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 مقدمة
نبياء كاظتفسىُت كلى  آلو كصحبو ُت كاللةاة كاللةاـ لى  أرفؼ اأاضتمد  رب العاظت

 .أرتعُت كبعد
ة كأرسل الفسل كأنزلت الكتب كىو يقخىقت اطتى ىو أصل دين اإلسةاـ كمن أجىوفالتوحيد 

َكَى﴿كاقق لىلعادة يف الدنيا كاآلخفة قاؿ  يق اظتوصل إىل مفضاة ا سبحانوالطف  مىاَخىلىٍقتي
ًَإااٍلًجنََّكىالًَ ُيكفًَسٍْن ى ُي ٍْ  .[56: الذاريات ] ﴾َلًَػى
ُهَا ﴿ كقاؿ تعاىل ًإلىهيكيٍمًَإلىوهَكىاًح َىنيَالًََّّحَمَيًَإلىوىًَإاكى َالٍََّّح َى  .[163: البقفة] ﴾ َىي

كإف ا جل ثناؤه كتقدست أشتاؤه أرسل رسولو ػتمدان صى  ا لىيو كسىم باعتدل كدين 
 .ليظهفه لى  الدين كىو كلو كفه الكاففكف اضتق

كقد بق  يف مكة يدلو الناس إىل التوحيد ثةاث لشفة سنة ليحفر القىوب من لبادة غَت ا 
 .كدخل الناس يف دين ا أفواجا

البدع من الشفؾ ك  كإف من أصوؿ الدلوة اللىفية بياف التوحيد كالعقيدة اللحيحة كالتحذيف
 .كاأىواء

ىذه الفسالة اظتختلفة يف التوحيد لطىبة العىم يف مفكز اللنة افكس  عتكض ككمن أجل ذل
َحََُكالْقَُةَ»  كشتيتها بػ  هبفجيلا  . «الَّسالةَالَفَُةَفيَالت

 .نلأؿ ا تعاىل التوفيق ظتا لتبو كيفضاه 
 :كتُوَك

َىيحَ أبَ
َدَعجػػوَاألثَّم َمالي رشََُمْلمَمحَ ََ الص

َىػََُِّْ/َالثاسْنَةََمجَاد/َُِ
َافقَ َالَ

 ـَََُُِ/َٓ/ِٗ
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َحََُكالْقَُةَ:أكاَن َ-:َأىََةَالت
لقد خىق ا ىذا العامل لعبادتو كأرسل الفسل ليدلو الناس إىل توحيده كىذا القفآف الكفًن ( أ

كيقفر العقيدة اللحيحة كالتوحيد كالدلوة إىل العبودية  رهسو  يهتم بعقيدة التوحيد يف أكثف
 .ف ثواب أىىو، فلور القفآف الكفًن متضمنة صتميع أنواع التوحيدفضائل التوحيد كبياك 
كىمىاَأىٍرسىٍلنىاَ﴿لىناس قاؿ  وبتبىيغإف الفسل رتيعا بدؤكا دلوهتم إىل التوحيد الذم أمفىم ( ب

ًَإا َؿو َرىسي ًَمٍن ًٍُلكى َقػى ًَحيًَمٍن َأىسْنَّويَاَسْني ًَإلىًٍَو ُيكفًََإاًَإلىوى َفىاٍعُي كىذا  [25: اأنبياء] ﴾ أىسْنىا
بقي ثةاثة لشف لاما يف مكة كىو يدلو قومو إىل توحيد ا كدلائو كحده  رسوؿ ا 

اَأىٍدعيََرىبّْيَكىاقَيَ﴿ :دكف سواه قاؿ تعاىل َى اٍلًَإسْنَّ ُن ًَبًوَأىحى  .[22: اصتن ] ﴾َأيٍشًَّؾي
بن  لبد المو  البنصحابو لى  التوحيد من لى  اللغف كيقوؿ أ كيفيب رسوؿ ا 

َسألتَفا»:  اسلب َباهللإذا َاستْنتَفاستْن َاهللَكإذا َسأؿ كىو ركاه الًتمذم «
 . حديث صحيح

ظتعاد حينما أرسىو دلوهتم لىناس بالتوحيد فقاؿ أصحابو أف يبدؤكا   لقد لىم الفسوؿ( ج
إلىَأفَ»َ:كيف ركايةَ«إلوَإاَاهللَتُعَىمَإلَوَشهادةَأفَاَفلَكنَأكؿَما» :إىل اليمن
َحُكاَاهلل  .متفق لىيو «ي

 كيودلها بالتوحيدالتوحيد أكؿ كاجب لى  العباد يف اضتياة فيبدأ اظتلىم بالتوحيد ( د
نُت ككتمعهم يف اضتياة إقامة التوحيد كالدلوة إىل التوحيد أف التوحيد يوحد اظتؤم ككظيفتو

ُت لى   لى  التوحيد فنلأؿ ا أف كتعل كىمة التوحيد آخف كةامنا من الدنيا ككتمع اظتلىم
 .كىمة التوحيد
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َ-:أصَؿَالْقَُةبابَفيَ
ََ-:وربناَسُحاسْنَمَّْفةََ:األصلَاألكؿ

َالًَّذمَخىلىقىَ ﴿ :قاؿ تعاىل ،سبحانو خالق اللماكات كاأرض ربنا ا(1 َاللَّوي َرىبَّكيمي ًإفَّ
ا َى َكىاًتَكىاألَىالسَّ  .[54: األفاؼ] ﴾ٍر ى

َالًَ ﴿ :قاؿ تعاىل ،خىقو الذم خىق اإلنلاف كأحلن ربنا ا(2 لىٍقنىا َخى ٍُ ًَفيَلىقى سٍْنسىافى
ًَيمَو  .[4: التُت] ﴾ أىٍحسىًنَتػىٍق

َاألَى ﴿ :قاؿ تعاىل ،الذم يدبف اأمف ربنا ا(3 بػَّّْي ُى َاألَىيي ًَإلىى اً  َى َالسَّ ًَمنى َ﴾ ٍر ًٍَمَّى
 .[5: اللجدة]
َاٍلجًَ﴿ :قاؿ تعاىل ،خىق ا اصتن كاإلنس لعبادتو(4 َكىالًَكىمىاَخىلىٍقتي ًَإانَّ ُيكفًَسٍْن ى ُي ٍْ  ﴾َلًَػى
 .[56: الذاريات]
َكىيػيٍؤًمٍنَ﴿ :قاؿ تعاىل ،با ا ا بالكفف بالطاغوت كاإلنتافأمفن(5 ًت َبًالطَّاغَي َيىٍكفيٍَّ ٍن َى فى

َيثٍػقىى ًةَاٍل ْيٍَّكى َبًاٍل سىكى ٍَ َاٍستى ًُ  .[256: البقفة] ﴾بًاللًَّوَفػىقى
َ.ن معبود أك متبوع أك مطاعىو ما جتاكز بو العبد حده م:َكالطاغَت
-َ:دينوَمَّْفةَالَُُْ:األصلَالثاسْني

  .يقبل ا من أحد سواه ال اإلسةاـنا ىو ندي( 1
َاًلٍسال﴿ :قاؿ تعاىل( 2 َّى ٍُتىًغَغىَػٍ ًَدينناَفػىلىٍنَيػيٍقُىلىًَمٍنوَيكىمىٍنَيػى  .[85: آؿ لمفاف]َ﴾ـً

َاللَّ﴿َ :كقاؿ تعاىل ُى ًَعٍن ينى ُّْ  .[19 :آؿ لمفاف]َ﴾ََـيًوَاًلٍسالًإفََّال
لو بالطالة كاطتىوص من الشفؾ  كاالنقياد تعاىل بالتوحيد  االستلةاـىو :السالـ(2

ٍنَأىٍسلىمىَكىٍجهىويَلًلًَّوَ﴿َ :قاؿ تعاىل.كأىىو ََّ  .[125: النلاء] ﴾كىمىٍنَأىٍحسىنيًَدينناًَم
ََبػىلىىَمىنٍَ﴿ََ:قاؿ تعاىل  ،اإلسةاـ ىو دين اطتَت كاللعادة كاللفكر(3 َى أىٍسلىمىَكىٍجهىويَلًلًَّوَكىىي

َعىلىًٍَهٍمَكىاميٍحًسنهَفػىلَى ٍَؼه َرىبًّْوَكىاَخى ُى َفَىويَأىٍجَّيهيًَعٍن  .[112: البقفة] ﴾ََىيٍمَيىٍحَىسْني
َ:َالنُيمَّْفةََ:األصلَالثالث

اظتطىب اعتامشي القفري كىو أفضل اأنبياء كاظتفسىُت  ا بن لبد ػتمد بن لبد ىو (1
  .كخادتهم
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قيٍلَ﴿:إىل الناس كآفة كافًتض طالتو لى  رتيع الناس قاؿ تعاىل  أرسل ا نبينا ػتمد (2
ًَإسْنّْيَرىسَي ْنايىاَأىيػُّهىاَالنَّاسي َ ًَ َاللًَّوًَإلىٍَكيٍمَجى  .[158: األفاؼ] ﴾َؿي

ًَؿَاللَّ﴿َ قاؿ تعاىل ،تبالوإك  بنبينا  االقتداءكتب لىينا  (3 َلىكيٍمًَفيَرىسي َكىافى ٍُ ةهَلىقى ًوَأيٍسَى
 .[21: اأحزاب] ﴾َحىسىنىةَه

اَ» :قاؿ  .ػتبة اأمهات كاآلباء كرتيع الناس لى  كتب لىينا تقدًن ػتبة نبينا  (4
َفَأحبَإل ُكمَحتىَأك  .متفق لىيو«ََوَمنَكالُهَككلُهَكالناسَأجََْنيؤمنَأح
-َ:مَّاتبَالُينَالسالميَ

 :مفاتب الدين اإلسةامي ثةاث (ُ
  .اإلسةاـ .أ 

 .نتافكاإل .ب 

  .كاإلحلاف .ج 
َ َقاؿَرضيعنَعََّ َ:اهللَعنو َاهللَ سْنحنَجلَسَعنُبَنَا َؿ َإذ رس َـ طلعَ ذاتَي

َادَالشََّْاَيَّلَعلَوَأثََّالسفََّا يَّْفوَمناَ علَناَرجلَشُيَُبَا َالثَابَشُيَُس
َكفَوَعلىَفخذيوَكقاؿفأسنَُركُتَوََأحَُحتىَجل َإلىَالنُيَ  ياَ:إلىَركُتَوَككضع

َاهللَمحََُأخَُّسْنيَع َؿ السالـَأفَتشهَُأفَاَإلوَإاَاهللَ» نَالسالـَفقاؿَرس
َ َرمضاف َـ َكتص َكاة َال َكتؤتي َالصالة َكتقَم َاهلل َؿ َرس َمحَُ َإفَكأف َالَُت كتحج

َ.«استطْتَإلَوَسَُال
َقاؿ َاليَاف َعن َأخَُّسْني َاآلخَََّ»َ:قاؿ َـ َكالَ َكرسلو َككتُو َكمالئكتو َباهلل َتؤمن أف
ََ.«كتؤمنَبالقُرَخََّهَكشَّه

َكأسْنكَتَّاهَفإفَلمَتكنََأفَتُُْ»َ:خَُّسْنيَعنَالحسافَقاؿفأ:َقاؿ.َصُقتَ:قاؿ اهلل
 ركاه ملىم . اضتديث «َّاهَفاسْنوَيَّاؾت
  .ذكفت ىذه اأمور الثةاثة غتتمعة كاف لكل كاحد منها معٌت خاصا فإذ (ِ

ف كيقلد باإلحلا، القىبيةاألماؿ الظاىفة كيقلد باإلنتاف باألماؿ :فيقلد باإلسةاـ
  .ألى  درجات الدين

  .كإذا انففد اإلنتاف دخل فيو اإلسةاـ كإذا انففد اإلحلاف دخل فيو اإلسةاـ كاإلنتاف
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-َ:مْاسْنيَالشهادتَن
- :ا إالمعٌت ال إلو 

لىوىََإًَفىاٍعلىٍمَأىسْنَّويَا﴿ :قاؿ ا تعاىل، ا معبود حبق إال ال:إلوَإاَاهللَمْنىَشهادةَأفَاَ(ُ
 .[19: ػتمد]َ﴾َاللَّوَيًإا
َ:َركنافَإلوَاهللَكأركافَا(َِ
  .يبطل الشفؾ جبميع أنوالو كيوجب الكفف بكل ما يعبد من دكف ا[ إلو ال] النفي(أ
 .ا يلتحق العبادة إال يثبت أنو ال [ا إال]الثُات(ب

ٍنَيىٍكفيٍََّبًالطَّاغيًَتَكىيػَي﴿َ :كقد جاء معٌت ذلك يف كتاب ا قاؿ تعاىل َى َفى ًُ ٍؤًمٍنَبًاللًَّوَفػىقى
َيثٍػقىىَ ًةَاٍل ْيٍَّكى َبًاٍل سىكى ٍَ  .[256: البقفة]َ﴾اٍستى

 َ:إلوَإاَاهللَشَّكطَا (3
 [.19: ػتمد] ﴾ََاللَّوَيفىاٍعلىٍمَأىسْنَّويَاًَإلىوىًَإا﴿َ: قاؿ تعاىل :الْلمَبَْناىاَ(أ
َب َللشك( َالَنافي َىاَ﴿ :اىلتدؿ لىيو، قاؿ تع بأف يكوف قائىها مشقنا مبا :الَقَن ًإسْنَّ

َا ًَلًوَثيمََّلىٍمَيػىٍَّتىابي َاَبًاللًَّوَكىرىسي َآمىني َفىَالًَّذينى ٍؤًمني َي  .[15: اضتجفات] ﴾اٍل
: ، قاؿ تعاىلتنفع صاحبها بدكف إخةاص فهذه الكىمة ال :َّؾالخالصَالَنافيَللشَ(جػ
ينَىكىمىاَأيًمَّيكاًَإا﴿ ُّْ َلىويَال ُيكاَاللَّوىَميٍخًلًصَنى ُي ٍْ   .[5: البينة] ﴾ََلًَػى
َللَ(د َمنَأحَُ»: قاؿ فةابد أف يكوف صادقا من قىبو،  :كذبالصُؽَالَنافي ما

َاهللَعلىَ َإاَحَّمو َقلُو َمن َصُقا َلو َكرس َعُُه َإاَاهللَكأفَمحَُ َإلو َأفَا يشهُ
 .متفق لىيو من حديث معاد بن جبل .«النار
ََ(ر َ﴿َ: قاؿ تعاىل تدؿ لىيو، فيحب ىذه الكىمة كما :للُيغضَالَنافَةالَحُة ٍَؼى فىسى

سْنىوَي َكىييًحُّ َييًحُػُّهيٍم ـو ٍَ ًَبقى َاللَّوي  –من حديث أنس : ، كيف اللحيحُت[54: اظتائدة] ﴾يىٍأًتي
َكنَفَوَكجَُبهنَحالكةَاليَافثالثَ»َ–رضي ا لنو  َفَاهللَ:َكمنها...َمن أفَيك

َاىَا َلوَأحبَإلَوَمَاَس  .َ«كرس
ىذه الكىمة من لبادة  توظتا اقتضاإلذلاف كاالستلةاـ جب في :للتَّؾََااسْنقَادَالَنافيَ(ىػ

َاَلىوَي﴿: سواه، قاؿ تعاىل ا كحده كتفؾ لبادة ما َي َاًَإلىىَرىبّْكيٍمَكىأىٍسًل ُي ، [54: الزمف] ﴾كىأىسْنًَ
َميٍحًسنَه﴿ :تعاىلكقاؿ  َى ٍنَأىٍسلىمىَكىٍجهىويَلًلًَّوَكىىي ََّ ًَدينناًَم   .[125: النلاء] ﴾كىمىٍنَأىٍحسىني
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َؿ( ك كىمىاَ﴿َ :قاؿ تعاىل، ظتا اقتضتو ىذه الكىمة بقىبو كللانو قبوؿالىو  :الَنافيَللَّدَالقُ
َكىا َيٍؤًمنو ًَل َأىٍمًًَّىمٍَكىافى ًَمٍن َاٍلًخَػىَّىةي َلىهيمي َفى َيىكي َأىٍف َليويَأىٍمَّنا َقىضىىَاللَّويَكىرىسي ًَإذىا  ﴾ََميٍؤًمنىةو

اسْنَيًإسْنػَّهَي﴿: ، قاؿ تعاىل[36: اأحزاب] َكى َاٍم َلىهيٍم ًَقَلى ًَإذىا ًَإاَإًََا َلىوى َيىٍستىٍكًَُّيكفى َ*َاللَّوي
َ َفو ًتنىاًَلشىاًعَّوَمىٍجني َفىَأىئًنَّاَلىتىارًكيََآًلهى َلي  .[36 - 35: اللافات ] ﴾كىيػىقي

َبًالطَّاغيًَتَ﴿َ :، قاؿ ا تعاىليعبد من دكف ا من الطواغيت الكفف مبا (ز َيىٍكفيٍَّ ٍن َى فى
َيثٍػقىىَكىيػيٍؤًمٍنَبًال ًةَاٍل ْيٍَّكى َبًاٍل سىكى ٍَ َاٍستى ًُ  .[256: البقفة ]َ﴾لًَّوَفػىقى

َ:كقَُسْنظمَبْضهمَفيَالَُتَنَاآلتََن
 عػُقكَمػػالصَكصػنَكإخػلمَيقَػع

َؿَلػادَكالػقَػةَكاسْنػحُػمََََََََََََََََََ َاػهػقُ
َ

ََاػكَبػػاَالكفَّافَمنػامنهػػَُثػكزي
َهاػلَُأػا َقػػنَاألشَػَلَاللوَمػسَََََََ
َؿَاهلل -َ:شهادةَأفَمحََُرس

لقوؿ الىلاف بأف  ئم القىب اظتواطياـز من صمالتلديق اصتىو  معٌت ػتمد رسوؿ ا ( 1
  .ا كرسولو إىل كافة الناس لبد ػتمدان 
 .بو ظاىفان بالىلاف كااللًتاؼالنطق بذلك  (2
أمف كنًتؾ ما هن  لنو  أخرب كنطيعو فيماا فنلدقو فيما  اإلنتاف بأنو مفسل من لند (3

  .ا مبا رفع كزجف كنعبد
 .كػتبتو أرد من ػتبة النفس كاظتاؿ كالولد كالوالد كالناس أرتعُت (4
َالًَّذينىَ﴿ :ملتحق لىعذاب األيم قاؿ تعاىلفهو  من خالف أمف النيب  (5 ًر فػىٍلَىٍحذى

نىةهَأىٍكَييصًَ َفىَعىٍنَأىٍمًًَّهَأىٍفَتيًصَُػىهيٍمًَفتػٍ اًلفي َأىلًَمَهييخى  . [63: النور] ﴾َُػىهيٍمَعىذىابه
َفَى﴿ :كقاؿ تعاىل َي َلىْىلَّكيٍمَتػيٍَّحى َؿى َاَاللَّوىَكىالََّّسي ْي  .[132: آؿ لمفاف] ﴾كىأىًطَ
ْنا﴿ :كقاؿ تعاىل َ ًَ َاللًَّوًَإلىٍَكيٍمَجى َؿي ًَإسْنّْيَرىسي  .[158: األفاؼ] ﴾قيٍلَيىاَأىيػُّهىاَالنَّاسي
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-َ:الُْادة
 . التدلل كاطتضوع :مْنىَالُْادةَلغة (1
ة لتبو ا كيفضاه من اأقواؿ كاألماؿ الباطنة كالظاىف  جامع لكل ما اسمىي  :كشَّعاَنَ (2

 .كالرباءة ؽتا ينايف ذلك كيضاده

  .كلبادة ا تعاىل طالتو بفعل اظتأمور كتفؾ اظور :-رحَوَاهللََ–َكقاؿَابنَكثََّ (3
َصىال﴿ :قاؿ تعاىل ًَإفَّ َكىمَىقيٍل َكىسْنيسيًكي َنَىًتي ًَ ْىالى َاٍل َرىبّْ َلًلًَّو اًتي َى َكىمى : اأنعاـ] ﴾ٍحَىامى

162]. 
  .ىي  الغاية العظم  اليت من أجىها خىقنا ا:َكالُْادة(2

َاٍلًجنََّكىالًَكىمىاَخىلَى﴿َ :قاؿ تعاىل ًَإاٍقتي ُيكفًَسٍْن ى ُي ٍْ  .[56: الذاريات ]َ﴾َلًَػى
هم بعبادة ا كا تعاىل غٍت لن فاخرب سبحانو أف اضتكمة من خىق اصتن كاإلنس ىي قيام

 .فقفىم إىل ا تعاىلىم اتاجوف إىل لبادتو ل لبادهتم كإفّتا
َؿَالَْل -َ:شَّكطَقُ
-َ:اهللَثالثةَشَّكطَقَُؿَالَْلَعنُ

َحَُه(ُ َكىاسْنىٍتَ﴿َ :قاؿ ا تعاىل :اليَافَباهللَكت َالصَّاًلحىاًت َا لي ًَ َكىعى َا َآمىني َالًَّذينى ًإفَّ
َيانَّلىهيٍمَجَى َاٍلًفٍَّدىٍكًسَسْنػي  .[127: الكهف ] ﴾َاتي
 .ركاه اإلماـ ملىم«َقلَآمنتَباهللَثمَاستقم» : كقاؿ
 ع أقوالو كألمالو ابتغاء كجو ا يكىو العمل  كأف يكوف مفاد العبد جبمَ:الخالصَ(ِ

ُيكاَاللَّوىَميخٍَكىمىاَأيًمَّيكاًَإا﴿:قاؿ تعاىل ُي ٍْ ينَىَلًَػى ُّْ َلىويَال  .[5: البينة ]َ﴾حينػىفىا َىًَلًصَنى
ينَى﴿ :كقاؿ تعاىل ُّْ َاللَّوىَميٍخًلصناَلىويَال ًُ  .[2: الزمف ] ﴾فىاٍعُي

َافقة(3 َؿَاهللََم كىمىاَآتىاكيميَ﴿ :قاؿ تعاىل :الشَّعَالذمَأمََّاهللَبوَكىََالتُاعَلَّس
َفىخيذيكهيَكىمىاَ َؿي َاالََّّسي  ،[7: اضتشف ] ﴾سْنػىهىاكيٍمَعىٍنويَفىاسْنٍػتػىهي

َرىبًّْوَكىا﴿ :تعاىلكقاؿ  ُى َفػىلىويَأىٍجَّيهيًَعٍن َميٍحًسنه َى َعىلىًٍَهٍمَبػىلىىَمىٍنَأىٍسلىمىَكىٍجهىويَلًلًَّوَكىىي ٍَؼه َخى
َفَىكىا َيىٍحَىسْني ادتو حقق التوحيد فاخىص لبَ«أسلمَكجهو»كمعٌت ، [112: البقفة ] ﴾َىيٍم
 .أم متبع لفسوؿ ا  «كىََمحسنَ»كمعٌت ، 
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-َ:أركافَالُْادة
ََ:ثالثةَأركافعلَهاَالُْادةََتُنىَالتياألصَؿَ

ِّاَلًلَّوًَ﴿َ: قاؿ تعاىلَ:كَاؿَالحبََ(ُ َُُّحي َاَأىشى َآمىني                  .[165: البقفة]َ﴾َكىالًَّذينى
ابىوَي﴿َ: قاؿ تعاىلَ:كَاؿَالذؿَكالخَؼ(َِ َفىَعىذى  .[57: اإلسفاء] ﴾َكىيىخىافي
تىويَكَى﴿َ: قاؿ تعاىل :كَاؿَالَّجا (َّ َى َفىَرىٍح  .[57: اإلسفاء] ﴾يػىٍَّجي

من لبد ا باضتب كحده فهو زنديق، كمن لبده بالفجاء كحده فهو َ:قاؿَبْضَالسلف
مفجئ، كمن لبده باطتوؼ كحد فهو حفكرم، كمن لبده باضتب كاطتوؼ كالفجاء فهو مؤمن 

َ 1.موحد
ِّاَلًلَّوًَ﴿: قاؿ تعاىل َحي ُُّ َاَأىشى َآمىني  [165: بقفة ال] ﴾كىالًَّذينى
َفَى﴿ :قاؿ تعاىل  [57: اظتؤمنوف] ﴾ًإفََّالًَّذينىَىيٍمًَمٍنَخىٍشَىًةَرىبًّْهٍمَميٍشًفقي

َلىنىاَ﴿ :كقاؿ تعاىل َا َكىكىاسْني ُنا َكىرىىى َرىغىُنا سْنػىنىا عي ٍُ َكىيى َّىاًت َػٍ َاٍلخى ًَفي َفى َييسىارًعي َا َكىاسْني ًإسْنػَّهيٍم
ًَْنَى  .[92: ياءاأنب]َ﴾خىاًش

َحََُكأقسامو ََ-:الت
َحََُ(ُ   .كاللفات ىو إففاد ا تعاىل بالفبوبية كاألوىية كاأشتاءَ:الت
َحََُثالثةَ(ِ َاعَالت ََ:أسْن

  .توحيد الفبوبية .أ 

  .توحيد األوىية .ب 

   .توحيد اأشتاء كاللفات .ج 
َبَةَ(ّ َحََُالَّب ة كاظتىك كالتدبَت كاأحياء كاإلماتمثل اطتىق كالفزؽ  بأفعالوإففاد ا  كىوَ:ت

  .كؿتو ذلك
َكيلَّْشىٍي َو﴿ :فةا خالق إال ا كما قاؿ تعاىل  [62: الزمف] ﴾اللَّويَخىاًلقي

ًَفيَاألىٍرً ًَإا﴿ :ا كما قاؿ تعاىل رازؽ إال كال َرًٍزقػيهىاكىمىاًَمٍنَدىابَّةو : ىود] ﴾َعىلىىَاللًَّو
6]. 

اً ًَإلَى﴿ :كال مدبف إال ا كما قاؿ تعاىل َى َالسَّ ًَمنى َاألىٍمَّى بػَّّْي ُى  .[5: اللجدة]﴾ٍَر ًَىَاألَىيي
                                                 

 397/ 1معارج القبوؿ .  1
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َفَى﴿ :قاؿ تعاىل ا كما ؽتيت إال ػتيي كال كال ْي َتػيٍَّجى ًإلىًٍَو َكى َييٍحًَيَكىييًََتي َى : يونس] ﴾ىي
56]  
أقف بو  قدينجي من لذاب ا كىذا النوع  يكفي كال كحده ال الفبوبيةكاإلقفار بتوحيد  (ْ

َكىلىًئٍنَسىأىٍلتػىهيمٍَ﴿ :سةاـ كما قاؿ تعاىلكمل يدخىهم يف اإل الكفار لى  زمن رسوؿ ا 
اكىاًتَكىاألَى َى َلينََّاللَّوَيمىٍنَخىلىقىَالسَّ ػىقي َلَى  [25: لقماف ] ﴾ٍر ى

َحَُ(َٓ  فتلفؼ رتيع أنواع العبادة  كحده ال ،كىو إففاد ا بأفعاؿ العبادَ:األلَىَةَت
كالذبح كالفكوع  كاالستغاثة كاالستعانةالدلاء كاطتوؼ كابة كالتوكل : مثل  ،رفيك لو

 ،كىذا النوع من التوحيد ىو الذم جاءت بو الفسل لىيهم اللةاـ،  كاللجود كالنذر كاإلنابة
َْى﴿ :حيث قاؿ ا تعاىل  َبػى ٍُ َاكىلىقى َرىسي َأيمَّةو َكيلّْ ًَفي َاَثٍػنىا َكىاٍجتىًنُي َاللَّوى ُيكا َاٍعُي َأىًف

تَى َحََُالُْادة ،[36: النحل ] ﴾الطَّاغَي كما الكفار قدنتان كحديثان   أنكفهىو الذم َ:كت
ْىلىَاآل﴿ :قاؿ تعاىل لى  للاهنم اَلىشىٍي هَعيجىابَهأىجى َىىذى اًَإفَّ ُن : ص] ﴾ًلهىةىًَإلىهناَكىاًح

5]. 
َحََُاألسَا َكالصفاتَ(ٔ ما نفاه ىو إثبات ما أثبت ا لنفلو كأثبتو لو رسولو كنفي َ:ت

 كاإلقفاركرد  كاإلنتاف بكل ما ،اأشتاء كاللفاتمن  و رسولا لن نفلو كنفاه لنو 
  .ظاىفىالى   كإبقائها اللحيحةمبعانيها 

َاعَالُْادة -َ:بْضَأسْن
 ظاىف أك باطن فهوفعىي  العبادة أنوالها كثَتة فكل لمل صاحل لتبو ا كيفضاه قويل أك (1

 .نوع من أنوالها كففد من أففادىا
َعَو (ِ َاعَالُْادةَالُعا َبن َ:كمنَأسْن

  .دلاء ملألة .أ 

  .كدلاء العبادة .ب 
سًَْنيَأىٍستىًجٍبَلىكيمٍَ﴿ :قاؿ تعاىل َرىبُّكيميَاٍدعي  ، [62: غافف] ﴾كىقىاؿى
ينَى﴿ :كقاؿ تعاىل ُّْ َلىويَال َاَاللَّوىَميٍخًلًصَنى  ،[14: غافف] ﴾فىاٍدعي
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َىيٍمََتىخىافَيفىال﴿ :كالدليل قولو تعاىل ،ا ـتاؼ إال أم ال ،كمن أنوالها اطتوؼ من ا (3
َكيٍنتيٍمَميٍؤًمًنَنَى ًَفًَإٍف  .[175: آؿ لمفاف] ﴾كىخىافي

َع (ْ َاعهاَالَّغُةَكالَّىُةَكالخش ََ:كمنَأسْن
ََ.ابوب ػتبة الوصوؿ إىل الشيء: أماَالَّغُةف

  .اطتوؼ اظتثمف لىهفب من اظتخوؼ :كالَّىُة
َع   .أمفه تعاىلم الذؿ كاطتضوع لعظمة ا تعاىل حبيث سىّ  :كالخش
َلىنىاَ﴿ :اىلقاؿ تع َا اسْني َكىكى ُنا َكىرىىى َرىغىُنا سْنػىنىا عي ٍُ َّىاًتَكىيى َػٍ ًَفيَاٍلخى َفى َييسىارًعي َا َكىاسْني ًإسْنػَّهيٍم
ًَْنَى اًش  .[92: اأنبياء] ﴾خى

َاعهاَالخشَة (5   ،من متشاه ككماؿ سىطانو ةبٍت لى  العىم بعظمكىي اطتوؼ اظتَ:كمنَأسْن
سًْنيفىال﴿ :قاؿ تعاىل ٍَ ىيٍمَكىاٍخشى ٍَ  .[152: البقفة]َ﴾َتىٍخشى

 :قاؿ تعاىل بالقياـ بطالتو كاجتناب معليتو، كىي الفجوع إىل ا تعاىلَ:السْنابةكمنهاَ(َٔ
َاَلىوَي﴿ َي َاًَإلىىَرىبّْكيٍمَكىأىٍسًل  .[54: الزمف] ﴾كىأىسْنًَُي
ٕ)ََ  :كىي طىب العوف من ا يف حتقيق أمور الدين كالدنيا قاؿ تعاىلَ:ااستْاسْنةكمنها
َسْنػىٍَْ﴿ ًَْنَيًإيَّاؾى َسْنىٍستى ًإيَّاؾى َكى ُي  .[5: الفاحتة ] ﴾ُي

  .ركاه اإلماـ أزتد كالًتمذم كىو حديث صحيح «إذاَاستْنتَفاستْنَباهلل» : كقاؿ
  ،كاضتماية من اظتكفكه ةاإللاذكىي طىب  :ااستْاذةكمنهاََ(ٖ

َاٍلفىلىًقَ﴿َ :قاؿ تعاىل َذيًَبَّىبّْ َمىاَخىلىقىََ*قيٍلَأىعي  [2 - 1: الفىق]َ﴾ًمٍنَشىَّّْ
   ،من الشدة كاعتةاؾ كاإلنقاذغوث كىي طىب ال :االستغاثةكمنها  (9

َلىكيمٍَ﴿َ :قاؿ تعاىل َفىَرىبَّكيٍمَفىاٍستىجىابى   [9: اأنفاؿ]َ﴾ًَإٍذَتىٍستىًغَثي
 ،قة الدـ لى  كجو اطتلوص تقفبا إىل اار بإالفكح  إزىاؽكىو َ:كمنهاَالذبحَ(َُ

ًََنَىًَتيقيٍلًَإفََّصىال﴿ :قاؿ تعاىل  ْىالى َاٍل اًتيًَللًَّوَرىبّْ َى اأنعاـ ] ﴾كىسْنيسيًكيَكىمىٍحَىامىَكىمى
 :162].  

َكىاسٍْنحىٍََّ﴿ :كقاؿ تعاىل  .[2: الكوثف ] ﴾فىصىلًَّْلَّىبّْكى
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-َ:أقساـَالُْادة
َـَبوَمنَاألعضا َعلىَثالثةَأقساـَكالُْادةَبحَثَما ََ:تق

 ىبة كالتوكل كؿتو ذلك لبادات القىب كابة كاطتوؼ كالفجاء كاطتشية كالف  .أَ
 كتةاكة القفآف كالدلاء  كاالستغفارلبادات الىلاف كاضتمد كالتهىيل كالتلبيح  .بَ
 لبادات اصتوارح كاللةاة كاللياـ كالزكاة كاضتج كاللدقة كاصتهاد كؿتو ذلك  .جَ

-َ:حقَاهللَعلىَالُْاد
 :و قاؿ تعاىل فقد خىق اطتىق لعبادت ،حق ا لى  العباد أف يعبدكه كال يشفكوا بو ريئا

َالٍَ﴿ ًَإاسْنًٍَجنََّكىالًَكىمىاَخىلىٍقتي ُيكفًَ ى ُي ٍْ  .[56: الذاريات ] ﴾ َلًَػى
َمْاذَأتُرمَماَحقَاهللَ»:  عنَمْاذَبنَجُلَرضيَاهللَعنوَقاؿَالنُيَ يا

َلوَأعلمَ:قاؿ«َ؟علىَالُْاد َبوَشَئا»َ:قاؿَ.اهللَكرس َا  َ«أفَيُُْكهَكاَيشَّك
  .متفق لىيو

َؿَاهللَ-رضيَاهللَعنوََ-اهللََكعنَجابََّبنَعُُ منَلقيََ»َ:قاؿ َأفَرس
  .ركاه ملىم «َالجنةاهللَاَيشَّؾَبوَشَئاَدخلَ

َسلَكالَسَلة َ:َالت
َرَبهاَفيَالقَّآفَىيَ (1 ما يقفب إىل ا تعاىل من الطالات كالعبادات : الَسَلةَالَأم

َا﴿َ: اظتشفكلة، قاؿ تعاىل َاتػَّقي َا َآمىني َالًَّذينى َأىيػُّهىا َىًسَلىةىََيىا َاٍل ًَإلىًٍَو َا َكىابٍػتػىغي اللَّوى
َفَى ًًَُلًوَلىْىلَّكيٍمَتػيٍفًلحي ُيكاًَفيَسى اًى  . [35: اظتائدة ] ﴾َكىجى

َتَََة َابن ابتغاء الوسيىة العمل بطالة ا تعاىل كالتقفب إليو : " قاؿَشَخَالسالـ
 1"باللاحل من األماؿ 

َاع (ِ َسلَثالثةَأسْن  :َكالت

 ا تعاىل بأشتائو كصفاتو أك بعمل صاحل من العبد أك بدلاء كىو التوسل إىل :مشَّكع .أ 
َهيًَبهىاَكىلًلًَّوَاألَى﴿َ: اضتي اللاحل، قاؿ تعاىل ا يَاٍلحيٍسنىىَفىاٍدعي َى  [182: األفاؼ ] ﴾ٍس

                                                 
 .284: الفد لى  البكفم ص.  1
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َبػىنىاَكىًقنىاَعىذىا﴿َ: ، كقاؿ تعاىل َلىنىاَذيسْني ًَإسْنػَّنىاَآمىنَّاَفىاٍغًفٍَّ َرىبػَّنىا َفى َلي َيػىقي َالنَّارًَالًَّذينى  ﴾َبى
 .كمن ذلك ما تضمنتو قلة أصحاب الغار الثةاثة ،[16: آؿ لمفاف ]

كىو التوسل إىل ا تعاىل مبا مل يفد يف الشفع، كتوسل بذكات اأنبياء كاللاضتُت  :بُعي .ب 
َلىكيمٍَ﴿َ: أك جاىهم أك حقهم أك حفمتهم كؿتو ذلك، قاؿ تعاىل : يونس] ﴾آللَّويَأىًذفى

ركاه اإلماـ ملىم َ«عَلَعَالَلَ َعلَوَأمَّسْناَفهََردَمنَ»:َكقاؿَ،  [59
 .  

كىو اختاذ اأموات كسائط يف العبادة كدلائهم كسؤاعتم كطىب اضتوائج منهم  :شَّكي .ج 
 . شفؾ اأكرب الناقل من اظتىةالكاالستغاثة هبم كطىب تففيج الكفبات، فهذا من 

َاعهَا -َ:الشَّؾَكالكفََّكأسْن
َ:الشَّؾ:َأكا
 .الشيئُت الىغة لى  التلوية بُت يطىق الشفؾ يف( 1
ََ:كلوَفيَالشَّعَمْنَافَ(ِ

 لاـ  .أ 

 كخاص  .ب 
  .سبحانوا تلوية غَت ا با فيما ىو من خلائص َكىوَ:الَْنىَالْاـ (3

 :كيندرج حتتو ثةاثة أنواع 
َعََ َبَةالشَّؾَفيَ:األكؿالن ىو من خلائص الفبوبية   فيماكىو تلوية غَت ا با :الَّب
ىىٍلًَمٍنَ﴿َ: كالتدبَت قاؿ تعاىل إلحياء كاإلماتةا، كاطتىق كالفزؽ ك منها إىل غَته يءر بةنل أك

َاللًَّوَيػَى َّي َغىَػٍ اً َكىاألىٍرً َاًَإلىوىًَإاخىاًلقو َى َالسَّ َفَىٍَّزيقيكيٍمًَمنى َفىأىسْنَّىَتػيٍؤفىكي َى   .[3: فاطف ] ﴾ََىي
َعَ منها كا  ا با يف ريء َتغ ةتلوي كىو :الشَّؾَفيَاألسَا َكالصفات :الثاسْنيالن

َعيَاٍلُىًصَََّي﴿َ :تعاىل يقوؿ  ًَ َالسَّ َى ٍثًلًوَشىٍي هَكىىي ًَ َكى  [11: الشورل ] ﴾َلىٍَ ى
َعََ من خلائص األوىية   ا با يف ريء كىو تلوية غَت :الشَّؾَفيَاأللَىَة:الثالثالن

 ككؿتو ذل ةكاالستغاثكاللةاة كاللياـ كالدلاء كالذبح كالنذر 
َاللَّوًَ﴿َ :قاؿ تعاىل  َكىحيبّْ سْنػىهيٍم ادناَييًحُّ ُى ًَمٍنَديكًفَاللًَّوَأىسٍْن َالنَّاًسَمىٍنَيػىتًَّخذي  ﴾َكىًمنى

 .[165: البقفة]
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يدلو ا كيفجوه كما يفجو ا كلتبو   كىو أف جتعل  ندان يدلوه كماَ:الَْنىَالخاص(َْ
أفَتجْلَهللَسْنُاَكىََ» :ا؟ قاؿ أم ذنب ألظم لند: سئل رسوؿ ا ، كما لتب ا

  .متفق لىيو «خلقك
-َ:خطَّهذـَالشَّؾَكبَافَ

داللة النلوص لى  ذـ الشفؾ كالتحذيف منو كبياف خطفه كسوء لاقبتو لى   تلقد تنول
  :اظتشفكُت يف الدنيا كاآلخفة

تعاىل  فقاؿ ،يغففه إال بالتوبة منو قبل اظتوت فقد أخرب ا سبحانو أنو الذنب الذم ال(1
ٍنَيىشىا َيًإفََّاللَّوىَا﴿ َى ًَل َمىاَديكفىَذىًلكى َبًًوَكىيػىٍغًفَّي َأىٍفَييٍشَّىؾى  .[48: النلاء] ﴾ََيػىٍغًفَّي
َلىظيٍلمهَعىًظَمَه﴿َ :فقاؿ تعاىل ككصفو بأنو أظىم الظىم،( 2  .[13: لقماف] ﴾ًَإفََّالشٍَّّْؾى
َأيكًحيَى﴿َ :فقاؿ تعاىل ،كأخرب أنو ػتبط لأللماؿ( 3 ٍُ ََكىلىقى ًٍُلكى ًَمٍنَقػى ًإلىىَالًَّذينى َكى ًإلىٍَكى

َاٍلخىاًسًَّينَى سْنىنًََّمنى َكىلىتىكي ليكى َى َلىَىٍحُىطىنََّعى  [65: الزمف] ﴾َلىًئٍنَأىٍشَّىٍكتى
َاَكىىيٍمًَفَهىاَ﴿َفقاؿ تعاىل  ،لغَته بو كملاكاةككصفو بأف فيو تنقلا لفب العاظتُت ( 4 قىالي

َ َفى َي َكينََّ*يىٍختىًص ًَإٍف َضىالتىاللًَّو َلىًفي َا َميًَُنو َسْنيسَىَ*ؿو َنَىًإٍذ ًَ ْىالى َاٍل ًَبَّىبّْ َ﴾َّْيكيٍم
 .[98 - 96: الشعفاء]
ًإسْنَّويَمىٍنَييٍشًٍَّؾَبًاللًَّوَ﴿َتعاىل  فقاؿ ،يف نار جهنمكأخرب أف من مات لىيو يكوف ؼتىدان  (5

ـىَاللَّويَعىلىًٍَوَاٍلجىنَّةىَكىمىٍأكىاهيَالنَّاريَكىمىاَلًلظَّ َحىََّّ ٍُ ًَمٍنَأىسٍْنصىارَوفػىقى َنى ًَ  .[72: اظتائدة]َ﴾َاًل
 ا ككىو ا ىق بغَتكمن تع ،ق بغَت االتعى: أساس الشفؾ كقالدتو اليت بٍت لىيها ىو( 6

َآخىََّى﴿َقاؿ سبحانو  كماإىل ما تعىق بو،   ًَإلىهنا َاللًَّو َمىعى ْىٍل َمناََاَتىٍج َمىٍذمي ُى ْي ٍق فػىتػى
َََ.[22: اإلسفاء] ﴾َمىٍخذيكا
َ:َتْلقَبغَََّاهللَأقساـكال
ما ينايف التوحيد من أصىو كىو أف يتعىق بشيء ال نتكن أف يكوف لو تأثَت كيعتمد :َاألكؿ

َ.لىيو التمادا معفضا لن ا
َكالثاسْني ما ينايف كماؿ التوحيد كىو أف يعتمد لى  سبب رفلي صحيح مع الغفىة لن :

 .اظتلبب كىو ا لز كجل
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تعىقا غتفدا لكونو سببا ففط مع التماده اأصىي لى  ا فيعتقد أف يتعىق باللبب :َالثالث
أف ىذا اللبب من ا كأف ا لو راء أبطل أثفه، كلو راء ا أبقاه، كأنو ال أثف لىلبب 

 . 1إال مبشيئة ا لز كجل
-َ:أقساـَالشَّؾ

  :ينقلم الشفؾ إىل قلمُت(1
 أكرب    .أ 

 صغَت  .ب 
صتميع  طبكػتؼتفج من اظتىة  كىو ،يعبد ا مع ا يعبد كماد نىو اختاذ :الشَّؾَاألكَُّ(2

  .األماؿ كصاحبو إف مات لىيو يكوف ؼتىدان يف نار جهنم
 .2"كأصل الشفؾ أف تعدؿ با ؼتىوقاتو يف بعض ما يلتحقو كحده " :قاؿَشَخَالسالـ

َاعَالشَّؾَاألكَُّ(َّ ََ:منَأسْن
ا كالدلاء كالنذر كالذبح كالتوكل  ادة لغَتمن أنواع العب كىو صفؼ ريء :شَّؾَالُْادة(أ

  .كغَتىا من العبادات
 ظيم كالذؿ كاطتضوع اليت العكالت لإلجةاؿ ةكاظتفاد ػتبة العبودية اظتلتىزم :شَّؾَالَحُة(َب
لغَت ا فقد أرفؾ بو الشفؾ ادة العبىذه  صفؼكمن  ،رفيك لو  كحده ال غي إالتنب

  .اأكرب
َ﴿َ: كالدليل قولو تعاىل َكىحيبّْ سْنػىهيٍم ادناَييًحُّ ُى ًَمٍنَديكًفَاللًَّوَأىسٍْن َالنَّاًسَمىٍنَيػىتًَّخذي كىًمنى

ِّاًَللًَّوَ َُُّحي َاَأىشى   [165: البقفة ] ﴾اللًَّوَكىالًَّذينىَآمىني
إرادة   اللمعةالدنيا أك الفياء أك  بألمالوأف ينوم بكذلك  :شَّؾَالنَةَكالرادةَكالقصُ(َجػ

  .فهو مشفؾ الشفؾ اأكرب ،نفاؽ اطتىص كمل تقلد هبا كجو ا كالدار اآلخفةىل الكىية كأ
ََى﴿َ: قاؿ تعاىل ًَإلىًٍَهٍمَأىٍع اَسْنػيَىؼّْ سْنٍػَىاَكىزًينىتػىهى ُُّ َىاةىَال َاٍلحى ُي َييًَّي َكىافى الىهيٍمًَفَهىاَكىىيٍمَمىٍن
َفَىًفَهىاَا َلىهيٍمًَفيَاآلَالًَّذينَىَأيكلىًئكَى﴿َ: ، كقاؿ تعاىل [15: ىود ] ﴾ََيػيٍُخىسي ًخَّىًةَلىٍَ ى

َفَى لي َى ٍْ َاَيػى َكىاسْني َاًَفَهىاَكىبىاًطلهَمىا ْي َمىاَصىنػى ًُطى   .[16: ىود ]َ﴾ًَإاَالنَّاريَكىحى
                                                 

 132/ 1القوؿ اظتفيد لى  كتاب التوحيد .  1
 344/ 1االستقامة .  2
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ا كيعتقد  أحلّ  ـ ا أك حتفًن ماحفّ  حتىيل مافمن أطاع اظتخىوقُت يف  :الطاعةشَّؾَ(َر
فقد أختذىم ؼتالف لدين اإلسةاـ  أنوبعتم أف لتىىوا كلتفموا مع لىمو  غأم يلو  ،قىبوبذلك 

 . أربابان من دكف ا كأرفؾ با الشفؾ اأكرب
 .[31: التوبة] ﴾اتَّخىذيكاَأىٍحُىارىىيٍمَكىريٍىُىاسْنػىهيٍمَأىٍربىابناًَمٍنَديكًفَاللًَّوَ﴿َ: قاؿ تعاىل

فؾ و رفكان كمل يلل إىل حد الشميتلبت يف نلوص الشفيعة يتأ كىو ماَ:الشَّؾَاألصغَّ(ّ
 .إىل الشفؾ اأكرب ككسيىة لىوقوع فيو ذريعةكل ما كاف   :بعض العىماء كقاؿ، اأكرب

 .لى  القوؿ اللحيحكحكم مفتكب الكبَتة حكمو حتت مشيئة ا،   :حكَو (4 
َاعَالشَّؾَاألصغَّمنَ -َ:أسْن
َإفَأخَؼَما»:َأسْنوَقاؿ أف النيب َكغَتهركاه اإلماـ أزتد  كالدليل ما :يسَََّالَّيا (َأ
َاَ.«األصغََّخاؼَعلَكمَالشَّؾأ َ.«الَّيا »:قاؿَ؟رسَؿَاهللَكماَالشَّؾَاألصغََّياَ:قال
ركاه اإلماـ  «منَحلفَبغَََّاهللَفقَُأشَّؾ»: رسوؿ ا قاؿَ :الحلفَبغَََّاهلل(َب

 .أزتد كحاكم كالًتمذم كصححو اإلماـ األباين
َؿَماشا َاهللَكشئت(َجػ َماَا» د يف سننو لن النيب داكك  ركم أبو:ق َا َل شا َاهللََتق

َاَماكشا َفالفَ َل َ.«شا َاهللَثمَفالفَكلكنَق
َاعوَطلبَالْلمَلغََّ(َد أك الشهادة أك طىب العىم  الوظيفةكلكن لتحليىو  :اهللَكمنَأسْن

  .كاللمعةأجل الفياء 
َرَمساجَُاتخاذ(َىػ يبٍت ملجدان لى  أحد القبور فهذا  كىو أف يلى  لند القبور أك :القُ
  .ػتـف
َدَكالنصارلَ» :اؿ ق َرَأسْنَُائهمَمساجَُاتخذكالْنةَاهللَعلىَالَه  .متفق لىيو «قُ

 .رفؾ أكرب اظتوت كدلاء  ،كسؤاعتم اظتوت لدلاء  ىةيككسفاختاذ القبور ملاجد ػتـف 
َاعوَ(ك من أجل اتقاء  كالطةاسم زاضتىقة كاطتبط كؿتوقتا كتعىيق التمائم كاضتفك لبس :َكمنَأسْن

  .ذلك ن أك اظتفض أك اظتلائب كؿتوالعُت أك اتقاء اصت
تلتقل يف النفع كالضف فقد صار أف ىذه اأرياء  التقد فإذافهذا رفؾ أصغف كلكنو مشفكط 

 .فهذا رفؾ أصغف  سببا، ليس سببا فقد جعل ما ،أهنا غتفد سبب التقد إفما أ ،رفكا أكرب
َ:أسُابَككسائلَالشَّؾ
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كبُت ذلك بيانا كاضحا، كمن  ،ب كقولولن كل ما يوصل إىل الشفؾ كيلب حذر النيب 
 :ذلك لى  سبيل االختلار ما يأيت

ىو سبب الشفؾ با تعاىل، فقد كاف الناس منذ أىبط آدـ لىيو : اضتُتالغىو يف الل .1
كافَ»: -رضي ا لنو  –اللةاة كاللةاـ إىل اأرض لى  اإلسةاـ، قاؿ ابن لباس 

َكلهمَعلىَالسالـ َحَعشَّةَقَّكف كبعد ذلك تعىق الناس باللاضتُت َ«َبَنَآدـَكسْن
كدب الشفؾ يف اأرض، فبعث ا نوحا صى  ا لىيو كسىم يدلوا إىل لبادة ا كحده 

َآًلهىتىكيٍمَكىاَتىذَى﴿ :كينه  لن لبادة ما سواه كرد لىيو قـو كقالوا َاَاَتىذىريفَّ َكىدِّاَكىقىالي ريفَّ
َىاعناَكىا َكىسْنَىكىاَسي ْيَؽى َكىيػى ثى  .[23: نوح] ﴾ٍسَّناَيػىغَي

اَتطَّكسْنيَ»: لن اإلطفاء فقاؿ حذر : كالتجاكز فيو كالغىو يف الديناإلففاط يف اظتدح  .2
َلو َعَُُاهللَكرس َا َل َأسْناَعُُهَفق ركاه اإلماـ  «كَاَأطَّتَالنصارلَابنَمَّيم،َفإسْنَا

 .البخارم

اختاذ  حذر صى  ا لىيو كسىم لن: بناء اظتلاجد لى  القبور كالتلويف اللور فيها .3
اظتلاجد لى  القبور كلن اختاذىا ملاجد؛ أف لبادة ا لند قبور اللاضتُت كسيىة إىل 

  لفسوؿ ا  –رضي ا تعاىل لنهما  –لبادتو؛ كعتذا ظتا ذكفت أـ حبيبة كأـ سىمة 
َكافَفَهمَرجلَصالح،َفامتَبنََ»: كنيلة يف اضتبشة فيها تلاكيف قاؿ إفَأؤلئكَإذا

َـَالقَامةََعلىَقَُّهَمسجُا َر،َأؤلئكَشَّارَالخلقَعنَُاهللَي َركاَفيَتلكَالص كص
لْنةَاهللَ»: لى  أمتو أنو لندما نزؿ بو اظتوت قاؿ كمن حفس النيب  .متفقَعلَو«َ

َمساجُ َأسْنَُائهم َر َقُ َاتخذكا َكالنصارل َد َالَه َعلى »َ َاهللََ–قالتَعائشة رضي
َا:َ-عنهاَ    .يحذرَماَصنْ

َرَمساجُ .4 اللهمَاَتجْلَقَُّمَكسناَيَُُْ»َ:َصى  ا لىيو كسىمقاؿ  :اتخاذَالقُ
َأسْنَُائهمَمساجَُ َر َقُ َاتخذكا َـ أخفجو اإلماـ مالك يف َ«اشتَُغضبَاهللَعلىَق

 .كىو حديث صحيح أ كأبو نعيم يف اضتىيةاظتوط

َرَلهاَكزيارةَالنسا َلها .5 منَأحُثَفيَأمَّسْناَىذاَماَلَ َ»َ:  قاؿ  :إسَّاجَالقُ
منَعَلَعَالَلَ َعلَوَأمَّسْناَفهََردَ»َ: لىيو كيف ركاية ظتلىم متفق «منوَفهََردَ

 .أف البناء لىيها كإسفاجها كجتليلها كالكتابة لىيها من البدع كمن كسائل الشفؾ «
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َرَكالصالةَإلَها .6 مل يًتؾ صى  ا لىيو كسىم بابا من أبواب الشفؾ :َالجلَسَعلىَالقُ
َاَ»:  اليت توصل إليو إال صدىم كمن ذلك قولو  َرَكاَتصل َعلىَالقُ َا اَتجلس

 .ركاه ملىم«َإلَهاَ

َرَعَُا .7 َقَُّمَعَُاَ»:  قاؿ  :اتخاذَالقُ َا ركاه أبو داكد كاإلماـ أزتد،  «اَتجْل
 .كىو حديث حلن

َالثالثة .8 َالَساجُ َغََّ َإلى َالَّحاؿ َشُ َثالثةَ»: قاؿ : َإلى َإا َالَّحاؿ َتشُ ا
 .متفق لىيو «األقصىَمسجُمَىذاَكالَسجَُالحَّاـَكالَسجَُ:َمساجُ

الوسائل عتا حكم اظتقاصد ككل ذريعة إىل الشفؾ يف لبادة ا أك االبتداع يف الدين كتب  .9
 .صدىا يف كل ػتدثة يف الدين بدلة، ككل بدلة ضةالة

منَأحُثَفيَ»: قاؿ رسوؿ ا  : قالت –رضي ا تعاىل لنها  –لن لائشة 
منَعَلَ»البخارم كملىم كيف ركاية ظتلىم أخفجو «َأمَّسْناَىذاَماَلَ َمنوَفهََردَ
كاف رسوؿ ا  : قاؿ –رضي ا لنو  –، كلن جابف «عَالَلَ َعلَوَأمَّسْناَفهََردَ

 َالهُمَىُمَ»: إذا خطب يقوؿ َكخََّ َكتابَاهلل َالحُيث َخََّ َفإف َبُْ أما
َمحُثاته َر َاألم َكشَّ َضاللةمحَُ َبُعة َككل َبُعة َككلَمحُثة َا أخفجو اإلماـ «

 «ككلَضاللةَفيَالنار»َركاية النلائي ملىم كيف

- :الفَّؽَبَنَالشَّؾَاألكََُّكالشَّؾَاألصغَّ
 :يىي ا ماهبُت الشفؾ اأكرب كاأصغف ففكؽ لديدة أقت

  .ةاظتشيئأما اأصغف فتحت ال يغفف ا للاحبو إال بالتوبة،  أف الشفؾ اأكرب -1
  .لتبط إال العمل الذم قارنو فةاكأما اأصغف  ،ط صتميع األماؿأف الشفؾ اأكرب ػتب -2
 .منهامتفجو  فةاكأما الشفؾ اأصغف  ،أف الشفؾ اأكرب ؼتفج للاحبو من مىة اإلسةاـ -3
اأصغف فكغَته من  كأما ،ػتفمة لىيوكاصتنة الد يف النار أف الشفؾ اأكرب صاحبو خ -4

 .الذنوب
-َ:الكفََّكأقسامو:َثاسْنَا
  .كالتغطيةيطىق لى  اللًت َ:كالكفََّفيَاللغة-1

  .ضد اإلنتاف كىو لدـ اإلنتاف با كرسولو:كشَّعاَن
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  .كالكفف أقواؿ كألماؿ ختفج فالىها لن التوحيد كاإلنتاف
كىلىًئٍنَ﴿ :قاؿ تعاىل الفسوؿ كما القفآف أك و أكبا تعاىل أك آيات االستهزاء :كمثاؿَالكفَّ

َكىسْنػَى َكينَّاَسْنىخيَ ي ا َى ًَإسْنَّ َلينَّ ػىقي َسىأىٍلتػىهيٍمَلَى َفى ًَئي َكيٍنتيٍمَتىٍستػىٍه ًَلًو َكىرىسي َقيٍلَأىبًاللًَّوَكىآيىاتًًو ْىبي اََ*ٍَل
َاَ َكىاسْني َبًأىسْنػَّهيٍم َطىائًفىةن ْىذٍّْب َسْنػي ًَمٍنكيٍم َطىائًفىةو َعىٍن ٍْفي َسْنػى ًَإٍف اسًْنكيٍم َى ًَإي ُى ٍْ َبػى َكىفىٍَّتيٍم ٍُ َقى ٍْتىًذريكا تػى

َ  .[66 - 65: التوبة ] ﴾ميٍجًًَّمَنى
 :لشَّؾالفَّؽَبَنَالكفََّكا

 : اختىف العىماء يف ذلك لى  قولُت
 .ذىب بعض أىل العىم إىل أف الشفؾ كالكفف مبعٌت كاحد :القَؿَاألكؿ
َؿَالثاسْني  .كأف الكفف ألم من الشفؾ اتففيق بينهمالكذىب ففيق آخف من العىماء إىل  :الق

ا، فالكفف كالشفؾ بينهما لمـو كخلوص كنتكن أف يقاؿ كل رفؾ كفف كليس كل كفف رفك
 .كىذا القوؿ اأخَت ىو الفاجح

َاعَالكفَّ-ِ  :اللىف نولاف الكفف لندَ:أسْن
 كفف أكرب  .أَ

َ                                       كفف أصغفك  .بَ
ََ-:الكفََّاألكَُّ-أ

َاألكَُّ الوليد دكف  ؽاحقالستىو اظتوجب لىخىود يف النار كاأصغف موجب  :فالكفَّ
  .اطتىود

َاعَالكفََّاألكَُّ                                                         -:لة أنواعكىو ست :أسْن
َالتكذيب-ُ َكفَّ فمن كذهبم فيما جاؤكا بو  اللةاـ، كىو التقاد كذب الفسل لىيهم:
َكىًذبناَ﴿َ :كالدليل قولو تعاىل ،كفف فقداىفان كباطنان ظ ًنَافٍػتػىَّىلَعىلىىَاللًَّو ََّ كىمىٍنَأىٍظلىميًَم

َبًَ َكىذَّبى اًفًَّينَىأىٍك َنلَلًٍلكى َمىثٍػ ًَفيَجىهىنَّمى ََّاَجىا ىهيَأىلىٍَ ى َلى   .[68: العنكبوت] ﴾اٍلحىقّْ
 من لند باضتقلدؽ الفسوؿ كأنو جاء باظتان لكذلك بأف يكوف َ:كااستكُارَالبا كفََّ-ِ

َ :كالدليل قولو تعاىل ،ينقاد أمفه استكباران كلنادان  ا لكن ال َىال﴿ ًَلٍل َقػيٍلنىا ًئكىًةَكىًإٍذ
ًَإا ُيكا َفىسىجى ـى ُيكاَآلدى اًفًَّينَىاٍسجي َاٍلكى ًَمنى َكىكىافى َأىبىىَكىاٍستىٍكُػىَّى : البقفة] ﴾ًََإٍبًلَ ى

34].  
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اصتـز  لو كفف الظن كىو ضد يقاؿك  ،كلدـ اصتـز للدؽ الفسلكىو الًتدد َ:كفََّالشك-3
َظىاًلمهَ﴿َ :كالدليل قولو تعاىل ،كاليقُت َى ُىَكىدىخىلىَجىنَّتىويَكىىي َأىٍفَتىًَُ َمىاَأىظينُّ لًنػىٍفًسًوَقىاؿى

َ ا ُن َأىبى ًذًه َكَىَ*ىى ةن َى َقىاًئ َالسَّاعىةى َأىظينُّ َرىبّْيَألَىكىمىا ًَإلىى َريًدٍدتي هىاَلىًئٍن ًَمنػٍ َّنا َػٍ َخى ُىفَّ ًج
قىلىُناَ  .[36 - 35: الكهف] ﴾مينػٍ
عو لمبين بأف يعفض أصل الدالكىي لن  ، اإللفاضاإللفاضبكاظتفاد َ:كفََّالعَّا -ْ

َ تْالىكالدليل قولو  بو الفسوؿ  كقىبو لما جاء َأيسٍْنًذريكاَ﴿ ا ََّ َعى َكىفىَّيكا كىالًَّذينى
َفَى ًٍَّْضي  .[3: اأحقاؼ] ﴾َمي

أما كفف اإللفاض فهو بأف يعفض بلمعو كقىبو لن الفسوؿ ال يلدقو كال "  :قاؿَابنَالقَم
 ." يكذبو كال يواليو كال يعاديو كال يلغ  إىل ما جاء بو البتة

َالنفاؽ-ٓ كالدليل قولو  ،لتقادم بأف يظهف اإلنتاف كيبطن الكففبالنفاؽ االكاظتفاد : كفَّ
َ:تعاىل َفىطَي﴿ َكىفىَّيكا َثيمَّ َا َآمىني َبًأىسْنػَّهيٍم َاذىًلكى َفػىهيٍم ًَبًهٍم َقػيلي َعىلىى َفَىًُعى َ﴾ََيػىٍفقىهي
 .[3: اظتنافقوف]
-َ:الكفََّاألصغَّ(ب

  .طتىود يف النار كإفتا لىيو الوليد الشديديوجب ا متفج صاحبو من اظتىة كال كىو ال
  .يلل إىل حد الكفف اأكرب كرد يف النلوص من ذكف الكفف الذم ال كىو ما

 : كمنَاألمثلةَعلَو
 .كفف النعمة  .أَ

 .اأخوة كفف .بَ

 .كفف العشَتة .جَ

 .كفف الطعن يف النلب .دَ

 .كفف النياحة لى  اظتيت .قَ

             .      بة لن اأبكفف الفغ .كَ
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َكفارانَيضَّبَبْضَا» :و كمنو قول َاَبُْم ركاه البخارم  «كمَرقابَبْضتَّجْ
َالطْنَفيَالنسبَكالنَاحةَ»َكملىم، كقولو  َكفَّ، َبهم اثنتافَفيَالناسَىَا
 .ركاه ملىم«َعلىَالََت

َإلىَ»: ، كقولو لىيو اللةاة كاللةاـ َأحسن َلَ َكيكفَّفَالحساف َالْشََّ يكفَّف
 .متفق لىيو «ماَرأيتَمنكَخََّاَقطَ:َإحُاىنَالُىََّثمَرأتَمنكَشَئاَقالت
 ".باب كففاف العشَت ككفف دكف كفف : " فهذا اضتديث أخفجو البخارم كتفجم لو بقولو

َاَعنَآبائكم،َفَنَرغبَعنَأبَوَفهََكفَّ»: كقولو   .متفق لىيو «اَتَّغُ
َرةَتكفَََّالَسلمَبغَََّحجة َ:َخط

فدىا إىل الكتاب كاللنة فيجب التثبت اضتكم بالتكفَت كالفدة من اأحكاـ الشفلية اليت م
 .فيها غاية التثبت، كىو من أخطف اأحكاـ

 .كالتكفَت لو رفكط كضوابط كموانع لند أىل العىم
كمن الناس من يتلفع يف تكفَت اظتلىمُت بغَت حجة كال بفىاف، كىذا ال كتوز ففي 

َكافََّفقَ»: -صى  ا لىيو كسىم  –اللحيحُت قاؿ  َيا َُبا َبهاَمنَقاؿَألخَو
َكَاَقاؿَكإاَحارتَعلَوََ»: ، كيف ركاية «أحُىَاَ َكاف ، كلن متفق لىيوَ«فإف
منَدعاَرجالَبالكفََّأكَقاؿَعُكَاهللَ»َلن النيب  –رضي ا  لنو  –أيب ذر 

 . ركاه ملىم«َكلَ َكذلكَإاَحارَعلَو
َ:التكفََّبابَمسائلَمهَةَفيَ .ّ
ف من تاريخ ىذه اأمة، كىو أكؿ البدع اليت قد نشأ االؿتفاؼ يف التكفَت مند كقت مبك  .1

ككاف اطتوارج ىم أكؿ من أظهف تكفَت بالذنوب مث الفافضة مث انتشفت  ظهفت يف اأمة
َابنَتَََةىذه البدلة بُت سائف ففؽ أىل البدع،  َشَخَالسالـ َؿ كعتذا كتب "  :يق
يف اإلسةاـ فكفف فإنو أكؿ بدلة ظهفت  كاطتطايااالحًتاز من تكفَت اظتلىمُت بالذنوب 

 .1"اظتلىمُت كاستحىوا دمائهم كأمواعتم  اأىىه

 :َمنَأسُابَالفَّاطَفيَالتكفََّ .ِ
                                                 

 .31/ 13غتموع الفتاكل .  1
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 .لدـ االلتماد لى  الكتاب كاللنة .أ 

 .لدـ الفجوع إىل فهم اللىف اللاحل .ب 

 .االحتجاج باأحاديث موضولة .ج 

 .خىط اضتق بالباطل .د 

 .إتباع الظن كما هتول اأنفس .ق 

 .التلاىل يف ظىم الناس .ك 

 .تفقو يف الدينقىة ال .ز 

 .لدـ التمييز بُت اللنة كالبدلة .ح 

 .لدـ العذر باطتطأ .ط 

 .التأكيل الفاسد .م 

 .اضتكم اظتطىق بالكفف لى  اأقواؿ كاأفعاؿ متتىف لن اضتكم لى  الشخص اظتعَُت  .3

النظف يف ملألة التكفَت ال يكوف إال لىعىماء الفاسخُت القادرين لى  استنباط اضتكم  .4
نلوص ككيفية تنزيىو لى  اظتعينُت، ككذلك اظتعففة بأصوؿ من ال الشفلي يف ىذه اظتلألة

أىل اللنة يف ملألة التكفَت كاالحتياط من تكفَت من مل يُػتَػيَػَقن كففه كمل يعىم أنو قد 
 .قامت لىيو اضتجة

 :شَّكطَتكفَََّالََْن،َمنها .ٓ

 .البىوغ .أ 

 .العقل .ب 

  .االختيار .ج 

 .القلد .د 

 .بىوغ اضتجة .ق 

 .لدـ التأكيل .ك 

 
 
 

ََ-:اموالنفاؽَكأقس
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إظهار اإلنتاف كإخفاء الكفف كقد جاءت سورة التوبة اليت تلم  الفاضحة َ:النفاؽَمْناه-ُ
متفوهنم من خبث كلداكة  ىم كمالىيو أىل النفاؽ كحذرت اظتؤمنُت من رفّ  بياف ماب

  .لىملىمُت
َاعَالنفاؽ-ِ َ:ينقلم النفاؽ إىل نولُتَ:أسْن

 أكرب  .أ 

 كأصغف  .ب 
ََ:النفاؽَاألكَُّ:أكا
 .، كىو كفف أكرب ناقل من اظتىةلتقادمبو النفاؽ اال كاظتفاد

َاع -َ:كىََستةَأسْن
 .تكذيب الفسوؿ .أ 
  . بو الفسوؿ جاء تكذيب بعض ما .ب 
  .بو الفسوؿ  جاء بغض ما .ج 
  .اظتلفة باـتفاض دين الفسوؿ  .د 
 .ر دين الفسوؿ انتلاكفاىية  .ق 
ََ:النفاؽَاألصغَّ:ثاسْنَاَن

أنو جفنتة كبَتة كذنب لظيم  ينقل من اظتىة إال كىو كفف أصغف ال ،كيفاد بو النفاؽ العمىي
  .الذنوبككبَتة من كبائف 

 ََّاعَالنفاؽَاألصغ ََ:منَأسْن
 .الكذب .أ 
  .درالغ .ب 
  .اطتيانة .ج 
 د الول إخةاؼ .د 
 .اطتلاـ اظتتبوع بالفجور  .ق 

َالَنافقَثالثآَ»َ:دليل ذلك قولو  ٌََُ:ية َح َكذبإذا َأخلف،َ،ث َكعُ كإذاََكإذا
 .متفق لىيو «ذرَغكإذاَخاصمَفجََّكإذاَعاىََُ»: كيف ركاية،  «تَنَخافََؤأ
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ََ-:ايْلمَالغَبَإااهلل
  .من اأمور اضتاضفة كاظتاضية كاظتلتقبىة كاأنظارغاب لن العقوؿ  كالغيب ىو كل ما

َكىافىَ﴿َ :نفلو سبحانو كالدليل قولو ا تعاىل ختصاك كجل بعىمو  ا لز ثفكقد أستأ كىمىا
ْىكيٍمَعىلَى  .[179: آؿ لمفاف ] ﴾َىَاٍلغىٍَبًَاللَّويًَلَيٍطًل

ًَللَّوًَ﴿َ :كقولو تعاىل اَاٍلغىٍَبي َى  .[22: يونس ] ﴾َفػىقيٍلًَإسْنَّ
اكىاًتَكىاألَىَلىويَغىٍَبَيَ﴿ :كقولو تعاىل َى  .[26: الكهف ] ﴾ٍَر ًَالسَّ

قاؿ  كما  ،الوحي يطىع بعض خىقو لى  بعض اأمور اظتغيبة لن طفيقمث إنو سبحانو قد 
َعَىاٍلغىًٍَبَفىالَعىاًلمَي﴿َتعاىل  اََييٍظًهَّي ُن ًَإا(َِٔ)لىىَغىًًٍَُوَأىحى َؿو َمىًنَارٍتىضىىًَمٍنَرىسي

اَ ُن ٍلًفًوَرىصى ٍيًوَكىًمٍنَخى ُى ًٍَنَيى ًَمٍنَبػى  [27 - 26: اصتن] ﴾فىًإسْنَّويَيىٍسليكي
الغيب اظتطىق  أما ،كىذا من الغيب النليب الذم غابة لىمو لن بعض اظتخىوقات دكف بعض

 .ىو سبحانو  إال فةا يعىمو
 تنَُو:- 

الواجب لى  كل ملىم أف لتذر من الدجاجىة كالكذابُت اظتدلُت لعىم الغيب اظتفًتين 
كاللحفة اأرفار اللبيل   ءاأنفلهم كأضىوا كثَت كضىوا لن سو  لى  ا الذم ضىوا يف

َ.مُت كأصحاب الشعوذة كاطتفافات كالكذابُت كاظتنج
-َ:كالكهاسْنةََالسحَّ
  .خفي كلطف سببو يف الىغة ما كىو:السحَّ-ُ

كاأبداف فيمفض كيقتل كيففؽ بُت ىو لزائم كرقي كلقد يؤثف يف القىوب  :ااصطالحكفيَ
  .اظتفء كزكجو بإذف ا

د النواىي ككجوده كلو مل يكن موجودان حقيقة مل تف و كىو متحقق كقول :حقَقةَالسحَّ-2
  .لنو يف الشفع كالوليد لى  فالىو

يأخذ بالعقوؿ كمنو  يقتل كمنو ما نتفض كمنو ما نعم لىلحف تأثَت فمنو ما ؟َىلَلوَتأثََّ-3
 قل اللحف بالتأثَت بذاتو يلت كلكن ال ،يففؽ بُت اظتفء كزكجة بلار كمنو مايأخذ باأ ما
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َبًَ﴿َ :قاؿ تعاىل، كإفتا يؤثف بقضاء ا كقدره َىيٍم ًَإاكىمىا ُو َأىحى ًَمٍن َبًًو َبًًإٍذًفَضىارّْينى
 .[122: البقفة] ﴾اللَّوًَ
كىو كفف كاللاحف كافف با العظيم كمالو يف اآلخفة من :حكمَالسحََّكالساحََّ-ْ

افيَ﴿َ :قاؿ تعاىلخةاؽ  َى َسيلىٍَ َكىفىَّى َكىمىا افى َى َسيلىٍَ َميٍلًك َعىلىى َىاًطَني َالشَّ لَي َتػىتػٍ َمىا َا ْي كىاتػَُّػى
َكىفىَّيكا َىاًطَنى َ .[122: البقفة] ﴾كىلىًكنََّالشَّ

 ،رتهور أىل العىم لى  أف اللاحف حكمو يف رفيعة اإلسةاـ القتل اتفقَ:ساحَّحَُال-ٓ
 .اظتفكم لن اللحابة رضي ا لنهمكىذا ىو 
-َ:الكهاسْنة

يف أذف  فتىقيوع من كةاـ اظتةائكة اصتن اللم اسًتاؽكاأصل فيها  ،كىي إدلاء لىم الغيب
  .الكاىن

لن  -صى  ا لىيو كسىم  - سأؿ أناس رسوؿ ا :لن لائشة رضي ا لنها قالت
َاَ،«َشي باَإسْنهمَلَسَََ»: الكهاف فقاؿ عتم رسوؿ ا  َؿَاهللَإسْنهمََياَ:فقال رس

َفَأحَاسْناَ َفَحقاَنَ،بالشي يحُث َؿَاهللَ،َفَك تلكَالكلَةَمنََ»:َفقاؿَرس
َالج َالُجاجقََّفَقَََّينالحقَيخطفها َكقَّقَّة َفيَأذفَكلَو َىا َف َفَخلط َمْهاة
َكذ  .متفق لىيو «بةَأكثََّمنَمائة

لمَتقُلَلوَصالةََشي َعَّافانَفسألوَعنَىمنَأتَ» :قاؿ كلن بعض أزكاج النيب 
  .أخفجو ملىمَ«َأربَْنَلَلة

افانَفصُقوَفََاَمنَأتيَعٌَََّ» :قاؿ رسوؿ ا  :قاؿ -رضي ا لنو  -كلن أيب ىفيفة 
َؿَعلىَمحََُصلىَاهللَعلَوَكسلم َكفََّبَاَأسْن َؿَفقُ  كابند كالًتمذم كك دا ركاه أبو «َيق

 .ماجو كصححو اإلماـ األباين 
 
 

-َ:التنجَم
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 -لباس  ابنفعن  ،ىكية لى  اضتوادث اأرضية اليت مل تقعفكىو االستدالؿ باأحواؿ ال
َـَفقََُاقتُ منَ» :قاؿ رسوؿ ا  :قاؿ -رضي ا لنهما  منَالنج َاقتُ علَاَن

 .كابن ماجو كأزتد بإسناد صحيح ككددا ركاه أبو «زادَشُْةَمنَالسحََّزادَما
َر َ:زيارةَالقُ

 :ينبغي أف يعىم أف زيارة القبور تنقلم ثةاثة أقلاـ
َالشَّعَة .1 َيارة كنتَقَُ»: قاؿ كالدليل لى  ذلك حديث بفيدة لن النيب  :ال

َكركىاَفإسْنهاَتذكَّكمَاآلخَّةسْنهَتكمَعنَزيارةَالق َرَف  .ركاه ملىم «ُ

َيارةَالُُعَة .2 صى   –يارة اليت قامت هبا صاحبها لى  غَت ىدل النيب كاظتفاد هبا الز  :ال
لند  االلتكاؼفذىب لغفض الدلاء لندىم كاللةاة لند قبورىم أك  –ا لىيو كسىم 

 .قبورىم أك قفاءة القفآف لند القبور

فيََمنَأحُثَ»َفهذا لبد ا بغَت ما رفع كابتدع يف الدين ما ليس منو، قاؿ 
عَلَعَالََمن»  -كيف ركاية ظتلىم   ،متفق لىيو «ََردأمَّسْناَىذاَماَلَ َمنوَفه
 .«لَ َعلَوَأمَّسْناَفهََرد

َيارةَالشَّكَة .3 كىي أف يقـو الزائف قاصدا اظتقبور نفلو فيدلوه من دكف ا جبىب نفع  :ال
فهذا قد أرفؾ  ،أك دفع ضف، كشفاء مفيض كرد غائب أك ؿتو ذلك من قضاء اضتاجات

 .يغفف لو إال بالتوبة منو كرب الاأشفؾ البا تعاىل 

َكىاَكىا﴿َ: قاؿ ا تعاىل ْيكى فى ٍُعيًَمٍنَديكًفَاللًَّوَمىاَاَيػىنػٍ َتى ْىٍلتى َفىًإٍفَفػى َيىضيَُّّؾى
َنَى ًَ َالظَّاًل ًَإذناًَمنى  . [126: يونس ] ﴾َفىًإسْنَّكى

َيارة َ:َآدابَال
كنتَ»:  ات، قاؿ أف تكوف نية الزائف عتذه الزيارة تذكفة اآلخفة ليتعظ بالقبور كاأمو  .ُ

َكركىاَفإسْنهاَتذكَّكمَاآلخَّةقَُسْنهَتكمَعنَزيارةَالق َف َر ركاه اإلماـ  «ُ
 .ملىم

 .من اظتلىمُت ألمواتقلد الزيارة بالدلاء لنفلو كل  .2
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رضي ا لنو  –يف حديث أيب سعيد  أف ال تكوف الزيارة ملحوبة بشد رحاؿ لنهيو  .3
مسجَُالحَّاـَكمسجُمَ:َةاَتشَُالَّحاؿَإاَلثالث»َقاؿ رسوؿ : قاؿ –

 .متفق لىيو«َىذاَكالَسجَُاألقصى

قاؿ : قاؿ –رضي ا لنو  –أف ال يقوؿ الزائف ىجفا كالدليل لى  ذلك حديث بفيدة  .4
َكركىاَفإسْنهاَتذكَّكمَكنتَقَُسْنهَتكمَعنَزيارةَالق»: رسوؿ ا  َرَف ُ
َىجَّاَك»ركاه ملىم، كيف ركاية  «اآلخَّة َا َل َتق لائي كإسناده ركاه اإلماـ الن «ا
 .صحيح

َاعو َ:التَُّؾَكأسْن
 ،الربكة من ا تعاىل، متتص بعض خىقو مبا يشاء منها، فةا تثبت يف ريء إال بالدليل .1

 .كىي تعٍت كثفة اطتَت كزيادتو

 1"كحقيقة الىفظة أف الربكة كثفة اطتَت كدكامو " :-رحَوَاهللَتْالىََ–قاؿَابنَالقَمَ

َماف .2 َال َفي كماء : كاظتلاجد الثةاثة، كيف اأرياء  :الَكافَكفيكىيىة القدر،   :كىي
 .كل لمل صاحل مبارؾ، كىذا ىو التربؾ اظتشفكع: ، كيف األماؿزمـز

َع .3 كىو أف يىتمس العبد الربكة يف ذات أك قوؿ أك فعل أك زمن أك مكاف  :التَُّؾَالََن
 .بدكف إذف رارع، بل بناء لى  الظنوف كاأكىاـ

كآثفه؛ إذ مل يفد  كال بآثارىم إال بذات النيب  بدكاهتم كال كتوز التربؾ باأرخاص ال .4
 .كذىاب آثفه الدليل إال هبا، كقد انقطع ذلك مبوتو 

َقَفَة .5 َالت َر َاألم َمن منَ»: فةا كتوز التربؾ إال مبا كرد بو الدليل، قاؿ  :التَُّؾ
َفهََرد َلَ َمنو َما َىذا منَعَلَ»متفق لىيو كيف ركاية ظتلىم  «أحُثَفيَأمَّسْنا

 .«الَلَ َعلَوَأمَّسْناَفهََردعَ

، ككذلك التربؾ كاالحتفاؿ بىيىة اإلسفاء ال كتوز التربؾ كاالحتفاؿ بىيىة مولد النيب   .6
 .كاظتعفاج، ككذلك ال كتوز التربؾ بقبور اأنبياء كاللاضتُت

َبابَاليَافَكأركاسْنو
                                                 

 186/ 2بدائع الفوائد .  1
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 التلديق كاإلقفار  :فيَاللغةَاليَاف-ُ
يزيد بالطالة كينقص  ،باصتناف كلمل باصتوارح كاأركاف كالتقادقوؿ بالىلاف  :كفيَالشَّع

  .باظتعلية
با كمةائكة ككتبو كرسىو كاليـو اآلخف كتؤمن بالقدر خَته أف تؤمن :أركافَاليَافَكىي-ِ

  .من ا تعاىلكرفه 
َاألركافَفيَالكتابَكالسَي-ّ َعلىَىذه ٌَنةكاألدلة َا﴿: قاؿ تعاىل: َىلُّ َتػي َأىٍف َاٍلًََُّّ َلىٍَ ى

ٍََ َكىاٍلَػى َبًاللًَّو َآمىنى َمىٍن َاٍلًََُّّ َكىلىًكنَّ ٍغًًَّب َى َكىاٍل ٍشًًَّؽ َى َاٍل ًَقُىلى َاآلًخًََّكيجيَىىكيٍم ـً

َىال َكىاٍل لىٍقنىاهيَ﴿َ :كقاؿ تعاىل، [177: البقفة ] ﴾ًئكىًةَكىاٍلًكتىاًبَكىالنًََُّّْنى َخى َكيلََّشىٍي و ًإسْنَّا
رَو ُى   .[49: القمف ] ﴾ًبقى

 - صى  ا لىيو كسىم -ظتا سأؿ النيّب  اللةاـكرد يف حديث جربيل لىيو ما ِِ :كمنَالسينة
َكرسلوَ»َ :قاؿ رسوؿ ا فلن اإلنتاف  َككتُو َباهللَكمالئكتو َتؤمن َأف اليَاف

َـَاآلخََّكتؤمنَبالقُرَخََّهَكشَّه  .ركاه ملىمَ«كالَ
 .ل اللنة كاصتمالة كىذه اأركاف ىي أصوؿ العقيدة اإلسةامية كىي لقيدة الففقة الناجية أى

ََ-:اليَافَباهللَ:األكؿالَّكنَ
َر ََ:اليَافَباهللَيتضَنَأربْةَأم

َدَاهللَتْالى-ُ َج قد فطف  فما من ؼتىوؽ إال ،طفةفكىذا اأمف قد دّلت لىيو ال :اليَافَب
  .سبحانولى  اإلنتاف با ككجوده 

 .اضتسكدؿ الشفع لى  ذلك ككذلك  ،كجل ا لز ؿ العقل لى  كجوددك 
َبَةَاهللَعَ-ِ رفيك لو كىو اطتالق اظتالك اظتدبف  أم بأنو كحده الّفب ال :كجلَاليَافَبَّب

كجل إال مكابف  يوجد أحد ينكف ربوبية ا لز ايي اظتميت كىو الفازؽ ذك القوة اظتتُت كال
َأىسْنٍػفيسيهيمٍَ﴿َ :كمعاند قاؿ تعاىل يف ففلوف هىا قىنىتػٍ َكىاٍستػىَػٍ ًَبهىا ُيكا َكىعيليَِّاَكىجىحى ا َن  ﴾ظيٍل

 .[14: النمل]
يلتحق العبودية غَته  كأنو الكىو إففاد ا بالعبادة، : اليَافَبألَىَتوَسُحاسْنوَكتْالى-ّ

َُه﴿َ: سبحانو قاؿ تعاىل  .[163: البقفة] ﴾َكىإًلىهيكيٍمًَإلىوهَكىاًح
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و أك سنة رسولو ا لنفلو يف كتابأثبتو  كذلك بإثبات ماَ:اليَافَبأسَا َاهللَكصفاتو-ْ
 تعطيل كال ق بو سبحانو من غَت حتفيف كالن اأشتاء كاللفات لى  الوجو الةائم 

 .دتثيل  تكييف كال
-َ:اليَافَبالَالئكةَ:الَّكنَالثاسْني

 .خىقت اظتةائكة من نور :لامل غييب خىقهم ا من النور قاؿ رسوؿ ا  :كالَالئكة-ُ
أمفىم كليس عتم من خلائص الفبوبية كاألوىية ريء  ايعلوف ا م كىم من لباد ا ال

َ﴿َ :كجل قاؿ تعاىل ا لز لتليهم إال كىم كثَتكف ال َفى َميٍكَّىمي ًَعُىاده َا(َِٔ)بىٍل
َ َفى لي َى ٍْ َيػى َبًأىٍمًًَّه َكىىيٍم ًؿ ٍَ َبًاٍلقى سْنىوي َا﴿َ: كقاؿ تعاىل ،[27 - 26: اأنبياء] ﴾يىٍسًُقي

َفىَاللَّوىَمىاَأىمىََّى ٍْصي َفىَمىاَيػيٍؤمىَّيكفَىيػى ْىلي  .[6: التحفًن] ﴾َىيٍمَكىيػىٍف
ََ:يتضَناليَافَبالَالئكةََ-ِ
  .اإلنتاف بوجودىم-1
نتاف مبن لىمنا اشتو منهم كجربيل لىيو اللةاـ كإسفافيل لىيو اللةاـ كمن مل نعىم اشتو اإل-2

 .منهم نؤمن بو إرتاال
َمىاَيػيٍؤمىَّيكفَىا﴿َ: اإلنتاف بلفاهتم قاؿ تعاىل-3 َفى ْىلي َاللَّوىَمىاَأىمىَّىىيٍمَكىيػىٍف َفى ٍْصي  ﴾ََيػى
 ،جربيل لىيو اللةاـ لى  صفتو اليت خىق لىيها النيب  لككما رأ، [6: التحفًن ]

إىل إبفاىيم كلوط لىيهما اللةاـ شكل بأركاؿ ؼتتىفة فقد جاءكا تكلىمةائكة قدرة لى  ال
 .يف صفات متعددة ـ يأيت النيب ككاف جربيل لىيو اللةا، بلورة ضيوؼ

لىمنا من ألماعتم اليت يقوموف هبا بأمف ا تعاىل كالعبادة كالتلبيح كالتعبد لو  اإلنتاف مبا-4
هيَا ﴿ :تعاىل ، قاؿليةا كهناران بدكف تعب أك فتور ُى ًَعٍن َكىاَيىٍستَىكىمىٍن ًَعُىادىتًًو َعىٍن ٍَكًَُّيكفى

ّْ(َُٗ)يىٍستىٍحًسَّيكفىَ َفَىييسى   .[22 - 19: اأنبياء] ﴾َيػىٍفتػيَّيكفىَاللٍََّلىَكىالنػَّهىارىَاَحي
َاعَالَالئكةَكأعَالهمََ-ّ َ-:أسْن

  :إف لىمةائكة ألماال يقوموف هبا كىم أنواع كلكل نوع منهم لمل
أمُت ا لى   -كىو جربيل - لىيهم اللةاـ -إىل رسىو اظتوكل بالوحي من ا تعاىل -1

 .كحيو
  .كتلاريفو اظتوكل باظتطف-2
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 .اظتوكل باللور كىو إسفافيل لىيو اللةاـ -3
  .اظتوكل بقبض اأركاح كىو مىك اظتوت كألوانو-4
 .اظتوكل حبفظ لمل العبد ككتابتو سواء كاف خَتان أك رفان فهم الكفاـ الكاتبوف-5
 .االتوحاظتوكىوف حبفظ العبد يف إقامتو كسففه كيف رتيع -6
  .يـو منهم البيت اظتعمور سبعوف ألف مىكمور يدخل يف كل ار البيت اظتعكمنهم زكّ  -7
 .اصتنة كخزنة النار خزنةكمنهم زتىو العفش كمنهم  -8
  .كمنهم مةائكة سياحوف يتبعوف غتالس الذكف -9
  .كمنهم اظتوكىوف بفتنو القرب كسؤاؿ العباد يف قبورىم كقتا منكف كنكَت -12

-َ:اليَافَبالكتب:الَّكنَالثالث
كجل إىل  ا لز اـز بأهنا كىها منزلة من لندىو التلديق اصت :نيَاليَافَبالكتبكمَْ-ُ

  .لباده باضتق اظتبُت
  .غَته ـكجل ال كةا كأف ىذه الكتب كةاـ ا لز

اًعَلَى﴿َ :قاؿ تعاىل َى ًإٍس َكى ًَإبٍػَّىاًىَمى ًَإلىى ًَؿى َأيسٍْن َكىمىا نىا ػٍ ًَإلَى ًَؿى َأيسٍْن َكىمىا َبًاللًَّو َآمىنَّا َا َلي َقي
َفىًَمٍنَرىبًّْهٍمَ َالنًَُُّّ َسىىَكىًعَسىىَكىمىاَأيكًتيى َمي َكىاأٍلىٍسُىاًطَكىمىاَأيكًتيى ٍْقيَبى َكىيػى كىًإٍسحىاؽى

َفَى َي هيٍمَكىسْنىٍحنيَلىويَميٍسًل ًَمنػٍ ُو َأىحى َبػىٍَنى َسْنػيفىَّّْؽي  .[136: البقفة ] ﴾َاى
َ:كاليَافَبالكتبَيتضَنَ-ِ
  ا حق اإلنتاف بأف نزكعتا من لند -1
فنؤمن بو  اشتومل نعىم  كمالقفآف كالتوراة كاإلؾتيل كالزبور، منها كا اشتواإلنتاف مبا لىمنا  -2

 .إرتاالن 
 من الكتب اللابقة  ؿيبدأخبار مامل صح من أخبارىا كأخبار القفآف رتيعا ك  تلديق ما -3
 .العمل باأحكاـ الواردة فيها مامل ينلخ منها  -4

َبػىٍَنىَ﴿َ :تعاىل كالقفآف ناسخ صتميعها قاؿ ا َى ًَل قنا ُّْ َميصى َبًاٍلحىقّْ َاٍلًكتىابى ًَإلىٍَكى َىٍلنىا كىأىسْنٍػ
نناَعىلىٍَوًَ ًَ ٍَ َاٍلًكتىاًبَكىميهى ٍيًوًَمنى ُى  [48: اظتائدة ] ﴾َيى

َ:اليَافَبالقَّآفَكخصائصوَ-ّ
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 يعود كأنزلو لى  رسولو كحيان كصدقو وىو كةاـ ا منو بدأ كإليَ:تَّْيفَالقَّآفَالكَّيمَ-ُ
 اظتؤمنوف لى  ذلك حقا

كجل كنزؿ بو لى  خامت  أنو كةاـ ا حقيقة شتعو جربيل لىيو اللةاـ من ا لز كأيقنوا
 ،اظتنقوؿ بالتواتف اظتفيد لىقطع كاليقُت ،رسىو ػتمد صى  ا لىيو كسىم بىفظو كمعناه

 .احف افوظ من التغيَت كالتبديلاظتكتوب يف اظتل
أف يفلف مبا ىو معىـو من منهج اللىف اللاحل كال كتوز تفلَته القفآف العظيم كتب  -2

 .بالفأم اجملفد فإنو من القوؿ لى  ا بغَت لىم
-َ:القَّآفخصائصَباليَافََ-ّ

  :اللابقة منها اللماكيةكلىقفآف الكفًن مزايا كثَتة كخلائص متعددة ينففد هبا لن الكتب 
يلع أحدان  لعمـو الثقىُت من اصتن كاإلنس ال لمـو دلوتو كمشوؿ الشفيعة اليت جاء هبا -1

َ﴿َ :قاؿ تعاىل رفع فيو أف يعبد ا إال مبا بو كالمنهم إال اإلنتاف  ََّؿى َالًَّذمَسْنػى تػىُىارىؾى
َسْنىًذيَّنا َنى ًَ ْىالى َفىًَلٍل ًهًَلَىكي ًُ  .[1: الففقاف] ﴾َاٍلفيٍَّقىافىَعىلىىَعىٍُ

اَاٍلقيٍَّآفيَ﴿َ :-لىيو كسىم صى  ا  -كقاؿ تعاىل ؼتربان لى  للاف نبيو  َىىذى ًَإلىيَّ كىأيكًحيى
 .[19: اأنعاـ] ﴾َأًليسٍْنًذرىكيٍمَبًًوَكىمىٍنَبػىلىغَى

أف القفآف ىو الكتاب الوحيد من بُت الكتب اإلعتية الذم تكفل ا حبفظ لفظو كمعناه  -2
َالٍَ﴿َ :من أف يتطفؽ إليو التحفيف الىفظي أك اظتعنوم قاؿ تعاىل َيىٍأتًًَو ًٍَنَاى َبػى ًَمٍن ُىاًطلي

َُو َ ًَ َحى ًَيلهًَمٍنَحىًكَمو ٍلًفًوَتػىٍن ًَمٍنَخى ٍيًوَكىاى ُى  .[42: فلىت] ﴾َيى
بعد  اعبدك تلغَتىم أف ي كتوز أىل الكتاب كال صتميع الكتب اللابقة فةاو نلخ التقاد -3

ما أحل  إالحةاؿ  فيو كالرفع ا  لبادة إال ما جاء بو كال نزكؿ القفآف بغَته فةا دين إال ما
ًَدينناَفػىلىٍنَ﴿َ :حـف ا فيو قاؿ تعاىل ما حفاـ إال ا فيو كال ـً َاٍلًٍسالى َّى ٍُتىًغَغىَػٍ كىمىٍنَيػى
 .[85: آؿ لمفاف] ﴾َيػيٍقُىلىًَمٍنوَي

 :أف القفآف تضمن خةاصة تعاليم الكتب اللابقة كأصوؿ رفائع الفسل قاؿ تعاىل -4
َبًَ﴿ َاٍلًكتىابى َىٍلنىاًَإلىٍَكى نناَعىلىٍَوًَكىأىسْنٍػ ًَ ٍَ َاٍلًكتىاًبَكىميهى ٍيًوًَمنى ُى َيى اَبػىٍَنى َى قناًَل ُّْ  ﴾اٍلحىقَّْميصى
  .[48: اظتائدة]
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ليل ذلك ركل مل يلبق إليو  أف القفآف مشتمل لى  أخبار الفسل كاأمم اظتاضية كتف -5
ًَمٍنَأىسْنٍػُىاً َالَُّّسيًلَمىاَسْنػَي﴿َ :كتاب قبىو قاؿ تعاىل َعىلىٍَكى َسْنػىقيصُّ َكىكيالِّ َبًًوَفػيؤىادىؾى  ﴾ثىّْتي

 .[122: ىود]
سْنَّاَ﴿ََ :كقاؿ تعاىل ُي َلى ًَمٍن نىاؾى َآتػىَػٍ ٍُ َكىقى ُىقى َسى ٍُ َقى َمىا َأىسْنٍػُىاً  ًَمٍن َعىلىٍَكى َسْنػىقيصُّ كىذىًلكى
 .[99: طو] ﴾ًذٍكَّنا

-َ:اليَافَبالَّسل:الَّكنَالَّابع
إلنتاف كالدليل اإلنتاف بفسل ا كاجب من كاجبات ىذا الدين كركن لظيم من أركاف ا -1

َيٍؤًمنَي﴿ :قولو تعاىل َكىاٍل َرىبًّْو ًَمٍن ًَإلىًٍَو ًَؿى َأيسٍْن ا َى ًَب َؿي َالََّّسي َبًاللًَّوَآمىنى َآمىنى َكيلّّ َفى
ًتًوَكىكيتيًًُوَكىريسيًلًوَائًَكىمىال ًَمٍنَريسيًلًوَكى ُو َأىحى َبػىٍَنى ٍْنىاَسْنػيفىَّّْؽي ٍْنىاَكىأىطى ًَ َاَسى : البقفة] ﴾كىقىالي
285].  
َؿَتَّْيفَ-ِ ََ:النُيَكالَّس

َ : أرجحهاكقد اختىف العىماء يف تعفيف كل من النيب كالفسوؿ يف الشفع لى  أقواؿ 
 َيفعىو كيأمف بو اظتؤمنُت ىو من أكحي ا إليو مباأفَالنُي.  
 َؿ  .ا رسالةغ إىل من خالف أمف ا ليبىّ  كأرسىومن أكحي إليو َ:كالَّس
 كالفَّؽَبَنهَا:َ
 ََى َالنُي متاطب  ه ا بأمفه كهنيو ليخاطب اظتؤمنُت كيأمفىم بذلك كالمن نبأ :أف

  .يفسل إليهم الكفار كال
 َؿك فهو من أرسل إيل الكفار كاظتؤمنُت ليبىغهم رسالة ا كيدلوىم إىل لبادتو َ:أماَالَّس

 . كحدة
 . دة فقد كاف يوسف لى  مىة إبفاىيم بشفيعة جديفط الفسوؿ أف يأيتكليس من ر

  .ف كانا لى  رفيعة التوراة ككىهم رسلكسىيما كدكدا
َ :قاؿ تعاىل اَ﴿ ََّ ًَم َشىكٍّ ًَفي َزًٍلتيٍم ا َى َفى َبًاٍلُػىَػّْنىاًت ٍُلي َقػى ًَمٍن َسيفي َيي َجىا ىكيٍم ٍُ كىلىقى

َييًضلَُّاللَّوَي َكىذىًلكى َان ًهَرىسي ًُ ٍْ َاللَّويًَمٍنَبػى ْىثى َقػيٍلتيٍمَلىٍنَيػىُػٍ جىا ىكيٍمَبًًوَحىتَّىًَإذىاَىىلىكى
َميٍَّتىابَهمىٍنَ َميٍسًَّؼه َى  .[34: غافف ]َ﴾َىي
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ََ:كَفَةَاليَافَبالَّسلَ
 اإلنتاف بالفسل يتضمن أربعة أمور: -
  .اإلنتاف بأف رسالتهم حق من ا فمن كفف بفسالة كاحد منهم فقد كفف باصتميع( أ

كليل  كنوح لىيهم اللةاة وس  اإلنتاف بكل من شت  ا مثل ػتمد كإبفاىيم كم( ب
  .مل نعىم اشتو منهم فنؤمن بو إرتاالمن كأما  ،كاللةاـ

  .صح من أخبار الفسل تلديق ما( ج
 .كخادتهم ػتمد كىو أفضىهم  إليناشفيعة الفسوؿ الذم أرسل بالعمل ( د

-َ:صفاتَالَّسلَكآياتهم
شف فيحتاجوف ظتا لتتاج إليو البشف من الطعاـ بمن صفات الفسل لىيهم اللةاـ أهنم  .1

 كالشفاب 
ًَإاَرًجىاا﴿َ :اىلقاؿ تع لىكى ٍلنىاَقػىُػٍ ًَحيًَإلىًٍَهمٍَكىمىاَأىٍرسى  [7: اأنبياء ] ﴾ََسْني

 .من خلائص الفبوبية كاألوىية ريئا فىيس عتم
قيٍلَ﴿ :قاؿ سبحانو كمن صفات الفسل أف ا خلهم بالوحي دكف بقية الناس كما .2

اَإًَ َى َأىسْنَّ َحىىًَإلىيَّ ًَمثٍػليكيٍمَيي اَأىسْنىاَبىشىَّه َى َُهًإسْنَّ ككما  [112: الكهف] ﴾َلىهيكيٍمًَإلىوهَكىاًح
ْىليًَرسىالىتىوَي﴿َ :قاؿ تعاىل َيىٍج ٍَثي  .[124: اأنعاـ]َ﴾َاللَّويَأىٍعلىميَحى

تبىيغ لن ا متطئوف يف ال كمن صفات الفسل أهنم معلوموف فيما يبىغوف لن ا فهم ال .3
  .أكح  ا بو إليهم ما تنفيذمتطئوف يف  كال

 نة كالرباىُت د رسىو لىيهم اللةاـ باظتعجزات البيّ أيّ  قدتعاىل ف ا فإَ:لَّسلكأماَآياتَا
 رسىوا لى  أيدم  لجف التهم فأالقاطعة الدالة لى  صدقهم كصحة نُبوهتم كرس

  .اظتعجزات اطتارقة اليت ليلت يف مقدكر البشف من أجل تقفيف صدقهم كإثبات نبوهتم
 َاتهم ادة يظهفىا ا تعاىل لى  أيدم أمور خارقة لىعىي َ:كتَّْيفَآياتَالَّسلَكمْج

  .أنبيائو كرسىو لى  كجو يعجز البشف لن إتياف مبثىو

 ََات  :كاآلياتكمنَأمثلةَتلكَالَْج

  .يدخفكف يف بيوهتم كما يأكىوفإخبار ليل  لىيو اللةاـ قومو مبا  .1
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ى  ا لىيو كمثل حتويل للا موس  لىيو اللةاـ حية كمثل انشقاؽ القمف لنبينا ػتمد ص .2
  .كسىم

ََ-:خصائصَالَّسالةَالَحَُية
 :ختتص الفسالة امدية لن الفساالت اللابقة جبمىة من اطتلائص نذكف منها

ًَمٍنَ﴿َ :اللابقة قاؿ تعاىل تالفسالة امدية خادتة لىفساال( 1 ُو َأىبىاَأىحى ُه ََّ َميحى َكىافى مىا
َاللًَّوَكىخىاتىمَى َؿى   .[42: اأحزاب ] ﴾َالنًََُّّْنَىَرًجىاًلكيٍمَكىلىًكٍنَرىسي

ػتمد  بإتباع يقبل ا من أحد دينا إال الفسالة امدية ناسخة لىفساالت اللابقة فةا( 2
َاًلٍسال﴿َ :صى  ا لىيو كسىم قاؿ تعاىل َّى ٍُتىًغَغىَػٍ ًَدينناَفػىلىٍنَيػيٍقُىلىًَمٍنوَيكىمىٍنَيػى ََـً َى كىىي

َاٍلخىاًسًَّينَىًفيَاآل   .[85: آؿ لمفاف ] ﴾ًَخَّىًةًَمنى
يىاََ﴿ :حكاية لن قوؿ اصتناصتن كاإلنس قاؿ تعاىل : الثقىُتالفسالة امدية لامة إىل( 3

َاللَّوًَ َاَدىاًعيى مىنىاَأىًجَُي ٍَ  .[31: اأحقاؼ ] ﴾َقػى
ًَإا﴿َ :كقاؿ تعاىل  .[28: سبأ ]َ﴾ََكىافَّةنًَللنَّاًسَبىًشََّناَكىسْنىًذيَّناكىمىاَأىٍرسىٍلنىاؾى
َبست» :كقاؿ  َاألسْنَُا  َعلى َالكلمَ:فضلت َامع َج َّتَكسْنصَ،أعطَت
كمسجُاَنكجْلتَليَاألَ،كأحلتَليَالغنائمَ،بالَّعب َراَن ،َكأرسلتَإلىَر َطه

َفالخلقَكافة،َ  .أخفجو كملىم «كختمَبيَالنَُ

َـَاآلخََّ:الَّكنَالخام  -َ:اليَافَبالَ
 :قاؿ تعاىل بعده ال يـو اإلنتاف باليـو اآلخف ركن من أركاف اإلنتاف كشتي باآلخف أنو

َكىمَى﴿ ًَإلىٍَكى ًَؿى َأيسٍْن ا َى ًَب َفى َيػيٍؤًمني َكىبًاآلكىالًَّذينى ًٍُلكى َقػى ًَمٍن ًَؿى َأيسٍْن َفَىا ًَقني َيي َىيٍم  ﴾ًَخَّىًة
 .[4: البقفة]
  .جاء يف الكتاب كاللنة من أكصاؼ ذلك اليـو كأف نؤمن بكل ما 

     :نها كصفا كاحدان قاؿ تعاىلكلنأخذ م ،كصف ا تعاىل ذلك اليـو بأكصاؼ لظيمةكقد 
َىلىةىَالسَّاعىًةَشىٍي هَعىًظَمهََ﴿ َاَرىبَّكيٍمًَإفََّزىٍل َاتػَّقي ـىَتػىَّىٍكسْنػىهىاَتىٍذىىليََ(َُ)يىاَأىيػُّهىاَالنَّاسي ٍَ يػى
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َسيكىارىلَ َكىتػىَّىلَالنَّاسى لىهىا ٍَ َحى لو ٍَ َذىاًتَحى َكيلُّ ْىٍتَكىتىضىعي َأىٍرضى ا ََّ َعى ْىةو َميًٍَّض كيلُّ
ُهَكىمىاَىَي ي ًُ َاللًَّوَشى   .[2 - 1: اضتج] ﴾ٍمًَبسيكىارىلَكىلىًكنََّعىذىابى
 َرانَكثََّة َـَاآلخََّيتضَنَأم   -:كاليَافَبالَ
َبالُْثَ-1 فنؤمن بالبعث بعد اظتوت كىو إحياء ا تعاىل اظتوت  حُت ينفخ :اليَاف

َكىفىََّي﴿َ :النفخة الثانية قاؿ تعاىل ،إسفافيل يف اللور َالًَّذينى َقيٍلَزىعىمى َا ْىثي َيػيُػٍ َلىٍن َأىٍف كا
ْىثينََّ ػٍ  .[7: التغابن ]َ﴾َبػىلىىَكىرىبّْيَلىتُي

 كالحفاة ليس لىيهم نعاؿ أم : الغف ب العاظتُت حفاة لفاة ف فيقـو الناس من قبورىم ل
  .ؼتتومُتأم غَت  :الغف  ،لباس بدفليس لىيهم :لفاة ،خفاؼ

إسْنكمَ»: قاؿ –ىم  لىيو كسصى  ا -أف النيب  -رضي ا لنو  – كلن ابن لباس
َركفَحفاةَعَّاةَغَّ نىاَ﴿ثمَقَّأََ،«َامحش اَعىلىَػٍ ُن ُيهيَكىٍع َسْنيًَْ َخىٍلقو ٍأسْنىاَأىكَّؿى ُى اَبى َى كى

َكينَّاَفىاًعًلَنَى  .[124: اأنبياء] ﴾ًإسْنَّا
َـَالقَامةَ»: يقوؿ الفسوؿ  -رضي ا لنها – كلندما شتعت لائشة يحشََّالناسَي
َؿَاهللَالَّجاؿَكالنسا َجََْانَينظََّبْضهمَإلىََياَ:قالتَ«حفاةَعَّاةَغَّا رس

متفق لىيو «َعائشةَاألمََّأشَُمنَأفَينظََّبْضهمَإلىَبْضَياَ»:َقاؿَ،بْض؟
. 
وا من ليـو اآلخف أف نؤمن بأف الشمس تدنكمن اإلنتاف باَ:دسْنََالشَ َمنَالخالئقَ-ِ

مل أنو اظتلافة كسواء كاف من كلتت ،اظتكحىةكاظتيل لتتمل أف يكوف ميل  ،ميلاطتةائق مبقدار 
َ.ميل اظتلافة فإف الشمس تكوف قفيبة أك اظتكحىةميل 

َمنََتُسْن» : لن اظتقداد بن اأسود قاؿ شتعت رسوؿ ا  َالقَامة َـ َالشَ َي
َفَمنهمَكَقُارَمَل  .أخفجو ملىم  «الخلقَحتىَتك

َا َكالحسابَ-ّ ا يـو القيامة ألماعتم كقد شت   ػتاسبة اطتةائق لى َ:اليَافَبالج
نىاًَإيىابػىهيٍمَ﴿: يـو اضتلاب أنو اليـو الذم لتاسب اإلنلاف فيو لى  لمىو قاؿ تعاىل ػٍ ًإفًََّإلَى

نىاًَحسىابػىهيمٍََثيمًََّإفََّ(َِٓ)  .[26 - 25: الغارية] ﴾عىلىَػٍ
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 َحسابَالَؤمن:َ-
 :فيقوؿ لوبو قفره بذنو إف ا سبحانو كتعاىل لتاسب اظتؤمن فيخىو بو كيضع كنفو لىيو كي

يف   ف كالًتؼ قاؿ ا سبحانو كتعاىلكذا يف يـو كذا حىت يقف كيعًتؼ فإذا أق لمىت
َـَأسْناَإسْنيَقَُستَّتهاَعلَكَفيَالُسْنَاَك»: اضتديث القدسي متفق َ«أغفَّىاَلكَالَ

 .لىيو من حديث ابن لمف
 َّحسابَالكاف:-ََ

عتم ؿ كيقا ،ملماعتل يقفركف بألتاسبوف ىذا اضتلاب ب كأما الكفار كالعياذ با فإهنم ال
 .كانوا يعمىوف  كأيديهم كأرجىهم مبا متشهد لىيهم أللنته أنكفكافإذا كذا ككذا لمىتم  

نىاَ﴿َ :حىت اصتىود فإهنا تشهد فيقولوف صتىودىم تيٍمَعىلىَػٍ ٍُ  ،[21: فلىت ] ﴾ًلمىَشىًه
َ :قالوا َشىيٍَ﴿ َكيلَّ َأىسٍْنطىقى َالًَّذم َاللَّوي َأىسٍْنطىقىنىا َا ًإلىًٍَوَقىالي َكى َمىََّّةو َأىكَّؿى َخىلىقىكيٍم َى َكىىي  و

َفَى ْي  .[21: فلىت ] ﴾َتػيٍَّجى
نىًََ َالًَّذيىىؤيا﴿َ اأرهاديقفر الكفار بإلماعتم كمتزكف بو كالعياذ با كينادم لى  رؤكس 

َاَعىلىىَرىبًّْهٍمَأىا بي َنَىكىذى ًَ ٍْنىةيَاللًَّوَعىلىىَالظَّاًل  .[18: ىود] ﴾ََلى
 :لاب لى  مفاتب منهماضتناس يتفاكتوف يف ال :الخالصة

 . من يدخل  اصتنة بغَت حلاب كال لذاب .1

 . كمنهم من لتاسب حلابا يلَتا .2

 .كمنهم من لتاسب حلابا للَتا .3

كالكفار لتاسبوف حلاب تقفيع كتوبيخ كتقفيف، كال لتاسبوف ػتاسبة من توزف حلناتو  .4
 .كسيئاتو، كما قالو بعض أىل العىم

َزفَ-ْ مىًئذوَاٍلحىقَُّ﴿ :دخل يف اإلنتاف باليـو اآلخف الوزف قاؿ تعاىلؽتا يَ:ال ٍَ َىٍزفيَيػى  ﴾كىاٍل
َ.[8: األفاؼ]

َاٍلًقَىامىةًَ﴿ :كقاؿ تعاىل ـً ٍَ َلًَػى َاٍلًقٍسطى َىازًينى َى  .[47: اأنبياء] ﴾كىسْنىضىعيَاٍل
 .و كفتاف كما جاء يف حديث البطاقةكل ،حقيقي ففتوزف األماؿ يـو القياـ مبيزا

َاف؟ماَا َزفَفيَالََ َ!لذمَي
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 : كالذم يوزف يف اظتيزاف ثةاثة، كقد دلت لى  ذلك النلوص
: قاؿ - رضي ا لنو تعاىل -فقد ثبت يف اللحيحُت من حديث أيب ىفيفة  :األعَاؿ .أ 

َاللسافََ»:  رسوؿ ا: قاؿ َعلى َخفَفتاف َالَّحَن َإلى َحَُُتاف كلَتاف
َافثقَلتا  .متفق لىيو. «َسُحاسْنوَالْظَمَكَ،سُحافَاهللَكبحَُه:َفَفيَالََ

 .كقد دؿ لى  ذلك حديث لبد ا بن لمفك يف صاحب البطاقة: صحفَاألعَاؿ .ب 

َاٍلًقَىامىًةَكىٍزسْننافىال﴿َ: كقد دؿ لى  كزنو قولو تعاىل :الْاملَسْنفسو .ج  ـى ٍَ  ﴾ََسْنيًقَميَلىهيٍمَيػى
َُهَبَكالذمَسْنفسي»: ، ككذلك حديث لبد ا بن ملعود كفيو[125: الكهف]
َأحُله َمن َاف َالََ َفي َأثقل أخفجو اإلماـ أزتد كاضتاكم كحلنو الشيخ  «َا

 . األباين
َافَكاحَُأـَمتُْد -َ:ىلَالََ

 كذلك أف النلوص جاءت بالنلبة لىميزاف مفة - اختىف العىماء يف ذلك لى  قولُت
َاٍلًقٍسطَى﴿: ففاد كمفة باصتمع مثل قولو تعاىلباإل َىازًينى َى َاٍل  [47: اءاأنبي] ﴾كىسْنىضىعي

َىازًينيوَي﴿َ :ككذلك يف قولو تعاىل ٍنَثػىقيلىٍتَمى َى  [8: األفاؼ] ﴾َفى
َافََ»: يف مثل قولو  ففادإك  إف اظتيزاف كاحد َ:فقاؿَبْضَالْلَا  ،-«ثقَلتافَفيَالََ

كالذم يظهف كا ألىم أف اظتفاد أف اظتيزاف كاحد  ،اأمم بالتباراظتوزكف أك  بالتباركأنو رتع 
 .اظتوزكف بالتبارد لكنو متعد

َالكتبَ-ٓ اليت   كىي الكتب ،الدكاكينكؽتا يدخل يف اإلنتاف باليـو اآلخف نشف :سْنشَّ
  .كتبها اظتةائكة لى  العامل

كقد أرار ا إىل ذلك يف  ،كمنهم من يأخذىا بالشماؿ ،من يأخذىا باليمُت كمن الناس
ًَكتىابىويَبًََ﴿: سورة اضتاقة فقاؿ ًَكتىاًبَىٍوَفىأىمَّاَمىٍنَأيكًتيى َاقٍػَّى يكا ـي َىىاؤي َؿي ًَنًوَفػىَػىقي ًَ ًإسْنّْيََ*َى

َأىسْنّْيَميالظَى َنػىٍنتي ًَحسىاًبَىٍو ََ*ؽو َرىاًضَىةو ًَفيًَعَشىةو َى ََ*فػىهي َعىاًلَىةو َفػيهىاََ*ًفيَجىنَّةو قيطي
اًلَىًةَََ*دىاسْنًَىةهَ َاٍلخى اَأىٍسلىٍفتيٍمًَفيَاألىيَّاـً َى َىىًنَئناًَب َا َكىاٍشَّىبي َا ًَكتَىكىأىمَََّ*كيلي ابىوَياَمىٍنَأيكًتيى

َيىا َؿي َفػىَػىقي الًًو َى ًََبًش ًَكتىاًبَىٍو َأيكتى َأَىَ*لىٍَتىًنيَلىٍم ًَحسىاًبَىوٍَكىلىٍم َمىا  - 19: اضتاقة] ﴾ٍدًر
  .فان ملفا بوملتبش قفءكهايب كتا  افاظتؤمن يقوؿ لىناس خذك  ،[26
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َأيَكَيىا﴿  :يتحلف كيقوؿ -العياذ با  -كالكافف  َلىٍَتىًنيَلىٍم ًَكتىاًبَىٍو َأَىَ*تى َمىاَكىلىٍم ٍدًر
اًبَىوٍَ  .﴾ًَحسى
َحىًسَُنا﴿َ :كقاؿ تعاىل ـىَعىلىٍَكى ٍَ َاٍلَػى َكىفىىَبًنػىٍفًسكى ًَكتىابىكى  .[14: اإلسفاء] ﴾َاقٍػَّىٍأ

 .كا لقد أنلفك من جعىك حليبا لى  نفلك :قاؿَبْضَالْلَا 
َ:َ-رحَوَاهللَتْالىََ–َيقاؿَالماـَالسفارين

نشف اللحف كأخذىا باليمُت أك الشماؿ ؽتا كتب اإلنتاف بو لقد القىب بأنو كاضتاصل أف "
  (1)"حق؛ لثبوتو بالكتاب كاللنة كاإلرتاع 

-َ:الحَ َ-ٔ
كقد تواتفت اأخبار بذكف  يف اآلخفة بيو ككتب اإلنتاف باضتوض الذم أكـف ا بو ن

  .اضتوض كبياف أكصافو
كثفهتا كحلنها رهف كآنيتو كنجـو اللماء يف   وطولو رهف كلفض ،ىذا اضتوض حوض كاسع

منو رفبة يشفب من رائحة اظتلك كمن  كأطيبمن الىنب كأحى  من العلل كماؤه أرد بياضان 
صى  ا  -  ا نبيو لطأهنف ىو ك  ،كيلتمد اضتوض ماؤه من الكوثف ،بعدىا أبدان  يظمأ ال

كيفده  ،ق  اضتوض دائما ؽتىوءابفي ،يف اصتنة يلب منو ميزاباف لى  اضتوض - لىيو كسىم
كيكوف ىذا اضتوض يف  ،كيشفبوف منو - ا لىيو كسىم صى  -اظتؤمنوف من أمو الفسوؿ 

كف ؤ يظم فبوف من ىذا اضتوض الذم الفيش، لفصات يـو القيامة لند ردة اضتف كتعب الناس
 .بعد الشفب منو أبدان 

 :أنواع –اىل رزتو ا تع –الذين يذادكف لن اضتوض، ذكف العىماء 
 .ذىب إىل ذلك بعض العىماء بعد النيب  دكاتر الذين ا .1

 .اظتنافقوف، ذىب إليو بعض أىل العىم .2

 .أىل البدع كأىل اظتعاصي كالكبائف، كطاىف اأدلة تدؿ لى  ذلك .3
َ:الشفاعةَ-ٕ

 :اآلخف كذلك الشفالة كىي نولافباليـو كؽتا يدخل يف اإلنتاف 
                                                 

 ((. 182/  2لوامع اأنوار . ))  (1)
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 ىيو كسىم بالنيب صى  ا لخاص َ:أحُىَا
 كاللديقُت كالشهداء كاللاضتُت  النبيُتلو كللائف لاـ َ:كالثاسْني
 َأماَالخاصَبالنُي:ََ
م من هكذلك أف الناس يـو القياـ يىحق ،الشفالة العظمي اليت تكوف لىقضاء بُت الناسَ:أكاَن

إىل  تنتهييطيقوف فيذىبوف إىل آدـ مث نوح مث موس  مث ليل  حىت  ال الكفب كاعتم كالغم ما
  .رسوؿ ا صى  ا لىيو كسىم
عىسىىَأىٍفَ﴿َ :كىي من اظتقاـ امود الذم قاؿ ا فيو كىذهَالشفاعةَتسَىَالْظَى
َدنا َي َمىقىامناَمىٍح َرىبُّكى ْىثىكى إىل ا فينزؿ ا  فيشفع النيب  [79: اإلسفاء ] ﴾َيػىُػٍ

 .هم من ىذا اظتوقفلتتعاىل لىقضاء بُت لباده كيف 
  .أف يشفع أىل اصتنة أف يدخىوا اصتنة من الشفالة اطتاصة بالفسوؿ ا :ثاسْنَا

إىل ا بأف  اصتنة كجدكه مغىقا فيشفع النيب  ة إذا لربكا اللفاط ككصىوا إىل بابفأىل اصتن
 .ب اصتنةيفتح عتم با

 .رفالتو صى  ا لىيو كسىم لعمو أيب طالب يف ختفيف العذاب :ثالثا
 َف َتك َالذم َالَأما َكلسائَّ َلو َعاما َالشفاعة َكالصُيفَو َكالشهُا َقنََُن َن

ََ:فهَاَشفاعتافَ،كالصالحَن
، كأحاديث ىذه الشفالة الشفالة يف أىل النار من اظتؤمنُت أف متفجوا من النار :األكؿ
 .متواتفة
  .يدخل النار ؤمنُت أف الالنار من اظت استحقالشفالة فيمن  :الثاسْني

 
 
 أقساـَالشفاعة: 

َ:َفْةَشفاعتافكالشا
 : كىي اليت تطىب من ا كعتا رفطاف :الشفاعةَالَثُتة .أ 
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 هيًَإاَ﴿َ: إذف ا لىشافع أف يشفع لقولو تعاىل :الشَّطَاألكؿ ُى مىٍنَذىاَالًَّذمَيىٍشفىعيًَعٍن
 .[255: البقفة] ﴾َبًًإٍذسْنًوًَ

 َىًنَكىاَيىشٍَ﴿َ: رضا ا لن الشافع كاظتشفوع لو؛ لقولو تعاىل :الشَّطَالثاسْني ًَإاًَل َفى ْي فى
َلىويَ﴿: ، كقولو تعاىل[28: اأنبياء ] ﴾َاٍرتىضىى َأىًذفى َالشَّفىاعىةيًَإاَمىٍن فىعي َاَتػىنػٍ مىًئذو ٍَ يػى

ٍَا َلىويَقػى َىنيَكىرىًضيى  .[129: طو] ﴾الٍََّّح
 .كىي اليت تطىب من غَت ا فيما ال يقدر لىيو إال ا :الشفاعةَالَنفَة .ب 

ًَْنَى﴿: اه رفالة باطىة، قاؿ ا تعاىلكرفالة بغَت إذنو كرض ْيهيٍمَشىفىاعىةيَالشَّاًف فى َتػىنػٍ ا َى  ﴾فى
 .[48: اظتدثف]
  كيلتثٌت رفالتو لعمو أيب طالب يف ختفيف العذاب. 
 -:الصَّاط(َٖ

نتف الناس لىيو لى   كىو جلف ؽتدكد لى  النار ،كؽتا يدخل يف اإلنتاف باليـو اآلخف اللفاط
كمنهم من نتف كالربؽ كمنهم من نتف كالفيح كمنهم  ،نتف كىمح البلف منمنهم  ،قدر ألماعتم

 لى  اللفاط يقوؿ ياقائم  - صى  ا لىيو كسىم -كالنيب  ،اؿجمن نتف كالطَت كأرد الف 
معىقة  حافيت اللفاط كةابيبحىت تعجز ألماؿ العباد فيأيت من يزحف كيف ، رب سىم سىم

 .كمكفدس يف النار مأمورة تأخذ من أمفت بو فمخدكش ناج 
 .كالذين نتفكف لى  اللفاط ىم اظتؤمنوف دكف الكفار كاظتشفكُت

أسْناَكأمتيَأكؿَمنَ»َ :قاؿ : بأمتو، كما جاء يف اضتديث كأكؿ من كتوز اللفاط نبينا 
َمئذَإاَالَّسل  .ركاه اإلماـ ملىم .«…يجَََكاَيتكلمَي

َؿَالجنةَكالنار(َٗ -َ:دخ
  .كنؤمن باصتنة كالنار

 لُت رأت كال ال ألدىا ا تعاىل لىمؤمنُت اظتتقُت فيها من النعيم ما اليتنة دار النعيم فاصت
َأىٍعَينوَفىال﴿َ :خطف لى  قىب بشف قاؿ تعاىل َقػيًََّّة ًَمٍن َلىهيٍم َأيٍخًفيى َمىا َسْنػىٍف ه ٍْلىمي َتػى
َفَى لي َى ٍْ َيػى َا َكىاسْني ا َى ًَب َىا ن ا ا تعاىل كالنار دار العذاب اليت ألدى [17: اللجدة ] ﴾َجى

كىقيًلَ﴿َ :  الباؿ قاؿ تعاىللى متطف ال ُت فيها من العذاب كالنكاؿ مالىكاففين الظاظت
َسْنىارناَ َنى ًَ َلًلظَّاًل سْنىا ٍُ َأىٍعتى ًَإسْنَّا َفػىٍلَىٍكفيٍَّ َشىا ى َكىمىٍن َفػىٍلَػيٍؤًمٍن َشىا ى ٍن َى َفى َرىبّْكيٍم ًَمٍن اٍلحىقُّ
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َيىٍستىًغَ ًإٍف َكى َسيَّىاًدقػيهىا ًَبًهٍم َأىحىاطى َبًٍئ ى َهى َيجي َاٍل ًَم َيىٍش ٍهًل َي اٍل َكى ا و َى ًَب َا َيػيغىاثي َا ثي
َكىسىا ىٍتَميٍَّتػىفىقنا  .[29: الكهف ]َ﴾الشََّّىابي

 َدتافَاآلف؟:مسألة َج َىلَالجنةَكالنارَم
  :كدليل ذلك من الكتاب كاللنة ،اصتنة كالنار موجودتاف

َاَالنَّارىَالَّتًَ﴿: قاؿ تعاىل يف النارَ:كمنَالكتاب ٍتًَلٍلكىاًفًَّينَىكىاتػَّقي َُّ : آؿ لمفاف] ﴾يَأيًع
 .مبعٌت التهيئة  كاإللداد [131

َاًَإلىىَمىٍغًفَّىةوًَمٍنَرىبّْكيٍمَكىجىنَّ﴿َ :كيف اصتنة قاؿ ا تعاىل َكىسىارًعي اكىاتي َى ةوَعىٍَّضيهىاَالسَّ
تًَّقَنَىكىاألَى َي ٍتَلًٍل َُّ َأيًع  .أيضان التهيئة كاإللداد [133: آؿ لمفاف ] ﴾ٍَر ي
قاـ  فقد ثبت يف اللحيحُت كغَتقتا يف قلة كلوؼ الشمس أف النيب  :كمنَالسنة 

 يلى  فعفضت لىيو اصتنة كالنار كراىد اصتنة حىت ىم أف يتناكؿ منها لنقودان مث بدا لو أال
يعٍت  :يف النار كالعياذ با وفك بن ضتي اطتزالي كتف قلبكراىد النار كرأل فيها لم يفعل 
 .أمعاءه
 ََافَأـَتُقَافَ؟نىلَالجنةَكالنارَتف:ةمسأل

 اصتنة كالنار تبقياف فاصتنة تبقي أبد اآلبدين كالنار تبقي كذلك أبد اآلبدين كدليل قولو تعاىل

َاٍلُىًَّيًَّةَ﴿ َّي َػٍ َىيٍمَخى َالصَّاًلحىاًتَأيكلىًئكى َا لي ًَ َكىعى َا َآمىني َالًَّذينى َ(َٕ)ًإفَّ ُى َىاؤيىيٍمًَعٍن جى
َعَى َتىٍجًَّمًَمٍنَتىٍحًتهىاَاألَىرىبًّْهٍمَجىنَّاتي فو هيٍمٍَُ َاللَّويَعىنػٍ اَرىًضيى ُن ًَفَهىاَأىبى ينى ًُ اًل سْنٍػهىاريَخى

َ ٍنَخىًشيى َى ًَل َاَعىٍنويَذىًلكى  .[8 - 7: البينة ] ﴾رىبَّوَيكىرىضي
 :كيف النار ذكف ا التأبيد يف ثةاث آيات من القفآف

َكَى﴿: يف سورة النلاء :األكلى َكىفىَّيكا َالًَّذينى َيىكينًًَإفَّ َلىٍم َا َي َكىاَظىلى َلىهيٍم َلًَػىٍغًفَّى َاللَّوي
يػىهيٍمَطىًَّيقنا ًُ ٍه  .[168: النلاء ] ﴾لًَػى

َ :يف سورة اأحزاب قاؿ تعاىل :الثاسْنَة ًََّْناَ﴿ َسى َلىهيٍم َُّ َكىأىعى اًفًَّينى َاٍلكى َلىْىنى َاللَّوى ًإفَّ
ُيكفىَكىًلِّاَكىا(َْٔ) اَاَيىًج ُن ينىًَفَهىاَأىبى ًُ اًل  .[65 - 64: اأحزاب] ﴾َّناََسْنىًصَخى
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َجىهىنَّمىَ﴿ :يف سورة اصتن كىي قولو تعاىل :كالثالثة َلىويَسْنىارى َلىويَفىًإفَّ ًٍْصَاللَّوىَكىرىسي كىمىٍنَيػى
ا ُن ًَفَهىاَأىبى ينى ًُ اًل ل من يق كبعد ىذا النص اللفيح يف القفآف يتبُت أف ما [23: اصتن ] ﴾خى

 .يويعوؿ لى أف النار تفٌت قوؿ ضعيف جدان ال
 .تفياف أبدان  النار كاصتنة موجودتاف اآلف كتبقياف كال :الخالصة

-َ:رؤيةَاهللَتْالى
اتفق اللىف لى  إثبات رؤية اظتؤمنُت لفهبم تبارؾ كتعاىل يف الدار اآلخفة رؤية بلفية من غَت 

 :كاألدلةَعلىَذلكَمنَالقَّآفَالكَّيم ،دتثيل تشبيو كال
مىًئذَو﴿: قولو تعاىل( 1 ٍَ َيػى َهه ََكيجي َِِ)سْنىاًضَّىةه َسْنىاًظَّىةَه( َرىبػّْهىا  - 22: القيامة]َ﴾ًإلىى
23]. 
َاَاٍلحيٍسنىىَكىزًيىادىةَه﴿ :قولو تعاىل( 2 َأىٍحسىني  .[26: يونس ] ﴾ًللًَّذينى
َفَىكىال﴿: قولو تعاىل( 3 َبي َىٍحجي مىًئذوَلى ٍَ  .[15: اظتطففُت ] ﴾ًَإسْنػَّهيٍمَعىٍنَرىبًّْهٍمَيػى

 .لى  ملألة الفؤية أىل اصتنة اآليةاأئمة هبذه  نَته مفقد احتج الشافعي رزتو ا كغ
ن ثةاثُت فقد ركاىا أكثف م ،الدالة لى  الفؤية متواتفة اأحاديث لن النيب  :كمنَالسنة
 .صحابيان 
َ:كمنها

َاَيا -رضي ا لنو  -أخفجو الشيخاف لن أيب ىفيفة  ما (أ َؿَاهللَىلََأفَسْناساَقال رس
َـَالقَامةَ؟ َؿَاهللََسْنَّلَربناَي ىلَتضاركفَفيَرؤيةَالقَََّلَلةََ»َفقاؿَرس

َاََا َؿَاهللَقاؿَىلَتضاركفَفيَالشَ َلَ َدكسْنهاَسحابََياَالُُر؟َقال رس
َاَاَ«؟َ َؿَاهللَقاؿَياَقال َكذلكإفَ»َ:رس َ.َ«سْنكمَتَّكسْنو
َ-كناَجلَساَمعَالنُيَََ:قاؿ –رضي ا لنو  – ا البجىي بدركاه جفيف بن ل ما( ب

إسْنكمَستَّكفََ»َعشَّةَفقاؿَأربعفنظََّإلىَالقَََّلَلةََ-علَوَكسلمَصلىَاهللَ
َكَاَتَّكفَىذاَا َفَفيَرؤيتوَربكمَعَاسْنا َ.متفقَعلَوَ«تضام

َـَاآلخََّباليَافكيلحقَ(ََُ -َ:بالَ
ََ:اليَافَبأشَّاطَالساعةَ(ُ
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 :ها كتدؿ لى  قفهبا كىي لى  نولُتىي لةامات القيامة اليت تلبق:فأشَّاطَالساعة
 كتكوف قبيل قياـ اللالة بزمن قىيل َ:طَالكَُّلاألشَّا .1
اأرفاط الكربل كتكوف معها كذلك  كىي اليت تكوف قبل حدكث :األشَّاطَالصغَّل .2

 .للى  قفب كقوع اأرفاط الكرب  بعت دؿ ذلكاككىما كثفت كتت
 إىل ثةاثة أقلاـ  اكقد قلم العىماء أرفاط اللالة من حيث ظهورىا كلدمه: 
كفتح بيت اظتقدس يف لهد  كموتو  نقض  كمبعث النيب كاظهف  ما :القسمَاألكؿ(1َ

  .ا لنو كظهور بعض مدل  النبوة رضيلمف بن اطتطاب كمقتل لثماف 
2َ    كثف كظهور الفنت ففي ملند أزتد لن أيب ييزاؿ يتتابع ك  ظهف كال ماَ:القسمَالثاسْني(

َيُمإفَبَنََ»َ:قاؿ أف سوؿ ا  موس  اأرعفم رضي ا لنو أف رسوؿ ا 
َكقطعَاللَلَالَظلم   .أخفجو أزتد كىو حديث صحيح «َالساعةَفتنا

جفل يف موقعو اصتمل كصفُت كظهور اطتوارج كظهور مقاالت اظتبتدلة يف  كمن ذلك ما 
   .الدين

عشف الكربل اظتذكورة كمن ىذا القلم العةامات ال ،قلم مل يظهف حىت اآلفَ:القسمَالثالث
َالساعةَحتىَتَّمَعشَََّ»َ:قاؿ بن أسيد أف رسوؿ ا  ةيف حديث حذيف َـ لنَتق

َمَّيمَ َبن َعَسى َكؿ َكسْن َمغَّبها َمن َالشَ  َع َكطل َكالُابة َكالُجاؿ َالُخاف آيات
َج َجَكيأج َيَمأج َبج َكخسف َبالَغَّب َكخسف َبالَشَّؽ َخسف َخسَؼ ةَََّكثالثة
َالناسَإلىَمحشَّىمَذلكََكآخَّالَّْبَ  كأبوركاه ملىم  «سْنارَتخَّجَمنَالََنَتطَّد

 .د داكك 
َر( 2 -َ:اليَافَبقَاـَالساعةَكالنفخَفيَالص

قاؿ  :قاؿ -رضي ا لنو  -حيح ملىم لن أيب ىفيفة اصتمعة ففي صتقـو اللالة يف يـو 
َكفَوَ» رسوؿ ا  َخلقَآدـ َفَو َالجَْة َـ َالشَ َي َطلْتَعلَو َـ َي خََّ

َـَالجَْةَأدخلَالجنةَكفَوَأخَّجَمنهاَكا َـَالساعةَإاَي  .ركاه ملىم.«تق
  .كالنفخ يف اللور حق
َرَفيَلغةَالَّْب فقاؿ اللور قفف ينفخ  لن اللور؟ القفف كقد سئل الفسوؿ ا  :كالص

 .د كالًتمذم كصححو األباينكك دا أخفجو أبو .فيو
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َر  .ىو إسفافيل ينفخ يف القفف مفتُت  كالنافخَفيَالص
  .لتلل هبا اللعقَ:األكلى
  .ث كىذا ظاىف النلوصلتلل هبا البع :كالثاسْنَة

َمىٍنَ﴿ :قاؿ تعاىل ًْقى ًَرَفىصى ًَفيَالصُّ اكىاًتَكىمىٍنًَفيَاألىٍرً ًَإاكىسْنيًفخى َى َمىٍنًَفيَالسَّ
ـهَيػىٍنظيَّيكفَى   .[68: الزمف ] ﴾شىا ىَاللَّويَثيمََّسْنيًفخىًَفًَوَأيٍخَّىلَفىًإذىاَىيٍمًَقَىا

َ﴿ :بالفادفة قاؿ تعاىل اسْنَةكالنفخةَالثبالفاجفة  النفخةَاألكلىشت  القفآف  كقد َتػىٍَّجيفي ـى ٍَ يػى
ْيهىاَالََّّاًدفىةيَ(َٔ)الََّّاًجفىةيَ   .[7 - 6: النازلات] ﴾تػىٍتُػى

ة ملفحة بالنفختُت ففي صحيح البخارم كملىم لن أيب ىفيفة يكقد جاءت اأحاديث النبو 
َاَ»َ:قاؿ عنَالنُيَ - ا لنو رضي - َفَقال َّيَّةَىَأباَياَ:مابَنَالنفختَنَأربْ

َف َمان؟َقاؿََأربْ َفَشهَّان؟َقاؿَأبََتأبَي َأربْ َا َفَسنة؟َقاؿََتقال َأربْ َا قال
َ.«َأبَت
َالصغَّل(َّ ٍَتًَ﴿: قاؿ تعاىلَ:اليَافَبالََتَكىََالقَامة َى َذىائًقىةيَاٍل َسْنػىٍف و  ﴾كيلُّ
َفَى﴿: كقاؿ تعاىل [185: آلعمفاف] ًإسْنػَّهيٍمَمىّْتي َكى َمىّْته  .[32: الزمف ]َ﴾ًإسْنَّكى
ا الذين آمنوا بالقوؿ  بعد دفنو لن ربو كدينو كنبيو فيثبتكىو سؤاؿ اظتيت  :فتنةَالقَُّ(َْ

ه ال كيضل ا الظاظتُت فيقوؿ ىاه ىا فنقوؿ ريب ا كدين اإلسةاـ كنيب ػتمد  ،الثابت
 .أدرم

 .كيقوؿ اظتنافق أك اظتفتاب ال أدرم شتعت الناس يقولوف ريئا فقىتو
َلىَعنوَأصحابوَإسْنوَ» النيب  كاللائل مىكاف لقوؿ إفَالَُُْإذاَكضعَفيَقَُّهَكت

 .ملىم اإلماـ  ركاه  «اسْنويأتَوَملكافَفَقُْلَسَعَقَّعَسْنْالهمَقاؿَ
قاؿ الشيخ األباين  كىو حديث حلن كما ،الًتمذماإلماـ كاشتهما منكف كنكَت كما ركاه 

 .رزتو ا 
 
َ:عذابَالقََُّأكَسْنََْو(َٓ
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ًََّنَ﴿ :ظاظتُت من اظتنافقُت كالكاففين قاؿ ا تعاىلفيكوف لىَ:القََُّبعذا ًَم َأىٍظلىمي كىمىٍن
َ ًَؿي َسىأيسٍْن َقىاؿى َشىٍي هَكىمىٍن ًَإلىًٍَو َحى َيي َكىلىٍم ًَإلىيَّ َأيكًحيى َقىاؿى َأىٍك ًذبنا َكى افٍػتػىَّىلَعىلىىَاللًَّو

َفًَ َفى َي َتػىَّىلًَإًذَالظَّاًل َاللَّويَكىلىٍَ َىؿى َمىاَأىسْنٍػ َّىاًتًَمٍثلى َى َىاليَغى ًتَكىاٍل ٍَ َى َاٍل ًئكىةيَبىاًسطَي
َعىلىىَاللًَّوَ َفى َلي َكيٍنتيٍمَتػىقي ا َى ًَفًَب َاٍلهي َعىذىابى َتيٍجَىٍكفى ـى ٍَ َاَأىسْنٍػفيسىكيميَاٍلَػى يًهٍمَأىٍخًَّجي ًُ أىٍي

َتىٍستىٍكًَُّيكفَى َكىكيٍنتيٍمَعىٍنَآيىاتًًو َاٍلحىقّْ َّى  :كقاؿ تعاىل يف آؿ ففلوف [93: اأنعاـ ] ﴾غىَػٍ
ََُّالنَّاريَ﴿ َأىشى فى ٍَ ًَفٍَّعى َاَآؿى َتػىقيَـيَالسَّاعىةيَأىٍدًخلي ـى ٍَ ُيكِّاَكىعىًشِّاَكىيػى هىاَغي َعىلىَػٍ َفى ٍَّْىضي يػي

ْىذىابًَ   .[46: غافف] ﴾اٍل
َاََ»َ:قاؿ كيف صحيح ملىم من حديث زيد بن ثابت لن النيب  َاَأفَاَتُافن فل
َجهوَثمَأَ«سَعَمنوَألُعَتَاهللَأفَيسَْكمَمنَعذابَالقََُّالذمَ قُلَب

َباهللَمنَعذابَالنارَ»:فقاؿ َذكا َاَ«تْ َباهللَمنَعذابَالنارَقاؿَ:قال َذ َ:سْنْ
َذكاَباهللَمنَعذابَالقَُّ» َذَ«تْ َاَسْنْ َ.باهللَمنَعذابَالقَََُّقال

َالقَُّ َسْنَْم َثيمََّ﴿: ىىمؤمنُت اللادقُت قاؿ تعاىلف :كأما َاللَّوي َرىبػُّنىا َا َقىالي َالًَّذينى ًإفَّ
ََ َتػىتػَىاٍستػىقىامي َكىاا َا َتىخىافي َأىا َىالًئكىةي َاٍل َعىلىًٍَهمي ََّؿي َالًَّتيََنػى َبًاٍلجىنًَّة َكىأىٍبًشَّيكا َا َتىٍحَىسْني

ُيكفَى َعى  [32: فلىت] ﴾كيٍنتيٍمَتي
فيَالَؤمنَإذاَأجابََ»:َقاؿ أف النيب  - رضي ا لنو -كلن الرباء بن لازب 

َهَمنَالجنةَالسَا َأفَصُؽَعُُمَفافََّفيَالَلكَنَفيَقَُّهَينادمَمنادَ ش
َألَُك َالجنة َمن َه َبابَهكافتحََس ََالو َقاؿ َالجنة ََفَأتَوإلى كطَُهاََركحهامن

 .د كك دا ركاه أزتد كأبو  . «مَُبصَّهكيفسحَلوَفيَقَُّهَ
-َ:اليَافَبالقُر:َالَّكنَالسادس

 القدر » :قاؿَالماـَأحََُرحَوَاهللَكجل كعتذا  فاإلنتاف بالقدر ىو من ربوبية ا لز
يعىمو إال ا سبحانو  أنو من قدرتو كىو أيضان سف ا تعاىل اظتكتـو الذم ال ؛«قدرة ا

. 
 تَّْيفَالقُر:ََ
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َُى  .ما سبق بو لىمو كاقتضتو حكمتوبتقديف ا تعاىل لىكائنات حلَ:-َبفتحَالُاؿَ-رَالق
 ََر َ:كاليَافَبالقُرَيتضَنَأربْةَأم
لىيم كأنو يعىم ما يف  بأف ا تعاىل بكل ريءجازما أف يؤمن اإلنلاف إنتانا  وكى :الْلمَ-أ

متف   فعل ؼتىوقاتو كأنو ال اللماكات كاأرض رتىة كتفليةا سواء كاف ذلك من فعىو أك
 .يف اللماء  يف اأرض كال لى  ا ريء

كقد   ءكتب لنده يف الىوح افوظ مقاديف كل ريكتعاىل  كىي أف ا تبارؾ َ:الكتابةَ-ب
َاللَّوىَيػَى﴿: ُت يف قولو تعاىلبت بُت ىاتُت اظتفترتع ا تعاىل َأىفَّ ٍْلىٍم َتػى اً َأىلىٍم َى َمىاًَفيَالسَّ ٍْلىمي

َعىلىىَاللًَّوَيىًسَََّهكىاألَى ًَإفََّذىًلكى ًَكتىابو ًَفي فبدأ سبحانو بالعىم  ،[72: اضتج ] ﴾ٍرً ًَإفََّذىًلكى
ًَكتىابَو﴿ :كقاؿ ًَفي َذىًلكى عنَافوظ كما جاء بو اضتديث أم أنو  مكتوب يف الىوح َ﴾ًإفَّ

َؿَاهلل كتبَ؟ََاقاؿَربَماذاََاكتبَ:خلقَاهللَالقلمَقاؿَإفَأكؿَماَ»ََرس
َكائنَفجَّلَفيَتلكَالساعةَبَاَكتبََمااََ:قاؿ َـَالقَامةَىَ َكائنَإلىَي َىَ
 .ركاه اإلماـ أبو داكد من حديث لبادة بن صامتَ«
يف  معدـك يف اللماكات أك أكموجود  كىي أف ا تبارؾ كتعاىل راء لكل :الَشَئة-جػ

ٍنَشىا ىًَمٍنكيٍمَأىٍفَيىٍستىقًَ﴿: قاؿ تعاىلجل كلةا، اأرض فما كجد موجود إال مبشيئة ا  َى َمىًَل
ًَإا(َِٖ) َكىمىاَتىشىا يكفى َنى ًَ ْىالى َاٍل  :كقولو تعاىل [29 - 28: التكويف] ﴾َأىٍفَيىشىا ىَاللَّويَرىبُّ
َلَى ﴿ َشىا ىَرىبُّكى ةَنكىلىٍَ ُى َأيمَّةنَكىاًح ْىلىَالنَّاسى  .[118: ىود] ﴾جى
فما من موجود يف اللماكات  ءنؤمن بأف ا تعاىل خالق كل ريأم أف  :الخلق-د

  .كاأرض إال ا خالقو
َكيلَّْشىٍي وَ﴿ :كصفاهتا كحفكاهتا قاؿ تعاىل بدكاهتاؼتىوقة  تعاىل  رتيع الكائنات اللَّويَخىاًلقي
َكَي َعىلىى َى َكىًكَلَهكىىي يَّنا﴿: تعاىلكقاؿ  [62: الزمف ] ﴾لَّْشىٍي و ًُ رىهيَتػىٍق َُّ َفػىقى َكيلََّشىٍي و  ﴾كىخىلىقى

 .[2: الففقاف ]
 
 
 

َعةَفيَقَؿَالشاعَّ َ:َكمَّاتبَالقُرَمجَ
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َكتػػابةَم َيػنَََََاسْنػاَمشػَػئتػوَػعلػم َكخلقوَكىػََإيػجادَكتػك
-َ:ُرأقساـَالق

- :أقلاـ القدر أربعة
كخىقو  ومبعٌت لىمو هبا ككتابتو كمشيئ ،كىو تقديف الفب صتميع اأرياءَ:ْاـالتقُيََّال(َُ

إفَاهللَقُرَمقاديََّالخالئقَقُلَأفَيخلقَالسَا َكاألر َبخَسَنَألفََ»: قاؿ 
 .  ركاه اإلماـ ملىم «َسنةَككافَعَّشوَعلىَالَا 

 -ية أجىو قاؿ كتفم لى  العبد يف حياتو إىل هنا كىو تقديف كل ماَ:التقُيََّالََّْم(َِ
َفَعلقةَ» - لىيو اللةاة كاللةاـ َماَثمَيك ُكمَيجَعَخلقوَفيَبطنَأموَأربَْنَي إفَأح

َفَمضغةَمثلَذلكَثمَيَّسلَاهللَالَلكَفَنفخَفَوَالَّكحَكيؤمََّبأربعََ مثلَذلكَثمَيك
 .ركاه البخارم كملىم «كالماتَبكتبَرزقوَكأجلوَكعَلوَكشقيَأكَسَُْ

َحىًكَمَو﴿َ : ليىة القدر قاؿ تعاىلكذلك يف :التقُيََّالسنَم(َّ َأىٍمَّو َكيلُّ َيػيٍفَّىؽي َ﴾ًَفَهىا
 . [4: الدخاف]

 .كذؿ كغَت ذلك  لتدث يف اللنة من موت كمفض كلز فيكتب يف ليىة القدر ما
َمي(َْ ًَفيَشىٍأفَو﴿ :كيدؿ لىيو قولو تعاىل :التقُيََّالَ َى َىي ـو ٍَ َ[29: الفزتن]﴾كيلََّيػى

التقديف اللنوم كالعمفم ىو تفليل من القدر اأزيل  كىي كتابة كىذا التقديف كما سبقو من 
 . كىها إىل لىم ا الشامل لكل ريءا اظتقاديف العامة لىخةائق كتفجع  

 بطالفَااحتجاجَبالقُرَعلىَالَْاصي:َ-
 .كإرادة لى  أفعالويعتقد أىل اللنة كاصتمالة بأف العبد لو قدرة 

بالقدر يلح االحتجاج  لىيو كال لاز كإرادة كعتذا لتاسب ككت ة لن قدرةكأقوالو صادر  فأفعالو
  .لىيها

َاهلل َرحَو َالسالـ َشَخ ف االحتجاج بالقدر باطل باتفاؽ أىل اظتىل كذكم إف " :قاؿ
 (1)"العقوؿ 

  
 

                                                 
 .3/23منهاج اللنة  ( (1
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 َبالقُرَعلىَالَْصَةَاحتجأكجوَالَّدَعلىَمن:َ–َ
َجوَاألكؿ ات غتـف كتفكت العقوب ع اظتةاـ لن كلكاف حجة للاحبو لفف أف القدر لو :ال

 .كاجملفمُت  تكاضتدكد لن اصتنا
َالثاسْني َجو قبل  اظتعتدل بالقدر ظتا احتجلىيو مث  ملتدأأف اتج بالقدر لو  :ال

 .احتجاجو
َجوَالثالث كففلوف كقـو نوح كقـو ىود ككل من  إبىيسأف ىذا يىـز منو أف يكوف  :ال

  .اظتىل أربابلىيو  اتفقذم كىذا ىو الكفف ال ،معذكرين مأىىكو ا بذنوهب
َشىا ىَ﴿ :تدؿ لى  ذلك قولو تعاىل اليتة يكمن اأدلة النقى َلىٍَ َا َأىٍشَّىكي َالًَّذينى كىقىاؿى

ًَمنٍَ سْنىا ٍُ َعىُى َمىا َكىاَاللَّوي َسْنىٍحني َشىٍي و ًَمٍن َكىاَديكسْنًًو ًَمٍنَآبىاؤيسْنىا َديكسْنًًو ًَمٍن َحىٍََّّمنىا
ًَمنٍَ َالًَّذينى ْىلى َفػى َكىذىًلكى ًٍُلهًََشىٍي و ًَإاَاٍلُىالقػى َعىلىىَالَُّّسيًل َفػىهىٍل ًَُنَيٍم َي َاٍل َ﴾غي

  [35: النحل]
  بالقدر حجة اظتشفكُت مقتدين مبن ىم لى  راكىتهم من قبىهم االحتجاجفبُت ا أف 
َشَى﴿ :قاؿ تعاىل َاَلىٍَ َأىٍشَّىكي َالًَّذينى َؿي ٍمنىاََحىََّّا ىَاللَّويَمىاَأىٍشَّىٍكنىاَكىاَآبىاؤيسْنىاَكىاسىَػىقي
  .[148: اأنعاـ]َ﴾ًمٍنَشىٍي َو

بالكذب مبينان أنو احتجاج أرباىهم كأمثاعتم من  االحتجاجمث حكم ا لى  ىذا 
  .اظتشفكُت اللابقُت

َاَبىٍأسىنىا﴿ :قاؿ تعاىل ًٍُلًهٍمَحىتَّىَذىاقي ًَمٍنَقػى َالًَّذينى َكىذَّبى  [148: اأنعاـ] ﴾كىذىًلكى
َْىَ﴿ :قاؿ تعاىلكمن اأدلة لى  ذلك بعثة الفسل  َمي َكينَّا َكىمىا ْىثى تَّىَسْنػىُػٍ َحى بًَنى ذّْ

َا   .[15: اإلسفاء] ﴾رىسي
فإذا بعث ا رسىو مل تكن حجة أحد بعد  ،بعد بعثة الفسل لتلل إال فالعذاب ال

  .ذلك
االحتجاج بالقدر يكوف لى  اظتلائب كاآلالـ، كال كتوز االحتجاج بو لى   :الخالصة

 .جتب التوبة منها، كيةاـ فالىها لاظتعايب كاآلثاـ، ب
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: قلة ػتاجة آدـ لىيو اللةاـ مع موس  لىيو اللةاـ، كقاؿ  :كالُلَلَعلىَذلك

َكذاَككذاَكلكنَقل» قُرَكماَشا َ:َكإفَأصابكَشي َفالَتقلَلََأسْنيَفْلتَلكاف
 .ركاه اإلماـ ملىم «فْلَفإفَلََتفتحَعَلَالشَطافَ

 
*** 
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 اخلامتة
َحَُث -َ:ََّاتَالت

- :يأيت التوحيد لو فضائل لظيمة كآثار زتيدة كنتائج رتيىة كمن ذلك ما
  .خَت الدنيا كاآلخفة من فضائل التوحيد كذتفاتو -1
يف  العقوباتالتوحيد ىو اللبب األظم لتففيج كفبات الدنيا كاآلخفة يدفع ا بو  -2

  .الدارين كيبلط بو النعم كاطتَتات
َكىلىٍمَ﴿ :طتالص يثمف اأمن التاـ يف الدنيا كاآلخفة قاؿ تعاىلالتوحيد ا -3 َا َآمىني الًَّذينى

اسْنػىهَي َى َاًَإي َلىهيميَاألَىيػىٍلًُسي َأيكلىًئكى ُيكفَىٍمًَبظيٍلمو   [82: اأنعاـ ] ﴾ٍمنيَكىىيٍمَميٍهتى
 .لتلل للاحبو اعتدل الكامل كالتوفيق لكل أجف كغنيمة -4
-القدسي لن أنس يكفف بو الليئات ففي اضتديث يغفف ا بالتوحيد الذنوب ك  -5

َأتَتنيَبقَّابَاألر َاَياَ» –مففولا  –ا لنو  رضي َإسْنكَلَ َثمَبنَآدـ خطايا
 .ركاه اإلماـ الًتمذم «تشَّؾَبيَشَئاَألتَتكَبقَّابهاَمغفَّةََلقَتنيَا

أفََمنَشهُ» :قاؿ رسوؿ ا  :ا لنو قاؿ ييدخل ا بو اصتنة فعن لّبادة رض -6
َإاَا َاَإلو َعَُُاهللَكحُه َعَسى َكأف َلو َكرس َعُُه َمحَُ َكأف اهللََشَّيكَلو

َإلىَمَّيمَكركحَمنوَكأفَالجنةَحقَكأفَالنارَحقَأدخلوَاهللَ َلوَككلَتوَألقاىا كرس
 .متفق لىيو «كافَمنَالَْلَعلىَماَالجنة

 -يو كسىم صى  ا لى - لن النيب -ا لنهما  يرض -ا  كيف حديث جابف بن لبد
 .ركاه اإلماـ ملىم «شَّؾَباهللَشَئاَدخلَالجنةيَمنَماتَا»: أنو قاؿ

رضي ا  -اف ىية إذا كمل يف القىب ففي حديث لتبالتوحيد نتنع دخوؿ النار بالك -7
َعلىَالنارَمنَقاؿَاَ»: لن النيب  -لنو  اهللَيُتغيَبذلكَإاَإلوََفإفَاهللَحَـّ

 .متفق لىيو.َ«كجوَاهللَ
 .إنتافكاف يف القىب منو أدىن حبة من خفدؿ من  نتنع اطتىود يف النار إذا -8
 :التوحيد ىو اللبب األظم يف نيل رضا ا كثوابو كأسعد الناس بشفالة ػتمد  -9
منَقلُوَأكَسْنفسوََمنَقاؿَاَ»  .ركاه اإلماـ البخارم «إلوَإاَاهللَخالصاَن
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قبوعتا كيف كماعتا كيف تفتيب طنة متوقفة يف رتيع األماؿ كاأقواؿ الظاىفة كالبا -12
 .ت ىذه اأمور كدتتوحيد كاإلخةاص  كمىالثواب لىيها لى  التوحيد فكىما قوم الت

قاؿ   ،كقياـ دكلة اإلسةاـ اأرضىو اللبب يف حلوؿ التمكُت يف التوحيد  -11
َرًَ﴿ :تعاىل ََّبي نىاًَفيَال تىُػٍ َكى ٍُ َأَىَكىلىقى َالذٍّْكًَّ ًُ ٍْ َاألَىًمٍنَبػى َفَىفَّ َالصَّاًلحي َيىًَّثػيهىاًَعُىاًدمى  ﴾ٍر ى
 .[125: اأنبياء]

َأىٍىلىَ﴿َ :قاؿ تعاىل ،العقيدة اللحيحة ىي اليت حتقق العافية كالفخاء -12 َأىفَّ كىلىٍَ
ًَمنَى اَلىفىتىٍحنىاَعىلىًٍَهٍمَبػىَّىكىاتو ٍَ َاَكىاتػَّقى اً َكىاألَىَاٍلقيَّىلَآمىني َى  [96: األفاؼ ] ﴾ٍرً َالسَّ

فبحلب كماؿ التوحيد يف  اآلالـ،لن العبد اظتكاره كيهوف لىيو  التوحيد متفف -13
كتلىيم كرضا بأقدار ا  ،مطمئنة سبقىب منشفح كنف كاآلالـقىب العبد يتىق  اظتكاره 

 .اللدر حانشفا أسباب  ألظماظتؤظتة كىو من 

 متت حبمد اهلل

 يىم األربعاء 

   هـ 2341السادس من رجب عام يف اليىم 

 على صاحبها أفضل الصالة والسالم 

  –والدهور  حرسه اهلل عرب األيام –يف جامع أبي هريرة 

 أرض الصومال   - هرجيسا
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