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 اإلسالم : الفصل األول 

 اإليمان: الفصل الثاني

  

  

   اإلحسان: الفصل الثالث
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 4 فهد بن ا

 مراتة الديه اإلسالمي:الباب األول 

سأبهل  ,  "هللا ع ٌه  سله   ًصه "الذي بعث به  ببٌه  مدمهدا   –دٌن هللا تعالى •

سال ٌقب  مهن أدهد بعهد بعهها ههذا الببهً , ب  هذا القرآن العظٌ  

ها َن َهن  }: كما قا  تعالى , الكرٌ  لساه ِ  ِدٌب  َِ ِْله ِْ هَر ا ٌْ ََ  ِِ ْبَته ٌَ َسَمن 

ْقَبَ  ِمْبُ  َسُهَس ِنً اْْلِخَرِة ِمهَن اْلَخاِلهِرٌنَ  سقها  الببهً ,  ] 8٘:   عمهران آ  [{ ٌُ

سالذي بفه  مدمهد بٌهده ال ٌلهم  بهً أدهد مهن ههذه " " ص ً هللا ع ٌ  سله  "

ههه  ٌمههسم سلهه  ٌههيمن بالههذي , ٌهههسدي سال بصههرابً , األمهها 

 <رساه مل   "أرل م ب  إال كان من أصداب البار 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 5 فهد بن ا

 مراتة الديه اإلسالمي:الباب األول 

 وهي , يتكون من ثالث مراتب : 

 . االلِ -ٔ•

 .  اٌِمان-ٕ•

 . اِدلان  -ٖ•

سلأتباس  ك  مرتبها مهن ههذه المراتهب نهً نصه  ملهتق  نٌمها    

 . إن شاء هللا تعالى ٌ ً
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 6 فهد بن ا

 اإلسالم: الفصل األول 

 حالتانفي الشرع " اإلسالم"إلطالق لفظ  :  

الدالههها األسلهههى أن ٌى هههر ع هههى اِنهههراد ٌَهههر مقتهههرن بهههذكر  •

مهن , نهس دٌبئذ ٌراد ب  الهدٌن ك ه  أصهسل  سنرسعه , اٌِمان 

ٌَن ِعبههَد }: كمهها قهها  تعههالى , اعتقههادام سأقههسا  سأنعهها   إِنَّ الههدِّ

 ُ َِ ِْل ِْ ِ  ا هْسَ  أَْكَمْ هُم }: سكما قها  له  سعهِ , ]9ٔ:آ  عمهران[ {ال َـّ ٌَ اْل

هها َ  ِدٌب  َِ ِْلهه ِْ ُكْ  ِبْعَمِتههً َسَرِمههٌُم لَُكههُ  ا ٌْ  لَُكههْ  ِدٌههَبُكْ  َسأَْتَمْمههُم َع َهه

نههدلم هههذه البصههسأ ع ههى أن اِلههِ  عبههد ذكههره , ]ٖ:المائههدة[ { 

 .  مفردا  ٌشم  الدٌن ك  

 

E:/Exhard/أعمال أشخاص/د فهد النمري/مقرر العقيدة الإسلامية/د فهد مقرر العقيدة الاسلامية/تشغيل.pptx


حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 7 فهد بن ا

 اإلسالم: الفصل األول 

نٌهراد ,  أن ٌذكر اِلهِ  مقرسبها  بهذكراٌِمان: الدالا الهابٌا •
كمهها نههً قسلهه  , لمٌهه  األعمهها  ساألقههسا  الظههاهرة: بهه  دٌبئههذ

ها  }: تعالى  ا قُ  لَّْ  ُتْيِمُبسا َسلَهـِكن قُسلُهسا أَْله َْمَبا َسلَمَّ َقالَِم اأْلَْعَراُب آَمبَّ

ٌَِمههاُن ِنههً قُ ُههسِبُك ْ 
ِْ ههْدُخِ  ا سكمهها نههً دههدٌث عمههر  ,]ٗٔ:الدلههرام  [ { ٌَ

عههن  "هللا ع ٌهه  سلهه   ًصهه "المشهههسر عبههد ملهه   دههٌن لههأ  لبرٌهه  الببههً 
, ساللكهههاة, سالصهههٌا , سالصهههِة , اِلهههِ ذ نهههذكر الشههههادتٌن

, ه  لما لأل  عن اٌِمهان, سك ها من أعما  اللسارح , سالدج
ههه  لمهها لههأل  عههن اِدلههان ذكههر , ذكههر األمههسر االعتقادٌهها 
 . تدلٌن الظاهر سالباىن
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 8 فهد بن ا

 اإلسالم: الفصل األول 

  ِاللههاد: سمبهها , مبهها أركابه  , كهٌرة لهدا  سشرائ  اِل ,

سلمٌه  مها ٌلهب أس , سالبههً عهن المبكهر, ساألمر بهالمعرس 

سٌهدخ  نهً , سمن أعما  اللهسارح , ٌلتدب نع   من األقسا 

إذا تركههها العبههد , ذلههت تههرت المدرمههام مههن األقههسا  ساألنعهها 

 . ابتغاء سل  هللا تعالى
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 9 فهد بن ا

 اإلسالم: الفصل األول 

  ِستعد الالا  , سهً ألل   التً ٌببى ع ٌها  –سأركان اِل

 .  ”هللا ع ٌه  سلهه    ًصه " كمها لههاء نهً لههبا الببهً , خملهها  - لبقٌها شهرائع 

 : وهذه األركان هي 

 .شهادة ال إل  إال هللا سأن مدمدا  عبده سرلسل : الركن األس  •

 . إٌتاء اللكاة: الركن الهالث . إقا  الصِة: الركن الهابً•

دج بٌهم هللا : الركن الخام  . صٌا  رممان  :الركن الراب •

 .  الدرا 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 10 فهد بن ا

 اإليمان: ثاوي الفصل ال

   :إطالقان في الشرع (اإليمان ) للفظ •

نٌهذكر ٌَهر مقتهرن , أن ٌى هر ع هى  اِنهراد:  اإلطالق األول

, االعتقههادام) الههدٌن كههامِ  : نٌههراد بهه  دٌبئههذ, بههذكر اِلههِ 

 (.  ساألعما , ساألقسا 

َما الُميِمبسَن الَّذٌَن إِذا ُذِكهَر }:قسل  تعالى : سمن األدلا ع ى ذلت • إِبَّ

ِهه   ها َسَع هى َربِّ هم َع َهٌِه  آٌاُتهُ  لاَدتُهه  إٌماب  ٌَ ُ  َسِل َهم قُ هسُبُه  َسإِذا ُت ِ ال َـّ
َتَسكَّ سنَ  ٌُبِفقهسنَ  ﴾ٕ﴿ ٌَ هَِة َسِمّمها َرَلقبهاُه   ٌُقٌمسَن الصَّ أُسلهـِئَت  ﴾ٖ﴿ الَّذٌَن 

ِهه  َسَمغِفهَرة  َسِرلر  َكهرٌ     {﴾ ٗ﴿ ُهُ  الُميِمبسَن َدّق ا لَُه  َدَرلهام  ِعبهَد َربِّ
 ]ٗ-ٕ:األبفا  [
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 11 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

 -رمهً هللا عبهمها–سما رساه البخاري سمل   عن ابن عبا  •

: آمههرك  بههأرب : "قهها  لسنههد عبههد القههٌ   " هللا ع ٌهه  سلهه   ًصهه "أن الببههً 

سه  تهدرسن مها اٌِمهان بهاهلل ذ شههادة أن ال إله  , اٌِمان باهلل

سأن , سصهس  رممهان , سإٌتاء اللكاة , سإقا  الصِة, إال هللا

  . ” تعىسا الخم  من المغب 

  

 

E:/Exhard/أعمال أشخاص/د فهد النمري/مقرر العقيدة الإسلامية/د فهد مقرر العقيدة الاسلامية/تشغيل.pptx


حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 12 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

نههذكر هللا تعههالى نههً اْلٌهها اللههابقا اتصهها  المههيمبٌن بالسلهه  •

سذكهر نٌهها لٌهادة إٌمهابه   -سههس الخهس  -عبد ذكهر هللا تعهالى

ساٌِمان الق بً هس التصهدٌر , الق بً عبد تِسة القرآن  ع ٌه 

اتصهها  المههيمبٌن : سذكههر نٌههها , نهههس ٌشههم  االعتقههاد ك هه  , 

   سالخس  سالتسك  من أعما  الق سب, بالتسك  ع ى هللا تعالى 

 .سأعما  اللسارح, سالددٌث ذكر نٌ  كهٌر من األقسا  •
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 13 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

نهههذه البصههسأ تههد  بملمسعههها ع ههى أن اٌِمههان عبههد ذكههره •

 , ٌَر مقرسن بذكر اِلِ  ٌشم  الدٌن ك   

, ساعتقهههاد باللبهههان , قهههس  بال لهههان: ساٌِمهههان بههههذا اِىهههِر•

 .نهس قس  سعم  سبٌا. سعم  باللسارح

سههذا ك ه  , ال ٌصح اٌِمان إال ب , سالعم  ركن نً اٌِمان  •

 .ملم  ع ٌ  بٌن أه  اللبا ساللماعا

 

E:/Exhard/أعمال أشخاص/د فهد النمري/مقرر العقيدة الإسلامية/د فهد مقرر العقيدة الاسلامية/تشغيل.pptx


حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 14 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

 أن ٌى هههر اٌِمهههان مقرسبههها  بهههذكر  :اإلطالالالالق الثالالالاني ل يمالالالان

كمهها نههً , اٌِمان باالعتقههادام الباىبههارندٌبئههذ ٌفلهه, اِلههِ 

ِبَلههاَن لَِفههً ُخْلههر   ﴾ٔ﴿ َساْلَعْصههرِ }: قسلهه  تعههالى 
ِْ إاِلَّ الَّههِذٌَن  ﴾ٕ﴿ إِنَّ ا

ههْبرِ  ههالَِداِم َسَتَساَصههْسا ِبههاْلَدرِّ َسَتَساَصههْسا ِبالصَّ  [{﴾ٖ﴿ آَمُبههسا َسَعِم ُههسا الصَّ

سهههً التههً , ههه  ذكههر بعههده األعمهها , نههذكر اٌِمههان ,  ]ٖ-ٔ:العصههر

 . سكددٌث لبرٌ  اللابر, تدخ  نً اِلِ  
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 15 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

 هي , وأركان اإليمان ستة : 

 اٌِمان باهلل تعالى : الركن األول . 

ساعتقهههاد س , اٌِمهههان بسلهههسده تعهههالى : سٌشهههم  ههههذا الهههركن •

 .  سألمائ  سصفات , سألسهٌت  , ددابٌت  نً ربسبٌت 

 اٌِمان بمِئكا هللا تعالى  :الركن الثاني . 

 :ٌتممن أربعا أمسر  –ع ٌه  اللِ   –ساٌِمان بالمِئكا •
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 16 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

o  أي  –سأبهه  أللها  بسرابٌها , اٌِمان بسلهسده  :األمر األس
ال ٌعصهسن , سأبهه  عبهاد هلل مكرمهسن ,  -خ قه  هللا مهن بهسر 

خ قه  هللا تعهالى لعبادته  , سٌفع سن ما ٌيمرسن , هللا ما أمره 
 . اي ٌخانسن عذاب  –سابه  مشفقسن من هللا , سىاعت 

o ًكلبرٌه , اٌِمان بمن ع مبا الم  مبه  بالم : األمر الهاب ,
, سمبكهر سبكٌهر, سمالهت , سإلرانٌ  س سرمهسان , سمٌكائٌ  

نبهيمن بهأن هلل مِئكها , سمن ل  بع   الهم  بهيمن بهه  إلمهاال  
سمهبه  مهن له  ٌهذكر , مبه  من ذكهر عم ه , ٌَر من لمً لبا 

 .  لبا عم  

 ,  سبيمن أٌما  بأن عدد المِئكا كهٌر لدا  •
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 17 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

oس نقد اٌِمان بما ع مبا من صفام المِئكا : األمر الهالث
ِ   }: قا  تعالى, أخبربا لب سعِ أب  لع  له  ألبدا  اْلَدْمُد لِ َـّ

ْهَبى  ِ  أُسلًِ أَْلِبَدا  مَّ ِئَكِا ُرُل َِ َماَساِم َساأْلَْرِض َلاِعِ  اْلَم َناِىِر اللَّ
َث َسُرَباَع  َِ  . ]ٔ: ناىر [ {َسُه

ص  هللا ع ٌ  " عن الببً –رمً هللا عبهما  –سهبم عن لابر بن عبدهللا •

أذن لً أن أتددث عن م ت من مِئكا هللا من : " أب  قا   "سل  
إن ما بٌن شدما أذب  إلى عاتق  ملٌرة لبعمائا : دم ا العرش 

 " .  عا 

كما قا  تعالى , سقد ٌتدس  الم ت بأمر هللا تعالى إلى هٌئا رل  •
رمً هللا  –عن لبرٌ  ع ٌ  اللِ  لما أرل   تعالى إلى مرٌ  

ا }  :  -عبها   ٌّ ا َلِس َ  لَها َبَشر   . ]7ٔ: مرٌ    [{َنأَرَل با إِلٌَها رسَدبا َنَتَمهَّ
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 18 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

o األٌمان بما ع مبا من أعما  المِئكا ع ٌه  : األمر الراب
   .اللِ 

نالمِئكا ٌبفذسن سٌدبرسن ما أمره  ربه  ل  سعِ بتبفٌذه •
ا }:كما قا  تعالى , ستدبٌره   . ] ٘: البالعام[ {َناْلُمَدبَِّراِم أَْمر 

 : سمن األعما  المسك ا إلى بعض المِئكا ع ٌه  اللِ •

سالذي ب  دٌاة , سدً هللا تعالى : أسك  إلى لبرٌ  ع ٌ  اللِ   -ٔ
كما قا  , ناهلل تعالى ٌرل   ب  إلى األببٌاء سالرل  , الق سب 

سُح  }: تعالى عن بلسل  ع ٌ  اللِ  بالقرآن  َبَلَ  ِبِ  الرُّ
ًٍّ  ﴾9ٗٔ﴿ ﴾َع َى َقْ ِبَت لَِتُكسَن ِمَن اْلُمبِذِرٌنَ 9ٖٔ﴿ اأْلَِمٌنُ  ِب َِلان  َعَرِب
ِبٌن    .  ]9٘ٔ -9ٖٔ: الشعراء[  {﴾9٘ٔ﴿ مُّ
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 19 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

الههبفف نههً الصههسر لقٌهها  : أسكهه  إلههى إلههرانٌ  ع ٌهه  اللههِ  -ٕ

 ,  سبعث الخ ر, اللاعا 

كمها , أسك  إلى بعمه  عمارة اللماسام بالصِة سالتلهبٌح  -ٖ

ٌَلهَتكِبرسَن }قا  تعالى  ماساِم َساألَرِض َسَمن ِعبهَدهُ ال  َسلَُ  َمن ِنً اللَّ

ٌَلَتدِلهههههرسنَ  ههههههاَر ال  ﴾9ٔ﴿ َعهههههن ِعباَدِتهههههِ  َسال  هههههَ  َسالبَّ ٌَُلهههههبِّدسَن ال ٌَّ

فُترسنَ   . ]ٕٓ -9ٔ: األببٌاء   [{ ﴾ٕٓ﴿ ٌَ

, دفهظ أعمهها  العبههاد ستلههلٌ ها : أسكه  إلههى بعههض المِئكهها  -ٗ

, نقد سك  تعالى بك  شهخأ م كهٌن أدهدهما ٌكتهب الدلهبام 

 ,  سالهابً ٌكتب اللٌئام
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 20 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

نقد أسك  تعالى إلهى م هت , قبض األرسح: أسك  إلى بعمه  - ٘
سل  أعسان من مِئكا الردما أعسان , المسم قبض األرساح 

 ,من مِئكا العذاب 

 :كمهها قهها  تعههالى , أسكهه  إلههى بعههض المِئكهها خلابهها اللبهها  -ٙ
هى إَِذا َلاُءسَهها  } ا َدتَّ هِا ُلَمهر  ُههْ  إِلَهى اْلَلبَّ َقهْسا َربَّ َسِلٌَر الَّهِذٌَن اتَّ

ُكْ  ِىْبهُتْ  َناْدُخ ُسَهها  ٌْ َِ   َع َه َسنُِتَدْم أَْبَساُبَها َسَقاَ  لَُهْ  َخَلَبُتَهها َله
 . ]7ٖ: اللمر  [{﴾ 7ٖ﴿ َخالِِدٌنَ 

ع ٌهه   –سرئٌلههه  مالههت , سأسكهه  إلههى بعمههه  خلابهها البههار •
َ  } :كما قا  تعالى,  -اللِ   هاِر لَِخَلَبهِا َلَههبَّ َسَقاَ  الَِّذٌَن ِنً البَّ

َن اْلَعَذابِ  ا مِّ ْسم  ٌَ ا  ٌَُخفِّْ  َعبَّ ُكْ    . ]9ٗ: َانر     [{اْدُعسا َربَّ
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 21 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

سهبههات , أسكهه  إلههى بعههض المِئكهها لههيا  المٌههم نههً قبههره-7
كدمههسر  –ع ههٌه  اللههِ   –أعمهها  اخههري كهٌههرة ل مِئكهها 

, سبفههف الههرسح نههً اللبههٌن , سدفههظ العبههد , ملههال  الههذكر 

ستب ٌههِ , سشههقً هههس أس لههعٌد , سعم هه  سال هه  , سكتابهها رلقهه 

سٌَههر ذلههت ممهها ٌىههس  , عههن امتهه  اللههِ  " صهه  هللا ع ٌهه  سلهه  " الببههً 

 .الكِ  بذكره
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 22 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

 اٌِمان بكتب هللا تعالى : الركن الثالث من أركان اإليمان

 .  التً أبللها ع ى أببٌائ  سرل  

 :ساٌِمان بالكتب ٌتممن أربعا أمسر •

o اٌِمان بأب  تعالى أبل إلى ك  ببً سرلس  : األمر األس

َباِم َسأَبَلْلَبا َمَعُهُ  } كما قا  تعالى , كتابا   ٌِّ لََقْد أَْرَلْ َبا ُرُل ََبا ِباْلَب

اُ  ِباْلِقْلِى  قُسَ  البَّ ٌَ  .  ] ٕ٘:الددٌد [ {اْلِكَتاَب َساْلِمٌَلاَن لِ

 ,  ساٌِمان بأن هذه الكتب ك ها كِ  هللا تعالى •

E:/Exhard/أعمال أشخاص/د فهد النمري/مقرر العقيدة الإسلامية/د فهد مقرر العقيدة الاسلامية/تشغيل.pptx


حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 23 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

oًاٌِمان بما ع مبا الم  من كتب هللا تعهالى التهً : األمر الهاب

كهالقرآن الهذي أبهل  ع هى رلهسلبا ,  أبللها ع ى رله   بالهم 

سكههالتسراة التههً أبللههم ع ههى مسلههى ع ٌهه  , " هللا ع ٌهه  سلهه   ًصهه " مدمههد 

, ساِبلٌههه  الهههذي أبهههل  ع هههى عٌلهههى ع ٌههه  اللهههِ  , اللهههِ 

سصهههد  , ساللبهههسر الهههذي أبهههل  ع هههى داسد ع ٌههه  اللهههِ  

أمها مها له  بع ه  الهم  مهن كتهب هللا ,  -ع ٌ  اللِ   –إبراهٌ  

نبههيمن أن هللا تعههالى , تعههالى نبههيمن بهه  ع ههى سلهه  اِلمهها  

  .كما لبر نً األمر األس  , أبل  إلى ك  رلس  كتابا  

 

E:/Exhard/أعمال أشخاص/د فهد النمري/مقرر العقيدة الإسلامية/د فهد مقرر العقيدة الاسلامية/تشغيل.pptx


حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 24 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

o ٌلب أن بصدر بأن ك  ما هبم أب  من كِ  : األمر الهالث

سأن لمٌ  ما هس مسلسد , هللا تعالى الذي أبل  نً كتب  در 

اْلن من كتب هللا تعالى اللابقا ل قرآن قد دخ ها التدرٌ  

نإن هللا تعالى دفظ  من أي , أما القرآن الكرٌ  , سالتغٌٌر 

كَر  }: كما قا  ل  سعِ , تدرٌ  أس تبدٌ   لَبا الذِّ إِّبا َبدُن َبلَّ

 .  ] 9: الدلر  [{ َسإِّبا لَُ  لَداِنظسَن 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 25 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

o  أب  ٌلب ع ى ك  أما أن تعم  بالكتاب الذي : األمر الراب
 "هللا ع ٌ  سل   ًص " سمن ذلت أب  ٌلب ع ى أما مدمد , أبلل  هللا إلٌها 

كما أب  بعد بلس  هذا القرآن , أن تعم  بهذا القرآن العظٌ  
العظٌ  بلف لمٌ  ما نً الكتب اللابقا س نٌلب ع ى أتباع 

نِ , الدٌابام اللماسٌا اللابقا بعد بلسل  أن ٌعم سا بما نٌ  
ٌلسل ألدد من العالمٌن بعد بلس  هذا القرآن الكرٌ  أن 
نمن , ٌعم  بشً من كتب هللا تعالى لسي هذا القرآن العظٌ  

ألب  عم  بكتاب مدر   , عم  بشًء مبها باى  سمِ 
 .  سمبلسخ
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 26 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

 اإليمان برسل هللا تعالى : الركن الرابع من أركان اإليمان
  .وانبيائه عليهم الصالة والسالم 

 : سهس ٌتممن هِها أمسر •

o  اٌِمان بأن هللا تعالى بعث نً ك  أما رلسال  : األمر األس ,
أسله  بسح سآخره  , سٌبهاه  عن الشرت , ٌدعسه  إلى التسدٌد

, سأبه  بشر أرل ه  هللا تعالى ردما ل عالمٌن , " هللا ع ٌ  سل    ًص " مدمد 
, سأبه  صادقسن نٌما ب غسا عن هللا تعالى , سِقاما الدلا ع ٌه  

َ  َسالَتِبُبسا  }: قا  تعالى  ا  َرلسال  أَِن اعُبُدسا ال َـّ َسلََقد َبَعهبا نً ُك ِّ أُمَّ
 . ]ٖٙ: البد  [{ الّىاَسَم 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 27 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

o ًاٌِمههان بمههن ذكههرم لبهها ألههمايه  مههن رلهه  هللا : األمههر الهههاب

سه  بهسح سإبهراهٌ  , كأسلً العل  من الرل  , سأببٌائ  بالم  

, سداسد, سٌههههسب  , سإدرٌهههه  , سمسلههههى سعٌلههههى سمدمههههد 

سٌَههره  صههِة هللا سلههِم  , سٌدٌههى, سلكرٌهها , سلهه ٌمان 

ا  ل  ٌذكر الم  مبه  بيمن به  ع ى سل  اِلمهسمن , ع ٌه 

, نبيمن بأن هلل أببٌاء سرلِ  لسي مهن ذكهرم لبها ألهمايه , 

ن َقَصْصَبا }: كما نً قسل  تعالى  ن َقْب َِت ِمْبُه  مَّ ِ  مِّ َسلََقْد أَْرَلْ َبا ُرُل

تَ  ٌْ ن لَّْ  َبْقُصْأ َع َ َت َسِمْبُه  مَّ ٌْ  . ]78: َانر [{  َع َ
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 28 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

o أما شهرائعه  , أن عقٌدة رل  هللا تعالى ساددة : األمر الهالث

لُِكه ٍّ َلَعْ َبها  }: كما قها  تعهالى , نمخت فا نً تفصٌِم أدكامها 

ا  . ]8ٗ: المائدة[ { ِمبُكْ  ِشْرَعا  َسِمْبَهال 

أن ٌتبعههسا , سٌلههب ع ههى لمٌهه  أههه  األرض إبلههه  سلههبه  •

كمهها , الههذي بعههه  هللا إلههٌه  , " صهه  هللا ع ٌهه  سلهه  " شههرٌعا خههاتمه  مدمههد 

ها الَّهذي لَهُ  } :قا  تعالى  َها الّباُ  إِّبً َرلسُ  ال َّهـِ  إِلَهٌُك  َلمٌع  ٌُّ قُ  ٌا أَ

ٌُمٌههُم َنهههِمبسا ِبال َّههـِ   ٌُدٌههً َس ههماساِم َساألَرِض ال إِلههـَ  إاِّل ُهههَس  ُم ههُت اللَّ

ِبعسهُ لََع َُّك  َتهَتدسَن  ِ  َسَك ِماِتِ  َساتَّ ٌُيِمُن ِبال َـّ ًِّ الَّذي  ًِّ األُمِّ ِب { َسَرلسلِِ  البَّ
 , ]8٘ٔ:األعرا [
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 29 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

 اإليمالان بالاليوم ارخالر : الركن الخامس مالن أركالان اإليمالان ,
سههس ٌتمهمن , اٌِمان بك  ما ٌكسن بعد المسم : سٌدخ  نٌ  

 :أهمها, أمسرا  

o  سذلههت بلههيا  الم كههٌن ل مٌههم نههً , نتبهها القبههر : األمههر األس
 .سرب  سرلسل , قبره عن دٌب 

o ًسقد سردم نٌهما بصهسأ ,  بعٌ  القبر سعذاب : األمر الهاب
 :  سمن هذه البصسأ, كهٌرة 

 .سهس ددٌث صدٌح  –ددٌث البراء •

سقههد ألمهه  أههه  اللههبا ساللماعهها ع ههى أن العههذاب نههً القبههر •
 .  ٌكسن ع ى الرسح سالبدن لمٌعا
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 30 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

o ههه  ل بعههث , الههبفف نههً الصههسر لقٌهها  اللههاعا : األمههر الهالههث ,

 .  كما لبر بٌاب  عبد الكِ  ع ى المِئكا

o نٌدشر الباري ل  سعِ اِب  ساللهن , البعث : األمر الراب

: قا  تعهالى , سلمٌ  البهائ  من الدٌسابام سدشرم سٌَرها 
بِله ُسنَ  } ٌَ ِهْ   َن اأْلَْلَداِث إِلَى َربِّ سِر َنإَِذا ُه  مِّ َقهالُسا  ﴾ٔ٘﴿ َسُبِفَف ِنً الصُّ

ْدَمهههـُن َسَصهههَدَر  ْرَقهههِدَبا َههههـَذا َمههها َسَعهههَد الرَّ ٌْ ََبههها َمهههن َبَعَهَبههها ِمهههن مَّ ههها َس ٌَ
َبا ٕ٘﴿ اْلُمْرَلههه ُسنَ  ٌْ َدا  َساِدهههَدة  َنهههإَِذا ُههههْ  َلِمٌههه   لَّهههَد ٌْ ﴾إِن َكاَبهههْم إاِلَّ َصههه

 .  ]ٖ٘-ٔ٘: ٌ  [ {﴾ ٖ٘﴿ ُمْدَمُرسنَ 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 31 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

o  سٌَهره , ما ٌكسن نً ٌس  القٌاما من دلهاب : األمر الخام
 : أهمها , سهذا ٌشم  أمسرا  كهٌرة , 

َسَبَمههُ  }: كمهها قهها  تعههالى , سسلن األعمهها  نٌهه  , المٌههلان  -ٔ
ا َسإِن كهاَن ِمهقهاَ   سِ  الِقٌاَمِا َنهِ ُتظ َهُ  َبفه   َشهٌئ  ٌَ الَمسالٌَن الِقلَى لِ

ا  ِمن َخرَد   أََتٌبا ِبها َسَكفى ِببا داِلبٌنَ   .]7ٗ: األببٌاء } [َدبَّ

سعهرض أعمها  المهيمبٌن , إعىاء الكتب بالٌمٌن أس الشما   -ٕ
 . سمباقشا الكفار سالعصاة نً أعماله  , ع ٌه 

ْسَمِئهههههههذ  ُتْعَرُمهههههههسَن اَل َتْخَفهههههههى ِمهههههههبُكْ   }: قههههههها  هللا تعهههههههالى • ٌَ
ا   ٌَ ِمٌِبِ   ﴾8ٔ﴿ َخاِن ٌَ ًَ ِكَتاَبُ  ِب ا َمْن أُسِت  , ]ٖٔ-8ٔ:الداقا[ اْلٌام{َنأَمَّ
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 32 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

 .الشفاعا-ٖ

, سلألببٌههههاء, نفههههً مسقهههه  القٌامهههها ٌههههأذن هللا تعههههالى ل قههههرآن •

أن ٌشهههفعسا , سألىفهههاله  , سل مهههيمبٌن, سل شههههداء, سل مِئكههها

 . لبعض المسددٌن 

مبههها مهها خصهه  هللا , شههفاعام متعههددة " هللا ع ٌهه  سلهه   ًصهه " سلببٌبهها مدمههد•

سأهههه  ههههذه , سمبهههها مههها ٌشهههارك  نٌهههها ٌَهههره , تعهههالى بهههها 

 : الشفاعام ما ٌ ً
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 33 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

سهً أن البا  نهً , سهً الشفاعا العظمى  ,الشفاعا األسلى •

, مسقهه  القٌامهها إذا ىهها  سقههسنه  سابتظههاره  لفصهه  القمههاء 

لٌشهفعسا لهه  عبهد هللا تعهالى أن , ٌ ليسن إلى أببٌاء هللا تعالى 

, سبههسح, نٌعتههذر مبههها آد  , ٌههرٌده  مههن ىههس  ذلههت المسقهه  

, " هللا ع ٌه  سله    ًصه " نٌهأتسن إلهى الببهً , سعٌلهى , سمسلى , إبراهٌ  

سٌدمهد , نٌلهلد تدهم العهرش , " أبها لهها , أبا لها : " نٌقس  

, "ساشهف  تشهف  , سله  تعىه  , ارنه  رألهت : " نٌقها  , رب 
 . نٌشفع  هللا نً اه  مسق  القٌاما أن ٌقمً بٌبه 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 34 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

نً أه  اللبا ان ٌدخ سا " هللا ع ٌ  سل    ًص "شفاعت  : الشفاعا الهابٌا •

 .اللبا

 . " ص  هللا ع ٌ  سل   " سهاتان الشفاعتان خاصتان ب  •

نٌمن التدر البار أن ال  "هللا ع ٌ  سل    ًص " شفاعت  : الشفاعا الهالها•
 .  ٌدخ ها
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 35 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

نٌمن دخ  البار من " هللا ع ٌ  سل   ًص "شفاعت  : الشفاعا الرابعا •

 .  المسددٌن أن ٌخرج مبها

سهاتان  الشفاعتان ٌشارك  نٌها الببٌسن سالمِئكا •

 .  سالصدٌقسن سٌَره 

نً بعض الكفار من أه  " هللا ع ٌ  سل    ًص " شفاعت  : الشفاعا الخاملا•

   . سهذه خاصا بأبً ىالب سدده, البار أن ٌخف  عذاب 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 36 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

 .سعذاب , بعٌ  ٌس  القٌاما -ٗ

لاء نً األدادٌث الصدٌدا أن الميمبٌن ٌظ ه  هللا تعالى نهً •

سلهاء نهً , ظ   نً ذلت الٌس  الذي مقداره خملسن أله  لهبا

الدهههدٌث الصهههدٌح أن ذلهههت الٌهههس  ٌكهههسن ع هههٌه  كقهههدر تهههدلً 

 .  ل غرسب إلى أن تغربالشم  
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 37 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

 . القصاأ بٌن الخِئر  -٘

: أبه  قها  ألصهداب  " هللا ع ٌه  سله   ًصه "نقد رسي مل   عن رلس  هللا •

المف ه  نٌبها مهن ال درهه  له  : قهالسا" أتدرسن مهن المف ه ذ " 

إن المف هه  مههن أمتههً ٌههأتً ٌههس  القٌامهها : " نقهها , سال دٌبههار

ٌأتً قد شت  هذا سقذ  هذا سأكه  مها  , بصِة سصٌا  سلكاة

هذا سلفت د  هذا سمرب هذا نٌعىى ههذا مهن دلهبات  سههذا 

أخهذ , قبه  ان ٌقمهى مها ع ٌه , نإن نبٌم دلبات , من دلبات 
 ". ه  ىرح نً البار , نىر دم ع ٌ  , من خىاٌاه 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 38 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

 .بصب الصراى ع ى متن لهب   -ٙ

 –رمً هللا عبه   –رسي البخاري سمل   عن أبً لعٌد الخدري •
ه  ٌمهر : " قا  " هللا ع ٌ  سل   ًص " سنٌ  أن الببً , ددٌث القٌاما الىسٌ  

, " له  , ال ه  ل   : سٌقسلسن, ستد  الشفاعا, الللر ع ى لهب  

نٌههه  , ددهههض مللههها: " ٌههها رلهههس  هللا سمههها الللهههرذ قههها : قٌههه  

نٌها شهسٌكا ٌقها  لهها , سدلت تكسن  ببلذ, سكِلٌب , خىاىٌ 

سكالرٌح , سكالبرر, كىر  العٌن , نٌمر الميمبسن , اللعدان : 

سمخهدسش , نبهاج مله   ,سكألاسٌد الخٌه  سالركهاب , سكالىٌر , 
 ". سمكدس  نً بار لهب  , مرل  
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 39 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

نٌراه , ريٌا الميمبٌن لربه  ل  سعِ نً مسق  القٌاما -7

الميمبسن نً مسق  القٌاما بعد دخس  أصبا  المشركٌن 

 . البار

,  هذا سهبات أمسر كهٌرة أخري تكسن نً مسق  القٌاما •

 ,  ٌلب اٌِمان بها
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 40 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

o األمر اللاد  مما ٌتممب  اٌِمان بالٌس  اْلخر  :

نٌلب ع ى المل   أن ٌيمن باللبا  .اٌِمان باللبا سالبار

سهذا ملم  ع ٌ  , سالبار سأبهما مخ سقتان سمسلسدتان اْلن 

 . بٌن أه  اللبا

,  سٌلب اٌِمان كذلت بأن اللبا سالبار باقٌتان ال تفبٌان  أبدا  •

ِا خالِدٌَن نٌها ما }  :لقسل  تعالى  ا الَّذٌَن ُلِعدسا َنِفً الَلبَّ َسأَمَّ

ٌَر َملذسذ   ََ ماساُم َساألَرُض إاِّل ما شاَء َربَُّت َعىاء    {داَمِم اللَّ
 ]8ٓٔ: هسد [
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 41 فهد بن ا

 يماناإل:  ثاويالفصل ال

 اإليمالالان بالرالالنر خيالالره : الالالركن السالالانس مالالن أركالالان اإليمالالان
 . وشره 

نٌلب ع ى العبد أن ٌيمن بأن ك  ما سقه  أس ٌقه  نهً ههذا الكهسن •
 . ك   بتقدٌر هللا تعالى , من خٌر أس شر 

, سٌلههب ع ههى العبههد أن ٌههيمن بمراتههب القمههاء سالقههدر األربهه  •
سالتههً لههبقم عبههد الكههِ   ع ههى سلههىٌا أههه  اللههبا بههٌن نههرر 

 .المِ  نً مقدما هذا الكتاب 

سالملمه  , سمن الملهائ  العقدٌها المهمها المتع قها باٌِمهان أٌمها  •
, أن اٌِمهان ٌلٌهد بالىاعها : ع ٌها بٌن الصهدابا سكبهار التبعهٌن 

َما الُميِمبسَن الَّذٌَن إِذا ُذِكهَر ال َّهـُ  َسِل َهم  }كما , سٌبقأ بالمعصٌا  إِبَّ
ٌَم َع ٌَِه  آٌاُتُ  لاَدتُه    , ]ٕ: األبفا [{ قُ سُبُه  َسإِذا ُت ِ

 

E:/Exhard/أعمال أشخاص/د فهد النمري/مقرر العقيدة الإسلامية/د فهد مقرر العقيدة الاسلامية/تشغيل.pptx


حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 42 فهد بن ا

 حساناإل:  ثالثالفصل ال

 تدلٌن الظاهر سالباىن: نً االصىِح اِدلان •

  :اِدلان درلتان سمقامان •

أن تعبد هللا كأبت تهراه ستشهاهده  ,مقا  المشاهدة : المقا  األس  •
سذلهت , نٌعم  العبد ع هى مقتمهى مشهاهدت  هلل تعهالى بق به  , 

   .أن اٌِمان إذا قسي نً ق ب العبد أصبح الغٌب عبده كالعٌان

 . سهذه هً أع ى مرتبتً اِدلان سمقامٌا •

, نمن عبدهللا عل سل  ع ى التدمار قرب  مب  سإقبال  ع ٌ  •
دتههى كأبهه  ٌههري خالقهه  لههبداب  , سأبهه  بههٌن ٌدٌهه  لهه  سعههِ 

اسلب ل  الخشٌا سالخس  سالهٌبا سالتعظهٌ  له  له  , ستعالى 
 . سعِ 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 43 فهد بن ا

 حساناإل:  ثالثالفصل ال

سهههس ان ٌعمهه  العبههد ع ههى , مقهها  االخههِأ : المقهها  الهههابً•

نهإذا , سقرب  مب  , ساىِع  ع ٌ  , التدمار مشاهدة هللا ل  

سعمه  بمسلبه  نههس , التدمر العبد ههذا نهً عم ه  سعبادته  

ألن التدماره ذلت نً عم   ٌدم   ع هى , مخ أ هلل تعالى 

سٌمبعههه  مهههن , ساِخهههِأ لههه  , مراقبههها هللا سالخهههس  مبههه  

نهِ , سمهن إرادة ٌَهر هللا بالعبهادة , االلتفام إلى ٌَهر تعهالى 
 . سال نً الشرت األصغر , ٌق  نً الشرت األكبر 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 44 فهد بن ا

 حساناإل:  ثالثالفصل ال

" قسل  : سمن األدلا ع ى هاذٌن المقامٌن من مقامام اِدلان •

: " عهن اِدلهان  –ع ٌ  اللهِ   –لما لأل  لبرٌ   "هللا ع ٌ  سله    ًص 

نههذكر , " نههإن لهه  تكههن تههراه ٌههرات, أن تعبههد هللا كأبههت تههراه 

مقا  من ٌعبد هللا كأب  ٌري ربه  له  سعهِ : مقامٌن لإلدلان 

 . كما لبر تفصٌ  , سمقا  من ٌعبد هللا لريٌا هللا تعالى ل  , 
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حمد النمري / د العقيدة اإلسالمية
 
 45 فهد بن ا
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