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ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم اهللاِ الرَّ

 : المقدمة

الحمد هللا الواحد األحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، 

الة والسالم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبديه واستن بسنته إلى والص

 يوم الدين وبعد،

 

نظرًا لما أصبح ينتشر من جهل بدين اإلسالم، ونظرًا لقلة التآليف التي تلبي حاجيات القارئ 

ه (علي المعاصر وتجيب على أسئلته، فقد حاولنا يف كتابنا هذا وعلى أساس حديث جربيل

تقديم درس متكامل حول مكونات الدين الثالث، التي هي اإلسالم واإليمان  السالم)

 واإلحسان. 

إن حديث جربيل ليبقى لكل من أراد تعلم دينه خير هاد ومعين. فإلى جانب أهمية األسئلة 

من علم الدين  اً وافر حظ يمنح من يكتسبهالتي احتوى عليها، فقد أتت أجوبته بعلم غزير 

 اإلسالم. وفقه

نعرض  اشتمل عليه هذا الحديث من علم نافع وفوائد جليلة، عماوقبل أن نشرع يف الكشف 

  : رواه هبا عمر بن الخطاب (رضي اهللا عنه) حيث قال الصيغة التيبهنا متنه 

يوم، إذ طلع علينا رجل شديد  بينما نحن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات

وال يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى  رى عليه أثر السفرسواد الشعر، ال يُ بياض الثياب شديد 

ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال يا  النبي صلى اهللا عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى

اإلسالم أن تشهد أن ال " : اهللا عليه وسلم محمد، أخربين عن اإلسالم، فقال رسول اهللا صلى

الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج  اهللا، وتقيم إله إال اهللا وأن محمدا رسول
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فأخربين عن  : صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال : . قال"البيت إن استطعت إله سبيال

وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره  ،اإليمان قال أن تؤمن باهللا ومالئكته

أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم " : سان. قالاإلح فأخربين عن : صدقت. قال : قال "وشره.

  1"(...) تكن تراه فإنه يراك.

 

(صلى اهللا عليه وسلم) يف أحسن هيأة  (عليه السالم) إلى النبي  لقد أتى مَلك اهللا جربيل 

(صلى اهللا عليه وسلم) جلوس اإلنسان اليقظ الحريص  وأنظف ثياب فجلس إلى جواره 

م جربيل أروع مثال للرجل 2واإليمان واإلحسان على مبتغاه ثم سأله عن اإلسالم . هكذا َقدَّ

(صلى اهللا عليه  الذي لم يكن عالم فجاء يسأل بكل عزم وتواضع. إن قدومه إلى النبي 

 . الالئقيناإلخالص القصد ووسلم) لخير دليل على وجوب السعي يف طلب العلم الشرعي ب

سالم من أعظم ما رواه صحابي عن يعد حديث جربيل لما اشتمل عليه من شرح لدين اإل

فعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة عنه لما تضمنه من "النبي (صلى اهللا عليه وسلم)، 

جمعه علم السنة، فهو كاألم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها 

نكبوا عليه دارسين ه علماء اإلسالم بالغ اهتمامهم فا. لذا فلقد أوال3"معاين القرآن.

 وُمحّللين وشارحين حتى باتت كثير من ُعلومهم ترجُع إليه وتنضوي تحته.

 

                                                
  .1، كتاب اإلميان، باب معرفة اإلميان واإلسالم والقدر وعالمة الساعة. حديث رقم:مسلم أخرجه 1
  وكذلك عن الساعة حسب بقية احلديث التالية:  2

قال: أن تلد األمة ربتها، وأن  قال: فأخربين عن الساعة، قال: ما املسئول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخربين عن أمارا
أتدري من السائل ؟" قلت :  ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان. مث انطلق. فلبثت مليا، مث قال: "ياعمر

  أتاكم يعلكم دينكم " جربيل اهللا ورسوله أعلم، قال: "فإنه
  ."شرح األربعني النووية" لإلمام ابن دقيق العيد 3
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إذ نضع بين يديك أيها القارئ الكريم كتابنا المتواضع هذا، فإننا نود تنبيهك إلى أننا نحن و

يف  ينا يف تأليفه الرتتيب المحكم للفصول والتيسير واإليجاز يف طريقة العرض. وهو يبدأتحرَّ 

ال إله إال اهللا،  "وشروط شهادة  عنىسالم وأركانه. متناوال يف ذلك مالفصل األول بعرض لإل

، بعد ذلك يعطي الفصل الثاين تعريف لإليمان وما يقوم عليه من أركان. "محمدًا رسول اهللا

رف أما الفصل الثالث فيتناول اإلحسان وأنواعه. وألن العلم بدين اهللا ال يكتمل إال إذا تع

اإلنسان على ربه ِوْفق ما سمى به نفسه فقد ألحقنا بالكتاب مسردًا ألسماء اهللا الحسنى التسعة 

والتسعين بأدلتها الصحيحة من الكتاب والسنة حتى يطَّلع عليها القارئ ويسهل عليه حفظها 

 وتحصيل أجرها.
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 : وأركانه اإلسالم 1.

، التي تعودنا على "إسالم"مين عن معنى كلمة مسلمين أو غير مسلسواء كنا ال بد أن نتساءل 

سماعها فنتداولها يف محادثاتنا ظانّين يف الغالب أن لنا دراية بما تدل عليه. الكل تقريب يعرف 

اسم لدين أتى بعد اليهودية والمسيحية ليكون خاتم الديانات وأكملها. لقد  "سالماإل"أن 

 : ويف أحاديث كثيرة كان أشهرها قول اهللا تعالى جاء ذكره يف مواضع كثيرة من القرآن الكريم

(صلى اهللا عليه وسلم) يَن ِعنَد اهللاِ اِإلْسالُم﴾ وقول الرسول  بني اإلسالم على " : ﴿إِنَّ الدِّ

شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن محمدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج  : خمس

  4 "البيت، وصوم رمضان.

أردنا أن نصوغ لإلسالم تعريفا، فسنخلص إلى أنه يعني االنقياد واالستسالم ألمر اهللا إذا ما 

. وهو يقوم حسبما أخربنا به رسول اهللا (صلى له سبحانه تعالى باإلخالص والرضا المستحق

 : اهللا عليه وسلم) على خمسة أركان هي

 شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن محمدًا رسول اهللا. .1

 .إقام الصالة .2

 إيتاء الزكاة. .3

 صوم رمضان، .4

  5وحج البيت.  .5

باعتبارها ركن اإلسالم األول تتضمن  "ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا"إن شهادة 

اإلقرار بأن ال إله غيُر اهللاِ يستحق أن ُيعبد كما تتضمن االعرتاف بصدق رسالة نبي اهللا محمد 

                                                
)، ومسلم 8أخرجه البخاري يف اإلميان، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم :"بين اإلسالم على مخس"، حديث رقم: (4

). 16كتاب اإلميان، باب اإلسالم ودعائمه. رقم (  
  أنظر حديث جربيل الذي أخرجه مسلم يف صحيحه. 5
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سٍّ واتباع، أما بقية األركان من صالة وزكاة (صلى اهللا عليه وسلم) مع ما يستلزمه ذلك من تأَ 

وصيام وحج فُتمثل أعمال اإلسالم الظاهرة التي على المسلم القيام هبا لتحقيق انقياده 

 وعبوديته هللا تعالى. 

 

 : "ال إلــــه إال اهللا محمد رسول اهللا". معنى 1.1

معتقدًا  "أن محمدًا رسوُل اهللاال إله إال اهللا و"ال يصير اإلنسان مسلم حتى ينطق بشهادة أن 

بمعناها ومربهنا بأعماله على التزامه هبا. فالنطق هبا هو أول واجب، وهي تحتوي على 

أساسين عظيمين يقوم اإلسالم عليهما وهما توحيد اهللا تعالى واتباع رسوله (صلى اهللا عليه 

 قبل عبادته.إسالمه وتُ  وسلم)، لذا وجب على المسلم أن يعلم معناها وشروطها ليصح

 "ال إله إال اهللا"من شقين. الشق األول يحتوي على  "ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا"تتكون 

ال ". ولكي نحيط بالمعنى الكامل لما تضمنته "محمد رسول اهللا"والشق الثاين يحتوي على 

وما لهما من  فسنتطرق لشقيها كلُّ َعلى ِحَدة مبيّنين معناهما "إله إال اهللا محمد رسول اهللا

  شروط.

 

 : معناها وشروطها  "ال إله إال اهللا". 1.1.1

يعني أنه أقرَّ بقلبه ناطِق بلسانه أن ليس يف الكون إلٌه  "ال إله إال اهللا" : أن يشهد اإلنسان بِــــ

التي اْصُطلِح على تسميتها بكلمة التوحيد  "ال إله إال اهللا"يف  َيْسَتِحق أن ُيعبد ِسَوى اهللا.

ر ُيَعبَّر ، أم6، الذي يعني المعبود"إَِلـــــــه"على اسم  "ال"دخلت أداة النفي  ا خربُها فُمَقدَّ

ال إَِلـــــــه " : فنقول إذا ما أردنا أن نستكمل صياغة ما تضمنته الجملة ."كائٌن بحقٍّ " : عنه

                                                
حسابه عند ربه إِنه ال  مع اللَّه إِلَها آخر ال برهانَ لَه بِه فَإِنمايدع  ومن ﴿يطلق اإلله على كل معبود، فقد قال اهللا تعاىل: 6

  الشاهد أنه سبحانه وتعاىل مسى من عبِد دونه إهلاً. وحمل 6﴾يفْلح الْكَافرونَ 
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نام، ويعبدون . وكما ال يخفى على أحد فقد كان الناس يعبدون األص"بحقٍّ إال اهللاكائٌن 

الكواكب، ويعبدون الحيوانات. بل قد نجد يف عصرنا يف بلد كالهند آالف من اآللهة تعبد 

فتكون  .كلها بالباطل إال اُهللا تعالى الذي يستحق العبادة وحده دون غيره. ألنه رب العالمين

والثاين  "لهال إ"األول نفي استحقاق العبادة عن غير اهللا يف  : على أصلين الشهادة مشتملة

بَِأنَّ اَهللا ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن مِن  ﴿َذلَِك  : . قال اهللا تعالى"إال هللا"هللا يف ها إثبات استحقاق

ِه ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم ِألَبِيِه َوَقْومِ  : . وقال تعالى7اْلَباطُِل َوَأنَّ اَهللا ُهَو اْلَعلِيُّ اْلَكبِيُر﴾  ُدونِِه ُهوَ 

ا َتْعُبُدونَ  مَّ ِذي َفَطَرنِي َفإِنَُّه َسيَْهِديِن﴾ ففي شق اآلية إِنَّنِي َبَراٌء مِّ ا  : إِالَّ الَّ مَّ ﴿إِنَّنِي َبَراٌء مِّ

ِذي َفَطَرنِي َفإِنَُّه  : أما يف شق اآلية : َتْعُبُدوَن﴾ نفى إبراهيم استحقاق العبادة عن غير اهللا ﴿إِالَّ الَّ

 ثبت استحقاقها هللا.فقد أ َسَيْهِديِن﴾

ق اإلنسان  كما يريد اهللا ورسوله البد له من أن يستويف شروطها  "ال إله إال اهللا"ولكي ُيحقِّ

العلم، والَقبول، واليقين، والتسليم، واإلخالص، : التي حددها علماء اإلسالم يف سبعة هي

 والصدق، والمحبة.

   

توحيد حقق ، إذ ال يمكن إلنسان أن ي"ال اهللاال إله إ"ويحصل بمعرفة ما تعنيه  : العلم : أوالً 

اهللا تعالى رسوله (صلى اهللا عليه  . لقد أمر"ال إله إال اهللا"اهللا تعالى دون أن يفهم ويعي معنى 

قال اإلمام البخاري رحمه اهللا تعالى معلقا على  .8﴿َفاْعَلْم َأنَُّه ال إَِلَه إِالَّ اُهللا﴾: وسلم) فقال

(صلى اهللا عليه  وقال رسول اهللا "سبحانه وتعالى بالعلم قبل القول والعمل.فبدأ " : هذه اآلية

 .9"من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهللا دخل الجنة  " : وسلم)

                                                
  62 آية - 22 سورة - سورة احلج 7
  19. آية - 47 سورة - سورة حممد 8

يث عثمان أخرجه مسلم، يف كتاب اإلميان، باب من لقي اهللا باإلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم على النار من حد
).43ابن عفان . حديث رقم: ( 9  
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كما هي دون أدنى تردد أو تمنُّع. لقد حدثنا  "ال إله إال اهللا"ويعني أن نقبل بــ  : الَقبول : ثاني

ألمم التي استكربت وردت كلمة التوحيد متَِّهَمًة من َدعاها إليها اهللا تعالى يف كتابه عن حال ا

َوَيُقوُلوَن َأئِنَّا َلتَاِرُكوا آلَِهتِنَا  ﴿إِنَُّهْم َكاُنوا إَِذا قِيَل َلُهْم ال إَِلَه إِالَّ اُهللا َيْسَتْكبُِرونَ  : بالجنون فقال

ْجنُونٍ  (صلى اهللا عليه  لَِشاِعٍر مَّ قل آمنت باهللا ثم " : وسلم) ناصحا﴾. وقال رسول اهللا 

 .10"استقم

 

دون أن يساورنا شك يف  "ال إله إال اهللا"ويعني أن نكون متيقنين من صدق  : اليقين : ثالث

ِذيَن آَمنُوا بِاهللاِ َوَرُسولِِه ُثمَّ َلمْ  ﴿إِنََّما : ذلك؛ قال تعالى َيْرَتابُوا﴾ فاضاف سبحانه  اْلُمْؤمِنُوَن الَّ

وا.إلى إيماهن وقال النبي (صلى اهللا عليه وسلم) ألبي  م شرط كوهنم لم يرتابوا، أي لم يُشكُّ

 .11"يشهد أن ال إله إال اهللا مستيقنا هبا قلبه فبشره بالجنة  […] من لِقيت" : هريرة

 

﴿َوَأنِيبُوا إَِلى  : وهو اإلذعان ألمر اهللا تعالى بالرضى المستحق. قال تعالى : التسليم : رابع

﴿َوَمن ُيْسلِْم َوْجَهُه إَِلى اهللاِ َوُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك  : ، وقال أيضا12ُكْم َوَأْسلُِموا َلُه﴾َربِّ 

أي موحد، والعروة  "وهو محسن"أي يذعن،  "يسلم وجهه"ومعنى  13بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى﴾

 ."ال إله إال اهللا"الوثقى فسرها علماء اإلسالم بـــــِ

 

                                                
. 62الثقفي، حديث رقم: عبد اهللا أوصاف اإلسالم، من حديث سفيان بن يف كتاب اإلميان، باب جامع أخرجه مسلم 10  

يف كتاب اإلميان، باب من لقي اهللا باإلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم على النار، من حديث أيب  أخرجه مسلم. 11 
  ).52ة،حديث رقم (هرير
 54. آية - 39 سورة - سورة الزمر 12
 22. آية - 31 سورة - سورة لقمان 13
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وهو أن يبتغي اإلنسان بعمله وجه اهللا تعالى وثوابه، فهو ال يعد  : اإلخالص : خامس

حتى يقصد بكل عباداته تحصيل رضى اهللا تعالى ويسلم سعيه من أي حرص على  مخلصا

يَن ﴿َوَما ُأمُِروا إِالَّ لَِيْعُبُدوا اَهللا ُمْخلِِصيَن َلُه الدِّ  : قال اهللا تعالى ؛همئاستجالب مدح الناس وثنا

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من " : . وقال الرسول (صلى اهللا عليه وسلم)14ُحنََفاء﴾

 . 15"ال إله إال اهللا خالصا من قلبه، أو من نفسه : قال

 

ما ُيظهر اإلنسان من تديُّن باطَن ما يعتقد. إن العمل  ويعني أن يوافق : الصدق : سادس

بل يجب أن يرافقه صدق اعتقاد  ،ليال على تحقق الصدقبشعائر اإلسالم الظاهرة ال يكفي د

﴿إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن فِي  : هنى اهللا عنه وتوعد من اتصف به؛ قال تعالى القلب وإالَّ كان ذلك نفاق

ْرِك األَْسَفِل مَِن النَّاِر َوَلن َتِجَد َلُهْم َنِصيًرا﴾ لقد أمرنا اهللا بمالزمة الصدق والصادقين،  .16الدَّ

اِدقِينَ  : الفق ُقوْا اَهللا َوُكونُوْا َمَع الصَّ ِذيَن آَمنُوْا اتَّ َها الَّ . وقال النبي (صلى اهللا عليه 17﴾ ﴿َيا َأيُّ

  18 "من قال ال إله إال اهللا صدقا من قلبه، حرم اهللا جسده على النار." : وسلم)

 

يكره؛ لقد نعت اهللا عباده وتعني حبَّ اهللا تعالى وحّب ما يحّب وكراهية ما  : المحبة : سابع

المؤمنين بأهنم أشد الناس حبا له فهم ال يتخذون من دونه أندادًا كما يفعل غيرهم، قال 

ِذيَن آَمنُوْا َأَشدُّ ُحبا  النَّاِس َمن َيتَِّخُذ مِن ُدوِن اهللاِ َأنَداًدا ُيِحبُّوَنُهمْ  ﴿َومِنَ  : تعالى َكُحبِّ اهللاِ َوالَّ

                                                
 5. آية - 98 سورة - سورة البينة 14

99أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان، باب احلرص على احلديث،عن أيب هريرة، حديث رقم: 15  
  145. آية – 4 سورة - سورة النساء 16
  119. آية - 9 سورة - سورة التوبة 17
يفهموا، عن معاذ حديث أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان، باب من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية أن ال 18

  .128رقم:
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لَّهِ  المة حب العبد ربه تقديم كل ما يحب اهللا على ما يحبه هو وتميل إليه نفسه، وع .19﴾ لِّ

 وبغض جميع ما يبغض ربه وإن مالت إليه نفسه.

 

 معناها وشروطها "محمد رسول اهللا". 2.1.1

يعني أنه أقرَّ بقلبه ناطق بلسانه أن ال أحد يستحق  "أن محمدًا رسول اهللا"أن يشهد اإلنسان 

رسول اهللا محمد (صلى اهللا عليه وسلم). فإسالم المرء ال ينعقد حتى يعتقد كامل االتباع إّال 

أنه ال يجوز اتباع نبّي آخر غير النبي (صلى اهللا عليه وسلم) خاَتم األنبياء وسيدهم.  االعتقاد

ال يسمع بي أحد من هذه األمة يهودي كان أو نصراني فال " : قال (صلى اهللا عليه وسلم)

  20"كان من أصحاب النار إالَّ يؤمن بي 

كما يريد اهللا ورسوله البد له من أن  "محمدًا رسول اهللا" ولكي يحقق اإلنسان شهادَة أن

  : شروطها التي حددها علماء اإلسالم يف سبعة ندرجها كالتالي يستويف

 

 .. العلم بسنة الرسول (صلى اهللا عليه وسلم)1

) ال يتم إال بمعرفة سنته (صلى اهللا عليه وسلم). قال إن اتباع الرسول (صلى اهللا عليه وسلم 

: وقال أيضا 21 "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي." : (صلى اهللا عليه وسلم)

                                                
  165. آية - 2 سورة - سورة البقرة 19

امللـل  أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان، باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل مجيع الناس، ونسخ  20
  .240 مبلته. عن أيب هريرة، حديث رقم:

 . ، وابن ماجة يف مقدمة 5/213ج6، وأبو داود يف كتاب السنة باب 5/244ج116أخرجه الترمذي يف كتاب العلم باب 
1/15ج6سننه باب  21  
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ومن َأْوَجِب العلِم َتعلُُّم سنته (صلى اهللا عليه  .22 "طلب العلم فريضة على كل مسلم"

 وسلم).

  . محبته.2

ى اهللا عليه وسلم) أحب للمسلم من نفسه وولده. قال (صلى وتعني أن يكون الرسول (صل

ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس " : اهللا عليه وسلم)

ِذي َنْفِسي بَِيِدهِ،  " : . كما قال (صلى اهللا عليه وسلم) لعمر بن الخطاب23"أجمعين َال، َوالَّ

َفإِنَُّه اآلَن، َواهللاِ، َألَْنَت َأَحبُّ إَِليَّ مِْن َنْفِسي،  : َفَقاَل َلُه ُعَمُر » ِسَك َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ إَِلْيَك مِْن نَفْ 

 . 24"»اآلَن َيا ُعَمُر « : َفَقاَل النَّبِيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 

 . التصديق بما أخرب به.3

من اهللا، لذا وجب تصديقه  (صلى اهللا عليه وسلم) ُيعّد وحيا إن كل ما أخرب به رسول اهللا 

سواء كان خربًا ماضيا كقصص األنبياء والصالحين، أو خربًا حاضرًا كأحوال المالئكة 

 ﴿َيا : والجن، أو خربًا مستقَبال كعالمات الساعة وأحوال أهل الجنة والنار. قال اهللا تعالى

ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَهللا َوآمِنُوا بَِرُسولِِه﴾ َها الَّ قوه فيما قال.25َأيُّ  . أي صدِّ

 .. طاعته4

                                                
.224أنس بن مالك، حديث رقم: أخرجه ابن ماجة، باب فضل العلماء واحلث على طلب العلم من حديث 22  

، من حديث أنس رضي اهللا عنه، ه البخاري يف كتاب اإلميان، باب حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم من اإلميانأخرج 23
 والْوالد والْولَد، الْأَهلِ من أَكْثَر وسلَّم علَيه اهللا صلَّى اِهللا رسولِ محبة وجوبِباب  . ومسلم كتاب اإلميان،15حديث رقم:

 .70،من حديث أنس رضي اهللا عنه ، حديث رقم:الْمحبةَ هذه يحبه ملْ من علَى الْإِميان عدمِ وإِطْلَاقِ أجمعني، والناسِ
أخرجه البخاري، كتاب اإلميان والنذور، باب كيف كانت ميني النيب صلى اهللا عليه وسلم، من حديث عبد اهللا بن هشام،  24

  .6632رقم احلديث:
  28 آية - 57 سورة - سورة احلديد 25
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ِذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا اَهللا َوَرُسوَلُه﴾: أمر اهللا المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله فقال َها الَّ  .26﴿َيا َأيُّ

كل أمتي يدخلون الجنة، إال من أبى. قالوا " : أما الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) فقد قال

. ومن طاعة 27"أطاعني دخل الجنة ومن عصاين فقد أبىومن يأب يا رسول اهللا؟ قال من 

(صلى اهللا عليه وسلم)؛ يقول اهللا تعا الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) : لىترك ما هنى عنه 

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعنُْه َفانتَُهوا﴾﴿ َما " : . وقال (صلى اهللا عليه وسلم)28َوَما آَتاُكُم الرَّ

 .29" ُخُذوُه، َوَما َنَهْيُتُكْم َعنُْه َفانَْتُهواَأَمْرُتُكْم بِِه فَ 

 

 .. تحقيق عبادة اهللا على منهاجه5

إن اهللا سبحانه وتعالى ال يقبل عبادًة حتى تكون على سنة رسوله (صلى اهللا عليه وسلم). قال 

ِذي ُيْؤمُِن  ﴿َفآمِنُواْ  : اهللا تعالى يِّ الَّ ُكْم  بِاهللاِ بِاهللاِ َوَرُسولِِه النَّبِيِّ األُمِّ بُِعوُه َلَعلَّ َوَكلَِماتِِه َواتَّ

ْوا به يف عبادة 30َتْهَتُدوَن﴾ من عمل عمالً ليس عليه " : وقال النبي (ص) ربكم.. أي َتأسَّ

أي من عبد اهللا على غير سنته (ص) فعبادته مردودة عليه. وقال عبد اهللا بن  "أمرنا فهو رد

غير عمل، وال ينفع قول وال عمل من غير نية، وال  ال ينفع قول من" : مسعود رضي اهللا عنه

 "ينفع قول وال عمل وال نية من غير موافقة السنة

                                                
  20 آية - 8 سورة - سورة األنفال 26

االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من حديث أيب أخرجه البخاري ،كتاب 
7280هريرة، رقم: 27  

  7 آية - 59 سورة - سورة احلشر 28
لصحابة والعلم، باب إتباع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من حديث أيب ابن ماجة، كتاب اإلميان وفضائل ا أخرجه

.1هريرة، رقم احلديث: 29  
  ..158آية - 7 سورة - سورة األعراف 30
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 .. اإليمان بأفضليته6

(صلى اهللا عليه وسلم) هو أفضل الرسل دون تنقيص من االعتقاد ب  إن رسول اهللا محمد 

 .31"لقيامة وال فخر...أنا سيد ولد آدم يوم ا" : رسول أو تحقير. قال (صلى اهللا عليه وسلم)

 . اإليمان بخاَتِميَّته (صلى اهللا عليه وسلم).7

ويعني االعتقاد الجازم بأن رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) هو آخر األنبياء والمرسلين؛  

ٌد َأَبا : قال اهللا تعالى ا َكاَن ُمَحمَّ ُسوَل اهللاِ َوَخاَتمَ  ﴿مَّ َجالُِكْم َوَلكِن رَّ ن رِّ ، 32النَّبِيِّيَن﴾ َأَحٍد مِّ

ة بعد رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) مهما كانت مكانته. قال  ٍع لنُبُوَّ فال يقبل مسلم بُِمدَّ

 . أي َال ِألحد أن يدعي النبوة بعدي.33"ال نبي بعدي" : (صلى اهللا عليه وسلم)

 

 : اإليمان وأركانه2.

اهللا تعالى، حيث قال إخوة  يعني اإليمان يف اللغة التصديق، ومثال ذلك نجده يف كتاب

نَا َوَلْو ُكنَّا َصادِقِيَن﴾ : يوسف ألبيهم يعقوب قٍّ 34﴿َوَما َأنَت بُِمْؤمٍِن لَّ ، أي وما أنت بـُِمَصدِّ

لقولنا رغم أننا صدقناك الحديث. أما يف الشرع فيعني اإليمان تصديق اإلسالم بالقلب 

 واإلقرار به باللسان والربهان عليه باألعمال.

                                                
، من حديث أيب الترمذي باب:ومن سورة بين إسرائيل أخرجه . 

3148سعيد، رقم احلديث: 31  
 40. آية - 33 سورة - سورة األحزاب 32

يث مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم، باب من فضائل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، حد أخرجه
2404رقم: 33  

  17 آية - 12 سورة - سورة يوسف 34
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قد أجمع الصحابة والتابعون على أن اإليمان قول  :"األم"اإلمام الشافعي يف كتابه  قال

قول ال  أعالهااإليمان بضع وسبعون شعبة ": وقال النبي (صلى اهللا عليه وسلم) .وعمل ونية

 . 35"إماطة األذى عن الطريق والحياء شعبة من اإليمان أدناهاإله إال اهللا و

تهاد المرء يف طاعة اهللا واجتناب معصيته، غير أنه ينقص إذا ما ويزيد اإليمان على قدر اج

ِذيَن إَِذا  : تكاسل عن الطاعة وصار مقرتف للمعصية. قال سبحانه وتعالى ﴿إِنََّما اْلُمْؤمِنُوَن الَّ

ُلونَ وَ  ُقُلوُبُهْم َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم إِيَماًنا ُذكَِر اُهللا َوِجَلْت  ِذيَن  َعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَّ الَّ

ا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقونَ  الَة َومِمَّ ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد َربِِّهْم  ُيِقيُموَن الصَّ ُأْوَلئَِك ُهُم اْلُمْؤمِنُوَن َحقا لَّ

ن المؤمنين يزداد إيماهنم بسماعهم لذكر اهللا وتدبره ، أي أ36َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم﴾

من "بمحافظتهم على الصلوات وإنفاقهم يف سبيل اهللا. وقال النبي (صلى اهللا عليه وسلم) و

وذلك أضعف  ،فإن لم يستطع فبقلبه ،رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه

ومحل الشاهد هنا هو أن من ترك النهي عن المنكر بيده أو بلسانه صار إيمانه  .37"اإليمان

 إلى نقصان.

(صلى اهللا عليه وسلم) أعلم الناس بحقيقة أن اإليمان يزداد  لقد كان صحابة رسول اهللا 

إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما " : وينقص؛ فثبت عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه قوله

 .38"نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص

هلموا نزداد إيمان فيذكرون ": يقول ألصحابهأما عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فقد كان 

 . 39"اهللا عز وجل

                                                
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ، كتاب 58اإلميان، باب شعب اإلميان، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، رقم احلديث:  35  

 2-4. آية - 8 سورة - سورة األنفال 36
 من كُلِّه ذَلك وكَون الْخيرِ عنِ إِلَّا الصمت ولُزومِ والضيف، الْجارِ إِكْرامِ علَى الْحثِّ بابكتاب اإلميان  مسلمأخرجه  37
الْإِمي78، عن أيب سعيد، رقم احلديث:ان    

كتاب شرح اعتقاد أهل السنة واجلماعة، أليب القاسم هبة اهللا بن احلسن بن املنصور الطربي الرازي االلكائي، 
1016،ص:4ه،ج:414املتوىف: 38  
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معانيها، وإذا  ن األلفاظ التي إذا اجتمعت اختلفتوالفرق بين اإليمان واإلسالم هو أهنما م

: واحدا. فاإليمان هو اإلسالم واإلسالم هو اإليمان. قال اهللا تعالى معناهاافرتقت يكون   :

يَها مَِن اْلُمْؤمِنِيَن * َفَما َوَجْدَنا فِيَها َغْيَر َبيٍْت مَِن اْلُمْسلِِميَن﴾. وأما إذا ﴿َفَأْخَرْجنَا َمْن َكاَن فِ 

 هنا واحد كأن أقول عمر بن الخطاب مؤمن مسلم، فيكون معنى اإليمانِ  وردا يف خطاب

توبة كاإليمان باهللا واليوم اآلخر، واإلخالص هللا ومحبته سبحانه وتعالى وال العبادات القلبيةُ 

من الذنوب والخشوع يف الصالة. وأما اإلسالم فيكون بمعنى العبادات الظاهرة كأداء الصالة 

اإليمان يف القلب واإلسالم " : وحج بيت اهللا وقراءة القرآن وغير ذلك. ففي الحديث

 ."عالنية

(صلى اهللا عليه وسلم) لجربيل بعد أن سأله فقال   :إن لإليمان أركانا بيَّنها رسول اهللا 

اإليمان هو أن تؤمن باهللا ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره "

﴿ : سورة البقرة، حيث قال اهللا تعالى من هذه األركان مجتمعة يف . وقد ذكرت خمسة"وشره

واْ  يَْس اْلبِرَّ َأن ُتَولُّ آَمَن بِاهللاِ َواْليَْوِم اآلِخِر  رَّ َمنْ ُوُجوَهُكْم قَِبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلكِنَّ اْلبِ  لَّ

﴿  : ﴾ أما الركن السادس فقد أتى ِذْكرُه مستقال يف قوله تعالى َوالنَّبِيِّينَ  َواْلَمالئَِكِة َواْلكَِتاِب 

 إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقنَاُه بَِقَدٍر﴾. 

 : اإليمان باهللا : الركن األول 1.2.

فقد دل الشرع والعقل  ؛لجازم بوجوده وااللتزام التام بتوحيدهاإليمان باهللا هو التصديق ا

سنريهم آياتنا يف اآلفاق " : قال تعالى ؛على وجوده سبحانه وتعالى داللة قطعية ال شك فيها

 لأن لك ويكفي اإلنسان برهان على وجود خالقه "ويف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق

أال يدل السير " : ئل أعرابّي عن دليل وجود اهللا فقالس ؛ِصنعة صانع ولكل مخلوٍق خالق

وبحر ذو أمواج، أال  على المسير والبعرة على البعير، فسماء ذات بروج وأرض ذات فجاج

                                                                                                                                                   
 .49 ،ص:، باب املناكحة311كتاب السنة، أليب بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد بن اخلالل البغدادي، تويف: 39
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وأما التوحيد فهو أعظم أصل يف اإلسالم باعتباره حق اهللا  "يدل ذلك على اللطيف الخبير

وهو  "ال إله إال هو خالق كل شيء فاعبدوهذلكم اهللا ربكم " : على العباد؛ قال اهللا تعالى

وقد دعا  ."ال إله إّال اهللا مفتاح الجنة" : قال النبي (صلى اهللا عليه وسلم)شرط دخول الجنة. 

ولقد بعثنا يف كل أمة " : وجاهدوا وأفنوا أعمارهم لتحقيقه يف األرض. قال سبحانه له األنبياء

أي دعوا إلى إفراد اهللا بالعبادة واجتناب عبادة  "رسوًال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت

 .الربوبية واأللوهية والنعوتيةب إفراَده سبحانه وتعالى 40ويعني توحيده .غيره

ال شريك له  اإللُه الذيربٌّ وهو الإن توحيد اهللا ال يتحقق إال إذا قام على التصديق بأن اهللا 

ى حقيقة التوحيد يف صيغ متعددة. فمن لقد أكد كل من كتاب اهللا وسنة رسوله عل وال مثيل.

َمدُ 1( ُقْل ُهَو اُهللا َأَحدٌ  ﴿ : ذلك قوله تعالى ُه  )3( َلْم َيلِْد َوَلْم ُيوَلدْ  )2( ) اُهللا الصَّ َوَلْم َيُكن لَّ

 . 41)﴾4ُكُفًوا َأَحٌد(

ْحَمُن الرَّ  : وقوله تعالى  . 42ِحيُم﴾﴿َوإَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد ال إَِلَه إِال ُهَو الرَّ

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اَهللا َثالُِث َثالَثٍة َوَما مِْن إَِلٍه إِال إَِلٌه َواِحٌد َوإِْن َلْم َينَْتُهوا  : وقوله ا ﴿َلَقْد َكَفَر الَّ َعمَّ

ِذيَن َكَفُروا مِنُْهْم َعَذاٌب َألِيٌم﴾ نَّ الَّ   ،43َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ

ا َبَعَث النَّبِيُّ َصلَّى اُهللا " : س رضي اهللا عنهما قالويف صحيح البخاري ومسلم عن ابن عبا َلمَّ

إِنََّك َتْقُدُم َعَلى َقْوٍم مِْن َأْهِل اْلكِتَاِب  " : َعَليِْه َوَسلََّم ُمَعاَذ بَْن َجَبٍل إَِلى َأْهِل اْلَيَمِن َقاَل َلهُ 

َل َما َتْدُعوُهْم إَِليهَفْلَيكُ  ُدوا اهللاَ  ْن َأوَّ   44" َتَعاَلى...َأْن ُيَوحِّ

                                                
  أقول وحدت ريب يف العبادة، أي إذا أفردته ا. يعين التوحيد يف اللغة اإلفراد.  40

  .4 1-آية – 112 سورة - سورة اإلخالص 41

  163البقرة/ 42
  73املائدة/ 43
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َم َقاَل  عنهما عن ابن عمر رضي اهللا) 16( ويف صحيح مسلم  : َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اُهللا َعَليِْه َوَسلَّ

َد اهللاُ  : ُبنَِي اِإلْسالُم َعَلى َخْمسٍ " َكاِة َوِصَياِم َرَمَضاَن  ،َعَلى َأْن ُيَوحَّ الِة َوإِيَتاِء الزَّ َوإَِقاِم الصَّ

  .45"جِّ َواْلحَ 

إنه ولما لتوحيد اهللا من أهمية بالغة فقد حرص علماء اإلسالم على تبيان األصول التي يقوم 

 عليها وما يقتضيه اإليمان بكل واحد منها.

 . توحيد اهللا وأصوله1.1.2

  

 : يقوم توحيد اهللا تعالى على ثالثة أصول هي

 . توحيد الربوبية. 1

 . توحيد األلوهية.2

   .ء والصفاتاألسما. توحيد 3

نة يف اآلية َماَواِت َواألَْرِض َوَما : هذه األصول حسبما اهتدى إليه العلماء متضمَّ ﴿َربُّ السَّ

: . فتوحيد الربوبية متضمن يف شق اآلية46َبْينَُهَما َفاْعُبْدُه َواْصَطبِْر لِِعَباَدتِِه َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميا﴾

َماَواِت َواألَْرِض َومَ  ﴿َفاْعُبْدُه  : ا َبْينَُهَما﴾، أما توحيد األلوهية فمتضمن يف﴿َربُّ السَّ

 ﴿َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميا﴾.  : َواْصَطبِْر لِِعَباَدتِِه﴾. وأما توحيد أسماء اهللا وصفاته فمتضمن يف

                                                                                                                                                   
: اإلميان يف" 31" "19" ومسلم الصدقة، يف الناس أموال كرائم تؤخذ ال باب: الزكاة يف" 1458" البخاري هأخرج 44

  ". 12207" "الكبري" يف والطرباين ،"214" "اإلميان" يف منده وابن اإلسالم، وشرائع الشهادتني إىل الدعاء باب
 

19سالم على مخس، رقم احلديث:باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم بين اإل أخرجه اإلمام مسلم يف اإلميان، 45  
  65. آية - 19 سورة - سورة مرمي 46
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 : . توحيد الربوبية1.1.1.2

االعتقاد الجازم بأن  الربوبية إفراده سبحانه بالخلق والملك والتدبير، أي يعني توحيد اهللا يف

 ال خالق وال مالك وال مدبر يف الكون إال اُهللا سبحانه وتعالى. 

 : لقد نص القرآن الكريم على ربوبية اهللا فذكر تفرده سبحانه بالخلق على غيره، قال تعالى

ِذي بِ ﴿ : . كما أفرد اهللا نفسه بالملك فقال47﴾َهْل مِْن َخالٍِق َغْيُر اهللاِ ﴿ َيِدهِ َتبَاَرَك الَّ

َأَال َلُه اْلَخْلُق  ﴿ : .أما الدليل على إفراد اهللا ذاته بالتدبير فنجده يف قوله تعالى48﴾اْلُمْلُك 

 والمراد باالمر هنا التدبير. 49﴾َواألَْمُر 

 

 : . توحيد األلوهية2.1.1.2

رب والعبادة يف اللغة مأخوذة من قول العيعني توحيد األلوهية إفراَد العبد ربه بالعبادة. 

الطريق ُمعبّد أي ُممّهد للسير. ويف الشرع، قال شيخ اإلسالم بن تيمية رحمه اهللا يف رسالة 

العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة " : العبودية

 : . وتنقسم إلى أربعة أقسام"والباطنة

  ألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.كتالوة القرآن وا العبادات القولية : القسم األول

 كالحج والجهاد يف سبيل اهللا. العبادات العملية : القسم الثاين

 وهي عبادات الجوارح كالوضوء والصالة وُلبس الحجاب. العبادات الظاهرة: القسم الثالث

وهي التي تخص القلب كالخشوع ورجاء اهللا تعالى والخوف  العبادات الباطنة : القسم الرابع

 منه وحبه سبحانه.

                                                
 3. آية - 35 سورة - سورة فاطر 47
 1. آية - 67 سورة - سورة امللك 48
 54. آية - 7 سورة - سورة األعراف 49
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وللعبادة ركنان، هما تمام حبه سبحانه وتمام الذل له. قال ابن القيم رحمه اهللا تعالى يف 

  : نونيته

 مع ذِلة عابده هما قطبان= وعبادة الرحمن غاية حبه 

الِزُمه ه تعظيمه ورجاء جوده وكرمه، والتذلل له سبحانه وتعالى مُ فحبه سبحانه وتعالى الزِ 

ته وخوف عذابه. وال ُتقبل العبادة إال بشرطين هما اإلخالص واتباع سنته معصي يةهكرا

﴿ َفَمْن َكاَن َيْرُجوا لَِقاَء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًال َصالًِحا َوال  : (صلى اهللا عليه وسلم)، قال سبحانه

هللا عليه وسلم)، ﴾. فالعمل ال يصلح حتى يكون على هديه (صلى اْك بِِعَباَدةِ َربِِّه َأَحًداُيْشرِ 

 وال يسَلم من الشرك حتى يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. 

دًا حتى تكون 50﴿ َواْعُبُدوْا اَهللا َوَال ُتْشِرُكوْا بِِه َشْيئًا﴾ : قال تعالى . إن اإلنسان ال يصير ُموحِّ

ستعين إال به، عبادته كلها موجهة هللا دون غيره بحيث ال يدعو إال اهللا وال يتوكل إال عليه وال ي

ُكْم  ﴿ : قال اهللا تعالى ِذيَن مِن َقْبلُِكْم َلَعلَّ ِذي َخَلَقُكْم َوالَّ َها النَّاُس اْعُبُدوْا َربَُّكُم الَّ َيا َأيُّ

. فتوحيد األلوهية هو حق اهللا على العباد، ألنه خلقهم ورزقهم فاستحق بذلك 51َتتَُّقوَن﴾

النبي  بالعبادة بالجنة والنجاة من النار. قال عبادهتم، وقد وعد سبحانه وتعالى من أفرده

اُهللا  : قال ؟َعَلى اْلِعَبادِ  َأَتْدِري َما َحقُّ اهللاِ  َيا ُمَعاُذ، " : (صلى اهللا عليه وسلم) لمعاذ بن جبل

(صلى اهللا  َيْعُبُدوُه َوَال ُيْشِرُكوا بِِه َشيًْئا. ثم قال" : َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. فقال (صلى اهللا عليه وسلم)

 اُهللا َوَرُسوُلُه َأْعَلمُ  : فقال معاذ : " ؟اْلِعَباِد َعَلى اهللاِ إَِذا َفَعُلوا َذلَِك  َأَتْدِري َما َحقُّ  : عليه وسلم)

  .52"ُيْدِخُلُهْم اْلَجنَّةَ  " : فَقاَل (صلى اهللا عليه وسلم)

                                                
  36 آية - 4 سورة - سورة النساء 50
  21 آية - 2 سورة - سورة البقرة 51
 تبارك اللَّه توحيد إِلَى أُمته وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي دعاِء في جاَء ما التوحيد ، باب متفق عليه، أخرجه البخاري يف كتاب52

  . 50ِ،رقم:النار ىعلَ وحرم الْجنةَ دخلَ فيه شاك غَير وهو بِالْإِميان اَهللا لَقي من ، ومسلم يف اإلميان، باب7373، رقم:وتعالَى
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(صلى اهللا عليه وسلم)  ون بتوحيد الربوبية، لقد كان غالبية المشركين يف عهد الرسول  ُيِقرُّ

ْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنَّ اُهللا  : وهو ما أكده القرآن يف حديثه عنهم، حيث قال تعالى ﴿َوَلئِن َسَأْلَتُهم مَّ

 ،لكنهم كانوا يرفضون اإلقرار بتوحيد األلوهية فمنعهم ذلك من الدخول يف اإلسالم 53﴾

 الربوبية توحيد األلوهية. رافق توحيد  ألن الدخول فيه ال يتم إال إذا

 

 : األسماء والصفات. توحيد 3.1.1.2

التي سمى هبا نفسه وصفاته التي  ، إفراد اهللا تعالى بأسمائهاألسماء والصفات توحيد يعني

(صلى اهللا عليه وسلم)الكريم وصف هبا ذاته يف كتابه  يف سنته  والتي أخرب هبا رسوله 

يبــّيـــن للعبد سبيل التعرف على ربه والتأدب معه يف . إن هذا األصل يف التوحيد لالمطهرة

 : التالية العشرالحدود التي ارتضاها سبحانه لمقامه. ويقتضي اإليمان به مراعاة القواعد 

 

ألهنا غيب والغيب  ال ُتستمد أسماء اهللا تعالى وصفاته إال من كتاب اهللا وسنة رسوله : أولها 

َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى * َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى *  ﴿:  تعالىال ُيعلم إالَّ من الوحي. قال اهللا

 .54﴾َوَما َينْطُِق َعِن اْلَهَوى * إِْن ُهَو إِال َوْحٌي ُيوَحى

التسليم بأن جميع أسماء اهللا تعالى حسنى يف منتهى الحسن، وبأن صفاته كاملة يف  : ثانيها

ِه األَْسَماء اْلُحْسنَى َفاْدُعوُه بَِها﴾﴿ : منتهى الكمال. قال سبحانه وتعالى . وقال صلى 55َولِلَّ

 .56"إن اهللا جميل يحب الجمال" : اهللا عليه وسلم

                                                
  87. آية - 43 سورة - سورة الزخرف 53
  2 آية - 53 سورة - سورة النجم 54
  180 آية - 7 سورة - سورة األعراف 55

147ه، عن ابن مسعود رضي اهللا عنه، رقم احلديث:وبيانِ الْكبرِ تحرِميِأخرجه مسلم يف اإلميان، باب  56  
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يجب إثبات أسماء اهللا تعالى وصفاته كما جاءت يف كتاب اهللا وسنة رسوله دون  : ثالثها

يف  بحانه وتعالىس غنى اهللاتحريف وال تشبيه وال نفي مع تفويض كيفيتها إلى اهللا. إن تفسير 

الى غناه سبحانه وتعهو تأويل ال يجوز، أما القول بأن  بالقدرة ﴾إن ربي غني حميد﴿ : اآلية

فهو نفي  ال يجوز، وأما الزعم بأن اهللا غني من غير غنى فهو تشبيه مثل غنى أغنى الناس

ِميُع ﴿ َليَْس َكِمثْلِِه َش : وتعطيل ال يجوز. إن هذه التآويل تعارض قول اهللا تعالى ْيٌء َوُهَو السَّ

ِميُع  : ﴿ َليَْس َكِمْثلِِه َشْيٌء﴾ نفي الشبيه عن اهللا، ويف قوله: . ففي قوله57اْلَبِصيُر﴾ ﴿َوُهَو السَّ

﴾ إن ربي غني حميد  ﴿ : إن الفهم الصحيح لآلية إثبات ألسماء اهللا تعالى وصفاته. اْلَبِصيُر﴾

كغنى خلقه الذي يتسم بالمحدودية والحاجة له  اهللا غني غنى مطلق ليسيقتضى التسليَم بأن 

 . سبحانه

، ألن تخيلها تشبيه هللا بخلقه؛ فاإلنسان ال ال يجوز تخيل صورة اهللا سبحانه وتعالى : رابعها

، ويف "كل ما خطر على بالك فاهللا خالف ذلك" : شيئ لم يره. قال العلماءيمكن أن يتصور 

 ." وال تفكروا يف ذات اهللاتفكروا يف خلق اهللا" : الحديث الضعيف

ال يجوز اشتقاق أسماء اهللا تعالى من صفاته، بينما يجوز اشتقاق صفاته تعالى من  : هاخامس

ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستََوى : أسمائه. قال تعالى ؛ ال يجوز لنا هنا أن نشتق من صفة 58﴾ ﴿الرَّ

 59إِنَّ اَهللا َلُهَو اْلَغنِيُّ اْلَحِميُد﴾﴿وَ  : . أما يف قول اهللا تعالى"المستوي"اسم  "االستواء"

اهللا ألهنا جاءت متضمنة يف اسم الغني وألن أسماءه سبحانه  علىفيجوز لنا إضفاء صفة الغنى 

 وتعالى أتت دالة على كماله. 

يف تسعٍة وتسعين اسم لوجود دليل من السنة ال يجوز حصر أسماء اهللا عز وجل  : سادسها

ك أسماء أخرى استأثر اهللا تعالى بعلمها وحده دون غيره. لقد دأب رسول َنصَّ على أن هنا
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أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به " : اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) على القول يف دعائه

 "نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك...

 : ُيحمل الحديث النبوي جود أسماء استأثر اهللا بعلمها وحده ولهذاإن هذا الدعاء ليشير إلى و

، من أحصاها دخل الجنة" على أن عدد هذه األسماء جاء على  60"هللا تسعة وتسعين اسم

  .سبيل الذكر ال الحصر

إن هللاِ تعالى صفات ذاتية وأخرى فعلية. أما صفات اهللا الذاتية فهي الصفات الالزمة  : سابعها

 والعلم. صفة الربكة والحياةلذاته ك

وأما صفات اهللا الفعلية فهي صفات تابعة لمشيئته كصفة االستواء على العرش وصفة الرضى 

 وصفة الغضب، فهو يفعلها متى شاء ويدعها متى شاء. 

ال يجوز أن يفرد اهللا تعالى بصفات كالمكر واالستهزاء والخداع لما فيها من تنقيص  : ثامنها

إال يف ما سيقت فيه  يعمد إلى مقابلتها بأفعال المخلوقين. إهنا ال تطلق على اهللاسبحانه بل  منه

َلُقوْا  ﴿َوإَِذا : . وقوله61﴿َوَمَكُروْا َوَمَكَر اُهللا َواُهللا َخْيُر اْلَماكِِريَن﴾ : من اآليات كقوله تعالى

ِذيَن آَمنُوْا َقاُلوْا آَمنَّا َوإَِذا َخَلْوا إَِلى اُهللا  * نِِهْم َقاُلوْا إِنَّا َمَعُكْم إِنََّما َنْحُن ُمْسَتْهِزُؤونَ َشيَاطِي الَّ

ُهْم فِي ُطْغَيانِِهْم َيْعَمُهوَن﴾ ﴿إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن ُيَخاِدُعوَن اَهللا َوُهَو  : . وقوله62َيْسَتْهِزُئ بِِهْم َوَيُمدُّ

 .63َخادُِعُهْم﴾

فاها اهللا عن ذاته لما يحمله ذلك من قلة أدب يف ال يجوز التفصيل يف الصفات التي ن : تاسعها

سلبية لما فيها من نقص كنفي الولد  ى كل ما نفاه اهللا عن ذاته صفاٍت حق اهللا عز وجل، ويسم

                                                
62،ص/1املستدرك على الصحيحني،كتاب اإلميان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، ج/أخرجه احلاكم يف   60  
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. 65﴿ َال َتْأُخُذُه ِسنٌَة َوَال َنْوٌم﴾: وقال سبحانه64﴿َلْم َيلِْد َوَلْم ُيوَلْد﴾: والنوم؛ قال تعالى

ك أنت لست فقيرًا وال ضعيف وال ذليالً ولو كنت ذلك لما صرت فمثال إذا قال إنسان لملِ 

. فال شك أن مثل هذه األوصاف ال تالقى بالرتحاب.   ملك

 

فإن ذلك يعد حق يف ذاته سبحانه  "المقصود"و "الصانع"إذا أطلقنا على اهللا اسم : هااشرع

و لم يرد دليل مباشر يف ألنه يف حقيقة األمر صانع للكون، ومقصود بالعبادة والرجاء؛ ول

لذا فقد سمى العلماء ما كان حقا يف ذات اهللا ولم يرد به نصٌّ  الكتاب والسنة على ذلك.

 .إخباراً 

 

 : اإليمان بالمالئكة : . الركن الثاين2.2

ا ُجبلت الجازم بوجودها كمخلوقات نورانية ال نراها بأعينن يعني اإليمان بالمالئكة التصديَق 

اختصها تعالى بحبه والقرب منه وتوعد من كفر هبا وعاداهما بغضبه؛ وطاعته؛  على عبادة اهللا

َلُه َعَلى َقْلبَِك : قال عز وجل ِجْبِريَل َفإِنَُّه َنزَّ َما َبيَْن َيَدْيِه  ﴿ُقْل َمن َكاَن َعُدوا لِّ ًقا لِّ بِإِْذِن اهللاِ ُمَصدِّ

ِه َوَمالئَِكتِِه َوُرُسلِِه َوِجْبِريَل َومِيَكاَل َفإِنَّ اَهللا َعُدوٌّ َمن َكاَن َعُدو  لِْلُمْؤمِنِينَ  َوُهًدى َوُبْشَرى لَّ ا لِّ

ْلَكافِِريَن﴾ . إن المالئكة تسري بين السماوات واألرض لقضاء ما كلفت به، فمنها من 66لِّ

يرافق الناس ويشهد على أعمالهم ومنها من يرفع أعمال العباد إلى اهللا ومنها من يقبض 

. وأما آثاُر إيماِن المسلِم بالمالئكة فمن أعظمها تحفيُزه على المسارعة يف فعل األرواح
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الطاعات واجتناب المعاصي مخافة أن تشهد المالئكة عليه يوم القيامة. كما أن اإليمان 

 بالمالئكة ليحفز المؤمن على االقتداء هبم يف الطاعة والسمو بالنفس إلى مصاف طهرهم. 

 

 : اإليمان بالكتب : . الركن الثالث3.2

الجازم بأن اهللا تعالى تكلم بكتب أوحاها إلى رسله، التصديَق يعني اإليمان بالكتب 

كالصحف المنزلة على إبراهيم والتوراة المنزلة على موسى والزبور المنزل على داود 

واإلنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل على محمد (صلى اهللا عليهم وعلى آلهم 

ةً  : قال تعالى ) ليصلحوا الناس ويهدوهم إلى ما فيه فالحهم؛جميع َواِحَدًة  ﴿َكاَن النَّاُس ُأمَّ

ِريَن َوُمنِذِرينَ  فِيَما  َوَأنَزَل َمَعُهُم اْلكَِتاَب بِاْلَحقِّ لَِيْحُكَم َبْيَن النَّاسِ  َفَبَعَث اُهللا النَّبِيِّيَن ُمَبشِّ

العتقاَد بأن القرآن الكريم وا ان بالكتب حبَّها وتعظيمها. ويستلزم اإليم67اْخَتَلُفوْا فِيِه﴾

ها والمهيمن عليها، وأن اهللا تعالى تكفل بحفظه من أي نقص أو تحريف أو ضياع، أفضلُ 

ْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحافُِظونَ ﴿ : حيث قال سبحانه ْلنَا الذِّ ﴿َقْد  : . كما قال أيض68﴾إِنَّا َنْحُن َنزَّ

َن اهللاِ  بِيٌن َيْهِدي بِِه اُهللا َمنِ َجاَءُكم مِّ ِن   ُنوٌر َوكَِتاٌب مُّ الِم َوُيْخِرُجُهم مِّ َبَع ِرْضَواَنُه ُسبَُل السَّ اتَّ

ُلَماِت  ْسَتِقيمٍ  الظُّ . إن فائدة اإليمان بالكتب 69﴾ إَِلى النُّوِر بِإِْذنِِه َوَيْهِديِهْم إَِلى ِصَراٍط مُّ

و منزُل الهدي والواضُع للشرع وأن المسلم ال يأخذ منهاج لتكمن يف االعتقاد بأن اهللا تعالى ه

حياته إال مما أوحى اهللا وأرشد إليه، كما أن االحتكام لكتاب اهللا وما ورد فيه من شريعة ربَّانية 

 تحقيق الطمأنينة والسعادة يف الدنيا واآلخرة. ليضمن للمؤمن
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 : اإليمان بالرسل: . الركن الرابع4.2

من خلقه وأوحى إليهم اصطفاهم الجازم بأن هللا تعالى رجاًال  لرسل التصديَق يعني اإليمان با

فهم بشر ُخلقوا لهذه المهمة دون أن يكون  دينه، وكلفهم بتبليغه للناس وتربيتهم على هديه.

ال َأُقوُل ﴿: اهللا تعالى محمدًا وهو آخرهم أن يقول لهم من خصائص الربوبية شيء، وقد أمر

 . 70﴾َزائُِن اهللاِ َوال َأْعَلُم اْلَغْيَب َوال َأُقوُل َلُكْم إِنِّي َمَلٌك َلُكْم ِعنِْدي َخ 

إن رسل اهللا تعالى هم من خير خلقه فقد عصمهم من الكفر وارتكاب الكبائر، لذا على  

(صلى اهللا عليه وسلم)  وآخرهم أفضُلهم المؤمن حبُّهم وتعظيُمهم واالعتقاد بأن محمدًا 

وأن سنته خير السنن وأهنا أصل ُيستمّد منه الهدي والشرع مثُلها مثل  وناسُخ جميع شرائعم،

 القرآن. 

ء منزلة المقربين  وأما آثار اإليمان بالرسل على المؤمن فمنها االقتداء هبم والسعُي إلى تبوُّ

 منهم.

 : اإليمان باليوم اآلخر : . الركن الخامس5.2

أن عالمنا سيؤول إلى هنايته يف ساعة ال يعلم يعني اإليمان باليوم اآلخر االعتقاد الجازم ب

يبعث اهللا فيه الناس من قبورهم ليحاسبهم على ما عملوه يف  مجيء يوموأواهنا إّال اُهللا تعالى، 

دنياهم وينالوا جزاءهم؛ فمن كان منهم مؤمن صالحا كوفئ بنعيم الجنة ومن كان كافرا 

يوم اآلخر أصال عظيما من أصول الدين دعا إليه فاسق عوقب بعذاب النار. ُيعدُّ االيمان بال

 جميع األنبياء والرسل كما أمر اهللا تعالى باإليمان به يف جميع الكتب. 

وِر َفَصِعَق  : قال تعالى متحدثا عن قيام الساعة وإحياء الناس يف يوم القيامة  ﴿َوُنِفَخ فِي الصُّ

َماَواِت َوَمن فِي األَْرِض إِالَّ مَ  ُنِفَخ فِيِه ُأْخَرى َفإَِذا ُهم قِيَاٌم  ن َشاَء اُهللا ُثمَّ َمن فِي السَّ
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ُم نَْفٌس إِالَّ بِإِْذنِِه َفِمنُْهْم  : . وقال سبحانه متحدثا عن مصيرهم71َينُظُروَن﴾ ﴿َيْوَم َيْأِت َال َتَكلَّ

ِذيَن َشُقوْا َفِفي النَّاِر َلُهْم فِيَها َزفِيٌر وَ  َشِقيٌّ َوَسِعيدٌ  ا الَّ َخالِِديَن فِيَها َما َداَمِت  َشِهيٌق َفَأمَّ

َما ُيِريدُ  اٌل لِّ َماَواُت َواألَْرُض إِالَّ َما َشاء َربَُّك إِنَّ َربََّك َفعَّ ِذيَن ُسِعُدوْا َفِفي اْلَجنَِّة  السَّ ا الَّ َوَأمَّ

َماَواُت َواألَْرُض إِالَّ َما َشاء َربَُّك َعَطا َخالِِديَن فِيَها َما  . 72َمْجُذوٍذ﴾ ء َغيْرَ َداَمِت السَّ

إن اإليمان باليوم اآلخر ليقود العبد إلى الِجدِّ يف عمل الصالحات واجتناب المعاصي وعدم 

﴿َوُقِل  : السقوط يف اليأس ما دام يعلم أنه سيقف أمام اهللا ليحاسبه على ما عمل. قال تعالى

َهاَدِة َفُينَبُِّئُكم  مِنُوَن َوَسُتَردُّوَن إَِلىاُهللا َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمؤْ  اْعَمُلوْا َفَسَيَرى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ

 .73َتْعَمُلوَن﴾ بَِما ُكنُتمْ 

 

 : اإليمان بالقدر : . الركن السادس6.2

يعني اإليمان بالقدر التصديق الجازم بأن اهللا تعالى قد كتب كل شيء يف الوجود وأذن بتحققه 

  هو سبحانه.ال يحيط هبا إال لحكمة بالغة

 : إن إيمان العبد بالقدر ليتحقق على أربع مراتب حددها علماء اإلسالم وفق الرتتيب التالي

هو كائن، وما سيكون، وما لم يكن، وإذا كان كيف سيكون. االعتقاد بأن اهللا يعلم ما  : الً أو

مَ  : قال سبحانه وتعالى  .74اَواِت َوَما فِي األَْرِض ﴾﴿ َأَلْم َتَر َأنَّ اَهللا َيْعَلُم َما فِي السَّ

االعتقاد بأن اهللا كتب كل شئ يف اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات واألرض  : ثانيا 

(صلى اهللا عليه وسلم)75بخمسين ألف سنة  : أول ما َخَلق اهللا القلم، فقال" : . قال النبي 
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 : وقال اهللا تعالى .76 "اكتب مقادير كل شئ إلى يوم القيامة : ما اكتب؟ قال : اكتب! قال

بُرِ  أي أن جميع أفعال العباد مكتوبة  77َوُكلُّ َصِغيٍر َوَكبِيٍر ُمْسَتَطٌر﴾ ﴿ُكلُّ َشْيٍء َفَعُلوُه فِي الزُّ

 عند اهللا سبحانه وتعالى ومستورة يف اللوح المحفوظ عظيمة كانت أو حقيرة.

شاء اهللا تعالى تحققه لحكمة يعلمها االعتقاد بأن كل ما يف الوجود، خيرًا كان أم شرًا،  : ثالثا

 . 78﴿ َوَما َتَشاُؤوَن إِالَّ َأن َيَشاء اُهللا َربُّ اْلَعاَلِميَن﴾ : وحده. قال اهللا تعالى

﴿إِنَّا  : االعتقاد بأن كل ما قدره اهللا تعالى سيخرج إلى الوجود. قال سبحانه وتعالى : رابعا

 .79ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقنَاُه بَِقَدٍر﴾

آثار اإليمان بالقدر على المؤمن فمنها طمأنينة النفس وصالح البال لعلمه أنه لن يصيبه  وأما

 أفعاله. تناب المعصية لعلمه أنه مسؤول عنإال ما كتب اهللا له، ومنها االجتهاد يف الطاعة واج

 

  : تنبيهات مهمة

مثل طاعة  هناك أمور ليس لإلنسان فيها خيار كِخلقته ورزقه وأجله، وأمور يخير فيها ·

اهللا ومعصيته. فاهللا سبحانه وتعالى يعلم فعل اإلنسان يف الغيب. فإن اختار الطاعة كتبها عليه 

                                                                                                                                                   
." أخرجه قدر اهللا مقادير اخللق قبل خلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة"أنظر قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم:  75

  .2653رقم مسلم يف كتاب القدر 
  

.4700أخرجه أبو داود، باب يف القدر، رقم: 76  

  -52.53 آية - 54 سورة - سورة القمر 77

 29. آية - 81 سورة - سورة التكوير 78
 49. آية - 54 سورة - سورة القمر 79
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ا َأَصاَبَك مِْن َحَسنٍَة َفِمَن : يف اللوح المحفوظ وإن اختار المعصية قدرها له. قال اهللا تعالى ﴿مَّ

 .80اهللاِ َوَما َأَصاَبَك مِن َسيَِّئٍة َفِمن نَّْفِسَك﴾

يجوز إلنسان التعلل بالقدر على ما ارتكب من المعاصي إال إذا تاب من ذلك. فقد  ال ·

ال  : أخرجتنا من الجنة! فقال آدم : حاجَّ نبيُّ اهللا موسى نبيَّ اهللا آدم (عليهما السالم) فقال

. ومحل 81"تلمني على شيء كتبه اهللا علي. ثم قال (صلى اهللا عليه وسلم) غلب آدم موسى

 أن آدم احتج بالقدر على المعصية بعد توبته. الشاهد هنا 

 

 : . اإلحسان وأنواعه3

(صلى اهللا عليه وسلم) اإلحسان أن تعبد اهللا " : لجربيل (عليه السالم) بقوله فسر رسولنا 

أي أن تستحضر مراقبة اهللا لك أثناء عبادتك له  .82 "كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

أن اهللا تعالى سيحاسبك يف العاجل عليها. إن اإلنسان وإن لم فتؤديها على أحسن وجه وك

يكن يرى اهللا لضعفه وعجزه، فإن اهللا تعالى معه أينما كان، يراه بعين قدرته وكمال علمه. لقد 

﴿َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما  : دّل القرآُن الكريم على هذه الحقيقة يف مواِضَع مختلفة كقوله تعالى

 . 84﴿َوَنْحُن َأْقَرُب إَِليِْه مِْن َحْبِل اْلَوِريِد﴾ : له، وقو83ُكنُْتْم ﴾

لقد ربط رسول (صلى اهللا عليه وسلم) اإلحسان بعبادة اهللا لما لهذه من مكانة عظيمة يف دين  

﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِإلنَس  : اهللا بحيث تعترب أسمى غاية ُخلِق اإلنسان من أجلها؛ قال تعالى

                                                
  79. آية - 4 سورة - سورة النساء 80

يف مسنده من حديث أيب هريرة  ) من طريق أَيوب بن النجار، وأمحد15) (2652) ، ومسلم (4838أَخرجه البخاري (
.7856رضي اهللا عنه، رقم:  81  

1، كتاب اإلميان، باب معرفة اإلميان، واإلسالم، والقدر وعالمة الساعة. حديث رقم:مسلم أخرجه 82  
 4. آية - 57 سورة - سورة احلديد 83
 16. آية - 50 سورة - سورة ق 84
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. وبما أن العبادة هي هبذه األهمية فإن إعطاءها حقها الالزم من اإلحسان 85ُبُدوِن﴾إِالَّ لَِيعْ 

 واإلجادة يعد شرطا أساسي لقبولها وتحصيل األجر األوفر عليها. 

﴿  : ، ويقول أيض86﴿إِنَّ اَهللا َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن وإيتاء ذي القربى﴾ : يقول اهللا تعالى

. إن اهللا تعالى اشرتط للقيام بواجب عبادته، أن يكون 87﴾ إِنَّ اَهللا ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ َوَأْحِسنُوْا 

  العبد ذا همة عالية وأداء حسن.

ال تكون العبادة عبادة حقة حتى يتقلب صاحبها بين حب اهللا والخوف منه، بين رجاء رحمته 

طول األمل والتجرأ على اهللا وخشية عذابه؛ فالرجاء الذي ال يرافقه خشية قد يقود إلى 

بالمعصية. أما الخشية التي ال يرافقها رجاء فإهنا قد تؤدي إلى القنوط واليأس اللذان يسقطان 

ْوِح اهللاِ إِالَّ اْلَقْوُم اْلَكافُِروَن﴾ : يف الكفر؛ قال تعالى  . 88﴿إِنَُّه َال َيْيَأُس مِن رَّ

  القيام بحقوق خلقه. نوع يف عبادة اهللا، ونوع يف : واإلحسان نوعان

أما النوع األول فيتحقق يف عبادة اهللا خوف منه وهرب إليه، وال يتأتى ذلك إالَّ باجتناب ما هنى 

ِذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اُهللا بِِه َأن ُيوَصَل َوَيْخَشْوَن  : اهللا عنه واإلقبال على طاعته؛ قال تعالى ﴿َوالَّ

(رضي اهللا عنه) من أكثر  89َء اْلِحَساِب﴾َربَُّهْم َوَيَخاُفوَن ُسو وقد كان عمر بن الخطاب 

الصحابة خشية هللا، فقد كان تحت عينيه خطان أسودان من كثرة بكائه خشية من اهللا ورجاًء 

رنا باهللا فقرأ عليه  : لرحمته، وثبت أن ميمون بن مهران أتى الحسن البصري فقال له ذكِّ

                                                
 56. آية - 51 سورة - سورة الذاريات 85
  90. آية - 16 سورة - سورة النحل 86
 195. آية - 2 سورة - سورة البقرة 87
 87. آية - 12 سورة - سورة يوسف 88
 21. آية - 13 سورة - سورة الرعد 89
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ا َكانُوا ُيوَعُدونَ  ﴿َأَفَرَأْيَت  : الحسن قوله تعالى تَّْعنَاُهْم ِسنِيَن ُثمَّ َجاَءُهم مَّ َما َأْغنَى َعنُْهم  إِن مَّ

ا َكانُوا ُيَمتَُّعوَن﴾  فأغمي على ميمون من خشية اهللا. 90مَّ

كما أن لإلحسان يف عبادة اهللا منزلة سامية تكمن يف عبادة الشوق والطلب. وهي تتحقق  

ى عبادة ربه حريص على أدائها لما يحصل له فيها من لذة حينما يصير اإلنسان مشتاق إل

اهللا يف ظله يوم ال  سبعة يظلهم" : بمناجاة اهللا واألنس به. قال النبي (صلى اهللا عليه وسلم)

، أي رجل دائُم الشوق إلى "قلبه معلق بالمساجد رجل" : ومن بينهم 91"ظل إال ظله

(صلى اهللا عليه المساجد إلقامة الصالة والتعبد فيها. لقد  ضرب لنا صحابة رسول اهللا 

وسلم) أروع األمثلة يف طلب العبادة والحرص على إحساهنا، فكان أنس بن مالك رضي اهللا 

عنه من شدة حرصه على إحسان صالته يعدُّ أشبه الناس صالة برسول اهللا (صلى اهللا عليه 

صالته وإحسانه ألدائها وسلم)، وكان عبد اهللا بن الزبير رضي اهللا عنهما من فرط طول 

(رضي اهللا عنه) يجيد  كغصن الشجرة الهامد تقف عليه الطير، وكان أبو موسى األشعري 

لقد أوتيت " : تالوة القرآن حق اإلجادة حتى قال له الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) ذات مرة

 .92"مزمارًا من مزامير داود

الوالدين، وصلة الرحم، وإكرام الضيف،  وأما اإلحسان يف القيام بحقوق الخلق فيتحقق يف بر

لقد أخرب نبينا (صلى  ومساعدة الفقير ويف غير ذلك مما يلزم مراعاته من حقوق المخلوقات.

أي أنه أوجب  93"كتب اإلحسان على كل شيء"اهللا عليه وسلم) أن اهللا سبحانه وتعالى 

ى مراعاته حتى يف ذبح اإلحسان يف كل شيء. لذلك دعانا الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) إل
                                                

  205آية  - 26سورة  - سورة الشعراء 90
 املَسجِد في جلَس من متفق عليه، أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، باب 

رظتنالَةَ يلِ الصفَضاجِد و1031 رقم الصدقة إخفاء فضل باب الزكاة يف مسلم أخرجه، 660ِ،رقم: املَس  
 91  

صالة املسافرين  ، ومسلم5048تفق عليه، أخرجه البخاري يف فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، رقم:م
793وقصرها، باب حتسني الصوت بالقرآن، رقم:  92  

) 1955ِ(-57،عن شدادابن أوس، رقم:الْحيوان من يؤكَلُ وما والذَّبائحِ الصيد كتابأخرجه اإلمام مسلم يف   93  
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بحة وإذا قتلتم فأحسنوا الِقتلة، وليحد أحدكم "البهائم والقتل فقال  فإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّ

 . "شفرته وليرح ذبيحته

 : فمن أراد أن يسمَو بنفسه ويبلغ منزلة اإلحسان فعليه أن يتحرى األسباب التالية

إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ " : صدق النية يف طلب الحق. قال النبي (ص) : أولها

 ."إن تصدق اهللا يصدقك" : وقال أيض "ما نوى

، ألن واالطالع على سير األنبياء والصالحين من سلف األمة طلب العلم الشرعي : ثانيها

بطلب العلم الشرعي يتعرف اإلنسان على ما يحب اهللا فيفعله وعلى ما يمقت اهللا فيجتنبه، 

 هبم. سنين فيقتديوعلى سير المح

  : كثار من دعاء اهللا تعالى أن يجعلك من المحسنين؛ قال سبحانهاإل : ثالثها

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا لِي َوْلُيْؤمِنُ  وْا بِي ﴿َوإَِذا َسَأَلَك ِعَبادِي َعنِّي َفإِنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

ُهْم َيْرُشُدوَن﴾  َلَعلَّ

 

فالصحبة لها من التأثير على دين المرء وخلقه ما جعل النبي . مصاحبة المحسنين  :رابعها

المرء على دين خليله " : (ص) عليه ينبه إلى دورها يف حياة المسلم واستقامته. قال (ص)

 "فلينظر أحدكم من يخالل.
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ث قال إن من التزم اإلحسان أحبه اهللا تعالى ووعده بالجنة والنظر إلى وجهه الكريم؛ حي

 : سبحانه

ِذيَن َأْحَسنُوْا اْلُحْسنَى َوِزَياَدٌة﴾ : وقال أيضا94 إِنَّ اَهللا ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن﴾﴿ لَّ . وتعني 95﴿لِّ

يادةِ "الجنة. أما  "الحسنى"هنا   فتعني النّظر إلى وجِه اهللا الكريم يف اآلخرة. "الزِّ

الح فتبوؤوا ألنفسهم منها منزًال ودلوا إن إلحسان العبادة مراتب ُعَلى تعرف عليها سلفنا الص

رجات أْن تنقطَع " : الخَلف على ما يوصل إليها. فها هو ذا إبراهيم بن أدهم يقول أعلى الدَّ

إلى ربِّك، وتستأنَِس إليه بقلبِك، وعقلك، وجميع جوارحك حتى ال ترُجو إالَّ ربَّك، وال 

، فإذا كنت كذلك لم ُتباِل يف تخاف إالَّ ذنبَك، وترسخ محبته يف قلبك حتى ال ُتؤْ  ثَِر عليها شيئ

َبرٍّ كنت، أو يف بحٍر، أو يف َسْهٍل، أو يف جبٍل، وكان شوُقك إلى لقاء الحبيب شوَق الظمآن إلى 

الماء البارد، وشوَق الجائِع إلى الطَّعام الطيب، ويكوُن ذكر اهللا عندَك أحلى مَِن العسل، 

ايف وأحلى من الَماء ائف. العذِب الصَّ  "عند العطشان يف اليوم الصَّ

 

 : حسب ورودها يف الكتاب والسنة أسماء اهللا الحسنى مسرد

ِه األَْسَماء ﴿ : ن قائلمِ بأسمائه الحسنى فقال عز  إليهعلى التوجه  اهللا المسلمين ّث َح  َولِلَّ

 تسعةً  )سلملى اهللا عليه وص(يف كتابه العزيز وسنة رسوله  ذكرو 96﴾اْلُحْسنَى َفاْدُعوُه بَِها

(صلى اهللا عليه  رسول اهللا، وقد بشر وعظمتهتدل على كماله سبحانه  منهاوتسعين اسم 

                                                
 195. آية - 2 سورة - سورة البقرة 94
 عز بالنظرِ إىل وجه اهللا "الزيادة"احلسىن" باجلنة و"تفسري  - صلى اهللا عليه وسلم  -عنِ النيب  وقد ثبت يف "صحيح مسلم" 95

  .وجل
 

  .180 آية - 7 سورة - سورة األعراف 96
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، من أحصاها دخل  إن هللا" : قالفبالجنة  وفهمها من حفظها كلوسلم) تسعة وتسعين اسم

 .ظهاليسهل التعرف عليها وحف يف هذا المسرد بأدلتهالذا فنحن نسوقها  "الجنة

 

6 سورة - سورة األنعام ﴿َذلُِكُم اهللاُ َربُُّكْم﴾.  :دليله اهللا 1  -  آية 

102 

ُل َواآلِخُر﴾. : دليله اآلِخر 2  آية - 57 سورة - سورة الحديد ﴿ُهَو األَوَّ

3 

 - 112 سورة - سورة اإلخالص ﴿ُقْل ُهَو اهللاُ َأَحٌد﴾. : دليله األحد 3

 1 آية

 87 سورة - سورة األعلى َك األَْعَلى﴾.﴿َسبِِّح اْسَم َربِّ  : دليله األعلى 4

 1 آية -

 آية - 96 سورة - سورة العلق ﴿اْقَرْأ َوَربَُّك األَْكَرُم﴾. : دليله األكرم 5

3 

َما ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َفإِيَّاَي  : دليله اإلله 6 ﴿َوَقاَل اهللاُ الَ َتتَِّخُذوْا إِلََهْيِن اْثنَْيِن إِنَّ

 51 آية - 16 سورة - لنحلسورة ا َفاْرَهُبوِن﴾.

ُل َواآلِخُر﴾. : دليله األول 7  آية - 57 سورة - سورة الحديد﴿ُهَو األَوَّ

3 

ُر﴾. : دليله البارئ 8  - سورة الحشر ﴿ُهَو اهللاُ اْلَخالُِق اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ

 24 آية - 59 سورة

ُل َواْآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلبَاطُِن َوُهَو بُِكلِّ َشْيٍء ﴿ : دليله الباطن 9 ُهَو اْألَوَّ

 

http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=6&vr=102#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=57&vr=3#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=112&vr=1#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=87&vr=1#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=96&vr=3#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=16&vr=51#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=57&vr=3#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=59&vr=24#searched
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 ﴾.َعِليمٌ 

 3 آية - 57 سورة - سورة الحديد

ِحيُم﴾. : دليله الربُّ  10 ُه ُهَو اْلبَرُّ الرَّ  آية - 52 سورة - سورة الطور﴿إِنَّ

28 

ِميُع اْلَبِصيُر﴾. : دليله البصير 11  سورة الشورى ﴿َلْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ

 11 آية - 42 سورة -

 

اب 12 اٌب  ﴿ : دليله التَّـــــــوَّ ِحيٌم﴾. َواتَُّقوا اهللاَ إِنَّ اهللاَ َتوَّ  - سورة الحجرات رَّ

 12 آية - 49 سورة

هاَدِة ُهَو ﴿ : دليله الجّبار 13 ُهَو اهللاُ الَِّذي ال إِلَه إِالَّ ُهَو عالُِم اْلَغيِْب َوالشَّ

ِحيُم، ُهوَ  ْحمُن الرَّ وُس  الرَّ اهللاُ الَِّذي ال إِلَه إِالَّ ُهَو الَْمِلُك اْلُقدُّ

الُم اْلُمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الَْعِزيُز اْلَجبَّاُر الُْمتََكبُِّر   سورة الحشر ﴾.السَّ

 22 -23آية - 59 سورة -

إِنَّ اهللاَ َجِميٌل ُيِحبُّ ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : دليله الجميل 14

 رواه مسلم. "اْلَجَماَل 

اِحِميَن ﴾ ﴿ : دليله الحافظ 15  سورة يوسف .َفاهللاُ َخْيٌر َحافِظًا َوُهَو َأْرَحُم الرَّ

 64 آية - 12 سورة -

 6 آية - 4 سورة - سورة النساء ﴿َوَكَفى بِاهللاِ َحِسيًبا﴾. : دليله الحسيب 16

 سورة - سورة هود ﴾.َحِفيظٌ  إِنَّ َربِّي َعلى ُكلِّ َشْيءٍ ﴿ : دليله الحفيظ 17

 57 آية - 11
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﴿َذلَِك بَِأنَّ اهللاَ ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُهَو  : دليله الحق 18

 62 آية - 22 سورة - سورة الحج اْلَباطُِل﴾.

رواه أبو داود  "إن اهللا هو الحكم، وإليه الحكم" : دليله حديث الَحَكم 19

 وغيره، وإسناده حسن.

َماَواِت َوَما فِي األَرْ  : دليله الحكيم 20 ِه َما فِي السَّ ِض َوُهَو اْلَعِزيُز ﴿َسبََّح لِلَّ

 اْلَحكِيُم﴾.

 1 آية - 59 سورة - سورة الحشر

2 سورة - سورة البقرة .﴿َواهللاُ َغُفوٌر َحِليٌم﴾ : دليله الحليم 21  -  آية 

225 

 - 42 سورة - سورة الشورى.﴿َوُهَو اْلَولِيُّ اْلَحِميُد﴾ : دليله الحميد 22

 28 آية

 

يَن﴾. ﴿ُهَو اْلَحيُّ  : دليله الحيُّ  23  ال إَِلَه إِالَّ ُهَو َفاْدُعوُه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ

 65 آية - 40 سورة - سورة غافر

 

أن اهللا عز وجل حييُّ ستِّير، يــُحــــبُّ الحياء " : دليله حديث الحيِيُّ  24

 رواه أبو داود وغيره، وإسناده حسن. "والستر

رُ ﴿ : دليله الخالق 25  سورة - سورة الحشر.﴾ُهَو اهللاُ اْلَخالُِق اْلبَاِرُئ الُْمَصوِّ

 24 آية - 59
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 66 سورة - سورة التحريم.بََّأنَِي اْلَعلِيُم اْلَخبِيُر﴾﴿َقاَل نَ  : دليله الخبير 26

 3 آية -

 

ُق اْلَعلِيمُ ﴿ : دليله الخالَّق 27  سورة - سورة الحجر ﴾.إِنَّ َربََّك ُهَو اْلَخالَّ

 86 آية - 15

 

َيْحُشُر اهللاُ الِْعَباَد، َأْو ﴿: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : دليله الديَّان 28

َلْيَس َمَعُهْم  : َما ُبْهًما؟ َقاَل  : النَّاَس، ُعَراًة غُرْال ُبْهًما، ُقْلُت  : َقاَل 

 : ْيٌء، ثم ُينَاِديِهْم بَِصْوٍت َيْسَمُعُه َمْن َبُعَد َكَما َيْسَمُعُه َمْن َقُرَب َش 

يَّانُ  الحديث، أخرجه الحاكم يف المستدرك يف  "َأَنا الَْمِلُك، َأَنا الدَّ

موضعين، وصححه وأقره الذهبي، وحسنه الحافظ يف الفتح، 

 واأللباين يف صحيح األدب المفرد.

بُّ  29 ِحيٍم﴾. : يلهدل الرَّ بٍّ رَّ  - 36 سورة - سورة يس ﴿َسالٌم َقْوال ِمن رَّ

 58 آية

 

ِحيِم﴾ : دليله الرحمن 30 ْحَمِن الرَّ  1 آية - 1 سورة - سورة الفاتحة.﴿الرَّ

ِحيُم﴾ : دليله الرحيم 31 ْحَمُن الرَّ سورة .﴿َوإَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد الَّ إَِلَه إِالَّ ُهَو الرَّ

 163 آية - 2 ورةس - البقرة

ِة اْلَمتِيُن﴾. : دليله الرزاق 32 اُق ُذو الُْقوَّ زَّ  - سورة الذاريات﴿إِنَّ اهللاَ ُهَو الرَّ
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 58 آية - 51 سورة

 

فقإن اهللا رفيٌق ي« : دليله الحديث الرفيق 33 رواه البخاري، ». حبُّ الرِّ

 ومسلم.

قِيبًا﴿ : دليله الرقيب 34  - سورة األحزاب .﴾َوَكاَن اهللاُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء رَّ

 52 آية - 33 سورة

ِحيٌم﴾ ﴿إِنَّ َربَُّكمْ  : دليله الرؤوف 35  16 سورة - سورة النحل .َلَرُؤوٌف رَّ

 7 آية -

 

بُّوح 36 وِح « : دليله حديث السُّ وٌس َربُّ الَْمَالئَِكِة َوالرُّ  رواه مسلم.» ُسبُّوٌح ُقدُّ

 

 اسم الحيي. مر عند : دليله الستِّير 37

 السالم 38

 

وُس  : دليله ﴿ُهَو اهللاُ الَِّذي ال إَِلَه إِالَّ ُهَو الَْمِلُك اْلُقدُّ

الُم﴾.  23 آية - 59 سورة - سورة الحشرالسَّ

 

ميع 39 سورة َيْسَمُع َتَحاُوَرُكَما إِنَّ اهللاَ َسِميٌع َبِصيٌر﴾. ﴿َواهللاُ  : دليله السَّ

 1 آية - 58 سورة - المجادلة

رواه أبو داود وإسناده  "السيد اهللا تبارك وتعالى" : حديث دليله السيِّد 40

 صحيح.
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رواه  "اشف أنت الشايف ال شايف إال أنت" : حديث دليله الشايف 41

 البخاري، ومسلم.

 آية - 4 سورة - سورة النساء﴿َوَكاَن اهللاُ َشاكًِرا َعِليًما﴾. : دليله الشاكر 42

147 

 آية - 35 سورة - سورة فاطر﴿إِنَّ َربَّنَا لََغُفوٌر َشُكوٌر﴾. : دليله كورالشَّ  43

34 

ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾. : دليله الشهيد 44 سورة ﴿َأَوَلْم َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ

 53 آية - 41 سورة - فصلت

مد 45 َمُد﴾. : دليله الصَّ  2 يةآ - 112 سورة - سورة اإلخالص﴿اهللاُ الصَّ

 رواه مسلم. "إن اهللا طيب وال يقبل طيب" : دليله حديث الطيِّب 46

ُل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباطِنُ  : دليله الظاهر 47  - سورة الحديد﴾.﴿ُهَو األَوَّ

 3 آية - 57 سورة

َماَواِت َواألَْرِض َوُهَو الَْعِزيُز  : دليله العزيز 48 ﴿ُيَسبُِّح لَُه َما فِي السَّ

 24 آية - 59 سورة - سورة الحشراْلَحكِيُم﴾.

 - سورة البقرة﴾.ُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعظِيمُ َوالَ َيُؤوُدُه ِحْفظُ ﴿ : دليله العظيم 49

 255 آية - 2 سورة

 

َن اْلَقْوِل َوُزوًرا َوإِنَّ اهللاَ َلَعفُ  : دليله العفوُّ  50 ُهْم َلَيُقوُلوَن ُمنَكًرا مِّ وٌّ ﴿َوإِنَّ

 2 آية - 58 سورة - سورة المجادلةَغُفوٌر﴾.
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 - سورة التحريم﴿َواهللاُ َمْوالُكْم َوُهَو الَْعِليُم اْلَحكِيُم﴾. : دليله العليم 51

 2 آية - 66 سورة

ُه َعِليٌّ َحكِيٌم﴾. : دليله العليُّ  52  آية - 42 سورة - سورة الشورى﴿إِنَّ

51 

َغالٌِب َعَلى َأْمرِِه َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس الَ ﴿َواهللاُ  : دليله الغالب 53

 21 آية - 12 سورة - سورة يوسفَيْعَلُموَن﴾.

ار 54 ُه َكاَن َغفَّ  : دليله الغفَّ  - سورة نوح اًرا﴾.﴿َفُقْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّ

 10 آية - 71 سورة

 

ِحيُم﴾. : دليله الغفور 55 ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ُنوَب َجِميًعا إِنَّ  ﴿إِنَّ اهللاَ َيْغِفُر الذُّ

 53 آية - 39 سورة - سورة الزمر

 47 سورة - سورة محمد﴿َواهللاُ اْلَغنِيُّ َوَأنُتُم اْلُفَقَراء﴾. : دليله الغنِيُّ  56

 38 آية -

﴿ُقْل َيْجَمُع بَْينَنَا َربُّنَا ُثمَّ َيْفَتُح َبْينَنَا بِالَْحقِّ َوُهَو اْلَفتَّاُح  : دليله الفتَّاح 57

 26 آية - 34 سورة - سورة سبأ﴾. اْلَعِليمُ 

ن َفْوقُِكْم َأْو  : دليله القادر 58 ﴿ُقْل ُهَو الَْقاِدُر َعَلى َأن َيْبَعَث َعَليُْكْم َعَذابًا مِّ

 65 آية - 6 سورة - سورة األنعامِمن َتْحِت َأْرُجلُِكْم﴾.

سورة اْلَقاِهُر َفْوَق ِعبَاِدِه َوُهَو الَْحكِيُم اْلَخبِيُر﴾. ﴿َوُهوَ  : دليله القاهر 59

 18 آية - 6 سورة - األنعام

وس 60 َماَواِت َوَما فِي األَرْ  : دليله القدُّ ِه َما فِي السَّ ِض اْلَمِلِك ﴿ ُيَسبُِّح لِلَّ
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وِس الَْعِزيِز الَْحكِيِم﴾.   1 آية - 62 سورة - سورة الجمعة اْلُقدُّ

 

 .﴿َتبَاَرَك الَِّذي بَِيِدهِ الُْمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ : دليله القدير 61

 1 آية - 67 سورة - سورة الملك

 - سورة البقرة ﴿َوإَِذا َسَأَلَك ِعبَاِدي َعنِّي َفإِنِّي َقرِيٌب﴾. : دليله القريب 62

 186 آية - 2 سورة

اِر﴾. : دليله القّهار 63 ِه اْلَواِحِد الَْقهَّ  14 سورة - سورة إبراهيم﴿َوبََرُزوْا لِلَّ

 48 آية -

 - سورة الشورىُزُق َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَقِويُّ اْلَعِزيُز﴾.﴿َيْر  : دليله القويُّ  64

 19 آية - 42 سورة

 2 سورة - سورة البقرة﴿اهللاُ الَ إَِلَه إِالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم﴾. : دليله القيُّوم 65

 255 آية -

﴿َذلَِك بَِأنَّ اهللاَ ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه الَْباطُِل َوَأنَّ  : دليله الكبير 66

 30 آية - 31 سورة - سورة لقماناهللاَ ُهَو الَْعِليُّ الَْكبِيُر﴾.

َك بَِربَِّك اْلَكرِيِم﴾. : دليله الكريم 67  ﴿َيا َأيَُّها اِإلنَساُن َما َغرَّ

َقْد َجَعْلُتُم اهللاَ َعَليُْكْم ﴿َوالَ َتنُقُضوْا األَْيَماَن بَْعَد َتْوكِيِدَها وَ  : دليله الكفيل 68

16 سورة - سورة النحل.َكِفيالً﴾  - ، وحديث قصة 91 آية 

 رواه البخاري. "كفى باهللا كفيالً " : اإلسرائيلي الذي لمن أسلفه

 سورة الملك.ال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اْلَخبِيُر﴾﴿أَ  : دليله اللطيف 69
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 14 آية - 67 سورة -

يِهُم اهللاُ دِينَُهُم اْلَحقَّ َوَيْعَلُموَن أَ  : دليله المبين 70 نَّ اهللاَ ُهَو اْلَحقُّ ﴿َيْوَمئٍِذ ُيَوفِّ

 25 آية - 24 سورة - سورة النور.اْلُمبِيُن﴾

 

َهاَدةِ الَْكبِيُر الُْمتََعاِل﴾ : دليله المَتعال 71  - سورة الرعد .﴿َعالُِم اْلَغيِْب َوالشَّ

 9 آية - 13 سورة

 

الُم  ﴿ ُهَو اهللاُ الَِّذي ال إِلَهَ  : دليله المتكبِّر 72 وُس السَّ إِالَّ ُهَو الَْمِلُك الُْقدُّ

 سورة - سورة الحشر .ُر﴾اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر الُْمتََكبِّ  اْلُمْؤِمُن الُْمَهْيِمنُ 

 23 آية - 59

ِة الَْمتِيُن﴾ : دليله الَمتين 73 اُق ُذو الُْقوَّ زَّ  - سورة الذاريات .﴿إِنَّ اهللاَ ُهَو الرَّ

 58 آية - 51 سورة

ِجيٌب﴾ : دليله جيبالــمُ  74  آية - 11 سورة - سورة هود .﴿إِنَّ َربِّي َقرِيٌب مُّ

61  

ُه َحِميٌد رَ ﴿ : دليله المجيد 75 ْحَمُت اهللاِ َوبََرَكاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَْيِت إِنَّ

ِجيٌد   73 آية - 11 سورة - سورة هود.﴾مَّ

رواه ابن أبي  "سنيناهللا ُمحسٌن ُيحبُّ الُمح إنَّ " : حديث دليله حسنالــمـُـ 76

، وابن عدي يف الكامل، وأبو نعيم يف أخبار عاصم يف الديَّات

أصبهان، وإسناده حسن كما ذكر الشيخ األلمباين يف السلسلة 

(470الصحيحة ( ) و 1819)، وانظر صحيح الجامع الصغير 
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)1820( 

ِحيطٌ ﴿ : دليله حيطالـمُ  77 ُه بُِكلِّ َشْيٍء مُّ  41 سورة - سورة فصلت .﴾َأال إِنَّ

 54 آية -

ر 78 ُر﴾ : دليله المصوِّ  - سورة الحشر .﴿ُهَو اهللاُ الَْخالُِق اْلبَاِرُئ الُْمَصوِّ

 24 آية - 59 سورة

  رواه البخاري  "ُمعطِي وأنا القاسمـواهللا ال" : حديث دليله الـــُمعطي  79

)3116.( 

 

ْقَتِدًرا﴾ : دليله ُمقتدرـال 80  - سورة الكهف .﴿ َوَكاَن اهللاُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء مُّ

 45 آية - 18 سورة

مُ "دليله حديث  المقدم 81 ُر أنَت الُمقدِّ   رواه البُخاري  "، وأنَت الُمؤخِّ

 ).771) ومسلم (1120(

 

ِقيتًا : دليله الــُمقيت 82  سورة - سورة النساء .﴾﴿َوَكاَن اهللاُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء مُّ

 85 آية - 4

وُس﴾ : دليله َملِكـال 83 سورة  ﴿ُهَو اهللاُ الَِّذي ال إَِلَه إِالَّ ُهَو اْلَمِلُك الُْقدُّ

 23 آية - 59 سورة - الحشر

ْقَتِدٍر﴾ : دليله الَمليك 84  - سورة القمر.﴿فِي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِيٍك مُّ

 55 آية - 54 سورة
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لك بأنَّ لك الحمد ال إله إالَّ أنت اللهمَّ إنِّي أسأ" : دليله حديث َمنَّانـال 85

 )، وإسناده حسن.1495رواه أبو داود ( "َمنَّانـال

 

الُم  : دليله ُمهيمنـال 86 وُس السَّ ﴿ُهَو اهللاُ الَِّذي ال إَِلَه إِالَّ ُهَو اْلَمِلُك الُْقدُّ

 23 آية - 59 سورة - سورة الحشر اْلُمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن﴾.

ر 87 م. المؤخِّ  دليله، مرَّ عند اسم المقدِّ

 8 سورة - سورة األنفال﴾. ﴿نِْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم النَِّصيرُ  : دليله ىالمولَ  88

 40 آية -

الُم  : دليله المؤمن 89 وُس السَّ ﴿ُهَو اهللاُ الَِّذي ال إَِلَه إِالَّ ُهَو اْلَمِلُك الُْقدُّ

 23 آية - 59 سورة - سورة الحشر اْلُمْؤِمُن﴾.

 - سورة النساء﴿َوَكَفى بِاهللاِ َولِيا َوَكَفى بِاهللاِ َنِصيًرا﴾.  : دليله النَّصير 90

 45 آية - 4 سورة

 سورة - سورة الفرقان﴿َوَكَفى بَِربَِّك َهاِدًيا َوَنِصيًرا﴾. : دليله الهادي 91

 31 آية - 25

اُر﴾. : دليله الواحد 92 سورة  ﴿ُقِل اهللاُ َخالُِق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو الَْواِحُد اْلَقهَّ

 16 آية - 13 سورة - الرعد

ا لَنَْحُن ُنْحيِي َوُنِميُت َوَنْحُن اْلَواِرُثوَن﴾. : دليله الوارث 93 سورة  ﴿َوإِنَّ

 23 آية - 15 سورة - الحجر

ِه اْلَمْشرُِق َوالَْمْغرُِب َفَأْينََما ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُه اهللاِ إِنَّ اهللاَ  : دليله الواسع 94 ﴿َولِلَّ
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 115 آية - 2 سورة - سورة البقرةَواِسٌع َعلِيٌم﴾.

  رواه البخاري  "إنَّ اهللا ِوتٌر ُيحبُّ الوتر" : ديثدليله ح الوتر 95

 ).2677)، ومسلم (6410(

 

85 سورة - سورة البروج﴾.َوُهَو الَْغُفوُر الَْوُدودُ ﴿ : دليله الودود 96  - 

  14آية

سورة آل ﴿َفَزاَدُهْم إِيَماًنا َوَقالُوْا َحْسُبنَا اهللاُ َونِْعَم الَْوكِيُل﴾. : دليله الوكيل 97

 173 آية - 3 سورة - عمران

ُهَو ُيْحيِي الَْمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ﴿َفاهللاُ ُهَو اْلَولِيُّ وَ  : دليله الولي 98

 9 آية - 42 سورة - سورة الشورى﴾. َقِديرٌ 

َلنَا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة  َربَّنَا الَ ُتِزْغ ُقُلوَبنَا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتنَا َوَهْب ﴿ : دليله الوهاب 99

اُب   8 آية - 3 سورة - سورة آل عمران﴾.إِنََّك َأنَت اْلَوهَّ
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 : قائمة بأهم المراجع

 صحيح البخاري. ·

 صحيح مسلم. ·

 سنن ابي داود. ·

 سنن الرتمذي. ·

 ائي.سنن النس ·

 سنن ابن ماجة. ·

 مسند اإلمام أحمد. ·

 مستدرك الحاكم.  ·

 شرح السنة. للربهباري. ·

 شرح صحيح مسلم. لإلمام النووي. ·

 مجموع الفتاوى. البن تيمية.  ·

 درء تعارض العقل والنقل. البن تيمية.  ·

 كتاب اإليمان. البن تيمية. ·

 اقتضاء الصراط المستقيم يف مخالفة أصحاب الجحيم. البن تيمية. ·

 لعقيدة التدمرية. البن تيمية.ا ·

 العقيدة الحموية. البن تيمية. ·

 العقيدة الواسطية. البن تيمية. ·
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 شرح العقيدة الواسطية. لخليل الهراس. ·

 العقيدة الطحوية. البي جعفر الطحوي. ·

 شرح العقيدة الطحوية. البن أبي العز الحنفي. ·

 .تطهير االعتقاد من أدران الشرك واإللحاد. لألمير الصنعاين ·

 لمعة االعتقاد. البن قدامى. ·

 أصول االعتقاد. لاللكائي. ·

ِ رِ فَ العقيدة السَّ  ·  ة. لإلمام السفريني.يَّ ين

 سلسلة الهدى والنور. لأللباين. ·

 فتح الباري يف شرح صحيح البخاري. البن حجر. ·

 توحيد الخالق. لعبد المجيد الزنداين. ·

 الرسالة. البن أبي زيد القيرواين. ·

 م. البن رجب الحنبلي.جامع العلوم والحك ·

 تفسير ابن كثير.  ·

 تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان. لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. ·

 تفسير الجاللين. ·

 تفسير القرطبي. ·

 صحيح الجامع. لأللباين. ·

 إرواء الغليل. لأللباين. ·
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 صحيح الرتمذي. لأللباين. ·

 صحيح أبي داود. لأللباين. ·

 .صحيح النسائي. لأللباين ·

 صحيح ابن ماجة. لأللباين. ·

 تفسير ابن جرير الطربي. ·

 شعب اإليمان. للبيهقي. ·

 زاد المعاد يف هدي خير العباد. البن القيم.  ·

 اإلبانة. البن بطة. ·

 االعتصام. لإلمام الشاطبي. ·

 الداء والدواء. البن القيم. ·

 مدارج السالكين. البن القيم. ·

 طريق الهجرتين. البن القيم. ·

 البن القيم.شفاء العليل.  ·

 سلسة األحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها. لأللباين.  ·

 سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء يف األمة. لأللباين. ·

 الكايف يف شرح األربعين النووية. (الدكتور مصطفي الُبغا محيي الدين مِستو) ·

 حقيقة التوحيد. ليوسف القرضاوي. ·

  لمحسن العباد.قطف الجنان. لعبد ا ·
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  ..................................................................... مسرد أسماء اهللا الحسنى

  .......................................................................... قائمة بأهم المراجع
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