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 ناميإلا ناكرأ عبات: ةعبازلااحملاضزة 

 

 بالمالئكة االيمان : الثاني الركن

 

,  كفنر فقند المالئكنة وجنود ينكنر ومنن شك اليه يتطرق ال جازما إيمانا بوجودهم االيمان هو : بالمالئكة االيمان

ا َضالاَلا  َضل   َفَقدْ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  َوُرُسلِهِ  َوُكُتبِهِ  َوَمالَئَِكتِهِ  بِالّلِ  َيْكفُرْ  َوَمن":  تعالى لقوله   636 النساء "َبِعيدا

ا َكانَ  من“:  تعالى وقال ِ  َعُدواّ َ  َفإِن   َوِميَكالَ  َوِجْبِريلَ  َوُرُسلِهِ  َوَماَلئَِكتِهِ  لِل 
 98 البقره ”لِْلَكافِِرينَ  َعُدو   َللا 

 

 ورسنوله َللا سنماه ومنن,  الندليل بنه صح فما تفصيال واما,  اجماال بهم االيمان هو بالمالئكة وااليمان 

 واسنرافيل,  بنالمطر الموكنل وميكائينل,  بنالويي الموكنل كجبرينل منهم وسلم اله وعلى عليه َللا صلى

 السناال وملكني الننار خنازن ومالنك,  األرواح بقنب  الموكنل الموت وملك,  الصور في بالنفخ الموكل

 (ونكير منكر: ) القبر في

 ميسوسنة ذوات وهنم,  ننور منن َللا خلقهنم مخلوقنون عبناد وانهم,  بوجودهم االيمان يعني انه كان  ,

 . السماء ويسكنون,  َللا خلق من خلق وانهم,  خفيه قوى وال معنوية أمورا وليسو

 أجنينه أربعنة او,  ثالثة له من ومنهم جنايان له من فمنهم,  أجنية ولهم,  عظيمه خلقتهم والمالئكة 

ِ  اْلَيْمدُ ":  تعالى قال.  ذلك من اكثر له من ومنهم,  نَماَواتِ  َفناِطرِ  لِل   ُرُسنالا  اْلَماَلئَِكنةِ  َجاِعنلِ  َواأْلَْرِ   الس 

َ  إِن   َيَشاءُ  َما اْلَخْلقِ  فِي َيِزيدُ  َوُرَباعَ  َوُثاَلثَ  َمْثَنى   أَْجنَِية   أُولِي
 6فاطر "َقِدير   َشْيء   ُكل   َعلَى   َللا 

 من  يندث كما جسمانية بأشكال والتشكل,  األشياء بأمثال التمثل على قادرون,  َللا جنود من جند وهم 

 فني يأتينه كنان عنندما وسلم عليه َللا صلى النبي م  وجبريل,  مريم وم ,  السالم عليه ابراهيم ضيف

 .جبريل بيديث المشهور اليديث في وق  وكما,  الصيابي الكلبي دييه صورة

 كمننا.  يتناسننلون وال يتننناكيون وال واألنوثننة بالننذكورة يوصننفون ال,  ومكرمننون َللا مننن مقربننون وهننم 

 أوامنره وتنفينذ لعبادته َللا خلقهم,  العصيان وعدم الطاعة على جبلوا قد,  يشربون وال يأكلون ال انهم

 وهننم بننالقول يسننبقونه ال(  66)  مكرمننون عبنناد بننل سننبيانه ولنندا الننريمن اتخننذ وقننالوا":  تعننالى قننال

 خشنيته منن وهنم ارتضنى لمنن إال يشنفعون وال خلفهنم ومنا أينديهم بنين منا يعلنم(  67)  يعملون بأمره

 68-66 االنبياء "مشفقون

 : كثيرة أصناف وهم

 . النار خزنة ومنهم,  بالجبال الموكل ومنهم,  بالويي الموكلون ومنهم,  العرش بيمل الموكلون منهم

 بقننب  الموكلننون ومنننهم,  المامنننون ارواح بقننب  الموكلننون ومنننهم, العبنناد اعمننال بيفننظ الموكلننون ومنننهم

 .القبر في العبد بساال الموكلون ومنهم,  الكافرين ارواح

,  الننذكر ويلقننات العلننم مجننال  يشننهد مننن ومنننهم,  وييبننونهم علننيهم ويصننلون للمننامنين يسننترفر مننن ومنننهم

 ومننهم الخينر فعنل إلنى العبناد يندعو منن ومننهم,  يفارقه ال لإلنسان قرين هو من ومنهم,  بأجنيتهم فييفونهم

 الموكلنون ومننهم.  َللا اعنداء من  جهنادهم فني ويثبتنونهم المنامنين من  ويقاتلون,  الصاليين جنائز يشهد من

 . بالعذاب الموكلون ومنهم,  وتبشيرهم الصاليين بيماية

 نكَ  ُجُننودَ  َيْعلَنمُ  َوَما":  تعالى قال,  وجل عز َللا اال عددهم يعلم ال كثيرون والمالئكة  ِهنيَ  َوَمنا ُهنوَ  إاِل   َرب 

 3 المدثر  "لِْلَبَشرِ  ِذْكَرى إاِل  

 عبناده لنبع  كشنفهم ولكنن,  عليهنا خلقنوا التني صنورهم فني نراهم فال,  عنا تعالى َللا يجبهم وقد  ,

 تبننارك قننال,  مننرتين عليهننا َللا خلقننه التنني صننورته علننى جبريننل وسننلم عليننه َللا صننلى النبنني رأى كمننا

 " المبين باألفق رآه ولقد":  تعالى وقال  "الُمنَتَهى ِسْدَرةِ  ِعندَ *  أُْخَرى َنْزلَةا  َرآهُ  َولََقدْ ":  وتعالى
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 : بالمالئكة االيمان ثمرات 

 : منها جليلة ثمرات يثمر بالمالئكة وااليمان

 روى فقند.  الخنالق عظمنة علنى تندل المخلنوق عظمة نفأ,  وسلطانه,  وقوته,  تعالى َللا بعظمة العلم 

 ان لني أذن:"  قنال وسنلم علينه َللا صنلى الرسنول ان عنهمنا َللا رضني عبندَللا بنن جنابر عن داود ابو

 "عام سبعمائة مسيرة وعاتقه اذنه شيمة بين ما العرش يملة عن ايدث

 وكتابننة,  بيفظهننم يقننوم مننن المالئكننة هنناالء مننن وكننل ييننث, ادم ببننني عنايتننه علننى تعننالى َللا شننكر 

 شني كنل ان يعلنم العبند الن َللا امنر علنى االسنتقامة ذلنك ومادى,  مصاليهم من ذلك وغير,  اعمالهم

,  السنر فني وال العالنينة فني ال يعصنيه فنال وجننوده َللا من فيستييي عليه ومشهود ومكتوب ميسوب

 . عليه والشهادة الخير كتابتهم في رغبة الطاعات يالزم بل

 تلننب  ممننن قننربهم وعنندم,  تعننالى َللا كعبننادة,  يسنننة خصننال مننن بننه خصننوا مننا علننى المالئكننة ميبننة 

 . َللا فيها يعصى التي والبيوت االماكن تدخل ال المالئكة ان كما,  بمعصية

 

 تقنربهم ال ثالثنة:"  قنال وسنلم علينه َللا صنلى الرسنول ان عنه َللا رضي بريدة عن صييح بأسناد البزار روى

 ياسنر بنن عمار عن يسن بإسناد داود ابي سنن وفي".  والجنب,  بالزعفران والمتضمخ,  السكران:  المالئكة

 والجننب,  بنالخلوق والمتضنمخ,  الكنافر جيفنة: المالئكنة تقنربهم ال ثالثة: "  وسلم عليه َللا صلى الرسول عن

 وال كلنب فينه بيتناا  المالئكة تدخل ال:"  وسلم ليهع َللا صلى وقال.  الطيب من ضرب:  والخلوق" يتوضأ ان اال

 ". تماثيل صورة

 

  بالكتاب االيمان : الثالث الركن

 

 ومنا ووعينده,  ووعنده,  ونهينه,  أمنره:  فيهنا كتبناا  رسنله علنى اننزل - وجنل عز - َللا بأن الجازم االعتقاد هو

َهنا َينا":  تعنالى قنال,  البشنرية لهداينة رسنله علنى كتبه انزل َللا وان, ونور هدى وفيها,  خلقه من َللا اراده  أَيُّ

ِ  آَِمُنوا آََمُنوا ال ِذينَ  لَ  ال نِذ  َواْلِكَتنابِ  َوَرُسنولِهِ  بِالل  ِ  َيْكفُنرْ  َوَمننْ  َقْبنلُ  ِمننْ  أَْننَزلَ  ال نِذ  َواْلِكَتنابِ  َرُسنولِهِ  َعلَنى َننز   بِنالل 

ا َضاَلالا  َضل   َفَقدْ  اآْلَِخرِ  َواْلَيْومِ  َوُرُسلِهِ  َوُكُتبِهِ  َوَماَلئَِكتِهِ   636 النساء  "َبِعيدا

ننا قُولُننواْ ":  وقننال  َوَمننا َواألْسننَباطِ  َوَيْعقُننوبَ  َوإِْسننَيقَ  َوإِْسننَماِعيلَ  إِلَىننإِْبَراِهيمَ  أُنننِزلَ  َوَمننا إِلَْيَنننا أُنننِزلَ  َوَمنن  بِننالّلِ  آَمن 

ِهمْ  ِمن بِيُّونَ الن   أُوتِيَ  َوَما َوِعيَسى أُوتَِيُموَسى ب  قُ  الَ  ر  ْنُهمْ  َبْيَنأََيد   ُنَفر   636 البقرة " ُمْسلُِمونَ  لَهُ  َوَنْينُ  م 

 التننوراة واعظمهننا,  وموسننى ابننراهيم وصننيف,  والزبننور,  واالنجيننل,  والتننوراة,  القننران هنني الكتننب وهننذه

 . القران وافضلها وناسخها الثالثة واعظم,  والقران واالنجيل

 

 ميمند رسنوله علنى َللا انزلنه, المتنين ويبلنه, المبنين وكتابنه, العنالمين رب كالم هو : الكريم والقران 

 النى الظلمنات منن للننا  ومخرجنا,  لألمنة دسنتورا ليكنون وسنلم النه وعلى عليه َللا صلى عبدَللا ابن

 وخلنق,  واالخنرين االولنين اخبنار فينه بين وقد .المستقيم الصراط والى الرشاد الى لهم وهاديا,  النور

 العبنننادات وايكنننام واالخنننالق االداب واصنننول,  والينننرام الينننالل فينننه وفصنننل,  واالرضنننين السنننماوات

 المنامنين دار الجننة ووصف,  والكافرين المامنين وجزاء,  والصاليين االنبياء وسيرة,  والمعامالت

 وريمننة وهنندى,  شنني لكننل وتبيانننا,  الصنندور فنني لمننا شننفاء وجعلننه,  الكننافرين دار النننار ووصننف, 

ْلَنا": تعالى قال  ..للمامنين ا اْلِكَتابَ  َعلَْيكَ  َوَنز  ى َشْيء   ل ُكل   تِْبَيانا  . "لِْلُمْسلِِمينَ  َوُبْشَرى َوَرْيَمةا  َوُهدا

 مننزل , يعنود والينه بندأ منه_  ومعانيه يروفه_  َللا كالم القران بان يامنون :والجماعة السنة واهل 

 ميمند علنى_  السنالم علينه_  جبرينل بنه فننزل,  جبرينل النى واويناه,  يقاا  به َللا تكلم,  مخلوق غير

  وسلم عليه َللا صلى
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 فنني ومكتننوب, االلسننن وتتلننوه,  الصنندور ونيفظننه,  الميفننوظ اللننوح فنني مكتننوب : الكننريم والقننران 

 وهنو,  وسنلم علينه َللا صنلى عبندَللا بنن ميمند االسنالم لنبني الخالندة الكبرى المعجزة وهو . الصيف

 او,  تبننديل او,  تيريننف أ  مننن,  بيفظننه َللا تكفننل وقنند,  يبنندل وال ينسننخ وال,  السننماويه الكتننب اخننر

نا":  تعنالى قال.  القيامة يوم قبل وذلك,  تعالى َللا يرفعه يوم الى,  نقص او زيادة ْلَننا َنْيننُ  إِن  ْكرَ  َنز   النذ 

ا  9اليجر "لََيافُِظونَ  لَهُ  َوإِن 

 يتكفنل لم  القران عدا  - الكتب َللا انزل عندما : لكتبهم "والنصارى اليهود" الكتاب اهل تيريف ثبوت 

,  رعايتهنا يق رعوها وما,  عليها ييافظوا لم لكنهم,  والربانيين االيبار عليها استيفظ بل,  بيفظها

نْنُهمْ  َفِرينق   َكنانَ  َوَقندْ  لَُكنمْ  ُيْاِمُننواْ  أَن أََفَتْطَمُعونَ ":  تعالى قال وتبديل تريير فيها فيصل  َكنالَمَ  َيْسنَمُعونَ  م 

فُوَنهُ  ُثم   َللّاِ   َرُسنولَُنا َجناَءُكمْ  َقندْ  اْلِكَتنابِ  أَْهنلَ  َينا":  وقال 75 البقره "َيْعلَُمونَ  َوُهمْ  َعَقلُوهُ  َما َبْعدِ  ِمن ُيَير 

ناُكْنُتمْ  َكثِيراا  لَُكمْ  ُيَبي نُ   لِل نِذينَ  َفَوْينل  ":  تعنالى وقنال 65 المائنده "َكثِينر   َعننْ  َوَيْعفُنو اْلِكَتنابِ  ِمننْ  ُتْخفُنونَ  ِمم 

ِ  ِعْنندِ  ِمنْ  َهَذا َيقُولُونَ  ُثم   بِأَْيِديِهمْ  اْلِكَتابَ  َيْكُتُبونَ  نا بِنهِ  لَِيْشنَتُروا َللا  نا لَُهنمْ  َفَوْينل   َقلِنيالا  َثَمنا  أَْينِديِهمْ  تْ َكَتَبن ِمم 

ا لَُهمْ  َوَوْيل    79ة البقر "َيْكِسُبونَ  ِمم 

 

 : بالقران االيمان قواعد من 

 (. واالن  الجن)  الثقلين لجمي  وشريعته القران دعوة عموم اعتقاد (6

 العظيم القران هذا برير - ويكما عبادة - َللا تعبد يجوز فال,  السابقة الكتب لجمي  نسخه اعتقاد (6

 علننى مفروضنا كننان منا بخننالف,  تعاليمنه بننه اتسنمت الننذ  والتخفينف بهننا جناء التنني الشنريعة سنماية (3

 . نزوله قبل النا 

 .االعجاز من كثيرة اوجه على مشتمل انه (4

 .وسلم عليه َللا صلى ميمد نبينا قبل الرسل شرائف واصول السابقة الكتب تعاليم خالصة تضمن انه (5

  قبله كتاب اليه يسبق لم بتفصيل السابقة واالمم الرسل اخبار على مشتمل انه (6

 . عليها والشاهد وخاتمها الكتب من نزل ما اخر انه (7

 

 

 بالكتب االيمان ثمرات 

 يهنديهم كتاباا  قوم لكل انزل ييث, بعباده تعالى َللا بعناية العلم منها جليلة ثمرات يثمر بالكتب وااليمان (6

 .به

 َجَعْلَننا لُِكنل  ":  تعنالى قنال كمنا اينوالهم يناسب ما قوم لكل شرع ييث, شرعه في تعالى بيكمةَللا العلم (6

 48 المائده  " َوِمْنَهاجاا  ِشْرَعةا  ِمْنُكمْ 

 .بصيره على َللا عبادة (3

 

 

  بالرسل االيمان  :الراب  الركن

 

,  الينق دينن النى ودعناة,  ينومننذر مبشنرين رسنال عبناده النى ارسنل سنبيانه َللا بنأن الجنازم االعتقناد ومعناه

 . النور الى الظلمات من واخراجهم,  البشر لهداية

 بلرننوا وانهننم,  والفسنناد التيلننل مننن للمجتمعننات وتطهيننرا,  والوثنيننة الشننرك مننن لالمننم انقنناذا دعننوتهم فكانننت

 , جهاده يق َللا في وجاهدوا,  االمة ونصيوا,  االمانة وادوا,  الرساله

 َللا علنى للننا  يكنون لنئال ومننذرين مبشرين رسال":  تعالى فقال,  الكرام الرسل بعثة من اليكمة َللا بين وقد

 66 النساء  "يكيما عزيزا َللا وكان الرسل بعد يجة
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 ومننهم وسنلم علينه َللا صنلى نبينه لسنان علنى او كتابنه فني لنا ذكره من منهم كثيرين وانبياء رسال َللا وارسل

 َنْقُصنصْ  لَنمْ  َمننْ  َوِمنْنُهمْ  َعلَْينكَ  َقَصْصنَنا َمننْ  ِمنْنُهمْ  َقْبلِنكَ  ِمنْ  ُرُسالا  أَْرَسْلَنا لََقدْ ":  تعالى قال,  عنهم يخبرنا لم من

 . 78غافر "َعلَْيكَ 

ة   ُكل   فِي َبَعْثَنا َولََقدْ : " تعالى وقال َ  اُْعُبُدوا أَنِ  َرُسوالا  أُم 
اُغوتَ  َواْجَتنُِبوا َللا   36 النيل " الط 

,  ادرين ,  ادم البشنر ابنو وهنم,  ونبينا رسنوال وعشنرون خمسنة هنم الكنريم القران في اسمائهم من والمذكور

,  الكفننل ذو,  ايننوب,  شننعيب,  يوسننف. يعقننوب,  ااسننياق,  اسننماعيل,  لننوط,  ابننراهيم,  صننالح, هننود,  نننوح

 االنبيناء خناتم وميمند,  يسنىع,  ييينى,  زكرينا,  ينون ,  اليسن ,  اليا ,  سليمان,  داود,  هارون,  موسى

 . اجمعين عليهم وسالمه َللا صلوات,  والرسل

 

 : الرسل من العزم اولو 

ُسلِ  ِمنَ  اْلَعْزمِ  أُولُو َصَبرَ  َكَما َفاْصبِرْ ":  تعالى قال.  والصبر اليزم ذو : أ   35 االيقاف " الرُّ

,  وموسنى,  وابنراهيم,  وننوح,  وسنلم علينه َللا صلى ميمد نبينا هم,  خمسة انهم العلم اهل اكثر عليه والذ 

 .والسالم الصالة عليهم,  وعيسى

 

 

 

 : وانبيائه َللا رسل نيو الواجب 

 : منها,  عظيمه يقوق االمة على والرسل لألنبياء

 . به جااوا بما جميعا تصديقهم (6

 . برضهم او عداوتهم من واليذر,  وميبتهم جميعا مواالتهم (6

 . الخلق افضل انهم اعتقاد (3

 . اجمعين عليهم والسالم الصالة (4

 

 

 : وسلم عليه َللا صلى ميمد نبينا خصائص 

 االنبيناء سنائر علنى بها فضله الخصائص من بكثير وسلم عليه َللا صلى ميمد نبينا وتعالى تبارك َللا خص لقد

 :منها

نةا  إاِل   أَْرَسنْلَناكَ  َوَمنا" :  تعنالى قال للثقلين وسلم عليه َللا صلى رسالته عموم (6 نا ِ  َكاف  ا لِلن  ا َبِشنيرا  َوَننِذيرا

 68 سباء "  َيْعلَُمونَ  اَل  الن ا ِ  أَْكَثرَ  َولَِكن  

ند   َكانَ  َما" :  تعالى قال والمرسلين االنبياء خاتم انه (6 ِ  َرُسنولَ  َولَِكننْ  ِرَجنالُِكمْ  ِمننْ  أََيند   أََبنا ُمَيم   َوَخناَتمَ  َللا 

بِي ينَ  ُ  َوَكانَ  الن 
 44 االيزاب"  عليما َشْيء   بُِكل   َللا 

 . والتبديل التيريف من الميفوظ َللا كالم,  الكريم القران:  وهو ايه بأعظم أيده َللا ان (3

 . الجنة اهل واكثر االمم خير امته ان (4

 .القيامه يوم العظمى الشفاعة صايب انه (5

 .كثير وغيرها

 

 

 

 

 



 إدارة اإلعنال: ختصص                                العقيدة اإلسالمية واملذاهب املعاصزة: املادة    املستوى الثاني

 najwa: أختكه    فيصل امللك جامعة وطالبات طالب ملتقى

 

 :امته على وسلم عليه َللا صلى ميمد النبي يقوق من 

 .السابقة الرساالت لجمي  نسخها واعتقاد, ونبوته برسالته المفصل االيمان (6

 .شيئا منها يكتم لم,  بيان اتم وبينها الرساله بلغ بأنه االيمان (6

 . الخلق وسائر النف  على الميبة هذه وتقديم وسلم عليه َللا صلى ميبته (3

 . له االذية اعظم ذلك في فإن ذلك من واليذر,  فيه الرلو تجنب (4

,  فينه الطعنن او سنبه او مننهم ايند تنقص وعدم جميعا ومواالتهم, واصيابه وازواجه بيته اهل ميبة (5

 . عليه والسالم الصالة من االكثار

 

 

 :بالرسل االيمان ثمرات 

 ويبيننوا,  تعنالى َللا صنراط الى ليهدوهم الرسل اليهم ارسل ييث بعباده وعنايته تعالى بريمةَللا العلم (6

 . َللا يعبدون كيف لهم

 اقنوامهم من  االنبيناء قصنص منن ذلك تبين كما,  والصابرين لل المطيعين المتقين عاقبة بيسن اليقين (6

 . اعدائهم على وانتصارهم

 .للمامن نةاليس والقدوة االعلى المثل واتخاذهم,  وتعظيمهم والسالم الصالة عليهم الرسل ميبة (3

 

 


