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 دقيقة 45 أسس العقيدة اإلسالمية األسبوع األول
 

اً عقيـدة وشـريعة و وقـد أشـرنا إلـى شـير مـن شـرائعه وككرنـا أركانـه التـي تعتبـر أساسـ –كما سـب   –الدين اإلسالمي 
 لشرائعه.

 
 أما العقيدة اإلسالمية فأسسها ستة وتسمى أركان اإليمان وهي : 

 اإليمان بالكتب .    – 3   اإليمان بالمالئكة .   – 2   اإليمان باهلل . - 1
 اإليمان بالقدر خيره وشره . – 6  اإليمان باليوم اآلخر.  – 5 اإليمان بالرسل .      – 4

 
 : اب اهلل تعالى وسنة رسوله وقد دل على هذه األسس كت

لَْيَس اْلِبرَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكـنَّ اْلبِـرَّ َمـْن نَمـَن )ففي كتاب اهلل تعـالى يقول اهلل عز وجل : 
ِإنَـّا ُكـلَّ َشـْيَر َخَلْقنَـاُه بَِقـَدَر.  )ويقـول فـي القـدر :  [177بقـرة:]ال (بِاللَِّه َواْليَــْوِم اآْلِخـِر َواْلَمالِئَكـِة َواْلِكتَـاِب َوالنَِّبي ـينَ 

 [.50-49]القمر: (َوَما َأْمُرنَا ِإال َواِحَدٌة َكَلْمَح بِاْلَبَصر
كات يــوم إك علــع علينــا رجــل شــديد بيــا   قــال : ) بينمــا نلــن جلــوو عنــد رســول اهلل  عــن عمــر وفــي الســنة 

فأسـند ركبتيـه إلـى  يرى عليه أثـر السـفر وال يعرفـه منـا أحـد و حتـى جلـس إلـى النبـي  الثياب شديد سواد الشعر ال
: اإلسالم أن تشهد أن  ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه و وقال . يا ملمد أخبرني عن اإلسالم ؟ فقال رسول اهلل 

ضـان و وتلـج البيـن إن اسـت عن ال اله إال اهلل و وأن ملمد رسول اهلل و وتقيم الصالة و وتؤتي الزكاة و وتصـوم رم
قـال : فـأخبرني عـن اإليمـان وقـال أن تـؤمن بـاهلل ومالئكتـه  فعجبنا له يسأله ويصـدقه . –قال صدقن  –إليه سبيال 

قـال أن  -قـال : فـأخبرني عـن  اإلحسـان  قـال صـدقن . -وكتبه ورسله واليـوم اآلخـر و وتـؤمن بالقـدر خيـره وشـره 
قـال مـا المسـؤول عنهـا بـأعلم مـن  -قـال : فـأخبرني عـن السـاعة  ن تـراه فإنـه يـرا  .تعبد اهلل كأنك تراه فإن لـم تكـ

قال أن تلد األمة ربتها وأن ترى اللفاة العراة العالـة رعـار الشـار  يت ـاولون  -قال : فأخبرني عن إماراتها  السائل .
قـال : )فأنـه و  اهلل ورسـوله أعلـم في البنيـان. ثـم ان لـ  فلبـث مليـاً ثـم قـال لـي يـا عمـر أتـدر  مـن السـائل ؟ فقلـن 

 . رواه مسلم  جبريل أتاكم يعلمكم دينكم (
وهذه األصول الستة قد اتفقن عليها الرسل و الشرائع و ونزلن بها الكتب و وال يتم إيمان المرر إال باعتقادها 

 ومن جلد واحد منها خرج من اإليمان إلى الكفر .
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 دقيقة 45 (1) اإليمان باهلل األسبوع الثاني

 

 اإليمان باهلل  – 1

اإليمان بـاهلل : هـو اإليمـان واالعتقـاد الجـازم بـأن اهلل رب كـل شـير ومليكـه وخالقـه و وأنـه الـذ  يسـتل  وحـده أن 
 يفرد بالعبادة و وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص و عيب و مع التزام كلك والعمل به .

 
 ور:* اإليمان باهلل يتضمن أربعة أم

 األول: اإليمان بوجود اهلل تعالى :

 وقد دل على وجود اهلل تعالى ما يلي : الف رةو والعقلو والشرعو واللس . 
داللة الف رة على وجـود اهلل تعـالى فـإن كـل مخلـوق قـد ف ـر علـى اإليمـان بخالقـه مـن ييـر سـب  تفكيـر أو  -1

: "مـا  مـا يصـرفه عنهـا و لقـول النبـي  تعليم و وال ينصرف عـن مقتضـى هـذه الف ـرة إال مـن عـرأ علـى قلبـه
 من مولود إال يولد على الف رة و فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " رواه البخار .

داللة العقل علـى وجـود اهلل تعـالى فـذن هـذه المخلوقـات سـابقها والحقهـا ال بـد لهـا مـن خـال  أوجـدها إك ال  - 2
ن توجـــد صـــدفة . فهـــم لـــم يخلقـــوا مـــن ييـــر شـــير ولـــم يخلقـــوا يمكـــن أن توجـــد نفـــس بنفســـهاو وال يمكـــن أ

ـــــِر َشـــــْيَر َأْم ُهـــــْم اْلَخـــــاِلُقون )أنفســـــهم و ويؤكـــــد هـــــذا الـــــدليل العقلـــــي قـــــول اهلل تعـــــالى : ـــــْن َيْي  َأْم ُخِلُقـــــوا ِم
 [.35]ال ور:(

األحكام العادلة داللة الشرع على وجود اهلل تعالى فذن الكتب السماوية كلها تن   بذلك وما جارت به من   -3
المتضمنة لمصالح الخل  دليل على أنهـا مـن رب حكـيم علـيم بمـا يصـلح خلقـه. ومـا جـارت بـه مـن األخبـار 

 الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به . 
 وأما داللة اللس على وجود اهلل تعالى فمن وجهين:  -4

نســمع ونشــاهد مــن إجابــة الــداعين ويــوم المكــروبين مــا يــدل داللــة قاععــة علــى وجــوده  الوجـه األول :  أننــا
ــــهُ )تعــــالى . ويــــدل لــــذلك القــــرنن والســــنة كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى :  َنا َل ــــُل فَاْســــَتَجبـْ ــــْن قـَْب  (َونُوًحــــا ِإْك نَــــاَدى ِم

أن يستسـقي  ول  ومن السنة قصة اإلعرابي الذ  دخل المسجد يوم الجمعة وسأل الرسـ [ و76]األنبيار:
 لهم .

الوجــه الثــاني : أن نيــات األنبيــار التــي تســمى )المعجــزات( ويشــاهدها النــاو أو يســمعون  بهــا برهــان قــاعع 
على وجود  مرسلهم وهو اهلل تعـالى ألنها أمور خارجة عن ن اق البشر يجريها اهلل تعـالى تأييـدا لرسـله ونصـراً 
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م ضــرب البلــر فــانفل  و عيســى عليــه الســالم يلــي المــوتى و ومــن أمثلــة كلــك :   موســى عليــه الســال لهم.

 أشار إلى القمر فانفل  فرقتين . ملمد 
  
 دقيقة 45 (2) اإليمان باهلل األسبوع الثالث

 
 الثاني : اإليمان بربوبيته: 

أ  بأنه وحده الرب ال شريك له وال معين.)توحيد الربوبية( و والرب : من له الخلـ  و الملـك 
 [.54]األعراف: (َأال َلُه اْلَخْلُ  َواألْمرُ  )ال اهلل تعالى : واألمر ق

 الثالث: اإليمان بألوهيته  :
أ  بأنــه وحـــده اإللــه اللـــ  المســتل  للعبـــادة ال شــريك لـــه . )توحيــد األلوهيـــه(  و واإللـــه :  

 (ِإال ُهـَو الرَّْحَمـاُن الـرَِّحيمُ َوِإَلُهُكْم ِإلَـٌه َواِحـٌد ال ِإلَـَه ) بمعنى المعبود حباً وتعظيماً   قال تعالى : 
 [.163]البقرة:

 الرابع : اإليمان بأسمائه وصفاته:
من األسمار والصفات على الوجه الالئ  به  أ  إثبات ما أثبته اهلل لنفسه في كتابه أو سنة رسوله  

 ى(وهلل األسمار اللسن)من يير  تلريف  وال تع يل وال تكييف  وال تمثيل . قال تعالى : 
 [.11]الشورى:ر( ليس كمثله شي) و  وقال تعالى : [ 180]األعراف:
 

 * واإليمان باهلل تعالى يثمر للمؤمن ثمرات جليلة منها:
 األولى : تلقي  توحيد اهلل تعالى بليث ال يتعلُ  بغيره رجار وال خوف وال يعبد ييره.

 صفاته العليا.الثانية: كمال ملبة اهلل تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه اللسنى و 

 الثالثة: تلقي  عبادته  بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه.

 الرابعة: السعادة في الدنيا واآلخرة.
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 دقيقة 45 (1) اإليمان بالمالئكة األسبوع الرابع
 

  مان بالمالئكةياإل - 2
ووكلهم بأعمال يقومون بها و ومنلهم اإليمان بالمالئكة : وهو االعتقاد الجازم بأن هلل مالئكة خلقهم من نور و 

 على تنفيذه . والقدرةال اعة التامة ألمره والقوة 

:  عالم ييبي مخلوقـون عابـدون هلل تعـالى و ولـيس لهـم مـن خصـائص الربوبيـة واأللوهيـة شـير و قـال اهلل تعـالىوهم 
ُيَسـب ُلوَن اللَّْيـَل َوالنـََّهـاَر ال  * َباَدتِـِه َوال َيْسَتْلِسـُرونَ َن َعـْن عِ َوَلُه َمْن ِفي السََّماَواِت َواألْرِ  َوَمـْن ِعْنـَدُه ال َيْسـَتْكِبُرو )

وهم عدد كثيـر ال يلصـيهم إال اهلل تعــالىو وقـد ثبـن فـي الصـليلين  مـن حديــث  [ و20-19]األنبيار: (يـَْفتـُُرونَ 
ر يصلي فيه كـل يـوم سـبعون ألـف رفع له البين المعمور في السما أنس رضي اهلل عنه في قصة المعراج أن النبي 
 ملك إكا خرجوا لم يعودوا إليه نخر ما عليهم.

 
 واإليمان بالمالئكة يتضمن أربعة أمور:* 

 األول: اإليمـان بوجودهم.

 الثاني : اإليمـان بمن علمنا اسمه  منهم باسمه كجبريلو ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجماال.

أنه رنه علـى صـفته التـي خلـ  عليهـا ولـه   هم كصفة جبريل و فقد أخبر النبي الثالث: اإليمان بما علمنا من صفات
 ستمائة جناح قد سد األف .

وقد يتلول الملك بأمر اهلل تعالى إلى هيئة رجلو كما حصـل لجبريـل حـين أرسـله تعـالى إلـى مـريم فتمثـل لهـا 
. وكــذلك المالئكــة الــذين 1وهــو جــالس فــي أصــلابه جــاره بصــفة رجــل بشــرا ســوياو وحــين جــار إلــى النبــي 

 أرسلهم اهلل تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا على صورة رجال.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . رواه مسلم  1
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 دقيقة 45 (2) اإليمان بالمالئكة األسبوع الخامس
 

هارا بدون ملل الرابع : اإليمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر اهلل تعـالى كتسبيله والتعبد له ليال ون
وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة مثل "جبريل " األمين على وحي اهلل تعالى يرسله اهلل به إلى  و وال فتور

 األنبيار والرسل .

 ومثل " ميكائيل " الموكل بالق ر أ  بالم ر والنبات.

 ومثل "اسرافيل " الموكل بالنفخ في الصور عند قيـام السـاعة وبعث الخل  .

 رواح عند الموت .ومثل " ملك الموت " الموكل بقبض األ

 ومثل " مالك " الموكل بالنار وهو خازن النـار .

ومثل المالئكة الموكلين باألجنـة في األرحـام و إكا تـم لسنسـان أربعـة أشـهر فـي ب ـن أمـه بعـث اهلل إليـه ملكـا 
 وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سـعيد .

 ومثل المالئكة الموكلين بلفظ بني ندم .

ئكة الموكلين بلفـظ أعمـال بنـي ندم وكتابتهـا لكـل شـخص و ملكـان أحـدهما عـن اليمـين والثـاني ومثل المال
 وهمـا : منكـر ونكيــر عـن الشـمال  ومثـل المالئكـة المــوكلين بسـؤال الميـن  إكا وضـع فـي قبــره يأتيـه ملكـان

 يسأالنه عن ربه ودينه ونبيه.

 
 واإليمان بالمالئكة يثمر ثمرات جليلة منها:* 

 : العلم بعظمة اهلل تعالى وقوته وسل انه و فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخال  .األولى

الثانيــة: شــكر اهلل تعــالى علــى عنايتــه ببنــي ندم حيــث وكــل مــن هــؤالر المالئكــة مــن يقــو م بلفظهــم وكتابــة أعمــالهم 
 ويير كلك من مصاللهم .

 تعالى .الثالثة: ملبة المالئكة على ما قاموا به من عبادة اهلل 

 
وقد أنكر قوم من الزائغين كون المالئكة أجساماً وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات 

 وإجماع المسلمين. وهذا تكذيب لكتاب اهلل تعالى وسنة رسوله 

ـــَماَواِت َواألْرِ  َجاِعـــِل اْلَمالِئَكـــِة رُ )قــال اهلل تعـــالى:  نَـــى َوثُـــالَم َورُبَـــاعَ اْلَلْمـــُد لِلَّـــِه فَـــاِعِر السَّ  (ُســـال ُأولِـــي َأْجِنَلـــَة َمثـْ
 [.1]فاعر:
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 دقيقة 45 الجن األسبوع السادو
 

  الجن* 
ــا اإلْنَســاَن ِمــْن ) الجــن عــالم ييبــي خلقــوا مــن نــار و وكــان خلقهــم قبــل خلــ  اإلنــس و كمــا قــال تعــالى : ــْد َخَلْقَن َوَلَق

 [.27-26]اللجر: ( َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل ِمْن نَاِر السَُّمومِ َواْلَجانَّ  * َصْلَصاَل ِمْن َحَمَإ َمْسُنونَ 
وهم مكلفون يوجه إلـيهم أمـر اهلل تعـالى ونهيـه و فمـنهم المـؤمن ومـنهم الكـافر و ومـنهم الم يـع و ومـنهم العاصـي و 

أ  جماعـات متفرقـة وأهـوار و كمـا يكـون كلـك . [11]الجـن: ا(َوَأنَّا ِمنَّا الصَّاِلُلوَن َوِمنَّا ُدوَن َكِلَك ُكنَّا َعَراِئَ  ِقَددً )
اَف َمَقـاَم َوِلَمْن خَ ) في اإلنس و فالكافر منهم يدخل النار باإلجماع و والمؤمن يدخل الجنة كاإلنس و قال تعالى : 

بَان *رَب ِه َجنََّتاِن   [.47-46]الرحمن: (فَِبَأ   نالِر رَب ُكَما ُتَكذ 
ميين . لقوله تعالى في اللديث القدسي : ) يا عبـاد  إنـي حرمـن الظلـم علـى نفسـي بينهم وبين اآلد ملرم والظلم

وجعلته بيـنكم ملرمـا فـال تظـالموا ( رواه مسـلم و ومـع هـذا فـإنهم يعتـدون علـى اإلنـس أحيانـاً و كمـا يعتـد  اإلنـس 
 . عليهم أحياناً 

سلم عـن أبـن مسـعود رضـي اهلل عنـه ومن عدوان اإلنس عليهم أن يستجمر اإلنسان بعظم أو روم و ففي صليح م
الزاد فقال : ) لكم كل عظم ككـر اسـم اهلل عليـه و يقـع فـي أيـديكم أوفـر مـا يكـون للمـا و  أن الجن سألوا النبي 

 : ) فال تستنجوا بهما فإنهما ععام إخوانكم ( .  وكل بعرة علف لدوابكم(. وقال النبي 
 :ومن عدوان الجن على اإلنس 

 هم بالوسوسة التي يلقونها في قلوبهم .يتسل ون علي – 1
َوَأنَـُّه َكـاَن رَِجـاٌل ) :يخوفون اإلنس ويلقون في قلوبهم الرعـب خاصـة عنـدما يلتجـن اإلنسـان إلـيهم قـال تعـالى  – 2

 [.6]الجن: (ِمْن اإلنِس يـَُعوُكوَن ِبرَِجاَل ِمْن اْلِجن  فـََزاُدوُهْم َرَهًقا
 أن الجن يصرع اإلنسي في رحه . – 3

 صرع من مر  عضو  . – 2    صرع من الجن .  – 1وينقسم الصرع إلى نوعين  :    
 
 



 الثانيالمستوى  -منهج التوحيد  

 9 قسم التعليم – المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالربوة

9 
 دقيقة 45 اإليمان بالكتب األسبوع السابع

 

 مان بالكتبياإل – 3

اإليمان بالكتب : هو التصدي  الجازم بأن هلل كتباً أنزلها على أنبيائـه ورسـله و واإليمـان بـالقرنن علـى أنـه ناسـخ لمـا 
 .بلرف وصوت هلل خصه بمزايا عما سبقه من الكتب وأن اهلل تكلم به حقيقة قبله وأن ا

والكتب المراد بها هنـا : الكتـب التـي أنزلهـا اهلل تعـالى علـى رسـله رحمـة للخلـ  وهدايـة لهـم ليصـلوا بهـا إلـى 
 سعادتهم في الدنيا و اآلخرة .

 
 واإليمان بالكتب يتضمن أربعة أمور:* 

 نزولها من عند اهلل حقاً .األول    : اإليمان بأن 

و   و والتــوراة التــي أنزلــن علــى موســى  الثــاني: اإليمــان بمــا علمنـــا اســمه منهــا كــالقرنن الــذ  نــزل علــى ملمــد 
و وأمـــا مــا لـــم نعلـــم اســمه فنـــؤمن بـــه  و والزبـــور الــذ  أوتيـــه داود  واإلنجيــل الـــذ  أنـــزل علــى عيســـى 

 إجماال.

 كأخبار القران وأخبار مالم يبدل أو يلرف من الكتب السابقة.  الثالث : تصدي  ما صح من أخبارها

الرابع : العمل بأحكـام مـا لـم ينسـخ منهـا والرضـا والتسـليم بـه سـوار فهمنـا حكمتـه أم لـم نفهمهـا و وجميـع الكتـب 
قًا ِلَمـا بـَـْيَن يََديْـِه ِمـْن َوَأنَزْلنَـا ِإلَْيـَك اْلِكتَـاَب بِـاْلَل   ُمَصـ)  :السابقة منسوخة بالقران العظيم و قـال اهلل تعـالى د 

 أ  حاكماً عليـه. [48]المائدة: (اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ 

 وعلى هذا  فال يجوز العمل بـأ  حكم من أحكام الكتب السابقة إال ما صح منها وأقره القرنن .
 
 واإليمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها :* 

 تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به . األولى : العلم بعناية اهلل
لكـل : ) الثانية : العلم  بلكمة اهلل تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحـوالهم و كمـا قـال اهلل  تعـالى

 [.48]المائدة: اً(جعلنا منكم شرعة ومنهاج
 الثالثة : شكر نعمة اهلل في كلك .
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 دقيقة 45 (1بالرسل ) اإليمان األسبوع التاسع

  مان بالرسلياإل - 4

اإليمان بالرسل : هو التصدي  الجازم بأن اهلل تعالى بعث في كل أمة رسوالً يدعوهم إلى عبادة اهلل وحده ال شـريك 
له والكفر بما يعبد من دونه و وأن جميعهم صادقون أتقيار أمنـار وأنهـم بلغـوا الـبالم المبـين وأقـاموا حجـة اهلل علـى 

 لعالمين .ا
 و الرسل: جمع رسول بمعنى مرسلو أ  مبعوم بإبالم شير.

 والمراد هنا : من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه .

َنــا ِإلَــى نُــوَح َوالنَِّبي ــيَن ِمــْن بـَْعــِده) قــال اهلل تعــالى : وأول الرســل : نــوح وأخــرهم ملمــد  َنــا ِإلَْيــَك َكَمــا َأْوَحيـْ ( ِإنَّــا َأْوَحيـْ
ككـر أن    وفي صليح البخار  عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه في حـديث الشـفاعة أن النبـي [ 163لنسار:]ا

الناو  يـأتون إلـى ندم ليشـفع لهـم فيعتـذر إلـيهم ويقـول: ائتـوا نوحـا أول رسـول بعثـه اهلل وككـر تمـام اللـديث وقـال 
َنا ِإلَْيَك َكَما أَ ):  اهلل تعالى في ملمد  َنا ِإَلى نُوَح َوالنَِّبي يَن ِمْن بـَْعِده(ِإنَّا َأْوَحيـْ  [ .40]األحزاب: ْوَحيـْ

ولم تخل أمة من رسول يبعثه اهلل تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبلـه ليجـددها و قـال 
 [ .36]النلل: (وتَ َأْن اُْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا ال َّايُ  ُكل  أُمََّة َرُسوالً ) اهلل تعـالى: 

        
وهـو  والرسل : بشـر مخلوقـون لـيس لهـم مـن خصائــص الربوبيـة واأللوهيـة شـيرو قـال اهلل تعــالى عـن نبيـه ملمـد 

غَْيـَب قُـْل ال َأْمِلـُك لِنَـْفِسـي نـَْفًعـا َوال َضـرالا ِإال َمـا َشـاَر اللَّـُه َولَـْو ُكنـُن َأْعلَـُم الْ ) :سيد الرسـل وأعظمهـم جاهـاً عنـد اهلل 
 [.188]األعراف: الْسَتْكثـَْرُت ِمْن اْلَخْيِر َوَما َمسَِّني السُّوُر ِإْن َأنَا ِإال نَِذيٌر َوَبِشيٌر ِلَقْوَم يـُْؤِمُنوَن(

وتللقهم خصائـص البشرية من المر  والمـوت واللاجـة إلـى ال عـام والشـراب وييـر كالـك و قـال اهلل تعــالى       
َكا َمِرْضـُن فـَُهـَو َيْشـِفيِني. َوالَِّذ  ُهـَو يُْ ِعُمنِـي َوَيْسـِقيِني. َوإِ )السالم في وصفه لربه تعالى: عن إبراهيم عليه الصالة و 

:"إنمـــا أنــا بشــر مــثلكم أنســى كمــا  و وقــال فــي النبــي ملمــد [81-79]الشــعرار: َوالَّــِذ  يُِميتُِنــي ثُــمَّ ُيْلِيــين(ِ  *
 تنسون فإكا نسين فذكروني".

ِإنَُّه ):  اهلل تعـالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثنار عليهمو فقال تعالى في نوح وقد وصفهم       
 (تـََباَرَ  الَِّذ  نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِميَن نَِذيًرا: ) وقال في النبي ملمد  ا(َكاَن َعْبًدا َشُكورً 

 قية األنبيار والرسل عليهم السالم.وكذا في ب [ و1]الفرقان:
 
 

 دقيقة 45 (2اإليمان بالرسل ) األسبوع العاشر
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 واإليمان بالرسل يتضمن أربعة أمور:* 

األول: اإليمان بـأن رسالتهم ح  من اهلل تعالى فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع و كما قال اهلل تعالى: 
َبْن قـَْوُم نُوَح اْلُمرْ ) فجعلهـم اهلل مكـذبين لجميـع الرسـل  مـع أنـه لـم يكـن رسـول [ 105]الشـعرار: (َسـِلينَ َكذَّ

ولـم يتبعـوه هـم مكـذبون للمسـيح بـن مـريم    ييره حين كذبوه و وعلى هذا فالنصـارى الـذين كـذبوا ملمـدا 
يهم و وال معنـــى لبشــارتهم بـــه إال أنــه رســـول إلـــ ييــر متبعـــين لــه أيضـــا و ال ســـيما وأنــه قـــد بشــرهم بملمـــد 
 ينقذهم اهلل به من الضاللة ويهديهم إلى صراط مستقيم.

الثــاني: اإليمــان بمــن علمنــا اســمه مــنهم مثــل: " ملمــد وإبــراهيم وموســى وعيســى ونــوح " علــيهم الصــالة والســالم 
ِمْنــَك َوِمــْن نُــوَح َوِإْك َأَخــْذنَا ِمــْن النَِّبي ــيَن ِميثَــاقـَُهْم وَ ): وهـؤالر الخمســة هــم أولــوا العــزم مــن الرســل . قــال تعـالى 

وأما من لم نعلم اسمه مـنهم فنـؤمن بـه إجمـاال قـال اهلل و  [7]األحزاب: َوِإبـَْراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْريََم(
ُهْم َمْن َلْم نـَْقُصْص َعَلْيكَ )تعـالى :  ُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمنـْ  [.78]يافر: (َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسال ِمْن قـَْبِلَك ِمنـْ

 الثالث: تصدي  ما صح عنهم من أخبارهم.

فَـال )المرسـل إلـى جميـع النـاو قـال اهلل تعــالى :  الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خـاتمهم ملمـد 
ــنَـُهْم ثُــمَّ ال َيِجــُدوا ِفــي َأنُفِســهِ  ــا َقَضــْيَن َوُيَســل ُموا َورَب ــَك ال يـُْؤِمنُــوَن َحتَّــى ُيَلك ُمــوَ  ِفيَمــا َشــَجَر بـَيـْ ْم َحَرًجــا ِممَّ

 [.65]النسار: َتْسِليًما(
 
 ولسيمان بالرسل ثمرات جليلة منها:* 

ــه بعبــاده حيــث أرســل إلــيهم الرســل ليهــدوهم إلــى صــراط اهلل تعــالى  األولــى : العلــم برحمــة اهلل تعــالى وعنايت
 عرفة كلك.ويبينوا لهم كيف يعبدون اهللو ألن العقل البشر  ال يستقل بم

 الثانية: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى .

 الثالثة: ملبة الرسل عليهم الصالة والسالم وتعظيمهم والثنار عليهم بما يلي  بهمو ألنهم رسل اهلل تعالى و 
 وألنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. 
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وقــد كــذب المعانــدون رســلهم زاعمــين أن رســل اهلل تعــالى ال يكونــون مــن البشــرو وقــد ككــر اهلل تعــالى هــذا الــزعم 

اَن ِفــي َوَمــا َمَنــَع النَّــاَو َأْن يـُْؤِمنُــوا ِإْك َجــاَرُهْم اْلُهــَدى ِإال َأْن قَــاُلوا َأبـََعــَث اللَّــُه َبَشــًرا َرُســوال. قُــْل لَــْو َكــ)وأب لــه بقولــه: 
 [.95-94]اإلسرار: الِئَكٌة يَْمُشوَن ُمْ َمِئن يَن لَنَـزَّْلَنا َعَلْيِهْم ِمْن السََّماِر َمَلًكا َرُسواًل(األْرِ  مَ 
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 دقيقة 45 اإليمان باليوم اآلخر األسبوع اللاد  عشر

 
 مان باليوم اآلخرإليا -5

فـي سـنته ممـا يكـون بعـد المـوت مـن  ى في كتابه و وأخبر به رسـوله هو التصدي  الجازم بكل ما أخبر به اهلل تعال 
فتنـة القبـر و وعذابـه ونعيمــه والبعـث واللشـر والصــلف واللسـاب والميـزان واللــو  والصـراط والشـفاعة والجنــة 

 والنار وما أعد اهلل تعالى ألهلها جميعاً وما يكون بين يد  الساعة من عالمات صغرى وكبرى . 
: يـوم القيامـة الـذ  يبعـث النـاو فيـه لللسـاب والجـزار وسـمي بـذلك ألنـه ال يـوم بعـدهو حيـث يسـتقر واليوم اآلخر

 أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم.

 
 واإليمان باليوم اآلخر يتضمن ثالثة أمور:* 

او لـرب العـالمين حفــاة األول: اإليمـان بالبعـث وهـو إحيـار المـوتى حـين يـنفخ فـي الصـور النفخـة الثانيـةو فيقـوم النـ
َكَمـا بَـَدْأنَا َأوََّل َخْلـَ  نُِعيـُدُه َوْعـًدا )يير منتعلـينو عـراة ييـر مسـتترينو يـرال ييـر مختتنـين و قـال اهلل تعـالى : 

َنا ِإنَـّا ُكنَّـا فَـاِعِلين( والبعـث حـ  ثابـن دل عليـه الكتـاب والسـنة وإجمــاع المسـلمينو [ 105]األنبيـار:  َعَليـْ
َعثُـونَ ) قال تعالى:  وقـال النبـي [ 16-15]المؤمنـون: (ثُمَّ ِإنَُّكْم بـَْعَد َكِلَك َلَمي ُتوَن. ثُمَّ ِإنَُّكـْم يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة تـُبـْ

   :)وأجمـع المسـلمون علـى ثبوتـه و وهـو مقتضـى متفـ  عليـه  يلشر الناو يوم القيامة حفاة عراة يرال .
الخليقـة معـاداً يجـازيهم فيـه علـى مـا كلفهـم بـه علـى ألسـنة اللكمة حيث تقتضي أن يجعل اهلل تعالى لهـذه 

َنــا ال تـُْرَجُعــون)رســله و قــال اهلل تعــالى:  و وقــال [115]المؤمنــون: (َأَفَلِســْبُتْم َأنََّمــا َخَلْقَنــاُكْم َعَبثًــا َوَأنَُّكــْم ِإلَيـْ
 [.85]القصص: (ِإنَّ الَِّذ  فـََرَ  َعَلْيَك اْلُقْرنَن َلَرادَُّ  ِإَلى َمَعادَ ): لنبيه 

الثاني: اإليمان باللساب والجزار و يلاسب العبـد علـى عملـه ويجـازى عليـهو وقـد دل علـى كلـك الكتـاب والسـنة 
َنا ِحَسابـَُهم) وإجمـاع المسلمينو قال اهلل تعالى: َنا ِإيَابـَُهْم. ثُمَّ ِإنَّ َعَليـْ  [.26-25]الغاشية: (ِإنَّ ِإلَيـْ

( ويســتره و 1قــال: " إن اهلل يــدني المــؤمن فيضــع عليــه كنفــه ) لنبــي وعــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا أن ا
فيقول : أتعرف كنب كذا أتعرف كنب كذا؟ فيقول نعم أ  رب و حتى إكا قرره بذنوبه ورأى أنه قـد هلـكو 
قال: قد سترتها عليك فـي الـدنيا وأنـا أيفرهـا لـك اليـوم و فيع ـى كتـاب حسـناته و وأمـا الكفـار والمنـافقون 

 متف  عليه.  "َهُؤالِر الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اللَّهِ : بهم على رؤوو الخالئ   فينادى
 وقد أجمع المسلمون على إثبات اللساب والجزار على األعمال وهو مقتضى اللكمة.

 
 

                                                           
 كنفه : ستره  1
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ـــتي أعــدها اهلل تعــالى للمــؤ  منين الثالــث: اإليمــان بالجنــة والنــار وأنهمــا المــلل األبــد  للخلــ . فالجنــة دار النعــيم ال

المتقـــين الـــذين نمنـــوا بمـــا أوجـــب اهلل علـــيهم اإليمـــان بـــهو وقـــاموا ب اعـــة اهلل ورســـوله مخلصـــين هلل متبعـــين 
 لرسولهو فيها من أنواع النعـيم مـا ال عـين رأت وال أكن سـمعن وال خ ـر علـى قلـب بشـر و قـال اهلل تعـالى:

ــُر اْلَبرِيَّــةِ لَِئــَك ُهــِإنَّ الَّــِذيَن نَمنُــوا َوَعِملُــوا الصَّــاِلَلاِت ُأوْ ) َجــَزاُؤُهْم ِعْنــَد رَب ِهــْم َجنَّــاُت َعــْدَن َتْجــِر  ِمــْن  * ْم َخيـْ
ُهْم َوَرُضـوا َعْنـُه َكلِـَك ِلَمـْن َخِشـَي رَبَـّهُ  و وقـال [8-7]البينـة: (َتْلِتَها األنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأبًَدا َرِضـَي اللَّـُه َعـنـْ

 [.17]السجدة: (ِفَي َلُهْم ِمْن قـُرَِّة َأْعُيَن َجَزاًر ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلونَ َفال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأخْ ) تعالى:

وأما النار فهـي دار العـذاب التـي أعـدها اهلل تعـالى للكـافرين الظـالمين الـذين كفـروا بـه وعصـوا رسـله و فيهـا 
 (النَّــاَر الَِّتــي ُأِعــدَّْت لِْلَكــاِفرِينَواتَـُّقــوا ): مــن أنــواع العــذاب و النكــال مــاال يخ ــر علــى البــالو قــال اهلل تعــالى

ِإنَّا َأْعَتْدنَا لِلظَّاِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقـَُها َوِإْن َيْسَتِغيثُوا يـَُغاثُوا ِبَماَر َكاْلُمْهِل )و وقال: [131]نل عمران:
 [.29]الكهف: (َيْشِو  اْلُوُجوَه بِْئَس الشََّراُب َوَساَرْت ُمْرتـََفًقا

 

 ولسيمان باليوم اآلخر ثمرات جليلة منها :* 
 األول : الريبة في فعل ال اعة واللرص عليها رجاًر لثواب كلك اليوم.

 الثانية : الرهبة من فعل المعصية ومن الرضى بها خوفاً من عقاب كلك اليوم.

 .الثالثة : تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم اآلخرة وثوابها

 
 

 دقيقة 45 الرد على إنكار الكافرين للبعث األسبوع الثاني عشر
 

وقــد أنكــر الكــافرون البعــث بعــد المــوت زاعمــين أن كلــك ييــر ممكــن وهــذا الــزعم باعــل دل علــى ب النــه الشــرع 
 واللس والعقـل.

َعثُوا ُقْل )أما الشرع فقد قال اهلل تعالى :  َعُثنَّ ثُمَّ لَتـَُنبـَُّؤنَّ ِبَما َعِمْلُتْم َوَكِلَك َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ بـََلى َورَب ي لَتُبـْ
 و وقد اتفقن جميع الكتب السماوية عليه.[7]التغابن: (َعَلى اللَِّه َيِسيرٌ 

 وأما اللس فقد أرى اهلل عباده إحيار الموتى في هذه الدنياو وفي سورة البقرة خمسة أمثلة على كلك ومنها: 

ألول : قوم موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى اهلل جهرة فأماتهم اهلل تعالى ثم أحياهم و وفي كلـك المثال ا
ـــَرًة )يقـــول اهلل تعـــالى مخاعبـــاً بنـــي إســـرائيل:  ـــَرى اللَّـــَه َجْه ـــَك َحتَّـــى نـَ ـــْن نـُـــْؤِمَن َل ـــُتْم يَاُموَســـى َل َوِإْك قـُْل

َناُكْم ِمْن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن(فََأَخَذْتُكْم الصَّاِعَقُة َوَأنـُْتْم تَنظُرُ   [.56-55]البقرة: وَن. ثُمَّ بـََعثـْ

 73المثال الثاني : في قصة القتيل الذ  اختصم فيه بنو إسرائيل. البقرة : 
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. البقـرة المثال الثالث: في قصة الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت وهم ألوف فأماتهم اهلل تعـالى ثـم أحيـاهم

 :243 
المثال الرابع: في قصة الذ  مر على قرية ميتة فاسـتبعد أن يلييهـا اهلل تعـالى فأماتـه اهلل تعـالى مئـة سـنة ثـم أحيـاه.  

 259البقرة:

 260المثال الخامس: في قصة إبراهيم الخليل حين سأل اهلل تعالى أن يريه كيف يليي الموتى. البقرة :
لى إمكان إحيار الموتى. وقد سبقن اإلشـارة إلـى مـا جعلـه اهلل تعـالى فهذه أمثلة حسية واقعة تدل ع

 من نيات عيسى بن مريم في إحيار الموتى وإخراجهم من قبورهم بإكن اهلل تعالى.

 
 وأما داللة العقل على إمكان البعث فمن وجهين:

علـى ابتـدار الخلـ  ال يعجـز عـن  األول : أن اهلل تعالى فاعر السماوات واألر  ومـا فيهمـا خالقهمـا ابتـدار والقـادر
 [.27]الروم: َوُهَو الَِّذ  يـَْبَدأُ اْلَخْلَ  ثُمَّ يُِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه()إعادته و قال اهلل تعالى : 

الثاني  : أن األر  تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضرار فينزل عليها الم ر فتهتز خضرار حية فيها من كل 
َوِمْن نيَاتِِه َأنََّك تـََرى األْرَ  )قادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحيار األمواتو قال اهلل تعالى: زوج بهيج وال

َها اْلَماَر اْهتَـزَّْت َورََبْن ِإنَّ الَِّذ  َأْحَياَها َلُمْلِيي اْلَمْوَتى ِإنَُّه َعلَ   (ى ُكل  َشْيَر َقِديرٌ َخاِشَعًة فَِإَكا َأنَزْلَنا َعَليـْ
 [.39]فصلن:

 
 

 دقيقة 45 فتنة القبر وعذابه ونعيمه والرد على من أنكرها األسبوع الثالث عشر
 
 ويلتل  باإليمان باليوم اآلخر : اإليمان بكل ما يكون بعد الموت مثل:* 

 )أ( فتنة القـبر:

فيقـول المـؤمن ربـي وهي سؤال المين بعد دفنه و عن ربه ودينه ونبيهو فيثبن اهلل الـذين نمنـوا بـالقول الثابـن 
و ويضـــل اهلل الــــظالمين فيقـــول الكـــافر هـــاه  هـــاه ال أدر  . ويقـــول المنـــاف  أو اهلل ودينـــي اإلســـالم ونبـــي ملمـــد 

 ( ال أدر  سمعن الناو يقولون شيئاً فقلته.1المرتاب )

 )ب( عذاب القبر ونعيمه:

َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا ) تعالى: فأما عذاب القبر فيكون للظالميـن من المنافقين والكافرين و قال اهلل
لظَـّاِلُموَن ِفـي َيَمـَراِت اْلَمـْوِت َأْو قَاَل ُأوِحَي ِإَليَّ َوَلْم يُوَح ِإلَْيِه َشْيٌر َوَمْن قَـاَل َسـأُنِزُل ِمثْـَل َمـا َأنـَزَل اللَّـُه َولَـْو تـَـَرى ِإْك ا

                                                           
 أو للشك من الراوي كما في الصحيحين 1
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ـَر اْلَلـ   وَ َواْلَمالِئَكُة بَاِس ُو َأيْ  ُكنـُتْم ِديِهْم َأْخرُِجوا َأنُفَسُكْم اْليَـْوَم ُتْجَزْوَن َعـَذاَب اْلُهـوِن ِبَمـا ُكنـُتْم تـَُقولُـوَن َعلَـى اللَّـِه َييـْ
َهــا يُــُدوالا َوَعِشــيالا وَ )و وقــال تعــالى فــي نل فرعــون: [93]األنعــام: (َعــْن نيَاتِــِه َتْســَتْكِبُرونَ  يـَــْوَم تـَُقــوُم النَّــاُر يـُْعَرُضــوَن َعَليـْ

قال: تعوكوا باهلل من عذاب  . وفي صليح مسلم أن النبي [46]يافر: (السَّاَعُة َأْدِخُلوا نَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ 
 القبر .

تـَتَـنَــزَُّل َعلَـْيِهْم اْلَمالِئَكـُة  ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبُـَّنا اللَُّه ثُمَّ اْسـتَـَقاُموا)وأما و نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال اهلل تعالى: 
 [.30]فصلن: (َأال َتَخاُفوا َوال َتْلَزنُوا َوَأْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم تُوَعُدونَ 

قــال فــي المــؤمن إكا أجــاب الملكــين فــي قبــره: " ينــاد  منــاد مــن  وعــن البــرار بــن عــازب رضــي اهلل عنــه أن النبــي 
رشـوه مـن الجنـة وألبسـوه مـن الجنـة وافتلـوا لـه بابـاً إلـى الجنـة و قـال فيأتيـه مـن روحهـا السمار أن صدق عبد  فأف

 وعيبها ويفسح له في قبره مد بصره " رواه أحمد وأبو داود في حديث عويل.

وقد ضـل قـوم مـن أهـل الزيـغ أنكـروا عـذاب القبـر ونعيمـه زاعمـين أن كلـك ييـر ممكـن لمخالفتـه الواقـع و قـالوا     
 كشف عن المين في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة وال ضي  . فإنه لو  

 وهذا الزعم باعل بالشرع واللس  والعقل :
أمـا الشـرع فقـد سـبقن النصـوص الدالـة علـى ثبـوت عـذاب القبـر ونعيمـه. وفـي صـليح البخـار  . مـن حـديث ابـن 

لمدينة فسمع صـوت إنسـانين يعـذبان فـي قبورهمـا من بعض حي ان و ا عباو رضي اهلل عنهماو قال: خرج النبي 
 وككر اللديث وفيه : أن أحدهما كان ال يستتر من البول  وأن اآلخر كان يمشي بالنميمة.

 
 
اللس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهـيج يتـنعم فيـهو أو أنـه كـان فـي مكـان ضـي  مـوح   اوأم

ممــا رأى و مــع كلــك فهـــو علــى فراشــه فــي حجرتــه علــى مــا هــو عليــهو والنــوم أخــو  يتــألم منــهو وربمــا يستيقـــظ أحيانــا
اللَّــُه يـَتَـــَوفَّى األنـُْفــَس ِحــيَن َمْوتَِهــا َوالَّتِــي لَــْم َتُمــْن ِفــي َمَناِمَهــا )المــوتو ولهــذا ســماه اهلل تعــالى وفــاةو قــال اهلل تعــالى: 

َها اْلَمْوَت َويـُْرسِ   [.42]الزمر: ُل األْخَرى ِإَلى َأَجَل ُمَسمالى(فـَُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَليـْ

 على صفته ومن رنه على صفته وأما العقل فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الل  الم ابقة للواقع وربما رأى النبي 
 هذا ممكنا في أحوال الدنيا أفال فقد رنه حقاو ومع كلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا عما رأى فإكا كان

 يكون ممكنا في أحوال اآلخرة ؟؟!
 

 دقيقة 45 (1اإليمان بالقدر ) األسبوع الرابع عشر
 

  مان بالقدرياإل - 6



 الثانيالمستوى  -منهج التوحيد  

 17 قسم التعليم – المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالربوة

17 
اإليمان بالقدر : هو االعتقاد الجازم بأن اهلل خال  كل شير وربه ومليكه و وأنه تعالى قدر المقادير خيرها وشرها و 

    ال واألرزاق بيده سبلانه وتعالى والشقاوة والسعادة وأن اآلجحلوها ومرها و وهو الذ  خل  الضاللة والهداية و 
 والقدر بفتح الدال: تقدير اهلل تعالى للكائنات حسبما سب  به علمه واقتضته حكمته.

 
 واإليمان بالقدر يتضمن أربعة أمور:* 

ن كلـك ممـا يتعلـ  بأفعالـه أو األول : اإليمان بأن اهلل تعالى عـالم بكـل شـير جملـة و تفصـيالو أزالً وأبـداًو سـوار كـا
 بأفعال عباده .

َألَـْم تـَْعلَـْم َأنَّ اللَّـَه ) الثاني : اإليمان بـأن اهلل كتـب كلـك فـي اللـوح الملفـوي و وفـي هـذين األمـرين يقـول اهلل تعـالى:
 [.70]اللج: (يـَْعَلُم َما ِفي السََّماِر َواألْرِ  ِإنَّ َكِلَك ِفي ِكَتاَب ِإنَّ َكِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيرٌ 

الثالث: اإليمان بـأن جميـع الكائنـات ال تكـون إال بمشـيئة اهلل تعـالى و سـوار كانـن ممـا يتعلـ  بفعلـهو أم ممـا يتعلـ  
 [.68]القصص: (َورَبَُّك َيْخُلُ  َما َيَشاُر َوَيْخَتار) بفعل المخلوقينو قال اهلل تعالى فيما يتعل  بفعله:

 [.90]النسار: (َوَلْو َشاَر اللَُّه َلَسلََّ ُهْم َعَلْيُكْم فـََلَقاتـَُلوُكمْ )خلوقين : وقال تعالى فيما يتعل  بفعل الم 
اللَّــُه َخــاِلُ  ُكــل  ) الرابــع : اإليمــان بــأن جميــع الكائنــات مخلوقــة هلل تعــالى بــذواتها وصــفاتها وحركاتهــا و قــال تعــالى :

[ و 2]الفرقــان: ا(َوَخَلــَ  ُكــلَّ َشــْيَر فـََقــدَّرَُه تـَْقــِديرً ): قــالو [ و 62]الزمــر: (َشــْيَر َوُهــَو َعَلــى ُكــل  َشــْيَر وَِكيــل
 .[96]الصافات: (َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلون) وقال عن نبيه إبراهيم عليه الصالة والسالم أنه قال لقومه:

وقــدره عليهــا و ألن الشــرع واإليمــان بالقــدر علــى  مــا وصــفنا ال ينــافي أن يكــون للعبــد مشــيئة فــي أفعالــه االختياريــة 
 والواقع داالن على إثبات كلك له.

 
 
 
 
 
 
 
 

فَـْأتُوا َحـْرَثُكْم َأنَـّى )و وقـال : [39]النبـأ: (اً َفَمْن َشاَر اتََّخَذ ِإَلى رَب ِه َملب)أما الشرع: فقد قال اهلل تعالى في المشيئة: 
ال )و وقـال : [16]التغـابن: ( َمـا اْسـَت َْعُتْم َواْسـَمُعوا َوَأِعيعُـوافَـاتَـُّقوا اللَّـهَ )و وقال فـي القـدرة : [223]البقرة: (ِشْئُتم

َها َما اْكَتَسَبنْ   .[286]البقرة: (يَُكل ُف اللَُّه نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْن َوَعَليـْ



 الثانيالمستوى  -منهج التوحيد  

 18 قسم التعليم – المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالربوة

18 
يقـع بإرادتـه كالمشـي و  وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشـيئة وقـدرة بهمـا يفعـل وبهمـا يتـر  و ويفـرق بـين مـا

فهــو الــذ  خلقهمــا  ومــا يقــع بغيــر إرادتــه كاالرتعــاي و لكــن مشــيئة العبــد وقدرتــه واقعتــان بمشــيئة اهلل تعــالى وقدرتــه
 (َعــاَلِمينَ ِلَمــْن َشــاَر ِمــْنُكْم َأْن َيْســَتِقيَم. َوَمــا َتَشــاُروَن ِإال َأْن َيَشــاَر اللَّــُه َربُّ الْ )و لقولــه تعــالى :  وخلــ  العبــاد وأفعــالهم

   وخلقه و وألن الكون كله ملك هلل تعالى فال يكون في ملكه شير بدون علمه ومشيئته[29-28]التكوير:

 
 
 

 دقيقة 45 (2اإليمان بالقدر ) األسبوع الخامس عشر
 

ه واإليمان بالقدر على ما وصفنا ال يمنح العبد حجة على تر  الواجبات و أو فعل المعاصي و وعلى هذا فاحتجاج
 باعل من وجوه :

ــا ِمــْن َشــْيَر َكــَذِلَك َكــذَّبَ )األول : قولــه تعــالى :  ــْو َشــاَر اللَّــُه َمــا َأْشــرَْكَنا َوال نبَاُؤنَــا َوال َحرَّْمَن  َســيَـُقوُل الَّــِذيَن َأْشــرَُكوا َل
ــْبِلِهْم َحتَّــى َكاقُــوا بَْأَســَنا قُــْل َهــْل ِعْنــدَُكْم ِمــْن ِعْلــَم فـَُتْخرِ  ــُتْم ِإال الَّــِذيَن ِمــْن قـَ ُجــوُه لََنــا ِإْن تـَتَِّبُعــوَن ِإال الظَّــنَّ َوِإْن َأنـْ

فهــم قــد كفــروا بــدعوى العلــم و حجــة بالقــدر مــا أكاقهــم اهلل بأســه و ولوكــان لهــم[148]األنعــام: (َتْخُرُصــونَ 
 بالغيب .

ــ ُرُســالً )الثــاني   : قولــه تعــالى :  ــرِيَن َوُمنــِذرِيَن ألال َيُكــوَن لِلنَّــاِو َعَل ــٌة بـَْعــَد الرُُّســِل وََكــاَن اللَّــُه َعزِيــًزا ُمَبش  ى اللَّــِه ُحجَّ
نتــف بإرســال الرســل ألن المخالفــة بعــد يحجــة للمخــالفين لــم  و ولــو كــان القــدر[165]النســار: (َحِكيًمــا

 إرسالهم واقعة بقدرة اهلل تعالى .
 
 ولسيمان بالقدر ثمرات جليلة منها:* 

د فعــل األســباب بليــث ال يعتمــد علــى الســبب نفســه ألن كــل شــير بقــدر اهلل األولــى : االعتمــاد علــى اهلل تعــالى عنــ
 تعالى.

الثانية : أن ال يعجب المرر بنفسه عند حصول مراده و الن حصوله نعمة من اهلل تعالى  بما قدره من أسباب الخير 
 والنجاح وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة.

بمــا يجــر  عليــه مــن أقــدار اهلل تعــالىو فــال يقلــ  بفــوات ملبــوب أو حصــول الثالثــة  : ال مأنينــة والراحــة النفســية 
مكروهو ألن كلك بقدر اهلل الذ  لـه ملـك السـماوات واألر  وهـو كـائن ال ملالـةو وفـي كلـك يقـول اهلل 

َرَأَهـا ِإنَّ َكلِـَك َعلَـى  َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبَة ِفي األْرِ  َوال ِفي َأنـُْفِسُكْم ِإال ِفـي ِكتَـاَب ِمـْن قـَْبـِل َأنْ )تعالى:  نـَبـْ
 (ُخــــورَ اللَّـــِه َيِســــيٌر. ِلَكــــْيال تَْأَســــْوا َعلَــــى َمــــا فَــــاَتُكْم َوال تـَْفَرُحــــوا ِبَمــــا نتَــــاُكْم َواللَّــــُه ال ُيِلــــبُّ ُكــــلَّ ُمْختَــــاَل فَ 
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:"عجبـــا ألمــر المــؤمن إن أمــره كلــه خيــرو ولــيس كلــك ألحــد إال  ويقــول النبــي [ و 23-22]اللديــد:

 ن إن أصابته سرار شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرار صبر فكان خيرا له ". رواه مسلم.للمؤم
 
 وقد ضل في القدر عائفتان: * 

 األولى : الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة وال قدرة.

 درة وليس لمشيئة اهلل تعالى وقدرته فيه أثر.الثانية : القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في اإلرادة والق
 
 

 والرد على ال ائفة األولى )الجبرية( بالشرع والواقع:
 

نـَْيا )أما الشرع فإن اهلل تعالى أثبن للعبـد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليـه قال اهلل تعالى :  ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّ
 .[152عمران:]نل  (َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اآْلِخَرةَ 

وأما الواقع فإن كل إنسـان يعلم الفرق بين أفعـاله االختياريـة التـي يفعلهـا بإرادتـه كاألكـل والشـرب والبيـع والشـرار و 
وبين ما يقع عليه بغير إرادته كاالرتعاي من اللمى والسقوط من الس ح و فهـو فـي األول فاعـل مختـار بإرادتـه مـن 

 ال مريد لما وقع عليه.يير جبرو وفي الثاني يير مختار و 
 والرد على ال ائفة الثانية )القدرية( بالشرع والعقل:

أما الشرع فإن اهلل تعالى خال  كل شير وكل شير كائن بمشيئتهو وقد بين اهلل تعالى في كتابه أن أفعال العبـاد تقـع 
ُهْم َوَلْو َشاَر اللَُّه َما اقْـَتَتَل الَِّذيَن ِمْن بـَعْ ) بمشيئته فقال تعالى :  ُهْم اْلبَـيـ َناُت َوَلِكْن اْختَـَلُفـوا َفِمـنـْ ِدِهْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَرتـْ

ُهْم َمْن َكَفَر َوَلْو َشاَر اللَُّه َما اقْـَتتَـُلوا َوَلِكنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما يُرِيـدُ  َنا ) و وقـال تعـالى:[253]البقـرة: (َمْن نَمَن َوِمنـْ َولَـْو ِشـئـْ
َنا ُكلَّ نـَفْ   [.13]السجدة: (َس ُهَداَها َوَلِكْن َح َّ اْلَقْوُل ِمن ي ألْمذنَّ َجَهنََّم ِمْن اْلِجنَِّة َوالنَّاِو َأْجَمِعينَ آَلتـَيـْ

وأمــا العقــل فــإن الكــون كلــه مملــو  هلل تعــالى واإلنســان مــن هــذا الكــون فهــو مملــو  هللو وال يمكــن للمملــو  أن 
 ملك المالك إال بإكنه ومشيئته. -يتصرف في 


