
٩/٢٠١٧/ ٢٥تعالوا نؤمن ساعة   
یذكر هللا لنا ھنا عن حال الكفار،تلك آیات الكتاب وقرآن 
مبین،لما هللا ینزل علینا الكتاب ما یریده منا ھو 
اإلیمان،وواإلیمان ھو التصدیق بالجنان والعمل في 
الجوارح،وو األول اآلخر والظاھر والباطن،آیات هللا 

یحمي االنسان من  ظاھرة ومع ذلك ھو باطن،اإلیمان
التشتت والضیاع،هللا لھ قدم ،لھ عینین،كلتایدي الرحمان 
یمین،یضع رب العزة قدمھ في النار،وكل ھذا واجبنا 
اریمان بھ،وال أجادل وكیف،فاإلیمان یحمینا من التشتت 
والضیاع،والمؤمن لدیھ األمان النفسي ألنھ صدق 

ا كیف هللا،والكافر مشتت،لذلك في سورة الحجر یبین لن
أن هللا حفظ ھذا القرآن.ھم ابتعدوا عن المقصد،وهللا 
حفظ ھذا الذكر،وحال المؤمن یصدق أي خبر عن 
هللا،وأي شبھات بقلبھ ما یجاوب علیھا األخبار أنھ 
استوى على العرشووأي شھوات في القلب،المؤمن 
یأتمر باألوامر،ویصدقھا عكس الكافر مشتت،وفي 

یف ھو الكافر فقط سورة الحجر یذكر هللا لنا ك
یأكلویتمتع ویلھھ األمل،ولما یأتھم الرسول یتھمونھ 
بالجنون،أو یقولون للرسول لو ما تأتینا بالمالئكة لو 
كنت من الصادقین.والمؤمن یؤمن ولو بأقل شيء ،أما 
الكافر لم تأتینھ بكل العلم لن یؤمن،لذلك المؤمن سلیم من 

عالج أمراض الشھوات والشبھات،ومرض الشھوات ی
باإلیمان افعل وال تفعل، واألوامر 



والنواھي،الصلوات،في الشبھات یحتاج 
لألخبار،والریمان بھا،أما الكافر یبتعد ویقول یرید 
أدلة،ویرى المالئكة،و لو تأتي آیات أخرى سأؤمن.فھو 
مریض الكافر بمرض الشھوات والشبھات.(إال كانوا بھ 

وال یستھزئون) كذلك نسلكھ في قلوب المجرمین،
یؤمنون بھ،) وهللا یذكر لنا حتى ل فتح لھم باب من 
السماء شیئء غریب،ولكنھم سیقولون سكرت إنما 
سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وال یقولون 

،لذلك فرصتنا فقط في الدنیا ھي قدرة هللا
باإلیمان،وممثقال ذرة منھ تدخل الجنة وتخرج من 

ي عقیدة بالقلب النار،لذلك ال نستھین بذرة إیمان ،وھ
مھما ھناك شھوات أو شبھات فال أغیر إیماني لذلك 
نحتاج دائما لتجدید اإلیمان،وھناك قواعد مھمة في باب 
 اإلیمان:

،مثال  بناء اإلیمان على الیقین: وھو عكس الشك -١
جدول الضرب كم حفظناه،أو واحد زائد واحد 
اثنین،فأركان اإلیمان یجب أن تكون مبنیة على 

،وابن القیم یقول عن الیقین أنھ استقرار العلم.مثال الیقین
العلم عن أسماء هللا یجب أن یبنى على الیقین،أي مسلم 
أن هللا ھو األول یأتي باألسباب یعطیني نتیجة األأسباب 
 والظاھر ال یعلوه شيء،أو أنھ الرزاق،ال یغالبھ الشك.

أر حدیث مالئكة مجلس العلم،یجب أن یكون عن یقین 
دنى شك بھ.واإلیمان بالیوم اآلخر،مثال عن وال أ



الصراط والیقین عن الصراط.فالعلم ثابت ،مثال منكو 
ونكیر ي القبر حین یسأالن المیت،لیس أنھ فقط معلومھ 

،وتفاصیلھ.إنا الیقین بھ،والیقین یأتي من تكرار العلم  
اإلیمان بالقدر خیره وشره،أي أن هللا علم األقدار وكتبھا 

در ھو یشاء القدر ویخلقھ،فھناك مراحل وفي وقت الق
للقدر أن هللا علمھا وكتبھا،وفي وقتھا شاء ویخلق 
 القدر،إن عرفت ھذه التفاصیل ستتیقنین من القدر.

لذلك حدیث جندب تعلمنا اإلیمان قبل القرآن،ألن مع 
 القران ھناك التفاصیل.

تعریف الیقین:استقرار العلم الذي ال ینقلب وال یتحول 
غیر في القلب (ابن القیم).وال یت  

مثال وهللا غالب على أمره،في قصة یوسف ماذا أراد 
والیقین ھو ثمرة األخوة وماذا حصل لیوسف.

العلم،والثمرة تأتي بالنھایة،ولكنھا تحتاج لالھتمام 
كالماء،والشمس،فالیقین ثمرة للعلم،ولكن لیس كل علم 

ك یقین،ولكن كل یقین عن علم.والیقین وإذا وجد لدی
الیقین فبھ طمأنینة القلب وقوتھ ونشاطھ،وسائر لوازم 
الحیاة. (إنا جعلنا ما على األرض زینة لھا،أحسن 

وهللا غالب على أمره،وأن هللا رزاق فنطمئن،أي  ٩عمال
ھذا االنسان الذي لدیھ یقین یتحرك أسرع ممن لیس لدیھ 
الیقین.فما الذي یجعلك تسكتین عن أخذك حقك بیدك؟ 
 الیقین



باعث للعمل ھو الیقین،ولو كان الیقین في القلب لطار وال
اشتیاقا للجنة،وھربا من النار،والدنیا فرص على مدار 

ساعة للعمل الصالح،ولدینا طریقین إما شمرا أو  ٢٤ال
كفورا،وإن لم أستغل الفرص ستضیع،والذي یجعلھا ال 
تضیع الیقین (ربما ید الذین كفروا لو كانوا مؤمنین) 

عملنا ھؤالء لم یأخذوا األمور بجدیة،لعدم زي یا لیت 
وجود الیقین.لذلك اإلیمان جدا مھم للیقین.وفي القإان 
آیات عمن لدیھم ىقین (وكذلك نري إبراھیم ملكوت 
السماوات واألرض ولیكون من الموقنین) وهللا أرى 
إبراھیم ملكوت السماوات واألرض.لیتدبرھا،وھذا یعني 

ب أن یكون  اصیل عن البشر یةأن العلماء الذین لدیھم تف
لدیھم یقین،سورة النمل یخبرنا هللا عن الكفار( وإذا واقع 
القول علیھم أخرجنا لھم دابة من األرض تكلمھم) لماذا؟ 
أن الناس كانوا بآیاتنا ال یؤمنون)بمعنى الیقین عندي قبل 
یوم القیامة،ولكن ھؤالء ال فائدة منھم مھما رأوا من 

ھم دابة تكلمھم وھي أعظم آیة،وھي فا� أخرج لآیات،
من عالمات یوم القیامة وتكلمھم،وهللا یرسلھا لھم ألنھم 
 ال یؤمنون ولن یفیدھم بالیقین ألن وقت االختبار انتھي،

سورة السجدة (وجعلنا منھم أئمة یھدون بأمرنا لما 
صبروا وكانوا ) الفقائد واإلمام بالدین ھذه صفاتھ،الیقین 

،وابن القیم بین س،ولكن بالذات للقائدمطلوب لجمیع النا
 الممیزات التي حازھا أھل الیقین وخصائصھم:



لیس لدیھم الیقین.والدلیل  ینتفعون باالیات أكثر ممن -١
(وفي األرض آیات للموقنین) أي آیة تأتیھم ینتفعون 
 بھا،وغیرھم أي آیة حتى لو صعدوا القمر لن ینتفعوا .

خص هللا أھل الیقین بالھدى والفالح ،من دون كل  -٢
الناس،مثال لدي یقین أن هللا سینصرني وتحصل لي 
مشكلة،ولكن یقیني با� سیجعل أن هللا یھدیني للنصر 
والنجاح،أو من یقول أنا على یقین زن هللا سیأتییني 
بالرزق سیأتیني ویرزقني،عكس من ھو في شك،وال 

من قبلك  بما أنزل إلیك وما أنزلأعلم و(والذین یؤمنون 
 وباآلخرة ھم یوقنون) 
 

 ٢/١٠/٢٠١٧  
ھناك قواعد اإلیمان،ثم أصول اإلیمان،واإلیمان مثل 

أبناء والشجرة لھا جذور وأغصان وثمار .وھناك قواعد 
 مھمة في باب االیمان،وذكرناھا سابقا 

والیقین یكون بالتكرار والتفاصیل.ونكمل خصائص 
 الموقنین:

یقین قرین التوكل،والمتوكلون الذین ال یقفون عند ال -٣
باب أحد إال هللا لذلك یدخلھم بال حساب یأخذ بالسبب 

ولكنھ كامل التوكل علي هللا،لدیك یقین أن هللا ھو الشافي 
سیتوكل على هللا تأخذ األسباب ولكن ل قلبي ال یتعلق 
بھ.والصواب أن التوكل ثمرة الیقین،بمعنى الموقنون 

التوكل.مثالما الذي یجعلني آخذ دواء معین لیقیني لدیھم 



فیھ،من تكرار المعلومات عنھ ،والمطلوب منا لیس 
الیقین بالمحسوسات،وإنما بالغیب،با� والمالئكة وأركان 

االیمان،وإن (فتوكل على هللا إنك على الحق  المبین) 
 الیقین أنني على الحق المبین.

را واشراقا وانتفى متى وصل الیقین للقلب،امتأل نو-٤
عنھ كل شك وریب،،وكذلك الھم والغیم وھي تأتي لعدم 

 وجود الیقین،ألن الیقین یجعل االنسان ال یغتم.
،وھي بناء اإلیمان على الیقین.١انتھینا القاعدة رقم   

یجب أن نعرف كل ھذا الن ھناك من لدیھ  المعلومات 
ن ویقول أنھ مؤمن ولكن معرفتھم  سطحیة ،ال یعلمون أ

االیمان لھ قواعد وأصول،یسمون مسلمون،الن االیمان 
یحتاج للیقین، ھناك ضالل فھم یعتقدون زن االیمان فقط 

 بالقلب أو حشو معلومات.
بناء االیمان على الیقین ویأتي من  ١لذلك القاعدة 

٢التكرار وما ذكرنا سابقا.ونكمل القاعدة   
مدار اإلیمان على شیئین: -٢  
طاعة األوامر. -٢      تصدیق األخبار  -١  

اإلیمان لیس أخبار وإنما تصدیقھا ،وطاعة األوامر 
تدخل في اإلیمان،وھذایرد على المرجئة الذین ال 

یصلون ألن لدیھم أن یكفي أن االیمان بالقلب،ألن ھناك 
ویجب أن نھتم قاعدة متأصلة أن مدار االیمان ما سبق.

بینھ ابن باالیمان ألنھ ما سیدخلنا للجنة.كل ما سبق 
 القیم.



تصدیق االخبار: الدجال،یوم القیامة،أنواع  -١
المالئكة،واالیمان أن أصدق بھا.مثال في القرآن العسل 

فیھ شفاء للناس ھذا خبر،فأصدق بھ ال  بعد أن یأتي 
العالم بتجاربھ،ویخبرني بذلك فأصدقھ.كما یوم القیامة ال 

ینفع التصدیق (فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم 
دید) لذلك االیمان ھو  تصدیق االخبار ونحن بین ح

 سمعنا وأطعنا.
: أي أوامر ونواھي أطیعھا،لیس طاعة األوامر -٢و 

فقط أن أصدق بالخبر،یتبعھا الطاعة .ما یثبیت إیماني 
 اتباع االوامر.كل ما سبق بدایتھ القلب،تصدیق الزوامر

الن المنافق ال یصدق (كرھوا ما أنزل هللا) فبدایة القلب 
وھو محط نظر الرب،إن ركزنا على القلب.والقلب 

الشھوات      ٠-٢الشبھات       -١یعتریھ مرضان :  
والشفاء لھما باالیمان،الشبھات مثل أن هللا بكل 
مكان،یعتقدون بذلك فھذه شبھة.أو من ال یعتقد 

ھ شبھھ في الدین وھذا خطر،ألنھ بالدجال،أو الشیطان لدی
تحطمھ وتذھب بھ للكفر،وعالجھ اإلیمان الذي بھ 

تصدیق األخبار،مثال شبھة عدم وجود الدجال،كیف 
تعالج؟ بتصدیق الخبر،وذلك من قال هللا 

والرسول،وبالتكرار والتفاصیل عن الدجال ،لذلك ھناك 
تكرار وتفاصیل في القرآن والسنة،كل ھذا لیزید 

ألن بھ تفاصیل الرسل وماذا قالوا،وكذلك تفاصیل إیماننا،
یوم القیامة،الن االیمان یحتاج للتفاصیل،الن الشبھات إن 



كانت بقلوبنا تحتاح للتكرار.وعالجھا بقبول قال هللا 
 وقال الرسول.ألن من یحكم العقلمثل الفالسفة سیضیع.

مرض الشھوات: یتبع ھواه في كل شيء،وما یدفعھ  -٢
ة االوامر،مثال األوامر الصالة االحسان االیمان وطاع

والنواھي عدم النمیمة،وكي نعالج مرض الشھوات یكون 
بطاعة األوامر.(من كان یؤمن با� والیوم اآلخر ) أرید 

أن زتكلم فیما ال یعنییني،والشھوات تردي االنسان 
(فخلف من بعدھم خلف...) وكذلك (زین للناس) ثم 

عنى ما ال یخصنا ال ننظر العالج (وال تمدن عینیك).بم
إلیھ.والعین خصوصا،وبأیامنا في بیرتنا تأتینا الفتنة 
عاالنترنت ،والموبایل.وألن الشھوات قبعد ما تكون 

حالل تتطور الشیاء ثانیة،وكذلك النفس إن أعطیناھا كل 
شيء ستفسد،لذلك لیس كل ما نشتھیھ نحصل 

خبر علیھ.السلف لما كان یرى العنب یمنع نفسھ منھا،وی
نفسھ لیس كل ما اشتھیت تحصلین علیھ.اذا اتبعنا كل 

أوامر القرآن سنكون عبد � ولیس عبد للشھوات،ومن 
ھنا یأتي الزھي بأن أكتفي بما عندي،عكس من ینظر 

 لغیره كأنھ ینظر للدنیا باستشراق،ولن یبارك لھ.
إذن المؤمن مرض الشبھات والشھوات لما یقرأ قال هللا 

بتصدیق االخبار وطاعة هللا والرسول. والرسول یتعالج  
من مرض الشبھات والشھوات.مرض الشھوات یؤلم 
مشتھیة شيء وال أحصل علیھ،أتعب،فیحتاج لمجاھدة 

 أكثر.



 
٢٣/١٠/٢٠١٧  

بناء اإلیمان على الیقین.-١  
القاعدة الخامسة كفر االعتقاد،وكفر العمل،بمعنى لیس -٥

من الفرق  الكل كافر نتعلم عن اإلیمان  ألن كثیرا
الضالة ال تعرف عنھا.وفیھ رد علي الخوارج ھم 

ظھروا قلیل في عھد النبي،وزادوا في عھد علي بن أبي 
طالب.لدرجة أنھم وصلوا لقتل ابن خباب بن األرت 
وكانت معھ زوجتھ وحامل بالشھر التاسع،فسألوه أن 

یخبرھم عن أبیھ عن محمد،فقال یأ زمان تكثر بھ 
المقتول ولیس القاتل،فقالوا لھ كأنك الفتن،فكن عبد هللا 

تعنینا فقتلوه ،قتلوا زوجتھ وبقروا ما ببطنھا،فلم یسكت 
عنھم علي أبو طالب،جاءھم صحابي وأفھمھم،والباقي 

قتلھم على أبو طالب،وبقي منھم عشره،وانتشروا.ال 
 نغتر بمن یقول قال هللا ولرسول،یجب ـأن نفھم االیمان،

مل.مثل حدیث إن لم نسأل فلدیھم كفر االعتقاد والع
ن أتى كاھنا فصدقھ فقد كفر بما العلماء سنسيء فھمھ.(م

نزل على محمد) كفر االعتقاد الكفر با� ومالذئكتھ،أما أ
 العمل،.

كفر االعتقاد أو الجحود ،وھو الكفر بأركان اإلیمان،وما 
قالھ هللا والنبي جحودا وعنادا.وھذا الكفر یضاد االیمان 

 من كل وجھ.



الكفر العملي:مثال النبي قال من فعل ھذا أو عمل فقد -٢
،الحكم بغیر ما أنزل هللا،وترك الصالة.وتارك كفر

الصالة كافر بنص النبي،ولكنھ كفر عمل ال كفر 
اعتقاد،عنده إیمان ،كفره عمل ال اعتقاد،تارك الصالة 

ولقد نفي كافرا بسنة النبي ولكن ال ألقبھ كافرا،مطلقا،
ال ترجعوا بعدي كفارا یضرب ني،االیمان عن الزا

 بعضكم رقاب بعض،كفر عمل،وانتفى عنھ كفر الجحود
ال نقول كافر ألحد لزن یبوء بھا،(ثم أنتم ھؤالء تقتلون 

.أنفسكم،،،وھو محرم علیك إخراجھم  
١٣/١١/٢٠١٧  

یَماَن َوَزیَّنَھُ فِي ( َ َحبََّب إِلَْیكُُم اْإلِ ِكنَّ ا:َّ َولَٰ
)الحجرات٧(قُلُوبِكُمْ  	

زین االیمان،معناه االیمان یحتاج للتزیین،وكره الیكم 
الكفر ورلفسوق والعصیان،نسأل هللا أن یحبب االیمان 

 بقلوبنا ویكره لنا الكفر والفسوق والعصیان.
 كتاب واحة االیمان ،البن القیم ،د عمر األشقر

 أصول اإلیمان یقول ابن القیم محددا أصول اإلیمان 
 خمسھ،وھي األركان ،وھي اإلیمان با� اإلیمان با�

ومالئمتھ وكتبھ ورسلھ،والیوم  اآلخر ،والقدر خیره 
. ١٧٧وشره كما بالحدیث.دلیلھا آیة البقرة   

حتى لو لدیك االیمان بھم علیك بزیادة ھذا االیمان،بالعلم 
 وآیات القرآن.

المبحث األول في اإلیمان با�:اإلیمان با�: -١  



ھذا األصل تناولھ كثیر من أھل العلم تحت التوحید،و -١
التوحید،والتوحید ھو لب اإلیمان با� تعالى،كذلك ھو 

لب الدین كلھ.فنحتاج للتوحید،وطبیعة البشر یحبون 
التوحید ،والتوحید ھو جعلھ واحدا ،یوقل ابن القیم معرفا 

ھو اثبات صفات كمالھ وتنزیھھ عن التشبیھ التوحید:
 والنقائص.

ولیس كمثلھ اثبات صفات كمالھ ،فھو كامل الصفات. -١
 شيء.

تسبیحھ عن التشبیھ،أن أحد علمھ مثل علم الھ،ومن  -٢
 النقائص من النوم،والسنة .

والمعطلة التوحید لھم أنھم اعتبروا جحد الصفات 
وتعطیل الصانع عنھا توحید.بمعني القول عن هللا 

یر بال سمیع بال سمع،بصسمیع،كیف؟ ھي صفة للبشر.
وجعلوا اثبات صفات هللا تشبیھا وتجسیما بصر.

فسموا االباطل باسم الحق،والشیطان زین لھم.وتركیبا.  
أنواع التوحید كما قالھا ابن القیم،ھو بین نوعین من 

توحید المعرفة  -١التوحید الذي دعت إلیھ الرسل: 
واإلثبات : حقیقة ذات الرب، في أسمائھ وصفاتھ 

وتكلمھ سماواتھ على عرشھ. وأفعالھ،وعلوه فوق
واثبات عموم قضائھ .رسلھبكتبھ.وتكلیمھ لمن شاء من 

وقد أفصح القرآن عن ھذا النوع جد وقدره وحكمھ.
النوع،في آیة الكرسي،اإلخالص،أوائل سورة 

الحدي،أواخر سورة الحشر،أوائل سورة 



أثبتھ لھ صفات طھ،والسجدة،أوائل سورة آل عمران.
عن النقص الكمال وأنززھھ  

وھوتوحید هللا في أ فعال توحید في المطلب والقصد. -٢
العبد،(واذا سألت فاسأل هللا،واذا استعنت فاستعن 

با�،وھو ما تضمنھ قل یا أیھا الكافرون ،وآل عمران یا 
أیھا الناس اعبدوا هللا الذي خلقكم قل یا أھل الكتاب 

ألدلة:تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم أال نعبد ،ا  
	


