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  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٢

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  توجيهات عامة 
 والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله ،احلمد هللا رب العاملني 

  . وصحبه أمجعني
روعي فيه عرض أهم مسائل فهذا كتاب التوحيد للمرحلة األولية، وقد : أما بعد

التوحيد مع اإلجياز، ووضوح العبارة مبا يناسب تلك املرحلة، وقد حوى مجلة من األدلة 
على مسائل التوحيد، مع حسن العرض وترتيب املعلومات، وإشارة إىل بعض اجلوانب 

  . التربوية والسلوكية لتلك املادة
  . وهذا الكتاب يصلح تدريسه للناشئة واملبتدئني

ئال اهللا القدير أن ينفع به، وجيعله خالصا لوجهه الكرمي، وأن يبارك يف جهود سا
العاملني لإلسالم، وأن يرزق اجلميع حسن القصد واتباع احلق وصلى اهللا وسلم على نبينا 

  . حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
          املؤلف                                                                  

  
  



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٣

  ) ١(أسئلة يف التوحيد للمبتدئني 
  ال إله إال اهللا                                  
  حممد رسول اهللا                                

  رىب اهللا                                    
  أنا أعبد رىب                                 

  أنا أحب رىب                                 
  من ربك؟ : ١س
  . ربي اهللا: ١ج

  من الذي خلقك؟ : ٢س 
  . اهللا الذي خلقين وخلق الناس مجيعا: ٢ج 
  من الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر؟ : ٣س
  . اهللا الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر: ٣ج
  من الذي خلق األرض اليت منشي عليها؟ : ٤س
  . هللا الذي خلق األرض اليت منشي عليهاا: ٤ج
  من الذي خلق البحار وأجرى األار؟ : ٥س
  . اهللا الذي خلق البحار وأجرى األار: ٥ج 
  من الذي يرتِّل املطر من السماء؟ : ٦س
  . اهللا الذي يرتِّل املطر من السماء: ٦ج
  من الذي خلق األشجار وأخرج منها الثمار؟ : ٧س
  . ق األشجار وأخرج منها الثماراهللا الذي خل: ٧ج
  



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٤

  ) ٢(أسئلة يف التوحيد للمبتدئني 
  . أنا أعبد اهللا                                 
  . أنا أحب اهللا                                

  . اهللا خلق الناس لعبادته وطاعته                     
  . على مجيع الناسعبادة اهللا وطاعته واجبة                    

  ما دينك؟ : ١س
  . ديين اإلسالم: ١ج
  ما اإلسالم؟ : ٢س
  . اإلسالم هو توحيد اهللا، وطاعة اهللا، وترك خمالفة أمر اهللا تعاىل: ٢ج
  ما أساس اإلسالم؟ : ٣س
  . أساس اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا: ٣ج
  ند مساع األذان؟ ملاذا نقوم مجيعا ألداء الصالة ع: ٤س
  . ألن الصالة ركن من أركان اإلسالم، وال يكون اإلنسان مسلما إال بفعلها: ٤ج
  من الرسول الذي أرسله اهللا إلينا؟ : ٥س
  .  هو الرسول الذي أرسله اهللا إليناالنيب حممد : ٥ج
   إىل الناس مجيعا؟ ملاذا أرسل اهللا حممدا : ٦س
  . مهم اإلسالمأرسله اهللا إىل الناس ليعل: ٦ج
  ما الذي يدعو إليه النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم؟ : ٧س
  .  إىل عبادة اهللا وحده، وترك عبادة غري اهللايدعو النيب حممد : ٧ج

  
* * *  



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٥

  معرفة األصول الثالثة 
  رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا                           

   رسوال ونبيا ومبحمد                             
  : جيب علينا معرفة ثالثة أصول                          

  معرفة الرب تعاىل، والدين، والرسول                        
  . معرفة الرب: األصل األول

  .  ريب اهللا اخلالق املالك املدبر-١
 { : قال تعاىل      {  )١( .  

  .  أعرف ريب بآياته وخملوقاته-٢
  { : قال تعاىل               {  )٢( .  

  . هو املعبود املستحق للعبادة وحده ال شريك له اهللا -٣
  . )٣(  }            { : قال تعاىل

  ألي شيء خلقك اهللا؟ : ١س
  . )٤(   }       { : خلقين لعبادته، كما قال تعاىل: ١ج

  ما عبادته؟ : ٢س
  . عبادته توحيده وطاعته: ٢ج 
  ال اهللا؟ ما معىن ال إله إ: ٣س
  . ال معبود حبق إال اهللا:  معىن ال إله إال اهللا٣ج 

                                                
  . ٦٢: سورة الزمر آية) 1(
  . ٣٧: سورة فصلت آية) 2(
  . ٢١: سورة البقرة آية) 3(
  . ٥٦: سورة الذاريات آية) 4(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٦

  . معرفة الدين: األصل الثاين
  .  اإلسالم هو توحيد اهللا وطاعته، وترك خمالفة أمر اهللا-١

  { : قال تعاىل              {  )١( .  

  .  اإلسالم هو الدين الذي ارتضاه اهللا للناس مجيعا-٢
 { : قال تعاىل         {  )٢( .  

  .  اإلسالم هو دين اخلري والسعادة والسرور-٣
 { : قال تعاىل                         

     {  )٣( .  

  كم أركان اإلسالم؟ وما هي؟ : ١س
  : أركان اإلسالم مخسة وهي: ١ج
  .  شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا-١
  .  إقام الصالة-٢
  .  إيتاء الزكاة-٣
  .  صوم رمضان-٤
  .  حج بيت اهللا احلرام مع االستطاعة-٥

  . نيب معرفة ال: األصل الثالث
  .  نبيي حممد بن عبد اهللا -١
  .  إىل الناس مجيعا ليعلمهم اإلسالم أرسل اهللا نبينا حممدا -٢
  .  جيب علي طاعةُ النيب -٣

                                                
  . ١٢٥: سورة النساء آية) 1(
  . ٣: سورة املائدة آية) 2(
  . ١١٢: ورة البقرة آيةس) 3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٧

  . )١(  }         { : قال تعاىل

* * *  
  أصول عقيدتنا

  أصول عقيدتنا ثالثة                                 
  معرفة ربنا، وديننا، ونبينا                               

  . معرفة ربنا سبحانه: األصل األول
  .  ربنا اهللا سبحانه خالق السماوات واألرض-١

   { : قال تعاىل          {  )٢( .  

  .  ربنا اهللا الذي خلق اإلنسان وأحسن خلقه-٢
  { : قال تعاىل         {  )٣( .  

  .  ربنا اهللا الذي يدبر األمر-٣
 { : قال تعاىل               {  )٤( .  

  .  خلق اهللا اجلن واإلنس لعبادته-٤
 { : قال تعاىل          {  )٥( .  

  .  أمرنا اهللا بالكفر بالطاغوت واإلميان باهللا-٥
 { : قال تعاىل                      {  )٦( .  

                                                
  . ٧: سورة احلشر آية) 1(
  . ٥٤: سورة األعراف آية) 2(
  . ٤: سورة التني آية) 3(
  . ٥: سورة السجدة آية) 4(
  . ٥٦: سورة الذاريات آية) 5(
  . ٢٥٦: سورة البقرة آية) 6(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٨

  . ال معبود حبق إال اهللا: ال إله إال اهللا، ومعناها:  العروة الوثقى هي-٦
  . معرفة ديننا اإلسالمي: ثايناألصل ال

  .  ديننا هو اإلسالم ال يقبل اهللا من أحد سواه-١
  { : قال تعاىل            {  )١( .  

  . اإلسالم، واإلميان، واإلحسان: الدين اإلسالمي ثالث مراتب -٢
هو االستسالم هللا تعاىل بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، واخللوص من :  اإلسالم-٣

  . الشرك وأهله
أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه :  اإلميان-٤
  . وشره
  .  تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراكأن تعبد اهللا كأنك:  اإلحسان-٥

  . معرفة نبينا حممد : األصل الثالث
 وهو أفضل األنبياء  هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطّلب اهلامشي القرشي -١
  . وخامتهم
  .  هذا الدين، وأمرنا بكل خري، وانا عن كل شر بلّغ نبينا -٢
  .  واتباعه جيب علينا االقتداء بنبينا -٣

    { : قال تعاىل       {  )٢( .  

  .  على حمبة األمهات واآلباء ومجيع الناس جيب علينا تقدمي حمبة نبينا -٤
وحمبته )٣(  }ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني{  قال 

  . تكون باتباعه وطاعته
                                                

  . ٨٥: سورة آل عمران آية) 1(
  . ٢١: سورة األحزاب آية) 2(
  . أخرجه البخاري ومسلم)3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٩

  معاين الشهادتني 
  أشهد أن ال إله إال اهللا                                

  وأشهد أن حممدا رسول اهللا                             
  . ال معبود حبق إال اهللا:  معىن شهادة أن ال إله إال اهللا-١
  . هي كل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال:  العبادة-٢
الدعاء، واخلوف، والتوكل، والصالة، والذكر، وبر :  أنواع العبادة كثرية منها-٣

  . الوالدين وغريها
 { : ل الدعاء قوله تعاىلودلي                   

         {  )١( .  

  { :  اخلوف قوله تعاىلودليل       {  )٢( .  

 { : دليل التوكل قوله تعاىل           {  )٣( .  

 { : ودليل الصالة قوله تعاىل           {  )٤( .  

 { : ودليل الذكر قوله تعاىل            {  )ودليل  )٥

 { : بر الوالدين قوله تعاىل        {  )٦( .  

 تصرف مجيع أنواع العبادة هللا وحده ال شريك له، فمن صرف منها شيئا لغري اهللا -٤
  . فهو كافر

                                                
  . ٦٠: سورة غافر آية) 1(
  . ١٧٥: سورة آل عمران آية) 2(
  . ٢٣: سورة املائدة آية) 3(
  . ٣١: سورة الروم آية) 4(
  . ٤١: سورة األحزاب آية) 5(
  . ١٥: سورة األحقاف آية) 6(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ١٠

    { : قال تعاىل                          
        {  )١(.  

  .  خلق اهللا اجلن واإلنس لعبادته وحده-٥
 { : قال تعاىل          {  )٢( .  

  .  من عبد اهللا تعاىل حقا فسيجد سعادة عظيمة وسرورا كبريا وحيا ة طيبة-٦
  . )٣(  }             { : قال تعاىل

* * *                                          
تصديقه فيما أخرب، وطاعته فيما أمر، واجتناب :  معىن شهادة أن حممدا رسول اهللا-١

  . ما عنه ى وزجر، وأن ال يعبد اهللا إال مبا شرع
حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب اهلامشي القرشي، فهو أفضل العرب :  اسم نبينا-٢
  . نسبا 
  .  إىل الناس كافة، وافترض طاعته على مجيع الناس أرسل اهللا نبينا حممدا -٣

 { : قال تعاىل                 {  )٤( .  

 يف مكة املكرمة، ودعا إىل التوحيد وعبادة اهللا وحده، مث هاجر إىل  عاش النيب -٤
 والصوم واجلهاد وغريها، وتويف املدينة النبوية، وأمر ببقية أحكام اإلسالم مثل الزكاة 

  . يف املدينة وعمره ثالث وستون سنة
  .  فهو مستحق للعذاب األليم من خالف أمر النيب -٥

                                                
  . ١١٧: سورة املؤمنون آية) 1(
  . ٥٦: سورة الذاريات آية) 2(
  . ٩٧: سورة النحل آية) 3(
  . ١٥٨: اف آيةسورة األعر) 4(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ١١

 { : قال تعاىل                                           

   {  )١(.   

  { : قال تعاىل.  فسينال السعادة الكاملة، والفوز الكبري من أطاع النيب -٦

      {  )٢( .  

 { : وقال تعاىل        {  )٣( .  

                                                
  . ٦٣: سورة النور آية) 1(
  . ١٣٢: سورة آل عمران آية) 2(
  . ٥٤: سورة النور آية) 3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ١٢

  أنواع التوحيد 
  .  هو إفراد اهللا تعاىل بالربوبية واأللوهية وكمال األمساء والصفات:التوحيد
ثالثة، وهي توحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية وتوحيد األمساء : توحيدأنواع ال
  . والصفات
 مثل اخللق والرزق وتدبري - سبحانه - وهو توحيد اهللا بأفعاله : توحيد الربوبية-١

  . األمور واإلحياء واإلماتة وحنو ذلك
 { : فال خالق إال اهللا، كما قال تعاىل       {  )١( .  

  . )٢(  }          { : وال رازق إال اهللا، كما قال تعاىل

  { :  مدبر إال اهللا، كما قال تعاىلوال             {  )٣(.   

 {: وال حميي وال مميت إال اهللا، كما قال تعاىل               

     {  )٤( .  

 ومل يدخلهم يف اإلسالم، كما وهذا النوع قد أقر به الكفار على زمن رسول اهللا 
 { : قال تعاىل                 {  )٥( .  

فتصرف مجيع .  وهو توحيد اهللا بأفعال العباد اليت أمرهم ا: توحيد األلوهية-٢
أنواع العبادة هللا وحده ال شريك له، مثل الدعاء واخلوف والتوكل واالستعانة واالستعاذة 

  . وغري ذلك

                                                
  . ٦٢: سورة الزمر آية) 1(
  . ٦: سورة هود آية) 2(
  . ٥: سورة السجدة آية) 3(
  . ٥٦: سورة يونس آية) 4(
  . ٢٥: سورة لقمان آية) 5(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ١٣

 { :  اهللا، كما قال تعاىلفال ندعو إال              {  )١( .  

  . )٢(  }       { : وال خناف إال اهللا، كما قال تعاىل

  . )٣(  }       { : وال نتوكل إال على اهللا، كما قال تعاىل

 { : وال نستعني إال باهللا، كما قال تعاىل           {  )٤( .  

 {: وال نستعيذ إال باهللا، كما قال تعاىل          { )٥( .  

: وع من التوحيد هو الذي جاءت به الرسل عليهم السالم، حيث قال تعاىلوهذا الن
 }                         {  )٦(.   

وهذا النوع من التوحيد هو الذي أنكره الكفار قدميا وحديثا، كما قال تعاىل على 
 { : لسام                     {  )٧( .  

وهو اإلميان بكل ما ورد يف القرآن الكرمي واألحاديث  : توحيد األمساء والصفات-٣
النبوية الصحيحة من أمساء اهللا وصفاته اليت وصف ا نفسه أو وصفه ا رسوله على 

  . احلقيقة
  . الرمحن، والسميع، والبصري، والعزيز، واحلكيم: وأمساء اهللا كثرية، منها

  { : قال تعاىل              {  )٨( .  

                                                
  . ٦٠: سورة غافر آية) 1(
  . ١٧٥: آيةسورة آل عمران ) 2(
  . ٢٣: سورة املائدة آية) 3(
  . ٥: سورة الفاحتة آية) 4(
  . ١: سورة الناس آية) 5(
  . ٣٦: سورة النحل آية) 6(
  . ٥: سورة ص آية) 7(
  . ١١: سورة الشورى آية) 8(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ١٤

  صفات الفائزين 
 { : قــال اهللا تعـــاىل                      

                {  )١( .  

أقسم اهللا تعاىل بالعصر وهو الزمان على أن اإلنسان يف خسارة وهالك إال من حقق 
  : أربع صفات

  .  ومعرفة نبيه، ومعرفة دين اإلسالم وهو معرفة اهللا تعاىل،: اإلميان-١
  .  مثل الصالة والزكاة والصيام والصدق وبر الوالدين: العمل الصاحل-٢
  .  وهو الدعوة إىل اإلميان والعمل الصاحل، والترغيب يف ذلك: التواصي باحلق-٣
  .  وهو الصرب على فعل الطاعات، والصرب عند وقوع املصائب: التواصي بالصرب-٤

   التوحيد ويضاده ما ينايف
  .  أول ما فرض اهللا على الناس اإلميان باهللا والكفر بالطاغوت-١

  . )٢(  }            { : كما قال تعاىل

  .  كل ما عبد من دون اهللا وهو راٍض:معىن الطاغوت -٢
 أن تعتقد بطالن عبادة غري اهللا تعاىل وتتركها وتبغضها، :صفة الكفر بالطاغوت -٣

  . وتكفِّر أهلها وتعاديهم
 الشرك ضد التوحيد، فالتوحيد هو إفراد اهللا تعاىل بالعبادة، والشرك هو صرف -٤

  . إحدى العبادات لغري اهللا تعاىل، مثل أن يدعو غري اهللا، أو يسجد لغري اهللا
 { :  الشرك أكرب الذنوب وأعظمها، لقوله تعاىل-٥              

        {  )١( .  

                                                
  . ٣-١: اآلياتسورة العصر ) 1(
  . ٣٦: سورة النحل آية) 2(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ١٥

والشرك يبطل مجيع الطاعات، ويوجب اخللود يف النار وعدم دخول اجلنة، كما قال 
       { : تعاىل               

   {  )٢( .  

 { : وقال تعاىل                      {  )٣( .  

  .  الكفر ينايف التوحيد، فالكفر أقوال وأعمال خترج فاعلها عن التوحيد واإلميان-٦
  { : االستهزاء باهللا تعاىل، أو آيات القرآن، أو الرسول كما قال تعاىل: ومثال الكفر

              {  )٤( .  

أن يظهر للناس التوحيد واإلميان ويبطن يف قلبه : وحيد، فالنفاق النفاق ينايف الت-٧
  . الشرك والكفر

  { : أن يظهر بلسانه اإلميان باهللا ويبطن الكفر كما قال تعاىل: ومثال النفاق

                     {  )٥( .  

  . أي يقولون بألسنتهم آمنا باهللا وما هم مبؤمنني حقيقة يف قلوم

                                                
  . ١١٦: سورة النساء آية) 1(
  . ٨٨:  آيةسورة األنعام) 2(
  . ٧٢: سورة املائدة آية) 3(
  . ٦٦ ، ٦٥: اآليتانسورة التوبة ) 4(
  . ٨: سورة البقرة آية) 5(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ١٦

  اإلميان باهللا واليوم اآلخر 
   :معىن اإلميان باليوم اآلخر                            

يؤمن كل واحد منا بأن اهللا تعاىل يبعث الناس من التصديق اجلازم بوقوع هذا اليوم، ف
القبور، مث حياسبهم وجيازيهم على أعماهلم، حىت يستقر أهل اجلنة يف منازهلم، وأهل النار 

  . يف منازهلم
  . واإلميان باليوم اآلخر أحد أركان اإلميان، فال يصح اإلميان إال به

   :واإلميان باليوم اآلخر يتضمن ثالثة أمور
   :ميان بالبعث واحلشر اإل-١

وهو إحياء املوتـى من قبورهـم، وإعادة األرواح إىل أجسادهم، فيقوم الناس لرب 
العاملني، مث حيشرون وجيمعون يف مكان واحد، حفاة غري منتعلني، عراة غري مستترين، 

  . غرال غري خمتونني
  { : ودليل البعث قوله تعاىل                 

    {  )١( .  

  . )٢(  } القيامة حفاة عراة غرالحيشر الناس يوم{ : ودليل احلشر قوله 

   : اإلميان باحلساب وامليزان-٢
حياسب اهللا اخلالئق على أعماهلم اليت عملوها يف احلياة الدنيا، فمن كان من أهل 
التوحيد ومطيعا هللا ورسوله فإن حسابه يسري، ومن كان من أهل الشرك والعصيان 

  . فحسابه عسري

                                                
  . ١٦ ، ١٥: اآليتانسورة املؤمنون ) 1(
، الترمذي تفسري القرآن ) ٢٨٦٠(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ٤٣٤٩(البخاري تفسري القرآن ) 2(

  ). ٢٨٠٢(، الدارمي الرقاق ) ١/٢٥٣(، أمحد ) ٢٠٨٧(، النسائي اجلنائز ) ٣١٦٧(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ١٧

ضع احلسنات يف كفة، والسيئات يف الكفة وتوزن األعمال يف ميزان عظيم، فتو
األخرى، فمن رجحت حسناته بسيئاته فهو من أهل اجلنة، ومن رجحت سيئاته حبسناته 

  . فهو من أهل النار
 { : ودليل احلساب قوله تعاىل               

                               

          {  )١( .  

 { : ودليل امليزان قوله تعاىل                    
                          {  )٢( .  

  :  اجلنـة والنـار-٣
م، أعدها اهللا للمؤمنني املتقني، املطيعني للّه ورسوله، فيها اجلنة هي دار النعيم املقي

  . مجيع أنواع النعيم الدائم من املأكوالت واملشروبات وامللبوسات ومجيع أنواع احملبوبات
وأما النار فهي دار العذاب املقيم، أعدها اهللا للكافرين الذين كفروا باهللا وعصوا 

  . م والنكال ما ال خيطر على البالرسله، فيها من أنواع العذاب واآلال
  { : ودليل اجلنة قوله تعاىل                      

        {  )٣( .  

  . )٤(  }              { : وقوله تعاىل

                                                
  . ١٢-٧: اآلياتنشقاق االسورة ) 1(
  . ٤٧: سورة األنبياء آية) 2(
  . ١٣٣: سورة آل عمران آية) 3(
  . ١٧: سورة السجدة آية) 4(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ١٨

 { :  تعاىلوأما الدليل على النار فقوله                     
     {  )١( .  

  { : وقوله تعاىل                    {  )٢( .  

اللهم إنا نسألك اجلنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب 
  . إليها من قول وعمل

* * *  

                                                
  . ٢٤: سورة البقرة آية) 1(
  . ١٣ ، ١٢:سورة املزمل آية) 2(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ١٩

  دمة عن العقيدة اإلسالمية وأمهيتها مق
األمور اليت تصدق ا : إن الدين اإلسالمي عقيدةٌ وشريعة، فأما العقائد فرياد ا

  . النفوس، وتطمئن إليها القلوب وتكون يقينا عند أصحاا ال شك فيها وال ريب
 والصيام وبر  إليها اإلسالم كالصالة والزكاةا تعين التكاليف العملية اليت دع:والشريعة
  . الوالدين وغريها

 اإلميان باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، :وأسس العقيدة اإلسالمية هي
  . واإلميان بالقدر خريه وشره

   { : والدليل على ذلك قوله تعاىل                  

                          {  )١( .  

 { : وقوله تعاىل يف القَدر                      

     {  )٢( .  

اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه {  وقوله 

   .)٣(  }وشره

  أمهية العقيدة اإلسالمية                            
  : تظهر أمهية العقيدة اإلسالمية من خالل أمور كثرية منها ما يلي

 ؛حاجة، وضرورتنا إليها فوق كل ضرورة أن حاجتنا إىل هذه العقيدة فوق كل -١
  . ألنه ال سعادة للقلوب، وال نعيم، وال سرور إال بأن تعبد را وفاطرها تعاىل

                                                
  . ١٧٧: سورة البقرة آية) 1(
  . ٥٠ ، ٤٩:قمر آيةسورة ال) 2(
، ابن ماجه املقدمة ) ٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ١٠(، مسلم اإلميان ) ٤٤٩٩(البخاري تفسري القرآن ) 3(

  ). ٢/٤٢٦(، أمحد ) ٦٤(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٢٠

 أن العقيدة اإلسالمية هي أعظم الواجبات وآكدها؛ لذا فهي أول ما يطالب به -٢
أُِمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا {  الناس، كما قال 

  . )١(  }رسول اهللا

 أن العقيدة اإلسالمية هي العقيدة الوحيدة اليت حتقق األمن واالستقرار، والسعادة -٣
  . والسرور

 { : كما قال تعاىل                      

      {  )كما أن العقيدة اإلسالمية وحدها هي اليت حتقق العافية  )٢

 { :  تعاىلوالرخاء، قال                          

  {  )٣( .  

 حصول التمكني يف األرض، وقيام دولة  أن العقيدة اإلسالمية هي السبب يف-٤
  . اإلسالم

 { : قال تعاىل                       

    {  )٤( .  

* * *  

                                                
  ). ٢٢(، مسلم اإلميان ) ٢٥(البخاري اإلميان ) 1(
  . ١١٢: سورة البقرة آية) 2(
  . ٩٦: سورة األعراف آية) 3(
  . ١٠٥: نبياء آيةسورة األ) 4(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٢١

   اإلميان باهللا 
  : معىن اإلميان باهللا 

  . هو التصديق اجلازم بوجود اهللا تعاىل، واإلقرار بربوبيته وأُلوهيته وأمسائه وصفاته
  :  أربعة أمورفتضمن اإلميان باهللا 

  .  اإلميان بوجود اهللا سبحانه وتعاىل- ١
  .  اإلميان بربوبية اهللا تعاىل- ٢
  . هية اهللا تعاىل اإلميان بأُلو-٣
  .  اإلميان بأمساء اهللا وصفاته-٤

  : وسنتحدث عن هذه األمور األربعة تفصيلًا على النحو اآليت
   اإلميان بوجود اهللا تعاىل -١  

 إن اإلقرار بوجود اهللا تعاىل أمر فطري يف اإلنسان، وأكثر الناس يعترفون بوجود -أ
  . املالحدةاهللا، ومل خيالف يف ذلك إال قلة قليلة من 

إن كل خملوق قد فطر على اإلميان خبالقه من غري سبق تعليم، وها حنن نسمع ونشاهد 
من إجابة الداعني وإعطاء السائلني ما يدلُّ داللة يقينية على وجوده تعاىل كما قال 

 {  :سبحانه             {  )١( .  

 ومن املعلوم عند كل شخص أن احلادث ال بد له من محِدث، وهذه -ب 
 املخلوقات الكثرية واليت نشاهدها يف كل وقت ال بد هلا من خالٍق أوجدها، وهو اهللا 

 ميتنع أن ختلق نفسها؛ ألن الشيء ال ألنه ميتنع أن تكون خملوقة من غري خالٍق خلقها، كما
  . خيلق نفسه

 { : كما قال تعاىل            {  )٢( .  

                                                
  . ٩: سورة األنفال آية) 1(
  . ٣٥: سورة الطور آية) 2(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٢٢

فسهم، فيتعين أن أم مل يخلقوا من غري خالق، وال هم الذين خلقوا أن: ومعىن اآلية
  . يكون خالقهم هو اهللا تبارك وتعاىل

 إن انتظام هذا الكون بسمائه وأرضه وجنومه وأشجاره يدلّ داللة قطعية على أن -جـ
  . )١(  }       { : هلذا الكون خالقا موحدا وهو اهللا سبحانه وتعاىل

 تسري على نظام ثابت ال خيتل، وكل كوكب يسري - مثال -فهذه الكواكب والنجوم 
  .يف جمال ال يتعداه وال يتجاوزه

  { :  يقول تعاىل                                

   {  )٢( .  

  اإلميان بربوبية اهللا تعاىل  -٢
  :  معىن اإلميان بربوبية اهللا تعاىل-أ

رازقه، وأنه احمليي املميت هو اإلقرار بأن اهللا تعاىل رب كل شيء ومالكه وخالقه و
النافع الضار، الذي له األمر كله، وبيده اخلري، وهو على كل شيء قدير، ليس له يف ذلك 

  . شريك
واإلميان بربوبية اهللا هو التصديق اجلازم بأن اهللا سبحانه وتعاىل هو الرب ال شريك له، 

  { : يف الكون، كما قال تعاىلوإفراد اهللا بأفعاله، بأن يعتقد أن اهللا وحده اخلالق لكل ما 

   {  )٣( .  

  { : وأنه الرزاق جلميع املخلوقات، كما قال تعاىل              

 {  )١( .  

                                                
  . ٨٨: سورة النمل آية) 1(
  . ٤٠: سورة يس آية) 2(
  . ٦٢: سورة الزمر آية) 3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٢٣

  . )٢(  }       { : وأنه املالك لكل شيء، حيث قال سبحانه

 { :  انفراده بالربوبية على مجيع خلقه، فقال سبحانه قرر اهللا تعاىل-ب     

      {  )٣( .  

  . أي خالقهم ومالكهم ومصلحهم ومربيهم بأنواع نعمه وفضله: ومعىن رب العاملني
ة اهللا تعاىل، حىت مشركي العرب زمن  وقد فطر اهللا اخللق على اإلميان بربوبي-جـ

    { :  كما قال سبحانهالنيب                   

                          

   )٤(                   { )٥( .  

إن اإلميان بربوبية اهللا تعاىل ال يكفي العبد يف حصول اإلسالم، بل ال بد أن يؤمن 
  .  قد قاتل مشركي العرب مع إقرارهم بربوبية اهللا تعاىلتعاىل، فإن النيب بألوهية اهللا 

 إن مجيع الكون بسمائه وأرضه، وكواكبه وجنومه، وشجره، وإنسه وجنه، كله -د
  . خاضع هللا تعاىل
 { : قال تعاىل                                   

     {  )٦( .  

                                                
  . ٦: سورة هود آية) 1(
  . ١٢٠: سورة املائدة آية) 2(
  . ٢: سورة الفاحتة آية) 3(
  .عباده املكاره ، وال يقدر أحد أن يدفع ما قدره اهللاأي يدفع عن : معىن جيري وال جيار عليه)٥(
  .٨٩ ، ٨٦:اآلياتسورة املؤمنون ) ٦(
  
  
  . ٨٣: سورة آل عمران آية) 6(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٢٤

فليس ألحد من املخلوقات خروج عن قدر اهللا تعاىل، فإن اهللا تعاىل هو مليكهم 
يصرفهم كيف يشاء ِوفق حكمته، وهو خالقهم مجيعا، وكل ما سوى اهللا مصنوع فقري 

  . ج إىل خالقه تعاىلحمتا
 وال رازق إال اهللا، وال ، إذا تقرر أن اهللا تعاىل له األمر كله، فال خالق إال اهللا-هـ

مدبر للكون إال اهللا وحده، فال تتحرك ذرة إال بإذنه، فإن هذا يوجب تعلق قلوبنا باهللا 
  . ومالكناوحده وسؤاله واالفتقار إليه، واالعتماد عليه، فهو سبحانه خالقنا ورازقنا، 

  اإلميان بألوهية اهللا تعاىل  -٣
  :معىن اإلميان بأُلوهية اهللا تعاىل -أ

التصديق اجلازم بأن اهللا تعاىل وحده املستحق جلميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، 
مثل الدعاء واخلوف والتوكل واالستعانة والصالة والزكاة والصيام، فيعلم العبد يقينا أن 

 { : عبود ال شريك له، فال معبود حبق إال اهللا تعاىل، كما قال سبحانهاهللا هو امل     

                   {  )١( .  

ي معبود واحد فال جيوز أن يتخذ إله غريه، وال يعبد فأخرب تعاىل أن اإلله إله واحد، أ
  . إال إياه

   : إن اإلميان بأُلوهية اهللا-ب 
 أي املعبود ،مبعىن املألوه هو االعتراف بأن اهللا وحده اإلله احلق ال شريك له، واإلله

 اهللا، وال حبا وتعظيما، فهو إفراد اهللا جبميع أنواع العبادة، فال ندعو إال اهللا، وال خناف إال
نتوكل إال على اهللا، وال نسجد إال هللا، وال خنضع إال هللا، فال يستحق العبادة إال هو 

 { : سبحانه، حتقيقا لقوله تعاىل          {  )٢( .  

                                                
  . ١٦٣: سورة البقرة آية) 1(
  . ٥: سورة الفاحتة آية) 2(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٢٥

  :تعاىل أمهيه اإلميان بألوهية اهللا  -     ج
  : تبدو أمهية اإلميان بألوهية اهللا تعاىل من خالل ما يلي

 أن الغاية من خلق اجلن واإلنس هو عبادة اهللا وحده ال شريك له، حيث قال -١
 { : سبحانه         {  )١( .  

 أن املقصود من إرسال الرسل عليهم السالم وإنزال الكتب السماوية هو اإلقرار -٢
 { : بأن اهللا هو املعبود احلق، كما قال سبحانه             

           {  )٢( .  

 أن أول واجب على كل شخص هو اإلميان بألوهية اهللا تعاىل، كما جاء يف وصية -٣
إنك تأيت قوما { :  ملا أرسله إىل اليمن قائلًا له- رضي اهللا عنه - ملعاذ بن جبل النيب 

  . )٣(  }من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا

  . ادعهم إىل إفراد اهللا جبميع أنواع العبادة: أي
  :معىن ال إله إال اهللا  -   د

ص، كما أا آخر واجب، فمن هذه الكلمة العظيمة هي أول واجب على كل شخ  
من مات وهو يعلم أن ال {  مات على هذه الكلمة فهو من أهل اجلنة، كما قال النيب 

  . )٤(  }إله إال اهللا دخل اجلنة

  . اولذا فإن وجوب معرفة ال إله إال اهللا أعظم الواجبات وأمهه 

                                                
  . ٥٦: سورة الذاريات آية) 1(
  . ٣٦: سورة النحل آية) 2(
، أبو ) ٢٤٣٥(، النسائي الزكاة ) ٦٢٥(، الترمذي الزكاة ) ١٩(ميان ، مسلم اإل) ١٣٨٩(البخاري الزكاة ) 3(

  ). ١٦١٤(، الدارمي الزكاة ) ١/٢٣٣(، أمحد ) ١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة ) ١٥٨٤(داود الزكاة 
  ). ١/٦٥(أمحد ) 4(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٢٦

أي ال معبود حبق إال اهللا وحده، فهو نفي اإلهلية عما سوى اهللا : ومعىن ال إله إال اهللا
  . تبارك وتعاىل، وإثباا كلها هللا وحده ال شريك له

هو املعبود، فمن عبد شيئا فقد اختذه إهلا من دون اهللا، ومجيع ذلك باطل : فمعىن اإلله
  . إال إله واحد وهو اهللا وحده

ا عاىل هو اإلله الذي تعبده القلوب حمبة وإجالال وتعظيما، وذال وخضوعا وخوفًواهللا ت
  . وتوكال عليه، ودعاًء له

وليس للقلوب سرور وال سعادة إال بتحقيق معىن ال إله إال اهللا؛ فإن السرور التام 
  . واحلياة الطيبة والنعيم إمنا هو يف إفراد اهللا تعاىل بالعبادة

  :ه إال اهللا أركان ال إل -    هـ
  . النفي واإلثبات: هلذه الكلمة العظيمة ركنان مها

وهو نفي العبادة عما سوى اهللا، وإبطال الشرك، ووجوب " ال إله ":فالركن األول
  . الكفر بكل ما يعبد من دون اهللا

وهو إثبات العبادة هللا وحده، وإفراده سبحانه جبميع أنواع " إال اهللا ":والركن الثاين
  . العبادة

 { : والدليل على ذلك قوله تعاىل                

      {  )١( .  

  { : ، وقوله)ال إله( معىن الركن األول )٢(  }   {: فقوله

{  )إال اهللا(اين  هو معىن الركن الث)٣ .(  

                                                
  . ٢٥٦: سورة البقرة آية) 1(
  . ٢٥٦: سورة البقرة آية) 2(
  . ٢٥٦: سورة البقرة آية) 3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٢٧

  شروط ال إله إال اهللا  -  و
ال بد يف شهادة أن ال إله إال اهللا من سبعة شروط ال تنفع قائلها إال باجتماعها، وهي 

  : كالتايل
 { : كما قال تعاىل العلم مبعىن ال إله إال اهللا، -١           {  )١( .  

 أن يكون قائلهما مستيقنا مبا تدل عليه، فإن كان شاكّا مرتابا مبا تدلّ عليه مل : اليقني-٢
  . )٢(  }         { : قال تعاىل. تنفعه

ملا دلّت عليه هذه الكلمة من عبادة اهللا وحده وترك عبادة ما سواه، فمن  القبول -٣
  { : قاهلا ومل يقبل عبادة اهللا وحده كان من الذين قال اهللا فيهم        

                        {  )٣( .  

    { : ملا دلت عليه، قال تعاىل االنقياد -٤            

           {  )٤( .  

  {  ومعىن {  )ال إله إال اهللا: أي ينقاد وخيضع، والعروة الوثقى هي: )٥ .  

ما من أحد {   وهو أن يقول هذه الكلمة صدقا من قلبه، كما قال : الصدق-٥

  . )٦(  }يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إال حرمه اهللا على النار

                                                
  . ١٩:  حممد آيةسورة) 1(
  . ١٥: سورة احلجرات آية) 2(
  . ٣٦ ، ٣٥:اآليتانسورة الصافات ) 3(
  . ٢٢: سورة لقمان آية) 4(
  . ٢٢: سورة لقمان آية) 5(
  ). ٣/٢٦١(، أمحد ) ٣٢(، مسلم اإلميان ) ١٢٨(البخاري العلم ) 6(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٢٨

 وهو تصفية العمل من مجيع شوائب الشرك، بأن ال يقصد بقوهلا : اإلخالص-٦
إن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال اهللا، يبتغي {   قال. طمعا من مطامع الدنيا

  . )١(  }بذلك وجه اهللا

  { : قال تعاىل. وملا تدل عليه، وألهلها العاملني ا احملبة هلذه الكلمة، -٧

                          {  )٢( .  

شركون فيحبون مع اهللا غريه فأهل ال إله إال اهللا حيبون اهللا حبا خالصا، وأهل الشرك ي
  . من املعبودات األخرى، وهذا ينايف معىن ال إله إال اهللا

  :معىن العبادة  -ز
هي اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة، مثل 

  واخلوف من اهللا، والتوكل على اهللا، وسؤال اهللا تعاىل، والصالة،حمبة اهللا ورسوله 
  . والزكاة، وبر الوالدين، وذكر اهللا تعاىل، وجهاد الكفار واملنافقني، وغري ذلك

فأنواع العبادة كثرية تشمل كل أنواع الطاعات كتالوة القرآن واإلحسان إىل الفقراء 
  . واحملتاجني، والصدق، واألمانة، والكلمة الطيبة

 اهللا تعاىل، بل لو أكل ل تصرفات املؤمن إذا نوى ا التقرب إىللكوالعبادة شاملة 
أحدنا أو شرب أو نام بقصد التقوي على طاعة اهللا تعاىل؛ فإنه يثاب على ذلك، فهذه 
العادات مع النية الصاحلة والقصد الصحيح تصري عبادات يثاب عليها، فليست العبادة 

  . قاصرة على الشعائر املعروفة كالصالة والصيام وحنومها

                                                
  ). ٣٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٤١٥(البخاري الصالة ) 1(
  . ١٦٥: رة البقرة آيةسو) 2(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٢٩

  :لق اهللا اخللق من أجلها إن العبادة هي اليت خ-حـ
    { : قال تعاىل                    

                       {  )١( .  

فأخرب سبحانه أن احلكمة من خلق اجلن واإلنس هي قيامهم بعبادة اهللا، واهللا تعاىل 
  . تاجون إىل عبادته، لفقرهم إىل اهللا تعاىلغين عن عبادم، وإمنا هم احمل

إن فقر العبد إىل اهللا بأن يعبد اهللا ال يشرك به شيئا، أعظم من فقره وحاجته إىل املاء 
  . والطعام

إن القلب إذا ذاق طعم عبادة اهللا تعاىل واإلخالص له، مل يكن عنده شيء قط أحلى 
م الدنيا ومشاكلها إال بتحقيق من ذلك، وال ألذّ وال أطيب، وال خيلص أحد من آال

  . العبودية هللا تعاىل
  :أركـان العبادة  - ط

  :إن العبادة اليت أمر اهللا ا قائمة على ركنني مهمني
  .  كمال احلب:والثاين كمال الذل واخلوف، :األول

فالعبادة اليت فرضها اهللا على عباده ال بد فيها من كمال الذل هللا واخلضوع له 
  . مع كمال احلب وغايته، والرغبة إليه ورجائهواخلوف منه، 

 ليست - كمحبة الطعام واملال -واحملبة وحدها اليت مل يكن معها خوف وال تذلل 
 ال يعد عبادةً، فإذا - كاخلوف من حيوان مفترس -بعبادة، وكذلك اخلوف بدون حمبة 

  . وحدهاجتمع اخلوف واحلب يف العمل كان عبادة، والعبادة ال تكون إال هللا 

                                                
  . ٥٨ ، ٥٦:اآلياتسورة الذاريات ) 1(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٣٠

  :التوحيد سبب قبوِل العبادة  -  ي
إن العبادة اليت أمر اهللا ا ال تسمى عبادةً إال مع توحيد اهللا تعاىل، فال تصح العبادة مع 
الشرك، وال يوصف أحد بأنه عبد هللا تعاىل إال مع حتقيقه التوحيد، وإفراد اهللا تعاىل وحده 

  . يره فليس عبدا هللابالعبادة، فمن عبد اهللا تعاىل وأشرك معه غَ
فتوحيد اهللا تعاىل، وإخالص العبادة هللا وعدم اإلشراك به، هو الشرط يف قبول العبادة 
عند اهللا، إضافة إىل أن العبادة ال تكون مقبولة إال مبوافقة الشرع، وعلى وفق سنة 

  . املصطفى 
  : فشرطا كل عمل ليكون مقبوال عند اهللا تعاىل مها

  ). وهو التوحيد( اهللا وحده  أن ال يعبد إال-١
  ). وهو االتباع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم( أن ال يعبد إال مبا أمر اهللا به -٢

 { : كما قال تعاىل                      

      {  )١( .  

 { ومعىن      { حقق التوحيد فأخلص عبادته هللا:  أي .  

 { ومعىن   { بع لرسول اهللا :  ، أيتم .  

  :الشرك  -  ك
وإذا كان اإلميان بألوهية اهللا تعاىل وحده، . الشرك يناقض اإلميان بألوهية اهللا وحده

وأعظمها، فإن الشرك أكرب املعاصي عند اهللا تعاىل، فهو وإفراد اهللا بالعبادة أهم الواجبات 
 { : الذنب الوحيد الذي ال يغفره اهللا، قال تعاىل                

     {  )٢( .  

                                                
  . ١١٢: سورة البقرة آية) 1(
  . ٤٨: سورة النساء آية) 2(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٣١

  { : وقال تعاىل    {  )١( .  

أن جتعل هللا ندا وهو :  عن أي الذنب أعظم عند اهللا؟ قالسئل رسول اهللا { وملا 

  . )٢(  }خلقك

 { : والشرك يفسد الطاعات ويبطلها كما قال سبحانه        

     {  )٣( .  

 { : ويوجب الشرك لصاحبه اخللود يف نار جهنم، حيث قال تعاىل       

               {  )٤( .  

  .  أكرب وأصغر:والشرك نوعان
 وهو أن يصرف العبد إحدى العبادات لغري اهللا تعاىل، فكل قول أو :والشرك األكرب

  . عمل حيبه اهللا تعاىل، فصرفه هللا توحيد وإميان، وصرفه لغريه شرك وكفر
اهللا، أو أن يسأل غري اهللا رزقا أو صحة، أو يتوكل على غري : ومثال هذا الشرك

  . يسجد لغري اهللا
 { : قال تعاىل             {  )٥( .  

 { : وقال تعاىل           {  )٦( .  

                                                
  . ١٣: سورة لقمان آية) 1(
، النسائي حترمي الدم ) ٣١٨٣(، الترمذي تفسري القرآن ) ٨٦(، مسلم اإلميان ) ٤٢٠٧(البخاري تفسري القرآن ) 2(

  ). ١/٣٨٠(، أمحد ) ٢٣١٠(لطالق ، أبو داود ا) ٤٠١٤(
  . ٨٨: سورة األنعام آية) 3(
  . ٧٢: سورة املائدة آية) 4(
  . ٦٠: سورة غافر آية) 5(
  . ٢٣: سورة املائدة آية) 6(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٣٢

 { : وقال تعاىل        {  )١( .  

صرفها هللا كان فإذا كان الدعاء والتوكل والسجود من العبادات اليت أمر اهللا ا، فمن 
ا، ومن صرفها لغري اهللا كان مشركا كافراموحدا مؤمن .  

 هو كل قول أو عمل يكون وسيلة إىل الشرك األكرب، وطريقا :والشرك األصغر
  . للوقوع فيه
اختاذ القبور مساجد، وهو أن يصلي عند القبور، أو يبين مسجدا على أحد : ومثاله

للعن والطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا تعاىل، لقوله د باالقبور، فهذا حمرم، وصاحبه متوع 
  . )٢(  }لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد{ 

 ودعاء املوتى شرك فاختاذ القبور مساجد حمرم ال جيوز، ووسيلة لدعاء املوتى وسؤاهلم،
  . أكرب

  اإلميان بأمساء اهللا وصفاته -٤
 من األمساء والصفات إثبات ما أثبته اهللا لنفسه يف كتابه أو سنة رسوله :  وهو-أ

  . على الوجه الالئق باهللا تعاىل
 {: وهو سبحانه ليس له مثيل يف أمسائه وصفاته كما قال تعاىل       

                               
        {  )عاىل مرتّه عن مماثلة أحد من خملوقاته يف مجيع أمسائه فاهللا ت )٣

  . الرمحن، البصري، العزيز: وصفاته وأمساء اهللا تعاىل كثرية، ومنها

                                                
  . ٦٢: سورة النجم آية) 1(
، أمحد ) ٧٠٣(، النسائي املساجد ) ٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٤٢٥(البخاري الصالة ) 2(

  ). ١٤٠٣(، الدارمي الصالة ) ٦/١٤٦(
  . ١١: سورة الشورى آية) 3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٣٣

 { : قال تعاىل     {  )١( .  

 { : وقال تعاىل       {  )٢( .  

 { : وقال تعاىل        {  )٣( .  

  :  مثرات اإلميان بأمساء اهللا وصفاته-ب
  : ت اإلميان بأمساء اهللا وصفاته ما يليمن مثرا

 التعرف على اهللا تعاىل، فمن آمن بأمساء اهللا وصفاته ازداد معرفة باهللا تعاىل، -١
  . فيزداد إميانه باهللا يقينا، ويقوى توحيده هللا تعاىل

 { :  الثناء على اهللا بأمسائه احلسىن، وهذا من أفضل أنواع الذكر، قال تعاىل-٢   

          {  )٤(.   

 { :  سؤال اهللا ودعاؤه بأمسائه وصفاته، كما قال سبحانه-٣       

     {  )اللهم إين أسألك بأنك الرزاق فارزقين: ومثال ذلك أن يقول )٥ ...  

  .  السعادة واحلياة الطيبة يف الدنيا، ونعيم اجلنة يف اآلخرة-٤
  آثار اإلميان باهللا تعاىل 

، يف الدنيا واآلخرة، فإن خريات الدنيا واآلخرة، إن اإلميان باهللا تعاىل له آثار طيبة
  . ودفع الشرور كلها من آثار هذا اإلميان

  : ومن آثار اإلميان ما يلي

                                                
  . ٣: سورة الفاحتة آية) 1(
  . ١١: سورة الشورى آية) 2(
  . ٩: سورة لقمان آية) 3(
  . ٤١: سورة األحزاب آية) 4(
  . ١٨٠: سورة األعراف آية) 5(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٣٤

 أن اهللا يدفع عن املؤمنني مجيع املكاره، وينجيهم من الشدائد، وحيفظهم من -١
   { : مكايد األعداء، كما قال تعاىل      {  )١( .  

  { : قال تعاىل.  أن اإلميان سبب احلياة الطيبة والسعادة والسرور-٢      

                {  )٢( .  

 أن اإلميان يطهر النفوس من اخلرافات، فمن آمن باهللا تعاىل حقا فإنه يعلِّق أمره -٣
من خملوق، وال باهللا تعاىل وحده، فهو رب العاملني، وهو اإلله احلق ال إله غريه، فال خياف 

  . يعلّق قلبه بأحد من الناس، ومن مث يتحرر من اخلرافات واألوهام
 من آثار اإلميان الفوز والفالح، وإدراك كل مطلوب والسالمة من كل مرهوب، كما -٤

  . )٣(  }          { : قال تعاىل عن املؤمنني

احلصول على مرضاة اهللا تعاىل، ودخول اجلنة، والفوز بالنعيم :  وأعظم آثار اإلميان-٥
  . املقيم، والرمحة الكاملة

  اإلميان باملالئكة 
  :  معىن اإلميان باملالئكة-أ 

كة، وأم نوع من خملوقات اهللا، ال يعصون اهللا ما أمرهم التصديق اجلازم بوجود املالئ
  .ويفعلون ما يؤمرون
 { :  قال تعاىل                                   

     {  )٤( .  

                                                
  . ٣٨: سورة احلج آية) 1(
  . ٩٧: سورة النحل آية) 2(
  . ٥: سورة البقرة آية) 3(
  . ٢٧ ، ٢٦:اآليتانسورة األنبياء ) 4(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٣٥

  :  واإلميان باملالئكة يتضمن أربعة أمور-
  .  اإلميان بوجودهم-١
 اإلميان مبن علمنا امسه منهم كجربيل عليه السالم، ومن مل نعلم امسه نؤمن م -٢
  . إمجاال
  .  اإلميان مبا علمنا من صفام-٣
لمنا من أعماهلم اليت يقومون ا بأمر اهللا تعاىل كتسبيحه والتعبد له  اإلميان مبا ع-٤

  . ليال وارا بدون تعب أو فتور
  . واإلميان باملالئكة ركن من أركان اإلميان -

  { : قال تعاىل                        

  {  )١( .  

 وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن  أن تؤمن باهللا ومالئكته{ :  عن اإلميانوقال 

  . )٢(  }بالقدر خريه وشره

  :  صفات املالئكة-ب
 من أم خلقوا من نور، فقال  من صفات املالئكة اخلَلْقية ما ذكره رسول اهللا -

  . )٣(  }...خلقت املالئكة من نور{ : عليه الصالة والسالم

                                                
  . ٢٨٥: سورة البقرة آية) 1(
) ٤٦٩٥(، أبو داود السنة ) ٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ٢٦١٠(، الترمذي اإلميان ) ٨(مسلم اإلميان ) 2(

  ). ١/٥٣(، أمحد ) ٦٣(، ابن ماجه املقدمة 
   ).٦/١٥٣(، أمحد ) ٢٩٩٦(مسلم الزهد والرقائق ) 3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٣٦

:  اهللا تعاىل أنه جعل للمالئكة أجنحة يتفاوتون يف أعدادها فقال سبحانه وأخرب- 
 }                                                   

                                      {  )١( .  

  .)٢(  } جربيلَ عليه السالم له ستمائة جناحورأى النيب { 

-بقدرة اهللا تعاىل إىل هيئة رجل، كما حصل جلربيل عليه السالم  وقد يتحول املَلَك 
حني أرسله اهللا إىل مرمي على صورة بشر، وكذلك املالئكة الذين أرسلهم اهللا تعاىل إىل 

  . إبراهيم ولوط عليهما السالم كانوا على صورة رجال
ت الربوبية  إن املالئكة عامل غييب، خملوقون عابدون هللا تعاىل، فليس هلم من صفا-

  { : واأللوهية شيء، بل هم عباد اهللا منقادون متاما لطاعة اهللا، كما قال سبحانه عنهم

              {  )٣(.   

  :  أنواع املالئكة وأعماهلم-ـج
إن للمالئكة أعماال يقومون ا يف هذا العامل، وهم أنواع، ولكل نوع منهم عمل، 

  : فمنهم
  .  املوكل بالوحي من اهللا تعاىل إىل رسله عليهم السالم، وهو جربيل عليه السالم-١
  .  املوكل باملطر وتصاريفه-٢
  . ه السالم، وهو إسرافيل علي)٤( املوكل بالصور -٣
  .  املوكل بقبض األرواح، وهو ملك املوت وأعوانه-٤

                                                
  . ١: سورة فاطر آية) 1(
  ). ١/٣٩٨(، أمحد ) ٣٢٧٧(، الترمذي تفسري القرآن ) ١٧٤(، مسلم اإلميان ) ٣٠٦٠(البخاري بدء اخللق ) 2(
  . ٦: سورة التحرمي آية) 3(
  . قرن ينفخ فيه: الصور) 4(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٣٧

 املوكلون حبفظ عمل العبد وكتابته سواًء كان خريا أو شرا، وهم الكرام -٥
  . الكاتبون
 املوكلون حبفظ العبد يف إقامته وسفره، ونومه ويقظته، ويف مجيع حاالته، وهم -٦
  . املعقِّبات
زنة النار، ومنهم مالئكة متنقِّلون يتبعون جمالس اخلري  ومنهم خزنة اجلنة، ومنهم خ-

والذكر، ومنهم املوكل باجلبال، ومنهم مالئكة صفوف ال يفترون، وقيام هللا ال يتعبون، 
  . وما يعلم جنود ربك إال هو سبحانه

  :  آثار اإلميان باملالئكة-د
  : ليلإلميان باملالئكة أثار عظيمة يف حياة املؤمن، نذكر منها ما ي

 العلم بعظمة اهللا وقوته وكمال قدرته، فإن عظمة املخلوق من عظمة اخلالق، -١
  . فيزيد املؤمن تقديرا هللا وتعظيما له، حيث خيلق اهللا تعاىل من النور مالئكة ذوي أجنحة

 االستقامة على طاعة اهللا تعاىل، فمن آمن بأن املالئكة تكتب أعماله كلها فإن -٢
  .  تعاىل، فال يعصيه، ال يف العالنية، وال يف السرهذا يوجب خوفه من اهللا

عندما يوقن املؤمن أن معه يف .  على طاعة اهللا، والشعور باألنس والطمأنينةصرب ال-٣
  . هذا الكون الفسيح أُلوفا من املالئكة تقوم بطاعة اهللا على أحسن حال وأكمل شأن

 املالئكة من يقوم حبفظهم  شكر اهللا تعاىل على عنايته ببين آدم، حيث جعل من-٤
  . ومحايتهم
 االنتباه إىل أن هذه الدنيا فانية ال تدوم حني يتذكر ملك املوت املأمور بقبض -٥

األرواح حني يتوفاها اهللا، ومن مث حيرص على االستعداد لليوم اآلخر باإلميان والعمل 
  . الصاحل

* * *  



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٣٨

  اإلميان بالكتب 
  :  معىن اإلميان بالكتب-أ

 اجلازم بأن هللا تعاىل كتبا أنزهلا على رسله إىل عباده، وأن هذه الكتب كالم التصديق
م ا حقيقة كما يليق به سبحانه، وأن هذه الكتب فيها احلق والنور واهلدى اهللا تعاىل تكلّ

  . للناس يف الدارين
  : واإلميان بالكتب يتضمن ثالثة أمور

  .  اإلميان بأن نزوهلا من عند اهللا حقا:األول
  اإلميان مبا مسى اهللا من كتبه كالقرآن الكرمي الذي نزل على نبينا حممد :الثاين

والتوراِة اليت أنزلت على موسى عليه السالم، واإلجنيل الذي أنزل على عيسى عليه 
  . السالم

  .  تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن:الثالث
 { : حانهواإلميان بالكتب أحد أركان اإلميان، كما قال سب      

                            {  )١( .  

 وهو القرآن، كما فأمر اهللا باإلميان به وبرسوله وبالكتاب الذي نزل على رسوله 
  . أمر باإلميان بالكتب املرتلة من قبل القرآن

ئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن أن تؤمن باهللا ومال{ :  عن اإلميانوقال 

  . )٢(  }بالقدر خريه وشره

  :  مزايا القرآن الكرمي-ب 

                                                
  . ١٣٦: سورة النساء آية) 1(
) ٤٦٩٥(، أبو داود السنة ) ٤٩٩٠( اإلميان وشرائعه ، النسائي) ٢٦١٠(، الترمذي اإلميان ) ٨(مسلم اإلميان ) 2(

  ). ١/٥٣(، أمحد ) ٦٣(ابن ماجه املقدمة 



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٣٩

 ومن مث فإن إن القرآن الكرمي هو كالم اهللا تعاىل املرتل على نبينا وقدوتنا حممد 
  . املؤمن يعظّم هذا الكتاب، ويسعى إىل التمسك بأحكامه، وتالوته وتدبره

  . هو هادينا يف الدنيا، وسبب فوزنا يف اآلخرةوحسبنا أن هذا القرآن 
وللقرآن الكرمي مزايا كثرية وخصائص متعددة ينفرد ا عن الكتب السماوية السابقة، 

  : منها
١-دقا ملا جاء  أن القرآن الكرمي قد تضمدا ومصن خالصة األحكام اإلهلية، وجاء مؤي

  . يف الكتب السابقة من األمر بعبادة اهللا وحده
 {: قال تعاىل                              

  {  )١( .  

 { : ومعىن            {  )ق هذا القرآن ما يف )٢أي يصد 

 { هذه الكتب من الصحيح، ومعىن       {  )ِمنا وشاِهدا على ما : )٣تؤأي م

  . قبله من الكتب
٢-ن على مجيع اخللق  أن هذا القرآن العظيم جيب على مجيع الناس التمسك به، ويتعي

  { : قال تعاىل. اتباع القرآن والعمل به، خبالف الكتب السابقة فهي ألقوام معينني

               {  )٤(.  

 أن اهللا تعاىل قد تكفّل حبفظ القرآن الكرمي، فلم متتد إليه يد التحريف، وال متتد -٣ 
 { . إليه، كما قال سبحانه                 {  )١( .  

                                                
  . ٤٨: سورة املائدة آية) 1(
  . ٤٨: سورة املائدة آية) 2(
  . ٤٨: سورة املائدة آية) 3(
  . ١٩: سورة األنعام آية) 4(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٤٠

  :  واجبنا حنو القرآن الكرمي-جـ
إذا عرفنا بعض املزايا العظيمة واخلصائص الفريدة هلذا القرآن الكرمي، فما واجبنا حنو 

  القرآن؟ 
 فهو أصدق  علينا حمبة القرآن، وتعظيم قدره واحترامه إذ هو كالم اخلالق  جيب-

  . الكالم وأفضله
-ر آيات القرآن سوره، وأن نتفكر يف مواعظ  وجيب علينا تالوته وقراءته، وأن نتدب

  . القرآن وأخباره وقصصه
  .  وجيب علينا اتباع أحكامه، والطاعة ألوامره وآدابه-

   .)٢(  }كان خلقه القرآن{ :  فقالت عنها عن خلق النيب سئلت عائشة رضي اهللا

 هو التطبيق العملي ألحكام القرآن وشرائعه، فقد أن الرسول : ومعىن احلديث
 فهو القدوة  كمال االتباع هلدي القرآن، ومن يتعين علينا االقتداء برسول اهللا حقق 

  { : واحد منا، كما قال سبحانهاحلسنة لكل              

                 {  )٣( .  

  :  حتريف الكتب السابقة-د 
أخربنا اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد حرفوا 

  . كتبهم، فلم تعد يف صورا اليت أنزهلا اهللا تعاىل
: فحرف اليهود التوراة، وبدلوها، وغريوها، وتالعبوا بأحكام التوراة، قال تعاىل

 }                             {  )٤( .  

                                                
  . ٩: سورة احلجر آية) 1(
  . أخرجه مسلم) 2(
  . ٢١ :سورة األحزاب آية) 3(
  . ٤٦: سورة النساء آية) 4(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٤١

لوا أحكامه، قال تعاىل عن النصارىكما حرف النصارى اإلجنيل، وبد : }    

                                  

                       {  )١( .  

فليست التوراة املوجودة اآلن هي التوراة اليت أنزلت على موسى عليه السالم، وال 
  . اإلجنيل املوجود اآلن هو اإلجنيل الذي أنزل على عيسى عليه السالم

إن التوراة واإلجنيل اليت يف أيدي أهل الكتاب تشتمل على عقائد فاسدة، وأخبار 
ايات كاذبة، فال نصدق من هذه الكتب إال ما صدقه القرآن الكرمي، أو السنة باطلة، وحك

  . الصحيحة، ونكذب ما كذّبه القرآن والسنة
  :  آثار اإلميان بالكتب-هـ

  : لإلميان بالكتب آثار متعددة نذكر منها
 العلم بعناية اهللا تعاىل بعباده، وكمال رمحته حيث لكل قوم كتابا يهديهم به، -١
  . قق هلم السعادة يف الدنيا واآلخرةوحي

سب أحواهلم ويالئم ا العلم حبكمة اهللا تعاىل يف شرعه، حيث شرع لكل قوم ما ين-٢
 { : أشخاصهم، كما قال اهللا تعاىل           {  )٢( .  

 شكر نعمة اهللا يف إنزال تلك الكتب، فهذه الكتب نور وهدي يف الدنيا واآلخرة، -٣
  .ومن مث فيتعين شكر اهللا على هذه النعم العظيمة
* * *                                          

                                                
  . ٧٨: سورة آل عمران آية) 1(
  . ٤٨: سورة املائدة آية) 2(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٤٢

  
  اإلميان بالرسل 

  :حاجة الناس إىل الرسالة  -أ  
رورية للعباد، ال بد هلم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إىل كل شيء، الرسالة ض

والرسالة روح العامل ونوره وحياته، فأي صالح للعامل إذا عدم الروح واحلياة والنور؟ 
والدنيا مظلمةٌ إال ما طلعت عليه مشس الرسالة، وال سبيل إىل السعادة والفالح يف الدارين 

  .  سبيل إىل معرفة الطيب واخلبيث على التفصيل إال من طريقهمإال على أيدي الرسل، وال
  { : لقد مسى اهللا رسالته روحا، والروح إذا عدم فقدت احلياة، قال اهللا تعاىل

                                    

        {  )١( .  

  { : واإلميان بالرسل أحد أركان اإلميان، قال سبحانه           

                    {  )٢( .  

 ت اآلية على وجوب اإلميان جبميع الرسل عليهم الصالة والسالم دون تفريق، فالفدلّ
  . نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض كحال اليهود والنصارى

أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسوله واليوم اآلخر وتؤمن :  عن اإلميانوقال { 

  . )٣(  }بالقدر خريه وشره

                                                
  . ٥٢: سورة الشورى آية) 1(
  . ٢٨٥: سورة البقرة آية) 2(
، ابن ماجه املقدمة ) ٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ١٠(، مسلم اإلميان ) ٤٤٩٩(البخاري تفسري القرآن ) 3(

  ). ٢/٤٢٦(، أمحد ) ٦٤(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٤٣

 من أنواع االضطراب - اليت يسموا دوال متقدمة ومتحضرة -ه الدول وإن ما تعاني
  . واهلموم والشقاء والتفكك، إمنا هو بسبب اإلعراض عن الرسالة

  :معىن اإلميان بالرسل  - ب
هو التصديق اجلازم بأن اهللا بعث يف كل أمة رسوال منهم يدعوهم إىل عبادة اهللا 

دقون مصدقون، أتقياء أمناء، هداة مهتدون، وحده ال شريك له، وأن الرسل كلهم صا
وأم بلّغوا مجيع ما أرسلهم اهللا به، فلم يكتموا ومل يغيروا، ومل يزيدوا فيه من عند 

 { : أنفسهم حرفا ومل ينقصوه، كما قال سبحانه               {  
)١( .  

وإن مجيع األنبياء كلهم كانوا على احلق املبني، وأنه قد اتفقت دعوم إىل عقيدة 
 { التوحيد، كما قال سبحانه                      

   {  )٢( .  

 { : وقد ختتلف شرائع األنبياء يف الفروع من احلالل واحلرام، كما قال اهللا تعاىل  

         {  )٣( .  

  : واإلميان بالرسل يتضمن أربعة أمور
 اإلميان بأن رسالتهم حق من اهللا تعاىل، فمن كفر برسالِة واحد منهم فقد كفر :األول
  . باجلميع

عيسى حممد وإبراهيم وموسى و:  اإلميان بكل من مسى اهللا من األنبياء، مثل:الثاين
  . ونوح عليهم الصالة والسالم، وأما من مل نعلم امسه منهم فنؤمن به إمجاال

                                                
  . ٣٥: سورة النحل آية) 1(
  . ٣٦: سورة النحل آية) 2(
  . ٤٨: سورة املائدة آية) 3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٤٤

  .  تصديق ما صح من أخبار الرسل:الثالث
  .  العمل بشريعة الرسول الذي أرسل إلينا وهو أفضلهم وخامتهم حممد :الرابع
  :تعريف النيب والرسول  -  جـ
أو مشتق من . ، فالنيب مخرب عن اهللا تعاىلخرب، مشتق من النبأ وهو اخلرباملُ: النيب لغة

  . النبوة وهي ما ارتفع من األرض، فالنيب أشرف اخللق وأرفعهم مرتلة
فهو إنسان حر، ذكر، اختاره اهللا وخصه بتبليغ الوحي : وأما تعريف النيب اصطالحا

  . إليه
  . املتابع ألخبار من أرسله: والرسول لغةً

فهو إنسان حر ذكر، نبأه اهللا تعاىل بشرع، وأمره : الحاوأما تعريف الرسول اصط
  . بتبليغه إىل قوم خمالفني

 وأما الفرق بينهما فإن الرسول أخص من النيب، فكل رسوٍل نيب، وليس كل نيب -
رسوال، فالرسول يؤمر بتبيلغ الشرع إىل من خالف دين اهللا، أو ال يعلم دين اهللا، وأما 

  .  من قبلهالنيب فيبعث بالدعوة لشرع
  :صفات الرسل وآيام  -  د

من صفات الرسل عليهم السالم أم بشر، فيحتاجون ملا حيتاج إليه البشر من الطعام 
  . والشراب

 { : قال تعاىل              {  )١( .  

  . كما أن الرسل يصيبهم ما يصيب البشر من األمراض، ويأتيهم املوت كسائر اخللق
فليس هلم من خصائص الربوبية واأللوهية شيء، ولكنهم بشر بلغوا الكمال يف اِخللقة 

م من العقول الظاهرة، كما بلغوا الذروة يف كمال األخالق، كما أم خري الناس نسبا وهل
  . الراجحة، واللسان املبني ما جيعلهم أهلًا لتحمل تبعات الرسالة والقيام بأعباء النبوة

                                                
  . ٧: سورة األنبياء آية) 1(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٤٥

وتظهر لنا احلكمة من إرسال الرسل بشرا، وذلك حىت تتمثلَ القدوةُ للبشر يف واحٍد 
  . من جنسهم، ومن مث فإن اتباع الرسول واالقتداء به هو يف مقدورهم ويف حدود طاقتهم
: ومن صفات الرسل أن اهللا خصهم بالوحي دون بقية الناس، كما قال سبحانه

 }                                        {  )١(.   

 { : فقد اختارهم اهللا واصطفاهم من بني سائر الناس، وكما قال تعاىل      

        {  )٢( .  

فهم ال خيطئون يف التبليغ عن غون عن اهللا، ومن صفات الرسل أم معصومون فيما يبلِّ
  . اهللا، وال خيطئون يف تنفيذ ما أوحى اهللا به إليهم

الصدق، فالرسل عليهم السالم صادقون يف أقواهلم وأعماهلم، : ومن صفات الرسل
 { : قال تعاىل              {  )٣( .  

الصرب، فالرسل كانوا مبشرين ومنذرين، يدعون إىل دين اهللا تعاىل، وقد : ومن صفام
أصابتهم صنوف األذى وأنواع املشاق، ومع ذلك فقد صربوا وحتملوا يف سبيل إعالء 

  . )٤( }فَاصِبر كَما صبر أُولُو الْعزِم ِمن الرسِل { : كلمة اهللا، قال تعاىل

وأما آيات الرسل فإن اهللا تعاىل قد أيد رسله عليهم السالم باملعجزات البينة والرباهني 
رسالتهم، فأجرى اهللا على أيدي رسله القاطعة الدالة على صدقهم، وصحة نبوم و

  . املعجزات اخلارقةَ اليت ليست يف مقدور البشر من أجل تقرير صدقهم وإثبات نبوم
هي أمور خارقة للعادة يظهرها اهللا تعاىل على أيدي : وتعريف آيات الرسل ومعجزام

  . أنبيائه ورسله على وجه يعجز البشر عن اإلتيان مبثله
                                                

  . ١١٠: سورة الكهف آية) 1(
  . ١٢٤: سورة األنعام آية) 2(
  . ٥٢: سورة يس آية) 3(
  . ٣٥: سورة األحقاف آية) 4(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٤٦

إخبار عيسى عليه السالم قومه مبا يأكلون وما : ملعجزات واآلياتومن أمثلة تلك ا
يدخرون يف بيوم، ومثل حتويل عصا موسى عليه السالم حية، ومثل انشقاق القمر لنبينا 

  . حممد 
  :احلكمة من إرسال الرسل  -  هـ

 ال  أرسل اهللا الرسل لتعريف الناس مبعبودهم احلق، ولدعوم إىل عبادة اهللا وحده-
  . شريك له

    { : وأرسل اهللا الرسل إلقامة الدين، والنهي عن التفرق فيه، يقول تعاىل

                           

       {  )١( .  

  :  وأرسل اهللا الرسل للتبشري واإلنذار، فقال سبحانه-
 }                 {  )٢( .  

وتبشري الرسل وإنذارهم دنيوي وأخروي، فهم يف الدنيا يبشرون الطائعني باحلياة 
  { : الطيبة                     {  )٣( .  

 { : وحيذروم العذاب واهلالك الدنيوي                     

   {  )٤( .  

  {: ويف اآلخرة يبشرون الطائعني باجلنة ونعيمها          

                        {  )١( .  

                                                
  . ١٣: سورة الشورى آية) 1(
  . ٥٦: ف آيةسورة الكه) 2(
  . ٩٧: سورة النحل آية) 3(
  . ١٣: سورة فصلت آية) 4(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٤٧

  { : وخيوفون ارمني والعصاة عذاب اهللا يف اآلخرة          

               {  )٢( .  

 وأرسل اهللا الرسل إلعطاء األسوة احلسنة للناس يف السلوك القومي، واألخالق -
  }  الفاضلة والعبادة الصحيحة، كما قال تعاىل يف شأن نبينا حممد     

                           {  )٣( .  

  : نبيا ورسوال اإلميان مبحمد  -  و
 وأنه سيد األولني واآلخرين، وهو خامت  هو عبد اهللا ورسوله، نؤمن بأن حممدا -

األنبياء فال نيب بعده، وقد بلّغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، وجاهد يف اهللا حق 
  . جهاده
 وجيب أن نصدقه فيما أخرب به، ونطيعه فيما أمر، ونبتعد عما ى عنه وزجر، وأن -

  { : ل تعاىل وأن نقتدي به دون غريه، قانعبد اهللا على وفق سنته      

                           {  )٤( .  

  على حمبة الوالد والولد ومجيع الناس كما قال حمبة النيب  وجيب أن نقدم -
  . )٥(  }ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني{ 

 ديهوحمبته الصادقة تكون باتباع سنته واإلقتداء .  

                                                
  . ١٣: سورة النساء آية) 1(
  . ١٤: سورة النساء آية) 2(
  . ٢١: سورة األحزاب آية) 3(
  . ٢١: سورة األحزاب آية) 4(
، ) ٦٧(املقدمة ، ابن ماجه ) ٥٠١٣(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ٤٤(، مسلم اإلميان ) ١٥(البخاري اإلميان ) 5(

  ). ٢٧٤١(، الدارمي الرقاق ) ٣/٢٧٨(أمحد 



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٤٨

 { : والسعادة احلقيقية واالهتداء التام ال يتحقق إال بطاعته، كما قال سبحانه   

                    {  )١( .  

 وأن ننقاد لسنته، وأن جنعل هديه حمل إجالل  جيب علينا قبول ما جاء به النيب -
  { : وتعظيم، كما قال تعاىل                

                  {  )٢( .  

 ألن خمالفة أمره سبب للفتنة والضالل والعذاب  علينا أن حنذر من خمالفة أمره -
 { : األليم، حيث قال تعاىل               

    {  )٣( .  

  :خصائص الرسالة احملمدية  -  ز
  :  نذكر منهاختتص الرسالة احملمدية عن الرساالت السابقة جبملة من اخلصائص،

 { :  الرسالة احملمدية خامتة للرساالت السابقة، قال تعاىل-         

            {  )٤( .  

 الرسالة احملمدية ناسخة للرساالت السابقة، فال يقبل اهللا من أحد دينا إال باتباع -
 أكرم الرسل، وأمته خري  وال يصل أحد إىل نعيم اجلنة إال من طريقه، فهو حممد 

  . األمم، وشريعته أكمل الشرائع

                                                
  . ٥٤: سورة النور آية) 1(
  . ٦٥: سورة النساء آية) 2(
  . ٦٣: سورة النور آية) 3(
  . ٤٠: سورة األحزاب آية) 4(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٤٩

 { : قال تعاىل                                        

      {  )وقال  )١  } نفس حممد بيده، ال يسمع يب أحد من هذه والذي

األمة يهودي أو نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب 
   .)٢(  }النار

  . اجلن واإلنس:  الرسالة احملمدية عامةٌ إىل الثقلني-
 { . قال تعاىل حكاية عن قول اجلن       {  )٣( .  

 { : وقال تعاىل             {  )٤( .  

أُعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، : لت على األنبياء بستضفُ{  ل وقا

وأحلت يل الغنائم، وجعلت يل ألرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إىل اخللق كافة، وختم 
  . )٥(  }يب النبيون

  :أثار اإلميان بالرسل  - حـ 
  : لإلميان بالرسل آثار عظيمة، نذكر منها

 العلم برمحة اهللا تعاىل وعنايته بعباده حيث أرسل الرسل إليهم ليهدوهم إىل -١
الطريق الصحيح، ويبينوا هلم كيف يعبدون اهللا؛ ألن العقل البشري ال يستقل مبعرفة ذلك، 

  } قال تعاىل عن نبينا حممد             {  )٦( .  

                                                
  . ٨٥: سورة آل عمران آية) 1(
  ). ٢/٣١٧(، أمحد ) ١٥٣(مسلم اإلميان ) 2(
  . ٣١: سورة األحقاف آية) 3(
  . ٢٨: سورة سبأ آية) 4(
، أمحد ) ٣٠٨٩(، النسائي اجلهاد ) ٥٢٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢٨١٥(البخاري اجلهاد والسري ) 5(

)٢/٤١٢ .(  
  . ١٠٧: سورة األنبياء آية) 6(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٥٠

  .  شكره تعاىل على هذه النعمة الكربى-٢
 حمبة الرسل عليهم الصالة والسالم وتعظيمهم والثناء عليهم مبا يليق م؛ ألم -٣

  . ته والنصح لعبادهقاموا بعبادة اهللا وتبليغ رسال
 اتباع الرسالة اليت جاءت ا الرسل من عند اهللا، والعمل ا، فيتحقق للمؤمنني يف -٤

  . حيام اخلري واهلداية والسعادة يف الدارين
 { : قال تعاىل                           

     {  )١( .  

* * *  

  اإلميان باليوم اآلخر 
  :معىن اإلميان باليوم اآلخر  -  أ

لتصديق اجلازم بإتيانه ال حمالة والعمل مبوجب ذلك، ويدخل يف ذلك اإلميان معناه ا
بأشراط الساعة وأماراا اليت تكون قبلها ال حمالة، وباملوت وما بعده من فتنة القرب وعذابه 
ونعيمه، وبالنفخ يف الصور وخروج اخلالئق من القبور، وما يف موقف القيامة من األهوال 

احملشر ونشر الصحف، ووضع املوازين، وبالصراط واحلوض والشفاعة واألفزاع وتفاصيل 
ريها، وباجلنة ونعيمها الذي أعاله النظر إىل وجه اهللا عز جل، وبالنار وعذاا الذي وغ

  . أشده حجبهم عن رم عز وجل
  :اهتمام القرآن ذا الركن وحكمته  -  ب

 بتقريره كل موقع، ونبه إليه يف ولقد حفل القرآن الكرمي بذكر اليوم اآلخر، واهتم
كل مناسبة، وأكد وقوعه بشىت أساليب العربية، ومن أنواع هذا االهتمام ذا اليوم العظيم 

  . يف كتاب اهللا، أنه كثريا ما ربط اإلميان به باإلميان باهللا عز وجل

                                                
  . ١٢٤ ، ١٢٣:اآليتانسورة طه ) 1(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٥١

        { : ومثاله يف قوله تعاىل       {  )١(  

 ومن أنواعه أيضا، إكثار القرآن من ذكر اليوم اآلخر، حىت إنك ال تكاد متر على -
ما سيكون فيه من صحيفة من صحائف القرآن إال وجتد فيها حديثا عن اليوم اآلخر، و

  . األحداث واألحوال، وبأساليب كثرية ومتنوعة
 ومن أنواع هذا االهتمام أن اهللا قد مسي هذا اليوم بأمساء كثرية ومتعددة؛ اليت تدل -

  . احلاقة، والواقعة، والقيامة: على حتقق وقوع هذا اليوم، مثل
ية والطامة والصاخة وبعض هذه األمساء يدل على ما سيقع فيه من األهوال مثل الغاش

  . والقارعة
يوم الدين، ويوم احلساب، ويوم اجلمع، ويوم : ومن أمساء اليوم اآلخر يف القرآن

  . اخللود، ويوم اخلروج، ويوم احلسرة، ويوم التناد
أن اإلميان باليوم اآلخر له أشد :  وأما حكمة ذلك االهتمام البالغ ذا الركن فمنها-

  . ن وانضباطه والتزامه بالعمل الصاحل وتقوى اهللا عز وجلاألثر يف توجيه اإلنسا
ويشري إىل هذه احلكمة أسلوب القرآن يف الربط بني اإلميان باليوم اآلخر والعمل 

 { : الصاحل يف كثري من األحيان، من ذلك قوله تعاىل            

            {  )٢(  }                                     

     {  )٣( .  

ولعل من حكمة االهتمام البالغ بالتذكري باليوم اآلخر؛ كثرة نسيان البشر له، وغفلتهم 
عنه، بسبب تثاقلهم إىل األرض، وحبهم ملتاع الدنيا، فيكون اإلميان به ومبا فيه من عذاب 

: لطاعات، يقول تعاىلونعيم خمفِّفا من الغلو يف حب الدنيا، ودافعا إىل التنافس يف فعل ا
                                                

  . ٢٣٢: سورة البقرة آية) 1(
  . ١٨: سورة التوبة آية) 2(
  . ٩٢: ام آيةسورة األنع) 3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٥٢

 }                                   

                              {  )١(.  

 إال اإلميان باليوم - بعد اإلميان باهللا -إنه ال شيء يرفع اإلنسان من ثقلة األرض 
 طاعةً هللا والتزاما -اآلخر، اإلميان بأن كل متاع زائد يتنازل عنه اإلنسان يف احلياة الدنيا 

 يعوض عنه يف اآلخرة متاعا أعلى وأخلد وأبقى، واإلميان يف ذات الوقت بأن كل -بأمره 
 سيجازى عليه يف -خروج على أمر اهللا يف احلياة الدنيا من أجل متاع األرض الزائل 

  . اآلخرة عذابا أليما
 الدنيا ال يقاس إىل وحني يؤمن اإلنسان باليوم اآلخر، فإنه سيوقن بأن كل نعيم يف

نعيم اآلخرة، وال يساوي من جهة أخرى غمسة واحدة من أجله يف العذاب، وكل عذاب 
 ال يقاس إىل عذاب اآلخرة، وال يوازي من جهة أخرى غمسة - يف سبيل اهللا -يف الدنيا 

  . واحدة من أجله يف النعيم
  :فتنه القرب  -  جـ

   { : نؤمن بأن املوت حق، قال تعاىل               

     {  )٢( .  

وهو أمر مشاهد ال جيهله أحد، وليس فيه شك وال تردد، ونؤمن أن كل من مات أو 
 { : بأي سبب كان حتفه، أنّ ذلك بأجله مل ينقص منه شيئا، قال اهللا تعاىلقتل أو   

             {  )٣( .  

                                                
  . ٣٨: سورة التوبة آية) 1(
  . ١١: سورة السجدة آية) 2(
  . ٣٤: سورة األعراف آية) 3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٥٣

وهو سؤال امليت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت اهللا الذين : ونؤمن بفتنة القرب
 ويضل اهللا ريب اهللا وديين اإلسالم ونيب حممد : آمنوا بالقول الثابت فيقول املؤمن

ال أدري مسعت الناس : هاه هاه ال أدري، ويقول املنافق أو املرتاب: الظاملني، فيقول الكافر
  . يقولون شيئا فقلته

بعذاب القرب ونعيمه، فأما عذاب القرب فيكون للظاملني من املنافقني والكافرين، ونؤمن 
 { : قال تعاىل                             

                           

  {  )وقال يف آل فرعون )١ : }                 

              {  )٢( .  

فلوال أن ال تدافنوا { :  قالويف صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النيب 

تعوذوا : لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أمسعه منه، مث أقبل بوجهه فقال
تعوذوا باهللا من عذاب القرب، : نعوذ باهللا من عذاب النار، فقال: باهللا من عذاب النار، قالوا

   )٣(  } نعوذ باهللا من عذاب القرب:قالوا

  } وأما نعيم القرب فللمؤمنني الصادقني، قال اهللا                  

                                                        

    {  )٤( .  

                                                
  . ٩٣: سورة األنعام آية) 1(
  . ٤٦: سورة غافر آية) 2(
  ). ٥/١٩٠(، أمحد ) ٢٨٦٧(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) 3(
  . ٣٠: سورة فصلت آية) 4(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٥٤

  { : وقال تعاىل                         

                              

                       {  )وعن الرباء بن عازب  )١

ينادي مناٍد من السماء أن صدق :  قال يف املؤمن إذا أجاب امللكني يف قربهأن النيب { 

فيأتيه من :  اجلنة، قالعبدي فأفرشوه من اجلنة وألبسوه من اجلنة وافتحوا له بابا إىل
 رواه أمحد وأبو داود من حديث الرباء )٢(  }روحها وطيبها ويفسح له يف قربه مد بصره

  . بن عازب الطويل
 يف ثبوت عذاب القرب ونعيمه ملن كان لذلك ولقد تواترت األخبار عن رسول اهللا 

كلم يف كيفيته، إذ ليس أهلًا، وسؤال امللكني، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك واإلميان به، وال نت
  . للعقل وقوف على كيفيته، لكونه ال عهد له به يف هذه الدار

كما أن أحوال القرب من أمور الغيب اليت ال يدركها احلس، ولو كانت تدرك 
باحلس لفاتت فائدة اإلميان بالغيب، وزالت حكمة التكليف، وملا تدافن الناس، كما 

وملَّا  )٣(  }لوال أن ال تدافَنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب ما أمسع{  قال 

  . كانت هذه احلكمة منتفية يف حق البهائم مسعته وأدركته
  :أشراط الساعة  -  د

ريب فيها، وأن موعدها ال يعلمه إال مما جيب اإلميان به، أن نؤمن بأن الساعة آتية ال 
   { : اهللا، أخفاه عن الناس كلهم، يقول تعاىل             

                                                
  . ٨٩ -٨٣:اآليتانسورة الواقعة ) 1(
  ). ٤/٢٨٨(، أمحد ) ٤٧٥٣(أبو داود السنة ) 2(
  ). ٣/١٧٥(، أمحد ) ٢٠٥٨(، النسائي اجلنائز ) ٢٨٦٨(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) 3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٥٥

                                      

                                   {  )١( .  

 أحاديث كثرية يف بيان عالمات الساعة وأشراطها وقد ثبت عن رسول اهللا 
  . وأماراا

فقد صح عنه عليه الصالة والسالم أنه ذكر للساعة عالمات صغرى معظمها يدور 
  . حول فساد الناس، وظهور الفنت بينهم، واحنرافهم عن صراط اهللا املستقيم

 عن ما جاء يف حديث جربيل أنه سأل الرسول { : فمن العالمات الصغرى

أن تلد : فأخربين عن أماراا؟ قال: ما املسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: الساعة، فقال
  . )٢(  }...األمة ربتها، وأن ترى احلفاة

إذا :  مىت الساعة؟ فقالأن رجلًا قال لرسول اهللا { ومن عالمات الساعة الصغرى 

إذا أسند األمر لغري أهله فانتظر : وكيف إضاعتها؟ قال: قال. ضيعت األمانة فانتظر الساعة
  . )٣(  }الساعة

 األمارات القريبة الكبرية اليت تعقبها الساعة، وأا تتابع وأما العالمات الكربى، وهي
  . كنظام خرزات انقطع سلكها

فقد جاء يف األخبار الصحيحة ذكر عشر منها، وذلك كحديث حذيفة بن أسيد 
: ما تذاكرون؟ قالوا:  علينا وحنن نتذاكر، فقالاطَّلع النيب { : الغفاري، حيث قال

فذَكَر الدخان والدجال، . إا لن تقوم حىت تروا قبلها عشر آيات: قال. نذكر الساعة

                                                
  . ١٨٧: سورة األعراف آية) 1(
قدمة ، ابن ماجه امل) ٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ١٠(، مسلم اإلميان ) ٤٤٩٩(البخاري تفسري القرآن ) 2(

  ). ٢/٤٢٦(، أمحد ) ٦٤(
  ). ٢/٣٦١(، أمحد ) ٥٩(البخاري العلم ) 3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٥٦

 ويأجوج ومأجوج، والدابة، وطلوع الشمس من مغرا، ونزول عيسى بن مرمي 
زيرة العرب، وآخر ذلك خسف باملشرق، وخسف باملغرب، وخسف جب: وثالث خسوف

  . )١(  }نار خترج من اليمن تطرد الناس إىل حمشرهم

:  عن أحد هذه األمارات الكربى، فمن هذه األشراط- على سبيل املثال -ونتحدث 
ظهور الدجال، والدجال منبع الكفر والضالل وينبوع الفنت واألوجال، قد أنذرت به 

ه بالنعوت الظاهرة، ووصفته باألوصاف الباهرة، األنبياء أقوامها، وحذرت منه أممها ونعتت
  .  ونعته ألمته نعوتا ال ختفى على ذي بصروحذّر منه املصطفى 
 الكذاب، أال ما من نيب إال قد أنذر أمته األعور{  قال رسول اهللا : فعن أنس قال

  . )٢(  }إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بني عينيه ك ف ر

ا عن الدجال ما أال أحدثكم حديثً{  قال رسول اهللا :  قالوعن أيب هريرة 

 وإنه جييء معه مبثل اجلنة والنار، فاليت يقول إا اجلنة هي إنه أعور،: حدث به نيب قومه
  . )٣(  }النار، وإين أنذركم كما أنذر به نوح قومه

وال جناة من فتنة الدجال إال بالعلم والعمل، أما العلم فبأن يعلم أنه جسد يأكل 
 فبأن ويشرب، مث إنه خلسته وعجِزِه أعور، وموسوم بني عينيه أنه كافر، وأما العمل

يستعيذ باهللا من فتنته يف التشهد األخري من كل صالة، وأن حيفظ عشر آيات من أول 

                                                
، ابن ماجه ) ٤٣١١(، أبو داود املالحم ) ٢١٨٣(، الترمذي الفنت ) ٢٩٠١(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 1(

  ). ٤/٧(، أمحد ) ٤٠٥٥(الفنت 
، أبو داود ) ٢٢٤٥(مذي الفنت ، التر) ٢٩٣٣(، مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ٦٧١٢(البخاري الفنت ) 2(

  ). ٣/٢٩٠(، أمحد ) ٤٣١٦(املالحم 
  ). ٢٩٣٦(، مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ٣١٦٠(البخاري أحاديث األنبياء ) 3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٥٧

من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من {  سورة الكهف لقوله 

  . )١(  }الدجال

  :البعث  -  هـ
بالبعث مما دلّ عليه الكتاب والسنة، والعقل والفطرة السليمة، فنؤمن يقينا إن اإلميان 

  . بأن اهللا يبعث من يف القبور، وتعاد األرواح إىل األجساد، ويقوم الناس لرب العاملني
  . )٢(  }             { : قال اهللا تعاىل

  .)٣(  }حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال{  وقال النيب 

ثبوته، وهو مقتضى احلكمة؛ حيث تقتضي أن جيعل اهللا وقد أمجع املسلمون على 
تعاىل هلذه اخلليقة معادا جيزيهم فيه على كل ما كلفهم به على ألسنة رسله، قال اهللا 

 { : تعاىل                                     {  )٤( .  

وقد أنكر الكافرون البعث بعد املوت زاعمني أن ذلك غري ممكن، وهذا الزعم باطل 
  . دلّ على بطالنه الشرع واحلس والعقل

 { : فقد قال اهللا تعاىل: أما من الشرع                    

                    {  )٥( .  

                                                
، ) ٤٣٢٣(، أبو داود املالحم ) ٢٨٨٦(، الترمذي فضائل القرآن ) ٨٠٩(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) 1(

  ). ٥/١٩٦(أمحد 
  . ١٦ ، ١٥:اآليتانون سورة املؤمن) 2(
، ) ٣١٦٧(، الترمذي تفسري القرآن ) ٢٨٦٠(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ٤٣٤٩(البخاري تفسري القرآن ) 3(

   ).٢٨٠٢(، الدارمي الرقاق ) ١/٢٥٣(، أمحد ) ٢٠٨٧(النسائي اجلنائز 
  . ١١٥: سورة املؤمنون آية) 4(
  . ٧: سورة التغابن آية) 5(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٥٨

 { : وقال تعاىل                                           

     {  )١( .  

  . وقد اتفقت مجيع الكتب السماوية عليه
بقرة مخسة فقد أرى اهللا عباده إحياء املوتى يف هذه الدنيا، ويف سورة ال: وأما احلس

لن نؤمن لك حىت : وهو أن قوم موسى حني قالوا له: أمثلة على ذلك، نذكر األول منهما
  . نرى اهللا جهرة، فأمام اهللا تعاىل، مث أحياهم

 { : ويف ذلك يقول اهللا تعاىل خماطبا بين إسرائيل          

                            

  {  )٢( .  

وأما بقية األمثلة، فاملثال الثاين هو قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل فأمرهم 
وكذلك قصة القوم الذين . اهللا تعاىل أن يذحبوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخربهم مبن قتله

 يف قصة واملثال الرابع. خرجوا من ديارهم فرارا من املوت، فأمام اهللا تعاىل، مث أحياهم
واخلامس قصة . الذي مر على قرية فاستبعد أن حيييها اهللا تعاىل فأماته اهللا مائة عام مث أحياه

  :  وأما داللة العقل على إمكان البعث فمن وجهني)٣(طيور إبراهيم عليه السالم 
 أن اهللا تعاىل فاطر السماوات واألرض وما فيهما، خالقُهما ابتداًء، :أحدمها

 { : بتداء اخللق ال يعجز عن إعادته، قال اهللا تعاىلوالقادر على ا            

           {  )٤( .  

                                                
  . ٣: آيةسورة سبأ ) 1(
  . ٥٦ ، ٥٥:سورة البقرة آية) 2(
  . ٢٦٠:  ، آية٢٥٩:  ، آية٢٤٣:  ، آية٧٣: انظر سورة البقرة ، آية) 3(
  . ٢٧: سورة الروم آية) 4(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٥٩

 { : وقال تعاىل آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم        

             {  )١( .  

 أن األرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء فيرتل عليها املطر، فتهتز :الثاين
يها من كل زوج يٍج، والقادر على إحيائها بعد موا قادر على إحياء خضراَء حيةً ف

               {  :قال تعاىل. املوتى

                {  )٢( .  

 ر على العظيم الكبري فهو على ما دونه بكثري أقدروإن كل عاقل يعلم أن من قَد
وأقدر، وأن اهللا سبحانه وتعاىل قد أبدع السماوات واألرض على عظم شأما وسعتهما، 
: وعجيِب خلقهما، ومن ثَم فهو أقدر على أن حييي عظاما قد صارت رميما، قال تعاىل

 }                {  )٣( .  

  :العرض واحلساب وقراءة الكتاب  -  و
   { : نؤمن بالعرض، حيث يعرض الناس على رم كما قال تعاىلو

                  

            {  )وقال  )٤  }  

         {  )٥( .  

                                                
  . ٧٩: سورة يس آية) 1(
  . ١١-٩:اآلياتسورة ق ) 2(
  . ٨١: سورة يس آية) 3(
  . ١٨-١٥:سورة احلاقة آية) 4(
  . ٤٨: سورة الكهف آية) 5(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٦٠

 اخلالئق، وخيلو بعبده املؤمن فيقرره بذنوبه ونؤمن باحلساب، حيث أن اهللا حياسب
كما وصف ذلك يف الكتاب والسنة، وأما الكفار فال حياسبون حماسبة من توزن حسناته 

  . وسيئاته، فإنه ال حسنات هلم، ولكن تعد أعماهلم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون ا
 { : يقول تعاىل                        

                                

                                  

                      {  )١( .  

ليس :  قاليب عن عائشة رضي اهللا عنهما أن الن{ وروى البخاري يف صحيحه 

 { : أحد حياسب يوم القيامة إال هلَك فقلت يا رسول اهللا، أليس قد قال اهللا تعاىل  

                   {  )٢( .  

إمنا ذلك العرض، وليس أحد يناقَش احلساب يوم القيامة إال  {:  فقال رسول اهللا 

    }عذِّب

ونؤمن بأن كل إنسان سيعطى كتاب أعماله، وإذا اطلع املؤمن على ما حتويه صحيفته من التوحيد وصاحل األعمال سر واستبشر، 

    { : تعاىلوأعلن هذا السرور، قال اهللا                       

                                    

                 {  )٣( .  

وأما الكافر واملنافق وأهل الضالل؛ فإم يؤتون كتبهم بشماهلم من وراء ظهورهم، 
  { : سبحانهوعند ذلك يدعو الكافر بالويل والثبور، وعظائم األمور، كما قال   

                                                
  . ١٥-٦:اآلياتشقاق نسورة اال) 1(
  . ٨ ، ٧:اآليتاننشقاق سورة اال) 2(
  . ٢٤-١٩:اآلياتسورة احلاقة ) 3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٦١

                                       

                                    

  { )١(  

  :امليزان والصراط  -  ز
 { : ونؤمن بامليزان، قال تعاىل                

                             {  )٢( .  

   .وقد دلت السنة النبوية على أن ميزان األعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان
ووزن األعمال يكون بعد انقضاء احلساب، فإن احملاسبة لتقرير األعمال، والوزن 

  . إلظهار مقاديرها ليكون اجلزاء حبسبها
ونؤمن بالصراط وهو اجلسر املنصوب على ظهر جهنم طريقا إىل اجلنة، حيث مير 

  . مجيع الناس على هذا الصراط حسب أعماهلم
 مير كالربق، ومنهم من مير كالريح، ومنهم من فمنهم من مير كلمح البصر، ومنهم من

مير كالفرس اجلواد، ومنهم من مير كركاب اإلبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من 
ميشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى فـي جهنم، فإن 

  . نة ختطف الناس بأعماهلم، فمن جتاوز الصراط دخل اجل)٣(اجلسر عليه كالليب 
وجيب أن يعلم أن من استقام على صراط اهللا الذي هو دينه احلق يف الدنيا، استقام 
على هذا الصراط يف اآلخرة، ومن حاد عن الصراط املستقيم يف الدنيا، فلن يصمد على 

  . صراط اآلخرة

                                                
  . ٣١-٢٥:اآلياتسورة احلاقة ) 1(
  . ٤٧: سورة األنبياء آية) 2(
  . وهو حديدة معقوفة الرأس. مجع كلوب بفتح الكاف وضم الالم املشددة) 3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٦٢

وعند الصراط يف يوم اآلخرة يفترق املنافقون عن املؤمنني، ويتخلَّفون عنهم، ويسبقهم 
  . ؤمنون، وحيال بينهم بسور مينعهم من الوصول إليهمامل

  :اجلنة والنار  -  جـ
نؤمن باجلنة اليت أعدها اهللا للمؤمنني، ونؤمن بالنار اليت أعدها اهللا للكافرين، فاجلنة 

  . والنار كالمها حق ال ريب فيهما، فالنار دار أعداء اهللا، واجلنة دار أوليائه
 { : قال تعاىل                            

                            

                                  
               {  )١( .  

ولقد جاء وصف اجلنة والنار، ووصف النعيم والعذاب يف مواضع كثرية جدا من 
 القرآن، كلما ذكر اجلنةَ عطف عليها بذكر النار، والعكس، وتارة يرغِّب يف اجلنة ويدعو
إليها، ويرهب من النار وحيذر منها، وتارة خيرب عما أعد يف اجلنة من النعيم ألوليائه، وخيرب 

  . عما أرصد يف النار من العذاب األليم ألعدائه
  . ونعتقد يقينا أن اجلنة والنار خملوقتان وموجودتان اآلنَ

 { : قال اهللا تعاىل عن اجلنة     {  )٢( .  

 { : وقال عن النار     {  )٣( .  

إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقْعده بالغداة والعشي، فإن {  ويقول النيب 

  . )١(  }كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار

                                                
  . ٢٥ ، ٢٤:سورة البقرة آية) 1(
  . ١٣٣: رة آل عمران آيةسو) 2(
  . ٢٤: سورة البقرة آية) 3(



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٦٣

ذلك كثرية جدا، ولذا فقد اتفق أهل ونصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية يف إثبات 
  . السنة واجلماعة على أن اجلنة والنار خملوقتان موجدتان اآلن

كما نؤمن بأن اجلنة والنار ال تفنيان أبدا وال تبيدان، وقد دلت النصوص القرآنية 
  . واألحاديث النبوية على ذلك
 { : يقول تعاىل عن اجلنة       {  )٢( .  

  . )٣(  }من يدخل اجلنة ينعم وال يبأس، وخيلد وال ميوت{  ويقول رسول اهللا 

  : ائها، قوله تعاىلومن أدلة بقاء النار وعدم فن
 }     {  )وقوله تعاىل )٤ : }        

    {  )٥( .  

اللهم إنا نسألك رضاك واجلنة وما قرب إليهما من قول وعمل، ونعوذ بك من 
  . سخطك والنار وما قرب إليهما من قول وعمل
  
* * *  

  اإلميان بالقدر 
  :معىن اإلميان بالقدر  -أ  

ري وشر فهو بقضاء اهللا وقدره، وأنه الفعال ملا يريد، ال هو التصديق اجلازم بأن كل خ
يكون شيء إال بإرادته، وال خيرج شيء عن مشيئته، وليس يف العامل شيء خيرج عن 
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  ٦٤

تقديره، وال يصدر إال عن تدبريه، وال محيد ألحد عن القدر املقدور، وال يتجاوز ما خط 
اعات واملعاصي، ومع ذلك فقد أمر العباد يف اللوح املسطور، وأنه خالق أفعال العباد والط

واهم، وجعلهم خمتارين ألفعاهلم، غري جمبورين عليها، بل هي واقعة حبسب قدرم 
وإرادم، واهللا خالقهم وخالق قدرم، يهدي من يشاء برمحته، ويضل من يشاء حبكمته، 

  . ال يسأل عما يفعل وهم يسألون
 حني سأله ان اإلميان، كما يف جواب الرسول واإلميان بقدر اهللا تعاىل أحد أرك
أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر { : جربيل عليه السالم عن اإلميان قال

  . )١(  }وتؤمن بالقدر خريه وشره

لو أن اهللا سبحانه عذّب أهل مساواته وأهل أرضه لعذم غري ظامل هلم، {  وقال 

ولو رمحهم كانت رمحته هلم خريا من أعماهلم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أنفقته يف 
ا قبله منك حىت تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وأن سبيل اهللا تعاىل م

  . )٢(  }ما أخطأك مل يكن ليصيبك وأنك إن مت على غري هذا دخلت النار

هو تقدير اهللا تعاىل للكائنات حسبما سبق به علمه، واقتضته : - بفتح الدال -والقدر 
  . حكمته
  :مراتب اإلميان بالقدر  -  ب

  : ر يتضمن أربعة أموراإلميان بالقد
 اإلميان بأن اهللا تعاىل عِلم بكل بشيء مجلةً وتفصيلَا، وأنه تعاىل قد عِلم مجيع :األول

خلقه قبل أن خيلقهم وعلم أرزاقهم وآجاهلم وأقواهلم وأعماهلم، ومجيع حركام 
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  ٦٥

هل وسكنام، وأسرارهم وعالنيام، ومن هو منهم من أهل اجلنة، ومن هو منهم من أ
  . النار

  { : قال اهللا تعاىل                  {  )١( .  

 { : وقال تعاىل           {  )٢( .  

 اإلميان بكتابة ذلك، وأنه تعاىل قد كتب مجيع ما سبق به ِعلْمه أنه كائن يف :الثاين
  . اللوح احملفوظ

 { : ودليلُه قوله تعاىل                       

      {  )٣( .  

كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني {  وقول النيب 

  . )٤(  }ألف سنة

 اإلميان مبشيئة اهللا النافذة اليت ال يردها شيء، وقدرته اليت ال يعجزها :األمر الثالث
  . شيء، فجميع احلوادث وقعت مبشيئة اهللا وقدرته، ما شاء كان، وما مل يشأ مل يكن

 { : ودليله قوله تعاىل           {  )٥( .  

 { : وقوله تعاىل        {  )٦( .  

 اإلميان بأنه سبحانه هو املوجد لألشياء كلها، وأنه اخلالق وحده، وكل :األمر الرابع
  . ما سواه خملوق له، وأنه على كل شيء قدير
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  ٦٦

 { : ودليلُه قوله تعاىل      {  )١( .  

    { : وقوله سبحانه    {  )٢( .  

ي بتقديره، وجيب أن نعلم أن القدر قُدرة اهللا سبحانه وتعاىل، وأن كل شيء جير
  . ومشيئته تنفذ، ال مشيئة للعباد إال ما شاء هلم فما شاء هلم كان، وما مل يشأ مل يكن

كما جيب أن نعلم أن أصل القدر هو سر اهللا تعاىل يف خلقه، مل يطَّلع على ذلك ملك 
  . مقرب، وال نيب مرسل

دث إال وله إن املؤمن يصف ربه بصفات الكمال، فتراه مؤمنا بأن كل عمل ال حي
 - حكمة، وإذا غابت عنه احلكمة اإلهلية يف أمر من األمور، عرف جهله أمام علم اهللا 

 وترك االعتراض على احلكيم اخلبري العليم الذي ال يسأل عما يفعل -احمليط بكل شيء 
  . وهم يسألون
  :حكم االحتجاج بالقدر يف ترك ما أمر اهللا به  -  جـ

 وصفنا ال ينايف أن يكون للعبد مشيئة يف أفعاله االختيارية، إن اإلميان بالقدر على ما
  . وقدرة عليها، ألن الشرع والواقع داالن على إثبات ذلك له

 { : أما الشرع، فقد قال اهللا تعاىل يف املشيئة            {  )٣( .  

  { : وقال تعاىل يف القدرة                                    

      {  )٤( .  

ان يعلم أن له مشيئة وقدرة ما يفعل، وم يترك، ويفرق بني وأما الواقع فإن كل إنس
ما يقع بإرادته كاملشي وما يقع بغري إرادته كاالرتعاش، لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان 
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  ٦٧

 { : مبشيئة اهللا تعاىل وقدرته، لقول اهللا تعاىل         {  )وألن  )١

  . الكون كله ملك هللا تعاىل فال يكون يف ملكه شيء بدون علمه ومشيئته
واإلميان بالقدر على ما سبق تقريره ال مينح العبد حجةً على ترك ما أمر اهللا به أو ِفعل 

  : عاصي فهذا احتجاج باطل من وجوهما ى اهللا عنه، فمن احتج بالقدر على فعل امل
ما منكم من أحد إال قد كتب مقعده من النار أو من {   قال النيب :األول

ا فكل ميسر ملا ال، اعملو: أال نتكل يا رسول اهللا؟ قال: فقال رجل من القوم. اجلنة
  .  بالعمل وى عن االتكال على القدرفأمر النيب .  )٢(  }خلق له

:  أن اهللا تعاىل أمر العبد واه، ومل يكلفه إال ما يستطيع، قال اهللا تعاىل:الثاين
 }                {  )٣( .  

ولو كان العبد جمبورا على الفعل، لكان مكلفا مبا ال يستطيع اخلالص منه، وهذا 
  . باطل، ولذلك إذا وقعت منه املعصية جبهل أو نسيان أو إكراه فال إمث عليه، ألنه معذور

قدور، وإرادة العبد ملا  أن قَدر اهللا تعاىل سر مكتوم ال يعلَم إال بعد وقوع امل:الثالث
يفعله سابقةٌ على فعله، فتكون إرادته الفعل غري مبنيٍة على علم منه بقَدر اهللا، وحينئذ 

  . تنتفي حجته بالقدر؛ إذ ال حجة للمرء فيما ال يعلمه
قبل أن تقترف : إن املعصية كانت مكتوبة علي، فيقال له: فإذا اعترض العاصي وقال

عن علم اهللا تعاىل؛ فما دمت ال تعلم ومعك االختيار والقدرة، وقد املعصية، ما يدريك 
وضحت لك طُرق اخلري والشر، فحينئذ إذا عصيت فأنت املختار للمعصية، املفضل هلا 

  . على الطاعة، فتتحمل عقوبة معصيتك
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  ٦٨

 أن احملتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من املعاصي لو اعتدى :الرابع
ال تلمين فإن اعتدائي : ه شخص، فأخذ ماله، أو انتهك حرمته، مث احتج بالقدر، وقالعلي

كان بقدر اهللا، مل يقبل حجته، فكيف ال يقبل االحتجاج بالقدر يف اعتداء غريه عليه، 
  ! وحيتج به لنفسه يف اعتدائه على حق اهللا تعاىل؟

  :آثار اإلميان بالقدر  -  د
عقيدة جيب اإلميان ا، وركن من أركان اإلميان يكفُر إن اإلميان بالقدر مع أنه 

  : منكره، إالَّ أن له َآثارا حمسوسة يف حياة الناس، ومن هذه اآلثار ما يلي
 القدر من أكرب الدواعي اليت تدعو الفرد إىل العمل والنشاط والسعي مبا يرضي اهللا -١

من لكي يعمل، ويقدم على عظائم يف هذه احلياة، واإلميان بالقدر من أقوى احلوافز للمؤ
  . األمور بثبات ويقني

إن املؤمنني مأمورون باألخذ باألسباب مع التوكل على اهللا تعاىل، واإلميان بأن 
األسباب ال تعطي النتائج إال بإذن اهللا، ألن اهللا هو الذي خلق األسباب، وهو الذي خلق 

  . النتائج
املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف، ويف {  يقول النيب 

كُلٍّ خري، إحرص على ما ينفعك، واستعن باهللا، وال تعجزن، وإن أصابك شيء فال 
و تفتح تقل لو أين فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعل، فإن ل

   .)١(  }عمل الشيطان

وحني أراد املسلمون تغيري الواقع باجلهاد، أخذوا بأسباب اجلهاد كلها، مث توكلوا على 
اهللا تعاىل، ومل يقولوا إن اهللا قدر نصر املؤمنني وهزمية الكافرين واكتفوا بذلك عن 

هم اهللا وأعز االستعداد، واجلهاد والصرب وخوض املعارك، بل فعلوا كل هذه األمور فنصر
  . اهللا م اإلسالم
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  ٦٩

 ومن آثار اإلميان بالقدر أن يعِرف اإلنسان قَدر نفسه، فال يتكرب وال يبطُر وال -٢
يتعاىل أبدا؛ ألنه عاجز عن معرفة املقدوِر، ومستقبل ما هو حادث، ومن مث يقر اإلنسان 

  . بعجزه وحاجته إىل ربه تعاىل دائما
 اخلري بطَر واغتر به، وإذا أصابه الشر واملصيبة جزع وحزن،  إن اإلنسان إذا أصابه-٣

وال يعصم اإلنسان من البطر والطغيان إذا أصابه اخلري، واحلزن إذا أصابه الشر، إال اإلميان 
  . بالقدر، وأن ما وقع فقد جرت به املقادير، وسبق به علم اهللا

  . من مل يؤمن بالقدر مل يتهن بعيشه: يقول أحد السلف
 واإلميان بالقدر يقضي على كثري من األمراض اليت تعصف باتمعات، وتزرع -٤

األحقاد بني املؤمنني، وذلك مثل رذيلة احلسد، فاملؤمن ال حيسد الناس على ما آتاهم اهللا 
من فضله؛ ألن اهللا هو الذي رزقهم وقدر هلم ذلك، وهو يعلم أنه حني حيسد غريه إمنا 

  . يعترض على القدر
إن اإلميان بالقدر يبعث يف القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد، ويقوي فيها  -٥

العزائم، فتثبت يف ساحات اجلهاد، وال ختاف املوت؛ ألا توقن أن اآلجال حمدودة ال 
  . تتقدم وال تتأخر حلظة واحدة

صلة وملا كانت هذه العقيدة راسخةً يف قلوب املؤمنني ثبتوا يف القتال وعزموا على موا
اجلهاد، فجاءت مالحم اجلهاد حتمل أروع األمثلة على الثبات والصمود أمام األعداء مهما 

  . كانت قوم، ومهما كان عددهم؛ ألم أيقنوا أنه لن يصيب اإلنسان إال ما كتب له
 اإلميان بالقدر يغرس يف نفس املؤمن حقائق اإلميان املتعددة، فهو دائم االستعانة -٦
مد على اهللا ويتوكل عليه مع فعل األسباب، وهو أيضا دائم االفتقار إىل ربه تعاىل باهللا، يعت

يستمد منه العون على الثبات، وهو أيضا كرمي حيب اإلحسان إىل اآلخرين فتجده يعطف 
  . عليهم ويسدي املعروف إليهم
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  ٧٠

 ومن آثار اإلميان بالقدر أن الداعي إىل اهللا يصدع بدعوته، وجيهر ا أمام -٧
الكافرين والظاملني، ال خياف يف اهللا لومة الئم، يبني للناس حقيقة اإلميان ويوضح هلم 
مقتضياته، كما يبني هلم مظاهر الكفر والنفاق وحيذَرهم منها، ويكشف الباطل وزيفه، 
ويقول كلمة احلق أمام الظاملني، فإن املؤمن يفعل كل ذلك وهو راسخ اإلميان واثق باهللا، 

ابر على كل ما حيصل له يف سبيله؛ ألنه موقن أن اآلجال بيد اهللا وحده، متوكل عليه، ص
وأن األرزاق عنده وحده، وأن العبيد ال ميلكون من ذلك شيئا مهما وجد هلم من قوة 

  . وأعوان
  . له وصحبه أمجعنيآهذا وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى 
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  ١٣، ٩...................إمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني
  ٥١...........................إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى

  ٦٠.....................................................................إنه ظن أن لن حيور
  ٦٠.................................................................إنه كان يف أهله مسرورا

  ٢٧............................................. إال اهللا يستكربونإم كانوا إذا قيل هلم ال إله
  ٦٠..............................................................إين ظننت أين مالق حسابيه

  ٣٤..............................................أولئك على هدى من رم وأولئك هم املفلحون
  ٥٩............................أوليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر على أن خيلق مثلهم بلى وهو

  ٢٤، ١٣............................................................إياك نعبد وإياك نستعني
  ٢٣...................................................................احلمد هللا رب العاملني
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  ٧٢

  ٣٥......................ئكة رسال أويل أجنحةاحلمد هللا فاطر السماوات واألرض جاعل املال
  ٦٥......................الذي له ملك السماوات واألرض ومل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف

  ٣٣..........................................................................الرمحن الرحيم
  ٦٤.....................اهللا الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن يترتل األمر بينهن لتعلموا

  ٢٢، ١٢، ٥....................................اهللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل
  ٥٣........................تقوم الساعة أدخلوا آل فرعونالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم 

  ٦٠................................................................بلى إن ربه كان به بصريا
  ٣٠، ٢٠، ٦..............بلى من أسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره عند ربه وال خوف عليهم

  ٥٣...............................................................ترجعوا إن كنتم صادقني
  ٤٦....................تلك حدود اهللا ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األار

  ٥٦، ١٦............................................................مث إنكم بعد ذلك مليتون
  ٥٦، ١٦..........................................................مث إنكم يوم القيامة تبعثون

  ٥٨................................................مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
  ٦...........................حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقة

  ٣٣..............................................خالدين فيها وعد اهللا حقا وهو العزيز احلكيم
  ٦٦................................................ذلك اليوم احلق فمن شاء اختذ إىل ربه مآبا

  ٣١، ١٥..................ن يشاء من عباده ولو أشركوا حلبط عنهم ماذلك هدى اهللا يهدي به م
  ٥٩................................................رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك اخلروج

  ٥٧..............................زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وريب لتبعثن مث لتنبؤن مبا
  ٢٣...............................................................سيقولون هللا قل أفال تتقون

  ٢٣...........................................................سيقولون هللا قل فأىن تسحرون
  ٤٥...................... أوحينا إليك وما وصينا بهشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي

  ٥٣.................................................................فأما إن كان من املقربني
  ٦٠، ٥٩، ١٧.....................................................فأما من أويت كتابه بيمينه

  ٦٠........................................فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه
  ٤٦....................................فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود
  ٦٢، ١٨........................احلجارةفإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اليت وقودها الناس و
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  ٧٣

  ٦٧......................فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن
  ٣٢....................................................................فاسجدوا هللا واعبدوا

  ٤٥......................فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل وال تستعجل هلم كأم يوم يرون
  ٣٣، ٣٢، ١٣.......فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا

  ٢٧............................ه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات واهللافاعلم أن
  ٥٣................................................................فروح ورحيان وجنة نعيم

  ٦٠، ٥٩، ١٧..................................................فسوف حياسب حسابا يسريا
  ٦٠، ١٧................................................................فسوف يدعو ثبورا

  ١٧..................................فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون
  ٤٧...................جيدوا يف أنفسهمفال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال 

  ٥٣..................................................................فلوال إذا بلغت احللقوم
  ٥٣...............................................................فلوال إن كنتم غري مدينني

  ٦٠.....................................................................فهو يف عيشة راضية
  ٦٠...........................................................................يف جنة عالية

  ٥٩.....................................................................فيومئذ وقعت الواقعة
  ٤٩........................قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن

  ٣١، ١٣، ٩..................ابقال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا عليهم الب
  ٤٥........................قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون

  ٦٠...........................................................................قطوفها دانية
  ٤٧، ١١......................قل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم

  ٤٤.....................قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجوا
  ٣٩....................ة قل اهللا شهيد بيين وبينكم وأوحي إيل هذا القرآنقل أي شيء أكرب شهاد

  ٢٣......................قل من بيده ملكوت كل شيء وهو جيري وال جيار عليه إن كنتم تعلمون
  ٢٣..........................................قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم

  ٦٥.........................قل من رب السماوات واألرض قل اهللا قل أفاختذمت من دونه أولياء ال
  ١٠..........................إليكم مجيعا الذي له ملك السماواتقل ياأيها الناس إين رسول اهللا 

  ٥٢...............................قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم مث إىل ربكم ترجعون
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  ٧٤

  ٥٨.......................................قل حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
  ٦٠..............................................كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األيام اخلالية

  ٢٦، ٧...................ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن
  ٢٢...........................ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل يف

  ٤٨، ١١...............ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اهللا الذين
  ١٥.........................ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة

  ٣٤...................................................ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون
  ٦٦.......................اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربناال يكلف 

  ٧.........................................................لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي
  ٤٧، ٤٦، ٤٠، ٨........لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر

  ٣١، ١٥.......................لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يابين
  ٢٣..................................وات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قديرهللا ملك السما

  ١٩.........................ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن
  ٢٩...............................................ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون

  ٦٥......................ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن
  ٧.................................للرسول ولذي القرىبما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله و

  ٤٨......................ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني وكان
  ٦٣..........................مثل اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األار أكلها دائم وظلها

  ٤٠..................من الذين هادوا حيرفون الكلم عن مواضعه ويقولون مسعنا وعصينا وامسع
  ٤٦، ٣٤، ١٠.................. مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهممن عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو

  ٩....................................منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني
  ٦٤...........................هو اهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم

  ١٢..........................................................هو حييي ومييت وإليه ترجعون
  ٣١...........................شرك لظلموإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يابين ال تشرك باهللا إن ال

  ٥٨........................وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة فأخذتكم الصاعقة
  ٤٤...........................وإذا جاءم آية قالوا لن نؤمن حىت نؤتى مثل ما أويت رسل اهللا اهللا

  ٥٠.......................وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا



  التوحيد للناشئة واملبتدئني  
  

  ٧٥

  ١١.......................................................وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون
  ٢٤..............................................ه واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيموإهلكم إل

  ٦٠.....................................وأما من أويت كتابه بشماله فيقول ياليتين مل أوت كتابيه
  ٥٩، ١٧......................................................وأما من أويت كتابه وراء ظهره

  ٤٠.......................وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو
  ٥٣....................................................................وأنتم حينئذ تنظرون

  ٤٣، ٤١، ٣٩................ني يديه من الكتاب ومهيمناوأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا ب
  ٦٣........................والذين كفروا هلم نار جهنم ال يقضى عليهم فيموتوا وال خيفف عنهم

  ١٤................................................................................والعصر
  ٥٩....................................وامللك على أرجائها وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية

  ٥٩.............................................................والنخل باسقات هلا طلع نضيد
  ٥٩.........................................................وانشقت السماء فهي يومئذ واهية

  ٦٢.....................صاحلات أن هلم جنات جتري من حتتها األاروبشر الذين آمنوا وعملوا ال
  ٢٢..........................وترى اجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر السحاب صنع اهللا الذي أتقن

  ٦٢، ١٧..........وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني
  ١٨.............................................................وطعاما ذا غصة وعذابا أليما

  ٥٩.....................ول مرة بل زعمتم ألنوعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أ
  ٤٢..........................وقال الذين أشركوا لو شاء اهللا ما عبدنا من دونه من شيء حنن وال

  ٥٧.....................وقال الذين كفروا ال تأتينا الساعة قل بلى وريب لتأتينكم عامل الغيب
  ٣١، ١٢، ٩..........وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون

  ٣٤.......................................حانه بل عباد مكرمونوقالوا اختذ الرمحن ولدا سب
  ٤٢...................وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان

  ١٥.............................ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله
  ١٢........................ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا قل احلمد هللا بل

  ٤٣، ٢٥، ١٤، ١٣.........بدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهمولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اع
  ٢٠........................ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون
  ٥٢..........................ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون
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  ٧٦

  ٣٣.......................وهللا األمساء احلسىن فادعوه ا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون
  ٦٠...................................................................... حسابيهومل أدر ما

  ٢٠....................ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض
  ٤٤.........................وما أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم

  ٤٩............................................................وما أرسلناك إال رمحة للعاملني
  ٤٩........................وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا ولكن أكثر الناس ال يعلمون

  ١٩........................................................ا إال واحدة كلمح بالبصروما أمرن
  ٦٦، ٦٥.................................وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما

  ٢٩، ٢٥، ١٠، ٧، ٥.....................................وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون
  ٢٢، ١٢.......................وما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها

  ٤٦........................ كفروا بالباطلوما نرسل املرسلني إال مبشرين ومنذرين وجيادل الذين
  ٦........................ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا

  ٥٢...........................ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحي إيل ومل يوح إليه
  ٤٩.......................ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى

  ٥........................دوا للشمس وال للقمرومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسج
  ٢٨...........................ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوم كحب اهللا والذين

  ١٥.................................ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني
  ٤٨، ٨....................ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين

  ١٠............................ه فإمنا حسابه عند ربه إنهومن يدع مع اهللا إهلا آخر ال برهان له ب
  ٢٧.......................ومن يسلم وجهه إىل اهللا وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإىل
  ٤٦.......................ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب

  ٥٣...................................................وحنن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون
  ٥٩....................................ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب احلصيد

  ٦١، ١٧..................ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال
  ٥١....................وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بني يديه ولتنذر أم القرى ومن
  ٥٨........................وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه وله املثل األعلى يف

  ٩.......................... كرها ومحلهووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا محلته أمه كرها ووضعته
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  ٧٧

  ٦٠، ١٧.....................................................................ويصلى سعريا
  ٢٧...................................................ويقولون أئنا لتاركو آهلتنا لشاعر جمنون

  ٥٩، ١٧...........................................................وينقلب إىل أهله مسرورا
  ٥٩..........................................ياأيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه

  ٣٨.........................ياأيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
  ٣٣، ٩............................................... كثرياياأيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا

  ٣٦..........................ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة
  ٥١.............................ياأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم
  ٥................................ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون

  ٤٨.............................لكم من ذنوبكم وجيركمياقومنا أجيبوا داعي اهللا وآمنوا به يغفر 
  ٦٥...............................يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة

  ١٢، ٧.......................يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره
  ٦٣..........................يريدون أن خيرجوا من النار وما هم خبارجني منها وهلم عذاب مقيم

  ٥٤...........................إمنا علمها عند ريب ال جيليهايسألونك عن الساعة أيان مرساها قل 
  ٥٩.......................................................يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافية
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  ٧٨

  فهرس األحاديث
  ٦٢...................إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل
  ٥٦.....................أال أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نيب قومه إنه أعور، وإنه جييء

  ٢٠..................... إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللاأمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال
  ٢٨............................إن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال اهللا، يبتغي بذلك وجه اهللا

  ٥٣.......................أن النيب قال يف املؤمن إذا أجاب امللكني يف قربه ينادي مناد من السماء
  ٦٤، ٣٨، ٣٥......أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه وشره
  ٥٥..................أن رجال قال لرسول اهللا مىت الساعة؟ فقال إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة

  ٢٥.............إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا
  ٥٥.....................اطلع النيب علينا وحنن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة قال

  ١٩.................الئكته ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشرهاإلميان أن تؤمن باهللا وم
  ٦٨.............املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف، ويف كل خري، إحرص

  ٣٥..................................................................خلقت املالئكة من نور
  ٣١................سئل رسول اهللا عن أي الذنب أعظم عند اهللا؟ قال أن جتعل هللا ندا وهو خلقك

  ٦٠.....................يس أحد حياسب يوم القيامة إالعن عائشة رضي اهللا عنهما أن النيب قال ل
  ٤٩........فضلت على األنبياء بست أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت يل الغنائم،

  ٥٣......................فلوال أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أمسعه
  ٤٠.......................................................................كان خلقه القرآن

  ٦٥..................لف سنةكتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني أ
  ٤٧، ٨....................ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني

  ٣٢..................................لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
  ٦٤....................لو أن اهللا سبحانه عذب أهل مساواته وأهل أرضه لعذم غري ظامل هلم، ولو

  ٥٤........................... القرب ما أمسعلوال أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب
  ٥٥.................ما جاء يف حديث جربيل أنه سأل الرسول عن الساعة، فقال ما املسؤول عنها

  ٢٧........................ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله صدقا من قلبه
  ٥٦......................ما من نيب إال قد أنذر أمته األعور الكذاب، أال إنه أعور وإن ربكم ليس

  ٦٧............ب مقعده من النار أو من اجلنة فقال رجل من القومما منكم من أحد إال قد كت
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  ٧٩

  ٥٦..............................من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال
  ٢٥.............................................من مات وهو يعلم أن ال إله إال اهللا دخل اجلنة
  ٦٣...........................................من يدخل اجلنة ينعم وال يبأس، وخيلد وال ميوت

  ٤٨.............راين مثوالذي نفس حممد بيده، ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي أو نص
  ٣٦............................................ورأى النيب جربيل عليه السالم له ستمائة جناح

  ٤٢...................وقال عن اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسوله واليوم اآلخر وتؤمن
  ٥٧، ١٦..............................................حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال
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  ٨٠

  الفهرس
  ٢.......................................................................توجيهات عامة

  ٣........................................................)١(أسئلة يف التوحيد للمبتدئني 
  ٤........................................................)٢(أسئلة يف التوحيد للمبتدئني 

  ٥..................................................................معرفة األصول الثالثة
  ٧........................................................................أصول عقيدتنا
  ٩......................................................................معاين الشهادتني

  ١٢......................................................................ع التوحيدأنوا

  ١٤.....................................................................صفات الفائزين

  ١٤.............................................................ما ينايف التوحيد ويضاده

  ١٦............................................................. باهللا واليوم اآلخراإلميان

  ١٩.................................................مقدمة عن العقيدة اإلسالمية وأمهيتها

  ٢١......................................................................اإلميان باهللا 

  ٢١...................................................... اإلميان بوجود اهللا تعاىل-١

  ٢٢...................................................... اإلميان بربوبية اهللا تعاىل-٢

  ٢٤...................................................... اإلميان بألوهية اهللا تعاىل-٣

  ٣٢.................................................... اإلميان بأمساء اهللا وصفاته-٤

  ٣٣............................................................آثار اإلميان باهللا تعاىل

  ٣٤.................................................................كةاإلميان باملالئ

  ٣٨.................................................................اإلميان بالكتب

  ٤٢..................................................................اإلميان بالرسل

  ٥٠.............................................................اإلميان باليوم اآلخر

  ٦٣...................................................................اإلميان بالقدر

  ٧١......................................................................فهرس اآليات

  ٧٨...................................................................فهرس األحاديث

  ٨٠............................................................................الفهرس

  


