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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمة

م علــــى رســــول اهللا وعلــــى آلــــه وصــــحبه احلمــــد هللا والصــــلة والســــال
  وسلم بعد.

مقدمـة هلـذا العلـم،  نافع مفيد يف علـم العقيـدة جعلتـه فهذا خمتصر
عميقة، يسهل على املبتدئ فهمـه واسـتيعابه، الو وتوطئة ألحباثه املتنوعة 

فـال ينتقـل إىل غـريه كما يفتح ذهنـه ويوسـع مداركـه، وقراءته ومراجعته،  
ولديــــه حصــــيلة جيــــدة تســــهل عليــــه مــــا يف مــــن كتــــب هــــذا الفــــن إال 

  سطات من أحباث.املتو 
جو من قارئ هـذه أسأل اهللا تعاىل أن جيعله يف ميزان حسنايت، وأر 

  من دعائه واهللا املستعان. الرسالة أال ينساين
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  فصل: أول واجب على العباد:
َوَمـا (أول ما جيب على العباد هو عبادة اهللا سبحانه، قال تعـاىل: 

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ    ].٥٦الذريات:[)َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْألِ
والعبــــــادة اســــــم جــــــامع لكــــــل مــــــا حيبــــــه اهللا ويرضــــــاه مــــــن األقــــــوال 

  نة والرباءة مما ينايف ذلك ويضاده.واألعمال الظاهرة والباط
  ويشرتط يف العبادة: 

إخالص النية: وهو أن يكو مـراد العبـد جبميـع أقوالـه  - ١
ـــُدوا اللَّـــَه (وأعمالـــه ابتغـــاء وجـــه اهللا ســـبحانه  ـــُروا ِإالَّ لِيَـْعُب ـــا أُِم َوَم

يَن ُحنَـَفاءَ   ]٥البينة:[)ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ
 وموافقة الشرع. - ٢

  سالم:مراتب دين اإلفصل: 
  ومراتب دين اإلسالم ثالث:

: وهــو االستســالم هللا بالتوحيــد واالنقيــاد لــه األوىل: اإلســالماملرتبــة 
َوَمـــْن َأْحَســـُن ِدينـــاً ِممَّـــْن (بالطاعـــة واخللـــوص مـــن الشـــرك، قـــال تعـــاىل: 

  ].١٢٥النساء:[ )َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَّهِ 
 اهللا وجــــاء يف حــــديث جربيــــل: "اإلســــالم أن تشــــهد أن ال إلــــه إال

وأن حممدا رسـول اهللا وتقـيم الصـالة وتـؤيت الزكـاة وتصـوم رمضـان وحتـج 
  البيت إن استطعت إليه سبيال".
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ومعىن شهادة أن ال إله إال اهللا نفـي اسـتحقاق العبـادة عـن كـل مـا 
سوى اهللا تعاىل وإثبا@ا هللا عز وجل وحده ال شريك له يف عبادته كمـا 

نَّ اللََّه ُهَو اْحلَـقُّ َوَأنَّ َمـا يَـْدُعوَن ِمـْن َذِلَك بِأَ (أنه ليس شريك يف ملكه 
  ].٦٢احلج:[ )ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبريُ 

  وشروطها سبعة:
: "مــن مــات وهــو rالعلــم مبعناهــا نفيــا وإثباتــا، قــال - ١

  [رواه مسلم].يعلم أن ال إله إال اهللا دخل اجلنة" 
ـــوَن (Eـــا، قـــال تعـــاىل: واســـتيقان القلـــب  - ٢ َـــا اْلُمْؤِمُن ِإمنَّ

ـــَك ُهـــمُ  (إىل قولـــه)الَّـــِذيَن آَمُنـــوا بِاللَّـــِه َوَرُســـوِلِه ُمثَّ ملَْ يـَْرتَـــابُوا  أُولَِئ
 ]١٥احلجرات:[ )الصَّاِدُقونَ 
َوَمـْن ُيْسـِلْم (، قـال تعـاىل: واالنقياد هلا ظاهرا وباطنا - ٣

ــــــــــ ــــــــــاْلُعْرَوِة َوْجَهــــــــــُه ِإَىل اللَّــــــــــِه َوُهــــــــــَو ُحمِْســــــــــٌن فَـَق ِد اْسَتْمَســــــــــَك ِب
 ]٢٢لقمان:[)اْلُوثـَْقى
، والقبـــول هلـــا فـــال يـــرد شـــيئا مـــن لوازمهـــا ومقتضـــيا@ا - ٤

اْحُشــــــُروا الَّــــــِذيَن ظََلُمــــــوا َوأَْزَواَجُهــــــْم َوَمــــــا َكــــــانُوا ( قــــــال تعــــــاىل:
ـــُدونَ  ـــَه ِإالَّ اللَّـــُه (إىل قولـــه:  )يـَْعُب ـُــْم ال ِإَل ِإنـَُّهـــْم َكـــانُوا ِإَذا ِقيـــَل َهل

   ]٣٥الصافات:[ )َيْسَتْكِربُونَ 
يُن (، قــــــال تعــــــاىل: واإلخــــــالص فيهــــــا - ٥ َأال لِلَّــــــِه الــــــدِّ

 ]٣الزمر: [)اْخلَاِلصُ 



 

 - ٤ -

  الّدرة الفريدة في علم العقيدة

، والصــــــدق مــــــن صــــــميم القلــــــب ال باللســــــان فقــــــط - ٦
: "ما من أحد يشهد أن ال إله إىل اهللا وأن حممدا رسول rقال

اهللا صــدقا مــن قلبــه إال حرمــه اهللا علــى النــار" أخرجــه البخــاري 
 م.ومسل
لهـــا، واملـــواالة واملعـــاداة ألجلهـــا، قـــال واحملبـــة هلـــا وأله - ٧

ـَــا َولِـــيُُّكُم اللَّـــُه َوَرُســـولُُه َوالَّـــِذيَن آَمُنـــوا(تعـــاىل:  ] ٥٥املائـــدة:[)ِإمنَّ
يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا ال تـَتَِّخــُذوا َعــُدوِّي َوَعــُدوَُّكْم (وقــال تعــاىل: 

 ]١املمتحنة:[)َأْولَِياءَ 
 :أن محمدا رسول اهللاشهادة معنى 

ومعـــىن شـــهادة أن حممـــدا رســـول اهللا: التصـــديق اجلـــازم مـــن صـــميم 
  عبد اهللا ورسوله إىل كافة الناس.القلب بأن حممدا 

  فيجب تصديقه يف 
  وأخبار ما سيأيت. مجيع ما أخرب به من أخبار ما قد سبق
  وفيما أحل من حالل وحرم من حرام.
  نه وزجر، والرضا مبا قضاه، واالمتثال ملا أمر والكف عما Wى ع

  وأن طاعته هي طاعة اهللا ومعصيته معصية اهللا.
  المرتبة الثانية: اإليمان:

وهــو قــول القلــب واللســان، وعمــل القلــب واللســان واجلــوارح، قــال 
ـــآِمُنوا بِاللَّـــِه َوَرُســـوِلهِ (تعـــاىل:  َوَمـــا  (] وقـــال تعـــاىل: ١٥٨ألعـــراف:[ا)َف
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] يعــــين صــــالتكم إىل بيــــت ١٤٣البقــــرة:[)ُكمْ َكــــاَن اللَّــــُه لُِيِضــــيَع ِإميَــــانَ 
  .املقدس قبل حتويل القبلة

لِيَــْزَداُدوا ِإميَانـاً (واإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية قال تعـاىل: 
ــــــَدْوا (] وقــــــال تعــــــاىل:٤الفــــــتح:[)َمــــــَع ِإميـَـــــاWِِمْ  َويَزِيــــــُد اللَّــــــُه الَّــــــِذيَن اْهَت

  .]٧٦مرمي:[)ُهدىً 
تــؤمن بــاهللا ومالئكتــه وكتبــه ورســله واليــوم واإلميــان تفصــيال هــو "أن 

  اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره" [متفق عليه].
  اإليمان باهللا: -١
  من صميم القلب بوجود ذاته تعاىل.هو التصديق اجلازم و 

  .وأنه األول فليس قبله شيء 
  واآلخر فليس بعده شيء.
  .والظاهر فليس فوقه شيء 
  .والباطن فليس دونه شيء

  إهليته وربوبيته وأمسائه وصفاته.وتوحيده ب
  توحيد اإللهية:

ـــادة الظـــاهرة  ـــة إفـــراد اهللا عـــز وجـــل جبميـــع أنـــواع العب وتوحيـــد اإلهلي
والباطنة قوال وعمال ونفي العبادة عن كل ما سوى اهللا تعاىل كائنـا مـن  

  ]٢٣االسراء:[)َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ (كان 
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ــــرب  وضــــده الشــــرك وهــــو ــــدا يســــويه ب ــــد مــــن دون اهللا ن اختــــاذ العب
العــــاملني حيبــــه كحــــب اهللا وخيشــــاه كخشــــية اهللا، ويلتجــــئ إليــــه ويــــدعوه 
وخيافه ويرجوه ويرغـب إليـه ويتوكـل عليـه أو يطيعـه يف معصـية اهللا، قـال 

اُء ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشـَرَك بِـِه َويـَْغِفـُر َمـا ُدوَن َذلِـَك ِلَمـْن َيَشـ(تعاىل: 
  .]٤٨النساء:[)َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَـَقِد افْـتَـَرى ِإْمثاً َعِظيماً 

  توحيد الربوبية:
هـــو اإلقـــرار اجلـــازم بـــأن اهللا تعـــاىل رب كـــل شـــيء ومليكـــه وخالقـــه 

  .ومدبره واملتصرف فيه 
مل يكـــن لـــه شـــريك يف امللـــك، ومل يكـــن لـــه ويل مـــن الـــذل، وال راد 

  ثل.ضاد له وال مماألمره وال معقب حلكمه، وال م
  ]  ٢الفاحتة:[ )احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ (قال تعاىل: 

ــيُكْم (وقــال تعــاىل:  ــُتُكْم ُمثَّ ُحيِْي اللَّــُه الَّــِذي َخَلَقُكــْم ُمثَّ َرَزَقُكــْم ُمثَّ ُميِي
ـا َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْفَعُل ِمْن َذِلُكـْم ِمـْن َشـْيٍء ُسـْبَحانَُه َوتـََعـ اَىل َعمَّ

  ]٤٠الروم:[ )ُيْشرُِكونَ 
ـــــــِميُع اْلَبِصـــــــريُ ( وقـــــــال تعـــــــاىل: ـــــــَو السَّ ـــــــِه َشـــــــْيٌء َوُه ـــــــْيَس َكِمْثِل  )َل

  ].١١الشورى:[
وضــــد توحيــــد الربوبيــــة اعتقــــاد متصــــرف مــــع اهللا عــــز وجــــل يف أي 
شيء من تدبري الكون من إجياد أو إعدام أو إحيـاء أو إماتـة أو جلـب 

   بية.ك من معاين الربو خري أو دفع شر أو غري ذل
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أو اعتقــاد منــازع لــه يف شــيء مــن مقتضــيات أمسائــه وصــفاته كعلــم 
  غيب والعظمة والكربياء وحنو ذلك.ال

َمـــا يـَْفـــَتِح اللَّـــُه لِلنَّـــاِس ِمـــْن َرْمحَـــٍة فَـــال ُممِْســـَك َهلـَــا َوَمـــا (قــال تعـــاىل: 
  ] ٢فاطر:[ )حلَِْكيمُ ُميِْسْك َفال ُمْرِسَل َلُه ِمْن بـَْعِدِه َوُهَو اْلَعزِيُز ا

ــَماَواِت َواْألَْرِض اْلَغْيــَب ِإالَّ (وقــال تعــاىل:  ــْل ال يـَْعَلــُم َمــْن ِيف السَّ ُق
  .]٦٥النمل:[)اللَّهُ 

  توحيد األسماء والصفات:
هـــو اإلميـــان مبـــا وصـــف اهللا تعـــاىل بـــه نفســـه يف كتابـــه ووصـــف بـــه 

ءت مــن األمســاء احلســىن والصــفات العلــى، وإمرارهــا كمــا جــا rرســوله
بـــال كيـــف كمـــا مجـــع اهللا تعـــاىل بـــني إثبا@ـــا ونفـــي التكييـــف عنهـــا قـــال 

  .]١١الشورى:[)لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ (تعاىل: 
وأمســاء اهللا كثــرية، ورد يف القــرآن والســنة منهــا تســعة وتســعون امســا 

َه ِإالَّ ُهـــَو اْلَمِلـــُك ُهـــَو اللَّـــُه الَّـــِذي ال ِإلَـــ(منهـــا مـــا جـــاء يف قولـــه تعـــاىل: 
ــُر ُســْبَحاَن اللَّــِه  ــُز اْجلَبَّــاُر اْلُمَتَكبـِّ ــْؤِمُن اْلُمَهــْيِمُن اْلَعزِي ــالُم اْلُم اْلُقــدُّوُس السَّ

  .]٢٣احلشر:[ )َعمَّا ُيْشرُِكونَ 
  والصفات نوعان: 

 َوتـََعــاَىل، ُســْبَحانَهُ  لذاتــه املالزمــة الصــفات هــيذاتيــة  - ١
 والقيوميـة، احليـاة،: مثل -َوتـََعاَىل  انَهُ ُسْبحَ - عنه تنفك ال اليت

  .ذلك وأمثال والبصر والسمع، والقدرة،
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وهـــــي الصـــــفات املتعلقـــــة مبشـــــيئته، كمـــــا يف  فعليـــــة: - ٢
الصــحيح: "ينــزل ربنــا كــل ليلــة إىل الســماء الــدنيا حــني يبقــى 

 ثلث الليل اآلخر" [متفق عليه].
َن َربـَُّهـْم ِمـْن َخيَـاُفو (واهللا سبحانه عال على خلقه كمـا قـال تعـاىل: 

ـــْوِقِهمْ  الـــرَّْمحَُن َعَلـــى اْلَعـــْرِش ( ] اســـتوى علـــى العـــرش٥٠النحـــل:[ )فَـ
  ]٥طـه:[ )اْستَـَوى

] ١٨األنعــام:[)َوُهـَو اْلَقـاِهُر فَــْوَق ِعَبـاِدهِ (كمـا أنـه عـال علـو قهـر 
ه امسـه القـدوس السـالم الكبـري املتعـال ومـا يف وعلو شأن وهو ما تضمن

  معناها، واستلزمته مجيع صفات كماله.
  وضد توحيد األمساء والصفات ثالثة أنواع:

األول: إحلاد املشركني الذين عدلوا بأمساء اهللا تعاىل عمـا هـي عليـه 
  ومسوا Eا أوثاWم فاشتقوا الالت من اهللا والعزى من العزيز.

شــبهة الــذين يكيفــون صــفات اهللا تعــاىل ويشــبهوWا الثــاين: إحلــاد امل
  بصفات خلقه.

الثالث: إحلاد النفاة املعطلة: الـذين أثبتـوا ألفـاظ األمسـاء ونفـوا عنـه 
ما تضمنته من صفات، فقالو: رحيم بال رمحة، وعليم بال علم، ومسيع 

  بال مسع.
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  :بالمالئكة اإليمان -٢
 خملوقــات مـن نـوع أWـمو  املالئكــة، بوجـود اجلـازم التصـديقومعنـاه: 

   يؤمرون ما ويفعلون أمرهم ما اهللا يعصون ال اهللا،
ــاٌد ُمْكَرُمــونَ (: تعــاىل قــال ــْل ِعَب ــَأْمرِِه .  َب ــاْلَقْوِل َوُهــْم ِب ال َيْســِبُقونَُه ِب
  ].٢٦،٢٧:[األنبياء )يـَْعَمُلونَ 
  :بالكتب اإليمان -٣

 إىل رســله علــى أنزهلــا كتبــا تعــاىل هللا بــأن اجلــازم التصــديقومعنــاه: 
  .عباده

ــق كمــا حقيقــة Eــا تكّلــم تعــاىل اهللا كــالم الكتــب هــذه وأن  بــه يلي
  .انهسبح

ا يـ◌َ ( الـدارين يف للنـاس واهلـدى والنور احلق فيها الكتب هذه وأن
ــزََّل َعَلــى َرُســوِلِه  أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا آِمُنــوا بِاللَّــِه َوَرُســوِلِه َواْلِكَتــاِب الَّــِذي نـَ

  .]١٣٦النساء:[)الَِّذي أَنـَْزَل ِمْن قَـْبلُ  َواْلِكَتابِ 
َوِإْن َأَحـٌد ِمـَن اْلُمْشـرِِكَني (والقرآن كالم اهللا غري خملوق قال تعاىل: 

  ].٦التوبة:[)اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اللَّهِ 
  : بالرسل اإليمان -٣
ــــأن اجلــــازم التصــــديق هــــوو   هممــــن رســــوال أمــــة كــــل يف بعــــث اهللا ب

  .له شريك ال وحده اهللا عبادة إىل يدعوهم
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 هـــــــداة أمنـــــــاء، أتقيـــــــاء مصـــــــّدقون، صـــــــادقون كلهـــــــم الرســـــــل وأن
  .مهتدون

 ومل يغـــّريوا، ومل يكتمـــوا فلـــم بـــه، اهللا أرســـلهم مـــا مجيـــع بّلغـــوا وأWـــم
:  ســـبحانه قـــال كمـــا ينقصـــوه، ومل حرفـــا أنفســـهم عنـــد مـــن فيـــه يزيـــدوا
  ]٣٥النحل:[)َبالُغ اْلُمِبنيُ َهْل َعَلى الرُُّسِل ِإالَّ الْ (

  :اآلخر باليوم اإليمان -٤
  ذلك مبوجب والعمل حمالة ال بإتيانه اجلازم التصديق :معناه

 قبلهـا تكـون الـيت وأمارا@ـا الساعة بأشراط اإلميان ذلك يف ويدخل
  حمالة ال

   ونعيمه وعذابه القرب فتنة من بعده وما وباملوت
   القبور من اخلالئق وخروج الصور يف وبالنفخ

 وَنْشـر احملشـر وتفاصـيل واألفـزاع األهـوال مـن القيامة موقف يف وما
 ريهـــــا،وغ والشــــفاعة واحلــــوض وبالصـــــراط املــــوازين، ووضــــع الصــــحف،

 وبالنــــار جــــل، عــــز اهللا وجــــه إىل النظــــر أعــــاله الــــذي ونعيمهــــا وباجلنــــة
  .وجل عز رEم عن حجبهم أشده الذي وعذاEا

، قــــال تعــــاىل: كيفيــــة وال إحاطــــة بغــــري اجلنــــة، ألهــــل حــــق والرؤيــــة
  [القيامة].)}٢٣} ِإَىل َربـَِّها نَاِظَرٌة{٢٢ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة{(

  :بالقدر اإليمان -٥
  .وقدره اهللا بقضاء وشر خري كل بأن اجلازم التصديق هو
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 شــيء خيــرج وال بإرادتــه، إال شــيء يكــون ال يريــد، ملــا الفّعــال وأنــه
  .مشيئته عن

  .تقديره عن خيرج شيء لعاملا يف وليس
  .قدورامل القدر عن ألحد َحميد وال
  .املسطور اللوح يف ُخط ما يتجاوز وال
  .واملعاصي والطاعات العباد أفعال خالق وأنه
 غـري ألفعـاهلم، خمتـارين وجعلهـم وWـاهم، العبـاد أمر فقد ذلك ومع
 همخــالق واهللا، وإراد@ــم قــدر@م حبســب واقعــة هــي بــل عليهــا، جمبــورين
 ال حبكمتـه، يشـاء مـن ويضـل برمحتـه، يشاء من يهدي قدر@م، وخالق
 .يسألون وهم يفعل عما ُيسأل

  مراتب اإليمان بالقدر:
  واإلميان بالقدر على أربع مراتب:

املرتبــة األوىل: اإلميــان بعلــم اهللا احملــيط بكــل شــيء، وأنــه تعــاىل قــد 
وأقــــواهلم  علــــم مجيــــع خلقــــه قبــــل أن خيلقهــــم، وعلــــم أرزاقهــــم وآجــــاهلم

ن أهــــل اجلنــــة ومــــن هــــو مــــن أهــــل النــــار، قــــال وأعمالــــه، ومــــن هــــو مــــ
  ].١٢الطالق:[)َوَأنَّ اللََّه َقْد َأَحَاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلماً (تعاىل:

املرتبة الثانية: اإلميان بكتابة ذلك، وأنه قد كتب مجيـع مـا سـبق بـه 
 عــاىل:، قــال ت ضــمن ذلــك اإلميــان بــاللوح والقلــمعلمــه أنــه كــائن، ويف

َناُه ِيف ِإَماٍم ُمِبنيٍ (   ].١٢يّـس:[ )وَُكلَّ َشْيٍء َأْحَصيـْ
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شـاء  تـه الشـاملة، فمـااملرتبة الثالثـة: اإلميـان مبشـيئة اهللا النافـذة وقدر 
َوَمــا َتَشــاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشــاَء ( اهللا كــان ومــا مل يشــأ مل يكــن، قــال تعــاىل:

  ].٣٠نسان:اإل[)اللَّهُ 
تعـــاىل خـــالق كـــل شـــيء، ال خـــالق ميـــان بـــأن اهللا اإل املرتبـــة الرابعـــة:
  ]٦٢الزمر:[)اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ (غريه، قال تعاىل: 

  المرتبة الثالثة: اإلحسان:
  وهو: "أن تعبد اهللا كأنك تراه، وهذا مقام املشاهدة.

  فإن مل تكن تراه فإنه يراك" وهذا مقام املراقبة.
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  :الكفر فصل:
  نوعان: وضد اإلميان الكفر وهو:

كفـــر أكـــرب خيـــرج مـــن اإلميـــان بالكليـــة، وهـــو الكفـــر  - ١
  االعتقادي املنايف لقول القلب وعمله أو ألحدمها. 

وكفـــر أصـــغر ينـــايف كمـــال اإلميـــان، وال ينـــايف مطلقـــه  - ٢
 وهو الكفر العملي الذي ال يناقض قول القلب وال عمله.

  والكفر املخرج من امللة أربعة أقسام:
ظــاهرا وباطنــا كغالــب  كفــر التكــذيب، وهــو مــا كــان - ١

الكفار من قريش ومن قبلهم مـن األمـم الـذي قـال اهللا فـيهم: 
ــــــِه ُرُســــــَلَنا َفَســــــْوَف ( ــــــاِب َوِمبَــــــا أَْرَســــــْلَنا ِب بُوا بِاْلِكَت الَّــــــِذيَن َكــــــذَّ

  ]٧٠غافر:[ )يـَْعَلُمونَ 
، وهـــو مـــا كـــان بكتمـــان احلـــق وعـــدم كفـــر اجلحـــود - ٢

ن وقومـه مبوسـى، االنقياد لـه ظـاهرا ومعرفتـه باطنـا ككفـر فرعـو 
َها أَنـُْفُســــــُهْم ظُْلمــــــاً (قــــــال تعــــــاىل:  َقَنتـْ َوَجَحــــــُدوا Eَِــــــا َواْســــــتَـيـْ

 .]١٤النمل:[)َوُعُلّواً 
كفــر العنــاد واالســتكبار، وهــو ماكــان بعــدم االنقيــاد  - ٣

ِإالَّ (للحــــق مــــع اإلقــــرار بــــه ككفــــر إبلــــيس، قــــال تعــــاىل فيــــه: 
 .]٣٤البقرة:[)اِفرِينَ ِإْبِليَس َأَىب َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلكَ 

 كفر النفاق: وهو إظهار اإلسالم وإبطان الكفر. - ٤
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  الكفر العملي:
هـــو كـــل معصـــية أطلـــق عليهـــا الشـــارع اســـم الكفـــر مـــع بقـــاء اســـم 

: "ال ترجعـوا بعـدي كفـارا يضـرب بعضـكم rاإلميان على عامله كقوله
علـــى قتـــال املســـلمني بعضـــهم  rرقـــاب بعـــض" [متفـــق عليـــه] فـــأطلق 

َوِإْن (ر، ومسـى مـن يفعـل ذلـك كفـارا مـع قـول اهللا تعـاىل: بعضا أنه كفـ
نَـُهَما   .]٩احلجرات: [)طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـَتتَـُلوا َفَأْصِلُحوا بـَيـْ

  السحر والكهانة والتنجيم:
َوَمـا يـَُعلَِّمـاِن ِمـْن (السحر املتلقى مـن الشـياطني كفـر، قـال تعـاىل: 

َنـٌة فَـال َتْكُفـرْ َأَحٍد َحىتَّ يـَُقوال ِإمنََّ  ] ويف الرتمـذي ١٠٢البقـرة: [)ا َحنُْن ِفتـْ
  عن جندب: "حد الساحر ضربة بالسيف" وصحح وقفه.

والنشرة إن كانت حل السحر عن املسحور بسحر مثله فال جتوز، 
  وإن كانت بالرقى املشروعة وهي ما كانت من القرآن والسنة فجائز.

: "مـن علـق rوط والودع لقولهوال جيوز تعليق التمائم واحللق واخلي
  .شيئا وكل إليه" [صحيح الرتمذي] 

وقال: "من علق متيمة فال أمت اهللا له، ومن علق ودعة فال ودع اهللا 
  جه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب].له" [أخر 

منعه األكثر لعموم النهـي عـن التعليـق وصـونا  اً ويف كون املعلق قرآن
  للقرآن.



 

 - ١٥  -

  الّدرة الفريدة في علم العقيدة

هن وهـــو مـــن يـــدعي علـــم الغيـــب، أو وال جيـــوز الـــذهاب إىل الكـــا
: "مــن أتــى عرافــا أو  rالعــراف وهــو مــن يــدعي معروفــة املســروق، قــال

  .[صحيح اجلامع]" rكاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد
: "من اقتبس شعبة من النجوم فقـد rوال جيوز التنجيم لقول النيب

  .د]داو من السحر زاد ما زاد" [أخرجه أبو اقتبس شعبة 
  فضل الصحابة:في فصل: 

   :عليهم rورسوله تعاىل لثناء اهللا هذه األمةأفضل والصحابة هم 
َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ (قال تعاىل:    .]١١٠:آل عمران[)ُكْنُتْم َخيـْ

ـَجَرةِ (وقال تعاىل:   )َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك َحتْـَت الشَّ
  ].١٨:فتحال[

ــاِر ُرَمحَــاُء (وقــال تعــاىل:  اُء َعَلــى اْلُكفَّ ــٌد َرُســوُل اللَّــِه َوالَّــِذيَن َمَعــُه َأِشــدَّ ُحمَمَّ
نَـُهْم تـََراُهْم رُكَّعاً ُسجَّداً يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّه َوِرْضَواناً    ].٢٩:الفتح[)بـَيـْ

ــٌد َرُســوُل اللَّــِه َوالَّــِذيَن مَ (وقــال تعــاىل:  ــاِر ُرَمحَــاُء ُحمَمَّ اُء َعَلــى اْلُكفَّ َعــُه َأِشــدَّ
نَـُهْم تـََراُهْم رُكَّعاً ُسجَّداً يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّه َوِرْضَواناً    ].٢٩:الفتح[)بـَيـْ

  : "ال تسبوا أصحايب" [متفق عليه].rوقال
  واحلمد هللا رب العاملني

  
  هـ١٤٢٩شوال  ٢٦السبت 

  فهد عبد اهللا


