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 خمتصر عقيدة أىل السنة واجلماعة
 مقدمة

اب من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من  احلمد  ضلمده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ
يهده هللا فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو 

 وأن زلمًدا عبده ورسولو.
]آل عمران:  ﴾ نَ اي أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِو َوال سَبُوُتنَّ إالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمو  ﴿

ٕٔٓ.] 
ُهَما  ﴿ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ اي أَيَها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ

]النساء:  ﴾ َليُكْم َرِقيًبارَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِو َواأَلْرَحاَم إنَّ اَّللََّ َكاَن عَ 
ٔ.] 

( يْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويْغِفْر َلُكْم ٓٚاي أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا ) ﴿
 [.ٔٚ، ٓٚ﴾]األحزاب:  ُذنُوَبُكْم َوَمن يِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُو فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما

 عد:أما ب
( وشر األمور زلداثهتا، وكل ٔفإن أحسن احلديث كالم هللا، وخري اذلدي ىدي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص)

 ( .ٖ(، وكل ضاللة يف النار)ٕزلدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة)
فهذا سُلتصر لعقيدة أىل السنة واجلماعة ودلا نعتقده ونؤمن بو، أمليتو وقررتو على أحد طاليب 

 ألمرين:
ول:فقد ُنسب إلينا، وتُقول علينا ما مل نعتقد ونقول، ومل أكن أعتقُد أن أييت اليوم أما األ

تقولني، ودفاًعا عن غربة الدين، 
ُ

الذي أكتُب فيو ُمعتقدي، وأُبني فيو منهجي، ردِّا على ادل
فإننا مل أنت جبديد يف دين هللا تعاىل، ومل نؤلف أصواًل لنخرق هبا إصباع السلف ، وإظلا لبعد 

_______________________________________ 
 (.ٖٗ،ٗٗ( ح)ٕٜ٘/ٕ، كتاب اجلمعة، ابب/ زبفيف الصالة واخلطبة )«الصحيح»أخرجو مسلم يف  (ٔ)
( ٖٛ٘ٗ( حديث رقم )ٖٓٙ، ٜٖ٘/ٕٔ(، وأبو داود: كتاب السنة، ابب/ يف لزوم السنة )ٕٚٔ، ٕٙٔ/ٗ( أخرجو أضبد يف ادلسند: )ٕ)

(، وابن ماجو يف ادلقدمة، ٕٙٚٙ( حديث رقم )ٖٗ/٘اب العلم، ابب/ ما جاء يف األخذ ابلسنة واجتناب البدع )العون، والرتمذي: كت
 (.ٕ٘٘ٗبرقم )« إرواء الغليل»( وصححو األلباين يف ٘ٗ، ٗٗ/ٔ« )ادلقدمة»(، والدارمي يف ٗٗ ٕٗحديث )

( وقد صحح ادث األلباين رضبو هللا ىذه الزايدة يف ٓٔٙ٘( برقم )ٜٛٔ، ٛٛٔ/ٖ، كتاب العيدين )«السنن»( أخرجو النسائي يف ٖ)
 زبريج خطبة احلاجة.
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الناس عن ادلنهج السليم أصبح كل من مل يوافقهم يف أمٍر أو انزلة خارجي، وتكفريي، 
 وُمتنكٌب عن الصراط ادلستقيم.

اجلماعات واثنيهما:ما رأيُت ما تعيشو األمة اليوم من زببط وتيو، وتفرق واختالف، فكثرت 
عي ادلنهج السليم، والعقيدة الصافية، وؼلطئ بل  والفرق، وتعددت ادلناىج، وأصبح كل يدَّ

 يكفر من خالفو ورد عليو.
فعزمت أن أُبني ُمعتقد السلف بطريقة ُمبسطة، وإن كان سلفنا وعلماء األمة قبلي قد كتبوا 

 وصنفوا يف ىذا اجملال.
مالنا، ويصلح نياتنا، ويربم ذلذه األمة أمر رشٍد، يعز فيو ونسأل هللا العلي العظيم أن يتقبل أع

أىل طاعتو، ويذل فيو أىل معصيتو وااربني لدينو، إنو ويل ذلك والقادر عليو، إنو نعم ادلوىل 
 ونعم النصري.

 أماله أبو عبدهللا ضبود بن عبدهللا بن عقالء الشعييب
  ى ٕٕٗٔ/  ٚ/  ٕٔ

 

 :ابب اإلديان يزيد وينقص
 

احلمد  رب العادلني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني سيدان دمحم وعلى آلو 
 وصحبو أصبعني، أما بعد:

فهذا اعتقادان الذي ندين هللا تعاىل بو، وىو اعتقاد الفرقة الناجية ادلنصورة أىل السنة 
 واجلماعة فنقول:

 ألركان، ونطٌق ابللسان.نؤمن أبن اإلؽلان: ىو اعتقاٌد ابجلنان، وعمٌل اب
وال يكمُل اإلؽلان إال ابلعمل، وال قول وال عمل إال بنية، وال قول وال عمل وال نية إال دبوافقة 

لِيْسَتيِقَن الَِّذيَن أُوُتوا  ﴿ السنة، وأن اإلؽلان يزيُد ابلطاعة، وينقُص ابدلعصية، قال تعاىل:
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن إَذا  ﴿ [، وقال تعاىل:ٖٔ]ادلدثر:  ﴾ اْلِكَتاَب َويْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا إؽلَاانً  إظلَّ

ُلونَ ذُِكَر اَّللَُّ َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوإَذا تُِليْت َعَليِهْم آايتُُو زَاَدتْ ُهْم إؽلَااًن وَ  ]األنفال:  ﴾ َعَلى َرهِبِّْم يتَ وَكَّ
ٕ.] 
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اإلؽلاُن بضٌع وسبعوَن أو ِبضٌع وستوَن شعبة، »ملسو هيلع هللا ىلص: وعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا 
فأفضلها قوُل: ال إلو إال هللاُ، وأدانىا إماطة األذى عن الطريِق، واحلياُء ُشعبٌة من 

لقيُت أكثر من ألف رجل من العلماء ابألمصار، فما رأيُت »(، وقال البخاري: ٗ«)اإلؽلان
 (.٘«)زيُد وينقصأحًدا ؼلتلف يف أن اإلؽلان ي

ونؤمن أبن لإلؽلان شعٌب، منها ما ىو أصٌل يزوُل اإلؽلان بزوالو كالتوحيد، ومنها ما ىو من 
واجبات اإلؽلان ينقُص بزواذلا وال ينتقض أو ال يزول عنو أصل اإلؽلان، كإماطة األذى عن 

 الطريق واحلياء.
ؽلان، أو يراُد بو نفي اإلؽلان وكل نفي لإلؽلان ورد يف الشرع فإما أن يراد بو نفي أصل اإل

 الواجب.
 

 :ابب اإلديان ابهلل
نؤمن أبن هللا واحٌد ال شريك لو، ال يف ربوبيتو، وال يف ألوىيتو، وال يف أمسائو وصفاتو، ذو 

َن الرَُّسوُل دبَا أُنزَِل إلَيِو ِمن رَّبِِّو  ﴿ األلوىية والعبودية على خلقو أصبعني، قال تعاىل: ََ آَم
َوَماَذا َعَليِهْم َلْو آَمُنوا اِبَّللَِّ َواْليْوِم  ﴿ [، وقال تعاىل:ٕ٘ٛ]البقرة:  ﴾ ِمُنوَن ُكلّّ آَمَن اِبَّللَِّ َواْلُمؤْ 

َوالَِّذيَن  ﴿ [، وقال تعاىل:ٜٖ]النساء:  ﴾ اآلِخِر َوأَنَفُقوا شلَّا َرَزقَ ُهُم اَّللَُّ وََكاَن اَّللَُّ هِبِْم َعِليًما
ُهْم أُْولَِئَك َسْوَف يْؤتِيِهْم ُأُجوَرُىْم وََكاَن اَّللَُّ َغُفورًا آَمُنوا اِبَّللَِّ َورُ  ن ْ ُسِلِو َوملَْ يَفرُِّقوا َبنَي َأَحٍد مِّ

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسولِِو ُُثَّ ملَْ يْرََتبُوا  ﴿ [، وقال تعاىل:ٕ٘ٔ]النساء:  ﴾ رَِّحيًما إظلَّ
اِدُقونَ َوَجاَىُدوا أبَِ  [، وقال ٘ٔ]احلجرات:  ﴾ ْمَواذِلِْم َوأَنُفِسِهْم يف َسِبيِل اَّللَِّ أُْولَِئَك ُىُم الصَّ

ْم آِمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسولِِو َوأَنِفُقوا شلَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلِفنَي ِفيِو فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوأَنَفُقوا ذلَُ  ﴿ تعاىل:
يُقوَن  ﴿ وقال تعاىل: [،ٚحلديد: ]ا ﴾ َأْجٌر َكِبريٌ  َوالَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ َوُرُسِلِو أُْولَِئَك ُىُم الصِّدِّ

بُوا ِِبايتَِنا أُْولَِئَك َأْصَحابُ  َهَداُء ِعنَد َرهِبِّْم ذَلُْم َأْجرُُىْم َونُورُُىْم َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ  َوالشُّ
 ،  [ٜٔ]احلديد:  ﴾ اجلَِْحيمِ 

___________________________________________ 
 (.ٛ٘( أخرجو مسلم كتاب اإلؽلان، ابب/ عدد شعب اإلؽلان ح)ٗ)
« سري أعالم النبالء»(، وٗٗ/ٔالبن حجر )« فتح الباري»(، وٖٚٔ/ٕ« )شرح أصول االعتقاد»( أخرجو الاللكائي يف ٘)
(ٕٔ/ٖٜ٘.) 
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ْت َساِبُقوا إىَل َمْغِفَرٍة مِّ  ﴿ وقال تعاىل: َماِء َواأَلْرِض أُِعدَّ ن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السَّ
﴾]احلديد:  لِلَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ َوُرُسِلِو َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يْؤتِيِو َمن يَشاُء َواَّللَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 

ٕٔ.] 
من مات وىو »قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ويف احلديث الصحيح عن عثمان بن عفان هنع هللا يضر 

 (.ٙ«)يعلُم أن ال إلو إال هللاُ دخَل اجلنةَ 
ُ  ﴿ ونؤمن أبنو وحده ال شريك لو يف ربوبيتو، كما قال تعاىل: َأال َلُو اخْلَْلُق َواأَلْمُر تَ َباَرَك اَّللَّ

َذِلُكُم اَّللَُّ َربُُّكْم لَُو اْلُمْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن  تعاىل:﴿[، وقال ٗ٘]األعراف:  ﴾ َربُّ اْلَعاَلِمنيَ 
ُقل لَِّمِن اأَلْرُض َوَمن ِفيَها  ﴿ [، وقال تعاىل:ٖٔ]فاطر:  ﴾ ِمن ُدونِِو َما ؽلِْلُكوَن ِمن ِقْطِمريٍ 

ُروَن )ٗٛإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن ) ْبِع  ( ُقلْ ٘ٛ( َسيُقوُلوَن َّللَِِّ ُقْل أََفال َتذَكَّ َمَواِت السَّ َمن رَّبُّ السَّ
( ُقْل َمْن بِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشيٍء ٚٛ( َسيُقوُلوَن َّللَِِّ ُقْل أََفال تَ ت َُّقوَن)َٙٛوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم )

]ادلؤمنون:  ﴾ َحُرونَ ( َسيُقوُلوَن َّللَِِّ ُقْل َفَأَّنَّ ُتسْ َٛٛوُىَو غِلرُي َوال غَلاُر َعَليِو إن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن )
ٛٗ   ٜٛ.] 

ونؤمن أبنو تعاىل ىو اإللو احلق ال شريك لو، ىو اإللو ادلستحق للعبادة وحده دون سواه، 
  ﴾ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإلنَس إالَّ لِيْعُبُدونِ  ﴿ وذلذا خلق هللا الثقلني كما قال تعاىل:

َّللََّ ُىَو احلَْقُّ َوأَنَُّو ػْليي اْلَمْوَتى َوأَنَُّو َعَلى ُكلِّ َذِلَك أِبَنَّ ا ﴿ [، وقال تعاىل:ٙ٘]الذارايت: 
َذِلَك أبَِنَّ اَّللََّ ُىَو احلَْقُّ َوَأنَّ َما يْدُعوَن ِمن ُدونِِو ُىَو  ﴿ [، وقال تعاىل:ٙ﴾]احلج:  َشيٍء َقِديرٌ 

َذِلَك أِبَنَّ اَّللََّ ُىَو احلَْقُّ َوَأنَّ  تعاىل:﴿[، وقال ٕٙ]احلج:  ﴾ اْلَباِطُل َوَأنَّ اَّللََّ ُىَو اْلَعِلي اْلَكِبريُ 
َشِهَد  ﴿ [، وقال تعاىل:ٖٓ]لقمان:  ﴾ َما يْدُعوَن ِمن ُدونِِو اْلَباِطُل َوَأنَّ اَّللََّ ُىَو اْلَعِلي اْلَكِبريُ 

زِيُز اَّللَُّ أَنَُّو ال إَلَو إالَّ ُىَو َواْلَمالِئَكُة َوأُْوُلوا اْلِعْلِم قَائًِما اِبْلِقسْ  ََ ِط ال إلََو إالَّ ُىَو اْلَع
ُ  ﴿ [، وقال تعاىل:ٛٔ]آل عمران:  ﴾ احلَِْكيمُ  تَ َفرُِّقوَن َخرٌي أَِم اَّللَّ ْجِن أَأَْراَبٌب مُّ اي َصاِحيَب السِّ

اُر ) ا أَنَزَل اَّللَُّ هِبَا ِمن ( َما تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدونِِو إالَّ َأمْسَاًء مَسَّيُتُموَىا أَنُتْم َوآاَبؤُُكم مَّ ٜٖاْلَواِحُد اْلَقهَّ
يُن اْلَقيُم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّا ِس ال ُسْلطَاٍن إِن احْلُْكُم إالَّ َّللَِِّ أََمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوا إالَّ إايُه َذِلَك الدِّ

 [.ٓٗ، ٜٖ]يوسف:  ﴾ يْعَلُمونَ 
 والصفات على الوجو ونؤمن دبا أثبتو هللا تعاىل لنفسو يف كتابو أو سنة رسولو من األمساء 

________________________________________ 
 (.ٖٗ( رواه مسلم كتاب اإلؽلان، ابب/ من مات على التوحيد دخل اجلنة قطًعا حديث )ٙ)
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َوَّللَِِّ  ﴿ ، من غري ربريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال سبثيل، كما قال تعاىل: الالئق بو
 ﴾ فَاْدُعوُه هِبَا َوَذُروا الَِّذيَن يْلِحُدوَن يف َأمْسَائِِو َسيْجَزْوَن َما َكانُوا يْعَمُلونَ اأَلمْسَاُء احْلُْسََن 

َمَواِت َواأَلْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز  ﴿ [، وقال تعاىل:ٓٛٔ]األعراف:  َوَلُو اْلَمَثُل اأَلْعَلى يف السَّ
ِميُع اْلَبِصريُ لَيَس َكِمْثلِ  ﴿ [، وقال تعاىل:ٕٚ]الروم:  ﴾ احلَِْكيمُ    ﴾ ِو َشيٌء َوُىَو السَّ

 [.ٔٔ]الشورى: 
 

 :ابب اإلديان ابدلالئكة
ونؤمن دبالئكة هللا تعاىل إصبااًل، وأهنم خلٌق من خلقو، رلبولني مكلفني بطاعتو وعبادتو، كما 

َولَُو  ﴿ [، وقال:ٙ: ]التحرمي ﴾ اَل يْعُصوَن اَّللََّ َما أََمَرُىْم َويْفَعُلوَن َما يْؤَمُرونَ  ﴿ قال تعاىل:
َمَواِت َواأَلْرِض َوَمْن ِعنَدُه ال يْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَدتِِو َوال يْسَتْحِسُروَن ) ( َٜٔمن يف السَّ

َهاَر ال يْفتُ ُرونَ  ال يْسِبُقونَُو اِبْلَقْوِل  ﴿ [، وقال:ٕٓ،  ٜٔ]األنبياء:  ﴾ يَسبُِّحوَن اللَّيَل َوالن َّ
 [.ٕٚ]األنبياء:  ﴾ ُلونَ َوُىم أِبَْمرِِه يْعمَ 

ليسوا ابإلانث وال ببنات هللا كما ادَّعى ادلشركون   تبارك وتقدس ربنا عما يقولون   قال 
َوَجَعُلوا اْلَمالِئَكَة الَِّذيَن ُىْم ِعَباُد الرَّضْبَِن إاَناًث َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدتُ ُهْم  ﴿ تعاىل:

( َأال ٓ٘ٔأَْم َخَلْقَنا اْلَمالِئَكَة إاَناًث َوُىْم َشاِىُدوَن ) ﴿ [، وقال:ٜٔ:]الزخرف ﴾ َويْسأَُلونَ 
[، ٕ٘ٔ   ٓ٘ٔ]الصافات:  ﴾ ( َوَلَد اَّللَُّ َوإن َُّهْم َلَكاِذبُونَ ٔ٘ٔإن َُّهم مِّْن إْفِكِهْم لَيُقوُلوَن )

 [.ٕٙ]األنبياء:  َباٌد مُّْكَرُموَن﴾َوقَاُلوا ازبَََّذ الرَّضْبَُن َوَلًدا ُسْبَحانَُو َبْل عِ  ﴿ وقال تعاىل:
َن الرَُّسوُل دبَا أُنزَِل إلَيِو ِمن رَِّبِّو  ﴿ ومن األدلة على وجوب اإلؽلان ابدلالئكة، قولو تعاىل: ََ آَم

ْعَنا َوَأطَْعَنا َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلّّ آَمَن اِبَّللَِّ َوَمالِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو ال نُ َفرُِّق َبنَي َأَحٍد مِّن  رُُّسِلِو َوقَاُلوا مسَِ
ن تُ َولُّوا  ﴿ [، وقولو تعاىل:ٕ٘ٛ]البقرة:  ﴾ ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا َوإلَيَك اْلَمِصريُ  ََ لَيَس اْلربَّ َأ

الِئَكِة َواْلِكَتاِب ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليْوِم اآلِخِر َواْلمَ 
اي أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسولِِو َواْلِكَتاِب  ﴿ [، وقولو تعاىل:ٚٚٔ]البقرة:  ﴾ َوالنَِّبينيَ 

ِبِو َوُرُسِلِو الَِّذي نَ زََّل َعَلى َرُسولِِو َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنَزَل ِمن قَ ْبُل َوَمن يْكُفْر اِبَّللَِّ َوَمالِئَكِتِو وَُكتُ 
[، وحديث جربيل الطويل وفيو: ٖٙٔ]النساء: ﴾ َواْليْوِم اآلِخِر فَ َقْد َضلَّ َضالاًل بَِعيًدا

 (.ٚ«)اإلؽلاُن أن تؤمن اب ومالئكتو وكتبو ورسلو...»
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كفر   فجعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اإلؽلان ابدلالئكة ركًنا من أركان اإلؽلان وعدم اإلؽلان هبم وبوجودىم
َوَمن يْكُفْر اِبَّللَِّ َوَمالِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواْليْوِم اآلِخِر  ﴿ سلرٌج من ادللة ابإلصباع كما قال تعاىل:

وال ػلصيهم إال هللا تعاىل، فقد ثبت يف  [.ٖٙٔ]النساء:  ﴾ فَ َقْد َضلَّ َضالاًل بَِعيًدا
أن النيب عليو الصالة والسالم رُفع لو »عراج من حديث أنس هنع هللا يضر يف قصة ادل« الصحيحني»

البيت ادلعمور يف السماء يدخلو يصلي فيو كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا مل يعودوا 
(.وقد يتمثل ادللك أبمر هللا على ىيئة بشر، كما يف قصة مرمي، وحديث جربيل ٛ« )إليو

 ن واإلحسان.حني سأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن اإلسالم، واإلؽلا
أما صورتو احلقيقية، فقد ذكر هللا   تعاىل   يف القرآن أنو جعل من ادلالئكة رساًل أويل أجنحة 
مثَن وثالث ورابع، يزيد يف اخللق ما يشاء إن هللا على كل شيء قدير، وقد رأى النيب عليو 

 (.ٜالصالة والسالم جربيل على صورتو احلقيقية ولو ستمائة جناح قد سد األفق )
 

 وظائف ادلالئكة:
إنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َرب َُّنا اَّللَُّ ُُثَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَليِهُم  ﴿ كما قال تعاىل: أواًل: تثبيت ادلؤمنني

ل [، وقآٖ]فصلت: ﴾ اْلَمالِئَكُة َأالَّ زَبَاُفوا َوال رَبَْزنُوا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الَِِّت ُكنُتْم ُتوَعُدونَ 
إْذ يوِحي َربَُّك إىَل اْلَمالِئَكِة َأينّ َمَعُكْم فَ ثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسأُْلِقي يف قُ ُلوِب الَِّذيَن   ﴿ تعاىل:

ُهْم ُكلَّ بَ َنانٍ  [، وقال ٕٔ]األنفال:  ﴾ َكَفُروا الرُّْعَب فَاْضرِبُوا فَ ْوَق اأَلْعَناِق َواْضرِبُوا ِمن ْ
( إْذ تَ ُقوُل ُٖٕٔكُم اَّللَُّ بَِبْدٍر َوأَنُتْم أَِذلٌَّة فَات َُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )َوَلَقْد َنَصَر  ﴿ تعاىل:

( بَ َلى إن ٕٗٔلِْلُمْؤِمِننَي أََلن يْكِفيُكْم َأن ؽِلدَُّكْم َربُُّكم بَِثالثَِة آالٍف مَِّن اْلَمالِئَكِة ُمنزَِلنَي )
م مِّن فَ ْورِِىْم َىَذا ؽلِْددُْكْم َربُُّكم خِبَْمَسِة آالٍف مَِّن اْلَمالِئَكِة ُمَسوِِّمنَي َتْصربُوا َوتَ ت َُّقوا َوأيُْتوكُ 

َما النَّْصُر إالَّ ِمْن ِعنِد اَّللَِّ اْلَعزِ  (ٕ٘ٔ) ََ ُ إالَّ ُبْشَرى َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قُ ُلوُبُكم ِبِو َو يِز َوَما َجَعَلُو اَّللَّ
 [.ٕٙٔ   ٖٕٔ]آل عمران:  ﴾ احلَِْكيمِ 

 _______________________________________ 
(، ٓ٘( أخرجو البخاري: كتاب اإلؽلان، ابب/ سؤال جربيل النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن اإلؽلان، واإلسالم، واإلحسان، وعلم الساعة... حديث )ٚ)= 

 (.ٔومسلم كتاب اإلؽلان، ابب/ بيان اإلؽلان واإلسالم واإلحسان... حديث)
(، ومسلم: كتاب اإلؽلان، ابب/ اإلسراء برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل ٕٖٚٓ( البخاري: كتاب بدء اخللق، ابب/ ذكر ادلالئكة حديث )ٛ)

 (.ٕٗٙالسموات وفرض الصلوات ح)
( ٓ٘/ٙ) ( ابب/ إذا قال أحدكم وادلالئكة يف السماء...، وكتاب التفسريٖٛ/ٗ( أخرجو البخاري يف كتاب بدء اخللق )ٜ)

  (، ابب/ يف ذكر سدرة ادلنتهى.ٛ٘ٔ/ٔ، ومسلم يف كتاب اإلؽلان ) ﴾ فكان قاب قوسني أو أدَّن ﴿ ابب/
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َلُك اْلَمْوِت الَِّذي  ﴿ قال تعاىل: اثنيا: قبض األرواح والنفخ يف الصور ُقْل يتَ َوفَّاُكم مَّ
َل ِبُكْم ُُثَّ إىَل َربُِّكْم تُ ْرَجُعونَ  كِّ َُ َوُىَو اْلَقاِىُر فَ ْوَق  ﴿ وقال تعاىل: [،ٔٔ]السجدة:  ﴾ ُو

ِعَباِدِه َويْرِسُل َعَليُكْم َحَفظًَة َحَّتَّ إَذا َجاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تَ َوف َّْتُو ُرُسلَُنا َوُىْم ال 
 َوتَ رَْكَنا بَ ْعَضُهْم يْوَمِئٍذ ؽلُوُج يف بَ ْعٍض َونُِفَخ يف  ﴿ [، وقال تعاىل:ٔٙ]األنعام:  ﴾ يَفرِّطُونَ 

وِر َفَجَمْعَناُىْم صَبًْعا َن  ﴿ [، وقال تعاىل:ٜٜ]الكهف:  ﴾ الصُّ وِر فَإَذا ُىم مِّ َونُِفَخ يف الصُّ
 [.ٔ٘]يس:  ﴾ اأَلْجَداِث إىَل َرهِبِّْم ينِسُلونَ 

َمَواِت َوَمن يف اأَلْرِض إالَّ َمن َشاَء اَّللَُّ  ﴿ وقال تعاىل: وِر َفَصِعَق َمن يف السَّ  ُُثَّ َونُِفَخ يف الصُّ
 [.ٛٙ﴾]الزمر: نُِفَخ ِفيِو ُأْخَرى فَإَذا ُىْم ِقياٌم ينظُُرونَ 

َما يْلِفُظ ِمن قَ ْوٍل إالَّ َلَديِو َرِقيٌب  ﴿ ، كما قال تعاىل:اثلثًا: تسجيل األعمال وحفظها
يْعَلُموَن  (ٔٔ( ِكرَاًما َكاتِِبنَي )َٓٔوإنَّ َعَليُكْم حَلَاِفِظنَي ) ﴿ [، وقال تعاىل:ٛٔ]ق: ﴾ َعِتيدٌ 

 [.ٕٔ   ٓٔ]االنفطار:  ﴾ َما تَ ْفَعُلونَ 
اي أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم اَنرًا َوُقوُدَىا  ﴿ ، كما قال تعاىل:رابًعا: خزنة جلهنم

ْم َويْفَعُلوَن َما النَّاُس َواحلَِْجاَرُة َعَليَها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشداٌد الَّ يْعُصوَن اَّللََّ َما أََمَرىُ 
( َلوَّاَحٌة ٕٛ( ال تُ ْبِقي َوال َتَذُر )َٕٚوَما أَْدرَاَك َما َسَقُر ) ﴿ [، وقال:ٙ]التحرمي:  ﴾ يْؤَمُرونَ 

( َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر إالَّ َمالِئَكًة َوَما َجَعْلَنا ٖٓ( َعَليَها ِتْسَعَة َعَشَر )ٜٕلِّْلَبَشِر )
تَ ُهْم إالَّ  َنًة لِّلَِّذيَن َكَفُروا لِيْسَتيِقَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َويْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا إؽلَااًن َوال يْرَتَ ِعدَّ َب  ِفت ْ

هِبََذا  الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن َولِيُقوَل الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِم مََّرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا أَرَاَد اَّللَُّ 
َمَثاًل َكَذِلَك يِضلُّ اَّللَُّ َمن يَشاُء َويْهِدي َمن يَشاُء َوَما يْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك إالَّ ُىَو َوَما ِىي إالَّ 

 [.ٖٔ   ٕٚ]ادلدثر:  ﴾ ذِْكَرى لِْلَبَشرِ 
نَِّة ُزَمرًا َحَّتَّ َوِسيَق الَّذيَن ات ََّقْوا َرب َُّهْم إىَل اجلَْ  ﴿ كما قال تعاىل: خامًسا: الرتحيب ابدلؤمنني

ُتْم فَاْدُخُلوَىا  إَذا َجاُءوَىا َوفُِتَحْت أَبْ َوابُ َها َوقَاَل ذَلُْم َخَزنَ تُ َها َسالٌم َعَليُكْم ِطب ْ
َجنَّاُت َعْدٍن يْدُخُلونَ َها َوَمن َصَلَح ِمْن آاَبئِِهْم  ﴿ [. وقال تعاىل:ٖٚ]الزمر:  ﴾ َخاِلِدينَ 

[، وليست ىذه ٖٕ]الرعد:  ﴾ ْم َواْلَمالِئَكُة يْدُخُلوَن َعَليِهم مِّن ُكلِّ اَببٍ َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّايهتِِ 
األعمال ادلذكورة ىي كل األعمال الِت يقوم بو ادلالئكة، وإظلا على سبيل التمثيل، وإال 

ا.  فأعماذلم كثرية جدِّ
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 :ابب اإلديان ابلكتب
اًل، ونؤمن دبا مساه منها على ونؤمن بكتب هللا تعاىل الِت أنزذلا على ُرسلو إصبا

التفصيل،كالتوراة واإلصليل والزبور والقرآن، وىي كالمو أوحى بو إىل رسلو، ليبلِّغوه ُحجًة  
 على خلقو.

ُقوُلوا آَمنَّا اِبَّللَِّ َوَما أُنزَِل إلَيَنا َوَما أُنزَِل  ﴿ وأن اإلؽلان هبا ركن من أركان اإلؽلان، قال تعاىل:
ْسَباِط َوَما أُويت ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُويت النَِّبيوَن إىَل إبْ رَاىِ  ََ يَم َوإمْسَاِعيَل َوإْسَحاَق َويْعُقوَب َواأَل

ُهْم َوضَلُْن َلُو ُمْسِلُمونَ  ن ْ َحٍد مِّ ََ  [ .ٖٙٔ]البقرة:  ﴾ ِمن رَّهِبِّْم ال نُ َفرُِّق َبنَي َأ
َن الرَُّسوُل دبَا أُنزَِل إلَيِو ِمن رَّبِِّو  ﴿ واإلؽلان هبا صفة من صفات ادلؤمنني، كما قال تعاىل: ََ آَم

ْعَنا َوَأطَْعَنا َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلّّ آَمَن اِبَّللَِّ َوَمالِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو ال نُ َفرُِّق َبنَي َأَحٍد مِّن رُُّسِلِو َوقَاُلو  ا مسَِ
 [.ٕ٘ٛ]البقرة:  ﴾ ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا َوإلَيَك اْلَمِصريُ 

( الَِّذيَن يْؤِمُنوَن اِبْلَغيِب ٕ( َذِلَك اْلِكَتاُب ال َريَب ِفيِو ُىًدى لِّْلُمتَِّقنَي )ٔال  م ) ﴿ وقال تعاىل:
َناُىْم ينِفُقوَن ) ( َوالَِّذيَن يْؤِمُنوَن دبَا أُنزَِل إلَيَك َوَما أُنزَِل ِمن قَ ْبِلَك َٖويِقيُموَن الصَّالَة َوشلَّا َرَزق ْ

 [.ٗ   ٔ]البقرة:  ﴾ َواِبآلِخَرِة ُىْم يوِقُنونَ 
اي أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا اِبَّللَِّ  ﴿ وحكم تعاىل ابلكفر على من مل يؤمن هبا فقال تعاىل:

اِبَّللَِّ َوَرُسولِِو َواْلِكَتاِب الَِّذي نَ زََّل َعَلى َرُسولِِو َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنَزَل ِمن قَ ْبُل َوَمن يْكُفْر 
 [.ٖٙٔ]النساء:  ﴾ َوَمالِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواْليْوِم اآلِخِر فَ َقْد َضلَّ َضالالً بَِعيًدا

ْنُو َوِمن قَ ْبِلِو ِكَتاُب ُموَسى إَماًما  ﴿ وقال تعاىل: ُلوُه َشاِىٌد مِّ أََفَمن َكاَن َعَلى بَيَنٍة مِّن رَّبِِّو َويت ْ
ْنُو إنَُّو َوَرضْبًَة أُْولَِئَك  يْؤِمُنوَن بِِو َوَمن يْكُفْر بِِو ِمَن اأَلْحزَاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدُه َفال َتُك يف ِمْريٍة مِّ

 [.ٚٔ]ىود:  ﴾ احلَْقُّ ِمن رَّبَِّك َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال يْؤِمُنونَ 
ُلونَُو َحقَّ ِتال ﴿ وقال تعاىل: َوتِِو أُْولَِئَك يْؤِمُنوَن ِبِو َوَمن يْكُفْر ِبِو الَِّذيَن آتَيَناُىُم اْلِكَتاَب يت ْ

 [.ٕٔٔ]البقرة:  ﴾ َفُأْولَِئَك ُىُم اخْلَاِسُرونَ 
ونؤمن أبن هللا تعاىل حفظ كتابو الذي أنزلو على نبيو دمحم من التبديل والتغيري، فقال 

إنَّ الَِّذيَن   ﴿ [، وقال تعاىل:ٜحلجر: ﴾]ا إانَّ ضَلُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوإانَّ َلُو حَلَاِفظُونَ  ﴿ تعاىل:
ا َجاَءُىْم َوإنَُّو َلِكَتاٌب َعزِيٌز ) ( ال أيْتِيِو اْلَباِطُل ِمْن َبنِي يَديِو َوال ِمْن َخْلِفِو َٔٗكَفُروا اِبلذِّْكِر َلمَّ
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يدٍ  [، وىو الذي بني دفِت ادلصحف، يبدأ ابلفاربة ٔٗ،ٕٗ]فصلت: ﴾ تَنزِيٌل مِّْن َحِكيٍم ضبَِ
 وينتهي بسورة الناس.

وىو والسنة ادلطهرة مصدرا التشريع ذلذه األمة امدية، ال يسع ألحد اخلروج عنو؛ ألن فيو 
َونَ زَّْلَنا َعَليَك اْلِكَتاَب تِْبيااًن لُِّكلِّ َشيٍء َوُىًدى َوَرضْبًَة  ﴿الدنيا واآلخرة، كما قال تعاىل: خريي

 [.ٜٛ]النحل: ﴾ َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ 
تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى  ﴿ ونؤمن أبنو ُمن زل من هللا تعاىل وليس دبخلوق، قال تعاىل:

ُ  ﴿ [، وقال تعاىل:ٔ]الفرقان:  ﴾ َعْبِدِه لِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي َنِذيرًا َأال َلُو اخْلَْلُق َواأَلْمُر تَ َباَرَك اَّللَّ
 [.ٗ٘ف: ]األعرا ﴾ َربُّ اْلَعاَلِمنيَ 

وال يساويو شيء من كالم ادلخلوقني، أنزلو على رسولو بلفظو ومعناه، وتكلم بو هللا عز وجل 
لَيَس َكِمْثِلِو َشيءٌ  ﴿ على احلقيقة بصوت مسموع على ما يليق جباللو وعظمتو، قال تعاىل:

ِميُع اْلَبِصريُ  َناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر َواَنَدي ﴿ [، كما قال ربنا يف كتابو:ٔٔ]الشورى: ﴾ َوُىَو السَّ
يا  [.ٕ٘]مرمي:  ﴾ اأَلؽلَِن َوقَ رَّبْ َناُه صلَِ

ػلشر هللا العباد فيناديهم بصوت »وعن عبدهللا بن أنيس قال: مسعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
صفاتو  (، وىو صفٌة منٓٔ«)يسمعو من بعد كما يسمعو من قرب: أان ادللك، أان الداين

 لك فقد كفر.فمن قال غري ذ
 

 :ابب اإلديان ابلرسل واألنبياء
ونؤمن أبنبياء هللا ورسلو أصبعني الذين أخرب هللا تعاىل عنهم يف كتابو، أو أخرب رسولو ملسو هيلع هللا ىلص 
عنهم يف سنتو، ال نفرق بني أحد من رسلو، اصطفاىم هللا تعاىل على خلقو، وخّصهم 

 و، لتبليغ وحيو، وإيصال كالمو وشرعو.برساالتو، وجعلهم واسطة بينو وبني خلق
ونؤمن أبهنم بلغوا الرسالة، وأدوا األمانة، ونصحوا ألشلهم، ومل يكتموا شيًئا ضبلوه، ومن كفر 

إنَّ الَِّذيَن يْكُفُروَن اِبَّللَِّ َوُرُسِلِو  ﴿ بنيب من األنبياء فقد كفر بسائر األنبياء، قال تعاىل:
َبنَي اَّللَِّ َوُرُسِلِو َويُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بِبَ ْعٍض َوَنْكُفُر بِبَ ْعٍض َويرِيُدوَن َأن يتَِّخُذوا َبنَي َويرِيُدوَن َأن يَفرُِّقوا 

ِهيًنا ) (َٓ٘ٔذِلَك َسِبياًل ) ا َوأَْعَتْداَن لِْلَكاِفرِيَن َعَذااًب مُّ  (ٔ٘ٔأُْولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُروَن َحقِّ
____________________________________ 

   (.ٜٔٗ/٘ٔ( )ٕٖبرقم ) ﴾ وال تنفع الشفاعة عنده إال دلن أذن لو ﴿ ( أخرجو البخاري معلًقا: كتاب التوحيد، ابب/ قول هللا تعاىل:ٓٔ)
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ُهْم أُْولَِئَك َسْوَف يْؤتِيِهْم ُأُجوَرُىْم َو  ن ْ ُ  َكانَ َوالَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ َوُرُسِلِو َومَلْ يَفرُِّقوا َبنَي َأَحٍد مِّ اَّللَّ
 [.ٕ٘ٔ   ٓ٘ٔ]النساء:  ﴾ َغُفورًا رَِّحيًما

ونؤمن أبهنم يدعون ألصل واحد وىو التوحيد، فاإلسالم دين صبيع األنبياء، والرسل، وإن 
ٍة رَُّسواًل َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتِنُبوا  ﴿ اختلفت شرائعهم، كما قال تعاىل: َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكلِّ أُمَّ

َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رَُّسوٍل إالَّ نُوِحي إلَيِو  ﴿ [، وقال تعاىل:ٖٙ]النحل: ﴾ ُغوتَ الطَّا
 [.ٕ٘]األنبياء: ﴾ أَنَُّو ال إَلَو إالَّ َأاَن فَاْعُبُدونِ 

ونؤمن أبن آخرىم دمحم خري البشر، وسيد ولد آدم، فضلو هللا تعاىل على صبيع رسلو وأنبيائو، 
ص بو أحًدا غريه، وجعل أمتو خري أمة ُأخرجت للناس، وأن رسالتو عامة وخصو دبا مل ؼل

للثقلني اإلنس واجلن، وأهنا ابقية إىل يوم القيامة، وشريعتو ىي الشريعة ادلهيمنة على سائر 
يًعا الَِّذي لَُو ُملْ  ﴿ الشرائع، قال تعاىل: َمَواِت ُقْل اي أَيَها النَّاُس إينّ َرُسوُل اَّللَِّ إلَيُكْم صبَِ ُك السَّ

ِلَماتِِو َواأَلْرِض ال إَلَو إالَّ ُىو ػْليي َوؽلِيُت َفآِمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسولِِو النَّيب األُمِّي الَِّذي يْؤِمُن اِبَّللَِّ وَكَ 
 [.ٛ٘ٔ]األعراف:  ﴾ َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدونَ 

  ﴾ لِّلنَّاِس َبِشريًا َونَِذيرًا َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال يْعَلُمونَ َوَما أَْرَسْلَناَك إالَّ َكافًَّة  ﴿ وقال تعاىل:
 [.ٕٛ]سبأ:
* * * 

 :ابب اإلديان ابليوم اآلخر
ن تُ َولُّوا  ﴿ ونؤمن أبنو ال تصح عقيدة العبد إال ابإلؽلان ابليوم اآلخر، قال تعاىل: ََ لَيَس اْلربَّ َأ

َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليْوِم اآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق 
ابِِئنَي  ﴿ [، وقال تعاىل:ٚٚٔ]البقرة:  ﴾ َوالنَِّبينيَ  إنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

ْجرُُىْم ِعنَد َرهِبِّْم َوال َخْوٌف َعَليِهْم َوال ُىْم َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليْوِم اآلخِ  ََ ِر َوَعِمَل َصاحِلًا فَ َلُهْم َأ
 [.ٕٙ]البقرة:  ﴾ ػْلَزنُونَ 

اإلؽلان أن تؤمن اب ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم »وحديُث جربيل الطويل وفيو:
 (.ٔٔ«)اآلخر...

 
________________________________________ 

 سبق زبرغلو.( ٔٔ)
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 ابب اإلديان خبروج ادلهدي:
ونؤمن خبروج ادلهدي بعدما يعم الفساد والظلم والطغيان األرض، فيأيت ؽللؤىا عداًل وقسطًا  

 كما ملئت جورًا وظلًما.
 

 ابب اإلديان خبروج الدجال:
ونؤمن خبروج الدجال آخر الزمان يدعو إىل الربوبية، رجل أعور، جعد الشعر، وعينو طافية 

ما »قد ذىب نورىا، كما أخربان بصفاتو رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس   هنع هللا يضر   قال:قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 
بعث نيب إال أنذر أمتو األعور الكذاب: أال إنو أعور، وإن ربكم ليس أبعور، وإن بني عينيو 

 .(ٕٔ«)مكتوب كافر
 

 م :ابب اإلديان بنزول عيسى عليو السال
ونؤمن بنزول عيسى عليو السالم على ادلنارة البيضاء شرقي دمشق، فيقتل الدجال، وػلكم 

 ابإلسالم، ويكسر الصليب، ويقتل اخلن زير، ويضع اجلزية.
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل ابن »فعن أيب ىريرة   هنع هللا يضر   قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

مقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل اخلنزير، ويضع اجلزية، ويفيض ادلال حَّت ال مرمي حكًما 
 (.ٖٔ«)يقبلو أحد

 

 ابب اإلديان خبروج أيجوج ومأجوج :
قَاُلوا اي َذا اْلَقْرَننِي إنَّ أْيُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن  ﴿ ونؤمن بيأجوج ومأجوج، كما قال تعاىل:

ا يف اأَلْرِض فَ َهْل صَلَْعُل َلكَ  [، وقال ٜٗ]الكهف:  ﴾ َخْرًجا َعَلى َأن ذَبَْعَل بَينَ َنا َوبَينَ ُهْم َسدِّ
 [.ٜٙ]األنبياء:  ﴾ َحَّتَّ إَذا فُِتَحْت أْيُجوُج َوَمْأُجوُج َوُىم مِّن ُكلِّ َحَدٍب ينِسُلونَ  ﴿ تعاىل:

 تعاىل: اي آدمي فيقول: لبيك يقول هللا»وعن أيب سعيد اخلدري   هنع هللا يضر   عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
وسعديك واخلري يف يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟، قال: من كل 
ألف تسعمائة وتسعٌة وتسعون، فعنده يشيب الصغري، وتضع كل ذات ضبل ضبلها، وترى 

 «.الناس سكارى، وما ىم بسكارى، ولكن عذاب هللا شديد
__________________________________ 

 (، وأخرجو مسلم أيًضا من طريق أخرى عن قتادة.ٖٖٜٕ(، ومسلم حديث رقم )ٜٖٛ، ٜٔ/ٖٔ( أخرجو البخاري )ٕٔ)
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أبشروا فإن منكم رجل، ومن أيجوج ومأجوج »قالوا: اي رسول هللا وأينا ذلك الواحد قال: 
 (.ٗٔ«)ألف

 ابب اإلديان خبروج الدابة :
جهة يف جهتهم، وتكتب بني عيين ادلؤمن مؤمًنا، وبني عيين  ونؤمن خبروج دابة يراىا كل أىل

َوإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَليِهْم  ﴿ الكافر كافرًا، تنذر الناس بقرب العذاب واذلالك، قال تعاىل:
 [.ٕٛالنمل: ] ﴾ َأْخَرْجَنا ذَلُْم َدابًَّة مَِّن اأَلْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َكانُوا ِِبايتَِنا ال يوِقُنونَ 

 

 ابب اإلديان بطلوع الشمس من مغرهبا :
ونؤمن بطلوع الشمس من مغرهبا عالمة من عالمات الساعة الكربى، فعندىا ال ينفع الندم، 

َىْل ينظُُروَن إالَّ َأن ََتْتِيُهُم اْلَمالِئَكُة أَْو أْييت َربَُّك َأْو أْييت  ﴿ وال تُقبل التوبة، قال تعاىل:
َربَِّك يْوَم أْييت بَ ْعُض آايِت َربَِّك ال ينَفُع نَ ْفًسا إؽلَانُ َها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمن قَ ْبُل َأْو   بَ ْعُض آايتِ 

 [.ٛ٘ٔ]األنعام:  ﴾ َكَسَبْت يف إؽلَاهِنَا َخريًا ُقِل انَتِظُروا إانَّ ُمنَتِظُرونَ 
ال تقوم الساعة حَّت تطلع الشمس من »: وعن أيب ىريرة   هنع هللا يضر   قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

مغرهبا، فإذا رآىا الناس آمن من عليها، فذاك حني ال ينفع نفًسا إؽلاهنا، مل تكن آمنت من 
 (.٘ٔ«)قبل

 

 ابب اإلديان بفتنة القرب وعذابو ونعيمو :
ر ونؤمن بفتنة القرب، وىي سؤال ادليت يف قربه عن ربو ودينو ونبيو، كما جاءت بو األخبا

متواترة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فادلؤمن يثبتو هللا تعاىل يف قربه، وأما الكافر وادلنافق فإنو يفزع وػلاُر 
ْنيا َويف  ﴿ يف جواب ادللكني، قال تعاىل: يثَبُِّت اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت يف احْلَياِة الدُّ

ُ َما يَشاءُ اآلِخَرِة َويِضلُّ اَّللَُّ   [.ٕٚ]إبراىيم:  ﴾  الظَّاِلِمنَي َويْفَعُل اَّللَّ
 

____________________________________  
( ٜٔٗ، ٜٓٗ/ٙ(، ويف األنبياء )ٕٙٚٗ( ح)ٕٔٔ/٘(، ويف ادلظامل )ٕٕٕٕ( ح)ٗٔٗ/ٗ( أخرجو البخاري يف البيوع )ٖٔ)= 

 (.٘٘ٔ( ح)ٖ٘ٔ/ٔ(، ومسلم يف اإلؽلان )ٖٛٗٗح)
 (.ٕٕٕ(، ومسلم رقم )ٖ٘ٗ/ٖٔ، ٖٛٛ/ٔٔ، ٔٗٗ/ٛ، ٕٖٛ/ٙأخرجو البخاري )( ٗٔ)
 (.ٕٛٗ(، ومسلم: كتاب اإلؽلان، ابب/ بيان الزمن الذي ال يقبل فيو اإلؽلان ح)ٙ٘ٔ/ٖٔ( )ٙٓ٘ٙ( أخرجو البخاري: كتاب الرقاق ح)٘ٔ)
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إال هللا وأن زلمًدا رسول هللا،  ادلسلم إذا سئل يف القرب شهد أن ال إلو»وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
ْنيا َويف اآلِخَرِة َويِضلُّ اَّللَُّ  ﴿ فذلك قولو: يثَبُِّت اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت يف احْلَياِة الدُّ

ُ َما يَشاءُ   (.ٙٔ«) ﴾ الظَّاِلِمنَي َويْفَعُل اَّللَّ
إن العبد إذا وضع يف قربه، وتوىل عنو »هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: وعن أنس بن مالك   هنع هللا يضر   عن رسول 

أصحابو، وإنو ليسمع قرع نعاذلم، أَته ملكان فيقعدانو فيقوالن: ما كنت تقول يف ىذا الرجل 
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؟. فأما ادلؤمن فيقول: أشهد أنو دمحم عبدهللا ورسولو. فيقال لو: انظر إىل مقعدك من 

  (.ٚٔ«)فرياعلا صبيًعا»قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: « نار، قد أبدلك هللا بو مقعًدا من اجلنةال
ونؤمن بعذاب القرب دلن كان لو أىاًل، وبنعيمو للمؤمنني، وقد اتفق أىل السنة واجلماعة على 

َعِشيا َويْوَم تَ ُقوُم النَّاُر يْعَرُضوَن َعَليَها ُغُدوِّا وَ  ﴿ إثبات عذاب القرب ونعيمو، قال تعاىل:
اَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ  بُ ُهم مَّرََّتنِي ُُثَّ  ﴿ [، وقال تعاىل:ٙٗ]غافر:  ﴾ السَّ َسنُ َعذِّ

[ وقد فسر ابن عباس واحلسن وقتادة العذاب الثاين ٔٓٔ]التوبة: ﴾ يَردُّوَن إىَل َعَذاٍب َعِظيمٍ 
ة   اهنع هللا يضر   أن يهودية دخلت عليها، فذكرت عذاب القرب، (، وعن عائشٛٔبعذاب القرب)

 فقالت ذلا: أعاذك هللا من عذاب القرب.
 «.عذاب القرب حق»فسألت عائشة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن عذاب القرب فقال: 

 (.ٜٔلقرب)قالت عائشة: فما رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد صلى صالة إال تعوذ من عذاب ا
إهنما ليعذابن، وما يعذابن يف كبري أما »وعن ابن عباس قال: مر النيب ملسو هيلع هللا ىلص بقربين فقال: 

 (.ٕٓ«)أحدعلا فكان ال يسترت من البول، وأما اآلخر فكان ؽلشي ابلنميمة
_____________________________________ 

 (.ٜٜٙٗمن حديث الرباء بن عازب ح ) ﴾ يثبت هللا الذين آمنوا... ﴿ ابب/( أخرجو البخاري: كتاب تفسري القرآن، ٙٔ)
(، ومسلم: كتاب اجلنة/ ابب: عرض مقعد ادليت ٖٗٚٔ( رواه البخاري كتاب اجلنائز، ابب/ ادليت يسمع خفق النعال، حديث رقم )ٚٔ)

 (.ٓٚمن اجلنة أو النار عليو، حديث )
« تفسري الطربي»( بتحقيق سامل البدري، ٖ٘ٔ/ٛللقرطيب )« أحكام القرآن»يق البنا، ( بتحقٕٓٚٔ ٔٓٚٔ/ٗ( تفسري ابن كثري )ٛٔ)
  (.ٚٛٗ/ٖ« )الدر ادلنثور»(، ٚ٘ٗ/ٕ« )فتح القدير»(، ٛ٘ٗ/ٙ)
 ( ىذا احلديث لو ثالث طرق عن عائشة:ٜٔ)

(، ومسلم يف ادلساجد ٕٖٕ/ٖ( )ٕٖٚٔاألوىل: من طريق أشعث، عن أبيو، عن مسروق عن عائشة   أخرجو البخاري يف اجلنائز، ح)
 (.ٔٔٗ/ٔ( )ٙٛ٘ح)

( ٙٛ٘(، ومسلم ح)ٗٚٔ/ٔٔ( )ٖٙٙٙالثانية: من طريق أيب وائل، عن مسروق، عن عائشة، رواه البخاري يف كتاب الدعوات ح)
(ٔ/ٗٔٔ.) 

 ومسلم يف الكسوف  ( سلتصرًا  ،ٖٛ٘/ٕ( )ٜٗٓٔالثالثة: من طريق ػلىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، رواه البخاري يف الكسوف ح)
  (.ٕ٘ٓٙ  فتح( ح) ٛٛ/ٕٔ( أخرجو البخاري كتاب األدب، ابب/ الغيبة )ٕٓ)
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اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، ومن »وعن أيب ىريرة قال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يدعو: 
 (.ٕٔ«)عذاب النار، ومن فتنة ايا وادلمات، ومن فتنة ادلسيح الدجال

الشهيد أيمن من فتنة القرب كما قال رسول هللا عندما سألو رجل فقال: اي رسول  ونؤمن أبن
كفى ببارقة السيوف على رأسو »هللا، ما ابل ادلؤمنني يفتنون يف قبورىم إال الشهيد؟ قال: 

 (.ٕٕ«)فتنة
 

 ابب اإلديان ابلنفخ يف الصور:
لنفخ، كما يف حديث أيب سعيد ونؤمن أبن إسرافيل عليو السالم ُملتقم القرن، منتظر األمر اب

كيف أنعم وقد التقم صاحب القرِن القرَن، »اخلدري عند الرتمذي قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
َونُِفَخ يف  (، وقال تعاىل:﴿ٖٕ«)وحَن جبهتو، وأصغى مسعو، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ

َمَواِت َوَمن يف  وِر َفَصِعَق َمن يف السَّ  اأَلْرِض إالَّ َمن َشاَء اَّللَُّ ُُثَّ نُِفَخ ِفيِو ُأْخَرى فَإَذا ُىْم الصُّ
وِر فَإَذا ُىم مَِّن اأَلْجَداِث إىَل َرهِبِّْم  ﴿ [ وقال تعاىل:ٙٛ]الزمر: ﴾ ِقياٌم ينظُُرونَ  َونُِفَخ يف الصُّ

 [.ٔ٘]يس:  ﴾ ينِسُلونَ 
حيح عند البخاري عن أيب ىريرة   ونؤمن أبن النفخ نفختان، كما دل على ذلك احلديث الص

ما بني النفختني أربعون، قال: أربعون يوًما؟ قال: أبيت، »هنع هللا يضر   قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
 قال: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت، قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت.

س من اإلنسان شيء إال يبلى، قال: ُث ين زل هللا من السماء ماء. فينبتون كما ينبت البقل لي
 (.ٕٗ«)إال عظًما واحًدا وىو عجب الذنب، ومنو يركب اخللق يوم القيامة

 
___________________________________ 

 (.ٖٚٚٔ( مع الفتح ح)ٓٔٙ/ٖ( أخرجو البخاري: كتاب اجلنائز، ابب/ التعوذ من عذاب القرب )ٕٔ)
 (.ٓ٘األلباين: سنده صحيح كما يف كتاب أحكام اجلنائز )ص:(، وقال ٜٕٛ/ٔ( رواه النسائي )ٕٕ)
« احللية»(، وأبو نعيم يف ٖٚ، ٚ/ٖ(، وأضبد )ٖٕٚٗ(، وقال: حديث حسن، وابن ماجو )ٖٙٔ/ٓٚ/ٔ( أخرجو الرتمذي )ٖٕ) 
 (.ٜٚٓٔ( ح)ٙٙ/ٖ« )الصحيحة»(، وقد حسنو األلباين يف ٜٚ٘ٔ« )الزىد»(، وابن ادلبارك يف ٕٖٔ، ٖٓٔ/ٚ( )٘ٓٔ/٘)
، ابب/ (، ومسلم: كتاب الفنتٖٜ٘ٗح) ﴾ يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواًجا ﴿ ( أخرجو البخاري يف كتاب تفسري القرآن، ابب/ٕٗ)

 (.ٕٔٙ/ٕ( )ٖٜٓح) (.ٜٕ٘٘ما بني النفختني ح)
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 ابب اإلديان ابلبعث واحلشر :
ِلنَي  ﴿ ونؤمن ابلبعث واحلشر، قال تعاىل: ( َلَمْجُموُعوَن إىَل َٜٗواآلِخرِيَن )ُقْل إنَّ اأَلوَّ

ْعُلومٍ  َىَذا يْوُم اْلَفْصِل صَبَْعَناُكْم  ﴿ [، وقال تعاىل:ٓ٘،  ٜٗ]الواقعة:  ﴾ ِميَقاِت يْوٍم مَّ
َعُثوا ُقْل بَ َلى َوَريبِّ  ﴿ [، وقال تعاىل:ٖٛ]ادلرسالت:  ﴾ َواأَلوَِّلنيَ  َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأن لَّن يب ْ

عَ  ُؤنَّ دبَا َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اَّللَِّ يِسريٌ لَتُ ب ْ  [.ٚ]التغابن:  ﴾ ُثنَّ ُُثَّ لَتُ نَ ب َّ
ونؤمن أبن هللا عز وجل ػلشر الناس على أرض بيضاء، مل يسفك فيها دم، ومل يظلم عليها 

ول: أحد، وذلك كما جاء يف احلديث الصحيح عن سهل بن سعد قال: مسعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يق
(، وػلشرون حفاة عراة ٕ٘«)ػلشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي»

ِجلِّ لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأاَن َأوََّل َخْلٍق  ﴿ غراًل هُبًما كما قال تعاىل: َماَء َكَطي السِّ يْوَم َنْطِوي السَّ
 [.ٗٓٔألنبياء: ( ]إٙ) ﴾ نُِّعيُدُه َوْعًدا َعَليَنا إانَّ ُكنَّا فَاِعِلنيَ 

 

 ابب اإلديان ابحلساب:
ونؤمن إبطالع هللا   تعاىل   عباده على أعماذلم يف احلياة الدنيا ويقررىم بذلك، وذلك بني 

ما منكم »العبد وربو، كما جاء يف البخاري من حديث عدي بن حامت قال: قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 
يس بني هللا وبينو ترصبان، ُث ينظر فال يرى شيًئا من أحد إال وسيكلمو هللا يوم القيامة، ل

قدامو، ُث ينظر بني يديو فتستقبلو النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق 
]األعراف:  ﴾ فَ َلَنْسئَ َلنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل إلَيِهْم َولََنْسئَ َلنَّ اْلُمْرَسِلنيَ  ﴿ (، وقال تعاىل:ٕٚ«)سبرة

ٙ.] 
 دليزان:ابب اإلديان اب

 ونؤمن ابدليزان وىو ما يضعو هللا تعاىل يوم القيامة لوزن أعمال العباد، قال تعاىل:
َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيْوِم اْلِقياَمِة َفال ُتْظَلُم نَ ْفٌس َشيًئا َوإن َكاَن ِمثْ َقاَل َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل  ﴿

 [.ٚٗ]األنبياء:  ﴾ َحاِسِبنيَ أَتَيَنا هِبَا وََكَفى بَِنا 
__________________________________ 

 (.ٕٔ٘ٙ( أخرجو البخاري: كتاب الرقاق، ابب/ يقبض هللا األرض يوم القيامة برقم )ٕ٘)
ب اجلنة، (، ومسلم: كتاٜٖٖٗحديث رقم ) ﴾ وازبذ هللا إبراىيم خليالً  ﴿ ( أخرجو البخاري: كتاب األنبياء، ابب/ قول هللا تعاىل:ٕٙ)

 (. ٘ٛابب/ فناء الدنيا، وبيان احلشر يوم القيامة حديث رقم )
(، ومسلم: الزكاة، ٕٔ٘ٚ( ح)ٗٚٗ/ٖٔ( أخرجو البخاري يف كتاب التوحيد، ابب/ كالم الرب يوم القيامة مع األنبياء وغريىم )ٕٚ)

 (، وىو عند أىل السنن.ٚٙ( ح)ٖٓٚ/ٕابب/ احلث على الصدقة ولو بشق سبرة، أو كلمة طيبة، وأهنا حجاب من النار، )
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كلمتان حبيبتان إىل الرضبن، خفيفتان على »وعن أيب ىريرة   هنع هللا يضر   قال: قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 
 (.ٕٛ«)ن هللا العظيماللسان، ثقيلتان يف ادليزان: سبحان هللا وحبمده، سبحا

 

 ابب اإلديان ابلصراط :
منت جهنم، وىو اجلسر ادلمدود على ظهر جهنم ليعرب الناس ونؤمن ابلصراط ادلنصوب على 

 عليو إىل اجلنة.
نُكْم إالَّ َوارُِدَىا َكاَن َعَلى  ﴿ ونؤمن أبن الناس كلهم سوف ؽلرون عليو، قال تعاىل: َوإن مِّ

فمنهم »[، ويكون ادلرور على حسب إؽلان العبد وأعمالو، ٔٚ]مرمي:  ﴾ َربَِّك َحْتًما مَّْقِضيا
ر كلمح البصر، ومنهم من ؽلر كالربق، ومنهم من ؽلر كالريح، ومنهم من ؽلر كالفرس من ؽل

اجلواد، ومنهم من ؽلر كالركاب اإلبل، ومنهم من يعدو عدًوا، ومنهم من ؽلشي مشيا، ومنهم 
وىو أحد من السيف، »(، ٜٕ«)من يزحف زحًفا، ومنهم من ؼلطف خطًفا ويلقى يف جهنم

على جنباتو كالليب مثل شوك السعدان مأمورة أبخذ من أمرت ( و ٖٓ«)وأدقُّ من الشعرة
مدحضة مزلٌة، عليو »بو، فعن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا سئل عن الصراط فقال: 

خطاطيف وكالليب وحسكة مفلطحة، ذلا شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال ذلا: 
 (.ٖٔ«)السعدان

ار، فيقتص من بعضهم لبعض، فإذا ىذبوا فإذا عربوا عليو، وقفوا عند قنطرة بني اجلنة والن
 (.ٕٖونقوا، أذن ذلم يف دخول اجلنة)

 
____________________________________ 

(، ٕٛٙٙ( ح)ٙٙ٘/ٔٔ( أخرجو البخاري: كتاب األؽلان والنذور، ابب/ إذا قال: وهللا ال أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح )ٕٛ)
 (. ٖٔ( ح)ٕٕٚٓ/ٗل والتسبيح والدعاء )ومسلم: كتاب الذكر، ابب/ فضل التهلي

( ٖٛٔ، ومسلم برقم ) ﴾ وجوه يومئذ انضرة ﴿ ( يف التوحيد، ابب/ قول هللا تعاىل:ٜٖٗٚ( أخرج احلديث يف ذلك البخاري برقم )ٜٕ)
 يف اإلؽلان، ابب/ معرفة طريق الرؤية عن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر.

عن أيب سعيد اخلدري برقم « صحيحو»لكن يف سنده ابن ذليعة، وذكره أيًضا مسلم يف  (ٓٔٔ/ٙ« )ادلسند»( أخرجو أضبد يف ٖٓ)
 ( يف األؽلان، واحلديث لو حكم الرفع.ٖٛٔ)
 (.ٕٖٛ ٖٔٛ/ٔ٘( )ٜٖٗٚحديث رقم ) ﴾ وجوه يومئذ انضرة، إىل رهبا انظرة ﴿ ( أخرجو البخاري كتاب التوحيد، ابب/ قول هللا:ٖٔ)
 ( يف الرقاق ابب/ القصاص يوم القيامة عن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر.ٖ٘٘ٙلبخاري برقم )( أخرج احلديث يف ذلك إٖ)
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 ابب اإلديان ابحلوض :
إانَّ  ﴿ ونؤمن حبوض نبينا دمحم عليو الصالة والسالم، ترده أمتو قبل دخول اجلنة، قال تعاىل:

إين فرطكم على »لنيب ملسو هيلع هللا ىلص قال:[، وعن سهل بن سعد عن أ]الكوثر:  ﴾ أَْعطَيَناَك اْلَكْوثَ رَ 
 (.ٖٖ«)احلوض

ونؤمن أبن ماءه أشد بياًضا من اللنب، وأحلى من العسل، وأن فيو من األابريق كعدد صلوم 
السماء، وطولو مسرية شهر، وعرضو مسرية شهر، من شرب منو شربة مل يظمأ بعدىا 

وإين وهللا أنظر إىل »اآلن، لقول الرسول: (، حافتاه قباب اللؤلؤ اجملوف، وىو موجودٖٗأبًدا)
 «.حوضي اآلن

، «أمِت»ونؤمن أبن أصنافًا من أمتو ملسو هيلع هللا ىلص ؽلنعون من ورود احلوض، فيقول ملسو هيلع هللا ىلص مدافًعا عنهم: 
فيقال لو: إنك ال تدري ما عملوا بعدك، فإهنم ما زالوا يرجعون على أعقاهبم، فلقد مشوا 

 (.ٖ٘«)سحًقا سحًقا دلن بدل بعدي»فيقول ملسو هيلع هللا ىلص:  القهقرى،
 

 ابب اإلديان ابلشفاعة :
ونؤمن ابلشفاعة يوم القيامة، وال تكون إال دلن أذن لو هللا عز وجل وارتضاه شفيًعا، كما قال 

يْوَمِئٍذ الَّ  ﴿ تعاىل:[، وقال ٕ٘٘﴾]البقرة:  َمن َذا الَِّذي يْشَفُع ِعنَدُه إالَّ إِبْذنِوِ  ﴿ تعاىل:
 ًَ َفاَعُة إالَّ َمْن أَِذَن َلُو الرَّضْبَُن َوَرِضي لَُو قَ ْواًل يْوَم  ﴿ [، وقال تعاىل:ٜٓٔ]طو:  ﴾ تَنَفُع الشَّ

ا الَّ يَتَكلَُّموَن إالَّ َمْن أَِذَن لَُو الرَّضْبَُن َوقَاَل َصَواابً   [.ٖٛ]النبأ:  ﴾ يُقوُم الرُّوُح َواْلَمالِئَكُة َصفِّ
ونؤمن أبن لرسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يوم القيامة شفاعة خاصة، وىي ادلقام امود الذي وعده هللا 

َعَثَك َربَُّك َمَقاًما زلُُّْموًدا تعاىل لنبيو، كما قال تعاىل:﴿ [، وىي ٜٚ]اإلسراء:  ﴾ َعَسى َأن يب ْ
األنبياء: آدم، ونوح، وإبراىيم، يف أىل ادلوقف كي يقضي هللا تعاىل بينهم بعد أن يرتاجع 

وموسى، وعيسى عليهم السالم عن الشفاعة حَّت تنتهي إىل نبينا ملسو هيلع هللا ىلص، فيشفع الرسول فيهم 
 إىل هللا، فيأيت هللا سبحانو وتعاىل للقضاء بني عباده.

________________________________________ 
 (.ٜٕٕٓ(، ومسلم: كتاب الفضائل ابب/ إثبات احلوض )ٖٛ٘ٙ/ صفة احلوض رقم )( أخرجو البخاري: كتاب الرقاق، اببٖٖ)
( يف الرقاق، ابب/ يف ٖٛ٘ٙ، ٓٛ٘ٙ، ٜٚ٘ٙ( ورد ما ذكره ادلصنف رضبو هللا يف صفة احلوض عدة أحاديث، انظر: البخاري رقم )ٖٗ)

 ( يف الفضائل، ابب/ إثبات احلوض.ٖٕٓٓ، ٕٜٕٕاحلوض، وأيًضا أخرجو مسلم برقم )
، ٖٜٕٕ) ( يف الرقاق، ومسلم برقمٖٜ٘ٙ، ٚٛ٘ٙ، ٙٛ٘ٙ، ٘ٛ٘ٙ، ٗٛ٘ٙ، ٓٛ٘ٙ، ٜٚ٘ٙ( احلديث أخرجو البخاري برقم )ٖ٘)

 ( يف الفضائل.ٜٕٕ٘، ٜٕٕٗ
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ونؤمن ابلشفاعة العامة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ولغريه من األنبياء وادلرسلني وادلالئكة وادلؤمنني دلن دخل 
فيشفع النبيون »يف حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وفيو:النار من ادلؤمنني، كما 

 (.ٖٙ«)وادلالئكة وادلؤمنون فيقول اجلبار: بقيت شفاعِت
ونؤمن بشفاعة النيب للموحدين من أمتو كما يف حديث أيب ىريرة أنو قال: قيل اي رسول هللاي 

 من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟
لقد ظننت اي أاب ىريرة أن ال يسألين عن ىذا احلديث أحد أول منك، » ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا

دلا رأيت من حرصك على احلديث، أسعد الناس بشفاعِت يوم القيامة من قال: ال إلو إال 
 (.ٖٚ«)هللا، خالًصا من قلبو أو نفسو

يف حديث أيب سعيد اخلدري ونؤمن بشفاعة ادلؤمنني إلخواهنم ادلؤمنني يوم القيامة، كما 
وإذا رأوا أهنم قد صلوا يف إخواهنم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، »الطويل وفيو: 

ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول هللا تعاىل: اذىبوا فمن وجدمت يف قلبو مثقال دينار من 
غاب يف النار إىل قدمو وإىل  إؽلان فأخرجوه،وػلرم هللا صورىم على النار، فيأتوهنم وبعضهم قد

أنصاف ساقيو، فيخرجون من عرفوا، ُث يعودون فيقول: اذىبوا فمن وجدمت يف قلبو مثقال 
نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، ُث يعودون فيقول: اذىبوا فمن وجدمت يف قلبو 

 (.ٖٛ«)مثقال ذرة من إؽلان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا
 

 :ابب اإلديان ابجلنة 
َوَسارُِعوا  ﴿ ونؤمن بوجود اجلنة ونعيمها، وقد ىيئت وأعدت لعباده الصاحلني، قال تعاىل:

ْت لِْلُمتَِّقنيَ  َمَواُت َواأَلْرُض أُِعدَّ  [.ٖٖٔ]آل عمران:  ﴾ إىَل َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما ولقد أخرب عنها رسولو الكرمي يف احلديث الصحيح: عن 

إين رأيت اجلنة   أو أريت اجلنة   فتناولت منها عنقوًدا، ولو أخذتو »قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 (.ٜٖ«)ألكلتم منو ما بقيت الدنيا

 
________________________________________ 

 (.ٖٛٔ( )ٚٙٔ/ٔ( أخرجو مسلم: كتاب اإلؽلان )ٖٙ)
 (.ٜٜ( ح)ٖٜٔ/ٔ( أخرجو البخاري: كتاب العلم، ابب/ احلرص على احلديث )ٖٚ)
 (.ٔ( تعليق رقم )ٕٖ( تقدمو صفحة )ٖٛ)
 (.ٜٚٓ( )ٕٙٙ/ٕ(، ومسلم: الكسوف )ٕ٘ٓٔ( )ٓٗ٘/ٕ( أخرجو البخاري: كتاب الكسوف )ٜٖ)
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ا دائم، فيها ونؤمن أبن نعيم اجلنة لن يزول ويفَن، وال ؽلوت سكاهنا، وال يهرم شباهبا، نعيمه
َفال تَ ْعَلُم نَ ْفٌس مَّا  ﴿ ما ال عني رأت، وال أذٌن مسعت، وال خطر على قلب بشر، قال تعاىل:

َجزَاُؤُىْم  ﴿ [، وقال تعاىل:ٚٔ]السجدة:  ﴾ ُأْخِفي ذَلُم مِّن قُ رَِّة أَْعنٍي َجزَاًء دبَا َكانُوا يْعَمُلونَ 
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو  ِعنَد َرهِبِّْم َجنَّاُت َعْدٍن ذَبْرِي ِمن رَبِْتَها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا رَِّضي اَّللَُّ َعن ْ

 [.ٛ]البينة:  ﴾ َذِلَك ِلَمْن َخِشي َربَّوُ 
 

 ابب: اإلديان ابلنار:
ونؤمن بوجود النار وأهنا حق، أعدىا هللا   تعاىل   لعقاب الكافرين وادلنافقني، قال 

ْت لِْلَكاِفرِينَ َوات َُّقوا  ﴿ تعاىل: [، وأهنا خالدة أبدية، قال ٖٔٔ]آل عمران:  ﴾ النَّاَر الَِِّت أُِعدَّ
[، ٜٙٔ]النساء:  ﴾ إالَّ طَرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا وََكاَن َذِلَك َعَلى اَّللَِّ يِسريًا ﴿ تعاىل:

( َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا الَّ غِلُدوَن َولِيا ْٗٙم َسِعريًا )إنَّ اَّللََّ َلَعَن اْلَكاِفرِيَن َوأََعدَّ ذلَُ  ﴿ وقال تعاىل:
إنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب  ﴿ [، وقال تعاىل:٘ٙ، ٗٙ]األحزاب:  ﴾ َوال َنِصريًا

 [.ٙبينة: ]ال ﴾ َواْلُمْشرِِكنَي يف اَنِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أُْولَِئَك ُىْم َشرُّ اْلرَبِيةِ 
 ويدخلها عصاة ادلوحدين، وال ؼللدون فيها، بل يعذبون بقدر ذنوهبم ُث مصريىم إىل اجلنة.

* * * 
 ابب اإلديان ابلقدر

ونؤمن ابلقدر خريه وشره، حلوه ومره، وأن كل ما يقع من اخلري والشر فهو قضاء هللا وقدره، 
تعاىل، ومكتوب قبل خلق اخلليقة  وأن كل ما غلري يف اآلفاق واألنفس فهو مقدر من هللا 

َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة يف اأَلْرِض َوال يف أَنُفِسُكْم إالَّ يف ِكَتاٍب مِّن قَ ْبِل َأن  ﴿ كما قال تعاىل:
رَأََىا إنَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ يِسرٌي ) ُ ال ( ِلَكيال ََتَْسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوال تَ ْفَرُحوا دبَا آَتَ ٕٕنَ ب ْ ُكْم َواَّللَّ

 [.ٖٕ، ٕٕ]احلديد: ﴾ ػِلبُّ ُكلَّ سُلَْتاٍل َفُخورٍ 
 عن ابن عمر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:« صحيحو»وروى مسلم يف 

 (.ٓٗ«)كل شيء بقدر حَّت العجز والكيس، أو الكيس والعجز»
 

____________________________________ 
 (.ٛٔ( حديث: )ٕ٘ٗٓر، ابب/ كل شيء بقدر )( أخرجو مسلم: كتاب القدٓٗ)
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عن عبدهللا بن زلرييز اجلمحي أن أاب سعيد اخلدري أخربه « صحيحو»وروى البخاري يف 
 أنو: بينما ىو جالس عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل من األنصار فقال: اي رسول هللاي إان نصيب

أو إنكم تفعلون ذلك، ال »ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: سبيا وضلبُّ ادلال، كيف ترى يف العزل؟ فقال رس
 (.ٔٗ«)عليكم أن ال تفعلوا، فإنو ليست نسمة كتب هللا أن زبرج إال ىي كائنة

ال أييت ابن آدم النذر »عن أيب ىريرة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: « صحيحو»وروى البخاري يف 
إىل القدر وقد قدرتو لو، أستخرج بو من بشيء مل أكن قد قدرتو، ولكن يلقيو النذر 

 (.ٕٗ«)البخيل
 فال ؼلرج شيء عن إرادتو وسلطانو، وال يصدر شيء إال بتقديره وعلمو.

 ونؤمن أبن اإلديان ابلقدر على أربع مراتب:
َماِء أملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللََّ يْعَلُم َما يف السَّ  ﴿ : كما قال تعاىل:فاإلديان بعلم هللا تعاىل أوالىا

َوقَاَل  ﴿ [، وقال تعاىل:ٓٚ﴾]احلج:  َواأَلْرِض إنَّ َذِلَك يف ِكَتاٍب إنَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ يِسريٌ 
اَعُة ُقْل بَ َلى َوَريبِّ لََتْأتِينَُّكْم َعاملِِ اْلَغيِب ال يْعُزُب َعْنُو ِمثْ َقالُ  َذرٍَّة يف  الَِّذيَن َكَفُروا ال ََتْتِيَنا السَّ

َموَ  ِبنيٍ السَّ [، ٖ]سبأ:  ﴾ اِت َوال يف اأَلْرِض َوال َأْصَغُر ِمن َذِلَك َوال َأْكبَ ُر إالَّ يف ِكَتاٍب مُّ
وعند البخاري من حديث علي   هنع هللا يضر   قال: كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد، فأَتان رسول هللا 

ما منكم »ت دبخصرتو، ُث قال: ملسو هيلع هللا ىلص فقعد، وقعدان حولو، ومعو سلصرة، فنكس فجعل ينك
من أحد، ما من نفس منفوسة إال كتب مكاهنا من اجلنة والنار، وإال قد كتبت شقية أو 

فقال رجل: اي رسول هللاي أفال نتكل على كتابنا، وندع العمل فمن كان منا من «. سعيدة
ري إىل عمل أىل السعادة فسيصري إىل أىل السعادة، وأما من كان منا من أىل الشقاء فسيص

أما أىل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أىل الشقاوة فييسرون »أىل الشقاوة؟ قال: 
ا َمْن أَْعَطى َوات ََّقى ) ﴿ ، ُث قرأ:«لعمل الشقاوة َق اِبحْلُْسََن َ٘فَأمَّ ، ٘]الليل:  ﴾ ( َوَصدَّ

ٙ(]ٖٗ.) 
____________________________________ 

( وأيًضا ورد احلديث أبلفاظ سلتلفة يف نفس الصحيح برقم ٕٚٔ ٔٚٔ/٘( )ٜٕٕٕوع، ابب/ بيع الرقيق ح)( انظر: كتاب البئٗ) 
(ٕٕ٘ٗ( ،)ٖٗٔٛ( ،)ٖٙٙٓ( ،)ٜٚٗٓ.) 
 ( كتاب القدر، ابب/ إلقاء العبد النذر إىل القدر.ٜٖٖ/ٖٔ(، )ٜٓٙٙ( انظر: ح)ٕٗ)
ابب/ موعظة ادِّث عند القرب، وأخرجو أيًضا يف مواضع متعددة ( كتاب اجلنائز، ٕٖٙٔ( ح)ٜٔ٘/ٖ( انظر: البخاري مع الفتح )ٖٗ)

 (.ٕ٘٘ٚ(، )٘ٓٙٙ(، )ٕٚٔٙ(، )ٜٛٗٗ(، )ٜٚٗٗ(، )ٜٙٗٗ(، )ٜ٘ٗٗأبلفاظ سلتلفة )
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،  واثين ادلراتب: اإلديان أبن هللا ـ تعاىل ـ كتب يف اللوح احملفوظ مقادير كل شيء
ا فَ رَّْطَنا  َوَما ِمن َدابٍَّة يف اأَلْرضِ  ﴿ كما قال تعاىل: َوال طَائٍِر يِطرُي جِبََناَحيِو إالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكم مَّ

َوِعنَدُه َمَفاِتُح  ﴿ [، وقال تعاىل:ٖٛ]األنعام:  ﴾ يف اْلِكَتاِب ِمن َشيٍء ُُثَّ إىَل َرهِبِّْم ػْلَشُرونَ 
ا َوال َحبٍَّة يف  اْلَغيِب ال يْعَلُمَها إالَّ ُىَو َويْعَلُم َما يف اْلرَبِّ َواْلَبْحرِ  ََ َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة إالَّ يْعَلُمَو

ٍَ مُِّبنيٍ   [.ٜ٘﴾]األنعام:  ظُُلَماِت اأَلْرِض َوال َرْطٍب َوال ايِبٍس إالَّ يف ِكَتاٍب
 

، فال غلري يف ملكو إال ما أراد، قال واثلث ادلراتب: اإلديان مبشيئة هللا النافذة
اَّللَُّ َأن يْهِديُو يْشرَْح َصْدرَُه ِلإلْسالِم َوَمن يرِْد َأن يِضلَُّو غْلَعْل َصْدَرُه َضيًقا َفَمن يرِِد  ﴿ تعاىل:

َماِء َكَذِلَك غْلَعُل اَّللَُّ الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن ال يْؤِمُنونَ  َا يصَّعَُّد يف السَّ ظلَّ ََ ]األنعام:  ﴾ َحَرًجا َكَأ
ٕٔ٘.] 

الَِّذي لَُو  ﴿ ، قال تعاىل:تعاىل ىو اخلالق لكل شيء وادلرتبة الرابعة: اإلديان أبنو
رَ  َمَواِت َواأَلْرِض َوملَْ يتَِّخْذ َوَلًدا َوملَْ يُكن لَُّو َشرِيٌك يف اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َشيٍء فَ َقدَّ ُه ُمْلُك السَّ

ُ َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَملُ  ﴿ [، وقال تعاىل:ٕ]الفرقان:  ﴾ تَ ْقِديرًا   [.ٜٙ]الصافات:  ﴾ ونَ َواَّللَّ
 

 : ابب اإلديان برؤية ادلؤمنني رهبم يوم القيامة
ُوُجوٌه يْوَمِئٍذ  ﴿ ونؤمن برؤية ربنا يف اآلخرة، وىي أفضل وألذ نعيم ينالو ادلوحدون، قال تعاىل:

ِضَرٌة ) َا اَنِظَرةٌ ٕٕانَّ لِّلَِّذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسََن  ﴿ [، وقال تعاىل:ٖٕ، ٕٕ]القيامة:  ﴾ ( إىَل َرهبِّ
]يونس:  ﴾ ٌة أُْولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُىْم ِفيَها َخاِلُدونَ َوزايَدٌة َوال يْرَىُق ُوُجوَىُهْم قَ تَ ٌر َوال ِذلَّ 

[، ويف ٘ٔ]ادلطففني:  ﴾ َكالَّ إن َُّهْم َعن رَّهِبِّْم يْوَمِئٍذ لََّمْحُجوبُونَ  ﴿ [، وقال تعاىل:ٕٙ
احلديث الصحيح عن أيب ىريرة قال: قال أانس: اي رسول هللاي ىل نرى ربنا يوم القيامة؟ 

ىل »قالوا: ال اي رسول هللاي قال: «. تضارون يف الشمس، ليس دوهنا سحاب؟ىل »فقال: 
فإنكم »قالوا: ال اي رسول هللاي قال:«. تضارون يف القمر ليلة البدر، ليس دونو سحاب؟

ترونو يوم القيامة كذلك، غلمع هللا الناس، فيقول: من كان يعبد شيًئا فليتبعو، فيتبع من كان 
تبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت يعبد الشمس الشمس، وي

الطواغيت، وتبقى ىذه األمة فيها منافقوىا، فيأتيهم هللا يف غري الصورة الِت يعرفون فيقول: أان 
ربكم، فيقولون: نعوذ اب منك، ىذا مكاننا حَّت أيتينا ربنا، فإذا أَتان ربنا عرفناه فيأتيهم هللا 
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يعرفون، فيقول: أان ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونو ويضرب جسر  يف الصورة الِت
 (.ٗٗ«)جهنم

جنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما »ويف حديث عبدهللا بن قيس عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
ء وجنتان من ذىب آنيتهما وما فيهما، وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رهبم إال رداء الكرباي

 (.٘ٗ«)على وجهو يف جنة عدن
 قال ابن القيم يف نونيتو:

 نظر العيان كما يرى القمران __________ ويرونو سبحانو من فوقهم
 ينكره إال فاسد اإلديان __________ ىذا تواتر عن رسول هللا مل

 وتعريًضا مها بسياقو نوعان __________ وأتى بو القرآن تصرحًيا 
 تفسري من قد جاء ابلقرآن  __________  يونس وىي الزايدة قد أتت يف

 يروي صهيب ذا بال كتمان __________ ورواه عنو مسلم بصحيحو
 بكر ىو الصديق ذو اإليقان أبو وىو ادلزيد كذاك فسره __________

 ىم بعدىم تبعية اإلحسان __________ وعليو أصحاب الرسول واتبعو
 الرمحن يف سور من الفرقان __________ ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا  

 مجاع فيو مجاعة ببيانإلا ولقاؤه إذ ذاك رؤيتو حكى __________
 (ٙٗ)لغة وعرفًا ليس خيتلفان __________ وعليو أصحاب احلديث مجيعهم

 

وروى أحاديث الرؤية صباعة من الصحابة منهم: أبو بكر الصديق، وعبدهللا بن قيس، وأبو 
وجرير بن عبدهللا البجلي، وُصهيب بن سنان الرومي، وعبدهللا بن ىريرة، وأبو سعيد اخلدري، 
 أنس بن مالك، وأبو موسى األشعري.مسعود، وعدي بن حامت، و 

 
____________________________________ 

 (، ومسلم.ٖٚ٘ٙ( )ٕٔٚ/ٖٔ( أخرجو البخاري يف الرقاق، ابب/ الصراط جسر جهنم )ٗٗ)
 (.ٓٛٔ( ومسلم حديث رقم )ٖٕٗ/ٖٔ( )ٕٗٙ، ٖٕٙ/ٛ( احلديث أخرجو البخاري )٘ٗ)
 (.ٚٓٗ/ٕ( انظر: النونية مع شرحها للهراس )ٙٗ)
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 : ابب اإلديان ابحلكم مبا أنزل هللا
ونؤمن بوجوب ربكيم كتاب هللا   تعاىل   يف كل أمور الدين والدنيا، تعبًدا  وامتثااًل ألمره، 

مظاىر التوحيد، وخري لألمة أصبعني، قال وطلضع حلكمو، ونرضى بشرعو، فهو مظهٌر من 
إنَّ اَّللََّ أيُْمرُُكْم َأن تُ َؤدُّوا اأَلَمااَنِت إىَل أَْىِلَها َوإَذا َحَكْمُتم َبنَي النَّاِس َأن رَبُْكُموا  ﴿ تعاىل:

يًعا َبِصريًا ا يِعُظُكم ِبِو إنَّ اَّللََّ َكاَن مسَِ  [.ٛ٘ ]النساء: ﴾ اِبْلَعْدِل إنَّ اَّللََّ نِِعمَّ
إانَّ أَنزَْلَنا الت َّْورَاَة ِفيَها ُىًدى َونُوٌر ػْلُكُم هِبَا النَِّبيوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َىاُدوا  ﴿ وقال تعاىل:

نِيوَن َواأَلْحَباُر دبَا اْسُتْحِفظُوا ِمن ِكَتاِب اَّللَِّ وََكانُوا َعَليِو ُشَهَداَء َفال زَبَْشُوا النَّ  اَس َواْخَشْوِن َوالرَّابَّ
ُ َفُأْولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُرونَ   [.ٗٗ]ادلائدة:  ﴾ َوال َتْشتَ ُروا ِِباييت شَبًَنا قَِليالً َوَمن ملَّْ ػْلُكم دبَا أَنَزَل اَّللَّ

َنا َعَليِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس اِبلن َّْفِس َواْلَعنَي اِبْلَعنِي َواألَنَف اِبألَ  ﴿ وقال تعاىل: نِف َواألُُذَن وََكتَ ب ْ
ارٌَة لَُّو َوَمن ملَّْ ػْلُكم دبَا أَ  َق بِِو فَ ُهَو َكفَّ نِّ َواجْلُُروَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصدَّ نَّ اِبلسِّ ُ اِبألُُذِن َوالسِّ نَزَل اَّللَّ

 [.٘ٗ]ادلائدة:  ﴾ َفُأْولَِئَك ُىُم الظَّاِلُمونَ 
نَزَل اَّللَُّ ِفيِو َوَمن ملَّْ ػْلُكم دبَا أَنَزَل اَّللَُّ َفُأْولَِئَك ُىُم َوْليْحُكْم َأْىُل اإلصِليِل دبَا أَ  ﴿ وقال تعاىل:

 [.ٚٗ]ادلائدة:  ﴾ اْلَفاِسُقونَ 
اي أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُْويل اأَلْمِر ِمنُكْم فَإن تَ َناَزْعُتْم  ﴿ وقال تعاىل:

وُه إىَل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل إن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليْوِم اآلِخِر َذِلَك َخرٌي َوَأْحَسُن يف َشيٍء فَ ُردُّ 
 [.ٜ٘]النساء:  ﴾ ََتِْويالً 

* * * 
 : ابب اإلديان بصفات هللا عز وجل

 

 اإلديان ابلوجو:
َقى َوْجُو َربَِّك ُذو  ﴿ تعاىل:ونؤمن أبن    تعاىل   وجًها ال يشبو ادلخلوقني، كما قال  َويب ْ

َوال َتدُْع َمَع اَّللَِّ إذَلًا آَخَر ال إَلَو إالَّ ُىَو ُكلُّ  [، وقال تعاىل:﴿ٕٚ]الرضبن:  ﴾ اجلَْالِل َواإلْكرَامِ 
 [.ٛٛ]القصص:  ﴾ َشيٍء َىاِلٌك إالَّ َوْجَهُو لَُو احْلُْكُم َوإلَيِو تُ ْرَجُعونَ 

 : دلا نزل قول هللا تعاىلبر بن عبدهللا قالويف احلديث الصحيح عن جا
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َعَث َعَليُكْم َعَذااًب مِّن فَ ْوِقُكمْ  ﴿ : [ قال رسول هللا ٘ٙ]األنعام:  ﴾ ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى َأن يب ْ
 (.ٚٗ«)أعوذ بوجهك»ملسو هيلع هللا ىلص: 

 

 اإلديان ابليد:
وكمالو، وعلا يدان حقيقيتان تليقان بو ونؤمن أبن    تعاىل   يدين الئقتني جباللو وعظمتو 

َوقَاَلِت اْليُهوُد يُد اَّللَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَيِديِهْم َولُِعُنوا دبَا قَاُلوا َبْل يَداُه  ﴿ تعاىل، قال تعاىل:
ا أُنزَِل إلَيَك ِمن رَّبِّكَ  ُهم مَّ ن ْ طُْغيااًن وَُكْفرًا َوأَْلَقيَنا  َمْبُسوطََتاِن ينِفُق َكيَف يَشاُء َولَيزِيَدنَّ َكِثريًا مِّ

َعْوَن يف بَينَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء إىَل يْوِم اْلِقياَمِة ُكلََّما َأْوَقُدوا اَنرًا لِّْلَحْرِب َأْطَفَأَىا اَّللَُّ َويسْ 
ُ ال ػِلبُّ اْلُمْفِسِدينَ   [.ٗٙ]ادلائدة:  ﴾ اأَلْرِض َفَساًدا َواَّللَّ

اَل اي إْبِليُس َما َمنَ َعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بِيَدي َأْسَتْكبَ ْرَت أَْم ُكنَت ِمَن قَ  ﴿ وقال تعاىل:
 [.٘ٚ]ص: ﴾ اْلَعاِلنيَ 

َمَواُت َمْطِوايٌت  ﴿ وقال تعاىل: يًعا قَ ْبَضُتُو يْوَم اْلِقياَمِة َوالسَّ َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدرِِه َواأَلْرُض صبَِ
ا يْشرُِكونَ بِيِميِنِو سُ   [.ٚٙ﴾]الزمر:  ْبَحانَُو َوتَ َعاىَل َعمَّ

جاء رجل إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص من أىل الكتاب، فقال: اي أاب »ويف حديث عبدهللا بن مسعود قال:
القاسمي إن هللا ؽلسك السموات على إصبع، واألرضني على إصبع، والشجر والثرى على 

 ول: أان ادللُك، أان ادللُك.إصبع، واخلالئق على إصبع، ُث يق
َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدرِِه َواأَلْرُض  ﴿ فرأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص ضحك حَّت بدت نواجذه، ُث قرأ:

يًعا قَ ْبَضُتُو يْوَم اْلِقياَمةِ   [«.ٚٙ(]الزمر: ٛٗ) ﴾ صبَِ
 

 اإلديان أبصابع هللا تعاىل:
تشبو أصابع ادلخلوقني، وأصبع السلف على ذلك اتباًعا لورود ونؤمن أن    تعاىل   أصابع ال 

إثباهتا يف سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص من حديث عبدهللا بن مسعود السابق، وللحديث الصحيح عن 
____________________________________ 

(، وانظر ٕٛٙٗاآلية، حديث رقم ) ﴾ م...قل ىو القادر على أن يبعث عليك ﴿ ( أخرجو البخاري يف كتاب التفسري، ابب/ٚٗ)
(ٖٖٚٔ( ،)ٚٗٓٙ.) 
( يف  ٕٚٗٔ/ٕ، ومسلم ) ﴾ دلا خلقت بيدي ﴿ (، قول هللا تعاىل:ٜٔ(، ابب )ٕٚٔ/ٛ( أخرجو البخاري يف كتاب التوحيد )ٛٗ)

 (.ٕٙٛٚكتاب: صفة القيامة واجلنة والنار )
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إن قلوب بين آدم بني أصبعني من أصابع »قال:ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص عبدهللا بن عمرو بن العاص أ
 (.ٜٗ«)الرضبن، كقلب واحد يصرفو كيف يشاء

 

 :اإلديان بكالم هللا تعاىل
ونؤمن أبن هللا   تعاىل   أثبت لنفسو الكالم، وأثبتو لو رسولو، فهو سبحانو يتكلم كيف يشاء 

حقيقي، حبروف ومَّت يشاء، ونؤمن بكالمو على الوجو الذي يليق جباللو، وىو كالٌم 
ا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتِنَا  ﴿ وأصوات مسموعة، فقد كلم هللا موسى كما قال تعاىل يف كتابو: َوَلمَّ

انَُو وََكلََّمُو َربُُّو قَاَل َربِّ أَِرين أَنظُْر إلَيَك قَاَل َلن تَ َراين َوَلِكِن انظُْر إىَل اجْلََبِل فَإِن اْستَ َقرَّ َمكَ 
ا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك َفَسْوَف تَ رَاين  ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فَ َلمَّ ا ذَبَلَّى رَبُُّو لِْلَجَبِل َجَعَلُو دَكِّ  فَ َلمَّ

وََكلََّم اَّللَُّ ُموَسى  ﴿ [، وقال تعاىل:ٖٗٔ]األعراف:  ﴾ تُ ْبُت إلَيَك َوَأاَن َأوَُّل اْلُمْؤِمِننيَ 
َواَنَداعُلَا َرب ُُّهَما أملَْ أَنْ َهُكَما َعن تِْلُكَما  ﴿ يف قولو:[، وكلم آدم كما ٗٙٔ]النساء:  ﴾ َتْكِليًما

ِبنيٌ  يطَاَن َلُكَما َعُدوّّ مُّ َجَرِة َوأَُقل لَُّكَما إنَّ الشَّ [، ويكلم جربيل عليو ٕٕ]األعراف:  ﴾ الشَّ
إن هللا إذا أحب »قال:  السالم، كما يف احلديث الصحيح عن أيب ىريرة هنع هللا يضر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 (.ٓ٘«)عبًدا اندى جربيل: إن هللا قد أحب فالاًن فأحبو
يقول هللا ألىل »ويكلم هللا   تعاىل   ادلالئكة وادلؤمنني، كما يف احلديث عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

ل اجلنة: اي أىل اجلنةي فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، واخلري كلو بني يديك، فيقول: ى
 (.ٔ٘«)رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ال نرضى اي رب...

 

 اإلديان ابلعلو والفوقية :
ونؤمن بعلو هللا   تعاىل   وفوقيتو على خلقو، وكونو يف السماء، وذلك بدون ربريف، وال 

َماِء َأن ؼْلِسَف ِبُكُم  تعطيل، وال تكييف، وال سبثيل، قال تعاىل: اأَلْرَض ﴿أَأَِمنُتم مَّن يف السَّ
َماِء َأن يْرِسَل َعَليُكْم َحاِصًبا َفَستَ ْعَلُموَن َكيَف ٙٔفَإَذا ِىي سَبُوُر ) ( أَْم أَِمنُتم مَّن يف السَّ

 [.ٚٔ، ٙٔ﴾]ادللك:  َنِذيرِ 
____________________________________ 

 (.ٕٗ٘ٙ( ح)ٕ٘ٗٓ/ٗ( أخرجو مسلم يف كتاب القدر )ٜٗ)
  فتح(، ويف األدب، ومسلم يف الرب والصلة، ٔٙٗ/ٖٔحيد، ابب/ كالم الرب مع جربيل، ونداء هللا ادلالئكة )( رواه البخاري يف التو ٓ٘)

   نووي(.ٕٕ/ٙٔابب/ إذا أحب هللا عبًدا حببو إىل عباده )
 (.ٜٕٕٛ( عن أيب سعيد اخلدري، ومسلم حديث رقم )ٚٛٗ/ٖٔ(، )٘ٔٗ/ٔٔ( احلديث أخرجو البخاري )ٔ٘)
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 الفوقية، وليس ادلراد أن السماء ربويو سبحانو وتعاىل عن ذلك، قال تعاىل:وادلراد ابلسماء 
  ﴾ َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأَلْعَلى ﴿ : [، وقال تعاىلٕ٘٘]البقرة:  ﴾ َوُىَو اْلَعِلي اْلَعِظيمُ  ﴿

 عاىل:[، وقال تٕٓ]الليل:  ﴾ إالَّ اْبِتَغاَء َوْجِو رَبِِّو اأَلْعَلى ﴿ [، وقال تعاىل:ٔ]األعلى: 
ُ اي ِعيَسى إينّ ُمتَ َوِفّيَك َورَاِفُعَك إيَل  ﴿  [.٘٘]آل عمران: ﴾ إْذ قَاَل اَّللَّ

ُ َعزِيزًا َحِكيًما ﴿ تعاىل: وقال ُ إلَيِو وََكاَن اَّللَّ  [، وقال تعاىل:ٛ٘ٔ]النساء:  ﴾ َبل رَّفَ َعُو اَّللَّ
 [.ٓ٘]النحل:  وَن﴾ؼلَاُفوَن َرب َُّهم مِّن فَ ْوِقِهْم َويْفَعُلوَن َما يْؤَمرُ  ﴿

 (.ٕ٘«)سبحان ريب األعلى»وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف سجوده:
 «.أين هللا؟»وكما يف حديث اجلارية الِت سأذلا النيب عليو الصالة والسالم: 

 قالت: يف السماء.
 «.من أان؟»قال: 

 قالت: أنت رسول هللا.
 (.ٖ٘«)أعتقها فإهنا مؤمنة»قال: 

 

 ابالستواء على العرش :اإلديان 
ونؤمن أبن هللا تعاىل مستو على عرشو، ابئٌن من خلقو، والعرش ىو أعلى ادلخلوقات 

َمَواِت  وأكربىا، وىو ذو قوائم ربملو ادلالئكة، قال تعاىل:﴿ إنَّ َربَُّكُم اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق السَّ
 [.ٗ٘]األعراف:  ﴾ اْلَعْرشِ َواأَلْرَض يف ِستَِّة َأايٍم ُُثَّ اْستَ َوى َعَلى 

َمَواِت ِبَغرِي َعَمٍد تَ َرْونَ َها ُُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ  ﴿ وقال تعاىل: ]الرعد:  ﴾ اَّللَُّ الَِّذي َرَفَع السَّ
ٕ.] 

 [.٘]طو: ﴾ الرَّضْبَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى ﴿ وقال تعاىل:
َمَواِت َواألَ  ﴿ وقال تعاىل: ْرَض َوَما بَينَ ُهَما يف ِستَِّة َأايٍم ُُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش الَِّذي َخَلَق السَّ

 [.ٜ٘]الفرقان:  ﴾ الرَّضْبَُن فَاْسَئْل ِبِو َخِبريًا
َوتَ َرى اْلَمالِئَكَة َحافِّنَي ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش يَسبُِّحوَن حِبَْمِد َرهِبِّْم َوُقِضي بَينَ ُهم  ﴿ وقال تعاىل:

 [.٘ٚ]الزمر:  ﴾ ِقيَل احْلَْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ اِبحلَْقِّ وَ 
____________________________________ 

 (.ٖٕٓ( رواه مسلم يف كتاب )صالة ادلسافرين وقصرىا( ابب/ استحباب تطويل القراءة يف صالة الليل )ٕ٘)
 (.ٖٖسخ ما كان من إابحة رقم )( حديث أخرجو مسلم كتاب ادلساجد، ابب/ ربرمي الكالم يف الصالة ونٖ٘)
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الَِّذيَن ػْلِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُو يَسبُِّحوَن حِبَْمِد َرهِبِّْم َويْؤِمُنوَن بِِو َويْستَ ْغِفُروَن  ﴿ وقال تعاىل:
ات َّبَ ُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب لِلَِّذيَن آَمُنوا َرب ََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشيٍء رَّضْبًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن ََتبُوا وَ 

 [.ٚ]غافر:  ﴾ اجلَِْحيمِ 
َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش يْلِقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمن يَشاُء ِمْن ِعَباِدِه لِينِذَر  ﴿ وقال تعاىل: َرِفيُع الدَّ

 [.٘ٔ]غافر:  ﴾ يْوَم التَّالقِ 
َمَواِت وَ  ﴿ وقال تعاىل: ا يِصُفونَ ُسْبَحاَن َربِّ السَّ  [.ٕٛ]الزخرف:  ﴾ اأَلْرِض َربِّ اْلَعْرِش َعمَّ
[، ٚٔ]احلاقة: ﴾ َواْلَمَلُك َعَلى أَْرَجاِئَها َوػْلِمُل َعْرَش َربَِّك فَ ْوقَ ُهْم يْوَمِئٍذ شَبَانِيةٌ  ﴿ وقال تعاىل:
 [.٘ٔ]الربوج:  ﴾ ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيدُ  ﴿ وقال تعاىل:

ئو على عرشو وعلوه فوق مسواتو قريب من عباده، كما قال ونؤمن أبنو سبحانو مع استوا
رِيبٌ  ﴿ سبحانو: ََ َلَك ِعَباِدي َعينِّ فَإينّ َق ََ  [.ٙٛٔ﴾]البقرة:  َوإَذا َسَأ

أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم ال تدعون أصم وال غائًبا، »ويف احلديث ادلتفق عليو: 
 (.ٗ٘«)دعونو أقرب إىل أحدكم من عنق راحلتوإظلا تدعون مسيًعا بصريًا قريًبا، إن الذي ت

 

 اإلديان ابلعينني:
ونؤمن أبن  تعاىل عينان تليقان جباللو، كما أثبت لنفسو يف كتابو، وكما أثبت لو نبيو دمحم 

 [.ٛٗ]الطور:  ﴾ ﴿فَإنََّك أِبَْعيِنَنا ملسو هيلع هللا ىلص يف سنتو، قال تعاىل:
 [.ٜٖ]طو:  ﴾ َعَلى َعييِن َولُِتْصَنَع  ﴿ وقال تعاىل:

إن هللا ال ؼلفى »النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ويف حديث عبد هللا بن عمر قال: ذُكر الدجال عند
كأن عليكم، إن هللا تعاىل ليس أبعور وأشار إىل عينو وإن ادلسيح الدجال أعور عني اليمَن 

 (.٘٘«)عينو عنبة طافية
 

 اإلديان ابلغضب :
 ضب  تعاىل، غضب حقيقي يليق جباللو وعظمتو،ونؤمن بصفة الغ

____________________________________ 
 (.ٕٗٓٚ(، ومسلم حديث رقم )ٓٓ٘/ٔٔ« )صحيحو»( أخرجو البخاري يف ٗ٘)
( عن موسى بن إمساعيل عن جويرية بنت أمساء عن انفع عن ابن عمر، وأخرجو مسلم برقم ٜٖٛ/ٖٔ( احلديث أخرجو البخاري )٘٘)
 ( من طرق أخرى عن انفع عن ابن عمر.ٖٕٜٕ)
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 [.ٕ٘ٔ﴾]األعراف:  إنَّ الَِّذيَن ازبََُّذوا اْلِعْجَل َسيَناذُلُْم َغَضٌب مِّن رَّهِبِّمْ  ﴿ قال تعاىل:
 [.ٙٓٔ]النحل:  ﴾ فَ َعَليِهْم َغَضٌب مَِّن اَّللَِّ َوذَلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  ﴿ وقال تعاىل:
اِدِقنيَ  َواخْلَاِمَسةَ  ﴿ وقال تعاىل:  [.ٜ]النور:  ﴾ َأنَّ َغَضَب اَّللَِّ َعَليَها إن َكاَن ِمَن الصَّ
ُ َعَليِهم ﴿ وقال تعاىل:  [.ٗٔ]اجملادلة:  ﴾ أملَْ تَ َر إىَل الَِّذيَن تَ َولَّْوا قَ ْوًما َغِضَب اَّللَّ
 [.ٖٔ]ادلمتحنة:  ﴾ َعَليِهمْ  اي أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَ َولَّْوا قَ ْوًما َغِضَب اَّللَُّ  ﴿ وقال تعاىل:
َناُىْم َأصْبَِعنيَ  ﴿ وقال تعاىل: ُهْم َفَأْغَرق ْ ا آَسُفواَن انتَ َقْمَنا ِمن ْ  [.٘٘]الزخرف:  ﴾ فَ َلمَّ

 (.ٙ٘«)إن رضبِت تغلب غضيب»ويف حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
يب غضب اليوم غضًبا مل يغضب قبلو مثلو وال بعده إن ر »ويف حديث الشفاعة الطويل: 

 (.ٚ٘«)مثلو
 

 اإلديان ابلضحك :
ونؤمن بصفة الضحك  تعاىل مَّت شاء وكيف شاء، وىو ضحك حقيقي يليق اب تعاىل، 

حدعلا اآلخر يضحك هللا إىل رجلني يقتل أ»فعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
فال يزال يدعو حَّت يضحك »ويف احلديث اآلخر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وفيو: ( .ٛ٘«)يدخالن اجلنة

 (.ٜ٘«)هللا منو، فإذا ضحك هللا منو قال: ادخل اجلنة
 

 اإلديان ابحلب والرضا :
وعظمتو، ونؤمن ابحلب والرضا أهنما صفتان اثبتتان    تعاىل   على ما يليق جبالل هللا تعاىل 

فإن هللا ػلب أعمااًل وأشخاًصا ويرضى عنهم، وػلب ويرضى عن الذين يتصفون هبذه 
إنَّ اَّللََّ ػِلبُّ  ﴿ الصفات واألعمال الِت ترضي هللا تعاىل وػلبها، كما قال تعاىل:

 [.ٜ٘ٔ﴾]البقرة:  اْلُمْحِسِننيَ 
____________________________________ 

 (.ٖٓ٘/٘ٔ( )ٗ٘٘ٚح) ﴾ بل ىو قرآن رليد ﴿ التوحيد، ابب/ قولو تعاىل: ( أخرجو البخاري: كتابٙ٘)
 (.ٜٖٗٚحديث رقم ) ﴾ وجوه يومئذ انضرة، إىل رهبا انظرة ﴿ ( أخرجو البخاري: كتاب التوحيد، ابب/ قولو تعاىل:ٚ٘)
، ومسلم يف اإلمارة، ابب/ بيان (ٜٖ/ٙ( )ٕٕٙٛ( أخرجو البخاري يف اجلهاد، ابب/ الكافر يقتل ادلسلم، ُث يسلم، حديث رقم )ٛ٘)

 (، وكالعلا من حديث أيب ىريرة.ٗٓٔ/ٖ( )ٕٛٔالرجلني يقتل أحدعلا اآلخر يدخالن اجلنة )
( من حديث أيب ٖٚٗٚ( )ٖٔٗ ٖٓٗ/ٖٔ) ﴾ وجوه يومئذ انضرة ﴿ ( رواه البخاري يف كتاب التوحيد، ابب/ قول هللا تعاىل:ٜ٘)

 أىل اجلنة دخوالً اجلنة.سعيد، ومسلم كتاب )اإلؽلان( ابب/ آخر 
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وَّاِبنَي َوػِلبُّ الْ  ﴿ وقال تعاىل: رِينَ إنَّ اَّللََّ ػِلبُّ الت َّ  [.ٕٕٕ]البقرة:  ﴾ ُمَتَطهِّ
اِبرِينَ  ﴿ وقال تعاىل: ُ ػِلبُّ الصَّ  [.ٙٗٔ]آل عمران: ﴾ َواَّللَّ
 [.ٚ]التوبة:  ﴾ إنَّ اَّللََّ ػِلبُّ اْلُمتَِّقنيَ  ﴿ وقال تعاىل:

 [.ٜ]احلجرات: ﴾ إنَّ اَّللََّ ػِلبُّ اْلُمْقِسِطنيَ  ﴿ تعاىل:وقال 
ا َكأَن َُّهم بُ ْنياٌن مَّْرُصوصٌ  ﴿ وقال تعاىل: ]الصف:  ﴾ إنَّ اَّللََّ ػِلبُّ الَِّذيَن يَقاتُِلوَن يف َسِبيِلِو َصفِّ

ٗ.] 
ُهْم اي أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا َمن يْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِو  ﴿ وقال تعاىل: ُ ِبَقْوٍم ػِلب ُّ َفَسْوَف أْييت اَّللَّ

 [.ٗ٘]ادلائدة: ﴾ َوػِلبُّونَوُ 
نْ َهاُر  ﴿ وقال تعاىل: ََ اِدِقنَي ِصْدقُ ُهْم ذَلُْم َجنَّاٌت ذَبْرِي ِمن رَبِْتَها اأَل قَاَل اَّللَُّ َىَذا يْوُم ينَفُع الصَّ

ُهْم َوَرُضوا ُ َعن ْ َبًدا رَِّضي اَّللَّ ََ  [.ٜٔٔ]ادلائدة:  ﴾ َعْنُو َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  َخاِلِديَن ِفيَها َأ
َجَرِة فَ َعِلَم َما يف قُ ُلوهِبِْم  ﴿ وقال تعاىل: َلَقْد َرِضي اَّللَُّ َعِن اْلُمْؤِمِننَي إْذ يَبايُعوَنَك رَبَْت الشَّ

ِكيَنَة َعَليِهْم َوَأاَثبَ ُهْم فَ ْتًحا َقرِيًبا  [.ٛٔ]الفتح:  ﴾ َفأَنَزَل السَّ
ُ  ﴿ ل تعاىل:وقا َمَواِت ال تُ ْغيِن َشَفاَعتُ ُهْم َشيًئا إالَّ ِمْن بَ ْعِد َأن أْيَذَن اَّللَّ َلٍك يف السَّ ن مَّ وََكم مِّ

 [.ٕٙ]النجم:  ﴾ ِلَمن يَش اُء َويْرَضى
ألعطني الراية غًدا رجاًل ػلب هللا ورسولو، »وعن سهل بن سعد أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال يوم خيرب: 

 ( .ٓٙ«)ػلبو هللا ورسولوو 
إن هللا لريضى عن العبد أن أيكل األكلة فيحمده »وعن أنس هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 (.ٔٙ«)عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها
 

 اإلديان بصفيت السخط والكراىية هلل تعاىل :
   على ما يليق جباللو وعظمتو، قال ونؤمن أبن السخط والكراىية صفتان    تعاىل

ُعُدوا َمعَ  ﴿ تعاىل: ًة َوَلِكن َكرَِه اَّللَُّ انِبَعاثَ ُهْم فَ ثَ بََّطُهْم َوِقيَل اق ْ وا َلُو ُعدَّ  َوَلْو أَرَاُدوا اخْلُُروَج أَلَعدُّ
 [.ٙٗ]التوبة:  ﴾ اْلَقاِعِدينَ 

____________________________________ 
 ( كتاب فضائل الصحابة، ابب/ من فضائل علي هنع هللا يضر.ٕٙٓٗ(، ومسلم رقم )ٙٚٗ/ٚالبخاري )( أخرجو بطولو ٓٙ)
 (.ٜٛ( أخرجو مسلم الذكر والدعاء، ابب/ استحباب ضبد هللا تعاىل بعد األكل ح)ٔٙ)
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َمْت  ﴿ وقال تعاىل: ُهْم يتَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا لَِبْئَس َما َقدَّ ن ْ ذَلُْم أَنُفُسُهْم َأن َسِخَط تَ َرى َكِثريًا مِّ
ُ َعَليِهْم َويف اْلَعَذاِب ىُ   [.ٓٛ]ادلائدة:  ﴾ ْم َخاِلُدونَ اَّللَّ

]دمحم:  ﴾ َذِلَك أِبَن َُّهُم ات َّبَ ُعوا َما َأْسَخَط اَّللََّ وََكرُِىوا ِرْضَوانَُو َفَأْحَبَط أَْعَماذَلُمْ  ﴿ وقال تعاىل:
ٕٛ.] 

 ( .ٕٙ«)اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك»: وقد كان من دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص
إن هللا كره لكم ثالاًث: قيل »وعن ادلغرية بن شعبة هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 (.ٖٙ«)وقال...
 

 اإلديان ابلنفس :
ابلكتاب ونؤمن بنفس هللا تعاىل على ما يليق جباللو وعظمتو، وىي صفة من صفاتو الثابتة 

رُُكُم اَّللَُّ نَ ْفَسُو َوإىَل اَّللَِّ  والسنة وإصباع السلف الصاحل، قال تعاىل: ]آل  ﴾  اْلَمِصريُ ﴿َوػَلذِّ
ُ َرُءوٌف اِبْلِعَبادِ  ﴿ وقال تعاىل:،[ٕٛعمران:  ُ نَ ْفَسُو َواَّللَّ رُُكُم اَّللَّ  [.ٖٓ]آل عمران:  ﴾ َوػَلذِّ

 [.ٕٔ]األنعام: ﴾ رَّضْبَةَ َكَتَب َعَلى نَ ْفِسِو ال ﴿ وقال تعاىل:
نَت َعالَُّم اْلُغيوبِ  ﴿ وقال تعاىل: ََ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسَك إنََّك َأ ََ  ﴾ تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي َوال َأ

 [.ٙٔٔ]ادلائدة: 
 [.ٔٗ]طو:  ﴾ َواْصطَنَ ْعُتَك لِنَ ْفِسي ﴿ وقال تعاىل:

يقول هللا تعاىل: أان مع عبدي حني يذكرين، »: وعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 (.ٗٙ«)فإن ذكرين يف نفسو ذكرتو يف نفسي

 

 اإلديان ابلنزول واإلتيان واجمليء :
ونؤمن أبن الن زول واإلتيان واجمليء من صفات هللا تعاىل غلب اإلؽلان هبا وإثباهتا دبا يليق 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ل رسولفعن أيب ىريرة قال: قا جباللو وعظمتو،
____________________________________ 

 (.ٕٕٕ( أخرجو مسلم: كتاب الصالة، ابب/ ما يقال يف الركوع والسجود حديث رقم )ٕٙ)
 (، ومسلم كتاب األقضية،ٚٚٗٔ( )ٜٖٛ/ٖ) ﴾ ال يسألون الناس إحلافًا ﴿ ( أخرجو البخاري: كتاب الزكاة، ابب قول هللا تعاىل:ٖٙ)

 (.ٕٔ، ٔٔ/ٗابب/ النهي عن كثرة ادلسائل )
 (.٘ٓٗٚ( )ٜٖ٘/ٖٔ) ﴾ وػلذركم هللا نفسو ﴿ ( أخرجو البخاري كتاب التوحيد، ابب/ قول هللا تعاىل:ٗٙ)
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ين زل ربنا إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخري، فيقول: من يدعوين فأستجيب »
 (.٘ٙ«)ولو؟ من يسألين فأعطيو؟ من يستغفرين فأغفر ل

َىْل ينظُُروَن إالَّ َأن أيْتِيُهُم اَّللَُّ يف ظَُلٍل مَِّن اْلَغَماِم َواْلَمالِئَكُة َوُقِضي اأَلْمُر  ﴿ وقال هللا تعاىل:
 [.ٕٓٔ]البقرة:  ﴾ َوإىَل اَّللَِّ تُ ْرَجُع األُُمورُ 

ا ) ﴿ وقال تعاىل: ا دَكِّ ِت اأَلْرُض دَكِّ ا( َوَجاَء َربُّ َٕٔكالَّ إَذا دُكَّ ا َصفَّ  ﴾ َك َواْلَمَلُك َصفَّ
 [.ٕٔ،ٕٕ]الفجر:

 [.ٛ٘ٔ]األنعام: ﴾ َىْل ينظُُروَن إالَّ َأن ََتْتِيُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو أْييت َربُّكَ  ﴿ وقال تعاىل:
 (.ٙٙ«)فيأتيهم هللا يف الصورة الِت يعرفون»ويف حديث الشفاعة الطويل وفيو: 

 

 اإلديان ابلقدرة:
أثبت لنفسو صفة القدرة، وأثبتها لو نبيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وأصبع السلف على ثبوهتا ونؤمن أبن هللا 

]البقرة:  ﴾ إنَّ هللَا َعَلى ُكلِّ َشيٍء َقِديرٌ  ﴿ على ما يليق جباللو وعظمتو تعاىل، قال تعاىل:
ٕٓ.] 

 [.ٔ]ادللك: ﴾ َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشيٍء َقِديرٌ  ﴿ وقال تعاىل:
ُ َعَلى ُكلِّ َشيٍء مُّْقَتِدرًا ﴿ :وقال تعاىل  [.٘ٗ]الكهف:  ﴾ وََكاَن اَّللَّ

 [.ٛ]الطارق: ﴾ إنَُّو َعَلى َرْجِعِو َلَقاِدرٌ  ﴿ وقال تعاىل:
 (.ٚٙ«)وأستقدرك بقدرتك»ويف حديث االستخارة قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

 

 اإلديان ابإلرادة وادلشيئة:
  اإلرادة وادلشيئة، وىي اثبتة ابلكتاب والسنة وإصباع سلف  ونؤمن أبن من صفات هللا   تعاىل

 األمة، وعلا دبعَن واحد يستعمل كلّّ منهما موضع اآلخر، كما قال الشافعي وابن بطال.
 [.ٖٕ٘]البقرة: ﴾ َوَلِكنَّ اَّللََّ يْفَعُل َما يرِيدُ  ﴿ قال تعاىل:

____________________________________ 
(، ومسلم: كتاب صالة ادلسافرين، ابب/ ٘ٗٔٔالبخاري: كتاب التهجد، ابب/ الدعاء والصالة من آخر الليل حديث)( أخرجو ٘ٙ)

 (.ٛٙٔالرتغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل حديث )
 ( تقدم.ٙٙ)
 (.ٜٖٓٚ( ح)ٕٖٛ/٘ٔ) ﴾ قل ىو القادر ﴿ رواه البخاري يف كتاب التوحيد، ابب/ قول هللا تعاىل:( ٚٙ)



 
 

33 

 

َلى  ﴿ تعاىل: وقال يَها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا اِبْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكم هَبِيَمُة األَنْ َعاِم إالَّ َما يت ْ ََ اي َأ
يِد َوأَنُتْم ُحُرٌم إنَّ اَّللََّ ػْلُكُم َما يرِيدُ  لِّي الصَّ  [.ٔ﴾]ادلائدة:  َعَليُكْم َغرَي زلُِ

َمَواُت َواأَلْرُض إالَّ َما َشاَء َربَُّك إنَّ رَبََّك فَ عَّاٌل لَِّما  َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمتِ  ﴿ وقال تعاىل: السَّ
 [.ٚٓٔ]ىود: ﴾ يرِيدُ 

ُ َلَذَىَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِىْم إنَّ هللَا َعَلى ُكلِّ َشيٍء َقِديرٌ  ﴿ وقال تعاىل:  ﴾ َوَلْو َشاَء اَّللَّ
 [.ٕٓ]البقرة: 

تَ َتَل الَِّذيَن ِمْن بَ ْعِدِىم مِّْن بَ ْعِد َما َجاَءتْ ُهُم اْلَبيَناُت َوَلِكِن َوَلْو َشاَء  ﴿ وقال تعاىل: اَّللَُّ َما اق ْ
تَ تَ ُلوا َوَلِكنَّ اَّللََّ يْفَعُل َما  ُهم مَّن َكَفَر َوَلْو َشاَء اَّللَُّ َما اق ْ ُهم مَّْن آَمَن َوِمن ْ اْختَ َلُفوا َفِمن ْ

 [.ٖٕ٘]البقرة:  ﴾ يرِيدُ 
بِْئَسَما اْشتَ َرْوا ِبِو أَنُفَسُهْم َأن يْكُفُروا دبَا أَنَزَل اَّللَُّ بَ ْغيا َأن يَنزَِّل اَّللَُّ ِمن َفْضِلِو  ﴿ وقال تعاىل:

 [.ٜٓ]البقرة:  ﴾ َعَلى َمن يَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ 
]النساء:  ﴾ اءُ إنَّ اَّللََّ ال يْغِفُر َأن يْشَرَك بِِو َويْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن يشَ  ﴿ وقال تعاىل:

ٗٛ.] 
إن هللا قبض »وعن أيب قتادة عن أبيو قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حني انموا عن الصالة: 

 (.ٛٙ«)أرواحكم حني شاء وردىا حني شاء
 

 اإلديان ابلعجب :
َبْل  ﴿ ونؤمن أبن الَعَجب صفة من صفات هللا تعاىل، إؽلااًن يليق جباللو وعظمتو، قال تعاىل:

 [ .ٕٔ]الصافات:  ﴾ َعِجْبَت َويْسَخُرونَ 
، فأنزل هللا عز «لقد عجب هللا عز وجل من فالن وفالنة»وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

 (.ٜٙ[)ٜ]احلشر:  ﴾ َويْؤثُِروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصةٌ  ﴿ وجل:
 

____________________________________ 
 (.ٜ٘٘(، )ٔٚٗٚالبخاري يف كتاب التوحيد، ابب/ يف ادلشيئة واإلرادة، ح) ( رواهٛٙ)
( ٜٛٛٗرقم ) ﴾ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ﴿ ( رواه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة، ابب/ قول هللا تعاىل:ٜٙ)

قد عجب هللا من صنيعكما بضيفكما »بلفظ: ( ٕٗ٘ٓعن أيب ىريرة مرفوًعا وىو عند مسلم يف كتاب األشربة ابب/ إكرام الضيف )
 «.الليلة
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 اإلديان ابلسمع والبصر :
ونؤمن أبن السمع والبصر صفتان اثبتتان  تعاىل، وىي من صفات الكمال الذي يوصف 
بو هللا تعاىل دائًما، ولقد أثبتها هللا تعاىل لنفسو، وأثبتها لو رسولو وسلف األمة الصاحل، قال 

ْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَياًل مَِّن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم إىَل اْلَمْسِجِد األَْقَصا الَِّذي سُ  ﴿ هللا تعاىل:
ِميُع اْلَبِصريُ   [.ٔ]اإلسراء:  ﴾ اَبرَْكَنا َحْولَُو لُِنرِيُو ِمْن آايتَِنا إنَُّو ُىَو السَّ

ُعوَن ِمن ُدونِِو ال يْقُضوَن ِبَشيٍء إنَّ اَّللََّ ُىَو َواَّللَُّ يْقِضي اِبحلَْقِّ َوالَِّذيَن يدْ  ﴿ وقال تعاىل:
ِميُع اْلَبِصريُ   [.ٕٓ]غافر:  ﴾ السَّ

ا  ﴿ وقال تعاىل: ٌر مَّ إنَّ الَِّذيَن غَلاِدُلوَن يف آايِت اَّللَِّ ِبَغرِي ُسْلطَاٍن َأََتُىْم إْن يف ُصُدورِِىْم إالَّ ِكب ْ
ِميُع اْلَبِصرُي﴾ ُىم بَِبالِِغيِو فَاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ   [.ٙ٘]غافر:  إنَُّو ُىَو السَّ

َمَواِت َواأَلْرِض َجَعَل َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا َوِمَن األَنْ َعاِم أَْزَواًجا  ﴿ وقال تعاىل: فَاِطُر السَّ
ِميُع اْلَبِصريُ   [.ٔٔ﴾]الشورى:  يْذَرؤُُكْم ِفيِو لَيَس َكِمْثِلِو َشيٌء َوُىَو السَّ

يٌع  ﴿ تعاىل:وقال  َهاِر َويوِلُج الن ََّهاَر يف اللَّيِل َوَأنَّ اَّللََّ مسَِ َذِلَك أبَِنَّ اَّللََّ يوِلُج اللَّيَل يف الن َّ
 [.ٔٙ]احلج: ﴾ َبِصريٌ 

ُ يْسمَ  ﴿ وقال تعاىل: َع اَّللَُّ قَ ْوَل الَِِّت ذُبَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي إىَل اَّللَِّ َواَّللَّ ُع رَبَاُورَُكَما َقْد مسَِ
يٌع َبِصريٌ  قَاَل ال زَبَافَا إنَّيِن َمَعُكَما َأمْسَُع  ﴿ [.  وقال تعاىل:ٔ]اجملادلة: ﴾ إنَّ اَّللََّ مسَِ

 [.ٙٗ]طو:  ﴾ َوأََرى
إن جربيل عليو السالم انداين قال: إن هللا قد مسع »وعن عائشة قالت: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 (.ٓٚ«)دوا عليكقول قومك وما ر 
 (.ٔٚ«)مسع هللا دلن ضبده»وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف صالتو: 

ان فقال:  وعن أيب موسى قال: كنا مع رسول هللا يف سفر، فكنا إذا علوان كربَّ
أربعوا على أنفسكم، فإنكم ال تدعون أصم وال غائًبا، إنكم تدعون مسيًعا بصريًا »

 (.ٕٚ«)قريًبا

____________________________________ 
 ( من حديث عائشة.ٜٖٛٚ( أخرجو البخاري يف كتاب التوحيد، ابب/ وكان هللا مسيًعا بصريًا )ٓٚ)
 ( من حديث أيب ىريرة.ٖ٘ٚ( أخرجو البخاري يف الصالة، ابب/ ما يقول اإلمام ومن خلفو إذا رفع رأسو من السجود حديث رقم )ٔٚ)
( م ن حديث أيب موسى ، ومسلم يف الذكر والدعاء، ٖٕٙٛالبخاري يف التوحيد، ابب/ وكان هللا مسيًعا بصريًا حديث رقم )( أخرجو ٕٚ)

 (.ٗٗابب/ استحباب خفض الصوت ابلذكر، حديث رقم )
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 اإلديان ابلعلم :
ونؤمن بعلم هللا تعاىل، وأن علمو زليط جبميع األشياء من الكليات واجلزئيات، قال 

َمَواِت َواأَلْرَض اِبحْلَقِّ َويْوَم يُقوُل ُكن فَيُكوُن قَ ْولُُو احلَْقُّ َوَلُو  ﴿ تعاىل: َوُىَو الَِّذي َخَلَق السَّ
َهاَدِة َوُىَو احلَِْكيُم اخْلَِبريُ  وِر َعاملُ اْلَغيِب َوالشَّ  [.ٖٚ]األنعام:  ﴾ اْلُمْلُك يْوَم ينَفُخ يف الصُّ

يُكْم إَذا َرَجْعُتْم إلَيِهْم ُقل الَّ تَ ْعَتِذُروا َلن ن ُّْؤِمَن َلُكْم َقْد نَ بََّأاَن اَّللَُّ ِمْن يْعَتِذُروَن إلَ  ﴿ وقال تعاىل:
ُكم دبَِ  َُ َهاَدِة فَيَنبُِّئ ا ُكنُتْم َأْخَبارُِكْم َوَسريَى اَّللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو ُُثَّ تُ َردُّوَن إىَل َعاملِِ اْلَغيِب َوالشَّ

 [.ٜٗلتوبة: ]ا ﴾ تَ ْعَمُلونَ 
َهاَدِة اْلَكِبرُي اْلُمتَ َعالِ  ﴿ وقال تعاىل:  [.ٜ]الرعد:  ﴾ َعاملُ اْلَغيِب َوالشَّ
َهاَدِة اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ  ﴿ وقال تعاىل:  [.ٙ]السجدة:  ﴾ َذِلَك َعاملُ اْلَغيِب َوالشَّ
اَعُة ُقلْ  ﴿ وقال تعاىل: بَ َلى َوَريبِّ لََتْأتِينَُّكْم َعاملِِ اْلَغيِب ال يْعُزُب  َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال ََتْتِيَنا السَّ

َمَواِت َوال يف اأَلْرِض َوال َأْصَغُر ِمن َذِلَك َوال َأْكبَ ُر إالَّ يف ِكَتاٍب  َعْنُو ِمثْ َقاُل َذرٍَّة يف السَّ
ِبنيٍ   [.ٖ]سبأ:  ﴾ مُّ

 [.ٕٙ]اجلن:  ﴾ َأَحًدا َعاملُ اْلَغيِب َفال يْظِهُر َعَلى َغيِبوِ  ﴿ وقال تعاىل:
َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرٍي يْعَلْمُو اَّللَُّ َوتَ َزوَُّدوا فَإنَّ َخرَي الزَّاِد الت َّْقَوى َوات َُّقوِن اي أُْويل  ﴿ وقال تعاىل:

 [.ٜٚٔ]البقرة:  ﴾ األَْلَبابِ 
فَإنَّ اَّللََّ يْعَلُمُو َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن َوَما أَنَفْقُتم مِّن ن ََّفَقٍة أَْو َنَذْرمُت مِّن نَّْذٍر  ﴿ وقال تعاىل:

 [.ٕٓٚ]البقرة: ﴾ أَنَصارٍ 
َما  ﴿ وقال تعاىل: ََ َمَواِت َو ُقْل إن زُبُْفوا َما يف ُصُدورُِكْم َأْو تُ ْبُدوُه يْعَلْمُو اَّللَُّ َويْعَلُم َما يف السَّ

ُ َعَلى ُكلِّ َشيٍء َقِديرٌ   [.ٜٕان: ]آل عمر  ﴾ يف اأَلْرِض َواَّللَّ
ووقع »قال: « فركبا يف السفينة»ويف قصة موسى مع اخلضر عليو السالم قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره يف البحر، فقال اخلضر دلوسى: ما علمك وعلم 
 (.ٖٚ«)اخلالئق يف علم هللا إال مقدار ما غمس ىذا العصفور منقاره

 
____________________________________ 

( رواه البخاري يف كتاب العلم، ابب/ ما يستحب للعامل إذا سئل: أي الناس أعلم؟، ويف كتاب التفسري، ابب/ تفسري سورة الكهف، ٖٚ)
 (.ٖٕٓٛ( مع النووي ح)ٔٔٔ/ٛومسلم يف كتاب الفضائل، ابب/ من فضائل اخلضر )
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 اإلديان ابدلعية :
َوُىَو  ﴿ مع عباده أينما كانوا يعلم ما ىم عاملون، كما قال تعاىل: ونؤمن دبعية هللا تعاىل

[، معية تليق بو سبحانو وتقتضي  ٗ﴾]احلديد:  َمَعُكْم أَيَن َما ُكنُتْم َواَّللَُّ دبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ 
 كمال تن زيهو.

لتوفيق ولو سبحانو وتعاىل مع عباده ادلؤمنني معية خاصة، ىي معية النصرة والتمكني وا
الَِّذيَن  ﴿ والتسديد، ػلفظهم وينصرىم ويكلؤىم، كما قال تعاىل: ََ إنَّ اَّللََّ َمَع الَِّذيَن ات ََّقوا وُّ

[، فهو سبحانو مع استوائو على عرشو، وعلوه فوق عباده، مع ٕٛٔ]النحل: ﴾ ُىم زلُِّْسُنونَ 
 ه.عباده أينما كانوا يعلم ما كانوا عاملني، وىو قريب سبحانو شلن دعا

ِميُع  ﴿ فقربو سبحانو ومعيتو ال تنايف علّوه، وفوقيتو لَيَس َكِمْثِلِو َشيٌء َوُىَو السَّ
 فهو علي يف قربو قريب يف علّوه. [،ٔٔ]الشورى: ﴾ اْلَبِصريُ 

 

 :ابب يف مسائل التكفري
ال ُنكفر إال ما دل الكتاب والسنة على كفره، فال طلرُج أحًدا من اإلسالم ثبت إؽلانو بشك 

 عندان، فما ثبت بيقني ال يزول إال بيقني.
وُنسمي أىل قبلتنا مسلمني، واألصل فيهم اإلسالم ما مل أيت أحدىم بناقض، ومل ؽلنع من 

 تكفريه مانع.
وضلكم يف أحكام الدنيا ابلظاىر، وهللا يتوىل السرائر، وػلاسب عليها، ونتحرز يف تكفري أىل 

يا أو يف ادلسائل العلمية الِت يعذر فيها ادلخالف التأويل، خصوًصا إذا كان االختالف لفظ
 ابجلهل.

وال نقول خبلود أىل الكبائر يف النار إن ماتوا وىم موحدين، حَّت وإن ماتوا وىم مصرين 
عليها، بل ىم ربت مشيئة هللا تعاىل وحكمو، إن شاء سبحانو غفر ذلم وعفا عنهم بفضلو، 

]النساء:  ﴾ َويْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن يَشاءُ  ﴿ تعاىل:وإن شاء عذهبم بعدلو، كما قال 
ٗٛ.] 

 وال نكفر ابدلآل، أو بالزم القول، فالزم ادلذىب ليس دبذىب.
 ونفرق بني احلكم ادلطلق على أصحاب البدع، وبني احلكم على شخص معني.
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ال يضر مع »وال نكفر أحًدا من ادلسلمني بكل ذنب ارتكبو، وال نقول كما قال الطحاوي: 
 ( بل من الذنوب ما ينقص اإلؽلان، ومنها ما يزيلو.ٗٚ«)اإلؽلان ذنب

ونربأ إىل هللا تعاىل من كل دين خالف اإلسالم أو انتقصو، ونكفر بكل ما انقضو وعارضو 
من ادللل الباطلة وادلذاىب الفاسدة ونكفر كل من شرع مع هللا قانواًن، أو نظاًما يتحاكم إليو 

 الكتب يسطر.البشر أو يف 
 

 :ابب مواالة ادلؤمنني من اإلديان
ونوايل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دبحبتو، وطاعتو، وُنصرة ُسنتو، كما يف حديث أنس بن مالك قال: قال 

 (.٘ٚ«)ال يؤمن عبٌد حَّت أكون أحب إليو من أىلو ومالو والناس أصبعني»رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
َمن يِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اَّللََّ َوَمن تَ َوىلَّ َفَما أَْرَسْلَناَك َعَليِهْم  ﴿ وقال هللا تعاىل:

 [.ٓٛ]النساء:  ﴾ َحِفيظًا
[.  ونوايل ونعاضد ٕٖٔ]آل عمران:  ﴾ َوَأِطيُعوا اَّللََّ َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرضَبُونَ  ﴿ وقال تعاىل:

وهنيهم عن ادلنكر، واللني، وخفض اجلناح ذلم، وزلبتهم  ادلؤمنني ونناصرىم أبمرىم ابدلعروف،
 [.ٔٚ]التوبة: ﴾ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولِياُء بَ ْعضٍ  حبسب إؽلاهنم، قال تعاىل:﴿

ُهْم اي أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا َمن يْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِو َفَسْوَف أْييت اَّللَُّ بِ  ﴿ وقال تعاىل: َقْوٍم ػِلب ُّ
 [.٘ٗ﴾]ادلائدة: َوػِلبُّونَُو أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِينَ 

اِر ُرضَبَاُء بَينَ ُهمْ  ﴿ وقال تعاىل: اُء َعَلى اْلُكفَّ ٌد رَُّسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ  [.ٜٕ]الفتح: ﴾ زُلَمَّ
يَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا أِبَْمَواذِلِْم َوأَنُفِسِهْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َوالَِّذيَن آَووا إنَّ الَّذِ  ﴿ وقال تعاىل:

َنَصُروا أُْولَِئَك بَ ْعُضُهْم َأْولِياُء بَ ْعضٍ  ََ  [.ٕٚ﴾]األنفال: وُّ
َهْوَن َعِن َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولِياُء بَ ْعٍض أْيُمرُ  ﴿ وقال تعاىل: وَن اِبْلَمْعُروِف َوين ْ

الَة َويْؤُتوَن الزََّكاَة َويِطيُعوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُو أُْولَِئَك َسرْيضَبُُهُم اَّللَُّ إنَّ  اَّللََّ َعزِيٌز اْلُمنَكِر َويِقيُموَن الصَّ
 [.ٔٚ]التوبة:  ﴾ َحِكيمٌ 

 
_____________________________________ 

 (.ٖٙٔالطحاوية بتحقيق األلباين )ص:( انظر كتاب ٗٚ)
(، ومسلم: اإلؽلان، ابب/ وجوب زلبة رسول هللا ٗٔ( ح)ٛ٘/ٔ( أخرجو البخاري: اإلؽلان، ابب/ حب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من اإلؽلان )٘ٚ)

 (ٜٙ( ح)ٚٙ/ٔملسو هيلع هللا ىلص أكثر من األىل والولد والوالد... )
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َا  ﴿ م أىل القبلة مع ادلعاصي والكبائر، كما قال تعاىل:واألخّوة اإلؽلانية اثبتة لعمو  إظلَّ
 [.ٓٔ]احلجرات:  ﴾ اْلُمْؤِمُنوَن إْخَوٌة فََأْصِلُحوا َبنَي َأَخَويُكمْ 

ِخيِو َشيٌء فَاتَِّباٌع اِبْلَمْعُروفِ  ﴿ وقال تعاىل: ََ ََ  [.ٛٚٔ]البقرة: ﴾ َفَمْن ُعِفي َلُو ِمْن َأ
. 

 :انابب معاداة الكافرين من اإلدي
ونعادي وصلانب ونبغض الكافرين وادلشركني وادلرتدين، ونتربأ من كفرىم وشركهم ومذاىبهم 
وقوانينهم وتشريعاهتم، ونعلن ذلك جهارًا هنارًا، ال طلشى يف هللا لومة الئم، اتباًعا ألنبياء هللا 

( إالَّ ٕٙإنَّيِن بَ رَاٌء شلَّا تَ ْعُبُدوَن )َوإْذ قَاَل إبْ رَاِىيُم ألَبِيِو َوقَ ْوِمِو  ﴿ تعاىل ورسلو، قال تعاىل:
  ﴾ ( َوَجَعَلَها َكِلَمًة اَبِقيًة يف َعِقِبِو َلَعلَُّهْم يْرِجُعونَ ٕٚالَِّذي َفطََرين فَإنَُّو َسيْهِديِن )

 [.ٕٛ   ٕٙ]الزخرف:
َمَعُو إْذ قَاُلوا لَِقْوِمِهْم إانَّ بُ َرآءُ َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يف إبْ رَاِىيَم َوالَِّذيَن  ﴿ وقال تعاىل:

ًدا َحَّتَّ تُ ْؤِمُنوا ِمنُكْم َوشلَّا تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ َكَفْراَن ِبُكْم َوَبَدا بَينَ َنا َوبَيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاُء أَبَ 
َرنَّ َلَك َوَما أَْمِلُك َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمن َشيٍء رَّب ََّنا َعَليَك اِبَّللَِّ َوْحَدُه إالَّ قَ ْوَل إبْ رَاِىيَم ألَبِيِو أَلْستَ ْغفِ 

َنا َوإلَيَك اْلَمِصريُ  ْلَنا َوإلَيَك أَنَ ب ْ  [.ٗ]ادلمتحنة:  ﴾ تَ وَكَّ
ُد قَ ْوًما يْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليْوِم اآلِخِر يَوادُّوَن َمْن َحادَّ اَّللََّ َوَرُسوَلوُ  ﴿ وقال تعاىل: َوَلْو َكانُوا  ال ذبَِ

ْنُو آاَبَءُىْم َأْو أَبْ َناَءُىْم َأْو إْخَوانَ ُهْم َأْو َعِشريَتَ ُهْم أُْولَِئَك َكَتَب يف قُ ُلوهِبُِم اإلؽلَاَن َوأَيَدُىم ِبرُ  وٍح مِّ
ُهْم َورَ  ُضوا َعْنُو أُْولَِئَك َويْدِخُلُهْم َجنَّاٍت ذَبْرِي ِمن رَبِْتَها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضي اَّللَُّ َعن ْ

 [.ٕٕ]اجملادلة:  ﴾ ِحْزُب اَّللَِّ َأال إنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُىُم اْلُمْفِلُحونَ 
* * * 

 :ابب اإلديان بكرامات األولياء
ونؤمن بكرامات األولياء، وىي ما قد غلريو هللا تعاىل على أيدي بعض الصاحلني من خوارق 

َأال إنَّ َأْولِياَء اَّللَِّ ال َخْوٌف َعَليِهْم َوال ُىْم ػْلَزنُوَن  ﴿ العادات، إكراًما ذلم، كما قال تعاىل:
ْنيا َويف اآلِخَرِة ال تَ ْبِديَل ٖٙ( الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يت َُّقوَن )ٕٙ) ( ذَلُُم اْلُبْشَرى يف احْلَياِة الدُّ

 [.ٗٙ   ٕٙ]يونس:  ﴾ ِلَكِلَماِت اَّللَِّ َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
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وليس كل أمر خارق للعادة يكون كرامة، بل قد يكون استدراًجا، أو صادرة من مشعوذ أو 
دجال، فالكرامة سببها الطاعة وسلتصة أبىل االستقامة، أما الشعوذة فسببها الكفر وادلعاصي 

 وسلتصة أبىل الضالل.
* * * 

 :وصحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابب من اإلديان حمبة آل البيت
وحب أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وسالمة ألسنتنا وقلوبنا ذباىهم دين ندين هللا بو، وأصل 
قطعي معلوم من الدين ابلضرورة، وال نربأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، فحبهم 

اختارىم هللا والذب عنهم دين ندين هللا بو فهم أكمل الناس إؽلااًن، وأعظمهم طاعًة وجهاًدا، 
تعاىل لصحبة نبيو، واصطفاىم حلمل رسالتو وتبليغها للناس، أفضل األمة بعد نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، 

ُ  ﴿ قال تعاىل: اِبُقوَن اأَلوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُىم إِبْحَساٍن رَِّضي اَّللَّ َوالسَّ
ُهْم َوَرضُ  وا َعْنُو َوأََعدَّ ذَلُْم َجنَّاٍت ذَبْرِي رَبْتَ َها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز َعن ْ

 [.ٓٓٔ]التوبة:  ﴾ اْلَعِظيمُ 
 قال الناظم:

  واتبعيو السادة األخيار __________ وأىل بيت ادلصطفى األطهار
  األكوان أثىن عليهم خالق __________ فكلهم يف حمكم القرآن

  وغريىا أبكمل اخلصال __________ يف الفتح واحلديد والقتال
  صفاهتم معلومة التفصيل __________ كذاك يف التوراة واإلجنيل

  قد سار سري الشمس يف األقطار __________ وذكرىم يف سنة ادلختار
 

ابة، وإن كانت صحبتو ساعًة وكل من رأى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو صحبو وآمن بو فهو من الصح
 من هنار، وكلهم عدول بتعديل هللا تعاىل ورسولو ذلم.

ونكف عما شجر بينهم، فهم يف ذلك بني رلتهد مصيب ورلتهد سلطئ، وليسوا معصومني 
 من اخلطأ.

ونؤمن أبن خري األمة بعد نبيها ىم األربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وىم اخللفاء 
 ادلهديون، وفيهم كانت خالفة النبوة.الراشدون 

* * * 



 
 

41 

 

 :ابب اإلديان ابلوعد والوعيد
ونؤمن بنصوص الوعد والوعيد، وظُلرىا كما جاءت، ونشهد دلن مات على اإلسالم بظاىر 
إسالمو على العموم أبنو من أىل اجلنة، وال ندري دبا ؼلتم للعبد عند هللا تعاىل، لقولو صلى 

د ليعمل بعمل أىل اجلنة فيما يبدو للناس، وىو من أىل النار، وإن إن العب»هللا عليو وسلم:
 (.ٙٚ«)العبد ليعمل بعمل أىل النار، فيما يبدو للناس، وىو من أىل اجلنة

 ونشهد للكفار وادلنافقني وادلرتدين أبهنم من أىل النار.
اجلنة، كالعشرة ادلبشرين ابجلنة، ونشهد لكل من شهد لو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابجلنة، أبنو من أىل 

وُعكاشة، وادلرأة السوداء الِت كانت تُقمُّ ادلسجد، وعبدهللا بن سالم، وآل ايسر، وبالل بن 
 رابح، وخدغلة بنت خويلد، وفاطمة بنت دمحم، وصبيع أزواجو وغريىم.

 شهد ذلم بذلك، كأيب ذلب وامرأتو.ومن جاءت النصوص أبهنم من أىل النار، فن
 زم ألحد بعينو كائًنا من كان جبنة وال بنار إال من جزم لو النيب ملسو هيلع هللا ىلص.وال صل

وال نوجب العذاب لكل من توجو إليو الوعيد، فقد يغفر هللا لو دبا فعلو من طاعات أو 
 شفاعات أو توبة أو دبصائب وأمراض ُمكفرة.

اة ادلوحدين، وتعذيب الكفار ونؤمن أبن وعد هللا للمؤمنني ابجلنة، ووعيده بتعذيب العص
احِلَاِت  ﴿ وادلنافقني يف النار   حق ال ؼللُف هللا وعده، قال تعاىل: َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت ذَبْرِي ِمن رَبِْتَها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوْعَد اَّللَِّ َحقِّا َوَمْن َأْصَدُق ِمنَ 
ولكن يعفو عن عصاة ادلوحدين بفضلو وكرمو، وقد وعد هللا  [.ٕٕٔ﴾]النساء:  اَّللَِّ ِقيالً 

 تعاىل ابلعفو للموحدين، ونفاه عن غريىم.
 

 :ابب من اإلديان
وأنمر ابدلعروف وننهى عن ادلنكر، والصرب على أذى اخللق يف سبيل إقامة ىذه الشعرية، وأنو 

ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس ََتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف  ﴿ تعاىل:سبب حلفظ اجلماعة، قال  ُكنُتْم َخرَي أُمَّ
ُهُم اْلُمْؤمِ  ن ْ ُم مِّ َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َوَلْو آَمَن أَْىُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخريًا ذلَّ ُنوَن َوتَ ن ْ

 [.ٓٔٔ]آل عمران: ﴾ َوَأْكثَ رُُىُم اْلَفاِسُقونَ 
______________________________________________ 

 ( من طريق أيب حازم عن أبيو عن سهل بن سعد.ٕٚٓٗ( أخرجو البخاري كتاب ادلغازي )ٙٚ)
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ونؤمن بوجوب السمع والطاعة لوالة أمور ادلسلمني ما مل أيمروا دبعصية، فإذا أمروا دبعصية فال 
 وف.ذبوز وال ربل طاعتهم، وتبقى طاعتهم ابدلعر 

ونصرب على أذاىم، وال صليز اخلروج عليهم ابلسيف إذا ارتكبوا سلالفة دون الكفر، بل ننصح 
 ذلم، وندعو ذلم ابلصالح واالستقامة.

ونؤمن أبن الدعاء للحكام والوالة على ادلنابر من بدع اجلمعة الِت مل ترد عن الرسول صلى هللا 
 يف طاعتهم.عليو وسلم وصحابتو الكرام، وعالمة على الدخول 

ونقوم ابلنصح لكل مسلم، والتعاون على الرب والتقوى، وضلافظ على إقامة اجلمع 
 واجلماعات، واحلج، واجلهاد، مع أويل األمر ادلسلمني، وإن كانوا عصاة خالفًا للمبتدعة.

ونتواصى ابلصرب، والثبات عند البالء وان، والشكر عند الرخاء، ونرضى ونسلم دبا قدر ربنا 
ال تتمنوا لقاء العدو، واسألوا »تب، وال نسألو تعاىل البالء، وال مالقاة األعداء لقولو ملسو هيلع هللا ىلص: وك

 (.ٚٚ«)هللا العافية
وال نعتمد يف ان ونصرة الدين على األسباب األرضية، واألماين الرتابية، وال نغفل عن 

 نا واستغفران.السنن الكونية، وأن النصر من عند هللا مَّت صدقنا وآم
 وصلى هللا على دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم

 
_______________________________________________ 

 (.ٖٕٚٚ( مع الفتح، ح)ٔٗٔ/٘ٔ( أخرجو البخاري يف كتاب التمين، ابب/ كراىية سبين لقاء العدو )ٚٚ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

42 

 

 الفهرس
 الصفحة ادلوضوع

  ٕ..........................................................................ة مقدم
  ٖ.......................................................... ابب اإلؽلان يزيد وينقص

  ٗ..................................................................ابب اإلؽلان اب
 ٙ..............................................................اإلؽلان ابدلالئكةابب 

 ٚ...................................................................وظائف ادلالئكة
 ٜ...............................................................ابب اإلؽلان ابلكتب

 ٓٔ......................................................اإلؽلان ابلرسل واألنبياءابب 
 ٔٔ.........................................................ابب اإلؽلان ابليوم اآلخر

 ٕٔ........................................................ابب اإلؽلان خبروج ادلهدي
 ٕٔ.......................................................ان خبروج الدجالابب اإلؽل

 ٕٔ.............................................ل عيسى عليو السالمو ابب اإلؽلان بن ز 
 ٕٔ................................................ابب اإلؽلان خبروج أيجوج ومأجوج

 ٖٔ.........................................................الدابةابب اإلؽلان خبروج 
 ٖٔ.............................................ابب اإلؽلان بطلوع الشمس من مغرهبا

 ٖٔ..............................................ابب اإلؽلان بفتنة القرب وعذابو ونعيمو
 ٘ٔ.....................................................لصورا ابب اإلؽلان ابلنفخ يف

 ٙٔ.......................................................ابب اإلؽلان ابلبعث واحلشر
 ٙٔ............................................................ابب اإلؽلان ابحلساب

 ٙٔ..............................................................ابب اإلؽلان ابدليزان
 ٚٔ.............................................................ابب اإلؽلان ابلصراط
 ٛٔ.............................................................ابب اإلؽلان ابحلوض

 ٛٔ............................................................ابب اإلؽلان ابلشفاعة
 ٜٔ...............................................................ابب اإلؽلان ابجلنة



 
 

43 

 

 ٕٓ...............................................................ابب اإلؽلان ابلنار
 ٕٓ..............................................................ابب اإلؽلان ابلقدر

 ٕٔ..........................................ن اإلؽلان ابلقدر على أربع مراتبونؤمن أب
 ٕٕ..........................................رؤية ادلؤمنني رهبم يوم القيامةابب اإلؽلان ب

 ٕٗ....................................................دبا أنزل هللاابب اإلؽلان ابحلكم 
 ٕٗ.................................................ابب اإلؽلان بصفات هللا عز وجل

 ٕٗ...................................................................اإلؽلان ابلوجو
 ٕ٘.....................................................................اإلؽلان ابليد

 ٕ٘..........................................................اإلؽلان أبصابع هللا تعاىل
 ٕٙ...........................................................اإلؽلان بكالم هللا تعاىل

 ٕٙ............................................................لو والفوقيةاإلؽلان ابلع
 ٕٚ......................................................اإلؽلان ابالستواء على العرش

 ٕٛ..................................................................اإلؽلان ابلعينني
 ٕٛ.................................................................غضباإلؽلان ابل

 ٜٕ................................................................اإلؽلان ابلضحك
 ٜٕ.............................................................اإلؽلان ابحلب والرضا

 ٖٓ..........................................والكراىية  تعاىلاإلؽلان بصفِت السخط 
 ٖٔ..................................................................اإلؽلان ابلنفس

 ٖٔ....................................................اإلؽلان ابلنزول واإلتيان واجمليء
 ٕٖ...................................................................اإلؽلان ابلقدرة

 ٕٖ...........................................................اإلؽلان ابإلرادة وادلشيئة
 ٖٖ.................................................................اإلؽلان ابلعجب

 ٖٗ...........................................................لبصراإلؽلان ابلسمع وا
 ٖ٘....................................................................اإلؽلان ابلعلم
 ٖٙ....................................................................اإلؽلان ابدلعية



 
 

44 

 

 ٖٙ...........................................................التكفريابب مسائل يف 
 ٖٚ....................................................ابب مواالة ادلؤمنني من اإلؽلان

 ٖٛ...................................................ابب معاداة الكافرين من اإلؽلان
 ٖٛ.....................................................ت األولياءابب اإلؽلان بكراما

 ٜٖ...............................وصحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابب من اإلؽلان زلبة آل البيت
 ٓٗ.......................................................ابب اإلؽلان ابلوعد والوعيد

 ٓٗ.................................................................إلؽلانابب من ا
                                                                                     ٕٗ.........................................................................رسالفه

 


