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هي اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه
. وشره
       

: اا
ااع ىل اا
قاا

.]111  اآلية: [سورة البقرة   
        

: وقاع ىل ا

         
        

.]582  اآلية: [سورة البقرة 
 [ساورة        :

وقاع ىل ا
.]94  اآلية:القمر

 (( اإلميان أن ىلؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورساله:  وقاع النيب

. ] واليوم اآلخر وىلؤمن بالقدر خريه وشره )) [ رواه مسلم

 هو قوع باللسان واعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح يزيد: اإلميان
. بالطاعة وينقص بامل صية
       : قاااع ىل ااا
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 [ساااورة       
.]9-5  اآلية:األنفاع
      : اا
ااع ىل ا
وقا
 [ساااورة       

. ]131 اآلية:النساء
كالذكر والدعاء واألمر بامل روف والنهي: فاإلميان يكون باللسان
 كاالعتقااد:  ويكون بالقلب. عن املنكر وقراءة القرآن وحنو ذلك
بوحدانية اهلل يف ربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاىله ووجوب عبادة اهلل
 كما. وحده ال شريك له وما يدخل يف ذلك من النيات واملقاصد
 مان ابباة هلل وايةاية: يدخل يف مسمى اإلميان أعماع القلوب
 ويادخل يف مساماه أعمااع. واإلنابة والتوكل عليه وحنو ذلك
 من الصالة والصيام وبقية أركان اإلسالم واجلهاد يف سبيل:اجلوارح
. ا هلل وطلب ال لم وحنو ذلك
        : قاع اهلل ىل ا
      :  وقاع ىل ا.]5 اآلية:[سورة األنفاع
 [سااااورة      

. ]9 اآلية:الفتح
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واإلميان يزيد كلما ازدادت طاعات ال بد وقرباىله وينقص كلماا
نقصت طاعاىله وقرباىله  ،كما أن امل اصي ىلؤثر فيه  ،فإن كان شركاً
أكرب أو كفر أكرب نقضت أصل اإلميان الةرعي وأبطلته  ،وإن كاان
دون ذلك نقضت كماله الواجب أو كدرت صفاءه وأض فته .
قاع ىل ا            :
[    ساورة الناساء:اآلية  .]98وقااع ىلاا ا :
        

[    سورة التوبة:اآلية  .]19وقاع  (( :ال
يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسر السار حني يسر وهو
مؤمن وال يةرب ايمر حني شرهبا وهو مؤمن )) [ متفق عليه ] .

***
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الركن األول  :اإليمان باهلل عز وجل
( )1ـ حتقيقه :
يتحقق اإلميان باهلل عز وجل مبا يلي :
أوالً  :االعتقاد بأن هلذا الكون رباً واحداً ىلفرد خبلقاه وملكاه
وىلدبريه وىلصريف شئونه رزقاً وقدرة وف الً وإحياء وإماىلاة ونف ااً
وضراً ال رب سواه ،يف ل وحده ما يةاء وحيكم ما يريد ،ي ز من
يةاء ويذع من يةاء  ،بيده ملكوت السموات واألرض وهو على
كل شيء قدير ،وبكل شيء عليم  ،غين عما سواه  ،له األمر كله
وبيده ايري كله  ،ليس له شريك يف أف اله  ،وال غالب له علاى
أمره  ،بل ايلق مجي اً مبن فيهم املالئكة واإلنس واجلن عبيد له  ،ال
خيرجون عن ملكه وقدرىله وإرادىله سبحانه  ،وأف اله ال ىلادخل
حتت حصر  ،وال حيصرها عدد  ،وكل ىللك ايصائص هي حق له
وحده ال شريك له  ،ال يستحقها أحد سواه  ،وال جيوز نسبتها وال
إثبات شيء منها لغري اهلل عز وجل .
قاااع ىل ااا       :
       
       
[         سورة

البقرة:اآليتان  .]55-51وقاع ىل اا      :
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[    سورة آع عمران :اآلية ]51

وقاع ىل اا

          :

        
[  سورة هود:اآلية .]1
وقااااع ىل اااا         :
[  سورة األعراف:اآلية ]29

ثانياً  :االعتقاد بتفرد اهلل عز وجل بأحسان األمسااء وأكمال
الصفات ،اليت ىلَ رَف لل باد بب ضها يف كتابه أو سنة خاا أنبيائاه
ورسله حممد .
قاع سبحانه وىل اا      :
       

[    سورة األعراف:اآلية  .]180وقااع : 
(( إن هلل ىلس ة وىلس ني امساً من أحصاها دخل اجلنة  ،وهو وىلر حيب
الوىلر )) متفق عليه .
وهذا االعتقاد يقوم على أصلني عظيمني :
أحدمها  :أن اهلل له األمساء احلسىن والصفات ال لى الدالة علاى
صفات الكماع وال نقص فيها بوجه من الوجوه  ،فال مياثلاه وال
يةاركه فيها شيء من املخلوقات .
فمن أمسائه سبحانه وىل ا (احليّ) وله صفة (احلياة) اليت جيب أن
ىلُثبت له عز وجل على وجه الكماع الالئق به  ،وهذه احلياة حيااة
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كاملة دائمة  ،اجتمع فيها أنواع الكماالت من علم وقادرة وغاري
ذلك ،مل ىلسبق ب دم وال يلحقها فناء  .قاع ىل اا     :
[          ساااورة
البقرة:اآلية .]522

الثاين  :أن اهلل ىل ا مزنه عن صفات النقص وال يب مطلقاً،كالنوم
وال جز واجلهل والظلم وغري ذلك  ،كما أنه ىل ا مزنه عن مماثلاة
املخلوقني  ،فيلزم نفي ما نفاه اهلل عن نفسه ونفاه الرسوع  عن ربه
مع اعتقاده أن اهلل موصوف بكماع ضد ما نفى عنه  ،فإذا نفينا عنه
السِنة والنوم فنفي السِنة فيه إثبات كماع القيومية  ،ونفي النوم فياه
إثبات كماع احلياة  ،وهكذا كل نفي عن اهلل عز وجل  ،فهو يتضمن
إثبات كماع ضده  ،فهو الكامل وما سواه ناقص  .قااع ىل اا :
[        سااااورة

الةورى:اآلية  . ]11وقاع ىل اا       :

[سورة فصلت:اآلية .]91
اا         :
وقاااع ىل ا

[     سورة فاطر:اآلية  .]99وقاع ىل اا :
[      سورة مرمي:اآلية .]19

واإلميان بأمساء اهلل وصفاىله وأف اله  :هو الطريق األوحد مل رفة اهلل
وعبادىله  ،وذلك أن اهلل غيّب عن ايلق يف احلياة الدنيا رؤيته عياناً ،
وفتح هلم هذا الباب ال لمي الذي من خالله ي رفون رهبام وإهلهام
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وم بودهم  ،وي بدونه وفق هذه امل رفة الصحيحة السليمة  ،فال اباد
إمنا ي بد موصوفه  ،فامل طل ي بد عدماً واملمثل ي بد صنماً  ،واملسلم
ي بد اهلل األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحداً.
وينبغي أن يراعى عند إثبات أمساء اهلل احلسىن األمور اآلتية :

 1ا اإلميان بثبوت مجيع األمساء احلسىن الواردة يف القرآن والسنة
من غري أن يزاد عليها أو ينقص منها .
قاااع ىل ااا          :
     
[       سااااورة

احلةر:اآلية  .]53وثبت يف السنة أن النيب  مسع رجالً يقوع  :اللهم
إين أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت املناان باديع الساموات
واألرض يا ذا اجلالع واإلكرام يا احلي يا القيوم  .فقاع النيب : 
(( ىلدرون مبا دعا اهلل ؟ قالوا  :اهلل ورسوله أعلم  ،قاع :والذي نفسي
بيده لقد دعا اهلل بامسه األعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئل به
أعطى )) [ رواه أبو داود وأمحد] .
 5ا اإلميان بأن اهلل هو الذي مسى نفسه وال يسميه أحاد مان
خلقه ،وهو عز وجل الذي مدح نفسه هبذه األمساء  ،وليست حمدثة
خملوقة.

1

أركان اإلميان

 3ا اإلميان بأن أمساء اهلل احلسىن دالة على م ان يف غاية الكماع
الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه  ،فيجب اإلميان بتلك امل اين،
كما جيب اإلميان بتلك األمساء .
 9ا وجوب احترام م اين ىللك األمساء وعادم الت ارض هلاا
بالتحريف أو الت طيل .
 2ا اإلميان مبا يقتضيه كل اسم من ىللك األمساء من األحكام وما
يترىلب عليها من األف اع واآلثار .
ولتوضيح هذه األمور ايمسة نضرب مثالً على ذلك باسام اهلل
(السميع) فيجب فيه مراعاة ما يأيت :
أ ا اإلميان بثبوت اسم "السميع" امساً من أمساء اهلل احلسىن لوروده
يف القرآن والسنة .
ب ا اإلميان بأن اهلل هو الذي مسى نفسه بذلك وىلكلم به وأنزله
يف كتابه ال زيز .
ج ا اإلميان بأن "السميع" ىلضمن م ىن السمع وهو صافة مان
صفاىله .
د ا وجوب احترام صفة السمع اليت دع عليها اسم (السميع) ،
وعدم حتريف م ناها أو ىل طيله .
ها ا اإلميان بأن اهلل يسمع كل شيء  ،وأن مس ه وسع مجياع
األصوات واإلميان باألثر املترىلب على ذلك اإلميان من وجوب مراقبة
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اهلل وخةيته وخوفه ،واليقني التام بأن اهلل عز وجل ال ختفاى علياه
خافية .
وينبغي أن يراعى يف إثبات صفات اهلل العلى ما يأيت:
 1ا إثبات مجيع الصفات الواردة يف القرآن والسنة هلل عز وجل
حقيقة من غري حتريف وال ىل طيل .
 5ا االعتقاد اجلازم بأن اهلل ىل ا متصف بصفات الكماع ،ومزنه
عن صفات النقص وال يب .
 3ا عدم مماثلة صفات اهلل بصفات املخلوقني  ،فإن اهلل سبحانه
ليس كمثله شيء ال يف صفاىله وال يف أف اله  .قااع اهلل ىل اا  :
اورة
[       سااااا
الةورى:اآلية .]11

 9ا اليأس التام من م رفة كيفية ىللك الصفات ؛ ألنه ال ي لام
كيف صفة اهلل غريه  ،فذلك ال سبيل ملخلو إليه .
 2ا اإلميان مبا ىلرىلب على ىللك الصفات من أحكام وما ىلقتضيه
من آثار  ،فلكل صفة عبودية .
ولتوضيح هذه األمور ايمسة نضرب مثالً على ذلك بصفة
"االستواء" فيجب فيها مراعاة ما يأيت :
 1ا إثبات صفة االستواء واإلميان هبا لورودهاا يف النصاو
الةرعية  .قاع ىل ا        :
[سورة طه:اآلية ]2
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 5ا إثبات صفة االستواء هلل عز وجل على وجه الكماع الالئاق
به ىل ا  ،وأن م ناها علو اهلل وارىلفاعه على عرشه حقيقة ،كما يليق
جبالله وغناه .
 3ا عدم مماثلة استواء ايالق على ال رش باستواء املخلوقني ،فاهلل
غين عن ال رش ال حيتاج إليه  ،وأما استواء املخلو فالزمه االفتقاار
واالحتياج لقوله ىل ا       :
[  سورة الةورى:اآلية .]11

 9ا عدم ايوض يف كيفية استواء ايالق على ال رش ؛ فاذلك
أمر غيباي ال ي لمه إال اهلل عز وجل .
 2ا اإلميان باحلكم واألثر املترىلب على ذلك من إثبات عظمة اهلل
وجالله وكربيائه الالئق به الذي دع عليه علوه سبحانه املطلق على
ايلق أمج ني  ،واجتاه القلوب إليه يف ال لو كما يقوع السااجد ( :
سبحان ريب األعلى ) .
ثالثاً  :اعتقاد ال بد بأن اهلل هو اإلله احلاق املتفارد باساتحقا
ال بادات كلها الظاهرة والباطنة وحده ال شريك له .
قاااع ىل ااا         :
[     سورة النحل:اآلية  .]31وماا
من رساوع إال قااع لقوماه        :
[  سورة األعراف:اآلية .]24
وقاااع ىل ااا         :
[   سورة البينة:اآلية .]2
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ويف الصحيحني أن النيب  قاع مل اذ  (( :أىلدري ما حق اهلل على
ال باد وما حق ال باد على اهلل  .قلت  :اهلل ورسوله أعلم  .قاع  :حق
اهلل على ال باد أن ي بدوه وال يةركوا به شيئاً  ،وحق ال باد على اهلل
أال ي ذب من ال يةرك به شيئاً )) .
واإلله احلق  :هو الذي ىلأهله القلوب فتمتلئ مبحبته عن حمبة ماا
سواه وىلكتفي برجائه عن رجاء ماا ساواه  ،وىلساتغين بساؤاله
واالست انة به وخوفه وخةيته عما سواه .
قاااع ىل ااا         :
        
[   سورة احلج:اآلية .]15

وهذا هو ىلوحيد اهلل بأف اع ال باد .
أمهية التوحيد  :ىلتجلى أمهية هذا التوحيد فيما يلي :
 1ا أنه أوع هذا الدين وغايته وآخره وظاهره وباطناه  ،وهاو
دعوة الرسل عليهم السالم .
 5ا ألجل هذا التوحيد خلق اهلل ايلق وأرسل الرسال وأنازع
الكتب  ،وألجله اختلفت ايليقة فافترقوا إ مؤمنني وكفار وس داء
وأشقياء.
 3ا أنه أوع واجب على املكلف وأوع ما يادخل باه ال باد
اإلسالم وآخر ما خيرج به من الدنيا .
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حتقيق التوحيد :ا
حتقيق التوحيد  :هو ختليصه وىلصفيته من شوائب الةرك والبادع
وامل اصي ،وينقسم إ قسمني  ،واجب ومندوب .
فالواجب يكون بثالثة أشياء :
 1ا ختليصه من الةرك املنايف ألصل التوحيد .
 5ا ختليصه من البدع اليت ىلنايف كماله الواجب أو ىلنايف أصله إن
كانت من البدع املكفرة .
 3ا ختليصه من امل اصي اليت ىلنقص من ثوابه وىلؤثر فيه .
وأما املندوب  :فهو املأمور به استحباباً  ،ومن أمثلته ما يلي:
أ ا حتقيق كماع مرىلبة اإلحسان .
ب ا حتقيق كماع مرىلبة اليقني .
ج ا حتقيق كماع الصرب اجلميل ب دم الةكوى إ غري اهلل ىل ا .
د ا حتقيق كماع االستغناء بسؤاع اهلل ىل ا عن خلقه .
ها حتقيق مرىلبة التوكل بترك ب ا املبااح مان األساباب
كاالسترقاء واالكتواء ىلوكالً على اهلل ىل ا .
و ا حتقيق كماع مرىلبة اببة الت بدية بالتقرب إ اهلل بالنوافل.
فمن حقق التوحيد على الوجه الذي ىلقدم ذكره وسلم من الةرك
األكرب فله األمن من ايلود يف النار  ،ومن سلم من الةرك األكارب
واألصغر وب د عن كبائر الذنوب وامل اصي فله األمن التام يف الادنيا
واآلخرة .
15
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قاع ىل ا            :

[    سورة النساء:اآلية .]98
وقاااع ىل ااا       :
[        سااااورة
األن ام:اآلية ]85

وضد التوحيد الشرك  ،وهو ثالثة أقسام :

 1ا شرك أكرب مناف ألصله ال يغفره اهلل إال بالتوبة منه  ،فمان
مات عليه فهو خملد يف النار  ،وهو أن جي ل ال بد هلل نداً يف عبادىله ،
يدعوه كما يدعو اهلل ويقصده ويتوكل عليه ويرجوه وحيبه وخيةااه
كما حيب اهلل وخيةاه.
قاع ىل اا

         :

[        سااورة
املائدة:اآلية ]15

 5ا شرك أصغر مناف لكماله  ،وهو كل وسايلة أو ذري اة
يتطر هبا إ الةرك األكرب  ،مثل احللف بغري اهلل ويسري الرياء.
 3ا الةرك ايفي  ،وهو الذي يت لق بالنيات واملقاصد  ،وقاد
يكون أكرب أو أصغر كما هو موضح يف األوع والثاين .
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عن حممود بن لبيد رضي اهلل عنه أن رساوع اهلل  قااع (( :إن
أخوف ما أخاف عليكم الةرك األصغر  ،قالوا وما الةرك األصغر يا
رسوع اهلل ؟ قاع  :الرياء )) [ رواه اإلمام أمحد ] .
( )5ا تعريف العبادة :
ال بادة اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من ال قائد وأعمااع
القلوب وأعماع اجلوارح وكل ما يقرب إ اهلل من األف اع والتروك
.
ويدخل يف اسم ال بادة كل ما شرعه اهلل يف كتابه أو سنة رساوله
حممد  وهي عبادات متنوعة  ،فمنها عبادات قلبياة  ،كأركاان
اإلميان الستة وايوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة وغريها مان
ال بادات  ،ومنها عبادات ظاهرة كالصالة والزكاة والصوم واحلج .
وال تصح العبادة حىت تنبين على أصلني :
األول  :إخال ال بادة هلل وعدم اإلشراك به  ،وهذا م ىن شهادة

أن ال إله إال اهلل .
قاع ىل ا        :
        
            

[       سورة الزمر:اآلية .]3
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اا         :
ااع ىل ا
وقا
[   سورة البينة:اآلية ]2

الثاين  :املتاب ة ملا جاء به رسوع اهلل  ، بأن يف ل ال بد مثل ماا
ف ل النيب  على الوجه الذي ف ل من غري زيادة وال نقصان  ،وهذا
م ىن شهادة أن حممداً رسوع اهلل .
قاع سبحانه وىل اا        :
[      سورة آع عمران:اآلية .]31
وقاع ىل ا        :
[   سورة احلةر:اآلية .]1
وقاع ىل ا         :
         
[     سورة النساء:اآلية .]12

والعبودية التامة ال تتحقق إال بأمرين :
األول  :كماع اببة هلل  ،حبيث يقدم ال بد حمبة اهلل وحمبة ما حيباه

اهلل على حمبة أيِ شي آخر .
الثاين  :كماع ايضوع والتذلل هلل  ،حبيث خيضع ال بد هلل بامتثاع
أوامره واجتناب نواهيه .
فال بودية عبارة عما جيمع كماع اببة مع كماع التذلل وايضوع
والرجاء وايوف ؛ وبذلك ىلتحقق عبودية ال باد لرباه وخالقاه ،
وبالقيام بال بودية هلل يصل ال بد إ حمبة اهلل ورضوانه ،فاهلل حيب من
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ال بد أن يتقرب إليه مبا افترض عليه من فرائ  ،وكلما ازداد ال بد
من نوافل ال بادات ازداد قربه من اهلل عز وجل وارىلف ت درجته عند
اهلل  ،وكان ذلك من أسباب دخوع اجلنة بفضل اهلل ورمحته .قااع
اا        :
ساابحانه وىل ا
[    سورة األعراف:اآلية .]22

( )3أدلة وبراهني توحيد اهلل :
إن شواهد وحدانية اهلل ىل ا وأدلتها كثرية جداً  ،مان ىلأملاها
وأعمل فكره يف ىلدبرها رسخ علمه وازداد يقينه بتفرد الرب سبحانه
وىل ا ووحدانيته يف أف اله وأمسائه وصفاىله وألوهيته .
ومن ىللك الةواهد واألدلة والرباهني على سبيل املثاع ال احلصر ما
يأيت  :ا
أ ا عظم خلق هذا الكون ودقة صن ه وىلنوع خملوقاىله  ،والنظاام
الدقيق الذي يسري عليه  ،فمن ىلأمل ذلك وأعمل فيه فكاره أيقان
بوحدانية اهلل  .فالذي يتأمل خلق السموات واألرض وخلق الةمس
والقمر وخلق اإلنسان واحليوان وخلق النبات واجلماد ي لم يقينااً أن
هلا خالقاً كامالً يف أمسائه وصفاىله وألوهيته فدع على أنه وحده هاو
املستحق لل بادة .
    
اا    :
قااع سابحانه وىل ا
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. ]33-31 اآليات: [سورة األنبياء     
      : اا
ااع ىل ا
وقا
      
.]55 اآلية: [سورة الروم  

ب ا ما ب ث اهلل به الرسل من الةرائع وأيدهم به من اآلياات
 فماا، والرباهني اليت ىلدع على وحدانيته وىلفرده عز وجل بال باادة
شرعه اهلل يلقه من األحكام دليل واضح على أنّ ذلك ال يصادر
. إال من رب حكيم عليم مبا خلق وما يصلح به ايلق
       : قاع ىل ا

اآلية: [سورة احلديد     

.]52
        : وقاع ىل ا
        
.]88 اآلية: [سورة اإلسراء    

ج ا الفطرة اليت فطر اهلل قلوب ال باد عليها من اإلقرار بوحدانية
 وإذا ما أمل باإلنسان ضرر وجاد،  وهي أمر مستقر يف النفوس، اهلل
 والةاهوات،  ولو سلم اإلنسان من الةبهات، ذلك ورجع إ اهلل
اليت ىلغري فطرىله ملا وجد يف قرارة نفسه إال اإلقرار والتسليم بتفرد اهلل
يف ألوهيته وأمسائه وصفاىله وأف اله والتسليم لةرعه الذي ب اث باه
. رسله عليهم الصالة والسالم
11
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        : قاع ىل ا
        
         
      

 ((كل مولد يولد على:   وقاع.]31-30 اآليتان: [سورة الروم 
 كما ىلنتج البهيماة،  فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه، الفطرة
 مث قرأ "فطرت اهلل الاذي، هبيمة مج اء هل حتسون فيها من جدعاء
. ] فطر الناس عليها " )) [ رواه البخاري

***
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الركن الثاني  :اإليمان بالمالئكة
( )1ـ تعريفه :

اإلميان باملالئكة  :هو االعتقاد اجلازم بأن هلل مالئكة خلقهم مان
نور جمبولني على طاعته  ،ال ي صون اهلل ما أمارهم ويف لاون ماا
يؤمرون ،يسبحون اهلل الليل والنهار ال يفترون  ،ال ي لم عاددهم إال
اهلل  ،كلّفهم اهلل بأعماع ووظائف خمتلفة .
قاع ىل ا

        : :

[  سورة البقرة :اآلية .]111
وقاااع ىل ااا       :
[        سورة البقرة :اآلياة

.]582
ويف حديث جربيل املةهور ملا سأع رسوع اهلل  عان اإلمياان
واإلسالم واإلحسان  .قاع ا أي جربيل ا  :فأخربين عن اإلميان .
قاع ا أي رسوع اهلل  ا  :أن ىلؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله
واليوم اآلخر وأن ىلؤمن بالقدر خريه وشره .
مزنلة اإلميان باملالئكة من الدين وحكمه :

اإلميان باملالئكة هو الركن الثاين من أركان اإلميان الستة  ،اليت ال
يصح إميان عبد وال يقبل إال هبا .
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وقد أمجع املسلمون على وجوب اإلميان باملالئكة الكرام  ،فمان
أنكر وجودهم  ،أو وجود ب ضهم ممن ذكره اهلل عز وجل فقد كفر
وخالف الكتاب والسنة واإلمجاع .
قاااع ىل ااا       :
[        ساااورة
النساء:اآلية ]131

( )2ـ كيفية اإلميان باملالئكة :
اإلميان باملالئكة جممل ومفصل :
اإلميان اجململ يتضمن أموراً منها :
األول  :اإلقرار بوجودهم  ،وأهنم خلق من خلق اهلل  ،خلقهم اهلل
ل بادىله ،وأن وجودهم حقيقي  ،وعدم رؤيتنا هلم ال يدع على عادم
وجودهم  ،فكم من خملوقات دقيقة يف الكون ال نراها وهي موجودة
حقيقة.
وقد رأي النيب  جربيل بصورىله احلقيقية مرىلني  ،ورأى ب ا
الصحابة رضي اهلل عنهم ب املالئكة وهم متمثلون بصورة البةر .
فقد روى اإلمام أمحد يف املسند عن عبد اهلل بن مس ود رضي اهلل
عنه قاع (( :رأى رسوع اهلل  جربيل يف صورىله وله ستمائة جناح ،
وكل جناح منها قد سدّ األفق))  .وقد ثبات يف حاديث جربيال
املةهور والذي رواه مسلم أن جربيل عليه السالم جاء بصورة رجل
50
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شديد بياض الثياب شديد سواد الة ر ال يرى عليه أثر السافر وال
ي رفه أحد من الصحابة .
الثاين  :إنزاهلم منازهلم اليت أنزهلم اهلل  ،فهم عباد اهلل ماأمورون ،
أكرمهم اهلل ورفع مقامهم وقرهبم منه  ،وأن منهم رسل اهلل باالوحي
وغريه  ،وال يقدرون إال على ما أقدرهم اهلل عليه  ،وهم مع هاذا ال
ميلكون ألنفسهم وال لغريهم نف اً وال ضراً من دون اهلل ؛ ولذلك ال
جيوز أن يصرف هلم شيء من أنواع ال بادة فضالً عن أن يوصافوا
بصفات الربوبية كما زعمت النصارى ذلك يف روح القدس علياه
السالم .
قاع ىل اا        :
       
[   سورة األنبياء:اآليتان  .]51-51وقاع ىل ا   :
[        ساااااورة
التحرمي:اآلية ]1

وهذا القدر من اإلميان واجب على كل مسلم ومسلمة  ،جياب
عليهم أن يت لموه وي تقدوه  ،وال يُ ذر جبهله .
أما اإلميان املفصل باملالئكة فيتضمن أموراً منها :
أوالً  :مادة خلقهم :

خلق اهلل ىل ا املالئكة من نور كما خلق سبحانه اجلن من الناار
وخلق بين آدم من طني  ،وكان خلقهم قبل خلق آدم عليه السالم .
51
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وقد جاء يف احلديث ((خلقت املالئكة من نور  ،وخلق اجلان مان
مارج من نار  ،وخلق آدم مما وصف لكم )) [ رواه مسلم ] .
ثانياً  :عدد املالئكة :

املالئكة خلق ال حيصى عددهم إال اهلل عز وجل لكثرهتم  ،فما يف
السماء من موضع أربع أصابع إال وعليه ملك ساجد أو قائم  ،كما
إن البيت امل مور يف السماء الساب ة يدخله كل يوم ساب ون ألاف
ملك ،مث ال ي ودون إليه من كثرهتم  ،ويؤىلى بالنار يوم القيامة وهلاا
سب ون ألف زمام  ،مع كل زمام سب ون ألف ملك جيروهنا .
قاااع ىل ااا [         :سااورة
املدثر:اآلية  . ]31وجاء يف احلديث أنه  قاع  (( :أطَت السماء وحق
أن َىلِئّطَ  ،ما فيها موضع قدم إال وفيه ملك ساجد وراكع ))  .وقااع
 عن البيت امل مور  (( :يدخله يف كل يوم سب ون ألف ملاك ال
ي ودون إليه )) رواه البخاري ومسلم  .وقاع (( :يؤيت جبهنم يومئذٍ
هلا سب ون ألف زمام  ،مع كل زمام سب ون ألاف ملاك )) [ رواه
مسلم].
وهنا يتبني لنا ضخامة عدد املالئكة  ،فهؤالء مثالً يبلغ عاددهم
أرب ة آالف وىلس مائة مليون ملك  .فكيف ببقية املالئكة ! سبحان
من خلقهم وصرفهم وأحصاهم عدداً .
ثالثاً  :أمساء املالئكة :
جيب اإلميان مبن مسى اهلل لنا يف القرآن أو مساه لنا رساوله  يف
السنة من املالئكة وأعظمهم ثالثة :
55
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األول  :جربيل  ،وقد يسمى جربائيل  ،وهو روح القدس الاذي
يزنع بالوحي الذي به حياة القلوب على الرسل عليهم السالم .
الثاين  :ميكائيل  ،وقد يسمى ميكاع  .وهو موكل باملطر الاذي
به حياة األرض يسوقه حيث أمره اهلل .
الثالث  :إسرافيل  .وهو موكل بالنفخ يف الصور إياذانا بانتاهاء
احلياة الدنيا وابتداء احلياة اآلخرة  ،والذي به حياة األجساد .
رابعاً  :صفات املالئكة  :املالئكة خلق حقيقي  ،هلام أجساام
حقيقية متصفة بصفات خلقية وخُلقيه فمن ذلك :
أ ا عظم خلقهم وضخامة أجسامهم  :خلق اهلل سبحانه وىل ا
املالئكة على صور عظيمة قوية ىلليق بأعماهلم اجلليلة اليت وكلهم اهلل
هبا يف السموات واألرض .
ب ا أن هلم أجنحة  :خلق اهلل سبحانه وىل ا للمالئكة أجنحة
مثىن وثالث ورباع  ،وقد ىلزيد على ذلك  ،كما رأى رسوع اهلل 
جربيل على صورىله له ستمائة جناح وقد سد األفق  .قاع ىل ا  :
      
         

[  سورة فاطر:اآلية . ]1
ج ا عدم حاجتهم للط ام والةراب  :خلق اهلل سبحانه وىل ا
املالئكة ال حيتاجون إ ط ام أو شراب وال يتزوجون وال يتناسلون .
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د ا املالئكة عقالء ذوو قلوب  :كلموا اهلل وكلمهم  ،كلموا آدم
وغريه من األنبياء .
ها ا قدرهتم على التمثل بغري صورهتم احلقيقاة  :أعطاى اهلل
مالئكته قدرة على التمثل بصورة الذكور من البةر  ،وهذا فياه رد
على الوثنيني الذين زعموا أن املالئكة بنات اهلل .
وال ن لم كيفية متثلهم إال أهنم يتمثلون بصورة دقيقة يص ب م ها
التفريق بينهم وبني البةر .
و ا موت املالئكة  :املالئكة ميوىلون مجي اً يوم القيامة مبا فايهم
ملك املوت  ،مث يب ثون للقيام بأعماهلم اليت وكلهم اهلل هبا.
ز ا عبادة املالئكة  :ي بد املالئكة اهلل سبحانه وىل ا ب باادات
منها الصالة  ،والدعاء والتسبيح  ،والركوع  ،والسجود  ،وايوف
وايةية واببة ،وغري ذلك .
ومن صفات عبادهتم ما يلي :
 1ا الدوام واالستمرار مع عدم الفتور .
 5ا اإلخال هلل سبحانه وىل ا .
 3ا لزوم الطاعة وىلرك امل صية ل صمتهم عن الذنوب وامل اصي.
 9ا التواضع هلل مع كثرة ال بادة .
قاع ىل ا         :
[سورة األنبياء:اآلية ]50
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خامساً  :أعمال املالئكة  :ىلقوم املالئكة بأعماع جليلة وكلهم اهلل
هبا  ،فمنهم :
 1ا محلة ال رش .
 5ا امللك املوكل بإنزاع الوحي على الرسل .
 3ا خزنة اجلنة والنار .
 9ا املوكلون بالسحاب والقطر والنبات .
 2ا املوكلون باجلباع .
 1ا امللك املوكل بالنفخ يف الصور .
 1ا املوكلون بكتابة أعماع بين آدم .
 8ا املوكلون حبفظ بين آدم ،فإذا قدر اهلل عليه أمراً ىلركوه فوقع
ما قدر له.
 4ا املوكلون مبالزمة اإلنسان ودعوىله للخري .
 10ا املوكلون بالنطفة يف الرحم  ،ونفخ الاروح يف اإلنساان
وكتابة رزقه وعمله وشقي أو س يد .
 11ا املوكلون بقب أرواح بين آدم عند املوت .
15ا املوكلون بسؤاع الناس يف قبورهم وما يترىلب عليه من ن يم
أو عذاب.
 13ا املوكلون بتبليغ النيب  سالم أمته عليه .
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ولذلك ال حيتاج املسلم يف سالمه على النيب  إ شد الرحال
إليه  ،بل يكفي أن يصلي ويسلم عليه يف أي مكان  ،فإن املالئكاة
ىلنقل سالمه وىلبلغه النيب  ، وإمنا ىلةد الرحاع إ املسجد النباوي
للصالة فيه .
وهلم أعماع كثرية جداً هذا أشهرها  ،ومن األدلة على ذلك :
اا       :
ااع ىل اا
قاا
      

[  سورة غافر:اآلية .]1
اا         :
ااع ىل ا
وقا
[     سورة البقرة:اآلية .]41
وقاع ىل اا        :
      
[سورة األن ام:اآلية .]43

سادساً  :حقوق املالئكة على بين آدم :

أ ا اإلميان هبم .
ب ا حمبتهم وىل ظيمهم وذكر فضائلهم .
ج ا حترمي سبّهم أو ىلنقصهم أو االستهزاء هبم .
د ا الب د عما يكرهه املالئكة  ،فإهنم يتأذون مما يتأذى منه بناو
آدم .
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أركان اإلميان

* مثرات اإلميان باملالئكة :

أ ا حتقيق اإلميان  ،فإن اإلميان ال يصح إال باإلميان هبم .
ب ا ال لم ب ظمة خالقهم ىلبارك وىل ا وقوىله وسلطانه  ،فاإن
عظمة املخلو من عظمة ايالق .
ج ا زيادة اإلميان يف قلب املسلم مب رفة صافاهتم وأحاواهلم ،
ووظائفهم.
د ا األمن والطمأنينة للمؤمنني عند ىلثبيت اهلل هلم باملالئكة.
ها حمبة املالئكة على ما قاموا به من عبادات على الوجه األكمل
واستغفارهم للمؤمنني .
و ا بغ األعماع الفاسدة وامل اصي .
ز ا شكر اهلل سبحانه وىل ا على عنايته ب باده  ،حيث وكل هبم
من هؤالء املالئكة من يقوم حبفظهم وكتابة أعماهلم وغري ذلك مان
مصاحلهم .

***
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الركن الثالث  :اإليمان بالكتب
اإلميان بكتب اهلل املنازلة على رسله عليهم الصالة والسالم هاو
الركن الثالث من أركان اإلميان  ،فإن اهلل ىل ا قد أرسال رساله
بالبينات وأنزع عليهم الكتب رمحة للخلق وهداياة هلام لتتحقاق
س ادهتم يف الدنيا واآلخرة  ،ولتكون منهجاً يسريون عليه وحاكماة
بني الناس فيما اختلفوا فيه .
قاع ىل ا        :
[      سورة احلديد:اآلية
 .]52وقاااع ىل ااا        :
      
[       سورة البقرة:اآلية ]51

( )1ا حقيقة اإلميان بالكتب :
اإلميان بالكتب هو التصديق اجلازم بأن هلل كتباً أنزهلا على رساله
عليهم الصالة والسالم  ،وهي من كالمه حقيقة  ،وأهنا نور وهدى ،
وأن ما ىلضمنته حق وصد وعدع حيب اىلباعه وال مل به  ،وال ي لم
عددها إال اهلل .
قاع ىل ا [       :سورة النساء:اآلية
اا      
ااع ىل ا
 .]119وقا
[      سورة التوبة:اآلية ]1
58

أركان اإلميان

( )5ا حكم اإلميان بالكتب :

جيب اإلميان جبميع الكتب اليت أنزهلا اهلل على رسله عليهم الصالة
السالم ،وأن اهلل ىلبارك وىل ا قد ىلكلم هبا حقيقة  ،وأهنا مزنلة غاري
خملوقة ،ومن جحدها أو جحد شيئاً منها فقد كفر .
قاع ىل اا        :
       
       
[        ساااااورة

النساء:اآلية .]131
وقاااع ىل ااا       :
[     سورة األن ام:اآلية ]122

( )3ا حاجة الناس للكتب واحلكمة من إنزاهلا :

أوالً  :ليكون الكتاب املزنع على الرسوع هو املرجاع ألمتاه ،
فريج ون إليه مل رفة دينهم .
ثانياً  :ليكون الكتاب املزنع على الرسوع هو احلكم ال دع ألمتاه
يف كل ما خيتلفون فيه .
ثالثاً  :ليقوم الكتاب املزنع حبفظ الدين ب د موت الرسوع مهماا
ىلباعدت األمكنة واألزمنة  ،كما هو احلاع يف دعوة نبينا حممد . 
رابعاً  :لتكون هذه الكتب حجة اهلل على خلقاه  ،ال يسا هم
خمالفتها وال ايروج عنها .
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قاع ىل اا

        :

     
[       سورة البقرة:اآلية ]51

( )4ـ كيفية اإلميان بالكتب :
اإلميان بكتب اهلل إمجايل وىلفصيلي :
أما اإلمجايل  :فهو أن ىلؤمن بأن اهلل أنزع كتباً على رسله علايهم
الصالة والسالم .
وأما التفصيلي  :فهو أن ىلؤمن مبا مسى اهلل من كتباه يف القارآن
الكرمي  ،وقد علمنا من ذلك القرآن والتاوراة والزباور واإلليال
وصحف إبراهيم وموسى  ،وىلؤمن بأن هلل سوى ذلك كتباً أنزهلا على
أنبيائه  ،ال ي رف أمساءها وعددها إال الذي أنزهلا سبحانه وىل ا .
وهذه الكتب كلها جاءت لتحقيق ىلوحيد اهلل باإفراده بال باادة
وعمل الصاحلات والنهي عن الةرك واإلفساد يف األرض  ،فأصال
دعوة األنبياء واحد وإن اختلفوا يف الةرائع واألحكام .
واإلميان بالكتب اإلقرار بزنوهلا على الرسل السابقني  ،واإلمياان
بالقرآن إقرار به واىلباع ملا فيه .
اا         :
ااع ىل اا
قاا
       

[سورة البقرة:اآلية .]582
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وقاااع ىل ااا         :
[     سورة األعراف:اآلية .]3

وقد امتاز القرآن عن الكتب السابقة بأمور أمهها :
 1ا أنه م جز بلفظه وم ناه وما فيه من احلقائق الكونية وال لمية.
 5ا أنه آخر الكتب السماوية  ،فقد ختمت به الكتاب كماا
ختمت الرساالت بنبينا حممد . 
 3ا أن اهلل قد ىلكفل حبفظه من كل حتريف أو ىلبديل  ،خالفااً
للكتب األخرى فقد وقع فيها التحريف والتبديل .
 9ا أنه مصد ملا قبله من الكتب ومهيمن عليها .
 2ا أنه ناسخ جلميع الكتب السابقة .
قاع ىل اا        :
       
[   سورة يوسف:اآلية ]111

( )5ـ قبول أخبار الكتب السابقة :

ن لم يقيناً أن ما جاء يف ىللك الكتب من األخبار اليت أوحاهاا اهلل
إ رسله عليهم الصالة والسالم حق ال شك فيه .
وهذا ال ي ين أن نقبل ما يف الكتب املوجودة اآلن بني أيدي أهال
الكتاب؛ ألهنا حرفت وبدلت  ،فلم ىلبق على أصوهلا اليت أنزهلاا اهلل
على رسله عليهم الصالة والسالم .
31

أركان اإلميان

ومما علمناه يقيناً من ىللك الكتب ما أخربنا اهلل به يف كتابه من أنه
ال ىلزر وازرة وزر أخرى  ،وأن ليس لإلنسان إال ماا سا ى  ،وأن
س يه سوف يُرى مث يُجزاه اجلزاء األوىف .
قاااع ىل ااا          :
        
         
[         سااورة

النجم:اآليات .]91-31
وقاع ىل اا        :
        

[     سورة األعلى:اآليات ]14-11

وأما أحكامها  :فإن ما يف القرآن يلزمنا الت بد به  ،خبالف ما يف
الكتب السابقة  ،فإننا ننظر إن كان خمالفاً لةري تنا فإننا ال ن مل به ؛
ال ألنه باطل  ،بل هو حق يف زمنه ولكن ال يلزمنا ال مل به ؛ ألناه
نسخ بةري تنا  ،فإن وافق شري تنا فإنه حق دلات شاري تنا علاى
صحته.
( )6ـ الكتب السماوية اليت ورد ذكرها يف القرآن والسنة ،هي:
 1ـ القرآن الكرمي :

وهو كالم اهلل الذي أنزله على حممد  خا الرسل واألنبيااء ،
فكان آخر الكتب املزنلة  ،وقد ىلكفل اهلل حبفظاه مان التحرياف
والتبديل وج له ناسخاً للكتب األخرى .
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قاع ىل ا         :

[  سورة احلجر:اآلية .]4
اا       :
وقااع ىل ا
       

 [     سورة املائدة  :اآلية .]98
 2ـ التوراة :

وهي الكتاب الذي أنزله اهلل على موسى عليه الساالم وج لاها
هدى ونوراً حيكم هبا أنبياء بين إسرائيل وأحبارهم .
والتوراة اليت جيب اإلميان هبا هي اليت أنزهلا اهلل على موسى علياه
السالم وليست التوراة ابرفة املوجودة عند أهل الكتاب اليوم .
قاع ىل ا         :
      
                    

اورة
[  سااا

املائدة:اآلية . ]99
 3ا اإلجنيل :
وهو الكتاب الذي أنزله اهلل على عيسى عليه السالم باحلق مصدقاً
ملا قبله من الكتب السماوية .
واإلليل الذي جيب اإلميان به هو الكتاب الذي أنزلاه اهلل علاى
عيسى عليه السالم بأصوله الصحيحة  ،وليست األناجيال ابرفاة
املوجودة اليوم عند أهل الكتاب .
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قاع ىل اا

        
        
.]91 اآلية: [سورة املائدة   

 قااع.  ومما ضمنته التوراة واإلليل البةارة برسالة نبينا حممد
       ىل اااااا
      
      
      

]121 اآلية: [سورة األعراف   

:  ا الزبور9

 والزبور الذي. وهو الكتاب الذي أنزله اهلل على داود عليه السالم
جيب اإلميان به هو ما أنزله اهلل على داود عليه السالم وليس ما دخل
   :  قاع ىل اا. عليه التحريف من عمل اليهود
]113 اآلية: [سورة النساء 

:  ا صحف إبراهيم وموسى2

وهي الصحف اليت آىلاها اهلل إبراهيم وموسى عليهما السالم وهذه
الصحف مفقودة وال ي رف منها شيء إال ما جاء ذكاره عناها يف
.القرآن الكرمي والسنة
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         : قاااع ىل ااا
        
         
 [سااورة        

.]91-31 اآليات:النجم
       : وقاع ىل اا
        

]14-11 اآليات: [سورة األعلى    

***
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 اإليمان بالرسل: الركن الرابع
: ) ا اإلميان بالرسل عليهم السالم1(
. أحد أركان اإلميان اليت ال يتحقق إميان ال بد إال هبا: هو

 هو االعتقاد اجلازم بأن هلل رساالً اصاطفاهم: واإلميان بالرسل
،  ومن عصاهم فقد غاوى،  فمن اىلب هم فقد اهتدى،لتبليغ رساالىله
 وأدوا األمانة، وأهنم قد بلغوا ما أنزع اهلل إليهم من رهبم البالغ املبني
 وأقاموا احلجاة ومل،  وجاهدوا يف اهلل حق جهاده، ونصحوا األمة
 ونؤمن مبن مسى اهلل لنا، يبدلوا أو يغريوا أو يكتموا شيئاً مما أرسلوا به
 واملتاأخر مناهم،  وكل رسوع يبةر مبن يأيت ب ده، ِومن مل يسم
. يصد من قبله
        : اا
ااع ىل ا
قا
     
       
          
]131 اآلية: [سورة البقرة

 ومن عصااه فقاد، فمن كذب رسوالً فقد كذب الذي صدقه
    :  قااع ىل اا. عصى من أمر بطاعته
       
      
        
31

أركان اإلميان

[      سورة النساء:اآليتاان

.]121-120
( )5ا حقيقة النبوة :
النبوة  :واسطة بني ايالق واملخلو يف ىلبليغ شرعه َ ،يمُنُ اهلل هبا
على من يةاء من عباده  ،وخيتار هلا من شاء من خلقه  ،فما كانت
ايرية ألحد غريه سبحانه  .قاع وىل اا     :
       
[  سورة احلج:اآلية ]12

والنبوة  :ىلوهب وال ىلكتسب  ،ال ىلدرك بكثرة طاعة أو عباادة ،
وال ىلأيت باختيار النيب أو طلبه  ،وإمنا هي اجتباء واصطفاء من اهلل عز
وقاااع ىل ااا       :
وجاال .
[     سورة الةورى:اآلية .]13
( )3احلكمة من إرسال الرسل :

احلكمة من إرساع الرسل عليهم السالم ىلتمثل يف أمور منها:
أوالً  :إخراج ال باد من عبادة ال باد إ عبادة رب ال باد  ،ومان
ر عبودية املخلو إ حرية عبادة رب ال باد  .قاع ىل اا   :

[      سورة األنبياء:اآلية .]10

ثانياً  :الت ريف بالغاية اليت خلق اهلل ايلق ألجلها  ،وهي عبادىلاه
وىلوحيده واليت ال ىل رف إال عن طريق الرسل الذين اصاطفاهم اهلل
من خلقه وفضلهم على ال املني .
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        :

قاع ىل ا

]31 اآلية: [سورة النحل   

 قااع.  إقامة احلجة على البةر بإرساع الرسل: ًثالثـا
        : ىل ا
اورة
[سا

         
]112 اآلية:النساء

 مثال،  بيان ب املغيّبات اليت ال يدركها الناس ب قوهلم: ًرابعا
.  وم رفة املالئكة واليوم اآلخر وغري ذلك، أمساء اهلل وصفاىله
 كون الرسل قدوة حسنة كمَلهم اهلل باألخال الفاضالة: ًخامسا
  :  قااع ىل اا. وعصمهم من الةبهات والةهوات

.]40 اآلياة: [سورة األن اام     
 [ساورة        :

وقاع ىل اا

.]1 اآلية:املمتحنة

 إصالح النفوس وىلزكيتها وىلطهريها وحتذيرها من كل ما:ًسادسا
       :  قااع ىل اا.يرديها
      

 ((إمنا ب ثت ألمتام:   وقاع. ]5 اآلية: [سورة اجلم ة 
.]مكارم األخال )) [ رواه أمحد واحلاكم
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( )9وظائف الرسل عليهم السالم :

للرسل عليهم السالم وظائف جليلة منها :
أ ا ىلبليغ الةري ة ودعوة الناس إ عبادة اهلل وحده وخلع عبادة
ما ساواه .قااع ىل اا      :
        
[  سورة األحزاب:اآلية .]34
ب ا ىلبيني ما أنزع من الدين  .قاع ىل اا    :
        
[سورة النحل:اآلية ]99

ج ا داللة األمة إ ايري وحتذيرهم مان الةار  ،وىلبةاريهم
بالثواب وإنذارهم بال قااب  .قااع ىل اا    :
[  سورة النساء:اآلية ]112

د ا إصالح الناس بالقدوة الطيبة واألسوة احلسانة يف األقاواع
واألف اع .
ها ا إقامة شرع اهلل بني ال باد وىلطبيقه .
و ا شهادة الرسل على أممهم يوم القياماة باأهنم قاد
بلغوه م البالغ املبني  .قاع ىل اا      :
         
[سورة النساء:اآلية .]91
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( )2اإلسالم دين مجيع األنبياء :
اإلسالم دين مجيع األنبيااء واملرسالني  .قااع ىل اا  :
[     سورة آع عمران:اآلية  .]14فكلاهم
يدعون إ عبادة اهلل وحده ونبذ عبادة ما ساواه  ،وإن اختلفات
شرائ هم وأحكامهم فإهنم متفقون على األصل وهو التوحيد  .قااع
 (( : األنبياء إخوة ل الت )) [ رواه البخاري ] .
( )1الرسل بشر ال يعلمون الغيب :

علم الغيب من خصائص األلوهية وليس من صفات األنبياء ؛ ألهنم
بةر كغريهم من البةر  ،يأكلون ويةربون ويتزوجاون ويناامون
وميرضون ويت بون  .قاع ىل اا      :
      

[  سورة الفرقان:اآلية .]50
وقاع ىل ا         :
[   سورة الرعد:اآلياة  .]38ويصيبهم ما يصيب البةر
من احلزن والفرح واجلهد والنةاط  ،وإمنا اصطفاهم اهلل لتبليغ ديناه
وال ي لمون من الغيب إال ما أطل هم اهلل عليه  .قاع ىل ا   :
         
         
[  اجلن]51-51:
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( )1ا عصمة الرسل :

اصطفى اهلل سبحانه وىل ا لرسالته وىلبليغهاا أفضال خلقاه ،
وأكملهم خَلقاً وخُلقاً  ،وعصمهم من الكبائر وبرأهم من كل عيب
حىت يؤدوا وحي اهلل إ أممهم  ،فهم م صومون فيما خيربون به عان
اهلل سبحانه وىل ا يف ىلبليغ رساالىله باىلفا األمة  .قاع ىل ا   :
         
        
[سورة املائدة:اآلية .]11

وقاع ىل ا

      :

[      سورة األحزاب:اآلية .]34
وقاااع ىل ااا        :
[         سورة
اجلن:اآلية .]58

وإذا صدرت من أحدهم الصغائر اليت ال ىل لق هلا بالتبليغ فإنه يُبيّن
هلم  ،وسرعان ما يتوبون إ اهلل وينيبون إليه فتكون كأن مل ىلكن ،
وينالون بذلك مزنلة أعلى من مزنلتهم السابقة ؛ وذلك ألن اهلل قاد
خص أنبياءه صلوات اهلل وسالمه عليهم بكماع األخال وصافات
ايري ونزههم عن كل ما حيّط من أقدارهم ومكانتهم .
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: ) عدد األنبياء والرسل وأفضلهم8(

، ثبت أن عدد الرسل عليهم الصالة والسالم ثالمثائة وبض ة عةر
))ً ملا سئل عن عدد الرسل (( ثالمثائة ومخس عةرة مجاً غفريا لقوله
 منهم من قاصّ اهلل عليناا يف، [ رواه احلاكم ] واألنبياء أكثر من ذلك
 وقد مسى اهلل يف كتابه مناهم.  ومنهم من مل يقصص علينا، كتابه
.ًمخسة وعةرين نبياً ورسوال
       : قاااع ىل ااا
.]119 اآلية: [سورة النساء    
      : وقاع ىل اا
        
       
       
     
      
     
       
     
.]81-83 اآليات: [سورة األن ام 
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وقد فاضل اهلل النبايني ب اضهم على ب

 .قااع ىل اا :

[        سورة اإلسراء:اآلية
.]22

وفضل اهلل الرسل ب ض ا ه ا م على ب

 .قااع ىل اا :

[         سااااورة
البقرة:اآلية .]523

وأفضلهم أولو ال زم من الرسل  .وهم نوح وإباراهيم وموساى
 
وعيسى ونبينا حممد عليهم السالم  .قااع ىل اا :
[        سورة األحقاف:اآلية .]32
اا        :
ااع ىل ا
وقا
       
[     سورة األحزاب:اآلية .]1

وحممد  أفضل الرسل وخا النبيني وإمام املتقني  ،وسيد ولاد
آدم وإمام األنبياء إذا اجتم وا وخطيبهم إذا وفدوا  ،صاحب املقاام
ابمود الذي يغبطه به األولون واآلخرون  ،وصاحب لاواء احلماد
واحلوض املورود  ،وشفيع ايالئق يوم القيامة  ،وصاحب الوسايلة
والفضيلة  ،ب ثه اهلل بأفضل شرائع دينه  ،وج ل أمتاه خاري أماة
أخرجت للناس  ،ومجع له وألمته من الفضائل واباسن ما فرقه فيمن
قبلهم وهم آخر األمم خَلْ َقاً وأوهلم ب ثاً .
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قاع ( : فضلت على األنبياء بست) [رواه مسلم ]  .وقااع : 
((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء احلمد وال فخر  .وما من
نيب يومئذ آدم فمن سواه إال حتت لوائي ياوم القياماة)) [ رواه أمحاد
والترمذي] .
والذي يلي الرسوع  بالفضيلة منهم إبراهيم عليه السالم خليال
الرمحن  ،فايليالن مها أفضل أو ال زم من الرسل مث الثالثة ب دمها.
( )4آيات األنبياء عليهم السالم (املعجزات) :

أيّد اهلل رسله عليهم السالم باآليات ال ظيمة وامل جزات البااهرة
لتكون حجة أو حاجة  ،كالقرآن الكرمي وانةقا القمر  ،وانقالب
ال صا حيّة  ،وخلق الطري من الطني وغريها .
فامل جزة ايارقة لل ادة دليل على النبوة الصادقة  ،والكرامة دليال
على صد الةاهد بالنبوة الصادقة .
اا [       :سااورة
قاااع ىل ا
احلديد:اآلية  .]52وقاع (( :ما من نيب من األنبياء إال وقد أويت من
اآليات ما آمن على مثله البةر وإمنا كان الذي أوىليته وحياً أوحاه إيل
فأرجو أن أكون أكثرهم ىلاب اً يوم القيامة))[متفق عليه] .
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( )11اإلميان بنبوة نبينا حممد : 

اإلميان بنبوىله  أصل عظيم من أصوع اإلمياان  ،وال يتحقاق
اإلميان إال به ،قاع ىل ا        :
[     سورة الفتح:اآلية .]13

وقاع (( : أمرت أن أقاىلل الناس حىت يةهدوا أن ال إلاه إال اهلل
وإين رسوع اهلل)) [رواه مسالم]  .وال يتم اإلميان به صلى اهلل عليه وسلم
إال بأمور منها :
أوالً  :م رفة نبينا حممد  ، وهو حممد بن عبد اهلل بان عباد
املطلب بن هاشم  ،وهاشم من قريش  ،وقريش من ال رب ،وال رب
من ذرية إمساعيل بن إبراهيم ايليل عليه وعلى نبينا أفضل الصاالة
والسالم  ،وله من ال مر ثالث وستون سنة  ،منها أرب ون قبل النبوة
وثالث وعةرون سنة نبياً ورسوالً .
ثانياً  :ىلصديقه فيما أخرب  ،وطاعته فيما أمر واجتناب ما هنى عنه
وزجر وأن ال ي بد اهلل إال مبا شرع .
ثالثاً  :االعتقاد بأنه رسوع اهلل إ عموم الثقلني من اجلن واإلنس
فال يسع أحداً منهم إال اىلباعه  .قاع ىل ا     :
[      سورة األعراف:اآلية .]128

رابعاً  :اإلميان برسالته ،وأنه أفضل األنبياء وخامتهم  .قاع ىل اا :
[       ساورة األحزاب  :اآلياة

 ،]90وأنه خليل الرمحن ،وسيد ولد آدم ،وصاحب الةفاعة ال ظمى
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املخصو بالوسيلة واليت هاي أعلاى الادرجات يف اجلناة ،
وصاحب احلوض املورود  ،وأمته خري األمم .
قاع ىل ا [        :ساورة
آع عمران:اآلية  .]110وأكثر أهل اجلنة  ،وأن رسالته ناسخة جلمياع
الرساالت السابقة .
خامساً  :أن اهلل أيده بأعظم م جزة وأظهر آية  ،وهاي القارآن
ال ظيم كالم اهلل ابفوظ من التغيري التبديل  .قاع ىل اا   :
        
       

[   سورة اإلسراء :اآلية .]88
وقاااع ىل ااا        :
[   سورة احلجر:اآلية .]4

سادساً  :اإلميان بأن الرسوع  قد بلغ الرسالة  ،وأدى األماناة
ونصح األمة  ،فما من خري إال ودع األمة عليه  ،ورغبها فيه  ،وماا
من شر إال وهنى األمة عنه وحذرها منه .
قاع ىل ا        :
       
[سورة التوبة:اآلية .]158
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وقاع ( : ما من نيب ب ثه اهلل يف أمة قبلي إال كان حقاً عليه أن
يدع أمته على خري ما ي لمه هلم وحيذر أمته من شر ما ي لمه هلام) [
رواه مسلم ] .
سابعاً  :حمبته  ، وىلقدمي حمبته على الانفس وساائر ايلاق ،
وىل ظيمه وىلوقريه  ،وإجالله  ،واحترامه وطاعته  ،فإن هذا من حقوقه
اليت أوجبها اهلل يف كتابه لنبيه  فإن حمبته من حمبة اهلل  ،وطاعته من
طاعة اهلل         .
[         سااورة

آع عمران:اآلية  .]31وقوله ( : ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحاب
إليه من ولده ووالده والناس أمج ني) [ متفق عليه ] .
ثامنـاً  :الصالة والتسليم عليه  واإلكثار من ذلك  ،فإن البخيل
من ذُكر عنده فلام يصال علياه  .قااع اهلل ىل اا    :
      

[      سورة األحزاب:اآلياة . ]21
قاع ( : من صلى عليّ واحدة صلى اهلل عليه هباا عةاراً) [ رواه
مسلم].
وىلتأكد الصالة عليه يف مواطن  ،منها يف التةهد يف الصالة  ،ويف
القنوت وصالة اجلنازة  ،وخُطبة اجلم ة وب د األذان  ،وعند دخوع
املسجد وايروج منه والدعاء  ،وعند ذكره عليه الصالة والساالم
وغري ذلك من املواطن .
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تاسعاً  :أن النيب  وسائر األنبياء عليهم الصالة والسالم أحيااء
عند رهبم ،حياة برزخية أكمل وأعلى من حياة الةاهداء  ،لكناها
ليست كحياهتم على وجه األرض  ،وهي حياة ال ن لم كيفيتها ،
وال ىلزيل عنهم اسم املوت  .قاع ( : إن اهلل حرم على األرض أن
ىلأكل أجساد األنبياء) [ رواه أبو داود والنسائي ]  .وقاع ( : ماا مان
مسلم يسلم عليّ إال رد اهلل علي روحي كي أرد عليه الساالم) [ .
رواه أبو داود] .
عاشراً  :من احترام النيب  أن ال ىلُرفع األصوات عنده يف حياىله ،
وكذا عند السالم عليه يف قربه .
قاع ىل اا        :
       
       
[  سورة احلجرات:اآلية .]5

فحرمته  ب د دفنه كحرمته يف أيام حياىله ،فيجب أن حنترمه 
كما ف ل الرِعيل األوع رضوان اهلل عليهم  ،إذ كانوا أشاد النااس
موافقة له عليه السالم  ،وأب د الناس عن خمالفته وابتداع ما ليس من
دين اهلل .
حادي عشر  :حمبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه  ،ومواالهتم مجي اً
واحلذر من ىلنقصهم أو سبهم أو الط ن فيهم بةيء  ،فاإن اهلل قاد
رضي عنهم واختارهم لصحبة نبيه  وأوجب على هاذه األماة
مواالهتم .
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قاااع ىل ااا      :
      
[   سورة التوبة:اآلية .]100

وقاع (( : ال ىلسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لاو أنفاق
أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه)) [ رواه البخاري ] .
وندب من جاء ب دهم إيل االستغفار هلم وسؤاع اهلل أن ال جي ال
يف قلوهبم غالً هلام  .قااع ىل اا     :

      
        
[      سورة احلةر:اآلية .]10

ثاين عشر  :جتنب الغلو فيه  فإنه من أعظم األذية لاه  ، إذ
حذّر عليه الصالة والسالم أمته من الغلو فيه والتجااوز يف إطرائاه
ومدحه  ،وإنزاله فو مزنلته اليت أنزله اهلل مما خيتص به الارب عاز
وجل .
قاع (( : إمنا أنا عبد فقولوا عبد اهلل ورساوله  ،ال أحاب أن
ىلرف وين فو مزنليت))  .وقاع (( :ال ىلطروين كما أطرت النصارى ابن
مرمي)) [ رواه البخاري ]  .وال جيوز دعاؤه وال االستغاثة به  ،وال الطواف
بقربه أو النذر والذبح له فكل هذا شرك باهلل  ،وقد هناي اهلل عان
صرف ال بادة لغريه .
وكذلك باملقابل فإن عدم احترام النيب  املة ر بالغ ّ منه  ،أو
ىلنقيصه  أو االستخفاف به  ،أو االستهزاء به ردة عان اإلساالم
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وكفر باهلل  .قااع ىل اا

     :

       

[  سورة التوبة:اآلية . ]11
فاببة الصادقة لرسوله  هي اليت ىلب ث علاى االقتاداء هبدياه
واالىلباع لسنته وىلرك ما خيالف سبيله عليه الصالة والساالم  .قااع
ىل ا          :
[        سااورة آع
عمران:اآلية ]31

فيجب عدم اإلفراط والتفريّط يف ىل ظيم الرسوع  ، فال ي طاى
صفات األلوهية ،وال ينقص قدره وحقه من االحترام واببة اليت من
أبرزها االىلباع لةرعه والسري على هديه واالقتداء به علياه الصاالة
والسالم .
ثالث عشر :اإلميان بالنيب  ال يتحقق إال بتصديقه وال مل مباا
جاء به ،وهذا م ىن االنقياد له  ،فطاعته هي طاعة اهلل  ،وم صيته
هي م صية هلل .
وبتحقيق ىلصديقه واىلباعه  يتحقق اإلميان باه علياه الصاالة
والسالم .

***
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الركن الخامس  :اإليمان باليوم اآلخر
( )1ـ اإلميان باليوم اآلخر :
هـو  :االعتقاد بنهاية احلياة الادنيا والادخوع ب ادها إ دار

أخرى  ،ىلبدأ باملوت واحلياة الربزخية ومتر بقيام السااعة مث الب اث
واحلةر واجلزاء إ دخوع الناس اجلنة أو النار .
واإلميان باليوم اآلخر أحد أركان اإلميان اليت ال يتم إميان ال بد إال
  
هبا  ،فمن أنكره فقد كفر  .قاع اهلل ىل ا :
[      سورة البقرة:اآلية .]111

وقاع  ملا جاء يف حديث جربيل وفيه (فأخربين عن اإلميان ؟
قاع  :أن ىلؤمن باهلل  ،ومالئكته وكتبه  ،ورسله والياوم اآلخار ،
وىلؤمن بالقدر خريه وشره) [رواه مسلم . ]121/1
ومما جيب اإلميان به مقدمات اليوم اآلخر مما أخرب به رساوع اهلل
 مما يكون من أشراط الساعة وأماراهتا .
و قد قسم ال لماء هذه ال المات إ قسمني :
أ ا صغرى  :وهي اليت ىلدع على اقتراب الساعة  ،وهي كاثرية
جداً ،وكثري منها قد وقع إن مل يكن أغلبها .
ومنها  :ب ثة النيب  ، وضياع األماناة  ،وزخرفاة املسااجد
والتباهي هبا  ،وىلطاوع الرعاة يف البنيان  ،ومقاىللة اليهود وقتلاهم ،
وىلقارب الزمن  ،ونقص ال مل  ،وظهور الفنت  ،وكثارة القتال ،
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وكثرة الزنا والفسو  .قاع ىل اا :

 

 [     سورة القمر  :اآلية .]1

ب ا كربى  :وهي اليت ىلكون بني يدي الساعة وىلناذر ببادء
وقوعها ،وهي عةر عالمات  ،ومل يظهر منها شيء.
ومنها  :خروج املهدي  ،وخروج الدجاع  ،ونزوع عيسى علياه
السالم من السماء حكماً عدالً  ،فيكسر الصليب ويقتال الادجاع
واينازير  ،ويضع اجلزية  ،وحيكم بةاري ة اإلساالم  ،ويظهار
يأجوج ومأجوج فيدعو عليهم فيموىلوا  ،وخسوفات ثالث  ،خسف
باملةر وخسف باملغرب وخسف يف جزيرة ال رب  ،والدخان وهو
انب اث دخان عظيم من السماء يغةى الناس وي مهم  ،ورفع القرآن
من األرض إ السماء  ،وطلوع الةمس من مغرهباا  ،وخاروج
الدابة ،وخروج نار عظيمة من عدن ىلسو الناس إ أرض الةام ،
وهي آخر ال المات ال ظام .
روى مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي اهلل عناه قااع:
أطلع النيب  وحنن نتذاكر فقاع (( :ما ىلذكرون ؟ قالوا :ناذكر
الساعة  .قاع  :إهنا لن ىلقوم حىت ىلروا قبلها عةر آيات  .فاذكر :
الدخان  ،والدجاع  ،والدابة  ،وطلوع الةمس من مغرهبا ونازوع
عيسى بن مرمي  ،ويأجوج ،وثالثة خسوف  :خساف باملةار ،
وخسف باملغرب ،وخسف جبزيرة ال رب  ،وآخر ذلك نار ختارج
من اليمن ىلطرد الناس إ حمةرهم)) [ رواه مسلم ] .
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وقاع (( : خيرج يف آخر أميت املهدي يساقيه اهلل الغياث ،
وخترج األرض نباهتا  ،وي طي املاع صاحاحاً  ،وىلكثار املاشاية ،
وىل ظم األمة  ،ي يش سب اً  ،أو مثانياً  ،ي ين حججاً)) [ رواه احلااكم يف
املستدرك ] .
وقد ورد أن هذه األمارات متتاب ة كتتابع ايرز يف النظام  ،فاإذا
ظهرت إحدامها ىلب تها األخرى  ،فإذا انقضت هذه ال المات قامت
الساعة بإذن اهلل ىل ا .
واملقصود بالساعة  :هو يوم خيرج الناس من قبورهم بأمر رهبام
ليحاسبوا  ،فين م حمسنهم وي ذب مسيئهم  ،قااع ىل اا   :
      
[   سورة امل ارج:اآلية .]93

وهذا اليوم ذكر بأكثر من اسم يف القرآن الكرمي .
منها  :يوم القيامة  ،القارعة  ،يوم احلساب  ،يوم الدين  ،الطّامة،
الواق ة  ،احلاقّة  ،الصّاخة  ،الغاشية  ،وغري ذلك .
يوم القيامة  :قاع ىل اا                 :
[  سورة القيامة:اآلية .]1
القارعة  :قاع ىل ا                   :
[سورة القارعة:اآليتان .]5-1
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      :

 قاع ىل ا: يوم احلساب

 [ساااورة        

.]51 اآلية:
      :

 قاع ىل اا: يوم الدين

.]12-19  اآليتان:  [ سورة االنفطار    
       :  قاع ىل ا: الطامة

. ]39  اآلية: [سورة النازعات
 [ساورة      :  قاع ىل اا: الواق ة
.]1 اآلية:الواق ة
 [ساورة       :  قاع ىل اا:احلاقة
.]5-1 اآليتان:احلاقة
 [سورة      :

 قاع ىل ا: الصاخة
.]33 اآلية:عبس

       :

 قاع ىل ا: الغاشية
.]1 اآلية:[سورة الغاشية
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( )2ـ صفة اإلميان باليوم اآلخر :

اإلميان باليوم اآلخر إمجايل وىلفصيلي :
أما اإلمجايل  :فهو أن نؤمن بأن هناك يوماً جيمع اهلل فيه األولاني
واآلخرين فيجازى كالً ب مله فريق يف اجلنة وفريق يف الس ري  .قاع
اا        :
ىل اا
[      سورة الواق ة:اآليتان .]20-94

وأما التفصيلي  :فهو اإلميان بتفاصيل ما يكاون ب اد املاوت
ويةمل ذلك أموراً منها :
أوالً  :فتنة القرب :

وهي سؤاع امليت ب د دفنه عن ربه ودينه ونبياه حمماد ، 
فيثبت اهلل الذين آمنوا بالقوع الثابت  ،كما ورد يف احلاديث أناه
عندما يسئل يقوع (( :ريب اهلل  ،وديين اإلسالم ونيب حممد [ .)) 
متفق عليه ] .

فيجب اإلميان مبا دلت عليه األحاديث من سؤاع امللكني وكيفية
ذلك  ،وما جييب به املؤمن  ،وما جييب به املنافق .
ثانياً  :عذاب القرب ونعيمه :

جيب اإلميان ب ذاب القرب ون يمه  ،وأنه إما حفرة من حفر النار أو
روضة من رياض اجلنة  ،وأن القرب أوع منازع اآلخرة  ،فمن لا منه
فما ب ده أيسر منه ومن مل ينج فما ب ده أشد منه  ،ومان ماات
قامت قيامته .
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فالن يم وال ذاب يقع على الروح واجلسد مجي اً يف القرب  ،وقاد
ىلنفرد الروح هبذا أحياناً  ،وعذابه يكون للظاملني ون يمه للماؤمنني
الصادقني .
وامليت ي ذب يف الربزخ أو ين م  ،سواء قُرب أو مل يقارب  .فلاو
أُحر أو أغر أو أكلته السباع أو الطيور فالبد أن ينالاه ذلاك
ال ذاب أو الن يم .
قاااع ىل ااا       :
       
[  سورة غافر:اآلية .]91

وقاع (( : فلو ال أن ال ىلدافنوا لدعوت اهلل أن يسم كم مان
عذاب القرب )) [ رواه مسلم ] .
ثالثاً  :النفخ يف الصور :

الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السالم فينفخ النفخاة األو
فتموت ايالئق مجي اً إال من شاء اهلل  ،مث ينفخ النفخة الثانية فتب ث
ايالئق أمجع منذ خلق اهلل الدنيا إ قيام الساعة.
قاع ىل اا        
           
[     سورة الزمر:اآلية .]18

وقاع (( : مث ينفخ يف الصور فال يسم ه أحد إال أصغى ليتااً
ورفع ليتاً  ،مث ال يبقى أحد إال ص ق  ،مث يزنع اهلل مطراً كأنه الطل ،
21
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فتنبت منه أجساد الناس  ،مث ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
[ رواه مسلم ] .

))

رابعاً  :البعث :

وهو إحياء اهلل املوىلى حني ينفخ يف الصور النفخة الثانية فيقاوم
الناس لرب ال املني  ،فإذا أذن اهلل بالنفخ يف الصور وبرجوع األرواح
إ أجسادها حينئذٍ قام الناس من قبورهم وسااروا مسارعني إ
املوقف حفاة :غري منت لني ،عراة :غري مكتسني ،غرالً  :غري خمتونني،
بُهما  :ليس م هم شيء  ،ويطوع املوقف وىلدنو الةمس منهم ويزاد
يف حرها  ،ويلجمهم ال ر ؛ لةدة املوقف  ،فمنهم من يبلغ ال ر
إ ك بيه  ،ومنهم من يبلغ ال ر إ ركبتيه  ،ومنهم من يبلاغ إ
حقويه  ،ومنهم من يبلغ إ ثدييه  ،ومنهم من يبلاغ إ منكبياه
ومنهم من يلجمه ال ر إجلامًا وذلك كله بقدر أعماهلم .
الب ث حق ثابت دع عليه الةرع واحلس وال قل :
أما الشـر  :فاآليات الكثرية يف كتاب اهلل والنصو الصحيحة
من سنة رسوع اهلل  الدالة على إثباىله .
قاع ىل ا [       :سورة التغابن:اآلية ].
اورة
اا [        :سا
ااع ىل ا
وقا
األنبياء:اآلية .]109

قوله (( : مث ينفخ يف الصور فال يسم ه أحد إال أصغى ليتااً
ورفع ليتاً  ،مث ال يبقى أحد إال ص ق  ،مث يزنع اهلل مطراً كأنه الطل ،
21
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أو الظل ا شك الراوي ا فتنبت أجساد الناس  ،مث يانفخ فياه
أخرى فإذا هم قيام ينظرون)) [ رواه مسلم . ] 5524/9
وقاع ىل ا         :
         
[  سورة يس:اآليتان .]14-18

وأما احلس  :فقد أرى اهلل عباده إحياء املوىلى يف هذه الدنيا  ،ويف
سورة البقرة مخسة أمثلة على ذلك  ،وهي قوم موسى الذين أحياهم
اهلل ب د إماىلتهم  ،وقتيل بين إسرائيل  ،والقوم الذين خرجاوا مان
ديارهم فراراً من املوت  ،والذي مر على قرية  ،وطري إبراهيم علياه
السالم .
وأما العقل  :فاالستدالع به من جهتني :
أ ا أن اهلل ىل ا فاطر السماوات واألرض  ،وما فيهما  ،خلقهما
ابتداءً  ،والقادر على ابتداء ايلق ال ي جز عن إعادىله.
ب ا أن األرض ىلكون ميتة هامدة ليس فيها حيااة فايزنع اهلل
عليها املطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج هبايج  ،فالقاادر
على إحيائها ب د موهتا قادر على إحياء األموات .
خامساً  :احلشر واحلساب واجلزاء :

فنؤمن حبةر األجساد ومساءلتها وإقامة ال دع بينها وجمازاة ايلق
على أعماهلم  .قاع ىل اا      :
[  سورة الكهف:اآلية .]91
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وقاع ىل اا

       :

        

[       سورة احلاقة:اآليات .]51-14
وقاع ىل اا         :

          
[سورة احلاقة:اآليتان .]51-52

فاحلةر سو الناس ومج هم إ املوقف حلساهبم  ،والفر بيناه
وبني الب ث هو أن الب ث إعادة األرواح إ األجساد واحلةر سو
هؤالء املب وثني ومج هم إ ملوقف .
واحلساب واجلزاء  :هو أن يوقف احلق ىلبارك وىل ا عباده باني
يديه وي رفهم بأعماهلم اليت عملوها  ،فااملؤمنون املتقاون ىلكاون
حماسبتهم ب رض أعماهلم عليهم حىت ي رفوا منّة اهلل عليهم يف سترها
عليهم يف الدنيا ويف عفوه عنهم يف اآلخرة  ،وحيةرون على حسب
إمياهنم ىلستقبلهم املالئكة وىلبةرهم باجلنة  ،وىلؤمنهم من الفزع ومن
هوع هذا اليوم ال صيب  ،فتبيّ وجوههم فهي يومئاذٍ مسافرة
ضاحكة مستبةرة.
وأما املكذبون امل رضون فيحاسبون حماسبة عسرية دقيقة على كل
صغرية وكبرية  ،ويسحبون على وجوههم يوم القياماة إذالالً هلام
جزاءً مبا قدمت أيديهم ومبا كانوا يكذبون .
وأوع من حياسب يوم القيامة أمة نبينا حممد  وم هم ساب ون
ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب لكماع ىلوحيدهم  ،وهم
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الذين وصفهم النيب  بقوله (( :ال يساترقون وال يكتاوون وال
يتطريون وعلى رباهم يتوكلون )) ومنهم الصحايب اجلليل عكاشاة
بن حمصن رضي اهلل عنه .
وأوع ما حياسب عليه ال بد من حقو اهلل ىل ا الصاالة  ،وأوع
ما يقضى فيه بني الناس من احلقو الدماء .
سادساً  :احلوض :
نؤمن حبوض النيب  ، وهو حوض عظيم ومورد كرمي  ،يُماد
من شراب اجلنة من هنر الكوثر يف عرصات القيامة يرده املؤمنون من
أمة حممد . 
ومن صفته  :أنه أشد بياضاً من اللنب  ،وأبرد من الثلج  ،وأحلاى
من ال سل  ،وأطيب من املسك  ،وهو يف غاية االىلسااع عرضاه
وطوله سواء  ،كل زاوية من زواياه مسرية شهر  ،فيه ميزابان ميدانه
من اجلنة وآنيته أكثر من لوم السماء ،ومن يةرب مناه شاربة ال
يظمأ ب دها أبداً .
قاع النيب (( : حوضي مسرية شهر  ،ماؤه أبي مان اللانب
ورحيه أطيب من املسك  ،وكيزانه كنجوم السماء  ،من شرب مناه
فال يظمأ أبداً)) [ رواه البخاري ] .
سابعاً  :الشفاعة :

عندما يةتد البالء بالناس يف املوقف ال ظايم ويطاوع مكاثهم
يس ون ليُةفع هلم عند رهبم بتخليصهم من كربات املوقف وأهواله ،
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في تذر أولو ال زم من الرسل عنها حىت ينتهي األمر إ خا الرسال
نبينا حممد  الذي غفر اهلل له ما ىلقدم من ذنبه وما ىلأخر  ،فيقوم
مقاماً حيمده عليه األولون واآلخرون  ،وىلظهر به مزنلته ال ظيماة
ودرجته ال الية فيسجد حتت ال رش فيلهمه اهلل حمامد حيمده وميجده
هبا ويستأذن ربه فيأذن له بأن يةفع يف ايالئق ليقضى بني ال باد ب د
ما أصاهبم من اهلم والكرب ما ال يطيقون .
قاع (( : إن الةمس ىلدنو يوم القيامة حىت يبلغ ال ر نصف
األذن فبينما هم كذلك  ،استغاثوا بآدم مث باإبراهيم مث مبوساى مث
ب يسى مث مبحمد  ، فيةفع ليقضى بني ايلق  ،فيمةى حاىت
يأخذ حبلقة الباب  ،فيومئذ يب ثه اهلل مقاماً حمموداً حيمده أهل اجلمع
كلهم)) [ رواه البخاري ] .
وهذه الةفاعة ال ظمى اختص اهلل هبا الرسوع  ، وثبت لاه
عليه الصالة والسالم شفاعات أخرى هي :
 1ا شفاعته  يف أهل اجلنة أن يؤذن هلم بادخوع اجلناة .
دليلها قوله (( : آيت باب اجلنة يوم القيامة فاساتفتح  ،فيقاوع
ايازن من أنت ؟ قاع فأقوع حممد  ،فيقوع بك أمرت ال أفتح ألحد
قبلك)) [ رواه مسلم ] .
 5ا شفاعته  يف قوم ىلساوت حسناهتم وسايئاهتم فيةافع
فيهم أن يدخلوا اجلنة  ،وذهب إ هذا ب أهل ال لم وليس فيها
حديث صحيح عن النيب  وال عن غريه .
11
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 3ا شفاعته 
 :ب موم قوله (( : شفاعيت ألهل الكبائر من أميت)) [ رواه أبو داود]
 9ا شفاعته  يف رفع درجات أهل اجلنة يف اجلنة  .دليلاها
قوله (( : اللهم اغفر أليب سلمة وأرفع درجته يف املهاديني)) [ رواه
يف أقوام استحقوا النار أن ال يدخلوها  .دليلها

مسلم ].
2

ا شفاعته 

يف أقوام يدخلون اجلنة بغاري حسااب وال

عذاب  .دليلها  :حديث عكاشة بن حمصن يف السب ني األلف الذين

يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاب  ،فدعا له النيب 

((اللهم اج له منهم

))

[ متفق عليه ]

 1ا شفاعته 

بقولاه :

.

يف أهل الكبائر من أمته ممن دخال الناار أن

خيرج منها  .دليلها :قوله (( : شفاعيت ألهل الكبائر من أمايت

))

رواه

أبو دواد]  .وقوله 

[

(( :خيرج قوم من النار بةفاعة حمماد

 فيدخلون اجلنة يسمون اجلهنميني)) [ رواه البخاري ] .
1

ا شفاعته 

يف ختفيف ال ذاب عمان كاان يساتحقه

كةفاعته يف عمه أيب طالب  .دليلها قولاه 

(( :ل لاه ىلنف اه

شفاعيت يوم القيامة فيج ل يف ضحضاح من النار يبلغ ك بيه يغلاي
منه دماغه)) [ متفق عليه ].
وال ىلصح الةفاعة عند اهلل إال بةرطني :
15
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. أ ا رضا اهلل عن الةافع واملةفوع له
. ب ا إذن اهلل ىل ا للةافع أن يةفع
 [سورة       :

قاع ىل ا

]58 اآلية:األنبياء
         :

وقاع ىل اا

.]522 اآلية:[سورة البقرة

:  امليزان: ًثامنا

 وهو ما ينصبه اهلل يوم القيامة لاوزن، امليزان حق جيب اإلميان به
 وهو ميزان حسي له كفتان، أعماع ال باد وليجازيهم على أعماهلم
،  أو صحائف األعماع أو ال امل نفسه،  ىلوزن به األعماع، ولسان
فاجلميع قد يوزن ولكن االعتبار يف الثقل وايفة يكون بال مل نفسه
. ال بذات ال امل وال بالصحيفة
       :

قاع ىل ا

        
.]9 اآلية: [سورة األنبياء      
      : اا
ااع ىل اا
وقاا
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[    سورة األعراف:اآليتان ]4-8

وقاع  (( : الطهور شطر اإلميان  ،واحلمد هلل متا امليازان
[ رواه مسلم ].

))

وقاع (( : يوضع امليزان يوم القيامة فلو وزن فيه الساماوات
واألرض لوس ت)) [ رواه احلاكم ] .

تاسعاً  :الصراط :
ونؤمن بالصراط  ،وهو جسر منصوب على منت جهانم وممار
خموف مرعب  ،مير الناس عليه إ اجلنة  ،فمنهم من مير كالطرف ،
ومنهم من مير كالرب ومنهم كالريح ومنهم كالطري ومنهم كأجاويد
اييل  ،ومنهم من مير كةد الرجل  ،يرمل رمال  ،وآخر املااريني
منهم من يسحب سحباً  ،فيمرون على قدر أعماهلم حىت مير الاذي
نوره على قدر إهبام قدمه  ،ومنهم من خيطف فيلقى يف النار  ،ومن
مير على الصراط دخل اجلنة .

وأوع من ي ربه نبينا حممد  مث أمته  ،وال ياتكلم يومئاذ إال
الرسل ،ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم  ،ويف جهنم كالليب
على حافيت الصراط ال ي لم قدرها إال اهلل عز وجل ختطف من شاء
اهلل من خلقه .
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ومن صفته  :أنه أحد من السيف وأد مان الةا ر  ،مَ َزلَاة ،
ال ىلثبت عليه قدم إال من ثبته اهلل وأنه ينصب يف ظلماة  ،وىلرسال
األمانة والرحم فتقومان جنبيت الصراط للةهادة على من رعامهاا أو
ضي هما .
قاع اهلل ىل ا         :
       
[     سورة مرمي:اآليتان .]15-11

وقاع (( : ويضرب الصراط بني ظهراين جهنم فأكون أنا وأميت
أوع من جييزه)) [ رواه مسلم ] .
وقاع (( : ويضرب جسر جهنم  ..فأكون أوع من جييز ودعاء
الرسل يومئذ اللهم سلم سلم)) [ متفق عليه ] .
قاع أبو س يد ايدري رضي اهلل عنه (( :بلغين أن اجلسر أد من
الة ر وأحد من السيف) [ رواه مسلم ] .
وقاع (( : وىلرسل األمانة والرحم فتقومان على جنيب الصراط
مييناً ومشاالً  ،فيمر أولكم كالرب  ...مث كمر الريح  ،مث كمر الطري
وشد الرجاع  ،جتزي هبم أعماهلم  ،ونبيكم قائم على الصراط يقوع:
رب سلم سلم  ،حىت ىل جز أعماع ال باد ،حىت جيئ الرجال فاال
يستطيع السري إال زحفاً قاع ويف حافيت الصراط كاللياب م لقاة
مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس يف النار)) [ رواه
مسلم ] .

12
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عاشراً  :القنطرة :
ونؤمن بأن املؤمنني إذا جاوزوا الصراط وقفوا على قنطرة  ،وهي
موضع بني اجلنة والنار يوقف فيه املؤمنون الذين جاوزوا الصاراط
ولوا من النار ألجل أن يقتصّ لب ضهم من ب

قبل دخوع اجلنة ،

فإذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخوهلا .

قاع (( : خيلص املؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة باني

اجلنة والنار  ،فيقتص لب ضهم من ب

مظامل كانت بينهم يف الدنيا

حىت إذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخوع اجلنة  ،فوالذي نفس حمماد
بيده ألحدهم أهدى مبزنله يف اجلنة منه مبزنله كان يف الادنيا

))

البخاري ]

[ رواه

.

حادي عشر  :اجلنة والنار :

ونؤمن بأن اجلنة حق وأن النار حق  ،وأهنما موجودىلان ال ىلفنيان
وال ىلبيدان  ،بل دائمتان  ،فن يم أهل اجلنة ال ينفاد وال يازوع ،
وعذاب أهل النار ملن حكم اهلل عليهم بايلود فيهاا ال يفاىن وال
ينقطع .
وأما املوحـدون  :فيخرجون منها بةفاعة الةاف ني وبرمحة أرحم
الرامحني .
11
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واجلنة  :هي دار الكرامة اليت أعدها اهلل للمتقني يوم القيامة  ،فيها
أهنار جارية وغرف عالية وزوجات حسان  ،وفيهاا ماا ىلةاتهيه
األنفس وىللذ األعني مما ال عني رأت وال أذن مس ت وال خطر على
قلب بةر ،ال يفىن وال ينفد ن يمها خالدين فيهاا باال انقطااع .
ومقدار موضع السوط منها خري من الدنيا وما فيها  ،رحيها يوجاد
من مسرية أرب ني عاماً  ،وأعظم ن يمهاا رؤياة املاؤمنني لارهبم
بأبصارهم عياناً .
وأما الكفار  :فهم عن رؤية رهبم حمجوبون  ،فمن نفاي رؤياة
املؤمنني رهبم فقد سوى بينهم وبني الكافرين يف هذا احلرمان .
ويف اجلنة مائة درجة  ،بني كل درجة واألخرى كما بني السماء
واألرض  ،وأعلى اجلنة الفردوس األعلى وسقفه عرش الرمحن  ،وهلا
مثانية أبواب  ،ما بني جانيب كل باب كما بني مكة وهجر  ،وليأىلني
عليه يوم وهو ممتلئ من الزحام  ،وأدىن أهل اجلنة مزنلة له مثل الدنيا
وعةرة أمثاهلا .
قاع اهلل ىل ا

عن اجلناة [     :ساورة آع

عمران:اآلية . ]133
وقاع ىل ا – عان خالاود أهل اجلنة وأهناا ال ىلفاىن : -
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[      سورة البينة:اآلية ]8

وأما النار  :فهي دار ال ذاب أعدها اهلل للكافرين وال صاة  ،فيها
أشد ال ذاب وصنوف ال قوبات  ،وخزنتها مالئكة غالظ شاداد ،
والكفار خملدون فيها  ،ط امهم الزقوم وشراهبم احلميم  ،ونار الدنيا
جزء من سب ني جزءاً من حر جهنم  ،فإهنا فضلت عليهاا بتسا ة
وستني جزءاً كلها مثل حرها أو أشد .
وهذه النار ال ىلسأم ممن يوضع فيها ويقذف يف ق رها بال إهناا
لتقوع هل من مزيد  ،وهلا سب ة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
وقاع ىل ا

عان الناار [     :ساورة آع

عمران:اآلية .]131
وقاع ىل ا  -عن خلود أهل النار وأهنا ال ىلفاىن    : -
         
[سورة األحزاب:اآليتان ]12-19

( )3ـ مثرات اإلميان باليوم اآلخر :
لإلميان باليوم اآلخر مثرات جليلة منها :
1ا الرغبة يف ف ل الطاعات واحلر عليها رجاء الثواب .
 5ا الرهبة من ف ل امل صية والرضا هبا خوفاً من عقاب ذلاك
اليوم.
18
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 3ا ىلسلية املؤمن عما يفوىله من الدنيا مبا يرجوه من ن يم اآلخرة
وثواهبا .
 9ا أن اإلميان بالب ث أصل س ادة الفرد واجملتمع  ،فإن اإلنسان
إذا آمن بأن اهلل ىل ا سيب ث ايلق ب د موهتم وحياسبهم وجياازيهم
على أعماهلم ويقتص للظامل من املظلوم حىت من احليوان استقام على
طاعة اهلل وانقطع دابر الةر وساد ايري يف اجملتمع  ،وعمت الفضيلة
والطمأنينة .

***
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الركن السادس  :اإليمان بالقدر
( )1ـ تعريف القدر وأمهية اإلميان به :
القدر  :هو ىلقدير اهلل للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضات

حكمته  .وهو يرجع إ قدرة اهلل  ،وأنه على كل شيء قدير ف اع
ملا يريد .
واإلميان به من اإلميان بربوبية اهلل سبحانه وىل ا  ،وهاو أحاد
أركان اإلميان اليت ال يتم اإلميان إال هبا  .قاع ىل اا    :
[     سورة القمر:اآلية . ]94
قاع (( : كل شيء بقدر حىت ال جز والكايس  ،أو الكايس
وال جز)) [ رواه مسلم ] .
( )2مراتب القدر :
ال يتم اإلميان بالقدر إال بتحقيق أربع مراىلب هي :
أوالً  :اإلميان ب لم اهلل األزيل ابيّط بكل شيء  .قاع ىل اا  :
         
اورة
[          ساااا
احلج:اآلية ]10

ثانياً  :اإلميان بالكتابة يف اللوح ابفوظ ملا علم اهلل مان
 
املقادير  .قاع ىل ا         :
[سورة األن ام:اآلية .]38
10
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وقاع (( :كتب اهلل مقادير ايالئق قبل أن خيلاق الساموات
واألرض خبمسني ألف سنة)) [ رواه مسلم ] .
ثالثاً  :اإلميان مبةيئة اهلل النافذة وقدرىله الةااملة  .قااع
ىل ا            :
[سورة التكوير:اآلية .]54

قاع  ملن قاع له ما شاء اهلل وشئت (( :أج لتين هلل نداً بل ما
شاء اهلل وحده)) [ رواه أمحد] .
رابعاً  :اإلميان بأن اهلل خالق كل شيء  .قاع ىل ا   :

         

[سورة الزمر:اآلية .]15
وقاع ىل ا [        :ساورة
الصافات:اآلية .]41

وقاع 

 (( :إن اهلل يصنع كل صانع وصن ته)) [ رواه البخاري ] .

( )3أقسام التقدير :
أ ا التقدير ال ام جلميع الكائنات  ،وهو الذي كتب يف اللاوح
ابفوظ قبل خلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة.
ب ا التقدير ال مري  ،وهو ىلقدير كل ما جيرى على ال بد مان
نفخ الروح فيه إ هناية أجله .
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ج ا التقدير السنوي  ،وهو ىلقدير ما جيري كل سنة  ،وذلاك
ليلة القدر من كل سنة  .قاع ىل اا      :
[   سورة الدخان:اآلية . ]9
د ا التقدير اليومي  ،وهو ىلقدير ما جيري كل يوم من عز وذع

وعطاء ومنع وإحياء وإماىلة وغاري ذلاك  .قااع ىل اا :
     
     
[  سورة الرمحن:اآلية .]54

( )4عقيدة السلف يف القدر :
أن اهلل خالق كل شيء وربه ومليكه  ،قد َقدَر مقادير ايالئق قبل
أن خيلقهم  ،قدر آجاهلم وأرزاقهم وأعماهلم وكتب ما يصريون إليه
من س ادة أو شقاوة ،فكل شيء أحصاه يف إمام مبني .فما شاء اهلل
كان وما مل يةأ مل يكن  ،وي لم ما كان وما يكون وما مل يكن لو
كان كيف يكون  ،وهو قادر على كل شيء يهدي من يةاء ويضل
من يةاء  ،وأن لل باد مةيئة وقدرة يف لون هبا ما أقدرهم اهلل عليه
مع اعتقادهم أن ال باد ال يةاءون إال أن يةاء اهلل  .قاع ىل ا  :
[      سورة ال نكبوت:اآلية
. ]14

وأن اهلل ىل ا خالق لل باد وأف اهلم وهم فاعلون هلا حقيقة  ،فاال
حجة ألحد على اهلل يف واجب ىلركه وال حمرم ف له  ،بل له احلجاة
البالغة على ال باد  ،وجيوز االحتجاج بالقدر على املصائب ال علاى
15
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امل ائب والذنوب  .كما قاع  يف حماجة موسى آلدم  (( :حتااج
آدم وموسى  ،فقاع موسى  :أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من
اجلنة ،فقاع له آدم  :أنت موسى الاذي اصاطفاك اهلل برسااالىله
وبكالمه مث ىللومين على أمر قد ُقدّر عليّ قبل أن أخلاق فحاج آدمُ
موسى)) [ رواه مسلم ] .
( )5أفعال العباد :
األف اع اليت خيلقها اهلل ىل ا يف الكون ىلنقسم إ قسمني :
األول  :ما جيريه اهلل ىلبارك وىل ا من أف اله يف خملوقاىله  ،فلايس
ألحد فيها مةيئة واختيار  ،وإمنا املةيئة هلل  ،مثل اإلحياء واإلماىلاة
واملرض والصحة .
قاع ىل اا [       :ساورة
الصافات:اآلية . ]41
وقاع ىل اا       :
[    سورة امللك:اآلية  .]5الثاين  :ماا ىلف لاه
ايالئق كلها من ذوات اإلرادة  ،فهذه ىلكاون باختياار فاعليهاا
وإرادهتم ؛ ألن اهلل ج ل ذلك إليهم  ،قااع ىل اا    :
[     سورة التكوير:اآلياة  .]58وقاع ىل ا :
[        سورة الكهف:اآلياة

 .]54فهم يُحمدون على ابمود منها ويذمون على املذموم  ،واهلل ال
ي اقب إال على أمر فيه اختيار لل بد ،كما قاع ىل ا   :
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[    سورة :اآلية  .]54واإلنسان ي رف الفار
بني االختيار واالضطرار  ،فينازع من الساطح بالسالم نازوالً
اختيارياً ،وقد يسقطه غريه من السطح  ،فاألوع اختياار والثااين
إجبار.
( )6اجلمع بني خلق اهلل وفعل العبد :
اهلل خلق ال بد وخلق أف اله  ،وج ل له إرادة وقدرة  ،فال بد فاعل
حقيقة لف له مباشر له ؛ ألن له إرادة وقدرة  ،فإذا آمن فهو مبةيئته
وإرادىله  ،وإذا كفر فهو كافر مبةيئة وإرادىله التامة ،كما إذا قلناا :
هذه الثمرة من هذه الةجرة  ،وهذا الزرع من هذه األرض  ،مب ىن
أنه حدث منها  ،ومن اهلل مب ىن أنه خلقه منها مل يكن بينهما ىلناق ،
وهبذا يتفق شرع اهلل وقدره .
قاع ىل اا [        :ساورة
الصافات:اآلية . ]41
وقاااع ىل ااا        :
       
     
[   سورة الليل:اآليات ]10-2
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( )7الواجب على العبد يف القدر :
جيب على ال بد يف القدر أمران :
األول  :أن يست ني باهلل يف ف ل املقدور واجتناب اباذور  ،وأن
يدعوه بأن ييسره لليسرى وجينبه ال سرى  ،ويتوكل عليه ويسات يذ
به  ،فيكون مفتقراً إليه يف جلب ايري وىلرك الةار .قااع : 
((احر على ما ينف ك واست ن باهلل وال ىل جز وإن أصابك شايء
فال ىلقل لو أين ف لت كذا لكان كذا ولكن قل قدر اهلل وماا شااء
ف ل  ،فإن لو ىلفتح عمل الةيطان)) .
الثاين  :عليه أن يصرب على املقدور فال جيزع  ،في لم أن ذلك من
عند اهلل فريضى ويسلم  ،وي لم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،وماا
أخطأه مل يكن ليصيبه  .قاع  (( : وأعلم أن ما أصابك مل يكان
ليخطئك وأن ما أخطأك مل يكن ليصيبك)).
( )8الرضا بالقضاء والقدر :
ينبغي الرضا بالقدر ؛ ألنه من متام الرضا بربوبية اهلل  ،فينبغي لكل
مؤمن أن يرضى بقضاء اهلل ؛ ألن ف ل اهلل وقضاءه خري كلّه وعادع
وحكمة  ،فمن اطمأنت نفسه إ أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وأن
ما أخطأه مل يكن ليصيبه خلت نفسه من احلرية والتردد  ،وانتفى من
حياىله القلق واالضطراب  ،فال حيزن على ما فاىله  ،وال يتهيب مان
مستقبله  ،ويكون بذلك أس د الناس حاالً وأطيبهم نفساً وأهادأهم
باالً ،فمن عرف أن أجله حمدود ورزقه م دود فال اجلانب يزياد يف
12
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عمره ،وال الةح يزيد يف رزقه  ،فالكل مكتوب صرب على ما أصابه
من املصائب واستغفر ملا ف له من الذنوب وامل ائب  ،ورضي مبا قدره
اهلل  ،فيجمع بني طاعة األمر والصرب على املصائب .
قاع ىل اا          :
[          سااورة
التغابن:اآلية ]11
وقاااع ىل ااا        :
[  سورة غافر:اآلية .]22

( )9اهلداية نوعان :
األوىل  :هداية داللة على احلق وإرشاد  ،وهي جلمياع ايلاق ،
وهي اليت يقدر عليها الرسل وأىلبااعهم  .قااع ىل اا   :

[     سورة الةورى:اآلية ]25

الثانية  :هداية ىلوفيق وىلثبيت من اهلل منّة مناه وفضاالً ل بااده
املتقني  ،وهي اليت ال يقدر ع ا لي ا ها إال اهلل  .قاع ىل ا :

         

[  سورة القصص:اآلية .]21
( )11اإلرادة يف كتاب اهلل نوعان :
األوىل  :إرادة كونية قدرية  ،وهاي املةايئة الةااملة جلمياع
املوجودات  ،فما شاء اهلل كان  ،وما مل يةأ مل يكن  .وهي ىلستلزم
وقوع املراد  ،وال ىلستلزم اببة والرضى إال إذا ىل لقت هباا اإلرادة
11
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الةرعية  .قااع ىل اا        :
[   سورة األن ام:اآلية .]152

الثانية  :اإلرادة الدينية الةرعية  ،وهي حمبة املراد وأهله والرضاا
عنهم  ،وال ىلستلزم وقوع املراد إال إذا ىل لقت هبا اإلرادة الكونياة .
قاع ىل ا           :

[سورة البقرة:اآلية .]182

واإلرادة الكونية أعم مطلقاً ألن كل مراد شرعي وقع فهو ماراد
كوناً  ،وليس كل مراد كوين وقع مراداً يف الةرع  ،فإميان أيب بكر
رضي اهلل عنه مثالً حتقق فيه اإلرادىلان  ،وما حتققات فياه اإلرادة
الكونية فقّط مثالً كفر أيب جهل  ،وما مل يتحقق فيه اإلرادة الكونية
وإن كان يراد شرعاً إميان أيب جهل  .فاهلل وإن كان يريد امل اصاي
قدراً ويةاؤها كوناً فهو ال يرضاها ديناً وال حيبها وال يأمر هبا  ،بل
يبغضها ويكرهها وينهي عنها ويتوعد فاعلها  ،وكل ذلاك مان
قدره.
وأما الطاعات واإلميان فإنه سبحانه حيبها ويأمر هبا وي د صاحبها
بالثواب واجلزاء احلسن  ،فهو سبحانه ال ي صى بغري إرادىلاه  ،وال
يقع إال ما يريد قااع ىل اا       :
[سورة الزمر:اآلية .]1

وقاع سبحانه[       :سورة البقرة:اآلية

.]502
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( )11األسباب اليت تدفع القدر :
ج ل اهلل هلذه املقادير أسباباً ىلدف ها وىلرف ها من الدعاء والصدقة
واألدوية وأخذ احلذر واست ماع احلزم  ،إذ لكل من قضاء اهلل وقدره
حىت ال جز والكيس .
( )12مسألة القدر سر اهلل يف خلقه :
القوع بأن القدر سر اهلل يف خلقه حمصور يف اجلانب ايفي مان
القدر  ،فحقائق األشياء ال ي لمها إال اهلل  ،وال يطلع عليها البةر ،
مثل أن اهلل أضل وهدى وأمات وأحيا ومنع وأعطى  .كما قاع :
((إذا ذكر القدر فأمسكوا)) [ رواه مسلم ] .
أما جوانب القدر األخرى وحكمه ال ظيمة ومراىلباه ودرجاىلاه
وآثاره  ،فهذه جيوز بياهنا للناس وم رفتها ؛ ألن القدر أحد أركاان
اإلميان اليت ينبغي ىل لمها وم رفتها  .كما قاع الرسوع  ملا ذكار
أركان اإلميان جلربيل عليه السالم  :قاع ( :هاذا جربيال أىلااكم
ي لمكم دينكم ) [ رواه مسلم ] .
( )13االحتجاج بالقدر :
علم اهلل ىل ا السابق مبا سيكون غيب ال ي لمه إال هو  ،جمهاوع
للمكلفني ،فال حجة ألحد فيه  ،وال جيوز ىلرك ال مل اىلكاالً على ما
سبق به القضاء  ،فالقدر ليس حجة ألحد على اهلل وال على خلقه ،
ولو جاز ألحد أن حيتج بالقدر على ما يف له من السيئات مل ُي اقب
18

أركان اإلميان

ظامل  ،ومل يُقتل مةرك ،ومل يُقم حدّ  ،ومل يُكف أحد عان ظلام
وهذا من الفساد يف الدين والدنيا امل لوم ضرره .
ونقوع ملن حيتج بالقدر ليس عندك علم متيقن أنك من أصحاب
اجلنة أو النار  ،ولو كان عندك علم ملا أمرناك وال هنيناك  ،ولكان
اعمل وعسى اهلل أن يوفقك ألن ىلكون من أصحاب اجلنة .
قاع ب الصحابة ملا مسع أحاديث القدر  :ماا كنات بأشاد
اجتهاد مىن اآلن  .قاع  ملا سئل عن احتجاج بالقدر  :اعملاوا
فكل ميسر ملا خلق له فمن كان من أهل الس ادة فسييسر ل مل أهل
الس ادة  ،ومن كان من أهل الةقاوة فسييسر ل مل أهل الةقاوة ،
مث قاارأ         :
       
       
[سورة الليل:اآليات .]10-2

( )14األخذ باألسباب :
ما ي رض لل بد أمران  ،أمر فيه حيلة فال ي جز عناه  ،وأمار ال
حيلة فيه فال جيزع منه  ،فاهلل سبحانه وىل ا ي لم باملصاائب قبال
وقوعها  ،وعلمه هبا ليس هو الذي أوقع املصاب يف املصيبة  ،وإمنا
وق ت باألسباب املترىلبة على وقوعها  ،فإن كان وقوعهاا بسابب
ىلقصري من الةخص بإمهاع األسباب والوسائل اليت ىلقيه من الوقاوع
فيها ويأمره دينه باست ماهلا فانه مالم على ىلقصريه يف محاية نفساه
14
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وعدم است ماله ل سباب الطبي ية اليت حتفظه  ،وإن كان ال طاقة له
يف دفع هذه املصيبة فإنه م ذور .
فاألخذ باألسباب ال ينايف القدر والتوكل بل هو جزء منه  ،ولكن
إذا وقع القدر وجب الرضا به والتسليم له  ،ويلجأ إ قوله  " :قدّر
اهلل وما شاء ف ل " وأما قبل أن يقع فإن سبيل املكلف هو األخاذ
باألسباب املةروعة ومداف ة األقدار باألقادار  ،فاألنبيااء أخاذوا
باألسباب والوسائل اليت حتفظهم من عدوهم ماع أهنام مؤيادون
بالوحي واحلفظ من اهلل  ،وكان رسوع اهلل  سيد املتوكلني يأخذ
باألسباب مع قوة ىلوكله على ربه .
قاااع ىل ااا        :
       

[ سورة األنفاع:اآلية .]10
وقاع ىل ا         :
[         ساااورة

امللك:اآلية . ]12
قاع (( : املؤمن القوي خري وأحب إ اهلل من املؤمن الض يف
ويف كل خري  ،احر على ما ينف ك واست ن باهلل وال ىل جاز وإن
أصابك شيء فال ىلقل لو أين ف لت كذا لكان كذا وكذا  ،ولكن قل
قدر اهلل ما شاء ف ل فإن لو ىلفتح عمل الةيطان)) [ رواه مسلم ] .
80
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( )15حكم من أنكر القدر :
من أنكر القدر فقد جحد أصالً من أصوع الةري ة وقاد كفار
بذلك  .قاع ب السلف ا رمحه اهلل ا  :ناظروا القدرية بال لم ،
فإن جحدوه كفروا ،وإن أقروا به خصموا .
( )16مثرات اإلميان بالقدر :
لإلميان بالقضاء والقدر مثار طيبة وآثار حسنة  ،ىل ود على األماة
والفرد بالصالح فمنها :
أ ا أنه يثمر أنواع ال بادات الصااحلة والصافات احلميادة ،
كاإلخال هلل  ،والتوكل عليه  ،وايوف منه والرجااء وإحساان
الظن به  ،والصرب وقوة االحتماع  ،وحماربة اليأس  ،والرضا بااهلل ،
وإفراد اهلل بالةكر والفرح بفضله ورمحته  ،والتواضع هلل عز وجل ،
وىلرك الكرب واييالء  ،ويثمر اإلنفا يف أوجه اياري ثقاة بااهلل ،
والةجاعة واإلقدام  ،والقناعة وعزة النفس  ،وعلو اهلمة  ،واحلزم ،
واجلد يف األمور  ،واالعتداع يف السراء والضراء  ،والساالمة مان
احلسد واالعتراض  ،وحترير ال قوع من ايرافات واألباطيل وراحاة
النفس وطمأنينته القلب .
ب ا أن املؤمن بالقدر ميضي يف حياىله على منهج سوي  ،فاال
ىلبطره الن مة  ،وال ييأس باملصيبة  ،ويستيقن أن ما أصابه من ضاراء
فبتقدير اهلل ابتالء  ،فال جيزع بل يصرب وحيتسب .
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ج ا أنه حيمي من أسباب الضالع وسوء ايامتة إذ يثمار لاه
اجملاهدة الدائمة على االستقامة واإلكثار من الصااحلات  ،وجمانباة
امل اصي واملوبقات .
د ا أنه يثمر للمؤمنني مواجهة املصاعب واألهواع بقلب ثابت
ويقني ىلام مع ف ل األسباب .
قاع (( : عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله له خري وليس ذلك إال
للمؤمن  ،إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له  ،وإن أصابته ضاراء
صرب فكان خرياً له)) [ رواه مسلم ] .

***
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