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المقدمة 

 

تعلمنا اإليمان قبل القرآن 

َعْن ُجْنُدِب ْبِن َعْبِد هللاَِّ، َقاَل كُنَّا َمَع النَِّبيِّ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ َونَْحُن ِفْتَياٌن 

َحَزاِوَرةٌ َفَتَعلَّْمَنا اإلِيَماَن َقْبَل أَْن نََتَعلََّم اْلُقْرآَن ُثمَّ تََعلَّْمَنا اْلُقْرآَن 

َفاْزَدْدنَا بِِه إِيَمانًا  

الراوي : جندب بن عبدهللا | المحدث : األلباين | المصدر : صحيح ابن ماجه 

الصفحة أو الرقم: 52 | خالصة حكم المحدث : صحيح 
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من محاسن اإلسالم 
 

كمل األديان وأحسنها وأقربها قبوال للفطرة السليمة والعقل الصحيح.  دين اإلسالم هو أ
 

 

سورة المائدة 3 

دين اإلسالم هو الدين الوحيد القادر على تلبية إحتياجات الروح والبدن. 

دين اإلسالم هو الدين الوحيد الخايل من التعقيد والتناقض. 

سورة النساء 82 

دين اإلسالم هو الدين الوحيد القادر على حل أصعب المشكالت اإلنسانية. 

دين اإلسالم هو الدين الوحيد الذي استطاع أن يقدم إجابات مقنعة عن األسئلة التي 

حّيرت كثيرا من الناس. 
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كمل وأصلح وأحسن األديان  ألنه دين ربّاين وضع هللا أحكامه.  دين اإلسالم هو أ

 
سورة المائدة 50 

 
سورة آل عمران 85 

دين اإلسالم منهج حياة كامل ومثايل. 
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اإليمان 
  

 

 

ما هو اإليمان ؟ 

 

 يزيد بالطاعة  ينقص بالمعصية  

ما هي أركان اإليمان ؟ 

 
قال جبريل: فأخبرين عن اإليمان. قال أن تؤمن بالله، ومالئكته،  

وكتبه ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 8 | خالصة حكم المحدث : [صحيح]  

اإليمان

اعتقاد القلب

وعمل بالجوارح ونطق باللسان
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اإليمان  

بالقدر 

خيره وشره

اإليمان  

باليوم 

اآلخر

اإليمان  

بالرسل

  اإليمان

بالكتب

اإليمان  

بالمالئكة

 اإليمان

بالله



 

ما أسباب زيادة اإليمان  ؟ 

فعل ما أمر هللا تعاىل من الطاعات والخيرات  

ذكر هللا   

مصاحبة األخيار   
 

ما أسباب نقص اإليمان ؟ 

الذنوب والمعاصي 

الغفلة  عن ذكر هللا  

مخالطة األشرار 
 

كم مراتب المؤمنون ؟ وما هي؟ 

سابقون اىل الخيرات : قاموا بالواجبات 1.

والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات  

مقتصدون:  اقتصروا على أداء الواجبات واجتناب 2.

المحرمات  

ظالمون ألنفسهم: الذي خلطوا عمال صالحا وآخر 3.

سيئا دون الشرك 
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أركان اإليمان 

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

من غير تكييف وال تمثيل وال تعطيل وال تشبيه 

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

نؤمن بألوهيته تعاىل أي أنّه اإلله المعبود الحق وكل ما سواه باطل  

نؤمن بأسمائه و صفاته أي بأن له األسماء الحسنى والصفات العليا  

نؤمن بوحدانيته يف ذلك أي أنّه ال شريك له يف ربوييته وال يف ألوهيته وال 

يف أسمائه وصفاته 

 
سورة مريم 65 

   

اإليمان بالله
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نؤمن بأنه ليس كمثله شيء 

 
سورة شورى 11 

نؤمن بأن هللا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء  

نؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا يف األخبار وعدال يف األحكام وحسنا يف 

الحديث 

 
سورة األنعام 115 

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

على قلب النبي صلى هللا عليه وسلم 

نؤمن بأن هللا عليٌ على خلقه بذاته وقدره وقهره 

سورة األنعام 18 
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نؤمن بما أخبر به عنه رسوله أنه ينزل إىل السماء الدنيا كل ليلة حين 

يسألني  من  فأستجيب له،  يدعوين  من  فيقول  األخير  الليل  ثلث  يبقى 

فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له 

نؤمن بأن هللا يرضى ما شرعه من األعمال واألقوال ويكره ما نهى عنه 

منها 

نؤمن بأن  هللا 

 
سورة األنعام 103 

نؤمن بأن المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة 

 

 
سورة القيامة 22,23 
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   نؤمن بانتفاء كلما نفاه هللا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى هللا عليه وسلم

 ونسكت عما سكت هللا عنه  ورسوله صلى هللا عليه وسلم

نؤمن بأنه ال ينام لكمال حياته وقيوميته  

نؤمن بأنه ال يظلم أحدا لكمال عدله  

نؤمن بأنه ال يعجزه شيء يف السماوات واألرض لكمال علمه وقدرته  

نؤمن بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته 
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نؤمن بأن المالئكة عباد مكرمون  

 

 
سورة األنبياء 27 ,26 

 

 

 
سورة األنبياء 19,20 

نؤمن بأن المالئكة خلقهم هللا لعبادته وانقادوا لطاعته  

نؤمن بأن للمالئكة أعماال قاموا بها 

جبريل موكل بالوحي 

ميكائيل موكل بالمطر والنبات  

إسرافيل موكل بالنفخ يف الصور   

اإليمان بالمآلئكة
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يعلمونهم  العالمين  على  حجة  كتبا  رسله  على  أنزل  هللا  بأن  نؤمن 

الحكمة ويزكونهم  

نعلم  من الكتب 

هللا  صلى  محمد  على  تعاىل  هللا  أنزل  الذي  العظيم  القرآن 

عليه وسلم  

التوراة التي أنزلها هللا تعاىل على موسى عليه السالم  

اإلنجيل الذي أنزله هللا تعاىل على عيسى عليه السالم  

بور الذي آتاه هللا تعاىل داوود عليه السالم   الز

نؤمن بأن القرآن العظيم الذي أنزله هللا على نبيه محمد خاتم النبيين 

هدى ومصدقا ومهيمنا على الكتب السابقة 

 
سورة البقرة 185 

اإليمان بالكتب
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سورة الحجر 9 

نؤمن بأّن الكتب السابقة مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما 

حصل فيها من التغيير والتحريف 

 
سورة الحجر 9 

 

نؤمن بأن هللا بعث إىل خلقه رسال مبشرين ومنذرين  

 

سورة النساء 165 

نؤمن بأن أولهم نوح عليه السالم وآخرهم محمد صلى هللا عليه وسلم  

اإليمان بالرسل
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نؤمن أن أفضلهم محمد صلى هللا عليه وسلم  ثم إبراهيم ثم موسى 

ثم نوح وعيسى بن مريم عليهم السالم  

نعتقد أن شريعة محمد حاوية للفضائل 

الربوبية  خصائص  لهم  ليس  مخلوقون  بشر  الرسل  جميع  بأن  نؤمن 

شيء 

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

سلم  و  عليه  هللا  صلى  محمد  برسالة  الرساالت  ختم  هللا  بأن  نؤمن 

وأرسله إىل جميع الناس 

نؤمن بأن شريعته هي دين اإلسالم الذي ارتضاه هللا لعباده وال يقبل 

من أحد دينا سواه 

 
سورة آل عمران 19 
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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 اآلخر وهو يوم القيامة الذي ال يوم بعده حين يبعث هللا 

الناس أحياء للبقاء إما إىل دار النعيم وإما إىل  دار العذاب  

الصور  يف  إسرافيل  ينفخ  حين  الموىت  هللا  إحياء  وهو  بالبعث  نؤمن 

النفخة الثانية 

نؤمن بصحائف األعمال تعطي باليمين أو من وراء الظهر بالشمال 

نؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فال تظلم نفس شيئا 

 

 
سورة المؤمنون 102,103 

اإليمان باليوم اآلخر
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نؤمن بحوض النبي صلى هللا عليه و سلم ماؤه أشد بياضا من اللبن و 

أحلى من العسل، و أطيب من رائحة المسك  

نؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم 

نؤمن بشفاعة النبي صلى هللا عليه و سلم 

المؤمنين  لعباده  هللا  أعدها  التي  النعيم  دار  هي  التي  بالجنة  نؤمن 

المتقين  

نؤمن بالنار التي هي دار العذاب التي أعدها هللا للكافرين الظالمين 

نؤمن بالجنة و النار أنهما موجودتان و لن تفنيا أبد اآلبدين 

 

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 إىل هللا لكمال رحمته و حكمته 

اإليمان بالقدر خيره وشره
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التوحيد 

ماهو  التوحيد ؟ 

إفراد هللا بالعبادة وبالربوبية واأللوهية و االسماء والصفات الثابتة يف القرآن 

والسنة 
 

كم نوعا للتوحيد ؟ 

            

     

التوحيد

توحيد الربوبية

توحيد  األسماء والصفاتتوحيد األلوهية
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توحيد الربوبية : إعتقاد تفرد الرب بالخلق والرزق والتدبير أو اعتقاد تفرد 

هللا بأفعاله . 

توحيد األلوهية : وهو إفراد هللا سبحانه وتعاىل أن يعبد وحده ال شريك له. 

يف  المطلق  بالكمال  الرب  تفرد  اعتقاد  وهو  والصفات :  األسماء  توحيد  

أسمائه وصفاته بحيث ال يشابهه أحد بوجه من الوجوه وذلك بإثبات ما 

أثبته هللا تعاىل من غير تعطيل وال تحريف وال تمثيل.  

ما هي كلمة التوحيد والعروة الوثقى التي ال نجاة إال بها؟ 

ال اله إال هللا محمد رسول هللا. 

ماذا يفيد اإلثبات والنفي يف ال اله اال هللا ؟ 
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 ال إله 
نفي جميع ما  

يعبد من دون هللا 

إال هللا  
إثبات العبادة لله وحده  

ال شريك له



ما الدليل على إفراد هللا بالعبادة؟ 

• 
سورة الزخرف 27 

ما أجل ما أمر هللا به وأعظم ما نهى هللا عنه ؟ 

ما أهمية كلمة التوحيد ؟ 

أصل الدين وأساسه ورأس أمره بها قامت السماوات واألرض وخلقت 

جميع المخلوقات.  

مفتاح النجاة من النار  وسبيل الفوز بالجنة. 

وهي أول ما يسأل عنه األولون واآلخرون  

وهي أثقل شيء يف الميزان  
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التوحيد أجل ما أمر هللا به  

الشركوأعظم ما نهى هللا عنه  



 

ال إله اال هللا 

شروط ال إله اال هللا 

دليل شرط

  العلم
  المنايف

للجهل
01

  اليقين
  المنايف

للشك
02

  القبول
 المنايف

للرد 
03

  االنقياد
  المنايف

للترك
04

 
سورة الصافات 35

 
سورة الحجرات 15

 

سورة محمد 19

 
سورة النساء 65

-  -19



  الصدق
  المنايف

للكذب
05

 اإلخالص
  المنايف 

للشرك
06

  المحبة
  المنافية

للبغض
07

 
 

سورة الزمر 2-3

 

 

سورة البقرة 8

 
سورة محمد 9

الجهل 1 العلم

الشك 2 اليقين

الرد 3 القبول

الترك 4 اإلنقياد

الكذب 5 الصدق

الشرك 6 اإلخالص

البغض 7 المحبة
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الشرك 

اذكر أقسام الشرك؟ 

كبر  • شرك أ

شرك أصغر •

عرف الشرك األكبر ؟ 

أن يتخذ لله ندا يساويه به يف ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته  

ما ُحكمه ؟ 

كبر الكبائر وأعظم الظلم   أعظم ناقض من نواقض اإلسالم و أ

ما صور الشرك األكبر ؟ 

اعتقاد أن أحدا من الخلق يعلم الغيب  إال ما اطلع هللا رسله منه  
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صرف شيء من أنواع العبادة لغير هللا كالدعاء واالستعاذة واالستغاثة 

باألموات والذبح والنذر  

اعتقاد أن حكم البشر أفضل من حكم هللا أو يساويه  أو أنه مخير يف 

ذلك 

شرك النصارى الذين يقولون إن هللا ثالث ثالثة 

شرك عباد القبور الذين يدعون األموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم 

وينذرون 

ما اآلثار المترتبة على الشرك ؟ 

ال يغفر لصاحبه إذا مات و لم يتب  

 
سورة النساء 48 

أن صاحبه مرتد  خارج  من ملة اإلسالم 

أن هللا تعاىل ال يقبل من المشرك عمال  

المسلم  يتزوج  أن  يحرم  كما  بمسلمة  المشرك  يتزوج  أن  يحرم  أن 

بمشركة إال الكتابية فيجوز زواج المسلم  بها بشروط  
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إذا مات المشرك فال يغسل وال يكفن وال يصل عليه وال يدفن يف مقابر 

المسلمين  

أنه مخلّد يف النار  

أنّه يحبط جميع االعمال  

الشرك االصغر 

هوما ثبت بنصوص الكتاب والسنة تسميته شركا ولكنه لم يصل  اىل 

حد الشرك االكبر  

الرياء يف بعض االعمال  1.

الحلف بغير هللا  2.

قول ماشاء هللا وشاء فالن  3.

دعاء نافع للوقاية من الشرك الخفي 

اللهم إين أعوُذ بك أن أشرَِك بك و أنا أعلُم  

و أستغِفُرك لما ال أَعلُم 

الراوي : معقل بن يسار | المحدث : األلباين | المصدر : صحيح األدب المفرد 

الصفحة أو الرقم: 551 | خالصة حكم المحدث : صحيح 
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تم بحمد هللا 
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