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من محاسن اإلسالم



من محاسن اإلسالم 

كمل األديان وأحسنها و أقربها   دين االسالم هو أ

قبوال للفطرة السليمة و العقل الصحيح .



من محاسن اإلسالم 

 

سورة المآئدة 3



من محاسن اإلسالم 

دين االسالم هو الدين الوحيد القادر على  

تلبية إحتياجات الروح و البدن .



من محاسن اإلسالم 

دين اإلسالم هو الدين الوحيد الخايل  

من التعقيد و التناقض .



من محاسن اإلسالم 

 

سورة النساء 82



من محاسن اإلسالم 

دين اإلسالم هو الدين الوحيد القادر  

على حل أصعب المشكالت اإلنسانية .



من محاسن اإلسالم 

دين اإلسالم هو الدين الوحيد الذي استطاع أن يقدم إجابات مقنعة 

عن األسئلة التي حّيرت كثيرا من الناس .



من محاسن اإلسالم 

كمل و أصلح و أحسن األديان    دين اإلسالم هو أ

ألنه دين ربّاين وضع هللا أحكامه .



من محاسن اإلسالم 

 

سورة المائدة 50



من محاسن اإلسالم 

 

سورة آل عمران 85



من محاسن اإلسالم 

دين اإلسالم منهج حياة كامل و مثايل .



من محاسن اإلسالم 



اإليمان



اإليمان



اإليمان



اإليمان

باليوم اآلخربالرسلبالكتببالمالئكةهللا
بالقدر 

خيره وشره



قال جبريل: فأخبرين عن اإليمان.  

قال أن تؤمن بالله، ومالئكته، وكتبه ورسله، واليوم اآلخر  

وتؤمن بالقدر خيره وشره

اإليمان



1

اإليمان بالله

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

نؤمن بربوبية هللا تعاىل أي أنّه الرب الخالق الملك المدبر لجميع األمور



1

اإليمان بالله

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

نؤمن بألوهيته تعاىل أي أنّه اإلله المعبود الحق و كل ما سواه باطل



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه 
T O  B E L I E V E  W H A T  A L L A H  A F F I R M S  A B O U T  H I M S E L F .

نؤمن بأسمائه و صفاته أي بأن له األسماء الحسنى والصفات العليا 

T O  B E L I E V E  I N  T H E  N A M E S  A N D  A T T R I B U T E S  O F  A L L A H



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

نؤمن بوحدانيته يف ذلك أي أنّه ال شريك له يف ربوييته 

 وال يف ألوهيته و ال يف أسمائه وصفاته



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

 

سورة مريم 65



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

نؤمن بأن ليس كمثله شيء



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

 

سورة شورى 11



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

نؤمن بأن هللا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

نؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا يف األخبار  

و عدال يف األحكام و حسنا يف الحديث



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

 
سورة األنعام 115



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

نؤمن بأن القرآن كالم هللا  تكلم به حقا ،و ألقاه إىل  جبريل فنزل به 

جبريل على قبل النبي صلى هللا عليه و سلم



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

نؤمن بأن هللا علي على خلقه بذاته و قدره و قهره



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

سورة األنعام 18



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

نؤمن بما أخبر به عنه رسوله أنه ينزل اىل السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل 

األخير فيقول  من يدعوين فأستجيب له ، من يسأين فأعطيه ،من يستغفرين فأغفر له



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

نؤمن بأن هللا يرضى ما شرعه من األعمال  

و األقوال و يكره ما نهى عنه منها



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

 

سورة األنعام 103



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

نؤمن بأن المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة



1

اإليمان بالله 

نؤمن بثبوت ماأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  صلى هللا عليه وسلم  

من غير تكييف و ال تمثيل و ال تعطيل و ال تشبيه

 

 

سورة القيامة 22,23



1

اإليمان بالله 

نؤمن بانتفاء كلما نفاه هللا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى هللا عليه 

وسلم و نسكت عما سكت هللا عنه  ورسوله صلى هللا عليه وسلم

نؤمن بأنه ال ينام لكمال حياته و قيوميته



1

اإليمان بالله 

نؤمن بانتفاء كلما نفاه هللا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى هللا عليه 

وسلم و نسكت عما سكت هللا عنه  ورسوله صلى هللا عليه وسلم

نؤمن بأنه ال يظلم أحدا لكمال عدله



1

اإليمان بالله 

نؤمن بانتفاء كلما نفاه هللا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى هللا عليه 

وسلم و نسكت عما سكت هللا عنه  ورسوله صلى هللا عليه وسلم

نؤمن بأنه ال يعجزه شيء يف السماوات واألرض لكمال علمه و قدرته



1

اإليمان بالله 

نؤمن بانتفاء كلما نفاه هللا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى هللا عليه 

وسلم و نسكت عما سكت هللا عنه  ورسوله صلى هللا عليه وسلم

نؤمن بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته و إحاطته



2

اإليمان بالمالئكة 

نؤمن بأن المالئكة عباد مكرمون

نؤمن بأن المالئكة خلقهم هللا لعبادته وانقادوا لطاعته 

نؤمن بأن للمالئكة أعماال قاموا بها 



3

اإليمان بالكتب 

نؤمن بأن هللا أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين يعلمونهم الحكمة و يزكونهم 

نعلم  من الكتب - القرآن - التوراة - اإلنجيل - الزبور 

نؤمن بأن القرآن العظيم الذي أنزله هللا على نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم 

نؤمن بأّن الكتب السابقة مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها 



4

اإليمان بالرسل 

نؤمن بأن هللا بعث اىل خلقه رسال مبشرين و منذرين 

نومن بأن أولهم نوح عليه السالم واخرهم محمد صلى هللا عليه و سلم 

نؤمن أن أفضلهم محمد صلى هللا عليه و سلم  ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى 

بن مريم عليهم السالم

نعتقد أن شريعة محمد حاوية للفضائل 



4

اإليمان بالرسل 

نؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم خصائص الربوبية شيء 

كرمهم هللا بالرسالة ووصفهم بالعبودية  نؤمن أنّهم عبيد من عباد هللا أ

نؤمن بأن هللا ختم الرساالت برسالة محمد صلى هللا عليه و سلم وأرسله إىل جميع الناس 

نومن بأن شريعته هي دين اإلسالم الذي ارتضاه هللا لعباده و ال يقبل من أحد دينا سواه 



5

اإليمان باليوم اآلخر 

نؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت يف قبره من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 

نؤمن بنعيم القبر للمؤمنين 

نؤمن بعذاب القبر للكافرين الظالمين 

نؤمن باليوم االخر وهو يوم القيامة الذي ال يوم بعده 



5

اإليمان باليوم اآلخر 

نؤمن بالبعث وهوإحياء هللا الموىت حين ينفخ إسرافيل يف الصور 

نؤمن بصحائف األعمال 

نؤمن بالموازين

نؤمن بحوض النبي صلى هللا عليه و سلم 



5

اإليمان باليوم اآلخر 

نؤمن بالصراط المنصوب على جهنم 

نؤمن بشفاعة النبي صلى هللا عليه و سلم 

نؤمن بالجنة 

نؤمن بالنار 



6

اإليمان بالقدر خيره وشره 

نؤمن بأّن هللا جعل للعبد اختيارا و قدرة 

ال حجة للعاصي على معصيته بقدر هللا تعاىل ألنه يقدم على المعصية بإختياره 

نؤمن بأن ال ينسب الشر اىل هللا لكمال رحمته و حكمته 



التوحيد





أنواع التوحيد

الربوبية 

األسماء  األلوهية 

والصفات



ال إله إال هللا



ال إله إال هللا

إال هللا ال إله



ما أهمية كلمة التوحيد ؟ إله إال هللا 
W H A T  I S  T H E  I M P O R T A N C E  O F  T H E  W O R D  O F  T A W H E E D ?

مفتاح النجاة 

من النار  

وسبيل الفوز 

بالجنة

وهي أول  

ما يسأل  

عنه األولون 

واآلخرون 

وهي أثقل 

شيء يف 

الميزان 

أصل الدين 

وأساسه  ورأس 

أمره بها قامت 

السماوات واألرض 

وخلقت جميع 

المخلوقات



شروط ال إله إال هللا

العلم 

اليقين 

القبول 

اإلنقياد 

الصدق 

اإلخالص 

المحبة 

الجهل 

الشك 

الرد 

الترك 

الكذب 

الشرك 

البغض 

1

2

3

4

5

6

7



الشرك



أنواع الشرك

كبر شرك أصغرشرك أ



اللهم زيِّنَّا بزيَنِة اإليماِن ،  

واجعلنا ُهداًة مهتديَن


