
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 مطريق  مَدايتًَ ميحينّا رسامتُ ِيبنغٍّا إمى امناس  األنبياء ِامّرسه  هللا عز ِجه  اختار
 .  ِحدٌ ال شريك مُِ عبادة هللا امخير، 

 ِيحيه رسامًة سياِّيًة بتبنيغ شريعتُ ىكنفًا ميكّن  أِحى هللا تعامى إميُ  امّرسّل ٍّ شخص 
 ىن يّحى إميُ بشريعة هللا مكّنُ ال يحيه رسامًة سياِيًة جديدة به فَّ ، أىا امنبّي  جديدة

 .ة  تكّن ىكينة مشريعٍة سابق

.   أّىا عددًٍ فَّ يفّق ذمك  املررن امكريً خيمًة ِعشرين رسّاًل ِنبّياً ذكر 
 :  ىن األنبياء ِامرسه

 .  امذي يعتبر أِل األنبياء عنى األرض، ِقد عاش أمف عاوردو عنّيُ اممالو* 
 .  عاىًا، ِينلب بشيخ اميرسنين950 امذي عاش نّح عنيُ اممالو* 
 امينلب بأبي األنبياء، ِقد أرسه إمى جنّب بابه في امعراق، ِأنزمت إبراٍيً عنيُ اممالو* 

.عنيُ امصحف األِمى امتي ذكرت في املررن امكريً، ِيبنغ عددٍا عشرة صُحف  
 .  إسرائيهبني  اميرسه إمى يعلّب عنيُ اممالو* 
 ٍارِنامذي أرسه إمى بني إسرائيه ِامفراعنة، ِعاش ىع أخيُ امنبي  عنيُ اممالو ىّسى* 

 . في ىصر
 .  امذي أنزل عنيُ اإلنجيه، ِأرسه إمى بني إسرائيهعيمى عنّيُ اممالو* 
 .  عاىاً 12 امذي استنً حكً امعرش بعد ِفاة أبيُ، ِكان في عير سنييان عنيُ اممالو* 
امذي يعّد خاتً األنبياء ِاميرسنين، ِأرسه إمى امعرب، ِأنزل ىحيد عنيُ امصالة ِاممالو * 

 . عاىاً 63عنيُ املررن امكريً، ِعاش 

 اإليمان بالرسل

 

شَرَعَ ل َكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّّذِي 
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ 

 وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّّقُوا فِيهِ
13 الشورى   

 

 



 

 

: صفات األنبياء 
. امصدق في املّل ِ امّنّية ِ اإلرادة ِ امعيه فين اميمتحيه أن يّتصف نبّي بغير ذمك 

األىانة في كّه شيء في املّل ِامعيه ِامحكً ِاملضاء ِ في امحديث ِامنله ِ في : األىانة 
. امرِاية ِامتبنيغ ِفي امّمر ِامعنن إذ ىن اميمتحيه أن يّتصفّا بامخيانة 

ِاميراد ىنُ أن يبّنغ امّرسّل كه ىا أىر بتبنيغُ فال يخفي ىنُ شيء ِ ال يكتيُ بحال :  امّتبنيغ 
. ىن األحّال 

إن امفطنة ميمت امفًَ ِامذكاء فحمب به ٍي ىصحّبة ىع رّقة امّشعّر ِصفاء امذٍن : امفطنة 
. ِرفاٍة امحّس ِصدقُ ِسرعة امبداٍة 

: اإلييان بامّرسه ِ األنبياء 
ين، ُِيلصد بُ امتصديق بكّه ىا : اإلييان بامرُّسه ِاألنبياء امذين بعثًَ هللا؛ ركٌن ىن أركان امدِّ

 ِاإلييان باميعجزات امتي أجراٍا هللا عنى أيديًَ؛ تأييدًا  تعامى جاؤِا بُ ىن األخبار عن هللا 
مًَ، ِدالمًة عنى صدق تبنيغًَ عن هللا، ِاإلييان بأّنًَ قد بّنغّا رسامة رّبًَ تياو امتبنيغ، ىع 

 . ِجّب احتراىًَ، ِعدو امتفريق بينًَ: حفظ حلّقًَ عنى امعباد؛ ِىنَا

 

 


