




أعلى شعب اإليمان قول ال إله إال هللا

و الصورة تعبر عن  أن قول ال إله إال هللا ه

.أعلى شعب اإليمان



التسبيح                    االستغفار

التقوىالخشوع

إزالة األذى عن الطريق    الحياء



ليصل إلى أعلى هأهمية اإليمان للمسلم وعلى اجتهادعلى يدل 

.الدرجات

زيادة القرب إلى هللا تعالى. 1.

يميز المسلم عن غيره بأخالقه. 2.

حصول المسلم على حسنات بأفعاله السليمة. 3.

ا اإليمان يزيد بفعل الطاعات التي أمرنا هللا به

.وينقص بفعل المعصية



يدل تعدد شعب اإليمان على أهمية اإليمان للمسلم وعلى اجتهاد 

.المسلم ليصل إلى أعلى درجاته

،  العلم، الكفر بالطاغوت، قولها باللسان والقلب، وعمل الجوارح والعمل بها

.االنقياد، الصدق، المحبة، القبول، اليقين، اإلخالص



فضل العالم على الناس

.اكبكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكو



َك الَِّذي َخلَقَ  اْقَرْأ بِاْسِم َربِّ

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلَمَ 
َما َيْخَشى هللاَّ َوابِّ َواألَْنَعاِم ُمْخَتلٌِف أَْلَواُنُه َكَذلَِك إِنَّ اِس َوالدَّ َ َعِزيٌز َغفُورٌ اء َوِمَن النَّ

.إِنَّ هللاَّ

ْن ُهَو َقانٌِت آَناَء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقائًِما َيْحَذُر اآلِخَرَة وَ  ِه قُلْ َهلْ َيْسَتِوي اأَمَّ ِذيَن َيْعلَُموَن لَّ َيْرُجو َرْحَمَة َربِّ

ُر أُْولُوا األَْلَبابِ  َما َيَتَذكَّ .َوالَِّذيَن ال َيْعلَُموَن إِنَّ



(.من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل هللا له به طريقاً إلى الجنة)

من يرد هللا: )سمعت رسول هللا وهو يقول: عن معاوية بن أبي سفيان قال

(.به خيراً يفقهه في الدين

.يقوي اإليمان باهلل

.ومكانته من الجنة

الكتب الدينية                                 اإلستماع إلى إذاعة القرآن الكريم

فيه من سلك طريقاً يلتمس: )قال رسول هللا : قال عن أبي هريرة قال

(.علماً سهل هللا له به طريقاً إلى الجنة



ر منافع العلم  كثيرة تجعل القلوب تخشع وتني

قرب العقول، وتزيد من تقوى اإلنسان في قلبه، وت

ربهالعبد من 



.ألنها  أصل اإليمان وكلمة التوحيد هلل

ُ َوِجلَْت قُلُو) َما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر هللاَّ َماًنا َوَعلَى ْتُهْم إِيُبُهْم َوإَِذا ُتلَِيْت َعلَْيِهْم آَياُتُه َزادَ إِنَّ

لُونَ  ِهْم َيَتَوكَّ (.َربِّ



يتعلم تعلمت أن للعلم أهمية ومكانة وفضل كبير البد أن يسعى له كل ُمسلم وحتى

مرء المرء فالبد أن يتأدب ويتحلى بآداب وأخالق وسيمات طالب العلم، وإذا تعلم ال

ال النبي آمن باهلل فاإليمان هو القول باللسان واالعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح كما ق

 هللا اإليمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول ال إله إال: "صلى هللا عليه وسلم

أخرجه مسلم، وكل هذه " وأدناها إماطة األذى عن الطريق والحياء شعبة من اإليمان

األمور ال تأتي إال بتعلم العلم الشرعي الذي عن طريقه يصل المرء إلى أعلى 

لى طلب الدرجات؛ فالبد على المرء أن يتفقه في دينه ليكون من خير الناس ويحث ع

.العلم عن طريق تلقيه من العلماء األفاضل

ارح أن يكون إيماني بالعقل والقلب واللسان وجميع الجو

وأن أحرص على تطبيق ذلك في حياتي وأن أجتهد في

طلب العلم الذي أدرسه في طاعة هللا والرسول صلى هللا

.عليه وسلم











الصالة
الصيام                                                      الكذب

السرقة                               الخيانة

يتكبر                                يكذب

يعصي هللا



أنه اشتمل على الوعد والوعيد المقتضين للرجاء

والخوف، أي يجب على الفرد العمل لآلخرة بين 

الخوف من النار وأن يخاف عذاب هللا وأن يبعد عن 

المعاصي والرجاء في دخول الجنة برحمة هللا 

.ومغفرته



بقرب شراك النعل لصاحبه، ويدل ذلك على أن تحصيل الجنة سهل وقريبها شبه

.بتصحيح القصد وفعل الطاعات والنار بموافقة الهوى وفعل المعصية

.أذكرها بعقوبة هللا وشدة العذاب حتى ترتدع وال تقع في الحرام

أول من جهر بالقرآن، كان ابن مسعود أعلم أصحاب رسول هللا بقراءة القرآن، 

.ومن أنداهم صوًتا به أي حسن الصوت بالقرآن

المكافأة

الرجاء



أثر الظن باهلل تعالى

.حسن الظن باهلل تعالى



.سيستجيب دعائه

.سيغفر له
سيقبله

.إذا مرض اإلنسان  مرضاً شديداً ظن أن هللا لن يشفيه

.إذا حدث لإلنسان حادث سيء ظن أن هللا لن يخفف هذا الحادث

.هادبسبب إخوته البنات وأستأذن رسول هللا في ذلك وخرج ولده للج



.أن أحسن الظن باهلل تعالى في كل أموري إيماناً ويقيناً باهلل

.يعمل الصالحات ويظن أن يقبلها ويتوب من السيئات ويظن أن هللا يغفرها

أن حسن الظن باهلل كله خير. 1.

أن هللا يعلم ما بداخل العبد. 2.

أن هللا دائًما مع العباد في كل أحوالهم يعلم ما بهم وما يظنون. 3.



.أن أحسن الظن باهلل تعالى في كل أموري إيماناً ويقيناً باهلل

ويظن أن بأن يعمل الصالحات ويظن أن يقبلها ويتوب من السيئاتيحسن المسلم الظن باهلل 

.هللا يغفرها

أن حسن الظن باهلل كله خير. 1.

أن هللا يعلم ما بداخل العبد. 2.

أن هللا دائًما مع العباد في كل أحوالهم يعلم ما بهم وما يظنون. 3.

، هللا دائما يؤكد للعباد أنه عند حسن ظنهم به فإن كان خير فهو خير إن شاء هللاأن 

.فإن هللا ال يخيبه وال يضيع عمله، فإن هللا عند ظن عبده به

حديثاً من ( 1540)روي عنه أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم وعددها -1

.الصحابة والتابعين

.يعلِّم غيره وينشر ما تعلمه من رسول هللا -2

علِّم فيها كان أحد المفتين بعد رسول هللا وكانت له حلقة في المسجد النبوي، ي-3

.الناس ويفقههم



آداب الخروج من المنزل







."وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين"قال تعالى : تحقيق اإليمان

.من أقوى األسباب في جلب المنافع ودفع المضار

ُ َثالُِثُهَما) َك بِاْثَنْيِن هللاَّ (.َما َظنُّ

عدم الرضا                                الكبر والعجب

مر إن هللا جعل الحق على لسان ع: "قال رسول هللا : عن أيوب بن موسى قالألن 

."وقلبه، وهو الفاروق، فّرق هللا به بين الحق والباطل



ن، التوكل على هللا صفة من صفات المؤمني

، قال به تتحقق طمأنينة النفس وراحة القلب

ِ َفَتَوكَّ : )تعالى (.ينَ ُكْنُتْم ُمْؤِمنِإِنْ لُواَوَعلَى هللاَّ

لرزقكم كما يرزق الطير تغدو "

".خماًصا وتروح بطاًنا

دعا له أنه خادم رسول هللا ، حفظه لألحاديث الكثيرة، أنه سريع التعلم والحفظ لألحاديث و

.الرسول بكثرة ماله وولده وأن يدخل الجنة



، فإن هللا وإذا أذنبت ووقعت في معصية فال تقنط من رحمة هللا بل تب إليه مما وقعت فيه

.غفور رحيم، ورحمته واسعة

ما و أساس التوكل على هللا وكلما كان العبد حسن الظن باهلل حسن الرجاء فيحسن الظن ه

.عنده، لم يخيب هللا أمله ولم يضيع عمله

.ال، ومن الغرور والرجاء الكاذب أن تعصي هللا وترجو رحمته من غير توبة



يغفر أن العبد إذا دعا هللا ظن أن هللا  سيستجيب دعائه، وإذا أذنب واستغفر ظن أن هللا س

.له، وإذا عمل صالحاّ ظن أن هللا سيقبله

د أعمل الصالحات وأحسن الظن باهلل، أرجو رحمة هللا وعفوه في حياتي وعند مماتي، أن أجته

.في العمل،الصالة جماعة

ن التوكل على هللا واإليمان به وحسن الظن به ورجاء رحمة هللا والخوف م

.عقابه كل هذه أساسيات اإليمان، ومن شعبه أيضاً الحياء



أن على المؤمن أن يتوكل على هللا عز وجل في كل أموره وذلك بخوفه ورجائه 

ما يرزق لو أنكم توكلون على هللا حق توكله لرزقكم ك: "والتوازن بينهما كما قال النبي 

لظن أخرجه الترمذي، وأن يعمل الصالحات  ُيحسن ا" الطير تغدو خماصا وتروح بطانا

إال وهو ال يموتن أحدكم: "باهلل سبحانه وتعالى ويرجو رحمة هللا وعفوه كما قال النبي 

أخرجه مسلم، وكل هذه األمور بالتقرب إلى هللا بعمل " يحسن الظن باهلل عز وجل

الطاعات وترك المعاصي صغيرها وكبيرها فكل هذه األمور تقوي من عزيمة المؤمن 

.ويعود أثرها الطيب عليه في اآلخرة ويفوز برضا هللا والجنةِ 

.أعمل الصالحات وأحسن الظن باهلل•

.أرجو رحمة هللا وعفوه في حياتي وعند مماتي•

.أتوكل على هللا عند كل شيء وقول دعاء الخروج من المسجد•




