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العقیدةُ اإلسالمیّة
دراسات في العقیدة اإلسالمیّة

(101(دین 



1

2

3
تحدید مصادر العقیدة اإلسالمیة. -  

عزیزي المتعلم (ة) مع نھایة ھذا الدرس ستكون قادًرا
على:

أھداف الدرس 

4
بأدلٍةذلكمعزًزااإلسالمیةالعقیدةخصائصتبیین-

شرعیٍة.

لغةًالعقیدةتعریف-
واصطالًحا.

حیثمنالفاسدة)والعقیدةالصحیحة(العقیدةاإلسالمیةالعقیدةقسميبینالتفریق-
المفھوم.

العقیدة اإلسالمیة
دراسات في العقیدة اإلسالمیة (دین

101)



تمھیــــــــــــد

عزیزي المتعلم (ة)

- ما الذي جعل أبا بكر الصدیق رضي هللا عنھ ینفق مالھ كلَّھ في سبیل هللا؟
- ما الذي جعل بالال وخبّابا وغیرھم من مستضعَِفي المؤمنین، یصبرون على أذى المشركین،

ویتحملون ما أنزلوه بھم من أذى؟
- ما الذي یجعل المؤمن یترك اإلقبال على المحرمات ویعمل ما یرضي هللا فیقوم اللیل في

أشدّ لیالي البرد ویصوم أیام رمضان في أشدّ أیام الحر وفي ظروف قاسیة.
ال شك أّن من وراء كل ذلك عقیدة، استقرت ورسخت في العقول والقلوب.

فما المقصود بالعقیدة؟ ما أقسامھا؟ ما مصادرھا؟ ما خصائصھا؟

العقیدة اإلسالمیة
دراسات في العقیدة اإلسالمیة (دین

101)



العقیدة
اصطالًحا

التصدیق الجازم، المطابق للواقع، القائم على
الدلیل.

العقیدة
لغةً

مأخوذة من العَقد، وھو الشدُّ والربط والتوثیق، فیقال: َعقَدَ الحبَل أي شدَّه وربطھ، 

ُویقال َعقَدَ الیمین، إذا أكَّدھا المسلم وَعقَدَ علیھا قلبَھ. قال تعالى:  ﴿َال یَُؤاِخذُكُمُ ا�َّ

ِكن یَُؤاِخذُكُم بَِما َعقَّدتُُّم اْألَْیَماَن﴾ .بِاللَّْغِو فِي أَْیَمانِكُْم َولَٰ

تعریف العقیدة 1
العقیدة اإلسالمیة

دراسات في العقیدة اإلسالمیة (دین
101)



لو طُلب منك أن تصعد على جبٍل عاٍل وتلقي بنفسك من فوقھ، فماذا سیكون جوابك ؟ بالطبع ال ....
لماذا؟  ألنك تعتقد، األمور اآلتیة:

توضیح التعریف

أن السقوط من مكاٍن مرتفعٍ سوف
یؤدي

 إلى االرتطام باألرض، وقد یؤدي
ذلك إلى الوفاة.

أ

 قانون الجاذبیة األرضیة یثبت
ویؤكد ما تم ذكره.

ج

اإلیذاء بالسقوط من مكاٍن مرتفعٍ،
ُمَشاَھدٌ ومحسوٌس، فكم سمعنا عن
وفاة أشخاص سقطوا من أماكن

مرتفعة.

ب

ھذا اعتقاد 
جازم

ھذه حقیقة مطابقة
للواقع المشاھد.

ھذه حقیقة قائمة على
الدلیل العلمي.

العقیدة اإلسالمیة
دراسات في العقیدة اإلسالمیة (دین

101)



اإلجابةنشاط تقییمي

تعریف العقیدة 1

عّرف العقیدة لغةً
واصطالًحا.

.....................................................................................................:العقیدة لغة
.

.............................................................................................:العقیدة اصطالحا
.

مأخوذة من العَقد، وھو الشدُّ والربط والتوثیق.العقیدة لغةً: 

التصدیق الجازم، المطابق للواقع، القائم على الدلیل. :العقیدة اصطالًحا

العقیدة اإلسالمیة
دراسات في العقیدة اإلسالمیة (دین

101)



 قّسم العلماء العقیدة قسمین
رئیسین:

عقیدة فاسدة  عقیدة صحیحة الموقف
سامي تلمیذ مجتھد  في دراستھ، رغبتھ في التفوق والنجاح جعلتھ یأخذ باألسباب ویدعو هللا أن

.یوفقھ في كل أعمالھ
1

.خالد منشغل بمتابعة أقوال العّرافین ومواقع األبراج للتعرف على مستقبلھ الدراسي 2

ھي التي جاء بھا
سلُ الِكراُم، ولم الرُّ
یدخلھا تحریف.

عقیدة صحیحة 1
فة، ھي العقیدة الُمَحرَّ
 أو التي من َوْضِع

البشر.

عقیدة فاسدة

نشاط

2

) في الجدول اآلتي.√حدّد نوع العقیدة بوضع إشارة صح (

√

√

اإلجابة

           أقسام
العقیدة

2
العقیدة اإلسالمیة

دراسات في العقیدة اإلسالمیة (دین
101)



 1-...................................

- استمد المسلمون عقیدتھم السمحاء من مصدرین اثنین، اذكرھما.1

2- .................................

- ما سبب اقتصار المسلمین على ھذین المصدرین فقط؟2

- السنّة النبویة2- القرآن الكریم1
المطھرة

 ألن العقیدة ال تّثْبُُت إِالَّ بالوحي؛ والوحي ُمتََمثٌِّل في القرآن والسنّة النبویة المطھرة، وال مجال لالجتھاد وإبداء................................................................................................................................... 
الرأي في ذلك.

نموذج اإلجابةنشاط

مصادر العقیدة اإلسالمیة   3
العقیدة اإلسالمیة

دراسات في العقیدة اإلسالمیة (دین
101)



السؤال

في الشریحة التالیة
حة لكل خاصیة من خصائص  مجموعة من العبارات الُمَوّضِ

العقیدة اإلسالمیة، صنّفھا بحسب الجدول التالي.

نشاط4    خصائص العقیدة اإلسالمیة

لقد اختار هللا تعالى لعباده دین اإلسالم الذي أساسھ عقیدة لم یختلف مضمونھا
ف اإلنساَن بربھ، وتبیِّن وظیفتھ منذ بعثة آدم علیھ الصالة والسالم، والتي تُعَّرِ
قھا في الحیاة، فتحقق لھ حیاةً سعیدةً متوازنةً لما تمتاز بھ من خصائص تصدِّ

العقول، وتطمئن إلیھا القلوب. ومن أبرزھذه الخصائص ما یأتي:
الربانیة      - الیسر     - الثبات     - اإلیجابیة        - التوازن. - 

العقیدة اإلسالمیة
دراسات في العقیدة اإلسالمیة (دین

101)



ال تَقبل الزیادة وال النقصان 
یفھمھا الجمیع على اختالف مستویاتھم

الفكریة

موحى بھا من عند هللا تبارك وتعالى .سھلة وواضحة، ال تعقید فیھا 

ال تتغیر بتغیرالزمان والمكان أو األفراد

ال تحتاج إلى وسائط أو ُحُجب لیس للبشر صلة في رسم معالمھا

ُملَبِّیَة لجمیع حاجات اإلنسان: الفطریة،َمن یعتنقھا یكون إیجابیا في حیاتھ 
والعقلیة، والجسمیة

الربّانیّة - 1

الیسر - 2

الثبات - 3

اإلیجابیّة - 4

التوازن - 5

نشاط

تُوازن بین مطالب الحیاة الدنیا والحیاة
اآلخرة َمن یعتنقھا یعمل على جلب الخیرال یَْعتریھا تحریف أو تبدیل

لإلنسائیة، ودفع الشر عنھا

موحى بھا من عند هللا تبارك وتعالى    - لیس للبشر صلة في رسم معالمھا -

أووسائطإلىتحتاجال-الفكریة.مستویاتھماختالفعلىالجمیعیفھمھا-فیھا.تعقیدالوواضحة،سھلة-
ُحجب.

ال تتغیر بتغیرالزمان والمكان أو األفراد.   -ال یعتریھا تحریف أو تبدیل. -  ال تقبل الزیادة وال النقصان.  -
 - من یعتنقھا یكون إیجابیا في حیاتھ.   - یعمل على جلب الخیر لإلنسائیة، ودفع الشر عنھا .

- ملبیة لجمیع حاجات اإلنسان: الفطریة، والعقلیة، والجسمیة.    - توازن بین مطالب الحیاة الدنیا والحیاة اآلخرة.

نموذج اإلجابة 4    خصائص العقیدة اإلسالمیة
العقیدة اإلسالمیة

دراسات في العقیدة اإلسالمیة (دین
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- تجعل من یعتنقھا إیجابیًا
 في حیاتھ، یعمل على
جلب الخیر لإلنسائیة ،
ودفع الشر عنھا؛ ألنھ
یعتقد أن هللا سبحانھ و
تعالی سیحاسب الناس
على أعمالھم، ویجزي

أھل اإلحسان إحسانًا، كما
یجزي أھل السوء بما
یستحقون من العذاب.

فََمن یَْعَمْل ﴿  قال تعالى: 
ٍة َخْیًرا یََرهُ،  َوَمنِمثْقَاَل ذَرَّ

ا یََرهُ ٍة َشر� .﴾ یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

- عقیدة ثابتة ومحددة.
- ال تقبل الزیادة وال

النقصان.
ال یعتریھا تحریف أو-

تبدیل.
- لیس من حق أي جھة -
مھما كانت - أن تضیف
إلیھا أو تحذف منھا،

وكل إضافة أو حذف أمر
مرفوض.
" : قال رسول هللا 

َمْن أَْحدََث في أمرنا ھذا
ما لیس منھ فھو َردٌّ".

- جاءت ملبیةً لجمیع
حاجات اإلنسان:

الفطریة، والعقلیة،
والجسمیة.

- أقامت توازنًا بین
مطالب المادة والروح،

ومطالب الفرد
والمجتمع، ومطالب
الحیاة الدنیا والحیاة

اآلخرة.
َواْبتَِغ فِیَما ﴿  قال تعالى: 

ُ الدَّاَر اْآلِخَرةَ ۖ آتَاَك ا�َّ
َوَال تَنَس نَِصیبََك ِمَن
الدُّْنیَا ۖ َوأَْحِسن َكَما

ُ إِلَْیَك ۖ  .﴾أَْحَسَن ا�َّ

 الثَّبات•الیُسر•

- سھلة واضحة، ال تعقید
فیھا وال غموض.

یفھمھا جمیع الناس على-
اختالف مستویاتھم العقلیة.
- تقیم عالقة مباشرة بین
اإلنسان وربّھ، من دون

وسائط أو حجب.
َوإِذَا َسأَلََك ﴿قال تعالى: 

ِعبَاِدي َعنِّي فَِإنِّي قَِریٌب ۖ
أُِجیُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعاِن
ۖ فَْلیَْستَِجیبُوا ِلي َوْلیُْؤِمنُوا

.﴾ بِي لَعَلَُّھْم یَْرشُدُوَن

 اإلیجابیّة• التوازن•

خصائص العقیدة اإلسالمیةأُثَبُِّت تَعَلَُّماتِي

- موحى بھا من عند هللا
تبارك وتعالى.

- لیس فیھا شيء من صنع
البشر.

- تتفق مع فطرة اإلنسان
وعقلھ، وحیاتھ اإلنسانیة

في جمیع جوانبھا
االجتماعیة والسیاسیة

.واالقتصادیة

أَفَُحْكَم اْلَجاِھِلیَِّة ﴿قال تعالى: 
ِ یَْبغُوَن ۚ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ا�َّ

.﴾ُحْكًما لِّقَْوٍم یُوقِنُوَن

الربّانیّة•

العقیدة اإلسالمیة
دراسات في العقیدة اإلسالمیة (دین

101)



إضاءة

العقیدة التي أَْرَسَل هللاُ بھا ُرسُلَھُ، وأنزل بھا كتبھ عقیدةٌ واحدةٌ، ال تتبدل بِتبدُّل الزمان أو المكان، وال

یِن َما َوصَّٰى بِِھ نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحْینَا إِلَْیَك َوَما ﴿ تتغیر بتغیّر األفراد واألقوام ، قال تعالى: َن الدِّ َشَرعَ لَكُم ّمِ

قُوا فِیِھ ۚ  ( یَن َوَال تَتَفَرَّ ْینَا بِِھ إِْبَراِھیَم َوُموَسٰى َوِعیَسٰى ۖ أَْن أَقِیُموا الدِّ سورة الشورى. ﴾(13َوصَّ

َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبِلَك ِمن ﴿وجوھر ھذه العقیدة: التوحید، ومعناه: أن هللا واحدٌ ال شریك لھ، قال تعالى: 

سورة األنبیاء .﴾ ( ھَ إِالَّ أَنَا فَاْعبُدُوِن (25 سُوٍل إِالَّ نُوِحي إِلَْیِھ أَنَّھُ َال إِلَٰ رَّ .

إذا صحت العقیدة صح العمل، وإذا صح العمل سعد اإلنسان في الدنیا واآلخرة.

وحدة العقیدة
في الدیانات 
السماویّة

العقیدة اإلسالمیة
دراسات في العقیدة اإلسالمیة (دین

101)



الدلیل التوضیح الخاّصیّة

الربّانیة -  1

التوازن -  2

األسئلة

ف العقیدة لغة واصطالحا.1 - عّرِ

ف كل واحدة منھما.عقیدة صحیحة وعقیدة فاسدة- قسم العلماء العقیدة قسمین: 2 . عّرِ

ح ذلك مع ذكر الدلیل الشرعي.4  - من خصائص العقیدة اإلسالمیة الربّانیّة والتوازن، وّضِ

...................: ب -العقیدة الفاسدة   .........................................................أ- العقیدة الصحیحة:............
..........................................

.............................................................................:اصطالًحا...................................................................:لغةً

- تؤخذ العقیدة الصحیحة من مصدرین فقط: القرآن الكریم والسنة النبویة الصحیحة. علِّل ذلك.3

............................................................................................................................

.....................................................

تقویم ختامي
العقیدة اإلسالمیة

دراسات في العقیدة اإلسالمیة (دین
101)



الدلیل التوضیح الخاصیة
قال تعالى: " أَفَُحْكَم اْلَجاِھِلیَِّة یَْبغُوَن ۚ

ِ ُحْكًما لِّقَْوٍم َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ا�َّ
یُوقِنُوَن".

- موحى بھا من عند هللا تبارك وتعالى - لیس فیھا شيء من صنع البشر .
- تتفق مع فطرة اإلنسان وعقلھ، وحیاتھ اإلنسانیة في جمیع جوانبھا االجتماعیة والسیاسیة

واالقتصادیة.
الربّانیّة - 

1

ُ الدَّاَر قال تعالى: "َواْبتَِغ فِیَما آتَاَك ا�َّ
اْآلِخَرةَ ۖ َوَال تَنَس نَِصیبََك ِمَن الدُّْنیَا ۖ

ُ إِلَْیَك ." ۖ َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن ا�َّ

- جاءت ُملَبِّیة لجمیع حاجات اإلنسان: الفطریة، والعقلیة، والجسمیة.
- أقامت توازنًا بین مطالب المادة والروح، ومطالب الفرد والمجتمع، ومطالب الحیاة الدنیا والحیاة

اآلخرة

التوازن -  2

نموذج اإلجابة

- عّرف العقیدة لغة واصطالحا.1

- قّسم العلماء العقیدة إلى قسمین: عقیدة صحیحة وعقیدة فاسدة،عّرف كل واحدة.2

ذلك مع ذكر الدلیل الشرعي.اإلسالمیة الربّانیّة والتوازن، وّضح - من خصائص العقیدة 4 

فة، أوالتي من وضع البشر.ب -العقیدة الفاسدة: ھي التي جاء بھا الُرسل الكرام، ولم یدخلھا تحریف.     أ- العقیدة الصحیحة:  ھي العقیدة الُمَحرَّ

التصدیق الجازم، المطابق للواقع، القائم على الدلیلاصطالًحا: مأخوذة من العَقد، وھو الشدُّ والربط والتوثیق.       لغةً:  .

علِّل ذلك.الصحیحة. - تؤخذ العقیدة الصحیحة من مصدرین فقط القرآن الكریم والسنة النبویة 3

ألن العقیدة ال تثبت إال بالوحي، والوحي متمثل في القرآن والسنة النبویة المطھرة ، وال مجال لالجتھاد وإبداء الرأي في ذلك. 

تقویم ختامي
العقیدة اإلسالمیة

دراسات في العقیدة اإلسالمیة (دین
101)



انتھى الدرس
بارك هللا في جھودك
عزیزي المتعلم (ة)

ووفقك هللا.


