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 تيسري العقيدة

 الركن األول من أركان اإلميان: اإلميان باهلل.** 

 ويتضمن أربعة أمور:

 اإليمان بوجود اهلل تعالى. -1

 اإليمان بربوبيته )توحيد الربوبية(. -2

 اإليمان بألوهيته )توحيد األلوهية(. -3

 اإليمان بأسمائه وصفاته )توحيد األسماء والصفات(. -4

 ود اهلل:* أوال: اإليمان بوج

الدليل على ذلك: هذا الكون البديع المتقن الذي نراه من حولنا، فإنه دليل على وجوود 

 بدون خالق. -مع هذا اإلتقان-جد هكذا خالقه؛ إذ يستحيل أن يكون قد و  

وهذه قاعدة العقل والفطرة: )كل حادث ال بد له مون محودث، وكول مقلووب ال بود لوه 

 فاعل(. من خالق، وكل مفعول ال بد له من

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿وقوود جوواش الهبوورا دووذا الوودليل العقلووه، كمووا   قولووه تعووالى: 

  .[36-35الطور: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڦ ڄ

 اإليمان بربوبية اهلل )توحيد الربوبية(:* ثانيا: 

 الربوبية: مأخوذة من كلمة )الرب(، وهو: السيد المالك المدبر.

ى سويادته وملكوه وتودبيره، م ول: القلوق، وربوبية اهلل: هه أفعاله، الته ترجوع إلوى معنو

 والرزب، والضر، والنفع، واإلحياش، واإلماتة.

وتوحيد الربوبية: هو إفراد اهلل دذه األفعال، فال تنسب لغيره؛ وذلك بأن يعتقد المسول  

 اعتقادا جازما أنه ال يقلق إال اهلل، وال يرزب إال اهلل، وهكذا.

 وانتبه:

 و إفراد اهلل بالمعنى الذي يقتص به منها.التوحيد   هذه األفعال ه

فم ال: القلق يأيت بمعنى اإليجاد من العدم، ويأيت بمعنوى التوووير والتهبوكيل؛ فالوذي 

يتفرد به اهلل تعالى هو المعنى األول، ال ال اين؛ فوإن ملوك األرحوام يووور الجنوين بوإذن اهلل، 

 يل وغيرها.والقلق عامة قادرون على تووير األشياش، كما   التماث



2 

 

، فأثبت أن هناك [المؤمنون] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿وهذا هو معنى قوله تعالى: 

 خالقين، وأنه تعالى أحسنه ؛ لكن القلق هنا هو التووير والتهبكيل.

 فعندما نقول: ال يقلق إال اهلل؛ فالمراد: اإليجاد من العدم.

 وهكذا األمر   سائر معاين الربوبية.

 :هلل )توحيد األلوهية(ألوهية ااإليمان ب* ثالثا: 

 (، وهو: المعبود.لهإلاأللوهية: مأخوذة من كلمة )ا

اهلل: هووه التوجووه إليووه بالعبووادة، سووواش كانووت قلبيووة، م وول: المحبووة، والقووو ،  وألوهيووة

 والرجاش؛ أم بدنية، م ل: الوالة، والدعاش، والذبح.

وذلوك بوأن يعتقود  األلوهية: هوو إفوراد اهلل دوذه العبواداال، فوال توور  لغيوره؛ وتوحيد

المسل  اعتقادا جازما أن هذه العباداال ال تولح لغير اهلل، وإذا قوام بهبوهش مون العبوادة؛ فوال 

 يورفه لغير اهلل.

هو معنى )ال إله إال اهلل(، أي: ال معبود بحق إال اهلل، أي: وإن كان مون النوام مون  وهذا

من هوذه العبوادة، وإنموا يسوتحقها يعبد غير اهلل؛ لكن هذه المعبوداال باطلة، ال تستحق شيئا 

 اهلل وحده.

اسوو  جووامع لكوول مووا يحبووه اهلل ويرووواه موون األقوووال واألعمووال، ال وواهرة  العباااد :و

 والباطنة.

فكل ما تحقق فيه هذا المعنى؛ فهو عبادة، يجب صرفها هلل وحده دون غيره، وهوذا هوو 

 التوحيد.

؛ فإننوا نوذكر -، والووم، والحجكالوالة، والزكاة-وبقال  األم لة الواوحة للعبادة 

 بعض األم لة األخرى المهمة للعبادة.

 العبادات الباطنة )القلبية(:فمن 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ﴿لقولوووه تعوووالى: المحباااة:  -1

 .[165البقر : ] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑک

 .[آل عمران] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿لقوله: الخوف:  -2

 .[57اإلسراء: ] ﴾وئ وئ﴿لقوله: الرجاء:  -3

 .[المائد ] ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴿لقوله: التوكل:  -4
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 وانتبه:

 التوحيد   م ل هذه األمور هو إفراد اهلل بالمعنى الذي ال يولح لغيره منها.

ففه المحبة: التوحيد هو   محبة التع ي  والتقرب، فهذا هو الذي ال يوولح لغيور اهلل؛ 

 بقال  م ل محبة الزوجة والولد.

  خو  التع ي ، بمعنوى أن هوذا الهبوقص تقوا  منوه ألنوه  و  القو : التوحيد هو

يضرك بمهبيئته وقدرته استقالال، فهوذا هوو الوذي ال يوولح لغيور اهلل؛ بقوال  القوو  مون 

 ال ال  والنار والحيوان الضار.

و  الرجاش: التوحيد هو   رجاش الروا والرحمة والمغفورة وال وواب؛ بقوال  الرجواش 

 لته يقدر عليها.من المقلوب   المولحة ا

و  التوكوول: التوحيووود هووو   التعلوووق بوواهلل وال قوووة بقضووائه وقووودره؛ بقووال  األخوووذ 

 واالعتماد على المقلوب فيما يقدر عليه. سباب،ألبا

 العبادات الظاهر :ومن 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿لقولوووه تعوووالى: الااادعاء:  -1

 .«الدعاء هو العباد »، وحديث: [غافر] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

لعن اهلل من ذباح لييار »، وحديث: [الكوثر] ﴾ژ ژ ڑ ڑ﴿لقوله: : الذبح -2

 .«اهلل

مان ناذر أن يطياهلل اهللل فليطعاهل »، وحوديث: [7اإلنسان: ] ﴾پ ڀ﴿لقوله: النذر:  -3

 .«ومن نذر أن يعصي اهللل فال يعصه

إذا اساتعن؛ل »، وحديث: [الفاتحاة] ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿لقوله: االستعانة:  -4

 .«فاستعن باهلل

 .[9األنفال: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿لقوله: الستياثة: ا -5

 ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ ،[الفلا ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿لقوله: االستعاذ :  -6

 .[الناس]
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 :وانتبه

 التوحيد   هذه األمور هو إفراد اهلل بالمعنى الذي ال يولح لغيره منها.

 ففه الدعاش: الدعاش له قسمان:

 عموما.دعاش عبادة: وهو التوجه إلى اهلل بالعبادة  -أ

 دعاش مسألة، وهو الطلب. -ب

فالتوحيد هو إفراد اهلل بدعاش العبادة، وبما ال يقدر عليه غيره من دعاش المسألة؛ كمغفورة 

 الذنوب.

فيجوز الطلب من المقلوب إذا كان: حيا، حاورا، قوادرا علوى موا يطلوب منوه؛ كطلوب 

 المال.

وجه التع ي  والتقرب، بقوال  موا و  الذبح: التوحيد هو إفراد اهلل بإراقة الدماش على 

 يكون إلكرام الضيف م ال.

 و  النذر: ال يتوور صرفه لغير اهلل؛ ألنه التزام بهبهش على سبيل التقرب والتع ي .

و  االستعانة، ونحوها: التوحيد هو إفراد اهلل بطلب األمور التوه ال يقودر عليهوا غيوره؛ 

ربواال، واالسوتعاذة مون الهبويطان؛ بقوال  موا كاالستعانة على الهداية، واالسوتغاثة مون الك

 يقدر عليه المقلوب؛ كاالستعانة   تجارة، واالستغاثة من لص، واالستعاذة من أذيته.

 :تتمة

توحيوود األلوهيووة خاصووة هووو أصوول دعوووة األنبيوواش، وهووو موووطن القووال  بيوونه  وبووين 

 المهبركين.

 نبيوواش كووانوا يهبووركون فموون القطووأ البووالي: أن ي وون أن المهبووركين الووذين بعووث فوويه  األ

   الربوبيووة، بووأا  كووانوا يعتقوودون أن األصوونام تقلووق أو توورزب أو توودبر، أو أاوو  كووانوا 

 ال يعرفون اهلل أصال، وال يقرون بوجوده.

وإنما الواقع خال  هذا تماما: كانوا يعرفون اهلل تعالى، ويقرون بأنه هو القالق الرازب 

دة، كوانوا يعبودون غيور اهلل: مون األصونام، والووالحين، المدبر؛ وإنما كان شوركه    العبوا

وغيره ؛ يورفون إليه  أنوواا العبوادة: مون الودعاش، واالسوتغاثة، والوذبح، والنوذر، ونحوو 

 ذلك.
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وكووان الوودافع لهوو    ذلووك: أاوو  يرجووون شووفاعة أولئووك الوووالحين عنوود اهلل، فكووانوا 

 ه يهبفعوا له  عند اهلل.يورفون إليه  العبادة، الته هه حق اهلل القالص؛ لك

وهذه الحقائق هه نص القرآن المحك ، الذي هو   غاية الوووو،، ال يحتمول توأويال 

 بوجه من الوجوه.

 .[87الزخرف: ] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ﴿قال تعالى: 

ل:  ۅ ﴿وقا ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ﴾ڭ 

 .[الزخرف]

ٴۇ ﴿وقال:  ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   اآلياال ﴾... ۓ 

 .[89-84المؤمنون: ]

ى ﴿ل: وقا ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

 .[31يونس: ] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ

 .[3الزمر: ] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿وقال: 

ولهذا كان اهلل تعالى يحتج عليه  بإقراره  بالربوبية؛ أي: ما دمت  تقرون دا هلل وحوده؛ 

لق، وفعل غيور ذلوك مون فال بد أن تكون عبادتك  له وحده؛ ألن العبادة ال تكون إال لمن خ

 خوائص الربوبية.

ہ ﴿كما   قوله تعالى:  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ۆ   ہ  ۆ ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

 .[البقر ] ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

 :فاته )توحيد األسماء والصفات(اإليمان بأسماء اهلل وص* رابعا: 

 والمقوود به إجماال أمران:

ت موون أسووماش اهلل وصووفاته   القوورآن، والسوونة أن يوونمن المسوول  بجميووع مووا ثبوو -1

الوووحيحة؛ علووى معنوواه ال وواهر المفهوووم المتبووادر إلووى الووذهن، وعلووى مووا يليووق بكمووال اهلل 

 تعالى، من غير تم يل بوفاال المقلوقين.

 ويفرد اهلل تعالى بما يقتص به من معاين تلك األسماش والوفاال. -2
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 شرح األمر األول:

 ان أساسيان:الواجب على المسل  أمر

 اإلثباال. -أ

 التنزيه. -ب

في بت المسل  موا أخوا اهلل بوه عون نفسوه مون أسومائه وصوفاته، موع تنزيهوه عون مماثلوة 

 المقلوقين.

 ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿وقوووود جمووووع األموووورين قولووووه تعووووالى: 

 .[الشورى]

 .﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿التنزيه: 

 .﴾ٿ ٹ ٹ﴿اإلثباال: 

قلق، وليس معنى التنزيه أن اهلل لويس فليس معنى اإلثباال أن صفاال اهلل م ل صفاال ال

 له صفاال، وأننا ننكر ما أثبته لنفسه من ذلك؛ رغبة   تنزيهه عن مماثلة المقلوقين.

 المسل    إيمانه باألسماش والوفاال يتجنب أربعة أشياش:و

 وهو إنكار الوفاال بعد ثبوهتا   النص.التعطيل:  -1

صوفاته   القورآن أو السونة الووحيحة؛ فإذا وقوف المسول  علوى شوهش مون أسوماش اهلل و

فالواجب عليه أن ينمن بوه، وي بتوه هلل تعوالى كموا أخوا عون نفسوه، وال يجووز إنكواره؛ ألنوه 

 يعتا حينئذ تكذيبا للنص، وردا لقا اهلل عن نفسه.

م ال: اهلل تعوالى وصوف نفسوه بالسومع والبوور، وسومى نفسوه )السوميع البووير(، فوال 

  سمع وال بور، وال هو سميع وال بوير.يجوز أن يقال: ليس هلل

 وهو تم يل صفاال اهلل بوفاال المقلوقين.التمثيل:  -2

فالواجب على المسل : أن ي بت الوفاال على الوجه الالئوق بواهلل تعوالى، مون الكموال 

التام، الذي ال نقص فيه أبدا؛ وال يجوز أن يقال: إن صوفاال اهلل كووفاال المقلووقين؛ ألنوه 

، وألن المقلووب نواقص، فتم يول صوفاال اهلل ﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿تعوالى: تكذيب لقوله 

 بوفاال المقلوب معناه: أن صفاال اهلل ناقوة.
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م ال: صفة الكالم؛ نقول: إن اهلل يتكل ، على الوجوه الالئوق بوه مون الكموال والع موة، 

 وليس ككالم المقلوب.

هوذا التفسوير تقالف ال اهر المتبادر منها، و وهو تفسير الوفاال بمعانالتحريف:  -3

 هو الذي يسمى )التأويل(.

فمعاين الوفاال معلومة وواوحة، تفهو  بمجورد الن ور   النوووت التوه وردال دوا؛ 

فالواجب على المسل  أن ي بت هوذا المعنوى، ويعتقود أنوه هوو الموراد بالووفة، وال يفسورها 

و موا يفهو  بتفسير آخر يقالفه؛ ألن النووت وردال باللغة العربية، فالمراد من الوفاال هو

بمقتضى اللغة العربية، ولو كان المراد شيئا آخور؛ لبينوه اهلل تعوالى، وفهموه السولف، ونقلووه 

 إلينا.

م ال: سمع اهلل وبوره، الموراد دموا هوو الموراد المعورو  مون السومع والبوور، الوذي 

يفهمه أي إنسان يفه  اللغوة العربيوة؛ فنقوول إن اهلل يسومع األصوواال سومعا حقيقيوا، ويورى 

؛ وال نقوول: إن -كموا سوبق-األشياش رؤيوة حقيقيوة، علوى الوجوه الالئوق بوه مون غيور تم يول 

السمع ليس هو السمع الذي نعرفه، والبور ليس هو البور الذي نعرفه، وإنما الموراد دموا 

 العل  م ال؛ فهذا هو التحريف لمعنه الوفاال اإللهية.

لووفاال اهلل تعوالى، والسونال عون وهو اعتقاد كيفية معينة أو شكل معين التكييف:  -4

 ذلك.

فال يجوز للمسل  أن يعتقد أن صفاال اهلل لها كيفية معينة أو شكل معين أو هيئوة معينوة، 

 وذلك موجود بالطبع؛ ولكننا ال نعرفه؛ ألن اهلل ل  يبينه لنا.

 م ال: كالم اهلل تعالى له كيفية بوال شوك؛ ولكننوا ال نعرفهوا؛ فوال يجووز لنوا أن نعتقود أنوه

 يتكل  بكيفية معينة صفتها كذا وكذا، وال يجوز لنا أن نسأل: كيف يتكل ؟

 ه هام:يتنب

 قد عل  مما تقدم أن معاين الوفاال معلومة لنا، وأن الكيفية مجهولة لنا.

فال يجوز ادعاش أن المعاين مجهولة م ل الكيفية، ومن نسوب هوذا إلوى السولف؛ فإنوه ال 

عل  أا  فسروا معاين األسماش والووفاال، ومنهوا: صوفة يعر  اعتقاد السلف؛ ويكفينا أن ن

 .-إن شاش اهلل-االستواش على العرش، كما سيأيت البيان 
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 :تنبيه هام آخر

اعل  أن االعتقاد الذي ذكرناه يسري على جميع الوفاال الته وصف اهلل دوا نفسوه،   

 القرآن، والسنة الوحيحة.

ة، فوال يجووز التفريوق بينهوا، بحيوث نطبوق وهذا   غاية ال هور؛ ألن الكل صفاال إلهيو

 االعتقاد المذكور على بعضها دون بعض.

ورغ  ووو، هذا األمر؛ إال أنه خفه على ك ير من المسولمين، فوواروا يتعواملون موع 

بعض الوفاال اإللهية بما يقالف االعتقواد الموذكور، وخووصوا بطريقوة التحريوف، التوه 

 تسمى )التأويل(.

 تعالى: يقولون: هذا ليس وجها حقيقيا، وإنموا هوو الوذاال اإللهيوة م ال: صفة الوجه هلل

نفسها، أو ثوواب اهلل تعوالى، الوذي لويس بووفة لوه؛ ألنوه لوو كوان وجهوا حقيقيوا؛ لكوان هوذا 

 تهببيها بوجوه المقلوقاال.

 فهذا خطأ كبير، يجب الحذر منه.

لمقلوقين؛ فكوذلك ونقول: كما أننا ن بت هلل ذاتا، وال يلزم من ذلك أن تكون كذواال ا

 صفاته تعالى.

وكمووا أننووا ن بووت هلل علمووا، وسوومعا، وبووورا، وغيوور ذلووك، وال يلووزم أن يكووون كوووفاال 

 المقلوقين؛ فكذلك وجهه تعالى، وسائر صفاته.

فنقول: هو وجه حقيقه، صفة إلهية، علوى الوجوه الالئوق بجوالل اهلل وكمالوه وع متوه، 

 يقالف ذلك، وال نقول: كيف وجهه؟وليس كوجوه المقلوقاال، وال نفسره بمعنى 

 أمثلة لبعض الصفات المشهور ، التي يقهلل انحراف يف فهمها:

 صفة الكالم: -1

ې ې ى ى ﴿، [النساااااء] ﴾ڃ چ چ چ چ﴿يقووووول تعووووالى: 

 .[6التوبة: ] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ماا مانكم مان أحاد إال سايكلمه »، «من يمنعني حتى أبلغ كاالم رباي »: ملسو هيلع هللا ىلصويقول النبه 

 .«ربه
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إن اهلل تعالى يتكل  بكالم حقيقه، ل  يوزل متووفا بوالكالم، وهوو يوتكل  وقتموا فنقول: 

شاش بما شاش، وكالمه له صوال وحرو ، على الوجه الالئق بكماله وع مته، لويس ككوالم 

المقلوقين، وال يلزم منه وجود جوار، وآالال كما يكون   المقلوقين، وال نقوول: كيوف 

 يتكل ؟

-الكري ، فنقوول: القورآن كوالم اهلل، تكلو  بوه تكلموا حقيقيوا ومن كالمه تعالى: القرآن 

م ول البهبور وغيوره  مون  ، فهو من صفاته تعوالى، لويس بمقلووب-على الوجه الذي ذكرناه

 .المقلوقاال

 .-إن شاش اهلل-وسيأيت الكالم على قضية )ليس بمقلوب(   مووعه 

 صفة العلو: -2

 وب مقلوقاته.والمراد: علو الذاال: أن اهلل تعالى بذاته ف

ڭ ڭ ڭ ﴿، [16الملاااا : ] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿يقووووول تعووووالى: 

 .[50النحل: ] ﴾ۇ

، وسوأل جاريوة: «ارحموا من يف األرضل يارحمكم مان يف الساماء»: ملسو هيلع هللا ىلصويقول الرسول 

 .«أعتقهال فإنها مؤمنة»، فقال لواحبها: «يف السماء»، فقالت: «أين اهلل »

ميع مقلوقاته، فوب سمواته؛ وهوذا هوو مقتضوى فنقول: إن اهلل تعالى بذاته عال على ج

كماله وع مته: أن يكون فوب مقلوقاته؛ وهو الفطورة التوه فطرنوا عليهوا: إذا أراد أحودنا أن 

 يدعوه؛ رفع يديه إلى جهة السماش.

وال نقول: إنه   كل مكان؛ فإن هذا معناه أنوه متجوز ، ومقوتلا بالمقلوقواال؛ تعوالى 

 عن ذلك.

  مكان معين؛ فإن هذا هو شأن الهبهش المعدوم، الذي ال وجود له  وال نقول: إنه ليس

 من األسام.

 صفة االستواء على العرش: -3

 .[طه] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿، [األعراف] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿يقول تعالى: 

فنقول: إن اهلل تعالى موجود بذاته فوب عرشه، قد اسوتوى عليوه؛ ومعنوى االسوتواش كموا 
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واسوتقر عليوه؛ وذلوك علوى الوجوه الالئوق بجوالل اهلل،  فسره السلف: ارتفوع علوى العورش،

 وليس كاستواش المقلوقين على عروشه .

 صفة النزول: -4

ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليال اخخار، فيقاول: »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبه 

 .«هل من داع فأستجيب له  هل من سائل فأعطيه  هل من مستيفر فأغفر له 

اهلل تعالى ينزل كما جاش   الحديث، علوى الوجوه الالئوق بوه، ولويس كنوزول فنقول: إن 

 المقلوقاال.

 صفة اليدين: -5

يطااوا اهلل السااموات »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقووال النبووه [64المائااد : ] ﴾وئ ۇئ ۇئ﴿قووال تعووالى: 

 .«بيمينه، ويقبض األرض بيده األخرى

 صفة الوجه: -6

حجاباه »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقوال النبوه [الارحمن] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿قال تعالى: 

 .«النور، لو كشفه ألحرق؛ سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

 صفة العينين: -7

 .«إن ربكم ليس بأعور»: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال النبه [48الطور: ] ﴾مئ ىئيئ﴿قال تعالى: 

فنقول: إن هوذه الووفاال ثابتوة هلل تعوالى علوى الحقيقوة، وعلوى الوجوه الالئوق بكمالوه، 

 وليست كجوار، المقلوقاال.

 صفة اليضب: -8

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿قووال تعووالى: 

 .[93النساء: ] ﴾ڱ

لماا قضاى اهلل الخلا ل كتاب يف كتااه عناده فاو: العارش: إن رحمتاي »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبه 

 .«غلب؛ غضبي

 صفة الرضا: -9

 .[119المائد : ] ﴾مت ىت يت جث مثىث﴿قال تعالى: 

 .«أعوذ برضاك من سخط »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبه 
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 صفة المحبة: -10

 .[54المائد : ] ﴾ہ ہ﴿عالى: قال ت

 الحديث. «إن اهلل إذا أحب عبدال نادى جبريل»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبه 

فنقول: إن هذه الوفاال ثابتة هلل على الحقيقوة، وعلوى الوجوه الالئوق بكمالوه، وليسوت 

 كانفعاالال المقلوقين.

ماش و  هذا القدر كفاية، وبه يت  الكالم على األمور األول، الوذي يتضومنه توحيود األسو

 والوفاال.

 شرح األمر الثاين الذا يتضمنه توحيد األسماء والصفات:

 إفراد اهلل بما يقتص به من معاين األسماش والوفاال.

وذلووك أن أصوول هووذه المعوواين مهبوووك بووين اهلل وبووين القلووق: فوواهلل يسوومع ويبووور، 

 والمقلوب يسمع ويبور، وهكذا.

: فسمعه يسع األصواال، مهما بعودال، إال أن اهلل تعالى يقتص بالكمال   هذه المعاين

 ومهما خفيت؛ وكذا بوره تعالى؛ وأما المقلوب؛ فليس له هذا الكمال.

فالتوحيد إذن: أن نعتقد أن هذا الكمال الذي يتوف به اهلل تعالى ليس ألحد غيره، فوال 

 يجوز أن نعتقد   أحد من البهبر م ال: أن سمعه يسع األصواال، وأنوه يسومعنا مهموا نادينواه

 من أبعد األماكن؛ فإن ذلك ليس ألحد غير اهلل تعالى.

 ودذا يت  الكالم على توحيد اهلل تعالى.

 :الكالم على الشرك* 

 خال  التوحيد. الشرك:

 وهو على قسمين:

 وهو إثباال خووصية اهلل لغيره.شرك أكبر:  -1

الودنيا،  وهذا القس  هو الذي يوجب القروج عن ملة اإلسالم، وتطبيق أحكام الردة  

 والقلود   النار   اآلخرة.

 وهو الوسائل المندية إلى الهبرك األكا.شرك أصير:  -2
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 إثباال أفعال اهلل لغيره، الته ال يقدر عليها سواه. والشرك يف الربوبية:

م ل: القلق، بمعنى إيجاد الهبهش من العدم، فهذا ال يقودر عليوه إال اهلل؛ فمون اعتقود أن 

 دذا المعنى؛ فقد أشرك شركا أكا. أحدا غير اهلل يقلق

وأما القلق الذي هو بمعنى التهبوكيل والتوووير؛ فهوذا يقودر عليوه المقلووب، بالرسو  

 والنحت ونحو ذلك.

 الشرك يف األلوهية:و

 صر  العبادة لغير اهلل. الشرك األكبر:

 ه.كمن صلى لغير اهلل، أو دعا غيره، أو استغاث بغيره، أو ذبح لغيره، أو نذر لغير

فمن صر  شيئا من العبادة لغير اهلل؛ فقد عبد غير اهلل، وهذا شرك أكا مقرج عون ملوة 

 اإلسالم، كما كان عليه المهبركون من قبل.

وتذكر ما سوبق بيانوه   توحيود األلوهيوة: أن هوذه األموور موا كوان منهوا يوولح لغيور اهلل 

 ال يعتا شركا.بهبرطه؛ فال بأم بورفه لغير اهلل، وال يتناىف مع التوحيد، و

ڦ ﴿م ل: من استغاث بالحه الحاور   شور يقودر علوى دفعوه، كموا قوال تعوالى: 

 .[15القصص: ] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

الوسائل الته تندي إلى الوقوا   صر  العبادة لغير اهلل، وهه بعوض  الشرك األصير:

 لة.األقوال واألعمال الته ورد   النووت الهبرعية أاا شرك، وال تقرج عن الم

 ومن ذلك:

، أيوا كوان هوذا «مان حلاف بييار اهللل فقاد كفار أو أشارك»لحوديث الحلف بييار اهلل:  -1

 المحلو  به، وإن كان رسول اهلل.

 .«من حلف فقال: والالت والعزىل فليقل: ال إله إال اهلل»وكفارته كما   الحديث: 

 فإن حلف بهبهش، فع مه كتع ي  اهلل، أو أكا؛ فهذا شرك أكا.

م ل األحجبة، والقيوط، والح اظة، والقورزة الزرقواش، والقمسوة  تعلي  التمائم: -2

 وخميسة، ونحو ذلك.

 .«إن الرقى والتمائم والتولة شرك»لحديث: 

 فإن اعتقد أن هذه األشياش تدفع الحسد أو تجلب الحظ بذاهتا؛ فهذا شرك أكا.
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بركوة، فيتمسوح دوا، أو يقعود بأن يعتقد أن فيها التبرك بشجر  أو بقعة أو نحو ذل :  -3

 عندها، أو نحو ذلك.

لحديث: أن المهبركين كانت له  شجرة يتاكون دا، يقال لهوا: )ذاال أنوواط(، فطلوب 

أن يجعول لهو  شوجرة م لهوا،  ملسو هيلع هللا ىلصبعض الوحابة الذي كوانوا قود أسولموا حودي ا مون النبوه 

 .«لهةقلتم كما قال؛ بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آ»فقال: 

 فإن اعتقد أن هذه األشياش تجلب الاكة بذاهتا؛ فهذا شرك أكا.

وهوووه التفووواؤل والتهبووواؤم بوووالطيور، ويلحوووق دوووا األيوووام، واألرقوووام،  الطيااار : -4

 واألشقات، ونحو ذلك.

 .«الطير  شرك»وذلك لحديث: 

 فإن اعتقد أن هذه األشياش تنثر بذاهتا   جلب الحظ أو النحس؛ فهذا شرك أكا.

يتحقق التطير المذموم بأنه ينثر   اإلنسان وعمله، فوإذا رأى موا يتفواشل بوه؛ مضوى   و

 الهبهش؛ وإذا رأى ما يتهباشم به؛ تركه.

 .«من ردته الطير  عن حاجتهل فقد أشرك»وذلك لحديث: 

 وأما مجرد السرور واالستبهبار بالكلمة الطيبة، ونحوها؛ فال بأم به.

 .«لكلمة الطيبةيعجبني الفأل: ا»وذلك لحديث: 

 التنجيم، ومتابعة األبراج. -5

 .«من اقتبس شعبة من النجومل فقد اقتبس شعبة من السحر»لحديث: 

 فإن اعتقد أن النجوم تنثر بذاهتا   حياة اإلنسان؛ فهذا شرك أكا.

 كقول: ما شاش اهلل وشئت.بعض األلفاظ التي فيها تسوية بين اهلل وبين العبد،  -6

أجعلتناي هلل نادا  بال ماا شااء اهلل »، فقوال لوه: ملسو هيلع هللا ىلصلذي قوال هوذا للنبوه لحديث الرجل ا

ال تقولوا: ما شاء اهلل وشاء محمدل ولكان قولاوا: ماا شااء اهلل ثام »، والحديث اآلخر: «وحده

 .«شاء محمد

نووا معتموود علووى اهلل ويلحووق دووذه المقولووة: هووذا موون اهلل ومنووك، مووا لووه إال اهلل وأنووت، أ

 وعليك، لوال اهلل وأنت.
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والوواب أن نأيت   هوذه العبواراال بحور  )ثو (، الوذي يودل علوى توأخير فعول العبود 

 ومنزلته عن اهلل تعالى.

وهو العمل بقود أن يراه النام، فيحمدوا صواحبه؛ ويلحوق بوه كول موا فيوه  الرياء: -7

 ابتغاش غير وجه اهلل بالعمل.

الشركاء عن الشارك، مان عمال عماال أشارك فياه معاي غيارال تركتاه أنا أغنى »لحديث: 

 .«وشركه

والرياش الذي هو من الهبرك األصغر هو اليسير الوذي يعورل للمسول    العبوادة، وأموا 

 الرياش المحض، بحيث ال يعمل العمل لوجه اهلل أصال؛ فهذا شرك أكا.

 الشرك يف األسماء والصفات:

 ي يقتص باهلل تعالى إلى غير اهلل.يتحقق ذلك: بنسبة المعنى الذ

م اله: صفة السمع: فسمع اهلل تعالى كامل، ال نقص فيوه، وهوو يسومع األصوواال مهموا 

 بعدال وتداخلت.

فمن نسب هذا السمع الكامل إلى غير اهلل، وادعى أن أحدا يسمع صوال من ناداه مو ال 

 مهما بعد عنه؛ فهذا شرك أكا، مقرج عن الملة.

 سماش والوفاال:ومن الهبرك   األ

 من شبه اهلل بقلقه؛ فقد كفر.

 ومن أنكر شيئا من أسمائه وصفاته؛ فقد كفر.

 على الركن األول من أركان اإليمان: اإليمان باهلل. -بحمد اهلل-ودذا يت  الكالم 
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 :ن اإلميان: اإلميان باملالئكةالركن الثاني من أركا** 

نوة هلل تعوالى، هو  المالئكوة، يطيعوون اهلل، أن ننمن بوجود مقلوقاال معي معناه إجماال:

 وال يعوونه، وله  أعمال كلفه  اهلل دا.

 وتفويال: كل ما ثبت بهبأا    الكتاب والسنة؛ يجب علينا اإليمان به؛ ومنه:  

أا  عباد هلل، ليس له  شهش من الربوبية واأللوهية، وما يقومون به مما فيه نوا مون  -1

: فبإذن اهلل، هو الذي مكنه  منه، ال يقومون به اسوتقالال -سيأيت ذكرهكما -التدبير أو نحوه 

 من أنفسه .

ڤ ﴿قال تعالى:  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ڤ   ٺ  ڤ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

-26األنبياء: ]   ﴾ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک   ڇ ڇ ڇ ڍ

 .[80آل عمران: ] ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گگ﴿، [29

 عالى، وال يوصفون بأنوثة وال ذكورة أيضا.أا  ليسوا أوالدا هلل ت -2

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿، وقوال تعوالى: ﴾...ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴿كما تقدم   قوله تعالى: 

 .[27النجم: ] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ

 أا  مقلوقون من النور، وله  أجنحة، وله  قدرة على التهبكل. -3

، [1فااطر: ] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓڭ﴿قال تعوالى: 

  صوورة  ڠ، ومعلووم أاو  أتووا إبوراهي  «ق؛ المالئكاة مان ناورخل»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الرسول 

 .ملسو هيلع هللا ىلص  صورة رجل، وكذلك أحيانا إلى النبه  ڤإلى مري   ڠبهبر، وجاش جايل 

 أا  ال يأكلون، وال يهبربون، وال يتناسلون. -4

معه  لما قرب له  الطعام، فلو  يوأكلوه؛ وموا ثبوت مون عودم  ڠكما   قوة إبراهي  

 أو أنوثة: يقتضه أا  ال يتناكحون وال يتناسلون. اتوافه  بذكورة

 مجبولون على طاعة اهلل، ال يعوونه مطلقا. أا  -5

 .[التحريم] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿قال تعالى: 

 منه  من له عمل معين وكله اهلل به، وأقدره عليه. -6
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 فجايل موكل بالوحه، وله أعمال أخرى، على حسب ما ثبت   النووت.

 يل موكل بالقطر )المطر(.وميكائ

 وإسرافيل موكل بالنفخ   الوور.

 والملكان الحاف ان مع كل إنسان، يكتبان عليه أعماله.

 وملك الموال موكل بقبض األروا، )وال ي بت تسميته بعزرائيل، أو عبد الرحمن(.

 ومنكر ونكير موكالن بسنال القا.

 وحملة عرش الرحمن، وعدده  ثمانية.

 ثبت له عمل معين؛ آمنا به تفويال كما جاش   النووت.وهكذا: كل من 
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 الركن الثالث من أركان اإلميان: اإلميان بالكتب:** 

اإليمان بأن اهلل أنزل كتبا على من شاش مون رسوله، فيهوا بيوان تهبوريعاته وأحكاموه  معناه:

 المتعلقة دذا الرسول.

 وقد سمى اهلل تعالى خمسة كتب: ��

 .ڠهي  الوحف: على إبرا -1

 .ڠالزبور: على داود  -2

 .ڠالتوراة: على موسى  -3

 .ڠاإلنجيل: على عيسى  -4

 .ڠالقرآن: على محمد  -5

 وهذه الكتب كلها كالم اهلل تعالى، ليست بمقلوقة.

 ونقص القرآن بالذكر، فنقول: القرآن كالم اهلل، غير مقلوب.

فاته، وهوو سوبحانه لوويس أي: تكلو  اهلل بوه تكلموا حقيقيوا، وكالموه تعوالى صوفة مون صو

بمقلوب، وال صفاته بمقلوقة؛ ألاا لو كانت مقلوقة؛ للزم أن يكون اهلل ناقوا، ث  حودث 

 له الكمال؛ تعالى اهلل عن ذلك.

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿والتحريف قد وقع   التوراة واإلنجيل، كما قال تعوالى: 

 .[46النساء: ]

تحريوف وال تغييور، كموا قوال تعوالى:  وأما القرآن؛ فقد تعهد اهلل بحف ه، فال يتطرب إليه

 .[الحجر] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿
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 الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان بالرسل:** 

اإليمان بأن اهلل تعوالى اختوار مون النوام أفضوله  وأكورمه ، فأرسوله   ومعناه إجماال:

 إلى بقية النام، يدعوا  إلى رد ، ويبلغوا  مراده منه .

 اك بعض األمور المهمة المتعلقة بالرسل:وتفويال: هن

أاوو  بهبوور، ال يتميووزون عوون سووائر البهبوور   األمووور الطبيعيووة الجبليووة، فهوو  يووأكلون  -1

ويهبربون، ويتزوجون وينجبون، ويجوز عليه  المرل والسهو ونحو ذلك مون العووارل 

 البهبرية.

ۉ ۉ ې ې ې ﴿  ،[ 110الكهف: ] ﴾يئ جب حب خب مب﴿قال اهلل تعالى: 

ائ  ى  ى  وئ   ې  ەئ ەئ  فضال عن األحاديث ، [ 20الفرقان: ]   ﴾ائ 

 م ال.ملسو هيلع هللا ىلص الك يرة الته ت بت ذلك   حق نبينا محمد 

، فيجووز وقوعهوا مونه  دون الووغائرالوذنوب، كبوائر أا  معوومون من الهبرك و -2

نادرا، من غير مواظبة عليهوا، واهلل تعوالى عنود وقوعهوا مونه  ال يقوره  عليهوا، بول ينوبهه ، 

 ون خيرا مما كانوا.فيتوبون، ويعود

،   أم لووة عديوودة تتعلووق بغيوور واحوود موون [طااه] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿قووال تعووالى: 

 األنبياش.

 يجب اإليمان د  جميعا، فال يجوز أن ننمن ببعض دون بعض. -3

ھ ﴿قال تعالى:  ھ ھ  ہ  ہ  ہ  ڄ ﴿  ،[ 285البقر : ]   ﴾ہ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .[151-150النساء: ] ﴾ڈ ڈ ژ ژڑ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

كول -من ذكوره  اهلل بأسومائه  مون األنبيواش؛ فإننوا نونمن دو  علوى وجوه التفوويل  -4

 ؛ ومن ل  يذكره  بأسمائه ؛ فإننا ننمن د  على سبيل اإلجمال.-واحد باسمه

النسااااء: ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿قوووال تعوووالى: 

164]. 

سوحق ويعقووب ونوو، خمسة وعهبورون: إبوراهي  وإبأسمائه  والمذكورون   القرآن 
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وداود وسووليمان وأيوووب ويوسووف وموسووى وهووارون وزكريووا ويحيووى وعيسووى وإليووام 

وإسووماعيل واليسووع ويووونس ولوووط وإدريووس وهووود وشووعيب وصووالح وذو الكفوول وآدم 

 ومحمد.

 وه    أنفسه  يتفاولون، بعضه  أفضل من بعض. ،البهبر ه  أفضل -5

ھ ھ ھ ے ﴿ ،[253البقر : ] ﴾ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿قال تعالى: 

 .«أنا سيد ولد آدم» ملسو هيلع هللا ىلص:، وقال نبينا محمد [55اإلسراء: ] ﴾ے ۓۓ

،   التوحيد، وأصول اإليمان، والهبعائر الكاى التوه هوه واحدكله   دين األنبياش -6

 م ل الوالة والويام وتحري  القتل والزنا.

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿قووووال تعووووالى: 

 .[األنبياء]

قتلووف: تفاصوويل العبوواداال، وبعووض أحكووام الحووالل والحوورام، ككيفيووة وإنمووا الووذي ي

 الويام، وتحري  الغنائ .

 .[48المائد : ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںں﴿وهذا هو معنى قوله تعالى: 

 ويتبعوه. ملسو هيلع هللا ىلصبمحمد  على جميع ال قلين اإلنس والجن أن ينمنوا يجب -7

ک ﴿ ،[158األعاراف: ] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿قال تعوالى: 

كان النبي يبعث يف قومه خاصاة، »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبه ، [األنبياء] ﴾ک گ گ گ گ

 .«وبعث؛ للناس عامة

 ، فال نبه بعده.ملسو هيلع هللا ىلصالنبوة بمحمد  تتمخ   -8

األحاازاه: ] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ﴿قووال تعووالى: 

 .«ال نبي بعدا»ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبه ، [40
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 الركن اخلامس من أركان اإلميان: اإلميان باليوم اآلخر: *

اإليمان بأن يوما سيأيت، يبعث اهلل فيه النام مون قبووره ، فيعوودون إلوى  اه إجماال:معن

الحياة مرة أخرى، ويحاسبون على أعماله ، ويجازون دا، فمون آمون بواهلل وأطاعوه؛ دخول 

 الجنة؛ ومن كفر به وعواه، دخل النار.

   عدة أمور: وتفصيال:

 فتنة القبر: -1

ه، وقبل قيام القيامة: ي سأل عن دينه، ويجازى على ذلك والمقوود أن اإلنسان بعد موت

 بنعي  أو عذاب.

ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿قوووووال تعوووووالى: 

، فبين أن هناك عروا على النار قبل قيام السواعة، وهوو المقووود بموا [غافر] ﴾ھ ھ

 ذكرناه من فتنة القا.

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿وقووووووال تعووووووالى أيضووووووا: 

  األحاديث المتوواترة عنوه: ملسو هيلع هللا ىلص والمقوود بذلك قد فسره النبه  ،[27إباراهيم: ] ﴾ڃڃ

مان ربا   وماا دينا   »أن العبد عندما يووع   قاه يأتيه ملكان: منكر، ونكير؛ فيسأالنه: 

ربي اهلل، وديني اإلساالم، ونبياي »، فأما المنمن فيقول: «وما تقول يف الرجل الذا ُبعث في  

فسح له   قاه، ويأتيه من نعي  الجنة؛ وأموا الكوافر فيقوول: ، في  «، آمن؛ به واتبعتهملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

 ، في ضيق عليه قاه، ويضربه الملكان، ويأتيه من حر النار وعذادا.«ال أدرا»

 النفخ يف الصور: -2

 .-عليه السالم-الوور: قرٌن ع ي  يهببه البوب، ينفخ فيه إسرافيل 

، وموورة لوورد األروا، إلووى والوونفخ   الوووور يكووون موورتين: موورة لوووعق المقلوقوواال

 أجسادها، وبع ها من قبورها.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ﴿قووال تعووالى: 

 .[الزمر] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
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 البعث: -3

 وهو قيام النام من قبوره  أحياش.

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ ،[المؤمناون] ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې﴿قال تعوالى: 

 .[األعراف] ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ ،[79يس: ] ﴾ہہ

 الحشر: -4

 و جمع النام   موقف واحد، تمهيدا لحساد .وه

تعالى:  ڤ ﴿قال  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ۈئ ﴿  ،[ الكهف]   ﴾ٹ  ۆئ ۆئ  ۇئ   ﴾ۇئ 

لتيابن: ]  لنبه [ 9ا ا القيامة حفا  عرا  غرال» ملسو هيلع هللا ىلص:  ، وقال  يوم  ، أي: غير « إنكم تحشرون 

 مقتونين.

 أهوال القيامة: -5

 ، تحدث عند قيام القيامة.وهه شدائد ع يمة، وتغيراال كبيرة   الكون

 ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿إلوووى قولوووه:  [التكاااوير] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿قوووال تعوووالى: 

 .[التكوير]

 الحساه: -6

 وهو واوح، فكل إنسان يحاسب على عمله، خيرا كان أم شرا.

ڀ  پ پ پ پ﴿ ،[الياشاااية] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿قوووال تعوووالى: 

ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه، ليس »ملسو هيلع هللا ىلص: ، وقال النبه [93-92الحجر: ] ﴾ڀ ڀ ڀ

 .«ترجمان بينه وبينه

وموون ذلووك: أن كوول إنسووان يأخووذ صووحيفة أعمالووه، فووالمنمن يأخووذها بيمينووه، والكووافر 

، [19الحاقاة: ] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿يأخذها بهبماله من وراش ظهوره، كموا قوال تعوالى: 

 .[االنشقا:] ﴾ک ک ک﴿و  اآلية األخرى:  [25الحاقة: ] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

 ملسو هيلع هللا ىلص:حوض النبي  -7

، حتوى تهبورب منوه أمتوه، وترتووي مون ملسو هيلع هللا ىلصنبيوه محمودا وهو حول ع ي ، يكرم اهلل به 

 عطش القيامة.



22 

 

ڎ ﴿وموواش هووذا الحووول موون اوور   الجنووة، وهووو اوور الكوووثر، الووذي ذكووره اهلل بقولووه: 

 .[الكوثر] ﴾ڎ ڈ ڈ

وأن آنيتووه عوودد نجوووم : أنووه مسوويرة شووهر، -كمووا ثبووت   السوونة-وموون صووفة الحووول 

طعمووا موون العسوول، وأطيووب ريحووا موون  السووماش، وأن موواشه أشوود بياوووا موون اللووبن، وأحلووى

 المسك، من شرب منه؛ ل  ي مأ أبدا.

 الميزان: -8

 وهو ميزان ع ي ، توزن فيه أعمال العباد.

ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿قووال تعووالى: 

 .[األعراف] ﴾  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

وكمووا ثبووت   السوونة: فهووو ميووزان حقيقووه، لووه كفتووان حقيقيتووان، تووووع   إحووداهما 

، و  األخوورى السوويئاال، فووإذا رجحووت الحسووناال؛ دخوول اإلنسووان الجنووة، وإذا الحسووناال

 رجحت السيئاال؛ دخل النار.

 الصراط: -9

 وهو جسر ممدود على ظهر جهن ، يمر عليه النام.

: أنووه أدب موون الهبووعرة، وأحوود موون السوويف، وعليووه -كمووا جوواش   السوونة-وموون صووفته 

أو بوواش علووى حسووب أعموواله ،  خطوواطيف تقطووف النووام، والنووام يموورون عليووه بسوورعة

 .-عياذا باهلل-ومنه  من يسقا   جهن  

 الجنة، والنار: -10

وهمووا دار الجووزاش والمسووتقر والقلووود، فالجنووة دار الموونمنين الطووائعين، والنووار دار 

 الكافرين الفاجرين.

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿قوووووال تعوووووالى: 

 ۋ ۅٴۇ ۋ ﴿ ،[آل عماااران] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿ ،[آل عماااران] ﴾ڀ ڀ

ڍ ڌ ﴿، وقوووال: [النازعاااات] ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿إلوووى قولوووه:  ﴾ۅ ۉ ۉ ې

 .[73الزمر: ] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴿ ،[71الزمر: ] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈڈ
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 ويجب اإليمان بما يله:

 أن الجنة والنار قد خلقهما اهلل بالفعل، وهما موجودتان. -أ

 أاما باقيتان بأهلهما، ال يلحقهما فناش وال زوال. -ب

 ملسو هيلع هللا ىلص.من النعي  والعذاب على حقيقته، كما أخا اهلل ورسوله  أن ما فيهما -ج

 * تتمة:

 :المهبهورة بعض المسائليدخل   اإليمان باليوم اآلخر 

 اإليمان بعالمات الساعة. -1

 أمور قدرها اهلل، وشاش وقوعها، لتدل على قرب قيام الساعة.وهه 

 القرآن أيضا: وهذه العالماال على قسمين، كما هو مفول   السنة، وبعضه  

وهه أمور معتوادة   النوام، وقوع أك رهوا، م ول: أن تلود األموة ربتهوا )أي:  صيرى: -أ

الجاريووة المملوكووة تلوود موون يكووون سوويدا لهووا(، وأن توورى الحفوواة العووراة العالووة رعوواش الهبوواش 

يتطاولون   البنيان )أي: مون كوان شوديد الفقور يووير فجوأة فواحش الغنوى(، وك ورة القتول، 

 وقلة العل ، وانتهبار الجهل. والزنا،

وهو أمور خارقة للعادة، تكون مقدموة مباشورة لقيوام السواعة، م ول: طلووا  كبرى: -ه

الهبمس من مغردا، وخروج المسيح الدجال، ويأجوج ومأجوج، ونزول المسيح بن موري  

 .ڠ

 اإليمان برؤية اهلل تعالى يف اخخر . -2

أبواره  على الحقيقوة، علوى سوبيل اإلكورام فالمنمنون يرون رد  سبحانه   اآلخرة ب

 .-جل   عاله-له ، من غير أن يحيطوا به 

إنكام تارون »ملسو هيلع هللا ىلص: ، وقوال النبوه [القياماة] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ﴿قال تعالى: 

 «.ربكم يوم القيامة كما ترون القمر

 ملسو هيلع هللا ىلص.اإليمان بشفاعة النبي  -3

 يهبفع عند ربه، فيكرمه بأمور معينة.ملسو هيلع هللا ىلص والمقوود: أنه 

 :-كما ثبت تفويال   السنة-ه الهبفاعة على قسمين وهذ
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وأع مهووا: الهبووفاعة الع مووى، والمقووام  ، ال يقااوم بهااا غيااره:ملسو هيلع هللا ىلصشاافاعة خاصااة بااه  -أ

المحمود، عندما يعاين النام من أهوال القيامة، ويرغبون أن يوريحه  ردو  منهوا، فيطلبوون 

، -علويه  السوالم-يسوى الهبفاعة   ذلك من آدم، ثو  نوو،، ثو  إبوراهي ، ثو  موسوى، ثو  ع

، فيسوجد تحوت العورش، ويودعو ربوه، ملسو هيلع هللا ىلص، حتوى يوأتوا محمودا «لسا؛ لهاا»فكلهو  يقوول: 

 لفول القضاش بين العباد.فيستجيب له ربه، ويأيت 

وأع مهووا: ، وغيااره أيضااا ماان األنبياااء والصااالحين: ملسو هيلع هللا ىلصشاافاعة يقااوم بهااا النبااي  -ه

مسولمين مون يودخل النوار بذنوبوه، الهبفاعة   إخراج عواة الموحدين من النار؛ فإن مون ال

كموا -وغيوره ملسو هيلع هللا ىلص ولكنه ال يقلد فيها ألجل اإلسالم والتوحيد، فيقرج منهوا بهبوفاعة النبوه 

 .-ذكرنا
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 الركن السادس من أركان اإلميان: اإلميان بالقدر:** 

، له تفاصويل معلوموة، وأجول بأن كل شهش عند اهلل محدد ومن  اإليمان  معناه إجماال:

 معلوم.

   عدة أمور: يال:وتفص

 تعالى.اإليمان بعلم اهلل  -1

 .قبل وقوعها، وقد أحاط علمه دا جميعا األشياش فاهلل تعالى يعل 

 .[األحزاه] ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿قال تعالى: 

 اإليمان بكتابة المقادير. -2

تب عند اهلل   اللو، المحفوظ.ف  كل شهش قد ك 

كتااب اهلل »ملسو هيلع هللا ىلص: بووه ، وقووال الن[يااس] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿قووال تعووالى: 

 .«مقادير الخالئ  قبل خل  السموات واألرض بخمسين ألف سنة

 اإليمان بمشيئة اهلل وقدرته. -3

شاملة لكل ما يقع   الكوون، فموا شواش اهلل كوان، وموا فاهلل على كل شهش قدير، ومهبيئته 

 ل  يهبأ ل  يكن.

ڎ ﴿قال تعالى:  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڱ ﴿، [ الحشر]   ﴾ڍ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ  ڳ   ﴾ڳ 

 .[24-23الكهف: ] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀہ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڱ﴿، [الحج]

وليس كل ما شاش اهلل وقوعه فقد أحبه ورويه، بل شواش وقووا موا ال يحوب وال يرووى، 

 من الكفر، والهبر، والفساد؛ وذلك لحكمة االبتالش والتكليف.

فاألمور الته أراد اهلل وقوعها لهذه الحكمة، وهو ال يحبها وال يرواها: يقال إاا واقعة 

 اإلراد  الكونية.ب

واألمور الته أراد وقوعها، وهو يحبها ويرواها، من أمور اإليمان، والطاعوة، والقيور: 

 باإلراد  الشرعية.يقال إاا واقعة 

 اإليمان بخل  أفعال العباد. -4

 فاهلل خالق، وما سواه مقلوب له، ومن ذلك: العباد، بوفاهت ، وأفعاله .
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الصاافات: ] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿، [62 الزمار:] ﴾ک ک ک گگ﴿قال تعوالى: 

96]. 

واهلل يهدي من يهباش، ويضل من يهباش، فالمنمن الطائع ما صار كذلك إال دداية اهلل لوه، 

 والكافر العاصه ما صار كذلك إال بإوالل اهلل له.

وليس المقوود بذلك أن اإلنسان ليس له قدرة وال اختيار   أفعاله، بل اهلل خلقه علوى 

ة واإلوووالل: موون إحووداث أفعالووه بمهبوويئته واختيوواره، والمقوووود بالهدايووهيئووة يووتمكن دووا 

التيسير للقير والهبر، فمن عل  اهلل منه أنه مستحق للهدايوة، صوادب   طلبهوا؛ هوداه وأعانوه 

على القير؛ ومن عل  منه أنه مستحق للضالل، حوريص عليوه، يريوده باختيواره؛ خذلوه ولو  

 ة.يوفقه، فسهل عليه الوقوا   المعوي

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ ،[29الكهاف: ] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چچ﴿قوال تعوالى: 

 .[10-5الليل: ] ﴾ۈ ۈ ٴۇ﴿إلى قوله  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿ ،[البقر ] ﴾ۀ

علووى أركووان اإليمووان، ويبقووى لنووا التعوورل لووبعض  -بفضوول اهلل-ودووذا ينتهووه الكووالم 

 المسائل المهمة   االعتقاد.
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 اإلميان قول وعمل:** 

مل، فاألمور الته شرعها اهلل لنا من األقووال واألعموال: كلهوا نعتقد أن اإليمان قول وع

 تعتا من حقيقة اإليمان الذي أمرنا اهلل به.

 يدخل   ذلك:

 قول القلب. -1

 وهو االعتقاداال الته توجد   القلب، كمعرفته باهلل، وتوديقه بوجوده، ويقينه به.

 قول اللسان. -2

 وهو الهبهادتان.

 عمل القلب. -3

، م ول: «العبواداال الباطنوة»باداال القلبية الته سوبق الحوديث عنهوا تحوت اسو  وهو الع

 المحبة، والقو ، والرجاش.

 عمل الجوارح. -4

، التوه تقوع بالبودن ظواهرا، «العبواداال ال واهرة»وهو ما سبق الحديث عنوه تحوت اسو  

 م ل: الوالة، والزكاة، والويام، والحج، والدعاش، وذكر اهلل.

 ، وتدخل   حقيقة اإليمان.«إيمانا»سمى فكل هذه األمور ت

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿قال تعالى: 

إلوووى قولوووه:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿، [15الحجاارات: ] ﴾ۆ ۆ ۈۈ

البقااااار : ] ﴾ک ک گ گ گگ﴿، وقوووووال: [4-2األنفاااااال: ] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴿

 ، أي: صالتك  إلى بيت المقدم قبل تحويل القبلة إلى البيت الحرام.[143

اإليمان أن تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اخخار، وتاؤمن »ملسو هيلع هللا ىلص: ه وقال النب

اإليمان بضهلل وستون شعبة، أعالها: ال إله إال اهلل، وأدناها: إماطة »، وقال: «بالقدر خيره وشره

 .«األذى عن الطري ، والحياء شعبة من اإليمان

 عصية.زيادته بالطاعة، ونقصانه بالمواإليمان يزيد وينقص، و

ڦ ڦ ڦ ﴿، [2األنفاااااال: ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿قوووووال تعوووووالى: 
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، وسبق حديث شعب اإليمان،   أن هذه الهبعب متفاوتة، منهوا [124التوبة: ] ﴾ڄ ڄ

 األعلى، ومنها األدنى.

والعاصي نااقص اإليماان، متعارض للوعياد، إن شااء اهلل عذباه، وإن شااء غفار لاه، وال 

 م.يكفر بمعصيته، وال يخرج عن ملة اإلسال

، وقوووال [48النسااااء: ] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے﴿قوووال تعوووالى: 

شايئا، ثام ساتره اهللل فهاو إلاى اهلل، إن شااء  [المعاصه :أي]ومن أصاه من ذل  ملسو هيلع هللا ىلص: »النبه 

ل  يكن يعامل العواة معاملوة ملسو هيلع هللا ىلص ، ومعلوم بالضرورة من السنة: أنه «عذبه، وإن شاء غفر له

 المرتدين.

 د، والقول، والعمل.والكفر يكون باالعتقا

تكووذيب الرسوول، أو إنكووار معلوووم موون الوودين بالضوورورة، كفروووية  فمثااال االعتقاااد:

 الوالة، وتحري  الزنا.

 ، أو دين اإلسالم.ملسو هيلع هللا ىلصسب اهلل تعالى، أو الرسول  ومثال القول:

 السجود لغير اهلل، ووطش الموحف. ومثال العمل:
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 املوقف من الصحابة:** 

بياء، يجب اعتقاد فضالهم ومكاانتهم، وال يجاوز سابهم عد األنالصحابة أفضل الخل  ب

 وال الطعن فيهم.

التوبااة: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿قووال تعووالى: 

 واآليتان بعدها.، [8الحشر: ] ﴾ۓ ڭ﴿اآلية، وقال:  [100

ال تسابوا »، وقاال: «خيركم قرين، ثام الاذين يلاونهم، ثام الاذين يلاونهم»ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبه 

ي بياده، لاو أن أحادكم أنفا  مثال أحاد ذهباال ماا بلاغ ماد أحادهم وال أصحابيل فوالاذا نفسا

 .«نصيفه

وهام الخلفااء ڤ. بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي أبو ملسو هيلع هللا ىلص: وأفضل األمة بعد النبي 

 الراشدون، خالفتهم صحيحة كلهم.

، وتفضويل «حه: أبو بكر، ث  عمر، ث  ع مانملسو هيلع هللا ىلص كنا نقول والنبه »ڤ: قال ابن عمر 

 نه كان أفضل الوحابة   زمنه بعده ، وكانت خالفته صحيحة راشدة.عله بعده  أل

وكوول موون ثبتووت لووه فضوويلة خاصووة موون الجماعوواال واألفووراد؛ فإننووا ن بتهووا لووه؛ كفضوويلة 

 المهاجرين واألنوار، والعهبرة المبهبرين بالجنة، وأهل بدر.

 نتهملوالحروه واإلشكاالت التي وقع؛ بين الصحابة ال تؤثر علاى عادالتهم وال مكاا

ألا  كانوا فيها مجتهدين، واهلل تعوالى قود أثنوى علويه  ووعوده  بوالمغفرة، موع علموه بموا 

 سيقع بينه .
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 املوقف من حكام املسلمني:** 

 .روفيجب السمهلل والطاعة لهم يف المع

، وقووال [59النساااء: ] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی﴿قووال تعووالى: 

 «.عصى أميرا فقد عصاينمن أطاع أميرا فقد أطاعني، ومن »ملسو هيلع هللا ىلص: النبه 

 وإذا أمروا بمعصيةل فال طاعة لهم فيها.

على المرء المسالم السامهلل والطاعاة، »، وقال: «إنما الطاعة يف المعروف»ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبه 

 .«فيما أحب وكره، فإن أمر بمعصية فال سمهلل وال طاعة

، أو ال والمقصود: أنه ال طاعة لهم يف هاذه المعصاية بعينهاا، مان غيار أن نخارج علايهم

 نعترف بإمارتهم.

خيااار أئماتكم الااذين تحباونهم ويحباونكم، ويصاالون علايكم وتصاالون »ملسو هيلع هللا ىلص: قوال النبوه 

، قيل: يا رسول «عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبيضونهم ويبيضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم

شايئا  ال، ما أقااموا فايكم الصاال ، وإذا رأياتم مان والتكام»اهلل، أفال ننابذه  بالسيف؟ فقال: 

 .«تكرهونه، فاكرهوا عمله، وال تنزعوا يدا من طاعة

وكما ال يجوز الخروج بالسالح، فال يجاوز كال ماا ياؤدا إلياه مان تهيايج النااس علاى 

 ألن الوسائل لها أحكام المقاصد.حداث الفوضى واالضطراه يف البالدل حكامهم، وإ


