قسمني
وهي املعية اليت تقتضي اإلحاطة جبميع اخللـق   :معية عامة) ١

من مؤمن وكافر، وهي معية السلطان والقدرة والعلم وغري ذلـك  
  .َوُهَو َمَعكُْم أَْيَن َما كُْنُتْم: قال تعاىل
وهي اليت تقتضي النصر والتأييد واحلفظ، وال  :معية خاصة) ٢

  .واإلحسان ميان والصرب والتقوىحتصل إال ملن قام بأسباهبا من اإل
  
  

* * * *  
  الباب العاشر

ال منافاة بني معىن العلو واملعية، فإن املعية ال تستلزم االختالط 
فقد يكون الشيء عالًيا بذاته وتضاف إليه املعية . واحللول يف املكان

  .»ما زلنا نسري والقمر معنا«: كما يقال



  

  ١٣دةأبـواب خمتصرة يف العقي

  الباب احلادي عشر
  :الشرك أعظم الذنوب، وهو نوعان

وهو َجْعلُ شريٍك هللا يف أنواع التوحيد الثالثة  :أكربشرك ) ١
وهذا هو النوع من الشرك، ال مغفرة ملن مل يتب منـه،  . أو أحدها

  .وصاحبه خملد يف النار
  :وهو نوعان :شرك أصغر) ٢
على اللسان واجلوارح، كـاحللف بغـري اهللا،    :شرك ظاهر/ أ

إذا اعتقـد أهنـا   لوال اهللا وفالن، وكتعليق التمائم : وقول اإلنسان
  .سبٌب لرفع البالء أو دفعه

وهو الشرك يف اإلرادات والنيات، كالريـاء   :شرك خفي/ ب
  .العمل من أجل الدنيا: والسمعة، ومن ذلك

  .وهذا النوع من الشرك ال خيرج من امللة ولكنه ينقص التوحيد
  
  

* * * *  
  الباب الثاين عشر

  كربالوسائل املفضية إىل الشرك األ
لوال : اظ اليت ظاهرها التشريك مع اهللا، كقول اإلنساناأللف) ١

  .اهللا وفالن، وما شاء اهللا وشاء فالن



  
دةأبـواب خمتصرة يف العقي ١٤  

  .احللف بغري اهللا) ٢
  .الرياء يف العمل) ٣
  :اختاذ القبور مساجد ويشمل) ٤
  .إدخاهلا يف املساجد/ أ

  .بناء املساجد عليها/ ب
  .الصالة عندها أو إليها/ ج
رفعهـا، أو الكتابـة   : ما تقدميشمل مع : الغلو يف القبور) ٥

  .عليها، أو بناء القباب عليها، وغري ذلك
  .شد الرحال إىل بقعة بقصد التقرب إىل اهللا سوى املساجد الثالثة) ٦
  .الغلو يف الصاحلني) ٧
  .التصوير) ٨

  
  

* * * *  
  الباب الثالث عشر

  :هو التقرب إىل الشيء، وهو قسمان :التوسل
  :واعوهو أن توسل مشروع،: األول

  .التوسل بأمساء اهللا وصفاته) ١



  

  ١٥دةأبـواب خمتصرة يف العقي

  .التوسل إىل اهللا تعاىل باألعمال الصاحلة اليت قام هبا املَُتَوسِّل) ٢
  .التوسل إىل اهللا تعاىل بتوحيده) ٣
  .التوسل إىل اهللا تعاىل بإظهار الضعف واالفتقار إىل اهللا) ٤
  .توسل إىل اهللا بدعاء الصاحلني األحياء) ٥
  .العتراف بالذنبتوسل إىل اهللا با) ٦

  :وله ُصَور توسل ممنوع،: ثانًيا
طلب الدعاء من األموات وطلب الشفاعة وهـذا شـرك   ) ١
  .أكرب

  .، أو جباه غريه، وهذا بدعةالتوسل جباه النيب ) ٢
  .التوسل حبق املخلوق) ٣

  
  

* * * *  
  الباب الرابع عشر

  :الكفر ضد اإلميان، وهو عدم اإلميان اهللا ورسوله، وهو نوعان
  :وهو مخسة أقسام كفر أكرب،: األول

  .كفر التكذيب -١
  .كفر اإلباء واالستكبار -٢



  
دةأبـواب خمتصرة يف العقي ١٦  

  .كفر الشك -٣
  .كفر اإلعراض -٤
  .كفر النفاق -٥

  .ُيْخرُِج من امللة –أي الكفر األكرب  –وهذا النوع 
وهذا القسم ال خيرج مـن امللـة، وهـو     :كفر أصغر: الثاين

كفـر  «والسنة كفًرا، مثل  الذنوب اليت وردت تسميُتها يف الكتاب
  .»النعمة، وقتال املسلم، واحللف بغري اهللا
  
  

* * * *  
  الباب اخلامس عشر

  :النفاق نوعان
وهو النفاق األكرب الذي ُيظْهِر صاحُبه  :نفاق اعتقادي: األول

وهو : وهذا النوع ُمخرٌج من الدين بالكلية. اإلسالم، وُيبطن الكفر
  :ستة أنواع
  .تكذيب الرسول ) ١
  .تكذيب بعض ما جاء به الرسول ) ٢
  .بغض الرسول ) ٣
  .بغض بعض ما جاء به الرسول ) ٤



  

  ١٧دةأبـواب خمتصرة يف العقي

  .املََسرَّة باخنفاض دين الرسول ) ٥
  .الكره النتصار دين الرسول ) ٦

وهو عمل شيء من أعمال املنافقني، مـع  : نفاق أصغر: الثاين
 بقاء اإلميان يف القلب، كإخالف الوعـد والكـذب يف احلـديث   

وهـذا  . واخليانة يف األمانة والغدر والكسل والتكاسل عن الصالة
  .النوع ال خيرج من امللة ولكنه وسيلة إىل ذلك

  
  

* * * *  
  الباب السادس عشر

  :)١(نواقض اإلسالم 
  .الشرك يف عبادة اهللا) ١
من جعل بينه وبني اهللا وسائط يدعوهم ويسأهلم الشـفاعة  ) ٢

  .ويتوكل عليهم
املشركني أوشك يف كفرهم أو صحح مذهبهم من مل يكفر ) ٣
  .كفر

أكمل من هديـه، أو أن   من اعتقد أن هدي غري النيب ) ٤
أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيـت   حكم غريه

  .على حكم الرسول 
                              

  .راجع نواقض اإلسالم لإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا (١)



  
دةأبـواب خمتصرة يف العقي ١٨  

  .ولو عمل به من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ) ٤
  .من استهزأ بشيء من دين الرسول ) ٥
  .نه الصرف والعطفالسحر وم) ٦
  .مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني) ٧
من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن شريعة حممـد  ) ٨
.  

  .اإلعراض عن دين اهللا ال يتعلمه وال يعمل به) ٩
  
  

* * * *  
  الباب السابع عشر

  ئكةاإلميان باملال
دته، التصديق بوجودهم، وأهنم عباد مكرمون، خلقهم اهللا لعبا

وتنفيذ أوامره، خلقهم اهللا تعاىل من نور، وهم بالنسبة إىل األعمال 
اليت يقومون هبا أصناف، فمنهم محلة العرش، ومنهم املقربون ومنهم 
املوكلون بالنار، ومنهم املوكلون باجلنة، ومنهم جربيـل املوكـل   

  .بالوحي
وقد أعطاهم اهللا القدرة على التشكل، ومن كفر بوجـودهم،  

  .، ومكذب هللا ولرسوله فر باهللا ورسوله فهو كا



  

  ١٩دةأبـواب خمتصرة يف العقي

  الباب الثامن عشر
  اإلميان بالكتب

هو التصديق اجلازم بأهنا حق وصدق، وأهنا كالم اهللا عز وجل، 
ومنها ما . منها ما مساها اهللا لنا، كالقرآن والتوراة واإلجنيل والزبور

ها مجيعها، وأعظمها القرآن وهو ناسـخ  انؤمن هب. مل يسمه اهللا لنا
فيجب اتباع ما جاء فيه وأنه كالم اهللا تكلم بـه  . واملهيمن عليها

  .حقيقة منزل من عند اهللا وغري خملوق منه بدأ وإليه يعود
  
  

* * * *  
  الباب التاسع عشر
  اإلميان بالرسل

التصديق برساالهتم، واإلقرار بنبوهتم، وأهنم صـادقون فيمـا   
. ينوا للناس ما أُِمُروا بهوقد بلغوا الرساالت، وب. أخربوا به عن اهللا

ومن كفر بواحد منهم فقد كفر هبم مجيًعا، ومن كفر هبم فقد كفر 
  .باهللا

والرسل الذين ذكر اهللا أمساءهم يف القـرآن جيـب اإلميـان    
ومن مل ُيَسمِّ يف القرآن من الرسل وجب اإلميـان هبـم   . بأعياهنم
  .إمجاالً



  
دةأبـواب خمتصرة يف العقي ٢٠  

موسى وعيسى نوح وإبراهيم و: وأفضل الرسل أولو العزم وهم
  .وحممد صلوات اهللا وسالمه عليهم

اخلليالن إبراهيم وحممد عليهمـا الصـالة   : وأفضل أويل العزم
  .والسالم

  .حممد : وأفضل اخلليلني
  
  

* * * *  
  الباب العشرون
  :سبعة شروط شهادة أن حممًدا رسول اهللا 

أنه عبد اهللا، ليس له شيء مـن خصـائص األلوهيـة أو    ) ١
  .الربوبية
  .نه خامت النبيني ال نيب بعدهأ) ٢
وكماهلا أن تكون أكثر من النفس واألهـل واملـال   . حمبته) ٣

  .والولد والناس أمجعني
  .تصديقه فيما أخرب) ٤
  .طاعته فيما أمر) ٥
  .اجتناب ما هنى عنه وزجر) ٦
  .ا شرعمبأن ال ُيعبَد اهللا إال ) ٧



  

  ٢١دةأبـواب خمتصرة يف العقي

  الباب احلادي والعشرون
  منزلة السنة

  .كما أن القرآن وحي أن السنة وحي) ١
  .السنة تفسر القرآن) ٢
السنة تبني ما أمجل من القرآن، فإن اهللا تعاىل أمر بإقامـة  ) ٣

  .الصالة وإيتاء الزكاة وغريه من العبادات وبينت السنة تفاصيلها
السنة ختصص القرآن، فقد حرم اهللا امليتة والدم، واستثنت ) ٤
  .الطحال والكبد: ومن الدم. ميتة اجلراد واحلوت: السنة
السنة تزيد على القرآن، فقد حرم اهللا األم مـن الرضـاعة   ) ٥

: واألخت من الرضاعة، وجاء يف السنة زيادةً على ذلك قولـه  
رواه الشـيخان عـن   » حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسـب «

  .عائشة
  
  

* * * *  
  الباب الثاين والعشرون

  اليوم اآلخر
صدق بكل ما بعد املـوت مـن   أن ت: ومعناه. هو يوم القيامة

عذاب القرب، ونعيمه، وبالبعث بعد ذلك، واحلسـاب، وامليـزان،   



  
دةأبـواب خمتصرة يف العقي ٢٢  

والثواب، والعقاب، واجلنة، والنار، وبكل ما وصف اهللا بـه يـوم   
  .القيامة، ومن ذلك رؤية املؤمنني لرهبم

اليوم  وبعض أهل العلم يذكر أشراط الساعة يف هذا الباب، ألن
على قرب وقوعه، فصار اإلميان هبـا   آلخر مسبوق بعالمات تدلا

  .واجب بل من صلب العقيدة
  
  

* * * *  
  الباب الثالث والعشرون

  :اجلنة والنار خملوقاتان وموجودتان
فاجلنة دار املتقني األبرار، والنار دار الكفرة والفجـار، ومهـا   

  .باقيتان ال تفنيان أبد اآلباد
 من شهد لـه  وال جيوز ألحد أن يشهد ألحد جبنة وال نار، إال

  .اهللا ورسوله 
  
  

* * * *  



  

  ٢٣دةأبـواب خمتصرة يف العقي

  الباب الرابع والعشرون
هو تقدير اهللا للكائنات وعلمه السابق : اإلميان بالقضاء والقدر

  :هبا، وهو أربع مراتب
وهو علم اهللا بكل شيء مجلة وتفصـيالً، وعلمـه    :العلم) ١

باألشياء قبل وجودها، ومن ذلك علمه بأعمال العبـاد قبـل أن   
يعملوها، يعلم سبحانه ما كان وما سيكون وما مل يكن لو كـان  

  .كيف يكون
شـيء يف اللـوح    كـل وهو أن اهللا تعاىل كتب  :الكتابة) ٢
  .احملفوظ
 الشاملة لكـل حـادث،   واملراد بذلك مشيئة اهللا :املشيئة) ٣

  .وقدرته التامة عليه
أي أن اهللا خالق كل شيء وموجده، وأنه اخلـالق   :اخللق) ٤

  .وحده وما سواه خملوق
  
  

* * * *  



  
دةأبـواب خمتصرة يف العقي ٢٤  

  الباب اخلامس والعشرون
  :أنواع التقديرات

لكل كائن وهـو املكتـوب يف اللـوح     :التقدير الشامل) ١
  .احملفوظ
يف شأن اجلنني وهو يف وهو الذي يكون  :التقدير العمري) ٢

  .بطن أمه حني كَْتبِ رِْزِقه وعمله وأجله وشقاوته وسعادته
وهو ما يقدر يف ليلة القدر، كما يف قوله  :التقدير احلويل) ٣
  .ِفيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ: تعاىل
كُلَّ َيْومٍ ُهـَو ِفـي   : كما يف قوله تعاىل :التقدير اليومي) ٤
  .ا يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذلوهو م َشأٍْن

  
  

* * * *  
  الباب السادس والعشرون

  :تتمة ملا سبق يف باب القدر، جيب على املسلم أن يعلم ما يلي
  .أن ما أصابه مل يكن ليخطئه، وما أخطاه مل يكن ليصيبه -١
ال جيوز االحتجاج بالقدر على فعـل املعصـية أو تـرك     -٢
  .الطاعة
ز اخلوض يف القدر ألنه من علم الغيب، وقد قـال  ال جيو -٣



  

  ٢٥دةأبـواب خمتصرة يف العقي

 :»رواه الطرباين عن ابن مسـعود  .»ذكر القدر فأمسكوا إذا .
  :وألن اخلوض يف القدر يفضي إيل

  .التكذيب: أوالً
  .االعتراض على اهللا: ثانًيا
  .احلَْيَرة وعدم اإلميان الصحيح: ثالثًا

  
  

* * * *  
  الباب السابع والعشرون

. تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراكأن  :اإلحسان
  :وله مرتبتان
اإلحسان أن تعبد «: مرتبة املشاهدة كما يف قوله  :األوىل

  .أي كأنك تشاهده» اهللا كأنك تراه
فإن مل تكـن تـراه فإنـه    «: املراقبة كما يف قوله  :الثانية

  .»يراك
  
  

* * * *  
  



  
دةأبـواب خمتصرة يف العقي ٢٦  

  الباب الثامن والعشرون
من لقي النيب : البشر بعد األنبياء، والصحايب هوالصحابة أفضل 

 مؤمًنا به ومات على ذلك ولو ختللت رِدَّة.  
  :الواجب علينا حنوهم ما يلي

سالمة القلب من الغل واحلقد، وكـذلك اللسـان مـن    ) ١
  .تنقصهم واحلط من قدرهم

  .التَرضِّي عليهم) ٢
  .االعتقاد اجلازم بأهنم كلهم عدول) ٣
، ْن َمن بعدهم بكتاب اهللا، وسنة رسـوله  أهنم أعلم ِم) ٤

ألمر كذلك، فالواجب هو السري على درهبم يف العلـم  اوإذا كان 
  .»ما أنا عليه وأصحايب«: والعمل لعموم قوله 

  .الكَفُّ عما شجر بينهم) ٥
  

* * * *  
  

  الباب التاسع والعشرون
 أبو بكر مث عمر مث عثمان مث: أفضل الصحابة اخللفاء الراشدون

  .علي 
أبو عبيدة بن اجلـراح،  : مث بقية العشرة املبشرين باجلنة، وهم



  

  ٢٧دةأبـواب خمتصرة يف العقي

وسعد بن أيب وقاص، وعبد الرمحن بن عوف، والزبري بن العـوام،  
  .وطلحة بن ُعبيد اهللا، وسعيد بن زيد بن عمرو بن ُنفَْيل

  .مث أهل بدر
  .مث أصحاب الشجرة

  .مث من أسلم قبل الفتح وقاتل
  .رضي اهللا عنهم أمجعني. قاتلمث من أسلم بعد الفتح و

  
  

* * * *  
  الباب الثالثون

آل : (هم الذين َحُرَمت عليهم الصدقة، وهم أهل بيت النيب 
علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، وبنو احلارث بن عبـد  

  ).، وبناتهاملطلب، وأزواج النيب 
، حيبـون أهـل بيـت رسـول اهللا      ةفأهل السنة واجلماع

إال » ييتأذكركم اهللا يف أهل ب«: ويكرموهنم، لقوله ويتولوهنم، 
  .من خالف السنة ومل يستقم على الدين منهم

  
* * * *  



  
دةأبـواب خمتصرة يف العقي ٢٨  

  الباب احلادي والثالثون
، ويتولوهنن، ويـرون أهنـن   أهل السنة حيبون أزواج النيب 

أمهات املؤمنني، وأهنن زوجاته يف اجلنة، خصوًصا خدجية رضي اهللا 
ه، وأول من آمن به وعاضده، وعائشة بنت أيب عنها، أم أكثر أوالد
  .بكر رضي اهللا عنهما

إحدى عشرة نسوة، مات يف حياته اثنتـان،   وتزوج النيب 
: ع وهـن ومات عن تس. خدجية، وزينب بنت خزمية اهلاللية: مها
جحـش، وأم سـلمة، وصـفية،     عائشة، وحفصة، وزينب بنت(

  ).وميمونة، وأم حبيبة، وسودة، وجويرية
  
  

* * * *  
  

  الباب الثاين والثالثون
اإلميان عند أهل السنة قول وعمل، قول القلـب واللسـان،   

  .وعمل القلب واجلوارح
  :ويف هذا الباب العظيم مسائل

  .أن األعمال الصاحلة داخلةٌ يف ُمَسمَّى اإلميان وركٌن فيه) ١
  .أن اإلميان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص باملعصية) ٢



  

  ٢٩دةأبـواب خمتصرة يف العقي

  .يتفاوت يف قلوب املؤمنني أن اإلميان) ٣
  .أن مرتكب الكبرية ال يكفر إال باستحالهلا) ٤
  .أن الكفر يكون باالعتقاد والقول والعمل) ٥
أن املَُوحَِّد العاصي إذا مات من غري توبة، فأمره إىل اهللا، إن ) ٦

 إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك: شاء غفر له وإن شاء عذبه، لقوله تعاىل
  .بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء

  .أن املوحد العاصي إذا َدَخلَ النار فإنه ال خيلد فيها) ٧
أن الكفَر كفران، والشرَك شـركان، وهكـذا الظلـم،    ) ٨

والنفاق، والفسق، واخلطيئة، واملعصية، أي أن منها ما هو ناقل عن 
  .امللة ومنها ما هو غري ناقل

أنا مـؤمن إن  : ستثناء يف اإلميان، وهو قول الرجلجواز اال) ٩
  .شاء اهللا
  .أن التوبة مقبولة من العبد إذا توفرت شروطها) ١٠

  
* * * *  

  الباب الثالث والثالثون
اهللا هم  وأولياء. ؤمنون بكرامات األولياءأهل السنة واجلماعة ي

واه، املؤمنون املتقون، فكل مؤمن تقي فهو ويل اهللا، بقدر إميانه وتق
وقد يظهر اهللا على يديه من خوارق العادات ما يسمى بالكرامـة،  



  
دةأبـواب خمتصرة يف العقي ٣٠  

  .إكراًما من اهللا له بربكه إتباعه للرسول صلوات اهللا وسالمه عليه
وأما إذا . وليس كلُّ َوِليٍّ حتصل له كرامة، وإمنا حتصل لبعضهم

فون اهللا، وال رحصل شيء من خوارق العادات ألناس فجار، ال يع
لسنة، فإهنا ليست كرامة، وإمنا هي شعوذة، ودجل، يسريون على ا

  .أو سحر
إذا رأيتم الرجل ميشي على املاء أو يطري يف : (قال بعض السلف

  ).اهلواء فال تعجبوا حىت تعلموا هل هو على السنة أن ال
  
  

* * * *  
  

  الباب الرابع والثالثون
أهل السنة واجلماعة يلزمون مجاعة املسلمني، ويرون السـمع  

طاعة ملن واله اهللا أمرهم باملعروف، ويرون اجلهاد واحلج وإقامة وال
اجلمع واألعياد معهم، أبراًرا كانوا أو فجاًرا، وال يـرون السـيف   
عليهم، وال تأليب الناس عليهم، ويرون وجـوب الصـرب علـى    
جورهم، وال جيعلون ذلك سبًبا لنزع يد الطاعة، أو اخلروج عليهم، 

فليصرب عليـه،  من أمريه شيئًا يكَرُهه  من رأى«: عمالً بقوله 
فإنه ليس أحد يفارق اجلماعة شرب فيمـوت، إال مـات ميتـة    

  .رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما. »جاهلية



  

  ٣١دةأبـواب خمتصرة يف العقي

  الباب اخلامس والثالثون
هي التقرب إىل اهللا تعاىل مبا مل يشرعه اهللا ومل يشرعه  :البدعة

: د دين املرء، قال بعض السلفوهي من أعظم ما يفس ،رسوله 
الشيطان أفرح بالبدعة من املعصية، ألن املعصية يتاب منها والبدعة (

  ).ال يتاب منها
والسبب يف ذلك أن فاعل البدعة يرى أنه يتقرب إىل اهللا تعاىل 

  .بفعله، وهذا هو الذي جيعله ال يتوب
وليس هناك شيء يف الدين امسه بدعة حسنة، بل البدع كلـها  

  .وضاللةشر 
  

* * * *  
  

  الباب السادس والثالثون
  :البدعة نوعان
. كمقاالت اجلهمية واملعتزلة يف نفي الصفات: بدعة اعتقادية

  .وغريهم من أهل البدع. واخلوارج واملرجئة يف باب اإلميان
وتكون يف العبادات الظاهرة، كمن يتقـرب إىل   :بدعة عملية

، مثل األذكار رسول اهللا  اهللا بعبادة مل يشرعها اهللا ومل يشرعها
اليت حيدثها بعض الصوفية ومثل االحتفـال باملولـد أو اإلسـراء    

  .واملعراج، وغري ذلك



  
دةأبـواب خمتصرة يف العقي ٣٢  

  الباب السابع والثالثون
أن األمة ستفترق على ثالٍث وسبعني فرقة  ملا أخرب الرسول 

كلها يف النار إال واحدة وهي ما كان عليه هو وأصـحابه صـار   
صحيح أقل الناس، وهم أهل السنة واجلماعـة  املتمسكون بالدين ال

وفيهم األئمـة   –يف العلم والعمل  –السائرون على درب السلف 
الكبار املتبوعون كاحلسن البصري، وسفيان الثوري، واألوزاعـي،  
ومالك، والشافعي، وأمحد، وابن تيمية، وابن القيم، وحممد بن عبد 

  .أعلمواهللا تعاىل . الوهاب، رمحة اهللا على اجلميع
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
  
  
  
  

* * * *  



  

  ٣٣دةأبـواب خمتصرة يف العقي
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