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السلما

تيمية ابن

الحللق وديللن بالهللدى رسللوله أرسللل الللذي لله الحمد
ًا.ً بالله وكفى كله الدين على ليظهره  شهيد

ًا للله شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد بلله إقللرار
ًا،ً ًا أن وأشهد وتوحيد عليلله الللله صلللى ورسوله عبده محمد

ًا وسلم آله وعلى مزيدا.ً تسليم

بعد: أما

قيللاما إلللى المنصللورة الناجيللة الفرقللة اعتقللاد فهللذا
وملئاكتلله بللالله اليمان وهو والجماعة،ً السنة أهل الساعة،ً

خيللره بالقللدر واليمللان المللوت بعللد والبعللث ورسللله وكتبه
وشره.ً 

في نفسه به وصف بما  اليمانبالله:     اليإمان     ومن
وسلللم عليلله الللله صلللى محمللد رسوله به وصفه وبما كتابه
بللل تمثيللل،ً ول تكييف غير ومن تعطيل،ً ول تحريف غير من

السلميع وهلو شليء كمثلله {ليس سبحانه الله بأن يؤمنون
يحرفللون ول نفسلله بلله وصللف مللا عنلله ينفون فل البصير}،ً

ول وآيللاته،ً الللله أسللماء في يلحدون ول مواضعه،ً عن الكلم
ل سللبحانه لنله خلقلله،ً بصللفات صللفاته يمثللون ول يكيفون

َو ول له،ً سمّي ُفُف ّد ول له،ً ُفُك سلبحانه بخلقله،ً يقلاس ول لله،ً ِن
حديثا وأحسن قيل وأصدق وبغيره،ً بنفسه أعلم فإنه وتعالى

خلقه.ً  من

يقولللون الللذين بخلفا مصدوقون،ً صادقون رسله ثم
عما العزة رب ربك قال: {سبحان ولهذا يعلمون،ً ل ما عليه

،ًالعللالمين} رب لله والحمد المرسلين على وسلما يصفون
علللى وسلم للرسل،ً المخالفون به وصفه عما نفسه فسبح

.ًوالعيب النقص من قالوه ما لسلمة المرسلين
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بين نفسه به وسمّى وصف فيما جمع قد سبحانه وهو
به جاء عما والجماعة السنة لهل عدول فل والثبات،ً النفي

أنعللم الللذين صللراط المسللتقيم،ً الصللراط فإنه المرسلون،ً
والصالحين.ً  والشهداء والصديقين النبيين من عليهم الله

فللي نفسلله بله وصللف مللا الجمللة هللذه في دخل وقد
يقللول: {قللل حيللث القللرآن ثلث تعدل التي الخلصا سورة

* يولللد * ولللم يولللد * ولللم يلللد لم الصمد،ً الله أحد الله هو
ًا له يكن فللي آيللة أعظم في نفسه به وصف وما أحد}،ً كفو

تأخللذه ل القيللوما الحي هو إل إله ل يقول: {الله حيث كتابه،ً
ذا مللن الرض فللي ومللا السللماوات فللي مللا له نوما ول سنة
ول خلفهم وما أيديهم بين ما يعلم بإذنه إل عنده يشفع الذي

كرِسلليه وسللع شللاء بمللا إل علملله مللن بشلليء يحيطللون
ِرثلله ل - أي حفظهمللا يللؤوده ول والرض السللماوات ْك ول َي

ُفُله ِق ْث اليلة هلذه قلرأ ملن كان ولهذا العظيم}،ً العلي - وهو ُفُي
حتى شيطان يقربه ول حافظ الله من عليه يزل لم ليلة في

يصبح.ً 

والبللاطن والظللاهر والِخللر الول سبحانه: {هو وقوله
عليم}.ً شيء بكل وهو

يموت}.ً ل الذي الحي على سبحانه: {وتوكل وقوله

الخبير}،ً الحكيم {وهو الحكيم}،ً العليم وقوله: {وهو
ا {يعلم ا الرض فلي يللج م ملن ينلزل وملا منهلا يخلرج وم

إل يعلمهللا ل الغيللب مفاتح {وعنده فيها}،ً يعرج وما السماء
يعلمهللا إل ورقة من تسقط وما والبحر البر في ما ويعلم هو
كتاب في إل يابس ول رطب ول الرض ظلمات في حبة ول

بعلملله}،ً إل تضللع ول أنللثى مللن تحمل وقوله: {وما مبين}،ً
قللد الللله وأّن قللدير شيء كل على الله أّن وقوله: {لتعلموا

ًا}.ً شيء بكل أحاط علم

المتين}.ً القوة ذو الرزاق هو الله وقوله: {إن

البصللير}،ً السللميع وهللو شلليء كمثللله وقوله: {ليس
ِعّمللا الللله وقللوله: {إن ًا كللان الللله إن بلله يعظكللم ِن سللميع

ًا}.ً بصير

قوة ل الله شاء ما قلت جنتك دخلت إذ وقوله: {ولول
مللا يفعللل الللله ولكللن اقتتلللوا مللا الللله شاء {ولو بالله}،ً إل

عليكللم ُفُيتلى ما إل النعاما بهيمة لكم وقوله: {أحلت يريد}،ً
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ِد محلّى غير ُفُرما وأنتم الصي وقوله: يريد}،ً ما يحكم الله إن ُفُح
أن يللرد ومن للسلما صدره يشرح يهديه أن الله يرد {فمن
ًا صدره يجعل يضله ًا ضيق السماء}.ً في يصعد كأنما حرج

المحسلللنين}،ً يحلللب اللللله إن وقلللوله: {وأحسلللنوا
لكم استقاموا {فما المقسطين}،ً يحب الله إن {وأقسطوا
يحللب الللله {إن المتقيللن}،ً يحللب الللله إن لهللم فاسللتقيموا

تحبللون كنتللم إن وقوله: {قل المتطهرين}،ً ويحب التوابين
الللله يلأتي وقلوله: {فسلوفا اللله}،ً يحببكللم فاتبعوني الله

الللذين يحللب الللله وقللوله: {ان ويحبللونه}،ً يحبهللم بقللوما
ًا سبيله في يقاتلون وقللوله: مرصللوصا}،ً بنيللان كللأنهم صللف

الودود}.ً الغفور {وهو

وسللعت {ربنللا الرحيللم}،ً الرحمن الله وقوله: {بسم
رحيمللا}،ً بللالمؤمنين {وكللان وعلمللا}،ً رحمللة شلليء كللل

نفسلله علللى ربكللم {كتللب شلليء}،ً كللل وسعت {ورحمتي
ًا خير {فالله الرحيم}،ً الغفور {وهو الرحمة}،ً وهللو حافظلل

الراحمين}.ً أرحم

عنه}.ً ورضوا عنهم الله وقوله: {رضي

ًا يقتللل وقللوله: {ومللن ًا مؤمنلل جهنللم فجللزاؤه متعمللد
ًا بللأنهم وقللوله: {ذلللك ولعنلله}،ً عليه الله وغضب فيها خالد

ّتبعلوا ا رضلوانه}،ً وكرهلوا اللله أسلخط ملا ا وقلوله: {فلم
َه وقللوله: {ولكللن منهم}،ً انتقمنا آسفونا انبعللاثهم الللله كللر

ًا وقللوله: {كللبر فثبطهللم}،ً ل مللا تقولللوا أن الللله عنللد مقتلل
تفعلون}.ً

مللن ظلللل في الله يأتيهم أن إل ينظرون وقوله: {هل
إل ينظلرون وقللوله: {هللل المر}،ً وقضي والملئاكة الغماما

ربللك}،ً آيللات بعللض يللأتي أو ربك يأتي أو الملئاكة تأتيهم أن
ّكت إذا {كل ًا الرض ُفُد ًا والملك ربك وجاء دكا دك صفا}،ً صف

ُفُق {ويوما ّق تنزيل}.ً الملئاكة ونزل بالغماما السماء َتَش

{كللل والكراما}،ً الجلل ذو ربك وجه وقوله: {ويبقى
وجهه}.ً إل هالك شيء

بيللدي}،ً خلقللت لمللا تسللجد أن منعللك وقللوله: {مللا
قللالوا بملا ولعنوا أيديهم غلت مغلولة الله يد اليهود {وقالت

يشاء}.ً كيف ينفق مبسوطتان يداه بل
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{وحملنللاه بأعيننللا}،ً فإنك ربك لحكم وقوله: {واصبر
كفللر}،ً كللان لمن جزاء بأعيننا تجري ودسر ألواح ذات على

عيني}.ً على ولتصنع مني محبة عليك {وألقيت

زوجهللا فللي تجادلللك التي قول الله سمع وقوله: {قد
سللميع الللله إن تحاوركمللا يسللمع والللله الللله،ً إلى وتشتكي
الللله إن قللالوا الللذين قللول الللله سمع وقوله: {لقد بصير}،ً

سللرهم نسللمع ل أنللا يحسللبون {اما أغنيللاء}،ً ونحللن فقيللر
معكمللا وقوله: {إنني يكتبون}،ً لديهم ورسلنا بلى ونجواهم

وأرى}.ً أسمع

حيللن يللراك {الللذي يرى}،ً الله بأن يعلم وقوله: {ألم
{وقللل العليم}،ً السميع هو إنه الساجدين في وتقلبك تقوما

والمؤمنون}.ً ورسوله عملكم الله فسيرى اعملوا

ومكر وقوله: {ومكروا المحال}،ً شديد وقوله: {وهو
ًا وقوله: {ومكللروا الماكرين}،ً خير والله الله ومكرنللا مكللر

ًا ًا يكيدون وقوله: {إنهم يشعرون}،ً ل وهم مكر وأكيللد كيللد
ًا}.ً كيد

ًا تبدوا وقوله: {إن سللوء عللن تعفللوا أو تخفللوه أو خير
ًا كان الله فإن تحبللون أل وليصللفحوا {وليعفوا قديرا}،ً عفو
العللزة وقوله: {ولللله رحيم}،ً غفور والله لكم الله يغفر أن

وللمؤمنين}.ً ولرسوله

أجمعين}.ً لغوينهم إبليس: {فبعزتك عن وقوله

والكراما}.ً الجلل ذي ربك اسم وقوله: {تبارك

للله تعلللم هللل لعبللادته،ً واصللطبر وقللوله: {فاعبللده
ًا له يكن {ولم سميا}،ً ًا لللله تجعلللوا {فل أحللد}،ً كفو أنللداد

ًا الله دون من يتخذ من الناس {ومن تعلمون}،ً وأنتم أنللداد
ولللدا يتخللذ لللم الذي لله الحمد {وقل الله}،ً كحب يحبونهم

الللذل مللن ولللي للله يكللن ولم الملك في شريك له يكن ولم
فللي ومللا السلماوات فللي مللا للله {يسللبح تكللبيرا}،ً وكللبره
قللدير}،ً شلليء كللل علللى وهللو الحمللد وله الملك له الرض
ًا للعالمين ليكون عبده على الفرقان نزل الذي {تبارك نذير

ًا يتخذ ولم والرض السماوات ملك له الذي له يكن ولم ولد
ًا}،ً فقللدره شلليء كللل وخلللق الملك في شريك {مللا تقللدير

بمللا إله كل لذهب إذا إله من معه كان وما ولد من الله اتخذ
يصللفون،ً عمللا الللله سللبحان بعللض علللى بعضهم ولعل خلق
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تضلربوا {فل يشركون}،ً عما فتعالى والشهادة الغيب عالم
حللرما إنمللا {قل تعلمون}،ً ل وأنتم يعلم الله إن المثال لله

بغيللر والبغللي والثللم بطللن وما منها ظهر ما الفواحش ربي
ًا به ينزل لم ما بالله تشركوا وأن الحق تقولللوا وأن سلللطان
تعلمون}.ً ل ما الله على

سللبعة اسللتوى} فللي العللرش على وقوله: {الرحمن
الللذي الللله ربكللم قللوله: {إن العللرافا سورة مواضع: في

علللى اسللتوى ثللم أيللاما سللتة فللي والرض السللماوات خلق
ربكللم السلللما: {إن عليه يونس سورة في وقال العرش}،ً

اسللتوى ثم أياما ستة في والرض السماوات خلق الذي الله
رفللع الللذي الرعللد: {الللله سللورة فللي قللال العرش}،ً على

وقال العرش}،ً على استوى ثم ترونها عمد بغير السماوات
فللي وقال استوى}،ً العرش على طه: {الرحمن سورة في

وقللال الرحمن}،ً العرش على استوى الفرقان: {ثم سورة
السللماوات خلللق الللذي السللجدة: {الللله ألللم سللورة فللي

العللرش}،ً على استوى ثم أياما ستة في بينهما وما والرض
السللماوات خلللق الللذي الحديللد: {هللو سللورة فللي وقللال

العرش}.ً على استوى ثم أياما ستة في والرض

{بللل إلللي}،ً ورافعللك متوفيك إني عيسى وقوله: {يا
الصللالح والعمللل الطيب الكلم يصعد {إليه إليه}،ً الله رفعه

ًا لللي ابللن هامللان {يا يرفعه}،ً السللباب،ً أبلللغ لعلللي صللرح
لظنلله وإنللي موسللى إللله إلللى فللأطلع السللماوات أسللباب
فإذا الرض بكم يخسف أن السماء في من {أأمنتم كاذبا}،ً

ًا عليكم يرسل أن السماء في من أمنتم أما تمور هي حاصللب
السللماوات خلق الذي وقوله: {هو نذير}،ً كيف فستعلمون

يلللج مللا يعلللم العرش على استوى ثم أياما ستة في والرض
يعللرج ومللا السللماء من ينزل وما منها يخرج وما الرض في
{مللا بصللير}،ً تعملللون بمللا والللله كنتم إينما معكم وهو فيها

هللو إل خمسللة ول رابعهللم هللو إل ثلثللة نجللوى مللن يكللون
كللانوا أينمللا معهم هو إل أكثر ول ذلك من أدنى ول سادسهم

عليه}.ً شيء بكل الله إن القيامة يوما عملوا بما ينبئهم ثم

أسلمع معكمللا {إنني معنا}،ً الله إن تحزن وقوله: {ل
محسلنون}،ً هلم واللذين اتقلوا اللذين مع الله {إن وأرى}،ً

غلبللت قليلة فئة من {كم الصابرين}،ً مع الله إن {واصبروا
الصابرين}.ً مع والله الله بإذن كثيرة فئة

َوَمْن أصللدق {وملن حلديثا}،ً الله من أصدق وقوله: {
{وتمت مريم}،ً ابن عيسى يا الله قال {وإذ قيل}،ً الله من
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ًا ربك كلمت تكليمللا}،ً موسللى الللله {وكلللم وعللدل}،ً صللدق
ّلملله لميقاتنللا موسللى جللاء {ولمللا الله}،ً كلم من {منهم وك
نجيللا}،ً وقربنللاه اليمللن الطللور جللانب من {وناديناه ربه}،ً
الظلللالمين}،ً القلللوما ائالللت أن موسلللى ربلللك نلللادى {وإذ

{ويللوما الشللجرة}،ً تلكمللا عللن أنهكمللا ألم ربهما {وناداهما
مللن أحللد {وإن المرسلللين}،ً أجبتللم مللاذا فيقللول ينللاديهم

{وقللد الللله}،ً كلما يسمع حتى فأجره استجارك المشركين
مللا بعللد من يحرفونه ثم الله كلما يسمعون منهم فريق كان

لللن قللل الله كلما يبدلوا أن {يريدون يعلمون}،ً وهم عقلوه
من إليك أوحي ما {واتل قبل}،ً من الله قال كذلكم تتبعونا
علللى يقللص القللرآن هللذا {إن لكلماته}،ً مبدل ل ربك كتاب
كتللاب {وهللذا يختلفللون}،ً فيلله هللم الذي أكثر إسرائايل بني

لرأيتلله جبللل علللى القللرآن هللذا أنزلنللا {لو مبارك}،ً أنزلناه
ًا ًا خاشع آيللة مكللان آية بدلنا {وإذا الله}،ً خشية من متصدع
ل أكللثرهم بللل مفللتر أنللت إنمللا قللالوا ينللزل بمللا أعلم والله

ليثبللت بللالحق ربللك مللن القللدس روح نزله {قل يعلمون}،ً
أنهللم نعلللم ولقللد للمسلللمين وبشللرى وهللدى آمنللوا الللذين

أعجمللي إليلله يلحللدون الذي لسان بشر،ً يعلمه إنما يقولون
مبين}.ً عربي لسان وهذا

{على ناظرة}،ً ربها إلى ناضرة يومئذ وقوله: {وجوه
{لهم وزيادة}،ً الحسنى أحسنوا {للذين ينظرون}،ً الرائاك

مزيد}.ً ولدينا فيها يشاءون ما

ًا القرآن تدبر من كثير،ً الله كتاب في الباب وهذا طالب
الحق.ً  طريق له تبين منه للهدى

عليثثه     اللثثه     صثثلى     اللثثه     رسثثول     سثثنة     فثثي     ثثثم
عنلله،ً وتعبر عليه وتدل وتبينه القرآن تفسر فالسنة ؛  وسلم

الصللحاح الحللاديث مللن وجل عز ربه به الرسول وصف وما
بها.ً اليمان وجب بالقبول المعرفة أهل تلقاها التي

ربنا وسلم: (ينزل عليه الله صلى قوله مثل ذلك فمن
الخلر الليلل ثللث يبقلى حيلن ليللة كلل اللدنيا السلماء إلى

فللأعطيه؟ يسللألني مللن للله؟ فأستجب يدعوني فيقول: من
عليه].ً له؟) [متفق فأغفر يستغفرني من

ًا أشللد وسلم: (لللله عليه الله صلى وقوله بتوبللة فرحلل
عليه].ً متفق براحلته) [الحديث أحدكم من عبده
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رجلين إلى الله وسلم: (يضحك عليه الله صلى وقوله
عليه].ً الجنة) [متفق يدخلن كلهما الخر أحدهما يقتل

غيللره،ً وقللرب عبللاده قنللوط مللن ربنللا وقوله: (عجب
فَرجكللم أن يعلللم يضللحك فيظللل قنطيللن أزلين إليكم ينظر

حسن].ً قريب) [حديث

يلقللى جهنللم تللزال وسلللم: (ل عليلله الله صلى وقوله
فيهللا العللزة رب يضع حتى مزيد؟ من تقول: هل وهي فيها،ً

بعللض إللى بعضلها فينلزوي قدمه رواية: (عليها رجله) وفي
عليه].ً قط) [متفق قط فتقول

وسللعديك،ً فيقول: لبيك آدما،ً تعالى: يا وقوله: (يقول
إلللى بعثا ذريتك من تخرج أن يأمرك الله بصوت: إن فينادي

عليه].ً النار) [متفق

بينلله وليللس ربه سيكلمه إل أحد من منكم وقوله: (ما
ترجمان).ً وبينه

السللماء في الذي الله المريض: (ربنا رقية في وقوله
فللي رحمتللك كما والرض السماء في أمرك اسمك،ً تقدس
وخطايانللا حوبنللا لنللا اغفللر الرض في رحمتك اجعل السماء

مللن وشللفاء رحمتللك مللن رحمللة أنللزل الطيللبين،ً رب أنللت
داود أبللو رواه حسللن فيبرأ) [حديث الوجع هذا على شفائاك

وغيره].ً 

السللماء) فللي مللن أميللن وأنللا تللأمنوني وقللوله: (أل
صحيح].ً [حديث

وهللو العرش،ً فوق والله الماء فوق وقوله: (والعرش
داود أبلللو رواة حسلللن عليللله) [حلللديث أنتلللم ملللا يعللللم

السللماء) ؟) قللالت: (فللي الله للجارية: (أين وغيره].ًوقوله
الللله) قللال: (أعتقهللا رسللول أنا؟) قللالت: (أنللت قال: (من

مسلم].ً  مؤمنة) [رواه فإنها

مللا حيث معك الله أن تعلم أن اليمان وقوله: (أفضل
حسن].ً كنت) [حديث

قبللل يبصللقن فل الصلللة إلللى أحدكم قاما وقوله: (إذا
أو يساره عن ولكن وجهه،ً قبل الله فإن يمينه عن ول وجهه
عليه].ً قدمه) [متفق تحت
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السللماوات رب وسلم: (اللهللم عليه الله صلى وقوله
شلليء كللل ورب ربنللا العظيللم العرش ورب والرض السبع
أعللوذ والقللرآن والنجيللل التللوراة منزل والنوى الحب خالق

أنللت بناصيتها آخذ أنت دابة كل شر ومن نفسي شر من بك
شلليء بعللدك فليللس الخللر وأنللت شلليء قبلك فليس الول
دونك فليس الباطن وأنت شيء فوقك فليس الظاهر وأنت
مسلم].ً الفقر) [رواه من وأغنني الدين عني اقض شيء

النللاس بالذكر: (أيها أصواتهم الصحابة رفع لما وقوله
إنمللا غائابللا ول أصللم تللدعون ل فللإنكم أنفسللكم على أربعوا

ًا تدعون ميع ًا س ًا بصلير دعونه اللذي إن قريبل إللى أقلرب ت
عليه].ً راحلته) [متفق عنق من أحدكم

البدر ليلة القمر ترون كما ربكم سترون وقوله: (إنكم
صلللة علللى تغلبوا ل أن استطعتم فإن رؤيته في تضامون ل

فللافعلوا) [متفللق غروبهللا قبللل وصلللة الشمس طلوع قبل
عليه].ً

الللله رسللول فيهللا يخبر التي الحاديث هذه أمثال إلى
الفرقلة فللإن بله،ً يخلبر بملا ربله عللن وسلم عليه الله صلى

بمللا يؤمنون كما بذلك يؤمنون والجماعة السنة أهل الناجية
غير ومن تعطيل،ً ول تحريف غير من كتابه،ً في به الله أخبر

تمثيل.ً ول تكييف

هللي المللة أن كمللا المللة،ً فللرق فللي الوسللط هللم بل
سللبحانه الله صفات باب في وسط فهم المم،ً في الوسط
المشللبهة،ً التمثيللل وأهل الجهمية التعطيل أهل بين وتعالى

والقدريللة الجبريللة بيللن الللله أفعللال بللاب فللي وسللط وهللم
مللن والوعيديللة المرجئللة بيللن الله وعيد باب وفي وغيرهم،ً
بيللن والللدين اليمللان أسللماء بللاب وفللي وغيرهللم،ً القدريللة

أصللحاب وفللي والجهمية المرجئة وبين والمعتزلة الحرورية
والخوارج.ً  الرافضة بين وسلم عليه الله صلى الله رسول

بمللا اليمللان بللالله اليمللان مللن ذكرناه فيما دخل وقد
سلللف عليلله وأجمللع رسللوله عللن وتللواتر كتللابه في به أخبر
خلقه،ً على عرشه على سماواته فوق سبحانه أنه من المة
جمع كما عاملون،ً هم ما يعلم كانوا أينما معهم سبحانه وهو
فللي والرض السماوات خلق الذي قوله: {هو في ذلك بين

الرض فللي يلللج مللا يعلللم العرش على استوى ثم أياما ستة
وهللو فيهللا يعللرج ومللا السللماء مللن ينزل وما منها يخرج وما

بصير}.ً تعملون بما والله كنتم أينما معكم
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بلالخلق،ً مختلط معكم} أنه قوله: {وهو معنى وليس
سلللف عليلله أجمللع مللا خلفا وهللو اللغللة،ً توجبه ل هذا فإن

مللن آيللة القمللر بللل الخلق،ً عليه الله فطر ما وخلفا المة،ً
السللماء،ً فللي موضللوع وهللو مخلوقللاته أصغر من الله آيات
سللبحانه وهللو كلان،ً أينمللا المسلافر وغيللر المسافر مع وهو
عليهللم.ً.ً مطلع عليهم مهيمن خلقه على رقيب عرشه فوق
ربوبيته.ً معاني من ذلك غير إلى

العرش فوق أنه - من الله ذكره الذي الكلما هذا وكل
ولكللن تحريللف،ً إلللى يحتللاج ل حقيقتلله على - حق معنا وأنه

قللوله: " ظللاهر أن يظن أن مثل الكاذبة،ً الظنون عن يصان
بإجمللاع باطللل وهذا تظله،ً أو تقله السماء " أن السماء في
السللماوات كرسلليه وسللع قللد الله فإن واليمان،ً العلم أهل

تللزول،ً أن والرض السللماوات يمسللك الللذي وهللو والرض،ً
أن آيللاته ومن بإذنه،ً إل الرض على تقع أن السماء ويمسك

بأمره.ً  والرض السماء تقوما

جمع كما مجيب،ً قريب بأنه اليمان ذلك في دخل وقد
قريلب.ً.ً.ً فلإني عني عبادي سألك قوله: {وإذا في ذلك بين

تللدعونه الللذي وسلللم: (إن عليلله الللله صلللى وقللوله الية}،ً
راحلته).ً عنق من أحدكم إلى أقرب

ينللافي ل ومعيته قربه من والسنة الكتاب في ذكر وما
شلليء كمثللله ليللس سبحانه فإنه وفوقيته،ً علوه من ذكر ما

علوه.ً  في قريب دنوه في علّي وهو نعوته،ً جميع في

القللرآن بللأن اليمللان ؛  وكتبثثه     بثثالله     اليإمان     ومن
الللله وأن يعللود،ً وإليلله بللدأ منه مخلوق،ً غير منزل الله كلما
محمللد علللى أنزللله الللذي القللرآن هللذا وأن حقيقة،ً به تكلم
غيره.ً كلما ل حقيقة الله كلما هو وسلم عليه الله صلى

أو الللله كلما عللن حكايللة بللأنه القللول إطلق يجللوز ول
يخللرج لم المصاحف في كتبوه أو الناس قرأه إذا بل عبارة،ً
إنمللا الكلما فللإن حقيقة،ً تعالى الله كلما يكون أن عن بذلك

ًا قللاله من إلى حقيقة يضافا ًا قللاله مللن إلللى ل مبتللدئا مبلغلل
ًا.ً مؤدي

الحروفا الله كلما ليس ومعانيه حروفه الله كلما وهو
الحروفا.ً  دون المعاني ول المعاني،ً دون
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ًا دخل وقد وبكتبلله بله اليمللان ملن ذكرنللاه فيملا أيضل
القيامللة يوما يرونه المؤمنين بأن اليمان،ً وبرسله وبملئاكته

ًا ًا الشمس يرون كما بأبصارهم عيان سللحاب،ً بها ليس صحو
يرونلله رؤيتلله،ً فللي يضللامون ل البللدر ليلة القمر يرون وكما

دخللول بعللد يرونلله ثللم القيامللة،ً عرصللات فللي وهم سبحانه
تعالى.ً  الله يشاء كما الجنة

أخللبر مللا بكل  اليمانالخآر:     باليوم     اليإمان     ومن
الملوت،ً بعلد يكلون مملا وسللم عليله الللله صللى النللبي به

ونعيمه.ً القبر وبعذاب القبر،ً بفتنة فيؤمن

قبللورهم فللي يمتحنللون النللاس  فللإنالفتنثثة:     فأما
الللله ؟) فيثبللت نبيللك ومن دينك وما ربك للرجل: (ما فيقال
الخللرة،ً وفللي الللدنيا الحيللاة فللي الثابت بالقول آمنوا الذين

صلللى ومحمللد دينللي،ً والسلللما الله،ً المؤمن: (ربي فيقول
ل هللاه فيقللول: (هللاه المرتللاب نبيي) وأمللا وسلم عليه الله

ًا يقولون الناس سمعت أدري،ً بمرزبللة فقلته) فيضرب شيئ
ولللو النسللان إل شلليء كللل سمعها صيحة فيصيح حديد من

لصعق.ً النسان سمعها

تقللوما أن إلى عذاب،ً وإما نعيم الفتنة: إما هذه بعد ثم
الجساد.ً إلى الرواح فتعاد الكبرى القيامة

وعلللى كتللابه فللي بهللا الللله أخللبر الللتي القيامة وتقوما
مللن النللاس فيقللوما المسلللمون،ً عليها وأجمع رسوله لسان

منهللم وتللدنو غللرل،ً عللراة حفللاة العللالمين لللرب قبللورهم
بهلا فتلوزن المللوازين فتنصللب العللرق،ً ويلجمهللم الشلمس

المفلحللون هللم فأولئللك مللوازينه ثقلت {فمن العباد أعمال
جهنم في أنفسهم خسروا الذين فأولئك موازينه خفت ومن

- فآخللذ العمال صحائاف - وهي الدواوين وتنشر خالدون}،ً
قللال كما ظهره،ً وراء من أو بشماله كتابه وآخذ بيمينه كتابه

عنقلله فللي طللائاره ألزمنللاه إنسللان وتعالى: {وكللل سبحانه
ًا القيامة يوما له ونخرج ًا يلقاه كتاب كفللى كتابللك اقرأ منشور
ويخلللو الخلئاللق،ً الله حسيبا} ويحاسب عليك اليوما بنفسك

الكتللاب فللي ذلللك وصللف كما بذنوبه فيقرره المؤمن بعبده
تللوزن مللن محاسللبة يحاسللبون فل الكفللار وأمللا والسللنة،ً
أعمللالهم تعد - ولكن لهم حسنات ل - فإنه وسيئاته حسناته
َقّرون عليها فيوقفون فتحصى بها.ً  ُفُوي

صلللى للنللبي المللورود الحللوض القيامة عرصات وفي
ًا أشللد مللاؤه وسلللم عليه الله مللن وأحلللى اللبللن مللن بياضلل
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وعرضلله شللهر وطللوله السللماء،ً نجللوما عللدد آنيتلله العسل،ً
أبدا.ً  بعدها يضمأ ل شربة منه يشرب من شهر،ً

الذي الجسر - وهو جهنم متن على منصوب والصراط
مللن فمنهم أعمالهم،ً قدر على الناس والنار- يمر الجنة بين
يمللر مللن ومنهللم كللالبرق،ً يمر من ومنهم البصر،ً كلمح يمر

يمللر مللن ومنهللم الجللواد،ً كللالفرس يمر من ومنهم كالريح،ً
ْعللدو مللن ومنهم البل،ً كركاب ًا،ً َي ْدو يمشللي مللن ومنهللم علل
ًا،ً ًا،ً يزحف من ومنهم مشي ًا يخطللف مللن ومنهللم زحف خطفلل
جهنم.ً في ويلقى

بأعمللالهم،ً النللاس تخطللف كلليللب عليلله الجسر فإن
الجنة.ً  دخل الصراط على مر فمن

والنللار الجنللة بيللن قنطرة على وقفوا عليه عبروا فإذا
ّذبوا فإذا بعض،ً من لبعضهم فيقتص فللي لهللم أذن ونقللوا ُفُهلل
الجنة.ً  دخول

عليلله اللله صلللى محملد الجنللة باب يستفتح من وأول
أمته.ً المم من الجنة يدخل من وأول وسلم،ً

ثلثا     القيامثثة     فثثي     وسثثلم     عليه     الله     صلى     وله
شفاعات:

الموقللف أهللل فللي  فيشللفعالولى:     الشفاعة     أما
ونللوح - آدما النبيللاء يللتراجع أن بعللد بينهللم يقضللى حللتى

حللتى الشللفاعة - مللن مريللم بن وعيسى وموسى وإبراهيم
إليه.ً تنتهي

أن الجنللة أهللل فللي  فيشفعالثانية:     الشفاعة     وأما
- له خاصتان الشفاعتان - وهاتان الجنة يدخلوا

النللار استحق فيمن  فيشفعالثالثة:     الشفاعة     وأما
- وغيرهللم والصللديقين النللبيين ولسللائار له الشفاعة - وهذه
فيمللن ويشللفع يللدخلها،ً ل أن النللار اسللتحق فيمللن فيشللفع

منها.ً  يخرج أن دخلها

ًا النار من الله ويخرج بفضللله بللل شللفاعة بغيللر أقوام
الللدنيا أهللل من دخلها عمن فضل الجنة في ويبقى ورحمته،ً
ًا لها الله فينشيء الجنة.ً  فيدخلهم أقوام
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الحسللاب مللن الخللرة الللدار تضللمنته مللا وأصللنافا
فللي مذكورة ذلك وتفاصيل والنار،ً والجنة والعقاب والثواب

ماء من المنزلة الكتب ن والثلار الس علن الملأثور العللم م
عليلله الللله صلللى محمللد عللن المللوروث العلم وفي النبياء،ً
وجده.ً  ابتغاه فمن ويكفي يشفي ما ذاك من وسلم

والجماعثثة     السثثنة     أهل     الناجية     الفرقة     وتؤمن
درجتين،     على     بالقدر     واليإمان     وشره،     خآيره     بالقدر

شيئين:      تتضمن     درجة     كل

بمللا عليللم تعالى الله بأّن : اليمانالولى     فالدرجة
أزل بلله موصللوفا هللو الللذي القللديم بعلملله عاملون،ً الخلق
والمعاصللي الطاعللات مللن أحللوالهم جميللع وعلللم وأبللدا،ً

مقللادير المحفوظ اللوح في الله كتب ثم والجال،ً والرزاق
الخلق.ً

للله: (اكتللب) قللال: (مللا قال القلم،ً الله خلق ما فأول
فمللا القيامللة)،ً يللوما إلللى كللائان هللو ما أكتب؟) قال: (اكتب

ليصلليبه يكن لم أخطأه وما ليخطئه،ً يكن لم النسان أصاب
تعلللم تعالى: {ألللم قال كما الصحف،ً وطويت القلما جفت

إن كتللاب فللي ذلللك إن والرض السماء في ما يعلم الله أن
فللي مصلليبة مللن أصللاب يسير} وقللال: {مللا الله على ذلك

إن نبرأهللا أن قبللل مللن كتاب في إل أنفسكم في ول الرض
سللبحانه لعلملله التللابع التقللدير يسللير} وهللذا الله على ذلك

اللللوح فللي كتللب فقللد وتفصلليل،ً جملللة مواضللع فللي يكللون
الللروح خلللق قبل الجنين جسد خلق وإذا شاء،ً ما المحفوظ

ًا إليه بعث فيه للله: (اكتللب فيقللال كلمللات بللأربع فيؤمر ملك
فهللذا ذلللك)،ً ونحللو سللعيد أما وشللقي وعمللله وأجللله رزقلله

ًا القدريللة غلة ينكره كان قد التقدير اليللوما ومنكللروه قللديم
قليل.ً

النافللذة الللله مشلليئة  فهلليالثانيثثة:     الدرجثثة     وأما
لللم ومللا كللان الله شاء ما بأن اليمان وهو الشاملة،ً وقدرته

مللن الرض فللي ومللا السللماوات فللي مللا وأنه يكن،ً لم يشأ
ملكلله في يكون ل سبحانه،ً الله بمشيئة إل سكون ول حركة

مللن قللدير شلليء كللل علللى سللبحانه وأنلله يريللد،ً ل مللا
ول الرض فللي مخللوق ملن فمللا والمعدومات،ً الموجودات

رب ول غيللره خللالق ل سللبحانه خللالقه الللله إل السللماء في
سواه.ً
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ونهاهم رسله وطاعة بطاعته العباد أمر فقد ذلك ومع
والمحسللنين المتقيللن يحللب سللبحانه وهللو معصلليته،ً عللن

ل الصللالحات،ً وعملوا آمنوا الذين عن ويرضى والمقسطين
يللأمر ول الفاسللقين،ً القللوما عللن يرضى ول الكافرين،ً يحب

الفساد.ً  يحب ول الكفر،ً لعباده يرضى ول بالفحشاء

هلو والعبد أفعالهم،ً خالق والله حقيقة فاعلون والعباد
وللعباد والصائام،ً والمصلي والفاجر،ً والبر والكافر،ً المؤمن
وخللالق خللالقهم والللله إرادة،ً ولهللم أعمللالهم علللى القللدرة
أن منكللم شاء تعالى: {لمن الله قال كما وإرادتهم،ً قدرتهم

العالمين} وهذه رب الله يشاء أن إل تشاءون وما يستقيم،ً
سللماهم الللذين القدريللة عامللة بهللا يكذب القدر من الدرجة

فيهللا ويغلللو المة،ً هذه مجوس وسلم عليه الله صلى النبي
واختيلاره،ً قلدرته العبلد سللبوا حلتى الثبلات أهلل من قوما

ومصالحها.ً  حكمها وأحكامه الله أفعال عن ويخرجون

الللدين أنوالجماعثثة:      السثثنة     أهثثل     أصول     ومن
القلللب وعمللل واللسللان،ً القلب قول وعمل،ً قول واليمان

وينقللص بالطاعللة يزيللد اليمللان وأن والجللوارح،ً واللسللان
بالمعصية.ً

المعاصللي بمطلق القبلة أهل يكفرون ل ذلك مع وهم
مللع ثابتة اليمانية الخوة - بل الخوارج يفعله - كما والكبائار

عفللى القصاصا: {فمللن آية في سبحانه قال كما المعاصي،ً
طائافتان وقال: {وإن بالمعروفا}،ً فاتباع شيء أخيه من له

إحللداهما بغللت فللإن بينهمللا فأصلللحوا اقتتلللوا المؤمنين من
فإن الله أمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا الخرى على

يحللب الللله إن وأقسللطوا بالعللدل بينهمللا فأصلللحوا فللاءت
أخويكم}.ً بين فأصلحوا اخوة المؤمنون إنما المقسطين

ول بالكليللة،ً السلللما الملللي الفاسللق يسلللبون ول
يللدخل الفاسق - بل المعتزلة تقوله - كما النار في يخلدونه

رقبللة قللوله: {فتحريللر فللي كمللا المطلق،ً اليمان اسم في
فللي كمللا المطلللق،ً اليمللان اسم في يدخل ل مؤمنة} وقد

وجلللت الللله ذكللر إذا الللذين المؤمنللون تعللالى: {إنمللا قوله
صلللى وقللوله إيمانللا}،ً زادتهم آياته عليهم تليت وإذا قلوبهم

ول ملؤمن،ً وهو يزني حين الزاني يزني وسلم: (ل عليه الله
الخمللر يشللرب ول مللؤمن،ً وهو يسرق حين السارق يسرق

يرفللع شللرفا ذات نهبللة ينتهللب ول مؤمن،ً وهو يشربها حين
مؤمن).ً وهو ينتهبها حين أبصارهم فيها إليه الناس
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بإيمللانه مللؤمن أو اليمللان،ً ناقص مؤمن : هوونقول
مطلللق يسلب ول المطلق السم يعطى فل بكبيرته،ً فاسق

السم.ً 

سلللمةوالجماعثثة:      السثثنة     أهثثل     أصثثول     ومثثن
عليلله الللله صلللى الللله رسللول لصللحاب وألسللنتهم قلوبهم
جللاءوا تعالى: {والذين قوله في به الله وصفهم كما وسلم،ً

سللبقونا الللذين ولخواننللا لنللا اغفللر ربنللا يقولون بعدهم من
رؤوفا إنك ربنا آمنوا للذين غل قلوبنا في تجعل ول باليمان
قللوله: (ل فللي وسلللم عليه الله صلى النبي وطاعة رحيم}،ً

مثللل أنفق أحدكم أن لو بيده نفسي فوالذي أصحابي تسبوا
ٍد ُفُح ًا ُفُأ ّد بلغ ما ذهب نصيفه).ً ول أحدهم ُفُم

مللن والجمللاع والسللنة الكتللاب بلله جللاء مللا ويقولللون
- الفتللح قبللل مللن أنفللق مللن ويفضلون ومراتبهم،ً فضائالهم

وقاتللل،ً بعللد مللن أنفق من على - وقاتل الحديبية صلح وهو
قللال الللله بللأن ويؤمنون النصار،ً على المهاجرين ويقدمون

شللئتم مللا عشر-: (اعملوا وبضعة ثلثمائاة - وكانوا بدر لهل
تحللت بللايع أحللد النللار يللدخل ل وبللأنه لكللم)،ً غفللرت فقللد

لقللد بللل وسلم،ً عليه الله صلى النبي به أخبر كما الشجرة،ً
ألللف مللن أكللثر - وكللانوا عنلله ورضللوا عنهللم الللله رضللي

 – وأربعمائاة

الللله صلللى الله رسول له شهد لمن بالجنة ويشهدون
شللماس،ً بللن قيللس بللن وثللابت كالعشللرة،ً وسلللم،ً عليلله

الصحابة.ً من وغيرهم

بن على المؤمنين أمير عن النقل به تواتر بما ويقرون
بعد المة هذه خير أن من وغيره،ً عنه الله رضي طالب أبي
رضللي بعلللي ويربعون بعثمان ويثلثون عمر،ً ثم بكر أبو نبيها
علللى الصللحابة أجمللع وكما الثار،ً عليه دلت كما عنهم،ً الله

البيعة.ً في عثمان تقديم

عثمللان فللي اختلفللوا قد كانوا السنة أهل بعض أن مع
بكللر أبللي تقللديم على اتفاقهم - بعد عنهما الله رضي وعلي
ّبعلوا وسلكتوا عثملان قلوما فقلدما أفضلل - أيهملا وعملر ور
ًا،ً قوما وقدما بعلي،ً أهللل أمللر اسللتقر لكن توقفوا،ً وقوما علي
المسلألة هللذه كانت وإن علي،ً ثم عثمان تقديم على السنة

يضلللل الللتي الصللول مللن - ليسللت وعلللي عثمان - مسألة
فيهللا يضلل التي لكن السنة،ً أهل جمهور عند فيها المخالف

رسللول بعللد الخليفللة أن يؤمنللون أنهم وذلك الخلفة مسألة
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علي،ً ثم عثمان ثم وعمر بكر أبو وسلم عليه الله صلى الله
حمللار مللن أضللل فهللو هللؤلء من أحد خلفة في طعن ومن

أهله.ً 

ويحفظللون ويتولللونهم الللله رسللول بيت أهل ويحبون
قللال حيللث وسلللم،ً عليلله الله صلى الله رسول وصية فيهم
ًا وقللال بيللتي)،ً أهللل فللي الللله خم: (أذكركم غدير يوما أيضلل

بنلي يجفلو قريلش بعلض أن إليله اشتكى وقد عمه للعباس
يحبللوكم حللتى يؤمنللون ل بيللده نفسي فقال: (والذي هاشم

إسللماعيل بنللي اصللطفى الللله وقللال: (إن ولقرابللتي)،ً لللله
كنانللة مللن واصللطفى كنانللة إسللماعيل بنللي مللن واصطفى

ًا مللن واصللطفاني هاشللم بنللي قريللش من واصطفى قريش
هاشم).ً بني

وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسللول أزواج ويتولللون
الخللرة،ً فللي أزواجلله بللأنهن ويؤمنللون المللؤمنين،ً أمهللات
ًا آمن من أول أولده أكثر أما عنها الله رضي خديجة خصوص

العاليللة،ً المنزلللة منلله لهللا وكللان أمللره علللى وعاضللده بلله
ّديقة ّديق بنت والّص النللبي قللال الللتي عنهللا،ً الللله رضي الّص

كفضللل النسللاء علللى عائاشة وسلم: (فضل عليه الله صلى
الطعاما).ً سائار على الثريد

يبغضللون الللذين الروافللض طريقللة مللن ويتللبرءون
أهللل يللؤذون الللذين النواصللب وطريقة ويسبونهم،ً الصحابة

عمل.ً أو بقول البيت

هللذه ويقولون: إن الصحابة،ً من شجر عما ويمسكون
قللد مللا ومنها كاذب،ً هو ما منها مساويهم في المروية الثار
ّيلر ونقلص فيله زيد ُفُغ ه،ً علن و فيله هلم منله والصلحيح وجه

مخطئون.ً مجتهدون وإما مصيبون،ً مجتهدون إما معذورون

الصللحابة مللن واحللد كللل أن يعتقللدون ل ذلك مع وهم
الللذنوب عليهللم يجللوز بل وصغائاره،ً الثم كبائار عن معصوما

مغفللرة يللوجب ما والفضائال السوابق من ولهم الجملة في
السلليئات مللن لهللم يغفر إنهم حتى صدر،ً إن عنهم يصدر ما
تمحللو الللتي الحسللنات مللن لهم لن بعدهم،ً لمن يغفر ل ما

الللله رسللول بقول ثبت وقد بعدهم،ً لمن ليس مما السيئات
ّد وأن القلرون،ً خيلر إنهلم وسللم عليله اللله صلى ُفُمل ِملن ال

ممللن ذهبللا أحللد جبللل مللن أفضللل كان به تصدق إذا أحدهم
تللاب قد فيكون ذنب أحدهم من صدر قد كان إذا ثم بعدهم،ً

أو سللابقته،ً بفضللل للله غفللر أو تمحوه بحسنات أتى أو منه،ً
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النللاس أحللق هم الذي وسلم عليه الله صلى محمد بشفاعة
ّفَر الدنيا في ببلء ابتلى أو بشفاعته،ً هللذا كان فإذا عنه،ً به ُفُك

مجتهدين فيها كانوا التي المور فكيف المحققة الذنوب في
والخطأ واحد أجر فلهم أخطأوا وإن أجران،ً فلهم أصابوا إن

.ًمغفور

مغفللور نزر قليل بعضهم فعل من ينكر الذي القدر ثم
بللالله اليمللان مللن ومحاسللنهم القللوما فضللائال جنللب فللي

النافع والعلم والنصرة والهجرة سبيله في والجهاد ورسوله
وبصليرة بعللم القلوما سليرة في نظر ومن الصالح،ً والعمل

ًا علللم الفضللائال مللن بلله عليهم الله من وما خيللر أنهللم يقينلل
مللن الصفوة وأنهم مثلهم يكون ول كان ل النبياء بعد الخلق
الله.ً  على وأكرمها المم خير هي التي المة هذه قرون

بكرامللات التصللديقالسثثنة:      أهثثل     أصثثول     ومثثن
في العادات خوارق من أيديهم على الله يجري وما الولياء،ً
والتللأثيرات،ً القللدرة وأنللواع والمكاشللفات العلللوما أنللواع

وعللن وغيرهللا الكهللف سورة في المم سالف عن والمأثور
المللة،ً فللرق وسللائار والتابعين الصحابة من المة هذه صدر
القيامة.ً  يوما إلى فيها موجودة وهي

آثللار : اتباعوالجماعة     السنة     أهل     طريإقة     من     ثم
ًا وسلللم عليلله الللله صلى الله رسول ًا،ً باطنلل واتبللاع وظللاهر
واتبللاع والنصللار،ً المهللاجرين مللن الوليللن السابقين سبيل
قال: (عليكللم حيث وسلم عليه الله صلى الله رسول وصية

بعللدي مللن المهللديين الراشللدين الخلفللاء وسللنة بسللنتي
المور،ً ومحدثات وإياكم بالنواجذ،ً عليها وعضوا بها تمسكوا

الللله كلما الكلما أصللدق أن ضللة) ويعلمللون بدعة كل فإن
ويللؤثرون وسلللم،ً عليلله الللله صلى محمد هدي الهدي وخير
هدي ويقدمون الناس،ً أصنافا كلما من غيره على الله كلما

ولهللذا أحللد،ً كللل هللدى علللى وسلللم عليلله الله صلى محمد
لن الجماعللة،ً أهللل وسللموا والسللنة الكتللاب أهللل سللموا

" " لفللظ كللان وإن الفرقللة،ً وضللدها الجتمللاع هي الجماعة
ًا صار قد الجماعة المجتمعين.ً القوما لنفس اسم

العلم في عليه يعتمد الذي الثالث الصل هو والجماع
عليلله ملا جميللع الثلثللة الصللول بهللذه يزنلون وهللم والدين،ً
تعلللق للله ممللا ظللاهرة أو باطنللة وأعمللال أقوال من الناس

السلللف عليلله كللان مللا هللو ينضللبط الللذي والجماع بالدين،ً
المة.ً وانتشرت الختلفا كثر بعدهم إذ الصالح،ً
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عن وينهون بالمعروفا يأمرون الصول هذه مع هم ثم
والجهللاد الحج إقامة ويرون الشريعة،ً توجبه ما على المنكر

ًا الملللراء ملللع والعيلللاد والجملللع فجلللارا،ً أو كلللانوا أبلللرار
للمللة،ً بالنصلليحة ويللدينون الجماعللات،ً علللى ويحللافظون

وسلللم: (المللؤمن عليلله الللله صلللى قللوله معنللى ويعتقدون
ّد كالبنيلان للمؤمن أصلابعه،ً بيلن بعضلا) وشلبك بعضله يشل

وادهم فلي الملؤمنين وسلم: (مثلل عليه الله صلى وقوله ت
عضلو منله اشلتكى إذا الجسللد كمثللل وتعاطفهم وتراحمهم

بالصللبر ويللأمرون والسهر)،ً بالحمى الجسد سائار له تداعى
ُفُمللّر والرضللا الرخللاء،ً عنللد والشللكر البلء،ً عنللد القضللاء،ً ب

ويعتقللدون العمللال،ً ومحاسللن الخلق مكارما إلى ويدعون
ًا المللؤمنين وسلم: (أكمللل عليه الله صلى قوله معنى إيمانلل

.ًخلقا) أحسنهم

حرمللك مللن وتعطي قطعك من تصل أن إلى ويندبون
الرحللاما،ً وصللله الوالدين،ً ببر ويأمرون ظلمك،ً عمن وتعفو

وابللن والمسللاكين اليتللامى إلللى والحسللان الجوار،ً وحسن
والخيلء الفخللر عللن وينهللون بللالمملوك،ً والرفللق السللبيل،ً
- حللق بغيللر أو - بحللق الخلللق علللى والسللتطالة والبغللي
سفسافها.ً عن وينهون الخلق،ً بمعالي ويأمرون

فيه هم فإنما وغيره هذا من ويفعلونه يقولونه ما وكل
الللذي السلللما دين هي وطريقتهم والسنة،ً للكتاب متبعون

ًا به الله بعث أخللبر لمللا لكللن وسلللم،ً عليه الله صلى محمد
ثلث علللى سللتفترق أمتلله أن وسلللم عليلله الله صلى النبي

وفللي الجماعة،ً وهي واحدة إل النار في كلها فرقة وسبعين
عليلله أنللا مللا مثللل علللى كللان مللن قال: (هم أنه عنه حديث
المحللض بالسلللما المتمسللكون صللار وأصللحابي)،ً اليللوما

وفيهللم والجماعللة،ً السللنة أهللل هللم الشللوب عللن الخللالص
الهللدى أعلما ومنهللم والصللالحون والشللهداء الصللديقون
والفضللائال المللأثورة،ً المنللاقب أولللوا الللدجى ومصللابيح
أجمللع الللذين الللدين أئامللة وفيهللم البللدال وفيهم المذكورة،ً
.ًهدايتهم على المسلمون

صللى النلبي فيهلم قال الذين المنصورة الطائافة وهم
الحللق علللى أمللتي مللن طائافللة تللزال وسلللم: (ل عليلله الله

تقللوما حللتى خللذلهم مللن ول خالفهم من يضرهم ل منصورة
إذ بعللد قلوبنا يزيغ وأل منهم يجعلنا أن الله الساعة) فنسأل

الوهاب.ً إنه رحمة لدنه من لنا يهب وأن هدانا

أعلم والله
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العقيدة 
الواسطية

ًا وسلم وصحبه وآله محمد على الله وصلى ًا تسليم  كثير
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