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وسلم              عليه الله صلي محمد نبيي وسنة أطمئنان بالغيب أيماني تقرير

القلوب     به تطمئن الذي اليمان
دين          وهو بمنهجه، المريح بتعاليمه، المطمئن الحق دين هو فالسلم

حداثة            في الله آيات عرف الذي النبياء أب السلم عليه إبراهيممالخليل
بعدما           دعاهمملليمان عندما قومه مع السلم عليه حواره ففي عمره،

بها،           ويخوفهم الصنام، لترك يدعوهم السلم عليه نراه اليات، له تبدّت
غير             يرى فل هو أما منها، والضر النفع لعتقادهم بها، متعلقة قلوبهم لن

به             تؤمن أن يجب الذي سبحانه فهو للضر، ً دافعا أو للنفع ً جالبا الله
هذا          ويبرز وتستقر، فتأمن وتطمئن، لتهتدي إليه أمرها وتسلم القلوب،

على          الله حكاهما اللتين الكريمتين اليتين هاتين في اليماني العامل
      { : أنّكُْم    أ أخأافُونأ ت أ كْتُْموأل أْشرأ أ مأا أخأاُف أ أيْفأ وأك السلم إبراهيممعليه لسان

أْمُن            بِال أحأقّ أ الْفأرِيقأيِْن يّ
أ فأأ ً أانا ُسلْط أيْكُْم عأل بِهِ أّزْل يُن أْم ل مأا بِاللهِ كْتُم أْشرأ أ

أهُُم           ل أئِكأ أُوْل ٍ بِظُلْم أهُم إِيمأان ألْبُِسوا ي أْم وأل ْ ءأامأنُوا الّذِينأ ، أُمونأ أعْل ت كُنتُْم إِن
[} أدُونأ   وأهُممّمهْت أْمُن [.12ال

لليمان            قوية دعوة السلم عليه الله نبي من الكريم الحوار هذا فكان
فإذا            يناقش، من تسكت قاطعة حجة أنها كما به، القلوب تطمئن الذي
فما           عليها، الناس فطر فطرة والتعلق القلوب في غريزة اليمان كان

من           ويهدئ النفس، يريح الذي الشئ هو وما الفضل، الطريق هو
تعترضها؟؟      التي المشكلت على ويقضى ثائرتها،

الوجدانيات،            مع الحاسيس فيه تتجاوب ً عمليا ً يكونشيئا أن لبد ذلك إن
المعقول          بين انسجام فيه ويكون العمال، مع الحواس فيه وتتعاطف

. منه     والمأخوذ الخذ وبين والمنقول،
تنفع             ل مستقرة غير بمعبودات، ول بأوهام، علقته في يتأتى ل كله وهذا

.     ً شيئا نفسها عن تدفع أو

عقيدة            لليمان يدعو الذي إبراهيم لحوار وعل جل الله وصف جاء ولذا
ينزل            لم عمل في الله، مع أشركوها التي آلهتهم بين بمقارنته وعملً،

القلوب،           بذكره تطمئن الذي الله مع الرابطة وبين سلطاناً، به الله
. عليها          المؤثرات عن تبتعد بحيث النفس، هواجس عليه بالتوكل وترتاح

لذلك             يجدوا لم حيث قومه، على قوية حجة هذه بأن لذلك الوصف جاء
عقيدة             مع الضمير وراحة بالله، اليمان مع المن أن شك ل إذْ جواباً،

    { : اهِيمأمعألأى     إِبْرأ أاهأا أيْن ءأات أا ُحّجتُن وأتِلْكأ تعالى فقال سبحانه به الوحدانية
[} عألِيٌم         حأكِيٌم بّكأ رأ إِّن اءُ نّشأ جأاٍتّمن دأرأ أْرفأعُ ن [.13قأوِْمهِ

كل           في يدخل النفوس، به وترتاح القلوب، به تطمئن الذي واليمان
به،            وترتبط اليمان عن تنبثق أن لبد فالعمال النسان شئون من شأن



الماء،          يصفي فالمرشح للماء، المرّشح بمثابة للعمل بالنسبة اليمان لن
للشرب،           ً صالحا ً ونقيا صافياً، ماء إل يخرج فل فيه، الرواسب ويمسك

. الصحة   على يحافظ

والسنة         الكريم، القرآن أوضحه قد للعمال بالنسبة اليمان وكذلك
ترنو          التي الحميدة والخصال كانت مهما الصالحة العمال لن المطهرة،

ثمرة          ذلك كل والمحضورات الموبقات من النفس وتفاوة الفئدة، إليها
 (( : بضع         اليمان وسلم عليه الله صلى الله رسول قال وقد اليمان،

عن            الذى إماطة وأدناها الله، إل إله ل قول فأعلها شعبة، وسبعون
[)) اليمان     من شعبة والحياء [.14الطريق،

أو             به مروا إذا ليؤذيهم حتى الناس طريق عن الذى إماطة كان فإذا
الذي           اليمان من يعتبر العمال، أبسط من وهو أقدامهم عليه وقعت

  . تجعل       وعاطفة المؤمنين شمل تضم رابطة لوجود القلوب، يطمئن
. والقوال          العمال من البسيط الشيء في ولو بالخرين، يهتم بعضهم

اليمان           عقيدة فيه تتمكن تعليماته، نصوص هي كما السلم دين فإن
عنه            أخبر الذي كالحياء وحدها للنفس عائد هو ما منها أخرى، بأعمال

الكثيرة،            اليمان شعب من شعبة بأنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
[ الحديث      هذا في عددها حدد [.15التي

المشاعر،            على وسيطر القلب، في وقر إذا إل ً يكونقويا ل واليمان
(( : ذاقم           بقول وسلم عليه الله صلى الله رسول المدلول هذا أوضح وقد

[))          ً وبمحمدرسول ً دينا وبالسلم ً ربا الله رضي من اليمان [.16طعم
.     : اليمان        أذقنيمحلوة اللهم الله رحمه دينار بن مالك دعاء من وكان
به             وارتبطت قلبه، من تمكن من به يحس ً مميزا ً لليمانمذاقا أن ذلك

حواسه.
وهذا           السلم، عليها ويحث مرغوبة، درجة صار باليمان اقترن إذا والعلم

العالم           يرشد اليمان لن الخرين، وينفع صاحبه، ينفع الذي العلم هو
. الخير      فيه لما ويوجهه الصواب، لطريق



آمنوا            الذين العلم أهل فيه يوضح القيامة يوم مشاهد من مشهد وهذا
النافع:            العلم من عملوه بما عليهم، الله أوجبه معرفتهممما حقيقة بالله
الكبر،           الفزع يوم في قلوبهم به واطمأنت حياتهم، في فطبقوه المفيد،

حيث          قوي، واطمئنان نفس، وبراحة ذلك يقولون فهم الشديد، والخوف
وعل           جّل الله يحكي اليمان، بعقيدة قلوبهم وسكّن روعهم، الله أّمن أ

        { : أاِب   كِت فِي أبِثْتُْم ل أقأدْ ل وأالِيمأانأ العِلْمأ ْ أُوتُوا الّذِينأ وأقأالأ بقوله المشهد هذا
[} أُمونأ           أعْل ت أ كُنتُمْمل أكِنّكُْم وأل أعِْث الب أوُْم ي أعِْثفأهأذأا الب ِ أوْم أىي إل [.17اللهِ

تنفعهم،         لم والحجج اللجاج في ومقدرتهم الدنيوية، علومهم فأصبحت
يوصلهم             ولْم اليوم، أهوالمذلك من ينقذهم لم لنه ً ذلكعلما يعتبر ولم
المر،          في وقعوا عندما النفسي، والهدوء الطمئنان أبواب من لباب

أو           الراحة أو النفسي، القلق والجزاء،ميوم البعث يوم إلى ووصلوا
وهدي            الله، كتاب منهج وفق بالعمال إل تتأتى ل والنتيجةمهذه الطمئنان

      . علماء      من العارفين بعض قال ولذا داء الدواءملكل فيهما اللذين رسوله،
.     :      : آمنوا    الذين أيها يا الله كتاب في سمعت إذا الول صدره في السلم
. منه              الله يحذرك شر أو به، الله يأمرك خير إما فهو سمعك، إليها فأصغ


