
 واحة االیمان  -كتاب: االیمان با! 
	

 من لم یؤمن بھذه األصول لم یدخل في باب االیمان. 
 

ب االیمان با; تعالى. ، والتوحید ھو لُ التوحیدما ھو االیمان با;؟؟ ھو 
 والتوحید ھو جعلھ واحد. كذلك التوحید لب الدین كلھ. 

 
 تعریف التوحید:

 كمالھاثبات صفات  .1
 تنزیھھ عن التشبیھ والنقائص .2

 
	لمعطلة، اعتبروا جحد الصفات وتعطیل الصانع عنھا ھو التوحید. ا
	

	أنواع التوحید: 
	:توحید المعرفة واالثبات .1

o  اسمائھ	
o صفاتھ	
o  افعالھ	
o  علوه	
o  تكلمھ	
o  تكلیمھ	

	
	توحید في المطلب والقصد .2
o  .توحید هللا في أفعال العبد	

 
 
 
	



 وحید: تحقیق الت
 

	في االعتقاد والخبر  هافراد .1
A. ات ُمباینة الرب تعالى للمخلوقات:اثب	

عنى الُمباینة، اختالف الرب عن اآلخرین، كما م •
 نقول ال سمیع اال هللا، ال علیم اال هللا، ال خالق اال

	. هللا وكذا
	 .مباینة أیضا تبین علوه فوق مخلوقاتھ •
	وبین المخلوقات. بینھ ال یوجد وجھ مقارنھ  •

	
B. ثبات صفات كمالھ:ا	

	لیس لغیر هللا أي صفات كمال.  •
علق بھ هللا صفات الكمال یتمن أعطى غیر  •

ل كّ من تعلق بشيء وُ ألن . منھ ینزعتعلقھ  وبسبب
	بھ. 

من غیر تحریف وال تعطیل اثبات صفات هللا لھ،  •
	.وال تكییف وال تمثیل وال تأویل

 
 اْلَمثَلُ  َوkَِِّ  السَّْوءِ  َمثَلُ  ِباْآلِخَرةِ  یُْؤِمنُونَ  الَ  ِللَِّذینَ : 60سورة النحل 

 اْلَحِكیمُ  اْلعَِزیزُ  َوھُوَ  اْألَْعلَى
 

ُ  الَِّذي َوھُوَ : 27 مسورة الرو  َعلَْیھِ  أَْھَونُ  َوھُوَ  یُِعیدُهُ  ثُمَّ  اْلَخْلقَ  یَْبدَأ
	اْلَحِكیمُ  اْلعَِزیزُ  َوھُوَ  َواْألَْرِض  السََّماَواتِ  ِفي اْألَْعلَى اْلَمثَلُ  َولَھُ 

 
  اْلبَِصیرُ  السَِّمیعُ  َوھُوَ  َشْيءٌ  َكِمثِْلھِ  لَْیسَ : 11سورة الشورى 

 
	



	بالعبادة  هفرادإ .2
 

o  .كل ما زاد افراد االعتقاد والخبر كلما زاد االفراد بالعبادة	
o لما  الناسمن أھم العلوم، فمن خطط الشیطان أنھ یحبب  التوحید

حفظ القرآن من غیر تدبر  دونھ من حفظ المتون واألحادیث وحتى
	وتطبیق فیلھیھم عن التوحید والعقیدة وتدبر القرآن.

o   َوَمَماِتي َوَمْحیَايَ  َونُسُِكي َصَالِتي ِإنَّ  قُلْ ((ما معنى االفراد؟؟  َِّkِ 
	))اْلعَالَِمینَ  َربِّ 

o   والتعظیم واالنابة الحب والرجاء من التألھ و بالعبادةافراده
	.وسیلة الیھالواالستعانة والتوكل وابتغاء 

o وأنزلت الكتببعثت الرسل ألجلھ  (افراده بالعبادة) ھذا االثبات، 
الجنة والنار وقام سوق الثواب ماوات األرض وخلقت الس وحتى

	والعقاب. 
 

 
	
	


