
لمعة العاتقاد الهادي 
إلى سبيل الرشاد

 العاتقاد لمعة
سبيل إلى الهادي

 الرشاد
تأليف

السلما شيخ
قدامة ابن

المقدسي

كممل فممي المعبممود لسممان، بكممل المحمممود للممه الحمممد
عاممن شممأن يشممغله ول مكممان، عالمه من يخلو ل الذي زمان،
والولد، الصاحبة عان وتنزه والنأداد، الشباه عان جل شأن،
ول بممالتفكير، العقممول تمثلممه ل العباد، جميع في حكمه ونأفذ

السممميع وهممو شمميء كمثله {ليس بالتصوير القلوب تتوهمه
{الرحممن العلممى والصممفات الحسمنى السماء له البصير}،

الرأض فممي وممما السممموات فممي مما له استوى العرش عالى
السر يعلم فإنأه بالقول تجهر وإن الثرى تحت وما بينهما وما

عاممزة مخلمموق كممل وقهممر عالممما، شيء بكل أحاط وأخفى}،
أيممديهم بيممن ما {يعلم وعالما رأحمة شيء كل ووسع وحكما،

بممه وصممف بممما عالما} موصمموف به يحيطون ول خلفهم وما
الكريم.  نأبيه لسان وعالى العظيم كتابه في نأفسه

عاليممه المصممطفى عاممن صح أو القرآن في جاء ما وكل
بالتسممليم وتلقيممه بممه اليمممان وجب الرحمن صفات السلما

والتشممبيه والتأويممل بممالرد لممه التعممرض وتممرك والقبممول
وتممرك لفظمما إثبمماته وجممب ذلممك مممن أشممكل وممما والتمثيل،
عالممى عاهممدته ونأجعممل قممائله إلى عالمه ونأرد لمعناه التعرض

اللممه أثنممى الممذين العلممم فممي الراسخين لطريق اتباعاا نأاقله
{والراسخون وتعالى سبحانأه بقوله المبين كتابه في عاليهم

ذما فممي وقممال رأبنمما}، عاند من كل به آمنا يقولون العلم في
زيممغ قلمموبهم في الذين {فأما تنزيله لمتشابه التأويل مبتغي

يعلممم وممما تممأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون
الزيممغ عالممى عالمممة التأويممل ابتغمماء فجعممل اللممه}، إل تمأويله
وقطممع أملمموه عاممما حجبهم ثم الذما في الفتنة بابتغاء وقرنأه

أويله يعلمم {ومما سمبحانأه بقوله قصدوه عاما أطماعاهم إل ت
الله}. 
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رأضي حنبل بن محمد بن أحمد الله عابد أبو الماما قال
اللممه وسمملم: ((إن عاليه الله صلى النبي قول - في عانه الله

أشبه القيامة)) وما في يرى الله إن و الدنأيا سماء الى ينزل
ول معنممى ول كيف ل بها ونأصدق بها -: (نأؤمن الحاديث هذه
عالى نأرد ول حق الرسول به جاء ما أن ونأعلم منها، شيئا نأرد

مممما بممأكثر الله نأصف ول وسلم، عاليه الله صلى الله رأسول
وهممو شمميء كمثلممه {ليممس غايممة ول حممد بل نأفسه به وصف

بممه وصممف بممما ونأصممفه قممال كممما ونأقممول البصير}، السميع
الواصفين).  وصف يبلغه ل و، ذلك نأتعدى ل نأفسه

عانممه نأزيممل ول ومتشممابهه محكمممه كلممه بالقرآن نأؤمن
القممرآن نأتعممدى ول شممنعت، لشممناعاة صممفاته مممن صممفة

صلى الرسول بتصديق إل ذلك كنه كيف نأعلم ول والحديث،
القرآن.  وتثبيت وسلم عاليه الله

الشممافعي إدرأيممس بممن محمممد عابممدالله أبو الماما قال
مممراد عالممى اللممه، عان جاء وبما بالله عانه: (آمنت الله رأضي
عالممى اللممه رأسممول عاممن جمماء وبممما الله برسول وآمنت الله،
الله).  رأسول مراد

عانهممم الله رأضي الخلف وأئمة السلف درأج هذا وعالى
مممن ورأد لممما والثبممات والمممرارأ القرارأ عالى متفقون كلهم

تعممرض غيممر مممن رأسمموله وسممنة اللممه كتمماب فممي الصممفات
لتأويله. 

وحممذرأنأا بمنارأهم والهتداء لثارأهم بالقتفاء أمرنأا وقد
اللممه صمملى النبي فقال الضللت من أنأها وأخبرنأا المحدثات

الراشممدين الخلفمماء وسممنة بسممنتي وسمملم: ((عاليكممم عاليممه
ومحممدثات وإيمماكم بالنواجذ عاليها عاضوا بعدي من المهديين

ضللة)).  بدعاة وكل بدعاة محدثة كل فإن المورأ

ول عانممه: (اتبعممو اللممه رأضممي مسعود بن عابدالله وقال
كفيتم).  فقد تبتدعاوا

معناه - كلما عانه الله رأضي العزيز عابد بن عامر وقال
نأافذ وببصر وقفوا عالم عان فإنأهم القوما وقف حيث -: (قف

فيهمما كممان لو وبالفضل أقوى، كانأوا كشفها عالى ولهم كفوا،
خممالف مممن إل أحممدثه فممما بعممدهم حممدث قلتم فلئن أحرى،
ا منمه وصمفوا ولقمد سمنتهم، عامن ورأغمب هديهم في، م يش

دونأهممم وممما محسممر فمموقهم فممما يكفممي، بممما منممه وتكلممموا
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فغلوا، آخرون وتجاوزهم فجفوا قوما عانهم قصر لقد مقصر،
مستقيم).  هدى لعلى ذلك بين فيما وإنأهم

عانممه: اللممه رأضممي الوزاعاممي عامممرو أبممو الممماما وقممال
وآرأاء وإيمماك النمماس، رأفضممك وإن سمملف مممن بآثممارأ (عاليممك
بالقول).  لك زخرفوه وإن الرجال

تكلممم - لرجممل الدرأمممي الرحمممن عابد بن محمد وقال
الله صلى الله رأسول عالمها -: (هل إليها الناس ودعاا ببدعاة
يعلموهمما؟) لممم أو وعالي وعاثمان وعامر بكر وأبو وسلم عاليه

أعالمتممه هممؤلء يعلمممه لممم يعلموها! قممال: (فشمميء قال: لم
عالموهمما! قممال: قممد أقممول الرجممل: فممإنأي أنأممت؟!) قممال

لممم أما إليممه النمماس يممدعاو ول بممه يتكلممموا ل ان (أفوسممعهم
رأسممول وسممع وسعهم! قممال: (فشمميء يسعهم؟) قال: بلى

أنأت!) فانأقطع يسعك ل وخلفاءه وسلم عاليه الله صلى الله
عالممى اللممه وسممع -: (ل حاضرا - وكان الخليفة فقال الرجل،

وسعهم). ما يسعه لم من

اللممه صمملى اللممه رأسممول وسممع ما يسعه لم من وهكذا
مممن والئمممة بإحسممان لهممم والتممابعين وأصحابه وسلم عاليه

الصممفات آيممات تلوة مممن العلممم فممي والراسممخين بعممدهم
عاليه.  الله وسع فل جاءت كما ولمرارأها أخبارأها وقراءة

وجممل: عاممز اللممه قممول الصممفات آيممات مممن جمماء فمما
وتعممالى: {بممل سممبحانأه وقوله الرحمن}، رأبك وجه {ويبقى

عاليممه عايسممى عاممن - إخبارأا تعالى وقوله مبسوطتان}، يداه
فممي مما أعالممم ول نأفسمي فممي مما -: {تعلممم قال أنأه السلما

تعالى: {هل وقوله رأبك}، سبحانأه: {وجاء وقوله نأفسك}،
اللممه تعممالى: {رأضممي وقمموله اللممه}، يممأتيهم أن إل ينظممرون

وقوله ويحبونأه}، تعالى: {يحبهم وقوله عانه}، ورأضوا عانهم
تعممالى: وقمموله عاليهممم}، اللممه الكفممارأ: {غضممب فممي تعالى

اللممه تعممالى: {كممره وقمموله اللممه}، أسممخط ممما {اتبعمموا
انأبعاثهم}. 

وسلم: ((ينممزل عاليه الله صلى النبي قول السنة ومن
وقمموله: الممدنأيا))، سممماء الممى ليلممة كممل وتعممالى تبمارأك رأبنمما

وقمموله: صممبوة))، لممه ليسممت الشمماب مممن رأبممك ((يعجممب
يممدخلن ثممم الخممر أحممدهما قتممل رأجليممن الممى الله ((يضحك
الجنة)). 
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نأممؤمن رأواتممه، وعادلت سنده صح مما أشبهه وما فهذا
ول ظمماهره، يخممالف بتأويل نأتأوله ول نأجحده ول نأرده ول به

أن ونأعلممم المحدثين، بسمات ول المخلوقين بصفات نأشبهه
شيء كمثله {ليس نأظير ول له شبيه ل وتعالى سبحانأه الله
خطممر أو الممذهن فممي تخيممل مما وكممل البصير}، السميع وهو

بخلفه.  تعالى الله فإن بالبال

العممرش عالممى تعممالى: {الرحمممن قمموله ذلممك ومممن
السماء}. في من تعالى: {أأمنتم وقوله استوى}،

الممذي اللممه وسلم: ((رأبنمما عاليه الله صلى النبي وقول
فممي قالت الله أين للجارأية وقال اسمك تقدس السماء في

أنأممس بممن مالممك رأواه مؤمنممة))، فإنأهمما أعاتقهمما قممال السماء
الئمة.  من وغيرهما ومسلم

إلهمما لحصين: ((كممم وسلم عاليه الله صلى النبي وقال
السممماء! فممي وواحممدا الرأض فممي ستة تعبد؟)) قال: سبعة

السممماء، فممي ورأهبتممك؟)) قممال: الممذي لرغبتممك قال: ((من
أعالمممك وأنأمما السممماء فممي الذي واعابد الستة قال: ((فاترك

أن وسمملم عاليممه اللممه صمملى النبي وعالمه فأسلم دعاوتين))،
نأفسي".  شر وقني رأشدي ألهمني "اللهم ؛يقول

وسمملم عاليممه اللممه صمملى النبي عالمات من نأقل وفيما
بممالرأض يسممجدون أنأهممم المتقدمممة الكتممب فممي وأصممحابه
السماء.  في إلههم أن ويزعامون

عاليممه اللممه صمملى النممبي أن سممننه فممي داود أبو ورأوى
كممذا مسمميرة سمماء المى سمماء بيمن مما قممال: ((إن وسملم

واللممه العممرش ذلممك قوله: ((وفمموق إلى الخبر وكذا)) وذكر
ذلك)).  فوق سبحانأه

عالممى الله رأحمهم السلف أجمع مما أشبههه وما فهذا
ول تشممبيهه ول تممأويله ول لممرده يتعرضمموا ولممم وقبمموله نأقله

تمثيله. 

أبمما يمما فقيممل اللممه، رأحمممه أنأممس بن مالك الماما سئل
اسممتوى؟ اسممتوى} كيممف العممرش عالممى {الرحمممن عابدالله

واليمان معقول، غير مجهول،والكيف غير فقال: (الستواء
فأخرج.  بالرجل أمر بدعاة) ثم عانه والسؤال واجب، به
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يسمممعه قديم بكلما متكلم أنأه تعالى الله صفات ومن
مممن منه السلما عاليه موسى سمعه خلقه، من شاء من منه
مممن لممه أذن ومن السلما عاليه جبريل وسمعه واسطة، غير

ورأسله.  ملئكته

ويكلمممونأه، الخممرة فممي المممؤمنين يكلممم سبحانأه وأنأه
فيزورأونأه.  لهم ويأذن

وقممال تكليممما}، موسممى اللممه {وكلممم تعممالى الله قال
برسممالتي النمماس عالممى اصطفيتك إنأي موسى سبحانأه: {يا
وقممال اللممه}، كلممم مممن سممبحانأه: {منهممم وقال وبكلمي}،

ورأاء مممن أو وحيمما إل الله يكلمه أن لبشر كان سبحانأه:{وما
أنأمما إنأي موسى يا نأودي أتاها سبحانأه: {فلما وقال حجاب}،

فاعابممدنأي} أنأمما إل إله ل الله أنأا سبحانأه: {إنأني وقال رأبك}،
الله.  غير أحد هذا يقول أن جائز وغير

تكلممم عانممه: (إذا اللممه رأضي مسعود بن الله عابد وقال
النممبي عاممن ذلك السماء) رأوي أهل صوته سمع بالوحي الله

وسلم.  عاليه الله صلى

عاليممه اللممه صمملى النممبي عاممن أنأيممس بن عابدالله ورأوى
عاممراة القيامممة يمموما الخلئممق اللممه قال: ((يحشممر أنأه وسلم
كممما بعممد مممن يسمممعه بصمموت فينمماديهم بهممما، غممرل حفمماة

الئمممة الممديان")) رأواه أنأمما الملممك "أنأمما قممرب مممن يسمممعه
البخارأي.  به واستشهد

رأأى ليلممة السمملما عاليممه موسممى أن الثممارأ بعممض وفي
سريعا فأجاب موسى، رأبه: يا فناداه منها ففزع فهالته النارأ

أرأى ول صمموتك أسمممع لبيممك فقال: لبيك بالصوت استئناسا
يمينممك وعاممن وأمامممك فوقممك فقال: أنأمما أنأت؟، فأين مكانأك

- تعممالى لله إل تنبغي ل الصفة هذه أن - فعلم شمالك وعان
رأسممولك؟ كلما أما أسمممع أفكلمك إلهي، يا أنأت قال: كذلك

موسى.  يا كلمي قال: بل

الله كتاب وهو العظيم، القرآن سبحانأه الله كلما ومن
رأب وتنزيممل المسممتقيم وصممراطه المممتين وحبلممه المممبين

المرسمملين سمميد قلب عالى المين الروح به نأزل العالمين،،
يعود. وإليه بدأ منه مخلوق غير منزل مبين عاربي بلسان

من وكلمات وحروف بينات وآيات محكمات سورأ وهو
وآخممر أول لممه حسممنات، عاشممر حرف بكل فله فأعاربه قرأه
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الصممدورأ فممي محفمموظ باللسممنة متلممو وأبعمماض، وأجممزاء
ومتشابه محكم فيه المصاحف، في مكتوب بالذان مسموع
من الباطل يأتيه ل ونأهي وأمر وعااما وخاص ومنسوخ ونأاسخ

فصمملت}، حميممد حكيممم مممن {تنزيممل خلفه من ول يديه بين
يأتوا أن عالى والجن النأس اجتمعت لئن تعالى: {قل وقوله
لبعممض بعضممهم كممان ولممو بمثلممه يممأتون ل القممرآن هذا بمثل

ظهيرا}. 

كفممروا: الممذين فيممه قال الذي العربي الكتاب هو وهذا
قممول إل هممذا بعضممهم: {إن وقال القرآن}، بهذا نأؤمن {لن

وقممال سممقر}، سممبحانأه: {سأصممليه اللممه البشممر} فقممال
الشممعر عالمناه تعالى: {وما الله فقال شعر"، بعضهم: "هو

اللممه نأفممى مممبين} فلممما وقممرآن ذكر إل هو إن له ينبغي وما
أن فمي لمب لمذي شمبهة يبمق لمم قرآنأما وأثبته شعر أنأه عانه

وحممروف كلمممات هممو الممذي العربممي الكتمماب هذا هو القرآن
شعر.  إنأه أحد يقول ل كذلك ليس ما لن وآيات

عالممى نأزلنمما مممما رأيممب في كنتم وجل: {وإن عاز وقال
دون مممن شممهداءكم وادعامموا مثلممه مممن بسممورأة فممأتوا عابدنأا

هممو ممما يدرأى ل ما بمثل بالتيان يتحداهم أن يجوز الله} ول
يعقل.  ول

الممذين قال بينات آياتنا عاليهم تتلى تعالى: {وإذا وقال
لممي يكون ما قل بدله أو هذا غير بقرآن ائت لقاءنأا يرجون ل

التي اليات هو القرآن أن نأفسي} فأثبت تلقاء من أبدله أن
عاليهم.  تتلى

الممذين صممدورأ فممي بينممات آيممات هو تعالى: {بل وقال
كتمماب فممي كريممم لقممرآن تعممالى: {إنأممه وقممال العلم}، أوتوا

ذلك.  عالى أقسم أن المطهرون} بعد إل يمسه ل مكنون

تسممعا عاسق} وافتتممح {حم تعالى: {كهيعص}، وقال
المقطعة.  بالحروف سورأة وعاشرين

القممرآن قممرأ وسلم: ((من عاليه الله صلى النبي وقال
ولحممن قممرأه ومن حسنات عاشر منه حرف بكل فله فأعاربه

صحيح.  حسنة)) حديث حرف بكل فله فيه

أن قبممل القممرآن والسلما: ((إقرأوا الصلة عاليه وقال
تراقيهممم يجمماوز ل السممهم إقامممة حروفممه يقيمون قوما يأتي

يتأجلونأه)).  ول أجره يتعجلون
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القرآن عانهما: (إعاراب الله رأضي وعامر بكر أبو وقال
حروفه).  بعض حفظ من إلينا أحب

فقممد منممه بحرف كفر عانه: (من الله رأضي عالي وقال
كله).  به كفر

وآيمماته القممرآن سممورأ عاممد عالممى المسمملمون واتفممق
وحروفه. وكلماته

القممرآن من جحد من أن في المسلمين بين خلف ول
هممذا وفي كافر أنأه عاليه متفقا حرفا أو كلمة أو آية أو سورأة
حروف.  أنأه عالى قاطعة حجة

بأبصمممارأهم الخمممرة فمممي رأبهمممم يمممرون والمؤمنمممون
يوئممذ تعالى: {وجوه الله قال ويكلمونأه، ويكلمهم ويزورأونأه

رأبهممم عاممن إنأهم تعالى: {كل وقال نأاظرة}، رأبها إلى نأاضرة
دل السممخط حال في أولئك حجب فلما لمحجوبون}، يومئذ
بينهما يكن لم وإل الرضى حال في يرونأه المؤمنين أن عالى

فرق.

رأبكم ترون وسلم: ((إنأكم عاليه الله صلى النبي وقال
صممحيح رأؤيتممه)) حممديث في تضامون ل القمر هذا ترون كما

بممالمرئي للمرئممي ل بالرؤية للرؤية تشبيه وهذا عاليه، متفق
نأظير.  ول له شبيه ل تعالى الله فإن

يكممون ل يريممد، لممما الفعال أنأه تعالى الله صفات ومن
فممي وليممس مشمميئته، عاممن شيء يخرج ول بإرأادته، إل شيء
ول تممدبيره، عاممن إل يصدرأ ول تقديره عان يخرج شيء العالم
اللمموح فممي خممط ممما يتجمماوز ول المقممدورأ، القممدرأ عاممن محيد

خممالفوه، لممما عاصمهم ولو فاعالوه العالم ما أرأاد المسطورأ،
وأفعممالهم، الخلق خلق لطاعاوه، جميعا يطيعوه أن شاء ولو

اللممه قممال بحكمتممه، يشاء من يهدي وآجالهم، أرأزاقهم وقدرأ
اللممه وقممال يسممألون}، وهممم يفعممل عاممما يسمأل تعممالى: {ل
تعممالى: {وخلممق وقال بقدرأ}، خلقناه شيء كل تعالى: {إنأا

مممن أصمماب تعممالى: {ممما تقممديرا} وقممال فقممدرأه شيء كل
أن قبممل من كتاب في إل أنأفسكم في ول الرأض في مصيبة

يشممرح يهممديه أن اللممه يممرد تعممالى: {فمممن وقممال نأبرأهمما}،
ضمميقا صممدرأه يجعممل يضممله أن يممرد ومممن للسمملما صممدرأه

حرجا}. 

)7(والجهاد التوحيد منبر



لمعة العاتقاد الهادي 
إلى سبيل الرشاد

للنممبي قممال السمملما عاليممه جبريممل أن عامممر ابن ورأوى
بممالله تؤمن اليمان؟) قال: ((أن وسلم: (ما عاليه الله صلى

وشممره))، خيره وبالقدرأ الخر واليوما ورأسله وكتبه وملئكته
مسلم.  جبريل: (صدقت). رأواه فقال

بالقممدرأ وسملم: ((آمنمت عاليمه اللممه صملى النبي وقال
ومره)).  وحلوه وشره خيره

عالمممه - الممذي وسمملم عاليه الله صلى النبي دعااء ومن
ممما شر -: ((وقني الوتر قنوت في به يدعاو عالي بن الحسن

قضيت)). 

أوامممره تممرك فممي لنا حجة وقدرأه الله قضاء نأجعل ول
عالينمما للممه أن ونأعلممم نأممؤمن أن يجممب بممل نأممواهيه، واجتنمماب

تعممالى: {لئل اللممه قممال الرسممل، وبعثة الكتب بإنأزال الحجة
الرسل}. بعد حجة الله عالى للناس يكون

إل ونأهممى أمممر ممما وتعممالى سممبحانأه اللممه أن ونأعلممم
ول معصية عالى أحدا يجبر لم وأنأه والترك للفعل المستطيع

طاعاة. ترك الى اضطره

وسممعها}، إل نأفسمما اللممه يكلممف {ل تعممالى اللممه وقال
تعممالى: وقممال اسممتطعتم}، ممما اللممه تعممالى: {فمماتقوا وقال

فممدل اليمموما}، ظلممم ل كسممبت بممما نأفس كل تجزى {اليوما
وعالممى بالثواب حسنه عالى يجزى وكسبا فعل للعبد أن عالى
وقدرأه.  الله بقضاء واقع وهو بالعقاب سيئه

بالجنممان، وعاقد بالرأكان وعامل باللسان قول واليمان
تعممالى: {وممما اللممه قممال بالعصمميان، وينقممص بالطاعاممة يزيد

وا حنفماء المدين لمه مخلصمين اللمه ليعبمدوا إل أممروا ويقيم
اللممه عابممادة فجعل القيمة}، دين وذلك الزكاة ويؤتوا الصلة
مممن كلممه الزكمماة وإيتمماء الصلة وإقاما القلب وإخلص تعالى

الدين. 

وسمملم: ((اليمممان عاليممه اللممه صمملى الله رأسول وقال
وأدنأاهمما اللممه إل إله ل أن شهادة أعالها شعبة وسبعون بضع

مممن والعمممل القممول فجعممل الطريممق))، عاممن الذى إماطممة
اليمان. 

وقممال: {ليممزدادوا إيمانأمما}، تعممالى: {فزادتهممم وقممال
إيمانأا}. 
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مممن وسلم: ((يخممرج عاليه الله صلى الله رأسول وقال
أو خردلة أو برة مثقال قلبه وفي الله إل إله ل قال من النارأ
متفاضل)).  فجعله اليمان من ذرأة

عاليممه اللممه صمملى النبي به أخبر ما بكل اليمان ويجب
نأعلممم عانمما، غمماب أو شاهدنأاه فيما عانه النقل به وصح وسلم

ولممم وجهلنمماه عاقلنمماه ممما ذلممك فممي وسواء وصدق، حق أنأه
والمعممراج السممراء حممديث مثممل معنمماه، حقيقممة عالى نأطلع
تنكممر ولممم وأكممبرته أنأكرتممه قريشمما فإن مناما ل يقظة وكان

المنامات. 

عاليممه موسممى إلممى جمماء لما الموت ملك أن ذلك ومن
فممرد رأبمه إلممى فرجمع عاينه ففقأ لطمه رأوحه ليقبض السلما
عاليه. 

ونأممزول الدجال، خروج مثل الساعاة أشراط ذلك ومن
يممأجوج وخممروج فيقتلممه، السمملما عاليممه مريممم ابممن عايسممى

مغربهمما، مممن الشمممس وطلمموع الدابممة، وخممروج ومممأجوج،
النقل.  به صح مما ذلك وأشباه

صمملى النممبي اسممتعاذ وقممد حممق، ونأعيمه القبر وعاذاب
صلة.  كل في به وأمر منه وسلم عاليه الله

حق.  ونأكير منكر وسؤال حق، القبر وفتنة

إسممرافيل ينفممخ حيممن وذلممك حممق، الموت بعد والبعث
رأبهممم إلممى الجممداث مممن هم {فإذا الصورأ في السلما عاليه

بهما، غرل عاراة حفاة القيامة يوما الناس ويحشر ينسلون}،
محمممد نأبينمما فيهممم يشممفع حممتى القيامة موقف في فيقفون

وتعممالى، تبممارأك اللممه ويحاسممبهم وسمملم، عاليممه اللممه صمملى
صممحف وتتطمماير الممدواوين، وتنشممر الممموازين، وتنصممب
بيمينممه كتابه أوتي من {فأما والشمائل اليمان إلى العامال
مسممرورأا أهلممه إلممى وينقلممب يسيرا حسابا يحاسب فسوف

ويصمملى ثبورأا يدعاو فسوف ظهره ورأاء كتابه أوتي من وأما
سعيرا}. 

{فمممن العامممال بممه تمموزن ولسان كفتان له والميزان
ممموازينه خفممت ومممن المفلحممون هممم فأولئك موازينه ثقلت

خالدون}.  جهنم في أنأفسهم خسروا الذين فأولئك
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القيامة في حوض وسلم عاليه الله صلى محمد ولنبينا
عاممدد وأبممارأيقه العسل من وأحلى اللبن من بياضا أشد ماؤه
أبدا.  بعدها يظمأ لم شربة منه شرب من السماء نأجوما

الفجارأ. عانه ويزل البرارأ يجوزه حق والصراط

النممارأ دخممل فيمممن وسمملم عاليه الله صلى نأبينا ويشفع
احترقوا بعدما بشفاعاته فيخرجون الكبائر أهل من أمته من

بشفاعاته.  الجنة فيدخلون وحمما فحما وصارأوا

قممال شممفاعاات، والملئكممة والمممؤمنين النأبياء ولسائر
خشمميته مممن وهممم ارأتضممى لمممن إل يشممفعون تعممالى: {ول
الشافعين.  شفاعاة الكافر تنفع ول مشفقون}،

مممأوى فالجنممة تفنيممان، ل مخلوقتممان والنممارأ والجنممة
{إن مخلدون فيها الجنة وأهل لعادائه، عاقاب والنارأ أوليائه،

فيممه وهممم عانهممم يفتر ل خالدون جهنم عاذاب في المجرمين
مبلسون}.

الجنممة بين فيذبح أملح كبش صورأة في بالموت ويؤتى
النممارأ أهمل ويما مموت ول خلمود الجنة أهل يقال: يا ثم والنارأ
موت.  ول خلود

النبيين خاتم وسلم عاليه الله صلى الله رأسول ومحمد
برسممالته يممؤمن حممتى عابممد إيمممان يصح ل المرسلين، وسيد

إل القيامممة فممي النمماس بيممن يقضممى ول بنبمموته، ويشممهد
صمماحب أمتممه، دخممول بعممد إل أمة الجنة يدخل ول بشفاعاته،

إماما وهو المورأود، والحوض المحمود، والمقاما الحمد، لواء
المممم، خيممر أمتممه شممفاعاتهم، وصمماحب وخطيبهممم النممبيين

السلما.  عاليهم النأبياء أصحاب خير وأصحابه

ثممم الفممارأوق عامممر ثممم الصممديق بكممر أبو أمته وأفضل
عانهممم اللممه رأضممي المرتضممى عالممي ثممم النممورأين ذو عاثمممان

قممال: عانهممما اللممه رأضي عامر بن عابدالله رأوى لما أجمعين،
هممذه أفضممل حممي وسمملم عاليممه اللممه صلى والنبي نأقول (كنا

ذلك فيبلغ عالي، ثم عاثمان ثم عامر ثم بكر أبو نأبيها بعد المة
ينكره).  فل وسلم عاليه الله صلى النبي

قممال: أنأممه عانممه اللممه رأضممي عالممي عان الرواية وصحت
لسممميت شئت ولو عامر ثم بكر أبو نأبيها بعد المة هذه (خير

الثالث). 
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أنأممه وسلم عاليه الله صلى النبي عان الدرأداء أبو ورأوى
النمممبيين بعمممد غربمممت ول الشممممس طلعمممت قمممال: ((مممما

اللممه خلق أحق وهو بكر))، أبي من أفضل عالى والمرسلين
وسممابقته لفضممله وسمملم عاليممه الله صلى النبي بعد بالخلفة
عالممى الصمملة فممي لممه وسمملم عاليممه الله صلى النبي وتقديم
عالممى الصممحابة وإجممماع عانهممم اللممه رأضممي الصممحابة جميممع

ضللة.  عالى ليجمعهم الله يكن ولم ومبايعته تقديمه

بكر أبي وعاهد لفضله عانه الله رأضي عامر بعده من ثم
إليه. 

له.  الشورأى أهل لتقديم عانه الله رأضي عاثمان ثم

عاصممره أهممل وإجممماع لفضممله عانممه الله رأضي عالي ثم
عاليه. 

قممال الممذين المهممديون الراشممدون الخلفمماء وهممؤلء
بسممنتي فيهممم: ((عاليكممم وسمملم عاليه الله صلى الله رأسول
عاليهمما عاضمموا بعممدي مممن المهديين الراشدين الخلفاء وسنة

بالنواجذ)). 

بعممدي ممن وسمملم: ((الخلفممة عاليممه اللممه صمملى وقال
عانه.  الله رأضي عالي خلفة آخرها فكان سنة))، ثلثون

اللمه صملى النبي لهم شهد كما بالجنة للعشرة ونأشهد
الجنممة فممي وعامممر الجنممة فممي بكر فقال: ((أبو وسلم، عاليه

الجنممة فممي وطلحممة الجنممة فممي وعالممي الجنممة فممي وعاثمممان
وعابممد الجنممة فممي وسعيد الجنة في وسعد الجنة في والزبير

فممي الجممراح بممن عابيممدة وأبممو الجنممة فممي عاوف بن الرحمن
الجنة)).

شمهدنأا وسملم عاليمه الله صلى النبي له شهد من وكل
أهممل شممباب سمميدا والحسممين كقمموله: ((الحسممن بهمما، لممه

الجنة.  أهل من إنأه قيس بن لثابت وقوله الجنة))،

جزما من إل نأارأ ول بجنة القبلة أهل من لحد نأجزما ول
للمحسممن، نأرجممو لكنمما وسمملم، عاليممه اللممه صلى الرسول له

المسيء.  عالى ونأخاف

عاممن نأخرجممه ول بممذنأب القبلممة أهممل من أحدا نأكفر ول
بعمل.  السلما
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كان برا إماما كل طاعاة مع ماضيا، والجهاد الحج ونأرى
النبي قال أنأس قال جائزة، خلفهم الجمعة وصلة فاجرا، أو

عامن الكف اليمان أصل من وسلم: ((ثلث عاليه الله صلى
السمملما مممن نأخرجممه ول بممذنأب نأكفره ول الله إل إله ل قال

يقاتممل حمتى وجمل عاممز اللمه بعثني منذ ماض والجهاد بعمل،
عاممادل، عاممدل ول جممائر جممورأ يبطلممه ل الممدجال أمممتي آخممر

أبوداود.  بالقدارأ)) رأواه واليمان

اللممه صمملى اللممه رأسممول أصحاب تولي ؛  السنة     ومن
عاليهممم والممترحم محاسممنهم وذكممر ومحبتهممم وسمملم عاليممه

بينهم، شجر وما مساوئهم ذكر عان والكف لهم، والستغفارأ
تعممالى: اللممه قممال سممابقتهم، ومعرفممة فضمملهم واعاتقمماد
ولخوانأنمما لنما اغفمر رأبنمما يقولمون بعدهم من جاءوا {والذين

للممذين غل قلوبنمما فممي تجعممل ول باليمممان سممبقونأا الممذين
أشداء معه والذين الله رأسول تعالى: {محمد وقال آمنوا}،

عاليممه اللممه صمملى النممبي وقممال بينهممم}، رأحممماء الكفارأ عالى
أحممد مثممل أنأفممق لممو أحممدكم فإن أصحابي وسلم: ((لتسبوا

نأصيفه)).  ول أحدهم مد بلغ ما ذهبا

صمملى اللممه رأسممول أزواج عان الترضي ؛  السنة     ومن
ممن المممبرآت المطهممرات المؤمنين أمهات وسلم عاليه الله
بنت الصديقة وعاائشة خويلد بنت خديجة أفضلهم سوء، كل

عاليه الله صلى النبي زوج كتابه في الله برأها التي الصديق
فقد منه الله برأها بما قذفها فمن والخرة، الدنأيا في وسلم

العظيم.  بالله كفر

خلفمماء أحممد اللممه وحي وكاتب المؤمنين خال ومعاوية
عانهم.  الله رأضي المسلمين

المسمملمين لئمممة والطاعاممة السمممع ؛  السممنة     ومممن
الله بمعصية يأمروا لم ما وفاجرهم، برهم المؤمنين وأمراء

الخلفممة ولممي ومممن اللممه، معصممية فممي لحممد طاعاممة ل فإنأه
صممارأ حممتى بسمميفه غلبهممم أو به ورأضوا الناس عاليه واجتمع

وحرمممت طمماعاته وجبممت المممؤمنين اميممر وسمممي الخليفممة
المسلمين.  عاصا وشق عاليه والخروج مخالفته

وتممرك ومبمماينتهم البممدع أهممل هجممران ؛  السنة     ومن
كتممب فممي النظممر وتممرك الممدين، فممي والخصممومات الجممدال

بدعاة. الدين في محدثة كل كلمهم، إلى والصغاء المبتدعاة
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لمعة العاتقاد الهادي 
إلى سبيل الرشاد

- كالرافضممة مبتممدع والسممنة السلما بغير متسم وكل
والكممراما والمعتزلممة والمرجئة والقدرأية والخوارأج والجهمية
البممدع وطوائممف الضمملل فممرق - فهممذه ونأظائرهم والكلبية

منها.  الله أعااذنأا

كمالطوائف المدين فمروع فممي إمماما إلمى بالنسبة وأما
رأحمممة، الفممروع فممي الختلف فممإن بمممذموما، فليممس الرأبع

فممي مثممابون اختلفهممم، فممي محمممودون فيممه والمختلفممون
قاطعة.  حجة واتفاقهم واسعة، رأحمة واختلفهم اجتهادهم،

عالممى ويحيينمما والفتنممة البدع من يعصمنا أن الله نأسأل
اللممه صمملى اللممه رأسممول يتبممع ممن ويجعلنا والسنة السلما

الممممات بعممد زمرتممه فممي ويحشممرنأا الحيمماة في وسلم عاليه
آمين.  وفضله برحمته

المعتقد آخر وهذا
 وحده لله والحمد

وسلم وصحبه وآله محمد سيدنأا عالى الله وصلى
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