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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 مقدمة يف العقيدة اإلسالمية

                            َّ            َّ                                        احلمد هللا العليم األكرم، الذي عل م بالقلم، عل م اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم       
 : أما بعد                        َّ                             ُ       م اخلري للبشر، الشافع املشف ع يف احملشر، وعلى آله وصحابته الغ رر،          ِّعلى معل 

 ما                                                                َّ       فإن املؤمن مأمور بأن يتزود من العلم الشرعي املستند إىل كتاب اهللا وسن ة نبيه 
فيه إقامة دينه، وحياة قلبه، وسعادته يف الدارين، ويكفي يف فضل طلب العلم قول  

  . )١( } من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهَّل اهللا له به طريقا إىل اجلنة  {  النيب

وطالب العلم يدرك أمهية االزدياد من العلم؛ فهو يعرف أن العلم حبر ال ساحل له،    
: بصرية وخشية هللا تعاىل كما قال سبحانه كما يدرك أنه كلما ازداد علما ازداد هدى و

}  $ yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$# 3 { )وهو يدرك أيضا أنه مأمور بطلب    )٢ ، 

≅  {: االزدياد من العلم كما قال تعاىل è% uρ Éb>§‘ ’ ÎΤ÷ŠÎ— $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪ { )٣( .  

وانطالقا من واجب وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد     .. من هنا
ي ملنسوبيها من الدعاة يف تيسري أسباب العلم الشرعي، ورفع مستويات التأهيل العلم

واألئمة واخلطباء؛ فقد نظمت الوزارة دورات تدريبية شرعية ملن حيتاجها منهم، وذلك    
 . ضمن برنامج العناية باملساجد ومنسوبيها

وهذا الكتاب هو يف أصله مثرة جهد مبارك قام به مشايخ فضالء من أساتذة اجلامعات        
يف مواد العلم الشرعي ملعهد األئمة  كانت الوزارة قد عهدت إليهم بإعداد مناهج 

واخلطباء، والوزارة اآلن تعيد طباعته ليكون ضمن مقررات دورات برنامج العناية    
 . باملساجد ومنسوبيها

                                                 
،  ) ٢٢٥(، ابن ماجه املقدمة  ) ٢٩٤٥(، الترمذي القراءات   ) ٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار    ) ١(

 ). ٣٤٤( الدارمي املقدمة   ،) ٢/٣٢٥(أمحد 
 . ٢٨: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ١١٤: سورة طه آية) ٣(
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وفق اهللا اجلميع لطاعته وزادهم علما وعمال وهدى وتقى، واهللا أعلم، وصلى اهللا  
 .    َّ                           وسل م على نبينا حممد وآله وصحبه 

 لبحث العلمي وكالة املطبوعات وا
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 مقدمة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن     
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال            

حبه    اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وص           
 . وسلم تسليما كثريا

 : اشتمل على ما يلي" أسس العقيدة اإلسالمية   " فهذا كتاب خمتصر يف : أما بعد

وما يف معناه، وأصول العقيدة " العقيدة " مقدمة تناولت تعريفا مبصطلح : أوال
اإلسالمية، ومرتلة هذا العلم، ومصدر تلقيه، ومنهج أهل احلق يف تقريره واالستدالل عليه،   

 . ا جيب على املكلف منهوم
 . شرح أصول اإلميان الستة: ثانيا

، وزيادته ونقصانه، وحكم     "اإلميان " مسمى  : بيان مسائل اإلميان، وهي : ثالثا
 . مرتكب الكبرية

 . - رضي اهللا عنهم أمجعني  - وصحابته - حقوق أهل بيت رسول اهللا  : رابعا

 خالصا لوجهه وأن يهدينا الصراط      أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ينفع به وأن جيعله  
 . املستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني

 . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني  
 حممد بن عودة السعودي. د
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 تعريف العقيدة 
 والبيع عقدت احلبل: يف اللغة على التصميم والعزم والصالبة، يقال " عقد " تدل مادة 

 . املعاهدة: والعهد فانعقد، واعتقد الشيء أي اشتد وصلب، واعتقد كذا بقلبه، واملعاقدة   

على ما يعمله الشخص ويعتقده بقلبه من أمور     " العقيدة " واصطلح على إطالق   
 . الدين

ألن    " التوحيد " ألن غريه ينبين عليه و" أصول الدين  " ويطلق على هذا العلم أيضا 
" اإلميان  "  يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله وعبادته، و مسألة توحيد اهللا أعظم مسائله

 ملا سأله عن اإلميان بذكر األصول  - عليه السالم - جربيل حيث أجاب الرسول  
 . الستة، وهي اإلميان باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه وشره    

 أصول العقيدة اإلسالمية 
 العقيدة اإلسالمية هو أصول اإلميان الستة اليت ذكرها اهللا سبحانه وذكرها      أساس
 .  يف غري موضعرسول اهللا 

øŠ©9 §É9§{ *  {: قال اهللا تعاىل ø9$# β r& (#θ —9uθ è? öΝä3yδθã_ ãρ Ÿ≅t6 Ï% É−Îô³yϑ ø9$# É> Ìøó yϑ ø9$#uρ £Å3≈ s9uρ §É9 ø9$# ôtΒ 

ztΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ É=≈ tG Å3ø9$#uρ z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ { )١٧٧: البقرة اآلية ( )١ .(  

ztΒ#u ãΑθ  {: وقال تعاىل ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ Ïµ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ ä. ztΒ#u «!$$ Î/ 

Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çFä.uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ { )وقال تعاىل )٢٨٥: البقرة اآلية ( )٢ ، :}  tΒ uρ öàõ3tƒ «!$$ Î/ 

Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çFä.uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# ô‰s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈n= |Ê #´‰‹Ïè t/ ∩⊇⊂∉∪ { )النسـاء   ( )٣

$  {: ، وقال تعاىل )١٣٦: اآلية ¯ΡÎ) ¨≅ä. >ó x« çµ≈ oΨø)n= yz 9‘ y‰s)Î/ ∩⊆∪ { )٤٩: القمر اآلية    (  )٤ .(  

رضي اهللا  - يف احلديث الذي رواه عمر بن اخلطاب وأبو هريرة وقال رسول اهللا 
                                                 

 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٨٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٣٦: سورة النساء آية) ٣(
 . ٤٩: سورة القمر آية ) ٤(
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:  عن اإلميان فقال، وأخرجه البخاري ومسلم وغريمها حني سأله جربيل عليه السالم-عنهما
  . )١( } أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره {

 . وهلذه األصول تفصيالت وتفريعات 
 مرتلة علم العقيدة اإلسالمية 

هذا العلم هو أشرف العلوم وأعظمها وأعالها، ألن شرف العلم بشرف املعلوم،        
ّ                                                                  م تقد ر حباجة الناس إليه، ومبا حيصل لصاحبه من االنتفاع به يف الدنيا واآلخرة  ومرتلة العل      . 

وحاجة العباد إىل علم العقيدة فوق كل حاجة، وضرورهتم إليه فوق كل ضرورة ألنه           
ال حياة للقلوب وال نعيم وال طمأنينة إال بأن تعرف رهبا ومعبودها بأمسائه وصفاته     

ه عنه، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون       وأفعاله، وما جيب له وما يرت
 . سعيها فيما يقرهبا إليه

وكلما كانت معرفة العبد بربه صحيحة تامة كان أكثر تعظيما واتباعا لشرع اهللا    
 . وأحكامه، وأكثر تقديرا للدار اآلخرة  

بته وخشيته  وإذا انطبعت يف نفس العبد هذه املعاين الشريفة من العلم باهللا وتوحيده وحم
وتعظيم أمره وهنيه، والتصديق بوعده ووعيده، سعد يف الدنيا واآلخرة، وسعد جمتمعه به،       
ذلك أن صالح سلوك الفرد تابع لصالح عقيدته وسالمة أفكاره، وفساد سلوك الفرد تابع   

 . لفساد عقيدته واحنرافها

y#ø‹Ÿ2  { :قال تعاىل يف خرب إبراهيم عليه السالم uρ ß∃% s{r& !$ tΒ öΝçGò2 uõ° r& Ÿω uρ šχθ èù$ sƒ rB 

öΝä3¯Ρr& ΟçG ø.uõ° r& «!$$ Î/ $ tΒ öΝs9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ öΝà6ø‹n= tæ $YΖ≈ sÜù= ß™ 4 ‘“ r'sù È ÷s)ƒ Ìxø9$# ‘,ym r& ÇøΒ F{$$ Î/ ( β Î) ÷ΛäΖ ä. 

šχθ ßϑ n=÷è s? ∩∇⊇∪ { )مث قال تعاىل فاصال بني الفريقني مبينا اآلمن  ) ٨١: األنعام اآلية ( )٢

                                                 
) ٤٦٩٥( ، أبو داود السنة )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  ) ٨(مسلم اإلميان ) ١(

 ). ١/٢٧(، أمحد ) ٦٣(ابن ماجه املقدمة  
 . ٨١: سورة األنعام آية) ٢(
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 )tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u óΟs9uρ (#þθÝ¡Î6ù=tƒ ΟßγuΖ≈yϑƒÎ) AΟù=ÝàÎ/ y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝßγs9 ßøΒF{$# Νèδuρ tβρß‰tGôγ•Β ∩∇⊄∪ { )١  {: منهما
  ). ٨٢: األنعام اآلية( 

 فسر الظلم    أن الرسول    عن عبد اهللا بن مسعود   {وقد ثبت يف الصحيحني 

χ  {:  ، كما قال تعاىل} هنا بالشرك Î) x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∪ { )لقمان     ( )٢

، ومعىن اآلية أن الذين أخلصوا العبادة هللا وحدهم هم اآلمنون يوم القيامة          )١٣: اآلية
 . املهتدون يف الدنيا واآلخرة  

β¨  {:  تعاىلوالشرك ال يغفره اهللا، كما قال Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ 

y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )ىـ، والشرك حمبط للعمل كما قال تعال   )٤٨: النساء اآلية  ( )٣ :

}  ÷ È⌡s9 |M ø.uõ° r& £sÜt6 ós u‹s9 y7è= uΗ xå { )وقال تعاىل  )٦٥: الزمر اآلية   ( )٤ ، :}  öθ s9uρ (#θ ä.uõ° r& 

xÝÎ6 ys s9 Οßγ ÷Ζtã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∇∇∪ { )وقال تعاىل )٨٨: األنعام اآلية ( )٥ ، :}  !$ uΖøΒ Ï‰s% uρ 

4’ n< Î) $ tΒ (#θ è= Ïϑ tã ôÏΒ 9≅ yϑ tã çµ≈oΨ ù= yè yf sù [!$ t6 yδ #·‘θ èWΨ ¨Β ∩⊄⊂∪ { )٢٣: فرقان اآلية ال ( )٦ .(  

:  قالوالتوحيد عاصم للدين والدم واملال، كما ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة 
ول أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رس  { قال رسول اهللا 

  . )٧( } اهللا، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا   

                                                 
 . ٨٢: سورة األنعام آية) ١(
 . ١٣: سورة لقمان آية) ٢(
 . ٤٨: سورة النساء آية) ٣(
 . ٦٥: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٨٨: سورة األنعام آية) ٥(
 . ٢٣: سورة الفرقان آية) ٦(
ي حترمي الدم    ـ، النسائ) ٢٦٠٦(، الترمذي اإلميان ) ٢١(، مسلم اإلميان ) ٢٧٨٦(اري اجلهاد والسري  خـالب) ٧(

 ). ١/١١(، أمحد ) ٣٩٢٨(، ابن ماجه الفنت ) ٢٦٤٠(، أبو داود اجلهاد ) ٣٩٧١(
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من شهد أن      { قال رسول اهللا :  قالويف الصحيحني عن عبادة بن الصامت 
وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد اهللا ورسوله،             ال إله إال اهللا   

وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، واجلنة حق والنار حق، أدخله اهللا اجلنة على ما كان          
  . )١( } من العمل

وهلذا جيب على كل مسلم أن يعتين بالعقيدة تعلما وتعليما وفهما وتدبرا واعتقادا،    
 . ى أساس صحيح سليم، حيصل به سعادة دنياه وآخرتهليبين دينه عل

 مصدر تلقي العقيدة اإلسالمية 
 جيب التمسك واالعتصام مصدر تلقي العقيدة هو كتاب اهللا سبحانه وسنة رسوله  

: هبما، وقد تكفل اهللا ملن اتبعهما بأن ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة، قال تعاىل
}  $ ¨Β Î* sù Ν à6 ¨Ζ t Ï? ù' tƒ  Í h_ Ï iΒ “ W‰ èδ Ç yϑ sù yì t7 ©? $# y“# y‰ èδ Ÿξ sù ‘≅ ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’ s+ ô± o„ ∩⊇⊄⊂∪ ô tΒ uρ 

uÚ t ôã r&  tã “ Ì ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê … çν ã à± øt wΥ uρ uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ tΑ$ s% 

É b> u‘ zΟ Ï9 û Í_ s? ÷ |³ ym 4‘ yϑ ôã r& ô‰ s% uρ àMΖ ä. # Z ÅÁ t/ ∩⊇⊄∈∪ tΑ$ s% y7 Ï9≡ x‹ x. y7 ÷G s? r& $ uΖ çF≈ tƒ# u $ pκ tJŠ Å¡ uΖ sù ( 

y7 Ï9≡ x‹ x. uρ tΠ öθ u‹ ø9 $# 4 |¤Ψ è? ∩⊇⊄∉∪ { )١٢٦ - ١٢٣: طه اآليات ( )٢ .(  

 ويعلمهم   وامنت سبحانه على هذه األمة بأن بعث فيهم رسوال من أنفسهم يزكيهم   
uθ  {: الكتاب واحلكمة، فقال تعاىل   èδ “ Ï% ©!$# y]yè t/ ’ Îû z↵Íh‹ÏiΒ W{$# Zωθß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θ è= ÷Ftƒ öΝÍκö n= tã 

Ïµ ÏG≈ tƒ#u öΝÍκ Ïj.t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ õ3Ït ø: $#uρ β Î)uρ (#θ çΡ% x. ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀s9 9≅≈n= |Ê &Î7•Β ∩⊄∪ { )٣( 
  ). ٢: اجلمعة اآلية  (

 ويسلم حلكمه،                                           ِّ         وأقسم سبحانه أنه ال حيصل اإلميان ألحد حىت حيك م الرسول 
Ÿξ  {: فقال تعاىل sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷ t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû 

                                                 
 ). ٥/٣١٤(، أمحد ) ٢٨(، مسلم اإلميان ) ٣٢٥٢(البخاري أحاديث األنبياء  ) ١(
 . ١٢٦ - ١٢٣ :سورة طه آية) ٢(
 . ٢: سورة اجلمعة آية) ٣(
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öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |MøŠŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪ { )٦٥: النساء اآلية  ( )١ .(  

ماد على الكتاب، والسنة،     االعت-وهم أهل السنة واجلماعة-ومنهج أهل احلق 
وتعظيم نصوصهما، فيعتصمون هبا، وال يعرضوهنا لتحريف أو تأويل خيرجها عن مراد اهللا 
أو مراد رسوله، كما يفعل أهل البدع واألهواء، ويقفون فال خيوضون يف آيات اهللا،         
وأحاديث رسوله بغري علم، بل يتدبرون كتاب اهللا وسنة رسوله كما أمرهم سبحانه  

Ÿξ  {: هبقول sùr& tβρ ã−/y‰tFtƒ tβ#uöà)ø9$# 4 { )وقوله  )٨٢: النساء اآلية ( )٢ ، :}  óΟn= sùr& (#ρ ã−/£‰ tƒ 

tΑöθ s)ø9$# { )وقوله  )٦٨: املؤمنون اآلية  ( )٣ ، :}  ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 

Ïµ ÏG≈ tƒ#u { )وقوله )٢٩: ص اآلية ( )٤ ، :}  !9# 4 y7 ù= Ï? àM≈tƒ#u É=≈ tG Å3ø9$# ÈÎ7ßϑ ø9$# ∩⊇∪ { )٥( 
≈›x#  {:  وقوله  ، )١: يوسف اآلية ( yδ ×β$ u‹t/ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 “ Y‰èδuρ ×π sàÏã öθ tΒ uρ šÉ)−G ßϑ ù= Ïj9 ∩⊇⊂∇∪ { )٦( 
þθ#)  {: وقوله  )١٣٨ :آل عمران اآلية  ( ßϑ n= ÷æ$$ sù $ yϑ ¯Ρr& 4’ n?tã $ uΖÏ9θ ß™ u‘ à≈ n= t7ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )٧( 

$!  {: ، وقوله )٩٢: املائدة اآلية uΖø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) tò2 Ïe%! $# t Îit7çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκö s9Î) öΝßγ ¯= yè s9uρ 

šχρ ã©3xtG tƒ ∩⊆⊆∪ { )٤٤: النحل اآلية ( )٨ .(  

 وهم أهل السبق  ويستعينون يف فهم مدلول نصوصهما بآثار صحابة رسول اهللا 
أقوال التابعني هلم بإحسان، وما عرف من لغة العرب، ويكلون ما مل يعلموه    والفضل، و

 . إىل عامله سبحانه وتعاىل
                                                 

 . ٦٥: سورة النساء آية) ١(
 . ٨٢: سورة النساء آية) ٢(
 . ٦٨: سورة املؤمنون آية) ٣(
 . ٢٩: سورة ص آية) ٤(
 . ١: سورة يوسف آية) ٥(
 . ١٣٨: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٩٢: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٤٤: سورة النحل آية ) ٨(
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١٠ 

وهم يف هذا الصدد ال يعارضون الكتاب والسنة بعقوهلم وآرائهم، بل يقررون أن       
  . )١(النقل والعقل ال يتعارضان، إذا كان النقل صحيحا، والعقل صرحيا   

عقلية على املطالب الدينية، ففي االستدالل على وجود اهللا،  بل إن النقل تضمن أدلة  
Πr& (#θ÷  {: قال سبحانه à)Î= äz ôÏΒ Îöxî >ó x« ÷Πr& ãΝèδ šχθà)Î=≈ y‚ ø9$# ∩⊂∈∪ { )الطور اآلية  ( )٢ :

$  {: ويف االستدالل على الوحدانية قال   )٣٥ tΒ x‹sƒ ªB$# ª!$# ÏΒ 7$ s!uρ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 …çµ yè tΒ ôÏΒ 

>µ≈ s9Î) 4 #]ŒÎ) |=yδ s% ©! ‘≅ ä. ¥µ≈ s9Î) $ yϑ Î/ t,n= y{ Ÿξ yè s9uρ öΝßγ àÒ ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ 4 { )٩١: املؤمنون اآلية   ( )٣ ( 

Ÿω  {: الستدالل على العلم قالويف ا r& ãΝn= ÷è tƒ ôtΒ t,n= y{ uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ¯=9$# çÎ7sƒ ø: $# ∩⊇⊆∪ { )٤( 
  ). ١٤: امللك اآلية (

والعقل ميكن أن يدرك مجال من مقررات علم العقيدة، مثل أن اهللا موجود، وواحد،       
لى خملوقاته، عليم هبم، قادر، حكيم مستحق للعبادة وحده دون سواه،      وحي، وعال ع 

وحنو ذلك، لكن ال ميكن أن يستقل مبعرفة وإدراك تفاصيل هذا العلم، إذ ال تدرك     
 . التفاصيل إال من الكتاب والسنة

وألننا اشترطنا النتفاء التعارض بني النقل والعقل أن يكون العقل صرحيا مل يطرأ عليه  
إذا وجد ما يوهم التعارض بني النقل الثابت والعقل وجب  :  نقول- أو تغيري  احنراف

 : تقدمي النقل لسببني

 . أن النقل ثابت، والعقل متغري : األول

 . أن النقل معصوم، والعقل ليس كذلك: الثاين

                                                 
. السليم من االحنراف والشبه  : القرآن الكرمي والسنة الثابتة عن رسول اهللا والعقل الصريح     :  الصحيح املراد بالنقل) ١(

 عليهم   -وقد دلت النصوص الشرعية على أن القلوب مفطورة على معرفة احلق وقبوله ،  وقد بعث اهللا الرسل             
 . ١٥ - ١٣ بتقرير الفطرة وتكميلها ،  ولكن الفطرة قد تنحرف انظر ص     -السالم  

 . ٣٥: سورة الطور آية ) ٢(
 . ٩١: سورة املؤمنون آية) ٣(
 . ١٤: سورة امللك آية  ) ٤(
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١١ 

 االعتقاد والعلم والواجب على املكلف 
 إميانا عاما جممال،  سول  جيب على كل واحد من املكلفني أن يؤمن مبا جاء به الر  

فيقر جبميع ما جاء به الرسول من أمر اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر     
والقدر خريه وشره، وما أمر به الرسول وهنى عنه، فال بد من تصديقه عليه الصالة     

 . ملوالسالم فيما أخرب، واالنقياد له فيما أمر به أو هنى عنه، وهذا اإلميان اجمل   

 أو أمره     وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر مبا ثبت عنده من خرب الرسول     
 . وهنيه

 ومل يبلغه، ومل ميكنه العلم به، فهو ال يعاقب على ترك اإلقرار     وما جاء به الرسول 
 . به مفصال، وهو داخل يف إقراره باجململ العام  

على جمموع األمة، إذا قامت  على التفصيل فرض كفاية ومعرفة ما جاء به الرسول 
 . به طائفة سقط عن الباقني

والذي جيب على أعيان األمة من هذا العلم التفصيلي ليس شيئا واحدا، بل يتنوع تبعا 
 . القدرة واحلاجة : ألمرين

فمن ناحية القدرة جيب على القادر على مساع العلم وفهم دقيقه ما ال جيب على   
ع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما ال جيب على   العاجز عن ذلك، وجيب على من مس  

 . من مل يسمعها، وجيب على املفيت واحلاكم والعامل ما ال جيب على آحاد العامة 

ومن ناحية احلاجة جيب على املكلف أن يعلم ما يتعني عليه اإلميان به واعتقاده وما 
جيب عليه معرفة تفاصيل يتعني عليه امتثاله أو اجتنابه، فمن عنده مال جتب فيه الزكاة   

زكاة ماله، وال جتب معرفة هذا على من ليس عنده مال، واملستطيع للحج جتب عليه  
 . معرفة صفته، وهكذا

 . وأما القدر الزائد على ما حيتاج إليه املعني فهو داخل يف فرض الكفاية  
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 أصول اإلميان 
 األصل األول اإلميان باهللا 

 وجود اهللا تعاىل 

لتصديق واإلقرار واالعتقاد اجلازم بأن اهللا موجود، وأنه واحد يف أفعاله،      وهو العلم وا 
 . واحد يف عبادته، واحد يف أمسائه وصفاته  

 : فهذه أربعة أمور 
 : وجود اهللا تعاىل: األول

إن اإلقرار بوجود اخلالق سبحانه وتعاىل أمر فطري، جبلت القلوب وفطرت على  
لومات الظاهرة املشتركة بني الناس، واحلاصلة لكل    اإلقرار به، وهو أمر ضروري من املع   

 . أحد بدون كسب أو نظر أو تفكري، أو هو حاصل بأدىن نظر   

ôMs9$ *  {: وغالب األمم اعترفوا بوجود اخلالق وأن اخلالق واحد، كما قال سبحانه        s% 

óΟßγ è= ß™ â‘ ’Îûr& «!$# A7 x© ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )وقال تعاىل )١٠: إبراهيم اآلية  ( )١ ، :

}   È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô̈Β öΝßγ s)n= yz £ä9θ à)u‹s9 ª!$# ( { )ل تعاىلوقا ) ٨٧: الزخرف  ( )٢ :}   È⌡s9uρ 

Οßγ tFø9r'y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ £ä9θ à)u‹s9 £ßγ s)n= yz â“ƒ Í“ yè ø9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩∪ { )٣( 

  ). ٩: اآلية الزخرف   (

ى معرفته وتوحيده وتعظيمه وحمبته، وهذه هي احلنيفية اليت     واهللا سبحانه فطر عباده عل 
%óΟÏ  {: خلق عباده عليها، كما قال تعاىل r'sù y7 yγ ô_ uρ È Ïe$# Ï9 $ Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù «!$# ÉL ©9$# tsÜsù 

}¨$ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 šÏ9≡sŒ Ú Ïe$! $# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ 

∩⊂⊃∪ * tÎ6 ÏΨ ãΒ Ïµ ø‹s9Î) çνθ à)¨?$#uρ (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? š∅ ÏΒ tÅ2 Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ zÏΒ š Ï% ©!$# 

                                                 
 . ١٠: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٨٧: سورة الزخرف آية ) ٢(
 . ٩: سورة الزخرف آية ) ٣(
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(#θ è% §sù öΝßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹Ï© ( ‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθ ãm Ìsù ∩⊂⊄∪ { )٣٠: الروم اآلية  ( )١ - 

٣٢ .(  

كل مولود يولد على   {:  قال عن النيب ويف الصحيحني عن أيب هريرة 

هل حتسون   الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه، كما تنتج البهيمة هبيمة مجعا،  
 .  احلديث)٢( } ..فيها من جدعاء ؟

 قال فيما يرويه  أن رسول اهللا   ويف صحيح مسلم عن عياض بن محار اجملاشعي  
 وأهنم أتتهم الشياطني    وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم،   ...  {:  أنه قال عن ربه  

 عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت هلم، وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل      )٣(فاجتالتهم 
  . } أنزل به سلطانا

فالفطرة اإلنسانية تشهد بوجود خالق قادر عليم حكيم مستحق للعبادة، ولكن هذه     
 . الفطرة قد تنحرف، كما دلت النصوص السابقة

ع يف كثري من القضايا الضرورية البديهية واملعارف الفطرية،    ويوجد يف الناس من يناز 
وبنو آدم ال ينضبط ما خيطر هلم من اآلراء واإلرادات، فإهنم جنس عظيم التفاوت، قال   

$ ô‰s)s9uρ  {: تعاىل tΡù&u‘ sŒ zΟ̈Ψ yγ yf Ï9 #ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ ÇdÅgø: $# Ä§ΡM}$#uρ ( öΝçλm; Ò>θè= è% ω šχθ ßγ s)øtƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ 

× ãôã r& ω tβρçÅÇö7ãƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ ×β#sŒ# u ω tβθ ãèuΚ ó¡o„ !$ pκÍ5 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

šχθ è=Ï≈ tó ø9$# ∩⊇∠∪ { )وقال تعاىل  )١٧٩:  اآليةاألعراف ( )٤ ،}  ÷Πr& Ü=|¡øt rB ¨β r& öΝèδusYò2 r& 

                                                 
 . ٣٢ - ٣٠ :سورة الروم آية ) ١(
، ) ٤٧١٤(، أبو داود السنة ) ٢١٣٨(، الترمذي القدر  ) ٢٦٥٨(، مسلم القدر  ) ١٢٩٢(البخاري اجلنائز ) ٢(

 ). ٥٦٩(، مالك اجلنائز ) ٢/٢٧٥(أمحد 
 . أي استخفوهم فأزالوهم عما كانوا عليه إىل الباطل    ) ٣(
 . ١٧٩: سورة األعراف آية ) ٤(
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šχθ ãèyϑ ó¡o„ ÷ρ r& šχθ è= É)÷ètƒ 4 ÷β Î) öΝèδ ω Î) ÄΝ≈ yè÷ΡF{$% x. ( ö≅ t/ öΝèδ ‘≅|Ê r& ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊆⊆∪ { )الفرقان   ( )١

  ). ٤٤: يةاآل

وهلذا وجد من أنكر اخلالق قدميا وحديثا، إما يف الظاهر دون الباطن كحال فرعون       
 . وحنوه، وإما ظاهرا وباطنا 

 )٢( } ∪⊃⊅∩ tΑ$s% ãβöθtãöÏù $tΒuρ >u‘ šÏϑn=≈yèø9$#  {: قال اهللا سبحانه وتعاىل خمربا عن فرعون
$tΑ  {:  ولذا قال له موسى)٣(وهذا استفهام إنكار وجحد  ) ٢٣: الشعراء اآلية (  s% > u‘ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ !$ yϑ ßγ oΨøŠt/ ( βÎ) ΛäΖä. tÏΖÏ%θ •Β ∩⊄⊆∪ tΑ$ s% ôyϑ Ï9 ÿ…çµ s9öθ ym Ÿω r& tβθãè ÉΚtG ó¡n@ ∩⊄∈∪ tΑ$ s% 

ö/ä3š/u‘ > u‘ uρ ãΝä3Í← !$ t/# u tÏ9̈ρ F{$# ∩⊄∉∪ tΑ$ s% ¨βÎ) ãΝä3s9θ ß™ u‘ ü“ Ï% ©!$# Ÿ≅ Å™ö‘ é& óΟä3ö‹s9Î) ×βθ ãΖôf yϑ s9 ∩⊄∠∪ tΑ$ s% > u‘ 

É−Îô³yϑ ø9$# É> Ìøó yϑ ø9$#uρ $ tΒ uρ !$ yϑ åκs]øŠt/ ( βÎ) ÷ΛäΖä. tβθ è= É)÷ès? ∩⊄∇∪ { )٢٨ - ٢٤: الشعراء اآلية  ( )٤ .(  

ô‰s)s9 |M  {: وأخرب سبحانه أن موسى قال له أيضا  ÷ΗÍ>tã !$ tΒ tΑt“Ρr& ÏIω àσ¯≈ yδ ω Î) > u‘ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ tÍ← !$ |Á t/ { )ه وعن قومهال تعاىل عنـوق ) ١٠٢: اإلسراء اآلية  ( )٥ :

}  (#ρ ß‰ys y_ uρ $ pκÍ5 !$ yγ ÷FoΨ s)ø‹oKó™ $#uρ öΝåκß¦ àΡr& $ Vϑ ù=àß #vθ è= ãæuρ 4 { )١٤: النمل اآلية ( )٦ .(  

 : األدلة على وجود اخلالق 
 واالعتراف بوجوده مركوز يف الفطر، مستقر يف     -وعزجل -كما أن اإلقرار باخلالق 

القلوب فرباهينه وأدلته متعددة، وأساس هذه األدلة أن املخلوقات تدل على اخلالق، سواء       
نظر إىل املخلوقات بعامة أو إىل أجزائها، فنحن نشاهد احلوادث من اإلنسان واحليوان      

                                                 
 . ٤٤: سورة الفرقان آية) ١(
 . ٢٣: سورة الشعراء آية ) ٢(
ُ    ْ َ  أ ن ا ر ب ك م  ال أ   : (كما أخرب اهللا عنه أنه قال ) ٣( ِ      م ا ع ل م ت  ل ك م  م ن  إ ل ه  غ ي ر ي    : (،  وقال) ٢٤النازعات اآلية  ) ( ْ َ ع ل ى َ َ   َ ُّ ُ  َْ   ٍَ ِ   ْ  ِ  ْ ُ َ   ُ  ْ  َِ   َ  (

 ). ٣٨: القصص اآلية(
 . ٢٨ - ٢٤ :سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ١٠٢: سورة اإلسراء آية) ٥(
 . ١٤: سورة النمل آية  ) ٦(
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 ذلك، وهذه كانت معدومة مث      والنبات واملعادن وحوادث اجلو كالسحاب واملطر وغري    
 . وجدت، وما كان قابال للوجود والعدم مل يكن وجوده بنفسه    

  ). ٣٥: الطور اآلية ( )١( } ∪∋⊃∩ Πr& (#θà)Î=äz ôÏΒ Îöxî >óx« ÷Πr& ãΝèδ šχθà)Î=≈y‚ø9$#÷  {: قال تعاىل

أخلقوا من غري خالق؟ أم هم اخلالقون ألنفسهم؟ واجلواب عن     : يقول سبحانه
السؤالني واضح، ولذا مل يذكر يف اآلية، إذ يتعني أن هلم خالقا خلقهم، فاحملدث ال يوجد           

 . نفسه، بل إن حصل ما يوجده وإال كان معدوما  

وهذا الدليل العقلي ميكن حتريره بوجوه من الصور، والنصوص القرآنية دلت عليه،       
مل تقتصر عليه، لكنها دلت على معان جتمع هذا املعىن وغريه من صفات الكمال، مثل   و

 . كونه تعاىل قادرا عاملا حكيما رحيما عظيما غنيا قيوما صمدا وحنو ذلك

والنظر يف آيات اهللا املرتلة واملخلوقة يؤيد هذا، فاألفعال احلادثة تدل على قدرته   
 علمه، والعواقب احلميدة يف خلقه وأمره يدل على      سبحانه، وإحكامها وإتقاهنا يدل على 

حكمته، وما تضمنه اخللق واألمر من نفع العبادة واإلحسان إليهم يدل على رمحته، وعظم        
املخلوقات يدل على عظم اخلالق هلا، وفقرها وحاجتها إليه يدل على غناه وقيوميته  

 . وصمديته

كوت السماوات واألرض، وليس هذا وقد دعا اهللا سبحانه يف كتابه إىل النظر يف مل
من أجل إثبات اخلالق فحسب، ولكن إلثبات أن اخلالق موصوف بصفات الكمال اليت ال  

 -يشركه فيها غريه، مرته عن صفات النقص، وإلثبات صدق الوحي الذي بلغه رسله       
β¨  {:  قال تعاىل-عليهم السالم  Î) ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒ Uψ tÏΖÏΒ ÷σçΗ ø>Ïj9 ∩⊂∪ ’Îûuρ ö/ä3É)ù= yz 

$ tΒ uρ ‘]ç6 tƒ ÏΒ >π −/!#yŠ ×M≈tƒ#u 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ É#≈ n= ÏG÷z $#uρ È≅ ø‹©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÏΒ 

5−ø— Í h‘ $ uŠ ôm r' sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $ # y‰ ÷è t/ $ p κ ÌE öθ tΒ É#ƒ Î  óÇ n @ uρ Ëx ≈ tƒ Ì h9 $ # ×M ≈ tƒ # u 5Θ öθ s) Ï j9 tβθ è = É) ÷è tƒ 

∩∈∪ y7 ù = Ï? àM ≈ tƒ # u «! $ # $ yδθ è = ÷G tΡ y7 ø‹ n = tã È d, ys ø9 $$ Î/ ( Ä d“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $ # 

                                                 
 . ٣٥: سورة الطور آية ) ١(
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 Ïµ ÏG ≈ tƒ # u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∉∪ { )٦ - ٣: اجلاثية اآلية(  )١ .(  

χ  {: وقال تعاىل Î) ’Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏF÷z $#uρ È≅øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í<'ρ T[{ 

É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇⊃∪ { )وقال تعاىل )١٩٠: ران اآليةآل عم  ( )٢ ، :}  óΟs9uρ r& (#ρ ãÝàΖtƒ ’ Îû ÏNθ ä3n= tΒ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ t,n= y{ ª!$# ÏΒ &ó x« ÷β r&uρ # |¤ tã βr& tβθ ä3tƒ Ï‰s% z> utIø% $# öΝßγ è= y_ r& ( Äd“ r'Î7sù 

¤]ƒ Ï‰tn …çν y‰÷è t/ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∇∈∪ { )وقال تعاىل )١٨٥: األعراف اآلية  ( )٣ ، :}  óΟÎγƒ Îã∴y™ 

$ uΖÏF≈ tƒ#u ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝÍκÅ¦ àΡr& 4 ®L ym t ¨t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ̄Ρr& ‘,pt ø:   ). ٥٣: فصلت اآلية  ( )٤( } 3 #$

 توحيد الربوبية 

 : توحيد الربوبية: الثاين

وهو توحيد اهللا بأفعاله، مبعىن اإلقرار بأن اهللا وحده اخلالق لكل شيء، الرب، املالك،            
 . احمليي، املميت، الرازق، املدبر، النافع، الضار، إىل غري ذلك من خصائص الربوبية 

لنوع من التوحيد مل يذهب إىل نقيضه طائفة معروفة من بين آدم، فلم يعرف   وهذا ا
إن العامل له خالقان متماثالن يف الصفات واألفعال، بل هذا    : عن أحد من الطوائف أنه قال  

 . - إن شاء اهللا  -ممتنع لذاته، كما سيتبني  

ملخلوقات،  بل وال نقل عن أحد من بين آدم إثبات شريك مشارك هللا يف خلق مجيع ا
وال مماثل هللا يف مجيع الصفات، بل عامة املشركني باهللا يعتقدون أن الشريك مملوك هللا،    

: سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشركو العرب يقولون يف تلبيتهم     
 رواه مسلم يف  )٥( } ك، إال شريكا هو لك، متلكه وما ملك لبيك ال شريك ل {

                                                 
 . ٦ - ٣: سورة اجلاثية آية) ١(
 . ١٩٠: يةسورة آل عمران آ ) ٢(
 . ١٨٥: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٥٣: سورة فصلت آية) ٤(
 ). ١١٨٥(مسلم احلج ) ٥(
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لبيك اللهم لبيك، لبيك ال    {:  بالتوحيد                      َّ          صحيحه عن ابن عباس فأهل  رسول اهللا  

  . )١( } لك وامللك ال شريك لك  شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة   

 أهنم    وقد أخرب سبحانه عن املشركني من العرب الذين بعث فيهم رسول اهللا      
يعترفون بتوحيد الربوبية على وجه العموم، وذكر ذلك يف غري آية من كتابه، كما قال   

  {: سبحانه È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ £ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 È≅è% ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! 4 ö≅ t/ 

öΝèδ çsYò2 r& Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊄∈∪ { )وقال تعاىل )٢٥: لقمان اآلية ( )٢ ، :}   È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô̈Β 

t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ t¤‚ y™ uρ }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s)ø9$#uρ £ä9θ à)u‹s9 ª!$# ( 4’̄Τr'sù tβθä3sù÷σãƒ ∩∉⊇∪ { )٣( 
  {: وقال ) ٦١: العنكبوت اآلية ( Í.s!uρ Οßγ tFø9r'y™ ̈Β tΑ̈“ ¯Ρ š∅ ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ $ uŠôm r'sù Ïµ Î/ 

uÚö‘ F{$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ yγ Ï?öθ tΒ £ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 È≅è% ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! 4 ö≅ t/ óΟèδ çsYò2 r& Ÿω tβθ è= É)÷è tƒ ∩∉⊂∪ { )٤( 
≅ö  {: وقال تعاىل ) ٦٣: العنكبوت اآلية ( è% tΒ Νä3è% ã— ötƒ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ̈Β r& à7 Î=ôϑ tƒ 

yì ôϑ ¡¡9 $# t≈ |Á ö/ F{ $# uρ  tΒ uρ ßl Ì øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z ÏΒ ÏM Í h‹ yϑ ø9 $# ßl Ì øƒ ä† uρ |M Í h‹ yϑ ø9 $# š∅ ÏΒ Ç c‘ y⇔ ø9 $#  tΒ uρ ã Î n/ y‰ ãƒ z ö∆ F{ $# 4 

tβθ ä9θ à) uŠ |¡ sù ª! ≅  {: وقال ) ٣١: يونس اآلية ( )٥( } 4 #$ è% Ç yϑ Ï j9 ÞÚ ö‘ F{ $#  tΒ uρ !$ yγŠ Ïù β Î) 

óΟ çFΖ à2 šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇⊆∪ tβθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sù r& šχρ ã ©. x‹ s? ∩∇∈∪ ö≅ è%  tΒ > §‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

Æì ö7 ¡¡9 $# > u‘ uρ Ä¸ ö yè ø9 $# ËΛ Ïà yè ø9 $# ∩∇∉∪ šχθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sù r& šχθ à) −G s? ∩∇∠∪ ö≅ è% . tΒ  Íν Ï‰ u‹ Î/ 

ßNθ ä3 w= tΒ È e≅ à2 & ó x« uθ èδ uρ ç Åg ä† Ÿω uρ â‘$ pg ä† Ïµ ø‹ n= tã χ Î) óΟ çFΖ ä. tβθ çΗ s> ÷è s? ∩∇∇∪ šχθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 

                                                 
 ). ٢/١٢٠(، أمحد ) ١١٨٤(، مسلم احلج ) ١٤٧٤(البخاري احلج  ) ١(
 . ٢٥: سورة لقمان آية) ٢(
 . ٦١: سورة العنكبوت آية) ٣(
 . ٦٣: سورة العنكبوت آية) ٤(
 . ٣١: سورة يونس آية) ٥(
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4’ ¯Τ r' sù šχρ ã ys ó¡ è@ ∩∇∪ { )٨٩ - ٨٤: املؤمنون اآلية  ( )١ .(  

ولكن ذهب بعض الناس إىل نسبة بعض اخللق لغري اهللا كما تقول الثانوية من اجملوس        
يف الظلمة، وكما تقول القدرية يف أفعال احليوان، وقد يظن بعض املشركني من العرب    

 . وغريهم يف آهلته أهنا تنفع وتضر بدون أن خيلق اهللا ذلك  

:                            َّ                                 الربوبية موجودا يف الناس بي ن القرآن بطالنه، كما يف قوله تعاىل وملا كان الشرك يف
}  $ tΒ x‹sƒ ªB$# ª!$# ÏΒ 7$ s!uρ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 …çµ yè tΒ ôÏΒ >µ≈ s9Î) 4 #]ŒÎ) |=yδ s% ©! ‘≅ ä. ¥µ≈s9Î) $ yϑ Î/ t,n= y{ Ÿξ yès9uρ 

öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ 4 { )٩١: املؤمنون اآلية   ( )٢ .(  

وهذا دليل عقلي يف نفي وجود خالقني، وبيانه أن اإلله احلق ال بد أن يكون خالقا       
فاعال قادرا، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه يف ملكه لكان له خلق وفعل وقدرة،     

 قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بامللك فعل،      وحينئذ فال يرضى تلك الشركة، بل إن   
 . وإن مل يقدر انفرد خبلقه وذهب به 

 : فال بد من أحد أمرين

 .  إما أن يذهب كل إله خبلقه - ١

  . )٣( وإما أن يعلو أحد الشريكني على اآلخر   - ٢

فله   مسائه وأرضه علوه وس  -والواقع املشاهد ينفي تعدد اخلالقني، فإن انتظام أمر العامل  
 .  وإحكامه وإتقانه وارتباطه بعضه ببعض دليل على أن مدبره إله واحد جل وعز     -

                                                 
 . ٨٩ - ٨٤ :رة املؤمنون آيةسو) ١(
 . ٩١: سورة املؤمنون آية) ٢(
وهذا مما يستقرأ يف املوجودات ،  فال يكون اثنان يشتركان يف أمر إال وفوقهما ثالث يطيعونه ،  أو يكون    ) ٣(

ن   أحدمها مطيعا لآلخر ،  ميتنع أن يكونا متكافئني وليس فوقهما غريمها ،  فإن متاثلهما يوجب التمانع ،  فإ             
كان أحدمها ال يفعل حىت ميكنه اآلخر لزم التمانع ،  وإن أمكن كل منهما الفعل بدون متكني اآلخر استقل      
كل منهما بفعله ،  ومل يكن اآلخر مشاركا فذهب كل منهما مبا فعل ،  وإذا مل يكونا متماثلني كان األضعف    

 . تهمقهورا مع األقوى حمتاجا إىل إعانته أو إىل ختليته وترك ممانع   



 رسالة يف أسس العقيدة 

١٩ 

 توحيد األلوهية 

 : توحيد األلوهية: الثالث

وهو توحيد اهللا بأفعال العباد، مبعىن اإلقرار بأن اهللا وحده اإلله املستحق للعبادة دون      
 العظيمة ال معبود حبق إال اهللا، سواه، وهذا معىن قول ال إله إال اهللا، فمعىن هذه الشهادة  

َ    ُ                      أل ه يأل ه إالهة  وألوهية، أي ع ب د  يعب د عبادة وعبودية      : فاإلله هو املألوه أي املعبود يقال    ََ              ً      َ     َ   "
 . وقد اتفق على هذا علماء اللغة والشرع  

َ  ً                         أله بالفتح إل اه ة ، أي عبد عبادة ومنه      ": " أله   " مادة  " الصحاح  " قال اجلوهري يف   َ             
إمام،   : وأصله إاله، على فعال مبعىن مفعول، ألنه مألوه أي معبود، كقولنا "  اهللا" قولنا 

فعال مبعىن مفعول، ألنه مؤمت به، فلما أدخلت عليه األلف والالم حذفت اهلمزة ختفيفا،  
 . التنسك والتعبد : التعبيد، والتأله: والتأليه

اهللا ذو      ": " اهللا  "  قوله يف معىن  - رضي اهللا عنهما -ونقل عن عبد اهللا بن عباس 
هو الذي يأله كل شيء ويعبده كل   : " ، وقوله "األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني 

‘x8u  {: خلق، وروي عنه أيضا أنه قرأ  x‹tƒ uρ š tFyγ Ï9#uuρ 4 { )١٢٧: يةاألعراف اآل   ()١(   ،

             ُ                           إن فرعون كان ي عبد يف األرض، ونقل مثل هذا  : بكسر اهلمزة أي وعبادتك وكان يقول 
 . عن جماهد وغريمها

وهذا التوحيد هو أول دعوة الرسل، وأول واجب على املكلف، وألجله خلق اهللا            
  اجلن واإلنس، وأرسل رسله، وأنزل كتبه، وهو الذي وقع الرتاع فيه بني الرسل وأقوامهم،        

 . وبه افترق الناس إىل مؤمن وكافر، وسعيد وشقي

$  {: قال سبحانه tΒ uρ àMø)n= yz £Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ { )الذاريات اآلية ( )٢ :

                                                 
 . ١٢٧: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٥٦: سورة الذاريات آية ) ٢(
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4 *  {: ، وقال تعاىل )٥٦ |Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷ès? Hω Î) çν$ −ƒ Î) { )٢٣: اإلسراء اآلية  ( )١(   ،

$!  {: وقال tΒ uρ (#ÿρ âÉ∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 ©!$# tÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$! $# u!$ xuΖãm { )٥: البينة اآلية ( )٢ .(  

 ملا بعث  أن رسول اهللا      { -رضي اهللا عنهما -ويف الصحيحني عن ابن عباس  

أيت قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن  إنك ت: " معاذا إىل اليمن قال له
ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم     
مخس صلوات يف اليوم والليلة، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم     

 .  )٣( } صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 

أمرت أن أقاتل الناس    { قال رسول اهللا : ويف الصحيحني عن أيب هريرة قال 

حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم       
  . )٤( } وحساهبم على اهللاوأمواهلم إال حبقها   

إن اهللا حرم   {:  قال عن رسول اهللا ويف الصحيحني عن عتبان بن مالك 

  . )٥( } على النار من قال ال إله إال اهللا، يبتغي بذلك وجه اهللا  

‰ô  {: وقال تعاىل  s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû È e≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9 $!  {: ، وقال تعاىل )٣٦: النحل اآلية  ( )٦( } ) #$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ š Î= ö6 s% ÏΒ @Αθ ß™ §‘ 

                                                 
 . ٢٣: سورة اإلسراء آية) ١(
 . ٥: سورة البينة آية ) ٢(
، أبو  ) ٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  ) ٦٢٥(، الترمذي الزكاة   ) ١٩(، مسلم اإلميان  ) ١٣٣١(البخاري الزكاة   ) ٣(

 ). ١٦١٤(، الدارمي الزكاة  ) ١/٢٣٣(، أمحد ) ١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة ) ١٥٨٤(داود الزكاة 
، النسائي حترمي الدم   ) ٢٦٠٦(، الترمذي اإلميان  ) ٢١(لم اإلميان ـ، مس) ٢٧٨٦(خاري اجلهاد والسري  ـالب) ٤(

 ). ١/١١(، أمحد ) ٣٩٢٨(، ابن ماجه الفنت ) ٢٦٤٠(، أبو داود اجلهاد ) ٣٩٧١(
 ). ٤/٤٤(، أمحد ) ٣٣(واضع الصالة  ، مسلم املساجد وم   ) ٤١٥(البخاري الصالة  ) ٥(
 . ٣٦: سورة النحل آية ) ٦(
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ω Î) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪ { )٢٥: األنبياء اآلية ( )١ .(  

ρ#)  {: لقومهموذكر اهللا عن رسله نوح وهود وصاحل وغريهم أهنم قالوا  ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ 

Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν çöxî { )٧٣، ٦٥، ٥٩: األعراف اآلية  ( )٢ .(  

tí *  {: وقال تعاىل uŸ° Νä3s9 zÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ»uρ Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7ø‹s9Î) $ tΒ uρ 

$ uΖøŠ¢¹ uρ ÿÏµ Î/ tΛ Ïδ≡tö/Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤ŠÏã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$!$# Ÿω uρ (#θè% §xtG s? ÏµŠ Ïù 4 uã9 x. ’ n?tã tÏ.Îô³ßϑ ø9$# $ tΒ 

öΝèδθãã ô‰s? Ïµ øŠs9Î) 4 { )١٣: الشورى اآلية  ( )٣ .(  

: فأمر الرسل بإقامة الدين وأن ال يتفرقوا فيه، ودين الرسل واحد كما قال     
اري ومسلم عن  رواه البخ)٤( } األنبياء إخوة لعالت، أمهاهتم شىت، ودينهم واحد     {

 .  فأصل دينهم واحد وهو اإلسالم وإن اختلفت فروع الشرائع   )٥(أيب هريرة 

واإلسالم مبعناه العام هو االستسالم هللا وحده بعبادته وحده دون سواه، ومجيع األنبياء    
β  {على دين اإلسالم هبذا املعىن قال تعاىل عن نوح   Î* sù öΝçFøŠ©9uθ s? $ yϑ sù /ä3çG ø9r'y™ ôÏiΒ @ô_ r& ( ÷βÎ) 

y“ Ìô_ r& ω Î) ’ n?tã «!$# ( ßNöÏΒ é&uρ ÷β r& tβθ ä.r& š∅ ÏΒ tÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# ∩∠⊄∪ { )٧٢: يونس اآلية  ( )٦ .(  

tΒ  {: وقال عن إبراهيم ويعقوب uρ Ü=xî ötƒ tã Ï' ©#ÏiΒ zΟ↵Ïδ≡tö/Î) ω Î) tΒ tµ Ïy™ …çµ |¡øtΡ 4 Ï‰s)s9uρ 

çµ≈ uΖø‹xsÜô¹ $# ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( …çµ̄ΡÎ)uρ ’Îû Íο tÅz Fψ$# zÏϑ s9 tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊂⊃∪ øŒÎ) tΑ$ s% …ã& s! ÿ…çµ š/u‘ öΝÎ=ó™ r& ( tΑ$ s% àM ôϑ n= ó™ r& 

                                                 
 . ٢٥: سورة األنبياء آية) ١(
 . ٥٩: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٣: سورة الشورى آية ) ٣(
 ). ٢/٤٣٧(، أمحد ) ٢٣٦٥(، مسلم الفضائل  ) ٣٢٥٩(البخاري أحاديث األنبياء  ) ٤(
                                       َّ                              الذي تزوج أخرى بعد أوىل قبلها ناهل مث عل  من هذه ،  وإمنا              العالت مجع علة ،  وهي الضرة ،  وأصله أن      ) ٥(

مسيت علة ألهنا تعل بعد صاحبتها من العلل ،  والعلل الشرب الثاين أو الشرب بعد الشرب والنهل الشرب             
 . بنو رجل واحد من نسوة شىت   : األول ،  بنو العالت 

 . ٧٢: سورة يونس آية) ٦(
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Éb> tÏ9 tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊂⊇∪ 4 œ»uρ uρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ Ü>θ à)÷ètƒ uρ ¢Í_ t6≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# 4’s∀ sÜô¹ $# ãΝä3s9 t Ïe$! $# Ÿξ sù £è?θ ßϑ s? 

ω Î) ΟçFΡ r&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊂⊄∪ { )١٣٢ - ١٣٠: البقرة اآلية  ( )١ .(  

øŒÎ)uρ àMø‹ym  {: وقال يف خرب عيسى ÷ρ r& ’ n< Î) z↵Îiƒ Í‘# uθ ys ø9$# ÷β r& (#θ ãΨÏΒ#u † Î1 ’Í<θ ß™ tÎ/uρ (#þθ ä9$ s% 

$ ¨Ψ tΒ#u ô‰pκô− $#uρ $ oΨ ¯Ρr'Î/ tβθ ßϑ Î=ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ { )١١١: املائدة اآلية  ( )٢ .(  

$!  {: ألنبياءوقال فيمن تقدم من ا ¯ΡÎ) $ uΖø9t“Ρr& sπ1 u‘ öθ −G9$# $ pκ Ïù “ W‰èδ Ö‘θ çΡuρ 4 ãΝä3øt s† $ pκ Í5 

šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$# t Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= ó™ r& t Ï% ©#Ï9 (#ρ ßŠ$ yδ tβθ–ŠÏΨ≈−/§9$#uρ â‘$ t6 ôm F{$#uρ { )٤٤: املائدة اآلية  ( )٣ .(  

فاإلسالم يتضمن االستسالم هللا وحده بعبادته وحده، فمن استسلم له ولغريه كان       
مشركا، ومن مل يستسلم له كان مستكربا عن عبادته، واملشرك به واملستكرب عن عبادته     

 . كافر

ت وهذا دين اإلسالم الذي ال يقبل اهللا غريه، وذلك إمنا يكون بأن يطاع يف كل وق
بفعل ما أمر به يف ذلك الوقت، فإذا أمر يف أول األمر باستقبال الصخرة، مث أمر ثانيا          
باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلني حني أمر به داخال يف دين اإلسالم، فالدين هو    
الطاعة والعبادة له يف الفعلني وإمنا تنوع بعض صور الفعل، وهو وجهة املصلي، فكذلك            

، وإن تنوعت الشرعة واملنهج، فإن ذلك ال مينع أن يكون الدين         الرسل دينهم واحد 
 . واحدا، كما مل مينع ذلك يف شريعة الرسول الواحد   

ه، وآخرهم    ـى جعل من دين الرسل أن أوهلم يبشر بآخرهم ويؤمن ب       ـواهللا تعال
≈,øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t  {: يصدق بأوهلم ويؤمن به قال تعاىل sW‹ÏΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# !$ yϑ s9 Νà6çG ÷ s?# u ÏiΒ 

5=≈ tG Å2 7π yϑ õ3Ïm uρ ¢ΟèO öΝà2 u!% y` ×Αθ ß™ u‘ ×−Ïd‰|Á •Β $ yϑ Ïj9 öΝä3yè tΒ £ãΨ ÏΒ ÷σçG s9 Ïµ Î/ …çµ ¯ΡãÝÁΨtG s9uρ 4 tΑ$ s% óΟè?ö‘ tø% r&u 

                                                 
 . ١٣٢ - ١٣٠ :سورة البقرة آية ) ١(
 . ١١١: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة املائدة آية ) ٣(
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ôΜ è?õ‹s{r&uρ 4’ n?tã öΝä3Ï9≡sŒ “ Ìô¹ Î) ( (#þθ ä9$ s% $ tΡö‘ tø% r& 4 tΑ$ s% (#ρ ß‰pκô− $$ sù O$ tΡr&uρ Νä3yè tΒ zÏiΒ t Ï‰Îγ≈ ¤±9$# ∩∇⊇∪ { )١( 
  ). ٨١: عمران اآلية  آل (

 رضي اهللا عنهما      ،أخرج ابن جرير الطربي عن علي بن أيب طالب وعبد اهللا بن عباس                  
 بعث حممد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه،             مل يبعث اهللا نبيا إال أخذ عليه امليثاق لئن        {: قاال

  . } وأمره أن يأخذ امليثاق على أمته لئن بعث حممد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه                       

 إن شاء    ،وجعل اهللا اإلميان بالرسل متالزما، وسيأيت هلذا زيادة بيان يف األصل الرابع 
  .اهللا

 : شروط ال إله إال اهللا

 لدخول الشخص يف اإلسالم هلا شروط سبعة يعلق    هذه الكلمة العظيمة اليت هي سبب   
انتفاع قائل هذه الكلمة هبا، وقد دلت على هذه الشروط نصوص الكتاب والسنة، وليس     
املراد حفظها وذكر ألفاظها، ولكن املقصود مراعاهتا والتزامها، فقد جتتمع يف شخص وال         

 . حيسن تعدادها، وقد حيفظها شخص آخر ويقع مبا يناقضها 
 : العلم املنايف للجهل: لاألو

=óΟn  {: واملراد العلم مبعناها املراد منها نفيا وإثباتا، قال اهللا سبحانه    ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) 

ª!$# { )وقال  )١٩: حممد اآلية ( )٢ ، :}  ω Î) tΒ y‰Íκy− Èd,ys ø9$$ Î/ öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩∇∉∪ { )٣( 
أي إال من شهد بال إله إال اهللا وهم يعلمون بقلوهبم معىن ما      ) ٨٦: الزخرف اآلية  (

y‰Îγ  {: نطقوا به بألسنتهم، وقال تعاىل x© ª!$# …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ (#θ ä9'ρ é&uρ ÉΟù= Ïè ø9$# 

$ Jϑ Í←!$ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ â“ƒ Í–yêø9$# ÞΟŠ Å6y⇔ø9$# ∩⊇∇∪ { )١٨: ن اآليةآل عمرا   ( )٤ .(  
                                                 

 . ٨١: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٩: سورة حممد آية ) ٢(
 . ٨٦: سورة الزخرف آية ) ٣(
 . ١٨: سورة آل عمران آية ) ٤(
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 : اليقني املنايف للشك: الثاين

بأن يكون قائلها مستيقنا مبدلول هذه الكلمة يقينا جازما، ال يدخل فيه الظن أو         
$  {: الشك، قال تعاىل yϑ ¯ΡÎ) šχθãΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §ΝèO öΝs9 (#θ ç/$ s?ötƒ (#ρ ß‰yγ≈y_ uρ 

öΝÎγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ óΟÎγ Å¡àΡr&uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ è% Ï‰≈¢Á9$# ∩⊇∈∪ { )احلجرات اآلية ( )١ :

 . ، فاشترط سبحانه يف صدق إمياهنم باهللا ورسوله كوهنم مل يرتابوا أي مل يشكوا   )١٥

أشهد أن ال إله إال اهللا    { قال رسول اهللا :  قالويف الصحيح عن أيب هريرة  

  . )٢( } وأين رسول اهللا ال يلقى اهللا هبما عبد غري شاك فيهما إال دخل اجلنة  

 : ايف للردالقبول املن: الثالث

واملراد القبول ملا اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه وعمله، ورد ما سوى ذلك مما ينايف     
y7  {: هذه الكلمة، خالفا ملكذيب رسل اهللا الذين أخرب اهللا عنهم بقوله  Ï9≡x‹x.uρ !$ tΒ $ uΖù= y™ ö‘ r& 

ÏΒ y7 Î= ö7s% ’Îû 7π tƒ ös% ÏiΒ @ƒ É‹¯Ρ ω Î) tΑ$ s% !$ yδθèùuøIãΒ $ ¯ΡÎ) !$ tΡô‰y ùρ $ tΡu!$ t/# u #’ n?tã 7π ¨Βé& $ ¯ΡÎ)uρ #’ n?tã ΝÏδÌ≈ rO# u 

šχρ ß‰tFø)•Β ∩⊄⊂∪ { )٢٣: الزخرف اآلية    ( )٣ ( . 

öΝåκ̈ΞÎ) (#þθ  {: وقال تعاىل يف وصف الكافرين  çΡ% x. #sŒÎ) Ÿ≅‹ Ï% öΝçλm; Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ 

∩⊂∈∪  tβθä9θ à)tƒ uρ $ ¨ΖÍ← r& (#þθ ä.Í‘$ tG s9 $ oΨ ÏG yγ Ï9#u 9Ïã$t±Ï9 ¥βθãΖøg¤Χ ∩⊂∉∪ { )٣٦ ،٣٥: الصافات اآلية ( )٤ .(  

مثل ما بعثين اهللا به   {:  قال عن النيب ويف الصحيح عن أيب موسى األشعري  

ة طيبة قبلت املاء   من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا فكان منها طائف
فأنبتت الكأل والعشب الكثري، وكانت منها أجادب أمسكت املاء فنفع اهللا هبا الناس       

                                                 
 . ١٥: سورة احلجرات آية ) ١(
 ). ٢/٤٢١(، أمحد ) ٢٧(مسلم اإلميان  ) ٢(
 . ٢٣: سورة الزخرف آية ) ٣(
 . ٣٦ - ٣٥ :سورة الصافات آية) ٤(
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فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت  
فع   كأل، فذلك مثل من فقه يف دين اهللا، ونفعه ما بعثين اهللا به فعلم وعلَّم، ومثل من مل ير     

  . )١( } بذلك رأسا ومل يقبل هدى اهللا الذي أرسلت به

 : االنقياد املنايف للترك: الرابع

واملراد االنقياد ملا دلت عليه من إخالص العبادة هللا وحده وترك عبادة ما سواه،  
 }  (#þθ قال ç7ÏΡr&uρ 4’ n<Î) öΝä3În/u‘ (#θ ßϑ Î=ó™ r&uρ …çµ s9 { )ال تعاىلـ وق ، )٥٤: الزمر اآلية ( )٢ :

}  * tΒ uρ öΝÎ= ó¡ç„ ÿ…çµ yγ ô_ uρ ’n< Î) «!$# uθ èδ uρ ÖÅ¡øt èΧ Ï‰s)sù y7|¡ôϑ tG ó™ $# Íο uρ öãè ø9$$ Î/ 4’ s+øO âθ ø9$# 3 { )لقمان    ( )٣

 . ، أي بال إله إال اهللا، ومعىن يسلم وجهه ينقاد وهو حمسن    )٢٢: اآلية
 : الصدق املنايف للكذب: اخلامس

Ο!9# ∩⊇∪ |=Å¡ym$  {: وهو أن يقوهلا صادقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه، قال تعاىل r& 

â¨$ ¨Ζ9$# β r& (#þθ ä.uøIãƒ βr& (#þθä9θ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖtFøãƒ ∩⊄∪ { )٢ - ١: العنكبوت اآلية  ( )٤ .( 

zÏΒ  {: وقال عن املنافقني uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# tΒ ãΑθ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9$$ Î/uρ ÌÅz Fψ$# $ tΒ uρ Νèδ tÏΨ ÏΒ÷σßϑ Î/ 

∩∇∪ šχθ ããÏ‰≈ sƒ ä† ©!$# t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u $ tΒ uρ šχθ ãã y‰øƒ s† Hω Î) öΝßγ |¡àΡr& $ tΒ uρ tβρ áãèô±o„ ∩∪ ’Îû ΝÎγ Î/θ è=è% 

ÖÚz£∆ ãΝèδyŠ# t“ sù ª!$# $ ZÊ ttΒ ( óΟßγ s9uρ ë># x‹tã 7ΟŠ Ï9r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç/É‹õ3tƒ ∩⊇⊃∪ { )٨: ة اآلية البقر ( )٥ 

- ١٠ .(  

ما من أحد يشهد أن ال       {:  قال عن النيب  ويف الصحيحني عن معاذ بن جبل 

                                                 
 ). ٤/٣٩٩(، أمحد ) ٢٢٨٢(، مسلم الفضائل  ) ٧٩(البخاري العلم   ) ١(
 . ٥٤: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٢٢: سورة لقمان آية) ٣(
 . ٢ - ١ :سورة العنكبوت آية) ٤(
 . ١٠ - ٨ :سورة البقرة آية ) ٥(
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  . )١( } إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إال حرمه اهللا على النار    

 : اإلخالص املنايف للشرك: السادس

$!  {: وهو تصفية العلم بالنية الصاحلة عن مجيع شوائب الشرك، قال تعاىل tΒ uρ (#ÿρ âÉ∆ é& 

ω Î) (#ρ ß‰ç6÷è u‹Ï9 ©!$# tÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$!$# u!$ xuΖãm { )وقال تعاىل  )٥: البينة اآلية ( )٢ ، :}  Ï‰ç7ôã $$ sù 

©!$# $ TÁ Î= øƒ èΧ çµ ©9 š Ïe$! $# ∩⊄∪ Ÿω r& ¬! ßƒ Ïe$! $# ßÈ Ï9$ sƒ ø:   ). ٣ - ٢: الزمر اآلية  ( )٣( } 4 #$

أسعد الناس بشفاعيت من قال ال إله  {:  قال هريرة عن النيب ويف الصحيح عن أيب

  . )٤( } إال اهللا خالصا من قلبه

 : احملبة املنافية للبغض: السابع

ألهلها العاملني هبا امللتزمني واملراد احملبة هلذه الكلمة وملا اقتضته ودلت عليه واحملبة    
∅š  {: شروطها، وبغض ما ناقض ذلك من الشرك وأهله، قال تعاىل      ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# tΒ 

ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ït ä† Éb=ßs x. «!$# ( t É‹©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u ‘‰x© r& $ {6 ãm °! 3 { )البقرة     ( )٥

  ). ١٦٥: اآلية

ال يؤمن أحدكم حىت     { قال رسول اهللا : ويف الصحيحني عن أيب هريرة قال

  . )٦( } أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني    

ثالث من كن فيه وجد هبن  { قال رسول اهللا : ويف الصحيحني عن أنس قال
                                                 

 ). ٣٢(، مسلم اإلميان ) ١٢٨(البخاري العلم   ) ١(
 . ٥: سورة البينة آية ) ٢(
 . ٣ ٢:سورة الزمر آية ) ٣(
 ). ٢/٣٧٣(، أمحد ) ٩٩(البخاري العلم   ) ٤(
 . ١٦٥: سورة البقرة آية ) ٥(
،  ) ٦٧(، ابن ماجه املقدمة ) ٥٠١٣(، النسائي اإلميان وشرائعه  ) ٤٤(، مسلم اإلميان ) ١٥(البخاري اإلميان  ) ٦(

 ). ٢٧٤١(، الدارمي الرقاق  ) ٣/٢٠٧(أمحد 
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أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا،        : حالوة اإلميان 
  . )١( } كره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه كما يكره أن يقذف يف النار    وأن ي

                                                 
) ٤٩٨٨(، النسائي اإلميان وشرائعه  ) ٢٦٢٤(، الترمذي اإلميان  ) ٤٣(، مسلم اإلميان ) ١٦(البخاري اإلميان  ) ١(

 ). ٣/١٠٣(، أمحد ) ٤٠٣٣(ابن ماجه الفنت 
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 العبادة
 معىن العبادة لغة وشرعا 

طريق  : التذليل، يقال: أصل معىن العبادة والعبودية يف اللغة الذل واخلضوع، والتعبيد 
 . التنسك: الطاعة، والتعبد : ُ   َّ                                         م عب د إذا كان مذلال قد وطئته األقدام، والعبادة 

 : والعبودية هللا نوعان

                                             َّ                                          قسرية واختيارية، فالعبد يراد به املعبد الذي عب ده اهللا، فذللـه ودبره وصرفه سواء أقر        
العبد بذلك أو أنكره، وهبذا االعتبار فاملخلوقون كلهم عباد اهللا املؤمنون والكفار، األبرار   

يكهم ال خيرجون عن مشيئته والفجار، أهل اجلنة وأهل النار، إذ هو رهبم كلهم ومل 
uötó  {: وقدرته كما قال تعاىل sùr& Çƒ ÏŠ «!$# šχθ äóö7tƒ ÿ…ã& s!uρ zΝn= ó™ r& tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$#uρ 

$ Yãöθ sÛ $ \δöŸ2 uρ Ïµ ø‹s9Î)uρ šχθ ãè y_ öãƒ ∩∇⊂∪ { )٨٣: آل عمران اآلية  ( )١(  ،}  β Î) ‘≅ à2 tΒ 

’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ Hω Î) ’ ÎA# u Ç≈ uΗ ÷q§9$# #Y‰ö7tã ∩⊂∪ { )ويراد به    ). ٩٣: مرمي اآلية ( )٢

لقه ومالكه ومدبره، وأنه املستحق للعبادة وحده دون       العابد، وهو الذي يقر بأن اهللا خا
سواه، فيعبده بكمال احلب والتعظيم واإلجالل واإلكرام واخلوف والرجاء وحنو ذلك،         

 . فيطيع أمره وأمر رسوله

وهذه العبادة املتعلقة باإلهلية هللا تعاىل، وهلذا كان عنوان التوحيد ال إله إال اهللا، خبالف        
 .  يعبده، أو يعبد معه إهلا آخر  من يقر بربوبيته وال

وهذه العبادة هي اليت حيبها اهللا ويرضاها، وخلق اخللق هلا، وبعث هبا رسله، ووصف  
 . هبا املصطفني من خلقه

تعريفا " العبودية "  يف مفتتح كتابه -رمحه اهللا-وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  
: ني أن الدين كله داخل يف العبادة، فقال   للعبادة الشرعية يستوعب جماالهتا وتفصيالهتا، ويب

                                                 
 . ٨٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٩٣: سورة مرمي آية ) ٢(
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 ". العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة   " 

 األصول اليت تبىن عليها العبادة 
 األصول اليت تبىن عليها العبادة 

له كمال  عرفنا أن أصل العبادة الذل وأن عبادة اهللا ال بد أن تتضمن مع كمال الذل 
 . احملبة، اخلوف، الرجاء   : احلب واخلوف والرجاء، فهذه ثالثة أصول      

 :  احملبة- ١

وهي أعظم األصول الثالثة، واهللا سبحانه وتعاىل وحده يستحق أن حيب لذاته، وحمبة  
املؤمنني لرهبم تتضاعف إذا دخلوا دار النعيم، بينما اخلوف ينقطع بزوال املخوف فإن أهل          

 . ليهم وال هم حيزنون اجلنة ال خوف ع 

∅š  {:  عن حمبة املؤمنني هللا فقال تعاىلوقد أخرب اهللا تعاىل ورسوله  ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# 

tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ït ä† Éb=ßs x. «!$# ( t É‹©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u ‘‰x© r& $ {6 ãm °! 3 { )البقرة     ( )١

:™öΝåκ  {: ، وقال )١٦٥: اآلية Ït ä† ÿ…çµ tΡθ ™6 Ït ä†uρ { )٥٤: املائدة  ( )٢ .(  

ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان    {:  أنه قالويف الصحيحني عن النيب 

أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا، وأن يكره أن             
  . )٤( )٣( } الناريرجع يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه كما يكره أن يلقى يف   

≅ö  {: وقد جعل اهللا سبحانه مقياسا لصدق مدعي حمبة اهللا فقال    è% β Î) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? 

                                                 
 . ١٦٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٥٤: سورة املائدة آية ) ٢(
) ٤٩٨٨(، النسائي اإلميان وشرائعه  ) ٢٦٢٤(، الترمذي اإلميان  ) ٤٣(، مسلم اإلميان ) ١٦(اري اإلميان  البخ) ٣(

 ). ٣/١٧٢(، أمحد ) ٤٠٣٣(ابن ماجه الفنت 
َ   َ ِ  ً   و ات خ ذ  الل ه  إ ب ر اه يم  خ ل يل ا  : (كما أخرب سبحانه عن حمبته لعباده املطيعني له كما قال تعاىل ) ٤(  ِ  َ  ِْ   َُّ    َ  َ ْ   ه م   ُ  ِ ُّي ح ب : (،  وقال)  َ  َّ  ُ

ْ  ِِ  َ    و أ ح س ن وا إ ن  الل ه  ي ح ب  ال م ح س ن ني     : (،  وقال)  َُ  ِ ُّ َ ُ و ي ح ب ون ه   ُ ْ   ُّ  ِ  ُ  ََّ    َّ  ِ    ُِ  ْ ِ  ُّ   ْ ُ َِّ  َ ف إ ن  الل ه  ي ح ب  ال م ت ق ني  (،  ) ١٩٥البقرة اآلية   ) ( َ َ آل    ) ( َِ  َّ    ََّ  ُ 
 . وهكذا) ٧٦عمران اآلية 
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©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# { )فبني سبحانه أن حمبته توجب ، )٣١: آل عمران اآلية   ( )١ 
 .  وأن اتباع الرسول يوجب حمبة اهللا للعبد   اتباع الرسول 

فحقيقة احملبة ال تتم إال مبواالة احملبوب، وهو موافقته يف حب ما حيب، وبغض ما    
 . يبغض

وكان املشايخ العاملون يكثرون التحذير ممن يدعي احملبة من غري خشية وال خوف، ملا      
ساد الذي وقع فيه طوائف من املتصوفة، ووقع فيه قبل ذلك اليهود      يف ذلك من الف

ÏM  {: والنصارى حينما قالوا ما حكى اهللا عنهم بقوله  s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ø9$# 3“ t≈ |Á ¨Ψ9$#uρ ßøt wΥ (#àσ¯≈ oΨö/r& 

«!$# …çν àσ¯≈ ¬6 Ïm r&uρ 4 { )وهم مع ذلك خيالفون شريعته   )١٨: املائدة اآلية ( )٢ ، . 

 :  اخلوف- ٢

 .Ÿξsù öΝèδθèù$y‚s? Èβθèù%s{uρ βÎ) ΛäΖä  { :أوجب اهللا سبحانه وتعاىل اخلوف على كل أحد فقال  

tÏΖÏΒ÷σ•Β ∩⊇∠∈∪ { )وقال تعاىل ) ١٧٥: آل عمران اآلية  ( )٣ :}  }‘≈−ƒÎ)uρ Èβθç7yδö‘$$sù ∩⊆⊃∪ { )٤( 
  ). ٤٤: املائدة ( )Ÿξsù (#âθt±÷‚s? }¨$̈Ψ9$# Èβöθt±÷z$#uρ { )٥  {: وقال ) ٤٠: البقرة اآلية (

 ∪∠∋∩ βÎ) tÏ%©!$# Νèδ ôÏiΒ ÏπuŠô±yz ΝÍκÍh5u‘ tβθà)Ïô±•Β¨  {: ومدح أهل اخلوف وأثىن عليهم فقال
tÏ%©!$#uρ Οèδ ÏM≈tƒ$t↔Î/ öΝÍκÍh5u‘ tβθãΖÏΒ÷σãƒ ∩∈∇∪ tÏ%©!$#uρ Οèδ öΝÍκÍh5tÎ/ Ÿω šχθä.Îô³ç„ ∩∈∪ tÏ%©!$#uρ tβθè?÷σãƒ !$tΒ (#θs?#u 

öΝåκæ5θè=è%̈ρ î's#Å_uρ öΝåκ̈Ξr& 4’n<Î) öΝÍκÍh5u‘ tβθãèÅ_≡u‘ ∩∉⊃∪ y7Í×̄≈s9'ρé& tβθããÌ≈|¡ç„ ’Îû ÏN≡uösƒø:$# öΝèδuρ $oλm; tβθà)Î7≈y™ ∩∉⊇∪ { )٦( 
  ). ٦١ - ٥٧: املؤمنون اآلية ( 

                                                 
 . ٣١: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٨: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١٧٥: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٦١ - ٥٧ :سورة املؤمنون آية) ٦(
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 يا :قلت:  قالت-رضي اهللا عنها-عن عائشة  {ويف سنن الترمذي ومسند أمحد 

t  {: رسول اهللا Ï% ©!$#uρ tβθè?÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?# u öΝåκæ5θ è= è%̈ρ î' s#Å_ uρ { )هو الذي يزين ويشرب اخلمر       )١

ال، يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وخياف أن ال     : ويسرق ؟ قال

  }يقبل منه  

 :  الرجاء- ٣

 βÎ) šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u zƒÉ‹©9$#uρ (#ρãy_$yδ (#ρß‰yγ≈y_uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# y7Í×̄≈s9'ρé& tβθã_ötƒ¨  {: قال تعاىل

|Myϑômu‘ «!$# 4 ª!$#uρ Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊄⊇∇∪ { )وقال   )٢١٨: البقرة اآلية    ( )٢ ، :}  tΒ tβ%x. (#θã_ötƒ 

u!$s)Ï9 «!$# ¨βÎ*sù Ÿ≅y_r& «!$# ;NUψ 4 uθèδuρ ßì‹Ïϑ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yèø9$# ∩∈∪ { )وقال  )٥ :العنكبوت اآلية     ( )٣ :

}  yϑsù tβ%x. (#θã_ötƒ u!$s)Ï9 ÏµÎn/u‘ ö≅yϑ÷èu‹ù=sù WξuΚtã $[sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$t7ÏèÎ/ ÿÏµÎn/u‘ #J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪ { )٤( 
  ). ١١٠: الكهف اآلية ( 

 يقول قبل موته  مسعت رسول اهللا  {:  قالويف صحيح مسلم عن جابر 

 يقول  ويف الصحيح عنه    )٥( }ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن بربه       : " بثالث

  . )٦( } أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء  {: اهللا 

y7  {: وقد مدح اهللا سبحانه اجلامعني بني اخلوف والرجاء كما يف قوله تعاىل       Í×¯≈ s9'ρ é& 

                                                 
 . ٦٠: سورة املؤمنون آية) ١(
 . ٢١٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٥: سورة العنكبوت آية) ٣(
 . ١١٠: سورة الكهف آية) ٤(
، أمحد ) ٤١٦٧(، ابن ماجه الزهد  ) ٣١١٣(، أبو داود اجلنائز   ) ٢٨٧٧(لم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها     ـمس) ٥(

)٣/٣٩١ .( 
 ). ٢٧٣١(، الدارمي الرقاق  ) ٤/١٠٦(أمحد ) ٦(
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tÏ%©!$# šχθããô‰tƒ šχθäótGö6tƒ 4’n<Î) ÞΟÎγÎn/u‘ s's#‹Å™uθø9$# öΝåκš‰r& Ü>tø%r& tβθã_ötƒuρ …çµtGyϑômu‘ šχθèù$sƒs†uρ ÿ…çµt/#x‹tã 4 

¨β Î) z># x‹tã y7 În/u‘ tβ% x. #Y‘ρ ä‹øt xΧ ∩∈∠∪ { )وقال ) ٥٧: اإلسراء اآلية ( )١ :}  ô̈Β r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% 

u!$ tΡ#u È≅ø‹©9$# #Y‰É`$ y™ $ VϑÍ← !$ s% uρ â‘ x‹øt s† nο tÅz Fψ$# (#θ ã_ ötƒ uρ sπ uΗ÷qu‘ Ïµ În/u‘ 3 { )وقال ) ٩: الزمر اآلية  ( )٢ :

}  4’nû$yftFs? öΝßγç/θãΖã_ Çtã ÆìÅ_$ŸÒyϑø9$# tβθããô‰tƒ öΝåκ®5u‘ $]ùöθyz $YèyϑsÛuρ { )١٦: السجدة اآلية ( )٣ .(  

اخلوف     " )٤(                                                             َّ        وهلذا فعلى املسلم أن جيمع بينهما فيكون خائفا راجيا، قال أحد العب اد      
والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطائر ومت طريانه، وإذا نقص أحدمها وقع فيه    

 ". النقص، وإذا ذهبا صار الطائر يف حد املوت   

زم الرجاء، ولوال ذلك لكان قنوطا ويأسا، والرجاء يستلزم اخلوف ولوال         فاخلوف يستل
 . وهذه مقامات مذمومة. ذلك لكان أمنا 

Ÿω  {: ىـقال تعال uρ (#θ Ý¡t↔ ÷ƒ ($ s? ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «!$# ( …çµ̄ΡÎ) Ÿω ß§t↔ ÷ƒ ($ tƒ ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «!$# ω Î) ãΠöθ s)ø9 $# 

tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩∇∠∪ { )قال تعاىل  )٨٧: يوسف اآلية   ( )٥ ، :}  tΒ uρ äÝuΖø)tƒ ÏΒ Ïπ yϑ ôm §‘ ÿÏµ În/u‘ 

ω Î) šχθ —9!$ Ò9$# ∩∈∉∪ { )وقال )٥٦: احلجر اآلية  ( )٦ ، :}  Ÿξsù ßtΒ ù'tƒ tò6tΒ «!$# ω Î) 

ãΠöθ s)ø9$# tβρ çÅ£≈ y‚ ø9$# ∩∪ { )٩٩: األعراف اآلية  ( )٧ .(  

 : واخلـوف احملمود ما حال بني صاحبه وحمارم اهللا، والرجاء احملمود نوعان    

 . ، على نور من اهللا، فهو راج لثواب اهللا   رجاء رجل عمل بطاعة اهللا- ١

 .  رجاء رجل أذنب ذنوبا مث تاب منها إىل اهللا فهو راج ملغفرته وعفوه وإحسانه   - ٢
                                                 

 . ٥٧: سورة اإلسراء آية) ١(
 . ٩: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ١٦: سورة السجدة آية ) ٣(
 . ٣٢٢هو أبو علي حممد بن أمحد بن القاسم الروذباري ،  سنة    ) ٤(
 . ٨٧: سورة يوسف آية) ٥(
 . ٥٦:  سورة احلجر آية)٦(
 . ٩٩: سورة األعراف آية ) ٧(
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 . ففيه االستبشار جبود اهللا وفضله، وفيه النظر إىل سعة رمحة اهللا  

 شرطا قبول العبادة 
 شرطا قبول العبادة

 : يشترط لقبول العبادة شرطان

 .  ُ           ي عبد إال اهللا أن ال- ١

 .       ُ                أن ال ي عبد إال مبا شرع - ٢

yϑ  {: كما قال تعاىل sù tβ% x. (#θ ã_ ötƒ u!$ s)Ï9 Ïµ În/u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ù= sù Wξ uΚ tã $ [s Î=≈|¹ Ÿω uρ õ8Îô³ç„ Íο yŠ$ t7Ïè Î/ 

ÿÏµ În/u‘ #J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪ { )وقال  )١١٠: الكهف اآلية   ( )١ ، :}  4’n?t/ ôtΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ 

ÖÅ¡øt èΧ ÿ…ã& s#sù …çν ãô_ r& y‰ΨÏã Ïµ În/u‘ Ÿω uρ ì∃öθ yz öΝÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθçΡt“ øt s† ∩⊇⊇⊄∪ { )البقرة اآلية  ( )٢ :

ôtΒ  {: وقال ) ١١٢ uρ ß|¡ôm r& $ YΨƒÏŠ ô£ϑ ÏiΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδuρ ÖÅ¡øt èΧ { )النساء    ( )٣

 .   )١٢٥: اآلية

 . شهادة أن ال إله إال اهللا، وشهادة أن حممدا رسول اهللا    : وذلك حتقيق الشهادتني

 . أن ال نعبد إال إياه : يف األوىل

أن حممدا هو رسول اهللا املبلغ عنه، فعلينا تصديقه يف خربه، وطاعته يف   : ويف الثانية
 . أمره وهنيه

 أنواع العبادة
شية والرجاء واحملبة،       للعبادة أنواع كثرية، فالدين كله عبادة، ومن أنواعها اخلوف واخل    

 . وتقدم أدلتها

$ :}  tΑالدعاء، قال : ومن أنواعها أيضا s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨β Î) 

                                                 
 . ١١٠: سورة الكهف آية) ١(
 . ١١٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٢٥: سورة النساء آية) ٣(
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٣٤ 

š Ï%©!$# tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ôtã ’ ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθ è= äz ô‰u‹y™ tΛ© yγ y_ š ÌÅz# yŠ ∩∉⊃∪ { )٦٠: غافر اآلية ( )١(    ،

θ#)  {: وقال تعاىل ãã÷Š$# öΝä3−/u‘ % Yæ•|Øn@ ºπuŠøäz uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω =Ït ä† š Ï‰tF÷è ßϑ ø9$# ∩∈∈∪ { )األعراف    ( )٢

uρ y7(sŒÎ#  {: تعاىل، وقال  )٥٥: اآلية s9r'y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã  Íh_ tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( Ü=‹Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí#¤$! $# #sŒ Î) 

Èβ$ tãyŠ ( (#θ ç6‹Éf tG ó¡uŠù= sù ’ Í< (#θãΖÏΒ ÷σã‹ø9uρ ’ Î1 öΝßγ ¯= yès9 šχρ ß‰ä© ötƒ ∩⊇∇∉∪ { )١٨٦: البقرة اآلية ( )٣ .(  

  .الدعاء هو العبادة {:  قال عن النيب ويف سنن الترمذي عن النعمان بن بشري 

$tΑ  {: مث قرأ s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨βÎ) š Ï%©!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ôtã ’ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθè= äz ô‰u‹y™ 

tΛ© yγ y_ š ÌÅz# yŠ ∩∉⊃∪ { )حديث حسن صحيح، وفيه أيضا عن   :  ، قال الترمذي} )٤

 ، قال عنه الترمذي )٥( } الدعاء مخ العبادة {: ل قا عن النيب أنس بن مالك 

 . أي خالصها : غريب، ومعىن مخ العبادة

x‚$−ƒ  {:  قال تعاىلومنها االستعانة وهي طلب العون من اهللا     Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ 

ÚÏè tG ó¡nΣ ∩∈∪ { )وقال   )٥: الفاحتة اآلية  ( )٦ ،البن عباس  :}  إذا سألت فاسأل اهللا

 .  ، وهو حديث حسن صحيح رواه الترمذي   )٧( } وإذا استعنت فاستعن باهللا

*sŒÎ#  {:  تعاىلومنها االستعاذة وهي االلتجاء واالعتصام باهللا، قال sù |Nù&t s% tβ#uöà)ø9$# 

                                                 
 . ٦٠: سورة غافر آية ) ١(
 . ٥٥: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٨٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة غافر آية ) ٤(
 ). ٣٣٧١(الترمذي الدعوات   ) ٥(
 . ٥: سورة الفاحتة آية) ٦(
 ). ١/٣٠٨(، أمحد ) ٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ٧(
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õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ zÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_ §9$# ∩∇∪ { )وقال تعاىل  )٩٨: النحل اآلية  ( )١ ، :}  ö≅ è% 

èŒθ ãã r& Éb> tÎ/ È,n= xø9$# ∩⊇∪ ÏΒ ÎhŸ° $ tΒ t,n= y{ ∩⊄∪ { )وقال  )٢ - ١: الفلق اآلية  ( )٢ ، :} ö≅ è% èŒθ ããr& 

Éb> tÎ/ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊇∪ Å7Î= tΒ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9Î) Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊂∪ ÏΒ Ìhx© Ä¨# uθ ó™ uθø9$# Ä¨$ ¨Ψsƒ ø: الناس   ( )٣( } ∪⊇∩ #$

  ). ٤ - ١: اآلية

øŒÎ) tβθ  {: لب الغوث من اهللا وإزالة الشدة، قال تعاىلومنها االستغاثة وهي ط èW‹Éó tG ó¡n@ 

öΝä3−/u‘ z>$ yf tFó™ $$ sù öΝà6s9 { )ومنه دعاء رسول اهللا  )٩: األنفال اآلية ( )٤ ، }   يا حي

  . )٥( } يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام يا بديع السماوات واألرض برمحتك أستغيث  

: ال اهللا ـى اهللا وثقته به وأنه كافيه، قـوهو اعتماد القلب عل: ومنها التوكل
}  ’ n?tã uρ «!$# (#þθè= ©.uθ tG sù βÎ) ΟçGΨä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄⊂∪ { )ىـ، وقال تعال )٢٣: املائدة اآلية ( )٦ :

}  ’ n?tã uρ «!$# È≅ 2 uθ tG uŠù= sù šχθ ãΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ { )وقال ) ١١: إبراهيم اآلية  ( )٧ :}  ’ n?tã uρ 

«!$# È≅ ©.uθ tG uŠù= sù tβθè= Ïj.uθ tG ßϑ ø9$# ∩⊇⊄∪ { )١٢: إبراهيم اآلية  ( )٨ .(  

≅ö  {: ال تعاىلومنها الذبح، ق è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ |¹ ’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øt xΧuρ †ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# 

∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎŸ° …çµ s9 ( y7 Ï9≡x‹Î/uρ ßNöÏΒ é& O$ tΡr&uρ ãΑ̈ρ r& tÏΗ Í>ó¡çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪ { )١٦٢:  اآليةاألنعام ( )٩ - 

                                                 
 . ٩٨: سورة النحل آية ) ١(
 . ٢ - ١:سورة الفلق آية  ) ٢(
 . ٤ - ١: سورة الناس آية ) ٣(
 . ٩: سورة األنفال آية) ٤(
 ). ١٤٩٥(، أبو داود الصالة ) ١٣٠٠(النسائي السهو  ) ٥(
 . ٢٣: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ١١: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ١٢: سورة إبراهيم آية ) ٨(
 . ١٦٣ - ١٦٢: سورة األنعام آية) ٩(



 رسالة يف أسس العقيدة 

٣٦ 

≅Èe  {: ، وقال تعاىل )١٦٣ |Á sù y7 În/tÏ9 öpt ùΥ$#uρ ∩⊄∪ { )٢: الكوثر اآلية   ( )١ .(  

وغري ذلك من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، فهو حق هللا سبحانه وتعاىل، وصرف     
 . شيء منها لغري اهللا شرك

 : الكفر والشرك والنفاق

 . هذه األمساء تضاد اسم اإلميان والتوحيد، وهي تتنوع إىل أكرب وأصغر  

فاألكرب يف اإلميان والتوحيد بالكلية، واألصغر ينايف كماهلما، واألكرب خيرج من ملة    
اإلسالم، واألصغر ال خيرج من اإلسالم، واألكرب ال يغفره اهللا إال بالتوبة، واألصغر يغفره    

 . توبة من غري - إن شاء  -اهللا 

إن الشرك األصغر كاألكرب ال يغفر لصاحبه إال بالتوبة لعموم قوله       : وقال بعض العلماء
β¨  {: تعاىل Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ { )١١٦: النساء اآلية  ( )٢ .(  

 . رب يوجب اخللود يف النار، واألصغر يوجب استحقاق الوعيد واألك
 : الكفر نوعان

 : ومن صوره : الكفر األكرب: األول

 :  كفر التكذيب واجلحود- ١

 مجلة أو جيحد شيئا خاصا، كأن جيحد وجوب       بأن جيحد ما جاء به الرسول   
صف اهللا هبا   واجب من واجبات اإلسالم، أو جيحد حترمي حمرم من حمرماته، أو صفة و     

 ويكون ذلك      أو خربا أخرب اهللا به أو أخرب به رسوله        نفسه، أو وصفه هبا رسول اهللا    
 . عمدا ال جهال أو خطأ أو اشتباها أو تأويال   

ôtΒ  {: قال تعاىل uρ ãΝn= øßr& Ç£ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’ n?tã «!$# $ ¹/É‹Ÿ2 ÷ρ r& z> ¤‹x. Èd,ys ø9$$ Î/ $ £ϑ s9 ÿ…çν u!% y` 4 

                                                 
 . ٢: سورة الكوثر آية) ١(
 . ١١٦: سورة النساء آية) ٢(
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}§øŠs9r& ’Îû tΛ© yγ y_ “ Yθ÷WtΒ t ÌÏ≈ x6ù= Ïj9 ∩∉∇∪ {)وقال ) ٦٨: العنكبوت اآلية ( )١ :}  (#ρ ß‰ys y_ uρ 

$ pκÍ5 !$ yγ ÷FoΨ s)ø‹oKó™ $#uρ öΝåκß¦ àΡr& $Vϑ ù= àß #vθ è= ãæuρ 4 {)وقال  )١٤: النمل اآلية ( )٢ ، :}  ôM t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO 

!$ yγ1 uθ øósÜÎ/ ∩⊇⊇∪ { )وحنو ذلك  ) ١١: الشمس اآلية   ( )٣ . 

 :  كفر اإلباء واالستكبار مع التصديق- ٢

$ øŒÎ)uρ  {: ر إبليس، قال تعاىلككف oΨ ù= è% Ïπ s3Í×¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρß‰àf ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ= ö/Î) 4’ n1 r& 

uy9 õ3tFó™ $#uρ tβ% x.uρ zÏΒ šÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊆∪ { )ويدخل يف هذا كفر من     )٣٤:  آية البقرة ( )٤ ،

ْ        ً          ً                          عرف الرسول ومل ي ن ق د  له إباء  واستكبار ا، كما قال تعاىل عن اليهود  َ  َْ                :}  $ £ϑ n= sù Νèδ u!$ y_ $ ¨Β 

(#θ èùttã (#ρ ãxŸ2 Ïµ Î/ 4 { )٨٩: اآلية البقرة  ( )٥ .(  

 :  كفر اإلعراض- ٣

 فال يتعلمه وال يعمل به كما  وهو أن يعرض بسمعه وقلبه عما جاء به رسول اهللا     
ôtΒ  {: قال تعاىل uρ ãΝn= øßr& £ϑ ÏΒ tÏj.èŒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ Ïµ În/u‘ ¢ΟèO uÚ{ôã r& !$ yγ ÷Ψ tã 4 $̄ΡÎ) zÏΒ šÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# 

tβθ ßϑÉ)tFΖãΒ ∩⊄⊄∪ { )وقال )٢٢: السجدة اآلية  ( )٦ ، :}  t Ï%©!$#uρ (#ρ ãxx. !$ £ϑ tã (#ρ â‘ É‹Ρé& 

tβθ àÊÌ÷è ãΒ ∩⊂∪ { )٣: األحقاف اآلية (  )٨( )٧ .(  

                                                 
 . ٦٨: سورة العنكبوت آية) ١(
 . ١٤: سورة النمل آية  ) ٢(
 . ١١: سورة الشمس آية ) ٣(
 . ٣٤:  آية سورة البقرة) ٤(
 . ٨٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٢: سورة السجدة آية ) ٦(
 . ٣: سورة األحقاف آية) ٧(
هناك ذنوب عملية وهي كفر أكرب وهي اليت ال تصدر إال من شخص زال اإلميان من قلبه ،  مثل سب اهللا ،              ) ٨(

الصالة  : كان اإلسالم وهيأو سب رسوله ،  أو االستهانة باملصحف وحنو ذلك ،  وللعلماء أقوال يف أر    
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 : الكفر األصغر: الثاين

وهو الذنوب العملية اليت وردت النصوص الشرعية بإطالق الكفر عليها ومل تصل إىل   
 أخرجه البخاري   )١( } سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر { حد األكرب، مثل قوله 

 .  مسعودومسلم عن ابن

 أخرجه     )٢( } ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض {: وقوله

 . البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن عمر

 أخرجه البخاري   )٣( } جل ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمهاإذا قال الر  {: وقوله

 . ومسلم عن ابن عمر وأيب هريرة 

 )٤( } الطعن يف النسب والنياحة على امليت : ثنتان يف أميت مها هبم كفر {: وقوله
 . أخرجه مسلم  

وينبغي أن يالحظ أنه لو استحل الشخص فعل احملرمات أو ترك الواجبات أو استهزأ       
 فإن كفره يكون من  بالواجبات أو استهزأ مبن أوجبها وهو اهللا سبحانه أو رسوله     

 . الكفر األكرب
 : الشرك نوعان

 : الشرك األكرب

                                                                                                                                            
والزكاة والصوم واحلج ،  هل يكون تاركها هتاونا وكسال مع اإلقرار بوجوهبا كافرا كفرا أكرب أو ال؟ وأظهر           

 . اخلالف يف الصالة خاصة والذي يفيت هبا كثري من العلماء اليوم أن تارك الصالة هتاونا وكسال كافر كفرا أكرب    
، ) ٤١٠٨(، النسائي حترمي الدم  ) ١٩٨٣(، الترمذي الرب والصلة  ) ٦٤(سلم اإلميان ، م) ٤٨(البخاري اإلميان  ) ١(

 ). ١/٣٨٥(، أمحد ) ٦٩(ابن ماجه املقدمة  
، ) ٣٩٤٢(، ابن ماجه الفنت ) ٤١٣١(، النسائي حترمي الدم ) ٦٥(، مسلم اإلميان ) ١٢١(البخاري العلم  ) ٢(

 ). ١٩٢١(، الدارمي املناسك  ) ٤/٣٥٨(أمحد 
، ) ٤٦٨٧(، أبو داود السنة    ) ٢٦٣٧(، الترمذي اإلميان   ) ٦٠(، مسلم اإلميان  ) ٥٧٥٣( البخاري األدب   )٣(

 ). ١٨٤٤(، مالك اجلامع ) ٢/٤٧(أمحد 
 ). ٢/٤٩٦(، أمحد ) ٦٧(مسلم اإلميان  ) ٤(
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 عن املشركني  وهو تسوية غري اهللا باهللا فيما هو من خصائص اهللا، كما أخربنا اهللا
!»  {: أهنم يقولون آلهلتهم يف النار $$ s? β Î) $ ¨Ζ ä. ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê A Î7 •Β ∩∠∪ øŒ Î) Ν ä3ƒ È hθ |¡ èΣ É b> t Î/ 

t Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩∇∪ { )٩٨ - ٩٧: الشعراء اآلية  ( )١ .(  

 : وهو نوعان
 : مساء والصفاتالشرك بالربوبية واأل: األول

وهو الشرك املتعلق بذات اهللا سبحانه وأمسائه وصفاته وأفعاله، فإن الرب سبحانه هو       
اخلالق املالك املدبر، املعطي املانع، الضار النافع، اخلافض الرافع، املعز املذل، فمن شهد   

 . لغريه بشيء من ذلك فقد أشرك يف الربوبية واألمساء والصفات 
 : اإلهليةالشرك يف : الثاين

وهو أن يتخذ العبد ندا من دون اهللا يعبد اهللا، فيحبه كما حيب اهللا، وخيافه كما خياف       
 وهذا هو الذي قاتل عليه رسول )٢(اهللا، ويرجوه كما يرجو اهللا، ويسأله كما يسأل اهللا  

∅š  {:  مشركي العرب، ألهنم أشركوا يف اإلهلية، قال تعاىل اهللا  ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ 

ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ït ä† Éb=ßs x. «!$# ( t É‹©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u ‘‰x© r& $ {6 ãm °! 3 { )البقرة اآلية  ( )٣ :

$  {: ، وأخرب سبحانه عنهم أهنم قالوا  )١٦٥ tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷ètΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ø9ã— { )٤( 
≅Ÿ  {: وقالوا ) ٣: الزمر اآلية(  yè y_ r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈ s9Î) #´‰Ïn≡uρ ( ¨β Î) #x‹≈ yδ íó y´ s9 Ò>$ yf ãã ∩∈∪ { )٥( 

                                                 
 . ٩٨، ٩٧: تانياآلسورة الشعراء  ) ١(
ون طبيعة بشرط أن ال تزيد عن احلد املشروع كمحبة            يراجع التعريف السابق للعبادة ليعرف أن احملبة قد تك      ) ٢(

الولد والزوج والصديق واملال وحنو ذلك ،  وكذا اخلوف الطبيعي كاخلوف من عدو أو سلطان ظامل أو حيوان                
مفترس ،  وكذا الرجاء والسؤال فال مانع من سؤال حي حاضر شيئا يقدر عليه ،  لكن احملذور هو أن جيعل                  

 . لوقات خاصية وراء األسباب الطبيعية الظاهرة   العبد لشيء من املخ  
 . ١٦٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٣: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٥: سورة ص آية) ٥(
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  ). ٥: ص اآلية( 
 : الشرك األصغر

ما شاء اهللا وشئت، وهذا من     : مثل يسري الرياء، واحللف بغري اهللا، وقول الرجل للرجل     
 . اهللا ومنك، وأنا باهللا وبك، وحنو ذلك  

وما الشرك  : ، قالوا"إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر     "  { كما قال 

 .  رواه أمحد عن حممود بن لبيد  )١( } الرياء: األصغر يا رسول اهللا ؟ قال

بلى : أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال قالوا     { وقال 

يقوم الرجل فيصلي، فيزين صالته ملا يرى من نظر : الشرك اخلفي: يا رسول اهللا، قال
 .  رواه أمحد عن أيب سعيد اخلدري  )٢( } رجل

 )٤( } فقد كفر { ، ويف رواية   )٣( } غري اهللا فقد أشركمن حلف ب { وقوله  
 . ، رواه أبو داود والترمذي وحسنه واحلاكم وصححه عن عبد اهللا بن عمر    

:  يراجعه الكالم فقال       جاء رجل إىل النيب         {:  قال ،وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما      

 رواه    )٥( }  أجعلتين هللا ندا؟ بل ما شاء اهللا وحده               فقال رسول اهللا       ،ما شاء اهللا وشئت     

 . أمحد وابن ماجه

ما شاء اهللا مث شاء     :  تقولوا ما شاء اهللا وشاء حممد، ولكن قولوا   ال { ال ـوق

 .  رواه أمحد وابن ماجه عن الطفيل بن سخربة وحذيفة بن اليمان  )٦( } حممد

                                                 
 ). ٥/٤٢٨(أمحد ) ١(
 ). ٣/٣٠(، أمحد ) ٤٢٠٤(ابن ماجه الزهد  ) ٢(
 ). ٢/١٢٥(، أمحد ) ٣٢٥١(أبو داود األميان والنذور  ) ٣(
 ). ٢/١٢٥(، أمحد ) ١٥٣٥ (الترمذي النذور واألميان  ) ٤(
 ). ١/٣٤٧(، أمحد ) ٢١١٧(ابن ماجه الكفارات  ) ٥(
 ). ٢٦٩٩(، الدارمي االستئذان  ) ٥/٧٢(، أمحد ) ٢١١٨(ابن ماجه الكفارات  ) ٦(



 رسالة يف أسس العقيدة 

٤١ 

 : النفاق نوعان

 : النفاق األكرب

وهو النفاق االعتقادي، وهو إظهار اإلسالم وإبطان الكفر، فهذا صاحبه يف الدرك     
β¨  {:  سائر الكفار، كما قال تعاىلاألسفل من النار، حتت Î) tÉ)Ï≈ oΨ çRùQ$# ’ Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅xó™ F{$# 

zÏΒ Í‘$ ¨Ζ9$# s9uρ y‰ÅgrB öΝßγ s9 #·ÅÁ tΡ ∩⊇⊆∈∪ { )١٤٥: النساء اآلية  ( )١ .(  

 : النفاق األصغر

: آية املنافق ثالث {  النفاق العملي أيضا، وله صور منها ما ورد يف قوله   ويسمى

 رواه البخاري ومسلم عن   )٢( } إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان       

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة       { أيب هريرة، وقوله    

إذا حدث كذب، وإذا اؤمتن خان، وإذا       : منهن كان فيه خصلة من النفاق حىت يدعها 
 . د اهللا بن عمرو رواه البخاري ومسلم عن عب )٣( } عاهد غدر، وإذا خاصم فجر 

 : التوسل

 . التقرب والتوصل إىل املطلوب املرغوب  : التوسل لغة

 . والوسيلة القربة والواسطة اليت يتقرب ويتوصل هبا إىل حتصيل املطلوب املرغوب   

 . توسل مشروع، وتوسل مبتدع : والتوسل إىل اهللا سبحانه نوعان 
 : والتوسل املشروع ثالثة أنواع

 .  جل وعال بأمسائه احلسىن وصفاته العليا التوسل إىل اهللا- ١

                                                 
 . ١٤٥: سورة النساء آية) ١(
) ٥٠٢١(ن وشرائعه  ، النسائي اإلميا) ٢٦٣١(، الترمذي اإلميان  ) ٥٩(، مسلم اإلميان ) ٣٣(البخاري اإلميان  ) ٢(

 ). ٢/٣٥٧(، أمحد 
) ٥٠٢٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  ) ٢٦٣٢(، الترمذي اإلميان  ) ٥٨(، مسلم اإلميان ) ٣٤(البخاري اإلميان  ) ٣(

 ). ٢/١٨٩(، أمحد ) ٤٦٨٨(، أبو داود السنة   



 رسالة يف أسس العقيدة 

٤٢ 

$!uρ â!¬  {: بأن يدعو الداعي هبا، قال تعاىل oÿ ôœ F{$# 4 o_ ó¡çt ø: $# çνθ ãã÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( { )١( 
  ). ١٨٠: األعراف اآلية (

يا حي يا   { يا غفور اغفر يل، يا رحيم ارمحين، وكان من أدعيته    : يفيقول الداع

  . )٢( } قيوم، يا ذا اجلالل واإلكرام، يا بديع السماوات واألرض برمحتك أستغيث 

 : بحانه باإلميان والعمل الصاحل واجبا أو مستحبا التوسل إىل اهللا س- ٢

بأن يتقرب املتوسل إىل اهللا بإميانه به، وتوحيده وحمبته وتعظيم أمره وهنيه، وكذا إميانه       
برسوله وحمبته وطاعته واتباعه وتوقريه، وحمبة أوليائه، ومعاداة أعدائه، والتوسل بذلك على      

 : وجهني

 . ء اهللا وجنته أن يتوسل بذلك إىل حصول رضا - ١

 .  أن يتوسل بذلك إىل إجابة الدعاء - ٢

$!  {: فمن األول قوله تعاىل  oΨ −/u‘ $ ¨ΨtΒ#u !$ yϑ Î/ |M ø9t“Ρr& $ oΨ ÷è t7¨?$#uρ tΑθ ß™ §9$# $ oΨ ö; çFò2 $$ sù yìtΒ 

š Ï‰Îγ≈¤±9$# ∩∈⊂∪ { )وقوله تعاىل  )٥٣: آل عمران اآلية  ( )٣ ، :}  š Ï%©!$# tβθä9θ à)tƒ !$ oΨ−/ u‘ 

!$ oΨ ¯ΡÎ) $ ¨Ψ tΒ#u öÏøî $$ sù $ uΖs9 $ oΨ t/θçΡèŒ $ uΖÏ% uρ z>#x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊇∉∪ { )١٦: آل عمران اآلية   ( )٤  .( 

                                                                    َّ      ومن الثاين قصة الثالثة الذين أووا املبيت إىل غار فاحندرت صخرة من اجلبل فسد ته    
 )٥( } إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهللا بصاحل أعمالكم  {عليهم فقالوا 

 . بخاري ومسلمإخل رواه ال 

                                                 
 . ١٨٠: سورة األعراف آية ) ١(
  ).١٤٩٥(، أبو داود الصالة ) ١٣٠٠(النسائي السهو  ) ٢(
 . ٥٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٦: سورة آل عمران آية ) ٤(
، ) ٣٣٨٧(، أبو داود البيوع   ) ٢٧٤٣(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار     ) ٢١٥٢(البخاري اإلجارة   ) ٥(

 ). ٢/١١٦(أمحد 



 رسالة يف أسس العقيدة 

٤٣ 

 :  التوسل إىل اهللا تعاىل بدعاء الرجل الصاحل - ٣

بأن يطلب من رجل صاحل حي حاضر أن يدعو اهللا له، ومن ذلك توسل الصحابة إىل     
 .  يف حياته، وكذا توسل الناس بشفاعته يوم القيامةاهللا بدعاء الرسول 

 : والتوسل املبتدع

دليل صحيح وال فهم قومي للنصوص، مثل   ما يفعله بعض الناس من توسالت مل تثبت ب
 -التوسل بذوات األشخاص وجاههم وحقهم، وهذه ليست مشروعة، وهلذا الصحابة   

 بالرفيق األعلى عدلوا عن التوسل به، وتوسل    ملا التحق الرسول  -رضي اهللا عنهم  
 وهذا دليل على أن التوسل أوال كان بدعاء         بعمه العباس  عمر بن اخلطاب  

 ملا عدلوا عن    مث بدعاء عمه، ولو كانوا يسألون اهللا سبحانه جباه الرسول       الرسول 
 . ذلك، ألن جاهه أعظم من جاه العباس، وجاهه ال ينقطع بوفاته  

 : فيه حمذور من وجهني " أسألك يا اهللا حبق فالن : " وقول السائل

 . أنه قسم بغري اهللا وهذا ال جيوز : أحدمها

حد من املخلوقني على اهللا حقا، واحلال أنه ليس ألحد على اعتقاد السائل أن أل: الثاين
اهللا حق، إال ما أحقه سبحانه على نفسه نعمة منه وفضال، وإذا كان ألحد على اهللا حق      
أحقه على نفسه بوعده الصادق فهو خاص لصاحب احلق، وليس سببا صاحلا للتوسل إذ       

وال مناسبة   " ني أجب دعائي يا رب لكون فالن من عبادك الصاحل: " كأن الداعي يقول
θ#)  {: وال رابط، وإمنا هو من االعتداء يف الدعاء، وقد قال تعاىل ãã÷Š$# öΝä3−/u‘ % Yæ•|Øn@ ºπ uŠøäz uρ 4 

…çµ ¯ΡÎ) Ÿω =Ït ä† š Ï‰tF÷è ßϑ ø9$# ∩∈∈∪ { )واملقصود أن الدعاء من     ). ٥٥: األعراف اآلية  ( )١

 . أعظم أنواع العبادة كما تقدم، والعبادة مبناها على االتباع ال على االبتداع 
 : وسائل الشرك

سبق بيان أن الدين كله داخل يف العبادة، وذكر شيء من أنواعها، وأن صرف شيء          

                                                 
 . ٥٥: سورة األعراف آية ) ١(



 رسالة يف أسس العقيدة 

٤٤ 

رك، ولذا هنى    منها لغري اهللا شرك، وهناك أمور ليست شركا ولكنها وسائل وذرائع إىل الش
 على محاية محى التوحيد، وسد كل طريق يفضي بأمته إىل     عنها، فقد حرص الرسول    

 . الشرك

 : ومن تلك الوسائل
 :  الغلو يف الصاحلني- ١

، فإمنا أنا عبد،  "رى عيسى ابن مرمي ال تطروين كما أطرت النصا"  { قال 

  .  ، رواه البخاري عن عمر بن اخلطاب   )١( } عبد اهللا ورسوله : فقولوا

 . جماوزة احلد يف املدح والكذب فيه   : واإلطراء

وقد كان سبب شرك قوم نوح هو الغلو يف الصاحلني وتصوير متاثيلهم، ففي صحيح       
θä9$#)  {: يف قوله تعاىل - رضي اهللا عنهما -البخاري عن ابن عباس  s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u 

Ÿω uρ ¨β â‘ x‹s? #tŠuρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ #Zô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ { )قال  )٢٣: نوح اآلية ( )٢ ، :

ال صاحلني من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن أنصبوا       هذه أمساء رج 
إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون فيها أنصابا ومسوها بأمسائهم ففعلوا، ومل تعبد، حىت إذا    

 ". هلك أولئك ونسي العلم عبدت 

ملا ماتوا عكفوا على قبورهم، مث صوروا متاثيلهم، مث طال     : قال غري واحد من السلف 
 . عليهم األمد فعبدوهم

 :  اختاذ القبور مساجد- ٢

:  قال عند موته أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنها -يف الصحيحني عن عائشة  

                                                 
 ). ١/٢٣(أمحد ) ١(
 . ٢٣: سورة نوح آية ) ٢(



 رسالة يف أسس العقيدة 

٤٥ 

 ،    )١( } حيذر ما صنعوا" ائهم مساجد لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبي  {

إن     {:  قال قبل أن ميوت خبمس  ويف صحيح مسلم عن جندب بن عبد اهللا أن النيب    

تخذوا القبور مساجد، فإين  من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أال فال ت    
 ، واختاذ املكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات اخلمس وغريها،           )٢( } أهناكم عن ذلك

 وإن كان القاصد لذلك إمنا يقصد عبادة اهللا وحده،    كما تبىن املساجد لذلك فحرمه 
 . ألن ذلك وسيلة إىل الشرك، فقد يفضي إىل دعاء صاحب القرب وعبادته   

 . زيارة شرعية، وزيارة بدعية : ة قبور املسلمني على وجهنيوهلذا كانت زيار
 : فالزيارة الشرعية

 . أن يكون مقصود الزائر صلة الرحم، والدعاء للميت، وتذكر اآلخرة، وحنو ذلك     
 : والزيارة البدعية نوعان

أن يقصد الزائر دعاء امليت أو طلب الشفاعة وقضاء احلوائج منه، وهذا شرك          : األول
 . أكرب

أن يقصد دعاء اهللا عند القرب؛ العتقاده أن ذلك أرجى لقبول دعائه، وذلك       : ثاينال
 . حمرم ألنه من أسباب الشرك ووسائله

 عن تعلية القبور ملا يف ذلك من الفتنة بأهلها وتعظيمهم، ففي  كما هنى رسول اهللا 
أال أبعثك على ما بعثين عليه  {: قال يل علي: صحيح مسلم عن أيب اهلياج األسدي قال

  . )٣( }  أن ال تدع صورة إال طمستها وال قربا مشرفا إال سويته  رسول اهللا 

لعن    {:  قال- رضي اهللا عنهما -وورد النهي عن إسراجها أيضا، فعن ابن عباس  

                                                 
/٦(، أمحد ) ٧٠٣(، النسائي املساجد   ) ٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٤٢٥(صالة  البخاري ال ) ١(

 ). ١٤٠٣(، الدارمي الصالة ) ٢٢٩
 ). ٥٣٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٢(
 ). ٣٢١٨(، أبو داود اجلنائز   ) ٢٠٣١(، النسائي اجلنائز ) ١٠٤٩(، الترمذي اجلنائز ) ٩٦٩(مسلم اجلنائز  ) ٣(



 رسالة يف أسس العقيدة 

٤٦ 

 .  رواه أهل السنن )١( }  زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج رسول اهللا 

 توحيد األمساء والصفات 

 : توحيد األمساء والصفات: األمر الرابع

 نفيا وإثباتا فيثبت هللا وهو أن يوصف اهللا مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله     
ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله من     

  . )٢(غري تكييف وال متثيل ومن غري حتريف وال تعطيل 

 األسس اليت يقوم عليها توحيد األمساء والصفات 
 : األسس اليت يقوم عليها توحيد األمساء والصفات

 uρ!¬  {: أمساء اهللا حسىن، أي بالغة يف احلسن غايته ومتامه، كما قال تعاىل :األول

â!$ oÿ ôœ F{$# 4 o_ó¡çt ø: وصفاته عليا كاملة، ال نقص فيها بوجه     ) ١٨٠: األعراف اآلية ( )٣( } #$

≅uρ ã!¬  {: لوجوه، قال تعاىل  من ا sVyϑ ø9$# 4’ n?ôã F{$# 4 { )يعين الوصف   ) ٦٠: النحل اآلية ( )٤

 . األعلى األكمل األحسن

فيجب الوقوف على ما  أمساء اهللا وصفاته توقيفية، املرجع فيها القرآن والسنة،   : الثاين
 . جاء فيهما، فال يزاد وال ينقص

اهللا سبحانه موصوف باإلثبات والنفي، واإلثبات بال متثيل، والنفي بال تعطيل : الثالث

                                                 
، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  ) ٣٢٣٦(، أبو داود اجلنائز ) ٢٠٤٣(، النسائي اجلنائز ) ٣٢٠(لترمذي الصالة  ا) ١(

 ). ١/٣٣٧(، أمحد ) ١٥٧٥(
متثيل اهللا وصفاته باملخلوقني ،    : التمثيل. حتديد وتعيني كيفية الصفة ،  أو السؤال عن كيفيتها : التكييف) ٢(

إمالته عن املعىن املتبادر منه إىل معىن آخر ال     : حتريف الكالم: التحريف.  باهللا وصفاهتم ،  أو متثيل املخلوقني  
تعطيل اهللا عن أمسائه وصفاته أو بعضها ،  فهو نفي صفات اهللا أو بعضها وإنكار   : التعطيل. يدل عليه اللفظ 

 . قيامها بذات اهللا تعاىل 
 . ١٨٠: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة النحل آية ) ٤(



 رسالة يف أسس العقيدة 

٤٧ 

øŠs9 Ïµ§{  {: كما قال تعاىل Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )الشورى    ( )١

  ). ١١: اآلية

: معاين أمساء اهللا وصفاته معلومة، وكيفيتها جمهولة ال يعلمها إال اهللا، قال تعاىل : الرابع

}  Ÿω uρ šχθ äÜ‹Ït ä† Ïµ Î/ $ Vϑ ù=Ïã ∩⊇⊇⊃∪ { )١١٠: طه اآلية ( )٢ .(  

 أمساء اهللا وصفاته  
 : أمساء اهللا وصفاته

إن هللا تسعة وتسعني    { قال رسول اهللا :  قاليف الصحيحني عن أيب هريرة  

  . )٣( }  دخل اجلنةامسا، مائة إال واحدا، من أحصاها  

َ            ومعىن أحصاها حفظها ورعاها وع ب د  اهللا مبقتضاها  ََ                            . 

ولكن أمساء اهللا ليست حمصورة هبذا العد، بل هللا أمساء استأثر بعلمها غري ما وردت به         
 عن النصوص، فقد أخرج اإلمام أمحد وابن حبان وغريمها عن عبد اهللا بن مسعود 

اللهم أسألك بكل اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو أنزلته       ...  {:  قالرسول اهللا 

 .  إخل  )٤( } يف كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك   

فهي أمساء باعتبار داللتها على  وأمساء اهللا جل وعال كثرية، وهي أمساء وأوصاف، 
 . ذاته سبحانه، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من صفات كماله 

 . ونذكر هنا بعضا من أمسائه وصفاته
 : فمن أمسائه

                                                 
 . ١١: سورة الشورى آية ) ١(
 . ١١٠: سورة طه آية) ٢(
) ٣٥٠٧(، الترمذي الدعوات   ) ٢٦٧٧(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار    ) ٢٥٨٥(البخاري الشروط   ) ٣(

 ). ٢/٢٦٧(، أمحد ) ٣٨٦٠(ابن ماجه الدعاء  
 ). ١/٤٥٢(أمحد ) ٤(



 رسالة يف أسس العقيدة 

٤٨ 

ß‰ôϑ  {: اهللا، الرب، الرمحن، الرحيم، قال تعاىل يف سورة الفاحتة   ys ø9$# ¬! Å_Uu‘ 

šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ ÷q§9$# ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊂∪ { )٣ - ٢: الفاحتة اآلية ( )١ .(  

 . هو املألوه املعبود: واهللا

 . هو اخلالق والرزاق واملالك واملتصرف، ومريب مجيع اخللق بالنعم    : والرب

امسان يدالن على الرمحة، والرمحن دال على الصفة القائمة به،  : والرمحن الرحيم
 .  دال على تعلقها باملرحوم والرحيم

β¨  {: ىـامة لكل أحد، كما قال تعال ـع: والرمحة قسمان  Î) ©!$# Ä¨$ ¨Ζ9$$ Î/ Ô∃ρ âts9 

ÒΟ‹ Ïm %tβ  {: ىلوخاصة باملؤمنني، كما قال تعا  ) ٦٥: احلج اآلية   ( )٢( } ∪∋∌∩ ‘§ Ÿ2 uρ 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊆⊂∪ { )٤٣: األحزاب اآلية  ( )٣ .(  

≅ö  {: قال تعاىل يف سورة اإلخالص، وهي تعدل ثلث القرآن : األحد، الصمد  è% uθ èδ 

ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$# ∩⊄∪ { )٢ - ١: اإلخالص اآلية   ( )٤ .(  

 . هو املنفرد بالكمال الذي ال نظري له وال مثيل وال شريك : واألحد

 . الكامل يف أوصافه، الذي تصمد إليه اخلالئق وتقصده يف حوائجها  : والصمد

يف آية الكرسي، وهي أعظم آية، وقد       ى ـي، العظيم، قال تعال  ـاحلي، القيوم، العل 
ن قرأها يف ليلة مل يزل عليه من اهللا حافظ، وال يقربه شيطان ـ  أن مأخرب الرسول  
≈ª!$# Iω tµ  {: حىت يصبح s9Î) ω Î) uθ èδ  y∏ ø9$# ãΠθ •‹s)ø9$# 4 Ÿω …çν ä‹è{ù's? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Πöθ tΡ 4 …çµ ©9 $ tΒ ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 tΒ #sŒ “ Ï% ©!$# ßìxô±o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã ω Î) Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4 ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ š ÷t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ 

                                                 
 . ٣ - ٢: سورة الفاحتة آية) ١(
 . ٦٥: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٤٣: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٢ - ١: سورة اإلخالص آية) ٤(
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٤٩ 

öΝßγ xù= yz ( Ÿω uρ tβθäÜŠÅs ãƒ &ó y´ Î/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑ ù= Ïã ω Î) $ yϑ Î/ u!$ x© 4 yìÅ™ uρ çµ •‹Å™ öä. ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ( Ÿω uρ 

…çν ßŠθ ä↔ tƒ $ uΚ ßγ ÝàøÏm 4 uθ èδ uρ ’ Í?yè ø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊄∈∈∪ { )٢٥٥: البقرة اآلية ( )١ .(  

ذو احلياة الباقية الكاملة من مجيع الوجوه فال يأخذه نعاس وال نوم وال موت،  : واحلي

≅ö  {: قال تعاىل 2 uθ s?uρ ’ n?tã Çc‘y⇔ø9$# “ Ï% ©!$# Ÿω ßNθ ßϑ tƒ { )٥٨: الفرقان اآلية  ( )٢ .(  

 . القائم بنفسه املقيم لغريه، فهو الغين عن غريه، وال قيام لغريه إال به : والقيوم

الذي له العلو املطلق من مجيع الوجوه، علو القدر، وعلو القهر، وعلو      : والعلي
 . الذات

 . فله صفات الكمال ونعوت اجلالل: علو القدر

 . املخلوقات املتصرف فيها فهو القاهر جلميع : وعلو القهر

 . فهو فوق مجيع املخلوقات على العرش استوى : وعلو الذات

Ëx  {: قال تعاىل Îm7y™ zΟó™ $# y7În/u‘ ’ n?ôã F{$# ∩⊇∪ { )وقال )١: األعلى اآلية ( )٣ ، :}  øŒÎ) 

tΑ$s% ª!$# #|¤ŠÏè≈tƒ ’ÎoΤÎ) š‹ÏjùuθtGãΒ y7ãèÏù#u‘uρ ¥’n<Î) { )وقال )٥٥: آل عمران اآلية  ( )٤ ، :}  ΛäΨ ÏΒ r&u 

̈Β ’Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# β r& y#Å¡øƒ s† ãΝä3Î/ uÚö‘ F{$# #sŒÎ* sù š† Ïφ â‘θ ßϑ s? ∩⊇∉∪ ÷Πr& ΛäΨÏΒ r& ̈Β ’Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# β r& Ÿ≅ Å™ öãƒ 

öΝä3ø‹n= tæ $Y6 Ï¹% tn ( tβθçΗ s>÷è tG |¡sù y#ø‹x. Ìƒ É‹tΡ ∩⊇∠∪ { )والسماء يراد       )١٧ - ١٦: امللك اآلية  ( )٥ ،

 . هبا العلو، وإن أريد هبا السماء املخلوقة فهو عليها أي فوقها  
 . اجلامع صفات العظمة واجلالل والكربياء   : يموالعظ

uθ  {: األول، اآلخر، الظاهر، الباطن، العليم، قال تعاىل *  èδ ãΑ̈ρ F{$# ãÅz Fψ$#uρ ãÎγ≈ ©à9$#uρ 

                                                 
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٥٨: سورة الفرقان آية) ٢(
 . ١: سورة األعلى آية) ٣(
 . ٥٥: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٧ - ١٦: سورة امللك آية  ) ٥(
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٥٠ 

ßÏÛ$ t7ø9$#uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« îΛ Î= tæ ∩⊂∪ { )٣: احلديد اآلية   ( )١ .(  

اللهم أنت األول فليس قبلك شيء،      {:  األمساء األربعة بقوله وقد فسر الرسول    

ليس وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن ف  
 .  رواه مسلم )٢( } دونك شيء

çν… *  {: الذي أحاط علمه بكل شيء، كما قال تعاىل    : والعليم y‰ΨÏã uρ ßx Ï?$ xtΒ É=ø‹tó ø9$# 

Ÿω !$ yγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) uθ èδ 4 ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ tΒ † Îû Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ 4 $ tΒ uρ äÝà)ó¡n@ ÏΒ >π s% u‘ uρ ω Î) $ yγ ßϑ n= ÷è tƒ Ÿω uρ 7π¬6 ym ’ Îû 

ÏM≈yϑ è= àß ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ 5=ôÛu‘ Ÿω uρ C§Î/$ tƒ ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. &Î7•Β ∩∈∪ { )٥٩: األنعام اآلية ( )٣ .(  

uθ  {: قال تعاىل: السميع البصري*  èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )الشورى اآلية  ( )٤ :

١١ .(  

فهو السميع، والسمع صفته، وهو البصري، والبصر صفته، يسمع كل األصوات ويرى  
 . كل األشياء، ال ختفى عليه خافية

uθ  {: احلكيم، اخلبري، قال تعاىل *  èδ uρ ÞΟŠ Å3pt ø: $# çÎ7sƒ ø:   ). ١: سبأ اآلية ( )٥( } ∪⊆∩ #$

هو احلاكم بني خلقه بأمره الكوين وأمره الشرعي يف الدنيا واآلخرة حيكم مبا  : احلكيم
 . قه يف غاية اإلحكام واإلتقان واحلسن يشاء ال معقب حلكمه، وهو ذو احلكمة فأمره وخل    

 . احمليط ببواطن األشياء وظواهرها: واخلبري

 : ومن صفاته أيضا باإلضافة إىل ما تضمنته األمساء السابقة

                                                 
 . ٣: سورة احلديد آية ) ١(
) ٥٠٥١(، أبو داود األدب   ) ٣٤٨١(، الترمذي الدعوات    ) ٢٧١٣(تغفار مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالس    ) ٢(

 ). ٢/٤٠٤(، أمحد ) ٣٨٣١(ابن ماجه الدعاء  
 . ٥٩: سورة األنعام آية) ٣(
 . ١١: سورة الشورى آية ) ٤(
 . ١: سورة سبأ آية ) ٥(
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٥١ 

’4  {: قال تعاىل: الوجه *  s+ö7tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 În/u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pgø: $# ÏΘ#tø.M}$#uρ ∩⊄∠∪ { )الرمحن     ( )١

  ). ٢٧: اآلية

≅ö  {: قال تعاىل: اليدان*  t/ çν#y‰tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ö6 tΒ { )٦٤: املائدة اآلية  ( )٢ .(  

 ) ٤٨: الطور اآلية     ( )٣( } ) /É9ô¹$#uρ È/õ3ß⇔Ï9 y7În/u‘ y7̄ΡÎ*sù $oΨÏ⊥ãŠôãr'Î÷  {: قال تعاىل  : العينان  * 

yìoΨ  {: وقال تعاىل óÁ çG Ï9uρ 4’ n?tã û Í_ ø‹tã ∩⊂∪ { )واجلمع إلضافتها إىل   )٣٩: طه اآلية  ( )٤ ،

 ضمري اجلمع، واإلفراد إلضافتها إىل ضمري املفرد، وإال فهما عينان، ولذا قال الرسول       
  . )٥( } إن ربكم ليس بأعور {

 . وهذه الصفات الثالث صفات ذاتية

≈ß  {: ، قال تعاىل االستواء على العرش*  oΗ ÷q§9$# ’ n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθ tG ó™ طه     ( )٦( } ∪∋∩ #$

“ΝèO 3§  {: ، وقال تعاىل )٥: اآلية uθ tG ó™ $# ’ n?tã Ä ó̧yêø9$# { )٥٤: األعراف اآلية ( )٧(  ،

العلو واالرتفاع والصعود واالستقرار، واالستواء من الصفات  : واالستواء له أربعة معان 
 . الفعلية

uθ  {: املعية، قال تعاىل *  èδ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §ΝèO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n?tã 

Ä¸ óyêø9$# 4 ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ ßk Î= tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ ßl ãøƒ s† $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ ãΑÍ”∴tƒ zÏΒ Ï!$ uΚ ¡¡9$# $ tΒ uρ ßl ã÷è tƒ $ pκ Ïù ( uθ èδuρ óΟä3yè tΒ 

                                                 
 . ٢٧: سورة الرمحن آية ) ١(
 . ٦٤: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة الطور آية ) ٣(
 . ٣٩: سورة طه آية) ٤(
، أبو داود   ) ٢٢٤٥(، الترمذي الفنت ) ٢٩٣٣(، مسلم الفنت وأشراط الساعة   ) ٦٧١٢(البخاري الفنت  ) ٥(

 ). ٣/٢٩٠(، أمحد ) ٤٣١٦(املالحم 
 . ٥: سورة طه آية) ٦(
 . ٥٤: سورة األعراف آية ) ٧(
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٥٢ 

t ø r& $ tΒ öΝçGΨ ä. 4 ª!$#uρ $ yϑÎ/ tβθè= uΚ ÷ès? ×ÅÁ t/ ∩⊆∪ { )٤: احلديد اآلية  ( )١ .(  

=öΝs9r& ts? ¨βr& ©!$# ãΝn  {: وقال تعاىل ÷è tƒ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ( $ tΒ Üχθà6tƒ  ÏΒ 

3“ uθ øgªΥ >πsW≈ n= rO ω Î) uθ èδ óΟßγ ãè Î/# u‘ Ÿω uρ >π |¡÷Η s~ ω Î) uθ èδ öΝåκÞ ÏŠ$ y™ Iω uρ 4’ oΤ÷Šr& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ Iω uρ usYò2 r& ω Î) uθ èδ 

óΟßγ yè tΒ t ø r& $ tΒ (#θçΡ% x. ( §ΝèO Οßγ ã⁄Îm6 t⊥ ãƒ $ yϑÎ/ (#θ è= ÏΗxå tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 4 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ ä3Î/ >ó x« îΛ Î= tæ ∩∠∪ { )٢( 
Ÿω ÷β  {: ، وقال  )٧اجملادلة اآلية    ( t“ øt rB χ Î) ©!$# $ oΨ yètΒ ( { )وقال ) ٤٠: التوبة اآلية  ( )٣ :

}  ¨β Î) ©!$# yìtΒ t Ï% ©!$# (#θ s)¨?$# t Ï% ©!$#¨ρ Νèδ šχθãΖÅ¡øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪ { )١٢٨: النحل اآلية  ( )٤ .(  

معية عامة كما يف آييت احلديد واجملادلة وهي املتضمنة لعلمه سبحانه     : واملعية نوعان
 . خبلقه وإحاطته هبم

 ومقتضاها النصر والتأييد - وهذه ألوليائه -ومعية خاصة كما يف آية التوبة والنحل 
 . واحلفظ

u!%y  {: تعاىل اجمليء واإلتيان، قال       *  ùρ y7•/u‘ à7n=yϑø9$#uρ $y|¹ $y|¹ ∩⊄⊄∪ { )الفجر     ( )٥

 )٦( } βr& ãΝßγuŠÏ?ù'tƒ ª!$# ’Îû 9≅n=àß zÏiΒ ÏΘ$yϑtóø9$# èπx6Í×̄≈n=yϑø9$#uρ (ö≅yδ tβρãÝàΨtƒ HωÎ  {: وقال ) ٢٢: اآلية 
  ). ٢١٠: البقرة اآلية   ( 

واملراد جميء اهللا سبحانه وتعاىل وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بني عباده، ومها من    
 . الصفات الفعلية

 قال النيب  :  قالالرتول إىل السماء الدنيا، يف الصحيحني عن أيب هريرة    * 

                                                 
 . ٤: سورة احلديد آية ) ١(
 . ٧: سورة اجملادلة آية) ٢(
 . ٤٠: لتوبة آية سورة ا) ٣(
 . ١٢٨: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة الفجر آية) ٥(
 . ٢١٠: سورة البقرة آية ) ٦(
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٥٣ 

من يدعوين   : يرتل ربنا إىل السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقول    {

 ، وهذا احلديث فيه )١( } فأستجيب له، من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له

 . هللا سبحانه كل ليلة، والرتول من الصفات الفعلية إثبات نزول ا

$  {: الكالم، قال تعاىل*  £ϑ s9uρ u!% y` 4 y›θãΒ $ uΖÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9 …çµ yϑ ¯= x.uρ …çµ š/u‘ { )األعراف     ( )٢

$uρ tΑ(øŒÎ  {: ، وقال )١٤٣: اآلية s% ª!$#  |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ { )١١٦: املائدة اآلية ( )٣(   ،

β÷  {: وقال Î)uρ Ó‰tnr& zÏiΒ šÏ.Îô³ßϑ ø9$# x8u‘$ yf tFó™ $# çν öÅ_ r'sù 4 ®L ym yìyϑ ó¡o„ zΝ≈ n= x. «!$# { )التوبة    ( )٤

  ). ٦: اآلية

فكالم اهللا صفة من صفاته، مل يزل اهللا سبحانه متكلما إذا شاء ومىت شاء وكيف شاء،      
ار وهو يتكلم به بصوت يسمع، وكالم اهللا صفة ذات باعتبار أصله، وصفة فعل باعتب   

≈›x#  {:  والقرآن كالم اهللا مرتل غري خملوق، قال تعاىل   ،آحاده yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨø9t“Ρr& Ô8u‘$ t6 ãΒ 

çνθ ãèÎ7¨?$$ sù { )والكالم صفة من صفاته، وصفاته غري خملوقة  )١٥٥: األنعام اآلية ( )٥ ، . 

β¨  {: قال تعاىل: احملبة*  Î) ©!$# =Ït ä† tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ { )١٩٥: البقرة اآلية ( )٦(  ،

β¨  {: وقال Î) ©!$# =Ït ä† tÉ)−G ßϑ ø9$# ∩⊆∪ { )٤: التوبة اآلية  ( )٧ .(  

                                                 
، أبو داود  ) ٤٤٦(، الترمذي الصالة ) ٧٥٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها     ) ٥٩٦٢(البخاري الدعوات   ) ١(

) ٤٩٦(، مالك النداء للصالة  ) ٣/٩٤(، أمحد ) ١٣٦٦(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  ) ١٣١٥(الصالة 
 ). ١٤٨٤(الدارمي الصالة   

 . ١٤٣: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١١٦: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٦: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١٥٥: سورة األنعام آية) ٥(
 . ١٩٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٤: سورة التوبة آية ) ٧(



 رسالة يف أسس العقيدة 

٥٤ 

z  {: الرضا، قال تعاىل*  ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã 4 { )١١٩: املائدة اآلية  ( )١ .(  

ÅÒ=|  {: الغضب، قال تعاىل*  xî uρ ª!$# öΝÍκö n= tã { )٦: الفتح اآلية ( )٢ .(  

 ال  وهذه األمساء والصفات تثبت هللا تعاىل كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسول اهللا  
واحلديث، فال تصرف عن ظاهرها وتأول مبعان أخرى، ألن ذلك عدول     يتجاوز القرآن 

øŠs9 Ïµ§{  {: عن الظاهر بال دليل، وال تكيف أو متثل بصفات املخلوقني، قال تعاىل     Î=÷WÏϑ x. 

Öï† x« ( { )وقال تعاىل )١١: اآليةالشورى  ( )٣ ، :}  ö≅ yδ ÞΟn= ÷è s? …çµ s9 $ wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪ { )٤( 
&öΝs9uρ ä3tƒ …ã  {: وقال ) ٦٥: مرمي اآلية(  ©! #·θ àà2 7‰ym r& ∩⊆∪ { )٤: الصمد اآلية   ( )٥ .(  

                                                 
 . ١١٩: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٦: ح آية سورة الفت) ٢(
 . ١١: سورة الشورى آية ) ٣(
 . ٦٥: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٤: سورة اإلخالص آية) ٥(



 رسالة يف أسس العقيدة 

٥٥ 

 األصل الثاين اإلميان باملالئكة
وهو االعتقاد اجلازم بأن هللا مالئكة خلقهم من نور، ووكلهم بأعمال يقومون هبا،       

 . ومنحهم الطاعة التامة ألمره والقوة على تنفيذه  

 . واإلميان هبم تفصيلي وإمجايل

من صفاهتم وأعماهلم، وإمجايل مبا وراء تفصيلي مبن مسى اهللا أو رسوله منهم، وما ورد 
 . ذلك

رضي اهللا -ففي مادة خلقهم روى مسلم يف صحيحه وأمحد يف مسنده عن عائشة      
ق اجلان من مارج من خلقت املالئكة من نور، وخل { قال رسول اهللا :  قالت-عنها

  . )١( } نار، وخلق آدم مما وصف لكم 

ß‰ôϑ  {: ىـ كما قال تعال،ن صفات خلقهم أن هلم أجنحة   ـوم pt ø: $# ¬! ÌÏÛ$ sù 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ È≅Ïã% y` Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ¸ξ ß™ â‘ þ’Í< 'ρ é& 7π ys ÏΖô_ r& 4‘oΨ ÷V¨Β y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ 4 ß‰ƒ Ì“ tƒ ’ Îû È,ù= sƒ ø: $# $ tΒ 

â!$ t±o„ 4 { )١: فاطر اآلية ( )٢ .(  

 عليها وله ستمائة   أنه رأى جربيل على صفته اليت خلقه اهللا { وأخرب الرسول  

  . )٣( } جناح

 إىل   -عليه السالم-وقد يتحول امللك بأمر اهللا تعاىل إىل هيئة رجل، كما جاء جربيل      
 بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد مرمي فتمثل هلا بشرا سويا، وجاء إىل رسول اهللا     

 -يهما السالم  عل-سواد الشعر، وكذلك املالئكة الذين أرسلهم اهللا إىل إبراهيم ولوط    
 . كانوا على صورة بشر

                                                 
 ). ٦/١٥٣(، أمحد ) ٢٩٩٦(مسلم الزهد والرقائق   ) ١(
 . ١: سورة فاطر آية ) ٢(
 ). ١/٣٩٨(، أمحد ) ٣٢٧٧(، الترمذي تفسري القرآن   ) ١٧٤(، مسلم اإلميان ) ٣٠٦٠(البخاري بدء اخللق  ) ٣(



 رسالة يف أسس العقيدة 

٥٦ 

 βÎ) tÏ%©!$# y‰ΖÏã šÎn/u‘ Ÿω¨  {: ويف عبادهتم وكمال طاعتهم وانقيادهم قال سبحانه        

tβρçÉ9õ3tGó¡o„ ôtã ÏµÏ?yŠ$t7Ïã …çµtΡθßsÎm6|¡ç„uρ …ã&s!uρ šχρß‰àfó¡o„ ) ∩⊄⊃∉∪ { )٢٠٦: األعراف اآلية      ( )١ ( 

ôtΒ  {: وقال uρ …çν y‰ΖÏã Ÿω tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ôtã Ïµ Ï?yŠ$ t7Ïã Ÿω uρ tβρ çÅ£ós tG ó¡tƒ ∩⊇∪ tβθßs Îm7|¡ç„ Ÿ≅ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9 $# uρ 

Ÿω tβρ ç äI ø tƒ ∩⊄⊃∪ { )وقال  )٢٠ - ١٩: األنبياء اآلية   ( )٢ ، :}  (#θ ä9$ s% uρ x‹ sƒ ªB $# ß≈ oΗ ÷q §9 $# 

# V$ s! uρ 3 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4 ö≅ t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ t õ3 •Β ∩⊄∉∪ Ÿω … çµ tΡθ à) Î7 ó¡ o„ ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ Ν èδ uρ  Íν Ì øΒ r' Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ 

∩⊄∠∪ ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ t ÷ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝ ßγ x ù= yz Ÿω uρ šχθ ãè x ô± o„ ω Î) Ç yϑ Ï9 4 |Ó s? ö‘ $# Ν èδ uρ ô Ï iΒ  Ïµ ÏG uŠ ô± yz 

tβθ à) Ï ô± ãΒ ∩⊄∇∪ { )وقال  ) ٢٨ - ٢٦: األنبياء اآلية   ( )٣ :}  ω tβθ ÝÁ ÷è tƒ ©! $# !$ tΒ öΝ èδ t tΒ r& 

tβθ è= yè ø tƒ uρ $ tΒ tβρ â s∆ ÷σ ãƒ ∩∉∪ { )٦: التحرمي اآلية ( )٤ .(  

 . ووردت النصوص بذكر بعض أمساء املالئكة وأنواعهم وما وكلوا به من أعمال   

≅ö  {: مثل جربيل املوكل بالوحي، قال تعاىل è% tΒ šχ% x. #xρ ß‰tã Ÿ≅ƒÎö9 Éf Ïj9 …çµ ¯ΡÎ* sù …çµ s9̈“ tΡ 

4’ n?tã y7Î6 ù= s% ÈβøŒÎ* Î/ «!$# { )وقال  )٩٧: البقرة اآلية ( )٥ ، :}  …çµ ¯ΡÎ)uρ ã≅ƒÍ”∴tG s9 Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇⊄∪ 

tΑt“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9$# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7ù= s% tβθ ä3tG Ï9 zÏΒ t Í‘É‹Ζßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ { )١٩٢: الشعراء اآلية  ( )٦ 

- ١٩٤ .(  

وورد يف بعض النصوص أن ميكائيل موكـل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل   
 . بالنفخ يف الصور عند قيام الساعة

                                                 
 . ٢٠٦: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٢٠ - ١٩: سورة األنبياء آية) ٢(
 . ٢٨ - ٢٦: سورة األنبياء آية) ٣(
 . ٦: سورة التحرمي آية ) ٤(
 . ٩٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٩٤ - ١٩٢: سورة الشعراء آية ) ٦(



 رسالة يف أسس العقيدة 

٥٧ 

اللهم    {:  هؤالء الثالثة يف دعاء االستفتاح يف صالة الليل بقوله     الرسول    وقد مجع

رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات واألرض، عامل الغيب والشهادة، أنت   
ا كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك هتدي      حتكم بني عبادك فيم

 .  أخرجه مسلم  } من تشاء إىل صراط مستقيم

ρ÷#)  {: ورد ذكر مالك وهو خازن النار، قال تعاىل عن أهل النار yŠ$ tΡuρ à7Î=≈ yϑ≈tƒ ÇÙ ø)u‹Ï9 

$ uΖøŠn= tã y7 •/u‘ ( { )٧٧: الزخرف اآلية   ( )١ .(  

 : ومن أصناف املالئكة

t  {: محلة العرش، قال تعاىل  Ï% ©!$# tβθè= Ïϑ øt s† z ö̧yè ø9$# ôtΒ uρ …çµ s9öθ ym tβθ ßs Îm7|¡ç„ Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÍκÍh5 u‘ 

tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ uρ Ïµ Î/ tβρãÏøó tG ó¡o„ uρ t Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u { )وقال )٧: غافر اآلية ( )٢ ، :}  ã≅ Ïϑøt s† uρ z¸ ótã 

y7 În/u‘ öΝßγ s% öθ sù 7‹Í×tΒ öθ tƒ ×π uŠÏΖ≈ oÿ sS ∩⊇∠∪ { )١٧: آليةاحلاقة ا  ( )٣ .(  

çµ…  {: احلفظة املوكلون حبفظ بين آدم، قال تعاىل  s9 ×M≈t7Ée)yè ãΒ .ÏiΒ È ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ôÏΒ uρ Ïµ Ïù= yz 

…çµ tΡθ Ýàxøt s† ôÏΒ ÌøΒ r& «!$# 3 { )١١: الرعد اآلية  ( )٤  .( 

β¨  {: الكتبة املوكلون بكتابة أفعال بين آدم، قال تعاىل Î)uρ öΝä3ø‹n= tæ tÏàÏ≈ pt m: ∩⊇⊃∪  $ YΒ#tÏ. 

tÎ6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθ çΗ s>ôè tƒ $ tΒ tβθè= yè øs? ∩⊇⊄∪ { )ال تعاىل ـ، وق ) ١٢ - ١٠: االنفطار اآلية ( )٥ :

}  øŒÎ) ’ ¤+n= tG tƒ Èβ$u‹Ée)n= tG ßϑ ø9$# Çtã ÈÏϑ u‹ø9$# Çtã uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# Ó‰‹Ïè s% ∩⊇∠∪ $ ¨Β àáÏù= tƒ ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ 

                                                 
 . ٧٧: سورة الزخرف آية ) ١(
 . ٧: سورة غافر آية ) ٢(
 . ١٧: سورة احلاقة آية) ٣(
 . ١١: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ١٢ - ١٠: سورة االنفطار آية) ٥(



 رسالة يف أسس العقيدة 

٥٨ 

Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )صاحب اليمني يكتب احلسنات،    : انملك ) ١٨،  ١٧: ق اآلية  ( )١

 . وصاحب الشمال يكتب السيئات

حدثنا   {:  قالاملالئكة املوكلون باألجنة يف األرحام، كما يف حديث ابن مسعود                    

 أن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما        وهو الصادق املصدوق   رسول اهللا  
نطفة، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يرسل إليه امللك فينفخ فيه  

  . )٢( } يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد  : الروح ويؤمر بأربع كلمات 

: قال تعاىلاملالئكة املوكلون بقبض األرواح عند املوت، وهم ملك املوت وأعوانه،    
}  * ö≅ è% Νä39©ùuθ tG tƒ à7 n=̈Β ÏNöθ yϑ ø9$# “ Ï% ©!$# Ÿ≅ Ïj.ãρ öΝä3Î/ ¢ΟèO 4’ n< Î) öΝä3În/u‘ šχθ ãèy_ öè? ∩⊇⊇∪ { )٣( 

#  {: ، وقال تعاىل )١١: السجدة اآلية ( ¨L ym #sŒÎ) u!% y` ãΝä.y‰tnr& ÝVöθ yϑ ø9$# çµ÷F©ùuθ s? $ uΖè= ß™ â‘ öΝèδ uρ 

Ÿω tβθèÛÌhxãƒ ∩∉⊇∪ { )٦١: األنعام اآلية ( )٤ .(  

 . وغري ذلك من أصناف املالئكة 

                                                 
 . ١٨ - ١٧: سورة ق آية) ١(
،  ) ٧٦(، ابن ماجه املقدمة ) ٤٧٠٨(، أبو داود السنة  ) ٢١٣٧(، الترمذي القدر    ) ٧٠١٦(البخاري التوحيد   ) ٢(

 ). ١/٣٨٢(أمحد 
 . ١١: سورة السجدة آية ) ٣(
 . ٦١: سورة األنعام آية) ٤(



 رسالة يف أسس العقيدة 

٥٩ 

 األصل الثالث اإلميان بالكتب
 إىل خلقه بالصدق    -عليهم السالم-أنزهلا اهللا سبحانه على رسله واملراد الكتب اليت  

 فنؤمن تفصيال مبا مسى اهللا تعاىل منها يف كتابه، وهي باإلضافة إىل القرآن    ،واحلق واهلدى  
  : العظيم الذي أنزل على نبينا حممد 

$!  {:  قال تعاىل-عليه السالم-التوراة اليت أنزلت على موسى   *  ¯ΡÎ) $ uΖø9t“Ρr& sπ1 u‘öθ −G9$# $ pκ Ïù 

“ W‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 { )٤٤: املائدة اآلية  ( )١ .(  

$  {:  قال تعاىل-عليه السالم-اإلجنيل الذي أنزل على عيسى    uΖø‹¤s% uρ #’n?tã ΝÏδÌ≈ rO# u 

 |¤ŠÏè Î/ Èø⌠ $# zΝtƒ ótΒ $ ]% Ïd‰|ÁãΒ $ yϑ Ïj9 t ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9$# ( çµ≈ oΨ÷ s?# uuρ Ÿ≅Š ÅgΥM}$# ÏµŠ Ïù “ W‰èδ Ö‘θçΡuρ $ ]% Ïd‰|Á ãΒ uρ 

$ yϑ Ïj9 t ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1 u‘ öθ−G9$# “ Y‰èδ uρ Zπ sàÏãöθ tΒ uρ tÉ)−G ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∉∪ { )٤٦: املائدة اآلية  ( )٢ .(  

$  {:  قال تعاىل-عليه السالم-الزبور الذي أوتيه داود    oΨ÷ s?# uuρ yŠ…ãρ#yŠ #Y‘θ ç/y— ∩∈∈∪ { )٣( 
  ). ٥٥: اإلسراء اآلية( 

Πr& öΝs9 ù'¬6÷  {: الصحف اليت أنزهلا اهللا على إبراهيم وموسى، قال تعاىل t⊥ãƒ $ yϑ Î/ ’Îû É#ßs ß¹ 

4 y›θãΒ ∩⊂∉∪ zΟŠ Ïδ≡tö/Î)uρ “ Ï% ©!$# #’ ®ûuρ ∩⊂∠∪ { )وقال  )٣٧ - ٣٦: النجم اآلية  ( )٤ ، :}  ¨β Î) 

#x‹≈ yδ ’Å∀ s9 É#ßs Á9$# 4’ n<ρW{$# ∩⊇∇∪ É#çt à¾ tΛ Ïδ≡tö/Î) 4 y›θãΒ uρ ∩⊇∪ { )١٩ ١٨: األعلى اآلية  ( )٥ .( 

 .  عليهم السالم ،ونؤمن بأن هللا تعاىل سوى ذلك كتبا أنزهلا على رسله

 ال بد من اتباع ما فيه،  وأما اإلميان بالقرآن فيزيد على اإلميان بغريه من الكتب، بأنه
 . وأن اهللا خصه مبزايا عما سبقه من الكتب  

                                                 
 . ٤٤: رة املائدة آية سو) ١(
 . ٤٦: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة اإلسراء آية) ٣(
 . ٣٧ - ٣٦:سورة النجم آية ) ٤(
 . ١٩ - ١٨: سورة األعلى آية) ٥(



 رسالة يف أسس العقيدة 

٦٠ 

 األصل الرابع اإلميان بالرسل
وهو التصديق اجلازم بأن اهللا تعاىل بعث يف كل أمة رسوال يدعوهم إىل عبادة اهللا وحده                      

 ô‰s)s9uρ $uΖ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅à2 7π̈Βé& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥tGô_$#uρ  {: ال شريك له، قال تعاىل      

|Nθäó≈©Ü9$# ( { )٣٦: النحل  ( )١(   وقال ، :}  βÎ)uρ ôÏiΒ >π̈Βé& ωÎ) Ÿξyz $pκÏù ÖƒÉ‹tΡ ∩⊄⊆∪ { )٢( 
  ). ٢٤: فاطر اآلية (

آدم،   : وعلينا أن نؤمن تفصيال مبن مسى اهللا يف كتابه منهم، وهم مخسة وعشرون    
ونوح، وإدريس، وهود، وصاحل، وإبراهيم، وإمساعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف،           

 واليسع، وذو     ولوط، وشعيب، ويونس، وموسى، وهارون، وإلياس، وزكريا، وحيىي،      
   . صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني ، الكفل، وداود، وسليمان، وأيوب، وعيسى، وحممد   

Wξ  {: ونؤمن بأن مثة رسال آخرين غريهم، كما قال تعاىل  ß™ â‘uρ ô‰s% öΝßγ≈ oΨóÁ |Á s% 

š ø‹ n= tã  ÏΒ ã≅ ö6 s% Wξ ß™ â‘ uρ öΝ ©9 öΝ ßγ óÁ ÝÁ ø) tΡ š ø‹ n= tã 4 { )الـوق ) ١٦٤: النساء اآلية ( )٣ :

}  ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& Wξ ß™ â‘  Ï iΒ y7 Î= ö7 s% Ο ßγ ÷Ψ ÏΒ  ¨Β $ oΨ óÁ |Á s% y7 ø‹ n= tã Ν ßγ ÷Ψ ÏΒ uρ  ¨Β öΝ ©9 óÈ ÝÁ ø) tΡ 

š ø‹ n= tã 3 { )٧٨: غافر اآلية ( )٤ .(  

ونؤمن بأهنم مجيعا بارون، صادقون، أتقياء، أمناء، وأهنم بلغوا كل ما أرسلهم اهللا به     
≅ö  {: على وفق ما أمرهم، وبينوه بيانا شافيا كافيا، قال تعاىل  yγ sù ’ n?tã È≅ß™ ”9$# ω Î) à≈ n= t7ø9$# 

ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊂∈∪ { )وقال  )٣٥: النحل اآلية ( )٥ ، :}  (#ρ ß‰tG ôγ s? 4 $ tΒ uρ ’ n?tã ÉΑθ ß™ §9$# ω Î) à≈ n= t7ø9$# 

                                                 
 . ٣٦: سورة النحل آية ) ١(
 . ٢٤: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ١٦٤: سورة النساء آية) ٣(
 . ٧٨: سورة غافر آية ) ٤(
 . ٣٥: سورة النحل آية ) ٥(
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ÚÎ7ßϑ ø9$# ∩∈⊆∪ { )١٨: ، العنكبوت٥٤: النور ( )١ .(  

واإلميان بالرسل متالزم، من كفر بواحد منهم فقد كفر باهللا تعاىل وجبميع الرسل، قال  
þθ#)  {: تعاىل ä9θ è% $ ¨Ψ tΒ#u «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠs9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& #’ n< Î) zΟ↵Ïδ≡tö/Î) Ÿ≅Š Ïè≈oÿ ôœ Î)uρ t,≈ ys ó™ Î)uρ z>θà)÷è tƒ uρ 

ÅÞ$ t6 ó™ F{$#uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρé& 4 y›θãΒ 4 |¤ŠÏã uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$# ÏΒ óΟÎγ În/§‘ Ÿω ä−ÌhxçΡ t ÷t/ 7‰tnr& óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ ßøt wΥuρ 

…çµ s9 tβθ ãΚ Î=ó¡ãΒ ∩⊇⊂∉∪ ÷β Î* sù (#θ ãΖtΒ#u È≅÷VÏϑ Î/ !$ tΒ ΛäΨtΒ#u Ïµ Î/ Ï‰s)sù (#ρ y‰tG ÷δ $# ( β Î)̈ρ (#öθ ©9uθ s? $ oÿ ©ς Î* sù öΝèδ ’Îû 5−$ s)Ï© ( 

ãΝßγ x6‹ Ïõ3u‹|¡sù ª!$# 4 uθ èδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊇⊂∠∪ { )وقال  ) ١٣٧ - ١٣٦: البقرة اآلية  ( )٢

ztΒ#u ãΑθ  {: تعاىل ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ Ïµ În/§‘ tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ä. ztΒ#u «!$$ Î/ Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ 

Ïµ Î7çFä.uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š ÷t/ 7‰ym r& ÏiΒ Ï& Î#ß™ : الـ، وق )٢٨٥: البقرة اآلية ( )٣( } 4 ‘•

}  ¨β Î) š Ï% ©!$# tβρãàõ3tƒ «!$$ Î/ Ï& Î#ß™ â‘ uρ šχρ ß‰ƒ Ìãƒ uρ β r& (#θ è% Ìhxãƒ t ÷t/ «!$# Ï& Î#ß™ â‘ uρ šχθ ä9θ à)tƒ uρ 

ßÏΒ ÷σçΡ <Ù ÷è t7Î/ ãàò6tΡuρ <Ù÷è t7Î/ tβρ ß‰ƒÌãƒ uρ β r& (#ρ ä‹Ï‚ −G tƒ t ÷t/ y7 Ï9≡sŒ ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈⊃∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# 

$ y)ym 4 $ tΡô‰tFôã r&uρ t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 $\/# x‹tã $ YΨŠÎγ •Β ∩⊇∈⊇∪ { )١٥١ - ١٥٠: النساء اآلية  ( )٤(  . 

 .  فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إمجاال وتفصيالوأما اإلميان مبحمد 
 أولو العزم 

 وهم    ، صلوات اهللا وسالمه عليهم ،نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد  : أولو العزم 
$ øŒÎ)uρ  {: املذكورون يف قوله تعاىل  tΡõ‹s{r& zÏΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# öΝßγ s)≈ sV‹ÏΒ šΖÏΒ uρ ÏΒ uρ 8yθœΡ tΛ Ïδ≡tö/Î) uρ 

4 y›θãΒ uρ  |¤ŠÏã uρ È ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ ( { )وقوله )٧: األحزاب اآلية ( )٥ ، :}  * tí uŸ° Νä3s9 zÏiΒ È Ïe$! $# 

                                                 
 . ٥٤: سورة النور آية ) ١(
 . ١٣٧ - ١٣٦:سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٨٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٥١ - ١٥٠: سورة النساء آية) ٤(
 . ٧: سورة األحزاب آية ) ٥(
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$ tΒ 4 œ»uρ Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) $ tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹ uρ ÿÏµ Î/ tΛ Ïδ≡tö/Î) 4 y›θãΒ uρ # |¤ŠÏã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& 

t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §xtG s? ÏµŠ Ïù 4 { )١٣: الشورى اآلية  ( )١ .(  

  عموم رسالة نبينا حممد 

 .  إىل اجلن واإلنس مجيعا ُ               ب عث رسولنا حممد 

$! øŒÎ)uρ  {: أما كونه مبعوثا إىل عامة اجلن فدل عليه قوله تعاىل  oΨøùu|À y7 ø‹s9Î) #\xtΡ zÏiΒ 

ÇdÉf ø9$# šχθ ãè Ïϑ tG ó¡o„ tβ#uöà)ø9$# $ £ϑ n= sù çνρ ç|Øym (#þθ ä9$ s% (#θçFÅÁΡr& ( $ £ϑ n= sù z ÅÓè% (#öθ ©9uρ 4’ n<Î) ΟÎγ ÏΒ öθ s% zƒ Í‘ É‹Ψ •Β 

∩⊄∪ (#θ ä9$ s% !$ oΨ tΒ öθ s)≈ tƒ $ ¯ΡÎ) $ oΨ÷è Ïϑ y™ $ ·7≈ tFÅ2 tΑÌ“Ρé& .ÏΒ Ï‰÷èt/ 4 y›θãΒ $ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 t ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ü“ Ï‰öκu‰ ’n< Î) 

Èd,ys ø9$# 4’ n< Î)uρ 9,ƒ ÌsÛ 8Λ É)tG ó¡•Β ∩⊂⊃∪ !$ uΖtΒ öθ s)≈ tƒ (#θ ç7ŠÅ_ r& z Åç# yŠ «!$# (#θãΖÏΒ#uuρ Ïµ Î/ öÏøó tƒ Νà6s9 ÏiΒ ö/ä3Î/θ çΡèŒ 

Νä.öÅgä† uρ ôÏiΒ A># x‹tã 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊇∪ { )وقوله تعاىل )٣١ - ٢٩: األحقاف اآلية ( )٢ ، :}  ö≅è% 

z Çrρ é& ¥’ n< Î) çµ ¯Ρ r& yì yϑ tG ó™ $# Ö x tΡ z Ï iΒ Ç d Åg ø: $# (# þθ ä9$ s) sù $ ¯Ρ Î) $ oΨ ÷è Ïÿ xœ $ ºΡ# u ö è% $ Y7 pg x” ∩⊇∪ ü“ Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Ï‰ ô© ”9 $# $ ¨Ζ tΒ$ t↔ sù 

 Ïµ Î/ ( s9uρ x8Îô³Σ !$ uΖÎn/tÎ/ #Y‰tnr& ∩⊄∪ { )٢ - ١: اجلن اآلية  ( )٣ .(  

 . وثبت أن اجلن أتوا إليه وخاطبهم وقرأ عليهم القرآن    

:  قال تعاىل ،وأما بعثته إىل مجيع الناس فقد دلت عليها نصوص كثرية يف القرآن والسنة
}  !$ tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& ω Î) Zπ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 #ZÏ±o0 #\ƒ É‹tΡuρ { )وقال تعاىل ) ٢٨: سبأ اآلية ( )٤ :

}  ö≅ è% $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9$# ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) $ ·èŠÏΗ sd { )١٥٨: األعراف اآلية  ( )٥ ( 

z  {: وقال Çrρé&uρ ¥’ n< Î) #x‹≈ yδ ãβ#uöà)ø9$# Νä.u‘ É‹ΡT{ Ïµ Î/ .tΒ uρ xn= t/ 4 { )١٩: األنعام اآلية ( )٦ ( 

                                                 
 . ١٣: سورة الشورى آية ) ١(
 . ٣١ - ٢٩: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ٢ - ١ :سورة اجلن آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ١٥٨: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٩: سورة األنعام آية) ٦(
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 ) ٧٩النساء اآلية  ( )١( } ∪y7≈oΨù=y™ö‘r&uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 Zωθß™u‘ 4 4’s∀x.uρ «!$$Î/ #Y‰‹Íκy− ∩∠  {: وقال تعاىل

 )٢( } ∪⊆∩ x8u‘$t6s? “Ï%©!$# tΑ̈“tΡ tβ$s%öàø9$# 4’n?tã ÍνÏ‰ö6tã tβθä3u‹Ï9 šÏϑn=≈yèù=Ï9 #·ƒÉ‹tΡ  {: وقال تعاىل
األنبياء  ( )٣( } ∪∠⊂⊆∩ ZπtΗôqy‘ šÏϑn=≈yèù=Ïj9 (tΒuρ š≈oΨù=y™ö‘r& ωÎ$!  {: ، وقال )١: الفرقان اآلية (

è%uρ tÏ%©#Ïj9 (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# z↵Íh‹ÏiΒW{$#uρ óΟçFôϑn=ó™r&u 4 ÷β≅  {: ، وقال )١٠٧: اآلية Î* sù (#θ ßϑ n= ó™ r& Ï‰s)sù 

(#ρ y‰tF÷δ $# ( χ Î)̈ρ (#öθ ©9uθ s? $ yϑ ¯ΡÎ* sù š ø‹n= tã à≈ n= t6 ø9$# 3 { )٢٠: آل عمران اآلية   ( )٤ .(  

أعطيت مخسا مل يعطهن اهللا أحدا             { قال رسول اهللا      : وعن جابر بن عبد اهللا قال        

كان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت إىل كل أمحر وأسود، وأحلت يل الغنائم،                    : ليقب
ومل حتل ألحد قبلي، وجعلت يل األرض طيبة طهورا ومسجدا، فأميا رجل أدركته الصالة                             

 )٥( } صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بني يدي مسرية شهر، وأعطيت الشفاعة                    
 . أخرجاه يف الصحيحني  

والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب        {:  أنه قال عن رسول اهللا   وعن أيب هريرة  

أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين، مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به، إال كان من      
 .  أخرجه مسلم )٦( } أصحاب النار

 كتبه يف أقطار األرض إىل كسرى وقيصر والنجاشي  كما بعث رسول اهللا 
 . واملقوقس وسائر امللوك يدعوهم إىل اإلسالم  

                                                 
 . ٧٩: سورة النساء آية) ١(
 . ١: سورة الفرقان آية) ٢(
 . ١٠٧: سورة األنبياء آية) ٣(
 . ٢٠: سورة آل عمران آية ) ٤(
أمحد   ، ) ٤٣٢(، النسائي الغسل والتيمم     ) ٥٢١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      ) ٣٢٨(خاري التيمم   ـالب) ٥(

 ). ١٣٨٩(، الدارمي الصالة ) ٣/٣٠٤(
 ). ٢/٣٥٠(أمحد ) ٦(
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إنه رسول إىل العرب   :  ولكن قالومن صدق من اليهود والنصارى برسالة حممد      
عليه  فقوله باطل ألنه ملا صدق بالرسالة لزمه تصديقه يف كل ما خيرب به، وقد أخرب  ،خاصة

 . الصالة والسالم أنه رسول إىل الناس كافة   

 .  وهي كثرية- عليه الصالة والسالم   -أما من كذب برسالته فتبني له دالئل نبوته 
  ختم النبوة به 

$  {:  خامت النبيني، قال تعاىلرسولنا حممد  ¨Β tβ% x. î‰£ϑ pt èΧ !$ t/r& 7‰tnr& ÏiΒ öΝä3Ï9% y Í̀h‘ 

Å3≈ s9uρ tΑθ ß™ §‘ «!$# zΟs?$ yz uρ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 3 { )٤٠: األحزاب اآلية  ( )١ .(  

 .  فهو آخرهم ومعىن اآلية أن النبيني ختموا مبحمد  

رق فكل نيب  إنه ال ف: وقد اختلف العلماء يف الفرق بني النيب والرسول، فمنهم من قال
إن هناك فرقا بينهما، وأصحاب الرأي الثاين      : رسول، وكل رسول نيب، ومنهم من قال 

أمجعوا على أن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإذا كان ال نيب بعده فال رسول بعده          
 . بالطريق األوىل

 من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن      وهبذا تواترت األحاديث عن رسول اهللا 
إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن  {:  قال أن رسول اهللا يب هريرة أ

بيتا فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له         
  . )٢( } ذه اللبنة ؟ قال فأنا اللبنة وأنا خامت النبينيهال وضعت ه : ويقولون

 إن  قال رسول اهللا  {:  قالوما أخرجه البخاري ومسلم عن جبري بن مطعم  

حو اهللا يب الكفر، وأنا احلاشر الذي حيشر    حممد، وأنا أمحد، وأنا املاحي الذي مي  : يل أمساء

                                                 
 . ٤٠: سورة األحزاب آية ) ١(
 ). ٢/٣٩٨(، أمحد ) ٢٢٨٦(، مسلم الفضائل  ) ٣٣٤٢(البخاري املناقب  ) ٢(
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  . )١( } الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نيب 

اء فضلت على األنبي  {:  قال أن رسول اهللا    وما أخرجه مسلم عن أيب هريرة      

أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت يل الغنائم، وجعلت يل األرض      : بست
  . )٢( } مسجدا وطهورا، وأرسلت إىل اخللق كافة، وختم يب النبيون   

 قال لعلي   أن رسول اهللا   وما أخرجه البخاري ومسلم عن سعد بن أيب وقاص     
أال ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى إال أنه ليس نيب        { بن أيب طالب  

 إىل غري ذلك من األحاديث الصحيحة الصرحية يف أن النبوة ختمت بنبينا      )٣( } بعدي

 كتابه  وقد أخرب اهللا تبارك وتعاىل يف : "  يف تفسريه-رمحه اهللا- قال ابن كثري حممد 
 يف السنة املتواترة عنه أنه ال نيب بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا املقام بعده    ورسوله 

 ". فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل  
 األصل اخلامس اإلميان باليوم اآلخر

اليوم اآلخر هو يوم القيامة، حيث يبعث اهللا العباد من قبورهم للحساب واجلزاء،    
 . اجلنة، وفريق يف السعري ويقضى بينهم، ففريق يف 

ومسي باليوم اآلخر لتأخره عن الدنيا، وقد أخربنا اهللا سبحانه وتعاىل عن هذا اليوم 
العظيم، وما يكون فيه، وما يكون قبله من عالماته حىت ال تكاد سورة من سور القرآن     

 .فأقسم سبحانه به وعليه. الكرمي ختلو عن شيء من ذلك 

%Iω ãΝÅ¡ø  {: فقال é& ÏΘöθ u‹Î/ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# ∩⊇∪ { )وأمر نبيه أن يقسم      )١: القيامة اآلية ( )٤ ،
                                                 

، ) ٤/٨٠(، أمحد ) ٢٨٤٠(، الترمذي األدب  ) ٢٣٥٤(، مسلم الفضائل  ) ٤٦١٤(البخاري تفسري القرآن   ) ١(
 ). ٢٧٧٥(، الدارمي الرقاق ) ١٨٩١(مالك اجلامع 

 ). ٢/٤١٢(، أمحد ) ٥٢٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٢(
، ابن ماجه املقدمة   ) ٣٧٢٤(، الترمذي املناقب    ) ٢٤٠٤(، مسلم فضائل الصحابة    ) ٤١٥٤(البخاري املغازي   ) ٣(

 ). ١/١٨٥(، أمحد ) ١٢١(
 . ١: سورة القيامة آية) ٤(
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zΝtã  {: على البعث فقال y— t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. βr& ©9 (#θ èVyè ö7ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n?t/ ’În1u‘ uρ £èVyè ö6 çG s9 §ΝèO ¨β àσ¬7t⊥ çG s9 $ yϑ Î/ 

÷Λä ù= ÏΗxå 4 y7 Ï9≡sŒuρ ’ n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩∠∪ { )٧: التغابن اآلية ( )١ .(  

t  {: ومدح املؤمنني به، قال تعاىل Ï% ©!$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿ Ï3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7Î= ö7 s% 

Íο tÅz Fψ$$ Î/uρ ö/ãφ tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ { )وذم املكذبني به، قال تعاىل   ) ٤: البقرة اآلية ( )٢ :}  ô‰ s% 

uÅ£yz t Ï%©!$# (#θ ç/¤‹x. Ï!$ s)Î= Î/ «!$# $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. t Ï‰tG ôγ ãΒ ∩⊆∈∪ { )وأخرب عن     )٤٥: يونس اآلية  ( )٣

ÏM  {: قربه، قال تعاىل t/utIø% $# èπ tã$¡¡9$# ¨,t±Σ $#uρ ãyϑ s)ø9$# ∩⊇∪ { )١: القمر اآلية  ( )٤ .(  

 : استدل على إمكانه بأدلة حسية وعقليةو

أما احلسي فقد أخرب اهللا سبحانه عمن أماهتم مث أحياهم يف هذه الدنيا فذكر ستة أمثلة      
 : هي

=øŒÎ)uρ óΟçFù  {: قوله تعاىل  : األول è% 4 y›θ ßϑ≈tƒ s9 zÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4 ®L ym “ ttΡ ©!$# Zο tôγ y_ ãΝä3ø?x‹yz r'sù 

èπ s)Ïè≈¢Á9$# óΟçFΡr&uρ tβρ áÝàΨ s? ∩∈∈∪ §ΝèO Νä3≈ oΨ÷Vyè t/ -∅ ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝä3Ï?öθ tΒ öΝà6¯= yè s9 tβρ ãä3ô±n@ ∩∈∉∪ { )٥( 
 . اهم، فهؤالء قوم موسى ملا قالوا هذه املقالة أماهتم اهللا مث أحي   )٥٦ - ٥٥: البقرة اآلية (

=øŒÎ)uρ óΟçFù  {: قوله تعاىل: الثاين tF s% $ T¡øtΡ öΝè?øℵu‘≡̈Š$$ sù $ pκ Ïù ( ª!$#uρ ÓlÌøƒ èΧ $ ¨Β öΝçFΖä. tβθ ãΚ çFõ3s? ∩∠⊄∪ 

$ uΖù= à)sù çνθ ç/ÎôÑ$# $ pκÅÕ÷è t7Î/ 4 y7 Ï9≡x‹x. Ç‘ós ãƒ ª!$# 4’ tAöθ yϑ ø9$# öΝà6ƒ Ìãƒ uρ Ïµ ÏG≈tƒ#u öΝä3ª= yè s9 tβθè= É)÷è s? ∩∠⊂∪ { )٦( 
  ). ٧٣ - ٧٢: البقرة اآلية (

                                                 
 . ٧ :سورة التغابن آية ) ١(
 . ٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة يونس آية) ٣(
 . ١: سورة القمر آية ) ٤(
 . ٥٦ - ٥٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٧٣ - ٧٢: سورة البقرة آية ) ٦(
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٦٧ 

فهؤالء بنو إسرائيل ملا اختصموا يف أمر القتيل أمروا أن يذحبوا بقرة فيضربوه بعضو   
 . منها فحي وأخرب بقاتله مث عاد ميتا

>öΝs9r& ts? ’n *  {: قوله تعاىل: الثالث Î) t Ï% ©!$# (#θ ã_ tyz ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ öΝèδ uρ î∃θ ä9é& u‘ x‹tn ÏNöθ yϑ ø9 $# 

tΑ$ s)sù ÞΟßγ s9 ª!$# (#θ è?θ ãΒ §ΝèO óΟßγ≈ u‹ôm r& 4 χÎ) ©!$# ρ ä% s! @≅ ôÒ sù ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# £Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9$# Ÿω 
šχρ ãà6ô±o„ ∩⊄⊆⊂∪ { )٢٤٣: البقرة اآلية ( )١ .(  

 . وهم قوم من بين إسرائيل وقع فيهم الوباء ففروا هاربني فأماهتم اهللا تعاىل مث أحياهم 

ρ÷  {: قوله تعاىل: الرابع r& “ É‹©9$% x. §tΒ 4’ n?tã 7πtƒ ös% }‘Éδ uρ îπ tƒÍρ% s{ 4’ n?tã $ yγ Ï©ρ áãã tΑ$ s% 4’ ¯Τr& Ç‘ós ãƒ 

Íν É‹≈ yδ ª!$# y‰÷è t/ $ yγ Ï?öθ tΒ ( çµ s?$ tΒ r'sù ª!$# sπ s($ ÏΒ 5Θ$ tã §ΝèO …çµ sVyè t/ ( tΑ$ s% öΝŸ2 |M ÷VÎ7s9 ( tΑ$ s% àM ÷VÎ7s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& 

uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷VÎ7©9 sπ s($ ÏΒ 5Θ$ tã öÝàΡ$$ sù 4’ n< Î) š ÏΒ$ yè sÛ š Î/# uŸ° uρ öΝs9 ÷µ ¨Ζ|¡tFtƒ ( öÝàΡ$#uρ 4’ n< Î) 

š‚ Í‘$yϑ Ïm š n= yè ôf uΖÏ9uρ Zπ tƒ#u ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( öÝàΡ$#uρ † n<Î) ÏΘ$ sàÏè ø9$# y#ø‹Ÿ2 $ yδ ã”Å³⊥ çΡ §ΝèO $ yδθÝ¡õ3tΡ $ Vϑ ós s9 4 

$ £ϑ n= sù š ¨t7s? …çµ s9 tΑ$ s% ãΝn= ôã r& ¨β r& ©!$# 4’n?tã Èe≅ à2 &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩⊄∈∪ { )٢٥٩: البقرة اآلية  ( )٢ .(  

 . فهذا مر على قرية ميتة فاستبعد أن حيييها اهللا تعاىل فأماته سبحانه مائة سنة مث أحياه

$øŒÎ)uρ tΑ  {: قوله تعاىل: اخلامس s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Éb> u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y#ø‹Ÿ2 Ç‘ós è? 4’ tAöθ yϑø9$# ( tΑ$ s% öΝs9uρ r& 

ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n?t/ Å3≈ s9uρ £Í≥ yϑ ôÜuŠÏj9  É<ù= s% ( tΑ$ s% õ‹ã‚ sù Zπ yè t/ö‘ r& zÏiΒ Îö©Ü9$# £èδ ÷ÝÇsù y7 ø‹s9Î) ¢ΟèO ö≅yè ô_ $# 4’ n?tã 

Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £åκ÷]ÏiΒ #[÷“ ã_ ¢ΟèO £ßγ ãã÷Š$# y7 oΨÏ?ù'tƒ $ \Š÷è y™ 4 öΝn= ÷æ$#uρ ¨β r& ©!$# î“ƒÍ•tã ×Λ Å3ym ∩⊄∉⊃∪ { )البقرة    ( )٣

  ). ٢٦٠: اآلية

فهذا إبراهيم عليه السالم سأل ربه أن يريه كيف حييي املوتى، فأمره تعاىل بذبح أربعة   
من الطري، ويفرقهن أجزاء على اجلبال اليت حوله، مث يناديهن فتجتمع األجزاء بعضها إىل   

 . بعض ويأتني إليه سعيا
                                                 

 . ٢٤٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٦٠: سورة البقرة آية ) ٣(
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٦٨ 

θ#)  {: قصة أصحاب الكهف، قال تعاىل : السادس èWÎ6 s9uρ ’ Îû óΟÎγ Ïôγ x. y]≈ n= rO 7πs($ ÏΒ šÏΖ Å™ 

(#ρ ßŠ# yŠø— $#uρ $Yè ó¡Î@ ∩⊄∈∪ { )وقال تعاىل )٢٥: الكهف اآلية  ( )١ ، :}  y7 Ï9≡x‹Ÿ2 uρ óΟßγ≈ oΨ÷Wyè t/ 

(#θ ä9u!$ |¡tG uŠÏ9 öΝæη uΖ÷ t/ 4 { )وقـال  )١٩: الكهـف اآلية  ( )٢ ، :}  y7 Ï9≡x‹Ÿ2 uρ $ tΡ÷sYôã r& öΝÍκö n= tã 

(#þθ ßϑ n= ÷èu‹Ï9 χ r& y‰ôã uρ «!$# A,ym ¨β r&uρ sπ tã$ ¡¡9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ !$ yγŠ Ïù { )٢١الكهف اآلية   ( )٣ .(  

 العقل وداللته على البعث 

 : أما العقل فداللته على البعث من وجوه

االستدالل على النشأة الثانية بالنشأة األوىل، والقادر على االبتداء ال يعجز عن   : األول
<z  {: ىـال تعالـاإلعادة، ق uŸÑuρ $ oΨs9 Wξ sWtΒ z Å¤ tΡuρ …çµ s)ù= yz ( tΑ$ s% tΒ Ä ÷∏ ãƒ zΝ≈ sàÏè ø9$# }‘Éδ uρ 

ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪ { )٤( }  ö≅ è% $ pκ Í‹ós ãƒ ü“ Ï% ©!$# !$ yδ r't±Σ r& tΑ̈ρ r& ;ο§tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ @,ù= yz íΟŠ Î= tæ ∩∠∪ { )٥( 
  ). ٧٩ - ٧٨: يس اآلية (

االستدالل خبروج الشيء من ضده، كإخراج النار احلارة اليابسة من الشجر     : الثاين
“  {: األخضر البارد الرطب قال تعاىل  Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ /ä3s9 zÏiΒ Ìyf ¤±9$# Î|Ø÷z F{$# #Y‘$ tΡ !#sŒÎ* sù ΟçFΡr& 

çµ ÷ΖÏiΒ tβρß‰Ï%θ è? ∩∇⊃∪ { )٨٠: يس اآلية  ( )٦ .(  

øŠs9uρ§{  {: االستدالل خبلق األكرب على إجياد األصغر، قال تعاىل: الثالث r& “ Ï% ©!$# t,n= y{ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n?tã β r& t,è= øƒ s† Οßγ n= ÷WÏΒ 4 4’n?t/ { )٨١: يس اآلية  ( )٧ .(  

                                                 
 . ٢٥: سورة الكهف آية) ١(
 . ١٩: لكهف آيةسورة ا) ٢(
 . ٢١: سورة الكهف آية) ٣(
 . ٧٨: سورة يس آية ) ٤(
 . ٧٩: سورة يس آية ) ٥(
 . ٨٠: سورة يس آية ) ٦(
 . ٨١: سورة يس آية ) ٧(
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ôÏΒ  {: االستدالل بإحياء األرض بعد موهتا على إحياء األموات، قال تعاىل: الرابع uρ 

ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u y7̄Ρr& “ ts? uÚö‘ F{$# Zπ yè Ï±≈ yz !#sŒÎ* sù $ uΖø9t“Ρ r& $ pκö n= tæ u!$ yϑ ø9$# ôN̈”tI÷δ $# ôM t/u‘ uρ 4 ¨β Î) ü“ Ï% ©!$# $ yδ$ u‹ôm r& 

Ç‘ós ßϑ s9 #’tAöθ yϑ ø9$# 4 …çµ̄ΡÎ) 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« íƒ Ï‰s% ∩⊂∪ { )٣٩فصلت اآلية  ( )١ .(  

االستدالل على البعث حبصول اليقظة بعد النوم، فإن النوم أخو املوت،     : اخلامس
uθ  {: واليقظة شبيهة باحلياة بعد املوت، قال تعاىل èδ uρ “ Ï% ©!$# Νà69©ùuθ tG tƒ È≅ ø‹©9$$ Î/ ãΝn= ÷è tƒ uρ $ tΒ 

ΟçFôm t y_ Í‘$ pκ̈]9$$ Î/ §ΝèO öΝà6èWyè ö7tƒ ÏµŠ Ïù # |Óø)ã‹Ï9 ×≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β ( ¢ΟèO Ïµø‹s9Î) öΝä3ãè Å_ ótΒ §ΝèO Νä3ã⁄ Îm; oΨãƒ $ yϑ Î/ ÷ΛäΖ ä. 

tβθ è= yϑ÷è s? ∩∉⊃∪ { )٦٠األنعام اآلية  ( )٢ .(  

: ىـال تعالـيان البعث واجلزاء، قاالستدالل بأن حكمة اهللا وعدله يقتض : السادس
}  óΟçFö7Å¡ys sùr& $ yϑ ¯Ρr& öΝä3≈ oΨø)n= yz $ZWt7tã öΝä3¯Ρr&uρ $ uΖøŠs9Î) Ÿω tβθ ãè y_ öè? ∩⊇⊇∈∪ { )املؤمنون اآلية      ( )٣

١١٥ .(  
 وقت الساعة 

 : أما وقت الساعة

y7  {: ا استأثر اهللا بعلمه، وهي إمنا تقع بغتة، قال تعاىل فهو مم tΡθ è= t↔ ó¡o„ Çtã Ïπ tã$¡¡9$# tβ$ −ƒ r& 

$ yγ8 y™ óß∆ ( ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) $ yγ ãΚù= Ïæ y‰ΖÏã ’ În1u‘ ( Ÿω $ pκ Ïk= pgä† !$ pκÉJ ø% uθÏ9 ω Î) uθ èδ 4 ôMn= à)rO ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 Ÿω 
ö/ä3‹ Ï?ù's? ω Î) ZπtG øó t/ 3 y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ y7 ¯Ρr( x. ;’Å∀ ym $ pκ÷]tã ( ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) $ yγ ßϑ ù= Ïæ y‰ΖÏã «!$# £Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω 
tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇∇∠∪ { )١٨٧: األعراف اآلية  ( )٤ .(  

                                                 
 . ٣٩: سورة فصلت آية) ١(
 . ٦٠: سورة األنعام آية) ٢(
 . ١١٥: سورة املؤمنون آية) ٣(
 . ١٨٧: سورة األعراف آية ) ٤(
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 رواه   .ويشري بأصبعيه)١( } بعثت أنا والساعة كهاتني { وقد قال رسول اهللا  

 . البخاري ومسلم

 إذا سئل عن موعدها ينفي علمه هبا، ويرشد إىل ما هو أصلح للسائل وهو  وكان 
ا قال له   االستعداد هلا قبل وقوعها، ورمبا أشار إىل القيامة الصغرى وهي املوت، إذ مل   

 ما املسؤول عنها بأعلم من     قال الرسول  ،أخربين عن الساعة   {: جربيل عليه السالم

 مىت الساعة ؟ قال : أن أعرابيا قال له { رواه البخاري ومسلم، وفيهما )٢( } السائل

 -رضي اهللا عنها- وفيهما عن عائشة  )٣( } وحيك إن الساعة آتية، فما أعددت هلا 

 فيسألونه مىت الساعة ؟ فكان ينظر إىل   كان رجال من األعراب يأتون النيب   {: قالت

 يعين )٤( } إن يعش هذا ال يدركه اهلرم حىت تقوم عليكم ساعتكم: " أصغرهم فيقول

 . موهتم

لكن وردت األخبار يف القرآن والسنة بذكر عالماهتا وأشراطها، فمما ذكره اهللا  
، وخروج   - عليه السالم  -الدخان، ونزول عيسى بن مرمي   سبحانه من عالماهتا الكبار، 

 . يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغرهبا، وخروج الدابة    

خروج    :  تفاصيل هذه األمور، وذكر أيضا أمورا أخرى منها  وقد بني الرسول 
خسف باملشرق، وخسف باملغرب، وخسف جبزيرة العرب،       : الدجال، وثالثة خسوف   

تطرد الناس إىل حمشرهم وأخرب عليه السالم أنه ال تقوم الساعة حىت  ونار خترج من اليمن 
                                                 

/٣(، أمحد ) ٢٢١٤(، الترمذي الفنت ) ٢٩٥١(، مسلم الفنت وأشراط الساعة  ) ٦١٣٩(البخاري الرقاق  ) ١(
 ). ٢٧٥٩(، الدارمي الرقاق ) ٢٣٧

، ابن ماجه املقدمة  ) ٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ١٠(، مسلم اإلميان ) ٤٤٩٩(البخاري تفسري القرآن  ) ٢(
 ). ٢/٤٢٦(، أمحد ) ٦٤(

، أبو داود  ) ٢٣٨٥(، الترمذي الزهد  ) ٢٦٣٩( مسلم الرب والصلة واآلداب    ،) ٥٨١٥(البخاري األدب   ) ٣(
 ). ٣/٢٨٣(، أمحد ) ٥١٢٧(األدب 

 ). ٢٩٥٢(، مسلم الفنت وأشراط الساعة   ) ٦١٤٦(البخاري الرقاق  ) ٤(
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تقتتل فئتان عظيمتان، يكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوهتما واحدة، وحىت يبعث دجالون     
كذابون قريب من ثالثني كلهم يزعم أنه نيب، وحىت يقبض العلم، وتكثر الزالزل،    

وهو القتل، وحىت خترج نار من أرض  ويتقارب الزمان، وتظهر الفنت، ويكثر اهلرج، 
 ". احلجاز تضيء أعناق اإلبل ببصرى 

منها ما : صغرى وكربى، والصغرى أقسام: وهذه العالمات وغريها تنقسم إىل قسمني
وقع وانقضى، ومنها ما وقع واستمر، ومنها ما مل يقع، أما الكبار فلم تقع، وهي متتابعة،    

 . إذا وقعت أوالها تبعها الباقي 
ميان باليوم اآلخر يتناول اإلميان بكل ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة من     واإل

 : أحوال املوت وما بعده، واإلميان باملوت يتضمن أمورا

≅‘  {:  أن املوت حتم الزم جلميع اخللق يف هذه الدنيا، قال تعاىل -أ  ä. <§øtΡ èπ s)Í← !#sŒ 

ÏNöθ yϑ ø9$# ( §ΝèO $ uΖø‹s9Î) šχθãè y_ öè? ∩∈∠∪ { )وقال  )٥٧: العنكبوت اآلية  ( )١ ، :}  ‘≅ ä. >ó x« 

î7 Ï9$ yδ ωÎ) …çµ yγ ô_ uρ 4 ã&s! â/õ3çt ø: $# Ïµ ø‹s9Î)uρ tβθãè y_ öè? ∩∇∇∪ { )٨٨: القصص اآلية   ( )٢ .(  

     ُ ًّ                                                           أن ك ل ا له أجل حمدود، ال يتجاوزه وال يقصر عنه، فقد سبق به علم اهللا   -ب 
$  {: سبحانه، وقد قدره وقدر السبب الذي ميوت به، قال تعاىل   tΒ uρ tβ$ Ÿ2 C§øuΖÏ9 β r& 

|Nθ ßϑ s? ω Î) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# $ Y7≈ tFÏ. Wξ §_ xσ•Β 3 { )وقال )١٤٥: آل عمران اآلية  ( )٣ ، :}  Èe≅ä3Ï9uρ >π ¨Β é& 

×≅ y_ r& ( #sŒÎ* sù u!% y` öΝßγ è= y_ r& Ÿω tβρãÅz ù'tG ó¡o„ Zπ tã$ y™ ( Ÿω uρ šχθ ãΒÏ‰ø)tG ó¡o„ ∩⊂⊆∪ { )األعراف اآلية  ( )٤ :

٣٤ .(  

$  {:  أن ذلك األجل غيب استأثر اهللا به، قال تعاىل -جـ   tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? 6§øtΡ Äd“ r'Î/ 
                                                 

 . ٥٧: سورة العنكبوت آية) ١(
 . ٨٨: سورة القصص آية) ٢(
 . ١٤٥: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٣٤: ف آيةسورة األعرا ) ٤(
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<Úö‘ r& ßNθ ßϑ s? 4 ¨β Î) ©!$# íΟŠ Î= tæ 7Î6 yz ∩⊂⊆∪ { )٣٤: لقمان اآلية  ( )١ .(  

#  {:  أن للشخص إذا نزل به املوت أحواال، قال تعاىل  -د  ¨L ym #sŒÎ) u!% y` ãΝä.y‰tn r& 

ÝVöθ yϑ ø9$# çµ ÷F©ùuθ s? $ uΖè= ß™ â‘ öΝèδ uρ Ÿω tβθèÛÌhxãƒ ∩∉⊇∪ { )ىـال تعالـ، وق )٦١: األنعام اآلية ( )٢ :

}  Iω öθ n= sù #sŒÎ) ÏM tón= t/ tΠθ à)ù= çt ø: $# ∩∇⊂∪ óΟçFΡr&uρ 7‹Í×t⊥‹ Ïm tβρ ãÝàΖs? ∩∇⊆∪ ßøt wΥuρ Ü>tø% r& Ïµ ø‹s9Î) öΝä3ΖÏΒ Å3≈ s9uρ ω 

tβρ çÅÇö6 è? ∩∇∈∪ { )٨٥ - ٨٣: الواقعة اآلية  ( )٣ .(  

واملقصود أن الروح إذا بلغت احللقوم حال احتضار امليت، ومن حوله ينظرون إليه،        
 . واهللا سبحانه وتعاىل أقرب إليه منهم بعلمه ومالئكته ولكن ال يبصرون 

#  {: واملفرط الظامل إذا حضره املوت يندم ويطلب الرجوع إىل الدنيا، قال تعاىل  ¨L ym 

#sŒÎ) u!% y` ãΝèδ y‰tnr& ßNöθ yϑ ø9$# tΑ$ s% Éb> u‘ Èβθ ãè Å_ ö‘$# ∩∪ þ’Ìj?yè s9 ã≅ yϑ ôãr& $ [s Î=≈ |¹ $ yϑŠ Ïù àM ø.ts? 4 Hξ x. 4 $ yγ ¯ΡÎ) 

îπ yϑ Î= x. uθ èδ $ yγ è=Í← !$ s% ( ÏΒ uρ ΝÎγ Í←!#u‘ uρ îˆy— öt/ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ tβθ èWyè ö7ãƒ ∩⊇⊃⊃∪ { )٩٩: املؤمنون اآلية   ( )٤ - 

١٠٠ .(  

öθ  { ٣٠: قد وصف اهللا حال إخراج روح الكافر، قال تعاىل   s9uρ #“ ts? ÏŒÎ) šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# 

’ Îû ÏN≡tyϑ xî ÏNöθ pRùQ$# èπs3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ (#þθ äÜÅ™$ t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& (#þθ ã_ Ì÷z r& ãΝà6|¡àΡr& ( tΠöθ u‹ø9$# šχ ÷ρ t“ øgéB z># x‹tã Èβθ ßγø9$# 

$ yϑ Î/ öΝçFΖä. tβθ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# uöxî Èd,pt ø: ، أي باسطو أيديهم إليهم  )٩٣: األنعام اآلية ( )٥( } #$

 . بالضرب وأنواع العذاب 

إن     {:  قال أن رسول اهللا لرباء بن عازب ويف مسند اإلمام أمحد وغريه عن ا

                                                 
 . ٣٤: سورة لقمان آية) ١(
 . ٦١: سورة األنعام آية) ٢(
 . ٨٥ - ٨٣: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ١٠٠ - ٩٩: سورة املؤمنون آية) ٤(
 . ٩٣: سورة األنعام آية) ٥(
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العبد املؤمن إذا كان يف إقبال من اآلخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه مالئكة من السماء،    
أكفان اجلنة، وحنوط من حنوط     بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من       

أيتها : اجلنة، حىت جيلسوا منه مّد البصر، مث جييء ملك املوت حىت جيلس عند رأسه، فيقول  
فتخرج تسيل كما تسيل  : " ، قال "النفس الطيبة اخرجي إىل مغفرة من اهللا ورضوان     

يأخذوها القطرة من يف السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني، حىت 
فيجعلوها يف ذلك الكفن وذلك احلنوط، وخيرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على    

 ". وجه األرض فيصعدون هبا  

وإن العبد الكافر إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه من           : " قال
 ملك    فيجلسون منه مد البصر، مث جييء)١(السماء مالئكة سود الوجوه، معهم املسوح    

أيتها النفس اخلبيثة، اخرجي إىل سخط من اهللا       : املوت حىت جيلس عند رأسه، فيقول   
 من الصوف املبلول،    )٢(فتفرق يف جسده فينتزعها كما ينتزع السفود : وغضب، قال

فيأخذها، فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني، حىت جيعلوها يف تلك املسوح، وخيرج        
 .  احلديث } ..دت على وجه األرض، فيصعدون هبا  منها كأننت ريح خبيثة وج 

أما ما بعد املوت فجليل وخطري، منه ما هو يف القرب، ومنه ما يكون بعد البعث من  
 . القبور

 : فالذي يف القرب شيئان
 :  فتنة القرب-أ 

من ربك ؟ وما دينك ؟       : فإن امليت ميتحن إذا وضع يف قربه، إذ يأتيه ملكان ويسأالنه    
ريب اهللا، وديين اإلسالم، وعن  : رجل الذي بعث فيكم ؟ فأما املؤمن فيقولوما هذا ال

 . هو عبد اهللا ورسوله: الرجل الذي بعث فيهم يقول 

ال أدري مسعت الناس : هاه، هاه، ال أدري، ويقول املنافق أو املرتاب     : ويقول الكافر
                                                 

 . املسوح مجع مسح ،  بكسر امليم وهو ما يلبس من الشعر    ) ١(
 . فافيداحلديدة كثرية الشعب ،  واجلمع س  : السفود) ٢(
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 . يقولون شيئا فقلته
 :  نعيم القرب وعذابه-ب 

 امليت إما يف نعيم أو عذاب إىل أن تقوم القيامة وهذا حيصل لروحه    بعد فتنة القرب يبقى
 . وبدنه مجيعا، وحيصل للروح منفردة عن البدن 

وقد تضافرت األدلة من القرآن والسنة يف ثبوت سؤال امللكني ونعيم القرب وعذابه،         
 . فيجب اعتقاده واإلميان به، وال نتكلم يف كيفيته 

àM  {: اىلفمن األدلة على ذلك قوله تع Îm6 sVãƒ ª!$# š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ ÏM Î/$̈V9$# ’ Îû 

Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# † Îûuρ Íο tÅz Fψ$# ( { )٢٧: إبراهيم اآلية  ( )١ .(  

%−s  {: وقوله تعاىل tnuρ ÉΑ$ t↔ Î/ tβ öθ tãöÏù âþθ ß™ É># x‹yè ø9$# ∩⊆∈∪ â‘$ ¨Ψ9$# šχθ àÊ t÷è ãƒ $ pκö n= tæ #xρ ß‰äî 

$ |‹Ï±tã uρ ( tΠöθ tƒ uρ ãΠθ à)s? èπ tã$¡¡9$# (#þθ è=Åz ÷Šr& tΑ#u šχ öθ tãöÏù £‰x© r& É># x‹yè ø9$# ∩⊆∉∪ { )افر اآليةغ ( )٢ :

٤٦ - ٤٥ .(  

إذا أقعد املؤمن يف        {:  قال عن النيب ويف الصحيحني عن الرباء بن عازب  

àM  {: قربه أتى مث شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا فذلك قوله     Îm6 sVãƒ ª!$# 

š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9$# { )٢٧: إبراهيم اآلية ( } )٣ .(  

àM  {ويف رواية أخرى فيهما زاد    Îm6 sVãƒ ª!$# š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u { )نزلت يف عذاب   )٤ 

بعد ذكر صعود املالئكة     ) وقد تقدم أوله   ( القرب ويف مسند اإلمام أمحد وغريه عن الرباء  
فتعاد روحه يف جسده فيأتيه ملكان،       {:  قال،بروح املؤمن وإعادهتا إىل األرض  

                                                 
 . ٢٧: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٤٦ - ٤٥: سورة غافر آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٢٧: سورة إبراهيم آية ) ٤(
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ديين : ما دينك ؟ فيقول: ريب اهللا، فيقوالن له: من ربك ؟ فيقول : فيجلسانه، فيقوالن له
هو رسول اهللا، فيقوالن    : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول    : اإلسالم، فيقوالن له 

: قرأت كتاب اهللا فآمنت به، وصدقت، فينادي مناد من السماء : ما علمك ؟ فيقول: له
أن صدق عبدي فأفرشوه من اجلنة، وافتحوا له بابا إىل اجلنة، قال فيأتيه من روحها        

 ". وطيبها، ويفسح له يف قربه مد البصر  

من    : فتعاد روحه يف جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقوالن له : " وقال عن الكافر
: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول: هاه، هاه، ال أدري، فيقوالن له: لربك ؟ فيقو

هاه، هاه، ال أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار، وافتحوا له بابا      
  . )١( } ..إىل النار، فيأتيه من حرها ومسومها، ويضيق عليه قربه، حىت ختتلف فيه أضالعه 

إن العبد إذا     {:  أنه قال عن رسول اهللا  بن مالك ويف الصحيحني عن أنس

وضع يف قربه، وتوىل عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعاهلم فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقوالن       
أشهد أنه عبد اهللا     :  فأما املؤمن فيقول حملمد   ما كنت تقول يف هذا الرجل ؟    : له

انظر إىل مقعدك من النار، قد أبدلك اهللا به مقعدا من اجلنة، فريامها  : ورسوله، فيقال له
ال أدري،   : ما كنت تقول يف هذا الرجل ؟ فيقول   : مجيعا، وأما املنافق والكافر فيقال له 

، ويضرب مبطارق من حديد ضربة،  كنت أقول ما يقول الناس، فيقال ال دريت وال تليت
  . )٢( } فيصيح صيحة يسمعها من يليه غري الثقلني

 مر بقربين يعذبان    أن النيب -رضي اهللا عنهما-ويف الصحيحني عن ابن عباس 
 وما يعذبان يف كبري، أما أحدمها فكان ال يستتر من بوله، وأما  إهنما ليعذبان {: فقال

 مث أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفني مث غرز يف كل قرب واحدة       ،اآلخر فكان ميشي بالنميمة

                                                 
 ). ٤/٢٨٨(، أمحد ) ٤٧٥٣(أبو داود السنة   ) ١(
٣(د ، أمح) ٢٠٥١(، النسائي اجلنائز ) ٢٨٧٠(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها   ) ١٣٠٨(البخاري اجلنائز  ) ٢(

/١٢٦ .( 
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  . )١( } لعله أن خيفف عنهما ما مل ييبسا  : يا رسول اهللا مل فعلت هذا؟ فقال: فقالوا

 . أمر بالتعوذ منه، واألحاديث يف هذا كثرية  يتعوذ من عذاب القرب، ويوكان النيب 
 نعيم القرب وعذابه 

 : وعذاب القرب نوعان

$‘â  {: فمنه ما هو دائم، كما قال تعاىل ¨Ψ9$# šχθ àÊ t÷è ãƒ $ pκö n= tæ #xρ ß‰äî $ |‹Ï±tã uρ ( { )٢( 
، ومنه ما هو منقطع، وهو عذاب بعض عصاة املسلمني، فيعذب        )٤٦: غافر اآلية (

حبسب جرمه، مث خيفف عنه، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة، وحنو ذلك من   
 . األسباب النافعة

وقد أنكر قوم من الضالل نعيم القرب وعذابه، وشبهتهم أهنم ال يدركونه وال يرون  
 . عم وال يعذب     ُ          امليت ي سأل وال ين

 : واجلواب من وجوه

 أن هذه األمور ثبتت باخلرب الصادق، وواجب املسلم التصديق هبا وإثباهتا، وهبذا      - ١
 .  عن غريهميتميز املؤمنون بالغيب، املهتدون هبدي الرسول  

 أن لآلخرة أحكاما ختتص هبا ال تقاس على أحوال الدنيا، ولذا حنن ال نشعر مبا   - ٢
 وقدرة اهللا سبحانه أعظم وأوسع، وقد اقتضت حكمته جل وعز أن ال         يكون للميت،

يشاهد ذلك الناس وال يسمعوه، ألن طاقتهم ال حتتمله، وخشية أن ال يتدافنوا، وليتميز    
 . املؤمن عن غريه

   يرتل إىل النيب  -عليه السالم- أن اإلنسان ال يدرك كل شيء، فكان جربيل - ٣
ال يسمعه، وكل شيء يسبح حبمد اهللا، ولكننا ال نفقه         ويكلمه، ومن عنده ال يراه و  

 . تسبيحه، وهكذا
                                                 

، أبو ) ٢٠٦٨(، النسائي اجلنائز ) ٧٠(، الترمذي الطهارة  ) ٢٩٢(، مسلم الطهارة  ) ٢١٥(البخاري الوضوء  ) ١(
 ). ٧٣٩(، الدارمي الطهارة ) ١/٢٢٥(، أمحد ) ٣٤٧(، ابن ماجه الطهارة وسننها ) ٢٠(داود الطهارة  

 . ٤٦: سورة غافر آية ) ٢(
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 أن اهللا سبحانه أرانا يف هذه الدنيا مناذج تقرب هذه املعاين، فهذا النائم يرى يف  - ٤
منامه أمورا سارة مفرحة، وأخرى خبالفها، هو يف فراشه بعيدا عما رأى، ومن حوله ال      

 . حيسون به

تراعات احلديثة وخصائصها، فهذه أسالك الكهرباء ال حنس   وكذلك ما وجد من االخ 
فيها شيئا، ومع ذلك هلا هذا التأثري، ومعلوم ما حيدث ملن ميسها وهي عارية، وفرق بني       

 . من ميسها حبديدة أو خشبة  
 : أما البعث من القبور

 وقد دل   - عليه السالم   -فيكون عند النفخ يف الصور، والنافخ فيه هو إسرافيل      
 : رآن على أن له ثالث نفخات  الق

 :  نفخة الفزع- ١

tΠöθ  {: ويكون هبا اضطراب هذا العامل وفساد نظامه، قال تعاىل tƒ uρ ã‡xΖãƒ ’ Îû Í‘θ Á9$# 

tí Ì“ xsù tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î) tΒ u!$ x© ª!$# 4 { )٨٧: النمل اآلية ( )١ .(  

 :  نفخة الصعق- ٢

’ y‡ÏçΡuρ  {: وفيها هالك كل شيء يف هذا العامل، قال تعاىل Îû Í‘θ Á9$# t,Ïè |Á sù tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î) tΒ u!$ x© ª!$# ( { )٦٨: الزمر اآلية  ( )٢ .(  

 :  نفخة البعث والنشور- ٣

ΝèO y‡ÏçΡ ÏµŠ§  {: حيث يقوم الناس من قبورهم، قال تعاىل Ïù 3“ t÷z é& #sŒÎ* sù öΝèδ ×Π$ uŠÏ% 

tβρ ãÝàΖtƒ ∩∉∇∪ { )٦٨: الزمر اآلية   ( )٣ .(  

                                                 
 . ٨٧: سورة النمل آية  ) ١(
 . ٦٨:  سورة الزمر آية )٢(
 . ٦٨: سورة الزمر آية ) ٣(
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 احلشر 

:  ففي الصحيحني عن عائشة قالتيقوم الناس من قبورهم على صفة بينها الرسول   
 أي غري }حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال  {:  يقولمسعت رسول اهللا 

 . خمتونني

تدىن  {:  يقولمسعت رسول اهللا : لويف صحيح مسلم عن املقداد بن األسود قا

الشمس يوم القيامة من اخللق حىت تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر     
 .  احلديث)١( } ...أعماهلم من العرق 

 للناس يف أن يأيت اهللا سبحانه لفصل القضاء بعد أن       ويف هذا املوقف يشفع النيب   
، وهي الشفاعة - عليهم السالم -يعتذر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 

 . العظمى واملقام احملمود 
 العرض واحلساب 

θ#)  {:  قال تعاىلعرض اخلالئق على اهللا   : العرض àÊ Ìãã uρ 4’n?tã y7 În/u‘ $ y|¹ ô‰s)©9 

$ tΡθ ßϑ çF÷∞Å_ $ yϑ x. ö/ä3≈ oΨ ø)n= yz tΑ̈ρ r& ¥ο §tΒ 4 { )وقال  )٤٨: الكهف اآلية   ( )٢ ، :}  7‹Í×tΒ öθ tƒ tβθ àÊ t÷è è? 

Ÿω 4’ s∀øƒ rB óΟä3ΖÏΒ ×π uŠÏù% s{ ∩⊇∇∪ { )١٨: احلاقة اآلية  ( )٣ .(  

 اخلالئق بأعماهلم خريا أو شرا، وتذكريهم ما قد نسوه   تعريف اهللا : واحلساب
tΠöθ  {: منها قال تعاىل tƒ ãΝßγ èWyè ö6 tƒ ª!$# $ Yè‹ÏΗ sd Οßγ ã∞Îm7t⊥ ã‹sù $ yϑ Î/ (#þθ è= Ïϑ tã 4 çµ9|Áôm r& ª!$# çνθ Ý¡nΣ uρ 4 { )٤( 

  ). ٦: اجملادلة اآلية  (

                                                 
 ). ٦/٤(، أمحد ) ٢٤٢١(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع   ) ٢٨٦٤(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها    ) ١(
 . ٤٨: سورة الكهف آية) ٢(
 . ١٨: سورة احلاقة آية) ٣(
 . ٦: سورة اجملادلة آية) ٤(
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β¨  {: وقال تعاىل Î) !$ uΖø‹s9Î) öΝåκu5$ tƒ Î) ∩⊄∈∪ §ΝèO ¨βÎ) $ uΖøŠn= tã Νåκu5$ |¡Ïm ∩⊄∉∪ { )الغاشية اآلية ( )١ :

Ÿξ  {، وقال  )٢٦ - ٢٥ sù ¨ t|¡øt rB ©!$# y#Î= øƒ èΧ Íν Ï‰ôã uρ ÿ…ã& s#ß™ â‘ 3 ¨β Î) ©!$# Ö“ƒ Í•tã ρèŒ 5Θ$ s)ÏFΡ$# ∩⊆∠∪ 
tΠöθ tƒ ãΑ£‰t7è? ÞÚö‘ F{$# uöxî ÇÚö‘ F{$# ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#uρ ( (#ρã— tt/uρ ¬! Ï‰Ïn≡uθ ø9$# Í‘$ £γ s)ø9$# ∩⊆∇∪ “ ts?uρ tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# 

7‹Í≥ tΒ öθ tƒ tÏΡ§s)•Β ’Îû ÏŠ$ xô¹ F{$# ∩⊆∪ Οßγ è=‹Î/# ty™ ÏiΒ 5β#tÏÜs% 4 y´ øós?uρ ãΝßγ yδθ ã_ ãρ â‘$ ¨Ψ9$# ∩∈⊃∪ y“ Ì“ ôf u‹Ï9 ª!$# 

¨≅ ä. <§øtΡ $̈Β ôM t6 |¡x. 4 ¨βÎ) ©!$# ßìƒ Ìy™ É>$|¡Ås ø9$# ∩∈⊇∪ { )٥١ - ٤٧: إبراهيم اآلية ( )٢ .(  

: ىـال تعالـي هذا املوقف تنشر الصحف، ويسأل اجلميع، الرسل وأممهم، ق ـفو
}  £n= t↔ ó¡oΨ n= sù šÏ% ©!$# Ÿ≅ Å™ ö‘é& óΟÎγ ø‹s9Î)  ∅ n= t↔ ó¡oΨ s9uρ tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩∉∪ { )٦: األعراف ( )٣ .(  

 يف السؤال واحملاسبة، فاملؤمنون تعرض عليهم ذنوهبم ويقرون  ولكن الناس متفاوتون
:  قال أن رسول اهللا -رضي اهللا عنها-هبا ويسترون، ففي الصحيحني عن عائشة 

∃t  {: قول اهللا تعاىلأليس ي: من نوقش احلساب ُعذِّب، فقلت { öθ |¡ sù Ü= y™$ pt ä† $ \/$ |¡ Ïm 

# Z Å¡ o„ ∩∇∪ { )ذلك العرض : قال ) ٨: االنشقاق اآلية(  )٤{  

يدىن املؤمن     {:  قال أن النيب   -رضي اهللا عنهما-ويف الصحيحني عن ابن عمر  

هل تعرف ؟     :  فيقرره بذنوبه، فيقول)٥( حىت يضع عليه كنفه  يوم القيامة من ربه  
فإين قد سترهتا عليك يف الدنيا، وإين أغفرها لك اليوم،      : أي رب أعرف، قال  : فيقول

هؤالء  : م على رؤوس اخلالئق فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار واملنافقون فينادي هب 
  . } الذين كذبوا على رهبم

                                                 
  .٢٦ - ٢٥: سورة الغاشية آية) ١(
 . ٥١ - ٤٧: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٦: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٨: سورة النشقاق آية ) ٤(
 . ستـره: أي) ٥(



 رسالة يف أسس العقيدة 

٨٠ 

ومن املؤمنني من يدخل اجلنة بال حساب كالسبعني ألفا الذين يدخلون اجلنة بال   {

 . بن عباس، أخرجه البخاري ومسلم  ، كما ثبت يف حديث ا)١( } حساب وال عذاب

أما الكفار فال حياسبون حماسبة من توزن حسناته وسيئاته، ألنه ال حسنات هلم قال     
$!  {: تعاىل uΖøΒ Ï‰s% uρ 4’ n< Î) $ tΒ (#θ è=Ïϑ tã ôÏΒ 9≅ yϑ tã çµ≈ oΨù= yè yf sù [!$ t6 yδ #·‘θèWΨ ¨Β ∩⊄⊂∪ { )الفرقان اآلية ( )٢ :

 . لكن حساهبم عرض أعماهلم عليهم وتوبيخهم عليها  ) ٢٣
 امليزان 

وهو ميزان ينصب يوم القيامة لوزن أعمال العباد ومتييزها وإظهار مقاديرها، والوزن    
يكون بعد احلساب، ألن احملاسبة هي لتقرير األعمال، والوزن إلظهار مقاديرها، ليكون    

 . زاء حبسبهااجل

وقـد استفاضت النصوص من الكتاب والسنة على ثبوت امليزان، فمن ذلك قوله     
ßìŸÒ  {: تعاىل tΡuρ t Î—≡uθ yϑø9$# xÝó¡É)ø9$# ÏΘöθ u‹Ï9 Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# Ÿξ sù ãΝn= ôàè? Ó§øtΡ $ \↔ ø‹x© ( β Î)uρ šχ% Ÿ2 tΑ$ s)÷WÏΒ 

7π ¬6 ym ôÏiΒ @ΑyŠöyz $ oΨ ÷s?r& $ pκÍ5 3 4’ s∀ x.uρ $ oΨ Î/ šÎ7Å¡≈ ym ∩⊆∠∪ { )٤٧: األنبياء اآلية ( )٣ .(  

$  {: وقوله تعاىل ¨Β r'sù ∅ tΒ ôM n= à)rO …çµ ãΖƒ Î—≡uθ tΒ ∩∉∪ uθ ßγ sù ’Îû 7π t±ŠÏã 7π uŠÅÊ# §‘ ∩∠∪ $ ¨Β r&uρ ôtΒ 

ôM ¤yz …çµ ãΖƒ Î—≡uθ tΒ ∩∇∪ …çµ •Βé'sù ×π tƒ Íρ$ yδ ∩∪ { )ويف صحيح    )٩ - ٦: القارعة اآليات ( )٤ ،

لى اللسان، ثقيلتان كلمتان خفيفتان ع {:  قال عن النيب البخاري عن أيب هريرة 

                                                 
، أمحد  ) ٢٤٤٦(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع     ) ٢٢٠(، مسلم اإلميان  ) ٦١٠٧(خاري الرقاق   ـالب) ١(

)١/٢٧١ .( 
 . ٢٣: سورة الفرقان آية) ٢(
 . ٤٧:  آيةسورة األنبياء) ٣(
 . ٩ - ٦: سورة القارعة آية ) ٤(
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  . )١( } سبحان اهللا العظيم، سبحان اهللا وحبمده: يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن  

 صحائف األعمال 

بعد االنتهاء من احلساب وامليزان، يأخذ كل كتابه، ويقرأ ما فيه، فآخذ كتابه بيمينه   
$  {: وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، قال تعاىل   ¨Β r'sù ôtΒ š† ÎAρ é& …çµ t7≈ tG Ï. Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹Î/ 

ãΑθ à)u‹sù ãΠäτ !$ yδ (#ρ âtø% $# ÷µu‹Î6≈ tFÏ. ∩⊇∪ ’ ÎoΤÎ) àMΨuΖsß ’ ÎoΤr& @,≈ n= ãΒ ÷µ u‹Î/$ |¡Ïm ∩⊄⊃∪ uθ ßγ sù ’ Îû 7πt±ŠÏã 7π u‹ÅÊ# §‘ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 

>π ¨Ψy_ 7π uŠÏ9% tæ ∩⊄⊄∪ $ yγ èùθ äÜè% ×π u‹ÏΡ#yŠ ∩⊄⊂∪ (#θ è=ä. (#θ ç/uõ° $#uρ $ O↔ ÿ‹ÏΨ yδ !$ yϑ Î/ óΟçFøn= ó™ r& † Îû ÏΘ$ −ƒF{$# Ïπ u‹Ï9$ sƒ ø: $# ∩⊄⊆∪ $̈Β r&uρ 

ôtΒ u’ ÎAρ é& …çµt7≈ tG Ï. Ï& Î!$ yϑ Ï±Î0 ãΑθ à)uŠsù Í_ tFø‹n=≈ tƒ óΟs9 |Nρ é& ÷µ uŠÎ6≈ tFÏ. ∩⊄∈∪ óΟs9uρ Í‘ ÷Šr& $ tΒ ÷µu‹Î/$ |¡Ïm ∩⊄∉∪ $ pκtJ ø‹n=≈ tƒ 

ÏM tΡ% x. sπ u‹ÅÊ$ s)ø9$# ∩⊄∠∪ !$ tΒ 4 o_ øîr&  Íh_ tã ÷µ u‹Ï9$ tΒ 2 ∩⊄∇∪ y7n= yδ  Íh_tã ÷µ uŠÏΖ≈ sÜù= ß™ ∩⊄∪ { )احلاقة اآليات ( )٢ :

٢٩ - ١٩ .(  
 الصراط 

وهو جسر على منت جهنم مير عليه األولون واآلخرون فمن جازه سلم من النار،          
ووقت املرور عليه بعد مفارقة الناس ملوقف احلساب، فإن الصراط ينجو عليه املؤمنون من      

β  {: النار إىل اجلنة، ويسقط منه أهل النار فيها، قال تعاىل Î)uρ óΟä3ΖÏiΒ ω Î) $ yδßŠÍ‘# uρ 4 tβ% x. 4’ n?tã 

y7 În/u‘ $Vϑ ÷Fym $ wŠÅÒ ø)¨Β ∩∠⊇∪ §ΝèO  Édf uΖçΡ t Ï% ©!$# (#θ s)¨?$# â‘ x‹tΡ¨ρ šÏϑ Î=≈©à9$# $ pκ Ïù $ wŠÏWÅ_ ∩∠⊄∪ { )مرمي     ( )٣

  ). ٧٢ - ٧١: اآليتان

يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم     : أن ناسا قالوا   { ن أيب هريرة   ويف الصحيحني ع

ويضرب الصراط بني ظهري جهنم فأكون أنا وأميت أول من   " القيامة ؟ وفيه قوله  
اللهم سلِّم سلِّم، ويف جهنم     : ، ودعوى الرسل يومئذ جييز، وال يتكلم يومئذ إال الرسل

                                                 
، الترمذي الدعوات     ) ٢٦٩٤(ة واالستغفار ـلم الذكر والدعاء والتوب   ـ، مس) ٦٠٤٣(خاري الدعوات  ـالب) ١(

 ). ٢/٢٣٢(، أمحد ) ٣٨٠٦(، ابن ماجه األدب ) ٣٤٦٧(
 . ٢٩ - ١٩: سورة احلاقة آية) ٢(
 . ٧٢ - ٧١:سورة مرمي آية ) ٣(
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  . )١(" كالليب مثل شوك السعدان  

فإهنا مثل شوك السعدان، غري أنه    : نعم يا رسول اهللا، قال: هل رأيتم السعدان ؟ قالوا
  . } ال يعلم قدر عظمها إال اهللا، ختطف الناس بأعماهلم 

مث يضرب اجلسر    ...  { هللا  ويف صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول ا   

قيل يا رسول اهللا وما اجلسر ؟   " اللهم سلم سلم    : على جهنم وحتل الشفاعة، ويقولون    
ل هلا   دحض مزلة، فيه خطاطيف وكالليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقا   : " قال

السعدان، فيمر املؤمنون كطرف العني، وكالربق، وكالريح، وكالطري، وكأجاويد اخليل       
  . )٢( } ...والركاب، فناج مسلم، وخمدوش مرسل، ومكدوس يف نار جهنم 

 القنطرة 

بعد عبور املؤمنني على الصراط وجناهتم من النار، وقبل دخوهلم اجلنة يوقفون على         
فيقتص لبعضهم من بعض يف املظامل اليت كانت بينهم يف الدنيا،  قنطرة بني اجلنة والنار،  

 { قال رسول اهللا :  قالفإذا هذبوا أذن هلم بدخول اجلنة فعن أيب سعيد اخلدري   
ى قنطرة بني اجلنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض   خيلص املؤمنون من النار فيحبسون عل

مظامل كانت بينهم يف الدنيا، حىت إذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة فوالذي نفس      
 .  رواه البخاري  )٣( } حممد بيده ألحدهم أهدى مبرتلة يف اجلنة منه مبرتلة كان يف الدنيا   

 طرفه الذي يلي اجلنة، وقيل    واختلف يف القنطرة فقيل هي من تتمة الصراط، وهي   
 . إهنما صراطان

                                                 
مجع كلوب وهي حديدة معطوفة الرأس ،  والسعدان نبت له شوكة عظيمة مثل احلسك من كل        الكالليب ) ١(

 . اجلوانب
 ). ١٨٣(مسلم اإلميان  ) ٢(
 ). ٣/١٣(، أمحد ) ٦١٧٠(البخاري الرقاق  ) ٣(
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 احلوض 

 ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص هو حوض النيب  
 ماؤه أبيض من اللنب، ورحيه   حوضي مسرية شهر، وزواياه سواء، { قال النيب : قال

  . )١( } أطيب من املسك، وكيسانه كنجوم السماء، من شرب منه فال يظمأ بعده أبدا  

 . ووردت يف احلوض أحاديث أخرى كثرية يف الصحيحني وغريمها  
 اجلنة والنار 

وهم الداران اللتان يستقر فيهما اخلالئق، أعدمها اهللا سبحانه وتعاىل جزاء للعباد على      
 . ماهلمأع

فاجلنة دار النعيم والكرامة ألولياء اهللا املؤمنني املتقني، الذين آمنوا باهللا وبرسوله ومبا     
: ال تعاىلـ قجاء به، وقاموا بطاعة اهللا ورسوله خملصني العبادة هللا، واملتابعة لرسوله  

}  χ Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ö/ãφ çöy{ Ïπ −ƒÎy9 ø9$# ∩∠∪ ôΜ èδäτ !#t“ y_ y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ 

àM≈̈Ζy_ 5β ô‰tã “ ÌøgrB ÏΒ $ uη ÏG øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& ( z ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã 4 y7 Ï9≡sŒ ôyϑ Ï9 

z Å´ yz …çµ −/u‘ ∩∇∪ { )٨ - ٧: البينة اآلية ( )٢ .(  

þθ#) *  {: وقال تعاىل ããÍ‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;ο tÏøó tΒ ÏiΒ öΝà6În/§‘ >π ¨Ψy_ uρ $ yγ àÊ ótã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$# uρ 

ôN£‰Ïã é& tÉ)−G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ { )١٣٣: آل عمران اآلية   ( )٣ .(  

ويف اجلنة من أنواع النعيم ما ال عني رأت، وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر،                             
 )Ÿξsù ãΝn=÷ès? Ó§øtΡ !$̈Β u’Å∀÷zé& Μçλm; ÏiΒ Íο§è% &ãôãr& L!#t“y_ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇∠∪ { )٤  {: قال تعاىل 

  ). ١٧السجدة اآلية  ( 
                                                 

 ). ٢/١٦٣(، أمحد ) ٦٢٠٨(البخاري الرقاق  ) ١(
 . ٨ - ٧: سورة البينة آية ) ٢(
 . ١٣٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٧: سورة السجدة آية ) ٤(
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νθ×  {: وأعظم نعيم اجلنة رؤية أهلها لرهبم جل وعز عيانا بأبصارهم كما قال تعاىل ã_ ãρ 

7‹Í×tΒ öθ tƒ îο uÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×ο tÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪ { )وكما ثبت ذلك    )٢٣ - ٢٢: القيامة اآلية ( )١ ،

 . يف األحاديث الصحيحة املتواترة 

أما النار فهي دار العذاب واإلهانة أعدها اهللا ألعدائه الكافرين، الذين كفروا به       
θ#)  {: وعصوا رسله، قال تعاىل à)¨?$#uρ u‘$̈Ζ9$# û ÉL ©9$# ôN£‰Ïã é& t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 ∩⊇⊂⊇∪ { )آل عمران        ( )٢

  ). ١٣١: اآلية

$!  {: ويف النار أنواع العذاب والنكال، قال تعاىل ¯Ρ Î) $ tΡ ô‰ tG ôã r& t Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 # ·‘$ tΡ xÞ% tn r& öΝ Íκ Í5 

$ yγ è% ÏŠ# u ß  4 β Î) uρ (#θ èVŠ Éó tG ó¡ o„ (#θ èO$ tó ãƒ & !$ yϑ Î/ È≅ ôγ ßϑ ø9 $% x. “ Èθ ô± o„ oνθ ã_ âθ ø9 $# 4 š[ ø♥ Î/ Ü># u ¤³9 $# ôN u !$ y™ uρ 

$ ¸) x s? ö ãΒ ∩⊄∪ { )٢٩الكهف اآلية    ( )٣ .(  

وقد استفاضت نصوص القرآن والسنة يف وصف اجلنة والنار وأهنما خملوقتان       
 .  اهللا فيهما من النعيم املقيم أو العذاب األليم  موجودتان اآلن، وبيان ما أعده 

$  {واجلنة والنار باقيتان ال تفنيان، قال تعاىل عن اجلنة  yγ è= à2 é& ÒΟÍ← !#yŠ $ yγ =Ïßuρ 4 { )٤( 
 ) ٥٤ص اآلية   ( )٥( } ∪⊇∋∩ x‹≈yδ $oΨè%ø—Ìs9 $tΒ …çµs9 ÏΒ >Š$x̄Ρ# (βÎ¨  {: وقال ) ٣٥: الرعد اآلية    (

t  {: وقال Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& ( { )وقال تعاىل  )٨: ة اآليةالبين ( )٦ ، :}  Ÿω šχθ è%ρä‹tƒ 

$ yγŠ Ïù šVöθ yϑ ø9$# ω Î) sπ s?öθ yϑ ø9$# 4’ n<ρW{$# ( { )وقال )٥٦: الدخان اآلية   ( )٧ ، :}  $ tΒ uρ Νèδ $ pκ÷]ÏiΒ 

                                                 
 . ٢٣ - ٢٢: سورة القيامة آية) ١(
 . ١٣١: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة الكهف آية) ٣(
 . ٣٥: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٥٤: سورة ص آية) ٥(
 . ٨: سورة البينة آية ) ٦(
 . ٥٦: سورة الدخان آية ) ٧(
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tÅ_ t÷‚ ßϑ Î/ ∩⊆∇∪ { )٤٨: احلجر اآلية  ( )١ .(  

šχρ  {: وقال سبحانه عن النار ß‰ƒ Ìãƒ β r& (#θ ã_ ãøƒ s† zÏΒ Í‘$ ¨Ψ9$# $ tΒ uρ Νèδ šÅ_ Ì≈ sƒ ¿2 $ pκ÷]ÏΒ ( 

óΟßγ s9uρ Ò>#x‹tã ×Λ É)•Β ∩⊂∠∪ { )وقال )٣٧: املائدة اآلية  ( )٢ ، :}  Ÿω 4 |Óø)ãƒ öΝÎγ öŠn= tæ (#θè?θ ßϑ uŠsù 

Ÿωuρ ß#¤sƒä† Οßγ÷Ψtã ôÏiΒ $yγÎ/#x‹tã 4 { )الوق ) ٣٦: فاطر اآلية ( )٣ :}  tÏ$Î#≈yz !$pκÏù #Y‰t/r& 4 { )٤( 
  ). ١٦٩النساء اآلية ( 

 الشفاعة 

 .  وأول من يدخلها من األمم أمته أول من يستفتح باب اجلنة نبينا حممد 

نة، والشفاعة العظمى يف أهل املوقف حىت        وهذه الشفاعة يف أهل اجلنة أن يدخلوا اجل    
 يف عمه أيب طالب أن خيفف عنه العذاب، شفاعات ثالث   يقضي اهللا بينهم، وشفاعته  

  . خاصة بنبينا حممد 

 : وهناك شفاعات أخرى يشاركه فيها غريه من األنبياء واملالئكة واملؤمنني منها 

 . أن ال يدخلها  الشفاعة فيمن استحق النار من عصاة املوحدين  - ١

 .  الشفاعة فيمن دخل النار من هؤالء العصاة أن خيرج منها - ٢

 .  الشفاعة يف رفع درجات بعض أهل اجلنة- ٣

 : وهذه الشفاعات ال تتحقق إال بشرطني

“ tΒ #sŒ  {:  إذن اهللا للشافع، قال تعاىل - ١ Ï% ©!$# ßìxô±o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã ω Î) Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4 { )٥( 
  ). ٢٥٥: البقرة اآلية (

                                                 
 . ٤٨: سورة احلجر آية) ١(
 . ٣٧: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٣٦: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ١٦٩: سورة النساء آية) ٤(
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية ) ٥(
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Ÿω  {:  رضا اهللا عن املشفوع له، قال تعاىل   - ٢ uρ šχθ ãèxô±o„ ω Î) Çyϑ Ï9 4 |Ós?ö‘ $# { )١( 
  ). ٢٨: األنبياء اآلية( 

وكل هذه األمور األخروية، ما يكون يف الربزخ، وما يكون يف مواقف القيامة، وما      
يكون يف اجلنة والنار، نعلم منها ما أخربنا اهللا ورسوله عنه من أحواهلا وصفاهتا ونؤمن به،  

 . وال نعلم كيفيته

                                                 
 . ٢٨: سورة األنبياء آية) ١(
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 األصل السادس اإلميان بالقدر خريه وشره
 . تقدير اهللا جل وعال للكائنات : درالق

 : واألدلة من القرآن والسنة على إثبات القدر ووجوب اإلميان به كثرية منها    

$  {: قوله تعاىل ¯ΡÎ) ¨≅ä. >ó x« çµ≈ oΨø)n= yz 9‘ y‰s)Î/ ∩⊆∪ { )وقوله  )٤٩: القمر اآلية  ( )١ ، :

}  tβ% x.uρ ãøΒ r& «!$# #Y‘ y‰s% #·‘ρ ß‰ø)¨Β ∩⊂∇∪ { )وقوله  )٣٨: األحزاب اآلية  ( )٢ ، :}  !$ tΒ z>$ |¹ r& 

ÏΒ >π t6ŠÅÁ•Β ω Î) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 3 tΒ uρ .ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ï‰öκu‰ …çµ t6 ù= s% 4 { )١١التغابن اآلية  ( )٣ .(  

اسا يقرؤون    أن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ملا نقل له أن أن {ويف صحيح مسلم 

فإذا لقيت : "  قال)٥( وأهنم يزعمون أن ال قََدَر وأن األمر أُُنف  )٤(القرآن، ويتقفرون العلم 
أولئك فأخربهم أين بريء منهم، وأهنم برآء مين، والذي حيلف به عبد اهللا بن عمر لو أن           

يه عن  ، مث روى عن أب"ألحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل اهللا منه حىت يؤمن بالقدر 
  . }  حديث جربيلرسول اهللا 

أدركت ناسا من أصحاب     {: ويف صحيح مسلم عن طاوس بن كيسان أنه قال   

رسول   قال : ومسعت عبد اهللا بن عمر يقول: كل شيء بقدر، قال:  يقولونرسول اهللا 
  . } )٦(كل شيء بقدر، حىت العجز والكيس، أو الكيس والعجز      " اهللا 

املؤمن القوي خري  { قال رسول اهللا : ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال

                                                 
 . ٤٩: سورة القمر آية ) ١(
 . ٣٨: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ١١: سورة التغابن آية ) ٣(
 . يطلبونه: يتقفرون العلم ) ٤(
 . أي مستأنف ،  مل يسبق به قدر  ) ٥(
والكيس ضده ،  وهو النشاط        .  العجز عدم القدرة ،  أو ترك ما جيب فعله والتسويف به وتأخريه عن وقته        )٦(

 . واحلذق باألمور
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ف، ويف كل خري، احرص على ما ينفعك واستعن باهللا،   وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعي 
قََدر اهللا،  : لو أين فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل   : وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل  

  . )١( } وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان

 مراتب اإلميان بالقدر 

 : واإلميان بالقدر يشتمل على أربع مراتب

 : املرتبة األوىل* 

ميان بعلم اهللا احمليط بكل شيء من املوجودات واملعدومات، وأنه تعاىل قد علم مجيع    اإل
خلقه قبل أن خيلقهم، وعلم مجيع أحواهلم وأعماهلم من األرزاق واآلجال والطاعات    

 . واملعاصي وغريها
 : املرتبة الثانية* 

 . اإلميان بأن اهللا كتب ذلك يف اللوح احملفوظ 

=óΟs9r& öΝn  {: املرتبتني قوله تعاىلومن األدلة على هاتني   ÷ès? χ r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$#uρ 3 ¨βÎ) š Ï9≡sŒ ’Îû A=≈ tFÏ. 4 ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩∠⊃∪ { )٧٠آلية احلج ا  ( )٢ .(  

مسعت :  قال- رضي اهللا عنهما -ويف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض  {:  يقولرسول اهللا 

  . )٣( } وعرشه على املاء: سنة، قالخبمسني ألف 

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون يف مواضع مجلة وتفصيال فاألول تقدير عام  
جلميع املخلوقات وهو املكتوب يف اللوح احملفوظ، والثاين خاص مفصل للعام وهو ثالثة       

 : تقادير

                                                 
 ). ٢/٣٧٠(، أمحد ) ٧٩(، ابن ماجه املقدمة ) ٢٦٦٤(مسلم القدر  ) ١(
 . ٧٠: سورة احلج آية ) ٢(
 ). ٢/١٦٩(، أمحد ) ٢١٥٦(، الترمذي القدر  ) ٢٦٥٣(مسلم القدر  ) ٣(
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 :  التقدير العمري- ١

يحني عن عبد اهللا بن مسعود عن رسول اهللا     عند ختليق النطفة يف الرحم، ففي الصح   
إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة، مث يكون علقة مثل    {:  أنه قال

نفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع   ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يرسل إليه امللك في     
  . )١( } يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد  : كلمات

 :  التقدير احلويل- ٢

$  {: يف ليلة القدر، إذ يقدر فيها ما يكون يف السنة من أمور ووقائع، قال تعاىل     pκ Ïù 

ä−tøãƒ ‘≅ä. @øΒ r& AΟŠ Å3ym ∩⊆∪ { )٤: الدخان اآلية   ( )٢ .(  

 :  التقدير اليومي- ٣

: ن حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل وغري ذلك، قال تعاىل       ـوهو ما يقدر م
}  ¨≅ ä. BΘöθ tƒ uθ èδ ’ Îû 5β ù'x© ∩⊄∪ { )٢٩: الرمحن اآلية  ( )٣ .(  

 : تبة الثالثةاملر

اإلميان مبشيئة اهللا النافذة، وقدرته الشاملة، فما شاء اهللا كان، وما مل يشأ مل يكن، وما                            
يف السماوات وما يف األرض من حركة وال سكون إال مبشيئته سبحانه، فال يكون يف ملكه                       

 )٤( } šš/u‘uρ ß,è=øƒs† $tΒ â!$t±o„ â‘$tFøƒs†uρ 3  {:  قال تعاىل ،إال ما يريد وهو على كل شيء قدير      
β¨  {: ، وقال )٦٨: القصص اآلية ( Î) y7 −/u‘ ×Α$ ¨èsù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ìãƒ ∩⊇⊃∠∪ { )هود اآلية   ( )٥ :

                                                 
،  ) ٤٧٠٨(، أبو داود السنة    ) ٢١٣٧(، الترمذي القدر   ) ٢٦٤٣(، مسلم القدر    ) ٧٠١٦(البخاري التوحيد   ) ١(

 ). ١/٤١٤(، أمحد ) ٧٦(ابن ماجه املقدمة  
 . ٤: سورة الدخان آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة الرمحن آية ) ٣(
 . ٦٨: سورة القصص آية) ٤(
 . ١٠٧: سورة هود آية ) ٥(
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χ  {: ، وقال )١٠٧ Î) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩⊄⊃∪ { )٢٠: البقرة اآلية ( )١ .(  

 : ولكن اإلرادة نوعان
 جلميع احلوادث، وال يلزم منها احملبة             وهي املشيئة الشاملة      :  إرادة كونية قدرية   - ١

 yϑsù ÏŠÌãƒ ª!$# βr& …çµtƒÏ‰ôγtƒ ÷yuô³o„ …çνu‘ô‰|¹ ÉΟ≈n=ó™M∼Ï9 ( tΒuρ ÷ŠÌãƒ βr& …ã&©#ÅÒãƒ  {: والرضا، كقوله تعاىل     

ö≅yèøgs† …çνu‘ô‰|¹ $̧)Íh‹|Ê %[ t̀ym $yϑ̄Ρr'Ÿ2 ß‰̈è¢Átƒ ’Îû Ï!$yϑ¡¡9$# 4 { )١٢٥: األنعام اآلية   ( )٢  .( 

ß‰ƒ  {: تتضمن احملبة والرضا كما يف قوله تعاىل  :  إرادة دينية شرعية- ٢ Ìãƒ ª! $# 

ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Ìãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# { )فإذا وقعت الطاعة فقد    )١٨٥: البقرة اآلية  ( )٣ ،

أرادها اهللا إرادة كونية مبعىن قدرها وشاءها، وأرادها إرادة شرعية مبعىن أنه حيبها   
ويرضاها، وإذا وقعت املعصية فقد أرادها سبحانه إرادة كونية، وإال فهو يبغضها وال    

 . ايرضاه
 : املرتبة الرابعة

اإلميان بأن اهللا تعاىل خالق كل شيء، فما سواه خملوق، واهللا خالقه وخالق فعله      
≈=ª!$# ß,Î  {: وحركته وسكونه، ال خالق غريه، وال رب سواه، قال سبحانه     yz Èe≅ à2 &ó x« ( 

uθ èδ uρ 4’n?tã Èe≅ ä. &ó x« ×≅‹ Ï.uρ ∩∉⊄∪ { )٦٢: الزمر اآلية  ( )٤ .(  

=ª!$#uρ ö/ä3s)n  {:  أنه قال لقومه -عليه الصالة والسالم  -وقال عن نبيه إبراهيم   s{ $ tΒ uρ 

tβθ è= yϑ÷è s? ∩∉∪ { )٩٦: الصافات اآلية  ( )٥ .(  

                                                 
 . ٢٠: يةسورة البقرة آ ) ١(
 . ١٢٥: سورة األنعام آية) ٢(
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٦٢: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٩٦: سورة الصافات آية) ٥(
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: رة وإرادة واهللا خالقهم وخالق قدرهتم وإرادهتم، قال تعاىلوالعباد فاعلون حقيقة وهلم قد
}  yϑÏ9 u!$x© öΝä3ΖÏΒ βr& tΛÉ)tGó¡o„ ∩⊄∇∪ $tΒuρ tβρâ!$t±n@ HωÎ) βr& u!$t±o„ ª!$# >u‘ šÏϑn=≈yèø9$# ∩⊄∪ { )١( 

  ). ٢٩ - ٢٨: التكوير اآلية (

 . انه هلم مشيئة، ولكنها ال تنفذ إال أن يشاء اهللا  فأثبت سبح

وألن للعباد قدرة ومشيئة كلفوا، وأرسلت هلم الرسل، وأنزلت الكتب، وهبذا حيصل 
البيان وتقوم احلجة، وعلى أعماهلم يثابون ويعاقبون وهلذا وجب على العبد اإلميان بقدر      

املستقيم، كما ينبغي اختاذ األسباب  اهللا واالمتثال لشرعه وسؤال اهللا اهلداية إىل الصراط      
جللب ما ينفع ودفع ما يضر يف سائر أمور الدنيا واآلخرة، مع التوكل على اهللا، وسؤاله      
التوفيق والتيسري يف حتقيق املرغوب، ودفع املكروه، وإذا نفعت األسباب محد اهللا وشكره،     

 . ر وسأل اهللا العوض وإذا مل تنفع اطمأن ألنه بذل ما يقدر عليه، وصرب واحتسب األج 

=Ÿω ß#Ïk  {: قال تعاىل s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡x. $ pκö n= tã uρ $ tΒ ôMt6 |¡tFø.$# 3 { )٢( 
  ). ٢٨٦: البقرة اآلية( 

 ، رواه البخاري ومسلم عن  )٣( } اعملوا فكل ميسر ملا خلق له { وقال النيب 

  . علي بن أيب طالب 

خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن          عجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله      { وقال 

 رواه  )٤( } أصابته سراء شكر فكان خريا له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له     

 . مسلم

                                                 
 . ٢٩ - ٢٨: سورة التكوير آية ) ١(
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ٢(
بو داود السنة     ، أ) ٢١٣٦(رمذي القدر  ـ، الت) ٢٦٤٧(لم القدر ـ، مس) ٤٦٦٦(خاري تفسري القرآن  ـالب) ٣(

 ). ١/١٥٧(، أمحد ) ٧٨(، ابن ماجه املقدمة ) ٤٦٩٤(
 ). ٢٧٧٧(، الدارمي الرقاق  ) ٦/١٦(، أمحد ) ٢٩٩٩(مسلم الزهد والرقائق   ) ٤(
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 مسائل اإلميان 
  مسمى اإلميان

لفظ اإلميان يف نصوص القرآن والسنة يذكر مفردا، ويذكر مقرونا باإلسالم، فإذا ذكر  
ت جربيل، أريد باإلسالم ما يف الظاهر وهو مقرونا باإلسالم كما يف حديث سؤاال

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن     {: استسالم العبد هللا وخضوعه وانقياده، وأركانه مخسة 

وم رمضان، وحج بيت اهللا احلرام،    حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وص     
اإلميان باهللا : وأريد باإلميان ما يف الباطن وهو معرفة القلب وتصديقه وإقراره وأركانه ستة

  . )١( } ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره  

$  {: وإذا ذكر مفردا كما يف قوله تعاىل yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôM n= Å_ uρ 

öΝåκæ5θ è= è% #sŒÎ)uρ ôM u‹Î= è? öΝÍκö n= tã …çµ çG≈tƒ#u öΝåκøEyŠ# y— $YΖ≈ yϑƒ Î) 4’n?tã uρ óΟÎγ În/u‘ tβθ è=©.uθ tG tƒ ∩⊄∪ š Ï% ©!$# šχθßϑ‹ É)ãƒ 

nο 4θ n= ¢Á9$# $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∪ { )وكما يف حديث أيب      )٣ - ٢: األنفال اآلية ( )٢ ،

اإلميان بضع وستون شعبة أفضلها قول ال إله إال      { قال رسول اهللا :  قالهريرة 

 ، أريد به الدين   )٣( } ا إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلمياناهللا، وأدناه

 . كله، كما أن اإلسالم إذا أفرد دخل فيه أصل اإلميان وهو ما يف القلب    

 . اإلميان قول وعمل: ومن هنا قلنا

 . واملراد قول القلب وهو االعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة اإلسالم   

و النية واإلخالص وحنو ذلك، وعمل اجلوارح كالصالة والزكاة     وه: وعمل القلب
 . وحنومها

                                                 
 )٤٦٩٥(، أبو داود السنة ) ٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  ) ٨(مسلم اإلميان ) ١(

 ). ١/٢٧(، أمحد ) ٦٣(بن ماجه املقدمة  ا
 . ٣ ، ٢: سورة األنفال آية) ٢(
 ). ٥٧(، ابن ماجه املقدمة  ) ٣٥(، مسلم اإلميان  ) ٩(البخاري اإلميان  ) ٣(
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  زيادة اإلميان ونقصانه
اإلميان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، وقد دلت على ذلك األدلة كما      

 . يف اآلية السابقة وحديث شعب اإلميان 
 : حكم مرتكب الكبرية 

املتقدم، منها ما يزول اإلميان بزواهلا كشعبة اإلميان شعب متفاوتة كما دل احلديث 
الشهادة، ومنها ما ال يزول بزواهلا كترك إماطة األذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة     
تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة األذى،     

 . وكما أن شعب اإلميان إميان، فكذا شعب الكفر كفر

β  {: إن الذنوب تنقسم إىل كبائر وصغائر كما قال تعاىل : ذا قال أهل السنةوهل Î) 

(#θ ç6 Ï⊥tFøgrB tÍ← !$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ÷]è? çµ ÷Ψ tã öÏes3çΡ öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ Νà6ù= Åz ô‰çΡuρ Wξ yz ô‰•Β $ Vϑƒ Ìx. ∩⊂⊇∪ { )١( 
  ). ٣١: النساء اآلية (

منها ما هو خمرج عن امللة، كما تقدم من الكفر األكرب : والكبائر على درجتني
 . والشرك األكرب، ومنها ما ليس كذلك، مثل الزنا والسرقة وشرب اخلمر وحنو ذلك   

مرتكب  وهذه الدرجة الثانية هي املقصودة عند اإلطالق، ومذهب أهل السنة يف       
الكبرية مؤمن ناقص اإلميان، أو مؤمن بإميانه فاسق بكبريته، وله يف الدنيا من املواالة بقدر   
ما معه من اإلميان، أما يف اآلخرة فهو حتت مشيئة اهللا إن شاء غفر له بسبب منه مثل 
األعمال الصاحلة أو من غريه من دعاء أو شفاعة، أو بدون سبب بل بفضل اهللا ورمحته،   

 . اء عذبه بعدله وحكمته، لكنه ال خيلده يف النار  وإن ش

ôyϑ  {: والدليل على ثبوت اسم اإلميان قوله تعاىل يف آية القصاص sù u’ Å∀ ãã …ã& s! ôÏΒ 

ÏµŠ Åz r& Öó x« { )فجعل القاتل وويل املقتول أخوين يف اإلميان،   )  ١٧٨: البقرة اآلية ( )٢

                                                 
 . ٣١: سورة النساء آية) ١(
 . ١٧٨: سورة البقرة آية ) ٢(
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 رواه   )١( } ال تكونوا عون الشيطان على أخيكم   {:  يف شارب اخلمروقوله  

 . البخاري عن أيب هريرة

ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب  { والدليل على أن إميانه ليس كامال قوله  

ال   {:  أخرجه البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن عمر، وقوله  )٢( } بعضكم رقاب بعض

وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن، وال يشرب    يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن،  
 .  رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة )٣( } اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن 

 ومل حيكم فيهم     وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب اخلمر على أناس يف عهد النيب    
احلدود    حبكم املرتد وال أمر بقطع املواالة بينهم وبني مجهور املسلمني، بل أقام عليهم  

 . الشرعية

β¨  {: والدليل على أنه يف اآلخرة حتت مشيئة اهللا قوله تعاىل Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ 

Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )٤٨: ء اآليةالنسا ( )٤ .(  

ما من عبد قال ال إله إال اهللا مث     { والدليل على أنه إن أدخل النار ال خيلد قوله    

مسلم عن أيب   رواه البخاري و )٥( } مات على ذلك إال دخل اجلنة، وإن زنا وإن سرق        

أخرجوا     : ( يدخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار، مث يقول اهللا تعاىل     { ذر، وقوله   

                                                 
 ). ٢/٣٠٠(، أمحد ) ٤٤٧٧(، أبو داود احلدود  ) ٦٣٩٩(البخاري احلدود  ) ١(
، ) ٣٩٤٢(، ابن ماجه الفنت ) ٤١٣١(، النسائي حترمي الدم ) ٦٥(، مسلم اإلميان ) ١٢١ (البخاري العلم ) ٢(

 ). ١٩٢١(، الدارمي املناسك  ) ٤/٣٥٨(أمحد 
، ) ٥٦٥٩(، النسائي األشربة  ) ٢٦٢٥(، الترمذي اإلميان  ) ٥٧(، مسلم اإلميان  ) ٥٢٥٦(البخاري األشربة  ) ٣(

 ). ٢١٠٦(، الدارمي األشربة ) ٢/٣٨٦(، أمحد ) ٣٩٣٦(نت ، ابن ماجه الف) ٤٦٨٩(أبو داود السنة  
 . ٤٨: سورة النساء آية) ٤(
 ). ٥/١٥٢(، أمحد ) ٢٦٤٤(، الترمذي اإلميان  ) ٩٤(، مسلم اإلميان  ) ٦٠٧٨(البخاري الرقاق  ) ٥(
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يب   رواه البخاري ومسلم عن أ )١( } )من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان  

 . سعيد اخلدري
   وصحابتهحقوق أهل بيت رسول اهللا 
 حقوق جيب القيام هبا، - رضي اهللا عنهم  - وصحابته  ألهل بيت رسول اهللا 

≅  {: فعلينا أن حنب آل بيت رسول اهللا ونتوالهم ونذب عنهم امتثاال لقوله تعاىل è% Hω 

ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #·ô_ r& ω Î) nο ¨Šuθ yϑ ø9$# ’Îû 4’n1öà)ø9$# 3 { )وله   ـوق ) ٢٣: ورى اآليةـ الش ( )٢  :

   رواه مسلم عن زيد بن أرقم، وقد أمرنا الرسول  )٣( } أذكركم اهللا يف أهل بييت   {

اللهم صل على حممد وعلى آل      {: بالصالة عليهم مع الصالة عليه، فقال لنا قولوا  

 .  احلديث)٤( } ...حممد

وأهل بيته أقاربه الذين حرمت عليهم الصدقة، ومن أهل بيته أمهات املؤمنني زوجاته   
 . خرةيف الدنيا وهن زوجاته يف اآل

 ونتوالهم ونترضى عنهم ونعتقد عدالتهم ونقبل ما وكذا حنب صحابة رسول اهللا   
 جاء يف الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم، ونشهد باجلنة ملن شهد له رسول اهللا  

 . منهم

رضي اهللا  - أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي ونؤمن بأن اخلليفة بعد رسول اهللا 
 . يف الفضل كترتيبهم يف اخلالفة وأن ترتيبهم -عنهم

ومنسك عما شجر بينهم فال خنوض فيه، فهم صفوة هذه األمة اليت هي خري األمم، 
                                                 

 ). ٣/٥٦(، أمحد ) ١٨٤(، مسلم اإلميان ) ٢٢(البخاري اإلميان  ) ١(
 . ٢٣: سورة الشورى آية ) ٢(
 ). ٣٣١٦(، الدارمي فضائل القرآن ) ٤/٣٦٧(، أمحد ) ٢٤٠٨(مسلم فضائل الصحابة  ) ٣(
) ١٢٨٨(، النسائي السهو ) ٤٨٣(الترمذي الصالة ) ٤٠٦(، مسلم الصالة  ) ٤٥١٩(البخاري تفسري القرآن  ) ٤(

ارمي الصالة     ، الد) ٤/٢٤٤(، أمحد ) ٩٠٤(يها ـ ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة ف ) ٩٧٦(أبو داود الصالة   
)١٣٤٢ .( 
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öΝçGΖä. uö  {: قال تعاىل yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 { )وقال   )١١٠ عمران اآلية  آل ( )١ ،

šχθ  {: تعاىل à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ 

ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã { )وقال   )١٠٠: التوبة اآلية  ( )٢ ، }     خريكم قرين مث الذين

  احلديث يف الصحيحني عن عدد من الصحابة، وقال    )٣( } يلوهنم، مث الذين يلوهنم  

ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد    {

 .  رواه البخاري ومسلم)٤( } أحدهم وال نصيفه 

وما ينسب إليهم يف بعض الكتب من مساوئ، فأكثره كذب افتراه أعداؤهم، ومنه ما    
، وما ثبت منه فهم فيه معذورون، ألنه إما  قد زيد فيه ونقص وغريه عن وجهه الصحيح 

أن يكون صدر عن اجتهاد أصابوا فيه أو أخطأوا، أو تابوا منه، إذ هم غري معصومني، بل    
جتوز عليهم الذنوب يف اجلملة، لكن هلم من الرسوخ يف اخلريات والفضائل ما يوجب  

عدهم، ألن هلم من  مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حىت إهنم يغفر هلم ما ال يغفر ملن ب
أسباب الغفران ما ليس ملن بعدهم، وبكل حال فما يذكر يف هذا السبيل فهو قليل مغمور  

 . يف حبر فضائلهم وحماسنهم

 بعد أن ذكر املهاجرين  ،نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعلنا ممن ذكرهم بقوله
š  {: واألنصار Ï%©!$#uρ ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï% ©!$# 

                                                 
 . ١١٠: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٠٠: سورة التوبة آية ) ٢(
، النسائي األميان     ) ٢٢٢٢(، الترمذي الفنت  ) ٢٥٣٥(، مسلم فضائل الصحابة   ) ٦٠٦٤(البخاري الرقاق  ) ٣(

 ). ٤/٤٢٧(، أمحد ) ٤٦٥٧(، أبو داود السنة  ) ٣٨٠٩(والنذور 
(، أبو داود السنة   ) ٣٨٦١(، الترمذي املناقب    ) ٢٥٤١( مسلم فضائل الصحابة    ،) ٣٤٧٠(البخاري املناقب   ) ٤(

 ). ٣/٥٥(، أمحد ) ١٦١(، ابن ماجه املقدمة ) ٤٦٥٨
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$ tΡθ à)t7y™ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yèøgrB ’Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛÏm §‘ ∩⊇⊃∪ { )١( 
  ). ١٠: احلشر اآلية (

واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وصحبه وأتباعه إىل يوم       
 . الدين

                                                 
 . ١٠: سورة احلشر آية ) ١(
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 املراجع 
 .  العبودية- ١

 .  العقيدة الواسطية- ٢

 . كالمها لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية

كر بن أيوب الزرعي   لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب ب مدارج السالكني - ٣
 . املعروف بابن قيم اجلوزية

 . للقاضي أيب احلسن علي بن علي بن حممد بن أيب العز شرح العقيدة الطحاوية - ٤

للشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب بشرحه فتح اجمليد للشيخ    كتاب التوحيد - ٥
 . عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ 

 .  احلكميللشيخ حافظ بن أمحد معارج القبول - ٦

 . لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني نبذة يف العقيدة اإلسالمية - ٧

 . لفضيلة الدكتورصاحل بن فوزان الفوزان  شرح العقيدة الواسطية - ٨



 رسالة يف أسس العقيدة 

٩٩ 

 

 فهرس اآليات
 ٤٩..........................................أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور

 ٣٩.....................................................إهلا واحدا إن هذا لشيء عجابأجعل اآلهلة 
 ٣٥..........................إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني
 ٤٩...........................إذ قال اهللا ياعيسى إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا

 ٥٧...................................................إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد
 ٣٢............................................اخلاسرونأفأمنوا مكر اهللا فال يأمن مكر اهللا إال القوم 

 ٦٩...............................................أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون
 ٢٨...........................أفغري دين اهللا يبغون وله أسلم من يف السماوات واألرض طوعا وكرها

 ٩..................................أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا
 ٩.............................................أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما مل يأت آباءهم األولني

 ٥٣..........................ن عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئا ومل يظاهروا عليكمإال الذي
 ٥٢...............................إال تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها

 ٨٥........................................إال طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على اهللا يسريا
 ٣٩.................................أال هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال

 ١٠............................................................. يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبريأال
 ٦٧.............................أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال هلم
 ٤٨..............................أمل تر أن اهللا سخر لكم ما يف األرض والفلك جتري يف البحر بأمره

 ٥٢............................أمل تر أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض ما يكون من جنوى
 ٨٨........................... السماء واألرض إن ذلك يف كتاب إن ذلكأمل تعلم أن اهللا يعلم ما يف

 ١٣.......................أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل
 ١٥، ١٠.....................................................أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون

 ٥٩....................................................................أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى
 ٣٢...............................أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة

 ٦١، ٥...........................ا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكتهآمن الرسول مب
 ٧٩.....................................................................................إن إلينا إياهبم

 ٥١..................................أن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه
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 ٣١...............................إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك يرجون
 ٨٣...........................................يةإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الرب

 ٥٦.............................إن الذين عند ربك ال يستكربون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
 ٣٠.............................................................إن الذين هم من خشية رهبم مشفقون

 ٦١.................................إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله
 ٧١............................إن اهللا عنده علم الساعة ويرتل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري

 ٩٤، ٣٦، ٧...................رك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشركإن اهللا ال يغفر أن يش
 ٥٢........................................................إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون

 ٤١........................................إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نصريا
 ٩٣............................إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخال

 ٥١..........................يف ستة أيام مث استوى علىإن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض 
 ١٥.......................................................إن يف السماوات واألرض آليات للمؤمنني

 ١٦.....................إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب
 ٢٨...........................................إن كل من يف السماوات واألرض إال آيت الرمحن عبدا

 ٨٤.......................................................................إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
 ٥٩......................................................................إن هذا لفي الصحف األوىل

 ٦٠.....................................ناك باحلق بشريا ونذيرا وإن من أمة إال خال فيها نذيرإنا أرسل
 ٢٦............................................إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق فاعبد اهللا خملصا له الدين

 ٥٩، ٣٠، ٢٢......................إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا
 ٨٧، ٥....................................................................إنا كل شيء خلقناه بقدر

 ٩٢...................................وهبم وإذا تليت عليهمإمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قل
 ٢٤......................................إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا

 ٣٠...............................إمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني
 ٢٤....................................................إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون

 ٦٧......................... حييي هذه اهللاأو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أىن
 ٣١..........................أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته
 ١٦..........................أومل ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض وما خلق اهللا من شيء وأن

 ٦٨.......................أوليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر على أن خيلق مثلهم بلى وهو
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 ٣٤..........................................................................إياك نعبد وإياك نستعني
 ٤٣، ٣٤.............................................عا وخفية إنه ال حيب املعتدينادعوا ربكم تضر

 ٦٦......................................................................اقتربت الساعة وانشق القمر
 ٥٠..........................احلمد هللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض وله احلمد يف اآلخرة

 ٤٨.............................................................................احلمد هللا رب العاملني
 ٥٥.............................احلمد هللا فاطر السماوات واألرض جاعل املالئكة رسال أويل أجنحة

 ٦٨................................... فإذا أنتم منه توقدونالذي جعل لكم من الشجر األخضر نارا
 ٧....................................الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون

 ٥٧....................الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به ويستغفرون
 ٤٢......................................الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار

 ٩........................................................................الر تلك آيات الكتاب املبني
 ٥١.......................................................................ن على العرش استوىالرمح

 ٩٠...................................................اهللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل
 ٨٥، ٤٨................................اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف

 ٢٥................................................................................................امل
 ٧٦...........................النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون

 ٩................................ إليهم ولعلهمبالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل
 ٣٣..........................بلى من أسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره عند ربه وال خوف عليهم

 ٣٩.....................................................................تاهللا إن كنا لفي ضالل مبني
 ٦٣............................................تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا

 ٣٢.........................تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
 ٨٤.......................... عدن جتري من حتتها األهنار خالدين فيها أبداجزاؤهم عند رهبم جنات

 ٧٢....................................................حىت إذا جاء أحدهم املوت قال رب ارجعون
 ٨٩........................خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك إن ربك فعال
 ٩٥..........................ذلك الذي يبشر اهللا عباده الذين آمنوا وعملوا الصاحلات قل ال أسألكم

 ٧............................باده ولو أشركوا حلبط عنهم ماذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء من ع
 ٥٤..........................رب السماوات واألرض وما بينهما فاعبده واصطرب لعبادته هل تعلم له

 ٤٢..........................................ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
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 ٦٦..................................زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وريب لتبعثن مث لتنبؤن مبا
 ٤٩...........................................................................سبح اسم ربك األعلى

 ١٦.................................يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أوملسنريهم آياتنا 
 ٦١، ٢١...................شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به

 ٢٣....................................شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط
 ٩٠......................شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان

 ٣٤...............................................فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم
 ١٢................................فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل

 ٨١..............................................فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه
 ٨٠............................................................................فأما من ثقلت موازينه

 ٢١..........................نفإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إال على اهللا وأمرت أن أكو
 ٦٣............................فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب

 ٥٤، ٥٠، ٤٧........فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا
 ٢٣................................فاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات واهللا

 ٢.............................ن قبل أن يقضى إليك وحيهفتعاىل اهللا امللك احلق وال تعجل بالقرآن م
 ٧٩.....................................................................فسوف حياسب حسابا يسريا

 ٣٦.................................................................................فصل لربك واحنر
 ٧٩...........................................فال حتسنب اهللا خملف وعده رسله إن اهللا عزيز ذو انتقام

 ٨٣...................................فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون
 ٨........................فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم

 ٧٩.....................................................فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن املرسلني
 ٧٢...........................................................................فلوال إذا بلغت احللقوم

 ٩٠..............................فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل
 ٧٤......................................فوقاه اهللا سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب

 ٨٩........................................................................فيها يفرق كل أمر حكيم
 ٥٤........................ جنات جتري من حتتها األهنارقال اهللا هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم هلم

 ٨........................قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن
 ١٤.........................................قال رب السماوات واألرض وما بينهما إن كنتم موقنني



 رسالة يف أسس العقيدة 

١٠٣ 

 ٣٥...............................قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا عليهم الباب
 ١٤.......................................................................قال فرعون وما رب العاملني

 ١٤..........................أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرض بصائر وإينقال لقد علمت ما 
 ٣٢.........................................................قال ومن يقنط من رمحة ربه إال الضالون

 ١٢.........................قالت رسلهم أيف اهللا شك فاطر السماوات واألرض يدعوكم ليغفر لكم
 ٣٥.............................قالت هلم رسلهم إن حنن إال بشر مثلكم ولكن اهللا مين على من يشاء

 ٦٠............................... فإمنا عليه ما محل وعليكمقل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فإن تولوا
 ٣٥..............................................................................قل أعوذ برب الفلق

 ٣٥.............................................قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني
 ٢٩..............................قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا
 ٣٣، ٣١........................قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجوا

 ٦٢.................................ه استمع نفر من اجلن فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجباقل أوحي إيل أن
 ٦٢.......................قل أي شيء أكرب شهادة قل اهللا شهيد بيين وبينكم وأوحي إيل هذا القرآن

 ١٧.......................................................قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون
 ٥٦.................................قل من كان عدوا جلربيل فإنه نزله على قلبك بإذن اهللا مصدقا ملا

 ١٧.......................من ميلك السمع واألبصار ومن خيرجقل من يرزقكم من السماء واألرض أ
 ٤٨...................................................................................قل هو اهللا أحد

 ٦٢..............................قل ياأيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له ملك السماوات
 ٥٨...................................قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم مث إىل ربكم ترجعون

 ٦٨.............................................قل حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
 ٦١...................................... وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيلقولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا

 ٩.......................................كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب
 ٣٧..............................................................................كذبت مثود بطغواها

 ٥٧.....................................................................................كراما كاتبني
 ٧١............................................................كل نفس ذائقة املوت مث إلينا ترجعون

 ٩٦......................كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون
 ٦٥..............................................................................امةال أقسم بيوم القي

 ٨٤....................................ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األوىل ووقاهم عذاب اجلحيم
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 ٩١.............................ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا
 ٨٤......................................................ال ميسهم فيها نصب وما هم منها مبخرجني

 ٢١..................................لقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال ياقوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله
 ٤٦.................................اآلخرة مثل السوء وهللا املثل األعلى وهو العزيزللذين ال يؤمنون ب

 ٩١..........................................................................ملن شاء منكم أن يستقيم
 ٥٧.................................له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا إن اهللا ال

 ٥...............................ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن
 ٨٧...................................ه واهللاما أصاب من مصيبة إال بإذن اهللا ومن يؤمن باهللا يهد قلب

 ٦٣..........................ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك
 ١٨، ١٠........................ما اختذ اهللا من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق

 ٣٧..........................ما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى والذين
 ٨٧............................. اهللا يف الذين خلواما كان على النيب من حرج فيما فرض اهللا له سنة

 ٦٤.........................ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني وكان
 ٨٤..............................مثل اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األهنار أكلها دائم وظلها

 ٣١......................................من كان يرجو لقاء اهللا فإن أجل اهللا آلت وهو السميع العليم
 ٩............................................................هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقني

 ٥٢..................................هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة وقضي
 ٤٩.........................................هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم

 ٨.........................هو الذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم
 ٥١.......................هو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يعلم

 ٤٨........................لذي يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إىل النور وكانهو ا
 ٢٢................................وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم

 ٦١.........................وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى
 ٢٢.................................وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا واشهد

 ٦٢........................إذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتواو
 ٦٧..............................وإذ قال إبراهيم رب أرين كيف حتي املوتى قال أومل تؤمن قال بلى
 ٥٣...............................وإذ قال اهللا ياعيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني

 ٧................................. لظلموإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يابين ال تشرك باهللا إن الشرك
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 ٦٦.........................................وإذ قتلتم نفسا فادارأمت فيها واهللا خمرج ما كنتم تكتمون
 ٦٦...........................وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة فأخذتكم الصاعقة
 ٣٧...........................وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب وكان
 ٣٤.......................تجيبواوإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليس
 ٩.................................وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أمنا على

 ٥٣............................وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه
 ٥٧..............................................................................وإن عليكم حلافظني

 ٨١...............................................وإن منكم إال واردها كان على ربك حتما مقضيا
 ٥٣..................................كة وأحسنوا إنوأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهل

 ٥٦...........................................................................وإنه لترتيل رب العاملني
 ٢٥............................وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب مث ال تنصرون

 ٨٤..................................................................واتقوا النار اليت أعدت للكافرين
 ٥١......................................واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا وسبح حبمد ربك حني تقوم
 ٩٦............................ذين سبقوناوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا ال

 ٨٥............................والذين كفروا هلم نار جهنم ال يقضى عليهم فيموتوا وال خيفف عنهم
 ٣١.......................................والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة أهنم إىل رهبم راجعون

 ٦٦............................والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون
 ٩٦.............................هم بإحسانوالسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعو

 ٩٠.........................................................................واهللا خلقكم وما تعملون
 ٥٧.......................................وامللك على أرجائها وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية

 ٤٩.....................وتوكل على احلي الذي ال ميوت وسبح حبمده وكفى به بذنوب عباده خبريا
 ٥٢......................................................................وجاء ربك وامللك صفا صفا

 ٣٧، ١٤..............نوجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدي
 ٨٤...............................................................................وجوه يومئذ ناضرة

 ٥٩......................وربك أعلم مبن يف السماوات واألرض ولقد فضلنا بعض النبيني على بعض
 ٨٩..................................وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية سبحان اهللا وتعاىل

 ٦٠.................ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ورسال مل نقصصهم عليك وكلم اهللا موسى
 ٨٣..................نة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقنيوسارعوا إىل مغفرة من ربكم وج
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 ٦٨.....................................وضرب لنا مثال ونسي خلقه قال من حييي العظام وهي رميم
 ٧٨.....................وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن

 ٥٠................................وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما
 ٦٠.............................. ما عبدنا من دونه من شيء حنن والوقال الذين أشركوا لو شاء اهللا

 ١٩.........................وقال املأل من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف األرض ويذرك
 ٣٤، ٣٣...............وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون
 ٣٠.........................وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء اهللا وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم

 ٥١................................. يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداهوقالت اليهود
 ٥٦..............................................وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون

 ٤٤........................وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا
 ٨٠، ٧............................................وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

 ٢٠................................بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندكوقضى ربك أال تعبدوا إال إياه و
 ٥٩................................وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مرمي مصدقا ملا بني يديه من التوراة

 ٨٤.......................وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظاملني
 ٦٨..........................وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد اهللا حق وأن الساعة ال ريب فيها

 ٦٨...............................ساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثناوكذلك بعثناهم ليت
 ٢٤.........................وكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال مترفوها إنا وجدنا
 ٦.............................وكيف أخاف ما أشركتم وال ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل يرتل به
 ١٧............................ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا قل احلمد هللا بل

 ١٢...........................سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن خلقهن العزيز العليمولئن 
 ١٧....................ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اهللا

 ١٢.................................................ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا فأىن يؤفكون
 ١٧..............................ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به األرض من بعد موهتا

 ٧١..............................إهلا آخر ال إله إال هو كل شيء هالك إال وجهه لهوال تدع مع اهللا 
 ٢٣........................وال ميلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إال من شهد باحلق وهم يعلمون

 ٦٨.................................................ولبثوا يف كهفهم ثالث مائة سنني وازدادوا تسعا
 ٦٠....................ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من مل نقصص

 ٧......................من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكوننولقد أوحي إليك وإىل الذين 
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 ٦٠، ٢٠...................ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم
 ١٣................................ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون هبا
 ٧١..............................ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون

 ٤٦، ٤٢.................... فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزونوهللا األمساء احلسىن
 ٥٤............................................................................ومل يكن له كفوا أحد

 ٥٣..............................وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرين أنظر إليك قال لن
 ٣٧.......................وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون

 ٥٦...........................ن عن عبادته والوله من يف السماوات واألرض ومن عنده ال يستكربو
 ٢٠..........................وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون

 ٦٣......................................................................وما أرسلناك إال رمحة للعاملني
 ٦٢...........................وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا ولكن أكثر الناس ال يعلمون

 ٢٦، ٢٠...........................وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة
 ١٩.............................................................وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

 ٧١.........................وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال ومن يرد ثواب الدنيا
 ٣٥............................وما لنا أال نتوكل على اهللا وقد هدانا سبلنا ولنصربن على ما آذيتمونا

 ٣٣..........................ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا
 ٧٢...............................ظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحي إيل ومل يوح إليهومن أ

 ٣٦............................ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب باحلق ملا جاءه أليس يف
 ٣٧...........................ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه مث أعرض عنها إنا من اجملرمني منتقمون
 ٦٩..........................تومن آياته أنك ترى األرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت ورب
 ٣٩، ٢٩، ٢٦..................ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين

 ٢٥.....................................ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني
 ٢................................ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك إمنا خيشى اهللا من

 ٢١........................... يف الدنياومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه ولقد اصطفيناه
 ٢٥..........................ومن يسلم وجهه إىل اهللا وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإىل

 ٥٧...............................................ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون
 ٨٠...........................ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال
 ٧٧.........................ونفخ يف الصور فصعق من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا
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 ٥٣..........................................وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون
 ٦٩.................................وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار مث يبعثكم فيه

 ٧٢، ٥٨..................وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء أحدكم املوت
 ٥١............................................................ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام

 ٥٤.................................. واملشركني واملشركات الظانني باهللاويعذب املنافقني واملنافقات
 ٢٤...........................................................ويقولون أئنا لتاركو آهلتنا لشاعر جمنون

 ٦٦...............................ويوم حيشرهم كأن مل يلبثوا إال ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد
 ٧٧........................ويوم ينفخ يف الصور ففزع من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء

 ٥...............................ب الذي نزل على رسولهياأيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله والكتا
 ٥٦..........................ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة
 ٩٣..............................ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد
 ٢٩............................ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم

 ٣٠..................................يت أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفيابين إسرائيل اذكروا نعميت ال
 ٣٢.............................يابين اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وال تيأسوا من روح اهللا إنه

 ٧٤...................................يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة
 ٨٥..............................يريدون أن خيرجوا من النار وما هم خبارجني منها وهلم عذاب مقيم

 ٨٩............................................رض كل يوم هو يف شأنيسأله من يف السماوات واأل
 ٦٩...............................يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إمنا علمها عند ريب ال جيليها

 ٤٧..............................................يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون به علما
 ٨٦.............................يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن ارتضى وهم من

 ٩٠...........................ظلم عليهميكاد الربق خيطف أبصارهم كلما أضاء هلم مشوا فيه وإذا أ
 ٧٨....................................يوم يبعثهم اهللا مجيعا فينبئهم مبا عملوا أحصاه اهللا ونسوه واهللا

 ٧٨..............................................................يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافية
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 فهرس األحاديث
 ٧٠............................أخربين عن الساعة ، قال الرسول  ما املسؤول عنها بأعلم من السائل

 ٨٧..............بد اهللاأدركت ناسا من أصحاب رسول اهللا يقولون كل شيء بقدر، قال ومسعت ع
 ٧٤............................إذا أقعد املؤمن يف قربه أتى مث شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول

 ٣٤...................................................إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا
 ٣٨..................................................إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها

 ٩٥..........................................................................أذكركم اهللا يف أهل بييت
 ٤١...............لة منهن كان فيه خصلةأربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خص
 ٢٦.......................................أسعد الناس بشفاعيت من قال ال إله إال اهللا خالصا من قلبه

 ٢٤............................أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ال يلقى اهللا هبما عبد غري شاك
 ٦٣.......................أعطيت مخسا مل يعطهن اهللا أحدا قبلي كان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة،

 ٤٥....................... اهللا أن ال تدع صورة إال طمستها والأال أبعثك على ما بعثين عليه رسول
 ٤٠.........................أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال  قالوا بلى يا
 ٦٥...........................أال ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى إال أنه ليس نيب بعدي
 ٢٠، ٧.........................أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا،

 ٨٩..................مع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة، مث يكون علقة مثل ذلك،إن أحدكم جي
 ٤٠.................إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر ، قالوا وما الشرك األصغر يا رسول

 ٧٠......................أن أعرابيا قال له مىت الساعة ؟ قال  وحيك إن الساعة آتية، فما أعددت هلا
 ٧٥......................يسمع قرع نعاهلم فيأتيهإن العبد إذا وضع يف قربه، وتوىل عنه أصحابه، إنه ل

 ٧٢............................إن العبد املؤمن إذا كان يف إقبال من اآلخرة وانقطاع من الدنيا نزلت
 ٢٠................................إن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال اهللا، يبتغي بذلك وجه اهللا

 ٦.........................أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره
 ٥١.............................................................................إن ربكم ليس بأعور

 ٢٠.........................أن رسول اهللا ملا بعث معاذا إىل اليمن قال له  إنك تأيت قوما أهل كتاب
 ٨٧...................أن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ملا نقل له أن أناسا يقرؤون القرآن، ويتقفرون

 ٤٧...............................إن هللا تسعة وتسعني امسا، مائة إال واحدا، من أحصاها دخل اجلنة
 ٦٤...........................بيتا فأحسنه وأمجله إالإن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن 

 ٤٥...................إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور



 رسالة يف أسس العقيدة 

١١٠ 

 ٨١.......................أن ناسا قالوا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ وفيه قوله  ويضرب
 ٣١...........................................................أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء

 ٥٥.................................وله ستمائة جناحأنه رأى جربيل على صفته اليت خلقه اهللا عليها 
 ٤٢................................إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهللا بصاحل أعمالكم

 ٧٥...........................إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري، أما أحدمها فكان ال يستتر من بوله،
 ٤١............................آية املنافق ثالث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان

 ٩١.....................................................................اعملوا فكل ميسر ملا خلق له
 ٢١................................................خوة لعالت، أمهاهتم شىت، ودينهم واحداألنبياء إ

 ٩٢........................اإلميان بضع وستون شعبة أفضلها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى
 ٣٤.................................................................................الدعاء مخ العبادة

 ٣٤.................الدعاء هو العبادة ، مث قرأ وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون
 ٤٧.................لته يف كتابك، أو علمتهاللهم أسألك بكل اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو أنز

 ٥٠...............اللهم أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر
 ٥٧...................اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات واألرض، عامل الغيب

 ٩٥.............................................................اللهم صل على حممد وعلى آل حممد
 ٨٧..................... كل خري، احرصاملؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف، ويف

 ٧٠........................................................................بعثت أنا والساعة كهاتني
 ٧٨.................تدىن الشمس يوم القيامة من اخللق حىت تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس

 ٢٩، ٢٦.................ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه
 ٨٢....................مث يضرب اجلسر على جهنم وحتل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم  قيل يا

 ٣٨..................................ثنتان يف أميت مها هبم كفر الطعن يف النسب والنياحة على امليت
 ٤٠.........................جاء رجل إىل النيب يراجعه الكالم فقال  ما شاء اهللا وشئت ، فقال رسول

 ٥٨..............حدثنا رسول اهللا وهو الصادق املصدوق أن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني
 ٨٣.............للنب، ورحيه أطيب من املسك،حوضي مسرية شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من ا

 ٥٥..............خلقت املالئكة من نور، وخلق اجلان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم
 ٩٦.....................................................خريكم قرين مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم

 ٣٨.................................................................سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر
 ٣١..............مسعت رسول اهللا يقول قبل موته بثالث  ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن بربه
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 ٩٢...............................شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء
 ٩١...................عجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته
 ٣١.......................عن عائشة  رضي اهللا عنها  قالت قلت يا رسول اهللا والذين يؤتون ما آتوا

 ٧.........................................لم هنا بالشركعن عبد اهللا بن مسعود أن الرسول فسر الظ
 ٧٤....................فتعاد روحه يف جسده فيأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقوالن له من ربك ؟ فيقول

 ٦٥.........فضلت على األنبياء بست أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت يل الغنائم،
 ٤٠.........................................................................................فقد كفر

 ٦٤.............................قال رسول اهللا  إن يل أمساء حممد، وأنا أمحد، وأنا املاحي الذي ميحو
 ٧٠.......................األعراب يأتون النيب فيسألونه مىت الساعة ؟ فكان ينظر إىلكان رجال من 

 ٨٨....................كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة،
 ١٣........................كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه، كما

 ٨٠.............................إىل الرمحنكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان 
 ٩٤، ٣٨.......................................ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

 ٩٦......................ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما
 ٤٤...........................ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي ، فإمنا أنا عبد، فقولوا

 ٤٠........................... شاء حممدال تقولوا ما شاء اهللا وشاء حممد، ولكن قولوا ما شاء اهللا مث
 ٩٤.............................................................ال تكونوا عون الشيطان على أخيكم

 ٢٦...........................ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني
 ٩٤.................ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن،
 ١٧........يك لكلبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شر

 ١٦.........................................لبيك ال شريك لك، إال شريكا هو لك، متلكه وما ملك
 ٤٥.................................لعن رسول اهللا زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج

 ٤٥......................لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  حيذر ما صنعوا
 ٢٥.......................قا من قلبهما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله صاد

 ٩٤...............ما من عبد قال ال إله إال اهللا مث مات على ذلك إال دخل اجلنة، وإن زنا وإن سرق
 ٢٤.....................مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا فكان

 ٤٠.....................................................................من حلف بغري اهللا فقد أشرك
 ٢....................................من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة
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 ٨...........................من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله،
 ٧٩...........من نوقش احلساب عذب ، فقلت أليس يقول اهللا تعاىل فسوف حياسب حسابا يسريا

 ١٣................وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم أي استخفوهم
 ٦٣..................... األمة يهودي وال نصراين،والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه

 ٨٠.....................ومن املؤمنني من يدخل اجلنة بال حساب كالسبعني ألفا الذين يدخلون اجلنة
 ٤٢، ٣٥.........يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام يا بديع السماوات واألرض برمحتك أستغيث

 ٨٢...........................خيلص املؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بني اجلنة والنار، فيقتص
 ٩٤..............................ل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار، مث يقول اهللا تعاىل  أخرجوايدخل أه

 ٧٩.........................يدىن املؤمن يوم القيامة من رهبحىت يضع عليه كنفه أي ستـره ، فيقرره
 ٥٣..........................يرتل ربنا إىل السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقول
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 الفهرس
 ٢....................................................................مقدمة يف العقيدة اإلسالمية

 ٤..........................................................................................مقدمة
 ٥.............................................................................تعريف العقيدة

 ٥...................................................................أصول العقيدة اإلسالمية
 ٦...............................................................سالميةمرتلة علم العقيدة اإل

 ٨.............................................................مصدر تلقي العقيدة اإلسالمية
 ١١..................................................االعتقاد والعلم والواجب على املكلف

 ١٢................................................................................أصول اإلميان

 ١٢................................................................األصل األول اإلميان باهللا

 ١٢.....................................................................وجود اهللا تعاىل

 ١٦......................................................................توحيد الربوبية

 ١٩......................................................................توحيد األلوهية

 ٢٨........................................................................................العبادة

 ٢٨..................................................................معىن العبادة لغة وشرعا

 ٢٩...........................................................األصول اليت تبىن عليها العبادة

 ٣٣.......................................................................شرطا قبول العبادة

 ٣٣.............................................................................أنواع العبادة

 ٤٦............................................................توحيد األمساء والصفات

 ٥٥............................................................ين اإلميان باملالئكةاألصل الثا

 ٥٩............................................................األصل الثالث اإلميان بالكتب

 ٦٠.............................................................األصل الرابع اإلميان بالرسل

 ٦١...........................................................................أولو العزم

 ٦٢.........................................................عموم رسالة نبينا حممد 

 ٦٤...................................................................ختم النبوة به 

 ٦٥......................................................األصل اخلامس اإلميان باليوم اآلخر

 ٦٨...........................................................العقل وداللته على البعث

 ٦٩........................................................................وقت الساعة
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 ٧٦....................................................................نعيم القرب وعذابه

 ٧٨...............................................................................احلشر

 ٧٨...................................................................العرض واحلساب

 ٨٠...............................................................................امليزان

 ٨١...................................................................صحائف األعمال

 ٨١.............................................................................الصراط

 ٨٢..............................................................................القنطرة

 ٨٣..............................................................................احلوض

 ٨٣..........................................................................اجلنة والنار

 ٨٥.............................................................................الشفاعة

 ٨٧...............................................سادس اإلميان بالقدر خريه وشرهاألصل ال

 ٨٨................................................................مراتب اإلميان بالقدر

 ٩٢................................................................................مسائل اإلميان

 ٩٢...........................................................................مسمى اإلميان

 ٩٣....................................................................زيادة اإلميان ونقصانه

 ٩٥............................................... وصحابتهحقوق أهل بيت رسول اهللا 

 ٩٨.......................................................................................املراجع

 ٩٩................................................................................رس اآلياتفه

 ١٠٩............................................................................فهرس األحاديث

 ١١٣.....................................................................................الفهرس

 


