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 2  ملعة االعتقاد
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ي ال ذ الَّ،مان زلِّ يف كُ املعبود،سان للِّكُ بِود احملم ِهللادماحل1َ - 

يلُخو منلْ عمهكانٌ مجلَّ،ن نِ عاألشباه  

 كر وت،ولِب والقَليمِس بالتيهقِّلَ وته بِميانُ
التعلَضِر هدِّ بالرويلِأْ والت،والت بِشيهوالت موما أَ.يلِث لَكَشم ذلك ن 

،ا عن شنٌاه شلُ وال يشغ
  يف مجيعِهكم حذَف ون، واألوالدةباح الصنِ عهزن وت،داداألنو

العباد،ال ت لُثِّمبالتفكريِ العقولُه ،وال ت توهمهبالتصوير القلوب ، 
ريصالب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم سلَي]11:الشورى[ ، اُءمالْأَس لَه

لَه ما في  الرحمن علَى الْعرشِ استوى ،لىالع صفاتوال الْحسنى
وإِنْ تجهر  السماوات وما في الْأَرضِ وما بينهما وما تحت الثَّرى

أَحاطَ بِكُلِّ شيٍء ، ]7-5:طه[بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السِّر وأَخفَى
  كلَّعووس ،اًمكْ وحةًز ع خملوقٍ كلَّرهوقَ، ]12:الطالق[علًْما
يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ  ،الًم وع رمحةًشيٍء

 ، العظيمِه يف كتابِه به نفس مبا وصفصوفو م،]110:طه[بِه علًْما
وعلى لسانيِّبِ نالكرميِه . 

 من  املصطفى عليه السالم عنِح أو ص يف القرآناَء ما ج وكلُّ- 2
الرمحنِصفات و جاإل ب
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وجإثْ باظه لفْبات،وت ركالت عضِرل ناهمع،ونر دلْ عه إىل قائلهم، 
ذين  الّ،مِلْني يف العخاس الر لطريقِباعاإتِّ ،هل على ناقهتده عوجنعلُ

والراسخونَ    وتعاىلهبني بقوله سبحان املُهبِم يف كتاهِي علَى اُهللانأثْ
 يف وقالَ، ]7:آل عمران[من عند ربِّنافي الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ 

ِ هيلزِن ته ملتشابِيلِوِأْي التغتب ممِّذَ

دِّصا ال كَق يوال ف 

زِهه ةن

فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ 
آل [اللَّهما تشابه منه ابتغاَء الْفتنة وابتغاَء تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا 

 يف ةنت الفاِءغت بابهنر وقَغِي الزةً عالمويلِأْ التاَءغت ابلَعجفَ، ]7:عمران
 ه بقول،وهدصا قَ عممهاعمطْ أَعطَ وقَ،وهلُما أَ عممهبج مث ح،مِّالذَّ
 .]7:آل عمران[وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّهتعاىل

 يف قولِ   حنبلٍ بنِ حممد بن أمحد اِهللاعبد أبو  اإلمامقالَ - 3
يب الن »َّمساِءإىل لُ يرتِ اَهللاإن الد نإنَّ« و »اياهللا ي رى يف القيامة« 

 ا ونننؤم :قال ،وما أشبه هذه األحاديثَ
معنى وال نردها شيئا من،ون لَعما جاَء أنَّم سولُ به الروال ، حق 
نراِهللا على رسولِد  وال ن صثَ بأكْ اَهللافرمما و صبِف هنفس ه، 
لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع  ة وال غايد حالَبِ

ريصالب]كما قالَونقولُ .]11:الشورى ،ون فُصهمبا و صبِف هفْ نسه، 
ال نتعى ذلكد،وال ي لُبغهوصف الواص فني،ن ؤمنلِّ كُ بالقرآنه 
مكَحمهوم تابِشهيلُ وال نع صفةًنم صفات ه لشناعنِّ شعت، 
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وال نتعواحلديثَى القرآنَد ،وال ن لَعمكُ كيف نبتصديقِ ذلك إالَّه  
سولِالر  وبِثْتيت القرآن.  
 آمنت ” افعي الش إدريس بن حممداِهللا  أبو عبد اإلمام قالَ_4
  ومبا جاَء اِهللا برسولِ وآمنت، اِهللاراد على من اِهللا ع ومبا جاَءباِهللا
اِهللان رسولِع على م اِهللالِ رسوراد “.  

 ّينيدي،املَهدعب نا مهلَيّضوا عع 

بنالعزيزِ عبد   كالًما معناه ”قحيثُف قَ وف 

 ثَد حمتلْ قُنئلَ فَ،ىرح فيها أَ كانَ لولض وبالفَ،

5_وعلى هذا د رجلَ السوأَف ئلَ اخلَةُمف ، ُلُّكهمم تعلى ونَقُف 
 ةن وس اِهللا يف كتابِفاتن الصِّ مدر ملا وبات واإلثْرارِ واإلم،رارِاإلقْ
رسوله،م غَن رِيت عوِ لتأْضٍريله.  

نا رذِّ وح،مه مبنارِ واالهتداِءمه آلثارِاِءفَتقْنا باالرم وقد أُ_6
علَيكُم «   النيب فقالَ،الالت الضنها منا أنربِخ وأُ،ثاتدحاملُ

 يندلَفَاء الّراشالْخ ّنةسي وّنتبِس
اجِذورِ، بِالّنواألم ثَاتدحمو إِّياكُمةٌفَإِنّ كُلَّ، وعبِد ثَةدحكلَّ،  مو 

  .»بِدعة ضالَلَةٌ
 دقَوا فَعدتب وال تاوعبِات ”  مسعود بن اهللاعبد الَ وق_7
   .“ميتفكُ
  عمر وقالَ_8

إِ فَ،القومنهم عنمٍلْ عوبِ،وافُقَ و برٍصناف وافُّ كَذ،لَ وهمى كَلَ عشها ف
ىوقْكانوا أَ
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بعدفَ،مه ا أَمحثَدهإال م نالَ خفه ديهم،و رغبع نس نهِتم، 
م هقَوما فَ فَ،فيكْه مبا ينوا مملَّكَ وت،يفش ما يهنوا مفُص ودولقَ
مسِّحر،م مصِّقَ وما دوقَ لَ،رقَد صرع نم قَهوفَم فَجاو،و تجاوزهم 
آخون فَرلَغوإِ،او نهمف يما بيذَن للَك لَعى مستقيمًٍدى ه“.  
 فلَ سن م بآثارِكعلي ” و األوزاعيرٍ أبو عم اإلمام وقالَ_9
 ك لَوهفُرخ ز وإنْجالِ الرِّاك وآراَء وإّي،اس الّنكضفَ روإنْ
لِبالقو“.   
ا عد وةع ببدملَّ تكَلٍج لريمرد اَأل الرمحنِ عبد بن حممد وقالَ_10
إليهاالناس :لْ هع لماِهللاا رسولُه   ْرٍوأبو بكوعثمانُ وعمر  
وعليفَ: قال،موهام يعلَ لَ: قال؟موها يعلَم لَ أو شم يعلَ لٌَءيه م

 : قال،وهام عل قدي أقولُ فإنِّ:جلُال الر ق؟ أنتهتمعلهؤالء أَ
 ؟مهعسم ي لَ أم، إليه الناساوعوا به وال يدملَّكَ ال يتأنْ مهعسوفَأَ

 ال ،هوخلفاَء   اِهللا رسولَعس وٌءيش فَ: قال،مهعس ولْ ب:قال
يسعك؟ أنتطَقَ فانعوكان حا، فقال اخلليفةُ،جلُ الر راض:ال و سع 
  .مهعس ما وهعسم ي لَن على ماُهللا

11_وهكذا م لَن م يسعهما و ساِهللا رسولَع   ه وأصحاب
ابعني لَوالتهواألئمةَ،م بإحسان م نب عدهوالّر،م اسملْخني يف الع، 
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منت الوآيات الصِّة فاتراَء وقةإِ و،هابارِ أختها كما جاَءرارِم، 
فال وسعليه اُهللاع .  
12_فم ا جاَءمم نالصِّ آيات وجل اهللا عّز قولُفات  هجقَى وبيو
بِّكر]وقولُ،]27:الرمحن ه سبحانوتعاىله  اهدلْ يب

ي  ولَا  املائدةي ن:

اتبعوا ما أَسخطَ ه تعاىلوقولُ )1(
ت

بةٌو« ،

                                                

انوطَتسبم]وقولُ ،]64:املائدةهباًر تعاىل إخا عنعيسى عليه السالم  
ه قالأنعتفِْسكن أَعلَم ما ف فِْسي  ا فم لَم]116[، 

هلْ ينظُرونَ ه تعاىل وقولُ،]22:الفجر[وجاَء ربكه سبحانهوقولُ
اللَّه مهيأْتإِلَّا أَنْ ي]ه تعاىل وقولُ،]210:البقرة مهنع اللَّه يضر

هنوا عضرو]119:املائدة[..  
ه تعاىل يف  وقولُ،]54:ةاملائد[يحبهم ويحبونهتعاىله وقولُ
غَضب اللَّه علَيهِمارِالكفّ

اللَّه]عاىلوقولُ ]28:حممد    .]46:التوبة[كَرِه اللَّه انبِعاثَهمه 
13_وم نالس نقَة الّنلُو يب  »رتِلُ ربوتعاىل ي نا تبارك كلّ ليلة
 صه لَتسي لَابِّ الشن مكب ربجعي« هوقولُ»مساِء الّدنياإىل 
يضحك اُهللا إىل رجلَني يقُتلُ أحدمها اآلخر يدخالن «ه وقولُ
  .»اجلّنة

 
  .13:املمتحنة، 14:اادلة، 6:الفتح)1(



 7

14-فهذا وما أش بههّم ما صحس نده،لَدِّ وعت روهات،ن ؤمبِن ه، 
وال نرده،وال ن جحده،وال ن أَتلُوبِه يلٍوِأْتي خالفظاه وال ،هر 

استو
  النيبِّ

 نأي« ة وقال للجاري» تقَّدس اسمكي يف الّسماِء

»منل غْربتكو رهبت؟ك «

نبِّشههِس وال بِ، املخلوقني بصفاتاملُمات حدثونعلَ،ني اَهللا أنَّم  
سبحانلَه وتعاىل ال شبيه ه،وال نظري هٌء ويش هثْلكَم سلَي و

ريصالب يعمالس]وكلُّ،]11:الشورى ما ت يف الذِّلَيِّخ نِهأو طَ خر 
اَهللا فإنَّ،الِبالب ه تعاىل خبالف.   

-15    ومذَن ه تعاىل قولُلكمحشِ الررلَى الْعع ن
   .]5:طه[ى
 لُوقو ،]16:امللك[أَمنتم من في السماِءَءه تعاىلوقولُ

»برا اهللا الّذن
 رواه مالك .»ةٌنمؤم اهنإِا فَهقْتعأَ« قال ماِء يف الس:قالت »؟اهللا
بنسٍ أنومسلم وغري مها ماألئمةن .  

 ةًت س؛عةًسب: قال» ؟دبعا ت إهلًمكَ«نٍيصحل   النيب وقالَ-16
  قالَ،ماِءا يف السًد وواحيف األرضِ

ي يف  الذدباع وةَت السِّكراتفَ« قالَ،ماءذي يف الس الّ:قالَ
ماِءالسأَ وا أُنلِّعمكد عوتأَفَ»نيلَسمو لَّعمهالن يب  َنْأ 
للَّا«ولَقُيههِ ألْمينِم رشدي وينِقش ريِسفْ ن«.  
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17_وفيما نلَقم نع النيبِّالمات   أصحابِويف الكُه بِت 
 يف هم إهلَ أنَّمونعز وي،ضِدون باألرجسهم ي أنمةاملتقدِّ

ساٍءمِس مكذَةُري كَوذَ- اكذَا واخلَر بإىل قَر وله - 

وال تيهِبِشوال ه 

 : فقال؟ف استوىكي ]5:طه[ن علَى الْعرشِ استوى
ا

نهم نرِ غيو طَاسة، 
وسمعجِه ريلُبعلي ه السالم،و مأَن لَنَذ هم نمالئكت ه،و رسله.  

ماِءالس.  
18_و روى أبو داودننه أنَّ يف سالنيب   َإنَّ« قالا  مبين 
إىلَ اٍءمس 
فَووذَق لكالع رشو اهللا سبحانفَه وذَق لك«.  

 على هم اُهللامح رفلَ السعمجا أَم مههبا أشما وذَهفَ _19
قْنلوقَه بولهومل ي تعرضوا لدِّرهوِأْ وال تيله 
تمثهيل.  

-20س لَئاإلمام أنسٍ مالك بن فَمحه اُهللا ر يلَق:يا أب ا عبد 
الرحماهللا
السواُءتغي جمهولٍر ،والكي فغي راإلميانُ و،قولٍ معبه واجب  
ؤالُوالسأَّم ثُ،ه بدعةٌ عن مربالر فأُلِج رِخج.  

21-ومنص فات اهللا تعاىل أنه ملِّكَتدميٍ قَ بكالمٍم،ي سمعهم ن 
اَءشم نلْ خقه.س معهم وسى عليه السالمم 
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22-وأنه سبحانلِّكَه يماملؤمنني يف اآلخ رة،كلِّ ويمونه،نُذَأْ وي 
وكَلَّم اللَّه موسى  تعاىل قال اُهللا،هونورزيهلم فَ
موسى إِنِّي اصطَفَيتك علَى  ياحانهوقال سب ،]164:النساء[تكْليًما
يالنبِكَلَامي والَاتاسِ بِرِس]144:األعراف[، انهحوقال سب مهنم

اللَّه كَلَّم نم]ة بشرٍ أَنْ حانه وقا سب53:الب كَانَ مو
 وقال ،]51:الشورى[يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحًيا أَو من وراِء حجابٍ

حانهسب يودا ناها أَتافَلَمى يوس11(م( كبا رإِنِّي أَن]11:طه -

 ]14:طه[إِننِي أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي وقال سبحانه،]14
وغيرهذا أَ يقولَ أنْزٍ جائ حدغي اهللا ر.  
يِح بالو اُهللاملَّكَا ت إذَ:  مسعوداهللا بن د عب وقالَ-23
سمعص وتأَه لُهماِء الس،ر النيبنِوي ذلك ع .  

24-و روى عبد اهللا بأُن نسٍينِ عالن 

ا  لل،]2قر 

 

 رشحي« ه قالَأن  يب

أن ا الداني« 

ا  سريًع فأجاب! يا موسى:هب راداهن فَ،ها منعزِفَ فَ،هتالَهفَ

اهللا اخلالئقيو مالقيام ةع اةًرغُفاةً ح الًرب ا فًَمهيناديهم بصوت 
يسمعهم نب عكَ،د ما يسمعهم قَن رأَ:ب ا املنلك،

األئمةُرواه واس تشهبه د البخاري.  
25-أنَّ اآلثارِضِ ويف بع موسى علي ه السالمرأى الّنلةَ لي ار 
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اسناًسئْتا بالصوالَقَ فَ،ت:لب يكلب يكأس معصو توال أَك ى ر
مكانك،أنا فَ: فقال؟ فأين أنت قَوك،أَ ومامك،وع ني ينِمك، 

  .ودعي هلي وإِأَد بهن م،قٍ

حف،ف يهم كَحم 
نماو

لْ

وعنش مالفَ،ك علأنَّم هذ ةَفَ الصِّهال ت نبِهللاي إالَّغ قال.عاىل ت : 
  بلْ: قال؟ك رسول كالم أمك أمسعكالمهلي أفَا إِ يت أنكلذَكَ

   .سىموكالمي يا 
26-ومكالمِن حانه القرآنُ اهللا سبوهو  العظيم ،اهللا كتاب 
املبني،وح لُبوصراطُ،ه املتني هاملستقيم ،وت يلُزِنبِّ رالَ العمني، 
نبِلَز هالر اَألوح مني،بِلْى قَلَ عيِّ سداملرس لنيبلسان ع بِري 
نيٍبِم،م نلٌزغي خملور 

27-وهوس ورم كَحمات،وآيات يِّ بنات،وح روف 
 ه لَ.نات حسر عشفر حلِّكُ بِهلَ فَهبرعأَ فَهأَر قَن م،ماتلوكَ
 يف فوظٌ حمةن باأللِسولُت م،عاضب وأَزاٌء وأج،ر وآخلٌوأَ

دورِالص،م سموع باآلذان،كْ ميف املصاتوب 
ومشابِته،ن  اسخومن سوخ،ص لَا يأْتيه يه ور وأم، وعا وخ

الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه ترتِيلٌ من حكيمٍ 
يدمح]وقَ ،]42:فصلتله تعاىلوعمتاج نقُلْ لَئ جِن ت الْإِنس وا
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 مهضعكَانَ ب لَوو هثْلونَ بِمأْتلَا ي آنذَا الْقُرثْلِ هوا بِمأْتلَى أَنْ يع
  .]88:اإلسراء[لبعضٍ ظَهًِريا

28-ذَ وها هوالكتاب  الّالعريب ذي قال ففَ الذين كَيهوار لَن
آنذَا الْقُربِه نمؤن]31:سبأ[، هموقال بعض ُلذَا إِلَّا قَوإِنْ ه

 ،]26:املدثر[سأُصليه سقَرحانهب سقال اهللافَ ،]25:املدثر[الْبشرِ

إلتبِيان ما ال لِثْم 

لَّوإِ- آ

وما علَّمناه الشِّعر وما  فقال اهللا تعاىل.رعهم هو شضع بالَوقَ
بِنيآنٌ مقُرو كْرإِلَّا ذ وإِنْ ه ي لَهغبني]لَفَ ،]69:يسمى اُهللافَا ن 

عنهأن هش عروأثبت قُه ربقِآنا مل يش هةًبل ي لُذالقرآنَ يف أنَّب  
هو هذا الكتابالعر الَّيب ذي هو ،وفروح ،ماتكل؛ وآيات 

  .ره شعْ إند أحولُك ال يقُس كذل ما ليألنَّ
يبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا وإِنْ كُنتم في ر وجلّ عّزوقالَ-29

 وند نم اَءكُمدهوا شعادو هثْلم نم ةوروا بِسفَأْت
اللَّه]23:البقرة[، أنْوال جيوز ي تحداها بِم
يدرى ما هووال ي لْقَع.  

ذين لَا ذَا تتلَى علَيهِعاىل ت وقال30َ ياتنا بيِّنات قَالَ ا  م
يرجونَ لقَاَءنا ائْت بِقُرآن غَيرِ هذَا أَو بدِّلْه قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ 
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  اآلياتو هآنَرلقُ انَّ أَتبثْفأَ، ]15:سيون[أُبدِّلَه من تلْقَاِء نفِْسي
  .مهِيلَى علَتيت تالَّ

بلْ هو آيات بيِّنات في صدورِ الَّذين أُوتوا عاىلوقال ت-31
لْمالْع]وقال تعاىل ،]49:العنكبوتآنٌ كَرِميلَقُر هابٍ  )77(إِنتي كف

عشرينورةً ساملقطَّ باحلروف عة.  
 

 فر حلِّ

 
لسمِهال ي اوِجزت راقيهمي تعونَلُج 

  .هوفر حضِ
  .هلَّ كُه بِرفَ كَدقَ فَهن مفرح بِرفَ كَنم:   علي وقالَ-36

ونكْنونَ)78(مرطَهإِلَّا الْم هسملَا ي]79 -77:الواقعة[، بعأنْد  
  .كلى ذَلَ عمسقْأَ

- 1:الشورى[عسق)1(حم ،]1:مرمي[كهيعصوقال تعاىل-32

وا ًعس تحتتوافْ ،]2
هن مفر حلِّكُ بِهلَ فَهبرعأَ فَآنَر القُأَر قَنم »وقال النيب-33
عشرح سنات،و مقَن أَرهلَ وحنف لَ فَيهكُ بِه
حسحديثٌ»ةٌنصحيح .     

34-الّصوقال علي  يتأْ ينْ أَلَب قَآنَروا القُأُرقْإ« الم والّسالةُه
 اةَامقَ إِهوفَر حونَيمق يموقَ
  .»هونلُجأَت يالَ وهرجأَ

 رآن القُرابع إِ:ماه عن اُهللا رضيرم وعرٍكْو بب أَالَ وقَ-35
 بعظفْح نا من إليبحأَ
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37-فَ واتقدِّ املسلمون على عس رِوالقرآن وآيات هوكل ماته 
وحروفه.  
 رآن القُن مدح جن مسلمني يف أنَّن امل بيالفخ وال -38

  روف حه على أنةٌ

   ،]23- 22:قيامة

  ب،]نَ
ا مهني بنكُ مل يالّ

 

هذا تشبيهللرؤية اهللا  فإنّ، باملرئيِّ ال للمرئيِّ بالرؤية 

سةًورةً أو آيأو كل ةًمفً أو حرا مقًفَتا عليه أنه كافويف هذا ،ر 
حةٌجقاط ع

39-واملؤمنون يرنَور بهمف ي اآلخرةصارِ بأبمه،وي زورونه، 
لِّكَويممه لِّكَويمونتعاىلال اُهللا ق،ه  ذئموي وهجو

ال[إِلَى ربِّها ناظرةٌ)22(ناضرةٌ

كَلَّا إِنهم عن ربِّهِم يومئذ وقالَ تعاىل -40
 طخالسأولئك يف حالِجا حفلم 15:املطففون[لَمحجوبو

على أنَّلَّد املؤمنني ي رونالرِّ الِ يف حهإِ  واض
 .قرفَ

إِّنكُم سترونَ رّبكُم كَما ترونَ هذَا الْقَمر، الَ « وقال النيب-41
هتيؤي راّمونَ فضحديث صحيح متفق عليه »ت.  

و-42
  .نظري له وال هتعاىل ال شبي
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43-ومنص اِهللافات تعاىل أن الفَه الُعل ما يلَريد ونُكُا ييٌء ش 
 ٌء شيمِ يف العالَسيلَ وهتيئَش من عيٌء شجرخا يلَ وهتإرادا بِإلَّ

ىلي

د 

لو
بِاهللا ومالَئكَته وكُتبِه ورسِله واليومِ اآلخر، 

هّرشو رِهيرِ خبِالْقَد نمؤتفقال جربيل»و :ص قْدرواه مسلم .ت.  

يخرجع نقْ تيرِدهلَ وا يصدإِر ال عريِ تدبِنه،وال م حيدنِ ع 
ر املقدورِالقد،وال يتجاو زوحِ يف اللَّطَّ ما خطورِ املساد ما  أر
 وهيعط ي أنْ شاَءولَ و،فوه خالَاَم ملَهمص عولَ و،لوهفاع مالعالَ
جا َأليًعمطاعوه،لَ خلْ اخلَقوقَ،هم وأفعالَق درأر اقَزم ه

الَوآجمه،ي هدي منبِشاُء ي كْحمتعاىل قال اُهللا،هت  ُأَلسلَا ي
سأَلُونَ  مهلُ وفْعا يمع]تعاقال اُهللا، ]23:األنبياء  َّا كُلإِن

وخلَق كُلَّ شيٍء وقال تعاىل ،]49:القمر[شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ
يبة في ما أَصاب من مصتعاىل وقال ،]2:الفرقان[فَقَدره تقْديًرا

الْأَرضِ ولَا في أَنفُِسكُم إِلَّا في كتابٍ من قَبلِ أَنْ 
فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح وقال تعاىل ،]22:احلديد[نبرأَها

ره ضيِّقًا  لْ صعجي لَّهضأَنْ ي رِدي نملْإِسلَامِ ول هردص
  .]125:األنعام[حرًجا

44-روى ابنع مجِ أنَّر يلَرِبسالم ما  :  قال للنيب عليه ا
أنْ تؤمن « قال؟اإلميان
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45-وقال النيب  »آمنترِ بالقد هّرشو رِهيخ ،ووِلْحه 
ورِّمه«.  

46-ومند اِءعيبِّ الن  ّذي علَّالمهاحلس نب نع ليي دو بِعه 
  . »تيضا قَ مري شنِقو«رِت الوِوتنيف قُ
ناب تواج هرِ أوامكر لنا يف تةًج حهر وقد اِهللا قضاَءجنعلُ والَ-47

 دعةٌ بجح لَى اللَّهسِ ع

 ،]286:البقرة[لَا يكَلِّف اللَّه نفًْسا إِلَّا وسعها

  يزيد،اننجلَ
بالطاعةقُ وينصبالعصيان .  

نوبلْ،يهاه أنْ جيب ن ؤمنون لَعهللا علينا احلُ أنَّم ةَجب بإنزال الكت، 
وبثَعةالر تعاىل قال اُهللا،لِس النكُونَ لئلَّا يل

  .]165:النساء[الرسلِ
 لِع للف املستطيعهى إالَّن ورمحانه وتعاىل ما أَ سب اَهللا أنَّمونعلَ-48
والترك،ه ملْ وأني بِجأَر حدا على معصية،طَ وال اضرإىل هت رك 
 تعاىل وقال اُهللا،ةاعطَ

الْيوم وقال تعاىل، ]16:التغابن[فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتموقال تعاىل
موالْي لَا ظُلْم تبا كَسفْسٍ بِمى كُلُّ نزجت]17:غافر[.   

 ،وابِ بالثَّهنِسى على حزجا يًبسا وكَلًع فد للعب على أنَّلَّدفَ-49
يِّوعلى سئهقابِ بالع،وهو واق اهللا وقَ بقضاِءع هرِد.  

 بادقْ وعكان باألرلٌوعم  باللسانلٌ قواإلميانُو -50
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وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه الدِّين قال اهللا تعاىل-51
 ،]5:البينة[قَيِّمةحنفَاَء ويقيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلك دين الْ

اًناوا إِمياددزيل]4:الفتح[.  

.  

 يف ذلك ما سواٌء

  وإيتاَء،الة الص وإقام، القلبِ تعاىل وإخالص اِهللاةَ عبادلَجعف
الزلَّ كُ،كاةهم ينِ الدِّن.  

ها عالَأَ، شعبةً اِإلميانُ بِضع وسبعونَ« اِهللا رسولُوقالَ-52
  .»قِوأَدناها إِماطَةُ اَألذَى عنِ الطّرِي،  الَ إِلَه إِالّ اهللاشهادةُ أَنْ

53-القَلَفجع لَووالع لَمم ن وقال تعاىل.اإلميان  مهتادفَز
وقال ،]124:التوبة[إِمياًنا
 اهللا الَّ إِله إِ الَالَ قَن مارِ النن مجرخي» اهللاوقال رسولُ-54
وبِلْي قَفهالُقَثْ مب رأَة وخ رلَدأَة ذَو رةم ن اإلميان«لَ فجعمتفاضالًه 

55-بكلِّاإلميانُ وجيب ا أَ مخبربه النيب   وصحقلُ به النع ه ن
فيما شاهدناه أو غابّن عا نلَعمأن ه حقوص و،دق 
 راِء اإلس حديثلَثْ م، معناه على حقيقةعلطَّ ومل ن،لناههِ وجناهلْعقَ
عراجِواملةًظَقَ وكان يقُ فإنَّ،اناًم ال م ا ًشريكَأنرتكْ وأَهبرتهومل ت نكر 

املنامات.  
56-ومملَ ذلك أنَّن كاملو ا جاَء ملَّتإىل موسى عليه السالم  
بِقْليضروح طَ لَهمأَقَفَ فَهع ينفَ،ه رجإىل ربِّع فَه ردلَ عيهع ينه. 
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57-ومالّس ذلك أشراطُن اعة،لُثْ مروجِ خالد الِج،زولِ ون 
 ، ومأجوج يأجوج وخروجِ،هلَتقْ في عليه السالم مرمي بنِعيسى

فَإِذَا  وذلك حني ينفُخ إسرافيلُ عليه السالم يف الصورِ

 يف فونَا فيقًمه بالًر غُراةً عاةًفَ حامة القّي يوماسّن

 هابتك يأُوت ن

اّبوخروج الدوعِلُوطُ ،ةمسِ الشم نبِرِ مغاه،وأش باهذلك مما صح  
لُقْبه الن.  
58-وعذابرِ القبونعيم وقد استعاذَ،ه حق النيب   منوأَ،ه مبِر ه 

  .صالة يف كلِّ
، وسؤالِ منكَرِ ونكريٍ حق، والبعثُ بعد قوفتنةُ القَبرِ ح -59

حق تاملو
  .]51:يس[ى ربِّهِم ينِسلُونَهم من الْأَجداث إِلَ

60-ويحشالر 
موالقّيقف حّت،امة ى يفَشعفيهم نبي نا حممد  ويحاسبم اُهللاه 

ف ح صرطايت وت،واوين الدرشن وت، املوازينبصن وت،تبارك وتعاىل
فَأَما ملِمائ والشمانياَأل إىل مالِعاَأل

ينِهم7(بِي(ِسًريااًبا يسح باسحي فوفَس)8( هلإِلَى أَه بنقَليو
فَسوف يدعو )10(وأَما من أُوتي كتابه وراَء ظَهرِه)9(مسروًرا
  .]12-7:االنشقاق[لَى سعًرياويص )11(ثُبوًرا
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فَمن ثَقُلَت  به األعمالنُوز ت،سانٌ ولتانفَّ له كوامليزانُ-61
فَّت موازِينه فَأُولَئك ومن خ)102(موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ

منه 

الّن دخلَن ارم ّم أُنتهم أَن الكَلِه برِائ 
وح اًمم، 

ك
  ]28:األنبياء[هم من خشيته مشفقُونَ

ار 
 ِذَابي عف نيرِمجإِنَّ الْم

  ]103-102:ناملؤمنو[الَّذين خِسروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ
 ،نِب اللَّنا م بياًضد أشه ماؤةيام يف القضحو  نا حممدولنبيِّ-62
لَوأحى منالع وأَ،لِس يقُارِبهع ددن ومِجالس اِءم،م نرِ شب 
شرلَةًب مظْ يأْمبع اها أبًدد.  

  .ارج الفُه عنلُّزِ وي،رارب اَألهوزج ي حقراطُوالصِّ-63
64-وي فَشعنا نبي  فيم
فيخبِجونَر شفاعتهب عدما احتوا وصاروا فَقُراًمح

  .هت بشفاعةَ اجلنفيدخلونَ
65-األنبياِءرِولسائ ة ولَا  قال تعاىل، شفاعات واملؤمنني واملالئ

ى وضتار نمونَ إِلَّا لفَعشي
66-وال تفَنعالكاف افعني الّش شفاعةُر.  
67-والّنةُواجلن ارال تفْ خملوقتان نيان،والّن، مأوى أوليائهةُ فاجلن 
عقابألعدائ وأهلُ،ه اجلن فة يها مدونَلَّخ

- 74:الزخرف[لَا يفَتر عنهم وهم فيه مبلسونَ)74(جهنم خالدونَ

75[.  
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68-ويؤتى باملوتيف صور كَة أَشٍب لَمح،في ذبحارِ والّنةَ بني اجلن،
قالمث ي

 
 وال  خلودارِ النلَه ويا أَ،ت وال مو خلودة اجلنيا أهلَ” 

ّتحى يؤمبرسالتهن ،ويشه ده بنبوت،قْ وال يضى بيناسِ الن 

 رم ع بناِهللا دوى عبا رم ل.نيعمجأَ ى ضتر املُلّيم عثُ

  .الثَالثَّ ت لسميت ولو شئْ مث عمررٍ

موت“.  
69- اِهللا رسولُوحممد   خاتميِّبِ الننييِّ وسداملرسلني ،ال يصح  
 د عبإميانُ
  .هتّم أُخولِ دد بع إالّةٌّم أُةَ اجلّنلُخد ي والَ،هت بشفاع إالَّ،ةالقيام يف

70-صاح بواِء لاحلم واملقامِد احملمود ضِ واحلواملو رود،وهو  
إمامّيبِ النني،وخ طهميب،وصاح بهم شفاعت.  
 عليهم  األنبياِء أصحابِره خي وأصحاب، األممِره خيتأّم -71
  .المالّس

 ذو م عثمانُ ثُ، الفاروقم عمر ثُ،ديق الصِّرٍه أبو بكْت أّموأفضلُ
النينِور، 
ري اهللا عنهما قالض:ا نقولُ كنوالنيب   فْأَ :حية  هذه األّملُض
بعمثَّ،أبو بكرٍ ها نبيّْد ذلك ال فيبلغَ مث علّي، مث عثمانُ، عمر نيب  

فال ينهكر.  
72-وصح الرِّت ةُوايعلّي عن   أنقالَه :خ يرهذه بعد  األمة 
أبو بك هانبيِّ
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 سمشال تعلَا طَم« ه قالأّن   النيبِّنِ عاِءدروى أبو الّدوًر-73
غَالَو ربتب عديِّبِ الناملُ ونيرسلنيفْى أَلَ علَضم بِ أَنرٍكْي ب«.  

 إمجاعِ

  ن قال رسول اهللا
 ن ممهدّيـنيِ

في اجلنة،ثْ وعانُميف اجلن ة،وع ليف اجلّني ة، 

74-وو أَهحقاِهللاقِلْ خ الفَ باخلةبع النيبِّد   َلفضلهقَابِ وسهت، 
قْوتالنيبِّميِد  له يف الّص على مجيع الّصالة حابة ، و
  .اللةهم على ضعمج لي اُهللا ومل يكنِ،هتعبايه ومدميحابة على تقْالّص
75-مث منبعده عمر   لفضله وعهإليهيب بكرٍ أَد .  
  .ورى له الشدمي أهلِلتقْ  مث عثمانُ-76
77-مث علي  َلفأهلِ وإمجاعِ،هضل ه عليهرِ عص.  
ون الذياملهدّي اشدون الّر اخللفاُءوهؤالِء-78
ة الْخلَفَاِء الّراشدين الْعلَيكُم بِسّنتي وسّن« فيهم
بعيد، اجِذا بِالّنوهلَيّضوا عع«  

ها فكان آخر »ةًن سونَثُالَي ثَدع بن مةُفَالَاخل » وقال-79
  .  عليخالفةَ

80-ون شهدللعش باجلّنرة ة،هِ كما شهلم النيب د  فقال»أبرٍكْو ب 
ي اجلَفنة،وع مر 
 يف يدع وس،ةي اجلن فدع وس،ةني اجلَ فريب والز،ةني اجلَ فةُحلْوطَ
 يف احِر اجلَ بنةَديبو ع وأب،ة يف اجلّنف عوِ بنمحنِ الّر وعبد،ةاجلّن
  .»ةناجلَ
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 ،ا له اندهِشباجلنة    له النيبدهِ شن ملُّ وكُ-81
  بنِته لثابِوقول ،»ةن اجلَلِه أَابِبا شديِّ سنيس واحلُنسحلَا«كقوله

نِِسحون خسيِء على املُاف.  

هم جائزةٌ خلفَجلمعة.  

بٍ والَ تخرِجه من اإلسالَمِ 

عليهمم ،والكَ، هلم واالستغفار فرِكْ عن ذ 

سٍقي»إنهم أَن اجلَلِه نة«.  
82-وال ن زِجمألحد م أهلِن الق لَبةجبن ةإالَّارٍ وال ن م نج زلَم ه 
رجو للما ننكلَ ،سول الّر

 نِ عهجرِخ ن والَ،بٍن بذَبلة الق أهلِنا م أحًدركفِّ ن والَ-83
  .لٍمع بِاإلسالمِ

84-ونى احلَرجواجل ها ماضًيادمع طاع إمامٍ كلِّة ب ا كان أو ر
 ا وصالةُ،اًراجِفَ

85-قال أن س:قال النيب   »انلِ اإلميأص نالكَّف عن : ثَالَثٌ م
بِذَن هكَفّرالَ تإالّ اهللا و قَالَ الَ إلَه نم

أُّمتي حّتى يقَاتلَ آخر عّز وجلّ والْجِهاد ماضٍ منذُ بعثَين اهللا ، بِعملٍ
 »واإلميانُ باألقْدارِ، الَ يبطلُه جور جائرٍ والَ عدلُ عادلٍ الّدّجالَ
   .داود رواه أبو

86- ومنّن السةت لِّواِهللا رسولِي أصحاب   وحمبتمه،كْ وذر 
حر والت،همحماسنِ
مسمهِاوئ،وم ا شجرب ينمه،واعت فَقاد ضقَ سابِفةُ ومعرِ،مهِلهمت. 

والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا قال اهللا تعاىل
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 ولَا تجعلْ في قُلُوبِنا غلًّا للَّذين اإلميانولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِ
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء وقال تعاىل ،]10:احلشر[اآمنو

مهنياُء بمحلَى الْكُفَّارِ رع]29:الفتح[.  
87-وقال النيب   »سّبوا أصحايبال ت ، كم أنفقفلو أنّ أحد

  »نصيفَهمثلَ أُحد ذهباً ما بلغَ مّد أحدهم وال 

  بنت خدجيةُّنه

 يف  ألحده ال طاعةَ فإن، اِهللاعصية ما مل يأمروا مب،

صاخلليفة ار،مِّ وسي أمرياملؤمنني ،وجب تطاعت ه، 
وحرمتم الفَختواخلُه روجلَ عيهوش قعص ا املسلمني.  

88-وم ان ّنلسةالت ضِّري عأَن اِهللا رسولِواجِز  ، ُأمهات 
املُاملؤمنني طهاملُ،رات برآتم أفضلُ، سوٍء كلِّن 

خويلديقةُ الّص وعائشةُدديقِ الّص بنتأَّر اليت با اُهللاهي كتابِ فه، 
زوالنيبِّج   يف الدنيا واآلخرة،فم فَذَ قَنها مبا بها اُهللاأَرم نقَ فَهد 
  . العظيم  باِهللارفَكَ

  خلفاِء أحد، اِهللايِ وحب وكات، املؤمنني خالُ ومعاويةُ-89
املسلمني .  

90-وم نالس نةالس معةُ والطاعألئمة وأُ املسلمني ماِءراملؤمنني  
رِّبههرِاّج وفَمم

اِهللامعصية .  
91-وم نو ي اخلالفةَل،عليه الّن واجتمع اسور وا بِضه،أو  غلبم ه
بسيفهى  حت
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92- ومنّن السةه رانُجدعِ البِلِ أهوم باينتهم وتركاجل الِد 
 إىل غاُء واإلص، املبتدعةبِت يف كُرِظَ النكر وت،ينِ يف الّداتومصواخلُ
وكلُّ،مهِكالم م حثَدبِ ينِ يف الدِّةدةٌع.  
  كالرافضة، مبتدعةّن والس اإلسالمِرِيغ بِمست م وكلُّ-93

والقَ،جِ واخلوارِ،واجلهمية رّيدةواملرجئة ،والكَ، واملعتزلة اميةر، 
 ا اُهللان أعاذَعِد البِائفو وطَلِال الضقر فهذه فَ،همرائظَون ،ةبّيالّوالكُ

 ةٌمح رمهفُالَتاخ وهمادهت يف اجونَابثَ م،همتالفي اخ فونَ

رحمتهفَ وضلهآم ني.  

هامن.  
94- الّنا بِوأمسبكالطَّينِ الدِّروعِيف فُ  إىل إمامٍة وائف األرعِب 
 يه ففونَلتملخاْ ومةٌ،ح رروعِ يف الفُالفت االخإنَّ فَ،ومٍمذْم بِسيلَفَ
محمود
واسةٌع،اتِّ ومفَاقُهح ةٌجقاط ةٌَع.  

95-ن نْ اهللا أَلُأَسي عصمنا مبِ الْنعِدالْ وفتنة،و يحيينى لَا ع
المِاإلسو السنة،و يجعلنا ممن تبِيعر اهللا ولَس  َيف احلياة، 
ويحشرنا يف زمرتهب عاملَد مبِات 
وذَها آخاملْر عقَتد. 
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 احلَومدح هللا وده،صلَّ وى اهللا علىيِّ سدنا محمدو آلهو صبِحه 
ولََّسمت سايًمل   

 


