عقيدة
أهل السنة والجماعة

تأليف
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقديـم
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وعلى آله وصحبه ،أما بعد:

القيمة الموجزة ،التي جمعها أخونا العالمة فضيلة الشيخ :محمد بنن صنالا العميمنين،
فقد اطلعت على العقيدة ّ
وسمعتها كلها ،فألفيتها مشتملة علنى بينان عقيندة أانس السننة والجماعنة فني بنا  :توحيند اهلل وأسنما ه وصنفاته،
وفني أبنوا  :اإليمننان بالمال كنة والكتن
وذكنر فيها ما يحتاجه طال

والرسننس والينوم ااخننر ،وبالقندر خينره وشنره .وقند أجناد فنني جمعهنا وأفنناد

العلم وكس مسلم في إيمانه باهلل ومال كته وكتبه ورسله واليوم ااخر وبالقدر خيره

ضم إلى ذلك فوا ند جمنة تتعلّنا بالعقيندة قند التوجند فني كمينر منن الكتن
وشره ،وقد َّ

المعلفنة فني العقا ند .فجنزاه

اهلل خي ن اور وزاده مننن العلننم والهنندب ،ونفننذ بكتابننه اننذا وبسننا ر معلفاتننه ،وجعلنننا واينناه وسننا ر إخواننننا مننن الهننداة

الداعين إلى اهلل على بصيرة ،إنه سميذ قري  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
المهتدينّ ،

قاله ممليه الفقير إلى هللا تعالى:
عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز
سامحه هللا
مفتي عام المملكة العربية السعودية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك
الحمد هلل ر العالمين ،والعاقبة للمتقين ،وال عدوان إال على الظالمين ،و ُ
الحا المبين ،وأشهد أن محمنداو عبنده ورسنوله خناتم النبينين وامنام المتقنين ،صنلى اهلل علينه وعلنى آلنه
له الملك
ّ
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى ِ
يوم الدين ،أما بعد:

فننإن اهلل تعننالى أرسننس رسننوله محمننداو صننلى اهلل عليننه وسننلم بالهنندب وديننن الحننا رحمننة للعننالمين وقنندوة للعننالمين
والحكمنة كنس منا فينه صنال العبناد واسننتقامة

وحجنة علنى العبناد أجمعنين ،ب ّنين بنه وبمنا أننزس عليننه منن الكتنا
أحوالهم في دينهم ودنياام ،من العقا ند الصنحيحة وامعمناس القويمنة وامخنالا الفاضنلة واادا

العالينة ،فتنرك

أمته على المحجنة البيضنال ليلهنا كنهارانا ال يزينا عنهنا إال االنك ،فسنار علنى ذلنك أمتنه
صلى اهلل عليه وسلم ّ
الذين اسنتجابوا هلل ورسنوله ،وانم خينرة الخلنا منن الصنحابة والتنابعين والنذين اتبعنوام بإحسنان ،فقناموا بشنريعته

وعضنوا عليهنا بالنواجننذ عقينندة وعبننادة وخلقناو وأدبناو ،فصنناروا اننم الطا فننة الننذين ال ي ازلننون علننى
وتمسننكوا بسن ّننته
ّ
الحا ظاارين ،ال يضرام من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر اهلل تعالى وام على ذلك.

السنة مهتدون ،نقوس ذلك ُّ
تحدماو بنعمة اهلل
ونحن -وهلل الحمد -على آمارام سا رون وبسيرتهم
المعيدة بالكتا و ّ
ّ
تعالى وبياناو لما يج أن يكون عليه كنس منعمن ،ونسنأس اهلل تعنالى أن يمبتننا واخوانننا المسنلمين بنالقوس المابنت
في الحياة الدنيا وفي ااخرة ،وأن يه

لنا منه رحمة إنه او الواا .

ومامية اذا الموضنو وتفُّنرا أانوال الخلنا فينه ،أحببنت أن أكتن

علنى سنبيس االختصنار عقيندتنا ،عقيندة أانس

وشره ،سا الو اهلل تعالى أن
السنة والجماعة ،واي اإليمان باهلل ومال كته وكتبه ورسله واليوم ااخر والقدر خيره ّ
يجعس ذلك خالصاو لوجهه موفقاو لمرضاته نافعاو لعباده.
عقيدتنا
عقيدتنا :اإليمان باهلل ومال كته وكتبه ورسله واليوم ااخر والقدر خيره وشره.

المدبر لجميذ اممور.
فنعمن بربوبية اهلل تعالى ،أي بأنه الر الخالا الملك ّ
ونعمن بأُلواية اهلل تعالى ،أي بأنه اإلله الحا وكس معبود سواه باطس.

ونعمن بأسما ه وصفاته ،أي بأن له امسمال الحسنى والصفات الكاملة العليا.

ونعمن بوحدانيته في ذلك ،أي بأنه ال شريك له في ربوبيته وال في ألوايته وال في أسما ه وصفاته ،قاس تعالى:
] ر السماوات وامرض وما بينهما فأعبده وأصطبر لعبادته اس تعلم له سمياو[ [مريم.]56 :

ونعمن بأنه ] اهلل ال إله إال او الحي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما في السنماوات ومنا فني امرض منن ذا

الننذي يشننفذ عنننده إال بإذنننه يعلننم مننا بننين أيننديهم ومننا خلفهننم وال يحيطننون بشننيل مننن علمننه إال بمننا شننال وسننذ
كرسيه السماوات وامرض وال يعوده حفظهما واو العلي العظيم[ [البقرة.]566 :

ونعمن بأنه ] او اهلل الذي ال إله إال او عالم الغين

والشنهادة انو النرحمن النرحيم ( )55انو اهلل النذي ال إلنه

إال او الملك القدوس السنالم المنعمن المهنيمن العزينز الجبنار المتكبنر سنبحان اهلل عمنا يشنركون ( )52انو اهلل

الخالا البارئ المصور له امسمال الحسنى يسبا له ما في السماوات وامرض وانو العزينز الحكنيم[ [الحشنر:
.]52 - 55

ونننعمن بننأن اهلل لننه ملننك السننماوات وامرض ] يخلننا مننا يشنال يهن

لمننن يشننال إنامناو ويهن

( )24أو يزوجهم ذكراناو واناماو ويجعس من يشال عقيماو إنه عليم قدير[ [الشورب.]65 ،24 :

لمننن يشننال الننذكور

ونننعمن بأنننه ] لننيس كمملننه شننيل واننو السننميذ البصننير ( )11لننه مقالينند السننماوات وامرض يبسننط الننرزا لمننن
يشال ويقدر إنه بكس شيل عليم[ [الشورب.]11،15 :

ونعمن بأننه ] ومنا منن دابنة فني امرض إال علنى اهلل رزقهنا ويعلنم مسنتقراا ومسنتودعها كنس فني كتنا

[اود.]5 :

ونعمن بأنه ] وعنده مفاتا الغي
وال ٍ
حبة في ظلمات امرض وال رط

مبنين[

ال يعلمها إال او ويعلنم منا فني البنر والبحنر ومنا تسنقط منن ورقنة إالّ يعلمهنا
وال يابس إال في كتا

مبين[ [امنعام.]64 :

ونعمن بأن اهلل ] عنده علم السناعة ويننزس الغيني ويعلنم منا فني امرحنام ومنا تندري نفنس مناذا تكسن
تدري نفس بأي أرض تموت إن اهلل عليم خبير[ [لقمان.]22 :

نداو ومنا

ونعمن بنأن اهلل ينتكلم بمنا شنال متنى شنال كينف شنال ] وكلنم اهلل موسنى تكليمنا[ [النسنال ] .]152 :ولمنا جنال

موسى لميقاتنا وكلمه ربه[ امعراف ] .]122 :وناديناه من جان

الطور اميمن وقربناه نجياو[ [ مريم.]65 :

ونعمن بأنه ] لو كان البحر مداداو لكلمات ربي لنفد البحر قبس أن تنفد كلمات ربني[ [الكهنف ] .]154 :ولنو

أنما في امرض من شجرة أقالم والبحنر يمنده منن بعنده سنبعة أبحنر منا نفندت كلمنات اهلل إن اهلل عزينز حكنيم[

[لقمان.]52 :

ونننعمن بننأن كلماتننه أتننم الكلمننات صنندقاو فنني امخبننار وعنندالو فنني امحكننام وحسننناو فنني الحننديي ،قنناس اهلل تعننالى ]

وتمت كلمة ربك صدقاو وعدالو[ [امنعام ] .]116 :ومن أصدا من اهلل حديماو[ [النسال.]82 :
ونعمن بأن القرآن الكريم كالم اهلل تعالى تكلم به حقاو وألقاه إلى جبرينس فننزس بنه جبرينس علنى قلن

النبني صنلى

اهلل علينه وسنلم ] قنس نزلنه رو القنندس منن ربنك بنالحا[ [النحنس ] .]155 :وأنننه لتنزينس ر العنالمين ننزس بننه
الرو اممين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين[ [الشعرال.]146 _ 145 :

ني علنى خلقنه بذاتنه وصنفاته لقولنه تعنالى ] :وانو العلني العظنيم[ [البقنرة.]566 :
ونعمن بأن اهلل عز وجس عل ّ
وقوله ] :واو القاار فوا عباده واو الحكيم الخبير[ [امنعام.]18 :

يدبر اممر[ [يونس .]2 :واستواعه
ونعمن بأنه ] خلا السماوات وامرض في ستة أيام مم استوب على العرش ّ
علواو خاصاو يليا بجالله وعظمته ال يعلم كيفيته إال او.
على العرش :علوه عليه بذاته َّ

ونعمن بأنه تعالى مذ خلقه واو على عرشه ،يعلم أحوالهم ويسمذ أقنوالهم وينرب أفعنالهم ويندبمر أمنورام ،ينرزا

الفقيننر ويجبننر الكسننير ،يننعتي الملننك مننن يشننال ،وينننز الملننك ممننن يشننال ويعننز مننن يشننال ويننذس مننن يشننال بيننده

الخير واو على كس شيل قدير .ومن كان اذا شأنه كان مذ خلقه حقيقة ،وان كان فنوقهم علنى عرشنه حقيقنة

] ليس كممله شيل واو السميذ البصير[ [الشورب.]11 :

وال نقوس كما تقوس الحلولية من الجهمية و يرام :إنه مذ خلقنه فني امرض .وننرب أن منن قناس ذلنك فهنو كنافر

أو ضاس ،منه وصف اهلل بما ال يليا به من النقا ص.

ونعمن بما أخبر به عنه رسوله صلى اهلل عليه وسلم أنه ينزس كس ليلة إلى السمال الدنيا حين يبقنى ملني اللينس

امخير فيقوس :من يدعوني فأستجي

له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأ فر له؟

ونعمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصس بين العباد لقوله تعالى ] :كال إذا ُدكنت امرض دكناو دكنا،
وجننال ربننك والملننك صننفاو صننفا ،وجننيل يوم ننذ بجهنننم يوم ن ٍنذ يتننذكر اإلنسننان وأنننى لننه الننذكرب[ [الفجننر– 51 :

.]52

فعاس لما يريد[ [اود.]152 :
ونعمن بأنه تعالى ] ّ
ونعمن بأن إرادة اهلل تعالى نوعان :كونية يقذ بها مراده وال يلزم أن يكون محبوباو له ،واي التي بمعنى المشي ة

كقوله تعالى ] ولو شال اهلل ما اقتتلوا ولكن اهلل يفعس ما يريند[ [البقنرة ] ،]562 :إن كنان اهلل يريند أن يغنويكم

او ربكم[ [اود ،]22 :وشرعية ال يلنزم بهنا وقنو المنراد وال يكنون المنراد فيهنا إال محبوبناو لنه ،كقولنه تعنالى] :
واهلل يريد أن يتو عليكم[ [النسال.]52 :

ونعمن بأن مراده الكوني والشرعي تابذ لحكمته ،فكس ما قضاه كوناو أو تعبد به خلقنه شنرعاو فإننه لحكمنة وعلنى

وفنا الحكمننة ،سنوال علمنننا منهننا مننا نعلننم أو تقاصنرت عقولنننا عننن ذلننك ] ألننيس اهلل بننأحكم الحنناكمين[ [التننين:

( .]8ومن أحسن من اهلل حكماو لقوم يوقنون) [الما دة.]65 :
ونعمن بأن اهلل تعالى يح

أولياله وانم يحبوننه ] قنس إن كننتم تحبنون اهلل فناتبعوني يحبنبكم اهلل[ [آس عمنران:

 ] .]21فسنوف ينأتي اهلل بقننوم يحنبهم ويحبونننه[ [الما ندة ] ]62 :واهلل يحن

] وأقسطوا إن اهلل يح

المقسطين[ [الحجرات ] ]4 :وأحسنوا واهلل يح

الصنابرين[ [آس عمنران،]125 :

المحسنين[ [الما دة.]42 :

ونننعمن بننأن اهلل تعننالى يرضننى مننا شننرعه مننن امعمنناس وامقنواس ويكنره مننا نهننى عنننه منهننا ] إن تكفننروا فننإن اهلل

فمبطهم وقيس
ني عنكم وال يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم[ [الزمر ] ]2 :ولكن كره اهلل انبعامهم ّ
اقعدوا مذ القاعدين[ [التوبة.]25 :
ونننعمن بننأن اهلل تعننالى يرضننى عننن الننذين آمن نوا وعمل نوا الصننالحات ] رضنني اهلل عنننهم ورض نوا عنننه ذلننك لمننن

خشي ربه[ [البينة.]8 :

ونعمن بأن اهلل تعالى يغض

دا رة السول و ض

على من يستحا الغض

من الكافرين و يرام ] الظانين باهلل ظن السول عليهم

اهلل عليهم[ [الفتا ] .]5:ولكن من شر بالكفر صد اور فعليهم ض

من اهلل ولهم عذا

عظيم[ [النحس.]155 :

ونعمن بأن هلل تعالى وجهاو موصوفاو بالجالس واإلكرام ] ويبقى وجه ربك ذو الجالس واإلكرام[ [الرحمن.]52 :

ونعمن بأن هلل تعنالى يندين كنريمتين عظيمتنين ] بنس ينداه مبسنوطتان ينفنا كينف يشنال[ [الما ندة ] ]52 :ومنا

ق نندروا اهلل ح ننا ق نندره وامرض جميعن ناو قبض ننته ي ننوم القيام ننة والس ننموات مطوي ننات بيمين ننه س ننبحانه وتع ننالى عم ننا

يشركون[ [الزمر.]52:

ونننعمن بننأن هلل تعننالى عينننين امنتننين حقيقيتننين لقولنه تعننالى ] واصنننذ الفلننك بأعيينننا ووحينننا[ [اننود ]22 :وقنناس

النبنني صننلى اهلل عليننه وسننلم "حجابننه النننور لننو كشننفه محرقننت سننبحات وجهننه مننا انتهننى إليننه بصنره مننن خلقننه".

وأجمذ أاس السنة على أن العينين امنتان ويعيده قنوس النبني صنلى اهلل علينه وسنلم فني الندجاس" :إننه أعنور وان

ربكم ليس بأعور".

ونعمن بأن اهلل تعالى ] ال تدركه امبصار واو يدرك امبصار واو اللطيف الخبير[ [امنعام.]152 :
ونعمن بأن المعمنين يرون ربهم يوم القيامة ] وجوه يوم ذ ناضرة ( )55إلى ربها ناظرة[ [القيامة.]52 ،55 :

ونعمن بأن اهلل تعالى ال ممس له لكماس صفاته ] ليس كممله شيل واو السميذ البصير[ [الشورب.]11 :

ونعمن بأنه ] ال تأخذه سنة وال نوم[ [البقرة ]566 :لكماس حياته وقيوميته.

ونعمن بأنه ال يظلم أحداو لكماس عدله ،وبأنه ليس بغافس عن أعماس عباده لكماس رقابته واحاطته.

ونعمن بأنه ال يعجزه شيل في السماوات وال في امرض لكماس علمه وقدرته ] إنما أمره إذا أراد شي او أن يقوس

لننه كننن فيكننون[ [يننس ،]85 :وبأنننه ال يلحقننه تعن

وال إعيننال لكمنناس قوتننه ] ولقنند خلقنننا السننموات وامرض ومننا

مسنا من لغو [ [ا ]28 :أي من تع
بينهما في ستة أيام وما ّ

وال إعيال.

ونعمن بمبوت كس ما أمبته اهلل لنفسه أو أمبته له رسوله صلى اهلل عليه وسلم من امسمال والصفات لكنننا نتبن أر
م ننن مح ننذورين عظيم ننين ام ننا :التممي ننس :أن يق ننوس بقلب ننه أو لس ننانه :ص ننفات اهلل تع ننالى كص ننفات المخل ننوقين.
والتكييف :أن يقوس بقلبه أو لسانه :كيفية صفات اهلل تعالى كذا وكذا.

ونعمن بانتفال كس ما نفاه اهلل عنن نفسنه أو نفناه عننه رسنوس اهلل صنلى اهلل علينه وسنلم وأن ذلنك النفني يتضنمن

إمباتاو لكماس ضده ،ونسكت عما سكت اهلل عنه ورسوله.

وننرب أن السننير علننى انذا الطريننا فننرض ال بند منننه ،وذلننك من منا أمبتننه اهلل لنفسننه أو نفناه عنهننا سننبحانه فهننو

خبر أخبر اهلل به عن نفسه واو سبحانه أعلم بنفسه وأصدا قيالو وأحسن حديماو ،والعباد ال يحيطون به علمناو.
ومننا أمبتننه لننه رسننوله أو نفنناه عنننه فهننو خبننر أخبننر بننه عنننه ،واننو أعلننم الننناس بربننه وأنصننا الخلننا وأصنندقهم

وأفصحهم .ففي كالم اهلل تعالى ورسنوله صنلى اهلل علينه وسنلم كمناس العلنم والصندا والبينان ،فنال عنذر فني رده

أو التردد في قبوله.

فصــل
وكس ما ذكرنناه منن صنفات اهلل تعنالى تفصنيالو أو إجمناالو ،إمباتناو أو نفيناو ،فإنننا فني ذلنك علنى كتنا
نبينا معتمدون ،وعلى ما سار عليه سلف امُمة وأ مة الهدب من بعدام سا رون.

رمبننا وس ِ
ننة
ُ

عز وجنس،
السّنة في ذلك على ظااراا وحملها على حقيقتها الال قة باهلل ّ
ونرب وجو إجرال نصوص الكتا و ُ
نر مننن طريننا المحن ّنرفين لهننا الننذين ص نرفواا إلننى يننر مننا أراد اهلل بهننا ورسننوله ،ومننن طريننا المعطلننين لهننا
ونتبن َّأ
الننذين عطلواننا مننن منندلولها الننذي أراده اهلل ورسننوله ،ومننن طريننا الغننالين فيهننا الننذين حملواننا علننى التمميننس أو

تكلفوا لمدلولها التكييف.

ونعلم علم اليقين أن ما جال في كتا اهلل تعالى أو ُسنة نبيمه صلى اهلل عليه وسلم فهو حا ال يناقض بعضه
بعضاو لقوله تعالى ] :أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند ير اهلل لوجدوا فيه اختالفاو كمي اور[ [النسال،]85 :
ومن التناقض في امخبار يستلزم تكذي

بعضها بعضاو واذا محاس في خبر اهلل تعالى ورسوله صلى اهلل عليه

وسننلم .ومننن أدعننى أن فنني كتننا اهلل تعننالى أو فنني ُسنننة رسننوله صننلى اهلل عليننه وسننلم أو بينهمننا تناقضناو فننذلك
لسنول قصنده وزينا قلبنه فليتن إلنى اهلل وليننز عنن ّينه ،ومنن تنوام التنناقض فني كتنا اهلل تعنالى أو فني ُسنننة

إمننا لقلّننة علمننه أو قصننور فهمننه أو تقصننيره فنني التنندبر ،فليبحنني
رسننوله صننلى اهلل عليننه وسننلم أو بينهمننا ،فننذلك ّ
َّ
وليكف عن توامه،
عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحا ،فإن لم يتبين له فليكس اممر إلى عالمه
وليقس كما يقوس الراسخون في العلم] آمنا به كس من عند ربننا[ [آس عمنران .]2 :ولنيعلم أن الكتنا

تناقض فيهما وال بينهما وال اختالف.

فصـل

الس َّننة ال
و ُ

ونننعمن بمال كننة اهلل تعننالى وأنهننم ] عبنناد مكرمننون ،ال يسننبقونه بننالقوس
وا ن ننم ب ن ننأمره يعمل ن ننون[ [امنبي ن ننال .]52 ،55 :خلقه ن ننم اهلل تع ن ننالى فق ن نناموا
بعبادتننه وانق ننادوا لطاعت ننه ] ال يس ننتكبرون ع ننن عبادت ننه وال يستحس ننرون،
يسبحون الليس والنهار ال يفترون[ [امنبيال.]55 ،14 :
ّ

حجننبهم اهلل عنننا فننال ن نراام ،وربمننا كشننفهم لننبعض عبنناده ،فقنند رأب النبنني صننلى اهلل عليننه وسننلم جبريننس علننى

صننورته لننه سننتما ة جنننا قنند سن ّند امفننا ،وتممننس جبريننس لم نريم بش ن اور سننوياو فخاطبتننه وخاطبهننا ،وأتننى إلننى النبنني
صننلى اهلل عليننه وسننلم وعنننده الصننحابة بصننورة رجننس ال ُيعننرف وال ُيننرب عليننه أمننر السننفر ،شننديد بينناض الميننا
شديد سواد الشعر ،فجلس إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتني النبني صنلى اهلل علينه وسنلم
ووضننذ كفيننه علننى فخذيننه ،وخاطن

النبنني صننلى اهلل عليننه وسننلم ،وخاطبننه النبنني صننلى اهلل عليننه وسننلم وأخبننر

النبي صلى اهلل عليه وسلم أصحابه أنه جبريس.

ونعمن بأن :للمال كة أعماالو كلفوا بها :فمنهم جبريس الموكس بالوحي ينزس به منن عنند اهلل علنى منن يشنال منن
أنبيا ننه ورس ننله ،وم نننهم ميكا يننس الموك ننس ب ننالمطر والنب ننات ،ومنننهم إسننرافيس :الموك ننس بننالنفخ ف نني الص ننور ح ننين

الصنعا والنشننور ،ومنننهم ملنك المننوت :الموكننس بقننبض امروا عنند المننوت ،ومنننهم ملنك الجبنناس :الموكننس بهننا،
ومنهم مالك :خازن النار ،ومنهم مال كة موكلون بامجنة في امرحام وآخرون موكلون بحفظ بني آدم وآخرون
موكلون بكتابة أعمالهم ،لكس شخص ملكان ] عن اليمين وعن الشماس قعيد ( )12منا يلفنظ منن قنوس إال لدينه

رقي

عتيد[ [ا .]18 ،12 :وآخرون موكلون بسعاس الميت بعند االنتهنال منن تسنليمه إلنى ممنواه ،يأتينه ملكنان

يسأالنه عن ربه ودينه ونبيه فن ] يمبت اهلل الذين آمنوا بنالقوس المابنت فني الحيناة الندنيا وفني ااخنرة ويضنس اهلل

الظنالمين ويفعنس منا يشنال[ [إبنراايم ،]52 :ومننهم المال كنة الموكلنون بأانس الجننة ] والمال كنة يندخلون علننيهم
من كس با  ،سالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبنى الندار[ [الرعند ،]52 ،52 :وقند أخبنر النبني صنلى اهلل علينه

وسلم أن البيت المعمور في السمال يدخله –وفي رواية يصنلي فينه -كنس ينوم سنبعون ألنف ملنك منم ال يعنودون

إليه آخر ما عليهم.

فصـل
حج ننة عل ننى الع ننالمين ومحج ننة للع ننالمين يعلّم ننونهم به ننا الحكم ننة
ون ننعمن ب ننأن اهلل تع ننالى أن ننزس عل ننى رس ننله كتبن ناو ّ
ويزكونهم.
ونعمن بأن اهلل تعالى أنزس مذ كنس رسنوس كتابناو لقولنه تعنالى ] لقند أرسنلنا ُرسنلنا بالبيننات وأنزلننا معهنم الكتنا
والميزان ليقوم الناس بالقسط[ [الحديد.]56 :
ونعلم من اذه الكت :

 .iالتوراة :التي أنزلها اهلل تعالى على موسى صلى اهلل عليه وسلم ،واي أعظم كت

بني إس ار يس ] فيها

ونننور يحكننم بهننا النبيننون النذي أسننلموا للننذين اننادوا والربننانيون وامحبنار بمننا اسننتحفظوا مننن كتننا
ُاندب ُ
اهلل[ [ .الما دة.]22 :

 .iiاإلنجيننس :التنني أنزلننه اهلل تعننالى علننى عيسننى صننلى اهلل عليننه وسننلم ،واننو مصنندا للتننوراة ومننتمم لهننا ]

واندب وموعظنة للمتقنين[ [الما نندة:
ندب ونننور ومصندقاو لمنا بنين يدينه مننن التنوراة ُ
وآتينناه اإلنجينس فينه ُا و
 ] ]25ومُحس لكم بعض الذي ُح ِرم عليكم[ [آس عمران.]65 :

 .iiiالزبور :الذي آتاه اهلل داود صلى اهلل عليه وسلم.

 .ivصحف إبراايم وموسى :عليهما الصالة والسالم.

ندب للن نناس وبين ننات م ننن اله نندب
 .vالقن نرآن العظ ننيم :ال ننذي أنزل ننه اهلل عل ننى نبي ننه محم نند خ نناتم النبي ننين ] ا ن و
والفرقننان[ [البق نرة .]186 :فكننان] مصنندقاو لمننا بننين يديننه مننن الكتننا ومهيمن ناو عليننه[ [الما نندة.]28 :
فنسخ اهلل به جميذ الكتن

السنابقة وتكفنس بحفظنه عنن عبني العنابمين وزينا المحنرفين ] إننا نحنن نزلننا

الذكر وانا له لحافظون[ [الحجر ]4 :منه سيبقى حجة على الخلا أجمعين إلى يوم القيامة.
أما الكت السابقة فإنها معقتة ٍ
بأمد ينتهي بنزوس ما ينسنخها ويبنين منا حصنس فيهنا منن تحرينف وتغيينر ،ولهنذا
لم تكن معصومة منه فقد وقذ فيها التحريف والزيادة والنقص ] من الذين اادوا يحرفنون الكلنم عنن مواضنعه[

[النسال ] ،]25 :فويس للذين يكتبون الكتا

بأيديهم مم يقولون اذا من عند اهلل ليشتروا به ممناو قليالو فويس لهم

ممننا كتبننت أيننديهم وويننس لهننم ممننا يكسننبون[ [البق نرة ] ،]24 :قننس مننن أنننزس الكتننا

الننذي جننال بننه موسننى نننو اور

وا نندب للن نناس تجعلون ننه قن نراطيس تب نندونها وتخف ننون كمين ن اور[ [امنع ننام ] ،]41 :وان م نننهم لفريقن ناو يل ننوون ألس نننتهم
بالكتا

اهلل الكذ

لتحسبوه من الكتا

وما او من الكتا

ويقولون او من عنند اهلل ومنا انو منن عنند اهلل ويقولنون علنى

وام يعلمون ( )28ما كان لبشر أن يعتيه اهلل الكتا

من دون اهلل[ [آس عمران ] .]24 ،28 :يا أاس الكتا

والحكم والنبوة مم يقوس للناس كونوا عبناداو لني

قد جالكم رسولنا يبين لكم كمي اور مما كنتم تخفون منن

الكتا [ إلى قوله ] :لقد كفر الذين قالوا إن اهلل او المسيا ابن مريم[ [الما دة.]12 ،16 :

فصـل
ونننعمن بننأن اهلل تعننالى بعنني إلننى خلقننه رسنالو ] مبشنرين ومنننذرين لن ال يكننون للننناس علننى اهلل حجننة بعنند الرسننس

وكان اهلل عزي اوز حكيماو[ [النسال.]156 :

ونننعمن بننأن أولهننم نننو وآخننرام محمنند صننلى اهلل وس نلّم علننيهم أجمعننين] إنننا أوحينننا إليننك كمننا أوحينننا إلننى نننو

والنبيننين مننن بعننده[ [النسننال ] ،]152 :مننا كننان محمنند أبننا أحنند مننن رجننالكم ولكننن رسننوس اهلل وخنناتم النبيننين[

[امح از .]25 :

وأن أفضننلهم محمنند مننم إبنراايم مننم موسننى مننم نننو وعيسننى بننن منريم واننم المخصوصننون فنني قولننه تعننالى ] واذ
أخننذنا مننن النبيننين ميمنناقهم ومنننك ومننن نننو واب نراايم وموسننى وعيسننى بننن م نريم وأخننذنا منننهم ميماق ناو ليظ ناو[

[امح از .]2 :

ونعتقد أن شريعة محمد صلى اهلل عليه وسلم حاوية لفضا س ش ار ذ اعالل الرسس المخصوصنين بالفضنس لقولنه

تعالى ] :شر لكم من الدين ما وصى به نوحاو والذي أوحينا إليك ومنا وصنينا بنه إبنراايم وموسنى وعيسنى أن
أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه[ [الشورب.]12 :

ونعمن بأن جميذ الرسس بشر مخلوقون ،ليس لهم من خصا ص الربوبينة شنيل ،قناس اهلل تعنالى عنن ننو وانو

أولهننم ] :وال أقننوس لكننم عننندي خ ن از ن اهلل وال أعلننم الغي ن

وال أقننوس إننني ملننك[ [اننود .]21 :وأمننر اهلل تعننالى

محمداو واو آخرام أن يقوس ] :وال أقوس لكم عندي خ از ن اهلل وال أعلم الغي

وال أقوس إني ملنك[ [انود.)21:

وأن يقوس ] :وال أملك لنفسي نفعاو وال ض اور إال ما شال اهلل[ [امعراف ،]188 :وأن يقوس ] :قنس إنني ال أملنك

لكم ض اور وال رشداو[ [الجن.]51 :

ونعمن بأنهم عبيد من عباد اهلل أكرمهم اهلل تعالى بالرسالة ،ووصفهم بالعبودية فني أعلنى مقامناتهم وفني سنياا

المننال علننيهم ،فقنناس فنني أولهننم نننو ] ذريننة مننن حملنننا مننذ نننو إنننه كننان عبننداو شننكو اور[ [اإلسنرال ،]2 :وقنناس فنني

آخرام محمد صلى اهلل عليه وسلم ] تبارك النذي ننزس الفرقنان علنى عبنده ليكنون للعنالمين ننذي ار[ [الفرقنان،]1:
وقاس في رسس آخرين ] واذكر عبدنا إبراايم واسحاا ويعقو أولي اميدي وامبصنار[ [ص ] ،]26 :واذكنر
عبدنا داود ذا اميد إنه أوا [ [ص ] ،]12 :ووابنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوا [ [ص ،]25 :وقاس فني

عيسى ابن مريم ] :إن او إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه ممالو لبني إس ار يس[ [الزخرف.]64 :

ونعمن بأن اهلل تعالى ختم الرساالت برسالة محمد صلى اهلل عليه وسلم وأرسله إلى جميذ النناس لقولنه تعنالى:

] ُقس يا أيها الناس إني رسنوس اهلل إلنيكم جميعناو النذي لنه ملنك السنماوات وامرض ال إلنه إال انو يحيني ويمينت
فآمنوا باهلل ورسوله النبي اممي الذي يعمن باهلل وكلماته وأتبعوه لعلكم تهتدون[ [امعراف.]168 :

ونعمن بنأن شنريعته صنلى اهلل علينه وسنلم اني دينن اإلسنالم النذي ارتضناه اهلل تعنالى لعبناده ،وأن اهلل تعنالى ال

يقبس من أحد ديناو سواه لقوله تعالى ] :إن الدين عند اهلل اإلسنالم[ [آس عمنران ،]14 :وقولنه ] :الينوم أكملنت
لكم دينكم وأتممت علنيكم نعمتني ورضنيت لكنم اإلسنالم دينناو[ [الما ندة ،]2 :وقولنه ] :ومنن يبتنا ينر اإلسنالم

ديناو فلن ُيقبس منه واو في ااخرة من الخاسرين[ [آس عمران.]86 :
ونننرب أن مننن زعننم اليننوم دين ناو قا م ناو مقب نوالو عننند اهلل سننوب ديننن اإلسننالم ،مننن ديننن اليهوديننة أو النص نرانية أو
يراما ،فهو كافر يستتا  ،فإن تا

واال قتس مرتداو منه مكذ

للقرآن.

ونرب أن من كفر برسالة محمد صلى اهلل عليه وسلم إلنى النناس جميعناو فقند كفنر بجمينذ الرسنس ،حتنى برسنوله

الذي يزعم أنه معمن به متبذ له ،لقوله تعالى ] :كذبت قوم نو المرسلين[ [الشعرال ،]156 :فجعلهم مكذبين
لجميذ الرسس منذ أننه لنم يسنبا نوحناو رسنوس .وقناس تعنالى ] :إن النذين يكفنرون بناهلل ورسنله ويريندون أن يفرقنوا

بين اهلل ورسله ويقولون نعمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيالو[ ] أول ك ام الكافرون

حقاو واعتدنا للكافرين عذاباو مهيناو[ [النسال.]161 ،165 :

ونعمن بأنه ال نبي بعند محمند رسنوس اهلل صنلى اهلل علينه وسنلم ،ومنن ادعنى النبنوة بعنده أو ص ّندا منن ّادعاانا
فهو كافر منه مكذ هلل ورسوله واجما المسلمين.
ونعمن بأن للنبي صلى اهلل عليه وسلم خلفال راشدين خلفوه في أمته علمناو ودعنوة ووالينة علنى المنعمنين ،وبنأن

أفضلهم وأحقهم بالخالفة أبو بكر الصديا ،مم عمر بن الخطا  ،مم عممان بن عفان ،مم علي بن أبي طال

رضنني اهلل عنننهم أجمعننين .واكننذا كننانوا فنني الخالفننة قنند اور كمننا كننانوا فنني الفضننيلة .ومننا كننان اهلل تعننالى –ولننه

الحكمة البالغة -ليولي على خير القرون رجالو ،وفيهم من او خير منه وأجدر بالخالفة.

ون نعمن بننأن المفضننوس مننن ا نعالل قنند يتميننز بخصيصننة يفننوا فيهننا مننن اننو أفضننس منننه ،لكنننه ال يسننتحا بهننا

الفضس المطلا على من فضله ،من موجبات الفضس كميرة متنوعة.

ونعمن بأن اذه اممنة خينر اممنم وأكرمهنا علنى اهلل عنز وجنس ،لقولنه تعنالى ] :كننتم خينر أمنة أخرجنت للنناس

تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتُعمنون باهلل[ [آس عمران.]115 :
ونعمن بأن خينر انذه اممنة الصنحابة منم التنابعون منم تنابعوام وبأننه ال تنزاس طا فنة منن انذه اممنة علنى الحنا

يضرام من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر اهلل عز وجس.
ظاارين ،ال ّ
ونعتقد أن ما جرب بين الصحابة رضي اهلل عنهم من الفتن ،فقد صدر عن تأويس اجتهدوا فيه ،فمن كان منهم
مصيباو كان له أجران ،ومن كان منهم مخط او فله أجر واحد وخطعه مغفنور لنه ،وننرب أننه يجن

أن نكنف عنن

مساو هم ،فال نذكرام إال بما يستحقونه من المنال الجميس ،وأن نطهّر قلوبننا منن الغنس والحقند علنى أحند مننهم،
لقوله تعالى فيهم ] :ال يستوي منكم من أنفا من قبس الفتا وقاتس أول ك أعظم درجة من الذين أنفقوا منن بعند

نالوا منن بعندام يقولنون ربنننا
وقناتلوا وكنالو وعند اهلل الحسننى[ [الحديند ،]15 :وقنوس اهلل تعننالى فيننا ] :والنذين ج ُ
ا فر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعس في قلوبنا الو للذين آمنوا ربنا إننك رلوف رحنيم[ [الحشنر:
.]15

فصــل
إما فني دار النعنيم وا ّمنا
ونعمن باليوم ااخر واو يوم القيامة الذي ال يوم بعده ،حين يبعي الناس أحيال للبقال ّ
في دار العذا امليم.
فنعمن بالبعي واو إحيال اهلل تعالى الموتى حين يننفخ إسنرافيس فني الصنور النفخنة المانينة ] ونفنخ فني الصنور

فصعا من في السموات ومن فني امرض إال منن شنال اهلل منم نفنخ فينه أخنرب فنإذا انم قينام ينظنرون[ [الزمنر:

 ]58فيقوم الناس من قبورام لر العنالمين ،حفناة بنال نعناس ،عنراة بنال مينا  ،نرالو بنال ختنان ] كمنا بندأنا أوس

خلا نعيده وعداو علينا إنا كنا فاعلين[ [امنبيال.]152 :

ونننعمن بصننحا ف امعمنناس تعطننى بنناليمين أو مننن ورال الظهننور بالشننماس ] فأمننا مننن أوتنني كتابننه بيمينننه ()2

فسوف يحاس

حساباو يسي اور ( )8وينقل

إلى أاله مسنرو اور ( )4وأمنا منن أوتني كتابنه ورال ظهنره ( )15فسنوف

يدعو مبو ار ( )11ويصلى سعي ار[ [االنشقاا ] ،]15 – 2 :وكس إنسان ألزمناه طا ره في عنقه ونخرج لنه ينوم

القيامة كتاباو يلقاه منشو اور ( )12اق أر كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباو[ [اإلسرال.]12 ،12 :

ونننعمن بننالموازين تُوض ننذ يننوم القيامننة فننال تُظلننم نفننس شنني او ] فمننن يعمننس ممقنناس ذرة خي ن اور ي نره ( )2ومننن يعمننس
ممقاس ذرة شن اور ينره [ [الزلزلنة ] .]8 ،2 :فمنن مقلنت موازيننه فأول نك انم المفلحنون ( )155ومنن خفنت موازيننه

فأول ك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ( )152تلفا وجواهم النار وام فيها كالحون[ [المعمنون155:

–  ] ،]152مننن جننال بالحسنننة فلننه عشننر أممالهننا ومننن جننال بالسنني ة فننال ُيجننزب إال مملهننا واننم ال ُيظلمننون[
[امنعام.]155 :
ونننعمن بالشننفاعة العظمننى لرسننوس اهلل صننلى اهلل عليننه وسننلم خاصننة ،يشننفذ عننند اهلل تعننالى بإذنننه ليقضنني بننين

الهم والكر ما ال ُيطيقون فيذابون إلنى آدم منم ننو منم إبنراايم منم موسنى منم عيسنى
عباده ،حين يصيبهم من ّ
حتى تنتهي إلى رسوس اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
ونعمن بالشفاعة فيمن دخس النار من المنعمنين أن يخرجنوا منهنا ،واني للنبني صنلى اهلل علينه وسنلم و ينره منن

النبيننين والمننعمنين والمال كننة ،وبننأن اهلل تعننالى ُيخننرج مننن النننار أقوام ناو مننن المننعمنين بغيننر شننفاعة ،بننس بفضننله
ورحمته.
ونعمن بحوض رسوس اهلل صلى اهلل عليه وسلم ماعه أشد بياضاو من اللبن وأحلى من العسس وأطي

منن ار حنة

المسك طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السمال حسناو وكمرة ،يرده المعمنون من أمته ،من شر منه لم
يظمأ بعد ذلك.

ونعمن بالصراط المنصو على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمنالهم ،فيمنر أولهنم كنالبرا منم كمنر النريا

مم كمر الطير وشد الرجاس ،والنبي صلى اهلل عليه وسلم قا م على الصراط يقوس :يار سلّم سلّم .حتى تعجنز

أعمنناس العبنناد ،فيننأتي مننن يزحننف ،وفنني حننافتي الصنراط كاللين

ناج ومكردس في النار.
ٍ

ونعمن بكس ما جال في الكتا

معلقننة مننأمورة ،تأخننذ مننن أمننرت بننه ،فمخنندوش

والسنة من أخبار ذلك اليوم وأاواله ،أعاننا اهلل عليها.

ونعمن بشفاعة النبي صلى اهلل عليه وسلم ماس الجنة أن يدخلواا .واي للنبي صلى اهلل عليه وسلم خاصة.

وننعمن بالجننة والننار ،فالجننة دار النعنيم التني أعنداا اهلل تعننالى للمنعمنين المتقنين ،فيهنا منن النعنيم منا ال عننين

ال بمننا كننانوا
رأت وال أُذن سننمعت وال خط نر علننى قل ن بشننر ] فننال تعلننم نفننس مننا أُخفنني لهننم مننن قُنرة أعننين ج نز و
يعملننون[ [الس ننجدة ،]12 :والن ننار :دار الع ننذا الت نني أع ن َّنداا اهلل تعننالى للك ننافرين الظ ننالمين ،فيه ننا م ننن الع ننذا
ِ
كالمهنس
والنكاس ما ال يخطر على الباس ] إنا اعتدنا للظالمين نا اور أحاط بهم ُسرادقها وان يستغيموا ُيغاموا بمنال ُ
ِ
يشوي الوجوه ب س الش ار ُ وسالت مرتفقاو[ [الكهف .]54 :واما موجودتان اان ولن تفنيا أبد امبدين ] ومنن
يننعمن بنناهلل ويعمننس صننالحاو ُيدخلننه جنننات تجننري مننن تحتهننا امنهننار خالنندين فيهننا أبننداو قنند أحسننن اهلل لننه رزق ناو[

أعد لهم سعي اور ( )52خالدين فيها أبداو ال يجدون ولياو وال نصني اور ()56
[الطالا ] ]11 :إن اهلل لعن الكافرين و ّ
يوم تُقل وجواهم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا اهلل وأطعنا الرسوال[ [الزخرف.]55 – 52 :

ونشنهد بالجننة لكنس مننن شنهد لنه الكتنا

والسنننة بنالعين أو بالوصنف ،فمنن الشننهادة بنالعين :الشنهادة مبني بكنر

وعمر وعممان وعلي ،ونحوام ممن عينهم النبي صنلى اهلل علينه وسنلم ،ومنن الشنهادة بالوصنف :الشنهادة لكنس

معمن أو تقي.

ونشنهد بالننار لكنس مننن شنهد لنه الكتننا والسننة بنالعين أو بالوصننف ،فمنن الشنهادة بننالعين :الشنهادة مبني لهن
نافر أو مشن ٍ
وعمننرو بننن لحنني الخ ازعنني ونحوامننا ،ومننن الشننهادة بالوصننف ،الشننهادة لكننس كن ٍ
نرك شننركاو أكبننر أو

منافا.

ونعمن بفتنة القبر :واي سعاس الميت في قبره عن ربمه ودينه ونبيه فن ] يمبت اهلل الذين آمنوا بالقوس المابت في

الحينناة النندنيا وفنني ااخ نرة[ [إب نراايم ]52 :فيقننوس المننعمن :ربنني اهلل وديننني اإلسننالم ونبينني محمنند ،وأمننا الكننافر
والمنافا فيقوس :ال أدري سمعت الناس يقولون شي او فقلته.

ونننعمن بنعننيم القبننر للمننعمنين ] الننذين تتوفنناام المال كننة طيبننين يقولننون سننالم علننيكم أدخل نوا الجنننة بمننا كنننتم

تعملون[ [النحس.]25 :

القبننر للظننالمين الكننافرين ] ولننو تننرب إذ الظننالمون فنني منرات المننوت والمال كننة باسننطوا أيننديهم

ونننعمن بعننذا

أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عنذا

الهنون بمنا كننتم تقولنون علنى اهلل ينر الحنا وكننتم عنن آياتنه تسنتكبرون[

[امنعام.]42 :

السنننة مننن اننذه اممننور
وامحادينني فنني اننذا كمي نرة معلومننة ،فعلننى المننعمن أن يننعمن بكننس مننا جننال بننه الكتننا و ُ
الغيبيننة ،وأال يعارضننها بمننا يشننااد فنني النندنيا ،فننإن أمننور ااخ نرة ال تُقنناس بننأمور النندنيا لظهننور الفننرا الكبيننر

بينهما .واهلل المستعان.

فصـل
ونعمن بالقدر خيره وشره ،واو تقدير اهلل تعالى للكا نات حسبما سبا به علمه واقتضته حكمته.
وللقدر أربذ مرات :

المرتبة امولى :العلم ،فتعمن بأن اهلل تعالى بكس شيل عليم ،علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه امزلي
امبدي ،فال يتجدد له علم بعد جهس وال يلحقه نسيان بعد علم.

المرتبة المانية :الكتابة ،فتعمن بأن اهلل تعالى كت

أن اهلل يعلم ما في السمال وامرض إن ذلك في كتا

في اللو المحفوظ ما او كا ن إلنى ينوم القيامنة ] ألنم تعلنم
إن ذلك على اهلل يسير[ [الحج.]25 :

المرتبننة المالمننة :المشنني ة ،فتننعمن بننأن اهلل تعننالى قنند شننال كننس مننا فنني السننماوات وامرض ،ال يكننون شننيل إال
بمشي ته ،ما شال اهلل كان وما لم يشأ لم يكن.

المرتبننة الرابعننة :الخلننا ،فتننعمن بننأن اهلل تعننالى ] خلننا كننس شننيل واننو علننى كننس شننيل وكيننس ( )55لنه مقالينند

السماوات وامرض[ [الزمر.]52 ،55 :
وانذه الم ارتن

امربنذ شناملة لمنا يكنون منن اهلل تعنالى نفسنه ولمنا يكنون منن العبناد ،فكنس منا يقنوم بنه العبناد منن

أقواس أو أفعاس أو تروك فهي معلومة فهي معلومة هلل تعالى مكتوبة عنده واهلل تعالى قد شالاا وخلقها ] لمنن

شال منكم أن يسنتقيم ( )58ومنا تشنالون إال أن يشنال اهلل ر العنالمين[ [التكنوير ] ]54 ،58 :ولنو شنال اهلل
ما اقتتلوا ولكن اهلل يفعس ما يريد[ [البقرة ] ]562 :ولو شال اهلل ما فعلوه فذرام وما يفترون[ [امنعنام]122 :

] واهلل خلقكم وما تعملون[ [الصافات.]45 :

ولكننننا مننذ ذلننك نننعمن بننأن اهلل تعننالى جعننس للعبنند اختيننا اور وقنندرة بهمننا يكننون الفعننس ،والنندليس علننى أن فعننس العبنند
باختياره وقدرته أمور:

اموس :قولننه تعننالى ] :فننآتوا ح نرمكم أنننى ش ن تم[ [البق نرة ]552 :وقولننه ] :ولننو أرادوا الخننروج معنندوا لننه عنندة[
[التوبة ]25 :فأمبت للعبد اتياناو بمشي ته واعداداو بإرادته.

الماني :توجيه اممر والنهي إلى العبد ،ولو لم يكن له اختينار وقندرة لكنان توجينه ذلنك إلينه منن التكلينف بمنا ال
يطنناا ،واننو أمننر تأبنناه حكمننة اهلل تعننالى ورحمتننه وخب نره الصننادا فنني قولننه ] :ال يكلننف اهلل نفس ناو إال وسننعها[

[البقرة.]585:

المالي :مد المحسنن علنى إحسنانه وذم المسنيل علنى إسنالته ،وامابنة كنس منهمنا بمنا يسنتحا ،ولنوال أن الفعنس
يقذ بإرادة العبد واختياره لكان مد المحسن عبماو وعقوبة المسيل ظلماو ،واهلل تعالى منزه عن العبي والظلم.

ال اربننذ :أن اهلل تعننالى أرسننس الرسننس ] رس نالو مبش نرين ومنننذرين ل ن ال يكننون للننناس علننى اهلل حجننة بعنند الرسننس[
[النسال ،]156 :ولوال أن فعس العبد يقذ بإرادته واختياره ،ما بطلت حجته بإرساس الرسس.

يحس أنه يفعس الشيل أو يتركه بدون أي شعور بإكراه ،فهو يقوم ويقعد ويدخس ويخرج
الخامس :أن كس فاعس ُّ

يفرا تفريقاو واقعياو بنين أن يفعنس الشنيل
ويسافر ويقيم بمحض إرادته ،وال يشعر بأن أحداو يكراه على ذلك ،بس ّ
فرا الشر بينهما تفريقاو حكيمناو ،فلنم يعاخنذ الفاعنس بمنا فعلنه مكراناو
باختياره وبين أن يكراه عليه مكره .وكذلك ّ

عليه فيما يتعلا بحا اهلل تعالى.

ونننرب أن ال حجننة للعاصنني علننى معصننيته بقنندر اهلل تعننالى ،من العاصنني يقنندم علننى المعصننية باختينناره ،مننن
قدراا عليه ،إذ ال يعلم أحد قندر اهلل تعنالى إال بعند وقنو مقندوره ] ومنا تندري نفنس
ير أن يعلم أن اهلل تعالى ّ

نتج بهننا حننين إقدامننه علننى مننا
منناذا تكس ن
ننداو[ [لقمننان ]22 :فكيننف يصننا االحتجنناج بحجننة ال يعلمهننا المحن ّ
اعتننذر بهننا عنننه ،وقنند أبطننس اهلل تعننالى اننذه الحجننة بقولننه ] :سننيقوس الننذين أشننركوا لننو شننال اهلل مننا أشننركنا وال
آباعنا وال حرمنا من شيل كذلك كذ

الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قس اس عندكم من علم فتخرجوه لننا إن

تتبعون إال الظن وان أنتم إال تخرصون[ [امنعام.]128 :

ونقوس للعاصي المحتج بالقدر :لماذا لم تقدم على الطاعة مقد اور أن اهلل تعالى قد كتبها لك ،فإننه ال فنرا بينهنا
وبننين المعصننية فنني ا لجهننس بالمقنندور قبننس صنندور الفعننس منننك؟ ولهننذا لمننا أخبننر النبنني صننلى اهلل عليننه وسننلم

الصننحابة بننأن كننس واحنند قنند ُكتن

اعملوا فك ُس ميسر لما ُخلا له".

مقعننده مننن الجنننة ومقعننده مننن النننار قننالوا :أفننال نتكننس وننند العمننس؟ قنناس" "ال،

ونقننوس للعاصنني المحننتج بالقنندر :لننو كنننت ترينند السننفر لمكننة وكننان لهننا طريقننان ،أخبننرك الصننادا أن أحننداما
ني ،ولنو
مخوف صع والماني آمن سهس ،فإنك ستسلك المناني وال يمكنن أن تسنلك اموس وتقنوس :إننه مقندر عل َّ
لعدك الناس في قسم المجانين.
فعلت ّ
ونقوس له أيضناو :لنو عنرض علينك وظيفتنان إحندااما ذات مرتن

أكمنر ،فإننك سنوف تعمنس فيهنا دون الناقصنة،

تحتج بالقدر؟
فكيف تختار لنفسك في عمس ااخرة ما او امدنى مم
ّ
ونقوس له أيضا :نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت با كس طبي

لعالجك ،وصنبرت علنى منا ينالنك منن

ألم عملية الجراحة وعلى م اررة الدوال .فلماذا ال تفعس ممس ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟
ونعمن بأن الشر ال ينس

إلى اهلل تعالى لكماس رحمته وحكمته ،قاس النبني صنلى اهلل علينه وسنلم "والشنر لنيس

الشر
إليك" [رواه مسلم] .فنفس قضال اهلل تعالى ليس فيه شر أبداو ،منه صادر عن رحمة وحكمة ،وانما يكون ُّ

في مقتضياته ،لقوس النبي صلى اهلل عليه وسلم في دعنال القننوت النذي علّمنه الحسنن" :وقنني شنر منا قضنيت"

فأضناف الشنر إلنى منا قضناه ،ومنذ انذا فنإن الشنر فني المقتضنيات لنيس شن اور خالصناو محضناو ،بنس انو شنر فنني
محلننه مننن وجننه ،خيننر مننن وجننه ،أو شننر فنني محلننه ،خيننر فنني محننس آخننر ،فالفسنناد فنني امرض م ننن الجنند

والمرض والفقر والخوف شنر ،لكننه خينر فني محنس آخنر ،قناس اهلل تعنالى ] :ظهنر الفسناد فني البنر والبحنر بمنا
كسننبت أينندي الننناس ليننذيقهم بعننض الننذي عملنوا لعلهننم يرجعننون[ [الننروم ،]21 :وقطننذ ينند السننارا ورجننم ال ازننني

شننر بالنسننبة للسننارا وال ازننني فنني قطننذ ينند السننارا وازانناا النننفس ،لكنننه خيننر لهمننا مننن وجننه آخننر ،حينني يكننون

كفننارة لهمننا فننال يجمننذ لهمننا بننين عقننوبتي النندنيا وااخنرة ،واننو أيضناو خيننر فنني محننس آخننر ،حينني إن فيننه حمايننة
اممواس وامعراض وامنسا .

فصـل
اذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه امصوس العظيمة تممر لمعتقنداا ممنرات جليلنة كمينرة ،فاإليمنان بناهلل تعنالى
وأسنما ه وصنفاته يممننر للعبند محبننة اهلل وتعظيمنه المننوجبين للقينام بنأمره واجتنننا
واجتنا

نهينه ،والقيننام بنأمر اهلل تعننالى

نهيه يحصنس بهمنا كمناس السنعادة فني الندنيا وااخنرة للفنرد والمجتمنذ ] منن عمنس صنالحاو منن ذكنر أو

أنمى واو معمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرام بأحسن ما كانوا يعملون[ [النحس.]42 :

ومن ممرات اإليمان بالمال كة:

أوالو :العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه.

مانياو :شكره تعنالى علنى عنايتنه بعبناده ،حيني وكنس بهنم منن انعالل المال كنة منن يقنوم بحفظهنم وكتابنة أعمنالهم
و ير ذلك من مصالحهم.

مالماو :محبة المال كة على ما قاموا به من عبادة اهلل تعالى على الوجه امكمس واستغفارام للمعمنين.
ومن ممرات اإليمان بالكت :

أوالو :العلم برحمة اهلل تعالى وعنايته بخلقه ،حيي أنزس لكس قوم كتاباو يهديهم به.

مانياو :ظهور حكمة اهلل تعالى ،حيي شر فني انذه الكتن

لكنس أمنة منا يناسنبها .وكنان خناتم انذه الكتن

القنرآن

العظيم ،مناسباو لجميذ الخلا في كس عصر ومكان إلى يوم القيامة.
مالماو :شكر نعمة اهلل تعالى على ذلك.
ومن ممرات اإليمان بالرسس:

أوالو :العلم برحمة اهلل تعالى وعنايته بخلقه ،حيي أرسس إليهم أول ك الرسس الكرام للهداية واإلرشاد.
مانياو :شكره تعالى على اذه النعمة الكبرب.

مالماو :محبة الرسس وتوقيرام والمنال عليهم بما يليا بهم ،منهنم رسنس اهلل تعنالى وخالصنة عبينده ،قناموا بعبادتنه
وتبليا رسالته والنصا لعباده والصبر على أذاام.

ومن ممرات اإليمان باليوم ااخر:

أوالو :الحننرص علننى طاعننة اهلل تعننالى ر بننة فنني م نوا

اليوم.

ذلننك اليننوم ،والبعنند عننن معصننيته خوف ناو مننن عقننا

ذلننك

مانياو :تسلية المعمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم ااخرة وموابها.
ومن ممرات اإليمان بالقدر:

أوالو :االعتماد على اهلل تعالى عند فعس امسبا  ،من السب

والمسب

كالاما بقضال اهلل وقدره.

مانيناو :ارحننة النننفس وطمأنينننة القل ن  ،منننه متننى علننم أن ذلننك بقضننال اهلل تعننالى ،وأن المكننروه كننا ن ال محالننة،
ارتاحت النفس واطمأن القل

ورضي بقضال الر  ،فال أحد أطي

بالقدر.

عيشاو وأربا نفساو وأقوب طمأنينة ممن آمنن

مالمناو :طنرد اإلعجنا بنالنفس عنند حصنوس المنراد ،من حصنوس ذلنك نعمنة منن اهلل بمنا ق ّندره منن أسنبا
والنجا  ،فيشكر اهلل تعالى على ذلك ويد اإلعجا .

الخينر

رابع ناو :طننرد القلننا والضننجر عننند ف نوات الم نراد أو حصننوس المكننروه ،من ذلننك بقضننال اهلل تعننالى الننذي لننه ملننك
السماوات وامرض واو كا ن ال محالة ،فيصبر على ذلك ويحتسن

امجنر ،والنى انذا يشنير اهلل تعنالى بقولنه:

] ما أصا منن مصنيبة فني امرض وال فني أنفسنكم إال فني كتنا منن قبنس أن نب أرانا إن ذلنك علنى اهلل يسنير
ٍ
محتاس فخور[ [الحديد.]52 ،55 :
( )55لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم واهلل ال يح كس
فنسأس اهلل تعالى أن يمبتنا على اذه العقيدة ،وأن يحقا لننا مم ارتهنا ويزيندنا منن فضنله ،وأال يزينا قلوبننا بعند إذ

ادانا ،وأن يه

لنا من رحمتنه ،إننه انو الوانا  .والحمند هلل ر العنالمين .وصنلى اهلل وسنلم علنى نبيننا محمند

وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.

تمت

بقلم معلفها

محمد الصالا العميمين

في  25شواس سنة 1252ان

