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المقدمة

———^=^=وء

ال٠قدمة

المرمحلينمسد عش والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد 
لبعد؛محمد.، 

ودعوْوتعلينا تعلما بالتوحيد والاهتمام بالعقيدة الاشتغال فإن 
اللهحق هو فالتوحيد العلم؛ هنالب على بها الله يمتن نعمة أحل وتاليئا 

■ثكقؤوح تعالى؛ قال أحله، من إلا الخلق الله حلق وما العبيد، على 
[.٥٦\\صت: ه لثممرنِ ي زالإيل أين 

إليه،وال.ءوة لبيانه إلا الكت.با عليهم وأنزل الرمل اض ؛عن، وما 
إلاإك لا أمحُ إنه نيئ إلا ثبموو ين يزك ين ائتلثا ^^؛1 ه؛ ال قف

محؤًًءفإا ف، بمئنا ه؛ ال وق[، ٢٥]الأنسأء: .ه أئأ 
[.٣٦]الحل: الْلئغوثه ؤأجببؤأ آثث أعبمّوأ ئجخ  ٠٤٢^

سبيلعلى فليس بيانه قمح، تساهل أو إليه الدعوة في همط فمن 
الصواب.إلى وليعي ه نففليراجع الأنبياء منهج ولا الرمل 

إلىالدعوة في الرمل نهج انتهجوا الذين الأعلام هؤلاء ومن 
بنمحمد الشيح د المجل. الإمام والبيع الشرك من ير واكحل. التوحيد 

واكواب.الأحر له الله وأجزل و&ه الوهاب عد 

مؤلفاتهمن القصيم لأهل لها أرسالتمح، لعقيدته موجز مؤح وهذا 
مرادهأوضح وما ه نفمثل المتكلم كالم 'ئّؤح ما أنه والقصد وتقريراته، 

كالشفاعةمهمة؛ ائل مفي وقمل وأعاد أبدى قد والشيح قلمه، مثل 





















































































':مج١ الإبمان فى معتقده 

=ض

صلاةفي ويجتمعون بالهار، وملائكة يالليل ملائكة فيكم رايتعاقون فال: 
بهم:أعلم وهو فيسألهم فيكم باتوا الذين بمج نم العصر• وصلاة الفجر 
وهموأتيناهم يملون، وهم تركناهم ت فيقولون عبادى؟ تركتم كيف 

مالون«لا/

إفألثجر ؤودز،اذ شئتم؛ إن اقراوا قال؛ هريرة أبا أن رواية؛ وفي 
]١^١،:.ه ي ص الم وان 

منبيت في قوم اجتمع 'رما حديث؛ وملم أحمد الإمام وروى 
السكينة،طيهم رلت، إلا بيتهم، ويتدارسونه القه كتاص، يتلون القه، بيوت 

بهبطأ ومن • عنده فيمن اف وذكرهم الملائكة، وحمتهم الرحمة، وغشيتهم 
نسه،به يميع لم عمله 

أحنحتهالتضع الملائكة ررإن حديث؛ وااالسنناا اءالمدا؛ وفي 
حداكثيرة ذكرهم في والأحاديث . يصخ١١ يما رضاء العلم لهنالما 

بالكتب:الإيمان 

أنزلتآ ؤ(ثمعوأ تعالى؛ وقوله هلق ائو4 بكتاب الوصية باب ؛ وب2ثإت قال 
٣[.^٠١^ ]١١١رو(ه ثدزوك ثا ميلا أولآء دوبوق بن ثئنوأ ولا رم ب>ن 

(٦٣٢)( ٢١)• رقم )\ا\ىا سلم صحح (، ٥٥٥)رنم )ا/داا( اتجاري صمح )١( 
•دغثرمما 

(٢٤٦)رب ( ٤٥•)>/ مثر صمح (، ٤٧١٧)رقم الخاري صحيح )٢( 

(.٢٦٩٩))٨٣( رثم منم صحح )٢( 
رنم( ٣٤٥)؛/بنار ت. اله.نى سنن (، ٣٦٤١)رنم ( ٣١٧/٣)داود أبي نن )٤( 

وخمس( ٢٦٨٢)
إلى ٢٤)صرخ مؤلفاته مجمؤع صمن — الوهاب عبد بن لمحمد الإيمان أصول )٥( 

(.ص٥٥٢



1نيد،،—ست  Ofمحمد  a_ollالإمام ممفيدف ا~"أمة 
=ليئ=======؛======سض

وأثنىالله فحمد حطب، . الله رسول أن )جهته أرقم بن زيد عن 
يأتينيأن يوشك، بشر أنا فإنما الناس أيها ألا بعد، أما  ١١ت قال ثم عليه. 
الهدىفيه اممه كتاب أولهما ت ملين فيكم نارك وأنا فأجيب. ربي رمول 
فيه.ورغب الله كتاب على فحث . به،اوتمسكوا النه بكتاب فخدوا والنور 

منالمتين، الله حبل هو الله كتاب ١١ت لمقل وفي . بيتيءارروأهل ت مال ئم 
،.أ لم مروا0 الضلالة« على كان تركه ومن الهدى، على كان انعه 

ررومدI عرفة يوم حهلبة في قال ه أنه الهلويل جابر حدبن، في وله 
فهاعني تسألون وأنتم اللبم. كتاب I به اعتصمتم إن تضالوا لن ما فكم ركن 

بأصبعهقال ١ ونمحن، وأدين، بلغت، قد أنك نشهد ! قالواقائلون؟ أنتم 
رات«لآ،.نلاث اشهد الل4لم الناس: إر وبكتها الماء إر يرفعها البابة 

ستكونارإنها يقول: الله. رسول سممتج قال! نجهع علي وعن 
مانبأ فيه اممه. كتاب فال! اممه؟ رسول يا منها المخرج ما قلت،؛ فتنة. 

منبالهزل• ليس الفصل هو بينكم• ما وحكم ؛عيءكم، ما وحبر قبلكم، 
هوافه. أصله غيره من الهدى ابتغى ومن الله. قصمه جبار من تركه 
الالذي هو المستقيم. المراحل وهو الحكيم، اووكر وهو الخنين، الله حبل 
يخلقولا اكلماء، منه تشع ولا الألمتة، به تلتبى ولا الأهواء، به ترخ 
حتىسمعته إذ الجن تنته لم الذي هو ٠ عجائبه تنقضي ولا الرد، كثرة عن 

من٢[. ١، ]الجن: ئاثناه آليشي اذ هدئ و محآ رإ'اكا سمننا قء ئالوا: 
إلههدعكا دمن عدل،، به حكم دنن أجر، به عمل دنن صدق، به نال 

.عريت، وقال؛ الترمذي رواه مستقيم® صراحل إلى هدى، 

(.n-A)رنم)٦٣( )( AUr/i)سلم صحح )١( 
(.١٢١٨)( ١٤٧رثم)( AAI/Xلم)ممححح )٢( 
داودأيي صمف في الألباني وصعقه )!•وآ(، رنم ( ٢٢)ْ/ينار ت. الترمذي نن )٣( 

)ا/هأ"ا(ا

أبيصعتف في لألباني 



































































شم،٠متشنمه 

■IE]■-

الشفاعةق ْعتتاوه 

ئني.Iوأوو عك أوو وأيه .، السي شماهمة وأومى - ١ ٠ 
^٤لا زنكي جملأ ِوالمدع أنل إلا ه \ش شمائ ممن زلا 
وماأيتيم بو ما جئأ تعالى؛ مال كما والرصى، الإدن بمن ثس إلا 

.همشفموث ء حشية مذ ؤهم ِدتي إلا لأ ,وقمم 
إاذذعءه<إلا _J«T لني \ؤى يا بى تعار• ومال [، ٢٨]الأنياء: 

إلاثظ ثمنهم مي لا ألثثزت ة ء< من وزؤ تعالى؛ وقال [، ٢٥٥
برصىلا وهو [، ٢٦لال-جم: .ه والإئ بملأ لش آس بأدق أن بمد ثن 
مني يلين \ذئأيو0' زك ص، زلا:ائ؛لا \ذوه ؛لا 

ألشمحن.٤٠ثثعه تمثهر ثنالى: فال كنا يصيب، الثماهمة 
.[iA :_l]

— M الشرح m—

أؤ؛نيم تعالى؛ اض ونول الشفاعة، اب ب• وشال 
تمحتثتبجم سنح لي دلة د/محء بن لهُ لإس ونهن إق محثثوأ آن 

\ذت4خيم)لث، نمو جيعا ألئفنعة هئ ^٢، I ه وقول[، ٥١]الأ؛_ع_امت 
ياتعالى؛ وقوله [، ٤٤]الزمر: .ه مبموف إيي ئر وآ'لآوبج، 

لمللؤا ين ^وؤ تعالى؛ وقوله [، ٢٥٥]البقرة: إلا ءثْأ ينثع 
واه 2s^yدة* لش أس بأدق أن بمد ين إلا  ١٤٤ثثعمم نير لا آكمزت 
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