ثورة اإليامن
أخي اجؾس بـا كممن ساعة
 ..هذا ماكان يؼقلف الصحايب عبد اهلل بـ رواحة لصاحبف فؽاكت هذه جمالس زيادة اإليامن عـد الصحابف رضقان اهلل عؾقفؿ
وهذه شتؽقن شؾسؾتـا مـ أبقاب زيادة اإليامن يف أبقاب ،مـفا:
 الدار اآلخرة
 ذكر ادقت
 ذكر اجلـة والـار
 التعرف عذ أشامء اهلل وصػاتف
 حمبة الـبل ^ ألمتف
 القؼني
لـدخؾ شقيا إىل فصقل مدرشة اإليامن:

أهداف اددرسة -:
 -1تذوق حالوة اإليامن-:
* أن يؽون اهلل ورسوله أحب إلقه مماسوامها..
كقػ يؼقس اإلكسان حمبتف لربف ولرشقل اهلل ^؟!
قال رشقل اهلل ^« :أشد أمتي حب ًا يل كاس ًا يؽوكون بعدي  ،يود أحدهم لو رآين بامله وأهؾه».
ولؽـ كقػ حتب أن يراك رشقل اهلل ^؟! عذ أي حال ترغب أن يؾؼاك عؾقف؟! أكحـ جاهزون لؾؿؼابؾة؟وهؾ أكت عذ اشتعداد أن تدفع كؾ ما
متؾؽ وكؾ مـ حتب يف شبقؾ كقؾ كظرة واحدة مـف؟!
*احلب واإلخاء يف اهلل ..
قال رشقل اهلل ^«:أن حيب ادرء ال حيبه إال هلل»..إذ ادحبة يف اهلل تعني عذ ضاعة اهلل ،ويتذكر هبا اإلكسان ربف ،وقد عال صلن احلب يف اهلل حتك قال
رشقلـا ^ فقف:
«ما حتاب رجالن يف اهلل إال كان أفضؾفام عـد اهلل أشدمها حب ًا لصاحبه».
*أن يؽره أن يرجع إىل الؽػر كام يؽره أن يؾؼى يف الـار..
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وذلؽ أن الػرد يؽره أن يرتد إىل الؽػر  ..يؽره أن يرجع لؾؿعصقة  ..يؽره أن يـتؽس بعد أن هداه اهلل تعاىل  ..يؽره أن يرتبط بادعصقة مـ صحبة شقء أو
مؽان ادعصقة .....
ومـ ادؼقالت الؼقية يف هذا الصدد أن:

«من حترق حترك»
فنن اإلكسان الذي حيسق قؾبف مـ حزكف عذ ادعصقة ،ومـ ذكبف الذي وقع فقف البد أن يتحرك ابتعاد ًا عـف يف اجتاه العقدة إىل اهلل تعاىل ،وإال كان كاذبا يف
ادعائف ،مزيػ األحاشقس.
لذا البد أن كعؿؾ عذ العقدة إىل تذوق لذة وحالوة اإليامن فؽام يؼقل السؾػ الصالح مـ اإلحساس بحالوة اإليامن ولذات الطاعات والؼرب مـ اهلل
تعاىل كام قال بعض السؾػ :إكـا يف كعقؿ لق عؾؿف ادؾقك جلالدوكا عؾقف بالسققف ...

 -2إعادة احلقاة إىل الؼؾب-:
فام شؿل الؼؾب إال مـ تؼؾبف ،وحقاة الؼؾب لقس معـاها فؼط التؾذذ بالعبادة والؼرب مـ اهلل ،ففذا معـك ضقؼ ،ولؽـفا أيض ًا تدفع إىل الـطؼ بؽؾؿة احلؼ
تساعد االكسان أال خيشك يف اهلل لقمة الئؿ.
صعد معاوية بن أيب سػقان ادـز يقم اجلؿعة ،فؼال عـد خطبتف :أهيا الـاس ،إن ادال مالـا ،والػلء فقئـا ،مـ صئـا أعطقـا ،ومـ صئـا مـعـا ،فؾؿ جيبف أحد ،فؾام
كاكت اجلؿعة الثاكقة قال مثؾ ذلؽ ،فؾؿ جيبف أحد ،فؾام كاكت اجلؿعة الثالثة قال مثؾ مؼالتف ،فؼام رجؾ فؼال :كال ،إكام ادال مالـا ،والػلء فقئـا ،مـ حال
بقــا وبقـف حؽؿـاه إىل اهلل بلشقافـا .فـزل معاوية ،فلرشؾ إىل الرجؾ ،فلدخؾ عؾقف ،فؼال الؼقم :هؾؽ ،فػتح معاوية األبقاب ،ودخؾ الـاس ،فقجدوا
الرجؾ معف عذ الرسير ،فؼال :إن هذا أحقاين أحقاه اهلل ،شؿعت رشقل اهلل ^ يؼقل :شتؽقن أئؿة مـ بعدي ،يؼقلقن فال يرد عؾقفؿ ققهلؿ ،يتؼامحقن يف
الـار تؼاحؿ الؼردة ،وإين تؽؾؿت فؾؿ يرد عيل أحد ،فخشقت أن أكقن مـفؿ ،ثؿ تؽؾؿت الثاكقة ،فؾؿ يرد عيل أحد ،فؼؾت يف كػيس :إين مـ الؼقم ،ثؿ
تؽؾؿت اجلؿعة الثالثة ،فؼام هذا فرد عيل فلحقاين أحقاه اهلل ،فرجقت أن خيرجـل اهلل مـفؿ ،فلعطاه وأجازه.
فاكظر –رمحؽ اهلل -كقػ شؿك معاوية الـطؼ بؽؾؿة احلؼ إحقا ًء لؾؼؾب ،وذلؽ مـ فؼفف وورعف.
وهذا ماوضحف اإلمام أمحد بن حـبل عـدما جاءه رجؾ يؼقل لف :يا إمام  ..إين أخاف الظادني  ..فرد عؾقف قائ ً
ال :إذا صح قؾبؽ مل ختػ إال اهلل تعاىل .
لذا البد أن كعؿؾ عذ القصقل إىل هذا الؼؾب احلل الذي يصيل بالؾقؾ فقبؽل مـ خشقة اهلل  ..الذي جيتفد عذ أن يؽقن يف الصػ األول يف الصالة ..
الذي يلمر بادعروف ويـفك عـ ادـؽر  ..ال خيشك يف اهلل لقمة الئؿ

 -3التعرف عذ كؼاط الضعف-:
وقد تؽقن كؼاط ضعػ قؾقبـا مثؾ:
 -الـقم عـ الصالة
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 شقء اخلؾؼ مد البرص إىل ادحرمات أكؾ ادال احلراموهذه كؼاط كؾفا ضعػ يدخؾ مـ خالهلا الشقطان لؼؾب اإلكسان .....وتصؾ بف إىل اإلكبساط يف وصقل الػتـ إىل شقيداء الؼؾب فتخسقف وتـبت داخؾف.
قال رشقل اهلل ^«:تعرض الػتن عذ الؼؾوب كاحلصر عودا عودا فلي قؾب أذهبا كؽتت فقه كؽتة سوداء وأي قؾب أكؽرها كؽتت فقه كؽتة
بقضاء حتى يصر عذ قؾبني  :أبقض بؿثل الصػا فال ترضه فتـة ما دامت الساموات واألرض واآلخر أسود مربادا كالؽوز جمخقا ال يعرف معروفا وال يـؽر
مـؽرا إال ما أذب من هواه».
وختتؾػ الػتـ مـ فرد آلخر ،ومـ مرحؾة عؿرية ألخرى فػتـ الشباب غر فتـ الشققخ ،ومـ زمان آلخر  ..وهذا ما اصتؿؾت عؾقف شقرة الؽفػ بتـقع
الػتـ مـ :


(فتـة الديـ)وكاكت يف قصة أصحاب الؽفػ



(فتـة ادال)وكاكت يف قصة صاحب اجلـتني



(فتـة العؾؿ)وكاكت يف قصة مقشك والعبدالصالح



(فتـة السؾطان)وكاكت يف قصة ذي الؼركني.

ولؽن كقف كعرف عقوب أكػسـا وزالت قؾوبـا ؟!
وقد قاهلا ابن قدامى ادؼدد أن اإلكسان يعرف عققبف بلربعة أمقر -:
يبرصه بعققبف وخيزه هبا .
 -1صقخ بصر ِ
 -2أخ لف يف اهلل ".ادممـ مرآة أخقف".
 -3أن يـظر ماذا يؼقل عـف حساده وأعداؤه ،فنهنؿ يبرصون ماال يبرص يف كػسف .
 -4أن يـظر يف الـاس مالذي حيبف الـاس وماالذي يؽرهقكف حتك يستخؾص عققبف ويؼيض عذ مساوئف.

 -4أن كحرتف الدعوة إىل اهلل «أكػق يـػق عؾقك» -:
ولؽـ مـ رشوط الدعقه وجقب العؾؿ ؟؟!! لؽـ العؾؿ يتجزأ ،فؿـ عؾؿ مسللة صار لزاما عؾقف أن يدعق إلقفا ،ومـ جفؾ صقئا مل يؾزم بالدعقة إلقف ،ومـ
هـا كػفؿ معـك حديث رشقل اهلل «بؾغوا عـي ولو آية».

-5االستؼامة-:
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وذلؽ اشتشعار ًا لؼقلف "اهدكا الرصاط ادستؼقؿ" الذي كدعق اهلل هبا يف كؾ ركعف كركعفا .
ولؽن ماهو الرصاط ادستؼقم ؟؟
قال العؾامء  :الرصاط ادستؼقؿ هق معرفة احلؼ ثؿ تريد اإللتزام بف وحمبتف ثؿ إرادة هذا احلؼ وحمبتف ثؿ العؿؾ بف ثؿ الدعقة إلقف ثؿ الصز عذ االبتالء الذي
يقاجفف أثـاء الدعقة إلقف .
ولالستؼامة ثالثة معان:
.i

االشتؼامة مـ اخلط ادستؼقؿ وهق أقرص ضريؼ بني كؼطتني ،فادستؼقؿ يعرف أقرص الطرق ادمدية إىل اجلـة ،وهق يعرف هدفف جقدا ،وأفضؾ
الطرق ادمدية إلقفا.

.ii

االشتؼامة هل الطريؼ القشط بني اإلفراط والتػريط ،وصدق احلسـ البرصي حني قال :ضاع هذا الديـ بني الغايل فقف واجلايف عـف.

.iii

االشتؼامة هل الثبات يف األمر ،وعد االكتؽاشة والساجع عـ ضريؼ احلؼ بعد السر فقف.

دعاء
اهلدى ىهدايتؽ الط ىريؼ ،والسد ى
ع ْـ ع ى ٍّذ قال :قال ىل رشقل اهلل ^ « :قؾ :الؾفؿ ْاه ىدكىك وشدِ ْدكىك ،وا ْذك ْر بى ْ
اد شداد الس ْف ىؿ ».
وادعـك :تذكر يف حال دعائؽ هبذيـ الؾػظني  ،ألن هادي الطريؼ اخلبر بف ال يزيغ عـف ،فلكت تطؾب مـ اهلل هذه اهلداية إىل ضريؼف وإىل اجلـة كخزة هذا
يؼقمف ،وهذا هق شداد العؿؾ.
اخلبر بالطرق وادسالؽ ،وهذا هق شداد العؾؿ ،ومسدِ د السفؿ حيرص عذ تؼقيؿف ،وال يستؼقؿ رمقف حتك ِ
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