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ـِه، َوَمََلئَِكتِِه، َوُكتُبِِه، َوُرُسِلِه، َوالبَْعِث بَْعَد الَمْوِت، َواإِليَماُن  اإِليَماُن بِاللَّ

ِه.  بِالَقَدر َخيْرِهِ َوَشرِّ

 

الشرح
(1):  

ـِه، َوَمََلئَِكتِهِ : )قال  ،بسم هللا الرمحن الرحيم  خره.ا  إىل  (اإِليَماُن بِاللَّ

ونه  أ  من ايإاما  الذ  ععتقدبَّي  أهل السنة واجلماعة أبنه سيذكر معتقد   ملا ذكر 
ـهِ قال: ) عقداً جازمًا يف أذهاهنم وقلوهبم ا  أل  أصل ايإاما  جبميع أركا  ايإام (اإِليَماُن بِاللَّ

 ،مفهو أصل األركا ، سواء ركن ايإسال ؛كلها عائدة إىل ايإاما  ابهلل ـ ـ عدا الركن األول ــ اخلمسة
ـهِ لذلك قال: ) ،أو ركن ايإحسا  ،ايإاما أو ركن   ،ثبات أمساء هللاوذلك إب (اإِليَماُن بِاللَّ
 .وإثبات أعضاً أفعاله سبحانه ،وصفاته

 
ن م ( ونؤمن ابملالئكة أبهنم عباد  َوَمََلئَِكتِهِ ) :ــوهو متفرع من األول  ــ والركن الثاين

، ايإمجال يفونؤمن هبم إمجااًل  ،مهبلة وك  عاهلم املفونؤمن أب .وأهنم خلقوا من نور ،عباد اهللا
أ  و  وإسرافيل، ،ميكائيلو  ،جربعل :وأ  أفضلهم ممن عرفنا أمساءهم، وتفصياًل يف التفصيل

ِ  ــ جربعل :أفضل الثالثة هنم بحبو  أل وحنبهم ،ألهنم عطيعو  هللا وحنن حنبهم. ــ عا ْي َْجم
 حج مث هت مت خت حت جت﴿ قال سبحانه: ،املؤمنّي وعدعو  هلم

 جض مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج
 . [7 ]سورة غافر: ﴾جغ مع جع مظ حط مض خض حض

 
على رسله   أهنم عؤمنو  مبا أنزل هللا ة،يجالنا عتقاد الفرقةٱ( أعضًا هذا من َوُكتُبِهِ )

ومن  ،رفنا أمساءهاع اممالتفصيل يف وتفصياًل  ،ايإمجاليف مجااًل إفنؤمن ابلكتب  .من الكتب
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 القرآ  :متهاوخا ،وأشرفها ،وأفضلها .، والزبور، وصحف إبراهيم وموسىوايإجنيل ،ذلك التوراة
  العظيم.

 
ضل خلق أبهنم أف ؛ابلرسل أعضاً  ايإاما  :عتقاد الفرقة الناجيةٱمن ( أ : َوُرُسِلهِ قال: )

 ؛لتفصيليف ااًل وتفصي ،م إمجااًل يف ايإمجالونؤمن هب .ذارةون   ،ارةشوبعثهم هللا للخلق ب   ،هللا
هلم  رفصفال ع   ،ستحقاق العبادة شيءٱوليس هلم من  .وهو خامتهم ،ملسو هيلع هللا ىلص هم حممد  وأ  أفضل  

  .شيء من العبادة من دو  هللا
 

هذه   وذكر املصنف ،(البَْعِث بَْعَد الَمْوِت ) ايإاما  بـ عتقاد الفرقة الناجية:ٱومن 
بعدوا أهنم ستٱ، وهو أهنم دةه الكفار منازعة شدعفيأل  البعث بعد املوت هو مما انزع  اجلملة

؛  ذلكوأ  دم الشهيد عثعب، وغري ،من لوهنا وشعرها عبعثو  هبذه األجساد على هذه الصفة
،   العظيما  أكثر ما ذكره القر و  ،أمهها :ألنه ،، لكن خص منها هذاوإال فأحوال اليوم اآلخر كثرية

  .لشدة منازعة الكفار فيه
 

هِ ) :ــ ةالناجي عتقاد الفرقةٱمن  :أ ــ  مث قال ا  ايإام ؛(اإِليَماُن بِالَقَدر َخيْرِهِ َوَشرِّ
سواء كا  خرياً  ،فيؤمنو  جبميع ذلك .علم، واملشيئة، والكتابة، واخللقالة: مبراتبه األرب ابلقدر

  .اً شر   مأ
  .ذلك غريو  ،وعافية ،مال :من ،من خري ( أ : ما عصيب املرءَخيْرِهِ وقوله: )

هِ )  اً ، وليس شر  عوالتلمفابلنسبة ل شر   :ععين ،ابلنسبة ملن عقع عليه القدر ععين: (َوَشرِّ

رُّ َلْيَس إَِلْيَك »: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النيب  ،من هللا يف تدبريه «َوالشَّ
(1). 
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أما يف تقدعر و  ،شر ابلنسبة للمرعض ،املرض :مثل ؛عال هللا جتر  على احلكمةففكل أ
ورفعة  ،كفارة السيئات  :ــمثاًل  ــ ومن اخلري الذ  قدره هللا للمرعض ،هللا هلذا الشيء خري

  .الدرجات
 ،ملسو هيلع هللا ىلص النيبَ  ربعل  جأل عنها سهي اليت  وهذه األركا  الستة اليت ذكرها املصنف 

ُه » قال: ــ(1)يف مسلم حدعث عمر ــخر احلدعث ا  لذلك يف  ،وعليها مدار الدعن؛ ألمهيتها َفإِنَّ

ُمُكْم دِينَ َأَتاُكمْ  ،ِجْبِريُل    .«ُكمْ ـُيَعلِّ
 .⠀ات صفات هللاثبيف الركن األول يف إ :ة الواسطيةاملصنف يف العقيد كرهذ ما سيلُّ ج  و  

 على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعّي.وسل م وهللا أعلم، وصلى هللا نعم، 

                                         
 .من حدعث عمر بن اخلطاب  ،(8) واه مسلم( ر 1)


