
 االعتقاد للمبتدئينجمل من مهمات 

 ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ونستعينهإن الحمد هلل، نحمده  

وسيئات أعمالناا، مان يهاده ال مال مهال لاه، ومان يهالل مال  ااد  لاه، 

وأشاااهد أن ال إلاااه إال ال وحاااده ال شاااريأ لاااه، وأشاااهد أن محمااادا  عباااده 

 ورسوله.

  َيا تَ َتمُ َيا أَيُّ ًَ و َّ ُتَقاِتوِو  ََ قُوًْا ّهَ  ومُِمًنَ كوالَِّذيَن آَمُنًْا اتَّ ْْ أَنوُتن مُّ ًَ   ًُتنَّ إِتَّ 

ْ وس    [ٕٓٔ:ًْرة آل عمران] ون نَّ مََقُكون مِّ ََ ُكوُن الَّوِذَ  قُوًْا َرََّّ َيا النَّاُس اتَّ َيا أَيُّ

ََّوََّّ ِمْنُيَموا  ًَ َجَيا  ًْ مََ  ِمْنَيا َز ََ ًَ َدة   َِ ا وا   ًَ َْ ِن ًَ ا  ِِيور  قُوًْا ّهَ الَّوِذَ  ِرَجوات  َك اتَّ ًَ

ا اَن إِنَّ ّهَ َكاَن َعمَْيُكْن َرِقيَّ  ََ األَْر ًَ ا لًَُن َِِّو  َْ َيوا   [ٔالنْا  :ًْرة ] َت َيا أَيُّ

ت   ًْ قًُلُوًا َقو ًَ  َ قُوًا هَّ ا الَِّذيَن آَمُنًا اتَّ وِديد  َْ  ْ َي ًَ ْْ لَُكوْن أَْعَموالَُكْن  ِ وْر لَُكوْن ُيْصومِ

َمن ُيِطعِ  ًَ ا ُذُنًََُّكْن  ا َعِظيم  ز  ًْ ًلَُو َفَقْد َفاَز َف ُْ َر ًَ  َ  0ٓاألَوزا  :ْوًرة ] هَّ

وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصاحبه  [0ٔ,

 وسلم تسليما  كثيرا.

 وبعد فهذه بعض جمل في االعتقاد للمبتدئين في دراسة العقيدة الصحيحة 

 أسأل اهلل تعالى أن ينفع بها

 



 وجمل االعتقاد قسمتها على حسب الرسم التوضيحي 

فيما يتعلق باهلل جل جاللو ثم الرسول عليو الصالة والسالم ثم اإلسالم ويتفرع منو 
 اإليمان واإلحسان 

مع مراعاة أن بعض ىذه الجمل  متداخل لكن القصد من ىذا ىو تسهيل أو تيسير 
 اد المهمة ال أكثر تلقي جمل االعتق

 
أول ما يجب على العبد أن يعلمو : توحيد اهلل جل وعال  ىو أول واجب على  -ٔ

 العبد

ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ  ﴿ :قال تعالى [، ومعنى ٙ٘الذاريات: ]﴾  َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
دون :﴾ يعبدون ﴿  .يوحّْ

 



  لماذا خلقنا اهلل؟ -ٕ

 خلقنا لعبادتو ج

كل أمة بعث اهلل إليها رسواًل من نوح إلى محمد صلى اهلل عليو وسلم، يأمرىم  -ٖ
 .بعبادة اهلل وحده، وترك عبادة غيره

َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِفي ُكلّْ أُمٍَّة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنُبوا  ﴿ :والدليل قولو تعالى 
 [ٖٙالنحل: ]﴾  الطَّاُغوتَ 

 وأن العبد يسأل عن ثالثة أصول  -ٗ

 من ربك ومن نبيك وما دينك؟

 

 ربي اهلل ونبي محمد وديني اإلسالم  

ربي اهلل الذي رباني وربى جميع العالمين بِنَعمو، وىو معبودي ليس    من رَّك؟   -٘
[، وكل ٕالفاتحة: ]﴾  اْلَحْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمينَ  ﴿ :لي معبود سواه، والدليل قولو تعالى

 .من سوى اهلل عالم، وأنا واحد من ذلك العالم



 كيف عرفت ربك؟   -ٙ

عَرفتو بآياتو ومخلوقاتو، ومن آياتو: الليل، والنهار، والشمس، والقمر، ومن مخلوقاتو 
، وما بينهما  .السماوات السبع واألرضون السبع، وَمن فيهنَّ

 معني العبادة -ٚ

 ىو المستحق للعبادة   اهلل جل وعال 

 ؟ما معنى العبادةف  

كل عمل يحبو اهلل من األقوال واألعمال الظاىرة والباطنة، ومنها: الدعاء، العبادة:  
والخوف، والرجاء، والتوكل، والرغبة، والرىبة، والخشوع، والخشية، واإلنابة، 

 .واالستعانة، واالستعاذة، واالستغاثة، والذبح، والنذر

 ثالثة أنواعالتوحيد  -ٛ

 توحيد األسماء والصفات -ٖتوحيد األلوىية     -ٕتوحيد الربوبية      -ٔ



 

 :أنواع التوحيد ىي 

 :تًَيد الرًََّّية -األًل  -9

 .يعني: ت ر  ًْى ه تعالى؛ فيً الَال  المالك المدَّر 

ْمُد ّلّلِ َر ِّ اْلَعالَِمينَ } :تعالى قال ََ  [ٔال اتَة: { ]اْل

َرَج َِِّو ِمَن } :تعالى قال َْ َ َما  َما  َفأ َّْ أَنَزَل ِمَن ال ًَ األَْرَض  ًَ اِت  ًَ َما َّْ مََ  ال ََ ّهُ الَِّذَ 

َر لَُكُن األَْنَياَر  ََّ َْ ًَ ِر َِّأَْمِرِه  َْ ََ ِفي اْلََّ َر لَُكُن اْل ُْمَك لَِتْجِر ََّ َْ ًَ َمَراِت ِرْزق ا لَُّكْن  َِّ ال

اْلَقَمرَ  ًَ ْمَس  ر لَُكُن الشَّ ََّ َْ َيارَ  ًَ النَّ ًَ َر لَُكُن المَّْيَل  ََّ َْ ًَ  .[ٖٖ-ٕٖإَّراىين: ] {َدآِئََّيَن 

َمَ  الَِّذيَن ِمن ُدًِنوِ } :ًقًلو تعالى ََ ِ َفأَُرًِني َماَذا  ْمُ  هَّ ََ  [ٔٔلقمان: { ] َىَذا 

ُ َر ُّ اْلَعالَِميَن  ًقال تعالى: } اأْلَْمُر َتََّاَرَك هَّ ًَ ْمُ   ََ  [ٗ٘]األعرف: { أََت لَُو اْل

 ًاأليات في ىذا الَّا  كِيرة

 

 



 تًَيد األلًىية -الِاني -ٓٔ

 .يعني: ت معًَّد ََّ  إت ه :

أعظن ما أمر ه َّو التًَيد, ًىً إفراد ه َّالعَّادة, ًأعظن ما نيى عنو الشرك, 

 ًىً دعا  غير ه معو

اْْلِْنَس إِتَّ لِيَ  قال تعالى: ًَ مَْقُت اْلِجنَّ  ََ َما  ًَ  .[ٙ٘]الذاريات: ْعَُُّدًِن{}

ا{قال تعالىً َت ُتْشِرُكًا َِِّو َشْيئ  ًَ  َ اْعَُُّدًا هَّ ًَ   [ٖٙ]النْا : : }

اهُ{  َك أَتَّ َتْعَُُّدًا إِتَّ إِيَّ َقَضى َرَُّّ ًَ  [ٖٕ]اْلْرا : ًقًلو: }

َر َفُتْمَقى ِفي  ََ ا آ ِ إِلَي  َت َتْجَعْل َمَع هَّ ًَ ا ًقًلو تعالى: } } َن َممًُم  َجَينَّ

ا{ ًر  َُ  [9ٖ]اْلْرا : َمْد

 :تًَيد األْما  ًالص ات -الِالَّ   -ٔٔ

ًَيد األْما  ًالص ات ىً إَِّات األْما  ًالص ات ّلل عمى الًجو الالئ  َّو كما ت 

 جا  في الكتا  ًالْنة

 ه تعالى ليس كمِمو شي  في أْمائو ًص اتوً

َماُ  قال تعالى: } ْْ ِ اأْلَ ّلِلَّ َماِئِو ًَ ْْ ُدًَن ِفي أَ َِ َذُرًا الَِّذيَن ُيْم ًَ َنى َفاْدُعًهُ ََِّيا  ْْ َُ اْل

َن َما َكاُنًا َيْعَممًَُن ) ًْ ُيْجَز  { ًْرة األعراف(8َْٓٔ

 ًأْما  ه الَْنى كِيرة -ٕٔ

 مِل الرَمن الرَين الْميع الَّصير الَي القيًن الَال  الَّارئ المصًر ......  

 من أسمائو العلي  واهلل جل وعال في السماء  مستو على العرش  -ٖٔ

َماِء َأْن َيْخِسَف ِبُكُم اأْلَْرَض فَِإَذا ِىَي َتُموُر )قال تعالى: } ( َأْم ٙٔأََأِمْنُتْم َمْن ِفي السَّ
َماِء َأْن يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا َفَستَ ْعَلُموَن َكْيَف نَ  سورة  (ِٚٔذيِر )َأِمْنُتْم َمْن ِفي السَّ

  الملك

 { سورة طو (٘الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى )وقال تعالى }



 
 (ٖٜٓانظر صحيح أبي داود ) 

 ومن صفاتو الكالم   -ٗٔ

  [ٗٙٔالنساء:]} وََكلََّم الّلُو ُموَسى َتْكِليًما: }تعالى قال 

 سبحانو وتعالى وتنزيلو كالمو  الكريموالقرآن  -٘ٔ

المنزل على رسول اهلل عن طريق جبريل المتعبد بتالوتو المتحدى بأقصر القرآن ىو 
   سورة منو 



 
 ما واجبنا تجاه القرآن؟ ف -ٙٔ

 .محبتو، وقراءتو، وفَ ْهم معانيو، والعمل بو، والدعوة إليو، والصبر عليوواجبنا ىو:

 
 معنى )ال إلو إال اهلل(؟  -ٚٔ 

 .ال معبود بحق إال اهللأي 



 ؟-الإلو-س:ماالمقصود ب -ٛٔ

 . نفي جميع ما يعبد-الإلو -ج:المقصود ب 

 س:ما المقصود ب ..إال اهلل..؟ -ٜٔ

 .ج:المقصود إثبات العبادة هلل وحده

 :لها شروط  ال إلو إال اهلل -ٕٓ  

 :شروطها سبعة 
 العلم -ٔ  

 اليقين -ٔ 

 القبول -ٖ 

 االنقياد -ٗ 

 الصدق -٘

 اإلخالص -ٙ 

 المحبة -ٚ 

 .(؟ تنزيو اهلل عن كل نقصمعنى )سبحان اهلل -ٕٔ 
 .أن اهلل وحده يستحق كل المحامدمعنى )الحمد هلل(؟  -ٕٕ
 .أُقر بقلبي ناطًقا بلسانيمعنى )أشهد(؟  -ٖٕ
 :معنى )ال حول وال قوة إال باهلل( -ٕٗ

ل من حاٍل إلى حال إال مستعيًنا باهلل، وال قوة ألحد إال مستعيًنا باهلل    .ال تحوُّ



 : معنى )حسبنا اهلل ونعم الوكيل( -ٕ٘

 اهلل ىو كافيني، وىو خير َمن نتوكل عليو 

 معنى )الصمد(؟  -ٕٙ

  المقصود في الحوائج

***** ***** 

 
 الرسول صلى اهلل عليو وسلم

 مرت عليك من نبيك ؟ نبي محمد صلى اهلل عليو وسلممن األسئلة التي  -ٕٚ 

 



 فما اسمو ونسبو صلى اهلل عليو وسلم -ٕٛ

 :ىو نسب نبينا صلى اهلل عليو وسلم 

المطلب بن ىاشم، وىاشم من قريش، وقريش من العرب،  محمد بن عبداهلل بن عبد 
 .والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراىيم الخليل عليو الصالة والسالم

لو من العمر ثالث وستون سنة، منها أربعون قبل النبوة، وثالث وعشرون في  -ٜٕ
 النبوة، وبلده مكة

 



 
 وىو خاتم األنبياء والمرسلين فال نبي بعده -ٖٓ

ٌد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّو َوَخاَتَم النَِّبيّْيَن وََكاَن  قال تعالى: } َما َكاَن ُمَحمَّ
 [ ٓٗ]األحزاب: آية { اللَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليًما 

بَ ُنو عن أَبي ىريرَة رضي اللَّو عنو قَاَل: قاَل َرُسول اللَّو َصّلى اهللُ َعَلْيِو وَسلَّم: "َكاَنت  
، َوإنَُّو الَ نَِبيَّ بَعدي  "متفٌق عليو. إسَرائِيَل َتُسوُسُهُم األَْنبياُء، ُكلَّما َىَلَك نَِبيّّ َخَلَفُو نَبيّّ

المشركون األوائل كانوا يعلمون أن اهلل ىو الخالق الرازق وىو الذي بيده الضر  -ٖٔ
النبي صلى اهلل عليو وسلم والنفع؛ ولكنهم كانوا يعبدون معو غيره، لذلك أرسل اهلل 

 .يدعوىم إلى عبادة اهلل وحده وترِك ما سواه

 



عن الشرك، وبالدعوة إلى  بعث اهلل رسولو محمًدا عليو الصالة والسالم بالنذارة -ٕٖ
 التوحيد

ث ّْرُ  ﴿ :والدليل قولو تعالى رْ  * ُقْم فَأَْنِذرْ  * يَا أَي َُّها اْلُمدَّ َوثَِياَبَك  * َورَبََّك َفَكب ّْ
رْ   .[ٚ – ٔالمدثر: ]﴾  َوِلَربَّْك فَاْصِبرْ  * َواَل َتْمُنْن َتْسَتْكِثرُ  * َوالرُّْجَز فَاْىُجرْ  * َفَطهّْ

 .ومعنى: )قم فأنذر(: ينذر عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد   
 .وربك فكبر(: أي: عظّْمو بالتوحيد) :ومعنى
ر أعمالك) :ومعنى ر(: أي: طهّْ  .عن الشرك وثيابك فطهّْ
 .والرجز فاىُجر(: الرجز: األصنام، وىجرىا: تركها، والبراءة منها وأىلها) :ومعنى

 :معنى )السنة النبوية( -ٖٖ  

 .منهج وطريقة النبي صلى اهلل عليو وسلم الذي ىو دينومعناىا:  

  التمسك بسنة النبي صلى اهلل عليو وسلم)االعتصام( و  ومن أصول المهمة  -ٖٗ

  صحيح : أخرجو أبو داود   والترمذي  وغيرىما{  َلْيُك ْم ِبُسنَِّتيفَ عَ  اهلل عليو وسلم }قال صلى 

 ما ىي البدعة؟  -ٖ٘

 ها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمىي العبادة التي اخترعها الناس ولم يفعل

 { ُكلَّ ِبْدَع  ٍة َضاللَ ةٌ َوِإيَّاُك ْم َوُمْحَدثَ اِت األُُموِر، فَِإنَّ   } صلى اهلل عليو وسلمالنبي قال  

 مسلم أخرجو (؛ َو رَدُّ  ا فَ هُ  َس َعَليِو َأْمُرنَ  اًل لَيْ  َعمَ  لَ  َمْن َعمِ : )وقال أيضا

 : يعني مردوًداومعنى رد

 



 :معنى )الصالة على رسول اهلل( -ٖٙ

 .المالئكة -ثناء اهلل عليو في المأل األعلى   

 ما الذي يجب علينا تجاه أصحاب الرسول صلى اهلل عليو وسلم  -ٖٚ

والثناء عليهم وبيان  والدفاع عنهم واالستغفار لهم معرفة قدرىم ومحبتهم وتوقيرىم
  فضائلهم ومناقبهم

 
َجَرِة فَ َعِلَم َما ِفي قال تعالى:}و  َلَقْد َرِضَي اللَُّو َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك َتْحَت الشَّ

ِكيَنَة َعَلْيِهْم َوأَثَابَ ُهْم فَ ْتًحا َقرِيًبا   [ٛٔ]الفتح  قُ ُلوِبِهْم فَأَنْ َزَل السَّ

اءُ } وقال تعالى: ٌد َرُسوُل اللَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ نَ ُهْم تَ َراُىْم  ُمَحمَّ َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بَ ي ْ
ُجودِ  ًدا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّو َوِرْضَوانًا ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِهْم ِمْن أَثَِر السُّ ًعا ُسجَّ ...{  رُكَّ

   [ٕ٘]الفتح   اآلية

 ومن الواجب نحو الصحابة االقتداء بهم  -ٖٛ

فَ َعَلْيُك ْم ِبُسنَِّتي َوُسنَّ ِة اْلُخَلَف اِء الرَّاِشِديَن اْلَمْه ِديّْيَن وسلم: }قال النبي صلى اهلل عليو 
َواِج ذِ  َه ا بِالن َّ  { أخرجو أبو داود والترمذي وغيرىما َعضُّ وا َعَلي ْ

 



 حذر ممن يسبهماليجوز سب الصحابة  قط ويُ  يلزم الكف عما شجر بينهمو  -ٜٖ

 
 

 

********  ******* 

 الدينمراتب 

 ؟ ثالث مراتب الدين -ٓٗ  

 



********  ******* 

 

 
 اإلسالم

 إذا سئلت ما دينك : ديني اإلسالم -ٔٗ

 الرسالة التي جاء بها النبي صلى اهلل عليو وسلمو  اإلسالم ىو الدين   -ٕٗ

 ىو خاتم األديان والرساالتاإلسالم  -ٖٗ

ْساَلُم قال تعالى: } يَن ِعْنَد اللَِّو اإْلِ  آل عمرن [ ٜٔ] { ِإنَّ الدّْ

ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي اآْلِخَرِة ِمَن }: وقال تعالى َر اإْلِ َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي ْ
 آل عمرن [ ٘ٛ]   {اْلَخاِسرِينَ 

 معنى اإلسالم -ٗٗ

أوامره وترك نواىيو، ىذا ىو إلسالم: ىو االستسالم هلل والخضوع لو بفعل ا
يَن ِعْنَد اللَِّو اإِلْسالمُ } اإلسالم  [ٜٔآل عمران:] {ِإنَّ الدّْ

؟ شهادة أن ال إلو إال اهلل، وأن محمًدا رسول اهلل، وإقام خمسةأركان اإلسالم و  -٘ٗ
 الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت اهلل الحرام



 
ًدا َرُسوُل اللَّوِ  ،اإِلْسالُم َأْن َتْشَهَد َأْن الَ ِإَلَو ِإال اللَّوُ » :قَاَل َرُسوُل اللَِّو     َوتُِقيَم  ،َوَأنَّ ُمَحمَّ

 أخرجو مسلم َوَتُحجَّ اْلبَ ْيَت ِإِن اْسَتَطْعَت ِإلَْيِو َسِبياًل. ،َوَتُصوَم َرَمَضانَ  ،َوتُ ْؤِتَي الزََّكاةَ  ،الصَّالةَ 

 :لالسالم خمسة أركان وىيإذاً   

 .شهادة أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل 1 -

 قامة الصالةإ 2-

 إيتاء الزكاة - 3

 صوم رمضان  4 -

 حج البيت الحرام لمن استطاع اليو سبيال 5- 

 س:ما منزلة الشهادتين من الدين؟ -ٙٗ

 ال يدخل العبد في اإلسالم إال بهما  

 معنى شهادة أن محمدا رسول اهلل.؟ -ٚٗ

طاعتو فيما أمر وتصديقو فيما أخبر واجتناب ما نهى عنو وزجر وأن ال يعبد اهلل اال معناىا  
 .بما شرع

 



 ؟ومن عصاه  صلى اهلل عليو وسلم الرسول س:ما جزاء من أطاع -ٛٗ

ومن عصاه يدخل النار دخل الجنةمن أطاعو يج:  

ُكلُّ أُمَِّتي »قَاَل:  -وسلم صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو: أنَّ َرُسول اهلل  -َعْن أَبي ىريرَة 
َمْن َأطَاَعِني َدَخَل الَجنََّة، »قيَل: َوَمْن يَأَبى يَا َرُسول اهلل؟ قَاَل: «. َن الَجنََّة إالَّ َمْن أَبى َيدُخُلو 

 البخاري. أخرجو«. َوَمْن َعَصاِني فَ َقْد أَبى

 وىم يد على من سواىم المسلمون أمة واحدة  -ٜٗ

 [ٕٜ]األنبياء آية { ِإنَّ َىِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم فَاْعُبُدونِ  قال تعالى }

 
 بدعة محرمة والتفرق واالختالف إلى فرق وأحزاب -ٓ٘ 

   [ٖٓٔ :]آل عمران {َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّو َجِميًعا َواَل تَ َفرَُّقوا}قال تعالى:

( ِمَن الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وََكانُوا ِشيَ ًعا ُكلُّ ِحْزٍب َٖٔتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن )َواَل قال تعال: }
  { سورة الروم(ِٕٖبَما َلَدْيِهْم َفرُِحوَن )

 



 يجب لزوم جماعة المسلمين  -ٔ٘

 عليكم بالجماعة، فإن يد اهلل على الجماعة ومن شذَّ شذَّ في النارو 

قُ ْلُت: فَِإْن َلْم َيُكْن َلُهْم « تَ ْلَزُم َجَماَعَة الُمْسِلِميَن َوِإَماَمُهمْ : »النبي صلى اهلل عليو وسلم قَالَ 
فَاْعَتِزْل تِْلَك الِفَرَق ُكلََّها، َوَلْو َأْن تَ َعضَّ بَِأْصِل َشَجَرٍة، َحتَّى يُْدرَِكَك »َجَماَعٌة َواَل ِإَماٌم؟ قَاَل: 

 أخرجو البخاري ومسلم «َعَلى َذِلكَ الَمْوُت َوأَْنَت 

 ويجب لزوم طاعة اإلمام في غير معصية -ٕ٘

 وال يجوز الخروج عليو ويصبر على ظلمو فيسمع ويطاع لإلمام في غير معصية اهلل

 ]النساء آية { ِمْنُكمْ  يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اأْلَْمرِ  قال تعالى:}

(ٜ٘) ] 

َدَعانَا َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َبايَ ْعَناُه، َفَكاَن ِفيَما َأَخَذ عن عبادة بن الصامت قال: 
َنا:  ْمِع َوالطَّاَعِة ِفي َمْنَشِطَنا َوَمْكَرِىَنا، َوُعْسرِنَا َوُيْسرِنَا، َوأَ »َعَلي ْ َنا، َأْن بَايَ َعَنا َعَلى السَّ ثَ َرٍة َعَلي ْ

 «ِإالَّ َأْن تَ َرْوا ُكْفًرا بَ َواًحا ِعْندَُكْم ِمَن اهلِل ِفيِو بُ ْرَىانٌ »، قَاَل: «َوَأْن اَل نُ َنازَِع اأْلَْمَر َأْىَلوُ 

 

 



*******  ****** 

 

 اإليمان
 اإليمان لو ستة أركان -ٖ٘

 ،وَُكُتِبوِ  ،َوَمالِئَكِتوِ  ،تُ ْؤِمَن بِاللَّوِ َأْن } :؟ قَالَ  صلى اهلل عليو وسلم عن اإليمانقال رسول اهلل
 { أخرجو مسلمَوتُ ْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشرّْهِ  ،َواْليَ ْوِم اآلِخرِ  ،َوُرُسِلوِ 

 
 :أركان اإليمان ىي إذاً 

 اإليمان باهلل1-   

 اإليمان بالمالئكة  2-

 اإليمان بالكتب - 3

 اإليمان بالرسل.4- 



 باليوم اآلخراإليمان 5 - 

 اإليمان بالقدر خيره وشره6.

 اإليمان بعذاب القبر ونعيمو  -ٗ٘

نْ َيا َوِفي  } :اهلل تعالى قال  يُ ثَبُّْت اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 [ٕٚإبراىيم: {] اآْلِخَرةِ 

 السؤال في القبرفدلت اآلية على تثبيت اهلل تعالى للمؤمنين عند 

النَّاُر  * َوَحاَق بِآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذابِ  } :ودليل عذاب القبر من القرآن قوُل اهلل تعالى
اَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ  َها ُغُدوِّا َوَعِشيِّا َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّ غافر: ] { يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ

ة في [، قال القر ٙٗ، ٘ٗ طبي: )الجمهور على أن ىذا العرض يكوُن في البرزخ، وىو حجَّ
 ( تثبيت عذاب القبر

 

في الصحيحين من حديث عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليو و  
إن أحدكم إذا مات ُعِرض عليو مقعُده بالغداة والعشي، إن كان من أىل الجنة }وسلم قال: 

وإن كان من أىل النار فمن أىل النار، فيقال: ىذا مقعُدك حتى يبعثك اهلل  فمن أىل الجنة،
 .{يوم القيامة

 وفي الباب آيات وأحاديث كثيرة

  :ك أمور أخرى يجب اإليمان بهاوىنا -٘٘ 

البعث و أشراط الساعة من خروج الدجال وغير ذلك ونزول عيسى عليو السالم ك
 ....... والشفاعة والحوض ورؤية اهلل في الجنة  والنشور والصراط

 

 



 .اإليمان: قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية -ٙ٘

يزيد بالطاعة وينقص  قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح واألركان ىو
 بالمعصية

يَماُن قال تعالى: } ا َيْدُخِل اإْلِ قَاَلِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا ُقْل َلْم تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّ
{ ِفي قُ ُلوِبُكْم َوِإْن ُتِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو اَل يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشْيًئا ِإنَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيٌم 

 [ (ٗٔ) ]الحجرات آية

  .[(ٕٕ)] األحزاب آية  {َوَما زَاَدُىْم ِإالَّ ِإيَمانًا َوَتْسِليًما }:وقال تعالى

  [ (ٚٔ)]سورة محمد آية{ َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوآتَاُىْم تَ ْقَواُىْم  وقال تعالى: }

 شعب كثيرة  لو واإليمان -ٚ٘

اهلل وأدناىا إماطة األذى عن الطريق إليمان بضع وسبعون شعبة أعالىا قول الإلو إال ا
 والحياء شعبة من شعب اإليمان

قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: ))اإليمان بضع وسبعون شعبة، أعالىا قول: ال إلو 
 .إال اهلل، وأدناىا إماطة األذى عن الطريق، والحياء ُشعبة من اإليمان((؛ رواه البخاري

                      ******** ******** 

 اإلحسان



 
 اإِلْحَساِن  -ٛ٘

   [ٕٛٔ]النحل: { ِإنَّ اللََّو َمَع الَِّذيَن ات ََّقْوا َوالَِّذيَن ُىْم ُمْحِسُنونَ قال تعالى:}

فَِإْن َلْم  ،َكأَنََّك تَ َراهُ  َأْن تَ ْعُبَد اللَّوَ }: ْحَساِن؟َعِن اإلِ قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  و  
 { أخرجو مسلمفَِإنَُّو يَ َراكَ  ،َتُكْن تَ َراهُ 

 معنى اإلحسان: -ٜ٘

ىو أن يَعبد اإلنسان المؤمن ربّو في الدنيا على وجو الحضور والُمراقبة لو، كأنّو يرى اهلل 
 بقلبو، وينظر إليو في حال عبادتو وخلوتو وانفراده مّما يدفعو للزيادة في التقّرب إليو،

 واإلحسان أخص من اإليمان واإليمان أخص من اإلسالم   -ٓٙ 



 
يَماُن قال تعالى: } ا َيْدُخِل اإْلِ قَاَلِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا ُقْل َلْم تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّ

{ ِفي قُ ُلوِبُكْم َوِإْن ُتِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو اَل يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشْيًئا ِإنَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيٌم 
 [ (ٗٔ) ]الحجرات آية

 خاتمة

 ىذا ما يسر اهلل عز وجل من بيان بعض جملة في االعتقاد للمبتدئين  

 أسأل اهلل تعالى أن ينفع بها

 إلىوالحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن وااله بإحسان 
 يوم الدين

 أبو مصعب سيد بن خيثمة كتبو الراجي عفو ربو 



 

 
    

 

 

 

 

  

  


