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 مت إعداد املاد٠ ايع١ًُٝ
  َٚسادعتٗا بٛاضط١
 فسٜل َٔ املتدضضني

 
 

 

 إعداد َعاٖد َٓاٖر بٓا٤ َػسٚع
 ايهسِٜ ايكسإٓ َعًُٞ

 إسد٣ َبادزات

 ايرتب١ٜٛ يالضتػازات َعاٖد َسنص
 ٚايتع١ًُٝٝ
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 ه ٖٛٗٔمركز معاىد لالستشارات الرتبوية والتعليمية،         
 فهرسة مكتبة اٚتلك فهد الوطنية أثناء النشر

 مركز معاىد لبلستشارات الًتبوية كالتعليمية
الرايض  -كالتعليمية .  . / مركز معاىد لبلستشارات الًتبويةالعقيدة

 ق ُّْٖ، 
 سمٓ.ِٓ × ُِص ؛  َُِ

 ٖٕٗ-َّٔ-ِِٖٓ-َٕ-ّردمك: 
 تعليم-العقيدة اإلسبلمية  -ِالسعودية  – مناىج - التوحيد -ُ

 أ.العنواف
 ُّْٖ/  ََُٕٕ     َِْ  ٫ ُّٕ ديوم

 

 ح

 ٖٛٗٔ/  ٚٚٓٓٔرقم اإليداع: 
 ٜٛٚ-ٖٓٙ-ٕٕ٘ٛ-ٚٓ-ٖردمك: 
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 ٙ  العقيدة 
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 ٚ العقيدة 

 
 تصدير

 
 كمن كصحابتو آلو كعلى كا١ترسلُت، األنبياء أشرؼ على كالسبلـ كالصبلة العا١تُت، ربًٌ   اٟتمدي 

 : بعد أما ؛الدين يـو إىل أثرىم اقتفى
 -ا٠تَتية للبنُت كالبنات اب١تملكة العربية السعودية تشهد حلقات كمدارس ٖتفيظ القرآف الكرًن 

ا الن إقبا -ْتمد هللا  ( حلقة، يدرس فيها ما يزيد عن َََٖٓ) من أكثر بلغت حيث، متزايدن
 ( معلم كمعلمة كإدارم كإدارية.َََْٔ( طالب كطالبة، كيعمل فيها أكثر من )ََََََُ)

ُب ضوء ذلك جاءت اٟتاجة ماسة للعناية اب١تعلمُت كا١تعلمات، بوصفهم أبرز عناصر التأثَت ُب 
ا َُِلذا ًب افتتاح أكثر من العملية التعليمية؛  معلمات القرآف الكرًن ُب إلعداد معلمي ك  معهدن

 القرآنية. ما أحدث نقلة ُب عمل اٟتلقات كا١تدارسىػ، ُّْٕا١تملكة حىت هناية عاـ 
رنا أل٫تية ىذه ا١تعاىد؛ فقد اعتٌت القائموف عليها أببرز عناصر العملية التعليمية فيها كىو كنظ

)ا١تنهج(، حيث بينيت مناىج متعددة ًب تطبيقها ُب ىذه ا١تعاىد، كيًتاكح اتريخ ىذه ا١تناىج بُت 
عليم القرآف عامنا تقريبنا، ساعدت بفضل هللا تعاىل ُب ٗتريج معلمُت كمعلمات سا٫توا ُب ت َِ-ُّ

 القرآنية.اٟتلقات كا١تدارس الكرًن ُب ىذه 
ٖتت إشرافها بغية  وىاليكتسب تيقدـ للدارسُت؛ٚتيع ا٠تربات اليت  ٔتفهومو الواسعكٯتثل )ا١تنهج( 

كىو جوىر عملية التعلُّم؛ ١تا ٭تتوم عليو من القيم كا١تهارات كا١تعارؼ  .التعلُّم ا١ترغوبة ٖتقيق أىداؼ
كنظرنا ١تا ٯتثلو من أ٫تية، فبدىيٌّ أف يكوف ىو اور الرئيس الذم تدكر حولو العمليات  .ا١ترغوبة

 التطويرية للتعلُّم.
كأل٫تية تطوير مناىج إعداد ا١تعلمُت ُب ىذه ا١تعاىد، حيث تشَت االٕتاىات اٟتديثة ُب تطوير 

د جاءت اٟتاجة ماسة إىل سنوات؛ فق ٓ-ّا١تناىج إىل أف دكرة ىذا التطوير تكوف ُب ا١تتوسط بُت 



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٛ  العقيدة 

بناء مناىج ١تعاىد معلمي القرآف الكرًن مواكبة ألبرز االٕتاىات الًتبوية اٟتديثة كا٠تربات العا١تية 
 ا١تعاصرة ُب ىذا االٕتاه.

لبلستشارات الًتبوية كالتعليمية" ابلرايض، بوصفو بيت خربة ُب أتسيس  مركز معاىد"ػككاف ل
تستهدؼ أبرز عناصر العمل الًتبوم كالتعليمي  - إبذف هللا -بادرة مباركة ما١تعاىد القرآنية كتطويرىا، 

مشركع "بناء مناىج معاىد إعداد معلمي  طرحُب ٣تاؿ تعليم القرآف الكرًن كىو ا١تعلم؛ من خبلؿ 
"، بغرض – رٛتها هللا تعاىل - الراجحيبنت عبدالرٛتن نورة  القرآف الكرًن"، برعاية من "أكقاؼ

إبذف  -تربوية لتعليم القرآف الكرًن، كيستهدؼ التطبيق كفاءة علمية ك  كمعلمات ذكم  ٗتريج معلمُت
ا١تعاىد القرآنية )الرجالية كالنسائية(،  كما ُب حكمها؛ من مشاريع كبرامج كمبادرات داخل  -هللا 

 ا١تملكة كخارجها.
 ل ىي كما يلي: كيتضمن مشركع "بناء مناىج معاىد إعداد معلمي القرآف الكرًن" ٙتاين مراح

 دراسة كاقع ا١تناىج القائمة كتقييمها. .ُ
 التخطيط للمشركع. .ِ
 تشكيل الفرؽ الفنية كاإلدارية للمشركع. .ّ
 "دبلومات إعداد معلمي القرآف الكرًن".بناء كثيقة ا١تنهج لػ .ْ
 إعداد ا١تقررات التعليمية. .ٓ
 التطبيق األكيل للمقررات التعليمية ا١تصاحبة. .ٔ
 ية.تعميم ا١تقررات التعليم .ٕ
 ا١تتابعة كالتقوًن ا١تستمراف للمقررات التعليمية. .ٖ

ببناء "كثيقة منهج معاىد  -بفضل هللا تعاىل  -كتكللت جهود النصف األكؿ من ا١تشركع 
 إعداد معلمي القرآف الكرًن"، حيث احتوت على بران٣تُت أكادٯتيُت ٫تا: 

 دبلـو إعداد معلمي القرآف الكرًن. .ُ
 مي القرآف الكرًن.الدبلـو العايل إلعداد معل .ِ
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 ٜ العقيدة 

كقد بينيت ىذه الوثيقة كفق الطريقة العلمية لصناعة ا١تنهج، ك٢تا أ٫تية كربل بوصفها ا٠تطوط 
العريضة لتطوير عمليات التعلُّم ُب ا١تعاىد كٚتيع العناصر ا١تؤثرة ُب ذلك، إضافة إىل بناء ا١تقررات 

نية ا١تعتربة ُب بناء ا١تناىج التعليمية، إضافة التعليمية ا١تصاحبة ٢تا، حيث راعت ا١تواصفات العلمية كالف
ا٢تيئة الوطنية " الصادر عن ُب ا١تملكة لتعليم العايلل بلتمؤىً لاإلطار الوطٍت لإىل ٖتقيقها مطالب "

دبلومات معلم تول ، كأيضنا ٖتقيقها مطالب "كثيقة ا١تعايَت األكادٯتية للتقوًن كاالعتماد األكادٯتي
  .الصادرة عن نفس ا٢تيئة ُب مؤسسات التعليم العايلالقرآف كالقراءات" 
ا١تػيشار  أيدينا، بوصفو أحد ا١تقررات التعليمية ُب الدبلومُت( الذم بُت العقيدةكأيٌب مقرر )

ُب  ُب ضوء "كثيقة منهج معاىد إعداد معلمي القرآف الكرًن" ا١تعتمدةحيث ًب إعداده  ،إليهما
أببرز أصوؿ العقيدة اإلسبلمية الصحيحة كبياف ا١تسائل الدَّارس بتزكيد ىذا ا١تقرر  ٌتعكيي  .ا١تشركع

 .ا١تتعلقة ابلشرؾ كالكفر كالنفاؽ، كأيضنا السنة كالبدعة
شارؾ ُب  من كل سعي يشكر كأف، ك٭تقق األمل ا١تنشودنسأؿ هللا تعاىل أف يبارؾ ابٞتهود 

 ."- رٛتها هللا تعاىل - يالراجحبنت عبدالرٛتن نورة  ا١تشركع، كٓتاصة راعيو "أكقاؼ
 كصحبو كسلم تسليمنا كثَتنا. آلو كعلى دمحم نبينا على هللا كصلى

 كهللا ا١توفق
 المشروع إدارة
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 ٓٔ  العقيدة 
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 ٔٔ العقيدة 

 

 
 الصفحة الموضوع

 ٖٔ َكد١َ املكسز
 ٘ٔ ٚٚسدات٘ األضاض١ٝ  األٖداف ايعا١َ يًُكسز

 : األٚىل ايٛسد٠
 التوحيد

ٔٚ-ٖ٘ 

 : ايجا١ْٝ ايٛسد٠
 اإل٨تان

٘٘-ٔٗٛ 

 : ايجايج١ ايٛسد٠
 ، النفاقالكفر، الشرك

ٜٔٗ-ٜٔٓ 

 : ايسابع١ ايٛسد٠
 السنة والبدعة

ٜٔٔ-ٕٓٛ 

 ٜٕٓ املسادع ٚاملضادز
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 ٕٔ  العقيدة 
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 ٖٔ العقيدة 

 
 مقدمة الُمقّرر

 
 .ٟتمد  كحده، كالصبلة كالسبلـ على مىن ال نيبَّ بعده، كعلى آلو كصحبوا

 ملسو هيلع هللا ىلصاإلسبلـ، كأكؿ كاجب على ا١تكٌلف توحيد هللا تعاىل، لقوؿ النيب  دين أصل أما بعد فالعقيدة
فلَيكن أوَّل ما تدعوىم إليو أن يُوحدوا هللا تعاىل، فإذا » :١تعاذ بن جبل هنع هللا يضر حُت أرسلو إىل اليمن

عليو ػػػ  ػػػ فيما يدؿُّ ، كيدٌؿ ىذا اٟتديث (ُ)«عَرفوا ذلك، فأْخِِبىم أن هللا فَرض عليهم ٕتس صلوات
على أنو ٬تب العمل مع االعتقاد، كأف العمل مبٌٍت على االعتقاد، كأل٫تية تعلم العقيدة اإلسبلمية 

 ألصوؿ االعتقاد، كقد قٌسمناه إىل أربع كحدات: جاء ىذا الكتاب شامبلن 
 الوحدة األكىل: التوحيد. -
 الوحدة الثانية: اإلٯتاف. -
 الوحدة الثالثة: الكفر كالشرؾ كالنفاؽ. -
 لوحدة الرابعة: السنة كالبدعة.ا -

راعينا فيها التسلسل العلمي، كاٞتمع بُت الوضوح كسهولة العرض كاعتماد ما صح من الدليل، 
 كأتبعنا موضوعاتو أبنشطة تفاعلية، كملفات لئل٧تاز.

 سائلُت هللا تعاىل اإلخبلص كالقبوؿ، كأف ٭تٌقق الكتاب أىدافو ا١ترجٌوة منو.
 

 
 
 

                                                           

 (.ِّٕٕأخرجو البخارم )ح  (ُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٗٔ  العقيدة 
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 ٘ٔ العقيدة 

 
 

 : للمقرر العامة األهداف   
 

 يشرح الدارس أبرز أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة. .ٔ
 يناقش الدارس أبرز مسائل الشرك والكفر والنفاق. .ٕ
 .يناقش الدارس أبرز مسائل السنة والبدعة .ٖ

 

 : للمقرر الرئيسة الوحدات     
 

 .الوحدة األوىل: التوحيد
 .الوحدة الثانية: اإل٨تان

 الكفر والشرك والنفاق.الوحدة الثالثة: 
 الوحدة الرابعة: السنة والبدعة.

 

 : احملاضرات عدد     
 

 .ٝتاضرة (ٛٗ): الدبلوم
 .ٝتاضرة (ٕٗ): العايل الدبلوم
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 ٙٔ  العقيدة 
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 ٚٔ العقيدة 
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 ٛٔ  العقيدة 
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 ٜٔ العقيدة 

 : الوحدة أهداف   
 

 : أن الوحدة ٛتذه إهنائو بعد الدارس من يتوقع
 .ايشرح معٌت التوحيد لغة كاصطبلحن  -ُ
 ييبٌُت منزلة التوحيد من الدين. -ِ
 .يقارف بُت توحيد الربوبية كتوحيد األلوىية -ّ
 يوضح دالئل الربوبية. -ْ
 .ايشرح معٌت العبادة لغة كاصطبلحن  -ٓ
 يناقش أصوؿ العبادة كمنزلتها ُب اإلسبلـ. -ٔ
 يبُت شركط العبادة الصحيحة. -ٕ
 العبادة.يبُت أنواع  -ٖ
 يوضح بعض القواعد كالفوائد ُب توحيد العبادة. -ٗ

 كيفية ٖتقيق التوحيد.  يشرح -َُ
 فضل التوحيد. يدلل على -ُُ

 

 : الوحدة مفردات  
 

 .كأقسامو الدين من كمنزلتو معناه التوحيداألول:  اٚتوضوع
 توحيد الربوبية.اٚتوضوع الثاين: 

 توحيد العبادة.اٚتوضوع الثالث: 

 .األٝتاء كالصفات توحيداٚتوضوع الرابع: 

 ٖتقيق التوحيد كصفات أىلو كفضائل ٖتقيقو.اٚتوضوع اٙتامس: 
 

 : احملاضرات عدد  

 .٤تاضرات( ٔ): العايل الدبلـو   .٤تاضرة (ُِ): الدبلـو
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 ٕٓ  العقيدة 

 

 

 
 

توحيد هللا تعاىل مفتاح دعوة الرسل، كأٌكؿ كاجب على ا١تكٌلف، فهو أٌكؿ ما ييدخىل بو إىل 
، ككٌل (ُ)«من كان آخر كالمو ال إلو إال هللا دخل اٗتنة»خر ما ٮترج بو العبد من الدنيا كاإلسبلـ، كآ

إليو؛ فإف القرآف الكرًن إما خرب عن هللا تعاىل كأٝتائو كصفاتو   القرآف شاىده على التوحيد كداعو ما ُب
حقق كأفعالو، كإما دعوة إىل عبادتو كحده ال شريك لو كخلع كل ما ييعبد من دكنو، كإما أمر كهني تت

خبار عن أىل كٌحده ُب الدنيا كاآلخرة، كإما إ هللا تعاىل ١تن إكراـخبار عن هبما طاعة هللا تعاىل، كإما إ
شرؾ كعاقبتهم ُب الدنيا كاآلخرة، فالقرآف كلو ُب التوحيد كحقوقو كجزائو، كُب شأف الشرؾ كأىلو ال

 .(ِ)كجزائهم
فحقٌّ على كل مكٌلف أف يعرؼ حقيقة التوحيد الذم عليو مدار الفوز كا٠تسارة ٔتعرفة حدكده 

 كأقسامو ككاجباتو كآاثره.
 
 
 
 

  

                                                           

 (.ْٕٗٔ، كصححو األلباين ُب صحيح اٞتامع )(ُُّٔأخرجو أبو داكد )ح(ُ) 
 .(ْٖٗ/ّ) ٥تتصر من مدارج السالكُت (ِ)

 

 : متهيد
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 ٕٔ العقيدة 

 

 
 َٔ ايدٜٔ ٚأقطاَ٘ ايتٛسٝد َعٓاٙ َٚٓصيت٘: األٍٚاملٛعٛع 

 
 

 َٚع٢ٓ ايتٛسٝد:اًلأ : 
د، ٔتعٌت جعل الشيء كاحدن  التوحيد لغة: -  .امصدر من كحَّد يوحًٌ
معٌت ىذا بياف كسيأٌب  .ربوبيتو كألوىيتو كأٝتائو كصفاتو ُب إفراد هللا تعاىل: االتوحيد اصطالحً  -

 التوحيد الثبلثة. أقساـ ذكرالتعريف عند 

 ًٝ  :َٔ ايدٜٔ َٓصي١ ايتٛسٝد: اثاْ
التوحيد ىو أصل الدين، كىو الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها؛ فإف البشر يولدكف على التوحيد، 

َها اَل تَ ْبِديَل ِٙتَْلِق اَّللَِّ َذِلكَ ﴿ :قاؿ هللا تعاىل يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اَّللَِّ الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ  فََأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
يُن  : ] ﴾اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ الدِّ ما من مولود إال يولد على » :ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ ، [َّالرـك

 .(ُ)«الفطرة؛ فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو ٨تجسانو
ؽ كالتدبَت، كىو مالك الدينا كاآلخرة جل كعبل؛ كإذا كاف هللا تعاىل ىو ا١تتفرد ُب ا٠تلق كالرزٍ 

١تعاذ بن جبل  ملسو هيلع هللا ىلصأف يعبدكه ٥تلصُت لو الدين كحده ال شريك لو كما قاؿ النيب  الناسفحقو على 
: « ًا، وحق العباد على هللا أن ال يعذب من ال حق هللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا بو شيئ

 .(ِ)«ايشرك بو شيئً 
كاف إليو كاف يدعو كل نيب قومو، كبو  ا، ك ىو دين األنبياء ٚتيعن  - يعٍت التوحيد - كىذا األصل

ُرهُ  ِإلََٰوٍ  مِّنْ  َلُكم َما اَّللََّ  اْعُبُدوا﴿ :كانوا يقولوف ألقوامهمدعوتو، ف دأيب عند هللا فالدين الصحيح  ،﴾َغي ْ
ْساَلُم َوَما اْختَ َلَف الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن ﴿قاؿ تعاىل: كاحد كىو اإلسبلـ،  يَن ِعْنَد اَّللَِّ اإْلِ ِإنَّ الدِّ

                                                           

 (.ِٖٓٔ( كاللفظ لو، كمسلم )حُّٗٓأخرجو البخارم )ح (ُ)
 (.َّ(، كمسلم )حِٖٔٓأخرجو البخارم )ح(ِ) 
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 ٕٕ  العقيدة 

نَ ُهْم َوَمْن َيْكُفْر ِبَََِيِت اَّللَِّ فَِإنَّ اَّللََّ َسرِيُع ا٘تَِْسابِ   ،[ُٗآؿ عمراف: ] ﴾بَ ْعِد َما َجاَءُىُم اْلِعْلُم بَ ْغًيا بَ ي ْ
ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ﴿ قاؿ تعاىل: مصاّب أقوامهم ىل أف ٗتتلف شرائعهم ٔتا ٭تقق كاقتضت حكمة هللا تعا

َهاًجا  .[ْٖا١تائدة: ] ﴾ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ
  

 ايتٛسٝد أقطاّ: اثايًج: 

 
 :ٌبكما سيتضح ٦تا أي  ألدلة من الكتاب كالسنةدلت عليها ا (ُ)أقساـكىذا التوحيد يتضمن ثبلثة 

 :توحيد الربوبية-

ىو: اإلقرار اٞتاـز أبف هللا تعاىل رب كل شيء كمالكو كخالقو كمدبره كا١تتصرؼ فيو ال نٌد لو كال 
 من أفعالو تعاىل الواردة ُب الكتاب كالسنة.يدخل فيو اإلقرار بكل فعل شريك، ك 

 :األلوىيةتوحيد -

و كلمة التوحيد علي كىذا التوحيد دلت، دة أم إخبلص التألو  كحدهابلعباتعاىل ىو: إفراد هللا  
 .قومو كجاىدىم عليها ملسو هيلع هللا ىلصاليت دعا إليها النيب  ()ال إلو إال هللا

 :توحيد األٖتاء والصفات -

 ىو: اإلٯتاف أبٝتاء هللا اٟتسٌت كصفاتو العلى الثابتة ُب الكتاب كالسنة. 
 

 

                                                           

ابلنظر إىل أف ما يتعلق اب تعاىل ٦تا كرد ُب النصوص الشرعية،  -كما ىنا -يقسم العلماء التوحيد إىل ثبلثة أقساـ (ُ) 
فالعبد ٬تب عليو  تعاىل توحيد ُب ا١تعرفة كاإلثبات  كمنهم من يقسمو إىل قسمُت ابلنظر إىل ما ٬تب على العبد؛

 كىذا يدخل فيو توحيد الربوبية كاألٝتاء كالصفات، كتوحيد متعلق ابلقصد كالطلب كىو توحيد األلوىية.

 أقطاّ ايتٛسٝد

 تٛسٝد ايسبٛب١ٝ األي١ٖٝٛتٛسٝد  تٛسٝد األمسا٤ ٚايضفات
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 ٖٕ العقيدة 

 أنػو أك الػبعض، بعضػها عػن مسػتقلة لكوهنػا ال كالبيػاف للتوضػيح الثبلثة األقساـ ىذه إىل التوحيد تقسيم
 ا١تبلزمػػة ىػػذه كتوضػػيح ٚتيعنػػا، هبػػا اإلٯتػػاف ٬تمػػع حػػىت العبػػد توحيػػد يصػػح ال بػػل ببعضػػها؛ اإلٯتػػاف ا١تسػػلم يكفػػي

 توحيػػد ُب شػػركو فأمػا كلهػػا؛ التوحيػد أقسػػاـ ُب فقػػد أشػرؾ هللا إال عليػو يقػػدر ال فيمػا هللا غػػَت دعػا فمػػن اب١تثػاؿ،
 ُب هللا دكف مػن دعػاه مػا فؤلنػو الربوبيػة؛ توحيػد ُب شػركو كأمػا تعػاىل، هللا لغػَت الدعاء عبادة صرؼ فؤلنو العبادة؛
 علػػى قػػادر كأنػػو هللا، ملكػػوت ُب التصػػرؼ علػػى نػػوع أك بعػػض قػػدرة يعتقػػد ألنػػو إال الضػػر دفػػع أك النفػػع جلػػب
 أحػػاط قريػػب ٝتيػػع أنػػو يعتقػػد ألنػػو إال دعػػاه مػػا فؤلنػػو كالصػػفات؛ األٝتػػاء توحيػػد ُب شػػركو كأمػػا طلبػػو، مػػا قضػػاء
 .حوائجهم اختبلؼ على دعائهم إجابة على قادر كأنو دعاه، من بكل ٝتعو

 
 .َوِإَٛتُُكْم ِإَلٌو َواِحٌد اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو الرَّْٔتَُن الرَِّحيُم ﴿ :التوحيد قولو تعاىل ألقساـكمن اآلايت اٞتامعة 

َهاِر َواْلُفْلِك الَِِّت ََتِْري ِف اْلَبْحِر بَِ  َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن َّ َفُع النَّاَس ِإنَّ ِف َخْلِق السَّ ا يَ ن ْ
مَ  اِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا ِبِو اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوِِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرََِّيِح َوَما أَنْ َزَل اَّللَُّ ِمَن السَّ

َماِء َواأْلَْرِض ََلَََيٍت ِلَقْوٍم يَ ْعِقُلونَ  ِر بَ ٌْنَ السَّ َحاِب اْلُمَسخَّ فلما ذكر هللا  ؛[ُْٔ ،ُّٔالبقرة: ] ﴾َوالسَّ
ُب اآلية األكىل ذكر الدليل على األلوىية ُب اآلية الثانية كىو توحيد الربوبية؛ فإف  األلوىيةتعاىل توحيد 

للعبادة كحده جل كعبل، كُب اآلية دعوة إىل التفكر  ا١تستحقا٠تالق ا١تتصرؼ ايي ا١تميت ىو 
كالتعقل كالتذكر، كعيب ١تشركي العرب ُب إقرارىم بتوحيد الربوبية مع شركهم ُب العبادة ٔتثل قولو 

ُرونَ  َأَفاَل ﴿ :تعاىل ُقونَ  َأَفاَل ﴿ ﴾َتذَكَّ أن تدعو  »١تا سئل أم الذنب أكرب؟ قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، كقاؿ النيب ﴾تَ ت َّ
 .(ُ)«وىو خلقك اندً 

 
                                                           

 (.ٖٔ( كاللفظ لو، كمسلم )حُٖٔٔأخرجو البخارم )ح  (ُ)
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 ٕٗ  العقيدة 

 
 :أكمل اٞتدكؿ التايل

 التوحيد الدالة عليو قسم الداللة اآلية ـ

ُ 
ّلِلًًَّ ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً ﴿ ]آؿ  ﴾كى

 [ُٖٗعمراف: 
 توحيد ربوبية إفراد هللا اب١تلك

اًلقو غىيػٍري اّلِلًَّ ﴿ ِ    [ّ]فاطر: ﴾ىىٍل ًمٍن خى

ّ 
ًمٍثًلًو ﴿  ﴾شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي لىٍيسى كى

 [ُُ]الشور: 

  

ؾى نىٍستىًعُتي ﴿ ْ ؾى نػىٍعبيدي كىًإايَّ    [ٓالفاٖتة:] ﴾ًإايَّ

ٓ 
كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى السَّمىاكىاًت ﴿

كىاأٍلىٍرضى كىسىخَّرى الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى لىيػىقيولينَّ 
 [ُٔالعنكبوت:] ﴾اّلِلَّي 

  

 
 :التوحيد الثبلثة أقساـقارف بُت 

 توحيد األٝتاء كالصفات األلوىية توحيد توحيد الربوبية كجو ا١تقارنة

  التعريف
 

 
 

 

 صور الشرؾ فيو
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 ٕ٘ العقيدة 

 

 
 تٛسٝد ايسبٛب١ٝ: ايجاْٞاملٛعٛع 

 
 

 َٚع٢ٓ تٛسٝد ايسبٛب١ٝ: اًلأ : 
تعاىل رب كل شيء كمالكو كخالقو كمدبره كا١تتصرؼ فيو ال نٌد لو كال  هللااإلقرار اٞتاـز أبف 

 لواردة ُب الكتاب كالسنة. تعاىل اهللا أفعاؿاإلقرار ٔتا سول ذلك من شريك، ك 
 ًٝ  :دال٥ٌ ايسبٛب١ٝ: اثاْ

 
 

كإفحاـ عت ُب إقامة الرباىُت إلقناع ا١تتشككُت كتنوٌ  ربوبية هللا تعاىل، إثباتتواترت األدلة ُب 
 الدالئل: تلك ا١تعاندين، كفيما يلي عرض موجز لبعض

تعاىل: قاؿ  ،ُب أصل خلقة اإلنسافكاإلقرار بو تو أف هللا تعاىل جعل معرفكمعناه  دليل الفطرة:
َها اَل تَ ْبِديَل ِٙتَْلِق ﴿ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اَّللَِّ الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ يُن اْلَقيُِّم فََأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ اَّللَِّ َذِلَك الدِّ

: ] ﴾َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ  ، كبعد أف يولد اإلنساف إما أف يستمر على التوحيد، كإما [َّالرـك
، كمع اال٨تراؼ الذم قد يصيبو إال أنو أف ينحرؼ إىل غَته بسبب ا١تؤثرات ا٠تارجية كاألبوين مثبلن 

اإلنساف نفسو ٬تد ، ك اكأتنس ركحو إليو، كال ٬تد راحة كطمأنينة ُب غَته أبدن  ،للتوحيد قاببلن  يبقى
ُكُم الضُّرُّ ِف اْلَبْحِر َضلَّ ﴿قاؿ تعاىل: كما إىل االٕتاه إىل هللا تعاىل ُب حاؿ الضركرة   امضطرن  َوِإَذا َمسَّ

ا ٠َتَّاُكْم ِإىَل اْلبَ رِّ  ُه فَ َلمَّ ْنَساُن َكُفورًاَمْن َتْدُعوَن ِإالَّ ِإَيَّ   .[ٕٔاإلسراء: ] ﴾َأْعَرْضُتْم وََكاَن اإْلِ

 دال٥ٌ ايسبٛب١ٝ

ايرباٖني ايتفض١ًٝٝ يف  
 ديٌٝ ايفطس٠ ديٌٝ ارتًل ٚاإلبداع ايٓفظ ٚايهٕٛ
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 ٕٙ  العقيدة 

كمعناه أف هللا تعاىل منفرد اب٠تلق كاإل٬تاد من العدـ ال يشركو ُب ذلك  دليل اٙتلق واإلبداع:
َ الَِّذي ٦ُتِْيي َو٨ُتِيُت قَاَل َأنَ ﴿ :ا غَت هللا فليأت ٔتخلوقاتو، قاؿ إبراىيم أحد، فمن زعم خالقن   َرّبِّ

ْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَْأِت ِِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فَ ُبهِ  َت الَِّذي َكَفَر ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَل ِإبْ َراِىيُم فَِإنَّ اَّللََّ َيَِْت ِِبلشَّ
٥تلوقاتو فإذا انتفى كجود خالق غَت هللا تعاىل تتميز  ،[ِٖٓالبقرة: ]  ﴾َواَّللَُّ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمٌنَ 

 عن ا١تخلوقات ا١توجودة؛ فإنو يكوف قد تعٌُت أنو ال خالق إال هللا تعاىل.
كىي كثَتة ألنو ما من شيء من ا١تخلوقات إال كفيو آية   :الِباىٌن التفصيلية ِف النفس والكون

قرآف آايت ال كثَت من  صنعتو، كلذا ٧تد ُبتدؿ على خالقو ا١تبدع لو من العدـ، العليم بو، اٟتكيم ُب 
 من ذلك قولو تعاىل:للتفكر ُب ا١تخلوقات، الدعوة 

 .[ُِ ،َِالذارايت: ] ﴾َوِف أَنْ ُفِسُكْم َأَفاَل تُ ْبِصُرونَ  .َوِف اأْلَْرِض َآََيٌت ِلْلُموِقِنٌَن ﴿ -
ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت ﴿: قولو تعاىلك  - َماِء َكْيَف رُِفَعْت  .َأَفاَل يَ ْنظُُروَن ِإىَل اإْلِ َوِإىَل اْٗتَِباِل   .َوِإىَل السَّ

 .[َِ - ُٕالغاشية: ] ﴾َوِإىَل اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ  .َكْيَف ُنِصَبْت 
َوَجَعْلَنا نَ ْوَمُكْم  .َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواًجا  .َواْٗتَِباَل َأْوََتًدا  .َأَلَْ ٠َتَْعِل اأْلَْرَض ِمَهاًدا ﴿ :قولو تعاىل -

َهاَر َمَعاًشا  .َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباًسا  .ُسَباًَت  ًعا ِشَداًدا  .َوَجَعْلَنا الن َّ َنا فَ ْوَقُكْم َسب ْ َوَجَعْلَنا  .َوبَ نَ ي ْ
اًجا  اًجا  .ِسَراًجا َوىَّ  .َوَجنَّاٍت أَْلَفافًا  .َباًَت لُِنْخرَِج ِبِو َحبِّا َون َ  .َوأَنْ َزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّ

 .[ُٕ - ٔالنبأ: ] ﴾ِإنَّ يَ ْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاَتً 
 

 اَلَيت:ما اشتملت عليو ىذه ولنتأمل ِف بعض 
 آايت من األنفس كاآلفاؽ منتظمة متسقة ال ٯتكن أف توجد بنفسها سورة النبأ عددنا منذكر تعاىل ُب 

االبتبلء كاالختبار ُب ىذه  ال بد ٢تا من خالق، فخالقها إ٪تا خلقها ٟتكمة ، كإذا كافبل ال بٌد ٢تا من خالق
 .[ُٕالنبأ: ] ﴾ِإنَّ يَ ْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاَتً ﴿ :بقولو تعاىلى ىذه اٟتكمة و علنبٌ ك  اٟتياة،

 

 ومن الِباىٌن اٚتذكورة ِف اَلَيت:
فاألرض كا١تهاد ُب سكونو كلينو كموافقة شكلو ١تا يوضع عليو، كهبذا  :األرض واٗتبال - ُ

تقـو مصاّب العباد، فلو مل تكن ىذه طبيعة األرض لتعذر على البشر تكييف األرض لتوافق 
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مصاٟتهم، كلتعذر ا١تشي عليها كاٟترث كعمارهتا، كأما اٞتباؿ فذكر تعاىل أهنا أكاتد لؤلرض، كاألكاتد 
ا ٢تا، لؤلرض أم تثبيتن  التثبيت اٟتباؿ ُب األرض، كقد جعل هللا تعاىل اٞتباؿ أكاتدن يستعملها البشر 

أف للجباؿ  (Sir George Airyـ بواسطة عامل الفلك ُٖٓٔاٟتديث )عاـ كقد كشف العلم 
ف إالرتفاع، كشكلها يشبو الوتد؛ إذ ا ُب األرض قد يبلغ طو٢تا أضعاؼ ما ىو فوؽ األرض من اجذكرن 

 ب أجزائو ٖتت األرض، ك٢تا دكر ىاـ ُب استقرار القشرة األرضية كمنعها من االىتزاز.الوتد غال
كلو كانت اٞتباؿ صغَتة لتزعزعت األرض، كاختلط تراهبا ٔتائها، كلتعذر على البشر االستقرار 

فوائد كثَتة من حبس ا١تياه للجباؿ أعظم فائدة للجباؿ كإال ف تذكر اآلية ك  .عليها كاٟتياة فوقها
 كما فيها من مصاّب العباد كالدكاب. ،كالثلوج ُب أعاليها، ككجود ا١تعادف، كتنوع النبات

إف ٣ترد التأمل ُب خلق اإلنساف من أب كأـ دليل على كماؿ قدرة هللا خلق اإلنسان:  - ِ
أب، كخلق حواء من رجل فقط، كخلق  كالغَت أـ من تراب من  تعاىل؛ فإف هللا تعاىل خلق آدـ 

أب كأـ، ٍب يتشكل من ٣تموعهما بشر سوم  من امرأة فقط، كسائر البشر ٮتلقوف من عيسى 
كىذه الوظائف تتكامل كال  فيو ٟتم كعظم كأعصاب، كأجهزة لكل منها كظيفة تعمل ٔتيزاف دقيق،

ببل تدبَت، كلو فرضنا أنو صدفة ُب إنساف كاحد فهل ٯتكن  أف يكوف ىذا صدفةكن فهل ٯت تتعارض؛
ا ا عليمن مبليُت ا١ترات ُب ٚتيع البشر؟! إف ىذا ا٠تىٍلق ا١تنتظم دليل أف لو موًجدن ة تتكرر أف يكوف صدف

 [ُْا١تلك: ] ﴾َأاَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُىَو اللَِّطيُف اْٙتَِبًنُ ﴿ا كقدرة بدقائق األشياء  ا قد أحاط علمن حكيمن 
الفطرة  إىل الكسب كطلب ا١تعاش، كىذه اا إىل النـو ك٤تتاجن كمن جهة أخرل فإف اإلنساف فيطر ٤تتاجن 

األرض اليت يعيشوف عليها، فهم بُت ليل مظلم يسًتىم بظبلمو فيناموف ما خيلقت عليو متوافقة مع 
لق اإلنساف من ذكر كأنثى  لو مل ٮتك  .النبات كاٟتيوافكذلك غالب فيو، كبُت هنار مبصر يعملوف فيو، ك 

 .األرض كيتحقق ابتبلؤهكيف كاف سيستمر كجوده كيتكاثر كيعمر 
أف  أف ينسبها إىل غَت خالق أك عنده متنعاكالعاقل إذا أتمل ىذه اٟتكم كما كراءىا من ا١تصاّب 

كىي ُب نفسها ٖتتاج إىل  الطبيعة؛ ألف الطبيعة ال حكمة ٢تا كال علم، إىلإىل الصدفة أك  ينسبها
 .م حكيمكىذا ا٠تلق ال ٯتكن إال أف يكوف صنعة خالق قادر علي خالق،
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 تاألرض أبنواع النباات، كأنو سبب ٟتياة ذكر تعاىل رٛتتو بعباده ُب إنزاؿ ا١تطر :إنزال اٚتطر -ّ
٤تكم تتحقق بو ا١تطر ٔتيزاف  يكوف إنزاؿ قتضي أفه اٟتكمة ت١تصاٟتهم، كىذ الناسإليها  ٭تتاجيت ال

 ﴾ِعْنَدَن َخَزائُِنُو َوَما نُ نَ ّزِلُُو ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلومٍ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ﴿قاؿ تعاىل: مصلحة األرض كمن عليها 
َأَلَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ يُ ْزِجي ﴿قاؿ تعاىل: كقد ذكر تعاىل السحاب ا١تمطر ُب آية أخرل ف  ،[ُِاٟتجر: ]

َنُو ُثَّ ٥َتَْعُلُو رَُكاًما فَ تَ َرى اْلَوْدَق ٧َتُْرُج مِ  َماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن َسَحاًِب ُثَّ يُ َؤلُِّف بَ ي ْ ْن ِخاَلِلِو َويُ نَ زُِّل ِمَن السَّ
 ،[ّْالنور: ] ﴾بَ َرٍد فَ ُيِصيُب ِبِو َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُو َعْن َمْن َيَشاُء َيَكاُد َسَنا بَ ْرِقِو َيْذَىُب ِِبأْلَْبَصارِ 

فع الريح تبدأ بد مراحلكفق ىذه السحب تتكوف أف الركامية، ك  كأفادت اآلية أف ا١تطر ينزؿ من السحب
ا بعضو فوؽ بعض، ٍب ٮترج ا مكدسن ىذا السحاب ُب سحابة أكرب، ٍب ٬تعلو ركامن اجتماع للسحاب، ٍب 

كىذه ا١تراحل اكتشفها علماء األرصاد اٞتوية ابستخدـا الطائرات كاألقمار الصناعية  .ا١تطر من خبل٢تا
أف البػىرىد ينزؿ من جباؿ ُب السماء أم سحب أمثاؿ اٞتباؿ، ، كما أفادت اآلية كغَتىا من اآلالت ا١تتطورة

 .سبعة أمياؿ كنصف كىذا ما اكتشفو العلماء حيث إف ىذه السحب الركامية قد يبلغ ارتفاعها
ككل ٥تلوؽ من ٥تلوقات هللا تعاىل لو تفكر فيو اإلنساف لوجد فيو آية معجزة، ٍب ىذه ا١تخلوقات 

 .فَاْرِجِع اْلَبَصَر َىْل تَ َرى ِمْن ُفُطوٍر ﴿قاؿ تعاىل: معجزة مبهرة ألصحاب العقوؿ  كاملهاكتٔتجموعها 
َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُىَو َحِسًنٌ  ُصْنَع اَّللَِّ ﴿قاؿ تعاىل: ك ، [ْ ،ّا١تلك: ]﴾ُثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتَ ٌْنِ يَ ن ْ

 .[ٖٖالنمل: ] ﴾الَِّذي أَتْ َقَن ُكلَّ َشْيءٍ 
َنا ﴿قاؿ تعاىل: كىذا التكامل كالتوازف ذكره هللا تعاىل ُب آايت من كتابو  َواأْلَْرَض َمَدْدَنَىا َوأَْلَقي ْ

َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوُزوٍن  َوِإْن  .َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َوَمْن َلْسُتْم َلُو ِبَرازِِقٌَن  .ِفيَها َرَواِسَي َوأَنْ بَ ت ْ
َماِء َماًء  .ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدَن َخَزائُِنُو َوَما نُ نَ ّزِلُُو ِإالَّ بَِقَدٍر َمْعُلوٍم  َوَأْرَسْلَنا الرََِّيَح َلَواِقَح فَأَنْ َزْلَنا ِمَن السَّ

َناُكُموُه َوَما أَنْ ُتْم َلُو ِبَازِِنٌَن  قاؿ ك  ،[ِّ - ُٗاٟتجر: ] ﴾ُت َو١َتُْن اْلَوارِثُونَ َوِإنَّ لََنْحُن ١ُتِْيي َو٣ُتِي .فََأْسَقي ْ
ْمَس َواْلَقَمَر ُكلّّ ِف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ ﴿تعاىل:  َهاَر َوالشَّ  [ّّاألنبياء: ] ﴾َوُىَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالن َّ

 فالتوازف كاإلتقاف آية تدؿ على هللا تعاىل.
ا، ترشد الناس إىل خالقهم كأف ىذا ا٠تلق ال ٯتكن أف يكوف عبثن  تعاىلُب ٥تلوقات هللا  والتفكر
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نَ ُهَما اَلِعِبٌَن ﴿قاؿ تعاىل:  َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ َما َخَلْقَنا٤ُتَا ِإالَّ ِِبْ٘تَقِّ َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُىْم  .َوَما َخَلْقَنا السَّ
  .[ّٗ ،ّٖالدخاف: ] ﴾اَل يَ ْعَلُمونَ 

ُب مناظرتو لفرعوف حُت قاؿ لو  بو موسى  استدؿٌ  - دليل اٙتلق واالنتظام -كىذا الدليل 
قَاَل رَب َُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُو ﴿ فجاءه اٞتواب ا١تفحم ﴾قَاَل َفَمْن رَبُُّكَما ََي ُموَسى﴿ :فرعوف

فاستدؿ على هللا تعاىل أبنو خلق ٚتيع ا١تخلوقات، كأعطى كل ٥تلوؽ  ،[َٓ ،ْٗطو: ]﴾ُثَّ َىَدى
خلقو البلئق بو، الداؿ على حسن صيٍنعو من كرب اٞتسم كصغره كتوسطو كٚتيع صفاتو، ٍب ىدل كل 
٥تلوؽ إىل ما يصلحو من ا١تنافع كاجتناب ما يضره أك دفعو كعبلجو، كىذا ا٠تلق كىدايتو البٌد ٢تما 

 ٠تالق ىو رٌب موسى.من خالق، كىذا ا
 

 لتوحيد الربوبية: اعدد ٙتارن 
ُ- ............................................................... 
ِ- ............................................................... 

ّ- .............................................................. 

 
للتفكر  كأخرل تدعو ُب عمـو ا١تخلوقات، للتفكر تدعو القرآف من ايتاذكر أمثلة آل

 :بعينها ٥تلوقاتُب 
 : التفكر ُب عمـو ا١تخلوقات:الن أك 
ُ- ..................................................................................

.................................................................................. 

ِ- ..................................................................................
.................................................................................. 
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 : التفكر ُب ٥تلوقات بعينها:ااثنين 
ُ- ..................................................................................

.................................................................................. 

ِ- ..................................................................................
.................................................................................. 

 
*     *     * 
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 جتُاااعايػاااسع  يف ايعبااااد٠
غايػػػػػػػػة الػػػػػػػػػذؿ   أَااااااااسٜٔ: 

كا٠تضػػػوع مػػػع غايػػػة اٟتػػػب؛ 
فمن خضع ١تن قهره كتغلٌػب 
عليػػػػػػػػو دكف ٤تبػػػػػػػػة لػػػػػػػػو فػػػػػػػػبل 
يسػػػمى عابػػػدنا، كمػػػن أحػػػب 
شػػػػيئنا كمل ٮتضػػػػع لػػػػو مل يسػػػػم 

 عابدنا لو كذلك.

 

 
 تٛسٝد ايعباد٠: ايجايحاملٛعٛع 

 
 

 توحيد على الربوبية بتوحيد االستدالؿ الدعوة إىل عبادة هللا دكف سواه القرآف ُب أساليب من
 صرؼ كجوب على بيده كلو كاألمر ا١تدبر، ا٠تالق كأنو الربوبية، بتوحيد إبقرارىم فيستدؿ األلوىية؛

 كأف األمر كلو بيده ،ا١تدبرفإذا أقر الناس أبف هللا تعاىل ىو ا٠تالق الرازؽ  ،غَته دكف كحده  العبادة
 كيسمىفبل بد من إفراده ابلعبادة كىذا ىو توحيد العبادة  ،فلماذا يتوجهوف ابلعبادة لغَته ،سبحانو

ا توحيد األلوىية؛ ألنو ابلنظر إىل هللا تعاىل فهو اإللو اٟتق، كابلنظر إىل ا١تكلفُت فيجب عليهم أيضن 
 ا توحيد هللا أبفعاؿ ا١تكلفُت.أيضن  كلذا يقاؿ فيو ،ال شريك لو ده كح عبادهتم صرؼ

ألجلها ا٠تلق، كأرسل الرسل، كأنزؿ الكتب، كخلق اٞتنة  هللااليت خلق  لغايةالتوحيد ىو ا كىذا
أف  تحقدليل لو؛ ألف من ال ٮتلق كال ٯتلك النفع كالضر ال يس ىيككل دالئل توحيد الربوبية  .كالنار
يستلـز توحيد األلوىية، كما أف كل دليل على توحيد الربوبية ىو دليل لتوحيد  الربوبية، فتوحيد يعبد

، كُب ا١تقابل فإف توحيد األلوىية يتضٌمن توحيد الربوبية؛ فمن أخلص العبادة األلوىية عن طريق اللزـك
  . فإنو يقٌر أبف هللا تعاىل ىو ا٠تالق كحده

بتوحيد  د الربوبية أقرٌ بتوحي ليس كل من أقرٌ إال أنو  ىذاكضوح  كمع
 .األلوىية
 
 َٚفّٗٛ ايعباد٠:اًلأ : 

 : ا٠تضوع كالذؿ، يقاؿ طريق معبَّد أم مذلَّل.ةً العبادة لغ -
: اسم جامع لكل ما ٭تبو هللا كيرضاه من األقواؿ اشرعً العبادة  -

 .اطنةكاألعماؿ الظاىرة كالب
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 أْٛاع ايعبادات

 عبادات قًب١ٝ عبادات قٛي١ٝ عبادات فع١ًٝ عبادات َاي١ٝ

 ًٝ  : أْٛاع ايعباد٠:اثاْ
  :للعبادة أنواع متعددة ىي

 
 

 
 
 

 
اب تعاىل كمبلئكتو كرسلو ككتبو كاليـو اآلخر كالقدر، كالتصديق ٔتا  افكاإلٯت  :قلبية عبادات -

كإخبلص العمل  كحده، كالتوكل على هللا  ،من أمور الغيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا تعاىل بو كأخرب بو رسولو أخرب
 كالرجاء. كا٠توؼ ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا تعاىل كرسولو  ك٤تبةتعاىل، 
كالصبلة على  بكلمة التوحيد، كقراءة القرآف، كالتسبيح، كالتحميدتلفظ كال: عبادات قولية -
 .كسائر األذكار ،ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 .كرمي اٞتمار كقتاؿ ُب سبيل هللا كالصـو كاٟتج كالطواؼ كالسجود ٞتوارحاب :عبادات فعلية -
 .اؿكا٢تدم، كالنذر إذا كاف اب١ت حية، كاألضاب١تاؿ كالصدقة لزكاة،اأداء ك  عبادات مالية: -
 ايعباد٠أزنإ : اثايًج: 

 
 ىي: األركاف األعماؿ القلبية اليت البد أف تصاحب العمل ليكوف عبادة حقيقية، كىذه ىي 
 

 ايعباد٠أزنإ 

 حمب١ اهلل تعاىل ارتٛف َٔ اهلل تعاىل ايسدا٤ يف ثٛاب اهلل
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 :تعاىل هللا ٝتبة -ٔ
٭تب هللا تعاىل ك٭تب ما ٭تبو هللا تعاىل، كيبغض ما  ؛مع هللا تعاىل العبد يكوفأف  :معىن ابة -

نشاط ُب الىي ارؾ الذم ٭ترؾ القلوب إىل رب العا١تُت، كبقدرىا يكوف  كابةيبغضو هللا تعاىل، 
 .كاإلقباؿ عليها العبادة

، كتقدًن طاعة هللا كرسولو ملسو هيلع هللا ىلصكجود آاثرىا من طاعة هللا كطاعة رسولو أمارة وجود ابة:  -
ُتْم ُتُِبُّوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوين ٦ُتِْبْبُكُم اَّللَُّ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم ﴿قاؿ تعاىل: على ما عدا٫تا كما  ملسو هيلع هللا ىلص ُقْل ِإْن ُكن ْ

ُ َغُفوٌر رَِحيمٌ   .[ُّآؿ عمراف: ] ﴾َواَّللَّ
 من أدلة ابة: -

 .(ُ)«أٓتعٌن الناسمن ولده ووالده و  ليوإ بيؤمن أحدكم حىت أكون أح ال» :ُب اٟتديث -
اللهم إين أسألك فعل اٙتًنات، وترك اٚتنكرات، وحب اٚتساكٌن، »: ملسو هيلع هللا ىلصاف من دعاء النيب ك-

وأن تغفر يل وترٔتين، وإذا أردت فتنة ِف قوم فتوفين غًن مفتون، وأسألك حبك وحب من ٦تبك، 
 .(ِ)«وحب عمل يقربين إىل حبك

 أسباب زَيدة ابة:  -
 ، كمنبفعل أسباهبا، كترؾ ما يضعفها اب١تسلم أف ٭ترص على زايدة ىذه ابة ُب قلبو جدير

 :أسباب زايدة ابة
 .الدعاء -
 .ثرة ذكر هللا تعاىلك -
 .مع التدبر آفتبلكة القر  -
 .التفكر ُب نعم هللا على عباده -
 .من نوافل الطاعات بعد اافظة على الفرائض اإلكثار -

                                                           

 (.ٗٔ(، كمسلم )حُٓالبخارم )حأخرجو  (ُ)
 ، كصححو األلباين ُب صحيح الًتمذم.(ِّّٓأخرجو الًتمذم )ح (ِ)
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 .كونيةهللا الشرعية كال تالتفكر ُب آاي -
 .هللا ٤تبتو سؤاؿ -
 .معاين أٝتاء هللا كصفاتو استشعار  -
 .التوبةك  تغفاراب تعاىل ُب الثلث األخَت من الليل ١تناجاتو كذكره ٍب ابالس ا٠تلوة -

  :اٙتوف من هللا تعاىل -ٕ
 ُب آايت عديدة منها: ،ىو عبادة عظيمة أمر هللا هبا ا١تؤمنُتمعىن اٙتوف من هللا تعاىل:  -
ُتْم ُمْؤِمِنٌنَ ﴿ قولو تعاىل: - ْيطَاُن ٧ُتَوُِّف َأْولَِياَءُه َفاَل َِتَاُفوُىْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكن ْ َا َذِلُكُم الشَّ آؿ ] ﴾ِإ٣تَّ

 .كا١تعٌت إف كنتم مؤمنُت فخافوين [ُٕٓعمراف:
فوعد  ،[ُِا١تلك: ] ﴾َٛتُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبًنٌ ِإنَّ الَِّذيَن ٧َتَْشْوَن رَب َُّهْم ِِبْلَغْيِب ﴿ قولو تعاىل: -

 أىل ا٠تشية اب١تغفرة كاألجر العظيم.
َتانِ ﴿قولو تعاىل:  -  .[ْٔالرٛتن: ] ﴾َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّو َجن َّ

  أسباب زَيدة اٙتوف من هللا تعاىل: -
 من هللا تعاىل ما يلي: أسباب زايدة ا٠توؼ كمن

 .العلم اب تعاىل ٔتعرفة أٝتائو كصفاتو  -
َوابِّ ﴿قاؿ تعاىل: ا توعد هللا بو من عصاه من العذاب األليم العلم ٔت - َوِمَن النَّاِس َوالدَّ

َا ٧َتَْشى اَّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َغفُ  فاطر: ] ﴾ورٌ َواأْلَنْ َعاِم ُٞتَْتِلٌف أَْلَوانُُو َكَذِلَك ِإ٣تَّ
ِٖ]. 

 :الرجاء -ٖ
 ما أعده للطائعُت من النعيم ا١تقيم.فيك  تعاىل هللا بكىو الطمع ُب ثوا معىن الرجاء: -

 الثالثة: األركانالعالقة بٌن 
كا٠توؼ إىل هللا تعاىل،  ٖتٌرؾ ابةفإال إذا ٚتع بُت ىذه العبادات الثبلث،  تستقيم العبادة ال

 همن رد خاؼك  العمل، رجا قبوؿ ة، فإذا فعل العبد الطاعةالطاع يدعو إىلكالرجاء ، ا١تعصيةعن  يزجر
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 ،التوبة ، كإف كقع ُب الذنب كاتب رجا قبوؿالقوادحلوجود ك العمل تقصَت ُب اإلخبلص ك ال بسبب
؛ فمن رجا شيئن  ءينفك العبد عن ا٠توؼ كالرجا بلذنب، فال ا١تؤاخذة على كخاؼ ا ١تا بينها من التبلـز

خوفو فيقع  يزيدكلذا فبل بد من اٞتمع بينهما، لئبل  ا رجا ما يقابلو،بلو، كمن خاؼ شيئن ايق اخاؼ ٦ت
ط كالتقصَت كيغًت يالتفر  رجاؤه فيقع ُب زيدكاليأس من رٛتة هللا فينقطع عن العمل، كال ي القنوطُب 

 برٛتة هللا تعاىل فيهلك كىو ال يشعر.
كقد ٚتع هللا تعاىل ُب كتابو بُت ا٠توؼ كالرجاء ُب آايت من كتابو، فأثٌت على زكراي كزكجو كابنهما 

َراِت َوَيْدُعونَ َنا َرَغًبا َورََىًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعٌنَ ﴿  :السبلـ فقاؿ٭تِت عليهم   ﴾ِإن َُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِف اْٙتَي ْ
 تَ َتَجاَفَٰ ﴿قاؿ تعاىل: ا ُب الثواب فا من العذاب كطمعن الذين يدعوف رهبم خوفن كأثٌت على  ،[َٗاألنبياء: ]

َأْم َمْن ﴿ :كقولو [ُٔ]السجدة:  ﴾يُنِفُقونَ  َرَزقْ َناُىمْ  َوٟتَّا َوَطَمًعا َخْوفًا رَب َُّهمْ  َيْدُعونَ  اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوبُ ُهمْ 
َوقَاِئًما ٦َتَْذُر اَْلَِخَرَة َويَ ْرُجو َرْٔتََة رَبِِّو ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ُىَو قَاِنٌت َآَنَء اللَّْيِل َساِجًدا 

ُر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ  َا يَ َتذَكَّ َوالَِّذيَن يُ ْؤُتوَن َما َآتَ ْوا َوقُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلٌة أَن َُّهْم ِإىَل ﴿ :كقولو [ٗالزمر: ] ﴾اَل يَ ْعَلُموَن ِإ٣تَّ
َراِت َوُىْم َٛتَا َساِبُقونَ  .َرِبِِّْم رَاِجُعوَن  كُب اٟتديث تفسَت ، [ُٔ ،َٔ]ا١تؤمنوف:  ﴾ُأولَِئَك ُيَسارُِعوَن ِف اْٙتَي ْ

 .(ُ)«أن ال يقبل منهمويتصدقون وىم ٧تافون  الذين يصومون ويصلون»ىذه اآلية أبهنم 
 ايعباد٠ يف اإلضالّ َٓصي١: ازابًع: 

 فهي اٟتكمة من خلق الثقلُت اٞتن كاإلنس، كال تيناؿ ٤تبة هللا تعاىل إالللعبادة منزلة عظيمة؛ 
هبا، كألجلها أرسل هللا الرسل، كخلق هللا اٞتنة كالنار، كعليها مدار الفوز كا٠تسارة يـو القيامة، ك١تزيد 

 من التفصيل نقوؿ:
ْنَس ِإالَّ ﴿قاؿ تعاىل: العبادة ىي الغاية من خلق اٞتن كاإلنس   -ُ َوَما َخَلْقُت اٗتِْنَّ َواإْلِ

  .[ٔٓالذارايت: ] ﴾لِيَ ْعُبُدونِ 
: ريك فكاف الواحد منهم يقوؿ لقومودعا ٚتيع الرسل أقوامهم إىل عبادة هللا كحده ال ش  -ِ
ُرهُ ﴿ َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف ُكلِّ ﴿قاؿ تعاىل: ك  [ٖٓ، ّٕ، ٓٔ، ٗٓاألعراؼ: ] ﴾اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغي ْ

                                                           

 ، كصححو األلباين ُب صحيح الًتمذم.(ُّٕٓأخرجو الًتمذم )حُ) )
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 ٖٙ  العقيدة 

َ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ  الً أُمٍَّة َرُسو   .[ّٔالنحل: ] ﴾َأِن ُاْعُبُدوا اَّللَّ
 [ٗٗاٟتجر: ] ﴾َواْعُبْد رَبََّك َحىتَّ َيَْتَِيَك اْلَيِقٌنُ ﴿قاؿ تعاىل: هللا هبا رسولو حىت ا١توت فأمر   -ّ

 أم استمر على عبادة هللا حىت ا١توت.
ا١تستكربين عن عبادتو كتوعدىم كصف هللا هبا خواص خلقو من األنبياء كا١تبلئكة، كذـ  -ْ

َلْن َيْستَ ْنِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبًدا َّلِلَِّ َواَل اْلَماَلِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَن َوَمْن ﴿قاؿ تعاىل: ابلعذاب ف
يًعا  .[ُِٕالنساء: ] ﴾َيْستَ ْنِكْف َعْن ِعَباَدتِِو َوَيْسَتْكِِبْ َفَسَيْحُشُرُىْم ِإلَْيِو ٓتَِ

تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى ﴿قاؿ تعاىل: ُب مقامات التشريف ف ملسو هيلع هللا ىلصهبا نبيو  كصف هللا -ٓ
ِمَن اْلَمْسِجِد اْ٘تََراِم  الً ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَيْ ﴿كقاؿ  ،[ُالفرقاف: ] ﴾َعْبِدِه لَِيُكوَن ِلْلَعاَلِمٌَن َنِذيًرا

ِميُع اْلَبِصًنُ  فأكمل  [ُاإلسراء:] ﴾ِإىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي َِبرَْكَنا َحْوَلُو لُِنرِيَُو ِمْن َآََيتَِنا ِإنَّو ُىَو السَّ
 العباد كأكرمهم أكملهم عبودية  تعاىل، كأعلى مراتب الدين ىي مرتبة إحساف العبادة.

﴿َوَلْو َأنَّ َأْىَل اْلُقَرى َآَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا عبودية  تعاىل سبب لفتح الربكات قاؿ تعاىل: إخبلص ال
بُوا فََأَخْذَنُىْم ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن﴾ َماِء َواأْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّ كُب  .[ٔٗ]األعراؼ:  َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن السَّ

نَ ُهُم ﴿قاؿ تعاىل: ترؾ العبادة سبب للعداكة بُت الناس ا١تقابل  فَ َنُسوا َحظِّا ٟتَّا ذُكُِّروا ِبِو فََأْغَريْ َنا بَ ي ْ
 .[ُْا١تائدة: ] ﴾اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاءَ 

الَِّذي ََي أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم ﴿قاؿ تعاىل: ففي سورة البقرة  ؛أكؿ أمر ُب كتاب هللا تعاىل  -ٔ
ُقونَ   .[ُِالبقرة: ] ﴾َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

 باد٠ايعقبٍٛ  غسٚط: اخاًَط: 

 غسٚط قبٍٛ ايعباد٠

 إخالظ اي١ٝٓ ملسو هيلع هللا ىلصَتابع١ ايسضٍٛ 
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 لقبوؿ العبادة شرطاف:  يشًتط
أف يكوف مراد العبد ّتميع أقوالو كأعمالو الظاىرة كالباطنة ابتغاء كجو هللا، كىو  :إخالص النية -

يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلكَ َوَما ﴿قاؿ تعاىل:   أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ ُٞتِْلِصٌَن َلُو الدِّ
فبل تقبل عبادة أريد هبا غَت هللا تعاىل، أك أراد هبا مدح الناس، أك مسايرة  [ٓالبينة:] ﴾ِديُن اْلَقيَِّمةِ 

 للعادات، أك ليتوصل هبا ١تصلحة دنيوية. اكتقليدن 
 .ملسو هيلع هللا ىلص ُب سنة رسولو أك ،أف يعبد هللا على ما شرع ُب كتابوكىو  :ملسو هيلع هللا ىلص متابعة الرسول -

 ﴾َصاِ٘تًا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحدً  الً َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا ِلَقاَء رَبِِّو فَ ْليَ ْعَمْل َعمَ ﴿قاؿ تعاىل: 
بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُو َّلِلَِّ َوُىَو ُٝتِْسٌن فَ َلُو َأْجُرُه ِعْنَد رَبِِّو َواَل َخْوٌف ﴿تعاىل:  قاؿ، ك [َُُ]الكهف:

من أخلص دينو ، كىو ٤تسن ُب عبادة ربو  اٞتنةأم يدخل  [ُُِالبقرة:] ﴾َعَلْيِهْم َواَل ُىْم ٦َتَْزنُونَ 
 .ملسو هيلع هللا ىلصا فيها نبيو أبف كاف متبعن 

صفة ٥تًتعة، أك غيٌَت فيها ابلزايدة أك النقص ما مل أيذف بو هللا، أك فعلها قبل فبل تقبل عبادة على 
ا على كل مسلم أف يعرؼ من أحكاـ العبادات ما يصحح بو عبادتو من كقتها، كمن ىنا كاف لزامن 

شركطها ككاجباهتا كمبطبلهتا، مثل أحكاـ الطهارة، كصفة الصبلة، كالصـو كا١تفطٌرات، كأحكاـ 
 كغَت ذلك من األحكاـ.الزكاة، 
 أقطاّ ايٓاع يف ايعباد٠:اضادًض : 

 على أقساـ: الناس ُب العبادةفإف   - شركط قبوؿ العبادة - الشرطُتكبناء على ىذين 
 .ا١توٌحد فهولو العبادة كفق الشرع  امن عبد هللا ٥تلصن  -
 كافر. فهومن مل يعبده  -
 مشرؾ. غَته فهومن عبده كعبد معو  -
من أحدث ِف » :كُب اٟتديث ،مبتدع فهوخبلؼ ما شرع  لىلكن ع ا٥تلصن  هللا من عبد -

 أم فعبادتو مردكدة غَت صحيحة كال مقبولة. (ُ)«أمرن ىذا ما ليس منو فهو رد
                                                           

 (.ُُٖٕأخرجو مسلم )ح(ُ) 
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 ٖٛ  العقيدة 

 قٛاعد ٚفٛا٥د يف تٛسٝد ايعباد٠: اضابًع: 
 كماؿ العبد كرفعة درجتو ْتسب ٖتقيقو كتكميلو للعبودية  تعاىل. -ُ
 تعاىل؛ فمن مل يعبد هللا عبد غَته ضركرة بشرنا أك العبودية لو على كفطرىما٠تلق خلق هللا   -ِ

 أك شهوةن أك شيطاانن أك غَت ذلك ٦تا ىو عبد ٥تلوؽ فقَت مثلو. الن ٚتادنا أك حيواانن أك ما
ََي أَي َُّها ﴿قاؿ تعاىل: ليس للقلب فرح أك راحة إال بعبادة ربو، كىو راجع إليو ال ٤تالة   -ّ

ْنَساُن ِإنَّ   .[ٔاالنشقاؽ: ] ﴾َك َكاِدٌح ِإىَل رَبَِّك َكْدًحا َفُماَلِقيوِ اإْلِ
 من عبادات اٞتوارح كهبا يتفاضل تتفاضل العبادات فيما بينها، كالعبادات القلبية أخطر شأانن   -ْ

ُب األفعاؿ كشتاف ما  فالناس، كىي أقل جهدنا كأعظم أثرنا؛ فإف الرجلُت يصلياف الصبلة كيستواي
بينهما الختبلؼ ما ُب قلبيهما من حضور القلب كا٠تشوع كا٠تضوع  تعاىل كغَت ذلك من 

 عبادات القلب.
يوجد تبلـز بُت الظاىر كالباطن؛ فصبلح القلب يدعو لبلستقامة على طاعة هللا، ككلما  -ٓ

 زادت عبادة اٞتوارح كقويت زاد اإلٯتاف ُب القلب.
 كغَتىا. ،كاالقتصاديةكالسياسية جتماعية شامل ٞتميع شؤكف اٟتياة االتوحيد العبادة  -ٔ

 
 :الشرع كل ٦تا أيٌب من كجهةانقش أثر الغلو ُب  

 الغلو ُب ٤تبة هللا: -
.................................................................................
.................................................................................

................................................................................. 
 ا٠توؼ من هللا:الغلو ُب  -

.................................................................................
.................................................................................
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 ٜٖ العقيدة 

................................................................................. 

 الغلو ُب الرجاء: -

.................................................................................

.................................................................................
................................................................................. 

 
 

حَّة جناح ا٠تٍوؼ على جناح الرَّجاء،  قاؿ ابن القيًٌم: السَّلف استحبُّوا أف يػيقىوًٌم ُب الصًٌ
نيا يقوًٌم جناح انقش كيف يكوف ذلك من كجهة ، (ُ)الرَّجاء على جناح ا٠تٍوؼ كعند ا٠تركج من الدُّ

 نظرؾ.
 

*     *     * 
 
 

  

                                                           

 .ُّٓ/ُانظر: مدارج السالكُت بُت منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعُت (ُ) 
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 ٓٗ  العقيدة 

 

 
 يف أمسا٥٘ ٚصفات٘تٛسٝد اهلل : ايسابعاملٛعٛع 

 
 

 ؟اجتهاديةنقاش ٘تهيدم: ىل أٝتاء هللا عز كجل توقيفية أـ 
 

 َٚع٢ٓ تٛسٝد األمسا٤ ٚايضفات:: اًلأ 
كصفاتو العلى الثابتة ُب الكتاب كالسنة، بدكف تعطيل أك ٖتريف أك  اٟتسٌتاإلٯتاف أبٝتاء هللا  

 تكييف أك ٘تثيل أك تشبيو.
يصدؽ ٔتا ثبت ُب الكتاب كالسنة من أٝتاء هللا اٟتسٌت كصفاتو العليا، فيجب على ا١تسلم أف 

نب تغفور رحيم، كيسألو اٞتنة؛ ألنو مالكها، ك٬ت هللا هبا؛ فيسأؿ هللا تعاىل ا١تغفرة؛ ألف هكيدعو 
 ؛ ألنو شديد العقاب، كيرحم الناس ألف هللا تعاىل رحيم ٭تب الرٛتة.ةعصيا١ت

دليل كببل مع أٝتاء هللا كصفاتو، فبل يتكلم فيها بعقلو كرأيو  أف يتأدب ا١تسلمكما ٬تب على 
يعلم أف ُب اٞتنة  سلم، كإذا كاف ا١تاعلمن  من الكتاب كالسنة؛ ألف البشر أضعف من أف ٭تيطوا اب

رحيم كُب عباده هللا تعاىل ك .حقيقتها؛ فصفات هللا تعاىل من ابب أكىل م كال يعلرماانن ك ا كعنبن  ٩تبلن 
لَْيَس ﴿ :ن ال تشابو كال ٘تاثل بُت الرٛتتُت كإف اتفقا ُب االسم، كالدليل على ىذا قولو تعاىلرٛتاء لك

ِميُع اْلَبِصًنُ  ل كعبل أف يشبهو شيء من فنفى عن نفسو جى  [ُُ]الشورل: ﴾َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَّ
 ٥تتلفة، حقيقتهمالكن  بصر،كالسمع ابل ا١تخلوقُت، مع اتصافو ابلسمع كالبصر كُب خلقو من يتصف

 ٭تيط بو علمو كال يدرؾ حقيقتو.فيما ال  ابلظنوف كعلى ىذا فعلى ا١تسلم أف ٭تذر من الكبلـ
 ٚايٓفٞ اإلثبات يف ٚادتُاع١ ايط١ٓ أٌٖ طسٜك١: ثاًْٝا: 

 لساف على أك كتابو، ُب لنفسو هللا أثبتو ما فأهنم يثبتوف :اإلثبات ُب كاٞتماعة السنة أىل طريقة
 . ٘تثيل كال تكييف، غَت كمن تعطيل، كال ٖتريف، غَت من ملسو هيلع هللا ىلص رسولو

 َكانُوا َما َسُيْجَزْونَ  َأْٖتَائِوِ  ِف  يُ ْلِحُدونَ  الَِّذينَ  َوَذُروا ِِبَا فَاْدُعوهُ  اْ٘تُْسىَن  اأَلْٖتَاءُ  َوَّلِلَِّ ﴿ :تعاىل قاؿ
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 ٔٗ العقيدة 

  .[َُٖ:األعراؼ] ﴾يَ ْعَمُلونَ 
 ملسو هيلع هللا ىلص رسولػو لساف على أك ،كتابو ُب نفسو عن هللا نفاه ما فإهنم ينفوف :النفي ُب كأما طريقتهم

 تناُب نقص صفات فهو نفسو عن هللا نفاه ما كل إف إذ ؛تعاىل  ضده كماؿ ثبوت اعتقادىم مػع
 كمالو، لوجوب تعاىل هللا على ٦تتنعة كا١توت كالنـو كالعجز النقص صفات فجميع الواجب؛ كمالو

 اض النفي أف كذلك ضدىا؛ كماؿ كإثبات ا١تنفية، الصفة تلك انتفاء بو فا١تراد نفسو عن نفاه كما
مد ثبوتية لصفة متضمننا يكوف حىت الكماؿ على يدؿ ال  .عليها ٭تي

َنا َوَما﴿: كقولو ،[ِٓٓ:البقرة] ﴾نَ ْومٌ  َوال ِسَنةٌ  ََتُْخُذهُ  ال﴿: تعاىل قولو :ذلك مثاؿ  ﴾لُُغوبٍ  ِمنْ  َمسَّ
 . [ّٖ:ؽ]

 كُب كقيوميتو، حياتو لكماؿ( كالنـو نةالسًٌ ) نفسو عن نفى الكرسي آية ُب كتعاىل سبحانو فا
 لصفة متضمن ىنا فالنفي كقدرتو، قوتو لكماؿ التعب؛ كىو( اللغوب) نفسوعن  نفى الثانية اآلية

 .كماؿ
 أمسا٤ اهلل اذتط٢ٓ: اثايًج: 

فَاْدُعوُه ِِبَا َوَذُروا الَِّذيَن يُ ْلِحُدوَن ِف َأْٖتَائِِو َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا  َوَّلِلَِّ اأْلَْٖتَاُء اْ٘تُْسىَن ﴿قاؿ تعاىل: 
 ،[ٖطو:] ﴾اَّللَُّ اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َلُو اأْلَْٖتَاُء اْ٘تُْسىَن ﴿ :كتعاىل ، كقاؿ سبحانو[َُٖألعراؼ:ا] ﴾يَ ْعَمُلونَ 

من أحصاىا  -اإال واحدً  ئةام-ا وتسعٌن اٖتً إن  تسعة »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النيب كعن أيب ىريرة 
أسألك اللهم بكل اسم ىو لك ٖتيت بو نفسك، أو أنزلتو ِف كتابك، » :، كُب اٟتديث(ُ)«دخل اٗتنة

أن َتعل القرآن العظيم ربيع أو علمتو أحدا من خلقك، أو استأثرت بو ِف علم الغيب عندك 
 .(ِ)«...قليب

 دلت األلة السابقة على أمور منها: 
 أٝتاء هللا تعاىل ال يعلم عٌدىا إال هللا تعاىل؛ ألف منها ما استأثر هللا تعاىل بعلمو. -

                                                           

 (.ِٕٕٔ(، كمسلم )حِّٕٗأخرجو البخارم )حُ) )
 (.ٖٔ( كاللفظ لو، كمسلم )حُٖٔٔالبخارم )حأخرجو ِ) )
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 ٕٗ  العقيدة 

ا ٢تا فضيلة خاصة كىي أف من أٝتاء هللا تعاىل كلها حسٌت، كمنها تسعة كتسعوف اٝتن  -
 أحصاىا دخل اٞتنة.

كوف إحصاؤىا بثبلثة أشياء: حفظ ألفاظها فضل إحصاء أٝتاء هللا تعاىل كالعناية هبا، كي -
 ، كفهم ما دلت عليو من معاين، كالتعبد  هبا.اعدن 

 ؟نٝف ْتعبد هلل تعاىل بأمسا٥٘ اذتط٢ٓ: زابًعا 
إف لكل اسم من أٝتاء هللا تعاىل صفة يدؿ عليها، فاسم الرٛتن يدؿ على صفة الرٛتة، كاسم 
اٟتكيم يدؿ على صفة اٟتكمة، كاسم ا٠تالق يدؿ على صفة ا٠تلق، كلكل صفة من صفات هللا تعاىل 
 آاثر ُب خلقو، فوجود ا١تخلوقات كتنوعها كانتظامها يدٌؿ على أف موجدىا متصف اب٠تلق كاإلبداع

كاإلرادة كالقدرة كاٟتكمة كالعلم، كلذا كاف التفكر ُب ٥تلوقات هللا تعاىل يدؿ على اإلٯتاف اب تعاىل 
كأنو ا٠تالق الرازؽ اٟتكيم ا٠تبَت ايي ا١تميت، فأكؿ ما ٭تتاجو العبد ليتعبد هللا تعاىل أبٝتائو أف يعرؼ 

ؼ على آاثرىا ُب ٥تلوقاتو، كيكثر من معانيها، كما دلت عليو من صفات كأفعاؿ  تعاىل، كيتعرٌ 
التفكر ُب ٥تلوقات هللا تعاىل لَتل آاثر رٛتة هللا الواسعة، كحكمتو الباىرة، كآايتو العجيبة اليت ٗتضع 

قاؿ ٢تا الرقاب، ٍب ينظر ُب كل اسم من أٝتاء هللا تعاىل ككيف يعبد هللا ٔتقتضى ذلك االسم كما 
كىذا  [َُٖاألعراؼ: ] ﴾اْ٘تُْسىَن فَاْدُعوُه ِِبَا َوَذُروا الَِّذيَن يُ ْلِحُدوَن ِف َأْٖتَائِوِ َوَّلِلَِّ اأْلَْٖتَاُء ﴿تعاىل: 

 الدعاء يشتمل على:
دعاء ا١تسألة أبف يسألو ٔتقتضى ىذه األٝتاء فيقوؿ: اي رٛتن ارٛتٍت، اي رزاؽ ارزقٍت، كيثٍت  -

اللهم إين أعوذ برضاك »يقوؿ ُب سجوده:  ملسو هيلع هللا ىلصعليو هبا ُب أكؿ الدعاء كآخره كما كاف النيب 
من سخطك، وبعافاتك من عقوبتك، وبك منك ال أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت 

 .(ُ)«على نفسك
 :التعبد  ٔتقتضى االسم أك الصفة، كمن ذلك -

  فَتحم  ؛الرٛتة منهاك التخلق بصفات هللا تعاىل اليت ٭تب من عباده أف يتخلقوا هبا
                                                           

 (.ْٖٔأخرجو مسلم )حُ) )
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 رحيم، كيتصدؽ ألف هللا رزاؽ.ألف هللا 
   ٮتضع  تعاىل كيتذلل ُب الصفات اليت ال تليق إال اب تعاىل فبل يتجرب ألف هللا

هللا ال ك ،الكربايء رداؤه يبغض اٞتبابرة كىم من أىل النار، كال يتكرب ألفىو اٞتبار 
 ٭تب ا١تتكربين.

  الغفور الشكور العفو  يتعرض لرٛتة هللا كفضلو كيرجوه كيقبل على طاعتو ألنو
 اٟتليم اٞتواد الكرًن. الرؤكؼ

   ٮتاؼ هللا كٮتشاه ابلغيب فبل يقع ُب ا١تعصية ألنو العزيز شديد العقاب كسريع
 .اٟتساب كال ٗتفى عليو خافية

ككل اسم كصفة  تعاىل تقتضي عبودية خاصة من العبد، كعلى ا١تسلم أف ٭ترص على معرفة 
عو هللا هبا، كمن ىنا كاف إلحصاء األٝتاء ىذه الفضيلة أال كىي دخوؿ معانيها كآاثرىا ككيف يد

 اٞتنة.
 ١ً ع٢ً ايتعبد بأمسا٤ اهلل تعاىلأَج: خاًَطا: 

 التعبد  تعاىل ابٝتو: أٝتاء هللا كثَتة، من ذلك ٔتعاين التعبد كيفية اليت توضح كاألمثلة
 :الفتاح هلالج لج -

الفتح ضد اإلغبلؽ؛ كمن مقتضيات ىذا االسم أف هللا تعاىل فاتح أبواب الرٛتات، 
كا١تستغلقات، كا١تيسر لعباده ما عسر عليهم، كالفاتح بينهم كبُت خصومهم ابلعدؿ بنصر ا١تؤمنُت 

نَ َنا ﴿ :قولو تعاىل ذلكعلى عدكىم، كمن  نَ َنا رَب َُّنا ُثَّ يَ ْفَتُح بَ ي ْ  ﴾ِِبْ٘تَقِّ َوُىَو اْلَفتَّاُح اْلَعِليمُ ُقْل ٥َتَْمُع بَ ي ْ
 .[ِٔسبأ: ]

ك٦تا يفتح هللا لعباده فتح أبواب الرزؽ، كأنواع العلـو النافعة، كاألسباب ا١تعينة كا١تيسرة إلقامة 
مصاٟتهم، كفتح أبواب انة كالفتنة البتبلء ا١تؤمنُت الصادقُت ك٘تييزىم عن اٞتاحدين كا١تشركُت، ٍب 

 .ـو القيامة  فيما كانوا فيو ٮتتلفوفيفتح بينهم ي
 كيفية التعبد  ِبذا االسم: 

رَب ََّنا ﴿ :ا، فمن دعاء ا١تسألة قوؿ ا١تؤمنُتبدعاء ا١تسألة كالعبادة ٚتيعن  االسميتعبد ا١تسلم لربو هبذا 
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ُر اْلَفاُِتٌِنَ  نَ َنا َوبَ ٌْنَ قَ ْوِمَنا ِِبْ٘تَقِّ َوأَْنَت َخي ْ كمن الدعاء ما ييقاؿ عند دخوؿ  ،[ٖٗاألعراؼ: ] ﴾افْ َتْح بَ ي ْ
ِإذا َدخل أحدُكم اٚتسِجَد فليقل: اللهم افتح »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص :أف النيب ا١تسجد كما ُب حديث أيب ٛتيد 

  .(ُ)«يل أبواَب َرٔتتك، وِإذا خَرَج فليقل اللهم ِإين أسألك من فْضلك
إال هللا، كإذا عمل األسباب كإذا أيقن العبد أف مفاتيح ا٠تَت كلو بيد هللا كحده، فلن يدعو 

 فسيكوف اعتماده كتعلق قلبو اب كحده.
 :ا٘تفيظ  هلالج لج -

 من النصوص الشرعية اليت كرد فيها اسم اٟتفيظ:
 .[ُِسبأ: ] ﴾َورَبَُّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ ﴿قولو تعاىل:  -
َُذوا ِمْن ُدونِِو َأولَِياَء اَّللَُّ ﴿ :قولو تعاىل - أم شهيد على  [ٔالشورل: ] ﴾َحِفيظٌ  َوالَِّذيَن اِتَّ

 أعما٢تم ٭تصيها عليهم ك٬تزيهم عليها.
 فمن حفظو تعاىل:

 .كعلمو بكل ٥تلوقاتو كأبعما٢تم، فبل يغيب عنو مثقاؿ ذرة من خَت أك شرإحاطتو 
٭تفظ أكلياءه من كقوعهم ُب الذنوب كا١تهلكات كسوء الفنت، كيعصمهم من الشيطاف كمكره، 

 عدكىم.كينصرىم على 
 ٭تفظ السماكات كاألرض من الزكاؿ، ك٭تفظ السماء من أف تقع على األرض.

ك٭تفظ ٥تلوقاتو من اآلفات إىل الوقت الذم أيذف فيو ٔتوهتا أك زكا٢تا، كمن ذلك تسخَت ا١تبلئكة 
 .عباده ٦تا مل يقٌدره عليهم ٟتفظ

 :كيفية التعبد  تعاىل ِبذا االسم
يتعبد ا١تسلم لربو هبذا االسم بدعاء ا١تسألة كدعاء العبادة، فمن دعاء ا١تسألة: ما كرد ُب حديث 

ِإذا أوى أحدُُكم ِإىل فَراِشو فلينفْض فَراشو بَداِخلِة ِإزاره، فِإنو ال »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب  أيب ىريرة 
يدري ما َخَلَفو َعليو ُث يقول: ِبٖتك َرّب وَضعت َجنيب وبك أرفُعو، ِإن أمَسْكت نفِسي فارٔتها، وِإن 

                                                           

 (.ُّٕأخرجو مسلم )حُ) )
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 ٘ٗ العقيدة 

 .(ُ)«أرَسلتها فاحفظها با ُتفظ بو عبادك الصَّاِ٘تٌن
ا عن كل ا من كل طاعة بعيدن حفظ العبد ٟتدكد هللا تعاىل أبف يكوف قريبن  العبادةكمن دعاء 

احفظ هللا » :معصية؛ ليحفظو هللا تعاىل فإف اٞتزاء من جنس العمل، كُب اٟتديث ا١تشهور
 .ا، كمن حفظو هللا تعاىل فلن يضيعو أبدن (ِ)«٦تفظك
 

 
 :قم بتعبئة اٞتدكؿ التايل

النصوص الشرعية اليت دلت على بعض  اسم هللا تعاىل ـ
 االسم

كيفية التعبد  تعاىل هبذا 
 االسم

ُ 
 - 

- 
- 

 

ِ 
 - 

- 
- 

 

ّ 

 - 

- 

- 

 

 
 

                                                           

 (.َِّٔأخرجو البخارم )حُ) )
 ، كصححو األلباين ُب صحيح الًتمذم.(ُِٔٔأخرجو الًتمذم )ح(ِ) 
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 ٙٗ  العقيدة 

 اعد يف باب األمسا٤ اهلل ٚايضفاتقٛ: ضادًضا: 
سٌت ٚتع أحسن؛ فأٝتاء هللا تعاىل ٢تا اٟتسن كحي  ،﴾َوَّلِلَِّ اأْلَْٖتَاُء اْ٘تُْسىَن ﴿قاؿ تعاىل:  -

كال شيء أحسن منها بوجو من الوجوه، كليس ُب أٝتائو جل كعبل ما يوجب الكامل التاـ، 
 ا فقد خالف صريح القرآف.ا ْتاؿ من األحواؿ، فمن زعم أف ُب أٝتائو ما يوىم نقصن نقصن 

٬تب اإلٯتاف هبا على ما يظهر من معانيها ا١تعركفة ُب لغة العرب؛ ألف هللا تعاىل أنزؿ كتابو  -
 وز نفي ما دٌؿ عليو القرآف كالسنة الصحيحة ابلعقل.بلساف عريب مبُت، فبل ٬ت

ليس للعبد أف يعًتض على شيء ثبت ُب الكتاب كالسنة أبنو ال يليق نسبتو إىل هللا تعاىل؛  -
، كمن شبو صفات هللا األف هللا تعاىل أعلم بنفسو جل كعبل، كالعباد ال ٭تيطوف بو علمن 

ات هللا تعاىل إىل منزلة صفات ا١تخلوقُت تعاىل بصفات ا١تخلوقُت؛ فإنو يكوف قد أنزؿ صف
 فتوىم بسبب ذلك أهنا ال تليق اب تعاىل.

لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو ﴿قاؿ تعاىل: نؤمن أف هللا تعاىل ال يشبهو شيء من ٥تلوقاتو كما  -
ِميُع اْلَبِصًنُ   .[ُُ]الشورل:  ﴾السَّ

 إال ىو، كال ٬توز للعبد أف يتكلم فيما ال يعلمو. كال كيفيتها ال يعلم حقيقة صفات هللا -
 فغٌ ايعًِ بأمسا٤ اهلل تعاىل ٚصفات٘:: ضابًعا 

أعظم آية ُب القرآف آية الكرسي، كسورة اإلخبلص تعدؿ ثلث القرآف ألهنما متمحضتاف ُب ذكر 
، كآاثره أٝتاء هللا كصفاتو جل كعبل، فأعظم اٟتديث ما كاف عن هللا تعاىل، كالعلم بو أعظم  العلـو

كٙتاره أعظم اآلاثر كالثمار، كٯتكن تلخيص فضل العلم أبٝتاء هللا كصفاتو كتوحيده هبا ُب النقاط 
 :اآلتية

أصل أركاف اإلٯتاف كأعظمها اإلٯتاف اب تعاىل، ككلما كاف العبد أعلم اب تعاىل كبصفاتو  -
 كأفعالو كاف إٯتانو أكمل.

؛ ألف شرؼ العلم - ، كال أشرؼ كأعظم من العلم اب  ىو أشرؼ العلـو من شرؼ ا١تعلـو
 تعاىل.
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 ٚٗ العقيدة 

 إىل هللا العلم اب تعاىل يدعو إىل ٤تبتو كتعظيمو كإجبللو كخشيتو كخوفو كرجائو؛ فيزداد قرابن  -
 تعاىل.

ُ ﴿قاؿ تعاىل: كات كاألرض كما فيهن ليعرفو الناس كيعبدكه كما اإف هللا تعاىل خلق السم - اَّللَّ
نَ ُهنَّ لِتَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ الَِّذي َخَلَق  َسْبَع َٖتَاَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْ َلُهنَّ يَ تَ نَ زَُّل اأْلَْمُر بَ ي ْ

َوَما َخَلْقُت ﴿قاؿ تعاىل: ك  ،[ُِالطبلؽ: ] ﴾َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اَّللََّ َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلًما
ْنَس   .[ٔٓالذارايت: ] ﴾ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ اٗتِْنَّ َواإْلِ

٭تب هللا تعاىل من عباده أف تظهر عليهم آاثر أٝتائو كصفاتو، فا ٚتيل ٭تب اٞتماؿ، كرًن  -
، عليم ٭تب العلم، جواد ٭تب اٞتود، رحيم ٭تب الرٛتة، ٤تسن ٭تب اسنُت،  ٭تب الكـر

 عدؿ ٭تب العدؿ، جواد ٭تب اٞتود.
 

 ؟الشرؾ ُب أٝتاء هللا تعاىل كصفاتو انقش كيف يكوف
................................................................................... 
................................................................................... 

 
*     *     * 
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 ٛٗ  العقيدة 

 

 
  ايتٛسٝد ٚصفات أًٖ٘حتكٝل  فغٌاملٛعٛع ارتاَظ: 

 
 

 ٚحتكٝل ايتٛسٝدنٝف١ٝ : اًلأ: 
، كٗتليصو كتصفيتو من بلن كعم اعرفتو معرفة حقيقية، كالقياـ بو علمن ٔت ٖتقيق التوحيديكوف 

 شوائب الشرؾ كالبدع كا١تعاصي.
قاؿ تعاىل: الذم جعلو هللا تعاىل أسوة للمؤمنُت ف ك٦تن حقق التوحيد إماـ اٟتنفاء إبراىيم 

كقد أثٌت هللا تعاىل عليو ُب كتابو  ،[ْا١تمتحنة: ] ﴾َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِف ِإبْ َراِىيَم َوالَِّذيَن َمَعوُ ﴿
َشاِكًرا أِلَنْ ُعِمِو  .ِإنَّ ِإبْ َراِىيَم َكاَن أُمًَّة قَانًِتا َّلِلَِّ َحِنيًفا َوََلْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكٌَن ﴿كذكر صفاتو ُب قولو تعاىل: 

 .[ُُِ، َُِالنحل: ] ﴾اْجتَ َباُه َوَىَداُه ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
ٔتعرفة هللا تعاىل كطاعتو فلم يستوحش من قلة  اا للخَت، ككاف قلبو عامرن كمعلمن قدكة  (:أيمَّةن ) -

 السالكُت طريق ا٢تداية.
من ٥تلوؽ،  اعلى عبادة ربو كطاعتو، مل يًتكها أك يقصر فيها خوفن  ا دائمن  اخاشعن  (:قىانًتنا) -

 كمل يتجو قلبو لغَت هللا.
ًنيفنا) - عن كل ما سواه، فلم ٯتل  اعلى ربو كمعرضن  بلن عن الشرؾ إىل التوحيد، كمقب بلن مائ (:حى

 قلبو إىل إرضاء ملك أك رغبة ُب شيء من الدنيا.
  ُب االعتقاد كال ُب القوؿ كال ُب العمل.ال(: كىملٍى يىكي ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى ) -

َنا ِإلَْيَك َأِن اتَِّبْع ﴿قاؿ تعاىل: ابتباع ملتو ف ملسو هيلع هللا ىلص اكبعد أف نٌوه هللا تعاىل بصفاتو أمر نبيو ٤تمدن  ُثَّ َأْوَحي ْ
 .[ُِّالنحل: ] ﴾ِملََّة ِإبْ َراِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكٌنَ 

 ًٝ  يف حتكٝل ايتٛسٝد:: تفاٚت ايٓاع اثاْ
قق التوحيد من ىذه ٭ت ٚتلة من ، كمناعظيمن  يتفاكت الناس ُب ٖتقيق التوحيد كتكميلو تفاكاتن 

أف  اٞتنة بغَت حساب كال عذاب، فعن عمراف بن حصُت  وفيدخلا الذين السبعوف ألفن  األمة
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 ٜٗ العقيدة 

قاؿ:  ؟اي رسوؿ هللاقالوا: من ىم  .«بغًن حساب ايدخل اٗتنة من أمِت سبعون ألفً »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ 
ُب  ا١تذكورةكىذه ا٠تصاؿ  (ُ)«ىم الذين ال يسرتقون، وال يتطًنون، وال يكتوون، وعلى رِبم يتوكلون»

اٟتديث ٬تمعها التوكل ا١تذكور ُب آخر اٟتديث ألف حقيقة التوكل اعتماد القلب على هللا كحده، 
 .، كعدـ التفات القلب إىل من سواهكطمأنينتو بو، كثقتو بو

 صفات أٌٖ ايتٛسٝد: اثايًج:  
 تلخيص صفات أىل التوحيد فيما يلي:٦تا سبق ٯتكن 

من كل  ا، خالصن بلن كعم ااأللوىية كالربوبية كاألٝتاء كالصفات( علمن )توحيد ىم الذين حققوا ال
 .شوائب البدع كالشرؾ كالكفر كالنفاؽ

 ٚفغا٥ً٘ ايتٛسٝد خضا٥ط: ازابًع: 

 
                                                           

 (.ِٖٓٔ( كاللفظ لو، كمسلم )حُّٗٓأخرجو البخارم )ح(ُ) 

خضا٥ط 
ايتٛسٝد 
 ٚفغا٥ً٘

عض١ُ ايدّ 
 ٚاملاٍ

غسط يكبٍٛ 
األعُاٍ 
 ايضاذت١

 تهفري ايرْٛب

دخٍٛ ادت١ٓ  
ٚايٓذا٠ َٔ  

 ايعراب

ضبب يًتُهني 
 يف األزض

أضاع اإلميإ 
 ٚال ٜٓفو عٓ٘
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 ٓ٘  العقيدة 

كإذا كاف التوحيد ىو أساس كل خَت فإف فضائلو ال ٯتكن حصرىا كْتسب العاٌد أف يعٌد أصو٢تا 
 فضائل التوحيد:كأف يذكر بعضها، كيكوف ا١تذكور تنبيها على غَت ا١تذكور، فمن 

 الدم واٚتال: عصمة -
هللا من قال ال إلو إال »يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا  ،عن أيب عبدهللا طارؽ بن أشيم 

 .(ُ)«وكفر با يعبد من دون هللا حرم مالو ودمو وحسابو على هللا تعاىل
 :عمال الصا٘تةشرط لقبول األ -

نْ َيا َوزِينَ تَ َها نُ َوفِّ ِإلَْيِهْم َأْعَماَٛتُْم ِفيَها َوُىْم ِفيَها اَل يُ ْبَخُسوَن ﴿قاؿ تعاىل:   .َمْن َكاَن يُرِيُد اْ٘تََياَة الدُّ
 ،ُٓىود: ] ﴾ونَ ُأولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس َٛتُْم ِف اَْلَِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَ ُعوا ِفيَها َوَِبِطٌل َما َكانُوا يَ ْعَملُ 

قاؿ كأما الكافر فإف كانت لو أعماؿ صاٟتة فإف الكفر يفسدىا كال يكوف لو حظ ُب اآلخرة،   [ُٔ
ُثورًاَوَقِدْمَنا ِإىَل ﴿تعاىل:  كإ٪تا يعجل هللا ٢تم  .[ِّالفرقاف: ] ﴾َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًء َمن ْ

 .اكىمه عىٍدؿه ال يظلم الناس شيئن جزاءىم ُب الدنيا ألنو حى 
 تكفًن الذنوب: -

قال هللا تعاىل: َي ابن آدم إنك لو »يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا  فعن أنس بن مالك 
، كأما الشرؾ فإنو (ِ)«؛ ألتيتك بُقراِبا مغفرةابُقراب األرض خطاَي ُث لقيتين ال تشرك ّب شيئً أتيتين 

ِإنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغِفُر َأْن ﴿قاؿ تعاىل: ذنب ال يغفره هللا تعاىل مهما كاف للمشرؾ من األعماؿ اٟتسنة 
كُب  ،[ْٖالنساء: ] ﴾ُيْشِرْك ِِبَّللَِّ فَ َقِد افْ تَ َرى ِإْْتًا َعِظيًماُيْشَرَك بِِو َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن 
  .ا١تقابل فإف ا١توٌحد يغفر هللا لو بسبب توحيده

 دخول اٗتنة والنجاة من العذاب: -
من »قاؿ:  ؟بتافرجل، فقاؿ: اي رسوؿ هللا ما ا١توجً  ملسو هيلع هللا ىلصػ قاؿ: أتى النيب  عن جابر بن عبدهللاف

                                                           

 (.َُّأخرجو مسلم )ح (ُ)
 (.ِٖٓٔ( كاللفظ لو، كمسلم )حُّٗٓأخرجو البخارم )ح (ِ)
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 ٔ٘ العقيدة 

فقد حـر كأما ا١تشرؾ  .(ُ)«دخل النار ادخل اٗتنة، ومن مات يشرك ِب شيئً  اشيئً مات ال يشرك ِب 
ُ َعَلْيِو اْٗتَنََّة َوَمْأَواُه النَّارُ ﴿قاؿ تعاىل:  اٞتنةعليو هللا   .[ِٕا١تائدة: ] ﴾ِإنَُّو َمْن ُيْشِرْك ِِبَّللَِّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَّ

 :لتمكٌن ِف األرضلسبب  -
فمن كاف    ،[ُُدمحم: ] ﴾َذِلَك ِبَِنَّ اَّللََّ َمْوىَل الَِّذيَن َآَمُنوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِيَن اَل َمْوىَل َٛتُمْ ﴿قاؿ تعاىل: 

َوَلْن ٥َتَْعَل اَّللَُّ ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنٌَن ﴿قاؿ تعاىل: هللا مواله مل يفتو شيء، كمل يغلبو شيء كما 
َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن ﴿كعبل:  ككعد هللا ا١تؤمنُت ابلتمكُت ُب األرض فقاؿ جل، [ُُْالنساء: ] ﴾الً َسِبي

ُهْم ِف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم وَ  لَُيَمكَِّننَّ َٛتُْم َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِ٘تَاِت لََيْسَتْخِلَفن َّ
ُهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى َٛتُمْ  لَن َّ   .[ٓٓالنور: ] ﴾َولَيُ َبدِّ

كما يضاؼ إىل فضائل ٖتقيق التوحيد ما سبق ذكره ُب فضائل اإلٯتاف فإف التوحيد ىو أساس 
 اإلٯتاف كال ينفك عنو.

 
*     *     * 

 
 
 

  

                                                           

 (.ِٗٔأخرجو مسلم )ح (ُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٕ٘  العقيدة 

 
 
 
 

 هللا تعاىل.اكتب كرقة ْتثية ُب الدالئل على ربوبية  (ُ)
 ٠تص  كتاب القواعد ا١تثلى ُب صفات هللا كأٝتائو اٟتسٌت، أتليف الشيخ دمحم بن صاّب العثيمُت. (ِ)
 صمم كرقة ْتثية عن نصوص الكتاب كالسنة كآاثر السلف الواردة ُب أ٫تية التوحيد. (ّ)
حكػػم كػػل كاحػػد  صػػمم كرقػػة ْتثيػػة ُب الػػرد علػػى التأكيػػل كالتمثيػػل كالتشػػبيو ُب أٝتػػاء هللا كصػػفاتو مبيننػػا (ْ)

 منها.
 .كاألشعرية ُب كبلـ هللا تعاىلٞتهمية، قارف بُت معتقد كل من: أىل السنة كاٞتماعة، ا (ٓ)

 
 
 

 كتاب التوحيد، دمحم بن عبد الوىاب. (ُ)
 شرح كتاب التوحيد، عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز. (ِ)
 العثيمُت.القوؿ ا١تفيد على كتاب التوحيد، دمحم بن صاّب بن  (ّ)
 ا١تلخص ُب شرح كتاب التوحيد، صاّب بن فوزاف بن عبد هللا الفوزاف. (ْ)
 القوؿ السديد ُب شرح كتاب التوحيد، عبد الرٛتن بن انصر السعدم. (ٓ)
 قرة عيوف ا١توحدين، عبد الرٛتن بن حسن آؿ الشيخ. (ٔ)
 شرح القواعد ا١تثلى ُب صفات هللا كأٝتائو اٟتسٌت، دمحم بن صاّب بن العثيمُت. (ٕ)
 لتوحيد كأثره ُب حياة الفرد كاجملتمع، ٛتد بن إبراىيم اٟتريقي.ا (ٖ)
 أٝتاء هللا اٟتسٌت، عبد هللا بن صاّب بن عبد العزيز الغصن. (ٗ)
 ّتامعة ا١تلك فيصل، دمحم بن عبد العزيز بن سعيد. (َُُسلم ) ػمقرر ال (َُ)

  



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٖ٘ العقيدة 

 
 

 ا.لغة كاصطبلحن  - عرؼ التوحيد (ُ)
 الدين، مدلبلن على ما تقوؿ.انقش منزلة التوحيد من  (ِ)
 كضح ا١تقصود بتوحيد الربوبية، موضحنا دالئل توحيد الربوبية. (ّ)
 ، مبيننا أنواعها، كشركطها.- لغة كاصطبلحنا - عرؼ العبادة (ْ)
 اشرح كيف ٭تقق ا١تسلم توحيد العبادة. (ٓ)
 اكتب كيف ٭تقق ا١تسلم التوحيد. (ٔ)
 انقش أثر التوحيد على الفرد كاجملتمع. (ٕ)

  



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٗ٘  العقيدة 

 
 



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٘٘ العقيدة 

  



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٙ٘  العقيدة 

  



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٚ٘ العقيدة 

 : الوحدة أهداف   
 

 : أن الوحدة ٛتذه إهنائو بعد الدارس من يتوقع
 يشرح مراتب الدين. -ُ
  يقارف بُت مراتب الدين. -ِ
 يناقش ا١تفاىيم األساسية ا١تتعلقة ابإلٯتاف اب تعاىل. -ّ
 يناقش ا١تفاىيم األساسية ا١تتعلقة ابإلٯتاف ابلكتب. -ْ
 يناقش ا١تفاىيم األساسية ا١تتعلقة ابإلٯتاف ابلرسل. -ٓ
 يناقش ا١تفاىيم األساسية ا١تتعلقة ابإلٯتاف ابليـو اآلخر. -ٔ
 يناقش ا١تفاىيم األساسية ا١تتعلقة ابإلٯتاف ابلقدر. -ٕ

  :الوحدة مفردات
 

 مراتب الدين.اٚتوضوع األول: 
 اإلٯتاف اب تعاىل. اٚتوضوع الثاين:

 اإلٯتاف اب١تبلئكة. اٚتوضوع الثالث:
 اإلٯتاف ابلكتب. اٚتوضوع الرابع:

 اإلٯتاف ابلرسل. اٚتوضوع اٙتامس:
 .ملسو هيلع هللا ىلصاإلٯتاف ابلنيب  اٚتوضوع السادس:

 اإلٯتاف ابليـو اآلخر. اٚتوضوع السابع:
 اإلٯتاف ابلقدر. اٚتوضوع الثامن:

 : احملاضرات عدد
 

 .٤تاضرات( ٔ): العايل الدبلـو  .٤تاضرة (ُِ): الدبلـو



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٛ٘  العقيدة 

 

 
 

 
 

عرفنا ُب الوحدة األكىل توحيد هللا تعاىل؛ معناه كأقسامو كمقتضياتو، كقد كردت ُب القرآف الكرًن 
 ََٖلفظة اإلٯتاف اب تعاىل كٔتا جاء بو الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ ابشتقاقات متنوعة ٕتاكزت 

، ملسو هيلع هللا ىلصأًٌب بياف كأكضحو، كبٌُت النيب  -اإلٯتاف  -مرة كذلك لعظم منزلة اإلٯتاف، فقد بيٌنو هللا تعاىل 
الوصوؿ إىل أعلى دراجتو، كتتفاكت مراتب مراتبو، كشرائعو الواجب منها كا١تندكب، كدٌؿ على طريق 

إن هللا ال ينظر » :ملسو هيلع هللا ىلصا١توحدين عند هللا تعاىل ْتسب ما ُب قلوهبم، كٔتا تعملو جوارحهم، قاؿ النيب 
فما مراتب دين اإلسبلـ؟ كما أركاف  .(ُ)«إىل قلوبكم وأعمالكم إىل صوركم وأموالكم، وإ٣تا ينظر

اإلٯتاف؟ كما الذم ٬تب على ا١تسلم أف يؤمن بو؟ ككيف يصل بذلك إىل أعلى الدرجات عند هللا 
 تعاىل؟ 
 

  

                                                           
 (.ِٕأخرجو مسلم )ح(ُ) 

 

 : متهيد



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٜ٘ العقيدة 

 
 

 
 َساتب ايدٜٔ: األٍٚاملٛعٛع 

 
 

 ٚايدٜٔ َساتب :اًلأ: 

 
 : قوؿ هللا تعاىل مراتب متعددة، كيتفاكت ا١تنتسبوف إليو، دٌؿ على ىذا اإلسبلميإف الدين 

٨تَاُن ِف قُ ُلوِبُكْم ﴿ ا َيْدُخِل اإْلِ َ قاَلِت اأْلَْعَراُب َآَمنَّا ُقْل َلَْ تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّ َوِإْن ُتِطيُعوا اَّللَّ
ًئا ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ َوَرُسوَلُو اَل يَِلْتُكْم ِمْن َأْعمَ   .[ُْ]اٟتجرات:  ﴾اِلُكْم َشي ْ

لئك ك مراتب الدين: مرتبة اإلسبلـ، كمرتبة اإلٯتاف؛ حيث نفت عن أ منفذكرت اآلية مرتبتُت 
كذكر هللا تعاىل ُب آايت أخرل مرتبة اثلثة من مراتب  .األعراب مرتبة اإلٯتاف كأثبتت ٢تم مرتبة اإلسبلـ

ْهُلَكِة ﴿ :مرتبة اإلحساف كما ُب قولو تعاىلالدين كىي  َوأَْنِفُقوا ِف َسِبيِل اَّللَِّ َواَل تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل الت َّ
كعليو فمراتب الدين ثبلثة: اإلسبلـ كاإلٯتاف   ،(ُ)[ُٓٗالبقرة: ] ﴾َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اَّللََّ ٦تُِبُّ اْلُمْحِسِنٌنَ 

 كاإلحساف.
 

                                                           

قاؿ ابن كثَت رٛتو هللا ُب تفسَت اآلية: )كمضموف اآلية األمر ابإلنفاؽ ُب سبيل هللا ُب سائر كجوه القرابت ككجوه (ُ) 
كبذ٢تا فيما يقول بو ا١تسلموف على عدكىم، كاإلخبار عن ترؾ الطاعات، كخاصة صرؼ األمواؿ ُب قتاؿ األعداء، 

كدمار ١تن لزمو كاعتاده، ٍب عطف ابألمر ابإلحساف، كىو أعلى مقامات الطاعة، فقاؿ:  ؾفعل ذلك أبنو ىبل
بُّ اٍلميٍحًسًنُتى ﴿  .﴾كىأىٍحًسنيوا ًإفَّ اّلِلَّى ٭تًي

 َساتب ايدٜٔ

 اإلضالّ اإلميإ اإلسطإ



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٓٙ  العقيدة 

 اإلسطإ

 اإلميإ

 اإلضالّ  

 ًٝ  :سدٜح دربٌٜ : اثاْ
 ا١تشهور، كنٌصو:   ة ُب حديث جربيلعو ما١تراتب الثبلث ٣تككردت ىذه 

؛ إذ طلع علينا  ذات ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: بينما ٨تن عند رسوؿ هللا  ب عن عمر بن ا٠تطا رجل يـو
أحد، حىت جلس إىل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال ييرل عليو أثر السفر، كال يعرفو منا 

فقاؿ  .فخذيو، كقاؿ: اي دمحم أخربين عن اإلسبلـ فأسند ركبتيو إىل ركبتيو، ككضع كفيو على، ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
رسول هللا، وتقيم الصالة، وتؤِت  ااإلسالم أن تشهد أن ال إلو إال هللا وأن ٝتمدً »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

يسألو قاؿ: فعجبنا لو  .قاؿ: صدقت ،«الزكاة، وتصوم رمضان، وُتج البيت إن استطعت إليو سبيال
تؤمن ِب ومالئكتو، وكتبو، ورسلو، واليوم اَلخر، وتؤمن »قاؿ: ، قاؿ: أخربين عن اإلٯتاف .كيصدقو

أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن »قاؿ:  .قاؿ: أخربين عن اإلحساف .قاؿ: صدقت ، «ِبلقدر خًنه وشره
قاؿ:  «ا ِبعلم من السائلما اٚتسؤول عنه»قاؿ:  .قاؿ فأخربين عن الساعة ، «َل تكن تراه فإنو يراك
أن تلد األمة ربتها، وأن ترى ا٘تفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون ِف »قاؿ:  .فأخربين عن أمارهتا

 .قلت: هللا كرسولو أعلم «؟َي عمر أتدري من السائل»ا ٍب قاؿ يل: ملين  فلبثت انطلققاؿ: ٍب  «البنيان
 .(ُ)«فإنو جِبيل أَتكم يعلمكم دينكم»قاؿ: 

اإلسبلـ كاإلٯتاف  :، كىيديناليعد ىذا اٟتديث من أصوؿ اإلسبلـ؛ ألنو اشتمل على مراتب    
اإلٯتاف  ذكر عبلمات الساعة، كىي داخلة ُبكُب آخره أركاف اإلسبلـ كاإلٯتاف،  فيو ذكركاإلحساف، ك 

 .أركاف اإلٯتافابليـو اآلخر من 
 عالق١ بني َساتب ايدٜٔ ايجالث١: اي: اثايًج  

مراتب الدين على الًتتيب، أعبلىا مرتبة 
اإلحساف ٍب اإلٯتاف ٍب اإلسبلـ، كال يبلغ ا١تسلم 
إىل مرتبة اإلحساف حىت ٭تقق مرتبيت اإلسبلـ 
كاإلٯتاف، فبالنطق ابلشهادتُت يدخل اإلنساف 

                                                           

 (، كاٟتديث متفق عليو.ٗأخرجو مسلم )ح (ُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٔٙ العقيدة 

كأ٫تها أركاف اإلسبلـ من الصبلة  ،دائرة اإلسبلـ الواسعة كيؤدم ما ٬تب عليو من األعماؿ الصاٟتة
كاإلٯتاف بو كتيقن  ملسو هيلع هللا ىلصكالصياـ كالزكاة كاٟتج، فإذا استقر ُب قلبو ٤تبة هللا كاإلٯتاف بو ك٤تبة رسولو 

ابلبعث كاٟتساب كغَتىا من أعماؿ اإلٯتاف القلبية كظهر أثرىا على جوارحو صار مؤمننا بذلك، فإذا 
ارتفع إىل  ا٢تا متلذذن  امتلهفن  بلن حاؿ ككقت فعبد هللا تعاىل مقب زكت نفسو كاستشعر مراقبة هللا لو ُب كل

 مرتبة اإلحساف.
 فكل ٤تسن مؤمن، كأخص منها مرتبة اإلحساف ،فمرتبة اإلسبلـ عامة كمرتبة اإلٯتاف خاصة

 كليس كل مسلم مؤمن. ،٤تسن، ككل مؤمن مسلم مؤمنكليس كل  كمسلم،
 

*     *     * 
 اإلسالم

 

 :ا( اصطالًساإلضالّ) ًفغايتعسٜف ب
، كاترة يرد لفظ )اإلسبلـ( ُب الكتاب كالسنة مقركانن بلفظ اإلٯتاف كما ُب حديث جربيل 

ْساَلمُ ﴿يرد مفردنا كما ُب قولو تعاىل:  يَن ِعْنَد اَّللَِّ اإْلِ َر ﴿، كقولو: [ُٗ]آؿ عمراف  ﴾ِإنَّ الدِّ َتِغ َغي ْ َوَمْن يَ ب ْ
ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن  كٮتتلف معٌت )اإلسبلـ(  ،[ٖٓ :]آؿ عمراف ﴾يُ ْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِف اَْلَِخَرِة ِمَن اْٙتَاِسرِينَ اإْلِ

 تبعنا لذلك:
 :ِف حال االنفرادمعىن )اإلسالم(   -ُ

الدين كلو الشامل ٞتميع مراتبو، أم دين اإلسبلـ، كيػيعىٌرؼ أبنو: االستسبلـ  ابلتوحيد،  
كمعٌت اإلسبلـ ُب اآليتُت يعٌم الدين اٟتٌق الذم بعث  .كاالنقياد لو ابلطاعة، كالرباءة من الشرؾ كأىلو

 شىت. ، فدين األنبياء كاحد كشرائعهمملسو هيلع هللا ىلصبو الرسل من رهبم ككاف خا٘تتهم نبينا دمحم 
 : ِبإل٨تانإذا ورد مقرونً معىن )اإلسالم(   -ِ

ا١تناسبة ُب ك  .، كيكوف اإلٯتاف حينئذ األعماؿ الباطنةفعاؿاألقواؿ ك األاألعماؿ الظاىرة من  
 سبلـ ما فيها من االستسبلـ كا٠تضوع كاالنقياد  تعاىل.اإلاألعماؿ الظاىرة  ةسميت



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٕٙ  العقيدة 

 ايػااااااااٗاد٠ مجًتااااااااا
 ٜٓفاااع فاااال َتالشَتاااإ;

 دٕٚ تعاىل باهلل اإلميإ
 حمُااد بسضاااي١ اإلميااإ

 اإلمياااإ ٜٓفاااع ٚال ،ملسو هيلع هللا ىلص
 دٕٚ ملسو هيلع هللا ىلص حمُاااد بسضااااي١
 .تعاىل باهلل اإلميإ

 أزنإ اإلضالّ:

 
بيُِنَ اإلْسالُم َعَلى َٕتٍْس: َشَهاَدِة َأْن » :ملسو هيلع هللا ىلصرىسيوؿي اّلِلًَّ  : قاؿ قىاؿى  هللا بن عمر  عبدجاء ُب حديث 

، َوَصْومِ  ، َوِإقَاِم الصَّاَلِة، َوإِيتَاِء الزََّكاِة، َواْ٘تَجِّ ًدا َرُسوُل اَّللَِّ ُ َوَأنَّ ُٝتَمَّ   .(ُ)« رََمَضانَ ال ِإلََو ِإالَّ اَّللَّ
العبادات الظاىرة كجدان ىذه األركاف ا٠تمسة مشتملة على أصو٢تا، فالعبادات كإذا أتملنا أنواع 

إما عبادات ابلقوؿ أك ابلبدف أك ٔتاؿ، فقوؿ الشهادتُت أصل العبادات القولية، كالصبلة كالصـو أصل 
كىذه  العبادات البدنية، كالزكاة أصل العبادات ا١تالية، كاٟتج اجتمعت فيو العباداتف ا١تالية كالبدنية،

 الفرائض أصوؿ العبادات، كما عداىا فرع عنها كمكٌمل ٢تا، كال يقبل فرعه حىت يؤتى أبصلو.
 :زضٍٛ اهلل اإال اهلل ٚإٔ حمًُد غٗاد٠ إٔ ال إي٘ -1

 ىذا الركن مكون من ٓتلتٌن:
 :ف ال إلو إال هللا(اٞتملة األكىل: )شهادة أ -

ففيها نفي استحقاؽ العبادة عن كل  ،معناىا: ال معبود ْتق إال هللا
ما سول هللا كإثباهتا  عز كجل كحده ال شريك لو ُب عبادتو، قاؿ هللا 

يدعون من دونو ىو الباطل وأن هللا  ذلك ِبن هللا ىو ا٘تق وأن ما﴿تعاىل: 
 .[ِٔ]اٟتج: ﴾ ىو العلي الكبًن

 :ا رسوؿ هللا(اٞتملة الثانية: )كأف ٤تمدن  -

ا عبد هللا كرسولو إىل الثقلُت اإلنس التصديق اٞتاـز أبف ٤تمدن : معناىا
ًرا﴿قاؿ تعاىل: كاٞتن،   ﴾َوَنِذيًرا ََي أَي َُّها النَّيبُّ ِإنَّ َأْرَسْلَناَك َشاِىًدا َوُمَبشِّ

ٚتيع ما أخرب بو، كاالنقياد ١تا أمر بو، كالكٌف عٌما هنى عنو،  فيجب تصديقو ُب [ْٓاألحزاب: ]
                                                           

 (.ُٔ(، كمسلم )حٖأخرجو البخارم )ح (ُ)

 أزنإ اإلضالّ

 ايػٗادتإ إقاّ ايضال٠ إٜتا٤ ايصنا٠ صّٛ زَغإ اذتر



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٖٙ العقيدة 

كاتباع شريعتو، مع الرضا ٔتا قضاه، كالتسليم لو، كاعتقاد أف طاعتو ىي طاعة  تعاىل، كمعصيتو 
 .معصية  تعاىل

 : رسول هللا او إال هللا وأن ٝتمدً شروط شهادة أن ال إل
ُ ﴿قاؿ تعاىل:   ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اَّللَِّ َواَّللَُّ يَ ْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُو َواَّللَّ

ْرِك ﴿قاؿ تعاىل: ، [ُا١تنافقوف:] ﴾َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقٌَن َلَكاِذبُونَ  اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر ِإنَّ اْلُمَناِفِقٌَن ِف الدَّ
ا رسوؿ هللا مردكدة، ،[ُْٓ]النساء:  ﴾َوَلْن َتََِد َٛتُْم َنِصًنًا كىذا دليل على أنو  فشهادة ا١تنافقُت أبف ٤تمدن

ليس كل من تلفظ ابلشهادتُت يكوف قد أتى هبذا الركن، كقد استقرأ العلماء األدلة من الكتاب 
 .تعاىلا ال تنفعو عند هللا من يتلفظ ابلشهادتُت فإهنمل توجد فيلة من الشركط إذا كالسنة فوجدكا ٚت

 رسول هللا سبعة، وىي: اوشروط صحة شهادة أن ال إلو إال هللا وأن ٝتمدً 

 

 :العلم (ٔ)
 ا، كنقيض ىذا الشرط اٞتهل ٔتعناىا.أم يعرؼ معناىا الذم بٌيناه قريبن معٌت ىذا الشرط: 

غسٚط صش١ غٗاد٠ إٔ 
ال إي٘ إال اهلل ٚإٔ 
   حمًُدا زضٍٛ اهلل

 ايعًِ

 ايٝكني

االْكٝاد  
ٚارتغٛع 

 ظاًٖسا ٚباطًٓا

 اإلخالظ ايكبٍٛ

 ايضدم

احملب١ هلا 
ٚألًٖٗا ٚاملٛاال٠  
 ٚاملعادا٠ ألدًٗا



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٗٙ  العقيدة 

فَاْعَلْم أَنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ اَّللَُّ َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِْبَك َولِْلُمْؤِمِنٌَن َواْلُمْؤِمَناِت ﴿ :: قوؿ هللا تعاىلدليل ىذا الشرط
فلما نفى الشفاعة عن ا١تعبودات من دكف هللا من األصناـ  ،[ُٗ ]دمحم: ﴾َواَّللَُّ يَ ْعَلُم ُمتَ َقلََّبُكْم َوَمثْ َواُكمْ 

ابٟتق كىو التوحيد على بصَتة كعلم، فهم الذم تنفع شفاعتهم بعد كاألكاثف أثبتها للموحدين الذين شهدكا 
إذف هللا تعاىل ٢تم ابلشفاعة كرضاه عن ا١تشفوع لو، أم من نطق بشهادة أف ال إلو إال هللا كىو يعلموف 

 .(ُ)«من مات وىو يعلم أن ال إلو إال هللا دخل اٗتنة» :ملسو هيلع هللا ىلصكقوؿ النيب  .معناىا بقلوهبم
 :يقٌن القلب  (ٕ)

 أم ٬تـز ٔتعٌت ابلشهادتُت، كنقيض ىذا الشرط الشك ُب معٌت الشهادتُت. ىذا الشرط:معٌت 
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن َآَمُنوا ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِو ُثَّ َلَْ يَ ْرََتبُوا َوَجاَىُدوا ﴿ :تعاىلقوؿ هللا : دليل ىذا الشرط ِإ٣تَّ

كقوؿ النيب  .كمعٌت الريب: الشك [ُٓ]اٟتجرات:  ﴾ ُأولَِئَك ُىُم الصَّاِدُقونَ ِبَِْمَواٛتِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم ِف َسِبيِل اَّللَِّ 
 .(ِ)«أشهد أن ال إلو إال هللا وأين رسول هللا، ال يلقى هللا ِبا عبد غًن شاك فيهما إال دخل اٗتنة» :ملسو هيلع هللا ىلص

 :اوِبطنً  ااالنقياد ٛتا واٙتضوع ظاىرً   (ٖ)
عبادة هللا كحده كعدـ االعًتاض على شيء من أحكامو، كاالستسبلـ لسنة معٌت ىذا الشرط: 

 .كاتباعو، كالرضا ْتكمو ،ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
نَ ُهْم ُثَّ اَل ﴿: قوؿ هللا تعاىل: دليل ىذا الشرط َفاَل َورَبَِّك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحىتَّ ٦ُتَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ

 .[ٓٔ]النساء:  ﴾ٟتَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما٥تَُِدوا ِف أَنْ ُفِسِهْم َحَرًجا 
 :القبول ٛتا (ٗ)

 .ا من معناىا أك من األحكاـ الشرعيةا من لوازمها كمقتضياهتا كأف يرٌد شيئن د شيئن ري يػى  معٌت ىذا الشرط: أال
ْلِم َكافًَّة َواَل تَ تَِّبُعوا ُخُطَواِت ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْدُخُلوا ِف ﴿ :قوؿ هللا تعاىلدليل ىذا الشرط:  السِّ

ْيطَاِن ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبٌنٌ  فهذا أمر للمؤمنُت أبف أيخذكا ّتميع عرل اإلسبلـ ، [َِٖالبقرة: ]﴾ الشَّ
 .كشرائعو كالعمل ّتميع أكامره كترؾ ٚتيع زكاجره ما استطاعوا من ذلك

                                                           

 (.ّْأخرجو مسلم )ح (ُ)
 (.ْْأخرجو مسلم )ح (ِ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٘ٙ العقيدة 

ٔ  باد   ال ايػاسٚط  ٖٚرٙ  َا
 يف ايعبد يٝٓذٛ حتكٝكٗا
َ اا  اآلخس٠، ِ  يف ٚأ  اذتها
 ايٓطاال فٝهفااٞ اياادْٟٝٛ

 يًشهااااِا بايػاااااٗادتني
 عًا٢  ٚسطاب٘ بإضالَ٘،

 .ٚدٌ عص اهلل

 :اإلخالص فيها  (٘)
ا من يريد هبا إال هللا تعاىل، كيناُب اإلخبلص الشرؾ أبف يصرؼ شيئن فبل معٌت ىذا الشرط: 

 .رايء أبف يقو٢تا ٣تاملة ك٤تاابةخصائص األلوىية لغَت هللا تعاىل، كال
يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا ﴿ :قوؿ هللا تعاىلدليل ىذا الشرط:  َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ ُٞتِْلِصٌَن َلُو الدِّ

أسعد الناس بشفاعِت يوم القيامة »: ملسو هيلع هللا ىلصكقوؿ النيب  [ٓ]البينة:  ﴾الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ 
 ملسو هيلع هللا ىلصا فيها كاف لو نصيب من شفاعة النيب فمن قا٢تا ٥تلصن  .(ُ)«ا من قلبومن قال ال إلو إال هللا خالصً 

 ا٠تاصة اب١تؤمنُت. ملسو هيلع هللا ىلصْتسب إخبلصو فيها، كمن مل يقلها عن إخبلص فبل حظ لو ُب شفاعة النيب 
 الصدق:  (ٙ)

؛ فأما الكافر فهو معلن بتكذيبو ابلشهادتُت، كأما كينافيو الكذب كالنفاؽمعٌت ىذا الشرط: 
 .ا١تنافق فهو مصدؽ بلسانو مكذب بقلبو، كا١تؤمن مصدؽ بقلبو كلسانو

رَُكوا َأْن يَ ُقوُلوا َآَمنَّا َوُىْم اَل يُ ْفتَ ُنوَن )﴿ :: قوؿ هللادليل ىذا الشرط ( َوَلَقْد َٕأَحِسَب النَّاُس َأْن يُ ت ْ
 ﴾الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَ َليَ ْعَلَمنَّ اَّللَُّ الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبٌنَ  فَ تَ نَّا

ما من أحد يشهد أن ال إلو إال هللا »: ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ النيب  ،[ّ ،ِالعنكبوت: ]
 .(ِ)«ا من قلبو إال حرمو هللا على النارا رسول هللا صدقً وأن ٝتمدً 

 واٚتواالة واٚتعاداة ألجلها:لها، ابة ٛتا وألى (ٚ)
، ك٭تب ملسو هيلع هللا ىلصمعٌت ىذا الشرط: أف ٭تب العبد هللا عز كجل، ك٭تب رسولو 

 من ٭تبهما، كيوايل من ٭تبهما كمن أجلها، كيعادم من ال ٭تبهما كمن أجلها.
ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َمْن ﴿ :دليل على ابة لو كألىلها قوؿ هللا تعاىل

ُهْم َو٦تُِبُّونَُو َأِذلٍَّة َعَلى يَ ْرَتدَّ  ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَف َيَِْت اَّللَُّ ِبَقْوٍم ٦تُِب ُّ
اَّللَِّ يُ ْؤتِيِو َمْن  اْلُمْؤِمِنٌَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ٥ُتَاِىُدوَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ َواَل ٧َتَاُفوَن َلْوَمَة اَلئٍِم َذِلَك َفْضلُ 

، فجعل ا١توصوفُت هبذه الصفات ُب مقابل أىل الرٌدة، كقوؿ [ْٓ :]ا١تائدة ﴾َواَّللَُّ َواِسٌع َعِليمٌ َيَشاُء 
                                                           

 (.ٗٗأخرجو البخارم )ح (ُ)
 (.ّٓ(، كمسلم )حُِٖأخرجو البخارم )ح (ِ)
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 ٙٙ  العقيدة 

 .(ُ)«ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليو من ولده ووالده والناس أٓتعٌن»: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 

 :أكمل اٞتدكؿ التايل
 الدليل ا١تعٌت  الشرط

  العلم
 

 

 

 يقُت القلب
 

  

٢تا  االنقياد
 اكا٠تضوع ظاىرن 

 اكابطنن 

  

 

 القبوؿ ٢تا
 

  

  اإلخبلص فيها
 

 

 

 الصدؽ
 

  

ابة ٢تا 
كألىلها، كا١تواالة 
 كا١تعاداة ألجلها

  

                                                           

 (.ٗٔ(، كمسلم )حُٓأخرجو البخارم )ح (ُ)
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 ٚٙ العقيدة 

 :باقٞ أزنإ اإلضالّ -2
كىي أكؿ ما ٭تاسب عليو العبد يـو القيامة،  ،العبادات بعد التوحيد أكؿىي  الصالة: -

والصالة » :ملسو هيلع هللا ىلصكتركها سبب ُب دخوؿ النار، كاافظة عليها سبب ُب دخوؿ اٞتنة قاؿ 
نور للعبد ُب حشره بد ُب قلبو كنور للعبد ُب قربه ك أم: نور للعبد ُب كجهو كنور للع (ُ)«نور

 .(ِ)كإٯتاانن  اكعلمن  اككلما ازداد ا١تسلم منها ازداد نورن 
كدليل الصبلة زكاة سبب ُب منع القطر من السماء، سبب ُب بركة ا١تاؿ كمنع ال الزكاة: -

يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلَة ﴿قاؿ تعاىل: كالزكاة  َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ ُٞتِْلِصٌَن َلُو الدِّ
  .[ٓ]البينة:  ﴾َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ 

ََي ﴿قاؿ تعاىل: زكاة  للنفس كتطهَت ٢تا من األخبلؽ الرذيلة كىو سبب للتقول  :الصيام -
ُقونَ  َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َّ  ﴾أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

 .[ُّٖالبقرة: ]
ِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َوَّلِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت مَ ﴿قاؿ تعاىل:  ا١تستطيع،على فرض كىو  ج:ا٘ت -

 .[ٕٗآؿ عمراف: ] ﴾الً َسِبي

 
*     *     * 

 
  

                                                           

 (.ِِّأخرجو مسلم )حُ) )
 .ُّٔ/ُشرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت  (ِ)
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 ٛٙ  العقيدة 

 اإلميان
 

 ايتعسٜف باإلميإ:
تقدـ أف اإلسبلـ كاإلٯتاف ٮتتلف معنا٫تا ُب حاؿ االنفراد كاالقًتاف، كعرفنا أف معنا٫تا ُب حاؿ 

أبعماؿ القلب، كمعناه اعتقاد  ملسو هيلع هللا ىلصاالنفراد دين اإلسبلـ كلو، كأما اإلٯتاف ُب حاؿ االقًتاف ففسره النيب 
تصديق القلب  اإلٯتاف معٌت، فليس االقلب اٞتاـز ا١تستلـز ألعماؿ القلب كاللساف كاٞتوارح ٚتيعن 

بد مع التصديق من االستقامة الظاىرة، كترؾ االستقامة يدؿ على كذب الباطن أك كحده، بل ال
 ضعفو.

 

*     *     * 
 اإلحسان

 

 ايتعسٜف باإلسطإ:

 يطلق ُب لغة العرب على اإلتقاف كعلى إيصاؿ النفع لآلخرين.اإلحساف لغة: 
فيكوف ابطنو  الصبلة، كمثالو أف يفعل اسن اكابطنن  اظاىرن : إكماؿ العبادة ااإلحساف اصطبلحن 

يكوف  ٍب .أركاهنا ككاجباهتا كسننهاتقاف إب يكوف ظاىره مشغوالن لتدبر كا٠تشوع كا٠تشية ، ك اب مشغوالن 
 ىذا حاؿ اسن ُب عباداتو كلها.

 

 دزدات اإلسطإ:

 

 دزدات اإلسطإ
 إٔ تعبد اهلل َع اضتشغاز أْو تساٙ 

 اضتشغاز َساقب١ اهلل تعاىل ٚزؤٜت٘ يًعبد
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 ٜٙ العقيدة 

 اإلحساف على درجتُت: ملسو هيلع هللا ىلصجعل النيب 
 :العليا من اإلحسافالدرجة  األوىل:

كذلك أبف يتنور القلب ابإلٯتاف حىت يستحضر أنو بُت يدم  ،استحضار أنك تراهمع أف تعبد هللا  
 .الرٛتن، كىذا يوجب ا٠تشية كالتعظيم  عز كجل

استحضار مراقبة هللا تعاىل للعبد، كمشاىدتو لو، كاطبلعو عليو، كقربو منو، كىذا يوجب  الثانية:
َ ﴿للعبد اإلخبلص كإتقاف العمل، كٯتنعو من إرادتو غَت هللا تعاىل ابلعمل، كالدليل قولو تعاىل: ِإنَّ اَّللَّ

ْل َعَلى اْلَعزِيِز الرَِّحيِم ﴿ كقولو:، [ُِٖالنحل: ] ﴾َمَع الَِّذيَن ات ََّقْوا َوالَِّذيَن ُىْم ُٝتِْسُنونَ  الَِّذي يَ َراَك  .َوتَ وَكَّ
 .[ُِٖ ،ُِٕالشعراء: ] ﴾ِحٌَن تَ ُقومُ 

 

 ؟نٝف تضٌ ملستب١ اإلسطإ
كالعبادة، كالعبادة تكوف ابلقلب كاللساف كاٞتوارح، فأعلى مراتب  اإلحسافبُت  ملسو هيلع هللا ىلصربط النيب 

الدين أف ٭تقق العبد اإلحساف ُب قلبو كلسانو كجوارحو؛ فبل ٮترج شيء منها عن ٘تاـ مراقبة هللا 
 تعاىل.

 ك١تا كانت ىذه ا١ترتبة هبذه ا١تنزلة الرفيعة احتاجت إىل ٣تاىدة كتوفيق من هللا تعاىل للًتقي ُب
القياـ ق الشهادتُت بشركطهما، ك يحقإال بتمرتبة اإلحساف  العبد يبلغال ٯتكن أف ، ك الدين مراتب

هللا تعاىل ُب ٚتيع أقوالو كأعمالو كخواطر قلبو، كمراقبة  كاجتناب ارمات، ابلفرائض على كجهها،
عُت على ذلك  اإلسبلـ كاإلٯتاف، ٍب يكمل الفرائض ابلنوافل، كيستيتكأيٌب ْتق هللا تعاىل ُب مرتب

مع طوؿ  ًت ٫تتوستف فإنو سينقطع عند العقبات، كمن ال يقُت لوفإنو ابلصرب كاليقُت، فمن ال صرب لو 
ا، كأثٌت عليو ُب ا  حنيفن أمة قانتن ككصفو أبنو كاف  قد امتدح هللا تعاىل نبيو إبراىيم ، ك الوقت

القلب ابإلٯتاف كزايدة اليقُت أبف سأؿ استجابتو ألمره، كذكر من حالو قبل ذلك أنو طلب طمأنينة 
 البقرة:] ﴾قَاَل َأَوَلَْ تُ ْؤِمْن قَاَل بَ َلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قَ ْليب ﴿ :ربو أف يريو كيف ٭تِت ا١توتى، فقاؿ هللا تعاىل

َِٔ]. 
 



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٓٚ  العقيدة 

 
 :مثسات اإلسطإ

َ ٦تُِبُّ ﴿قاؿ تعاىل:  :٤تبة هللا للمحسنُت -ُ  .[ُٓٗالبقرة: ] ﴾اْلُمْحِسِنٌنَ َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اَّللَّ
ِإنَّ اَّللََّ َمَع الَِّذيَن ات ََّقْوا َوالَِّذيَن ُىْم ﴿قاؿ تعاىل: : عية هللا كنصره كأتييده للمحسنُتم -ِ

 .[ُِٖالنحل: ] ﴾ُٝتِْسُنونَ 
لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا اْ٘تُْسىَن ﴿قاؿ تعاىل:  ابٞتنة كالنظر إىل كجهو الكرًن:  كعد هللا اسنُت -ّ

يونس: ] ﴾َوِزََيَدٌة َواَل يَ ْرَىُق ُوُجوَىُهْم قَ تَ ٌر َواَل ِذلٌَّة ُأولَِئَك َأْصَحاُب اْٗتَنَِّة ُىْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
ِٔ]. 

ْحَسانُ ﴿قاؿ تعاىل: إحساف هللا كإنعامو على اسنُت:  -ْ ْحَساِن ِإالَّ اإْلِ الرٛتن: ] ﴾َىْل َجَزاُء اإْلِ
َٔ]. 

 
*     *     * 
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 ٔٚ العقيدة 

 

 
 اإلميإ باهلل تعاىل: ايجاْٞاملٛعٛع 

 
 

 ٚتعسٜف اإلميإ: اًلأ:  
 التصديق. اإل٨تان ِف اللغة: -
 تصديق ابٞتناف، كإقرار ابللساف، كعمل ابألركاف، يزيد ابلطاعة كينقص ابلعصياف. :اشرعً اإل٨تان  -

 :كىذا ا١تعٌت عليو إٚتاع السلف، كقد عرٌبكا عنو أبلفاظ ٥تتلفة منها
 أف :أدركناىم ك٦تن بعدىم الصحابة كالتابعُت من من اإلٚتاع الشافعي: ككاف قوؿ اإلماـ  -ُ

 .(ُ)ابآلخرين إال الثبلثة من كاحد ٬تزئ كنية، ال كعمل قوؿ اإلٯتاف
ليس فيهم إال صاحب  بلن ألف كٙتانُت رج عن البخارم قبل موتو بشهر: كتبت اإلماـ قاؿ -ِ

 .(ِ)كينقص كعمل، يزيد قوؿ حديث، كانوا يقولوف: اإلٯتاف
 كمعٌت كبلمهم أف اإلٯتاف يشمل: 

 

، كاإلخبار عن أٝتاء ملسو هيلع هللا ىلصالتصديق اٞتاـز ٔتا أخرب هللا تعاىل كأخرب بو النيب  : ىوقول القلب  -ُ
 هللا تعاىل كصفاتو، كا١تبلئكة، كاٞتنة كالنار، كأخبار الفنت، كغَت ذلك.

                                                           

 .ٕٓٗ/ٓاعتقاد أىل السنة  شرح أصوؿ (ُ)
 .ٖٖٗ/ٓشرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة  (ِ)

 اإلميإ

 قٍٛ ايكًب

 قٍٛ ايًطإ

 عٌُ ايكًب

 عٌُ ادتٛازح
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 ٕٚ  العقيدة 

زدت يف - قسب١ٚ   ٚ نٌ عباد٠
ٔ اإلميإ ضٛا٤  ايػسع فَٗٞ 
ناْت بايكًب أٚ بايًطإ أٚ 

 بادتٛازح.
اع ايعباادات    - قد جتتُع أْٛا

اساااد٠ نايضاااال٠   يف عبااااد٠ٚ 
ٌ   َجاًل ; فكد ادتُع فٝٗاا عُا

ٔ ز    ايكًبَ  سغٛا اإلخالظ،ٚ 
 ٌ عُاااا ايتاااادبس،ٚ  ايكًااااب،ٚ 
  ٕ ٔ تاااال٠ٚ ايكاااسآ ااا  َٕ ايًطاااا
ضااا٥س    ايتطاابٝاٚ  ٚايتهاابريٚ 

ٕ أذناا ٌ ايبااد عُاا از ايضااال٠،ٚ 
ع   ايسناااااٛا  ّٚ ٔ ايكٝااااااا َاااااا

 ٚايطذٛد.

كغَتىا من عبادات النطق ابلشهادتُت، كتبلكة القرآف، كالدعاء، : ىو قول اللسان  -ِ
 اللساف.

، كالتوكل، ملسو هيلع هللا ىلصالعبادات القلبية مثل: اإلخبلص، كحب هللا تعاىل كرسولو  ىو: عمل القلب  -ّ
 كالرجاء، كابة، كالصرب، كاالستسبلـ كا٠تضوع للشرع، كبغض الشرؾ كا١تعصية.

، كإماطة األذل عن الطريق. وى: عمل اٗتوارح -ْ  العبادات البدنية مثل: الصبلة، كالصـو
 ِف مسّمى اإل٨تان:عمل القلب واللسان واٗتوارح الدليل على دخول 

كثَتة ُب الكتاب   دخوؿ عمل القلب كقوؿ اللساف كعمل اٞتوارح ُب مسمى اإلٯتاف علىاألدلة 
 :على دخوؿ كل كاحد منها كالسنة، كنذكر ىنا دليبلن 

 من القرآن الكرمي: األدلة
ََي أَي َُّها الرَُّسوُل اَل ٦َتُْزْنَك الَِّذيَن ﴿ :قوؿ هللا تعاىل عمل القلب: ػ ُ

 ﴾ُيَسارُِعوَن ِف اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَاُلوا َآَمنَّا ِبَِفْ َواِىِهْم َوَلَْ تُ ْؤِمْن قُ ُلوبُ ُهمْ 
ىم ا١تنافقوف يتلفظوف ابإلٯتاف كيبطنوف الكفر،  كىؤالء، [ُْ ا١تائدة:]

إلٯتاف ابللساف كحده دكف تصديق التلفظ اب فأفادت اآلية عدـ اعتبار
 القلب.

َنا َوَما أُْنِزَل ِإىَل ﴿ قوؿ هللا تعاىل: :ػ القوؿِ ُقوُلوا َآَمنَّا ِِبَّللَِّ َوَما أُْنِزَل ِإلَي ْ
ِإبْ َراِىيَم َوِإْٖتَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوَما ُأوِتَ ُموَسى َوِعيَسى 

ُهْم َو١تَْ   .ُن َلُو ُمْسِلُموَن َوَما ُأوِتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرِبِِّْم اَل نُ َفرُِّق بَ ٌْنَ َأَحٍد ِمن ْ
َا ُىْم ِف ِشَقاٍق  ُتْم ِبِو فَ َقِد اْىَتَدْوا َوِإْن تَ َولَّْوا فَِإ٣تَّ فَِإْن َآَمُنوا ِبِْثِل َما َآَمن ْ

ِميُع اْلَعِليمُ  كٝتى قو٢تم  [ُّٕ، ُّٔ]البقرة:  ﴾َفَسَيْكِفيَكُهُم اَّللَُّ َوُىَو السَّ
 ما قلتم كانوا مؤمنُت. ، كا١تعٌت: فإف قالوا مثلمثل ذلك إٯتاانن 

َ ﴿ اىل:قوؿ هللا تع :ػ عمل اٞتوارحّ َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيِضيَع ِإ٨تَاَنُكْم ِإنَّ اَّللَّ
قاؿ البخارم: يعٍت صبلتكم عند  [ُّْ]البقرة:  ﴾ِِبلنَّاِس َلَرُءوٌف رَِحيمٌ 
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 ٖٚ العقيدة 

 .، فسٌمى الصبلة إٯتاانن (ُ)البيت
 من السنة اٚتطهرة: األدلة

اإل٨تان بضع وسبعون »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب  الدليل اٞتامع لكل ما سبق ما ركاه ابن عباس  -
 .(ِ)«شعبة، فأعالىا قول ال إلو إال هللا، وأدنىا إماطة األذى عن الطريق، وا٘تياء شعبة من اإل٨تان

 كما يلي:  ملسو هيلع هللا ىلصفجعل النيب 
 .قوؿ اللساف )قوؿ ال إلو إال هللا( -
 .األذل عن الطريق(عمل اٞتوارح )إماطة  -
 .، على اختبلؼ ما بينها من ا١تنزلةعمل القلب )اٟتياء( من شعب اإلٯتاف -

 
كمن األدلة األخرل من الكتاب كالسنة على دخوؿ عمل القلب كاللساف كاٞتوارح ُب 

 :مسٌمى اإلٯتاف
(ُ)........................................................................ 
(ِ)........................................................................ 
(ّ)........................................................................ 
  :ًٝا  شٜاد٠ اإلميإ ْٚكضاْ٘:ثاْ

َا اْلُمْؤِمُنوَن ﴿قاؿ تعاىل: كلما كاف العبد أطوع  تعاىل بقلبو كلسانو كجوارحو كاف إٯتانو أقول  ِإ٣تَّ
ُلونَ الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللَُّ َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم َآََيتُُو زَاَدتْ ُهْم ِإ٨تَاًن َوَعَلى َرِبِِّ   ﴾ْم يَ تَ وَكَّ

فا١تؤمنوف الكاملوف الصادقوف إذا ذيكر هللا خافوا كخشوا خشية ٖتملهم على الطاعة ك٘تنعهم ، [ِاؿ:األنف]
ألنو ٭تضركف قلوهبم كيتدبركف   ؛ا على تصديقهما كيقينن عن ا١تعصية، كإذا تليت عليهم آايتو زادهتم تصديقن 

كُب مقابل  .فيزيد بذلك إٯتاهنم زدجار عن الشر،بذلك ا٠تَت كالرغبة ُب ا٠تَت كاالكبلـ رهبم فيحصل ٢تم 

                                                           

 (.ْْٖٔأخرجو البخارم )ح (ُ)
 (.ِّ(، كمسلم )حّٓأخرجو البخارم )ح (ِ)
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 ٗٚ  العقيدة 

قٌصر العبد ُب كاجب من كاجبات الدين نقص من إٯتانو ْتسب ذلك فعن أيب سعيد ا٠تدرم ذلك إذا 
 فليغًنه بيده، فإن َل يستطع فبلسانو،  امن رأى منكم منكرً »يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا ، أنو قاؿ: ٝتعت

 منو، ككونو أضعف اإلٯتاف يستلـز كجود إٯتاف أقول، (ُ)«فإن َل يستطع فبقلبو، وذلك أضعف اإل٨تان
اليتو ا١تقتضية ٟتبو كنصره كْتسب تفاكت الناس ُب إٯتاهنم يتفاكتوف ُب قرهبم من هللا تعاىل كدخو٢تم ٖتت كى 

قاؿ: قاؿ  أىيب ىريرةى عن كأتييده ُب الدنيا، كنعيمو كثوابو ُب الدار اآلخرة كما كرد ُب اٟتديث القدسي: 
َمْن َعاَدى يل َولِيِّا فَ َقْد آَذنْ ُتُو ِِبْ٘تَْرِب، وَما تَ َقرََّب ِإيَلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ »ِإنَّ اَّللََّ قال:  :ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا

َواِفِل حىت ُأِحبَّوُ   .(ِ)«ِإيَلَّ ٟتَّا افْ تَ َرْضُت عليو، وَما يَ َزاُل َعْبِدي يَ تَ َقرَُّب ِإيَلَّ ِِبلن َّ
  :باهلل )ايسنٔ األٍٚ َٔ أزنإ اإلميإ(اإلميإ ثايًجا: 

 لئلٯتاف ستة أركاف يوضحها الشكل التايل:

 
اف )اإلٯتاف اب(، ٍب من أركاف اإلٯت الركن األكؿكمن خبلؿ ىذا ا١توضوع نركز اٟتديث على 

 : نستعرض بقية األركاف ُب ا١توضوعات التالية

                                                           

 (.ْٗأخرجو مسلم )ح (ُ)
 (.ُّٕٔأخرجو البخارم )ح (ِ)

 أزنإ اإلميإ

 اإلميإ باهلل تعاىل

 اإلميإ باملال٥ه١

 اإلٜإ بايهتب  

 اإلميإ بايسضٌ

 اإلميإ بايّٝٛ اآلخس

 اإلميإ بايكدز



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٘ٚ العقيدة 

 : ٢ اإلميإ باهلل تعاىلَعٓ
جاء ُب القرآف الكرًن التصديق اٞتاـز بربوبية هللا تعاىل كألوىيتو كحده ال شريك لو، كإثبات ما 

 ن األٝتاء اٟتسٌت كالصفات العلى.مكالسنة الصحيحة 
 :يٛاشّ اإلميإ باهلل تعاىل

 ٔتا يستلزمو اإلٯتاف كيقتضيو مثل:أف أيٌب  من ُب إٯتانو؛ فبل بد اليكوف العبد صادقن 
 :القلب ِب وحدهتعلق  -ٔ

ألنو يوقن  ؛االستغناء اب تعاىل عن كل من سواه، كيورثو ُب الدنيا كاآلخرةتو سبب لسعادفهو 
أبف هللا تعاىل ا١تدبٌر لكل شيء، كبيده مفاتح ا٠تَت كلو، ال مانع ١تا أعطى، كال معطي ١تا منع؛ فبل 

 كال ٮتافو من دكف هللا. ايرجو ٥تلوقن 
 : االنقياد لكما -ٕ

 ؟ابة؛ كلكن كيف يعرؼ العبد مقدار ٤تبتو ٢تذه الكلمة (تقدـ أف من شركط )ال إلو إال هللا
الدرجات العالية من  ما فوؽ ذلك من إىلما ٬تب عليو أك ٕتاكز  ؟كىل حقق ما ٬تب عليو منها

 ؟ابة
ُتْم ﴿ :: ادعى قـو ٤تبة هللا فامتحنهم هللا هبذهقاؿ اٟتسن  ُتُِبُّوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوين ٦ُتِْبْبُكُم ُقْل ِإْن ُكن ْ

أم أف التزـا العبد ابألكامر كالنواىي عبلمة  ،[ُّؿ عمراف:آ] ﴾اَّللَُّ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواَّللَُّ َغُفوٌر رَِحيمٌ 
لده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليو من و » :على ما ُب قلبو من ابة  كرسولو، كُب اٟتديث

، فمن فعل الواجبات كترؾ ارمات فقد أتى ٔتا ٬تب عليو من ابة  كرسولو (ُ)«ووالده والناس أٓتعٌن
، فإذا زاد على ذلك فتقٌرب ابلنوافل كاجتناب ا١تكركىات، كقٌدـ ذلك على ىول النفس كرغباهتا؛ فإنو ملسو هيلع هللا ىلص

 .ا كبَتن ُب ذلك تفاكاتن ، كالناس يتفاكتوف ملسو هيلع هللا ىلصيًتقى ُب مراتب ابة  تعاىل كرسولو 
  :الوالء والِباء -ٖ
َا َولِيُُّكُم اَّللَُّ َوَرُسولُُو ﴿قاؿ تعاىل: كللمؤمنُت كما  ملسو هيلع هللا ىلصكلرسولو  تعاىليكوف  ك  الوالء: ( أ) ِإ٣تَّ

                                                           

 (.ٗٔ(، كمسلم )حُٓأخرجو البخارم )ح (ُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٙٚ  العقيدة 

كمواالة ا١تؤمنُت ، [ٓٓا١تائدة:] ﴾َوالَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعونَ 
مثل »: ملسو هيلع هللا ىلصتكوف ٔتحبتهم كرٛتتهم كتفقد أحوا٢تم كنصرهتم كبذؿ النصح ٢تم، قاؿ النيب 

اٚتؤمنٌن ِف توادىم وترأتهم وتعاطفهم مثل اٗتسد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر 
كشبك بُت  «ان للمؤمن كالبنيان يشد بعضو بعضً اٚتؤمإن » :كقاؿ (ُ)«وا٘تمىاٗتسد ِبلسهر 

 .(ِ)أصابعو
ككلما قوم السبب ُب اإلٯتاف اب كحده، اشًتاكهم الوالء  الذم استحق ا١تؤمنوف بو سببالك 

كعليو فمن كاف إٯتانو أكمل استحق من الوالية أكثر من غَته، كمن قوم ا١تسىٌبب كىو الوالء، 
يحب ْتسب فْتسب ذلك؛  لو ضعفت استقامتو أك كقع ُب شيء من ا١تعاصي نقص الوالء

 ما معو من اإلٯتاف كالطاعة كييبغض ْتسب ما معو من ا١تنكرات كا١تعاصي.
بغضهم كرد ابطلهم كترؾ التشبو هبم كجهادىم اب١تاؿ ، كاقتضي يكوف من الكافرينك  :الِباء ( ب)

َ اَل َتَُِد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اَْلَِخِر ﴿قاؿ تعاىل: كالنفس كا١تاؿ،  يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اَّللَّ
٨تَاَن َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا َآَِبَءُىْم َأْو أَبْ َناَءُىْم َأْو ِإْخَوانَ ُهْم َأْو َعِشًنَتَ ُهْم ُأولَِئَك َكَتَب ِف قُ ُلوِبِِ  ُم اإْلِ

ُهْم َوَرُضوا َوأَيََّدُىْم ِبُروٍح ِمْنُو َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت ََتِْري ِمْن َُتِْتَها اأْلَن ْ  ُ َعن ْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اَّللَّ
 .[ِِ :]اجملادلة ﴾َعْنُو ُأولَِئَك ِحْزُب اَّللَِّ َأاَل ِإنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُىُم اْلُمْفِلُحونَ 

 
*     *     * 

 
 
 
 

                                                           

 (.ِٖٔٓ(، كمسلم )حَُُٔأخرجو البخارم )ح (ُ)
 (.ِٖٓٓأخرجو البخارم )ح (ِ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٚٚ العقيدة 

 
 الرباءة من الكافرين ال تتعارض مع ما يلي: (ُ)

 التعامل معهم. -
دعوهتم كاٟترص على ىدايتهم كما ىي سنة أنبياء هللا كرسلو عليهم الصبلة  -

 كالسبلـ مع أقوامهم
 ( الرباءة من الكافرين ال تبيح ما يلي:ِ)

 ظلمهم.-
 التعدم عليهم بغَت كجو حق.-

 ( الرباءة من الكافرين ال ٘تنع ما يلي:ّ)
عىًن الًَّذينى ملٍى يػيقىاتًليوكيٍم ُب  ال يػىنػٍهىاكيمي اّلِلَّي ﴿بٌرىم كاإلحساف إليهم: قاؿ تعاىل: -

بُّ  رًكيٍم أىٍف تػىبػىرُّكىيٍم كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهٍم ًإفَّ اّلِلَّى ٭تًي الدًٌيًن كىملٍى ٮتيٍرًجيوكيٍم ًمٍن ًدايى
 [.ٖ]ا١تمتحنة  ﴾اٍلميٍقًسًطُتى 

على غبلـ يهودم مرض فعاده كدعاه لئلسبلـ  ملسو هيلع هللا ىلصعيادهتم: قد دخل النيب -
ا خَت لك من »رم[، كُب اٟتديث ]ركاه البخا لئن يهدم هللا بك رجبلن كاحدن
 متفق عليو.« ٛتر النػىعىم
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 ٛٚ  العقيدة 

  مثسات اإلميإ باهلل تعاىل:
 

 
لئلٯتاف اب تعاىل ٙترات ال ٖتصر؛ ألف كل خَت ينالو العبد ُب الدنيا كاآلخرة فهو ٙترة من ٙترات 

ألمر اٚتؤمن  اعجبً » :ملسو هيلع هللا ىلصاإلٯتاف اب كحده، كابإلٯتاف تنقلب الببلاي كان نعمنا كخَتنا كما قاؿ النيب 
ا لو، وإن أصابتو ضراء إن أمره كلو لو خًن، وليس ذلك إال للمؤمن؛ إن أصابتو سراء شكر فكان خًنً 

 مثسات اإلميإ 

 باهلل تعاىل

 ثبات ايكًب ٚايك٠ٛ يف اذتل ٚايضرب عًٝ٘

 ٖدا١ٜ اهلل تعاىل

 طٝب اذتٝا٠ ايدْٝا

 احملب١ يف ايكًٛب

 سضٍٛ ايفالح 

 دفع ايػبٗات ٚايٛضاٚع ٚايطال١َ َٔ ايغٝل 
 ايرٟ ٜػعس ب٘ ايهافسٕٚ

َٚال١ٜ اهلل تعاىل ارتاص١                    سضٍٛ 
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 ٜٚ العقيدة 

 ، كمن ٚتلة آاثر اإلٯتاف العظيمة:(ُ)«لو اصِب فكان خًنً 
 حالة اإل٨تان:  (ٔ)

ثالث من كن فيو وجد حالوة اإل٨تان: أن يكون هللا ورسولو أحب إليو ٟتا »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ النيب 
سوا٤تا، وأن ٦تب اٚترء ال ٦تبو إال ، وأن يكره أن يعود ِف الكفر بعد أن أنقذه هللا منو كما يكره أن 

بل ٬تد ٢تا لذة كحبلكة ، كمن كجد حبلكة اإلٯتاف مل يكن عباداتو ٣ترد حركات، (ِ)«يقذف ِف النار
بقولو: لو يعلم ا١تلوؾ كأبناء ا١تلوؾ ما ٨تن فيو من السعادة ٞتالدكان عليو  أحد السلف عرٌب عنها

 ابلسيوؼ.
 :اٙتلود ِف النار عدم (ٕ)

٧ترج من » :، كُب اٟتديثفقد يدخل ا١تسلم النار بسبب معاصيو لكن إٯتانو ٯتنعو من ا٠تلود فيها
ُث ٧ترج من النار من قال ال إلو إال  ،النار من قال ال إلو إال هللا وكان ِف قلبو من اٙتًن ما يزن شعًنة

ُث ٧ترج من النار من قال ال إلو إال هللا وكان ِف قلبو من اٙتًن ما  ،هللا وكان ِف قلبو من اٙتًن ما يزن برة
 .(ّ)«يزن ذرة

 :ثبات القلب والقوة ِف ا٘تق والصِب عليو (ٖ)
التأييد قوؿ هللا تعاىل لكليمو فإف هللا تعاىل مع أكليائو يؤيدىم كيثبتهم كيهديهم، كمن أمثلة ىذا 

 ﴾قَاَل اَل َِتَافَا ِإنَّيِن َمَعُكَما َأْٖتَُع َوَأَرى﴿ موسى كىاركف عليهما السبلـ حُت أرسلهما لدعوة فرعوف:
بفرعوف كجنده كابلسحرة كسحرىم الذم كصفو هللا تعاىل أبنو عظيم، ٍب  ؛ فلم أيبو موسى، [ْٔطو:]

دخل اإلٯتاف ُب قلوهبم كآمنوا مل أيهبوا بتهديد فرعوف ٢تم ابلقتل  كاف ما كاف مع سحرة فرعوف، فلما
َا تَ ْقِضي ﴿ :كقالوا لو قَاُلوا َلْن نُ ْؤثَِرَك َعَلى َما َجاَءَن ِمَن اْلبَ يَِّناِت َوالَِّذي َفَطَرَن فَاْقِض َما أَْنَت قَاٍض ِإ٣تَّ

نْ َيا  .[ِٕطو: ] ﴾َىِذِه اْ٘تََياَة الدُّ
 

                                                           

 (.ِٗٗٗأخرجو مسلم )ح(ُ) 
 (.ّْ(، كمسلم )حُٔ)ح أخرجو البخارم(ِ) 
 (.ُّٗأخرجو مسلم )ح(ّ) 
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 ٓٛ  العقيدة 

 تعاىل:ىداية هللا  (ٗ)
 فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا ِِبَّللَِّ َواْعَتَصُموا بِِو َفَسُيْدِخُلُهْم ِف َرْٔتٍَة ِمْنُو َوَفْضٍل َويَ ْهِديِهْم ِإلَْيوِ ﴿ :قاؿ تعاىل

ُ َويلُّ الَِّذيَن َآَمُنوا ٧ُتْرُِجُهْم ِمَن ﴿قاؿ تعاىل: ك  ،[ُٕٓالنساء: ] ﴾ِصَراطًا ُمْسَتِقيًما  ﴾الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ اَّللَّ
 .[ِٕٓالبقرة:]

 :طيب ا٘تياة الدنيا (٘)
ُهْم َأْجَرىُ ﴿قاؿ تعاىل:  ْم َمْن َعِمَل َصاِ٘تًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيَ ن َّ

فَتزقهم هللا الطمأنينة ُب اٟتياة الدنيا كعدـ االلتفات ١تا  [ٕٗالنحل: ] ﴾ِبَِْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 
كاٟتياة "قاؿ ابن كثَت:  ،ا، كيكوف جزاءىم األكَب يـو القيامةطيبن  ا حبلالن يشوش قلوهبم، كيرزقهم رزقن 

منو: الرزؽ اٟتبلؿ الطيب، كمنها:  الن ٍب نقل أقوا "،الطيبة تشتمل كجوه الراحة من أم جهة كانت
كالصحيح أف اٟتياة الطيبة "القناعة، كمنها: السعادة، كمنها العمل ابلطاعة كاالنشراح هبا ٍب قاؿ: 

 ."تشمل ىذا كلو
 :ابة ِف القلوب (ٙ)
أم ٤تبة  .[ٔٗمرًن: ] ﴾ُودِّاِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِ٘تَاِت َسَيْجَعُل َٛتُُم الرَّْٔتَُن ﴿قاؿ تعاىل:  

كمودة ُب قلوب ا١تؤمنُت، كمن كاف لو ُب القلوب ابة حصل لو من تيسَت األمور كمن ا٠تَتات 
 كالدعوات كاإلرشاد كالقبوؿ كاإلمامة ما هللا بو عليم.

 شر: حصول الفالح الذي ىو إدراك اٚتطلوب والنجاة من كل (ٚ)
ُأولَِئَك َعَلى ُىًدى ِمْن َرِبِِّْم َوُأولَِئَك ُىُم ﴿ :ا١تتقُتبعد ذكر ٚتلة من صفات قاؿ تعاىل:  

 .[ٓالبقرة: ] ﴾اْلُمْفِلُحونَ 
 :الضيق الذي يشعر بو الكافرونالسالمة من دفع الشبهات والوساوس و  (ٛ)
يعرؼ اٟتكمة من خلقو، كيدرؾ حقيقة االبتبلء، كأف الدنيا دار ابتبلء كعبور، كأف اٞتنة  ا١تؤمنف 

ْساَلِم َوَمْن يُِرْد َأْن ُيِضلَُّو ٥َتَْعْل ﴿قاؿ تعاىل:  ،القرارىي دار  َفَمْن يُِرِد اَّللَُّ َأْن يَهِديَُو َيْشَرْح َصْدرَُه ِلْْلِ
َماِء َكَذِلَك ٥َتَْعُل اَّللَُّ الّرِْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل  َا َيصَّعَُّد ِف السَّ ]األنعاـ  ﴾يُ ْؤِمُنونَ َصْدرَُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأ٣تَّ

ا ألمر اٚتؤمن، إن أمره كلو لو خًن، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن عجبً »: ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ النيب  ،[ُِٓ



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٔٛ العقيدة 

 .(ُ)«أصابتو سراء شكر فكان خًنا لو، وإن أصابتو ضراء صِب فكان خًنا لو
 :حصول َوالية هللا تعاىل اٙتاصة (ٜ)

 كمن ذلك: ،قوففَّ ا١توى  لوىي أعظم ما تنافس فيو ا١تتنافسوف كأجل ما حصٌ ك 
ُقوَن  .َأاَل ِإنَّ َأْولَِياَء اَّللَِّ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُىْم ٦َتَْزنُوَن ﴿ :تعاىل ولوق -  .الَِّذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يَ ت َّ

نْ َيا َوِف اَْلَِخَرِة اَل تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِت اَّللَِّ َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعظِ  ﴾ يمُ َٛتُُم اْلُبْشَرى ِف اْ٘تََياِة الدُّ
 .[ْٔ - ِٔيونس: ]

ُهْم َو٦تُِبُّونَُو َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنٌَن ﴿ :تعاىل قولو - َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن َفَسْوَف َيَِْت اَّللَُّ ِبَقْوٍم ٦تُِب ُّ
ِسٌع ٥ُتَاِىُدوَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ َواَل ٧َتَاُفوَن َلْوَمَة اَلِئٍم َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِو َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ َوا

 .[ْٓا١تائدة: ] ﴾َعِليمٌ 
َا َولِيُُّكُم اَّللَُّ َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َوُىْم ﴿ :تعاىل قولو - ِإ٣تَّ

 ،ٓٓا١تائدة: ] ﴾َوَمْن يَ تَ َولَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُو َوالَِّذيَن َآَمُنوا فَِإنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُىُم اْلغَالُِبونَ  .رَاِكُعوَن 
كمن آاثر كىالية هللا تعاىل للمؤمنُت أنو يدافع عنهم ٚتيع ا١تكاره كينجيهم من الشدائد   ،[ٔٓ

 .[ّٖاٟتج: ] ﴾ِإنَّ اَّللََّ يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن َآَمُنوا﴿قاؿ تعاىل: كما 
 
 :لعبادات اللساف العبادات القلب كصورن  اد صورن عدًٌ  (ُ)

 عبادات اللساف عبادات القلب
  
  
  
  
  

                                                           

 (.ِٗٗٗأخرجو مسلم )ح(ُ) 

 



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٕٛ  العقيدة 

 
 .بعض ٪تاذج للوالء كالرباء من التاريخ اإلسبلميعدد  (ِ)

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 
 

*     *     * 
 

 
  



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٖٛ العقيدة 

 

 
 اإلميإ باملال٥ه١: ايجايحاملٛعٛع 

 
 

خلق هللا ا٠تلق على صور كىيئات ٥تتلفة كما جعل اٟتكمة من ا٠تلق ٥تتلفة كذلك، فقد خلق 
كخلق هللا الشيطاف  .، فكاف منهم ا١تؤمن كمنهم الكافربلن هللا اإلنس كاٞتن ليبلوىم أيهم أحسن عم

آخر ال يعصونو  اكخلق هللا خلقن  .ليبتلي الناس بو فهو مقيم على كفره يعيش من أجل إضبلؿ الناس
، فمن ىؤالء ا٠تلق كما  ؟فيما أمرىم كلو يسجدكف، ىم ُب عبادة مستمرة كتعظيم للحي القيـو

 .إهنم ا١تبلئكة ؟كما أعما٢تم ؟صفتهم
  :َع٢ٓ املال٥ه١ 

 الرسالة، فا١تبلئكة ىم رسل كىي كا١تؤلكة األلوكة من مشتق ، كىولىك من ا١تألكػى أصل تسمية ا١ت
 هللا.
 اإلميإ باملال٥ه١:  

 ﴾اَل يَ ْعُصوَن اَّللََّ َما َأَمَرُىْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ ﴿ :صديق اجململ بوجودىم، كأهنم عبيد التىو 
هم كصفاهتم ئف الكرًن كالسنة النبوية من أٝتاا١تفٌصل بكل ما ثبت ُب القرآ اإلٯتاف، ٍب [ٔالتحرًن:]

 كأصنافهم كأفعا٢تم ٦تا سيأٌب ذكر بعضهم إف شاء هللا تعاىل.
  :ديٌٝ ٚدٛب اإلميإ باملال٥ه١ 

 ؛ منها:ا١تبلئكة كثَتة ُب القرآف كالسنةاألدلة على كجوب 
 الكرمي:: القرآن الً أو 
 ﴾ُسِلوِ َآَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُْنِزَل ِإلَْيِو ِمْن رَبِِّو َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلّّ َآَمَن ِِبَّللَِّ َوَماَلِئَكِتِو وَُكُتِبِو َورُ ﴿ :قولو تعاىل -
 .[ِٖٓالبقرة: ]
 ..................................................................... قولو تعاىل: -

.................................................................................. 
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 ٗٛ  العقيدة 

 : السنة النبوية: ااثنيً 
 ذكر ا١تبلئكة ضمن أركاف اإلٯتاف. ؛تقدـ ُب حديث جربيل -
 ........................................................................:ملسو هيلع هللا ىلصقولو  -

.................................................................................. 
 :خًل املال٥ه١ 

 
 : اٚتالئكة ٛتم طبيعة خاصة (ٔ)

قاؿ:  أف رسوؿ هللا  - اهنع هللا يضر - فعن عائشة ، عن طبيعة البشر كاٞتن طبيعتهم ٗتتلف 
 .(ُ)«من نر، وخلق آدم ٟتا وصف لكمخلقت اٚتالئكة من نور، وخلق اٗتان من مارج »

 :ال يوصفون بذكورة وال أنوثة (ٕ)

َوَجَعُلوا اْلَماَلِئَكَة الَِّذيَن ُىْم ِعَباُد الرَّْٔتَِن ِإَناًث َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدتُ ُهْم ﴿قاؿ تعاىل: 
يعتقدكف أف ا١تبلئكة إانث، كأهنن كىذا رد على مشركي العرب الذين كانوا  [ُٗالزخرؼ: ] ﴾َوُيْسأَُلونَ 
 تعاىل هللا عما يقولوف. ،بنات هللا

                                                           

 (.ْٕٓٗأخرجو مسلم )ح(ُ) 

املال٥ه١ هلِ 
 طبٝع١ خاص١

ال ٜٛصفٕٛ برنٛز٠ 
 ٚال أْٛث١

 هلِ أدٓش١

ال ٜأنًٕٛ ٚال  
 ٜػسبٕٛ

تتفاٚت 
َساتبِٗ، ٚتتٓٛع  

 خًكتِٗ

ال ٜعًِ عددِٖ إال 
 اهلل تعاىل
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 ٘ٛ العقيدة 

 :ٛتم أجنحة (ٖ)

َماَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل اْلَماَلِئَكِة ُرسُ ﴿قاؿ تعاىل:  ُأويل َأْجِنَحٍة َمثْ ىَن َوُثاَلَث  الً اْ٘تَْمُد َّلِلَِّ فَاِطِر السَّ
َ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ   .[ُفاطر: ] ﴾َوُرَِبَع يَزِيُد ِف اْٙتَْلِق َما َيَشاُء ِإنَّ اَّللَّ

 :ال َيكلون وال يشربون (ٗ)

 . هم إىل قرل قـو لوطلمع ا١تبلئكة الذين أرس ;كما ذكر تعاىل ُب قصة إبراىيم  
 :مرتبة واحدةليسوا على خلقة واحدة أو  (٘)

أذن يل أن أحدث عن ملك من مالئكة هللا من »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا   عن جابر بن عبدهللا
 .(ُ)«عام ئةامٔتلة العرش، إن ما بٌن شحمة أذنو إىل عاتقو مسًنة سبع

 :ال يعلم عددىم إال هللا تعاىل (ٙ)

كيدؿ على كثرهتم أنو )يصلي فيو كل يـو  ،[ُّا١تدثر: ] ﴾َوَما يَ ْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُىوَ ﴿قاؿ تعاىل: 
: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ، كعن أيب ذر (ِ)سبعوف ألف ملك إذا خرجوا مل يعودكا إليو آخر ما عليهم(

 .(ّ)«اوُحّق ٛتا أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضع جبهتو  ساجدً السماُء أّطت »
  ٔٚزد ذنسٙ َٔ املال٥ه١:مم 

 
                                                           

 ، كصححو األلباين ُب صحيح أيب داكد.(ِْٕٕأخرجو أبو داكد )ح(ُ) 
 (.َِّٕأخرجو البخارم )ح(ِ) 
 كحسنو األلباين ُب صحيح الًتمذم.(، ُِِّو الًتمذم )حأخرج(ّ) 

 َٔ ٚزد ذنسٙ َٔ املال٥ه١

 دربٌٜ عًٝ٘ ايطالّ

 َٝها٥ٌٝ

 إضسافٌٝ

 َايو

 َٓهس ْٚهري

 ٖازٚت َٚازٚت

 املٛتًَو 

 ايهساّ ايهتابٕٛ

 اذتفع١ املٛنًٕٛ 

 مح١ً ايعسش

املٛنًٕٛ بايٓطف يف  
 األزساّ

 املال٥ه١ ايطٝاسٕٛ



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٙٛ  العقيدة 

  جِبيل: 
قاؿ كىو أمُت الوحي الذم ينزؿ بو على األنبياء كالرسل، ككصفو هللا تعاىل ابلقوة كحسن ا١تنظر 

 .ِإنَُّو َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرمٍي ﴿قاؿ تعاىل: ك  [ٔ ،ٓالنجم: ] ﴾ُذو ِمرٍَّة فَاْستَ َوى .َعلََّمُو َشِديُد اْلُقَوى ﴿تعاىل: 
ةٍ  ِذي  .[ُِ- ُٗ: التكوير] ﴾َأِمٌنٍ  ُثَّ  ُمطَاعٍ  . َمِكٌنٍ  اْلَعْرشِ  ِذي ِعندَ  قُ وَّ

ًعظىمي خىٍلًقو ما بُت السماء إىل  اا من السماء سادن طن باٟتقيقية )منه صورتوعلى  كقد رآه النيب 
من الدرر  (ّ)، كل جناح منها قد سد األفق، يسقط من جناحو التهاكيل(ِ)جناح مئةكلو ست ،(ُ)(األرض

قاؿ تعاىل: ك  ،[ِّالتكوير: ] ﴾َوَلَقْد رََآُه ِِبأْلُُفِق اْلُمِبٌنِ ﴿قاؿ تعاىل: ، ككاف ذلك مرتُت كما (ْ)كاليواقيت
تَ َهى .َوَلَقْد رََآُه نَ ْزَلًة ُأْخَرى ﴿ ُب صورة دحية  كما أتى النيب  [ُْ، ُّالنجم: ] ﴾ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمن ْ

القرآف ُب رمضاف، كقاتل معو يـو ا٠تندؽ كما قاتل  ككاف يدارس النيب  .(ٓ)الكليب، كرآه الصحابة مهنع هللا يضر
 بٍت قريظة.
 كىو ا١توكل اب١تطر. :وميكائيل 
 كىو ا١توكل ابلنفخ ُب الصور. :وإسرافيل 
 ا١توكل ابلنار كعذاهبا، كمن معو من الزابنية كرؤساؤىم تسعة عشر، كالذين ٬تركف جهنم  :مالك

يؤتى جبهنم يومئذ ٛتا سبعون ألف زمام، مع كل زمان سبعون ألف » :يـو القيامة ففي اٟتديث
 مليوف ملك. ََْٗكىذا العدد يساكم ، (ٔ)«ملك ٥تروهنا

 خازف اٞتنة، كمن معو من ا١تبلئكة. :رضوان 
 ا١توكبلف بسؤاؿ ا١تيت ُب قربه عن ربو كدينو كدمحم  :منكر ونكًن. 

                                                           

 (.ّْٕأخرجو مسلم )ح(ُ) 
 (.ِِّّأخرجو البخارم )ح(ِ) 
 األلواف ا١تختلفة.(ّ) 
 (.ُْٖ/ٔ، كصحح إسناده أٛتد شاكر ُب ٖتقيق ا١تسند )(ِِٖأخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده )ح(ْ) 
 (.ُِْأخرجو مسلم )ح(ٓ) 
 (.ُْٕٔأخرجو مسلم )ح(ٔ) 



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٚٛ العقيدة 

 ىاروت وماروت. 
 ا١توكل بقبض األركاح كال يثبت لو اسم خاص. :وملك اٚتوت 
 ا١توكلوف بكتابة أعماؿ العباد. والكرام الكاتبون 
 ْتفظ العبد من بُت يديو كمن خلفو، كىم ا١تعقبات وا٘تفظة اٚتوكلون. 
  ٔتلة العرشكمنهم. 
  ُب األرحاـ، كٗتليقها ككتابة عملها كرزقها كشقي أك سعيد. اٚتوكل ِبلنطفكمنهم 
  يتبعوف ٣تالس الذكر. كة سياحونمالئكمنهم 

 

 :عباد٠ املال٥ه١ هلل تعاىل 
؛ جاء ُب الكتاب كالسنة كصف ا١تبلئكة أبنواع من العبادة، كابالستمرار فيها دكف فتور أك تعب

 منها:
 التسبيح والسجود:   (ٔ)

﴾ َوُيَسبُِّحونَُو َوَلُو َيْسُجُدونَ ِإنَّ الَِّذيَن ِعْنَد رَبَِّك اَل َيْسَتْكِِبُوَن َعْن ِعَباَدتِِو ﴿قاؿ تعاىل:  -
 .[َِٔاألعراؼ: ]

َهاَر اَل يَ ْفتُ ُرونَ ﴿قاؿ تعاىل:  -  .[َِاألنبياء: ] ﴾ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالن َّ
 :االستغفار للمؤمنٌن (ٕ)
َويُ ْؤِمُنوَن بِِو َوَيْستَ ْغِفُروَن الَِّذيَن ٦َتِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُو ُيَسبُِّحوَن ِبَْمِد َرِبِِّْم ﴿قاؿ تعاىل:  -

ِهْم ِللَِّذيَن َآَمُنوا رَب ََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْٔتًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن ََتبُوا َوات َّبَ ُعوا َسِبيَلَك َوقِ 
 .[ٕغافر:] ﴾َعَذاَب اٗتَِْحيمِ 

َوَماَلِئَكُتُو لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر وََكاَن ُىَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم ﴿قاؿ تعاىل:  -
كالصبلة من هللا معناىا الثناء كالرٛتة، كمن ا١تبلئكة ٔتعٌت  [ّْاألحزاب: ]﴾ ِِبْلُمْؤِمِنٌَن رَِحيًما

 .الدعاء
 



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٛٛ  العقيدة 

 اٙتوف واٙتشية  تعاىل:  (ٖ)
 .[ِٖاألنبياء: ]﴾ َوُىْم ِمْن َخْشَيِتِو ُمْشِفُقونَ ﴿قاؿ تعاىل:  -

 :الطاعة اٚتطلقة  تعاىل ِف كل ما َيمرىم بو (ٗ)
 .[ٔالتحرًن: ]﴾ اَل يَ ْعُصوَن اَّللََّ َما َأَمَرُىْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ ﴿قاؿ تعاىل:   -
 مثسات اإلميإ باملال٥ه١: 

 
 .قدرتو جل كعبل ؿاستشعار عظمة هللا تعاىل ككما -ُ
َما ﴿قاؿ تعاىل:  ؛ألف الكراـ الكاتبُت يكتبوف عليو أعمالو :االستقامة على دين هللا  -ِ

 .[ُٖ :]ؽ     ﴾يَ ْلِفُظ ِمْن قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيدٌ 
ألهنم يثبتونو كيدعوف لو ك٭تفظونو من أمر هللا، كيبشركنو عند  :األنس هبم كالطمأنينة -ّ

الرعد: ] ﴾َيَدْيِو َوِمْن َخْلِفِو ٦َتَْفُظونَُو ِمْن َأْمِر اَّللَِّ َلُو ُمَعقَِّباٌت ِمْن بَ ٌْنِ ﴿قاؿ تعاىل: ا١توت، 
ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اَّللَُّ ُثَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة َأالَّ َِتَاُفوا ﴿قاؿ تعاىل: ك  [ُُ

تُ  نْ َيا َوِف اَْلَِخَرِة  .ْم ُتوَعُدوَن َواَل َُتَْزنُوا َوأَْبِشُروا ِِبْٗتَنَِّة الَِِّت ُكن ْ ١َتُْن َأْولَِياؤُُكْم ِف اْ٘تََياِة الدُّ
ُعونَ   .[ُّ ،َّفصلت: ]﴾ َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنْ ُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَّ

ا يدعوه للخَت ك٭تثو عليو، فعن ابن مسعود ألنو يعلم أف معو قرينن  :ا١تسارعة ُب ا٠تَتات -ْ
  ما منكم من أحد إال وقد وُّكل بو قرينو من اٗتن، وقرينو »  :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا

 مثسات اإلميإ باملال٥ه١

اضتػعاز عع١ُ اهلل تعاىل  
 ٚنُاٍ قدزت٘ دٌ ٚعال

 االضتكا١َ ع٢ً دٜٔ اهلل

 األْظ بِٗ ٚايطُأ١ْٓٝ

 املطازع١ يف ارتريات

ايتأدب َعِٗ ٚاالضتشٝا٤  
َِٗٓ 

 ايبعد عُا ٜؤذِٜٗ
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 ٜٛ العقيدة 

 ٜاااؤذٟ َاااا أععااِا َاأا
 ازتهاااااااااب املال٥هاااااااا١

ٕ  املعاصٞ;  ال املال٥ها١  فاإ
٘  َهاْاا  تكسب ٍ  فٝا  متجاا

 .نًب أٚ صٛز٠ أٚ

كُب أحاديث أخرل أف القرين يدعو للخَت كالتصديق ابٟتق، كالشك أف  (ُ)«من اٚتالئكة
 ُب القرب من ا١تبلئكة إبعاد للشياطُت.

 .كاالستحياء منهمالتأدب معهم  -ٓ

فإن اٚتالئكة تتأذى ٟتا يتأذى منو بنو »كالركائح الكريهة كُب اٟتديث : البعد عما يؤذيهم -ٔ
 .(ِ)«آدم

فإف هللا تعاىل جعل معاداة بعضهم   :ا٤تبتهم كمواالهتم ٚتيعن  -ٕ
ُقْل َمْن َكاَن َعُدوِّا ِٗتِِْبِيَل فَِإنَُّو نَ زََّلُو ﴿قاؿ تعاىل: كمعاداة كلهم 

قًا ِلَما بَ ٌْنَ َيَدْيِو َوُىًدى َوُبْشَرى  َعَلى قَ ْلِبَك ِبِِْذِن اَّللَِّ ُمَصدِّ
َمْن َكاَن َعُدوِّا َّلِلَِّ َوَماَلِئَكِتِو َوُرُسِلِو َوِجِْبِيَل َوِميَكاَل  .ِلْلُمْؤِمِنٌَن 

 .[ٖٗ ،ٕٗالبقرة: ] ﴾فَِإنَّ اَّللََّ َعُدوّّ ِلْلَكاِفرِينَ 
 

 :من ا١تخالفات الشرعية ُب اإلٯتاف اب١تبلئكة، كسببها اد صورن عدًٌ 
 سببها من كجهة نظرؾ كصف ا١تخالفة ـ

ُ  
 

 

ِ  
 

 

ّ  
 

 

 
                                                           

 (.ُِْٖأخرجو مسلم )ح(ُ) 
 (.ُِْٓأخرجو مسلم )ح(ِ) 
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 ٜٓ  العقيدة 

 
 

 
 :قارف بُت موقف أىل السنة كاٞتماعة من ا١تبلئكة كموقف اليهود كالنصارل

 النصارل اليهود أىل السنة كاٞتماعة
 
 
 
 
 

  

 
 

*     *     * 
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 ٜٔ العقيدة 

 

 
 اإلميإ بايهتب: ايسابعاملٛعٛع 

 
 

تستمر ا٢تداية هبا لكاف من حكمتو تعاىل إنزاؿ الكتب الرسل مبشرين كمنذرين، ك أرسل هللا تعاىل 
 بعد كفاة األنبياء كالرسل، كجعل تعاىل التصديق هبا من أركاف اإلٯتاف.

  اإلميإ بايهتب:َع٢ٓ 
التصديق اٞتاـز أبهنا منزلة من عند هللا تعاىل على رسلو فيها ا٢تدل كالنور للناس، كيتضمن ىو  

 اإلٯتاف هبا أربعة أمور:
   على رسلو. االتصديق اٞتاـز أبف هللا تعاىل أنزؿ كتبن 
 التوراة كاإل٧تيل كالقرآف الكرًن. :منها ؛التصديق اٞتاـز ٔتا علمنا اٝتو 
  ثبت عن  كأُب القرآف الكرًن، ٦تا جاء ذكره  من أخبار ثبت عندان ٦تا تضمنتو التصديق ٔتا

 طريق السنة النبوية الصحيحة.
  القرآف الكرًن، كٔتا مل ينسخ من الكتب السابقة، مع الرضا كالتسليم.العمل ٔتا جاء ُب 
 َٔ إْصاٍ ايهتب: اذته١ُ 

إف إرساؿ الرسل كإنزاؿ الكتب يدؿ على األصل العظيم الذم ألجلو خلق هللا اٞتن كاإلنس أال كىو 
أصوؿ ىل كيبُت ٢تم البشر ٭تتاجوف إىل من يد٢تم على هللا تعاإف عبادة هللا تعاىل كحده ال شريك لو، ف

طريق ا٢تداية ال يعرؼ ابالجتهاد؛ فإف ؛ انطمست معامل ا٢تدل كا٨ترفت الفطر إذا الدين كأحكامو
ليبينوا للناس اٟتق كلتقـو  امنهم كينزؿ عليهم كتبن  فاقتضت حكمة هللا تعاىل كرٛتتو أف يرسل رسبلن 

َوَما ُكنَّا ﴿قاؿ تعاىل: ك  ،[ِْفاطر: ] ﴾ِفيَها َنِذيرٌ َوِإْن ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ َخاَل ﴿قاؿ تعاىل: عليهم اٟتجة 
َعَث َرُسو  ِبٌَن َحىتَّ نَ ب ْ  .[ُٓاإلسراء: ] ﴾الً ُمَعذِّ
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 ٕٜ  العقيدة 

 :ديٌٝ اإلميإ بايهتب 
 :منها من القرآف الكرًن كالسنة ا١تطهرة كثَتة،أدلتو 

 : القرآن الكرمي:الً أو 
َنا َوَما أُْنِزَل ِإىَل ِإبْ َراِىيَم َوِإْٖتَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب ُقوُلوا َآَمنَّا ِِبَّللَِّ َوَما ﴿قاؿ تعاىل:  - أُْنِزَل ِإلَي ْ

ُهْم  َو١َتُْن َلُو َواأْلَْسَباِط َوَما ُأوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرِبِِّْم اَل نُ َفرُِّق بَ ٌْنَ َأَحٍد ِمن ْ
إنكار إف كىذه اآلية تدؿ على أف إنكار بعض الكتب كإنكارىا كلها، بل  [ُّٔ]البقرة:  ﴾ُمْسِلُمونَ 

 .بعض ما ُب الكتب كإنكار كلها
َأفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن يَ ْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ﴿قاؿ تعاىل:  -

نْ َيا  ا تَ ْعَمُلونَ ِف اْ٘تََياِة الدُّ ُ ِبغَاِفٍل َعمَّ  .[ٖٓالبقرة: ] ﴾َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة يُ َردُّوَن ِإىَل َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اَّللَّ
 .خا٘تة سورة البقرة -

 اثنيا: السنة اٚتطهرة: 
 .حديث جربيل ا١تشهور -
 :ً٘ايهتب اييت أْصهلا اهلل ع٢ً زض 

ال نعلم عددىا، كنؤمن ٔتا عرفنا اٝتو منها على التعيُت، كىي  كثَتةن   انؤمن أبف هللا تعاىل أنزؿ كتبن 
 ، كالقرآف الكرًن.ٜتسة: التوراة كاإل٧تيل كالزبور كصحف إبراىيم 

٠ْتِيَل ﴿قاؿ تعاىل:  - ْورَاَة َواإْلِ قًا ِلَما بَ ٌْنَ َيَدْيِو َوأَنْ َزَل الت َّ ُل ِمْن قَ بْ  .نَ زََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِِبْ٘تَقِّ ُمَصدِّ
 .[ْ ،ّآؿ عمراف: ] ﴾ُىًدى ِللنَّاِس َوأَنْ َزَل اْلُفْرقَانَ 

َنا َداُووَد زَبُورًا﴿قاؿ تعاىل:  -  .[ُّٔالنساء: ] ﴾َوَآتَ ي ْ
 .[ُٗ ،ُٖاألعلى: ] ﴾ُصُحِف ِإبْ َراِىيَم َوُموَسى .ِإنَّ َىَذا َلِفي الصُُّحِف اأْلُوىَل ﴿قاؿ تعاىل:  -
  املطًِ َٓٗاتعسض ايهتب ايطابك١ يًتشسٜف، َٚٛقف: 

 :منها أككل هللا تعاىل حفظ كتبو السابقة للبشر فوقع فيها ا٠تطأ كالتحريف لعدة أسباب
كىذا سبب ُب كقوع النسياف كا٠تطأ  :أنو مل يتصل سندىا بُت األنبياء كبُت من كتبها عنهم  -
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 ٖٜ العقيدة 

 .كضياع بعضها

 .ترجم من لغة إىل لغة أخرلمنها ما ف أ -

؛ كمن ٌٍب كقع بينها اختبلؼ كبَت منها هو فهمما ْتسب مل يكتبوىا أبلفاظها كإ٪تا  ىمءعلماأف   -
 كتعارض كزايدة كنقص.

نية ٗتالف للهول كلنيل شيء من حظوظ الدنيا فدخلتها عقائد كث ااتباعن  :التحريف ا١تتعمددخوؿ  -
نبياء كتنقص  عز إليها الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ، كفيها طعن ُب األ اعقيدة التوحيد اليت دع

فَ َوْيٌل ِللَِّذيَن َيْكتُ ُبوَن اْلِكَتاَب ِِبَْيِديِهْم ُثَّ يَ ُقوُلوَن ﴿قاؿ تعاىل: ، يستحيل أف ينزؿ بو الوحي كجل
البقرة: ] ﴾فَ َوْيٌل َٛتُْم ٟتَّا َكتَ َبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل َٛتُْم ٟتَّا َيْكِسُبونَ  الً َىَذا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ لَِيْشتَ ُروا بِِو َْتًَنا َقِلي

ٕٗ]. 
 :َا اغتًُت عًٝ٘ ايهتب ايطابك١ 

 ما يلي: اشتملت الكتب السابقة على
o أخبار األمم السابقة.األخبار : 

o العقائد. 

o تشريعات ا١تتضمنة للحبلؿ كاٟتراـال. 

  اغتًُت عًٝ٘ ايهتب ايطابك١:ٚادب املطًِ حنٛ َا 
 األخبار:  
 .من ٔتا عرفنا صدقونؤ األخبار اليت كافقت ما جاء ُب الكتاب كالسنة:  -
 نتوقف فيو ألننا ال نعلم صدقها من كذهبا. األخبار اليت مل يرد فيو شيء ُب ديننا: -

 التشريعات: 

قاؿ تعاىل: فشريعة اإلسبلـ حاكمة عليها، ككل ما خالف الشريعة اإلسبلمية فهو منسوخ،   -
قًا ِلَما بَ ٌْنَ َيَدْيِو ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيوِ ﴿  ؛[ْٖا١تائدة: ] ﴾َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب ِِبْ٘تَقِّ ُمَصدِّ

١تا كقع فيها  ا١تا فيها من الصحيح، كانفين  اعلى ما قبلو من الكتب كمصدقن  اكشاىدن  اأم مؤ٘تنن 
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 ٜٗ  العقيدة 

ُب آخر  من ٖتريف كتبديل كتغيَت، ك٭تكم عليها ابلنسخ أك التقرير، كإذا نزؿ عيسى 
كيف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيكم، »: ملسو هيلع هللا ىلص الزماف فإنو ٭تكم ابلكتاب كالسنة ال ابإل٧تيل قاؿ

 -أحد ركاة اٟتديث  -كمعناه كما قاؿ ابن أيب ذئب (ُ)«رواية: فأمَّكموِف  .وإمامكم منكم
 .ملسو هيلع هللا ىلص فأمكم بكتاب ربكم عز كجل كسنة نبيكم

 ِٜايكسإٓ ايهس: 
ليكوف حجة على  ملسو هيلع هللا ىلصكىو كبلـ هللا تعاىل تكلم بو حقيقة، كنزؿ بو الركح األمُت على نبينا دمحم 

 أف أيتوا ٔتثلو ٍب تنزؿ إىل عشر سور كاإلنسى  اٞتنَّ  إىل يـو الدين، ٖتدل هللاي  اقاطعن  العا١تُت، كبرىاانن 
، ٍب إىل سورة من مثلو؛ فعجز عن ذلك كفار قريش كىم أىل اللساف كالفصاحة مع حرصهم مفًتايت

ُقْل لَِئِن ﴿قاؿ تعاىل: ٛتيد، على تكذيبو كرده، فكاف ذلك برىاان قاطعا على أنو تنزيل من حكيم 
ْنُس َواٗتِْنُّ َعَلى َأْن َيَُْتوا ِبِْثِل َىَذا اْلُقْرَآِن اَل َيَُْتوَن ِبِْثِلِو َوَلْو َكاَن بَ ْعُضهُ   ﴾ْم لِبَ ْعٍض َظِهًنًااْجَتَمَعِت اإْلِ

   .[ٖٖاإلسراء: ]
ِإنَّ ﴿قاؿ تعاىل: فبل يقع فيو تبديل أك ٖتريف،  ْتفظوكمن خصائص القرآف الكرًن أف هللا تكفل 

كىو معجز ُب لغتو كفصاحتو كتشريعاتو كتوجيهاتو  ،[ٗاٟتجر: ] ﴾١َتُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّ َلُو َ٘تَاِفُظونَ 
يدٍ ﴿قاؿ تعاىل: كأخباره،  فصلت: ] ﴾اَل َيَْتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَ ٌْنِ يََدْيِو َواَل ِمْن َخْلِفِو تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم ٔتَِ

ُْ، ِْ]. 
  ّاإلميإ بايكسإٓ ايهسِٜ:ًٜٚص َٔ 

  ًاوِبطنً  االتمسك بو والقيام ِبقو ظاىر: 

قاؿ ك  [ُٓٓاألنعاـ: ] ﴾َوَىَذا ِكَتاٌب أَنْ َزْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َوات َُّقوا َلَعلَُّكْم تُ ْرَٔتُونَ ﴿قاؿ تعاىل:  -
ُرونَ  الً تَ تَِّبُعوا ِمْن ُدونِِو َأْولَِياَء قَِلياتَِّبُعوا َما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم ِمْن رَبُِّكْم َواَل ﴿تعاىل:   ﴾َما َتذَكَّ

 .[ّاألعراؼ: ]
والذي نفس دمحم بيده ال يسمع ّب أحد من ىذه األمة يهودي وال نصراين ُث »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ  -
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 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٜ٘ العقيدة 

 .(ُ)«٨توت وَل يؤمن ِبلذي أرسلت بو إال كان من أصحاب النار
 وال يتحقق التمسك بو إال ِبمور:

كالقياـ بو آانء الليل كالنهار كتدبر آايتو كإحبلؿ حبللو، كٖترًن حرامو حفظو كتبلكتو  -
كاالنقياد ألكامره، كاالتعاظ بزكاجره، كاالعتبار أبمثالو، كاالعتبار بقصصو، كالعمل ٔتحكمو، 

 كالتسليم ١تتشاهبو، كالوقوؼ عند حدكده، كالذب عنو، كالدعوة إىل ذلك على بصَتة.
 

 مثسات اإلميإ بايهتب: 
  ًالشياطٌن ِتتطفهم كرامة البشر على هللا تعاىل إذ َل يرتكهم ٤تال: 
من رٛتة هللا تعاىل بعباده أنو أنزؿ عليهم شرائع ٥تتلفة تتناسب الزماف كا١تكاف الذين نزلت  -

 فيو.
أنزؿ هللا تعاىل الكتب ١تصلحة البشر ليسعدكا هبا ُب الدنيا كاآلخرة كإال فإف هللا غٍت عن  -

 العا١تُت.
حاجة البشر إىل الرجوع للوحي كاالىتداء بو، كأف شقاء البشرية ُب بعدىا عن كتاب رهبا  -

 ، كابإلٯتاف بو كاتباعو ٭تصل النور كا٢تدل.عز كجل
 

*     *     * 
 
 

  

                                                           

 (.ُّْأخرجو مسلم )ح(ُ) 



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٜٙ  العقيدة 

 
 

 
كا١تتضمنة ُب كل من القرآف التشريعات،  ،كضح أىم ما ٯتيز كل من: األخبار، كالعقائد

 كالتوراة ارفة. ،ارؼالكرًن كاإل٧تيل 
 التوراة اإل٠تيل القرآن الكرمي وجو اٚتقارنة

 األخبار
 
 
 

  

 العقائد
 
 
 

  

 التشريعات ا١تتضمنة
 
 
 

  

 
 

*     *     * 
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 ٜٚ العقيدة 

 

 

 
 اإلميإ بايسضٌ: ارتاَظاملٛعٛع 

 
 

وإهنم أتتهم إين خلقت عبادي حنفاء كلهم »: فيما يركم عن ربًٌو تبارؾ كتعاىل ملسو هيلع هللا ىلص ذىكر النَّيبُّ 
أقسم الشيطاف أف يصرؼ بٍت اإلنساف عن طاعة الرٛتن، قد ك ، (ُ)«الشياطٌن فاجتالتهم عن دينهم

فدٌؿ هللا البشر إليو كأرشدىم أبنبيائو كرسلو ليخرجوىم من كيزين ٢تم الكفر كالفسوؽ كالعصياف، 
 الظلمات إىل النور إبذنو.

 ٌَع٢ٓ اإلميإ بايسض:  
 ،منهم يدعوىم إىل عبادة هللا كحده ال شريك لو الن هللا تعاىل بعث ُب كل أمة رسو التصديق اٞتاـز أبف 

الببلغ ا١تبُت كما أمرىم ا، كأهنم مؤيدكف ابٟتجج كالرباىُت الدالة على صدقهم، كأهنم بلغوا نؤمن هبم ٚتيعن ف
ِإنَّ الَِّذيَن ﴿ؿ تعاىل: قارهبم، كال يصٌح اإلٯتاف هبم حىت نؤمن ّتميعهم فإف الكفر ببعضهم كالكفر ّتميعهم 
ُفُر بِبَ ْعٍض َويُرِيُدوَن َأْن َيْكُفُروَن ِِبَّللَِّ َوُرُسِلِو َويُرِيُدوَن َأْن يُ َفّرُِقوا بَ ٌْنَ اَّللَِّ َوُرُسِلِو َويَ ُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بِبَ ْعٍض َوَنكْ 

َوالَِّذيَن َآَمُنوا ِِبَّللَِّ  .ُأولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُروَن َحقِّا َوَأْعَتْدَن ِلْلَكاِفرِيَن َعَذاًِب ُمِهيًنا  . الً يَ تَِّخُذوا بَ ٌْنَ َذِلَك َسِبي
ُهْم ُأولَِئَك َسْوَف يُ ْؤتِيِهْم ُأُجورَُىْم وََكاَن اَّللَُّ َغُفورًا رَِحيمً   -َُٓالنساء: ] ﴾اَوُرُسِلِو َوَلَْ يُ َفّرُِقوا بَ ٌْنَ َأَحٍد ِمن ْ

ُِٓ]. 
 ٍٛايفسم بني ايٓيب ٚايسض: 

 ُب اللغة: :الً أو 
النيب لغة: مأخوذ من النبأ = ا٠ترب، أك من النػَّبػٍوىة = الشيء ا١ترتفع، كذلك ألف النيب ٥تيٍرب عن هللا  -

 كىو أفضل قومو. ،تعاىل

 الرسوؿ لغة: ا١تبعوث كا١توجَّو. -
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 ٜٛ  العقيدة 

 : ُب االصطبلح:ااثنين  -
 إليو، كبعث إىل قـو مؤمنُت ليجدد ٢تم دينهم.: من أكحي اصطبلحن االنيب ُب  -
كقيل: ىو  .: من أكحي إليو، كبعث إىل قـو كفار ليدعوىم إىل دين هللا تعاىلاصطبلحن الرسوؿ ا -

 من أكحي إليو بشرع جديد.
ُسوٍل َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن رَ ﴿قاؿ تعاىل: فالنيب كالرسوؿ كبل٫تا مبعوث من هللا تعاىل إىل قومو، 

ْيطَاُن ُثَّ  ُ َما يُ ْلِقي الشَّ ْيطَاُن ِف أُْمِنيَِّتِو فَ يَ ْنَسُخ اَّللَّ ُ َعِليٌم َواَل َنيبٍّ ِإالَّ ِإَذا َّتىنَّ أَْلَقى الشَّ ُ َآََيتِِو َواَّللَّ ٦ُتِْكُم اَّللَّ
كالرسوؿ يدعو الكفار لئلٯتاف، كالنيب يدعو ا١تؤمنُت للعودة إىل رهبم كتصحيح  ،[ِٓاٟتج: ] ﴾َحِكيمٌ 

 اال٨تراؼ الذم ٭تصل للدين الذم جاء بو الرسوؿ.
 ٌايديٌٝ ع٢ً ٚدٛب اإلميإ بايسض: 

على نيب أك  تنزؿ إماكتب ب؛ ألف اللكتابألدلة على اإلٯتاف اب مقركنة اغالبن  كترداألدلة عليو كثَتة 
 رسوؿ.
 ايسضاي١ اصطفا٤ ٚاختٝاز َٔ اهلل تعاىل: 
يٌع َبِصًنٌ  الً اَّللَُّ َيْصَطِفي ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُرسُ ﴿قاؿ تعاىل:  - فالنبوة  .[ٕٓاٟتج: ] ﴾َوِمَن النَّاِس ِإنَّ اَّللََّ ٖتَِ

اصطفاء كاجتباء من هللا تعاىل ليس للعبد فيها كسب، كال تناؿ ٔتجاىدة أك مبالغة ُب الطاعة، بل 
ُأولَِئَك الَِّذيَن أَنْ َعَم اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن ﴿قاؿ تعاىل: ىي نعمة ٤تضة ينعم هللا هبا على بعض عباده 

َناالنَِّبيٌَِّن ِمْن ُذرِّيَِّة َآَدَم َوٟتَّْن َٔتَلْ  مرًن: ] ﴾َنا َمَع نُوٍح َوِمْن ُذرِّيَِّة ِإبْ َراِىيَم َوِإْسَرائِيَل َوٟتَّْن َىَديْ َنا َواْجتَ بَ ي ْ
 كاإلنعاـ عليهم يقتضي أهنم أفضل البشر. األنبياء كاصطفاء ،[ٖٓ
 َِٗٓ ّعدد األْبٝا٤ ٚايسضٌ، ٚأٚيٛ ايعص: 

 :٦تا يدٌؿ على كثرهتم
 .[ِْفاطر: ] ﴾أُمٍَّة ِإالَّ َخاَل ِفيَها َنِذيرٌ َوِإْن ِمْن ﴿ :قولو تعاىل  -
 .(ُ)«كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما ىلك نيب خلفو نيب»: ملسو هيلع هللا ىلصقوؿ النيب  -
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 ٜٜ العقيدة 

ُهْم َمْن  الً َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرسُ ﴿قاؿ تعاىل: كقد قص هللا علينا من أخبار بعضهم  ِمْن قَ ْبِلَك ِمن ْ
ُهْم َمْن َلَْ نَ ْقُصْص َعَلْيكَ  كإف مل نعرؼ  افيجب اإلٯتاف هبم ٚتيعن  ،[ٖٕغافر: ] ﴾َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمن ْ

أكثرىم، كنؤمن ٔتن ذكرت أٝتاؤىم ُب القرآف ىم: آدـ، كنوح، كإدريس، كىود، كصاّب، كإبراىيم، 
كإٝتاعيل، كإسحاؽ، كيعقوب، كيوسف، كلوط، كشعيب، كيونس، كموسى، كىاركف، كإلياس، 

، قوب كزكراي، ك٭تِت، كاليسع، كذك الكفل، كداكد، كسليماف، كأيوب، كاألسباط ػ كىم أبناء يع
كعليهم أٚتعُت، ككرد ُب السنة ذكر غَتىم كشيث كيوشع بن نوف عليهما الصبلة  ملسو هيلع هللا ىلصكعيسى، كدمحم 

 .كالسبلـ
 :ِٗٓٝتفاٚت األْبٝا٤ ٚايسضٌ فُٝا ب 

تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ﴿قاؿ تعاىل:  ؛كاألنبياء كالرسل متفاضلوف فيما بينهم
ُهْم َمْن   َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَ يَِّناِت وَ ِمن ْ البقرة: ] ﴾أَيَّْدَنُه ِبُروِح اْلُقُدسِ َكلََّم اَّللَُّ َورََفَع بَ ْعَضُهْم َدرََجاٍت َوَآتَ ي ْ

أف يصرب كما صربكا، كىم  ملسو هيلع هللا ىلص اكأفضلهم أكلو العـز من الرسل الذين أمر هللا نبيو ٤تمدن  ،[ِّٓ
َأَخْذَن ِمَن النَِّبيٌَِّن ِميثَاقَ ُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوِإبْ َراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َوِإْذ ﴿ ا١تذكوركف ُب قولو تعاىل:

ُهْم ِميثَاقًا َغِليظًا يِن َما َوصَّى ِبِو ﴿ ، كُب قولو تعاىل:[ٕاألحزاب: ] ﴾اْبِن َمْرمَيَ َوَأَخْذَن ِمن ْ َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّ
َنا يَن َواَل تَ تَ َفرَُّقوا ِفيوِ  نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحي ْ َنا بِِو ِإبْ َراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ  ﴾ِإلَْيَك َوَما َوصَّي ْ

 .[ُّالشورل: ]
 اتفام ايسضٌ يف دعٛتِٗ إىل ايتٛسٝد َع اختالفِٗ يف ايػسا٥ع: 

ُ  الً َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسو ﴿قاؿ تعاىل:  ُهْم َمْن َىَدى اَّللَّ َأِن ُاْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمن ْ
ِبٌنَ  ُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِو الضَّاَلَلُة َفِسًنُوا ِف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ  ،[ّٔالنحل: ] ﴾َوِمن ْ

 تعاىل ابلتوحيد كالعبادة.ا على إفراد هللا أم أهنم اتفقوا ٚتيعن 
كأما الشرائع كالفركض ا١تتعبد هبا فقد يفرض على ىؤالء من الصبلة كالصـو ك٨توىا ما ال يفرض 
على اآلخرين، ك٭تـر على ىؤالء ما ٭تل لآلخرين، كقد يتفقوف ُب العبادة مع االختبلؼ ُب كيفيتها، 

ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة ﴿ ؿ عز كجل:كقد ٭تـر على قـو ما أحل لغَتىم مراعاة ٟتاؿ كل أمة، قا
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 ٓٓٔ  العقيدة 

ُلوَُكْم ِف َما َآََتُكْم فَاْسَتِبُقوا اٙتَْ  ُ َٗتََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لِيَ ب ْ َهاًجا َوَلْو َشاَء اَّللَّ َراتِ َوِمن ْ  .[ْٖا١تائدة: ] ﴾ي ْ
 عا١َ:خضا٥ط ايسضٌ اي 

صفوهتم كخَتهتم، يصيبهم ما يصيب البشر، كليس ٢تم يتفق الرسل كلهم ُب أهنم بشر لكنهم 
ا ُب كل صفة بشرية، كأعلم ، كأفضلهم أخبلقن شيء من خصائص األلوىية، كىم أكسط الناس أحساابن 

الناس اب تعاىل، ليس فيهم معيب ُب خيليًقو أك ًخٍلقىتو، كليس فيهم أنثى أك عبد، كٮتتصوف عن سائر 
 البشر أبمور منها:

 الوحي عليهم.نزكؿ  -
ا كال ٮتطئوف ُب تبليغ ما أمركا بو، كال ينسوف فبل يكتموف شيئن  ؛معصوموف فيما يتعلق ابلرسالة -

 .ا أمركا بتبليغو، كمعصوموف من الوقوع ُب الكبائرشيئن 
يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: ٝتعت رسوؿ هللا  -اهنع هللا يضر  –ٮتَتكف عند ا١توت بُت الدنيا كاآلخرة، فعن عائشة  -

 .(ُ)«نيب ٨ترض إال خًن بٌن الدنيا واَلخرةما من »
تبارك  إن هللا»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب ال أتكل األرض أجسادىم، ففي حديث أكس بن أكس  -

أنو رأل موسى  ملسو هيلع هللا ىلصُب قصة اإلسراء ذكر النيب  ،(ِ)«حرم على األرض أجساد األنبياء وتعاىل
 .(ّ)كعيسى كإبراىيم عليهم الصبلة كالسبلـ كل منهم قائم يصلي

قاؿ تعاىل: مؤيدكف أبنواع الرباىُت كالبينات اليت تثبت صدقهم، كتقـو هبا اٟتجة على أقوامهم كما  -
 .[ِٓاٟتديد: ] ﴾َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِِبْلبَ يَِّناتِ ﴿
 اإلميإ بايسضٌ مثس٠: 

 نيل ٤تبة هللا تعاىل. -
 من أنفسهم يعرفوهنم كيعرفوف لغتهم. رٛتة هللا تعاىل بعباده حيث أرسل إليهم رسبلن حصوؿ العلم ب -

                                                           

 (.ْٖٔٓأخرجو البخارم )ح(ُ) 
 ، كصححو األلباين ُب صحيح أيب داكد.(َُْٕأخرجو أبو داكد )ح(ِ) 
 (.َّْأخرجو مسلم )ح(ّ) 



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٔٓٔ العقيدة 

 أبف العاقبة للمتقُت. ، كاليقُتقصص ا١ترسلُت ُب القرآف الكرًنزايدة اإلٯتاف من خبلؿ التدبر ُب  -
 كأزكاىا عن رهبا عز كجل. ،هم األسوة كالقدكة لكوهنم أكمل البشرف ؛كالرسلاالقتداء ابألنبياء  -

 
 .عليهم السبلـ، فيما ال يتعلق ابلرسالةعصمة األنبياء كالرسل  نقاش حوؿ -

 ُب اٞتدكؿ التايل: قارف بُت ا١تعجزة كالكرامة -
 الكرامة ا١تعجزة

 
 
 
 

 

 
 

*     *     * 
 

  

 



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٕٓٔ  العقيدة 

 
 

 
 ملسو هيلع هللا ىلصاإلميإ بايٓيب : ايطادعاملٛعٛع 

 
 

كدينو خَت األدايف كخا٘تها كال  ،ملسو هيلع هللا ىلصكأفضل الرسل أٚتعُت، كخاًب األنبياء كا١ترسلُت  ،سيد كلد آدـ
َت ملة كرسوؿ، كمن فنحمده تعاىل أف جعلنا من أتباع خا غَته، يقبل هللا من أحد من ىذه األمة دينن 

 أف نتعرؼ عليو كعلى خصائصو كحقوقو.  ملسو هيلع هللا ىلصحق ىذا الرسوؿ 
 
  ملسو هيلع هللا ىلصايتعسٜف مبشُد: 
 إٝتاعيل بن إبراىيم عليهماىو دمحم بن عبدهللا بن عبد ا١تطلب ا٢تامشي القرشي من كلد : اٝتو -

 .ىرةكأمو آمنة بنت كىب من بٍت ز  ،السبلـ
يـو االثنُت من عاـ الفيل، كاختلفوا ُب ٖتديد التاريخ،  ملسو هيلع هللا ىلصاتفق العلماء على أنو كلد ا١تولد:  -

 .(ُ)كاألكثركف على أنو الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األكؿ
الوحي، كأكؿ ما نزؿ عليو من القرآف مطلع سورة القلم، ١تا بلغ أربعُت سنة أنزؿ عليو نزكؿ الوحي:  -

 .ٍب أمره هللا ابلتبليغ كاإلنذار أبكؿ سورة ا١تدثر

إىل توحيد هللا تعاىل ٔتكة ثبلث عشرة سنة، ٍب انتقل إىل  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  دعاالدعوة بُت مكة كا١تدينة:  -
اٞتزيرة، كراسل ا١تلوؾ ا١تدينة حُت انتشر اإلسبلـ بُت أىلها، كمنها انتشر اإلسبلـ ُب سائر 

 ،فما توفاه هللا إال بعد أف أكمل بو الدين كأقاـ بو اٟتجة كبلغ الرسالة ،يدعوىم إىل اإلسبلـ
 .فجزاه هللا عنا خَت اٞتزاء كٚتعنا بو ُب دار كرامتو

 
                                                           

 (.َِّ/ُ، كانظر: السَتة النبوية البن كثَت )ْٕ( انظر: صحيح السَتة النبوية، إبراىيم العلي صُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٖٓٔ العقيدة 

  ملسو هيلع هللا ىلصخضا٥ط ايٓيب : 
 عن سائر األنبياء كالرسل، كىذه ا٠تصائص كثَتة، منها ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ما تفرد بوكيعٍت العلماء اب٠تصائص 

 : أنو
ٌد َأَِب َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل ﴿ قاؿ هللا تعاىل: :خاًب النبيُت فبل نيٌب بعده -ُ َما َكاَن ُٝتَمَّ

 .[َْاألحزاب: ]  ﴾اَّللَِّ َوَخاََتَ النَِّبيٌِّنَ 
تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ﴿ قولو تعاىل:ا١تعٌت فٌسر العلماء  كهبذا :سيد كلد آدـ -ِ

ُهْم َمْن َكلََّم اَّللَُّ َورََفَع بَ ْعَضُهْم َدرََجاتٍ  أن سيد ولد آدم يوم »: ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ [ِّٓالبقرة: ] ﴾ِمن ْ
فهو أفضلهم، كىذه  ،(ُ)«القيامة، وأول من ينشق عنو القِب، وأول شافع وأول مشّفع

ما ينبغي لعبد أن يقول أن »: ملسو هيلع هللا ىلصا ُب غَتىم، كلدفع ىذا التوىم قاؿ األفضلية ال تقتضي نقصن 
 أم إذا كاف ُب ذلك ما يشعر ابالنتقاص منو. (ِ)«خًن من يونس بن مىّت 

كىي صاٟتة لكل زماف كمكاف، كابقية إىل قياـ الساعة، كىي انسخة  :شريعتو أكمل الشرائع -ّ
قاؿ تعاىل: كما   اكحاكمة على الشرائع السابقة، كقد رضيها هللا تعاىل فبل يسخطها أبدن 

ْساَلَم ِديًنا﴿  .[ّا١تائدة: ] ﴾اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأّْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
أعطيت » :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ، حديث جابر بن عبدهللاخصائص عديدة كردت ُب ك  -

ا َل يعطهن أحد قبلي: كان كل نيب يبعث إىل قومو خاصة، وبعثت إىل كل أٔتر وأسود، وأحلت ٕتسً 
أدركتو الصالة ؛ فأ٨تا رجل اومسجدً  ايل الغنائم وَل ُتل ألحد قبلي، وجعلت يل األرض طيبة طهورً 

أم الشفاعة ، (ّ)«وأعطيت الشفاعة ،صلى حيث كان، ونصرت ِبلرعب  بٌن يدي مسًنة شهر
 ..أعطيت جوامع الكلم» :كىي ا١تقاـ امود، كزاد ُب حديث أيب ىريرة  ،ألىل اشر ىالعظم

                                                           

 (.َْٗٓ( أخرجو مسلم )حُ)
 (.َُٔٔ(، كمسلم )حُّْٔ( أخرجو البخارم )حِ)
 (.ُِٓ( أخرجو مسلم )حّ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٗٓٔ  العقيدة 

أمتو اآلصار ا، كرفعت عن يع البشر، بل كللثقلُت ٚتيعن م، فدعوتو عاٌمة ٞت(ُ)«وختم ّب النبيون
كاألغبلؿ اليت كانت على الذين من قبلو، كدينو منصور مؤيد من هللا تعاىل، كىو خاًب النبيُت ال نيب 

 بعده.
  الصبلة كالسبلـ مالقرآف الكرًن؛ فإف معجزات األنبياء السابقُت عليهالوحي كىي  (ِ)أتييده ٔتعجزة -

الباقية ىي ك  الكربل معجزات كثَتة كقعت كانتهت، لكن معجزتو ملسو هيلع هللا ىلصكانت للنيب كانت كقتية، كما  
ما من األنبياء من نيب إال قد أعطي من اَلَيت ما مثلو آمن عليو البشر، » :ملسو هيلع هللا ىلصالقرآف الكرًن، قاؿ 

فالقرآف معجز  (ّ)«وإ٣تا كان الذي أوتيت وحيا أوحى هللا إيل فأرجو أن أكون أكثرىم َتبعا يوم القيامة
ك تعارض، كمعجز ُب تشريعاتو، كما تضمنو من حقائق يس فيو اختبلؼ أكمعانيو فلُب ألفاظو، 

دنياىم ل اصدكرىم كصبلحن لعلمية هبرت العلماء، كُب كل زماف يقرؤه الناس ٬تدكف فيو شفاء 
درؾ أنو ٮتتلف عن سائر كبلـ يتأثر بو ك يم، بل رٔتا ٝتعو الكافر الذم ال يعرؼ العربية فهتخر آك 

 .العرب
ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُو ﴿قاؿ تعاىل: ا سول دينو، يقبل هللا من أحد دينن ال  - َر اإْلِ َتِغ َغي ْ َوَمْن يَ ب ْ

 .[ٖٓآؿ عمراف: ] ﴾َوُىَو ِف اَْلَِخَرِة ِمَن اْٙتَاِسرِينَ 

                                                           

 (.ِّٓ( أخرجو مسلم )حُ)
 تعاىل على أيدم أنبيائو كرسلو على كجو يعجز البشر أف أيتوا ( ا١تعجزة: أمر خارؽ للعادة، مقركف ابلتحدم، ٬تريو هللاِ)

 ٔتثلو.
 (.ّٖٓ( أخرجو مسلم )حّ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٘ٓٔ العقيدة 

 
  ملسو هيلع هللا ىلصسكٛم ايٓيب: 

 :ملسو هيلع هللا ىلصتو ٝتب - ٔ
 ملسو هيلع هللا ىلصللنيب  -مهنع هللا يضر  -عند ذكر شركط ال إلو إال هللا، كأمثلة حب الصحابة  ابة تقدـ الكبلـ عن
كان وهللا أحب إلينا من أموالنا »: بقولو علي بن أيب طالب ، ككصفها أكثر من أف ٖتصر

 .(ُ)«وأوالدن وآِبئنا وأمهاتنا، ومن اٚتاء البارد على الظمأ
 : ملسو هيلع هللا ىلصكمن األسباب اٞتالبة بتو 

 ملسو هيلع هللا ىلص ذكره اإلكثار من. 

                                                           

 .ٖٔٓ/ُ( انظر: الشفا ُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٙٓٔ  العقيدة 

 ملسو هيلع هللا ىلص استحضار ٤تاسنو. 

 ملسو هيلع هللا ىلص الثناء عليو. 

 ملسو هيلع هللا ىلص ذكر فضائلو. 

تفاصيل حياتو كأخبلقو كدعوتو كجهاده من كالدتو إىل إىل العناية بسَتتو كأحوالو كتتبع كىذا ٭تتاج  
 .ملسو هيلع هللا ىلص كفاتو

  :ملسو هيلع هللا ىلصتعظيمو وتوقًنه  - ٕ
ًرا َوَنِذيًرا﴿قاؿ تعاىل:  ِب ورسولو وتعزروه وتوقروه وتسبحوه  ، لتؤمنواِإنَّ َأْرَسْلَناَك َشاِىًدا َوُمَبشِّ

، ملسو هيلع هللا ىلص للنيبك٫تا كالتأييد، كالتوقَت = التبجيل كالتعظيم  فالتعزيز = النصر ،[ٗ ،ٖالفتح: ] ﴾بكرة وأصيال
حىت رأل ذلك منهم  ملسو هيلع هللا ىلصللنيب  اكتوقَتن  االناس تعظيمن  دأش  ككاف الصحابة  .كالتسبيح  تعاىل

ُب صلح  ملسو هيلع هللا ىلصقبل إسبلمو ليفاكض النيب  عركة بن مسعود الثقفي قد قدـ الكفار كتعجبوا منو، ف
كهللا لقد كفدت على ا١تلوؾ ككفدت على »فقاؿ:  ،اٟتديبية، فلما رجع إىل ا١تشركُت كصف ما رآه
، ايعظمو أصحابو ما يعظم أصحاب دمحم ٤تمدن  ا قطُّ قيصر ككسرل كالنجاشي، كهللا إف رأيت ملكن 

كقعت ُب كف رجل منهم فدلك هبا كجهو كجلده، كإذا أمرىم ابتدركا أمره، كهللا إف تنخم ٩تامة إال 
ا كإذا توضأ كادكا يقتتلوف على كضوئو، كإذا تكلم خفضوا أصواهتم عنده، كما ٭تٌدكف النظر إليو تعظيمن 

 .(ُ)«لو
 .طاعتو فيما أمر -ٖ
 .تصديقو فيما أخِب -ٗ
  .ترك ما هنى عنو وزجر -٘
 شركط ال إلو إال هللا.اٟتقوؽ عند الكبلـ على  هكقد تقدـ بياف ىذ  

  :ِف األقوال واألفعال واألحوال ملسو هيلع هللا ىلص التأسي بو  -ٙ
  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اَّللََّ َواْليَ ْوَم اَْلَِخَر َوذََكَر اَّللََّ ﴿قاؿ تعاىل: 

                                                           

 (.ُِّٕ( أخرجو البخارم )حُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٚٓٔ العقيدة 

 .[ُِاألحزاب: ] ﴾َكِثًنًا
كىذا من تعزيره الذم أمر هللا تعاىل بو،  :عنو كعن دينو كسنتو الذبٌ ، كنصرة دينو، ك ملسو هيلع هللا ىلصنصرتو  -ٓ

 قاؿف ملسو هيلع هللا ىلصالنيب كقد كصف هللا تعاىل ا١تهاجرين ابلصدؽ ُب اإلٯتاف ألهنم أتوا بصفات منها نصرة 
تَ ُغوَن َفضْ ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدَيرِِىْم ﴿تعاىل:  ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَواًن  الً َوَأْمَواِٛتِْم يَ ب ْ

 .[ٖاٟتشر: ] ﴾َويَ ْنُصُروَن اَّللََّ َوَرُسوَلُو ُأولَِئَك ُىُم الصَّاِدُقونَ 
 ًٛملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  يف ايػ: 

تصديقو، ك٤تبتو، كطاعتو كاتباع سنتو كالتأسي  :ملسو هيلع هللا ىلصالواجب على ا١تسلمُت ُب حق النيب تقدـ أف 
ال ٬توز أف نتجاكز حٌد التعظيم كالتوقَت  إال أنو ملسو هيلع هللا ىلصحقو  مً ظى كمع عً ، ملسو هيلع هللا ىلصهبا، كنصرة دينو، كالدفاع عنو 

فالواجب التوسط بُت ا منو، الناس سيقعوف فيو ٖتذيرن  ملسو هيلع هللا ىلصالذم أمران بو إىل الغلو الذم أخرب النيب 
ط كالتفريط فنستحضر األمر بتعزيره كتوقَته كاتباعو ك٤تبتو، كنستحضر مثل اٞتفاء كالغلو كبُت اإلفرا

َا ِإَٛتُُكْم ِإَلٌو َواِحٌد َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا ِلَقاَء رَبِّوِ ﴿ :قولو تعاىل َا َأَن َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ِإيَلَّ َأ٣تَّ فَ ْليَ ْعَمْل  ُقْل ِإ٣تَّ
ُقْل اَل َأُقوُل َلُكْم ِعْنِدي ﴿ :، كقولو تعاىل[َُُالكهف: ] ﴾ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحًداْك َصاِ٘تًا َواَل ُيْشرِ  الً َعمَ 

: ملسو هيلع هللا ىلص، كقولو [َٓاألنعاـ:] ﴾َخَزاِئُن اَّللَِّ َواَل َأْعَلُم اْلَغْيَب َواَل َأُقوُل َلُكْم ِإيّنِ َمَلٌك ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى
قلنا: اي  «ا بذراع، حىت لو سلكوا جحر ضب لسلكتموهبشِب وذراعً  التتبعن سنن من قبلكم شِبً »

 كحٌذر منها: ملسو هيلع هللا ىلصكمن صور الغلو اليت هنى عنها النيب  (ُ)«؟!فمن» :رسوؿ هللا، اليهود كالنصارل؟ قاؿ
 :ملسو هيلع هللا ىلص الغيب يعلم أنو اعتقاد -ٔ

اْلَغْيَب َواَل َأُقوُل َلُكْم ِإيّنِ َمَلٌك ِإْن أَتَِّبُع  ُقْل اَل َأُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اَّللَِّ َواَل َأْعَلمُ ﴿تعاىل: قاؿ 
  .[َٓاألنعاـ: ] ﴾ِإالَّ َما يُوَحى

كمن حدثك »، كذكرت من ذلك «ثبلث من حدثكهن فقد كذب» :- اهنع هللا يضر -قالت عائشة 
اَعِة َويُ نَ زُِّل اْلَغْيَث َويَ ْعَلُم َما ِف ﴿ ٍب قرأت: .«أنو يعلم ما ُب غد فقد كذب ِإنَّ اَّللََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ

 ﴾ًنٌ اأْلَْرَحاِم َوَما َتْدِري نَ ْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نَ ْفٌس ِبَِيِّ َأْرٍض َّتُوُت ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخبِ 

                                                           

 (.ِٗٔٔ(، كمسلم )حّْٔٓ( أخرجو البخارم )حُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٛٓٔ  العقيدة 

 .(ُ)«[ّْلقماف: ]
ٝتع يـو زفافاىا جارية تقوؿ: كفينا نيب يعلم ما ُب  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب  اهنع هللا يضركركت الربيع بنت معوذ بن عفراء 

فمعرفة ما ُب الغد من الغيب الذم ال يعلمو ، (ِ)«دعي ىذه، وقويل ِبلذي كنت تقولٌن»غد فقاؿ: 
 .اٞتارية بًتؾ قولو ملسو هيلع هللا ىلصإال هللا، لذا أمر النيب 

 :ملسو هيلع هللا ىلص مدحو ِف الغلو -ٕ
كمدحو ٔتا ىو أىل لو، فإنو مل ينو الشعراء ُب كقتو عن مد٭تهم بل   ملسو هيلع هللا ىلصعلى النيب  الثناءيشرع 

العديد من القصائد بعد  -رضواف هللا عليهم  -كاف يستمع إليو كيقره، كقد أنشد شعراء الصحابة 
 ابلنصارلالتشبو  كالذم يينهى عنو ا١تبالغة ُب الثناء كالغلو، كمن ذلك .موتو، كأثنوا عليو ٔتا ىو أىلو

 .(ّ)«ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي، فإ٣تا أن عبده، فقولوا: عبد هللا ورسولو»ففي اٟتديث: 
 كاإلطراء: ٣تاكزة اٟتد ُب ا١تدح، كالكذب فيو.

 رسوؿي  فقاؿ .سيًًٌدان كابنى  سيًٌدىان كاي خًَتان كابنى  خَتىان اي: ملسو هيلع هللا ىلص للنَّيبًٌ  قاؿ رجيبلن  أفَّ  عن أنس 
يطانُ  َيستِفزَّنَّكم وال ،بقوِلكم قولوا النَّاسُ  أيُّها َي»: ملسو هيلع هللا ىلص هللاً   .(ْ)«ورسولُو هللاِ  عبدُ  أن الشَّ

فقاؿ:  .فقلنا: أنت سيدان ملسو هيلع هللا ىلصكعن مطرؼ قاؿ: قاؿ أيب انطلقت ُب كفد بٍت عامر إىل رسوؿ هللا 
قولوا بقولكم، أو بعض »فقاؿ:  .الن ، كأعظمنا طو بلن قلنا: كأفضلنا فض .«السيد هللا تبارك وتعاىل»

 .(ٓ)«قولكم، وال يستجرينكم الشيطان
         :ملسو هيلع هللا ىلص قِبه ِف الغلو -ٖ

 :منها عدة مناسبات كأبساليب متنوعة؛ ُبأمتو من الغلو ُب قربه، كٕتاكز القدر ا١تشركع،  ملسو هيلع هللا ىلص حٌذر النيب
قبل  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ٝتعت رسوؿ :قاؿ عٌد الغلو من عمل اليهود كالنصارل، فعن جندب بن عبدهللا أنو  -

                                                           

 (.ِٗٓ(، كمسلم )حْْٕٓ( أخرجو البخارم )حُ)
 (.ُْٕٓ( أخرجو البخارم )حِ)
 (.ّْْٓأخرجو البخارم )ح( ّ)
، كقاؿ شعيب األرانؤكط ُب ٗتريج صحيح ابن حباف: إسناده صحيح على شرط (َِْٔابن حباف )ح ( أخرجوْ)

 مسلم.
 (، كصحيح األلباين ُب صحيح أيب داكد.َْٖٔ أخرجو أبو داكد )ح( ٓ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٜٓٔ العقيدة 

ََذين » :أف ٯتوت ٓتمس كىو يقوؿ ِإيّنِ أَبْ َرُأ ِإىَل اَّللَِّ َأْن َيُكوَن يل ِمْنُكْم َخِليٌل فَِإنَّ اَّللََّ تَ َعاىَل َقْد اِتَّ
، َأاَل َوِإنَّ الً اَلِتََّْذُت َأَِب َبْكٍر َخِلي الً ، َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا ِمْن أُمَِِّت َخِليالً َكَما اِتَََّذ ِإبْ َراِىيَم َخِلي  الً َخِلي

َلُكْم َكانُوا يَ تَِّخُذوَن قُ ُبوَر أَنِْبَيائِِهْم َوَصاِ٘تِيِهْم َمَساِجَد، َأال َفال تَ تَِّخُذوا اْلُقُبورَ  َمَساِجَد،  َمْن َكاَن قَ ب ْ
 .(ُ) «ِإيّنِ أَنْ َهاُكْم َعْن َذِلكَ 

اللهمَّ اَل ََتَْعْل قَ ِْبِي َوثَ ًنا » :ملسو هيلع هللا ىلصدكف هللا، قاؿ يعبد من  ادعاء هللا تعاىل أف ال ٬تعل قربه كثنن   -
َُذوا قُ ُبوَر أَنِْبَيائِِهْم َمَساِجدَ   .(ِ)«يُ ْعَبُد، اْشَتدَّ َغَضُب هللا على قَ ْوٍم اِتَّ

قاؿ:  ،كما ُب حديث أيب ىريرة   ،يعتاد الناس زايرتو ُب أزمنة ٤تددة اأنو هنى أف ييتخىذى قربه مزارن  -
ال ََتَْعُلوا بُ ُيوَتُكْم قُ ُبورًا، وال ََتَْعُلوا قَ ِْبِي ِعيًدا، َوَصلُّوا علي، فإن َصاَلَتُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا 

ُتمْ  ُلُغيِن َحْيُث ُكن ْ  .(ّ)«تَ ب ْ
  ّملسو هيلع هللا ىلصادتفا٤ َع ايٓيب ذ: 

 :ملسو هيلع هللا ىلص اٞتفاء مع النيبصور كمن  :ملسو هيلع هللا ىلصعنو  اٞتفاءفإنو ال ٬توز  ملسو هيلع هللا ىلصككما أنو ال ٬توز الغلو ُب النيب 
فعل ا١تستحبات كترؾ  التهاكف ُبكمن الرغبة عن سنتو  :ملسو هيلع هللا ىلصالرغبة عن سنتو كاالىتداء هبديو  -

 ا١تكركىات.
 رد أحاديثو الثابتة أك معارضتها ابلعقل كا٢تول. -
، كُب كينتج عن ىذا ترؾ التأسي كاالقتداء بو :أحوالو كأخبلقو، كقراءة سَتتوالتقصَت ُب معرفة  -

 تقليد غَته من آحاد الناس من ا١تسلمُت أك غَتىم.ا١تقابل 
َنُكْم َكُدَعاِء بَ ْعِضُكْم بَ ْعًضا َقْد يَ ْعَلُم ﴿ :لقولو تعاىل اذكره ابٝتو ٣تردن  - اَل ََتَْعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل بَ ي ْ

َنةٌ   َأْو ُيِصيبَ ُهْم اَّللَُّ الَِّذيَن يَ َتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلَواًذا فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ٧ُتَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ
 .[ّٔ النور:] ﴾َعَذاٌب أَلِيمٌ 

                                                           

 (.ِّٓ( أخرجو مسلم )حُ)
، كصححو األلباين ُب ٗتريج (ُْْٕٓب مصنفو )ح ةشيب(، كابن أيب ُُُٖٗ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو )حِ)

 (.ُٕٓحمشكاة ا١تصابيح )
 ، كصححو األلباين ُب صحيح أيب داكد.(َِِْ( أخرجو أبو داكد )حّ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٓٔٔ  العقيدة 

البخيل الذي من »: امرفوعن  ففي حديث علي بن أيب طالب  :ترؾ الصبلة عليو عند ذكره -
رغم أنف رجل »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب  ، كُب حديث أيب ىريرة (ُ) «ذكرت عنده فلم يصل عليّ 
 .(ِ) «ذكرت عنده فلم يصل عليّ 

أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تَ ْرفَ ُعوا ََي ﴿قاؿ تعاىل: : ملسو هيلع هللا ىلصرفع الصوت عنده حيا كُب مسجده بعد موتو  -
ُكْم َوأَنْ ُتْم َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَّيبِّ َواَل ََتَْهُروا َلُو ِِبْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض َأْن َُتَْبَط َأْعَمالُ 

  .[ِاٟتجرات: ] ﴾اَل َتْشُعُرونَ 
 .ملسو هيلع هللا ىلصألف ىذا االزدراء يعود إىل ىديو كسنتو  :ُب مظهرىم كسلوكهمازدراء ا١تقتدين بسنتو كا١تتبعُت ٢تديو  -
  زعٞ اهلل عِٓٗ -، ٚأشٚاد٘، ٚصشابت٘  ملسو هيلع هللا ىلصسكٛم آٍ ايٓيب - : 
أزكاجو ُب الدنيا كاآلخرة، كأهنن مربءات من   أهننأمهات ا١تؤمنُت، ك  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب أف أزكاج نعتقد  -ُ

  :كل سوء، كأفضلهن
 أكالده، كأكؿ من آمن بو كنصرهأـ  اهنع هللا يضر خد٬تة بنت خويلد. 

 فضل عائشة على النساء كفضل »: ملسو هيلع هللا ىلص النيباليت قاؿ فيها  اهنع هللا يضر عائشة الصديقة بنت الصديق
 .(ّ)«الثريد على سائر الطعام

يـو غدير خم حيث قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ى كصأم هبك  ،ملسو هيلع هللا ىلص٬تب على كل مسلم أف ٭تب آؿ النيب  -ِ
ك٬تب إكرامهم كالصرب عليهم  ،ملسو هيلع هللا ىلص، ك٤تبتهم من ٤تبة النيب (ْ)«أذكركم هللا ِف أىل بيِت»

ُب الصلوات   ملسو هيلع هللا ىلصابلصبلة على النيب  كالدعاء ٢تم، ك٦تا يدؿ على فضلهم قرف الصبلة عليهم
والذي نفسي »:  الصديق بكرفقد قاؿ أبو  ملسو هيلع هللا ىلص، كعلى ىذا سار صحابة النيب اإلبراىيمية

 .(ٓ)«قرابِتأحب إيل أن أصل من  ملسو هيلع هللا ىلص بيده لقرابة رسول هللا
                                                           

 ، كصححو األلباين ُب صحيح الًتمذم.(ّْٔٓ( أخرجو الًتمذم )حُ)
 .، كقاؿ األلباين ُب صحيح الًتمذم: حسن صحيح(ّْٓٓ( أخرجو الًتمذم )حِ)
 (.ِٗٗٔ(، كمسلم )حّٕٗٔ( أخرجو البخارم )حّ)
 (.َِْٖ( أخرجو مسلم )حْ)
 (.َْٖٓ(، كمسلم )حُِْْ( أخرجو البخارم )حٓ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٔٔٔ العقيدة 

 ًٗزعٞ اهلل عِٓٗ - ِضبب فغ -: 
 .ملسو هيلع هللا ىلصقرابتهم من النيب  -ُ

 .هبم ملسو هيلع هللا ىلص ككصيتو  -ِ

ككاف من السابقُت، كمنهم من جاء بعد  ملسو هيلع هللا ىلصمنهم من صحب النيب ف :ملسو هيلع هللا ىلص صحبتهم للنيب -ّ
 إىل يـو الدين. -مهنع هللا يضر  -قرف الصحابة 

  ِملسو هيلع هللا ىلصايػًٛ يف آٍ بٝت ايٓيب سه: 
يقاؿ ُب آؿ البيت من أنو ال ٬توز الغلو فيهم كال اٞتفاء عنهم، كىم بشر  ملسو هيلع هللا ىلصما قيل ُب فضل النيب 

مٌنة من  ملسو هيلع هللا ىلصقرهبم من النيب يقع منهم ما يقع من غَتىم من الذنوب، كفيهم الصاٟتوف كغَت ذلك، ك 
سب ٢تم فيها كال اختيار فبل يؤجركف عليها كما ال أيٍب غَتىم ُب عدـ قرابتو من النيب هللا تعاىل ال ك

ومن بطأ بو عملو َل يسرع »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب   أيب ىريرةىم عن العمل فعن ال تعٍت استغناؤ ، ك ملسو هيلع هللا ىلص
 : ذكر العلماء أف لتويل آؿ البيت شرطُت، كلذا (ُ)«بو نسبو

 .اإلسبلـ -ُ

 تو.متبعُت لسن  ملسو هيلع هللا ىلص ىدم النيب متابعة -ِ

 الً من عمل عم»، كُب اٟتديث: لو اكلين فليس   ملسو هيلع هللا ىلصفالكافر ال ٬توز توليو، كمن خالف سنة النيب  
ا، فالعمل مردكد غَت ، كرٌد ٔتعٌت مردكد أم العامل كالعمل ٚتيعن (ِ)«ليس عليو أمرن فهو ردّ 

 مقبوؿ، كالفاعل يينكر عليو عملو كيرد عليو.
أبو  ملسو هيلع هللا ىلصفضل ىذه األمة بعد نبيها إف أأفضل من بعضهم؛ فمن ىو  ملسو هيلع هللا ىلصآؿ النيب  قد يوجد من غَتك 

كأىل بدر، كأىل بيعة الرضواف  ،كليسا من آؿ البيت رضي هللا عنهما، عمر بن ا٠تطابٍب بكر 
 :قوؿ هللا تعاىل العامة اٟتاكمة على الناس أفضل ٦تن مل يشهد٫تا من آؿ البيت كغَتىم، كالقاعدة

 .[ُّاٟتجرات: ]   ﴾ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْ َقاُكمْ ﴿
 

                                                           

 (.ّٖٓٔ( أخرجو مسلم )حُ)
 (.ُُٖٕ(أخرجو مسلم )حِ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٕٔٔ  العقيدة 

  زعٞ اهلل عِٓٗ - ملسو هيلع هللا ىلصصشاب١ ايٓيب-: 
 تعريف الصحاّب:

 ملسو هيلع هللا ىلصكىم كثَت فقد شهد حجة الوداع مع النيب  .ا بو، كمات على ذلكمؤمنن  ملسو هيلع هللا ىلصمن لقي النيب  
 صحابة.ككلهم رآه كٝتعو فهم  ملسو هيلع هللا ىلصاٞتزيرة ليشهدكا اٟتج مع النيب أ٨تاء ألف جاؤكا من  مئةأكثر من 

 مكان الصحابة:
َلَقْد َرِضَي اَّللَُّ َعِن اْلُمْؤِمِنٌَن ِإْذ ﴿ عليهم ُب كتابو فقاؿ: تعاىل الصحابة كلهم عدكؿ، أثٌت هللا

ِكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأاَثبَ ُهْم فَ ْتًحا َقرِي َجَرِة فَ َعِلَم َما ِف قُ ُلوِِبِْم فَأَنْ َزَل السَّ  [ُٖالفتح: ]  ﴾ًبايُ َباِيُعوَنَك َُتَْت الشَّ
ٌد َرُسولُ ﴿قاؿ تعاىل: ، ك مئةا كأربعكأصحاب الشجرة كانوا ألفن  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر  ُٝتَمَّ اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ

تَ ُغوَن َفضْ  ًدا يَ ب ْ ًعا ُسجَّ نَ ُهْم تَ َراُىْم رُكَّ ُجودِ ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَواًن ِسيَماُىْم ِف ُوُجوِىِهْم ِمْن أَثَِر  الً ُرَٔتَاُء بَ ي ْ  ﴾السُّ
أصحاّب؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذىبا ال تسبوا » :عن سبهم فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصكهنى النيب  ،[ِٗالفتح: ]

 كاف  ملء كفيو أك كفو من طعاـ ك٨توه إذا تصدؽ أحدىم أم أف ؛(ُ)«ما أدرك مّد أحدىم وال نصيفو
كىذا الفضل ال يدركو أحد ٦تن جاء أفضل عند هللا من إنفاؽ من بعدىم مثل جبل أحد من ذىب، 

، كىذا الفضل الذم حازكه بسبب اجتماع أسباب منها ملسو هيلع هللا ىلصبعدىم ألف الصحبة انتهت بوفاة النيب 
جهادىم ُب إقامة ، ك أبنفسهم كأموا٢تم ، كنصرهتمملسو هيلع هللا ىلصنيب لكرسوخو ُب قلوهبم، كصحبتهم ل مقوة إٯتاهن
 ٕتتمع ُب غَتىم كال أف فضائل ال ٯتكن أفالبذؿ النفس كالنفيس، ك٣تاىدة الكفار، كىذه الدين ك 

 يلحقهم فيها أحد بعدىم.
ككصفهم أبحسن  هاجرينفذكر ا١ت ا١تسلمُت ُب سورة اٟتشر أصناؼ هللا تعاىلذكر كقد 

كصفهم ك من جاء بعدىم ٍب ذكر ، ك٤تبتهم للمهاجرين كإيثارىم نصارٍب ذكر األ، األكصاؼ كأٚتلها
ْخَوانَِنا الَّذِ ﴿ بقولو: ٨تَاِن َواَل ََتَْعْل ِف َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِىْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ يَن َسبَ ُقوَن ِِبإْلِ

 فمن كفرىم أك تنقصهم أك سبهم ،[َُاٟتشر: ] ﴾ِللَِّذيَن َآَمُنوا رَب ََّنا ِإنََّك رَُءوٌف رَِحيٌم  الً قُ ُلوبَِنا غِ 
ا١توصوفُت ُب  من ٚتاعة ا١تسلمُت فليس ٚتيعهم أك أكثرىم أك من تواترت النصوص بفضلو منهم،

                                                           

 (.ْٖٖٔ( أخرجو مسلم )حُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٖٔٔ العقيدة 

كمن طعن فيهم فإ٪تا يطعن ُب أصل الدين؛ ألف الدين إ٪تا كصلنا من طريقهم؛ فإذا كانوا  ،ىذه اآلية
؛ ملسو هيلع هللا ىلص، كالقدح فيهم قدح ُب النيب فمشكوؾ فيو من الدين عن طريقهم ٣تركحُت غَت عدكؿ فما كصلنا

فإنك لو سألت كل أمة من األمم: من أفضلها بعد نبيها لقالوا أصحابو كحواريوه، كمن يقدح فيهم 
، بل إف القدح فيهم قدح ُب علم هللا تعاىل فكيف يزكيهم ملسو هيلع هللا ىلصإف شر ىذه األمة أصحاب نبينا  :يقوؿ

 !؟ملسو هيلع هللا ىلصكيعد٢تم كيثٍت عليهم كىو يعلم أهنم كانوا على ضبلؿ أك سيضلوف بعد كفاة النيب 
ٍب إف ىذه الفضائل اثبتة ٢تم مع علم هللا تعاىل أهنم غَت معصومُت عن ا١تعصية كا٠تطأ ُب 

اد، فأما ا٠تطأ االجتهادم فهم مًتددكف فيو بُت األجر كاألجرين، كأما ا١تعصية إف كقعت من االجته
قة اٟتسنات السابك  اإلٯتاف بعضهم فإهنا ال يبطل ىذه الفضائل، كال تزيل كصف العدالة؛ فإف ٢تم من

 كالبلحقة ما يكفر هللا بو عنهم الزلل.
 

 
 .ملسو هيلع هللا ىلصػ، كأخرم جملافاتو ملسو هيلع هللا ىلصا من ا١تغاالة ُب النيب عدد صورن 

 ملسو هيلع هللا ىلصصور للمجافات النيب     ملسو هيلع هللا ىلصصور للمغاالة ُب النيب 
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 ٗٔٔ  العقيدة 

 
 

 .ُب فضل كل منهم ذكر ما كرد مع  ملسو هيلع هللا ىلصا من أصحاب النيبعددن  اذكر
 

 فضلو اسم الصحايب ـ

ُ  
  

ِ  
  

ّ  
  

ْ  
  

ٓ  
  

 
 

*     *     * 
 

  

 



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٘ٔٔ العقيدة 

 

 
 بايّٝٛ اآلخساإلميإ : ايطابعاملٛعٛع 

 
 

 فرط من كىناؾ ،الثواب كيرجوف هللا يعبدكف السعادة فأىل ،كعمل اختبار دار الدنيا هللا جعل
 كُب ،كالعدكاف كالقتل الظلم منهم كقع أانس الدنيا اٟتياة ُب أف كما ،اب١تعاصي نفسو على كأسرؼ
 الدنيا بعد ادارن  جعل أف كرٛتتو هللا عدؿ من ككاف كا٢تواف، االستضعاؼ من عاىن من ىناؾ ا١تقابل
 يكوف حيث ،اآلخرة الدار تلك ،ا١تسيء ابلظامل العقاب كينزؿ ،للمظلـو كينتصر اسن فيها يكافئ

 .كاالختبار العمل زمن كينتهي كالعقاب الثواب زمن
 اآلخس بايّٝٛ اإلميإ َع٢ٓ: 

 ا١توت بعد يكوف ٦تا كالسنة الكتاب ُب ثبت كٔتا فيها، ريب ال آتية الساعة أبف اٞتاـز التصديق
 كغَت ذلك ٍب كالصراط، كا١تيزاف، كاٟتساب، كاٟتشر، كالبعث، القيامة، يـو كأحواؿ الربزخ، حياة ُب

 .النار كأ اٞتنة دخوؿ
َىاُدوا ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن ﴿ :ُب مثل قولو تعاىل كقد ذكر هللا تعاىل اإلٯتاف ابليـو اآلخر ٣تمبلن 

ْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئٌَن َمْن َآَمَن ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اَْلَِخِر َوَعِمَل َصاِ٘تًا فَ َلُهْم َأْجُرُىْم ِعْنَد َرِبِِّ 
 آايت ُب اآلخرة ما يكوف ُب ككرد ذكر ،كُب حديث جربيل ، [ِٔالبقرة: ] ﴾َواَل ُىْم ٦َتَْزنُونَ 

 اٞتنةى  اٞتنةً  أىل دخوؿ إىل كقوعها تسبق اليت كىي عبلماهتا الساعةأبشراط  ابتداء ،كثَتة كأحاديث
 .منها شيء على ذكر أنٌب الولداف ٢تا شيبي عظاـ أحداث كبينهما ،النارى  النارً  أىل كدخوؿ
 ٚايطاع١ أغساط :اًلأ: 

اَعِة َويُ نَ زُِّل اْلَغْيَث  ِإنَّ ﴿قاؿ تعاىل: استأثر هللا تعاىل بعلم كقت قياـ الساعة  اَّللََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ
اَّللََّ َعِليٌم َويَ ْعَلُم َما ِف اأْلَْرَحاِم َوَما َتْدِري نَ ْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نَ ْفٌس ِبَِيِّ َأْرٍض َّتُوُت ِإنَّ 

 الصغرل فأما ككربل؛ صغرل عبلماتكىي  قرهبا، على تدؿ عبلمات ٢تا ، ككضع[ّْ]لقماف:  ﴾َخِبًنٌ 
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 ٙٔٔ  العقيدة 

فتكوف  الكربل كأما كثَتة، كىي اقًتاهبا مع كجود زماف بُت العبلمة كقياـ الساعة، على تدؿ فعبلمات
 :العبلمات ىذه لبعض ذكر يلي كفيما الساعة، متتابعة كيتصل هبا قياـ

 
 

 : ايضػس٣ ايطاع١ عالَات
 منها: ؛ُب حديث جربيل  بعضهاكىي كثَتة كرد ذكر 

 .(ُ)كضم السبابة كالوسطى «بعثت أن والساعة كهاتٌن»: امرفوعن  ٟتديث أنس  ملسو هيلع هللا ىلصبعثة النيب  -
 . جربيل حديث ُب كرد ذكره ما كمنها

ال تقوم الساعة حىت »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف ، ىريرة أيب فعن اليهود، على ا١تسلمُت انتصار -
 .(ِ)«اليهودي: َي مسلم ىذا يهودي ورائي فاقتلوتقاتلوا اليهود حىت يقول ا٘تجر وراءه 

 : ايهرب٣ ايطاع١ عالَات
 علينا ملسو هيلع هللا ىلص النيب اطلع: قاؿ ،الغفارم  أسيد بن حذيفة حديث ُب كردت عبلمات عشر كىي

                                                           

 (.َْٓٔ(، كمسلم )حَْٖٕ( أخرجو البخارم )حُ)
 (.ِِِٗ)ح(، كمسلم ِِٔٗ( أخرجو البخارم )حِ)

 عالَات ايطاع١

 عالَات صػس٣ َٓٗا

 ملسو هيلع هللا ىلصبعج١ ايٓيب 

 اْتضاز املطًُني ع٢ً ايٝٗٛد

 تطاٍٚ ايٓاع يف ايبٓٝإ

 :عالَات نرب٣ عػس٠ ٖٞ

 ايدداٍ( 2) ايدخإ( 1)

 خسٚز ٜأدٛز َٚأدٛز(4) ْصٍٚ عٝط٢ عًٝ٘ ايطالّ( 3)

 ايداب١( 6) طًٛع ايػُظ َٔ َػسبٗا(5)

 ارتطٛفات ايجالخ( 10-8) ايٓاز اييت حتػس ايٓاع( 7)
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 ٚٔٔ العقيدة 

 عشر قبلها تروا حىت تقوم لن إهنا»: قاؿ .الساعة نذكر: قالوا ؟«تذكرون ما»: فقاؿ نتذاكر، ك٨تن
 وَيجوج مرمي، ابن عيسى ونزول مغرِبا، من الشمس وطلوع والدابة، والدجال، الدخان، فذكر .آَيت

وخسف جبزيرة العرب، وآخر ذلك نر  ِبٚتغرب، وخسف ِبٚتشرق، خسف: خسوف وثالث ومأجوج،
كىذه اآلايت متقاربة أك متعاقبة ُب حصو٢تا ْتيث  ،(ُ)«من اليمن تطرد الناس إىل ٝتشرىم ِترج

 تكوف كالًعٍقد إذا انقطع تتابعت حباتو، كىذه العبلمات ىي:
َماُء ِبُدَخاٍن ُمِبٌٍن ﴿ :كىو ا١تذكور ُب قولو تعاىل الدخان: (ُ) يَ ْغَشى النَّاَس َىَذا  .فَاْرَتِقْب يَ ْوَم ََتِْت السَّ

 .[ُُ،َُالدخاف: ] ﴾َعَذاٌب أَلِيمٌ 

 يدع كال األلوىية يدعي .يهودىا من األفن  سبعوف كيتبعو أصبهاف، من ا١تهدم أايـ ٮترج :الدجال (ِ)
 كعمومها فتنتو كلعظم دخو٢تا، من ٘تنعو ا١تبلئكة فإف كا١تدينة؛ مكة إال دخلها إال قرية أك مدينة
 من معو يرل ١تا يتبعو حىت بو يزاؿ فبل بو مكذب كىو الرجل كأيتيو أمتو، نيب كل منو حذر

 أحسن أموا٢تم عليهم فًتكح فتنبت، كاألرض فتمطر، السماء فيأمر فيتبعونو، القرية كأيٌب الفنت،
 ماء كمعو أموا٢تم، من شيء أبيديهم كليس عنهم فينصرؼ فيكذبونو، القرية كأيٌب كانت، ما

 .انر كماؤه ابرد، ماء فناره كانر،
لن يرل أحد ربو حىت ٯتوت، كىو أعور كمن عبلمات كذبو أنو يدعي األلوىية كمعلـو أنو 

إحدل عينيو كالعنبة طافية كربنا ليس أبعور، كمكتوب بُت عينيو كافر أك )ؾ ؼ ر( يقرؤىا كل 
  كاف أك غَت قارئ.مسلم قارئن 

إذا تشهد أحدكم »: ملسو هيلع هللا ىلصابلتعوذ منها ُب كل صبلة قبل السبلـ فقاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصكلعظم فتنتو أمر النيب 
ول: اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القِب، ومن فتنة فليستعذ ِب من أربع، يق

كعلى من ٝتع ٓتركجو أف يفٌر منو، فإذا أدركو  ،(ِ)«ايا واٚتمات، ومن شر فتنة اٚتسيح الدجال
من »ا: مرفوعن  قرأ عليو العشر اآلايت األكؿ من سورة الكهف ٟتديث النواس بن ٝتعاف 

                                                           

 (.ِٖٕٓ( أخرجو مسلم )حُ)
 (.ٖٖٓ( أخرجو مسلم )حِ)
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 ٛٔٔ  العقيدة 

من حفظ عشر »: ، كُب حديث أيب الدرداء (ُ)«فواتح سورة الكهفأدركو منكم فليقرأ عليو 
 .(ِ)«آَيت من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال

َوِإْن ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيُ ْؤِمَننَّ ِبِو قَ ْبَل َمْوتِِو َويَ ْوَم ﴿قاؿ تعاىل:  :نزول عيسى ابن مرمي  (ّ)
الزماف، كجاء  كقد تواترت األحاديث بنزكلو آخر ،[ُٗٓالنساء: ] ﴾َشِهيًدااْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم 

 العصر، صبلة حضرت كقد الصفوؼ، كيصفوف الدجاؿ لقتاؿ ييًعدُّكف كالناس ينزؿفيها أنو 
 كيكسر ا١تقدس، بيت قرل من (ليدٌ ) ابب عند الدجاؿ كيقتل هبم، فيصلي إمامىهم فيقدًٌـ

 ٍب سنة أربعُت الناس ُب كيبقى اإلسبلـ، إال يقبل كال اٞتزية، كيضع ا٠تنزير، كيقتل الصليب
 .ا١تسلموف عليو كيصلي يتوَب،

ك٦تا  الكهف، سورة ُب هللا ذكر٫تا األرض ُب مفسداتف آدـ بٍت من أمتاف ك٫تا :ومأجوج َيجوج (ْ)
 الدجاؿ، قتل بعد  مرًن ابن عيسى أايـ ٮترجوفثبت ُب األحاديث من أخبارىم أهنم 

 أمرىم كيشتد ا١تفسدين، هبؤالء ألحد قبل ال ألنو الطور؛ إىل معو ٔتن ينحاز أف إليو هللا فيوحي
 من األرض يطهر ٍب فيهلكوف، أعناقهم ُب ادكدن  عليهم هللا فيسلط ، عيسى عليهم فيدعو
 .ا٠تَت كيكثر بركاهتا األرض كٗترج نتنهم،

ال تقوم الساعة حىت »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف  ىريرة أيب فعن :مغرِبا من الشمس طلوع (ٓ)
ا إ٨تاهنا تطلع الشمس من مغرِبا، فإذا طلعت فرآىا الناس آمنوا أٓتعون، فذاك حٌن ال ينفع نفسً 

َىْل يَ ْنظُُروَن ِإالَّ َأْن ﴿: تعاىل هللا قوؿ كذلك ،(ّ)«اَل تكن آمنت من قبل أو كسبت ِف إ٨تاهنا خًنً 
َفُع نَ ْفًسا  ََتْتِيَ ُهُم اْلَماَلِئَكُة َأْو َيَِْتَ  رَبَُّك َأْو َيَِْتَ بَ ْعُض َآََيِت رَبَِّك يَ ْوَم َيَِْت بَ ْعُض َآََيِت رَبَِّك اَل يَ ن ْ

َتِظُرونَ  ًرا ُقِل انْ َتِظُروا ِإنَّ ُمن ْ  [ُٖٓاألنعاـ: ] ﴾ِإ٨تَانُ َها ََلْ َتُكْن َآَمَنْت ِمْن قَ ْبُل َأْو َكَسَبْت ِف ِإ٨تَاهِنَا َخي ْ
 .(ربك آايت بعض)بػ مغرهبا ىو ا١تقصود فطلوع الشمس من

َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َٛتُْم َدابًَّة ِمَن اأْلَْرِض ﴿ كقد ذكرىا هللا تعاىل ُب قولو: الدابة: (ٔ)
                                                           

 (.ِّٕٗ( أخرجو مسلم )حُ)
 (.ُّٖٖ( أخرجو مسلم )حِ)
 (.ُٕٓ(، كمسلم )حَٔٓٔ( أخرجو البخارم )حّ)
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 ٜٔٔ العقيدة 

فهي دابة تنطق كتتكلم، ك٘تيز بُت ا١تؤمن  ،[ِٖالنمل: ] ﴾ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َكانُوا ِبَََِيتَِنا اَل يُوِقُنونَ 
 كالكافر فتخطم الكافر على أنفو، كٕتلو كجو ا١تؤمن كتبيضو.

إن » :امرفوعن  هنع هللا يضر كخركج الدابة كطلوع الشمس من مغرهبا متقارابف كما ُب حديث عبدهللا بن عمرك
ضحى، وأيهما ما كانت قبل  ا طلوع الشمس من مغرِبا، وخروج الدابة على الناسأول اَلَيت خروجً 

ا فهي أكؿ ، كىذه األكلية نسبية ال أهنا أكؿ اآلايت مطلقن (ُ)«صاحبتها فاألخرى على إثرىا قريب
 اآلايت الدالة على قياـ الساعة ٍب تكوف النار اليت تسوؽ الناس إىل أرض اشر.

كىي انر ٗترج من أرض اليمن من قعر عدف تسوؽ الناس إىل أرض  :الناس ُتشر الِت النار (ٕ)
، فمن أتخر منهم أكلتو النار، كىذا اٟتشر ُب الدنيا، كىو غَت اٟتشر الذم -الشاـ  -اشر 

 يكوف بعد البعث من القبور.
كمعٌت ا٠تسف أف يذىب ا١تكاف ا١تخسوؼ بو كيغيب ُب األرض، كتكوف  اٙتسوفات الثالث: (ٖ)

 ىذه ا٠تسوفات عقوبة كتذكرة عند كثرة الفساد كانتشاره بُت الناس.
 ًٝ  :: اذتٝا٠ ايربشخ١ٝاثاْ

 : اٟتياة من أنواع ثبلثة بُت يتقلب اإلنساف
 .اب١توت كتنتهي أقصرىا كىي :الدنيا اٟتياة-
َكالَّ ِإن ََّها  ﴿قاؿ تعاىل:  ،كىي حياة حقيقية ٗتتلف عن حياة الدنيا كتنتهي ابلبعث :حياة الربزخ -

َعُثونَ  ، كالقرب ُب حياة الربزخ إما ركضة [ََُا١تؤمنوف: ] ﴾َكِلَمٌة ُىَو قَائُِلَها َوِمْن َورَائِِهْم بَ ْرزٌَخ ِإىَل يَ ْوِم يُ ب ْ
  ايض اٞتنة، أك حفرة من حفر النار.من ر 

 .كىي حياة ا٠تلود إما ُب اٞتنة كإما ُب النار :الدار اآلخرة -
إن القِب أول منزل من منازل اَلخرة، فإن ٠تا منو فما بعده أيسر منو، وإن َل »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ النيب 

 .(ِ)«ينج منو فما بعده أشد منو

                                                           

 (.ُِْٗ( أخرجو مسلم )حُ)
 ، كحسنو األلباين ُب صحيح الًتمذم.(َِّٖ( أخرجو الًتمذم )حِ)
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 ٕٓٔ  العقيدة 

إن العبد إذا وضع ِف قِبه وتوىل عنو أصحابو وإنو »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  كعن أنس 
قال: َيتيو ملكان فيقعدانو فيقوالن لو: ما كنت تقول ِف ىذا الرجل؟ قال: فأما  .ليسمع قرع نعاٛتم

قال: فيقال لو: انظر إىل مقعدك من النار قد أبدلك هللا بو  .اٚتؤمن فيقول: أشهد أنو عبد هللا ورسولو
 .(ُ)«اقال: فًنا٤تا ٓتيعً  .ا من اٗتنةمقعدً 

إن أحدكم إذا مات عرض عليو مقعده » قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  هنع هللا يضر كعن عبد هللا بن عمر
 يقال النار.ِبلغداة والعشي، إن كان من أىل اٗتنة فمن أىل اٗتنة، وإن كان من أىل النار فمن أىل 

 .(ِ) «ىذا مقعدك حىت يبعثك هللا يوم القيامة
قاؿ: قاؿ  عن زيد بن اثبت  اٟتديثكعلى ا١تسلم أف يستعيذ اب من عذاب القرب، ففي 

إن ىذه األمة تبتلى ِف قبورىا، فلوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم من » :ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا
يقوؿ ُب  ملسو هيلع هللا ىلصككاف النيب  .(ّ)«تعوذوا ِب من عذاب القِب»كفيو: ٍب قاؿ:  «عذاب القِب الذي أٖتع

وأعوذ بك من فتنة اٚتسيح الدجال،  اللهم إين أعوذ بك من عذاب القِب،»صبلتو قبل السبلـ: 
 .(ْ)«وأعوذ بك من فتنة ايا وفتنة اٚتمات، اللهم إين أعوذ بك من اٚتأُث واٚتغرم

النميمة، كترؾ ا لعذاب القرب ككما أف الطاعات سبب لنعيم القرب فإف من الذنوب ما يكوف سببن ك 
 التنزه من البوؿ، كالكذب، كالزان، كأكل الراب، كىجر القرآف.

 اآلخس ايّٝٛ َػاٖد َٔ :اثايًج: 
 :الصور ِف النفخ -ٔ

 كتسمى الصعق نفخة: - البوؽ كىو -الصور  ُب  إسرافيل ينفخهما (ٓ)نفختاف ك٫تا
هللا، قاؿ  شاء من إال صعق إال أحد يسمعها فبل الصعق نفخة فأما البعث، كنفخة كالراجفة، الصيحة

َماَواِت َوَمْن ِف اأْلَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اَّللَُّ ُثَّ نُِفَخ ِفيِو ﴿ هللا تعاىل: َونُِفَخ ِف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِف السَّ
                                                           

 (.ُِٕٔ( أخرجو مسلم )حُ)
 (.ُُِٕأخرجو مسلم )ح( ِ)
 (.ُِّٕ( أخرجو مسلم )حّ)
 (.ِّٖ( أخرجو البخارم )حْ)
 ( كقيل النفخات ثبلث ١تا ُب حديث الصور: نفخة الفزع كنفخة الصعق كنفخة القياـ لرب العا١تُت.ٓ)
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 ٕٔٔ العقيدة 

أنو  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ىريرة  كتكوف ُب يـو ٚتعة ١تا ركاه أبو [ٖٔالزمر: ] ﴾ُأْخَرى فَِإَذا ُىْم ِقَياٌم يَ ْنظُُرونَ 
يوم اٗتمعة، فيو خلق آدم، وفيو أىبط، وفيو تيب عليو، وفيو  خًن يوم طلعت فيو الشمس»قاؿ: 

مات، وفيو تقوم الساعة، وما من دابة إال وىي مسيخة يوم اٗتمعة من حٌن تصبح حىت تطلع الشمس 
 .(ُ)«ا من الساعة إال اٗتن واإلنسشفقً 

 .إال أصغى ليتا ورفع ليتاُث ينفخ ِف الصور فال يسمعو أحد »: امرفوعن  هنع هللا يضر كعن عبدهللا بن عمرك
قال: فَيْصَعق وَيْصَعق الناس، ُث يرسل هللا أو قال: ينزل  .قال: وأول من يسمعو رجل يلوط حوض إبلو

ا كأنو الطل أو قال الظل فتنبت منو أجساد الناس ُث ينفخ فيو أخرى فإذا ىم قيام هللا مطرً 
 .(ِ)«ينظرون

ما بٌن النفختٌن أربعون، ُث ينزل من السماء ماء، »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  كعن أيب ىريرة 
ا، وىو عجب الذنب منو ا واحدً فينبتون كما ينبت البقل، وليس من اإلنسان شيء إال يبلى، إال عظمً 

 .(ّ)«يركب اٙتلق يوم القيامة
كىو النشور: كىو إحياء ا١توتى بعد النفخة الثانية، فيخرج الناس من قبورىم حفاة نفخة البعث: 

قاؿ:  فعن أيب ىريرة  ملسو هيلع هللا ىلص، كأكؿ من تنشق عنو األرض نبينا دمحم -غَت ٥تتونُت أم  – عراة غرالن 
أن سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنو القِب، وأول شافع، وأول »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا 

 .(ٓ)«إن أول اٙتالئق يكسى يوم القيامة إبراىيم اٙتليل»، ك(ْ)«مشفَّع
 

 : حق البعث أن على األدلة
 مرة، أكؿ خلقهم كىو اإلعادة على هللا قدرة كنفوا ا١توت، بعد البعث من ا١تشركوف عجب

 التفكر إىل كدعا إليها، تعاىل هللا فنبو هبا، يعتربكا أف دكف ا١تلحدكف يراىا كثَتة البعث على كاألدلة
                                                           

 ، كصححو األلباين ُب صحيح أيب داكد.(َُْٔ( أخرجو أبو داكد )حُ)
 (.َِْٗ( أخرجو مسلم )حِ)
 (.ُْْٕ(، كأخرجو مسلم )حّْٓٗالبخارم )ح( أخرجو ّ)
 (.َْٗٓ( أخرجو مسلم )حْ)
 (.ِٔٓٔ( أخرجو البخارم )حٓ)
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 ٕٕٔ  العقيدة 

 :ذلك كمن كاالعتبار، فيها
بعد  إحياءه ٯتنع الذم فما موجود؛ حي اإلنساف فهذا ،األوىل ِبلنشأة االستدالل -ُ

َوُىَو الَِّذي يَ ْبَدُأ اْٙتَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه َوُىَو َأْىَوُن ﴿ قاؿ تعاىل:! ؟! كما الفرؽ بُت النشأتُت؟موتو
َماَواِت َواأْلَْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز اْ٘تَِكيمُ  : ] ﴾َعَلْيِو َوَلُو اْلَمَثُل اأْلَْعَلى ِف السَّ قاؿ ك  ،[ِٕالرـك

ْنَساُن أَِئَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيِّا ﴿تعاىل:  ْنَساُن َأنَّ َخَلْقَناُه  .َويَ ُقوُل اإْلِ َأَواَل َيْذُكُر اإْلِ
ًئا  .[ٕٔ ،ٔٔمرًن: ]  ﴾ِمْن قَ ْبُل َوََلْ َيُك َشي ْ

 على كاألرض كاتاالسم خلق على فالقادر :واألرض واتاالسم ِبلق االستدالل  -ِ
قاؿ تعاىل:  موتو، بعد كإحيائو اإلنساف خلق على قادر كاتساعهما كإتقاهنما عظمهما

َماَواِت َواأْلَْرَض َوَلَْ يَ ْعَي ِبَْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن ٦تُْ ﴿ ِيَي َأَوَلَْ يَ َرْوا َأنَّ اَّللََّ الَِّذي َخَلَق السَّ
 .[ّّاألحقاؼ: ] ﴾اْلَمْوَتى بَ َلى ِإنَُّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

األرض ٖتيا  أف ككما ٥تلوقاف كاإلنساف فاألرض: االستدالل ِبحياء األرض بعد موِتا -ّ
َوُىَو الَِّذي يُ ْرِسُل الرََِّيَح ُبْشًرا بَ ٌْنَ يََدْي َرْٔتَِتِو ﴿قاؿ تعاىل: بعد موهتا فكذلك اإلنساف، 

ُسْقَناُه لِبَ َلٍد َميٍِّت فَأَنْ َزْلَنا ِبِو اْلَماَء فََأْخَرْجَنا بِِو ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت   الً َحىتَّ ِإَذا َأقَ لَّْت َسَحاًِب ثَِقا
ُرونَ   .[ٕٓ األعراؼ:] ﴾َكَذِلَك ٢ُتْرُِج اْلَمْوَتى َلَعلَُّكْم َتذَكَّ

ُب قصة  كما أنبيائو يد على ا١توتى إحياء تعاىل هللا أجرل فقد: اٚتوتى ِبحياء االستدالل -ْ
فَ ُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَ ْعِضَها َكَذِلَك ٦ُتِْيي اَّللَُّ اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم َآََيتِِو ﴿قاؿ تعاىل: بقرة بٍت إسرائيل 

كالرجل الذم مٌر على قرية  ،كإحياء الطَت إلبراىيم  ،[ّٕ]البقرة: ﴾َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 
الكهف الذم أمٌد هللا ُب نومهم ٍب أحياىم  عاـ ٍب بعثو، كأصحاب مئةابئدة فأماتو هللا 

 ليعترب هبم الناس ٍب أماهتم.
َا َخَلْقَناُكْم ﴿قاؿ تعاىل:  :حكمة هللا تقتضي بعث العباد للجزاء وا٘تساب -ٓ ُتْم َأ٣تَّ َأَفَحِسب ْ

َنا اَل تُ ْرَجُعونَ  َماَء َواأْلَْرَض َوَما َخَلْقَنا ﴿قاؿ تعاىل: ، ك [ُُٓا١تؤمنوف: ] ﴾َعبَ ثًا َوأَنَُّكْم ِإلَي ْ السَّ
نَ ُهَما َِبطِ   .[ِٖ ، ِٕص: ] ﴾َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا فَ َوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّارِ  الً َوَما بَ ي ْ
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 ٖٕٔ العقيدة 

فلو مل يكن بعد الدنيا داره آخرة كجزاء كحساب؛ فما اٟتكمة من كجود اٟتياة الدنيا؟! 
ا كات كاألرض ابٟتق فلم ٮتلقهما عبثن ايذكر هللا تعاىل أنو خلق السم اآلايتكُب عدد من 

! ؟لغَت حكمة، فإذا كانت هنايتهما إىل ال شيء فما اٟتكمة من خلقهما إذف أك ابطبلن 
ا١تصلح كا١تفسد، ٍب ٯتوت  ..الظامل كا١تظلـو ..ىل من اٟتكمة أف يوجد ا١تسلم كالكافر

 ! ؟ىذا كٯتوت ىذا كال فرؽ
ا١تتفٌكر ُب أحواؿ الناس أيىب أف يصدؽ ىذه الظنوف اٞتاىلية مع ما يشاىده من إف 

كىذا ا١تعٌت قٌرره هللا  .اإلتقاف كاآلايت العجيبة الدالة على حكمة ا٠تالق كعلمو كعدلو
يَِّئاِت َأْن ٠َتَْعَلُهْم َكالَِّذيَن ﴿ :قولوتعاىل ُب  َآَمُنوا َوَعِمُلوا َأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتَ َرُحوا السَّ

َأفَ َنْجَعُل ﴿ :كُب قولو ، [ُِاٞتاثية:] ﴾الصَّاِ٘تَاِت َسَواًء َٝتَْياُىْم َوَٟتَاتُ ُهْم َساَء َما ٦َتُْكُمونَ 
 .[ّٔ ،ّٓالقلم: ] ﴾َما َلُكْم َكْيَف َُتُْكُمونَ  .اْلُمْسِلِمٌَن َكاْلُمْجرِِمٌَن 

 :ا٘تشر -ٕ
إال صوتي  ييٍسمىع ال أبصارىم خاشعة رهبم داعي يتبعوف اسراعن  قبورىم من الناس ٮترج البعث بعد

َوَما ِمْن َدابٍَّة ِف اأْلَْرِض َواَل طَائٍِر ﴿قاؿ تعاىل: أقدامهم، كاٟتشر يـو القيامة عاـ لئلنس كاٞتن كالبهائم، 
 ،[ّٖاألنعاـ: ] ﴾َشْيٍء ُثَّ ِإىَل َرِبِِّْم ٦ُتَْشُرونَ  َيِطًُن جبََناَحْيِو ِإالَّ أَُمٌم َأْمثَاُلُكْم َما فَ رَّْطَنا ِف اْلِكَتاِب ِمنْ 

٦تشر الناس يوم القيامة على » :ملسو هيلع هللا ىلص هللارسوؿ  كما قاؿكيكوف اٟتشر كقد تبدلت األرض غَت األرض،  
َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْٗتَِباِل فَ ُقْل ﴿قاؿ تعاىل: ك  .أم نقية ال شائبة فيها ؛(ُ)«أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي

اِعَي اَل ِعَوَج  .اَل تَ َرى ِفيَها ِعَوًجا َواَل َأْمًتا  .فَ َيَذرَُىا قَاًعا َصْفَصًفا  .يَ ْنِسُفَها َرّبِّ َنْسًفا  يَ ْوَمِئٍذ يَ تَِّبُعوَن الدَّ
 .[َُٖ – َُٓطو: ] ﴾َلُو َوَخَشَعِت اأْلَْصَواُت ِللرَّْٔتَِن َفاَل َتْسَمُع ِإالَّ ٤َتًْسا

 من أحوال موقف يوم القيامة:
رًا  .تَ ْعرُُج اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِو ِف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َٕتِْسٌَن أَْلَف َسَنٍة ﴿قاؿ تعاىل: طولو:  (ُ) فَاْصِِبْ َصب ْ

كلطوؿ ذلك اليـو كشدتو يظن الناس  ،[ٕ - ْا١تعارج: ]  ﴾َونَ رَاُه قَرِيبًا .إِن َُّهْم يَ َرْونَُو بَِعيًدا  . الً ٓتَِي

                                                           

 (.ُِٓٔ( أخرجو البخارم )حُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٕٗٔ  العقيدة 

، ك إال يومن أهنم ما لبثوا ُب اٟتياة  َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعُة يُ ْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما ﴿قاؿ تعاىل: ا أك بعض يـو
َر َساَعٍة َكَذِلَك َكانُوا يُ ْؤَفُكوَن  ٨تَاَن لََقْد لَِبثْ ُتْم ِف ِكتَاِب اَّللَِّ ِإىَل  .لَِبثُوا َغي ْ َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َواإْلِ

ْعثِ  ُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ  يَ ْوِم اْلب َ : ] ﴾فَ َهَذا يَ ْوُم اْلبَ ْعِث َوَلِكنَُّكْم ُكن ْ  .[ٔٓ ،ٓٓالرـك
كات: فتزلزؿ األرض، كتنسف اٞتباؿ كتدؾ كتكوف ككثباف الرمل اتغَت األرض كالسم  (ِ)

، كتسول األرض فبل ارتفاع اككالصوؼ، كتسَت سَت السحاب، كتفجر البحار كتسجر انرن 
٥تتلفة، كا١تبلئكة على أطرافها،  السماء كتتشقق، كتكوف ألواانن  ، كتتحرؾا٩تفاضفيها كال 

 ، َر اأْلَْرِض ﴿قاؿ تعاىل: كيذىب ضوء الشمس، كتتناثر النجـو ُل اأْلَْرُض َغي ْ يَ ْوَم تُ َبدَّ
ارِ  َماَواُت َوبَ َرُزوا َّلِلَِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّ  كقد كصف هللا تعاىل ىذا التبديل ُب ،[ْٖإبراىيم: ] ﴾َوالسَّ

 عدة سور كسورة الواقعة كاٟتاقة كا١تعارج كالتكوير كاالنفطار.
ََي أَي َُّها ﴿قاؿ تعاىل: فيكوف حاؿ الناس كحاؿ السكراف من ىوؿ ما يرل : الرعب كالفزع (ّ)

اَعِة َشْيٌء َعِظيٌم  ا َأْرَضَعْت  .النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكْم ِإنَّ زَْلَزَلَة السَّ يَ ْوَم تَ َرْونَ َها َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ
 ﴾َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َٔتٍْل َٔتَْلَها َوتَ َرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُىْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اَّللَِّ َشِديدٌ 

كاألبصار، كال كتشخص األبصار، كتبلغ القلوب اٟتناجر، كتتقلب القلوب  [ِ ،ُاٟتج:]
 ، كيشيب الصغَت من ىوؿ ما يرل.اتعقل شيئن 

(ْ)  : ُة ﴿قاؿ تعاىل: انقطاع األنساب، ك٘تٍت ا٠تبلص ببذؿ كل غاؿو يَ ْوَم يَِفرُّ  .فَِإَذا َجاَءِت الصَّاخَّ
ِو َوأَبِيِو  .اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِو  ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َشْأٌن يُ ْغِنيوِ  .َوَصاِحَبِتِو َوبَِنيِو  .َوأُمِّ عبس: ] ﴾ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمن ْ

يُ َبصَُّرونَ ُهْم يَ َودُّ اْلُمْجرُِم َلْو يَ ْفَتِدي ﴿ هللا، بل يود اجملـر لو يفتدم هبم من عذاب [ّٕ - ّّ
يًعا ُثَّ  .َوَفِصيَلِتِو الَِِّت تُ ْؤِويِو  .َوَصاِحَبِتِو َوَأِخيِو  .ِمْن َعَذاِب يَ ْوِمِئٍذ بَِبِنيِو  َوَمْن ِف اأْلَْرِض ٓتَِ

َوَلْو َأنَّ ِلُكلِّ نَ ْفٍس ظََلَمْت َما ِف اأْلَْرِض اَلفْ َتَدْت ﴿قاؿ تعاىل: ك  [ُْ-ُُا١تعارج:] ﴾يُ ْنِجيوِ 
 .[ْٓيونس: ] ﴾ِبوِ 

 دنو الشمس كقياـ الناس ُب عىرىًقهم ْتسب أعما٢تم:   (ٓ)
 الشمس يوم القيامة من اٙتلق حىت تكون نَ دْ تُ »بقولو:  ملسو هيلع هللا ىلصكيكوف حاؿ الناس كما كصفهم النيب 



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٕ٘ٔ العقيدة 

منو كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعماٛتم ِف العرق، فمنهم من يكون إىل كعبيو، ومنهم من 
بيده  ملسو هيلع هللا ىلصكأشار النيب  (ُ)«ايكون إىل ركبتيو، ومنهم من يكون إىل َحْقَويو، ومنهم من يلجمو العرق إٗتامً 

يعرق الناس يوم القيامة حىت يذىب عرقهم ِف »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  إىل فيو، كعن أيب ىريرة 
 .(ِ)«ا، ويلجمهم حىت يبلغ آذاهنماألرض سبعٌن ذراعً 

سبعة يظلهم هللا ِف »ُب ذلك اليـو كما ُب اٟتديث:  أصناؼ من الناسكييًظلُّ هللا تعاىل سبعة 
ظل إال ظلو: اإلمام العادل، وشاب نشأ ِف عبادة ربو، ورجل قلبو معلق ِف اٚتساجد، ظلو يوم ال 

ورجالن ُتاِب ِف هللا اجتمعا على ذلك وتفرقا عليو، ورجل طلبتو امرأة ذات منصب وٓتال فقال: إين 
 اأخاف هللا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاىا حىت ال تعلم مشالو ما تنفق ٨تينو، ورجل ذكر هللا خاليً 

 .(ّ)«ففاضت عيناه
 من أحوال الناس اٙتاصة ِف ذلك اليوم:

ٗتتلف أحواؿ الناس ُب ذلك اليـو العصيب، كيكوف لبعض أصحاب ا١تعاصي أحواؿ خاصة 
 كردت هبا األحاديث، كمن ذلك:

اي نيب هللا كيف ٭تشر الكافر على كجهو  :قاؿ أف رجبلن  حاؿ ا١تشركُت: عن أنس بن مالك  -
ا على أن ٨تشيو على وجهو يوم أمشاه على الرجلٌن ِف الدنيا قادرً أليس الذي »قاؿ: 
 .(ْ)«؟!القيامة

ما من صاحب ذىب وال فضة ال »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  حاؿ مانعي الزكاة: عن أيب ىريرة  -
يؤدي فيها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت لو صفائح من نر، فأٔتي عليها ِف نر جهنم 

جنبو وجبينو وظهره، كلما بردت أعيدت عليو ِف يوم كان مقداره ٕتسٌن ألف سنة، حىت فيكوى ِبا 
صاحب اإلبل كصاحب البقر  ملسو هيلع هللا ىلصٍب ذكر  «يقضى بٌن العباد، فًنى سبيلو إما إىل اٗتنة وإما إىل النار

                                                           

 (.َِٕٔ( أخرجو مسلم )حُ)
 (.ِّٓٔ( أخرجو البخارم )حِ)
 (.َُُّ(، كمسلم )حَٔٔ( أخرجو البخارم )حّ)
 (.ِّٓٔ( أخرجو البخارم )حْ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٕٙٔ  العقيدة 

 .(ُ)كالغنم
الرجال، يغشاىم ِف صور  (ِ)٦تشر اٚتتكِبون يوم القيامة أمثال الذر»: ملسو هيلع هللا ىلصحاؿ ا١تتكربين: قاؿ  -

 .(ّ)«الذل من كل مكان
إذا ٓتع هللا األولٌن »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  :قاؿ هنع هللا يضر حاؿ أىل الغدر: عن عبدهللا بن عمر -

 .(ْ)«واَلخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: ىذه غدرة فالن ابن فالن
َتد من شر الناس يوم القيامة »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  حاؿ ذم الوجهُت: عن أيب ىريرة  -

 .(ٓ)«عند هللا ذا الوجهٌن الذي َيِت ىؤالء بوجو، وىؤالء بوجو
فبل ينظر إليهم كال يكلمهم ك٢تم عذاب أليم منهم:  اا شديدن كأصناؼ يغضب هللا تعاىل عليهم غضبن  -
شيخ زان، »ك ،(ٔ)«واٚتسبل إزارها إال مّنو، واٚتنفِّق سلعتو ِب٘تلف الفاجر، اٚتّنان الذي ال يعطي شيئً »

 .(ٕ)«وملك كذاب، وعائل مستكِب
 :ملسو هيلع هللا ىلصالشفاعة العظمى للنيب 

، كذلك حُت يشتد الكرب ابلناس ُب عرصات القيامة ملسو هيلع هللا ىلصٍب تكوف الشفاعة العظمى للنيب 
لفصل القضاء كىو ا١تقاـ امود الذم  ملسو هيلع هللا ىلصكيطلبوف فصل القضاء إىل اٞتنة أك إىل النار، فيشفع النيب 

كمن دكنو من الناس، كهبا يظهر فضلو  ٭تمده عليو األكلوف كاآلخركف كيدخل ُب شفاعتو آدـ 
ُب دعوة فرفع إليو الذراع ككانت تعجبو  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ كنا مع النيب  ، عن أيب ىريرة على العا١تُت ملسو هيلع هللا ىلص

ىل تدرون بن ٥تمع هللا األولٌن واَلخرين ِف أن سيد القوم يوم القيامة » :فنهس منها هنسة كقاؿ
أال ترون إىل  :صعيد واحد فيبصرىم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس

                                                           

 .(ٖٕٗ( أخرجو مسلم )حُ)
 ( الذر: النمل الصغار.ِ)
 ، كحسنو األلباين ُب صحيح الًتمذم.(ِِْٗ( أخرجو الًتمذم )حّ)
 (.ُّٕٓ( أخرجو مسلم )حْ)
 (.ِّٔٔ(، كمسلم )حَٖٓٔ( أخرجو البخارم )حٓ)
 (.ِْٗ( أخرجو مسلم )حٔ)
 (.ِٔٗ( أخرجو مسلم )حٕ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٕٚٔ العقيدة 

أبوكم آدم  :ما أنتم فيو إىل ما بلغكم أال تنظرون إىل من يشفع لكم إىل ربكم فيقول بعض الناس
خلقك هللا بيده ونفخ فيك من روحو وأمر اٚتالئكة فسجدوا  َي آدم أنت أبو البشر :فيقولون ،فيأتونو

ا َل رّب غضب غضبً  :لك وأسكنك اٗتنة أال تشفع لنا إىل ربك أال ترى ما ١تن فيو وما بلغنا فيقول
يغضب قبلو مثلو وال يغضب بعده مثلو وهناين عن الشجرة فعصيتو نفسي نفسي اذىبوا إىل غًني 

ا ا شكورً َي نوح أنت أول الرسل إىل أىل األرض وٖتاك هللا عبدً  :فيقولونا اذىبوا إىل نوح فيأتون نوحً 
ا َل رّب غضب اليوم غضبً  :أما ترى إىل ما ١تن فيو أال ترى إىل ما بلغنا أال تشفع لنا إىل ربك فيقول

فيأتوين فأسجد ُتت العرش  ملسو هيلع هللا ىلصيغضب قبلو مثلو وال يغضب بعده مثلو نفسي نفسي ائتوا النيب 
 .(ُ)«َي دمحم ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطو :فيقال

 :العرض وا٘تساب -ٖ

َفَمْن يَ ْعَمْل  .يَ ْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاًَت لِيُ َرْوا َأْعَماَٛتُْم ﴿قاؿ تعاىل: أم حساب هللا تعاىل لعباده، 
ًرا يَ َرُه  يَ ْوَمِئٍذ ﴿قاؿ تعاىل: ، ك [ٖ - ٔالزلزلة: ] ﴾َشرِّا يَ َرهُ ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َوَمْن يَ ْعَمْل  .ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْ

يَ ْوَم ﴿قاؿ تعاىل: ، كتشهد األعضاء على أصحاهبا [ُٖ :]اٟتاقة ﴾ تُ ْعَرُضوَن اَل َِتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ 
ُ ِدينَ ُهُم اْ٘تَقَّ َويَ ْعَلُموَن َأنَّ  .َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسنَ تُ ُهْم َوأَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن  يَ ْوَمِئٍذ يُ َوفِّيِهُم اَّللَّ

اْليَ ْوَم ٢َتِْتُم َعَلى َأفْ َواِىِهْم َوُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهْم ﴿قاؿ تعاىل: ك  ،[ِٓ،ِْالنور: ] ﴾اَّللََّ ُىَو اْ٘تَقُّ اْلُمِبٌنُ 
 .[ٓٔ يس:] ﴾َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ 

ما منكم من أحد إال وسيكلمو هللا يوم القيامة ليس بٌن هللا وبينو ترٓتان، ُث ينظر »: ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ 
ا قدامو، ُث ينظر بٌن يديو فتستقبلو النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق فال يرى شيئً 

 .(ِ)«ّترة
 :أليس قد قاؿ هللا تعاىل :اهنع هللا يضر فقالت عائشة «من حوسب يوم القيامة عذب»: ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ 

ليس ذاك ا٘تساب، إ٣تا ذاك العرض، من نوقش ا٘تساب »فقاؿ:  ؟﴾َفَسْوَف ٦ُتَاَسُب ِحَساًِب َيِسًنًا﴿

                                                           

 (.َّّْ( أخرجو البخارم )حُ)
 (.ّٗٓٔ( أخرجو البخارم )حِ)
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 ٕٛٔ  العقيدة 

 .(ُ)«يوم القيامة عذب
يدنو أحدكم من ربو حىت يضع كنفو عليو، فيقول: »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، أف النيب هنع هللا يضر كعن ابن عمر

فيقرره، ُث يقول: إين سرتت عليك ِف  .كذا وكذا؟ فيقول: نعمعملت كذا وكذا؟ ويقول: عملت  
 .(ِ)«الدنيا، فأن أغفرىا لك اليوم

ا أكنت أرأيت لو كان لك ملء األرض ذىبً  :٥تاء ِبلكافر يوم القيامة فيقال لو» كأما الكافر فػ
فقد » :كُب ركاية ،(ّ)«فيقال لو: قد كنَت ُسِئْلَت ما ىو أيسر من ذلك .تفتدي بو؟ فيقول: نعم

كمن ا١تؤمنُت  ،(ْ)«سألتك ما ىو أىون من ىذا وأنت ِف صلب آدم، أن ال تشرك ّب فأبيت إال الشرك
 .(ٓ)يدخلوف اٞتنة بغَت حساب كال عقاب اسبعوف ألفن 

قاتل ليقاؿ  كرجلرجل تعلم العلم كقرأ القرآف ليقاؿ عامل كقارئ،  :كأكؿ من ٭تاسب ثبلثة نفر
أف    كيكوف القصاص بُت العباد، فعن أيب ىريرة  .(ٔ)جرمء، كرجل أنفق ُب سبيل هللا ليقاؿ جواد

من كانت لو مظلمة ألخيو من عرضو أو شيء فليتحلل منو اليوم قبل أن ال »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
يكن لو حسنات أخذ من يكون دينار وال درىم، إن كان لو عمل صاحل أخذ منو بقدر مظلمتو، وإن َل 

قالوا: اٚتفلس فينا  ؟أتدرون من اٚتفلس»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص،  كعنو أف النيب (ٕ)«سيئات صاحبو فحمل عليو
فقال: إن اٚتفلس من أمِت من َيِت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، وَيِت  .من ال درىم لو وال متاع

فيعطي ىذه من حسناتو،  وقد شتم ىذا وقذف ىذا وأكل مال ىذا وسفك دم ىذا، وضرب ىذا،
وىذا من حسناتو، فإذا فنيت حسناتو قبل أن يقضي ما عليو، أخذت من خطاَيىم فطرحت عليو، ُث 

كما  فيدخل النار على قدر معاصيو، لكنو ال ٮتٌلد فيها ألنو مات على اإلٯتاف، ،(ٖ)«طرح ِف النار
                                                           

 (.ِٕٖٔ(، كمسلم )حّٕٓٔأخرجو البخارم )ح( ُ)
 (.ََٕٔ( أخرجو البخارم )حِ)
 (.ّٖٓٔ( أخرجو البخارم )حّ)
 (.ّّّْ( أخرجو البخارم )حْ)
 (.ُْٓٔ( أخرجو البخارم )حٓ)
 (.ِّْٗ( أخرجو مسلم )حٔ)
 (.ِْْٗ( أخرجو البخارم )حٕ)
 (.ُِٖٓ( أخرجو مسلم )حٖ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٜٕٔ العقيدة 

لتؤدن ا٘تقوق إىل أىلها يوم »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب  فعن أيب ىريرة  ،ايكوف القصاص بُت البهائم أيضن 
 .(ِ)كأكؿ ما يقضي فيو بُت الناس الدماء ،(ُ)«القيامة، حىت يقاد للشاة اٗتلحاء من الشاة القرنء

 نشر الصحف: -ٗ

ا بو كينقلب إىل أىلو مسركرا، كأما فأما ا١تؤمن فيأخذ كتابو من أمامو بيمينو كيرفعو كيعلنو مستبشرن 
وَُكلَّ ﴿قاؿ تعاىل: ا يدعو على نفسو ابلويل، بشمالو من كراء ظهره ٥تفيا لو كئيبن الكافر فيأخذ كتابو 

 .[ُِاإلسراء: ] ﴾ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِف ُعُنِقِو َو٢ُتْرُِج َلُو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاًِب يَ ْلَقاُه َمْنُشورًا
  :اٚتيزان -٘

كالذم يوزف األعماؿ كالصحائف كالعاملوف أنفسهم، بعد العرض كاٟتساب يكوف ا١تيزاف؛ 
كتتفاكت أكزاف األعماؿ، كمن أعظم ما يثقل ا١تيزاف: كلمة التوحيد ا١تستوفية لشركطها، كحسن ا٠تيليق، 

 .كقوؿ سبحاف هللا كْتمده سبحاف هللا العظيم
اٞتنة كفريق ُب فإذا انتهى العرض كاٟتساب، ككزنت األعماؿ؛ انقسم الناس إىل فريقُت؛ فريق ُب 

 ا على الصراط كىو جسر على منت جهنم.السعَت، كمركا ٚتيعن 
( َوَمْن َخفَّْت َٛواْلَوْزُن يَ ْوَمِئٍذ اْ٘تَقُّ َفَمْن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُو فَُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَن )﴿قاؿ تعاىل: 

إنو »: ملسو هيلع هللا ىلص، كقاؿ [ٗ ،ٖاألعراؼ: ] ﴾َكانُوا ِبَََِيتَِنا َيْظِلُمونَ َمَوازِيُنُو فَُأولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم ِبَا  
َفاَل نُِقيُم َٛتُْم يَ ْوَم ﴿ كقاؿ: اقرؤكا: «هللا جناح بعوضةليأِت الرجل العظيم السمٌن يوم القيامة ال يزن عند 

 .(ّ)[َُٓالكهف: ] ﴾اْلِقَياَمِة َوْزنً 
 :ا٘توض -ٙ

ترده أمتو يـو القيامة، كيشرب منو ا١تؤمنوف ا١تتبعوف، كٯتنع ، ملسو هيلع هللا ىلصكىو الكوثر الذم أعطيو النيب 
 منو من خالف سنتو، كاألظهر أف الوركد على اٟتوض يكوف قبل ا١تركر على الصراط، كهللا أعلم.

أن فرطكم على ا٘توض، من ورد شرب، »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب  عن سهل بن سعد الساعدم 
                                                           

 (.ِِٖٓ( أخرجو مسلم )حُ)
 (.ْٖٔٔلبخارم )ح( أخرجو اِ)
 (.ِْٕٗ( أخرجو البخارم )حّ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٖٓٔ  العقيدة 

كُب حديث أيب  ،(ُ)«أقوام أعرفهم ويعرفوين، ُث ٦تال بيين وبينهم، ولًندّن علّى اومن شرب َل يظمأ أبدً 
 افأقول: سحقً  .فيقال: إنك ال تدري ما عملوا بعدك .فيقول: إهنم مين»قاؿ:  سعيد ا٠تدرم 

 .(ِ)«ٚتن بدل بعدي اسحقً 
حوضي مسًنة شهر، وزواَيه سواء، وماؤه أبيض من اللنب، ور٦تو أطيب »بقولو:  ملسو هيلع هللا ىلصككصفو النيب 

 .(ّ)«ااٚتسك، وكيزانو كنجوم السماء، فمن شرب منو فال يظمأ بعده أبدً من 
 :الصراط -ٚ

كىو جسر على منت جهنم، ٯتٌر عليو الناس، فمن اجتازه سلم، كمن سقط عنو سقط ُب النار، 
ي الَِّذيَن ات ََّقْوا ( َٔٚوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَىا َكاَن َعَلى رَبَِّك َحْتًما َمْقِضيِّا )﴿ قاؿ هللا عز كجل: ُثَّ نُ َنجِّ

 .[ِٕ ،ُٕمرًن: ] ﴾َوَنَذُر الظَّاِلِمٌَن ِفيَها ِجِثيِّا
إذا كان يوم القيامة أّذن مؤذن: ليتبع كل أمة ما  »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، أف النيب كعن أيب سعيد ا٠تدرم 

النار، حىت إذا كانت تعبد، فال يبقى أحد كان يعبد غًن هللا من األصنام واألنصاب إال يتساقطون ِف 
َل يبق إال من كان يعبد هللا من بر وفاجر وُغِبَّ أىل الكتاب، فيدعى اليهود، فيقال ٛتم: ما كنتم 

فيقال: كذبتم ما اِتذ هللا من صاحبة وال ولد، فماذا تبغون؟  .ا ابن هللاتعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرً 
فيحشرون إىل النار كأهنا سراب ٦تطم بعضها  ؟فيشار إليهم أال تردون .قالوا: عطشنا َي رب فاسقنا

  .ا، فيتساقطون ِف الناربعضً 
فيقال ٛتم: كذبتم  .قالوا: كنا نعبد اٚتسيح ابن هللا ؟ُث يدعى النصارى، فيقال ٛتم: ما كنتم تعبدون

قال فيشار  .ما اِتذ هللا من صاحبة وال ولد، فيقال ٛتم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا َي رب فاسقنا
  .ا، فيتساقطون ِف النارإليهم: أال تردون؟ فيحشرون إىل جهنم كأهنا سراب ٦تطم بعضها بعضً 

حىت إذا َل يبق إال من كان يعبد هللا تعاىل من بر وفاجر، أَتىم رب العاٚتٌن ِف أدن صورة من الِت 
تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا: َي ربنا فارقنا الناس ِف الدنيا أفقر  ؟رأوه فيها، قال: فماذا تنتظرون

                                                           

 (.ٖٔٗٓ( أخرجو مسلم )حُ)
 (.ٗٔٗٓ( أخرجو مسلم )حِ)
 (.ُٕٗٓ(، كأخرجو مسلم من حديث عبد هللا بن عمرك رضي هللا عنهما )حٕٗٓٔ( أخرجو البخارم )حّ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٖٔٔ العقيدة 

  مرتٌن أو  افيقول: أن ربكم، فيقولون: نعوذ ِب منك، ال نشرك ِب شيئً  .ما كنا إليهم وَل نصاحبهم
 .فيقولون: نعم ؟فيقول: ىل بينكم وبينو آية فتعرفونو ِبا .   حىت إن بعضهم ليكاد أن ينقلبثالاثً 

فيكشف عن ساق، فال يبقى من كان يسجد  من تلقاء نفسو إال أذن هللا لو ِبلسجود، وال يبقى من  
كان يسجد اتقاء ورَيء إال جعل هللا ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ُث يرفعون 

فيقولون: أنت ربنا، ُث يضرب  .ربكم فقال: أن .رؤوسهم، وقد ُتول ِف صورتو الِت رأوه فيها أول مرة
 .«اٗتسر على جهنم، وُتل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم

فيو خطاطيف وكالليب وَحَسك تكون بنجد  ،دحض مزلة»قيل: اي رسوؿ هللا كما اٞتسر؟ قاؿ: 
فيها شويكة يقال ٛتا السعدان، فيمر اٚتؤمنون كطرف العٌن وكالِبق، وكالريح وكالطًن وكأجاويد اٙتيل 

 .(ُ)«والركاب، فناج مسلَّم، وٞتدوش مرسل، ومكدوس ِف نر جهنم
ى أخ لو فيخلصوف كبعد أف ٬تتاز ا١تؤمنوف الصراط يوقف من كاف عليو حق أك ُب قلبو غل عل

٧تلص اٚتؤمنون من النار فيقتص لبعضهم »: ملسو هيلع هللا ىلصمن ذلك كلو، ٍب يؤذف ٢تم ُب دخوؿ اٞتنة قاؿ النيب 
الذي نفس دمحم  من بعض مظاَل كانت بينهم ِف الدنيا، حىت إذا ُىّذبوا ونُ ّقوا أذن ٛتم ِف دخول اٗتنة فو

َونَ َزْعَنا َما ِف ُصُدورِِىْم ﴿قاؿ تعاىل: ، ك (ِ)«الدنيابيده ألحدىم أىدى بنزلو ِف اٗتنة من منزلو كان ِف 
  .[ْٕاٟتجر: ] ﴾ِمْن ِغلٍّ ِإْخَواًن َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقابِِلٌنَ 

 :الشفاعة -ٛ
 ضد ىو الذم الشفع من ىي  : كقيل للغَت، ا٠تَت سؤاؿ  : اكعرفن  كالطلب، الوسيلة  : لغة الشفاعة

   . لو ا١تشفوع سؤاؿ إىل سؤالو ضم الشافع فكأف ؛الوتر
   . لو ا١تشفوع عن كرضاه تعاىل، هللا إبذف تكوف أف  : كىي شركطها، ٖتققت إذا حق كالشفاعة

َماَواتِ  ِف  َمَلكٍ  ِمنْ  وََكمْ  ﴿   : تعاىل هللا قاؿ ًئا َشَفاَعتُ ُهمْ  تُ ْغيِن  اَل  السَّ  اَّللَُّ  َيََْذنَ  َأنْ  بَ ْعدِ  ِمنْ  ِإالَّ  َشي ْ
   . [ِٔ]النجم:  ﴾ َويَ ْرَضى َيَشاءُ  ِلَمنْ 

   : بشرطُت إال تنفع ال الشفاعة أف الكرٯتة اآلية ىذهتبُت من ف
                                                           

 (.ْْٓ( أخرجو مسلم )حُ)
 (.ّٓٓٔ( أخرجو البخارم )حِ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٕٖٔ  العقيدة 

َفاَعةُ  َّلِلَِّ  ُقلْ  ﴿كىو القائل:  سبحانو ملكو الشفاعة ألف يشفع؛ أف للشافع هللا إذف  : األول  الشَّ
يًعا    . [ْْ]الزمر:  ﴾ ٓتَِ

 قاؿ ،الشفاعة تنفعو ال ا١تشرؾف ،التوحيد أىل من يكوف أبف ؛فيو ا١تشفوع عن رضاه  : الثاين
َفُعُهمْ  َفَما ﴿   : تعاىل اِفِعٌنَ  َشَفاَعةُ  تَ ن ْ    . [ْٖ]ا١تدثر:  ﴾الشَّ

 إليهم كيتقربوف ،األموات من الشفاعة يطلبوف الذين اليـو القبوريوف عليو ما بطبلف هبذا فتبُت
َفُعُهمْ  َواَل  َيُضرُُّىمْ  اَل  َما اَّللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َويَ ْعُبُدونَ  ﴿   : سلفهم ُب هللا قاؿ،  القرابت أبنواع  َىُؤاَلءِ  َويَ ُقوُلونَ  يَ ن ْ

 اَل  َكانُوا َأَوَلوْ  ُقلْ  ُشَفَعاءَ  اَّللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  اِتََُّذوا َأمِ  ﴿   : تعاىل كقاؿ، [ُٖ]يونس:    ﴾ اَّللَِّ  ِعْندَ  ُشَفَعاُؤنَ 
ًئا ٨َتِْلُكونَ  َفاَعةُ  َّلِلَِّ  ُقلْ  يَ ْعِقُلونَ  َواَل  َشي ْ يًعا الشَّ َماَواتِ  ُمْلكُ  َلوُ  ٓتَِ    .  [ّْ]الزمر:  ﴾ َواأْلَْرضِ  السَّ

   . فيو لو هللا أذف ١تن فيشفع الشفاعة، ملسو هيلع هللا ىلص نبيناهللا تعاىل  أعطى كقد
   : شفاعات ثبلث ُب القيامة ملسو هيلع هللا ىلص كلو "   : هللا رٛتو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 كنوح آدـ األنبياء تًتاجع أف بعد بينهم يقضى حىت ا١توقف أىل ُب فيشفع األكىل: الشفاعة أما
   . إليو تنتهي حىت الشفاعة مرًن بن كعيسى كموسى كإبراىيم

   . اٞتنة يدخلوا أف اٞتنة أىل ُب فيشفع الثانية: الشفاعة كأما
   . لو خاصتاف الشفاعتاف كىااتف

 كالصديقُت النبيُت كلسائر لو الشفاعة كىذه النار، استحق فيمن فيشفع الثالثة: الشفاعة كأما
   .  " منها ٮترج أف دخلها فيمن كيشفع يدخلها، ال أف النار استحق فيمن يشفع كغَتىم،

 ٢تم كالتابعُت الصحابة بُت عليها فمتفق أمتو؛ من الذنوب ألىل شفاعتو كأما "   : هللا رٛتو كقاؿ
 كا١تعتزلة ا٠توارج من البدع أىل من كثَت كأنكرىا كغَتىم، األربعة ا١تسلمُت أئمة كسائر إبحساف
 من إال ٍبىَّ  ما ىؤالء كعند  ! غَتىا كال بشفاعة ال منها ٮترج ال النار؛ يدخل من  : ىؤالء كقاؿ كالزيدية،

 الشخص ُب عندىم ٬تتمع كال اٞتنة، يدخل فبل النار يدخل كمن النار، يدخل فبل اٞتنة يدخل
   .  "  .  .  . كعقاب ثواب الواحد

 نَ ْفسٍ  َعنْ  نَ ْفسٌ  ََتِْزي اَل  يَ ْوًما َوات َُّقوا ﴿   : تعاىل بقولو للشفاعة ا١تنكركف ىؤالء كاحتج "   : قاؿ أف إىل



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٖٖٔ العقيدة 

ًئا َها يُ ْقَبلُ  َواَل  َشي ْ َها يُ ْؤَخذُ  َواَل  َشَفاَعةٌ  ِمن ْ  بَ ْيعٌ  اَل  يَ ْومٌ  َيَِْتَ  َأنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ  ﴿   : كبقولو ،[ْٖ]البقرة:  ﴾ َعْدلٌ  ِمن ْ
يمٍ  ِمنْ  ِللظَّاِلِمٌنَ  َما ﴿  : كبقولو ،[ِْٓ]البقرة:  ﴾ َشَفاَعةٌ  َواَل  ُخلَّةٌ  َواَل  ِفيوِ  ]غافر:   ﴾يُطَاعُ  َشِفيعٍ  َواَل  ٔتَِ
َفُعُهمْ  َفَما ﴿   : كبقولو ،[ُٖ اِفِعٌنَ  َشَفاَعةُ  تَ ن ْ    .[ْٖ]ا١تدثر:   ﴾ الشَّ

   : شيئاف بو يراد ىذا أف  : السنة أىل كجواب
 اْلُمَصلٌِّنَ  ِمنَ  َنكُ  َلَْ  قَاُلوا َسَقرَ  ِف  َسَلَكُكمْ  َما ﴿   : تعاىل قاؿ كما ا١تشركُت؛ تنفع ال أهنا  : أحد٫تا

بُ  وَُكنَّا اْٙتَاِئِضٌنَ  َمعَ  ٢َتُوضُ  وَُكنَّا اْلِمْسِكٌنَ  نُْطِعمُ  َنكُ  َوَلَْ  ينِ  بِيَ ْومِ  ُنَكذِّ َفُعُهمْ  َفَما اْلَيِقٌنُ  َأََتنَ  َحىتَّ  الدِّ  تَ ن ْ
اِفِعٌنَ  َشَفاَعةُ     . اكفارن  كانوا ألهنم الشافعُت شفاعة تنفعهم ال فهؤالء ؛[ْٖ - ِْ]ا١تدثر:  ﴾ الشَّ

 أىل من البدع أىل من شاهبهم كمن الشرؾ أىل يثبتها اليت الشفاعة بذلك يراد أنو  : كالثاين
 يشفع كما إذنو بغَت عنده يشفعوا أف القدر من هللا عند للخلق أف يظنوف الذين كا١تسلمُت الكتاب

  .  " بعض عند بعضهم ُب الناس
 :اٗتنة والنار -ٜ

 ألف هللا تعاىل أراد ٢تما ذلك. اخلقهما هللا تعاىل جملازاة العباد، ك٫تا ابقيتاف ال تفنياف أبدن 
 :من مشاىد اٗتنة 

َوقَاُلوا اْ٘تَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َأْذَىَب َعنَّا ﴿ :اٞتنة كاجتازكا أىواؿ القيامة كالصراط قالواإذا دخل ا١تؤمنوف 
َنا ِفيَها  .اْ٘تََزَن ِإنَّ رَب ََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر  َنا ِفيَها َنَصٌب َواَل ٨َتَسُّ الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِو اَل ٨َتَسُّ

َفاَل تَ ْعَلُم ﴿ :كاٞتنة دار الكرامة كدار الفائزين كدار مرضاة رب العا١تُت، [ّٓ ،ّْفاطر: ] ﴾لُُغوبٌ 
، ٢تا ٙتانية أبواب، ما بُت [ُٕالسجدة: ] ﴾نَ ْفٌس َما ُأْخِفَي َٛتُْم ِمْن قُ رَِّة َأْعٌُنٍ َجَزاًء ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 

درجات، يرل أىل اٞتنة أصحاب الغرؼ العالية ُب ا١تصارعُت من أبواهبا مسَتة أربعُت سنة، كىي 
اٞتنة كما نرل الكوكب الدرٌم الغائر ُب السماء، كأعبلىا كأكسطها جنة الفردكس، منها تتفجر أهنار 

 اٞتنة، كأعبلىا عرش الرٛتن جل كعبل.
بناؤىا من الذىب كالفضة، كتربتها ا١تسك كالزعفراف، كحصباؤىا الدر كالياقوت، ٕترم فيها أهنار 
من ماء، كأهنار من لنب، كأهنار من ٜتر لذيذة، كأهنار من عسل، كفيها عيوف ا١تاء، كعُت الكافور 
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ة لؤلؤة ٣توفة كالتسنيم كالسلسبيل، كآنيتها الذىب كالفضة، كفيها قصور عالية، كفيها خياـ؛ ا٠تيم
ا، كأما للمؤمن فيها أىلوف، يطوؼ عليهم ا١تؤمن، فبل يرل بعضهم بعضن  بلن طو٢تا ُب السماء ثبلثوف مي

أشجار اٞتنة فسيقاهنا من ذىب، كفيها أشجار السدر كالطلح سهلة التناكؿ ال شوؾ فيها، تتفتق 
ا كىي ٥تتلفة، كأما بعضها بعضن  ا من الطعـو كاأللواف اليت يشبوالثمرة الواحدة منها عن سبعُت نوعن 

 سدرة ا١تنتهى فنبقها كقبلؿ ىجر، ككرقها مثل آذاف الفيلة.
عاـ ال يقطعها، كاٞتنة ليس فيها كدىر كال  مئةكفيها شجرة يسَت الراكب اٞتواد السريع ُب ظلها 

 .ًغٌل كال حقد، قلوب أىلها صافية نقية، كأعما٢تم كأقوا٢تم طيبة، ال لغو فيها كال أتثيم
كأمتو، كيدخل فقراء ا١تهاجرين كالفقراء عامة قبل األغنياء أبربعُت  ملسو هيلع هللا ىلصكأكؿ من يدخلها نبينا دمحم 

سنة، كآخر من يدخلها من ا١تسلمُت من دخل النار بسبب ذنوبو، فإذا  مئةسنة كبعضهم ٓتمس
 .ت اٟتًٌبةخرجوا من النار كقد احًتقوا إال موضع السجود صيٌب عليهم ماء اٟتياة، فينبتوف كما تنب

)أكؿ زمرة تلج اٞتنة صورهتم على صورة القمر ليلة البدر، ال يبصقوف فيها، كال كأما أىل اٞتنة فػ
ٯتتخطوف، كال يتغوطوف، آنيتهم فيها الذىب، كأمشاطهم من الذىب كالفضة، ك٣تامرىم األلوة، 

سن، ال اختبلؼ كرشحهم ا١تسك، كلكل كاحد منهم زكجتاف يرل مخ سوقهما من كراء اللحم من اٟت
طو٢تم  كىم على صورة آدـ  (ُ)ا(بينهم كال تباغض، قلوهبم قلب كاحد، يسبحوف هللا بكرة كعشين 

، أبناء ثبلث كثبلثُت، ال ٯتسهم فيها نصب كال حزف،  أيكلوف كيشربوف للتنعم ال للجوع استوف ذراعن 
 كالعطش، كرشحهم ا١تسك.

، كأعظم نعيمها اما ُب اٞتنة من النعيم رضواف هللا تعاىل عليهم فبل يسخط عليهم أبدن  أعظمكمن 
 .[ِٔ]يونس: ﴾لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا اْ٘تُْسىَن َوِزََيَدةٌ ﴿قاؿ تعاىل: ا١تؤمنُت لرهبم عز كجل،  رؤية

تعاىل فهي كثَتة، كأعظمها  رٛتة هللاعد كأما أعماؿ أىل اٞتنة اليت استحقوا هبا ا١تراتب العالية ب
الشهادة ُب سبيل هللا، كالسعي على األرملة كا١تسكُت، ككفالة اليتيم، كحسن  ، كمنهاتوحيد هللا تعاىل

ا٠تلق، كبناء ا١تساجد، كغراسها سبحاف هللا كاٟتمد  كال إلو إال هللا كهللا أكرب، كاافظة على صبلة 

                                                           

 (.ُُٕٓ)ح  كأخرجو مسلم من حديث أيب ىريرة(، ِّْٓ( أخرجو البخارم )حُ)
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، كالصرب ثنيت ركعة تطوعن  كالتوكل، كاالستقامة، كا٠توؼ من هللا تعاىل، كالوفاء ابلعقد، كصلة ا ُب اليـو
 الرحم، كإقامة الصبلة، كإيتاء الزكاة.

  :من مشاىد عذاب النار 
 «؟تدرون ما ىذا»فقاؿ ألصحابو:  ،كجبةن  ملسو هيلع هللا ىلصكالنار كاسعة، بعيد قعرىا، شديد حرىا، ٝتع النيب 

ا، فهو يهوي ِف النار إىل ِف النار منذ سبعٌن خريفً ىذا حجر رمي بو »قاؿ:  .فقالوا: هللا كرسولو أعلم
يؤتى جبهنم يوم القيامة ٛتا سبعون ألف »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصكأخرج مسلم من حديث ابن مسعود أنو ، (ُ)«اَلن

  .( مليوف ملك٬ََْٗترىا )أم  (ِ)«زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك ٥تروهنا
أغلقت عليهم، فهي مؤصدة ال مطمع  ٢تا سبعة أبواب لكل ابب نصيبه من أىلها، إذا دخلوىا

٢تم ُب ا٠تركج منها، كىي دركات بعضها ٖتت بعض، متفاكتة ُب عذاهبا، كقودىا الناس كاٟتجارة، 
شديدة اٟتر، نتنة الرائحة، ظلها دخاهنا ال يظل كال يقي من ٢تبها، ترمي بشرر عظيم أسود، تلفح 

ا ُب البطوف، القطرة من الزقـو لو كقعت ُب الوجوه، كٖترؽ اٞتلود، حىت تصل إىل العظم، كتصهر م
 األرض ألفسدت على الناس معايشهم، كالغمسة فيها تنسي نعيم الدنيا، فيها أغبلؿ كقيود.

ككلما احًتؽ جلده أبدلو  ،يضخم فيها الكافر حىت يكوف ضرسو مثل جبل أحد، كيغلظ جلده
، يغصو هللا جلدن  ، اف ُب أكلو كال يغٍت من اٞتوع شيئن ا آخر ليذكؽ العذاب، طعامهم الشوؾ كالزقـو

 فإذا امتؤلت بطوهنم منو أخذ يغلي ُب بطوهنم، فيطلبوف الشراب؛ فيسقوف فيشربوف من اٟتميم شرابن 
ا ال يرتوكف منو فتتقطع أمعاؤىم، كأما لباسهم فحلل مفصلة من النار، كفيها ثياب من قطراف، كثَتن 

عنهم كال ٮتفف، كتغل أيديهم إىل أعناقهم كثياب من جرب، كىم ُب عذاب دائم ال ينقطع 
 من ُب كيسحبوف ُب النار، كيصب على رؤكسهم اٟتميم فيصهر جلودىم كبطوهنم، كأىوهنم عذاابن 

 أسفل قدميو ٚترة يغلي منها دماغو.
جاء ذكر  متنوعةفقد سبق ذكر بعضها، كىي  كأما جرائم الكفار اليت استحقوا عليها العقوبة

                                                           

 (.ِْْٖ( أخرجو مسلم )حُ)
 (.ِِْٖ( أخرجو مسلم )حِ)
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الكفر كالشرؾ، كالتكذيب بيـو القيامة، كترؾ التكاليف الشرعية   تعاىل مثل بعضها ُب كتاب هللا
 .كالصبلة كإطعاـ ا١تساكُت، كطاعة ساداهتم الرؤساء ُب ضبل٢تم، كاالستكبار على اٟتق، كالنفاؽ

كثبت ُب األحاديث الوعيد ابلنار على من فعل ٚتلة من ا١تعاصي كإف كاف من ا١تسلمُت منها: اٟتسد 
كالكذب، كا٠تيانة، كا٠تديعة، كقطيعة الرحم، كالبخل، كترؾ الفرائض، كأكل الراب، كأكل ماؿ اليتيم، 

نفس اليت حـر هللا ، كقتل النفس، كقتل الملسو هيلع هللا ىلصكأكل أمواؿ الناس ابلباطل، كالزان، كالكذب على النيب 
بغَت حق، كا١تصوركف، كالنساء الكاسيات العارايت، كالشرب ُب آنية الذىب كالفضة،  كغَتىا من 

 ا١تعاصي.
 آثاز اإلميإ بايّٝٛ اآلخس: 
َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب ِِبْ٘تَقِّ ﴿قاؿ تعاىل:  :االستكثار من الصاٟتات كا١تسابقة ابلعمل للدار الباقية -ُ

نَ ُهْم ِبَا أَنْ َزَل اَّللَُّ َواَل تَ تَّ  قًا ِلَما بَ ٌْنَ َيَدْيِو ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِو فَاْحُكْم بَ ي ْ ا ُمَصدِّ ِبْع َأْىَواَءُىْم َعمَّ
ُ َٗتََعَلُكمْ  َهاًجا َوَلْو َشاَء اَّللَّ ُلوَُكْم ِف  َجاَءَك ِمَن اْ٘تَقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لِيَ ب ْ

ُتْم ِفيِو َِتَْتِلُفو  يًعا فَ يُ نَ بُِّئُكْم ِبَا ُكن ْ َراِت ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم ٓتَِ  .[ْٖ :]ا١تائدة ﴾نَ َما َآََتُكْم فَاْسَتِبُقوا اْٙتَي ْ
ُب بعض الفًتات من طمأنينة القلب كعدـ اليأس كالقنوط من متاعب اٟتياة أك ما قد يوجد  -ِ

ضعف أىل اٟتق كغلبة أىل الباطل؛ ألف ىذه دار اختبار، ككله سيحاسب على ما قدمت يداه؛ 
َواَل َِتُِنوا ِف ابِْتغَاِء اْلَقْوِم ِإْن َتُكونُوا ََتَْلُموَن فَِإن َُّهْم ﴿قاؿ تعاىل:  .ا فشرا فخَت، كإف شرن إف خَتن 

، كعن [َُْ]النساء:  ﴾َعِليًما َحِكيًما وَن ِمَن اَّللَِّ َما اَل يَ ْرُجوَن وََكاَن اَّللَُّ َيََْلُموَن َكَما ََتَْلُموَن َوتَ ْرجُ 
من حيث أتتها  ،يفيء ورقو ،مثل اٚتؤمن كمثل خامة الزرع»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  :أيب ىريرة 

 ،ومثل الكافر كمثل األرزة ،وكذلك اٚتؤمن يكفأ ِبلبالء ،فإذا سكنت اعتدلت ،الريح تكفئها
 .(ُ)«حىت يقصمها هللا إذا شاء ،صماء معتدلة

، أجر من أحسن عمبلن  يضيعإدراؾ رٛتة هللا تعاىل اب١تؤمنُت، كعدلو بُت عباده؛ فإف هللا ال  -ّ
فرأل ما ىو عليو من شدة  ملسو هيلع هللا ىلصعلى النيب  دخل عمر  .كال يغفل عن ظلم الظا١تُت، بغي ا١تتجربين

                                                           

 (.َِٖٗ( كاللفظ لو، كمسلم )حْٕٔٔ( أخرجو البخارم )حُ)
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: اي ؟ فقاؿ عمر «ما يبكيك»اٟتاؿ كقلة ا١تتاع، كقد أثٌر اٟتصَت ُب جنبو فبكى، فقاؿ لو: فقاؿ: 
أما ترضى أن تكون ٛتم الدنيا » :فقاؿ .إف كسرل كقيصر فيما ٫تا فيو، كأنت رسوؿ هللا ،رسوؿ هللا

 .(ُ)«ولنا اَلخرة
٫تو االستمتاع أبقصى ٓتبلؼ الكافر فإف ٤تاسبة النفس، كضبط األقواؿ كاألعماؿ ابلشرع،  -ْ

قاؿ تعاىل: ٍب مصَته إىل النار،  قتها دكف قيد من دين أك أخبلؽر ما يستطيع من متع الدنيا قبل مفا
ُعوَن ِإنَّ اَّللََّ يُْدِخُل الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِ٘تَاِت َجنَّاٍت ََتِْري ِمْن َُتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َوالَِّذيَن كَ ﴿ َفُروا يَ َتَمت َّ

 .[ُِ]دمحم:  ﴾َعاُم َوالنَّاُر َمثْ ًوى َٛتُمْ َوَيَُْكُلوَن َكَما ََتُْكُل اأْلَن ْ 
 

 قارف بُت عبلمات الساعة الصغرل كعبلمات الساعة الكربل بتعبئة اٞتدكؿ التايل:
 عبلمات الساعة الكربل عبلمات الساعة الصغرل كجو ا١تقارنة

 ا١تفهـو
 
 
 

 

 أمثلة
 
 
 

 

  

                                                           

 (.ُْٕٗ(، كمسلم )حُّْٗ( أخرجو البخارم )حُ)
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 اإلميإ بايكدز : ايجأَاملٛعٛع 

 
 
 

 ٚبايكدز اإلميإ َع٢ٓ: اًلأ: 
 افوظ، اللوح ُب شيء كل مقادير كتب كأنو عليم، شيء بكل تعاىل هللا أبف اٞتاـز التصديق

 .كتقديره علمو كىفق إال شيء يقع فبل
 كائن، ىو ما تقدير القدر أف بينهما كالفرؽ كلمة القضاء ككلمة القدر، الشرعية األدلة ُب ككرد
 .تعاىل هللا قدره ما كقوع كالقضاء

 

 ًٝ  :بايكدز اإلميإ ٚدٛب ع٢ً األدي١: اثاْ

 ؛ فمنها:ابلقدر اإلٯتاف كجوب على كالسنة الكتاب من األدلة تظافرت
ُ ِلُكلِّ َشْيٍء ﴿ قولو تعاىل: - َ َِبِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اَّللَّ  .[ّالطبلؽ: ] ﴾َقْدرًاِإنَّ اَّللَّ
 .[ْٗالقمر: ] ﴾ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿ تعاىل:قولو  -
١تا سألو رجل عمن  هنع هللا يضر ضمن أركاف اإلٯتاف، حىت قاؿ ابن عمر  ثبت ُب حديث جربيل -

إذا لقيت أكلئك فأخربىم أين برمء منهم، كأهنم برآء مٍت، كالذم ٭تلف بو عبدهللا »ينكر القدر: 
ٍب استدؿ   (ُ)«ا فأنفقو ما قبل هللا منو حىت يؤمن ابلقدربن عمر لو أف ألحدىم مثل أحد ذىبن ا

 . ْتديث جربيل
 
 

                                                           

 (.ّٗ( أخرجو مسلم )حُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٜٖٔ العقيدة 

 َساتب ايكدز: : اثايًج 

 
 ا، كىذه ا١تراتب ىي:ابعتقادىا ٚتيعن للقدر أربع مراتب ال يصح اإلٯتاف ابلقدر إال 

 :اٚترتبة األوىل: مرتبة العلم
ا؛ علم ما كاف، كما يكوف، كما مل يكن ٬تب اإلٯتاف أبف هللا قد أحاط بكل شيء علمن  مفهومها: -

 ا ١تا علمو هللا تعاىل ُب األزؿ قبل أف ٮتلق ا٠تلق.لو كاف كيف يكوف، كال يقع شيء إال مطابقن 
اَعِة َويُ نَ زُِّل اْلَغْيَث َويَ ْعَلُم َما ِف اأْلَْرَحاِم َوَما َتْدِري نَ ْفٌس ﴿ تعاىل:دليلها: قولو  - ِإنَّ اَّللََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ

قاؿ تعاىل: ، ك [ّْلقماف: ] ﴾ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبًنٌ َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نَ ْفٌس ِبَِيِّ َأْرٍض َّتُوُت 
 .[ِٖاألنعاـ: ] ﴾َوَلْو رُدُّوا َلَعاُدوا ِلَما نُ ُهوا َعْنوُ ﴿ :حُت يتمنوف الرجعة للدنياعن الكفار 

كانوا سيعملونو لو ردكا مع كوهنم ال يردكف للحياة الدنيا، كآايت علم هللا تعاىل كثَتة   ٔتافأخرب 
نفس منفوسة ما منكم من أحد، ما من »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ، كعن علي بن أيب طالب اجدن 

فقاؿ رجل: اي رسوؿ هللا  «إال وقد كتب هللا مكاهنا من اٗتنة والنار، وإال وقد كتبت شقية أو سعيدة
من كان من أىل السعادة فسيصًن إىل عمل أىل »فقاؿ:  ؟أفبل ٪تكث على كتابنا كندع العمل

اعملوا فكل ميسر، » :فقاؿ «السعادة، ومن كان من أىل الشقاوة فسيصًن إىل عمل أىل الشقاوة
ٍب  «أما أىل السعادة فييسرون لعمل أىل السعادة، وأما أىل الشقاوة فييسرون لعمل أىل الشقاوة

قَ  . َوات ََّقىَٰ  َأْعَطىَٰ  َمنْ  ﴿فََأمَّاقرأ:  ُرهُ  . ِِبْ٘تُْسىَنَٰ  َوَصدَّ بَ  . َواْستَ ْغىَنَٰ  ِبَِلَ  َمن َوَأمَّا . ِلْلُيْسَرىَٰ  َفَسنُ َيسِّ  وََكذَّ
ُرهُ  . ِِبْ٘تُْسىَنَٰ   .(ُ)﴾ ِلْلُعْسَرىَٰ  َفَسنُ َيسِّ

                                                           

 (.ُّٕٔ( أخرجو مسلم )حُ)

 َساتب ايكدز

 ارتًل املػ١ٝ٦ ايهتاب١ ايعًِ



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٓٗٔ  العقيدة 

 :اٚترتبة الثانية: مرتبة الكتابة
كات كاألرض ٓتمسُت ألف اأبف هللا تعاىل خلق القلم قبل أف ٮتلق السم اإلٯتافكىي  :مفهومها -

دليلها:  .سنة، كأمره أف يكتب ُب اللوح افوظ ما سبق بو علمو أنو سيكوف إىل قياـ الساعة
َناُه ِف ِإَماٍم ُمِبٌنٍ ﴿ قوؿ هللا تعاىل: كىو اللوح افوظ، كعن  ،[ُِيس: ] ﴾وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصي ْ
كتب هللا مقادير اٙتالئق قبل أن ٧تلق »يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا هنع هللا يضر عبدهللا بن عمرك

  ، كعن عبادة بن الصامت (ُ)«قال: وعرشو على اٚتاء .السماوات واألرض ِبمسٌن ألف سنة
فجرى با ىو كائن  .خلق هللا القلم فقال لو: اكتب إن أول ما» :يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا 

إن أحدكم ٥تمع خلقو ِف بطن »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب  ،، كعن عبدهللا بن مسعود (ِ)«إىل األبد
ا ويؤمر ُث يبعث هللا ملكً ا، ُث يكون علقة مثل ذلك، ُث يكون مضغة مثل ذلك، أمو أربعٌن يومً 

ِبربع كلمات، ويقال لو: اكتب عملو، ورزقو، وأجلو، وشقي أو سعيد، ُث ينفخ فيو الروح، فإن 
الرجل منكم ليعمل حىت ما يكون بينو وبٌن اٗتنة إال ذراع فيسبق عليو كتابو، فيعمل بعمل أىل 

و الكتاب، فيعمل بعمل أىل النار، ويعمل حىت ما يكون بينو وبٌن النار إال ذراع فيسبق علي
 .(ّ)«اٗتنة

 :اٚترتبة الثالثة: مرتبة اٚتشيئة
٬تب اإلٯتاف ٔتشيئة هللا النافذة، كقدرتو التامة، فما شاء كجوده كاف بقدرتو، كما مل يشأ  مفهومها: -

يقع ه، كعليو فكل ما يقع ىو بقدرة هللا تعاىل كإرادتو، كما مل دٍ رً كجوده مل يكن؛ ألف هللا تعاىل مل يي 
 .فإف هللا مل يرده

 كإرادة هللا تعاىل نوعاف: 
 :إرادة ٔتعٌت ا١تشيئة: األوىل
كىي اإلرادة الكونية القدرية، كتقتضي كجود الشيء كما أراده هللا تعاىل، كيستحيل أف يقع  

                                                           

 (.ْٖٕٔ( أخرجو مسلم )حُ)
 ، كصححو األلباين ُب صحيح الًتمذم.(ََْٕ( كاللفظ لو، كأبو داكد )حُّّٗأخرجو الًتمذم )ح (ِ)
 (.ِّٕٔ(، كمسلم )حَِّٖ( أخرجو البخارم )حّ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٔٗٔ العقيدة 

 شيء مل يرده هللا تعاىل، أك أف يقع على غَت ما أراده هللا تعاىل، كقد كردت اإلرادة هبذا ا١تعٌت ُب
 مواضع عديدة منها:

 .[َّاإلنساف: ] ﴾َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اَّللَُّ ﴿ :قوؿ هللا تعاىل -
َ يَ ْفَعُل َما يُرِيدُ ﴿: تعاىلقوؿ هللا  - ُ َما اقْ تَ تَ ُلوا َوَلِكنَّ اَّللَّ  .[ِّٓالبقرة: ] ﴾َوَلْو َشاَء اَّللَّ
َر َوَمْن يُِرِد اَّللَُّ ﴿ قوؿ هللا تعاىل: - ًئا ُأولَِئَك الَِّذيَن َلَْ يُرِِد اَّللَُّ َأْن يَُطهِّ نَ َتُو فَ َلْن َّتِْلَك َلُو ِمَن اَّللَِّ َشي ْ ِفت ْ

نْ َيا ِخْزٌي َوَٛتُمْ   .[ُْا١تائدة: ] ﴾ِف اَْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  قُ ُلوبَ ُهْم َٛتُْم ِف الدُّ
 :إرادة ٔتعٌت ابة كالرضاالثانية: 

ىي اإلرادة الشرعية، أم أف ما كقع إبرادة هللا الكونية منو ما ٭تبو هللا كيرضاه كاإلٯتاف كسائر 
َواَل يَ ْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر ﴿قاؿ تعاىل: الطاعات، كمنو ما ال ٭تبو هللا كيرضاه كالكفر كسائر ا١تعاصي 

كعبل ٭تاسب العبد يـو القيامة على فعل ما ٭تبو كهللا جل  .[ٕالزمر: ] ﴾َوِإْن َتْشُكُروا يَ ْرَضُو َلُكمْ 
كترؾ ما يبغضو، كىو ما جاءت بو الشريعة، كْتسب ىذا التوضيح فإف أىل اإلٯتاف كالطاعة اجتمعت 
فيهم اإلرادة الكونية كالشرعية؛ ألف أعمالو كقعت موافقة إلرادة هللا الكونية ك١تا ٭تبو كيرضاه )اإلرادة 

كانت معصيتهم موافقة إلرادة هللا الكونية ٥تالفة ١تا ٭تبو كيرضاه )اإلرادة الشرعية(، كأىل ا١تعصية  
 الشرعية(.

 :اٚترتبة الرابعة: مرتبة اٙتلق
٬تب اإلٯتاف أبف هللا تعاىل خالق كل شيء، فهذا الكوف كما فيو من ٥تلوقات كما نتج  مفهومها:

 عنها من أفعا٢تا ٥تلوقة  تعاىل.
َذِلُكُم اَّللَُّ رَبُُّكْم اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُىَو َعَلى ُكلِّ ﴿ قوؿ هللا تعاىل: دليلها:-

ُ َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلونَ ﴿قاؿ تعاىل: ك  ،[َُِاألنعاـ: ] ﴾َشْيٍء وَِكيلٌ  كمعٌت خلق  .[ٔٗالصافات: ] ﴾َواَّللَّ
أف العمل ال يقع من العبد إال ابجتماع القدرة على العمل كإرادتو فعلو، هللا تعاىل ألعماؿ الناس 

كقدرة العبد كأعماؿ القلب من اإلرادة كاٟتب كغَت٫تا ٥تلوقة  تعاىل، لكن العبد ىو الذم يوجو 
 إرادتو للفعل أك عدمو.



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٕٗٔ  العقيدة 

 قٛاعد يف اإلميإ بايكدز: ازابًع: 
كجوب اإلٯتاف ابلقدر خَته كشره، كىو ركن من أركاف اإلٯتاف ال يقبل هللا تعاىل إٯتاف عبد   -ُ

 حىت يؤمن بو.
 :فإف هللا تعاىل ؟ككيف ؟القدر سر من أسرار هللا تعاىل، ال ٬توز ا٠توض فيو ابلعقل كسؤاؿ مل -ِ
ا يَ ْفَعُل َوُىْم ُيْسأَُلونَ ﴿ كما أف البحث ُب كيفية القدر ْتث ُب كيفية   ،[ِّاألنبياء: ] ﴾اَل ُيْسَأُل َعمَّ

صفات هللا تعاىل كىو ٦تا ال طاقة للعقل البشرم بو، كالواجب االقتصار كاالىتداء ٔتا كرد ُب الكتاب 
أشد  ملسو هيلع هللا ىلصكقد غضب النيب  .كالسنة، كإال كقع ا١تسلم ُب أنواع من الضبلؿ كاال٨تراؼ عن الشريعة

ك٨تن  ملسو هيلع هللا ىلصخرج علينا رسوؿ هللا  :قاؿ  عن أيب ىريرة ف بدكف علم، الغضب من ا٠توض ُب القدر
أم  ؟أِبذا أمرَت» :نتنازع ُب القدر فغضب حىت اٛتر كجهو حىت كأ٪تا فقئ ُب كجنتيو الرماف، فقاؿ

 تنازعوا مر، عزمت عليكم أالإ٣تا ىلك من كان قبلكم حٌن تنازعوا ِف ىذا األ ؟ِبذا أرسلت إليكم
ا١تسلم أف يشغل نفسو ابلتكاليف الشرعية اليت جاء هبا األمر كالنهي كىذا صريح ُب أف على  (ُ)«فيو

 .إال إذا كاف السؤاؿ بقصد التعلم كالفهم ال أف يشغل نفسو بشيء هني عن البحث فيو
من كجو من  خَتشرنا ٤تضنا )يعٍت ليس فيو  هللا تعاىل حكيم عليم رحيم ُب ما قدره، كال ٮتلق  -ّ

من جهة ٘تيز اٟتق  ا٭تبها هللا تعاىل لكنو قدر كجودىا ألنو فيها خَتن ، فالكفر كا١تعاصي ال الوجوه(
 عن الباطل، كابتبلء ا١تؤمنُت كإاثبتهم ٔتدافعتهم للباطل.

 للعبد مع ما يقع من األقدار حاالت:  -ْ
 إذا كاف ٦تا ال يد لو فيو كا١تصائب كاألمراض:-

  اآلخرة، كاالستعانة اب تعاىل فحالو قبل كقوع القدر: الدعاء، كطلب ما ينفعو ُب الدنيا ك
 كالتوكل عليو ُب ٖتقيق ا١تراد.

  كحالو بعد كقوع القدر: الصرب عليو كالرضا؛ ألنو قضاء كتبو هللا عليو، كيسعى ُب رفعو؛
 فيدفع قدر هللا بقدر هللا.

                                                           

 ، كحسنو األلباين ُب صحيح الًتمذم.(ُِّّ( أخرجو الًتمذم )حُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٖٗٔ العقيدة 

 إذا كاف ا١تقدكر من فعل اإلنساف:-
 ستعُت اب على ذلك.فقبل الفعل يعـز على فعل ا١تأمورات كاجتناب ا١تنهيات، كي 
  كطاعة أك تركو ككاف معصية: فيحمد هللا تعاىل كيشكره على توفيقو  افإذا فعلو ككاف خَتن

 كإعانتو، كيستغفر من التقصَت.
   كإذا كاف فعبل ـر أك تركا لواجب فيستغفر هللا كيتوب إليو، كيلـو نفسو على معصيتها

 تعاىل، كيستدرؾ ما فاتو.
فَاْصِِبْ ِإنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقّّ َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِْبَك َوَسبِّْح ِبَْمِد رَبَِّك ﴿ :ما سبق قولو تعاىل كمن األدلة على

ْبَكارِ  كعن أيب  .فأمر تعاىل ابلصرب على ا١تصائب، كاالستغفار من الذنب ،[ٓٓغافر: ] ﴾ِِبْلَعِشيِّ َواإْلِ
وأحب إىل هللا من اٚتؤمن الضعيف، وِف كل خًن، اٚتؤمن القوي خًن »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب   ىريرة 

احرص على ما ينفعك واستعن ِب وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كذا لكان كذا 
فا١تؤمن يرضى كيفوض أمره  (ُ)«وكذا، ولكن قل َقَدُر هللا وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان

العجز كتقول نفسو على طاعة هللا تعاىل، كال يتذرع ابلقدر على إىل هللا، كهبذا يتخلص من مرض 
 العجز كترؾ العمل.

الصرب من لواـز الرضا بقضاء هللا، كالتسخط كاالعًتاض على أقدار هللا ينافياف الصرب كالرضا،  -ٓ
 :كالصرب على أقدار هللا ا١تؤ١تة يكوف ابلقلب كاللساف كاٞتوارح

  ،َوَمْن يُ ْؤِمْن ِِبَّللَِّ يَ ْهِد قَ ْلَبُو َواَّللَُّ ِبُكلِّ َشْيٍء ﴿ قاؿ هللا تعاىل:فصرب القلب ْتبسو عن اٞتزع
يًصيبةي فىيعلم أىهنا من ًعنًد هللا، فىَتضىى  ،[ُُالتغابن: ] ﴾َعِليمٌ 

قاؿ علقمة: ىو الرجل تيصيبيوي ا١ت
 كييسىلًٌم.

  اثْ نَ َتاِن ِف »: ملسو هيلع هللا ىلصكصرب اللساف ْتبسو عن التشكًٌي لغَت هللا سبحانو كتعاىل، قاؿ رسوؿ هللا
فالنياحة على ا١تيت برفع ، (ِ)«الناس ٤ُتَا ِِبِْم ُكْفٌر: الطَّْعُن ِف النََّسِب، َوالنَِّياَحُة على اْلَميِّتِ 

                                                           

 (.ِْٔٔ( أخرجو مسلم )حُ)
 (.ِِٕ( أخرجو مسلم )حِ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٗٗٔ  العقيدة 

ا لكماؿ التوحيد كال ٮترج ا أصغر منافين الصوت ابلبكاء كالعويل منافية للصرب، كجعلها كفرن 
 .من اإلسبلـ

  كصرب اٞتوارح ْتبسها عما يدؿ على عدـ الرضا كلطم ا٠تدكد كشقًٌ اٞتيوب، قاؿ رسوؿ هللا
 .(ُ)«ليس ِمنَّا من َضَرَب اْٙتُُدوَد، َوَشقَّ اْٗتُُيوَب، َوَدَعا ِبَدْعَوى اْٗتَاِىِليَّةِ »: ملسو هيلع هللا ىلص

 ايكٛادح يف اإلميإ بايكدز: اخاًَط َٔ: 
أك إنكار إحدل مراتبو األربع، كىذا اإلنكار كفر اب تعاىل، كتكذيب  إنكار القدر،  -
 .ملسو هيلع هللا ىلصكرسولو 
ألف كتابة  ؛على القدر كىذه معصية سببها ا٠تطأ ُب فهم األدلة الشرعية ترؾ العمل تواكبلن  -

أعماؿ العبد موافقة ١تا سبق ُب علم هللا تعاىل أف العبد سيعملو بعد أف ٮتلق، كالعبد بعد أف يوجد ال 
ألف علم هللا تعاىل ال يتغَت كال يتخٌلف، كهللا عز كجل أنزؿ  ؛ا لعلم هللا تعاىلبد كأف يقع عملو موافقن 

بقدره السابق ليؤمنوا بو، كليجتهدكا ُب طاعتو، ال الشرائع، كأمر عباده ابمتثاؿ األمر كالنهي، كأخربىم 
فقد كقع ُب ٤تاذير منها: سوء الظن اب  فمن ترؾ العمل تواكبلن  .ليتذرعوا ابلقدر على ترؾ العمل

كالعجب أف من  .تعاىل، كادعاء أنو علم ما قدره هللا عليو، كفيو ترؾ ١تا أكجبو هللا عليو من العمل
، كُب ا١تقابل ٬تتهد ُب طلب -كال حجة لو فيو  -ا ابلقدر ليف ٤تتجن الناس من يتفلت من التكا

 الرزؽ، كال يرضى أف يتعدل أحد على مالو ٍب يعتذر أبف هللا قدره عليو!
على ترؾ العمل، فيقوؿ العبد: ال أفعل كذا من أنواع ا٠تَت ألف هللا مل يرده  االحتجاج ابلقدر -

أراده مٍت؛ فكيف عرفوا أف هللا أراد ذلك منهم؟! كقد رٌد هللا  مٍت، أك ال أترؾ كذا من الشر ألف هللا
َسيَ ُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اَّللَُّ َما َأْشرَْكَنا َواَل َآَِبُؤَن َواَل َحرَّْمنَا ﴿ :على مثل ىذا القوؿ بقولو تعاىل

َب الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َحىتَّ  َذاُقوا ِبََْسَنا ُقْل َىْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فَ ُتْخرُِجوُه لََنا ِإْن ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذَّ
 فقو٢تم ىذا ٣ترد دعول ال دليل عليها. [ُْٖاألنعاـ: ] ﴾تَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن أَنْ ُتْم ِإالَّ َِتُْرُصونَ 

 لى عدـ الرضا:التسخط كاالعًتاض على أقدار هللا تعاىل، كمن األقواؿ اليت تدٌؿ ع -

                                                           

 (.ِٖٓ(، كمسلم )حُِٕٗ)ح( أخرجو البخارم ُ)
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 ٘ٗٔ العقيدة 

  كقد هنى النيب  .: لو فعلت كذا ١تا كقع ىذا كلكاف األمر على ما أحبأف يقوؿ الرجل مثبلن
 عن قوؿ )لو( إذا كانت على سبيل االعًتاض كالتسخط على القدر. ملسو هيلع هللا ىلص

  سب الزماف كالوقت الذم كقعت فيو ا١تصيبة؛ ألف الزماف ال أثر لو ُب كقوع ا١تصائب أك
ابوابت على العبد، كىي إ٪تا تقع بتقدير هللا تعاىل، فسب الزماف ُب اٟتقيقة سب ١تن 

قال هللا تعاىل: »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  خلقو، كلذا كرد ُب اٟتديث القدسي عن أيب ىريرة 
َهارَ يُ ْؤِذييِن بن  ْىُر، أُقَ لُِّب اللَّْيَل َوالن َّ ْىَر، وأن الدَّ  .(ُ)«آَدَم، َيُسبُّ الدَّ

 مثسات اإلميإ بايكدز : اضادًض: 
االجتهاد ُب بذؿ األسباب فيما ينفع العبد ُب دينو كدنياه، كعدـ التواكل )ترؾ األسباب(؛  -ُ

 ألف التواكل ٥تالف لئلٯتاف ابلقدر.
ْنَساَن ُخِلَق ﴿قاؿ تعاىل: ٬تعل ا١تسلم ذا شخصية متزنة قوية اثبتة ُب ٚتيع أحوالو،  -ِ ِإنَّ اإْلِ

رُّ َجُزوًعا .َىُلوًعا  ُو الشَّ فا١تؤمن على خبلؼ ذلك؛ إذا مستو  ،[َِ، ُٗا١تعارج: ] ﴾ِإَذا َمسَّ
 .الو، كإذا مستو السراء شكر فكاف خَتن  االضراء صرب فكاف خَتن 

ا، كىذا التعلق سبب لكثَت من عبادات القلب كالتوكل اب تعاىل دائمن تعلق القلب  -ّ
 كاالستعانة اب تعاىل.

٬تعل العبد بُت ا٠توؼ كالرجاء، فبل يغًت بطاعتو؛ ألنو ال أيمن مكر هللا تعاىل، كال يدرم مب  -ْ
 َت.ٮتتم لو، كإذا كقع ُب ا١تعصية مل ييأس من رٛتة هللا كرجا أف يبدؿ هللا حالو إىل خ

 
 

 .اإلٯتاف ابلقدر( ُب خريطة ذىنية) ٠تص ا١توضوع الثامن
 
 

                                                           

 (.ِٖٔٓ(، كمسلم )حِْٖٔ( أخرجو البخارم )حُ)
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 ٙٗٔ  العقيدة 

 
 

 
 .انقش كسجل ٙترة اإلٯتاف ابلقدر على الفرد كاجملتمع من كجهة نظرؾ

 ٙترة اإلٯتاف ابلقدر على اجملتمع ٙترة اإلٯتاف ابلقدر على الفرد
  

 
 
 
 

 
 

 .كأثرىا على الفرد كاجملتمع سجل بعض ا١تخالفات العقدية ُب القدر
 

 أثرىا ا١تخالفة ـ
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 ٚٗٔ العقيدة 

 
 
 
 

 اكتب ْتثنا عن اإلٯتاف كأثره ُب ٖتصُت األمة اإلسبلمية. (ُ)
 اكتب ْتثنا عن عصمة األنبياء، كبعض ا١تخالفات العقدية فيها. (ِ)
 قارف بُت نقص اإلٯتاف كزايدتو. (ّ)
 ٠تص عبلمات الساعة. (ْ)

 
 

 اإلٯتاف، ابن تيمية. (ُ)
 الشفا بتعريف حقوؽ ا١تصطفي، القاضي عياض. (ِ)
 الصاـر ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ، ابن تيمية. (ّ)
 العصمة ُب ضوء عقيدة أىل السنة كاٞتماعة، منصور بن راشد التميمي. (ْ)
 أىل البيت عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، عمر بن صاّب القرموشي. (ٓ)
 اٞتماعة ُب أخبار الفنت كا١تبلحم كأشراط الساعة، ٛتود بن عبد هللا التوجَتم.اٖتاؼ  (ٔ)
 أثر اإلٯتاف ُب ٖتصُت األمة اإلسبلمية ضد األفكار ا٢تدامة، عبد هللا ابن عبد الرٛتن اٞتربوع. (ٕ)
 القضاء كالقدر ُب ضوء الكتاب كالسنة كمذىب الناس فيو، عبد الرٛتن بن صاّب امود. (ٖ)
 ٯتاف األعراض كاألسباب، دمحم صاّب ا١تنجد.ظاىرة ضعف اإل (ٗ)
 زايدة اإلٯتاف كنقصانو كحكم االستثناء فيو، عبد الرزاؽ عبد اسن البدر. (َُ)

 
 

 .اعرؼ اإلٯتاف لغة كاصطبلحن  (ُ)
 كضح العبلقة بُت اإلٯتاف كاإلسبلـ. (ِ)
 اإلٯتاف بكل ركن من أركانو. آاثر احن عدد أركاف اإلٯتاف، موض (ّ)
 كأىل بيتو كصحابتو. ملسو هيلع هللا ىلصبُت حقوؽ النيب  (ْ)
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 ٛٗٔ  العقيدة 

 أسباب كل منهما كأثره على الفرد. اك٣تافاتو موضحن  ملسو هيلع هللا ىلصقارف بُت الغلو ُب النيب  (ٓ)
 اذكر ا١تقصود بضعف اإلٯتاف كأسبابو كأثره على الفرد. (ٔ)
 انقش أسباب زايدة اإلٯتاف. (ٕ)
 كضح ا١تقصود بعصمة األنبياء. (ٖ)
 قارف بُت النيب كالرسوؿ. (ٗ)
 .اككيفية عبلجه اأثرى االعقدية ُب كل ركن من أركاف اإلٯتاف، موضحن عدد ا١تخالفات  (َُ)

 
 

*     *     * 
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 ٜٗٔ العقيدة 
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 ٓ٘ٔ  العقيدة 
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 ٔ٘ٔ العقيدة 

 : الوحدة أهداف   
 

 يتوقع من الدارس بعد إهنائو ٛتذه الوحدة أن: 
 يناقش ا١تفاىيم األساسية ا١تتعلقة ابلشرؾ. -ُ
 أنواع الشرؾ.يقارف بُت  -ِ
 جناب التوحيد. ملسو هيلع هللا ىلصالنيب كيف ٛتى يشرح   -ّ
 يناقش ا١تفاىيم األساسية ا١تتعلقة ابلكفر. -ْ
 يقارف بُت  أقساـ الكفر. -ٓ
 يدرؾ خطورة الغلو ُب التكفَت. -ٔ
 يناقش ا١تفاىيم األساسية ا١تتعلقة ابلنفاؽ. -ٕ
 يقارف بُت أنواع النفاؽ. -ٖ
 يستشعر خطورة النفاؽ. -ٗ

 حياتو.يتجنب أفعاؿ النفاؽ ُب  -َُ
 يناقش ا١تفاىيم األساسية لتعلق القلب لغَت هللا. -ُُ
 .منها ا١تخرج كغَت ا١تلة من ا١تخرج بُت ييفرؽ -ُِ

 

 : الوحدة مفردات  
 

 .: الشرؾ األكرباٚتوضوع األول
 : الشرؾ األصغر.اٚتوضوع الثاين

 الكفر. اٚتوضوع الثالث:
 النفاؽ. اٚتوضوع الرابع:

 القلب بغَت هللا. تعلق اٚتوضوع اٙتامس:
 

 : احملاضرات عدد  
 

 .ات( ٤تاضر ٔ): العايل الدبلـو   .٤تاضرة (ُِ): الدبلـو
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 ٕ٘ٔ  العقيدة 

 

 
 

 
 

عن ا٠تَت، ككنت أسألو عن  ملسو هيلع هللا ىلصكاف الناس يسألوف رسوؿ هللا »: قاؿ حذيفة بن اليماف 
فمن ٘تاـ معرفة العبد بربو كما ٬تب لو أف يعرؼ ما ٬ترح إٯتانو أك يبطلو لئبل  (ُ)«الشر ٥تافة أف يدركٍت

يقع فيو فيقع ُب الكفر أك النفاؽ أك ُب شعبة منها كىو ال يدرم، كقد بٌُت هللا تعاىل ُب كتابو سبيل 
ولتستبٌن وكذلك نفّصل اَلَيت ﴿قاؿ تعاىل: ا١تؤمنُت مفٌصلة، كبٌُت سبيل اجملرمُت مفٌصلة بياان للناس 

ا من مبطبلت التوحيد كقوادحو كاب ، كنشرح ُب ىذه الوحدة شيئن [ٓٓ :]األنعاـ﴾ سبيل اجملرمٌن
 التوفيق.

 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           

 (.َّّٔأخرجو البخارم )ح(ُ) 

 

 : متهيد
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 ٖ٘ٔ العقيدة 

 
 

 
 ايػسى األنرباملٛعٛع األٍٚ: 

 
 

 
 ذنب عصي هللا بو؟ما أعظم 

 ما الذنب الذم ال يغفر هللا لصاحبو إال أف يتوب كيهجر ىذا الذنب؟
ا١تخالف ٟتكمة ا٠تلق، فما الشرؾ؟ كما أنواعو؟ كما أسباب الوقوع  تعاىل ابلك ىو الشرؾ ذ

 فيو؟
 

 ٚايػسى َع٢ٓ: اًلأ: 
 .كصفاتو أٝتائو أك إ٢تيتو أك ربوبيتو ُب تعاىل  شريك جعل

 ًٝ  :ايػسى أْٛاع: اثاْ

  
 :نرباأل ػسىايايٓٛع األٍٚ: 

 .تعاىل هللا لغَت كالصفات األٝتاء أك األلوىية أك الربوبية خصائص من شيء صرؼ ىو  -
 ا٤تمدن  كأف هللا إال إلو ال أف شهادة كىو التوحيد أصل ٮتالف ألنو ؛اإلسبلـ نواقض من انقض ىو -

 .هللا رسوؿ

 أْٛاع ايػسى

 أنرب أصػس
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 ٗ٘ٔ  العقيدة 

  :ايٓٛع ايجاْٞ: غسى أصػس
 القادمة. الوحدةكسيأٌب ذكره ُب 

 األنرب يًػسى أَج١ً: 

 
 :الثبلثة التوحيد أنواع ْتسب مفصلة أمثلتو بعض ىنا كنذكر كثَتة، الشرؾ أمثلة

 

 :ايسبٛب١ٝ تٛسٝد يف ايػسى َٔ أَج١ً
 .كالظبلـ النور ٫تا خالقُت كجود اجملوس اعتقاد  -
 يدعوهنم من حاجات كيقضوف الكوف ُب يتصرفوف الغيب أك يعلموف كاألموات األكلياء أف اعتقاد -

 .هللا دكف من
 خَت من عليهم يقع كما الناس طبائع ُب أتثَت ك٢تا ا١تطر، نزكؿ ُب السبب ىي النجـو أف اعتقاد -

 .شر أك
 

أَج١ً يًػسى األنرب
 

 أَج١ً َٔ ايػسى يف تٛسٝد ايسبٛب١ٝ

اعتكاد اجملٛع ٚدٛد خايكني ُٖا ايٓٛز 
 ٚايعالّ

اعتكاد إٔ األٚيٝا٤ ٚاألَٛات ٜعًُٕٛ ايػٝب 
ٕ يف ايهٕٛ  ٜٚتضسفٛ

 اعتكاد إٔ ايٓذّٛ ٖٞ ايطبب يف ْصٍٚ املطس

 أَج١ً َٔ ايػسى يف تٛسٝد األي١ٖٝٛ

اعتكاد إٔ أسدا َٔ املدًٛقني ٜطتشل غ٦ٝا َٔ  
 ايعباد٠

 صسف غ٤ٞ َٔ ايعباد٠ 
 :يػري اهلل تعاىل، َجٌ

ٍ غري اهلل َا ال   دعا٤ غري اهلل تعاىل، أٚ ضؤا
 ٜكدز عًٝ٘ إال اهلل

 تكدِٜ ايٓرٚز ٚايربا٥ا يألَٛات ٚادتٔ

 ايطذٛد يًكرب، أٚ اذتر إيٝ٘، أٚ ايطٛاف ب٘

ارتٛف ٚايسدا٤ املكسْٚني بايتععِٝ ٚارتغٛع 
 يػري اهلل

اعتكاد إٔ غري غسع اهلل عص ٚدٌ أفغٌ َٓ٘ أٚ 
 َطا٤ ي٘ أٚ جتٜٛص اذتهِ بػري َا أْصٍ اهلل

 أَج١ً َٔ ايػسى يف تٛسٝد األمسا٤ ٚايضفات

 ادعا٤ إٔ أسدا ٜعًِ ايػٝب غري اهلل تعاىل

 ْطب١ بعض صفات اهلل تعاىل ألسد املدًٛقات
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 ٘٘ٔ العقيدة 

 : األي١ٖٝٛ تٛسٝد يف ايػسى َٔ أَج١ً
 .العبادة من اشيئن  يستحق ا١تخلوقُت من اأحدن  أف اعتقاد  -

 :مثل تعاىل، هللا لغَت العبادة من شيء صرؼ -
 هللا إال عليو يقدر ال ما هللا غَت سؤاؿ أك تعاىل، هللا غَت دعاء. 

 كاٞتن لؤلموات كالذابئح النذكر تقدًن. 

 بو كالطواؼ إليو، اٟتج أك للقرب، السجود. 

 هللا لغَت كا٠تضوع ابلتعظيم ا١تقركنُت كالرجاء ا٠توؼ. 
 نزؿ هللا.اكو لو، أك ٕتويز اٟتكم بغَت ما أاعتقاد أف غَت شرع هللا عز كجل أفضل منو أك مس -

 

 :ٚايضفات األمسا٤ تٛسٝد يف ايػسى َٔ أَج١ً
 كالكهاف السحرة أك اٞتن أك األموات أك األكلياء من تعاىل هللا غَت الغيب يعلم اأحدن  أف ادعاء-
فصدقو با يقول فقد كفر با  اعرافً  أو اكاىنً  أتى من»: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  عن ىريرة  أيب عن: الغيب

 ما بذلك يعرؼ أنو كادعاء النجـو ُب النظر أك كالكف الفنجاف قراءة ذلك كمن .(ُ)«أنزل على دمحم
 .مصائب أك خَت من ا١تستقبل ُب سيقع

 الكوف، ُب يتصرفوف األكلياء أف كاعتقاد :ا١تخلوقات من ألحد تعاىل هللا صفات بعض نسبة-
 آايت تعاىل من كقد جعل هللا .ٯترضوه أك يشفوه أك اأحدن  يرزقوا أف بيدىم أك الغائب، يسمعوف أك

هللا ال بقدرتو  إبذف ذلك كل لكن كاألبرص األكمو كيربئ ا١توتى ٭تِت أنو ا١تعجزة  عيسى
 .الذاتية

 ا ُب شرؾ الربوبية كما أشران إليو من قبل.ككل ىذا يدخل أيضن 
 
 

                                                           

 رجاؿ ثقات رجالو ، كقاؿ شعيب األرانؤكط ُب ٖتقيق ا١تسند: حسن،(ّٔٓٗ( أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده )حُ)
 الصحيح.



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٙ٘ٔ  العقيدة 

 

 
 .غَت ما ذيكر أمثلة للشرؾ اذكر

 األلوىية توحيد ُب الشرؾ من أمثلة الربوبية توحيد ُب الشرؾ من أمثلة
 األٝتاء توحيد ُب الشرؾ من أمثلة

 كالصفات
   
   
   
   

 
 ٚٚضا٥ً٘ ايػسى يف ايٛقٛع أضباب: 

 

  

 
 

أضباب ٚٚضا٥ٌ ايٛقٛع يف ايػسى
 

 ايػًٛ يف ايضاذتني

 زفع ايكبٛز ٚايبٓا٤ عًٝٗا ٚاختاذٖا َطادد

 اهل٣ٛ ٚاتباع ايػٗٛات

اْتػاز ايدعٛات ايغاي١ ٚايفسم املٓشسف١ يف ٚاقع  
 املطًُني

 



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٚ٘ٔ العقيدة 

 : الصا٘تٌن ِف الغلو -ٔ

إَيكم والغلو ِف الدين، فإ٣تا أىلك من كان » :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا : قاؿ ،هنع هللا يضر عباس ابن عن
 كذلك الصاٟتُت، ُب الغلو بسبب كاف آدـ بٍت ُب الشرؾ ظهر ما كأكؿ ،(ُ)«قبلكم الغلو ِف الدين

 ىلكوا فلما نوح، قوم من صا٘تٌن رجال أٖتاء» كانت  نوح قـو يعبدىا كاف اليت األصناـ أف
 ففعلوا ِبٖتائهم، وٖتوىا أنصاِبً  ٥تلسون كانوا الِت ٜتالسهم إىل انصبوا أن قومهم إىل الشيطان أوحى

خ أولئك ىلك إذا حىت تعبد، فلم  .(ِ)«ُعبدت العلم وتَ َنسَّ

 : مساجد واِتاذىا ،يهاعل والبناء القبور رفع -ٕ
: قاؿ األسدم، ا٢تياج أيب فعن الثبلثة، األشياء ىذه عن الشديد النهي جاء األمر ىذا ك٠تطورة

 إال الً ّتثا تدع ال أن» ؟ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسوؿ عليو بعثٍت ما على أبعثك أال :طالب  أيب بن علي يل قاؿ
 قبل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٝتعت: قاؿ  عبدهللا بن جندب كعن ،(ّ)«سويتو إال امشرفً  اقِبً  وال طمستو،

 مساجد، وصا٘تيهم أنبيائهم قبور يتخذون كانوا قبلكم كان من وإن أال»: يقوؿ كىو ٓتمس ٯتوت أف
 هللا لعن»: ملسو هيلع هللا ىلصموتو  مرض ُب اأيضن  كقاؿ، (ْ)«ذلك عن أهناكم إين مساجد، القبور تتخذوا فال أال

 دكف كاف كلو للصبلة مكاانن  جعلها ٬توز ال ، كما(ٓ)«مساجد أنبيائهم قبور اِتذوا والنصارى اليهود
 .(ٔ)«إليها تصلوا وال القبور على َتلسوا ال» :ملسو هيلع هللا ىلص لقولو بناء

 :الشهوات واتباع اٛتوى -ٖ
 ينجرؼ أف من اإلنساف لسلوؾ كتقييد هتذيب فيها كالشريعة الشريعة، يلـز ابتباع التوحيد فإف 

نْ َيا َعَلى اَْلَِخَرِة ﴿قاؿ تعاىل: كراء الشهوات، كالشرؾ ٓتبلؼ ذلك،  الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن اْ٘تََياَة الدُّ
ُغونَ َها ِعَوًجا ُأولَِئَك ِف َضاَلٍل بَِعيدٍ  وَن َعْن َسِبيِل اَّللَِّ َويَ ب ْ  .[ّ]إبراىيم:  ﴾َوَيُصدُّ

 اٚتسلمٌن. انتشار الدعوات الضالة والفرق اٚتنحرفة ِف واقع -ٗ
                                                           

 (.َِٖٔح)، كصححو األلباين ُب صحيح اٞتامع (َِّٗ( أخرجو ابن ماجو )حُ)
 (.َِْٗ( أخرجو البخارم )حِ)
 (.ِِّْ( أخرجو مسلم )حّ)
 (.ُُٖ( أخرجو مسلم )حْ)
 ( كاللفظ لو.ُُْٖ(، كمسلم )حّْٓ( أخرجو البخارم )حٓ)
 (.َِِٓ( أخرجو مسلم )حٔ)
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 ٛ٘ٔ  العقيدة 

 

 ٚاجملتُع ايفسد ع٢ً ٚآثازٙ ايػسى خطس: 
 

 
 

 :الذنوب أعظم -ٔ
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ ﴿قاؿ تعاىل:    ﴾َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن اِلبِْنِو َوُىَو يَِعظُُو ََي بُ يَنَّ اَل ُتْشِرْك ِِبَّللَِّ ِإنَّ الشِّ

ِإنَّ ﴿قاؿ تعاىل: ألنو تسوية للمخلوؽ اب٠تالق سبحانو كتعاىل، كال يكٌفره إال التوبة منو  ؛[ُّ]لقماف: 
 ﴾ِإْْتًا َعِظيًمااَّللََّ اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِو َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك ِِبَّللَِّ فَ َقِد افْ تَ َرى 

  .[ْٖ]النساء: 
 

 النار:اٙتلود ِف  -ٕ
 ُىمْ  ُأْولَِئكَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  َنرِ  ِف  َواْلُمْشرِِكٌنَ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿قاؿ تعاىل: 

 اَّللََّ ُىوَ َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ ﴿قاؿ تعاىل: ا١تشرؾ اٞتنة قد حـر هللا على ، [ٔ: البينة] اْلَِبِيَِّة﴾ َشرُّ 
ُ اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ َوقَاَل اْلَمِسيُح ََي َبيِن ِإْسَرائِيَل اْعُبُدوا اَّللََّ َرّبِّ َورَبَُّكْم ِإنَُّو َمْن ُيْشِركْ   ِِبَّللَِّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَّ

 .[ِٕئدة: ]ا١تا ﴾َعَلْيِو اْٗتَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمٌَن ِمْن أَْنَصارٍ 
 :انتكاسة ِف الفطرة -ٖ

 فإذا ،اضرن  كال انفعن  لنفسو ٯتلك ال مثلو ٥تلوؽ عبودية إىل تعاىل هللا عبودية من العبد ينقل ألنو 
 منو، تقع أف ٯتكن كجرٯتة آفة فكل - كاٞتهل الظلم كطبيعتو - ا١تستول ىذا إىل العبد نفس ا٨تطت

 .كالقوة ا١تصلحة قانوف إال اجملتمع حينئذ ٭تكم كلن

 خطس ايػسى ٚآثازٙ ع٢ً ايفسد ٚاجملتُع

تػب٘ سٝاتِٗ 
 سٝا٠ ايبٗا٥ِ

متصم ايٓفظ ٚاعطسابٗا، 
 فال جتد زاس١ أٚ طُأ١ْٓٝ

اْتهاض١ يف 
 أععِ ايرْٛب ارتًٛد يف ايٓاز ايفطس٠
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 ٜ٘ٔ العقيدة 

 :تشبو حياِتم حياة البهائم -ٗ
 مقابلها كُب العالية، كاألخبلؽ الطهارة إىل كتسمو تعاىل، هللا رضا إىل ادائمن  تتطلع ا١تؤمنة النفس

يشبو حياهتم حياة  شيء أقرب يكوف كحينئذو  الدنيوية، كمصاٟتها شهواهتا إىل طلعهات الكافرة النفس
َُتَْسُب َأنَّ َأْكثَ َرُىْم َيْسَمُعوَن َأْو يَ ْعِقُلوَن ِإْن ُىْم ِإالَّ َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُىْم َأَضلُّ َأْم ﴿قاؿ تعاىل: البهائم كما 

 .[ْْ]الفرقاف:  ﴾الً َسِبي
 :طمأنينة أو راحة َتد فال واضطراِبا، النفس ّتزق -٘

َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهْم ِبذِْكِر اَّللَِّ َأاَل الَِّذيَن َآَمُنوا ﴿قاؿ تعاىل: ألف طمأنينة ا١تؤمن بذكر هللا تعاىل كما 
َا ﴿قاؿ تعاىل: ، كأما الكافر فحالو كما [ِٖ]الرعد:  ﴾ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ  َوَمْن ُيْشِرْك ِِبَّللَِّ َفَكَأ٣تَّ

ُر َأْو تَ ْهِوي ِبِو الّرِيُح ِف  َماِء فَ َتْخَطُفُو الطَّي ْ  .[ُّ]اٟتج:  ﴾َمَكاٍن َسِحيقٍ َخرَّ ِمَن السَّ
 اال١تراف عن الفهم السليم والتطبيق الصحيح لشرع هللا ِف واقع اٚتسلمٌن. -ٙ

 
 ٌايػسى َٔ ايٛقا١ٜ ضب:   

 .دائم حذر على ا١تسلم ليكوف فيو؛ يقدح كما االعتقاد مسائل كمذاكرة النفس، مراقبة -ُ
 التوحيد إىل ٢تم أنبيائهم كدعوة الشرؾ، دخلها ككيف السابقة، األمم على الشيطاف مداخل معرفة -ِ

 .ا٠تالص
 الشرؾ كعاقبة العالية، الدرجات من التوحيد استكمل ١تن  أعده كما التوحيد فضل استشعار -ّ

 .األليم العذاب من اآلخرة كُب اٟتياة، كنكد النفس ضيق من الدنيا ُب
 لو كاالستسبلـ تعظيمو القلب ُب ليقر كقدرتو؛ آايتو ُب كالتفكر تعاىل، هللا بعظمة الدائم التذكَت -ْ

 .كعبل جل
 داء الشيطاف معها يدخل اليت األمراض أخطر من ألف كاٞتوارح؛ كاللساف ابلقلب الدائم هللا ذكر -ٓ

 .الغفلة
 .كغَتىا القبور كبدع الصاٟتُت، ُب الغلو من ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  عنها هنى اليت الشرؾ كسائل من اٟتذر -ٔ
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 ٓٙٔ  العقيدة 

 عليهم األنبياء كاف كما الشرؾ من كالسبلمة الدين على ابلثبات ابلدعاء تعاىل هللا إىل االلتجاء -ٕ
اللهم »يقوؿ ُب دعائو:  ملسو هيلع هللا ىلص ككاف النيبتعاىل،  هللا عصمو من ا١تعصـو فإف كالسبلـ، الصبلة

إن قلوب بين آدم كلها بٌن أصبعٌن من »كقاؿ:  (ُ)«مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
 .(ِ)«كقلب واحد، ُيَصّرِفو حيث يشاءأصابع الرٔتن عز وجل  

 
*     *     * 

 
  

                                                           

 (.ِْٓٔ( أخرجو مسلم )حُ)
 (.َٕٓٔ( أخرجو مسلم )حِ)
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 ٔٙٔ العقيدة 

 

 
 ايػسى األصػس: ايجاْٞاملٛعٛع 

 
 

عن الشرؾ األكرب كما يتعلق بو من بياف معناه كحكمو، كمٌرت بنا إشارات إىل  اٟتديثتقدـ 
  .الشرؾ األصغر، كنبسط ىنا القوؿ فيها قليبلن 

 
 ٚتعسٜف ايػسى األصػساًلأ :: 

 .األكرب الشرؾ إىل توصلقد ك  التوحيد كال تبطل أصلو، من تنقص كاعتقادات كأفعاؿ أقواؿ 
 .األكرب الشرؾ مرتبة إىل يصل كال الشرؾ شائبة فيو ألف أصغر اشركن  كٝتي
 ًٝ  :: سهِ ايػسى األصػساثاْ

 ألف يبطلو؛ كال التوحيد ينقص كىو الذنوب، من غَته من أعظم كىو ،الذنوب كبائر من كبَتة
 .اإلٯتاف أصل مرتكبو عنده

 أَج١ً يًػسى األصػس:اثايًج : 

 

 أَج١ً يًػسى األصػس

 ٜطري ايسٜا٤  يف باب ايٓٝات

 يف باب األقٛاٍ

 اذتًف بػري اهلل

 قٍٛ َا غا٤ اهلل ٚغ٦ت

 قٍٛ يٛال اهلل ٚفالٕ

 تعًٝل سرا٤ قدِٜ أٚ نف يدفع ايعني يف باب األفعاٍ
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 ٕٙٔ  العقيدة 

 القصد من بو تتعلق ما ْتسب مفصلة أمثلتو بعض ىنا كتذكر كثَتة، األصغر الشرؾ أمثلة
 :كالعمل كالقوؿ
 النيات ِبب ِف األصغر للشرك أمثلة : 
 :الرَيءيسًن 
 احظن  بو يريد هللا كجو بو يبتغى ٦تا عمبلن  يعمل أبف الدنيا بعملو يريد أف كىو ا٠تفي، الشرؾ كىو 

 أك حافظ، ليقاؿ القرآف يقرأ أك كرًن، ليقاؿ يتصدؽ كمن ماؿ، كسب أك الناس كثناء الدنيا من
قاؿ كىو اإلخبلص،  أال العمل قبوؿ شركط من شرط ُب يقدح كىذا عابد، ليقاؿ صبلتو ٭تسن

َا َأَن َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ﴿تعاىل:  َا ِإَٛتُُكْم ِإَلٌو َواِحٌد َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا ِلَقاَء رَبِِّو فَ ْليَ ْعَمْل َعمَ ُقْل ِإ٣تَّ  الً ِإيَلَّ َأ٣تَّ
أخوف ما أخاف عليكم » :ملسو هيلع هللا ىلص، كقاؿ النيب [َُُ]الكهف:  ﴾َصاِ٘تًا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحًدا

 َتازى يوم يقول هللا إن .الرَيء»: قاؿ ؟األصغر كما الشرؾ .قالوا: اي رسوؿ هللا .«الشرك األصغر
 عندىم َتدون ىل فانظروا الدنيا، ِف ِبعمالكم تراؤون كنتم الذين إىل اذىبوا: ِبعماٛتم العباد

 الً أن أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عم»كُب اٟتديث القدسي قاؿ هللا تبارؾ كتعاىل:  ،(ُ)«جزاءً 
كليس من الرايء أف يعمل العبد العمل  فيطلع عليو الناس ، (ِ)«أشرك فيو معي غًني تركتو وشركو

أرأيت الرجل يعمل العمل  :قاؿ: قيل لرسوؿ هللا  دكف قصد منو؛ فيثنوف عليو بو، فعن أيب ذر 
 .(ّ)«تلك عاجل بشرى اٚتؤمن» :قاؿ ؟من ا٠تَت، ك٭تمده الناس عليو

 :الرَيء عالج
 القيامة يـو لينجو عملو يقبل أف إىل العبد كافتقار تعاىل هللا عظمة ُب ابلتفكر اإلٯتاف تقوية. 
  ،ََي أَي َُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل ﴿  قاؿ تعاىل:اليقُت أبف الناس عباد مثلو ال ٯتلكوف لو ضرا كال نفعا

َِبُب فَاْسَتِمُعوا َلُو ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َلْن ٧َتُْلُقوا ُذَِبًِب َوَلِو ا ُهُم الذُّ ْجَتَمُعوا َلُو َوِإْن َيْسُلب ْ
ًئا اَل َيْستَ ْنِقُذوُه ِمْنُو َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ   .[ّٕ]اٟتج:  ﴾َشي ْ

                                                           

 .(ُٓٗح) الصحيحة السلسلة ُب األلباين إسناده، كجوَّد (ِّّٓٔ( أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده )حُ)
 (.ِٖٓٗ( أخرجو مسلم )حِ)
 (.ُِٕٔ( أخرجو مسلم )حّ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٖٙٔ العقيدة 

  العلم أبف هللا تعاىل إذا سخط على العبد؛ أكشك الناس أف يسخطوا عليو، كإذا أحبو هللا تعاىل؛
 ألقى لو القبوؿ ُب األرض.

  التضرع  تعاىل كالدعاء أبف ٮتلص عملو  تعاىلمن اإلكثار. 
  مراقبة القلب على أف ال يلتفت إىل غَت هللا تعاىل فيتفرؽ ُب شعب الدنيا، فإذا شعر من قلبو

 :فيهمتشتتا كالتفاات إىل غَت هللا تعاىل ابدر ٔتجاىدتو كرده إىل هللا تعاىل؛ لئبل يكوف ٦تن قاؿ هللا 
ُ َمَرًضا َوَٛتُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِبَا َكانُوا َيْكِذبُونَ ِف قُ ُلوِِبِْم ﴿  .[َُ]البقرة:  ﴾َمَرٌض فَ َزاَدُىُم اَّللَّ
 األقوال ِبب ِف األصغر للشرك أمثلة: 
 :ا٘تلف بغًن هللا 
ألف  (ُ)«من حلف بغًن هللا فقد كفر أو أشرك»أنو قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النيب هنع هللا يضر بن عمر عبدهللاعن  

 بغَت هللا تعظيم ال يليق إال اب تعاىل.اٟتلف 
 وفالن هللا لوال: وقول وشئت، هللا شاء ما قول: 
 :يقوؿ كعبل جل كهللا ا١تشيئة، ُب كا١تخلوؽ ا٠تالق بُت التساكم يقتضي ابلواك العطف ألف 

قاؿ  أف رجبلن  كعن ابن عباس  ،[ِٗالتكوير: ] ﴾َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اَّللَُّ َربُّ اْلَعاَلِمٌنَ ﴿
 .(ِ)«! بل ما شاء هللا وحده؟الً أجعلتين  عد»: ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ النيب  .ما شاء هللا كشئت :ملسو هيلع هللا ىلصللنيب 
 أك تعاىل  كتعظيمو بو الوؼ يعظم كاف إذا األكرب الشرؾ إىل صاحبها تنقل قد األفعاؿ كىذه
 .كاذابن  اب١تيت ٭تلف أف ٬ترؤ ال لكنو كاذابن  اب ٭تلف قد من كحاؿ أشد،
 األفعال ِبب ِف األصغر للشرك أمثلة : 

 طرد أك األذل لدفع اإلنساف يفعلو شيء كل كمنو العُت، لدفع كف أك قدًن حذاء تعليق
نفعو، كأما ما  كالتجربة ابلعلم ثبت كال اسببن  هللا ٬تعلو مل ٦تا ذلك ك٨تو ا١ترض من اٟتماية أك الشياطُت

 .األمراض ُب عبلج كاألدكية الطبية ثبت نفعو فبل يضر فعلو

                                                           

 ، كصححو األلباين ُب صحيح الًتمذم.كاللفظ لو ،(ُّٓٓ(، كالًتمذم )حُِّٓ( أخرجو أبو داكد )حُ)
 د.، كصحح إسناده أٛتد شاكر ُب ٖتقيق ا١تسن(ُّٖٗ( أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده )حِ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٗٙٔ  العقيدة 

 اعتقد إف كأما أصغر، شرؾ فهو هللا إبذف الببلء تدفع أسباب أهنا اعتقد إف األفعاؿ ىذه كمثل
 ٥تلوؽ إىل هللا ملكوت ُب التصرؼ من اشيئن  نسب ألنو أكرب؛ شرؾ فهذا بنفسها الببلء تدفع أهنا

 .ضعيف
  :أضباب ايػسى َٔ ٚحترٜسٙ ،دتٓاب ايتٛسٝد  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  محا١ٜزابًعا: 

 سبب أك أصغر شرؾ ىي كإ٪تا ،اشركن  نفسها ُب تكن مل كإف إليو ا١تفضية األسباب بتحرًن كذلك
 :ذلك كمن األكرب، الشرؾ ُب ا١تسلم يقع لئبل أسبابو؛ من

 (.كشئت هللا شاء ما) قوؿ عن النهي 
 عليها ا١تساجد بناء عن فضبلن  القبور، عند الصبلة عن النهي. 
 القبور رفع عن النهي. 
 حينئذو  ٢تا يسجدكف يعبدكهنا الذين ألف غركهبا؛ أك الشمس طلوع عند الصبلة ٖترًن. 
 الصاٟتُت كُب ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب مدح ُب الغلو عن النهي. 

 

 األصػس ٚايػسى األنرب ايػسى بني ايفسم: 
 

 الشرؾ األصغر الشرؾ األكرب

 ال ٮتلد فيهاإف دخل النار فإنو  صاحبو خالد ٥تلد ُب النار

 يبطل العمل الذم خالطو فقط ٭تبط ٚتيع األعماؿ

 ينقص التوحيد لكنوال ٮترج من ا١تلة،  ٥ترج من ا١تلة ألنو ينقض أصل التوحيد

 وكمال وصاحبو ال يباح دم صاحبو حبلؿ الدـ كا١تاؿ

 يواىل على طاعتو كيعادل على معصيتو منويوجب الرباء الكامل 

 التوبة منو تكوف ابلتوبة من ذلك الذنب ابإلٯتافالتوبة منو تكوف 
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 ٘ٙٔ العقيدة 

 
 قارف بُت أسباب الشرؾ األكرب كأسباب الشرؾ األصغر

 أسباب الشرؾ األصغر أسباب الشرؾ األكرب
  
  
  

 
 

*     *     * 
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 ٙٙٔ  العقيدة 

 أْٛاع ايهفس

 نفس أنرب

 نفس ايتهرٜب ٚادتشٛد

 نفس االضتهباز ٚاإلبا٤

 نفس ايػو ٚايعٔ

 نفس اإلعساض

نفس أصػس، صٛزٙ نجري٠ 
 َٓٗا

 نفس ايٓع١ُ

 قتاٍ املطًِ

 ايطعٔ يف األْطاب

 ايٓٝاس١ ع٢ً املٝت

 

 
 ايهفس: ايجايحاملٛعٛع 

 
 

فإذا ارتكب معصية ضعف  ،كالعمل ٔتقتضا٫تا ،يدخل اإلنساف ُب اإلسبلـ ابلنطق ابلشهادتُت
إٯتانو، فإذا ارتكب ما يضاد الشهادتُت فإنو ٮترج من اإلٯتاف إىل الكفر، ك٠تطورة الكفر كجب على 

 ا١تسلم أف يتعٌرؼ حدكده كضوابطو كأنواعو كصوره حىت ال يقع فيو كىو ال يشعر.
 ٚايهفس تعسٜف: اًلأ: 
 ابلكفر كاٟتق اإلٯتاف يغطي الكافر ألف ؛اكفرن  الكفر كٝتي كالسًت، التغطية: لغة. 
 ًٝ  أقطاّ ايهفس: : اثاْ

 
 

 
  



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٚٙٔ العقيدة 

 :األكِب الكفر األول: القسم
 اكافرن  كاف عدـ إٯتاف الشخص لكونو سواء ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم كرسولو تعاىل اب اإلٯتاف عدـ :تعريفو

 (الكفر) لفظ أيطلق كإذا .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم كرسولو تعاىل اب إٯتانو ينقض ٔتا كأتى امسلمن  كاف أك كونو ،اأصلين 
 .الشرعية األدلة ُب ذكرىا كرد أنواع كىو إليو، انصرؼ ُب الكتاب كالسنة

 :األكِب الكفر أنواع

 من ا١تعلومة القطعيات من بشيء يكذب أك ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نبوة ٬تحد أبف: كاٞتحود التكذيب كفر  -ُ
َوَمْن َأْظَلُم ٟتَِّن افْ تَ َرى ﴿قاؿ تعاىل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصكرسولو   مكذابن  بذلك ألنو يكوف ابلضركرة؛ الدين

ا َجاَءُه أَلَْيَس ِف جَ  َب ِِبْ٘تَقِّ َلمَّ  كمن .[ٖٔالعنكبوت: ] ﴾َهنََّم َمثْ ًوى ِلْلَكاِفرِينَ َعَلى اَّللَِّ َكِذًِب َأْو َكذَّ
بعد بعثة  كالنصارل اليهودصحة إٯتاف  اعتقد أك كالزان، ا٠تمر كشرب هللا حرمو ما استباحة ذلك
 .ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 الدين، ألحكاـ ّتوارحو ينقاد أف يرفض لكنو بقلبو؛ يصدؽ أف كىو: كاإلابء االستكبار كفر -ِ
َوِإْذ قُ ْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ﴿قاؿ تعاىل:  الكفر، على كأصركا كا١تشركُت اليهود من اٟتق عرؼ من كحاؿ

 .[ّْ]البقرة:  ﴾َواْسَتْكبَ َر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ اْسُجُدوا َِلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َأََب 
 صاحب قوؿ ُب تعاىل هللا ذكره ما كمثالو بو، اإلٯتاف ٬تب فيما الشك كىو: كالظن الشك كفر -ّ

َتُو َوُىَو ظَاَلٌ لِنَ ْفِسِو قَاَل َما َأُظنُّ َأْن تَِبيَد َىِذِه أََبًدا ﴿قاؿ تعاىل:  اٞتنة، َوَما َأُظنُّ  .َوَدَخَل َجن َّ
َقَلًبا  َها ُمن ْ ًرا ِمن ْ اَعَة قَاِئَمًة َولَِئْن رُِدْدُت ِإىَل َرّبِّ أَلَِجَدنَّ َخي ْ قَاَل َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ٦ُتَاِورُُه َأَكَفْرَت  .السَّ

 ﴾ َرّبِّ َواَل ُأْشِرُك ِبَرّبِّ َأَحًداَلِكنَّا ُىَو اَّللَُّ  . الً ِِبلَِّذي َخَلَقَك ِمْن تُ َراٍب ُثَّ ِمْن نُْطَفٍة ُثَّ َسوَّاَك رَجُ 
كمنو الشك ُب عذاب القرب، أك الشك ُب كفر اليهود كالنصارل، أك  ،[ّٖ - ّٓالكهف: ]

 الشك ُب كجود ا١تبلئكة، كغَت ذلك ٦تا ثبتت بو األدلة الشرعية.
 بُت عندىم فرؽ ال ىؤالء كمثل الدين، ُب كالنظر ابإلٯتاف االىتماـ عدـ كىو: اإلعراض كفر -ْ

َما َخَلْقَنا ﴿قاؿ تعاىل:  ،كمن ال تشغلهم إال شهواهتم ا١تاديُت ُب ىذا مثل كيقع ككفر، إٯتاف
ا أُْنِذُروا ُمْعرِ  ى َوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّ نَ ُهَما ِإالَّ ِِبْ٘تَقِّ َوَأَجٍل ُمَسمِّ َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ  ﴾ ُضونَ السَّ

 .[ّ]األحقاؼ: 
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 ٛٙٔ  العقيدة 

 :األصغر الثاين: الكفر القسم
صل إىل الكفر األكرب ألنو يال  وُب الكتاب كالسنة، كى (كل ذنب كبَت أطلق عليو لفظ )كفر  :تعريفو

ليست   كونويدؿ على فحشو، كأنو من كبائر الذنوب، كالدليل على   اناقض أصل اإلٯتاف، كتسميتو كفرن يال 
ا فإذا ، فجعل قتاؿ ا١تسلم كفرن (ُ)«اٚتسلم فسوق وقتالو كفرسباب »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصا من ا١تلة أف النيب ٥ترجن  اكفرن 

نَ ُهَما فَِإْن بَ َغْت ِإْحَدا٤ُتَا َعَلى ﴿ :ٚتعناه إىل قولو تعاىل َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنٌَن اقْ تَ تَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ
َ  اأْلُْخَرى فَ َقاتُِلوا الَِِّت تَ ْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإىَل َأْمرِ  نَ ُهَما ِِبْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اَّللَّ اَّللَِّ فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بَ ي ْ

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ ٌْنَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّكْم تُ ْرَٔتُونَ  .٦تُِبُّ اْلُمْقِسِطٌَن   ،ٗاٟتجرات: ] ﴾ِإ٣تَّ
ا من ابإلٯتاف كاإلخوة كمل ٬تعل اقتتا٢تم ٥ترجن ألنو كصف الطائفتُت  ؛كفر غَت ٥ترج عن ا١تلةبٌُت لنا أنو  تي   [َُ

 اإلسبلـ.
 :منها كثًنة األصغر وصوره الكفر أنواع
َوَضَرَب ﴿قاؿ تعاىل: كفر النعمة: أبف ال ينسب النعمة إىل هللا تعاىل، أك ال يؤدم حق هللا فيها،  -

قَ َها قَ ْريًَة َكاَنْت َآِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َيَْتِيَها ِرْزقُ َها رََغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِِبَنْ ُعِم اَّللَِّ فََأَذا الً اَّللَُّ َمثَ 
ُ لَِباَس اْٗتُوِع َواْٙتَْوِف ِبَا َكانُوا َيْصنَ ُعونَ  ، كمنو جحد نعمة اآلخرين عليو كما [ُُِ]النحل:  ﴾اَّللَّ

قالوا: مب اي  «ورأيت أكثر أىلها النساء» :عن النار ملسو هيلع هللا ىلص١تا قاؿ النيب  هنع هللا يضر سُب حديث ابن عبا
يكفرن العشًن، ويكفرن اإلحسان، لو »قاؿ:  ؟قيل: يكفرف اب .«بكفرىن»قاؿ:  ؟رسوؿ هللا

، كمن (ِ)«قط اا قالت: ما رأيت منك خًنً أحسنت إىل إحداىن الدىر كلو، ُث رأت منك شيئً 
 ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  إنكار النعمة انتساب الرجل إىل غَت أبيو كىو يعلمو كما ُب حديث أيب ذر 

 .(ّ)«ليس من رجل ادعى لغًن أبيو وىو يعلمو إال كفر ِب»قاؿ: 
سباب اٚتسلم فسوق وقتالو  »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، أف النيب قتاؿ ا١تسلم: عن عبدهللا بن مسعود  -

                                                           

 (.ْٔ(، كمسلم )حَٕٕٔ( أخرجو البخارم )حُ)
 (.َُِٗ(، كمسلم )حَُِٓ( أخرجو البخارم )حِ)
 (.ُِٕ(، كمسلم )حَّٖٓ( أخرجو البخارم )حّ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٜٙٔ العقيدة 

ا يضرب ال ترجعوا بعدي كفارً »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ، كعن جرير بن عبدهللا (ُ)«كفر
 .(ِ)«بعضكم رقاب بعض

اثنتان »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  الطعن ُب األنساب كالنياحة على ا١تيت: عن أيب ىريرة  -
 .(ّ)«ِف الناس ٤تا ِبم كفر: الطعن ِف النسب، والنياحة على اٚتيت

كإف كاف ينقصو  ملسو هيلع هللا ىلصاإلٯتاف اب كرسولو  أصل كعلى سبيل العمـو فكل ما سبق ذكره ال يناقض
 .ملسو هيلع هللا ىلصألنو ٮتالف ما أمر هللا تعاىل بو كرسولو 

 األنرب ٚايهفس األصػس ايهفس بني ايفسم: ثايجا: 

كما سبق قولو ُب الفرؽ بُت الشرؾ األكرب كالشرؾ األصغر يقاؿ ُب الفرؽ بُت الكفر األكرب 
 كاألصغر.

 
 

 :كالكفر األصغرقارف بُت الكفر األكرب 
 الكفر األصغر الكفر األكرب

  
  
  
  
 ٚعٛابط٘ ايتهفري: زابًعا: 

 من مكفر ُب كقوعو بسبب اإلسبلـ عن خارج كافر أبنو أحد على اٟتكم: التكفَت معٌت
 :ا١توضوع هبذا تتعلق تنبيهات يلي ا١تكفرات، كفيما

                                                           

 (.ُِِ(، كمسلم )حْٖ( أخرجو البخارم )حُ)
 (.ِِّ(، كأخرجو مسلم )حُُِ( أخرجو البخارم )حِ)
 (.ِِٕ( أخرجو مسلم )حّ)

 



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٓٚٔ  العقيدة 

اإلسبلـ من الذنوب العظيمة؛ ألنو حكم عليو اب٠تركج من  بغَت بيٌنة صحيحة تكفَت ا١تسلم  -ُ
ال »: ملسو هيلع هللا ىلص ، قاؿ: قاؿ النيبكا٠تلود ُب النار، مع استحبلؿ الدـ كا١تاؿ، كُب حديث أيب ذر 

 .(ُ)«ارتدت عليو إن َل يكن صاحبو كذلكِبلفسوق وال يرميو ِبلكفر إال  يرمي رجل رجالً 
 من الضالة الفرؽ فعل من كىو عظيم، منكر ا١تتعلمُت صغار من خاصة التكفَت على اٞترأة  -ِ

 .خالفهم من كل تكفَت عن يتورعوف ال الذين كالرافضة ا٠توارج
 توفر بعد إال الفاعل تكفَت ٬توز ال لكن كفر؛ فعلها أف كرد اليت األفعاؿ على الكفر يطلق - ّ

 شخص على اٟتكم تنزيل كبُت العاـ اٟتكم بُت الشرع لتفريق كذلك ا١توانع؛ كانتفاء الشركط
 .الكفر اسم عليو كقع الكفر ُب كقع من كل فليس بعينو،

 :ا١تعُتَّ  الشخص تكفَتمن موانع   -ْ
 يريده. ال كىو الدين سب كمن سبق على لسانو للفعل متعمد غَت الشخص يكوف أبف ا٠تطأ 
 اٞتهل فيها يكثر بيئة ُب نشأككمن  ابإلسبلـ، العهد كحديث ا١تعترب اٞتهل. 
 القتل من ليتخلص الكفر كلمة قوؿ على أكره كمن اإلكراه. 
 عنهم هللا رضي - الصحابة تكفَت عدـ مثل التأكيل، ُبأك خطأ  ابطل دليل على االعتماد - 

 كاستحبلؿ ،ا١تسلمُت دماء كاستحلوا رضي هللا عنهما، اكعلين  عثمافى  ركاكفَّ  كوهنم مع للخوارج
 عليهم كاشتبو بو النصوص، معاين بو حرفوا الذم التأكيل من عندىم كاف ١تا كفر؛ اٟتراـ الدـ
 .ابلباطل اٟتق

 كإتيانو بسائر أركاف اإلسبلـ ال ٯتنع أف يقع ُب ()ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا الشخصقوؿ   -ٓ
ا للعمل، فليس من شرط الكفر أف يكوف الشخص اتركن ، األكرب الشرؾ شيء من الشرؾ بل ُب

ا من العبادة لغَت هللا تعاىل، فصرفو للعبادة أبركاف اإلسبلـ كمع ذلك يصرؼ شيئن كمثالو من أيٌب 
 قاؿ تعاىل، قامت عليو اٟتجةإذا  إىل غَت هللا تعاىل شرؾ أكرب ٥ترج من ا١تلة ك٤تبط ٞتميع عملو

فجمع ٢تم بُت  ،[َُٔ]يوسف:  ﴾َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُىْم ِِبَّللَِّ ِإالَّ َوُىْم ُمْشرُِكونَ ﴿ :ُب حق ا١تشركُت

                                                           

 (.ُِٕ(، كمسلم )حَْٓٔ)ح( أخرجو البخارم ُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٔٚٔ العقيدة 

ك٢تذا خاؼ األنبياء كىم أعلم الناس اب تعاىل  .اكصفي اإلٯتاف كالشرؾ؛ فلم ينفعهم إٯتاهنم شيئن 
يوسف: ] ﴾تَ َوفَّيِن ُمْسِلًما َوَأْ٘تِْقيِن ِِبلصَّاِ٘تٌِنَ ﴿ :على أنفسهم كأكالدىم فقاؿ يوسف 

َواْجنُ ْبيِن ﴿ كقاؿ: ،[ُّّ]البقرة:  ﴾تَ ْعُبُدوَن ِمْن بَ ْعِديَما ﴿ :كقاؿ إبراىيم عند كفاتو لبنيو ،[َُُ
 .[ّٓ]إبراىيم:  ﴾َوَبيِنَّ َأْن نَ ْعُبَد اأْلَْصَناَم 

 :صور للغلو ِف ِبب التكفًن
كنذكر ىذه الصور ليعلم ا١تسلم خطر اٟتكم على األعياف، كأنو ال ٬توز اٟتكم على أحد ابلكفر 

؛ فإف الكبلـ ُب أعراض كالذين يعرفوف ا١تستحق لذلك ىم أىل العلما لذلك، مستحقن  إال ١تن كاف
 الناس حفرة من حفر النار، فمن صور الغلو ُب ابب التكفَت:

 من كالتحقق التثبت دكف الكفر أفعاؿ من فعل ُب أحدىم يقع أف ٔتجرد ا١تسلمُت بتكفَت التسرع -ُ
 .ا١توانع كانتفاء الشركط توفر

 فإهنم ا٠توارج منهج كىذا اٟتكم، ُب بينهما كالتسوية كاألصغر األكرب الكفر بُت التفريق عدـ - ِ
 كافر عندىم فهو الشرع ُب اكفرن  تسميتها كرد معصية ُب كقع من ككل الكبَتة، مرتكب يكفركف

 .ا١تلة من خارج
 .كاألمواؿ الدماء استحبلؿ من عليهم ا١ترتد أحكاـ كتنزيل اجملتمعات، تكفَت -ّ
 .أك أتكيل ّتهل الفاعل عذر عدـ- ْ
 التكفَت بغَت مكفًٌر. – ٓ

 
 .انقش خطورة الغلو ُب ابب التكفَت

 
*     *     * 

 
  

 



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٕٚٔ  العقيدة 

 

 
 ايٓفام: ايسابعاملٛعٛع 

 
 

بعد انتصار ا١تسلمُت ُب معركة بدر صارت للمسلمُت قوة كمنعة، فبدأت ظاىرة جديدة تطل 
 ،من ا١تسلمُت اأال كىي إظهار بعض مشركي ا١تدينة اإلسبلـ خوفن  ،برأسها ما كانت معركفة قبل ذلك

كللطعن ُب اإلسبلـ كالتفريق بُت ا١تسلمُت، كقد كرد ذكرىم ُب آايت كثَتة تبُت خطرىم كتفضحهم 
اِطيِنِهْم قَاُلوا ِإنَّ َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن َآَمُنوا قَاُلوا َآَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َشيَ ﴿ :بذكر صفاهتم، كمنها قولو تعاىل

َا ١َتُْن ُمْستَ ْهزِئُونَ   .[ُْالبقرة: ] ﴾َمَعُكْم ِإ٣تَّ
 

 ٚايٓفام تعسٜف: اًلأ: 
ك٬تعل لو  األرض، ٖتت بيتو ٭تفر الَتبوع دابة كأصلو أف النافقاء، من مأخوذ: لغة النفاؽ -
كا١تخرج ا٠تفي يسمى ا٠تفي،  من ىرب الظاىر من طلب فإذا خفي، كاآلخر ظاىر أحد٫تا ٥ترجُت
 .خبلفو كٮتفي اشيئن  يظهر ألنو بو؛ لو تشبيها امنافقن  ا١تنافق فسمي النفاقاء
 ًٝ  أقطاّ ايٓفام:  : اثاْ

 :نوعاف النفاؽ
 االعتقادم النفاؽ كيسمى األكرب: النفاؽ: 

 العملي النفاؽ كيسمى األصغر: النفاؽ: 

 : االعتقادي األكِب: النفاق
 اجملاىر من حاالن  أسوأ كفاعلو كىو كفر، .يناقضو أك يناقض بعضو ما كإبطاف اإلسبلـ إظهار ىو

ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن َتََِد َٛتُْم َنِصًنًا﴿قاؿ تعاىل:  ٥تادع، ألنو بكفره النساء: ] ﴾ِإنَّ اْلُمَناِفِقٌَن ِف الدَّ
التوبة،  سورة ُب ٥تازيهم كاستقصى البقرة، سورة أكؿ ُب صفاهتم كذكر أىلو تعاىل هللا ذكر كقد ،[ُْٓ



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٖٚٔ العقيدة 

 الكفر، إبطاف: كأفعا٢تم ٥تازم ا١تنافقُت كمن ا١تنافقُت، فضحت ألهنا كمن أٝتائها الفاضحة؛
 تعاىل، اب الظن كسوء ا١تؤمنُت، ضد ا٠تفاء معهم ُب كتويل الكفار كالتعاكف كأىلو، ابلدين كاالستهزاء
 بغلبة كالفرح اإلسبلـ، شريعة إىل كالتحاكم الدين عن الناس صدك  هللا، سبيل ُب للجهاد ككراىيتهم

 كخفة كجبنهم، كالسفو خوفهم كمن أخبلقهم اليت ذكرىا هللا تعاىل: شدة .ا١تسلمُت على الكفار
 ُب كالتذبذب عليهم، الشيطاف كاستحواذ اآلخرة، الدار على كإيثارىا الدنيا ُب كالطمع العقل،

 .ا١تؤمنُت ضد اللساف كحدة ا١تواقف،
 من صفات ا١تنافقُت: صفتُت بياف يلي كفيما

 :ِبلدين االستهزاء -ٔ
 الدين من بشيء كاالستهزاء كا١تاؿ، النفس من كىو أعظم دينو، ا١تسلم عليو ٭تافظ ما أعظم

 :قولو ُب تعاىل ذكرىا الصفة كىذه كالتوقَت، كىو دليل على االستخفاؼ بو، التعظيم حقو ٔتا استهزاء
 . ُٞتْرٌِج َما َُتَْذُروَن ٦َتَْذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن تُ نَ زََّل َعَلْيِهْم ُسورٌَة تُ نَ بِّئُ ُهْم ِبَا ِف قُ ُلوِِبِْم ُقِل اْستَ ْهزُِئوا ِإنَّ اَّللََّ ﴿

َا ُكنَّا ٢َتُوُض َونَ ْلَعُب ُقْل َأِِبَّللَِّ َوَآََيتِِو وَ  ُتْم َتْستَ ْهزُِئونَ َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم لَيَ ُقوُلنَّ ِإ٣تَّ ، ْٔ]التوبة:  ﴾ َرُسوِلِو ُكن ْ
 ا١تنافقُت من رجبلن  أفكما ركل ذلك عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما ىذه اآلايت   كقصة  ،[ٓٔ
، أرغىبى  ال ىؤالء، قػيرَّائًنا ًمثلى  رأيتي  : ماقاؿ ى  كال ألًسنةن، أكذىبى  كال بيطوانن  رجله  فقاؿ! اللًٌقاءً  عند أجنبى
،: اجملًلسً  ُب  قاؿ القرآفي، كنزؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص النيبَّ  ذلك فبلغ .ملسو هيلع هللا ىلص هللاً  رسوؿى  أليخربفَّ  ميناًفقه، كلكنَّك كذىٍبتى

ا هللًا، رسوؿى  اي: يقوؿي  كىو اًٟتجارةي، تىنكيبيو ملسو هيلع هللا ىلص هللا انقًة رىسوؿً  ًْتىقىبً  ميتعلًٌقنا رأيتيو فأان: هللا عبدي   كنَّا إ٪تَّ
، ٩توضي  : ملسو هيلع هللا ىلص هللا كرسوؿي  كنىلعىبي   .ما يزيده (ُ)«أِب وآَيتو ورسولو كنتم تستهزؤون» يقوؿي

بشيء من الدين أك من ا١تؤمنُت أك مظهر من مظاىر الدين   فدلت اآلية على أف من استهزأ
كلباس اإلحراـ أك الطواؼ ابلبيت أك اللحية أك اٟتجاب أك ترؾ ارمات من شرب ا٠تمر أك غض 

 كاف أنو زعم كإف كفر فقد الشرعية، اٟتدكد انتقد أك حفظ القرآف،العلم، أك  طلب ازدراء البصر، أك
 ألنو ا رسوؿ هللا؛الدين كأنو موحد يشهد أف ال إليو إال كأف ٤تمدن  من السخرية يقصد أك أنو مل يلعب

                                                           

 (.ّّْ/ُْ)كصحح إسناده أٛتد شاكر ُب ٖتقيق تفسَت ابن جرير  (،ْْٓ/ُُابن جرير ُب تفسَته ) ( أخرجوُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٗٚٔ  العقيدة 

 القلب ُب ما على تدؿ الظاىرة األعماؿ فإف الكبلـ ىذا ١تثل صدره انشرح ما اصحيحن  إٯتانو كاف لو
 .النفاؽ أك اإلٯتاف من
 :وتعاىل سبحانو ِب الظن سوء -ٕ

َب اْلُمَناِفِقٌَن َواْلُمَناِفَقاِت ﴿ كقد كصف هللا تعاىل ا١تنافقُت بسوء الظن بو ُب قولو تعاىل: َويُ َعذِّ
ْوِء َوَغضِ  ْوِء َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّ َب اَّللَُّ َعَلْيِهْم َوَلَعنَ ُهْم َوَأَعدَّ َواْلُمْشرِِكٌَن َواْلُمْشرَِكاِت الظَّانٌَِّن ِِبَّللَِّ َظنَّ السَّ

 كأف ملسو هيلع هللا ىلصرسولو  ينصر ال هللا أف ىو ظنوه الذم الظن كسوء  [ٔ]الفتح:  ﴾َٛتُْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصًنًا 
كقد يقع مثل ىذا ُب األكقات اليت  .هللا تقدير من يكن مل ا١تسلمُت أصاب ما كأف سينتهي، اإلسبلـ

 ابلسراء كابتبلئهم ٠تلقو كتدبَته خلقو ُب كحكمتو تعاىل اب على ا١تسلمُت للجهليظهر فيها الكفار 
 كالضعف، التأخر عليهم مكتوب ا١تسلمُت كمن سوء الظن كاٞتهل ْتقائق التاريخ ظن أف كالضراء،

 الكامل، االنفتاح التقدـ سبب كأف الظاىر، اإلسبلمي كاب٢تدم ابٟتجاب ٘تسكهم أتخرىم سبب كأف
 يبتلى كمن النفس خاصة ُب ظنو سوء يكوف كقد اٟتياتية، كأساليبهم أخبلقهم ُب ابلكفار كاالقتداء
 كبدينو تعاىل اب ظنو فيسيء رزقو ككسع أمره هللا يسر قد العصاة من غَته كيرل الفقر أك اب١ترض
ْنَساُن ِإَذا َما ابْ َتاَلُه رَبُُّو فََأْكَرَمُو َونَ عََّمُو فَ يَ ُقوُل َرّبِّ َأْكَرَمِن ﴿قاؿ تعاىل:  كما حالو فيكوف َوَأمَّا  .فََأمَّا اإْلِ

 ،[ُٕ – ُٓ]الفجر:  ﴾َكالَّ َبل اَل ُتْكرُِموَن اْلَيِتيمَ   .ِإَذا َما ابْ َتاَلُه فَ َقَدَر َعَلْيِو ِرْزَقُو فَ يَ ُقوُل َرّبِّ َأَىاَنِن 
تَ َنا قَاَل َعَسى ﴿ : ١توسى اليهود قاؿ كما كيكوف قَاُلوا ُأوِذيَنا ِمْن قَ ْبِل َأْن ََتْتِيَ َنا َوِمْن بَ ْعِد َما ِجئ ْ

 قـو قاؿ كماك  [ُِٗاألعراؼ: ] ﴾رَبُُّكْم َأْن يُ ْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِف اأْلَْرِض فَ يَ ْنظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن 
َا طَ  فَِإَذا﴿ :فرعوف ُروا ِبُوَسى َوَمْن َمَعُو َأاَل ِإ٣تَّ ُهْم َسيَِّئٌة َيطَّي َّ ائُِرُىْم َجاَءتْ ُهُم اْ٘تََسَنُة قَاُلوا لََنا َىِذِه َوِإْن ُتِصب ْ

ا على قدر هللا ككل من كجد ُب قلبو اعًتاضن  ،[ُُّاألعراؼ: ]  ﴾ِعْنَد اَّللَِّ َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُىْم اَل يَ ْعَلُمونَ 
فإنو يكوف قد كقع ُب شيء من سوء الظن اب تعاىل  فيما قدره كأف لو كاف كذا ككذا؛تعاىل 

كمن عرؼ هللا تعاىل أيقن أف كل ما يقدره هللا تعاىل فهو خَت،  .كاالعًتاض على حكمتو ُب قضائو
على  ، ْتسب ذلك، كُب كل ذلكاا، أك استغفارن ، أك إنفاقن اشكرن ا أك كأنو يقتضي عبودية منو إما صربن 

، (ُ)«د ظن عبدي ّب وأن معو إذا ذكرينأن عن» :العبد أف يتذكر قوؿ هللا تعاىل ُب اٟتديث القدسي
                                                           

 (.َِٗٔ( كاللفظ لو، كمسلم )حَْٕٓ( أخرجو البخارم )حُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٘ٚٔ العقيدة 

اِع ِإَذا َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوا يل ﴿ :كقولو تعاىل َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإيّنِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 .[ُٖٔ]البقرة:   ﴾يَ ْرُشُدونَ َوْليُ ْؤِمُنوا ّب َلَعلَُّهْم 

 :العملي األصغر: النوع الثاين: النفاق
 ال النفاؽ اإلٯتاف، كىذا أصل إىل يرجع ال ُب شيء يضمره ما خبلؼ على شيء إظهار ىو

 .الذنوب كبائر من كىو ا١تلة، من ٮترج
 :شعب النفاق األصغر

أربع من  »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  هنع هللا يضر كأنواعو كثَتة منها ما كرد ُب حديث عبدهللا بن عمرك
لة منهن كانت فيو خلة من نفاق حىت يدعها: إذا حدث  ومن كانت فيو خَ  ،اا خالصً كن فيو كان منافقً 

وإذا »:  ، كُب حديث أيب ىريرة (ُ)«كذب، وإذا عاىد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر
 .(ِ)«ائتمن خان

  :األكِب والنفاق األصغر النفاق بٌن الفرق
 النفاؽ األصغر النفاؽ األكرب

 إذا دخل النار فإنو ال ٮتلد فيها صاحبو ُب الدرؾ األسفل من النار

 يبطل العمل الذم خالطو فقط ٭تبط ٚتيع األعماؿ

 صاحبو مسلم مرتكب لكبَتة من الكبائر ٥ترج من ا١تلة ألف حقيقتو إبطاف الكفر

 وكمال وصاحبو ال يباح دم صاحبو حبلؿ الدـ كا١تاؿ

 يواىل على طاعتو كيعادل على معصيتو يوجب الرباء الكامل التاـ

 اا كابطنن اب ظاىرن  ال يكفره إال اإلٯتاف
ر ابلتوبة، أك فٌ كى حكمو حكم كبائر الذنوب تي 

 أرحم الراٛتُت. اابلتطهَت ُب النار، أك يتجاكز عنه

 
                                                           

 ( كاللفظ لو.َُِ(، كمسلم )حّْ( أخرجو البخارم )حُ)
 كاللفظ لو. (ُِِ(، كمسلم )حّّ( أخرجو البخارم )حِ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٙٚٔ  العقيدة 

 
 .والنفاققارن بٌن الكفر والشرك 

 النفاق الشرك الكفر
 
 
 
 
 

  

 
 

*     *     * 
 

  

 



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٚٚٔ العقيدة 

 

 
 تعًل ايكًب بػري اهلل: ارتاَظاملٛعٛع 

 
 

أال وإن ِف اٗتسد مضغة إذا صلحت صلح »أنو قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  هنع هللا يضر بن بشَت النعمافعن 
قاؿ: قاؿ رسوؿ  ، كعن أيب ىريرة (ُ)«اٗتسد كلو وإذا فسدت فسد اٗتسد كلو أال وىي القلب

كُب ركاية  (ِ)«إن هللا ال ينظر إىل أجسادكم وال إىل صوركم ولكن ينظر إىل قلوبكم»: ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
 .(ّ) «وأعمالكم»

فهذاف اٟتديثاف يظهراف أثر القلب، كعلى العبد أف يفتش ُب قلبو كيف ىو مع هللا تعاىل، ككيف 
 .٭تب أف ٬تد هللا قلبو إذا نظر إليو

 : ركنٌن على يقوم القلب وصالح
  كالعلن، السر ُب هللا كمراقبة اإلٯتاف، أركاف ُب تقدـ ما كىي :الصحيحة اب١تعارؼ تغذيتو 
 .تعاىل  القلب بعبودايت كالقياـ
 .منها قلبو ُب يكوف قد ما كيعاِب منها، ليحذر تعاىل هللا بغَت التعلق مظاىر معرفة -

 .تعاىل هللا بغَت التعلق كأنواع مظاىر ألىم استعراض يلي كفيما
 :َٔ أْٛاع ايتعًل بػري اهلل تعاىل

ا التعلق بغَت هللا تعاىل أنواع متفاكتة، فقد يكوف عبادة لغَت هللا تعاىل، كقد يكوف ذريعة كسببن 
 :لبعض صوره ذكر يلي فيما يؤدم إىل عبادة غَت هللا،

 : والقبور واَلاثر واألحجار ِبألشجار غًن اٚتشروع: كالتِبك التِبك (ٔ)
 االعتقاد كىذا .بركة تنتقل ٔتجرد ١تسها أك القرب منها فيها كالتربؾ هبذه األشياء سببو اعتقاد أف

                                                           

 (.ِٓ( أخرجو البخارم )حُ)
 (.ِْٓٔ( أخرجو مسلم )حِ)
 (.ّْٓٔ( أخرجو مسلم )حّ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٛٚٔ  العقيدة 

 ابلطريقة اليت بٌينها يكوف بركتو ثبتت ٔتا االنتفاع كطريقة بدليل، إال شيء ُب تثبت ال الربكة ألف ابطل
 كمن أمثلة ىذه القاعدة ما أيٌب: الشرع،

 ككثرة فيو، اٟتسنات تضعيف ُب كبركتو ، إبراىيم لدعوة استجابة اٟتراـ ابرؾ هللا ُب ا١تسجد -
 فيو. الناس أرزاؽ نفع

 كليس من بركتها التمسح شربو، قبل كالدعاء شربو، بكثرة تكوف كبركتو مبارؾ، ماء زمـز ماء -
 كالربكة الشرؾ، من ىذا االعتقاد فإف بذاهتا؛ تضر أك تنفع أهنا اعتقاد أك كأشجاره، اٟتـر أبحجار

 .تعاىل هللا إبرادة فيها كانت إ٪تا
 بشرتو، كمس كضوئو كفضلة كشعراتو كتربكهم بريقو  ملسو هيلع هللا ىلص مهنع هللا يضر يتربكوف آباثر النيب كاف الصحابة  -

 أنو منهم أحد عن يثبت مل لكن كا٢تدل، البينات من بو جاء ٔتا االىتداء ذلك من كأعظم كعرقو،
 الصحابة من أحد آباثر تربؾ أنو التابعُت من أحد عن يثبت مل كما ،بعده، الناس من أبحد تربؾ

 التربؾ أف على فدؿ كالسبلـ، الصبلة عليهم األنبياء بعد الناس أفضل كىم - عنهم هللا رضي -
 يتربكوف الذين الصوفية فعل خبلؼ كىذا بعده، من أحد إىل يتعداه ال ملسو هيلع هللا ىلص ابآلاثر خاص ابلنيب

 كجاء النكَت على كالقرابُت، كقد النذكر ٢تا كيقدموف قبورىم كيقدسوف كمشاٮتهم، أبكليائهم
ألنو عبادة  ابألشجار التربؾ ملسو هيلع هللا ىلصكأنكر النيب  اٟتقيقة، ُب ألنو عبادة ٢تا ابألصناـ ا١تشركُت تربكهم

 بشجرة مرٌ  حنُت إىل خرج ١تا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أف ، الليثي كاقد أيب حديث ففي اٟتقيقة ُب ٢تا
 .أنواط ذات لنا عليها أسلحتهم، فقالوا: اي رسوؿ هللا اجعل يعلقوف أنواط ذات ٢تا يقاؿ للمشركُت

 :]األعراؼ ﴾ اْجَعْل لََنا ِإَٛتًا َكَما َٛتُْم َآِٛتَةٌ ﴿ قال قوم موسى: سبحان هللا ىذا كما» :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فقاؿ
االعتقاد ُب شيء أنو فدٌؿ ىذا على أف ، (ُ)«والذي نفسي بيده لرتكنب سنة من كان قبلكم، [ُّٖ

 ينفع أك يضر من دكف هللا أتليو لو ُب اٟتقيقة.
 : هللا لغًن والنذور القرابٌن تقدمي (ٕ)

عبادة قوؿ  كالنذر الذبح كوف على كالدليل تعاىل، هللا لغَت للعبادة صرؼ ألنو أكرب؛ شرؾ كىو
 ِإَلٌو َوِلُكلِّ أُمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ َعَلى َما َرَزقَ ُهْم ِمْن َِبِيَمِة اأْلَنْ َعاِم فَِإَٛتُُكمْ ﴿  هللا تعاىل:

                                                           

 ، كصححو األلباين ُب صحيح الًتمذم.(َُِٖ( أخرجو الًتمذم )حُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٜٚٔ العقيدة 

ِر اْلُمْخِبِتٌنَ  يُوُفوَن ِِبلنَّْذِر َو٧َتَاُفوَن يَ ْوًما َكاَن َشرُُّه ﴿  كقولو تعاىل: [ّْ]اٟتج:  ﴾ َواِحٌد فَ َلُو َأْسِلُموا َوَبشِّ
إذا شفى هللا مريضي؛ فللو علي  :أف يقوؿ الرجل :كصورة النذر الشرعي [ٕ]اإلنساف:   ﴾ُمْسَتِطًنًا 

 هللا غَت إىل اٞتهاؿ فصرفها  مريضو، ليشفي تعاىل  إىل هللافالناذر يفعل مثل ىذا تقرابن  .التصدؽ أبلف
 .كا١توتى اٞتن من تعاىل

 النيب ىدم ُب ترؾ التساىل كعدـ الشرؾ، ذرائع سد أ٫تية على يدؿ الناس ُب ىذا مثل ككقوع
كنعرؼ ىدم  أصلو، من التوحيد نقض إىل تؤدم اليت الشيطاف مداخل أعظم من ألهنا القبور؛ ُب ملسو هيلع هللا ىلص

اثبت بن من االحتياط ُب شأف القبور لئبل تكوف كسيلة إىل الشرؾ من ىذا اٟتديث: عن  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
فقاؿ إين نذرت أف  ملسو هيلع هللا ىلصفأتى النيب  (ُ)وانةببي  أف ينحر إببلن  ملسو هيلع هللا ىلصنذر رجل على عهد النيب  :الضحاؾ قاؿ

ىل  »قاؿ:  .قالوا ال «؟ىل كان فيها وثن من أواثن اٗتاىلية يعبد» :ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ النيب  ،ببوانة أ٨تر إببلن 
أوف بنذرك، فإنو ال وفاء لنذر ِف معصية هللا »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ النيب  .قالوا: ال «؟كان فيها عيد من أعيادىم

 .(ِ)«وال فيما ال ٨تلك ابن آدم
 

 :ِبلصا٘تٌن التعلق (ٖ)
كالتعلق ا١تنهي عنو يكوف ُب حياهتم كبعد موهتم، فأما ُب حياهتم فيكوف بتقدًن طاعتهم على 

اِتََُّذوا َأْحَبارَُىْم ﴿قاؿ تعاىل: طاعة هللا كجعلها طاعة مطلقة كإف كانت ٥تالفة لشرع هللا تعاىل، 
َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا ِإَٛتًا َواِحًدا اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ُسْبَحانَُو  َورُْىَبانَ ُهْم َأْرَِبًِب ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرميََ 

ا ُيْشرُِكونَ   من دكف هللا أبهنم كانوا ٭تلوف ٢تم اٟتراـ ك٭ترموف ٢تم ككاف اٗتاذىم أرابابن  ،[ُّ]التوبة:  ﴾َعمَّ
كيدخل ُب ذلك  .٢تم من دكف هللااٟتبلؿ فيتبعوهنم على ذلك، فجعل طاعتهم ُب ٥تالفة الشرع عبادة 

َأْم َٛتُْم ﴿قاؿ تعاىل: متابعة أئمة الضبلؿ فيما ٭تدثونو من أنواع البدع كالضبلالت ا١تخالفة للشريعة 
نَ ُهْم َوِإنَّ  ُ َوَلْواَل َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي بَ ي ْ يِن َما ََلْ َيََْذْن ِبِو اَّللَّ الظَّاِلِمٌَن َٛتُْم َعَذاٌب  ُشرََكاُء َشَرُعوا َٛتُْم ِمَن الدِّ

 .[ُِ]الشورل:  ﴾أَلِيمٌ 
                                                           

 ( بوانة: ىضبة من كراء ينبع قريبة من ساحل البحر.ُ)
 .ُب صحيح أيب داكد كصححو األلباين ،(ُّّّ( أخرجو أبو داكد )حِ)
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 ٓٛٔ  العقيدة 

 منو تقتضي ا١تنزلة كىذه تعاىل، هللا عند منزلة ٢تم موهتم فشبهتو أف كأما من يتعلق ابلصاٟتُت بعد
 صور التعلق ا١تنهي عنو ابلصاٟتُت: كمن .هبم التعلق

النيب  عن شيء فيو يثبت مل ألنو ٬توز ال كىذا .حوائجهم يقضي أف عنده ّتاىهم تعاىل هللا سؤاؿ -
 أبٝتائو كيدعوه ربو العبد يسأؿ أف الوارد كإ٪تا كرد، ما على فيها يتوقف عبادة كالدعاء ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ّتاه تعاىل هللا سؤاؿ على اٟتث ُب كرد ما ككل حوائجو، يقضي أف الصاّب بعملو أك كصفاتو،
 سيد ىو الذم ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  حق ُب ىذا كاف كإذا العلم، أىل عند مكذكب حديث فهو ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 !؟ا١تنزلة ُب دكنو ىو ٔتن فكيف ا٠تلق؛
 لطلبو الصحابة اجائزن  كلو كاف ىذا تعاىل، هللا عند لو يشفعوا أف منهم يطلب أبف لؤلموات التوجو -

 فعلم بينهم؛ كقربه كما كانوا يطلبونو منو ُب حياتو،  ،بعد موتو ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  من - عنهم هللا رضي -
ابلناس  اٞتدب خرج عمر بن ا٠تطاب  كقع ك١تا ٬توز، ال العمل ىذا مثل أف ىذا من

اللهم إان كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ]يعٍت نطلب منو االستسقاء كىو »لبلستسقاء كقاؿ: 
كا١تعٌت أف العباس ، (ُ)«قاؿ: فيسقوف .حي فيستسقي ٢تم فيسقوف[، كإان نتوسل بعم نبينا فاسقنا

إىل طلبو من  جائزا ١تا عدؿ عنو عمر يستسقي ٢تم فيسقوف، كلو كاف طلب الدعاء منو 
 .العباس 

مناداهتم كطلب الغوث منهم أبف ينقذكه أك يكشفوا كربتو كىم أموات ُب قبورىم، كىذا ما يسمى  -
ؼ العبادة لغَت هللا شرؾ ابالستغاثة، كىذا شرؾ أكرب؛ ألف االستغاثة دعاء كالدعاء عبادة، كصر 

َي غالم إين أعلمك كلمات: احفظ هللا ٦تفظك، »: البن عباس  ملسو هيلع هللا ىلصأكرب، كقد قاؿ النيب 
 .(ِ)«احفظ هللا َتده َتاىك، إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ِب

 :واٚتنجمٌن والعرافٌن واٚتشعوذين ِبلسحرة التعلق (ٗ)

َماَواِت َواأْلَْرِض ﴿قاؿ تعاىل: من ا١تقرر أف الغيب ال يعلمو إال هللا تعاىل،  ُقْل اَل يَ ْعَلُم َمْن ِف السَّ

                                                           

 (.َُّٕ( أخرجو البخارم )حُ)
 ، كصححو األلباين ُب صحيح الًتمذم.كقاؿ: حديث حسن صحيح ،(ُِٔٓ( أخرجو الًتمذم )حِ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٔٛٔ العقيدة 

عَ  َن يُ ب ْ َعاَلُ اْلَغْيِب َفاَل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِو ﴿  ، كقاؿ:[ٓٔالنمل: ] ﴾ُثونَ اْلَغْيَب ِإالَّ اَّللَُّ َوَما َيْشُعُروَن َأَيَّ
أم [ ِٕ ،ِٔاٞتن: ] ﴾ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل فَِإنَُّو َيْسُلُك ِمْن بَ ٌْنِ َيَدْيِو َوِمْن َخْلِفِو َرَصًدا  .َأَحًدا 

أنو هللا قد يطلع بعض رسلو على شيء من الغيب ١تا ُب ذلك من اآلية على صدقو، كأما غَت الرسل 
 مفًتو ا من الغيب، كال يطلعهم هللا عليو، فمن ادعى علم شيء من الغيب فهو كاذب فبل يعلموف شيئن 

 الكف كقراء كا١تنجموف، كالكهاف السحرة منهم أنواع على هللا تعاىل، كالذين يٌدعوف علم الغيب
  .ك٨توىم كالفنجاف،
فإليك  ،والتنجيمتوجد فروق بٌن السحر والكهانة غَت أنو  تعاىل، اب الكفر من ىذا ككل

 :بيان معانيها
  :السحر: الً أو 
 .ا١تسحور ُب للتأثَت ابلشياطُت فيها يستعُت الساحر يفعلها كأفعاؿ أقواؿ :السحر معىن -
السحر موجود حقيقة كقد ذكر هللا تعاىل أف منو ما يكوف للتفريق بُت الزكجُت،  حقيقة السحر: -

قاؿ  كاف نوع السحر فإنو ال يضر إال إبذف هللا كعيًصي سحرة فرعوف، كأاين   كمنو ما يكوف ٗتييبلن 
َفُعُهْم َوَلَقْد ﴿تعاىل:  َعِلُموا َوَما ُىْم ِبَضارِّيَن ِبِو ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ َويَ تَ َعلَُّموَن َما َيُضرُُّىْم َواَل يَ ن ْ

]البقرة:   ﴾ا َشَرْوا ِبِو أَنْ ُفَسُهْم َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن َلَمِن اْشتَ َراُه َما َلُو ِف اَْلَِخَرِة ِمْن َخاَلٍق َولَِبْئَس مَ 
َُِ]. 

َوَما يُ َعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد ﴿  :السحر كفر ٥ترج من ا١تلة، كالساحر كافر لقولو تعاىل حكم السحر: -
َنٌة فال تكفرَحىتَّ ي َ  َا ١َتُْن ِفت ْ َفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن َويَ تَ َعلَُّموَن َما ﴿ :إىل قولو ﴾ُقواَل ِإ٣تَّ َيُضرُُّىْم َواَل يَ ن ْ

فأثبتت اآلايت أنو كفر، كأنو من تعليم  ؛ [َُِ]البقرة:  ﴾اْشتَ َراُه َما َلُو ِف اَْلَِخَرِة ِمْن َخاَلقٍ 
 الشياطُت.

 ابلسحر فكو كأما كاألدعية، كالسنة القرآف من الشرعية ابلرقية تكوف :السحر عالج طريقة -
؛ ، عبلج ـر ألنو فمحـر  فيو أف كما علينا، حـر فيما شفاءان ٬تعل مل كعبل جعل كهللا ٔتحـر

 .شرىم من للتخلص السحرة ٤تاربة ا١تسلم على كالواجب تعاىل، اب للكفر إعانة



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٕٛٔ  العقيدة 

 :و١تو٤تا والعرافة الكهانة: ااثنيً 
 األمور من خفي ما أك ا١تستقبلية األمور ما غاب من علم ادعاء أٝتائها اختبلؼ على كحقيقتها

 بطاعتهم إليهم كالتقرب الشياطُت كاستخداـ النجـو ُب ابلنظر مفقود شيء مكاف كمعرفة ا١تاضية
 .بو أيمركف فيما

َياِطٌَن ﴿قاؿ تعاىل:  لَُيوُحوَن ِإىَل َأْولَِيائِِهْم َواَل ََتُْكُلوا ٟتَّا َلَْ يُْذَكِر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِو َوِإنَُّو َلِفْسٌق َوِإنَّ الشَّ
َىْل أُنَ بُِّئُكْم َعَلى َمْن ﴿قاؿ تعاىل: ، ك [ُُِ]األنعاـ:  ﴾ لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأَطْعُتُموُىْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ 

َياِطٌُن  ْمَع َوَأْكثَ ُرُىْم َكاِذبُونَ  .تَ نَ زَُّل َعَلى ُكلِّ َأفَّاٍك أَثِيٍم  .تَ نَ زَُّل الشَّ  - ُِِ]الشعراء:  ﴾يُ ْلُقوَن السَّ
فيسمعها مسرتق السمع، »قاؿ ُب حديث الوحي:  ملسو هيلع هللا ىلصأف نيب هللا  كعن أيب ىريرة  ،[ِِّ

ومسرتقو السمع ىكذا بعضو فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إىل من ُتتو، ُث يلقيها اَلخر إىل من 
ُتتو حىت يلقيها على لسان الساحر أو الكاىن فربا أدرك الشهاُب قبل أن يلقيها، وربا ألقاىا قبل أن 

يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك  فيقال: أليس قد قال لنا .كذبة  مئةيدركو، فيكذب معها 
 .(ُ)«الكلمة الِت ٖتعت من السماء

 :التنجيم: اثلثا
 األمطار كنزكؿ األحواؿ، تقلب من األرض على يقع ما ُب أتثَت النجـو ٢تا ادعاء أف كحقيقتو

 ككلد، كزكاج كمصائب كرزؽ كأحزاف أفراح من عليو يقع كما اإلنساف، كمزاج كاٞتدب، كا٠تصب
 األرض على ا١تستقبل ُب سيقع أنو يزعم ٔتا ٮترب ٍب النجـو ُب ا١تنجم ينظر أبف كذلك كموت، كحياة

 بقراءة األبراج. زماننا ُب يعرؼ ما بعينو، كمنو شخص على أك
 : التنجيم حكم

-  ، ا أكرب ألنو جعلها خالقة من دكف هللا، أشرؾ شركن  فقدإذا اعتقد ا١تنٌجم نسبة التأثَت للنجـو
متصرفة ُب الكوف إبرادهتا كمشيئتها، كالنجـو ما ىي إال خلق من خلق هللا ٕترم أبمره كخلقها 

ا للشياطُت الذين يسًتقوف السمع، كزينة للسماء، ًٟتكىم ذكرىا ُب كتابو، كىي كوهنا رجومن 
النُُّجوَم  َوُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكمُ ﴿قاؿ تعاىل: كعبلمات يهتدم هبا الناس ُب ظلمات الرب كالبحر، 

                                                           

 (.ََْٖ( أخرجو البخارم )حُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٖٛٔ العقيدة 

أم يعرؼ هبا  ،[ٕٗاألنعاـ: ] ﴾لِتَ ْهَتُدوا ِِبَا ِف ظُُلَماِت اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّْلَنا اَْلَََيِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُموَن 
نْ َيا ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكِب ﴿قاؿ تعاىل: الوقت كاٞتهات، ك  َماَء الدُّ َوِحْفظًا ِمْن ُكلِّ َشْيطَاٍن  .ِإنَّ زَي َّنَّا السَّ

 .فمن ادعى فيها غَت ذلك فقد كذب [ٕ ،ٔالصافات: ] ﴾َماِردٍ 
كإذا مل يعتقد أهنا تؤثر بنفسها لكنو يزعم أنو يستدؿ ْتركتها على ما سيقع؛ فهو شرؾ كذلك؛ ألف  -

اقتبس شعبة  ا من النجوم؛من اقتبس علمً »: ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ النيب  .فيو ادعاء للغيب، كقد نفاه هللا تعاىل
 .(ُ)«من السحر زاد ما زاد

 حكم الذىاب للكهان والعرافٌن واٚتنجمٌن:
، كمن صدقهم ُب دعواىم  ٔتا أف ادعاء علم الغيب شرؾ أكرب فإف الذىاب إىل من يدعيو ٤تـر

ا فصدقو با يقول فقد كفر با أنزل على ا أو عرافً من أتى كاىنً »: ملسو هيلع هللا ىلصعلم الغيب فقد كفر، قاؿ 
 .(ِ)«دمحم

  :التعاويذ ولبس والتمائم الرقى (٘)

 الرقى:  

 .اإلسبلـ قبل معركفة كىي للشفاء، اطلبن  ا١تصاب على يقاؿ كبلـ -
 منها كاٞتائز الراقي، يعتقده كْتسب ما فيها، يقاؿ الذم الكبلـ ْتسب حكمها ٮتتلف :حكمها -

 :التالية الشركط فيو اجتمعت ما
 .الصحيحة األدعية أك كصفاتو، هللا أبٝتاء أك أك السنة، الكتاب من تكوف أف  -ُ

 الراقي، كيعرؼ معٌت الكبلـ الذم يقولو، كتكوف معانيها صحيحة. يفهمها بلغة تكوف أف -ِ

 أف يعتقد كل من الراقي كا١ترقي أهنا ال تؤثر بذاهتا كإ٪تا إبذف هللا عز كجل.  -ّ
كأقرىم عليها،  مهنع هللا يضركرقى أصحابو  ملسو هيلع هللا ىلص، كرقى النيب ملسو هيلع هللا ىلصرقى النيب  كدليل جوازىا: أف جربيل 

قاؿ: كنا نرقي ُب اٞتاىلية  عن عوؼ بن مالك األشجعي  .كأمرىم هبا، كأحل أخذ األجرة عليها
                                                           

 ، كحسنو األلباين ُب صحيح أيب داكد.(ِّٕٔ( كاللفظ لو، كابن ماجو )حَّٓٗ( أخرجو أبو داكد )حُ)
، كقاؿ شعيب األرانؤكط ُب ٖتقيق (َّْٗ( كاللفظ لو، كأبو داكد )حّٔٓٗح( أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده )ِ)

 الصحيح. رجاؿ ثقات رجالو ا١تسند: حسن،



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٗٛٔ  العقيدة 

ال ِبس ِبلرقى ما َل يكن فيو  .اعرضوا علي رقاكم»فقاؿ:  ؟فقلنا: اي رسوؿ هللا كيف ترل ُب ذلك
 .(ُ)«شرك

رضي إما أف يقرأ عليو ٍب ينفث عليو، أك يقرأ ُب ماء كيسقيو ا١تريض، فعن عائشة  طريقة الرقية: -
بسم هللا، تربة أرضنا وريقة بعضنا ُيْشَفى »يقوؿ ُب الرقية:  ملسو هيلع هللا ىلصالت: كاف رسوؿ هللا هللا عنها ق

 .(ِ)«سقيمنا ِبذن ربنا
 :اٚتمنوعة الرقى

 الرقى ا١تمنوعة ما يلي:إذا عرفنا شركط الرقى الشرعية فيمكن أف نقوؿ ُب أنواع 
 .الشياطُت أك األموات من لو؛ دعاء أك تعاىل هللا بغَت استعانة من شرؾ فيها كاف ما ػ ُ
 ىذه فمثل ا١تعٌت، مفهـو غَت لكنو أصلو ُب معركؼ بكبلـ أك معركؼ، غَت بلساف تكوف أف ػ ِ

 .شرعي ٤تذكر فيها يكوف أف خشية ٕتوز ال الرقى
 التمائم: 
 من يؤذم ما لدفع ا١تركب؛ أك البيت ُب توضع أك اليد أك العنق ُب يعلق ما كىي ٘تيمة، ٚتع كىي -

 .اٟتظ ٞتلب تكوف أك ذلك، غَت أك حسد أك عُت أك عدك
حكمها: إذا كانت من غَت القرآف الكرًن أك األدعية كاألذكار الصحيحة؛ فهي شرؾ، فعن ابن  -

قالت امرأة ابن  (ّ)«ة شركلَ وَ الرقى والتمائم والتِّ إن »يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا  مسعود 
 .مسعود لو: لقد كانت عيٍت تقذؼ، فكنت اختلف إىل فبلف اليهودم يرقيٍت، فإذا رقاين سكنت

 كانت إف كأما، فقاؿ عبدهللا: إ٪تا ذلك عمل الشيطاف كاف ينخسها بيده فإذا رقاىا كف عنها
 جوازىا، ُب - عنهم هللا رضي - الصحابة اختلف فقد صحيحة، كأدعية قرآنية آايت على تشتمل
 الوقوع ُب تتسبب كقد الشركية، ابلتمائم تشتبو ألهنا اجتناهبا؛ اب١تسلم كاألكىل .منعها على كاألكثر

 اٟتسٌت، كعلى هللا كأٝتاء اآلايت امتهاف إىل يؤدم تعليقها أف كما ذلك، بعد الشركية التمائم ُب
                                                           

 (.ِّٕٔ( أخرجو مسلم )حُ)
 (.ْٕٔٓ( أخرجو البخارم )حِ)
 ، كصححو األلباين ُب صحيح أيب داكد.(َّّٓ(، كابن ماجو )حّّٖٖ( أخرجو أبو داكد )حّ)
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 ٘ٛٔ العقيدة 

 النفع كإ٪تا بذاتو يضر كال ينفع ال سبب أهنا كاعتقاد عليها اافظة ا١تسلم فيلـز ّتوازىا القوؿ
 .األصغر الشرؾ ُب كقع قد فيكوف بذاهتا؛ كالضر النفع فيها اعتقد فإف كحده، هللا بيد كالضر

 التعاويذ: 
 دفعو أك الببلء لرفع ذلك ك٨تو اٟتذاء أك ا٠تيط أك اٟتلقة من ما يوضع كىي -

ما »ُب يده حلقة من صفر فقاؿ:  رأل رجبلن  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  ففي حديث عمراف بن حصُت 
زاد ُب ا١تسند  ،(ُ)«اوىنً  انزعها؛ فإهنا ال تزيدك إال»قاؿ:  .قاؿ: ىذه من الواىنة «؟ىذه ا٘تلقة

 الببلء لدفع سبب أنو اعتقد إف الفعل ىذا كمثل، (ِ)«افإنك لو مت وىي عليك ما أفلحت أبدً »
 من اشيئن  نسب ألنو أكرب؛ شرؾ فهو بنفسو الببلء يدفع أنو اعتقد إف كأما أصغر، شرؾ فهو هللا إبذف

 .اا كال ضرن ال ٯتلك نفعن  ٥تلوؽ إىل هللا ملكوت ُب التصرؼ
 :التطًن (ٙ)

 ٝتعها. كلمة أك رآه شيء بسبب تركو أك شيء فعل على الشخص يقدـ أف: معناه -
أف أىل اٞتاىلية كانوا إذا طار الطائر عن اليمُت تفاءؿ الواحد منهم بذلك  اكسبب تسميتو تطَتن 

 نسبة إىل الطَت. اكأقدـ على الفعل، كإذا طار عن يساره تشاءـ كترؾ الفعل؛ فسمي تطَتن 
الطًنة  .الطًنة شرك»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب  حكمو: ىو من الشرؾ ٟتديث عبدهللا بن مسعود 

أانس : كمنا ملسو هيلع هللا ىلصأنو سأؿ الرسوؿ هللا  معاكية بن اٟتكم السلمي  كعن، (ّ)«الطًنة شرك .شرك
قاؿ ، كالتطَت من أفعاؿ ا١تشركُت (ْ)«ذاك شيء ٥تدونو ِف صدورىم فال يصدىم»يتطَتكف؟ قاؿ: 

ُهْم َسيَِّئٌة يَ ُقوُلوا ﴿تعاىل:  ُهْم َحَسَنٌة يَ ُقوُلوا َىِذِه ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َوِإْن ُتِصب ْ  ﴾َىِذِه ِمْن ِعْنِدكَ َوِإْن ُتِصب ْ
الكلمة  .ال عدوى وال طًنة، ويعجبين الفأل»: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ،  كعن أنس [ٖٕ]النساء: 

 .(ٓ)«ا٘تسنة الكلمة الطيبة

                                                           

 (.ّّٖ/ُ، كجوَّد إسناده ابن ابز ُب فتاكل نور على الدرب )(ُّّٓ)ح( أخرجو ابن ماجو ُ)
 (.ّّٖ/ُكجوَّد إسناده ابن ابز ُب فتاكل نور على الدرب )(، ََََِ( أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده )حِ)
 ، كصححو األلباين ُب صحيح أيب داكد.(ُُْٔ( كاللفظ لو، كالًتمذم )حَُّٗ( أخرجو أبود داكد )حّ)
 (.ّٕٓو مسلم )ح( أخرجْ)
 (.ََٖٓ(، كمسلم )حٕٔٓٓ( أخرجو البخارم )حٓ)
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 ٙٛٔ  العقيدة 

 يدخل أنو كذلك تعاىل، هللا غَت إىل كالضر للنفع نسبة فيو أف الشرؾ من التطَت كوف كسبب
 ىذا مثل إىل بقلبو يلتفت ال أف ا١تسلم فعلى فيًتكو، للفعل؛ ككراىية ىم ذلك من ا١تسلم قلب

 عبد حديث من كألٛتد .تعاىل هللا على متوكبلن  امستعينن  عليو عـز الذم الفعل على كيقدـ كيدفعو،
 ذلك؟ كفارة فما قالوا: .أشرؾ فقد حاجتو عن الطَتة ردتو من :-رضي هللا عنهما -عمرك  بن هللا
 :عن الطَتة ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ   ،(ُ)«غًنك إلو وال طًنك إال طًن وال خًنك إال خًن ال اللهم تقول أن»: قاؿ

 أنت إال ِب٘تسنات َيِت ال اللهم :فليقل يكره ما اأحدً أحدكم  رأى فإذا امسلمً  ترد وال الفألأحسنها »
 .(ِ)«بك إال قوة وال حول وال أنت إال السيئات يدفع وال

 يستعُت ٍب كيستخَت كيستشَت ينفعو ما على ٭ترص ا٢تدم النبوم ١تن أراد فعل شيء أف: تنبيو
 أراد ما ٧تاح على يسمعها الطيبة الكلمة كىو كيستبشر ابلفأؿ الفعل، عند عليو كيتوكل تعاىل اب
 .٧تاحو سبب ىي الكلمة أف ابب من ال تعاىل اب الظن حسن ابب من

 :تعاىل والتعلق ِبألسباب هللا غًن على التوكل (ٚ)
  :التوكل ِف : الشركالً أو 
 .فيو عليو اعتمدت أم فبلف إىل أمرم ككلت: تقوؿ االعتماد،: لغة التوكل -
 .ا١تضار كدفع ا١تنافع جلب ُب هللا على االعتماد صدؽ: اكشرعن  -
ُتْم ُمْؤِمِنٌنَ ﴿قاؿ تعاىل: منزلتو: من أعلى مراتب العبادة  - ُلوا ِإْن ُكن ْ ]ا١تائدة:  ﴾َوَعَلى اَّللَِّ فَ تَ وَكَّ

ُ ﴿قاؿ تعاىل: فجعل التوكل على هللا تعاىل شرطنا ُب اإلٯتاف، ك  ،[ِّ َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللَّ ِإ٣تَّ
ُلونَ  فوصف ، [ِ]األنفاؿ:   ﴾ َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم َآََيتُُو زَاَدتْ ُهْم ِإ٨تَاًن َوَعَلى َرِبِِّْم يَ تَ وَكَّ

مقامات من مقامات اإلٯتاف اٟتق كىي: ا٠توؼ كزايدة اإلٯتاف كالتوكل على هللا تعاىل  ةا١تؤمنُت بثبلث
ْذُه وَِكي﴿قاؿ تعاىل: ك  .كحده  كقاؿ: ،[ٗ]ا١تزمل:  ﴾ الً َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو فَاِتَِّ

ْل َعَلى اَّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبُو ِإنَّ اَّللََّ َِبِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اَّللَُّ ِلُكلِّ َويَ ْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اَل ٦َتَْتِسُب ﴿ َوَمْن يَ تَ وَكَّ

                                                           

 ، كصحح إسناده أٛتد شاكر ُب ٖتقيق ا١تسند.(َْٕٓح( أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده )ُ)
 (.ّّٕ/ٕ، كقاؿ الشوكاين ُب نيل األكطار: مرسل )(ُّٗٗ( أخرجو أبو داكد )حِ)
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 ٚٛٔ العقيدة 

 كلذا فكلما زاد كقوم التوكل قوم إٯتاف العبد. .[ّ]الطبلؽ:   ﴾َشْيٍء َقْدرًا
مراده من جلب كحقيقة التوكل أف يفعل اإلنساف أقصى ما يستطيع من األسباب ا١تادية لتحقيق 

ما ينفعو كدفع ما يضره، ٍب ال يعتمد عليها بقلبو لعلمو أهنا أسباب قد تنجح كقد ال تنجح فيتعلق 
 قلبو اب تعاىل خالق األسباب كالذم بيده ملكوت كل شيء.

فهذا شأف الكساىل  ،كعليو فليس من التوكل: اعتماد القلب على هللا دكف بذؿ األسباب
فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانْ َتِشُروا ِف اأْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اَّللَِّ َواذُْكُروا ﴿عاىل: قاؿ ت ،كضعاؼ العقوؿ

، كليس من التوكل بذؿ األسباب كاالعتماد عليها؛ ألف [َُ]اٞتمعة:  ﴾اَّللََّ َكِثًنًا َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 
قُ ْلَنا ََي َنُر ُكوين بَ ْرًدا َوَساَلًما َعَلى ﴿ :تعطلت األسباب ٥تلوقة مثلو إف شاء هللا تعاىل تعطيلها

، ككم من أرض أمطرت فلم تنبت، ككم من شخص بذؿ ٚتيع ما يستطيع من [ٗٔ]األنبياء:  ﴾ِإبْ َراِىيمَ 
 التحصن من ا١ترض فمرض، أك استعد لسفر فخاب سفره، كغَت ىذا كثَت.

 حكم التوكل على غًن هللا تعاىل:
للتوكل كىو تعلق القلب اب تعاىل يكوف حكم التوكل على غَته سبحانو كتعاىل كهبذا ا١تعٌت 
 على النحو التايل:

التوكل على ا١تخلوؽ فيما ال يقدر عليو إال هللا تعاىل شرؾ أكرب؛ ألنو تسوية بُت ا١تخلوؽ   -
 كا٠تالق.
ل عليو إال التوكل على ا١تخلوؽ ُب شيء يقدر عليو شرؾ أصغر، كما تعلق أحد ٔتخلوؽ كتوك -

 خاب ظنو فيو.
 :اٚتادية األسباب على : االعتمادااثنيً 

 .عليها االعتماد دكف األسباب بذؿ التوكل حقيقة ألف التوكل؛ ُب قادح االعتماد كىذا
كعبلمة اإلصابة هبذا ا١ترض أف  ا١تادية، النظرة كغلبة تعاىل اب اٞتهل ابألسباب التعلق كسبب

الدنيا، دكف  اٟتياة متاع من يفوتو أك ٭تصلو كعبلمة الربح كا٠تسارة ما يكوف مدار فرح القلب كحزنو
 أك ما يقع فيو من الزلل أك يسلم منو. ،وتو منها٭تصلو من األعماؿ الصاٟتة كما يفاىتماـ ٔتا 
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 ٛٛٔ  العقيدة 

 القلب كعبودية تعاىل، هللا غَت إىل القلب انصراؼ مثل اإلٯتاف ضعف من أنواع التعلق ىذا كُب
 بسبب كا١ترض الدكاء، جودة بسبب فالشفاء كحدىا، األسباب إىل األفعاؿ كنسبة ية،ا١تاد لؤلسباب

 اإلمكاانت ٚتيع توفر عدـ بسبب كالفشل الصناعة، جودة بسبب اإل٧تاز كسرعة ا١تناعة، ضعف
ا ُب العمل العبادات، كضعفن  ُب هتاكانن  عادة يصاحبو ابألسباب التعلق ُب أف كما .كىكذا ا١تادية،
كمن قرأ كتاب هللا تعاىل عرؼ أين ىذا من أخبلؽ  .ا ُب العُتاآلخرة، كقسوة ُب القلب، كٚتودن للدار 

َمْن َكاَن يُرِيُد ﴿ :ا١تتقُت الذين يعلموف حقيقة الدنيا كأف من كرائها حياة أبدية ينبغوا أف يسابقوا إليها
ْلَنا َلُو ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ُثَّ  َوَمْن َأرَاَد اَْلَِخَرَة  . َجَعْلَنا َلُو َجَهنََّم َيْصاَلَىا َمْذُموًما َمْدُحورًا اْلَعاِجَلَة َعجَّ

كيعلموف أف الدنيا  ،[ُٗ ،ُٖ]اإلسراء:  ﴾َوَسَعى َٛتَا َسْعيَ َها َوُىَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيُ ُهْم َمْشُكورًا
ُلَوُىْم أَي ُُّهْم َأْحَسُن َعمَ  ِإنَّ َجَعْلَنا﴿قاؿ تعاىل: دار ابتبلء كاختبار   ﴾ الً َما َعَلى اأْلَْرِض زِيَنًة َٛتَا لِنَ ب ْ

ْنَساَن ُخِلَق َىُلوًعا ﴿قاؿ تعاىل: فيختلف حا٢تم عن حاؿ غَتىم  ،[ٕ]الكهف:  رُّ  .ِإنَّ اإْلِ ُو الشَّ ِإَذا َمسَّ
ُر َمُنوًعا  .َجُزوًعا  ُو اْٙتَي ْ ، فيعيشوف حياة طيبة ال [ِِ – ُٗ]ا١تعارج:  ﴾ ِإالَّ اْلُمَصلٌِّنَ  .َوِإَذا َمسَّ

الَِّذيَن َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهْم ِبذِْكِر اَّللَِّ َأاَل ِبذِْكِر اَّللَِّ ﴿ قاؿ هللا تعاىل:  يكدرىا نكد اٟتياة كمصائبها،
كىم ُب   ،[ِٗ، ِٖ]الرعد:  ﴾الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِ٘تَاِت طُوََب َٛتُْم َوُحْسُن َمَآبٍ  .َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب 

ا ألمر اٚتؤمن إن أمره كلو لو خًن، وليس ذلك إال للمؤمن، إن عجبً »كل أحوا٢تم ُب عبادة  تعاىل 
 .(ُ)«لوا ا لو، وإن أصابتو ضراء صِب فكان خًنً أصابتو سراء شكر فكان خًنً 

 :هللا بغًن التعلق أسباب
 :ذلك كمن سبق، ما خبلؿ من تعاىل هللا بغَت التعلق أسباب نستجلي أف ٯتكن

 .تعاىل اب اٞتهل -
 .تعاىل اب التعلق ضعف كمنو اإلٯتاف، ضعف -
 .ا١تادية اٟتياة طغياف  -
 .الدين على االستقامة على ك٣تاىدهتا النفس مراقبة ضعف  -

                                                           

 (.ََٕٓ( أخرجو مسلم )حُ)
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 ٜٛٔ العقيدة 

 كالتسليم ا١تطلقة الطاعة من ٬توز ال ما إىل ٮترج حىت هبم كالتعلق الصاٟتُت حب ُب ا١تبالغة -
 .الكامل
 .ابلقبور ا١تتعلقة الشرعية ا١تخالفات -

 
 

 العالج أسباب التعلق بغًن هللا م
  تعاىل اب اٞتهل ٔ
  اإلٯتاف ضعف ٕ
  ا١تادية اٟتياة طغياف ٖ
  النفس مراقبة ضعف ٗ
  الصاٟتُت حب ُب ا١تبالغة ٘
  ابلقبور ا١تتعلقة الشرعية ا١تخالفات ٙ

 
 

*     *     * 
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 ٜٓٔ  العقيدة 

 
 
 
 

 .كاجملتمع الفرد على كخطورتو كضوابطو، كأسبابو، التكفَت عن ْتثنا صمم (ُ)
 .كالنفاؽ كالشرؾ الكفر بُت فيها تقارف ذىنية خريطة صمم (ِ)
 .اإلسبلمي التاريخ ُب ا١تنافقُت عن ْتثنا صمم (ّ)

 
 

 االستهزاء ابلدين أحكامو كآاثره، أٛتد بن دمحم القرشي. (ُ)
 منهج ابن تيمية ُب مسألة التكفَت، عبد اجمليد بن سامل بن عبد هللا. (ِ)
 نور اإلٯتاف كظلمات النفاؽ ُب ضوء الكتاب كالسنة، سعيد بن على بن كىف القحطاين. (ّ)
 اإلسبلـ ابن تيمية، أبو العبل بن راشد بن أيب العبل الراشد.ضوابط تكفَت ا١تعُت عند شيخ  (ْ)
عقيػػدة التوحيػػد كبيػػاف مػػا يضػػادىا أك ينقصػػها مػػن الشػػرؾ األكػػرب أك األصػػغر كالتعطيػػل كالبػػدع كغػػَت  (ٓ)

 ذلك، صاّب بن فوزاف الفوزاف.
 التكفَت جذكره أسبابو مربراتو، نعماف عبد الرزاؽ السامراين. (ٔ)
 لشرعي، أيب يوسف مدحت بن اٟتسن آؿ فراج.العذر ابٞتهل ٖتت اجملهر ا (ٕ)
النفػػػاؽ كأثػػػره ُب حيػػػاة األمػػػة  دراسػػػة أتصػػػيلية تطبيقيػػػة ُب القػػػرآف كالسػػػنة، السػػػيد أٛتػػػد ٚتعػػػة حسػػػن  (ٖ)

 سبلٌـ.
 

 

 كضح ا١تقصود ابلشرؾ، كأنواعو، كأسباب الوقوع فيو. (ُ)
 قارف بُت الكفر كالشرؾ كالنفاؽ. (ِ)
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 ٜٔٔ العقيدة 

  



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٕٜٔ  العقيدة 
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 ٖٜٔ العقيدة 

 : الوحدة أهداف   
 

 : أن الوحدة ٛتذه إهنائو بعد الدارس من يتوقع
 يشرج مفهـو التمسك ابلسنة النبوية. -ُ
 يناقش كجوب التمسك ابلسنة النبوية. -ِ
 يستشعر أ٫تية التمسك ابلسنة النبوية. -ّ
 يشرح حديث االفًتاؽ ُب ىذه األمة. -ْ
 أىل السنة كاٞتماعة. يوضح فضائل -ٓ
 يناقش ا٠تصائص األخبلقية كالسلوكية ألىل السنة كاٞتماعة. -ٔ
 يوضح معٌت البدعة لغة كاصطبلحنا. -ٕ
 يوضح حكم البدعة. -ٖ
 يناقش أسباب ظهور البدع. -ٗ

 يوضح آاثر البدع. -َُ
  .يناقش منهج السلف ُب التعامل مع البدع -ُُ
 : الوحدة مفردات  

 

 السنة اٚتوضوع األول:
 البدعة اٚتوضوع الثاين:

 : احملاضرات عدد  

 .٤تاضرة (ُِ): الدبلـو
 .٤تاضرات( ٔ): العايل الدبلـو



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٜٗٔ  العقيدة 

 
 
 

 
 

أما بعد، فإن خًن ا٘تديث كتاب هللا، وخًن اٛتدي ىدي »يقوؿ ُب خطبو:  ملسو هيلع هللا ىلصكاف رسوؿ هللا 
ا موعظة بليغة كجلت أصحابو يومن  ملسو هيلع هللا ىلص، ككعظ (ُ)«ةل، وشّر األمور ٝتداثِتا، وكل بدعة ضالملسو هيلع هللا ىلصدمحم 

منها القلوب كذرفت منها العيوف، كذكر ٢تم ما سيق من االفًتاؽ ُب األمة كبٌُت ٢تم ا١تخرج منها 
فعليكم بسنِت وسنة اٙتلفاء الراشدين اٚتهديٌن، فتمسكوا ِبا، وعضوا عليها ِبلنواجذ، وإَيكم »بقولو: 

٢تذا ُب خطبو كُب  ملسو هيلع هللا ىلصكذكر النيب  (ِ)«فإن كل ٝتدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة ؛وٝتداثت األمور
موعظتو ُب آخر حياتو دليل على عظم ىذا األصل، كأف طريق كحدة ا١تسلمُت كقوهتم، ك٨تن ُب ىذه 
الوحدة سنتعرؼ على منزلة السنة من الدين، كلزـك التمسك هبا، كمعرفة معٌت البدعة كخطورهتا 

 كأسباب كقوعها.
 

  

                                                           

 (.ُُْْأخرجو مسلم )ح (ُ)
، كحسن إسناده ابن ابز ُب ٣تموع فتاكل ابن ابز (ٓ(، كأخرجو ابن حباف )حَْٕٔأخرجو أبوداكد )ح (ِ) 
(ُٔ/َُٗ.) 

 

 : متهيد



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٜ٘ٔ العقيدة 

 

 
 ايط١ٓ: األٍٚاملٛعٛع 

 
 

 َٚع٢ٓ ايط١ٓ: اًلأ:  
السَتة كالطريقة سواء كانت حسنة أك قبيحة، كيكثر استعما٢تا ُب الطريقة اٟتسنة  : السنة لغة

َ َلُكْم َويَ ْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َويَ ُتوَب َعَلْيُكْم َواَّللَُّ َعِليٌم ﴿  كما ُب قولو تعاىل: يُرِيُد اَّللَُّ لِيُ بَ ٌنِّ
 يعٍت طرائقهم اٟتميدة. [ِٔ]النساء:  ﴾َحِكيٌم 

ٮتتلف معناىا ْتسب العلم الذم تستعمل فيو، كىي ُب العلماء  اصطبلحُب  :االسنة اصطالحً 
 ملسو هيلع هللا ىلصاصطبلح أىل االعتقاد تقابل معٌت البدعة، كمعناىا عندىم: الطريقة اليت كاف عليها النيب 

السنة ىي اليت ٯتدح متبعها كيذـ من فهذه  .كأصحابو من بعده السا١تة من الشبهات كالشهوات
 .خالفها
 ًٝ  :بايط١ٓ ايتُطو ٚدٛب: اثاْ

قاؿ تعاىل: أمر هللا تعاىل ابتباع صراطو ا١تستقيم، كهنى عن اتباع السُّبل كىي كل ما خالفو ف
ُبَل فَ تَ َفرََّق ﴿ ِبُكْم َعْن َسِبيِلِو َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِو َلَعلَُّكْم َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبُعوا السُّ

ُقونَ   اظاىرن  ملسو هيلع هللا ىلص النيب عليو كاف ٔتا ابلتمسك يكوف إال ال ا١تستقيم الصراط كاتباع ،[ُّٓاألنعاـ: ] ﴾تَ ت َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصكاألنصار من بعده، فبعد أف ذكر النيب  ا١تهاجرين من أصحابو عليو كاف كابلتمسك ٔتا ا،كابطنن 

ما يكوف بعده من االختبلؼ الكثَت، دٌؿ أصحابو على طريق السبلمة من ذلك االختبلؼ بقولو: 
فعليكم بسنِت وسنة اٙتلفاء الراشدين اٚتهديٌن، ّتسكوا ِبا، وعّضوا عليها ِبلنواجذ، وإَيكم »

 .(ُ)«وٝتداثت األمور؛ فإن كل ٝتدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة
 فرقة، كسبعُت إحدل على افًتقت اليهود أف ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن األحاديثكقد جاء ُب عدد من 

                                                           

 (.َُٗ/ُٔ، كحسن إسناده ابن ابز ُب ٣تموع فتاكل ابن ابز )(َْٕٔ(، كأبو داكد )حِٕٔٔ( أخرجو الًتمذم )حُ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٜٙٔ  العقيدة 

 ُب كلها فرقة، كسبعُت ثبلث على األمة ىذه كستفًتؽ فرقة، كسبعُت ثنتُت على النصارل كافًتقت
، «اٗتماعة وىي»: بقولو األحاديث تلك ُب بعض الناجية الفرقة ككصف ىذه كاحدة، إال النار

؛ فهو من كأصحابو  ملسو هيلع هللا ىلص النيب عليو كاف ٔتا استمسك فمن (ُ)«وأصحاّب عليو أن ما» كبقولو:
 أىل السنة، كمن ٚتاعة ا١تسلمُت، كمن الفرقة الناجية يـو القيامة من عذاب هللا تعاىل.

 ٚقٛع االفرتام يف األ١َ: اثايًج: 
هللا كرد ُب القرآف الكرًن كالسنة النبوية اإلخبار عن كقوع االفًتاؽ ُب ىذه األمة، كمن ذلك قوؿ 

َعَث َعَلْيُكْم َعَذاًِب ِمْن فَ ْوِقُكْم َأْو ِمْن َُتِْت َأْرُجِلُكْم َأْو يَ ْلِبَسُكْم ﴿  :تعاىل ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يَ ب ْ
، كمعٌت [ٓٔاألنعاـ: ] ﴾ِشيَ ًعا َويُِذيَق بَ ْعَضُكْم ِبََْس بَ ْعٍض اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُِّف اَْلَََيِت َلَعلَُّهْم يَ ْفَقُهونَ 

ربو أف ال يسلط  ملسو هيلع هللا ىلصكقد سأؿ النيب  .ا كيبث فيكم األىواء ا١تختلفةا( يعٍت: ٮتلطكم فرقن )يلبسكم شيعن 
، كقد كقع ىذا االفًتاؽ كتسلط بعض ا١تسلمُت على (ِ)بعض األمة على بعض؛ فلم ٬تبو إىل ذلك

 بعض كسيقع كما أخرب هللا تعاىل.
َيضُّ ُوُجوٌه ﴿قاؿ تعاىل: ك  َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُىُهْم َأَكَفْرَُتْ بَ ْعَد ِإ٨تَاِنُكْم يَ ْوَم تَ ب ْ

ُتْم َتْكُفُرونَ  : تبيض كجوه أىل السنة بقاؿ ابن عباس  [َُٔآؿ عمراف: ] ﴾َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَا ُكن ْ
 ، كتسود كجوه أىل البدعة كالتفرؽ.كاالئتبلؼ
كقع التفرؽ كاالختبلؼ كاالقتتاؿ بُت ا١تسلمُت، كظهرت فيهم األىواء، كطريق النجاة من  كقد

كا٠تلفاء الراشدكف من بعده مهنع هللا يضر، كمن لـز  ملسو هيلع هللا ىلصذلك لزـك السنة، كىي التمسك ٔتا كاف عليو النيب 
 سبيلهم فهو من أىل السنة كاالجتماع، كمن خالفهم فهو من أىل البدعة كاالفًتاؽ.

 ٚادتُاع١ ايط١ٓ أٌٖفغا٥ٌ : ازابًع: 
 تكوف قدف الكثرة، ال تبلـز كاٞتماعة ا١تسلمُت، كٚتاعة السنة، أىل ىم أهنم فضيلة ٢تم أعظم -ُ

كالعربة  ا١تشركُت، بُت ا١تسلمُت من ا١تستضعفوف كاف كما قليلة ُب بعض األزمنة ا١تسلمُت ٚتاعة

                                                           

 الًتمذم.(، كحسنو األلباين ُب صحيح ُِْٔحأخرجو الًتمذم )(ُ)
 (.َِٖٗحأخرجو مسلم ) (ِ)
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 ٜٚٔ العقيدة 

: ٛتاد بن نعيم كقاؿ . مسعود بن عبدهللا قاؿ كما كحدؾ كنت كإف ٔتوافقة اٟتق اٞتماعةُب 
 فإنك كحدؾ؛ كنت كإف تفسد، أف قبل اٞتماعة عليو كانت ٔتا فعليك اٞتماعة فسدت إذا

ُب فهمو أك  كليس معٌت ىذه األقواؿ أف يشذ إنساف عن ٚتاعة ا١تسلمُت .حينئذ اٞتماعة أنت
ٔتثل فإنو أف سواد ا١تسلمُت على ضبلؿ، يزعم ك  كأنو ىو اٞتماعة، كيدعي أنو على اٟتق سلوكو

 ىذه الشذكذات تظهر األىواء كالبدع.
ال تزال طائفة من أمِت »يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا  ىم الطائفة ا١تنصورة فعن معاكية  -ِ

 .(ُ)«قائمة ِبمر هللا ال يضرىم من خذٛتم أو خالفهم حىت َيِت أمر هللا وىم ظاىرون على الناس
ا بدأ اإلسالم غريبً »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ،ىم الغرابء عند فساد الزماف فعن أيب ىريرة  -ّ

فقاؿ: من  ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿى هللا ، كسأؿ عبدهللا بن عمرك (ِ)«؛ فطوَب للغرِبءاوسيعود كما بدأ غريبً 
أنس صا٘تون ِف أنس سوء كثًن، من يعصيهم أكثر ٟتن »فقاؿ:  ؟الغرابء اي رسوؿ هللا

 .(ّ)«يطيعهم
َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوالرَُّسوَل ﴿ :تعاىل هللا قاؿ كاآلخرة، الدنيا ُب ككرامتو تعاىل هللا نعمة أىل ىم -ْ

َهَداِء َوالصَّاِ٘تٌَِن َوحَ  يِقٌَن َوالشُّ دِّ ُسَن ُأولَِئَك فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيٌَِّن َوالصِّ
؛ فإنو ٦تن أنعم هللا عليو، ككاف مع النبيُت ملسو هيلع هللا ىلصفمن آمن اب كاتبع سنة نبيو  ،[ٗٔ]النساء:   ﴾َرِفيًقا

 كالصديقُت كالشهداء كالصاٟتُت، كال رفقة أحسن من ىؤالء.
 

  :ارتضا٥ط املٓٗذ١ٝ ٚايطًٛن١ٝ ألٌٖ ايط١ٓ ٚادتُاع١:خاًَطا 
اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم ﴿ كما قاؿ تعاؿ:، ألهنما اٟتق الكامل  االعتصاـ ابلكتاب كالسنة -ُ

ْساَلَم ِديًنا  ال كيرجعوف إليهما عند التنازع، ك  [ّ]ا١تائدة:  ﴾َوَأّْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
بشيء كإ٪تا  ا، كال يعارضوف األخبار أك األكامر كالنواىيا أك ذكقن أك عرفن  يػيقىٌدموف عليهما عقبلن 

                                                           

 ( كاللفظ لو.ْٓٓٗ(، كمسلم )حُّْٔ( أخرجو البخارم )حُ)
 (.ِّٕ( أخرجو مسلم )حِ)
 (.ُِّٗح، كصححو األلباين ُب صحيح اٞتامع )(َٓٔٔ( أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده )حّ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٜٛٔ  العقيدة 

َوَمْن ﴿  قاؿ تعاىل:ف ا١تتبعُت امتدح هللا تعاىل حاؿ ا١تؤمنُتيسلموف ٢تما التسليم الكامل، ك 
ََذ اَّللَُّ   ﴾الً ِإبْ َراِىيَم َخِلي َأْحَسُن ِديًنا ٟتَّْن َأْسَلَم َوْجَهُو َّلِلَِّ َوُىَو ُٝتِْسٌن َوات ََّبَع ِملََّة ِإبْ َراِىيَم َحِنيًفا َواِتَّ

َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُو ِإىَل اَّللَِّ َوُىَو ُٝتِْسٌن فَ َقِد اْسَتْمَسَك ِِبْلُعْرَوِة ﴿قاؿ تعاىل: ك  ،[ُِٓ]النساء: 
سلف قو٢تم: من هللا التنزيل، الكأيثًرى عن عدد من  ،[ِِ]لقماف:  ﴾اْلُوثْ َقى َوِإىَل اَّللَِّ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ 
 .التسليمكعلى رسولو الببلغ، كعلينا 

 ٭تتجوف ٔتا صٌح من أخبار اآلحاد ُب االعتقاد كاألحكاـ، كال يفرقوف بينهما. -ِ
ُب االعتقاد كاألحكاـ؛ ألف الوحي نزؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأعلمى الناس بعد النيب  مهنع هللا يضريعتقدكف أف الصحابة  -ّ

يو كسألوه عما أشكل عليهم، مع ما كانوا عل ملسو هيلع هللا ىلصبلساهنم، كقد شاىدكا التنزيل، كخالطوا النيب 
 من الفهم كالداينة.

٭تتجوف بفهم الصحابة مهنع هللا يضر ُب االعتقاد ألهنم متفقوف عليها، كمل ٮتتلفوا إال ُب مسائل معدكدة   -ْ
 لربو. ملسو هيلع هللا ىلصكانت األدلة فيها ٤تتملة مثل مسألة رؤية النيب 

 كسط بُت الطوائف كالفرؽ، ال ٯتيلوف إىل إفراط أك تفريط، أك غلو أك جفاء. -ٓ
حق منهم السابق، فبل تتغَت أقوا٢تم على اختبلؼ األزماف، هجهم، يتبع البلوف على مناثبت -ٔ

ٓتبلؼ غَتىم من الفرؽ فإهنم ٮتتلفوف فيما بينهم، كٗتتلف أقواؿ متأخريهم عن أقواؿ متقدميهم، 
 كرٔتا ضلل بعضهم بعضا ككٌفره.

إىل العقوؿ  لسبلمة مصادر أىل السنة ُب التلقي، كسبلمة منهجهم ُب الفهم؛ فإهنم األقرب -ٕ
قلوب الناس على اختبلؼ مستوايهتم، كال ٬تد  ُب لفطرة السويٌة، كأقوا٢تم ٢تا نفاذالسليمة كا

 العامي أك ا١تتعلم صعوبة ُب فهم أقوا٢تم.
قاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصف للنيب و ألهنم متبع ؛الناس إىل الصراط ا١تستقيم كفهديلعلم كالعدؿ، ك ٬تمعوف بُت ا -ٖ

ُعو ِإىَل اَّللَِّ َعَلى َبِصًنٍَة َأَن َوَمِن ات َّبَ َعيِن َوُسْبَحاَن اَّللَِّ َوَما َأَن ِمَن ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأدْ ﴿تعاىل: 
ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمٌَن َّلِلَِّ ُشَهَداَء ِِبْلِقْسِط ﴿قاؿ تعاىل: ك  ،[َُٖيوسف: ] ﴾ اْلُمْشرِِكٌنَ 

ْقَوى َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َخِبًٌن ِبَا َواَل ٥َتْرَِمنَُّكْم َشَنَآُن  قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو َأقْ َرُب لِلت َّ



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٜٜٔ العقيدة 

، كىذا منهج أىل السنة مع موافقيهم ك٥تالفيهم من الكفار كا١تبتدعة، [ٖ]ا١تائدة:  ﴾ تَ ْعَمُلونَ 
ا١تعذكر كغَته، كبُت من لو سابقة ُب اإلسبلـ كيلـز من ذلك التثبت ُب نقل األقواؿ، كالتمييز بُت 

 كمتبع ا٢تول.
أرحم الناس ابلناس، ٭تبوف ٢تم ا٠تَت كيدلوهنم عليو، كيصربكف ُب دعوهتم على األذل؛ ألهنم ٛتلة  -ٗ

 .، فكما أهنم كرثوا علم النبوة؛ فإهنم يبلغوهنا على منهاج النبوةبلن ا كعممَتاث النبوة علمن 
 ب كالسنة، كيبغضوف أىل األىواء كالبدع.٭تبوف ا١تتمسكُت ابلكتا -َُ
أف رسوؿ  أيمركف اب١تعركؼ كينهوف عن ا١تنكر ألدلة كثَتة منها حديث عبدهللا بن مسعود  -ُُ

ما من نيب بعثو هللا ِف أمة قبلي إال كان لو من أمتو حواريون وأصحاب َيخذون »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
يفعلون ويفعلون ما ال  يقولون ما البسنتو ويقتدون ِبمره، ُث إهنا ِتلف من بعدىم خلوف 

يؤمرون، فمن جاىدىم بيده فهو مؤمن، ومن جاىدىم بلسانو فهو مؤمن، ومن جاىدىم بقلبو 
، كبذلك استحقوا أف يكونوا خَت أمة (ُ)«يس وراء ذلك من اإل٨تان حبة خردلفهو مؤمن، ول

 أخرجت للناس.
، نة ٬تد أهنم أكمل ا١تؤمنُت إٯتاانن يتمسكوف ٔتكاـر األخبلؽ، كمن تتبع سَت عامة أىل الس -ُِ

ا؛ أيمركف بصلة من أمر هللا بو أف يوصل، كيعطوف من حرمهم، كيصلوف من كأحسنهم أخبلقن 
قطعهم، كيعفوف عمن ظلمهم، كأيمركف برب الوالدين، كحسن اٞتوار، كاإلحساف إىل اليتامى 

يبلء كالبغي كأنواع الظلم، كا١تساكُت كابن السبيل، كينهوف عن مساكئ األخبلؽ من الفخر كا٠ت
 كيقوموف ْتق النصيحة.

٭تافظوف على اٞتماعة كائتبلؼ القلوب، كيطيعوف من كاله هللا أمرىم اب١تعركؼ، كأما ما يقع  -ُّ
 بينهم من اختبلؼ ُب ا١تسائل العلمية، فيتناقشوف فيو ْتسب الدليل مع بقاء األلفة بينهم.

ة بينهم، كال دكف، فالناس عندىم سواسية ال طبقيَّ كالؤىم للحق كحده؛ عليو يوالوف، كعليو يعا -ُْ
 ة لعرؽ على آخر، كإ٪تا يتفاضل الناس عندىم ابلتقول.أفضليَّ 

                                                           

 (.ُٕٗ( أخرجو مسلم )حُ)
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 ٕٓٓ  العقيدة 

 
 :عنها كثَت من الناس د بعض السنن ا١تهجورة اليت غفلعدًٌ 

 السنة م
  
  
  
  
  
  

 
 

 :انقش أثر التمسك ابلسنة على الفرد كاجملتمع
 أثر التمسك ابلسنة على اجملتمع التمسك ابلسنة على الفردأثر 
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 ٕٔٓ العقيدة 

 

 
 ايبدع١: ايجاْٞاملٛعٛع 

 
 

 ٚايبدع١ َع٢ٓ: اًلأ: 
َماَواِت َواأْلَْرِض َوِإَذا ﴿ كقولو تعاىل:،  سابق مثاؿ غَت على االخًتاع :اللغة ُب البدعة َبِديُع السَّ

َا يَ ُقوُل َلُو    أم ٥تًتعهما على غَت مثاؿ سابق. [ُُٕالبقرة: ] ﴾ُكْن فَ َيُكونُ َقَضى َأْمًرا فَِإ٣تَّ
٥تًتعة، تضاىي الشرعية، يقصد ابلسلوؾ عليها ا١تبالغة  الدينطريقة ُب البدعة ُب االصطبلح: 

 ، أم أهنا إحداث ُب الدين كزايدة، كليس عليو دليل من الشرع.ُب التعبد  سبحانو
 ًٝ  : أقطاّ ايبدع١:اثاْ

 : البدعة إىل نوعٌنتنقسم 
 :امطلقً  الدين ِف لو أصل ال ما إحداث :األول

 الشمس، ُب الوقوؼ أك االحتفاالتا مل ٬تعلو قربة كٔت هللا إىل كالتقرب جديدة، عبادة كاخًتاع 
 اإلسبلـ. دين عن ا١تنحرفة العقائد سائر فيها كيدخل الطيبات، بعض ٖترًن أك

 :ا َل يرد بو الشرعِف أصلها لكن يزيد عليها شيئً  مشروعة أن تكون العبادة :الثاين

 أك اٞتماعية، هللا كاألصوات لذكر كيفيات خاصة جعل أك ركعات، أربع ا١تغرب كجعل 
 فالصبلة صياـ؛ أك بقياـ شعباف من النصف ليلة كتخصيص خاصة، بعبادات السنة ُب أايـ ٗتصيص

 التخصيص هبذا أنو ىنا البدعة ككجو الوقت، هبذا ُب ٗتصيصهما البدعة لكن مشركعاف كالصـو
 التخصيص ٢تذا يكن مل كإال خاصة فضيلة ٢تما الوقت ىذا ُب كالصياـ الصبلة أف يعتقد الفاعل

 مشركعة ُب األصل، العبادة كوف إىل ينظركف ألهنم البدعة؛ من النوع كأكثر كقوع الناس ُب ىذا .معٌت
 .هبا احتفت اليت اٟتالة أك الكيفية بسبب بدعة صارت كإ٪تا
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 ٕٕٓ  العقيدة 

 
 أم النوعُت أخطر ك١تاذا؟ انقش مع زمبلئك:

 
 

 :عدد صور البدعة ا١تنتشرة ُب بعض اجملتمعات
 النوع الثاينبدع  النوع األكؿبدع 

  
  
  
  

 
 ايبدع١ سهِ: اثايًج:  

 ،(ُ)«ما ليس فيو فهو رد ىذا أمرن ِف أحدث من» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ: قالت اهنع هللا يضر عائشة عن
أم مردكد فهذا يدؿ على ذـ البدعة، كأف البدعة تكوف ُب الدين أم أف أمور الدنيا ال تدخلها 

وشر األمور ٝتداثِتا وكل »كاف يقوؿ ُب خطبتو:   ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب هنع هللا يضر  البدعة، كعن جابر بن عبدهللا
ا دعوة الناس إليها؛ فيتحمل يزيد البدعة إٙتن فبل توجد بدعة شرعية مقبولة، ك٦تا ، (ِ)«بدعة ضاللة

سن ِف  من»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  الداعي بذلك إٙتو كإٍب من يقتدم بو، فعن جرير بن عبدهللا 
، ومن سن من أجورىم شيءٌ  صَ قُ ن ْ ا وأجر من عمل ِبا بعده من غًن أن ي َ ىاإلسالم سنة حسنة فلو أجر 

ووزر من عمل ِبا من بعده من غًن أن ينقص من أوزارىم ِف اإلسالم سنة سيئة كان عليو وزرىا 
 .(ّ)«شيء

                                                           

 (.ُُٖٕ(، كمسلم )حِٕٗٔ( أخرجو البخارم )حُ)
 (.ٕٖٔأخرجو مسلم )ح( ِ)
 (.ُِّٓ( أخرجو مسلم )حّ)
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 ٖٕٓ العقيدة 

كالبدع مع ىذا متفاكتة ُب فحشها كنكارهتا، فمنها ما ىو كفر كالذبح لغَت هللا، كالطواؼ 
 .عندىا كالدعاء كالصبلة القبور على ابلقبور كالذبح ٢تا، كمنها ما ىو من كسائل الشرؾ كالبناء

اللغوم  ١تعٌت١تقصود امن تسمية بعض األعماؿ ابلبدعة اٟتسنة، فا كأما ما كرد ُب بعض اآلاثر
ٚتع الناس ُب صبلة الًتاكيح ُب كمن ذلك ، ةُب الدين حسنهنا زايدة يء جديدة حسن ال أأهنا ش أم

 على إماـ كاحد، فقد كاف الناس يصلوف قبل ذلك ٚتاعات أك فرادل، زمن عمر بن ا٠تطاب 
 .ملسو هيلع هللا ىلصألف صبلة الًتاكيح ٚتاعة فعلها النيب  ؛ ُب الدينإحدااثن كٚتعهم على إماـ كاحد ليس 

 ايبدع ظٗٛز أضباب: ازابًع:  

 
إذا كاف االعتصاـ ابلكتاب كالسنة سبب النجاة من البدع كاالفًتاؽ؛ فإف اإلعراض عن الكتاب 

ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َواَل َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ﴿قاؿ تعاىل: كالسنة أعظم سبب للوقوع ُب البدعة كاالفًتاؽ، 
ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلوِ  فمن ترؾ الكتاب السنة؛ فإنو سيتبع السبل   ،[ُّٓاألنعاـ: ] ﴾تَ تَِّبُعوا السُّ

 هللا سبيل ىذا» :ا بيده ٍب قاؿخطن  ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: خط رسوؿ هللا ال ٤تالة، فعن ابن مسعود 
 شيطان السبل، ليس منها سبيل إال عليو  ىذه»: كمشالو، ٍب قاؿ خط عن ٯتينو قاؿ: ٍب .«امستقيمً 

 أضباب ظٗٛز ايبدع

 ادتٌٗ بأسهاّ ايدٜٔ

 اتباع اهل٣ٛ

 ايتعضب يآلزا٤ ٚاألغداظ

 ايتػب٘ بايهفاز ٚتكًٝدِٖ ٚايتًكٞ عِٓٗ

 االعتُاد ع٢ً األسادٜح ايٛا١ٖٝ ٚاملٛعٛع١

 فِٗ اآلٜات ٚاألسادٜح فُٗا خيايف قٛاعد ايعسب١ٝ
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 ٕٗٓ  العقيدة 

ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلوِ ﴿ ٍب قرأ: ،(ُ)«إليو يدعو  ﴾َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبُعوا السُّ
 .[ُّٓاألنعاـ: ]

 إما بعدـ االحتجاج هبما ُب بعض اجملاالت كاألحكاـ، أك إنكار اإلعراض عن الكتاب كالسنةك 
ا، كعلى سبيل اإلٚتاؿ فإف من أسباب اإلعراض عن ا منحرفن ، أك فهمهما فهمن مثبلن  السنة حجية

 :الكتاب كالسنة ما يلي
 انتزاًعا العلم يقبض ال هللا إن»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصف النيب أبفعن عبدهللا بن عمرك  الدين: ِبحكام اٗتهل -ُ

 ارؤوسً  الناس اِتذ ا، ً عاٚت يرتك َل إذا حىت العلماء بقبض يقبض العلم الناس، ولكن من ينتزعو
فإذا مات العلماء مل يوجد ُب الناس من  (ِ)«وأضلوا علم فضلوا بغًن فأفتوا فسئلوا ،جهاالً 

 يعلمهم كيدفع الضبلؿ عنهم؛ فتدخل عليهم الفنت كالضبلالت من كل جانب.
فَِإْن ََلْ ﴿قاؿ تعاىل: فمن أعرض عن الكتاب كالسنة فسيتبع ىواه ال ٤تالة،  اٛتوى: اتباع -ِ

َا يَ تَِّبُعوَن َأْىَواَءُىْم َوَمْن َأَضلُّ ٟتََّن ات ََّبَع َىَواُه ِبَغًْنِ ُىًدى ِمَن  اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ اَل َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم َأ٣تَّ
ُتُموَىا أَنْ ُتْم َوَآَِبؤُُكْم ﴿قاؿ تعاىل: ك  ،[َٓالقصص: ] ﴾يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمٌنَ  ِإْن ِىَي ِإالَّ َأْٖتَاٌء َٖتَّي ْ

ُ ِِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تَ ْهَوى اأْلَنْ ُفُس َوَلَقْد َجاَءُىْم ِمنْ   ﴾َرِبُِِّم اْٛتَُدى َما أَنْ َزَل اَّللَّ
 .[ِّالنجم: ]

َوِإَذا ِقيَل َٛتُُم اتَِّبُعوا َما أَنْ َزَل اَّللَُّ قَاُلوا َبْل نَ تَِّبُع َما ﴿قاؿ تعاىل:  واألشخاص: لآلراء التعصب  -ّ
َنا َعَلْيِو َآَِبَءَن َأَوَلْو َكاَن َآَِبُؤُىْم اَل يَ ْعِقُلوَن  ًئا َواَل يَ ْهَتُدونَ أَْلَفي ْ كمن ذلك  ،[َُٕالبقرة:] ﴾َشي ْ

 معارضة الكتاب كالسنة بقوؿ فبلف أك فبلف، أك ٔتا عليو شيخ الطريقة، أك أعراؼ الناس.
كىذا من أخطر األسباب ألنو قد يؤثر ُب الشخص وتقليدىم والتلقي عنهم:  ِبلكفار التشبو  -ْ

كىو ال يشعر، ك٭تصل ىذا بسبب كثرة ا١تخالطة مع قلة العلم، أك بسبب التساىل، فعن أيب 
مر بشجرة للمشركُت يقاؿ ٢تا ذات أنواط  حنُت ١تا خرج إىل ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ، أف رسوؿكاقد الليثي 

سبحان »: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فقاؿ .أنواط ذات لنا يعلقوف عليها أسلحتهم، فقالوا: اي رسوؿ هللا اجعل
                                                           

 ، كصحح إسناده أٛتد شاكر ُب ٖتقيق ا١تسند.(ّْْٕ( أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده )حُ)
 ( كاللفظ لو.ٕٔٗٔ(، كمسلم )حَّٕٕ( أخرجو البخارم )حِ)
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 ٕ٘ٓ العقيدة 

ا كما ٛتم آٛتة، والذي نفسي بيده لرتكنب سنة من كان قال قوم موسى: اجعل لنا إٛتً  هللا ىذا كما
، ككثَت من البدع إ٪تا دخلت على ا١تسلمُت بسبب ٥تالطتهم للكفار أك القرب منهم، (ُ)«قبلكم

 ا١تسلمُت عن طريق اإلعبلـ كالسفر إىل ببلدىم.كُب زماننا ىذا بسبب انتشار ثقافتهم ُب ببلد 
فإف بعض البدع كردت فيها أحاديث لكنها ضعيفة  :االعتماد على األحاديث الواىية واٚتوضوعة -ٓ

 ، كمثل ىذه األحاديث ال ٬توز االعتماد عليها.اجدن 
ضعيفة، ٍب  ك٭تمل الكبلـ على معافو  العربية، ا ٧تالف قواعدفهم اَلَيت واألحاديث فهمً  -ٔ

التعٌسف ُب فهم ابقي األدلة لتوافق ىذا الفهم ا١تنحرؼ، كصاحب ىذا ا١تسلك يعتقد الشيء ٍب 
 يبحث عن األدلة اليت ٯتكن أف تدٌؿ على رأيو، كيتعٌسف ُب رٌد ما خالف رأيو.

  :آثاز ايبدع:خاَطا 
قاؿ كقد  ،ملسو هيلع هللا ىلصسبب ٢تجر السنة، كتقدح ُب ركن من أركاف العبادة أال كىو ا١تتابعة للرسوؿ   -ُ

ٍة َواذُْكُروا َما ِفيِو َلَعلَّ ﴿تعاىل:  َناُكْم ِبُقوَّ ُكْم َوِإْذ َأَخْذَن ِميثَاَقُكْم َورَفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما َآتَ ي ْ
ُقونَ   .[ّٔالبقرة: ] ﴾تَ ت َّ

قاؿ أيوب السختياين: إف الذين  .ملسو هيلع هللا ىلصأىلها من أشد الناس عداء للمتمسكُت بسنة النيب   -ِ
 يتمنوف موت أىل السنة يريدكف أف يطفئوا نور هللا أبفواىهم كهللا متم نوره كلو كره الكافركف.

 تستلـز القدح ُب كماؿ الدين، كىذا ٥تالف لصريح القرآف الكرًن.  -ّ
ا، كال ٯتيز بُت اٟتق كالباطل؛ ألنو ا كالقبيح حسنن تفسد اجملتمع ا١تسلم حيث يرل اٟتسن قبيحن   -ْ

 صار يتلقى دينو من مصادر غَت الكتاب كالسنة.
البدعة تدعو إىل غَتىا من البدع، كىي سبب للوقوع ُب الفتنة، كقد قرر العلماء أف البدعة   -ٓ

 ماعة.مقركنة ابلفرقة، كما أف السنة مقركنة ابٞت
من »أنو قاؿ فيمن أحدث ُب ا١تدينة:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ا١تبتدع متعرض لٌلعن، فعن  أنس   -ٔ

                                                           

 (.َُِٖح، كصححو األلباين ُب صحيح الًتمذم )(َُِٖ( أخرجو الًتمذم )حُ)
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 ٕٙٓ  العقيدة 

 .(ُ)«ا وال عدالً  فعليو لعنة هللا واٚتالئكة والناس أٓتعٌن، ال يقبل هللا منو صرفً أحدث فيها حداثً 
 َٓٗر ايطًف ايضاحل يف ايتعاٌَ َع ايبدع ٚاملبتدعني: اضادًض: 

كاضحة ُب التعامل مع أىل البدع مبنية على األصوؿ الشرعية كا١تقاصد  طريقةألىل السنة 
 ا١ترعية، كمن معامل طريقتهم:

رد البدع، كاإلنكار على من يفعلها أك يعتقدىا، كبياف العلم الصحيح ٢تم، كىذا كثَت من زماف   -ُ
ذير من البدع، كذكرىا، كالرد إىل زماننا، فبل يزاؿ العلماء يؤلفوف ُب التح -مهنع هللا يضر  - الصحابة 

 كل ا ُب ا١تسجد ينتظركف الصبلة ُبحلقن  على ا١تتمسكُت هبا، كقد رأل عبدهللا بن مسعود 
 .مئةفيهللوف  مئة ىللوا :فيقوؿ .مئة فيكربكف مئة كربكا :فيقوؿ .حصى أيديهم كُب حلقة رجل

 من يضيع ال أف ضامن فأان ،سيئاتكم فقاؿ ٢تم: عدكا .مئة فيسبحوف ،مئة سبحوا :فيقوؿ
 نبيكم متوافركف، كىذه صحابة ىؤالء ىلكتكم، أسرع ما ،دمحم أمة اي ك٭تكم ،حسناتكم شيء

 أك دمحم، من ملة أىدل ىي ملة لعلى إنكم بيده، نفسي كالذم تكسر، مل كآنيتو تبل، مل ثيابو
 .(ِ)ضبللة ابب مفتتحو

بُت اٟتكم على البدعة كاٟتكم على مرتكبها؛ فليس كل من كقع ُب بدعة كصف أبنو  وففرقي -ِ
 .مبتدع

اٟتكم على من كقع ُب بدعة حسب كٮتتلف تتفاكت البدع ُب مراتبها كٗتتلف ُب حكمها،  -ّ
اجملتهد ا١تتحرم للصواب، كمنهم من بدعتو خفيفة، كمنهم من بدعتو خفية دقيقة حالو، فمنهم 

 ا لًتكها، كمنهم ا١تعاند ا١تكابر ا١تتبع ٢تواه.ْتيث لو تفطن ٢ت
 تكوف صغَتة ابلنسبة ١تا ىو أكرب منها بشرط: -مع قبحها كفحشها  -كالبدعة 
 .أف ال يداـك عليها، كما ىو اٟتاؿ ُب صغائر الذنوب 
 .أف ال يدعو غَته إىل فعلها 

                                                           

 ( كاللفظ لو.ِّّّ(، كمسلم )حَّٕٔالبخارم )ح( أخرجو ُ)
 .َِْ( الدارمي ُب ا١تقدمة: ابب ُب كراىية أخذ الرأم رقم ِ)



 مقررات دبلومات معاهد إعداد معلمي القرآن الكريم

 

 ٕٚٓ العقيدة 

 .أف ال ٬تاىر هبا 
 يصَتىا كبَتة. أف ال يستصغرىا كيستهُت هبا؛ فإف استسهاؿ الذنوب 

يكن ُب ىجره مصلحة يهجركف ا١تبتدع كال ٬تالسونو إذا كاف ُب ىجره مصلحة شرعية، فإف مل  -ْ
 كانت ا١تصلحة ُب أتلفو كاف أتلفو ىو ا١تشركع.  فبل يهجر، كإف

من االستماع ١تقاالهتم كالنظر ُب كتبهم، كينهوف عن ٣تالستهم لئبل يتأثر ببدعتهم كما ٭تذركف  -ٓ
بهات، ككم من شخص جالس أصحاب الشبهات كقرأ كتبهم ليعرؼ أقوا٢تم يلقونو من الش

 بزعمو فتأثر هبم كصار من حزهبم.
ا للحق كإزالة ما ُب قلبو من الشبهة، فمجادلتو للعامل القادر على ا أك طالبن إذا كاف ا١تبتدع متعلمن  -ٔ

 ذلك ٤تمودة إلحقاؽ اٟتق كإبطاؿ الباطل.
 

*     *     * 
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 ٕٛٓ  العقيدة 

 

 كطػػػرؽ العقيػػػدة، ُب انتشػػػارنا البػػػدع أكثػػػر عػػػن ْتثنػػػا صػػػمم الػػػتعلم مصػػػادر إىل ابلرجػػػوع (ُ)
 .عبلجها

 .كاجملتمع الفرد على كأثرىا السنة عن ْتثية كرقة صمم (ِ)
 

 األمر ابالتباع كالنهي عن االبتداع، جبلؿ الدين السيوطي. (ُ)
 البدع كالنهي عنها، دمحم بن كضاح. (ِ)
 حقيقة البدعة كأحكامها، سعيد بن انصر الغامدم. (ّ)
كػػل بدعػػة ضػػبللة،  قػػراءة انقػػدة كىادئػػة لكتػػاب مفهػػـو  البدعػػة كأثػػره علػػى اضػػطراب  (ْ)

 الفتول ا١تعاصرة، علوم بن عبد القادر السقاؼ.
 أصوؿ اٟتكم على ا١تبتدعة عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، أٛتد بن عبدالعزيز اٟتليب. (ٓ)
 ارىا، ٤تمود شلتوت.البدعة أسباهبا كمض (ٔ)
 معجم البدع، رائد بن صربم بن أيب علفة. (ٕ)
 اإلبداع ُب مضار االبتداع، علي ٤تفوظ. (ٖ)
 السنة كالبدعة كأثر٫تا ُب األمة، عبد السبلـ بن برجس. (ٗ)

 

 عرؼ السنة، موضحنا فضائل أىل السنة، كخصائصهم. (ُ)
 كاجملتمع.عرؼ البدعة، موضحنا أسباهبا، كخطورهتا على الفرد  (ِ)
 قارف بُت السنة كالبدعة. (ّ)
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 ٜٕٓ العقيدة 

 

 املسادع ٚاملضادز
 

 .مصر: عباد الرٛتن .(.كتاب التوحيدقُِْٗالنجدم، دمحم بن عبد الوىاب ) (ُ)
 مصر: الضياء. .شرح كتاب التوحيد.(ـََُِ) ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا (ِ)
 الرايض: دار العاصمة. .القوؿ ا١تفيد على كتاب التوحيد.(قُُْٓدمحم بن صاّب )العثيمُت،  (ّ)
الرايض: دار  .ا١تلخص ُب شرح كتاب التوحيد .(ـََُِالفوزاف، صاّب بن فوزاف بن عبدهللا ) (ْ)

 العاصمة.
الرايض:  .القوؿ السديد ُب شرح كتاب التوحيد.(ىػُُِْالسعدم، عبد الرٛتن بن انصر ) (ٓ)

 كف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد.الشؤ كزارة 
 الرايض: دار ا١تغٍت. .قرة عُت ا١توحدين .(ىػُِّْلرٛتن بن حسن )آؿ الشيخ، عبد ا (ٔ)
ا١تدينة  .شرح القواعد ا١تثلى ُب صفات هللا كأٝتائو اٟتسٌت .(ىػُُِْالعثيمُت، دمحم بن صاّب ) (ٕ)

 ا١تنورة: اٞتامعة اإلسبلمية.
الرايض: دار  .التوحيد كأثره ُب حياة الفرد كاجملتمع .(ىػُُْْاٟتريقي، ٛتد بن إبراىيم ) (ٖ)

 الوطن.
 الرايض: دار الوطن. .أٝتاء هللا اٟتسٌت .(ىػُُْٕالغصن، عبد هللا بن صاّب بن عبد العزيز ) (ٗ)
 الرايض: جامعة ا١تلك فيصل..َُُمقرر السلم .(ىػُّْٖسعيد، دمحم بن عبد العزيز ) (َُ)
 بَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي. .اإلٯتاف.(ىػُُْٔبن عبد اٟتليم )ابن تيمية، أٛتد  (ُُ)
 .الشفا بتعريف حقوؽ ا١تصطفى .(قَُْٗاليحصيب، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى ) (ُِ)

 القاىرة: دار الفكر.
الرايض: اٟترس  .الصاـر ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ.(قَُّْابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم ) (ُّ)

 الوطٍت.
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 ٕٓٔ  العقيدة 

الساعة أىل السنة  اعتقاد الفرقة الناجية إىل قياـ ق(.َُِْابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم ) (ُْ)
 .مكتبة أضواء السلف. الرايض: كاٞتماعة العقيدة الواسطية

ا١تدينة  .تيمية بن أٛتد اإلسبلـ شيخ فتاكل ٣تموع ق(.ُُْٔابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم ) (ُٓ)
 .الشريف ا١تصحف لطباعة فهد ا١تلك ٣تمع: ا١تنورة

الرايض:  .أىل السنة كاٞتماعةالعصمة ُب ضوء عقيدة  .(قُّْٓالتميمي، منصور بن راشد ) (ُٔ)
 مكتبة الرشد.

الرايض: مركز  .أىل البيت عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .(قُّْْالقرموشي، عمر بن صاّب ) (ُٕ)
 التأصيل للدراسات كالبحوث.

 اٖتاؼ اٞتماعة ُب أخبار الفنت كا١تبلحم كأشراط .(قُّْٗ، ٛتود بن عبد هللا )التو٬ترم (ُٖ)
 الصميعي.الرايض: دار  .الساعة

اإلٯتاف ُب ٖتصُت األمة اإلسبلمية ضد  أثر .(ُِّْقاٞتربوع، عبد هللا بن عبد الرٛتن ) (ُٗ)
 ا١تدينة ا١تنورة: اٞتامعة اإلسبلمية. .األفكار ا٢تدامة

الرايض: مطبعة  .ظاىرة ضعف اإلٯتاف األعراض كاألسباب .(قُُّْا١تنجد، دمحم صاّب ) (َِ)
 سفَت.

الرايض: كنوز  .زايدة اإلٯتاف كنقصانو كحكم االستثناء فيو .(قُِْٔالبدر، عبد الرزاؽ ) (ُِ)
 إشبيليا.

الرايض: مطابع  .األمر ابالتباع كالنهي عن االبتداع .(قَُْٗالسيوطي، جبلؿ الدين ) (ِِ)
 الرشيد.

 القاىرة: مكتبة ابن تيمية. .البدع كالنهي عنها .(قُُْٔكضاح، أبو عبد هللا دمحم ) (ِّ)
أصوؿ اٟتكم على ا١تبتدعة عند شيخ اإلسبلـ ابن  .(قُُِْ)اٟتليب، أٛتد بن عبد العزيز  (ِْ)

 الرايض: دار الفضيلة.  .تيمية
 الرايض: دار العاصمة. .معجم البدع .(قُُْٕأيب علفة، رائد بن صربم ) (ِٓ)
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 ٕٔٔ العقيدة 

 


