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 أقسام أهل اإليمان: 

 أهل اإليمان ثالثة أقسام:

: المالئكة، وهؤالء إيمانهم ثابت ال يزيد وال ينقص، فهم ال األول

 يعصون هللا ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، وهم درجات. 

: األنبياء والرسل، وهؤالء إيمانهم يزيد وال ينقص، لكمال الثاني

 وهم درجات.معرفتهم باهلل، 

: سائر المؤمنين، وهؤالء إيمانهم يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، الثالث

 وينقص بالمعصية، وهم درجات.

 :درجات اإليمان 

سمائه أو ٬اية، وهو متفاوت بحسب العلم بااإليمان له بداية، وليس له نه

فعاله، والعلم بخزائنه ووعده ووعيده، والعلم بمالئكته وكتبه أوصفاته و

 ، والعلم بقضائه وقدره، والعلم بدينه وشرعه، وثوابه وعقابه.ورسله

ومثقال ذرة من إيمان يحصل بها المسلم على السعادة في الدنيا، وعشر 

 جنان في اآلخرة، فهذا أدنى أهل الجنة.

وأعالهم من يحصل على نعيم لم تره عين، ولم تسمعه أذن، ولم يخطر 

 على قلب بشر.

 المسلم لعبادة ربه وطاعته وحمده. فأول درجات اإليمان تقود

ولحسن المعاملة مع من فوقه أو مثله من الناس، يحتاج إلى إيمان أقوى 
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 يحجزه عن الظلم لغيره.

ولحسن المعاشرة مع من دونه، يحتاج إلى إيمان أقوى يحجزه عن الظلم 

 لمن دونه، كالرجل مع أهله، والحاكم مع رعيته.

ت المعاصي، وصار ت الطاعات، وقل  وهكذا.. كلما زاد اإليمان، زاد

 العبد يؤدي حق هللا وحقوق عباده.

وكلما زاد اليقين زاد العمل الصالح، وتنوع، واستمر، وصار صاحبه 

 حسن الخلق مع الخالق ومع المخلوق.

 فهذا بأرفع المنازل في الدنيا واآلخرة.

ک ک ک  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)قال هللا تعالى:  -1

  .[70-69]النساء:(   ک گ گ گ گ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه )وقال هللا تعالى:  -2

 .[285]البقرة:  ( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 :أعلى أهل اإليمان 

 إيمان المالئكة ثابت ال يزيد وال ينقص.

 وأما البشر فهم درجات متفاوتة.

فإيمان األنبياء والرسل أعلى من غيرهم، وإيمان الصحابة أعلى من 

  .إيمان غيرهم، وإيمان الصالحين المتقين ليس كإيمان الفاسقين

 وهذا التفاوت العظيم بحسب ما في القلب من العلم باهلل وأسمائه وصفاته.

 وأعرف الخلق باهلل أشدهم حباً له.

اس حباً هلل، وتعظيماً له، وإيماناً به، ولهذا كانت األنبياء والرسل أعظم الن
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 وعبادة له.

 ومحبة هللا لذاته وإحسانه وجماله وجالله أصل العبادة.

اإليمان باهلل، ثم قويت المحبة، وكلما قويت  يالعلم باهلل قو يوكلما قو

 ة كانت الطاعة أتم، والتعظيم أوفر، واألنس باهلل أكمل.بالمح

  ]البقرة:   (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )قال هللا تعالى:  

253].  

 :عمل المؤمن 

 اإلنسان آلة العمل، وكل عبد سائر ال واقف.

فإما إلى فوق وإما إلى أسفل.. وإما إلى أمام وإما إلى خلف.. وإما إلى 

 يمين وإما إلى شمال.

 وليس في الطبيعة وال في الشريعة وقوف البتة.

أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار،  فكل عبد ما هو إال مراحل تطوى

 فمسرع ومبطئ، ومتقدم ومتأخر، وصاعد ونازل، ومستقل ومستكثر.

وليس في الطريق وقوف البتة، وإنما يتخالف الناس في جهة المسير، 

 وفي السرعة والبطء.

فمن لم يتقدم إلى الجنة باإليمان واألعمال الصالحة، فهو متأخر إلى النار 

 السيئة.بالكفر واألعمال 

ان، والعبادات، واألخالق، وشعب الكفر تزيد وشعب اإليمان تزيد اإليم

 ضدها.

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ) قال هللا تعالى: -1
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(   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ې

  .[20-18]السجدة:

 .[37-36]المدَّثر:   (جئ جئ جئ جئ جئی ي ي   ىئ ىئ ی)وقال هللا تعالى:  -2
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