موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

حقيقة اإليمان باهلل
ممخص الخطبة

ٔ -فضل اإليمان -ٕ .دالئل اإليمان -ٖ .ثمار اإليمان -ٗ .أسباب زيادة اإليمان.
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :فإن أصدق الحديث كتاب اهلل ،وأحسن اليدي ىدي محمد  ،وشر األمور محدثاتيا ،وكل
محدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة.

َج َعْمتُ ْم ِس َق َاي َة اْل َح ِّ
اج َو ِع َم َارةَ اْل َم ْس ِجِد
لقد بين اهلل ورسولو أن اإليمان أفضل األعمال كما قال سبحانو :أ َ
اى َد ِفي سبِ ِ َّ ِ
اْلحرِام َكمن ءامن بِالمَّ ِو واْليوِم ِ
ون ِع ْن َد المَّ ِو َوالمَّوُ ال َي ْيِدي اْلقَ ْوَم
اآلخ ِر َو َج َ
يل المو الَ َي ْستَُو َ
ََ َ ْ َ َ َ
َ
َ َْ
َّ ِ ِ
ين [التّوبة ،]ٜٔ:وأخرج البخاري ومسمم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن الرسول سئل :أي
الظالم َ
ِ
قيل :ثَُم ماذا؟ قال(( :جياد في
العمل أفضل؟ فقال عميو الصالة والسالم(( :إيمان باهلل
ورسولو))َ ،
سبيمو)).
واإليمان ىو األساس الذي يربط العبد بربو ،ويثمر الحب والخوف منو سبحانو ،ويحفز العبد عمى

االندفاع إلى الطاعات واجتناب المعاصي .وبو يفوز المؤمنون في الدنيا واآلخرة.

ولقد عرفنا اهلل ورسولو بأن اإليمان يشتمل عمى اليقين القائم عمى الدليل ،وعمى الشيادة بما استقر

في القمب من يقين ،وعمى اإلسالم واالنقياد هلل ورسولو.

ض َآلي ٍ
والقرآن يعرفنا بربنا بمخاطبة العقول ودعوتيا لمنظر في آيات اهللِ :إ َّن ِفي الس ِ
ات
َّم َوات َواأل َْر ِ َ
َ
ِ
َّ
اختِ ِ
َّة ءاي ٌ ِ
ٍ
ِلْممؤ ِمنِين وِفي َخْمِق ُكم وما يب ُّ ِ
الف المَّْي ِل َوالنَّيَ ِار َو َما أ َْن َز َل الموُ م َن
ون َو ْ
ث م ْن َداب َ َ
ْ َ َ َُ
ات ل َق ْوٍم ُيوِق ُن َ
ُْ َ َ
ِ
اح ءاي ٌ ِ
َحيا بِ ِو األَرض بع َد موتِيا وتَص ِر ِ
السَّم ِ
اء ِم ْن ِرْز ٍ
ات المَّ ِو
يف ِّ
ون تِْم َك َء َاي ُ
الرَي ِ َ َ
ق فَأ ْ َ
ات لقَ ْوٍم َي ْعقمُ َ
ْ َ َ ْ َْ َ َ ْ
َ
ِِ
َّ ِ
ق َفبِأ ِّ ِ ٍ
وىا َعمَ ْي َك بِاْل َح ِّ
ون [الجاثية.]ٙ-ٖ:
َن ْتمُ َ
َي َحديث َب ْع َد المو َو َء َاياتو ُي ْؤ ِمنُ َ
كما يدلل القرآن عمى اإليمان باهلل بمنيج عممي محسوس يعرفو المؤمنون ويراه المستغيثون بو
ُّوء
سبحانو ،والمتمثل في إجابة اهلل لدعائيم ،قال تعالى :أ َّ
ضَ
ط َّر ِإ َذا َد َعاهُ َوَي ْك ِش ُ
يب اْل ُم ْ
َم ْن ُي ِج ُ
ف الس َ
َّ ِ ِ
وي ْجعمُ ُكم ُخمَ َفاء األَر ِ ِ
ون [النمل.]ٕٙ:
ض أَئمَوٌ َم َع المو َقميالً َما تَ َذ َّك ُر َ
َ ْ
ََ َ ْ
ويسوق القرآن وكذا السنة ّبينات الرسل ومعجزاتيم لمتدليل عمى صدق الرسالة ،فال يبقى مجال لشك
أو ريب ،كما قال تعالى في وصف المؤمنينِ :إنَّما اْلمؤ ِم ُن َِّ
ام ُنوا بِالمَّ ِو َوَر ُسوِل ِو ثَُّم َل ْم َي ْرتَ ُابوا
ون الذ َ
َ ُْ َ
ين َء َ
ِ
اى ُدوا بِأَمو ِال ِيم وأ َْنفُ ِس ِيم ِفي سبِ ِ َّ ِ ِ
ون [الحجرات.]ٔ٘:
َو َج َ
يل المو أُولَئ َك ُى ُم الصَّادقُ َ
َ
ْ
َْ ْ َ
وت الس ِ
ِ ِ
ات واأل َْر ِ
ض
وىذا المنيج ىو منيج الرسل
جميعا كما قال تعالىَ :و َك َذِل َ
يم َمَم ُك َ
ً
َ
ك ُن ِري إ ْب َراى َ
َّم َو َ
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ِ
وِلي ُك ِ
ين [األنعام ،]ٚ٘:فرؤية آيات اهلل في الكون ىي طريق لميقين واإليمان بو سبحانو.
ون م َن اْل ُموِقن َ
ََ َ
فاإليمان باهلل من أج ّل نعم اهلل عز وجل عمى خمقو ،بو تطمئن النفوس ،وتنتشر اليمم ،ويأنس

يفجر المشاعر الطيبة ،ويوجو إلى المكارم ،ويعصم من
الضعيف ،وتطيب الحياة .و
اإليمان ُى َو الذي ّ
ّ
ُ
بالسوء التي ىي مصدر الشر والفساد.
األمارة ّ
التحمّل الخمقي ،ويحفظ اإلنسان من نفسو ّ
ان َحقِّا
فاإليمان ىو مفتاح الح ّل لمشاكمنا المستعصية ،فيو الطريق إلى النصر يقول اهلل تعالىَ :و َك َ
َّ ِ ِ
ِ
سوِل ِو
ص ُر اْل ُم ْؤ ِمن َ
َعمَ ْي َنا َن ْ
ين [الروم ،]ٗٚ:واإليمان طريقنا إلى العزة قال تعالىَ :وِلمو اْلع َّزةُ َوِل َر ُ
َِّ
ِ
آمنُوا َو َع ِممُوا
ين [المنافقون ،]ٛ:واإليمان طريق إلى الحب اإلليي قال تعالىِ :إ َّن الذ َ
َوِلْم ُم ْؤ ِمن َ
ين َ
َّالح ِ
ِ
الر ْح َم ُن ُوِّدا [مريم ،]ٜٙ:واإليمان طريق إلى الرخاء والنعمة قال تعالىَ :وَل ْو
ات َس َي ْج َع ُل َليُ ُم َّ
الص َ
ات ِمن الس ِ
َى َل اْلقُرى آم ُنوا واتَّقَوا لَفَتَ ْح َنا عمَ ْي ِيم برَك ٍ
اء واأل َْر ِ
أ َّ
ض [األعراف ،]ٜٙ:واإليمان طريق
َن أ ْ
َ
َ ْ ََ
َ
َ َ َ ْ
َّم َ
َِّ
ِ
ِ
آم ُنوا [الحج.]ٖٛ:
اهلل ُي َدافعُ َع ِن الذ َ
ين َ
الخالص من مكر األعداء قال تعالى :إ َّن َ
بأن
أثر ًا
إن لإليمان ًا
كبير عمى المؤمن ،وعمى أرس أركان اإليمان يأتي اإليمان باهلل ،فالمؤمن يشعر ّ
ٍ
فعنذئذ يتقي الرذائل ويسارع
اهلل ربو يعمم حالو ويراقب أفعالو ،وسيحاسبو عمى كل صغي ٍرة وكبيرة،

لمخيرات .واإليمان بالمالئكة يجعمو يستحي من معصية اهلل عز وجل؛ لعممو أن المالئكة ترافقو وال
ويتقرب إليو بتالوتو ،ويشعر أن الطريق الوحيد إلى
تفارقو .واإليمان بالكتب يجعمو ّ
يعتز بكالم اهلل ّ
مييمنا عمييا ومصدقا ليا.
اهلل ىو اتباع ما جاء في الكتب التي أنزليا ،والتي جاء القرآن الكريم
ً

واإليمان بالرسل يجعمو يأنس بأخبارىم وسيرىم ،وال سيما سيرة النبي العظيم الرؤوف الرحيم محمد ،
ويتّخذ ِمنيم قدوةً وأسوةً حسنة في الحياة .واإليمان باليوم اآلخر يَُن ّمي في نفسو حب الخير؛ ليمقى
ثوابو في الجنة ،فالمؤمن دائم الشوق إلى الجنة وظالليا ونعيميا ،ويسارع في الخيرات لعمو يصل

ويتجنب الفواحش خشية من نار َّ
جينم التي تفزع
إلييا ،كما أن اإليمان باليوم اآلخر يجعمو يكره الشر
ّ
المؤمن وتخيفو كمما سمع ذكرىا ،وىنا ينمو عند المؤمن شعور المراقبة وشعور المحاسبة ،وينعكس
تخاف ما أصابيا وال
ىذا عمى سموكو بأحسن اآلثار الطيبة .واإليمان بالقدر يجع ُل نفس المؤمن ال
ُ
طغيان.
ترجو ما سوى اهلل ،وال تطمع إال في رحمتو ،وتزىد في الدنيا وال تبالي بالموت ،وال تركعُ لم ّ

إن اإليمان باهلل تعالى قوة عاصمة عن الدنايا؛ ولذلك نجد أن اهلل تعالى عندما يدعو عباده إلى خير

أو ينفرىم عن شر يجعل ذلك مقتضى اإليمان المستقر في قموبيم ،وما أكثر ما يقول في كتابو
َِّ
حتما ،وانييار
آم ُنوا ثم يذكر بعد ذلك ما يكمفيم بو ،واإليمان يُ َك ِّون الخمق القوي ً
الكريمَ :يا أَيُّيَا الذي َن َ
مرده إلى ضعف اإليمان أو فقدانو.
األخالق ّ
واإليمان باهلل تعالى ُّ
يمد اإلنسان بقد ٍرة كبي ٍرة عمى تحمل المصائب؛ َّ
ألنو يعمم أن ىذا ابتالء واختبار
وىو خير لو ،كما قال (( :عجبا ألمر المؤمن ،إن أمره كمو خير ،وليس ذاك ٍ
ألحد إال لممؤمن ،إن
أصابتو سراء شكر فكان خي ار لو ،وان أصابتو ضراء صبر فكان خي ار لو)) رواه مسمم.
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وليس ىذا فقط ،بل َّ
يخمف عميو ما فاتو ،ويجزل لو األجر والمثوبة إذا التجأ إليو ،قال :
إن اهلل تعالى
ُ
((ما من عبد تصيبو مصيبة فيقول :إنا هلل وانا إليو راجعون ،الميم أجرني في مصيبتي واخمف لي
خير منيا ،إال آجره اهلل في مصيبتو وأخمف لو خي ار منيا)) رواه مسمم.
ًا
أشد المصائب نراه في غاية
لذا نجد المؤمن دائما يشعر بالفرح والسرور ،وفي أحرج الظروف و ّ
الصبر والرضا؛ ألنو يعتقد أنو عندما يشاك بشوكة فما فوقيا يكون لو بيا أجر ،فكل مصيبة تمحق
اهلل ومن يُّؤ ِمن بِ ِ
صيب ٍة ِإالَّ بِِإ ْذ ِن ِ
ِ
اإلنسان فيي بإذن اهلل تعالى ،قال عز وجل :ما أَص ِ
اهلل َي ْيِد
اب من ُّم َ
َ َ َ
ََ ْ
ٍ ِ
ِّ
يم [التغابن.]ٔٔ:
َقْم َبوُ َواهللُ بِ ُكل َش ْيء َعم ٌ
بعضا مما
أخي الحبيب ،كم نحتاج لتقوية إيماننا ليبقى معنا دائما وحتى في أحرج الظروف ،واليك ً
يعين عمى ذلك:

ٔ -تدبر القرآن الكريم :وىذا التدبر يكون بالتمعن في آيات القرآن الكريم وتأمل آياتو وما فييا من
وعد ووعيد وقصصو وأحكامو وأمثالو ،فقد كان النبي كثير التدبر آليات القرآن الكريم ،وكذلك

أصحابو الكرام ،واليك ىذه األمثمة:

قال أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو لرسول اهلل  :أراك قد شبت! قال(( :شيبتني ىود والواقعة وعم
يتساءلون واذا الشمس كورت)) رواه الحاكم في المستدرك (ٕ.)ٖٚٗ/

يقول صاحب كتاب فيض القدير (ٗ )ٔٙٛ/في معنى ((شيبتني ىود))" :أي :سورة ىود وأخواتيا،

أي :وأشباىيا من السور التي فييا ذكر أىوال القيامة والعذاب واليموم واألحزان إذا تقاحمت عمى

اإلنسان أسرع إليو الشيب في غير أوان ،قال المتنبي:

واليم يخترم الجسيم مخافة…ويشيب ناصية الصبي وييرم

مر بي في بعض الكتب َّ
فاحم الشعر كحنك الغراب وأصبح أبيض
قال الزمخشريَّ :
أن رجال أمسى َ
يت القيامة والناس يقتادون بسالسل إلى النار ،فمن ىول ذلك
الرأس والمّحية كالثغامة ،فقال :أ ُِر ُ
أصبحت كما ترون".

وقال األسود :كنا عند عائشة رضي اهلل عنيا فذكرنا المواظبة عمى الصالة والتعظيم ليا قالت :لما
ِّ
فميصل
مرض رسول اهلل مرضو الذي مات فيو فحضرت الصالة فأ ّذن فقال(( :مروا أبا بكر

بالناس)) ،فقيل لو :إن أبا بكر رجل أسيف ،إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصمي بالناس .رواه

البخاري (ٖ )ٙٙومسمم (.)ٗٔٛ

وفي مناقب عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو روي عن عبد اهلل بن شداد قال :سمعت نشيج عمر

رضي اهلل عنو وأنا في آخر الصف في صالة الصبح وىو يق أر سورة يوسف حتى وصل ِإَّن َما أَ ْش ُكو
بثِّي وح ْزنِي ِإلَى ِ
اهلل.
َ َُ

وجاء في سير أعالم النبالء (ٗ :)ٖٕٗ/قال القاسم بن أبي أيوب :سمعت سعيد بن جبير يردد ىذه
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يو ِإلَى ِ
اآلية في الصالة بضعا وعشرين مرة :واتَّقُوا يوما تُرجعون ِف ِ
اهلل.
َْ ً ْ َ ُ َ
َ
وجاء في السير ( )ٗٗٙ/ٛأيضا عن إبراىيم بن بشار قال :اآلية التي مات فييا عمي بن الفضيل

في األنعامَ :وَل ْو تََرى ِإ ْذ ُوِقفُوا َعَمى َّ
الن ِار َف َقالُوا َيا لَ ْيتََنا ُن َرُّد [األنعام ،]ٕٚ:مع ىذا الموضع مات،
وكنت فيمن صمى عميو رحمو اهلل".
ٕ -ومما يعين عمى تقوية اإليمان استشعار عظمة اهلل عز وجل:

ويكون ىذا االستشعار بمعرفة أسمائو وصفاتو وبكثرة ذكره وبالتفكر في مخموقاتو ،فمن أسمائو

العظيم العميم القدير القوي الجبار .واذا استشعرت معاني ىذه األسماء وما تد ّل عميو لوقر في قمبك
وتأمل ىذه اآليات:
عظمة هلل عز وجل ودوام ذكر اهلل عز وجل؛ مما يزيد قوة اإليمان في قمبكّ ،
ِ
ِ
قال تعالى :وا ْذ ُكر َّرب َ ِ
ون اْل َجي ِر ِم َن اْلقَو ِل بِاْل ُغ ُد ِّو واآلص ِ
ال َوالَ تَ ُكن ِّم َن
َّك في َن ْفس َك تَ َ
ض ُّرًعا َوخيفَةً َوُد َ
َ َ
ْ
ْ
َ
اْل َغ ِافِمين [األعراف ،]ٕٓ٘:ويقول تعالىِ :إنَّما اْلمؤ ِم ُن َِّ
ت
وبيُ ْم َوِا َذا تُِم َي ْ
ين ِإ َذا ُذ ِك َر المّوُ َو ِجَم ْ
ت ُقمُ ُ
ون الذ َ
َ ُْ َ
َ
َِّ
ِ
ِ
آم ُنوْا ِإ َذا لَِقيتُ ْم
ون [األنفال ،]ٕ:ويقول تعالىَ :يا أَيُّيَا الذ َ
يم ًانا َو َعمَى َرِّب ِي ْم َيتَ َو َّكمُ َ
ين َ
َعمَ ْيي ْم َآياتُوُ َز َادتْيُ ْم إ َ
ير لَّعمَّ ُكم تُْفَمحون [األنفال ،]ٗ٘:ويقول تعالى :الَِّذين آم ُنوْا وتَ ْ ِ
ِ
ِ
وبيُم
ط َمئ ُّن ُقمُ ُ
ف َئ ًة َفاثُْبتُوْا َوا ْذ ُك ُروْا المّ َو َكث ًا َ ْ ُ َ
َ َ َ
بِِذ ْك ِر المّ ِو أَالَ بِِذ ْك ِر المّ ِو تَ ْ ِ
وب [الرعد.]ٕٛ:
ط َمئ ُّن اْل ُقمُ ُ
وعن أبي ىريرة قال :سمعت رسول اهلل يقول(( :يقبض اهلل األرض ويطوي السماوات بيمينو ،ثم

يقول :أنا الممك ،أين مموك األرض؟)) رواه البخاري (ٖٗ٘ٗ).

ٖ -ومما يعين عمى تقوية اإليمان طمب العمم الشرعي:
ور [فاطر ،]ٕٛ:فخشية اهلل عز
يقول اهلل تعالىِ :إنَّ َما َي ْخ َشى المَّ َو ِم ْن ِع َب ِاد ِه اْل ُعَم َماء ِإ َّن المَّ َو َع ِز ٌ
يز َغفُ ٌ
قوة إيمان انبعث من القمب ،وىذا الباعث عمى الخشية ىو العمم ،فكمما كان تضمعك بالعمم
وجل دليل ّ
َِّ
ين
أكثر كان إيمانك باهلل أكبر ،وشتان بين الجاىل والعالم ،يقول اهلل تعالىُ :ق ْل َى ْل َي ْستَِوي الذ َ
َِّ
ون ِإنَّما َيتَ َذ َّكر أُولُوا األَْل َب ِ
اب [الزمر.]ٜ:
ون َوالذ َ
َي ْعمَ ُم َ
ين ال َي ْعمَ ُم َ َ
ُ ْ
ٗ -ومما يعين عمى تقوية اإليمان كثرة العمل الصالح:

فمما يقوي إيمانك ويزيده قوة وصالبة ىو العمل الصالح ،وىو عالمة قربك من اهلل عز وجل ،فأىل

كثير
اإليمان قوي إيمانيم باهلل لكثرة عمميم ومداومتيم عميو ،وقد أشغميم عن ىذه الدنيا التي تميي ًا
من الناس وتضعفيم عن السير الحثيث إلى اهلل عز وجل ،وتأمل ىذه الدعوة من اهلل عز وجل:
ُع َّد ْ ِ ِ
ات واألَرض أ ِ
ٍ
ِ
ين [آل عمران ،]ٖٖٔ:وبِ َم
َّم َاو ُ َ ْ ُ
َو َس ِارُعوْا ِإَلى َم ْغف َ ٍرة ِّمن َّرِّب ُك ْم َو َجَّنة َع ْر ُ
ت لْم ُمتَّق َ
ضيَا الس َ
تكون المسارعة إال بالعمل الصالح والمداومة عميو؟! فعن عائشة أن رسول اهلل سئل :أي العمل أحب

إلى اهلل؟ قال(( :أدومو وان ق ّل)) رواه مسمم (ٕ.)ٚٛ
أقول قولي ىذا ،وأستغفر اهلل لي ولكم من كل ذنب ،فاستغفروه وتوبوا إليو ،إنو ىو التواب الرحيم.
-------------------------
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الخطبة الثانية

الحمد هلل عمى إحسانو ،والشكر لو عمى توفيقو وامتنانو ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو

محمدا عبده ورسولو الداعي إلى رضوانو ،صمى اهلل عميو وعمى آلو
تعظيما لشأنو ،وأشيد أن
ً
ً
تسميما كثي ار .أما بعد:
وصحبو وسمم
ً

٘ -ومما يعين عمى تقوية اإليمان كثرة ذكر الموت والخوف من سوء الخاتمة:

عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل (( :أكثروا ذكر ىادم المذات الموت)) رواه الحاكم
( .)ٜٜٚٓفذكر الموت والخوف من سوء الخاتمة يقوي اإليمان؛ ألنو يدفعك إلى العمل الصالح،

ويبعدك عن المعاصي .و ِمن تذكر الموت زيارة المقابر والصالة عمى الجنائز ،والحذر الحذر من
التعمق بالدنيا واالنشغال بيا وجعميا أكبر اىتماماتك.

 -ٙومما يعين عمى اإليمان مناجاة اهلل واالنكسار بين يديو:

فما ألذىا من لحظة تمك التي تكون فييا بين يدي اهلل عز وجل مع ٍّ
ذل هلل وخضوع لو وانكسار بين

قصرت وأذنبت ،فما ألذىا حينما تعفّر جبيتك في
يديو واستشعار أنك فقير ضعيف محتاج إليو وقد ّ
متأمالً ىذا الحديث :عن أبي ىريرة أن رسول اهلل قال(( :أقرب ما يكون العبد من ربو
األرض ذال هلل ّ

وىو ساجد ،فأكثروا الدعاء)) رواه مسمم (ٕ ،)ٗٛوقد حركت بين جوانحك ىذه اآلية :يقول اهلل
تعالىَ :يا أَيُّيَا َّ
يد [فاطر.]ٔ٘:
اس أَنتُُم اْلفُ َق َراء ِإَلى المَّ ِو َوالمَّوُ ُى َو اْل َغ ِن ُّي اْل َح ِم ُ
الن ُ
 -ٚومما يعين عمى تقوية اإليمان محاسبة النفس:
َّ
َّ
يقول اهلل تعالى :يا أَيُّيا الَِّذين آم ُنوا اتَّقُوا المَّو وْلتَنظُر َن ْفس َّما َق َّدم ْ ِ ٍ
ير بِ َما
ََ ْ ٌ
ت ل َغد َواتَّقُوا الم َو ِإ َّن الم َو َخبِ ٌ
َ َ
َ
َ َ
ون [الحشر ،]ٔٛ:وعن شداد بن أوس عن النبي قال(( :الكيس من دان نفسو وعمل لما بعد
تَ ْع َممُ َ
الموت ،والعاجز من أتبع نفسو ىواىا وتمنى عمى اهلل األماني)) ،ومعنى قولو(( :من دان نفسو))

أي :حاسب نفسو في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة .ويروى عن عمر بن الخطاب رضي اهلل

يخف الحساب يوم القيامة
عنو قال( :حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ،وتزّينوا لمعرض األكبر ،وانما ّ
عمى من حاسب نفسو في الدنيا) ،ويروى عن ميمون بن ميران قال" :ال يكون العبد تقيِّا حتى
يحاسب نفسو كما يحاسب شريكو :من أين مطعمو وممبسو؟".

 -ٛومما يعين عمى تقوية اإليمان الدعاء:

فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال :قال رسول اهلل (( :إن اإليمان ليخمق في جوف أحدكم كما

يجدد اإليمان في قموبكم)) رواه الحاكم في المستدرك (٘).
يخمق الثوب الخمق ،فاسألوا اهلل أن ّ
قال في فيض القدير (ٕ" :)ٖٕٖ/والمراد بأن اإليمان ليخمق أي :يكاد أن يبمى في جوف أحدكم ـ

يستمر
أييا المؤمنون ـ كما يخمق الثوب ،وصفو عمى طريق االستعارة ،شبو اإليمان بالشيء الذي ال
ّ
جدد ما أخمق
عمى ىيئتو ،والعبد يتكمم بكممة اإليمان ثم يدنسيا بسوء أفعالو ،فإذا عاد واعتذر فقد ّ
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يجدد اإليمان في قموبكم؛ حتى ال يكون لقموبكم وجية لغيره وال
وطيّر ما دنس ،فاسألوا اهلل تعالى أن ّ
رغبة لسواه؛ وليذا قال معاذ لبعض صحبو :اجمس بنا نؤمن أي :نذكره ذك ار يمأل قموبنا".
عباد اهلل ،صموا وسمموا عمى من أمركم اهلل بالصالة عميو فقالِ :إ َّن المَّو وم َالئِ َكتَو ي ُّ
ون َعَمى َّ
النبِ ِّي
صم َ
ُُ َ
َ ََ
ِ
يا أَيُّيا الَِّذين آم ُنوا ُّ
ِ ِّ
يما [األحزاب.]٘ٙ:
َ
َ َ
صموا َعمَ ْيو َو َسم ُموا تَ ْسم ً
َ َ
الميم أعز اإلسالم والمسممين ،وأذل الشرك والمشركين ،الميم من أراد اإلسالم والمسممين بسوء
تدمير.
ًا
فأشغمو بنفسو ،واجعل كيده في نحره ،ودمره الميم

