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اإليمان برسل اهللا المعّرفين به:
فون به وبجالله  ؛ لذلك أرسل هلم رسالً يعرِّ ، ومل يرتكهم سدً مل خيلق اهللا عباده مهالً  
الرسل  من  ا  كثريً فأرسل  أفضلهم؛   البرش  من  تعاىل  أرسل  وقد  برشعه،  فون  ويعرِّ وكامله 
الرسل  بأفضل  الرسالة  وختم  السالم،  عليهم  وعيسى  وموسى  وإبراهيم  ا  منهم...نوحً
وأدوا  األمانة  فبلغوا  صدقهم،  عىل  الدالة  اآليات  من  ا  مجيعً معهم  وجعل  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد 
ن مل يؤمن برسالتهم وصدقهم فلم يؤمن باهللا؛  فوا العباد برهبم وخالقهم، فمَ الرسالة وعرَّ
َوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ   ِ َّ بِٱ َءاَمَن  ُكٌّ  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ  ّبِهِۦ  رَّ ِمن  إَِلۡهِ  نزَِل 

ُ
أ بَِمآ  ٱلرَُّسوُل  (َءاَمَن  تعاىل:  قال 

ا،  مجيعً ونؤمن هبم  منه  سبحانه،  واملرسلون  املبلغون  إذ هم  ٢٨٥]؛  َورُُسلِهِ) [البقرة:  َوُكُتبِهِۦ 
َ ُنَفّرُِق َبۡيَ أََحٖد ّمِن رُُّسلِهِ) [البقرة: ٢٨٥]. قال تعاىل: (

ا للبرشية؛ فأرسل مع إبراهيم صحفه، ومع  وأرسل اهللا تعاىل مع الرسل كتبًا لتكون نورً  
داوود الزبور، ومع موسى التوراة، ومع عيسى اإلنجيل، ومع حممد صلوات ريب وسالمه 
ِمن  لَۡت  فُّصِ ُثمَّ  َءاَيُٰتُهۥ  ۡحِكَمۡت 

ُ
أ (كَِتٌٰب  تعاىل:  قال  املجيد؛  القرآن  املعجز  الكتاب  عليه 

ا وبركة وبرهانًا؛ قال تعاىل:  ۡن َحِكيٍم َخبٍِي ١) [هود: ١]، وقد جعله سبحانه هد ونورً ُ لَّ
ا:  نَزۡلَنُٰه ُمَباَرٞك فَٱتَّبُِعوهُ َوٱتَُّقواْ لََعلَُّكۡم تُرَۡحُوَن ١٥٥) [األنعام: ١٥٥]، وقال أيضً

َ
(َوَهَٰذا كَِتٌٰب أ

بِيٗنا ١٧٤) [النساء: ١٧٤].  نَزۡلَآ إَِلُۡكۡم نُوٗرا مُّ
َ
ّبُِكۡم َوأ َها ٱلَّاُس قَۡد َجآَءُكم بُۡرَهٰٞن ّمِن رَّ يُّ

َ
أ (َيٰٓ

ولقد جعل اهللا تعاىل اإليامن بخاتم األنبياء واملرسلني وأفضل البرش حممد ملسو هيلع هللا ىلص وبرسالته   
ا  قرين اإليامن بوحدانيته سبحانه وتعاىل يف كلمة الشهادة ”أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدً
رسول اهللا“، أرسله تعاىل رمحة للعاملني؛ فأخرجهم به ملسو هيلع هللا ىلص من الظُلامت إىل النور، ومن اجلهل إىل 
ا عىل أُمته، ريصً داية واإليامن، فأد األمانة ونَصح األُمة، وكان حَ اللة إىل اهلِ العلم، ومن الضَّ

َعلَۡيُكم  َحرِيٌص  َعنِتُّۡم  َما  َعلَۡيهِ  َعزِيٌز  نُفِسُكۡم 
َ
أ ّمِۡن  رَُسوٞل  َجآَءُكۡم  (لََقۡد  تعاىل:  قال 

ما  احلقوق  من  ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوله  نبيه  اهللا  وأعطى   ،[١٢٨ [التوبة:   (١٢٨ رَِّحيٞم  رَُءوٞف  بِٱلُۡمۡؤِمنَِي 
يستحقها؛ فهو خري البرش وسيدهم؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص: «أنا سيد ولد آدم وال فخر» (رواه ابن ماجه)، 

ومن حقوقه ملسو هيلع هللا ىلص:
١ . اإليامن بأنه عبد اهللا ورسوله، وأن اهللا تعاىل قد أرسله رمحة للعاملني فبلَّغ األمانة وأد

ِٓي أَنَزۡلَا) [التغابن: ٨]، وقال  ِ َورَُسوِلِۦ َوٱلُّورِ ٱلَّ َّ اِمُنواْ بِٱ الرسالة ملسو هيلع هللا ىلص، يقول تعاىل: (َف َٔ
ملسو هيلع هللا ىلص: «والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة ال هيودي وال نرصاين، 

ثم يموت ومل يؤمن بالذي أُرسلت به إال كان من أصحاب النار» (رواه مسلم).
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تصديق وقبول ما جاء به ملسو هيلع هللا ىلص من ربه تعاىل، واليقني بأنه احلق بلغه عن اهللا تعاىل بال شك . ٢
ِ َورَُسوِلِۦ ُثمَّ لَۡم يَۡرتَابُواْ) [احلجرات:  َّ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱ أو ريب؛ قال تعاىل: (إِنََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَّ
َ َيُِدواْ ِفٓ  ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمَّ  َ يُۡؤِمُنوَن َحتَّ َ َوَرّبَِك  ١٥]، وقال تعاىل: (فَ

ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما ٦٥) [النساء: ٦٥]. نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ
َ
أ

ۡزَوُٰجُكۡم . ٣
َ
َوأ ۡخَوٰنُُكۡم  ۡبَنآؤُُكۡم 

َ
َوأ َءابَآؤُُكۡم  َكَن  إِن  (قُۡل  تعاىل:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص؛  حمبته 

َحبَّ 
َ
أ تَۡرَضۡوَنَهآ  َوَمَسِٰكُن  َكَساَدَها  َتَۡشۡوَن  َوتَِجَٰرةٞ  ٱۡقَتَۡفُتُموَها  ۡمَوٌٰل 

َ
َوأ وََعِشَيتُُكۡم 

َ َيۡهِدي   ُ َّ ۦِۗ َوٱ ۡمرِه
َ
ُ بِأ َّ ِتَ ٱ

ۡ
ٰ يَأ بَُّصواْ َحتَّ ِ َورَُسوِلِۦ وَِجَهادٖ ِف َسبِيلِهِۦ َفَتَ َّ إَِلُۡكم ّمَِن ٱ

ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَفِٰسقَِي ٢٤ ) [التوبة: ٢٤]، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجعني» (رواه البخاري).

َورَُسوِلِۦ َوُتَعّزُِروهُ َوتَُوّقُِروهُ) [الفتح: . ٤  ِ َّ بِٱ ُۡؤِمُنواْ  توقريه وإجالله وتعظيمه؛  قال تعاىل: (ّلِ
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
ِٓي أ َبُعواْ ٱلُّوَر ٱلَّ وهُ َوٱتَّ ُروهُ َونََصُ ِيَن َءاَمُنواْ بِهِۦ وََعزَّ ا: (فَٱلَّ ٩]، وقال أيضً

ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ١٥٧ ) [األعراف: ١٥٧].
، وفَهم وصية نبينا حممد . ٥ نَّتهِ يتِه ملسو هيلع هللا ىلص الذين أسلموا وساروا عىل سُ حمبة ومودة وتقدير أهل بَ

يف  اهللا  أذكركم  بيتي  أهل  يف  اهللا  أذكركم  بيتي،  أهل  يف  اهللا  "أذكركم  يقول:  إذ  ملسو هيلع هللا ىلص، 
ابته الذين  رَ أهل بيتي" (رواه مسلم)، وآل بيته ملسو هيلع هللا ىلص هم أرشاف الناس كأزواجه وذريته وقَ
بِّهم كام ال جيوز ادعاء العِصمة هلم أو  دقة، ال جيوز انتقاصهم أو سَ مت عليهم الصَّ رِّ حُ

دعائهم من دون هللا.
قوه وعدم اخلَوض فيهم بسوء، فقد مدحهم اهللا . ٦ دَّ صَ تِه ملسو هيلع هللا ىلص الذين آمنوا به وَ حابَ حمبة صَ

تعاىل .
اهللا . ٧ مدحهم  مَن  وهم  به،  وآمنوا  صدقوه  الذين  أصحابه  سرية  يف  بسوء  اخلوض  عدم 

ُٰهۡم  تََر بَۡيَنُهۡمۖ  رَُحَآُء  ارِ  ٱۡلُكفَّ  َ َ آُء  ِشدَّ
َ
أ ۥٓ  َمَعُه ِيَن  َوٱلَّ  ِۚ َّ ٱ رَُّسوُل  ٞد  َمَّ مُّ  ) فقال:  تعاىل؛ 

ُجودِ) ٱلسُّ ثَرِ 
َ
أ ّمِۡن  وُُجوهِِهم  ِف  ِسيَماُهۡم  َورِۡضَوٰٗناۖ   ِ َّ ٱ ّمَِن   ٗ فَۡض يَۡبَتُغوَن  ٗدا  ُسجَّ ٗعا  ُركَّ

 [الفتح: ٢٩]، وقال ملسو هيلع هللا ىلص  فيهم: «ال تسبوا أصحايب، ال تسبوا أصحايب؛ فوالذي نفيس بيده 
دّ أحدهم وال نصيفه» (رواه مسلم)، وأفضل  لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُ
وعن  عنهم  اهللا  ريض  وعيل  عثامن  ثم  عمر،  ثم  بكر،  أبو  الراشدون:  اخللفاء  الصحابة 
َبُعوُهم  ِيَن ٱتَّ نَصارِ َوٱلَّ

َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهِٰجرِيَن َوٱۡل وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡل سائر الصحابة؛ قال تعاىل: (َوٱلسَّ

نَۡهُٰر َخِٰلِيَن فِيَهآ 
َ
ٰٖت َتۡرِي َتَۡتَها ٱۡل َعدَّ لَُهۡم َجنَّ

َ
َعۡنُه َوأ ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ  َّ بِإِۡحَسٰٖن رَِّضَ ٱ

حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عن  وا  بلَّغُ ا  مجيعً وهؤالء   ،[١٠٠ ١٠٠) [التوبة:  ٱۡلَعِظيُم  ٱۡلَفۡوُز  َذٰلَِك  بَٗداۚ 
َ
أ

وصلنا العلم والدين.

https://www.with-allah.com/ar
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
ar




