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@Ší†–m 

 

Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe 

 

أخرج املؤمنني من ظلمات اجلهل إىل نور العلم، وبين سبيل اهلداية وعلّم اإلنسان ما مل يعلم،                  احلمد هللا الذي    
باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد                    eرسوله  وأرسل  

 :أن حممدا عبده ورسوله أما بعد 
اختصارا واستيعابا ألصول العقائد اإلسالمية بطريقة سلفية ال لبس فيها وال غموض مستمدة من              فإن هذا الكتاب    

وهي الطريقة املثلى يف هداية الناس إىل معاين اإلسالم            �يث رسول اهللا    كالم اهللا والثابت الصحيح من حد     
 .واإلسالم واإلحسان وعقائد اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقضاء والقدر

ة  رائد النهض  –والكتاب عبارة عن عدة دروس دينية، مما كان يلقيه اإلمام املربور الشيخ عبد احلميد بن باديس                  
 على تالمذته يف اجلامع األخضر مبدينة قسنطينة يف أصول العقائد اإلسالمية              –العلمية واإلصالحية يف اجلزائر     

 هجرية                     1345 صفر    25 و 1353 رجب    16وأدلتها من القرآن، على مدى مثانية أشهر ما بني              
 .ة يف األسبوع ال تتجاوز الثالثني دقيقة، بنسبة حصة واحد) ميالدي1935 وماي 1934املوافقة ألكتوبر (

والنسخة اليت نقدمها لكم حفظنا فيها على األصل يف تبويبه وعناوينه كما أماله اإلمام ابن باديس يف الفترة                     
املذكورة، فجاءت عقيدة مثلى يتعلمها الطالب فيأيت منه مسلم سلفي موحد لربه بدالئل القرآن كأحسن ما يكون                 

 .ويستدل على ما يعتقد يف ربه بآية من كالم ربهاملسلم السلفي، 
وقد حث الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي كل القائمني على تعليم ناشئتنا يف املدارس احلرة أو احلكومية يف اجلزائر                  
وسائر األقطار اإلسالمية على اختاذها أساسا يف تربيتهم على التوحيد الصحيح، بل حث كل أب مسلم أن يقتنيها                  

 .الده، وحيثهم على تعلمها وتفهمها، وأن يشترك أهل البيت كلهم يف ذلك فكلهم يف حاجة إليهاألو
 .   وفقنا اهللا مجيعا التباع كتابه، وسنة نبيه، والرجوع إليها، وإىل هدي السلف الصاحل يف تبيني معانيهما

 

 

 )رمحه اهللا(موقع اإلمام عبد احلميد بن باديس 
www.binbadis.net 

  ) م2006 –  هـ1427 (
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ć�bčn�čn�Ïča 
 
 

دِهللا احلَم ،هِعينتسنو ،هدمحن وبتنوِإلَي   ،هِفرغتسوِر َنرش وذُ ِباِهللا ِمنعنا، وفُِسنا أَناِلنمئَاِت أَعيسونم  

 لَه، ونشهد   شِريك ِإلَه ِإالَّ اُهللا وحده الَ       الَ أَنْ هاِدي لَه، ونشهد   فَالَ لَه، ومن يضِللْ  فَالَ مِضلَّ    اُهللا يهِدِه

 . ورسولُهعبدهأَنَّ محمدا 

 : بعد أَما

 اُألموِر وآِلِه وسلَّم، وشر     علَيِهى اُهللا    هدي محمٍد صلَّ   اهلَدِي احلَِديِث ِكتاب اِهللا، وخير      أَصدق فَـِإنَّ 

 .ِفي الناِر ضالَلٍَة  ضالَلٍَة وكُلَِّبدعٍةوكُلَّ  محدثَاتها،
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اِعدالَِم قَواِإلس 

 النبِويِةواَألحاِديِث  القُرآِنيِة اآلياِت اِإلسالَِم اخلَمِس ِمن قَواِعِد بيانُ

 

 اُهللا، وأَنَّ محمدا عبده     إِِالَّشهادِة أَنْ الَ ِإلَه     :  خمسٍ علَى اِإلسالَم   بِني ����:  وسلَّم وآِلِه اِهللا صلى اُهللا علَيِه      رسولُ قَالَ
،ولُهسرالَِة، وِإقَاِم الصاِء وِإيتوكَاِة، وِم  الزوانَ،صضمِتريالب جحرواه مسلم����  و . 

 

 :الكالم على القاعدة األوىل وما يتعلق ا
 

  .بالدخول يف اإلسالم إالال جناة ألحد عند اهللا تعاىل  -1

 ].75آل عمران  [���� اِسِرينالْخ وهو ِفي اآلِخرِة ِمن ِمنه اِإلسالَِم ِديناً فَلَن يقْبلَ غَير ومن يبتِغ ����: لقوله تعاىل 
 ].132البقرة  [���� وأَنتم مسِلمونَ إَالَّ لَكُم الدين فَالَ تموتن اصطَفَى  ِإنَّ اللّه���� : ولقوله تعاىل

  
  .اإلسالم هو دين اهللا الذي أرسل به مجيع رسله -2

 ِإبراِهيم يهوِدياً والَ    كَانَ ما   ����  :  ولقوله تعاىل ].  19عمران  آل    [���� ِعند اللِّه اِإلسالَم     الدين  ِإنَّ  ����:  لقوله تعاىل   
 ِبهايحكُم    ����:  ولقوله تعاىل   ].  67آل عمران     [���� وما كَانَ ِمن الْمشِرِكني      مسِلماً ولَِكن كَانَ حِنيفاً     نصراِنياً

 أَو نصارى ِتلْك    هوداً الْجنةَ ِإالَّ من كَانَ      يدخلَوقَالُواْ لَن     ����:    تعاىل ولقلوه].  44املائدة    [����النِبيونَ الَِّذين أَسلَمواْ    
  مهاِنيقُلْأَم      مِإن كُنت كُمانهرواْ باته اِدِقنيِللِّه       *  ص ههجو لَمأَس نلَى مب وهو      ِعند هرأَج فَلَه ِسنحِه مبر   فوالَ خو 

ع مالَ هو ِهمونَلَينزح111البقرة  [���� ي.[ 
 

 . بالدخول فيهإالوما جاء به حممد هو اإلسالم الذي ال جناة ألحد  -3
 أَولُ   لَه وِبذَِلك أُِمرت وأَناْ    شِريك الَ   * ِللِّه رب الْعالَِمني     ومماِتي صالَِتي ونسِكي ومحياي     ِإنَّقُلْ    ����:  لقوله تعاىل   

ِلِمنيس163-162األنعام  [���� الْم.[ 
 فَِإنْ واُألميني أَأَسلَمتم    الِْكتاب وقُل لِّلَِّذين أُوتواْ     اتبعِن أَسلَمت وجِهي ِللِّه ومِن      فَقُلْفَإنْ حآجوك     ����:  ولقوله تعاىل   

 ].20آل عمران  [����  واللّه بِصري ِبالِْعباِدالْبالَغُ فَِإنما علَيك  تولَّواْوِإنأَسلَمواْ فَقَِد اهتدواْ 
 

 . باإلميان بالنيبإالاإلسالم  ال يدخل أحد يف -4
ولقوله ].  170النساء    [����   لَّكُم خيراً ِمن ربكُم فَآِمنواْ     ِبالْحق الناس قَد جاءكُم الرسولُ      أَيهايا    ����  :  لقوله تعاىل 

ـِّي   ِإالَّ السمواِت واَألرِض ال ِإلَـه      ملْك ِإلَيكُم جِميعاً الَِّذي لَه      اللِّه أَيها الناس ِإني رسولُ      يا  قُلْ  ����:  تعاىل    هو يحي
 ].158األعراف  [���� تهتدونَ واتِبعوه لَعلَّكُم وكَِلماِتِه الَِّذي يؤِمن ِباللِّه اُألمي ورسوِلِه النِبي ِباللِّهويِميت فَآِمنواْ 
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 ثُم يموت   نصراِني هِذِه اُألمِة يهوِدي والَ      ِمن ِبيِدِه الَ يسمع ِبي أَحد       نفِْسي  والَِّذي  ����:  ولقوله صلى اهللا عليه وسلم      
 ِمنؤي لَمِبِهِبالَِّذيو ِسلْتِإالَّ كَانَ  أُر اِرِمناِب النحرضي اهللا عنهرواه مسلم عن أيب هريرة ����  أَص . 

 

 .رسول اهللا ن حممدأ اهللا وإال ال إله أنالدخول يف اإلسالم واإلميان بالنيب ويكون بشهادة  -5
 ِإلَه ِإىلَ شهادِة أَنْ الَ    فَادعهمتاِب،   قَوما ِمن أَهِل الكِ    تأِْتي  ِإنك  ����:  ملعاذ بن جبل ملا بعثه لليمن         �لقول رسول اهللا    

 ولَيلٍَة،  يوٍم مخَْس صلَواٍت ِفي كُلِّ      علَيِهم أَنَّ اَهللا افْترض     فَأَعِلمهم هم أَطَاعوا ِلذَِلك     فَِإنْ  ،ِإالَّ اَهللا وأَني رسولُ اهللا    
 فَِإنْ هم أَطَاعوا    فُقَراِئِهم، أَغِْنياِئِهم فَترد ِفي     ِمن علَيِهم صدقَةً تؤخذُ     افْترضم أَنَّ اَهللا     فَأَعِلمه ِلذَِلكفَِإنْ هم أَطَاعوا    

،ِلذَِلكاِئمكَرو فَِإياَّك  اِلِهموِق  أََماتةَ ووعد سلَي ها املَظْلُوِم، فَِإنهنيباباِهللا ِحج نيبرواه مسلم����  و . 
 

 ال إله إال اهللا وان حممدا  أن يعلم   أنيف اإلسالم     كافر يريد الدخول   أو واجب على املكلف من مسلم بالغ         أول -6
 :وحلديث وفاة أيب طالب رسول اهللا حلديث معاذ املتقدم

» ل مية فقا أجهل وعبد اهللا بن أيب        فوجد عنده أبا    � أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهللا          ملا حضرت                  
   :   ميةأ فقال أبو جهل وعبد اهللا بن     ،  ���� الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا، كَِلمةً أَشهد لَك ِبها ِعند اهللاِ          قُلْيا عم،     ����:  �  رسول اهللا 

 عليه تلك املقالة حىت     ويعيدان ،يعرضها عليه   �فلم يزل رسول اهللا     !   ؟ با طالب أترغب عن ملة عبد املطلب      أيا  
 . أخرجه البخاري ومسلم» اهللاإاليقول ال اله  نأهو على ملة عبد املطلب وأىب : قال أبو طالب آخر ما كلمهم 

  ِبِه، فَِإذَا فَعلُوا ذَِلك    ِجئْت يشهدوا أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا، ويؤِمنوا ِبي وِبما           حتى أَنْ أُقَاِتلَ الناس     أُِمرت  ����  :  �ولقوله  
 ماَءهي ِدموا ِمنمصعمالَهوأَماوقِّهلَى ، ِإالَّ ِبحع مهابِحسروى احلديث مسلم وغريه عن أيب هريرة���� اِهللا و . 

 

 .ال يكفي النطق بكلميت الشهادة إذا كان الناطق ما ال يفهم أصل معنامها -7
          وِبما حتى يشهدوا أَن الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا، ويؤِمنوا ِبي،            الناس   أَنْ أُقَاِتلَ  أُِمرت  ����    :يف احلديث املقدم    �   لقوله

 . أخرجه مسلم���� ِجئْت ِبِه
 

  . ما دل على معناهااإلسالمويكفي للدخول يف  -8
 اإلسالم  إىل فدعاهم   ، بين جذمية  إىلخالد بن الوليد      �بعث النيب     «  :  قال عبد اهللا بن عمر    ،  حلديث بين جذمي  

 ا ودفع إىل كل رجل من     ، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر     ،صبأنا:   فجعلوا يقولون    ،يقولوا أسلمنا  أنفلم حيسنوا   
 فرفع  ،فذكرناه له   �   وال يقتل أحد من أصحايب أسريه حىت قدمنا على النيب          ، فقلت واهللا ال أقتل أسريي     .أسريه
 .البخاري  أخرجه» ���� مرتيِن خاِلد صنعأُ ِإلَيك ِمما اللَّهم ِإني أَبر ���� : يده فقال � النيب
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  .اجلازم به  مع التصديق التام واالعتقادإال ..وال يكفي النطق بالشهادتني وفهم معنامها -9
 كن إِ دهشالوا ن  قَ ونَقُاملناِف كا جاءَ ذَ إِ ����  :  ولقوله تعاىل ]  19حممد    [���� اهللا   ِإال  هلَ ال إِ  هأن  ملَاعفَ  ����  :  لقوله تعاىل 

 ]1املنافقون [����  ونَباِذكَ لَنيِقاِفناملُ  إنَّهدش يه واُهللاولُسر لَك إنملَعول اهللا واهللا يسرلَ
 

تعاىل   ضمام بن ثعلبة قال أنس رضي اهللا        كفاه ذلك اليقني حلديث    �  من حصل له اليقني بإخبار الرسول      -10
 : ل  إذ دخل رجل على مجل فأناخه يف املسجد مث علقه مث قا             يف املسجد  �  جلوس مع النيب  بينما حنن     «  :   عنه

أيكم حمماألبيض املتكىء هذا الرجل: قلنا  ؟ د. 
 .���� د أجبت ق����:  �فقال ابن عبد املطلب فقال النيب 

 .���� ا بدا لك سل عم���� :  قال، عليك يف املسألة فال جتد علي يف نفسكدي سائلك فمشد إن :فقال
  .���� اللهم نعم ���� : قال ؟ هللا أرسلك إىل الناس كلهما: ك ورب من قبلك أسألك برب: فقال 

 .���� اللهم نعم ���� : قال؟  تصوم هذا الشهر من السنة أنآهللا أمرك : أنشدك باهللا تعاىل :  قال
 .���� اللهم نعم ���� : قال؟ على فقرائنا فتقسمها أغنيائنا تأخذ هذه الصدقة من أن آهللا أمرك :أنشدك باهللا تعاىل : قال
  »   بين سعد بن بكر    أخوبن ثعلبة     وأنا ضمام  ، رسول من ورائي من قومي     وأنا  ، آمنت مبا جئت به    :  لُجالر  قال

 .رواه البخاري ومسلم وغريمها
 

يع كما جيب عليه مج    ، ينظر يف آيات اهللا ويستعمل عقله للفهم        أنجيب على املؤمن مع تصديقه وجزمه          -11
  .الواجبات يف اإلسالم

             ����فَلْينظُِر الِْإنسانُ ِمم خِلق       ����،  ]103يونس    [ ����قُِل انظُرواْ ماذَا ِفي السماواِت واَألرضِ        ����  :  لقوله تعاىل 
وِإلَى السماء    *ِبِل كَيف خِلقَت    أَفَلَا ينظُرونَ ِإلَى الْإِ     ����،  ]24عبس    [����فَلْينظُِر الِْإنسانُ ِإلَى طَعاِمِه       ����،  ]5الطارق  [

 تِفعر فكَي *  تِصبن فاِل كَيِإلَى الِْجبو * تِطحس فِض كَيِإلَى الْأَر20-17الغاشية  [����و[ 
 

 :  اآليات املتقدمة لقوله تعاىل    النظر الواجب على املكلف هو النظر على الطريقة اليت جاء ا القرآن كما يف               -12

����  هنأْمم هِلغأَب اللِّه ثُم كَالَم عمسى يتح هفَأَِجر كارجتاس ِرِكنيشالْم نم دِإنْ أَح6التوبة  [����و.[  

 

             بسؤال غريه من أهل العلم       أوبالنظر بنفسه     إزالتها إىل يبادر   أنمن عرضت له شبهة وجب عليه          -13
:            ولقوله تعاىل    ،]23البقرة    [����  ِإن كُنتم ِفي ريٍب مما نزلْنا علَى عبِدنا فَأْتواْ ِبسورٍة من مثِْلهِ            و  ����    :لقوله تعاىل 

����               ِلكِمن قَب ابونَ الِْكتؤقْري أَِل الَِّذينفَاس كا ِإلَيلْنا أَنزمم كِفي ش لقوله تعاىل و،  ]94يونس    [ ����فَِإن كُنت        :  
  ].43النحل  [���� وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِإالَّ ِرجاالً نوِحي ِإلَيِهم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكِْر ِإن كُنتم الَ تعلَمونَ  ����
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:       ولقوله تعاىل  .ورسوله  آمنت باهللا    :من وردت على قلبه خطرات من دون شبهة فليستعذ باهللا وليقل             -14
����  ِليمالْع ِميعالس وه هِعذْ ِباللَِّه ِإنتغٌ فَاسزطَاِن نيالش ِمن كرتَغَنا يِإم36فصلت  [����و.[  

 أيت الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا       ي ����  :  ���� قال رسول اهللا       :هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال      يث أيب دوحل
ومن طريق   رواه البخاري ومسلم وغريمها،      ���� بلغ ذلك فليستعذ باهللا ولينته       وكذا حىت يقول له من خلق ربك فإذا       

 .���� أمنت باهللا ورسله فليقل ����: آخر 
 

��� 
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 بيان معىن اإلسالم

 

15- من العقائد واألحكام ����الذي جاء به حممد  ا به الدين كلهجييء لفظ اإلسالم يف لسان الشرع مراد. 
       ����ورِضيت لَكُم اِإلسالَم ِديناً       ����:  وقوله تعاىل    ]19آل عمران     [����ِإنَّ الدين ِعند اللِّه اِإلسالَم        ����:  تعاىل  لقوله  

 ]3املائدة [
  .����اخل...ين اإلسالم على مخس  ب���� :  � ولقوله
 

16-    اإلسالم الذي سم        ي به الدين معناه االنقياد هللا تعاىل ظاهر لقوله تعاىل   .  فيهما واإلخالص له   ،اا وباطن        :
                 ����ومن أَحسن ِديناً ممن أَسلَم وجهه هللا وهو محِسن واتبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفاً واتخذَ اللّه ِإبراِهيم خِليالً                       ����
م وجهه ِللِّه وهو محِسن فَلَه أَجره ِعند ربِه والَ خوف علَيِهم والَ هم              بلَى من أَسلَ    ����:  ولقوله تعاىل    ]125النساء  [

 ].20آل عمران  [����فَقُلْ أَسلَمت وجِهي ِللِّه ومِن اتبعِن  ���� : ولقوله تعاىل، ]112البقرة  [����يحزنونَ 
  
وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه        ����:   لقوله تعاىل   مي إسالما لك س الدين كله انقيادا هللا وإخالص له ولذ        -17

 ].5البينة  [���� الدين حنفَاء ويِقيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمِة
 

الدالة حبسب الظاهر على االنقياد واإلذعان       وجييء اإلسالم يف لسان الشرع أيضا مبعىن األعمال الظاهرة          -18
  : حديث سؤال جربيل عليه السالم قال املبنية على التصديق التام ملا جاء يف

 ،ن حممدا رسول اهللا   أ اهللا و  إال ال إله    أن تشهد   أناإلسالم  ����   �  فقال رسول اهللا  ؟  يا حممد أخربين عن اإلسالم        «
 »   صدقت   : جربيل  قال ���� وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال        ،ن وتصوم رمضا  ،وتؤيت الزكاة ة،  وتقيم الصال 

  .رواه مسلم وغريه
 

  :             يف القلب وهذا ال ينفع صاحبه لقوله تعاىل          مبعىن االستسالم يف الظاهر دون إميان       اإلسالموجييء   -19
  ].14احلجرات  [����منا ولَما يدخِل الِْإميانُ ِفي قُلُوِبكُم قَالَِت الْأَعراب آمنا قُل لَّم تؤِمنوا ولَِكن قُولُوا أَسلَ ����

  : وحلديث سعد
 إيل  أعجبهممل يعطه وهو     منهم من   � فترك رسول اهللا       : قال ،رهطا وسعد جالس فيهم     �أعطى رسول اهللا    

 . ����أو مسلما ���� : �  فقال رسول اهللا،مؤمنا  فواهللا إين ألراه ؟ يا رسول اهللا مالك عن فالن :فقلت
  فقال رسول اهللا   ، فواهللا إين ألراه مؤمنا     ؟ اهللا مالك عن فالن     يا رسول    : فقلت ،فسكت قليل مث غلبين ما اعلم منه      

  ؟ ���� أو مسلما����:  �
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              ، فواهللا إين ألراه مؤمنا      ؟ اهللا مالك عن فالن      يا رسول    : فقلت ،فسكت قليل مث غلبين ما اعلم منه        
  ؟  أو مسلما����:  � فقال رسول اهللا

 .رواه مسلم ���� على وجهه  منه خشية أن يكب يف الناريلَّإإين ألعطي الرجل وغريه أحب 
  

��� 
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 بيان معىن اإلميان

 

 
 ].17يوسف  [���� وما أَنت ِبمؤِمٍن لِّنا ولَو كُنا صاِدِقني ���� : اإلميان هو التصديق لقوله تعاىل -20

  
 .حمل اإلميان مبعىن التصديق اجلازم هو القلب -21

ِإنما يستأِْذنك الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم         ����،  ]احلجرات    [����ولَما يدخِل الِْإميانُ ِفي قُلُوِبكُم        ����  :  تعاىل لقوله
 ].45التوبة  [����   ريِبِهم يترددونَاآلِخِر وارتابت قُلُوبهم فَهم ِفي

اجلنة يدخل   دخل اهللا أهل اجلنة    ي ����:    � قال رسول اهللا       :رضي اهللا عنه تعاىل قال     وحلديث أيب سعيد اخلدري   
مثقال ذرة من خردل من إميان        انظروا من وجدمت يف قلبه       :من يشاء برمحته ويدخل أهل النار النار مث يقول         

 .سلمرواه م ����فأخرجوه 
 

وكتبه ورسله واليوم اآلخر     وجييء لفظ اإلميان يف لسان الشرع مرادا به التصديق اجلازم باهللا ومالئكته              -22
 .والقدر كله خريه وشره حلوه ومره

ِه وكُتِبِه ورسِلِه الَ نفَرق بين      آمن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ آمن ِباللِّه ومآلِئكَتِ             ����  :  لقوله تعاىل 
 ].285البقرة  [���� أَحٍد من رسِلِه 

 أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه      ����  :  قال؟  اإلميان   أخربين عن :  �   وحلديث سؤال جربيل عليه السالم قال للنيب      
  . رواه مسلم���� ومره ورسله وتؤمن بالقدر كله خريه وشره حلوه

 

واألفعال املبنية على التصديق     ا به األعمال الظاهرة من األقوال     ا مراد إلميان يف لسان الشرع أيض    وجييء ا   -23
   :رضي اهللا عنهما  قال ابن عباس،احلديث وفد عبد القيس. واليقني

 :          �   قال ،علمأقالوا اهللا ورسوله    .   ؟ ����  ما اإلميان   هل تدرون  ����  :   باإلميان وحده وقال   �  أمرهم النيب 
         ن تؤدوا مخسا  أ وصوم رمضان و   ،رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة      ن حممدا أ اهللا و  إال ال إله    أنشهادة    ����

  .البخاري ومسلم  رواه���� من املغنم
 

               عمال الظاهرة من قول     ألوا،  قد توارد لفظ اإلسالم ولفظ اإلميان على اعتقاد القلب اجلاز                -24
       وحديث وفد عبد القيس املتقدم       ،تفسري اإلسالم   حلديث جربيل املتقدم يف     االعتقادية على ذلك    وغريه املبن 

 .يف تفسري اإلميان
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   : حتصيل مما تقدم
 

 :توارد اإلسالم واإلميان على االعتقاد والنطق والعمل
 

 . وعمل باجلوارح الظاهرة والباطنة،بالقلب ونطق باللسان الدين كله عقد -25
 . باعتبار آخراً ويسمى إسالم،إميانا باعتبار ل واحد من الثالثة يسمىوك

 . ألن عقد القلب على الشيء إذعان وخضوع لهتصديق ويسمى إسالماً فعقد القلب يسمى إميانا ألنه  -1
  ألنه دليل على التصديق ويسمى إسالما ألنه دليل على اخلضوع           ى إمياناً سمبالشهادتني ي  ونطق اللسان   -2

 .يادواالنق

 .قياد وإذعانن ألا اإسالماً  ألا مبنية على التصديق ومثرة من مثراته وتسمىوالزكاة مثال تسمى إمياناً  -3

 . ألنه انقياد وإذعانالتصديق ومثرة من مثراته ويسمى إسالماً  ألنه مبىن علىواحلب يف اهللا يسمى إمياناً  -4

 

 فمن استكمل ذلك استكمل   .  القلب وعمل اجلوارح  بالوضع الشرعي هو قول باللسان وعمل        اإلميان يف  -26
 ����ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين ِإذَا ذُِكر اللّه وِجلَت قُلُوبهم           ����  :  لقوله تعاىل ،   ومن مل يستكمله مل يستكمل اإلميان      ،اإلميان

 ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه          ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسوِلهِ       ����].  2األنفال  [
 ]. 15احلجرات  [���� أُولَِئك هم الصاِدقُونَ

 .نسأالشيخان عن   رواه���� حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه  يؤمن أحدكم ال����:  �ولقوله 
 .نسأالشيخان عن  رواه ����أمجعني والناس  من والده وولده إليهحب أال يؤمن أحدكم حىت أكون  ���� : �ولقوله 
 وأدناها إماطة األذى    ، اهللا إال فأفضلها قوال ال اله      ،شعبة  بضع وستون  أواإلميان بضع وسبعون      ����:    �  ولقوله

  .رضي اهللا عنه رواه الشيخان رمحهما اهللا عن أيب هريرة���� اإلميان عن الطريق واحلياء شعبة من
 
وِإذَا تِليت علَيِهم آياته          ����  :  لقوله تعاىل ،   يزيد بزيادة األعمال وينقص بنقصها      ،يد وينقص اإلميان يز   -27

 ].2األنفال  [����زادتهم ِإمياناً 
ناً وقَالُواْ حسبنا اللّه وِنعم     الَِّذين قَالَ لَهم الناس ِإنَّ الناس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم فَزادهم ِإميا             ����:  ولقوله تعاىل   

 ].173آل عمران  [����  الْوِكيلُ
 وذلك أضعف   ،فبقلبه  فإن مل يستطع   ، فإن مل يستطع فبلسانه    ،من رأى منكم منكر فليغريه بيده       ����:    �ولقوله  
  .رواه الشيخان عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه ���� اإلميان
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  والتدبر يف  ، يقوى بالنظر يف اآليات الكونية       :ء األصلي يف اإلميان يقوى ويضعف     اجلز التصديق الذي هو    -28
 . ويضعف بضد ذلك، والتقرب بالعبادات الشرعية،اآليات السمعية

وكَذَِلك نِري ِإبراِهيم ملَكُوت      ����:   ولقوله تعاىل    ].260البقرة    [����ولَـِكن لِّيطْمِئن قَلِْبي      ����:  لقوله تعاىل   
 ].75األنعام  [���� سماواِت واَألرِض وِليكُونَ ِمن الْموِقِنني ال
كربة من كرب الدنيا نفس      ن نفس عن مسلم    م ����:    �قال رسول   :  ديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال         حلو

مسلما ستره   ر ومن ست  ، ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة          ،من كرب يوم القيامة     اهللا عنه كربة  
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا         ومن أخيه،  ناهللا يف الدنيا واآلخرة واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عو            

 نزلت عليهم   إالبيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه فيما بينهم           اجلنة وما اجتمع قوم يف بيت من       إىلله طريقا   
  ����   ومن أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه         ، وذكرهم اهللا فييمن عنده    ،ملالئكةالرمحة وحفتهم ا   السكينة وغشيتهم 

 .رواه مسلم
   :لقيين أبو بكر فقال     :  قال  -  �وكان من كتاب رسول اهللا        -وحلديث حنظلة األسيدي رضي اهللا تعاىل عنه        

 ! ؟قال سبحان اهللا ما تقول! نافق حنظلة  قلت: قال ؟  يا حنظلة أنتكيف 
 من عند رسول اهللا     فإذا خرجنا  ،ا رأي عني  ة حىت كأن  ار واجلن ذكرنا بالن  ي �  نكون عند رسول اهللا       : قلت   :قال
�يعات فنسينا كثرياً عافسنا األزواج واألوالد والض. 

  !فواهللا إنا لنلقى مثل هذا : قال أبو بكر
  ؟ رسول اهللانافق حنظلة يا  : قلت� ى دخلنا على رسول اهللا وأبو بكر حتأنافانطلقت 

ا رأي  ار حىت كأن  ة والن تذكرنا باجلن  نكون عندك :  يا رسول اهللا      :  قلت  ����؟  وما ذلك     ����:    �  فقال رسول اهللا  
 .ً والضيعات فنسينا كثريا عني فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوالد

ويف الذكر لصافحتكم املالئكة    تكون عندي    والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما         ����:    �  فقال رسول اهللا  
  . رواه مسلم���� وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة  ولكن يا حنظلة ساعة،على فرشكم ويف طرقكم

 

29-   وعمل  ،نطق بالشهادتني   ولو ، وكان من مجلة الكافرين    ،دم من إميانه اليقني خرج من دائرة املؤمنني       من ع 
 ���� ِباللِّه ومالَِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه والْيوِم اآلِخِر فَقَد ضلَّ ضالَالً بِعيداً              ومن يكْفُر  ����:  لقوله تعاىل   .   املؤمنني أعمال

ِإنَّ الَِّذين يكْفُرونَ ِباللِّه ورسِلِه ويِريدونَ أَن يفَرقُواْ بين اللِّه ورسِلِه ويقُولُونَ               ����  :   وقوله تعاىل  ].136النساء  [
  ِمنؤِبيالً          نس ذَِلك نيِخذُواْ بتونَ أَن يِريديٍض وعِبب كْفُرنٍض وعِبب*        ا ِللْكَاِفِرينندتأَعقّاً وونَ حالْكَاِفر مه لَـِئكأُو

ك لَرسولُ اللَِّه واللَّه     ِإذَا جاءك الْمناِفقُونَ قَالُوا نشهد ِإن      ����  :  وقوله تعاىل ].  151-150النساء    [����عذَاباً مِهيناً 
  ].01املنافقون  [����يعلَم ِإنك لَرسولُه واللَّه يشهد ِإنَّ الْمناِفِقني لَكَاِذبونَ  
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30-  م ا    ����:  لقوله تعاىل   .  من الكافرين   وكان ، مل يكن من املؤمنني    دم منه النطق إباية وعناداً    ن عوا ِبهدحجو
تقَنيتاساً ولُوعظُلْماً و مها أَنفُس14النمل  [����ه.[ 

 

 .ا من املسلمني  ومل يكن،من مل خيضع قلبه ملا عرفه من عقائد اإلسالم مل تفده تلك املعرفة -31
 ����نهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ      الَِّذين آتيناهم الِْكتاب يعِرفُونه كَما يعِرفُونَ أَبناءهم وِإنَّ فَِريقاً م           ����  :  لقوله تعاىل 

 ].146البقرة [
 

32- اإلميان ع األعمال مل خيرج من دائرةمن ضي. 
 ].9احلجرات  [����وِإن طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما  ���� : لقوله تعاىل

 إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل      ����  :  يقول  �   مسعت رسول اهللا   :   قال ،رضي اهللا عنه   وحلديث أيب بكرة  
 ����  إنه كان حريصا على قتل صاحبه     ����  :   قال  ؟ القاتل فما بال املقتول     فقلت يا رسول اهللا هذا     ،����  واملقتول يف النار  

 .رواه مسلم
 

 .ارتكب املعاصي مسي فاسقا حىت يتوب من -33
  ولقوله ].11احلجرات    [����لْفُسوق بعد الِْإمياِن ومن لَّم يتب فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ          ِبئْس اِالسم ا    ����:  لقوله تعاىل   

دةً أَبداً  والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة شهداء فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شها                ����:  تعاىل  
  ].5-4النور  [���� ِمن بعِد ذَِلك وأَصلَحوا فَِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم ِإلَّا الَِّذين تابوا *ِسقُونَ وأُولَِئك هم الْفَا
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 بيان معىن اإلحسان

 

 هي فعل     :واحلسنات.  يان باحلسنات هو اإلت :   الشرع اإلحسان يف اللغة اإلتيان مبا هو حسن واإلحسان يف          -34
 مع التصديق بذلك هللا     ، ترك املباحات ألا مباحات    أو وفعل   :واملكروهات الواجبات واملستحبات وترك احملرمات   

 .  ومع استحضار رؤية اهللا تعاىل واطالعه على ظاهره وباطنه،له فيه تعاىل واإلخالص
]. 110الكهف    [����بِه فَلْيعملْ عمالً صاِلحاً ولَا يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحداً           فَمن كَانَ يرجو ِلقَاء ر      ����  :  لقوله تعاىل 

         ���� بلَى من أَسلَم وجهه ِللِّه وهو محِسن فَلَه أَجره ِعند ربِه والَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ                     ����:  وقوله تعاىل   
 ].90يوسف  [����  ِإنه من يتِق وِيصِبر فَِإنَّ اللّه الَ يِضيع أَجر الْمحِسِنني ����:  تعاىل وقوله]. 112 البقرة[

ك تراه فإن مل    نأأن تعبد اهللا ك     ����:  اإلحسان قال     � ملا فسر له النيب      ،عليه السالم  يف حديث جربيل    �  ولقوله
  .سلمرواه البخاري وم ����فإنه يراك  تكن تراه
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 عقائد اإلميان

 

 : عقيدة اإلميان باهللا
 

 وهو الباقي الذي    ،ة لوجوده ي فهو القدمي الذي ال بدا     ،يقبل وجوده العدم    الذي ال  ،هو املوجود احلق لذاته     -35
 . ال اية لوجوده

 ].10إبراهيم  [����  أَِفي اللِّه شك فَاِطِر السماواِت واَألرِض ���� : لقوله تعاىل
اللّه الَِّذي رفَع السماواِت ِبغيِر عمٍد ترونها ثُم استوى علَى الْعرِش وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ                  ����  :  ولقوله تعاىل 

          بلَّكُم ِبِلقَاء راِت لَعلُ اآليفَصي راَألم ربدى يمسٍل مِري َألججونَ   يوِقنت ا        *كُملَ ِفيهعجو ضاَألر دالَِّذي م وهو
 *رواِسي وأَنهاراً وِمن كُلِّ الثَّمراِت جعلَ ِفيها زوجيِن اثْنيِن يغِشي اللَّيلَ النهار ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ                   

   م ِض ِقطَعِفي اَألرلُ              وفَضناِحٍد واء وقَى ِبمساٍن يوِصن رغَيانٌ ووِخيلٌ ِصننو عرزاٍب ونأَع نم اتنجو اتاِورجت
أَعطَى ربنا الَِّذي     ����  :  ولقوله تعاىل ،  ]4-2الرعد    [����بعضها علَى بعٍض ِفي اُألكُِل ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يعِقلُونَ            

 ].2الفاحتة  [����الْحمد للِّه رب الْعالَِمني  ����:   ولقوله تعاىل].50طه  [����كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى 
أَم   *أَم خلَقُوا السماواِت والْأَرض بل لَّا يوِقنونَ           *أَم خِلقُوا ِمن غَيِر شيٍء أَم هم الْخاِلقُونَ            ����  :  وقوله تعاىل 

 هو الْأَولُ والْآِخر والظَّاِهر والْباِطن      ����:  وقوله تعاىل    ،]37-35الطور    [����ِعندهم خزاِئن ربك أَم هم الْمسيِطرونَ       
ِليمٍء عيِبكُلِّ ش وه3احلديد  [����  و.[ 

 

 .خملوقاته  مث خلق ما شاء من،يء معه فكان تعاىل وحده وال ش،ه كل وجوداملوجود الذي سبق وجود وهو -36
 وخلَق كُلَّ   ����،  ]59الفرقان    [���� خلَق السماواِت والْأَرض وما بينهما       ����،  ]3احلديد    [���� هو الْأَولُ    ����:  لقوله تعاىل   

               ���� أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش          خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستةِ      ����،  ]2الفرقان  [����  شيٍء فَقَدره تقِْديراً  
وجعلَ   *قُلْ أَِئنكُم لَتكْفُرونَ ِبالَِّذي خلَق الْأَرض ِفي يوميِن وتجعلُونَ لَه أَنداداً ذَِلك رب الْعالَِمني                 ����،  ]4احلديد  [

ثُم استوى ِإلَى السماء وِهي       *ها وقَدر ِفيها أَقْواتها ِفي أَربعِة أَياٍم سواء لِّلساِئِلني          ِفيها رواِسي ِمن فَوِقها وبارك ِفي     
                واٍت ِفي ياومس عبس ناهفَقَض ا طَاِئِعنينيا أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوا طَوِض ِائِْتيِللْأَرا وانٌ فَقَالَ لَهخى ِفي كُلِّ    دحأَوِن ويم

 ].12-9فصلت  [����سماء أَمرها وزينا السماء الدنيا ِبمصاِبيح وِحفْظاً ذَِلك تقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم 
 

37- إليه ي بذاته عن مجيع املوجودات وهي املفتقرة كلها ابتداء ودواماًفهو الغن. 
 *ِإن يشأْ يذِْهبكُم ويأِْت ِبخلٍْق جِديٍد         *ها الناس أَنتم الْفُقَراء ِإلَى اللَِّه واللَّه هو الْغِني الْحِميد            يا أَي  ����:  لقوله تعاىل   

ِلك الْمِسيح ابن مريم     قُلْ فَمن يمِلك ِمن اللِّه شيئاً ِإنْ أَراد أَن يه          ����  ].17-15فاطر    [����وما ذَِلك علَى اللَِّه ِبعِزيٍز      
 ]. 17املائدة  [����وأُمه ومن ِفي اَألرِض جِميعاً 
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 قُلْ من يرزقُكُم من السماِء واَألرِض أَمن يمِلك السمع واَألبصار ومن يخِرج الْحي ِمن الْميِت                 ����    :قوله تعاىل و
  ِمن تيالْم ِرجخيقُونَ            وتفَقُلْ أَفَالَ ت قُولُونَ اللّهيفَس راَألم ربدن يمو يالْح *        دعاذَا بفَم قالْح كُمبر اللّه فَذَِلكُم

اِت واَألرِض وهو يطِْعم     أَغَير اللِّه أَتِخذُ وِلياً فَاِطِر السماو      ����].  31-32يونس  [���� الْحق ِإالَّ الضالَلُ فَأَنى تصرفُونَ      
 مطْعالَ ي14األنعام [����و.[ 

 
 :  والترتيهاإلثباتعقيدة 

 

وننتهي عند ذلك وال نزيد     .   وأفعاله ، وأمسائه ،وصفاته،   من ذاته  ،نثبت له ما أثبته لنفسه على لسان رسوله         -38
 ونؤمن حبقيقتهما   ،ستواء والرتول وحنومها  ونثبت اال .   مشاة شيء من خملوقاته    أو  ونرتهه يف ذلك عن مماثلة     ،عليه
 . وبأن ظاهرها املتعارف يف حقنا غري مراد،ما يليق به تعاىل بال كيف على

           ���� تعلَم ما ِفي نفِْسي والَ أَعلَم ما ِفي نفِْسك             ����،  ]28آل عمران     [���� ويحذِّركُم اللّه نفْسه     ����  :  لقوله تعاىل 
 ]116املائدة [

 فلما خرجوا من    ،خبيب األنصاري   عشرة منهم   �عث رسول اهللا    ب    :اهللا تعاىل عنه قال    وحلديث أيب هريرة رضي   
   :ليقتلوه قال احلرم

 على أي جنب كان يف اهللا مصرعي  ولست أبايل حني أقتل مسلما

  ممزع  شلوأوصـالارك على ـيب  اإلله وإن يشأ وذلك يف ذات

رواه البخاري. أصحابه خربهم يوم أصيبوا  � خرب النيبا قتل هو وأصحابه أفلم.  
،         ]110اإلسراء    [���� قُِل ادعواْ اللّه أَِو ادعواْ الرحمـن أَياً ما تدعواْ فَلَه اَألسماء الْحسنى                ����:  ولقوله تعاىل   

ي ِذالَّ و *  ىده فَ ردي قَ ِذالَّو  *ى  وسفَ قلَي خ ِذ الَّ ����،  ]180األعراف    [���� وِللِّه اَألسماء الْحسنى فَادعوه ِبها       ����
ويعبدونَ ِمن دوِن     ����،  ]16الربوج    [����فَعالٌ لِّما يِريد      ����،  ]5-2األعلى    [����  ىوح أَ اًءثَ غُ هلَعج فَ *ى  عرم الْ جرخأَ

فَالَ تضِربواْ ِللِّه اَألمثَالَ ِإنَّ اللّه يعلَم         *واِت واَألرِض شيئاً والَ يستِطيعونَ      اللِّه ما الَ يمِلك لَهم ِرزقاً من السما       
ا  ِإنما يأْمركُم ِبالسوِء والْفَحشاء وأَن تقُولُواْ علَى اللِّه ما الَ تعلَمونَ ِإنم            ����،  ]74-73  حلالن  [����وأَنتم الَ تعلَمونَ    

 لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع      ����،  ]196البقرة    [����يأْمركُم ِبالسوِء والْفَحشاء وأَن تقُولُواْ علَى اللِّه ما الَ تعلَمونَ           
 ِصري11الشورى  [����الب.[  

 
 .وال بأمسائه وال حتيط العقول بذاته وال بصفاته -39

أحصي ثناء   ال  ����:    �ولقوله   ،]255البقرة    [����ونَ ِبشيٍء من ِعلِْمِه ِإالَّ ِبما شاء         والَ يِحيطُ  ����:  لقوله تعاىل   
:        يف دعاء الكرب      �ولقوله   رواه مسلم وغريه عن عائشة رضي اهللا مها،          ���� كما أثنيت على نفسك      أنتعليك  
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 أسألك بكل اسم هو     ، قضاؤك  ناصييت بيدك ماض يف حكمك عدل يف       ،عبدك وابن أمتك   اهللا إين عبدك وابن     ����
 جتعل  أن استأثرت به يف علم الغيب عندك        أو من خلقك    أحداعلمته  أو   أنزلته يف كتابك     أونفسك   لك مسيت به  

 ).من مسند اإلمام أمحد( إسناد صحيح ���� ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي وغمي القرآن ربيع قليب
   

  . احلياة :فمن صفاته تعاىل -40
 وعنِت الْوجوه ِللْحي                   ����:  وقوله تعاىل   ،  ]255البقرة    [���� اللّه الَ ِإلَـه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم          ����:    تعاىل لقوله

 ].58الفرقان  [����وتوكَّلْ علَى الْحي الَِّذي لَا يموت  ����، ]111طه  [����الْقَيوِم 
 

 .إجياد كل ممكن وإعدامهومن صفاته تعاىل القدرة على  -41
            ���� وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مقْتِدراً          ����،  ]109البقرة    [����ِإنَّ اللّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير        ����  :  لقوله تعاىل 

          ����ه كَانَ عِليماً قَِديراً      وما كَانَ اللَّه ِليعِجزه ِمن شيٍء ِفي السماواِت ولَا ِفي الْأَرِض ِإن              ����،  ]45الكهف  [
  ].44فاطر [

 

 .اإلرادة واملشيئة املطلقة يف مجيع املمكنات فيخصص ما شاء مبا شاء: تعاىل  ومن صفاته -42
 ].30اإلنسان  [���� وما تشاؤونَ ِإلَّا أَن يشاَء اللَّه ����: وقوله تعاىل ، ]16الربوج [ ���� فَعالٌ لِّما يِريد ����: تعاىل  لقوله
 

 ،واملستحيالت  من الواجبات واجلائزات   ،العلم الذي تنكشف له مجع املعلومات      :  ومن صفاته تعاىل       -43
 .فيعلمها على ما هي عليه من احلاالت وتستوي عنده اجلليات واخلفيات

  ����لَم من خلَق وهو اللَِّطيف الْخِبري        أَلَا يع  ����،    ]40األحزاب    [����وكَانَ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليماً        ����  :  لقوله تعاىل 
���� ربنا ِإنك تعلَم ما نخِفي وما نعِلن وما يخفَى علَى اللِّه ِمن شيٍء فَي اَألرِض والَ ِفي السماء                      ����،  ]14امللك  [

 ].38إبراهيم [
 

  .تعاالسمع الذي تنكشف به مجيع املسمو:  ومن صفاته تعاىل -44
 

 . تعاىل البصر تنكشف به مجيع املبصرات ومن صفاته -45
 قَد سِمع اللَّه قَولَ الَِّتي تجاِدلُك ِفي زوِجها          ����،  ]134النساء    [���� وكَانَ اللّه سِميعاً بِصرياً       ����:  لقوله تعاىل   

 ].1اادلة  [����وتشتِكي ِإلَى اللَِّه  
  :        فقال يف سفر فكنا إذا علونا كربنا       � كنا مع النيب     «  :   اهللا عنه قال   رضي وحلديث أيب موسى األشعري   

 .رواه البخاري »  ���� اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا تدعون مسيعا بصريا قريبا����
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 .  الكالم الذي يدل على مجيع املعلومات :ومن صفاته تعاىل -46
 ]164النساء   [���� موسى تكِْليماً وكَلَّم اللّه ���� : لقوله تعاىل

 

  : وصفاته وأفعاله،وهو الواحد يف ذاته -47
  . وال شريك له يف ذاته،نظري له  وال،فال ثاين له
  .ه يف أمسائهل وال شريك ، وال نظري له،وال ثاين له
 . وال شريك له يف صفاته، وال نظري له،وال ثاين له
 .يك له يف أفعالهشر  وال، وال نظري له،وال ثاين له
،          ]22األنبياء    [����لَو كَانَ ِفيِهما آِلهةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَِّه رب الْعرِش عما يِصفُونَ                  ����  :  لقوله تعاىل 

لٍَه ِبما خلَق ولَعلَا بعضهم علَى بعٍض سبحانَ اللَِّه عما          ما اتخذَ اللَّه ِمن ولٍَد وما كَانَ معه ِمن ِإلٍَه ِإذاً لَّذَهب كُلُّ إِ               ����
،             ]65مرمي  [  ���� هلْ تعلَم لَه سِمياً       ����،  ]3فاطر  [  ���� هلْ ِمن خاِلٍق غَير اللَِّه        ����].  91املؤمنون    [����يِصفُونَ  

ولَم يكُن لَّه     *لَم يِلد ولَم يولَد       *اللَّه الصمد     *و اللَّه أَحد     قُلْ ه  ����]    11الشورى    [���� لَيس كَِمثِْلِه شيٌء     ����
  دسورة اإلخالص [����كُفُواً أَح.[ 

 

  :التوحيد العلمي والعملي
  

 ،ي والثاين هو التوحيد العمل    ، واألول هو التوحيد العلمي    ،بالعبادة  وإفراده ،التوحيد هو اعتقاد وحدانية اهللا       -48
  . ماإالمسلما  وال يكون املسلم

                ����ولَم يكُن لَّه كُفُواً أَحد         *لَم يِلد ولَم يولَد        *اللَّه الصمد     * قُلْ هو اللَّه أَحد       ����:  لقوله تعاىل   
ولَا أَنا عاِبد ما      *ولَا أَنتم عاِبدونَ ما أَعبد        *ونَ  لَا أَعبد ما تعبد     * قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ      ����،  ]سورة اإلخالص [

 مدتبع*  دبا أَعونَ ماِبدع ملَا أَنتِديِن *و ِليو كُمِدين سورة الكافرون [���� لَكُم.[  
 

        ون وال متصرف  ن ال خالق غريه وال مدبر للك       أ وهو العلم ب   ،توحيده يف ربوبيته  :  تعاىل   ومن توحيده   -49
 . سواه فيه

يدبر الْأَمر ِمن     ����،    ]54األعراف    [����الَ لَه الْخلْق واَألمر       ����،  ]3  فاطر  [����هلْ ِمن خاِلٍق غَير اللَِّه        ����  :  لقوله تعاىل 
 ].5السجدة  [���� السماِء ِإلَى الْأَرِض 

  .رواه الشيخان ���� وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ،عتمن ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا ����:  � ولقوله
 

 تعاىل هو املستحق للعبادة وحده دون سواه والقصد         بأنه وهو العلم    ،يف ألوهيته  ومن توحيده تعاىل توحيده     -50
 .والقيام بالعبادات كلها إليه والتوجيه
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ِإني وجهت وجِهي ِللَِّذي فَطَر السماواِت واَألرض         ����  ،]25األنبياء    [����  لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدونِ      ����:  لقوله تعاىل   
    ِرِكنيشالْم اْ ِمنا أَنمِنيفاً و79األنعام    [����  ح[  ،����            الَِمنيالْع باِتي ِللِّه رممو اييحمِكي وسنالَِتي والَ   *قُلْ ِإنَّ ص
 ].163-162األنعام  [����  أَولُ الْمسِلِمني شِريك لَه وِبذَِلك أُِمرت وأَناْ

 . رواه الترمذي وغريه����  وإذا استعنت فاستعن باهللا،سألت فاسأل اهللا ذا إ����:  �ولقوله 
 ودفع  ،باخللق والرزق والعطاء واملنع    ووحدانيته تعاىل يف ربوبيته تستلزم وحدانيته تعاىل يف ألوهيته فاملنفرد           -51
اليت هي غاية اخلضوع والذل مع الفقر واحلاجة للعزيز الغين            يفرد بالعبادة  أن الذي جيب     وجلب النفع هو   ،رالض

 .القادر املنعم
الَِّذي جعلَ لَكُم     * يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ                ����:  تعاىل   لقوله
اَألر                    مأَنتاداً ولُواْ ِللِّه أَندعجفَالَ ت قاً لَّكُماِت ِرزرالثَّم ِبِه ِمن جراًء فَأَخاِء ممالس لَ ِمنأَنزاء واء ِبنمالساشاً وِفر ض

 ].22-21البقرة  [���� تعلَمونَ
أَمن خلَق السماواِت     *ِذين اصطَفَى آللَّه خير أَما يشِركُونَ        قُِل الْحمد ِللَِّه وسلَام علَى ِعباِدِه الَّ       ����  :  ولقوله تعاىل 

                      ملْ هاللَِّه ب عم ا أَِإلَههرجوا شنِبتأَن ت ا كَانَ لَكُمٍة مجهب ذَات اِئقدا ِبِه حنتاء فَأَنباِء ممالس نلَ لَكُم مأَنزو ضالْأَرو
مِدلُونَ   قَوعي *                  عم اِجزاً أَِإلَهِن حيرحالْب نيلَ بعجو اِسيوا رلَ لَهعجاراً وها أَنلَ ِخلَالَهعجاراً وقَر ضلَ الْأَرعن جأَم

لسوَء ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرِض أَِإلَه مع اللَِّه       أَمن يِجيب الْمضطَر ِإذَا دعاه ويكِْشف ا        *اللَِّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ      
أَمن يهِديكُم ِفي ظُلُماِت الْبر والْبحِر ومن يرِسلُ الرياح بشراً بين يدي رحمِتِه أَِإلَه مع اللَِّه                   *قَِليالً ما تذَكَّرونَ    
   ا يمع الَى اللَّهعِركُونَ  توا                   *شاتاللَِّه قُلْ ه عم ِض أَِإلَهالْأَراِء ومالس نقُكُم مزرن يمو هِعيدي ثُم لْقأُ الْخدبن يأَم

 اِدِقنيص مِإن كُنت كُمانهر64-59النمل [����  ب.[ 
 

 .رم سواه فال حاكم وال حملل وال حم،توحيده يف شرعه:  ومن توحيده تعاىل -52
 والَ تقُولُواْ ِلما ����، ] 57نعام األ[ ���� ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه     ����،  ]  54عراف  األ[  ����   أَالَ لَه الْخلْق واَألمر    ����:  لقوله تعاىل   

  لَى اللِّه الْكَِذبواْ عرفْتلِّت امرـذَا حهالَلٌ وـذَا حه الْكَِذب كُمتأَلِْسن ِصف116حل الن[���� ت.[ 
           ���� يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تحرمواْ طَيباِت ما أَحلَّ اللّه لَكُم والَ تعتدواْ ِإنَّ اللّه الَ يِحب الْمعتِدين                     ����:  وقوله تعاىل   

 ].87املائدة [
 سفَهاً ِبغيِر ِعلٍْم وحرمواْ ما رزقَهم اللّه افِْتراء علَى اللِّه قَد ضلُّواْ وما               قَد خِسر الَِّذين قَتلُواْ أَوالَدهم     ����:  وقوله تعاىل   

 ِدينتهواْ م140األنعام    [����  كَان[  ،����              أْذَن ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد نم موا لَهعركَاء شرش ملَه أَم ����]    21الشورى[       ،
����ا اخمو  اللَّه ِإلَى اللَِّه ذَِلكُم هكْمٍء فَحيِفيِه ِمن ش ملَفْت10الشورى[���� ت.[ 

 فَِإن تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللِّه والرسوِل ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خير                   ����:  وقوله تعاىل   
 ].59النساء  [����  وأَحسن تأِْويالً




	�א�������� www.binbdis.net                                                  ������א�

 

 23

 :  ومن توحيده تعاىل يف ربوبيته -53
 فهو كله   ، كذلك مل خيلق أفعاله    ، فهو كما مل خيلق ذاته ومل خيلق صفات ذاته         ،نفسه  العبد ال خيلق أفعال    أناعتقاد  
 ، عنها المسؤووكان    له ه باختياره فبذلك كانت أعماالً    نه له مباشرة ألفعالُ   أ غري   ،هللا ذاته وصفاته وأفعاله    خملوق

 .وجمازى عليها وتلك املباشرة هي كسبه واكتسابه
ومكتسباً وكاسباًعامالً سمى العبدفي سمى خالقا وال ي ً. 

  ]286البقرة    [����  لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت       ����،  ]3  فاطر  [���� هلْ ِمن خاِلٍق غَير اللَِّه       ����:  لعموم قوله تعاىل    
����ِئٍذ يموي  مالَهما أَعوراتاً لِّيتأَش اسالن ردص*  هرراً ييٍة خلْ ِمثْقَالَ ذَرمعن ي7-6الزلزلة  [����فَم.[ 
 

 : ومن توحيده تعاىل يف ربوبيته -54
ة  ومشيئ ، جيده بالضرورة من نفسه    نه له اختياراً  أعن مشيئة اهللا غري      العبد ال خيرج يف مجيع تصرفاته      أناعتقاد  

  . مث هو ال خيرج ا عن مشيئة اهللا،ميكنه من أفعاله كان ما مكلفاً جيدها كذلك فيما
وما تشاؤونَ ِإلَّا أَن      ����،  ]30اإلنسان      [����  وما تشاؤونَ ِإلَّا أَن يشاَء اللَّه ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليماً حِكيماً          ���� :  لقوله تعاىل 

الْع بر اَء اللَّهشي29التكوير  [���� الَِمني.[ 
ولَو أَننا نزلْنا ِإلَيِهم الْمآلِئكَةَ وكَلَّمهم الْموتى وحشرنا علَيِهم كُلَّ شيٍء قُبالً ما كَانواْ ِليؤِمنواْ ِإالَّ                  ����:  وقوله تعاىل   

    اَء اللّهش111األنعام    [����أَن ي[  ،����     آل كباء رش لَوِميعاً      وج مِض كُلُّهن ِفي اَألرم نم  ����]    99يونس[             ،
���� كْفُراء فَلْين شمِمن وؤاء فَلْين ش29الكهف  [���� فَم.[ 
 

 : توحيده تعاىل يف ربوبيته ومن -55
 ما جاء   إاله  علم من بصحيح النظر فال ي     وال يوصل إليه   ، العبد ال يعلم الغيب وهو ما غاب عن احلواس         أناعتقاده  

  .كما جاء بدون زيادة وال تنقيص فيجب اإلميان به حينئذ. يف صحيح اخلرب
ِإلَّا مِن ارتضى ِمن رسوٍل فَِإنه يسلُك ِمن بيِن يديِه وِمن             * عاِلم الْغيِب فَلَا يظِْهر علَى غَيِبِه أَحداً         ����:  لقوله تعاىل   

،  ]28-26اجلن    [����يعلَم أَن قَد أَبلَغوا ِرسالَاِت ربِهم وأَحاطَ ِبما لَديِهم وأَحصى كُلَّ شيٍء عدداً              ِل  *خلِْفِه رصداً   
 ����   أَعلَم الْغيب   والَ أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزاِئن اللِّه والَ       ����،  ]32البقرة    [����   قَالُواْ سبحانك الَ ِعلْم لَنا ِإالَّ ما علَّمتنا        ����
،               ]188األعراف    [���� ولَو كُنت أَعلَم الْغيب الَستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء                ����،  ]31هود  [
،        ]36اإلسراء    [����  نَ عنه مسؤوالً     والَ تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولـِئك كَا               ����
����           وا ِإالَّ ههلَمعِب الَ ييالْغ فَاِتحم هِعند59األنعام    [���� و[  ،����   ِةادهالشِب ويالْغ اِلمع   ����]      73األنعام[            ،
 ].116املائدة  [ ����ي نفِْسي والَ أَعلَم ما ِفي نفِْسك تعلَم ما ِف����،  ]26امللك  [���� قُلْ ِإنما الِْعلْم ِعند اللَِّه ����
 

��� 
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 اإلميان بالقدر

 

  . مبقدارهأحطتالشيء أقدره قدرا إذا  قدرت: تقول . القدر يف اللغة هو اإلحاطة مبقدار الشيء -56
                           إال فال حادث      ،بالكائنات كلها قبل وجودها      وقدر اهللا تعاىل هو تعلق علمه وإرادته أزال            

 فكل حادث فهو على وفق ما سبق به علم اهللا ومضت            ،به إرادته   أي سبق به علمه وتقدمت     ،وقد قدره اهللا تعاىل   
 .به إرادته

 ].38حزاب األ[����  وكَانَ أَمر اللَِّه قَدراً مقْدوراً ����، ]49القمر  [����   ِإنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه ِبقَدٍر����:  لقوله تعاىل
رواه مسلم من غري    ���� وتؤمن بالقدر خريه وشره حلوه ومره       ����:   عليه السالم   يف حديث سؤال جربيل    �  ولقوله
 ).حلوه ومره(زيادة 
 

 . خيلقها كذلك كتبها يف اللوح احملفوظ قبل خلقها أنوكما سبق قدر اهللا لألشياء قبل  -57
 الْأَرِض ولَا ِفي أَنفُِسكُم ِإلَّا ِفي ِكتاٍب من قَبِل أَن نبرأَها ِإنَّ ذَِلك علَى اللَِّه                 ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي     ����:  لقوله تعاىل   

 ِسريوٍر  *ياٍل فَختخكُلَّ م ِحبلَا ي اللَّهو اكُما آتوا ِبمحفْرلَا تو كُما فَاتلَى ما عوأْسلَا ت23-22 ديداحل [����ِلكَي[. 
كتب اهللا مقادير     ����:  يقول    �رسول اهللا    مسعت:  رضي اهللا عنهما قال      عبد اهللا بن عمرو بن العاص      ديثوحل

  .رواه مسلم ����على املاء  وات واألرض خبمسني ألف سنة وعرشهم خيلق السأناخلالئق قبل 
 

  : العمل بالشرع واجلد يف السعي مع اإلميان بالقدر

  
 .لنسري عليه أعمالنااهللا  الشرع معلوم لنا وضعه -58

والقدر مغيكمال العلم واإلرادة من صفات ربنا  عنا أمرنا اهللا باإلميان به ألنه من مقتضىب. 
 .لالعم فالقدر يف دائرة االعتقاد والشرع يف دائرة

 ما  إالن  بسبق قدر اهللا تعاىل فال يكو       ونؤمن ، املسببات املشروعة بأسباا   إىل نعمل بشرع اهللا ونتوسل      أنوعلينا  
 : ومن سبقت له الشقاوة يسر ألسباا ، ألسباارس سبقت له السعادة ينم فَ،قدره منها

 ةٌرص خمْ هعمو  �اهللا    فأتانا رسول  ِدقَر الغ يِعِقا يف جنازة يف ب    نكُ:  رضي اهللا عنه قال      حلديث علي بن أيب طالب    
من اجلنة والنار     كتب مكاا  إال ما من نفس منفوسة      أحد  ما منكم من    ����:  فنكس فجعل ينكت مبخصرته مث قال       

  .����  سعيدةأو كتبت شقية وإال
 السعادة فسيصري إىل    أهل فمن كان منا من      ،لالعماكتابنا وندع    كل على  أفال نت  يا رسول اهللا  :  فقال رجل   

   ؟الشقاوة فسيصري إىل الشقاوة أهلالسعادة ومن كان من 
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 الشقاوة فسيسريون لعمل    أهل السعادة وأما    أهللعمل    أهل السعادة فسيسريون   أما  اعملوا فكل ميسر    ����:  فقال  
ما من خبل واستغىن    أتعاىل فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فسنيسره لليسرى و           الشقاوة مث قرأ قول اهللا     أهل

  .مرواه البخاري ومسل ���� باحلسىن فسنيسره للعسرى وكذب
اهللا من املؤمن    إىلاملؤمن القوي خري واحب       ����:    �  قال رسول اهللا  :  قال  رضي اهللا عنه     وحلديث أيب هريرة  

 حرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل لو تين فعلت كانأ. الضعيف ويف كل خري

  .رواه مسلم ����كذا وكذا ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان 
 

  :االحتجاج بالقدر
 

59- اخللق بالتمكن واالختيار والداللة الشرعية حتج بالقدر يف الذنوب ألن حجة اهللا قائمة علىال ي. 
 ].20الزخرف  [����  وقَالُوا لَو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لَهم ِبذَِلك ِمن ِعلٍْم ِإنْ هم ِإلَّا يخرصونَ����: لقوله تعاىل 

 

  :احلذر والقدر
 

  . جيب األخذ باحلذر،مع اإلميان بالقدر -60
 ولْيأْخذُواْ ِحذْرهم                   ����:  وقوله تعاىل ،  ]71النساء    [����   يا أَيها الَِّذين آمنواْ خذُواْ ِحذْركُم          ����:  لقوله تعاىل 
مهتِلحأَس102النساء  [���� و[ 

 

  :والعدل يف القدر احلكمة
  
، وقد  ك حكمة القدر ولو بعد حني     ردوقد ت .  أعماهلم فما يصيب العباد فهو جزاء       ، عدل وحكمة  القدر كله   -61

  .واألحاديث الكثرية  ورد يف اآليات، احلكيم : ألن من أمسائه تعاىلتخفى،
 . ورد يف حديث األمساء عند الترمذي،العدل: ومن أمسائه تعاىل 

 ���� عدل يف قضاؤك ����: يف حديث الكرب  �ولقوله 

 ].30الشورى  [����  وما أَصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثٍري����: ولقوله تعاىل 
 

��� 
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 اإلميان باملالئكة عليهم السالم

 

 ، معصومون من املعاصي   ،ميسرون للطاعات .  بذكورة وال بأنوثة    ال يوصفون  ،املالئكة خملوقون من النور     -62
        مناء على الوحي يف    أ و ، وكتابة أعماهلم  ، وحفظ العباد  ،اخللق وتدبري الكون   رون بإذن اهللا يف شؤون     خمس

  .حفظه وتبليغه
املالئكة من نور وخلق اجلان من مارج من         خلقت  ����  :  � قال رسول اهللا       :رضي اهللا عنها قالت    حلديث عائشة 

  .رواه مسلم ����نار وخلق آدم مما وصف لكم 
 ���� وجعلُوا الْملَاِئكَةَ الَِّذين هم ِعباد الرحمِن ِإناثاً أَشِهدوا خلْقَهم ستكْتب شهادتهم ويسأَلُونَ               ����:  ه تعاىل   ولقول

  ����  لَ والنهار لَا يفْترونَ   يسبحونَ اللَّي   * ومن ِعنده لَا يستكِْبرونَ عن ِعبادِتِه ولَا يستحِسرونَ          ����،  ]19الزخرف  [
  ].20-19األنبياء [

  ]. 166-165الصافات  [���� وِإنا لَنحن الْمسبحونَ * وِإنا لَنحن الصافُّونَ ����

 ولَا يشفَعونَ ِإلَّا ِلمِن ارتضى وهم من        يعلَم ما بين أَيِديِهم وما خلْفَهم       * لَا يسِبقُونه ِبالْقَوِل وهم ِبأَمِرِه يعملُونَ        ����
،        ]50النحل    [����   يخافُونَ ربهم من فَوِقِهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ        ����،    ]28-27األنبياء    [����خشيِتِه مشِفقُونَ     

 ���� ِإن كُلُّ نفٍْس لَّما علَيها حاِفظٌ        ����،  ]5النازعات    [����  راً فَالْمدبراِت أَم  ����،  ]4الذاريات    [����   فَالْمقَسماِت أَمراً  ����
 ].11الرعد  [����لَه معقِّبات من بيِن يديِه وِمن خلِْفِه يحفَظُونه ِمن أَمِر اللِّه  ����، ]4الطارق [
����     اِفِظنيلَح كُملَيِإنَّ عو *   اماً كَاِتِبني12-10االنفطار    [����  ِكر[  ،����       اِل قَِعيدمِن الشعِمِني وِن الْيلِْفظُ ِمن     * عا يم

    ِتيدع ِقيبِه ريٍل ِإلَّا لَدٍة     ����،  ]18-17ق    [����  قَومكَرٍف محٍة     * ِفي صرطَهٍة مفُوعرٍة     *مفَرِدي سٍة    *ِبأَيرراٍم بِكر
 ].16-13عبس [����
����     آنٌ كَِرميلَقُر هوٍن      * ِإنكْناٍب مونَ       *ِفي ِكترطَهِإلَّا الْم هسماِت ِذكْراً    ����،  ]79-77الواقعة  [���� لَّا يلِْقيفَالْم * 

 ].75احلج  [����  اللَّه يصطَِفي ِمن الْملَاِئكَِة رسالً وِمن الناِس����، ]6-5املرسالت  [���� عذْراً أَو نذْراً 
 

��� 
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 هللا تعاىلاإلميان بكتب ا

 

.  التوراة واإلجنيل والزبور والقرآن      : فمنها ،الصالة والسالم  نؤمن جبميع كتب اهللا املرتلة على رسله عليهم         -63
  . فكلها من عند اهللا وكل ما فيها حق،نعلمه على سبيل التفصيل ومنها غريها مما مل

 ، ]15الشورى  [����  وقُلْ آمنت ِبما أَنزلَ اللَّه ِمن ِكتاٍب����: لقوله تعاىل 
 ����ِمن قَبلُ هدى لِّلناِس وأَنزلَ الْفُرقَانَ         * نزلَ علَيك الِْكتاب ِبالْحق  مصدقاً لِّما بين يديِه وأَنزلَ التوراةَ واِإلِجنيلَ              ����
 ، ]4-3آل عمران [
  ].163النساء  [���� وآتينا داوود زبوراً ����

 

 : دون غريه هللا القرآنحفظ ا
 

 فهو كله حق    ،أنزله اهللا إىل يوم القيامة      فبقي كما  ،حفظ اهللا القرآن من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل         -64
             ففيها حق  ، والتحريف والتبديل  ، فدخلت عليها الزيادة والنقص     ،الكتب  ومل حيفظ غريه من     ،من عند اهللا  

 .وفيها باطل
 وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقاً لِّما       ����،  ]9احلجر    [����ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ          ����:    لقوله تعاىل 

 ].48املائدة [���� بين يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمناً علَيِه  
 

  :القرآن هو اهلداية العامة للبشر
 

سعادم الدنيوية واألخروية بتنوير      اهللا تعاىل هداية عامة جلميع البشر ملا فيه        أنزلهن القرآن العظيم    أمن ب نؤ  -65
         ، وتنظيم االجتماع البشري على أكمل نظام       ،األحوال  وإصالح ، وتقومي األعمال  ، وتزكية النفوس  ،العقول

  .ن كل ما خالفه فهو ضالأو
 ،]1إلبراهيم  [���� نزلْناه ِإلَيك ِلتخِرج الناس ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ِكتاب أَ����: تعاىل  لقوله
 ،]157األعراف  [���� فَالَِّذين آمنواْ ِبِه وعزروه ونصروه واتبعواْ النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَـِئك هم الْمفِْلحونَ ����
����لُ ِمنزننو  ِمِننيؤةٌ لِّلْممحرِشفَاء و وا هآِن م82اإلسراء  [���� الْقُر.[ 

          اعتصمتم به  وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن          ����:  يف خطبته يوم عرفة يف حجة الوداع           �ولقوله  
 .  رواه مسلم���� كتاب اهللا

 




	�א�������� www.binbdis.net                                                  ������א�

 

 28

 :  بالسنة إميان بالقرآناإلميان
 

 ،اهللا لكتاب ان ـ وبي،فهو حق من عند اهللا � نؤمن بأن كل ما ثبت عن النيب نأاإلميان بكتاب اهللا  ومن -66
 :  لقوله تعاىل،ن الترك له ترك للقرآنأ و،خذ بالقرآنأخذ به ألن اأو
ِلتبين ِللناِس ما نزلَ     وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر     ����،  ]7احلشر    [���� وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا          ����

 ].44النحل  [����ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ  
 يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم فَِإن تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه                 ����:  ولقوله تعاىل   

 وما كَانَ   ����،  ]59النساء    [����للِّه والرسوِل ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً              ِإلَى ا 
               مو ِرِهمأَم ةُ ِمنرالِْخي مكُونَ لَهراً أَن يأَم ولُهسرو ى اللَّهٍة ِإذَا قَضِمنؤلَا مِمٍن وؤلَّ      ِلمض فَقَد ولَهسرو ِص اللَّهعن ي

 فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم               ����،  ]36األحزاب    [����ضلَاالً مِبيناً   
 ].65النساء  [����حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليماً 

 

��� 
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 عقائد اإلميان بالرسل عليهم الصالة والسالم

 

67-   انا  أ وعبادته بطاعته فيما     ، ويف عبادته كمالنا وسعادتنا    ،خلقنا لعبادته   جالله  احلكيم جلّ  إن الربمرنا و
فطرهم على الفضائل    قوماً  -ة  تفضال منه ورمح    -نه لنا فاختار منا      نعرف ذلك إال إذا بي     أنوال ميكننا   .  لنا وأباح

 ، ليتلقوا منهم وحي اهللا وبيانه للعباد      ،األطهار  وعصمهم من الرذائل والنقائص وهيأهم ملالقاة املالئكة       ،والكماالت
 .تنفيذه والعمل به  ويكونوا قدوة هلم يف،غوه إليهمفيبلِّ

        من عرفنا منهم بتعريف اهللا      .   كلهم نؤمن م  وهؤالء هم األنبياء واملرسلون عليهم الصالة والسالم الذين         
 ].56الذاريات  [���� وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن ���� : لقوله تعاىل .ومن مل نعرف

����              ِييكُمحا ياكُم ِلمعوِل ِإذَا دسِللرواْ ِللِّه وِجيبتواْ اسنآم ا الَِّذينها أَيوا     ����،  ]24األنفال    [���� يدبعوا ِإلَّا ِليا أُِمرمو 
      ينالد لَه ِلِصنيخم 5البينة    [����  اللَّه[  ،����         ُانلَا الِْإميو ابا الِْكتِري مدت ا كُنتم   ����]    52الشورى[                    ،

 ِإن نحن ِإالَّ بشر     ����،  ]33آل عمران     [����ى الْعالَِمني    ِإنَّ اللّه اصطَفَى آدم ونوحاً وآلَ ِإبراِهيم وآلَ ِعمرانَ علَ          ����
              ����رحمةً من ربك      * ِإنا كُنا مرِسِلني     ����،  ]11إبراهيم    [����  مثْلُكُم ولَـِكن اللّه يمن علَى من يشاُء ِمن ِعباِدهِ         

 ���� اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ ِرسالَته        ����،  ]47ص    [����  ن الْمصطَفَين الْأَخيارِ   وِإنهم ِعندنا لَمِ   ����،  ]6-5الدخان  [
���� قُل لَّو كَانَ ِفي اَألرِض مآلِئكَةٌ يمشونَ مطْمِئنني لَنزلْنا علَيِهم من السماِء ملَكاً رسوالً                  ����،  ]124األنعام  [

 ]. 95اإلسراء [

ِإلَّا مِن ارتضى ِمن رسوٍل فَِإنه يسلُك ِمن بيِن يديِه وِمن             * عاِلم الْغيِب فَلَا يظِْهر علَى غَيِبِه أَحداً         ����:  اىل  ولقوله تع 
 ].90األنعام  [����  فَِبهداهم اقْتِده����، ]28-26اجلن [���� ِليعلَم أَن قَد أَبلَغوا ِرسالَاِت ربِهم *خلِْفِه رصداً 
 ِمنهم من قَصصنا علَيك وِمنهم من لَّم نقْصص         ����،  ]285البقرة    [����   الَ نفَرق بين أَحٍد من رسِلهِ      ����:  ولقوله تعاىل   

كلَي78غافر  [���� ع.[ 
 

 آياته  إىل وينبهوهم   ،وبشرعه به ليعرفوهم   ، وأرسلهم لتبليغه خللقه   ، اهللا بوحيه  أنبأهم  ،هم حجة اهللا وشهوده     -68
 ، وخيوفوهم من الشقاوة واهلالك إذا خالفوهم       ،اتبعوهم  ويبشروهم بالسعادة والنجاة إذا    ،ويذكروهم بإنعاماته 

شهداء   - وكانوا وهم العدول األمناء الصادقون       ،حجة اهللا على خلقه     - األمانة   وأدوا غوا الرسالة فقامت م ملا بلّ   
  .يوم لقائه عليهم

 ِإنا أَوحينا ِإلَيك كَما أَوحينا ِإلَى نوٍح والنِبيني ِمن بعِدِه وأَوحينا ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ وِإسحاق                 ����:  لقوله تعاىل   
        ا دنيآتانَ وملَيسونَ وارهو سونيو وبأَيى وِعيساِط وباَألسو قُوبعيوراً   وبز وداو*      كلَيع ماهنصقَص الً قَدسرو

رسالً مبشِرين ومنِذِرين ِلئَالَّ يكُونَ ِللناِس علَى اللِّه          *ِمن قَبلُ ورسالً لَّم نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللّه موسى تكِْليماً           
 ].165-163النساء  [���� ه عِزيزاً حِكيماًحجةٌ بعد الرسِل وكَانَ اللّ
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،             ]41النساء    [����   فَكَيف ِإذَا ِجئْنا ِمن كُلِّ أمٍة ِبشِهيٍد وِجئْنا ِبك علَى هـؤالء شِهيداً               ����:  ولقوله تعاىل   
����ِجئْنو أَنفُِسِهم نِهم ملَيِهيداً عٍة شثُ ِفي كُلِّ أُمعبن مويالء  وـؤلَى هِهيداً عش 89النحل  [����ا ِبك.[  
 

 : بالبيات واآليات تأييد اهللا هلم
 

 من كمال   ، وهي كل ما تبني به احلق      ،بالبينات  أيدهم ، وإقامة حجته  ،ملا أرسل اهللا الرسل هلداية خلقه        -69
 املعجوز عن   ،للعادةوأيدهم باآليات املعجزات اخلارقة      ،   وقوة حجتهم  ، ووضوح بيام  ،سريم يف قومهم  

 .باحلجج والرباهني معارضتها فكانوا يدعون اخللق
 فيعطيهم  ،حىت يأتوا باآليات    يكون هلم معه تصرف يف الكون      أن من   وتربءوا  ، اهللا إىلفإذا سألوهم آية ردوا األمر      

    فتحق عليهم   ، على العناد  األكثرية ويستمر   ،فيؤمنون فيخضع قوم :   وختويفا لقومهم    ،اهللا اآليات تأييدا هلم   
  .كلمة العذاب

 ����   قَالُواْ يا صاِلح قَد كُنت ِفينا مرجواً قَبلَ هذَا         ����،  ]25احلديد    [����لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت      لقد  ����:  لقوله تعاىل   
 وِتلْك حجتنا آتيناها ِإبراِهيم     ����،  ]4إبراهيم    [���� لَهم    وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن قَوِمِه ِليبين        ����،  ]62هود  [

 ].83األنعام  [����علَى قَوِمِه 
ه  أَلَم يأِْتكُم نبأُ الَِّذين ِمن قَبِلكُم قَوِم نوٍح وعاٍد وثَمود والَِّذين ِمن بعِدِهم الَ يعلَمهم ِإالَّ اللّ                    ����  :  ولقوله تعاىل 

جاءتهم رسلُهم ِبالْبيناِت فَردواْ أَيِديهم ِفي أَفْواِهِهم وقَالُواْ ِإنا كَفَرنا ِبما أُرِسلْتم ِبِه وِإنا لَِفي شك مما تدعوننا ِإلَيِه                    
اَألرِض يدعوكُم ِليغِفر لَكُم من ذُنوِبكُم ويؤخركُم ِإلَى        قَالَت رسلُهم أَِفي اللِّه شك فَاِطِر السماواِت و         *مِريٍب  

                    ملَه ِبٍني قَالَتلْطَاٍن ما ِبسونا فَأْتنآؤآب دبعا كَانَ يما عوندصونَ أَن تِريدا تثْلُنم رشِإالَّ ب مى قَالُواْ ِإنْ أَنتـمسٍل مأَج
لُهسلْطَاٍن ِإالَّ ِبِإذِْن                      ركُم ِبسأِْتيا أَن نا كَانَ لَنماِدِه وِعب اُء ِمنشن يلَى مع نمي اللّه لَـِكنو ثْلُكُمم رشِإالَّ ب نحِإن ن م

لِّه وقَد هدانا سبلَنا ولَنصِبرنَّ علَى ما آذَيتمونا وعلَى         وما لَنا أَالَّ نتوكَّلَ علَى ال       *اللِّه وعلَى اللِّه فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ      
 ].12-9إبراهيم  [ ����اللِّه فَلْيتوكَِّل الْمتوكِّلُونَ 

 ].59اإلسراء  [���� وما نرِسلُ ِباآلياِت ِإالَّ تخِويفاً ����: ولقوله تعاىل 
 

 : متام عبوديتهم مع علو مرتبتهم
 

،  اهللا إىل بافتقارهم   ،والسالم على علو مرتلتهم ال ميتازون عن اخللق يف متام عبوديتهم            عليهم الصالة هم    -70
علمهم اهللا    ما إال وعدم علمهم الغيب     ، وعدم ملكهم شيئا معه من التصرف يف ملكه         ،وجريان قدره عليهم  

  .وجريان شرعه عليهم وقيامهم مبا كلفوا به خاضعني هللا راجني خائفني
 ].172النساء [���� لَّن يستنِكف الْمِسيح أَن يكُونَ عبداً لِّلِّه والَ الْمآلِئكَةُ الْمقَربونَ ����: له تعاىل لقو
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����          ٍر فَِقرييخ ِمن ِإلَي لْتا أَنزي ِلمِإن بإِ          ����،  ]24القصص    [���� ر ِبعِإنْ أَت لَا ِبكُملُ ِبي وفْعا يِري ما أَدمى    ووحا يلَّا م
       ِبنيم ِذيرا ِإلَّا نا أَنمو 9  حقافاأل  [����ِإلَي[  ،����                لَمأَع كُنت لَوو اء اللّها شاً ِإالَّ مرالَ ضفْعاً وفِْسي نِلن ِلكقُل الَّ أَم 

 ].188األعراف  [����الْغيب الَستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء 
����           هنع اكُمها أَنِإلَى م اِلفَكُمأَنْ أُخ ا أُِريدمي          ����،  ]88هود    [����واِلحاً ِإنلُوا صماعاِت وبالطَّي لُ كُلُوا ِمنسا الرها أَيي 

  ِليملُونَ عمعا ت51املؤمنون  [����ِبم.[  

 ِإلَى ربِهم الْوِسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه ِإنَّ            أُولَـِئك الَِّذين يدعونَ يبتغونَ    ����:  ولقوله تعاىل   
 ].57اإلسراء  [����عذَاب ربك كَانَ محذُوراً 

 

  :تأدبنا معهم فيما عوتبوا عليه واستغفروا منه
  
 وليس لنا فيما عوتبوا عليه       ،رفون ويستغفرون  فيعت ، ويعاتبهم مبا أراد   ،شاء هم عباد اهللا خياطبهم مبا       -71

يعاتبهم على   وأن اهللا .   مع اعتقاد احترامهم وإكبارهم    ، حكاية لفظه كما ثبت يف الكتاب والسنة       إال واستغفروا منه 
 بالنسبة لغريهم تقصريا     تقصرياً ماال يعد  هم لكمال معرفتهم برم وعظيم حقه عليهم يرون       نأو.  قدر علو مرتلتهم  

 .نسبة هلمبال
              ���� ِإنَّ الَِّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه ِفي الدنيا والْآِخرِة وأَعد لَهم عذَاباً مِهيناً                     ����:  لقوله تعاىل   

 ]57األحزاب [
 

��� 
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 ختم الرسالة وعمومها

 

 . � ختم اهللا الرسالة مبحمد -72
  .العامة للجن واإلنس واملالئكة عل رسالته الرسالةجو

 وهو طور رقيهم العقلي     ،البشر فيما بقي آخر أطوارهم يف وجودهم       إليهوجعل شريعته الشريعة اجلامعة ملا حيتاج       
  .فأغنت عما قبلها من الشرائع فكانت ناسخة هلا ،والعملي والعمراين

  :                 لقوله تعاىل .  ضع هلا ويهتدي ا كل من مسعها وفهمها          خي ،خالدة وهلذا جعل آيته القرآن آية عقلية      
����  نيِبيالن ماتخولَ اللَِّه وسلَِكن ر40األحزاب  [����و.[ 
،         ]19  األنعام  [���� ُألنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ      ����،  ]158األعراف    [����   أَيها الناس ِإني رسولُ اللِّه ِإلَيكُم جِميعاً        ����
 الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت      ����،  ]29األحقاف    [���� وِإذْ صرفْنا ِإلَيك نفَراً من الِْجن يستِمعونَ الْقُرآنَ           ����

����ا أَنزلْنا علَيك الِْكتاب يتلَى علَيِهم        أَولَم يكِْفِهم أَن   ����،  ]3املائدة    [����علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم اِإلسالَم ِديناً       

  ].18اجلاثية  [����ثُم جعلْناك علَى شِريعٍة من الْأَمِر فَاتِبعها  ����، ]51العنكبوت [

 عليه  أمن أعطي ما مثله     إالا من األنبياء نيب      م ����:    � قال رسول اهللا       :قال رضي اهللا عنه   وحلديث أيب هريرة  
البخاري   رواه ����   أكثرهم تابعا يوم القيامة    أكون  أن فأرجو   ،يلإوحاه اهللا   أ وحيا   أوتيتالذي    وإمنا كان  ،بشرال

 .ومسلم
 

��� 
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 عقائد اإلميان باليوم اآلخر

 

  :انتهاء الوجود الدنيوي وحدوث الوجود األخروي
 

 ، نظام هذا الكون   فينحلُّ  :  جل وجوده يف علم اهللا    أ عند انتهاء    ،نؤمن بانتهاء وجود هذا العامل الدنيوي       -73
 ونظام آخر إذ    ،األخروي يف كونه آخر     ليكون وجود العامل   ، كما خيرب الكون السفلي    ،فيخرب الكون العلوي  

 . وعلى خلق مثله ونظامه،نظامه  قادر على إعدامه وإبطال،الذي قدر على خلقه ونظامه
 ].104-103هود  [���� وما نؤخره ِإالَّ ِلأَجٍل معدوٍد *هود  وذَِلك يوم مش����: لقوله تعاىل 

���� وا ِإالَّ هقِْتها ِلولِّيهجي الَ يبر ا ِعندها ِعلْمما قُلْ ِإناهسرانَ مِة أَياعِن السع كأَلُونس187األعراف [����  ي.[ 
����     تاء انفَطَرمِإذَا    * ِإذَا السو   تثَرانت اِكبالْكَو*      ترفُج ارِإذَا الِْبحو*      تِثرعب ورِإذَا الْقُبا     *وم فْسن تِلمع

 ترأَخو تم5-1االنفطار  [����قَد.[ 
 ���� تطُِمس ومجفَِإذَا الن*  تاء فُِرجمِإذَا السو*  ِسفَتالُ نِإذَا الِْجب10-8املرسالت [ ���� و.[ 
 يوم تبدلُ اَألرض غَير     ����،  ]6-4الواقعة    [����فَكَانت هباء منبثّاً      *وبسِت الِْجبالُ بساً      * ِإذَا رجِت الْأَرض رجاً      ����

 ].48إبراهيم  [����اَألرِض والسماوات وبرزواْ للِّه الْواِحِد الْقَهاِر 
����لَقالَِّذي خ سلَيأَو ِليمالْع لَّاقالْخ وهلَى وم بِمثْلَه لُقخلَى أَنْ يِبقَاِدٍر ع ضالْأَراِت واوم81يس  [����  الس.[ 
 

 : املعاد والبعث
 

 إىل املوقف   ،من قبورنا ومن حيث كنا    :  وأجسادنا    ويعيدنا بأرواحنا  ،نؤمن بأن اهللا تعاىل حييينا بعد املوت        -74
 . وواجب يف عدله وحكمته،ى األعمال واجلزاء عليها إذ ذاك جائز يف قدرتهعل  للمحاسبة،األعظم

 ،]26اجلاثية  [���� ةَامي الِقِمو إىل يمكُعمج يم ثُمكُتمِي يم ثُميكُِيح ي اُهللاِلقُ ����: تعاىل  لقوله
 ، ]104األنبياء  [���� هيدِع نٍقلْ خأَولَا أندا بمكَ����
 ،]75القصص  [���� اٍدع مإىل كادر لَرآنَقُ الْكيلَ عضر فَي الِذنَِّإ ����
 ����ى  ر أخ ةًارت  مكُجِرخا ن هنِم و مكُيدِعا ن يهِفو ماكُنقْلَا خ هنِم  ����،  ]106املؤمنون    [����  ونَثُعب ت ِةاميِق الْ مو ي مكُن إِ مثُ  ����
           ���� يوم يجمعكُم ِليوِم الْجمِع       ����،  ]7القمر  [  ����...اِثد األج ن مِ ونَجرخ ي مهارص أب عاًشخ  ����،  ]55طه  [
 ،]6املطففني  [���� نيِمالَ العرب ِلاس النومقُ يموي ����، ]9التغابن [
ا  إن قحالْ بِ مكُيلَ ع قِطننا ي ابتا كِ  هذَ *  ونَلُمع ت متنكُا   م نَوزج ت مويالْ اهاِبت كِ إىلى  عد ت أمٍة  لُّ كُ يةًاِث ج أمٍة  لَّ كُ  وترى ����
 ].29-28اجلاثية [����  ونَلُمعت متنا كُ مخِسنتسا ننكُ
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 ثُم ِمن علَقٍَة ثُم ِمن مضغٍة مخلَّقٍَة         يا أَيها الناس ِإن كُنتم ِفي ريٍب من الْبعِث فَِإنا خلَقْناكُم من تراٍب ثُم ِمن نطْفَةٍ                ����
وغَيِر مخلَّقٍَة لِّنبين لَكُم ونِقر ِفي الْأَرحاِم ما نشاء ِإلَى أَجٍل مسمى ثُم نخِرجكُم ِطفْالً ثُم ِلتبلُغوا أَشدكُم وِمنكُم من                    

   رن يِمنكُم مفَّى ووتاء                  يا الْمهلَيا علْنةً فَِإذَا أَنزاِمده ضى الْأَررتئاً ويِد ِعلٍْم شعِمن ب لَمعلَا يِر ِلكَيمذَِل الْعِإلَى أَر د
 *وتى وأَنه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير       ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنه يحِيي الْم         اهتزت وربت وأَنبتت ِمن كُلِّ زوٍج بِهيجٍ      

 ].7-5احلج  [����وأَنَّ الساعةَ آِتيةٌ لَّا ريب ِفيها وأَنَّ اللَّه يبعثُ من ِفي الْقُبوِر 
 الْمِلك الْحق لَا ِإلَه ِإلَّا هو                                     فَتعالَى اللَّه   * أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم ِإلَينا لَا ترجعونَ              ����

 ]. 116-115املؤمنون [����رب الْعرِش الْكَِرِمي 

 

  :وزن األعمال واجلزاء عليها
 

هم ض ويقتص من بع   ، فتوزن أعمال العباد ليجازوا عليها     ،القيامة نؤمن بان اهللا تعاىل ينصب امليزان يوم         -75
  . إذ ذاك واجب يف عدل اهللا،بذِّ ومن رجحت سيئاته ع،جنا من رجحت حسناته ف،البعض

ها ا بِ ني أت ِلدر خ  من ٍةب ح الَقَثْ مِ انَ ك إنْ و ئاًي ش سفَ ن ملَظْ ت فالََ  ِةاميِق الْ ِموي لِ طَسِقالْ يناِزو املَ عضنو  ����:  لقوله تعاىل   
ى ِبفَكَوان ِباِسح47نبياء األ[����  ني.[ 
���� فمني عال ذَقَثْ ِملْمٍةرخ راًيي ره * ومني عذَالَقَثْ ِملْم ٍةرش را ير8-7الزلزلة  [���� ه.[  

 ].9-6قارعة ال [���� ةٌياِو ههأمفَ *ه يناِزو متفَّ خنا ممأو * ٍةاضي رٍةيشي ِعو ِفهفَ * هيناِزو متلَقُثَ نا مأمفَ ����
����  أم ِس حِذ الَّ بين اجترح وا السأنْ  ئاِتي ن جلَعهِذ كالَّ مين آم ن وا ولُِمع حاِتاِلوا الص س اٌءو م حياهم و مماتهم              
اَءس م ا يكُحونَم  *  ولَخق  اهللا الس ماِتو واألر احلَ بِ ضق ِل وتجلُّى كُ ز  ما كَ  بِ ٍسفْنسبت و هم  لَظْ ال يونَم  ����             
 ].22-21اجلاثية [

املفلس فينا من ال    :  قالوا    ����؟  أتدرون ما املفلس       ����:  �   قال رسول اهللا     :رضي اهللا عنه قال    وحلديث أيب هريرة  
 ، ويأيت وقد شتم هذا    ، يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة      أميت إن املفلس من    ����:  فقال  .   درهم له وال متاع   

 وهذا من حسناته فإن فنيت      ، فيعطى هذا من حسناته    ، وضرب هذا  ،وسفك دم هذا  ،   وأكل مال هذا   ،وقذف هذا 
 .رواه مسلم ���� اِر مث طرح يف الن، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه،يقضى ما عليه أنحسناته قبل 

 

  :  الصراط

 

 ،اجلنة إىلأهل اجلنة     فينتهي أمجعون، فيمر عليه الناس     ،ونؤمن بأن اهللا يضرب الصراط على ظهر جهنم          -76
  . النارأهلويسقط منه يف النار 

          منياِل الظَ رذَنا و وقَ ات نذِيي الَّ جن ن مثُ  *  ياًِضقْ م ماًت ح كبى ر لَ ع انَا كَ هداِرو ِإال  مكُ منِْ إنْو  ����:  لقوله تعاىل   
  ]. 72-71 مرمي [���� اًيِثيها ِجِف
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 : دار العذاب
 

هم على  جل ملن رجحت سيئات   أ  إىل  ودار عذاب  ،ن اهللا خلق النار دار عذاب وخلود ملن كفر         أونؤمن ب    -77
  .واألجساد ن العذاب فيها لألرواحأو. حسنام فاستحقوا العذاب

 ِإال  ضألراْ و تاوم الس ِتاما د ا م يهِف  ينالِدخ  *  يقِهش و ريِفا ز يه فِ مه لَ اِري الن ِفوا فَ قُ ش ينِذا الَّ أمفَ  ����:  لقوله تعاىل   
ما شاء ربنَّ ِإكر بفَك ِلالٌع ما ي107-106هود  [���� ريد.[ 

 اهللا وكان يف قلبه من      إالال إىل    ار من قال  خيرج من الن    ����:    �  قال رسول اهللا    :  رضي اهللا عنه قال    وحلديث أنس 
ار  مث خيرج من الن    ،ةًر اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن ب         إالإله   ار من قال ال    مث خيرج من الن    ،يزن شعرية اخلري ما   

  . رواه مسلم���� ةًراهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن ذَ إالمن قال ال إله 
 ].56النساء  [����  ابذَوا العوقُذُيا ِلهري غَوداًلُ جماهلند بمهودلُ جتجِضا نملَّكُ ����: وقوله تعاىل 

 

 : النعيم دار
 

 .نالكافري  حمرمة علىوأا ،نؤمن بأن اهللا خلق اجلنة دار نعيم وخلود للمؤمنني -78
  .ن النعيم فيها لألرواح واألجسادأو
  .ن أعظم نعيمها هو رضوان اهللاأو

 ري غَ طاًء ع كب ر اَءا ش  م إال ض واألر اتوم الس ِتاما د ا م يه فِ ديناِل خ ِةني اجلَ ِفوا فَ دِع س ين الذِ أماو  ����:  لقوله تعاىل   
م108هود [����  وذذُج.[ 

  ].55األعراف  [���� ريناِفلى الكَا عهممر اهللا حوا إنَّالُقَ ����: ولقوله تعاىل 

 ].19الطور  [���� ونَلُمعم تتنما كُ ِبئاًنِيوا هبِراشوا ولُكُ ����: ولقوله تعاىل 
 ].72التوبة [����  يمِظ العزو الفَو هكِل ذَرب اهللا أكْن ِمانٌوضِرو ����: ولقوله تعاىل 

 

 

 

���� سانَبحر بكر الِعب ِةز عمونَفُِصا يو الَسمى الْلَ عمِلرسنياحلَ ومدهللا ر بِمالَ الع182-180الصافات [���� ني[ 
 . يوم الدينإىل  كثرياًوعلى آله وصحبه وسلم تسليماً لى اهللا على سيدنا حممدوص

 

 

 

 




	�א�������� www.binbdis.net                                                  ������א�

 

 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	�א�������� www.binbdis.net                                                  ������א�

 

 37

� 
 

  
 تصدير 03

 افـتـتـاح 05

 بيان قواعد اإلسالم اخلمس من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية: قواعد اإلسالم  07

 بيان معىن اإلسالم 11

  معىن اإلميانبيان 13

 حتصيل مما تقدم 14

 بيان معىن اإلحسان 17

 عقائد اإلميان 18

 اإلميان بالقدر 24

 اإلميان باملالئكة عليهم السالم 26

 اإلميان بكتب اهللا تعاىل 27

 عقائد اإلميان بالرسل عليهم الصالة والسالم 29

 ختم الرسالة وعمومها 32

 عقائد اإلميان باليوم اآلخر 33

 الفهرس 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	�א�������� www.binbdis.net                                                  ������א�

 

 38

 
 
 
 
 
 

 

 

lbnØÛa@aˆç 

 

 .يعرض العقيدة الصحيحة بأسلوب سلس وبعبارة بسيطة سهلة •

 .  والتابعني واألئمة من بعدهم�يتناول مسائل العقيدة جبالء وسهولة كما تناوهلا صحابة رسول اهللا  •
ها بعيدا عن تعقيدات املتكلمة      يفيد يف تعليم الناشئة العقيدة فهو يعرض املسألة مث يبني الدليل علي               •

 .واملتفلسفة

 .يرد على من يدعي صعوبة تناول العقيدة والدعوة إليها بلسان احلال واملقال •

 . كتبه مرٍب وجماهد معروف، له يف نفوس من يعرفونه املكانة واالعتزاز •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


