الطريق إىل النجاة
ضغاي ١خمتصط ٠عٔ اإلغالّ ًٜٗٝ ٚا بعض ايٛصاٜا  ٚايٓصا٥ض

أعسٖا

فيصل بن سكيت السكيت
عط ٛايسع ٠ٛبٛظاض ٠ايؿؤ ٕٚاإلغالَ ٚ ١ٝاألٚقاف
 ٚايسع ٚ ٠ٛاإلضؾاز

بسم اهلل الرمحن الرحيم
إٕ اذتُس هلل ذمُسْٚ ٙػتعْٚ ٘ٓٝعٛش باهلل َٔ ؾطٚض أْفػٓا  َٔٚغ٦ٝات أعُايٓا َٔ ٜٗس ٙاهلل فال
َطٌ ي٘ ٜ َٔٚطًٌ فال ٖاز ٟي٘ ٚ ،أؾٗس إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚسس ٙال ؾطٜو ي٘ ٚ ،أؾٗس إٔ حمُس
عبسٚ ٙضغٛي٘  ...أَا بعس ;
فٗص ٙضغايَٛ ١دعْٛ ٠ضض فٗٝا َبازئ اإلغالّ ملٔ أضاز إٔ ٜسخٌ ف. ٘ٝ
اعًِ باضى اهلل فٝو إٔ اإلغالّ ٖ ٛططٜل ايٓذاٚ ٠ايفالح  ،قاٍ اهلل تعاىل ( ئْ اٌذ ٓ٠ػٕذ اهلل اإلصالَ )
آٍ عُطإ ٚ ، 19قاٍ أٜطا ٠ ِٓٚ (:بخغ غ١ش اإلصالَ دٕ٠ب فٍٓ ٠مبً ِٕٗ  ٛ٘ٚف ٟا٢خشة ِٓ اٌخبصش) ٓ٠
آٍ عُطإ . 85
فإشا عًُت شيو فاعًِ إٔ اإلغالّ بين عً ٢مخػ ١أضنإ  ،نُا قاٍ ضغ ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف اذتسٜح

ايصشٝض  ( :بٕ ٟاإلصالَ ػٍ ٝخّش  :شٙبدة أْ ال ئٌٗ ئال اهلل ٚأْ ِحّذا سصٛي اهلل ٚ ،ئلبَ اٌصالة ٚ ،ئ٠خبء
اٌزوبة ٚ ،ص َٛسِضبْ ٚ ،حج اٌب١ج ) َتفل عً. ٘ٝ
 -1شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حمند رسول اهلل .
أْ حشٙذ أْ ال ئٌٗ ئال اهلل ٚأْ ِحّذا ػبذٖ ٚسص. ٌٗٛ

أ – ؾٗاز ٠إٔ ال إي٘ إال اهلل .

َٚعٓاٖا أ ٟال َعبٛز حبل إال اهلل  ٖٞٚ ،تٓف ٞاألي ١ٖٝٛحبل عٔ غري اهلل ٚ ،تجبتٗا باذتل هلل ٚسس ٙقاٍ اهلل

تعاىل  (:رٌه بأْ اهلل ٘ ٛاٌحك ٚأْ ِب ٠ذػ ِٓ ْٛد ٛ٘ ٗٔٚاٌببطً ) اذتر . 62
أ ٟأْ٘ ال جيٛظ صطف أْٛ ٟع َٔ أْٛاع ايعباز ٠يػري اهلل تعاىل قاٍ اهلل تعاىل ( ٠ ِٓٚذع ِغ اهلل ئٌٙب آخش ال
بش٘بْ ٌٗ بٗ فأّب حضببٗ ػٕذ سبٗ ئٔٗ ال ٠فٍح اٌىبفش ) ْٚاملؤَٖٓٚ . 117 ٕٛص ٙايهًُ ١ايعظ ١ُٝال تٓفع قاًٗ٥ا ٚال
ختطد٘ َٔ زا٥ط ٠ايؿطى إال إشا عطف َعٓاٖا ٚعٌُ ب٘ ٚصسم ب٘  .فاملٓافكٜ ٕٛكٛيْٗٛا  ِٖٚيف ايسضى األغفٌ
َٔ ايٓاض ألِْٗ مل ٜؤَٓٛا بٗا ٚال ٜعًُٛا بٗا ٚ ،نصيو عباز ايكبٛض ٜكٛيْٗٛا ٚيهِٓٗ خيايفْٗٛا بأقٛاهلِ
ٚأفعاهلِ فال تٓفعِٗ ألِْٗ ْاقطٖٛا بأقٛاهلِ ٚأفعاهلِ .

ٚؾطٚطٗا مثاْ: ٖٞ ١ٝ
 -1ايعًِ مبعٓاٖا املٓايف يًذٌٗ  ( .اْظط فكط ٠أ ) .
 -2ايٝكني املٓايف يًؿو  ،فال بس يف سل قاًٗ٥ا إٔ ٜه ٕٛعًٜ ٢كني بإٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٖ ٛاملعبٛز باذتل
 -3اإلخالص بإٔ خيًص ايعبس يطب٘ مجٝع ايعبازات .
 -4ايصسم املٓايف يًهصب فال بس إٔ ٜطابل يػاْ٘ قًب٘ ٚقًب٘ يػاْ٘ .
 -5احملبَٚ ١عٓاٖا إٔ حيب اهلل عع ٚدٌ فإٕ قاهلا  ٖٛٚال حيب اهلل صاض نافطا .
 -6االْكٝاز أٜ ٟعبس اهلل ٚسسٜٓٚ ٙكاز يؿطٜعت٘ ٜٚعتكس أْٗا اذتل .
 -7ايكب ٍٛأٜ ٟكبٌ َا زيت عً َٔ ٘ٝعباز ٠اهلل ٚسسٚ ٙتطى َا غٛا. ٙ
 -8ايهفط مبا ٜعبس َٔ ز ٕٚاهلل ٜٚتربأ َٔ عباز ٠غري اهلل ٜٚعتكس أْٗا باطً. ١

ب -ؾٗاز ٠إٔ حمُس ضغ ٍٛاهلل :
ْؿٗس ْٚؤَٔ بإٔ حمُسا ٖ ٛعبس اهلل ٚضغٛي٘ ٚأْ٘ خامت األْبٝاٚ ٤املطغًني ًْٚ ،تعّ بطاعت٘ فُٝا أَط ْ ٚصسق٘
فُٝا أخرب ٚدمتٓب َا ْٗ ٢عٓ٘ ٚظدط ٚ ،أال ْعبس اهلل إال مبا ؾطع ٚأَط .

 -2الصالة :
فطض اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عً ٢عباز ٙمخؼ صًٛات يف ايٚ ّٛٝايً ( ٖٞٚ ١ًٝايفذط ضنعتإ  ،ايظٗط أضبع
ضنعات  ،ايعصط أضبع ضنعات  ،املػطب ثالخ ضنعات  ،ايعؿا ٤أضبع ضنعات ) .
ٚقبٌ ايصال ٠ال بس إٔ ٜه ٕٛاملػًِ عً ٢طٗاض ٠فإٕ نإ عً ٘ٝسسخ أصػط نايب ٍٛأ ٚايػا٥ط فإْ٘ ٜػتٓذٞ
باملا ٤يهٌ خاضز َٔ ايػبًٝني ثِ عً ٘ٝايٛض ، ٤ٛأَا َٔ ْاّ أ ٚخطز َٓ٘ ضٜض فإٕ عً ٘ٝايٛض ٤ٛفكط ٚ .إٕ نإ
عً ٘ٝسسخ أنرب نادتٓاب ١أ ٚادتُاع ايص ٟحيصٌ بني ايعٚدني أ ٚاذتا٥ض أ ٚايٓفػا ٤فإٕ عً ِٗٝايػػٌ ثِ
ايٛض. ٤ٛ
ٚال بس إٔ ته ٕٛايصال ٠يف ٚقتٗا مجاعَ ١ع املػًُني يف املػادس يف سل ايطداٍ خاصٚ ١ال جيٛظ إٔ ٜتدًف
عٔ ادتُاع ١إال يعصض ندٛف أَ ٚطض  ،ثِ ال بس إٔ ٜعًِ نٝف ٜصً ٞبس٤ا َٔ تهبري ٠اإلسطاّ ست ٢ايتػًِٝ
َٔ ايصالٚ ، ٠ال جيٛظ تأخري ايصال ٠عٔ ٚقتٗا بأ ٟساٍ َٔ األسٛاٍ  ،بٌ ٜصًٗٝا يف ٚقتٗا عً ٢سػب ساي٘ ،
ٚاملطأ ٠صالتٗا يف بٝتٗا أفطٌ هلا  .ثِ اعًِ باضى اهلل فٝو إٔ ايصٜ ٟصًَ ٞػًِ  َٔٚال ٜصً ٞيٝؼ مبػًِ
أَا بايٓػب ١يًُطأ ٠إشا أتاٖا اذتٝض أ ٚايٓفاؽ تتٛقف عٔ ايصال ٠فإشا طٗطت تػتػٌ ثِ تصً. ٞ

 -3الزكاة :
َ ٖٞٚاٍ ٜؤخص َٔ األغٓٝا ٤فريز عً ٢ايفكطا ٤مبكساض  2.5باملا ١٥إشا بًؼ ايٓصاب ٚساٍ عً ٘ٝاذت. ٍٛ

 -4صيام شهز رمضان :
 ٖٛٚإٔ ميػو املػًِ ف ٘ٝعٔ ايطعاّ ٚايؿطاب ٚادتُاع بٓ ١ٝايتعبس هلل َٔ طًٛع ايفذط ست ٢غطٚب
ايؿُؼ .
ٚاذتا٥ض ٚايٓفػا ٤فإْٗٔ ٜتٛقفٔ عٔ ايصٝاّ ٚايصال ٠فإشا طٗطٕ اغتػًٔ ثِ صًني ٚصُٔ ٚبعس
ؾٗط ضَطإ ٜصُٔ األٜاّ اييت أفططٕ فٗٝا َٔ قبٌ بسا ١ٜضَطإ ايكابٌ ٚال ٜصاّ ايكطا ٤أ ٍٚأٜاّ األعٝاز
( ػ١ذ اٌفطش ٚػ١ذ األضحٚ ) ٝال أٜاّ ايتؿطٜل أ ّٜٛ ٟاذتاز ٟعؿط ٚايجاْ ٞعؿط ٚايجايح عؿط َٔ ؾٗط شٚ
اذتذٚ ١ال ٜفطز  ّٜٛادتُع ١بايصٝاّ ٜٚه ٕٛايكطا ٤يًصٝاّ فكط ز ٕٚايصالٚ ، ٠قس ضخص اهلل دال ٚعال

اإلفطاض يف ْٗاض ضَطإ ملٔ نإ َطٜطا أ ٚعً ٢غفط  ،قاٍ اهلل تعاىل {  ِٓٚوبْ ِش٠ضب أ ٚػٍ ٝصفش فؼذة ِٓ
أ٠بَ أخش } ايبكطٚ ، 185 ٠عً ِٗٝايكطا ٤أ ٟصٝاّ األٜاّ اييت أفططٚا فٗٝا َع َطاعا ٠األٜاّ اييت ال جيٛظ صٝاَٗا
نُا غبل إٜطاس٘ .

 -5احلج :
جيب عً ٢املػًِ َطٚ ٠اسس ٠يف ايعُط إشا اغتطاع ( أ ٟعٓس ٙظاز ٜٓفك٘ عًْ ٢فػ٘ يف اذتر ٚضاسً ١أَ ٚا
ؾابٗٗا َٔ غٝاض ٠أ ٚطا٥ط ) ٠إشا تٝػط ي٘ شيو ٚدب عً ٘ٝاذتر غٛا ٤نإ ضدال أ ٚاَطأ ٠إال إٔ املطأ ٠ال ًٜعَٗا

اذتر إال إشا ٚدست حمطّ ناألب ٚايعٚز ٚاألر ٚاالبٔ  ،قاٍ اهلل تعاىل ٚ { :هلل ػٍ ٝإٌبس حج اٌب١ج ِٓ
اصخطبع ئٌ ٗ١صب١ال} .
َٔ أضاز إٔ ٜعٜس أ ٟحير ثاْٚ ١ٝثايج ١فً٘ أدط عظٚ ِٝيهٔ ايٛادب َطٚ ٠اسس ٠فٗص ٙأضنإ اإلغالّ َع ؾطح
خمتصط هلا .
ٜسع ٞايٓصاض ٣بإٔ عٝػ ٢عً ٘ٝايصالٚ ٠ايػالّ إي٘ ٚأْ٘ ثايح ثالث ٚ ١أْ٘ ابٔ اهلل  ،نُا ٜسع ٕٛإٔ قتٌ
ٚصًب ٖٚ .صا باطٌ ٚايصشٝض إٔ عٝػ ٖٛ ٢عبس اهلل ٚضغٛي٘  ٖٛٚبؿط َٚجً٘ نُجٌ إخٛاْ٘ َٔ ايطغٌ ،
ٚيٝؼ ي٘ ؾ َٔ ٤ٞخصا٥ص األيٚ ١ٖٝٛايطبٛبٚ ، ١ٝأْ٘ مل ٜكتٌ ٚمل ٜصًب بٌ ضفع٘ اهلل إىل ايػُا ٤ايجاْ ١ٝسني
أضاز ايٛٗٝز قتً٘ ٚ ،غٛف ٜٓعٍ يف آخط ايعَإ فٝهػط ايصًٝب ٜٚكتٌ ارتٓعٜط ٚ ،ال ٜأت ٞبؿطع دسٜس بٌ حيهِ
بؿطٜعْ ١بٓٝا حمُس صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ثِ ميهح َا ؾا ٤اهلل إٔ ميهح ثِ ميٛت ثِ ٜبعح َع ارتال٥ل ّٜٛ
ايكٝاَ. ١

أما أركان اإلميان فهي :
 -1اإلميإ باهلل

 -2اإلميإ باملال٥ه١

 -3اإلميإ بايهتب

 -4اإلميإ بايطغٌ

 -5اإلميإ باي ّٛٝاخآخط

 -6اإلميإ بايكسض

 -1اإلميان باهلل :
ْؤَٔ بإٔ اهلل ٚسس ٖٛ ٙايطب ال ؾطٜو ي٘ ٚال َعني  ٖٛٚ ،ارتايل ايطظام ايٓافع ايطاض املػتشل يًعبازٚ ٠سسٙ
ال ؾطٜو ي٘ يٝؼ نُجً٘ ؾ ٖٛٚ ٤ٞايػُٝع ايبصري .

 -2اإلميان باملال ئكة :
املال٥ه : ١عامل غ ٝي ْ ،ؤَٔ بِٗ ٚذمٔ ال ْطاِٖ  ،فِٗ عباز َهطَ ٕٛال ٜعص ٕٛاهلل َا أَطِٖ ٜٚفعًَ ٕٛا
ٜؤَط ، ٕٚيٝؼ هلِ َٔ خصا٥ص ايطبٛبٚ ١ٝال األي ١ٖٝٛؾ ٤ٞخًكِٗ اهلل َٔ ْٛضِٖ  ِٖٚخًل نجري ال
حيص ِٗٝإال اهلل .
ٚاإلميإ باملال٥هٜ ١تطُٔ أضبع ١أَٛض :
 /1اإلميإ بٛدٛزِٖ .
 /2اإلميإ مبا عًُٓا َٔ أمسا ِٗ٥نذربَٝٚ ٌٜهاٚ ٌٝ٥إغطاف َٔٚ ، ٌٝمل ْعًِ امس٘ ْؤَٔ بِٗ إمجاال .
ْ /3ؤَٔ مبا عًُٓا َٔ صفاتِٗ نصف ١درب ٌٜفكس ضآ ٙايٓ ي صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢صفت٘ اييت خًل عًٗٝا
ٚي٘ غتُا ١٥دٓاح ٚقس غس األفل .
 /4اإلميإ مبا عًُٓا َٔ أعُاهلِ  ،فُِٓٗ َٔ َٖٛ ٛنٌ عًٚ ٢س ٞاهلل ٜطغً٘ اهلل إىل األْبٝاٚ ٤ايطغٌ َجٌ
دربَٚ ٌٜجٌ َٝها ٌٝ٥فَٗٛ ٛنٌ بأَط اهلل بايكطط أ ٟاملطط ٚايٓبات َ ،جٌ إغطاف ٌٝاملٛنٌ بايٓفذ يف ايصٛض
عٓس قٝاّ ايػاعًَ َِٗٓٚ ، ١و املٛت املٛنٌ ٜكبض األضٚاح بأَط اهلل عٓس املٛت .

-3اإلميان بالكتب :
ٖ ٞايهتب اييت أْعهلا اهلل تعاىل عً ٢ضغً٘ تبٝاْا يًشل ٖٚسا ١ٜيًٓاؽ ٜٚ ،تطُٔ اإلميإ بايهتب َا: ًٜٞ
ْ -1ؤَٔ بإٔ ْعٚهلا َٔ عٓس اهلل سكا
ْ -2ؤَٔ مبا عًُٓا َٔ أمس اٗ٥ا نايكطإٓ ايص ٟأْعٍ عًْ ٢بٓٝا حمُس صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ايتٛضا ٠أْعيت عً٢
َٛغ ٢عً ٘ٝايصالٚ ٠اي ػالّ  ،ايعبٛض أْعٍ عً ٢زاٚز عً ٘ٝايصالٚ ٠ايػالّ  ،اإلدم ٌٝأْعٍ عً ٢عٝػ ٢عً٘ٝ
ايصالٚ ٠ايػالّ ٚأَا َا مل ْعًِ ب٘ ْؤَٔ ب٘ إمجاال .

 -3تصسٜل َا فٗٝا َجٌ َا دا ٤يف ايكطإٓ ٚأخباض َا مل حيطف َٔ ايهتب ايػابك. ١
 -4ايعٌُ مبا دا ٤ب٘ ايكطإٓ ٚايطضاٚ ٤ايتػً ِٝب٘ غٛا ٤عًُٓا سهُت٘ أّ مل ْعًُٗا ٚ ،ايكطإٓ ْاغدا يًهتب
ايػابك ، ١قاٍ اهلل تعاىل ٚ {:أٔزٌٕب ئٌ١ه اٌىخبة ببٌحك ِصذلب ٌّب ب٠ ٓ١ذ ِٓ ٗ٠اٌىخبة ّٕ١ِٙٚب ػٍ } ٗ١املا٥س. 48 ٠
نُا بعض ايهتب سطفت نايتٛضاٚ ٠اإلدم ٌٝسطفٗا ايٛٗٝز ٚايٓصاضٚ ٣ايٓػذ املؿٗٛضٚ ٠املعطٚف ١عٓسِٖ أضبع
ْػذ ( َت ، ٢يٛقا َ ،طقؼ ٜٛ ،سٓا )  .فٗص ٙايٓػذ األضبع ١خمتًفَ ١تٓاقط ١بٌ إٔ بعض ٖص ٙايٓػذ قس طبع
َٓٗا عسْ ٠ػذ  ٖٞٚخمتًف ١فُٝا بٗٓٝا أٜطا  .أَا ايكطإٓ فْٗ ٛػدٚ ١اسسَ ٠طبٛع َٓ٘ َالٜني ايٓػذ َٛظع يف

مجٝع أذما ٤ايعا مل ال ٜٛدس اختالف بٗٓٝا ٖٚصَ ٙعذع ٠عظ ، ١ُٝقاٍ اهلل تعاىل  { :ئٔب ٔحٓ ٔزٌٕب اٌزوش ٚئٔب ٌٗ
ٌحبفظ. } ْٛ
 -4اإلميان بالزسل :
ِٖ بؿط إال إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل اختصِٗ بايطغايٚ ١أٚس ٢إي ِٗٝبؿطع ٚأَطِٖ بتبًٝػ٘ َ ،جٌ ْٛح عً٘ٝ
ايصالٚ ٠ايػالّ ٚ ،إبطاَٖٛٚ ِٝغٚ ٢عٝػ ٢عً ِٗٝايصالٚ ٠ايػالّ ٚ ،خامت األْبٝاٚ ٤املطغًني ْ ٖٛٚبٓٝا
حمُس صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜٚ .تطُٔ اإلميإ بايطغٌ َا : ًٜٞ
 -1اإلميإ بإٔ ضغايتِٗ سل َٔ اهلل دٌ ٚعال  َٔٚنفط بطغايٚ ١اسس ٠فكس نفط بادتُٝع .
ْ -2ؤَٔ مبا عًُٓا َٔ أمساٚ ِٗ٥أَا َٔ مل ْعًِ امس٘ ْؤَٔ بِٗ إمجاال .
 -3تصسٜل َا صض عِٓٗ َٔ أخباضِٖ .
 -4ايعٌُ بؿطٜع َٔ ١أضغٌ إيٓٝا َِٓٗ  ٖٛٚخامتِٗ ْبٓٝا حمُس صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ فَٗ ٛطغٌ إىل مجٝع

ايٓاؽ  ،قاٍ اهلل تعاىل  { :فال ٚسبه ال ٠إِٕ ْٛحخ٠ ٝحىّٛن فّ١ب شجش ب ُٕٙ١ثُ ال ٠جذٚا ف ٟأٔفض ُٙحشجب ِّب
لض١ج ٠ٚضٍّٛا حضٍّ١ب } ايٓػا65 ٤

 -5اإلميان باليوم اآلخز :
فٗ ّٜٛ ٛايكٝاَ ١ايصٜ ٟبعح اهلل ف ٘ٝايٓاؽ يًشػاب  ٚادتعاٚ ، ٤مس ٞبٗصا االغِ ألْ٘ آخط أٜاّ ٖص ٙايسْٝا ،
فٝبعح اهلل َٔ يف ايكبٛض فٝصٖب أٌٖ ادتٓ ١إىل َٓاظهلِ بأَط اهلل ٜٚ ،صٖب أٌٖ ايٓاض إىل َٓاظهلِ بأَط اهلل ،
ٜٚتطُٔ اإلميإ باي ّٛٝاخآخط َا -: ًٜٞ
 -1اإلميإ بايبعح أ ٟإٔ اهلل ٜبعح َٔ يف ايكبٛض  ،فذُٝع األَٛات خيطد ٕٛبأَط اهلل َٔ أٖ ٍٚص ٙايسْٝا ست٢
آخطٖا  .قاٍ اهلل تعاىل { ثُ ئٔىُ بؼذ رٌه ٌّ١خ ْٛثُ ئٔىُ  َٛ٠اٌم١بِت حبؼث } ْٛاملؤَٓ. 16 ، 15 ٕٛ

 -2ا إلميإ باذتػاب ٚادتعاٚ ٤إٔ اهلل غٛف حياغب ايعبس عً ٢عًُ٘  ،قاٍ اهلل تعاىل { ئْ ئٌٕ١ب ئ٠بب ُٙثُ ئْ
ػٍٕ١ب حضبب} ُٙ
 -3اإلميإ بادتٓٚ ١ايٓاض ٚأُْٗا املآٍ األبس ٟيًدًل  ،فادتٓ ١زاض ايٓع ِٝأعسٖا اهلل تعاىل يًُؤَٓني املتكني ايصٜٔ

آَٓٛا باهلل ٚفعًٛا َا أَطِٖ اهلل ب٘ ٚضغٛي٘ خمًصني هلل َتبعني يطغٛي٘  ،قاٍ اهلل تعاىل  { :ئْ اٌّخم ٓ١فٟ
جٕبث ٙٔٚش فِ ٟمؼذ صذق ػٕذ ٍِ١ه ِمخذس } ايكُط . 54

 أَا ايٓاض فٗ ٞزاض ايعصاب أعسٖا اهلل يًهافط ٜٔايظاملني  ،قاٍ اهلل تعاىل ٚ { :لً اٌحك ِٓ سبىُ فّٓ شبءفٍ١إِٓ  ِٓٚشبء فٍ١ىفش ئٔب أػخذٔب ٌٍظبٌّٔ ٓ١بسا أحبط ب ُٙصشادلٙب ٚئْ ٠ضخغ١ثٛا ٠غبثٛا بّبء وبٌّ٠ ًٙش ٞٛاٌٛجٖٛ
بئش اٌششاة ٚصبءث ِشحفمب } ايهٗف . 54
نُا إٔ اإلميإ باي ّٛٝاخآخط ٜتطُٔ اإلميإ مبا : ًٜٞ

 -1اإلميان بفتهة القرب :
 ٖٛٚغؤاٍ املٝت بعس زفٓ٘ عٔ ضب٘ ٚزْٚ ٜ٘ٓب ، ٘ٝفٝجبت اهلل املؤَٓني بايك ٍٛايجابت فريز بكٛي٘ ضب ٞاهلل ٚزٜين
اإلغالّ  ْٚي حمُس صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  .أَا ايظامل ٕٛايهافط ٕٚفٝكٛيٖ : ٕٛا ٖا ال أزضٜٚ ، ٟك ٍٛاملٓافل أٚ
املطتاب  :ال أزض ٟمسعت ايٓاؽ ٜكٛي ٕٛؾ٦ٝا فكًت٘ .

 -2اإلميان بعذاب القرب ونعينه :
فعصاب ايكرب ٜه ٕٛيًظاملني َٔ ايهافطٚ ٜٔاملٓافكني  ،قاٍ اهلل تعاىل  ٌٛٚ { :حش ٜئر اٌظبٌّ ْٛف ٟغّشاث
اٌّٛث ٚاٌّالئىت ببصطٛا أ٠ذ ُٙ٠أخشجٛا أٔفضىُ اٌ َٛ١حجز ْٚػزاة اٌ } ْٛٙاألْعاّ . 93

 -3اإلميان بالقدر :
زيت ايٓصٛص ايصطحي ١ايصشٝش َٔ ١ايهتاب ٚايػٓ ١عًٚ ٢دٛب اإلميإ بايكسض خريٚ ٙؾطٚ ٙأْ٘ َٔ

أص ٍٛاإلميإ ايػت ١اييت ال ٜتِ إغالّ ايعبس ٚال إمياْ٘ إال بٗا  ،قاٍ اهلل تعاىل  { :أٌُ حؼٍُ أْ اهلل ٠ؼٍُ ِب فٟ
اٌضّٛاث ٚاألسض ئْ رٌه ف ٟوخبة ئْ رٌه ػٍ ٝاهلل ٠ض١ش } اذتر ٚ ، . 49قاٍ أٜطا ِ { :ب أصبة ِٓ ِص١بت
ف ٟاألسض ٚال ف ٟأٔفضىُ ئال ف ٟوخبة ِٓ لبً أْ ٔبشأ٘ب ئْ رٌه ػٍ ٝاهلل ٠ض١ش } اذتر ، 70
ٚقاٍ أٜطا  { :ئْ وً شٟء خٍمٕبٖ بمذس } اذتسٜس . 49

ٚقس شنط ايعًُا ٤ضمحِٗ اهلل َطاتب اإلميإ بايكسض :
 -1ايعًِ ٚ :شيو بإٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عًِ نٌ ؾ ٤ٞقبٌ ٚدٛز ٙبعًُ٘ األظيٚ ٞعًِ َكازٜطٖا ٚأظَاْٗا
ٚآداهلا ٚآداٍ ايعباز ٚأضظاقِٗ ٚنٌ ؾ ٤ٞمجًٚ ١تفصٝال أظال ٚأبسا .

 -2ايهتاب : ١اإلميإ بإٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل قس بني شيو يف ايًٛح احملفٛظ  ،قاٍ اهلل تعاىل  { :أٌُ حؼٍُ أْ اهلل
٠ؼٍُ ِب ف ٟاٌضّبء ٚاألسض ئْ رٌه ف ٟوخبة ئْ رٌه ػٍ ٝاهلل ٠ض١ش } اذتر . 70
 -3اإلميإ بأْ٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل ال ٜٛدس يف ًَه٘ َا ال ٜطٜس ٚال ٜكع ؾ ٤ٞيف ايػُاٚ ٤ال يف األضض إال مبؿ٦ٝت٘
قاٍ اهلل تعاىل  ٌّٓ { :شبء ِٕىُ أْ ٠ضخمِٚ ُ١ب حشبؤْ ئال أْ ٠شبء اهلل سة اٌؼبٌّ} ٓ١ايتهٜٛط . 29 ، 28
 -4اإلميإ بأْ٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل ٖ ٛارتايل املٛدس دتُٝع املدًٛقات ٚايهآ٥ات  ،فادتُٝع خًل اهلل غبشاْ٘ ٚنٌ
ؾٚ ٤ٞاقع مبؿ٦ٝت٘ ٚقسضت٘  ،قاٍ اهلل تعاىل  { :اهلل خبٌك وً شٟء  ٛ٘ٚػٍ ٝوً شٟء ٚو } ً١ايعَط . 120
ٖص ٙأضنإ اإلغالّ ٚأضنإ اإلميإ باختصاض  َٔٚأضاز إٔ ٜتٛغع فًريدع إىل نتب أٌٖ ايعًِ اييت
ؾطست ٖص ٙاألضنإ بايتفص. ٌٝ
ٚيف ارتتاّ ْٛص َٔ ٞزخٌ يف ٖصا ايس ٜٔايعظ ِٝبتك ٣ٛاهلل ٚايجبات عً ٢ايسٚ ٜٔإٔ ٜػأٍ اهلل زاُ٥ا ٚأبسا
ايجبات عًٖ ٢صا ايسٚ ، ٜٔإٔ حيُس اهلل عً ٢إٔ ٖسا ٙيإلغالّ ْٛٚ ،ص ٘ٝبايكطاٚ ٠٤ايتفك٘ يف أَٛض ايسٜٔ
ٚباألخص ايكطإٓ ايهطٚ ِٜبايصات نتب ايتفػري املدتصطَ ٠جٌ تفػري ابٔ غعس ٟضمح٘ اهلل  ،فايكًب َجٌ
املعضع ١اييت حتت از إىل املا ٤زاُ٥ا يه ٞختطز ٚتٓبت بأَط اهلل ارتططٚ ٠ايفانَٗٚ ١ا ؾابٗٗا  ،فً ٛبكٝت بسَ ٕٚا٤
َاتت ٚنصيو ايكًب حي ٢ٝبصنط اهلل ٚقطا ٠٤ايكطإٓ ٚميٛت بايػفًٚ ١اإلعطاض عٔ شنط اهلل .
ْٛٚص ٘ٝبسع ٠ٛظٚدت٘ أبٓاٚٚ ٘٥ايسٚ ٜ٘إخٛاْ٘ ٚأخٛات٘ إىل اإلغالّ ٚ ،اعًِ إٔ نٌ ؾدص ٜػًِ

عًٜ ٢سٜو ٜه ٕٛيو بصيو أدطا عظُٝا  ،قاٍ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  [ :ألْ ٙ٠ذ ٞاهلل به سجال ٚاحذا خ١ش ٌه
ِٓ حّش إٌؼُ ] ( محط ايٓعِ ٖ ٞايٓٛم ايٓازض ٠ايجُ ١ٓٝص .
فال حتكط ْفػو فايهًُ ١ايطٝبٚ ١ايطغاي ١املهتٛبٚ ١ايؿطٜط ٜٓفع اهلل بٗا ْفعا عظُٝا فهِ َٔ ضدٌ
أٚاَطأ ٠نإ يف بًس ٙفذا٤ت٘ ضغاي ١أ ٚؾطٜط َٔ قطٜب أغًِ يف املًُهٜ ١سع ٙٛإىل اإلغالّ فُا ٖ ٞإال إٔ قطأ
ايطغاي ١أ ٚمسع ايؿطٜط فبسأ قًب٘ ٜؿتام يإلغالّ ثِ ٜػًِ حبُس اهلل ٚ ،قس ٜػًِ بعس شيو عًٜ ٢سٚ ٜ٘أًٖ٘
ٚمجاعت٘ ٚ ،قس تػًِ قط ١ٜناًَٜ ١ه ٕٛيهِ أدطِٖ .
نُا ْٛص ٞإخٛآْا ايص َٔ ٜٔاهلل عً ِٗٝباإلغالّ إٔ ٜتٛاصٛا فُٝا ب ِٗٓٝبتك ٣ٛاهلل ٚاذتطص عً٢
ايصشب ١ايطٝبٚ ١إٔ ٜه ٕٛنٌ َِٓٗ عْٛا ألخ ٘ٝعً ٢ارتري ٚايتٛاص ٞباذتل .

ثِ إٕ ٖٓاى أَطا َُٗا  ٖٛٚأْ٘ قس تط ٣بعض ايتصطفات ايػ َٔ ١٦ٝبعض املػًُني َٔ نفالٚ ٤غريِٖ
غٛا ٤يف ٖص ٙايبالز أ ٚغريٖا َٔ نصب ٚأخالم غٚ ١٦ٝعسّ َعاًَ ١ايٓاؽ َعاًَ ١سػٓ ، ١فٗصٙ
ايتصطفات ال ٜكطٖا ايس ٜٔاإلغالَ ٞفاإلغالّ ٜأَط بهٌ خري  ٢ٜٗٓٚعٔ نٌ ؾط ٚاألخطا ٤تٓػب يألؾداص
ٚال تٓػب يإلغالّ .
ثِ ْك ٍٛأخ ٞاملػًِ ٚأخيت املػًُ ١يف ساي ١سسٚخ أ ٟإؾهاٍ غٛا ٤نإ شيو ٜتعًل بأَٛض ايسٚ ٜٔغري شيو
َٔ إؾهاالت فعًٝهِ إٔ تتصًٛا باملهاتب ايتعا ١ْٝٚيًسع ٠ٛيًتٛد ٘ٝاملٓاغب ٚحماٚي ١سٌ ٖص ٙاملؿانٌ بإشٕ
اهلل .
ٖصا َا تٝػط نتابت٘ ْ ،ػأٍ اهلل ايعً ٞايكسٜط إٔ ٜتكبٌ َٓا َٓٚهِ إْ٘ ٚي ٞشيو ٚايكازض عًٚ ، ٘ٝاهلل أعًِ
ٚصً ٢اهلل ٚغًِ عًْ ٢بٓٝا حمُس .

