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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
وجوب اإلميان بكل ما جاء يف القرآن أو صح عن املصطفى من صفات 

   الرمحن وتلقيه بالتسليم والقبول
، الذي ال خيلو من علمه مكان وال يشغله  احلمد هللا احملمود بكل لسان يف كل زمان

أن عن شأن جل عن األشباه واألنداد وترته عن الصاحبة واألوالد ونفذ حكمه يف مجيع ش
øäs9 ¾ÏmÎ=÷W§{ {العباد ال متثله العقول بالتفكري وال تتومهه القلوب بالتصوير  ÏJ x. ÖäïÜ x« ( uqèd ur 

ßìäÏJ ¡¡9$# çéçÅÁt7 ø9 $# ÇÊÊÈ{ )1( ] والصفات العلى  ، له األمساء احلسىن  ]11:   الشورى ،

} ß`» oH÷q§ç9 $# í n? tã Ä ö̧ç yèø9 $# 3ìuqtG óô $# ÇÎÈ ¼ çms9 $tB í Îû ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# $ tBur íÎû ÇÚ öë F{$# $tBur $ yJ åks] ÷èt/ $ tBur |MøtrB 

3ìué©Y9 $# ÇÏÈ b Î) ur öç ygøgrB ÉA öqs)ø9 $$ Î/ ¼çm̄R Î* sù ãNn=÷è tÉ §éÅc£9 $# í s" ÷zr&ur ÇÐÈ{ )2( ] أحاط   ]7 - 5:  طه ،

ÞOn=÷è {، ووسع كل شيء رمحة وعلما  ، وقهر كل خملوق عزة وحكما لمابكل شيء ع tÉ 

$ tB tû÷üt/ öNÍkâÉâ÷Ér& $ tBur öNßgxÿù=yz üwur öcqäÜã ÏtäÜ ¾ÏmÎ/ $VJ ù=Ïã ÇÊÊÉÈ{ )3( ] موصوف   ]110:  طه ،

  .  ، وعلى لسان نبيه الكرمي كتابه العظيممبا وصف به نفسه يف 
وكل ما جاء يف القرآن أو صح عن املصطفى عليه السالم من صفات الرمحن وجب 

  .  ، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل ، وتلقيه بالتسليم والقبول  اإلميان به
، وجنعل   علمه إىل قائله، وترك التعرض ملعناه ونرد وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا

عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخني يف العلم الذين أثىن اهللا عليهم يف كتابه املبني بقوله سبحانه 
tbqãÇ {:  وتعاىل Åôº§ç9 $#ur í Îû ÉOù=Ïè ø9 $# tbqä9qà)tÉ $ ¨ZtB#uä ¾ÏmÎ/ @@ ä. ô Ï̀iB ÏâZÏã $uZÎn/uë 3{ )4( ] آل عمران  :

                                 
  . 11: سورة الشورى آية) 1(
  . 7: 5: اآلياتسورة طه ) 2(
  . 110: سورة طه آية) 3(
  . 7: سورة آل عمران آية) 4(
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Br'sù tûïÏ%©!$# í̈$ {وقال يف ذم مبتغي التأويل ملتشابه ترتيله ،    ]7 Îû óOÎgÎ/qè=è% Ô÷÷Éyó tbqãèÎ6®Kuäsù $tB 

tmt7»t±s? çm÷ZÏB uä!$tóÏG ö/$# ÏpuZ÷GÏÿø9$# uä!$tóÏG ö/$#ur ¾Ï&Î#ÉÍrù's? 3 $tBur ãNn=÷ètÉ ÿ¼ã&s#ÉÍrù's? ûwÎ) ª! ،   ]7:  آل عمران [ )1( }3 #$

،  ، مث حجبهم عما أملوه ، وقرنه بابتغاء الفتنة يف الذم فجعل ابتغاء التأويل عالمة على الزيغ

$ {:  ، بقوله سبحانه دوهوقطع أطماعهم عما قص tBur ãNn=÷ètÉ ÿ¼ ã&s#ÉÍrù's? ûwÎ) ª!$# 3{ )2(  .  
  كالم اإلمام أمحد بن حنبل يف الصفات 

إن اهللا يرتل { r  يف قول النيبt قال اإلمام أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل

، وما أشبه هذه األحاديث نؤمن   }إن اهللا يرى يف القيامة{، أو  )3( }إىل مساء الدنيا

 ما جاء به الرسول ، ونعلم أن ، وال نرد شيئا منها ، وال معىن  ، ونصدق ا بال كيف ا
 وال نصف اهللا بأكثر مما وصف به نفسه بال حد وال r ، وال نرد على رسول اهللا حق

øäs9 ¾ÏmÎ=÷W§{ {غاية  ÏJ x. ÖäïÜ x« ( uqèd ur ßìäÏJ ¡¡9 $# çéçÅÁt7 ø9 $# ÇÊÊÈ{ )4( ] ونقول   ]11:   الشورى ،

،  ، وال يبلغه وصف الواصفني  ، ال نتعدى ذلك ، ونصفه مبا وصف به نفسه كما قال
، وال  ، وال نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت نؤمن بالقرآن كله حمكمه ومتشاه

 وتثبيت r ، وال نعلم كيف كنه ذلك إال بتصديق الرسول  نتعدى القرآن واحلديث
  .  )5( القرآن

                                 
  . 7: سورة آل عمران آية) 1(
  . 7: سورة آل عمران آية) 2(
، أبو داود ) 446(، الترمذي الصالة ) 758(، مسلم صالة املسافرين وقصرها ) 5962(البخاري الدعوات ) 3(

) 496(، مالك النداء للصالة ) 2/433(أمحد ، ) 1366(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 4733(السنة 
  ). 1484(، الدارمي الصالة 

  . 11: سورة الشورى آية) 4(
  . هنا اية كالم بن حنبل) 5(



  ملعة االعتقاد

  4

  كالم اإلمام حممد بن إدريس الشافعي يف الصفات 
،    آمنت باهللا ومبا جاء عن اهللاt  قال اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي

  .  ، ومبا جاء عن رسول اهللا على مراد رسول اهللا ، وآمنت برسول اهللا على مراد اهللا
  كالم السلف وأئمة اخللف يف الصفات 

، كلهم متفقون على اإلقرار   ف وأئمة اخللف رضي اهللا عنهموعلى هذا درج السل
، ملا ورد من الصفات يف كتاب اهللا وسنة رسوله من غري تعرض  واإلمرار واإلثبات

 وحذرنا احملدثات وأخربنا أا )1( ، واالهتداء مبنارهم  وقد أمرنا باالقتفاء آلثارهم.  لتأويله
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من { r ، فقال النيب  من الضالالت

، وكل  ، فإن كل حمدثة بدعة ، وإياكم وحمدثات األمور ، عضوا عليها بالنواجذ بعدي

  .  )3( )2( }بدعة ضاللة

مر بن عبد العزيز رضي اهللا عنهما يف كالم عبد اهللا بن مسعود وع
  الصفات 

وقال عمر بن عبد .    اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتمt وقال عبد اهللا بن مسعود
، وببصر نافذ   قف حيث وقف القوم فإم عن علم وقفوا:   كالما معناهt العزيز
:   ن قلتم، فلئ  ، وبالفضل لو كان فيها أحرى  على كشفها كانوا أقوى)4(  ، وهلم كفوا

، ولقد وصفوا منه ما  ، فما أحدثه إال من خالف هديهم ورغب عن سنتهم  حدث بعدهم
لقد قصر عنهم قوم .  ، وما دوم مقصر  ، فما فوقهم حمسر يشفي وتكلموا منه مبا يكفي

  .  فجفوا وجتاوزهم آخرون فغلوا وإم فيما بني ذلك لعلى هدى مستقيم

                                 
  . وهي العالمة جتعل بني احلدين: املنار ، مجع منارة) 1(
  ). 95(، الدارمي املقدمة ) 4607(أبو داود السنة ) 2(
بسند صحيح عن أيب جنيح العرباض بن سارية رضي اهللا " جامعه " والترمذي يف " سننه " رواه أبو داود يف ) 3(

  . عنه
  ". القوم " الضمري هنا عائد على ) 4(
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يف الصفات ورد األدرمي على رجل تكلم كالم اإلمام أبو عمر األوزاعي 
  ببدعة 

، وإياك    عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناسt وقال اإلمام أبو عمر األوزاعي
  .   ، وإن زخرفوه لك بالقول وآراء الرجال

هل علمها :  وقال حممد بن عبد الرمحن األدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها
:  ، قال ؟ قال مل يعلموها  ، أو مل يعلموها  عثمان وعلي وأبو بكر وعمر وr رسول اهللا

:   ، قال قد علموها:   فإين أقول:   ؟ قال الرجل  فشيء مل يعلمه هؤالء أعلمته أنت
،   بلى وسعهم:  ؟ قال ، أم مل يسعهم ، وال يدعوا الناس إليه أفوسعهم أن ال يتكلموا به
 -فقال اخلليفة .  فانقطع الرجل؟   وخلفاءه ال يسعك أنتr قال فشيء وسع رسول اهللا

  .   ال وسع اهللا على من مل يسعه ما وسعهم:  -وكان حاضرا 
 وأصحابه والتابعني هلم بإحسان واألئمة r وهكذا من مل يسعه ما وسع رسول اهللا

من بعدهم والراسخني يف العلم من تالوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإلمرارها كما 
  .  ليه، فال وسع اهللا ع جاءت

  ذكر بعض اآليات واألحاديث الواردة يف الصفات 
 ،  ]27:  الرمحن [ )U } 4ís+ö7tÉur çmô_ur y7În/uë{ )1فمما جاء من آيات الصفات قول اهللا 

@ö {:   وقوله سبحانه وتعاىل t/ çn#yâtÉ Èb$ tG sÛqÝ¡ö6tB{ )2( ] وقوله تعاىل إخبارا ،    ]64:  املائدة

ãNn=÷è {:  عن عيسى عليه السالم أنه قال s? $tB í Îû ÓÅ¤øÿtR Iwur ÞOn=ôã r& $ tB í Îû y7Å¡øÿtR 4{ )3(  ]املائدة  :

%!uä {:  ، وقوله سبحانه  ]116 ỳ ur y7ï/uë{ )4( ] وقوله تعاىل  ]22:  الفجر ،   :} ö@ yd 

                                 
  . 27: سورة الرمحن آية) 1(
  . 64: سورة املائدة آية) 2(
  . 116: سورة املائدة آية) 3(
  . 22: سورة الفجر آية) 4(
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tbrãç ÝàYtÉ HwÎ) br& ãNßguäÏ? ù'tÉ ª! zÓÅÌ {:  ، وقوله تعاىل  ]210:   البقرة [ )1(  }#$ §ë ª! $# öNåk÷] tã 

(#qàÊ uë ur çm÷Ztã 4{ )2( ] وقوله تعاىل  ]119:   املائدة ،  :} öNåkô: ÏtäÜ ÿ¼ çmtRqô6ÏtäÜur{ )3( ] 

ÅÒxî=| {:  ، وقوله تعاىل يف الكفار   ]54:  املائدة ur ª! $# öNÍköé n=tã{  )4( ] 6:  الفتح[   ،

qãè#) {:   وقوله تعاىل t7 ¨? $# !$ tB xÝyÇ óô r& ©! onÌç {:  ، وقوله تعاىل  ]27:  حممد [ )5( }#$ ü2 

ª! $# öNßgrO$ yè Î7 /R   .   ]46:   التوبة [ )6( }#$

 )8( )7( }يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا { r ، قول النيب ومن السنة

 يضحك اهللا إىل {:   وقوله)10( )9( }يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة {:  وقوله

                                 
  . 210: سورة البقرة آية) 1(
  . 119: ائدة آيةسورة امل) 2(
  . 54: سورة املائدة آية) 3(
  . 6: سورة الفتح آية) 4(
  . 28: سورة حممد آية) 5(
  . 46: سورة التوبة آية) 6(
، أبو داود ) 3498(، الترمذي الدعوات ) 758(، مسلم صالة املسافرين وقصرها ) 1094(البخاري اجلمعة ) 7(

) 496(، مالك النداء للصالة ) 2/265(، أمحد ) 1366(سنة فيها ، ابن ماجه إقامة الصالة وال) 1315(الصالة 
  ). 1479(، الدارمي الصالة 

يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا ، حني يبقى : " متفق عليه من حديث أيب هريرةولفظه بتمامه) 8(
، . " ، ومن يستغفرين فأغفر لهمن يدعوين فأستجيب له ، ومن يسألين فأعطيه : ثلث الليل األخري ، فيقول

شرح حديث " شرح شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا احلديث بكتاب قيم طبعه املكتب اإلسالمي مرتني باسم 
  ". الرتول 

  ). 4/151(أمحد ) 9(
وقال احلافظ . وإسناده حسن: قال اهليثمي. وأبو يعلى ، من حديث ابن هليعة" املسند " رواه أمحد يف ) 10(

: والصبوة.  أي احلافظ ابن حجر يف فتاويه ألجل ابن هليعة-وضعفه شيخنا " املقاصد احلسنة  " السخاوي يف
  . امليل إىل اهلوى
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 فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت )2( )1( }رجلني قتل أحدمها اآلخر مث يدخالن اجلنة

، وال نشبهه بصفات  ، وال نرده وال جنحده وال نتأوله بتأويل خيالف ظاهره ، نؤمن به رواته
 øäs9§{ {، ونعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل ال شبيه له وال نظري  ، وال بسمات احملدثني املخلوقني

¾ÏmÎ=÷WÏJx. ÖäïÜx« ( uqèdur ßìäÏJ¡¡9$# çéçÅÁt7ø9$# ÇÊÊÈ{ )3( ] وكل ما ختيل يف الذهن   ]11:  الشورى ،

  .  أو خطر بالبال فإن اهللا تعاىل خبالفه

«`ß {:   ومن ذلك قوله تعاىل oH÷q§ç9 $# ín? tã Ä ö̧ç yè ø9 $# 3ìuqtG óô $# ÇÎÈ{  )4(] 5:    طه[   ،

LäêYÏBr&uä `̈B í {:  وقوله تعاىل Îû Ïä!$ yJ ¡¡9  ربنا { r ، وقول النيب  ]16:  تبارك [ )5( }#$

يف :   ؟ قالت  أين اهللا:  وقال للجارية{ )7( )6(  }كاهللا الذي يف السماء تقدس امس

وقال .  ، وغريمها من األئمة ، ومالك بن أنس رواه مسلم )8( }أعتقها فإا مؤمنة:  قال.  السماء

قال .  ، ستة يف األرض وواحدا يف السماء ؟ قال سبعة كم إهلا تعبد {:  حلصني r النيب

،  ، قال فاترك الستة واعبد الذي يف السماء ؟ قال الذي يف السماء من لرغبتك ورهبتك

                                 
) 191(، ابن ماجه املقدمة ) 3166(، النسائي اجلهاد ) 1890(، مسلم اإلمارة ) 2671(البخاري اجلهاد والسري ) 1(

  ). 1000(، مالك اجلهاد ) 2/244(، أمحد 
يضحك اهللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر ، يدخالن اجلنة ، يقاتل : " عليه من حديث أيب هريرة ولفظهمتفق ) 2(

  . ". هذا يف سبيل اهللا ، فيقتل ، مث يتوب اهللا على القاتل فيسلم ، فيقاتل يف سبيل اهللا فيستشهد
  . 11: سورة الشورى آية) 3(
  . 5: سورة طه آية) 4(
  . 16: سورة امللك آية) 5(
  ). 3892(أبو داود الطب ) 6(
 قال احلافظ بن حجر يف. ويف سنده زيادة بن حممد األنصاري، ) 3892(رقم " سننه " رواه أبو داود يف ) 7(

  . منكر احلديث" التقريب "
  ). 930(، أبو داود الصالة ) 1218(، النسائي السهو ) 537(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 8(
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، وقين شر  اللهم أهلمين رشدي:   أن يقولr ، وعلمه النيب ، فأسلم وأنا أعلمك دعوتني

  .  )2( )1( }نفسي

أم يسجدون باألرض :   وأصحابه يف الكتب املتقدمةr وفيما نقل من عالمات النيب
 إن ما بني {:   قالr وروى أبو داود يف سننه أن النيب.  ويزعمون أن إهلهم يف السماء

 وفوق ذلك {:  وذكر اخلرب إىل قوله.  )3( } . . . مساء إىل مساء مسرية كذا وكذا

 فهذا وما أشبههه مما أمجع السلف رمحهم اهللا )5( )4( }، واهللا سبحانه فوق ذلك العرش

  .  ، وال تشبيهه وال متثيله ضوا لرده وال تأويله، ومل يتعر على نقله وقبوله

«`ß {يا أبا عبد اهللا :  سئل اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا فقيل oH÷q§ç9 $# í n?tã Ä ö̧ç yè ø9$# 

3ìuqtG óô $# ÇÎÈ{ )6( ] يف ، والك  االستواء غري جمهول:   ؟ فقال ، كيف استوى  ]5:  طه

  .  مث أمر بالرجل فأخرج.  ، والسؤال عنه بدعة ، واإلميان به واجب غري معقول
  من صفات اهللا تعاىل أنه متكلم بكالم قدمي 

  كالم اهللا
، مسعه موسى  ومن صفات اهللا تعاىل أنه متكلم بكالم قدمي يسمعه منه من شاء من خلقه

،  ، ومن أذن له من مالئكته ورسله الم، ومسعه جربيل عليه الس عليه السالم منه من غري واسطة

                                 
  ). 3483(الترمذي الدعوات ) 1(
هذا حديث غريب ، وقد روي : ، عن عمران بن حصني ، وقال" جامع الدعوات " رواه الترمذي يف باب ) 2(

  . هذا احلديث عن عمران أيضا من غري هذا الوجه
  ). 1/207(، أمحد ) 193(، ابن ماجه املقدمة ) 4723(، أبو داود السنة ) 3320(الترمذي تفسري القرآن ) 3(
  ). 1/207(، أمحد ) 193(، ابن ماجه املقدمة ) 4723(، أبو داود السنة ) 3320(فسري القرآن الترمذي ت) 4(
الوليد بن أيب ثور " بغري هذا اللفظ ، وفيه ذكر األوعال ، ويف سنده ) 4723(رقم " سننه " رواه أبو داود يف ) 5(

: ، قال فيه الذهيب" د اهللا بن عمرية عب" ضعيف ويف سنده أيضا ، ": التقريب " قال فيه احلافظ بن حجر يف " 
  . فيه جهالة ، ورواه الترمذي وقال حديث غريب

  . 5: سورة طه آية) 6(
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 zN̄=x.ur {:  ، قال اهللا تعاىل ، ويأذن هلم فيزورونه وأنه سبحانه يكلم املؤمنني يف اآلخرة ويكلمونه

ª!$# 4ÓyõqãB $VJäÎ=ò6s? ÇÊÏÍÈ{ )1( ] وقال سبحانه،   ]164:  لنساءا  :} #ÓyõqßJ»tÉ íÎoTÎ) y7çGøäxÿsÜô¹$# 

ín?tã Ä¨$̈Z9$# ÓÉL»n=»yôÍèÎ/ ëÏJ»n=s3Î/ur{ )2(  ]وقال سبحانه  ]144:  األعراف ،  :} Nßg÷YÏiB `̈B zN̄=x. 

ª!$# ({ )3(  ]وقال سبحانه  ]253:  البقرة ، : }$tBur tb%x. Aé|³u;Ï9 br& çmyJÏk=s3ãÉ ª!$# ûwÎ) $·ãômur ÷rr& Ï̀B 

Çõ!#uëur A>$pgÉo{ )4(  ]وقال سبحانه  ]51:  الشورى ، : } $ £J n=sù $ yg8 s? r& yìÏäqçR #ÓyõqßJ» tÉ ÇÊÊÈ 

þí ÎoTÎ) O$ tR r& y7ï/uë ôìn=÷z$$ sù y7øã n=÷è tR ( y7̈R Î) Ïä#uqø9 $$ Î/ Ä £̈âs)ßJ ø9 $# ìYqèÛ ÇÊËÈ{  )5( ] 12 - 11:  طه[   ،

ûÓÍ_̄R {:  وقال سبحانه Î) $ tR r& ª! $# Iw tm» s9 Î) HwÎ) O$ tR r& í ÎTôâç6ôã $$ sù{ )6( ] وغري جائز ،   ]14:   طه

  .  أن يقول هذا أحد غري اهللا
، روى   " إذا تكلم اهللا بالوحي مسع صوته أهل السماء "  t وقال عبد اهللا بن مسعود

حيشر اهللا اخلالئق {:    أنه قالr  وروى عبد اهللا بن أنيس عن النيب)r  )7 ذلك عن النيب

 فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من )8(  يوم القيامة عراة حفاة غرال ما
 ويف بعض اآلثار )1(  واستشهد به البخاري)9( ، رواه األئمة }أنا امللك أنا الديان:   قرب

                                 
  . 164: سورة النساء آية) 1(
  . 144: سورة األعراف آية) 2(
  . 253: سورة البقرة آية) 3(
  . 51: سورة الشورى آية) 4(
  . 12 ، 11: اآليتانسورة طه ) 5(
  . 14: سورة طه آية) 6(
يف مجيع طرق حديث ابن مسعود هذا عنعنة األعمش وهو مدلس ، واحلديث موقوف غري مرفوع عند ) 7(

  . األكثرين ، بل هو احملفوظ
  . ليس معهم شيء ، وقيل أصحاء: وم. القلفة: الواسع اخللقة ، والغرلة: الغرل مجع األغرل ، وهو: غرال) 8(
وأبو يعلى .  طبع املكتب اإلسالمي495 ص 3ن عبد اهللا بن أنيس ، ج ع" املسند " رواه اإلمام أمحد يف ) 9(

  . والطرباين
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،  يا موسى:  اآلثار أن موسى عليه السالم ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه
،  ، أمسع صوتك وال أرى مكانك  ، فقال لبيك لبيك فأجاب سريعا استئناسا بالصوت

، فعلم أن هذه الصفة  " أنا فوقك وأمامك وعن ميينك وعن مشالك " : ؟ فقال  فأين أنت
؟  ، أم كالم رسولك ، أفكالمك أمسع قال كذلك أنت يا إهلي.  ال تنبغي إال هللا تعاىل

  .   "  مي يا موسىبل كال "  :  قال
  القرآن كالم اهللا 

، وهو كتاب اهللا املبني وحبله املتني وصراطه  ومن كالم اهللا سبحانه القرآن العظيم
املستقيم وترتيل رب العاملني نزل به الروح األمني على قلب سيد املرسلني بلسان عريب 

ت بينات وحروف ، وهو سور حمكمات وآيا ، منه بدأ وإليه يعود ، مرتل غري خملوق مبني
،  ، له أول وآخر وأجزاء وأبعاض وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات

، فيه حمكم  ، مسموع باآلذان مكتوب يف املصاحف متلو باأللسنة حمفوظ يف الصدور
@ûw ÏmãÏ?ù'tÉ ã {، وأمر وي  ، وخاص وعام ، وناسخ ومنسوخ ومتشابه ÏÜ»t7 ø9$# . Ï̀B Èû÷üt/ Ïm÷ÉyâtÉ 

üwur ô Ï̀B ¾ÏmÏÿù=yz ( ×@ÉÍî\s? ô Ï̀iB AOäÅ3ym 7âäÏHxq ÇÍËÈ{ )2( ] وقوله تعاىل  ]42:  فصلت ،  :} @ è% 

ÈûÈõ©9 ÏMyè yJtG ô_$# ß§RM}$# ê É̀fø9 $#ur #í n?tã b r& (#qè?ù'tÉ È@÷VÏJÎ/ #xã»yd Èb#uäöç à)ø9$# üw tbqè? ù'tÉ ¾Ï&Î#÷WÏJ Î/ öqs9ur öc%x. 

öNåkÝÕ÷è t/ <Ù÷èt7Ï9 #ZéçÎgsß ÇÑÑÈ{ )3( )4(  ]وهو هذا الكتاب العريب الذي قال   ]88:  اإلسراء ،

«s̀9 öÆÏB÷súR #xã {:  فيه الذين كفروا ygÎ/ Èb#uäöçà)ø9$#{ )5(  ]وقال بعضهم  ]31:  سبأ ،  :

} ÷bÎ) !#xã» yd ûwÎ) ãA öqs% Îé|³u; ø9$# ÇËÎÈ{ )6(  ]فقال اهللا سبحانه،   ]25:  املدثر  :} ÏmãÎ=ô¹é'yô 

                                                                                             
  . معلقا: أي) 1(
  . 42: سورة فصلت آية) 2(
  . 88: سورة اإلسراء آية) 3(
  . املعني: الظهري) 4(
  . 31: سورة سبأ آية) 5(
  . 25: سورة املدثر آية) 6(
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tçs)yô ÇËÏÈ{ )1( ] فقال اهللا تعاىل هو شعر:  ، وقال بعضهم  ]26:  املدثر ،  :} $tBur 

çm»oYôJ ¯=tæ tç÷èÏe±9$# $tBur ÓÈöt7.^ tÉ ÿ¼ã&s! 4 ÷b Î) uqèd ûwÎ) Öçø.Ïå ×b#uäöçè%ur ×ûüÎ7ïB ÇÏÒÈ{ )2( ] فلما نفى   ]69:  يس ،

اهللا عنه أنه شعر وأثبته قرآنا مل يبق شبهة لذي لب يف أن القرآن هو هذا الكتاب العريب 
،  إنه شعر:  ، ألن ما ليس كذلك ال يقول أحد الذي هو كلمات وحروف وآيات

 ©U } bÎ)ur öNçFZà2 íÎû 5=÷Éuë $£JÏiB $uZø9̈ìtR 4ín?tã $tRÏâö7tã (#qè?ù'sù ;ouëqÝ¡Î/ Ï̀iB ¾Ï&Î#÷VÏiB (#qãã÷ä$#ur Nä.uä!#yâygä وقال

Ï̀iB Èbrßä «!$#{ )3( ] هم باإلتيان مبثل ما ال يدري ما هو وال ، وال جيوز أن يتحدا  ]23:  البقرة

 /såÎ)ur 4ín?÷Gè? óOÎgöän=tæ $uZè?$tÉ#uä ;M»oYÉièt/   tA$s% öúïÏ%©!$# üw tbqã_öçtÉ $tRuä!$s)Ï9 ÏMøù$# Ab#uäöçà)Î# {:  ، وقال تعاىل يعقل

Îéöçxî !#xã»yd ÷rr& ã&ø!Ïdât/ 4 ö@è% $tB Ücqä3tÉ þíÍ< ÷br& ¼ã&s!Ïdât/é& Ï̀B Çõ!$s)ù=Ï? ûÓÅ¤øÿtR ({ )4( ] فأثبت  ،  ]15:  يونس

ö@t/ uqèd 7M»tÉ#uä ×M»oYÉièt/ í {:  وقال تعاىل.  أن القرآن هو اآليات اليت تتلى عليهم Îû Íërßâß¹ 

öúïÏ%©!$# (#qè?ré& zOù=Ïèø9$# 4{ )5( ] وقال تعاىل،   ]49:  العنكبوت  :} ¼çm̄RÎ) ×b#uäöçà)s9 ×LqÌçx. ÇÐÐÈ íÎû 

5=»tGÏ. 5bqãZõ3̈B ÇÐÑÈ ûw ÿ¼çmè¡yJtÉ ûwÎ) tbrãç£gsÜßJø9$# ÇÐÒÈ{ )6( ] بعد أن أقسم   ]79 - 77:  الواقعة ،

 )Om ÇÊÈ ý,û¡ÿã ÇËÈ{ )8$ {،   ]1:  مرمي [ )7( }üÈÿèãg!2 ÇÊÈ {:  ، وقال تعاىل على ذلك

 r وقال النيب.  وافتتح تسعا وعشرين سورة باحلروف املقطعة ،  ]2 - 1:  الشورى[ 

                                 
  . 26: سورة املدثر آية) 1(
  . 69: سورة يس آية) 2(
  . 23: سورة البقرة آية) 3(
  . 15: سورة يونس آية) 4(
  . 49: سورة العنكبوت آية) 5(
  . 79: 77: اآلياتسورة الواقعة ) 6(
  . 1: سورة مرمي آية) 7(
  . 2 ، 1: تانياآلسورة الشورى ) 8(
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فيه فله ، ومن قرأه وحلن  من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات " {

  .  )1(  حديث صحيح}بكل حرف حسنة

اقرأوا القرآن قبل أن يأيت قوم يقيمون حروفه إقامة  {:  وقال عليه الصالة والسالم

 وقال أبو بكر وعمر رضي )3(  )2(  }نهالسهم ال جياوز تراقيهم يتعجلون أجره وال يتأجلو

:  t ، وقال علي إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه:  اهللا عنهما

، واتفق املسلمون على عد سور القرآن وآياته  من كفر حبرف منه فقد كفر به كله
  .  وكلماته وحروفه

ة أو حرفا وال خالف بني املسلمني يف أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلم
  .  ، ويف هذا حجة قاطعة على أنه حروف متفقا عليه أنه كافر

  رؤية املؤمنني لرم يوم القيامة 
، قال اهللا  ، ويكلمهم ويكلمونه واملؤمنون يرون رم يف اآلخرة بأبصارهم ويزورونه

_nqã× {:  تعاىل ãr 7ãÍ´ tBöqtÉ îouéÅÑ$ ¯R ÇËËÈ 4í n< Î) $pkÍh5uë ×otçÏß$ tR ÇËÌÈ{ )4( ] 23 - 22:  القيامة[   ،

´Hxx. öNåk̈XÎ) t̀ã öNÍkÍh5§ë 7ãÍ {:   وقال تعاىل tBöqtÉ tbqç/qàf ós pR °Q ÇÊÎÈ{  )5( ] فلما   ]15:  نياملطفف ،

، وإال مل يكن  حجب أولئك يف حال السخط دل على أن املؤمنني يرونه يف حال الرضى

                                 
حرف عشر حسنات ، من قرأ القرآن فأعربه فله بكل : " رواه الطرباين يف األوسط عن عبد اهللا بن مسعودبلفظ) 1(

  . ويف سنده شل الورداين ، وهو متروك" وكفارة عشر سيئات ، ورفع عشر درجات 
  ). 5/338(أمحد ) 2(
، عن جابرويف الباب عن سهل بن سعد ، وأنس بن " سننه " ، وأبو داود يف " املسند " رواه اإلمام أمحد يف ) 3(

: أي" يتعجلون وال يتأجلون : " احللقوم ، وقوله: الترقوة". مسنده " مالك حديثان أخرجهما اإلمام أمحد يف 
عرض الدنيا ، والرفعة فيها ، وال يلتفتون إىل األجر يف الدار اآلخرة ، وهذا من : يطلبون بقراءته العاجلة ، أي

  . معجزاته
  . 23 ، 22: اآليتانسورة القيامة ) 4(
  . 15: سورة املطففني آية) 5(
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إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون يف { r ، وقال النيب بينهما فرق

، ال للمرئي  وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية.  )2(  حديث صحيح متفق عليه)1(  }رؤيته

  .  ، فإن اهللا تعاىل ال شبيه له وال نظري باملرئي
  القضاء والقدر 

، وال خيرج  ، ال يكون شيء إال بإرادته ومن صفات اهللا تعاىل أنه الفعال ملا يريد
،   ، وال يصدر إال عن تدبريه ، وليس يف العامل شيء خيرج عن تقديره شيء عن مشيئته

، أراد ما العامل  ، وال يتجاوز ما خط يف اللوح املسطور  وال حميد عن القدر املقدور
، خلق اخللق   ، ولو شاء أن يطيعوه مجيعا ألطاعوه ، ولو عصمهم ملا خالفوه فاعلوه

، قال اهللا  ، ويضل من يشاء حبكمته يهدي من يشاء برمحته،  وأفعاهلم وقدر أرزاقهم وآجاهلم
:  ، قال اهللا تعاىل  ]23:  األنبياء [ )üw ã@t«ó¡çÑ $¬Hxå ã@yèøÿtÉ öNèdur öcqè=t«ó¡çÑ ÇËÌÈ{ )3 {:  تعاىل

} $̄RÎ) ¨@ ä. >äóÓx« çm»oYø)n=yz 9ëyâs)Î/ ÇÍÒÈ{ )4( ] تعاىل، وقال   ]49:  القمر  :} t,n=yzur ¨@à2 

&äóÓx« ¼çnuë £âs)sù #\çÉÏâø)s? ÇËÈ{ )5( ] وقال تعاىل،   ]2:  الفرقان  :} !$tB z>$|¹r& Ï̀B 7pt6äÅÁïB íÎû 

ÇÚöëF{$# üwur þíÎû öNä3Å¡àÿRr& ûwÎ) íÎû 5=»tGÅ2 Ï̀iB È@ö6s% br& !$ydr&uéö9̄R 4{ )6(  ]وقال   ]22:  احلديد ،

                                 
) 2551(، الترمذي صفة اجلنة ) 633(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 529(ة البخاري مواقيت الصال) 1(

  ). 4/360(، أمحد ) 177(، ابن ماجه املقدمة ) 4729(، أبو داود السنة 
  . متفق عليه من حديث جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنهما) 2(
  . 23: سورة األنبياء آية) 3(
  . 49: سورة القمر آية) 4(
  . 2:  سورة الفرقان آية)5(
  . 22: سورة احلديد آية) 6(
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 ỳJsù ÏäÌçãÉ ª!$# br& ¼çmtÉÏâôgtÉ ÷yuéô³oÑ ¼çnuëôâ|¹ ÉO»n=óôM~Ï9 ( t̀Bur ÷äÌçãÉ br& ¼ã&©#ÅÒãÉ ö@yèøgsÜ ¼çnuëôâ|¹ {:  تعاىل

$̧)Íhã|Ê %[ t̀çym{ )1( ] 125:  األنعام[   .  

أن تؤمن :  ؟ قال  ما اإلميان "  { r روى ابن عمر أن جربيل عليه السالم قال للنيب

:  ، فقال جربيل باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره
 آمنت بالقدر خريه وشره وحلوه { r وقال النيب.   رواه مسلم)2(  } . صدقت

:   الذي علمه احلسن بن علي يدعو به يف قنوت الوترr اء النيب ومن دع)4( )3( }ومره

 وال جنعل قضاء اهللا وقدره حجة لنا يف ترك أوامره )6(  )5(  }وقين شر ما قضيت{

، ونعلم أن هللا علينا احلجة بإنزال الكتب وبعثة   ، بل جيب أن نؤمن  واجتناب نواهيه
¥ûxy {:  ل اهللا تعاىل، قا  الرسل Ï9 tbqä3tÉ Ä¨$ ¨Z=Ï9 í n?tã «!$# 8p¤f ãm yâ÷è t/ È@ ßô îç9 :  النساء [ )7( }4 #$

جيرب ، وأنه مل  ، ونعلم أن اهللا سبحانه ما أمر وى إال املستطيع للفعل والترك   ]165
!üw ß#Ïk=s3ãÉ ª {:  ، قال اهللا تعاىل ، وال اضطره إىل ترك طاعة  أحدا على معصية $# $ ²¡øÿtR ûwÎ) 

$ ygyè óôãr 4{ )8(  ]وقال تعاىل  ]286:  البقرة ،  :} (#qà)̈?$$sù ©!$# $tB ÷Läê÷èsÜtFóô$#{ )1( ] التغابن  :

                                 
  . 125: سورة األنعام آية) 1(
، ابن ماجه املقدمة ) 4695(، أبو داود السنة ) 4990(، النسائي اإلميان وشرائعه ) 2610(الترمذي اإلميان ) 2(

  ). 1/28(، أمحد ) 63(
  ). 2144(الترمذي القدر ) 3(
اإلميان أن تؤمن : بسند رجاله موثقون عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما بلفظ " الكبري" روى الطرباين يف ) 4(

  . باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ، واجلنة والنار والقدر خريه وشره وحلوه ومره من اهللا
، ابن ) 1425(، أبو داود الصالة ) 1746(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار ) 464(الترمذي الصالة ) 5(

  ). 1591(، الدارمي الصالة ) 1/199(، أمحد ) 1178(اجه إقامة الصالة والسنة فيها م
  . حديث حسن: عن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما ، والنسائي والترمذي وقال" سننه " رواه أبو داود يف ) 6(
  . 165: سورة النساء آية) 7(
  . 286: سورة البقرة آية) 8(
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:  غافر [ )Pöquãø9$# 3ìtìøgéB ë@ä. ¤§øÿtR $yJÎ/ ôMt6|¡ü2 4 üw zNù=àß tPöquãø9$# 4{ )2 {:  ، وقال تعاىل  ]16

، وعلى سيئه   فدل على أن للعبد فعال وكسبا جيزى على حسنه بالثواب،  ]17
  .   ، وهو واقع بقضاء اهللا وقدره بالعقاب

  اإلميان قول وعمل 
، يزيد بالطاعة وينقص   ، وعقد باجلنان واإلميان قول باللسان وعمل باألركان

$! {:   اهللا تعاىل، قال بالعصيان tBur (#ÿrâêÉD é& ûwÎ) (#rßâç6÷è uã Ï9 ©! $# tûüÅÁÎ=øÉèC ã&s! tûïÏe$!$# uä!$ xÿuZãm (#qßJã É)ãÉur 

no4qn=¢Á9 $# (#qè? ÷sãÉur no4qx.̈ì9 $# 4 y7Ï9ºså ur ß`ÉÏä ÏpyJ Íhäs)ø9 $# ÇÎÈ{  )3( ] فجعل عبادة اهللا تعاىل   ]5:  البينة ،

 اإلميان { r ، وقال رسول اهللا وإخالص القلب وإقام الصالة وإيتاء الزكاة كله من الدين

، وأدناها إماطة األذى عن   ال إله إال اهللا، أعالها شهادة أن بضع وسبعون شعبة
öNèdyä#tì {:  ، وقال تعاىل فجعل القول والعمل من اإلميان.  )5( )4( }الطريق sù $ YZ»yJÉÎ){ )6( 

$ ÿrßä#yä÷îzçÏ9#) { : ، وقال  ]173:  آل عمران[  YZ» yJÉÎ){  )7( ] وقال رسول    ]4:   الفتح ،

ال إله إال اهللا ويف قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من  خيرج من النار من قال { r اهللا

  .    فجعله متفاضال)9( )8( }اإلميان

                                                                                             
  . 16: سورة التغابن آية) 1(
  . 17: سورة غافر آية) 2(
  . 5: سورة البينة آية) 3(
، ) 4676(، أبو داود السنة ) 5005(، النسائي اإلميان وشرائعه ) 2614(، الترمذي اإلميان ) 35(مسلم اإلميان ) 4(

  ). 2/414(، أمحد ) 57(ابن ماجه املقدمة 
  . متفق عليه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) 5(
  . 173:  آيةانآل عمرسورة ) 6(
  . 4: سورة الفتح آية) 7(
  ). 3/248(، أمحد ) 4312(، ابن ماجه الزهد ) 2593(الترمذي صفة جهنم ) 8(
  . رواه البخاري يف صحيحه بألفاظ خمتلفة عن أنس رضي اهللا عنه) 9(
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  اإلميان بكل ما أخرب به الرسول 
، أو غاب   وصح به النقل عنه فيما شاهدناهr وجيب اإلميان بكل ما أخرب به النيب

 نطلع على حقيقة ، ومل ، وسواء يف ذلك ما عقلناه وجهلناه  ، وصدق ، نعلم أنه حق عنا
، ومل   ، مثل حديث اإلسراء واملعراج وكان يقظة ال مناما فإن قريشا أنكرته وأكربته معناه

ومن ذلك أن ملك املوت ملا جاء إىل موسى عليه السالم ليقبض روحه .  تنكر املنامات
ج ، مثل خرو  ومن ذلك أشراط الساعة.   فرجع إىل ربه فرد عليه عينه)1(  لطمه ففقأ عينه

                                 
إن "  حبان قال عن ابن) 7634(عند تعليقه على احلديث رقم " املسند " نقل الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا يف ) 1(

فبلغ النيب رسالته ، وبني عن آياته . اهللا جل وعال بعث رسوله معلما خللقه ، فأنزله موضع اإلبانة عن مراده
بألفاظ جمملة ومفسرة ، عقلها عنه أصحابه أو بعضهم ، وهذا اخلرب من األخبار اليت يدرك معناه من مل حيرم 

 أرسل ملك املوت إىل موسى عليه السالم رسالة ابتالء واختبار ، التوفيق إلصابة احلق ، وذاك أن اهللا جل وعال
أجب ربك أمر ابتالء واختبار ، ال أمرا يريد اهللا جل وعال إمضاءه ، كما أمر خليله إبراهيم : وأمره أن يقول له

زم على ذبح عليه السالم بذبح ابنه أمر اختبار وابتالء ، دون األمر الذي أراد اهللا جل وعال إمضاءه ، فلما ع
ابنه وتله للجبني ، فداه بالذبح العظيم ، وقد بعث اهللا جل وعال املالئكة إىل رسله يف صور ال يعرفوا ، 
كدخول املالئكة على إبراهيم عليه السالم ، ومل يعرفهم حىت أوجس منهم خيفة ، وكمجيء جربيل عليه 

فكان جميء ملك املوت .  فلم يعرفه املصطفى حىت وىلالسالم إىل رسول اهللا وسؤاله إياه عن اإلميان واإلسالم ،
إىل موسى عليه السالم على غري الصورة اليت كان يعرفه موسى عليه السالم عليها ، وكان موسى غيورا ، 
فرأى يف داره رجال مل يعرفه ، فشال يده فلطمه ، فأتت لطمته على فقئ عينه اليت يف الصورة اليت يتصور ا ، 

أمين جربيل عند البيت : يت خلقه اهللا عليها ، وملا كان املصرح عن نبينا يف خرب ابن عباس قالال الصورة ال
 كان يف هذا اخلرب البيان الواضح أن -هذا وقتك ووقت األنبياء قبلك : مرتني ، فذكر اخلرب وقال يف آخره

 أن من فقأ عني الداخل داره وملا كان من شريعتنا. بعض شرائعنا قد يتفق مع بعض شرائع من قبلنا من األمم
بغري إذنه ، أو الناظر يف بيته بغري أمره ، من غري جناح على فاعله ، وال حرج على مرتكبه ، لألخبار اجلمة 

 كان جائزا اتفاق هذه الشريعة مع شريعة موسى بإسقاط -الواردة فيه اليت أمليناها يف غري موضع من كتبنا 
بغري إذنه ، فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحا له وال حرج عليه يف فعله احلرج عمن فقأ عني الداخل داره 

 -، فلما رجع ملك املوت إىل ربه ، وأخربه مبا كان من موسى فيه ، أمره ثانيا بأمر آخر ، أمر اختبار وابتالء 
 يدك بكل إن شئت فضع يدك على منت ثور فلك بكل ما غطت: قل له:  إذ قال اهللا له-كما ذكرنا من قبل 

شعرة سنة ، فلما علم موسى كليم اهللا صلى اهللا على نبينا وعليه أنه ملك املوت ، وأنه جاءه بالرسالة من عند 
فلو كانت املرة األوىل ، عرفه موسى عليه السالم أنه . فاآلن: اهللا ، طابت نفسه باملوت ، ومل يستمهل ، وقال

رى عند تيقنه وعلمه به ، ضد قول من زعم أن أصحاب ملك املوت ، الستعمل ما استعمل يف املرة األخ
احلديث محالة احلطب ، ورعاة الليل جيمعون ما ال ينتفعون به ويروون ما ال يؤجرون عليه ، ويقولون مبا يبطله 
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،   وخروج يأجوج ومأجوج)1( الدجال ونزول عيسى ابن مرمي عليه السالم فيقتله
وعذاب .   ، وأشباه ذلك مما صح به النقل ، وطلوع الشمس من مغرا  وخروج الدابة
،   وفتنة القرب حق)3(  يف كل صالة)2( ، وأمر به  منهr حق وقد استعاذ النيبالقرب ونعيمه 

، وذلك حني ينفخ إسرافيل عليه السالم يف  لبعث بعد املوت حق، وا وسؤال منكر ونكري حق
áÏÿçRur íÎû ÍëqêÁ9$# #såÎ*sù Nèd z̀ { الصور ÏiB Ï^#yâ÷ F̀{$# 4ín<Î) öNÎgÎn/uë öcqè=Å¡YtÉ ÇÎÊÈ{ )4( )5(  ] .يس  :

، فيقفون يف موقف القيامة حىت   ما)6( ، غرال يوم القيامة حفاة عراةوحيشر الناس ،   ]51
، وتنشر الدواوين   وحياسبهم اهللا تبارك وتعاىل وتنصب املوازينr يشفع فيهم نبينا حممد

$ {وتتطاير صحائف األعمال إىل األميان والشمائل  ¨Br'sù ô t̀B öÜ ÎAré& ¼ çmt7» tG Ï. ¾ÏmÏYäÏJ uã Î/ ÇÐÈ 

t$öq|¡sù Ü=yô$ ptäÜ $ \/$ |¡Ïm #ZéçÅ¡oÑ ÇÑÈ Ü=Î=s)ZtÉur #í n< Î) ¾Ï&Î# ÷d r& #Yërçéô£tB ÇÒÈ $ ¨Br&ur ô t̀B uí ÎAré& ¼ çmt7» tG Ï. uä!#uë ur 

¾ÍnÌç ôgsß ÇÊÉÈ t$öq|¡sù (#qãã ôâtÉ #Yëqç6èO ÇÊÊÈ 4í n? óÁtÉur #·éçÏè yô ÇÊËÈ{  )7( ] 12 - 7:  االنشقاق[   ،

 ỳJsù ôMn=à)rO ¼çmãZÉÎóºuqtB y7Í´̄»s9'ré'sù ãNèd öcqßsÎ=øÿßJø9$# {وامليزان له كفتان ولسان توزن به األعمال 

                                                                                             
اإلسالم ، جهال منه مبعاين األخبار ، وترك التفقه يف اآلثار ، معتمدا يف ذلك على رأيه املنكوس وقياسه 

  . املعكوس
" عن النواس بن مسعانبلفظ " صحيح مسلم " فيقتل عيسى ابن مرمي عليه السالم الدجال ، كما جاء يف : أي) 1(

  ". حىت يدركه بباب لد فيقتله ) يطلب عيسى عليه السالم الدجال: أي(فيطلبه 
  . أي أمر باالستعاذة منه) 2(
 أحدكم من التشهد اآلخر ، فليستعذ باهللا من أربع إذا فرغ: " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول) 3(

اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ، وعذاب القرب ، ومن فتنة احمليا واملمات ، ومن شر فتنة املسيح : ، يقول
  . رواه مسلم وأبو داود والترمذي" الدجال 

  . 51: سورة يس آية) 4(
  . يسرعون: وينسلون. القبور: األجداث) 5(
  . الذي يف خلقه سعة: رلاألغ) 6(
  . 12: 7: اآلياتنشقاق سورة اال) 7(
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ÇÊÉËÈ ïÆtBur ôM¤ÿyz ¼çmãZÉÎóºuqtB öÅÍ´̄»s9'ré'sù tûïÏ%©!$# (#ÿrçéÅ£yz öNßg|¡àÿRr& íÎû zN̈Yygy_ tbrà$Î#»yz ÇÊÉÌÈ{ )1( ] 

  .   ]103 - 102:  املؤمنون
، وأباريقه   حوض يف القيامة ماؤه أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسلr ولنبينا حممد
،   والصراط حق جيوزه األبرار)2( ، من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا عدد جنوم السماء

 فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون r ، ويشفع نبينا ل عنه الفجارويز
 ولسائر األنبياء )4(  فيدخلون اجلنة بشفاعته)3( بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما ومحما

ãNn=÷è {:  قال تعاىل.  واملؤمنني واملالئكة شفاعات tÉ $tB tû÷üt/ öNÍkâÉâ÷Ér& $ tBur öNßgxÿù=yz üwur öcqãè xÿô±oÑ 

ûwÎ) Ç ỳJ Ï9 4Ó|Ós? öë $# Nèd ur ô Ï̀iB ¾ÏmÏG uäô±yz tbqà)Ïÿô±ãB ÇËÑÈ{ )5( ] وال تنفع   ]28:  األنبياء ،

  .  الكافر شفاعة الشافعني
، وأهل  ، والنار عقاب ألعدائه جلنة مأوى أوليائه، فا واجلنة والنار خملوقتان ال تفنيان

b¨ {اجلنة فيها خملدون  Î) tûüÏBÌç ôf ßJ ø9 $# í Îû É>#xãtã tL©èygy_ tbrà$Î#» yz ÇÐÍÈ üw çé©I xÿãÉ óOßg÷Ztã öNèd ur ÏmäÏù 

tbqÝ¡Î=ö7 ãB ÇÐÎÈ{ )6( ] ويؤتى باملوت يف صورة كبش أملح   ]75 - 74:  الزخرف ،  ،

                                 
  . 103 ، 102: اآليتانسورة املؤمنون ) 1(
قال رسول : عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال" صحيحيهما " روى البخاري ومسلم يف ) 2(

مجع كوز ، وأصل الياء ( ، وكيزانه حوضي مسرية شهر ، ماؤه أبيض من اللنب ، ورحيه أطيب من املسك" اهللا 
ماؤه أشد بياضا من اللنب : " ورواه مسلم أيضا بلفظ" كنجوم السماء ، من شرب منه فال يظمأ أبدا ) هنا واو

  ". وأحلى من العسل 
  . سودا: محما ، أي) 3(
اود والترمذي عن وروى أبو د. لقد ورد يف الشفاعة أحاديث كثرية صحيحة ، رواها البخاري ومسلم وغريمها) 4(

  . وهو حديث صحيح" شفاعيت ألهل الكبائر من أميت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: أنسقال
  . 28: سورة األنبياء آية) 5(
  . 75 ، 74: اآليتانسورة الزخرف ) 6(
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يا أهل اجلنة خلود وال موت ويا أهل النار خلود  " {:   ، مث يقال فيذبح بني اجلنة والنار

  .   )1(  }وال موت
  حممد خامت النبيني 

، ال يصح إميان عبد حىت يؤمن   خامت النبيني وسيد املرسلنيr وحممد رسول اهللا
، وال يدخل اجلنة أمة  ، وال يقضى بني الناس يف القيامة إال بشفاعته  برسالته ويشهد بنبوته

، وهو إمام النبيني   إال بعد دخول أمته صاحب لواء احلمد واملقام احملمود واحلوض املورود
ري األمم وأصحابه خري أصحاب األنبياء عليهم ، أمته خ  وخطيبهم وصاحب شفاعتهم

السالم وأفضل أمته أبو بكر الصديق مث عمر الفاروق مث عثمان ذو النورين مث علي املرتضى 
كنا نقول :   ن عمر رضي اهللا عنهما قالروى عبد اهللا ب {، ملا  رضي اهللا عنهم أمجعني

أفضل هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي فيبلغ ذلك :   حيr والنيب
خري هذه األمة  " :   أنه قالt  وصحت الرواية عن علي)3( )2( } فال ينكرهr النيب

 أنه r  عن النيب، وروى أبو الدرداء "  بعد نبيها أبو بكر مث عمر ولو شئت مسيت الثالث
،  }ما طلعت الشمس وال غربت بعد النبيني واملرسلني على أفضل من أيب بكر{:   قال

ة  له يف الصالr ، وتقدمي النيب  لفضله وسابقتهr وهو أحق خلق اهللا باخلالفة بعد النيب
، ومل يكن اهللا   ، وإمجاع الصحابة على تقدميه ومبايعته على مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم

 t ، مث عثمان  لفضله وعهد أيب بكر إليهt ليجمعهم على ضاللة مث من بعده عمر
  .   لفضله وإمجاع أهل عصره عليهt ، مث علي لتقدمي أهل الشورى له

                                 
  ). 3/9(، أمحد ) 2849(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) 4453(البخاري تفسري القرآن ) 1(
  ). 1/114(، أمحد ) 106(، ابن ماجه املقدمة ) 4629(، أبو داود السنة ) 3468(البخاري املناقب ) 2(
أفضل أمة النيب بعده : كنا نقول ورسول اهللا حي: عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال" سننه " رواه أبو داود يف ) 3(

  . حديث حسن صحيح: اه الترمذي وقال ورو- رضي اهللا عنهم أمجعني -أبو بكر ، مث عمر مث عثمان 
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 عليكم بسنيت {:   فيهمr ن قال رسول اهللاهؤالء اخللفاء الراشدون املهديون الذي

 r  وقال)2( )1( }وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

  .   فكان آخرها خالفة علي رضي اهللا عنه)4(  )3(  }اخلالفة من بعدي ثالثون سنة  {

، وعمر يف    أبو بكر يف اجلنة{:   فقالr ونشهد للعشرة باجلنة كما شهد هلم النيب

، وسعد يف  ، والزبري يف اجلنة ، وطلحة يف اجلنة ، وعلي يف اجلنة جلنة، وعثمان يف ا اجلنة
، وأبو عبيدة بن اجلراح يف  ، وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة ، وسعيد يف اجلنة اجلنة
 احلسن {:    باجلنة شهدنا له ا كقولهr  وكل من شهد له النيب)6( )5( }اجلنة

 إنه من أهل {:    وقوله لثابت بن قيس)8( )7( }واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة

  .  )10( )9( }اجلنة

 لكنا نرجو r وال جنزم ألحد من أهل القبلة جبنة وال نار إال من جزم له الرسول
، وال خنرجه عن   دا من أهل القبلة بذنبوال نكفر أح.  للمحسن وخناف على املسيء

،  ، برا كان أو فاجرا ، ونرى احلج واجلهاد ماضيا مع طاعة كل إمام اإلسالم بعمل

                                 
  ). 95(، الدارمي املقدمة ) 4607(أبو داود السنة ) 1(
حديث : وقال الترمذي عن أيب جنيح العرباض بن سارية" جامعه " والترمذي يف " سننه " رواه أبو داود يف ) 2(

  . حسن صحيح
  ). 5/220(، أمحد ) 2226(الترمذي الفنت ) 3(
حديث حسن ، وقد رواه غري واحد عن سعيد بن مجهان ، : وقال الترمذي الترمذي ، عن سفينةرواه أبو داود و) 4(

  . وال نعرفه إال من حديثه
  ). 1/193(، أمحد ) 3747(الترمذي املناقب ) 5(
  . رواه الترمذي عن عبد الرمحن بن عوفوشهد لغريهم أيضا) 6(
  ). 3768(الترمذي املناقب ) 7(
  . حديث حسن صحيح ، وهو كما قال لشواهده وطرقه: يب سعيد اخلدري ، وقالرواه الترمذي عن أ) 8(
  ). 3/146(، أمحد ) 119(، مسلم اإلميان ) 4565(البخاري تفسري القرآن ) 9(
  . رواه أمحد ومسلم عن أنس بن مالك) 10(
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:  ة من أصل اإلميان ثالث{ r قال النيب:   قال أنس.  وصالة اجلمعة خلفهم جائزة

،  ، وال خنرجه من اإلسالم بعمل ، وال نكفره بذنب ال إله إال اهللا:   الكف عمن قال
، وال  ، ال يبطله جور جائر  حىت يقاتل آخر أميت الدجالUواجلهاد ماض منذ بعثين اهللا 

  .   )2(  ، رواه أبو داود  )1(  }، واإلميان باألقدار عدل عادل

،  ، والترحم عليهم  وحمبتهم وذكر حماسنهمr رسول اهللاومن السنة تويل أصحاب 
 )3( واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم.  واالستغفار هلم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم

%!öúïÏ%©!$#ur râä {:  قال اهللا تعاىل ỳ . Ï̀B öNÏd Ïâ÷è t/ öcqä9qà)tÉ $ uZ/uë öç Ïÿøî $# $ oYs9 $ oYÏRºuq÷z\} ur öúïÏ%©!$# 

$ tRqà)t7 yô Ç`» yJÉM}$$ Î/ üwur ö@ yè øgrB í Îû $ uZÎ/qè=è% yxÏî tûïÏ%©# Ïj9 (#qãZtB#uä{  )4( ] وقال   ]10:   احلشر ،

Óâ£J {:  تعاىل ptíC ãAqßô §ë «! $# 4 tûïÏ%©!$#ur ÿ¼ çmyètB âä!#£âÏ©r& í n?tã Íë$ ¤ÿä3ø9 $# âä!$ uHxqâë öNæh uZ÷èt/ ({ )5( ] الفتح  :

 ذهبا ما )6( صحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أحدال تسبوا أ{ r ، وقال النيب   ]29

  .  )7( }بلغ مد أحدهم وال نصيفه

ة ج رسول اهللا:   ومن السن لترضي عن أزوا  أمهات املؤمنني املطهرات r  ا
فضلهن خدجية بنت خويلد  املربآت من كل سوء شة الصديقة بنت   ، أ ، وعائ

                                 
  ). 2532(أبو داود اجلهاد ) 1(
كما قال . رج له أحد من الستة غري أيب داود وهو جمهوليزيد ابن أيب نشة ، مل خي: رواه أبو داود ، ويف سنده) 2(

  . احلافظ املزي ، ولكن له شواهد
  . للعالمة القامسي" نقد النصائح الكافية " رسالة : انظر) 3(
  . 10: سورة احلشر آية) 4(
  . 29: سورة الفتح آية) 5(
  . جبل باملدينة: أحد) 6(
حد من غري الصحابة لو أنفق يف سبيل اهللا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ واملعىن أن الوا: لغة يف النصف: النصيف) 7(

من الثواب ، ثواب من أنفق من الصحابة مدا أو نصيفه ، واملد ملء الكفني من الرجل املعتدل واحلديث مروي 
  . عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه" الصحيحني " يف 
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ها اهللا يف كتابه  الصديق يت برأ ل نيب  ، ا ل لr  ، زوج ا آلخرة يف ا ، فمن   دنيا وا
لعظيم ها اهللا منه فقد كفر باهللا ا   .   قذفها مبا برأ

، أحد خلفاء املسلمني رضي   ، وكاتب وحي اهللا  ومعاوية خال املؤمنني
هم   .   اهللا عن

ة ملؤمنني :   ومن السن  برهم - السمع والطاعة ألئمة املسلمني وأمراء ا
،   ة ألحد يف معصية اهللا، فإنه ال طاع   ما مل يأمروا مبعصية اهللا- وفاجرهم 

ناس ورضوا به ل خلالفة واجتمع عليه ا ، أو غلبهم بسيفه حىت صار   ومن ويل ا
خلليفة ملؤمنني  ا خلروج عليه   ، ومسي أمري ا ت طاعته وحرمت خمالفته وا ، وجب

  .   وشق عصا املسلمني
ة تهم:   ومن السن لبدع ومباين هل ا خلصومات   هجران أ جلدال وا ، وترك ا

لدين نظر يف كتب املبتدعة، وتر  يف ا ل ، وكل   ، واإلصغاء إىل كالمهم  ك ا
،   ، وكل متسم بغري اإلسالم والسنة مبتدع  حمدثة يف الدين بدعة

فضة جلهمية)1(  كالرا خلوارج)2(   وا لقدرية)3(   وا ة)4(   وا  )5(   واملرجئ

                                 
حلسني بن علي بن أيب طالب ، عندما جاءوا إليه وطلبوا منه أن سبب تسميتهم ذا االسم أن زيد بن علي بن ا) 1(

إذا نرفضك ، : بل أتوالمها وأتربأ ممن تربأ منهما ، فقالوا: يتربأ من أيب بكر وعمر حىت يكونوا معه فقال
  . الرافضة: فرفضوه ، وارفضوا عنه ، فسموا

 ، وافقوا املعتزلة يف نفي الصفات األزلية ، نسبة إىل جهم بن صفوان ، وهم من اجلربية اخلالصة: اجلهمية) 2(
  . طبع املكتب اإلسالمي" الرد على اجلهمية " وزادوا عليهم ، انظر كتاب 

هم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة املسلمني ، وأصلهم اخلارجون على علي بن : اخلوارج) 3(
  . أيب طالب رضي اهللا عنه

لك إلسنادهم أفعال العباد إىل قدرم وإنكارهم القدر فيها ، وهذا يقتضي إثبات خالق لقبوا بذ: القدرية) 4(
  . ألفعال العباد غري اهللا

ال يضر مع اإلميان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة ، وهم : وهم أصناف ، صنف منهم يقولون: املرجئة) 5(
  . املراد هنا
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ملعتزلة رهم)3(   والكالبية)2(   والكرامية)1(  وا ئ ضالل   ونظا ل ،   ، فهذه فرق ا
ل ئف ا ها  بدعوطوا   .   ، أعاذنا اهللا من

، فإن    فليس مبذموم)4( ، كالطوائف األربع  وأما بالنسبة إىل إمام يف فروع الدين
، مثابون يف اجتهادهم   ، واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم االختالف يف الفروع رمحة

  .  )5( واختالفهم رمحة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة
، وجيعلنا ممن  ، وحييينا على اإلسالم والسنة بدع والفتنةنسأل اهللا أن يعصمنا من ال

  .  ، وحيشرنا يف زمرته بعد املمات برمحته وفضله آمني  يف احلياةr يتبع رسول اهللا
وهذا آخر املعتقد واحلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم 

  .  تسليما

                                 
مسوا بذلك ألم اعتزلوا جملس احلسن : وقيل.  جيش علياعتزل السياسةوهم الذين نشأوا من فريق يف: املعتزلة) 1(

  . البصري وعلى رأسهم واصل بن عطاء ، وكان غالب بدعتهم وضالهلم من الكالم والفلسفة
وهم أصحاب أيب عبد اهللا حممد بن كرام ، وكان ممن يثبت الصفات إال أنه ينتهي إىل التجسيم : الكرامية) 2(

  . والتشبيه
 الكالبية نسبة إىل عبد اهللا بن سعيد بن كالب البصري ، متكلم ، وهو رأس الطائفة الكالبية ، كانت بينه )3(

  . وبني املعتزلة مناظرات
  . احلنفية ، واملالكية ، والشافعية ، واحلنابلة: يريد املذاهب األربعة يف الفقه ، وهم) 4(
فليس هلذا مستند ، واختالف أمة حممد نقمة !! الختالف رمحة أما إن اتفافهم فصحيح على التغليب ، أما إن ا) 5(

  . وعذاب ، واخلالف ال يكون إال باتباع الدليل وبذل اجلهد يف ذلك
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  س اآلياتفهر

  7.....................................أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور
  13..........................................................................إىل را ناظرة

  19......................................................إن ارمني يف عذاب جهنم خالدون
  11....................................................................إن هذا إال قول البشر

  14................................................................إنا كل شيء خلقناه بقدر
  9.........................................إنين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري

  12..........................................................................إنه لقرآن كرمي
  9.........................................ع نعليك إنك بالوادي املقدس طوىإين أنا ربك فاخل

  14........................الذي له ملك السماوات واألرض ومل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف
  8، 7، 2..........................................................الرمحن على العرش استوى

  15............................اليوم جتزى كل نفس مبا كسبت ال ظلم اليوم إن اهللا سريع احلساب
  12...........................بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم وما جيحد بآياتنا إال

  9.....................تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اهللا ورفع بعضهم درجات
  12...................................................................................حم

  6................................ذلك بأم اتبعوا ما أسخط اهللا وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهلم
  15.....................رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وكان

  11...........................................................................سأصليه سقر
  12..................................................................................عسق

  18................................................................فأما من أويت كتابه بيمينه
  15.............................ا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومنفاتقو

  7، 3، 2.............فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا
  18.............................................................فسوف حياسب حسابا يسريا

  18.....................................................................فسوف يدعو ثبورا
  9..................................................................فلما أتاها نودي ياموسى

  18....................................................فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون
  14........................... أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعلفمن يرد اهللا
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  12........................................................................يف كتاب مكنون
  6.......................قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم هلم جنات جتري من حتتها األار

  9..........................قال ياموسى إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي فخذ ما آتيتك
  11..........................آن ال يأتونقل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القر

  13........................................................كال إم عن رم يومئذ حملجوبون
  12...............................................................................كهيعص

  10...............................ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد
  14...........................................................ال يسأل عما يفعل وهم يسألون
  19...........................................................ال يفتر عنهم وهم فيه مبلسون

  15.........................ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا
  12.....................................................................إال املطهرونال ميسه 

  2.................................له ما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى
  14........................ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن

  22............................حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم
  6..............................كة وقضيهل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئ

  16.............................هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانا مع إميام
  3................هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات

  6.............................وإذ قال اهللا ياعيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني
  11................................رجون لقاءنا ائت بقرآنوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين ال ي

  16.........................وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إميانا فأما الذين
  18...........................................................وأما من أويت كتابه وراء ظهره

  2.....................................................وإن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى
  11................................وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا

  21........................لون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوناوالذين جاءوا من بعدهم يقو
  6...............................................................وجاء ربك وامللك صفا صفا

  13.....................................................................وجوه يومئذ ناضرة
  9......................ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ورسال مل نقصصهم عليك وكلم اهللا موسى

  11..........................وقال الذين كفروا لن نؤمن ذا القرآن وال بالذي بني يديه ولو ترى
  5...............................أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداهوقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت 
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  6..............................ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة ولكن كره اهللا انبعاثهم فثبطهم
  15.............................وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة

  11...................................وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مبني
  9.........................يا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوالوما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وح

  18............................ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم يف جهنم خالدون
  18........................................ونفخ يف الصور فإذا هم من األجداث إىل رم ينسلون

  5.........................................................ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام
  18..........................................................................ويصلى سعريا

  6................................ويعذب املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات الظانني باهللا
  18................................................................وينقلب إىل أهله مسرورا

  6..........................ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم
  2..........................................يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون به علما

  19..........................يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن ارتضى وهم من
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  فهرس األحاديث
  20..........................نة، وعثمان يف اجلنة، وعلي يف اجلنة،أبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجل

  14....................................................آمنت بالقدر خريه وشره وحلوه ومره
  3.....................................................................إن اهللا يرى يف القيامة

  3.................................................................إن اهللا يرتل إىل مساء الدنيا
  8....................................................إن ما بني مساء إىل مساء مسرية كذا وكذا

  13.................................إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته
  21........................................................................إنه من أهل اجلنة

  12....................لقرآن قبل أن يأيت قوم يقيمون حروفه إقامة السهم ال جياوز تراقيهماقرأوا ا
  16...........................اإلميان بضع وسبعون شعبة، أعالها شهادة أن ال إله إال اهللا، وأدناها

  21....................................................احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة
  20............................................................اخلالفة من بعدي ثالثون سنة

  21....................... نكفره بذنب،ثالثة من أصل اإلميان الكف عمن قال ال إله إال اهللا، وال
  7.......................................................ربنا اهللا الذي يف السماء تقدس امسك

  19..................روى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال كنا نقول والنيب حي أفضل هذه
  20، 4............عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ،

  8.....................ء قال من لرغبتككم إهلا تعبد ؟ قال سبعة، ستة يف األرض وواحدا يف السما
  22....................ال تسبوا أصحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد أحد جبل باملدينة ذهبا ما

  14...........................ما اإلميان ؟ قال أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر
  20....................ما طلعت الشمس وال غربت بعد النبيني واملرسلني على أفضل من أيب بكر

  12................... منه عشر حسنات، ومن قرأه وحلن فيهمن قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف
  8..................................................وفوق ذلك العرش، واهللا سبحانه فوق ذلك

  7................................وقال للجارية أين اهللا ؟ قالت يف السماء قال أعتقها فإا مؤمنة
  15.....................................................................وقين شر ما قضيت

  19..................................يا أهل اجلنة خلود وال موت ويا أهل النار خلود وال موت
  10...................رال ما غرال الغرل مجع األغرل،حيشر اهللا اخلالئق يوم القيامة عراة حفاة غ

  16........................ قال ال إله إال اهللا ويف قلبه مثقال برة أو خردلة27خيرج من النار من 
  6......................................يضحك اهللا إىل رجلني قتل أحدمها اآلخر مث يدخالن اجلنة
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  6......................................................يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة
  6.................................................يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا
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   الفهرس
وجوب اإلميان بكل ما جاء يف القرآن أو صح عن املصطفى من صفات الرمحن وتلقيه بالتسليم 

  2..............................................................................والقبول

  3..................................................كالم اإلمام أمحد بن حنبل يف الصفات

  4........................................كالم اإلمام حممد بن إدريس الشافعي يف الصفات

  4..................................................كالم السلف وأئمة اخللف يف الصفات

  4.................كالم عبد اهللا بن مسعود وعمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنهما يف الصفات

  5.............كالم اإلمام أبو عمر األوزاعي يف الصفات ورد األدرمي على رجل تكلم ببدعة

  5........................................ذكر بعض اآليات واألحاديث الواردة يف الصفات

  8..............................................من صفات اهللا تعاىل أنه متكلم بكالم قدمي
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