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 المقدمة



 
 سورة العصر

بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

أقسم هللا بالعصر. 

 

أن بني آدم لفي هلكة ونقصان. 

 

إال الذين آمنوا بالّله وعملوا عمال صالًحا، وأوصى بعضهم بعًضا باالستمساك 
بالحق، والعمل بطاعة هللا، والصبر على ذلك. 
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سورة العصر، سورة كاملة، كما قال فيها اإلمام 
الشافعي: " لو لم ينزل إلى الناس إال هي 

لكفتهم". 

نـحن البشـر سـرعـان مـا ننسـى لـذلـك نـحتاج إلـى لـتذكـير. 
يـــد دخـــول الـــجنة. الشـــيطان، والـــدنـــيا،  ننســـى أنـــنا نـــر
والـحياة يـجعلونـنا ننسـى. أن ننسـى أحـيانـا ال بـأس بـه، 

ولكن إذا ُذّكرنا علينا أن نرجع ونعمل، ونستمر.   

هـذا يـعني، اإلنـسان إذا لـم ُيـحسن فـي وقـته سـيكون 
من الخاسرين. 

البشــر بــسهولــة يــتغيرون، ويــتشكلون،  ويفســدون، 
وأيــضا يــصلحون. ال حــظ كــيف أنــنا بــسهولــة نــتغير، 
يــد أن نــتغير تــأثــرن بــالــناس، بــل بــاإليــمان  ولــكننا ال نــر

بالّله، واتباع القرآن. 

يــد أن نخســر. مــن الــذي  يــد أن نــفوز، وال نــر جــميعنا نــر
ســـيعيننا؟ هللا. ال نســـتطيع أن نـــثق بـــأنـــفسنا، بـــل 
نـــسأل هللا أن يـــرزقـــنا ُحـــسن الخـــلق. نـــسأل هللا أن 
يـعيننا عـلى االبـتسامـة، ويـعيننا عـلى اإلخـالص وتـرك 

الرياء والسمعة، والحسد. 

هـل الـفوز يـعني أنـي ُأنـافـس اآلخــريـن؟ ال بـل الـفوز هـو 
استــخدام ماــ عنــدناــ منــ الوــقتــ للــتقرب إلىــ هللا، وال 
يــن، ونســيء إلــيهم. مــن الــذي ســيخبرنــا  نحســد اآلخــر

كيف نفوز؟ هللا. 

تـذّكـر "ال حـول وال قـوة إال بـالـّله"، ونـحن نـشكر هللا أنـنا 
قادرين على التعلم. 

الحمدلّله رب العالمين. 
  وصلي اللهم وسلم علي نبينا محمد.
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 المراجع 
 تفسير الشيخ السعدي



 ماذا
 نحتاج
 للفوز



ِإلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 
الَِحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ  الصَّ

ْبرِ  َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
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ماذا نحتاج للفوز؟ 

(آَمُنوا): أن نؤمن بكل ما يخبرنا هللا.  1.

الِــَحاِت): عــندمــا نــؤمــن بــكل مــا 2. (َوَعــِمُلوا الــصَّ
يـخبرنـا هللا، سـيظهر هـذا اإليـمان فـي أعـمالـنا، عـلى 

شكل العمل الذي يرضاه هللا.  

إذا عـملنا ب (1) و (2) نـكمل أنـفسنا. لـن نـفوز 
إذا ركــزنــا فــقط عــلى إصــالح اآلخــريــن. عــلينا أن 
نــنظر إلــى مــا يــأتــينا مــن اإليــمان، مــا يخــرج مــنا 

من العمل الصالح 

وأيــضا عــلينا أن نــكمل اآلخــريــن. مــثال والــديــنا، 
وأصـدقـاءنـا، والـمجتمع. وهـو فـي الـنقاط (3)، 

و(4).  

): مـــن الـــمهم أن نـــواصـــي 3. (َوَتـــَواَصـــْوا ِبـــاْلـــَحقِّ
اآلخرين بما هو خير وصادق.  

ْبرِ): عـلينا أن نـصبر عـندمـا نـكون 4. (َوَتـَواَصـْوا ِبـالـصَّ
مع اآلخرين، وال نشتكي منهم.   
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من هم الخاسرين؟ 

(كفروا): ال يؤمنون بالّله، وما أخبرهم.  1.

(عــملوا الســيئات): اقــترفــوا الــذنــوب، وعــملوا 2.
األعــــمال الســــيئة. ال يــــصلون وال يــــتكلمون بــــكالم 

طيب.  

(تــواصــوا بــالــباطــل): ينشـــرون األكــاذيــب بــين 3.
الناس، وينشرون السلبيات.   

(ال يـــصبر بـــل يشـــتكي): دائمـــي الشـــكوة، وال 4.
يصبرون على الناس. 
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الجزء األول 
اإليمان  



كــي  نــفوز، عــلينا أن نــؤمــن أوال قــبل أن نــعمل الــصالــحات، أو أن 
نكون من الناس.  

اإليـمان هـو أسـاسـنا، ويـأتـي قـبل بـاقـي األمـور األربـعة. مـن الـذي 
ســيعيننا عــلى أن نــحصل عــلى كــل هــذه األمــور؟ هللا الــرب. هــو 

الذي سيعلمنا.  

اإليـــمان جـــدا مـــهم، وهـــذا الـــذي ســـنركـــز عـــليه. كـــي نخـــرج مـــن 
الـخسارة عـلينا أن نـؤمـن أوال. اإليـمان هـو أسـاسـنا، وجـذورنـا. مـا 

معنى كلمة (آمن)؟ 

هو بمعنى (صّدق). آمن بماذا؟  

آمن بالّله، وكل ما أخبر هللا.  

جـميع أخـبار هللا صـادقـة، لـذلـك نـثق بـالـّله، وأخـباره ألنـه الـصادق. 
ومن أسماء هللا المؤمن – هو الذي يصّدق الحق.  

عـندمـا يـخبرنـا أن هـناك مـالئـكة نـؤمـن أن هـناك مـالئـكة، ولـو لـم 
نراهم.  

عـندمـا يـخبرنـا أن نـؤمـن بـكل مـا جـاء فـي الـقرآن، نـؤمـن بـها. عـندمـا 
يخبرنا أن هناك اليوم اآلخر، نومن أن هناك اليوم اآلخر.  

نؤمن بكل ما أخبرنا هللا، ألنه قال ذلك، وال أصدق من هللا.  

يـخبرنـا أنـه كـامـل، ونـحن نـؤمـن أنـه كـامـل. يـخبرنـا ن هـذه الـحياة 
مؤقتة، ونحن نصدقه.  

جميعنا نريد أن نكون مؤمنين، أي أن نؤمن بكل ما أخبرنا هللا.  

هللا يحب المؤمنين، والمؤمن يحصل له الكثير من الخير.  

إذا أخـبرك والـدتـك شـيئا هـل تـصدقـها؟ نـعم سـتصدقـها، ألنـك 
نـثق بـها وتـحبها. والـذي لـن يـكذب عـلينا أبـدا، وسـيخبرنـا كـل مـا هـو 

صادق، هو هللا.  
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اإليـمان فـي الـقلب. نـسأل هللا أن يـحبب إلـينا اإليـمان ويــزيـنه فـي 
قلوبنا. 

 
 

 دعاء تحبيب اإليمان
 

ْب ِإَلْيَنا اِإليَماَن   ُهمَّ َحبِّ اللَّ
ْنُه ِفي ُقُلوِبَنا  يِّ 1َوَز

نـحن نـحب اإليـمان، وال أحـد يسـتطيع أن يـزيـنه فـي قـلوبـنا إال هللا.  
نسأل هللا أن نكون من المؤمنين.  

يــد أن نــعمل  اإليــمان ال ُيــرى، ولــكن يظهــر عــندمــا نــحب هللا، ونــر
كل ما يحب. المؤمنين يحسنون لآلخرين، وال يؤذونهم.  

ما الذي نحتاج كي نؤمن؟ هاك ست أركان لإليمان. 

 األدب المفرد – كتاب 1 – حديث 699 – صححه األلباني. 

1
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 أركان اإليمان
 

نحن نؤمن بالّله وكل ما أخبرنا هللا.  

نـحن نـؤمـن بـالـمالئـكة الـذيـن خـلقهم هللا مـن نـور، وال يـعصون 
هللا شيئا.  

نحن نؤمن بالكتب الذي أرسلها هللا لهدايتنا.  

نــحن نــؤمــن بــالــرســل، لــذيــن أرســلهم هللا إلــى الــناس، ونتخــذهــم 
قدوة.  

نـحن نـؤمـن بـالـيوم اآلخـر، عـندمـا سـيحاسـبنا هللا عـلى أعـمالـنا، 
ويجازينا عليها.  

نـحن نـؤمـن بـالـقدر، وأن هللا قـد قـّدر كـل شـيء فـي هـذه الـحياة، 
 ولكن علينا أن نعمل أفضل ما عندنا.  

6 
اإليمان 
 بالقدر 

 5
اإليمان 
باليوم 

اآلخر

4 
اإليمان 
بالرسل 

3 
اإليمان 
بالكتب 

2 
اإليمان 
بالمالئكة

1 
اإليمان 

بالله



ما األمور التي نحصل عليها عندما نؤمن؟ 
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األمــــــــن 

سنكون في األمن.  

ال خوف  

لـن نـخاف مـن أي شـيء. الـمؤمـنين يـثقون بـأن هللا يـعتني بـهم، 
وأنه سيعطيهم كل ما هو خير.  

ال يحزنون  

لن نحزن. سنفرح دائما عندما نؤمن بالّله.  

كـي نـفوز عـلينا أوال أن نـثق بـالـّله ونـؤمـن بـه. سـيعطينا األمـن، ولـن 
نخاف، ولن نحزن. ماذا أيضا؟ 

السالم 

لن يضرنا شيء، وسنعيش بسالم.  

الحياة الطيبة 

ســنعيش حــياة طــيبة. الــمؤمــنين دائــما حــياتــهم طــيبة. أهــلهم 
طـيبين، أصـدقـاءهـم طـيبين، طـعامـهم طـيب، ألنـهم آمـنوا بـالـّله، 

وتوكلوا عليه. ماذا أيضا؟ 

الجنة 

المؤمنين سيدخلون الجنة بسهولة ويسر.  

رضا هللا 

ســـيرضـــى هللا عـــنك، ويـــحبك. ألنـــك آمـــنت بـــه، وتـــوكـــلت عـــليه. 
وهناك ما هو أفضل من كل هذه األمور. وما هو؟ 
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رؤية وجه هللا في الجنة 

يــد أن تـــرى وجــه أرحــم الـــراحــمين فــي الــجنة، وجــه الـــرؤوف،  أال تـــر
الـودود؟ نـعم نـحن نـريـد أن نـرى وجـه هللا. لـذلـك رؤيـة وجـه هللا فـي 

الجنة، هو النعيم األعظم، وأفضل ما يعطي هللا المؤمنين.  

ولـكن الـخاســريـن، سـيخسرون رؤيـة وجـه هللا، ألنـهم لـم يـؤمـنوا 
به.  

 دعاء رؤية وجه هللا

َة النََّظرِ ِإَلى َوْجِهَك   2َوَأْسَأُلَك َلذَّ

يـــد أن نـــؤمـــن، وأن نـــعمل الـــصالـــحات، وأن نـــصلي، ونـــساعـــد  نـــر
اآلخرين، ألننا نريد أن نرى وجه هللا.  

ال نســـتطيع أن نـــتخيل وجـــه هللا، أو نـــجعل لـــه صـــورة، ألن هللا 
الجــــميل وال نســــتطيع أن نــــتخيل عــــظمته. ولــــكن الــــمؤمــــنين 

سيرون وجه هللا في الجنة.  

يــد  يــد فــقط أن نــعيش حــياة طــيبة، ونــدخــل الــجنة، بــل نــر فــال نــر
 أيضا أن نرى وجه هللا في الجنة.

2 سنن النسائي 1305 
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 أجر اإليمان
 

 رؤية
 وجه هللا
في الجنة

األمن ال خوف

الجنة ال حزن

 الحياة
الطيبة الّسالم



  (1)
اإليمان 

بالله 



بـين جـميع أركـان اإليـمان السـت، مـا هـو أهـم ركـن؟ اإليـمان بـالـّله. 
إذا كان عندنا اإليمان الجازم بالّله، سنؤمن بكل ما يخبرنا هللا.  

اإليـمان بـالـّله هـو مـعرفـته، والـتوكـل عـليه، والـثقة بـه. وهـو اإليـمان 
بـأن ال أحـد غـير هللا قـادر عـلى أن يـنفعنا أو يـضرنـا. وال نـشك أبـدا 

ونثق به.  

مثال، نحن نحب والدتنا، وإذا أخبرتنا شيئا نصّدقها ونقبله منها.  

عــندمــا نــؤمــن بــالــّله أي نــثق بــه، ونــحسن الــظن بــه. مــثال، عــندمــا 
يـأمـرنـا هللا بـالـصالة، نـصلي، ونـفعل ذلـك ألنـنا نـثق بـه ونـعلم أنـه 
يــريـد لـنا الـخير. عـندمـا يـخبرنـا هللا أن نـحسن إلـى اآلخــريـن، نـفعل 

ذلك ألننا نثق به ونعلم أنه يريد لنا الخير.  

يــد لــنا الــخير، وأنــه يــحسن إلــينا  اإليــمان بــالــّله هــو الــثقة بــأنــه يـــر
ويرفق بنا.  

حـتى عـندمـا نـرى األمـراض والـصعوبـات حـولـنا، ال نسـيء الـظن بـه، 
بل نثق بأنه يريد لنا الخير.  

إذا أحـدهـم قـال "نـهايـة الـعالـم يـكون بـعد أسـبوع"، هـل نـصدقـه؟ 
ال، بل نصدق ما قاله هللا (سبحانه وتعالى) وحده.  

إذا أمـرنـا أحـدهـم زن نـعبده، هـل سـنصدقـه؟ ال، نـحن نـؤمـن بـالـّله 
ونعبده وحده.  

اإليمان بالّله يشمل اإليمان بأربعة أمور، نرى تفاصيلها: 
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ما هو اإليمان بالّله؟ 
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1.      وجود هللا 
هللا مـوجـود، ولـم يـغيب أبـدا. هـو دائـما حـاضـر، ولـكن أيـن هللا؟ هـو 

في السماء.  

قــد يــظن أحــدهــم أن جــميع الخــلق ُخــلقوا لــوحــدهــم، ولــكن هــذا 
ليس صحيحا، هللا هو خالق كل شيء، وهو موجود.  

عــندمــا نـــرى هــذا الــعالــم الجــميل حــولــنا هــل ُيــعقل أال يــكون لــه 
خالق؟ طبعا ال ُيعقل.  

أيـن هللا؟ هللا فـي الـسماء، فـوق سـبع سـماوات. كـل مـن يـؤمـن 
أن هللا موجود وهو فوق سبع سماوات هو مؤمن.  

هللا فــوق ســبع ســماوات مســتو عــلى عــرشــه. ال نســتطيع أن 
نــتخيل اســتواء هللا عــلى الــعرش ألن هللا لــيس مــثلنا (ســبحانــه 

وتعالى).  

ال نستطيع أن نتخيله ألن هللا (سبحانه وتعالى) عظيم.  

هللا يرانا، ويسمعنا، ويعلم حالنا، في كل وقت.  

هللا لــيس فــي كــل مــكان، وهــو لــيس عــلى األرض، بــل هــو فــوق 
سبع سماوات. 
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2.  اإليمان بأن هللا هو الرب – ال رب إال هللا 
وهذا هو التوحيد الربوبية.  

ال خالق إال هللا.  

ال مدّبر إال هللا. 

ال ملك إال هللا.  

ال أحد يعطي ويمنع إال هللا.  

ال أحد يحيي ويميت إال هللا.  

هللا هــو الــمتصرف فــي جــميع األمــور. مــن الــذي يــجعل األوراق 
تـتساقـط؟ هللا. عـندمـا نـحصل عـلى هـديـة مـن أحـدهـم، مـن الـذي 
أذن لـهم بـذلـك؟ هللا. وعـندمـا ال نـحصل عـلى هـديـة، هللا هـو الـذي 

منع عنا ذلك لمصلحتنا. 

بـينا  هـذا يـجعلنا نـرضـى بـالـّله، ألنـه هـو الـذي يـعطينا ويـمنع عـنا، ويـر
فـي كـل مــراحـل حـياتـنا، يـعلمنا، ويــرزقـنا، ويـحفظنا. وهـذا يـجعلنا 

نرضى به.  

عــندمــا ال نــحصل عــلى شــيء ال نــنزعــج ألن هللا يــعلم أنــه لــيس 
لمصلحتنا. يعطينا ما ينفعنا، ويدفع عنا ما يضرنا.  

ال نــنزعــج إذا مــعلمتنا أعــطت هــديــة ألحــدهــم ولــم تــعطينا، بــل 
نسأل هللا أن يرزقنا.  

نحن نرضى بالّله ربا.  

إذا أردنا شيئا نسأل هللا رّبنا.  

هللا يــــصلحنا كــــي نــــدخــــل الــــجنة. كــــما أنــــه يــــصلحنا بــــالــــطعام 
والشـــراب، أيــضا يــصلحنا بــالــعلم واألخــالق كــي نــصلح لــدخــول 

الجنة. 
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ال نــريـد أن نـغضب، ونـرفـع صـوتـنا، وُنـجادل، ونحسـد، ونـتكبر. إذا 
أردنا حس الخلق نسأل هللا ربنا أن يصلح أخالقنا. 

نـــحن نـــحب هللا الـــرب الـــذي يـــصلحنا كـــي نـــدخـــل الـــجنة ونـــجاور 
األنبياء والمرسلين في الجنة.  
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3. اإليمان بكمال هللا – له األسماء الحسنى 
والصفات العال  

الكفار قالوا أن لّله ولد، وأنه يتعب.  

هللا كامل وله األسماء الحسنى والصفات العال.  

هللا الرحمن – ذو رحمة واسعة. 

هللا اللطيف  - ال لطيف إال هللا.  

هللا العليم – يعلم كل شيء.  

هللا البصير – يبصر كل شيء.  

هللا السميع – يسمع كل شيء.  

ولّله األسماء كثيرة جميعها حسنى.  

أمـرنـا هللا تـعالـى أن نـدعـوه بـأسـمائـه الـحسنى ألنـنا نـحب الـكمال 
وال كامل إال هللا.  

أسماء هللا حقيقية وكاملة، وهذا يجعلنا نحبه.  
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ماذا يعني أن ندعو هللا بأسمائه الحسنى؟ 

نعلم أن هللا الرحمن – ذو رحمة واسعة، فندعوه أن يرحمنا.  

نعلم أن هللا العليم، فنسأله أن ُيعّلمنا.  
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نعلم أن هللا اللطيف، فنسأله أن يلطف بنا في حياتنا.  

نعلم أن هللا الجميل، فنسأله أن يجملنا من كل النواحي.  

هللا كاــملــ ال حاــجةــ لهــ لوــلدــ، وال ألب، وال ألم، وال لشرــيكــ، وال 
لـبنت. هـو الـواحـد األحـد. هـو الـقائـم عـلى نـفسه فـال يـحتاج أحـدا. 

وهذا يجعلنا ندعوه وحده، وُنخلص له العمل.  

هللا ال يـحتاج أحـدا، ولـكن جـميعنا نـحتاجـه. مـن اإليـمان بـالـّله هـو 
اإليــمان بــكمالــه. نــحن لــسنا كــامــلين، وأعــمالــنا ليســت كــامــلة، 

ولكن نسأل هللا أن يقبلها منا.  

عــندمــا نــعلم أن ال أحــد كــامــل نسهــل األمــور عــلى اآلخــريــن. نــلجأ 
إلــى هللا وحــده، ونــرجــوه، ونــتوكــل عــليه، وُنــحسن الــظن بــه ألنــه 

كامل.  

فـهو الـذي يـرعـانـا بـأحـسن الـطرق، لـذلـك نـفرح بهـذا الـفضل. وهـو 
الذي يكملنا إذا آمّنا به.  

نخسر إذا ظننا أن هللا ليس كامال، أو نظن أنه يحتاج أحدا.  

عندما نؤمن بالّله نؤمن بصفاته العال.  

هللا يـحب ويـرضـا، لـذلـك نـسعى لـمرضـاتـه ومـحبته. هللا يـضحك، 
ويـفرح بـتوبـة الـعبد، لـذلـك نـتوب إلـيه. لـّله عـينان، وسـاقـان، ولـكن 
ال نــتخيله ألن هللا لــيس كــمثله شــيء. هللا يــتكلم ولــكن ال نــعلم 
كـيف. ولـّله وجـه، ونـحن نـرجـوا أن نــرى وجـه هللا فـي الـجنة. نـسأل 

هللا من فضله. آمين.  

إن هللا ال يـظلم أحـدا. كـل خـلق هللا كـامـل، فـال نـقول "هـذا لـيس 
مــن الــعدل". هللا يــعامــل الجــميع بــعدل، ولــه الــفضل والــمّنة 

علينا. 

لــذلــك عــلينا أال نــظلم أحــدا. وال نــغتاب أحــدا، وال نــظلم أنــفسنا 
بالذنوب.  
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يــن، ونــتغافــل عــن  عــندمــا نــؤمــن بــالــّله، نــعفو ونــصفح عــن اآلخــر
أخطائهم، ألن ال كامل إال هللا.  

أحــيانــا نخــطأ أو نـــرى أخــطاء الــناس، كــل هــذا كــي نـــرى أن ال أحــد 
كامل، فال نغضب، وال ننزعج.  

عنـدماـ نرـى النـقص ال نحزـن وننـزعجـ ألن هللا يرـيدـ أن ُيرـينـا أن ال 
كامل إال هو.  

نسأل هللا أن يكمل أعمالنا، وأخالقنا، وحياتنا، وأن يدخلنا الجنة.  

وهذا هو اإليمان بأسماء هللا وصفاته.  
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4   .4. ال إله إال هللا – ال معبود بحق إال هللا 
وهـذا هـو الهـدف مـن حـياتـنا. نـحن نـحب هللا ونـرجـوا مـنه األفـضل. 

فال أحد يستحق العبادة إال هللا (ال إله إال هللا).  

فـنحن ال نـعبد، وال نـؤلـهه البشـر وال الحجـر. هللا هـو الـذي يـبقى، 
والناس لهم بداية ونهاية.  

هللا هـو الـذي نـعبد، ونـحب، ونـطيع. ال نـدعـو إال هللا، وإذا سـألـنا 
نسأل هللا. ونرجوه وال نرجو غيره.  

نـقول الـكالم الـحسن، ألنـه يـحب ذلـك. ونـلجأ إلـيه ألن ال مـلجأ لـنا 
إال هــو. هللا الــحي الــذي ال يــنام ودائــما مــوجــود. يــعلم كــل شــيء 

عنا، ويرانا، ويسمعنا في كل وقت.  

عنـدماـ نحـسن، نحـسن لهـ، وال نلـتفت لغـيره أبدـا. فال ينـفعنا إال 
هو.  

بــيده خـــزائــن الــسماوات واألرض. إذا اجــتمع الــعالــم بــأســره أن 
يــعطونــا قــلما ولــم يــكتبه هللا لــنا، لــن يســتطيعوا أن يــعطونــا. 
وإذا اجـتمع الـعالـم بـأسـره أن يـمنعوا عـنا قـلما، كـتبه هللا لـنا، لـن 

يستطيعوا أن يمنعونا.  

يريدنا هللا أن نشكره، وأن نخلص له العمل.  

سيعطينا هللا من فضله، ويرضا عنا ألننا نوفي بهدف خلقنا. 
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أحــيانــا نــعمل عــمال، ولــكن ال يــشكرنــا عــليه أحــد. ولــكن نــتذكــر أن 
هللا يـشكر أعـمالـنا لـذلـك نـلجأ إلـيه، ونـحبه، ونـتوكـل عـليه، ونـثق 

به.  

(ال إله إال هللا) مفتاح الجنة.  

(ال إله إال هللا) أثقل من السماوات واألرض.  

(ال إله إال هللا) حل لجميع مشاكلنا.  

في اللحظة التي نؤمن ب(ال إله إال هللا) كل األمور تنحل.  

(ال إله إال هللا) أفضل الذكر.  

لـذلـك نـحن نـؤمـن بـوجـود هللا، ونـؤمـن بــربـوبـيته، ونـؤمـن بـأن لـه 
األســـماء الـــحسنى والـــصفات الـــعال، ونـــؤمـــن أنـــنا نـــعمل كـــل 

أعمالنا له فقط. وهذا هو اإليمان بالّله.  
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 الحفظ من الشرك

نسأل هللا أن يحفظنا من الشرك، وهو جعل مع هللا إلها آخر.  
 

 دعاء الحفظ من الشرك
 

الّلُهـمَّ ِإّنـي َأعـوُذِبَك َأْن ُأْشـرَِك ِبَك َوَأنا 
3َأْعـَلْم، َوَأْسَتـْغِفُرَك لِما ال َأْعـَلم 

هذا الدعاء من األدعية المهمة التي علينا حفظه.  

الشـرك أعـظم ذنـب، ومـا هـو الشـرك؟ أن نـؤمـن أن أحـدا غـير هللا 
كـامـل، أو أحـدا غـيره لـه السـلطة والـتدبـير، أو أن نـؤمـن أن أحـدا غـير 
هللا يسـتحق الـعبادة. ولـكن ال أحـد لـه الـحق فـي الـعبادة إال هللا. 

هللا غني من أن ُيشرك معه أحد.   

الشرك يجعلنا نتشتت. ونحن نريد أن نكون واحدا لواحد.   

الشرك يجعلنا نشقى، وأن نكون هدفا سهال للشيطان.  

لذلك نسأل هللا اإلخالص.  

مـاذا عـن والـديـنا؟ نـحن نـؤمـن أن هللا أعـطانـا كـل أحـد كـي نـعرفـه. 
الجميع عباٌد لّله، وهللا رب العالمين.  

والـدتـي أمـة هللا، والـدي عـبًدا لـّله، اخـوانـي عـباد هللا. ونـحن نـريـد أن 
نكون من عباد الرحمن، ألننا سنعيش بسعادة.  

وهذا هو معنى (ال له إال هللا). 

3 صحيح الترغيب والترهيب  1/19 – صححه األلباني. 
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مختصر اإليمان بالّله 

اإليمان بوجود هللا 1

اإليمان بربوبية هللا – ال رب إال هللا  2

اإليمان بكمال هللا – له األسماء الحسنى 
والصفات العال

3

اإليمان بال إله إال هللا – ال معبود بحق إال هللا  4



أن نفرح، ونشكر هللا على أفضاله العظيمة.  

أن نؤمن بالّله ونحسن الظن به.  

أن نؤمن بوجود هللا، وأنه فوق سبع سماوات.  

أن نرضى بالّله ربا ألنه الذي يرعانا بأفضل شكل.  

عندما نحتاج شيئا نسأل هللا ربنا.  

بـــوبـــيته، وأن لـــه األســـماء  أن نـــؤمـــن بـــوجـــود هللا، وأن نـــؤمـــن بـــر
الــحسنى والــصفات الــعال، وأنــه كــامــل. وأن نــعبده وحــده ألنــه 

كامل وال كامل إال هللا.  

يــد أن  (ال إلــه إال هللا) هــدفــنا مــن الخــلق، ومــفتاح الــجنة، وال نـــر
ننسى هدفنا في هذه الحياة.  

ال نــنزعــج إذا أســاء الــناس إلــينا، ألن ال أحــد كــامــل إال هللا. لــذلــك 
علينا أن نعفو، ونصفح عنهم.  

أن نـدعـو هللا بـأسـمائـه الـحسنى وصـفاتـه الـعال. وأن نـسأل هللا 
أن يــرحــمنا، وأن يــعلمنا، وأن يــرزقــنا حــياة طــيبة، فــي هــذه الــدنــيا 

واآلخرة.  

نسأل هللا أن يحفظنا دائما من الشرك.   
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كيف نعمل بهذه اآلية في حياتنا؟



 (2)
اإليمان  
 بالمالئكة



كلمة (مالئكة) جمع كلمة (َمَلك).  

نــــحن ال نـــــرى الــــمالئــــكة، وال نســــتطيع أن نــــفترض أنــــهم كــــما 
يرسمونهم، أو يظهرونهم.  

نحن نحترم المالئكة. المالئكة أهل السماء.  

الـمالئـكة مـعصومـين، وال يـعصون هللا شـيئا، فـال شـهوة لـهم، 
ولكنهم يعقلون.   

يحبون من يحبه هللا، ويبغضون من يبغضه هللا.  

نحن ال نرى المالئكة، ولكن أحيانا الرسل يرونهم.  

المالئكة خلــــق عظــــيم، خلــــقهم هللا منــــ نوــــر. ال يأــــكلــــون، وال 
بــون، وال يــنامــون. تــمامــا عــكسنا، فــنحن نــأكــل، ونشــرب،  يشـــر

وننام، ألننا نجوع، ونعطش، ونتعب.  

الـمالئـكة يـطيعون هللا. فـال يـتكلمون بـهواهـم، ولـكن يـفعلون مـا 
يأمرهم هللا. وال يريدون أن يفوتهم أمر من أوامر هللا. 

نحن نفرح عندما نسمع عن المالئكة، ألننا نحب الخير، والنقاء.  

لــــلمالئــــكة أجــــنحة، وعــــدد أجــــنحتهم عــــلى حســــب وظــــائــــفهم. 
للمالئكة أعمال ووظائف.  

أعــظم الــمالئــكة جــبريــل (عــليه الســالم). فــهو أعــلى الــمالئــكة 
درجة. له 600 جناح، كل جناح يغطي األفق، سبحان هللا.  

بـاقـي الـمالئـكة لـهم جـناحـين، أو ثـالثـة، أو أربـعة، أقـل أو أكـثر، ولـكن 
أكثرهم له 600 جناح.  

مـا هـو عـمل جـبريـل (عـليه السـالم)؟ هـو َمـَلٌك رسـول، الـذي يـنزل 
بالوحي إلى الرسل على األرض. 
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1. جبريل (عليه السالم) 

نـحن نـحب جـبريـل (عـليه السـالم)، والـنبي (صـلى هللا عـليه وسـلم) 
أيــضا. طــلب الــنبي (صــلى هللا عــليه وســلم) مــن جــبريــل (عــليه 
السـالم) أن يـأتـي إلـيه أكـثر، ولـكن رّد عـليه جـبريـل (عـليه السـالم)، 

أنه فقط ينزل عندما يأمره هللا (سبحانه وتعالى). 

2. إسرافيل (عليه السالم) 

إسرافيل (عليه السالم) له وظيفتان: 
يــنفخ فــي الــصور لــبدأ يــوم الــقيامــة. لــه صــوٌر، ويــنتظر 1.

أمـر هللا (سـبحانـه وتـعالـى) كـي يـنفخ فـيه. سـينفخ فـيه 
مـــرتـــان. مـــع الـــنفخة األولـــى ســـيموت الجـــميع، ومـــع 

النفخة الثانية سيحشر الناس أجمعين.  

وهوـــ أيضـــا منـــ حمـــلة العـــرش. للـــّه عرـــش، وهللا ال 2.
يــحتاج حــملة الــعرش، ولــكن حــمل الــعرش تــكريــما 
لـــهم. هـــناك 8 مـــمن يحـــملون الـــعرش، وهـــو واحـــد 

منهم. 

3. ميكائيل (عليه السالم) 

ومــن الــمالئــكة مــيكائــيل (عــليه الســالم)، الــذي يــأتــي بــالــمطر، 
واالنبات. وكل هذا فقط بأمر من هللا (سبحانه وتعالى).  

هــناك الــكثير مــن الــمالئــكة، ولــكن هــؤالء الــثالث هــم مــن أهــم 
المالئكة. 
ميكائيل إلنزال المطر واإلنبات.  1.

جبريل إلنزال الوحي.  2.

إسرافيل للنفخ في الصور. 3.
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ما الذي يفعله المالئكة للمؤمنين؟
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الـــمالئـــكة يـــحبون الـــمؤمـــنين، وهـــناك أعـــمال يـــفعلونـــها لـــهم. 
ولــماذا لــلمؤمــنين؟ ألن هللا يــحب الــمؤمــنين، لــذلــك الــمالئــكة 

يحبونهم. عندما نؤمن بالّله والمالئكة، ماذا يفعلون لنا؟ 

1.محبة المؤمنين  

الـمالئـكة يـحبون الـمؤمـنين. عـندمـا يـحب هللا (سـبحانـه وتـعالـى) 
أحـدا، يـنادي جـبريـل أنـه يـحب فـالنـا، فـيحبه جـبريـل (عـليه السـالم)، 
ثـم يـنادي جـبريـل فـي الـسماء وُيـخبر الـمالئـكة أن هللا يـحب فـالنـا، 

فيحبه المالئكة. نسأل هللا أن يحبنا.  

عــندمــا نــتعلم الــقرآن، ونــصلي يــحبنا هللا. عــندمــا يــكون عــندنــا 
ُحـسن الُخـُلق، نـكون طـيبين، يـحبنا هللا (سـبحانـه وتـعالـى). عـندمـا 

نبر والدينا يحبنا هللا (سبحانه وتعالى). 

عـــلينا أن نـــفرح إذا ُهـــديـــنا إلـــى الـــعمل الـــصالـــح، ألن هللا يـــحبنا، 
وعندما يحبنا هللا، ستحبنا المالئكة. 

 عندما يحب هللا أحدا يحبه المالئكة

وعنه عن النبي، صلى هللا عليه وسلم، قال: "إذا أحب 
هللا العبد نادى جبريل: إن هللا تعالى يحب فالًنا، 

فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن هللا 
يحب فالًنا، فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له 

4القبول في األرض"  

4 رياض الصالحين – البخاري والمسلم، كتاب 1، حديث 387. 
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2. السكينة 

نــشعر بــالــسعادة، والــطمأنــينة فــي وجــود الــمالئــكة. والــرحــمات 
تـتنزل عـند وجـودهـم. عـندمـا نـقرأ الـقرآن، ونـقول الـكلمة الـطيبة، 
الــمالئــكة يــحضرون، ولــكن مــع وجــود الجــدال، والــصوت الــعالــي، 

تذهب المالئكة.  

ائـــحة الـــزكـــية، والـــمكان الـــنظيف. وال تـــحب  الـــمالئـــكة تـــحب الــــر
المكان الغير مرتب، والرائحة الكريهة.  

إذا كـان هـناك صـور مـعلقة فـي الـبيت، أو هـناك كـلب فـي الـبيت، 
الــمالئــكة ال تــدخــل هــذا الــبيت، وتــنزعــج. لــذلــك نــضع الــصور فــي 

الداخل، ونغطيها. 

والـــمالئـــكة يـــنصرون الـــمؤمـــنين بـــاألفـــكار الـــطيبة. ولـــكن الـــذي 
يـعطينا األفـكار السـيئة، مـثل الجـدال، وقـول الـكلمة الـخبيثة، هـذا 
هــو الشــيطان. عــندمــا تــأتــينا أفــكار طــيبة مــثل قــراءة الــقرآن، أو 
الــصالة عــلينا أن نــبادر فــي فــعلها، فــتزيــد هــذه األفــكار. أحــيانــا 
نســتيقظ تــمامــا فــي وقــت الــصالة، هــذا مــن الــمالئــكة الــذيــن 

أرسلهم هللا (سبحانه وتعالى). 

3. الثناء 

الـمالئـكة يـثنون عـلى الـمؤمـنين. يـقولـون "فـالن طـيب" لـبعضهم 
بــعضا، وعــند هللا أيــضا. عــندمــا نــحضر مــجالــس الــذكــر، أو نــقرأ 

القرآن المالئكة تمدحنا. 
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4. البشارة 

يـعطونـا أفـكار طـيبة، وُيـشعرونـنا بـالـسعادة بـعد مـا ننتهـي مـن 
األعــــمال الــــصالــــحة. وفــــي يــــوم الــــقيامــــة الــــمالئــــكة يبشــــرون 

المؤمنين.  

ويـقولـون لـهم "أال تـخافـوا، وال تحـزنـوا وأبشــروا بـالـجنة الـتي كـنتم 
تــوعــدون". حــتى عــند الــموت يبشــرون الــمؤمــنين بــدخــول الــجنة. 

ولكن من الذي يحزننا ويخوفنا؟ الشيطان. 
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مختصر ما يفعله المالئكة 

للمؤمنين 

محبة المؤمنين 1

السكينة 2

الثناء 3

البشارة 4



نحن نحب جميع المالئكة.  

نـحن نـؤمـن بـالـمالئـكة، ونــزيـل مـن عـقولـنا جـميع األشـكال الـتي 
عندنا عنهم، ألننا ال نراهم.  

نـحن مـتحفزيـن فـي فـعل الـعمل الـصالـح كـما هـم الـمالئـكة. نـريـد 
أن نحسن وأن ننصح الناس بفعل الخير.  

ال نــريـد أن نـجادل، أو نـرفـع أصـواتـنا ألن الـمالئـكة تـنزعـج وتـترك، 
والشيطان يأتي.  

ننظف غرفنا وبيوتنا ألن المالئكة يحبون النظافة.  

كـلما زاد إيـمانـنا بـالـمالئـكة كـلما زادت سـعادتـنا ألنـنا نـقتدي بـهم. 
نحـن نقـتدي باـلخـير، وال نقـتدي باـلشرـ. الشيـاطيـن ال يحـبوننـا، وال 

يريدوننا أن نفوز. الشيطان عدونا. 
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كيف نعمل بهذه اآلية في حياتنا؟
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 (3)
اإليمان 
بالكتب 



هــناك الــكثير مــن الــكتب ولــكن أي كــتاب نــحن نــؤمــن بــه؟ لــيس 
الكتب التي كتبها البشر، بل الكتب التي أنزلها هللا. 

هللا دائما ينزل للناس أفضل الكتب، ألن الناس قد ينسون.  

تـــخيل الـــحياة بـــال كـــتاب. تـــخيل مـــدرســـة فـــقط فـــيها مـــعلمين، 
ولـــيس فـــيها كـــتب. الـــمعلم قـــد يـــذهـــب ولـــكن ال يـــوجـــد كـــتاب 

ُيستخدم كمصدر! 

البشــر قــد يــنسون، قــد يــنسون عــن اإليــمان بــالــّله، والــمالئــكة، 
والـيوم اآلخـر، لـذلـك نـحن نـحتاج الـكتب اإللهـية. هـذه الـكتب تـنزل 

من عند هللا على ناس اختارهم هللا. 
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ثالثة أمور علينا أن نؤمن به عن الكتب 

43



1.نزولها من هللا  

نحن نؤمن أن الكتب نزلت من عند هللا، ولم يكتبها البشر.  

أمر هللا جبريل (عليه السالم) أن ينزل الكتب على الرسل.  

أســاس الــكتب مــن هللا، وجــبريــل (عــليه الســالم) هــو الــذي يــنزل 
الـــكتاب. هـــو أكـــبر الـــمالئـــكة، وهـــو أمـــين. لـــذلـــك ُذكـــر اإليـــمان 

بالمالئكة قبل اإليمان بالكتب.  

نحن ال نؤمن بالكتب التي غيرها الناس. 

2. بما سّماها هللا 

نــحن نــؤمــن بــأســماء الــكتب، كــما ســّماهــم هللا، والــرســل الــذيــن 
أنزلت عليهم. 

الـتوراة نـزلـت كـألـواح. ذهـب مـوسـى لـميقات هللا واسـتلم األلـواح. 
فــي زمــن مــوســى (عــليه الســالم) الــتوراة كــانــت صــحيحة وغــير 
محــرفــة، ولــكن بــعد مــوت مــوســى (عــليه الســالم)، غــّير الــناس 

التوراة لذلك ال نستطيع أن نتبعها.  

الرسولالكتاب

إبراهيم (عليه السالم)صحف إبراهيم

موسى (عليه السالم)التوراة

داود (عليه السالم)الزبور 

عيسى (عليه السالم)اإلنجيل

محمد (صلى هللا عليه وسلم)القرآن 
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بـــور كـــان فـــيه الـــكثير مـــن التســـبيح والحـــمد لـــّله (ســـبحانـــه  الــــز
وتعالى).  

فـي الـبدايـة هـذه الـكتب كـانـت صـحيحة ومـنزلـة مـن عـند هللا، ولـكن 
الحقا الناس غّيروها وحّرفوها لذلك نحن ال نتبعها.  

الــقرآن آخــر كــتاب نــزل عــلى الــنبي (صــلى هللا عــليه وســلم)، ولــم 
يتغير.  

نحن نؤمن بأسماء الكتب التي نزلت على الرسل. 

3 تصديق ما صح من أخبارِها 

جــميع الــكتب كــانــت صــحيحة فــي زمــان نـــزولــها، ونــحن نــؤمــن 
بالنسخة المنزلة من عند هللا الغير محرفة.  

جـــميع الـــكتب اإللهـــية ذكـــرت عـــن هللا، والـــمالئـــكة، والـــرســـل، 
ومحمد (صلى هللا عليه وسلم)، واليوم اآلخر، والعبادة.  

ولــكن نــحن ال نــتبع بــاقــي الــكتب، بــل نــتبع الــقرآن الــكريــم. الــنبي 
(صـلى هللا عـليه وسـلم)، مـنع عـمر ابـن الخـطاب (رضـي هللا عـنه) 

عن قراءة الكتب السابقة.  

مـثال، فـي الـمدرسـة سـتدرس مـن كـتابـك الجـديـد، ولـن تـدرس مـن 
الكتاب الذي استخدم في العام السابق، ألنك لن تنجح.  

الـكتب الـسابـقة كـانـت مـناسـبة لـلناس فـي زمـانـهم، ونـحن عـلينا 
أن نــفرح ألنــنا مــن أمــة محــمد (صــلى هللا عــليه وســلم)، وعــندنــا 

القرآن.  

نحن نؤمن بالكتب السابقة، ولكن نفرح بالقرآن. 
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اإليمان بالقرآن 
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القرآن كالم هللا، وليس كالم البشر.  

الــقرآن خــالصــة األحــكام واألخــبار. الــكتب الــسابــقة جــدا طــويــلة، 
ولكن القرآن مختصر.  

الـقرآن فـيه 114 سـورة، وكـل سـورة لـها مـحور أسـاسـي، وجـميع 
السور متصلة ببعضها.  

القرآن يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس.  

ال أحــد يســتطيع أن يــأتــي بــمثل الــقرآن، ال ســورة، وال آيــة مــثله. 
يـــقول هللا (ســـبحانـــه وتـــعالـــى) فـــي الـــقرآن، إذا اجـــتمع االنـــس 

والجن أن يأتوا بآية مثل هذا القرآن لن يأتوا بمثلها.  

ا. ولـلقرآن أثـر عـظيم عـلى الـناس.  الـقرآن لـيس شـعرا، وال سحــر
نســتطيع أن نــتغنى بــالــقرآن، وهــذا الــذي يحــرك الــقلوب. الــقرآن 

مصدر حياتنا وسعادتنا.  

الـقرآن نـزل بـالـلغة الـعربـية. والـلغة الـعربـية أفـضل الـلغات ألنـها 
ُمعّبرة. هناك الكثير من الفصاحة والمشاعر في هذه اللغة.  

الـقرآن مـحفوظ مـن الشــرور. ال يسـتطيع أحـدهـم أن يـغير آيـة أو 
حرف من القرآن. وإذا حاول أحدهم فعل ذلك ُيظهره هللا.  

وعـد هللا بـحفظ الـقرآن، لـذلـك عـلينا أن نـؤمـن بـالـقرآن، وأنـه كـالم 
هللا. القرآن منهجنا وهو ما نتبعه في حياتنا. 
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ملخص اإليمان بالكتب

القرآن كالم هللا

القرآن ُخالصة األحكام واألخبار

القرآن فيه 114 سورة

ال أحد يستطيع أن يأتي بمثل القرآن

نزل القرآن باللغة العربية



ما هو أثر القرآن في حياتنا؟ 
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الــقرآن هــدايــة. يهــديــنا لــكل مــا هــو أقــوم، وأفــضل، إلــى أفــضل 
المشاعر، وأفضل األفعال، وأفضل األخالق، وأفضل األخبار.  

الـقرآن رحـمة. الـرحـمة تـنزل عـندمـا نسـتمع إلـى الـقرآن. ولـكن مـن 
غـير الـقرآن نـشعر بـالـشقاء. الـرحـمة هـي االتـيان بـكل خـير، وإزالـة 
كــل شــر. عــندمــا نــكون مــع الــقرآن نــعيش حــياة طــيبة، وتـــزيــل 

جميع الشرور، ونكون شخصا أفضل، لذلك صاحب القرآن.  

الـقرآن شـفاء. سـورة الـفاتـحة هـي الـشافـية، تـشفي مـن جـميع 
أنـاهـا 7 مـرات. الـقرآن لـيس فـقط شـفاء لـألبـدان،  األمـراض، إذا قـر
بـل أيـضا شـفاء لـلقلوب، مـن األمـراض كـالحسـد، والـكبر، والـحقد، 

والمشاعر السلبية.  

الــــقرآن بشــــرى. هــــناك دائــــما الــــبشارات واألخــــبار الــــسارة فــــي 
الــقرآن. عــندمــا نــتعلم الــقرآن ســنشعر بــالــسعادة، والــعزيــمة، 

والراحة ألنه من عند هللا، ولكن هذا كله عندما نؤمن به.  

أنـاه، وتـعلمناه، وعـملنا بـما  الـقرآن شـفيع. إذا آمـنا بـالـقرآن، وقــر
فـيه سـيشفع لـنا فـي يـوم الـقيامـة. أي سـيكون مـعنا حـتى يـدخـلنا 

الجنة، أو يرفع درجتنا في الجنة. 
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ُمختصر آثار القرآن في حياتنا

القرآن هداية

القرآن رحمة

القرآن شفاء

القرآن بشرى

القرآن شفيع





 ما وظيفتنا تجاه القرآن؟



نــتعلم الــقرآن ونــعلمه. مــاذا ســنكون إذا فــعلنا هــذا؟ ســنكون 
"خير الناس" أي نكون أفضل.  

نستمع إلى القرآن، فتنزل علينا الرحمات.  

نــقرأ الــقرآن، وكــل حــرف نــؤجــر عــليه 10 حــسنات. نــحصل عــلى 
الكثير من الحسنات عندما نقرأ القرآن.  

نــحفظ الــقرآن ونــعمل بــه. وإذا حــفظناه، وعــملنا بــه نــرتــقي فــي 
الجنة.  

مـع كـل هـذا كـيف عـلينا أن نـشعر؟ نـشكر هللا عـلى نـعمة الـقرآن. 
نزول القرآن يبين رحمة هللا، ومحبته لنا.  

مـن الـذي عـمل بـالـقرآن أفـضل مـا يـكون؟ الـنبي (صـلى هللا عـليه 
وسلم). كان ُخُلُقه القرآن، وهو قدوتنا.  

القرآن ُيصلحنا كي نكون أفضل. 
 

 دعاء أن يجعل هللا القرآن
 ربيع قلوبنا

 

اللهم اجعل القرآَن ربيَع قلبي، ونوَر 
ي  5صدري وجالَء حزني وذهاَب َهمِّ

5 السلسلة الصحيحة 199 – صححه األلباني. 
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HOW DO WE APPLY  
THIS IN OUR LIFE?مختصر ما وظيفتنا تجاه القرآن

ماذا نفعل؟ على ماذا سنحصل؟

 نتعلم القرآن ونعلم 

غيرنا

خيركم

االستماع إلى القرآن تنزل الرحمة

قراءة القرآن 10 حسنات

حفظ القرآن والعمل به في الجنة

شكر هللا على نعمة القرآن



نحمد هللا على نزول القرآن.  

ُنـصاحـب الـقرآن، بـقراءتـه، واالسـتماع إلـيه، وفـهمه، والـعمل بـه، 
وتعلميه اآلخرين.  

نــفرح بــالــقرآن، وأنــه أفــضل الــكتب، الــذي ســُيصلحنا كــي نــكون 
شخصا أفضل. 
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كيف نعمل بهذه اآلية في حياتنا؟



  (4)
اإليمان 
بالرسل 



بوجود القدوة، نستطيع أن نعمل أحسن ما عندنا.  

نـحن نـحتاج الـقدوة، كـي نـتعلم مـنهم ُحـسن الخـلق. وجـود الـكتب 
بـدون الـرسـل لـن ُيـحسن أخـالقـنا. لـذلـك عـلينا أن نـؤمـن بـالـرسـل 

والكتب معا.  

الـنبي (صـلى هللا عـليه وسـلم) كـان ُخـُلُقه الـقرآن. أّنـه طـّبق الـقرآن 
في حياته بأفضل طريقة.  

الـقدوة ال بـد أن يـكونـوا أحـسن الـناس، لـذلـك ذكـر هللا فـي الـقرآن 
الــرســل. خــصوصــا حــياة الــنبي  (صــلى هللا عــليه وســلم) مــثال، 
وهــدايــة لــنا. لــم ُيــذكــر كــل شــيء عــن حــياتــه فــي الــقرآن، ولــكن 

األحاديث عنها كثيرة. لذلك نحن نتبع القرآن، والسنة.  

إرسـال الـرسـل، مـن رحـمة هللا عـلينا. إذا فـقط تـمسكنا بـالـكتاب 
قد ُنصبح قاسين.  

الـــصدق يظهـــر فـــي اإليـــمان بـــالـــّله، والـــرســـل. ولـــم يـــذكـــر عـــن 
الــمالئــكة، والــكتب، ألن الــمالئــكة طــائــعين، والــكتب لــيس لــهم 

أفعال.  

الــصدق يــأتــي عــندمــا نــتعامــل مــع البشــر، وتــحصل تــغيرات فــي 
حـياتـنا. ال نسـتطيع أن نـقول "أنـنا ال نـحتاج الـمعلم". نـحن نـحتاج 

القدوة، والبشر ألن التعليم من الكتاب ليس كافيا.  

النبي  (صلى هللا عليه وسلم) ُأرسل ليتمم مكارم األخالق. 
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 ُأرسل النبي (صلى هللا عليه وسلم) ليتمم

 مكارم األخالق

َم مكارَم األخالِق  6إنما ُبِعْثُت ُألَتمِّ

مـن الـمهم أن نـتكلم عـن اإليـمان بـالـرسـل، وأيـضا نـتكلم عـن الـنبي 
(صلى هللا عليه وسلم) ألن هذا سيجعلنا من الصديقين. 

6 السلسلة الصحيحة  45، صححه األلباني. 
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ماذا نحتاج كي نؤمن بالرسل؟
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1. التصديق الجازم بأن هللا بعث في كل أمة رسوال 

هذا يبين أن هللا لن يترك الناس من غير إرسال الرسل إليهم. 

2. الرسل يدعون الناس الى هللا 

وظيــفة جمــيع الرــسلــ هيــ دعوــة النــاس إلىــ "ال إلهــ إال هللا" – ال 
معبود بحق إال هللا.  

هذا يبين أن وظيفة، ورسالة جميع الرسل واحدة.  

3. كلهم صادقون مرسلون 

جميع الرسل الذين أرسلهم هللا صادقين. 

4. عدد الرسل كثيرون فقط 25 في القرآن 

نـحن نـؤمـن بجـميع الـرسـل الـذيـن أرسـلهم هللا، ومـنهم 25 ُذكـروا 
في القرآن.  

نحن ال نعلم أسماءهم جميعا، ولكن نؤمن بهم.    

5. أولو العزم من الرسل 

مــن 25 الــمذكــوريــن فــي الــقرآن، 5 مــنهم مــن أولــوا الــعزم مــن 
الرسل.  

لـماذا فـقط 5؟ ألن هللا اخـتارهـم. هللا يـصطفي الـناس، وُيـفّضل 
بعضهم على بعض ألنه يعلم كل شيء.  
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أولوا العزم من الرسل: 
محمد (صلى هللا عليه وسلم)  1.

إبراهيم (عليه السالم) 2.

موسى(عليه السالم) 3.

نوح (عليه السالم) 4.

عيسى (عليه السالم) 5.

وَمـــن أفـــضلهم؟ محـــمد (صـــلى هللا عـــليه وســـلم) وهـــو خـــاتـــم 
النبيين، وإبراهيم (عليه السالم) وهو خليل هللا.  

لــماذا فــّضلهم هللا، ألن هللا يــعلم صــفاتــهم، ومــا مـــّروا بــه فــي 
حياتهم. 

6. اول رسول نوح عليه السالم (عليه السالم) 

نـــوح (عـــليه الســـالم) هـــو أول مـــن أرســـل هللا مـــن الـــرســـل إلـــى 
الـناس. دعـا الـناس إلـى عـبادة هللا ل950 سـنة. وكـم عـدد الـذيـن 

آمنوا به؟ 83 فقط.  

أثــنى هللا (ســبحانــه وتــعالــى) عــليه، ألنــه عــمل أحــسن مــا عــنده، 
وسـّماه هللا "عـبدا شـكورا". لـم يشـتكي أبـدا مـما حـصل لـه. دعـا 

الناس لسنوات عديدة، ولم يؤمن به إال قليل. 

7. آخر رسول ونبي محمد صلى هللا عليه وسلم (صلى هللا عليه 
وسلم) 

خــاتــم الــنبيين محــمد (صــلى هللا عــليه وســلم). ولــن يــأتــي بــعده 
رسول وال نبي.  

دعـا الـناس إلـى هللا 23 سـنة. وكـم مـنهم آمـنوا؟ "أفـواجـا" – عـددا 
كبيرا، ماليين، ومليارات، إلى يوم القيامة. 

63



8. صفات الرسل 

جميع الرسل بشر.  

يـأكـلون ويشــربـون، ويـمشون فـي األسـواق. يـختلطون بـالـناس، 
ويمرضون، ويتعبون أيضا.  

ال يعلمون الغيب. وال يعلمون ما في قلوب الناس.  

ال يملكون صفات الربوبية، وال األلوهية. 

9. وظيفة الرسل 

وظيفة الرسل هي: 
يدعون الناس إلى هللا.  1.

هـم قـدوة حـسنة لـلناس. يـعلمونـنا كـيف نـتصرف إذا 2.
مرضنا، أو أوذينا، وكيف نتعامل مع ناس مختلفين. 

من المهم أن نحترم الرسل، ولكن ال نغلو فيهم.  

مــن الــناس مــن ال يــحترمــون الــرســل، ومــنهم مــن يــغلون فــيهم 
كثيرا. 
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واجبنا تجاه الرسل؟ 



تصديقهم.  

محبتهم. عندما نتعلم قصصهم نحبهم.  

تـفضيلهم عـلى غـيرهـم. لـن ُنـفضل عـليهم أحـد. وال نسـتطيع أن 
نقول أننا أفضل منهم.  

الــصالة عــليهم. عــندمــا نــذكــر اســمهم، نــقول "عــليهم الســالم". 
وعندما نذكر اسم النبي نقول "صلى هللا عيه وسلم". 
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ملخص وظيفتنا تجاه الرسل

تصديقهم

محبتهم

تفضيلهم على غيرهم

الصالة عليهم
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اإليمان بمحمد (صلى هللا عليه وسلم) 
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النبي (صلى هللا عليه وسلم) رسول، ونبي.  

أرســله هللا لــإلنــس والــجن. لــيس كــباقــي الــرســل الــذيــن ُأرســلوا 
ألقوامهم فقط.  

هو خاتم النبيين.  

هــو أفــضل األنــبياء والــرســل. هــو أفــضلهم مــن كــل الــجوانــب – 
أخــالقــه، عــبادتــه، واصــطفاه هللا وفــضله. لــذلــك يــحترمــه جــميع 

الرسل، وهو إمام المرسلين.  

أرسـله هللا رحـمة لـلعالـمين. هـو وّضـح لـنا الـديـن كـي يتيسـر عـلينا. 
نحن ال نطلب منه الرحمة، ألننا ندعوا هللا فقط.  

ُبعث ليتمم مكارم األخالق.  

نؤمن أّنه بّلغ الرسالة. ولم يخفي شيئا من الدين.  

كـل مـا قـالـه هـو وحـي مـن هللا. فـلم يـفتري عـلى هللا شـيئا، بـل كـل 
ما قاله وحي من هللا، فال خطأ فيه. 
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♥
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ُمختصر اإليمان بالنبي  

(صلى هللا عليه وسلم)

نبي ورسول

أرسله هللا لإلنس والجن

خاتم النبيين

أفضل األنبياء والمرسلين

أرسله رحمة للعالمين

بعث ليتمم مكارم األخالق

أوحى هللا إليه
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ما وظيفتنا تجاه النبي  

(صلى هللا عليه وسلم)؟ 
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محبته.  

اتخاذه قدوة، ألنه أفضل البشر.  

تصديقه في ما أخبر، ألنه صادق.  

طاعته في ما أمر.  هو الذي عّلمنا كيف نصلي، ونعمل.  

الــصالة والســالم عــليه. عــندمــا نــصلي ونســلم عــليه، يــصلي هللا 
علينا (يثني علينا).  

إذا ذكــرنــا اســمه نــقول "صــلى هللا عــليه وســلم"، وإذا ُذكــر اســمه 
أيضا نقول "عليه الصالة والسالم".    

فــي يــوم الجــمعة نــكثر مــن الــصالة عــلى الــنبي (صــلى هللا عــليه 
وسلم). وعندما ُنداوم الصالة والسالم عليه هللا ييسر حياتنا. 

 

 الصالة والسالم على النبي
 (صلى هللا عليه وسلم)

يـَت  د، َكمـا َصلَّ ـد، َوَعلـى آِل ُمحمَّ الّلُهـمَّ َصلِّ َعلـى ُمحمَّ
على إبراهيم َوَعلـى آِل إْبراهـيم، ِإنََّك َحمـيٌد َمجـيد 
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مختصر وظيفتنا تجاه النبي 
(صلى هللا عليه وسلم)

 محبته

اتخاذه قدوة

تصديقه

طاعته

الصالة والسالم عليه



لن نفلح من غير اإليمان بالرسل.  

نـكون مـن الـصديـقين، ويـكون عـندنـا حـسن الخـلق عـندمـا 
نتبع الرسل، وسنخسر إذا اتبعنا هوى أنفسنا.  

نفلح عندما نؤمن بالّله، والمالئكة، والكتب، والرسل. 
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كيف نعمل بهذه اآلية في حياتنا؟



  (5)
اإليمان 
باليوم 

اآلخر 



إذا لـــم نـــتذكـــر الـــيوم اآلخـــر، سنكســـل، ونـــكون مـــهملين. ولـــكن 
اإليمان باليوم اآلخر يعطينا األمن، ويهدينا إلى أفضل األخالق.  

اإليــــمان بــــالــــيوم اآلخــــر لــــه أثــــر عــــظيم فــــي اصــــالحــــنا، وجــــعلنا 
مـسؤولـين عـن أفـعالـنا. تـخيلي لـو لـم يـكن عـندنـا امـتحانـات فـي 

المدرسة، لن نهتم بالدراسة، والواجبات.  

يـــد أن ُنـــحسن، ألنـــنا نـــؤمـــن أن هـــناك يـــوم ســـيحاســـب  نـــحن نـــر
الجـميع عـلى أعـمالـهم، والـفائـز سـيدخـل الـجنة، والـخاسـر سـيدخـل 

النار.  

هـــذا الـــركـــن مـــن أركـــان اإليـــمان جـــدا مـــهم فـــي أن يـــجعلنا مـــن 
الـفائــزيـن، ويخـرجـنا مـن الـخسارة. كـلما زاد ذكـرنـا لـيوم اآلخـر كـلما 

زادت مراقبتنا ألفعالنا وأخالقنا.    

يــوم اآلخــر، يــوم واحــد، ولــكن هــناك أحــداث كــثيرة ســتحدث فــيه، 
سنختصرها في  10نقاط. 

78



ماذا نحتاج كي نؤمن باليوم اآلخر؟ 
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1. اليوم اآلخر يوم القيامة  

الـيوم اآلخـر، مـن أسـمائـه "الـيوم الـقيامـة". وهـذا يـبين أن الجـميع 
سيقوم في هذا اليوم للحساب عند ربهم.  

عــندمــا نــعلم أن هــناك الــيوم اآلخــر، مــاذا نــفعل؟ عــلينا أن نــؤمــن 
ونستخدم وقتنا بأفضل الطرق. 

2. البعث بعد الموت   

بـــعد الـــموت هـــناك الـــبعث. أي الـــموتـــى الـــذيـــن صـــاروا عـــظامـــا 
ورفاتا، سيحييهم هللا من جديد، ويرد األرواح إلى أجسامها.  

تــذكــري اســرافــيل (عــليه الســالم) ســينفخ فــي الــصور وهــذا هــو 
بداية البعث.  

لــذلــك الــحياة جــدا قــّيمة، ألنــنا نســتطيع أن نــعمل فــيها. ولــكن 
بعدما نموت لن نستطيع أن نعمل شيئا. 

3. صحائف األعمال   

اآلن هناك ملكين يكتبون، كل ما نعمل.  

فـــي يـــوم الـــقيامـــة ســـنأخـــذ كـــتب أعـــمالـــنا. ال نـــظن أن األمـــور 
ســـُتهمل ولـــن ُنـــحاســـب عـــليها. عـــلينا أن نـــؤمـــن أن كـــل شـــيء 

مكتوب.  

يــد أن يــكون كــتاب أعــمالــنا مــليئا بــالــحسنات. إذا كــان كــتاب  نـــر
أعــمالــنا جــيدا سنســتلمه بــالــيمين، وإذا كــان ســيئا سنســتلمه 

بالشمال.  

في يوم القيامة سيحاسبنا هللا على ما في كتب أعمالنا. 
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4. الحساب   

سـيحاسـبنا هللا جـميعا. سـيحاسـب الـناس ومـا فـعلوا فـي هـذه 
الحياة.  

لن يحاسبنا أحد إال هللا. 

وهــناك شــيئا مــميزا جــدا. هــناك مــن ســيدخــل الــجنة مــن غــير 
حــساب. وهــم أفــضل الــناس، الــمتوكــلين عــلى هللا، الــمحسنين، 
الــصادقــين، الــذيــن ســارعــوا فــي الــخيرات. نــسأل هللا أن نــكون 

منهم. آمين.  

هناك أنواع للحساب: 
من سيدخل الجنة بال حساب.  1.

ومن سيحاسب حسابا يسيرا.  2.

ومن سيحاسب حسابا عسيرا. 3.

مـا الـذي تـختاره؟ طـبعا نــريـد أن نـدخـل الـجنة بـال حـساب. نـسأل 
هللا أن ُيدخلنا الجنة بال حساب، ونتوكل عليه. 

5. الميزان   

نؤمن بالميزان، وهو عظيم، وكبير. هناك كفتان لهذا الميزان.  

كفة للحسنات، وكفة للسيئات. 

 كــل أعــمالــنا لــها وزن، الــصالة، الــصيام، قـــراءة الــقرآن، الــكلمة 
الطيبة. ستوضع هذه األعمال في كفة.  

يــن،  واألعــمال الســيئة، كــالــغيبة، ورفــع الــصوت، وتجـــريــح اآلخـــر
ستوضع في كفة الذنوب.  

إذا أردنا أن تثقل كفة الحسنات ماذا نفعل؟ 
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ُحــــسن الخــــلق: أن ُنحــــسن، أن نعــــفو، أن نصــــفح، ال 1.
نسـيء لـمن أسـاء إلـينا. نـساعـد والـديـنا وأصـدقـاءنـا. 
نــقول خــيرا، أو نــصمت. نــبتسم دائــما، وُنســّلم عــلى 
اآلخـريـن. نـنظف أنـفسنا، ونتطهـر. كـل هـذا مـن ُحـسن 
يـــل األذى عـــن الـــطريـــق. نـــطعم الـــطيور،  الُخـــُلق. نــــز

والقطط. وال نستصغر أي عمل صالح.  

اإليــــمان بــــال إلــــه إال هللا: ال نــــعبد إال هللا، ألن ال أحــــد 2.
كامل إال هللا.  

قـول "الحـمدلـّله": لـن نشـتكي، وُنـجادل، بـل دائـما نـقول 3.
"الحمدلّله". نحمد هللا على كل شيء.  

6. شفاعة النبي (صلى هللا عليه وسلم)   

ســيعطش الــناس فــي يــوم الــقيامــة، ولــكن الــذيــن أحــبوا الــنبي 
(صــلى هللا عــليه وســلم)، وآمــنوا بــه، واتــبعوه، ســيشربــون مــن 

حوض النبي (صلى هللا عليه وسلم). 

 عـندمـا نـأخـذ الـنبي (صـلى هللا عـليه وسـلم) قـدوتـنا سنشـرب مـن 
حوضه.  

سيبقى الناس عطشانين إذا لم يتبعوه، ويحبوه.  

(الـشفاعـة) أي الـنبي (صـلى هللا عـليه وسـلم) سـيشفع لـلناس 
بإذن هللا، مثال قد يرتفع الشخص درجات في الجنة.  

مــثال، فــي الــمدرســة قــد تــحصلين عــلى A- ولــكن الــمعلمة تــعلم 
أنـــك أفـــضل فـــتزيـــدك عـــالمـــات وتـــحصلين عـــلى A+، أو أحـــدهـــم 

  .C ولكن يرتفع إلى ،D حصل على
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مـــاذا نـــفعل كـــي نـــحصل عـــلى شـــفاعـــة الـــنبي (صـــلى هللا عـــليه 
وسلم)؟ 
نؤمن بالّله.  1.

نحب النبي (صلى هللا عليه وسلم).  2.

نـــصلي ونســـلم عـــلى الـــنبي (صـــلى هللا عـــليه وســـلم) 3.
كثيرا.  

نأخذه كقدوة. 4.
 

 الصالة والسالم على النبي (صلى هللا عليه وسلم)

يـَت  د، َكمـا َصلَّ ـد، َوَعلـى آِل ُمحمَّ الّلُهـمَّ َصلِّ َعلـى ُمحمَّ
على إبراهيم َوَعلـى آِل إْبراهـيم، ِإنََّك َحمـيٌد َمجـيد 

7. الصراط 

الـصراط هـو جسـر يـنصب عـلى الـنار، أدق مـن الـشعر، وأحـدُّ مـن 
الســيف، ولــكن الــذيــن آمــنوا وعــملوا الــصالــحات ســيمرون عــليه 

بسرعة.  

الذين لم يؤمنوا لن يصلوا إلى هذه المرحلة ألنهم ُأدخلوا النار.  

الــناس ســيمرون عــلى الــصراط عــلى حســب إيــمانــهم، وعــملهم 
الـصالـح. كـلما زاد اإليـمان والـعمل الـصالـح كـلما زادت سـرعـتنا 
عــلى الــصراط. كــلما قــل اإليــمان والــعمل الــصالــح، كــلما قــّلت 
يـــدنـــا إيـــمانـــنا وعـــملنا  ســـرعـــتنا عـــلى الـــصراط. نـــسأل هللا أن يـــز

الصالح. آمين. 

83



8. القنطرة  

هذه مرحلة التصفية بين الناس. 

مــثال، هــناك مــن يــصلي، ويــصوم، ويــعمل الــصالــحات مــع هللا، 
يــن، ويــرفــع صــوتــه عــليهم، ويجــرحــهم. هــل  ولــكن يــغتاب اآلخـــر
سـيدخـل الـجنة مـباشـرة؟ ال بـل سـيقف فـي الـقنطرة، ألنـه أسـاء 

لآلخرين.  وأعماله الصالحة ُتعطى للذي جرحه.  

لذـلكـ علـينا أن ُنحـسن لآلخرينـ، ال نؤـذيهـم، وال نسخرـ منـهم، ال 
بالكالم، وال بالرسومات، وال باألفعال.  

ال نريد أن نخسر أعمالنا الصالحة بسبب أخالقنا السيئة.  

مـاذا نـفعل إذا أسـاء أحـدهـم إلـينا؟ نـعفو عـنهم، وهللا سـيجازيـنا 
عليه.  

نرى كيف اإليمان باليوم اآلخر ُيصلح الناس. 

9. النار  

نـحن نـؤمـن بـالـنار الـتي هـي عـذاب الـذيـن لـم يـؤمـنوا بـالـّله، والـرسـول 
يــــن، واســــتكبروا، وهــــم  (صــــلى هللا عــــليه وســــلم)، وآذوا اآلخـــــر

قاسين، وعاصين.  

يــد أن نــدخــل الــنار أبــدا،  نــحن نــسأل هللا أن يــجيرنــا مــن الــنار، ال نــر
ونؤمن بأنها موجودة. 
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دعاء االستعاذة من النار،  
  وسؤال دخول الجنة

ِه صلى هللا عليه  َقاَل َرُسوُل اللَّ
َة َثَالَث  َه اْلَجنَّ وسلم  " َمْن َسَأَل اللَّ

َة  ُهمَّ َأْدِخْلُه اْلَجنَّ ُة اللَّ اٍت َقاَلِت اْلَجنَّ َمرَّ
اٍت  َوَمِن اْسَتَجاَر ِمَن النَّارِ َثَالَث َمرَّ
ُهمَّ َأِجْرُه ِمَن النَّارِ".  اُر اللَّ 7َقاَلِت النَّ

فقــط هللا يحــكم منــ الذــي سيــدخلــ النــار. نحــن ال 
نــعلم، ولــن نــقول أحــدهــم ســيدخــل الــنار، فــقط نــسأل هللا أن 

يحفظنا منها. 

10. الجنة  

نــحن نــؤمــن بــالــجنة، الــتي ال عــين رأت وال أذن ســمعت، وال خــطر 
على قلب بشر.  

سـتسعد أجـسامـنا، وأرواحـنا فـي الـجنة، ونـكون مـع أنـاس دائـما 
سعيدين.  

لـــن يـــزعـــجنا شـــيء فـــي الـــجنة، ال غـــلظة، وال شـــرور، وال الـــكلمة 
السيئة، وال األمراض.  

بـة، وأسـواق،  نـؤمـن أن هـناك بـيوت، قـصور، أنـهار، أطـعمة، وأشـر
وكل ما نحبه في الجنة.  

7 سنن النسائي  5521. 
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ال حــزن، وال قـلق، وال شــرور فـي الـجنة. كـل شـيء طـيب، ومـمتع 
فيها.  وال موت، وال خوف فيها.  

جميعنا نريد أن ندخل الجنة، لذلك ندعوا:  

 دعاء دخول الجنة ورضا هللا

اللهم انا نسألك رضاك والجنة 

أفضل ما في الجنة هو رضا هللا عنا. وسنرى وجه هللا فيها.  

ونــــسأل هللا أن يـــــرزقــــنا أفــــضل، وأعــــلى درجــــات الــــجنة، وهــــي 
الفردوس األعلى، ومكانه تحت عرش هللا.  

 

 دعاء للفردوس األعلى

اللهم انا نسألك فردوس األعلى 
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مختصر اإليمان باليوم اآلخر

اليوم اآلخر يوم القيامة 1

البعث بعد الموت 2

صحائف األعمال 3

الحساب 4

الميزان 5

شفاعة النبي (صلى هللا عليه وسلم) 
وحوضه

6

الصراط 7

القنطرة 8

النار 9

الجنة 10



عـندمـا نـؤمـن بـالـيوم اآلخـر، سـنراقـب أنـفسنا دائـما، 
ونفكر قبل أي فعل، هل هذا يرضي هللا أم ال؟ 

نريد أن نحسن لآلخرين، وال نؤذيهم.  

نســأل هللا أن يحــفظنا منــ النــار، وُيدــخلــنا الجــنة بال 
حــساب. ونــسأل هللا رضــاه، وأن ُيــدخــلنا الــفردوس 

األعلى.   
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كيف نعمل بهذه اآلية في حياتنا؟



 (6)
اإليمان 
بالقدر  

خيره 
وشره 



الـركـن األخـير هـو اخـتبار إليـمانـنا بجـميع أركـان اإليـمان الـباقـية. هـو 
اخــتبار إيــمانــنا بــالــّله، وبــالــمالئــكة، وبــالــكتب، وبــالــرســل، وبــالــيوم 

اآلخر.  

سيأتينا موقف ُيظهر إذا تعلمنا أم لم نتعلم.  

هذا الركن اسمه "اإليمان بالقدر خيره وشره".  

جــميع مــا يــحصل لــنا فــي الــحياة، مــثال، تــعلمنا الــقرآن فــي هــذه 
الــساعــة، والــدتــنا تحــدثــنا عــن أمــر مــا، أو نــأكــل فــي وقــت مــعين 

جميعها تسمى األقدار. 

ال يـوجـد صـدفـة، أو شـيء عـشوائـي فـي حـياتـنا.  عـندمـا ُنـقابـل أحـد، 
ليست صدفة، بل هو قدر.  

قـولـنا لـألقـدار أنـها صـدفـة، وعـشوائـية، مـن قـلة اإليـمان بـالـّله، ألن 
هللا عليم بكل ما يحصل، وهو الذي يقدر األقدار.  

هــذا الــعالــم لــم يــوجــد صــدفــة، بــل هللا مــقدر كــل شــيء ، بــمقدار 
معين.  

عــندمــا يــنزل الــمطر، عــندمــا يــولــد الــناس، عــندمــا يــموت الــناس، 
عـندمـا يـنجح الـناس، عـندمـا يخسـر الـناس، عـندمـا يـمرض الـناس، 
عــندمــا ُيــشفى الــناس، كــل هــذا ليســت صــدفــة، بــل كــل شــيء 

مقدره هللا بقدر معلوم.  

إذا قـيل لـك أن هـذه الـبنايـة، ُبـنيت صـدفـة، هـل تـصدقـهم؟ ال لـن 
تـصدقـهم. بـل تـعلم أن قـبل أن تـوجـد الـبنايـة، كـانـت هـناك فـكرة، 
ثـم خـططوهـا، ثـم رسـموهـا، ثـم جـاء الـعمال وبـنوهـا، فـكيف تـكون 

صدفة؟ 

هـناك قـواعـد، وقـوانـين فـي هـذه الـحياة. مـنها إن جــزاء اإلحـسان 
هـو اإلحـسان، وجــزاء السـيئة، سـيئة مـثلها. لـذلـك مـن الـمهم أن 

نختار األفضل، ونفعل أفضل ما عندنا.  
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 ال نـقول "ال بـأس سـُأسـيئ ألن هللا قـّدر لـي ذلـك"، هـناك قـوانـين 
وضـــعها هللا، وأرســـل الـــرســـل والـــكتب كـــي نـــختار األفـــضل. إذا 

أحسنا ُيحسن لنا، وإذا أسأنا جزاء السيئة سيئة مثلها.  

إذا أحـدهـم أسـاء لـنا، وقـال كـالم ال يـليق، سـيحاسـب عـلى مـا قـال، 
يــد أن نــكون مــثلهم. مــاذا نــفعل؟ نــعفو عــنهم  ـر ولــكن نــحن ال نـ
ألنـنا نـؤمـن بـالـّله، ونـريـد أن يـعفو هللا عـنا. ال نـريـد أن نجـرح اآلخـريـن 
فــقط ألنــهم جـــرحــونــا. فــجعل هــذا الــقدر مــنا شــخصا أفــضل، 

وأخرج منا أفضل ما عندنا.  

أو أحـــدهـــم أحـــسن إلـــينا، وعـــطانـــا هـــديـــة، وجـــعلنا نـــفرح. هـــذا 
يشجعنا أن نعطي، وال نبخل، وندخل السرور على اآلخرين.  

كـل األقـدار – خـيرهـا أو شـرهـا – فـرصـة كـي نـكون شـخصا أفـضل، 
نزيد شكرا، أو نزيد صبرا، أو نعمل صالحا.  

مــثال، عــندمــا كــان ســليمان (عــليه الســالم) مــع جــيشه، ســمع 
نـملة تـكلم الـنمل وتـنصحهم أن يـدخـلوا بـيوتـهم كـي ال يحـطمنهم 

سليمان.  

لـم يـغضب سـليمان (عـليه السـالم) ألن الـنملة تـكلمت عـنه، بـل 
دعا هللا، وشكره ألنه فهم النمل. فهذا القدر أخرج منه الشكر.  

وهـناك مـا يـذكـرنـا بـالـجنة والـنار. مـثال نــرى الـناس يسـلمون عـلينا، 
بــوجــوه بــشوشــة، فــنتذكــر الــجنة، عــندمــا يســلم عــلينا الــمالئــكة، 
فــــنسأل هللا أن يــــدخــــلنا الــــجنة. أو إذا احــــترقــــنا، أو رأيــــنا الــــماء 

المغلي، نتذكر النار، ونستعيذ بالّله منها.  

أحــيانــا قــد ننســى أن نــصلي، ولــكن هللا يــقدر لــنا أمــر كــي يــذكــرنــا 
بالصالة.  

أو قد نخطأ، ثم نمر بقدر نتذكر أن نتوب ونستغفر. 
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ماذا نحتاج كي نؤمن بالقدر؟ 
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1. كل األحداث ليست صدفة  

أحـيانـا نـفكر فـي أحـد، فـنتلقى مـنهم اتـصاال هـاتـفيا. هـذا لـيس ألنـنا 
نعلم أنهم سيتصلون، أو فقط صدفة، بل ألن هللا يعلم. 

2. كل شيء بقدر   

كـل مـا يـحصل مـقدر بـقدر مـعلوم. عـدد األسـماك فـي الـبحار، عـدد 
قطرات المطر، سقوط أوراق الشجر، جميعها مقدرة من هللا. 

3. كل شيء بإذن هللا   

كــل مــا يــحصل حــولــنا، لــيس بــإذن الــناس، بــل بــإذن هللا. إذا أراد 
شيئا أن يحصل سيحصل، فال نعطي القوة للناس. 

4. كل شيء بعلم هللا   

هللا عـليم بـكل مـا يـحصل فـي حـياتـنا. أحـيانـا نـكون فـي الـبيت، ولـكن 
ال نعلم عن كل ما يحصل فيه.  

هللا يـعلم الـماضـي، والـحاضـر، والمسـتقبل. وال ينسـى مـا حـدث، 
ويعلم كل ما سيحدث. فال يخفى عليه خافية. 

5. كل شيء بحكمة بالغة   

كل ما يحصل بحكمة بالغة. فال أحسن مما قد حصل. 

قـد نـريـد الـذهـاب إلـى مـكان مـا، ولـكن نـتأخـر ألن أحـدهـم يـتصل بـنا، 
أو تــتعطل الســيارة، فــنقول "لــماذا حــدث هــذا، اآلن تــأخــرت عــن 

موعدي"؟ ولكن هذه حكمة بالغة.  

ثـم نـعلم أنـها كـانـت خـير، ألنـنا ُحـفظنا مـن شـر مـا. مـن اإليـمان أن 
نعلم أن كل ما يحصل خير لنا.   
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أو قــد يــأتــي شــيئا مــا قــبل مــا تــوقــعناه، أو أحــدهــم يــحصل عــلى 
الهـــديـــة، ونـــحن ال نـــحصل عـــليها. ال نـــشعر بـــالـــغضب، ألن كـــل 

شيء كامل. وما حدث هو األفضل. 

6. كل األقدار خير    

ا لـــّله أبـــدا.  جـــميع األقـــدار خـــير، ولـــو لـــم نـــراه خـــير. ال ننســـب شـــر
الناس قد يعملون أمورا سيئا، وهللا سيحاسبهم عليها.  

الـمرض يـبين كـأنـه شـر، ولـكن فـيه الـخير الـكثير. الـتأخـير يـبين شـر، 
ولــكنه قــد يــكون حــفظا لــنا. أو قــد يســيء أحــدهــم لــنا، فنحـــزن، 
ولـكن هـذا الـموقـف قـد يـجعل مـنا شـخصا أفـضل، فـندعـو هللا 

أكثر، ونتقرب إليه أكثر.  

عـلينا أن نـؤمـن أن هللا ال يـريـد أن يـعذبـنا، بـل يـريـد لـنا الـخير. ولـكن 
إذا أسأنا، سنعاقب. 

7. لإلنسان االختيار والقدرة، ولكنه محاسب  

لكــل شخــص االختــيار والقــدرة، وسيــحاسبــ علــى ماــ اختــار. فال 
نستطيع أن نقول ال اختيار لنا وكل شيء مقدر.  

عــندنــا االخــتيار فــي فــعل الــخير أو الشــر، ولــكن ســنحاســب عــلى 
اختيارنا. إذا أحسنا، سنؤجر، وإذا أسأنا سنعاقب.  

لـذلـك ال نسـتطيع أن نـتعذر بـقول "أنـا أسـيء ألن هللا قـّدر ذلـك". 
بل نحن اخترنا أن نسيء.   

هللا يرينا طريق الجنة، وعندما ُنحسن، نجازى باإلحسان.   
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مختصر اإليمان بالقدر

كل األحداث ليست صدفة 1

كل شيء بقدر 2

كل شيء بإذن هللا 3

كل شيء بعلم هللا 4

كل شيء بحكمة بالغة 5

كل األقدار خير 6

لإلنسان االختيار والقدرة، ولكن محاسب 7



1. الخالص من الشرك 

ال أحـــد يـــقدر أي شـــيء، ولـــيس لـــه الـــقدرة فـــي وضـــع األقـــدار، 
وتخطيطها إال هللا. هللا هو القدير.  

من الشرك أن نعتقد أن أحدهم له القدرة في التقدير. 

2. تعرف من هو هللا    

اإليــمان بــالــقدر يــجعلنا نــعرف مــن هــو هللا. مــثال نــفكر بشــيء 
يــد،  ونــحصل عــليه، هــذا يــبين أن هللا عــليم قــديــر. هــو يــعلم مــا نــر

ويأتي به إلينا.  

لـــيس ألن لـــنا الـــحاســـة الـــسادســـة، أو ألنـــنا نســـتطيع أن نـــأتـــي 
باألشياء، أو بسبب الطاقة.   

عندما ندعو نحصل على كل ما هو خير لنا.  

أحـيانـا نـريـد أن نـذهـب إلـى مـكان مـا، ولـكن تـتغير مـشاعـرنـا، ونـشعر 
أنـنا نــريـد أن نـذهـب إلـى مـكان آخـر، هـذه الـمشاعـر مـن هللا، وهـو 

الذي قّدرها. 

3. تعرف قدر نفسك 

سـنعلم قـدر أنـفسنا عـندمـا نـعلم أن هللا قـّدر كـل شـيء. عـكس 
الـذي يـظن أنـه هـو الـذي يخـطط، ويـقّدر، ويسـتطيع أن يـفعل كـل 

ما يريد، فيعطي نفسه القدرة. 
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4. البعد عن األمراض 

اإليمان بالقدر، يحفظنا من الوقوع في األمراض القلبية.  

مــثال، قــد يــحصل أحــدهــم عــلى هــدايــا، ونــحن ال نــحصل. هــذا قــدر 
قـّدره هللا، فـعلينا أن نـسأل هللا أن يـعطينا كـما عـطاهـم، وهـذا 

سيحفظنا من مرض  الحسد.  

أو إذا جــعلنا هللا أذكــياء، أو عــطانــا الجــمال، أو عــطانــا األمــوال، 
هذه كلها أقدار هللا، فال نتكبر.  

وإذا رأينا أحدهم، ذكي، أو جميل، أو غني ال نحسده بل نسأل 
هللا أن يعطينا أفضل منه. 

5. التوازن والثبات  

اإليمان بالقدر يعطينا التوازن، والثبات. لن نبالغ عندما تحدث 
أمور، ألن كل ما يحدث قدر من هللا، وفيه الخير الكثير.  

إذا حصل لنا ما نكره: 
نـــصبر. ولـــن نشـــتكي، ولـــن نـــقول، "لـــماذا عـــلقنا فـــي 1.

االزدحـــام الـــمروري؟" – هـــذا لـــيس مـــن الـــتوازن، هـــذه 
مبالغة. إن النصر مع الصبر.  

إذا حصل لنا ما نحب:  
نـــشكر هللا عـــليه. إذا عـــطانـــا هللا الـــذكـــاء، والجـــمال، 2.

والـمال، أو الهـدايـا، لـن نـقول "هـذا مـن ُحـسن حـظي"، 
بل نقول "هذا من عند هللا"، ونشكر هللا عليه. 
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6. االستقامة  

هذا يعني إذا حصل لنا أي قدر في الحياة، نستمر في العمل 
الصالح. لن نقول هذا حصل لي، وأتوقف.  

اإليمان بالقدر يعطينا االستقامة واالستمرار، والدوام على 
العمل الصالح. فلن نترك صالتنا، وال دعاءنا، ولن نقلق. 
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تعرف من هو هللا 2
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التوازن والثبات 5

االستقامة 6



نؤمن أن ال شيء يحصل بالصدفة، بل كل ما يحدث َقَدٌر قّدره 
هللا.  

كل أقدار هللا بحكمة ففيه من الخير الكثير.  

لنا االختيار، فال نلوم األقدار. إذا أحسننا لنا الحسنى، وإذا أسأنا 
جزاءنا سيئة مثلها. 

اإليمان بالقدر يحفظنا من الشرك، وال نظن أن ألحد أو لشيء 
القدرة على تقدير األمور. 

 دعاء الحفظ من الشرك

ُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك َأْن ُأْشرَِك ِبَك َوَأَنا  اللَّ
8َأْعَلُم، َوَأْسَتْغِفُرَك لَِما ال َأْعَلُم. 

اإليمان بالقدر يجعلنا، نصبر، ونشكر، ونتوازن، ونستمر في 
طريقنا.  

دعاء هللا يبين إيماننا بالقدر. فال نقول، كل شيء مقّدر".  

عندما ندعوا هللا، هللا يقّدر لنا قدر، ويأتينا به. وعندما نستغفر، 
سيقدر هللا لنا قدر فيه الكثير من الخير.  

اإليمان بالقدر يجعلنا من المفلحين. 

8 األدب المفرد 716  – صححه األلباني.  

100

كيف نعمل بهذه اآلية في حياتنا؟



101

نسأل هللا أن يجعلنا مؤمنين.  
الحمدلله رب العالمين.
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