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الــقسم اال#ول 
ا,ـ#+*(ـة 

يمان قبل القرآن  تعلمنا اال1



بسم الله الرحمن الرحيم 
ال حول وال قوة إال بالله 

 الفهرس
1 القسم اال/ول: المقدمة 
2 : اال;سالم هو اال/فضل  القسم الثاىى=>
7 القسم الثالث: اال;يمان 
8 القسم الرابع: أركان اال;يمان 

29 القسم الخامس: التوحيد
36 ك  Oالقسم السالس: الرس
تفسرىA الجزء االDخرىA من القرآن الكريم  

راجعه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان 
إعداد:  

د. أحمد بن عثمان المزيد  
د. عادل بن عىلA الشدي 

 ا,#.*ر



اال1سالم يهتم 
بجميع 

ا234"1"0/"  
3



الــقسم الــثانــي 
 اال1سالم أفضل دين

2

ليس اإلسالم

شك أي فيه



?
??
? اال1سالم قادر أن يرد ?
عىل جميع  

70"ٔو0%/"  
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اال1سالم قادر 
أن يحل جميع 

   "/89":)



الــقسم الــثالــث 
إ%$ــ#"ن 

   


(ـ" <ـ= إ%$ــ#"ن؟ 

يمان هو اعتقاد بالقلب    ١. اال1
٢. و النطق باللسان  
٣. والعمل بالجوارح  

7



 

اال1سالم يبںىVW لنا 
الطريق 

ا,.=اب 
 من 

  "ٔ@A,ا 
6



اال;يمان بالّله  

اال;يمان بمالئكته  

اال;يمان بالكتب 
اال;يمان بالرسل  

اال;يمان باليوم االXخر  

ه   Oه ورس اال;يمان بالقدر خرى>

يمان  من هذا الحديث نستنبط أن لال1
ستة أركان :

9



 الــقسم الــرابــع 
ٔار9"ن إ%$#"ن 

يـــماُن، أنْ  قـــال النىىWh صىلالـــّله عـــليه وســـلم:  «االِٕ
تُـؤمـن بـالـّلِه وَمـالِئـكِته ، وُكـُتِبِه ، و ُرُسـِلِه ، و الـيوِم االlِخـِر ، 

ِِّه.»  uَِه و رس Wِو ُتؤمن ِبالَقَدِر َخرى
 | المصدر : صحيح الجامع  الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : اال5لباىى12

الصفحة أو الرقم: 2797 | خالصة حكم المحدث : صحيح |  



نـحن نـؤمـن: بـأن الـّله ربـنا. هـو خـالـقنا، 
هـو رازقـنا، هـو الـذي يـدبـر أمـورنـا، 

وهذا هو ا,3=24* ا,2B=BCة.  

11



يمان بالّله اال%

ســورة الـــشورى

10



نـحن نـؤمـن: بـأسـماء الـّله وصـفاتـه 
وأن لـه اال/سـماء الحسىى= والـصفات 
الــعليا وهــذا هــو ا,ـ3=4ـ2* 

أ%G#"ء وا,.E"ت. 

13



12

نـحن نـؤمـن: بــأن الــّله هــو اال;لــه 
الـمعبود الـحق، وكـل مـا سـواه بـاطـل 
ونــــحن نــــحبه وُنــــعظمه ونصىل> 
ونـصوم لـوجـهه فـقط، وهـذا هـو 

ا,3=24* أ%,=<2ة.  



 نحن نؤمن: بأن الّله عىلٌ> عىل خلقه
مستٍو عىل عرشه فوق سبع سماوات.

 نحن نؤمن: بأن الّله هو الذي يشفينا إذا
مرضنا.

نحن نؤمن: بأن الّله القوي وهو عىل كل 
ء قدير.  <Oىس

ء وهو  <Oنحن نؤمن: بأن الّله ليس كمثله ىس
كامل الصفات. 

15



 نحن نؤمن: بأن الّله الحي الذي ال
 يموت.

نحن نؤمن: بأن الّله ال ينام وال يتعب 
لكمال حياته وقيوميته. 

نحن نؤمن: بأن الّله ليس بغافل عن 
أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. 

14



نحن نؤمن: بأن المالئكة ال يأكلون وال 
بون.  Oيرس

نحن نؤمن: بأن المالئكة ال يحبون 
الروائح الكريهة ويحبون النظافة. 

 نحن نؤمن: بأن للمالئكة أعماال يقومون
 به.

17 



يمان بالمالئكة اال%
نحن نؤمن: بأن المالئكة خلقهم الّله 

من نور. 
نحن نؤمن: بأن المالئكة خلقهم الّله 

لعبادته وانقادوا لطاعته.  
ون  نحن نؤمن: بأن المالئكة ال يستكرى�

 عن عبادة الّله وال يملون منها.
16



19 



H$CI1 موكل بالوحي. 

(H2$ٔ"J2 موكل بالمطر والنبات. 


 ٕاCGاH2K موكل بالنفخ ىڡ=> الصور. 

18



ا,+Cٓان العظيم الذي أنزل الّله تعاىل عىل 
محمد صىل الّله عليه وسلم.  

ا,3=راة الىى�> أنزلها الّله تعاىل عىل موىس 
عليه السالم.  

إ%H2MN الذي أنزله الّله تعاىل عىل عيىس 
عليه السالم. 

ا,BO=ر الذي آتاه الّله تعاىل داوود عليه 
السالم.

21 



يمان بالكتب اال%
نحن نؤمن: بأن الّله أنزل عىل رسله كتبا 

ليهديهم إىل الرصاط المستقيم. 

الّله تعاىل نزَّل الكثرى> من الكتب وما نعلم 
من الكتب هي: 

20 



نحن نؤمن  بأن الّله أرسل مع كل رسول 
ُقهم بآيات.  معجزة وصدَّ

نحن نؤمن بأن جميع الرسل برسO مخلوقںى>=  
وأكرمهم الّله بالرسالة ووصفهم بالعبودية. 

نحن نؤمن بأن أول الرسل نوح عليه السالم  
وآخرهم محمد صىل الّله عليه وسلم.

23 



 يمان بالرسل اال%

22 

نحن نؤمن بأن الّله بعث 
الرسل إىل خلقه لهدايتهم 

إىل عبادة الّله وحده. 



25 

 نحن نؤمن بأن الّله ختم الرساالت 
 برسالة (P#* صىل الّله عليه
 وسلم وأرسله إىل جميع الناس.



ٔاHQK الرسل (P#* صىل الله عليه وسلم 

ثم ٕاCBا<R2 عليه السالم  
ثم (=SG عليه السالم  

ثم N=ح عليه السالم  
ثم S72U عليه السالم  

24 



نحن نؤمن بأن أعمالنا الصالحة والسيئة 
ستوزن عىل مرى>=ان يوم القيامة  

نحن نؤمن بالجنة والنار وأن الجنة أعدها 
للكافرين الظالمںى>=الّله لعباده المؤمنںى>= والنار أعدها الّله 

27 



يمان باليوم االiخر  اال%
نحن نؤمن باليوم االXخر وهو يوم القيامة 

الذي ال يوم بعده 
نحن نؤمن بالبعث وهو إحياء الّله الموىى�  
نحن نؤمن بأننا سنأخذ صحيفة أعمالنا ىڡ=> 

يوم القيامة 

26 



الــقسم الــخامــس 

 ال إله إال
 الّله

ا,3=24* 

التوحيد هو ٕاCKاد الّله.  

أي إفراد الّله بالعبادة والربوبية 
واالDلوهية واالDسماء والصفات الثابتة ىڡ=> 

القرآن والسنة.  
29 



يمان بالقدر   اال%
نحن نؤمن بما كتبه الّله لنا من القدر 

ه   Oه ورس خرى>

نحن نؤمن بأن كل أقدار الّله خرى> فال 
ينسب إىل الّله رسO لكمال رحمته وحكمته.  
 


28 



  R8W,ا

  X2+2,ا

ا,+I=ل  

ا%N+2"د 

ا,.*ق 

إ%[\ص  

ا,#IPة  
31 



وط التوحيد  oرس

وط.  Oال إله إال الّله له سبعة رس
  

وط  Oفال يكمل التوحيد إال بهذه الرس
السبعة.  

30 



 ا,#IPة
أنا أحب الّله لذلك أصىل> 
وأقرأ القرآن، أنا أحب الّله 
م  لذلك أطيع والدي وأحرى�

  . من أكرى� مىى=>

 إ%[\ص

أنا مخلصة ىڡ=> عمىل> وال 
أعمله لغرى> الّله. 

 ا,.*ق
أنا صادقة عند أي عمل 

أعمله. فال أعمل إال صادقا 
لوجه الّله.   

33 



X2+2,ا 
أنا متيقن بأن الّله هو اال;له 
الحق المعبود، وهو الذي 
  . خلقىى=> ويرزقىى=> ويشفيىى=>

R8W,ا 
أنا أعلم بأن الّله هو اال;له 
الحق المعبود. وهو الذي 
  . يسمعىى=> ويراىى=> ويعلم ىى�>

 ا%N+2"د
أنا أنقاد لله فهو اال;له الحق 
المعبود، وأستسلم ال/وامره 

وأبتعد عن نواهيه.  

 ا,+I=ل
أنا أقبل بأن الّله هو اال;له 

الحق المعبود، وأنا أقبل كل 
أوامره وأقداره.  

32 



توحيد االDلوهية  
اعتقاد بأن الّله هو اال;له الحق ونحن نحبه 

ونعظمه، نصىل> له، نصوم له، وندعوه. فال 
نعبد إال الّله.  

توحيد االDسماء والصفات 
اعتقاد بأن الّله هو وحده له اال/سماء الحسىى= 

والصفات العليا. الّله الرحمن الرحيم، فال 
أرحم من الّله. الّله العليم فال أعلم من الّله. 

35 



أنواع التوحيد  
هناك ثالثة أنواع من التوحيد:  

توحيد الربوبية  
اعتقاد تفرد الرب بالخلق والرزق والتدبرى> 

فال خالق إال الّله وال رازق إال الّله وال مدبر 
إال الّله. 

34 



ك هو عبادة غرى> الّله .  Oالرس
ك أن نعتقد أن هناك من أقوى من  Oالرس

الّله . 
ك أن نعتقد أن هناك أعلم من الّله .  Oالرس
ك أن نعتقد أن هناك من يشفينا غرى>  Oالرس

الّله . 
ك وعلينا أن نبتعد  oعنه  ! أن الّله ال يحب الرس



الــقسم الــسالــس 
ا,:C   ك 

أجل ما أمرنا الّله به وأعظم ما نهانا عنها:  
أجل أمر،عبادة الّله وحده: وهذا هو التوحيد 


ك :  Oأعظم نهي، أال نعبد إال الّله وهذا هو الرس

 
 سورة لقمان ١٣

36 
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