
 خل�ق ا�  واليم�ان ه�و الحقيق�ة الك�برى ف�ي ه�ذا الوج�ود م�ن أجله�ا: أيه�ا المس�لمون
 وم�ا أرس�لنا م�ن قبل�ك م�ن رس�ول إل ن�وحي إلي�ه أن�ه  :الخل�ق وبع�ث النبي�اء وأنزل�ت الكت�ب

].25:النبياء[  ل إله إل أنا فاعبدون

 واليم��ان ه��و مي��دان الص��راع بي��ن الح��ق والباط��ل، وأوذي وفت��ن م��ن أجل��ه المؤمن��ون ول��م
 أحس�ب الن�اس أن ي�تركوا أن  ال�م  :التهدي�د والمط�اردة ف�ي س�بيله المرس�لون يس�لم م�ن

 ولق��د فتن��ا ال��ذين م��ن قبله��م فليعلم��ن ا�� ال��ذين ص��دقوا  يفتن��ون وه��م ل يقول��وا ءامن��ا
].103-102:العنكبوت[           وليعلمن الكاذبين

 وق��ال ال��ذين كف��روا لرس��لهم لنخرجنك��م م��ن أرض��نا أو لتع��ودن ف��ي ملتن��ا  :وق��ال تع��الى
 ولنس�كننكم الرض م�ن بع�دهم ذل�ك لم�ن خ�اف  ف�أوحى إليه�م ربه�م لنهلك�ن الظ�المين

].14-13:إبراهيم [  مقامي وخاف وعيد

 ق�ال المل ال�ذين اس�تكبروا م�ن ق�ومه لنخرجن�ك ي�ا ش�عيب وال�ذين ءامن�وا مع�ك  وق�ال تع�الى
].88:العراف[  لتعودن في ملتنا  من قريتنا أو

 ووصى بها إبراهيم  :كما قال تعالى: واليمان لهميته تواصى به النبياء عليهم السلم
:البق�رة[  بني�ه ويعق�وب ي�ا بن�يH إن ا� اص�طفى لك�م ال�دين فل تم�وتن إل وأنت�م مس�لمون

133.[

 أم كنت�م ش�هداء إذ حض�ر يعق�وب  :وم�ازال مح�ل ت�ذكير الب�اء للبن�اء ح�تى حض�ور الم�وت
 الم�وت إذ ق�ال لبني�ه م�ا تعب�دون م�ن بع�دي ق�الوا نعب�د إله�ك وإل�ه ءاب�ائك إبراهي�م وإس�ماعيل

. وإسحاق إلهاN واحداN ونحن له مسلمون
 اليم�ان الح�ق ه�و اليم�ان ب�الله وملئكت�ه وكتب�ه ورس�له والي�وم الخ�ر والق�در: أيه�ا المس�لون

 خي�ره وش�ره، واليم�ان الح�ق ه�و التص�ديق الج�ازم بع�المي الغي�ب والش�هادة، وإذا تس�اوى
 الن��اس ف��ي اليم��ان بع��الم الش��هادة، وه��و م��ا يش��اهدونه حاض��را ب��أم أعينه��م تف��اوتوا ف��ي
 اليم�ان ب�الغيب ال�ذي غيب�ه ا� ع�ن أنظ�ارهم وحواس�هم ف�ي ه�ذه الحي�اة، وأخ�برهم عن�ه
 خ�بر ص�دق ف�ي كتب�ه المنزل�ة وبواس�طة أص�دق خلق�ه م�ن أخب�ار الم�م الماض�ية وأه�وال ي�وم

.القيامة وأشراط الساعة ونحوها

 هن�ا يتف�اوت الن��اس حس�ب إيم�انهم، فمنه�م م�ن ي�ؤمن به�ا ك�أنه يراه�ا رأي العي�ن، ومنه�م 
 م�ن يجح�د وينك�ر، وم�ا يجح�د بآي�ات ا� إل الظ�المون، ومنه�م م�ن يبق�ى ش�اكا م�ترددا ف�إن
 ل�م ي�رد ا� ب�ه خي�ر ويه�ديه لليم�ان ع�اش مع�ذبا ف�ي ه�ذه الحي�اة، ولع�ذاب الخ�رة أش�د

.نسأل ا السلمة والعصمة...وأبقى

 واليم�ان ب�الله منزل�ة علي�ة تش�رأب له�ا العن�اق، واليم�ان ب�الله ملذ عن�د الش�دائد: عب�اد ا�



 ق�الت الع�راب ءامن�ا ق�ل ل�م تؤمن�وا  :والك�روب، ول�ذا فلي�س ك�ل م�ن ادع�ى اليم�ان مؤمن�ا
].14:الحجرات[ ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل اليمان في قلوبكم

 ح�تى إذا ب�ل لق�د ادع�اه فرع�ون حي�ن أح�س الهلك ففض�حه ا� وجعل�ه ع�برة للمعت�برين
 أدرك���ه الغ���رق ق���ال ءامن���ت أن���ه ل إل���ه إل ال���ذي ءامن���ت ب���ه بن���و إس���رائيل وأن���ا م���ن

 ف�اليوم ننجي�ك بب�دنك لتك�ون  ءالئن وق�د عص�يت قب�ل وكن�ت م�ن المفس�دين  المس�لمين
].92-90:يونس[  لمن خلفك آية وإن كثيراN من الناس عن آياتنا لغافلون

 وإذا ك�ان الم�ر ك�ذلك فم�ا ه�ي حقيق�ة اليم�ان؟ وم�ا ن�وع العم�ال ال�تي تبل�غ بص�احبها إل�ى
.هذه المنزلة الرفيعة

 ق��ول باللس��ان واعتق��اد ب��القلب وعم��ل: يع��رف علم��اء الس��نة والجماع��ة اليم��ان ب��أنه
.بالجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان

.النطق بالشهادتين والقرار بلوازمهما: ويعنون بقول اللسان

 الني�ة والخلص والمحب�ة والنقي�اد والقب�ال عل�ى ا� والتوك�ل علي�ه: أم�ا اعتق�اد القل�ب فه�و
.ولزام ذلك وتوابعه

 عم�ل الص�الحات القولي�ة والفعلي�ة والواجب�ة والمس�نونة مم�ا ين�درج: أم�ا عم�ل ب�الجوارح فه�و
 اليم�ان بض�ع(( :تح�ت ش�عب اليم�ان ال�تي ق�ال الن�بي ص�لى ا� علي�ه وس�لم بش�أنها

.))ل إله إل ا، وأدناها إماطة الذى عن الطريق: وسبعون شعبة أعلها قول

 وه�ذا المفه�وم الواض�ح الش�امل لليم�ان ي�رد عل�ى الط�وائف الض�الة ال�تي يعتق�د بعض�ها أن
 مج�رد لص�ق وأن�ه ل يض�ر م�ع اليم�ان ذن�ب ك�المرجئة وم�ن س�ايرهم، وي�رد ك�ذلك  اليم�ان

 عل���ى ال���ذين يكف���رون بال���ذنب ال���ذي يرتكب���ه المس���لم وه���م الخ���وارج وم���ن ش���ايعهم،
 يغ��الون ف��ي ال��دين وينس��بون لل��ه م��ا لي��س من��ه كالرافض��ة والباطني��ة عل��ى اختلف  أو

.نحلهم

 إنم�ا  اليم�ان الح�ق اعتق�اد للمب�دأ الح�ق وثب�ات علي�ه دون ت�ردد أو ارتي�اب: إخ�وة الس�لم
.  )  3  (المؤمنون الذين ءامنوا بال ورسله ثم لم يرتابوا

 وجاهدوا بأموالهم  وهو جهاد بالمال والنفس وتضحية بالغالي والنفيس في سبيل ا
].15:الحجرات[  وأنفسهم في سبيل ا أولئك هم الصادقون

 إنم�ا  اليم�ان الح�ق خ�وف م�ن الجلي�ل يق�ود لفع�ل الجمي�ل والتوك�ل عل�ى العزي�ز الرحي�م
 ال��ذين إذا ذك��ر ا�� وجل��ت قل��وبهم وإذا تلي��ت عليه��م آي��اته زادته��م إيمان��ا وعل��ى المؤمن��ون

].2:النفال[  ربهم يتوكلون
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].60:المؤمنون[  والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 

 ال�ذين يؤت�ون م�ا أت�وا وقل�وبهم وجل�ة ه�و ال�ذي: ع�ن عائش�ة رض�ي ا� عنه�ا أنه�ا ق�الت
 ل ي�ا ابن�ة الص�ديق ولكنه�م(( :يس�رق ويزن�ي ويش�رب الخم�ر وه�و يخ�اف ا� ع�ز وج�ل؟ ق�ال

)).  )  4  (يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أل يتقبل منهم

 :كان العلم�اء فيم�ا مضى يكتب بعضهم إلى بعض هؤلء الكلمات: ق�ال سفيان بن عيينة
 م�ن أص�لح س�ريرته أص�لح ا� علنيت�ه، وم�ن أص�لح م�ا بين�ه وبي�ن ا� أص�لح ا� م�ا بين�ه وبي�ن

.  )  5  (الناس، ومن عمل لخرته كفاه ا أمر دنياه

 خ�وف المؤمن�ون ي�ا عب�اد ا� لي�س خوف�ا س�لبيا يقع�د به�م ع�ن عم�ل الص�الحات، لكن�ه تخ�وف
 م�ن ع�دم القب�ول لك�ونهم قص�روا ف�ي ش�روط القب�ول ي�دفعهم إل�ى تحس�ين العم�ل واتق�انه
 وه��و خ��وف م��ن أن يس��لب منه��م ه��ذا اليم��ان ،وه��و ي��دفعهم إل��ى مزي��ج العناي��ة ب��ه

 م�ا ل�ي ل أرى حلوة اليم�ان تظه�ر(( :واستش�عار حلوت�ه ق�ال أب�و ال�درداء رض�ي ا� عن�ه
 عليك�م، وال�ذي نفس�ي بي�ده ل�و إن دب الغاب�ة وج�د طع�م اليم�ان لظه�ر علي�ه حلوت�ه، وم�ا

)).  )  6  (خاف عبد على إيمانه إل منحه، وما أمن عبد على إيمانه إل سلبه

 خ�وف الم�ؤمنين ص�يانة للنف�س ع�ن النف�اق ال�ذي تب�دو ص�ورته الظ�اهرة حس�نة للعي�ان، وا�
 أعل�م بم�ا تك�ن الص�دور وتنط�وي علي�ه القل�وب م�ن الكف�ر والعص�يان، ول�ذا أخ�رج البخ�اري ف�ي

 أدرك�ت ثلثي�ن م�ن أص�حاب الن�بي ص�لى: ص�حيحه تعليق�ا ووص�له غي�ره ع�ن أب�ي مليك�ة ق�ال
.  )  7  (ا عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه

 وا� م�ا أص�بح ول أمس�ى عل�ى وج�ه الرض م�ؤمن إل: وق�ال الحس�ن البص�ري رحم�ه ا�
.  )  8  (ويخاف النفاق على نفسه، وما أمن النفاق إل منافق

 اليم�ان الح�ق ال�ذي نحت�اجه جميع�ا ه�و ع�دل ف�ي الق�ول ووف�اء بالعه�د: أيه�ا المس�لمون
 وإذا قلت��م فاع��دلوا ول��و ك��ان ذا قرب��ى وبعه��د ا��  :ونط��ق ب��الحق وس��كوت ع��ن الباط��ل

].125:النعام[  اوفوا

.))ليصمت  من كان يؤمن بال واليوم الخر فليقل خيرا أو((

 ليس المؤمن بالطعان ول اللعان ول(( :وهو خلق رفيع وحسن أدب مع الخالق والمخلوق
.))  )  2  (الفاحش ول البذيء

 الم�ؤمن غ�qر(( :وه�و لحس�ن خلق�ه وكرم�ه ل يتفط�ن للش�ر وق�د ج�اء ف�ي الح�ديث الحس�ن
.))  )  3  (كريم، والفاجر خب لئيم

 إن الم�ؤمن المحم�ود م�ن طبع�ه الغ�رارة وقل�ة فطنت�ه: والمعن�ى كم�ا ق�ال ص�احب النهاي�ة
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.  )  4  (للشر وترك البحث عنه، وليس ذلك منه جهل ولكن كرم وحسن خلق

 والم���ؤمن الح���ق يتج���اوز دائرة ذات���ه ويهت���م وي���ألم لح���وال إخ���وانه ق���ال علي���ه الص���لة
 الم��ؤمن م��ن أه��ل اليم��ان بمنزل��ة ال��رأس م��ن الجس��د ي��ألم الم��ؤمن له��ل(( :والس��لم

.))  )  1  (اليمان كما يألم الجسد لما في الرأس

 ول خي�ر م�ن ل(( وه�و بي�ن الن�اس طل�ق المحي�ا، كري�م الن�دى، لطي�ف المعش�ر ي�ألف ويؤل�ف
))  )  2  (يألف وخير الناس أنفعهم للناس

 والمؤمن�ون بعض�هم أولي�اء بع�ض ي�أمرون  وه�و م�ع ذل�ك كل�ه آم�ر ب�المعروف ن�اهm ع�ن المنك�ر
].71:التوبة[  بالمعروف وينهون عن المنكر

 وبالجمل�ة فأه�ل اليم�ان ه�م المح�افظون عل�ى جلئل العم�ال القولي�ة والفعلي�ة مث�ل ق�وله
 ال�ذين ه�م ف�ي ص�لتهم  ق�د أفل�ح المؤمن�ون  :أع�وذ ب�الله م�ن الش�يطان الرجي�م  تع�الى بع�د
 وال�ذين ه�م  وال��ذين ه�م للزك��اة ف��اعلون وال��ذين ه�م ع�ن اللغ�و معرض�ون  خاش�عون

 فم�ن إل عل�ى أزواجه�م أو م�ا ملك�ت أيم�انهم ف�إنهم غي�ر مل�ومين  لفروجه�م ح�افظون
 والذين هم  والذين هم لماناتهم وعهدهم راعون  ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

].9-1:المؤمنون[  على صلواتهم يحافظون

.الخ. . جعلني ا وإياكم من أهل اليمان ونفعني بهدي القرآن  
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