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 أسباب زيادة اإليامح. -02

 اخلطبة األدغ

، إطحَّ  فض رص لص
ادط ؾطؾح فصالص هص ـح يضضح مص ، دص فض ؾَّ لص ضط خط الِلض فصالص مض حدط ـح َيص ، مص قـضفض تصعط كصسح خض دص دض ؿص دص لِلطط كصحح صؿح اْلح

. فض قلض سض رص خض دص بحدض ا طص دز صؿَّ أصحَّ ُمض ، دص فض يؽص لص ط خض الص َشص دص حح فص إطالَّ الِل دص دض أصحح الص إطلص فص أصشح  دص

 أما بعد.

 دومـقا بف، فانح اإلياامحص باف أَشبض العبااداتط دمػتااِتض اخلاراتط فاتؼقا الِلص طباد الِلط

خ دخراتضف طظقؿاةس  ، فقائدض ، فاإليامحض يا طبادص الِلط أطظؿض القاجباتط دسبقؾض دخقثط اجلـاتط

، دهاق  ، ففق أطظؿض ما اكتسبتف الـػاقسض دحلاؾتف الؼؾاقبض خ باسؼةس ياكعةس مغدقةس دثامرض

 قح دسعك يف حتلقؾف الساطقح. خر ما تـافس فقف ادتـافس

اقطض هباا  ، دال ُيض بض طـفا لػظس ةس دهبجةس ال يضعرط لف يف قؾقبط أهؾطف اللادقع حالدةس دلذَّ

 . ، دالِلض ذد الػضؾط العظقؿط ، دذلؽ فضؾض الِلط يمتقف مـ يشاءض  دصػس

للاادةض أَيا ادممـقح! إح لإليامح بقـات دبراهع، دقد أقاجص الِلض طالماتش هبا يتؿقازض ا

، الذر يرفاعض الِلض باف العبادص يف  ، فعالمةض اإليامحط اللادةط طـ صاحبط الؽذبط دالبفتاحط

ةص ياا طبادص الِلط باام جااءص طاـ الِلط  ، ديؼقف بؿـِّف دفضؾطف دخقثص الـراح هق أح تلدِّ اجلـاحط

ـاز، دأح تـؼادص لاف ُمبااا خا رَّ بذلؽ مذطط
ؼط ضاعاز، دأح دطـ رسقلطف تلديؼاز جازماز، دأحح تض

 تعؿؾص بف ضاهراز دباصـاز.

ر  اإليامحط اْلبُّ يف الِلط دالبغضض يف الِلط.  ذأح حتبَّ يف الِلط دتبغضص يف الِلط، فنح أدثؼص طض

 الؾفؿ إكا كسللؽ إيامكاز صادقاز ديؼقـاز راسخاز دطؾامز كافعاز دقؾباز خاشعاز دطؿالز صاْلاز. 
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قتحف طبادص الِلط، إح اإليامحص لقس بالتؿـِّ  ارص يف الؼؾابط دصادَّ قص ، دلؽـ ماا دص ل دال بالتحظِّ

ا يف زيادتطاف  قح الز دحاالز، داساعص ؿص ؾامز دطص ف طط ، فاجتفددا يف حتؼقؼط إيامكطؽؿ دالتزامط األطامثض

ف ف أد يـؼلض ، دالـاسض فقاف متػاادتقح  ،دتثبقتطف دإزالةط ما يـاقضض زيدض ديـؼصض فنح اإليامحص يص

، قاث اإلم ؟ قاث: يزيدض حتك يبؾغص تػادتاز طظقامز ئؾص طـ اإليامحط يزيدض ديـؼصض اج أمحد دا سض

افؾع؛ دلذلؽ أدىص الـبالُّ  ، ديـؼص حتك يلرص إغ أسػؾط السَّ أطذ السامدات السبعط

خ، فؼاث صذ الِل طؾقف دساؾؿ خ دجتديدط دط إن »: صذ الِل طؾقف دسؾؿ بتعاهدط اإليامحط دتػؼُّ

َي اإليامامَن يف اإليامَن َلوخَلُق يف جوِف أ حِدكم كامام لَلامُق الباموُ ا ألواميلوا انَ أن َامدإل

 . «ُقلوبِكم

اددح أطامَصاؿ ديلخاذدح بلسابابط  ؿ ديتػؼَّ ـا اللالحض يتعاهددح إيامَنص دقد كاح سؾػض

، فنح لإليامحط أسباباز يزدادض هبا ديـؿق ديزكق.   زيادةط اإليامحط دكامئفط

 ، فؿـ أسبابط زيادةط اإليامحط يا طبادص الِلط: اإلقباثض طذ كتابط الِلط العظقؿط دحبؾطاف ادتاعط

: ﴿َيامل َأَهَامل تالدةز دتدبراز دطؾامز دطؿالز، فنح الِلص قد أكزلصف رمحاةز لؾؿاممـع، قااث تعااغ

ُكْم َوِشَفلٌء دَِل يِف ا ِمنَِ  النَّلُس َقْد َجلَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربإل ًْ امٌة لِْلُمام ً  َوَرْمَ لَصُدوِر َوُهامد

ِمنَِ  َوِ َيِزيامُد دقاث سبحاكفا ﴾ ًْ امٌة لِْلُمام ُل ِمَن اْلُقْرآِن َمامل ُهامَو ِشامَفلٌء َوَرْمَ : ﴿َوُىنَزإل

َِّ َخَسلرا ﴾ ما جالس أحدس كتابص الِلط إال قاجص طـف إما "قاث قتادة رمحف الِل: ا الظَّلدَِِ  إِ
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 . "أد كؼلاحص  بزيادةش 

خ دالعؿاؾط باام  رط ف دتالدتطف دتادبُّ ، فلكثطردا مـ سامطط فالؼروحض أطظؿض ما يزدادض بف اإليامحض

 فقف، جتددا خراز طظقامز دتسبؼقا سبحؼاز كبراز. 

 أَيا ادممـقح.

: مطالعةص سرةط خرط  ، فاالـظر يف سارتطف صاذ الِل إح مـ أسبابط زيادةط اإليامحط األكااجط

، فنح حقاتصف كؾَّ  بض زيادةص التؼقذ داإليامحط ، طؾقف دسؾؿ يقجط فا صاطاةس دجفاادس دإحسااحس

رط سرتطف دحقاتطف صذ الِل طؾقف دسؾؿ: ﴿ ُروا َمل دقد قاث الِل تعاغ حاثاا طذ تدبُّ ثمَّ َتَتَفكَّ

 َِّ اٍ  َشِديٍد﴾بَِصلِحبُِكْم ِمْن ِجنٍَّة إِْن ُهَو إِ َِ ْْ َع يٌر َلُكْم َبْ َ َيَد ِِ  .  َى

 أَيا ادممـقح.

فط يف  : تؼؾقابص الـظارط يف باديعط خؾاؼط الِلط دطظاقؿط صاـعط إح مما يزدادض باف إياامحض العبادط

رط دحثَّ طذ ذلاؽ  ؛ دلذلؽ أمرص الِلض بالـظرط دالتػؽُّ السامداتط ديف األرضط ديف األكػسط

بِِل َكْوَف ُخلَِقْت﴾َأَأال  : ﴿فؼاث تعاغ : ﴿َويِف َأْىُفِسُكْم َأَأال دقاث تعاغ،َينُْظُروَن إََِل اْْلِ

وَن﴾ امُه  : ﴿دقاث تعاغا ُتْبِِصُ ْم َأىَّ َ ََلُ َونُِرهِْم آَيلتِنَل يِف اْْلَألِق َويِف َأْىُفِسِهْم َحتَّى َيَتَب َّ

ُه َعَذ ُكلإل  َك َأىَّ َق َأَوََلْ َيْكِف بَِربإل ٍء َشِهوٌد﴾ اْْلَ  . ََشْ

ـا  ، ربَّ ردح يف خؾؼط السامداتط داألرضط فؽقكقا طبادص الِلط مـ أديل األلبابط الذيـ يتػؽَّ
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 ما خؾؼتص هذا باصالز سبحاكؽ فؼـا طذاب الـار. 

 أَيا ادممـقح.

، فالتؼقذ دالزُّ داإلحساحض  ياحط : صاطةص الِلط ادؾؽط الدَّ ماـ إح مـ أسبابط زيادةط اإليامحط

، فبؼدرط ما معؽص مـ خلاثط الطاطاةط بؼادرط ماا معاؽ ماـ  أطظؿط أسبابط زيادةط اإليامحط

، داستؽثردا  ، فاجتفددا طبادص الِلط يف امتثاثط ادلمقراتط دترتط ادعايص دالسقئاتط اإليامحط

.  مـ الباققاتط اللاْلاتط تـالقا بذلؽ أطذ ادراتبط دالدرجاتط

، كام قاث سبحاكفأكثردا مـ ذكرط الِلط، فنح ذ خ مـ دداطل اإليامحط ِمنُاموَن  : ﴿كرص ًْ اماَم ادُْ إِىَّ

اِممْ  امْم إِياَمىامل  َوَعامَذ َرُبإل ُ ُْ ْم َوإَِذا ُتلَِوْت َعَلامْوِهْم آَيلُتامُه َزاَي يَن إَِذا ُذكَِر انُ َوِجَلْت ُقُلوُُبُ ِِ  الَّ

ُلوَن﴾  .  َيَتَوكَّ

، دأهؾطؽقها ب ػقا مـ ادعايص دالسقئاتط ص تضعطػض ختػَّ
، فنح ادعايصط التقبةط داالستغػارط

 . عض يف طظقؿط اْلرسةط داخلرساحط
 اإليامحص دتققط

 

  

 

                                 


