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 .. تعريف العقيد  -
ا أيها الذين آمنوا أوفوا العهد والتأكيد واالستيثاق، قال تعاىل : )يووهي العزم واجلزم  َدَقمأخوذة من مادة َع لغة :

 . بالعقود(

عمال اجلوارح وأعمال بقلبه من أمور الدين )أمور الدين تتضمن أ ربه ويعتقدههي ما يدين به اإلنسان  اصطالحًا :

 . يعلمكم أمور دينكم(تاكم يف حديث جربيل املشهور : )هذا جربيل أ  القلوب(، قال

 .. العالقة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي -
ف مسائل أمور جزم، وال ينفع فيها الرتدد والشك خبالأن أمور الدين )أعمال اجلوارح والقلوب( البد فيها من عزم و

قال تعاىل : )إمنا املؤمنون  ،ون أن يؤثر تردده على دينه( )حيث توجد مسائل قد يرتدد فيها اإلنسان دالدين األخرى 

 .الذين آمنوا باهلل ورسوله ثم َلم يرتابوا( 

 .. استخدام هذا املصطلح عند علماء املسلمني -
هلل يف كتابه )أصل السنة هـ هو اإلمام أبو حامت الرازي رمحه ا327أول َمن استخدم هذا املصطلح قدميًا يف سنة 

 هل السنة واجلماعة( .لكاني رمحه اهلل يف كتابه )ررح أصول اعتقاد أاسم األواعتقاد الدين(، وأيضًا اإلمام أبو الق

 .. تعريف التوحيد -
 ُته .اإلفراد، فُيقال : َوّحْدُت الشَّيء، أي : أْفَرْد لغة :

 ته .يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله وعباد إفراد اهلل تعاىل مبا يستحق سبحانه وتعاىل اصطالحًا :

 .. التوحيد والعقيد  العالقة بني -
 تضمن التوحيد.، أن علم العقيدة يء من العقيدةعموم وخصوص، أي أن التوحيد أخص من العقيدة، أن التوحيد جز

ق على علم العقيد  أحيانا   -
َ
طل
ُ
 .. ي

العبادة ى أن أعظم أنواع ن)مثل الدعاء هو العبادة مبع هميتهألعلم التوحيد، وذلك من باب إطالق اجلزء على الكل 

 حلج الوقوف بعرفة( .م أعمال اومثل احلج عرفة مبعنى أن أعظ الدعاء،

 ..)للفرد و اجملتمع(  أهمية دراسة علم العقيد  -
ن عمل صاحلًا من ذكر أو ة متوقفة على سالمة املعتقد، قال تعاىل : )مآلخر. أن سعادة الفرد واجملتمع يف الدنيا وا1

شقى( و )ومن أعرض نكم مين هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال ييبة( و )فإما يأتيطأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 

 ناصبة * تصلى نارًا حامية( . عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا( و )وجوه يومئذ خارعة * عاملة

 ثورًا(.ه هباء من)وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلنا أن صحة األعمال متوقفة على سالمة العقيدة، قال تعاىل :. 2

 .العقيدة مة على سال ة. أن عصمة املال والعرض والدم متوقف3

وصدقة رخص  كبطالن صالة وصيامعمال اإلنسان، . أن االحنراف يف ريء من مسائل العقيدة قد ُيْبِطل مجيع أ4

 ريح القرآن .صة نيب من األنبياء الذين ثبتت نبوتهم يف يدعو غري اهلل أو يذبح لغري اهلل أو مكذب بنبوما ألنه 

 املعتقد . التماسك واألمن والطمأنينة إال بسالمة. أن اجملتمعات ال ميكن أن تنعم برغد العيش واالستقرار و5

 



  

- 2 - 
 

التوحيدملخص   تلخيص وتنسيق : صادق سعيد 

 SadeqSaeed               ahmad_amin6               0553595032              0544775925            ...  من( PDFعالية )ود  جباطلب نسخة جمانية 

 ملخص
 صـادق
 جمــانا

 .. السنةتعريف  -
 ة.ما يقابل البدع بهالقية، ويراد َخ لقية أوأو فعل أو تقرير أو صفة ُخ من قول ُتْطلق وُيراد بها ما يؤثر عن النيب 

 .. تعريف اجلماعة -
 العدد الكثري أو القوم اجملتمعون . : لغة

 ىل يوم الدين .عنهم ومن اقتفى أثرهم وسار على منهجهم إ وأصحابه رضي اهلل ُيراد بهم النيب  اصطالحًا :

 .. ألقاب أهل السنة واجلماعة -
 . السلف .1

 آبائه وأجداده .على( الرجل  تقدمأي : التقدم يف الزمن، مثل : سلف ) لغة :

لذين يلونهم ثم الذين م ا: )خري القرون قرني ث قوله مجلة َمن عاش يف القرون الثالثة املفضلة ل اصطالحًا :

ن يقول ممن يقول أّن السلف هم الصحابة ومم يلونهم( وكذلك َمن اتبعهم ممن أتى بعدهم، وهذا القول أضبط

 اش .يف أي قرن ع أن السلف هم الذين على نهج النيب 

 . أهل احلديث .2

ه أو كتابته أو قتصرين على مساعبأهل احلديث امل املراد بهم كما قال ريخ اإلسالم ابن تيمية : "حنن ال نعين

نًا وذلك أهل اهرًا وباطنًا واتباعه ظاهرًا وباطروايته، بل نعين بهم كل من كان أحق حبفظه ومعرفته وفهمه ظ

 القرآن" .

 أمواتهم" . تاب و السنة، حفظ اهلل أحياءهم وحفظويقول اإلمام الصابوني : "إن أصحاب احلديث املتمسكون بالك

 املتمسكون بنصوص الوحيني . واملقصود بأهل احلديث .. املتمسكون حبديث النيب 

 . الفرقة الناجية .3

 .. إخل(.وسبعني لى إحدىيف حديث )افرتقت اليهود عجية من النار بأنها الناوصفها  مسيت بهذا االسم ألن النيب 

 . ة. الطائفة املنصور4

 ورة( .)ال تزال طائفة من أميت على احلق منص وصفها بذلك يف حديث مسيت بهذا االسم ألن النيب 

 .. أهم خصائص أهل السنة واجلماعة -
 . وحدة املصدر .1

 والذوق واحلس والرؤى( . أن مصدرهم واحد )الكتاب والسنة( وليس كمصادر غريهم )العقل

 . منهجهم توقيفي .2

 احلديث بعقوهلم وآرائهم .ووال يقابلون القرآن أي متوقف على ورود النص، 

 جتنبهم اجلدل واخلصومات بالدين . .3

 قوٌم خصمون( . عاىل : )ما ضربوه لك إال جداًل بل همت وخاصة اجلدل البيزنطي الذي ال نتيجة له، كما يف قوله

 . االتفاق يف مسائل االعتقاد .4

 .ألن مصدرهم واحد ومنهجهم توقيفي وجتنبوا اجلدل 
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 . الوسطية .5

 ال جفاء . مثل :وتعين اخليار العدل، ليس عندهم إفراط وال تفريط وال غلو و

كـَ بن  املعطلةهؤالء هم ومساء اهلل وصفاته أو بعضها )هناك طائفة عطلت أ مسألة األمساء والصفات : أ(

طائفة و ،يء(استدلوا بقوله تعاىل : )ليس كمثله رو ،َلم يأخذوا بنصوص اإلثباتو (بن صفوان درهم و

(، بينما أهل السنة ملشبهةااملخلوق وصفاته )وهؤالء هم  ولكنها ربهتها بأمساءأثبتت أمساء اهلل وصفاته 

 .مشابهة املخلوقات نهصفات ونفوا عنه سبحاالمساء واأل حيث أثبتوا هللالطائفتني واجلماعة توسطوا بني 

الذين أخرجوا [ اخلوارج لكبرية )وهؤالء همفََّرْت مرتكب اهناك طائفة َك حكم مرتكب الكبرية :مسألة  ب(

اإلسالم ومل حيكموا عليه  نالذين أخرجوا مرتكب الكبرية م[ واملعتزلة ]ن اإلسالم وحكموا عليه بالكفرمرتكب الكبرية م

دًا فيها ناً متعمدًا فجزاؤه جهنم خالواستدلوا بقوله تعاىل : )ومن يقتل مؤم (]وأنه يف منزلة بني املنزلتني بالكفر

تقى س كإميان أان ال يضر مع ذنب وأن إميان أفسق النازعمت أن اإلمي، وطائفة وغضب اهلل عليه ولعنه(

دلوا واست (ملرجئةا)وهؤالء هم  الرسول إميان الناس، بل زعم الغالة منهم أن إميان الزناة واللصوص ك

وقفوا واجلماعة  ا دون ذلك ملن يشاء(، بينما أهل السنةبقوله تعاىل : )إن اهلل ال يغفر أن ُيشَرك به ويغفر م

 بالوسط وقالوا أن مرتكب الكبرية مؤمن ناقص اإلميان .

بد هو الذي خيلق هناك طائفة قالت بأن العحابة، حيث ظهرت زمن أواخر الص ج( مسألة القضاء والقدر :

القدرية م لى فألنه خلق لنفسه الصالة )وهؤالء هفعل نفسه وأن اهلل مل يشاء هذا الفعل من العبد فإذا ص

وفعله وقالت أن  ن يستقيم(، وطائفة َنَفْت مشيئة العبد( واستدلوا بقوله تعاىل : )ملن راء منكم أواملعتزلة

راءه فإذا صلى ن اهلل عز وجل هو الذي خلق هذا الفعل ول وليس له اختيار البتة وأالعبد جمبور على الفع

إال أن   : )وما تشاؤون( واستدلوا بقوله تعاىلربية واجلهميةاجلالعبد فألنه جمبور على هذا )وهؤالء هم 

كن هذه املشيئة للوا العبد يفعل مبشيئته واختياره يشاء اهلل رب العاملني(، بينما أهل السنة واجلماعة قا

 واالختيار ال خترج عن مشيئة اهلل تعاىل .

ورفعتهم فوق منزلتهم  فة َغَلتْ يف بعض أصحاب الرسول هناك طائ د( مسألة الصحابة رضي اهلل عنهم :

م وأخرجوهم وناصبوهم العداء وفسقوه الرسول  (، وطائفة َجَنْت يف حق أصحابالرافضة)وهؤالء هم 

لسنة واجلماعة حفظوا بينما أهل ا(، اخلوارجوهؤالء هم جعلوا سبهم دينًا ) حقهم وجفوا يفمن اإلسالم و

قالوا أنهم ألمة لكنهم مل يرفعوهم فوق قدرهم وقدرهم ومنزلتهم وأنهم أفضل هذه ا ألصحاب الرسول 

 يصيبون وخيطئون وخطأهم مغفور له يف حبر حسناتهم .

 .. واجلماعة مصادر التلقي يف االعتقاد عند أهل السنة -
 . الفطرة السليمة .5 . العقل .4  . اإلمجاع .3 . السنة .2 . الكتاب .1

 د وقول الصحابي واملصاحل املرسلة( .أما عامة الناس فهم ُيدِخلون إىل ما سبق )القياس واالجتها

 ئصمن مصادر التلقي يف االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة )اإلمجاع والعقل والفطر ( ومن خصا -
 .. أهل السنة واجلماعة وحد  املصدر )الكتاب والسنة( كيف هذا ؟

ما أن مصادر فطرة( متوقفة على )الكتاب والسنة(، كال تعارض بني القولني، فمصادر التلقي )اإلمجاع والعقل وال

 .)الكتاب والسنة(أن األصل هو صل وليست هي األان وزيادة احلجة وللتأكيد والبيالتلقي )اإلمجاع والعقل والفطرة( 
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 .. التسليم للنصوص -
و من مقتضى لوازم سالمة عقيدة املسلم، بل همن  جيب على املؤمن أن يسلم لنصوص الوحيني )هلل ورسوله(، ألنه

 ،االستسالم املطلق له دون ترددتضي وهذا يقنه ال معبود حبق إال اهلل، ال إله إال اهلل" يعين أأرهد أن الشهادتني، فقول "

ا يقتضي االستسالم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وهذ  طاعتهحممدًا رسول اهلل" يعين  أنأرهد وقول "و

وله أمرًا أن يكون هلم وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورس، والدليل قوله تعاىل : ) املطلق غري املقيد له 

ا يف أنفسهم ن حتى حيكموك فيما رجر بينهم ثم ال جيدو( وقوله تعاىل : )فال وربك ال يؤمنواخلرية ِمن أمرهم

ط أبى ومن أبى دخل النار(، صاني فقمن أطاعين دخل اجلنة ومن ع: ) حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليمًا( وقوله 

طيعوا( مع اهلل ومع الرسول كرر لفظ )أتية يف هذه اآلونكم( وقوله تعاىل : )وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر م

 . عة لطاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله ألن طاعتهما جتب استقالاًل بينما طاعة أولي األمر فهي تاب

 .. داللة العقل وداللة النقل -
 الل العقلي اجملرد .هي الداللة القائمة على النظر واالستد داللة العقل :

 هي داللة الوحَيني )الكتاب والسنة( . داللة النقل :

 .. منزلة العقل ودوره يف اإلسالم -
نح العقل منزلة ولكنه مل ميوأكرمه أميا تكريم،  اإلسالم مل يهمل جانب العقل ومنحه منزلة عالية، ورفع رأنه

ة اهلل عز وجل يه، فالعقل ميكنه أن يدرك وحدانمطلقة وال حرية مطلقة، فالعقل حاسة كبقية احلواس، له حدود

إلنسان عقله فيما درك إثبات اليوم اآلخر، أما إذا أقحم ايف ألوهيته، وأن يدرك أن اهلل مستحق للكمال املطلق، وأن ي

لقرب ونعيمه( ضالل، كعرض األمور الغيبية )مثل عذاب اال طاقة للعقل فيه، عاد عليه العقل بالوبال وصار سببًا لل

 :سالم للعقل . ومما يبني تكريم اإل هلل ورسوله تهي املطاف بتكذيب اعلى العقل الذي ال يدركه فين

 مناط التكليف . جعل العقل. 1

ذي هو الغاية خللق د، فإذا ُوِجد العقل ُوِجد التكليف الأي أن التكليف يدور مع العقل حيث ُوِج مناط التكليف :

 اخللق، قال تعاىل : )وما خلقُت اجلن واإلنس إال ليعبدون( .

 . أن اهلل عز وجل خاطب العقل يف القرآن يف نصوص كثرية .2

 و نعقل( .لون( و )أفال يعقلون( و )لو كنا نسمع أقال تعاىل : )إن يف ذلك لذكرى ألولي األلباب( و )أفال تعق

 . وجود جمموعة من األدلة العقلية يف الكتاب والسنة .3

 ن( و )وضرب لنا مثاًل ونسي خلقه( .وقال تعاىل : )أم ُخِلقوا من غري ريء أم هم اخلالق

 . حتريم كل ما من رأنه أن يؤثر على العقل .4

 كتحريم ررب اخلمر حفاظًا على العقل .

 . جعل الدية كاملة فيمن اعتدى على عقل إنسان حتى أذهبه .5

 وبذلك أصبح العقل يف منزلة اإلنسان كاماًل !.
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 .. التعارض بني العقل والنقل -
 لتعارض :ذه القاعدة نستخلص ثالثة رروط لنفي اللنقل الصحيح أن يتعارض مع العقل الصريح، ومن هال ميكن 

 .)أن يكون النقل صحيحًا(  صحة النقل. 1

 .( ائمًاد صحيحة فهياآلية أما )مكذوب  الوأن يكون احلديث صحيحًا غري ضعيف وال موضوع 

 . صحة العقل .2

يح قول أهل البدع أن عقول، ومن أمثلة الدليل العقلي غري الصحمع صريح املال ميكن أن يتعارض أن صحيح املنقول 

)ما منعك أن  إلثبات صفة اليدين هلل عز وجل بآية إثبات صفات اهلل عز وجل يستلزم التشبيه، وذلك يف معارضتهم

 تسجد ملا خلقُت بَيَدّي( .

 .)أن يكون الدليل العقلي صحيحًا(  صحة الداللة. 3

كون باطلة فيقع لداللة تولكن احيحًا وصرحيًا يكون الدليل النقلي صحيحًا ويكون الدليل العقلي صحيث قد 

عض أهل البدع الصحيح الذي قال ب ومل تطعمين( التعارض، مثل حديث )ابن آدم مرضُت فلم تعدني، ابن آدم جعُت

ليلهم العقلي لعيوب وال ميكن أن ميرض أو جيوع. حيث كان د، وأن اهلل منزه من اأنه يتعارض مع الدليل العقلي

لذي جيوع وميرض النص يبني املعنى الصحيح، وهو أن ا اقيب، ألن ًاصحيح لكن فهمهم لنص احلديث كان خاطئ

 هو العبد .

كان هناك تعارض  اللة صحيحة ومع ذلكوالد ًاعقلي صحيحوالدليل ال ًايف حال كان الدليل النقلي صحيح* 

 سببني :ل نقدم الدليل النقلي على الدليل العقليفإننا 

 احدة من العقول .أ( النقل ثابت والعقل متغري، والناس ليسوا على درجة و 

 والعقل غري معصوم عن اخلطأ . ب( النقل معصوم ألنه كالم اهلل عز وجل وكالم الرسول  

 .. معرفة أصول الدين استقاللية العقل يف -
 . لنقلكن التفاصيل ال ميكن إدراكها إال بالالعقل ميكن أن يدرك بعض مسائل الدين على سبيل اإلمجال، 

 .. صلنا بطريقنيو ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن وأحاديث النبي  -
 ( إىل منتهاه .من أصحاب النيب هو ما رواه مجاعة عن مجاعة من أول السند )( متواتر : 1

 . تواتركما أن القرآن كله متواترة حمدودة، واألحاديث املحديث )من كذب علّي متعمدًا(، مثل 

 ت السند ومل يبلغ حد التواتر .وهو ما رواه رخص واحد أو أكثر يف أحد طبقا ( اآلحاد :2

 ا بهذا الطريق )اآلحاد( .ثل حديث )إمنا األعمال بالنيات(، وأكثر السنة وصلت إلينم

 ..)ويف غري مسائل االعتقاد( حجية خرب اآلحاد يف مسائل االعتقاد  -
: )يا أيها ل تعاىلاقه )النََّقَلة ثقاة وعدول( فهو حجة، أهل السنة واجلماعة ذهبوا إىل أن خرب اآلحاد إذا ثبتت صحت

لدليل أيضًا تغيري ، واًاون تثبت وإن كان واحدرب العدل دلذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ( ومفهوم اآلية أن نقبل خا

يف قبول  آلحاد وغري اآلحادالتفريق بني اأما  هم إىل اإلسالم .إرسال النيب أفراد إىل امللوك لدعوتو، قبلة أهل قباء

 ( .ملعتزلةاالعمل فهو بدعة مل يعرفها الصحابة وقال بها )
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 .. حكم املعرفة اإلمجالية ملا جاء به النبي  -
مه، مثل اإلميان على إميانًا جمماًل مبا يصح به إميانه وإسال جيب على كل مسلم أن يؤمن مبا جاء به الرسول 

 )مثاًل َمنصيل هذه املسائل االقضاء والقدر، أما معرفة تفوجه اإلمجال باهلل واملالئكة والرسل والكتب واليوم اآلخر و

 .ة على األعيان )األفراد( بفهي ليست واجهم املالئكة؟ وما هي أمسائهم؟( 

 .. حكم املعرفة التفصيلية ملا جاء به النبي  -
 خيتلف احلكم حبسب أمرين، هما :

 االستطاعة .أ( 

 ال يكلف اهلل نفساً إال وسعها(.) ، قال تعاىل :املتعلم واألمّيك حيث جيب على املستطيع ما ال جيب على غري املستطيع

 املعرفة التفصيلية نافلة بالنسبة لغري املستطيع .تكون و

 ب( احلاجة .

ج، عليه أن يتعلم ، فمثاًل َمن وجب عليه احلاحب احلاجةصما ال جيب على غري  صاحب احلاجةحيث جيب على 

لم أحكام الشرع لد يغلب عليه اجلهل فإنه جيب أن يتع، وكذلك لو افرتضنا أن هناك متعلم يعيش يف بأحكام احلج

 من ُعرضَضْت عليه ربهة وأيضًاب على َمن َلم يسمعها، ومن مسع النصوص وفهمها جيب عليه ما ال جيلتعليم غريه، 

لشرعي جيب عليه ال ما جيب العلماء والعلم ا شأ يف بلد يكثر فيه، وَمن نفإنه جيب أن يتعلم ما يزيل هذه الشبهة

 . د يكثر فيها اجلهللعلى َمن نشأ يف ب

 املعرفة التفصيلية نافلة بالنسبة لغري احملتاج .تكون و
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 .. أسباب احنراف الناس عن العقيد  الصحيحة -
 . اجلهل .1

لنبوة كلما كثر فات، ويالحظ أن األمة كلما ابتعدت عن زمن اظهور اخلالوهو السبب الرئيسي يف انتشار البدع 

أخف من  عة كلما قربت من زمن النبوة كلما كانتفيها الضالل واالحنراف والتفرق . قال ابن تيمية : إن البد

الطويل الذي  ه ظلمات هذه البدع . وحديث اجلساسةاعاليت ظهرت بعدها ألن نور النبوة كان قويًا، فكان يبدد بشع

 نجاة واجلهل مهلكة .الدجال دليل على أن العلم م جناة الشاب من فيه قصة

 . اتباع اهلوى .2

وال تتبع اهلوى عاىل : )أفرأيت من اختذ إهله هواه( و )يف احنراف الناس عن سالمة املعتقد، قال ت يهو سبب رئيس

ي اهلوى بهذا االسم ألنه به األنبياء والرسل يف دعوتهم، وقد ُسمِّ ن أعظم ما ُووِجَهفيضلك عن سبيل اهلل(، بل هو ِم

رد الناس حلاجز حيجب نور احلق عن الشخص، ولو جتايهوي بصاحبه يف الضالل واالحنراف ورمبا النار ! واهلوى ك

 أحسن تفسريًا(.)وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق و من اهلوى التبعوا نصوص الوحيني ألن عليها نور، قال تعاىل :

 .)أي نصوص الوحيني( . اتباع املتشابه من النصوص 3

اب وأخر يك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتلترك احملكم واتباع املتشابه، قال تعاىل : )هو الذي أنزل ع

م تأويله إال اهلل بتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلمتشابهات فأما الذين يف قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ا

ه تباع املتشابلب الفرق املنتسبة لإلسالم ضلت بسبب اوالراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا( . وغا

والقدرية واملعتزلة  (يف قوله تعاىل )ليس كمثله ريء( َفَضلُّوا الذين عطلوا أمساء اهلل وصفاته لتمسكهم مبا تشابه عليهمكاملعطلة )

ئة الذين نفوا مشيية واجلهمية )واجلرب( اء منكم أن يستقيم( َفَضلُّوانفوا مشيئة اهلل لتمسكهم مبا تشابه عليهم يف قوله تعاىل )ملن ر الذين)

باإلضافة إىل الذين غلوا  (ما تشاؤون إال أن يشاء اهلل( َفَضلُّواالعبد وجعلوه جمبورًا على فعله لتمسكهم مبا تشابه عليهم يف قوله تعاىل )و

 . يف حمبة النيب 

 . اتباع املتشابه من أقوال أهل العلم .4

احملكم، فكثري ممن فيها أحيانًا املتشابه ول العلم كما أن نصوص الوحيني فيها احملكم واملتشابه كذلك أقوال أه

يدن أهل البدع يأخذون ذا دخ اإلسالم وترك احملكم وهضل مبسائل التكفري استند يف ذلك إىل املتشابه من أقوال ري

 م من القول .حملكم ألن املتشابه ال يتضح إال باحملكجزء من الكالم! بينما الصواب هو أن يتم رد املتشابه إىل ا

 مساع كالم أهل البدع واجللوس إليهم .. 5

 آياتنا فأعرض وله تعاىل : )وإذا رأيت الذين خيوضون يفأمرنا اهلل بتجنب اجملالس اليت فيها خوض يف آيات اهلل، بق

ويدخل يف مساع  .لكن املقصود به األمة  ه للنيب وهذا اخلطاب موجعنهم حتى خيوضوا يف حديث غريه( 

 واتهم .اديهم وقراءة كتبهم ومساع قنكالمهم، الذهاب إىل نو

 . البعد عن أهل العلم .6

مه هؤالء نصوص الكتاب والسنة على وفق ما يفه اهلل عز وجل جعل العلماء ورثة األنبياء، لذلك جيب ضبط فهم

ر منهم لعلمه لي األمذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول وإىل أوالعلماء، قال تعاىل : )وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أ

 ن كنتم ال تعلمون( .الذين يستنبطونه منهم( وقال تعاىل : )فاسألوا أهل الذكر إ
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 .. أصول اإلميان )أركان اإلميان(تعريف  -
 قضاء والقدر .هي اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبال

 .. أدلة أصول اإلميان )أركان اإلميان( -
آلخر واملالئكة والكتاب غرب ولكن الرب من آمن باهلل واليوم اقال تعاىل : )ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق وامل* 

 والنبيني( .

 ( .ن كلٌّ آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله* قال تعاىل : )آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنو

 ه ورسله واليوم اآلِخر( .ه وكتب* قال تعاىل : )ومن يكفر باهلل ومالئكت

 * قال تعاىل : )إنا كل ريء خلقناه بقدر( .

وضع يديه  النيب وأسند ركبتيه إىل ركبتيه، و* حديث عمر رضي اهلل عنه الطويل : )ملا جاء جربيل وجلس إىل

ال له جربيل ق أركان اإلسالم اخلمسة، ثم رسول على فخذيه، وقال : يا حممد أخربني عن اإلسالم( وذكر له ال

ؤمن بالقدر خريه ورره،  ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وت: أن تؤمن باهلل : )أخربني عن اإلميان، فقال له 

 فقال جربيل : صدقت( .

 .. حكم اإلميان بأصول اإلميان )بأركان اإلميان( -
 األصول الستة . بعد اإلميان بهذهن من كان إال على كل مسلم ومسلمة، بل ال تصح عقيدة مسلم كائعني فرض 

 ! .انه، بل مل يدخل يف دائرة اإلسالمومن كذب بعض هذه األصول )األركان( مل تصح عقيدته وفسد إمي

 .. وأدلتها مراتب الدين -
يف حديث عمر رضي اهلل  (، والدليل قول النيب ن األدنى لألعلىم)لو أخذناها  اإلحسانثم  اإلميانثم  اإلسالم

ذا جربيل أتاكم يعلمكم : ه اهلل ورسوله أعلم . قال  عنه املذكور أعاله يف نهايته : )أتدرون من السائل؟ قالوا :

 أمور دينكم( .

 ..الفرق بني مراتب الدين  -
 اإلحسان اإلميان اإلسالم

 املرتبة األعلى املرتبة الوسطى املرتبة األدنى

 قلبملتعلقة بالاألعمال الباطنية ا وارحملتعلقة باجلا األعمال الظاهرة
 لقلب وأعمالاجلمع بني إميان ا

 اجلوارح

 هالئكته وكتبكاإلميان باهلل وم الزكاةكالصالة والصيام و

 عز وجل يف استحضار عظمة اهلل

 ذا اإلخالص يفالقلب فيظهر أثر ه

 داتاجلوارح عند العبا

 

 



  

- 9 - 
 

التوحيدملخص   تلخيص وتنسيق : صادق سعيد 

 SadeqSaeed               ahmad_amin6               0553595032              0544775925            ...  من( PDFعالية )ود  جباطلب نسخة جمانية 

 ملخص
 صـادق
 جمــانا

 

 .. الفرق بني اإلسالم واإلميان -
صار هلما  ذا ُذِكرا معًاإ موم وخصوص، وأنهما إذا اجتمعا افرتقا )أيبينهما ع واإلميان القول الراجح هو أن اإلسالم

أي إذا ُذِكر جتمعا )ان األعمال الباطنة( ، وإذا افرتقا امعنيان خمتلفان، فصار اإلسالم يعين االعمال الظاهرة واإلمي

قالت اآلعراب آمنا قل َلم ان وحده دخل فيه اإلسالم( لقوله تعاىل : )ا وُذِكر اإلميوإذ اإلمياناإلسالم وحده دخل فيه 

 تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا( .
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 .. هوالستة أعظم أصول اإلميان  -
 اإلميان باهلل .

 .. قوله )أنا مؤمن باهلل( لتحقيق هذا األصل العظيم ؟كيف يكون اإلنسان مؤمنا  باهلل؟ وهل يكفي  -
 ثة :اإلميان باهلل ال يتحقق إال باإلميان بأنواع التوحيد الثال

 . توحيد الربوبية .1

 . توحيد األلوهية .2

 . توحيد األمساء والصفات .3

صوص الكتاب والسنة وداللتهما، ملا نظروا يف ن ـَ بن منده و بن بطه()ك والدليل على هذا التقسيم هو أن أهل العلم

سمني : توحيد مور الثالثة )البعض قسَّم التوحيد إىل قوجدوا أن اإلميان باهلل عز وجل يدور على اإلميان بهذه األ

 اإلثبات و املعرفة، وتوحيد القصد والطلب( .

 .. هل يكفي اإلميان بتوحيد الربوبية للدخول يف اإلسالم ؟ -
ي من امليت أمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرج احل ، قال تعاىل : )قل َمن يرزقكم ِمن السماء واألرضال يكفي

ن ُبِعث فيهم النيب هلل فقل أفال تتقون( حيث أن املشركني الذيفسيقولون ا وخيرج امليت من احلي ومن يدبر األمر

 لوهية . اإلسالم ألنهم أرركوا يف األوا يفكانوا يقرون ويعرتفون بتوحيد الربوبية ومع ذلك مل يدخل 

 .. حكم اإلميان باهلل -
 فرض عني . . إمجااًل :1

 فرض كفاية . . تفصياًل :2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 11 - 
 

التوحيدملخص   تلخيص وتنسيق : صادق سعيد 

 SadeqSaeed               ahmad_amin6               0553595032              0544775925            ...  من( PDFعالية )ود  جباطلب نسخة جمانية 

 ملخص
 صـادق
 جمــانا

 تفصيل ..بأخذنا أنواع التوحيد واآلن سنأخذها املاضي يف الدرس 

 .. توحيد الربوبية -
 توحيد الربوبية :تعريف * 

 غريها .حياء واإلماتة والنفع والضر وإنزال املطر وتعاىل بأفعاله، مثل اخللق والرزق واإلهو إفراد اهلل 

 ضار وغري ذلك .ه هو اخلالق والرازق واملميت والنافع والهو االعتقاد اجلازم بأن اهلل وحد وهناك تعريف آخر :

 األدلة :* 

 تنقسم إىل أربعة أقسام وهي ..

 لق واألمر( .املني( و )مالك يوم الدين( و )أال له اخلقال تعاىل : )احلمد هلل رب الع داللة الشرع : أ(

ا من غري ريء أم هم دة أدلة عقلية يف كتابه مثل )أم ُخِلقوأرار اهلل سبحانه وتعاىل إىل ع داللة العقل : ب(

 لسماوات( بال ُموِجد.اخلالقون(، فمستحيل عقاًل أن يوجد الشيء )كاإلنسان وا

رك فاطر السماوات  ذا األمر بقوله )قاَلْت رسلهم أيف اهللأرار اهلل سبحانه وتعاىل إىل ه داللة الفطرة : ج(

أعظم من خللق مفطورون على وجود اهلل تعاىل، وواألرض( و )فطرت اهلل اليت فطر الناس عليها( وهلذا فا

ّما أدركه الغرق على!(، لكن فطرته ظهرت َلربكم األ ُعرضَف بإنكاره للخاِلق هو فرعون الذي قال صراحة )أنا

 فقال )آمنت أن ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل( .

 معجزاتهم، وإجابة الدعاء(.تظهر يف أمرين )آيات األنبياء و داللة احلس : د(

 .. العالقة بني توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية -
الدليل قوله تعاىل : )يا لربوبية مستلزم لتوحيد األلوهية . ووحيد اوتتوحيد الربوبية دليل على توحيد األلوهية، 

السماء بناًء تتقون * الذي جعل لكم األرض فرارًا و أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم

ن( حيث يف اآلية استدالل وعلوا هلل أندادًا وأنتم تعلم جتوأنزل من السماء ماًء فأخرَج به ِمن الثمرات رزقًا لكم فال

 ه بالعبادة .لذي خلقكم فال جتعلوا له أندادًا ووحدوبالربوبية على األلوهية، فإذا كنتم تعرتفون بأن اهلل هو ا

 .. األلوهيةتوحيد  -
 توحيد األلوهية :تعريف * 

 مأخوذة من إله، أي املعبود . لغة :

 ستغاثة والصالة وغريها .، مثل الذبح والنذر والدعاء واالبالعبادة() ىل بأفعال العبادإفراد اهلل تعاهو  اصطالحًا :

 األدلة :* 

 تنقسم إىل قسمني وهي ..

ا النوع من التوحيد ذوهية ألن مدار رحى دعوة الرسل على هالقرآن مليء بأدلة توحيد األلف داللة الشرع : أ(

بدوا اهلل وال )واع و )إياك نعبد وإياك نستعني( و ياه()األلوهية(، كقوله تعاىل : )وقضى ربك أال تعبدوا إال إ

 . تشركوا به ريئًا(

 بادة .حياء جدير بأن تصرف له مجيع أنواع العفإن من تفرد باخللق والرزق واإل ب( داللة العقل :
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 :األلوهية( )مما يدل على أهمية هذا النوع من التوحيد * 

 . عاىل : )وما خلقُت اجلن واإلنس إال ليعبدون(ت ، قال أن اهلل جعله الغاية من خلق اخللق. 1

مة أولقد بعثنا يف كل ) ، قال تعاىل : من أنواع التوحيد . أن مجيع األنبياء اتفقوا على دعوة الناس إىل هذا النوع2

 اجتنبوا الطاغوت( .ورسواًل أن اعبدوا اهلل 

 األمة وقع يف أممهم، وأن الشرك الذي وقع يفبني ء و. أنه التوحيد الذي جرى فيه اخلصومة واخلالف بني األنبيا3

 هذا النوع من أنواع التوحيد .

 ات وقع ِمن ..* الشرك الذي وقع يف توحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصف

 األلوهية . بوبية، وَلم حيصل الضالل إال يف توحيدرواذ اخلْلق، بينما عموم اخلْلق كانوا معرتفني بتوحيد الر

 .. األمساء والصفاتتوحيد  -
 توحيد األمساء والصفات :تعريف * 

 لعيب .ا نفاه اهلل عن نفسه من صفات النقص واهو إثبات ما أثبته اهلل لنفسه من األمساء والصفات، ونفي م

 عن كل نقص وعيب . إثبات الكمال هلل عز وجل وتنزيهه وهناك تعريف آخر :

 ري( .بصقال تعاىل : )ليس كمثله ريء وهو السميع ال

 :* يقوم توحيد األمساء والصفات على أسس وهي 

 . إثبات الكمال هلل وحده .1

 بحانه وتعاىل .إثبات األمساء والصفات اليت أثبتها لنفسه سبمبعنى إثبات الكمال املطلق له سبحانه وتعاىل، 

 . تنزيهه سبحانه وتعاىل عن كل نقص وعيب .2

َا( و )ال تأخذه ِسنة على ذلك قوله تعاىل : )وال يظلم ربك أحد النقص، مثالفاهلل سبحانه وتعاىل منزه عن صفات 

 َلم يلد وَلم يوَلد(.ال يؤوده حفظهما( أي ال يعجزه، وقوله : )وال نوم( و )وما مّسنا ِمن ُلغوب( أي من تعب ، وقوله : )و

 . نفي العلم بكيفية الصفة .3

رعي يثبت لنا كيفية هلل عز وجل دون أن نكيف، لعدم وجود دليل ر امبعنى أننا ال نعلم كيفية هذه الصفات، نثبته

 إثبات الكيفية . يفهذه الصفات، حيث جاءت األدلة يف إثبات الصفات وليس 

 .. األصل يف البشرية التوحيد -
 .(، بينما الشرك أمر طارئ عليه يد )أي أنهم موحدين بالفطرةاألصل يف البشرية التوح

 :* الدليل 

.. كيف ؟ .  لتوحيد ملدة عشرة قرون ثم حدث الشرك"ثبت عن ابن عباس رضي اهلل عنه أنه قال : "كان الناس على ا

آدم أخاه كانوا  انوا على التوحيد، حتى ملا قتل أحد بيناهلل سبحانه وتعاىل مّلا أنزل آدم إىل األرض وتناسل بنوه ك

مات الذي ن آدم إىل زمن نوح معشرة قرون على التوحيد استمروا و على التوحيد ألن القتل من املعاصي والكبائر .

ح وأمرهم بعمل حزن الناس فأتاهم الشيطان يف صورة ناصف ،وقت متقارب )ُيقال َسَنة واحدة(بأناس صاحلون فيه 

 مهءم أن آباتى اجليل التالي، أوحى الشيطان إليهصور )وقيل متاثيل( للموَتى الصاحلني من أجل الذكرى. وملا أ

 هلل نوح واألنبياء .لشرك، فأرسل ان دون اهلل، فوقع اهذه الصور )أو التماثيل( ليستمطروا بهم ويدعوهم موضعوا 
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 .. "ال إله إال اهلل" (معىنتعريف ) -
 معبود حبق إال اهلل .ال 

 هلل سبحانه وتعاىل .ملعبودات كثرية، بينما )املعبود حبق( هو ا)ال معبود إال اهلل وحده( ألن ا * من اخلطأ أن نقول

 ود حبق إال اهلل( ألن املوجودات كثرية .)ال موجود إال اهلل( أو )ال موج * من اخلطأ أن نقول

 .. فضل ومكانة ومنزلة "ال إله إال اهلل" -
أنزل الكتب، وألجلها انقسم الناس  وأرسل الرسل، وألجلها خلق اهلل اخللق، ريء، و هلاِدْعرهادة "ال إله إال اهلل" ال َي

هي أعظم رهادة قت السماوات واألرض واجلنة والنار، وإىل فريقني )فريق يف اجلنة وفريق يف السعري(، وألجلها ُخِل

)رهد اهلل أنه ال إله إال هو  اهلل تعاىل : ه إال اهلل" حيث قاليف القرآن ألن الشاهد هو اهلل واملشهود به التوحيد "ال إل

سان دمه وماله وعرضه حيث قال احلكيم(، وبها يعصم اإلن إال هو العزيز ال إله طواملالئكة وأولوا العلم قآئمًا بالقس

ه إلطالق لقولهلل وأني رسول اهلل(، وهي أفضل ذكر على ا: )ُأِمْرُت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال ا 

ع يف كفة و "ال إله فلو أن السماوات السبع واألراضني السب تعاىل يف احلديث القدسي : )يا موسى ُقل "ال إله إال اهلل"

 إال اهلل" يف كفة لرجحت بهن "ال إله إال اهلل"( .

 .. "ال إله إال اهلل"أركان  -
 . هلل، وأنه ال إله يستحق العبادة )إال اهلل(نفي مجيع ما ُيعَبد ِمن ُدون ا . النفي )ال إله( :1

 هلل تعاىل . إثبات مجيع أنواع العبادة . اإلثبات )إال اهلل( :2

 .. "ال إله إال اهلل"شروط  -
 لم املنايف للجهل .. الِع1

فاعلم أنه ال إله إال عاىل : )إال من رهد باحلق وهم يعلمون( و )أن يقول اإلنسان "ال إله إال اهلل" عاملًا مبعناها، قال ت

 هل معناها فلن تنفعه .أنه ال إله إال اهلل دخل اجلنة(، وَمن جي : )َمن مات وهو يعلم اهلل واستغفر لذنبك( وقال 

 . اليقني املنايف للشك .2

تحق العبادة، قال عــرتيه أدنى رك أن هنـــاك خملـــوق يسأن يقول اإلنسان "ال إله إال اهلل" مستيقنًا بها قلبه ال ي

ال اهلل وأن حممد رسول : )أرهد أن ال إله إ رتابوا( وقال تعاىل : )إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله ثم َلم ي

 جلنة( .ا إال دخل ااهلل ال يلقى بهما عبد غري راك بهم

 . القبول املنايف للرد .3

شركني : )إنهم كانوا إذا قيل هلم بلسانه وقلبه، قال تعاىل عن املَبل مقتضاها َيْق أن َيْقَبل اإلنسان "ال إله إال اهلل" و

 ال إله إال اهلل يستكربون( .

 . االنقياد املنايف للشك .4

ء الصالة وجتنب الربا والزنا يان مبستلزمات "ال إله إال اهلل" كأدااإلتوهلل ورسوله االنقياد التام واالستسالم الكامل 

يما رجر بينهم وا( و )فال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فواخلمر، قال تعاىل : )إن الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقام

 ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرجًا مما قضيَت ويسلموا تسليمًا( .
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 نايف للكذب .. الصدق امل5

أن يرتكوا أن  ون نفاق، قال تعاىل : )أمل * أحسب الناسأن يقول اإلنسان "ال إله إال اهلل" صادقًا بقلبه ولسانه د

:  لمن الكاذبني( وقال عم فليعلمن اهلل الذين صدقوا ولييقولوا آمنا وهم ال يفتنون * ولقد َفَتنَّا الذين من قبله

 مه اهلل على النار( .سول اهلل صدقًا، )أو صدقًا من قلبه( إال حره إال اهلل وأني حممد ر)ما ِمن أحٍد يشهد أن ال إل

 . اإلخالص املنايف للشرك .6

ون اإلنسان ال رياء، واإلخالص أخص من الصدق، فقط يكأن يقول اإلنسان "ال إله إال اهلل" خملصًا هلل، ال مسعة و

، قال تعاىل : )وما ُأِمروا رياء وحده ال خيالطها اليع العبادة هللتكون مجهو أن فاإلخالص ، صادقاً ولكن ليس مبخلص

  اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل(.)إن اهلل حرم على النار َمن قال ال إله إال : إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين( وقال 

 . احلب املنايف للبغض .7

 : )قل إن كنتم حتبون هلا وألهلها ومبغضًا ما نافى ذلك، قال تعاىلوأن يقول اإلنسان "ال إله إال اهلل" حمبًا هلا وملدل

 اهلل فاتبعوني حيببكم اهلل( .

 وط السابقة !.ه الفضل املرتتب عليها ما مل حيقق الشر* ال ميكن لإلنسان أن ينتفع بـ "ال إله إال اهلل" وحيصل ل

القرآن والسنة  الشكل، ولكن استخلصها أهل العلم من ذا* الشروط السابقة َلم يذكرها اهلل وال رسوله وَلم تأِت به

  اهلل .مبا يناقضها كالذبح لغري ألنهم وجدوا أن يف األمة من يقول "ال إله إال اهلل" ويعمل

ال إله إال اهلل" ف هذه الشروط ألنهم كانوا أعلم مبعنى "ما كانوا حباجة لتصني * املشركون يف زمن النيب 

 من مشركي زماننا هذا .

 .. "ال إله إال اهلل"نواقض  -
وعت أقوال أهل العلم جتعل اإلنسان ال ينتفع بالشهادة . وقد تنهي األمور الـُمفِسدة لتوحيد العبادة "ال إله إال اهلل"، و

 إله إال اهلل" كما يلي .. يف وضع ضوابط لنواقض "التهم فقط( )واختلفت مصطلحا

الشرك،  اهلل" هي نفس نواقض اإلسالم العشرة )أ( قال حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل أن نواقض "ال إله إال

 االستهزاء، .... إخل( .

فاق  األكرب، وما يلحق رب، والنك األكرب، والكفر األكب( قال بعض أهل العلم أن نواقض "ال إله إال اهلل" هي الشر

 بهذه األمور .

 ي :أن نواقض "ال إله إال اهلل" هقال بعض أهل العلم ج( 

، ومن اعتقد جبواز تقد أن هناك هدي أكمل من هدي النيب مثل َمن اع نواقض متعلقة بالقلب باالعتقاد : .1

ن هناك نيب لوق يعلم الغيب مع اهلل، ومن اعتقد أصرف ريء من العبادة لغري اهلل تعاىل، ومن اعتقد أن هناك خم

 . بعد نبينا 

أو بدينه، قال  رسوله ب وأاهلل ب االستهزاءو رسوله أو دينه أو سب اهلل عز وجل أمثل  لقة باللسان :. نواقض متع2

 تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم( . أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون * التعاىل : )قل 

 هانته بالقدمني .مثل متزيق املصحف أو إ . نواقض متعلقة باجلوارح :3

 

 



  

- 15 - 
 

التوحيدملخص   تلخيص وتنسيق : صادق سعيد 

 SadeqSaeed               ahmad_amin6               0553595032              0544775925            ...  من( PDFعالية )ود  جباطلب نسخة جمانية 

 ملخص
 صـادق
 جمــانا

 .. تعريف العباد  -
 الذل واخلضوع .لغة : 

 هلا معنيان .. اصطالحًا :

قول ابن اطنة )هذا رضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباسم جامع لكل ما حيبه اهلل وي املفهوم العام :* 

أو يأكل ليتقوى من ينام ك النية الصاحلة تصبح عباداتفيها  َرْتبل حتى العادات إذا اسُتْحِض . تيمية(

يف يّف امرأتك  هاع: )واللقمة تض ماع، وقال : )ويف بضع أحدكم صدقة( يعين يف اجِل ، قال للصالة

 ادات !.لك فيها أجر(، هلذا قال أهل العلم أن عبادات املنافق ع

اهلل به دون أن يكون  رري اقتضاء عقل وال مفهوم ُعرف، أي أمغ هي ما أمر اهلل به من املفهوم اخلاص :* 

مال اليتيم ك أكل وترلدين والصدقة وترك الغيبة لُعرف عالقة . كالصالة والزكاة وبر الواللعقل أو ل

 مرة ال أكثر وال أقل . 33ة والنهي عن الصالة يف أوقات النهي والتسبيح دبر كل صال

 .. أقسام العبودية -
 . عبودية عامة .1

وسلطانه وتصرفه،  كافر واإلنسي واجلين( حتت ملك اهلل وقهرهأن اجلميع )املؤمن والمقتضاها )امللك والقهر( أي 

  آتي الرمحن عبدًا( .عاىل : )إْن كل َمن يف السماوات واألرض إالهذه العبودية، قال توال ميكن ألحد أن يتمرد على 

 . عبودية الطاعة واالمتثال .2

كما  اجملتنبني لنواهيه، صة باملؤمنني الطائعني املمتثلني ألوامر اهللخا يهمقتضاها )الطاعة واالمتثال والتسليم( و

دي ليس لك عليهم محن الذين ميشون على األرض هونًا( و )إن عبا)وعباد الرقال تعاىل : عبودية اختيارية،  أنها

 سلطان( و )يا عباِد ال خوف عليكم اليوم وال أنتم حتزنون( .

 سبحانه إلنسان خمري أن يسلك طريق العبودية هلل* التكليف والسؤال مناط بعبودية الطاعة واالمتثال .. ألن ا

 وتعاىل بهذا املفهوم .

ي أسرى بعبده( وَلم : )سبحان الذ قال واصفًا نبيه  عز وجل املخلوق بعبودية الطاعة واالمتثال، ف* ررف اهلل

 يقل أسرى برسوله أو بنبيه أو حببيبه .

 ..)مبفهومها اخلاص(  شروط العباد  -
اهلل خملصني(، ليعبدوا  أمروا إاللصني له الدين( و )وما ، قال تعاىل : )فادعوا اهلل خماإلخالص هلل عز وجل. 1

 ماًل .كم أحسن عماًل( حيث َلم َيُقل أكثر عواإلخالص أهم من الكثرة والدليل قوله تعاىل : )ليبلوكم أي

 مرنا فهو رد( .: )من عمل عماًل ليس عليه أ ، قال  أي أن تكون العبادة وفق ما ورد عن النيب، املتابعة. 2

 ..أصول العباد   -
 . كمال الرجاء .3   كمال اخلوف .. 2   .كمال احملبة . 1

يسارعون يف اخلريات  ًا من عقابه، قال تعاىل : )إنهم كانواأن يعبد اإلنسان ربه حمبة هلل تعاىل ورجاًء يف ثوابه وخوف

 ويدعوننا رغبًا ورهبًا( .
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 ..أنواع العباد   -
 . العبادات االعتقادية .1

 أمساء اهلل وصفاته .إلميان باهلل والرسل واليوم اآلخر واإلميان باوهي املتعلقة باالعتقاد، اعتقاد القلب، مثل 

 . العبادات القلبية .2

 نني، والتوكل والرجاء واخلوف .وهي املتعلقة بالقلب، مثل حمبة اهلل عز وجل ورسوله واملؤم

 .والبدنية . العبادات القولية 3

األمر هو أفضل الذكر، و وقول "ال إله إال اهلل" الذياالستغفار  ، مثل)بالبدن( وباجلوارح وهي املتعلقة باللفظ

 باملعروف والنهي عن املنكر والصالة والصيام واجلهاد .

 . العبادات املالية .4

 وهي املتعلقة باملال، مثل الزكاة والصدقة .

لبية اعتقادية، قبدنية ال تصلح ما مل يصاحبها عبادات كون هناك تداخل بني أنواع العبادات، فالعبادات ال* قد ي

 وهناك عبادات كاحلج مثاًل جتمع بني املال والبدن .
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خرِج من اإلسالم( نواقض التوحيد ) -
ُ
نقِص اإلميان فقط(ما أو ت

ُ
 .. ينايف كمال التوحيد )ي

 . . الكفر1

 . الشرك .2

 . النفاق .3

 .. تعريف الكفر -
 كفر .التغطية والسرت، ألن الكافر يسرت احلق وُيظهضر ال :لغة 

 . أقسامه )أنواعه(خيتلف باختالف  اصطالحًا :

 .. أنواع الكفر -
 .إلسالم، وأنواعه .وهو امُلخرضج عن ا . الكفر األكرب )االعتقادي( :1

تعاىل : )ومن  قال ،مثل كفار قريش ا معهم من احلقكذب الرسل وجحد مهو اعتقاد  أ( كفر التكذيب :

 ( .أظلم ممن افرتى على اهلل كذبًا أو كذب باحلق ملا جاءه

مثل إبليس   وإنكارًاأمر اهلل وأمر رسوله استكبارًا ال جحدًا هو رْفْض ُقبول ب( كفر اإليباء واالستكبار :

واستكرب وكان  ئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى، قال تعاىل : )وإذ قلنا للمالهرقل الرومفرعون وو

 من الكافرين( .

وال ينظر وال يعاديه،  وال يكذبه، وال يواليه الرسول  هو الوقوف يف احلياد، فال يصدق ج( كفر اإلعراض :

 ليه احلجة .النوع َمن يرفض التعلم لئال تقوم ع إىل األدلة، مثل كفر أحد بين عبد ياليل، ويدخل يف هذا

هم يف ريبهم يرتددون(، بكذبه، قال تعاىل : )وارتابت قلوبهم ف لرسول والهو أال جيزم بصدق ا د( كفر الشك :

 م أو كان جاهاًل .ومثل هذا ال يوصل لدرجة الكفر إن كان حديث عهد باإلسال

 من هذا الدرس . سيتم ذكره بالتفصيل يف الثلث األخري هـ( النفاق :

د الكفر األكرب، مثل قوله دون أن يصل إىل حكفرًا لشناعته ولكن  وهو ما َسمَّاه الشرع . الكفر األصغر )العملي( :2

هو احلديث الذي و)سباب املسلم فسوق وقتاله كفر(،  )إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما( و:  

باإلميان يف قوله تعاىل : )وإن  تل املؤمند عليهم بأن اهلل وصف قايعين كفر ُمرتِكب الكبرية، ونر هاخلوارج أنقال عنه 

 طائفتان من املؤمنني اقتتلوا( .

 .. الفرق بني الكفر األكرب )االعتقادي( والكفر األصغر )العملي( -
 الكفر األصغر )العملي( الكفر األكرب )االعتقادي(

 لكنه ُينِقص اإلميانو ال ُيخرضج ِمن املّلة ُمخرضج ِمن املّلة

 ال حيبط مجيع األعمال األعمالُيحبط مجيع 

 ال خيلد صاحبه يف النار ْن ماَت بال توبةإ خيلد صاحبه يف النار
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 .. تعريف الشرك -
 أمري( . مأخوذة من الشراكة، ومنه قوله تعاىل : )وأرركه يف لغة :

 خيتلف باختالف أقسامه )أنواعه( . اصطالحًا :

 ..الشرك أنواع  -
 . الشرك األكرب. 1

هو أعظم ذنب ُعِصَي الشرك باهلل( ، وهذا الذنب )(اخَلْلق والرزق)ك ن خصائص اهللتسوية غري اهلل باهلل فيما هو ِمهو 

نه قرب ذبابة لغري اهلل، حيث دخل رجل النار ألريه به سبحانه، غ يه صرف خالص حق اهلل لغريه وتسويةألن فبه اهلل، 

حذر من الشرك أرد التحذير،  َيغِفر ما دون ذلك ملن يشاء(، والنيب ه وقال تعاىل : )إن اهلل ال يغفر أن ُيشَرك ب

 .والذبح لغري اهللء على القبور البناحتى حرم كل طريق يفضي إىل الشرك مثل بل 

 . الشرك األصغر .2

احمللوف به ن قاَرذا مل ُيإ د الشرك األكرب، مثل احللف بغري اهللدون أن يصل إىل حوهو ما مّساه الشرع رركًا ولكن 

لف بغري اهلل فقد : )َمن ح ، قال تك، وأمانتك(باهلل عز وجل، إمنا هو جرى على اللسان كقول )والنيب، وحيا

ما املثال الثاني على أ لوهية فهذا يصبح رركًا أكربًا .كفر أو أرَرك(، أّما إذا مت تعظيم احمللوف به إىل درجة األ

يه غريي تركته ورركه(، أررك معي فلقدسي : )َمن عمل عماًل احلديث االشرك األصغر فهو الرياء، والدليل يف 

راء   هلل ندًا؟ ماقال ِلَمن قال له ذلك : )أجعلتين يب واملثال الثالث هو قول )ما راء اهلل ورئت( والدليل أن الن

 .تضي الرتتيب والرتاخيقي قول )ما راء اهلل ثم رئت( ألن ثم الصوابواهلل وحده(، ألن واو العطف يقتضي املشاركة، 

 .. الفرق بني الشرك األكرب والشرك األصغر -
 الشرك األصغر األكرب الشرك

 ه ُينِقص اإلميانال ُيخرضج ِمن املّلة ولكن ُمخرضج ِمن املّلة

ا إىل ما ال تعاىل : )وقدمن، قُيحبط مجيع األعمال

  منثورًا(عملوا من عمل فجعلناه هباًء
 ال حيبط مجيع األعمال

قال تعاىل :  ،اَت بال توبةخيلد صاحبه يف النار إْن م

 هلل عليه اجلنة( )َمن ُيشرك باهلل فقد حرم ا
 ال خيلد صاحبه يف النار

---------------------- 

هو ، ألنه حمل خالف، والفرق الرابع ال نسميه فرق

 صغر؟ حيث قال بعضهل ُيغَفر لصاحب الشرك األ

ت قى ذنب ويدخل حتبالعلماء أن الشرك األصغر ي

وال تدخل  قد يغفر اهلل عنهااملوازنة أما بقية الذنوب ف

 يغفر أن عاىل : )إن اهلل الاملوازنة، واستدلوا بقوله ت

 ُيشَرك به(
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 .. النفاقتعريف  -
 هو خمالفة الظاهر للباطن . لغة :

 خيتلف باختالف أقسامه )أنواعه( . اصطالحًا :

 .. النفاقأنواع  -
 . )األكرب( النفاق االعتقادي. 1

مثل املنافقني ذا كله، ر، وهو يف الباطن مكذب هلآلخر والقدهو أن ُيظهضر إميانه باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم ا

ومن  وا إنا معكم( .قالوا آمنا وإذا خلوا إىل رياطينهم قال قال تعاىل : )وإذا لقوا الذين آمنوا، يف زمن النيب 

أو بغض  اإلسالم أو بغض ما جاء به النيب  ]كل أو بعض[غض أو ب النوع من النفاق )بغض النيب مظاهر هذا 

(، قال تعاىل : هلهأو السخرية بالدين وأ ين النيب الصالة والزكاة أو بغض انتصار املسلمني واملسرة باخنفاض د

 )ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اهلل فأحبط أعماهلم( .

 . )األصغر(النفاق العملي . 2

ن صالة اجلماعة، والتكاسل يف القيام للصالة والتخلف ع هو كل ما ورد يف الشرع تسميته نفاقًا، مثل الكذب واخليانة

: )آية املنافق ثالث، إذا  ذكرون اهلل إال قلياًل( وقال قال تعاىل : )وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل( و )ال ي

العشاء( . وهذا  ل الصالة على املنافقني صالة الفجر وصالةأؤمتن خان( و )أثق حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا

روف وواضح بينما لعلم على أنفسهم ألن النفاق االعتقادي معوخافه أهل ا النوع هو الذي خافه أصحاب النيب 

 هذا النفاق يتسلل إىل أعمال اإلنسان من حيث ال يشعر .

 .. )األكرب( والنفاق العملي )األصغر(الفرق بني النفاق االعتقادي  -
 النفاق العملي )األصغر( النفاق االعتقادي )األكرب(

 متعلق باالعتقاد والقلب

 لكفرحيث ُيظهضر اإلميان ويبطن ا
 ميان يف القلبمتعلق باألعمال مع وجود اإل

 ه ُينِقص اإلميانال ُيخرضج ِمن املّلة ولكن ُمخرضج ِمن املّلة

 ال حيبط مجيع األعمال األعمالُيحبط مجيع 

 ال خيلد صاحبه يف النار اَت بال توبةخيلد صاحبه يف النار إْن م
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خر يوادون من حاد ال جتد قومًا يومنون باهلل واليوم اآلكثر ذكر الوالء والرباء يف الكتاب والسنة، كقوله تعاىل : )

حصل خلط يف  انهم( و )ومن يتوهلم منكم فإنه منهم(، ولكنأو أبناءهم أو إخو اهلل ورسوله ولو كانوا آباءهم

ِجَدت طائفة َغَلْت ج والتقارب بني األمم والثقافات، فُومفهومهما يف العصور املتأخرة بسبب واقع االختالط واالمتزا

 َبْتهما وَهمََّشْتهما .حتى أذا طائفة أخرى جفت فيهما فيهما حتى أدخلت فيهما مسائل ال عالقة هلا بهما، وُوِجَدت

 .. تعريف الوالء -
 والولي ضد العدو.واحملبة القرب والنصرة  لغة :

 . ح هلم وإعانتهمحمبة املؤمنني ألجل إميانهم ونصرتهم والنص اصطالحًا :

 .. تعريف الرباء -
 . التباعد عن الشيء ومفارقته والتخلص منه لغة :

 .ى ماله أو عرضه( )فمثاًل ال أعتدي علًا ال ظلم فيه عداء اهلل من الكفار واملنافقني بغضبغض أ اصطالحًا :

 .. كيف نتعامل مع -
 لى خطئهم ومنكرهم .حنبهم دون أن نعينهم على باطل أو نسكت ع * املؤمنني :

 نبغضهم دون أن نظلمهم أو نعتدي عليهم .* الكفار : 

الوعيدية واملرجئة )ميان ونبغضه بقدر ما فيه من املعصية حنبه بقدر ما فيه من الطاعة واإل * املؤمن العاصي :

 .ء معًا( زعموا أنه ال ميكن أن جيتمع يف حق رجل واحد الوالء والربا
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 .. املالئكةتعريف  -
 . مره الديينم رسل اهلل يف تنفيذ أمره الكوني وتدبري أالرسالة، واملالئكة همأخوذ من األلوكة وهي  لغة :

دته ووكلهم بأعمال م بأن هلل عز وجل مالئكة خلقهم سبحانه لعباهو االعتقاد اجلاز اإلميان باملالئكة اصطالحًا :

 . يقومون بها ومنحهم الطاعة التامة ألمره والقوة على تنفيذه

 ..أقسام اإلميان باملالئكة  -
 . اإلميان اإلمجالي .1

 ال هو سبحانه .هو اإلميان بأن هلل عز وجل مالئكة ال يعلم عددهم وصفاتهم إ

 . اإلميان التفصيلي .2

)مثل جربيل املوكل بأمر  ملالئكة واإلميان بأعماهلم اليت ُوكَِلوا بهااهو اإلميان مبن َسمَّ اهلل عز وجل من هؤالء 

 .ي، وإسرافيل وميكائيل وملك املوت وملك اجلبال(الوح

 ..أدلة اإلميان باملالئكة  -
اآلخر واملالئكة والكتاب  املغرب ولكن الِبر َمن آمن باهلل واليومقال تعاىل : )ليس البِّر أْن تولوا وجوهكم ِقَبل املشرق و

رسله ال نفرق بني أحد من وون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه النبيني( و )آمن الرسول مبا ُأنزضل إليه من ربه واملؤمنو

 له وباليوم اآلخر( .: )أن تؤمن باهلل ومالئكته وبكتبه ورس رسله( وقوله 

 ..اإلميان باملالئكة داخل يف اإلميان بالغيب، ألن  -
هلذا ِمن لوازم اإلميان هلا اليت ذكرها اهلل عز وجل ال ُتشاَهد، وَهد، حتى صفاتها وأعمااملالئكة أمر غييب غري ُمشا

نون بالغيب ال ريب فيه هًدى للمتقني * الذين يؤم بالغيب أن نؤمن باملالئكة، قال تعاىل : )أمل * ذلك الكتاب

 ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ُينِفقون( .

 ..صفات املالئكة  -
 . (ئكة من نور، وخلق اجلان من مارج من نار: )إن اهلل خلق املال . خلقهم اهلل من نور، قال 1

أوىل أجنحة  رساًل  فاطر السماوات واألرض جاعل املالئكة. أن هلم أجنحة، متفاوتون بعددها، قال تعاىل : )احلمد هلل2

 ناح( .ه اهلل عليها له ستمائة جرته اليت خلق: )رأى جربيل على صو (، وقوله مثنى وثالث ورباع

يث جربيل أنه ثريًا بصورة "دحيه الكليب"، ويف حد.أن هلم خاصية التشكل، حيث كان جربيل عليه السالم يأتي ك3

شر، أيضًا حي الذي جاء إىل مريم كان يف صورة بجاء يف صورة رجل رديد بياض الثياب، رديد سواد الشعر، والو

 شر .إبراهيم كانوا يف صورة باملالئكة الذين جاؤوا إىل 
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 ..املالئكة وأنواع أمساء  -
 . ربيل فإنه نزله على قلبك بإذن اهلل(. جربيل، املوكل بالوحي، قال تعاىل : )قل من كان عدواًّ جل1

 يل .....( .)اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسراف . ميكائيل، املوكل بالقطر، جاء ذكره يف حديث دعاء الليل :2

جربائيل وميكائيل  ء ذكره يف حديث دعاء الليل : )اللهم رب. إسرافيل، املوكل بالنفخ بالصُّْور عند قيام الساعة، جا3

 وإسرافيل .....( .

 ا ربك( .ْقضض علينازن النار، قال تعاىل : )ونادوا يا مالك ِلَي. مالك، خ4

 ملك املوت الذي وكل بكم( . . ملك املوت، مل ُيثبت امسه نص، قال تعاىل : )قل يتوفاكم5

 ومن حوله يسبحون حبمد ربهم( . ش. محلة العرش، قال تعاىل : )الذين حيملون العر6

أن أحدكم جيمع خلقه  هلل بن مسعود )حدثنا النيب . املالئكة املوكلون باألجنة يف األرحام، كما حبديث عبد ا7

ك، ثم يرسل ون نطفة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلكيف بطن أمه أربعني يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم ي

 إليه امللك فينفخ فيه الروح( .

 ر اهلل( .من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أم . احلفظة املوكلون حبفظ بين آدم، قال تعاىل : )له معقبات8

بني * يعلمون ما كرامًا كاتوإنا عليكم حلافظني * . املالئكة املوكلون بكتابة أفعال بين آدم، قال تعاىل : )9

 تفعلون(.

يف الطرق يتلمسون  : )إن هلل مالئكة يطوفون ر، قال . املالئكة السياحون يف األرض، الذين يتلمسون ِحَلق الذك10

  حاجتكم( .أهل الذكر، فإذا وجدوا قومًا يذكرون اهلل تنادوا هلموا إىل

 سلنا وهم ال يفرطون(.عاىل : )حتى إذا جاء أحدكم املوت توفته رت. املالئكة املوكلون بقبض الروح عند املوت، قال 11

 . خر "نكري"أحدهم امسه "منكر" واآل لروايات أن. املالئكة املوكلون بسؤال امليت يف قربه، وجاء يف بعض ا12

 يؤمرون( .ا داد ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون م. خزنة جهنم، قال تعاىل عن النار : )عليها مالئكة غالظ ر13

ال هلم خزنتها مرًا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وق. خزنة اجلنة، قال تعاىل : )وسيق الذين اتقوا إىل ربهم ز14

 سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين( .

 ..مثرات اإلميان باملالئكة  -
ادة هلم، ولن يتعلق ء من العبه أنه ال جيوز صرف ري. أن اإلنسان لو عرف املالئكة والغاية من خلقهم، سيتبني ل1

 ن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابًا( .قلبه بهم باالستعانة أو الدعاء، قال تعاىل : )وال يأمركم أ

 . العلم بعظمة اهلل عز وجل ورمحته .2

 . وجوب ركر اهلل عز وجل على هذه النعمة .3

 دة املالئكة؟.ز وجل بطاعة، فما عبادته جبانب عباع . معرفة قدر اإلنسان لنفسه حقيقة، وأن ال يتكرب على اهلل4
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 .. الكتبتعريف  -
 بهم وهداية هلم . هي الكتب اليت أنزهلا اهلل عز وجل على رسله إىل خلقه رمحة

 .. الكتببتعريف اإلميان  -
 م اهلل عز وجل.يبلغوها إىل الناس، وهذه الكتب هي كاللهو االعتقاد اجلازم بأن اهلل عز وجل أنزل على رسله كتبًا 

 ..أدلة اإلميان بالكتب  -
اآلخر واملالئكة والكتاب  املغرب ولكن الِبر َمن آمن باهلل واليومقال تعاىل : )ليس البِّر أْن تولوا وجوهكم ِقَبل املشرق و

ه ال نفرق بني أحد من آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسل ن كلٌّوالنبيني( و )آمن الرسول مبا ُأنزضل إليه من ربه واملؤمنو

 له وباليوم اآلخر( .: )أن تؤمن باهلل ومالئكته وبكتبه ورس رسله( وقوله 

 .. أنواع اإلميان بالكتب -
 . اإلميان التفصيلي .1

وراة املنزلة على موسى والت ن املنزل على النيب حممد هو اإلميان مبا ُذِكر )ُسمَِّي( ِمن هذه الكتب، مثل القرآ

 براهيم وموسى .عليه السالم واإلجنيل املنزل على عيسى عليه السالم وصحف إ

 . اإلميان اإلمجالي .2

 : )ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل ، قال تعاىلْذَكر )َلْم ُيَسمَّى(هو اإلميان مبا ُذِكر )ُسمَِّي( ِمن هذه الكتب وما َلْم ُي

 واملالئكة والكتاب والنبيني( . لكن الرب من آمن باهلل واليوم اآلخراملشرق واملغرب و

 ..حتريف الكتب السابقة  -
، قال تعاىل : )من للفظ واملعنىيف ا م من التحريفَلْسيل( َلم َتجنعلى موسى )التوراة( وعيسى )اإل امُلَنزَّلةالكتب 

 عن َمِلوبهم قاسية حيرفون الَكاهم وجعلنا قلّنَعنقضهم ميثاقهم َل عن مواضعه( و )فبما َمِلالذين هادوا حيرفون الَك

التحريف وحرف بعضها،  الكتب جرى عليهاف، ق الذي َلم يغريحمرف، ففيها احل ولكن ليس كل ما فيها مواضعه( .

 موسى . م آية الرجم كما أنزلت علىأحبار اليهود ودعا بكتابهم لرييه وهلذا دعا النيب 

 ..القرآن الكريم  -
لصادقة واألوامر ، فيه اهلدى والنور واألخبار ا مد هو كالم اهلل تعاىل املنزل غري املخلوق على عبده ورسوله حم

 عزيز احلكيم( و )وَمن أصدق من اهلل حديثًا( .ل الكتاب من اهلل اليامُلحكمة، قال تعاىل : )تنز

 ..من لوازم اإلميان بالقرآن الكريم  -
ال تعاىل : )وهذا مره واجتناب ما ورد فيه من النواهي، قحمبة هذا القرآن وتعظيم قدره والتصديق بأخباره واتباع أوا

 كتاب أنزلناه مبارٌك فاتبعوه واتقوا( .

 ..لقرآن الكريم اهلل تعاىل لحفظ  -
ال تعاىل : )إنا حنن قألنه تكفل بذلك، يادة والنقصان، جيب االعتقاد )اجلازم( بأن اهلل عز وجل حفظ القرآن من الز

 نزلنا الذكر وإنا له حلافظون( .
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 .. الرسلتعريف  -
 مجع رسول، مبعنى ُمرَسل .

 .. تعريف األنبياء -
 النبأ وهو اخلرب .مجيع نيب، مشتق من 

 .. رسول والنبيالالفرق بني  -
 : )وما أرسلنا لبعض بأنه ال يوجد فرق(، لقوله تعاىلالراجح هو أن هناك فرق بني الرسول والنيب )وليس كما قال ا

 لفرق بينهما :يطان يف أمنيته( . أما أحسن األقوال يف اا متنى ألقى الشمن قبلك من رسول وال نيب إال إذ

ديدة بالنسبة سبة إليهم )ليست جديدة يف نفسها ولكن جهو َمن ُبِعث إىل قوم كفار بشريعة جديدة بالن : الرسول

 للكفار( .

 ن َقبله .هو َمن ُبِعث إىل قوم مؤمنني جمدِّدًا لنبوة َم النيب :

 .. تعريف اإلميان بالرسل -
 عبادة اهلل عز وجل .إىل  هو االعتقاد اجلازم بأن اهلل بعث يف كل أمة رسواًل يدعوهم

 .. جيب اإلميان بالرسل مجلة وتفصيال   -
(، قال 25عددهم و ن مساهم اهلل عز وجل يف كتابهمجلة )مبن َلم يسميهم اهلل عز وجل يف كتابه( وتفصياًل )مب

 عليك( . تعاىل : )ورساًل قد قصصناهم عليك من قبل ورساًل مل نقصصهم

 ..أدلة اإلميان بالرسل  -
اآلخر واملالئكة والكتاب  املغرب ولكن الِبر َمن آمن باهلل واليومقال تعاىل : )ليس البِّر أْن تولوا وجوهكم ِقَبل املشرق و

نفرق بني أحد من  ن كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله الوالنبيني( و )آمن الرسول مبا ُأنزضل إليه من ربه واملؤمنو

 ورسله وباليوم اآلخر( .  ومالئكته وبكتبه: )أن تؤمن باهلل رسله( وقوله 

 ..معىن أولوا العزم  -
 لعزم من الرسل( .ذوي البصرية والعزم ، قال تعاىل : )فاصرب كما صرب أولوا ا

 ..أولوا العزم من الرسل  -
ومن  يثاقهم ومنك"، قال تعاىل : )وإذ أخذنا من النبيني مالصحيح أنهم "نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، حممد 

 ليظًا( .نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منكم ميثاقًا غ

 ..الواجب على املؤمن جتاه الرسل  -
يع، قال تعاىل جل، ومن كذب برسول واحد فكأمنا كذب باجلموأن رسالتهم حق من اهلل عز و . اإلميان بهم مجيعًا1

عض ويريدون أن اهلل ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بب : )إن الذين يكفرون باهلل ورسله ويريدون أن يفرقوا بني

 لكافرين عذابًا مهينًا( .يتخذوا بني ذلك سبياًل * أولئك هم الكافرون حقًا وأعتدنا ل

 يع بصري( .املالئكة رساًل ومن الناس إن اهلل مس . االعتقاد أنهم خيار اخللق، قال تعاىل : )اهلل يصطفي من2
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ل أمة رسواًل أن اعبدوا هلل عز وجل(، قال تعاىل : )ولقد بعثنا يف ك)الدعوة إىل توحيد ا. االعتقاد أن دعوتهم واحدة 3

 منهاجًا( .، قال تعاىل : )لكل جعلنا منكم ررعة وبوا الطاغوت(، مع اختالف تفاصيل أحكام الشرعاهلل واجتن

 بني( .ال تعاىل : )وما على الرسول إال البالغ املق . االعتقاد بأنهم أدوا األمانة وبلغوا الرسالة،4

  حسنًا( .برسلي وعزرمتوهم وأقرضتم اهلل قرضًا . حمبتهم وتعظيمهم وتوقريهم ونصرهم، قال تعاىل : )وآمنتم5

 . . االعتقاد أنهم بشر خملوقون وليس هلم من خصائص الربوبية6

ليالن، وأفضلهم على سل أولوا العزم، وأفضل أولوا العزم اخلر. االعتقاد بأن اهلل فضل بعضهم على بعض، فأفضل ال7

 . اإلطالق النيب حممد 

 .. من لوازم اإلميان بنبو  حممد  -
آمنوا أطيعوا اهلل  نه وزجر، قال تعاىل : )يا أيها الذين. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخرب واالنتهاء عما نهى ع1

 أطاع اهلل( . دمن أطاعين فق: ) وقال  األمر منكم( وأطيعوا الرسول وأولي

: )ال يؤمن  ون اهلل فاتبعوني حيببكم اهلل( وقال ب. حمبته فوق مجيع احملاب، قال تعاىل : )قل إن كنتم حت2

 عني( .ليه من ولده ووالده والناس أمجأحدكم حتى أكون أحب إ

كم وأمتمت عليكم قال تعاىل )اليوم أكملت لكم دينمة، . االعتقاد اجلازم أنه بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األ3

 نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينًا( .

 قدرهم وحقوقهم .. أن يراعى يف أصحابه وأهل بيته، حبفظ مكانتهم ومنزلتهم و4

 .الرساالت . االعتقاد اجلازم أن اهلل ختم به 5

إىل أقوام خمصصني،  كانوا ُيبَعثونوالرسل قبله حيث  . االعتقاد أن رسالته عامة للناس مجيعًا، خبالف األنبياء6

 . قال تعاىل : )وما أرسلناك إال كافة للناس بشريًا ونذيرًا(

 ..دالئل النبو   -
 . إخبارهم مبا سيكون من انتصارهم وخذالن أعدائهم .1

لعيسى، وجعل  إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى. اآليات احلسية، مثل ناقة صاحل، وفلق البحر وعصا موسى، و2

 . النار بردًا وسالمًا على إبراهيم، والقرآن لنبينا حممد 

 اإلتقان .. أن ما جاؤوا به من الشرائع واألخبار يف غاية اإلحكام و3

 . أن تأييدهم مستمر ال ينقطع .4

 . . أن طريقتهم واحدة فيما يأمرون به من عبادة اهلل عز وجل5

 ..الفرق بني دالئل النبو  وخوارق السحر  والكهان  -
 كذب .ار الكهان واملنجمني فالغالب عليها ال. أن أخبار األنبياء ال يقع فيها ختلف أو غلط، بينما أخب1

الخرتاع أمور معروفة ومعتادة الناس، بينما السحر والكهانة وا تادة عندمعغري . أن آيات األنبياء أمور غري معروفة و2

 عند الناس .

 ارق السحرة .. أن الفطرة والعقول توافق ما جاء به األنبياء، خبالف خو3

 نه وتعاىل يفعلها هلم .. أن معجزات األنبياء ال حتصل بأفعاهلم هم، بل اهلل سبحا4
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