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  َمْنُظوَمةُ 

  ُسلَِّم الوصوِل إلى َمَباِحِث ِعْلِم األُصولِ 

َباعِ الرَُّسوِل     }صلى اهللا عليه وآله وسلم{في توحيِد اِهللا واتـِّ

  

  

  حافظ بن أحمد الحكمي للشيخ

  )رحمه اهللا(

  )هـ١٣٧٧-هـ١٣٤٢(

  

  ويليها منظومة

  تتمة الفصول لُسلَّم الوصول
  بقلم 

  صالح بن علي العمري

  

  يات واستخرج أدلتهاضبط األب

  وأوضح معاني كلماتها 

 علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف
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)٦( 

  مقدمة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبيه الكـرمي وعلـى آلـه وصـحبه 

  .أمجعني
اِهللا ُسلَُّم الوصوِل إىل َمَباِحِث ِعْلِم األُصوِل يف توحيـِد ((أما بعد، فهذه منظومة 

 -رمحـــه اهللا-لناظمهـــا العالمـــة الشـــيخ حـــافظ بـــن أمحـــد احلكمـــي  ))واتـَِّبـــاِع الرَُّســـولِ 

الذي سأله أن  -رمحه اهللا-نظمها الشيخ استجابة لشيخه الشيخ عبداهللا القرعاوي 

ينظم نظماً خمتصراً يسهل حفظه على الطالب ويفصح عن عقيدة السلف الصـاحل 

ه األرجــــوزة األعجوبــــة، وهــــي يف منتهــــى فلــــىب التلميــــذ طلــــب شــــيخه فكانــــت هــــذ

السالســـة والوضـــوح والســـهولة ، خاليـــة مـــن االســـتطرادات، وبعيـــدة عـــن الغمـــوض 

وجعلهـا يف مقدمـة  ))حبـر الرجـز((علـى وزن  -رمحـه اهللا-والتعقيـدات، وقـد أنشـأها  

  : واثين عشر فصًال وخامتة على النحو التايل

 مـا فـرض اهللا تعـاىل عليـه ومبـا أخـذ تُعرِّف العبد مبا خلق لـه، وبأول : مقدمة

  .اهللا عليه به امليثاق يف ظهر أبيه آدم، ومبا هو صائر إليه

وبيـــان النــــوع األول وهــــو : فصـــل يف كــــون التوحيـــد ينقســــم إىل نــــوعني -١

 .توحيد املعرفة واإلثبات

وهـو توحيـد الطلـب والقصــد، : فصـل يف بيـان النـوع الثـاين مــن التوحيـد -٢

  .ه إال اهللاوأنه هو معىن ال إل
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فصل يف تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صـرف منهـا شـيئاً  -٣

  .لغري اهللا فقد أشرك

وأنـــه ينقســـم إىل قســـمني فصـــل يف بيـــان ضـــد التوحيـــد وهـــو الشـــرك،  -٤

  . أصغر وأكرب وبيان كل منهما

ومنهــا مــا هــو فصــل يف بيــان أمــور يفعلهــا العامــة منهــا مــا هــو شــرك،  -٥

 .ن حكم الرقى والتمائمقريب منه وبيا

فصـل مـن الشــرك فعـل مــن يتـربك حبجـر أو شــجر أو بقعـة أو قــرب أو  -٦ 

 .يتخذ ذلك املكان عيداً وبيان أن الزيارة تنقسم إىل سنية وبدعية وشركيةحنوها 

فصــل يف بيــان مــا وقــع فيــه العامــة اليــوم ممــا يفعلونــه عنــد القبــور ومــا  -٧

  .ملفرط يف األمواتيرتكبونه من الشرك الصريح والغلو ا

وأن منــه علــم التنجــيم فصـل يف بيــان حقيقــة الســحر وحــد الســاحر،  -٨

  . وذكر عقوبة من صدق كاهناً 

فصـــل جيمــــع معـــىن حــــديث جربيـــل املشــــهور يف تعليمنـــا الــــدين وأنــــه  -٩

  .اإلسالم، واإلميان، واإلحسان، وبيان أركان كل منها: ينقسم إىل ثالثة مراتب

ن يزيـــد بالطاعـــة ويــنقص باملعصـــية، وأن فاســـق فصــل يف كـــون اإلميــا -١٠

أهل امللة ال يكفر بذنب دون الشـرك إال إذا اسـتحله، وأنـه حتـت املشـيئة وأن التوبـة 

  .مقبولة ما مل يغرغر
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)٨( 

فصـــل يف معرفـــة نبينـــا حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وتبليغـــه الرســـالة  -١١

وأن مـن ادعـى دم أمجعـني، وإكمـال اهللا لنـا بـه الـدين وأنـه خـامت النبيـني وسـيد ولـد آ

  .النبوة بعده فهو كاذب

فصــل فــيمن هــو أفضــل األمــة بعــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  -١٢

  . مبحاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهموذكر الصحابة 

  ـــــــاب والســـــــنة والرجـــــــوع عنـــــــد خامتـــــــة يف وجـــــــوب التمســـــــك بالكت

  .االختالف إليهما، فما خالفهما فهو رد

ا كانت
َّ
هذه املنظومة �ذا الشمول والسهولة والوضوح أقبـل عليهـا طـالب  ومل

العلم والعلماء حفظـاً وتعليمـاً وتدريسـاً، وقـد ذكـر يل بعضـهم أنـه رغـم وجـود شـرح 

 -وهـو شـرح واسـٌع وكبـري طبـع عـدة مـرات  - ))معـارج القبـول((ناظمها هلـا املوسـوم 

ن ختـرج املنظومـة مضـبوطة ورغم وجـود أكثـر مـن خمتصـر لــه، إال أنَّ هنـاك حاجـة أل

ـنَّة الصـحيحة  الشكل ليسهل حفظها بإتقان مـع ذكـر أدلـة أبيا�ـا مـن الكتـاب والسُّ

وشرح كلما�ا الغريبة شرحاً سهالً وخمتصراً ليسهل فهمها، فتأملت األمر وما هو إال 

حفظه -أن انشرح صدري لـه، وقد اعتمدت النص الذي اعتمده ابنه الشيخ أمحد 

شار أن لديه نسخة مبيضة كتبها والده رمحه اهللا خبطه واعتمد على الرواية وقد أ -اهللا

  .)١(وقابلها بالنسخة اخلطية ))معارج القبول بشرح سلم الوصول((الواردة يف 

مث رأيت أن ُأحلق �ا مسائل مل تتطرق هلا املنظومة، فكانت قليلـة جـداً جعلتهـا 

                                                 

ر ابن دا -الطبعة األوىل ) ١/٥٧(دار ابن القيم و -األوىل  الطبعة) ١/٢٧)) (معارج القبول((: انظر )١(

 .اجلوزي
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  :يف ستة فصول

 .فصل يف بيان الوالء والرباء -١

  .باالعتقاد فصل يف بيان أن الكفر يكون بالقول والفعل كما يكون -٢

 رمـا هـو كفـ فصل يف وجوب طاعـة األئمـة، وأن مـن احلكـم بغـري مـا أنـزل اهللا -٣

  .خيرج من امللة

 .فصل يف أن أهل السنة وسط بني الفرق -٤

  .فصل يف بيان أن من أصول أهل السنة واجلماعة تصديق كرامات األولياء -٥

ـــــأمرون بـــــاملعروف وينهـــــون عـــــن املنكـــــر  -٦ فصـــــل يف أن أهـــــل الســـــنة واجلماعـــــة ي

 .ويتخلقون مبكارم األخالق

 -َعَمــَر اهللا قلبــه باإلميــان -مث دفعتهــا لــألخ الشــاعر صــاحل بــن علــي الَعمــري 

 ))ســلم الوصــول((فنظمهـا يف أربعــة وثالثــني بيتـاً مــن حبــر الرجــز وعلـى وزن منظومــة 

واتبعـــت فيهــا مـــا تقــدم ذكـــره للمنظومـــة  ))لُســـلَّم الوصــول تتمـــة الفصــول((وأمسيتهــا 

  .األصل من ذكر أدلة أبيا�ا وشرح غريب ألفاظها شرحاً خمتصراً 

وقــد تتبعــت أبيا�ــا بيتــاً بيتــاً وجعلــت رقــم البيــت يف األصــل يطــابق رقمــه يف 

مــامل تكـن هنــاك عـدة أبيـات مرتابطــة املعـىن فأعطيتهــا مجيعـاً رقمــاً ) الشـرح(اهلـامش 

  .)١(واحداً وهو أوهلا

هذا واَهللا أسأل أن ينفع �ا وأن يتقبلها خالصة لوجهه الكـرمي، وأن يـُثَـقِّـل �ـا 

                                                 

وهذا يعين  )١٧( مث ) ١٥(مث ) ١٤(مث ) ١٣( شرح البيت رقم ) ٢٧( جتد يف الصفحة رقم : مثاله )١(

 .وهكذا) ١٦و ١٥(هو لشرح البيتني ) ١٥(أن هامش رقم 
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)١٠( 

  .موازين ناِظَمْيها، وقد جعلتها وقفاً هللا تعاىل ملن شاء طباعتها ونشرها وتوزيعها

  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  

  

  

 كتبه      

  السَّقَّافعلوي بن عبدالقادر    
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)١١( 

  

  

  َمْنُظوَمةُ 

  ُسلَِّم الوصوِل إلى َمَباِحِث عْلِم األُصولِ 

ُسوِل    )(في توحیِد اِهللا واتِّباِع الرَّ
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)١٢( 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــــَتِعينَاً  )١( ــــ ــــ ــــ ــــ ــــِم اِهللا ُمْســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَدُأ بِاْسـ ــــ ــــ ــــ ــــ   َأبْـ

  

ــــاً    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَدبِّراً ُمِعينَــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه ُمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   رَاٍض بِـ

ــــَدانَا )٢(   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا َهــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُد ِهللا َكَمـ ــــ ــــ ــــ ــــ   َواْلَحْمــ

  

ــــبِ    ــــ ــــ ــــ ــى َســـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاِإلَـ ــــ ــــ ــــ ــــــقِّ َواْجتََبانَـــ ــــ ــــ ــــ   يِل اْلَحـ

ــُكرُهْ  )٣(   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْبَحانَهُ َوَأْشــ ــــ ــــ ــــ ــــُدُه ُســــ ــــ ــــ ــــ   َأْحَمـــ

  

ـــتـَْغِفرُهْ    ــــ ــــ ـــي َأْســـــ ــــ ــــ ــــ ـــــاِوي َعَمِل ــــ ــــ ــــــْن َمَســ ــــ ــــ   َوِمـ

ـــا )٤(   ــــ ــــ ــــِل الرَِّضـــ ــــ ــــ ــ ــى نـَْي ــــ ــــ ــــَتِعيُنُه َعلَــــ ــــ ــــ   َوَأْسـ

  

ــــــُه ِف◌ِ    ــــ ــــ ــــَتِمدُّ لُْطَفـ ــــ ــــ ــىيَوَأْســـ ــــ ــــ ــــ ـــــا َقَضــ ــــ ــــ   َمــ

ـــــــــَهدْ  )٥(   ــــ ـــــــالَْيِقيِن َأْشــ ــــ ـــي بِــــ ــــ ــــ ــــُد ِإنِّــــ ــــ ــــ   َوبـَْعـــ

  

ـــــَالِص َأْن الَ    ــــ ــــ ــــ ـــــــــَهاَدَة اِإلْخـــ ــــ ــــ ــــدْ  َشـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   يـُْعَب

ـــــــــرَّْحَمنِ  )٦(   ــَوى الـــ ــــ ــــ ـــْألُوٌه ِســ ــــ ـــــــاْلَحقِّ َمـــــ ِــــ   ب

  

ـــــانِ    ــــــْن نـُْقَصــــ ــــــــٍب َوعَــ ــــــْن َعْي ــــلَّ عَــ ــــ ــــــْن َج   مَــ

ـــــــدا )٧(   ــــ ــــ ــــ ــ ــــــِه ُمَحمَّ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَر َخْلِقـــ ــــ ــــ ـــ   َوَأنَّ َخيـْ

  

ــــَدى   ــــ ــــ ــــ ـــاِت َواْلُه ــــ ــــ ــــ ـــــا بِالْبـَيـِّنَـ ــــ ــــ ــــــْن َجاَءنَـــ ــــ ــــ   َمــ

ــــــقِ  )٨(   ــــ ــــ ـــــــِع اْلَخْل ــــ ــى َجِميـــ ــــ ــــ َــــ ــولُُه ِإل ــــ ــــ ــــ   رَُس

  

ــــــقِّ    ــــ ــــ ــــــِن اْلَحـــ ــــ ــــ ــــَدى َوِديـــ ــــ ــــ ــــــالنُّوِر واْلُهـــــ ــــ ــــ   بِـــ

ـــلَّ  )٩(   ــــ ــــ ــــَداَصـــــ ــــ ــــ ــــ ــــا َوَمجَّ ــــ ــــ ــــــِه رَبـُّنَــــ ــــ ــــ ــ   ى َعلَْي

  

ـــــــــْرَمَدا   ــــ ــــ ــــاً َسـ ــــ ــــ ــــ ـــــْحِب َدوامــ ــــ ــــ   َواآلِل َوالصَّـــــ

ــولِ  )١٠(   ـــــي اُألُصــــ ــــنَّْظُم ِف ــــَذا الــ ــــُد َهـ   َوبـَْعـ

  

ــولِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َهَج الرَُّس ـــنـْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــْن َأرَاَد مَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِلَمــــ

ـــــ )١١(   ــــ ـــــاُه ْمـ ــــ ـــأَلَِني ِإيـَّ ــــ ــيَســـ ــــ ِــــ ــــدَّ ل ــــ   ن الَ بُــ

  

ــــلِ    ــــ ــــ ــــ ــْؤلِِه اْلُمْمتَثَـــ ــــ ــــ ــــ ـــــاِل ُســـــ ــــ ــــ ــــ َــ ــــــِن اْمتِث ــــ ــــ   ِمـــــ

ُقْلــــُت َمــــْع َعْجـــــِزي َومَــــ )١٢(     ْع ِإْشـــــَفاِقيفـَ

  

ـــاِقي   ــــ ــــ ــــ ــــِديِر الْبَــ ــــ ــــ ــــ ـــــى اْلَقـ ــــ ــــ ــــ ـــــــداً َعَل ــــ ــــ   ُمْعَتِمــ

ــــالَ  )١٣(   ــــ ــــ ــــلَّ َوَعـ ــــ ــــ ـــأَنَّ اهللاَ َجـ ــــ ــــ ــــْم بِــ ــــ ــــ   اْعلَـ

  

ـــــال   ــــ ــدًى َوَهَمـــ ــــ ــــ ــــــَق ُســ ــــ ـــــــــُرِك اْلَخْلـ ـــ ــــْم يـَتـْ ــــ   لَـــ

ــــُدوهُ  )١٤(   ــــ ــــ ْعبُـ ــــــَق لِيـَ ــــ ــــــَق اْلَخلْــ ــــ ــــْل َخلَــ ــــ َــــ   ب

  

ـــــــــِرُدوهُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِة يـُْف ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوبِــاِإلَلِهيـَّ

ــــْد َمَضــــى ِمــــْن َظْهــــرِ  )١٥(     أْخــــَرَج ِفيَمــــا َق

  

ــــَذرِّ آدَ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ َكالـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َم ُذرِّيـَّتَـــ

ــــــهُ  )١٦(   ــــ ــــْيِهْم َأنَّــــ ــــ ــــ ــــَد َعلَـ ــــ ــــ ــــَذ اْلَعْهــ ــــ ــــ   َوَأَخـ

  

ـــــــــرَهُ    ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــقٍّ غَيـْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوٌد ِبَحــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الَ َربَّ َمْعبُــــ

ــــالَ  )١٧(   ــــ ــــْد َأْرَسـ ــــ ـــَلهُ قَـ ــــ ــــَذا رُْســ ــــَد َهـــــ   َوبـَْعـــــ

  

ـــــــــزَالَ    ــــ ـــــ ـــاَب أنـْ ــــ ــــ ــــ ـــــــاْلَحقِّ اْلِكتَــ ــــ ــــ ــــْم َوبِـــ ــــ ــــ ــــ   َلُهـ
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)١٣( 

ــــذَكُِّروُهمْ  )١٨( ــــ ــــِد يُــــ ــــ ــــَذا اْلَعْهـــ ــــ ــْي بِـــ ــــ ــــ   لَِكـ

  

ــــُم َويـَُبشِّ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــمْ َويـُْنِذُروُه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ُروُهـــ

ــــلْ  )١٩(   ــــــٌة لِلنـَّـــــاِس بَــ ــوَن ُحجَّ ــــ ــْي الَ يَُك   َكــــ

  

ــــلْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــزَّ َوَج ــــ ــــ ــــــٍة َعـــ ــــ ــــ ــــ ــ ــى ُحجَّ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِهللا َأْعَلــ

ــــــَقاقِ  )٢٠(   ــــ ــــالَ ِشــ ــــ ُهْم بِـــ ــــدِّقـْ ــــ ـــــــن ُيَصـــ ــــ   َفَم

  

ـــاقِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَذِلَك اْلِميثَـ ــــ ــــ ــــ ـــى بِـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْد َوَف ــــ ــــ ــــ َقـــ   فـَ

ــــارِ  )٢١(   ــــ ــــَذاِب النـَّـ ــــ ــــــْن َعــ ـــاٍج ِمــــ ــــ   َوَذاَك نَـــ

  

ارِ    ــــدَّ ــــ ــــ ــــ ـــــى الـ ــــ ــــ ــــ ــَواِرُث ُعْقَب ــــ ــــ ــــ ـــــَك الْـــ ــــ ــــ   َوَذلِــــ

ــــْم َوبِ  )٢٢(   ــــ ـــــــن ِبِهــــ بَاَوَمـــــ ــــذَّ ــــ ـــاِب َكــــ ــــ ــــ   اْلِكتَـ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ َواِإلبَــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــــــَراَض َعْن ــــ ــــ ــــ   َوالَزََم اِإلْعـــ

ــــَدْينِ  )٢٣(   ــــ ــــالَ اْلَعْهـــ ــــ ـــاِقٌض كِـــ ــــ ــــَذاَك نَــــ ــــ   فَـــ

  

ارَْينِ    ــــدَّ ــــ ــــ ـــــي الــ ــــ ـــــــــْزِي ِفـــــ ـــتـَْوِجٌب لِْلِخـــــ ــــ ــــ   ُمْســ

ــــدِ  )٢٤(   ــــ ــــ ــــ ـــــى اْلَعبِْيـ ــــ ــــ ــــ ــــــــٍب َعَل ــــ ــــ   َأوَُّل َواِجـ

  

ــــدِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــرَّْحَمِن بِالتـَّْوِحيـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةُ الـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َمْعرَِف

ــــلِّ األََواِمـــــــِر َأعْ  )٢٥(   ــَو ِمـــــــْن ُكــ ــــ ــــمُ ِإْذ ُه   ظَـــ

  

ــــمُ    ــــ ــــ ــــــْن يـَْفَهـــ ــــ ــــ ــا َمـ ــــ ــــ ــــ ـــــاِن َأيَـ ــــ ــــ ــَو نـَْوعَــ ــــ ــــ ــــ   َوُهـ

ــــال )٢٦(   ــــ ــــلَّ َوَع ـــاُت َذاِت الــــــــرَّبِّ َجــــ ــــ   ِإثـْبَـ

  

ــى   ــــ ــــ ــــ ــــــَفاتِِه اْلُعَل ــــ ــــَنى ِصــــ ــــ ــــ ــــــــَمائِِه اْلُحْســ ــــ   َأْســ

ـــــــــرُ  )٢٧(   ــ ــــُل األَْكبـَ ــــ ـــــــــرَّبُّ اْلَجِليــ ــــــهُ الــ   َوَأنَّــــ

  

ــوِّرُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاِرُئ َواْلُمَصــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــــاِلُق الَْب ــــ ــــ ــــ ــــ   اْلَخــ

ــــــقِ  )٢٨(   ِـــ ــُئ الَخالَئ ــــ ــا ُمْنِشـــ ــــ َرايَـــ ــــاري البـَ ــــ   بَـ

  

ـــــ   ــــ ــــ ــــ ـــــــاِبِق◌ِ ُمْبـ ــــ ــــ ـــــاٍل َســــ ــــ ــــ ــــ ــــالَ ِمثَـ ــــ ــــ ــــ   ِدُعُهْم بِــ

ــــَداءِ  )٢٩(   ــــ ــــ ــــالَ ابْتِـــ ــــ ــــ ــــِدي بِـــ ــــ ــــ   األوَُّل اْلُمبْـــ

  

ــــــاءِ    ــــ ــــ ــــ ـــــالَ انِتَهـ ــــ ــــ ــــ ــاِقي بِــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــُر الْبَـ ــــ ــــ   َواآلِخــ

ــي )٣٠(   ــــ ـــــــــُر األَزَلِــــ ـــــَْرُد اْلَقِديـ ــــ ــــُد اْلفـ ــــ   األََحـ

  

ــي   ــــ ــــ ــــ ــــْيِمُن اْلَعِلــ ــــ ــــ ـــــــــرُّ اْلُمَهــــ ــــ ـــ ــــــــَمُد الْبـَ ــــ   الصَّـــ

ـــــانِ  )٣١(   ــــ ــــ ــوَّ الشَّ ــــ ــــ ـــــــــٍرِ◌ َوُعلُــ ْهـــ ــوَّ قـَ ــــ ــــ   ُعلُــ

  

ــــدَ    ــــ ــــ ــــــِن اَألْضــــ ــــ ــــ ــــلَّ عَــ ــــ ــــ ــــ ــَوانِ َج ــــ ــــ ــــ   اِد َواَألْعــ

ــــــةْ  )٣٢(   ــــ ــــ ــوُّ َواْلَفْوِقيـَّ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ اْلُعُل ــــ َــــ ــــَذا ل ــــ ــــ   َكــ

  

ــــــةْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــالَ َكْيِفيـَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاِدِه بِــ ــــ ــــ ــــ ـــى ِعبَــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َعلَــــ

ــــْيِهمُ  )٣٣(   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــٌع ِإلَــ ــــ ــــ ــــ ـــــــَع َذا ُمطَِّلـــ ــــ ــــ ــــ   َوَمـــ

  

ــــْيِهمُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْيِمٌن َعلَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه ُمَهـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بِِعْلِم

ــــــةْ  )٣٤(   ــــ ــــ ــــ ـــــــــْرِب َواْلَمِعيـَّ ــــ ــــ ـــــــــرُُه لِْلُقــ ــــ ــــ   َوذِْكــ

  

ــــــةْ    ــــ ــــ ــــ ــوِّ َواْلَفْوِقيَّـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــِف لِْلُعلُــ ــــ ــــ ــــ ــــْم يـَْنـــــ ــــ ــــ ــــ َــــ   ل

ــــــهُ  )٣٥(   ــــ ــــ ــوِّهِ  فَِإنـَّـ ــــ ــــ ــــ ـــي ُدنـُـــ ــــ ــــ ــــ ــيُّ ِفـ ــــ ــــ ــــ   اْلَعِلـــ

  

ــوِّهِ    ــــ ــــ ـــي ُعلُــــ ــــ ــــ ــــلَّ ِفـــ ــــ ــــ ــــــــُب َجــ ــــ ــ ــَو اْلَقرِْي ــــ ــــ   َوُهــــ
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)١٤( 

ـــــامُ  )٣٦( ــــ ــــ ــــ ــــالَ يـََن ــــ ــــ ــــ ــوٌم فَـ ــــ ــــ ــــ ــيٌّ َوقـَيـُّــ ــــ ــــ ــــ   َحـــ

  

ـــــامُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َــــ ــــِبَههُ األَن ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــلَّ َأْن ُيْشـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَجـــــ

ــــــهِ  )٣٧(   ــــ ــــــَه َذاتِــ ــــ ــ ـــــاُم ُكْن ــــ ـــــــُغ األَْوَهـــ ــــ ُل   الَ تـَبـْ

  

ــــــَفاتِهِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــا ِصـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُف اْلِحَجـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوالَ يَُكيـِّ

ــــدُ  )٣٨(   ــــ ــــ ــى َوالَ يَبِيــ ــــ ــــ ــــ ــــال يـَْفَن ــــ ــــ ـــاٍق فَــ ــــ ــــ   بَـــ

  

ــــدُ َوالَ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــا ُيرِي ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــُر م ــــ ــــ ــــ ــوُن غَيـْ ــــ ــــ ــــ ــــ    يَُكـــ

ـــــــاْلَخْلِق َواِإلرَاَدةْ  )٣٩(   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــِرٌد بِــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َفــ   ُمنـْ

  

ـــــا َأرَاَدهْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــلَّ ِبَمـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاِكٌم َجــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَحــ

ـــِلهِ  )٤٠(   ــــ ــــ ــــــُه بَِفْضـــ ــــ َقــــ ـــأْ َوفـَّ ــــ ــــ ــــــْن َيَشـــ ــــ   َفَمــــ

  

ــــــهِ    ــــ ــــ ــــ ِــــ ـــلَُّه بَِعْدل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْأ َأَضـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــْن َيَشــ ــــ ــــ ــــ   َوَمــــ

ــــــِعيدُ  )٤١(   ــــ ــــ ـــ ــــــِقيُّ َوالسَّ ــــ ــــ ـــ ُهُم الشَّ ـــنـْ ــــ ــــ ــــ   َفِمــ

  

ــــدُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــرٌَّب َوَذا َطرِيـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َوَذا ُمَق
  

ــــــةٍ  )٤٢(   ــــ ــــ ــــ ـــاَها ِلِحْكَمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــٍة َقَضــ ــــ ــــ ــــ   بَالِغَـــ

  

ـــاَها   ــــ ــــ َتَضـ ـــــى اقـْ ــــ ــــَد َعلَـــ ــــ ــــ ـــتـَْوِجُب اْلَحْم ــــ   َيْســـــ

ــــذَّرِّ  )٤٣(   ــــِذي يـَـــــــَرى َدبِيـــــــَب الـــ ــَو الـَّــ   َوُهـــــ

  

ـــــْخرِ    ــــمِّ الصَّـــــ ــــ ــْوَق ُصــ ــــ ــــ ـــاِت فـَ ــــ ـــــي الظُُّلَمـــ   فـــــ

ـــاتِ  )٤٤(   ــــ ــــ ـــــــــِر َواإلْخَفــــ ــــ ــــاِمٌع لَْلَجْهــ ــــ ــــ   َوَســ

  

ــَواتِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــِع لَألْصــ ــــ ــــ ــــ ــــــــْمِعِه اْلَواِســـــ ــــ ــــ ــــ   بَســــ

ــي )٤٥(   ــــ ـــا َخِفــــ ــــ ــــَدا َوَمـــ ــــ ــــا بَــ ــــ ــــــُه ِبَمــ   َوِعْلُمــــ

  

ــيأَ    ــــ ــــ ــــ ـــــــاْلَجليِّ واْلَخِفــ ــــ ــــا بـــــ ــــ ــــ ــاَط ِعْلًمــــ ــــ ــــ ــــ   َحـ

ــــْبَحانَهُ  )٤٦(   ــــ ــــــِه ُســــ ــــ ـــي بَِذاتِــ ــــ ــــ ــَو اْلغَنِـ ــــ ــــ   َوُهـ

  

ـــــــانُهُ    ــــ ــــ ــــ ـــــــالَى شـــ ــــ ــــ ــــ ـــــاُؤُه تـََعـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــلَّ ثـَنَـ ــــ ــــ ــــ ــــ   َجــ

ــــــهِ  )٤٧(   ــــ ــــ ــــــُه َعلَيْــ ــــ ــــ ــْيٍء ِرْزُقــ ــــ ــــ ــــ ــــلُّ َشــ ــــ ــــ   وَُكــــ

  

ــــــهِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــٌر ِإلَْي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــا ُمْفَتِقــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وَُكلُّنَــ

ـــا )٤٨(   ــــ ــــ ــــَدُه تَْكِليَمـ ــــ ـــى َعْبــــ ــــ ــــَم ُموَســـــ ــــ   َكلَّــــ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه َعِليَمــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَزْل ِبَخْلِقــــ ــــ ــــ ــــْم يـَـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َولَـ

ــــــاءِ َكال )٤٩(   ــــ ــــــِن اِإلْحَصــ ــــ ــــلَّ َعـ ــــ ــــــهُ َجــــ ــــ   ُمـ

  

ــــــاءِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاِد َواْلَفنَــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َفــ ـــــــــِر َوالنـَّ ــــ ــــ ــــ   َواْلَحْصــــ

ــــَجرِ  )٥٠(   ـــا َجِمْيــــــُع الشَّــ ــــاَر َأْقالًَمـــ ــْو َصــ   لَــــ

  

ـــــــــرِ    َعُة َأْبُحـــ ـــبـْ ــــ ــــــِه َســـــ ــــ ـــــى ِفيــ ــــ ـــــــــُر تـُْلَقـــ   َوالَْبْحـــ

ــــلِّ آنِ  )٥١(   ــــ ــــ ــــ ــــــُه بُِكــ ــــ ــــ ــــــُق تَْكتُبُــــ ــــ ــــ   َواْلَخْلــــ

  

ـــــانِ فَ    ــــ ــــ ــــــهُ فَـ ــــ ــْوُل ِمْنــــ ــــ ــــ ــــْيَس اْلَقــــ ــــ ــــ ــــــــْت َولَــ ــــ   نــ

ـــــي كِتَ  )٥٢(   ــــ ــْوُل ِفــ ــــ ــــ ــــلْ َواْلَق ــــ ـــ ــــــِه اْلُمَفصَّ ــــ   ابِـ

  

ـــــــــزَّلْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــهُ اْلُمنـَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ َكالَُمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بِأَنَّــــ

  َعَلى الرَُّسوِل اْلُمْصـطََفى َخْيـِر الْـَوَرى )٥٣(  

  

ـــــــــَرى   ــــ ــــ ــــ ــ ــوٍق َوال ِبُمْفتـَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْيَس ِبَمْخلُـ ــــ ــــ ــــ ــــ   لَـــ
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)١٥( 

ـــــانِ  )٥٤( ــــ ــــ ــــــــِب َوبِاللَِّســـ ــــ ـــــــُظ بِاْلَقْلــــ ــــ ــــ   ُيْحَف

  

ــــاآلَذانِ    ــــ ــــ ــــ ــــــــَمُع بـــ ــــ ــــ ـــــا ُيْســـ ــــ ــــ ــــ ـــــى َكَمــ ــــ ــــ ــــ َلــ يـُتـْ
  

ـــــــــرُ  )٥٥(   ــــــِه يـُْنظَــــ ــــ ــــاِر ِإلَيْــ ــــ ــــَذا بِاالْبَصــــ ــــ ــــ   َك

  

ـــطَّروَ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُه ُيَسـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاِدي َخطـُّـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بِاألَيَـ

ــــــةْ  )٥٦(   ــــ ــــ ــــــٍة َحِقيقــ ــــ ــــ ــــلُّ ِذي َمْخُلوقَــ ــــ ــــ ــــ   وَُك

  

ــــــةْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاِرِ◌ِئ اْلَخِليَقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــالِم بَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ُدوَن َكــ

ـــــــــرَّْحَمنِ  )٥٧(   ـــــا الـ ــــ ــــــَفاُت رَبـِّنَـ ــــــــْت ِصــــ   َجلَّــ

  

ــــْدثَانِ    ــــ ــــ ـــــــاْلَخْلِقِ◌ َواْلِح ــــ ــــــِفَها بِـ ــــ ــــــْن َوْصــ ــــ   عَــ

  َواألَْلَحـــاُن َصـــوُت اْلَقـــاِري فَالصَّـــْوتُ  )٥٨(  

  

ـــــ   ــــ ــــ ــــ ــوُّ لَِكنََّمـ ــــ ــــ ــــ ــــ ُل ــــاِري ا اْلَمتـْ ــــ ــــ ــــ ــوُل الْبَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َق

ــــِديالَ  )٥٩(   ــــ ــــُل التَّْبـــــ ــــ ــــ ــــــهُ الَ يـَْقبَـ ــــ ـــــا َقالَـــ ــــ   َمــــ

  

ــــْيالَ    ــــ ــــ ــــ ــــــهُ ِقــــ ــــ ــــ ــــ ــــَدُق ِمْنـ ــــ ــــ ــــ ـــــال َوالَ أْصــــ ــــ ــــ ــــ   َكــ

ـــاُت َعـــْن َخْيـــِر اْلَمـــالَ  )٦٠(     َوقَـــْد َرَوى الثـَِّق

  

ـــــالَ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــلَّ َوَعــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــزَّ َوَجـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُه َعــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بِأَنـَّـ

ــــِل األَِخيـــــــِر يـَنْـــــــزِلُ  )٦١(   ــي ثـُلُـــــــِث اللَّْيـــ   ِفـــــ

  

ــولُ    ــــ ــــ ــــلُ : يـَُقـــ ــــ ــــ ْقبَـ ــــــــٍب فـَيـُ ــــ ــــــْن تَائـ ــــ ــــْل ِمـــ ــــ ــــ   َهـ

  َهـــــْل ِمـــــْن ُمِســـــيٍء طَالِـــــٍب لِْلَمْغِفـــــرَةْ  )٦٢(  

  

ــــِذرَةْ    ــــ ــــ ــــ ـــــــاِبالً لِْلَمْعـــ ــــ ــــ ـــــا قَـــ ــــ ــــ ــــ ــــْد َكرِيًمــ ــــ ــــ ــــ   َيِجــ

ـــــــائِلْ  )٦٣(   ــــ َراِت َواْلَفَضـــ ـــــــاْلَخيـْ ــــ ــــــنُّ بِـــ ــــ   َيُمــــ

  

ـــــــائِلْ    ــــ ـــي السَّـــ ــــ ــــ ــــــــَب َويـُْعِطـــ ــــ ُر اْلَعيْــ ـــتـُ ــــ ــــ   َوَيْســـ

ــــلِ  )٦٤(   ــــ ــــ ــْوَم اْلَفْصـ ــــ ــــ ـَـــ ـــــيُء ي ــــ ــــ ــــــُه َيِج ــــ   َوَأنـَّــ

  

ــــْدلِ    ــــ ــــ ــــ ــــــاِء اْلعَــ ــــ ــــ ــــــاُء لِْلَقَضــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا َيَش ــــ ــــ ــــ   َكَمـ

ــــــهُ  )٦٥(   ــــ ــــ ــــارِ َوَأنَّـــ ــــ ــــ ــــ ــــالَ ِإْنَكـ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَرى بِـ ــــ   يـُــــ

  

ــــارِ    ــــ ــــ ـــــــــْرَدْوِس بِاألَْبَصـــــ ــــ ــــــِة اْلِفـــ ــــ ــــ ــي َجنـَّـ ــــ ــــ ــــ   فِــ

ـــــانِ  )٦٦(   ــــ ــــ ــــــةَ اْلِعيَـــ ــــ ــــ ـــــــــرَاُه ُرْؤيَــ ــــ ــــلٌّ يـَـــ ــــ ــــ   ُكــــ

  

ـــــــــْرآنِ    ــــ ــــِم اْلُق ــــ ــــ ـــــي ُمْحَكـ ــــ ــــ ـــــى ِف ــــ َــــ ـــــا َأت ــــ ــــ   َكَم

ـــــامِ  )٦٧(   ــــ َــــ ــــيِِّد األَن ــــ ــــِديِث َســـــ ــــ ــــ ــي َحـ ــــ ــــ   َوِفـــ

  

ـــــامِ    ــــ ــــ َهـ ـــــكٍّ َوالَ ِإبـْ ــــ ــــ ـــا َشـ ــــ ــــ ــــــرِ مَـــ ــــ ــــ ــــــْن غَْي ــــ ــــ   ِم

ـــــا  )٦٨(   ــــ ُرونـََهـــ ــــْيَس َيْمتـَ ــــ َــــ ــــــقٍّ ل ــــ ــــــةَ َحــ ــــ   ُرْؤيَــ

  

ــــاكَ    ــــ ـــــَحاَب ُدونـََهـ ــــْحًوا الَ َســــ   الشَّـــــــــْمِس َصـــــ

ـــــاُؤهُ  )٦٩(   ــــ ــــ ــــ ــــــِة َأْولِيَـــ ــــ ــــ ــــ ـــــصَّ بِالرُّْؤيَــ ــــ ــــ ــــ   َوُخـــ

  

ــــَداُؤهُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوا َأْعــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــيَلةً َوُحِجبُـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َفِضـ

ــــــَفاتِ  )٧٠(   ــــــَن الصِّـــــ ــــ ــــــهُ ِم ــــ ـــــا لَـ ــــ ــــلُّ َمـ ــــ   وَُكــ

  

ـــاتِ    ــــ ــــ ــــ ــــِم اآليَــــ ــــ ــــ ــــ ـــــي ُمْحَكـــ ــــ ــــ ــــ ـــــا ِفــ ــــ ــــ ــــ َهـ   َأثـْبَتـَ

ــولُ  )٧١(   ــــ ــــــُه الرَُّســـــ ــــ ـــــا َقالَـ ــــ ــــحَّ ِفيَمــ ــــ   َأْو َصـــ

  

ـــــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــِليُم َواْلَقبُـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ التَّْســـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ولُ َفَحقُّـ
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)١٦( 

ــــــــتْ  )٧٢( ــــ ـــــا َأتَـ ــــ ـــــــــرِيَحةً َكَمــــ ـــا َصــــ ــــ ــــ   ُنِمرَُّهـ

  

ــــــــتْ    َتَضـــــ ــــــهُ اقـْ ــــ ــــا لَـــ ــــ ــــا ِلَمـــــ ــــ ــــ ـــــــَع اْعِتَقاِدنَـ ــــ   َمــ

ــــلِ  )٧٣(   ــــ ــــٍف َوالَ تـَْعِطيـ ــــ ـــــــــِر َتْحرِيـ ــــــْن غَْي   ِمـــ

  

ــــلِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــٍف َوالَ َتْمثِيـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــِر تَْكيِي ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   َوغَْي

ــــَدى )٧٤(   ــــ ــــــِة اْلُه ــْوُل َأِئمَّــ ــــ ــ ـــا قـَ ــــ ــــْل قـَْولُنَـ   بَــــ

  

ــــَدى   ــــ ــــِد اْهتَـــ ــــ ــــْدِيِهْم قَـــ ــــ ــــــْن ِبَهـــ ــوبَى ِلَمـــــ ــــ ــــ   طُـ

ــــمِّ ذَ  )٧٥(   ــــ ــــدِ َوَســ ــــ ــــــَن التـَّْوِحيــ ــْوع ِمــــ ــــ ــــ   ا النـَّ

  

ــــدِ    ــــ ــــ ــــ ـــــالَ تـَْرِديــــ ــــ ــــ ــــ ـــاٍت بِـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَد ِإثـْبَـ ــــ ــــ ــــ   تـَْوِحيــــ

ــــــهُ  )٧٦(   ـــــيُن َعْن ــَوْحُي اْلُمبِـ ــــ ــــَح اْل ــــْد َأْفَصــ   َقــ

  

ــــــهُ    ــــ ــــ ـــــــــَر ِمنْـــ ــــ ــــَدى اْلُمنِيــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــالَْتِمِس اْلُهـ ــــ ــــ   َفــ

ــــاِردِ  )٧٧(   ــــ ــــ ــــلِّ َمــ ــــ ــــ ــَواَل ُكـ ــــ ــــ ـــ ـــــــْع أَقـْ ــــ   الَ تـَتَّبِــ

  

ــــدِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاِرٍق ُمَعانِـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــلٍّ َمـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاٍو ُمِضـ ــــ ــــ ــــ   غَــــ

ــــَد َردِّ َذا ا )٧٨(   ــــ ــــ ــــْيَس بـَْعــــ ــــ ــــ ـــــانِ فـَلَـــ ــــ ــــ يَـــ   لتِّبـْ

  

ـــــانِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــَن اِإلْيَمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاُل َذرٍَّة ِمــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َقـــ ِمثـْ
  

ــــدِ  )٧٩(   ــــ ــْوَعِي التـَّْوِحيـــ ــــ ــــ ـــــــانِي نـَـ َــــ ــــَذا َوث ــــ   َهـــ

  

ــــدِ    ــــ ــــ ــــــْن نَديـــــ ــــ ــــ ـــــــــْرِش عَــ ــــ ـــــــــَراُد َربِّ اْلعَـــ ــــ ـــ إِفـْ
  

ـــاً  )٨٠(   ــــ ــــ ــــ ــــَد اَهللا ِإَلًهــ ــــ ــــ ــــ ـــــ َأْن تـَْعبُـ ــــ ــــ ــــ   داَواِح

  

ـــــــدا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه الَ َجاِحـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــاً ِبَحقِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ُمْعَترِفــــ

ــــالَ  )٨١(   ــــ ــــــُه َأْرَسـ ــــــِه اِإللَـــ ــــِذي بِـــ ــَو الـَّــــ ــــ   َوُهـــ

  

ـــــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َــــ ـــَلُه ي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه َأوَّالَ رُْســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ْدُعوَن ِإلَيْـــ

ـــا )٨٢(   ــــ ــــ ــــ َيانَـــ ـــاَب َوالتِّبـْ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَزَل اْلِكتَـــ ــــ ــــ   َوَأنـْ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَرَق اْلُفْرَقانَـ ــــ ــــ ــــــِه َوفـَـــ ــــ ــــ ــــ ــــــْن َأْجلِــ ــــ ــــ ــــ   ِمــ

ــى )٨٣(   ــــ ــــ ــ ــوَل اْلُمْجتََب ــــ ــــ ــــَف اُهللا الرَُّســ ــــ   وََكلـَّــ

  

ــىقِ    ــــ ــــ ــــ ــَولَّى َوَأبَــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــــُه تـَ ــــ ــــ ــ ــــــْن َعْن ــــ ــــ ـــــاَل َمــ ــــ ــــ   تَـــ

ــــــهُ  )٨٤(   ـــــا لــ يُن َخاِلَصــ ــــدِّ ــوَن الـــ ـــى يَُكـــــ   َحتَّــــ

  

ــــــهُ وَ    ــــ ــــ ــــ ـــــــــراً ِدقَّــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــرَّاً َوَجْهـ ــــ ــــ ــــــهُ ِســـــ ــــ ــــ ــــ   ِجلَّــــ

ــوا )٨٥(   ــــ ــــ ــــ ــــْد ُكلُِّفـ ــــ ــــ ــــــهُ قَـــ ــــ ــــ ــــَذا ُأمَّتُـ ــــ ــــ   َوَهَكـــ

  

ــــــُفوا   ــــ ـــاِب ُوِصــ ــــ ــــ ـــــصِّ اْلِكتَـ ــــ ـــي نَـــ ــــ ــــَذا َوفـــــ ــــ   بِــــ

ـــــــــَهاَدةْ  )٨٦(   ـــ ــــــُة الشَّ ــــ ــــــُه لَفظَــ ــــ ــ ــــْد َحَوْت ــــ   َوقَـــ

  

ــــــَعاَدةْ    ــــ ــــ ــْوِز َوالسَّـــ ــــ ــــ ــــ ــــبِيُل اْلَفـــ ــــ ــــ ــَي َســـــ ــــ ــــ ــــ   َفِهـــ

ـــا )٨٧(   ــــ ــــ ـــــــداً َمْعنَاَهــ ــــ ــا ُمْعَتِقــ ــــ ــــ ــــــْن َقاَلَهـــ ــــ   َمـــ

  

ـــاَها   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاِمالً ِبُمْقَتَضــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاَن َعـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وََكــــ

ــْوِل وَ  )٨٨(   ـــــي اْلَقـــ ـــاِف ـــاَت ُمْؤِمنَــ ــــِل َومَــ   اْلِفْعـ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــاٍج آِمنَـ ــــ ــــ ـــــــــِر نَـ ــْوَم اْلَحْشــــ ــــ ــــ ــــــــُث يـَـــ َعـــــ يـُبـْ
  

ــــــهِ  )٨٩(   ــــ ــــ ــــِذي َعلَْي ــــ ــــ ـــــا الـَّـ ــــ ــــ ـــِإنَّ َمْعنَاَهـ ــــ ــــ   فَـــ

  

ــــــهِ    ــــ ــــ ــــ ــــَدْت ِإلَيْـــ ــــ ــــ ــــ ــــاً َوَهـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــْت يَِقينَـ ــــ ــــ   َدلـَّــــ
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)١٧( 

ــــدُ  )٩٠( ــــ ــــ ــــــٌه يـُْعَب ــــ ـــــــاْلَحقِّ ِإلَــ ــــ ــــْيَس بِـ ــــ   َأْن لَــــ

  

ـــــــــِردُ    ــــ ــــ ــــ ــــُد اْلُمنَفـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ اْلَواِحــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِإالَّ اِإللَـــ

ـــــــــرِّْزِق وَ  )٩١(   ــــ ـــــــاْلَخْلِق َوالــ ــــ ِــــ ــــْدبِيرِ ب ــــ ــــ   بِالتَّــــ

  

ـــــــــرِ    ــــ ــــ ـــــــــرِيِك َوالنَِّظيـ ــــ ــــ ــــــِن الشَّـ ــــ ــــ ــــ ــــلَّ َع ــــ ــــ ــــ   َجــ

ــــَدتْ  )٩٢(   ــــ ــــْد قـُيِّـــ ــــ َعٍة قَـــ ـــبـْ ــــ ـــــــــُروٍط َســــ   َوِبُشــ

  

ــــاً َوَرَدتْ    ــــ ــــ ــَوْحِي َحقَّ ــــ ــــ ــوِص الْــ ــــ ــــ ـــي ُنصــ ــــ ــــ   َوِفـ

ـــا )٩٣(   ــــ ــــ ــــ ـــــــْع َقائُِلَهــ ــــ ــــ ــــْم يَنَتِفـ ــــ ــــ َــــ ــــــُه ل ــــ ــــ   فَِإنـَّـ

  

ــــَتْكِمُلَها   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــُث َيْسـ ــــ ــــ ــــ ــــــالنُّْطِق ِإالَّ َحْيـ ــــ ــــ ــــ   بِـــ

ــولُ  )٩٤(   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــيُن َواْلَقبُـ ــــ ــــ ــــ ــــُم َوالَْيِقــ ــــ ــــ ــــ   اْلِعْلـــ

  

ـــــــادُ وَ    ــــ ــــ ــــ ــ ــولُ  االْنِقَي ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا َأقُـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاْدِر َمــــ ــــ ــــ ــــ   فَــ

ــــــةْ  )٩٥(   ــــَالُص َواْلَمَحبـَّــ ــــْدُق َواِإلْخـــــ   َوالصِّـــــ

  

ــــــهْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا َأَحبَّــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــَك اُهللا ِلَمــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َقــ   َوفـَّ

ــــاِمعُ  )٩٦(   ــــٌم َجـــــ ــَي اْســـــ ــــ ـــــــاَدُة ِهـــ ــ ــــمَّ اْلِعَب ُــــ   ث

  

ــــاِمعُ    ــــ ــــــُه السَّـــــ ــــ ـــــى اِإللَـــ ــــ ـــــا َيرَضــــ ــــ ــــلِّ َمــــ ــــ ــــ   لُِك

َعاءُ  )٩٧(   ــــدَّ ـــــا الـــــ ــــِديِث ُمخَُّهــــ ـــــي اْلَحـــــ   َوفِـــ

  

ــــَذا    ــــ ــــ ــــ ــــٌل َكــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــْوٌف تـَوَكُّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاءُ َخــ ــــ ــــ ــــ الرََّجــ
  

ــوعُ  )٩٨(   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةٌ ُخُش ــــ ــــ ــــ ــــــةٌ َورَْهبَــــ ــــ ــــ ــــ   َوَرْغبَــــ

  

ــوعُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةٌ ُخُضـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَيٌة ِإنَابَـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَخْشـــ

ــــِتَعانَةْ  )٩٩(   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــِتَعاَذُة َواالْس ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َواالْس

  

ــــْبَحانَهْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه ُس ــــ ــــ ــــ ــــِتَغاثٌَة بِــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَذا اْس ــــ ــــ ــــ   َكــــ

ـــــكْ  )١٠٠(   ــــــــُر َذلِـــ ــــْذُر َوغَيـْ ْبُح َوالنَّــــ ــــذَّ   َوالـــ

  

ـــــــاِلكْ    ــــ ـــــَح اْلَمَســ ــــ ــــِديَت َأْوَضـــ ــــ ــــ َهْم ُه ـــــافـْ ــــ فَـــ
  

ـــــــــَها لِغَ  )١٠١(   ـــــــــْرُف بـَْعِضــــ ـــــــــِر اهللاِ َوَصــــ ــــ   ْي

  

ـــاِهي   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَبُح اْلَمنَـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــْرٌك َوَذاَك أَقـْ ــــ ــــ ــــ   ِشـــ

ـــــاِن َفِشــــــْرٌك َأْكبـَــــــرُ  )١٠٢(   ــــــْرُك نـَْوَعـ   َوالشِّ

  

ـــــــــرُ    ــــ ــــ ــــاِر ِإْذ الَ يـُْغَفــ ــــ ــــ ــــ ــوُد النـَّـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه ُخلُـ ــــ ــــ ِــــ   ب

ــــــــَر اهللاِ  )١٠٣(   ــــِد غَيـْ ــــ ـــــــاُذ اْلَعْب ــَو اتَِّخـ ــــ   َوُهــ

  

ــوِّ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه ُمَســــ ــــ ــــ ــــ اً بِــــ ــــدَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاهينِــ ــــ ــــ ــــ ــــ يَاً ُمَضـ  

ـــــــــُزوِل الضُّــــــــــرِّ  )١٠٤(  ــــَد نـُ ــــ ــــُدُه ِعْنـ ــــ   يـَْقِصـ

  

ـــــ   ــــ ــــ ـــــِلَجْلــــ ــــ ــــ ـــــــــرِّ  رٍ ِب َخْيــــ ــــ ــــ ــــَدْفِع الشَّ ــــ ــــ ــــ   َأْو لِـ

ــــِدرُ  )١٠٥(   ــــ ــــَد َأيِّ غَــــــــــَرٍض الَ يـَْقــ ــــ ــ   َأْو ِعْن

  

ــــِدرُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــُك اْلُمْقتَـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه ِإالَّ الَمالِــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َعلَيْــ

ــــْدُعوِّ  )١٠٦(   ــــ ــــَذِلَك اْلَمــ ــــ ــــــِه لِــ ـــــــَع َجْعِلــــ   َمـــ

  

ــوِّ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــِم َأِو اْلَمْرُجـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َأِو الُمعظَّـــ

ـــْلطَانَاً بِــــــِه يَطَّلِــــــعُ  )١٠٧(   ــــــِب ُســـ   ِفــــــي اْلغَْي

  

ــــــْن ِإلَ    ــــ ــــ ــــــــِميِر َم ــــ ــى َضــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَزعُ َعَل ــــ ــــــِه يـَْفــ ــــ ــــ   ْي

  



رر اا                                   net.dorar.www 

)١٨( 

ـــا )١٠٨( ــَو الرِّيَــ   َوالثـَّـــاِن ِشـــــْرٌك َأْصــــَغُر َوْهـــ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاُم األَنْبِيَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه ِختَــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــرَُه بِـ ــــ ــــ ــــ ــ   َفسَّ

ــــاِري )١٠٩(   ــــ ـــــــــِر الْبَـــ ـــــاٌم بِغَْيـ ــــ ــــــُه إْقَســ ــــ   َوِمْن

  

ــــارِ    ــــ ــــ ــــِم األَخبَـ ــــ ـــــي ُمْحَكـــــ ــــ ـــــى ِفــــ ــــ ـــــا َأتَــــ ــــ   َكَمــــ

ـــابِ  )١١٠(   ــــ ــــــٍة أْو نَـــ ــــ ــــــْق بَِوْدَع ــــ ـــــــن يَِث   َوَمـــ

  

ئَابِ    ــــذِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُيِن ال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــٍة أْو َأْع ــــ ــــ ــــ ــــ   َأْو َحْلَقــ

ــورِ  َأوْ  )١١١(   ــٍو ِمـــــَن النُُّســـ   َخـــــْيٍط اَْو ُعْضـــ

  

ــورِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِة اْلُقبُـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــٍر أْو تـُْربَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ َــــ   َأو َوت

ــــــهْ  )١١٢(   ــــ ــــ ــــ ـــــــاِئٍن تـََعلََّق ــــ ــــ ـــــــــٍر َكـــ ــــ   َأليِّ َأْمـــــ

  

ــــــهْ    ــــ ــــ ــــ ــــا َعلََّقـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــى مَــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُه اُهللا ِإلَـ ــــ ــــ ــــ ــــ   وَكَل

ــــْينِ  )١١٣(   ــــــٍة َأو عَــ ــــــْن ُحّم ـــــى ِم ــــمَّ الرُّقـ   ثُــ

  

ــَوْحيـَْينِ    ــــ ــــ ـــــــاِلِص الــ ــــــْن َخـــــ ــــ ــــــْن ِمــ ــــ ــــِإْن تَُكــ ــــ   فَـــ

ــي )١١٤(     َوِشــــْرَعِتهْ  فَـــَذاَك ِمــــْن َهــــْدِي النَِّبــ

  

ـــنـِّيَِّتهْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــي ُســـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــِتالَف فِـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَذاَك ال اْخـ

ـــــى اْلَمْجُهولَــــــةُ اْلَمَعــــــانِي )١١٥(   ــــا الرُّقَـ   َأمَّــ

  

ــــْيطَانِ    ــــ ــــ ــــ ــــــَن الشَّ ــــ ــــ ــَواٌس ِمــ ــــ ــــ ــــ ــــَذاَك َوْســ ــــ ــــ ــــ   َف

ــــِديُث َأنـَّــــــهُ  )١١٦(   ــــــاَء اْلَحـــ ــــْد َج ــــــِه قَـــ   َوِفي

  

ــــــهُ    ــــ ــــ ــــ ــــــْة فَاْحَذرَنـَّــ ــــ ــــ ــــ ــــالَ ِمْريَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــْرٌك بِـ ــــ ــــ   ِشــــ

ــــْدِري )١١٧(   ــــ ــــــهُ الَ يَـ ــــــْن يـَُقولُـــ ــــلُّ َمـــ ــــ   ِإْذ ُك

  

ـــــــــرِ    ــــ ــــ ــَض اْلُكْفــ ــــ ــــ ــــ ــوُن َمْحـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُه يَُكـــــ ــــ ــــ ــــ   لََعلـَّ

ُهــوِد ُمْقتَــَبسْ  )١١٨(   ــَو ِمــْن ِســْحِر الْيـَ   َأْو ُه

  

ـــــــالْتََبسْ    ــــ ــــ ــوُه فَـــ ــــ ــــ ــــ ــَواِم لَبَُّســـ ــــ ــــ ــــ ـــــى اْلَعــــ ــــ ــــ ــــ   َعَل

ــــَذارٍ  )١١٩(   ــــ ــــ ــــمَّ َحــ ــــ ــــ ــــَذراً ثُــ ــــ ــــ ــــــهُ  َفَحــ ــــ   ِمْنــــ

  

ــــــهُ    ــــ ــــ ـــأى َعنْـــ ــــ ــــ ــــ ــــــقَّ َوتـَنْــ ــــ ــــ ـــــــــِرِف اْلَحـــ ــــ   الَ تـَْعــــ

ـــاتِ  )١٢٠(   ــــ ــــ ـــــــائِِم اْلُمَعلََّقــــ ــــ ـــــي التََّمــــ ــــ ــــ   َوِفــ

  

ـــاٍت مُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــُك آيَــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاتِ ِإْن تَــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بـَيـِّنَــ

ـــَلفْ  )١٢١(   ــ ــــْيَن السَّ ـــاالْخِتالُف َواِقــــٌع بـَ   فَـ

  

ــــفْ    ــــ ــــ ـــبـَْعُض َكــ ــــ ــــ ــــا َوالْــ ــــ ــــ ـــــــــُهْم َأَجازََهـ   فـَبـَْعُضــــ

ــَوْحيـَْينِ  )١٢٢(   ــَوى الْــــ ـــا ِســـ ـــ   َوِإْن تَُكـــــْن ِممَّ

  

ــــْينِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــِر مَـــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــــــْرٌك بِغَْي ــــ ــــ ــــ ــــا ِشــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فَِإنـََّهـــ

ـــــــيَمةُ األَزْالَمِ  )١٢٣(   ــــ ـــــا َقِســــ ــــ ــــ ــــْل ِإنـََّهــ ــــ ــــ   بَـــ

  

ـــــالمِ    ـــي اإلْســ ــــ ـــــــيَما ُأول ــــــْن ِس ــــِد َعـ ْعـــ ـــــي الْبـُ   ِفــ

ــــِل الشِّــــْركِ  )١٢٤(   ــــَذا َوِمــــْن َأْعَمــــاِل َأْه   َه

  

ـــــكِّ    ــــ ــــ ـــــــــَردٍُّد َأْو َشــ ــــ ــ ـــا تـَ ــــ ــــ ــــ ـــــــــِر َم ــــ ــ ــــــْن غَْي ــــ   ِمـــــ

ــاُل ِمــْن تـَْعِظــيِم مَــا )١٢٥(     َمــا يـَْقِصــُد اْلُجهَّ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ـــأَْن يـَُعظََّمـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْأَذِن اُهللا بِـ ــــ ــــ ــــ َــــ ــــْم ي ــــ ــــ ــــ َــــ   ل
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)١٩( 

ــــــٍة َأْو َحَجـــــــــرِ  )١٢٦( ْقَعـــ ــــْذ بِبـُ ــــ ــــــْن يـَلُـ   َكَمـــ

  

  

  

ـــــَجرِ  ــــ ــــ ــــ ـــ ـــبـَْعِض الشَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــٍت َأْو بِـ ــــ ــــ ـــــــــِر َمْيــــ ــــ ــــ ْبـــ   َأْو قـَ

ـــــانِ مُ  )١٢٧(   ــــ ــــ ــــَذِلَك اْلَمَكــــ ــــ ــــ ِــــ ـــــــذاً ل ــــ ــــ   تَِّخـ

  

ـــــانِ    ــــ ــــ َــــ ــــِدي األَْوث ــــ ــــ ــــ ــــِل َعابِـ ــــ ــــ ــــ ـــــــداً َكِفْعـ ــــ ــــ   ِعيــ

ـــــ )١٢٨(   ــــ ـــــامِ ثُـــ ــــ ـــى َأْقَســــ ــــ ــــ ــــارَُة َعلَـ ــــ َــــ   مَّ الزِّي

  

ـــــالَمِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةَ اِإلْســـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا ُأمَّـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــٍة يَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َثالثَـ

ــَوى الزَّائِـــــُر ِفيَمـــــا َأْضـــــَمرَهْ  )١٢٩(     فَـــــِإْن نـَـــ

  

ــــاآلِخرَةْ    ــــ ــــ ــــ ــــْذِكرًَة بِــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه تَـــ ــــ ــــ ــــ ــي نـَْفِســ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِفـ

ــَوا )١٣٠(   ــــ ــــ ــ ــــــهُ َوِلألَْم ــــ َعا لَـ ــــدُّ ــــ ــــمَّ الــــ ــــ   تِ ثُـــ

  

ـــــــــزَّالَّتِ    ــــ ــــــِن الـــ ــــ ــــ ــــــْفِح َعــ ــــ ــــ ـــــــاْلَعْفِو َوالصَّــ ــــ ــــ   بِـ

ـــا )١٣١(     َولَـــــْم يَُكـــــْن َشـــــدَّ الرَِّحـــــاَل َنْحَوَهــ

  

ــــــَفَها   ــــ ــوِل السُّــ ــــ ــــ ـــــــــراً َكَقــ ــــْل ُهْجـــ ــــ ــــْم يـَُقــــ ــــ   َولَــــ

ـــــــــرِيَحةْ  )١٣٢(   ــــــــْت َصـ ــــنٌَّة َأتَــ ــــ ـــــك ُســ   فَتِْلـــــ

  

ـــــِحيَحةْ    ــــ ــــ ــــــِة الصَّــ ــــ ــــ ــــَنِن اْلُمثْبَتَـ ــــ ــــ ـــي السُّـــ ــــ ــــ   ِفــــ

ــــالَ  )١٣٣(   ــــ َعاَء َوالتـََّوسُّـــ ــــدُّ ــــ ــــَد الـــ ــــ   َأْو َقَصـــ

  

ـــــ   ــــ ــــ ـــــالَ ِبِه ــــ ــــلَّ َوَعـــــ ــــ ــــ ـــــــــرَّْحَمِن َجـ ـــــى الـــــ ــــ َــــ   ْم ِإل

ــــــــاللَةْ فَبِ  )١٣٤(   ــــ ــــ ــــــةٌ َضـ ــــ ــــ ــــــةٌ ُمْحَدثَـــ ــــ ــــ   ْدَعـــ

  

ـــــــالَةْ    ــــ ــــْدِي ِذي الرَِّســـــ ــــ ــــ ــــــْن َهـــ ــــ ــــ ــــَدٌة َعـ ــــ ــــ   بَِعيـــ

ــــدْ  )١٣٥(   َقــ ــوَر نـَْفَســــــهُ فـَ   َوِإْن َدَعــــــا اْلَمْقبُــــ

  

ــــدْ    ــــ ــــ ــــ ـــيِم َوَجَحــ ــــ ــــ ــــ ــاِهللا اْلَعِظـــ ــــ ــــ ــــ ِــــ ـــــــــَرَك ب ــــ ــــ   َأْشـ

ــــــهُ  )١٣٦(   ــــ ـــــــالَى ِمْنـ ــــ ــــَل اُهللا تـََع ــــ ــــــن يـَْقبَـــ ــــ   لَـ

  

ــــْدالً فَـ    ــــ ــــ ــــ ـــــــــْرفَاً والَ َعـ ــــ ــــــهُ َصــــ ــــ ــــ ــْو َعْنــــ ــــ ــــ ــــ ْعُفـــ   يـَ

ــــــٍب ُموِشــــــُك اْلُغْفــــــرَانِ  )١٣٧(   ــــلُّ َذْن   ِإْذ ُكــ

  

ـــــــــرَّْحَمنِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــدِّ للـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاَذ النـِّــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   إالَّ اتَِّخ

ـــــِر ِســــرَاًجا َأْوقَـــــَدا )١٣٨(     َومَــــْن َعلَــــى اْلَقْب

  

ـــــِجدَ    ــــ ـــــــــرِيِح َمْســــ ـــى الضَّـــ ــــ ــــ ـــى َعَلــ ــــ ــــ   اأِو ابـْتـَنَـ

ــــارا )١٣٩(   ــــ ــــ ــــ ــــ ٌد ِجَهــ ــــدِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ ُمَجـ ــــ ــــ ــــ   فَِإنـَّــ

  

ــــاَرى   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوِد َوالنََّصــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُه ــــَنِن الْيـَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِلُســ

َر اْلُمْختَــاُر َعـــْن َذا َولََعـــنْ َكــْم َحـــ )١٤٠(     ذَّ

  

ــــَننْ    ــــ ــــ ــــ ــــُل السُّ ــــ ــــ ــــ ـــــا َرَوى َأْه ــــ ــــ ــــــهُ َكَمـــ ــــ ــــ   َفاِعلَــ

ـــى َعــــِن اْرتَِفــــاِع اْلَقْبــــرِ  )١٤١(     بَــــْل قَــــْد نـََهـ

  

ــــْبرِ    ــــ ــــ ــــ ـــ ــْوَق الشِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه فـَ ــــ ــــ ـــــــــَزاَد ِفيـــــ ــــ ــــ   َوَأْن يـُـ

ــــْد َأَمـــــــرْ  )١٤٢(   َقـــ ْبـــــــٍر ُمْشــــــِرٍف فـَ ــــلُّ قـَ   وَُكــ

  

ـــــــــرْ    ـــ ـــــحَّ اْلَخبـَ ــــ ــــَذا َصـــ ــــ ــوَّى َهَكـــ ــــ ــــ ـــأَْن ُيَســ ــــ ِــــ   ب

رَ  )١٤٣(   ــــذَّ ــــ ــــــهْ  َوَحـــ ــــ ــــــْن ِإْطَرائِـ ــــــَة َعـــــ   األُمَّـــــ

  

ــــِتْجَرائِهْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــيُس بِاْسـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــرَُّهْم ِإبْلِــ ــــ ــــ ــــ ــــ َغ   فـَ
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)٢٠( 

ــوا )١٤٤( ــــ ــــ ـــــــــرًَة َواْرتََكبُــــ ـــــــالَُفوُه َجْهـــــ ــــ   َفَخـــ

  

ــوا   ــــ ــــ ــــْم َيْجتَنِبُـ ــــ ــــــهُ َولَـــ ـــى َعْنـــــ ــــ ــــْد نـََهــــ ــــ ـــــا قَـــ ــــ   َمــ

ــْوا َوزَاُدوا )١٤٥(   ــــ ــــْد غََل ــــْيِهْم قَــ   فَــــــاْنُظْر ِإلَــ

  

ـــــــاُدوا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــا َوَشـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوا بَِناَءَهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َورَفـَعُـــ

ـــــــــرِّ وَ  )١٤٦(   ـــيِد َواآلُجــ ــــ ــــ ــــارِ بِالشِّ ــــ   األَْحَجـــ

  

ــــارِ    ــــ ــــ ــــ ــــِذِه اَألْعَصــ ــــ ــــ ــــ ـــــي َهــ ــــ ــــ ــــيََّما ِفـــــ ــــ ــــ ــــ   الَ ِسـ

ــــُدوا )١٤٧(   ــــ ــــ ــــا َأْوَقــ ــــ ــــ َهــ ــــِل َعلَيـْ ــــ ــــ   َولِْلَقَناِديــ

  

ــــُدوا   ــــ ــــ ــــْد َعَقــ ــــ ــــ ـــــا قَــ ــــ ــــ َهـ ــَواٍء َفوقـَ ــــ ــــ ِــــ ــــْم ل ــــ ــــ   وََكــ

ـــاتِ  )١٤٨(   ــــ ــــ ـــــالَم َوالرَّايَـ ــــ ــــُبوا اَألْعـــ ــــ   َوَنَصـــ

  

ـــاتِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاَألْعظُِم الرَُّفــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوا بِــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تَتـَنُـــ   َوافـْ

ــوِحها النََّحــــاِئرْ  )١٤٩(   ــي ُســ   بَــــْل َنَحــــُروا ِفــ

  

ـــــ ــــ ــــ ـــــي التَ ِفْعــ ــــ ــــ ـــــَل ُأولِــ ــــ ــــ ـــــــاِئرْ  يبِ يِ ْســ ــــ ــــ   َوالَْبَح

  َوالَْتَمُســوا اْلَحاَجـــاِت ِمـــْن َمْوتَـــاُهمُ  )١٥٠(  

  

ــَواُهمُ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْم َهــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُذوا ِإَلَهُهــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َواتََّخــــ

ـــيُس ِفــــي ِفَخاِخــــهِ  )١٥١(     قَـــْد َصــــاَدُهم ِإبِْل

  

ــــــهِ    رَاِخــ ــــــْن أَفـْ ــــاَر ِمــ ــــْد َصــــ ــــ ــــْل بـَْعُضــــــــُهْم َق   بَــــ

ـــــانِ  )١٥٢(   ــــ ـــــــاَدِة األَْوثَـ ـــى ِعبَـــ ــــ ــــْدُعو ِإلَـــ ــــ   يَــ

  

ـــــاِل وَ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــانِ بِاْلَمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــنـَّْفِس َوبِاللَِّســـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الـ

ِـــــكْ  )١٥٣(   ـــــَت ِشـــــْعِري مَـــــْن َأبَـــــاَح َذل   فـَلَْي

  

ـــــكْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــي اْلَمَهالِـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةَ ِفـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَأْوَرَط األُمَّــ

ـــــامِ  )١٥٤(   َعــــ ــْوِل َواِإلنـْ ــــ ــــِديَد الطـَّـ ــــا َشـــــ ــــ َي   فـَ

  

ـــــالمِ    ــــ ــــ ــــــةَ اِإلْســــ ــــ ــــ ــُكْو ِمْحنَـــ ــــ ــــ ــــ ـــــَك َنْشـــ ــــ ــــ   ِإلَْيــــ

ــــْأثِيرُ  )١٥٥(   ــــ ــــــُه تَــــ ــــ ــــــقٌّ َولَـ ــــ ــــْحُر َحـ ــــ   َوالسِّـــ

  

ــــِديرُ    ــــ ــــ ــــ ــــ رَُه اْلَقــ ــــدَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا قَــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــْن ِبَمـ ــــ ــــ ــــ   لَِكــــ

رَهْ  )١٥٦(   ْقـــِديِر مَـــا قَـــْد قَــــدَّ ـــي بِـــَذا التـَّ   َأْعِن

  

ــــــــْرَعِة اْلُمطََّهــــــــرَة   ـــي الشِّ ــْوِن الَ ِفـــــ ــــ ـــــي اْلُكــ   ِفـــ

ــــاِحِر بِــــالتَّْكِفيرِ  )١٥٧(     َواْحُكــــْم َعلَــــى السَّ

  

ـــــــــرِ    ــــ ــــ ــــ ـــــالَ نَِكيـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُل بِـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــدُُّه اْلَقتْــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَحــ

ــــنَِّة اْلُمَصــــرََّحةْ  )١٥٨(     َكَمــــا َأتَــــى ِفــــي السُّ

  

ــــِذيْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ْرِمـ ـــــا َرَواُه التـِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــحََّحهْ وَ  ِممَّ ــــ ــــ ــــ   َصــــ

ــــــرْ  )١٥٩(   ـــي َأثـَ ــــَذا ِفـــ ــــُدٍب َوَهَكــ ــ   َعــــــْن ُجْن

  

ــــْتِلِهْم ُرِويْ    ــــ ــــ ــــ ــ ـــــــــٌر بَِق ــــ ــــ ـــــــــرْ  َأْم ــــ ــــــْن ُعَمـــــ ــــ ــــ   َعــــ

ــــَد َمالَـــــكِ  )١٦٠(     َوَصــــحَّ عَــــْن َحْفَصـــــَة ِعْن

  

ـــــــاِلكِ    ــــ ــــٍد للسَّــ ــــ ــَوى ُمْرِشـــــ ــــ ــــ ــــــِه َأقـــ ــــ ـــــا ِفيـــ ــــ   َمــــ

ــــــَعِبهْ  )١٦١(   ــــــِه َوُشـــــ ــــــْن َأنـَْواِعـــــ ــــَذا َوِمـــــ ــــ   َهــ

  

ــــــهْ    ــــ ــــَذا َوانـْتَبِــ ــــ ــــ ـــــــاْدِر َه ــــ ــوِم فَـ ــــ ــــ ــــُم النُُّجــ ــــ ــــ   ِعْل
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)٢١( 

ــــا ُيْشـــــــــَرعُ َوحَ  )١٦٢( ــــ ـــــــاْلَوْحي َنص�ـ ــــــُه بِــ   لـُّــ

  

ـــــــعُ    ــــ ــــ ــــ ــــــِه فـَُيْمنَـــ ــــ ــــ ــــ ــــْحٍر ِمثْلِـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــا ِبِسـ ــــ ــــ ــــ ــــ   َأمَّـ

ــــْد َكَفــــــرْ  )١٦٣(   َقـ ـــا فـَ ــــدِّْق َكاِهنًــ   َومَـــــْن ُيَصـ

  

ـــــــــرْ    ـــــ ــوُل اْلُمْعتَبـَ ــــ ــــ ــــــِه الرَُّســـ ــــ ـــى بِـــ ــــ ــــ ــــا َأتَــ ــــ ــــ   ِبَمـ

ــــلْ  )١٦٤(   ــْوٌل َوَعَمـ يَن قـَـــ ـــأَنَّ الـــــدِّ   اْعلَـــــْم بِــ

  

ــــَتَملْ    ــــ ــــــِه َذا اْش ــــا َعلَيْــ ــــ ــــْم َم ــــ َه ــــــهُ َوافـْ   فَاْحَفْظــ

ـــــا كَ  )١٦٥(   ــــاَك َمـ ــولُ َق◌َ َفــ َــــــُه الرَُّســـــ   ْد َقال

  

ــــلُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــأَلُهُ ِجْبرِيـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاَءُه َيْســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِإْذ َجـــ

ـــَلهْ  )١٦٦(   ــــ ــــالٍث َفصَّــ ــــ ــــــــٍب ثَـ ـــــى َمَراتِـ   َعلَــــ

  

ــــَتِمَلةْ    ــــ ــــ ــــــِه ُمْشــــ ــــ ــــ ــى َجِميِعــ ــــ ــــ ــــ ــــــاَءْت َعَلــ ــــ ــــ   َجــ

ـــــانِ  )١٦٧(   ـــــاِن َواِإلْحَســـ ــــالَِم َواِإلْيَمـــ   اِإلْســـ

  

ـــــانِ    ــــ ــــ ــــ ـــى َأرَْكـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــيٌّ َعلَـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــلُّ َمْبنِــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َواْلُك

ــــالَُم َمبْ  )١٦٨(   َـــــى اِإلْســ ــــْد َأت َقـ ــىفـَ ـــاً َعلَــــ   نِيـَّـ

  

ـــــالَ    ــــ ــــْد نُِقــ ــــ ـــــا قَـــ ــــ ــــــْق َواْدِر َمــ ــــٍس َفَحقِّـــــ ــــ   َخْمـــ

ــــمُ  )١٦٩(   ـــــا الــــــرُّْكُن األََســـــاُس اَألْعظَــ ُلَه   َأوَّ

  

ــَومُ    ــــ ــــ ـــ ــــَتِقيُم األَقـْ ــــ ـــــــــَراُط اْلُمْســـــ ــــ ــَو الصِّ ــــ ــــ   َوْهـــ

ــْت َواْعَتِصــمْ  )١٧٠(   ــَهاَدتـَْيِن َفاثـُْب   رُْكــُن الشَّ

  

ــــمْ    ــــ ــــ َفِصـ ــي الَ تـَنـْ ــــ ــــ ــُوثـَْقى الَّتِـــ ــــ ــــ ـــــــاْلُعْرَوِة الْـــ ــــ   بِــ

ــالةِ َوثَانِ  )١٧١(   ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــــُة الصَّ ــــ ــــ ــــ ـــاً ِإقَاَمــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َي

  

ـــــاةِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُة الزََّكــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َــــ ـــاً تَْأِدي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوثَالِثَـــ

ــــيَاُم فَاْســـــَمْع َواتَّبِــــــعْ  )١٧٢(   ــ   َوالرَّابِـــــُع الصِّ

  

ــــَتِطعْ    ــــــْن َيْســـــ ـــــى مَــ ـــــجُّ َعلَـــ ــــاِمُس اْلَحـــ ــــ   َواْلَخ

ـــــانِ  )١٧٣(   ــــ ــــ ــــــةٌ َوِلِإلْيَمــ ــــ ـــــَك َخْمَســـــ ــــ ــــ   فَتِْلـ

  

ـــــــــرَانِ    ــــ ــــ ــــ ــــالَ نُْكــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاٍن بِـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــتَُّة َأرَْكــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِســ

ـــــ )١٧٤(   ــــ ــــ ــاِهللا ِذي اْلَج ــــ ــــ ــــا بِـــ ــــ ــــ   اللِ ِإْيَمانـُنَـ

  

ـــــالِ    ــــ ــــ ــــــَفِة اْلَكَمـــ ــــ ــــ ــــــْن ِصــ ــــ ــــ ــــــهُ ِمــ ــــ ــــ ـــــا لَــ ــــ ــــ   َوَمـــ

ـــــــــَررَةْ  )١٧٥(   ــــ ـــــــــرَاِم الْبـَ ـــــِك اْلكِـــ ــــ   َوبِاْلَمالئِـــ

  

ـــــــــرَةْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــة اْلُمَطهَّـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َــــ َزل ــــــِه اْلُمنـْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وَُكْتبِــ

ـــــامِ  )١٧٦(   ــــ ــــ ــــ َــ ــــَداِة لألَن ــــ ــــ ــــ ـــِلِه اْلُهـــ ــــ ــــ ــــ   َورُْســـ

  

ـــــامِ    ــــ ــــ ــــ ــــــٍق َوالَ ِإيهـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــِر تـَْفرِيـ ــــ ــــ ـــ ــــــْن غَْي ــــ ــــ ــــ   ِمـ

ـــا )١٧٧(   ــــ ـــــكٍّ َكَمـ ــــالَ َشـــ ِــــ ــوٌح ب ــــ ــــْم نُــ ُلُهــــ   َأوَّ

  

ـــــ   ــــ ــــ ــــ ـــــــداً َلُهــ ــــ ــــ ــــ ــــاَأنَّ ُمَحمَّ ــــ ــــ ــــ ــــْد َخَتَمـــ ــــ ــــ ــــ   ْم قَـــ

ـــْزِم األُلَـــى )١٧٨(   ُهم ُأولُـــو اْلَع   َوَخْمَســةٌ ِمـــنـْ

  

ـــــالَ    ــوَرى تَـــ ــــ ــ ــورَِة األَْحــــــــَزاِبِ◌ َوالشُّ ــــ ــي ُســ ــــ   فــ

ـــــــــَردُّدِ  )١٧٩(   ــ ــــالَ تـَ ــــ ــــــْن بِــ ــــ ـــــــاِد َأْيق   َوبِاْلَمعَـــ

  

ــــدِ    ــــ ــــ ــــــــِت اْلَمْوِعــــ ــــ ــــٍم بَِوقْـــ ــــ ــــ ــــا ِعلْـــ ــــ ــــ   َوالَ ادِّعَـــ
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)٢٢( 

ـــــــِر ِاْمتِـــــــَرا )١٨٠( ــــــْن غَْي ــْؤِمُن ِمـ ــــا نـُـــــ   لَِكنـَّنَـــ

  

ـــــ   ــــْد َصــ ـــــا قَـــ ــــلِّ َمــ ــَوَرىبُِكـــ ــــ   حَّ َعـــــــْن َخْيـــــــِر الْـ

ـــا )١٨١(   َلَهـــ ــوُن قـَبـْ ـــاٍت تَُكــــ   ِمـــــْن ذِْكــــــِر آيَــ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ـــــــــَراٌط َلَهـ ــــ ــــ ـــاٌت َوَأْش ــــ ــــ ــــ ــَي َعالَمَــ ــــ ــــ ــــ   َوْهـــ

ـــا )١٨٢(   ــــْدُخُل اِإلْيَمــــــاُن بِــــــاْلَمْوِت َومَـــ   َويَــ

  

ــــا   ــــ ــــ ـــــــاِد ُحِتَمــ ــــ ـــــى اْلِعبَـــ ــــ ــــ ــــِدِه َعلَـ ــــ ــــ ــــــْن بـَْعــ ــــ   ِمــــ

ــُؤولُ  )١٨٣(   ــــ ــــ ــــ ــــٌد َمْســ ــــ ــــ ــــال� ُمْقعَـــ ــــ ــــ   َوَأنَّ ُكـــ

  

ــــا   ــــ يُن َوَمـ ــــدِّ ــــ ـــــا الـ ــــ ـــــــــرَّبُّ َم ـــــا ال ــــ ــولُ  َم ــــ   الرَُّســـ

ــــْيِمنُ  )١٨٤(   ــــ ــــ ــــــــُت اْلُمَهـ ــــ ــــَد َذا يـُثَبـِّ ــــ   َوِعْنـــــ

  

ــوا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــِذيَن آَمنُـ ــــ ــــ ــــ ــْوِل الـَّـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــِت اْلَق ــــ ــــ   بِثَابِــ

ـــــكْ  )١٨٥(   ــــَد َذلِـــ ـــاُب ِعْنــــ ــــ ــوِقُن اْلُمْرتَـ ــــ   َويُــ

  

ـــــكْ    ــــ ــــ ــــ ِــــ ــْوِرُدُه اْلَمَهال ــــ ــــ ــــ ــــ ــا َمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــأَنَّ مَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بِـ

ــورِ  )١٨٦(   ــــ ــــ ــــــــِث َوالنُُّشـــ ْعـــــ ــــا َوالْبـَ ــــ   َوباللقـــــ

  

ــورِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــَن اْلُقبُــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــا ِمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوبِِقيَاِمنَـــ

ـــــاًة كَ  )١٨٧(   ــــ ـــــــــْرالً ُحَف   َجـــــــــَراٍد ُمْنَتِشـــــــــرْ ُغ

  

ـــــــــرٌ    ــْوٌم َعِســ ــــ ـــــــــرَاَنِ◌ َذا يـَـــــ ــوُل ُذو اْلُكْفــ ــــ ــــ   يـَُق

ــــلِ  )١٨٨(   ــوِمِ◌ اْلَفْصـ   َوُيْجَمـــــُع اْلَخلْـــــُق لِيَـــ

  

ــــــْفِلي   ــــ ــــ ــــ ــِويـُُّهْم َوالسُّـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــيُعُهْم ُعْلـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َجِمـ

ــــٍف َيِجـــــلُّ ِفيــــِه اْلَخْطـــــبُ  )١٨٩(     فِــــي َمْوِق

  

ـــــــــْربُ    ــــ ــــ ــــــِه َواْلَكـ ــــ ــــ ــْوُل بِــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُم اْلَه ــــ ــــ ــــ   َويـَْعظُــ

ـــابِ َوُأْحِضـــــــُروا لِْلَعـــــــْرِض وَ  )١٩٠(     اْلِحَســــ

  

ـــابِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُق األَْنَســـ ــــ ــــ ــــ ِــــ ــــــــْت َعالَئ ــــ ــــ ــــ ــ   َوانـَْقطََع

ــَوالِ  )١٩١(   ــــ ــــَحاِئُب األَْهــ ــــ ــــــــْت َس   َواْرتََكَم

  

ـــــالِ    ــــ ــــ ـــــي اْلَمَقـــــ ــــ ــــ ـــــــُغ ِفـــــ ــــ ــــ ــــَم الْبَِليـــ ــــ ــــ ــــ َعَجـ   َوانـْ

ــومِ  )١٩٢(   ــــ ــــ ــــ ــوُه لِْلَقيـُّــ ــــ ــــ ــــ ــــــــِت اْلُوُجـــ ــــ ــــ   َوَعنَـ

  

ــومِ    ــــ ــــ ــــِم لِْلَمظْلُـــ ــــ ــــ ــــــْن ِذي الظُّْل ــــ ــــُتصَّ ِمــ ــــ ــــ   َواقـْ

ـــــــادِ  )١٩٣(   ــــ ــ ــوُك ِلألَْجَن ــــ ــــ ـــــاَوِت اْلُملُـــ ــــ   َوَســــ

  

ـــــيَء بِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَهادِ َوِجـــ ــــ ــــ ــــ ـــاِب َواألَْشـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   اْلِكتَـ

ــَوارِحُ  )١٩٤(     َوَشـــــــِهَدِت اَألْعَضـــــــاُء َواْلَجـــــ

  

ـــــــاِئحُ    ــــ ــــ ــــ ــْوَءاُت َواْلَفَضــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَدِت السَّـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوبَـ

ـــــــــَراِئرْ  )١٩٥(   ــــ ـــــَك السَّ ــــ ــــــــْت ُهَنالِــــ ــــ   َوابـْتُِلَي

  

ــــــــَماِئرْ    ــــ ـــي الضَّ ــــ ــيُّ ِفـــــ ــــ ــــ ــــَف اْلَمْخِفــ ــــ   َواْنَكَشــــ

ـــــالِ  )١٩٦(   ــــَحاِئُف اَألْعَمـــــ ــــ   َوُنِشـــــــــَرْت َصـ

  

ــــــــَما   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــالَْيِميِن َوالشِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُذ بِـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   لِ تـُْؤَخــ

ـــــــالَْيِمينِ  )١٩٧(   ــــُذ بِـــ ــــ ــــــْن يَْأُخـ ــوبَى ِلَمـــ ــــ   طُـــ

  

ـــــينِ    ــــ ــــ ــــ ــوٍر ِعـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَرى ِبُحــ ــــ ــــ ــــــُه ُبْشـــ ــــ ــــ ــــ   كَِتابَــ
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)٢٣( 

ــــــــَمالِ  )١٩٨( ــــ ــ ــــِذ بِالشِّ ــــ ــــ ــــُل ِلآلِخــ ــــ ــــ ــ   َواْلَوْي

  

ــــالي   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــيِم َصــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــٍر لِْلَجِحـ ــــ ــــ ــــ   َورَاَء َظْهـــ

ــــَم َوالَ  )١٩٩(   ــ ــــالَ ظُْل ــَوْزُن بِاْلِقْســــــِط َفــ   َوالْــــ

  

ـــــالَ    ــــ ــــا َعِمـــــ ــــ ــــ ــَوى َمــ ــــ ــــ ــــٌد ِبِســــ ــــ ــــ ــ ــــُذ َعْب ــــ ــــ   يـُْؤَخــ

ــــٍح مِ  )٢٠٠(   ــــ ــــاٍج رَاِجـــ ــــ ــــْيَن نَـــ ــــ ـــ ــــــهُ فـَبـَ ــــ َزانُـ   يـْ

  

ــــــهُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُه ُعْدَوانُـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــِرٍف َأْوبـََقـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوُمْقــــ

ــــالَ اْمتِـــــــَراءِ  )٢٠١(     َويـُْنَصـــــــُب اْلِجْســـــــُر بِـــ

  

ــــــاءِ    ــــ ــــِم األَنـْبَــــ ــــ ــــ ـــــي ُمْحَكـ ــــ ــــ ـــــى ِف ــــ َــــ ـــــا َأت ــــ ــــ   َكَم

ــَوالِ  )٢٠٢(   ــــ ـــى َأْحـــ ــــ ـــــــاُس َعَلــ ــوزُُه النَّــ ــــ   َيُجـــ

  

ـــــالِ    ــــ ــــ ــــــَن اَألْعَمـــــ ــــ ــــ ــــِبِهْم ِمــــ ــــ ــــ ــــ ــــْدِر َكْســ ــــ ــــ ــــ   بَِقـ

ـــــانِ  )٢٠٣(   ــــ ـــــى اْلِجنَـ ــــ ــــاٍز ِإلَـ ــــ ــ ــــْيَن ُمْجَت ــــ ــ   فـَبـَ

  

ـــــ   ــــ ــــ ـــــــــِرٍف يَُكـــــ ــــ ـــــــــرَانِ َوُمْســــ ــــ ـــــي النِّيـــــ ــــ ــــ ــــ   بُّ ِف

ـــا )٢٠٤(   ــــ ــــــقٌّ َوُهَمـــ ــــ ــــــةُ َح ــــاُر َواْلَجنَّــــ ــــ   َوالنَّــ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاَء َلُهَمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاِن الَ فـَنَـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َمْوُجوَدتَــ

ـــــِر اْلَخْلـــــِق َحـــــقٌّ وبِـــــهِ  )٢٠٥(   ــْوُض َخْي   َوَحـــ

  

ــــــهِ    ِــــ ـــــــُع ِحْزب ـــي االْخــــــــــَرى َجِميـــ ــــ   َيْشــــــــــَرُب ِفـــ

ــــٍد يـُْنَشــــــــرُ  )٢٠٦(   ــَواُء َحْمــــ ــــ ــــــُه لِــ ــــَذا لَــ   َكــــ

  

ـــــــــرُ    ــــ ــــاً ُتْحَشـــ ــــ ــــ ــــ ــــُل َجِميَع ــــ ــــ ــــ ــــــُه الرُّْس ــــ ــــ ــ   َوَتْحَت

ـــا )٢٠٧(   ــــَفاَعةُ اْلُعْظَمــــى َكَمـ   َكــــَذا لَــــُه الشَّ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا تََكرَُّم ــــ ــــ ــــ ــــــُه اُهللا ِبَهـــ ــــ ــــ ــــ ــــْد َخصَّــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َق

ــــــَرى )٢٠٨(   ـــا يـَ ــــِد ِإْذِن اِهللا الَ َكَمــ   ِمـــــْن بـَْعـ

  

ـــــــــَرى   ــــ ــــ تـَ ــى اِهللا افـْ ــــ ــــ ــــ ــوِريٍّ َعلَــ ــــ ــــ ــــ ــــلُّ قـُبُـــ ــــ ــــ ــــ   ُك

ــي )٢٠٩(   ــــ ـــى الـــــــرَّْحَمِن ِفـ َــــ   َيْشـــــــَفُع َأوَّالً ِإل

  

ــــفِ    ــــ ــــِل اْلَمْوِقــ ــــ ــــْيَن َأْهـ ــــ ــ ــــــاِء بـَ ــــِل اْلَقَضـــ ــــ   َفْصـ

ــىِمــــ )٢١٠(   َهــــا النَّــــاُس إلَــ   ْن بـَْعــــِد َأْن يَطْلُبـَ

  

ـــــالَ    ــــ ــــَداِة اْلُفَضــ ــــ ـــــــــْزِم اْلُهـــ ـــــي اْلَعــ ــــ ــــلِّ ُأولِــ ــــ   ُكـــ

ــــِتْفتَاحِ  )٢١١(   ــــ ـــــي اْســ ــــ ــــــَفُع ِف ــــا َيْشــــ ــــ   َوثَانِيًـ

  

ـــــــالحِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــي اْلَفــ ــــ ــــ ــــ ــــ ِــــ ـــيِم ألُول ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َداِر النَِّعــ

ــــــَفاَعتَانِ  )٢١٢(   ــــ ـــــاِن الشَّـــــ ــــ ــــ ــــَذا َوَهاتَــ ــــ ــــ   َهـــ

  

ـــــــــرَانِ    ــــ ـــــالَ نُْكــــ ــــ ــــ ــــــِه بِـــ ــــ ــــ ــــتَا بِـــ ــــ ــــ ــــ ــــْد ُخصَّ ــــ ــــ ــــ   َق

ــــــفَ  )٢١٣(   ــــ ـــاً َيْشــ ــــ ــــ ــَوامِ َوثَالِثـ ــــ ــــ ــ ـــي أَقـْ ــــ ــــ   ُع ِفـ

  

ـــــالَمِ    ــــ ــــَدى اِإلْسـ ــــ ــــــِن اْلُهــ ــــ ـــى ِدي ــــ ـــــــاتُوا َعلَـــ   مَـــ

ـــــامِ  )٢١٤(   ــــ ــــ ــــ ـــــــــرَُة اآلثَـ ــــ ــــ ُهْم َكثـْ ـــتـْ ــــ ــــ ــــ   َوَأْوبـََقــ

  

ـــــــــرَامِ    ــــ ــــ ــــَذا اِإلْجـ ــــ ــــ ــــ ــــاَر بِــ ــــ ــــ ــــ ـــُأْدِخُلوا النـَّـ ــــ ــــ ــــ   فَـــ

ـــــانِ  )٢١٥(   ـــــى اْلِجنَـ ــــا ِإلَـ َهــ ــوا ِمنـْ   َأْن َيْخرُُجــــ

  

ـــــانِ    ــــ ــــ ـــــــــْرِش ِذي اِإلْحَســ ــــ ــــِل َربِّ اْلَعــ ــــ ــــ   بَِفْضــ
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)٢٤( 

ــــلُّ ُمرْ  )٢١٦( ــــ ــــــَفُع ُكـــ ــــَدُه َيْشـــــ ــــ ــــلِ َوبـَْعــ ــــ   َســـ

  

ــي   ــــ ــــ ــــ ـــــَالٍح َوَولِـــ ــــ ــــ ــــٍد ِذي َصــــ ــــ ــــ ــــلُّ َعْبـــــ ــــ ــــ   وَُكـــــ

ـــــــــرَانِ  )٢١٧(   ــــ ـ ــــــَن النـِّيـْ ــــ ــــ ـــــــــِرُج اهللاُ ِم ــــ   َوُيْخـ

  

ـــــانِ    ــــ ـــــى اِإلْيَمـــ ــــ ـــاَت َعلَـــ ــــ ــــ ــــــْن َمـ ــــ ـــــــَع َمــ   َجِمْيـــــ

ـــا )٢١٨(   ــــ ـــــاِة يُْطرُحونَــــ ــــ ـــــــــِر اْلَحيَـ ــي نـََهـ ــــ ــــ   ِف

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َــــ ــوَن َويـَْنبُُتون ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاً فـََيْحيَــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َفْحمــــ

ــــــهِ  )٢١٩(   ــــ ـــــي َهْيَئاتِــ ــــ ــــــــُت ِفـــ ـــا يـَْنبُــــ ــــ ــــ   َكأَنََّم

  

ــــْيلِ    ــــ ــــِل السَّـــ ــــ ــــــــبُّ َحِميْـــ ــــــهِ  َحـــ ــــ ــي َحاَفاتِـ ــــ ــــ   ِفـ

ــــَدارِ  )٢٢٠(   ــــ ـــــاُن بِاألَْقـ ــــ ـــــــاِدُس اِإلْيَم   َوالسَّــ

  

ــــارِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــا َوالَ ُتَم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــأَْيِقنْن ِبَهــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فَـ

ــــَدرْ  )٢٢١(   ــــ ــــــاٍء َوقَــ ــْيٍء بَِقَضــــ ــــ ــــ ــــلُّ َش ــــ   َفُكــ

  

ــــَتَطرْ    ــــ ــــ ـــاِب ُمْســ ــــ ــــ ـــي أُمِّ اْلِكتَـــ ــــ ــــ ــــلُّ فِـــ ــــ ــــ   َواْلُكــ

ـــــــَر َوالَ  )٢٢٢(   ــــْدَوى َوالَ ِطيـْ ــْوَء الَ َعـــ   الَ نـَـــــ

  

ــَوالَ    ــــ ــــ ــــ ــــالى ِحــــ ــــ ــــ ــــ ــى اُهللا تـََعـ ــــ ــــ ــــ ـــــا َقَضــــ ــــ ــــ ــــ   َعمَّ

ــــــَفرْ  )٢٢٣(   ــــــةَ الَ َوالَ َصـــ ــْوَل الَ َهامَــ ــــ   الَ غُــ

  

ـــــــــرْ    ــــ ــــيُِّد الَْبَشـ ــــ ــــ ـــــــــَر َســ ــــ ـ ــــَذا َأْخبـَ ــــ ــــ ـــــا بِــ ــــ   َكَمـــــ

ــــــةُ اإلِ  )٢٢٤(   ــــ ــــ ــــــــٌث َمْرتـَبَـ ــــ ـــــانِ َوثَالِـــ ــــ ــــ   ْحَســ

  

ـــــــــرَّْحَمنِ    ــــ ــــَدى الــــ ــــ ــــ َــــ ـــــا ل ــــ ــــ ـــــَك َأْعالََهــــ ــــ ــــ   َوتِلْـــ

ــوُخ اْلَقْلـــِب فِـــي اْلِعْرفَــــانِ  )٢٢٥(   ــَو رُُسـ   َوْهـ

  

ـــــانِ    ــــ ــــ ــــ ــــــــُب َكاْلِعيَـ ــــ ــــ ــوَن اْلغَْيـ ــــ ــــ ــــ ـــى يَُكــــ ــــ ــــ ــــ   َحتـَّـ

ــــا يَ  )٢٢٦(   ــــ ــــ ـــاتِ ِإيَمانـُنَـــ ــــ ــــ ــــُد بِالطَّاَعـــــ ــــ ــــ   زِيـــ

  

ــــالزَّالَّتِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوُن بِـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُه يَُكــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َونـَْقُصــ

ــــلِ  )٢٢٧(   ــــ ــى تـََفاُضــــ ــــ ــــ ــــــِه َعلَـ ــــ ــــــهُ ِفيـ ــــ   َوَأْهلُـ

  

ــــلِ    ــــ ــــ ـــــاألَْمالِك َأْو كالرُُّســ ــــ ــــــــَت َكـــــ ــــ ــ ــــْل َأْن ــــ ــــ   َهــ

ــــيَانِ  )٢٢٨(   ــيُّ ُذْو اْلِعْصــــ ــــ ــــــُق اْلِملَّــ   َواْلَفاِســ

  

ـــــانِ    ــــ ــــ ــــــُق اِإلْيَم ــــ ــــــهُ ُمطْلَـــ ــــ ــــَف َعنْـــ ــــ ــــ ــــْم يـُْنـ ــــ ــــ   لَـ

ــــْدِر اْلِفْســـــِق َواْلَمعَ  )٢٢٩(   ــيلَِكـــــْن بَِقـ   اِصـــ

  

ـــــاصِ    ــــ ــــ ــــ ـــــي انِْتَقــ ــــ ــــ ــــ ـــــا زَاَل ِفـ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ َمـ ــــ ــــ ُــــ   ِإْيَمان

ــــارِ  )٢٣٠(   ــــ ـــــي النَّــــ ــــ ــــــهُ فِـــ ــــ ــوُل ِإنـَّـ ــــ ــــ   َوالَ نـَُقــ

  

ــــاِري   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــرُُه لِْلبَـ ــــ ــــ ــــْل َأْمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــٌد، بَـ ــــ ــــ ــــ ــــ   ُمَخلـَّ

ــــَذةْ  )٢٣١(   ــــ ــــــِه النَّاِف ــــيئِة اِإللَــ ــــ   َتْحــــــــَت َمِش

  

ــــَذهْ    ــــ ــــا آَخــــ ــــ ــــــهُ َوِإْن َشـــ ــــ ــ ــــا َعْن ــــ ــــا َعَفـــ ــــ   ِإْن َشـــ

ـــــانِ  )٢٣٢(   ــــ ــ ـــــى اْلِجَن ــــ ــــــِه َوِإلَــ ــــ ــــْدِر َذنْبِـ ــــ   بَِقــ

  

ـــــــــَرُج ِإنْ    ــــ ـــــانِ  ُيْخــ ــــ ــــ ـــــى اِإليَمــ ــــ ــــ ـــاَت َعَلــ ــــ ــــ ــــ   َم

  َواْلَعْرُض تـَْيِسيُر اْلِحَساِب ِفي النَّبَا )٢٣٣(  

  

بَا   ــــذِّ ــــ ــــ ــــ ـــاَب ُع ــــ ــــ ــــ ــاَقِش اْلِحَسـ ــــ ــــ ــــ ــــــن يـُنَــ ــــ ــــ   َوَمــ
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)٢٥( 

ـــا )٢٣٤( ــــ ـــــي ُمْؤِمنَــــ ــــ ـــــــــْر بِاْلَمَعاِصــ ــ   َوالَ نَُكفِّ

  

ــى   ــــ ــــ ــــ ــــا َجنَــــ ــــ ــــ ــــ ــــِتْحاللِِه ِلَمـ ــــ ــــ ــــ ـــــــَع اْســ ــــ ــــ   ِإالَّ مَــ

ــــَل اْلَغْرغَــــــــرَةْ  )٢٣٥(   ــــ ْب ــــــةُ قـَ ــــُل التـَّْوبَــ ــــ   َوتـُْقَب

  

ــي   ــــ ــــ ـــــى ِفـ ــــ ـــــا َأتَــ ــــ ـــــــــرةْ  َكَمــ ـــــــــْرَعِة اْلُمَطهَّــ   الشِّــ

ـــا )٢٣٦(   ــــــْن طَالِِبَهـــــ ــــــُق َعـ ــى تـُْغَلــ ــــ ــا َمتَـ ــــ   َأمَّـ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــــْن َمْغرِِبَه ــــ ــــ ــــــــْمِس ِمــ ــــ ــــ ــوِع الشَّ ــــ ــــ ــــ ــ   فَِبطُُل

ــــمِ  )٢٣٧(   ــــ ــــ ــــــْن َهاِش ــــ ــــٌد ِمــ ــــ ــــ ــا ُمَحمَّ ــــ ــــ ــ َن   نَبِيـُّ

  

ــي   ــــ ــــ ــــ ـــــكٍّ يَنَتِمــ ــــ ــــ بِيِح ُدوَن َشــ ــــذَّ ــــ ــــ ـــــى الـــ ــــ ــــ   ِإلَــ

ــــَدا )٢٣٨(   ــــ ــــ ــــ ــا ُمْرِش ــــ ــــ ــــ ــ َن ـــَلُه اُهللا ِإلَيـْ ــــ ــــ   َأْرَســـــ

  

ــــدَ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاَلِميَن َوُهـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــًة لِْلَعــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ىَورَْحَمـــــ

ـــــــــرَةْ  )٢٣٩(   ــــ ــــ ــــــةَ اْلُمَطهَّ ــــ ــــ ـــ ــــُدُه ِبَمكَّ ــــ ــــ ــــ   َمْولِـ

  

ــوَّرَةْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةَ اْلُمنـَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُه لِطَْيَب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِهْجَرتُــــ

ــَوْحُي بِــــــهِ  )٢٤٠(   ــــَدأَ الْـــ ــــَد اْربَـــــِعِ◌يَن بَــ   بـَْعـ

  

ــــــهِ    ــــ ــــ ــــبِيِل رَبِّــــ ــــ ــــ ــــ ــى َســ ــــ ــــ ــــ ــــا ِإلَــــ ــــ ــــ ــــ ــــمَّ َدَعــ ــــ ــــ ــــ   ثُــ

  َعْشـــَر ِســـنِيَن َأيـَُّهـــا النَّـــاُس اْعبُـــُدوا )٢٤١(  

  

ــــُدوا   ــــ ــــ ــــ ــــْأنُهُ َوَوحِّـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــالَى َشـــــ ــــ ــــ ــــ ــــاً تـََعــ ــــ ــــ ــــ   رَبَّــــ

ـــــاَن قَـ  )٢٤٢(   ــــاِر ِحــــــَراوََك ـــي غَـ ــــَل َذاَك فِــ   ْبـ

  

ــَوَرى   ــــ ــــ ــــ ــــــِن اْل ــــ ــــ ــــــِه َع ــــ ــــذِْكِر رَبِّــــ ــــ ــــ ـــو بِــ ــــ ــــ   َيْخلُـــ

ــَوامِ  )٢٤٣(   ــــ ــــــَن اَألْعــ ـــــيَن ِمــ ــــَد َخْمِســـ   َوبـَْعــــ

  

ـــــامِ    ــــ ــــ ــــ ــــيِِّد األَنَـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــِر َســــ ــــ ــــ ــــــــْت لُِعْمـــ ــــ ــــ   َمَضــــ

ــــمْ  )٢٤٤(   ـــــي الظَُّلــ   َأســـــَرى بِـــــِه اُهللا ِإلَيْـــــِه ِف

  

ــــَتمْ    ــــ ــــ ــــ ــــــِه َوَح ــــ ــــ ــــَس َعلَيْــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَرَض اْلَخْم ــــ   َوفـَـــ

ــــــٍة مَ  )٢٤٥(   ــَواٍم َثالثَـــ ــــ ــــَد َأْعــــ ــــ ــــــــتْ َوبـَْعـ   َضــ

  

ــــــــتْ    َقَضـــ ــيِّ َوانـْ ــــ ــــ ـــــــــَراِج النَِّب ــــِد ِمْعـ ــــ ــــــْن بـَْعــ ــــ   ِم

ـــا )٢٤٦(   ــــ ــــ َــ ــَو يـَْثرِب ــــ ــــ ـــــــاْلِهْجرَِة َنْحـــ ــــ   ُأوِذَن بِـ

  

ـــــِحبَا   ــــ ــــْد َصـــ ــــ ــــــهُ قَـــ ــــ ـــِلٍم لَـ ــــ ــــلِّ ُمْســــ ــــ ـــــــْع ُكـــ ــــ   َم

ـــــالِ  )٢٤٧(   ــــ ــــ ــــ ــــَف بِاْلِقَت ــــ ــــ ــــ ــــَدَها ُكلـِّ ــــ ــــ ــــ   َوبـَْعـ

  

ـــــاللِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــرَاِن َوالضَّ ــــ ــــ ــــ ـــــيَعِة اْلُكْفــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِلِشـــ

ـــا )٢٤٨(   ــــ َقاِدينَــ يِن ُمنـْ ــــدِّ ــــ ــْوا لِلـ ــــ ـَـــ ـــى َأت ــــ   َحتـَّـ

  

ـــــ   ــــ ــــ ــــْذِعنِينَاَوَدَخلُــــ ــــ ــــ ــــ ـــْلِم ُمـ ــــ ــــ ــــ ـــي السِّــ ــــ ــــ ــــ   وا فِــ

ـــــــالَةْ  )٢٤٩(   ـــــــَغ الرَِّســـ ــــْد بـَلـَّـ ــــ ــــَد أْن َقــ ــــ   َوبـَْعـ

  

ــــــةْ    ــــ ــــ ــــــَن اْلَجَهالَــ ــــ ــــ ــــــَق ِمــ ــــ ــــ ــــتَنَقَذ اْلَخْلــ ــــ ــــ   َواْســــ

ــــالََما )٢٥٠(   ــــ ــــ ــــــِه اِإلْســ ــــ ِــــ ــــَل اُهللا ب ــــ ــــ   َوَأْكَمــ

  

ـــتـََقاَما   ــــ ــــ ــــ ــــــقِّ َواْســــ ــــ ــــ ــــ ــــــُن اْلَح ــــ ــــ ـــــاَم ِديـــــ ــــ ــــ ــــ   َوقَـ

ــى )٢٥١(   ــــ ــــ ــيُّ اَألْعلَــــ ــــ ــــ ــــــهُ اهللا اْلَعلِـــ ــــ   قـََبَضـــ

  

ــــــقِ    ــــ ــــ ـــى الرَِّفيـــ ــــ ــــ ــــ ــــْبَحانَُه ِإلَــ ــــ ــــ ــى ُســـــ ــــ ــــ ــــ   اَألْعلَـــ
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)٢٦( 

ـــابِ  )٢٥٢( ــــ ــــالَ اْرتِيَـــ ــــ ـــــــاْلَحقِّ بِـ   َنْشـــــــــَهُد بِـــ

  

ـــابِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُل بِاْلِكتَــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ اْلُمْرَسـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بِأَنَّـــ

ــــال )٢٥٣(   ــــ ــــْد ُأْرِســ ــــ ـــــا قَــ ـــــــَغ َمـــــ ــــــُه بـَلـَّــ   َوَأنَّــــ

  

ـــــــــزِال   ــــ ــــ ــــــِه ُأنْــ ــــ ــــ ــــ ـــــا ِإلَْيـ ــــ ــــ ــــ ــــلَّ مَــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه وَُكـــ ــــ ــــ ــــ   بِـ

ــى )٢٥٤(   ــــِد ادََّعـــ ــــِدِه َق ــــلُّ مَــــْن ِمـــــْن بـَْع   وَُك

  

ــى   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا ادََّعـ ــــ ــــ ــــ ـــــــاِذٌب ِفيَمــ ــــ ــــ ــوًَّة َفَكــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   نـُبـُ

ــــا )٢٥٥(   ــــ ــ ــَو ِخَت ــــ ْهـــ ـــاقِ فـَ ــــ ــــِل بِاتـَِّفـــ ــــ   ُم الرُّْســ

  

ـــــَالقِ    ــــ ــــ ـــــى اِإلْطــ ــــ ــــ ــــــِق َعَلــ ــــ ــــُل اْلَخْلـــــ ــــ ــــ   َوَأْفَضــ

ــــَدُه الْ  )٢٥٦(   ــــ ــــ ــــــِفيقُ َوبـَْعــ ــــ ــــــُة الشَّـــــ ــــ ــــ   َخِليَف

  

يقُ    ــــدِّ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــِة الصِّ ــــ ــــ ــــــــُب األُمَّـــــ ــــ ــــ ــــَم نَِقيـــ ــــ ــــ ــــ   نِْعــ

ــــارِ  )٢٥٧(     َذاَك رَِفيــــُق اْلُمْصــــطََفى ِفــــي اْلَغ

  

ــــارِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاِجرِيَن َواألَْنَصـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْيُخ اْلُمَهــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َشـــ

ــَولَّ  )٢٥٨(   ــــ ــــــِه تـَـــــ ــــ ــــِذي بِنـَْفِس ــــ ــَو الَّـــ ــــ ــــ   ىَوْه

  

ــَولَّى   ــــ ــــ ــــَدى تـَــــ ــــ ــــ ــــــِن اْلُهـ ــــ ــــــْن عَـــ ــــ ـــــــاَد مَـــ ــــ   ِجَهــ

ـــابِ  )٢٥٩(   ــــالَ اْرتِيَـــ ــــِل بِـ ـــــي اْلَفْضـ   ثَانِيـــــِه ِف

  

ــَوابِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاِطُق بِالصَّــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــادُِع النَّـــ ــــ ــــ ــــ   الصَّـــــ

ــْهَم َأبَــا َحْفــٍص ُعَمــرْ  )٢٦٠(     َأْعنِــي بــِه الشَّ

  

ـــــــــرْ    ــِويَم َوَنَصــ ــــ ــــ يَن اْلَقـ ــــدِّ ــــ ـــاَهَر الـــ ــــ ــــــْن ظَــــ ــــ   َمـ

ــــارِ  )٢٦١(   ــْي علــــــى اْلُكفَّــ ــــ ــــارَِم اْلُمْنِك ــ   الصَّ

  

ــــارِ َومُ    ــــ ــــ ـــــي األَْمَصــــ ــــ ــــ ــوِح فِـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــَع اْلُفتُــ ــــ ــــ   وِسـ

ــورَْينِ  )٢٦٢(   ــــ ــــ ـــــاُن ُذْو النُّــ ــــ ـــــــالِثـُُهْم ُعْثَمــ َــــ   ث

  

ــــْينِ    ــــ ــــ ـــــــــِر َمـــــ ــــ ــــا بِغَْيــــ ــــ ــــ ــــ ــــِم َواْلَحيَـ ــــ ــــ   ُذْو اْلِحْلـــــ

ـــــــــْرآنِ  )٢٦٣(   ــــاِمُع اْلُق ــوِم َجـــــ ــــ   َبْحـــــــــُر اْلُعلُـــ

  

ـــــــــرَّْحَمنِ    ــــ ـــــُك الــ ــــ ــــ ــــَتَحْت َمالئِــ ــــ ــــ ــــــهُ اْســـ ــــ   ِمْنـــــ

ــَوانِ  )٢٦٤(   ــــ ــــ ــــيُِّد األَْكــ ــــ ــــــهُ َســـ ــــ ــ ـــــــاَيَع َعْن َــــ   ب

  

ـــــ   ــــ ــــ ــــ َعـــ ــي بـَيـْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه فِــ ــــ ــــ ــــ ــ ــَوانِ بَِكفِّ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِة الرِّْضــ

ــــلِ  )٢٦٥(   ــــمِّ َخْيـــــِر الرُُّســ   َوالرَّابِـــــُع ابْـــــُن َعـ

  

ــي   ــــ ــــْدِر اْلَعلِــ ــــ ــــــقَّ َذا اْلَق ـــــاَم اْلَحــ ـــــي اِإلمَـــ   َأْعنِـــ

ــــاِرقِ  )٢٦٦(   ــــ ــــ ــــارِِجيٍّ َم ــــ ــــلِّ َخــــ ــــ ــــَد ُكــــ ــــ   ُمبِيــــ

  

ــــــقِ    ــــ ــــ ــــ ــيٍّ فَاِســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــبٍّ رَاِفِضــ ــــ ــــ ــــلِّ ِخــــ ــــ ــــ ــــ   وَُكـــ

ـــــانِ  )٢٦٧(   ـــــي َمَكــ ــوِل ِفـ ــــ ـــــاَن لِلرَُّس ــــــْن َكـ   َم

  

ـــــــــَرا   ــــ ـــــالَ نُْك ــــ ـــى بِــــ ــــ ــــ ــــــْن ُموَســ ــــ ــــاُروَن ِمـــ ــــ   نِ َهـــــ

ـــا )٢٦٨(   ْمُت مَـــ ــــدَّ ــــْد قَــ َقــ ــوٍَّة فـَ ــــ ــي نـُبـُ ــــ   الَ ِف

  

ـــِلَما   ــــ ــــــنٍّ َســ ــوِء ظَـــ ــــ ــــــْن ُســـ ــــــْن ِمـــ ـــي ِلَمـــ ــــ   يَْكِفــ

ـــــــــرَةْ  )٢٦٩(   ــوَن اْلَعَشــ ــــ ــــ ــــتَّةُ اْلُمَكمِّلُـ ــــ ـــ   فَالسِّ

  

ـــــــــَررَةْ    ــــ ـ ـــــــــرَاِم الْبـَ ـــــْحِب اْلِكـــــ ــــ ــــ ـــــــاِئُر الصَّـ ــــ   َوَســـ

  



رر اا                                   net.dorar.www 

)٢٧( 

ــــِت اْلُمْصــــطََفى اَألْطَهــــارُ  )٢٧٠(   َوَأْهـــُل بـَْي

  

ــــارُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاَدُة األَْخيَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــابُِعوُه السَّ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوتَــــ

ــــِم اْلُقـــــــــْرآنِ  )٢٧١(   ــــ ـــــي ُمْحَك ــــْم فِـــ ــــ   َفُكلُُّه

  

ــَوانِ    ــــ ــــ ــــ ـــــــاِلُق األَْكـــ ــــ ــــ ــــْيِهْم َخــ ــــ ــــ ــــ ـــى َعلَـ ــــ ــــ ــــ ــ َن   َأثـْ

ـــــالِ  )٢٧٢(   ــــِد َواْلِقتَــ ــــْتِح َواْلَحِديـــ ـــــي اْلَفـــ   ِفــ

  

ـــــالِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــِل اْلِخَصـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا بِأَْكَمــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوغَْيرَِهـــــ

ــــلِ  )٢٧٣(   ــْورَاِة َواِإلْنِجيـــ ـــــ ـــــي التـّ ــــَذاَك ِفــ   َكـــ

  

ـــيل   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةُ التـَّْفِصـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــَفاتـُُهْم َمْعُلوَمــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِصــ

ــــنَّ  )٢٧٤(   ــي ُســـــ ــــ ــــارِ َوذِْكــــــــُرُهْم ِفـــ ــــ   ِة اْلُمْختَـ

  

ــــارِ    ـــــي األَْقطَـــ ـــــــْمِس ِفــ َر الشَّ ـــيـْ ــــاَر َســــ ــــْد َســـ   قَـــ

ـــا َجـــَرى )٢٧٥(     ثُــمَّ السُّـــُكوُت َواِجــٌب َعمَّ

  

ــــدِّرَا   ــــ ــــْد قُــــ ــــ ـــــا قَــــ ــــ ــــِل َمـــ ــــ ــــــْن ِفْعــــ ــــ ــــَنهُم ِمــ ــــ ـــ   بـَيـْ

ـــابُ  )٢٧٦(   ــــ ــــ ــــ ـــــَِهٌد ُمثَـ ــــ ــــ ـــــُلُُّهْم ُمْجتــــ ــــ ــــ ــــ   َفكـ

  

ـــــَْوهَّابُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــِرُُه الـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــْطُؤُهْم يـَْغفـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   َوِخـ

ــــْعِي َأْن  )٢٧٧(   ــوِل السَّ ـــاَشــــْرُط قـَبُــ   َيْجَتِمَعـ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ـــــَالٌص َمَعــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــابَةٌ َوِإْخـــ ــــ ــــ ــــــِه ِإَصـــــ ــــ ــــ ــــ   ِفيــ

ــَواهُ  )٢٧٨(   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــْرِش الَ ِس ــــ ــــ   هللا َربِّ اْلَعـــــ

  

ـــــاهُ    ــــ ــــ ــــِذي اْرَتَضـــ ــــ ــــ ـــــــــْرِع الَّــــ ــــ ــــــَق الشَّـــ ــــ ــــ   ُمَواِفــ

ــَوْحيـَْينِ  )٢٧٩(   ــــ ـــــــاَلَف لِْلـــــ ـــا َخــــ ــــ ــــلُّ َمــــ ــــ   وَُكـــ

  

ــــْينِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــِر مَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ َردٌّ بِغَيْــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فَِإنـَّ

ـــــا ِفيـــــــِه الخــــــالفُ  )٢٨٠(   ــــلُّ َمـ ــــبَا وَُكــ   ُنِصـــ

  

ـــــ   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا َقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَردُُّه ِإلَْيِهَمــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــافـَ ــــ ــــ ــــ ــــ   ْد َوَجبَـــ

ــــلِ  )٢٨١(   ــــ ْقـــ ـــى بِالنـَّ ــــ ــــا َأتَــــ ــــ يُن ِإنََّمـــ ــــدِّ ــــ   َفالـــ

  

ــــلِ    ــــ ــــ ــــْدِس اْلَعْقــــ ــــ ــــ ـــــاِم َوَحـــ ــــ ــــ ــــْيَس بِاالْوَهـــ ــــ ــــ   لَـــ

ــــــــتُ  )٢٨٢(   َهْيـ ــــِد انـْتـَ ــــ ـــــا قَـ ـــــى ُهنَــــ ــــمَّ ِإلَــــ ــــ   ثُـ

  

ــــــــتُ    ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــِه ُعنِْي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــا ِبَجْمِع ــــ ــــ ــــ ــــ ــــمَّ َمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوتَــ

ــولِ  )٢٨٣(   ــــ ــــ ــــ ـــلَِّم اْلُوُصـــ ــــ ــــ ــــ ــــــــمَّْيُتُه ِبُسـ ــــ ــــ   َس

  

ــولِ    ــــ ــــ ــــ ــــــــِث اُألُصــــ ــــ ــــ ــــــــَما َمبَاِحــ ــــ ــــ ــى َســ ــــ ــــ ــــ   ِإلَــــ

ــى )٢٨٤(   ــــ ــــ ــــُد ِهللا َعلَـــ ــــ ـــــــائِي َواْلَحْمـــــ ــــ   انِْتَهــ

  

ــــَدائِي   ــــ ــــ ـــــي ابْتِـــ ــــ ــــ ــــْدُت اهللاَ فِــ ــــ ــــ ـــا َحِمـــ ــــ ــــ ــــ   َكَم

نُوبِ  )٢٨٥(   ــــذُّ ــــ ــــ ــــ ـــــــــرََة الــ ــــ ـــأَلُهُ َمْغِفـــــ ــــ ــــ ــــ   َأْســ

  

ــوبِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َر لِْلُعيُــــ ـــتـْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــا َوالسَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َجِميِعَهــ

ــــَدا )٢٨٦(   ــــ ـــــالُم َأبَــ ــالُة والسَّـــــ ــــ ــــ ــــمَّ الصَّ ــــ   ثُـ

  

ــــَدا   ــــ ـــطََفى ُمَحمَّــ ــــ ــوَل اْلُمْصـــ ــــ ــــ ـــى الرَُّس ــــ   تـَْغَشـــ

ــــْحِبِه َواآللِ  )٢٨٧(   ــــ ــــ ـــــــَع َصـــ ــــ ــــمَّ َجِميــــ ــــ ــــ   ثُــ

  

ـــــــاَدِة األئِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَدالِ السَّـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِة األَْب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   مَّ
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)٢٨( 

ـــــــادِ  )٢٨٨( ــــ ــــالَ نـََفــ ــــ ــــ ـــــــــْرَمًدا بِـ ــــُدوُم َســــ ــــ ــــ   تَـ

  

ــــَدادِ    ــــ ــــ ــــ ـــــالَُم بِاْلِمـــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــــــَرِت األَْق ــــ ــــ ــــا َجــ ــــ ــــ ــــ   َمـــ

ـــــــــرَّاءِ  )٢٨٩(   ــــيَّةُ اْلُقـــ ــــ َعا َوصــــ ــــدُّ ــــ ــــ ــــمَّ ال ــــ   ثُــــ

  

ــــتِثـَْناءِ    ــــ ـــــا اْســـــ ــــ ـــــــــِر َمــــ ــــــْن غَْيــــ ــــ ـــــيِعِهْم ِمـــ ــــ   َجِمـــ

ـــــا  )٢٩٠(   ــــلِ ) ُيْســــــــرٌ (َأبـَْياتـَُهــ ــــ ــــدِّ اْلُجمَّ   بَِعــــ

  

ـــــا    َهْم وَ ) اْلُغْفــــــــــرَانُ (تَأرِيُخَهـــــ ــافـْ ــــ ــيفَــــ ــــ   ادُْع لِــــ
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)٢٩( 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

ــــَتِعينَاً )  ١( ــــ ــــ ــــ ــــِم اِهللا ُمْســـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَدُأ بِاْس ــــ ــــ ــــ ــــ   َأْب

  

ــــَدبِّر    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه ُمـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاً  اً رَاٍض بِـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   ُمِعيَن

ــــَدانَا)  ٢(   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا َهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُد ِهللا َكَم ــــ ــــ ــــ   َواْلَحْمـــــ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــــقِّ َواْجتََبانَــ ــــ ــــ ــــبِيِل اْلَحـــ ــــ ــــ ــــ ــى َســ ــــ ــــ ــــ   ِإلَـــ

ــُكرُهْ )  ٣(   ــــ ــــ ــــ ــــْبَحانَهُ َوَأْشـــــ ــــ ــــ ــــ ــــُدُه ُســـ ــــ ــــ ــــ   َأْحَمــ

  

ــــــنْ    ــــ ـــتـَْغِفرُهْ  َوِمــــ ــــ ــــ ـــي َأْســـ ــــ ــــ ـــــاِوي َعَمِلـــ ــــ   َمَســـــ

ـــا)  ٤(   ــــ ــــ ــــِل الرَِّضــ ــــ ــى نـَْيـــــ ــــ ــــ ــــَتِعيُنُه َعلَـــ ــــ   َوَأْســـــ

  

ــى   ــــ ــــ ــــ ـــــا َقَضـــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ ِفَيَم ــــ ــــ ــــَتِمدُّ لُْطَفـــ ــــ ــــ ــــ   َوَأْسـ

ـــــــــَهدْ )  ٥(   ــــ ـــــــالَْيِقيِن َأْشـ ــــ ـــي بِـــ ــــ ــــ ــــُد ِإنـِّــ ــــ ــــ   َوبـَْعــ

  

ــــدْ    ــــ ــــ ــــ ـــــَالِص َأْن الَ يـُْعبَــ ــــ ــــ ـــــــــَهاَدَة اِإلْخـــــ ــــ   َشـــــ

ــــــــــــرَّْحَمنِ )  ٦(   ــ ــــــــــــــأْلُوٌه ِســـــــــــــَوى ال   بِـــــــــــــاْلَحقِّ َم

  

ــــــنْ    ـــــانِ  َمـ ــــــْن نـُْقَصــ ــــــْن َعيْـــــــٍب َوَعـ ــــلَّ َعـ   َجـــ

  
                                                 

] ٥: الفاحتـةسـورة [ ِإيَّـاَك نَـْعبُـُد َوِإيَّـاَك َنْسـَتِعنيُ : أي أبدأ باسم اهللا طالبًا منه العـون كمـا قـال تعـاىل  )١(

ــَماِء ِإَىل اَألْرضِ : راٍض بتـدبري اهللا يل وإعانتــه إيـاي وقــد قــال اهللا تعـاىل ســورة [ يُــَدبـُِّر األَْمــَر ِمـْن السَّ

وقـد اسـتقر عمـل األئمـة املصـنفني علـى افتتـاح كتـب ((: )١/٩(قال احلافظ يف الفتـح  ،]٥: السجدة

  )).العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل

حلمـد مبعـىن الشـكر لكنـه أعـم منـه مـن جهـة أسـبابه الـيت يقـع عليهـا فإنـه يكـون علـى مجيـع الصـفات ا  )٢(

سورة [ َوقُِل احلَْْمُد ِللَّهِ والشكر ال يكون إال على اإلحسان وقد أمرنا اهللا َعزَّ وَجلَّ أن حنمده بقوله 

  .واجتبانا أي اصطفانا واختارنا] ١١١: اإلسراء

، ودليــل االســتغفار قولــه ]١٥٢: ســورة البقــرة[ َواْشــُكُروا ِيل َوال َتْكُفـُرونِ : تعــاىلدليـل الشــكر قولــه   )٣(

ْغِفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ : تعاىل   ].١٩٩: سورة البقرة[ َواْستـَ

ـه ســـبحانه إحســانه وبــره   )٤( ـُه َلِطيـــفٌ أي أطلــب منــه أن يــرزقين لطفــه يب فيمـــا قضــى وقــدر، ولطفـ  اللَّـ

  ].١٩: سورة الشورى[ بِِعَباِدهِ 

  .هي شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا: شهادة اإلخالص  )٥(

أي ال معبود حبق إال اهللا عز وجل، وهناك آهلة عبدت بباطل واملنفي هو استحقاق العبادة لغري اهللا ال   )٦(

  .وقوعها

  .صان ومها لفظان مرتادفانواهللا قد َجلَّ وَعظَُم يف صفاته عن العيب والنق  
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)٣٠( 

ـــــــدا)  ٧( ــــ ــــ ــــــِه ُمَحمَّـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَر َخْلِقــ ــــ ــــ ــ   َوَأنَّ َخيـْ

  

ــــَدى   ــــ ــــ ـــاِت َواْلُهــ ــــ ــــ ـــــا بِالْبـَيـِّنَـــ ــــ ــــ ــــــْن َجاَءنَـ ــــ ــــ   َم

ــــــقِ )  ٨(   ــــ ـــــــِع اْلَخْلــــ ــــ ــى َجِميــ ــــ ــــ ــولُُه ِإلَــــ ــــ ــــ   رَُســـ

  

ــــــقِّ    ــــ ــــ ــــــِن اْلَحـ ــــ ــــ ــــَدى َوِديـ ــــ ــــ ــــــالنُّوِر واْلُهـــ ــــ ــــ   بِـ

ــــَدا)  ٩(   ــــ ــــ ـــا َوَمجَّـــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه رَبـَُّن ــــ ــــ ـــلَّى َعلَْيـ ــــ ــــ   َصــــ

  

ـــــــــْرَمَداَواآلِل وَ    ــــ ــــاً َســـ ــــ ــــ ـــــْحِب َدوامــــ ــــ ــــ ـــ   الصَّ

ــــــي اُألُصــــــــولِ )  ١٠(   ــ ــــــَذا الــــــــنَّْظُم ِف ــ ْعـــــــُد َه   َوبـَ

  

ــولِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َهَج الرَُّســ ـــنـْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــْن َأرَاَد َمـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِلَمــ

ــي)  ١١(   ــــ ــــدَّ لِــــ ــــ ــــــن الَ بُــ ـــــاُه ْمــــ ـــأَلَِني ِإيـَّــــ ــــ   َســ

  

ــــلِ    ــــ ــــ ــــ ــْؤلِِه اْلُمْمتَثَـ ــــ ــــ ــــ ـــــاِل ُســـ ــــ ــــ َــــ ــــــِن اْمتِث ــــ ــــ   ِمـــ

ـــــــَفاِقي)  ١٢(   ــــْع ِإْشـ ـــ ـــــزِي َوَمـ ـــ ــــْع َعْج ـــ ـــــُت َمـ ـــ   فـَُقْل

  

ـــــــداً    ــــ ــــ ـــاِقي ُمْعَتِم ــــ ــــ ــــ ــــِديِر الْبَـ ــــ ــــ ـــــى اْلَقـــ ــــ ــــ   َعلَـــ

    
      

                                                 

  )). أنا سيد ولد آدم يوم القيامة((: ملا رواه البخاري ومسلم واللفظ له  )٧(

يعــاً : لقولــه تعــاىل  )٨( ــْيُكْم مجَِ ــا َأيـَُّهــا النَّــاُس ِإينِّ َرُسـوُل اللَّــِه ِإَل ، وملــا رواه ]١٥٨: ســورة األعــراف[ قُــْل َي

  )).مه خاصة وبعثت إىل الناس عامةوكان النيب يبعث إىل قو ((البخاري وغريه 

، وصالة اهللا علـى ]٥٦: سورة األحزاب[ ِإنَّ اللََّه َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ : كما يف قولـه تعاىل  )٩(

  .عبده ثناؤه عليه يف املأل األعلى

  .والتمجيد هو التكرمي والتشريف والتعظيم  

ه وأزواجه وذريته ممن آمـن بـه واتبـع منهجـه، وسـيأيت الكـالم عـنهم يف وآُل حممٍد هم أهُل بيته من قرابت  

 ).٢٧٠(البيت رقم 

  .والصحب مجع صحايب وهو من رآه أو لقيه مؤمنًا به ومات على ذلك  

  .صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه صالة دائمة: والسرمد هو الدائم الطويل، واملعىن  

  .لعقيدةأي أصول الدين وهي مسائل التوحيد وا  )١٠(

  .يعين به شيخه الشيخ عبد اهللا القرعاوي رمحهما اهللا تعاىل  )١١(

َقـى َوْجـهُ َربِّـكَ : البقاء مـن صـفات اهللا تعـاىل  )١٢( ، والبـاقي لـيس مـن أمسائـه ]٢٧: سـورة الـرمحن[ َويَـبـْ

  .تعاىل
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)٣١( 

  ةٌ مَ دِّ قَ مُ 

وبما أخذ اهللا عليه  ،ما فرض اهللا تعالى عليه لِ لـه، وبأوَّ  قَ لِ بما خُ  العبدَ  رِّفَ عَ تُـ 

  به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه

ــــالَ ) ١٣( ــــ ــــ ــــلَّ َوَعـ ــــ ــــ ـــأَنَّ اهللاَ َجـ ــــ ــــ ــــْم بِــ ــــ ــــ   اْعلَـ

  

ــدًى    ــــ ــــــَق ُســـــ ـــــــــُرِك اْلَخْلـــــ ــ ــــْم يـَتـْ ــــ ـــــاللَـــ ــــ   َوَهَمــ

ــــُدوهُ ) ١٤(   ــــ ــــ ْعبُـ ــــــَق لِيـَ ــــ ــــــَق اْلَخلْــ ــــ ــــْل َخلَــ ــــ َــــ   ب

  

ـــــــــِرُدوهُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِة يـُْفــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوبِــاِإلَلِهيـَّــ

ـــــرِ ) ١٥(   ـــ ــــْن َظْه ــــــْد َمَضـــــــى ِمـــ ــ ـــا َق ـــ ــَرَج ِفيَمـ ـــ   أْخــ

  

ــــَذرِّ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ َكالـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   آَدَم ُذرِّيـَّتَـ

ــــــهُ ) ١٦(   ــــ ــــْيِهْم َأنَّــــ ــــ ــــ ــــَد َعلَـ ــــ ــــ ــــَذ اْلَعْهــ ــــ ــــ   َوَأَخـ

  

ـــــــــرَهُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــقٍّ غَيـْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوٌد ِبَحــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الَ َربَّ َمْعبُــ

ــــالَ وَ ) ١٧(   ــــ ــــْد َأْرَسـ ــــ ـــَلهُ قَـ ــــ ــــَذا رُْســ ــــُد َهـــــ   بـَْعـــــ

  

ـــــــــزَالَ    ــــ ــــ ـــاَب أنـْ ــــ ــــ ــــ ـــــــاْلَحقِّ اْلِكتَـ ــــ ــــ ــــْم َوبِــ ــــ ــــ ــــ   َلُه

  

                                                 

ُب اِإلنَسـاُن َأْن َأَحيَْسـ: أي مهمـالً غـري مـأموٍر وال منهـي، قـال اهللا تعـاىل. سدى ومهًال مبعىن واحد  )١٣(

َرَك ُسًدى   ]٣٦: سورة القيامة[ يـُتـْ

ْعبُـُدونِ  : لقولــه تعـاىل) ١٤( أي ال : ، ويفــردوه]٥٦: سـورة الـذاريات[ َوَمـا َخَلْقـُت اْجلِـنَّ َواِإلنـَس ِإالَّ ِليـَ

  .يعبدوا أحداً سواه

ـه تعــاىل  )١٦-١٥( ــ: لقولــ ــِين آَدَم ِمــْن ظُُه ُهْم َوَأْشــَهَدُهْم َعَلــى أَنُفِســِهْم َوِإْذ َأَخــَذ َربُّــَك ِمــْن َب ـتـَ ـ ورِِهْم ُذرِّيـَّ

ـْوَم الِْقَياَمـِة ِإنَّـا ُكنَّـا َعـْن َهـَذا َغـاِفِلَني  َـا ) ١٧٢(َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقالُوا بَـَلى َشِهْدَنا َأْن تَـُقولُـوا يَـ َأْو تَـُقولُـوا ِإمنَّ

ــ ـًة ِم َــا فَـَعــَل اْلُمْبِطلُــوَن َأْشــَرَك آَباُؤنَــا ِمــْن قَـْبــُل وَُكنَّــا ُذرِّيَّـ ــا ِمب ــُل ) ١٧٣(ْن بَـْعــِدِهْم َأفَـتُـْهِلُكَن وََكــَذِلَك نـَُفصِّ

  ]١٧٤-١٧٢: سورة األعراف[ )١٧٤(اآليَاِت َولََعلَُّهْم يَـْرِجُعوَن 

أخــذ اهللا تبـارك وتعـاىل امليثــاق مـن بـين آدم بـــ ((: وملـا صـح عــن رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم قولـه  

: فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بني يديه كالذر، مث كلمهم قبالً قال –عرفة  أي)) نعمان((

  .وغريه) ١/٢٧٢(اآلية رواه أمحد ..)) َأَلْسُت ِبَربُِّكمْ ((
)  

ـــاِت : ، كمــا يف قولـــه تعــاىلأي وبعــد هـــذا العهــد وامليثـــاق أرســل رســـله) ١٨-١٧( َن يـِّ ـُلُهْم ِباْلبـَ ــ َجــاَءتْـُهْم ُرُس

  ].٢٥: سورة فاطر[ ِر َوِباْلِكَتاِب اْلُمِنريِ َوِبالزُّبُ 
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)٣٢( 

ــــذَكُِّروُهمْ ) ١٨( ــــ ــــِد يُــــ ــــ ــــَذا اْلَعْهـــ ــــ ــْي بِـــ ــــ ــــ   لَِكـ

  

ــــمْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُم َويـَُبشُِّروُهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َويـُْنِذُروُهــ

ــــــــلْ ) ١٩(   ــــــٌة ِللنَّــــــــاِس َب ــ ــــــــوَن ُحجَّ ــــــْي َال َيُك   َكــ

  

ــــلْ    ــــ ــــ ــــ ـــــــــزَّ َوَجـــ ــــ ــــ ــــــٍة َعــ ــــ ــــ ــى ُحجَّـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِهللا َأْعلَـ

ـــــــن يُ ) ٢٠(   ــــ ــــــَقاقِ َفَم ــــ ــــالَ ِشــ ــــ ُهْم بِـــ ــــدِّقـْ ــــ   َصـــ

  

ـــاقِ    ــــ ــــ ــــ ــــَذِلَك اْلِميثَــــ ــــ ــــ ــــ ـــى بِــ ــــ ــــ ــــ ــــْد َوفَـــ ــــ ــــ ــــ َقــ   فـَ

ــــارِ ) ٢١(   ــــ ــــَذاِب النـَّـ ــــ ــــــْن َعــ ـــاٍج ِمــــ ــــ   َوَذاَك نَـــ

  

ارِ    ــــدَّ ــــ ــــ ــــ ـــــى ال ــــ ــــ ــَواِرُث ُعْقبَـــ ــــ ــــ ــــ ـــــَك الْــ ــــ ــــ   َوَذلِـــ

بَا) ٢٢(   ــــذَّ ــــ ـــاِب َكــــ ــــ ــــ ــــْم َوبِاْلِكتَـ ــــ ـــــــن ِبِهــــ   َوَمـــــ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ َواِإلبَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَراَض َعْن ــــ ــــ ــــ   َوالَزََم اِإلْعـ

ــــالَ ) ٢٣(   ــــ ـــاِقٌض كِـــ ــــ ــــَذاَك نَــــ ــــ ــــَدْينِ فَـــ ــــ   اْلَعْهـــ

  

ارَْينِ    ــــدَّ ــــ ـــــي الـــــ ــــ ـــــــــْزِي ِفــــ ـــتـَْوِجٌب لِْلِخــــ ــــ ــــ   ُمْسـ

    
  

      

                                                 
٨(    

ـٌة بَـْعـَد الرُُّسـِل وََكـاَن اللَّـُه  : قال اهللا تعاىل  )١٩( رِيَن َوُمنِذرِيَن لِـَئال َيُكـوَن لِلنَّـاِس َعَلـى اللَّـِه ُحجَّ ُرُسالً ُمَبشِّ

  ].١٦٥: سورة النساء[ َعزِيزًا َحِكيمًا 

خمالفــة، وامليثــاق هــو العهــد الــذي ســبقت اإلشــارة إليــه يف البيــت بــال شــقاق أي بــال تكــذيب أو   )٢٠(

  .السادس عشر

ْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الـدَّارِ : كما يف قولـه تعاىل. اجلنة: عقىب الدار  )٢١( : سـورة الرعـد[ َسالٌم َعَلْيُكْم ِمبَا َصبـَ

٢٤.[  

ا أُْنِذُروا ُمْعِرُضونَ َوالَِّذيَن َكَفُروا : قال اهللا تعاىل. االمتناع: اإلبا أي  )٢٢(   .]٣: سورة األحقاف[ َعمَّ

العهـد األول امليثــاق الــذي أخــذه اهللا علــيهم والــذي ســبق ذكــره يف البيــت الســادس عشــر، والعهــد   )٢٣(

الثاين ما جاءت به الرسل من جتديد امليثاق األول وإقامة احلجة وهـو مـا سـبق ذكـره يف البيـت السـابع 

  .عشر

ْعَنـاُهْم ِيف َهــِذِه يف الـدنيا واآلخــرة : مسـتوجب للخـزي يف الــدارين أي فمـن كـان هــذا حالـه فهــو   َوَأتْـبـَ

نْـَيا لَْعَنًة َويَـْوَم الِْقَياَمِة ُهْم ِمْن اْلَمْقُبوِحنيَ    ].٤٢: سورة القصص[ الدُّ
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)٣٣( 

  إلى نوعين ينقسمُ  التوحيدِ  في كونِ  فصلٌ 

  ل وهو توحيد المعرفة واإلثباتاألوَّ  وبيان النوعِ 

  

ــــدِ )  ٢٤( ــــ ــــ ـــــى اْلَعبِْيــــ ــــ ــــ ــــــــٍب َعلَــ ــــ   َأوَُّل َواِجـــ

  

ــــدِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــرَّْحَمِن بِالتـَّْوِحيــ ــــ ــــ ــــ ــــــةُ الـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َمْعرِفَـــ

ـــــــــمُ   ِإْذ ُهــــــــَو ِمــــــــنْ  )٢٥(     ُكــــــــلِّ اَألَواِمــــــــِر َأْعَظ

  

ــــمُ    ــــ ــــ ــــــْن يـَْفَهـــ ــــ ــا َمـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاِن َأيَـ ــــ ــــ ــَو نـَْوَعــ ــــ ــــ   َوُهـــــ

ــــــــــاُت َذاِت الــــــــــرَّبِّ َجــــــــــلَّ َوَعــــــــــال )٢٦(   َب ِإثـْ
  

  

ــى   ــــ ــــ ــــــَفاتِِه اْلُعلَــــ ــــ ــــَنى ِصـــ ــــ ــــ ــــــــَمائِِه اْلُحْسـ ــــ   َأْسـ

ـــــــــرُ  )٢٧(   ـ ــــُل األَْكبـَ ــــ ـــــــــرَّبُّ اْلَجِليــ ــــــهُ الـ   َوَأنَّــــ

  

ــوِّرُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاِرُئ َواْلُمَصـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاِلُق الْبَـ ــــ ــــ ــــ ــــ   اْلَخــ

ــــاريْ ) ٢٨(   َــــ ــــــقِ ا ب ــُئ الَخالَئِــ ــــ ــا ُمْنِشــ ــــ َرايَــ   لبـَ

  

ـــــــاِبقِ    ــــ ــــ ـــــاٍل َســـــ ــــ ــــ ــــ ــــالَ ِمثَــ ــــ ــــ ــــ ــــِدُعُهْم بِــــ ــــ ــــ ــــ   ُمبْـــ

ــــَداءِ ) ٢٩(   ــــ ــــ ــــالَ ابْتِـــ ــــ ــــ ــــِدي بِـــ ــــ ــــ   األوَُّل اْلُمبْــ

  

ــــــاءِ    ــــ ــــ ـــــالَ انِتَهـــــ ــــ ــــ ــــ ــاِقي بِـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــُر الْبَـ ــــ ــــ   َواآلِخـ

ــي )٣٠(   ــــ ــــِديُر األَزَلِــــ ــــ ـــــــــْرُد اْلَقـ ــــُد اْلَف ــــ   األََحـ

  

ــي   ــــ ــــ ــــ ــــْيِمُن اْلَعِلـ ــــ ــــ ـــــــــرُّ اْلُمَهـــ ــــ ــــــــَمُد الْبـَــ ــــ ـــ   الصَّ

  

                                                 

  ].١٩: سورة حممد[ فَاْعَلْم أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ : لقوله تعاىل )٢٤(

  .توحيد اإلهلية: توحيد الربوبية واألمساء والصفات، والثاين: يد نوعان، األولوهذ التوح )٢٥(

َر اللَِّه أَبِْغي رَب�ا وَُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيءٍ : هذا هو النوع األول من نوعي التوحيد، ودليله قوله تعاىل )٢٦(  قُْل َأَغيـْ

  ].١٨٠: سورة األعراف[ ْحلُْسَىن َفاْدُعوُه ِ�َاَوِللَِّه اَألْمسَاُء ا: ، وقوله تعاىل]١٦٤: سورة األنعام[

  ].٢٤: احلشر[ ُهَو اللَُّه اخلَْاِلُق الَْبارُِئ اْلُمَصوُِّر  : قال اهللا تعاىل )٢٧(

  .باري الربايا أي خالق املخلوقات، بال مثال سابق أي خالقهم بال نظري أو شبيه سابق )٢٨(

َأوَملَْ يَـَرْوا َكْيَف يـُْبِدُئ اللَُّه اخلَْْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه ِإنَّ َذلِـَك َعَلـى  وليته أي الذي يـُْبِدُئ اخللق بال ابتداء أل )٢٩(

ـــٌري  ـِه َيِسـ ــ ـــوت[ اللَّـ ـــورة العنكبـ ـــه]١٩: ســ ـــاء آلخريتــ ـــال انتهـ ـــده شـــــيء بـ ــذي لــــيس بعـ ـــر الـــ   ، واآلخـ

  ُهَو اَألوَُّل َواآلِخُر ]١: سورة احلديد.[  

  .ِندَّ لهالذي ال ضدَّ وال : الَفْردُ  )٣٠(

  .هو الذي ال ابتداء ألوليته وال انتهاء آلخريته: األزيلُّ 
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)٣٤( 

ـــــ) ٣١( ــــ ْهـــــ ــوَّ قـَ ــــ ــــ ـــــانِ ُعلُـــ ــــ ــوَّ الشَّـــــ ــــ ــــ   ٍر َوُعلُــــ

  

ــَوانِ    ــــ ــــ ــــ ــــَداِد َواَألْعــ ــــ ــــ ــــــِن اَألْضــــ ــــ ــــ ــــلَّ َعــ ــــ ــــ   َجـــ

ــــــةْ ) ٣٢(   ــــ ــوُّ َواْلَفْوِقيَّــــ ــــ ــــ ــــــهُ اْلُعلُــــ ــــ ــــَذا لَــــ ــــ ــــ   َكــ

  

ــــــةْ    ــــ ــــ ــــ ـــــالَ َكْيِفيَّــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاِدِه بِـ ــــ ــــ ــــ ـــى ِعبَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َعلَـــ

ــــْيِهمُ ) ٣٣(   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــٌع ِإلَـ ــــ ــــ ــــ ـــــــَع َذا ُمطَّلِــ ــــ ــــ ــــ   َوَمــ

  

ــــْيِهمُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْيِمٌن َعَلــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه ُمَهــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بِِعْلِمــــ

  

                                                                                                                            

يُِّد الذي تلجأ إليه اخلالئق : والصمُد من معانيه سورة [ )٢(اللَُّه الصََّمُد ) ١(قُْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد السَّ

  ]. اإلخالص

رُّ  رُّ الرَِّحيمُ اللطيُف بعباده : والبـَ   ،]٢٨: لطورسورة ا[ ِإنَّهُ ُهَو اْلبـَ

َهْيِمنُ 
ُ
  ].٢٣: سورة احلشر[ السَّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمنُ الرقيب واحلفيظ، : وامل

ــيمُ ، ]٢٨٤: ســورة البقــرة[ َواللَّــهُ َعَلــى ُكــلِّ َشــْيٍء قَــِديرٌ : القــدير العلــي ســورة [ َوُهــَو الَْعِلــيُّ الَْعِظ

 ].٢٥٥: البقرة

رَّ واملهيمَن والعليَّ  واعلم أن الرَّبَّ واخلالَق والبارئَ  واملصوَِّر واألوََّل واآلِخَر واألحَد والقديَر والصََّمَد والبـَ

  .من أمساء اهللا تعاىل

اجلليل واألكرب واملبدئ والباقي والفرد واألزيل فهـي ليسـت مـن أمسائـه تعـاىل إمنـا ذكـرت مـن بـاب : أمَّا

 .اإلخبار عنه عزَّ وجلَّ 

  : اععلو اهللا تعاىل ثالثة أنو   )٣١(

 ].١٨: سورة األنعام[ َوُهَو الَْقاِهُر فَـْوَق ِعَباِدهِ دليله . علو قهر: األول  

  .علو الشأن يف صفاته وأفعاله واهللا َعزَّ وَجلَّ ال ضدَّ وال ِندَّ وال معني له سبحانه: والثاين

َخيَـافُوَن َربـَُّهـْم : علو الفوقية وأدلته كثـرية جـدًا يف الكتـاب والسـنة، ومـن ذلـك قولـه تعـاىل: والثالث )٣٢(

 ].٥٠: سورة النحل[ ِمْن فَـْوِقِهمْ 

  .رواه البخاري)) زوجين اهللا من فوق سبع مساوات((وحديث زينب رضي اهللا عنها 

  .وجيب إثبات ذلك بال كيف

اللَّـُه ِمبَــا َوُهـَو َمَعُكـْم أَيْـَن َمـا ُكْنـُتْم وَ  : ومـع هـذا العلـو وهـذه الفوقيـة فهـو ُمطَِّلـٌع بعلمـه علــى خلقـه  )٣٣(

  ].٤: سورة احلديد[ تَـْعَمُلوَن َبِصٌري 
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)٣٥( 

ـــــ) ٣٤( ــــ ــــ ــــ ـــــــــْرِب َواْلَمِعيَّــ ــــ ــــ ـــــــــرُُه لِْلُقـ ــــ ــــ   ةْ َوذِْكـ

  

ــــــةْ    ــــ ــــ ــــ ــوِّ َواْلَفْوِقيـَّـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــِف لِْلُعُلــ ــــ ــــ ــــ ــــْم يـَْنــــ ــــ ــــ ــــ   لَــــ

ــوِّهِ فَ ) ٣٥(   ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــي ُدن ــــ ــــ ــيُّ ِفـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ اْلَعلِــ ــــ ــــ   ِإنَّــ

  

ــوِّهِ    ــــ ــــ ـــي ُعلُـــ ــــ ــــ ــــلَّ فِــ ــــ ــــ ــــــــُب َجـ ــــ ــَو اْلَقرِيْـ ــــ ــــ   َوُهـــ

ـــــامُ ) ٣٦(   ــــ ــــ ــــالَ يـَنَــــ ــــ ــــ ــــ ــوٌم فَـ ــــ ــــ ــــ ــيٌّ َوقـَيُّـــ ــــ ــــ ــــ   َحـــ

  

ـــــامُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــِبَههُ األَنَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــلَّ َأْن ُيْشــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَج

ــــــهْ ) ٣٧(   ــــ ــــــَه َذاتِـ ــــ ـــــاُم ُكْنـ ــــ ـــــــُغ األَْوَهــ لُــــ   الَ تـَبـْ

  

ــــــَفاتِهْ َوالَ يُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــا ِصـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُف اْلِحَجـ ــــ ــــ ــــ ــــ َكيِّــــ
  

ــــدُ ) ٣٨(   ــــ ــــ ــ ــى َوالَ يَبِي ــــ ــــ ــــال يـَْفنَــــ ــــ ــــ ـــاٍق َفــ ــــ ــــ   بَـــ

  

ــــدُ    ــــ ــــ ــــ ـــــا ُيرِيـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــُر مــــ ــــ ــــ ــــ ــوُن غَيـْ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوالَ يَُكـــ

ـــــــاْلَخْلِق َواِإلرَاَدةْ ) ٣٩(   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــِرٌد بِـــ ــــ ــــ ــــ َفـــــ   ُمنـْ

  

ـــــا َأرَاَدهْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــلَّ ِبَم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاِكٌم َجـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَحـــــ

ـــِلهِ ) ٤٠(   ــــ ــــ ــــــُه بَِفْضـــ ــــ َقـــ ـــأْ َوفـَّ ــــ ــــ ــــــْن َيَشـــ ــــ   َفَمـــ

  

ــــــهِ    ــــ ــــ ــــ ـــلَُّه بَِعْدلِــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــْأ َأَضــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــْن َيَشـــ ــــ ــــ ــــ   َومَـــ

ــــــِعيدُ ) ٤١(   ــــ ــــ ــــــِقيُّ َوالسَّــ ــــ ــــ ُهُم الشَّــ ـــنـْ ــــ ــــ   َفِمـــــ

  

ــــدُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــرٌَّب َوَذا َطرِي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َوَذا ُمَقـــ
  

  

                                                 

  .فكونه قريب ومعنا ال ينفي أنه يكون له العلو والفوقية  )٣٤(

  ].٦١: سورة هود[ ِإنَّ َريبِّ َقرِيٌب جمُِيٌب  : فهو سبحانه العلي يف قربه والقريب يف علوه  )٣٥(

  .ُهَو احلَْيُّ الَْقيُّوُم ال تَْأُخُذهُ ِسَنٌة َوال نَـْوٌم  اللَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ  : كما يف آية الكرسي  )٣٦(

  ].١١: سورة الشورى[ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ فهو سبحانه ال يشبه اخللق وال يشبهه اخللق   

أي ال يســتطيع أحــٌد أن يتــوهم أو يتخيــل حقيقــة ذاتــه وال أن يَُكيِّــَف العقــُل صــفاته ســبحانه، فــال   )٣٧(

  .إال هو، فالواجب علينا اإلميان به وبأمسائه وصفاته وإمرارها كما جاءتيعلم كيف هو 

 ].٢٧: سورة الرمحن[ َويَـبـَْقى َوْجهُ َربَِّك ُذو اجلَْالِل َواِإلْكَرامِ  : قال اهللا تعاىل  )٣٨(

  ].١٦: سورة الربوج[ فَـعَّاٌل ِلَما يُرِيدُ : وقال  

ُر اللَّهِ  َهلْ : منفرد باخللق كما قال اهللا تعاىل  )٣٩( ، وبـاإلرادة كمـا قـال ]٣: سورة فـاطر[ ِمْن َخاِلٍق َغيـْ

  ].١: سورة املائدة[ ِإنَّ اللََّه َحيُْكُم َما يُرِيدُ : تعاىل

  ].١٧٨: األعراف[ َمْن يَـْهِد اللَّهُ فَـُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمْن ُيْضِلْل فَأُْولَِئَك ُهْم اْخلَاِسُرونَ : قال اهللا تعاىل  )٤٠(

ُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيدٌ : كما قال اهللا تعاىل  )٤١( والشقاء والسعادة والقرب والطرد ] ١٠٥: سورة هود[ َفِمنـْ

  .كل ذلك بعدله وفضله سبحانه
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)٣٦( 

ـــاَها) ٤٢( ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــٍة َقَضـ ــــ ــــ ــــ ــــــٍة بَالِغَــ ــــ ــــ ــــ   ِلِحْكَمــ

  

ـــاَها   ــــ َتَضـــــ ـــــى اقـْ ــــ ــــَد َعلَــ ــــ ـــتـَْوِجُب اْلَحْمـــ ــــ   َيْســــ

ــــذَّرِّ ) ٤٣(   ـــــــَب الـــ ــــِذي يـَـــــــَرى َدبِي ــَو الَّـــ ــــ   َوُه

  

ـــــْخرِ    ــــ ــــمِّ الصَّ ــــ ــْوَق ُصـ ــــ ـــاِت فـَـــ ــــ ـــــي الظُُّلَمــ ــــ   ف

ــــاِمٌع لَلْ ) ٤٤(   ــــ ــــ ـــاتِ َوَســ ــــ ــــ ـــــــــِر َواإلْخَفـــ   َجْهـــــ

  

ــَواتِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــِع لَألْصـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــْمِعِه اْلَواِس ــــ ــــ ــــ   بَســـ

ــي) ٤٥(   ــــ ـــا َخِفــــ ــــ ــــَدا َومَــ ــــ ـــــا بَـ ــــ ــــــُه ِبَم   َوِعْلُمـــ

  

ــي   ــــ ــــ ــــ ـــــــاْلَجليِّ واْلَخِفـ ــــ ــــا بــــ ــــ ــــ ــاَط ِعْلًمـــ ــــ ــــ   َأَحـــــ

ــــْبَحانَهُ ) ٤٦(   ــــ ــــــِه ُســـ ــــ ــيُّ بَِذاتِـ ــــ ــــ ــَو اْلغَنِـ ــــ   َوُهـــــ

  

ـــــــانُهُ    ــــ ــــ ــــ ـــــــالَى شـــ ــــ ــــ ــــ ـــــاُؤُه تـَعَــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــلَّ ثـََن ــــ ــــ ــــ ــــ   َجـ

ــــــهِ ) ٤٧(   ــــ ــــ ــ ــــــُه َعلَْي ــــ ــــ ــْيٍء ِرْزقُـ ــــ ــــ ــــ ــــلُّ َشـ ــــ ــــ   وَُكـــ

  

ــــــهِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــــــٌر ِإلَْي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــا ُمْفَتِقـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   وَُكلَُّن

ــــا) ٤٨(   ــــ ــــَدُه تَْكِليَمــــ ــــ ـــى َعبْـــ ــــ ــــ ــــَم ُموَس ــــ   َكلـَّــ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه َعِليَمـ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَزْل ِبَخْلِقـــ ــــ ــــ ــــ ــــْم يـَ ــــ ــــ ــــ ــــ   َولَـ

ــــــاءِ ) ٤٩(   ــــ ــــــِن اِإلْحَصـ ــــلَّ َعـــــ ــــ ــــــهُ َجـــ   َكالُمـــــ

  

ــــــاءِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاِد َواْلَفنَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ َفــ ـــــــــِر َوالنـَّ ــــ ــــ ــــ   َواْلَحْصـــ

                                                   

  .أي أن ما مضى يف البيتني السابقني إمنا هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته ومستحق محده  )٤٢(

ـِميُع الَبِصـريُ وَ : الرؤية والبصر من صفات اهللا تعاىل لقولـه  )٤٣( : ، وقولـه]١١: سـورة الشـورى[ ُهـَو السَّ

ِإنَِّين َمَعُكَما َأْمسَُع َوَأَرى ]٤٦: سورة طـه.[  

ــي اهللا عنهـــا  )٤٤( ــــلَّ يســـمع بســــمع، لقـــول عائشــــة رضــ احلمــــد هللا الـــذي وســــع مسعــــه ((: واهللا َعـــزَّ وَج

  .رواه البخاري تعليقاً )) األصوات

: سورة الطـالق[ َوَأنَّ اللََّه َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلمًا  : كل شيءومن صفاته العلم واإلحاطة ب  )٤٥(

١٢[ ،ِإنَُّه يَـْعَلُم اجلَْْهَر َوَما َخيَْفى ]٧: سورة األعلى.[  

  .ومن صفاته الغىن املطلق فال حيتاج إىل شيء  )٤٦(

سـورة [ ُفَقـَراُء ِإَىل اللَّـِه َواللَّـهُ ُهـَو الَْغـِينُّ احلَِْميـُد يَـا َأيـَُّهـا النَّـاُس َأنْــُتْم الْ : ومجيع اخلالئق مفتقـرة إليـه  )٤٧(

  ].٦: سورة هود[ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِيف اَألْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه رِْزقـَُها: ، ومجيعها رزقها عليه]١٥: فاطر

لَّـَم اللَّـهُ ُموَسـى وَكَ : ومن صفاته سبحانه الكالم، وقد كلـم موسـى تكليمـًا مسعـه منـه بـدون واسـطة  )٤٨(

  ].١٦٤: سورة النساء[ َتْكِليماً 

ـاؤه وال حصــره، وال ينفــد وال يفــىن  )٤٩( ـه ســبحانه ال ميكــن إحصـ ـُر ِمــَدادًا  : وكالمـ ـاَن الَْبْحـ ـْو َكـ قُــْل لَـ

َنا ِمبِْثِلِه مَ    ].١٠٩: سورة الكهف[ َددًا ِلَكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد الَْبْحُر قَـْبَل َأْن تَنَفَد َكِلَماُت َريبِّ َوَلْو ِجئـْ
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)٣٧( 

ــــــــَجرِ ) ٥٠( ــــــــُع الشَّ ــــــا َجِمْي ــ ــــــــْو َصــــــــاَر أَْقَالًم   َل

  

ـــــى    ــــ ـــــــــِر◌ِ َوالَْبْحــــــــــُر تـُْلَقـ َعُة َأْبُحـ ـــبـْ ــــ ــــــِه َســـ   ِفيــــ

ــــلِّ آنِ ) ٥١(   ــــ ــــ ــــ ــــــُه بُِكـ ــــ ــــ ــــــُق تُْكتُبُـــ ــــ ــــ   َواْلَخْلـــ

  

ـــــانِ    ــــ ــــ ــــــهُ فَـ ــــ ــْوُل ِمنْـــ ــــ ــــ ــــْيَس اْلَقـــ ــــ ــــ ــــــــت َولَـ ــــ   فَنـ

ــــلْ ) ٥٢(   ــــ ــــــِه اْلُمَفصَّــ ِــــ ـــــي كَِتاب ــــ ــْوُل ِفـ ــــ   َواْلَقــــ

  

ـــــــــزَّلْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ اْلُمنـَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ َكالَُمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بِأَنَّـــ

ـــَوَرى) ٥٣(   ــ ــ ــِر اْلـ ــ ــ ــ ــَطَفى َخْي ــ ــ ـــوِل اْلُمْصــ ــ ــ ــى الرَُّسـ ــ ــ ــ   َعَل

  

ــوقٍ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْيَس ِبَمْخلُــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَرى لَــ ــــ ــــ ــــ ـ   َوال ِبُمْفتـَ

ـــــانِ )  ٥٤(   ــــ ــــــــِب َوبِاللَِّســـــ ــــ ـــــــُظ بِاْلَقْلــ ــــ   ُيْحَفـــ

  

ــــاآلَذانِ    ــــ ــــ ــــ ــــــــَمُع بـــ ــــ ــــ ـــــا ُيْســ ــــ ــــ ــــ ـــــى َكَمـ ــــ ــــ ــــ لَـ يـُتـْ
  

ــــَذا بِاال)  ٥٥(   ــــ ـــــــــرُ َكـــ ــــــِه يـُْنظَــ ــــاِر ِإلَْيـــــ ــــ   ْبَصـــ

  

ـــطَّر   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُه ُيَس ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاِدي َخطـُّ ــــ ــــ ــــ ــــ َــــ   َوبِاألَي

ــــــةْ )  ٥٦(   ــــ ــــــٍة َحِقيقـــــ ــــ ــــ ــــلُّ ِذي َمْخُلوَق ــــ ــــ   وَُكــ

  

ــــــةْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاِرِئ اْلَخِليَقــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــالِم بَـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ُدوَن َك

  

                                                 

أي لـو أن مجيـع أشـجار األرض ُجِعلــت أقالمـًا وُجعـل البحـر مــدادًا أي حـربًا هلـا ومثلـه ســبعة ) ٥١-٥٠(

أحبر وكتبت �ا كلمات اهللا الدالة عليه وعلى عظمته لتكسرت األقـالم ونفـد مـاء البحـر قبـل أن تنفـد  

َا ِيف  : كلمات اهللا، كما قال تعاىل َعُة َأْحبُـٍر َوَلْو َأمنَّ هُ ِمْن بَـْعِدِه َسبـْ  اَألْرِض ِمْن َشَجرٍَة أَْقالٌم َوالَْبْحُر َميُدُّ

  ].٢٦: سورة لقمان[ َما نَِفَدْت َكِلَماُت اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 
  

ـا إِ  : لقولـه تعـاىل. ‘أي والقول احلق والصواب يف القرآن أنه كالم اهللا املنزل على نبيـه   )٥٢( نَّـا َحنْـُن نَـزَّلَْن

  ]٢٣: سورة اإلنسان[ َعَلْيَك الُْقْرآَن تَـْنزِيالً 

ليس : -أي القرآن-وهو  -صلى اهللا عليه وسلم-أي املنزل على أفضل خلق اهللا حممٍد بن عبداهللا   )٥٣(

  .مبخلوق وال مفرتى

  .فهو حيفظ بالقلب، ويتلى باللسان، ويسمع باآلذان  )٥٤(

َناٌت ِيف ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا الِْعْلمَ بَ : دليل احلفظ قوله   ، ودليل ]٤٩: سورة العنكبوت[ ْل ُهَو آيَاٌت بَـيـِّ

ْعَجَل بـه: التالوة باللسان قوله ، ودليـل السـمع بـاآلذان ]١٦: سـورة القيامـة[ ال حتَُرِّْك ِبِه ِلَساَنَك ِلتـَ

  ].٦: سورة التوبة[َرَك فََأِجرُْه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اللَّهِ َوِإْن َأَحٌد ِمْن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجا : قوله تعاىل

  .ويُرى باألبصار ويكتب باأليدي كما يف املصاحف  )٥٥(

  .القلب واللسان واألذن والبصر واأليدي خملوقة إال كالم اهللا فهو منزل غري خملوق: وكل هذه  )٥٦(
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)٣٨( 

ـــــا الـــــــــرَّْحَمنِ   )٥٧( ــــــَفاُت رَبـِّنَـــ   َجلَّــــــــْت ِصـــ

  

ــــَدثَانِ    ــــ ــــ ـــــــاْلَخْلِق َواْلَحــ ــــ ــــــِفَها بِــ ــــ ــــــْن َوْصـــ ــــ   عَـــ

ــاِريِ )  ٥٨(   ــ ــ ــ ــ ـــوُت اْلَقـ ــ ــ ــ ــ ـــاُن َص ــ ــ ــ ــ ـــْوُت َواألَْلَح ــ ــ ــ ــ   فَالصَّ

  

ــولُ    ــــ ــــ ــــ ــوُّ قَــــ ــــ ــــ ــــ لُــــ ـــــا اْلَمتـْ ــــ ــــ ــــاِريِ  لَِكنََّمـــــ ــــ ــــ ــــ ــ   الَْب

ــــِديالَ )  ٥٩(   ــــ ــــُل التَّْبــــ ــــ ــــــهُ الَ يـَْقبَـــ ــــ ـــــا َقالَـ ــــ   مَــ

  

ــــْيالَ    ــــ ــــ ــــ ــــــهُ قِـــ ــــ ــــ ــــَدَق ِمْنـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــال َوالَ أْصـــ ــــ ــــ ــــ   َكــ

  َوقَــْد َرَوى الثـَِّقــاُت َعــْن َخْيــِر اْلَمــالَ )  ٦٠(  

  

ـــــالَ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــلَّ َوعَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــزَّ َوَجــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُه عَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بِأَنَّــ

ــــِل األَِخيـــــــِر يـَْنـــــــزِلُ ) ٦١(   ــي ثـُلُـــــــِث اللَّْيـــ ــــ   ِف

  

ــولُ    ــــ ــــ ــــلُ : يـَُقــ ــــ ــــ ْقبَـ ــــــــٍب فـَيـُ ــــــْن تَائـــــ ــــ ــــْل ِمــ ــــ   َهـــــ

ــَرةْ ) ٦٢(   ـــ ـــــٍب لِْلَمْغِفــــ ـــــيٍء طَالِــــ ــــْن ُمِســــ ـــ ــ ــْل ِم ـــ   َهــــ

  

ــــذِ    ــــ ــــ ــــ ـــــــاِبالً لِْلَمْعــ ــــ ــــ ـــــا قَـــ ــــ ــــ ــــْد َكرِيًمـــــ ــــ ــــ ــــ   رَةْ َيِجــ

ـــــــائِلْ ) ٦٣(   ــــ َراِت َواْلَفَضـــ ـــــــاْلَخيـْ ــــ ــــــنُّ بِــ ــــ   َيُمـــ

  

ـــــــائِلْ    ــــ ـــ ـــي السَّ ــــ ــــ ــــــــَب َويـُْعِطــ ــــ ُر اْلَعْيـ ـــتـُ ــــ ــــ   َوَيْســ

ــــلِ ) ٦٤(   ــــ ــْوَم اْلَفْصـــــ ــــ ــــ ـــــيُء يـَـــ ــــ ــــــُه َيِجــــ ــــ   َوَأنَّـــ

  

ــــْدلِ    ــــ ــــ ــــ ــــــاِء اْلَعــ ــــ ــــ ــــــاُء لِْلَقَضــــ ــــ ــــ ــــا َيَشــــ ــــ ــــ ــــ   َكَمـ

  

                                                 

 لَـْيَس َكِمْثِلـِه َشــْيءٌ قـة وهـي أجـلُّ مــن ذلـك أي أن صـفات اهللا َعـزَّ وَجـلَّ ليسـت حمدثــة وال خملو   )٥٧(

  ].١١: سورة الشورى[

ـا املتلــوُّ وهــو   )٥٨( فالصـوت والرتتيــل الــذي بـه يتلــى القــرآن مـن صــوت القــارئ املخلـوق فهــو خملــوق، أمَّ

ويف الصـحيحني مـن حـديث جبـري بـن مطعـم رضـي اهللا . القرآن فهو من قـول اهللا البـاري وغـري خملـوق

  )).النيب صلى اهللا عليه وسلم: منه، يعين -أو قراءة-عُت أحدًا أحسن صوتًا فما مس((: عنه

 َوَمْن َأْصَدُق ِمْن اللَِّه ِقيالً : ، وقال]٦٤: سورة يونس[ال تَـْبِديَل ِلَكِلَماِت اللَّهِ : قال اهللا تعاىل  )٥٩(

  ].١٢٢: سورة النساء[
  

  

  

لَّ ليلــة إىل الســماء الـدنيا حــني يبقــى ثلــث الليــل ينـزل ربنــا ُكــ((: لقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم) ٦٣-٦٠(

رواه البخـــاري )) مــن يــدعوين فأســـتجيب لــه، مــن يســـألين فأعطيــه، مــن يســـتغفرين فــأغفر لــه: فيقــول

  .ومسلم، فالنزول صفة ثابتة هللا َعزَّ وَجلَّ كما يليق بذاته

  : الئــق كمــا قــال تعــاىلا�ــئ مــن صــفات اهللا تعــاىل فهــو ســبحانه جيــئ يــوم القيامــة ليقضــي بــني اخل  )٦٤(

 ًَوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصّفًا َصّفا ]٢٢: سورة الفجر.[  
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)٣٩( 

ــــارِ ) ٦٥( ــــ ــــ ــــالَ ِإْنَكـــــ ــــ ــــ ِــــ ـــــــــَرى ب ــــ ـُـــ ــــــُه ي ــــ ــــ   َوَأنـَّـ

  

ــــارِ    ــــ ــــ ـــــــــْرَدْوِس بِاألَْبَصــــ ــــ ــــــِة اْلِفـــ ــــ ــــ ــي َجنَّــ ــــ ــــ ــــ   ِفــ

ـــــانِ ) ٦٦(   ــــ ــــ ــــــةَ اْلِعيَـــ ــــ ــــ ـــــــــرَاُه ُرْؤيَـ ــــ ـَــ ــــلُّ ي ــــ ــــ   ُكـــ

  

ـــــــــْرآنِ    ــــِم اْلُقــــ ــــ ـــــي ُمْحَكـــــ ــــ ـــــى ِفــــ ــــ ـــــا َأتَــــ ــــ   َكَمــــ

ـــــامِ ) ٦٧(   ــــ ــــيِِّد األَنَــــ ــــ ــــ ــــِديِث َس ــــ ــي َحـــــ ــــ ــــ   َوفِــ

  

ـــــامِ    ــــ َهـــــ ـــــكٍّ َوالَ ِإبـْ ــــ ــــا َشـــــ ــــ ــــ ــــــرِ َمــ ــــ ــــــْن غَْيــــ ــــ   ِمــــ

ــــا ) ٦٨(   ـــ ـــ ـــ ـــ َه ُرونـَ ـــْيَس َيْمتـَ ـــ ـــ ـــ ــــقٍّ لَــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــَة َح ـــ ـــ ـــ ـــ   رُْؤَي

  

ـــ   ـــ ـــ ـــــــــَكالـ ــــــــــشَّ   اْمِس َصــــــــــْحًوا َال َســـــــــَحاَب ُدونـََه

ـــــصَّ بِ ) ٦٩(   ــــ ــــ ــــ ـــــاُؤهُ َوُخــ ــــ ــــ ــــ ــــــِة َأْولِيَــ ــــ ــــ ــــ   الرُّْؤيَـ

  

ــــَداُؤهُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوا َأْعـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــيَلةً َوُحِجبُـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َفِضــــ

ــــــَفاتِ ) ٧٠(   ــــ ــــــَن الصِّ ــــ ــــــهُ ِم ــــا لَــــ ــــ ــــلُّ مَــ ــــ   وَُكــ

  

ـــاتِ    ــــ ــــ ــــ ــــِم اآليَـــ ــــ ــــ ــــ ـــــي ُمْحَكــ ــــ ــــ ــــ ـــــا ِفـ ــــ ــــ َهـــــ   َأثـْبَتـَ

ــولُ ) ٧١(   ــــ ــــ ــــــُه الرَُّس َــــ ـــــا َقال ــــ ــــحَّ ِفيَمـ ــــ   َأْو َصــ

  

ــولُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــِليُم َواْلَقبُـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ التَّْســــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َفَحقُّـــــ

  

                                                 

  .ومن عقيدة أهل السنة واجلماعة أنَّ اهللا يُرى يف اجلنة بالبصر  )٦٥(

ـه تعــاىل  )٦٦(  ِإَىل َربـَِّهــا) ٢٢(ُوُجــوٌه يَـْوَمِئــٍذ نَاِضــرٌَة  : يــراه املؤمنــون بــأعينهم كمــا ثبــت يف القــرآن بقولـ

  .، والنظر إمنا يكون بالعني]سورة القيامة[ َناِظرَةٌ 

إنكـم سـرتون ربكـم عيانـًا كمـا ((: وثبت أيًضا من حديث جرير بن عبـد اهللا رضـي اهللا عنـه مرفوعـاً   )٦٧(

  .رواه البخاري...)) لة البدر ترون القمر لي

ــه  )٦٨( ــرة رضــــي اهللا عنــ ــل((: كمــــا يف حــــديث أيب هريــ ــالوا لرســــول اهللا صــ ـــاً قــ ــه وســــلمأن ناسـ يــــا رســـــول : ى اهللا عليــ

ــه وســـلم ــا يــوم القيامـــة، فقـــال رســـول اهللا صــلى اهللا علـي ــرى ربـن هـــل تضــارون يف الشـــمس لـــيس دو�ـــا : اهللا هــل ـن

  .متفٌق عليه. ))فإنكم ترونه كذلك: ال يا رسول اهللا، قال: سحاب، قالوا

ـــار  )٦٩( ـــأن الكفــ ــه تعـــــاىل يف شــ ــ ــْم يَـ : يف قولــ ــ ِـ ــــْن َر�ِّ ــْم عَـ ــ ــــالَّ إِنـَُّهـ ــونَ َكـ ــ ــٍذ َلَمْحُجوبُـ ــ ـــني[ ْوَمئِـ ــورة املطففــ ، ]١٥: ســـ

ـــى  ــؤمنني علــ ـــائل املــ ــــٌل علــــى أن مــــن فضــ ــاً دلـي ــا أيضــ ــــلَّ وفيهــ ــزَّ وَجـ ــــة اهللا َعــ ـــار مــــن رؤـي ـــى حجـــــب الكفـ ـــل عـل دلـي

  .الكافرين رؤيته سبحانه وتعاىل

يف كتابــه مـن عقيـدة أهـل السـنة واجلماعـة يف صـفات اهللا َعــزَّ وَجـلَّ إثبـات مـا أثبتـه اهللا لنفسـه   )٧١-٧٠(

  ..وما أثبته له رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وقبوهلا والتسليم �ا
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)٤٠( 

ــــــــتْ ) ٧٢( َــــ ــــا َأت ــــ ــــ ـــــــــرِيَحةً َكَم ـــا َصـــ ــــ   ُنِمرَُّهـــــ

  

ــــــــتْ    َتَضــــ ــــــهُ اقـْ ــــ ـــــا لَــ ــــ ــــا ِلَمـــ ــــ َــــ ـــــــَع اْعِتَقاِدن ــــ   َمـ

ــــلِ ) ٧٣(   ــــٍف َوالَ تـَْعِطيـــــ ــــــْن غَْيـــــــــِر َتْحرِيـــــ   ِمــ

  

ــــلِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــٍف َوالَ َتْمثِيــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــِر تَْكيِيــ ــــ ــــ ــــ   َوغَْيـــــ

ــــَدى) ٧٤(   ــــــِة اْلُهــــ ــ ــْوُل َأِئمَّ ــــ ــ ـــا قـَ ــــ ــــْل قـَْولُنَـ   بَـــ

  

ــــَدى   ــــ ــــِد اْهتَـــ ــــ ــــْدِيِهْم قَــ ــــ ــــــْن ِبَهـــ ــــ ــوبَى ِلَم ــــ   طُــــ

ــــــَن التـَّْوحِ ) ٧٥(   ــْوِع ِمـــ ــــ ــــمِّ َذا النـَّـــ ــــ ــــدِ َوَسـ ــــ   يــ

  

ــــدِ    ــــ ــــ ــــ ـــــالَ تـَْرِديـــ ــــ ــــ ــــ ـــاٍت بِــ ــــ ــــ ــــ ــــ َب ــــَد ِإثـْ ــــ ــــ ــــ   تـَْوِحيـــ

ــــــيُن َعْنــــــــهُ ) ٧٦(   ــ ــــــْد أَْفَصــــــــَح الْــــــــَوْحُي اْلُمِب ــ   َق

  

ــــــهُ    ــــ ــــ ـــــــــَر ِمْنـــ ــــ ــــَدى اْلُمنِيـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــالَْتِمِس اْلُه ــــ ــــ   فَـ

ــــاِردِ ) ٧٧(   ــــ ــــ ــــلِّ َمـ ــــ ــَواَل ُكـــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــْع أَقـْ ــــ ــ   الَ تـَتَِّب

  

ــــدِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاِرٍق ُمَعانِـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــلٍّ َم ــــ ــــ ــــ ـــــاٍو ُمِضـــــ ــــ ــــ ــــ   غَـــ

ـــــانِ ) ٧٨(   ــــ ــــ يَــ ــــَد َردِّ َذا التِّبـْ ــــ ــــ ــــْيَس بـَْعـــ ــــ ــــ   فـَلَـــ

  

ـــــانِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــَن اِإلْيَمــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاُل َذرٍَّة ِمـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َقــ ِمثـْ
  

    
  

      

                                                 

ومن عقيد�م اإلميان �ا وإمرارهـا علـى ظاهرهـا كمـا أتـت يف الكتـاب والسـنة مـن غـري حتريـٍف   )٧٤-٧٢(

ملعانيها وال تعطيٍل لنصوص الصفات عن مقتضاها، ومن غري تكييـٍف أو تفسـٍري لُكْنـِه شــيٍء منهـا وال 

  .ثيٍل أو تشبيٍه لشيٍء منها بصفاِت اخللق، وهذا قول أئمِة اهلدى الذين من اقتدى �م فقد اهتدىمت
  

  

  ســبق الكــالم عــن هــذا النــوع مــن التوحيــد وهــو توحيــد اإلثبــات وذكــر دليلــه يف البيــت رقـــم) ٧٦-٧٥(

هـو توحيـد إىل هنا هـو مـن النـوع األول مـن أنـواع التوحيـد و ) ٢٦(وكل ما ذكر من البيت رقم ) ٢٦(

  .الربوبية واألمساء والصفات
  

حيذِّر املؤلف من اتباع أهل الزيـغ والضـالل وأن مـن مل حيقـق هـذا النـوع مـن التوحيـد فلـيس يف ) ٧٨-٧٧(

  ].٣٢: سورة يونس[ َفَماَذا بَـْعَد احلَْقِّ ِإالَّ الضَّاللُ قلبه مثقال ذرٍة من إميان 
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)٤١( 

  الثاني من التوحيد النوعِ  في بيانِ  فصلٌ 

  ، وأنه هو معنى ال إله إال اهللاوالقصدِ  الطلبِ  وهو توحيدُ 

  

ــــدِ ) ٧٩( ــــ ــْوَعِي التـَّْوِحيــ ــــ ـــــــانِي نـَــــ ــــَذا َوثَـــ ــــ   َهــ

  

ــــدِ    ــــ ــــ ــــــْن نَديـــــ ــــ ــــ ـــــــــْرِش َعـــ ــــ ـــــــــَراُد َربِّ اْلَعــــ ــــ ـــ إِفـْ
  

ــــَد اَهللا ِإلَ ) ٨٠(   ــــ ــــ ـــــــداَأْن تـَْعبُـــ ــــ ـــا َواِحـــــ ــــ ــــ ــــ   ًه

  

ـــــــدا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه الَ َجاِحـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاً ِبَحقِّــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ُمْعَترِف

ــــالَ ) ٨١(   ــــ ــــــُه َأْرَس ــــــِه اِإللَــ ــــِذي بِــ ــَو الَّــــ ــــ   َوُهــ

  

ــــــِه َأوَّالَ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْدُعوَن ِإلَْيــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــَلُه يَــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   رُُســ

ـــا) ٨٢(   ــــ ــــ ــــ َيانَـ ـــاَب َوالتِّبـْ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَزَل اْلِكتَـ ــــ ـــ   َوَأنـْ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَرَق اْلُفْرَقانَـ ــــ ــــ ــــ ــــــِه َوفـَ ــــ ــــ ــــ ــــــْن َأْجِلـــ ــــ ــــ ــــ   ِمــ

ــــــــــــىوََكلَّـــــــــــــَف اهللاُ الرَُّســـــــــــــوَل اْلُمْجتَ ) ٨٣(   ــ   َب

  

ــى   ــــ ــــ ــــ ــَولَّى َوَأبَــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــــُه تـَ ــــ ــــ ــــــْن َعنْــ ــــ ــــ ـــــاَل َمــ ــــ ــــ   قتَـــ

ــــــهُ ) ٨٤(   ـــا ل يُن َخاِلَصـــ ــــدِّ ــوَن الــ ــــ ـــى يَُك   َحتَّـــ

  

ـــــــــرَّ    ــــ ــــ ــــ ـــــــــر  اً ِسـ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ  اً َوَجْهــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ َوِجلـَّ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِدقـَّ

ــوا) ٨٥(   ــــ ــــ ــــْد ُكلُِّفــــ ــــ ــــ ــــــهُ َقــ ــــ ــــَذا ُأمَّتُــــ ــــ ــــ   َوَهَكــ

  

ــــــُفوا   ــــ ـــاِب ُوِصــ ــــ ــــ ـــــصِّ اْلِكتَـ ــــ ـــي نَـــ ــــ ــــَذا َوفـــــ ــــ   بِــــ

ــــــةُ ) ٨٦(   ــــــُه لَفظَــــ ــــ ــــْد َحَوتْـ ــــ ـــــــــَهاَدةْ  َوقَــ ــ   الشَّ

  

ــَي    ــــ ــــ ــــ ــــــَعاَدةْ َفِهـــ ــــ ــــ ــْوِز َوالسَّـــ ــــ ــــ ــــ ــــبِيُل اْلَفـــ ــــ ــــ ــــ   َسـ

  

                                                 

َوَقَضــى َربُّــَك َأالَّ : د األلوهيــة أو توحيـد العبــادة ودليلــههـذا هــو النــوع الثــاين مـن أنــواع توحيــ) ٨٠-٧٩(

  ].٢٣: سورة اإلسراء[ تَـْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ 
  

َوَمـا َأْرَسـْلَنا ِمـْن قَـْبِلـَك : وهذا التوحيد هو الذي أرسل اهللا الرسل به ليدعوا إليه كمـا قـال سـبحانه  )٨١(

  ].٢٥: سورة األنبياء[ ال ِإَلَه ِإالَّ أََنا فَاْعُبُدونِ  ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَّهُ 

ْقَرأَهُ َعَلى النَّـاِس َعَلـى  : ومن أجله أنزل الكتاب وفرَّق الفرقان، إذ يقول اهللا تعاىل  )٨٢( َوقـُْرآنًا فَـَرقْـَناُه ِلتـَ

  ].١٠٦: سورة اإلسراء[ ُمْكٍث َونَـزَّلَْناُه تَنزِيًال 

َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ُكلُُّه ِللَّهِ : كما يف قولـه) ٨٥-٨٣(   .]٣٩: سورة األنفال[َوقَاِتُلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ
  

  

  . ال إله إال اهللا حممٌد رسول اهللا: وهذا التوحيد ـ توحيد األلوهية ـ قد حوته لفظة الشهادة  )٨٦(
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)٤٢( 

ــــد) ٨٧( ــــ ــا ُمْعَتِقــــ ــــ ــــ ــــــْن َقاَلَهــ ــــ ـــا اً َمــ ــــ ــــ   َمْعنَاَهـ

  

ـــاَها   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاِمالً ِبُمْقَتَضــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاَن َعـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وََكــــ

ــــــا) ٨٨(   ـــ ــــاَت ُمْؤِمَن ـــ ـــــِل َوَمـ ـــــْوِل َواْلِفْعــــ ـــي اْلَقـــ ـــ   ِفــ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــاٍج آِمنَـ ــــ ــــ ـــــــــِر نَـ ــْوَم اْلَحْشــــ ــــ ــــ ــــــــُث يـَـــ َعـــــ يـُبـْ
  

ــــــهِ ) ٨٩(   ــــ ــــِذي َعلَيْـــ ــــ ـــــا الـَّــــ ــــ ــــ ـــِإنَّ َمْعنَاَه ــــ ــــ   َفــ

  

ــــــــْت يَقِ    ــــ ــــ ـــــَدلـَّــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهِ  اً يَن ــــ ــــ ــــ ــــَدْت ِإلَيْـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَهـ

ــــدُ ) ٩٠(   ــــ ــــــٌه يـُْعبَـــ ــــ ـــــــاْلَحقِّ ِإلَـ ِــــ ــــْيَس ب ــــ   َأْن لَـــ

  

ـــــــــِردُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُد اْلُمنَفـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ اْلَواِحــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِإالَّ اِإللَــــ

ــــْدبِيرِ ) ٩١(   ــــ ــــ ـــــــــرِّْزِق َوبِالتـَّـ ـــــــاْلَخْلِق َوالـــــ ــــ   بِـــ

  

ـــــــــرِ    ــــ ــــ ـــــــــرِيِك َوالنَِّظيــ ــــ ــــ ــــــِن الشَّـ ــــ ــــ ــــ ــــلَّ َع ــــ ــــ ــــ   َجــ

ــــَدتْ ) ٩٢(   ــــ ــــْد قـُيِّــ ــــ َعٍة َقــ ـــبـْ ــــ   َوِبُشـــــــــُروٍط َســـ

  

ـــــ   ــــ ــوِص الْـــ ــــ ــــ ـــي ُنصـــ ــــ ــــ ــــاً َوِفـ ــــ   َوَرَدتْ  َوْحِي َحقَّـــــ

ـــا) ٩٣(   ــــ ــــ ــــ ـــــــْع َقائُِلَه ــــ ــــ ــــْم يَنَتِف ــــ ــــ ــــــُه لَـــ ــــ ــــ   فَِإنـَّ

  

ــــَتْكِمُلَها   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــُث َيْســ ــــ ــــ ــــ ــ ــــــالنُّْطِق ِإالَّ َحْي ــــ ــــ ــــ   بِـــ

ــــمُ ) ٩٤(   ــــ ــــ ــــ ــ ـــــينُ  اْلِعْل ــــ ــــ ــــ ــولُ  َوالَْيِقـ ــــ ــــ ــــ ــــ   َواْلَقُب

  

ـــــــادُ    ــــ ــــ ــــ ــولُ  َواالْنِقيَــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا َأقُـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاْدِر َم ــــ ــــ ــــ   فَــ

  

                                                 

ـامًال وهــذه الكلمــة مـــن التــزم بشــروطها الـــيت ســتأيت وقاهلـــا بلســانه، مع )٨٨-٨٧( تقــداً معناهـــا بقلبــه، عــ

  .مبقتضاها جبوارحه ومات على ذلك كانت له جناة يوم القيامة

رواه )) ال إله إال اهللا مث مات على ذلك إال دخل اجلنـة: ما من عبد قال((: قال صلى اهللا عليه وسلم  

  .البخاري ومسلم
  

اهللا الواحد املنفرد باخللق والرزق  ومعىن هذه الكلمة أنه ليس هناك يف الوجود إله يعبد حبق إال) ٩١-٨٩(

 َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو اْحلَـقُّ َوَأنَّ َمـا يَـْدُعوَن ِمـْن ُدونِـِه الَْباِطـُل َوَأنَّ اللَّـَه ُهـَو الَْعِلـيُّ اْلَكِبـريُ : ال شريك لـه

  ].٣٠: سورة لقمان[
  

  

بتقييـدها بسـبعة شـروط ال ينتفـع ) سـنةالكتـاب وال(ورد الوحيان ) ال إله إال اهللا(وهذه الكلمة ) ٩٣-٩٢(

  : قائلها بنطقها فقط ما مل يستكملها ويلتزم �ا وال يفعل ما يناقضها وهي
  

  ].١٩: سورة حممد[ فَاْعَلْم أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ : العلم مبعناها نفيًا وإثباتًا، قال اهللا تعاىل -١  )٩٤(

ـلماليقــني املنــايف للشـــك، قــال صـــلى اهللا -٢     أشـــهد أن ال إلــه إال اهللا وأين رســـول اهللا،((:  عليــه وسـ

  .رواه مسلم)) ال يلقى اهللا �ا عبٌد غري شاك فيهما إال دخل اجلنة

  . قبول مقتضاها بالقلب وباللسان -٣  
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)٤٣( 

ــــــْدقُ ) ٩٥( ـــ ـــ ـــ ـــــــَالصُ  َوالصِّ ـــ ـــ ــ ـــــــةْ  َواِإلْخ ـــ ـــ ــ   َواْلَمَحبَّ

  

ـــــَك اُهللا لِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َقـــ ــــــهْ َوفـَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا َأَحبَّــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َمـــ

    
  
  
  
  
  

      

                                                                                                                            

 ُهـَو ُحمِْســٌن َوَمـْن َأْحَســُن ِدينـًا ِممَّــْن َأْسـَلَم َوْجَهـُه ِللَّــِه وَ  : لقولــه تعـاىل. واالنقيـاد ملـا دلــت عليـه -٤    

  ].١٦٨: سورة النساء[

مـا مـن أحـد يشـهد أن ال إلـه إال ((: الصدق املنايف للكذب، ملا رواه البخـاري ومسـلم مرفوعـاً  -٥  )٩٥(

  )).اهللا وأن حممداً عبده ورسوله صدقًا من قلبه إال حرمه اهللا على النار

  ].٢: سورة الزمر[ الدِّيَن  فَاْعُبْد اللََّه ُخمِْلصًا َلهُ  : اإلخالص، لقوله تعاىل -٦  

سـورة [ َوالَّـِذيَن آَمنُـوا َأَشـدُّ ُحّبـًا ِللَّـهِ : قال اهللا تعـاىل. احملبة هلذه الكلمة وما اقتضته ودلت عليه -٧  

  ].١٦٥: البقرة
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)٤٤( 

  أنواعها بعضِ  وذكرِ  العبادةِ  في تعريفِ  فصلٌ 

  فقد أشرك اهللاِ  منها شيئًا لغيرِ  فَ رَ من صَ  وأنَّ 
  

ــــاِمعُ ) ٩٦( ــــ ــــٌم َجـ ــَي اْســـــ ــــ ـــــــاَدُة ِهـــ ــ ــــمَّ اْلِعَب ــــ   ثُـ

  

ـــــ   ــــ ـــــا َيرَضـــ ــــ ــــلِّ مَـــ ــــ ــــ ــــاِمعُ لُِك ــــ ــــ ــــــُه السَّ ــــ   ى اِإللَــ

َعاءُ ) ٩٧(   ــــدَّ ــــ ـــــا الـ ــــِديِث ُمخَُّهــــ ــــ ـــــي اْلَحـ   َوِفــــ

  

ــْوفٌ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاءُ  َخـ ــــ ــــ ــــ ــــَذا الرََّجــ ــــ ــــ ــــ ــــٌل َكـــ ــــ ــــ ــــ ــــ تـَوَكُّ
  

ــوعُ ) ٩٨(   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةٌ ُخُشـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةٌ َورَْهَب ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَرْغَب

  

ــوعُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةٌ ُخُضــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َــــ ــــَيٌة ِإنَاب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَخْشــ

ــــِتَعانَةْ ) ٩٩(   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــِتَعاَذُة َواالْسـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َواالْســـــ

  

ــــْبَحانَهْ    ــــ ــــ ــــ ــــــِه ُســــ ــــ ــــ ــــ ــــِتَغاثٌَة بِــ ــــ ــــ ــــ ــــَذا اْســــ ــــ ــــ ــــ   َكـــ

  

                                                 

هي اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال و األعمال الظـاهرة والباطنـة، وركائزهـا : العبادة  )٩٦(

  .احلب واخلوف والرجاء: ثثال

ــاَل َربُُّكــْم اْدُعــوِين َأْســَتِجْب َلُكــْم ِإنَّ الَّــِذيَن  : مســى اهللا َعــزَّ وَجــلَّ الــدعاء عبــادة يف قولــه تعــاىل  )٩٧( َوَق

: ، وقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم]٦٠: سـورة غـافر[ َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخـرِيَن 

  : ومن أنواع العبادة. رواه أمحد والرتمذي وغريمها)) لدعاء هو العبادةا((

 حب اهللا : َِوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا ِللَّه ]١٦٥: سورة البقرة [  

 اخلوف من اهللا :  َفال َختَافُوُهْم َوَخافُوِين ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني ]١٧٥: سورة آل عمران.[  

 التوكل عليه : َوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ َوع  ].١٢٢: سورة آل عمران[ َلى اللَِّه فَـْلَيتـَ

 الرجاء :  أُْولَِئَك يَـْرُجوَن َرْمحََة اللَِّه ]٢١٨: سورة البقرة.[  

  : ومن أنواع العبادة  )٩٨(

  الرغبة والرهبة واخلشوع ََوَيْدُعونَـَنا َرَغبًا َوَرَهبًا وََكانُوا لََنا َخاِشِعني ]٩٠: ياءسورة األنب.[  

  اخلشية َفال َختَْشْوُهْم َواْخَشْوِين ]١٥٠: سورة البقرة.[  

  اإلنابة َُوأَنِيُبوا ِإَىل َربُِّكْم َوَأْسِلُموا َله ]٥٤: سورة الزمر.[  

 اخلضوع مبعىن اخلشوع، وقد تقدم دليله.  

  : ومن أنواع العبادة  )٩٩(
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)٤٥( 

ـــــكْ ) ١٠٠( ـــــــــُر َذلِــــ ــــْذُر َوغَيـْ ــــ ْبُح َوالنـَّ ــــذَّ ــــ   َوال

  

ــــا   ــــ ـــــَح اْلَمَســـــ ــــ ــــِديَت َأْوَضـــ ــــ ــــْم ُهـــــ ــــ ــــ ْفَه   ِلكْ فـَ

ـــــــــِر اهللاِ ) ١٠١(   ــــ ـــــــــَها لِغَْيـ ــــ ـــــــــْرُف بـَْعِضـ ــــ   َوَصـ

  

ـــاِهي   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَبُح اْلَمَن ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــْرٌك َوَذاَك أَقـْ ــــ ــــ ــــ   ِشــ

    
  
  
  

      

                                                                                                                            

 ـاء إىل اهللا: االســتعاذة زَ  : وهــي االلتجـ ــا يَـنـْ ــْيَطاِن نَـــزٌْغ فَاْســَتِعْذ ِباللَّــهِ َوِإمَّ ســورة [ َغنَّــَك ِمــْن الشَّ

  ].٣٦: فصلت

 وهي طلب العون من اهللا: االستعانة : ُِإيَّاَك نَـْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعني ]٥: سورة الفاحتة.[ 

 وهي طلب الغوث والنصرة واملعونـة: االستغاثة : َلُكـْم َأينِّ ُممِـدُُّكْم ِإْذ َتْسـَتِغيثُوَن َربَُّكـْم فَاْسـَتَجاَب

  ].٩: سورة األنفال[ بَِأْلٍف ِمْن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفنيَ 

  : ومن أنواع العبادة أيضاً   )١٠٠(

 إىل اهللا   ].٢: سورة الكوثر[ َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْحنَرْ : الذبح تقربا ً

 النـذر هللا عــز وجــل :ــ ــُتْم ِمــْن نَـَفَقــٍة َأْو نَــَذْرُمتْ ِم ــا أَنَفْق : ســورة البقــرة[ ْن نَــْذٍر فَــِإنَّ اللَّــَه يَـْعَلُمــهُ َوَم

  .هذه بعض أنواع العبادة وغريها كثري]. ٢٧٠

قُـْل ِإنَّ َصـالِيت  : وصرُف أيِّ شيء من هذه العبـادات لغـري اهللا شـرك أكـرب، قـال اهللا عـز وجـل  )١٠١(

  ].١٦٢: نعامسورة األ[ َونُُسِكي َوَحمَْياي َوَممَاِيت ِللَِّه َربِّ الَْعاَلِمَني 
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)٤٦( 

  ،وهو الشركُ  يدِ حِ وْ التـَّ  ضدِ  في بيانِ  فصلٌ 

  منهما كلٍ   وبيانِ  ،وأكبرَ  أصغرَ  :وأنه ينقسم إلى قسمين

  
ـــــــــرُ ) ١٠٢( ـــــــاِن َفِشـــــــــْرٌك َأْكبـَ ــ ــــــــْرُك نـَْوَع   َوالشِّ

  

ــوُد ال   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه ُخلُـ ــــ ــــ ــــ ـــــــــرُ بِـ ــــ ــــ ــــاِر ِإْذ الَ يـُْغَفـــ ــــ ــــ ــــ   نـَّــ

ــــــــَر اهللاِ ) ١٠٣(   ــــِد غَيـْ ـــــــاُذ اْلَعْبــــ ــَو اتَِّخـ ــــ   َوُهــ

  

ــويَ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه ُمَســـــ ــــ ــــ ــــ ــــ اً بِـ ــــدَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاهي اً نِـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ُمَضــ

ـــــــــرِّ ) ١٠٤(   ـــــــــُزوِل الضُّ ــــَد نـُ ــــ ــــُدُه ِعْنـ   يـَْقِصـــــ

  

ـــــــــرِّ    ــــ ــــَدْفِع الشَّـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــِر َأْو لِــ ــــ ــــــــِب َخْيـــــ ــــ ــــ   ِلَجْلــ

ــــَد َأيِّ ) ١٠٥(   ــــ ــــِدرُ  َأْو ِعْنـ ــــ   غَــــــــــَرٍض الَ يـَْقــ

  

ـــــكُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه ِإالَّ الَمالِـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــِدرُ  َعلَْيــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   اْلُمْقَت

ــــْدُعوِّ ) ١٠٦(   ــــ ــــَذِلَك اْلَمــ ــــ ــــــِه لِـ ـــــــَع َجْعِلــــ   مَــ

  

ــوِّ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــِم َأِو اْلَمْرُجـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َأِو الُمعظَّــــ

ـــْلطَانَ ) ١٠٧(   ــــــِب ُســـ   بِــــــِه يَطَِّلــــــعُ  اً ِفــــــي اْلغَْي

  

ـــــــــَزعُ    ــــ ــــــِه يـَْفــ ــــ ــــ ــــــْن ِإلَْيـ ــــ ــــــــِميِر َمـــــ ــــ ــى َضـــ ــــ ــــ ــــ   َعلَـ

ــــــا) ١٠٨(   يَــ ـــــَو الرِّ ــــَغٌر َوُهـــ ــْرٌك َأْصــــ ـــ ــــاِن ِشـــ ـــ   َوالثـَّ

  

ـــــاُم األَ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه ِختَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــرَُه بِــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــاَفسَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   نْبَِي

  
                                                 

ِإنَّ اللَّــَه ال يَـْغِفــُر َأْن : وأصــغر، قــال اهللا تعــاىل -صــاحبه خملــٌد يف النــار-أكــرب : الشــرك نوعــان  )١٠٢(

  ].٤٨: سورة النساء[ يُْشَرَك ِبهِ 

، ]١٦٥ :سـورة البقــرة[َوِمــْن النَّـاِس َمــْن يَـتَِّخـُذ ِمــْن ُدوِن اللَّـِه أَنــَداداً : ودليلـه قولـــه تعـاىل) ١٠٧-١٠٣(

: سـورة الشـعراء[ )٩٨(ِإْذ نَُسـوِّيُكْم بِـَربِّ الَْعـاَلِمنيَ )٩٧(َتاللَِّه ِإْن ُكنَّا لَِفي َضالٍل ُمِبنيٍ : وقولـه تعاىل

، فمن اختذ خملوقًا حيًا أو ميتًا وجعله ندًا هللا مساويًا لـه وقصده عند احلوائج أو طلـب منـه ]٩٨-٩٨

ه سـلطاناُ غيبيـاً فـوق طـوق البشـر، فقـد أشـرك بـاهللا َعـزَّ وَجـلَّ ما ال يقدر عليه إال اهللا، أو اعتقد أن لــ

شركًا أكرب سواء كان املخلوق ملكًا أ و نبيًا أو وليًا أو قربًا، أو شجرًا، أو حجرًا، أو كوكبًا، أو جنيًا، 

  .أو غري ذلك
  

)  )      

ـ  ) ١٠٨( ره النـيب صـلى اهللا عليـه والنوع الثاين من الشرك، الشرك األصغر وهو غري خمرٍج من امللة، وقـد َفسَّ

يا رسول اهللا وما الشرك األصـغر؟ : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر، قالوا((: وسلم بقوله

  .رواه أمحد)) الرياء: قال
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)٤٧( 

ــــاِري) ١٠٩( ــــ ـــــــــِر الْبَــ ـــــاٌم بِغَْيـ ــــ ــــــُه إْقَسـ ــــ   َوِمْن

  

ــــارِ    ــــ ــــ ــ ــــِم األَخَب ــــ ــــ ـــــي ُمْحَكـ ــــ ـــــى ِفـــــ ــــ َــــ ــــا َأت ــــ ــــ   َكَمـ

    
  
  
  
  

      
  
   

                                                 

من حلف بغـري اهللا فقـد ((: احللف بغري اهللا، قال صلى اهللا عليه وسلم: ومن أنواع الشرك األصغر) ١٠٩(

  .مذيرواه أبو داود والرت )) أشرك
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)٤٨( 

  فصٌل في بياِن أموٍر يفعلها العامة، منها ما هو شرٌك،

  ومنها ما هو قريٌب منه، وبياِن حكِم الرَُّقى والتََّمائِمِ 

  
ــــا) ١١٠( ــــ ــــــٍة أْو نَــــ ــــ ــــــْق بَِوْدَعـ ــــ ـــــــن يَثِـ ــــ   بِ َوَم

  

ئَابِ    ــــذِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُيِن الـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــٍة أْو َأْعـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َأْو َحْلَق

ـــــورِ ) ١١١(   ـــ ـــ ــــَن النُُّس ـــ ـــــٍو ِمــــ ـــ ـــ ـــْيٍط أَْو ُعْض ـــ ـــ ــ   أَْو َخ

  

ــورِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــــِة اْلُقُب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــٍر أْو تـُْربَــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َأو َوتَـــ

ــــــهْ ) ١١٢(   ــــ ــــ ــــ ـــــــاِئٍن تـََعلََّقــ ــــ ــــ ـــــــــٍر َكـــــ ــــ ــــ   َأليِّ َأْمـــ

  

ــــــهْ    ــــ ــــ ــــ ــــا َعلََّقـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــى َمـ ــــ ــــ ــــ َــــ ــــــُه اُهللا ِإل ــــ ــــ ــــ   وَكلَـــ

ــــْينِ ) ١١٣(   ــــــٍة َأو عَـــ ــــــْن ُحمـ ـــــى ِمـ ــــمَّ الرُّقــ   ثُـــ

  

ـــــ   ــــ ــــِإْن تَُكــ ــــ ــَوْحيـَْينِ فَـــ ــــ ـــــــاِلِص الـــــ ــــــْن َخــــ   ْن ِمـــــ

ــْرَعِتهْ ) ١١٤(   ــ ــ ــ ــي َوِشــ ــ ــ ــ ــ ـــْدِي النَِّب ــ ــ ـْن َهـــ ــ ــ ــ ـــَذاَك ِمـــ ــ ــ   فَـــ

  

ـــنـِّيَِّتهْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــي ُسـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــِتالَف ِفــ ــــ ــــ ــــ   َوَذاَك ال اْخــــ

ــــــــا الرُّقَــــــــــى اْلَمْجُهولَــــــــــُة اْلَمَعــــــــــاِني) ١١٥(   ــ   َأمَّ

  

ــــْيطَانِ    ــــ ــــ ــــــَن الشَّـــ ــــ ــــ ــَواٌس ِمـ ــــ ــــ ــــ ــــَذاَك َوْسـ ــــ ــــ   فَـــ

                                                   

  .شيء أبيض جيلب من البحر ويعلق يف حلوق الصبيان وغريهم خمافة العني: الَوْدعة) ١١٢-١١٠(

  .ناب الضبع يأخذه العوام ويعلقونه من العني: الناب

  .ما يعلق على شكل حلقة لدفع العني: احللقة

  .كانوا يعلقون عني ذئب ميت كي يفر منه اجلان بزعمهم: أعني الذئاب

ن خيوطًا معقودة أو عضًوا من البشر كالعظم وحنوه جيعلونه خرزًا ويعلقونه أو وتر كما كانوا يعلقو 

من تعلق ((: قوس أو تربة قرب، فمن فعل هذا ألي أمر فقد أشرك باهللا، قال صلى اهللا عليه وسلم

لصالة رواه أمحد، ومن علَّق شيئًا من ذلك وََكَلُه اهللا إىل ما علَّقه، لقوله عليه ا)) متيمة فقد أشرك

  .رواه الرتمذي)) من تعلق شيئًا وُِكل إليه((: والسالم
  

  

أمَّا الرُّقى فإن كانت من الكتاب والسنة فهي مشروعة سواء كانت للحمة وهي لدغة ) ١١٤-١١٣(

اعرضوا عليَّ رقاكم، ال بأس بالرقى ما ((: ودليلها حديث. احلية والعقرب أو للعني أو ما شابه ذلك

  .ه مسلمروا)) مل يكن فيه شرك
  

أما الرقى اليت ليست بألفاظ عربية وال معاين مفهومة وال مأثورة فهي من الشرك الذي قال    )١١٩-١١٥(

  .وقد يكون من السحر)) ركإن الرقى والتمائم والتولة ش((: عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم
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)٤٩( 

ــــــهْ ) ١١٦( ــــِديُث َأنَّــ ــــــاَء اْلَحــــ ــــْد َجـ ــــــِه قَــــ   َوِفيـ

  

ـــــــــْركٌ    ــــ ــــ ــــــهُ  ِشـــ ــــ ــــ ــــ ــــــٍة فَاْحَذرَنَّــ ــــ ــــ ــــ ــــالَ ِمْريَــ ــــ ــــ ــــ   بِــــ

ــــْدِري) ١١٧(   ــــ ــــــهُ الَ يَــ ــــــْن يـَُقولُــــ ــــلُّ َمــــ ــــ   ِإْذ ُكــ

  

ـــــــــرِ    ــــ ــَض اْلُكْفـــــ ــــ ــــ ــــ ــوُن َمْحــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُه يَُكــــ ــــ ــــ   لََعلَّــــ

ـــَبسْ ) ١١٨(   ــ ــ ــ ـــوِد ُمْقَت ــ ــ ــ ــــْحِر اْليَـُه ــ ـْن ِســ ــ ــ ــ ــ ـَو ِم ــ ــ ــ   َأْو ُهـ

  

ـــــــالْتََبسْ    ــــ ــــ ــوُه َفــ ــــ ــــ ــــ ــَواِم لَبَُّســ ــــ ــــ ــــ ـــــى اْلعَــ ــــ ــــ   َعلَـــ

ــــــهُ ) ١١٩(   ــــ ــــ ــــَذاٍر ِمْنـ ــــ ــــ ــــمَّ َحـــ ــــ ــــ ــــَذراً ثُـــ ــــ ــــ   َفَحـــ

  

ـــــــــِرفِ    ــــ ــــــهُ  الَ تـَْعـــ ــــ ــــ ـــأى َعنْــ ــــ ــــ ــــــقَّ َوتـَْنـــــ ــــ ــــ   اْلَحــ

ـــاتِ ) ١٢٠(   ــــ ــــ ــــ ـــــــائِِم اْلُمَعلََّقــ ــــ ــــ ـــــي التََّمـ ــــ ــــ   َوفِـــ

  

ـــاتِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاٍت ُمبـَيـِّنَـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َــــ ـــــُك آي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِإْن تَــ

ــــــَلفْ ) ١٢١(   ـــ ـ ـــْيَن السَّ ـــ ـــ ـ ــــٌع بـَ ـــ ــــــاالْخِتالُف َواِقـــ ـــ   فَـ

  

ــــفْ    ــــ ــــ ـــبـَْعُض َك ــــ ــــ ـــا َوالْـ ــــ ــــ ـــــــــُهْم َأَجازََهـ فـَبـَْعُضـــ
  

ْينِ ) ١٢٢(   ـــــَوْحيـَ ـــ ـــ ـــــَوى اْل ـــ ــــا ِســـ ـــ ـــ ـ ــــْن ِممَّ ـــ ـــ   َوِإْن َتُكـ

  

ـــــــــْرٌك بِ    ــــ ــــ ـــا ِشـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْينِ فَِإنـََّهـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــِر َمــ ــــ ــــ   غَْيـــــ

ـــــــيَمةُ األَزْالَمِ ) ١٢٣(   ــــ ــــ ـــــا َقِســ ــــ ــــ ــــْل ِإنـََّهــــ ــــ ــــ ــــ   بَـ

  

ـــــالمِ    ـــي اإلْســ ــــِد َعـــــــْن ِســــــيَما ُأولـــ ْعــ ـــــي الْبـُ   ِفـ

    

                                                 
        

كانت من آيات اهللا   التمائم مجع متيمة وهي ما يعلق على العنق لدفع العني، فهذه إن   )١٢١-١٢٠(

البينات فقد اختلف فيها الصحابة مع أن زما�م كان أفضل األزمنة فال شك أنه يف زماننا هذا تركها 

  .أوىل سداً للذريعة
  

أما إن كانت التمائم من غري الكتاب والسنة فهي بال شك من الشرك وهي شبيهة بأزالم   )١٢٣-١٢٢(

  .ادوا أمراً اجلاهلية اليت كانوا يستقسمون �ا إذا أر 
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)٥٠( 

 فصٌل من الشرِك فعُل من يتبرَك بحجٍر أو شجٍر أو بقعٍة أو قبٍر أو نحوها،

يٍَّة وبدِعيٍَّة وشِ    رِْكيَّةٍ يتخذ ذلك المكاَن عيدًا، وبيان أنَّ الزِّيارَة تنقسُم إلى ُسنـِّ

  
ـــــْركِ ) ١٢٤( ـــ ـــــِل الشِّ ـــ ــــــاِل َأْه ــــْن َأْعَمــ ــــــَذا َوِمــــ ــ   َه

  

ـــــكِّ    ــــ ــــ ـــــــــَردٍُّد َأْو َشــ ــــ ـــا تـَـ ــــ ــــ ـــــــــِر مَـــ ــــ ــــــْن غَْيـ ــــ ــــ   ِم

ـــا) ١٢٥(   ــ ــ ــيِم َم ــ ـْن تَـْعِظــ ــ ــ ـــاُل ِمـ ــ ـ ـــُد اْلُجهَّ ــ ـــا يَـْقُصـ ــ   َمـ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ـــأَْن يـَُعظََّمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْأَذِن اُهللا بِـ ــــ ــــ ــــ ــــْم يَــــ ــــ ــــ ــــ   لَـــ

ــــــٍة َأْو َحَجـــــــــرِ ) ١٢٦(   ْقَعـــ ــــْذ بِبـُ ــــ ــــــْن يـَلُـ   َكَمـــ

  

ـــــ   ــــ ــــــــٍت َأْو بِـــ ــــ ـــــــــِر َمْي ـــــَجرِ َأْو قـَبْـــ ــــ   بـَْعِض الشَّـــ

ـــــانِ ) ١٢٧(   ــــ ــــ ــــَذِلَك اْلَمَكــــ ــــ ــــ ِــــ ـــــــذاً ل ــــ ــــ   ُمتَِّخـ

  

ـــــانِ    ــــ ــــ ــــِدي األَْوثَـــ ــــ ــــ ِــــ ــــِل َعاب ــــ ــــ ــــ ـــــــداً َكِفْع ــــ ــــ   ِعيـ

ـــــامٍ ) ١٢٨(   ــــ ـــى َأْقَســــ ــــ ــــ ــــارَُة َعلَـ ــــ َــــ ــــمَّ الزِّي ــــ ُــــ   ث

  

ـــــالَمِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةَ اِإلْســ ــــ ــــ ــــ ـــــا ُأمَّـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــٍة يَــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َثالثَـ

ـــــــُر ِفيَمــــــا) ١٢٩(   ــــــَوى الزَّاِئ   َأْضـــــــَمرَهْ  فَــــــِإْن نـَ

  

ــــاآلِخرَةْ    ــــ ــــ ــــ ــــْذِكرًَة بِـــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه تَـــ ــــ ــــ ــي نـَْفِســـــ ــــ ــــ ــــ   ِفـــــ

ــَواتِ ) ١٣٠(   ــــ ــــ ــ ــــــهُ َوِلألَْم ــــ َعا لَـ ــــدُّ ــــ ــــمَّ الــــ ــــ   ثُـــ

  

ـــــــــزَّالَّتِ    ــــ ــــــِن الــ ــــ ــــ ــــــْفِح َعـ ــــ ــــ ـــــــاْلَعْفِو َوالصَّـ ــــ ِــــ   ب

  

                                                 

أي أن تعظيم ما مل يأذن اهللا بتعظيمه، كما يفعل اجلهال، واللجوء إىل أي بقعة أو حجر ) ١٢٧-١٢٤(

  .أو قرب أو شجر أو اختاذ أي مكان عيدًا، كل ذلك من الشرك
      

  : زيارة القبور على ثالثة أقسام   )١٣٢-١٢٨(

يَّة، وهي زيارة القرب لتذكر اآل: القسم األول   خرة والدعاء لألموات وهذا مشروع وثابت بالسنة زيارة ُسنـِّ

رواه )) زوروا القبور فإ�ا تذكر باملوت((: الصحيحة منها حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعاً 

السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، ((: اجلماعة، وحديث بريدة رضي اهللا عنه مرفوعاً 

رواه مسلم، أما شدُّ الرحال والسفر هلا )) سأل اهللا لنا ولكم العافيةوإنا إن شاء اهللا بكم الحقون، ن

رواه . . )) ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد ((: فقد �ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عنه بقوله

  .مسلم، أي ال تشد للعبادة

أما قصد القرب ليدعو الدعاء لنفسه يكون تبعًا للدعاء لألموات حلديث بريدة رضي اهللا عنه، : تنبيه  

  .لنفسه عنده فبدعة ضاللة مل يفعلها النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وال أحٌد من أصحابه
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)٥١( 

ــــــاَل ) ١٣١( ــ ــــــدَّ الرَِّح ــ ــــْن َش ــــــْم َيُكــــ ــ   َنْحَوَهــــــــاَوَل

  

ــــــَفَها   ــــ ــوِل السُّـ ــــ ــــ ـــــــــراً َكَقـ ــــْل ُهْجــ ــــ ــــْم يـَُقـــ ــــ   َولَـــ

ـــــــــرِيَحةْ ) ١٣٢(   ــــــــْت َصـ ــــنٌَّة َأتَــ ــــ ـــــك ُســ   فَتِْلـــــ

  

ـــــِحيَحةْ    ــــ ــــ ــــــِة الصَّـ ــــ ــــ ــــَنِن اْلُمثْبََت ــــ ــــ ـــي السُّــ ــــ ــــ   فِـــ

ــــالَ ) ١٣٣(   ــــ َعاَء َوالتـََّوسُّـــ ــــدُّ ــــ ــــَد الـــ ــــ   َأْو َقَصـــ

  

ـــــالَ    ــــ ــــ ــــلَّ َوَع ــــ ـــــــــرَّْحَمِن َجـــــ ـــــى الــــ ــــ ــــْم ِإلَــــ ــــ   ِبِهـــــ

ــــــــاللَةْ ) ١٣٤(   ــــ ــــ ــــــةٌ َضـ ــــ ــــ ــــــةٌ ُمْحَدثَـــ ــــ ــــ   فَبْدَعـــ

  

ـــــــالَةْ    ــــ ــــْدِي ِذي الرَِّســــ ــــ ــــ ــــــْن َهـــ ــــ ــــَدٌة َعـــــ ــــ ــــ   بَِعيــ

ـــــــــدْ ) ١٣٥(   َق ـــــــــوَر نـَْفَســــــــُه فـَ   َوِإْن َدَعــــــــا اْلَمْقُب

  

ــــدْ    ــــ ــــ ــــ ـــيِم َوَجَحــ ــــ ــــ ــــ ــاِهللا اْلَعِظــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَرَك بِــــ ــــ ــــ   َأْش

ـــــ) ١٣٦(   ــــ ــــــهُ لَــ ــــ ـــــــالَى ِمْنـ ــــ ــــَل اُهللا تـََع ــــ   ن يـَْقبَـــ

  

ــــــهُ    ــــ ــــ ــوا َعنْــ ــــ ــــ ــــ ْعُفــ ــــْدالَ فـَيـَ ــــ ــــ ــــ ـــــــــْرفَاً والَ َع ــــ   َصـــ

ــَرانِ ) ١٣٧(   ـــ ـــ ـــ ــــُك اْلغُْف ـــ ـــــٍب ُموِشـــ ـــ ـــ ـــــلُّ َذْن ـــ   ِإْذ ُكــ

  

ـــــــــرَّْحَمنِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــدِّ للــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاَذ النـِّـ ــــ ــــ ــــ ــــ   إالَّ اتَِّخـــ

    
  
  
  
  

      

                                                 
    

  .قصد دعاء اهللا والتوسل باملقبورزيارة بدِعيَّة، وهي أن ي: القسم الثاين  )١٣٤-١٣٣(
  

هللا َعزَّ وَجلَّ فمن فعل وهي أن يدعو املقبور نفسه من دون ا. زيارة شركيَّة: القسم الثالث) ١٣٧-١٣٥(

ِإنَّ اللََّه ال يَـْغِفُر أَْن : قال اهللا تعاىل. هذا فقد أشرك باهللا العظيم ولن يقبل اهللا منه نافلة وال فريضة

  ].٤٨: سورة النساء[ يُْشَرَك ِبِه َويَـْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 
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)٥٢( 

  فصٌل في بياِن ما وَقَع فيه العامَّةُ اليوم مما يفعلونه عند القبورِ 

  من الشرِك الصريِح والغلِو الُمْفِرِط في األمواتوما يرتكبونه 
  

ــــــَدا) ١٣٨( ــَراًجا أَْوقَــ ـــ ـــ ــِر ِس ـــ ـــ ـــى اْلَقْب ـــ ــ ــــْن َعَل   َوَمــــ

  

ـــــِجدا   ــــ ـــــــــرِيِح َمْســــ ــــ ـــى الضَّ ــــ ــــ ـــى َعلَــ ــــ ــــ ــ َن   أِو ابـْتـَ

ــــارا) ١٣٩(   ــــ ــــ ــــ ــــ ٌد ِجَهـ ــــدِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ ُمَجـ ــــ ــــ ــــ   فَِإنَّـــ

  

ــــاَرى   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوِد َوالنََّصـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُهـــــ ــــَنِن الْيـَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِلُســـ

ـــنْ ) ١٤٠(   ــ ـْن َذا َوَلَعـــ ــ ــ ــاُر َعـــ ــ ــ ــ َر اْلُمْخَت ـــذَّ ــ ـــْم َحـــ ــ   َكـــ

  

ــــَننْ    ــــ ــــ ــــُل السُّـــــ ــــ ــــ ـــــا َرَوى َأْهـــــ ــــ ــــ ــــــهُ َكَمــــ ــــ ــــ   َفاِعلَـــ

ـــــرِ ) ١٤١(   ــ ــــِن اْرتَِفـــــــاِع اْلَقْب ـــ ــــى َع ـــ َه ـــــْل قَـــــــْد نـَ ــ   َب

  

ــــْبرِ    ــــ ــــ ــــ ــْوَق الشِّـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــِه فـَ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَزاَد ِفيـ ــــ ــــ ــ   َوَأْن يـُ

ــــْد َأَمـــــــرْ ) ١٤٢(   َقــ ــــلُّ قـَبْــــــٍر ُمْشــــــِرٍف فـَ   وَُكــ

  

ـــــــــرْ    ـــــحَّ اْلَخبـَـــ ــــ ــــَذا َصـــ ــــ ــــ ــوَّى َهَك ــــ ــــ ـــأَْن ُيَســ ــــ ــــ   بِـ

ــــــهْ ) ١٤٣(   ــــ ــــــْن ِإْطَرائِـ ــــــَة َعـــــ َر األُمَّـــــ ــــذَّ ــــ   َوَحــ

  

ــــِتْجَرائِهْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــيُس بِاْســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــرَُّهْم ِإبِْل ــــ ــــ ــــ ــــ فـَغَـ
  

  

                                                 

وبناء املساجد على القبور، فمن فعل ذلك من من سنن اليهود والنصارى إيقاد السرج   )١٣٩-١٣٨(

د وأحيا سنتهم   .املسلمني كان كمن جدَّ
)١٣٩(  

)) لعنة اهللا على اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد((: لقوله صلى اهللا عليه وسلم  )١٤٠(

  .رواه البخاري ومسلم

أن جيصص القرب وأن يقعد  �ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم((: حلديث جابر رضي اهللا عنه  )١٤١(

  .رواه مسلم)) عليه وأن يبىن عليه
  

أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا صلى اهللا ((: حلديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  )١٤٢(

  .رواه مسلم)) عليه وسلم أن ال تدع متثاالً إال طمسته وال قربًا مشرفًا إال سويـََّته

وسلم عن إطرائه والغلو يف ذلك كما يف حديث عمر رضي اهللا عنه  حذَّر النيب صلى اهللا عليه  )١٤٣(

رواه )) ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي إمنا أنا عبد، فقولوا عبد اهللا ورسوله((: مرفوعاً 

  .البخاري ومسلم
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)٥٣( 

ــوا) ١٤٤( ــــ ــــ ـــــــــرًَة َواْرتََكبُــــ ــــ ـــــــالَُفوُه َجْه ــــ   َفَخــ

  

ــوا   ــــ ــــ ــــْم َيْجتَنِبُـ ــــ ــــــهُ َولَـــ ــــ ـــى َعْنـ ــــ ــــ ــــْد نـََه ــــ ـــــا قَـــ ــــ   َمــ

ـــــْوا َوَزاُدوا) ١٤٥(   ـــ ـــ ــــــْد َغَل ـــ ـــْيِهْم قَـ ـــ ـــ ــاْنُظْر ِإلَـ ـــ ـــ   فَــ

  

ـــــــاُدوا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــا َوَشـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوا بَِناَءَهــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُعــــ   َورَفـَ

ــــارِ ) ١٤٦(   ــــ ـــــــــرِّ َواألَْحَجـــ ـــيِد َواآلُجــ ــــ ــــ   بِالشِّ

  

ــــارِ    ــــ ــــ ــــ ــــِذِه اَألْعَصــ ــــ ــــ ــــ ـــــي َهــ ــــ ــــ ــــ ــــيََّما ِفـ ــــ ــــ ــــ   الَ ِســ

ــــُدوا) ١٤٧(   ــــ ــــ ـــــا َأْوقَـ ــــ ــــ َه ــــِل َعلَيـْ ــــ ــــ   َولِْلَقَناِديـ

  

ــــُدوا   ــــ ــــ ــــْد َعَقـــ ــــ ــــ ـــــا قَـــ ــــ ــــ َهـ ــَواٍء َفوقـَ ــــ ــــ ــــ ــــْم لِـ ــــ ــــ   وََكــ

ـــاتِ ) ١٤٨(   ــــ َــــ ـــــالَم َوالرَّاي ــــ ــــُبوا اَألْعــ ــــ   َوَنَصـــ

  

ـــاتِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاَألْعظُِم الرُّفَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ِــــ ــوا ب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تَتـَنُـــ   َوافـْ

ــاِئرْ ) ١٤٩(   ــ ــ ـــوِحها النََّحــ ــ ــ ــي ُمُسـ ــ ــ ــ ــُروا ِف ــ ــ ـــْل َنَحــ ــ   بَـــ

  

ـــــ   ــــ ــــ ْعــ ـــــــاِئرْ فـَ ــــ ــــ ــــــييب َوالَْبَح ــــ ــــ ـــــي التسـ ــــ ــــ   َل ُأولِــ

ــــاُهمْ ) ١٥٠(   ــ ــ ــ ـْن َمْوَت ــ ــ ــ ـــاِت ِمــ ــ ــ ـــوا اْلَحاَجـــ ــ ــ   َواْلَتَمُســ

  

ــَواُهمْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْم َهـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُذوا ِإَلَهُهـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َواتََّخ

ـــهْ ) ١٥١(   ــ ــ ــ ـــي ِفَخاِخ ــ ــ ــيُس ِفـ ــ ــ ـــاَدُهم إِْبِلـــ ــ ــ ـــْد َصـ ــ ــ   قَـ

  

ــــــهْ    رَاِخـــ ــــــْن أَفـْ ــــاَر ِمــ ــــْد َصـــــ ــــ ــــْل بـَْعُضـــــــــُهْم َق َــــ   ب

ـــــانِ ) ١٥٢(   ــــ ـــــــاَدِة األَْوثَـ ـــى ِعبَـــ ــــ ــــْدُعو ِإلَـــ ــــ   يَـ

  

ـــــانِ بِالْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــنـَّْفِس َوبِاللَِّســــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاِل َوالــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َمــــ

ــــــكْ ) ١٥٣(   ـــــــاَح َذلِـ ـــــــَت ِشـــــــْعِري َمـــــــْن أََب َلْي   فـَ

  

ـــــكْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــي اْلَمَهالِــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةَ ِفــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَأْوَرَط األُمَّــ

ـــــامِ ) ١٥٤(   ــْوِل َواِإلنـْعَـــ ــــ ــــِديَد الطـَّـ ــــ ــــا َش ــــ َي   فـَ

  

ـــــالمِ    ــــ ــــ ــــــةَ اِإلْســــ ــــ ــــ ــُكوا ِمْحنَـــ ــــ ــــ ــــ ـــــَك َنْشـــ ــــ ــــ   ِإلَْيــــ

    

                                                 

ن صورًا من خمالفة املسلمني ألمر اهللا ورسوله م -رمحه اهللا-يف هذه األبيات يذكر الناظم    )١٥٤-١٤٤(

الغلو يف األنبياء والصاحلني ورفع بناء القبور وتشييدها باألحجار وإيقادها بالقناديل، ونصب األعالم 

والرايات فوقها، ومن الذبح لغري اهللا والتماس احلاجات عند األموات كما فعل كفار قريش و�ذا 

إبليس وحيله، فإىل اهللا يكونون قد اختذوا أهواءهم آهلة تعبد وتطاع من دون اهللا وكل هذا من مكائد 

  .املشتكى
            )          
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)٥٤( 

  فصٌل في بياِن حقيقِة السِّْحِر وَحدِّ السَّاِحرِ 

َق كاهناً وأ   نَّ منه علَم التنجيِم وذكِر عقوبِة من صدَّ

  
ـــْأثِيرُ ) ١٥٥( ــــ ــــ ــــــُه تَـــ ــــ ــــــقٌّ َولَــــ ــــ ــــْحُر َحــــ ــــ ــــ ــ   َوالسِّ

  

ــــِديرُ    ــــ ــــ ــــ رَُه اْلَقـــ ــــدَّ ــــ ــــ ــــ ـــــا قَـــ ــــ ــــ ــــ ــــــْن ِبَمــ ــــ ــــ ــــ   لَِكـ

ــــــدَّرَهْ ) ١٥٦(   ــــــْد قَــ ـــا قَــ ـــ ــ ــــــِديِر َم ْقــ ــــــَذا التـَّ ــــي بِــ   َأْعِنــــ

  

ـــــــــَرة   ــــــــْرَعِة اْلُمطََّه   ِفــــــــي اْلُكــــــــْوِن َال ِفــــــــي الشِّ

ــــ) ١٥٧(   ــ ــ ــ ـــ ـــى السَّ ــ ــ ــ ــ ـــْم َعلَــ ــ ــ ــ ــ ــ ـالتَّْكِفيرِ َواْحُك ــ ــ ــ ــ ــ ــ   اِحِر ِب

  

ـــــــــرِ    ــــ ــــ ـــــالَ نَِكيـــ ــــ ــــ ــــ ــــُل بِــ ــــ ــــ ــــ ــــدُُّه اْلَقتْـــ ــــ ــــ ــــ   َوَحـــ

ـــــرََّحةْ ) ١٥٨(   ـــ ـــنَِّة اْلُمَصــ ـــ ــــ ــــي السُّ ـــ ـــ ـــــى ِف ـــ ــ ـــــا َأَت ـــ   َكَمـ

  

ـــــحََّحهْ    ــــ ــــ ــــِذي َوَصـــــ ــــ ــــ ــــ ْرِمـ ـــــا َرَواُه التـِّ ــــ ــــ ــــ   ِممَّ

ـــي َأثـَــــــــرْ ) ١٥٩(   ــــَذا ِفـــــ ــــُدٍب َوَهَكــــ ــــــْن ُجْنــــ   َعــ

  

ـــــــــرْ    ــــ ــــــْن ُعَمــ ــــ ــــْتِلِهْم ُرِوَي َعـــــ ــــ ــــ ـــــــــٌر بَِقـــ ــــ   َأْمــ

ـــــــةَ ) ١٦٠(   ــــْن َحْفَصـــ ـــ ـــــــحَّ َعـــ ـــ ــــكِ  َوَص ـــ ــــــَد َمالَـــ ـــ   ِعْنـ

  

ـــــــاِلكِ    ــــ ــــٍد للسَّ ــــ ــَوى ُمْرِشـــ ــــ ــــــِه أَقـــــ ـــــا ِفيـــــ ــــ   َمـ

ــــــَعِبهْ ) ١٦١(   ــــ ــــــِه َوُشـــ ــــ ــــــْن َأنـَْواِعـــ ــــ ــــَذا َوِمـــ ــــ   َهـــــ

  

ــــــهْ    ــــ ــــَذا َوانـْتَِب ــــ ـــــــاْدِر َهــ ــوِم فَـــ ــــ ــــُم النُُّجــــ ــــ   ِعْلــ

  

                                                 

َوَما ُهْم : السحر حٌق وله تأثٌري حقيقي وال يقع إال بتقدير اهللا َعزَّ وَجلَّ لقولـه تعاىل) ١٥٦-١٥٥(

  ].١٠٢: سورة البقرة[ ِبَضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِإْذِن اللَّهِ 
  

َياِطُني َعَلى  : ه كفر، بقوله تعاىلحكم السحر ثابت يف الكتاب العزيز وأن  )١٥٧( ُعوا َما تَـتْـُلو الشَّ َواتـَّبـَ

ْحرَ  َياِطَني َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّ   ]١٠٢: سورة البقرة[ ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشَّ

احِر القتل، كما ثبت عن عمر رضي اهللا عنه أ) ١٦٠-١٥٨( أن اقتلوا كل ساحر ((: نه كتبوحدُّ السَّ

  )).وساحرة
)    

من اقتبس شعبة من النجوم فقد ((: ومن أنواع السحر علم التنجيم حلديث ابن عباس مرفوعاً   )١٦١(

  .رواه أمحد وغريه)) ، زاد ما زاداقتبس شعبة من السحر
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)٥٥( 

ـــــــــَرعُ ) ١٦٢( ــــا ُيْشـــ ــــ ــــ ـــــــاْلَوْحي َنص� ــــ ــــــُه بِـ ــــ   َوَحلُّــ

  

ـــــــعُ    ــــ ــــ ــــــهُ فـَُيْمنَــــ ــــ ــــ ــــ ــــْحٍر ِمثِْل ــــ ــــ ــــ ــــا ِبِســـ ــــ ــــ ــــ   َأمَّــ

ــــــا) ١٦٣(   ـــ ــ ــــــدِّْق َكاِهًن ـــ ــــْن ُيَصــ ـــ ـــــرْ  َوَمــــ ـــ ــــــْد َكَفـــ ـــ   فـََقــ

  

ـــــــــرْ    ــوُل اْلُمْعتَبـَــ ــــ ــــ ــــــِه الرَُّسـ ــــ ـــى بِـ ــــ َــــ ـــــا َأت ــــ   ِبَمــ

    

  

  

  

  

  

      

                                                 

ليه السالم وحل السحر عن املسحور بالرقى الواردة يف الكتاب والسنة مشروع كما رقى جربيل ع  )١٦٢(

النيب صلى اهللا عليه وسلم باملعوذتني، وأما َحلُّه بسحر مثله فممنوع وهو ما يسمى بالنُّشرة وقد سئل 

  .رواه أبو داود)) هو من عمل الشيطان((: عنها النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

رواه )). ‘مد من أتى عرَّافًا أو كاهنًا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حم((: حلديث  )١٦٣(

  .األربعة
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)٥٦( 

  فصٌل يجمُع معنى حديِث جبريل المشهور في تعليمنا الدين

  اإلسالم، واإليمان، واإلحسان: وأنه ينقسُم إلى ثالثِة مراتب

  وبيان أركان كٍل منها

  
ـــــــــلْ ) ١٦٤( ـــــــــْوٌل َوَعَم   اْعَلــــــــْم بِـــــــــَأنَّ الــــــــدِّيَن قـَ

  

ـــــــَتَملْ      َفاْحَفظْــــــــُه َوافـَْهــــــــْم َمـــــــــا َعَلْيــــــــِه َذا اْشــ

ــولُ ) ١٦٥(   ــــ ــــــُه الرَُّســـ ــــْد َقالَـــ ــــ ـــــا قَـ ــــاَك َمــــ ــــ   َكَف

  

ــــلُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــأَلُهُ ِجْبرِي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاَءُه َيْسـ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِإْذ َجـــ

ـــَلهْ ) ١٦٦(   ــــ ــــ ــــالٍث َفصَّ ــــ ــــــــٍب ثَـــ ـــــى َمَراتِـــ ــــ   َعَلــ

  

ــــَتِمَلةْ    ــــ ــــ ــــــِه ُمْشـ ــــ ــى َجِميعِـــ ــــ ــــ ــــــاَءْت َعلَـــ ــــ   َجـــ

ــــانِ ) ١٦٧(   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاِن َواِإلْحَس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــَالِم َواِإلْيَم ـــ ـــ ـــ   اِإلْس

  

ـــــانِ َوا   ــــ ــــ ـــى َأرَْكـــــ ــــ ــــ ــــ ــيٌّ َعلَـــ ــــ ــــ ــــ ــــلُّ َمْبنِــــ ــــ ــــ ــــ   ْلُكــ

َقــــــــْد أَتَــــــــى اِإلْســــــــالَُم َمْبِنــــــــيٌّ ) ١٦٨(   ـــــــــى فـَ   َعَل

  

ـــــالَ    ــــ ــــْد نُِق ــــ ـــــا قَـ ــــــْق َواْدِر َمــــ ـــ ــــٍس َفَحقِّ   َخْمـــــ

ــــــمُ ) ١٦٩(   ـــ ــــاُس اَألْعظَــــ ـــ ـــ ـــــرُّْكُن اَألَســ ـــ ـــ ــ ـــــا ال ـــ ـــ ُلَهـ   أَوَّ

  

ــَومُ    ــــ ـــــ ــــَتِقيُم األَقـْ ــــ ـــــــــَراُط اْلُمْســ ــ ــَو الصِّ ــــ ــــ   َوُه

ــــ) ١٧٠(   ــ ــ بُـــ ــَهاَدتَـْيِن َفاثـْ ــ ــ ــ ـــ ـُن الشَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمْ رُْك ــ ــ ــ   ْت َواْعَتِصــ

  

ــــمْ    ــــ َفِصـــ ــي الَ تـَنـْ ــــ ــــ ــُوثـَْقى الَّتِـ ــــ ــــ ـــــــاْلُعْرَوِة الْـ   بِـــ

ــالةِ ) ١٧١(   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُة الصَّ ــــ ــــ ــــ ــــاً ِإقَاَمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   َوثَانَِي

  

ـــــاةِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُة الزََّكــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاً تَْأِديَـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوثَالِثَـــ

  
                                                 

قول وعمل، قول القلب واللسان : عرب هنا عن اإلميان بالدين واإلميان عند أهل السنة واجلماعة  )١٦٤(

  .ال جيزئ واحد منها عن اآلخر: وعمل القلب واللسان واجلوارح، وكما قال الشافعي رمحه اهللا

  : مراتب الدين ثالث   )١٦٧-١٦٥(

كما يف حديث جربيل يف الصحيحني أنه سأله عن اإلسالم واإلميان اإلسالم، واإلميان، واإلحسان    

وكٌل من هذه املراتب بين على )) هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم((: واإلحسان، مث قال يف آخره

  .أركان
)١٦٦(    

بين اإلسالم على مخس، شهادة أال إله إال اهللا ((: أركان اإلسالم مخس، كما يف حديث   )١٧٢-١٦٨(

رواه البخاري )) رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضانوأن حممدًا 

  .ومسلم
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)٥٧( 

ــــعْ ) ١٧٢( ـــ ـــ ــ ــــَمْع َواتَِّب ـــ ـــ ــ ـــَياُم فَاْس ـــ ـــ ـــ ــــُع الصِّ ـــ ـــ ابِـ   َوالرَّ

  

ـــــــــْن َيْســـــــــَتِطعْ      َواْلَخـــــــــاِمُس اْلَحـــــــــجُّ َعَلـــــــــى َم

ـــــَك َخمْ ) ١٧٣(   ــــ ــــ ـــــانِ فَتِْلــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةٌ َوِلِإلْيَم ــــ ــــ   َســـ

  

ـــــــــرَانِ    ــــ ــــ ـــــالَ نُْكـــ ــــ ــــ ــــ ـــــاٍن بِـــ ــــ ــــ ــــ ــــتَُّة َأرَْكـــ ــــ ــــ ــــ   ِســــ

ـــــاللِ ) ١٧٤(   ــــ ــــ ـــاِهللا ِذي اْلَجــ ــــ ــــ ِــــ ــــا ب ــــ ــــ   ِإْيَمانـُنَـــ

  

ـــــالِ    ــــ ــــــَفِة اْلَكَمـــــ ــــ ــــــْن ِصــــ ــــ ــــــهُ ِمــــ ــــ ـــــا لَــــ ــــ   َوَمـــــ

ـــــــــَررَةْ ) ١٧٥(   ــــ ــ ـــــــــرَاِم الْبـَ ــــ ــــــِة اْلِكـ ــــ ــــ   َوبِاْلَمالئَِك

  

ـــــــــرَةْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــة اْلُمَطهَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َزلَـ ــــــِه اْلُمنـْ ــــ ــــ ــــ ــــ   وَُكْتبِـــ

ـــا) ١٧٦(   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَداِة لألَنَــ ــــ ــــ ــــ ـــِلِه اْلُهـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   مِ َورُْســ

  

ـــــامِ    ــــ ــــ ــــــٍق َوالَ ِإيهــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــِر تـَْفرِي ــــ ــــ ــــــْن غَْي ــــ ــــ   ِمـــ

ـــا) ١٧٧(   ــــ ـــــكٍّ َكَمـــ ــــ ــــالَ َش ــــ ــوٌح بِـ ــــ ــــْم نُـــ ــــ ُلُهـ   َأوَّ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــْد َخَتَمـــــ ــــ ــــ ــــ ــــْم َق ــــ ــــ ـــــــداً َلُهـــــ ــــ ــــ   َأنَّ ُمَحمَّـ

ــــى) ١٧٨(   ــ ــ ــ ــْزِم األَُل ــ ــ ــ ـــو اْلَعـ ــ ــ ُهم ُأولُـــ ــنـْ ــ ــ ــ ـــٌة ِمـ ــ ــ   َوَخْمَســ

  

ــــــــوَرى تَــــــــالَ      فــــــــي ُســــــــوَرِة اَألْحــــــــَزاِبِ◌ َوالشُّ

ـــــــــَردُّ) ١٧٩(   ـَـــ ــــالَ ت ــــ ِــــ ــــــْن ب ــــ ـــــــاِد َأْيقــ   دِ َوبِاْلَمَعـــــ

  

ــــدِ    ــــ ــــ ــــــــِت اْلَمْوِعـ ــــٍم بَِوْقـــــ ــــ ــــا ِعْلـــــ ــــ   َوالَ ادَِّعـــــ

  

                                                 
  

اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته ((: أركان اإلميان ستة كما يف حديث جربيل املشهور قال   )١٧٦-١٧٣(

  )).اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشرهوكتبه ورسله واليوم 
      

َنا ِإَىل نُوٍح َوالنَِّبيَِّني ِمْن  : رسول لقوله تعاىل نوح عليه السالم أول  )١٧٧( َنا ِإلَْيَك َكَما َأْوَحيـْ ِإنَّا أَْوَحيـْ

َما َكاَن  : ، وحممد صلى اهللا عليه وسلم خامتهم كما يف قوله تعاىل]١٦٣: سورة النساء[ بَـْعِدِه 

ٌد أََبا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَّ    ]٤٠: سورة األحزاب[ ِه َوَخاَمتَ النَِّبيِّنيَ حمَُمَّ

حممد ونوح وإبراهيم، وموسى (أولو العزم من الرسل ـ أي أصحاب احلزم واجلد والصرب ـ مخسة   )١٧٨(

َوِإْذ َأَخْذنَا ِمْن النَِّبيَِّني ِميَثاقَـُهْم َوِمْنَك َوِمْن : عند قوله تعاىل ٧ذكروا يف سورة األحزاب آية ) وعيسى

  .َوِإبْـَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَميَ  نُوحٍ 

َنا  عند قوله تعاىل  ١٣ويف سورة الشورى آية    َشرََع َلُكْم ِمْن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه نُوحًا َوالَِّذي أَْوَحيـْ

َنا بِِه ِإبـَْراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّيَن َوال َفرَّقُوا ِفيِه  ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ   .؟..تَـتـَ

هذا هو الركن اخلامس من أركان اإلميان الذي جيب اإلميان به، وهو اإلميان باليوم اآلخر ومسي   )١٧٩(

ِإنَّ : باملعاد ألنه اليوم الذي يعود فيه الناس ويرجعون إىل اهللا، لكنه دون ادعاء مبوعد لقوله تعاىل

اَعةِ    ].٣٤: رة لقمانسو [ اللََّه ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّ
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)٥٨( 

ــــــْن غَيْــــــــِر ِاْمتِـــــــــَرا) ١٨٠( ــْؤِمُن ِمــ ــــ ـُــ ــــا ن ــــ َن   لَِكنـَّ

  

ــَوَرى   ــــحَّ عَـــــْن َخْيـــــِر الْــــ ــــْد َصــ ـــــا قَـ ــــلِّ َم   بُِكـ

َلَهـــــــــا) ١٨١(   بـْ ـــــــــوُن قـَ ـــــــاٍت َتُك ــ ـــــــــِر آَي ـــــــــْن ِذْك   ِم

  

ــــا   ــــ ــــ ـــــــــَراٌط َلَهـــ ــــ ـــاٌت َوَأْشــ ــــ ــــ ــَي َعالََمــــ ــــ ــــ   َوْهـــــ

ــــــا) ١٨٢(   ـــ ــــاُن بِـــ ـــ ـــ ــــــْدُخُل اِإلْيَمــ ـــ ـــ ــــــاَوَي ـــ   ْلَمْوِت َوَمـــ

  

ــــا   ــــ ــــ ـــــــاِد ُحِتَم ــــ ـــــى اْلِعبَـ ــــ ــــِدِه َعلَـــ ــــ ــــــْن بـَْعــــ ــــ   ِمــ

ــُؤولُ ) ١٨٣(   ــــ ــــ ــــ ــــٌد َمْســــ ــــ ــــ ــــ ــــال� ُمْقَعــ ــــ ــــ ــــ   َوَأنَّ ُكــ

  

ــولُ    ــــ ـــــا الرَُّســ يُن َوَمـــ ــــدِّ ـــــا الـــ ـــــا الــــــــرَّبُّ َمـــ مَــ
  

ــــْيِمنُ ) ١٨٤(   ــــ ــــ ــــــــُت اْلُمَهـــ ــــ ــــَد َذا يـُثَبـِّــ ــــ ــــ   َوِعنْـــ

  

ــوا   ــــ ــــ ــــ ــــِذيَن آَمنُــ ــــ ــــ ــْوِل الَّــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــِت اْلَقــ ــــ   بِثَابِــــ

ـــــ) ١٨٥(   ـــاُب ِعْنـــــ ــــ ــوِقُن اْلُمْرتَـــ ــــ ـــــكْ َويُــــ ــــ   َد َذلِـ

  

ـــــكْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــْوِرُدُه اْلَمَهالِــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــا َم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بِأَنََّم

ــورِ ) ١٨٦(   ــــ ــــ ــــ ــــــــِث َوالنُُّشـ ــــ ْعـــ ـــا َوالْبـَ ــــ ــــ ــــ   َوباللق

  

ــورِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــَن اْلُقُب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــا ِم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوبِِقيَاِمنَــــ

  

                                                 

اَعَة أَْن  : وهذا اليوم تسبقه عالمات وآيات وأشراط كما قال تعاىل  )١٨١-١٨٠( فَـَهْل يَـْنظُُروَن ِإالَّ السَّ

ُهْم بَـْغَتًة فَـَقْد َجاَء َأْشَراطَُها    ].١٨: سورة حممد[ تَأِْتيـَ
  

ُكلُّ نَـْفٍس َذائَِقُة : تعاىلويدخل يف اإلميان باليوم اآلخر، اإلميان باملوت وأنه حق، قال اهللا   )١٨٢(

  ].١٨٥: سورة آل عمران[ اْلَمْوتِ 

إذا أقعد املؤمن يف قربه ((: وهذا ثابت يف حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنه مرفوعاً ) ١٨٥-١٨٣(

ِبالَْقْوِل يـُثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا أُِتَى مث شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدًا رسول اهللا، فذلك قوله، 

فيأتيه ملكان ((: رواه البخاري ومسلم، وعنه رضي اهللا عنه كما عند أمحد وغريه))  الثَّاِبتِ 

  ...)).رسول اهللا  هو: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: فيجلسانه فيقوالن له

)١٨٤(  

)١٨٥(  

ِْم : أي ويدخل يف اإلميان باليوم اآلخر، اإلميان بلقاء اهللا لقوله تعاىل  )١٨٧-١٨٦( لََعلَُّهْم ِبِلَقاِء َر�ِّ

َعُث َمْن ِيف : ، واإلميان بالبعث والنشور لقوله تعاىل]١٥٤: سورة األنعام[ يـُْؤِمُنونَ  َوَأنَّ اللََّه يَـبـْ

، وهذا البعث ]١٥: سورة امللك[ وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوِإلَْيِه النُُّشورُ ، وقوله ]٧: سورة احلـج[ الُْقُبورِ 

نشور يكون العباد فيه غرًال أي غري خمتونني، حفاة غري منتعلني كاجلراد، لقوله صلى اهللا عليه وال
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)٥٩( 

ـــــــــرْ ) ١٨٧( ـــــــــَراٍد ُمْنَتِشــ ـــــاًة َكَجــ ــــ ـــــــــْرالً ُحَفــ   ُغــ

  

ــــــــــــرٌ    ــــــــــْوٌم َعِس ــ ــــــــــــَراَن َذا يـَ ــــــــــوُل َذُووا اْلُكْف ــ ُق يـَ
  

ـــــــــوِمِ◌ ) ١٨٨(   ـــــــــُع اْلَخْلـــــــــُق ِلَي ــــلِ  َويُْجَم ــــ   اْلَفْصـ

  

ــــــْفِلي   ــــ ــــ ــــ ــِويـُُّهْم َوالسُّـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــيُعُهْم ُعْلـ ــــ ــــ ــــ   َجِمــ

ـــــبُ ) ١٨٩(   ـــ ــ ــــِه اْلَخْط ـــ ـــ ـــــلُّ ِفي ـــ ـــــــٍف َيِجـ ـــ ـــــــي َمْوِق   ِفــ

  

ـــــــــْربُ    ــــ ــــــِه َواْلَكـــ ــــ ــــ ــْوُل بِـ ــــ ــــ ــــ ــــُم اْلَهــ ــــ ــــ َويـَْعظُـــ
  

ــــابِ ) ١٩٠(   ـــ ـــ ـــ ـــ ــْرِض َواْلِحَس ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــُروا لِْلَع ـــ ـــ ـــ ـــ   َوُأْحِضـ

  

ـــابِ    ــــ ــــ ــــ ــــــُق األَْنَســــ ــــ ــــ ــــ ــــــــْت َعالَئِـ ــــ ــــ َوانـَْقطََعـــ
  

ـــــَوالِ ) ١٩١(   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــَحاِئُب اَألْه ـــ ـــ ـــــْت َســــ ـــ ـــ ـــ   َواْرَتَكَمــ

  

ـــــالِ َوانْـ    ــــ ــــ ـــــي اْلَمَقــ ــــ ــــ ـــــــُغ فِــ ــــ ــــ ــــَم الْبَِلي ــــ ــــ   َعَجـــ

ــومِ ) ١٩٢(   ــــ ــــ ــــ ــــ ــوُه لِْلَقيُّــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــِت اْلُوُجـ ــــ ــــ   َوَعنَـــ

  

ــومِ    ــــ ــــ ــــِم لِْلَمظُْل ــــ ــــــْن ِذي الظُّْلــ ــــُتصَّ ِمــــ ــــ ــ   َواقـْ

ـــــــادِ ) ١٩٣(   ــــ ــــ ــوُك ِلألَْجَن ــــ ــــ ــــ ـــــاَوِت اْلُملُـ ــــ ــــ   َوَســ

  

ـــــــــَهادِ    ــــ ــــ ـــاِب َواألَْشــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــيَء بِاْلِكَت ــــ ــــ ــــ   َوِجــــ

ـــــَوارِحُ ) ١٩٤(   ـــ ـــ ـــ ــ ــــــاُء َواْلَج ـــ ـــ ــِهْدِت اَألْعَضــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   َوَشـ

  

ــوْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَدِت السَّ ــــ ــــ ــــ ـــــــاِئحُ َوبَــ ــــ ــــ   َءاُت َواْلَفَضـــ

                                                                                                                              

: رواه البخاري، ومنه أيضًا اإلميان بالنفخ يف الصور لقوله تعاىل)) حتشرون حفاة عراة غرالً ((: وسلم

 ِيَـْوَم يُنَفُخ ِيف الصُّور ]٧٣: سورة األنعام.[  
  

ْوِم اجلَْْمعِ : عاىلكما يف قوله ت )١٨٩-١٨٨( ، ويوم اجلمع ويوم ]٩: سورة التغابن[ يَـْوَم َجيَْمُعُكْم ِليـَ

  .الفصل هو يوم القيامة جيمع فيه اخللق ويفصل بينهم

ُكلُّ نَـْفٍس َذائَِقُة : ويدخل يف اإلميان باليوم اآلخر، اإلميان باملوت وأنه حق، قال اهللا تعاىل )١٨٩(

  ].١٨٥ :سورة آل عمران[ اْلَمْوتِ 

  ].١٨: سورة احلاقة[ يَـْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن ال َختَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة  : لقوله تعاىل )١٩٠(

: ويف ذلك اليوم جتتمع األهوال ويسكت اجلميع حىت من كان بليغًا يف الدنيا، قال اهللا تعاىل )١٩١(

 ِيَـْوَم يَْأِت ال َتَكلَُّم نَـْفٌس ِإالَّ بِِإْذنِه ]وقال ]١٠٥: سورة هود ، َوَخَشَعِت اَألْصَواُت ِللرَّْمحَِن َفال

  .]١٠٨: سورة طـه[ َتْسَمُع ِإالَّ َمهْساً 

  .، أي ذلَّت وخضعت]١١١: سورة طـه[ َوَعَنْت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ الَْقيُّومِ : قال اهللا تعاىل )١٩٢(

َهَداِء  َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء ِبالنَِّبيِّنيَ  : قال اهللا تعاىل  )١٩٣(   ].٦٩: سورة الزمر[ َوالشُّ

ْوَم َخنِْتُم َعَلى َأفْـَواِهِهْم َوتَُكلُِّمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن  : قال اهللا تعاىل  )١٩٤(  اْليـَ

  ].٦٥: سورة يس[
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)٦٠( 

ـــــــــَراِئرْ ) ١٩٥( ــــ ـــــَك السَّــ ــــ ــــ ــــــــْت ُهَنالِــ ــــ   َوابـْتُِليَـــ

  

ــــــــَماِئرْ    ــ ـــي الضَّ ــــ ــيُّ فِــ ــــ ــــَف اْلَمْخِفـــ ــــ   َواْنَكَشـ

ـــــــــــــالِ ) ١٩٦(     َوَ◌ُنِشـــــــــــــَرْت َصـــــــــــــَحاِئُف اَألْعَم

  

ــــــــَمالِ    ــــ ــــ ــــ ـــــــالَْيِميِن َوالشِّـــ ــــ ــــ ــــ ِــــ ــــُذ ب ــــ ــــ ــــ ــــ تـُْؤَخـــ
  

ـــــــالَْيِمينِ ) ١٩٧(   ِــــ ــــُذ ب ــــ ــــــْن يَْأُخـــ ــــ ــوبَى ِلَمـ ــــ ــــ   طُـ

  

ــوٍر    ــــ ــــ ــــ ـــــــــَرى ِبُحـــ ــــ ــــــُه ُبْشــــ ــــ ــــ ـــــينِ كَِتابَـــ ــــ ــــ   ِعـــــ

ــــــــَمالِ ) ١٩٨(   ــــ ــــ ــــِذ بِالشِّ ــــ ــــ ــــ ــــُل ِلآلِخ ــــ ــــ   َواْلَويْــــ

  

ــــالي   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــيِم َصـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــٍر لِْلَجِحــ ــــ ــــ   َورَاَء َظْهــــ

ــــــمَ ) ١٩٩(   ـــ ـــ ـــــــَال ظُْل ـــ ــِط فَـ ـــ ـــ ـــــَوْزُن ِباْلِقْســــ ـــ ـــ   َوالَ  َواْل

  

ـــــالَ    ــــ ــــا َعِمـــ ــــ ــَوى َمــــ ــــ ــــ ــــٌد ِبِســ ــــ ــــُذ َعْبــــ ــــ يـُْؤَخــــ
  

ــــــهُ ) ٢٠٠(   ــــ َزانُـــ ــــٍح ِميـْ ــــ ـــاٍج رَاِجـــــ ــــ ــــ ــــْيَن نَــ ــــ ـــــ   فـَبـَ

  

ــــــهُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُه ُعْدَوانُــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــِرٍف َأْوبـََقــــ ــــ ــــ ــــ   َوُمْقـــــ

ــــالَ اْمتِـــــــــَراءِ َويـُنْ ) ٢٠١(   ــــ   َصـــــــــُب اْلِجْســـــــــُر بِـ

  

ــــــاءِ    ــــ ــ َب ــــِم األَنـْ ــــ ـــــي ُمْحَكـــ ــــ ـــــى فِــ ــــ ـــــا َأتَــ ــــ   َكَمــ

ــَوالِ ) ٢٠٢(   ــــ ـــى َأْحـــــ ــــ ـــــــاُس َعلَـــ ــوزُُه النَّــــ ــــ ــــ   َيُج

  

ـــــالِ    ــــ ــــ ــــــَن اَألْعَمــ ــــ ــــ ــــِبِهُم ِمـ ــــ ــــ ــــْدِر َكْســـ ــــ ــــ   بَِقـــ

  

                                                 

َرائِرُ : قال اهللا تعاىل  )١٩٥( َلى السَّ  َوُحصَِّل َما ِيف الصُُّدورِ : ، وقال]٩: سورة الطارق[ يَـْوَم تـُبـْ

  ].١٠: سورة العاديات[

فَأَمَّا َمْن أُوِيتَ   : ، وقال]١٠: سورة التكوير[ َوِإَذا الصُُّحُف نُِشَرتْ : قال اهللا تعاىل) ١٩٨-١٩٦(

مَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه ِبِشَمالِِه َوأَ  : ، وقال]١٨: سورة احلاقة[ ِكَتاَبُه بَِيِميِنِه فَـيـَُقوُل َهاُؤْم اقـَْرُءوا ِكَتابَِيه

  ].١٩: سورة احلاقة[} فَـيـَُقوُل َيا لَْيَتِين ملَْ أُوَت ِكَتابَِيه
    

ْوِم الِْقَياَمِة َفال تُْظَلُم نَـْفٌس َشْيئاً : قال اهللا تعاىل )٢٠٠-١٩٩( سورة [ َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن الِْقْسَط ِليـَ

َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه ) ١٠٢(ُقَلْت َمَوازِيُنُه فَأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن َفَمْن ثَـ : ، وقال]٤٧: األنبياء

  .]١٠٣-١٠٢: سورة املؤمنون[ فَأُْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم ِيف َجَهنََّم َخاِلُدونَ 
  

ْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوإِ ويف ذلك اليوم يُنصب الصراط على منت جهنم ومير عليه كل الناس   )٢٠٣-٢٠١(

مث يؤتى ((: ، كل على حسب أعماله يف الدنيا، قال صلى اهللا عليه وسلم]٧١: سورة مرمي[ َوارُِدَها

مير املؤمن عليها كالطرف وكالربق وكالريح وكأجاويد اخليل .. باجلسر فيجعل بني ظهري جهنم 

رواه )) خرهم يسحب سحباً الركاب، فناج مسلم وناج خمدوش، ومكدوس يف نار جهنم، حىت مير آ

  .البخاري ومسلم
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)٦١( 

ـــــانِ ) ٢٠٣( ــــ ـــــى اْلِجنَـــ ــــ ــــاٍز ِإلَـــ ــــ ــــْيَن ُمْجتَــــ ــــ   فـَبـَـــ

  

ـــــــــرَانِ    ــــ ـــــي النِّيــ ــــ ــــ ــــــــبُّ ِفــ ــــ ـــــــــِرٍف يَُكـــ ــــ   َوُمْســ

ـــــ) ٢٠٤(   ــــ ــــاُر َواْلَجنَّـــ ــــ ـــاَوالنَّــــ ــــ ــــ ــــــقٌّ َوُهَمـ ــــ   ةُ َحــ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاَء َلُهَمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ َن ـــــاِن الَ فـَ ــــ ــــ ــــ ــــ   َمْوُجوَدتَـــ

ـــــــهِ ) ٢٠٥(   ـــ ــــقٌّ وِب ـــ ـــ ــــِق َح ـــ ـــ ــِر اْلَخْل ـــ ـــ ــ ـــــْوُض َخْي ـــ ــ   َوَح

  

ــــــهِ    ـــــي األُْخــــــــَرى َجِميــــــــُع ِحْزبِــ   َيْشــــــــَرُب ِفـــ

ــــٍد يـُْنَشــــــــــرُ ) ٢٠٦(   ــــ ــَواُء َحْمـ ــــ ــــــُه لِـــ ــــَذا لَـــ ــــ   َكـ

  

ـــــــــرُ    ــــاً ُتْحَشـــــ ــــ ــــ ــــُل َجِميَعــ ــــ ــــ ــــــُه الرُّْســ ــــ   َوَتْحتَـــ

ــــَفاَعُة ا) ٢٠٧(   ـــ ــ ـــــــُه الشَّ ــــــَذا لَــ ـــ ــــــاَك ـــى َكَمـــ ـــ   ْلُعْظَمـــ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ـــــا تََكرَُّمــ ــــ ــــ ــــــُه اُهللا ِبَهـــــ ــــ ــــ ــــ ــــْد َخصَّ ــــ ــــ ــــ   َقــ

ـــــَرى) ٢٠٨(   ـــ ــــ ــــا يـَ ـــ ـــ ــ ــــــِد ِإْذِن اِهللا الَ َكَم ـــ ـــ ــــْن بـَْع ـــ ـــ ــ   ِم

  

ـــــــــَرى   ــــ ـ تـَ ــى اِهللا افـْ ــــ ــــ ــوِريٍّ َعلَــــ ــــ ــــ ــــ ُب ــــلُّ قـَ ــــ ــــ   ُكــ

  

                                                 
  

: أدلة وجود اجلنة والنار وأ�ما حق كثرية جدًا يف الكتاب والسنة ومن ذلك قوله تعاىل عن اجلنة  )٢٠٤(

 َأُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقني ]١٣٣: سورة آل عمران[ وقال عن النار ، َأُِعدَّْت ِلْلَكاِفرِين ]سورة البقرة :

من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدًا عبده ((: عليه وسلم ، وقال صلى اهللا]٢٤

  .رواه مسلم)) واجلنة حق والنار حق.. ورسوله 

حوض النيب صلى اهللا عليه وسلم هو الكوثر من شرب منه مل يظمأ أبدًا، قال صلى اهللا عليه   )٢٠٥(

رواه البخاري، )) مل يظمأ أبداً إين فرطكم على احلوض، من مرَّ علي شرب، ومن شرب ((: وسلم

  .واألحاديث فيه كثرية

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ((: كما ثبت يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه مرفوعاً   )٢٠٦(

  .رواه الرتمذي)) وال فخر، وما من نيب يومئد آدم فمن سواه إال حتت لوائي

لقضاء وهي الشفاعة األوىل وهي املقام الشفاعة العظمى هي أن يشفع النيب يف فصل ا) ٢١٠-٢٠٧(

َعَثَك َربَُّك َمَقامًا َحمُْموداً : احملمود الذي قال اهللا عنه ، وهي إمنا ]٧٩: سورة اإلسراء[ َعَسى َأْن يَـبـْ

تكون بعد إذن اهللا َعزَّ وَجلَّ له، بعد أن يأيت الناس األنبياء نبيًا نبيًا حىت يأتون نبينا حممدًا صلى اهللا 

 .سلم فيشفع هلمعليه و 

يا : إن الناس يصريون يوم القيامة جثًا، كل أمة تتبع نبيها يقولون((: قال ابن عمر رضي اهللا عنهما  

رواه )) فالن اشفع، حىت تنتهي الشفاعة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فذلك يوم يبعثه املقام احملمود

  .البخاري
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)٦٢( 

ــــــــــــي) ٢٠٩( ــــــــــــى الـــــــــــرَّْحَمِن ِف   َيْشـــــــــــَفُع َأوًَّال ِإَل

  

ــــفِ    ــــِل اْلَمْوِقــــ ــــْيَن َأْهـــ ــــــاِء بـَــــ ــــِل اْلَقَضـ   َفْصـــ

ــــــِد َأْن ) ٢١٠(   ـــ ــــْن بـَْع ـــ ــ ـــــىِم ــــاُس إلَــــ ـــ ــ ــــا النَّ ـــ ــ َه   َيْطُلبـَ

  

ـــــالَ    ــــَداِة اْلُفَضــــ ـــــي اْلَعـــــــــْزِم اْلُهـــــ ــــلِّ ُأولِــــ   ُكـــــ

ــــِتْفتَاحِ ) ٢١١(   ــــ ـــــي اْســـ ــــ ــــــَفُع فِــ ــــ ـــــا َيْشـ ــــ ــ   َوثَانًِي

  

ـــــــالحِ    ــــ ــــ ــــ ـــــي اْلَفـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــيِم ألُولِـ ــــ ــــ ــــ ــــ   َداِر النَِّعـــ

ــــــَفاَعتَانِ ) ٢١٢(   ــــ ــــ ـــــاِن الشَّـــ ــــ ــــ ــــَذا َوَهاتَــــ ــــ ــــ   َهـــــ

  

ـــــــــرَانِ    ــــ ـــــالَ نُْكــ ــــ ــــ ــــــِه بِـ ــــ ــــ ــــتَا بِـ ــــ ــــ ــــْد ُخصَّــ ــــ ــــ   قَــ

ـــــ) ٢١٣(   ــــ ــــــَفُع ِفـــــ ــــ ـــاً َيْشــــ ــــ ــــ ـــ ــَوامِ َوثَالِث ــــ ــــ ــــ   ي أَقـْ

  

ـــــالَمِ    ــــَدى اِإلْســـ ــــ ــــــِن اْلُه ـــى ِديــ ــــ ـــــــاتُوا َعلَـ   َمـ

ـــــامِ ) ٢١٤(   ــــ ــــ ــــ ـــــــــرَُة اآلثَـــ ــــ ــــ ـــ ُهْم َكثـْ ـــتـْ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَأْوبـََق

  

ـــــــــرَامِ    ــــ ــــَذا اِإلْجـــ ــــ ــــ ــــاَر بِـــ ــــ ــــ ـــُأْدِخُلوا النَّــــ ــــ ــــ ــــ   َف

ــــانِ ) ٢١٥(   ـــ ـــ ـــى اْلِجَنــ ـــ ـــ ـــ ـــــا ِإَل ـــ ـــ َهـ ـــــوا ِمنـْ ـــ   َأْن َيْخُرُجــــ

  

  ِبَفْضـــــــــــــــِل َربِّ اْلَعـــــــــــــــْرِش ِذي اِإلْحَســــــــــــــــانِ   

ـــــ) ٢١٦(   ــــ ــــــَفُع ُكـــ ــــ ــــَدُه َيْشــ ــــ ــــ ــــلِ َوبـَْع ــــ ــــ   لُّ ُمْرَس

  

ــي   ــــ ــــ ــــ ـــــَالٍح َوَولِـ ــــ ــــ ــــٍد ِذي َصـ ــــ ــــ ــــلُّ َعبْــ ــــ ــــ   وَُكــ

ـــــــــرَانِ ) ٢١٧(   ــــ ــــ ــــــَن النـِّيـْ ــــ ــــ ـــــــــِرُج اهللاُ ِمــ ــــ   َوُيْخـــ

  

ـــــانِ    ــــ ـــــى اِإلْيَمـ ــــ ـــاَت َعلَـ ــــ ــــــْن مَـــ ـــــــَع َمــــ   َجِمْيـــ

ـــا) ٢١٨(   ــــ ــــ ـــــاِة يُْطرُحونَـ ــــ ـــــــــِر اْلَحيَـــ ــي نـََهـــ ــــ ــــ   ِفــ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوَن َويـَْنبُُتونَـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاً فـََيْحيَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َفْحمــ

ــــــهِ ) ٢١٩(   ــــ ـــــي َهْيَئاتِـــ ــــ ــــ ــــــــُت ِف ــــ ــــا يـَْنبُـ ــــ ــــ   َكأَنََّمـ

  

ــــــهِ  َحـــــــــبُّ    ــي َحافَّاتِـــ ــــ ــــْيِل فِـــ ــــ ــــِل السَّـ ــــ   َحِمْيـ

  

                                                 
    

: وهي استفتاح باب اجلنة، قال صلى اهللا عليه وسلم والشفاعة الثانية هي خاصة به أيضاً ) ٢١٢-٢١١(

  .رواه مسلم، وهي أيضًا من املقام احملمود)) أنا أول الناس يشفع يف اجلنة((
  

والشفاعة الثالثة وهي إخراج العصاة من املوحدين من النار ودخوهلم اجلنة كما يف    )٢١٥-٢١٣(

أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة ((، وقال رواه البخاري)) خيرج قوم من النار بالشفاعة((: حديث

  .رواه البخاري)) من قال ال إله إال اهللا خالصاً من قلبه
  

  

يدخل اهللا أهل اجلنة اجلنة، ((: كما يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه مرفوعاً    )٢١٩-٢١٦(

 قلبه مثقال حبة انظروا من وجدمت يف: يدخل من يشاء يف رمحته، ويدخل أهل النار النار، مث يقول

من خردل من إميان فأخرجوه، فيخرجون منها محمًا قد امتحشوا فيلقون يف �ر احلياة أو احليا فينبتون 

  .رواه البخاري ومسلم)) منه كما تنبت احلبة إىل جانب السيل، أمل تروها كيف خترج صفراء ملتوية
      



رر اا                                   net.dorar.www 

)٦٣( 

ـــــــــــــــاِدُس اِإلْيَمـــــــــــــــاُن ِباألَقْـــــــــــــــَدارِ ) ٢٢٠(   َوالسَّ

  

ــــارِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــا َوالَ ُتَم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــأَيـَْقنْن ِبَهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َف

ــــَدرْ ) ٢٢١(   ــــ ــــــاٍء َوقَــــ ــــ ــْيٍء بَِقَضــ ــــ ــــ ــــلُّ َشــ ــــ   َفُكــــ

  

ــــَتَطرْ    ــــ ـــاِب ُمْســــ ــــ ــــ ـــي أُمِّ اْلِكَت ــــ ــــلُّ ِفـــــ ــــ   َواْلُكـــ

ــَر َوالَ ) ٢٢٢(   ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــــــْدَوى َوَال ِطيـَ ـــ ـــ ـــــْوَء َال َعـــ ـــ ـــ ـــ ـ   الَ نـَ

  

ـــــ   ــــ ــــ ــ ــَوالَ َعمَّ ــــ ــــ ــــ ــــالى ِحـ ــــ ــــ ــى اُهللا تـََعـــ ــــ ــــ ــــ   ا َقَضـ

ـــــــَفرْ ) ٢٢٣(   ـــ ـــ ـــــــَة الَ َوالَ َصــــ ـــ ـــ ـــــْوَل الَ َهاَمــــ ـــ ـــ ـــ   َال ُغــ

  

ـــــــــرْ    ــــيُِّد الَْبَشـــ ــــ ــــ ـــــــــَر َس ــــَذا َأْخبـَـــ ــــ ِــــ ـــــا ب ــــ   َكَمـــ

ـــــانِ ) ٢٢٤(   ــــ ــــ ــــــةُ اٍإلْحَســـــ ــــ ــــ ــــــــٌث َمْرتـَبَـــ ــــ ــــ   َوثَالِـ

  

ـــــــــرَّْحَمنِ    ــــ ــــَدى الـ ــــ ــــ ـــــا لَــ ــــ ــــ ـــــَك َأْعالََهـ ــــ   َوتِْلـــــ

  

                                                 

  ).١٧٣(بدأها بالبيت رقم  اإلميان بالقدر الركن السادس من أركان اإلميان اليت  )٢٢٠(

  ]٤٩: سورة القمر[ ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدرٍ : قال اهللا تعاىل  )٢٢١(

ُمطرنا : النوء مفرد أنواء، وهي منازل القمر، وقد كانوا يف اجلاهلية ينسبون املطر إليها، فيقولون  )٢٢٢(

وإمنا مسي نوًءا ألنه إذا سقط النجم يف الطلوع، : بنوء كذا وكذا وجنم كذا وكذا، ومعناه يف اللغة

  .املغرب طلع باملشرق

 َسَرَيان املرض من جسد إىل جسد بطبيعته ال مبشيئة اهللا: والعدوى املنفية هنا هي.  

 التشاؤم، وضدها الفأل: والطرية.  

 من جنس اجلن والشياطني تزعم العرب وجوده وختشى من شره فنفاه النيب صلى اهللا عليه: الُغول )٢٢٣(

  .وسلم

 طائر يشبه البومة كانوا يتشاءمون إذا وقع على بيت أحدهم: اهلامة . 

  .ما يعتقده أهل اجلاهلية من خروج روح القتيل عند قربه حىت يؤخذ بثأره: وقيل     

 أي ال تشاؤم بشهر صفر، كما كان أهل اجلاهلية يفعلون: صفر.  

ومصداق ذلك قوله صلى اهللا عليه . حانهوكل ما مضى ال يضر إال بإذن اهللا ومبا قدره وشاءه سب  

  .رواه مسلم)) مة وال نوء وال صفرال عدوى وال ها((: وسلم

وهي ) ١٦٧(اإلحسان هو املرتبة الثالثة من مراتب الدين اليت ذكرها يف البيت رقم   )٢٢٥-٢٢٤(

ره النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث جربيل بقوله  كأنك تراه اإلحسان أن تعبد اهللا((: أعالها وفسَّ

  )).فإن مل تكن تراه فإنه يراك
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)٦٤( 

ـــانِ ) ٢٢٥( ــ ــ ــ ــي اْلِعْرفَـ ــ ــ ــ ــ ـــِب ِف ــ ــ ـــوُخ اْلَقْلـــ ــ ــ ـــَو ُرُســـ ــ ــ   َوُهـــ

  

ـــى يَ    ــــ ــــ ـــــانِ َحتَّــــ ــــ ــــ ــــــــُب َكاْلِعيَــ ــــ ـــ ــوَن اْلغَْي ــــ ــــ ــــ   ُكـ
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)٦٥( 

  فصٌل في كوِن اإليماِن يزيُد بالطَّاعِة وينقُص بالمعصيةِ 

  وأنَّ فاسَق أهِل الِملَِّة ال يكفر بذنب دون الشرك إال إذا استحله

  وأنَّه تحت المشيئة وأنَّ التَّوبََّة مقبولٌة ما لم يغرغر

  
ـــــ) ٢٢٦( ــــ ــــ ــــُد بِالطَّاَعـــ ــــ ــــ ــــا َيزِيــــ ــــ ــــ   اتِ ِإيَمانـُنَــــ

  

ــــالزَّالَّتِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوُن بِـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُه يَُكـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َونـَْقُصـــــ
  

ــــلِ ) ٢٢٧(   ــــ ــى تـََفاُضــــ ــــ ــــ ــــــِه َعَلــ ــــ ــــــهُ ِفيــ ــــ   َوَأْهلُـ

  

ــــلِ    ــــ ـــــاألَْمالِك َأْو كالرُُّســـــ ــــ ــــــــَت َكــــ ــــ ــــْل َأنْـ ــــ ــــ   َه

ــــــــــــيُّ ُذْو اْلِعْصــــــــــــَيانِ ) ٢٢٨(   ــــــــــــُق اْلِملَّ   َواْلَفاِس

  

ـــــانِ    ــــ ــــــُق اِإلْيَمـــ ــــ ــــــهُ ُمطْلَــ ــــ ــــَف َعنْــ ــــ ــــ ــــْم يـُْن ــــ َــــ   ل

  يَلِكــــــــْن ِبَقــــــــْدِر اْلِفْســــــــِق َواْلَمَعاِصـــــــــ) ٢٢٩(  

  

ـــــاصِ    ــــ ــــ ــــ ـــــي انِْتَق ــــ ــــ ــــ ـــــا زَاَل ِف ــــ ــــ ــــ ــــــهُ َم ــــ ــــ   ِإْيَمانُـــ

ــــارِ ) ٢٣٠(   ــــ ــــ ـــــي النـَّ ــــ ــــــهُ فِـــ ــــ ــوُل ِإنَّـــ ــــ ــــ   َوالَ نـَُقــ

  

ــــاِري   ــــ ــــ ــــ ـــــــــرُُه لِْلبَــــ ــــ ــــ ــــْل َأْمـــ ــــ ــــ ــــ ــــٌد، بَــــ ــــ ــــ ــــ   ُمَخلَّــــ

ــــَذةْ ) ٢٣١(   ــــــِه النَّاِفـــــ ــــيئِة اِإللَــ   َتْحــــــــَت َمِشـــــ

  

ــــَذهْ    ــــ ــــا آَخـــ ــــ ــــــهُ َوِإْن َشــ ــــا َعْنـــــ ــــ ــــا َعَفــ ــــ   ِإْن َشــ

ـــــانِ ) ٢٣٢(   ــــ ـــــى اْلِجنَــ ــــ ــــــِه َوِإلَــ ــــ ــــْدِر َذنبِـ ــــ   بَِقـــ

  

ـــــــــرَ    ـــــانِ ُيْخـــــ ــــ ـــــى اِإليَمـــــ ــــ ــــ ـــاَت َعلَـ ــــ ــــ   ُج ِإْن َمـــ

  
                                                 

ِليـَْزَداُدوا ِإميَانًا َمَع  : قال اهللا تعاىل. من عقيدة أهل السنة واجلماعة أن اإلميان يزيد وينقص )٢٢٦(

  ].٤: الفتح[ ِإميَاِ�ِمْ 

َنا ِمْن ُمثَّ َأْوَرثْـَنا اْلِكَتاَب : وأن أهله متفاضلون فيه وليسوا سواء، قال اهللا تعاىل )٢٢٧( الَِّذيَن اْصطََفيـْ

َراِت بِِإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهوَ  ْفِسِه َوِمنْـُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنْـُهْم َساِبٌق ِباْخلَيـْ ُهْم ظَاِملٌ ِلنـَ  الَْفْضُل اْلَكِبريُ  ِعَباِدَنا َفِمنـْ

  .، فالرسل واملالئكة ليسوا كبقية اخللق يف إميا�م]٣٢: سورة فاطر[

سق أهل القبلة من املسلمني ال يـُنـَْفى عنه اإلميان بالكليَّة وال يوصف باإلميان التام وأنَّ فا )٢٢٩-٢٢٨(

  .وإمنا ينقص إميانه بقدر فسقه وعصيانه
  

: وأنَّ العاصي ال خيلد يف النار وأمره إىل اهللا وهو حتت املشيئة لقوله صلى اهللا عليه وسلم) ٢٣٢-٢٣٠(

مث سرته اهللا عليه فهو إىل اهللا إن شاء عفا عنه وإن  -يعين املعاصي –ومن أصاب من ذلك شيئًا ((

  .رواه البخاري ومسلم)) شاء عاقبه
  

  



رر اا                                   net.dorar.www 

)٦٦( 

ـــا) ٢٣٣( ــ ــ ـــي النََّب ــ ــ ـــاِب ِف ــ ـــيُر اْلِحَسـ ــ ــ ــْرُض تَـْيِس ــ   َواْلَعــ

  

بَا   ــــذِّ ــــ ــــ ـــاَب عُـــ ــــ ــــ ــاَقِش اْلِحَســــ ــــ ــــ ــــ ــــــن يـُنَـ ــــ   َوَمـــــ

ـــا) ٢٣٤(   ــــ ــــ ـــــي ُمْؤِمَن ــــ ـــــــــْر بِاْلَمَعاِصــ   َوالَ نَُكفِّــ

  

ــى   ــــ ــــ ــــ ــــا َجنَــ ــــ ــــ ــــ ــــِتْحاللِِه ِلَم ــــ ــــ ــــ ـــــــَع اْس ــــ ــــ   ِإالَّ َمـ

ــــَل اْلَغْرغَـــــــــرَةْ ) ٢٣٥(   ْبـــــ ــــــةُ قـَ ــــُل التـَّْوبَـــ ــــ   َوتـُْقَب

  

ـــــــــرةْ    ـــــــــْرَعِة اْلُمَطهَّـ ـــي الشِّـ ــــ ـــــى فِـــ ــــ ـــــا َأتَـ ــــ   َكَمـ

ـــا) ٢٣٦(   ــــــْن طَالِِبَهـــــ ــــــُق َعــ ــى تـُْغَلــ ــــ ــ ــا َمَت ــــ   َأمَّــ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــــْن َمْغرِِبَهـــ ــــ ــــــــْمِس ِمـــــ ــــ ـــ ــوِع الشَّ ــــ ــــ ــــ   فَِبطُلُـ

    
  
  

      

                                                 

رواه البخاري )) إمنا ذلك العرض وليس أحد يناقش احلساب يوم القيامة إال عذِّب((: حلديث )٢٣٣(

  .ومسلم

  .ومن عقيد�م أال يكفروا مرتكب املعصية ما مل تكن كفرًا، إال إذا استحلها )٢٣٤(

وأن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرًا كان أو دونه، ومن شروطها أن تكون  )٢٣٥(

  .رواه الرتمذي)) إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر((: قبل الغرغرة حلديث

ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغر�ا فإذا طلعت من مغر�ا آمن الناس كلهم ((: حلديث )٢٣٦(

  .رواه البخاري)) ومئذ ال ينفع نفسًا إميا�ا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إميا�ا خريًا أمجعون في



رر اا                                   net.dorar.www 

)٦٧( 

  فصٌل في معرفِة نَِبيِّنا محمٍد صلى اهللا عليه وسلم وتبليغه الرسالة

ين وأنه خاتُم النبيين   وسيُِّد ولِد آدم أجمعين وإكمال اهللا لنا به الدِّ

  وأنَّ من ادَّعى النبوَة بعده فهو كاذب

  
ــــمِ ) ٢٣٧( ــــ ــــ ــــــْن َهاِش ــــ ــــٌد ِمــ ــــ ــــ ــا ُمَحمَّ ــــ ــــ ــ َن   نَبِيـُّ

  

ــي   ــــ ــــ ـــــكٍّ يَنَتِمـــــ ــــ ــــ بِيِح ُدوَن َشــ ــــذَّ ــــ ــــ ـــــى الـــ ــــ ــــ   ِإلَــ

ــــَدا) ٢٣٨(   ــــ ــــ ــــ ــا ُمْرِش ــــ ــــ ــــ ــ َن ـــَلُه اُهللا ِإلَيـْ ــــ ــــ   َأْرَســـــ

  

ــــَدى   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاَلِميَن َوُهــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــًة لِْلَعـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َورَْحَمــــ

ـــــ) ٢٣٩(   ــــ ــــ ــــ ــــــةَ اْلُمَطهَّ ــــ ــــ ـــ ــــُدُه ِبَمكَّ ــــ ــــ ــــ   رَةْ َمْولِـ

  

ــوَّرَةْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةَ اْلُمنـَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُه لِطَْيبَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِهْجَرتُـــ

ــــــهِ ) ٢٤٠(   ــَوْحُي بِـ ــــ ــــَدأَ الْـ ـــــيَن بَـــ ــــَد اْربَعِــ   بـَْعـــ

  

ــــــهِ    ــــ ــــ ــــبِيِل رَبِّــــ ــــ ــــ ــــ ــى َسـ ــــ ــــ ــــ ــــا ِإلَـــ ــــ ــــ ــــ ــــمَّ َدَعـ ــــ ــــ ــــ   ثُـ

ــــــُدوا) ٢٤١(   ــــاُس اْعُبـ ـــ ــــا النَّ ـــ َه ـــِنيَن َأيـُّ ــَر ِســــ ـــ   َعْشــ

  

ــــُدوا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْأنُهُ َوَوحِّ ــــ ــــ ــــ ـــــــالَى َشــــ ــــ ــــ ــــ ـــاً تـََعـ ــــ ــــ ــــ رَبـَّــــ
  

ْبـــــــَل َذاَك ِفـــــــي َغـــــــاِر ِحـــــــ) ٢٤٢(   ـــــــاَن قـَ   َراوََك

  

ــَوَرى   ــــ ــــ ــــــِن الْــــ ــــ ــــــِه َعــــ ــــ ــــذِْكِر رَبِّــــ ــــ ــــ ـــو بِــ ــــ ــــ   َيْخلُـــ

ــَوامِ ) ٢٤٣(   ــــ ــــــَن اَألْعــ ـــــيَن ِمــ ــــَد َخْمِســـ   َوبـَْعــــ

  

ـــــامِ    ــــ ــــ ــــ ــــيِِّد األَنَــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــِر َســـ ــــ ــــ ــــــــْت لُِعْمــ ــــ ــــ   َمَضـــ

ــــمْ ) ٢٤٤(   ـــــي الظَُّلــ   َأســـــَرى بِـــــِه اُهللا ِإلَيْـــــِه ِف

  

ــــَتم   ــــ ــــ ــــــِه َوَحـــ ــــ ــــ ــــَس َعلَْي ــــ ــــ ـــــــــَرَض اْلَخْمـــ ــــ ـ َوفـَ
 ْ◌  

  
                                                 

: سورة الصافات[ َوَفَديْـَناُه ِبِذْبٍح َعِظيمٍ : الذبيح هو إمساعيل عليه السالم الذي قال اهللا عنه )٢٣٧(

عيل، واصطفى قريشًا إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إمسا((: ، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم]١٠٧

  .رواه مسلم ))من كنانة، واصطفى من قريش بين هاشم، واصطفاين من بين هاشم

  ].١٠٧: سورة سبأ[ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة ِلْلَعالَِمَني  قال اهللا تعاىل   )٢٣٨(

ني سنة بعثه اهللا على رأس أربع((..: كما يف حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال   )٢٤٢-٢٣٩(

  .رواه البخاري ومسلم، دعا فيها إىل التوحيد وعبادة اهللا وحده ال شريك له)) فأقام مبكة عشر سنني
      

ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًال ِمْن الَْمْسِجِد اْحلََراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد : قال اهللا عز وجل )٢٤٤-٢٤٣(

ِميُع الَْبِصريُ  األَْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا َحْوَلهُ  ، مث أُعرج به إىل ]١: سورة اإلسراء[لُِنرَِيهُ ِمْن آيَاتَِنا ِإنَّه ُهَو السَّ

  .السماء وفُِرضت عليه الصلوات اخلمس
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)٦٨( 

ــــــــتْ ) ٢٤٥( ــــــٍة َمَضــ ــَواٍم َثالثَـــ ــــ ــــَد َأْعــــ ــــ   َوبـَْعـ

  

ــــــنْ    ــــــــتْ  ِمــــ ــيِّ َوانـَْقَضــ ــــ ــــِد ِمْعــــــــــَراِج النَّبِــــ ــــ   بـَْعــ

ـــا) ٢٤٦(   ــــ ــــ َــ ــَو يـَْثرِب ــــ ــــ ـــــــاْلِهْجرَِة َنْحـــ ــــ   ُأوِذَن بِـ

  

ـــــِحبَا   ــــ ــــْد َصــ ــــ ــــــهُ قَـــ ــــ ـــِلٍم لَـ ــــ ــــلِّ ُمْســــ ــــ ـــــــْع ُكـــ   َمــــ

ـــــالِ ) ٢٤٧(   ــــ ــــ ــــ ــــَف بِاْلِقَت ــــ ــــ ــــ ــــَدَها ُكلـِّ ــــ ــــ ــــ   َوبـَْعـ

  

ـــــاللِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــرَاِن َوالضَّ ــــ ــــ ــــ ـــــيَعِة اْلُكْفـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِلِشـــ

ـــا) ٢٤٨(   ــــ َقاِدينَــ يِن ُمنـْ ــــدِّ ــــ ــْوا لِلـ ــــ ـَـــ ـــى َأت ــــ   َحتـَّـ

  

ـــــ   ــــ ــــ ــــْذِعنِينَاَوَدَخلُـــ ــــ ــــ ـــْلِم ُمـــــ ــــ ــــ ــــ ـــي السِّـ ــــ ــــ ــــ   وا ِفــ

ـــــــالَةْ ) ٢٤٩(   ـــــــَغ الرَِّســـ ــــْد بـَلـَّـ ــــ ــــَد أْن َقــ ــــ   َوبـَْعـ

  

ــــــةْ    ــــ ــــ ــــــَن اْلَجَهالَـ ــــ ــــ ــــــَق ِمـ ــــ ــــ ــــتَنَقَذ اْلَخْلـ ــــ ــــ   َواْســـ

ــــالََما) ٢٥٠(   ــــ ــــ ــــــِه اِإلْســ ــــ ِــــ ــــَل اُهللا ب ــــ ــــ   َوَأْكَمــ

  

ـــتـََقاَما   ــــ ــــ ــــ ــــــقِّ َواْســـ ــــ ــــ ــــــُن اْلَحــــ ــــ ــــ ـــــاَم ِديــــ ــــ ــــ ــــ   َوقَـ

ــى) ٢٥١(   ــــ ــــ ــيُّ اَألْعلَــــ ــــ ــــ ــــــهُ اهللا اْلَعلِـــ ــــ   قـََبَضـــ

  

ــــْبَحانَُه إِ    ــــ ــــ ــــ ــىُس ــــ ــــ ــــ ــــــِق اَألْعلَـــ ــــ ــــ ـــى الرَِّفيــ ــــ ــــ ــــ   لَـ

ـــابِ ) ٢٥٢(   ــــ ــــالَ اْرتِيَـــ ــــ ـــــــاْلَحقِّ بِـ   َنْشـــــــــَهُد بِــ

  

ـــابِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُل بِاْلِكتَـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ اْلُمْرَس ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بِأَنـَّـ

ــــال) ٢٥٣(   ــــ ــــْد ُأْرِســ ــــ ـــــا قَــ ـــــــَغ َمـــــ ــــــُه بـَلـَّــ   َوَأنَّــــ

  

ـــــــــزِال   ــــ ــــ ــ ــــــِه ُأْن ــــ ــــ ـــــا ِإلَْيـــــ ــــ ــــ ــــ ــــلَّ َمــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه وَُكـــ ــــ ــــ ــــ   بِـ

ــــــِدِه قَــــــِد ادََّعــــــى) ٢٥٤(   ْع ــــلُّ َمــــــْن ِمــــــْن بـَ ــ   وَُك

  

ـــــ   ــــ ــــ ــــ ـــــــاِذٌب ِفيَمـ ــــ ــــ ــوًَّة َفَكـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــىنـُبـُ ــــ ــــ ــــ ــــ   ا ادََّع

  

                                                 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألربعني سنة، ((: حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما   )٢٤٦-٢٤٥(

 أُِمَر باهلجرة فهاجر عشر سنني، ومات وهو ابن ثالث فمكث مبكة ثالث عشرة سنة يوحى إليه، مث

  .رواه البخاري)) وستني
  

 َوقَاِتُلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتِلُوَنُكمْ : وآيات قتال الكفار كثرية منها قوله تعاىل )٢٤٨-٢٤٧(

شهدوا أن ال إله إال أمرت أن أقاتل الناس حىت ي((: ، وقال صلى اهللا عليه وسلم]١٩٠: سورة البقرة[

  .رواه البخاري ومسلم)) اهللا
)٢٤٨(  

مث اختاره اهللا َعزَّ وَجلَّ بعد أن بلَّغ الرسالَة إىل الرفيق األعلى وهي أعلى عليني وأعلى ) ٢٥١-٢٤٩(

  .درجة يف اجلنة
    

ُلو َعلَ  : لقوله تعاىل  )٢٥٣-٢٥٢( ُهْم يَـتـْ يِهْم َويـَُعلُِّمُهْم ُهَو الَِّذي بَـَعَث ِيف األُمِّيَِّني َرُسوالً ِمنـْ ْيِهْم آيَاِتِه َويـُزَكِّ

  ].٢: سورة اجلمعة[ اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَـْبُل لَِفي َضالٍل ُمِبٍني 
  

  



رر اا                                   net.dorar.www 

)٦٩( 

ـــاقِ ) ٢٥٥( ــــ ــــِل بِاتـَِّفـــ ــــ ـــــاُم الرُّْســ ــــ ــَو ِختَـ ــــ ْهـــ   فـَ

  

ـــــَالقِ    ــــ ــــ ـــــى اِإلطْـ ــــ ــــ ــــــِق َعلَـ ــــ ــــ ــــُل اْلَخْل ــــ ــــ   َوَأْفَضــ

    
  
  
  
  
  
  
  

      

                                                 

ٌد أََبا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَمتَ ا: قال اهللا تعاىل   )٢٥٥-٢٥٤( لنَِّبيَِّني وََكاَن َما َكاَن حمَُمَّ

  ].٤٠: سورة األحزاب[ اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليماً 
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)٧٠( 

  فصٌل فيمن هو أفضُل األمَِّة بعد رسوِل اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم 

  وذكُر الصَّحابِة بمحاِسِنهم والكُف عن مساوِيهم وما َشَجَر بينهم

  
ــــدَ ) ٢٥٦( ــــ ــــ ــــــِفيقُ َوبـَْعــ ــــ ــــــُة الشَّـــــ ــــ   ُه اَلَخِليَفـــــ

  

يقُ    ــــدِّ ــــ ــــ ــــ ــــــِة الصِّــ ــــ ــــ ــــــــُب األُمَّــــ ــــ ــــ ــــَم نَِقيــ ــــ ــــ ــــ ــ   نِْع

ـــــارِ ) ٢٥٧(   ـــي اْلغَــــ ـــ ـــ ـــطََفى ِف ـــ ـــ ــــُق اْلُمْص ـــ ــ   َذاَك َرِفي

  

ــــارِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاِجرِيَن َواألَْنَصــ ــــ ــــ ــــ ــــْيُخ اْلُمَهـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َشــ

ــَولَّى) ٢٥٨(   ــــ ــــــِه تـَـــــ ــــِذي بِنـَْفِســـــ ــــ ــَو الَّـــ ــــ ــــ   َوُه

  

ــَولَّى   ــــ ــــ ــــَدى تـَـــ ــــ ــــــِن اْلُهـــــ ــــ ــــــْن َعـــ ــــ ـــــــاَد َمـــ ــــ   ِجَهــ

ـــــي اْلَفْضــــــ) ٢٥٩(   ـــابِ ثَانِيـــــِه ِف ــــالَ اْرتِيَـــ   ِل بِـ

  

ــَوابِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاِطُق بِالصَّـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــادُِع النَّــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الصَّ

ــرْ ) ٢٦٠(   ــ ــ ـــٍص ُعَمـ ــ ــ ــا َحْف ــ ــْهَم أَبَـــ ــ ـــ ـــِه الشَّ ــ ــ ــي ب ــ   َأْعنِـــ

  

ـــــــــرْ    ــِويَم َوَنَصــ ــــ يَن اْلَقـــــ ــــدِّ ــــ ـــاَهَر الـــ ــــ ــــــْن ظَــــ ــــ   َم

ــــارِ )٢٦١(   ـــــى اْلُكفَّـــ ــْي علــ ــــ ــــارَِم اْلُمْنكِّـ ـــ   الصَّ

  

ــــارِ    ــــ ــــ ـــــي األَْمَصــــ ــــ ــــ ــوِح فِــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــــَع اْلُفُت ــــ ــــ   َوُموِس

  

                                                 

)) ويأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر((: يعين اخلليفة األول أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه، حلديث  )٢٥٦(

  .رواه مسلم

ْنيِ ِإْذ مهَُا ِيف الَْغارِ لقوله تعاىل   )٢٥٧(   ].٤٠: سورة التوبة[ َثاِينَ اثْـنـَ

واهللا لو منعوين عقاًال كانوا يؤدونه إىل ((: وكان هذا يف حروب الردة، وفيها قال قولته املشهورة  )٢٥٨(

  .رواه البخاري)) رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعه

مث اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وفضائله كثرية منها قوله صلى اهللا عليه ) ٢٦١-٢٥٩(

لقد كان فيمن كان قبلكم من بين إسرائيل رجال يكلمون من غري أن يكونوا أنبياء، فإن ((: لموس

  .رواه البخاري)) يكن من أميت منهم أحٌد فعمر

إين كنت أمسع النيب  ((: ومن فضلهما رضي اهللا عنهما أيًضا حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما  

  .رواه البخاري ومسلم)) أنا وأبو بكر وعمر ذهبُت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلتُ : يقول كثرياً 
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)٧١( 

ـــــ) ٢٦٢( ــــ ـــــــالِثـُُهْم ُعْثَمـــ َــــ ــورَْينِ ث ــــ ــــ   اُن ُذْو النُّــ

  

ــــْينِ    ــــ ــــ ــــ ـــــــــِر َم ــــ ـــ ــــا بِغَْي ــــ ــــ ــــ ــــِم َواْلَحَي ــــ ــــ   ُذْو اْلِحْلــــ

ــــــــــــْرآنِ ) ٢٦٣(   ــــــــــوِم َجـــــــــــاِمُع اْلُق ــ   َبْحـــــــــــُر اْلُعُل

  

ـــــــــرَّْحَمنِ    ــــ ـــــُك الــ ــــ ــــ ــــَتَحْت َمالئِـ ــــ ــــ ــــــهُ اْســ ــــ ــــ   ِمْن

ــَوانِ ) ٢٦٤(   ــــ ــــ ــــيُِّد األَْكــ ــــ ــــــهُ َســــ ــــ ــ ـــــــاَيَع َعْن َــــ   ب

  

ــَوانِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِة الرِّْضـ ــــ ــــ ــــ َعـ ــي بـَيـْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِه ِفـ ــــ ــــ ــــ   بَِكفِّـ

ــــــ) ٢٦٥(   ــ ــــــــُن َع ــــــــُع اْب ــــــــلِ َوالرَّاِب ــــــــِر الرُُّس   مِّ َخْي

  

ــي   ــــ ــــْدِر اْلَعِلــ ــــــقَّ َذا اْلَقـــ ـــــاَم اْلَحــ ـــــي اِإلمَــ   َأْعنِــ

ــــاِرقِ ) ٢٦٦(   ــــ ــــ ــــارِِجيٍّ َم ــــ ــــلِّ َخــــ ــــ ــــ ــــَد ُك ــــ   ُمبِيــــ

  

ــــــقِ    ــــ ــــ ــــ ــيٍّ فَاِسـ ــــ ــــ ــــ ــــــــبٍّ رَاِفِضـــــ ــــ ــــ ــــلِّ ِخـــ ــــ ــــ ــــ   وَُكـــ

ـــــانِ ) ٢٦٧(   ـــــي َمَكــ ــوِل ِفـ ـــــاَن لِلرَُّســـــ ــــــْن َكـ   َم

  

ـــــــــرَانِ    ـــــالَ نُْكـــ ــــ ـــى بِـــ ــــ ــــ ــــــْن ُموَسـ ــــ ــــاُروَن ِمــ ــــ ــــ   َه

ــــدْ ) ٢٦٨(   َقــ ــوٍَّة فـَ ــــ ــي نـُبـُ ــــ ــــا الَ ِف َمْت َمـــ ــــدَّ   قَــ

  

ـــِلَما   ــــ ــــــنٍّ َســ ــوِء ظَـــ ــــ ــــــْن ُســـ ــــــْن ِمـــ ـــي ِلَمـــ ــــ   يَْكِفـ

  

                                                 

‘ مث اخلليفة الثالث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، وُمسِّي ذو النورين ألنه تزوج ابنيت النيب ) ٢٦٣-٢٦٢(

  .واحدة بعد واحدة

رواه الرتمذي )) وأصدقهم حياء عثمان((: وهو أصدق الصحابة حياًء لقوله صلى اهللا عليه وسلم  

  .رواه مسلم)) أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة((: ال صلى اهللا عليه وسلموابن ماجه وق

هذه يد : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده اليمىن((: كما قال ابن عمر رضي اهللا عنهما) ٢٦٤(

  .رواه البخاري)) هذه لعثمان: عثمان، فضرب �ا على يده فقال
  

  

  . طالب رضي اهللا عنه ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمواخلليفة الرابع علي بن أيب )٢٦٥(

  .وقد حارب اخلوارج والروافض يف خالفته )٢٦٦(

رواه )) أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ليس نيب بعدي((: حلديث )٢٦٧(

  .البخاري ومسلم

أنَّ حممدًا صلى اهللا عليه وسلم ) ٢٥٥(وهذه املنزلة ليست منزلة نبوة فقد ذكر يف البيت رقم   )٢٦٨(

خامت األنبياء واملرسلني، لكنها منزلة استخالف فموسى عليه السالم استخلف هارون عليه السالم يف 

  .مدة امليعاد، وحممد صلى اهللا عليه وسلم استخلف علياً رضي اهللا عنه يف غزوة تبوك
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)٧٢( 

ـــــــــرَةْ  )٢٦٩( ــوَن اْلَعَشــ ــــ ــــ ــــتَّةُ اْلُمَكمِّلُـ ــــ ـــ   فَالسِّ

  

ـــــــــَررَةْ    ــــ ـــــــــرَاِم الْبـَ ــــ ــــْحِب اْلِك ــــ ــــ ـــــــاِئُر الصَّـ ــــ   َوَســ

ـــــارُ ) ٢٧٠(   ـــطََفى اَألْطَهــــ ـــ ـــــِت اْلُمْصــ ْيــــ ـــــُل بـَ   َوَأْهـــ

  

ــــارُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاَدُة األَْخيَــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــابُِعوُه السَّـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوتَـــ

ــي) ٢٧١(   ــــ ــــْم ِفـــ ــــ ــــِم اْلُقـــــــــْرآنِ  َفُكلُُّه ــــ   ُمْحَك

  

ــَوانِ    ــــ ــــ ــــ ـــــــاِلُق األَْكـــ ــــ ــــ ــــْيِهْم َخـ ــــ ــــ ــــ ـــى َعَل ــــ ــــ ــــ   َأثـْنَـ

ـــــالِ ) ٢٧٢(   ــــِد َواْلِقتَــ ــــْتِح َواْلَحِديـــ ـــــي اْلَفـــ   ِفــ

  

ـــــالِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــِل اْلِخَصــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا بِأَْكَمـ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوغَْيرَِهــــ

  
                                                 

جلنة كما يف حديث سعيد بن زيد رضي اهللا مث يلي اخللفاء األربعة يف الفضل الستة املشهود هلم با )٢٦٩(

عشرة يف اجلنة، النيب يف ((: قال أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين مسعته يقول: عنه

وأبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة وعثمان يف اجلنة، وعلي يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري ، اجلنة

يف اجلنة، وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة، ولو شئت لسميت بن العوام يف اجلنة، وسعد بن مالك 

رواه أصحاب السنن إال )) سعيد بن زيد: من هو؟ فقال: من هو؟ فسكت، فقالوا: العاشر، فقالوا

  .النسائي

آل علي، وآل جعفر، : مث يأيت من بعدهم يف الفضل أهل بيته وهم من حترم عليهم الصدقة وهم  )٢٧٠(

كلهم من بين هاشم ويلحق �م بنو املطلب، واألدلة على فضل آل بيت وآل عقيل، وآل العباس و 

أذكركم اهللا يف أهل بييت، ((: النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كثرية منها قوله صلى اهللا عليه وسلم

وزوجاته من أهل بيته الذين قال اهللا . رواه مسلم)) أذكركم اهللا يف أهل بييت، أذكركم اهللا يف أهل بييت

رَُكْم َتْطِهرياً : عنهن ْيِت َويَُطهِّ َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكْم الرِّْجَس َأْهَل اْلبـَ   ]٣٣: سورة األحزاب[ ِإمنَّ

اُء  : )٢٩(أما يف سورة الفتح فقوله تعاىل يف اآلية ) ٢٧٣-٢٧١( ٌد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ حمَُمَّ

دًا يَـْبتـَُغوَن َفْضالً ِمْن اللَِّه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمحََ  عًا ُسجَّ ُهْم تـََراُهْم رُكَّ نـَ اُء بَـيـْ

ْوَراِة َوَمثَـُلُهْم ِيف اِإلجنِْيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشطْأَُه فَآَزرَُه فَاْستَـ  ُجوِد َذِلَك َمثَـُلُهْم ِيف التـَّ َوى ْغَلَظ فَ أََثِر السُّ اْستـَ

ُهْم َمْغِفرًَة َوَأْجراً َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِ�ِْم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِمنْـ 

  .ْسَىن وَُكال� َوَعَد اللَُّه احلُْ : وأما يف سورة احلديد ففي اآلية العاشرة قوله تعاىل عنهم َعِظيمًا 

َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت : وأما يف سورة القتال وهي سورة حممد ففي اآلية الثانية قوله تعاىل  

ُهْم َسيَِّئاِ�ِْم َوَأْصَلَح َباَهلُمْ  ٍد َوُهَو احلَْقُّ ِمْن َر�ِِّْم َكفََّر َعنـْ   .َوآَمُنوا ِمبَا نـُزَِّل َعَلى حمَُمَّ

  ).٢٩(التوراة واإلجنيل فكما يف سورة الفتح اآلية وأما يف   
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)٧٣( 

ـــــــــْوَراِة َواِإلْنِجيـــــــــل) ٢٧٣( ـــــــــَذاَك ِفـــــــــي التـّ   َك

  

ـــيل   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةُ التـَّْفِصــــ ــــ ــــ ــــ ــــــَفاتـُُهْم َمْعُلوَمـــــ ــــ ــــ ــــ   ِصـــــ

ــــنَِّة ) ٢٧٤(   ــي ُســـــ ــــ ــــارِ َوذِْكـــــــــُرُهْم ِفـــ ــــ   اْلُمْختَـ

  

ــــــــْمِس ِفــــــــي األَْقطَــــــــارِ    َر الشَّ ــــــْد َســــــــاَر َســــــــيـْ ــ   َق

ــَرى) ٢٧٥(   ــ ــ ــا َجــ ــ ــ ــ ـــٌب َعمَّ ــ ــ ــُكوُت َواِجـ ــ ــ ــ ـــمَّ السُّ ــ ــ   ثُـ

  

ــــدِّرَا   ــــ ــــْد قُـــ ــــ ـــــا قَـــ ــــ ــــِل مَــ ــــ ــــــْن ِفْعـــ ــــ ــــَنهُم ِمـ ــــ ـــ   بـَيـْ

ـــابُ َفكــــــــــــــــــــُلُُّهْم ُمْجتـــــــــــــــــــَِهٌد ) ٢٧٦(   ــــ ــــ ــــ   ُمثَـــ

  

ـــــَْوهَّابُ َوِخـــــــــــــــــــــــــــْطُؤُهْم يـَْغفـــــــــــــــــــــــــــُِرُه    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الــ

    
  
  
  
  
  

      

                                                 
  

  .رواه مسلم)) خري أميت القرن الذي بعثت فيه مث الذين يلو�م((: أما يف السنة فلحديث) ٢٧٤(

ومن عقيدة أهل السنة واجلماعة السكوت عما جرى بني الصحابة من فنت وقتال، وكٌل  )٢٧٦-٢٧٥(

  .جمتهٌد مغفوٌر له
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)٧٤( 

  وِب التمسُِّك بالكتاِب والسُّنَّةِ خاتمٌة في وج

  والرجوِع عند االختالِف إليهما، فما خالفهما فهو ردٌ 

  
ــــــا) ٢٧٧( ـــ ــــْعِي َأْن َيْجَتِمَع ـــ ــ ـــــوِل السَّ ُبــــ ــْرُط قـَ ـــ   َشــــ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــَالٌص َمَع ــــ ــــ ــــ ـــــــابَةٌ َوِإْخـــ ــــ ــــ ــــــِه ِإَصـــــ ــــ ــــ ــــ   ِفيــ

ــَواهُ ) ٢٧٨(   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــْرِش الَ ِس ــــ ــــ   هللا َربِّ اْلَعـــــ

  

ـــــاهُ    ــــ ــــ ــــِذي اْرَتَضـــ ــــ ــــ ـــــــــْرِع الَّــــ ــــ ــــــَق الشَّـــ ــــ ــــ   ُمَوافِــ

ــَوْحيـَْينِ وَ ) ٢٧٩(   ــــ ـــــــاَلَف لِْلـــــ ـــا َخــــ ــــ ــــلُّ َمــــ ــــ   ُكـــ

  

ــــْينِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــِر َمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهُ َردٌّ بِغَيْــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فَِإنـَّ

  وَُكــــــــلُّ َمــــــــا ِفيــــــــِه الخــــــــالف ُنِصــــــــَبا) ٢٨٠(  

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْد َوَجبَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا قَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَردُُّه ِإلَْيِهَمــ ــــ ــــ ــــ ــ فـَ
  

ــــلِ ) ٢٨١(   ــــ ْقـــ ـــى بِالنـَّ ــــ ـــــا َأتَــــ ــــ يُن ِإنََّمــ ــــدِّ ــــ   َفالـــ

  

ــــلِ    ــــ ــــ ــــْدِس اْلَعْقــــ ــــ ــــ ـــــاِم َوَحــــ ــــ ــــ ــــْيَس بِاألَْوَهـــ ــــ ــــ   لَـــ

    
  
  

      

                                                 

إخالصه هللا تعاىل، وموافقة النيب صلى اهللا عليه : عند اهللا تعاىل شرطان لقبول العمل  )٢٧٨-٢٧٧(

ْعَمْل َعَمًال َصاِحلًا َوال يُْشرِْك بِِعَباَدِة َربِِّه : وسلم، قال اهللا عز وجل َفَمْن َكاَن يَـْرُجو لَِقاَء َربِِّه فـَْليـَ

ًا للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ما كان صوابًا موافق: ، فالعمل الصاحل]١١٠: سورة الكهف[ َأَحداً 

  .واإلخالص يقتضي عدم الشرك به
  

  .رواه مسلم)) من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد((: حلديث  )٢٧٩(

  ].٥٩: سورة النساء[ َفِإْن تَـَناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فَـُردُّوُه ِإَىل اللَِّه َوالرَُّسولِ : لقوله تعاىل  )٢٨٠(

ا�موا الرأي، فلقد رأيتين يوم أيب جندل ولو ((: يف رضي اهللا عنهويف ذلك يقول عثمان بن حن  )٢٨١(

  )).أستطيع أن أرد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره لرددت



رر اا                                   net.dorar.www 

)٧٥( 

  الَخاِتَمةُ 

  
ــــــــتُ ) ٢٨٢( َهْيـ ــــِد انـْتـَ ــــ ـــــا قَـ ــــ ـــــى ُهَن َــــ ــــمَّ ِإل ــــ   ثُـ

  

ــــــــتُ    ــــ ــــ ــــ ــ ــــــِه ُعنِْي ــــ ــــ ــــ ــــا ِبَجْمِعــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــمَّ َمــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوتَـ

ــولِ ) ٢٨٣(   ــــ ــــ ــــ ـــلَِّم اْلُوُصـــ ــــ ــــ ــــ ــــــــمَّْيُتُه ِبُســ ــــ   َســـــ

  

ــولِ    ــــ ــــ ــــ ــــــــِث اُألُصـــ ــــ ــــ ــــــــَما َمبَاِحـ ــــ ــــ ــى َسـ ــــ ــــ ــــ   ِإلَـــ

ـــــــائِي) ٢٨٤(   ــــ ـــــى انِْتَهــ ــــ ــــ ــــُد ِهللا َعَل ــــ ــــ   َواْلَحْمـ

  

ــــَدائِي   ــــ ــــ ـــــي ابْتِـــ ــــ ــــ ــــْدُت اهللاَ ِفـ ــــ ــــ ـــا َحِمــ ــــ ــــ   َكَمـــ

ـــــ) ٢٨٥(   ــــ ــــ ــــ ـــــــــرََة الـ ــــ ــــ ـــأَلُهُ َمْغِفـ ــــ ــــ ــــ نُوبِ َأْســـ   ذُّ

  

ــوبِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َر لِْلُعيُـــ ـــتـْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــا َوالسِّـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َجِميِعَه

ــــَدا) ٢٨٦(   ــــ ـــــالُم َأبَــ ــالُة والسَّـــــ ــــ ــــ ــــمَّ الصَّ ــــ   ثُــ

  

ــــَدا   ــــ ـــطََفى ُمَحمَّـ ــــ ــوَل اْلُمْصــ ــــ ـــى الرَُّســـ ــــ   تـَْغَشــ

ــــْحِبِه َواآللِ ) ٢٨٧(   ــــ ــــ ـــــــَع َصـــ ــــ ــــ ــــمَّ َجِمي ــــ ــــ   ثُـــ

  

ــــَدالِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِة األَبْـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاَدِة األِئمَّـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   السَّ

ـــــــادِ ) ٢٨٨(   ــــ ــــالَ نـََفــ ــــ ــــ ـــــــــْرَمًدا بِـ ــــ ــــُدوُم َس ــــ ــــ   تَـ

  

ـــــــــَرِت    ــــ ــــا َجـــــ ــــ ــــ ــــ ــــَدادِ َمــ ــــ ــــ ــــ ــــالَُم بِاْلِمــ ــــ ــــ ــــ ــ   األَْق

ـــــــــرَّاءِ ) ٢٨٩(   ــــيَّةُ اْلُقــــ ــــ َعا َوصــــ ــــدُّ ــــ ــــ ــــمَّ ال ــــ ُــــ   ث

  

ــــتِثـَْناءِ    ــــ ــــ ـــــا اْس ــــ ـــــــــِر َمـــ ــــــْن غَيْـــ ــــ ـــــيِعِهْم ِمــ ــــ   َجِمـــ

ـــــا ) ٢٩٠(   ــــلِ ) ُيْســــــــرٌ (َأبـَْياتـَُهـــ ــــ ــــدِّ اْلُجَم   بَِعــــ

  

ـــــا    ــي) اْلُغْفـــــــــرَانُ (تَأرِيُخَهــــ ــــ َهْم َوادُْع لِـــ ـــــافـْ   فَــــ

  
                                                 

سلم الوصول إىل مباحث ((: من منظومته وقد مساها -رمحه اهللا-�ذا انتهي الناظُم ) ٢٨٩-٢٨٢(

  .ل هنا األولياء الصاحلونووصفها بالعلو والسمو لعلو شأ�ا، واألبدا)) األصول
              

َعدُّ اجلمل هي طريقة حسابية معروفة عند العرب يرمزون لكل حرف من حروف األجبدية برقم،   )٢٩٠(

وهي الياء والسني والراء، ) يسر(أي عدد أبيا�ا بعدد أرقام حروف كلمة ) يسر(ومعىن قوله أبيا�ا 

بيتًا، وهو املقصود من أبيات  ٢٧٠= �موع، فيكون ا٢٠٠= ، والراء٦٠= ، والسني ١٠=فالياء 

أبيات يف اخلامتة و�ذه األبيات  ٩بيتًا يف املقدمة و ١١القصيدة يف مسائل العقيدة، إذا استثنينا 

  .بيتاً  ٢٩٠= يكون ا�موع

 ١٠٠٠=، والغني٣٠=، والالم١=فاأللف) الغفران(أما تاريخ نظمها فهو بعدد رموز كلمة   

وهو تاريخ  ١٣٦٢= فيكون ا�موع ٥٠=، والنون١=، واأللف األخرى٢٠٠=، والراء٨٠=والفاء

  .نظمها من تاريخ هجرة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم



رر اا                                   net.dorar.www 

)٧٦( 

  
  
  
  
  
  
  
  

  َمْنُظوَمةُ 

  وِل ُسلَِّم الوصتتمة الفصول ل



رر اا                                   net.dorar.www 

)٧٧( 

 

ـــالرَّْحَمنِ ) ٢٩١( ــــ ـــــاِن بــــ ــــ ـــــى اِإلْيَمــ ــــ   َوُمْقَتَضــ

  

ـــــانِ    ــــ ــــ ــَكِر اِإليَمـ ــــ ــــ ــَوالَ لَِعْســــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــْرُف ال ــــ   َصـ

ــَوى) ٢٩٢(   ــــ ْقــــ ــــْدِر التـَّ ــــ ــ ــــــِه بَِق ُهْم ِفيــــ ـــبـُّ ــــ   وُحـــ

  

ــَوى   ــــ ــــ ــــ ــــ ُهْم بـَْلـــــ ـــتـْ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــُرُهْم ِإَذا َأتـَــــ ــــ ــــ ــــ   َوَنْصـ

ــــِل اْلُكْفـــــــِر َواِإلْشـــــــَراكِ ) ٢٩٣(    ـــــُض َأْهـــ   َوبـُْغـ

  

ـــــ   ــــ ــــ ــــ ــــــِة األَفَّــــ ــــ ــــ ــــ ــــــْن ِفْعلَـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَراَءًة ِمـــ ــــ ــــ ـَـــ   اكِ ب

ــــَدا) ٢٩٤(   ــــ ــــ ــــ ــاِفَر اْلَعنِي ــــ ــــ ــــ ـــــــــزَّ اْلَكــ ــــ   َوالَ تُِعـــ

  

ــــَدا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُه تـَْقِليــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاِكي ِفْعلَــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوالَ ُتَحــ

ــــمْ ) ٢٩٥(   ــــ ــــا َلُهــ ــــ ـــــــاِلِهْم َوَمــ   َوالَ تـُغَــــــــــْر ِبَحـــ

  

ــــمْ    ــــ ــــ ــــ ــْولَى َلُهــ ــــ ــــ ــــ ــــا َوالَ مَـــ ــــ ــــ ــــ َــ ـــاهللاُ َمْوالَن ــــ ــــ ــــ   فَــ

ـــــــرِّيَّةْ ) ٢٩٦(    ـــــي الَجْهـــــــِر َوالسِّ   َوَنْصــــــُرُهْم فــ

  

ـــــالَم باْلُكلِّ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــاِقُض اإلْس ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةْ يـُنَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   يـَّــ

يَّانِ ) ٢٩٧(   ــــدَّ ــــ ـــــــــِر بِالــ ـــــاِل اْلُكْف ــــــْن ِفَعـــــ   َوِمـــ

  

ـــــانِ    ــــ ــــ ــــ ــــ َــــ ــــنَاِم َواألَْوث ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاَدُة اَألْصـ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِعبَــ

ـــــينِ ) ٢٩٨(   ــــــــبُّ الصَّــــــــاِدِق األَِمـــ ــــــهُ َس ــ   َوِمْن

  

ينِ    ــــدِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاِب َأْو بِالـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــْزُء بِاْلِكتَــ ــــ ــــ ــــ   َواْلَه

ــــازِحِ ) ٢٩٩(   ـــــا َكاْلَمــــ ـــي ِإتـَْياِنَهــ ــــ   َواْلَجـــــــادُّ ِف

  

ـــــ   ــــ ــــ ــــ ـــــــاْلَقْوِل َأْو بِاْلَقْلــ ــــ ــــ ــَوارِحِ بِـــ ــــ ــــ ــــ   ِب َواْلَجـــــ

ــــْنَس اْلَعَمـــــلِ ) ٣٠٠(     َوِمنْــــُه تـَــــْرُك اْلَمــــْرِء ِج

  

ــــلِ    ــــْم َواْعِقــــ َهــــ ــــــاِء َوافـْ ــــــَن اِإلرَْجــ ــــَذْر ِمــ   فَْاْحـــ

ــــــةْ ) ٣٠١(   ـــ ــــنَِّة اْلُمِهمَّ ــــ ــوِل السُّ ــــ ــــــْن ُأُصــ   َوِمــ

  

ــــــةْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــُوالَِة َواألَِئمَّـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــْمُع لِْلـ ــــ ــــ ــــ ــــ   السَّـــ

ــــارُ ) ٣٠٢(   ـــــا اْلُمْختَـــ ـــى ِبَهـ ُهْم َأْوَصـــ   طَــــــاَعتـُ

  

ــــاُرواوَ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــلَّطُوا َأْو َجــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُم َتَســـ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِإْن ُهــ

ــالةَ ) ٣٠٣(   ــــ ـــــــــْرَع والصَّـــــ ــــاُموا الشَّـ ــــ   ِإَذا َأقَــ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ـــــــــًرا َوالَ اْفتَِئاتَـ ــــ ـــــــــُروا ُكْفــــ ــــ ــــْم يُْظِهــــ ــــ ــــ َــــ   ل

ــــاِري)  ٣٠٤(   ــ ــــــَر َشـــــــْرِع الَْب َوَمــــــْن ُيَشــــــرِّْع غَيـْ

  

ــــارِ    ــــ ــــ ـــــــــرَِة اْلُكفَّـ ــــ ـــــي زُْم ــــ ــَوى ِفــــ ــــ ــــ ــــْد َهـــ ــــ َقـــــ   فـَ

ـــــاِطِع اَألدِ ) ٣٠٥(    ــــ ــــــْن َق ـــــى ِمــــ َــــ ــــا َأت ــــ ــــــةْ ِلَمـ لَّــــ

  

ــــــةْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةُ األَِجلَّــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــــَع األَِئمَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَأْجَم

ــورَةْ ) ٣٠٦(    ــــــْة اْلَمْنُصـــــ ـــي ِاْعِتَقــــــاِد الطَّائَِف َوفِـــ

  

ـــــــــُهورَةْ    ــــ ــــ ــــ ــــــِة اْلَمْشـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــٌط بِاْلُحجَّ ــــ ــــ ــــ ـــ   تـََوسُّ

ـــــالِ ) ٣٠٧(    عَــ ــــَبِة األَفـْ ـــي ِنْســـ ـــــــٌط ِفــــ ــــْم َوَس ُهـــ

  

ـــــــــزَالِ    ــــ ــــ ـــــــــٍر َوالَ اْعِت ــــ ــــ ـــــالَ َجْب ــــ ــــ ِــــ ــــْدالً ب ــــ ــــ ــــ   َعـ

ــــدِ ) ٣٠٨(    ــــ ــــــَفاِت اْلَواِح ــي ِصــ ــــ ــــلِ  َوفِــ اْلَجِليـــــ

  

ــــلِ    ــــ ــــ ــــِل َوالتَّْمثِيـــ ــــ ــــ ـــــي التـَّْعِطيـــ ــــ ــــ ــــْيَن ُأولِــ ــــ ــــ   بـَـــ
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ـــــــــَزاءِ ) ٣٠٩(  ــــاِر َواْلَجــ ــــ ـــــــاِد النـَّـ ـــي ِاْعِتَقــــ ــــ َوفِـــ

  

ــــــاءِ    ــــ ــــ ــــِد َواِإلرَْجـــ ــــ ــــ ــــ ـــــي اْلَوِعي ــــ ــــ ــــْيَن ُأولِـــ ــــ ــــ ــــ   بـَ

ــــَحابَِة اْعِتَقـــــــاُدُهْم َوَســـــــْط   ) ٣١٠(   ـــ ـــي الصَّ وفــــ

  

ـــَططْ    ــــ ــــ ــــــاٍء  َأْو  َشـــ ــــ ــٍو َأْو َجَفــــ ــــ ــــ ــــ ـــــال غُُل ــــ ــــ   بِـ

ـــطُوُ ) ٣١١(   ـــ ــِيِ◌   تـََوسَّ ــــْيَن اْعِتَقــــــاِد الرَّاِفِضــــ ـَــ ا ب

  

ـــــــاِغض   ــــ ــــِف الُمبَـــ ــــ ــــ ــــِبيِّ الُمْجِحــ ــــ ــــ   و النَّاِصــ

ـــاِهجْ ) ٣١٢(   ــــ ــ ـــــــُط اْلَمَن ـــــاِن َأْوَســ ـــــي اِإلْيَمــــ َوفِـــ

  

ــَوارِجْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــالً َوال َخ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاً َعَمـ ــــ ــــ ــــ ــــ   الَ ُمْرِجئــ

ـــــــاْلَزْم َوَردِّدْ ) ٣١٣(   ــــ ــــ ــــبِيِلي: فَــ ــــ ــــ ــــ ــــِذِه َســ ــــ ــــ ــــ َهــ

  

ــي   ــــ ــــ ــــَدى َخِليِلــ ــــ ـــــى ُهــــ ــــ ــــا َعلَــ ــــ ــوا َلَهــــ ــــ ــــ   َأْدُعـ

ــَوى) ٣١٤(   ــــ ــــ ــوِّ َواْلَهـــ ــــ ــــ ــــــْن اْلغُلُـــ ــــ ــــــًة عَـــ ــــ َنزِيَهـــ

  

ــَوى   ــــ ــــْد َهـــ َقـــــ ــَوى فـَ ــــ ـــــى َهـــ ــــا ِإلَــــ ــــــْن َدَعـــــ   َوَمـــ

ــــــاَعةْ ) ٣١٥(   ــــنَِّة اْلُمَشــــ ــــ ــوِل السُّـ ــــ ــــــْن ُأُصــــ َوِمـــ

  

ـــــــاَعةْ    ــــ ـــــاِم السَّـــــ ــــ ــــ ـــــى ِقيَــ ــــ ــــ ــــِديُقُهْم ِإلَـــ ــــ ــــ   َتْصـــ

ــــــةْ ) ٣١٦(   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاِء اِهللا بِاْلَكَراَمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ألَْولِيَــــ

  

ــــــةْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْدِقِهْم َعالََمـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا ِلِصـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَأنـََّهــ

ــَوا) ٣١٧(   ــــ ـــــــــِريَخـــــ ــــَدْيِهْم َتْجــ ــــ ـــى يَـــ ــــ ــــ ِرٌق َعَل

  

ـــــْحرِ    ــــ ــــ ــــ ــــٍل َوِسـ ــــ ــــ ــــ ــــــْن َدَجــ ــــ ــــ ــــ ـــــــانًَة َع ــــ ــــ   ُمَصـــ

ـــــــاْلَمْعُروفِ ) ٣١٨(   ـــــــــَر بِــــ ـــأَنَّ األَْمـ ــــ ــــْم بِـــ ــــ َواْعلَــ

  

ــي   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َهِج اْلَحنِيِفـــ ـــنـْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــٌة لِْلَمــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِإقَاَمـــ

ــــــــْرِعيَّةْ ) ٣١٩(   ــــــِة الشَّ ــــــَق اْلِحْكَمــ ــَي َوْفــ ــــ ْهـ َوالنـَّ

  

ــــــةْ    ــــ ـــــــــَرى اْلَخْيرِيـَّ ــــا ُعــ ــــ ـــــــــٍر ُهَمـــ ــــــْن ُمنَكــ   َعـــــ

ـــــــةْ ) ٣٢٠(   ـــ ــــِع َواْلَجَماَعــ ـــ ـــ ــ ـــــوَر اْلُجَم ـــ ــَزْم ُحُضــــ ـــ ـــ َواْلــــ

  

ــــــةْ    ــــ ــــَتِحِق الطَّاَعــــ ــــ ــــ ـــــاٍم الُمْســ ــــ ـــــــَع اِإلَمـــــ ــــ   مَــ

ــــــةْ ) ٣٢١(   ــــلِّ األُمَّــ ــــٍم لُِكــــ ــــــْن ِعلْـــ ــــَح َعــ والنُّْصـــ

  

ــــــةْ    ـــ ـــي الُمِلمَّ ــــ ــــَداِر ِفـ ـــــى األَْقـــــ ــــِبْر َعلَـــ   َواْصــــ

ـــــــــي الرََّخـــــــــاءِ ) ٣٢٢(   ـــــــــَربِّ النَّـــــــــاِس ِف َواْشـــــــــُكْر ِل

  

ــْؤلِمِ    ــــ ـــــي ُمـــــ ــــ ـــــا ِفــ ــــ ــــــــْب ِرًضــ ــــــاءِ  َوِطـــ ــــ   اْلَقَضـ

ــــَالقِ ) ٣٢٣(   ــــ ــــارِِم األَْخـ ـــــي َمَكـــــ ــــــْن َفِفــــ َواْحِســـ

  

ــــــالَخالَّقِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاِن بِـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــَواِهُد اِإلْيَمــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َش

ــــارِ ) ٣٢٤(   ــــ ــــ ـــاِت َواآلثَــ ــــ ــــ ــــَبِس اآليَــ ــــ ــــ ـ ــــــْن قـَ ــــ ِمـــ

  

ــــارِ    ــــ ــــ ــــ ـــــا اْلُمْختَـ ــــ ــــ ــــ َن ــــَدى نَبِيـِّ ــــ ــــ ــــ ـــــى ُهـ ــــ ــــ   َعلَــــ
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  فصٌل في بياِن الوالِء للمؤمنين، والبراءِة من المشركين

  
ــــا) ٢٩١( ــــ ـــــى اِإلْيَمـــ ــــ ـــالرَّْحَمنِ َوُمْقَتَضــ ــــ   ِن بــــ

  

ـــــانِ    ــــ ــــ ــَكِر اِإليَمــ ــــ ــــ ــــ ــَوالَ لَِعْسـ ــــ ــــ ــــ ـــــــــْرُف الـ ــــ   َصــ

ــَوى) ٢٩٢(   ــــ ْقــــ ــــْدِر التـَّ ــــ ــ ــــــِه بَِق ُهْم ِفيــــ ـــبـُّ ــــ   وُحـــ

  

ــَوى   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُهْم بـَلْــ ـــتـْ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــُرُهْم ِإَذا َأتـَـــــ ــــ ــــ ــــ   َوَنْصـــ

ــــِل اْلُكْفــــــــِر َواِإلْشـــــــــَراك) ٢٩٣(   ــــ ــُض َأْه ــــ َوبـُغْــ

  

ــــاكِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــِة األَفَّــ ــــ ــــ ــــ ــــــْن ِفْعلَــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــَراَءًة ِمــــ ــــ ــــ ــــ   بـَ

ــاِفَر اْلعَ ) ٢٩٤(   ــــ ــــ ــــ ـــــــــزَّ اْلَكــ ــــ ــــَداَوالَ تُِعـــ ــــ ــــ ــــ   نِي

  

ــــَدا   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُه تـَْقِليـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاِكي ِفْعلَـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوالَ ُتَحـــ

ــــمْ ) ٢٩٥(   ــــ ــــا َلُهــ ــــ ـــــــاِلِهْم َوَمــ   َوالَ تـُغَــــــــــْر ِبَحـــ

  

ــــمْ    ــــ ــــ ــــ ــْولَى َلُهـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــا َوالَ َم ــــ ــــ ــــ َـــ ـــاهللاُ َمْوالَن ــــ ــــ ــــ   فَـــ

  

                                                 

من مقتضيات اإلميان باهللا َعزَّ وَجلَّ أن يكون والء املؤمن ألهل اإلميان وحلزب اهللا، قال اهللا   )٢٩١(

  ].٧١: سورة التوبة[ َأْولَِياُء بَـْعضٍ  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَـْعُضُهمْ : تعاىل

أين : إن اهللا يقول يوم القيامة((: ومنهاجهم بقدر تقواهم وقر�م من اهللا عز وجل؛ قال النيب،  )٢٩٢(

ِإنَّ : رواه مسلم، وقال اهللا تعاىل)) املتحابون جباليل؟ اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي

  ].١٣: سورة احلجرات[  َقاُكمْ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأتْـ 

َوِإْن اْسَتنَصُروُكْم ِيف الدِّيِن فَـَعَلْيُكْم : ومن مقتضيات املواالة يف اهللا للمؤمنني نصر�م؛ لقوله تعاىل  

  ].٧٣: سورة األنفال[  النَّْصُر 

: لقوله تعاىل ومن مقتضيات اإلميان باهللا َعزَّ وَجلَّ بغض أهل الكفر والرباءة منهم ومن أفعاهلم  )٢٩٣(

 َِممَّا تَـْعُبُدوَن ِمْن َقْد َكاَنْت َلُكْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف ِإبـَْراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ َقالُوا لَِقْوِمِهْم ِإنَّا بـَُرآُء ِمْنُكْم و

َنُكْم الَْعَداَوُة َواْلبـَْغَضاُء أَ  َنا َوبَـيـْ نـَ سورة [  َبدًا َحىتَّ تـُْؤِمُنوا بِاللَِّه َوْحَدهُ ُدوِن اللَِّه َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بَـيـْ

  ].٤: املمتحنة

فمن ((ومن مقتضيات معاداة الكافرين عدم إعزازهم، و عدم التشبه �م وحماكا�م وتقليدهم،   )٢٩٤(

  )). تشبه بقوم فهو منهم

َىل الَِّذيَن آَمُنوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِيَن ال َذِلَك بَِأنَّ اللََّه َموْ وأالَّ يغرت املؤمنون مبا أعطاهم اهللا يف الدنيا،   )٢٩٥(

  ].١١: سورة حممد[  َمْوَىل َهلُْم 
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)٨٠( 

ـــــــــرِّيَّة) ٢٩٦( ـــــي الَجْهـــــــــِر َوالسِّ َوَنْصــــــــُرُهْم فــــ

  

ــــــة   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــالَم باْلُكلِّيَّــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــاِقُض اإلْسـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ يـُنَــــ

    
  
  
  
  
  
  
  

      

                                                 

ومن نواقض اإلسالم مناصرة املشركني ومظاهر�م على املسلمني، ألنه من التويل الذي قال اهللا ) ٢٩٦(

ُهْم ِإنَّ اللََّه ال يَـْهِدي : عنه ُْم ِمْنُكْم َفِإنَّهُ ِمنـْ َوهلَّ    ]٥١: سورة املائدة[ الَْقْوَم الظَّاِلِمنيَ َوَمْن يَـتـَ
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)٨١( 

  يكوُن بالقوِل والفعِل كما يكون باالعتقادِ  فصٌل في بياِن أنَّ الكفرَ 

  
يَّانِ ) ٢٩٧( ــــدَّ ــــ ـــــاِل اْلُكْفــــــــــِر بِالــ ــــ ــــــْن ِفَعـ   َوِمــــ

  

ـــــانِ    ــــ ــــ ــــ ــــ َــــ ــــنَاِم َواألَْوث ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاَدُة اَألْصـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   ِعَب

ـــــينِ ) ٢٩٨(   ـــــــاِدِق األَِمــــ ــــــهُ َســـــــــبُّ الصَّـ   َوِمنْــ

  

ينِ    ــــدِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاِب َأْو بِالـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــــــْزُء بِاْلِكَت ــــ ــــ   َواْلَهــــ

ــــازِحِ )٢٩٩(   ـــــا َكاْلَمـــــ ـــي ِإتـَْياِنَهــــ ــــ ـــــــادُّ ِفــ   َواْلَجــ

  

ــَوارِحِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــِب َواْلَج ــــ ــــ ـــــــاْلَقْوِل َأْو بِاْلَقلْــ ــــ ــــ   بِـــ

ـــــْرُك اْلَمـــــْرِء ِجـــــْنَس اْلَعَمـــــلِ ) ٣٠٠(     َوِمْنـــــُه تـَ

  

ــــلِ    ــــْم َواْعِقــــ َهـــ ــــــاِء َوافـْ ــــــَن اِإلرَْجــ ــــَذْر ِمـ   فَْاْحـــ

    
  

      

                                                 

أي من اخلصال اليت يكفر صاحبها باهللا َعزَّ وَجلَّ وخيرج من امللة اإلسالمية عبادة األصنام   )٢٩٧(

  .واألوثان والسجود هلا

وكذا سبُّ النيب صلى اهللا عليه وسلم، واالستهزاء بالقرآن أو باإلسالم، وهذا كله مما أمجع عليه   )٢٩٨(

  .ماء املسلمنيعل

وهذه وغريها من األقوال واألفعال الكفرية اجلاد فيها كاملازح، وسواء وقع يف الكفر بلسانه أم   )٢٩٩(

َا ُكنَّا : جبوارحه أم اعتقدها بقلبه؛ فقد وقع يف الكفر، قال اهللا عز وجل ُهْم َليـَُقولُنَّ ِإمنَّ َولَِئْن َسَأْلتـَ

ْهزِئُوَن َخنُوُض َونـَْلَعُب قُْل أَِباللَِّه   ال تَـْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُمتْ بَـْعَد ِإميَاِنُكْم ) ٦٥(َوآيَاِتِه َوَرُسوِلِه ُكنُتْم َتْستـَ

  ].٦٦-٦٥: سورة التوبة[

ومن الكفر املخرج من امللة أيضًا ترك العمل بالكليَّة؛ ألن من تركه مل يطع اهللا، وهذا من كفر   )٣٠٠(

َمْن يُِطْع الرَُّسوَل فَـَقْد أَطَاَع اللََّه َوَمْن تـََوىلَّ َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم : ىلالتويل والعياذ باهللا؛ قال اهللا تعا

  .، وهو من قول املرجئة الذين خيرجون األعمال عن اإلميان]٨٠: النساء[ َحِفيظاً 
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)٨٢( 

  فصٌل في وجوِب طاعِة األئمة، 

  وأنَّ من الحكِم بغيِر ما أنزَل اهللاُ ما هو كفٌر مخرٌج من الِملَّةِ 
  

 

ــــــةْ ) ٣٠١( ــ ــــنَِّة اْلُمِهمَّ ــــ ــوِل السُّ ــــ ــــــْن ُأُصــ   َوِمــ

  

ــــــةْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــُوالَِة َواألَِئمَّـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــْمُع لِْل ــــ ــــ ــــ ــــ   السَّـــــ

ــــارُ  )٣٠٢(   ـــى ِبَهــــــا اْلُمْختَــ ُهْم َأْوَصـــ   طَــــــاَعتـُ

  

ــــاُروا   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــلَّطُوا َأْو َجــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُم َتَســـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوِإْن ُهــــ

ــالةَ ) ٣٠٣(   ــــ ــــ ــــاُموا الشَّــــــــــْرَع والصَّ ــــ   ِإَذا َأقَـ

  

ــــا   ــــ ــــ ــــ ـــــــــًرا َوالَ اْفتَِئاتَــ ــــ ـــــــــُروا ُكْفـــــ ــــ ــــْم يُْظِهـــــ ــــ ــــ ــــ   لَــ

ــــاِري)٣٠٤(   ـــــــَر َشـــــــْرِع الْبَـــ َوَمـــــــْن ُيَشـــــــرِّْع غَيـْ

  

ــــارِ    ــــ ــــ ـــــــــرَِة اْلُكفَّــ ــــ ـــــي زُْمـ ــــ ــَوى ِفـــــ ــــ ــــ ــــ ــــْد َه ــــ ــــ َقــ   فـَ

  

                                                 

إن ومن أصول أهل السنة واجلماعة السمع والطاعة لوالة األمور وعدم اخلروج عليهم و ) ٣٠٢-٣٠١(

 َيا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُْوِيل األَْمِر ِمْنُكْم : جاروا وظلموا، لقوله تعاىل

تسمع وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك ((: ، ولقوله حلذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه]٥٩: النساء[

  .رواه مسلم)) ذ مالك، فامسع وأطعوأخ
  

خيار أئمتكم ((: وهذا مشروط بإقامتهم الشرع والصالة وعدم إظهارهم الكفر البواح؛ حلديث )٣٠٣(

الذين حتبو�م وحيبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضو�م 

ال، : يا رسول اهللا؛ أفال ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: ويبغضونكم، وتلعنو�م ويلعنونكم، فقلنا

  .رواه مسلم..)) أقاموا فيكم الصالة، ال ما أقاموا فيكم الصالة ما

رواه )) وأن ال ننازع األمر أهله، إال أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من اهللا فيه برهان((... : وحلديث  

  .البخاري ومسلم

هم، فقد ثبت  وكذا من يشرِّع تشريعًا عامًا يناقض شرع اهللا يُلزم الناس به وجيعله حكمًا بين) ٣٠٥، ٣٠٤(

: سورة املائدة[ َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنَزَل اللَُّه فَأُْولَِئَك ُهْم اْلَكاِفُرونَ : كفره يف الكتاب؛ لقوله تعاىل

من ترك الشرع ((: )١٣/١١٩(، ونقل اإلمجاع ابن كثري وغريه، فقال رمحه اهللا يف البداية والنهاية ]٤٤

زَّل على حممد خا نـَ
ُ
مت األنبياء عليه الصالة والسالم وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة؛  احملكم امل

  )).فكيف مبن حتاكم إىل الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإمجاع املسلمني. كفر
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)٨٣( 

ــــــةْ ) ٣٠٥( ـــــاِطِع اَألِدلَّــــ ــــ ــــــْن قَـ ـــــى ِمــــ ــــ ــــا َأتَـ ــــ ِبَمــ

  

ــــــةْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةُ األَِجلـَّــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــَع األَِئمَّـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَأْجَمــ
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)٨٤( 

  فصٌل في أنَّ أهِل السُّنَِّة وَسٌط بين الفرقِ 

  

ـــــــاِد الطَّائِ ) ٣٠٦( ـــي ِاْعِتَق ــورَةْ َوِفــــ ــــ َفـــــــْة اْلَمْنُصـ

  

ـــــــــُهورَةْ    ــــ ــــ ــــ ــــــِة اْلَمْشــ ــــ ــــ ــــ ـــــــٌط بِاْلُحجَّـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   تـََوسُّ

ـــــالِ ) ٣٠٧(   َعـــ ــــَبِة األَفـْ ـــي ِنْســــ ــــ ــــْم َوَســــــــٌط ِف ُهـــ

  

ـــــــــزَالِ    ــــ ــــ ـــــــــٍر َوالَ اْعتِـ ــــ ــــالَ َجْبـــــ ــــ ــــ ــــ ــــْدالً بِــ ــــ ــــ ــــ   َعــ

ــــلِ ) ٣٠٨(   ــــ ــــِد اْلَجِليـ ــــــَفاِت اْلَواِحـــــ ــي ِصـــ ــــ َوِفـــ

  

ــــلِ    ــــ ــــ ــــِل َوالتَّْمثِيــــ ــــ ــــ ـــــي التـَّْعِطيـــ ــــ ــــ ــــْيَن ُأولِـــ ــــ ــــ ـَـــ   ب

ـــــــاِد ال) ٣٠٩(   ــــ ـــي ِاْعِتَق ــــ ـــــــــَزاءِ َوِفــــ ــــاِر َواْلَجــ ــــ نـَّــ

  

ــــــاءِ    ــــ ــــ ــــِد َواِإلرَْجـــ ــــ ــــ ـــــي اْلَوِعيـــــ ــــ ــــ ــــْيَن ُأولِــــ ــــ ــــ   بـَـــــ

ــــَحابَِة اْعِتَقــــــاُدُهْم َوَســـــــْط   ) ٣١٠(   ـــ ـــي الصَّ وفـــ

  

ـــَططْ    ــــ ــــ ــــــاٍء  َأْو  َشــــ ــــ ــــ ــٍو َأْو َجَف ــــ ــــ ــــ ـــــال غُلُـ ــــ ــــ   بِـ

ــِي    )٣١١(   ــــ ــــْيَن اْعِتَقــــــــاِد الرَّاِفِضــ ـــطُُوا بـَــــ ــــ تـََوسَّ

  

ـــــــاِغض   ــــ ــــ ــــِف الُمَب ــــ ــــ ــــِبيِّ الُمْجِحـــ ــــ ــــ   و النَّاِصـــ

  ِ◌  

                                                 

ال تزال طائفة من أميت على احلق : ((الطائفة املنصورة هم أهل السنة واجلماعة الذين قال فيهم النيب )٣٠٦(

  . رواه البخاري ومسلم، وهم وسط بني فرق األمة))  يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللامنصورة ال

فهم وسط يف باب أفعال اهللا بني اجلربية الذين يقولون الفعل مقدور للرب ال للعبد، وبني مجهور  )٣٠٧(

  .املعتزلة وهم القدرية نفاة القدر

ا ومن يشبهها بصفات املخلوق، واهللا َعزَّ وهم وسط يف باب صفات اهللا بني من ينفيها ويعطله )٣٠٨(

ِميُع الَبِصريُ  : وَجلَّ يقول   ].١١: سورة الشورى[ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ

وهم وسط يف باب وعيد اهللا بني الوعيدية الذين يوجبون على اهللا تعذيب العاصي وإدخاله النار،  )٣٠٩(

يضر مع اإلميان ذنب، أما أهل السنة واجلماعة فيقولون هو  وبني املرجئة املفرطة الذين يقولون ال

ِإنَّ اللََّه ال يَـْغِفُر َأْن يُْشَرَك بِِه َويَـْغِفُر : حتت مشيئة اهللا؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لقوله تعاىل

  ].٤٨: سورة النساء[ َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 

ل اهللا بني الروافض الذين يبغضون بعضهم ويغلون يف وأهل السنة وسط يف أصحاب رسو ) ٣١١-٣١٠(

  .اصب الذين يبغضون آل البيت منهمبعض، وبني النو 
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)٨٥( 

ــي) ٣١٢( ــــ ـــاِهجْ  َوفِــ ــــ ــ ـــــــُط اْلَمَن ـــــاِن َأْوَسـ اِإلْيَمـــ

  

ــَوارِجْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــالً َوال َخـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاً َعَمــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الَ ُمْرِجئـــ

ـــــــاْلَزْم َوَردِّدْ ) ٣١٣(   ــــ ــــ ــــبِيِلي: فَــ ــــ ــــ ــــ ــــِذِه َسـ ــــ ــــ ــــ َهـ

  

ــي   ــــ ــــ ــــَدى َخِليلِــ ــــ ـــــى ُهــــ ــــ ــــا َعلَـــ ــــ ــوا َلَهــــ ــــ ــــ   َأْدُعــ

ــَوى) ٣١٤(   ــــ ــــ ــوِّ َواْلَهـــ ــــ ــــ ــــــْن اْلغُلُـــ ــــ ــــــًة َعـــ ــــ َنزِيَهـــ

  

ــَوى   ــــ ــــْد َهـــ ــــ َقـ ــَوى فـَ ــــ ـــــى َهـــ َــــ ـــــا ِإل ــــ ــــــْن َدَع   َوَمـــ

    
  
  
  
  

      

                                                 

وهم وسط يف مسائل اإلميان؛ فمرتكب الكبرية عندهم مؤمن ناقص اإلميان، فال يقولون أنه كامل  )٣١٢(

ينفون عنه اإلميان أصالً  اإلميان كما تقول املرجئة الذين خيرجون األعمال من اإلميان، وال يكفرونه و 

  .كاخلورارج

فالزم هذه الوسطية وادعو إليها، من غري غلو وال تقصري، وال تدعو إىل اهلوى فيهوي بك ) ٣١٤-٣١٣(

  .يف نار جهنم والعياذ باهللا
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)٨٦( 

  ٌل في بياِن أنَّ من أصوِل أهِل السُّنَِّة والجماعةفص

  تصديَق كراماِت األولياءِ  

  
ــــــاَعةْ ) ٣١٥( ــــنَِّة اْلُمَشـــ ــــ ــوِل السُّـ ــــ ــــــْن ُأُصـــ َوِمـــ

  

ـــــــاَعةْ    ــــ ــــ ـــــاِم السَّـ ــــ ــــ ـــــى ِقيَـــ ــــ ــــ ــــِديُقُهْم ِإلَـــ ــــ ــــ   َتْصــــ

ــــــةْ ) ٣١٦(   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاِء اِهللا بِاْلَكَرامَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ألَْولِيَـــ

  

ــــــةْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــْدِقِهْم َعالََم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا ِلِصــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َوَأنـََّهـــ

ــَواِرٌق عَ ) ٣١٧(   ــــ ـــــــــِريَخـــــ ــــَدْيِهْم َتْجــ ــــ ـــى يَـــ ــــ لَــــ

  

ـــــْحرِ    ــــ ــــ ــــ ــــٍل َوِســ ــــ ــــ ــــ ــــــْن َدَجـــ ــــ ــــ ـــــــانًَة َعـــــ ــــ ــــ   ُمَصــــ

    
  
  
  
  

      
  

                                                 

ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات األولياء وما ُجيري اهللا على أيديهم من خوارق ) ٣١٧-٣١٥(

  .وشعوذة وسحر كما يفعل بعض من يزعم الكراماتالعادات، دون دجل 
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)٨٧( 

  أهُل السُّنَِّة والجماعِة يأمرون بالمعروِف وينهون عن المنكرِ 

  ويتخلقوَن بمكارِم األخالق

  
ـــــــاْلَمْعُروفِ ) ٣١٨( ـــأَنَّ األَْمـــــــــَر بِــ ــــ ــــْم بِــ ــــ َواْعلَـ

  

ــي   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َهِج اْلَحنِيِفـــــ ـــنـْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــٌة لِْلَمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ِإقَاَمـــــ

ــــــَق اْلِحْكَمــــــِة الشَّــــــْرِعيَّةْ َوالنـَّ ) ٣١٩(   ــَي َوْف ْهــــ

  

ــــــةْ    ــــ ـــــــــَرى اْلَخْيرِيـَّـ ــــا ُعـــ ــــ ــــ ـــــــــٍر ُهَم ــــــْن ُمنَكـــ ــــ   َعــ

ـــــــةْ ) ٣٢٠(   ــــِع َواْلَجَماَعـــ ـــ ـــــوَر اْلُجَمـــ ـــ ــَزْم ُحُضــ ـــ ـــ َواْلــ

  

ــــــةْ    ــــ ــــ ــــَتِحِق الطَّاَعـ ــــ ــــ ـــــاٍم الُمْســـ ــــ ــــ ـــــــَع اِإلمَــ ــــ   َمــــ

ــــــةْ ) ٣٢١(   ــــلِّ األَُم ــــٍم لُِكــ ــــــْن ِعلْــ ــــَح َع َوالنَّصَّــ

  

ـــــي ال   ــــَداِر ِفـــــ ــــ ـــــى األَْقـ ــــ ــــِبْر َعلَـ ــــ ــــــةْ َواْصـ ــــ   ُمِلمَّ

ــــــاءِ ) ٣٢٢(   ــــــي الرََّخــ ــ ــــــــَربِّ النَّــــــــاِس ِف َواْشـــــــُكْر ِل

  

ــــــاءِ    ــــ ــْؤلَِم اْلَقَضــ ــــ ــــ ـــــي ُمــ ــــ ـــــا فِـــ ــــ ــــــــْب ِرًضـــ   َوِطــــ

ــــَالقِ ) ٣٢٣(   ــــارِِم األَْخـــ ـــــي َمَكـــ ــــــْن َفِفــ َواْحِسـ

  

ــــــالَخالَّقِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاِن بِـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــَواِهُد اِإلْيَمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   َشــ

  

                                                 

ومما يتصف به أهل السنة واجلماعة أمرهم باملعروف و�يهم عن املنكر، قال اهللا تعاىل  )٣١٩-٣١٨(

  ]. ٧١: سورة التوبة[}يَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َويَـنْـَهْوَن َعْن اْلُمنَكرِ {: واصفا هلم يف أكثر من آية بقوله
  

م حضور اجلمع واجلماعات واألعياد مع املسلمني، ويرون إقامة احلج واجلهاد مع ومن صفا� )٣٢٠(

  .األمراء أبرارًا كانوا أو فجاراً 

هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني : قلنا ملن؟ قال. الدين النصيحة((: والنصح لكل األمة؛ لقوله )٣٢١(

  ].١٧: سورة لقمان[  َعَلى َما َأَصاَبكَ َواْصِربْ : رواه مسلم، ومنها الصرب على املصائب)) وعامتهم

  ].١٥٢: سورة البقرة[ َواْشُكُروا ِيل َوال َتْكُفُرونِ : قال اهللا تعاىل )٣٢٢(

ومما يتحلى به أهل السنة واجلماعة ويأمرون بعضهم به مكارم األخالق؛ اقتداء بسيد ) ٣٢٤-٣٢٣(

: سورة القلم[ نََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ َوإِ : اخللق صلوات ريب وسالمه عليه الذي وصفه ربه بقوله

)) رأيته يأمر مبكارم األخالق((: -أخو أيب ذر رضي اهللا عنهما-، وكما قال عنه أنيس الغفاري ]٤

  .متفق عليه
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)٨٨( 

ــــارِ ) ٣٢٤( ــــ ـــاِت َواآلثَــــ ــــ ــــ ــــَبِس اآليَـ ــــ ــــ ــــــْن قـَ ــــ ِمــ

  

ــــارِ    ــــ ــــ ــــ ـــــا اْلُمْختَـــ ــــ ــــ ــــ ــــَدى نَبِيـِّنَـ ــــ ــــ ــــ ـــــى ُهـــ ــــ ــــ ــــ   َعلَـ

    
  
  
  
  
  
  

     
  
  
انتھى
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  ٦  ..........................................................................  مقدمة

  ٦  ............................................................  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  ٦  ................  .أمجعني وصحبه آله وعلى الكرمي نبيه على السالمو  والصالة العاملني رب هللا احلمد

 لناظمها)) الرَُّسولِ  واتـَِّباِع اهللاِ  توحيدِ  يف األُصولِ  ِعْلمِ  َمَباِحثِ  إىل الوصولِ  ُسلَّمُ (( منظومة فهذه بعد، أما

 عبداهللا الشيخ لشيخه استجابة الشيخ نظمها -اهللا رمحه- احلكمي أمحد بن حافظ الشيخ العالمة

 عقيدة عن ويفصح الطالب على حفظه يسهل خمتصراً  نظماً  ينظم أن سأله الذي -اهللا رمحه-  القرعاوي

 السالسة منتهى يف وهي األعجوبة، األرجوزة هذه فكانت شيخه طلب التلميذ فلىب الصاحل السلف

 - اهللا رمحه-  أنشأها وقد والتعقيدات، الغموض عن وبعيدة االستطرادات، من خالية ، والسهولة والوضوح

  ٦  .............  :التايل النحو على وخامتة فصالً  عشر واثين مقدمة يف وجعلها)) الرجز حبر(( وزن على

 يف امليثاق به عليه اهللا أخذ ومبا عليه تعاىل اهللا فرض ما وبأول لـه، خلق مبا العبد تُعرِّف: مقدمة 

 ٦ ..................................................................... .إليه صائر هو ومبا آدم، أبيه ظهر

  ٦  .......  .واإلثبات املعرفة توحيد وهو األول النوع وبيان: نوعني إىل ينقسم التوحيد كون يف فصل -١

  ٦  .  .اهللا إال إله ال معىن هو وأنه والقصد، الطلب توحيد وهو: التوحيد من الثاين النوع بيان يف فصل -٢

  ٧  ......  .أشرك فقد اهللا لغري شيئاً  منها صرف من وأن أنواعها بعض وذكر العبادة تعريف يف فصل -٣

  ٧  ..  .منهما كل وبيان وأكرب أصغر قسمني إىل ينقسم وأنه الشرك، وهو التوحيد ضد بيان يف فصل -٤

 الرقى حكم وبيان منه قريب هو ما ومنها شرك، هو ما منها العامة يفعلها أمور بيان يف فصل -٥

  ٧  ........................................................................  .والتمائم

 وبيان عيداً  املكان ذلك يتخذ حنوها أو قرب أو بقعة أو شجر أو حبجر يتربك من فعل الشرك من فصل -٦

  ٧  ................................................وشركية وبدعية سنية إىل تنقسم الزيارة أن

 والغلو الصريح الشرك من يرتكبونه وما القبور عند يفعلونه مما اليوم العامة فيه وقع ما بيان يف فصل -٧

  ٧  ................................................................  .األموات يف املفرط

  ٧  .  .كاهناً  صدق من عقوبة وذكر التنجيم علم منه وأن الساحر، وحد السحر حقيقة بيان يف فصل -٨
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 اإلسالم،: مراتب ثالثة إىل ينقسم وأنه الدين تعليمنا يف املشهور جربيل حديث معىن جيمع فصل -٩

  ٧  .............................................  .منها كل أركان وبيان واإلحسان، واإلميان،

 دون بذنب يكفر ال امللة أهل فاسق وأن باملعصية، وينقص بالطاعة يزيد اإلميان كون يف فصل -١٠

  ٧  ........................  .يغرغر مل ما مقبولة التوبة وأن املشيئة حتت وأنه استحله، إذا إال الشرك

 خامت وأنه الدين به لنا اهللا وإكمال الرسالة وتبليغه وسلم عليه اهللا صلى حممد نبينا معرفة يف فصل -١١

  ٨  ..........................  .كاذب فهو بعده النبوة ادعى من وأن أمجعني، آدم ولد وسيد النبيني

 والكف مبحاسنهم الصحابة وذكر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعد األمة أفضل هو فيمن فصل -١٢

  ٨  .......................................................  .بينهم شجر وما مساويهم عن

 ...... رد فهو خالفهما فما إليهما، االختالف عند والرجوع والسنة بالكتاب التمسك وجوب يف خامتة.

 ...................................................................................................... ٨ 

ا
َّ
 وتعليماً  حفظاً  والعلماء العلم طالب عليها أقبل والوضوح والسهولة الشمول �ذا املنظومة هذه كانت ومل

 واسعٌ  شرح وهو -)) القبول معارج(( املوسوم هلا ناظمها شرح وجود رغم أنه بعضهم يل ذكر وقد وتدريساً،

 مضبوطة املنظومة خترج ألن حاجة هناك أنَّ  إال لـه، خمتصر من أكثر وجود ورغم - مرات عدة طبع وكبري

نَّة الكتاب من أبيا�ا أدلة ذكر مع بإتقان حفظها ليسهل الشكل  شرحاً  الغريبة كلما�ا وشرح الصحيحة والسُّ

 الذي النص اعتمدت وقد لـه، صدري انشرح أن إال هو وما األمر فتأملت فهمها، ليسهل وخمتصراً  سهالً 

 واعتمد خبطه اهللا رمحه والده كتبها مبيضة نسخة لديه أن أشار وقد - اهللا حفظه- أمحد الشيخ ابنه اعتمده

  ٨  ...............  .اخلطية بالنسخة وقابلها)) الوصول سلم بشرح القبول معارج(( يف الواردة الرواية على

  ٨  .......  :فصول ستة يف جعلتها جداً  قليلة فكانت املنظومة، هلا تتطرق مل مسائل �ا أُحلق أن رأيت مث

  ٩  ........................................................والرباء الوالء بيان يف فصل -١

  ٩  .......................  .باالعتقاد يكون كما والفعل بالقول يكون الكفر أن بيان يف فصل -٢

  ٩  ........امللة من خيرج كفر هو ما اهللا أنزل ما بغري احلكم من وأن األئمة، طاعة وجوب يف فصل -٣

  ٩  ............................................  .الفرق بني وسط السنة أهل أن يف فصل -٤

  ٩  ..................  .األولياء كرامات تصديق واجلماعة السنة أهل أصول من أن بيان يف فصل -٥

  ٩  .  .األخالق مبكارم ويتخلقون املنكر عن وينهون باملعروف يأمرون واجلماعة السنة أهل أن يف فصل -٦
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 من بيتاً  وثالثني أربعة يف فنظمها -باإلميان قلبه اهللا َعَمرَ  - الَعمري علي بن صاحل الشاعر لألخ دفعتها مث

 ما فيها واتبعت)) الوصول لُسلَّم الفصول تتمة(( وأمسيتها)) الوصول سلم(( منظومة وزن وعلى الرجز حبر

  ٩  ..............  .خمتصراً  شرحاً  ألفاظها غريب وشرح أبيا�ا أدلة ذكر من األصل للمنظومة ذكره تقدم

 هناك تكن مامل) الشرح( اهلامش يف رقمه يطابق األصل يف البيت رقم وجعلت بيتاً  بيتاً  أبيا�ا تتبعت وقد

  ٩  ..............................  .أوهلا وهو واحداً  رقماً  مجيعاً  فأعطيتها املعىن مرتابطة أبيات عدة

 جعلتها وقد ناِظَمْيها، موازين �ا يـُثَـقِّل وأن الكرمي، لوجهه خالصة يتقبلها وأن �ا ينفع أن أسأل واهللاَ  هذا

  ٩  ...........................................وتوزيعها ونشرها طباعتها شاء ملن تعاىل هللا وقفاً 

  ١٠.......................................  وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى

  ١٠...........................................................................كتبه

  ١٠......................................................  السَّقَّاف عبدالقادر بن علوي

  ١١.......................................................................َمْنُظوَمةُ 

  ١١.........................................  األُصولِ  عْلمِ  َمَباِحِث  إلى الوصولِ  ُسلَّمِ 

  ١١.............................................  )( الرَُّسولِ  واتِّباعِ  اهللاِ  توحیدِ  في

َمةٌ    ٣١.........................................................................  ُمَقدِّ

 ظهر في الميثاق به عليه اهللا أخذ وبما عليه، تعالى اهللا فرض ما وبأوَّلِ  لـه، ُخِلقَ  بما العبدَ  تـَُعرِّفَ 

  ٣١.......................................................  إليه صائر هو وبما آدم، أبيه

  ٣٣.............................................نوعين إلى ينقسمُ  التوحيدِ  كونِ  في فصلٌ 

  ٣٣........................................  واإلثبات المعرفة توحيد وهو األوَّل النوعِ  وبيان

  ٤١...............................................  التوحيد من الثاني النوعِ  بيانِ  في فصلٌ 

  ٤١................................  اهللا إال إله ال معنى هو وأنه والقصِد، الطلبِ  توحيدُ  وهو

  ٤٤..........................................  أنواعها بعضِ  وذكرِ  العبادةِ  تعريفِ  في فصلٌ 

  ٤٤..........................................  أشرك فقد اهللاِ  لغيرِ  شيئاً  منها َصَرفَ  من وأنَّ 

ْوِحيدِ  ضدِ  بيانِ  في فصلٌ    ٤٦.............................................  الشرُك، وهو التـَّ
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  ٤٦.................................  منهما كلٍ  وبيانِ  وأكبَر، أصغرَ : قسمين إلى ينقسم وأنه

  ٤٨....................................  شرٌك، هو ما منها العامة، يفعلها أمورٍ  بيانِ  في فصلٌ 

  ٤٨.....................................  والتََّماِئمِ  الرَُّقى حكمِ  وبيانِ  منه، قريبٌ  هو ما ومنها

 المكانَ  ذلك يتخذ نحوها، أو قبرٍ  أو بقعةٍ  أو شجرٍ  أو بحجرٍ  يتبركَ  من فعلُ  الشركِ  من فصلٌ 

يَّةٍ  إلى تنقسمُ  الزِّيارةَ  أنَّ  وبيان عيدًا،   ٥٠..................................وِشرِْكيَّةٍ  وبدِعيَّةٍ  ُسنـِّ

  ٥٢............................  القبورِ  عند يفعلونه مما اليوم العامَّةُ  فيه وَقعَ  ما بيانِ  في فصلٌ 

  ٥٢.............................  األموات في الُمْفِرطِ  والغلوِ  الصريحِ  الشركِ  من يرتكبونه وما

  ٥٤...........................................  السَّاِحرِ  وَحدِّ  السِّْحرِ  حقيقةِ  بيانِ  في فصلٌ 

  ٥٤.....................................  كاهناً  صدَّقَ  من عقوبةِ  وذكرِ  التنجيمِ  علمَ  منه وأنَّ 

  ٥٦.............................  الدين تعليمنا في المشهور جبريل حديثِ  معنى يجمعُ  فصلٌ 

  ٥٦.............................  واإلحسان واإليمان، اإلسالم،: مراتب ثالثةِ  إلى ينقسمُ  أنهو 

  ٥٦.............................................................  منها كلٍ  أركان وبيان

  ٦٥..................................  بالمعصيةِ  وينقصُ  اعةِ بالطَّ  يزيدُ  اإليمانِ  كونِ  في فصلٌ 

  ٦٥..........................  استحله إذا إال الشرك دون بذنب يكفر ال الِملَّةِ  أهلِ  فاسقَ  وأنَّ 

  ٦٥......................................  يغرغر لم ما مقبولةٌ  التَّوبَّةَ  وأنَّ  المشيئة تحت وأنَّه

  ٦٧..........................  الرسالة وتبليغه وسلم عليه اهللا صلى محمدٍ  َنِبيِّنا معرفةِ  في فصلٌ 

  ٦٧.........................  أجمعين آدم ولدِ  وسيِّدُ  النبيين خاتمُ  وأنه الدِّين به لنا اهللا وإكمال

  ٦٧................................................كاذب فهو بعده النبوةَ  ادَّعى من وأنَّ 

  ٧٠..........................  وسلم عليه اهللا صلَّى اهللا رسولِ  بعد األمَّةِ  ضلُ أف هو فيمن فصلٌ 

  ٧٠..........................بينهم َشَجرَ  وما مساوِيهم عن والكفُ  بمحاِسِنهم الصَّحابةِ  وذكرُ 

نَّةِ  بالكتابِ  التمسُّكِ  وجوبِ  في خاتمةٌ    ٧٤...........................................والسُّ

  ٧٤...................................  ردٌ  فهو خالفهما فما إليهما، االختالفِ  عند والرجوعِ 
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  ٧٥........................................................................  الَخاِتَمةُ 

  ٧٦.......................................................................َمْنُظوَمةُ 

  ٧٦...................................................  الوصولِ  لُسلَّمِ  الفصول تتمة

  ٧٩..................................  المشركين من والبراءةِ  للمؤمنين، الوالءِ  بيانِ  في فصلٌ 

  ٨١........................  باالعتقادِ  يكون كما والفعلِ  بالقولِ  يكونُ  الكفرَ  أنَّ  بيانِ  في فصلٌ 

  ٨٢.....................................................  األئمة، طاعةِ  وجوبِ  في فصلٌ 

  ٨٢.............................  الِملَّةِ  من مخرجٌ  كفرٌ  هو ما اهللاُ  أنزلَ  ما بغيرِ  الحكمِ  من وأنَّ 

   ٌنَّةِ  أهلِ  أنَّ  في فصل   ٨٣.....................................  الفرقِ  بين وَسطٌ  السُّ

نَّةِ  أهلِ  أنَّ  في فصلٌ    ٨٤.............................................  الفرقِ  بين وَسطٌ  السُّ

نَّةِ  أهلِ  أصولِ  من أنَّ  بيانِ  في فصلٌ    ٨٦......................................والجماعة السُّ

  ٨٦..........................................................  األولياءِ  كراماتِ  صديقَ ت

نَّةِ  أهلُ    ٨٧..............................  المنكرِ  عن وينهون بالمعروفِ  يأمرون والجماعةِ  السُّ

  ٨٧........................................................  األخالق بمكارمِ  ويتخلقونَ 

  ٨٨.........................................................................  انتهى

 


