


















الشهادتان

إقام الصالة

إيتاء الزكاة

صوم رمضان

حج البيت لمن استطاع اليه سبيال



االيمان باهلل

االيمان بالمالئكة

االيمان بالكتب

االيمان بالرسل

االيمان باليوم االخر

االيمان بالقدر خيره وشره



باهلل

بالمالئكة

بالكتب

بالرسل

اآلخر

بالقدر



هللا عز وجل

هللا عز وجل

هللا عز وجل





–المؤمن –السالم –القدوس –الملك –الرحيم –الرحمن 

البصير-السميع –الجبار –العزيز –المهيمن 



توحيد الربوبيه

توحيد االلوهية

توحيد االلوهية

توحيد األسماء والصفات



إفراد هللا بالربوبية

إفراد هللا باأللوهية

إفراد هللا باألسماء الحسنى

من آمن باهلل واستقام على إيمانه فسينال الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا واآلخرة





ما يلفظ من قول اال لديه رقيب عتيد



أي التصديق بوجود المالئكة الكرام ، وبمن علمنا من أسمائهم وصفاتهم وأفعالهم

جبريل عليه السالم

اسرافيل عليه السالم

ميكائيل عليه السالم

النزول بالوحي ، وهو عمل جبريل عليه السالم

النفخ في الصور، وهو عمل اسرافيل عليه السالم

كتابة األعمال ، وهو عمل الحفظة عليهم السالم



القرآن الكريم



باهلل                بالمالئكة           باليوم االخر       بالكتب            باألنبياء

تخصيص وقت لقرءة القرآن



القرآن                                             التوراة

انزل على سيدنا 

عيسى عليه السالم

انزل على سيدنا 

موسى عليه السالم

انزل على سيدنا 

داود عليه السالم



هو التصديق بالكتب التي أنزلها هللا على رسله عليهم الصالة والسالم لهداية الناس

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته : )قال تعالى 

(وكتبه ورسله ال نفرق بين أحد من رسله





يوسف

نوح

ابراهيم



التصديق بجميع الرسل ، من أولهم نوح عليه السالم الى محمد صلى هللا عليه وسلم

التوحيد

نوح عليه السالم

محمد صلى هللا عليه وسلم





الحاقة                              القارعه                           القيامة

(كالفراش  المبثوث)يكون حال الناس 



التصديق بكل ما يقع بعد الموت من نعيم القبر وعذابه

وبعث الناس للحساب والجزاء بدخول الجنه أو النار

4سورة البقرة آية (  وباآلخرة هم يوقنون: )قال هللا تعالى 

الواجب على من أمن باليوم االخر ان يستعد له بفعل ما أمر 

هللا به كالتوحيد والصالة والصدق وترك ما نهى عنه كالشرك 

والكذب وعقوق الوالدين



االيمان بالقدر خيره وشره





التصديق بأن كل ما يقع من خير وشر فهو بقضاء هللا تعالى وقدره

(إنا كل شيء خلقناه بقدر)







كن محسنا بتبسمك بوجه جارك

كن محسنا بمساعدة صديقك في عمل ما

امتثاال ألمر هللا تعالى ، وألنه يعلم بأن هللا يراه ومطلع عليه فيجتهد في طاعته سبحانه وال يعصيه



أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

يراه

يسمعه

ال تخفي




