
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 رابعة : تتمة شرح حديث اصول الدين المحاضر ة ال

أركان اإليمان ستة ال يصح اإليمان إال بها جميعا فمن  المسألة السادسة :

 ترك ركنا منها بطل إيمانه: 

الجازم بوجود هللا وأنه رب العالمين وأنه  وهو اإلعتقاد األول: اإليمان باهلل

المستحق للعبادة من عباده ومع االيمان بأسمائه وصفاته ووحدانية في ذلك ، 

َطبِرأ ِلِعبَادَتِِه  بُدأهُ َواصأ ِض َوَما بَيأنَُهَما فَاعأ َرأ َماَواِت َواألأ قال هللا تعالى )َربُّ السَّ

لَُم لَهُ َسِميًّا(.  َهلأ تَعأ

وهو االعتقاد الجازم بوجودهم وأن هللا خلقهم من  يمان بالمالئكةالثاني : اإل

نور لعبادته وأنهم عباد مكرمون اليسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 

اليستكبرون عن عبادته وال يستحسرون يسبحون الليل والنهار اليغترون ، 

 ولهم وظائف كثيرة فمنهم الموكلون بحمل العرش ومنهم الموكلون بالوحي

ومنهم الموكلون بالجبال ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار ومنهم الموكلون 

بحفظ أعمال العباد ومنهم الموكلون بقبض أرواح المؤمنين ومنهم الموكلون 

بقبض أرواح الكافرين ومنهم الموكلون بسؤال العبد في القبر ، وأفضلهم 

ال هللا ال جبريل روح القدس عليه السالم وهم كثيرون ال يعلم عددهم إ

يأكلون و ال يشربون وال يتناسلون وخلقتهم عظيمة لهم أجنحة متباينون في 

عددها وقد أعطاهم هللا قوة يتمثلون ويتشكلون في غير صورهم التي خلقها 

هللا عليها وقد حجبهم هللا عنا فال نراهم في صورهم التي خلقوا عليها ولكن 

عليه وسلم جبريل على  كشفهم لبعض عباده كما رأى النبي صلى هللا

 صورته له ستمائة جناح قد سد األفق. 

وهو اإلعتقاد الجازم بأن هللا أنزل على رسله كتبا  الثالث : اإليمان بالكتب

ُسوُل بَِما أُنأِزَل  فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده وفيها نور وهدى )آََمَن الرَّ

ِمنُوَن ُكلٌّ آََمنَ  ُق بَيأَن إِلَيأِه ِمنأ َرب ِِه َوالأُمؤأ ِ َوَماَلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه اَل نُفَر ِ  بِاَّللَّ

أََحٍد ِمنأ ُرسُِلِه َوقَالُوا َسِمعأنَا َوأََطعأنَا ُغفأَرانََك َربَّنَا َوإِلَيأَك الأَمِصير( أنزلها 

ألجل هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وهي : القران 



بور وصحف إبراهيم وموسى ، وأعظمها التوراة واإلنجيل والتوراة والز

 واإلنجيل والقرآن وأعظم الثالثة وناسخها وأفضلها القران . 

وهو االعتقاد الجازم بأن هللا سبحانه أرسل إلى  الرابع : اإليمان بالرسل

عباده رسال مبشرين ومنذرين لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى 

ةٌ النور قال تعالى ) ُرُسالا  ِ ُحجَّ ِريَن َوُمنأِذِريَن ِلئاَلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ ُمبَش ِ

ٍة  ا ( وقال تعالى )َولَقَدأ بَعَثأنَا فِي ُكل ِ أُمَّ ا َحِكيما ُ َعِزيزا ُسِل َوَكاَن َّللاَّ بَعأدَ الرُّ

تَنِبُوا الطَّاُغوَت( ونؤمن بذلك إجماال  َ َواجأ بُدُوا َّللاَّ ال نعلم عددهم َرُسوالا أَِن اُعأ

نَا َعلَيأَك َوِمنأُهمأ  ُهمأ َمنأ قََصصأ ِلَك ِمنأ َسلأنَا ُرُسالا ِمنأ قَبأ كما قال تعالى )َولَقَدأ أَرأ

َمنأ لَمأ نَقأُصصأ َعلَيأَك ( ونؤمن بهم تفصيال كما فصلهم هللا في كتابه ، 

 وأفضلهم الرسل ثم األنبياء وأفضل الرسل واألنبياء أولو العزم وهم خمسة

: محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات هللا عليهم أجمعين 

وأفضلهم نبي اإلسالم وخاتم األنبياء والمرسلين محمد بن عبد هللا الهاشمي 

ِ َوَخاتََم النَّبِي ِيَن( واإليمان بواحد منهم يستلزم اإليمان بهم  )َولَِكنأ َرُسوَل َّللاَّ

ألن كل واحد منهم يدعو إلى جميعا . والكفر بواحد منهم كفر بجميعهم 

ِ َوُرُسِلِه َويُِريدُوَن أَنأ  فُُروَن بِاَّللَّ توحيد هللا وطاعته قال تعالى )إِنَّ الَِّذيَن يَكأ

فُُر بِبَعأٍض َويُِريدُوَن أَنأ  ِمُن بِبَعأٍض َونَكأ ِ َوُرُسِلِه َويَقُولُوَن نُؤأ قُوا بَيأَن َّللاَّ يُفَر ِ

(. يَتَِّخذُوا بَيأَن ذَِلَك سَ   بِيالا

وهو االعتقاد الجازم بيوم القيامة واإليمان  الخامس : اإليمان باليوم اآلخر

بكل ما اخبر هللا به وأخبر به رسوله صلى هللا عليه وسلم مما يكون بعد 

الموت وحتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فنؤمن بأمور الغيب 

نعيم القبر وعذابه وفتنته بعد الموت من سكرات الموت وعالم البرزخ و

وسؤال الملكين وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ونؤمن بيوم القيامة 

الكبرى الذي يحيي هللا فيه الموتى ويبعث العباد من قبورهم ثم يحاسبهم ، 

وبالنفخ في الصور وهي ثالث نفخات : نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة 

عالمين حفاة عراة غرال تدنو منهم البعث والنشور فيقوم الناس لرب ال

الشمس ومنهم من يلجمه العرق ، وأول من يبعث وتنشق عنه األرض هو 

نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم وتنشر صحف األعمال فيكشف المخبوء 

ويظهر المستور ويحصل ما في الصدور ويكلم هللا عباده ليس بينه وبينهم 



آبائهم ، ونؤمن بالميزان الذي له ترجمان ويدعى الناس بأسمائهم وأسماء 

كفتان توزن به أعمال العباد وأبدانهم وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه 

وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ، ويردون على حوض النبي صلى 

هللا عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من 

اء وطوله شهر وعرضه شهر من شرب منه المسك وآنيته عدد نجوم السم

لم يظمأ منه أبدا ويحرم منه من ابتدع في الدين ، والصراط منصوب على 

متن جهنم يتجاوزه األبرار كل على حسب عمله ويزل عنه الفجار ، ثم من 

نجا من أهل الجنة يحبسون على قنطرة دون الجنة يتقاص أهل اإليمان 

ما إلى جنة وإما إلى النار ، والجنة بعضهم من بعض ثم كل يرى سبيله إ

والنار مخلوقتان قبل الخلق ال تفنيان أبدا ، والموت يؤتى به يوم القيامة على 

صورة كبش بين الجنة والنار فيذبح فيصير الخلق في خلود ال فناء بعده ، 

ونؤمن بشفاعة نبينا وسائر النبيين والمالئكة والشهداء والصديقين 

 هللا خلقا بغير شفاعة بفضله ورحمته. والصالحين ، ويخرج 

وهو اإلعتقاد الجازم بأن كل خير وشر السادس: اإليمان بالقدر خيره وشره 

بقضاء هللا وقدره وأن هللا تعالى فعال لما يريد فكل شي بإرادته وال يخرج 

عن مشيئته وتدبيره وعلم كل ما كان وما يكون من األشياء قبل أن تكون في 

قادير للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضت حكمته وعلم األزل وقدر الم

أحوال عباده وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم ، وملخصه : هو ما سبق به العلم 

ا ِمنأ  ِ فِي الَِّذيَن َخلَوأ وجرى به القلم مما هو كائن إلى األبد قال تعالى )ُسنَّةَ َّللاَّ

ا َمقأدُورا  ِ قَدَرا ُر َّللاَّ ٍء َخلَقأنَاهُ بِقَدٍَر( قَبأُل َوَكاَن أَمأ ا ( وقال تعالى)إِنَّا ُكلَّ َشيأ

 ومراتب القدر أربعة ال يتحقق إيمان العبد إال بها:

األولى : العلم وهي اإليمان بأن هللا عالم بكل ما كان وما يكون وما لم يكن 

لو كان كيف يكون جملة وتفصيال وأنه علم ما الخلق عاملون قبل خلقهم قال 

ٍء َعِليٌم(.تعالى )إِنَّ  َ بُِكل ِ َشيأ   َّللاَّ

الثانية : الكتابة وهي اإليمان بأن هللا كتب ما سبق به علمه من مقادير 

المخلوقات في اللوح المحفوظ وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه من شي فكل ما 

جرى وما يجري إلى يوم القيامة مكتوب عنده في أم الكتاب قال تعالى 

صَ  ٍء أحأ  يأنَاهُ فِي إَِماٍم ُمبِيٍن(.)َوُكلَّ َشيأ



الثالثة : المشيئة وهي اإليمان بأن كل شي يجري في هذا الكون فهو بإرادة 

هللا ومشيئته الدائرة بين الحكمة والرحمة ال يسأل عما يفعل وهم يسألون 

فمشيئته نافذة وقدرته شاملة ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن ال يخرج عن 

ا إرادته شي قال تعا َ َكاَن َعِليما ُ إِنَّ َّللاَّ لى )َوَما تََشاُءوَن إِالَّ أَنأ يََشاَء َّللاَّ

ا(.  َحِكيما

الرابعة : الخلق وهي اإليمان بأن هللا خالق كل شي ال خالق غيره وال رب 

سواه وأن كل ما سواه مخلوق فهو خالق كل عامل وعمله وكل متحرك 

ٍء  ا( ، وأن كل ما يجري من وحركته قال تعالى )َوَخلََق ُكلَّ َشيأ فَقَدََّرهُ تَقأِديرا

خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية شاء هللا وقدره وخلقه ، وأنه يحب 

 اإليمان والطاعة ويكره الكفر والمعصية. 

والعباد لهم قدرة على أفعالهم واختيار وإرادة لما يصدر منهم من طاعة 

 وإرادته خالفا للجبرية ومعصية لكن مشيئتهم وإرادتهم تابعة لمشيئة هللا

الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ليس له إختيار وللقدرية الذين 

يقولون إن العبد له إرادة مستقلة وأنه يخلق فعله وأن إرادته ومشيئته خارجة 

ُكمأ  عن إرادة هللا ومشيئته والحق ما عليه أهل السنة قال تعالى )ِلَمنأ َشاَء ِمنأ

تَقِ  ُ َربُّ الأعَالَِميَن(. أَنأ يَسأ  يَم َوَما تََشاُءوَن إِالَّ أَنأ يََشاَء َّللاَّ

 

 


