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بَعُُ ُاملََسائُِل الَر 
ََك اّلَله -اْعلَْم  : -رَِحم َ ْرَبعم َمَسائمَل، َوِهم

َ
به َعلَيْنَا َتَعلُّمه أ نَهه ََيم

َ
 أ

1- . لْمه  العم

2- .  بمهم
 الَعَمله

3- .  ادَلْعَوةه إمََلْهم

.الَصْْبه لََعَ  -4 َذى فميهم
َ
 األ

نَْسانَ  إرن  *  َوالَْعْصر »قَاَل َتَعاََل:  رينَ  إرّل  *  ُخْسر  لَفر  اْْلر لُوا آَمُنوا اَّل   َوَعمر
َاتر  اِلر َق   َوتََواَصْوا الص  راِلْ ْبر  َوتََواَصْوا ب رالص   «ب

ُالُُصوُل الث َََلثَةُُ
ي  به لََعَ ُكه وله اثلَََلثَةه الِّتي ََيم صه

ه
َفتهَها:األ ْسلمٍم َمْعرم  مه

َو اّلَله  -1 ، وَهه فَةه الَربي بَْحانَهه َوَتَعاََل -َمْعرم  .-سه

ََمده ْبنه َعبْدم اّلَلم  -2 َو ُمه ، وَهه ي فَةه انَلِبم  . -ملسو هيلع هللا ىلص-َمْعرم

3- . َو اإلمْسََلمه ، َوهه ينم فَةه ادلي  َمْعرم

ر َربًّا، : »-ملسو هيلع هللا ىلص-قَاَل  راَّلل  يُت ب در َرضر رُمَحم  راْلرْسََلمر دريًنا َوب  «نَبريًّا -ملسو هيلع هللا ىلص-َوب
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ُأَن َواُع الت َو ِحيدُِ
: َ ، َوِهم يدم نَْواعم اتَلوْحم

َ
َو إمفَْراده اّلَلم َتَعاََل ِفم أ : هه يده  اتَلوْحم

ري ةر  -1 ُبوب يُد الرُّ هم َوتَْدبمريمهم. :تَوْحر لْكم هم َومه َو إمفَْراده اّلَلم َتَعاََل ِفم َخلْقم  هه

لُوهري ةر  -2
ُ
يُد األ . :تَوْحر ََعءم بَاَدةم َوادلُّ َو إمفَْراده اّلَلم َتَعاََل ِفم العم  هه

َفاتر  -3 ْسَماءر َوالص 
َ
يُد األ . :تَوْحر َفاتمهم ْسَمائمهم وَصم

َ
َو إمفَْراده اّلَلم ِفم أ  هه

ركر يَْومر »َعاََل: قَاَل تَ  يمر * َمال نَي * الر ْْحَنر الر حر ر َرب  الَعالَمر اَِلْمُد َّللر 
ري اَك نَْسَتعرنيُ  ري اَك َنْعُبُد َوإ ينر * إ  «ادل 

ََُت قِيُق الت َو ِحيدُِ
 بمالَسََلَمةم ممَما 

له يدم ََيْصه ْو ََتْقميقه اتلَوْحم
َ
ْصلَُه أ

َ
:َكَماَلُ يُنَاِفر أ  ، وَههوَ لََعَ دَرََجتَْْيم

وََل: 
ُ
رََجُة األ .ادل  به يدم الَواجم يقه اتَلوْحم  ََتْقم

رََجُة اثل انرَيُة:  .ادل  ْستََحبُّ يدم المه يقه اتَلوْحم  ََتْقم

: يلمهم يَتمهم َوتَْكمم ونه بمَتْصفم به فَإمنَهه يَكه َما الَواجم
َ
 أ
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َن  -1 َيتههه مم .تَْصفم ْصَغرم
َ
ْكم األ  الِّشي

2- . َن ابلمْدَعةم َيتههه مم  تَْصفم

3- . يَةم ارم لََعَ الَمْعصم ْْصَ َن اإلم َيتههه مم  تَْصفم

4- . بَاتم ْعلم الَواجم هه بمفم
يله  تَْكمم

ْمُن »قَاَل َتَعاََل: 
َ
ْؤََلرَك لَُهُم األ

ُ
رُظْلمر أ ريَماَنُهْم ب برُسوا إ

يَن آَمُنوا َولَْم يَلْ اَّل 
 «َوُهْم ُمْهَتُدونَ 

: يلمهم يَتمهم َوتَْكمم ونه بمتَْصفم ْستََحبُّ فَإمنَهه يَكه َما المه
َ
 َوأ
1- . وَهاتم َن الَمْكره َيتههه مم  تَْصفم

2- . تََشابمَهاتم َن المه َفيَتههه مم  تَْصفم

3- . بَاَحاتم ولم المه ْن فهضه َيتههه مم  تَْصفم

4- . ْستََحَباتم ْعلم المه هه بمفم
يله  تَْكمم

  الَمْخلهوقمَْي.اتَلََنُّهه َعنم احلَاَجةم إمََل  -5

تر  مرنْ  اجَلن ةَ  يَْدُخُل »: -ملسو هيلع هللا ىلص-قَاَل  م 
ُ
لًْفا َسْبُعونَ  أ

َ
رَغْير  أ ، ب َسابر  ُهمُ  حر

رينَ  وَن، َوّلَ  يَْسََتْقُوَن، ّلَ  اَّل  ُ ُونَ  َرب هرمْ  َوََعَ  َيَتَطي   «َيَتَوَّك 
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ع َوُة إََِل الت َو ِحيدُِ ُالد َ
هر »قَاَل َتَعاََل:  نَاْ َوَمنر ات َبَعنر قُْل َهـذر

َ
َيةر أ ر ََعَ بَصر رََل اَّلله ْدُعو إ

َ
 «َسبريِلر أ

َعاٍذ  -ملسو هيلع هللا ىلص- اّلَلم  وله سه رَ َوقَاَل  ممه َ  -ؓ -ل ر »: نم مَ  اَلَ ََل إم  هه ثَ عَ ا بَ مَ ل  إ
 تَ  َك ن 

ْ
 تر أ

  نْ ماً مر وْ قَ 
َ
  نْ كُ يَ لْ فَ  ابر تَ الكر  لر هْ أ

َ
ر  مْ وهُ عُ دْ ا تَ مَ  َل و  أ   ةُ ادَ هَ شَ  هر َلْ إ

َ
ر َّل  نْ أ ر  َلَ  إ  ّل  إ

 ُ ر ةر ايَ وَ  رر فر وَ - اَّلل   ََل : إ
َ
َ دُ ح  وَ يُ  نْ  أ  «-وا اَّلل 

ُُ ُل َشهَادَِة أَن  ََل إِلََه إَِل َ الل َ ُفَض 
ن هُ  َفاْعلَمْ »قَاَل اّلَله َتَعاََل: 

َ
رَلَ  َّل  أ ُ  إرّل   إ  «اَّلل 

ْرَسلَْنا َوَما»َوقَاَل َتَعاََل: 
َ
رَلْهر  نُوحر  إرّل   َرُسولر  مرنْ  َقْبلرَك  مرنْ  أ ن هُ  إ

َ
 َّل  أ

رَلَ  نَا إرّل   إ
َ
 «َفاْعُبُدونر  أ

ثَْماَن بْنم َعَفاَن  وله اّلَلم  -ؓ -َوَعْن عه َمْن َماَت : »-ملسو هيلع هللا ىلص-قَاَل: قَاَل رَسه
، َدَخَل اجَلن ةَ  ُ رَلَ إرّل  اَّلل  ن ُه َّل إ

َ
 «َوُهَو َيْعلَُم أ

ِبم 
َ
َريَْرَة َوَعْن أ وله اّلَلم  -ؓ -هه ْسَعُد انل اسر »: -ملسو هيلع هللا ىلص-قَاَل: قَاَل رَسه

َ
أ

برهر 
رصاً مرْن َقلْ ، َخال ُ رَلَ إرّل  اَّلل  َياَمةر َمْن َقاَل: َّل إ رَشَفاَعتر يَْوَم القر  «ب
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ُُ ُمَع ََن ََل إِلََه إَِل َ الل َ
، وََغرْيه اّلَلم  َحقٍّ إمََل اّلَله ْي: ََل َمْعبهوَد بـم

َ
ٍل. أ بمَد فَبمبَاطم   إمْن عه

رذْ »: َوقَاَل َتَعاََل  ربْرَاهريمُ  قَاَل  َوإ بريهر  إ
َ
رن نر  َوقَْومرهر  ألر ا بََراء   إ  * إرّل   َتْعُبُدونَ  مرم 

ري رن هُ  َفَطَرنر  اَّل  ينر  فَإ رَمةً  * وََجَعلََها َسَيْهدر  «يَرْجرُعونَ  لََعل ُهمْ  َعقربرهر  ِفر  بَاقرَيةً  ََك

ُُ ُاخلََِلُف ِِف تَف ِسرِي ََل إِلََه إَِل َ الل َ
هه:« ََل إمََلَ إمََل اّلَله »َخَْبه  يره وٌف، َتْقدم  َُمْذه

َنةم  -1 ْهلم السُّ
َ
نَْد أ ْرَيٍة.«َحق  »عم َو احلَقُّ بمََل مم  ، َفَهَذا هه

ْم  -2 َرةم َوََنْومهم َشاعم
َ
نَْد األ ْو « َخالمٌق »عم

َ
 «رَب  »أ

ودم  -3 ْهلم وَْحَدةم الوهجه
َ
َفةم َوأ نَْد الَفََلسم ودٌ »عم  «َموْجه

ُُ كَاُن ََل إِلََه إَِل َ الل َ ُأَر 
. ، َواَلْثبَاته َما: انَلْْفه ، وَهه ْكنَانم  لََها ره

رذْ »: َوقَاَل َتَعاََل  ربْرَاهريمُ  قَاَل  َوإ بريهر  إ
َ
رن نر  َوقَْومرهر  ألر ا بََراء   إ  * إرّل   َتْعُبُدونَ  مرم 

ري  «َفَطَرنر  اَّل 
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رَلَ »فَـ:  .« َّل إ َوى اّلَلم ي َما سم بَاَدَة َعْن ُكه  َتنْْفم العم
ُ » َو: م وَْحَدهه.« إرّل  اَّلل  َ بَاَداتم ّللم يَع العم  تهثْبمته ََجم

ْشيَاٍء: •
َ
ْرَبَعَة أ

َ
َ َتنْْفم أ  َوِهم

1- . مَهةه  اآلل
2-  . يته  الَطَواغم
3- . نَْداده

َ
 األ

4-  
َ
.األ  ْرَبابه

ْشيَاٍء: •
َ
ْرَبَعَة أ

َ
َ تهثْبمت أ  َوِهم

1- .  اإلمْخََلصه
2- . يمه َوالَمَحَبةه  اتَلْعظم
3- .  اخلَوْفه َوالرََجاءه
4- . ْهلمهم

َ
ْكم َوأ َن الِّشي اَءةه مم  الَْبَ

ُ  
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ُُ ُُشُروُط ََل إِلََه إَِل َ الل َ
َوله 

َ
. :   الَِّشْطه األ هه اجلَْهله دُّ ؛ ضم لْمه  العم

. :   الَِّشْطه اثلَانم  هه الَشكُّ دُّ ؛ ضم  اَلَقمْيه
. :  الَِّشْطه اثلَالمثه  هه الَردُّ دُّ ؛ ضم  الَقبهوله
. :  الَِّشْطه الَرابمعه  هه الََّتْكه دُّ يَاده؛ ضم  اَلنْقم

. : الَِّشْطه اخلَاممسه  به هه الَكذم دُّ ؛ ضم ْدقه  الصي
هه  : الَِّشْطه الَسادمسه  دُّ ؛ ضم .اإلمْخََلصه ْكه   الِّشي

. :  الَِّشْطه الَسابمعه  هه ابلهْغضه دُّ ؛ ضم  الَمَحَبةه
نه  . :  الَِّشْطه اثلَامم ْفره بمالَطاغهوتم  الكه
عه   انلُّْطقه بمَها. :  الَِّشْطه اتَلاسم

ُُ ُنََواقُِض ََل إِلََه إَِل َ الل َ
ْكه بماّلَلم  َوله : الِّشي

َ
بَْحانَهه َوَتَعاََل -األ  .-سه

نَْها-اثلَانم : الريَدةه َعنم اإلمْسََلمم  ََعَذنَا اّلَله مم
َ
 .-أ
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ْم. يحه َمْذَهبمهم ْو تَْصحم
َ
ْفرمهمْم، أ وم الَشكُّ ِفم كه

َ
كمَْي أ  اثلَالمثه : َعَدمه تَْكفمريم المهِّْشم

ي  يلم َهْديم َغرْيم انلَِبم ْو  -ملسو هيلع هللا ىلص-الَرابمعه : اْعتمَقاده تَْفضم
َ
ْكمم َغرْيمهم لََعَ َهْديمهم، أ ْيم حه ََتْسم

هم  ْكمم  .-ملسو هيلع هللا ىلص-لََعَ حه

ه  وَله َحَل اّلَله َورَسه
َ
ه -ملسو هيلع هللا ىلص-اخلَاممسه : ََتْرميمه َما أ وَله  .-ملسو هيلع هللا ىلص-، َوََتْلميله َما َحَرمَ اّلَله َورَسه

وله  َما َجاَء بمهم الرَسه ٍء مم  بمهم.-ملسو هيلع هللا ىلص-الَسادمسه : بهْغضه ََشْ
 ، َولَْو ََكَن َيْعَمله

ْو َغرْيمَها.الَسابمعه : 
َ
، أ ينم وم ادلي

َ
، أ وم القهْرآنم

َ
، أ ولم وم الرَسه

َ
، أ  اَلْستمْهَزاءه بماّلَلم

رههه. مه
ْ
ه َويَأ رم فميَما َيقهوَله يقه الَساحم  بمهم َوتَْصدم

، تََعلُّمههه وَالَعَمله ْحره  اثلَاممنه : السي

َعاَونَتهههْم لََعَ  كمَْي َومه : مهَظاَهَرةه المهِّْشم عه َْي.اتلَاسم   المهْسلممم

.  بمهم
نْهه، َوََل َيْعَمله : ََل َيتََعلَمه َشيْئاً مم : اإلمْعَراضه َعْن دمينم اّلَلم ه  الَعاِشم

م وََجاهمهم إمََل  هم انلََواقمضم بَْْيَ الَهازملم وَاجلَادي َواخلَائمفم لََعَ َماَلم َوََل فَْرَق ِفم ََجميعم َهذم
ونه وهقهوَعً، َفيَنْبَِغم ، المهْكرَهَ  ْكََثه َما يَكه

َ
ونه َخَطراً، وَأ ْعَظمم َما يَكه

َ
ْن أ َُّها مم َوُكه

هم. نَْها لََعَ نَْفسم ْن ََيَْذرََها، َوََيَاَف مم
َ
ملْمهْسلممم أ  ل
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ر  د  َرُسوُل اَّلل   ُُمَم 
َو  ََمده َفهه ، َعبْدم  نه بْ  -ملسو هيلع هللا ىلص- ُمه ،لم َط المه  َعبْدم  نم بْ  اّلَلم ، نم بْ  بم مم  َعبْدم  نم بْ  َهاشم

، ، نم بْ  َمنَافم َ  نم بْ  قهََصي ،ِكم َرَة، نم بْ  بم ، نم بْ  مه ، نم بْ  َكْعبم هَؤيي ، نم بْ  ل  نم بْ  ََغلمبم
، ، نم بْ  فمْهرم ، نم بْ  َمالمكم َزيَْمَة، نم بْ  كمنَانََة، نم بْ  انَلْْضم َكَة،مه  نم بْ  خه  إَْلَاَس، نم بْ  ْدرم

، نم بْ  َْضَ ، نم بْ  مه ، نم بْ  نمَزارم  .َعْدنَانَ  نم بْ  َمْعدم
ه، اّلَلم  َعبْده  وَله ْعَص  َورَسه وٌل ََل يه ، َورَسه ْعبَده َو َعبٌْد ََل يه  .وَهه

يراً،  رياً َونَذم رَْسلَهه اّلَله بَشم
َ
ْيَ  رَِْحَةً وَ أ َْي.لملَْعالَمم َْجَعم

َ
  أ

ني -َورمَساتَلههه ََعَمٌة إمََل اثلََقلَْْيم  نْسم اجلم .-َواإلم  ، َوإمََل الَعَربم َوالَعَجمم
َ َبْعَدهه  َو َخاَتمه انَلبمييَْي، َوََل نَِبم .وَهه ائمعم يَعتههه َخاتمَمةه الَِّشَ  ، َوَِشم

ُّ َما َفَعلَهه َخرْيٌ  ، َوُكه ُّ َما قَاََله َحق  ْسَوٌة َحَسنٌَة.ُكه
ه
 ، َونَلَا فميهم أ

ي لََعَ  ةٌ بَ اجم وَ  -ّلَلم َتَعاََل َبْعَد َُمََبةم ا- -ملسو هيلع هللا ىلص-َُمََبتههه     ُكه
َ
 .دٍ حَ أ

ْْبميَل  َطةم جم ْرآَن بمَواسم نَْزَل اّلَله َتَعاََل َعلَيْهم القه
َ
 .-َعلَيْهم الَصََلةه َوالَسََلمه -َوأ
 وَ 
ه
َ نَ يي بم نَ بم  اجم رَ عْ المم وَ  اءم ْسَ اإلم بم  نه مم ؤْ أ  .ةٍ دَ احم وَ  ةٍ لَ  ََلْ ِفم  هم دم سَ جَ وَ  هم وحم ره بم  -ملسو هيلع هللا ىلص- دٍ مَ ا ُمه
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 ِ ً َرُسوُل الل َ دا ُُمق تَََض َشهَادَِة أَن َ ُُمَم َ
: وله اّلَلم َفَعلَيْهم ََمًدا رَسه َن ُمه

َ
مَشَهاَدةم أ َد ب  َفَمْن َشهم

هه  -1 يقه . -ملسو هيلع هللا ىلص-تَْصدم ْخَْبَ
َ
 فميَما أ

َمَر. -ملسو هيلع هللا ىلص-َطاَعتههه  -2
َ
يَما أ  فم

 َوزََجَر. -ملسو هيلع هللا ىلص-اْجتمنَابه َما َنََه َعنْهه  -3
ْن ََل  -4

َ
َع أ ْعبََد اّلَله إمََل بمَما َِشَ  .-ملسو هيلع هللا ىلص-يه

ن َبِي ِ  ُعَََل أُم َتِِه ُ-ملسو هيلع هللا ىلص-ُحُقوُق ال
ي  نَْها: -ملسو هيلع هللا ىلص-َولملَنِبم ، مم َمتمهم

ه
وٌق َكثمرَيٌة لََعَ أ قه  حه

قه بمهم  -1 يَمانه الَصادم  قَْوًَل َوفمْعًَل. -ملسو هيلع هللا ىلص-اإلم
وبه َطاَعتمهم  -2 . -ملسو هيلع هللا ىلص-وهجه َيتمهم ْن َمْعصم  َواحلََذره مم
3- . ورم َواَلقْتمَداءه بمَهْديمهم مه

ه
يعم األ َاذههه قهْدَوًة ِفم ََجم  اِّتي

ي  -4 َْي. -ملسو هيلع هللا ىلص-َُمََبةه انَلِبم َْجَعم
َ
ْن َُمَبَةم انَلاسم أ ْكََثَ مم

َ
 أ

ي  -5 امه انَلِبم َ وبه نهْصَ وَ ، َوتَْوقمريههه  -ملسو هيلع هللا ىلص-اْحَّتم  . قَْوًَل َوفمْعًَل تمهم وهجه
ه َمََكَنتَهه  -6 رٍي.بمََل  -ملسو هيلع هللا ىلص-إمنَْزاَله لهوٍّ َوََل َتْقصم  غه
ي  -7  .-ملسو هيلع هللا ىلص-الَصََلةه َوالَسََلمه لََعَ انَلِبم
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ََلمُُ ُاإِلس 
َواََلةه  ، َومه يَاده ََله بمالَطاَعةم ، َواَلنْقم يدم م بماتَلوْحم َ َو: اَلْستمْسََلمه ّللم اإلمْسََلمه هه

كمَْي. ِّْشم َعاَداةه المه َْي َومه ْسلممم  المه

ينَ  إرن  »قَاَل َتَعاََل:  ْندَ  ادل  ر  عر  «اْْلرْسََلمُ  اَّلل 

نَْد اّلَلم إمََل اإلمْسََلَم. بمهم عم ْن َصاحم ْقبَله مم ٌل ََل يه يٍن بَاطم ُّ دم  َوُكه

 ِفر  َوُهوَ  مرْنهُ  ُيْقَبَل  َفلَنْ  دريًنا اْْلرْسََلمر  َغْيَ  يَبَْتغر  َوَمنْ »قَاَل َتَعاََل: 
َرةر  رينَ  مرنَ  اْْلخر َاِسر

ْ
 «اْل

ْرَكَ 
َ
:َوأ َ  نه اإلمْسََلمم ََخَْسٌة، َوِهم

1- . وله اّلَلم ََمٌد رَسه ، ُمه  ََل إمََلَ إمََل اّلَله
2- .  الَصلََواته اخلَْمسه
3- . وَضةه  الَزََكةه الَمْفره
 الَصْومه ِفم َشْهرم َرَمَضاَن. -4
5- .  احلَجُّ إمََل َبيْتم اّلَلم



 العقيدة الصحيحة

 

14       

ُاإِلميَاُنُ
يقه  َو اتَلْصدم : هه يَمانه َو:اإلم ، وَهه  َواإلمقَْراره

1- .  قَْوٌل بمالليَسانم
2- . نَانم  َواْعتمَقاٌد بماجلم
3- . ْرََكنم

َ
 َوَعَمٌل بماأل

4-  . يده بمَطاَعةم الرَِْحَنم  يَزم
5- .  َوَينْقهصه بمَطاَعةم الَشيَْطانم
يَمانُ »: -ملسو هيلع هللا ىلص-َوقَاَل  رْضع   اْْلر ْفَضلَُها ُشْعَبًة، َوَسْبُعونَ  ب

َ
رَلَ  َّل  َقْوُل  َفأ  إرّل   إ

، ُ ْدنَاَها اَّلل 
َ
رَماَطةُ  َوأ َذى إ

َ
، َعنر  اأْل رريقر ََياءُ  الط 

ْ
يَمانر  مرنَ  ُشْعَبة   َواِل  «اْْلر

: َ َتٌة، َوِهم يَمانم سم ْرََكنه اإلم
َ
 َوأ

يَمانه بماّلَلم  -1 بَْحانَهه َوَتَعاََل -اإلم  .-سه
2- . يَمانه بمَمََلئمَكتمهم  اإلم
3- . تهبههم يَمانه بمكه  اإلم
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4- . لمهم يَمانه بمرهسه  اإلم
5- . رم يَمانه بماَلَْومم اآلخم  اإلم
يَمانه بمالَقَدرم  -6 هم -اإلم  .-َخرْيمهم َوَِشي

َساُنُ ُاإِلح 
: َراَقبَةه  اإلمْحَسانه َو مه ي  ِفم  َتَعاََل  اّلَلم  هه َحاَفَظةم  َوالَعلَنم  الّسي  لََعَ  بمالمه

َحَرَماتم  َواْجتمنَابم  َوانلََوافملم  الَفَرائمضم  وَهاتم  المه  . َوالَمْكره
َ  إرن  »قَاَل َتَعاََل:  رينَ  َمعَ  اَّلل  رينَ  ات َقْوا اَّل  ُنونَ  ُهمْ  َواَّل   «ُُمْسر

رن ُه يَرَاكَ »: -ملسو هيلع هللا ىلص-قَاَل  رْن لَْم تَُكْن تَرَاهُ فَإ ن َك تَرَاهُ فَإ
َ
َ َكأ ْن تَْعبَُد اَّلل 

َ
 «اْلرْحَساُن أ

ُالُكف ُرُ
ْفره  دُّ : الكه : ضم َو نَوََْعنم ، وَهه يَمانم  اإلم

ُل  و 
َ
ْكَبُ  ُكْفر  : األ

َ
جه  أ رم

ْ نَ  َيه وَ  مم ، وَهه لَةم قَْسامٍ  ََخَْسةه  المم
َ
 :أ

ْفره  -1 . كه يبم  اتَلْكذم
ْفره  -2 بَاءم  كه . َمعَ  َواَلْستمْكبَارم  اإلم يقم  اتَلْصدم
ْفره  -3 . الَشكي  كه  َوالَظني
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ْفره  -4 . كه  اإلمْعَراضم
ْفره  -5 . كه  انليَفاقم
ْصَغرُ  ُكْفر  : اثل انر 

َ
جه  ََل  أ رم

ْ نَ  َيه ، مم لَةم وَ  المم ْفره  َوهه ، الكه ُّ ثْله  الَعَمِلم  مم
ْفرم  . كه ْسلممم ، َوقمتَالم المه  انليْعَمةم

ُالن ِفَاُقُ
، إمْظَهاره : انليَفاقه  : َوإمبَْطانه  اإلمْسََلمم َو نَوََْعنم ، وَهه ْفرم  الكه

 : َوله
َ
.األ يُّ َو انليَفاقه اَلْعتمَقادم ، وَهه ْكَْبه

َ
 انليَفاقه األ

َتةه  انليَفاقه  وََهَذا نَْواٍع: سم
َ
 أ

يبه  -1 ولم  تَْكذم  .-ملسو هيلع هللا ىلص- الَرسه
يبه  -2 وله  بمهم  َجاءَ  َما َبْعضم  تَْكذم  .-ملسو هيلع هللا ىلص- الَرسه
ولم  بهْغضه  -3  .-ملسو هيلع هللا ىلص- الَرسه
وله  بمهم  َجاءَ  َما َبْعضم  بهْغضه  -4  .-ملسو هيلع هللا ىلص- الَرسه
ةه  -5 َفاضم  الَمَّسَ ينم  بماْْنم ولم  دم  .-ملسو هيلع هللا ىلص- الَرسه
َيةه  -6 نْتمَصارم  الَكَراهم ينم  َلم ولم  دم  .-ملسو هيلع هللا ىلص- الَرسه
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. انليَفاقه : اثلَانم  ُّ َو انليَفاقه الَعَمِلم ، وَهه ْصَغره
َ
 األ
نَْواٍع:

َ
َو ََخَْسةه أ  وَهه

 إمَذا َحَدَث َكَذَب. -1
ْخلََف. -2

َ
 إمَذا وََعَد أ

َن َخاَن.إمَذا  -3  اْئتهمم
 إمَذا َخاَصَم فََجَر. -4
 إمَذا ََعَهَد َغَدَر. -5

ْسَفلر  ادل ْركر  ِفر  الُْمنَافرقرنيَ  إرن  »: قَاَل تََعاََل  الََكفمرم، ممنَ  َِش   وَالمهنَافمقه 
َ
 «انل ارر  مرنَ  اأْل

د َةُُ ِ ُالر 
ْفره : الريَدةه  َ الكه َ  َبْعدَ  ِهم ، َوِهم ْرَبَعةه اإلمْسََلمم

َ
قَْسامٍ  أ

َ
 :أ

. الريَدةه  -1  بمالَقْولم
. الريَدةه  -2 ْعلم  بمالفم
. الريَدةه  -3  بماَلْعتمَقادم
. الريَدةه  -4  بمالَشكي
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ْرتَدُّ إمنْ  ََللم  ِفم  َورََجعَ  تَاَب  المه يَامٍ  ثَََلثَةم  خم
َ
نْهه  قهبمَل  أ مَك  مم َب  َوتهرمَك، إمَذا َذل

َ
نْ  أ

َ
 أ

ْمرم  َقتْلههه  وََجَب  َيتهوَب 
َ
ي األ م  ؛لََعَ َوِلم َل  َمنْ »: -ملسو هيلع هللا ىلص- لمَقْوَلم  «فَاْقتُلُوهُ  درينَهُ  بَد 

اُغوُتُ ُالط َ
َوله 

َ
ْفره  آَدمَ  ابْنم  لََعَ  اّلَله  فَرََض  َما أ يَمانه  بمالَطاغهوتم  الكه ، َواإلم له  بماّلَلم  َوادَلَلم

ه  م ةر  ُك   ِفر  َبَعْثنَا َولََقدْ »: َتَعاََل  قَْوَله
ُ
نر  رَُسوّلً  أ

َ
َ  اْعبُُدوا أ اُغوَت  وَاْجتَنربُوا اَّلل   «الط 

. َو رَاٍض َعنْهه ْن دهونم اّلَلم وَهه بمَد مم ُّ َمْن عه : ُكه  الَطاغهوته

يته  مْ  َكثمرَيٌة، َوالَطَواغم هه  :ََخَْسةٌ  َورهؤهوسه
بَاَدةم  إمََل  ادَلاعم  الَشيَْطانه  -1 . َغرْيم  عم  اّلَلم
مه  -2 ه  اجلَائمره  احلَاكم َغريي ْحََكمم  المه

َ
. ألم  اّلَلم

مه  اذليي -3 نَْزَل  َما بمَغرْيم  ََيْكه
َ
. أ  اّلَله

لْمَ  يََدعم  اذليي -4 نْ  الَغيْبم  عم . دهونم  مم  اّلَلم
ْعبَده  اذليي -5 نْ  يه وَ  اّلَلم  دهونم  مم . َراٍض  وَهه  َعنْهه
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َما
َ
َفةه  فَأ ْفرم  صم : الكه َ وٍر ََخَْسٍة، َوِهم مه

ه
 بمالَطاغهوتم َفبمأ

نْ  -1
َ
دَ  أ بَاَدةم  بهْطََلنَ  َتْعتَقم . َغرْيم  عم  اّلَلم

2- . بَاَدَة َغرْيم اّلَلم  َوتََّْتهَك عم
3- . بَاَدَة َغرْيم اّلَلم َض عم  َوتهبْغم
رَ  -4 . َوتهَكفي  َمْن َيْعبهَد َغرْيَ اّلَلم
5- .  َوتهَعادمي َمْن َيْعبهده َغرْيَ اّلَلم

ََُلُء َوالََبَاءُُالوَُ
ْربه  َو القه : هه نَ  الَوََلءه ْيَ  مم ْسلممم مْ  المه مْ  بمَموََدتمهم مْ  َوإمََعنَتمهم تمهم نَاَْصَ  لََعَ  َومه

مْ  ْعَدائمهم
َ
ْكَن  أ مْ  َوالسُّ   .َمَعهه

اءه  َو َقْطعه : الَْبَ لَةم  هه َفارم  َمعَ  الصي مْ  فَََل  الكه بُّهه م مْ  َوََل  َيه ههه نَاْصم يمه  َوََل  يه  يهقم
مْ  ِفم  يَارمهم وَرةٍ  إمََل  دم مَْضه  .ل

ْسَوة   لَُكمْ  ََكنَْت  َقدْ » َتَعاََل: َوقَاَل 
ُ
ربَْراهريمَ  ِفر  َحَسَنة   أ رينَ  إ رذْ  َمَعهُ  َواَّل   إ

رَقْومرهرمْ  َقالُوا رن ا ل ا مرْنُكمْ  بَُرآءُ  إ ر  ُدونر  مرنْ  َتْعُبُدونَ  َومرم  رُكمْ  َكَفْرنَا اَّلل   ب
بًَدا َواْْلَْغَضاءُ  الَْعَداَوةُ  َوَبيَْنُكمُ  بَيَْنَنا َوَبَدا

َ
ر  تُْؤمرُنوا َحّت   أ راَّلل   «وَْحَدهُ  ب
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