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 هـ 1443جمادي األولي  20                           الكريمصفاُت المؤمنيَن في القرآِن 

 م2021ديسمبر   24                                     دكتور / خالد بدير               

 عناصُر الخطبِة:                   

: الفرُق بين اإليماِن   واإلسالِم.أوًلا

 ثانياا: صفاُت المؤمنيَن في القرآِن الكريِم. 

 ثالثاا: عوامُل زيادِة اإليماِن. 

 المـــوضــــــــــوعُ 

الحمدُ هللِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونتوُب إليِه ونستغفُرهُ ونؤمُن بِه ونتوكُل عليِه ونعوذُ بِه  

إِالا هللاُ وحدَهُ ال شريَك له، وأنا    ِمن شروِر أنفِسنَا وسيئاِت أعماِلنَا، ونشهدُ أْن ال إلهَ 

 محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلى هللاُ عليه وسلم. أما بعدُ: 

: الفرّق بيَن اإليماِن واإلسالمِ   أوًلا

بيَن اإلسالِم واإليماِن، وهل أنَت مسلٌم أم مؤمٌن؟!!   بنَا لنعرَف الفرَق  المؤمنون: تعالوا  أيُّها اإلخوةُ 

 ولماذا يُْكتَُب في البطاقِة الشخصيِة والمستنداِت عامةً ، الديانةُ: مسلٌم ، وال يُْكتَُب مؤمٌن؟!! 

. إنا اإلسالَم معناه: االستسالُم والخضوعُ واالنقيادُ ألوام  ِر هللاِ تبارَك وتعالى، فهو االنقيادُ الظاهريُّ

الظاهرةِ،   باألعماِل  اإلسالُم  فَُخصا   ، الباطنيُّ االنقيادُ  فهو  بالقلِب،  التصديُق  فمعناه:  اإليماُن  ا  وأما

بيَّ  واإليماُن باألعماِل القلبيِة التي ال يطلُع عليها إال هللاُ. ففي حديِث جبريَل عليه السالُم، لما َسأَل الن

َعلَْيِه    ُ َصلَّى َّللاَّ  ِ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ْساَلِم.  اإْلِ َعْن  أَْخبِْرنِي  دٌ:  ُمَحمَّ يَا  َوقَاَل  َوَسلََّم صلى هللاُ عليه وسلم: " 

ُ َعلَْيهِ  ِ َصلَّى َّللاَّ دًا َرُسوُل َّللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ْساَلُم: أَْن تَْشَهدَ أَْن اَل إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ اَلةَ؛ َوتُْؤتَِي  اإْلِ  َوَسلََّم، َوتُِقيَم الصَّ

لَ  فَعَِجْبنَا  قَاَل  َصدَْقَت:  قَاَل  َسبِياًل،  إِلَْيِه  اْستََطْعَت  إِْن  اْلبَْيَت  َوتَُحجَّ  َرَمَضاَن،  َوتَُصوَم  َكاةَ،  يَْسأَلُهُ الزَّ هُ 

يَماِن؟ قَاَل: أَْن تُْؤمِ  قُهُ. قَاَل: فَأَْخبِْرنِي َعْن اإْلِ ِ َوَماَلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه َواْليَْوِم اْْلِخِر، َوتُْؤِمَن  َويَُصداِ َن بِاَّللَّ

ِه. قَاَل: َصدَْقَت" )مسلم(؛ فنحُن نرى أنا أعماَل اإلسالِم كلََّها ظاهرةٌ، وتَُؤدَّى وتَُحسُّ  بِاْلقَدَِر َخْيِرِه َوَشراِ

ا أعماُل اإليماِن بإحدى الحواِس الخمسِة، كالشهادتيِن والصالةِ والزك ِ وغيِرَها، أما اةِ والصياِم والحجا

قلبيةٌ ال يطلُع عليها إال هللاُ، كاإليماِن باهللِ والمالئكِة واليوِم اْلخِر بما فيه ِمن   فكلَُّها أعماٌل اعتقاديةٌ 

لغيِب، قال  حساٍب وصراٍط وميزاٍن وجنٍة وناٍر وغيِر ذلك، لذلك قيدَ هللاُ اإليماَن بأناه ال يكوُن إال با

 (. 3تعالي: } الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيِب {.)البقرة:
 

فالعبدُ بنطِقِه الشهادتيِن يكوُن مسلًما أماَم الجميعِ، أما دخوُل اإليماِن قلبَهُ فال يعلُم بِه إال هللاُ، فقد يكوُن  

ِ صلى هللاُ عليه وسلم، فنحُن لنا   مسلًما ومع ذلك هو منافٌق معلوُم النفاِق، كعادةِ المنافقين في عهِد النبيا

ذا المبدأِ كان يتعامُل النبيُّ صلى هللاُ عليه وسلَم مع المنافقين، وقد  الظاهُر وهللاُ يتولى السرائَر ، وبه

عاتَب النبيُّ صلى هللاُ عليه وسلم أسامةَ بَن زيٍد رضي هللاُ عنه على قتِلِه رجالً بعدََما نََطَق بالشهادتيِن،  

  ُ ِ َصلَّى َّللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي َسِريٍَّة فََصبَّْحنَا اْلُحَرقَاِت ِمْن ُجَهْينَةَ،  فعَْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد قَاَل:" بَعَثَنَا َرُسوُل َّللاَّ

ُ؛ فََطعَْنتُهُ، فََوقََع فِي نَْفِسي ِمْن ذَِلَك؛ فَذََكْرتُهُ ِللنَّبِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم،  فَأَدَْرْكُت َرُجاًل فَقَاَل اَل إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ يا
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ِ فَقَاَل َرُسوُل   ُ َوقَتَْلتَهُ؟! قَاَل قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: أَقَاَل اَل إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ إِنََّما قَالََها َخْوفًا   َّللاَّ

اَلحِ، قَاَل: أَفَاَل َشقَْقَت َعْن قَْلبِِه َحتَّى تَْعلََم أَقَالََها أَْم اَل؟!! فََما َزالَ  ُرَها َعلَيَّ َحتَّى تََمنَّْيُت أَناِي  ِمْن الساِ  يَُكراِ

أَْسلَْمُت يَْوَمئٍِذ لذلك!" )مسلم(. وقد نفَى النبيُّ صلى هللاُ عليه وسلم اإليماَن عن األعراِب حينما ادََّعْوهُ  

قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُوا وهُْم لم يَْمتَثِلُوا بِه أو يَعتقدُوه في قلوبِِهم؛ قال تعالى: } قَالَِت اأْلَْعَراُب آََمنَّا  

يَماُن فِي قُلُوبُِكْم {)الحجرات:  ا يَدُْخِل اإْلِ (؛ ولهذا يُكتَُب في البطاقِة ) مسلٌم (، وال يُكتَُب  14أَْسلَْمنَا َولَمَّ

 )مؤمٌن(؛ ألنا اإليماَن في القلِب وال يعلُمهُ إال هللاُ!! 
 ريمِ ثانياا: صفاُت المؤمنيَن في القرآِن الك

 - المؤمنيَن بصفاٍت عديدةٍ في القرآِن الكريِم ، ِمن هذه الصفاِت:  –سبحانَهُ وتعالى   –لقد وصَف هللاُ 

، والخوُف والوجُل، والتوكُل على هللاِ، وتالوةُ   البيِن، وطاعةُ هللاِ ورسوِلِه، وذكُر هللاِ  ذاِت  إصالُح 

ِه الخيِر : كما في قوِلِه تعالى: } فَاتَّقُوا هللاَ َوأَْصِلُحوا  القرآِن الكريِم، وإقامةُ الصالةِ، واإلنفاُق في وجو

 َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َوإِذَا  ذَاَت بَْينُِكْم َوأَِطيعُوا هللاَ َوَرُسولَهُ إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن * إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر هللاُ 

ا َرَزْقنَاهُْم يُْنِفقُوَن *  تُِليَْت َعلَْيِهْم آيَاتُهُ َزادَ  تُْهْم إِيَمانًا َوَعلَى َرباِِهْم يَتََوكَّلُوَن * الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالةَ َوِممَّ

 [. 4- 1أُولَئَِك هُُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقًّا لَُهْم دََرَجاٌت ِعْندَ َرباِِهْم َوَمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم{ ]األنفال:  

ِ َواْليَْوِم اْْلَِخِر َوأَقَاَم عمارةُ المس  ومنها: ِ َمْن آََمَن بِاَّللَّ اجِد : كما في قوِلِه تعالى:} إِنََّما يَْعُمُر َمَساِجدَ َّللاَّ

َ فَعََسى أُولَئَِك أَْن يَكُونُوا ِمَن اْلُمْهتَِديَن{)التوبة:   َكاةَ َولَْم يَْخَش إِالَّ َّللاَّ اَلةَ َوآَتَى الزَّ  (. 18الصَّ

ُر بالمعروِف والنهُي عن المنكِر : كما في قوِلِه تعالى: } َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم  األم  ومنها:

َكاةَ وَ  َويُْؤتُوَن الزَّ بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّاَلةَ  بَْعٍض يَأُْمُروَن  َ  أَْوِليَاُء  يُِطيعُوَن َّللاَّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم{ )التوبة: َوَرُسولَهُ  ُ إِنَّ َّللاَّ  ( . 71 أُولَئَِك َسيَْرَحُمُهُم َّللاَّ

اللغِو، وأداُء الزكاةِ، وحفُظ الفروجِ، وأداُء األماناِت،   في الصالةِ، واإلعراُض عن  ومنها: الخشوعُ 

 والمحافظةُ على الصلواِت:  

المؤمنون  ( بسورةِ  ى  تَُسما في سورةٍ  ذلك  كلُّ  أَْفلََح   وقد جاَء  }قَدْ  تعالى:  قال  بصفاتِِهم،  تََصدَّرْت   )

َكاةِ  اْلُمْؤِمنُوَن * الَِّذيَن هُْم فِي َصاَلتِِهْم َخاِشعُوَن * َوالَِّذيَن هُْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن * َوالَِّذيَن هُْم لِ  لزَّ

أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم َغْيُر َملُوِميَن *   فَاِعلُوَن * َوالَِّذيَن هُْم ِلفُُروِجِهْم َحافِظُوَن * إِالَّ َعلَى

ِذيَن هُْم َعلَى فََمِن اْبتَغَى َوَراء ذَِلَك فَأُْولَئَِك هُُم اْلعَادُوَن * َوالَِّذيَن هُْم أِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن * َوالَّ 

- 1ئَِك هُُم اْلَواِرثُوَن * الَِّذيَن يَِرثُوَن اْلِفْردَْوَس هُْم فِيَها َخاِلدُوَن{ ]المؤمنون: َصلََواتِِهْم يَُحافُِظوَن * أُْولَ 

11 .] 

 وغيُر ذلَك من الصفاِت التي وردْت في ثنايَا القرآِن الكريِم والتي ذُِكَرْت صراحةً أو ضمنًا !!  

 لذلك ينبغي على العبِد أْن يَتَحلَّى بجميعِ هذه الصفاِت ؛ حتى يكوَن في زمرةِ المؤمنيَن حقًا .
 ثالثاا: عوامُل زيادِة اإليمانِ 

إنا اإليماَن يزيدُ وينقُص، يزيدُ بالطاعِة وينقُص بالمعصيِة، فهو ُشعٌَب، وكلما ارتقيَت ُشْعبَةً، ارتفعْت   

يَماُن بِْضٌع َوَسْبعُوَن أَْو بِْضٌع    درجةُ إيمانَِك، فعَْن أَبِي  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم:" اإْلِ ِ َصلَّى َّللاَّ هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

َواْلَحيَا الطَِّريِق  اأْلَذَى َعْن  إَِماَطةُ  َوأَدْنَاَها   ُ إاِلَّ َّللاَّ إِلَهَ  اَل  قَْوُل  فَأَْفَضلَُها  ُشْعبَةً  ُشْعبَةٌ َوِستُّوَن  يَماِن    ُء  اإْلِ ِمْن 

 )البخاري ومسلم(.  
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وقد يقوُل قائٌل: إناي أحبُّ أْن يزدادَ إيمانِي؛ فما هي عوامُل زيادةِ اإليماِن؟ أقوُل: هذه العوامُل تتلخُص  

 فيما يلي: 

ففي قراءتِِه وتالوتِِه يزدادُ اإليماُن ويدلُّ على ذلك قوُل هللاِ عزا وجلا   أوًلا: المداومةُ على تالوِة القرآِن : 

 ( .  ٢في وصِف المؤمنيَن الصادقيَن:}َوإِذَا تُِليَْت َعلَْيِهْم آيَاتُهُ َزادَتُْهْم إِيَمانًا{)األنفال: 

ا اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر هللاُ َوِجلَْت  } إِنَّمَ   ثانياا : اإلكثاُر من ذكِر هللاِ تعالى: ويدُل على ذلك قولُه ُتعالى :

(. فذكُر هللاِ فيه طمأنينةٌ للقلِب، ويصحبُهُ زيادةٌ في اإليماِن، قال تعالى: }الَِّذيَن آَمنُوا  2قُلُوبُُهْم {)األنفال:  

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُ  ِ أاََل بِِذْكِر َّللاَّ رضي    – (. لذلك كان السلُف الصالُح    ٢٨لُوُب{. ) الرعد:  َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهْم بِِذْكِر َّللاَّ

بَن    –هللاُ عنهم   يحرصوَن على الذكِر، ففي شعِب اإليماِن للبيهِقي : " عن عطاِء بِن يساٍر أنا عبدَ هللاِ 

  رواحه قال لصاحٍب لهُ : " تعال حتى نؤمَن ساعةً " قال أو لسنَا مؤمنين ؟ قال : " بلى ولكناا نذكُر هللاَ 

فنزدادُ إيمانًا " . وقال عميُر بُن حبيٍب: " اإليماُن يزيدُ وينقُص . فِقيَل فما زيادتُهُ وما نقصانُهُ ؟ قال : إذا  

ذكرنَا ربَّنَا وخشينَاه فذلك زيادتُهُ ، وإذا غفلنَا ونسينَاه وضيعنَا فذلك نقصانُهُ " ] انظر اإليمان البن أبي  

 شيبة [ . 

وينقُص إيماُن العبِد كلما كان بعيدًا عن ذكِر رباِِه ، وفي هذا عالمةٌ على الغفلِة  وذلك ألنا القلَب يموُت،  

َ إِالَّ قَِلياًل{)النساء:   (. ١٤٢والنفاِق، قال تعالى في وصِف المنافقين:}َوال يَذُْكُروَن َّللاَّ

 حريًصا على حضوِر  فكلما كان اإلنسانُ   ثالثاا : حضوُر مجالِس العلِم والوعِظ والتذكيِر والحرُص عليها: 

 مجالِس الوعِظ والتذكيِر والخطِب والدروِس كلما ازدادَ إيمانُه، 

يزدادُ إيمانًا وخشوًعا وتقوى، فإذا خرَج وانشغَل    –مثاًل    –ولذلك تجدُ الرجَل عند سماعِ درِس الجنازةِ   

، فعَْن  -ى هللاُ عليه وسلم  صل  –بمتطلباِت الحياةِ نسي كثيًرا، وهذا ما وجدَهُ الصحابةُ في عهِد الرسوِل  

ِ قَاَل:” لَِقيَنِي أَبُو بَْكٍر فَقَاَل: َكْيَف أَْنَت يَا َحْنَظلَةُ؟ قَاَل قُْلُت: نَافََق َحْنظَ  ِ  َحْنَظلَةَ اأْلَُسياِِديا لَةُ. قَاَل: ُسْبَحاَن َّللاَّ

 ُ ِ َصلَّى َّللاَّ ُرنَا بِالنَّاِر َواْلَجنَِّة َحتَّى َكأَنَّا َرأُْي َعْيٍن    َما تَقُوُل؟! قَاَل قُْلُت: نَُكوُن ِعْندَ َرُسوِل َّللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم يُذَكاِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعافَْسنَا اأْلَْزَواَج َواأْلَْواَلدَ َوالضَّ  ِ َصلَّى َّللاَّ ْيَعاِت فَنَِسينَا َكثِيًرا،  فَإِذَا َخَرْجنَا ِمْن ِعْنِد َرُسوِل َّللاَّ

ِ صَ قَاَل أَبُو بَ  ِ إِنَّا لَنَْلقَى ِمثَْل َهذَا، فَاْنَطلَْقُت أَنَا َوأَبُو بَْكٍر َحتَّى دََخْلنَا َعلَى َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  ْكٍر: فََوَّللاَّ لَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَما ذَا ِ فَقَاَل َصلَّى َّللاَّ ِ نَُكوُن ِعْندََك َوَسلََّم قُْلُت: نَافََق َحْنَظلَةُ يَا َرُسوَل َّللاَّ َك؟ قُلُْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُرنَا بِالنَّاِر َواْلَجنَِّة َحتَّى َكأَنَّا َرأُْي َعْيٍن فَإِذَا َخَرْجنَا ِمْن ِعْنِدَك َعافَْسنَا اأْلَْزَواَج وَ  ْيَعاِت نَِسينَا  تُذَكاِ اأْلَْواَلدَ َوالضَّ

َعلَْيِه َوسَ   ُ فَقَاَل َصلَّى َّللاَّ ْكِر َكثِيًرا.  الذاِ َما تَُكونُوَن ِعْنِدي َوفِي  لَْو تَدُوُموَن َعلَى  إِْن  بِيَِدِه  نَْفِسي  لََّم: َوالَِّذي 

اٍت” َمرَّ ثاََلَث  َوَساَعةً  َساَعةً  َحْنَظلَةُ  يَا  َولَِكْن  ُطُرقُِكْم،  َوفِي  فُُرِشُكْم  َعلَى  اْلَماَلئَِكةُ  مسلم(.  لََصافََحتُْكْم   (

 الرجِل من ماٍل أو حرفٍة أو صناعٍة . والضيعاُت : هي معاُش  

ِ َصلَّى    رابعاا : تقديُم حّبِ هللاِ ورسوِلِه على هوَى النفِس: ُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ فعَْن أَنٍَس َرِضَي َّللاَّ

يَماِن: أَْن يَُكونَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم:” ثاََلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجدَ َحاَلَوةَ اإْلِ ا ِسَواهَُما، َوأَْن    َّللاَّ ُ َوَرُسولُهُ أََحبَّ إِلَْيِه ِممَّ َّللاَّ

ِ، َوأَْن يَْكَرهَ أَْن يَعُودَ فِي اْلُكْفِر َكَما يَْكَرهُ أَْن يُْقذََف فِي ا  لنَّاِر.”)متفق عليه(. وقال  يُِحبَّ اْلَمْرَء اَل يُِحبُّهُ إِالَّ َّلِلَّ

يَماَن  أيًضا صلى هللاُ َعلَْيِه َوسلم قَاَل :"   َمن أحبَّ هللِ ، َوأْبغَض هللِ ، َوأْعطَى هللِ ، َومنَع هللِ ، فقد اْستْكمَل اإْلِ

 " .)أبوداود(. 
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ِ الخيِر ألخيِه ما يحبُّهُ   ن لم يرتِق إلى درجِة حبا لذلك نفَي النبيُّ صلى هللاُ عليه وسلم كماَل اإليماِن عمَّ

َصلَّى    ِ النَّبِيا َعْن  أَنٍَس  فعَْن  يُِحبُّ  لنفِسِه،  َما  أِلَِخيِه  يُِحبَّ  َحتَّى  أََحدُُكْم  يُْؤِمُن  اَل  قَاَل:”  َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ َّللاَّ

ِلنَْفِسِه”)متفق عليه(؛ قال ابُن بطاٍل:” معناه: ال يؤمُن أحدُكم اإليماَن التامَّ، حتى يحبَّ ألخيِه ما يحبُّ لنفِسِه  

 .” 

تعالى زيادةَ اإليمانِ  اإليماَن    وتجديَدهُ:  خامساا: سؤاُل هللاِ  وأنا  ؛  ِلتَقَلُبِِه  قلبًا  َي  ُسماِ القلَب  أنا  نعلُم  فنحُن 

الثباَت على   الدعاِء وسؤاُل هللاِ  لذلك يُستحبُّ كثرةُ  الطاعِة والعبادةِ،  إلى المداومِة والثباِت على  يحتاُج 

ِ بِْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم :"  اإليماِن ودواَم تجديِدِه، فعَْن َعْبِد َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ  ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

اإْلِ  دَ  َ أَْن يَُجداِ يَماَن لَيَْخلَُق فِي َجْوِف أََحِدُكْم َكَما يَْخلَُق الثَّْوُب اْلَخِلُق، فَاْسأَلُوا َّللاَّ يَماَن فِي قُلُوبُِكْم ".  إِنَّ اإْلِ

لذهبي(. لذلك كان السلُف يحرصوَن على هذا الجانِب فيسألون هللاَ  )الطبراني والحاكم وصححه ووافقه ا 

 عزا وجلا زيادةَ اإليماِن،  

 فهذا عبدُ هللاِ بُن مسعوٍد رضي هللاُ عنه يقوُل: " اللهم زدْنَا إيمانًا ويقينًا وفقًها" )فتح الباري(. 

 أسباَب نقصانِِه،    هذه هي أسباُب زيادةِ اإليماِن، وبضداِ أسباِب زيادةِ اإليماِن نعرفُ 

ِ اَل يُْؤِمُن  ِ اَل يُْؤِمُن َوَّللاَّ ومن ذلك: سوُء األخالِق وأذَى الجيراِن. كما في قوِلِه صلى هللاُ عليه وسلم: ” َوَّللاَّ

ِ ؟ قَاَل : ” الَِّذي اَل يَأَْمُن َجاُرهُ بََوايِقَهُ ”.  ِ اَل يُْؤِمُن ” قِيَل : َوَمْن يَا َرُسوَل َّللاَّ ] البخاري [. لذلك قال    َوَّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر فَْليُْكِرْم َضْيفَهُ، َوَمْن َكاَن يُؤْ  ِ رسوُل هللاِ صلى هللاُ عليه وسلم: ” َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاَّللَّ ِمُن بِاَّللَّ

ِ َواْليَْوِم اْْلخِ   ِر فَْليَقُْل َخْيًرا أَْو ِليَْصُمْت” . )متفق عليه(. َواْليَْوِم اْْلِخِر فَْليَِصْل َرِحَمهُ، َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاَّللَّ

كما أنا الكذَب ينافِي اإليماَن؛ ألنا الكذَب واإليماَن ال يجتمعان في قلِب رجٍل واحٍد، فَعَْن َصْفَواَن ْبِن َسِليٍم؛  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: أَيَُكوُن اْلُمْؤمِ  ِ َصلَّى َّللاَّ  ُن َكذَّابًا؟ قَاَل: »اَل«.)مالك والبيهقي في الشعب(. أَنَّهُ قِيَل ِلَرُسوِل َّللاَّ

إنا العبدَ المؤمَن كامَل اإليماِن حقًا يعيُش حياةً طيبةً في الدارين . قال تعالى: } َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر 

 (. 97ْجَرهُْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُوَن{ .)النحل: أَْو أُْنثَى َوهَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً َطياِبَةً َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَ 

 نسأُل هللاَ أْن يثبَت قلوبَنَا على اإليماِن ، وأْن يحفَظ مصَرنَا ِمن كّلِ مكروٍه وسوٍء،،

 الدعاُء،،،،،،،                                        وأقم الصالةَ 
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