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  املقدمة :

 بسم هللا، وامحلد هلل؛ أ ما بعد:

ففي هذه الرساةل نبني أ ن الإميان ابهلل تعاىل 

هو ال مان للعبد يف ادلنيا والآخرة؛ أ من يف 

 الظاهر، وأ مان يف الباطن.

  

قال ش يخ الإسالم ابن تميية رمحه هللا  

تعاىل: "فاإن الإميان مأ خوذ من ال من، 

الطمأ نينة"؛ ]الإميان )ص:  اذلي هو 

٧٨.]) 
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: من أ سامئه تعاىل املؤمن:  أ ولا

من املعاين املتعلقة هبذا الامس هلل تعاىل:  

"ال من وال مان"، فهو العدل اذلي يأ منه  

ا، فدينه أ مان  عباده، فهو ل يظمل أ حدا

ورشعه أ مان، أ مان يف القلوب، وأ مان يف  

اجلوارح، وأ مان يف الظاهر، وأ من يف 

 اطن، وأ من وأ مان يف ادلنيا والآخرة.الب

  

قال الضحاك عن ابن عباس ريض هللا  

عهنام: "املؤمن: أ ي: أ من خلقه من أ ن 

 ([. ٣٦/ ٢٨يظلمهم"؛ ]تفسري الطربي )
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وقال ابن القمي رمحه هللا تعاىل: "واخلائف 

ليه س بحانه، وجده  ذا صدق يف اللجوء اإ اإ

السالكني مؤمناا من اخلوف"؛ ]مدارج 

(٣٢٤/٣ .]) 

  

اثنياا: رسول الإميان وال مان محمد صىل هللا  

 عليه وسمل:

وذكل أ ن س نة النيب صىل هللا عليه وسمل 

يف قوهل وفعهل يه يف دلةل الناس عىل لك  

ما يؤمهنم يف ادلنيا والآخرة؛ من ادلعوة اإىل  

التوحيد، والهنيي عن الرشك، اإىل أ قل  
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يب عليه املأ مورات واملهنيات؛ قال الن

الصالة والسالم: ))واملؤمن من أ منه 

الناس عىل دماهئم وأ مواهلم((؛ ]رواه أ محد  

والرتمذي[، ويف أ مهية ذكل يقول النيب 

عليه الصالة والسالم: ))من أ صبح منمك 

آمناا يف رسبه، معاًفا يف جسده، عنده   أ

قوت يومه، فك منا حزيت هل ادلنيا((؛ ]رواه  

والرتمذي[،  البخاري يف ال دب املفرد، 

ويف هذا ال من يف املسكن واجلسد 

 والرزق.
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وقد هني  الرسول صىل هللا عليه وسمل عن 

لك معل يدعو اإىل خوف املؤمنني؛ قال  

عليه الصالة والسالم: ))ل حيل ملسمل أ ن  

ا((؛ ]رواه الإمام أ محد، وأ بو  يروع مسلما

داود[، وقال: ))ل يشري أ حدمك اإىل أ خيه 

نه ل  يدري أ حدمك لعل ابلسالح؛ فاإ

الش يطان يزنع يف يده، فيقع يف حفرة من  

 النار((؛ ]متفق عليه[.

  

وهني  عن أ ن خيفي الإنسان مالا ل خيه،  

ولو مل يكن بقصد الاستيالء عليه، ولكن 

أ راد بذكل أ ن يفزعه عليه؛ فقال: ))ل  
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ا((؛   يأ خذن أ حدمك متاع أ خيه لعباا ول جادًّ

]رواه الإمام أ محد، وأ بو داود[، ويف هذا  

وغري ذكل مما جاء يف الس نة يف الهنيي عن 

 أ دىن ما خيوف. 

  

 من وال مان يف ادلنيا:اثلثاا: ال  

أ من وأ مان الناس من عدومه: ومن  -١

ذكل أ مره تعاىل يف الإعداد محلاية اجملمتع من  

وا لَهُْم َما  العدو؛ قال تعاىل: ﴿ َوَأِعدُّ

ٍة َوِمْن ِراَبِط الَْخْيِل   تََطْعُُتْ ِمْن قُوَّ اس ْ

آَخرِيَن ِمنْ  مُكْ َوأ ِ َوعَُدوَّ  تُْرِهُبوَن ِبِه عَُدوَّ اَّللَّ

ُ يَْعلَُمهُْم َوَما تُْنِفُقوا ِمْن  ْم َل تَْعلَُموهَنُُم اَّللَّ ُدوهِنِ
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لَْيمُكْ َوَأنُُْتْ َل  
ِ
ِ يَُوفَّ ا ٍء يِف َسِبيِل اَّللَّ ََشْ

[، ومن ذكل أ نه  60﴾ ]ال نفال:  تُْظلَُمونَ 

تعاىل أ مر بأ خذ احلذر والاس تعداد؛ قال  

آَمنُوا خُ  تعاىل: ﴿ يَن أ ِ َا اذلَّ ﴾  ُذوا ِحْذَرمكُْ ََي َأُّيُّ

َولَْيأُْخُذوا ِحْذَرمُهْ  [، وقال: ﴿71]النساء: 

يَن َكَفُروا لَْو تَْغُفلُوَن َعْن  ِ َوَأْسِلَحََتُْم َودَّ اذلَّ

َأْسِلَحتِمُكْ َوَأْمِتَعتِمُكْ فَيَِميلُوَن عَلَْيمُكْ َمْيََلا  

[، وغري ذكل من 102﴾ ]النساء:  َواِحَدةا 

 من اجملمتع. ال وامر اليت تكون يف أ  

  

ال من وال مان عىل ال نفس: ذلكل رشع  -٢

آَمنُوا   القصاص؛ قال تعاىل: ﴿ يَن أ ِ َا اذلَّ ََي َأُّيُّ
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﴾ ]البقرة:   ُكتَِب عَلَْيمُكُ الِْقَصاُص يِف الْقَْتىَل 

َولمَُكْ يِف الِْقَصاِص َحيَاٌة ََي   [، وقال: ﴿178

لبقرة: ﴾ ]ا ُأوِِل اْلَلَْباِب لََعلَّمُكْ تَتَُّقونَ 

179 .] 

  

ال من وال مان عىل العقل: ذلكل رشع  -٣

ََي  احلد عىل شارب امخلر؛ قال تعاىل: ﴿

ََّما الَْخْمُر َوالَْمْيِِسُ  ن
ِ
آَمنُوا ا يَن أ ِ َا اذلَّ َأُّيُّ

ِل   َواْلَنَْصاُب َواْلَْزَلُم رِْجٌس ِمْن مَعَ

ْيَطاِن فَاْجتَنُِبوُه لََعلَّمُكْ تُْفِلُحونَ  ﴾  الش َّ

[، وقال النيب عليه الصالة 90ائدة: ]امل
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والسالم: ))لك مسكر حرام((؛ ]متفق  

 عليه[.

  

ال من وال مان عىل ال نساب: ذلكل  -٤

رشع حد الزاين ورمج احملصن؛ قال تعاىل: 

وا لُكَّ َواِحٍد ِمهْنَُما  ﴿ ايِن فَاْجِِلُ اِنَيُة َوالزَّ الزَّ

ةٍ   [. 2﴾ ]النور:  ِمائََة َجِْلَ

  

ال مان عىل ال عراض: ذلكل  ال من و  -٥

يَن  رشع جِل القاذف؛ قال تعاىل: ﴿ ِ َواذلَّ

يَْرُموَن الُْمْحَصنَاِت ُُثَّ لَْم يَأْتُوا ِبأَْربََعِة ُشهََداَء  

ةا  ومُهْ ثََماِننَي َجِْلَ  [. 4﴾ ]النور:  فَاْجِِلُ
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ال من وال مان عىل ال موال: ورشع   -٦

حلفظ أ موال الناس قطع يد السارق؛ قال  

ارِقَُة فَاْقَطُعوا  تعاىل: ﴿ اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

  ُ ِ َواَّللَّ َبا نَََكلا ِمَن اَّللَّ َأيِْدَُّيَُما َجَزاءا ِبَما َكس َ

 [.38﴾ ]املائدة:   َعزِيٌز َحِكميٌ 

  

ال من وال مان عىل القمي وال خالق  -٧

بعكس الكفر والإحلاد: ل ن من لوازم الكفر 

آاثره التخيل عن لك فضيَل،   والإحلاد وأ

نه من حجد اخلالق أ و   وركوب لك رذيَل، فاإ

نه ل ميكن أ ن يثبت أ ي قمي  أ مره وهنيه، فاإ
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لهيا، وهنا الفوىض ال خالقية  ميكن الرجوع اإ

ن كذب وحجد واحلياة الهبميية، وهذا حال م

بُوا   احلق ول بد؛ قال تعاىل: ﴿ بَْل َكذَّ

ا َجاَءمُهْ فَهُْم يِف َأْمٍر َمِريٍ  ِ لَمَّ ﴾ ]ق:   اِبلَْحق 

ُأولَئَِك ََكْلَنَْعاِم بَْل مُهْ َأَضلُّ   [، وقال: ﴿5

 [. 179﴾ ]ال عراف:   ُأولَئَِك مُهُ الْغَاِفلُونَ 

  

ومن لوازم اجلحود وأآاثره ظنه أ نه ل  

ول رقيب، ول حساب، ول   حسيب،

بعث؛ فيفعل ما يشاء؛ فال خوف من 

 عقاب، ول رجاء لثواب. 
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أ من وأ مان غري املسلمني: ومه أ صناف؛   -٨

مفن الكفار من ل حرمة هل، ومه احلربيون؛ 

ل ن حرهبم هو أ مان للناس يف ديهنم 

ودنيامه، وأ ما من عدامه من الكفار؛ َكذليم 

واملس تأ من، فعرضه مصون، واملعاهد، 

ودمه معصوم، وماهل مضمون؛ قال النيب 

ا،  عليه الصالة والسالم: ))َمن قتل ُمعاهدا

ن رحيها ليوجد من  مل يرح راحئة اجلنة، واإ

ا((؛ ]رواه البخاري[.   مسرية أ ربعني عاما
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ا: ال من وال مان يف الآخرة:  رابعا

ادلار الآخرة يه دار ال مان احلقيقي 

ََّما   ار احلقيقي؛ قال تعاىل: ﴿والاس تقر  ن
ِ
ا

نَّ اْلآِخَرَة يِهَ َداُر  
ِ
نَْيا َمتَاٌع َوا َهِذِه الَْحَياُة ادلُّ

[، والسعي يف أ ن 39﴾ ]غافر:  الْقََرارِ 

يأ من العبد فهيا أ وىل من السعي يف ال مان 

بَْل تُْؤِثُروَن  يف ادلنيا؛ قال س بحانه: ﴿

نَْيا ﴾  َواْلآِخَرُة َخرْيٌ َوَأبْقَ  * الَْحَياَة ادلُّ

 [. 17،  16]ال عىل: 

  

وهذا من خصائص ادلين خالفاا لِلعوات 

ال رضية والإحلادية، فاإن ادلين يدعو اإىل  
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ال من وال مان يف الآخرة اليت يه أ وىل من  

ادلنيا، فاإن أ عظم ال مان هو ال من وال مان  

الِسمدي ادلامئ يف ادلخول يف اجلنة 

َوُأْدِخَل  ر؛ قال تعاىل: ﴿والنجاة من النا

اِلَحاِت َجنَّاٍت ََتْرِي   آَمنُوا َومَعِلُوا الصَّ يَن أ ِ اذلَّ

ْم  ِ ْذِن َرهب ِ
ِ
يَن ِفهيَا اِب َِتَا اْلَهْنَاُر َخادِلِ ِمْن ََتْ

يََُّتُْم ِفهيَا َساَلمٌ  براهمي:  ََتِ [، وقال  23﴾ ]اإ

آََيتِنَا َسْوَف   تعاىل: ﴿ يَن َكَفُروا ِبأ ِ نَّ اذلَّ
ِ
ا

لْنَامُهْ  ا ُُكََّما نَِضَجْت ُجلُوُدمُهْ بَدَّ نُْصِلهِيْم ََنرا

َ ََكَن  نَّ اَّللَّ
ِ
َها ِلَيُذوقُوا الَْعَذاَب ا ا غرَْيَ ُجلُودا

اا ا َحِكمي  [. 56﴾ ]النساء:   َعزِيزا
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 اخلامتة:

ن َكن هناك من حقق نوعاا   ويف اخلتام: واإ

من ال من وال مان، ولكن ل سبيل لامتم 

ل يف الإميان ابهلل تعاىل، ال من وا ل مان اإ

واتباع أ مره وهنيه، فيحصل بذكل أ من يف  

دنيا الإنسان، وأ من يوم أ ن يلق  العبد 

الرمحن، وصىل هللا عىل س يدَن محمد وعىل 

 أ هل وحصبه أ مجعني.
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: هرسة 
 الف 

دمة    ......................................................المق 

.............................. من  عالى المؤ  ة ت   من   أ سمائ 

................................. مان  من  وألأ   رسؤل ألأ 

ا................................ ي  ى  الدئ 
مان  ف  من  وألأ   ألأ 

ى  
مان  ف  من  وألأ  ...............................ألأ  خ رة   ألأ 

....................................................... مة  ات   الخ 

هرس......................................................
 الف 
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