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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 قدمة امل

ا حممد ملرسلني, نبيننبياء واى أشرف ال احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم عل 
آ بعد:وعلى  أمجعني...أما  وأصحابه  بن املتأخرين العلماء    منف  له  عبدهللا  العالمة   :

رمحه هللا,  عبدالرمحن   مصنفات كثرية,والشياجلربين,  له  يس    خ  الكرمي يل وقد  ر هللا 
 , أسأل هللا أن ينفعين, واجلميع هبا. فوائد  منها   , واخرتت بعضهافقرأت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 3ـ)ــــــــــــــــ



 قات الزكية على العقيدة الواسطية التعلي 
  علــى حقيقتهــا  , هي: أهنم يثبتــون أءــاء هللا وصــفا هذهب أهل السنةاجلامعة ملعدة قالا

ل, أو التكيف, أو التمثيــل,  كما يريد هللا  عاىل, من غري وقوع يف التحريف, أو التعطي
ا وأثرهــــا علــــى  مــــدلوه  ء والصــــفات, فــــ هنم يثبتــــوناكمــــا يثبتــــون الءــــ   مهنفــــ كــــذل   و 

   [87_1/85  ].درها يف العباآاث نثبت  ن...فيجب علينا أالعبد
 :له، وكربايءه، أوجب لهظمته، وجالربه، وعرف ع ت رف كمال صفان ع م كل  

 أنواع العبادة.  أبن يعبده وخيصه جبميع  ,العبادة أوالً:
 .ق آماله بربه, ويرجو منه الثواب وحسن اجلزاءعل في  جاء,الر  نياً:اث
 [2/40  ].وعقوبته هن خياف بطشاخلوف، وهو أ :لثاً اث

 :الصمديةو  اإلهية, والحدية, :هللا  أثر اإلميان بصفة
  قــ ل هــو هللا  ...ففــي قولــه: )مــا  ضــمنته ســورة اإلخال ,  من صفات هللا اليت نؤمن هبــا

   ( إثبات الصمدية.  هللا الصمد  ):  قولهويف  ,يةحدت لألإثبات لإلهية, وإثبا  ( حدأ
ألــه, ومعــا أنــ   هــه  يــة: هــي االســتحقاق للت: صفة اإلهية, ومعــا اإلهفالصفة الوىل

 أي: حتبه وختضع له, وذل  يؤخذ من اسم هللا, لنه يف الصل اإلله.
ســتحق  املأي    ,عــنيه أمجبوديــة علــى خلقــ للوهيــة والعا  مبعا: ذو  (ولفظ اجلاللة: ) هللا  

 وه.ن أيهوه, أي يعبدل
حــد, فــال  واحــداً, أي هــو اإللــه ال: صــفة الحديــة, فكونــه أحــداً مبعــا واانيــةثلالصــفة ا

 جتعلوا معه آهة أخرى. 
 
 

 (4ـــــــــــ)



كتقــربكم إىل  إليــه    وا يف قلوبكم أحداً غريه, أي: ال حتبوا غريه كحبه, و تقربواأي ال  ه
وإلهكممإلإلمم ل  ):  ىل عــا  يف قولــهحانه هــو إهكــم وحــده, كمــا   ســبهللا  بــلذلــ ,   وحنــو  هللا

(  لومالمنلإل لإاللإلم لواحمد )ية, وكقوله:  هو املتفرد ابإله  [ أي:163( ]البقرة:دواح
   [73]املائدة:

د  و الســيصفة الصمدية, والصمد, معناه: الــذي  صــمد إليــه القلــوب, أ ة الثالثة:الصف
مــن    نأين, فنعتقــد    عــاىل الــيت  قتضــي معــاءــاء هللاأ  مــن فهــو    يف ســؤدده,الــذي انتهــى  

  ؤدده.يد الـــذي انتهـــى يف ســـ القلـــوب, وأنـــه الســـ وأنـــه  صـــمد إليـــه    هللا الصـــمد,  أءـــاء
[1/104_105]  

 علم هللا جل جالله:أثر اإلميان ب
  ن يف أمــور املا,ــي,يكــو   وما  ,يدخل فيه ما كان ,العلم صفة من صفات هللا, وهو عام

   .قبلستمل, وار,واحلا
ال  و   ,هد ــ ابه حق ع دبعون  على أن نطيعه  ذلا نل مح م,ليشيء ع  بكل هللا نأب انمآ إذاو 
ونعلممإلمممال ):   عــاىل  لا, قــ حانها ســبنــ لواوأح   نا صــرفامل بكــل  عــا  هنــ ل  , ذلــ   يف  فــر ن

  لو يــ   مــاى  لــ ع   لــه  ة هللاســباحم  مــن  فــاً ائن خؤماملــ ن [ فيكو 16]ق:( للتوسوسلب لنفس 
 .سهفن  هبس  و سو  وما    نفسهيف 
  ه,وجــو ال  ن مــ   هو وجــ بأو قصــور  نقــ     قــهشــامل, ال يلحم  ات  لكامــ م  علــ انه  حمــه ســبفعل 
يت  لــ اال  قــو والعمــال  تنــب الجنأن  ه, و بحانســ   يهير,ــ   مــا  ل إالال نعمــ   أن  انــ يعل   بيجــ ف

  بحانهســـ   انأمـــر ن  مـــ   يـــةافخيـــة  فـــى عل ال خت  اعـــاىل, لنـــه مطلـــع علينـــ  انه و بحســـ   طه ســـ 
 [127_82_1/124] .ىلا عو 
 

 (5ــــــــــــــ)



 :هلعباد ية هللا جل جاللهؤ ر ميان بأثر اإل
  والشــهادة  بيــ غال  يف  ةيــ نعالوال  رســ ل اه يفعلى خشيت  ل ذ  امحلن صري بن هللاأب ا آمناإذ

ه,  ناحســبيــراان  وأنــه    ,علينــا  هعــ الطمنــا ابع عل مــ   هينعصــ   ال, فكيفح  لك  ىل  ع اانلنه ير 
ل َّت َّو ََّّ*ومق َّت ََّّين َّح ََّّاك َّر َّيَّي َّذ َّل َّا )    [219-218:اء]الشعر   (  ين َّد َّاج َّس َّالَّيف ََّّك َّب َّق 

أبن هللا يـــراه مـــن كـــل حـــال  لـــم اليقـــني, واعتقـــد اعتقـــاداً جا مـــاً  علـــم ع   ذاوإإذا أيقـــن,  
وعلـــى كـــل حـــال, ويف كـــل  مـــان ويف كـــل مكـــان, فـــ ن اعتقـــاده وإيقانـــه بـــذل  يردعـــه  

 .أو يتأخر عن الواجبله   لال حيما  دم علىعن أن يقنعه ويكفه ومي
  هللايــراك    نأر  إايك واحــذه, فقــال لــه:  بحاأصــ د  صــى أحــ ء أو روى أن أحــد العلمــا  دقــ و 
علــى    ك: يــراعــيني  ,هنــاك  يــراك حيــث:  هقولــ   اعــ ك, ومك حيــث أمــر يفقــد  وأ  ك,ايث هنح
  نمكــا  ك يفا, يــر هللادود  حلــ   عةيولغــو ومضــ   صــ ب  فيــه  نمكا  , يفهناك عنهاقد   عصيةم
ه  فيـــ    رن يســـ كـــذب, يـــراك يف مكـــالا  هللا  لـــىع   هى فيـــ يفـــرت , و هللا  تارمـــ ح  هيـــ ف   هـــ ت ن
ــايســـتهز هللا و   تايآب ــىي    انمكـــ   يف  اك, يـــر أ هبـ ــاً ع   هللا  فيـــه  عصـ ــاراً,    لنـ ه  فيـــ   ىويســـت فجهـ
   .يةصعمب  سبمتل  , أو يراكافهاقرت ابهان  تسا, ويهب  رهاأو يهللا, ة  صيعم
وعـــن  ,  هللا  امــرو أ  ن عــ   لــف ت   أن  ذرحــ ا  :ينيعـــ   ك,أمــر   يــثح  يفقــدكو  أ  :عــين قولــهمو 
-  دجاســ امل  يفقــدك يفحــذر أن  ه, فار أوامــ ا  يهــ فل  و فعــ يطــاع فيهــا هللا,    يتلــ ا  ن كمــا لا
فقـــدك مـــع  ي  و, أكرالـــذ   اتلقـــ ح  و, ألـــمعلالة, أو يف حلقـــات اصـــ لا  اتوقـــ يف أ  -الً ثمـــ 
  كديفقــ   وه, أوجهــ   ونيــدشــي ير لعوا  م ابلغداةرهب  عونين يدذلع اوم ثرياً,هللا ك ن يذاكر لا
و  حنــ و   م,ســهأنفو   اهم ســبيل هللا أبمــو يف ن يدهــ اجملا عقــ  مــ و يف, أرامحلــ ا هتــ يب جا جــ ح عم

 واجبة عليهم  علهاجو  دهباا ع  هبهللاأمر   ليتا  ب اخلريواأبمن  ذل  
[  1/82_187_188] 

 (6)ــــ ـــــــــــــــــ 



 : جل جالله  هللا   ع ا سم أثر اإلميان ب
اع ذإ  العبد فيسم د  تق ا  خافيه,  عليه  ختفى  ال  شيء,  يسمع كل  ربه  حركا ه أن  ع 

 مجيع   ل, ويفمجيع الحوايف  العتقاد على املراقبة هلل سبحانه   ه, محله ذل  اوسكنا
طه نطق بكذا وهو يسمعين ؟ وكيف أ كلم مبا يس كيف أ  , وال منة, فيقول: المكنة

ا ف  أمري ؟ ن  ختفى عليه خافية م  وهو يسمعين, وال به إىل   قدعتذا  ذل  حبق أدى 
ومعبود لربه  املراقبة  و عاىلشدة  سبحانه  حافظاً   ,ه  للسانه,  حافظاً  جتده   فحينئذ 

  . هخائفاً من ربحانه,   سب جلوارحه عن كل ما يس ط هللا
ا ن, لعلم خبريإال    نتكلم   طق وال نن  أن ال ينا  لع ب  ه ي نف...يعء  عاىل   ن هللاا أنتبثا أذإو 
أبندقاعتوا ف وكذ   عيء  هللا  ان  ندع ل    , دقصو   , إبخال   االسم  ذاهب  ىل عاوه  ننا 

 [ 86_1/129  ].ويقني
 :عز وجل  قدرة هللاأثر اإلميان ب

, لننــا  فو اخلــ شــد  افــه أأن خن  علــى  لــ ذ  انــ محل ر,  ديء قــ يشــ علــى كــل    ن هللاأبنــا  آم  اإذ
  در علــى أنقــا  انهحســببطش بنــا, فهــو  يــ   نأ  ىعلــ ر  وقــاد,  ناذبيع على أن ادرقه نأ مل نع
 [1/82:] يف السماء.ء يف الرض وال, ال يعجزه شيهصاع  ن مم  متقني

 ن يشاء من أهل معصيته:مل عز وجل لعن هللاأثر اإلميان ب
ولعنم ل  )  :لــهكقو ,  اً  عظيم صيته, مث يعذبه عذاابً من يشاء من أهل مع أبنه يلعن إذا آمنا 

(  لاًلوسمما ملمرمم  لوأعممدللهممإل هممنإل[ )93]النســاء:  (اًلوأعممدللمم لعممظابالع  ممم
ــباب  ا  إذا آمنـــ   [6الفـــت :] ــباب اللعـــن, وأسـ ــاد عـــن أسـ ــا إىل االبتعـ ــا إمياننـ بـــذل  دفعنـ

 [1/86:]العذاب.
 

 (7)ــ ـــــــــــــــــــ 



 لقه:خل لهالجل ج  هللا  عيةميان مباإل  أثر
 سمني: معية عامة, ومعية خاصة.قاملعية  نقسم إىل 

 واملراقبة. طالعالعامة: مقتضاها العلم والقرب واال  عيةامل
   والرعاية والكالءة والفضل.د, يلتأي: مقتضاها النصر وااخلاصة  ةاملعي

لــ  حيملــه  ذ   ن  فــ ،  هالأعم   ىورقيب عل   لع عليهومط    عاملٌ به عه؛ أي:هللا م ن أبن  ف ذا آم  
ــه، و   وجر اخلــ م  وعــده،  فــ و علــى خعلــى مراقبــة هللا، و  مــن  ب شــيء  م ار كــاعــدعــن طاعت

ار مــن  وعلــى اإلكثــ فســادها،  ل وعــدم إعلــى إصــالع العمــا  ملــه هــذاصــيه... وحيمعا
 .ابملعي ة مياناإل  ة  هذه فائد  ,اتسيئعن البعد وال احلسنات

أ  يتجــر ه ال  نــ أ  ثيــ  حبقــب هللايراه  نــ ف ,نكــا  امــ ثحي معه هللا أنبد الع حضرستا ا: إذالقو 
أخالفــه    يــفوك  فســه: كيــف أعصــيهبه نساحته, و تاع  رك ط  علىرأ  جتيوال  ,  تهيمعص ىل ع 
  وآمــن   ة هللاعيــ مب  ا آمــن ذإ  عبــد؟ الأينمن ش يءه شليع في  خيوال ,اينمك يرىراين و يو هو 
ن  اميــ اإل  ان هــذمــ   ادان اســتفميــ اإلذا  ن هــ ماد تفاس عباده على هع ابطالمن , وآهربب ر بق
علــى  ظتــه  فاحمت, و اوهــ املكر   عــن   ادهعــ تب, وااترمــ احمل  ن عــ ره  نزجاوهي ا  ,ةري بك  ة ستفادا

 [44_2/43, 242 _1/241]الطاعات
 ه:لر,ا هللا جل جالأثر اإلميان ب

ََّّّللا  ََّّي َّض   َّر َّ)  :هولــ  كقننيؤماملــ   ادهعبــ ن  عــ   ,ــىير   هللا  أبنا  نــ ما آذإ ور َّو ََّّم َّه َّن َّع    ن   َّض    ََّّۚه َّاَّع 

ن َّل َََّّّل ك َّذ  َّ ََّّخ َََّّّم    ي  ه َّر َّش    ,ــاة  مر ء ت ابتغــااحلالصــا لعمــ ىل إ لــ ذا دفعنــ [ 8نــة:ي]الب( ب   
أســأل   إين    هــمالل ه:  دعائــ يف  ا  حــد منــ قول الواين  نا أبى ع ن ير,أب نهاائه سبحع ود ,هللا

 [1/86  , ما أشبه ذل .]ارلنوا  س طب ذعو وأ, ةناجلو  ر,اك
 

 (8)ــــــــــــــــــــ 



 :يبجميب  قر له  الن هللا جل جثر اإلميان أبأ
رالحالقالل القوإلاعبدوالهللالمماللكمإلممنلإلم لدلأخاهإلوإلىلثمو  )  :لجــ عز و هللا قال 

لغ  هلهولأنشأكإلممنلار  لواسمتعم كإله همالهاسمتهف وهلثمإلتوبموالإل م لإنل بم 

  ه هــذالــ قريــب مــن عبــاده, مح  ىل عــا  هللان  أب  بــدعلان  آمــ إذا    [16]هــود:  ( بق  بلم  
  ه يطلــعربــ   نأستحضــر  ه قريــب منــه, ويبــ ر أن    ريستحضــ   نــهل  ,يصــ عي  أاللــى  ع   اناإلميــ 

ــه و  ــراهعليـ ــه خاخيفـــ , وال  يـ ــه منـ ــعفري   ه,فيـــ ى عليـ ــه قـــ نف  ىلإ  جـ ريب    ىصـــ ع كيـــف أ  ائالً:سـ
  وهــ و   تهمعصــيى  لــ ع قــدم  أ  يــف؟ وك بقريــ  يــعيه وهو ءعصأيف ؟ ك ينيرا وهوكي الوم
 [2/74]  ؟ صرف يف  تملوا  ي  ل ع ر  داقال
 :وفوقيته  لوهوع  هللا  عظمةاإلميان ب  أثر
  ىلاعــ  ه  ظيمــ عه, ومــن  نعظمــ ا أن  ينــ عل ف...يم,عظالتب  ابمــن    لــولعت ااهللا بصــف  فصــ و 
  فيصـــر   أنون  دو ,  ريهعـــه غـــ مرك  ي شـــ ن أن  ه بـــذل  دو صيصـــ وخت  لعبـــادة,حـــق ا  هد ـــ ابع 
  ,ظيملتعيف اق  ونشرك نديد و    لذ , ف نهغري ل  قهحيء من  ش
عصــا أو    فمن ...هعذابــ   افخيــ أن    بجو ...همتــ عظذه هــ نــت كاا  ه إذ  أنــ ذلمن خذ أنو
 ابعقالم  ألي  اء من ا يشمبه  عاقبو   نهم متقانره مأ  عن تا ع 
ي  هــ و   ,ةمــ عظي  ةدئــ افذلــ   ه  ثــ أور ....,هوه وفوقيتوعل   هر  وقدظمة هللاعب ن مآ اإذ دعبوال
وراقبـــه    ,فو خلــ شــد اه أخافــ   لبـــهق  يف  قــدر ربــهظــم  ع مـــ     نــه ف  ,نــهم  فواخلــو   ,يمــهظ ع

  ,اهر يــ   نــهل  لــى معصــيتهدم ع يقــ   عــن أن  فســهن  ىفحمــ  ,وقــتل كــ   يف هيــراه أنحضر واست
معصيته وهو يراين ؟ كيف أفعل ما هنين عنه ؟ كيــف أ ــرك مــا   كيف أقدم على  : فيقول
 [72_40-2/39]اتصفال ذههبإلميان ؟ هذا من مثرات ابه أمرين
 

 (9)ــــــــــــــــــــــــ 



 غضب هللا جل جالله:أثر اإلميان ب
أسباب ين من ر ذلنا حيع ذل   نف, مهار كت حمانته إذا  ب ضه يغحاننه سب أبآمنا  إذا
ألاه  بغض  لى ع  رراص إلا, و ة أمرهمعصي  لة اجلم يف هي  ا, و همن  انذر وح ها,  نان ع خرب يت 

 [ 1/86  ]ذل .
 :الله على وجه يليق به سبحانه إىل السماء الدنياجل ج هللا لنزو أثر اإلميان ب

  ني يبقــىٍة, حــ  ليلــ ل  كــ    اســماء الــدنيال  إىلنــا  ) ينــزل  رب  :لمه وســ عليــ   صــلىرسول هللاقال 
؟ مـــن    يــهطع فأ    ينليســأ  مـــن ؟    جيب لــهســتعوين فأ: مــن يـــدلو خـــر, فيقــ ليــل اآثلــث ال
 ؟ ( ]متفق عليه[   رين فأغفر لهيستغف

  الو ...,هيــق بــ ل  يوالً ل نــز ز ينــ  عــاىل    أن هللاو   ,ديثذا احلــ هبــ ؤمنــون  ي  ةعــ ماجلاو نة  أهــل الســ 
يء  شــ    لــيس كمثلــهىل عــا  خــرب, وهللاا أنــؤمن مبــ  لبــ ...ن,تقعرو ال يو  , ذل ءار ن و فو ل يتك
ة  عليـــ   ولرســـ لوا,  ل بـــذ  من فنـــؤ   ل,فعـــال مـــن الو والنـــز   ه,الـــ فعأيف    ل كـــذو   ,ا هصـــف  يف
ة  ن عليــ كــاو ل,  يــ خــر الل آلصــالة  ا  يفة  مــ لاغــب  ذا احلــديث لري ر هــ ذكــ   موالســال  ةالصــ ال
اً  ام مبكــر نــ ي  كــان  لنــه  ليــل,لا  ن مــ   ريخــ ال  لثثيف ال  ةاللصالى ع  اومدي سالملوالصالة ا
للتهجـــد    ري كلـــهخـــ الف  صـــ النأو  ,  هلـــ كري  خـــ لثلـــث الاة, مث يقـــوم  ر باشـــ م  عـــد العشـــاءب

   [2/11]هتابصحمن   رةكثتمس  ةل   مجذلوك  ,يلابلل 
 
 
 
 
 

 (10)ــــــــــــــــــــــــــ 



  :القيامة يوم  
كممألسلسممنالمممماللعنممدل بمم لوإنل ومممال  )  :فقــال  عــاىل  ,ذكــر هللا  عــاىل أنــه يــوم طويــل

  ,  ويف آيــة أخــرى  ,أي طولــه  ,ســنةف  ألنــه كــ أ[ يف هــذه اآيــة ذكــر  47احلــ :] ( نتعدو
[ ولعل طوله أو قصــره ابلنســبة  4عارج:]امل  (  اه ل وإلكانلمقدا هلخمس نلألسلسن) 

فمنهم من يطول عليه كثــرياً, ومــنهم مــن يطــول عليــه وســطاً, ومــنهم   إىل  فاوت الناس,
 كتوبة, ال يشعر بطوله.ة مصاله, ح  قيل: إنه على املسلم كمن خيفف علي

[  2/102]  
 ونعيمه:عذاب القرب  ر اإلميان بثأ

امليــت يعــذب يف الــرب خ أو يــنعم, ســواء قــ رب أم مل ي قــرب, فــ ن كــان مــن أهــل اخلــري انلــه  
  النعيم والفرع والســرور, وإن كــان مــن أهــل الشــر انلــه العــذاب والمل واحلــزن الشــديد,

 الذي هو بني الدنيا واآخرة.  خ  الرب  قى كذل  كل منهما يف هذابوي
اآخــرة, وأن اإلنســان بعــد مفارقتــه  حــاجز بــني الــدنيا و ن أبن هــذا الــرب خ  ويؤمن املؤمنو 

  أمـــا بدنـــه ف نـــه ينعـــدم ويفـــا, قـــد  كلـــه الرض ويصـــري  ـــراابً للـــدنيا ال  نعـــدم روحـــه,  
ليهــا  ع   ونكــ  ييت بقــى, وهــي الــ لكن روحه  , و قيةوقد حيرق ويذرى وال يبقى له ب ورفااتً,

ن  ــراابً _ مــا يتــأمل بــه أو مــا  العــذاب والنعــيم, ويقــدر هللا أن يوصــل إىل بدنــه _ ولــو كــا
 يتنعم به.

والعبد م  آمن هبــذا اســتعد لــه, فمــ  صــدقت أبن هــذا القــرب إمــا نعــيم, وإمــا جحــيم,  
جــو مــن  ة, حــ   نليم الســ محلــ  ذلــ  علــى أن  تأهــب ابلعمــال الصــاحلة وابلعقيــدة  

ــيم   ســـ    وحـــ   ,العـــذاب ــة بـــني يـــدي نعـ ــو مقدمـ ــيم الـــذي هـ ــر ابلنعـ لم منـــه, وحـــ   ظفـ
  [98_92_2/91رة.]  اآخ

 (11)ـــــــــــــــــــــــ 



 :وا ين, وو ن العمالنصب املأثر اإلميان ب
نلهممل: )وليقــ    عــاىل  لن هللا  أن  ســتعد لــذل علــى  محلــ     أبن هناك و ن إذا صدقت

نلخفمملمواز نم لهأولئم لالمظ نلخسم والممولل*  نفلحموثقلملمواز ن لهأولئ لهمإلالم

وهذا كله دليــل علــى أن هنــاك   [103_102ملؤمنون:]ا (للنأنفسهإله ل هنإلخالدو
هبــا    ثقــللــيت يا  ة,لصــاحلكثر مــن العمــال ان بذل  يست, فاملسلم الذي يؤمو انً حقيقياً 

ة مــن  الــه صــاحلة صــادقة, صــادر ميزانــه, وإذا اســتكثر منهــا حــر  علــى أن  كــون أعم 
مـــال وخفتهـــا خيتلـــف حبســـب إخـــال  العامـــل وإخـــال   قـــل الع ن ثقلبـــه, فـــ   صـــميم
 [2/105 نيته.]

 :نشر الدواوين أثر اإلميان ب
وآخــذ    ,بيمينــهفآخــذ كتابــه  ,تبــت فيهــاك  يتال الــ العم  وهي صحائف ,لدواوين ا  نشر

  ,وبــة وحمصــاة عليــهف ذا آمــن اإلنســان أن أعمالــه مكت ,ظهره كتابه بشماله أو من وراء
وأنه ال يقدر على أن ينكــر شــيئاً وأنــه إن أنكــره شــهدت عليــه    رض عليه كتابهسيع وأنه

ال موإل  )  :اىلال  عجوارحه. ق  وكذل  شهدت عليه املالئكة الكرام الكا بون احلافظون

[  65]يــس:( نكمانوال كسمبوللاههإلوتكلمنالأ د هإلوتشهدلأ  لهإلبممالنختإلعلىلأهو
شممهدلعلمم هإلسمممعهإلوأبرمما هإل  ملــون: )عه اجلــوارع مبــا كــانوا يفتشــهد علــيهم هــذ

لالمظ لوقالوالل لودهإللإلشهدتإلعل نالقالوالأنطقنمالهللا*للنو لودهإلبمالكانوال عملو

 موإل  [ )21_20لت:]فصــ   (  ن ةلوإل م لت  عمومملولقكإلألأنطقلكللش  لوهولخلل

 [  42ور:]الن(  نهإلبمالكانوال عملوأ د هإلوأ  للتشهدلعل هإلألسنتهإلو
, ف نــه يســتعد لــذل  اليــوم, فيعمــل العمــال الــيت  كــون  ســان بــذل  كلــهف ذا آمن اإلن

    [107_106_ 2/105  ] اداً منجياً من هول ذل  اليوم.
   (12)ــــــــــ ــ ــ ـ ــــ ــــ 



  :لى الصراملرور ع أثر اإلميان اب
منصــوب علــى  صــرا  كمــا ذكــر  ليــوم اآخــر: اإلميــان ابلصــرا , والإلميــان ابمــن مجلــة ا

ــة والهــو جســر بــ جهــنم, و   مــن ــه يف  ني اجلن ــار ميــر النــاس علي ــه علــى مــن الن ــار, أو أن ن
ر, وال   حبــرارة النــاس  حيــ   ان الملؤمن قــوي اإلميــ افــ   .ى النــارطريقهم وعبورهم, فيمــرون علــ 

مــؤمن فقــد أطفــأ نــورك    زايالنــار  قــول: جــ      ورد يف بعــا اآاثر أنكأنه مر عليهــا, حــ 
    هذا الصرا  على قــدر أعمــاهم يف الــدنيا  ناس علىفيمر ال  العبورأثناء    وذل  يف, هيب

  ا,ني الــدمســتقيماً يف  صــراطاً   نــاوعلى قدر متسكهم ابلصرا  املســتقيم يف الــدنيا, فــ ن ه
اآخـــرة حســـي,    را  الـــدنيا معنـــوي, وصـــرا ماً يف اآخـــرة, إال أن صـــ يوصـــراطاً مســـتق

  احلسي. والسلوك على الصرا  فالذي يتمس  ابلصرا  املعنوي, يوفق للسري
ق أهــل الغضــب وأهــل الضــالل, ف نــه يســري  طريــ , وجتنــب ف ذا وفق العبد هــذا الصــرا 
   الناس.كن على قدر متسل  ,تقيماً سي سرياً مسيف اآخرة على الصرا  احل

دنيا ابلصـــرا  وســـريهم عليـــه هتلـــف, فمـــنهم مـــن  لنـــاس يف هـــذه الـــ وذلـــ  أن متســـ  ا
وير كبون كثــرياً مــن  ن بكثري من الواجبات,  لو خييث إهنم يف الدنيا  حب يكون سريه بطيئاً,

اً   الــدنيا ســري فيكون ســريهم يف ,وخيالفون يف شيء من االعتقادات ويقصرون ,رماتاحمل
  ,  واتركــاً للمحرمــات ,على الواجبــات اً فيكون حمافظ ,ون متوسطاً ومنهم من يك ,فاً عي,

  وحنوهـــا,ملباحـــات  يـــرتك املكروهـــات وا  مل  وإن  ,وإن مل حيـــافظ علـــى الســـنن واملنـــدوابت
وهكــذا مــن كــان أً متســكاً ابلصــرا  الــدنيوي    ,ولفهــذا ســريه الخــروي أقــوى مــن ال

ــاتون مــثالً حمافظــاً علــى اأبن يكــ   ,ملعنــويا ــاً للمســتحباتوآ   ,لواجب ــع  واتركــاً    ,ي جلمي
ســريعاً  ولــبعا املباحــات, فهــذا هــو الــذي يكــون ســريه   ,واتركاً للمكروهــات ,رماتاحمل

  .مالذي ينصب على من جهن  ,املستقيم ذل  الصرا   لىع  ,غاية السرعة
 (13)ــــــــــــــــــــ 



...لكن  ي أوصاف كثــرية, ولكــن بعضــها مل يثبــت.را  الخرو وقد ورد يف أوصاف الص
لشعر, وأحــد مــن الســيف, صــححها بعــا   ورد فيها أنه أدق من ابعا الرواايت اليت

 علماء.د رواه بعا ال من اجلمر قأبنه أحر  وكذل  وصفه  العلماء, 
الصــرا  يف غايــة مــن الدقــة واحلــرارة, ولكــن يثبــت هللا  هــذا يــدل علــى أن هــذا    كــل...

لصــرا  يف  يف الــدنيا, فثبــتهم علــى ام وعقائــدهم  , حيــث ثبتــوا علــى أعمــاهنأهــل اإلميــا
كــان متســكهم    ل الصــاحلة يف الــدنيا,وهكــذا أيضــاً ملــا كــانوا متمســكني ابلعمــا اآخرة,

 قطعهم هذا الصرا  بسرعة.  ةسرع يف  سبباً 
,  كلمــ  البصــر  من ميــر...ر كهذه الري  يف سرعتها وانطالقها, ومــنهممن مي  فمن الناس

ــواد, والفـــ  ــالفرس اجلـ ــر كـ ــن ميـ ــنهم مـ ــري, لشـــ ومـ ــريع السـ ــاً سـ ــع  رس أيضـ ــه, يقطـ دة جريـ
 . من قصريالطويلة يف املسافات 

نهم مــن ميشــي  اإلبــل, ومــ ين يركبــون الــدواب علــى  ومــنهم مــن ميــر كركــاب اإلبــل, كالــذ
مـــن يزحـــف  حفـــاً علـــى يديـــه, أو علـــى رجليـــه, أو علـــى    مشـــياً علـــى القـــدام, ومـــنهم

 د ه.قعم
 امل طوف وامللقى يف النار.  ومنهم

ان  الســـري عليــه إذا كـــ   أنـــه إيــا يســـلكه ويوفــق يفؤمن هبــذا الصـــرا , ويعــرف  فالــذي يـــ 
الصــرا    مســتقيم علــى  تعد لــذل , ويفكــر هــل أانمستوايً سريه على هذا الصرا , يســ 

 يف نفسه خلالً أو نقصاً  فقد ذل  و الفاه.الدنيوي أو ال ؟ ف ذا رأى 
[2/12-_121_123 _124_125  _129] 
 
 

      (14)ـــ ـــــــــــــــــــ 



 وجل: رمحة هللا عزدخول اجلنة ب
  لكــن هللا  عــاىل, و باً مالنــا مهمــا كثــرت ال  بلــح أن  ســتحق هبــا اجلنــة, وإن كانــت ســبأع 

فــ ن هللا جعــل الرمحــة مائــة جــزء,  محتــه,  يتفضــل علــى عبــاده, فيــدخلهم اجلنــة بواســع ر 
اب, وبقية الجــزاء  دو العباد به يف الدنيا فيما بينهم, وكذل  ال واحد يرتاحم ءز ج منها

ــاده, ويتفضــل علــيهم,ا ليــوم القيامــة, ويــرحيمعهــ  ــه يتفضــل علــيهم,    م هبــا عب حبيــث أن
     [2/111 ]الرمحة.  م واسعويعطيه

 لق:ل العامة ل آاثر رمحة هللا عز وجلن  م
  اؤون,ا: أنــه يــر قهم, ويعطــيهم, وميــنحهم مــا يشــ لل لــق كلهــم مــن آاثرهــ الرمحــة العامــة  
ه , فهــو    ا, ولوفسقو لو كفروا, ولو و لعقوبة هم ابوأنه مل يعاجل  عصوا, لهنم عباده وخلقــ 

  هم يف الـــدنيا.كـــن يـــرمحا مســـتحقني للعقوبـــة, ولر قهم ويعـــافيهم وميهلهـــم, وإن كـــانو يـــ 
[1/145] 

   خرة:دنيا واآة هللا عز وجل بعبده املؤمنني يف المن آاثر رمح
يهــديهم,    ىل عــا  أنــه  ن آاثرهــا يف الــدنيا:, فمــ آاثراً نني, فــ ن هــا أيضــاً  ة هللا للمــؤمأمــا رمحــ 

م  يقبــل أعمــاهب مــنهم, و ى من اتقيم معوجهم, ويتوب عل ويوفقهم ويسدد خطاهم, وي  
 ما أشبه ذل .و , فهاويضاع 

إذا كــان معــه    ومن آاثرها يف اآخرة: أنه يتجاو  عن املسيء, ولــو كانــت ســيئا ه كثــرية,
    جـــر.ضـــاعف لـــه الامل حســـن, وي  يرفـــع درجـــاتوأصـــل اإلميـــان, وأنـــه  صـــل التوحيـــد,  أ
[1/146] 
 
 
 (15)ـــــــ ــــــــــــــ 



  اسعة:رمحة هللا و  بدعوى أن ار كاب الذنوب
 ن  فــ   اتبقــ و املو   عاصــيكــب املفنر ،  رمحة هللا  نتكل علىأن  و   أنه ال ي  فر ن نعي أنبغي

ــن  اً ري كثـــ  ــاس ير ك مـ ــون املعاصـــ النـ ــذنوب،  يف    ونكـــ م نهوي  ائربـــ كي والبـ ــت    ذاإو الـ عا بـ
هـــذه    ،ميحـــ ر   رفـــو  غ هللاده،  ابـــ عرحـــم بهللا أعة،  اســـ  و هللا  محـــةر   :الً   قـــائليـــ ع   د  ر   أحـــدهم
  له:قال أن ي    ب على ذلواجلوا, ذل شبه أ ام, و هصغري  ذنوب
ن  الصــغائر مــ   علــى  رراصــ إلفــ ن اة،  ري بــ ك  رتة صــالــى الصــغري ع إذا أصــررت    نــ إ  أوالً:

  .ريةإىل كب كر جت نرية أابلصغ  اونتهت من إذا    ال ن إ  :ياً اثن  بائر.مجلة الك
  مث  ئرابــ كل اىلر ــ  إلصــغائر جا  مــن   رتثــ كأإذا     نــ ف   ,فــرلكيــد اي بر عاصــ امل  نإ  اً:ثــ لاث

 . شركالكفر وال  ىلإ رك، مثوالشفر  كالدمات  قمإىل    ائرلكباجر   
فــ ن    اً حــدو م  اً لم مس  تلو كنصية ح  و ععلى هذه املل     هللاعقاب  ن من  م   ال :عاً راب
ة  عقوبــ   ولــ رم، و م اجلــ بعظــ تــه  فمــع معر ا  هبــ   ناو ن هتــ ا مــ ســيم   ،ةاملعصــيب علــى  يعــذ  د قــ هللا
ل  خفيــداقــب  عي، فقــد  رهن انمــ  و هللا  غضــب  ن مــ   اً شــيئحمــل  تينســان ال  إلا  فــ ن  ،يلــةقل 
  .ريصس املوبئ  رناال  باعذ  لكيف يتحم  قليالً، فناً  منار ولو  ال
،  قــابلعابعــدها  ة ذكــر  رمحــ لاذكــر  كلمــا    ىلعــا   ن هللاد أجتــ   ,هللا آايت  يف   مــل  مســاً:خا
(    بإنل بممم للشممد دلالعقمممالهممإلولممهفمم ةلللنمماسلعلمممىل لإنل بمم للمممظوول)  :قـــرأا
وأنلعممظاب لهممول*    إالالهفممو لالمم ح نبممعلعبماد لأنمم لأنمم  : )عــاىللــه  قو و   [6:لرعــد]ا

لتموبلشمد دلغماه لالمظنبلوقابمللالل):  اىلعــ  له  قو و   [50-94:جرحلا]  (للإالعظابلارل 

ب حــ  ال  ذاعــ لوالرمحــة  ا  نيت بــ اآاي  هذهــ عــاىل يف   هللا    فقد مجع    [3:غافر](  بالعقال
  .اً فـــ ون راجيـــاً خائكـــ بـــل يا،  وهـــ حني و عاصـــ مليف ا   نهمـــ ة، ويمحـــ الر      آبايتر  مل فـــ ا  لـــق يتع
[1/149_150] 
 (16)ـ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــــــ ـ ـ 



 ات:الكراميف   املصنفة كتبأحسن ال
ــديهم مــن خــوارق العــا   ــاء ومــا يــري هللا علــى أي   دات ابب واســع, وقــدكرامــات الولي

و والشطط والبعد عن أصــول و,ــوابط  لسفار, إال أن الغل فات واصنف يف ذل  املؤل
 لبة على أكثرها.ان السمة الغانة واجلماعة كمنه  أهل الس

يميــة رمحــه هللا يف كتابــه:  من أحسن ما كتب يف هذا الباب ما كتبــه شــيخ اإلســالم ابــن  
  ,ـــوابط  فقـــد ذكـــر  ,النبـــوات  :كتابـــه  و  ,الشـــيطانالفرقــان بـــني أوليـــاء الـــرمحن وأوليـــاء  

  اتلكرامــ أهــل اوأن    وفــرق بينهــا وبــني أفعــال الســحرة واملشــعوذين   الكرامــات الشــرعية
 أما السحرة وأهل الشعوذة فهم من الفاكني اجملرمني  هم من املؤمنني املتقني

كثــرياً مــن    رجب احلنبلي رمحه هللا يف كتابه: " جامع العلوم واحلكــم " يــذكروكذل  ابن 
 هللا من إجابة الدعوات و فري  الكرابت.  ولياءكرامات اليت جرت لهذه ال

  سري الدجلة ", وغريه.احملجة يفـــــ " كـ ,  ويف غري هذا الكتاب أيضاً 
   : " مدارج السالكني ".تابهوال بن القيم رمحه هللا أيضاً إشارات هذا الباب يف ك

[2 /259_260] 
 :ربأدلة وجوب الص

ة, وقــد ذكرهــا غــري واحــد مــن العلمــاء.  كثــرية, مــن القــرآن والســن  الصرب واجب, وأدلته
 صاحلني "به: " رايض المنهم: النووي رمحه هللا يف كتا

 , ويف  " عدة الصابرين " وغريمها.  سالكني "مدارج ال" يف  وابن القيم رمحه هللا
[  2/292_293] 
 
 

 (17)ــــــــــــــــــ 



 :واآداب  مكارم الخالقمؤلفات يف 
هــا, فكتــاب: " رايض الصــاحلني " مــثالً و,ــع  يف مكــارم الخــالق, وحنو  ألفت مؤلفات

لفــه لكــل مســألة مــن هــذه املســائل  مؤ اآداب, وجعــل  هــذه الخــالق و لبيــان مجلــة مــن  
ســتوا الدلــة يف  " الرتغيــب والرتهيــب " ف نــه ا ب:كتــا  وأورد فيه أحاديــث, ومثلــهابابً, 

 هذه الشياء.
ــى اآدا ــذل  هنـــاك كتـــب مقصـــورة علـ وكتـــاب    ,يهقـــي" اآداب" للب  :ككتـــاب  ,بكـ

ــرعية"" ــدات  اآداب الشـ ــال  جملـ ــ  يف ثـ ــن مفلـ ــ مة,  البـ ــم ف  ,ـ ــن م كلـ ــه عـ ــارم  يـ كـ
 خالق.ال

ــه ــدين " للمـــاوردي, فيـ ــاب: " أدب الـــدنيا والـ ــاً كتـ ــبعا    ذكـــر  وهنـــاك أيضـ اآداب,  لـ
ــدين  و حامــد الغــزايل يف كثــري مــن كتبــه, أشــهوكــذل   ناوهــا أبــ  "  رها: " إحيــاء علــوم ال

ــا ب ــعيفة  يكـــالم مر ـــب, إال أنـــه  حيـــث بســـط املقـــال فيهـ ســـتدل كثـــرياً ابلحاديـــث الضـ
 .نبه عليهاو,وعة, وال يوامل

خــالق,  ر اليت فيهــا ذكــ بعــا البــواب الــ   قد ابن حجــر يف آخــر " بلــوم املــرام "ع وقد 
هيـــــب مـــــن مســــــاو   الرت   وابب    ,الزهــــــد والـــــورع  وابب  ,ابب الـــــرب والصـــــلة    مثـــــل:  
   رتغيب يف مكارم الخالق.وابب ال  ,الخالق

[2/292_302] 
 الفرق:كتب يف 

لفــــرق بــــني الفــــرق " وكتــــاب  كتــــاب: " اة, منهــــا:  كثــــري رق  الفــــ الكتــــب الــــيت ألفــــت يف  
حـــل "  نوالهـــواء وال  امللـــل  يف  ت اإلســـالمني ", وكتـــاب: " الفصـــلمقـــاالالشـــعري: "  
   [2/324]: " امللل والنحل " للشهرستاينوكتابالبن حزم, 

ــــ ــــــــــــــ  (18)ــــ



 واحلمد:  كرالصرب والشعن  كتاب فيه فوائد 
المـــرين: الصـــرب والشــكر, يف كتابـــه املشـــهور:    ن  علـــى هــذيهللا  ه كلــم ابـــن القــيم رمحـــ 

 حقيقــة الشــكر والصــرب, وصــفة الشــاكرين,  وذخــرية الشــاكرين" وبــني  ابرين الصــ عــدة  "
 فرق بينهما, وأيهما أفضل.وصفة الصابرين, وال

ــري ــد والشـــكر كثـ ــى احلمـ ــام,    , الوالكـــالم علـ ــذا املقـ ــه هـ ــع لـ ــتزادة  ومـــ يتسـ ن أراد االسـ
ا يف  فوائـــد قـــد ال يـــده  يم, فـــ ن فيـــهن القـــ ابرين " البـــ : " عـــدة الصـــ ابكتـــ جـــع إىل  ري ل ف

 ه.غري 
[2 /296_297] 

 الغرابء:كتب عن  
ألف ابن رجب يف وصفهم ءاها: " كشف الكربــة يف وصــف حــال أهــل الغربــة " يعــين  

( ونقــل رمحــه هللا يف   للغرابء  وسلم: ) فطوىب  صلى هللا عليه  غرابء الذين دعا هم النيبال
 اثراً كعاد ه.ذل  آ

 كني ".ل: " مدارج السايف كتابه ابن القيم غي منزلة الغربة,م كذل  و كلم عليه
/  18:تــاوى, ) ج, جتده يف جممــوع الفولشيخ اإلسالم ابن  يمية أيضاً كالم جيد عنهم
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 (19)ــــــــــــــــــــــ 



 الله للعبد:جتلب حمبة هللا جل ج عمالأ
 ن العمال.اإلحسان وإ قا -1
 ل يف مجيع الحوال.لعدط واقسال -2
 وى هللا سبحانه. ق  -3
 التوبة والرجوع إليه سبحانه. -4
 .هاطهري القلب, و طهري البدن, والثياب من النجاسات وحنو الطهارة, يعين   -5
 صلى هللا عليه وسلم وطاعته.الرسول   باع ا  -6
 سبيل هللا.اجلهاد يف  -7

 [1/138  للعبد.]سباب اليت جتلب حمبة هللا فهذه بعا ال
 يم لذة النظر إىل وجه هللا الكرمي:أسباب لنيل نع

و مموهل  كمــا يشــاء, وقــد دل  علــى ذلــ  قولــه  عــاىل: )  املؤمنــون يــرون رهبــم يف اآخــرة

   نــة إىل رهبــا, فتلــ يعــين معاي [23-22]القيامــة: (للةبهمالنما  لىل * إ  ةومئظلناض  
م  متــا  ة, وذلــ مستبشــر   ةة فرحــ , نضــر  هللا مبتهجــة مســرورةالوجــوه صــارت ابلنظــر إىل

 ذا النعيم أسباب حيصل عليها املؤمن ما دام يف الدنيا فمن ذل :يمها. وهنع
ئــة العبــادة, كهيئــة  هي  وكذل  احملافظة على  حمافظته على العبادات, من أمهها: الصالة.

  املساجد, وحنو ذل .واحلفاظ عليها يف  ومجاعتها, الصالة
أو  ــنق     إلميــان,ختــل اباملعاصــي الــيت    ن البعد ع و ان,  اإلمي  كذا احلفاظ على  كميلوه

ثواب التوحيد, ف ذا كان اإلنسان كــذل , وآمــن ابهلل, ومبــا جــاء عــن هللا, رجــي بــذل   
 [2/89]هذا الثواب  أن حيصل على

 
 (20)ــــــــــــــــــــــــــ 



 ست ظواهر طبيعية: وليقوابت من هللاوها ع  ل والرباكني وحنالزال
, أو مثـــل   الـــدنيا, مثـــل: الـــري , أو الصـــيحة, أو الرجفـــةاس يفابلنـــ لـــيت  نـــزل  العقوبـــة ا
_ يعــــين: خســــف بعــــا المــــاكن لتغــــري يف ابطــــن    أو الرباكــــني, أو اخلســــف  الـــزال ل,
رده,  هذه الايم, نقول: إن ذل  من أمر هللا, وال يســتطيع أحــد  د  _ كما حي الرض

ــزال  يعللــوننقــول للــذين  و  ــة أو حنــو  اهر ا ظــ كــني _ أبهنــ  ل والربا ذلــ  _ يعــين ال ة طبيعي
ــ  ــو كذلـ ــكوها بقـ ــا وأمسـ ــا كم و : عاجلوهـ ــاانً م وابخرتاعـ ــان بركـ ــ ذا كـ ــز كم, فـ  يف  أجهـ

ــ  ــاذا متســــكونه ؟ أمســــكوه حــ ــرفز ف الرض و ت رجتــــ   ال  الرض, فلمــ ــزل, أو اصــ وا  لــ
ث جــاءت,  مــن حيــ   جار, وردوهــاع الشــ قــع البيــوت و قطــ    ال وادفعوا هذه الري  ح 

و سبحانه يسلط على عباده أنواعاً وصنوفاً مــن  هللا, فه له من أمرل  كأن ذفاحلاصل 
 [1/164]العذاب. 

 لعقائد عن اإلسالم:عقيدة الرافضة أبعد ا
بعــد  وعقيــدهتم أ  وأهلهــا,  وللســنة    رافضة هم أشد  الناس خصومة وبغضاً للحق وأهلــهال

  ن يفعــنهم يطعنــو ر,ــي هللا    يف الصــحابة  وذلــ  لهنــم بطعــنهم المســ عــن اإل... العقائد
  [2/237  ة.]بلن الشريعة إيا ن قلت إلينا بواسطة الصحا  لدين ويف الشرعا

 :عظمة من يعصيهاصي ما عرف  الع
   ــه, وأنــه مــالــى ,ــعف عقيدذا رأيت من يعصي هللا ويــاهر بــذل , فــ ن ذلــ  يــدل ع إ

أبءائــه  ما عــرف هللا    ن يعصيه,هلوقا ه, ما عرف عظمة ماي ه و آب ه حق معرفتعرف هللا
ــه وعظ, و حلســاا ــه وجاللــه وكربايئ ــه, مــا عــرف واصــفا ه العلــى, وكمال عتقــد أن هللا  مت

ــذب العاصـــي, أو أ ــب الطـــائع, ويعـ ــه مل يستحضـــره, وذلـــ   نـــ يثيـ ــرف ذلـــ  ولكنـ ه عـ
 [1/67 .]إميانه لضعفه, و ف عقيد لضع

 (21)ـــــــــــــــــــــــ 



 :ضلمراواالسلف 
...وكذل  مــن  اب املغفرة: احلسنات,.بة الصادقة,...ومن أسبغفرة: التو من أسباب امل
ــر  ــباب املغفـ ــه  أسـ ــلى هللا عليـ ــيب صـ ــول النـ ــذنوب, يقـ ــر الـ ــائب  كفـ ــائب, فاملصـ ة: املصـ
 وصــب, وال هــم, وال غــم, حــ  الشــوكة  , والاملســلم مــن نصــب  يصــيبوســلم: ) ال  

من السلف يفرحون ابلمــراض    اايه.( فلذل  كان كثريإال كف ر هللا هبا من خطي شاكها, 
 صــلى هللا عليــه وســلم: ) إن  وقــد قــال النــيب  , كما نفــرع حنــن ابلعافيــة والشــفاء.وحنوها

فلــه الر,ــا,  ,ــي  مــاً ابــتالهم, فمــن ر  إذا أحــب  قو عظم اجلزاء مع عظم البالء, وإن هللا
 [2/241]  ومن س ط فله الس ط.(

 :الشيخ وا,ع  صورة من  
ه  لــى مــا وقعــت فيــ ع   ين: وعســى إخــوب ينبهــو كتــابال  قــال الشــيخ رمحــه هللا يف مقدمــة  

فــ ن املــؤمن  عــا,  امل  ومــن  ايدة, أو نقــ , أو ســهو, أو غفلــة, أو غلــط يف اللفــظ, أ
اخلطــأ والزلــل, وأن  و عــن  , واحلــق أحــق أن يتبــع, ونســأل هللا أن يعفــ مــرآة أخيــه املــؤمن 

خالصــاً لوجهــه الكــرمي, مقــرابً للزلفــى لديــه, وهللا أعلــم, وصــلى هللا  هــذا الشــرع  يعــل  
 ه وصحبه.آلو   على حممد

 ر أهله:باطل ابطل ولو كثحق ولو قل أهله, وال احلق 
وال    يس العــربة بكثــرة اال بــاعفلــ   ر أهلــهوالباطــل ابطــل ولــو كثــ   أهلــهاحلــق حــق ولــو قــل  

 صحتها أم عدم صحتها الطريقةبنفس  ل   بل العربة ين على طريقتهبكثرة الناس الذ
هــا علــى شــرع    أعمــاهم, وطبقفأنت إذا أردت أن  سرب أحوال الناس, اســرب قبــل ذلــ 

بلــه و قبلــه ولــو قــل  نــه هــو احلــق, فاق, فما وافق هذا الوحي ف زل ووحيه احملفوظهللا املن
 [2/274]  .وما خالفه فرده على من قاله  ,أهله

 (22)ــــــــــــــــــــــ ـ 



 :النص  واإلخال 
ســلمني, وأن  من خصال أهل السنة واجلماعة أهنم يرون أن املسلم عليــه أن ينصــ  للم 

اخلــري  علــى    داللــةون هلصاً هــم وانصــحاً, والنصــ  هــو صــفاء املــودة, ومــن آاثره: اليك
, وذلــ  أبن حتــب  شوا قاء الشر الذي يعلمــه شــراً, والبعــد عــن الغــ   الذي يعلمه خرياً,

لنفســ , و ــدهم علــى مــا حتــب أن  فعلــه, فــ ذا كــان هنــاك مصــلحة   مــا حتبــه للمسلمني
ــة فــال  ســتبد هبــا, وحتــرم إخوانــ    املســلمني, وإذا رأيــت مســلماً قــد أقبــل علــى  دنيوي

ــ ايك أن  رت  ــة, فـــــ ــلهلكـــــ ــه بـــــ ــذ  كـــــ ــذا اهـــــــالك وحنـــــــ حـــــ ــباب هـــــ ــن أســـــ   و ذلـــــــ ره مـــــ
[2/289_290] 
 [1/66  ].ا كيف جناوإيا العجب ممن جن  هل  ليس العجب ممن هل  كيف *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (23ــــــــــــــــــــ)



 كتاب التوحيدسب  الفريد على  ال
 ابهو حممد بن عبدال مالتوحيد لإلما كتاب

كتــاب فــرد يف مو,ــوعه, مل يســبق إىل مثلــه, ومل ينســ  قبلــه علــى منوالــه, حيــث مجــع  
كــل مــا  ابلعبــادة, و وأوعى, واستوعب كل ما له صلة ابلتوحيد الذي هو إفراد هللا  عاىل  

 ينايف التوحيد, أو ينايف كماله, أو يقدع فيه, أو ينق  ثوابه.
د لقــي هــذا الكتــب  قــبالً ورواجــاً واهتمامــاً مــن أهــل هــذه اجلزيــرة, فكــان الطــالب  ولقــ 

 [24_1/23] .عن ظهر قلب  حيفظونه
 من شروع كتاب التوحيد:

 بــن حممــد  ان بــن عبــدهللام أول من شرحه شــرحاً موســعاً هــو حفيــد املؤلــف املــدعو ســلي  
لشرع حيث أو,  الــدالالت,  بن عبدالوهاب رمحه هللا, ولقد وفقه هللا  عاىل يف هذا ا

  وقد طبع شرحه وانتفع به ..واستوا كل ماله عالقة ابلبابوأكثر النقول عن الئمة.
حفيــد املؤلــف أيضــاً, وهــو الشــيخ ســليمان عبــدالرمحن بــن حســن بــن    مث شــرحه بعــده

  قرة عيون املوحدين  :وله عليه أيضاً حاشية  سمى ,جمليدفت  ا  :وءى شرحه  دحمم 
عــدة شــروع وحــواي و عليقــات كثــرية منتشــرة, ممــا يــدل علــى أمهيــة    وعلى هذا الكتاب
 وكثرة فوائده, فقد نفع هللا  عاىل من اطلع عليه وقرأه إبنصاف  يهالكتاب وجودة معان

ان من أشــهرهم الشــيخ حممــد  خينا وعلمائنا, وكامث إن هذا الكتاب كان حمل اهتمام مش
فقد وهبه هللا من العلم وسعة الفهم مــا متيــز      عاىل,داللطيف رمحه هللابراهيم بن عببن إ

ولقــد ءعنــا وقــرأان مــن شــرحه  بــه علــى أهــل  مانــه, فكــان وحيــد عصــره, وفريــد دهــره,  
بــه علــى  نهــذا الكتــاب مــا فيــه العجــب العجــاب, حيــث يو,ــ  دالالت النصــو , وي

 [1/24]ختطر ابلبالنباطات يعجب السامع كيف وقعت له ؟ مما قد ال  فوائد واست
 (24)ــــــــــــــــــ 



  ثري الرقية الشرعية:أسباب 
ــة الشــرعية يكــون حبســب إميــان الراقــي وصــالع نيتــه, واســتقامته,   لــيعلم أن  ثــري الرقي

ومــا  يســر  لكتــاب هللا   وسالمة معتقده, وبعده عن احملرمــات, فمــ  كــان الراقــي حافظــاً 
ــة,   ــنة النبويـ ــتمـــن السـ ــتغالً بـ ــادات,  ومشـ ــاً علـــى العبـ ــدبره, وكـــان حمافظـ الوة القـــرآن و ـ

مبتعداً عن املعاصي واملكروهات, يتقرب إىل هللا  عــاىل بعــد الفــرائا ابلنوافــل, ويتــزود  
من احلسنات, وحيفظ نفسه وأهله ومنزله من املالهي والغاين وأسباب الفساد, وكــان  

هللا يكــون لرقيتــه الثــر الظــاهر  بعيــداً عــن البــدع واحملــداثت, ف نــه إبذن   م االعتقــاد,يسل 
 يف شفاء املريا.

مــن أســباب  ثــري الرقيــة أن يــزم املــريا أبهنــا الســبب الوحيــد لشــفاء مــا بــه مــن أمل,  و 
  ىللقــول هللا  عــا  عية النبوية مؤثرة ومفيدة إبذن هللا لهل اإلميانويعتقد أن القرآن والد

(    اًلنلالق آنلمالهولشفا لو حمالللممممن نلوالل ز مدلال مالم نلإاللخسما وننزللم )
فقــل  أن    إن مل  نفع ف هنــا ال  ضــر  الرقية كتجربة قائالً   فأما الذي يستعمل[82]اإلسـراء:

ويــدفعون المــوال    راءالقــ   عــونبتحيــث يت  وهو الغالب مــن كثــري مــن النــاس يستفيد منها
 [1/181]أو بسبب ,عف اإلميان يف  ثريهابسبب الش    مث ال يدون لذل  أثراً 

 أسباب عدم  ثري الرقية:
ــري مــن أهــل الرقيــة يف   ...جهالء حبقــوق هللا  عــاىل, وبكتابــه وشــرعه,  هــذه ال منــةالكث

يتصدى أحدهم للعالج ابلرقية مبجرد ما يســمع آيــة أو دعــاء, ويظــن أنــه بلــح الــذروة,  
 وهذا يقل  ثري الرقية معهم.

ب يف عدم التأثري كون املريا من أهل املعاصي والفساد, إمــا ابمــتالء  د يكون السبقو 
 [182]وإما مبا يقرتفه من الذنوب ويرتكه من الواجبات  ي وآالت الغناءمنزله من املاله

 (25ــــــــ)ـــــــــــــــــــــ 



ِداثً:  من آوى حم 
 عليــه وســلم   صــلى هللاعن علــي بــن أيب طالــب ر,ــي هللا عنــه, قــال: حــدثين رســول هللا

ن هللا من لعــن والديــه, لعــن هللا مــن آوى  أبربع كلمات: ) لعن هللا من ذب  لغري هللا, لع
 لعن هللا من غري منار الرض.( ] رواه مسلم [  اثً,دِ حم  

ِداثً  قوله:  .الثالث:جاء يف هذا احلديث اللعن على أربعة أشياء..    لعن هللا من آوى حم 
د  مــــن  : )  ورواهــــا بعضــــهم ــ  ــت  الــــدال, واحملــــ اثً  آوى حمــ ــر الــــدال, هــــو  ِد ( بفــ : بكســ

: بفت  الدال, هو املعصية, ومعا آواه: نصره, أي: حال بينــه وبــني  صي, واحملد  العا
 أن يقام عليه احلد, أو يؤخذ منه احلق.....

فيجب علــى املســلم أن يكــون مســاعداً لهــل احلــق علــى العصــاة, وال يســاعد العصــاة  
 وى حمِداثً ( يعين: صار حرابً هلل.آ  فمن )   ق, على أهل احل

د اثً ( ابلفــت , مــن دعــا إىل املعاصــي ومكنهــا, ف نــه قــد  ويــدخل يف قولــه : ) مــن آوى حمــ 
, كمــن فــت  أبــواب العهــور والفحــش, وســعى يف الســباب الــيت يــتمكن  آوى احملــد  

  نســاء إىل أنالناس فيهــا مــن احملــداثت واملنكــرات, وســعى يف أســباب التــربج, ودعــوة ال
الغــاين واملالهــي حــ  ينشــغل هبــا  يتــربجن, وخيلعــن جلبــاب احليــاء, أو ســعى يف متكــني  

, وكــذل  مــن  حــ   نتشــر, فهــذا قــد آوى احملــد , فــأاتع الفرصــة للمنكــرات  النــاس
سعى يف فت  أماكن الرق  وأماكن الغناء أو أماكن الزان, أو ســعى يف حلــول الفو,ــى  

ويســرق بعضــهم بعضــاً, وال يكــون هنــاك    عضــهم بعضــاً,حــ  خيــتلط النــاس, وخيطــف ب
 , فهذا قد آوى احملد .قوة  ردع

فمــن أوى احملــد   بتمكينــه مــن املعاصــي بفــت  أبواهبــا فهــو مســتحق للعــن, ومــن آوى  
 [222]لولة دوهنم ودون أخذ احلق منه  فقد آوى حمٍداثً احملِد  أبن نصر العصاة ابحلي

 (26)ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ



 كثري:ال  رياالستعاذة ابهلل فيها اخل
أفادان هــذا احلــديث أيضــاً أن االســتعاذة هــا أمهيتهــا, وأن اإلنســان مــ  كــان خائفــاً مــن  
وحوي, أو هوام, أو مــن اللصــو , أو حنــو ذلــ , فاســتعاذ هبــذه االســتعاذة, فــ ن هللا  

مــا خلــق.( فهــي    تامــات مــن شــر عاىل حيميه, وحيفظه, إذا قال: ) أعــوذ بكلمــات هللا ال
 لة قصرية فيها خري كثري.مج

احلاصــل أن االســتعاذة ابهلل  عــاىل فيهــا اخلــري, وفيهــا الفائــدة العظيمــة, وذلــ  لن هللا  
 عاىل إذا علم من عبده صدق اللجوء إليه, وعلم أنه ما استعاذ بــه إال وقــد عظــم قــدر  

 .امل اوفمن  ربه يف قلبه, فعند ذل  يعيذه, وحيميه, وينصره 
ذه فائدة كبرية حيصلها العبد من آاثر هذه االستعاذة, ف ذا أكثر من االســتعاذة مــن  وه

املســتقلة, فــ ن هللا  عــاىل     لوقــاتاملكل الشرور, سواء: أخالق, أو أعمال, أو شرور  
 [256_1/255].ينجينا منها

 تغاثة:الفرق بني الدعاء واالس
 وب., وغري املكر أن الدعاء: يكون من املكروب

 اثة: ال  كون إال من املكروب.غواالست
واملكروب: هو الذي وقع يف شدة و,يق, وحرج ومشقة, فــ ذا دعــا واحلــال هــذه فــ ن  

  [1/261دعاءه يسمى: استغاثة.]
 وراً ال حقيقة ها:الروافا يعظمون قب

وجــود يف مــا يســمى بــــــ " النجــف " مــع أنــه هــذا كــذب,  الروافا...عظموا قرب علي امل
مــا يســمى بـــ " كــربالء "    . وأيضــاً عظمــوا قــرب احلســني املوجــود يفليهناك قرب لعفليس 

 [1/387]وهذا أيضاً من الكذب.
 (27ـــــــــــــــــــــ)



 قصيدة الربدة:
وقع...الغلو يف النيب صلى هللا عليه وسلم مبدحه, والــزايدة يف إطرائــه, كمــا يف قصــيدة  

 الربدة املشهورة, وقوله فيها:
 لمـــــ ومن علوم  علم اللوع والق        رهتاــ ـــــ ـــــ و,  جودك الدنياف ن من 

 سواك عند حلول احلاد  العمم        هـــــ اي أكرم اخللق ما يل من ألوذ ب
ــــ إذا الكرمي حتلى ابس           يبـــ ولن يضيق رسول هللا جاه  م منتقمــــــــــــ

 دمـــــــــــ ل اي  لة القالً وإال فقفض          إن مل  كن يف معادي آخذ بيدي
ــات مــن الغلــو يف جمــاو ة احلــد, والشــرك الصــري , ووصــف   وال خيفــى مــا يف هــذه البي

ــه يعلــم مــا كتــب    النــيب صــلى ــدنيا واآخــرة كلهــا مــن جــوده, وأن ــه وســلم أبن ال هللا علي
هللا  , وأنــه لــيس لــه مــن يلــوذ بــه ويســتجري بــه ســوى النــيب صــلى  القلم يف اللــوع احملفــوظ

 [364_1/363.]سلم, فنسي هللا  عاىل والذ مب لوقعليه و 
 ت:و فوائد أداء النوافل يف البي

 افل: الفضل أن  كون يف البيت, وذل  فيه فوائد:النو 
 .أن يعمر البيت بذكر هللا, وال خيلو البيت من ذكر هللاأوالً: 
 خلرية واكأوى للمالئوم كون مطردة للشياطنيف نه ي  أنه م  عم ر البيت ابلذكر اثنياً:
رأوه يكثــر مــن النوافــل,  أنــه يكــون قــدوة حســنة للزوجــة, والصــغار, ولهلــه إذا    اثلثــاً:

 اقتدوا به يف هذه النوافل فأكثروا منها.
فقد يكون بعــا الوالد أو بعــا النســاء ال حيســن    كيفية الصالة... عليم الهل رابعاً 

 ةو علموا صفة الصال  اقتدوا به ...ف ذا صلى ويل أمرهم أمامهم يف البيتالصالة
 [402_1/401إلخال , وأبعد من الرايء.]: أن يكون أقرب إىل اامساً خ

 (28ـــــــــــــــــــــــــــ)



 الثقة ابهلل واالعتماد عليه يف هزمية العداء:
جاعة,  االعتمــاد علــى نصــر هللا, ال علــى قــوة, وال ســالع, وال كثــرة, وال عتــاد, وال شــ 

 .إيا هو الثقة ابهلل وحده وال فراسة,وال مرونة,  
  بل هللا أمران أبن نستعمل من القــوة  وحنن ال نقول: إن هذه الشياء ال ينبغي استعماها

[  60النفــال:](  لوأعدواللهإلمالاستطعتإلمنلقوةلومنل بماطلالخ مل ) ما نقدر عليه
ــوة    أال)  وثبـــت يف احلـــديث  فســـري القـــوة ابلرمـــي, فقـــال صـــلى هللا عليـــه وســـلم إن القـ

مي( لكــن ال  ت ــذ هــي الســبب, وال يعتقــد العبــد أهنــا هــي الوســيلة للنصــر, فالــذين  لر ا
اذفــة, وميلكــون  الق  طــائراتالمثالً يقولون: إن أعداء املسلمني ميلكون قنابل, وميلكون  

مــــن القــــوة مــــا ال ميلكــــه املســـــلمون, وعنــــدهم وعنــــدهم, وخيــــافون أولئــــ  العـــــداء  
  (لإنمالظلكإلالش طانل خموسلأول ما هلشــيطان. )اا هذا من  ويعظموهنم يف نفوسهم, إي

ــران: ــم,  175]آل عمـ ــى رهبـ ــني علـ ــوا مقبلـ ــاهنم ومضـ ــادقني يف إميـ ــانوا صـ ــو كـ ــن لـ [ لكـ
مــا    صــادقني مســتعملني  واثقني بنصره, ف هنم لن خيذلوا, ولن ينهزم هــم جــيش إذا كــانوا
هلل مث بقــوة  ابلقــوة, بــل  معهــم مــن القــوة, ومــع ذلــ  واثقــني أبن النصــر ابهلل  عــاىل ال اب

ــاد  ,مث الســـلحة  ,اإلميـــان ــوة  والقـــوة  ,والعتـ ــا أســـاس يف القـ ــذه مكملـــة ال أهنـ أو يف    ,فهـ
  [2/195]الصرب

 
 
 
 
 

 (29)ــــــــــــــــــــــــ 



  ابهموم والحزان:و  ,المآض واامر ليكون اب  يف البدناالبتالء 
د, واترة  كــون يف الهــل,  الولــ رة  كــون يف  لبــدن, واتالعقوبــة الدنيويــة: اترة  كــون يف ا

 واترة  كون يف املال.
فــاليت  كــون يف البــدن: اترة  كــون ابهمــوم والحــزان, فيســلط هللا علــى اإلنســان اهــم  
واحلزن الذي يقلق راحته, وذل  إلرادة اخلــري لــه, ليكــون ذلــ  أقــوى إلميانــه إذا صــرب  

 صرب واحتسب.  إذا  ليت اقرتفهاا ه وسيئا هطاايخل  راً واحتسب, فيكون ذل  مكف
يف البدن ابلمل واملــرض, أبن ميــرض, أو  عتــاده المــراض يف رأســه,    يكون االبتالء ةواتر 

  أو يف بطنه, أو ظهره, أو أعضــائه, أو جلــده, أو غــري ذلــ   أو يف جوارحه أو يف عينيه
العقوبــة  خــرياً, حيــث عجــل لــه  إرادة هللا بــه  ...من  فتكون هــذه المــراض الــيت يبتلــى هبــا

   [225_2/224يا.]الدنيف 
 أقسام الناس يف االبتالء:

 الناس يف االبتالء أربعة أقسام:
تعــون يف الــدنيا ابخلــري وابلــر ق, وال يــنق  ذلــ  مــن مــر بتهم  مؤمنــون مم  :ولالقســم ال
 ابآخرة.

فاقــة, وحنــو ذلــ , وذلــ   ون يف الــدنيا ابملصــائب والفقــر والمؤمنون مبتل  القسم الثاين:
  خرياً.دة هللا  عاىل هبم  إرا تالئهم, ومن من اب

  ,والمــن والســعة,    ,قد قدر هم العيش اهينء ,ممتعون يف الدنيا: كافرون ثالقسم الثال
 .باهتم, وال يدل ذل  على كرامتهمي  فهؤالء مما عجلت هم ط  ,وكثره املال

اآخـــرة,    , بـــني ,ــيق الـــدنيا, وعـــذابنيالمـــري  بـــني  كفـــار مجـــع هللا هــم  القســم الرابـــع:
 [229_2/228فيها حتت أمر هللا  عاىل, وهللا  عاىل أعلم.]لكل  وا

 (30ــــــــــــــــــــــــ)



 اإلقامة يف بالد الكفار:  مفاسد
وطوائــف انتقلــوا مــن بــالد كانــت حتكمهــا  ريهم, أن فئامــاً غــ , و ذكر يل كثري من املشايخ

م, ولكــن  ســالإلاآابء اب  ني بــالد مشــركة وكــافرة, متســ ة, وســكنوا بــ الــدول اإلســالمي
, فأصــبحوا مــع مــن هــم بــني أظهــرهم  أوالدهم بــني الكفــار, فلــم يعرفــوا إســالماً ...ظهــر

ى, أو مــا أشــبه ذلــ , وهــذه مفاســد  ر أو نصــا  يــني,ينومالحــدة, وال د ,وكفاراً  ,مشركني
فــار بدينــه, وحــافظ    الب الــذي يعــيش مــع الكبــني املشــركني, ف نــه لــو متســ   اإلقامــة

   [1/435, وهلم جراً.]ولدهوولد  لده,ه, مل يتمس  و على إسالم
 فوائد هتصرة:

, إذا قصــــدها املطيــــع ف نــــه يفــــت  للعصــــاة  فيهــــا  هللا  الــــيت ي عصــــي  المــــاكن أن    اعلــــم*  
 [1/231فيقتدون به, ولو كانت نيته الطاعة.] البواب

  جهلهـــم, أو لن: هـــي الوقـــت الـــذي قبـــل اإلســـالم, وءـــوا جاهليـــة لكثـــرة  اجلاهليـــة  *
  [1/234ادرة عن جهل. ]ص هاهتم كل اعباد

ــه ــاس  اد في ــه إذا عمــل العمــل أمــام الن ــي هــي: أن   , وحســنه, وإذا عملــه* عالمــة املرائ
..ويب على اإلنسان أن يتفقد نفسه, هــل  خالياً مل حيسنه, بل أساء فيه, والعياذ ابهلل.

   [2/238]هو مراٍء؟ وهل هو طالب ملصاحل دنيوية أم ال ؟
ــد العبــد  كمــا هــي  ارهــاابلصــفات وإقر * اإلميــان   , وإمرارهــا مــن غــري حتريــف هــا, ممــا يزي

 [2/289لصاحلة, وهللا  عاىل أعلم.]إمياانً, ومما حيمله على العمال ا
* مـــن نســـب نعمـــة هللا إىل احلـــول, أو القـــوة, أو الـــذكاء, أو الفطنـــة, وحنـــو ذلـــ  مـــن  

ذل  يكــون  ف ن  بب السباب,  السباب, ونسي نسبتها إىل مسببها وهو هللا  عاىل مس
 [2/376سبباً يف سلبها, و كون هذه عقوبة عاجلة له يف الدنيا.]

 (31ـــــــــ)ـــــــــــــــــ 



 حور:عالج املس
املسحور...لو حتصن من الشياطني ابلدعية والعبادات ما ,ــر ه أعمــال الســحرة, وال  

رر,  مــن وصــول الضــ   عقــدروا عليــه, وذلــ  لن الدعيــة والعبــادات حصــن حصــني متنــ 
 ولكن ملا وجد الشيطان منه فرجة دخل منها, فأوصل إليه ذل  العمل الشيطاين.

ــة إىل إنســان  فــال يبطــل هــذا الســح ر إال ابلذكــار وابلدعيــة, فعلــيهم أن يــذهبوا للرقي
, موحــد,  قــي, نقــي, بعيــد عــن الشــبهات, بعيــد عــن أكــل احلــرام,  عابد, قار , هلــ 

  املــأثورة, فــ ن عمــل الشــيطان يبطــل _ إبذن هللاعيــة  رآن, وابلدجلــه ابلقــ اوحنوه, ف ذا ع 
ــة  .....وهــذا مشــاهد وجمــرب, يقــرأ الرجــل التقــي   ــاب هللا,  النقــي آي يبطــل هبــا  فمــن كت

وهناك أدعيــة وآايت كثــرية جمربــة  ...عمــل الشــيطان, ويبطــل كــل مــا يتصــل ابلشــيطان.
اإلنســان  أهــا  إذا قر   ثال إلبطــال هــذا العمــل الشــيطاين, ومنهــا مــثالً آايت الســحر الــ 

 على املسحور بقلب صادق هل  نفعت إبذن هللا وآايت السحر الثال , هي:
وأوح نالإلىلموسىلأنلألمقلعرما ل  قول هللا  عاىل يف سورة العــراف: ) ة الوىل:اآي

ههلبموالهنالم ل*للنهوقم لالحمقلوبطمللممالكمانوال عملمو*للنهإظاله لتلقمسلممال مأهكو
 بل*للنقممالوالآمنممالبمم بلالعممالم *للند سمما لألقمم لالسممح ةو*للنوانقلبمموالرمماغ  

   [122_117( ]العراف:  نموسىلوها و
هلمالألقموالقماللموسمىلممال ئمتإلبم ل  يف سورة يونس, وهي قوله  عاىل: ) اآية الثانية:

و حمقلهللالالحمقلبكلماتم ل*للنالسح لإنلهللالس بطل لإنلهللالالل رمل لعممللالمفسمد 

 [82_81يونس:]  (  نولولك هلالم  مو
وألمقلممالهم ل*للىقلنالاللتخسلإن لأنملارعلم  قوله  عاىل يف ســورة طــه: ) ية الثالثة:اآ

(    ى م نمم لتلقممسلمممالرممنعوالإنمممالرممنعوالك ممدلسمماح لوالل فلمم لالسمماح لح مم لأتمم
  [69_68]طه:
 (32)ـــــــــــــــــــ 



لالحمقوقملل ما ل  )  اق احلق وإبطال الباطل, كقوله  عاىل:ومثلها اآايت اليت فيها إحق

بممللنقممظسل  وكقولــه  عــاىل: )[  81( ]اإلســراء:  الإنلالباطممللكممانلزهوقمموزهممقلالباطمملل

  [18النبيــاء: ( ] نبالحقلعلىلالباطلله دمه لهإظالهولزاهقلولكإلالو للممالترفو
 وما أشبهها.  [49( ]سبأ:  دقلل ا لالحقلومال بدئلالباطللومال ع  وكقوله  عاىل: )

س اخلنــاس,  اســو فيهما  عوذ من الشيطان, ف نــه الو ف ن املعوذ ني, وكذل  قراب سورب 
(    دوممنلشم لالنفاثماملهم لالعقم  : )توكذل  فيهما  عــوذ مــن الســحرة, فــ هنم النفــااث

قــ ل    ف ن فيهما حتقيق العبادة, والتوحيد هلل, فـــ ) وكذل  سورب اإلخال  [4الفلق:]
 ( فيها حتقيق العقيدة. حد أهللا   ل ه وق  فيها حتقيق العبادة, و: )    (  اي أيها الكافرون

 كذل  آية الكرسي, ف هنا جامعة شاملة لنواع من التوحيد.
ــه, و  ــع إخالصـ ــذه اآايت مـ ــرأ هـ ــ ذا قـ ــده  فـ ــع  هـ ــواه, ومـ ــه و قـ ــع ورعـ ــه, ومـ ــع عباد ـ مـ

و قشــفه, ومــع  قللــه مــن الشــهوات, ومــع بعــده عــن احملرمــات, ف نــه إبذن هللا يقبــل هللا  
الشــيطان, لن الشــيطان ال يبقــى لــه عمــل مــع  عمــل ســحر, ويبطــل منه, وحيل ذلــ  ال

  [65_64_2/63احلق, وهللا  عاىل أعلم.]
 الوة اإلميان:ح

 , أو حالوة معنوية ؟سةة: هل هي حالوة حمسو اختلف يف هذه احلالو 
 وعليه الكثرون أهنا حالوة معنوية.  :لو فالقول ال

 لإلميان حالوة حسية.  : أنوى القولنيأهنا حالوة حسية, ولعل هذا أق  والقول الثاين:
ووجــدان  وقد يقال: ما كيفية  ل  احلــالوة احلســية؟ فنقــول: وجــدان نشــوة يف اجلســم,  

أرحييــة وفــرع واستبشــار وســرور مبثــل هــذه العمــال, حيــث يــد اإلنســان يف بدنــه كلــه  
 [2/143اً...ويبته  ابلعمال الصاحلة أعظم من امللذات الدنيوية]لتذاذاار ياحاً و 

 (33)ــــــ ــــ ـــــــ 



 شرع المية شيخ اإلسالم ابن  يمية 
 لشيخ اإلسالم ثبت نسبتها  الالمية يف العقيدة  

ما  كون   اجبات, وأوىللعقيدة الصحيحة من أوجب الو لكالم يف االعتقاد ومعرفة اا
 فوا .وأل..ولذل  أكثر العلماء يف هذه من الكتابة فيها نظماً ونثراً   اية واالهتمامبه العن
 . امل تصرة واملطولة  لكتبافيها  

الرابع وما بعده خفت و,عف اجلهر ابلعقيدة السلفية, و  القرن  متكن الشاعرة ويف 
خر م ابن  يمية يف آ شيخ اإلسال  أظهر هللا  عاىل حدهم,....وحنوهم من إظهار عقائ

وفت  الثامن,  القرن  وأول  السابع,  ح   القرن  ذكر  له  وانتشر  العلوم,  عليه  سن هللا 
ومكنه هللا, وأحبه العامة, واعرتف بفضله اخلاصة, فجهر ابحلق, وأعلن   يبة,طوءعة  

ن  ....وم دة مؤلفات يف العقيدةليه أهل السنة واجلماعة, وكتب يف ذل  ع القول مبا ع 
ائها, أو بقاء الكثري منها, وطبعت ,من جمموع رسائل شيخ ىل وله احلمد ببقهللا  عا

 واه. م مثر هللا وأك  اإلسالم الكبري, فرمحه 
لشيخ  ومة هتصرة غري مشهورة, ومل  طبع ,من اجملموعة, وثبت نسبتهاووجد له منظ

    [10-9 :اإلسالم رمحه هللا.]
 هللا,  تعلق ابلعقيدة ابن  يمية, رمحه  شيخ اإلسالم  قائد املهمة أبيات منسوبة لمن الع 

مان بن  حممد  الشيخ  طبعها  وقد  الالم,  قافية  رسالعلى  اليت  ع يف  ابلعقيدة علق  تته 
 [59والتوحيد, وكأنه جزم أبهنا لشيخ اإلسالم ابن  يمية.] : 

 
 
 

 ( 34)ــــــــــــــــــــــــ 



 بن حنبل   أهل السنة أيب عبدهللا أمحد شرع أصول السنة إلمام  
 , وحرصهم على الطعن فيه: انتشارهأعداء الدين من    غيظ

من التغلب على   أهله  نمتكذا الدين و هناك بعا العداء الذين...غاظهم انتشار ه 
فدخل  و رهاهتم,  أكاذيبهم  وفض   داينتهم,  على  قضى  ح   الداين,  يف سائر  وا 

م  وقلوهبم  غلي  حياإلسالم  سرتاً  من  فكان  والغيظ,  احلنق  أن حرصوان  على   لهم 
ال يف  والتمويهاتالطعن  والشكوك  الشبه  وإلقاء  ولقد ...دين,  املسلمني,  أبناء  بني 

أدلة على ق كثدع لشباهتم حلخنا أبناء املسلمني, وأفراد أهل اإلميان, فولدوا  ري من 
الطعن يف  عاليم اإلسالم, ومعتقد  بدعهم وحنلهم, وأكثروا م  السنة, وكثرت ن  أهل 

 . ام من أهل هذا الدين اعتنقها فئاليت    واالحنرافات  امل الفات
 رسالة " أصول السنة " لإلمام أمحد رسالة قيمة: 

حر  السلف رمحهم هللا  عاىل على نقل السنة,   امل الفاتحل و ظهرت  ل  الن  وملا
الناس, ح  حيذر امل العقيدة الصحيحة, وإثباهتا, ونشرها بني  سلم االخنداع وإظهار 

البدع و  اإلمام  احملداثت, وم بتل   أن  بن حنبل رمحه هللا, كتب رسالة محأن ذل   د 
هو مستوحى من ة, الذي  ماع أهل السنة واجلءاها: " أصول السنة " ,م نها معتقد  

الكتاب الكرمي, والسنة املطهرة, وخ   من ذل  المور الغيبية ومسائل اإلميان, وما 
ا, يعرف هبا حر  قيمة يف ابهببعا املبتدعة, فكانت رسالة  حصل فيه خالف مع  

وحتذيره والضالالت,  احملداثت  من  المة  إنقاذ  على  هللا  عاىل  رمحهم  من الئمة  م 
 [8-7, وبيان القول الصحي  السليم يف  ل  املسائل] :ب والسنةلكتا هالفة ا

 
 

 ( 35)ـــــــــــــــــــــــ 



 عبدالرمحن بن انصر السعدي   شرع أصول العقائد الدنية للعالمة 
 مة السعدي: مؤلفات العال 

ال بن علم من  انصر  بن  عبدالرمحن  الشيخ  واجلماعة:  السنة  أهل  من  املتأخرين  اء 
عاىل, وقد كتب يف العقيدة والحكام الكثري من املؤلفات الكبرية    سعدي, رمحه هللا 

شهرة   له  إن  وحيث  مؤل والصغرية,  انتشرت  فقد  القلوب,  يف  و لقتها ومكانة  فا ه, 
ابلقبو  هللا المة  ونفع  الك  ل,  وحر   االستفادة ثري هبا,  يف  والرتغيب  نشرها,  على   

من النص  واإلخال , وملا عرف   عنه   ع, وملا ع ِرف والو,و   بيان المنها, ملا فيها من  
 [14_13عنه من الغزارة يف العلم, والتعمق يف الفهم.] :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 36ــــــــــــــــــــ)



 ب بن عبدالوها  حممد  منواقا اإلسالم لإلما  شرع
 ع:مؤلفات يف البد 

,ــاع  تقــدمني: ابــن و البــدع ألــف فيهــا العلمــاء, وحــذروا منهــا إمجــاالً و فصــيالً, ومــن امل
ــه صــغرية طبعــت بعنــوان: "  رمحــ  ــدع والتهــي عنهــا " مقتصــراً علــى  ه هللا, يف رســالة ل الب

ــة الــيت يرويهــا أبســانيد الصــحابة  صــلى هللا عليــه وســلم, وإىل    ه املتصــلة إىل النــيبالدل
 ء التابعني, ومشاهري علماء سلف المة, وقد أفاد وأجادهللا عنهم, وعلمار,ي  

كـــار البـــدع  علـــى إن  عــاىل, رســـالة: " الباعـــث  هللا  رمحـــهذلـــ  أبـــو شـــامة  وكــذا ألـــف يف  
رياً  حيــث ذكــر المثلــة الكثــرية الــيت يقــال: إهنــا مــن البــدع, وأورد كالمــاً كثــ واحلــواد  "  

ــه   ــاغه املؤلـــف, أو نقلـ ــاء قصـ ــن العلمـ ــاد وأعـ ــد أجـ ــه, وقـ ــرادبلـ ــى املـ ــاد, وحصـــل علـ   فـ
 [:12]  

 اب:اإلسالم للشيخ حممد بن عبدالوه نواقا
ــا  اإلاقا  اشــــتهرت نــــو  ــدالوهاب, واعــــرتف هبــ ــيخ حممــــد بــــن عبــ ســــالم العشــــرة, للشــ

دلتهــا,  ن أحداً اعــرتض عليهــا, لو,ــوحها وظهــور أاملنصفون من كل البالد, وال أذكر أ
ن  فظهـــا, وقـــد شـــرحها كثـــري مـــ الـــدين, واهتمـــوا حبالعلـــم وأهـــل    وقــد أقبـــل عليهـــا طلبـــة

 [14ع أبصلها.] :نفكما فع هللا هبا,  املشايخ املشهورين, وطبع ها عدة شروع, ن
 
 
 
 
 

 (37ـــــــــــــــــــــــــــــ)



 بويأخبار الحاد يف احلديث الن
  دينهم مبا هو بريء منه:منهم يعيبون   أبعداء هعبادهللا يبتلي 

من حهللا أبكمته    عباده  يبتلي  من  أن  يشكعداء  عليهم, جنسهم,  وي لبسون  كوهنم 
دينهم, ويع مبا هو   ر لتأخد وايبوهنم ابجلمو ويقدحون يف  دينهم  يعبون  والرجعية, كما 

منه و ضل يروج  امب  , بريء  شبه  من  سه  اً كثري و يالت.  ونه  يسددون  أصل ما  إىل  امهم 
أ ص من  النبوي,  الدين  كاحلديث  الدين,  ذلول  يف  ويولدون فيلقون  الشبه,     

فيه  الشكوك,   عما  والفكار  العقول  لضعفاء  وصرفاً  للطغام,  سعادهتم خداعاً 
 [8] الطريق املستقيم.إىل  تهم  وهداي

 ق الوا, : ليهم احلعأهل التقليد العمى ال يستعبد أن خيفى 
احلق بعد أن خيفى عليهم  ت, ال يس , واإلعراض عن شعائر الدين ىم ل التقليد الع أه

ال  الوا, , البصر  الليل والنهار على من فقد   ين هللا,نافذ يف دلفقدهم  كما يشتبه 
 ات. سوسا احملتني يبصر هبم عينيه الل 

ى  ابلة فهؤالء ملا أظلمت قلوهبم, خللوها من نور هللا املستمد من شريعته, وإقباها عل 
أ  الذهان, جرم  ال  الفكار,  خيار وحنا ة  نقلها  أبحاديث  وأصد   ن كذبوا  قها المة, 

 [92 و رهات  وافق عقوهم, مع أنه ال حقيقة ها.]أقواالً    اجة, وصدقو ه
 
 
 
 
 
 ( 38ــ)ـــــــــ ــــــــــــ ـ 



 فتاوى فقهية على كتاب عمدة الحكام
 الصاحلون واملصلحون: 

أنفالصاحل أصلحوا  الذين  هم  واجتهدوا  ون:  أعماهم,  وأصلحوا  يف سهم,  أيضاً 
 حتت واليتهم.إصالع أهليهم ومن  

 د, وعم  حهم لغريهم لألفراد واجلماعات والقبائل والبالن عم  إصال واملصلحون: الذي
 ة حرصوا على أن يبدلوها مصلحة, هؤالء هم املصلحون. رت مفسد ا ظهنفعهم وكلم 

 التأمني:
ال أصل ها, وال أساس   ة من البالد الغربية, اليتدر ستو  من العمال املبتدعة املالتأمني
الصحة,  ها   اإلنسوامن  متحمالً إلسالم جعل  عاقلته, كدية ان  أو حتمله   لخطائه, 

 [ 407والتقوى.] :  لى الربون ع من ابب التعاا أشبهها  اخلطأ, وم
  : املبتدئني يف طلب العلم  كتب فقهية ينص  هبا الشيخ 

الفقه " البن ق نن  ,ئنيابلنسبة للمبتد حها الذي هو مث شر   ,ةدامص  بقراءة " عمدة 
" ال" شعدة  بع , وهو  متوسط, ومن  الذينرع  ن  دهم  العلم,  من  هم حصن معهم شيء 

ا  " السبيل  منار   " هوبقراءة  د  لذي  يعتين   الطالب,ليل  شرع  ف نه 
    [ 561 :ابلدلة.]

 
 
 
 
 

 ( 39ـــــــــــــــــــــــــ)



 كتاب شرع الزركشي على هتصر اخلرقي   ختري حتقيق و 
 : رقيهتصر اخل

القبول والك ِتب  هذا امل تصر م  ت, فكان نظريه لغريه من املؤلفا   عناية ما مل يذكرن 
ويستشهدون بنصوصه عند  لقرآنية,  ت احيفظون اآاي  كما,القدمون حيفظون مسائله 

نتقاد والتوسع واالختصار, واال  , عنايتهم ابلشروع والتعليقات  ه و كل حاجة, ولقد أول
ل ابن بدران يف , فقد نقشرع  بلغت ثالمثائة ضهم أن شروحه  ح  ذكر بع   واالنتصار,

"    324ملدخل  :ا للعن كتاب:   " اخلرقي  ألفاظ  النقي يف شرع  ابن الدر  عالمة 
قال:  داهعب ثالمثائة, ادي  لل رقي  يقول: ,بطت  املصري  الدين  عز  ءعت شي نا 

اطلعن الوقد  إسحاق  أاب  أن  أيضاً  يقرب من عشرين شرحاً. ونقل  ما  له  ربمكي _ ا 
  .لفني وثالمثائة مسألةفوجدها أاخلرقي    _ عد  مسائلوانهي  به من إمام  

مام موفق الدين غين " لإل" املأجلها كتاب:  وأشهرها وأوفاها و وإن من أبر  شروحه  
الظهور   له  الذي كتب  الشرع  وهو  قدامة,  ابن  حممد  عدة واالأيب  فطبع  شتهار, 

 قريب والبعيد. طبعات, وانتفع به اخلا  والعام, وال
قل عنها شرع  اإلنصاف, وأكثر من النذكرها املرداوي يفالشروع اليت  وإن من مجلة  

 . زركشي على هذا امل تصرال
ى يف هذا الشرع مبا مل أيت به أكثر شراع هذا الكتاب أو  كشي قد أ الزر وابجلملة ف

لى غريها وع  اطلع على " املغين " وعلى أغلب الشروع اليت سبقه أهلها,كلهم, وقد 
عليها من  وصفى لنا خالصتها, و اد  , وأ ى بزبدهتا,  ية يف املذهبمن املؤلفات الفقه 

 [ 50_48_  43_42] :ثري.الك  واللغة الشيءكتب احلديث واآاثر والدب  
 

 ( 40)ــــــــــــــــــــــ 



 فوائدفهرس ال
 الصفحة املو,وع
 3    املقدمة

 4    التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية
 4    صمديةأثر اإلميان بصفات هللا : اإلهية, الحدية, ال

 5    أثر اإلميان بعلم هللا جل جالله
 6    جالله لعبادهجل  رؤية هللاأثر اإلميان ب

 7    جل حاللهأثر اإلميان بسماع هللا 
 7    عز وجل  أثر اإلميان بقدرة هللا

 7    هللا عز وجل ملن يشاء من أهل معصيته  عن أثر اإلميان بل 
 8    جل جالله خللقه  أثر اإلميان مبعية هللا

 8    أثر اإلميان بر,ا هللا جل جالله
 9    جالله قريب جميبجل   أثر اإلميان أبن هللا

 9    أثر اإلميان بعظمة هللا وعلوه وفوقيته
 10    أثر اإلميان بغضب هللا جل جالله

ــبحانه إىل   ــه سـ ــق بـ ــه يليـ ــى وجـ ــه علـ ــل جاللـ ــزول هللا جـ ــان بنـ ــر اإلميـ أثـ
 السماء الدنيا
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 11    يوم القيامة
 11    أثر اإلميان بعذاب القرب ونعيمه
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 12    أثر اإلميان بنصب املوا ين وو ن العمال
 12    أثر اإلميان بنشر الدواوين 

 13    أثر اإلميان ابملرور على الصرا 
 15    دخول اجلنة برمحة هللا عز وجل

 15    من آاثر رمحة هللا عز وجل العامة لل لق 
 15    اآخرةر رمحة هللا عز وجل بعبده املؤمن يف الدنيا و من آاث

 16    ار كاب الذنوب بدعوى رمحة هللا عز وجل
 17    الكرامات يف  املصنفة أحسن الكتب

 17    أدلة وجوب الصرب
 18    مؤلفات يف مكارم الخالق واآداب

 18    كتب عن الِفرق
 19    كتاب فيه فوائد عن الصرب والشكر واحلمد

 19    ب عن الغرابءكت
 20    حمبة هللا عز وجل للعبد  أعمال جتلب

 20    ظر إىل وجه هللا الكرميأسباب لنيل نعيم لذة الن
 21    طبيعيةالزال ل والرباكني وحنوها عقوابت من هللا وليست ظواهر  

 21    عقيدة الروافا أبعد العقائد عن اإلسالم
 21    العاصي ما عرف عظمة من عصاه

 22    مراضف والالسل 
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 22     وا,ع الشيخصورة من  
 22    احلق حق ولو قل أهله, والباطل ابطل ولو كثر أهله

 23    ال خالنص  واإل
 24    السب  الفريد على كتاب التوحيد

 24    كتاب التوحيد لإلمام حممد بن عبدالوهاب
 24    من شروع كتاب التوحيد

 25    رقية الشرعيةال  أسباب  ثري
 25    أسباب عدم  ثري الرقية 

ِداثً   26    من آوى حم 
 27    االستعاذة ابهلل فيها اخلري الكثري

 27    الفرق بني الدعاء واالستغاثة
 27    حقيقة هاوراً ال بالروافا يعظمون ق

 28    قصيدة الربدة
 28    فوائد أداء النوافل يف البيوت

 29    هزمية العداء  ابهلل واالعتماد عليه يف الثقة
 30    االبتالء يف البدن يكون ابلمراض واآالم وابلحزان واهموم

 30    أقسام الناس يف االبتالء
 31    مفاسد اإلقامة يف بالد الكفار

 31    فوائد هتصرة
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 32    عالج املسحور
 33    حالوة اإلميان

 34    شرع المية شيخ اإلسالم ابن  يمية
 34    نسبتها لشيخ اإلسالمالالمية يف العقيدة ثبت  

 35          أهل السنة أيب عبدهللا أمحد بن حنبل إلمامسنة شرع أصول ال
 35    فيه دين من انتشاره وحرصهم على الطعن غيظ أعداء ال

 35    إلمام أمحد رسالة قيمةرسالة أصول السنة ل
 36    شرع أصول العقائد الدنية للعالمة عبدالرمحن بن انصر السعدي

 36    فات العالمة السعديمؤل
 37    شرع نواقا اإلسالم لإلمام حممد بن عبدالوهاب

 37    مؤلفات يف البدع
 37    نواقا اإلسالم للشيخ حممد بن عبدالوهاب

 38    احلديث النبويأخبار الحاد يف 
 38      دينهم مبا هو بريء منه  هللا يبتلي عباده أبعداء منهم يعيبون

 38    أهل التقليد العمى 
 39    فتاوى فقهية على كتاب: عمدة الحكام

 39    الصاحلون واملصلحون
 39    التأمني

 39     يف طلب العلم ينص  هبا الشيخ املبتدئني  هكتب فقي
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 40    حتقيق وختري  كتاب شرع الزركشي على هتصر اخلرقي
 40      يف طلب العلم ينص  هبا الشيخ املبتدئني  هكتب فقي

 40    هتصر اخلرقي
 41    فهرس الفوائد
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