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   دادداددادـــإعإعإع
   فضيلة الشيخ الدكتورفضيلة الشيخ الدكتورفضيلة الشيخ الدكتور

    بن علي بصفر بن علي بصفر بن علي بصفرعبد اهللاعبد اهللاعبد اهللا
  
  

   تقريظتقريظتقريظ
  –– رمحه اهللا  رمحه اهللا -- بن باز  بن باز  بن عبد اهللا بن عبد اهللازز مساحة الشيخ عبد العزي مساحة الشيخ عبد العزي

  مفيت عام اململكة العربية السعوديةمفيت عام اململكة العربية السعودية
  

  ومعايل الدكتور
   التركين بن عبد احملسعبد اهللا

  الميأمني عام رابطة العامل اإلس
  وعضو هيئة كبار العلماء
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  -- رمحه اهللا  رمحه اهللا -- بن باز  بن باز  بن عبد اهللا بن عبد اهللاززعبد العزيعبد العزي/ / تقريظ مساحة الشيخ تقريظ مساحة الشيخ 
  

  قد اطلعت على الرسالة املرفقة يف بيان أصول اإلميان وشرحها شرحاً موجزاً فألفيتها رسالة جـديرة                
  .ف لنا ولكم األجرمفيدة ليس يل عليها مالحظات، وأسأل اهللا أن ينفع ا املسلمني وأن يضاع

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
                                                      مفيت عام اململكة العربية السعودية

   بن باز عبد اهللاز                                                    عبد العزي
  هـ٢٤/١٢/١٤١٩           حرر بتاريخ                                        

  
  
  

  عبد اهللا بن عبد احملسن التركي            حفظه اهللاعبد اهللا بن عبد احملسن التركي            حفظه اهللا/ / تقريظ معايل الدكتورتقريظ معايل الدكتور
  

وألفيتها رسالة قيمة، حوت أصوالً مهمة      ) توجيهات مفيدة يف مسائل العقيدة    : ( اطلعت على رسالتكم  
 وخاصة للعامة غري املتخصصني يف علـوم        -إن شاء اهللا  . بعبارة سهلة قريبة من الفهم وهي إضافة نافعة       

  .الشريعة
  .أسأل اهللا يل ولك ولعموم القبول وحسن اخلتام

   التركين بن عبد احملسعبد اهللا.                                                          د
   اإلسالمي                                                       أمني عام رابطة العامل

                                                        وعضو هيئة كبار العلماء
  هـ١/١٤٢٠ /١٣                                                        
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  ــدميتقـ
ني، وعلى  احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على الرسول األمني الذي أرسله اهللا سبحانه رمحة للعامل               

  .آله وصحبه أمجعني
فهذه نبذه ميسرة يف بعض مسائل العقيدة املهمة وموضوعاا األساسية اليت جيب على كل مسلم               : أما بعد   

اإلميان ا عن يقني واعتقاد جازم، وقد سبق وأن دعيت إللقاء حماضرة فاخترت هلا هذا املوضوع ألمهيتـه،   
  .املعاين اإلميانية وترسيخها يف النفوسوحاجة الناس إليه ، وضرورة تثبيت هذه 

 لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني جـزاه         <شرح أصول اإلميان  >وقد اقتبست أصول اإلميان من كتاب       
اهللا عين خرياً، وأضفت عليها مجلة من األحاديث اليت تدل على فضائل اإلميان ، ومجلة من أقـوال األئمـة     

صفات، مث رأيت أن يعم النفع ا فقدمتها للطبع بعد مراجعتها وترتيبها مع        املشهورين يف مسائل األمساء و ال     
  .بعض اإلضافات املناسبة

 املوىل سبحانه أن ينفعين وإخواين املسلمني بالعلم النافع، والعمل الصاحل ، وأن حيبب اإلميان إىل قلوبنا             سائالً
  .شدينوأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن جيعلنا من الرا

M   Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L   K
g  f    e  d   c  b  a  `  _   ̂     ]  \  [ZL)  ١٣٦: ساءنال(.  

  :لعقيدة الصحيحةا
ه، وعقد البيع إذا أمضاه،     عقد احلبل إذا شد   : ، يقال يف لغة العرب    )عقد(مأخوذة من مادة    : العقيدة يف اللغة  

  .M     ¼  »  ºL قها ها ووثَّوعقد اليمني إذا أكد
احلكم اجلازم الذي يعقد اإلنسان قلبه عليه بغري تردد أو شك، وقد مساه بعض        : والعقيدة عند علماء اإلسالم   

  : اإلميان، وهي تـسمية القـرآن، قـال تعـاىل         : علم التوحيد، وبعضهم  : الفقه األكرب، وبعضهم  : العلماء
 M+  *       )  (  '&  %  $   #  "  !  5  4      3  2  1  0  /  .  -   ,  

=  <     ;  :  9   87  6 L     )٥٢:الشورى(.  
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  .اعتقاد باجلنان، وقول باللسان، وعمل باألركان: واإلميان
: قلت يا رسـول اهللا      : ومما يؤكد مكانة اإلميان ما رواه البخاري ومسلم عن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه قال               

  .)١(< اإلميان باهللا ، واجلهاد يف سبيل اهللا>:  قال؟أي األعمال أفضل
إميـان  :  أفضل األعمال  >: ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              

  .)٢(<باهللا، مث جهاد يف سبيل اهللا
م قـوالً ال    قل يل يف اإلسـال     :يا رسول اهللا  : قلت:  قال وروى مسلم عن سفيان بن عبد اهللا رضي اهللا عنه         

  .)٣()آمنت باهللا مث استقم: قل : ( أسأل عنه أحداً غريك، قال
  وهذا رسول صلى اهللا عليه وسلم يظل يف مكة ثالث عشرة سنة يعلِّم الناس اإلميان ويربي أصحابه علـى           

  .العقيدة الصحيحة الصافية
 الكتاب فادعهم إىل شهادة أن ال إلـه إال          إنك تأيت قوماً أهل   > :   وملَّا أرسل معاذاً إىل اليمن أوصاه بقوله      

اهللا، وأني رسول اهللا، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف كـل يـوم                    
  .)٤(<وليلة

  .<تعلَّمنا اإلميان مثَّ تعلمنا القرآن فازددنا إمياناً>:  البجلي رضي اهللا عنه   يقول جندب بن عبد اهللا
لقد عشنا برهة من الدهر وِإنَّ أحدنا يؤتى اإلميان قبل القرآن، وترتل الـسورة              : (  بن عمر    ويقول عبد اهللا  

فنتعلم حالهلا وحرامها، وزواجرها، وأوامرها، وما جيب أن نقف عنده منها، ولقد رأيت رجـاالً يـؤتى                 
وال زاجره وما ينبغـي أن  أحدهم القرآن قبل اإلميان فيقرأ ما بني فاحتة الكتاب إىل خامتته ما يدري ما آمره              

  .)٥()يوقف عنه منه، ينثره نثر الدقل 
  :ولإلميان حقيقة

فقد روى الطرباين بإسناده عن احلارث بن مالك األنصاري رضي اهللا عنه أنه مر برسول اهللا صـلى اهللا                       
 فإن لكل   انظر ما تقول،  : كيف أصبحت يا حارثة ؟ فقال أصبحت مؤمن حقا، قال         : عليه وسلم فقال له     

، وكأين  عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي، وأظمأت اري       : شيٍء حقيقة ، فما حقيقة إميانك؟ فقال      

                                                        
  .)٤٨(١:٨٩، ومسلم )٢٥١٨( البخاري رواه) ١(
 ).٨٣(، ومسلم )٢٦(رواه البخاري )٢(
 .٤١٣: ٣وأمحد ) ٣٨ (٦٥: ١ رواه مسلم )٣(
 .١٩/وشرائع اإلسالم رقم . باب الدعاء إىل الشهادتني-ميان كتاب اإل- رواه مسلم )٤(
  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب: ، وقال احلاكم١/٣٥ رواه احلاكم يف املستدرك )٥(
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إىل عرش ريب بارزاً، وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يف اجلنة يتزاورن فيها، وكأين أنظر إىل أهل النار كيف                    أنظر 
  . ثالثاً)٦("ر اهللا اإلميانَ يف قلبهيا حارثة، عرفت فالزم، عبد نو: يتعاوون فيها، فقال
  :  واإلميان له شعب

اإلميان > : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : ففي احلديث الشريف عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال              
بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحليـاء شـعبة مـن                    

  .)٧(<اإلميان
M  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç    Æ  Å  Ä :  وصدق اهللا القائل  

    ÒL )٢٤: إبراهيم، اآلية(  
  

  :واإلميان له حالوة
ذاق > : يقـول فقد روى اإلمام مسلم عن العباس بن عبد املطلب أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         

  .)٨(<م ديناً، ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم رسوالًطعم اإلميان من رضي اهللا باهللا ربا، وباإلسال
أن : ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان      > :   وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن يحب املرء ال حيبه إال هللا، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن      
  .)٩(<هللا منه كما يكره أن يقْذَف يف النارأنقذه ا

  .   واإلميان أساس قبول األعمال
M  Y    X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O : ومصداق ذلك قول اهللا تعاىل    

  ^  ]  \  [  ZL )ســبحانه ،وقولــه)١٢٤: النــساء:   M  8  7  6   5  4
   ?  >   =  <  ;  :  9L )١٩: سورة اإلسراء(.  

                                                        
 ١٢٧: ١: العلوم واحلكـم ، وقال احلافظ ابن رجب يف جامع )١٠٥٩١ (هقي يف الشعبيوالب) ٣٣٦٧(  رواه الطرباين يف املعجم الكبري     )٦(

 .ويف حديث حارثة املشهور، وقد روي من وجوه مرسلة وروي متصالً واملرسل أصح
، )٢٦١٤ (١٠ : ٥، والترمـذي    )٤٦٧٦ (٢١٩ : ٤، وأبـو داود     )٣٥ (٦٣ : ١، ومسلم   )٥٩٨(رواه البخاري يف األدب املفرد       )٧(

اإلميان بضع وستون شعبة واحليـاء      : بلفظ  ) ٩(البخاري يف صحيحه    ، ورواه   )٥٧ (٢٢ : ١، وابن ماجه    )٥٠٠٤ (١١٠ : ٨والنسائي  
 ."شعبة من اإلميان

 .٣٤ كتاب اإلميان رقم -رواه مسلم  )٨(
 .٤٣رواه البخاري يف كتاب اإلميان باب حالوة اإلميان، ومسلم يف كتاب اإلميان باب بيان خصال اإلميان رقم ) ٩(
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M  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  c :  احلياة الطيبة، قال تعاىل    وهو أساس  
ed    k  j  i  h  g   f  L  )٩٧:سورة النحل(.  

  .<ليس اإلميان بالتمين وال بالتحلي ولكن ما وقر يف القلب وصدقه العمل>: قال احلسن البصري   
  : يزيد بالطاعة وينقص باملعصية.. واإلميان يزيد وينقص

ــا    ــاىل لق M  C : تع    B  A   @   ?   >    =   <  ;  :  9  8   7
G    F   E    DL   )سـبحانه  وقال ،)٢: األنفال :M    B   A  @  ?  >    =  <

P  O  N  M  LK   J  I  H  GF  E   D  C    L )  ٤: الفتح. (  
  

  :وأهل اإلميان هم أهل الشفاعة يوم القيامة
ربنـا  : د اخلدري رضي اهللا عنه يف الشفاعة وفيه فيقول املؤمنـون            روى اإلمام مسلم من حديث أيب سعي      

أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على      : فيقال هلم . إخواننا كانوا يصومون معنا، ويصلون معنا، وحيجون      
  .النار، فيخرجون خلقاً كثرياً قد أخذت النار إىل نصف ساقيه وإىل ركبتيه

ارجعوا، فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من خـري          : فيقول.ممن أمرتنا به  ربنا ما بقي فيها أحد      : مث يقولون 
  .فأخِرجوه، فيخرجون خلقاً كثرياً

ارجعوا، فمن وجدمت يف قلبه مثقال نصف دينار مـن          : ربنا مل نذر فيها أحداً ممن أمرتنا فيقول       :  مث يقولون 
  .خري فأخرجوه، فيخرجون خلقاً كثرياً

ارجعوا، فمن وجدمت يف قلبه مثقال نصف دينار من         : ذََر فيها ممن أمرتنا أحداً، فيقول     ربنا مل ن  :    مث يقولون 
  .خري فأخرجوه، فيخرجون خلقاً كثرياً

ارجعوا، فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من خـري          : ربنا مل نذر فيها ممن أمرتنا أحداً، فيقول       :    مث يقولون 
  )١(.ربنا مل نذر فيها خرياً: فأخرجوه، فيخرجون خلقاً كثرياً، مث يقولون
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  أسس العقيدة اإلسالمية
  وهي أركان اإلميان الستة

M  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $   #  "
  ?  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3   2

E  D  C  B     A  @  N  M  L  K  J   IH  G  F  
TS   R  Q  PO    W  V  U  L    )١٧٧: ة البقرةسور(   

بينما حنن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : واحلديث الصحيح لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه         
واليوم اآلخـر،   أن تؤمن باهللا ، ومالئكته، وكتبه، ورسله،        : إذ طلع علينا رجل ، وذكر فيه أركان اإلميان          

  )١٠ (.وبالقدر خريه وشره

  
  اإلميان باهللا: األساس األول

  اإلميان بوجود اهللا: األول: ويتضمن أربعة أمور
  .الفطرة والعقل، والشرع، واحلس: وقد دلَّ على وجوده تعاىل

مـا  > : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     : ففي احلديث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        : أما الفطرة      
          دانه أو ينصجسانه من مولود يولد إال على الفطرة ، فأبواه يهوممث يقـول أبـو هريـرة     )١١(<رانه أو ي ، : 

¯M : اقرؤوا إن شـئتم      ®   ¬    «   ª   ©°´    ³   ²   ±  µ¹   ̧   ¶   L 
  .)٣٠:الروم سورة (

فألن هذه املخلوقات سابقها والحقها ال بد هلا من خالق أوجدها، وال ميكن أن توجد نفسها                : وأما العقل 
  . توجدهابنفسها، وال ميكن للصدفة العمياء أن

  
                                                        

رضي اهللا ، وخرجاه يف الصحيحني    وتفرد به مسلم من حديث عمر٨/ رقم-ان اإلميان واإلسالم واإلحسان بي باب-اإلميان كتاب –رواه مسلم    )١٠(
  ).٩(ومسلم ) ٤٧٧٧(و ) ٥٠(من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ، ورواه البخاري 

 رقـم  -عىن كل مولود يولد على الفطـرة  باب م- باب إذا أسلم الصيب فمات ، ورواه مسلم يف كتاب القدر        - كتاب اجلنائز  – رواه البخاري     )١١(
)/٢٦٥٨(  
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  ، ولذلك ملَّا مسع هـذه اآليـة        )٣٥: الطور  سورة  ( M  A  @  ?  >  =    <  ;  : L: قال تعاىل    
  .<كاد قليب يطري، وذلك أول ما وقر اإلميان يف قليب> : جبري بن مطعم وكان مشركاً قال

بار صـدقها الواقـع     فقد دلَّت الكتب السماوية على ذلك، وما جاء يف القرآن من أخ           : وأما داللة الشرع  
  .كأخبار اهللا بانتصار الروم بعد هزميتهم

فهذه إجابة الدعاء شاهداً واضحاً ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضـي اهللا               :   وأما داللة احلس  
يا رسول اهللا ، هلك املال  : إن أعرابياً دخل يوم اجلمعة والنيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب، فقال           : ( عنه قال 
حاب أمثال اجلبال، فلم يرتل عن منربه حىت رأيت         ع العيال ، فادع اهللا لنا، فرفع يديه ودعا، فثار الس          ، وجا 

دم البناء،  : يا رسول اهللا    : املطر يتحادر عن ِلحيِتِه ، ويف اجلمعة الثانية قام ذلك األعرايب أو غريه ، فقال                
فمـا يـشري إىل ناحيـة حـىت         < اللهم حوالَينا وال علينا   > : وغرق املال، فادع اهللا لنا ، فرفع يديه، وقال        

  .)١٢()انفرجت
  .<البعرة تدل على البعري ، واألثر يدل على املسري>:   وقدمياً قال األعرايب 

انفالق البحر ملوسى، وإحياء املوتى لعيسى، وأما معجزات النيب         :   وكذلك معجزات األنبياء احملسوسة مثل    
  .صلى اهللا عليه وسلم احلسية فكثرية جداً

  ) :توحيد الربوبية(مى اإلميان بربوبيته، أو ما يس: الثاين
  . من له اخللق وامللك واألمر: والرب

: ومل يعلم أن أحداً من اخللق أنكر ربوبية اهللا سبحانه إال أن يكون مكابراً ملحداً ، كفرعون الذي قال 

MK   J   IL وليس ذلك عن عقيدة، وإمنا كما قال اهللا سبحانه: M   $   #   "  !
'&   %   ,   +  *  )  (   L )١٤ة النمل، آية سور(  .  

  . وهلذا كان املشركون يِقرون بربوبية اهللا تعاىل مع إشراكهم به يف األلوهية   

، )٩: الزخرف، آية( M   °    ¯  ®   ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦L: قال تعاىل
  . فمن أنكر هللا اخللق واإلحياء واإلماتة أو الرزق فقد كفر، ومن صرفها لغريه فقد كفر 

  
  

                                                        
 . باب االستسقاء يف اخلطبة يوم اجلمعة– كتاب اجلمعة –رواه البخاري )   ١٢(



           
 

 
 ٩  

  " توحيد األلوهية"بـ : اإلميان بألوهيته، أو ما يسمى: ثالثال
M  ÏÓ  ÒÑ : واإلله مبعىن املألوه أي املعبود ، قال تعاىل               Ð    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      L   

ليهم قال اهللا تعاىل على لسان الرسل ع. أي ال يستحق العبادة إال اهللا وحده، ) ١٦٣: سورة البقرة، آية(
MB   A: السالم   @   ?  >  =  <L ) ٥٩ :األعرافسورة(  .  
  : اإلميان بأمسائه وصفاته: الرابع

   ه اهللا لنفسه يف كتابه أو سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم من األمساء والصفات على أي إثبات ما أثبت
  . الوجه الالئق به من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل

M  E  D  C  NM   L  K  J  I  HG  F         Q  P  O : اىلقال تع
RL   )١٨٠: سورة األعراف( .  

  " . على اهللا البيان وعلى الرسول البالغ وعلينا السالم: " قال اإلمام الزهري
  " .  ما وصف اهللا تعاىل به نفسه يف كتابه فتفسره تالوته والسكوت عنهكلُّ: "وقال اإلمام سفيان بن عيينة

ال يوصف اهللا تعاىل بصفات املخلوقني، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بال  : "وقال اإلمام أبو حنيفة
  ". كيف، وهو قول أهل السنة واجلماعة

  ".ال يقال إنَّ يده قدرته أو نعمته، ألن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر واالعتزال: "وقال

] M : وقال مالك ملّا سأله رجل   Z     Y\  L )كيف استوى ؟ فما وجد مالك )٥: سورة طه 
وهو (ظر إىل األرض وجعل ينكت بعود يف يده حىت عاله الرحضاء، من شيء ما وجد من مسألته، فن

الكيف منه غري معقول، واالستواء منه غري جمهول، واإلميان به : ( رفع رأسه ورمى بالعود، فقالثُم) العرق
ِرجواجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة وأُمر به فَأُخ. (  

آمنت باهللا ، ومبا جاء عن اهللا، على مراد اهللا، وآمنت برسول اهللا، ومبا جاء عن : "وقال اإلمام الشافعي
  " . رسول اهللا، على مراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

واجد وال صفة يبلغها واصف حنن نؤمن بأنّ اهللا على العرش كيف شاء وكما شاء بال : "وقال اإلمام أمحد

M   7  :أو حيده أحد فصفات اهللا منه وله، وهو كما وصف نفسه    6   5L )١٣(.   

                                                        
 ٢٨ ، ١٠ ، ٩حممد اخلميس، ص  .اعتقاد األئمة األربعة، د: انظر ) ١٣(



           
 

 
 ١٠  

وعلى هذا درقون على اإلقرار واإلمرار واإلثبات، وحنن على طريقهم ِفج السلف وأئمة اخللف، وكلهم مت
  . وجهم سائرون ، ونسأل اهللا تعاىل أن حييينا ومييتنا على ذلك 

  
  اإلميان باملالئكة : األساس الثاين

 عامل غييب خملوقون عابدون هللا تعاىل، وليس هلم من خصائص الربوبية واأللوهية             -عليهم السالم –واملالئكة  
  :قـال تعـاىل  .شيء ، خلقهم اهللا تعاىل من نور ، ومنحهم االنقياد التام ألمـره والقـوة علـى تنفيـذه             

  M  ~  }  |  {     z    y  x  wL ) ١٩: سورة األنبياء(  
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رفع له البيت > : وال حيصي عددهم إال اهللا تعاىل فقد ثبت يف الصحيحني

  . <املعمور يف السماء، يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا مل يعودوا إليه آخر ما عليهم
  : واإلميان باملالئكة يتضمن عدة أمور 

  .دهم اإلميان بوجو -١
 .اإلميان مبن علمنا امسه منهم كجربيل وإسرافيل وميكائيل وغريهم  -٢
 .اإلميان مبا علمنا من صفام كصفة جربيل له ستمائة جناح -٣
 . اإلميان مبا علمنا من أعماهلم كتبليغ الوحي وقبض األرواح وغر ذلك  -٤

  
  اإلميان بالكتب : األساس الثالث

ى رسله رمحة للخلق، وهداية هلم ليصلوا ا إىل سعادم يف الدنيا وهي الكتب اليت أنزهلا اهللا تعاىل عل
  : واآلخرة، واإلميان بالكتب يتضمن عدة أمور

  . اإلميان بأن نزوهلا من عند اهللا -١
 . اإلميان مبا علمنا من أمسائها كالقرآن والتوراة واإلجنيل  -٢
 . ب السابقةالتصديق مبا صح من أخبارها، كأخبار القرآن وما مل حيرف من الكت -٣
 .منهاالعمل بأحكام ما مل ينسخ  -٤
  
  
 



           
 

 
 ١١  

  اإلميان بالرسل: األساس الرابع
"     #   $    %       &  '   )    M :وهم من أوحى إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه، قال تعاىل   

  *  )+L )ن ، والرسل بشر خملوقني ليس هلم من خصائص الربوبية واأللوهية م)١٦٣: سورة النساء

  -  . /  M  )  (  '  &  %  $  #    "  !,+  *  0 :شيء ، قال تعاىل 
  4  3  2  19     8  76   5    >   =        <   ;    :  L )١٨٨: سورة األعراف(  .  

  : واإلميان بالرسل يتضمن عدة أمور 
  . يعاإلميان بأن رسالتهم حق من اهللا تعاىل، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر باجلم -١
 . حممد إبراهيم وعيسى ونوح عليهم الصالة والسالم: اإلميان مبن علمنا امسه منهم مثل -٢
 . تصديق ما صح عنهم من أخبارهم -٣
  العمل بشريعة من أرسلنا إلينا منهم وهو خامتهم حممد صلى اهللا عليه وسلم -٤

M  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ́   ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬

À  ¿  ¾   ½L ) ٦٥: النساءسورة ( 

  
  اإلميان باليوم اآلخر: األساس اخلامس

  : وهو يوم القيامة الذي يبعث فيه للحساب واجلزاء، وهو يتضمن عدة أمور 
¸  M  ¹ : اإلميان بالبعث -١   ¶  µ  ´   ³  ²  ±   °  ¯   ®  ¬L 

  .)١٦-١٥: سورة املؤمنون(
 . )٢٦-٢٥ورة الغاشيةس( M Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄL :اإلميان باحلساب واجلزاء -٢
 . ويلحق ا فتنة القرب ، عذاب القرب ونعيمه . اإلميان باجلنة والنار  -٣
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  اإلميان بالقدر: األساس السادس 
  : واقتضته حكمته، واإلميان بالقدر يتضمن أربعة أمور . وهو تقدير اهللا تعاىل للكائنات حسبما سبق به علمه

   .وأبداً، أزالً  وتفصيالًيء مجلةًاإلميان بأن اهللا تعاىل عامل بكل ش -١
M   x  w  v  u  t  s  r  q  {  zy: اإلميان بأن اهللا كتب لك يف اللوح احملفوظ -٢

�~  }   | ¥  ¤  £  ¢  ¡  L )ويف صحيح مسلم من حديث عبد . )٧٠:سورة احلج
هللا كتب ا>: مسعت رسول اهللا عليه وسلم يقول :  بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه قالاهللا

  . )١٤(<مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة

 M  ´³  ²  ±  °   ¯L : اإلميان بأن مجيع املخلوقات ال تكون إال مبشيئة اهللا تعاىل -٣
  . )٦٨: سورة القصص(

¯  °  ±  M   ²:اإلميان بأن مجيع الكائنات خملوقة هللا تعاىل بذواا وصفاا وحركاا -٤
  ´  ³  Â    Á     À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µL  

  .)٢: سورة الفرقان( 

M   ÊÉ  È  Ç:  وليس معىن ذلك أنه ليس لإلنسان مشيئة يف أفعاله االختيارية، فقد قال تعاىل

Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     L ) ا واقعتان ضمن مشيئة اهللا  )١٩: املزملسورةولكن مشيئتنا وقدر
  . تعاىل وقدرته 

M  Ç  Æ: قال تعاىل       Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  ºL  

   .)٢٩-٢٨: سورة التكوير(       
  
  
  
  
  

                                                        
  .يف القدر) ٢١٥٧(الترمذي ) ٢٦٥٣(رواه مسلم برقم  )١٤(



           
 

 
 ١٣  

  
ة تركتكم على احملج> :هذا جممل عقيدة سلفنا الصاحل واليت قال فيها املصطفى صلى اهللا عليه وسلم    

   . )١٥( <البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك
 اهللا تعاىل أن حييينا عليها ومييتنا عليها وهو راٍض عنا غري غضبان، وأن ال جيعلنا ممن حاد عنها نسأل   

فيها بلوثة اليونانيني، وتأثر بعضهم برهبانية اهلندوس، قائد الفاسدة، واليت تأثر بعضهم فنهوي يف متاهات الع
أميت إىل ثالثة وسبعني فرقة كلها يف النار وستفترق >: فقد جاء يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  . )١٦(<ما أنا عليه وأصحايب>: وما هي يا رسول اهللا ؟ ، قال: ، قالوا<إال واحدة
  .)١٧(<كتاب اهللا وسنيت: تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً>: وقال صلى اهللا عليه وسلم

زقنا االستقامة يف القول والعمل، والترقي إىل مقام اإلحسان، نسأل اهللا تعاىل أن يثبت اإلميان يف قلوبنا، وير
  . إنه مسيع جميب، واحلمد هللا رب العاملني

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١/٤ ، وابن ماجه ١٢٦/٤ند يف املساإلمام أمحد رواه ) ١٥(
/ فـيض القـدير     (وصححه السيوطي يف اجلامع الـصغري       ) ١/١٢٨(رواه أصحاب السنن إال النسائي، ورواه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب            )١٦(

١٢٢٣.(  
  . باب النهي عن القول بالقدر-كتاب القدر) ٢/٨٩٩(رواه مالك يف املوطأ  )١٧(


