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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضالت، إليكم
السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة 

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )ونسأل اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في مدونة بنشرها، 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

طالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما هذه التفاريغ من اجتهاد ال -
شذرات )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكامل السالم من الخطأ، فما  الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد -
ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .نيعى نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجوالصالة والسالم عل احلمد هلل رب العاملني

 اإلميان إن العظيمة، النعمة هذه من املزيد سألهون ونشكره اإلميان إلينا حبب أن وتعاىل سبحانه حنمده
 وجلن  عزن  اهلل أهين  قد العظيمة النعمة وهذه عباده، على هبا لوتفضن  ،خلقه على هبا امتن  اليت الرمحن نعمة

 وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ لَّاإِ * سَافِلِنيَ أَسْفَلَ رَدَدْنَاهُ ثُمَّ * تَقْوِيمٍ أَحْسَنِ فِي الْإِنسَانَ خَلَقْنَا لَقَدْ} اإلنسان هلا

 له مههاوأ الواجباتأول  هو الذي العظيم اإلميان هذا [6-4:  التني] {مَمْنُونٍ غَيْرُ أَجْرٌ فَلَهُمْ الصَّالِحَاتِ

 كل إن اإلميان، فقدان سببه فإمنا األمم وأ األفراد يف جتده اهنيار وكل ،فرادواأل األمم بناء يف عظيم أثر
 أن يستطيع ال اإلنسان فإن ،احلاجات أعلى هو اإلميان أن عرف وحاجاته   اإلنسان يقةحق عرف من

 الذي واملعتقد عليه يعيش معتقد له يكون أن دون حوله تدور اليت األحداث ويصارع احلياة يعايش
 صحن  ،معتقده صحن  فإذا ،السلوك يسبب الذي هو املعتقد ،السلوك له يسبب اإلنسان عليه يعيش

 يُكَذِّبُ الَّذِي أَرَأَيْتَ} يصلح ال وقد سلوكه بعض يصلح قد ،اط  متخب   صبحأ ،معتقده فسد ذاوإ ،سلوكه

 وهلذا اإلميان، فقد عبد سلوكيات هذه إذن [3-2:  املاعون] { الْمِسْكِنيِ طَعَامِ عَلَى يَحُضُّ وَلَا*  بِالدِّينِ

 يولد اإلميان إذن [13-11:  البلد] { رَقَبَةٍ فَكُّ*  الْعَقَبَةُ مَا دْرَاكَأَ وَمَا*  الْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ فَلَا}  املقابل يف

 األساس هو اإليمان أن :فاملعىن ،العقيدة هبذه امباشر   ارتباط السلوك ارتبط العقيدة صحت إذا الرمحة،
 وال ،اناإلمي ضعف مبدأه إمناف اخللق سلوك يف تراه تقصري وأي ،وحياتهم الخلق أديان به تصلح الذي
 وال كلها تصح ال اخللق مسالك فإن ،اإلميان صحة عدم مع السلوك منهم صح خلق هناك نأ يغرك

 .اإلميان مع إال طيبة تكون وال كلها حتسن

 

  :غريهم هبا خياطب أن قبل املؤمنني، هبا خياطب عظيمة آية حول اليوم اهلل شاء إن نالقاؤ  سيكون وهلذا
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ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   ٹ ٹ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  

 ٦٣١: النساء چگ    ڳ  ڳ  ڳ  

 

 .للمؤمنني اخلطاب إذن ﴾آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}

 للمؤمنني رأم   فهذا ﴾ قَبْلُ نمِ أَنزَلَ الَّذِي وَالْكِتَابِ رَسُولِهِ عَلَىٰ نَزَّلَ الَّذِي وَالْكِتَابِ وَرَسُولِهِ بِاللَّـهِ آمِنُوا} 

 وَمَن} :وجلن  عزن  اهلل ويقول  .باإلميان ويأمروا مؤمنني يكونوا كيف سنفهم مؤمنني، كوهنم مع باإلميان،

 اآلية ايةبد كان كيف ونرى  ﴾بَعِيدًا ضَلَالًا ضَلَّ فَقَدْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَلَائِكَتِهِ بِاللَّـهِ يَكْفُرْ

 عزن  اهلل أشار ملا مث ،-الكتب مجلة من هو الذي- والكتاب والرسول باهلل اإلميان: أمور بثالثة اإلميان
 .، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخرباهلل يكفر ومن:  مورأ مخسة صبحتأ ،الكفر ىلإ وجلن 

 .اآلية هذه من نفهمه نأ علينا مارمحه اهلل  السعدي الشيخ كالم وقراءة املناقشة خاللمن  سنرىو  

 

 !باإلميان؟ باألمر وخياطَبون مؤمنني يكونون كيف ،﴾آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}: اخلطاب بدأ

 بشيء يتصف ولم الشيء في يدخل لم من إلى يوجه أن إما األمر أنّ  اعلم:  السعدي الشيخ قال
: تعالى كقوله باإليمان، بمؤمن ليس من كأمر وذلك فيه، الدخول في له اأمر   يكون فهذا منه،

 .اآلية {مَعَكُمْ لِمَا مُصَدِّقًا نَزَّلْنَا بِمَا آمِنُوا الْكِتَابَ أُوتُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}

 تكن مل ما أفعل هنا األمر معىن فيكون ،به يتصف مل أو ،الشيء يف يدخل مل من إىل يوجه األمر فإذن
 .يؤمن مل ملن آمن يقال إذن عليه، املتعارف هذا قبل، فعلته تكن مل شيء علفا معناه بأمر تأمره ،فعلته
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 ،وال  أ مراأل متثلا قد الشخص هذا أن :معناه  .الشيء في دخل من لىإ يوجه نأ ماوإ:  الشيخ قولي
  مر؟األ من النوع هذا فائدة فما األمر، بنفس فأمره عليه أعيد مث

 .منه وجد ما ليصحح -؟ءيمن أجل أي ش- فهذا يكون أمره :يقول

 اإلميان هذا إذن {آمَنُوا آمِنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا ايَ} باإلميان مرناأ   هنا يعين ،أوال   هذا "منه وجد ما حليصح  "

 . اإلميان هذا من وجد ما نصحح ،نصححه نأ منا مطلوب

 "يحّصل ما لم يوجدو " :يقول

 .األمر هذا يف مسلكه ليصحح هامتثل قد هو بأمر اإلنسان يؤمر: األمر األول -1

ص   أو حيصل، مل الذي األمر منه حيصل لكي: الثاين األمر -2  مرأ فإن ،يوجد مل الذي الشيء لحي 

 نأمرنا أو  إميان منمننا  وجد ما تصحيحب أمرنا إذن {آمَنُوا آمِنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}: قيل فإذا واسع االميان

 .اإلميان هذا من يوجد ملن، ما نقص من هذا اإلميا ما لحنص  

 مناإ معكم مبا تقنعوا ال ،اإلميان يف مساركم حواتصح   نأ عليكم ،تؤمنوا نأ عليكم املؤمنون أيها يا إذن 
 .اإلميان من يوجد مل ما لواحص   ،وحتصيله اإلميان هذا زيادة يف اجتهدوا

 هو الثاين النوع هذا يعين  .ين باإليمانمن أمر المؤمن اآلية هذه في اهلل ذكره ما ومنه:  الشيخ يقول
 .املقصود

 

 :أنأن األوامر ملا يؤمر هبا أي أحد إما يقصد  :إذن ملخص ما مضى

 .فيه داخال   يكن مل بشيء يؤمر -1

 .فيه داخل هو ما ليكم   بأن يؤمر -2

 هو والثاين. ل فيهأو يؤمر بشيء قد دخ، مؤمن ا فنقول له آم نن ال  فيه، مل يكإما يؤمر مبا مل يكن داخ
 مؤمن؟ ناأو  ؤمنأ فكيف ،تؤمن أن تؤمر مؤمن تأن باآلية املقصود
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 لتفتيش عظيم أمر فهذا ،اإلميان من يوجد مل ما لحص   عندك، إميان من وجد ما حصح   نعم نقول 

 تناوثبن  الصراط هدناا يارب ،{اهْدِنَا الصِِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} ناربن  يوم كل ندعو الفهم هذا وبنفس اإلميان،

  .املعىن بنفس يفهم كله هذاف صوارفه، عنا واصرف لوازمه نكمل واجعلنا عليه

 والتوبة المفسدات وتجنب والصدق، اإلخالص من إيمانهم حيصح   بما أمرهم يقتضي ذلك فإن"
 كلما هفإن وأعماله، اإلميان علوم من املؤمن من يوجد مل مبا األمر اأيض   ويقتضي" المنقصات جميع من

 .به املأمور اإلميان من ذلك فإن واعتقده معناه وفهم نص إليه وصل

 فإن -الثاين النوع من أي- باإليمان المؤمنين أمر من اآلية هذه في اهلل ذكره ما ومنه": الشيخ يقول
 .يمانهمإ يصحح بما مرهمأ يقتضي ذلك

 .والصدق خالصاإل من :قال  يماننا؟إ لنصحح نفعل ماذا 

كيف مياننا،إ تصحيحأمرنا ب يقتضي هذاإذن  {آمَنُوا آمِنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} :ربنا لنا قال ملا :يعين  

  اإلميان؟ تصحيح هو مانصحح إمياننا ياربنا ؟ 

 من ؟هبا تريد من عمالكأ يف بالتفتيش إميانك حصح   ،والصدق باإلخالص األمر من القرآن يف مسعته ام
 صادق نتأ هل اهلل؟ وجه إرادة يف صادق أنت هل األعمال؟ هذه على بعثك الذي ما بأعمالك؟ تريد
  رضاه؟ طلب أجل من تسعى أنت هل اهلل؟ رضا حب يف

 يف شوافت   ،خالصاإل عن نفوسكم يف شوافت   آمنوا الذين أيها يا :{آمَنُوا آمِنُوا بِاهلل الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}

هل الذي ، هل الذي يبعثنا على األعمال ، اإلميان  على بعثناي الذي هل ،وبواعثه الصدق عن نفوسكم
 عليه؟ عشنا ما هناأ أم لف؟واإل العادات هناأ مأ اهلل؟ رضا طلب هو اهلل ترضي اليت قوالاأل يبعثنا على

 أمر أمام إنك ،يطاق ال مبا تكليف هذا تظنن  ال ،نعمله عمل كل عند قلوبنا كوحنر   رحنر   أن البد 
 .صريح

 صدقك عن شفت   ،إخالصك عن شفت   {آمَنُوا آمِنُوا باهلل وَرَسُولِه الَّذِينَ أَيُّهَا ايَ}
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 هل تفكر؟ اذامب يبعثك؟ الذي ما للعمل؟ تتحرك جيعلك الذي ما ،العمل بواعث يف ففكر الصدق أما
 يف ارعتس نتأ هل عليك؟ بإطالعه وتشعر اهلل؟ بقرب تشعر هل؟ بالك على االخرة والدار اهلل لقاء

  بالقبول؟ عليه احلاحك مقدار ما ؟املواقف من موقف كل يف رضاه طلب

 مرة كم بالقبول؟ اهلل على حليتأ مرة كم فيقبلك اليك اهلل ينظر نإال أ تريدال  الذي المخلص أيها يا
 حب يداخل أال على حرصك كم نفسك يف شتفت   العمل خالل مرة كم؟  لردن خوف ا من ا قلبك اعتصر

 امليل قلبك يف فوقع عليك األمر اختلط مأ اهلل ثناء تريد فقط نتأ هل اهلل؟ ثناء حبعلى  لناسا ثناء
 فطردت؟ جاهدت مرة كم إليه؟

هذا و  ،الصدق على حرصهم اشتدن  ،خالصاإل على حرصهم اشتدن  باهلل امنوا الذين أن : هذا معىن إذن
 ميانكإ هو خالصكوإ صدقك به يتغذن  يالذ وردامل، هئمورده العظيم معرفة اهلل واالستعداد للقا

 .صفات اهلل وإميانك يقيني ا بلقاهبكمال 

وتجنب المفسدات،  -يقول الشيخكما -بالصدق واإلخالص وجتنب املفسدات ح إميانك إذن صح  
 .والتوبة من جميع المنقصات

 :أربعة أمور هذه إذن

 كم العمل وقت يف من، رضا يدتر  نتأ فكر العمل وقت يف خالصاإل عن بالتفتيش انكإمي حصح  ( 1
 ؟ الرد من خوفك هو كم القبول،ب عليه يتأحل

 طلب هو العمل على بعثك الذي صادق نتأ هل ،صدقك يف فكر ؟العمل على يبعثك الذي ما( 2
  رضاه؟

 عليك يفسد الشيطان ،ملكع عليك وايفسد اخللق ،مفسدات عمل كل يف ،املفسدات جتنب( 3
 : الرابعة اته وقعت فإذا ،هوى نفسك يفسد عملك ،عملك

 . املنقصات مجيع من بالتوبة وعليك( 4

 .عناية ىلإ حيتاج عظيم كالم فهو
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 -الثاين النوع من :أي-باإليمان المؤمنين مرأ من اآلية هذه في اهلل ذكره ما ومنه :-أخرى ةمر -يقول
، من اإلخالص والصدق، وتجنب المفسدات، والتوبة يمانهمإ يصحح بما مرهمأ يقتضي هذا فإن

 .باإلميان األمر يقتضيه شيء ولأ هذا إذن .من جميع المنقصات

 .وأعماله ناإليما علوم من المؤمن من يوجد لم بما األمر اأيض   ويقتضي:  يقول الثاين األمر 

 هي ما ،تكملها أن عليك جيب املؤمن أيهايا  فيك ناقصة ورأم هذه يعين {آمَنُوا آمِنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}

 بالتفصيل يأتيك ،تتعلمها أن عليك علوم له مياناإل .من علوم اإليمان وأعماله :يقول ؟ االمور هذه
 .فإنه كلما وصل إليه نص، وفهم معناه واعتقده، فإن ذلك من اإليمان المأمور به:  فيقول

تؤمن  نأ تقتضي إذن ،{آمَنُوا آمِنُوا ينَالَّذِ أَيُّهَا يَا} مسعت إذا الثاين النوع هذا يف أوال   نفصل فإذن 

: يعين،  تتعلمه نص إليك يصل بأن هذا وجممل ،عندك يوجد مل ما مالهمن أعو  مياناإل من تتعلم مبعىن 
 فإن وتعتقده معناه تفهم النص هذا فتفهمصلى اهلل عليه وسلم  النيب سنة يف وأ اهلل كتاب يف تقرأ نتأ

 .به املأمور اإلميان من هذا

 من االجتماع أن يعلم يكن ومل ،إميان هلل احلمد معه مؤمن هذا :معا   أمس تدارسناه ما على مثال نضرب
 نوأ ،املؤمنني خصائص من نهوأ ،باالجتماع األمر مباشرة والتوحيد اإلميان بعد يتيأ وأنه ،اإلميان وامرأ

الناس باخلري ويعلمون  املنكر عن وينهون باملعروف يأمرون هنموأ االجتماع على حريصني املؤمنني
 ذلك يف يقودهم ،ليجتمعون مجيع ا بالتمسك حببل اهلل ال حتت حزب وال حتت راية غري راية اإلسالم

 نأ يعرف يكن ومل ،املسألة هذه يعرف يكن مل لكن ميانإ معه امؤمن   كان ،صلى اهلل عليه وسلم النيب
 مل ،مياناإل على يدلن  قالتفرن  عدم على احلرصق و م التفرن أن عدو وأنه من األوامر  اللوازم من االجتماع

 {آمَنُوا آمِنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} :تعاىل بقوله ئتمرا قد يكون ،واعتقده عرفه فلما الشيء، هذا يعرف يكن

 يَا}: فهذا من اإلميان املأمور به الداخل يف قوله تعاىل ،فهمه واعتقدهائتمر هبذا األمر، مسع النص و  لقد

 .{آمَنُوا آمِنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا
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 يعرف يكن مل العبد فهذا  .اإليمان من كلها ،والباطنة الظاهرة األعمال سائر وكذلك:  وأيض أ يقول

آمَنُوا  الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} :بقوله تمرائ فقد ،به وقام به عتىنوا عتقدهوا تعلمه فلما ،اإلميان عمالأ من عمل

 : الثاين النوع حتت أمرين هنا أن هذا عىنم إذن {آمِنُوا

 علوم في نقص فيه المؤمن يكون نأ باإليمان األمر معاني فأحد باإليمان مأمورا   المؤمن كان إذا 
 :يمانلإل عمالأ أو

 .{آمَنُوا آمِنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} مرأ امتثل بذلك فيكون يعتقدهايقبلها و  علوم كانت فإذا -

 .األمر هبذا متثلا فقد هبا يعملو  يتعلمها وقتماإذن  عمالأ تانك وإذا -

 وَالْكِتَابِ وَرَسُولِهِ بِاللَّـهِ آمِنُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} :تعاىل قوله حتت يدخالن نوعني عندي هنا إىل إذن 

 :{رَسُولِهِ عَلَىٰ نَزَّلَ الَّذِي

 عمالأ عندك ،تعرفها علوم عندك ،صححه معك الذي اناإلمي اإلميان، تصحيح يقتضي : األول النوع 
 :للتصحيح مورأ ربعةأ تفعل فيها أن املفروض ،هبا تقوم

 .خالصكإ عن التفتيش .1
 .وصدقك .2
 . املفسدات وجتنب .3
 . املنقصات مجيع من والتوبة .4

 .كنت تعمل أصال  وتعتقد ما  هذا على 

 مستحقن  اهلل أن اعتقد ،التوكل سمار   ؟ تفعل فماذا التوكل هو ما وتعرف بالتوكل مركأ اهلل نأ تعلم نتفأ
 الناس يراك نأ جلأ من تتوكل ال ،شك قلبك يف ما توكلك يف صادقا   كن ،به كتفيا  ،عليه تتوكل ألن

 يدخل األول النوع هذا ،التوبة ىلإ باملسارعة عليك ،يفسد فيما وقعت ذاوإ ،املفسدات جتنب ،متوكال

  .{آمِنُوا آمَنُوا ذِينَالَّ أَيُّهَا يَا} حتت
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 ما العمل نقص من وفيكم العلم نقص من فيكم مبعىن {آمِنُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} :الثاني النوع يأتي

 الظاهرة عمالاأل عملواوا ،تتعلمونه ما واعتقدوا فهمواتعلموا واف ،وعملكم علمكم تزيدوا نأ يستوجب
 ،زيادته على احلرص منا مطلوب اإلميان أن معناه وهذا ،املؤمنني مع لكموتدخ اان  إمي تزيدكم اليت والباطنة
 ما صحح عمال،واأل بالعلوم ميانكإ وزد ميانكإ صحح ثانيا، زيادته مث أوال   به العناية ،وزيادته به العناية
 .وزده به تقوم كنت

:  يقول نناقشها كنا اليت امس بآية يربطنا وهذا األمر هذا مقتضيات من هو الذي:  الثالث األمر يأتي

 اللِّهَ اتَّقُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا } تعالى قال كما ،الممات إلى عليه والثبات ،ذلك على االستمرار ثم

 .{مُّسْلِمُونَ وَأَنتُم إِالَّ تَمُوتُنَّ وَالَ تُقَاتِهِ حَقَّ

هِ آمِنُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} اآلية هذه مقتضيات من إذن  علوم على الثبات ستمراراال :{وَرَسُولِهِ بِاللَـّ

 مياناإل بعلوم تعتينن أ عليك إذن ،وزيادهتا اهتصحيح مياناإل عمالأ وعلى ،وتصحيحها وزيادهتا مياناإل
 ،عليه مات شيء على عاش ومن ، تتوقفا وزيادة واستمر على ذلك استمر الاإلميان تصحيح   عمالوأ
 قكوفن  ذاإ الإ سالماإل على متوت نأ تستطيع ال نتأ ،يةاآل هذه حول الشيخ كالميف   مسأ مسعنا ماك

 .عليه مات شيء على عاش منإن  ،امستمر   كان منق يوفن  من؟ قوفن ي وجلن  اهلل عزن و  ،اهلل

 

 نَزَّلَ الَّذِي وَالْكِتَابِ وَرَسُولِهِ بِاللَّـهِ آمِنُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} مراأل هذا يف مقتضيات بثالثة خرجنا إذن 

 :مورأ ثالثة ؟ مقتضى هذا األمرنفعل ماذا {قَبْلُ مِن أَنزَلَ الَّذِي وَالْكِتَابِ رَسُولِهِ عَلَىٰ

 .اإلميان تصحيح .1
 .ميانإ من عندنا ما نزيد .2
 .إميان من معنا ما علىونثبت  ونستمر حنافظ .3
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  : يقول ،به نؤمن نأ رنامأ ما خالل من لنا سيتبني اآلن وهذا

 من كله فهذا ،المتقدمة وبالكتب وبالقرآن ،وبرسوله -سبحانه وتعالى– به باإليمان هنا وأمر
 فيما وتفصيال تفصيله إليه يصل لم فيما إجماال به، إال مؤمنا العبد يكون ال الذي الواجب اإليمان

 .وأنجح اهتدى قدف به، المأمور اإليمان هذا آمن فمن بالتفصيل، ذلك من علم

 تفصيله إليه يصل لم فيما إجماال" بكلمةماذا يقصد  نفهممن أجل أن  التفصيل ىلإ هنا ونأيت
 ".بالتفصيل ذلك من علم فيما وتفصيال

 : أمورثالثة  ؟به نؤمن نأ منا مطلوبال هو ماوال  أ

   باهلل اإلميان -1

  بالرسول اإلميان -2

 بالكتاب اإلميان-3

 كيف لنا سيتبني ؟ اإلميان أركان وبقية .آمن فقد الثالثة هبذه آمن من ،اإلميان أصول هي الثالثة وهذه
  الباقي تضمن الثالثة هذه أهنا

 

 : باهلل اإليمان حول بالكالم نبدأ 

 جالله بكمال اإلميان به املقصود باهلل اإلميان -الواجب اإلميان من وهذا-؟  باهلل باإلميان يراد ماذا
 اهلل أمساء من وصلك مبا إميانك هو الواجب فاإلميان ،ربه صفات عن اإلنسان يعرفه مبا ويكون ،ظمتهوع
 من والبدقول باللسان و  بالقلب تصديق هبا إميانك ويكون ،وتتيقن ،هبا فتؤمن ،وأفعاله وصفاته وجلن  عزن 
 .باجلوارح عمال   يكون نأ ميكن ما كل يف باجلوارح عملهو و  ذلك أثر
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 :معناه بالرسول كيمانوإ

 بطاعة اهلل طاعة منك فتقع لرسول،ا طريق من إال ليس الطريق نوأ الرسول رسلأ اهلل نأ تؤمن أنك 
 اهلل صلى النيب سنة متابعة هو لرضاه املفتوح الوحيد والطريق مغلق اهلل ىلإ يوصل طريق كل وترى الرسول

 ربه إىل قائده هو الرسول أن آمن من علم وسلم عليه اهلل صلى النيب بسنة علمك فيكون ،وسلم عليه
 اهلل صلى النيب راية على هو إمنا املستقيم الطريق يف تسري نتوأ فعينك واللواء، الراية حيمل الذي وهو
 يوم كل ،وسلم عليه اهلل صلى النيب مع شأن لك يوم فكل ،النيب راية عن عينك تزيغ ال ،وسلم عليه
 أشقى فمن ،املستقيم الطريق على أنك لتطمئن رايته وترىه وسلم صلى اهلل علي أحواله تقلب شأن لك
 !خيالفه؟ وهو وسلم عليه اهلل صلى النيب قائدك له قيل عبد من

 ،اإلميان لوازم من أمر عنه وردت اليت حاديثهأ خالل من وسلم عليه اهلل صلى النيب حال متعل   فلذلك 
 يف املسلمني يشككوا نأ جلأ من موالأ هلم مدفوع ينمأجور  اوغرب   اشرق   خرجوا الذين الفالسفة ولذلك
 ومنرضي اهلل عنه  هريرة يبأ يف ما تراهم إال يقدحونو  ،ومسلم البخاري يف يقدحون الإ تراهم ما دينهم

 ركانأ من بالرسول مياناإل نإ مراأل حقيقة تعرف الإ الشغب هذا تسمعأن  ما حاديث،مثله األ كثرأ
 ،باهلل مياناإل: مورأ الثالثة هذه يف جمموعمن جهة أخرى ستجد أن الدين  إليه نظرت لو بل االميان

 فإذا ،الثالثة هذه وراء شيء وكل عمالأركان اإلميان واإلسالم واأل بقيةجتد و  ،الكتاببو ، الرسولبو 
صلى  النيب سنة يف فطعن جترأ رجلل تسمع فال ،يريدون ما بلغوا فقد النيب سنة يف يشككوا نأ استطاعوا

 .حمفوظ الدين وهذا حمفوظ لكتاب وهذا ،اهلل عليه وسلم

 رسولنا لسان على احلكمة كانت القرآن بيان علمه فلما ،القرآن بيان هل وعلم القرآن نبيه معلن  اهلل نإ
 هبا معتنيا   ترى فال وسلم عليه اهلل صلى النيب سنة نرتك نأ حكمة منا نو يك فال ،وسلم عليه اهلل صلى
، إن اهلل كما قيض كبار الصحابة حلفظ القرآن قيض رجاهلا وعلى عليها يتطاولون ؤالءه مثل وترى

الرجال املخلصني يف القرون املفضلة حلفظ السنة، وإن على سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم لنور، يعرفه 
بل اهتم فال يشغلك هذا الشغب عن سنة النيب  ،من اعتاد أن يقرأ أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم

لكن العيب  ،ر اهلل فيها مجع أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم وسنتهمن يتهم هذه الكتب اليت يسن 
فإذا آمنت باهلل وبأمسائه وصفاته وأفعاله وآمنت بالرسول أنه  ،على من كان أجري ا ألهل الكفر والنفاق

، فكان عليك أن تؤمن بكتاب قائدك الذي يرشدك يف هذا السفر العظيم إىل الطريق الذي يرضي اهلل
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تاله رسول اهلل على اهلل الذي تكلم به اهلل ونزل على قلب رسول اهلل وحفظه اهلل ووصلنا حمفوظ ا كما 
 .اهلل عليهم رضوانصحابته 

 

 :اإليمان بالكتاب

عظموا القرآن حق التعظيم واتلوه حق التالوة وال تكن ممن انشغل عن القرآن، وأحيان ا ينشغل بعض 
فينظر للقرآن  ،نفينشغل بعض الناس بالقرآن عن القرآ -وهذه حيلة شيطانية-لقرآن الناس عن القرآن با

 وتراه يرتك الفهم ويسارع ،فسه يف احلرففرتاه يرتك املعىن ويشدد على ن ،ليحقق أهداف ا ال تزيد اإلميان
فإن الشيطان ملا  ،أمور يثين عليه اخللق هبا، ال تنشغل عن القرآن بالقرآنللربوز بني اخللق بإجازات أو ب

وهذا األمر من العجائب أن جتد الناس مشغولني  ،وجد الناس مقبلني على كتاب اهلل شغلهم عن القرآن
ا عن كتاب اهلل يف كتاب اهلل فال يصلون إىل ما يريد ،عن كتاب اهلل  .اهلل، إمنا يبحثون بعيد 

شغل الناس عن القرآن شغلهم به إن إبليس حني مل يستطيع أن ي":  البن العريب مجلة عظيمة يقول فيها
فرتى املبالغة يف أمور مث ال  ،جعل الناس يشتغلون بشيء يف القرآن ال ينفعهم يف معادهم: أي  ."!عنه

 .فكن حذر ا من وسائل الشيطان ،جتد فهم ا وال زيادة إميان

رتباط بأنبياء وهذا جيعل قلوبنا يف غاية من اال ،يلزمك باإلميان بالكتب اليت سبقتوإميانك بالكتاب 
وأن  ،واإلجنيل أهنا نزلت من عند اهلل اهلل، فأنت كما تؤمن بالقرآن وأن اهلل أنزله كذلك تؤمن بالتوراة

فنؤمن هبذه  ،لكن يف األصل التوراة كتاب من كتب اهلل واإلجنيل كتاب من كتب اهلل ،القوم حرفوها
 .الكتب

 

 ،هو اإلميان بالرسل واإلميان بالكتبذا اإلميان وضلعي ه ،فإذن أصبح قاعدة إميانك هو اإلميان باهلل
 .اهلل عليه وسلم وباألنبياء قبله وتؤمن بكتابنا الذي هو القرآن وبالكتب قبلهتؤمن بالنيب صلى 
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ما  {الًا بَعِيدًاضَلَ ضَلَّ فَقَدْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَلَائِكَتِهِ بِاللَّـهِ يَكْفُرْ وَمَن} :وجلن  يقول اهلل عزن 

  عالقة هذه األمور بما مضى؟

فمن آمن باهلل والكتاب  ،أما اإلميان باهلل والكتب والرسل فقد ذكر وضد اإلميان الكفر:  األمر واضح
ا ومن كفر فقد ضلن  ،فقد آمن  الكفر يف تواأ ملاذا ؟ خراآل واليوم ؟ واملالئكة السؤال لكن ،ضالال  بعيد 

 بكل آمن فقد وبالكتاب وبالرسول باهلل آمن من فإن ،واضح هلل احلمد واألمر ؟ناإلميا يف يأتوا ومل
 األخبار من شيءب كفرَ  يكون فقد كفر من أما ،الرسول لسان على تتأ واليت الكتاب يف اليت األخبار

 . الكتاب يف وردت اليت

 ال خراآل واليوم باملالئكة اناإلمي حصل فقد حصل مىت وبالكتاب وبالرسل باهلل اإلميان: أخرى مرة
 ينكر وأ ،املالئكة ينكر يفعل؟ ماذا مث الكتببو  الرسلبو  باهلل يؤمن نهأ نسانإ يدعي رمبا لكن ،حمالة
 بنبوة تؤمن نصرانية فرقة : مثال   الفرق هذه من -ال كثرها اهلل- فرق يف موجود أمر وهذا ،خراآل اليوم

 قبلاليت  بالكتب تؤمن لكن بالقرآن تؤمن ال كانت وإن ،اهلل كتبب وتؤمن واحدا   باهلل وتؤمن نبياءاأل
 انتهى مات اإذ كاحليوان اإلنسان ويقولون! القيامة يوم ينكرون لكنهم ،جنيلواإل التوراةب يعين  القرآن

 لكن ،اليهودية آثار من هي مناإ الفرقة وهذه ،دنياهم لصالحيدينون بالدين  ؟ بالدين دينونت ذاملا ،مرهأ
 إنكار ومثله ،خراآل اليوم ينكر مث والرسل والكتب باهلل يؤمن من هناك أن تتصور نأ املثالب قصدنا أأ

 زعمت ،وغريها جموسية ،مسلمة غري أصول من خرجت فرق نأ اإلسالمي العامل يف وقع وقد ،املالئكة
 .دموجو  فهذاالتأويل  على حممولة األخر اليوميف و  املالئكة يف الواردة اآليات نأ

 ،فيها شيء بكل مؤمن يكون نأ البد ،باإلميان أتى فقد والرسل والكتب باهلل آمن من أن فاملقصود
 هبا أخرب الكتاب يف بأخبار فيكفر يأيت مث الثالثة األمور هبذه مؤمن نهأ يدعي اإلنسان يكون قد لكن
 امنا قولتم كما معناه ليس اهذ يعين ذلك يتأول :يقول أنه وجه على هذا كان رمبا الرسول هبا خربوأ اهلل

 .وكذا كذا معناه

 

 اليت الفرق إن ،الدعوات من وخيشى ،الثبات اهلل من ويطلب ،إميانه حيفظ أن املؤمنفاملطلوب من 
 ،هبواها تريد كما عليها ستدلتا مث باطلة عتقاداتا عتقدتا هناأ خللها أصل ومفاهيم عقائد ابتدعت
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 تتعلمه أن جهدك بذلوا ،القرآن من اهلل عرفا ،عينيك نصب القرآن جعلا املؤمنأيها  أنت لكن
 جييبك القرآن فستجد فيه؟ افعل أن علي جيب ماذا هذا أسأل شؤونك من شأن كل ويف ،اإيمان   فتزيد

 .جتيبك والسنة

 ،انشقت فرقة عن تسمع يوم كل هتلكنا تكاد حولنا االخبار نأ واعلم به واعتصم احلبل هبذا كفتمسن 
 عرضة تكن ال للنفاق عرضة تكن فال ،سلطان من به اهلل زلأن ما فيه يتكلمون مروأ ،ابتدعت عةوبد

 .للكفر

 الَّذِي وَالْكِتَابِ رَسُولِهِ عَلَىٰ نَزَّلَ الَّذِي وَالْكِتَابِ وَرَسُولِهِ بِاللَّـهِ آمِنُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} واحدة آية هذه

 اهلل صلى النيب عن وتعلم اهلل واعرف بالكتاب كمتسن  حذر، على كن {بِاللَّـهِ يَكْفُرْ وَمَن قَبْلُ مِن أَنزَلَ

 . الفت من جنى اهلل ثبته فمن ،الثبات دائما   اهلل واسأل ،وسلم عليه

 .فيه ستمراراال طلب وعلى زيادته وعلى تصحيحه على حرصفا ،نملك ما أعزّ  اإليمان إن

 !العبد هلك هلك لو العبد إميان نأل ،للهالك فيه اإلنسان يتعرض أن ميكن أمر أخطر اإلميان إن 

 

من  نكون الأن و  ،ذرارينا وعلى علينا حيفظه نأ مياناإل ةمبنن  ناابتدأ كما وكرمه همبنن  وجلن  عزن  اهلل نسأل
 ،من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا باهلل نعوذ ،سبيله همعن اهللأمهلوا اإلميان فقطع  الذين القوم ولئكأ

 ،استغىن ممن نكون نأ نعوذ باهلل ،من االفرتاق بعد معرفة احلق باهلل نعوذ ،السفهاء مما يقوله باهلل نعوذ
 نأ العظيم الشهر هذا يف وحنن وكرمه همبنن  اهلل سألأ ،العظيم الدين هذا على الثبات بطلب وترك الذلن 

 .بطن وما منها ظهر ما اهمن ينجينا خيرجنا من الفت وأن  نوأ واملسلمني االميان قلوبنا على ينزل

 

 أَيُّهَا يَا}  االميان ختم نفسك تعطي ال ،ذراريه معمسؤوليته و  نفسه مع نساناإل مسؤولية مياناإل نإ

 نأ عليك ،تؤمن نأ عليك ،نآم   {رَسُولِهِ عَلَىٰ نَزَّلَ الَّذِي وَالْكِتَابِ وَرَسُولِهِ بِاللَّـهِ آمِنُوا آمَنُوا الَّذِينَ



 من سورة النساء 631تفسري آية : اللقاء اخلامس 

 

  هـ6131لقاءات رمضان 

 طلبت نأ عليك ،تزيده نأ عليك ،تصصحه نأ عليك ،انكإمي تفتش نأ عليك ،مياناإل على حترص
 .ثباتال

 :المهمات الثالث بهذه خرجنا

 .صحح إيمانك .٦
 .بالعلم يمانكإ زد .2
 .الثبات بطلب االيمان على استمر .٣

 

 .آمني اللهم ،اخلواتيم لنا حسنثبتنا على دينك وأ، ثبتنا على دينك، دينك على ثبتنا اللهم 


