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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 
 

 مقدمة املصنف 
 
 

وأصددلم علددم  ،والددن م السدد ب ة ،والصددت ا الم ملددة ،علددم مدد  لددأل مددن ان دد   احلسددىهلل  احلمددد
 حممد املب وث لصالح الدين والدني  واآلخرة.

 
 أم  ب د:

 
تدددعو احل  ددة  ،فهذه رس لة خمتصرة احتوا علم أهم املهم ا مددن أمددور الدددين وأصددو  ا  دد  

 والضرورة إىل م رفته .
 

 ،والتتهدددديم وأو ددددل   الددددت لم ،التهددددم ننددددأل أإددددرب إىل ،ابواجلددددو سدددد ا    لتهدددد  علددددم و ددددأل ال
 والت ليم.
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 ؟ وما أقسامه؟ السؤال األول: ما حد التوحيد
الرب بمل صتة كم   ق ده واعرتافأل وإ  نأل بتترد تعاحد التوحيد اجل مع لمل أنواعأل هو علم ال بد و  اجلواب: 

أل   كم لأل وأنأل ذو انلوهية وال بودية علم خلقأل أمج ني مث  وتوحده   ذلك واعتق ده أنأل ال شريك لأل وال مثيل ل
 نواع ال ب دة.إفراده أب

 فدخل   هذا الت ريف أإس م التوحيد الثالثة.
 لتدبري والرتبية.االعرتاُف ابنتراِد الرب ابخللق والرزق وا أحدها: توحيد الربوبية وهو: 

 أو أثبتأل لأل رسولأل أثبتأل هللا لنتسأل  وهو إثب ا مجيع م  الثاين: توحيد األمساءي والصفات: 
ومن غري  ،حممد صلم هللا عليأل وسلم من ان    احلسى وم  دلت عليأل من الصت ا من غري تشبيأل وال متثيل

 حتريف وال ت طيل.
ه أب ن س ال ب داا وأنواعه  وإفراده  وإخالصه  هلل من غري إشراك بأل إفراد هللا وحد الثالث: توحيد العبادة وهو: 

 فهذه أإس م التوحيد اليت ال يمو  ال بد موحدا حىت يلتزم هب  كله  ويقوم هب . منه . ي   ش
 

 هو اإلْيان واإلسالم وأصوهلما الكلية؟ السؤال الثاين: ما
   هو التصديق اجل زم جبميع م  أمر هللا ورسولأل ابلتصديق بأل املتضمُن لل مل الذي هو ا سالم وهو ا    اجلواب: 
 م هلل وحده واالنقي د لط عتأل. االستسال

 وأم  أصوُُلم : فهي م  احتوا عليأل هذه اآلية المر ُة:
َن  َوَم  أُْنزَِ  ِإىَل  ِإبْدرَاِهيَم َوِإْ َ ِعيَل َوِإْسَح َق َويَدْ ُقوَب َواْنَْسَب ِط َوَم  أُوِتَ ُموَسم  ﴿ ُإولُوا آَمنَّ  اِبَّللَِّ َوَم  أُْنزَِ  إِلَيدْ

ُهْم َوََنُْن َلأُل ُمْسِلمُ َوِعيَسم وَ   [ 136وَ ﴾ ]البقرة:َم  أُوِتَ النَِّبيُّوَ  ِمْن َرهبِِِْم اَل نُدَتِرُِق َبنْيَ َأَحٍد ِمندْ
 ريه حيث إ  :  حديث  ربيَل وغ وم  فسره بأل النيب  

م أن تشهد أن ال  والقدر خريه وشره واإلسال ، واليوم اآلخر  ، ورسله  ، وكتبه ، ومالئكته ، اإلْيان أن تؤمن ابهلل))
 ((.وحتج البيت ، وتصوم رمضان ، وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة  ،وأن حممدا رسول هللا ، إله إال هللا

 ابلشرائع الظ هرة.وفسر ا سالم ابلقي م   ،فتسر ا     ب ق ئد القلوب
 

 السؤال الثالث: ما هي أركان اإلْيان أبمساء هللا وصفاته؟
 هي ثالثُة إ  ٌ :  اجلواب: 

     احلسى كله .ناب .1
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 وإ  ٌ  مب  دلت عليأل من الصت ا. .2
 وإ  ٌ  أبحم م صت تأل ومت لق تأل.  .3

يقدر هب  علم كل  ،(( ذو إدرة عظيمة إدير. وأنأل ))احمليط بمل شي  ،(( لأل ال لم الم ملعليمفن مُن أبنأل ))
 .ي ش

 ت ا ومت لق هت .   احلسى والصوهمذا بقية ان  ،يرحم هب  من يش   ، (( ذو رمحة واس ة رحيم رمح  وأنأل ))
 

 على اخللق واستوائه على العرش؟السؤال الرابع: ما قولكم ِف مسألة علو هللا  
 ن رف ربن  أبنأل علٌي أعلم بمل م ى واعتب ر. اجلواب: 

 علو الذاا.  .1
 وعلو القدر والصت ا. .2
 وعلو القهر.  .3

 كم  وصف لن  نتسأل بذلك.  ،وأنأل ابئٌن من خلقأل مستو علم عرشأل
 .فقد أخربان أنأل استوى ومل خيربان عن الميتية  ،والميف جمهو  ،الستوا  م لوماو 

وكذلك نقو    مجيع صت ا الب ري: أنأل أخربان هب  ومل خيربان عن كيتيته . ف لين  أ  ن من بمل م  أخربان    
 وال ننقص منأل.  ،وعلم لس   رسولأل وال نزيد علم ذلك ،كت بأل

 
 ء الدنيا وحنوها؟والنزول إىل السما ، ِف الرمحةالسؤال اخلامس: ما قولكم 

ومب  وصتأل بأل الرسو  صلم هللا   ،ن من ونقر بمل م  وصف هللا بأل نتسأل من الرمحة والر م والنزو  واجملي اجلواب: 
ذاات ال تشبهه  الذواا فلأل هلل . فمم  أ   عليأل وسلم علم و أل ال   ثلأل فيأل أحد من خلقأل فإنأل ليس كمثلأل شي

   ذلك: م  ثبت من التتصيالا ال ظيمة   المت ب والسنة   إثب هت   صت ا ال تشبهه  الصت ا. وبره  ت  ىل
 تو والشريك.  تنزيهأل عن املِثل والند والم وم  ورد علم و أل ال موم ،والثن   علم هللا هب 

 
 السؤال السادس: ما قولكم ِف كالم هللا وِف القرآن؟

 هللا منزٌ  غري خملوق. نقو : القرآُ  كالم اجلواب: 
 واليأل ي ود. وهللا املتملم بأل حق  لتظأل وم  نيأل. ،منأل بدا

 ومل يز  وال يزا  متملم  مب  ش   إذا ش  . وكالمأل ال ينتد وال لأل منتهم. 
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 هو اإلْيان املطلق وهل يزيد وينقص؟  السؤال السابع: ما

 وأإوا  اللس  .اجلوارح وأعم    ، وأعم لأل ،  مع ل ق ئد القلبا     اسم  اجلواب: 
 فجميع الدين أصولأل وفروعأل داخل   ا    .

 وينقص بضد ذلك.  ،وحسن انعم   وانإوا  وكثرهت  ،: أنأل يزيد بقوة االعتق د وكثرتألويرتتب علم ذلك
 

قي املليِّي   ؟السؤال الثامن: ما حكم الفاسي
ف سق مب  تركأل من  ،ا      م أل من فهو م من مب ،من ك   م من موحدا وهو مصر علم امل  صي : اجلواب

 . وا ب ا ا    
 ومع ذلك ال خيلد   الن ر.  ،انإص ا    : مستحق للوعِد إب  نأل وللوعيِد مب  صيأل 

 :  نع من دخو  الن ر. ف      املطلق الت م
 نع من اخللود فيه . :  وا     الن إص 

 
 السؤال التاسع: كم مراتب املؤمنني وما هي؟ 

 امل منوَ  ثالثُة أإس م. اب: و اجل
 وهم: الذين إ موا ابلوا ب ا واملستحب ا وتركوا احملرم ا واملمروه ا.  ،س بقو  إىل اخلرياا .1
  ب احملرم ا.وُهُم: الذين اإتصروا علم أدا  الوا ب ا وا تن ،ومقتِصدو  .2
 وهم: الذين خلطوا عمال ص حل  وآخر سيئ ً. ،وظ ملو  ننتسهم .3

 
 حكم أفعالي العباد؟  ما  : السؤال العاشر 

مل   ،ولمنهم هم الت علو  ُل  ،أف    ال ب د كله  من الط ع ا وامل  صي داخلة   خلق هللا وإض ئأل وإدره اجلواُب: 
وامل  إبو    ،وهم املوصوفو  هب  املث بو  ،فهي ف لهم حقيقة    واإ ة مبشيئتهم وإدرهتم.مع أهن ،جيربهم هللا عليه 

 عليه . 
 وإدرهتم ومجيع م  يقع بذلك. ،وخلق مشيئتهم  ،فإ  هللا خلقهم ،حقيقة  وهي خلُق هللا 

  ،وص فوان ،من انعي   ي الدالة علم مشو  خلق هللا وإدرتأل لمل ش ،ميع نصوص المت ب والسنة جبفتؤمن 
 وانف   .
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 الت علو  حقيقة للخري والشر. نصوص المت ب والسنة الدالة علم أ  ال ب د همبكما نؤمن 
وخ لُق السبِب الت ِم  ،فإ  هللا خ لق إدرهتم وإرادهتم ومه  السبب   و ود أف  ُلم وأإواُلم ،  نف  ُلمخمت رو وأهنم 

 جُيرَبُهم عليه .خ لٌق للمسِبب وهللا أعظم وأعد  من أ  
 

 ؟ هو الشرك وما أقسامه  : ماالسؤال احلادي عشر 
 :: الشرك نوع  اجلواب

 شريم    خلق ب ض املخلوإ ا أو تدبريه .ل بد أ  هلل : أ  ي تقد اشرك ِف الربوبية وهو
 : الشرك ِف العبادة.النوع الثاين
 وشرك أص ر.   ،: شرك أكربوهو إسم  

 أو خي فأل.   ،أو ير وه ،أ  يصرف ال بد نوع  من أنواع ال ب دة ل ري هللا كأ  يدعو غري هللا : الشرك األكربف
 ن ر. وص حبأل خملٌد   ال ،فهذا خُمرٌِج من الدين
ف لوس ئل والطرق املتضية إىل الشرك إذا مل تبلغ رتبة ال ب دة ك حللف ب ري هللا والراي  وَنو  : وأما الشرك األصغر 

 ذلك. 
 

 ؟: ما صفة اإلْيان ابهلل على وجه التفصيلالسؤال الثاين عشر 
 :إنن  نقر ون رتف بقلوبن  وألسنتن  : اجلواب
 أ  هللا وا ب الو وب.  ▪
 صمٌد. فرٌد  ،واحٌد أحدٌ  ▪
 و الٍ .  ،وكرباي ٍ  ،وعظمةٍ   ،وجمدٍ  ،متترٌد بمِل كم  ٍ  ▪
 من صت تأل.  بشيي ال يقدر اخلالئق أ  حييطوا وأ  لأل غ ية المم   الذ ▪
 .شي وأنأل انو  الذي ليس إبلأل  ▪
 .شي واآلخر الذي ليس ب ده   ▪
 .ي والظ هر الذي ليس فوإأل ش ▪
 .شي طن الذي ليس دونأل  والب ▪
 وعلو القهِر.  ،وعلو القدرِ  ،اِ الذاعلو  ،وأنأل ال لي انعلم ▪
 . وأنأل ال ليم بمل شي ▪
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 . القدير علم كل شي ▪
 يع انصواا ابختالف الل  ا علم تتنن احل   ا.السميع جلم ▪
 . البصري بمل شي ▪
 احلميم   خلقأل وشرعأل.  ▪
 أف  لأل.احلميد   أوص فأل و  ▪
 اجمليد   عظمتأل وكربايئأل. ▪
 وعم جبوده وبره ومواهبأل كل مو ود.  ، الرمحن الرحيم الذي وس ت رمحتأل كل شي ▪
ال  مل ال لوي والستلي كلهم مم ليك وعبيد هلل ولأل و   ، امل لك امللك جلميع املم لك فلأل ت  ىل صتة امللكِ  ▪

 التصرف املطلق.
 وهو احلي الذي لأل احلي ة الم ملة املتضمنة جلميع أوص فأل الذاتية. ▪
 القيوم الذي إ م بنتسأل وب ريه. ▪
 فم  ش   ك   وم  مل يشأ مل يمن. ،فهو الت    مل  يريد  ، ا انف   وهو متصف جلميع صت ▪
  لق الب رئ املصور الذي أو د الم ئن ا وأتقن صن ه  وأحسن نظ مه . ونشهد أنأل ربن  اخل  ▪
 الذي ال يستحق ال ب دة أحٌد سواه.  ، وأنأل هللا الذي ال إلأل إال هو ا لأل امل بود ▪
ت ر فإايه ن بد وإايه نست ني ولأل أل إال هلل الواحد القه ر ال زيز ال فال خنضع وال نذ  وال ننيب وال نتو  ▪

 نر و وخنشم.
فنسألأل وندعو وال إلأل لن  سواه ن ملأل ونر وه هو موالان  ،ال رب لن  غريه ، و رمحتأل وخنشم عدلأل وعذابألنر  ▪

 وهو ن م النصري الدافع عن  مجيع السو  واملم ره.  ،  إصالح دينن  ودني ان
 

 جه التفصيل؟عشر: ما صفة اإلْيان ابألنبياء على و الثالث السؤال 
 علين  أ  ن من جبميع اننبي   والرسل الذين ثبتت نبوهتم ورس لتهم علم و أل ا مج   والتتصيل.  : اجلواب
 وإرس لأل. ،ون تقد أ  هللا ت  ىل اختصهم بوحيأل ▪
 و  لهم وس ئط بينأل وبني خلقأل   تبليغ دينأل وشرعأل.  ▪
 وصحة م    ؤوا بأل.  ،م صدإهما الدالة عل وأيدهم ابآلاي  ▪
 وأعم ال. ،وأكملهم أخالإ  ،وأبرهم ،وأصدإهم ،وعمال ،وأهنم أكمل اخللق علم  ▪
 وبرأهم من كل خلق رذيل. ، ال يلحقهم فيه  أحد ،وأ  هللا خصهم بتض ئل ▪
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 . وأهنم م صومو    كل م  يبل ونأل عن هللا ▪
 والصواب.  وأنأل ال يستقر   خربهم وتبلي هم إال احلق ▪
 وحمبتهم وتوإريهم وت ظيمهم.   ،بمل م  أتوه من هللاوأنأل جيب ا     هبم كلهم و  ▪
 ون من أ  هذه انمور وا بة علين  لنبين  حممد صلم هللا عليأل وسلم علم أكمل الو وه وأعاله . ▪
  ،والتزامأل ،لكوا     بذ ،وم رفة م      بأل من الشرع مجلة وتتصيال حبسب االستط عة  ،وأنأل جيب م رفتأل ▪

 وا تن ب هنيأل. ،وامتث   أمره  ،شي  بتصديق خربهوالتزام ط عتأل   كل 
 وأنأل خ مت النبيني ال نيب ب ده إد نسخت شري تأل مجيع الشرائع وهي ابإية إىل إي م الس عة. ▪
 وال يتم ا     بأل حىت ي لم ال بد أ  مجيع م      بأل حق.  ▪
وانمور  ،ال قل الصحيلبل  ،و غريمه  علم خالف م      بألوأنأل يستحيل أ  يقوم دليل عقلي وحسي أ ▪

 تشهد للرسو  ابلصدق واحلق.  ،احلسية الواإ ة
 

 : كم مراتب اإلْيان ابلقضاء والقدر وما هي؟السؤال الرابع عشر 
 : مراتب ذلك أرب ة ال يتم ا     ابلقدر إال بتمميله  : اجلواب
 .يط ابحلوادث دإيقه  و ليله حمأل وأ  علم ،عليم  ا     أب  هللا بمل شي ▪
 اللوح احملتوظ.  وأنأل كتب ذلك  ▪
 وم  مل يشأ مل يمن.  ،م  ش   ك   ،وأ  مجي ه  واإ ة مبشيئتأل وإدرتأل ▪
 فيت لوهن  اختي راً منهم مبشيئتهم وإدرهتم. ،وأنأل مع ذلك ممن ال ب د من أف  ُلم ▪

 [70 َم  ِ  السََّم ِ  َواْنَْرِض ِإ َّ َذِلَك ِ  ِكَت ٍب   ﴾ ]احلج:ْ َلمُ  يدَ : ﴿ أمََلْ تَدْ َلْم َأ َّ اَّللََّ كم  إ   هللا ت  ىل
ُ َربُّ اْلَ  َلِمنَي ﴾ ] التموير: وإ    [29-28: ﴿ ِلَمْن َش َ  ِمْنُمْم َأْ  َيْسَتِقيَم * َوَم  َتَش ُ وَ  ِإالَّ َأْ  َيَش َ  اَّللَّ

 ل فيه؟ما حد اإلْيان ابليوم اآلخر وما الذي يدخ
 : ما حد اإلْيان ابليوم اآلخر؟ وما الذي يدخل فيه؟ السؤال اخلامس عشر

 فإنأل داخل   ا     ابليوم اآلخر.  ،كل م        المت ب والسنة مم  يمو  ب د املوا  : اجلواب
 وعذابأل. ،ون يمأل ،والربزخ ،أحوا  القرب كد ▪
 والشت عة.  ،وامليزا  ،الصحفوال ق ب و  ،الثوابو  ،: احلس بوم  فيه  من ،وأحوا  يوم القي مة  ▪
كل ذلك من   ،وم  أعد هللا فيهم  نهلهم  إمج الً وتتصيالً  ،وصت ا أهله  ،وصت هت  ،الن روأحوا  اجلنة و  ▪

 ا   َ  ابليوم اآلخر. 
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 ؟: ما هو النفاق وأقساُمه وصفُتهالسؤال السادس عشر

 وإبط   الشر.  ،حد النت ق إظه ُر اخلري : اجلواب
 :وهو إسم  

 .  أكرب اعتقادي خملٌد صاحبه ِف الناراقٌ نف .1
﴿ َوِمَن النَّ ِس َمْن يَدُقوُ  آَمنَّ  اِبَّللَِّ َواِبْليَدْوِم اآْلِخِر َوَم  ُهْم  :  إولأل ،وذلك مثل م  أخرب هللا بأل عن املن فقني

 ني للمتر املظهرين لإلسالم.بطنمن امل [8مبُْ ِمِننَي﴾]البقرة : 
 ونفاٌق أصغر عملي: .2
 . ((وإذا ائتمن خان ، وإذا وعد أخلف ، إذا حدث كذب ، آية املنافق ثالث: ))  إولأل  ه النيب   ذكر مثل م

 ال ينتع م أل إ    وال عمل. : فالكفر األكرب والنفاق
 وأسب ب عق ٍب.  ،رٌي وشٌر وأسب ب ثوابٍ فيمو    ال بد خ ،فقد جيتمع مع ا     : وأما األصغر منهما

 
 ؟هي البدعُة وما أقسامها  ا : مالسؤال السابع عشر 

 البدعة هي خالف السنة.  : اجلوابُ 
 :وهي نوع  

 وهي اعتقاُد خالفي ما أخرب هللا به ورسوله.  ، بدعة اعتقاد   .1
 (( الث  وسبعني فرقًة كلها ِف النار إال واحدةً وستفرتُق أميت على ث))  وهي املذكورة   إولأل   

 ((.أان عليه اليوم وأصحايبى مثل ما من كان عل: ))قال : م هي اي رسو  هللا؟ إ لوا
 فهو ص حب سنة حمضة.  ،فمن ك   علم هذا الوصف

 ومن ك   من بقية الترِق فهو مبتدٌع وكل بدعة  اللة وتتت وا البدع حبسب ب ده  عن السنة.
 وهي التعبد بغري ما شرع هللا ورسوله أو حترمي ما أحل هللا ورسوله.  ، : بدعة عمليةلنوع الثاين وا .2
 أو حرم م  مل حيرمأل الش رع فهو مبتدٌع. ،ب ري الشرع ت بدفمن 

 
 ؟: ما حقوُق املسلمني عليكالسؤال الثامن عشر 

َ  اْلُمْ ِمنُ إ   هللا ت  ىل : اجلواب  [10وَ  ِإْخَوٌة ﴾]احلجراا :: ﴿ِإَّنَّ
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مقدورك    وتس م حبسب  ،وتمره ُلم م  تمره لنتسك ،: أ  تتخذهم إخواان حتب ُلم م  حتب لنتسكف لوا ب
 وا تم عهم علم احلق.  ،وإصالح ذاا بينهم وأتليف إلوهبم ، حلهممص

 املسلم أخو املسلم ال يظلمأل وال خيذلأل وال يمِذبأل وال حيقره.
 .واجلريا  وانصح ب وامل  ملنيَ  ،وانإ رب ،ق من لأل حٌق خ ص ك لوالدين وتقوم حب

 
 ؟: الواجب حنو أصحاب النيب السؤال التاسع عشر 

 :وحمبتأل من مت م ا     برسو  هللا  : اباجلو 
 حمبة أصح بأل حبسب مراتبهم من التضل والسبق. ▪
  إوا فيه  مجيع انمة. واالعرتاف بتض ئلهم اليت ف ▪
 وأ  تدين هللا حببهم ونشر فض ئلهم. ▪
 ومتسك عم  شجر بينهم. ▪
 شر.ون تقد أهنم أوىل انمة بمل خصلة محيدة وأسبقهم إىل كل خري وأب دهم من كل  ▪
 أهنم مجي هم عدو  مر يو .  ▪

 
 : ما قولكم ِف اإلمامة؟السؤال العشرون

 م ِم فرُض كت يٍة.ن تقد أ  نصَب ا  : اجلواب
 وإإ مة احلدود علم اجلن ة. ،امل تدين اعتدا ويدفع عنه    ،فإ  انمة ال تست ين عن إم م يقيم ُل  دينه  وُدني ه 

 غري م صية.  وال تتم إم متأل إال بط عتأل   امل روف  
 ويُنصُحوَ  عن الشر.   ،وي  نو  علم اخلري ،واجله د م ٍض مع الرب والت  ر

 
 هو الصراُط املستقيم وما صفته؟ : ماالسؤال احلادي والعشرون 

 وال مل الص حل. ،: ال لم الن فعُ الصراط املستقيم هو : اجلواب
 هو م      بأل الرسو  من المت ب والسنة. : والعلم النافع 

 وا تن ب املنهي ا. ،نوافلوأدا  الترائض وال ،هو التقرب إىل هللا ابالعتق داا الصحيحة  : الصاحل والعمل
 وحقوق عب ده. ،: القي م حبقوق هللاوهو

 . واملت ب ة لرسو  هللا   ،وال يتم ذلك إال اب خالص الت م هلل
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 والدين يدور علم هذين انصلني:
 وإع   الشرك.   ،فمن ف تأل ا خالص ▪
 وإع   البدع. ،املت ب ة  تتأل ومن ف ▪

 
 : ماهي األوصاف اليت يتميز هبا املؤمن عن الكافر واجلاحد؟ السؤال الثاين والعشرون 

 هذا س اٌ  عظيٌم. : اجلواب
 ابلترق بني امل من وغريه يتميُز احلُق والب طُل وأهُل الس  دِة من أهل الشق وِة.

 ، الواردة   المت ب والسنة علم و أل التهم ُل  ، ئأل وصت تألهو الذي آمن ابهلل وأب  : فاعلم أن املؤمن حقاً 
 عم  ين   ذلك ف متأل إلُبأل إ  ان وعلم  ويقين ً وطمأنينًة وت لق  ابهلل.  ألوتنزيه ،واالعرتاف هب 

خملص  هلل هب  را ي  لثوابأل خ ئت   وت بد هلل ابل ب داا اليت شرعه  علم لس   نبيأل    ،فأانَب إيل هللا وحده ▪
 عق بأل.من 

هلل بقلبأل ولس نأل و وارحأل علم ن م هللا وإحس نأل ال ظيم الذي يتقلب بأل   مجيع الس ع ا الهج   ش كرا  ▪
 بذكره.

 وال كرامًة أعظم منه .  ،ال يرى ن مًة أعظَم من هذه الن مة  ▪
 وا إب   عليأل وحدُه.  ،إذا نسبت إىل لذة ا انبة إىل هللا ،يهزأ بلذاا الُدني  امل دية  ▪
صيب  وافرا من لذاا احلي ة ومتتع هب  ال علم الو أل الذي يتمتُع بأل اجل حدو  أو  ذ نفقد أخ ومع هذا ▪

 ال  فلو  بل متتَع هب  علم و أل االست  نة هب  علم القي م حبقوق هللا وحقوق عب ده.
ف م  واسرتاح إلبأل واطمأ  ومل حيز  إذا    تأل انمور علم خال ،وبذلك االحتس ب والر    متت هب  لذاتأل ▪

 فهذا إد مجع هللا لأل بني س  دة الدني  واآلخرة.  ،حيب
 فهو علم خالف ذلك.  : أما اجلاحد والغافل ▪
فلم  ،إد  حد ربأل ال ظيم الذي إ مت الرباهني ال قلية والنقلية وال لوم الضرورية واحلسية علم و ود كم لأل ▪

 كلأل. ي بأ بذلك  
 وص ر إلبأل شبيه ً بقلوب البه ئم الس ئمة. ،بده  ة ف  لق ابلطبي ت ،فلم  انقطع عن هللا اعرتاف ً وت بداً  ▪
 ليس لأل مهٌة إال التمتع ابنمور امل دية.  ▪
 وخ ئف من حصو  املم ره اليت تنت بأل. ،بل خ ئف من فواا حمبوابتأل ،وإلبأل دائم  غري مطمئن ▪
 وم  خيتف عتأل النمب ا.  ،وليس م أل من ا     م  يسهل عليأل املصيب ا ▪
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 ومثراا ا     ال   لة واآل لة.  ،وحالوة التقرب إىل هللا ،   إد ُحرَم لذة ا  ▪
 وإَّن  خوفأل ور  ؤه مت لق مبط لب النتوس الدنيوية اخلسيسة امل دية.  ،ال ير و ثوااب وال خيشم عق اب ▪

 التوا ع للحق وللخلق. : ومن أوصاف املؤمن
 إوال وف ال ونية.  ،والنصيحة ل ب د هللا علم اختالف مراتبهم

 .ال يدين ابلنصيحة نحد ،وا عج ب ابلنتس ،وعلم اخللق ،: التمرب علم احلقوصتأل : داحجلوا
 . واحلقد  ،وال ل ،سليم القلب من ال ش : املؤمن

 لنتسأل.  ألرهويمره ُلم م  يم ،حيب للمسلمني م  حيب لنتسأل
 لو وه. وال يظلمهم بو أل من ا ،ويتحمل أذى اخللق ،ويس م حبسب وس أل   مص حلهم

 إلبأل ي لي ابل ل واحلقد.  : واجلاحد
 وال يريد نحد خرياً وال نت   إال إذا ك   لأل   ذلك غرض دنيوي.

 عن حتمل م  يصيبأل منهم.  . وهو أ  ف شيوال يب يل بظلم اخللق عند إدرتأل
 حسن امل  ملة.  ،صدوق اللس   : املؤمن
 ولنُي ال ريمِة. ،وسهولة اجل نب ،والوف  ُ  ،والصربُ  ،والرمحةُ  ،والسمينةُ  ،والوإ رُ  ، : احللمُ وصُتألُ 

دُ   وشراسةُ  انخالق.  ،وعدم الوف  ِ  ،والمذبُ  ، واُللعُ  ،واجلزعُ   ،والقسوةُ  ،وصتأُل: الطيشُ  : واجلاحي
 إد ص َ  إلَبأُل وو َهأُل عن بذلأل وتذهلِل ل ري ربأل. ،: ال يذ  إال هللاملُؤْمنُ 
 ال خيت ر إال كل طيٍب.  ،واملرو ة ،والسخ   ،والشج عة  ، والقوة ،: ال تةوصُتألُ 

دُ   ف لم الضد من ذلك.   : أما اجلَاحي
إد ت لق إلبأل ابملخلوإنَي خوف ً  من  ررهم ور  ً  لنت هم وبذ  ُلم م   و هأِل وليس لأل عتة ٌ وال إوة ٌ وال شج عة ٌ 

 إال   أغرا أِل الُستليِة.
 ال يُب يل مب  حصَل لأُل من طيٍب أو خبيث. ، ِة وا نس نية ع دُم املرو 

 ،وطلِب ال و  منأُل   كل انمور ،إد مجع بني الس ي   ف ل انسب ب الن ف ة والتوكل علم هللا والثقة بأل  : املُؤمنُ 
 وهللا ت  ىل   عونأل.

دُ  هدي نتسأل وليس لأل نظٌر إال إىل ،: فليس عندُه من التوكل خربٌ وأما اجلَاحي
َ
نِة. إد والُه هللا م  الض يتِة امل

 فإْ  ُإدر لأُل م  حيُب ك َ  استدراً  . ،وخذلأُل عن إع نتأِل علم مطِ لبألِ  ،توىلِ لَنتسألِ 
 وصرَفه  فيم  ينت أل وي وُد عليأل ابخلري.  ،إذا أتتأُل الن ُم تلق ه  ابلشمرِ  : املُْؤمنُ 
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وعن شمره ويصرفه    أغرا أل الستليِة. وهي مع  ،ن مِة عن املنِ مِ يتلق ه  أبشٍر وبطٍر واشت  ٍ  ابل : وغرُي املُؤمني 
 هذا سريٌع زواُل  إريٌب انتص ُل .

والطمع   زواُل . فيموُ  م   ،وارتق ِب ان ِر والثوابِ  ،: إذا أص بتأل املص ئُب إ بله  ابلصرب واالحتس باملُؤمنُ 
 . و حصل لأُل من ممروهٍ أعظَم مم  ف تأل من حمبوٍب أ ُعِوَض من اخلرِي والثوابِ 

دُ  وليس لأل ر  ٌ      ،فتزداُد مصيبتأُل وجيتمع عليأل أملُ الظ هِر وأملُ القلِب. إد ُعدَم الصربَ  ،يتلق ه  هبلٍع و زعٍ  : َواجلَاحي
 ان ر. 

 ؟ وأعظم حزنألُ  ،فم  أشد حسرَتألُ 
 بة اخللِق كلهم.يديُن هللا اب     جبميع الرسل وت ظيمهم وتقدمي حمبتهم علم حم : املُؤمنُ 
فسببأُل  ، أ  كل خرٍي ين ُ  اخللَق إىل يوم القي مِة ف لم أيديهم وإبرش دهم. وكل شٍر و رٍر ين ُ  اخللقَ وي رتفُ 
 خم لتتهم.

وب ثأُل لمل  ،الذي   لأُل هللا رمحًة لل  ملنيَ  فهم أعظم اخللِق إحس اًن إىل اخللِق وخصوص ً إم ُمهم وخ متُهم حممٌد  
 ٍح وهدايٍة. صالٍح وإصال

 وحيرتموَ  أإواُلم. ويهزؤو  كأسالفِهم مب     ا بأل الرُسُل. ،فبضٌد ذلك. ي ظموَ  أعداَ  الرُسلِ  : حدونَ وأما املل
 وهبوط أخالإهم إىل أستِل س فلني. ،وذلك أكرب دليٍل علم سخ فة عقوُلم

 يديُن هللا مبحبِة الصح بِة وأئمِة املسلمنَي وأئمة اُلدى. : املؤمنُ 
 ابل مس.  : وامللحدُ 

 وحُيِسُن إىل عب ِد هللا. ،ي مُل هلل ،لمم ِ  إخالصأل هلل : املؤمنُ 
 ليس ل ملأِل غ يٌة إال حتصيُل أغراِ أِل اخلسيسِة. : واجلاحدُ 

  ،اخللقِ إىل   وا حس  ِ  ،واللهِج بذكرهِ  ،وا إب   علم هللا ،وا     الصحيل ،ابل لم الن فع ،: ُمنشرُح الصدرِ املؤمنُ 
 ميمة. انوص ف الذوسالمة الصدر من 

  د ذلك لتقدِه انسب ِب املو بة النشراِح الصدر. : واجلاحُد الغافلُ 
 

اآلجلَة  وأن به السعادَة العاجلَة و ، : إذا كان اإلْياُن الصحيُح كما وصفَت مع اختصارَك واقتصاركَ فإذا قيل
ري وصالح  ويهدي وأنُه يدعو البشر كلهم إىل خ ، ابَ د َر والباطَن والعقائَد واألخالَق واألوأنه يصلُح الظاه

 ، ولُه حماربني ، كان أكثُر البشر عن الدين واإلْيان معرضني  مَ فَلي  ، لليت هي أقوُم فإذا كان األمر كما ذكرت
 ؟ومنه ساخرين
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تار الصاحل على الفاسد واخلرَي على الشر والنافع ألن الناس هلم عقوٌل وأذهاٌن خت ؛ كان األُمُر ابلعكسي وهالِّ 
 ؟على الضاري 

 أ  هذا ا يراَد إد ذكره هللا   كت بأل وأ  ب عنأل بذكر انسب ب الواإ ة امل ن ة وابملوانع ال  ئقة. : فاجلوابُ 
  رُب ذلك. وبذكر ان وبة عن هذا ا يراد ال يُهو  ال بُد م  يراُه من ِإعراِض أكثِر البشِر عنأل وال يست

 :، منه دًة واإ َة من مجهوِر البشرإد ذكَر هللا ل دم ا   ِ  ابلدين ا سالمي موانَع عدي : فأقولُ 
 اجلهُل به وعدُم معرفتهي حقيقًة وعدُم الوقوفي على تعاليمه العالية وإرشاداتي ه الساميةي  -1

 احلق ئق الصحيحِة وانخالِق اجلميلة. واجلهُل ابل لوم الن ف ة أكرُب ع ئٍق وأعظُم م نٍع من الوصو  إىل 
بُوا مبَ  بَ  ﴿:  إ   ت  ىل  [39مَلْ حيُِيطُوا ِبِ ْلِمأِل َوَلمَّ  ََيْهِتِْم أَتِْويُلأُل ﴾]يونس :ْل َكذَّ

الذي   ،وأنأل ملْ َيهتم أتويلأُل الذي هو ُوُإوع ال ذابِ  ،وعدِم إح طتهم ب لمألِ  ،فأخربان أ  تمذيبهم ص دٌر عن  هِلهمْ 
 ُب لل بِد الر وع إىل احلق واالعرتاف بأل. يُو ِ 

 [.111ثَدَرُهْم جَيَْهُلوَ  ﴾]انن  م : ﴿ َوَلِمنَّ َأكْ  :ويقوُ  ت  ىل
 [.37﴿ َوَلِمنَّ َأْكثَدَرُهْم اَل يَدْ َلُموَ  ﴾]انن  م : 

 [.171﴿ ُصمٌّ ُبْمٌم ُعْمٌي فَدُهْم اَل يَدْ ِقُلوَ  ﴾]البقرة : 
 [.24ٍا ِلَِقْوٍم يَدْ ِقُلوَ  ﴾]الروم : ﴿ ِإ َّ ِ  َذِلَك َنَايَ 

 لم هذا امل ى. ذلك من النصوِص الدالة ع إىل غري
 كح   كثرٍي من دمه   املمذبني للرسوِ  الراديَن لدعوتأِل اتب ًع  لرؤس ئهم وس داهِتم.  ، إما أن يكون بسيطاً  ، واجلهلُ 

 [.67  َطْ َن  َس َدتَدَن  وَُكرَبَآَ اَن فََأَ لُّواَن السَِّبياَلْ ﴾]انحزاب :﴿ َربدََّنآ ِإَّنَّ أَ   :وهم الذين يقولوَ  إذا مسَّهم ال ذابُ 
 وهذا علم نوعني: ،وإما أن يكون اجلهُل مركًبا

وإ  نَظر فنظٌر إ صٌر   ،ومن هو انشٌئ م هم فيأتيأل احلقُّ فال ينظُر فيأل ،أ  يموَ  علم ديِن إوِمأل وآابئأل : أحدمها
 شأ عليأل وت ِصبأِل لقوِمأل. دَّا لر  ه بدينأل الذي ن 

﴿ وََكَذِلَك َمآ أَْرَسْلَن  ِمن إَدْبِلَك ِ  إَدْريٍَة مِِن الذين إ   هللا فيهم :  ،هتمالرَّاديَن لدعو  ،وه ال  مجهوُر املمذبنَي للرُُّسل
 [.23اََثرِِهم مُّْقَتُدوَ  ﴾]الزخرف : ِإانَّ َوَ ْدََّن َ اََبَ اَن َعَلم أُمٍَّة َوِإانَّ َعَلم  َ  نَِّذيٍر ِإالَّ إَ َ  ُمرْتَُفوَهآ

 ص حُبأُل أنأُل علم حٍق وهو علم الب طل.الذي يظُن  ،وهذا هو التقليُد انعمم
إذا إ لوا مق لًة إبلوه    ،فإ  علوَمهم عند التحقيق تقليٌد لزعم ئِهمْ  ،: أكثُر امللحديَن امل دينيَ ويدخل   هذا النوعِ 

لملِِ ا نظريًة خ طئًة سلموا خلتُهم   ح ِ  اتت إهْم وح ِ  تن إِضهم. وه ال  فتنٌة وإذا ابتمرو  ،كأهن  وحٌي منز ٌ 
 متتوٍ  ال بصرية لأُل. 
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 ح لُة أئمِة المتِر وزعم   امللحدين الذين مهُروا   علوم الطبي ة والمو .  : النوُع الثاين من اجلهلي املركَّبي 
 ئيلة  يقة الدائرة واستمربوا علم الرُُّسِل وأتب عهم. واستجهلوا غريهم وحصروا امل لوم ا   م  رفهم الض 

فيم  وصلْت إليأل احلواسُّ ا نس نيُة والتج رُب البشريِة وم  سوى ذلك أنمروُه وكذبوُه  وزعموا أ  ال لوم حمصورةٌ 
. موِر ال يِب كلِِه وكِذبوا مب  أخرَب هللا بأل ورُسولأِل من أ ،وكذبوا ُرُسلأل ،فأنمروا ربَّ ال  ملني ،مهم  ك   من احلقِ 

 : وه الِ  أحُق الن ِس ابلدٌُّخوِ  حتَت إولأِل ت  ىل
َن اْلِ ْلِم َوَح َق هِبِم مَّ  َك نُواْ بأِِل َيْستَدْهزِ ﴿ فَدلَ   [.83ُ وَ   ﴾]غ فر : مَّ  َ آَ هْتُْم ُرُسُلُهم اِبْلَبِيَن ِا َفرُِحواْ مبَ  ِعنَدُهم مِِ

ومه رهُتم فيه  هو السبُب انإوى الذي أوَ َب ُلم متسَُّمهم مب  م هم من  – علوم الطبي ة  - فترُحهم ب لومهم
ومْدَحهْم ُل  وتقد ه  علم م     ْا بأل الرُُّسُل من اُلدى وال لِم. بل مل  ،وفرُحهم هب  يقتضي تتضيَلهم ُل  ،الب طل

  . ئو يحيق هبم م  ك نوا بأل يستهز وس ،يِمتهم هذه احل ُ  حىت وصلوا إىل االستهزا  ب لوِم الرسِل واستهج هن 
  ،. وال هدُة   ذلكابل لوِم ال صرية اليت مل يصحبه  ديٌن صحيلٌ  الِ  امللحديَن كثرٌي من املشت لني هب ولقد اخندع 

 ال  صمِة من هذا ا حل ِد. علم املدارس اليت مل هتتمَّ ابلت  ليِم الدينية 
ورأى نتَسأل أنأل ي رُف م  ال ي رفأل  ،وال ََتَلَّق ابنخالِق الشرعية  ،الدينيةِ فإ  التلميذ إذا خرج منه  مل  هر   ال لوم 

 وَسُهل عليأل االنقي د ُل الِ  امللحدين امل ديني.  ،احتقَر الدِِيَن وأهلألُ  ،غريهُ 
.  وهذا أكرُب ضرر  ُضرَب به الديُن اإلسالميُّ

 ف لوا ُب إبل كلِِ شيٍ  علم املسلمني َنو املدارِس: 
 اهتم ُمهم بت ليِم ال لوم الدينية إبل كلِِ شيٍ .أ  يمو   ▪
 هب  ال ب ريه  بل جُيَْ ُل غريُه  تبً  . وأ  يموَ  النج ُح وعدمأُل مت لق ً  ▪

وعلم انس تذة امل لمنَي فيه . ومستقبُل الشبيبِة متوإف  ،وهذا من أفرِض الترائِض علم من يتواله  ويب ِشُر تدبريه 
 علم هذا انمر. 

فإ   ، لوم املدرسية وليحتسب ان ر ال ظيم عند هللا     ل الدين أهم ال ،أو كالٌم عليه  ،من لأل واليةٌ  فليتق هللا
 والصالُح واخلرُي مضموٌ  مع ال ن ية   علوم الدين. ،اخلطر كبرٌي مع ا مه  

 
 : احلسُد والبغي ومن موانع الديني واإلْياني  -2

ويمتمو  احلقَّ وهم   ،وصدَإأل وحقيقة م      بأل كم  ي رفو  أبن  هم    كح ِ  اليهوِد الذين ي رُفو  النَّيبَّ 
وإد َمَنَع هذا الدَّا  كثرياً من ُرؤس ِ  إريٍش كم   ، ً لألغراض الدنيوية واملط لب الُستليِة علم ا    تقد  ،ي لمو 

 هو م روٌف من أخب رهم وِسرَيِِهم. 
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 الكيرب عن: وهذا الداُء انشٌئ  -3
. الذي   هو أعظُم املوانعي من اتباع احلقِّي

ُوَ  ِ  اْنَْرِض ِبَ رْيِ احلَْقِِ  ﴾]انعراف : ﴿ َسَأْصِرُف َعْن َ ااَيِتَ الَِّذي:  إ   ت  ىل  .[146َن يَدَتَمربَّ
  ظهرا آايتأل  َمَنَع خلق ً كثرياً من اتب ع احلق واالنقي د لأل ب د م  -هو ردُّ احلقِِ واحتق ُر اخللِق  ف لتََّمربُّ الذي 

 وبراهيُنأل. 
َهآ أَنُدُتُسهُ :  إ   ت  ىل َقنَدتدْ  . [14ْم ظُْلًم  َوُعُلوَّا فَ نظُْر َكْيَف َك َ  َع ِإَبُة اْلُمْتِسِديَن  ﴾]النمل : ﴿ َوَ َحُدواْ هِبَ  َواْستَديدْ

 األعراُض عن األدلَّةي السمعيةي واألدلةي العقلية الصحيحة  اإلْيان: ومن موانع  -4
ُْم لََيُصدُّوهَنُْم َعِن السَِّبيِل َوحَيَْسُبو َ ﴿ َوَمْن يَدْ ُش َعْن ِذْكِر الرَّمْحَِن نُدَقيِِْض َلأُل َشْيطَ اًن فَدُهَو َلأُل َإرِ :  إ   ت  ىل  يٌن * َوِإهنَّ

ُْم ُمْهَتُدوَ  ﴾]الزخرف :   [.3736َأهنَّ
 [. 10نَّ  ِ  َأْصَح ِب السَِّ رِي ﴾]امللك : ﴿ َوإَ لُوا َلْو ُكنَّ  َنْسَمُع أَْو نَدْ ِقُل َم  كُ :  إ   ت  ىل

وال  ،والمتب املنزلة من هللا  ،قلهم و  هم الن فع رغبٌة   ُعلوم الرسلفلم يمن نمث ِ  ه ال  الذين اعرتفوا ب دم ع
وُلم   وهي  ه الاٌ  ،وإَّن  ُلم آراٌ  ونظرايٌا خ طئٌة يظنُّوهن  عقلي اٍ  ،عقوٌ  صحيحٌة يهتدو  هب  إىل الصواب

تم
ُ
 ربين.اإتداٌ  خلف زعم ِ  الضالِ  من هم من اتب ع احلق حىت وردوا انَر  هنم فبئس مثوى امل

 ردُُّه بعد ما تبني  احلق: ومن موانعي اتباع  -5
 في  إُب ال بُد ابنقالب إلبأِل ورؤيتأُل احلسن إبيًح  والقبيل حسًن .

 [. 5هَبُْم ﴾ ]الصف : ﴿ فَدَلمَّ  زَاُغواْ أَزَاَغ هللاُ إُدُلو :  إ   ت  ىل ▪
ْ ِمُنوا ِبأِل أَوََّ  َمرٍَّة َوَنَذرُُهْم ِ  طُْ َي هِنِْم يَدْ َمُهوَ  ﴾ ]انن  م ﴿ َونُدَقلُِِب أَْفِئَدهَتُْم َوأَْبَص َرُهْم َكَم  مَلْ يدُ :  إ   ت  ىل ▪

 :110.] 
هم هللا م  إ لوا ننتسهم.  وهذا ن  اجلزا  من  نس ال مل وإد والَّ

ُُم اَتََُّذواْ الشََّي ِطنَي أَْولِيآَ  ِمن ُدوِ  اَّلِل ﴾ ]انعراف ::  إ   ت  ىل ▪  [. 30﴿ ِإهنَّ
.  ملوانع: اومن  -6 في واإلسراُف ِف التَّنعُّمي  االنغماُس ِف الرتَّ

 منق ًدا للشهواِا الض رة.  ، فإنأل جي ل ال بد اتب  ً ُلواه
َبْل َمتدًّْ َن  َهُ آَلِ  َوَ اََبَ ُهْم َحىتَّ طَ َ  َعَلْيِهُم اْلُ ُمُر ﴾  ﴿مثل إولأل :   ،كم  ذكر هللا هذا امل ِنَع   عدِة آاياٍ 

 .[44]اننبي   :
ُْم َك نُواْ إَدْبَل َذِلَك ُمرَتِفنَي ﴾ ]الواإ ة : -  [.45﴿ ِإهنَّ
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  ، ِك الض ِر   اللذااِ فلم     هتُم اندايُ  الصحيحُة مب  ي دُ  ترَفهم ويُدَوإُِِتهم علم احلِد الن ِفع و نَ هم من االهنم
 رأوا ذلك ص دًّا ُلم عن مراداهتم.

 وسيلٍة. وص حب اُلوى الب طل يْنصُر هواه بملِِ 
 مل     هم الديُن بو وِب عب دِة هللا وُشمِر املن ِم علم ن مأِل وعدِم االهنم ِك   الشهواِا وِلوا علم أْدابرهم نتورِا.

 
هم والتهُكم هبم.احتقاُر املكذبنَي للرسُ  املوانع: ومن  -7  ل وأتباعيهم واعتقاد نقصي
 [.111اْنَْرَذلُوَ  ﴾ ]الش را  :  ﴿ أَنُدْ ِمُن َلَك َواتدَّبَدَ كَ : كم  إ   إوُم نوح  -
َن  ِمن َفْضِل ﴾ ]هو  -  [. 27:  د﴿ َوَم  نَدرَاَك اتدَّبَدَ َك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُن  اَبِدَي الرَّْأِي َوَم  نَدَرى َلُمْم َعَليدْ

حىت لو فُرض    ،من احلق وهذا منش ُه من المرب فإذا تمرِب وت  ظَم   نتسأل واحتقر غريُه امشئز من إبوِ  م      بأل
 أ  هذا الذي رِدُه   َ ه من طريِق من ي ظمأُل لقبَلأل بال تَدَردُّد. 

ُْم اَل يُ ْؤميُنوَن ﴾ ]﴿ َكَذليَك َحقَّْت َكليَمُت رَبِّيَك َعَلى الَّذيينِّ َفَسُقوْا  تعاىل: وقال  -8  [. 33يونس: َأَّنَّ
أكرُب مانع   ، وكوُن القلب على هذا الوصفي اخلبيثي  ، ِ وهو خروُج ال بِد عن ط عة هللا إىل ط عة الشيط  فالفسقُ 

بل يِملأُل إىل نتسأِل الظ ملِة فتُجوُ    الب طِل  ، وهللا ت  ىل ال يزكي من هذه ح لألُ  من قبولي احلقِّ علمِّا وعماًل. 
 عن ًدا و الاًل وتموُ  حرك تأل كلُّه  شرًّا وفس ًدا.

ن َّ القلب مىت خرَج عن االنقي ِد هلِل واخلضوع فالبُدَّ َأْ  ينق َد لمِل  ، ويصدُّه عن احلقِِ  ،ف لِتسُق يَقرنأُل الب ِطلِ 
ُه فَأَنَّأُل ُيِضلُّأُل َويَدهْ َشْيطَ ٍ  مَّريٍد    [. 4ِديأِل ِإىَل َعَذاِب السَِّ رِي ﴾ ]احلج :﴿ ُكِتَب َعَلْيأِل أَنَّأُل َمن تَدَوالَّ

 لعلوم واحلقائقي ِف دائرةي ضيقة  حصُر ا : ومن أكربي موانعي اتباع احلقيِّ واإلْياني  -9
 كم  ف ل َمالِحدُة امل دِِيني   حصرِهُم ال لوَم مبدرك ِا احِلِس. 

هم أثبتوهُ  َت بطُرٍق وبراهني أعظُم بمثرٍي وأو ُل وأْ لم من مدرك ا  ولو ثَدبَ  ،هب  نتوهُ   وم مل يدرُكوه ،فم  ادرُكوُه حبواسِِ
 .  احلسِِ

  كثرٌي. لَّ هب  خلقٌ  ،وهذه فتنٌة وشبهةٌ 
وَكَتُروا ابلرُسل ومب  أخربوهم بأل من أُُموِر ال يِب اليت إ مت اندلُة   ،وهذه الطريقُة اخلبيثُة أنمروا هب  و وَد الربَّ 

 بل إ مت اندلُة املش هدُة علم حقِِه . والرباهنُي املتنوَعُة علم صْدِإه 
الب ري ووحدانيتأل وانتراده ابخللِق والتدبري ال  من أ   ومن امل لوم ابلضرورة وال لم اليقيين أ  الرباهني علم و ود 

 ُيس ويَه  أو يق رهَب  شيٌ  من الطرِق املْثِبَتِة ني حقيقِة تموُ . 
 علم ذلك. ،والتطريةُ  ،والَ َي نِيَّةُّ  ،يةُ وال قل ،فقد إ مت اندلُة السَّْمِ يَّةُ 
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  ،ومجيع أخب رِه حقٌّ  ،و زاؤُه حقٌّ  ،وإنأُِل حقٌّ وُرُسلأل حقٌّ  ،أل احلقُّ وإد أظَهَر من آايتأِل   اآلف ق و  اننتِس م  تبنَي ب
 وِديُنأُل حقٌّ.

نَدُهْم وبنَي احلقِِ الن ِفِع الذي ال ينتُع غريَُه بدونأل بو أٍل فم ذا ب َد احلقِِ إال الضالُ  ولمن مترُُّد امل ِديِِنَي وِكرْبُُهم ح َ  بيدْ 
 من الو وِه. 

 وَنمُد هللا علم ن مِة اُلدايِة.  ،وعًمم ُمرَتَاِكم ، بنوِر بصريتأل أهنم    الٍ  مبنيوامل مُن البصرُي ي رفُ 
 جترد املادييِّنَي ومن تَبيَعُهم من املغرورينَ  : ومن املوانيعي -10

وأهنم   ،لطبي ةِ وعلوُم ا ،ونضوَج ال قِل إال   هذه انوإ ِا اليت ط ْت فيه  امل دةُ  ، البشَر مل يبل وا الرَُّشدَ : أ َّ وزعمهم
م برِة للحق ئق واملب َهَتِة م  ال خيتم علم

ُ
  إبَل ذلك مل يبل وا الرُّشَد. وهذا فيأل من اجلرا ِة وا إداِم علم السَّْتَسَطِة وامل

 مل ت ريُه اآلراُ  اخلبيثُة. من َلأُل أدىن م قو 
يِة مل تَدْنُضْج وتتمَّ إال   الوإِت انخري لَصدَّإُهْم كلُّ انموِر الطبي   ر والصن عَة واالخرتاع ِا وتطوي: إ َّ امل دةَ فلو إ لوا
 واحٍد. 

فقضية من   ،الِق اجلميلةِ وأم  ت ريتهم علم هذا وجتريهْم وت ديهْم إايُه إىل ال لوِم الصحيحِة واحلق ئِق الث بتِة وانخ
 أكذب القض اي.

أو نقصه  َبَثرِه  وأبدلته  وغ ايهت  انظُر إىل المم ِ  فإ  ال قوَ  وال لوَم الصحيحَة إَّن  ت رُف ويستدُ  علم كم ُل  
 وال لِو   ال ق ئِد وانخالقِ 

وأوَصَلْتهم وإت عمِلهم هب  إىل كل وأخذه  عنأل املسلموَ   والدين والدني  والرمحِة واحلممِة اليت     هب  حممد 
 وأخضَ ْت ُلم مجيَع انُمم.  ،وكِل صالحٍ  ،خرٍي ديينِِ ودنيويِِ 

م وصلوا إىل ح لٍة وكم ٍ  يستحيُل أ  يصَل إليأل أحٌد حىت يسلك طريقهم مث انظر م  وصلت إليأل أخالُق  وأهن
. ولوال حىت هبطوا بذلك إىل أستل س فلني  ،عند حدٍِ طلقوا السَّراَح لشهواهِتم ومل يقتوا أامل ديني ا ابحيني الذين 

﴿ َواَل حَتَْسََبَّ هللَا َغ ِفاًل هذه ا ابحيِة والتو م   اُلالك ال   ِل  القوُة امل ديُة مَتُْسُمهْم ب ض التم ُسِك نْردهتم
 [.42َعمَّ  يَدْ َمُل الظَّ ِلُموَ  ﴾ ]إبراهيم :
يت ب ض آَثره    الش وب الراإية صلحْت هب  دني هم مل يمن لرإيهم امل دي مث لوال بق اي من آداِب اندايِ  بق

.  ا الدين عجزوا كلَّ ال جِز عن احلي ِة الطيبة والراحِة احل ِ رِة والس  دِة ال   لةِ فإ  الذيَن فقدو   ،إيمٌة ع  لةٌ 
 واملش هدُة أإوى ش هٍد لذلك.

 وب ُض االعرتاِف ابنصوِ  ا   نيِة كتوحيد الربوبيِة واالعرتاف ومشركو ال رِب وَنُوُهم ممن عندهم ب ُض ا    ِ 
 يني بال ريب وال شٍك.خرٌي لمثرٍي من ه ال  امل د  ،ابجلزا 
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وابلنُّوِر وال لِم  ،مُثُّ إد ُعِلم ابلضرورِة أ َّ الرُُّسَل صلواُا هللِا وسالُمأل عليهم   ؤوا ابلوحي واُلداية مجلًة وتتصياًل 
 ،وعلَمت أهن    غ يِة االفتق ِر إليأل ،واعرتفْت ال قوُ  الصحيحُة بذلك ،لصالِح املطلِق من مجيع الو وهٍ الصحيِل وا

 وخض ت ِلَم     ا بأل الرُُّسٌل.
أهن  لو اْ َتَمَ ْت من أوُل  إىل آخره  ملْ تصْل إىل در ِة الُمُتِب إىل احلق ئِق الن ف ِة اليت    ْا هب   ال ُقو ُ  وعلَمتْ 

. ،ُسلُ الرُّ   ونزلْت هب  المُتُب وأنأل لواله  لم نْت    الٍ  مبنٍي وعًمم عظيٍم وشق ٍ  وهالٍك مستمرٍِ
ُلو َعَلْيِهْم آاَيتأِِل َويُدزَكِِيهِ ﴿ َلقَ  ُ َعَلم اْلُمْ ِمِننَي ِإْذ بَدَ َث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن أَنْدُتِسِهْم يَدتدْ ْم َويُدَ لُِِمُهُم اْلِمَت َب ْد َمنَّ اَّللَّ

 [.164َواحلِْْمَمَة َوِإْ  َك نُوا ِمْن إَدْبُل َلِتي َ اَلٍ  ُمِبنٍي ﴾]آ  عمرا  :
 الرُّشد الصحيَل ومل تنِضْج إال مب     ْا بأل الرسُل ومن ذلك اخنداُع أكثِر النَّ س ابنلت ِظ اليت ف ل ُقوُ  ملْ تْبلغُ 
  ،وذلك لتسميتأِل علوم الدين وأخالإأِل ال  لية ر  يةً  ،لٍم صحيلويردُّ هب  احلقُّ من غرِي بصريٍة وال ع ،يزوَّق هب  الب طلُ 

 َة لذلك ثق فًة وجتديًدا.وتسميتهم ال لوم وانخالَق اُنخر املن في
وإىل تو ه ا  ،: أ  كلَّ ثق فٍة وجتديٍد مل يستنْد   ُأصولأل إىل هداية الدينِ ومن امل لوم لملِِ ص حِب عقٍل صحيلٍ 

(( من هبوِط املثقتنَي امل دينيَ  رٌر ع  ٌل وآ ٌل. ومن أتمل أدىن أتمٍُّل م  عليأل َمْن ُيَسِمو  ))فإنأُل شرٌّ و  ،الدين
 ،عرف أ  الثق فة الصحيحة تثقيف ال قو  هبداية الرُّسل ،وترك كل انفع ،وا إب   علم كل   ر  ،انخالقِ 

 وعلومهم الصحيحة.
  ،والتو يه ِا الن ف ِة اليت تشتمل علم الصالِح املطَلق ، يلةوتثقيف انخالق هتذيُبه  ابنخالق احلميدة اجلم
 والنج ح. ،صالحِ واالست  نة ب لوم امل دة الصحيحِة علم اخلري وال

ومن أتَمَل م      بأل الديُن ا سالمي من  ، ف  سالُم َيمُر وحيثُّ علم حتصيل الس  دتني وتمميل التضيلتني
َوأَنَُّه كما أْصَلَح العقائَد  ، أنَّأل ال صالَح للبشِر إال ابلر وِع إىل هدايتأِل وإْرش ده  المت ِب والسنَّة مجلًة وتتصياًل عرفَ 

نيا وأرشَد إىل كليِّ ما يعوُد إىل اخلري والنفعي العام واخلاصواألخالق واألع  .مال فَ َقْد أْصَلَح أُموَر الدُّ
 وصلى هللا على حممد وسلَّم. ،وهللا املوفُق اهلادي


