بسم هللا الرحمن الرحٌم
مفهوم اإلٌمان
أٌها اإلخوة الكرام ،العقٌدةة ندأ ألدول الدةٌأ والدةٌأ ألدول وودرو  ،والعقٌدةة أخردر ءدًي ودً الدةٌأ ،وندأ
لحت عقٌةته لح عنله ،ونأ وسةت عقٌةته وسة عنلده ،ولدو لدم ٌكدأ ك دا ندأ عيندا عدٌأ العقٌدةة وعدٌأ السدلو
اعتقة نا ءبت ،ولكأ نا نأ عقٌةة إال ولها ن عكس على السلو .
الناس صنفان مإمن وكافر:
أٌها اإلخوة ،عاةئ ذي عةي :ال اس على اختيف أج اسهم ،وأعرانهم ،وألوا هم ،ونللهم و حلهم ،وا تنداياتهم،
ونذاكعهم ،وروابفهم ،ال ٌزٌةوأ عأ رجلٌأ ،نإنأ وكاور ،وك ا أةلا كثٌرة نأ الكتاب.
واهلل عز وجل ٌقول:
اس َت ْغ َنى (َ )8و َك َّذ َب
س ُرهُ لِ ْل ٌُ ْس َرى (َ )7وأَ َّما َمنْ َب ِخل َ َو ْ
س ُن ٌَ ِّ
ص َّد َق ِبا ْل ُح ْس َنى (َ )ٙف َ
َفؤ َ َّما َمنْ أَ ْع َطى َوا َّت َقى (٘) َو َ
س ُرهُ لِ ْل ُع ْس َرى
س ُن ٌَ ِّ
ِبا ْل ُح ْس َنى (َ )9ف َ
( سورة اللٌل ).

كؤأ هللا سعحا ه وتعالى جعل ال اس ورٌقٌأ،ال ثالث لهنا ،إ ساأ لةق أ ه نخلدوق للج دا ،وكدذ العقٌدةة ،ع داي
على عقٌةته السلٌنا واللحٌحا اتقى أأ ٌعلً هللا ،ونع اتقاي أأ ٌعلً هللا ع ى حٌاته على العراي كدثنأ للج دا،
وكاأ رة اإلله علٌه أ ه ٌسر للٌسرى،
ص َّد َق ِبا ْل ُح ْس َنى
َفؤ َ َّما َمنْ أَ ْع َطى َوا َّت َقى (٘) َو َ
الحس ا كً الج ا ،وأعرز نا وً العقٌةة:
أننا مخلوقون للجنة ،وأن الدنٌا دار ندفع فٌها ثمن الجنة ،من خالل معرفتنا باهلل وطاعتنا له،
العقٌةة الفاسةة أ ه كذب عالج ا ،وآنأ عالة ٌا وقر أل ه آنأ عالة ٌا ولم ٌتع َة ظدر إلدى رٌركدا ذلد ندعلنهم ندأ
العلم ٌعلنوأ ظاكر نأ الحٌاة الة ٌا ،أل ه آنأ عالة ٌا وقر لٌس عحاجدا إلدى راعدا هللا ،اسدتن ى عدأ راعدا هللا ،ولندا
استن ى عأ راعا هللا ع ى حٌاته على األخذ ،ال على العراي ،وكاأ رة اإلله علٌه أ ده ٌسدر للعسدرة كدذ اأٌدا أٌهدا
اإلخوة.
اس َت ْغنَ َو َك َّذ َب بِا ْل ُح ْس َنى،
س ُرهُ لِ ْل ٌُ ْس َرىَ ،وأَ َّما َمنْ َب ِخل َ َو ْ
س ُن ٌَ ِّ
ص َّد َق بِا ْل ُح ْس َنىَ ،ف َ
َفؤ َ َّما َمنْ أَ ْع َطى َوا َّت َقىَ ،و َ
س ُرهُ لِ ْل ُع ْس َرى
س ُن ٌَ ِّ
َف َ

إذاً ال اس على اختيف أعرانهم وأج اسهم ،وأوا هم ،ونللهم ،و حلهم ،وروابفهم ،وندذاكعهم ،رجديأ لدةق
أ ه نخلوق للج ا ،وكذ العقٌةة ،العنل السلعً اتقى أأ ٌعلً هللا ،العنل اإلٌجاعً عذل نا وسعه للتقرب إلى هللا.
ص َّد َق ِبا ْل ُح ْس َنى
أَ ْع َطى َوا َّت َقىَ ،و َ
وكا ت حٌاته نٌسرة لنا خلق له.
والثا ً آنأ عالة ٌا ولم ٌععؤ عاأخرة ،عقٌةته واسدةة ،وألأ عقٌةتده واسدةة ا عكسدت تفلتدا ً ندأ ند هت هللا اسدتن ى
عأ راعا هللا ،وا عكست أخذاً ال عرا ًي ،وكاأ رة اإلله علٌه أ ه ٌسر لخيف نا خلدق لده ٌسدر لدةوع ثندأ اختٌدار
الفاسة النع ً على وساة عقٌةته ال عً علٌه اللية والسيم ٌقول ال اس رجيأ:
المإمن غر كرٌم ،والفاجر خب لئٌم
[ أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم عن أبً هرٌرة ].

التماٌز كبٌر بٌن الصنفٌن:
واأأ وددً آخددر الزندداأ تندداٌز وا ددح جددةاً ،كدداأ ك ددا نبددات األلددواأ عددٌأ األعددٌ

واألسددوة ،اأأ لو دداأ

لددارخاأ ،اأأ نددإنأ أو كدداور ،نحسددأ أو نسددًي ،لدداةق أو كدداذب نخلددا أو خددابأ ،وددً حددةة وددً التندداٌز عددٌأ
الرروٌأ ،ولدً أو ءدٌراأ ،أو إعداحً ،رحندا ً أو ءدٌرا ً ،ندأ آكدل اأخدرة أم ندأ أكدل الدة ٌاٌ ،خداف ندأ هللا أو
ٌخاف ننأ سوا ٌ ،سعى لآلخرة أو ٌسعى للة ٌا ،تناٌز وا ح كالءنس.
هللا ٌمدح المإمنٌن:
اأأ هللا عز وجل وً كتاعه الكرٌم نةح النإن ٌأ أٌنا نةٌح.
نال تعالى:
س َّب ُحوا بِ َح ْم ِد َر ِّب ِه ْم َو ُه ْم َل ٌَ ْس َت ْكبِ ُرونَ
س َّجدا َو َ
إِ َّن َما ٌُ ْإمِنُ بِآ َ ٌَاتِ َنا الَّذٌِنَ إِ َذا ُذ ِّك ُروا بِ َها َخ ُّروا ُ
( سورة السجدة ).

ٌع ً آنأ عاأٌات لكأ أع اي وجوارحه أظهرت كذا اإلٌناأ ،خءو  ،سجوة إ اعا ،عكاي.
ثم ٌقول هللا عز وجل:
أَ َف َمنْ َكانَ ُم ْإمِنا َك َمنْ َكانَ َفاسِ قا َل ٌَ ْس َت ُوونَ
( سورة السجدة ).

الحقٌقا أأ خيف النإنأ الكاور ،ل َم لم ٌقل هللا عز وجل أونأ كاأ نإن ا ً كنأ كاأ كاوراً،
عل نال:
أَ َف َمنْ َكانَ ُم ْإمِنا َك َمنْ َكانَ َفاسِ قا َل ٌَ ْس َت ُوونَ

ألأ نأ لوازم الكفر الفسق ،ونأ لوازم اإلٌناأ االستقانا ٌع ً
أَ َف َمنْ َكانَ ُم ْإمِنا
نستقٌنا ً ،كنأ كاأ كاوراً واسقا ً،
َل ٌَ ْس َت ُوونَ
المإمنون ٌنتمون إلى جهة واحدة:
اأأ النإن وأ ٌ تنوأ إلى جها واحةة ،ا تناي النإن ٌأ إلى نجنو النإن ٌأ ال تفرنا وً ةٌ ا.
نال هللا تعالى:
سلِ ِه َل ُن َف ِّر ُق َب ٌْنَ أَ َحد مِنْ
سول ُ ِب َما أ ُ ْن ِزل َ إِلَ ٌْ ِه مِنْ َر ِّب ِه َوا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ ُكل آَ َمنَ ِب َّ ِ
اهلل َو َم َالئِ َكتِ ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُ
الر ُ
آَ َمنَ َّ
سلِ ِه
ُر ُ
( سورة البقرة اآلٌة.) ٕ8٘ :

وً الحقٌقا الةٌأ واحدة ،والدةٌأ ع دة هللا اإلسديم ،ولدو ندرأتم القدرآأ الكدرٌم لوجدةتم أأ كدل األ عٌداي ندأ ةوأ
استث اي ولفوا وً القرآأ الكرٌم عؤ هم نسلنوأ.
اإلسيم له نع ا ً واسع وله نع ا ً

ٌق:

ً
 النع ى الواسع كو االستسيم هلل ،إٌنا ا ً
وراعا.
 النع ى ال ٌق أأ تإنأ عالةٌأ الذي جاي عه ال عدً علٌده اللدية والسديم ،وعدالقرآأ الدذي دزل علٌده
وعالس ا التً جاي عها.
أنا كلنا الةٌأ تع ً اإلسيم عنفهونه الواسع،
واهلل عز وجل ٌقول:
هللا ْاإلِ ْس َال ُم
إِنَّ الدٌِّنَ ِع ْن َد َّ ِ
( سورة آل عمران اآلٌة.) ٔ9 :

ثم إأ هللا ٌث ً على النإن ٌأ:
صال َِحا ِ
ص ْب ِر
ص ْوا بِال َّ
ص ْوا بِا ْل َح ِّق َو َت َوا َ
ت َو َت َوا َ
الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
( سورة العصر ).

والءًي الذي ٌ عنً أأ ٌذكر وً نو و نفهوم اإلٌناأ أأ الةٌأ واحة ،الةٌأ ال ٌتعةة أعةاً ،الةٌأ أأ تخ ع
هلل ،الةٌأ أأ تلةق عوحً هللا ،الةٌأ أأ تكوأ نحس ا ً ،والةٌأ ال ٌتنٌر أعةاً ،لكأ الءرابع تتنٌر ،والءرٌعا التً جاي
عها نوسى رٌر الءرٌعا التً جاي عها عٌسى علٌه وعلى عٌ ا أو ل اللية والسيم ،ورٌر الءرٌعا التً جداي عهدا

نحنددة لددلى هللا علٌدده وسددلم ،الءددرابع نتعلقددا عددالترور ،ونتعلقددا عتعقددب الحٌدداة االجتناعٌددا ،الددةٌأ واحددة والءددرابع
نتعةلا.
عالنع ى الواسع أأ تستسلم هلل عز وجل ،أأ تخ ع له ،أأ ترٌعه ،أأ تحعه
هللا ْاإلِ ْس َال ُم
إِنَّ الدٌِّنَ ِع ْن َد َّ ِ
لددذل أٌهددا اإلخددوة كددذا اإلٌندداأ الددذي نحددور كددذا الددةٌأ العظددٌم لدده خلددابا ،نددأ خلابلدده أ د إذا ك ددت
نخللا ً وكةٌت إلى الحق عتووٌق هللا عز وجل تءعر أأ الحق ال ٌتعةة وال ٌنكأ أأ ٌتعةة الحق.
نال هللا تعالى:
َو َمنْ ٌَ ْب َت ِغ َغ ٌْ َر ْاإلِ ْس َال ِم دٌِنا َفلَنْ ٌُ ْق َبل َ ِم ْن ُه
( سورة آل عمران اآلٌة.) 8٘ :

لكأ نال أٌ ا ً:
لِ ُكل َج َع ْل َنا ِم ْن ُك ْم شِ ْر َعة َو ِم ْن َهاجا
( سورة المائدة اآلٌة.) ٗ8 :

الءرعا والن هت تتنٌر عتنٌر األزناأ ،نأ عً إلى آخر ،عٌ نا الةٌأ كو ع ة هللا اإلسيم.
َو َمنْ ٌَ ْب َت ِغ َغ ٌْ َر ْاإلِ ْس َال ِم دٌِنا َفلَنْ ٌُ ْق َبل َ ِم ْن ُه
ٌ اف إلى ذل أ ه نا نأ عً وً القرآأ الكرٌم إال ولف عؤ ه نسلم ،عنفهوم اإلسيم الواسع ،االستسديم هلل
عز وجل واأل عٌاي أخوة أنهات ءتى وةٌ هم واحة ،كنا جاي وً اللحٌحٌأ عأ أعً كرٌرة ر ً هللا ع ه.
اإلٌمان نوعان:
ولكأ اإلٌناأ أ وا  ،ك ا إٌناأ ال ٌجةي ،وك ا إٌنداأ ند ت ،وك دا إٌنداأ نسدعة ،تلدور أأ ةابدرة كعٌدرة
جةاً كً ةابرة أكل اإلٌناأ ،وكل نأ آنأ أأ لهذا الكوأ إلها ً نوجوةاً وواحةاً وكانيً وهو وً كذ الةابرة ،لكأ إأ لم
ٌستقم على أنر ال ٌ فعه إٌنا ه كإٌناأ إعلٌس تنانا ً:
َقال َ َف ِبع َِّزتِ َك
( سورة ص اآلٌة ٕ.) 8

آنأ عاهلل رعا ً ،وآنأ عه عزٌزاً ،وآنأ عه خالقا ً ،نال خلقت ً ،وآنأ عٌوم اأخر:
َقال َ أَ ْنظِ ْرنًِ إِلَى ٌَ ْو ِم ٌُ ْب َع ُثونَ
( سورة األعراف ).

نا ةام إعلدٌس لدم ٌردع هللا عدز وجدل ،واسدت كف عدأ راعتده ،وإٌنا ده ال ٌجدةي ،إذاً ندا كدل ندأ ندال هللا خدالق
األكواأ ٌ جٌه إٌنا ه ،وً كذ الةابرة الكعٌدرة ةابدرة ألدنر ،كدذا الدذي آندأ وعندل عإٌنا ده ،آندأ وعندل عنقت دٌات

إٌنا دده ،آنددأ وحنلدده إٌنا دده علددى راعددا هللا ،كددذا وددً الددةابرة الثا ٌددا ،ووددً نركددز الددةابرة أ عٌدداي هللا عددز وجددل
النعلونوأ ،وإنا أأ ٌكوأ اإل سداأ خدارا الدةابرة ،وكدو الكداور والنلحدة ،وإندا أأ ٌكدوأ ودً ةابدرة اإلٌنداأ ،لكدأ
إٌنا ه ال ٌ جٌه ،وإنا أأ ٌكوأ وً الةابرة الثا ٌا ،أي إٌنا ه ٌ جٌه ،ووً وسر كذ الةابرة الكعٌدرة نركدز وٌهدا أ عٌداي
هللا ورسله الذٌأ كم ننم العءر ،والقةوة للعءر ،والذٌأ علنهم هللا عز وجل ،وأنر ا أأ ؤخذ ع هم.

معنى اإلٌمان:
أول:المعنى اللغوي:
أٌها اإلخوة ،نأ أي ناةة وً اللنا تءتق كلنا اإلٌناأ؟
ٔ .األمن والطمؤنٌنة:
نددأ أنددأ ،ارنددؤأٌ ،ع ددً لددٌس نددأ ررٌددق إلددى أأ تكددوأ آن دا ً نرنب دا ً نتواز دا ً را ددٌا ً نتفددابيً إال أأ تكددوأ
نولوالً عاهلل عز وجل ذاكراً له،
لقول هللا عز وجل:
وب
أَ َل ِبذ ِْك ِر َّ ِ
هللا َت ْط َمئِنُّ ا ْلقُل ُ ُ
( سورة الرعد ).

نستحٌل ،وألف ألف أَلف نستحٌل أأ تسعة وأ ت نعر

عأ هللا،

ألأ هللا عز وجل ٌقول:
ض ْنكا َو َن ْح ُ
ض َعنْ ذ ِْك ِري َفإِنَّ لَ ُه َمعٌِ َ
ش ُرهُ ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة أَ ْع َمى
شة َ
َو َمنْ أَ ْع َر َ
( سورة طه ).

إال وٌتن ددى السددينا والسددعاةة ،وحٌ نددا ٌتحقددق إذا كدداأ نووق دا ً أأ سددينا

نددا نددأ إ سدداأ علددى وجدده األر

اإل سدداأ وددً راعددا رعدده ألأ أوانددر هللا عددز وجددل عنثاعددا تعلٌنددات اللددا ع ونددا نددأ جهددا أجددةر أأ تتعددع تعلٌناتهددا
كاللا ع ،أل ه خعٌر،
ونة نال هللا عز وجل:
َو َل ٌُ َن ِّب ُئ َك ِم ْثل ُ َخ ِبٌر
( سورة فاطر ).

والنإنأ ال ٌسلم إال عراعا هللا ،وال ٌسعة إال عالقرب نأ هللا ،وكذ الحٌاة عٌأ أٌةٌكم،
ض ْنكا َو َن ْح ُ
ض َعنْ ذ ِْك ِري َفإِنَّ لَ ُه َمعٌِ َ
ش ُرهُ ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة أَ ْع َمى
شة َ
َو َمنْ أَ ْع َر َ
النفسددرٌأ ،تسددايل ونددا عددال نلددو األر

وقددال عع د

واألنوال عٌأ أٌةٌهم ،نال :النعٌءدا ال د
ر ٌا ً وً نلعه

لهدإالي

؟ واألر

كلهددا نل د لهددم ،نددا عددال أر ٌدداي األر

دٌق القلدب ،الناودل عدأ هللا والعالدً هلل ،نهندا كداأ نوٌدا ً أو

ٌق وٌنا لو وز على أكل علة لكفاكم.

لذل نال أحة العاروٌأ عاهلل الذي تر النل  ،كاأ نلكا ً ،وور إلى هللا عز وجل ،نال:
لو ٌعلم الملوك ما نحن علٌه لقاتلونا علٌها بالسٌوف
اإلٌناأ نأ األنأ.
نال تعالى:
ي ا ْل َف ِرٌ َق ٌْ ِن أَ َح ُّق ِب ْاألَ ْم ِن إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمونَ
َفؤ َ ُّ
( سورة األنعام ).

نا نأ إ ساأ على وجه األر
واألر

ٌتنتدع ع عندا األندأ الحقٌقدا ،إال الندإنأ ،أل ده أٌقدأ أ ده ندع خدالق السدناوات

 ،وأأ هللا ٌر  ،والذي ٌرا حٌأ تقوم.
سا ِجدٌِنَ
َو َت َقلُّ َب َك فًِ ال َّ
( سورة الشعراء ).

وأأ هللا سٌكاوبه ،وأأ هللا ٌعة عج دا عر دها السدناوات واألر
نأ األنأ ،و األنأ أكعر عنا تسعغ على اإل ساأ ،والةلٌل كذ اأٌا:

 ،وأأ هللا ٌحفظده ،إذاً :تءدتق كلندا اإلٌنداأ

سوا إٌِ َما َن ُه ْم ِب ُظ ْلم أُولَئِ َك لَ ُه ُم ْاألَ ْمنُ
ي ا ْل َف ِرٌ َق ٌْ ِن أَ َح ُّق ِب ْاألَ ْم ِن إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمونَ (ٔ )8الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا َولَ ْم ٌَ ْل ِب ُ
َفؤ َ ُّ
َو ُه ْم ُم ْه َتدُونَ
( سورة األنعام ).

ٕ .التصدٌق:
وتءتق كلنا اإلٌناأ ننأ التلةٌق ،عنع ى:
صا ِدقٌِنَ
َو َما أَ ْن َت ِب ُم ْإمِن لَ َنا َولَ ْو ُك َّنا َ
( سورة ٌوسف ).

أي ونا أ ت عنلةق ل ا ،وإنا أأ فهم اإلٌناأ علدى أ ده أندأ وراحدا وتدوازأ واسدتقرار وسدعاةة وسدينا ،أو
أأ فهم اإلٌناأ على أ ه تلةٌق لنا جاي عه األ عٌاي والرسل.
ثانٌا:المعنى الشرعً:
أٌها اإلخوة :أنا النفهوم الءرعً لإلٌناأ كو :اعتقاة وإنرار وعنل.
ٔ .اعتقاد:
تعتقة أأ لهذا الكوأ خالقا ً ونرعٌا ً ونسٌراً ،وأ ه نوجوة وكاندل وواحدة ،وأأ أسدنابه حسد ى ولدفاته و دلى،
وأ ه خلق اإل ساأ لٌسعة  ،وأأ الة ٌا ةار وٌها ٌتؤكل اإل ساأ لج ا خلقه هللا نأ أجلها ،وأ ه أرسل األ عٌداي والرسدل،
وأ زل الكتب ،وأ ه خلق النيبكا ،وأأ كل ءًي عفعله ون اي ونةر

كذا كو اإلٌناأ ،واإلٌناأ اعتقاة.

ٕ .إقرار:
واإلٌناأ اعتراف عاللساأ أءهة أأ ال إله إال هللا وأءهة أأ نحنة رسول.
ٖ .عمل:
واإلٌناأ سلو  ،أةاي الععاةات ،و عر الجوارح ،و عر األع اي و عر الةخل ،و دعر اإل فداق ،و دعر
العٌت ،اعتقاة وإنرار وسلو ،
والكفر اعتقاة واسة وكديم نتفلدت ،وسدلو ن حدرف ،ك دا كفدر اعتقداةي ،وك دا كفدر كيندً ،وك دا كفدر
سلوكً.

نال تعالى:
اي َف َال ٌَضِ ل ُّ َو َل ٌَ ْ
ش َقى
َف َم ِن ا َّت َب َع ُه َد َ
( سورة طه ).

وهللا أٌها اإلخوة ،لو لم ٌكأ وً كتاب هللا إال كذ اأٌا لكفت.
اي َف َال ٌَضِ ل ُّ َو َل ٌَ ْ
ش َقى
َف َم ِن ا َّت َب َع ُه َد َ
ال ٌ ل عقله ،وال تءقى فسه.
نال تعالى:
اي َف َال َخ ْوف َعلَ ٌْ ِه ْم َو َل ُه ْم ٌَ ْح َز ُنونَ
َف َمنْ َت ِب َع ُه َد َ
( سورة البقرة ).

ال ٌخاف ننا سٌكوأ ،وال ٌ ةم على نا كاأ ،كذ اأٌا ررت الزناأ كله ،أ ت وً كذ ال قرا ،ال تخءى نندا
كو آت ،وال ت ةم على نا وات ،اجنع اأٌتٌأ ،نأ ٌتعع كةى هللا عز وجل ال ٌ ل عقلده ،وال تءدقى فسده ،وال ٌ دةم
على نا وات ،وال ٌخءى ننا كو آت وناذا عقً نأ سعاةة الة ٌا واأخرة.
وعود هللا للمإمنٌن:
أول :فً الدنٌا:
ناذا ٌ تظر النإنأ إذا أنأ عاهلل عز وجل نال ٌ تظر النإنأ أأ ٌ لر هللا على أعةاي .
نال هللا تعالى:
ص ُر ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ
َو َكانَ َح ّقا َعلَ ٌْ َنا َن ْ
( سورة الروم ).

والنإنأ ٌةاوع هللا ع ه.
ونال تعالى:
هللا ٌُ َدافِ ُع َع ِن الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا
إِنَّ َّ َ
( سورة الحج اآلٌة.) ٖ8 :

والنإنأ ولٌه هللا.
ونال تعالى:
َّ
هللا ُ َول ًُِّ الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا
( سورة البقرة اآلٌة.) ٕ٘7 :

وهللا نرة استنعت إلى آٌا نرآ ٌا تركت وً فسً أثراً ال ٌولف ،اأٌا تقول:
هللا َم ْولَى الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا َوأَنَّ ا ْل َكاف ِِرٌنَ َل َم ْولَى لَ ُه ْم
َذلِ َك ِبؤَنَّ َّ َ
( سورة محمد ).

وازأ عٌأ اعأ له أب نأ أعلى نستوى ،وهم ،وعلم ،ونةرة ،ور دى ،وحكندا رعدا أعلدى ترعٌدا ،رعدا جسدنه،
ورعا عقله ،ورعا فسه ،ورعا ثقاوته ،وكاأ نثيً أعلى تلور اعأ ءارة نأ نخفر إلى نخفر ،ونأ نكاأ إلى نكداأ،
ونأ سجأ إلى سجأ ،ونأ سقور إلى سقور ،ونأ واحءا إلى واحءا،
هللا َم ْولَى الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا َوأَنَّ ا ْل َكاف ِِرٌنَ َل َم ْولَى لَ ُه ْم
َذلِ َك بِؤَنَّ َّ َ
هللا عز وجل وعة النإن ٌأ أأ ٌ لركم على أعةايكم ،ووعة النإن ٌأ أأ ٌةاوع ع هم ،ونال لهم،
هللا َم ْولَى الَّذٌِنَ َءا َم ُنوا
َّ َ
وهللا سعحا ه وتعالى ٌتولى كةاٌا النإنأ.
هللا لَ َها ِد الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا إِلَى صِ َراط ُم ْس َتقٌِم
َوإِنَّ َّ َ
( سورة الحج ).

ونة وعة هللا النإن ٌأ عؤال ٌسلر الكفار علٌهم.
َولَنْ ٌَ ْج َعل َ َّ
س ِبٌال
هللاُ لِ ْل َكاف ِِرٌنَ َعلَى ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َ
( سورة النساء ).

واز وا عٌ كم وعٌأ أ فسكم ،الوعة:
َولَنْ ٌَ ْج َعل َ َّ
سبٌِال
هللاُ لِ ْل َكاف ِِرٌنَ َعلَى ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َ
إذا كا وا لهم علٌ ا ألف سعٌل وسعٌل ،الوعة أأ ٌ لدر ا علدى أعدةاي ا ،ودإذا ا تلدروا علٌ دا ،الوعدة أأ ٌدةاوع
ع ا ،وإأ لم ٌةاوع ع ا ،الوعة أأ ٌتوال ا ،وإأ لم ٌتول ا ،الجواب ع ةكمٌ ،ع ً إٌنا ا لٌس وً النستوى الذي ٌسدتحق
.

تحقٌق وعوة هللا عز وجل ،النإنأ وعة هللا أأ ٌستخلفه وً األر
َو َع َد َّ
صال َِحا ِ
ف الَّذٌِنَ مِنْ َق ْبلِ ِه ْم
ت لَ ٌَ ْس َت ْخلِ َف َّن ُه ْم فًِ ْاألَ ْر ِ
اس َت ْخلَ َ
ض َك َما ْ
هللا ُ الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِملُوا ال َّ
( سورة النور اآلٌة.) ٘٘ :

وعةكم عاالستخيف.
ضى لَ ُه ْم
ار َت َ
َولَ ٌُ َم ِّك َننَّ لَ ُه ْم دٌِ َن ُه ُم الَّذِي ْ
( سورة النور اآلٌة.) ٘٘ :

وعةكم عالتنكأ.
َولَ ٌُ َب ِّدلَ َّن ُه ْم مِنْ َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أَ ْمنا
( سورة النور اآلٌة.) ٘٘ :

وعةكم عالترنٌأ ،والوانع الندإلم ال اسدتخيف وال تنكدٌأ وال ترندٌأ ،إذاً اإلٌنداأ الدذي حدأ علٌده لدٌس ودً
النستوى الذي ٌستحق أأ تتحقق وعوة هللا ل ا ،وعة هللا النإنأ عالرزق الرٌب.
ض
اء َو ْاألَ ْر ِ
س َم ِ
َولَ ْو أَنَّ أَهْ ل َ ا ْلقُ َرى آَ َم ُنوا َوا َّت َق ْوا لَ َف َت ْح َنا َعلَ ٌْ ِه ْم َب َر َكات مِنَ ال َّ
( سورة األعراف اآلٌة.) 9ٙ :

وعة هللا النإنأ عالعزة:
سولِ ِه َولِ ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ
َو ِ َّ ِ
هلل ا ْلع َِّزةُ َول َِر ُ
( سورة المنافقون اآلٌة.) 8 :

أنا نءاكة الذل التً ترو ها أحٌا ا ً نأ نعل أعةاي النسلنٌأ كذا ءًي ٌت اوى نع حقٌقا اإلٌناأ،
وعة هللا النإن ٌأ عحٌاة رٌعا.
صالِحا مِنْ َذ َكر أَ ْو أ ُ ْن َثى َوه َُو ُم ْإمِن َفلَ ُن ْحٌِ ٌَ َّن ُه َح ٌَاة َط ٌِّ َبة
َمنْ َع ِمل َ َ
( سورة النحل اآلٌة.) 97 :

ثانٌا :فً اآلخرة:
وناذا وً اأخرة؟
نال هللا تعالى:
ت َكا َن ْت لَ ُه ْم َج َّن ُ
صال َِحا ِ
س ُن ُزل (َ )ٔٓ7خالِدٌِنَ فٌِ َها َل ٌَ ْب ُغونَ َع ْن َها ح َِول
إِنَّ الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
ات ا ْلف ِْرد َْو ِ
( سورة الكهف ).

ونال تعالى:
ت لَ ُه ْم َج َّن ُ
صال َِحا ِ
هللا َح ّقا َوه َُو ا ْل َع ِزٌ ُز ا ْل َحكٌِ ُم
ٌِم (َ )8خالِدٌِنَ فٌِ َها َو ْع َد َّ ِ
إِنَّ الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
ات ال َّنع ِ
( سورة لقمان ).

اإلٌمان ٌزٌد وٌنقص:
أٌها اإلخوة :ألأ اإلٌناأ اعتقاة ،ونأ لوازم االعتقاة اإلنعال على هللا ،واالتلال عه والتوكل علٌه ،والخءدو
وددً اللددية ،ونحعتدده ،واإلخدديا لددهٌ ،ع ددً اإلٌندداأ لدده نقت ددٌات أن ددت أأ لهددذا الكددوأ إلهدا ً ،نددأ نقت ددٌات كددذا
اإلٌناأ أأ تتجه إلٌه ،وأأ تقعل علٌه ،وأأ تحعه ،وأأ تلتزم عؤنر و هٌه ،وأأ تللح ءؤأ ععاة  ،وأأ تكوأ نعردا ًي
خٌراً ،لذل اإلٌناأ ٌزٌة وٌ قاٌ ،عةو كحقابق ال ٌزٌة وال ٌ قا كحقابقٌ ،ع ً السداعا الخانسدا كدذ حقٌقدا ثاعتدا
لها نع ى واحة ،لكأ اإلٌناأ ٌزٌة وٌ قا ،عنع ى أ

وً ساعا إنعال أو وتور ،وً حالدا توكدل أو عدةم توكدل ،ودً

حالا حب نع هللا أو وً حالا نعوة عأ راعا هللا ،واإلٌناأ ٌزٌة وٌ قا والةلٌل نوله تعالى:

إِ َّن َما ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ الَّذٌِنَ إِ َذا ُذك َِر َّ
هللا ُ َو ِجلَ ْت قُلُو ُب ُه ْم َوإِ َذا ُتلِ ٌَ ْت َعلَ ٌْ ِه ْم آَ ٌَا ُت ُه َزا َد ْت ُه ْم إٌِ َمانا
( سورة األنفال اآلٌة ٕ ).

رععا ً اإلٌناأ ٌزٌة وٌ قا عاإلنعال وعدةم اإلنعدال ،وٌزٌدة وٌد قا عندا تعدرف عدأ هللا عدز وجدل ،وكدل ءدًي
عروته عأ هللا وهو أكعر نأ ذل  ،وكذا نأ نعدا ً هللا أكعدر ٌع دً هللا أكعدر نندا أعدرف ع ده ،واأللدل أأ هللا عدز
وجل ال ٌعروه إال هللا ،وكلنا نت نعروت عاهلل عدز وجدل ازةاة إٌنا د  ،وكلندا ازةاة إنعالد علدى هللا ازةاة إٌنا د ،
واإلٌناأ ٌزٌة وٌ قا رععا ً نة ٌ عف اإلٌناأ عالءعهات ،ونة ٌ عف عالنعالً ،وندة ٌقردع الندإنأ عدأ هللا عدز
وجل عقوارع الذ وب ،أو عقعابح العٌوب ،أو عءعهات لم ٌجة لها حيً ،واإلٌناأ وً األلل ٌزٌة وٌ قا ،األةلا:
نال تعالى:
ُتلِ ٌَ ْت َعلَ ٌْ ِه ْم آَ ٌَا ُت ُه َزا َد ْت ُه ْم إٌِ َمانا
( سورة األنفال اآلٌة ٕ )

َو ٌَزٌ ُد َّ
هللا ُ الَّذٌِنَ اهْ َتد َْوا هُدى
ِ
( سورة مرٌم اآلٌة.) 7ٙ :

َو ٌَ ْز َدا َد الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا إٌِ َمانا
( سورة المدثر اآلٌة.) ٖٔ :

سكٌِ َن َة فًِ قُلُو ِ
ب ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ لِ ٌَ ْز َدادُوا إٌِ َمانا َم َع إٌِ َمانِ ِه ْم
ه َُو الَّذِي أَ ْن َزل َ ال َّ
( سورة الفتح اآلٌة.) ٗ :

اخ َ
اس َقدْ َج َم ُعوا لَ ُك ْم َف ْ
ش ْو ُه ْم َف َزا َد ُه ْم إٌِ َمانا
اس إِنَّ ال َّن َ
الَّذٌِنَ َقال َ لَ ُه ُم ال َّن ُ
( سورة آل عمران اآلٌة.) ٔ7ٖ :

كذ نأ نسلنات العقٌةة أأ:
 اإلٌمااان ٌزٌاادٌ :زٌددة كلنددا تؤنلددت وددً آٌددات الةالددا علددى عظنتدده ،كلنددا ارلعددت علددى خعاٌددا كددذا الكددوأ
وأسرار كذا الكوأ ،وةنا لد ع هللا عدز وجدل كلندا ارلعدت علدى آٌاتده الكو ٌدا والتكوٌ ٌدا والقرآ ٌدا
ازةةت إٌنا ا ً ،وكلنا أنعلت علٌه أكثر ازةةت إٌنا ا ً.
 اإلٌمان ٌضعف :عالءعهات التً لم تجة لها حيً أو لم تعحث عأ حل لها ٌ دعف اإلٌنداأ عالنعالدً
والنخالفات ،واإلٌناأ ٌزٌة وٌ قا.
واإلٌناأ ٌحتاا إلى تجةٌة
ونة نال علٌه اللية والسيم:
جددوا إٌمانكم
[ أخرجه أحمد عن أبً هرٌرة ].

ٌزٌة وٌ قا وٌتجةة.

ٌقول علٌه اللية والسيم:
ل ٌإمن أحدكم حتى أكون أحب إلٌه من ولده ،ووالده ،والناس أجمعٌن
[ أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضً هللا عنه ].

رععا ً كل ٌةعً أ ه ٌحب هللا أكثر نأ والةٌه ،ونأ ولدة  ،وندأ ال داس أجنعدٌأ ولكدأ كدذا الحدةٌث نع دا ع دة
 ،لو أأ نللحا عٌأ ٌةٌ ال عة نأ ٌلها إال عنخالفا وآثرت كذ النلدلحا التدً عدٌأ ٌدةٌ علدى راعدا هللا

التعار

عز وجل ،وؤ ت ال تحب هللا أكثر نأ نلالح  ،ك ا ٌقول علٌه اللية والسيم :
ل ٌإمن أحدكم حتى أكون أحب إلٌه من ولده ووالده ،والناس أجمعٌن
إذا اإل ساأ اعتز عؤعٌه ولم ٌكأ أعو على حق إٌنا ه وٌه خلل ،إذا آثر أأ ٌكوأ اع ه وً نكاأ علً ولكأ علدى
حساب ةٌ ه وإٌنا ه وٌه خلل.
ونددأ الددةالبل نددأ حددةٌث ال عددً علٌدده اللددية والسدديم علددى أأ اإلٌندداأ ٌزٌددة وٌد قا أأ ال عددً علٌدده اللددية
والسيم ٌقول:
حب لِ َن ْفسِ ه
ِب ألخٌِ ِه ما ٌُ ُّ
أح ُد ُك ْم ح َّتى ٌُح َّ
ل ٌُ ْإمِنُ َ
[ أخرجه الشٌخان عن أنس رضً هللا عنه ].

وكذا الحةٌث نأ أةق األحاةٌث النتعلقا عالةاوع اإل سا ً ،أخٌه ٌع ً أخٌه وً اإل سا ٌا ،اإلسيم إ سا ً ،ونة
تجة عع

العية تعاندل رعاٌاكدا نعانلدا رانٌدا جدةاً ،أندا الءدعوب األخدرى ٌسدحقو ها ،كدذا لدٌس ندأ ءدؤأ اإلسديم

إرينا ً ،اإلسيم إ سا ً،
حب لِ َن ْفسِ ه
ِب ألخٌِ ِه ما ٌُ ُّ
ح َّتى ٌُح َّ
أخٌه نأ؟ أخٌه وً اإل سا ٌا ،ألأ النرلق على إرينه.
لسٌة ا عنر عأ ععة العزٌز نول رابع ٌقول:
إن لإلٌمان فرائض وشرائع وسننا فمن استكملها استكمل اإلٌمان ومن لم ٌستكملها لم ٌستكمل اإلٌمان
اإلٌناأ وً عقٌةة ،وً ععاةة ،وً ععاةة تعانلٌا ،وً و ابل ،كرم العقٌةة وً أعلى كذا الهدرم ،ثدم الععداةة ،ثدم
التعانل ،ثم الف ابل ،ونأ لحت عقٌةته ،وأتق ت ععاةته ،وسلم تعانله ،وكرنت و ابله وقة استكنل اإلٌناأ.

اإلٌناأ ٌزٌة،لقول سٌة ا نعاذ:
اجلس بنا نإمن ساعة
ٌع ً سنا نحا رة ٌزٌة إٌنا ا ً ،اإلري على آٌا كو ٌا ٌزٌدة إٌنا دا ً ،نعرودا حدةٌث رسدول هللا ٌزٌدة
إٌنا ا ً
اعأ نسعوة ٌقول:
الٌقٌن اإلٌمان كله
اإلٌناأ ٌقٌأٌ ،ع ً نعلونات نرعٌا ،حقٌقا نقرو عها ٌإٌةكا الوانع علٌها ةلٌل.
وٌقول اعأ عنر:
ل ٌبلغ العبد حقٌقة التقوى حتى ٌدع ما حاك فً صدره
نا وً ا رراب وً األوكار ،نا وً ترةة ،نا وً ارتٌاب.
نال هللا تعالى:
سولِ ِه ُث َّم لَ ْم ٌَ ْر َتا ُبوا
إِ َّن َما ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ الَّذٌِنَ آَ َم ُنوا ِب َّ ِ
اهلل َو َر ُ
( سورة الحجرات اآلٌة.) ٔ٘ :

الرٌب ٌت ان

نع اإلٌناأ ،الء ٌت ان

نع اإلٌناأ ،الوكم ٌت ان

نع اإلٌناأ،

وٌقول عنار ر ً هللا ع ه:
ثالث من جمعهن فقد جمع اإلٌمان ،اإلنصاف من نفسه ،وبذل السالم للعالم ،واإلنفاق من اإلقتار
عينا النإنأ أ ه ن لف ،عل ٌ لف ال اس نأ فسه ،عينا النإنأ أ ه إذا أخرؤ ٌعتذر ،وٌقول كدذا خردؤ
ن ً ٌ ،لف ال اس نأ فسه ،نأ عينا اإلٌناأ،
اإلنصاف من نفسك ،وبذل السالم للعالم ،واإلنفاق من اإلقتار

وسٌة ا عنر ر ً هللا ع ه ٌقول:
هلموا نزدد إٌمانا
نع اكا ةروس العلم ةرس تفسٌر ،ةرس حةٌث ،ةرس عقٌةة ،ةرس سٌرة ،آٌات كو ٌا ،سنا خرعا ،ندراية
كتاب ،سنا ءرٌر ،كذا ٌزٌة إٌنا ا ً.
ً
ررعدا ودً
اأأ اإلنعال على هللا ،واالتلال عه ،وإتقاأ الععاةة ٌزٌة إٌنا ا ً ،اإلري على الءدعهات ،وال تجدة
حلها ٌ عف إٌنا ٌ ،ع ً الءكو والءعهات والنعالً واأثام ت عف اإلٌنداأ ،والحقدابق والٌقٌ ٌدات والراعدات
تقوي اإلٌناأ ،واإلٌناأ ٌزةاة وٌ قا ،واإلٌناأ ٌخلق وً لةر أحةكمٌ ،حتاا إذاً إلى تجةٌة.
ووً عع

األحاةٌث:
جددوا إٌمانكم
[ رواه أحمد والحاكم والنسائً والطبرانً عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه ].

مصدر اإلٌمان:
أٌها اإلخوة :حقابق اإلٌناأ جايت ا عدأ ررٌدق الدوحً ،حدأ ةٌ دا ةٌدأ وحدً ،ك دا ندأ ٌلدف اإلسديم أ ده
تراث ،اإلسيم لٌس تراثا ً ،إ ه ةٌأ هللا ،ك ا نأ ٌلف ال عً عؤ ه ععقري ال عً عً ،ال ٌ عندً أأ ٌردرح إال علدى
ا ه عًٌ ،دوحى إلٌدهٌ ،وجدة ع دة ا نسدلنات ،أسداس ةٌ دا الدوحً ،وحدً ندأ السدناي علدى إ سداأ نعلدوم عؤحاةٌثده
الءرٌفا ،عٌأ ةنابق الوحً ،وحً ندأ خديل كتداب أ دزل علدى نلدب عدً نعلدوم ،عٌداأ كدذا ال عدً تفلدٌل لندا ودً
الكتاب ،كذا كو ألل الةٌأ ،ال وً ثقاوا ،وال نعرٌات عٌبا ،وال تفكٌر ويسدفا ،وال ت ظٌدر نلدلحٌأ الدةٌأ وحدً
نأ السناي وعٌاأ نأ نعلوم ،الكتاب والس ا ،وحً هللا وٌه الكلٌات ،والس ا وٌها التفلٌيت ،لذل كذا النإنأ كدو
الفابز ،كو ال اجح ،كو الفالح ،كو النووق ،كو النتفوق ،كو ال اجً ،كو النعاوى ،كو النكاوا،
واإلٌناأ نلةر الوحً نأ السناي ،والوحً خراب السناي إلى األر

 ،ووً أةلدا ال تعدة وال تحلدى علدى

أأ كذا القرآأ الذي جاي عه جعرٌل نأ ع ة هللا عز وجل و زل على نلب رسول هللا للى هللا علٌده وسدلم كدو فسده
الذي عدٌأ أٌدةٌ ا ،ةوأ أأ ٌزٌدة حرودا ً أو حركدا ،ودةٌ ا ةٌدأ وحدً ،ولهدذا العحدث تفالدٌل كثٌدرةٌ ،ع دً ندثيً حٌ ندا
تحةث ال اس ودً عفدا السدٌةة عابءدا ،لدو أأ الدوحً ندأ ع دة رسدول هللا ،ععدة سداعا جدايت آٌدا وعرأتهدا ،عقدً كدذا
االتهام أرععدٌأ ٌوندا ً ،وال عدً علٌده اللدية والسديم ال ٌنلد أةلدا إثعدات وال أةلدا فدً ،إلدى أأ جداي الدوحً ،لدو أأ
الوحً عٌة رسول هللا لجايت آٌدا ععدة خندس ةندابق عدرأت السدٌةة عابءداٌ ،ع دً ودً نيحظدات ةنٌقدا جدةاً ،لدو كداأ
الوحً نأ ع ة رسول هللا لنا ذكر آٌات تعاتعه أحٌا ا ً ،لو أأ الوحً ٌؤتٌه وكو ابم لظأ أ ه حلم ،لك ده ٌؤتٌده جعرٌدل

وكو ٌقظاأ ،ووً عع

األحاةٌث ،وً أءة أٌام العرة ٌتلعب عرنا ًٌ ،ع ً لنا

نه

ً
نا كداةت أ ديعه تختلدف،

لٌس عق ٌا واحة ابم ،حلم ،ن ام ،وأ ت وً أعلى ةرجات الٌقظا ٌؤتً جعرٌل.
أٌها اإلخوة :نال عنر عأ الخراب ر ً هللا ع ه :
بٌنما نحن عند رسول هللا صالى هللا علٌاه وسالم ذات ٌاوم ،إذ اطلاع علٌناا رجال شادٌد بٌااض الثٌااب ،شادٌد
سواد الشعر ،ل ٌرى علٌاه أثار السافر ،ول ٌعرفاه مناا أحاد حتاى جلاس إلاى النباً صالى هللا علٌاه وسالم فؤساند
ركبتٌه إلى ركبتٌه ،ووضع كفٌه على فخذٌه ،وقال ٌا محماد :أخبرناً عان اإلساالم ،قاال :اإلساالم أن تشاهد أن ل
إله إل هللا وأن محمدا رسول هللا ،وتقٌم الصالة ،وتإتً الزكاة ،وتصوم رمضاان ،وتحاج البٌات إن اساتطعت إلٌاه
ساابٌال ،قااال :صاادقت ،فعجبنااا لااه ٌسااؤله وٌصاادقه ،قااال :فااؤخبرنً عاان اإلٌمااان .قااال :أن تااإمن باااهلل ،ومالئكتااه،
وكتبه ،ورسله والٌوم اآلخر ،وتإمن بالقدر خٌاره وشاره ،قاال :صادقت ،قاال :فاؤخبرنً عان اإلحساان ،قاال :أن
تعبد هللا كؤنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه ٌاراك ،قاال :فاؤخبرنً عان السااعة ،قاال :ماا المساإول عنهاا باؤعلم مان
السااائل ،قااال :فااؤخبرنً عاان أماراتهااا ،قااال :أن تلااد األمااة ربتهااا ،وأن تاارى الحفاااة العااراة العالااة رعاااء الشاااء
ٌتطاولون فً البنٌان ،قال :ثم انطلق ،فلبثت ملٌا ،ثم قال لً ٌا عمر ،أتدري من السائل؟ قلت هللا ورساوله أعلام،
قال :فإنه جبرٌل أتاكم ٌعلمكم دٌنكم
حأ ةٌ ا وحً نأ السناي ،أركاأ اإلٌناأ ،أركاأ اإلسيم ،اإلحساأ أأ تععة هللا كؤ

ترا  ،وعينا السداعا

أأ تلة األنا رعتهاٌ ،ع ً أم لالحا جةاً ت جب وتاة ،تتعلم كدذ الفتداة ،ودإذا كدً تلدف أنهدا عؤ ده ال تعلدم ءدٌبا ً ،كدؤأ
كذ األم ولةت رعتها ،كذا وً عع

نعا ً كذا الحةٌث.

ونلةر كل كذا العلم الوحً الكرٌم ،لذل ونع الوحً ءةٌةاً على ال عً علٌه اللية والسيم وقدال هللا تعدالى
له:
س ُن ْلقًِ َعلَ ٌْ َك َق ْول َثقٌِال
إِ َّنا َ
( سورة المزمل ).

عأ عابءا أم النإن ٌأ ر ً هللا ع ها أأ الحارث عأ كءام سؤل ال عً علٌده اللدية والسديم ندال ٌدا رسدول
هللا كٌف ٌؤتٌ الوحً؟ وقال علٌه اللية والسيم:
س َوه َُو أَ َ
ش ّدهُ َعلًَ َف ٌَ ْفصِ ُم َع ّنً َو َقدْ َو َع ٌْ ُ
ت َما َقال َ َوأَ ْح ٌَانا ٌَ َت َم ّثل ُ ل ًَِ
ص ْل َ
أَ ْح ٌَانا ٌَؤْتٌِنًِ فًِ ِم ْث ِل َ
صلَ ِة ا ْل َج َر ِ
ا ْل َملَ ُك َر ُجال َف ٌُ َكلّ ُمنًِ َفؤَعًِ َما ٌَقُول
صلَ ِة:ونو الحةٌة عع ه على عع
ص ْل َ
َ
ع ّنًٌ :عتعة ع ً.
َف ٌَ ْفصِ ُم َ

ٌع ً ءًي وا ح و وح الءنس.

.

وتقول السٌةة عابءا ر ً هللا ع ها ولقة رأٌته:
الو ْح ًُ فً ال ٌَ ْو ِم ال ّ
ص ُد َع َرقا
شدٌِ ِد ال َب ْر ِد َف ٌَ ْفصِ ُم َع ْن ُه َوإِنّ َج ِبٌ َن ُه لَ ٌَ َت َف ّ
ٌنزل َعلَ ٌْ ِه َ
نالت عابءا أم النإن ٌأ ر ً هللا ع ها:
أول ما بدء به رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من الوحً الرإٌا الصالحة فً النوم ،فكان ل ٌرى رإٌا إل
جاءت مثل فلق الصبح ،ثم حبب إلٌه الخالء ،وكان ٌخلو بغار حراء ،فٌتحنث فٌه قبل أن ٌنزع إلى أهله ،وٌتزود
لذلك
أٌها اإلخوة ٌ :عنً أأ علم علم الٌقٌأ أأ ال عً علٌه اللية والسيم حٌ نا جاي الوحً نأ السناي
رجع إلى خدٌجة لٌتزود بمثلها ،ثم فاجئه الحق وهو فً غار حراء ،فجاءه جبرٌل
فقال :اقرأ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :ما أنا بقارئ قال :فؤخذنً فغطنً حتى بلغ مناً الجهاد ثام
أرسلنً فقال :اقرأ ،قلت :ما أنا بقارئ ،فؤخذنً فغطنً الثانٌة حتى بلغ منً الجهد ،ثم أرسالنً فقاال :اقارأ قلات:
ما أنا بقارئ ،فؤخذنً فغطنً الثالثة حتى بلغ منً الجهد ،ثم أرسلنً فقال:
اقرأ باسم ربك الذي خلق .خلق اإلنسان من علق .اقرأ وربك األكرم .الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم
ٌعلم
أٌها اإلخوة :ععة أأ جاي ال عً علٌه اللية والسيم الوحً وعاة إلى عٌته ،أخعر السٌةة خةٌجدا ،كا دت سدك ا ً
لهٌ ،ع ً ا تعه سٌة الخلق ،سٌة ولة آةمٌ ،ؤتٌده الدوحً وٌخعدر زوجتده ندا جدرى لده ،أ داس كثٌدروأ ٌدروأ سدايكم ال
ءًيٌ ،خعر زوجته عؤخرر حةث نر عه ،نع اكا الزوجا ٌ عنً أأ تكدوأ زوجدا وأأ تكدوأ روٌقدا ودً الررٌدق إلدى
هللا عز وجل ،ألدٌس كدذل ؟ أخعركدا عندا جدرى ،الءدًي الدذي ال ٌلدةق أأ كدذ الندرأة العرلدا كدذ الندرأة ،لدم ٌدؤت
الوحً ععة ،نا جاي نأ الوحً إال أنرأ ،نالت له السٌةة خةٌجا:
أبشر فو هللا ما ٌخذٌك هللا أبدا ،فوا هللا إنك لتصل الرحم ،وتصدق الحدٌث ،وتحمل الكال وتكساب المعادوم،
وتقري الضٌف ،وتعٌن على نوائب الحق.
نأ أٌأ جايت عهذ القاعةة؟ لم ٌت زل نأ الوحً إال
اقرأ بسم ربك الذي خلق
نأ أٌأ جايت عهذ القاعةة ،لناذا رنؤ ته؟ كذ الفررة.
أنول لكم أٌها اإلخوة ،ءاب نستقٌم لاةق ،أنٌأ ،عفٌفٌ ،ن

علر عأ نحارم هللا ،ال ٌكذبٌ ،عدٌأ علدى

وابب الةكر ٌجب أأ تعلنوا علم الٌقٌأ أأ هللا عز وجل ال ٌخزي كذا الءاب أعةاً ،وقٌدر ،ر دً ،ودً ع دة عٌدت ،ندا
وً ع ة عٌت ،نٌسر لده عندل ،ندأ ةوأ عندل ،ندا ةام إ سدا ا ً نسدتقٌنا ً ،لداةنا ً أنٌ دا ً ،عفٌفدا ًٌ ،رجدو رحندا هللا عدز
وجل ،زوال الكوأ أكوأ على هللا نأ أأ ٌخٌب ظأ كذا الءاب،

ٌ عنً أأ ترنب وا أأ هللا سعحا ه وتعالى ٌقول:
صال َِحا ِ
س ٌِّ َئا ِ
سا َء
س َواء َم ْح ٌَا ُه ْم َو َم َما ُت ُه ْم َ
ت َ
ت أَنْ َن ْج َعلَ ُه ْم َكالَّذٌِنَ آَ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
اج َت َر ُحوا ال َّ
أَ ْم َحسِ َب الَّذٌِنَ ْ
َما ٌَ ْح ُك ُمونَ
( سورة الجاثٌة ).

نستحٌل وألف ألف ألف نستحٌل أأ ترٌعه وتخسر ،ونستحٌل وألدف ألدف ألدف نسدتحٌل أأ تعلدٌه وتدرعح،
ونستحل أأ ٌعانل ءاب نستقٌم عفٌف راكر لاةق أنٌأ كنا ٌعنل واسق عاا رارق وً لذاته وءهواته،
صال َِحا ِ
س ٌِّ َئا ِ
سا َء
س َواء َم ْح ٌَا ُه ْم َو َم َما ُت ُه ْم َ
ت َ
ت أَنْ َن ْج َعلَ ُه ْم َكالَّذٌِنَ َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
اج َت َر ُحوا ال َّ
أَ ْم َحسِ َب الَّذٌِنَ ْ
َما ٌَ ْح ُك ُمونَ
وٌوم ةخل ال عً نكا واتحا ً ةعته عٌوتات نكا أأ ٌعٌت ع ةكا ،وقال ا لعوا لً خٌنا ع ة نعدر خةٌجدا ،وركدز
لواي ال لر أنام نعركا لٌءعر العالم كله أأ كذ النرأة التً وً العٌت لها لٌب نأ كذا ال لدر ،أل هدا كا دت نثدال
النرأة التً أعا ته على ةعوته ،وت ازلت عأ حظوظها نأ أجل ةعوته.
درجات اإلٌمان:
اإلٌناأ أٌها اإلخوة :اإلٌناأ كنا نال علٌه اللية والسيم :
اإلٌمان بضع وسبعون شعبة :فؤفضلها قول ل إله إل هللا
ٌع ددً أعلددى نسددتوى وددً اإلٌندداأ أأ تكددوأ نوحددةاً ،أال تددرى نددع هللا أحددةاً ،أال تددرى جهددا رٌددر هللا واعلددا وددً
الكوأ.
نال هللا تعالى:
َوإِلَ ٌْ ِه ٌُ ْر َج ُع ْاألَ ْم ُر ُكلُّ ُه
( سورة هود اآلٌة.) ٕٖٔ :

هللا َف ْو َق أَ ٌْدٌِ ِه ْم
ٌَ ُد َّ ِ
( سورة الفتح اآلٌة.) ٔٓ :

ض إِلَه
اء إِلَه َوفًِ ْاألَ ْر ِ
س َم ِ
َوه َُو الَّذِي فًِ ال َّ
( سورة الزخرف اآلٌة.) 8ٗ :

َما لَ ُه ْم مِنْ دُونِ ِه مِنْ َولًِ َو َل ٌُ ْ
ش ِر ُك فًِ ُح ْك ِم ِه أَ َحدا
( سورة الكهف ).

أو لها أأ تقوال ال إله إال هللا .

ٌع ً إ ساأ نءى وً الررٌق وجة ءٌبا ً ٌإذي النارة ،وةوع كذا الءدًي إلدى ردرف الررٌدق ،لنداذا وعدل كدذا؟
إ ساأ ٌركب نركعا ووً ررٌق سفر ،وجة حجر كعٌر ونف وأزاح الحجر إلى ررف الررٌق ،ندا الدذي ةوعده لهدذا
العنل؟ إٌنا ه عاهلل ،كإالي الذٌأ ٌؤتوأ على الررٌق ععداة هللا عدز وجدل ،وندة ٌسدعب كدذا الحجدر حاةثدا و نروعدا ً ،إذاً
أزاحه.
واإلٌناأ أعلى نستوى وٌه أأ توحة هللا ،وأأ ترى ٌة هللا ورق أٌةي الخلق ،وأأ تدرى هللا عدز وجدل وعدال لندا
ٌرٌددة ،وأة ددى نسددتوى أأ ترعددم كددرة ،أو أأ تسددقً كددرة ،أو أأ تنددٌر األذى عددأ الررٌددق ،كددذا أٌ دا ً نددأ اإلٌندداأ،
والحٌاي ءععا نأ اإلٌناأ ،والخلق الحسأ نأ اإلٌناأ ،الحٌاي واللرف والعفو كذ لفات النإن ٌأ.
أٌها اإلخدوة :واإلٌنداأ أأ تدإنأ عداهلل كندا ولدف فسده ،ندأ رٌدر تنثٌدل وال تؤوٌدل ،وال تعرٌدل عدل أأ ت دز
أسناي هللا الحس ا ،ولفاته الف لى ،عنا ال ٌلٌق عجيله ،عل أأ تإنأ أأ هللا سعحا ه وتعالى له أسناي ولفات كندا
علنها وعلنها ال عً علٌه اللية والسيم،
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