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¢
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك قدوتـا محؿد بـ طبداهلل ،صؾقات اهلل وسالمف طؾقف
وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ .أما بعد:
أيفا اإلخقة الؿممـقـ ..السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف..
ٍ
إن مقضقع ٰهذه الؽؾؿة يف ٰهذه إمسقة التل كسلل اهلل -جؾ وطال -أن تؽقن أمسقة ٍ
ٍ
ّ
وطؾمؿ
وبركة
خقر
وإيؿان ،مقضقع ٰهذه إمسقة طـ :زيادة اإليمان وىقصاىه.
وكحـ كعؾؿ -أيفا اإلخقة -أهؿقة اإليؿان ،وطظؿ شلكف ،وجاللة قدره ،ورفقع مؽاكتف ،وكثمرة طقادمده

وفقادده طؾك العبد الؿممـ يف الدكقا وأخرة ،اإليؿان الذي ٓ سعادة وٓ فالح وٓ فقز إٓ بف ﴿ كَ ۡد أَ ۡفيَ َ
حد
ُۡ ۡ ُ َ
ٔن [﴾١الؿممـقن] ،فػالح اإلكسان وسعادتف يف الدكقا وأخرة مرتبط باإليؿان ،فؽ ّؾؿا طظؿ إيؿاكمف
ٱلٍؤٌِِ

وزاد وققي طظؿ ح ّظف مـ السعادة والخقر والػالح ،وك ّؾؿا كؼص كؼص.
اإليؿان الذي يـال بف العبد رضا ربف الؽريؿٕ :ن اهلل گ ٓ يرضك إٓ طمـ الؿمممـ ،وٓ يؼبمؾ طؿمؾ
ُ
وتحصمقؾ ذلمؽ إكؿما يؽمقن
أحد إٓ الؿممـ ،فـ ْقؾ رضك اهلل -جؾ وطال -وكسب محبتف -جؾ وطمال-
باإليؿان بف وبؿا أمر بف -جؾ وطال -طباده أن يممـقا بف.
اإليؿان -أيفا اإلخقة -الذي يـال بف العبد جـ ًة طرضفا كعرض السؿاء وإرض أطدّ ها اهلل -جؾ
ّ
الؿؾذات وأكقاع الخقرات ما ٓ تعؾؿف طقـ وما ٓ يخطرطؾك
وطال -وهقل فقفا مـ أصـاف الـعقؿ وأكقاع
قؾب بشرُ ٓ ،يـال ذلؽ إٓ باإليؿان.
ٍ
ّ
كعمقؿ كؿما قمال -
وألمذ
اإليؿان الذي يـال بف العبد رؤية اهلل الؽريؿ گ ،رؤية اهلل گ التل هل أكؿؾ
َط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم« :-إىكم سترون ربكم يوم القوامة كما ترون القمر لولة البددر»( )1وقمال اهلل تعمالك:
َ

َ ٞ
﴿ ُو ُحٔه  ٞيَ ۡٔ ٌَه ٖذ َُّ ِ َ
وهمذا الثمقاب
اِضة  ١٬إ ِ َٰل َر ّب ِ َٓا ُاظ َِرة ٭[﴾١الؼقامة] ،فالؿممـ يـال بنيؿاكف ٰهذه الؾذة العظقؿة ٰ
ِ

العظقؿ الؽريؿ.

ُ
َ َّ ٓ َّ ُ ۡ َ َّ ّ ۡ َ ۡ َ َّ َ ۡ ُ ُ َ
ٔبٔن  ١٥ث ًَّ
أ ّما غقر الؿممـ فشلكف يف ٰهذا إمر كؿا قال اهلل -جؾ وطالّ﴿ :لَك إِجًٓ غَ رب ِ ًِٓ ئٌه ِ ٖذ لٍرخ
إ ِ َّج ُٓ ًۡ ل َ َصالُٔا ْ ۡ َ
ٱۡل ِري ًِ [﴾١٦الؿطػػقـ] ،فغقر الؿممـ محجقب مـ كؾ خقر ،مؿـقع مـ كؾ لذة وسعادة
ــــــــــــــــــــــــــــ

ََ ّۡ َۡ َّ َ
م َرتۡ َو ُطيُ ِ َّ ۡ
َََۡ ُُۡ
وب [﴾٣٩ق] ،حديث رقؿ ( .)4851مسلم :كتاب
ٔع ٱلظٍ ِس ورتو ٱىغر ِ
( )1البخاري :كتاب التػسقر ،باب ققلف ﴿ :وشتِد ِِبٍ ِد رب ِ

اإليؿان ،باب معرفة صريؼ الرؤية ،حديث رقؿ ( .)183والؾػظ قريب مـف .واكظر أيضا السـة ٓبـ أبل طاصؿ ،باب ما ذكر طـ الـبل طؾقف
السالم كقػ كرى ربـا يف أخرة ،حديث رقؿ ( )467وغقره.
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وفرح وسرور يف الدكقا وأخرة ،ومحجقب طـ رؤية اهلل وطـ كعقؿ اهلل وطـ ثقاب اهلل وطـ ما أطدّ ه اهلل
 َت َب َار َك َو َت َعالك -لعباده الؿممـقـ.اإليؿان -أيفا اإلخقة -الذي يـجق بف العبد مـ الـار ومـ سخط الجبار ومـ طؼابف واكتؼامف ،واهلل -

ُ ۡ
وحرها شديد وألؿفا فظقع ،أطدها لغقر الؿممـقـ ﴿أغ َِّدت
كارا تؾ ّظك قعرها بعقد
ّ
جؾ وطال -أطد ً
ۡ َ
كٰفِر َ
يَ ٮ[﴾١البؼرة] ،الذيـ ٓ يممـقن باهلل وٓ بالققم أخر وٓ يممـقن بؿا أمر اهلل َ -ت َب َار َك َو َت َعالك-
ل ِي
ِ

مػر ًصا ،مممـا
طباده أن يممـقا بف ،وأما الؿممـ فنكف بنيؿاكف يـجق مـ الـار وإن كان مممـًا ِّ
مؼص ًرا ،مممـًا ِّ
مضقعا ،قد ارتؽب الذكقب فربؿا ُط ِّذب طؾك كبادره وذكقبف لؽـ كؿا قال اهلل -جؾ وطال -يف الحديث

الؼدْ سل« :أخرجوا من النار من كان يف قلبه مثال ذرة من إيمان».

()1

اإليؿان -أيفا اإلخقة -الذي يـال بف العبمد السمعادة يف المدكقا والراحمة والطؿلكقـمة وسمؽقن الؼؾمب

ِيَ َء َ
اٌ ُِٔا ْ َو َت ۡط ٍَحه َُّ كُيُ ُ
وهدوء البال وراحة الخاصر ،كؾ ذلؽ ٓ يـال إٓ باإليؿان ،قال اهلل َتعالكَّ ﴿ :ٱَّل َ
حٔب ًُٓ
َ
ِ
ُ
ۡ َّ َ َ
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ ُ َ
ۡ َّ
َٔب ل َ ُٓ ًۡ َو ُذ ۡص َُ َ َ
ٱّللِ َت ۡط ٍَه َُّ ۡٱى ُليُ ُ
ٰ
اب [﴾٢٩الرطد].
م
ٔ
ط
ج
ِح
ي
ٱىص
ٔا
ي
ٍ
غ
و
ٔا
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اٌ
ء
ِيَ
ٱَّل
٢٨
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ر
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ذ
ة
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ِ
ِ
ِ
ٖ
ةِذِك ِر ٱّللِِۗ أ ِ ِ

وثؿار اإليؿان وفقادده العظقؿة وكتادجفا الؿباركة الؽريؿة يف الدكقا وأخرة ٓ ُتحصك وٓ تعد :بؾ

كؾ خقر وكعؿة وراحة ّ
ولذة وسرور يف الدكقا وأخرة ففق ثؿرة مـ ثؿار اإليؿان وكتقجة مـ كتادجف ،وكؾ
شر وبالء يف الدكقا وأخرة ففق كتقجة مـ كتادج ضعػ اإليؿان أو طدمف.
فالخقرات كؾفا مرتتبة طؾك اإليؿان ومبـقة طؾقف ،والشرور كؾفا مرتتبة طؾك ضدِّ ه.
ولفذا ّ
فنن كعؿة اهلل َ -ت َب َار َك َو َت َعالك  -طؾك طبده هبدايتف لإليؿان وتقفقؼف لف لؾؼقام بف كعؿمة ٓ تعادلفما
ٰ
وأجؾ العطايا وأثؼؾ الفبمات ِ
ّ
الفدايمة لإليؿمان وهمل مـّمة ممـ اهلل
كعؿة ،ومـّة ٓ تعادلفا مـّة ،فلكرب الـعؿ

ُُ
ُ َ َ ُ ۡ ُۡ
ُۡ َ
َ َ ٰ َّ َّ َ َ َّ َ َ ۡ ُ
س ًُ ۡٱۡل َ
يم ٰ ََ َو َز َّي َِ ُّۥ ِِف كئبِس ًۡ َوك َّرهَ إ ِ َۡلس ًُ ٱىسف َر َوٱىف ُصٔق
سَ ٱّلل ذتب إَِل
وتقفقؼ :قال اهلل تعالك ﴿ :ول ِ
ِ
ا
َ
َ ۡ ا ّ َ َّ
َ ۡ ۡ َ َ ُ ْ َ َٰٓ َ
م ُْ ًُ َّ
ٱّللِ َوُ ِۡػ ٍَث َۚ ﴾[الحجرات] ،فاإليؿان فضؾ مـ اهلل وكعؿة مـ اهلل
ٱىرٰط ُِدون  ٧فظٗل ٌَِ
وٱىػِصي َۚ
ان أوله ِ
َ َ َ َ َ ۡ َ َ ْ ُ َّ
طؾك طبده :بؾ هل ّ
أجؾ الـعؿ وأطظؿفا طؾك اإلصالق ،يؼقل اهلل تعالكَ ﴿ :ح ٍُ ُِّٔن غي ۡيحم أن أ ۡشحي ٍُ قٔا كحو َل
َت ٍُ ُِّٔا ْ َ َ َّ ۡ َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ُّ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ ۡ َ
يمَٰ إن ُن ُ
ِخ ًۡ َص ٰ ِدر َ
ِني [﴾١٧الحجرات] ،فاإليؿان مـّة
لَع إِشلٍٰسًۖ ة ِو ٱّلل حٍَ غييسً أن ْدىٰسً ل ِِۡل ِ ِ

اهلل وهبتف وطط ّقتف وكعؿتف طؾك طبده الؿممـ ،فؾقٓ اهلل لؿا حصؾ لف اإليؿان ولؿما قمام بطاطمة الرحؿممٰـ
ولؿا أدى العبادة طؾك القجف الذي يرضقف َ -ت َب َار َك َو َت َعالك.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البخاري :كتاب التقحقد ،باب كالم الرب طز وجؾ يقم الؼقامة مع إكبقاء وغقرهؿ ،برقؿ .)7517( :مسلم :كتاب اإليؿان ،باب أدكك أهؾ
الجـة مـزلة فقفا ،برقؿ.)193( :
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كثقرا ،وأن يثـل طؾقف ال ّثـاء العظقؿ
ٰ
ولفذا طؾك العبد الذي وفؼف اهلل -جؾ وطال -لإليؿان أن يحؿد اهلل ً
أيضا الثبات طؾقف والبؼاء طؾقف إلك أن يؿقت طؾك ذلؽ.
طؾك ٰهذه الؿـّة ،ويسللف ً
يؼقل َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -يف دطادف لؾؿ ّقت« :ال ّٰل ُه َّم من أحووته منا فاحووه على اإلسالم ومن توفوته
منا فتوفه على اإليمان» )1(،وكان يؼقل -صؾقات اهلل وسالمف طؾقف -يف دطادف« :ال ّٰل ُه َّم زيندا بزيندة اإليمدان
واجعلنا هداة مهتدين»( )2وكان َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -يؼقل يف سجقده« :يا مقلب القلوب ثبدت قلبدي
على دينك» )3(،فالعبد بحاجة إلك طقن اهلل وتقفقؼف وتسديده لقؼقم باإليؿان لقزداد إيؿاكمف ولقؼمقى يؼقـمف
ولقعظؿ حظف مـ ٰهذا إمر العظقؿ.
أيفا اإلخقة ..شلن اإليؿان طظقؿ والؽالم طؾك ثؿراتف وفقادده وكتادجف الحؿقدة يف الدكقا وأخرة
لؿا ُيدرك الؿسؾؿ أهؿقة
شلكف طظقؿ والؽالم فقف واسع ،وكحـ حديثـا طـ أسباب زيادة اإليؿان وكؼصاكفّ ،
اإليؿان ِ
وطمظؿ شلكف وكثرة فقادده يتؿـك لـػسف الزيادة فقف والتؿؽـ مـف وبؾقغ أطؾك درجاتف ،كؾ أحد
لؽـ إمر لقس بإماين فؼط ولق
يتؿـك لـػسف ذلؽ ،يتؿـك أن تؽقن مـزلتف فقف طالقة ودرجتف فقف رفقعةّ :

َ
َّ
ُ
ُ
اإلكسان طؾك مجرد إمـقة والتؿـِّل ربؿا يؿقت وما حصؾ شقئا قال اهلل َت َعالك ﴿ :ى ۡي َس ةِأ ٌَاج ِّيِس ًۡ
اقتصر
َ َ ٓ ََ ّ َ ۡ ۡ َٰ َ َ ۡ َ ۡ ُ ٓا ُۡ
ُي َز ةِِّۦ ﴾[الـساء ،]123:فاإليؿان لقس أماين وإكؿا هق اطتؼاد صحقح
ب ٌَ حػٍو شٔءا
ان أْ ِو ٱىهِت ِ ِۗ
وَل أٌ ِ ِ

وإيؿان صحقح وطؿؾ وصاطة وجد واجتفاد وصرب ومصابرة وبذل.
جاء طـ الحسـ البصري  $أكف قال" :لقس إماين بالتؿـل وٓ بالتحؾل ولؽـ اإليؿان ما وقر يف
طظقؿا وأن
هنقضا
ولفذا يجب طؾك العبد أن يـفض بـػسف
ً
الؼؾب وصدقتف إطؿال"ٰ ،هذا هق اإليؿانٰ ،
ً
يبتعد طـ الركقن والؽسؾ والدطة وأن يجد ويجتفد ويثابر ويسعك سع ًقا حثقثا لقـال الؿـزلة الرفقعة
والدرجة العالقة مـ اإليؿان وهق يف ذلؽ كؾف مستعقـًا باهلل َ -ت َب َار َك َو َت َعالك -كؿا قال َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة
َوالسالَ ُم« :-احرص على ما ينفعك واستعن باهلل».

()4

ولفذا كان مـ الؿـاسب أن كتذاكر شق ًئا مـ أسباب زيادة اإليؿان لـجاهد أكػسـا جؿقعا طؾك تحصقؾفا
ٰ
واكتساهبا مستعقــ باهلل ،وأن كتتذاكر أسباب كؼص اإليؿمان حتمك يجاهمد الؿسمؾؿ كػسمف طؾمك اجتـاهبما
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سنن الترمذي  :كتاب الجـادز ،باب ما يؼقل يف الصالة طؾك الؿقت ،حديث رقؿ ( .)1724سنن ابن ماجه :كتاب الجـادز ،باب ما جاء يف
الدطاء يف الصالة طؾك الجـازة ،حديث رقؿ ( .)1498قال األلباين :صحقح.
( )2سنن النسائي :كتاب السفق ،باب كقع آخر مـ الدطاء ( ،)62حديث رقؿ ( ،)1376 ،1375قال إلباين :صحقح.
( )3سنن الترمذي :كتاب الؼدر ،باب ما جاء أن الؼؾقب بقـ أصبعل الرحؿمٰـ ،حديث رقؿ ( ،)2147قال إلباين :صحقح.
( )4مسلم  :كتاب الؼدر ،باب يف إمر بالؼقة وترك العجز واإلستعاكة باهلل وتػقيض الؿؼادير هلل ،حديث رقؿ (.)2664
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ولفذا ّ
فنن الؿممـ الؿقفؼ الذي يحرص طؾمك إيؿاكمف طـمده يف ٰهمذا
والبعد مـفا والحذر مـ القققع فقفاٰ ،
مفؿان:
الباب كظران ّ
مؽؿالت لإليؿان ومؼقياتف وأسباب زيادتمف ورفعتمف وكؿادمف ،ويتع ّؾؿفما
 أن يـظر يف إمقر التل هل ّويعرففا معرفة جقدة ،ثؿ يغالب كػسف ويجاهدها طؾك الؼقام بتؾؽ إسباب وتحؼقؼفا لرتتػمع درجاتمف يف
اإليؿان.
تقهل اإليؿمان وتضمعػف وتـؼصمف وتؼؾمؾ مـمف
وكظر آخر وهق أن يـظر إلك إمقر التل مـ شلهنا أن ِّ
ٌ
لفذا كؿا ّ
أن الؿسؾؿ مطا َلب بؿعرفة الخقمر لقػعؾمف ويطبؼمف فنكمف كمذلؽ مطا َلمب
فقحذر مـفا ويجتـبفا ،و ٰ
بؿعرفة الشر لقحذره ويجتـبف ،كؿا جاء يف «صحقح البخاري» طـ حذيػة بـ القؿان ﭬ" :كان أصحاب
رسقل اهلل ﷺ يسللقكف طـ الخقر وكـت أسللف طـ الشر مخافتف".
ولفذا  -كؿا قؾت  -الؿسؾؿ الؿقفؼ يحتاج يف ٰهذا الباب العظقؿ إلك كظريـ:
ٰ
أن يـظر ً
أوٓ إلك إمقر التل تزيد يف اإليؿان وتؼقي اإليؿان وترفع مـ شلن اإليؿان فقحافظ طؾقفا
أشد الؿحافظة.
وأيضا يعرف إمقر وإسباب التمل ُتمـؼص اإليؿمان وتضمعػ اإليؿمان وتؼؾمؾ ممـ شملن اإليؿمان
ً
فقجتـبفا.
وسلحاول -مستعقـًا باهلل َت َب َار َك َو َت َعالك -أن ِّ
وأيضا إسباب
ألخص آسباب التل تزيد يف اإليؿانً ،
التل تـؼص اإليؿان ،ولـبدأ ً
أوٓ بالؽالم طؾك إسباب التل تزيد يف اإليؿان:
أهم أمر يزيد يف اإليمان ويقويه وينموه ويرفع من شيىه ومكاىته العلدم الندافع :تعؾمؿ العؾمؿ ومذاكرتمف
ومدارستف وآجتفاد يف تحصقؾفٰ ،هذا أطظؿ ٍ
ولفذا جاءت الـصقص الؽثقرة وإدلة
أمر يزيد يف اإليؿانٰ ،
مـقه ًة بشلكف ،مب ِّقـة لعظمقؿ مؽاكتمف وطظمقؿ
العديدة يف كتاب اهلل وسـة كبقف ﷺ مر ِّغب ًة يف العؾؿ ،حاثة طؾقفِّ ،
ُ ۡ

ۡ

َّ

َ

َ َۡ ُ َ
مؽاكة أهؾف طـد اهلل تبارك وتعالك كؼقلف سمبحاكف﴿ :كحو َْحو س َ ۡص َ
حٔن﴾[الزممر ،]9:وققلمف
حخَِّٔل ٱَّلِيحَ حػيٍ

َ ۡ َ َّ ُ َّ َ َ َ ْ
ََُۡ ُْ
َّ َ َ ۡ
ُ
َي ََش َّ َ
ٱّلل ٌ َِۡ غ َِتادِه ِ ٱىػي َٰٓ
اٌ ُِحٔا ٌِحِس ًۡ
م ِۗؤا ﴾[فاصر ،]28:وققلف سبحاكف﴿ :يرفعِ ٱّلل ٱَّلِيحَ ء
سبحاكف﴿ :إِجٍا
َ َّ َ ُ ُ ْ ۡ ۡ َ َ
َ
َ
ٰ
ج ﴾[الؿجادلة ..]11:وكحقها مـ أيات ،وأيات يف ٰهذا الؿعـك كثقرة.
وٱَّلِيَ أوحٔا ٱىػِيً درج ٖ ٖۚ

ويف الحديث يؼقل ﷺ« :من سلك صريقا يلتمس فوه علما سهل اهلل له به صريقا إلى الجنة»،

()1

وتلمؾقا

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سنن الترمذي :كتاب العؾؿ طـ رسقل اهلل ﷺ ،باب ما جاء يف فضؾ الػؼف طؾك العبادة ،حديث رقؿ( .)2682سنن ابن ماجه :باب فضؾ
العؾؿاء والحث طؾك صؾب العؾؿ ،حديث رقؿ ( .)223قال إلباين :صحقح.
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ققلف َط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم« :سهل اهلل له به صريقا إلى الجنة» وكحـ كعؾؿ أن الجـة إكؿا تـال بعد رحؿة اهلل
 ۵باإليؿان والعؿؾ الصالح ،وهـا يب ِّقـ َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -أن العؾؿ يسفؾ صريؼ الجـة لؿاذا؟
ّ
يحس ويشعر بعظؿ إمر وطظؿ ماهق قادم إلقف وطظؿ الؿققػ وطظؿ الثقاب
ٕن الؿرء بعؾؿف الـافع
ّ
ويتعرف مـ خالل طؾؿف طؾك ٍ
تؼقي مراقبتف هلل وتزيد مـ خشقتف هلل گ
وأيضا طظؿ العؼاب،
أمقر كثقرة ِّ
ّ
ماسة وضرورية.
وتزيد يف طؾؿف وصاطتف وجدِّ ه واجتفادهٰ ،
ولفذا الحاجة إلك العؾؿ ّ
وهـاك مـ العؾؿ ما يسؿقف أهؾ العؾؿ "الؿعؾقم مـ الدِّ يـ بالضرورة" الذي ٓ يجقز ٕحد أن يجفؾف:
كالتقحقد ،وأركان آسالم ..وكحق ذلؽ مـ إمقر التل هل ُتع َؾؿ مـ الديـ بالضرورة يجب طؾك كؾ
وتقصػ بلهنا فروض أطقان ٓ يسع أحد مـ الؿؽؾػقـ جفؾفا وطدم العؾؿ هبا .فالعؾؿ
مسؾؿ أن يعرففا،
َ
شلكف يف زيادة اإليؿان طظقؿ وهق أطظؿ أمر يزيد يف اإليؿان.
ولـؼػ هـا -أيفا اإلخقة -طـد جقاكب العؾؿ التل تزيد يف اإليؿانٕ :كف كؿا تعؾؿقن العؾؿ أبقابف
واسعف وفـقكف كثقرة ومجآتف متعددة ،لؽـ ما هي أهم العلوم التي تزيد يف اإليمان؟
أول :العؾؿ باهلل گ وأسؿادف وصػاتف ومعرفتف -جؾ وطال -معرفة صحقحة.
والعبد -أيفا اإلخقة -ك ّؾؿا زاد معرفة باهلل وأسؿادف وصػاتف وطظؿتف وجاللف وكؿالف وجؿالف وقدرتف
وصالحا ،كؿا قال
وتؼقى
ً
طؾؿا باهلل ومعرف ًة بف زاد إيؿا ًكا
ً
وطؿال ً
وطؾؿف وإحاصتف ..وكحق ذلؽ ك ّؾؿا ازداد ً
أخقف".
أطرف كان مـف َ
بعض أهؾ العؾؿ" :مـ كان باهلل َ

ََُۡ ْ
َّ َ َ ۡ
َي ََش َّ َ
ٱّلل ٌ َِۡ غ َِتادِه ِ ٱىػي َٰٓ
م ُ ِۗؤا﴾[فاصر ،]28:فلشدّ الـاس خشقة اهلل
مر معـا ققل اهلل تعالك﴿ :إِجٍا
قد ّ

وخق ًفا مـف ومراقبت ًة لف العؾؿاء الذيـ طرفقا اهلل :طرفقا أسؿاءه وصػاتف وطرفقا طظؿتف وجاللف وكربيادف
ولفذا الؿسؾؿ بحاجة إلك ٰهذه الؿعرفة.
گٰ ،
وقد صح يف الحديث الؿخرج يف «الصحقحقـ» مـ حديث أبل هريرة طـ الـبل ﷺ أكف قال« :إن هلل
تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة»( )1تلمؾقا ققلف« :من أحصاها دخل الجنة» فنحصاء التسع
اسؿا مـ أسؿاء اهلل سبب طظقؿ مـ أسباب دخقل الجـة :بؾ هق
اسؿا أو إحصاء تس ٍع وتسعقـ ً
والتسعقـ ً
مـ أطظؿ أسباب دخقلفا «من أحصاها دخل الجنة».

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البخاري  :كتاب التقحقد ،باب إن هلل مادة اسؿ إٓ واحد ،حديث رقؿ (.)7392
الك وفضؾ مـ أحصاها ،حديث رقؿ (.)2677
مسلم :كتاب الذكر ،باب يف أسؿاء اهلل َت َع ٰ
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«إن هلل تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة» هـا قد يظـ بعض الـاس -بسبب قؾمة العؾمؿّ -
أن
اسؿا هلل هق أن يحػظفا غق ًبا وأن يضعفا يف جقبف يف ورقمة فقؼرأهما يف بعمض
الؿراد بنحصاء تسعة وتسعقـ ً
ومـؿؼمة فقضمعفا يف زاويمة البقمت لقحمة جؿالقمة
إوقات ،أو أن يضعفا يف لقحة جؿقؾة مزخرفة مزيـمة ّ
يجؿؾ هبا بقتف ،ويغقب همٓء طـ حؼقؼة الؿراد بؼقل الـبل ﷺ« :من أحصاها» إ ْذ لقس إحصادفا بحػظفما
ِّ
فؼط :بؾ ٓ يؽقن اإلحصاء إٓ بحػظفا ومعرفة معاكقفا والعؿؾ بؿا تؼتضقفا :هبٰذا يؽقن محص ًقا لفا.
مثال ّ
وهذا اسؿ مـ أسؿاء اهلل العظقؿة ورد يف الؼرآن يف
يحػظ الؿسؾؿ ً
أن مـ أسؿاء اهلل (العؾقؿ) ٰ
مقاصـ كثقرة -ويػفؿ معـاهّ ،
ٕن كؾ اسؿ مـ أسؿاء اهلل دال طؾك صػة طظقؿة ،فاسؿف (العؾقؿ) دال طؾك
كؿالة طؾؿف سبحاكف ّ
وأن لف طؾؿ كامؾ محقط بؽؾ شلء ،يعؾؿ سبحاكف ما كان وما يؽقن ومالؿ يؽـ لق
طؾؿ ٌ
كامؾ لؿ يسبؼف جفؾ -تؼدّ س اهلل
طؾؿا وأحصك كؾ شلء طد ًداٌ ،
كان كقػ يؽقن ،أحاط بؽؾ شلء ً
َ

َ ا

وطؾؿ محقط بؽؾ شلء ،يؼقل سبحاكف:
طـ ذلؽ -وٓ يؾحؼف كسقان ﴿ َو ٌَا َك َن َر ُّب َم نص ِّيا [﴾٦٤مريؿ]،
ٌ

َۡ
َ
ِيً ۡ َ
ٱۡل ٍۡ ُد ِ َّّللِ َّٱَّلَِّل َ َُلۥ ٌَا ِف َّ َ َ
ٱۡلت ُ
ٱۡله ُ
ٱۡل ٍۡ ُد ِِف ٱٓأۡلخ َِرة ِٖۚ َو ُْ َٔ ۡ َ
ۡرض َو َ َُل ۡ َ
﴿ َۡ
ِ
ري َ ١ح ۡػي ًُ ٌَا يَي ُِج ِِف
ت َو ٌَا ِِف ٱۡل
ٱلصمٰن ٰ ِ
ِ
ِ
َۡ
َ َ َۡ
َ َ َ َّ َ َ
ز َف ُروا ْ ََل حَأۡح َ
َي ُر ُج ٌ ِِۡ َٓا َو ٌَا يَزن ُل ٌ ََِ َّ
ٱلص ٍَآءِ َو ٌَا َح ۡػ ُر ُج ذ َ
ِيً ۡٱى َغ ُف ُ
ٱلرذ ُ
ِيٓا َۚ َو ُْ َٔ َّ
ِ
ِيِا
ٔر  ٢وكال ٱَّلِيَ
ا
ٌ
و
ۡرض
ٱۡل
ِ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
َٓ َ
َ َ
َّ َ ُ ق ُ ۡ َ َ ٰ َ َ ّ َ َ َ َّ ُ
س ًۡ َعٰيًِ ۡٱى َغ ۡيب ََل َح ۡػ ُز ُب َخ ِۡ ُّ ٌ ِۡث َل ُال َذ َّرة ِف َّ َ َ
ت َوَل ِِف ٱۡل ِ
ۡرض َوَل أ ۡصغ ُر ٌَِ ذٰل ِم
ٱلصاغث كو ةَل ور َِب َلأح ِيِ
ٱلصمٰن ٰ ِ
ِ
ٖ ِ
ِۖ
َّ ٓ َ ُ ۡ َ َ
ََٓ َ ۡ
َ َ َ ُ
َب إ ََّل ِف ن َِتٰب ُّ
زَُ
ني [﴾٣سبل] فعؾؿف محقط بؽؾ شلء ﴿ إِج َٓا إِن حم ٌِثلال َذ َّتثٖ ٌّ َِۡ خ ۡرد ٖل ذ َخسَ ِِف
ت
ٌ
وَل أ
ِ ِ
ٖ ِ ٖ
َۡ
َۡ
َّ َ َ َ
َ ۡ َ
َ َّ ُ َّ َّ َ َ
َ
ٞ
ِّ
ت أ ۡو ِِف ٱۡل ِ
ۡرض يأ ِت ةِٓا ٱّللَۚ إِن ٱّلل ى ِطيف ختِري [﴾١٦لؼؿان] ،فعؾؿف محقط بؽؾ شلء،
صخ َر ٍة أ ۡو ِِف ٱلصمٰن ٰ ِ

فؾؿا يممـ العبد ّ
بلن اهلل طؾقؿ ُيثبِت العؾؿ صػ ًة لف ،ويستشعر إحاصة طؾؿ اهلل بؽؾ شلء ،وأكف سبحاكف
ّ

طؾؿا وأحصك كؾ شلء طد ًدا يعؾؿ خادـة إطقـ وما تخػل الصدور.
أحاط بؽؾ شلء ً
ٍ
واطظ وأكرب زاجر وأكرب أمر يعقـ العبد طؾك الطاطة واإليؿان إيؿاكف بعؾؿ اهلل بف وا ِّصالطف
ولفذا أكرب
ٰ
طؾقف ورؤيتف لف.
ۡ

ري [﴾١١الشقرى] ،هذان اسؿان طظقؿانَّ ﴿ ،
لؿا تؼرأ يف الؼرآن ﴿ َو ُْ َٔ َّ
يع ٱۡلَ ِص ُ
ٱلص ٍِ ُ
ٱلص ٍِ ُ
يع﴾ فقف إثبات
ٰ
ّ

ولؿا رفع الصحابة أصقاهتؿ
السؿع هلل وأكف سبحاكف مـ فقق سبع سؿقات يسؿع مـاجاة العبد ومـاداتفّ ،
بالتؽبقر قال لفؿ الـبل َط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم« :أربعوا على أىفسكم فٌىكم ل تدعون أصما ول غائبا وإىما
()1
ولؿا جاءت الؿجادلة إلك الـبل َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -تجادلف يف زوجفا
تدعون سموعا بصورا»،
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البخاري :كتاب الؿغازي ،باب غزوة خقرب ،حديث رقؿ ( .)4275مسلم  :كتاب الذكر والدطاء والتقبة ،باب اسمتحباب خػمض الصمقت
بالذكر ،حديث رقؿ (.)2774
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وتشؽل إلك اهلل أتتف يف بقتف َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -وكاكت طادشة طـده يف البقت يف صرفف أخر لقس
بقـفا وبقـ الـبل َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -إٓ حجاب أو ستار أو ساتر والؿرأة تـاجقف تتؽؾؿ معف بصقت
خافت وتشتؽل إلك اهلل  ۵مـ زوجفا ،طادشة يف صرف البقت كاكت تسؿع بعض الؽالم ويغقب طـفا

َ ۡ َ َ َ ۡ َ ٓ َ َّ
َ ۡ َ َ َّ ُ َ ۡ َ َّ ُ َ ُ َ
ٱّللِ َو َّ ُ
ٱّلل
حٓا وتظخ ِِك إَِل
كثقر مـف ،ويـزل ققل اهلل تعالك بعد شؽايتفا ﴿ :كد ش ٍِع ٱّلل كٔل ٱى ِِت حجٰدِلم ِِف زو ِ
او َر ُك ٍَا َٓۚ إ َّن َّ َ
ٱّلل َش ٍِ ُ
س َ ۡص ٍَ ُع ََتَ ُ
يع ُۢ ةَ ِصري [﴾١الؿجادلة] ،تؼقل طادشة" :سبحان الذي وسع سؿعف إصقات"
ِ

تس ِّبح اهلل :سبحان الذي وسع سؿعف إصقات ،تؼقل" :أكا يف جاكب البقت يغقب طـل أكثر كالمفؿ واهلل
سؿع ذلؽ كؾف مـ فقق سبع سؿقات" ،ففق سبحاكف يسؿع جؿقع إصقات طؾك اختالف الؾغات وطؾك
ٍ
تػــ الحاجات ،لق ّ
صعقد واحد وسللقا اهلل َ -ت َب َار َك
أن الـاس كؾفؿ مـ ّأولفؿ إلك آخرهؿ قامقا طؾك
َو َت َعالك -كؾ واحد بؾغتف لسؿع أصقاهتؿ جؿق ًعا دون أن يختؾػ طؾقف صقت بصقت أو حاجة بحاجة أو

مسللة بؿسللة أو لغة بؾغة ،واإلكسان لق تحدث طـده اثـان أمامف ٓختؾط طؾقف إمر ﴿ ٌَّا َح َػ َو ٱ َّ ُ
ّلل ل َِر ُح ٖو
ّ ََۡۡ
ني ِِف َح ۡٔفَِِّۚۦ﴾[إحزاب.]4:
ٌَِ كيت ِ

فؾؿا يتل ّمؾ اإلكسان يف سؿع اهلل گ وأكف يسؿع كداءه ودطاءه وصؾبف ورجاءه ُيؼبؾ طؾقف ويحرص أٓ
ّ
يسؿع مـف ربف إٓ ما يسره ،أن يسؿع مـف ذكر ودطاء وخقر وكالم معروف وحسـ.
ببصمر ٍ
ٍ
وطـدما يتلمؾ العبد يف اسؿ اهلل (البصقر) وهق دال طؾك مماذا؟ طؾمك ّ
كافمذ كمؾ
أن اهلل گ يمرى
شلء ،مثؾ ما جاء طـ بعض الصحابة يصمػ اهلل قمالّ " :
إن اهلل  ۵يمرى دبقمب الـؿؾمة السمقداء طؾمك
الصخرة الصؿاء يف ضؾؿة الؾقؾ" ،أكت لق جئت طـد صخرة صمؿاء يف لقؾمة مظؾؿمة وفققفما كؿؾمة تؿشمل
واقرتبت مـفا ما ترى شلء ،ربؿا الصخرة كػسفا ٓ تراها ،وربمؽ -جمؾ وطمال -يراهما ممـ فمقق سمبع
سؿاوات :بؾ ويرى جريان الدم يف طروقفا ويرى كؾ جزء مـ أجزادفا گ.
يمما مممـ يممرى مممدّ البعممقض جـاحفمما

يف ضؾؿمممممة الؾقممممؾ البفممممقؿ إلقمممممؾ

ففق گ يرى كؾ شلء ٓ ،يغقب طـ بصره گ شلء.
فقتل ّمؾ العبد يف رؤية اهلل لف واصالطف طؾقف ،ويتلمؾ يف أسؿاء اهلل الحسـك والؼرآن كؿا ذكر أهؾ العؾؿ
أيضا كثقر ،ولقست أسؿاء اهلل الحسـك محصقرة
اسؿا مـ أسؿاء اهلل ،ويف السـة ً
فقف ما يزيد طؾك الثؿاكقـ ً
خص مـ
مر معـا ّ
يف تسعة وتسعقـ :بؾ هل أكثر مـ ذلؽ بؽثقر ،لؽـ اهلل  ۵كؿا جاء يف الحديث الذي ّ
ولفذا يحتاج الؿسؾؿ لقزداد إيؿاكف أي يتعرف إلك
اسؿا مـ أحصاها دخؾ الجـةٰ ،
أسؿادف تسعة وتسعقـ ً
اهلل  ۵وأن يعرف أسؿادف وأن يتلمؾفا وأن يتدبرها وأن يعرف معاكقفا ودٓلتفا وأن يعؿؾ بؿا تؼتضقف.
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حرصا طؾقفا وحبا لفا وطـاي ًة هبا كان لفا أثرها البالغ
وأسؿاء اهلل يف الؼرآن كثقرة ،وك ّؾؿا ازداد اإلكسان
ً
ققة وزيادة وكؿاء.
طؾك إيؿاكف ّ

أحد الصحابة أرسؾف الـبل َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -يف سر ّية وكان يصؾل هبؿ ويختؿ يف كؾ ركعة
ُۡ

َ

َ

َ

َ

َ

َّ

ُ

َ

َ ۡ َ ُ
ٱّلل َّ
ِل َول ًۡ يُ ۡ
ٱلص ٍَ ُد  ٢ل ًۡ يَ ِ ۡ
ٱّلل أ َذد ُ َّ ١
بم﴿كو ُْ َٔ َّ ُ
سَ َُلۥ ن ُف ًٔا أ َذ ُدُۢ [﴾٤اإلخالص] .فؼالقا لف
َٔل  ٣ولً ي
يف ذلؽ ورفعقا أمره إلك الـبل َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -فؼال لفؿ َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم« :-اسيلوه

ألي شيء يفعل ذلك؟» -ما السبب؟ -فسللقه ،فؼالّ :
ٕن فقفا صػة الرحؿمٰـ وأكا أحب الرحؿمٰـٰ ،هذا
()1
هق السبب ،فذكروا ذلؽ لؾـبل َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -فؼال« :أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة».
فالؿسؾؿ طـدما يحب أسؿاء اهلل ويحب صػات اهلل  ۵ويعتـل بػفؿفا وتعؾؿفا ودراستفا والعؿؾ
بؿا تؼتضقف يزيد إيؿاكف ويؼقى ققة طظقؿة بحسب ح ِّظف مـ ٰهذه الؿعرفة.
أيضا يف ٰهذا واسع.
ٰهذا ما يتع ّؾؼ بإسؿاء والصػات الحسـك هلل والحديث ً
من جواىب العلم التي تزيد يف اإليمان :قراءة الؼرآن الؽريؿ وتد ّبره وتل ّمؾ آياتف وففؿ معاكقف.
والؼرآن كالم اهلل ،وكالمف گ صػة مـ صػاتف سبحاكف فعـدما يتل ّمؾ العبد يف الؼرآن ويعتـل بف حػ ًظا
ولفذا جاءت أيات الؽثقرة يف الؼرآن بإمر بتدبر
وتلمال
ً
وقراءة ومذاكر ًة
وتدبرا يزيد إيؿاكف ويؼقىٰ ،
ً

َََ
َٰ َ َ ۡ َُٰ َۡ َ
م ٌُ َبٰ َر ٞ
ك ّ َِلَ َّدةَّ ُر ٓوا ْ َء َايٰخِّۦ َو َِلَ َخ َذ َّن َر أُ ْولُٔا ْ ۡٱۡلَ ۡى َ
ٰ
ب [﴾٢٩ص] ،ويؼقل تعالك ﴿ :أفٗل
ب
الؼرآن﴿ :نِتب أُزىنّ إَِل
ِ
ِ
َ ۡ َ َ ۡ َ َ َُۡ َ َۡ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ ََ
َۡ َ َُ ٓ
َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٰ ُ ُ
لَعَٰٓ
ٰ
ٰ
ٔب أرفالٓا ٮ[﴾١محؿد] ،ويؼقل تعالك ﴿ :كد َكُج ءاي ِِت تخَل غييسً فهِخً
حخدةرون ٱىلرءان أم لَع كي ٍ
ْ ۡ َ
ُ ۡ َ ۡ
َََ
َٰ ا َۡ ُ ُ َ
َ ۡ َٰ ُ ۡ َ ُ َ
هَب َ
ون  ٦٧أفي ًۡ يَ َّدةَّ ُروا ٱى َل ۡٔل﴾[الؿممـقن]؛ أي لق أهنؿ تدبروا
يَ ةِِّۦ س ٍِرا تٓخر
خ
ص
م
٦٦
ٔن
أغقتِسً حِهِص
ِِ
ۡ َ ٞ
الؼقل وهق كالم اهلل  ۵لفداهؿ إلك الخقر ود ّلفؿ إلك الصقاب وأوقػفؿ طؾك الحؼِ﴿ ،إَون أ َذد ٌّ ََِ
ُۡ ۡ
َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ َّ ٰ َ ۡ َ َ َ َ ٰ َ َّ
ٱّللِ ﴾[التقبة ،]6:فسؿاع كالم اهلل وقراءتف وتدبره وتلمؾف فقف الـػع
حره ذِت سصٍع نلً
ۡشك ِني ٱشخخارك فأ ِ
ٱلٍ ِ

العظقؿ والػقادد الؽبقرة لؾعبد الؿممـ ،وٓ يؼرؤه هذا وإكؿا يؼرؤه قراءة تدبر وإيؿان وتلمؾ ومعرفة مراد
اهلل گ كؿا قال بعض أهؾ العؾؿ :طـدما تؼرأ السقرة تؼرؤها وأكت ٓ تؼقل متك أكتفل مـفا وإكؿا تؼقل:
متك أققم بؿا تدل طؾقف ،متك أففؿ مراد اهلل فقفا ،متك أطؼؾ طـ اهلل َ -ت َب َار َك َو َت َعالك -خطابف ،فتؼرؤها
ِ
وتحرص طؾك ذلؽ ،وتعتـل بػفؿ أيات
وأكت تطؿع يف معرفتفا ومعرفة دٓلتفا ومعاكقفا ومؼاصدها
ــــــــــــــــــــــــــــ

( )1البخاري :كتاب التقحقد ،باب ما جاء يف دطاء الـبل ﷺ أمتف إلك تقحقد اهلل َت َب َار َك َو َت َعالك ،حديث رقمؿ ( .)7375مسدلم :كتماب صمالة
الؿسافريـ وقصرها ،باب فضؾ قراءة (قؾ هق اهلل أحد) ،حديث رقؿ ( .)813والحديث بؾػظ« :سلوه ألي شيء يصنع ذلك» فسللقه فؼمال:
ٕهنا صػة الرحؿـ فلكا أحب أن أقرأ هبا .فؼال رسقل اهلل ﷺ« :أخبروه أن اهلل يحبه».
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خقرا -كتبقا يف تػسقر الؼرآن وبقان
ففؿا
ً
صحقحا ،وأهؾ العؾؿ -رحؿفؿ اهلل وجزاهؿ طـ الؿسؾؿقـ ً
ً
ولفذا يحتاج
معاكقف كتبا كثقرة وهل مـ حقث أحجامفا وأطداد مجؾداهتا كثقرة جدا ،فاطتـقا ببقان الؼرآنٰ ،
صحقحا.
ففؿا
ً
يؿر ولق طؾك كتاب واحد مـ كتب التػسقر حتك يػفؿ مراد اهلل ً ۵
الؿسؾؿ أن ّ
ومـ أحسـ التػاسقر التل تتـاسب مع الؿبتددقـ وطامة الؿسؾؿقـ :بؾ يستػقد مـفا العؾؿاء الؽتاب
ففذا
الؿعروف بم«تقسقر الؽريؿ الرحؿمٰـ يف تػسقر كالم الؿـّان» لؾشقخ طبد الرحؿمٰـ بـ سعدي ٰ $
الؽتاب مـ أحسـ ما يؽقن يف تقضقح معاين الؼرآن وشرحفا وطرضفا بلسؾقب سفؾ يػفؿف كؾ أحد.

َ
ِإَوذا ٌَا ٓ أُُزىَ ۡ
فالشاهد ّ
ج
أن العبد يحتاج إلك أن يعتـل بالؼرآن ومذاكرتف ومدارستف لقزداد بذلؽ إيؿا ًكا ﴿
ِ
ُ َ  ٰ َ ٓ ٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُّ َ ُ ُ َ َّ ُ ۡ َ ٞا َ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ ا َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ
شٔرة ف ًٍِِٓ ٌَ حلٔل أيسً زادحّ ه ِذه ِۦ إِيمِا َۚ فأٌا ٱَّلِيَ ءأٌِا فزادتًٓ إِيمِا وًْ سصخب ِۡشون [﴾١٢٤التقبة]ٰ ،هذا

شلن الؿممـ طـدما يؼرأ الؼرآن ويتلمؾ الؼرآن ويتدبر فقف يزيد إيؿاكف.
صح يف الحديث طـ الـبل ﷺ أكف قال« :إن اهلل يرفع ٰبهذا القرآن أقواما ويضع آخرين» )1(،ويف
وقد ّ
الحديث أخر يؼقل« :القرآن حجة لك أو حجة علوك»( )2ومعـك ٰهذا ّ
أن الؿسؾؿ إذا تدبر الؼرآن وطؿؾ
سؿعت اهلل يؼقل:
بالؼرآن واطتـك بتطبقؼ أحؽام الؼرآن كان الؼرآن حجة لف ،قال ابـ طباس ﭭ :إذا
َ
َ

َّ

ْ

َ

يأ ُّح َٓا ٱنلَّ ُ
ِيَ َء َ
يأ ُّح َٓا ٱَّل َ
اٌ ُِٔا ﴾َٰٓ َ ﴿ ،
﴿ َ َٰٓ
اس ﴾ فلرطفا سؿعؽ ،فنكؿا هق خقر تممر بف أو شر تـفك طـف .فقتلمؾ

اإلكسان يف كالم اهلل ويتدبر ويحرص طؾك أن يطبؼ كالم اهلل  ۵وأن يـ ِّػذه وأن يؼقم بف طؾك التؿام
والؽؿال.
جاء طـ بعض السؾػ -أضـف قتادة -قال" :ما جالس أحد ٰهذا الؼرآن إٓ قام مـف بزياة أو كؼصان"،
ومعـك ذلؽ :إذا تع ّؾؿف وففؿف وطؿؾ بف زاد إيؿاكف ،وإذا أطرض وأهؿؾ العـاية بػفؿف وتطبقؼف يـؼص
إيؿاكف.
ولفذا يؼقل العؾؿاء :هجر الؼرآن أكقاع ،مـفا:
ٰ
 هجر التالوة ،بعض الـاس ربؿا يؿضل طؾقف شفر كامؾ ٓ يػتح الؿصحػ وٓ يـظر فقف ،مع ّأن
يؿر وٓ يػتح الؼرآن ويؼرأ يف كالم
مر طؾقف يقم واحد ما قرأ يف الؼرآن يبؽل ،يقم كامؾ ّ
بعض السؾػ إذا ّ
يتحسر طؾك يقم يؿضل هبٰذه الطريؼة ،بعض الـاس مؿؽـ يؿضل طؾقف شفر وهق ما يػتح الؿصحػ
اهلل
ّ

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مسلم  :كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها ،باب فضؾ مـ يؼقم بالؼرآن ويعؾؿف ،...حديث رقؿ (.)817
( )2مسلم :كتاب الطفارة ،باب فضؾ القضقء ،حديث رقؿ (.)223

حماضرة أسباب زيادة اإلميان ونقصانه

00

لقؼرأ ويتدبر ،وبعض الـاس يؼرؤه يف رمضان فؼط وإذا اكتفك رمضان اكتفك طفده بالؼراءة بالؿصحػ،
فؿـ أكقاع هجر الؼرآن هجر التالوة.
 وهـاك هجر لؾػفؿ ،يعـل ما يحرص طؾك أن يػفؿ كالم اهلل فقفجر ففؿ الؼرآن. وهـاك هجر آخر وهق هجر العؿؾ بالؼرآن ،فتجده يؼرأ ويػفؿ :لؽـ ٓ يـػذ وٓ يعؿؾ بؿا أمره اهلل بف.وتؼقيف تلمؾ الؼرآن.
فؿـ إمقر التل تزيد يف اإليؿان ِّ
ومن األمور التي تزيد يف اإليمان :تل ّمؾ محاسـ الديـ آسالمل ٰهذا الديـ العظقؿ الذي م ّـ اهلل طؾقـما
ففذا الدِّ يـ كؾف محاسـ ،إن كظرت إلك طؼادده ففمل أصمح العؼادمد وأحسمـفا وأتؿفما وأكؿؾفما ،وإن
بفٰ ،
كظرت إلك طباداتف ففل أكؿؾ العبادات وأحسـفا ،إن كظمرت إلمك آداب المدِّ يـ وأخالقمف تجمدها أكؿمؾ
أداب وأحسـ أداب.
ولفذا الذي يتلمؾ ٰهذا الدِّ يـ آسالمل العظقؿ ومحاسـف وكؾف محاسـ يجد فقف ما يزيد يف رغبتف فقف
ٰ
وحرصف طؾقف ،ومـ كعؿة اهلل طؾقـا يف ٰهذا الديـ العظقؿ أكف تـاول كؾ جاكب مـ جقاكب الحقاة ،ب ّقـ لؽ
الؿعت َؼد الصحقح واإليؿان السؾقؿ ،ب ّقـ لؽ الؽؾؿات الـافعة وإققال الصحقحة ،ب ّقـ لؽ العبادات
الط ّقبة والؼربات الـافعة ،ب ّقـ لؽ إخالق وأداب ،تـاول كؾ جاكب ،ولؿ يؿت -صؾقات اهلل وسالمف

ُ َ ُ
ََۡۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ
س ًۡ َو َأ ۡت ٍَ ٍۡ ُ َ َ ُ ۡ
يج ىس ًُ
ط
طؾقف -إٓ بعد أن أكزل اهلل ققلف تعالك﴿ :ٱَلٔم أزٍيج ىسً دِيِ
ج غي ۡيس ًۡ ُ ِػ ٍَ ِِت َو َر ِ
ۡ ۡ َ َ ا
ِ
وأتؿف وأكؿؾف ،وهق ديـ يتـاول كؾ جاكب مـ جقاكب الحقاة،
ِ
ٱۡلشلًٰ دِيِا َۚ﴾[الؿاددة ،]3:فدي ٌـ َرض َقف اهلل ّ

حتك طـدما يؼضل اإلكسان حاجتف يليت الديـ بأداب والؼقؿ وإخالق العظقؿة التل يـبغل أن يؽقن
طؾقفا الؿسؾؿ ،ما تجدها يف أي ديـ أو أي مذهب ،يف كؾ جاكب ،حتك ّ
إن بعض القفقد جاؤوا إلك بعض
الصحابة يسخرون قالقاّ :
لؿا يريد القاحد يؼضل
إن كبقؽؿ ما ترك شق ًئا إٓ طؾؿؽؿ إياه حتك الخراءة؟ ّ -
وهذه يعدوهنا مـؼبة فؼال :حتك الخراءة طؾؿـا قال« :ل
حاجتف أيضا طؾؿؽؿ؟ -فؼال سؾؿان :كعؿٰ ،
تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ،ول تستنجوا بعظم ول رجوع ،ول يمسن أحدكم ذكره بومونه»( ..)1فلخذ
يعدد آشقاء التل تعؾؿقها مـ الـبل ﷺ حتك يف قضاء الحاجة ،فتجد كؿال الديـ وتؿامف وتـاولف لؽؾ
جاكب مـ جقاكب الحقاة.
فؾؿا يتلمؾ اإلكسان يف ٰهذا الديـ العظقؿ يزداد ً
وحرصا طؾك التّؿسؽ فقف.
اقبآ طؾقف
ً
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مسلم :كتاب الطفارة ،باب آستطابة ،حديث رقؿ (.)262
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ومن األمور التي تزيد يف اإليمان -أيفا آخقة -تلمؾ سقرة الـبل الؽمريؿ َ -ط َؾق ِ
مف الصمالَ ُة َوالسمالَ ُم-
ْ
التل هل أزكك سقرة وأططر سقرة.
لؿما يتلممؾ العبمد يف
سقرتف العطرة وهديف العظقؿ وسؿتف الؽريؿ وشؿادؾف الحؿقدة وخصالف الؽريؿمف ّ
سقرة الـبل ﷺ وهديف وصريؼتف وأدبف ومعامؾتمف ُ
وأممقرا وأممق ًرا كثقمرة تزيمد إيؿمان
أممقرا
وخؾؼمف يجمد
ً
ً
الشخص ،وقد كان َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -يف حقاتف يلتقف الرجؾ ولقس طؾك وجف إرض أبغمض إلقمف
ويتحقل مـ ساطتف ولقس طؾمك وجمف إرض أحمب
مـف فؿا أن يراه ويسؿع حديثف ويرى أدبف وخؾؼف إٓ
ّ
إلقف مـف.
َّ َ
هديف أكؿؾ الفدي ،وخؾؼف أكؿؾ الخؾؼ ،حتك ّ
إن اهلل  ۵أقسؿ يف الؼرآن العظقؿ بعظؿ خؾؼف ﴿ِإَوُم
َ َ َٰ ُ ُ َ
يم [﴾٤الؼؾؿ] ،وخؾؼف كؿا بقـت طادشة ڤ الؼرآن الؽريؿ ،فعـدما يتلمؾ الؿسؾؿ يف هدي
ىػ
َل خي ٍق غ ِظ ٖ

ً
إقبمآ طؾمك ٰهمذا المدِّ يـ ويمزداد
الـبل َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -وسقرتف وأدبف وأخالقف ومعامالتف يمزداد
َّ ُ
ّ ٞ
َّ َ َ َ َ ُ
حرصا طؾك اتباع الـبل َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -واهلل يؼقل ﴿ :ىل ۡد َكن ىس ًۡ ِِف َر ُشٔ ِل ٱّللِ أ ۡش َٔة َذ َص َِث ل ٍَِحَ
ً
ُۡ
ُ ُ ۡ ُ ُّ َ
ٱّلل فَٱحَّت ُ
ٱّلل َنث ِ ا
ٔن َّ َ
ٱّلل َو ۡٱَلَ ۡٔ َم ٱٓأۡلخ َِر َو َذ َن َر َّ َ
ََك َن يَ ۡر ُحٔا ْ َّ َ
ِٔن
ػ
ِت
َت
ً
ِخ
ن
ن
إ
و
ك
﴿
تعالك:
ويؼقل
[إحزاب]،
﴾
١٫
ا
ري
ِ
ِ
ِ
َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ
ُ ۡ ۡ ُ َّ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ َ ُ
س ًۡ َو َّ ُ
ٱّلل َد ُفٔرَّ ٞرذ ٞ
ٱلر ُشحٔل
ِيً [﴾٣١آل طؿران] ،ويؼقل تعالك﴿ :وٌا ءاحىسحً
ُيتِتس ًُ ٱّلل ويغ ِف ۡر ىسً ذُٔب َۚ
َ ُ ُ ُ ََ ََ ٰ ُ ۡ َُۡ َ َ ْ
ٱُخ ُٓ َۚٔا ﴾[الحشر ،،]7:فدراسة سقرة الـبل ﷺ ومذاكرهتا أمر يزيد يف اإليؿان.
فخذوه وٌا جٓىسً خِّ ف

ويـبغل -أيفا اإلخقة -أن كربل بلكػسـا طـ صريؼة بعض الـاس الذيـ ٓ يعرفقن سقرة الـبل ﷺ إٓ يف
بعض الؿقاسؿ ،القاجب طؾك الؿسؾؿ أن يعقش مع سقرتف وهديف وصريؼف صقل طؿره ،ما يؾقؼ بالؿسؾؿ
يخصص يق ًما يف السـة سقاء يقم الؿقلد أو غقره لؼراءة السقرة أو قراءة بعض الؼصادد أو الؿدادح أو
أن ِّ
كحق ذلؽ ،وإكؿا يعقش مع سقرة الـبل َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُمّ -
كؾ حقاتف مثؾ ما كان الصحابة أبق بؽر
وطؿر وطثؿان وطؾل وغقرهؿ مـ أصحاب الـبل َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم  -وإدؿة والعؾؿاء والتابعقـ
ما كعرف طـ أحد مـفؿ أكف يف يقم مـ السـة يليت ويؼرأ سقرة أو يؼرأ قصادد ويعتؼد ّ
أن ٰهذه هل الؿحبة،
الؿحبة الحؼقؼقة أن يعقش الؿسؾؿ كؾ وقتف مع هدي الـبل َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -ومع سقرتف.
ولفذا كدطق أكػسـا وأخقاكـا إلك العـاية بسقرة الـبل الؽريؿ َ -ط َؾ ْق ِف الصمالَ ُة َوالسمالَ ُم -وآهتؿمام هبما
ٰ
ومذاكرهتا ومدارستفا والعـاية هبا بؽؾ وقت وحمقـ ،وكسملل اهلل أن يقفؼـما جؿق ًعما لؾؼقمام بؿحبمة الـبمل
الؽريؿ َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -طؾك القجف الذي يرضا اهلل بف طـا.
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يؼقل َط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم« :ل يدًمن أحددكم حتدى أكدون أحدب إلوده مدن والدده وولدده والنداس
أجمعون» )1(،ولؿا قال طؿر :واهلل يا رسقل اهلل ٕكت أحب إلمل ممـ كمؾ شملء إٓ كػسمل ،قمال َ -ط َؾق ِ
مف
ْ
ّ
الصالَ ُة َوالسالَ ُم« :-ل يًمن أحدكم حتى أكون أحب إلوه مدن ىفسده» )2(،ففمؾ المذي يحمب الـبمل ﷺ
محبة أشد مـ محبتف لـػسف يؼتصر طؾك يقم يف السـة يف السقرة وإكاشقد ،الؿسؾؿ يعقش مع السقرة يف كؾ
وقت ويحرص طؾك الؼقام هبا وتطبقؼفا والعؿؾ بطريؼة الـبل الؽريؿ َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم.
وأكا أسلل اهلل الؽريؿ رب العمرش العظمقؿ بلسمؿادف وصمػاتف العؾقما أن يقفؼـما وإيماكؿ ٓتبماع سمـتف،
وآهتداء هبديف ،وسؾقك صريؼتف ،وأن يحشركا جؿق ًعما يف زمرتمف وتحمت لقادمف إكمف سمؿقع مجقمب ،وأن
يسؼقـا مـ حقضف شربة هـقئة ٓ كظؿل بعدها أبدً ا.
أيضا من أسباب زيادة اإليمان وقوته دراسة سقرة الصحابة وقراءة تماريخفؿ وأخبمارهؿ ،ففمل سمقرة
كريؿة ّ
ٕن الصحابة قق ٌم رباهؿ وطؾؿفؿ وأدهبؿ رسقل اهلل َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -قمقم مم ّـ اهلل طؾمقفؿ
وأكرمفؿ برؤية الـبل الؽريؿ َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -وأخذ الديـ مباشرة :يروكف يصؾل فقصمؾقن مثؾمف،
يروكف يحج فقحجقن مثؾف ،يروكف يؼقم بلطؿال الخقر فقؼقمقن بلطؿال الخقر مثؾف ،فتحؼمؼ لفمؿ خقريمة ٓ
ولفذا قال َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم« :-لو أىفق أحدكم مثل أحد ذهبا مدا بلد
يؾحؼفؿ فقفا أحد مـ إمةٰ :
مد أحدهم ول ىصوفه»( )3همٓء الصحابة وأفضمؾفؿ وخقمرهؿ وإممامفؿ ومؼمدمفؿ وأكمرمفؿ أبمق بؽمر
ِ
اهلل َطـ الصمحابة أجؿعمقـ،-
الصديؼ ﭬ ثؿ يؾقف طؿر الػاروق ،ثؿ طثؿان ذو الـقريـ ،ثؿ طؾل َ -رض َل ُ
فؾؿا تؼرأ سقر همٓء ترى ممـ إخمالق الؽريؿمة وأداب العظقؿمة والعبمادات والطاطمات مما يزيمد يف
ّ
رغبتؽ بالخقر وحرصؽ طؾقف.
ولفذا حب الصحابة إيؿان وبغضفؿ كػاق ،وكقػ ُيبغض مسؾؿ طاقؾ أصحاب الـبل َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة
ٰ
َوالسالَ ُم -وكقػ يبغض مسؾؿ أفضؾ أصحاب الـبل َ -ط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسالَ ُم -وهق أبق بؽر الصديؼ أو
طؿر ﭬ أو غقرهؿ مـ الصحابة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البخاري  :كتاب اإليؿان ،باب مـ اإليؿان أن يحب ٕخقف ما يحب لـػسف ،حديث رقؿ ( .)13مسلم :كتاب اإليؿان ،باب الدلقؾ طؾك أن
مـ خصال اإليؿان أن يحب ٕخقف الؿسؾؿ ما يحب لـػسف مـ الخقر ،حديث رقؿ (.)45
( )2البخاري :كتاب إيؿان والـذور ،باب كقػ كاكت يؿقـ الـبل ﷺ ،حديث رقؿ (.)6632
( )3البخاري :كتاب فضادؾ الصحابة ،باب ققل الـبل ﷺ« :لو كنت متخذا خلوال» ،حديث رقؿ ( .)3673مسلم :كتاب فضادؾ الصحابة،
باب تحريؿ سب الصحابة ،حديث رقؿ (.)2541
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ولفذا بغض الصحابة أو بعضف ؿ طالمة الـػاق والخذٓن والحرمان يف الدكقا وأخرة ،القاجب طؾك
ٰ
الصحابة وهديفؿ وصريؼتفؿ وأدهبؿ ُ
وخؾؼفؿ ويتعؾؿ مـفؿ ويفتدي هبديفؿ.
كؾ مسؾؿ أن يعتـل بسقرة ّ
جاء ققم فسبقا بعض الصحابة وبؾغ ذلؽ طادشة ڤ فؼالت" :سمبحان اهلل ُأمِمروا أن يسمتغػروا لفمؿ
َ ۡ ۡ َ ُ ُ َ َ َّ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ۡ
َ َۡ ۡ
حٱۡل َ
َ َّ َ َ ٓ ُ
يمٰ َِ َوَل ۡج َػحو ِِف
فسبقهؿ" ،اهلل ماذا قال؟ قال ﴿ :وٱَّلِيَ حاءو ٌِ َُۢ بػ ِدًِْ حلٔلٔن ربِا ٱغفِر نلا و ِ ِۡلخنُٰ ِِا ٱَّلِيَ شتلُٔا ة ِ ِ
ُ ُ َ اّ ّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ ٓ َّ َ َ ُ ٞ
وف َّرذِيً [﴾١٠الحشر] ،فتؼقلُ :أممروا أن يسمتغػروا لفمؿ فسمبقهؿ ،طؾمك ّ
أن
كئبِِا غِٗل ى َِّلِيَ ءأٌِا ربِا إُِم رء

الذي يسب الصحابة أو يسب بعضفؿ ٰهذا ٓ يضر الصحابة شقئا لؽـف مـ سمبفؿ ضمر كػسمف وجـما طؾمك
كػسف الجـاية التل هل أشد الجـايات وأطظؿف.
الشاهد ّ
أمر يزيد يف إيؿان
أن قراءة سقرة الصحابة ودراستفا وكذلؽ سقرة التابعقـ والعؾؿاء وهمٓء ٌ
الشخص ويؼقيف.
السؿقات وإرض ويف خؾؼ اهلل.
ومما يزيد يف اإليمان التل ّمؾ يف مؾؽقت ٰ
َّ
السؿاء وإرض والجبال وإهنار وإشجار والبحار ٰهمذه الؿخؾققمات صمحادػ كاصؼمة وشمقاهد

َۡ
صادقة طؾك كؿال خالؼفا وطظؿتف گ ،شاهدة بعظؿة اهلل وكؿال اهلل گ﴿ :إ َّن ِف َخ ۡيق َّ َ َ
ت َوٱۡل ِ
ۡرض
ٱلصحمٰن ٰ ِ
ِ ِ
ِ
َََ َ ُ ُ َ َ ۡ
َ
َ ۡ َ
َۡ َ
َ
حف ُخي َِل ۡ
ٓأَليٰج ّ ِۡلُ ْو ي ۡٱۡلَ ۡى َ
َّ ۡ َ َّ َ
ٰ
حج ِ ١٧إَوَل
حو ني
ة
ٱۡل
َل
إ
ون
حر
ِظ
ي
ٗل
ف
أ
﴿
،
طؿران]
[آل
﴾
١٩٠
ب
ب
ٖ
ِ
ِ
وٱخخِل ٰ ِف ٱَل ِو وٱنلٓارِ
ِ ِ ِ ِ
َ َۡ
َ ۡ
َ َ
ٱۡل َتال َن ۡي َف ُُص َت ۡ
َّ َ ٓ َ ۡ َ ُ َ ۡ
ج ِ ١٩إَوَل ٱۡل ِ
ۡرض ن ۡيف ُش ِط َر ۡج [﴾١٪الغاشقة] ،تلمؾقا يف ٰهمذه،
ِ
ٱلصٍاءِ نيف رف ِػج ِ ١٨إَوَل ِ ِ

ٰهذه كؾفا مـ يتلمؾ فقفا تد ّلف طؾك طظؿة اهلل ويزيد يف إيؿان الشخص باهلل گ ،بمؾ طـمدما تتلممؾ كػسمؽ

ََ ۡ َ َۡ َ ۡ
ِف أَ ۡذ َ
نس َ
حَ ِ ٓ
ٱۡل َ ٰ
حَ
ص
كقػ أوجدك اهلل  ۵هبٰذه الصقرة التل هل أكؿؾ صقرة وأحسـ صقرة ﴿ ىلد خيلِا ِ
ِ
َ
حٔ َر ُك ًۡ فَأ ۡذ َص َ
َت ۡلٔيم [﴾٤التمقـ]َ ﴿ ،و َص َّ
حَ ُص َ
حٔ َر ُك ًۡ ﴾[غمافر ،]64:أمركما اهلل  ۵أن كتمدبر يف ذلمؽ ﴿ َو ٓ
ِف
ِ ٖ
ِ
َ َ َ
َ ُ
ُ ۡ َََ ُۡ ُ َ
ون [﴾١٫الذاريات] ،ويؼقلَ ﴿ :ش ُُنيٓ ًۡ َء َايٰخ َ
اق و ٓ
ِف أ ُُف ِص ِٓ ًۡ ﴾[فصؾت.]53:
ٱٓأۡلف
ِف
ا
ِ
ِص
ت
ت
ٗل
ف
أ
ً
ِس
ص
ُف
أ
ِ
ِ
َۚ
ِ
ِ ِ
ِ ِ

فعـدما يتلمؾ الؿسؾؿ يف كػسف وطجادب ُصـع اهلل َ -ت َب َار َك َو َت َعالك -فقف وكقػ ركّب جسؿف وأجزاءه

طؾك أكؿؾ تؼقيؿ وأحسـ تؼقيؿ يجد يف ذلؽ كؾف ما يزيد يف إيؿاكف ويؼقيف .الشاهد أن تلمؾ الؿسؾؿ يف
السؿقات وإرض ويف خؾؼ اهلل وبدادع صـعف گ كؾ ذلؽ مؿا يزيد يف اإليؿان.
مؾؽقت ٰ
ومما يزيد يف اإليمان العـاية بإطؿال الصالحةّ :
ٕن إطؿال جزء مـ اإليؿان ،اإليؿان ققل واطتؼماد
ولفذا إذا زاد طؿمؾ الشمخص زاد إيؿاكًما ،وإذا ضمعػ العؿمؾ ضمعػ
وطؿؾ ،فالعؿؾ جزء مـ اإليؿانٰ ،
اإليؿانّ :
ولفذا جاء طـ ُطؿقر بـ حبقب الخطؿمل
ٕن العؿؾ مـ اإليؿان بنجؿاع السؾػ -رحؿفؿ اهللٰ ،-
ﭬ أحد أصحاب الـبل ﷺ أكف قال" :اإليؿان يزيد ويـؼص ،ققؾ ما زيادتمف وكؼصماكف؟ قمال :إذا ذكركماه
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وحؿدكاه سبحاكف زاد ،وإذا غػؾـا وكسقـا وضقعـا كؼص" ،فإطؿال الصالحة والذكر وصاطمة اهلل والعـايمة
الؿؼربة إلك اهلل كان ذلؽ يزيد اإليؿان ويؼقي اإليؿان ،والتؼصقر يف ذلؽ والتؼؾقمؾ مـمف وإهؿالمف
بإمقر
ِّ
أيضا يـؼص اإليؿان ،فاإليؿان يزيد بطاطة اهلل ويـؼص بؿعصقتف گ.
ً
يؼقل إوزاطل  $أحد أدؿة السؾػ" :اإليؿان يزيد حتك يبؾغ أمثال الجبال ويـؼص حتمك ٓ يبؼمك
مـف شلء".
السمؿقات ويمـؼص حتمك يؽمقن يف أسمػؾ
ويؼقل اإلمام أحؿد " :$اإليؿان يزيد حتك يبؾغ أطؾمك
ٰ
فؾفذا يحتاج اإلكسان إلك أن يعتـل بإطؿال والطاطات والذكر والعبادات التل مـ شملهنا أن
السافؾقـ"ٰ ،
تزيد مـ إيؿاكف وتؼقي إيؿاكف باهلل.
ومن األمور التي تزيد يف اإليمان أيضا سؿاع الخقر ،سؿاع الذكر ومجالس العؾؿ وسؿاع الدطقة إلك
وهذا أمر يـبغل أن يعتـل بف الؿسؾؿ ،ويـبغل أن يؽقن لف حظا مـف ويعتـل بؿجالس الذكر  ،مجالس
اهللٰ ،
الخقر  ،مجالس اإليؿان والعؾؿ.
الصحابف مع مؽاكتفؿ يف اإليؿمان كمان يمليت طمـفؿ آثمار تمدل طؾمك طـمايتفؿ هبٰمذا الجاكمب العظمقؿ،
طؿممر بممـ الخطمماب ﭬ جمماء طـممف أكممف يلخممذ بقممد بعممض الـػممر مممـ أصممحابف ويؼممقل" :تعممال كممزدد
إيؿا ًكا" ،وجماء ٰهمذا الؿعـمك طمـ غقمره ممـ الصمحابة ،فاإلكسمان ممع زحؿمة الحقماة وكثمرة الؿشماغؾ
ولفممذا يحتمماج إلممك أن يممليت مجممالس الخقممر ومجممالس الممذكر
وكثممرة الصممقارف قممد يغػممؾ ويـسممك ٰ
ومجممالس اإليؿممان فقممتع ّؾؿ ،ويف ٰهممذه الؿديـممة الؿـممقرة أحسممـ مؽممان لطؾممب العؾممؿ مسممجد الـبممل -
َط َؾ ْق ِف الصالَ ُة َوالسمالَ ُم -وبحؿمد اهلل فقمف مجمالس طؾمؿ مباركمة ،فقـبغمل أن يؽمقن لإلكسمان حمظ مـفما
يرتمماد الؿسممجد لقصممؾل ويؼممرأ الؼممرآن الؽممريؿ ويحضممر حؾممؼ العؾممؿٰ ،هممذا أمممر يزيممد يف إيؿممان
الشخص ويؼقيف.
ٰهذا بعض الحديث طـ أسباب زيادة اإليؿان ،وبؼل أن الحديث طـ أسباب كؼص اإليؿان لؽـ
الققت أن ضاق طؾقـا فالخصفا يف كؼاط سريعة جدا:
اإليؿان يـؼص بلسباب كثقرة جدا :لؽـ تعقد يف جؿؾتفا إلك أمريـ:
 أسباب خارجقة. -وأسباب داخؾقة.
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هـاك أسباب داخؾقة مـ اإلكسان كػسف تؼع مـف فتؽقن ...الجفؾ مـ أطظؿ إمقر التل تـؼص اإليؿان
وتققع اإلكسان يف أمقر ٓ تؾقؼ بالؿسؾؿ ،ودواء الجفؾ العؾؿ أن يتعؾؿ اإلكسان ويحرص طؾك مجالس
العؾؿ.
ولفمذا يحتماج الؿسمؾؿ أن يجاهمد
ومـ إسباب الداخؾقة الغػؾة والـسقان واإلطراض وكحمق ذلمؽٰ ،
َّ

ْ

َ

َ

َ

ۡ

َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ ُ ُ َ َّ
يَ َ
حع ٱل ٍُ ۡرصِح َ
ج ٰ َٓ ُ
ِإَون َّ َ
ٱّلل ل ٍَ َ
ٱَّل َ
ني [﴾٦٩العـؽبمقت،]69:
كػسف كؿا قال اهللَ ﴿ :و ِ
حدوا ذِيِحا نلٓحدِحًِٓ شحتيِا َۚ
ِ

فقجاهد كػسف ويغالبفا طؾك ذلؽ.
أيضا مـ إسباب الداخؾقة التل ُتضعػ اإلكسان وتضعػ إيؿاكف الـػس إمارة بالسقء ،قمال تعمالك:
ً

َّ ۡ َ َ َ
ُ
َّ
ُّ
َ
ٓ
ُۢ
ولفذا يحتاج اإلكسان أن
﴿إِن ٱنلَّفس ۡلٌارة ةِٱلصٔءِ ﴾[يقسػ ،]53:فبقـ جـبتل اإلكسان كػس أمارة بالسقء ٰ

يؼاومفا وأن يؿـعفا مـ أن تقصؾف إلك أمقر ٓ يحبفا اهلل  ۵وٓ يرضاها ،فقؼاوم كػسمف إممارة بالسمقء
ويجاهدها وٓ يستجقب لـدادفا إذا دطتف إلك الؿعصقة أو محمرم أو كحمق ذلمؽ ،فمنذا اسمتجاب اإلكسمان
لـػسف إمارة بالسقء ضعػ إيؿاكف وكؼص بحسب استجابتف لـػسف إ ّمارة بالسقء.
أما إسباب الخارجقة ففـاك طدة أمقر يليت يف مؼدمة إسباب الخارجقة التل تضعػ اإليؿان وربؿما

َّ
ََ ُ ُ َ
َ ُ َّ ّ َ ُ ُ َ ۡ َ
ٱلظ َ
َ
حم َر ّ
َ
ٰ
ٰ
ب
ة
ٔذ
غ
أ
و
٩٧
ني
ط
ي
ت
ز
ٍ
ْ
ب أغٔذ ةِم ٌَِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
أوهبتف الشقطان الرجقؿ -أطاذكا اهلل وإياكؿ مـف ﴿ -وكو ر ِ
َ
َّ َ َ َ َّ َ َ َّ ۡ َ ٰ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ٞ
َّ
َۡ ُ ُ
حٱّللِق﴾[فصمؾت ،]36:فالشمقطان
حخػِذ ِة
ون [﴾٩٨الؿممـقن]ِ﴿ ،إَوٌا يزندِم ٌَِ ٱلظحي َِ ُحز فٱش
أن ُيُض ِ
حً ٓأَلح ِيَ َّ
الرجقؿ -أطاذكا اهلل وإياكؿ مـف -مفؿتف وغايتف وهدفف يف حقاتف صد الـاس طـ ديـ اهلل ﴿ ُث َّ
حِ ًُٓ ٌِّح َُۢ
َۡ َۡ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َۡ َٰ ۡ َ َ َ َ ٓ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ
ز ََ
حر ُْ ًۡ َ ٰحهِر َ
ولفمذا أكثمر
﴾[إطمراف]،
١٧
يَ
ۡجد أ
ٰ
ني أيدِي ًِٓ وٌَِ خيفِ ًِٓ وخَ أيمِ ِ ًِٓ وغَ طٍانِي ِ ًِٓق وَل ِ
ب ِ
ِ

ََ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ
ََ َٓ ۡ
حؤ ٌِِ َ
ز َُ
الـاس استجابقا لف إ ّ
حر ٱنلَّ ِ
ِني
حاس ولحٔ ذرصحج ةٍِ
ـ اهلل طؾقفؿ بالبعد طـمف ﴿ وٌحا أ
ٓ الؼؾقؾ الذيـ م ّ
ََ َ ُ َ ۡ
زََ
ر ُْ ًۡ َ ٰهِر َ
فؾفذا يسملل
[إطراف]،
﴾
١٧
يَ
ۡجد أ
ٰ
[﴾١٠٣يقسػ ،]173:وٓحظ أية التل مرت معـا ﴿وَل ِ
ِ

اإلكسان ربف أن يعقذه مـ الشقطان وأن يؼقف شروره ويف الحديث طـ الـبل ﷺ أكف قال« :إن الشدوطان قعدد
لبن آدم بيصرقه»( )1يعـل ما مـ صريؼ يؿشل فقف إٓ اذا كان صريمؼ شمر يجؾمس لقشمجعؽ ،وكمؾ صريمؼ
ولفذا يحتاج إلك أن يستعقذ باهلل مـ الشقطان يف كمؾ وقمت ويف كمؾ
يسؾؽف اإلكسان الشقطان جالس فقفٰ ،

ۡ
ََ َۡ ُ َ
حقـ حتك يسؾؿ مـف ومـ شروره ،وأطظؿ ما ُيتؼك بف الشقطان ذكر اهلل ،واهلل يؼقل﴿ :وٌَ حػحض غحَ ذِنحرِ
َُّ ۡ َ َ َۡ ا َُ َ َ ٞ
َّ
ففذا السبب إول.
ٱلرِنَٰمۡح جليِض َُلۥ طي ِٰا ذٓ َٔ َُلۥ ك ِريَ [﴾٣٦الزخرف]ٰ ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سنن النسائي :كتاب الجفاد ،باب ما لؿـ أسؾؿ وهاجر وجاهد ،حديث رقؿ ( ،)3134قال إلباين :صحقح .والحديث خرجف إلباين
تخريجا وافقا يف «السؾسؾة الصحقحة» برقؿ (.)2979
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أيضا وفتـفا ومغرياهتا تضعػ إيؿان الشخص ،وقد يـشغؾ هبا ويؼبؾ
السبب الثاين الدكقا وفتـفا ،الديـا ً
مار َك
ويؾفث وراءها ويؽب طؾك صؾبفا فقـسك صالتف ويـسك طبادتف ويـسك صاطتمف ويـسمك ذكمره هلل َ -ت َب َ
ولفمذا اإلكسمان
َو َت َع ٰ ٰ
مار َك َو َت َعمالكٰ ،-
الك -فقشغؾف متاطفا الػاين طـ متاع أخرة الباقل ورضما المرب َ -ت َب َ
يـبغل طؾقف أن يعؾؿ ّ
أن ٰهذه الدكقا دار مؿر ومعرب ولقست دار بؼاء ،ومتاطفا متماع الغمرور الزادمؾ المذي ٓ
َ

ْ

ُُ ْ

يبؼك ،فال يجعؾفا هؿف لؽـف يؽتسب فقفا الرزق ويطؾب فقفا الؿعاش ﴿ف ۡ
ٱم ُظٔا ِِف ٌَ َِانِت ِ َٓا َوُكٔا ٌَِ ّرِ ۡزكِّقِۦ﴾

[الؿؾؽ ،]15:يسعك يف ذلؽ :لؽـ الغاية والفدف الذي ُخؾؼ ٕجؾف ووجد لتحؼقؼف يفتؿ بف ويعتـل بمف وٓ
يجعؾ الدكقا تصرفف طـ الغاية التل وجد ٕجؾف وخؾؼ لتحؼقؼفا.
األمر الثالث مـ إمقر التل تؽقن سب ًبا يف ضعػ اإليؿان :قركاء السقء وخؾطاء الشمر والػسماد ،وقمد
()1
ولفمذا
جاء يف الحديث طـ الـبل ﷺ أكف قال« :المرء على ديدن خلولده فلونظدر أحددكم مدن يخالدل»،
ٰ

الؿسؾؿ الحريص طؾك إسالمف وإيؿاكف يحرص طؾك أن يـتؼل ممـ اإلخمقان والرفؼماء مؿمـ يزيمدون فقمف
الخقر ويزيدون فقف الطاطف واإليؿان والعبادة واإلقبال طؾك اهلل گ ويحذر قركاء السقء.
مثال  ٓ-يخػك طؾك اإلخمقة -يف ٰهمذا البماب :وهمق« :مثدل الجلدوس الصدال
والـبل ﷺ ضرب لـا ً
والجلوس السوء )2(» ...ب ّقـ ّ
أن الجؾقس الصالح مثؾف كؿثؾ حامؾ الؿسؽ إ ّمما أن يفمديؽ أو تبتماع مـمف،
ومثؾ الجؾقس السقء كـافخ الؽقر إ ّما أن يحرق ثقابؽ وإما أن تشمؿ مـمف رادحمف خبقثمة ،فاإلكسمان يختمار
الرفؼاء الذيـ يعقـقكف طؾك صاطة اهلل وطؾك التؼرب مـ اهلل گ ويحذر مـ مجالس الؾغق ومجالس الغػؾمة
ففمذه مجمالس يؼمقم فقفما اإلكسمان
ومجالس الغقبة والـؿقؿة ومجالس الػحمش والبمذاء وكحمق ذلمؽٰ ،
بالحسرة والـدامة ويلسػ طؾقفا أشد إسػ طؾقفا ،فقحذر الؿسؾؿ مـ قركاء السقء.
ٰهذا تؾخقص لألمقر التل يزيد هبا اإليؿان وإمقر التل يـؼص هبا اإليؿان.
كتقجف إلك اهلل گ بلسؿادف الحسـك وصػاتف العظقؿة أن يزيــا وإياكؿ بزيـة اإليؿان ،وأن
وختا ًما
ّ
يجعؾـا هداة مفتديـ وأن يقفؼـا لؽؾ خقر يحبف ويرضاه ،وأن يعقــا وإياكؿ طؾك ذكره وشؽره وحسـ
طؾؿا ،وأن يجعؾ ما سؿعـاه حجة لـا ٓ حجة طؾقـا .واهلل
طبادتف ،وأن يـػعـا وإياكؿ بؿا طؾؿـا وأن يزيدكا ً
أطؾؿ ،وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك وأكعؿ طؾك طبده ورسقلف محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سنن الترمذي :كتاب الزهد ،باب ( ،)45حديث رقؿ ( ،)2378قال الرتمذيٰ :هذا حديث حسـ غريب .قال الشقخ إلباين :صحقح.
( )2البخاري :كتاب الذبادح والصقد ،باب الؿسؽ ،حديث رقؿ ( .)5534مسلم :كتاب الرب والصؾة وأداب ،باب استحباب مجالسة
الصالحقـ ومجاكبة قركاء السقء ،حديث رقؿ (.)2628
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مـ إسباب الخارجقة :قركاء السقء17 .............................................................
الػفرس 18...........................................................................................



