
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

)  أيب  عن   َقاَل:  اإِليََمُن؟  َما  َأنَّ َرُجًلا َسَأَل َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم  الباهيل ريض اهلل عنه  إَِذا  )أمامة 

ْتَك َحَسنَُتَك َوَساَءْتَك َسيَِّئُتَك، َفَأْنَت ُمْؤِمن   ء    :َقاَل َيا َرُسوَل اهللَِّ   .ََسَّ َفََم اإِلْثُم؟ َقاَل: إَِذا َحاَك ِِف َنْفِسَك ََشْ

()وِف رواية ) ((،َفَدْعهُ   .(من َسته حسنته وساءته سيئته، فهو مؤمن 

كَم حيتاج اإلنسان إىل قياس مستوى الضغط والسكر وغريمها من أمراض؛ ليتدارك صحته قبل تدهورها،  

يتدارك إيَمنه قبل أن فإن لإليَمن مؤرشات النبوية ينبغي للمسلم األخذ هبا؛ لكي  بينتها السنة  ، وعًلمات 

ضه للعقاب   .يتدنى ويضمحل، ومتى ما اضمحلَّ فقد أوقع صاحبه ِف املهالك، وعرَّ

معلوم    واإليَمن  هو  وينقص كَم  بالطاعة  يزيد  باألركان،  وعمل   باللسان  وإقرار   باجلنان  تصديق  هو 

ن جمرد تصديق القلب من غري إقرار باللسان، ال حيصل به اإليَمن، فإن إبليس ال ُيسمى مؤمناا  بالعصيان، وأ 

َربِّ َفَأْنظِْرِِن إِىَل َيْوِم  } :قالباهلل، وإن كان مصدقاا بوجود اهلل عز وجل، وبربوبيته وإيَمنه بالبعث والنشور،  

ا بأن اهلل بعث موسى بالتوراة، وقد استيقنتها نفُسه ؟ وال يسمى فرعون مؤمناا وإن كان عاملا [79]ص: {ُيْبَعُثونَ 

 . ه، فلذلك جمرُد تصديق من غري إقراٍر، ال حيُصل به اإليَمنُ انهبا بلس  وجحد

عليه   اهلل  اهلل صىل  أْصحاُب رسوِل  بمعرَفتِها  اهتمَّ  التي  واالهتَممات  الَقَضايا  َأْعَظِم  من  تعاىل  باهللِ  اإليَمُن 

فكانوا   أن وسلم؛  االيَمن  عًلمات  من  أن  وسلم  عليه  اهلل  هلم صىل  فبني  وَعًَلماتِه،  اإليَمن  عن  َيْسَألونه 

إِنَّ املُْْؤِمَن  : ))وحيزنك الوقوع ِف السيئات ،َوِف صحيح البخاري : َقاَل ابُن َمسُعودٍ   يسعدك فعل احلسنات، 

َت َجَبٍل ََيَاُف َأْن يَ  ُه َقاِعد  ََتْ َفَقاَل بِِه    ((،َقَع َعَلْيِه، َوإِنَّ اْلَفاِجَر َيَرى ُذُنوَبُه َكُذَباٍب َمرَّ َعىَل َأْنِفهِ َيَرى ُذُنوَبُه َكَأنَّ

 . َهَكَذا َقاَل َأُبو ِشَهاٍب بَِيِدِه َفْوَق َأْنِفهِ 

َوِزَياَدِة مُ  َدلِيل  َعىَل َسًلَمِة َقلبِِه  ا،  َكاَن َصِغريا نِب َوإِن  َفإَِذا َعِمَل فُشُعوَر املُؤِمِن بَِعَظِم الذَّ سَتَوى اإِليََمِن فِيِه، 

ا ِمَن الُعُقوَبِة، َفُهوَ  ؛ ِحَياءا ِمَن اهللِ ،َوَخوفا َياء  َوَوَجل 
، َوإَِذا َفَعَل املَرُء َسيَِّئةا َوَوَقَع ِف َقلبِِه ِمنَها ُحزن  َواستِ  ُمؤِمن 

ور  ُدوَن ُعجٍب أَو ُغُرو ؛ وّذلُِكم ألَنَّ املُؤِمَن احلَيَّ الَقلِب ُيَميُِّز َحَسنَةا َوَحَصَل َلُه هبا َفَرح  َوَُسُ ٍر، َفُهَو ُمؤِمن 

لِلُ  َوحَيَزُن  ِمنَها،  ازَداَد  ُكلَََّم  َصدُرُه  ،َوَيتَِّسُع  َوحُيِبَُّها  بِاألُوىل  َفَيفَرُح  َواملَعِصَيِة،  الطَّاَعِة  َوَيكَرُهَها  َبنَي  خَرى 



 

 

ََم  يِق َواحلََرِج ُكلَّ َقاِن َبنَي الَطاَعة َواملَعِصَية، َبل ،َوَيشُعُر بِالضِّ ََُم ال ُيَفرِّ ِق؛ َفإَِّنَّ
 َقاَرَفَها، بِِخًلِف الَفاِسِق َأِو املُنَافِ

َحاهُلُ  َتنَحطُّ  َوَقد  بِِفعلَِها،  َحاِن  َوَيَتَبجَّ هبا  ُُيَاِهَراِن  َوَقد  افَِها،  َواقِِتَ املََعاِِص  بِِفعِل  ُيَبالَِياِن  َوَتعُظُم  َوال  ََم 

َلةِ مُ   َوالُعُقوَبِة املَُعجَّ
ِ
، َوَهَذا ِمَن البًِلء يَِّئَة َحَسنَةا َياِن احلََسنََة َسيَِّئةا َوالسَّ  . ِصيَبُتُهََم، َفرَيَ

ِمَن    بِاالزِدَياِد  ُيتبْع املؤمن ذلك  َما مل  الَكََمِل،  َغاَيَة  َليَس  السيئة  والرسور باحلسنة واحلزن عقب الوقوع ِف 

يَِّئاِت، احلََسنَاِت َوُمَض  احِلَاِت، َواإِلقًلِع َعِن السَّ يَِّئِة ُهَو    اَعَفِة الصَّ اِدَق ِمَن السَّ فاحلُزَن احلَِقيِقيَّ َواالستَِياَء الصَّ

ُج  الرُّ َعَدِم  َعىَل  ا  َعاِزما ِمنَها،  َوالتَّوَبِة  َعنَها  بِاإِلقًلِع  ُيَباِدَر  ثَم  َصُغَرت،  َمهََم  َصاِحُبَها  َيكَرَهَها  إِ َأن  َليَها،  وِع 

 بِاللَِّساِن حلَ 
ِ
ُد االستَِياء ا جُمَرَّ ، َوَأمَّ ا َأن ُتوِرَدُه املََهالَِك ،َوُتوِقَعُه ِف ِعَقاِب اهللِ َعزَّ َوَجلَّ ، َمَع َخائِفا َظةا َيِسرَيةا َعابَِرةا

ِذي ال َيتَِّصُف بِِه املُتَُّقونَ استِمَراِر الَعبِد َعىَل َما َكاَن َعَليِه ،ُدوَن َتَراُجٍع، َفَهَذا ُهَو اإِلرَصاُر املَذ    . ُموُم، َوالَّ

 .سؤال ِف غاية األمهية، ينبغي أن تكثر منه ِف كل شؤون حياتك  فهل تسوؤك سيئتك؟  

ك حسنتك؟ ابحث ذلك ِف  اسأل نفَسك بصدٍق، واختِِب نفسك بنفسك؛ لتعرف هل تسوؤك سيئتك وترسُّ

 حياتك اليومية، ِف عًلقاتك مع ربك، ومع والديك، مع أَستك، مع رفاقك،  

ا صًلة الفجر ِف مجاعة؟    هل يرُسك أن تسهر كلَّ يوم حتى وقت متأخر من الليل، مهمًلا أوالدك، ومضيعا

ا أسئلة   استحسان  املؤمنني؛  صفات  من  ليس  ِف كثرية  لقبيح  جادين  كنا  إن  النفس،  مع  صدق  إىل  َتتاج 

 .إصًلح أنفسنا

إن إصًلح املجتمع ال يكون إال بإصًلح أفراده، ومن هنا تأيت أمهية إصًلح الفرد نفسه وقلبه وجوارحه  

وا ما بأنفسهم، فالبداية تكون وسلوكه، فصًلح الفرد هو صًلح للمة، وإن اهلل ال يغريِّ ما بقوم حتى   يغريِّ

 من النفس، فإذا كنا غرَي قادرين عىل إصًلح أنفسنا، فكيف نطالب غرينا بإصًلح املجتمع؟ 

بالطاعة، والرسور  باحلسنة  الفرح  بني  فرق  القرآن   وبني  وهناك  ِف  املسلم  به  مأمور  فاألول   : العجب 

َّا َُيَْمُعونَ {  ]يونس:58[،  فحقيقة فرح   لَِك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخرْي  ِّمِّ الكريم، قال تعاىل:}ُقْل   بَِفْضِل اهللَِّ َوبِرَ ْْحَتِِه َفبَِذَٰ

عىل   يغلب  بينَم  بالطاعة.  له  اهلل  توفيق  عىل  ،وشكره  والفضل  باملنة  اعِتافه  عن  ناجم  امتنان  هو  املؤمن 

 العجب النظر للنفس، و االغِتار هبا.

قال  واإلكرام.  اجلًلل  ذو  اهلل  وهو  الفضل  بصاحب  معرفته  ،وبني  لنفسه  اإلنسان  نظر  بني  الفارق 

ا َوَلْواَل َفْضُل اهللَِّ}تعاىل:  ْن َأَحٍد َأَبدا   [21النور:]{ َعَلْيُكْم َوَرْْحَُتُه َما َزَكىَٰ ِمنُكم مِّ

 



 

 

ُجَل َيْعَمُل اْلَعَمَل مِ و         ْن اْْلرَْيِ َعْن َأيِب َذرٍّ َقاَل: ِقيَل لَِرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأَرَأْيَت الرَّ

النَّاُس    َمُدُه  املُْْؤِمنِ   َقاَل:؟  َعَلْيهِ َوحَيْ ى  ُبْْشَ َعاِجُل  والركون  ((  تِْلَك  العمل  استعظام  املذموم هو:  فالعجب 

        مع نسيان إضافة ذلك إىل املنعم سبحانه وتعاىل  إليها

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


