
 املدخٌ  عٓٛإ ايدزع  املكاَني األضاض١ٝ يًدزٚع االستدالل الشرعً 

 
ُ اْلَخاِلُق ): قال تعالى-  ُهَو َّللاه

ُر َلُه اْْلَْسَماُء  َباِرُئ اْلُمَصوِّ اْل

َواِت  َم ُح لَُه َما فًِ السه َسبِّ ٌُ اْلُحْسَنى 

ٌُز اْلَحِكٌمُ   ((24)َواْْلَْرِض َوُهَو اْلَعِز
. الحشر.
 
ِ اْْلَْسَماُء ):قال تعالى-  َوّلِِله

اْلُحْسَنٰى فَاْدُعوُه بَِها ۖ َوَذُروا الهِذٌَن 

ٌُْلِحُدوَن فًِ أَْسَمائِهِۚ  َسٌُْجَزْوَن َما 
ْعَملُوَن  ٌَ وا    180 اْلعراف(َكاُن

 
رضً َّللا عنه - أبً هرٌرة عن - 

إن ّلِل ): قال  عن النبً - 
تسعًة وتسعٌن اسماً، مائة إال 
  (واحداً، من أحصاها دخل الجنة

 .رواه البخاري                   

ٚقعٗا اسبل ضبشاْ٘  يًدالي١ ع٢ً ٖٞ أمسا٤ :َفّٗٛ أمسا٤ اهلل اسبط٢ٓ- 1

يف ْفطٗا ٖٚٞ يب ٚأضاع  ٚايهُاٍ تكتكٞ املد ٚايجٓا٤ اييت  ٚ ذات٘ عص ٚدٌ

 .8:ط٘ ( اهلل ال إي٘ إال ٖٛ ي٘ األمسا٤ اسبط٢ٓ ):قاٍ تعاىل.. ايتٛسٝد
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سكٝك١ َعسف١ أمسا٤ اهلل اسبط٢ٓ َٚكتكٝاتٗا-

  

:

 ...اإلميإ بٗا ٚؾش١ املعتكد فٝٗا بتٛسٝد األمسا٤ ٚايؿفات- 

 .. تدبس َعاْٝٗا ٚإسؿاؤٖا- 

ْسَماُء اْلُحْسَنٰى فَاْدُعوُه بَِها ):قال تعالى  ..تعبد اهلل بٗا ، ٚدعاؤٙ بٗا -  ِ اْْلَ  (َوّلِِله

 ..اعتكادا ٚضًٛنا ٚممازض١ٙ عص ٚدٌ ؾفاتأمسا٤ اهلل ٚايتدًل مبكتك٢ - 
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:آثاز اإلميإ بأمسا٤ اهلل اسبط٢ٓ ع٢ً ايعكٝد٠ ٚايطًٛى-

  

إخالف ايعبٛد١ٜ / - تك١ٜٛ اإلميإ / - تععِٝ اهلل تعاىل ٚمتذٝدٙ ٚإدالي٘ - 

ايهف عٔ . / - اضتكا١َ ازبٛازح ٚضهٕٛ ايٓفظ. / - هلل ٚاشبكٛع ي٘ عص ٚدٌ

 ..َعسف١ اشبايل عص ٚدٌ ٚتٛسٝدٙ . / - احملازّ ٚاإلنجاز َٔ فعٌ ايطاعات

ؾالح /- ضبب١ اهلل ٚخػٝت٘ ٚزداؤٙ .. / - ٌْٝ االدس ٚايجٛاب ٚدخٍٛ ازب١ٓ - 

 ...ايفسد ٚاجملتُع 
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...احملب١ -  اإلسطإ - االضتكا١َ  - اإلخالف -   ايتٛسٝد :ايكِٝ املطتفاد٠-

 

 

 

 

 

  

ايدزع االٍٚ 

   

:

أمسا٤ اهلل 

.اسبط٢ٓ 

 

 

  

 

 

َدخٌ 

ايتصن١ٝ 

(ايعكٝد٠)

      

َما ُأِمْرَت ) :قال تعاىل - َفاْسَتِقْم َك

ُه ِبَما  َوَمن تَاَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا ۚ إِنه
112هود ( َتْعَمُلوَن َبِصٌرٌر 

   

  

قال تعاىل -

 

ٌِن ): َفأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

اَس  ً َفَطَر النه ِ الهِت َحنٌِفًا ۚ فِْطَرَت َّللاه
ِلَك  ِ ۚ َذٰ ْبِدٌلَ لَِخْلِق َّللاه َها ۚ اَل َت ٌْ َ َعل
اِس اَل  لنه ِكنه أَْكَثَر ا

َلٰ ٌِّمُ َو ٌُن اْلَق الدِّ

َُمونَ  ْعل  30الروم  (ٌَ
 
ِ ): قال تعالى -  ٌَن ِعنَد َّللاه إِنه الدِّ

   18آل عمرا ن (اْْلِْسََلُمۗ 
 
 

 
َر :) قال تعالى-  ٌْ َتِغ َغ َوَمن ٌَْب

ٌُْقَبلَ ِمْنُه َوُهَو فًِ  اْْلِْسََلِم ِدًٌنا َفَلن 
ِة ِمَن الَْخاِسِرٌَن  آل عمران  (اْْلِخَر

85 . 
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  : ذبدٜد املفاِٖٝ-

َٔ فعٌ دإ أٟ اعتٓل ٚاعتكد فهسا أٚ َرٖبا َا، ٚضاز  :ايًػ١ يف :يدٜٔا- 

 ٚاالْكٝادايتطًِٝ هلل تعاىل  :ٚيف االؾطالح .ع٢ً ْٗذ٘، ٚمجع٘ أدٜإ

ايتعايِٝ اإلهل١ٝ اييت ٖٛ   أٚ// .ٚاشبكٛع ي٘ ٚإفسادٙ بايعباد٠ قٛال ٚفعال ٚاعتكادا

 ٖٚٛ ١ًَ اإلضالّ ٚعكٝد٠ ايتٛسٝد ، ،خٛطب بٗا اإلْطإ ع٢ً ٚد٘ ايتهًٝف

ِ٘ اإِلْضاَلّ): قاٍ تعاىل ًّ َٔ ِعَٓد اي َّٕ ايدِّٜ  . آٍ عُسإ(  ِإ

 اييت غسعٗا اهلل عص ٚدٌ ٚايعٌُ ٚاألسهاّااليتصاّ بايتػسٜعات  : ٖٛايتدٜٔ- 

 ايتدٜٔ ٖٛ ممازض١ ٚ فايدٜٔ اذٕ ٖدٟ َٔ اهلل ،...بٗا يف اسبٝا٠ ظاٖسّا ٚباطّٓا

 ..بػس١ٜ هلرا اهلدٟ االهلٞ 

 2

 

:أُٖٝت٘ -

 

 

 ميهٔ إٔ ْتؿٛز  ،إذ الٚفطس٠ فطس اهلل ايٓاع عًٝٗا  ساد١ إْطا١ْٝ ايتدٜٔ

 ..إْطإ بدٕٚ دٜٔ

 .. ايدٜٔ ًٜيب ساد١ ايفطس٠ - .    /    َا َٔ أ١َ إال هلا دٜٔ

  ايدٜٔ اسبل قسٚز٠ هلدا١ٜ ايفسد ٚ اجملتُع..         /  ايدٜٔ غرا٤ يًسٚح 

 ...دٚز ايٛاشع ايدٜين يف سٝا٠ ايفسد ٚ اجملتُع
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 :أثس ايتدٜٔ ع٢ً ايفسد ٚاجملتُع-

اإلخالف يف / ايطداد يف ايٛد١ٗ/ االضتكا١َ يف ايتؿٛز/ االضتكساز ايٓفطٞ- 

َعسف١ اإلْطإ سكٝك١ ْفط٘ َٚهاْت٘ يف / اإلسطإ يف ايعٌُ/ ايعباد٠ 

إقا١َ ايتٛاشٕ بني َطايب / َعسف١ اشبايل/ َعسف١ ايػا١ٜ َٔ ايٛدٛد/ ايٛدٛد

تك١ٜٛ / بٓا٤ األ١َ اشبري٠/ ضعاد٠ اإلْطإ يف ايدْٝا ٚاآلخس٠ / ايسٚح ٚازبطد

 ...ايسٚابط االدتُاع١ٝ
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 :ايكِٝ املطتفاد٠-

  

- االضتكا١َ -   اشبكٛع -   ايتطًِٝ ألٚاَس اهلل -  ايتٛسٝد 

االخالف 
... ايطاع١ ٚاالَتجاٍ –

 

 

ايدزع ايجاْٞ 

 

:

أ١ُٖٝ ايتدٜٔ 

يف سٝا٠ ايفسد 

ٚاجملتُع
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