
 حقيقة اإلميان وعالماته
 

اإليامن كام ظرفه حبقبـا حمؿد )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( يف حديث جزيل )ظؾقه السالم( ،        

، فلجابه )صذ اهلل ظؾقه وشؾم(  ظـدما شلل الـبي )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( ظن اإليامن

هِ  "بؼوله: ِه َوََشِّ ِخِر َوُتْمِمَن بِاْلَؼَدِر َخْرِ ْٔ  " َأْن ُتْمِمَن بِاهلل َوَماَلئَِؽتِِه َوُكتُبِِه َوُرُشؾِِه َواْلقَْوِم ا

 .(مسؾم صحقح)

 ىن من حنخن جن  يم ىم "واإليامن باهلل )ظز وجل( يؼتيض أن تممن بلكه واحد أحد   
 "،  خلالق الؼابض الباشط ادعز ادذل، وأكه هو ا(اإلخالص رةشو) "مه جه ين

  .(28 :يس) "حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

ةَ  أن   "وأن تدرك إدراكا ٓ خياجله أي صك بلن إمر كؾه هلل ، و       ُم  ْٕ  َأنْ  َظَذ  اْجتََؿَعْت  َلوِ  ا

  َيـَْػُعوكَ 
ٍ
ء ْ  بَِمْ ٓ   َيـَْػُعوكَ  َل   إِ

ٍ
ء وكَ  َأنْ  َظَذ  اْجتََؿُعوا َوَلوِ  َلَك، َوَجل   َظز   اهلل َتبَهُ كَ  َقدْ  بَِمْ  َيُُضُّ

 
ٍ
ء وَك إِٓ  بَِم بَِمْ ْ َيُُضُّ  َقْد َكَتبَُه اهلل َظَؾقَْك َل

ٍ
ُحُف ،  ء ِت الصُّ  شـن) "ُرفَِعِت إَْقالَُم َوَجػ 

  (.السمذي

: اإليامن احلؼقؼي حتى قال بعضفميف اهلل : الصدق ، ومن أخص ظالمات اإليامن والثؼة       

هو الذي حيؿؾك ظذ أن تؼول الصدق مع طـك أن الصدق قد يُضك ، وأٓ تؼول الؽذب 

 ك ، لعؾؿك أن ـمع طـك أن الؽذب قد يـػع

 . ما أخطلك ل يؽن لقصقبك وما أصابك ل يؽن لقخطئك

ر والعؾن ، ـيف الس ا قسم اهلل ، وخشقة اهللـان : الرضا بؿـومن أهم ظالمات اإليؿ      

، وحب اهلل ورشوله ، وحب اخلر لؾـاس وحبفم يف اهلل وهلل ، حقث  وآضؿئـان بذكر اهلل

 هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هن " يؼول احلق شبحاكه :

 َوَجدَ  فِقهِ  ُكن   َمنْ  َثاَلٌث  "، ويؼول كبقـا )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( : ( 82: الرظد) "مب

ياَمنِ  َحاَلَوةَ  ا ِِم ا إَِلقْهِ  َأَحب   َوَرُشوُلهُ  اهلل َيُؽونَ  َأنْ  اإْلِ ب   َوَأنْ  ِشَواُُهَ
ٓ   حُيِبُّهُ  َٓ  ادَْْرءَ  حُيِ  َوَأنْ  هلل إِ

، ويؼول )صذ اهلل ظؾقه  (ظؾقه متػق) "الـ ارِ  يِف  ُيْؼَذَف  َأنْ  َيْؽَرهُ  َكاَم  اْلُؽْػرِ  يِف  َيُعودَ  َأنْ  َيْؽَرهَ 



، فؼال "َأْْجَِعَغ  َوالـ اسِ  َوَوَلِدهِ  َوالِِدهِ  ِمنْ  إَِلقْهِ  َأَحب   َأُكونَ  َحت ى َحُدُكمْ أَ  ُيْمِمنُ  َٓ  "وشؾم( : 

  ُكلِّ  ِمنْ  إَِل   َأَحبُّ  َْٕكَت  اهللِ َرُشوَل  شقدكا ظؿر )ريض اهلل ظـه( : َيا
ٍ
ء  َفَؼاَل  َكْػِِس ، ِمنْ  إِٓ   ََشْ

 ، (َكْػِسَك  ِمنْ  إَِلْقَك  َأَحب   َأُكونَ  َحت ى بَِقِدهِ  َكْػِِس  َوال ِذي َٓ : ) (مَ َوَشؾ   َظَؾقْهِ  اهللُ  َصذ  ) الـ بِيُّ 

(: وشؾم ظؾقه اهلل صذ) الـ بِيُّ  َفَؼاَل  ، َكْػِِس  ِمنْ  إَِل   َأَحبُّ  َْٕكَت  َواهلل أنَ  َفنِك هُ :  ُظَؿرُ  َلهُ  َفَؼاَل 

 .( ظؾقه متػق) "( ُظَؿرُ  َيا أنَ )

ظذ أن احلب بال ضاظة حب أجوف ٓ ضائل وٓ غـاء مـه ، فاحلب احلؼقؼي هو الذي         

 ٌّ "يمدي إػ حسن آتباع ، حقث يؼول شبحاكه ظذ لسان كبقـا )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( : 
  رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ
 .(13: ظؿران آل) "  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ

 ويؼول الشاظر : 

  هـُحب   ُتْظِفرُ  َوأْكَت  اإِلله َتْعِص 

 عــبدي اسـالؼق يف حماٌل  ذاـه

 هـََٕضْعتَ  اَصاِدقً  ُحبَُّك  كانَ  َلوْ 

 عــُمطِق بُّ ـحُيِ  نْ ـدَِ  ادُِْحب   إن  

  ةـبـعؿ َك ـديـيبت ومٍ ـي كلِّ  يف

 عـمضق ذاكَ  ؽرِ ـلش وأكَت  مـهُ 

 ثم إن لإليامن ولؾؿممـغ ظالمات ، من أُهفا :        

 يي ىي مي خي "حاكه وتعاػ يف كتابه العزيز يف قوله تعاػ :ما ذكره احلق شب        
 نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ
 يت ىتنت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ
يللف ، ، فادممن تؼي كؼي  (4 -8:إكػال) "يث ىث نث مث  زث رث

، حقث يؼول احلق  لقس بػظ وٓ فاحش وٓ غؾقظ ، خاصع هلل ، خمبت إلقه، ويملف 



 " جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت " شبحاكه :

 جي يه ىه مهجه ين ىن من خن  حن"، ويؼول )ظّز وجل( : (31: احلديد)
، ِما يمكد أن الظواهر التي متقل إػ الؼسوة والعـف والتطرف (88: الزمر) "   خي حي

، بل إن الؼرآن ظالقة هلا باإليامن وٓ بإديانر ٓ ـواإلرهاب وشػك الدماء والتـؽقل بالبش

  حج مث هت مت خت حت"راحة يف قوله تعاػ: ـك صالؽريم قد كص ظذ ذل
 (.11: الػرقان) "  جس مخ جخ مح جح مج

ادُْْسؾُِم َمْن َشؾَِم ":  وأمان ، يؼول كبقـا )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( ن ادممن مصدر أمنٍ إ         

(، هظؾق متػق)"ادُْْسؾُِؿوَن ِمْن لَِساكِِه َوَيِدِه ، وادممن من أمـه الـاس ظذ دمائفم وأمواهلم

ِققَل : َمْن َيا  "، َواهلل َٓ ُيْمِمُن، َواهلل َٓ ُيْمِمنُ  ُيْمِمنُ  َواهلل َٓ ": ويؼول )صذ اهلل ظؾقه وشؾم(

هُ "َرُشوَل اهللِ؟ َقاَل :  صحقح) "ال ِذي َٓ َيْلَمُن َجاُرُه َبَوائَِؼُه ،ِققَل: َوَما َبَوائُِؼُه ؟ َقاَل : ََشُّ

 إَِػ  َجائِعٌ  َوَجاُرهُ  َصبَْعان َباَت  َمنْ  ِب  آَمنَ  َما "ؾقه وشؾم( : ويؼول )صذ اهلل ظ ،(البخاري

 (.والبزار الطزاين رواه) "بِهِ  َيْعَؾمُ  َوُهوَ  َجـْبِهِ 

فاإليامن يرب صاحبه ظذ الؽف ظن إذى وظذ حب اخلر لًخرين واإلحساس هبم        

ا يتحرك والعؿل ظذ إشعادهم ، فنذا كان اإليامن خًرا كؾه  ً ، فقـبغي أن يؽون  ادممن خرِّ

 فم أو آشتعالء ظؾقفم أو اإلرضار هبم .ئذايظذ إرض لـػع الـاس ، ٓ إل

  يب ىب" اكة ، حقث يؼول شبحاكه وتعاػ :ومن أخص صػات ادممـغ إم     
فؼد ربط بغ اإليامن وإماكة ، فاإليامن ،  ،( 2: ادممـون) "  مت زت رت

ٕمان ، وإماكة ألػاظ ترجع يف أصل اصتؼاقفا إػ مادة لغوية واحدة: هي مادة وإمن ، وا

: )َأِمَن( ، فحقث كان اإليامن كاكت إماكة وكان إمن ، وٓ إيامن دن ٓ أماكة له ، يؼول 

 َلُه، َكةَ َأَما َٓ  دَِنْ  إِياَمنَ  َٓ  "كبقـا )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( يف ربط واضح بغ إماكة واإليامن : 

 َٓ  . (أمحد مسـد)" َلهُ  َظْفدَ  َٓ  دَِنْ  ِدينَ  َو

العؿع دػفوم           قـواكب التطبقـد أهم جـأح اد ، ُهـاء بالعفـاكة والوفـلداء إمـف        

اإليامن ، وكالحظ أن الـص الؼرآين هـا ل يذكر جمرد أداء إماكة أو الوفاء بالعفد ، إكام حتدث 



ذلك وتعفده والعـاية به كام يتعفد الوالد ولده أو الزارع زرظه ، حقث يؼول احلق  ظن رظاية

 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج "شبحاكه :
 ادائدة) "ىقيق يف ىف يث ىث ": تعاػ، ويؼول ( 82: الـساء) "خض حض

،  (14:  اإلرساء) "خس  حس جس مخ محجخ جح مج " : )ظز وجل(، ويؼول ( 3:

وم اإليامن والدلقل ظذ رشوخه ــقق العؿع دػفـالتطب وه القــم وإخـؼقتـزام الفال

 . ومتؽـه من كػس صاحبه

 

*        *        * 


