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 قدمةم

حلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء ا

ه  واملرسلني، املبعوث رمحة للعاملني، حممد وعىل آله وصحب

 ني عأمج

 أما بعد:

والشوق  جد النبوي، كتبتها يف املس ( ةترصعقيدة خم)فهذه 

حيدوين لتلك املآثر، وتلك اخلطى التي خطها لنا رسول العاملني،  

د  سجاملهداة، وختيلت حمياه الطاهر وهو يدخل هذا امل والرمحة

 ت اهلل وسالمه. ونذيرا عليه صلوايا، ومبرشا،  داوه ومربيا، لاممع

ه سلفنا الصالح ليواجتهدت فيها عىل السري فيها عىل ما سار ع

 هم: خمترصة ومنت فاؤل م يف بيان ما يعتقدون يف

 المةجعفر أمحد بن حممد بن سحاوي هو أبو اإلمام الط-

يف العقيدة  321بن سلمة األزدّي الطحاوي، املتويف سنة  

 الطحاوية

 واإلمام أيب اسامعيل الصابوين يف عقيدة السلف وأصحاب-

 هـ. 449 احلديث املتويف سنة 

 توىفملا مة أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن قداالدين ق وموف-

 . ة االعتقاد( كتابه )ملع، يف621سنة 

 العباس أمحد بن عبد   تيمية تقي الدين أبووشيخ اإلسالم ابن  -
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 ، يف العقيدة الواسطية.728احلليم احلراين املتويف سنة

 والعالمة فضيلة الشيخ: حممد بن صالح العثيمني املتويف -

 . ةعدة أهل السنة واجلام، يف عقي1421سنة 

ل اهلل يثبتنا عليها ومجيع  وأسأء األمة، املع من وغريهم 

 . غري مغريين وال مبدلني املسلمني حتى نلقاه 

أحيا وعليها  ة حق أؤمن هبا وعليهاوأقدمها بني يدي شهاد 

 أموت وعليها أبعث إن شاء اهلل 

من قرأها   كلوأرجو من اهلل أن يتقبلها بقبول حسن وينفع هبا 

تي  ووالدي وذري خالصة صوابا وال حيرمني أجرهاا وجيعله

 ب العاملني. موحد.. آمني واحلمد هلل ر  مشاخيي وكلوأهيل و

 .   ـه 1438ربيع اآلخر 1يف يوم االثنني 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

، نياملالعــ  ب رهلل داإلســالم، احلمــ ا بنــ يلع ي منذ ال د هللاحلم

يف  داحلمــ  هولــ  ضومــا يف األر توام السيف ما هي ل ذهلل ال  دماحل

احلمد هلل فاطر الســموات واألرض، ، رياخلب ميكاحل ووه ةراآلخ

حلمــد ا االذي أنزل عىل عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاحلمد هلل 

هلل الذي مل يتخذ صاحبة وال ولدا ومل يكن له رشيك يف امللك ومل 

 له ويل من الذل وكربه تكبريا. يكن

وإليك يرجع األمر كله، عالنيتــه و،ه، حلمد كله، ا اللهم لك

فحق أنت أن تعبد، وحق أنت أن حتمــد، وأنــت عــىل كــل  ء 

 قدير.

 لهم لك احلمد كالذي نقول، وخريا مما نقول. ل ا

 لهم لك احلمد بجميع املحامد كلها.ل ا

لك احلمد عدد مــا خطــه اللهم لك احلمد محدا يمأل امليزان، و

 ووسعته الرمحة.ب القلم وأحصاه الكتا

اللهم لك احلمد كــام محــدت نفســك يف أم الكتــاب والتــوراة 

 واإلنجيل والزبور والفرقان.

ه،  ، ولك الثناء أمجله، ولك القول أبلغحلمد أكملهاللهم لك ا

 ه. ولك العلم أحكمه، ولك السلطان أقومه، ولك اجلالل أعظم
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مستغنى  الاحلمد هلل كثريا طيبا مباركا فيه غري مكفي ال مودع و

 .عنه ربنا

اللهم لك احلمد حتى ترىض، ولك احلمد إذا رضــيت، ولــك 

 احلمد بعد الرضا.

 عظيم سلطانك.ينبغي جلالل وجهك، واللهم لك احلمد كام 

ارك اسمك وتعاىل جدك وال  م وبحمدك وتبوسبحانك الله 

إله غريك، أنت األول فليس قبلك  ء، وأنت اآلخر فليس  

فليس فوقك  ء، وأنت الباطن ر بعدك  ء، وأنت الظاه

فليس دونك  ء، ليس كمثلك  ء وأنت السميع  

ا كنا لنهتدي لوال أن هداننا  احلمد هلل الذي هدانا هلذا ومالبصري.

 اهلل... 

النبي املصطفى وآله وصحبه أمجعني ومن  سلم عىل وأصيل وأ

 د: بعأما  تبعهم بإحسان إىل يوم الذين

   قول:أف

رشيك له يف  ال أن ال إله إال هو   دشهآمنت باهلل وحده وأ  

 ربوبيته وال يف ألوهيته وال يف أسامئه وصفاته.

عه يف  دبر امللك الذي ال رشيك مفهو الرب اخلالق الرازق امل

 ربوبيته.
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 رشيك يف ربوبيته فال رشيك معه يف ألوهيته فهو  أنه ال وكام 

  .ةادعبحق للالرب املعبود املست

 ل، والعظمة، والكربياء.الاملتصف بصفات الكامل، واجل

آمنت باهلل العظيم وحده وكفرت باجلبت والطاغوت 

 هلا واهلل سميع عليم. واستمسكت بالعروة الوثقى ال انفصام 

كام دل عىل ذلك الكتاب  العلوة صفمتصف بنؤمن بأنه تعاىل ف

  .ومن أسامئه العيل واألعىل واملتعال ،والسنة والعقل والفطرة 

أن، وعلو القهر، شل او علات، وو الذلع ونثبت هلل تعاىل  

 والغلبة. 

مستو   أنهواء عىل العرش ، ونؤمن ونثبت هلل تعاىل صفة االست

َن  الر  ﴿  قال تعاىل امواته بائن من خلقهعرشه فوق سعىل   َعىَل  محم

ش   َعرم َتَوى الم ش  ﴿تعاىل  وقوله  (1)  ﴾اسم َعرم َتَوى َعىَل الم  .  (2)  ﴾ث م  اسم

 

 
 .[5]طه:  (1)

 [54]األعراف:  (2)
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َهَ وَ ﴿  وقال تعاىل   يمَ و  َالْع ظي ُّ  .(1)﴾الْع ِلي

َ﴿  وقال تعاىل  ْْع 
 
َاْْل يك  ب  َر  َاْسم  يحي ب   .(2)  ﴾ س 

َعيب اديَ﴿ : صف نفسه بالفوقيةو َف ْوق  اهير  َالْق  و   . (3) ﴾هيَو ه 

﴿
 َ مََْف ونَ اي  بَّه  يهيمَْر     .(4)﴾َميْنَف وْق

 : العلو أدلة ومن

مَْ﴿: قال تعاىل، عنده من شياءاأل نزول
 
َاْْل ير  ب  اءيََرَ ي د  م  َالسَّ َمين 

َ رْضي
 
َاْْل يْكرَ ﴿، (5)  ﴾إيَل  ْْل اَال  َن زَّ ْن   .  (6) ﴾إينَّاََن 

َي ْصعَ ﴿ثل قوله: وصعود األشياء إليه، م ْهي َالَْإيَل  يَد  َك  َم  يب  ي  الطَّ
هَ  ع  َي رْف  اليح  َالصَّ ل  م  الْع  ﴿وقوله:  (7)﴾و 

َْعرَ تَ  َالْم ل  وحَ ج  الرُّ َو  ة  يك  ََئ
ْهيَ  .(8) ﴾إيَل 

 
 .[255: البقرة ] (1)

 .[1 ألعىل:]ا  (2)

 .[18]األنعام:  (3)

 .[50]النحل: (4)

 .[5: ]السجدة (5)

 .[9ر: حلج]ا  (6)

 .[10]فاطر:  (7)

 .[4 ملعارج:]ا  (8)
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، عامل بأحواهلم وأعامهلم، مهيمن   خلقهك رقيب عىل ذلوهو مع 

ي عَْ﴿قال تعاىل: عليهم  ْمَو  ك  ْهر  ْمَو ج  َّك  َِسي ْعل م  اَت َي  َم  َل م  ب ون  ْكسي
﴾(1)  . 

َ﴿اىل: عل توقا َالرَّقييب  نْت 
 
َأ نْت  َك  يْت ِني

اَت و فَّ ل يْهَيف ل مَّ  . (2)﴾مََْع 

 املحيط بكل شئ   لعباده وعلمهونثبت معيته 

اَوَ َ﴿": تفسريه يف– اهلل رمحه– ن جريرابقال  َم  ْين 
 
ْمَأ ع ك  َم  و  ه 

نَْ يعلمكم،   ينام كنتما الناس أوهو شاهد لكم أهي"ول: يق ﴾َمَْتَ ك 

شه فوق  اكم، وهو عىل عرقلبكم ومثو، ومتاملكم ويعلم أع

 . انتهى  (3)"سمواته السبع

العلامء من الصحابة عبد الرب وغريه إمجاع  ن بى اوحك

َمَ ﴿ قوله : تأويل   يف بعني والتا ْين 
 
ْمَأ ع ك  َم  و  نْت ْمَو ه    (4)﴾اَك 

 "مه د علاراملأن   "

ل  هلل حي ية الذين يزعمون أن ال احللوونتربأ من أقوال اإلحتادية و 

 
 .[3]األنعام:  (1)

 .[117]املائدة:  (2)

 .(169/ 23) ربيتفسري الط (3)

 .[4]احلديد: (4)
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  املخلوقات، ونعتقد كفر من قال بقوهلم . ذواهتم ويف يف

فوًا  ولد ومل يكن له كأحد مل يلد ومل ي  واحد اىل تعونؤمن بأنه 

 أحد.

 ميع بصري. ه سنأو

 ونثبت مجيع صفاته. 

شاء وكيف  متى كلم يته  نه تعاىل يتكلم بكالم يسمع، وأنوأ

 شاء. شاء وإذا 

ل  قا لسالمه ا عليى م موسعض أنبياءه ورسله ومنه كلم بوأنه 

َت كَْ﴿:تعاىل َم وَس  َاَّللَّ  َّم  َك   .(1)﴾لييًماو 

 م  وعدال يف األحكادقا يف األخبار تم الكلامت صوأن كلامته أ

َ﴿قال تعاىل:  ل  ي ب د  َم  ًَل  ْدًًل َو ع  ْدقًا َصي يك  ب  َر  يم ت  ََك  ْت ت مَّ و 
مييعَ  َالسَّ و  َو ه  يهي ات يم  لييمَ َليك  ْتََوَ ﴿ رةاتويف قراءة متو (2)﴾الْع  ت مَّ

يمَ  يك َاَك  ب  َر   . ﴾ت 

 
 .[164اء: ]النس (1)

 .[115]األنعام:  (2)
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   وأنه اختذ إبراهيم عليه السالم خليال

بَُّ﴿قال تعاىل:   ولياءهأوأنه حيب  ي حي ْمَو  يبُّه   .(1)  ﴾ن هَ وُي 

   وأنه يبغض أعداءه ويسخط ويغضب عليهم

َب َ﴿قال تعاىل:  ْن م  َك  ي َاَّللَّ َريْضو ان  َاتَّب ع  ني م 
ف 
 
َأ َمين  ٍط خ  يس  َب اء 

يَ  .  (2)﴾اَّللَّ

َي﴿ تعاىل: ال وق  ض  ل ََْتَب َو  ب اء واََيَْع  َو  ن ة  الْم ْسك  َو  يلَّة  َال  هيم 
يَ َب يك  َذ ل ي َاَّللَّ َمين  ٍب يغ ض  نََّب
 
ن َأ ََك  ْم ونَ وه  ر  َي ْكف  يَا يَََب َاَّللَّ آي اتي

ي ْقت ل و ْييَو  يغ  َب يني  َاْلَّبيي  ك َن  َو  ْوا ص  َع  ا يم  َب يك  َذ ل ي ن واََاْْل ق 
ْعتَ  ونَ ي   .(3) ﴾د 

 
 .[54]املائدة:  (1)

 .[162مران: ل ع]آ (2)

 .[61]البقرة: (3)
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َي َ﴿ قال تعاىل:  يدهآدم بوأنه خلق  ااإيبْلييق ال  َم  ْنَََس 
 
َأ ن ع ك  م 

دَ  نَْت ْسج  ْمَك 
 
َأ ْت  ْست ْكَب 

 
َأ يَّ َبيي د  ْقت 

ل  اَخ  يم  َمَيَل الينيَ ََنَ ت   .(1) ﴾الْع 

اهَ ﴿ كام قال تعاىل: حقيقتانعاىل يدان ونثبت له ت  ب ْلَي د 
ت انَي وط  بْس   .  (2)﴾م 

قت  رمحته سبو،  عبادهو تعاىل رحيم بفه  فة الرمحةله ص ونثبت

يمَي﴿ عاىل:قال ت غضبه َالرَّحي  . (3)﴾الرَّْْح ني

ََ﴿ قال تعاىل: و رَْالرَّْْح ن  َالْع  َْع    .  (4) ﴾اْست و ىَشي

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، قال: قال  يف احلديث ح وص

  ملا قىض اهلل اخللق كتب يف »رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

ة  روايويف  «غلبت غضبي محتي رش إن ر كتابه فهو عنده فوق الع

 . (5)  «غضبي  قتسب»

 
 .[75]ص:  (1)

 .[64ئدة: ]املا (2)

 .[1الفاحتة: ] (3)

 .[5طه: ] (4)

 (.2751برقم ) (2108/ 4)(، مسلم 3194برقم ) (106/ 4البخاري ) رواه (5)
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ََ﴿ قال تعاىل : ومن أسامئه )احلكيم(   كمةوأنه متصف باحل و  و ه 
َاْْل بييَ   .  (1) ﴾اْْل كييم 

 :ل تعاىل قا ، ال عبث فيهالها حلكمة بالغةوأفعاله ك 

ب ثًَ﴿ ْمَع  ل ْقن اك  اَخ  نَّم 
 
بْت ْمَأ سي ف ح 

 
َت رَْأ ْن اًَل  ْمَإيَل  نَّك 

 
أ عَ اَو  َج  ََون 

 َ َاَّللَّ ت ع اَل  َاْْلَ ف  ليك  رييمَيَالْم 
َالْك  َالْع رْشي َر بُّ و  َه  َإيَل  َإيًلَّ ًَل    . (2) ﴾قُّ

خلقه وأمره، العزيز يف   وأمره، احلكيم يف  قه فهو العليم بخل 

 . ملكه وسلطانه

لسان   يف كتابه أو عىل   عن نفسهوننفي عنه كل ما نفاه اهلل 

ه والعجز  ننها الظلم والنوم والس  وم، لمس و ه صىل اهلل علي رسوله 

ْظليمَ ﴿: تعاىل قال لرشيك كام والولد والصاحبة وا َي  ًل  ََو  بُّك  ر 
دًَ ح 
 
 .(1)﴾اأ

ونفى عن نفسه سبحانه  ،كامل عدلهده ل يظلم عباال وأنه عدل

﴿قال تعاىل: ه والنوم نالس  
ن ةَ  َسي ه  ذ  خ 

ْ
َت أ ًََل  ًل  َن وَْو  لكامل   (2)  ﴾م 

ْدََ﴿ :اللغوب فقال  تعاىل ونفى عن نفسه هوميتحياته وقي ل ق  و 

 
 .[73]األنعام:  (1)

 .[116، 115]املؤمنون:  (2)
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ل َ مَ خ  َالسَّ َو مَ ْقن ا يَّاٍم
 
َأ تَّةي َسي َِفي ا م  َب يْن ه  ا َو م  رْض 

 
اْْل َو  اتي ن اََََااو  سَّ م 

 . (3) ﴾ميْنَل غ وٍبَ

   هوات واليف األرض لكامل علمه وقدرتام شئ يف الس   يعجزهال

مَ ﴿قال تعاىل:  ْمرَ إينَّ
 
َأ َشَ ا اد  ر 

 
َأ َإيذ ا َ ه  ََل  ول  ق  َي  ْن

 
َأ نََْيًْئا ََك 

ونَ فَ   . (4)﴾ي ك 

إن   »  :مليه وسلع اهلل صىل ل قا،  بج  ع  تعاىل ال  فاته ومن ص 

 .  (5)« يست له صبوةب ل شااهلل عز وجل ليعجب من ال 

ن صفات اهلل  ب مجَ عَ الم "قال الشيخ العالمة ابن عثيمني: 

ب ْلََ﴿: مجاع السلف، قال اهلل تعاىلالثابتة له بالكتاب والسنة وإ 
َ بْت  جي ونَع  ر  ي ْسخ  السلف  مجع ، وأ-التاءم عىل قراءة ض - (6) ﴾و 

ل  طي من غري حتريف وال تعه اته ل يجب إثبف ب هلل جَ عَ بوت الم عىل ث

 
= 
 .[49]الكهف:  (1)

 .[255]البقرة:  (2)

 [38]ق:  (3)

 .[82يس: ] (4)

 .(600/ 28)د مسند أمح (5)

 .[12افات: ]الص (6)
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ـ  (1) "ليق باهلليف، وال متثيل، وهو عجب حقيقي يوال تكي    .ا.ه

 اته تعاىل الضحكومن صف

يضحك  »ريض اهلل عنه مرفوعًا: رة ففي احلديث عن أيب هري

  .(2)«اجلنة  ، كالمها يدخلاآلخراهلل إىل رجلني يقتل أحدمها 

    :يمة ل اإلمام ابن خزاق

: )باب: ذكر إثبات ضحك  صف   ال صفٍة تب  ربنا َعز  وجل 

ه بضحك املخلوقني،  جل  ثنضحكه  ك  اؤه، ال وال يشب ه َضح 

لم النبي صىل  أع وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك؛ كام

َعز    اهلل إذ  ،عالاهلل عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه جل  و 

  نا عىل ذلك؛ فنحن قائلون بام ضحكه، مل يطلع بصفة أثر جل  است و

قون بذلكعليه وسلم صىل اهللقال النبي  ، بقلوبنا  ، مَصدِّ

 .(3)  (منصتون عام  مل يبني لنا مما استأثر اهلل بعلمه

كه( أي نفي  له )ونسكت عن صفة ضح بقو ويقصد رمحه اهلل 

 
 .(59)ص:  عىل ملعة االعتقاد لفضيلته ترصخم تعليق (1)

برقم  (1504 /3مسلم ) ، ورواه( 2826برقم ) (24/ 4البخاري ) رواه (2)

(1890.) 

 .(2/563) )التوحيد(كتاب  (3)
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 .السؤال عن الكيفية

ليق  ن الليل، نزوال يري ماألخ  الثلث ل ليلة يفزل كينه  أن ونؤمن

ح يف  كام صىل، عاوتال هو سبحانه ال يعلم كيفيته إبجالله 

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه  يرة ريض اهلل عنه عن أيب هر احلديث

ا حني  كل ليلة إىل السامء الدنياىل ينزل ربنا تبارك وتع »وسلم قال

من  له  تجيبفأس عوينيدن ل ميبقى ثلث الليل اآلخر يقو

 ( 1) «فأغفر له من يستغفرين ي فأعطيهيسألن

وصفه بذلك  مجع عىل  ام أامة كقيال يوم  يءوجي  ونؤمن بأنه يأيت

 السلف. 

َميَ﴿قال تعاىل:  ل ٍل َظ  َِفي َاَّلل  م  تيي ه 
ْ
َي أ ْن

 
َأ َإيًل ون  ر  َي نظ  ََنَْه ل

ْمرَ 
 
َاْل َو ق ِضي  ة  يك  الم لئ َو  امي م   .  (2) ﴾الغ 

﴿: وقولـه
ولَهَ  ر  ْنَي نظ 

 
َإًلَأ تيَن 

ْ
ةَ ي هَ ت أ يك  َالم لئ ََم  بُّك  َر  ِتي 

ْ
ْوَي أ

 
َأ

وَْ
 
َب عَْأ ِتي 

ْ
ََي أ يَرَ َاتَيآي ََض   .  (3)﴾كَ ب 

 
 .(758برقم )(521/ 1) مسلم ،(1145برقم ) (53/ 2) ه البخاريروا  (1)

 [.210رة: قبال] (2)

 [.158]األنعام:  (3)



 
 

17 
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ا﴿وقولـه:  فًّ اَص  فًّ َص  ل ك  الْم  َو  بُّك  اء َر   .   (1)﴾و ج 

 ونثبت له صفة الساق   

ْنَ﴿ قال تعاىل:     َع  ف  َي ْكش  يَ اقٍَسَ ي وْم  َْدعَ َو  َإيَل  وديََالسَُّْون  ََج 
 (2)  ﴾ت طييع ونَ ي سََْف ل

  عنه:   سعيد اخلدري ريض اهللويف الصحيح من حديث أيب 

 . (3)«مؤمن قه، فيسجد له كلسا كشف عنفي... »

 ونثبت هلل تعاىل صفة القدم والرجل 

نه يف حتاجج اجلنة   عكام ثبت من حديث أيب هريرة ريض اهلل-1

وتعاىل   ضع اهلل تباركحتى يالنار؛ فال متتلئ فأما »ه: فيو والنار،

 . (4) «.. قدمه(، فتقول: قط قط. مسلم:وعند رجله ) 

الكريس  »؛ قال: نهاماهلل عيض ر عباسثر ابن ويف األ -2

 
 [18: ]الفجر  (1)

 [. 42]القلم:  (2)

 .(7439)برقم  (129 /9) البخاري رواه (3)

  (.2846) برقم(2186/ 4)(، ومسلم 4850)برقم(138/ 6)واه البخاري ر (4)
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 . (1) «موضع القدمني، والعرش ال يقدر أحد قدره 

الكريس  »ل:  عنه؛ قا أثر أيب موسى األشعري ريض اهلل  -3

حم أطيط   ولـه ،منيموضع القد  الر 
 .(2) «ل كأطيط 

هلل تبارك وتعاىل أسامء  ":-رمحه اهلل -عي قال اإلمام الشاف

ه وسلم أمته علي اهلليه صىل نبا كتابه وأخرب هبا وصفات جاء هب

 
 (ريس عىل امله نقض)ي يف (، والدارم79يف )العرش( )ص  شيبةرواه ابن أيب (1)

أيب حاتم يف بن (، وا 1/301) (السنة)اهلل بن أمحد يف عبد (، و1/399-400)

(، 2/582) (ظمةالع)(، وأبو الشيخ يف 12/39رباين )(، والط2/491تفسريه )

(، 21)ص (الرد عىل اجلهمية)(، وابن منده يف 3/339) (بانةاإل)وابن بطة يف 

 (. قال758( )2/196) (توالصفاء األسام)والبيهقي يف (، 2/310واحلاكم )

بي. وقال خيرجاه. ووافقه الذه الشيخني ومل احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط

 ( هايةالبداية والن)ته ثقات. وقال ابن كثري يف (: روا 76) (العلو)هبي يف الذ

(: 6/323) (جممع الزوائد) اهليثمي يف(: حمفوظ والصواب موقوف. قال 1/11)

(: 45) (خمترص العلو)ين يف وقال األلبا ل الصحيح.له رجاجارواه الطرباين ور

 موقوف. صحيح

 (السنة)محد يف (، وعبد اهلل بن أ67)ص (العرش) رواه ابن أيب شيبة يف (2)

(، 2/627) (العظمة)(، وأبو الشيخ يف 398 /5(، والطربي يف تفسريه )1/302)

 ( والصفات ألسامءا )(، والبيهقي يف 21)ص (ىل اجلهميةالرد ع)يف وابن منده 

(، واأللباين 8/47)  (الباري فتح)ابن حجر يف (. صحح إسناده 859( )2/296)

 (.75) (ترص العلوخم)يف 
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حتى يضع  »... وأن له قدمًا بقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: 

 .  (1) «. .. -مجهن يعني -الرب فيها قدمه

يته، ال  سن غا كلها حسنى أي بالغة يف احل ه وصفاته ؤوأسام

 جه من الوجوه.نقص فيها بو

ميثَْ﴿: وال تشبه صفات املخلوقني َك  ء َوَ ل يْس  ْ َش  ََمييالسَََّوَ هَ ليهَي ع 
يَ   . (2) ﴾اْْل صي

اء َ﴿ قال اهلل تعاىل:  وال نلحد يف أسامئه وصفاته ْسم 
 
اْْل َي َّ َّللي و 

َ ََف اْدعَ اْْل ْسِن  ون  د  َي لْحي يين  واَالَّ ذ ر  اَو  يه  ب سَْوهَ 
 
َأ يَِفي ائ ي ْجزَ م  س  ََهَي ْون 

ا عََْم  ن واَي  ل ونَ َك   .(3) ﴾م 

وال   تكييف ثيل والمت  يه وال تشبه بغريونثبتها هلل كام يليق بجالل 

 ريف. حت

 
 .( 282/ 1عىل )يب يال لةطبقات احلناب (1)

 .[11]الشورى:  (2)

 .[180]األعراف:  (3)
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وال نمرها  ونؤمن أن هلا معنى يعرف من اللغة واللسان العريب  

 .عطلةفوضة واملبال معنى كام يقول امل

عن   رجل سأله عندما -رمحه اهلل-مالك  ماإلمال قاونقول ما 

َالْعَ َالرَّْْح نَ ﴿ قوله تعاىل:  َاْست و ىْع   وى؟  كيف است (1) ﴾رْشي

ن به  غري معقول، واإليام الكيف هول، وجم ري غاالستواء قال: 

 ."ال عنه بدعةواجب، والسؤ

يث  حاده: هذه األملا قيل ل  (2) قال أبو عبيد القاسم بن سالم

ربنا حك ، وضكريس موضع القدمنية، وال الرؤي :يف التي تروى؛

وأشباه هذه األحاديث؟  ... لتمتلئ  وإن جهنممن قنوط عباده، 

احلديث   ابلها أصحث صحاح محياده األحاهلل: )هذقال رمحه 

  (3) عندنا حق ال نشك فيه...(عضهم عن بعض وهي والفقهاء ب

 
 .[5]طه: (1)

راساين ء، اخلوالاهلروي األزدي اخلزاعي، بال القاسم بن سال م أبو عبيد (2)

بيد: من كبار العلامء باحلدي د قه. من أهل هراة. ولث واألدب والفالبغدادي، أبو ع 

القضاء بطرسوس ثامين عرشة سنة. فويل  وكان مؤدبا. ورحل إىل بغدادهبا. وتعلم 

 وإىل بغداد، فسمع الناس من كتبه. وحج، فتويف بمكة. 213رحل إىل مرص سنة و

 .(176/ 5عالم للزركيل )األ

 .(508/ 8)الء عالم النبسري أ(3)
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ما   مثل ديث إالحاألتفرس هذه ا وقال اإلمام أمحد: )وال

 .(1) ...(جاءت وال نردها

بقونه  ملكرمون ال يس ااهلل   م عبادكرام، وأهنالئكة ال ملن باونؤم 

 بالقول وهم بأمره يعملون.

وملك املوت،   ائيل، وإرسافيل،كيل، وميب ج ونؤمن بوجود 

  مه عىل اسب وكل من ذكرضوان، ومالك خازن النار، ور

 ل. مجائرهم عىل اإل يل، ونؤمن بساالتفص

قون من  خملو وأهنم، ونؤمن أن هلم صفات اختصهم اهلل هبا

ن عن عبادته، ويسبحونه بالليل  و يفرتاهلل ال  ، يعبدوننور

 . والنهار

جاء جربيل عليه  ام ك لبش ورة ان بص لو شكم قد يت ونؤمن أهن

صحابة كام صح  رآه ال وسلم وه ليالسالم إىل رسول اهلل صىل اهلل ع

بينام نحن عند رسول اهلل صىل   »قال اباخلطبن  ر يف حديث عم

ض يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بيا م ذاتاهلل عليه وسل

  فه الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعر

 
 .(164/  1عة )ح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامرش (1)
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قلت: اهلل ورسوله   «يا عمر أتدري من السائل؟» ... منا أحد

 .  (1) «فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم»أعلم، قال:  

ََ﴿  :قال تعاىل وكام متثل ملريم عليها السالم برشا سويا  
 
لْن اَسَ رَْف أ

ت مَ إيَ ن اَف  وح  اَر  ْه  وييًّاَل  اَس  ً اَب َش  َل ه   .(2)  ﴾ ثَّل 

ومنها ، ظيمةهام ع ة وملل جليأعامن م ونؤمن بام كلفوا به  

ل املطر، وإهالك األمم  إنزال الوحي عىل األنبياء ومنها إنزا

يم  د النعإعداوأعامل العباد، تابة ألرواح، وكبة، وقبض ااملكذ

 -باهلل ذوالعيا–عذيب أهل النار ن بتوكلوهم املألهل اجلنة، ومن

ربــع بــة أتاوك طن أمه،ني يف بومنهم املوكل بنفخ الروح يف اجلن

ام يف ت: بكتــب رزقــه وأجلــه وعملــه وشــقي أو ســعيد كــ لــامك

إن »: قــال   عنــهمســعود ريض اهللالصحيحني من حــديث ابــن 

ثــل أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما، ثم يكون علقة م

ث اهلل ملكا فيؤمر بأربع ك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعذل 

 قي أو ســعيدوأجله، وش، ب عمله، ورزقهكلامت، ويقال له: اكت

 
 (36/ 1مسلم )،  ( من حديث أيب هريرة50( برقم )1/19) البخاري رواه (1)

 .طاب واللفظ لهلخديث عمر بن امن ح (8برقم )

 .[17]مريم:  (2)
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..» (1). 

 س الذكر.ن جمال يتلمسون ذيوأن منهم السياحون يف األرض ال 

 ذكر وظائفهم وأعامهلم.  يف ت وثب  وغري ذلك مما صح

ىل  ع  به جبيل األمني نزلونؤمن بأن القرآن كالم اهلل الذي 

منه بدأ وإليه يعود،  لوق، غري خم لم، ليه وسىل اهلل عحممد ص النبي 

 ه عىل احلقيقة.تكلم ب وأن اهلل

رهبم يف اآلخرة يف اجلنة عياناً  ؤمنني يرون بأن امل من ونؤ

 يته.يف رؤ  لبدر ال يضامون ة ا ليلن القمر كام يرو  هماربأبص

ة ََ﴿ ئيٍذَن اضي  ي وْم  وهَ  يهَ 22َو ج  ب  َر 
ة َاَن َإيَل  ر   .  (2)﴾اظي

 ه: سرين كثري يف تفبا لقا

  "، يف صحيحه: محه اهللر أي: تراه عيانا، كام رواه البخاري، "

ثبتت رؤية املؤمنني هلل عز  . وقد (3)"بكم عيانا كم سرتون رإن

 
 (.2643) برقم (2036/ 4مسلم )(، 3208)برقم  (111/ 4البخاري ) (1)

 .[23، 22يامة: ]الق (2)

عليه وسلم، فنظر النبي صىل اهلل  نا جلوسا ليلة مععن جرير بن عبد اهلل، قال: ك (3)

ال تضامون يف  هذام كام ترون إىل القمر ليلة أربع عرشة، فقال: »إنكم سرتون ربك

شمس وقبل غروهبا، ل طلوع الرؤيته، فإن استطعتم أن ال تغلبوا عىل صالة قب

= 
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اترة  طرق متوديث الصحاح، من حااأليف اآلخرة  ارلدوجل يف ا

 .تهى ن ا (1) "د أئمة احلديث، ال يمكن دفعها وال منعهاعن

ر منهم يف القرآن، ومن مل  كمن ذ   ياء والرسلنبونؤمن بجميع األ

   ي ذكر

َيسَ رَ ﴿ ي ب َش  َم  نًَْل َو م  ريَين  َذي َِلي لَّ يَين  َل ون  َيَي ك  َاَّللَّ َْع   لنَّاسي
ك َ َو  لي َالرُّس  َب ْعد  ة  جَّ كييمًَح  زييًزاَح  َع  َاَّللَّ   .  (2)﴾ان 

ل يََْ﴿ َع  ْم ْصن اه  َق ص  َق ْد ًل ر س  َمَيو  َك  َل َْن ًل ر س  َو  بْل  َمَْق 
ْصهَ نَ  َوَ ْمَعَ ْقص  َت َل يْك  َم وَس  َاَّللَّ  َّم   . (3)﴾لييًماكََْك 

 
= 
 [39 ]ق: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب}وا«، ثم قرأ: افعلف

 (.633يرقم ) (439/ 1مسلم )(،4851)برقم  (139/ 6ي )البخار رواه

 .(279/ 8)ن كثري فسري ابت  (1)

 .[165 ]النساء: (2)

 .[164]النساء:  (3)
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ر اخللق وميزهم بالكامل  طفاهم اهلل من بني سائاصبش وأهنم  

 . لقي قي واخل  ل  اخل  

ربوبية  ليس هلم شئ من خصائص ال يد هلل تعاىلنؤمن أهنم عبو

 رضا   نفعا وال حدال يملكون أل

ْمَ﴿ :ىلتعال قا َل ك  ق ول 
 
َأ َخَ َديينَْعَيق ْلًَل  ين  ائ يَز  ََاَّللَّ ْعل م 

 
َأ ًل  و 

َل َغَ الَْ ق ول 
 
َأ ًل  َو  مَْيْب  تَّبيََك 

 
َأ َإيْن ل ك  َم  ََّإيّن ي َإيَل  َي وَح  ا َم  َإيًلَّ َق ْلَع 

َ
 
ْلَي ْست وييَاْْل اْْل صَيه  َو  َتَ ْعَم  ف ل 

 
َأ رَ ت فَ ي   . (1) ﴾ونَ كَّ

 :-والسالم صالةه ال يسى عليف شأن عي-وقال تعاىل  

وَ ﴿ َه  َإيََإيْن ًََلَّ
 
َأ بْد  ْمن اع  لََْنْع  ع  َو ج  ل يْهي َنَ ع  َْلي ِني ث ًل َم  َاه 

ييل َإيِْسَ   . (2) ﴾ائ

 كفر   سالة نبي فقدأن من كفر برمن ونؤ 

يينَ ﴿ قال تعاىل: َالَّ يََإينَّ َب ون  ر  يَ ي ْكف  َو  ليهي ر س  َو  ي ْنََاَّللَّ
 
َأ ون  رييد 

يَ َاَّللَّ َب نْي  يق وا ر  ف  رَ َي  َوَ و  ليهي َن ْؤمَيس  ول ون  يََنَ ي ق  ن كَْبَ ب يب ْعٍضَْعٍضَو  َب ر  ف 
و ي رييد  تَّخَيَنَ و  َي  ْن

 
َب نْيَ أ وا يكَ َذ  بييًلََذ ل َهَ 150َس  ول ئيك 

 
ََأ ون  فير  َالَْك  م 

 
 .[50]األنعام:  (1)

 .[59]الزخرف:  (2)



 
 

26 
 يدة الفرقة الناجيةباب الصافية يف عقاللُّ

اَوَ  قًّ فيَح  يلَْك  ْعت ْدن اَل
 
هييًناَأ ابًاَم  ذ  َع   (1)﴾ريين 

   ل نوح عليه الصالة والسالم  أول الرس ونؤمن بأن

َحيمنَا  :اىلتع قال َح كَ  َك إ َليم )إ ن ا َأوم ن ب  وٍح َوالن يمنَا إ ىَلٰ ن  اَم َأوم يِّنَي م 

ه ( د   مد صىل اهلل عليه وسلم. هم حموآخر ،  (2) َبعم

 لهم وهو صىل اهلل عليه وسلم خامتهم، وأفض 

حَ ﴿اىل: تع قال
 
َأ ب ا
 
َأ د  َُم  مَّ ن  ََك  ا َريَم  َميْن ْنٍَد ل كي َو  ْم اليك  ج 

و يَر س  َاَّللَّ ينيَ َل  َاْلَّبيي  ات م  ك َو خ  َبيكَ َنَ َو  ءٍَاَّللَّ  ْ ََش  ي
لييًماَل   .(3)﴾ع 

َرَة َقاَل : َقاَل ما صح عن أَ يدل عىل أنه أفضلهم ومما  َريم  يب  ه 

ول  اهلل   َصىل  اهلل   َعلَ رَ  َياَمة  َم يَ  آدَ َأَنا َسيِّد  َوَلد   »ل َم : َوَس  يمه  س  ق  َم الم وم

ل  مَ  َقربم  َوأَ نمَشق  نم يَ َوَأو  ل   َعنمه  الم َش  َوَأو  ف عٍ ا َش و  عٍ ل  م   . ( 4) « ف 

 لثقلني إنسهم وجنهم:رسالته عامة جلميع ا ن أن ؤمون

ول َ﴿قال تعاىل: َر س  َإيّن ي َاْلَّاس  ا ه  يُّ
 
َي اأ يَق ْل ْكَ ََاَّللَّ ييًعاَإيَل  ََج  ْم
ا م  َالسَّ لْك  َم  ييََل   َإيَالَّ ًَل  رْضي

 
اْْل َو  اتي َو  ََل   ََْإيًلَّ َُي  و  ََه  ي مييت  َو  ِيي
 

 .[151، 150]النساء:   (1)

 .[163: النساء] (2)

 .[40]األحزاب: (3) 

 .(2278برقم ) (1782/ 4مسلم )رواه  (4)
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يََواف آمينَ  ياَّللَّ يََب وَلي ر س  ََاو  َْلَّبي ي
 
ي َياْْل َي ْؤميَم  يي يََالَّ َك  َو  ي ياَّللَّ َب اتيهَين  م 

ا ونَ و  ْمَت ْهت د  ل ع لَّك    (1)﴾تَّبيع وهَ 

، وأن رشيعته هي  خة جلميع الرساالتسرسالته نا ونؤمن أن 

 ها  واس  سالم التي اليقبل دينادين ال 

َاْلَي﴿عاىل:قال ت ْي  َغ  ْنَي بْت غي مَيو م  ْقب ل َف ل ََيًناديََْسل  َوَ نَْمَيَْنَي  َهَ ه  و 
َ ةيََاْلَِفي ر  ََمينَ َخي يين   (2) ﴾َاْْل اِسي

َوَ اَْل َ﴿ وقال تعاىل: ْم َديين ك  ْم َل ك  لْت  ْكم 
 
َأ ََوْم  ْمت  تْم 

 
أ

رَ  َو  يْعم ِتي ْمَن ل يْك  َع  َاْليْسل  م  ك 
َل  يت   . (3) ﴾مَ ضي

أن   ريض اهلل عنهديث أيب هريرة من ح  مسلم صح يف وكام 

فس حممد بيده، ال  ذي نال »و : قال يه وسلم علىل اهللص النبي 

وال نرصاين، ثم يموت ومل   ع يب أحد من هذه األمة هيودي،يسم

 .(4) ان من أصحاب النار«يؤمن بالذي أرسلت به، إال ك

 
 .[158]األعراف:  (1)

 .[85]آل عمران:  (2)

 .[3 ]املائدة: (3)

 (.153رقم )ب (134/ 1مسلم ) رواه (4)
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  : ومنها الرسل ياء و األنب ي أنزلت عىل ونؤمن بجميع الكتب الت 

لزبور وصحف إبراهيم وموسى  القرآن والتوراة واإلنجيل وا

ْهَي﴿َقال تعاىلم عليهم الصالة والسال َإيَل  نْزيل 
 
َأ ا يم  َب ول  َالرَّس  ن  آم 

يَ ياَّللَّ َب ن  َآم  ٌّ َُك  ْؤمين ون  الْم  َو  يهي ب  َر  ََميْن ًَل  ليهي ر س  َو  ت بيهي ك  َو  تيهي يك  ئ
ل  م  و 
َسَ  ق ال وا َو  ليهي َر س  َميْن ٍد ح 

 
َأ َب نْي  يق  ر  بَّن اَن ف  َر  ان ك  ْفر  َغ  ْعن ا ط 

 
أ َو  ميْعن ا

َالْم صَي ْك  يَ﴿: وقوله تعاىل (1) ﴾ يَ ِإَوَل  َب ْر َي ْكف  ن يَٱو م  ََّللَّ
تيهيَ َٰٓئيك  ل  م  ت بيهيََۦو  ك  ليهيََۦو  ر س  ريَْلَٱََْل وْمَيٱوَ َۦو  ََخي ًَٰلۢ ل  َض  لَّ َض  ْد ق  ََف 
 . (2)﴾ب عييًدا

 حلقيقةاكلم هبا عىل  ا كالم اهلل تإمجاال، وأهن ونؤمن هبا

َ﴿قال تعاىل:    َم وَس  َاَّللَّ  َّم  َك   . (3)﴾لييًماَت كَْو 

ا﴿وقال:  يمييق  َل اء َم وَس  اَج  ل مَّ ََّو  َك  ين اَو  هَ ت بََُّم  َر   . (4) ﴾ه 

َا﴿ال تعاىل: قو ْْل ا نْز 
 
َأ يَإينَّا َب م  ْك  َُي  ن ور  ًدىَو  َه  ا َفييه  اة  اَتلَّْور  ه 

ي َالَّ َياْلَّبييُّون  يّلَّ َل وا ْسل م 
 
َأ ْحب ارَ ين 

 
اْْل َو  بَّانييُّون  الرَّ َو  اد وا َه  اََين  يم  َب

 
 .[285: البقرة] (1)

 .[136: النساء] (2)

 .[164اء: ]النس (3)

 .[143]األعراف:  (4)
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يَواَمينَْظَ اْست ْحفيَ َاَّللَّ ل ََكيت ابي ن واَع  ك  هَ َو  ش   .  (1)﴾ اءَ دَ يْهَي

يَ﴿ عاىل: وقال ت َب َالْكيت اب  ل يْك  َع  ل  َاْْلَ ن زَّ َب نْي  ا يم  َل قًا ي د  ص  َم  ي ق 
َوَ  يْهي ل َي د  نْز 
 
َوَ أ اة  ََاتلَّْور  ْْنييل  ََ*اْلي ل  نْز 

 
أ َو  يلنَّاسي ًدىَل َه  بْل  َق  ميْن ْرق انَ   .(2)  ﴾الْف 

 هلا  ها وناسخ  ليع هيمن  م ن القرآنأو

َ﴿قال تعاىل: 
 
أ َإيَْْل َنزَ و  َْا ََل  َالَْك  ياكيت اب  قًَْْلَ َب ي د  ص  َم  ي َب نْيَ ق  ا يم  َل  َا

ل َدَ ي َ يْميًناَع  ه  م  َو  َالْكيت ابي مين   .(3) ﴾يْهيَيْهَي

السلف كلهم متفقون عىل أن   "تيمية:سالم ابن قال شيخ اإل 

 .(4) "الكتب يديه من عىل ما بني شاهد ن ال املؤمت  هيمن هو املن القرآ

 ي الذعظيم جعل اهلل هذا الكتاب ال ": هللا قال ابن كثري رمحه

ث  ها وأعظمها وأكملها؛ حيملأشأنزله آخر الكتب وخامتها و

فلهذا  ريه، يف غ يسمن الكامالت ما ل قبله مجع فيه حماسن ما 

وتكفل تعاىل حفظه   وحاكاًم عليها كلها،دًا، وأمينًا، شاهله جع

 
 .[44دة: ]املائ (1)

 .[4، 3]آل عمران:  (2)

 [.4ة: ]املائد (3)

 .(17/43جمموع الفتاوى ) (4)
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ْْل َإيَ﴿تعاىل: ة، فقاليمبنفسه الكر َن زَّ ْن  ََن  َنَّا ََل  َا َِإَونَّا يْكر  ال 
 َ وافيَْل     .(2)" (1)﴾َنَ ظ 

 سلف ال ع وعىل ذلك أمج

بعد   مما يكون  ليه وسلم اهلل عالنبي صىل  به كل ما أخب ونؤمن ب

التي ثبتت  ر من أمور الغيب خاليوم اآل  ل ما يكون يفوت وبكامل

 . بالقرآن والسنة

هلم  ناس يف قبورهم وسؤاوفتنة ال  يمه،قرب ونعال فنؤمن بعذاب 

 ؟كيبومن نينك؟ ربك؟ وماد  منكر ونكري: من

ملوتى من قبورهم بعد  إحياء اهو ر وبالبعث والنشومن ونؤ

 : ة ثانيالنفخة ال 

و﴿ َالصُّ َِفي ن فيخ  َو  ْنَِفي َم  عيق  َف ص  َََري رْضي
 
َاْْل ْنَِفي َو م  اتي او  م  السَّ َثَ  اء َاَّللَّ  ْنَش  َم  ْمَقيََفيََن فيخَ مََّإيًلَّ ىَف إيذ اَه  ْخر 

 
أ ونَ يهَي ر  نْظ  َي     (3)﴾ي ام 

مَ اَْطويينَ َمَ ي وَْ﴿  َلسَّ َاء  ي ي ط 
َيَك  َجَيالس  ل  وَّ

 
َأ ن ا
ْ
أ َب د  ا م  َك  ت بي يلْك  َل ي

ل 

 
 .[9]احلجر:  (1)

 .(2/92ري )ابن كث تفسري (2)

 .[68]الزمر:  (3)
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و ْعًداَعَ لَْخَ  هَ  نَّاٍَقَن عييد   .(1) ﴾ف اعيلينيَ ل يْن اَإينَّاَك 

ْنَل َ﴿وقال تعاىل: 
 
واَأ ر  ف  َك  يين  َالَّ م  بْعَ نَْز ع  َََث واَي  ي ّب  ر  َو 

ق ْلَب ِل 
َتل  ن َتل  بَْ َث مَّ َّ نََّع ُث  يمَ بَّؤ  مَيَب يَت ْمَلَْاَع  ذ ل َاو  َْع   يَك   . (2)﴾يَ َي سَيَّللَّ

 م إىل أرض املحش حش اخلالئق وسوقهونؤمن ب 

﴿ىل: قال تعا
َذَ و هَ  يي َالَّ ْهيَو  َِإَوَل  رْضي

 
َاْْل َِفي ْم ك 

 
َََر أ ون  َْش   ُت 

﴾(3) . 

َ﴿ : قال تعاىلو ا َدَ و م  َميْن ًل  َو  رْضي
 
َاْْل َِفي ََطَ ابٍَّة َي طيي  يٍر ائ

َِبي ن احَ  مَ يْهي م 
 
َأ َإيًلَّ ا َم  ْم ْمث ال ك 

 
َطَْف رَََّأ َِفي َمَيَالَْن ا َثَ كيت ابي ٍء ْ َمََّْنََش 

َ َ إيَل  َْش  يهيْمَُي  ب   . (4) ﴾ونَ َر 

 
 .[104]األنبياء:  (1)

 .[7]التغابن:  (2)

 .[79]املؤمنون:  (3)

 .[38: ]األنعام (4)
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 الصور  ن بالنفخ يف  ونؤم

  امة من احلساب واجلزاء ونؤمن بام يكون يف عرصات القي

،  زن به أعامل العباد ونؤمن أنه ميزان حقيقي تو يزان ملواض لعروا

 .(1)ع أهل السنةك أمجوعىل ذل

ن َ﴿ قال اهلل تعاىل:  َْو  َال ع  و ازيَض  ََلي وْمَيم  َالْقيْسط  ََين  َف ل  ةي الْقيي ام 
َظَْتَ  َن ْفس  َمَيِإَوَيًْئاشَ ل م  ن  ََك  بََّْن َح  ال  اَثْق  يه  َب ت يْن ا

 
َأ ْرد ٍل َخ  َميْن ٍة كَ  َو  ينَ َف  اب بينيَ اَح   . (2)﴾سي

  الدواوين ونش لصحف ونؤمن با 

ََ﴿تعاىل:  قال 
 
اَف أ ْنَمَّ َبييَ م  َكيت اب ه  وِتي 

 
َهَ أ ول  ي ق  َاقْر ء واََميينيهيَف  اؤ م 

19َََي هَْكيت ابيَ ن نْت  َظ  َحَيإيّن ي ٍق ل  َم  ّن ي
 
20َََابيي هَْسَ أ َِفي و  ه  ٍةََف  عييش 

21َََي ةٍَر اضَي َلي ٍة ََع  نٍَّة َج  وفَ قَ 22َِفي َهَ ط  انيي ة  َد  اْشَ 23َا َو  ب واََك  وا
نيَ ْسل فَْه 

 
َأ ا يم  َب ََت مَْيًئا َاْْل اَلي ةي يَّامي

 
َاْْل و24َِفي

 
َأ ْن َم  ا مَّ

 
أ َو  َكيت اب ه  ِتي 

يَ يَب اَلي م  وشي ي ق  ََف  ْت ِني
َي اََل  َل 

 
َكيتَ َل ْمَأ ْدري25َََابيي هَْوت 

 
ل ْمَأ اَحَيو  ابيي ْهَسَ َم 

ن تَي26َ ََك  ا ْت ه  ََل  يَ قَ لََْاي ا اَلي 27َََةَ اضي َم  ِن ي َع  ْغِن 
 
َأ ا َم  28َََْه ل ك  ه 

 
اد ملعة االعتق ،(539-13/538، وفتح الباري )472أنظر رشح الطحاوية ص  (1)

 (.2/185ور )، لوامع األن33ص

 .[47]األنبياء:  (2)
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َسَ  ِن ي اع   .(1)﴾َنيي هَْلْط 

ا حدثنا َوك يع، حدثنال اإلمام أمحد: قو " :قال احلافظ ابن كثري 

: قال  موسى قالعن أيب رفاعة، عن احلسن،عيل بن  عيل بن

يعرض الناس يوم القيامة »وسلم:  هعلي  سول اهلل صىل اهللر

، وأما ال  وا عرضتان فجد، فأماتث عرضثال الثة فعند الثمعاذير 

 .(2) "«ذ بشاملهدي، فآخذ بيمينه وآخ األي  ذلك تطري الصحف يف

اهلل عليه  ا حممد صىل و حوض خاص بنبينونؤمن باحلوض وه

وان طوله  ن العسل وأحىل ممن اللبن بياضًا ماؤه أشد  سلم و

ؤوسه  عدد كن وعرضه سواء، وأن سعته كام بني أيلة وصنعاء، وأ 

 ه ال يظمأ بعده أبدا.نجوم السامء من رشب من  كعدد

  عليه  اهلل  صىل  اهلل رسول قال: قال  عنه هلل ا ريض  ذيفةعن ح

عدن، والذي نفس بيده  ىل يض ألبعد من أيلة إحو إن »: - وسلم 

وهلو أشد بياضا من اللبن، وأحىل   نجوم،آلنيته أكثر من عدد ال 

 . (3)  «من العسل ...

 
 [.29 - 19]احلاقة:  (1)

 .(213/  8) ري ابن كثريتفس (2)

 (.248برقم ) (217/ 1) اه مسلمرو (3)
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 م  جنتبي جهن بني وب وهو اجلرس املرضرصاط  الونؤمن ب

، عىلدحض  مز  –وَحَسك أي الليب ف وكيطخطايه ت حافلة 

، وأحد من  الشعر من أدق وهو - د حدي من صلب شوك

  – عنه  اهلل  ريض  –مسلم عن أيب سعيد ى ذلك السيف، كام رو

  من  وأحد الشعرة، من أدق اجلرس أن بلغني : )قال اً موقوف

 .(1)(السيف

ول  ا رسا ينقل»  اهلل عنه: سعيد اخلدري ريض  أيبث ي دحويف  

مزلة، عليه خطاطيف، وكالليب،   ةضحمد قال:  ؟ رساجل اهلل ما 

ا عقيفاء تكون بنجد يقال هلمفلطحة هلا شوكة  سكةوح

 (2) للفظ ملسلممتفق عليه وا «عدانالس

 صىل اهلل  أيب هريرة ريض اهلل عنه عن رسول اهلل ومن حديث 

أما رأيتم شوك   عدانمثل شوك السليب كالوبه »عليه وسلم: 

ل شوك السعدان،  : فإهنا مث قالل اهلل وسر قالوا: بىل يا سعدان؟ ل ا

 (3)متفق عليه «  اهلللم قدر عظمها إالال يعغري أن 

 
 (.183برقم ) (170/ 1) رواه مسلم (1)

 (183)برقم  (169/ 1) مسلم ( ،7439برقم ) (130/ 9) اريلبخرواه ا  (2)

 (.182برقم ) (166/ 1) مسلم ،(6573برقم ) (118/ 8) واه البخارير (3)
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ن أيب  البخاري عهلم ففي صحيح اس عىل قدر أعامعليه النر يم

  صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: هريرة ريض اهلل عنه عن النبي 

أول من وأمتي  اجهنم، فأكون أن اط بني ظهريالرص ويرضب»

اللهم   رسل ودعوى الرسل يومئذ:مئذ إال ال لم يو يتكال جييزها، و

 .(1) «سلم سلم

   ونؤمن بالقنطرة

جرس   -ة  وا عىل قنطرالرصاط حبس منون من ص املؤإذا خلف

  اهلل  صىل  قال   بينهم نتاك مظامل يتقاصون والنار اجلنة ني ب  –آخر 

عىل قنطرة  بسونخيلص املؤمنون من النار، فيح» :  وسلم  يهعل

م يف  ص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهقر، فيبني اجلنة والنا

اجلنة، فوالذي دخول  ا أذن هلم يف الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقو

أهدى بمنزله يف اجلنة منه بمنزله كان  حممد بيده، ألحدهم نفس 

 .  (2)«يف الدنيا

بالعباد  ؤمنني من الذنوب املتعلقةاملقية بتن ةاصوهذه القنطرة خ

وال حسد  ألحٍد، كام   لوهبم غل  يف ق يدخلوا اجلنة وليس حتى 

 
 (.182برقم ) (166/ 1) مسلم( ، 7437) مبرق (128/ 9) اريرواه البخ (1)

 (.6535( برقم )111/ 8البخاري ) رواه (2)
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ن زَ َ﴿هل اجلنة فقال: ف اهلل أوص َو  اَِفي وريهيَمْعن اَم  د  يْنَغيل ٍَََص  َم 
َإيَ يليني  اب ت ق  ٍرَمُّ َِس   َٰ  .(1)  ﴾ْخو انًاَْع  

  وال  ال تفنيانان  وجودتم ؤمن باجلنة والنار وأهنام خملوقتان ون

 دان  تبي

َ﴿ ىل:عــال تقــا بدي للمــؤمننيدار النعيم األ واجلنة ون  بْغُ  َي  ًل 
ًًلَ و  اَحي نْه  رة ريــ ه أيب فعــن، ونعيم اجلنة ال يمكــن وصــفه  (2)﴾ع 

أعــددت لعبــادي »قــال اهلل  :ليــه وســلم ل صــىل اهلل ع: قــاقال

ب قلــ الصاحلني ما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل 

َت ْعل َ ﴿، فاقرءوا إن شئتم برش َف ل  َن ْفس  مَْم  َل ه  ْخفي 
 
اَأ ةَيَمينََْم  رَّ قُ 

ٍَ ْعني 
 
  أهــل اجلنــة رؤيــة اهلل تعــاىل،نعــيم  أعظم ، ومن(4)«﴾ (3){أ

 . من فضلهاهلل نسأل

فيها ال خيرجون منها أبد   خالدين لكفارل ر العذاب والنار دا 

 
 .[47احلجر: ] (1)

 .[108]الكهف:  (2)

 .[17]السجدة:  (3)

 (.2824برقم ) (2174/ 4)مسلم  ،(3244رقم )( ب118/ 4رواه البخاري ) (4)
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فيريينَ َإينََّ﴿َ:قال تعاىل -نعوذ باهلل منها - (1) باد آلا
َالَْك  َل ع ن  ََاَّللَّ 

عيًياَ ْمَس  َل ه  دَّ ع 
 
أ َي64َو  الي َخ  ب ًداين 

 
اَأ ْنََ﴿ : تعاىل ، وقال  (2)﴾فييه  و م 

وَل  َ ر س  َو  َاَّللَّ  نََّي ْعصي ه  َج  ََل  َن ار  ب ًداف إينَّ
 
اَأ َفييه  يين  الي َخ     . (3)﴾م 

إن  يئة املش تن يتوبوا ت إذا ماتوا قبل أ ونؤمن أن أهل الكبائر

ن يف  خيلدو  وإن عذهبم ال هلل غفر هلمم وإن شاء اشاء اهلل عذهب 

محني بعد تطهريهم من خبث  ار، بل خيرجون برمحة أرحم الراالن

 يص.املعا

   عةفالشونؤمن با 

ود( هي خاصة بالنبي صىل  م)املقام املح وأن الشفاعة العظمى 

 اهلل عليه وسلم.  

ْنََ﴿تعاىل  قوله اب تعاىل: بلبخاري رمحه اهللقال ا
 
َأ ع َس 

َرَ يَ  ث ك  قَ بْع  َم  ْم ودبُّك  َُم  ثنا  ا إحدثن (4)﴾اًَاماً سامعيل بن أب ان حد 

 
بيان  ، احلجة يف11(، حادي األرواح ص395-387انظر الرشيعة لآلجري ) (1)

 .484عقيدة الطحاوية ص رشح ال ،(472-1/474املحجة )

 .[65، 64]األحزاب:  (2)

 .[23]اجلن:  (3)

 .[79 اإل،اء:] (4)
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  هلل ا  عمر ريض  ابن األحوص عن آدم بن عيل قال سمعتأبو 

ًثا كل أمة تتبع ياس إن  الن»عنهام يقول  صريون يوم القيامة ج 

النبّي صىل إىل  ة  فع، حتى تنتهي الشفاعلون: يا فالن اش نبيها يقو

 ( 1) «د املحمو  املقام ثه اهلل يوم  يبع سلم، فذلكاهلل عليه و

ومن أنواع شفاعته عليه  ،متهنه صىل اهلل عليه وسلم يشفع ألوأ

 : الة والسالم الص

 .اجلنة بغري حساب لواالشفاعة ألقوام أن يدخ -1

 .نةوالشفاعة يف دخول املؤمنني اجل-2

 ة.   نوالشفاعة لرفع درجات أهل اجل-3

تحق النار من أهل  ن اسفيم شفاعته صىل اهلل عليه وسلم-4

 خلها. ال يدالكبائر أ

ألناس دخلوا النار ان   لم شفاعته صىل اهلل عليه وس -5

 خيرجوا منها. 

 يف العذاب عنه.  فأيب طالب يف خت اعة لعمهفشوال -6

 
 (.4718برقم ) (86/ 6) رواه البخاري (1)
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الشهداء،  ونؤمن بأن املالئكة تشفع، وكذلك الصاحلون، و 

 األفراط و

افع ضا عن الشاىل، ورشطاها الرع هلل تملك ا ة والشفاع

إال عن أهل  ال يرىض اهلل افع ون عن الشفوع له، واإلذ واملش

 املوحدينبفحقيقتها أهنا خاصة التوحيد 

ينَمَ ﴿قال تعاىل:  َذ اَالَّ ع  يهيَعَييَي ْشف  َبيإيذْن
إيًلَّ هَ   .(1) ﴾نْد 

﴿ وقال تعاىل:
ع ونَ  ًلَي ْشف  ََو  َاْرت ِض  ني يم  َل

 .(2)  ﴾ إيًلَّ

﴿عاىل:ل توقا
ينَمََّ مَم  ك  َو  مَ َل ٍكَِفي َالسَّ ًَلَت ْغِني اتي اعَ َشَ او  ْمَف  ت ه 

يَْ َش  َاَّللَّ  ذ ن 
ْ
نَي أ

 
َأ ًَئاَإيًلََّمينَب ْعدي ي رْض  اءَو  يم نَي ش   .(3)﴾َل

ا رسول اهلل أي  ي»أبا هريرة قال:  ح( أنوقد ثبت يف)الصحي

ننت قال: يا أبا هريرة لقد ظ ؟وم القيامةالناس أسعد بشفاعتك ي

من حرصك   ، ملا رأيتهد أوىل منكاحلديث أح ال يسألني عن هذاأ

د الناس بشفاعتي يوم القيامة، من قال: ال إله  سعاحلديث، أ عىل

 
 .[255البقرة:] (1)

 .[28]األنبياء: (2)

 .[14: ]النجم (3)
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 .( 1) «جه اهلل ا وإال اهلل، يبتغي هب

 بالتوحيد واإلخالص، وهو   عليه ال تنال إالفشفاعته صىل اهلل

ن سائر  مه والسالم فكيف بمن هو دون عليه الصالة سيد اخللق

 . اخللق؟

  ع إال بعلمالكون ال يق   كل أمر يف والقدر وأن  ؤمن بالقضاءون

 وهي مراتب اليامن بالقضاء والقدر   وكتابته ومشيئته وخلقهاهلل 

   ء، وعلم ما كان ليم وسع علمه كل ىل عو سبحانه وتعاهف

دير اخللق يف  وكتب مقا،   وما يكون ومامل يكن لو كان كيف يكون

َيَ ﴿ ل تعاىل: اق وظاللوح املحف َاَّللَّ  نَّ
 
َأ َت ْعل ْم ل ْم

 
َْعل مَ أ َِفي ا َم 

وَ ال اءَي م  رَْسَّ
 
َياْْل َاَّللَّ َْع   يك  َذ ل َكيت اٍبَإينَّ َِفي يك  َذ ل َإينَّ يَ ضي   (2)﴾ي سي

ر وهي علم اهلل  دوقبل وقوع املق حملها ان الدرجتان هاتو

 واخللق.  وكتابته، ويليهام درجتا املشيئة

 . (د علمه وكتبه وشاءه وخلقهقهلل  ء إال  فال يقع يف كون ا)

 
 (.99برقم ) (31/ 1) رواه البخاري (1)

 .[70]احلج:  (2)
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يزعمون أن اهلل ال يعلم   الذيندرية ال القوأق كرونن ونتربأ

 وقوعها.   باألشياء إال بعد

ته واختياره، ويعطلون أفعال  بد قدرلعيسلبون ا ة الذينواجلربي

ها ومصاحلها.  َكم     اهلل عن ح 

ة الذين ينكرون خلق اهلل  ألمة القدريأقوال جموس ا  ونتربأ من

 ل العباد. افعأل
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خالق   حانهسبو  ومشيئة وه رادةأن للعباد قدرة وإونؤمن   

ِرهم.  د   أفعاهلم وق 

القلب وعمله،   ول، قوعمل واعتقاد  ونؤمن أن اليامن قول

 . ل اللسان وعمله، وعمل اجلوارحووق

 .عصيةونؤمن أن اليامن يزيد بالطاعة وينقص بامل

ال يعطى  ف ، مؤمن بإيامنه فاسق بمعصيتهن العايص ؤمن أون

 طلق اليامن. اليامن املطلق وال نسلبه م

اهلل    د  هِ ش  ، ون  بفضلهم ومنزلتهم ابة ريض اهلل عنهملصحر لونق

 .لرتيض عنهمعىل حمبتهم وا 

 ثم العشة.   ن ثم عل ر، ثم عمر، ثم عثامهم أبو بكوأفضل

صىل   سول اهلل ن شهد هلم رمل وال نشهد ألحد بجنة وال نار إال

 باجلنة أو النار.  ليه وسلم اهلل ع

 . م ونتوالهمبته ونشهد اهلل عىل حم البيت ألهل   ونقر بالفضل 

  أزواجه يف نأزوجه الطاهرات أمهات املؤمنني وه  ونحب

 . نأو يطعن فيه نهممن يبغض ونتبأ   اآلخرة،

هلل  بالفضل وأن ا -ريض اهلل عنها-نقر ألمنا الصديقة عائشة و

واألثر، وحفظ احلديث  نا العلم ن نقل ل وأهنا مم، هاطهرها وبرأ
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عن يف الدين وتكذيب  ث، والطعن فيها طألحادي ا وت ر واخلرب، و

 قرآن وإبطال للسنة.لل

 ، وأهنا حق  ألولياءوبكرامات اونؤمن بمعجزات األنبياء 

وجوب األمر باملعروف والنهي  لف األمة من سونؤمن بام عليه 

عدم  و ة األمر،ة لوالالسمع والطاعو عةلزوم اجلامو ،عن املنكر

 . حبوا  مامل يكن منهم كفر هم ليج عاخلرو

مكارم   احلث عىل ن عليه سلف األمة من إىل ما كا وندعو 

عىل   لشكرعىل األذى، واوالصرب ، األخالق، وحسن اخللق

  والرتحم  واالستغفارعني، والدعاء هلم أمجوحمبة املؤمنني  الرخاء،

َي﴿  عليهم َر ب  ََلي يَََّاْغفيْر يو الي  ل َد خَ و  ْن يم  ل ْؤميًناََو  َم  َب يِْتي  ل 
ْؤمَي يلْم  ل َو  ْؤمين اتَينيني  الْم   .  (1)﴾َو 

 ادة ريض اهلل عنه عن النبي صىل أختم هذا املعتقد بحديث عبو

رشيك  ال  إله إال اهلل وحده من شهد أن ال »: الاهلل عليه وسلم ق

ه وكلمته  عبد اهلل ورسول له وأن حممدا عبده ورسوله وأن عيسى 

 
 .[28]نوح:  (1)
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 نة  اجله واجلنة حق والنار حق أدخله اهللح منها إىل مريم ورو ألقا

 .(1) «العمل   ما كان من عىل

 اويبعثنا عليه ،ويميتنا عليها ،وأرجو من اهلل أن حييينا عليها

رحيم أن  ويف اخلتام أسأل اهلل العليم السميع البصري الرمحن ال 

، ويعصمنا من خالصة صوابا قبول حسن ، وجيعلهاها بيتقبل

نا، وجيرب  وبلقاه، ويغفر ذن الزلل والزيغ ويثبتنا عىل احلق حتى ن

ا ومكره وذرياتنكيد الشيطان ووساوسه  عنا كرسنا، ويذهب

زوجل يف األجل  عريب  دّ من إو ، ينا واملسلمني امجعنيوأهل

 بأدلتها  ةمسأل  كل وتأييد رشحها يف- اهلل شاء إن–القول  تبسط

يب  ساألجل فاهلل وحده احل مخرتأ  إن ف فيها، و السل وأقوال

 لتكالن. ه ا ملستعان وعلياهلل او ،الرقيب احلفيظ هلا بعد مويت

هيم  ليت عىل إبراعىل حممد وعىل آل حممد كام ص اللهم وصيل

اللهم بارك عىل حممد وعىل آل   ،محيد جميد ك يم إنعىل آل إبراهو

 جميد  ك محيد راهيم إن يم وعىل آل إب حممد كام باركت عىل إبراه

 
 (.28برقم) (57/ 1) ممسل(، 3435برقم ) (165/ 4) خاريرواه الب (1)
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 لقديرا ارهبكتبته الفقرية إىل عفو 

 قحطاينال هلل قذلة بنت حممد بن عبد ا

 د النبوي باملدينة املنورةيف املسج

 حبه أمجعني وعىل آله وص  ة والسالمالصال ساكنها عىل

 1438مجادى اآلخرة 2ني املوافق ثن يوم اال
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 املراجع 

د اهلل عبيد اهلل بن  ؤلف: أبو عببطة امل اإلبانة الكربى البن -1

رَبي املعروف بابنحممد بن  كم ط ة العكربي  بَ  حممد بن محدان الع 

ويب،  هـ( املحقق: رضا معطي، وعثامن األثي387وىف: )املت

 . ، ومحد التوجيريسيف النرص د بن لوليويوسف الوابل، وا

األسامء والصفات للبيهقي املؤلف: أمحد بن احلسني بن   -2

وم بن موس عيل َ ردي اخلراساين، أبو بكر البى اخل رسم يهقي ج 

 وعلق عليه: عبد اهلل ثه خرج أحاديهـ( حققه و458)املتوىف: 

بن حممد احلاشدي قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي  

اململكة العربية   -جدة  ،السوادي مكتبةرش: الوادعي النا

 . م 1993 -هـ   1413السعودية الطبعة: األوىل، 

ن  ين بن حممود بن حممد بن عيل بؤلف: خري الداألعالم امل -3

رش: دار  ( الناهـ1396فارس، الزركيل الدمشقي )املتوىف: 

 م   2002أيار / مايو  -م للماليني الطبعة: اخلامسة عرش العل
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الفداء إسامعيل بن عمر بن   نهاية املؤلف: أبواية وال البد -4

:  نارشهـ( ال 774كثري القر  البرصي ثم الدمشقي )املتوىف: 

 . م  1986 -هـ  1407عام النرش:  دار الفكر

إىل سبيل  ادي هلاد عتقاتعليق خمترص عىل كتاب ملعة اال -5

: حممد بن صالح بن حممد العثيمني )املتوىف:  د املؤلفالرشا

قصود بن عبد الرحيم ق: أرشف بن عبد امل( املحقهـ 1421

النارش: مكتبة أضواء السلف الطبعة: الطبعة الثالثة 

 . م1995 -هـ1415

فداء إسامعيل بن عمر  القرآن العظيم املؤلف: أبو ال تفسري  -6

 . هـ(774وىف: الدمشقي )املت ي ثمبرصال قر  بن كثري ال 

ن  جرير ب جامع البيان يف تأويل القرآن املؤلف: حممد بن -7

غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي )املتوىف:  يزيد بن كثري بن 

ة مؤسسة الرسال هـ( املحقق: أمحد حممد شاكر النارش: 310

 . م  2000 -هـ   1420الطبعة: األوىل،  
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ؤلف: حممد بن أيب  امل حادي األرواح إىل بالد األفراح -8

بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف:  

 ين، القاهرةلنارش: مطبعة املدهـ( ا751

ح عقيدة أهل السنة املؤلف:  احلجة يف بيان املحجة ورش -9

عيل القر  الطليحي التيمي بن الفضل بن إسامعيل بن حممد 

هـ(  535)املتوىف: نة صبهاين، أبو القاسم، امللقب بقوام الساأل

ملحقق: حممد بن ربيع بن هادي عمري املدخيل النارش: دار  ا

  -هـ 1419الطبعة: الثانية، لسعودية / الرياض ا -الراية 

 م 1999

هلل  أبو عبد ا دينشمس ال لف : سري أعالم النبالء املؤ -10

ـ(  ه748ذهبي )املتوىف : ز ال أمحد بن عثامن بن َقايمامحممد بن 

الشيخ شعيب  ن املحققني بإرشاف ة ماملحقق : جمموع

  1405األرناؤوط النارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 

 . م 1985هـ / 
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رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة املؤلف: أبو   -11

لرازي  صور الطربي احلسن بن منا  اهلل بنهبة  القاسم

سعد بن محدان  هـ( حتقيق: أمحد بن 418 الاللكائي )املتوىف:

 الثامنة، : الطبعة السعودية  –النارش: دار طيبة  مديالغا

 م 1995  -هـ 1416الطبعة: األوىل،   م2003/  هـ 1423

املؤلف: صدر الدين حممد بن   عقيدة الطحاويةرشح ال  -12

رعي  احلنفي، األذ عالء الدين عيّل بن حممد ابن أيب العز 

حتقيق: مجاعة من   هـ(792: الصاحلي الدمشقي )املتوىف

دار السالم  النارش:  يننارص الدين األلبا يج:العلامء، ختر

ة املكتب  للطباعة والنرش التوزيع والرتمجة )عن مطبوع

  -هـ 1426الطبعة: الطبعة املرصية األوىل،  (اإلسالمي 

 1عدد األجزاء:  م2005

د بن احلسني بن عبد اهلل  أبو بكر حمم الرشيعة املؤلف: -13

ي  البغدادي )املتوىف: اآلج     : الدكتور عبد اهلل حقق املهـ( 360رِّ



 
 

50 
 يدة الفرقة الناجيةباب الصافية يف عقاللُّ

الرياض /  -بن عمر بن سليامن الدميجي النارش: دار الوطن 

 م  1999 -هـ   1420 الطبعة: الثانية، السعودية

طبقات احلنابلة املؤلف: أبو احلسني ابن أيب يعىل، حممد   -14

ي النارش: هـ( املحقق: حممد حامد الفق526توىف: )امل بن حممد

 م1995هـ/1416 رش:عام الن بريوت  –دار املعرفة 

و للعيل الغفار يف إيضاح صحيح األخبار وسقيمها  العل -15

بن أمحد بن عثامن بن   أبو عبد اهلل حممد لف: شمس الدين املؤ

  هـ( املحقق: أبو حممد أرشف بن 748َقايمامز الذهبي )املتوىف: 

 .الرياض –لنارش: مكتبة أضواء السلف ا املقصودعبد 

ؤلف: أمحد بن عيل  املفتح الباري رشح صحيح البخاري  -16

  -ن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي النارش: دار املعرفة ب

وابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد رقم كتبه وأب 1379بريوت، 

ن الباقي قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل طبعه: حمب الدي

 اخلطيب
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ملؤلف: أبو بكر  ار اتاب املصنف يف األحاديث واآلثالك -17

ن  م بن عثامن ب بن حممد بن إبراهي هللبن أيب شيبة، عبد ا 

هـ( املحقق: كامل يوسف  235خواستي العبس )املتوىف: 

  األوىل، : الطبعة الرياض –بة الرشد احلوت النارش: مكت

 هـ . 1409

هلل بن  الدين عبد ا  حممد موفق  ملعة االعتقاد املؤلف: أبو  -18

اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي  أمحد بن حممد بن قدامة

هـ( النارش:  620ملقديس )املتوىف: لشهري بابن قدامة ا، ااحلنبيل

  - والدعوة واإلرشاد وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف

 م 2000 -هـ 1420اململكة العربية السعودية الطبعة: الثانية، 

،ار األثرية لرشح  ية وسواطع األلوامع األنوار البه -19

دين، ال  ضية يف عقد الفرقة املرضية املؤلف: شمسالدرة امل

د بن أمحد بن سامل السفاريني احلنبيل )املتوىف:  أبو العون حمم
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  دمشق  –تبتها ؤسسة اخلافقني ومكهـ( النارش: م1188

 م   1982  -هـ   1402 -الطبعة: الثانية 

أمحد بن   ن أبو العباسى املؤلف: تقي الديتاوجمموع الف -20

  هـ( املحقق: عبد 728)املتوىف: احلراين  عبد احلليم بن تيمية 

د لطباعة سم النارش: جممع امللك فهرمحن بن حممد بن قاال 

 السعودية  ، اململكة العربيةاملصحف الرشيف، املدينة النبوية

رش طيبة للن : داراملحقق: سامي بن حممد سالمة النارش

 . م  1999 -ـ ه1420لثانية والتوزيع الطبعة: ا

للذهبي املؤلف: شمس   العظيم خمترص العلو للعيل -21

د بن عثامن بن َقايمامز الذهبي بن أمحد اهلل حممد عب الدين أبو

لباين مد نارص الدين األهـ( حققه واخترصه: حم748)املتوىف: 

-هـ1412انية ة الثالنارش: املكتب اإلسالمي الطبعة: الطبع

 م. 1991
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)سنن الدارمي( املؤلف:   ي املعروف بـمسند الدارم -22

رام بن عبد ن هَب هلل بن عبد الرمحن بن الفضل بمد عبد اأبو حم

هـ(  255الدارمي، التميمي السمرقندي )املتوىف:  الصمد

: دار املغني للنرش سد الداراين النارشحتقيق: حسني سليم أ

  1412: األوىل، طبعةسعودية ال ية ال والتوزيع، اململكة العرب

 . م  2000  - هـ

لف: أبو عبد  مية( املؤن عقائد السلف )الرد عىل اجله م -23

َمنمَده العبدي  حييى بنبن حممد بن اق اهلل حممد بن إسح

فقيهي  هـ( املحقق: عيل بن حممد بن نارص ال 395)املتوىف: 

ثالثة نة ال امعة اإلسالمية، املدينة املنورة الطبعة: السالنارش: اجل

ربيع األول   -صفر  -حمرم  -بعني عدد التاسع واألر ال  - عرش

 .اضالراية للنرش والتوزيع، الري نارش: دارال  هـ 1401
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 فهرس املوضوعات

هد أن ال إله إال هو ال رشيك له يف ربوبيته  نت باهلل وحده وأشمآ

 6 ........................ وال يف ألوهيته وال يف أسامئه وصفاته. 

بت والطاغوت يم وحده وكفرت باجللعظآمنت باهلل ا

 7 .. يم. واستمسكت بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهلل سميع عل

 7 ........................ . العلوفنؤمن بأنه تعاىل متصف بصفة 

 7 وعلو الشأن، وعلو القهر، والغلبة هلل تعاىل علو الذات، ونثبت  

 صفة االستواء عىل العرش ، ونؤمن أنه مستو عىل  ونثبت هلل تعاىل 

 7 ............................ شه فوق سامواته بائن من خلقهعر

، عامل بأحواهلم وأعامهلم، مهيمن  ذلك رقيب عىل خلقه  وهو مع

 9 ...................................................... عليهم

 9 .................. ونثبت معيته لعباده وعلمه املحيط بكل شئ 

 10 ......................................... ري. وأنه سميع بص

 10 ....................................... ه.ونثبت مجيع صفات

، وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء  وأنه تعاىل يتكلم بكالم يسمع

 10 ................................................. وإذا شاء. 

 10 .... ءه ورسله ومنهم موسى عليه السالموأنه كلم بعض أنبيا

 10 ار وعدال يف األحكاموأن كلامته أتم الكلامت صدقا يف األخب
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 11 ....................... اهيم عليه السالم خليال وأنه اختذ إبر

 11 ........................................ . وأنه حيب أولياءه  

 11 ............... خط ويغضب عليهم وأنه يبغض أعداءه ويس 

 12 ........................................ . نه خلق آدم بيدهوأ

 12 .............................. ونثبت له تعاىل يدان حقيقتان

، ورمحته سبقت  ونثبت له صفة الرمحة فهو تعاىل رحيم بعباده

 12 .................................................... .غضبه

 13 ................. ة ومن أسامئه )احلكيم( وأنه متصف باحلكم

 13 .................... ال عبث فيها ه كلها حلكمة بالغة،وأفعال 

لسان رسوله     وننفي عنه كل ما نفاه اهلل عن نفسه يف كتابه أو عىل

نه والعجز والولد  اهلل عليه وسلمصىل  ، ومنها الظلم والنوم والس 

 13 ...................................... . والصاحبة والرشيك 

نفى عن نفسه سبحانه و م عباده لكامل عدله، وأنه عدل ال يظل

نه والنوم  13 .............................................. الس 

ل علمه وقدرته اليعجزه  شئ يف الساموات واليف األرض لكام

 ........................................................... 14 

 14 ................................. . عجبومن صفاته تعاىل ال 

 15 ................................ الضحك ومن صفاته تعاىل
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يف الثلث األخري من الليل، نزوال يليق   ونؤمن أنه ينزل كل ليلة

 16 ................ اىل بجالله ال يعلم كيفيته إال هو سبحانه وتع

بذلك  ة كام أمجع عىل وصفه وجييء يوم القيام ونؤمن بأنه يأيت 

 16 .................................................. السلف.

 17 ...................................... ونثبت له صفة الساق

 17 ........................ ونثبت هلل تعاىل صفة القدم والرجل 

ص  وأسامؤه وصفاته كلها حسنى أي بالغة يف احلسن غايته، ال نق

 19 .................................... فيها بوجه من الوجوه. 

 19 ................................ فات املخلوقني وال تشبه ص

 19 ................................ ال نلحد يف أسامئه وصفاتهو

ونؤمن أن هلا معنى يعرف من اللغة واللسان العريب وال نمرها  

 20 ....................... عطلة. كام يقول املفوضة وامل بال معنى 

ملالئكة الكرام، وأهنم عباد اهلل املكرمون ال يسبقونه  ونؤمن با

 21 ................................ بأمره يعملون. بالقول وهم 

فيل، وملك املوت،  ربيل، وميكائيل، وإ،اونؤمن بوجود ج

  وكل من ذكر باسمه عىلورضوان، ومالك خازن النار، 

 21 .................... سائرهم عىل اإلمجال. التفصيل، ونؤمن ب
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وأهنم خملوقون من نور،  ونؤمن أن هلم صفات اختصهم اهلل هبا، 

 21 يسبحونه بالليل والنهار.  يفرتون عن عبادته، ويعبدون اهلل ال

 21 .................... . ونؤمن أهنم قد يتشكلون بصورة البرش

 22 ..................... وكام متثل ملريم عليها السالم برشا سويا 

 22 ........... مة ل جليلة ومهام عظيونؤمن بام كلفوا به من أعام

 النبي عىل  به جربيل األمني  نزلالقرآن كالم اهلل الذي ونؤمن بأن 

وأن    ليه يعود،بدأ وإ منه حممد صىل اهلل عليه وسلم، غري خملوق، 

 23 ................................... اهلل تكلم به عىل احلقيقة. 

 ونؤمن بأن املؤمنني يرون رهبم يف اآلخرة يف اجلنة عياناً 

 23 ... ليلة البدر ال يضامون يف رؤيته. بأبصارهم كام يرون القمر 

م يف القرآن، ومن مل  هونؤمن بجميع األنبياء والرسل من ذ كر من

 24 ...................................................... ي ذكر

م برش اصطفاهم اهلل من بني سائر اخللق وميزهم بالكامل  وأهن

 25 ......................................... اخلَلمقي واخل لقي . 

   ليس هلم شئ من خصائص الربوبية الىل ونؤمن أهنم عبيد هلل تعا

 25 ............................... يملكون ألحد نفعا وال رضا

 25 ..................... ونؤمن أن من كفر برسالة نبي فقد كفر 

 26 .......... الة والسالم ونؤمن بأن أول الرسل نوح عليه الص
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 26 ....... ميع الثقلني إنسهم وجنهم: مة جلونؤمن أن رسالته عا

، وأن رشيعته هي  خة جلميع الرساالتمن أن رسالته ناسونؤ

 27 ....................... تي اليقبل دينا سواها دين اإلسالم ال 

 28 ......لكتب التي أنزلت عىل األنبياء والرسل يع اونؤمن بجم

 28 ....... ونؤمن هبا إمجاال، وأهنا كالم اهلل تكلم هبا عىل احلقيقة

 29 ........................ هلاوأن القرآن مهيمن  عليها وناسخ  

 اهلل عليه وسلم مما يكون بعد  نبي صىلونؤمن بكل ما أخرب به ال 

تي ثبتت من أمور الغيب ال  املوت وبكل ما يكون يف اليوم اآلخر

 30 ........................................... والسنة.  بالقرآن

ونؤمن بالبعث والنشور وهو إحياء املوتى من قبورهم بعد  

 30 ............................................ النفخة الثانية :

 31 ........... املحرش  ئق وسوقهم إىل أرضونؤمن بحرش اخلال

 32 ................................... بالنفخ يف الصور  ونؤمن

 عرصات القيامة من احلساب واجلزاء  يكون يفونؤمن بام 

أعامل العبادان حقيقي توزن به والعرض وامليزان ونؤمن أنه ميز

 ........................................................... 32 

 32 .......................... ونؤمن بالصحف ونرش الدواوين 
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باحلوض وهو حوض خاص بنبينا حممد صىل اهلل عليه ونؤمن 

 33 ..................................................... وسلم 

 34 .... هنم جونؤمن بالرصاط وهو اجلرس املرضوب بني جنتبي 

 35 ........................................... ونؤمن بالقنطرة

ال تفنيان وال   والنار وأهنام خملوقتان موجودتان   ونؤمن باجلنة

 36 ..................................................... تبيدان

إن  ونؤمن أن أهل الكبائر إذا ماتوا قبل أن يتوبوا حتت املشيئة 

 37 ........................ وإن شاء اهلل غفر هلم   عذهبم شاء اهلل

 37 ........................................... لشفاعةونؤمن با

ونؤمن بأن املالئكة تشفع، وكذلك الصاحلون، والشهداء،  

 39 ................................................. واألفراط 

   الكون ال يقع إال بعلم اهلل أمر يف ونؤمن بالقضاء والقدر وأن كل

 40 .................................... ومشيئته وخلقه وكتابته 

ونؤمن أن للعباد قدرة وإرادة ومشيئة وهو سبحانه خالق أفعاهلم  

َدر    42 ................................................. هم. وق 

اد، قول القلب وعمله،  ونؤمن أن اإليامن قول وعمل واعتق

 42 ..................... وقول اللسان وعمله، وعمل اجلوارح. 

 42 ........... ية. باملعصونؤمن أن اإليامن يزيد بالطاعة وينقص 
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نه فاسق بمعصيته، فال يعطى  ونؤمن أن العايص مؤمن بإيام 

 42 ..................... . اإليامن املطلق وال نسلبه مطلق اإليامن

د  اهلل  م بفضلونقر للصحابة ريض اهلل عنه ه  هم ومنزلتهم، ون شم

 42 ................................ هم والرتيض عنهم. عىل حمبت

 42 .... ثم العرشة. بكر، ثم عمر، ثم عثامن ثم عيلوأفضلهم أبو  

اهلل   نار إال ملن شهد هلم رسول اهلل صىل جنة وال وال نشهد ألحد ب

 42 ................................. نار.باجلنة أو ال عليه وسلم  

 42 شهد اهلل عىل حمبتهم ونتوالهم. ونقر بالفضل ألهل البيت ون

أزواجه يف  ب أزوجه الطاهرات أمهات املؤمنني وهن ونح

 42 ................ ن يبغضهن أو يطعن فيهن. اآلخرة، ونتربأ مم

بالفضل وأن اهلل    -ريض اهلل عنها-منا الصديقة عائشة ونقر أل

 42 ............... ثر وأهنا ممن نقل لنا العلم واألطهرها وبرأها،  

 43 ..... ألولياء وأهنا حقنؤمن بمعجزات األنبياء وبكرامات ا و

من وجوب األمر باملعروف والنهي  ونؤمن بام عليه سلف األمة 

 43 ..... والسمع والطاعة لوالة األمر  جلامعة ولزوم اعن املنكر،  

دعو إىل ما كان عليه سلف األمة من احلث عىل مكارم  ون

والصرب عىل األذى، والشكر عىل  لق، خلاألخالق، وحسن ا
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رتحم  الرخاء، وحمبة املؤمنني أمجعني، والدعاء هلم واالستغفار وال 

 43 .................................................... يهملع

 46 ................................................... املراجع

 54 ....................................... فهرس املوضوعات

 


