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اط إبا إ
ان .و إهي التسْ إليم بإ ْ إ
لل
اال ْرتإب إ
اللس إ
إمن ا ْلق ْل إب و ْال إ ْقرا إر بإها بإ إ
الص ْد إق.
تعالى بإ إ
اضل!
أيها ا ْلم ْؤ إمنون ْالف إ
كل إإ ْنسان يولد إبا ْل إف ْطر إة .ا ْل إف ْطرة إهي أن ْال إ ْنسان إبط إبيع إة
ان وا ْلخ ْي إر .وكل منْ ي ْختار ْال إيمان
خ ْل إق إه ي إميل إإلى ْال إيم إ
النعم ال إتي ال ت ْحصى .الل جل
و ْال إسْ الم و ْال إ ْحسان ينال إ
جالله دا إئم ًا مع إعبا إد إه ا ْلم ْؤ إم إنين إب إه حق ْال إيمان ،يسا إعده

عالقة ْال إيمان بإا ْلعم إل

أ إعزائإي ا ْلم ْؤ إم إنين!

نادى رسول ا إ
لل صلى الل عليه وسلم وهو على داب إت إه معاذ
ْبن جبل ال إذي كان جالإسا خلْفه "يا معاذ" .فرد عل ْي إه معاذ قائإ ًال
لل وس ْعد ْيك!" .ناداه رسول ا إ
"لب ْيك يا رسول ا إ
لل مر ًة أ ْخرى
قا إئ ًال "يا معاذ" .فرد عل ْي إه معاذ قا إئ ًال "لب ْيك يا رسول ا إ
لل

ان
ويسانإده ْم وال ي ْتركه ْم بإم ْفر إد إه ْم .يمْ نح ْال إيمان حياة ْال إ ْنس إ
ا ْلم ْعنى ا ْلح إقي إق إي .وي ْض إفي إإل ْي إه م ْفهوم ا ْلحيا إة ا ْلمالئإم إة لإ ْلغاي إة
اسب ويو إجه أ ْف كاره
إمن ا ْلخ ْل إق .ويمْ نح تصرفاته الش ْكل ا ْلمن إ
عاب والص ْب إر والتحمل.
الص إ
وقراراته .ويمْ نحه ا ْلقوة تإجاه إ
ص إمن ا ْلو ْحد إة وا ْلي ْأ إس والض ْعف .ويسا إعد
ويسا إعد إفي التخل إ
الن ْعم إة والش ْكر.
إفي م ْع إرف إة إق ْيم إة إ

وس ْعد ْيك!" .وت كرر ْت ه إذ إه ا ْلحا إدثة ثالث مرات .ثم قال رسول

أيها ا ْلم ْؤ إمنون ا ْلم ْحترمون!

ا إ
لل صلى الل عليه وسلم "ما إمنْ أحد يشْ هد أ ْن ال إإله إال الل وأن

لل تعالى ْ إ
يتطلب ْال إيمان بإا إ
اال ْل إتزام بإسن إة ن إب إينا صلى الل

محمد ًا رسول ا إ
لل إص ْدق ًا إمنْ ق ْل إب إه إإال حرمه الل على النا إر" .1
أ إعزائإي ا ْلمسْ إل إمين!
ا ْل إيمان هو أهم نإ ْعمة أ ْنعمها الل تعالى عل ْينا .ا ْل إيمان
هو ا ْل إيمان إمن ا ْلق ْل إب بإا إ
لل تعالى وو ْحدانإي إت إه ومالئإك إت إه وكت إب إه
ْ
ْ
ْ
ْ
يع
ورس إل إه والي ْو إم ال إخر والقضاءإ والقد إر .وهو ت ْص إديق ج إم إ

ا ْلحقا إئ إق ال إتي أ ْبلغنا إبها رسول الر ْحم إة صلى الل عليه وسلم

راح إل حياتإنا .قال رسول ا إ
لل صلى الل
يع م إ
عليه وسلم إفي ج إم إ
عليه وسلم ع إن ا ْلم ْؤ إم إن "منْ أ إمن إمنْ ي إد إه ولإسانإ إه"  2وذكر

ا ْلم ْؤ إمن أ ْيضا إب إصفات أ ْخرى إهي ا ْلوفاء إبا ْلع ْه إد وأداء ْالمان إة

و إإ ْكرام الض ْي إف وا ْلخ ْير إفي ا ْلكالم .و إع ْندما سأل أحد
الصحابإ إي الن إبي ا ْلم ْصطفى صلى الل عليه وسلم "يا رسول
إ
ا إ ْ
الم ك ْيال أسْ أل غ ْيرك" فرد عل ْي إه رسول
لل ،قل ش ْيئ ًا ع إن ْالسْ إ
لل صلى الل عليه وسلم "آ إمنْ ب إا إ
ا إ
لل واسْ ت إق ْم" .3

إإ ْخوانإي!

اطف إة الت ْض إحي إة إمنْ أ ْج إل
ال م ْعنى لها .ويؤثإر س ْل إبيًا على ع إ

ا ْل ْعمال الصالإحة ال إتي تحا إفظ على إإيمانإنا أما ْال ْخالق

ا ْلمبا إدئ السا إمية .وبإالتالإي ال يسْ ت إطيع ْال إ ْنسان ال إذي ال ي ْؤ إمن

ف إهي ال إتي ت ْجعله إمثالإيًا .وق ْد بشر الل تعالى إعباده ا ْلم ْؤ إم إنين

إبخلو إد ا ْلحيا إة ن ْيل السال إم والسعاد إة ال إتي وعد إبها رب ا ْلعال إمين

السا إعين لإن ْي إل إرضاه تعالى إبالي إة ا ْلك إريم إة التالإي إة " منْ ع إمل
َٰص إلحًا إمن ذكر أ ْو أنث َٰى وهو م ْؤ إم ٌن فلن ْح إيينه حي َٰو ًة ط إيبةً ۖ
ولن ْج إزينه ْم أجْرهم بإأحْس إن ما كانوا يعْملون " .4
ْ
وق ْد قال رسول ا إ
يم "أ ْفضل
لل تعالى إفي ح إدي إث إه الك إر إ

ا ْلم ْؤ إم إنين أ ْحسنه ْم خلق ًا"  5م إشير ًا إإلى أه إمي إة الرابإ إط ب ْين
ان و ْال ْخالق.
ْال إيم إ

ا ْلقا إدر ا ْلق إدير ال إذي ال ن إظير وال ش إريك له .وسي كونون إمن
ْ
ا ْلم ْحرو إمين إمنْ ر ْحم إة ا إ
لل تعالى إفي ال إخر إة.
إإخْوانإي!
ي إجب أ ْن ن ْد إرك إإيماننا .ي إجب أ ْن ي كون إإيماننا إإيمان ًا

خالإد ًا ي ْدعم عبو إديتنا لل تعالى وي إزيد إمنْ جم إال أ ْخال إقنا
وي ْح إمينا عنْ أسار إة هوانا ون ْف إسنا .كما ي إجب أ ْن نسْ عى لإ إبناءإ

أ إعزائإي ا ْلم ْؤ إم إنين!

آخرتإنا
مسْ ت ْقب إلنا كما هو ا ْلحال عل ْي إه ا ْلي ْوم .وي إجب أ ْن نف إكر إفي إ

إإيماننا وصالإح أ ْعمالإنا إهي رأْس مالإنا ا ْلق إي إم ال إذي

كما هو الحال إفي د ْنيانا.

ْ
يم
سي إ
وصلنا لإر ْحم إة الر ْحمن .وق ْد قال الل تعالى إفي إكتا إب إه الك إر إ

أود أ ْن أ ْخ إتم خ ْطب إتي إبد ْعوتإي ه إذ إه "يا الل ،أ ْح إب ْبنا

" إإن ال إذين قالوا ربنا الل ثم اسْ تقاموا تتنزل عل ْي إهم ا ْلمالئإكة أال

ان
ان! وال ت ْح إب ْبنا بإا ْلك ْف إر وا ْل إع ْصي إ
ان وزيإنْ قلوبنا بإ ْال إيم إ
بإ ْال إيم إ

تخافوا وال تحْزنوا وأب إْشروا بإا ْلجن إة ال إتي كنت ْم توعدون "  .6بشر

وأ إرنا ا ْلكراهة إفي إه! وا ْجعلْنا إمنْ إعبا إدك ال إذي يسْ لكون الط إريق

الق
الل تعالى كل م ْؤ إم إن جمع ب ْين ا ْلعم إل الصالإ إح و ْال ْخ إ

الص إحيح" .8

ا ْلح إميد إة إفي حياتإ إه إبه إذ إه ا ْلبشْ رى .لإذلإك يتوجب على ك إل

م ْؤ إمن أ ْن يتوجه إإلى ر إبنا تعالى إبق ْلب صاف قا إئ ًال "حسْ بنا الل
ونإ ْعم ا ْلو إكيل" .7
أ إعزائإي ا ْلم ْؤ إم إنين!
وط
هذا هو كا إمل ْال إيمان .وعدم قبول أ إي ش ْرط إمنْ شر إ
ان هو عدم ْال إيمان .وتإ ْلك إهي ا ْلم إصيبة بإح إد ذاتإها .إلن
ْال إيم إ
ان ي ْب إعد ْال إ ْنسان عنْ غاي إة ا ْلخ ْل إق وي ْد إفع إب إه إإلى حياة
عدم ْال إيم إ
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