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۳۰ 

 الرحيم الرحمـٰنبسم الله 

وعلى  ،سيدنا محمد ،الة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلينـوالص ،الحمد لله رب العالمين
 :بعدأما  ،آله وصحبه أجمعين

واليوم  ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته ،مان باللهـوهي اإلي ،على ستة أركانتقوم العقيدة اإلسالمية فإن 
 .خيره وشره ،والقدر ،اآلخر

ولكن البر من آمن بالله واليوم اآلخر والمالئكة  تعالى قوله والدليل على هذه األركان الستة
آمن الرسول بما أنـزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وقوله تعالى  ،١والكتاب والنبيين

 اآلية. ٢ومالئكته وكتبه ورسله
 ٣.َلْقَناُه ِبَقَدرٍ ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء خَ ﴿ تعالى ودليل القدر قوله

بينما  :حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالالنبوية من السنة والدليل على هذه األركان 
 ،علينا رجل شديد بياض الثيابإذ طلع  ؛ذات يوم (صلى الله عليه وسلم) نحن عند رسول الله

(صلى الله س إلى النبي حتى جل ،رى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحدــال يُ  ،الشعر شديد سواد
أخبرني عن  ،يا محمد :وقال ،ووضع كفيه على فخذيه ،فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ،عليه وسلم)

 .اإلسالم
إال الله وأن محمدا رسول إلـٰه  هد أن الـــاإلسالم أن تش :(صلى الله عليه وسلم)فقال رسول الله 

وتحج البيت إن  ،وتصوم رمضان ،كاةوتؤتي الز  ،وتقيم الصالة ،(صلى الله عليه وسلم)الله 
 .استطعت إليه سبيال

 .صدقت :قال

                                                 
  . ١٧٧ :سورة البقرة ١
  . ٢٨٥ :سورة البقرة ٢

 (صلى الله عليه وسلم) فقد أخبر النبي ،اإليمان كان شأنها عظيما : لما كانت سورة البقرة تحوي أصولتنبيه
وفي اآلخرة تأتي كأنها  ،هم فيمن حافظ عليهاذ سحرُ وال ينفُ  ،طيق سماعهاأي ال تُ  ،ال تستطيعها السحرةأنها 

 .صاحبها لسحابة تظل
 . ٤٩ :سورة القمر ٣
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۳۱ 

 .صدقهيسأله ويُ  ؛فعجبنا له :قال
 .فأخبرني عن اإليمان :قال
 .وتؤمن بالقدر خيره وشره ،أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر :قال

 ؟أتدري من السائل ،يا عمر :لعمر (صلى الله عليه وسلم)وفي آخر الحديث قال النبي 
 .الله ورسوله أعلم :قلت
 ١.يعلمكم دينكمأتاكم  ،فإنه جبريل :قال

الشعب و  ،مثابة الساق للشجرة، فاألركان بهذه األركان الستة واإليمان له شعب كثيرة تتفرع من
: اإليمان إلى هذه الشعب في قوله (صلى الله عليه وسلم)النبي وقد أشار  ،بمثابة األغصان

وأدناها إماطة األذى  ،فأفضلها قول ال إلـٰه إال الله ،شعبة -أو بضع وستون  –ون بضع وسبع
 ٢والحياء شعبة من اإليمان. ،عن الطريق

 فقال:  ،٤رحمه الله هذه الشعب البِـــضع والستين ٣جمع القاضي عياضوقد 

 .هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن

 وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: ،ه المعتقدات والنياتفأعمال القلب في •

 وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء ،ويدخل فيه اإليمان بذاته وصفاته ،اإليمان بالله .٢

 واإليمان بمالئكته  .٣

 وكتبه .٤

 ورسله .٥

 والقدر خيره وشره  .٦

                                                 
 .)٨رواه مسلم ( ١
 عن أبي هريرة رضي الله عنه. ،فظ لهوالل ،)٣٥) ومسلم (٩رواه البخاري ( ٢
 ،٥٤٤مات سنة  ،القاضي أبو الفضل اليحُصبي السبتي ،هو العالمة عالم المغرب عياض بن موسى بن عياض ٣

 ).٤/٦٧» (تذكرة الحفاظ«انظر 
 وسيأتي الجمع بين اللفظين قريبا إن شاء الله. ،جاء في رواية أخرى أن اإليمان بضع وسبعون شعبة ٤
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 والنار ،والجنة ،والحساب ،من القبورويدخل فيه البعث  ،واإليمان باليوم اآلخر .٧

 ه ومحبة الل .٨

 والحب والبغض فيه  .٩

  (صلى الله عليه وسلم)ومحبة النبي  .١٠

 ويدخل فيه الصالة عليه واتباع سنته  ،واعتقاد تعظيمه .١١

 ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق  ،واإلخالص .١٢

 والتوبة  .١٣

 والخوف  .١٤

 والرجاء  .١٥

 والشكر  .١٦

 والوفاء  .١٧

 والصبر  .١٨

 والرضا بالقضاء  .١٩

 والتوكل  .٢٠

 والرحمة  .٢١

 الكبير ورحمة الصغير  ويدخل فيه توقير ،والتواضع .٢٢

 وترك الِكـبر والُعجب  .٢٣

 وترك الحسد  .٢٤

 وترك الحقد  .٢٥

 وترك الغضب  .٢٦
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 وتشتمل على سبع خصال: ،وأعمال اللسان •

 التلفظ بالتوحيد  .١

 وتالوة القرآن  .٢

 وتعلم العلم  .٣

 وتعليمه  .٤

 والدعاء  .٥

 ويدخل فيه االستغفار  ،والذكر .٦

 واجتناب اللغو  .٧

وهي  ،١منها ما يختص باألعيان ،ثين خصلةوتشتمل على ثمان وثال ،وأعمال البدن •
 خمس عشرة خصلة:

 ويدخل فيه اجتناب النجاسات  ،التطهير ِحسًّا وحكما .١

 وستر العورة  .٢

 والصالة فرضا ونفال  .٣

 والزكاة كذلك  .٤

 وفك الرقاب  .٥

 وإكرام الضيف  ،ويدخل فيه إطعام الطعام ،والجود .٦

 والصيام فرضا ونفال  .٧

 والحج والعمرة كذلك  .٨

 والطواف  .٩

                                                 
 .ون بالعمل، وهم من بلغ ِسن الرشدالمكلَّفن هم األعيا ١
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 واالعتكاف  .١٠

 والتماس ليلة القدر  .١١

 ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك  ،والِفرار بالدين .١٢

 والوفاء بالنذر  .١٣

 والتحري في األيمان  .١٤

 وأداء الكفارات  .١٥

 وهي ست خصال: ،١ومنها ما يتعلق باألَتباع •

 التعفف بالنكاح  .١

 والقيام بحقوق العيال  .٢

 وفيه اجتناب العقوق  ،وبر الوالدين .٣

 وتربية األوالد  .٤

 وصلة الرحم  .٥

 وطاعة السادة .٦

 أو الرفق بالعبيد  .٧

 وهي سبع عشرة خصلة: ،ومنها ما يتعلق بالعامة •

 القيام باإلمرة مع العدل  .١

 ومتابعة الجماعة  .٢

 وطاعة أولي األمر  .٣

 ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة  ،واإلصالح بين الناس .٤

                                                 
 ونحوه.من ولد وزوجة  ،فلَّ ـــكَ ـمُ ـالمسئولية اإلنسان تحت الذين األتباع هم  ١
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 وف والنهي عن المنكر ويدخل فيه األمر بالمعر  ،والمعاونة على البر .٥

 وإقامة الحدود  .٦

 ١، ومنه المرابطةوالجهاد .٧

 وأداء األمانة  .٨

 والقرض مع وفائه  .٩

 وإكرام الجار  .١٠

 ومنه جمع المال من ِحـلِّه  ،وحسن المعاملة .١١

 ومنه ترك التبذير واإلسراف  ،وإنفاق المال في حقه .١٢

 ورد السالم .١٣

 ٢وتشميت العاطس .١٤

 وكف األذى عن الناس  .١٥

 واجتناب اللهو  .١٦

 وإماطة األذى عن الطريق  .١٧

ويمكن عدها تسعا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ُضم بعضه إلى  ،فهذه تسع وستون خصلة
 ٣والله أعلم. ،بعٍض مما ذُكر

                                                 
 المرابطة تعني لزوم ثغور بالد المسلمين لحمايتها من األعداء. ١
مك الله)، فيقول العاطس: تشميت العاطس هو أن يقول اإلنسان للشخص الذي سمعه وهو يعطس: (يرح ٢

 كم).(يهديكم الله ويصلح بالَ 
 .باختصار يسير ،) في شرح الحديث المتقدم٦٩-١/٦٨» (فتح الباري«نقله ابن حجر عنه في  ٣
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۳٦ 

 فائدتان مهمتان
 الغاية من الخلقمفهوم 

وهي عبادته  ،لحكمة عظيمة وغاية جليلة –الجن واإلنس  –خلق الله سبحانه وتعالى الخلق 
وقال  ،والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون﴾ ،ه وتعالىسبحان

إال ال إلـٰه تعالى ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون * فتعالى الله المِلك الحق 
اإلنسان حِسب أَ  :أي ،وقال تعالى ﴿أيحسب اإلنسان أن يُترك سدى﴾ ،هو رب العرش الكريم﴾

 ؟عاقبــحاسب وال يُ ـوال يُ  ،ؤمر وال يُنهىال يُ  ،يُترك همالأن 

 مفهوم العبادة في اإلسالم

على الوجه الذي  نواهيه واجتناببفعل أوامره  ،العبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما
وما أمروا إال ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا ﴿كما قال تعالى   ،جاءت به شرائعه

رائع إال ليعبدوا الله ـــــأي: ما أُِمر الناس في سائر الش ،﴾الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
إلى التوحيد واإلخالص لله في  اإلشراك مع الله في العبادةأي مائلين عن  ،ويكونوا حنفاء ،وحده

وذلك  ،اكين ونحوهمويؤدوا الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمس ،ويقيموا الصالة ،سائر العبادات
 وهو اإلسالم. ،أي دين االستقامة ،دين القـيِّمة

 والخلوص من الشرك. ،واالنقياد له بالطاعة ،اإلسالم هو االستسالم لله بالتوحيدو 

بينا ـوالله أعلم وصلى الله على ن ،اوقارئه اكاتبه  بهذه الكلماتأن ينفع تعالى أسأل الله وبعد: ف
 .م تسليما كثيراوسلَّ  ،هسائر أنبيائوعلى  ،حمدـم
 

 هجرية ١٤٣٤لعام  رمضان ٢٨في  ماجد بن سليمان الرسي ،وكتبه
 

majed.alrassi@gmail.com  

 00966505906761وتتس: 

mailto:majed.alrassi@gmail.com
mailto:majed.alrassi@gmail.com

	عنوان - شعب الإيمان في شريعة الإسلام
	شعب الإيمان
	بسم الله الرحمـٰن الرحيم
	فائدتان مهمتان
	مفهوم الغاية من الخلق
	مفهوم العبادة في الإسلام
	وكتبه، ماجد بن سليمان الرسي في 28 رمضان لعام 1434 هجرية


