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  مغّذيات اإلميان

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  إليكم أخواتنا الفاضالت،
السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة 

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )بنشرها، ونسأل اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في مدونة 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما  -
 شذرات)الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -
ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..ونستغفر اهلل والشيطان،

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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  مغّذيات اإلميان

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .د وعلى آله وصحبه أمجعنيدنا حمم  العاملني والصالة والسالم على سي   احلمد هلل رب  
 
لقاء يف هذا الشهر  03ه وكرمه كما يسر لنا نا األخري يف هذه السلسلة املباركة، أسأله مبن  ؤ هذا هو لقا 

  .ا ممن أحسن يف هذا الشهر صيامه وقيامه والتعلم عنه والتدبر يف كتابها وأن جيعلنلها من  املبارك أن يتقب  
لزيادة إمياننا، ولذلك سنختم هذه اللقاءات بالكالم حول  اوأسأله سبحانه وتعاىل أن جيعل هذا الشهر سبب  

 .امغذيات اإلميان واألسباب اليت تزيد العبد إميان  
 

 سورة إبراهيم، وررب لنا مثل الكلمة الييبة كشجرة ييبة يف وجل   تعلم أن شجرة اإلميان اليت مثلها اهلل عز  
 چپ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  ٱ چوهذه الشجرة كما وصفها اهلل  ،أصلها ثابت وفرعها يف السماء

كمثل هذه ُوصفت يف هذه اآلية   ،فهذه شجرة اإلميان اليت مبدؤها وصالحها بكلمة التوحيد [٥٢: إبراهيم]
  .اا ومثار  وفروع   أن هلا أصول  بت الشجرة الييبة اليت وصف

 .هي شهادة التوحيد واإلميان بأصول الدين كلها :فأصول هذه الشجرة
  .القيام بشرائع اإلسالم الظاهرة والباينة: وفروعها
، ومن أعظم الثمار الثواب العاجل واآلجل ُخلق مجيل ومست صاحل ى هبا الشخص من كل  ما يتحل  : وثمارها

 . الذي نرجوه من اهلل
 تكملت فروعها ومتت مثارها ولذ    ،ت هذه الشجرةتمّ  تىفم

 .ت الثمار أو رمبا عدمتوقل   ،ورُعفت الفروع ،رعف األصلو ، رعفت، ومتى نقصت
 

الحنا وسعادتنا فألن  ؛ا أن نبذل جهودنا يف زيادتهفإذا كان هذا حال اإلميان يف القلب ونتائجه، حقيق بن
تقصري يف لوازم اإلميان لزالت نفوسنا تلومنا على ال !الشهر قة على انتهاءر  ولزال يف القلب حُ  ،متوقفة عليه

ومادام أنك ل تربر مواقفك بل تنظر  -من نعمة اهلل عليك هوهذ- ا لوامةفما دام أن لك نفس   ،ومكمالته
مادام عندك نفس  أي ؛بشر بالزيادةأفى زيادة اإلميان، حقيقة إىل النقص الواقع منك، فتحمل نفسك عل

يقع يف القلب  ؟ماذا حيصل، اإلشكال ملا متوت النفس اللوامة ن ستبقى تبحث عما يزيد إميانك،لوامة، إذ
 .تربير لكل نقص وقع

 ا ألن يزيد اإلميانسنختم لقاءاتنا بالكالم حول مغذيات اإلميان عل  اهلل جيعل هذا الكالم سبب  
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  مغّذيات اإلميان

 صلحت أحوال العباد والبالد ،فإذا زاد اإلميان
 .ينبغي علينا أن جنتهد يف عمل األسباب اجلالبة لإلميان نذإ

 

 

 ر القرآنتدّب :السبب األول

جند حالوة عجيبة  ،ا مبعاين كالم اهللقنا يرفا منه يف هذا الشهر املبارك، وكلما زدنا علم  وهذا السبب ذُ 
، فنسأله سبحانه وتعاىل أن تدبر القرآنأهم أسبابه  الذي من تستعجبها، وهذه هي حالوة اإلميانتذوقها ف

ور صدورنا وجالء أحزاننا ا وأن جيعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونا عظيم  ر لنا هذه األسباب تيسري  ييس  
 .ومهومنا

 من علوم الميان فتدبر القرآن يزيد 
 يزيد من الشواهد 
 لعمل الصاحلل يقوي يف قلبك الرادة 
 .حيثك على أعمال القلوب، حيثك على التوكلر القرآن تدب   

أسباب زيادة 

 اإلميان

 تدّبر القرآن

معرفة أحوال 
النبي صلى هللا 

 عليه وسلم 

 التفّكر

النظر في أحوال 
األنبياء والصديقين 
وخواص المؤمنين 

 والسلف الصالح

ابتالءات هللا 
 عز وجل لك 

اللهج بذكره 
 سبحانه وتعالى 

قوة الصبر مع 
استصحاب 

التوكل 
واالستعانة به 
 .سبحانه وتعالى

المحافظة على 
األوراد الشرعية 
مع دوام التوبة 

 واالستغفار

تنقية القلب من 
كل ما يضاد 

 اإليمان
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  مغّذيات اإلميان

كم مرة مسعنا وحنن نقرأ الكالم حول األمر بالتوكل، األمر باإلخالص، األمر بالتعلق به سبحانه وتعاىل   
فهذا كله وتكراره على ، األمر بتقواه، آثار هذه التقوىوحنن نتلو كتاب اهلل كم مسعنا .الذي هو أصل اإلميان

 ،لبد أن يؤذيك ويكون مبتغاه أن يستويل عليكالشييان  ألن ؛ومع معاجلة امللل ،يقع فهمه الدقالنفس م
 .مع تكرارك للمعاين قد يأتيك الشييان يشعرك باملللف

واسأله سبحانه وتعاىل أن يفتح لك أبواب  ،قوي قلبك وادفع عنك الشييان ..قوي قلبك ..فقوي قلبك
 .رتى كيف يزيد اإلميان هبذا السببسالفهم، و 

وحنن نشهد مبنته علينا أن يسر لنا سبل  ، نا برامج قادمة لالعتناء بالتدبرونسأله سبحانه وتعاىل أن ييسر ل
 .كثري شكر فلك احلمد ولك الشكر يا ربناإىل  ماع، فهذه النعمة يف حدها حتتاج الجت

 
 ل النيب صلى اهلل عليه وسلم معرفة أحوا :الثانيلسبب ا

تدبر يف معرفة أخالقه صلى اهلل عليه وسلم، وهذا ل يكون إل بقراءة و  ومساع أحاديثه ومعرفة معجزاته
فلما يكون اإلنسان عنده إميان بالنيب  ،ويف تتبع معجزاته وآياته، ثه صلى اهلل عليه وسلم مع أصحابهأحادي

 .وجل   يد حبه للنيب صلى اهلل عليه وسلم وإذا زاد حبه للنيب زاد إميانه باهلل عز  ويأتيه كالم النيب مرة بعد مرة يز 
 

 اخلاصة  والباطنة الظاهرة النعم يف كروالتف التفكر يف آيات اهلل وخملوقاته :الثالثلسبب ا

 .العبد على والعامة

وتعاىل والتفكر يف هذا ورؤية تدابريه لعباده ومجعه سبحانه وتعاىل وتفريقه، هذا  فالتدبر يف أنه مدبر سبحانه 
 . كله مما يزيد إميانك

سا شاكرة، نف   كن من الشاكرين فإن،فانظر إىل أحوالك اخلاصة وانظر إىل نعمه الظاهرة والباينة عليك
انظر كيف و  ،لك وملن حولك ريه العجيبر يف تدبولذلك ل تبخل على نفسك بالتفك  ، شكرها يزيد إمياهنا

ر وهذا أمر ل تفهمه إل ملا تكون ابتدأت بتدب  ، ق يف قلبك حب الدنيا والتعلق هبايربيك ليزيد إميانك وحير 
، -أمساؤه احلسىن وصفاته العلى- فلما تفهم أوصافه سبحانه وتعاىل فُتفتح عليك أبواب فهم أفعاله، ،القرآن

 .هر وتقرأ أفعاله فيميكن أن تتدب ستتصور كيف
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  مغّذيات اإلميان

 تبعوالسلف الصاحل وت وخواص املؤمنني ديقنيلصألنبياء واالنظر يف أحوال ا :الرابعالسبب 

 أمورهم وكالمهم

مث  ،مث فيما حييط حولك ،صلى اهلل عليه وسلم مث بكالم النيب ،هذا كله مبين على ما سبق، تبدأ أول بالقرآن
ترى هؤلء السلف، األنبياء واملرسلني أخبارهم أتت يف الكتاب والسنة، الصديقني، خواص املؤمنني، كل 

 معرفة أحواهلم وردودهم وكالمهم ،الكتابيف  أو السنة،يف  وأ، رَي س  يف ال كانت  أخبارهم أتت سواءهؤلء 
 .وتصرفاهتم وتعلقاهتم وخوفهم ورجاؤهم، كله مما يهذب لك أحوالك

 

 راه من ابتالءات اهلل عز وجل لك مات: اخلامس سببلا

، ملا تقع عليك هذه الضرورات، يعين أي ريق بسيط أو كبري العبد إىل اهلل ئيقع عليك الضرورات اليت تلج
والتوكل،  ألنك ستكثر من الدعاء والتوسل والرجاء ؛وتلجأ فيه أنت إىل اهلل، ســيكون هذا الضيق نعمة عليك

فإذا فرجت الكربات وأجيبت الدعوات وحصلت املسرات واندفعت املضرات زادتك ، افهذا كله يزيدك إميان  
ا ما أتت إل لتحملك على واعلم أهن ،فال تكرهها، ا عليهاعتماد   تك ثقة به سبحانه وتعاىل، زادتكا، زادإميان  

 .اإلميان
، اوقع هذا احلدث إل ليزيدك إميان  وإنا واهلل نرى العجب العجاب من مواقف وأحداث تعلم أن اهلل ما أ

 :نه عجيب ملفت للنظر ملن تأمل فيهوأذكر لكم موقف يسري جدا لك
هذه امرأة ، رخرجن لألكل ويعودونأو  رات املياهرم، تعلمون أن النساء يضعن أررارهن ورخرجن إىل دو يف احل

 ،-يكون فيه مصاحف يف العادة ما- ن املخصصة للمصاحف، يف أعلى مكانورعت أررارها فوق األماك
أتت العاملة املتخصصة يف العناية هبذه  بأقل من دقيقةقبل ما تعود  ،مث خرجت إىل قضاء حاجتها وعادت

لعاملة ا، ممنوع ورع األرراض يف هذا املكاناألدراج ومحلت كيسها وألقته يف األرض ألهنم يعلمون كلهم أنه 
، نظرت -مع أنه حتت قدميها-ض أتت صاحبة الكيس ما نظرت لألر  مثألمام، ىل اإخيت خيوتني 

دقائق،  ٢يعين كل هذا حصل يف أقل من  !تسأل عما فعلت من صراخ واهتامات للمكان ما وجدته، فال
  .وصارت تبحث يف الصفوف عن أررارها، مث عادت ويف يريق العودة مرة أخرى أراها اهلل إياه

؟ ما ؟ ما حقيقتك، فتنة، من أنتهت ليخترب هبذه الضرورا ها، علم أن اهلل يبتليد  له جي  ن تأم  فهذا املوقف مل
 ؟كؤ ما جلو  ؟صربك

يف الغالب  ملا يقع -خلإ... املوت-ائل الكبار ألن املسائل الكبار ول تعتقد أن هذا لبد أن يكون يف املس
ه كلها حمركات ميكن والناس سيمدحوك على صربك، فهذ ،ا تعلم أن الكمال أن تصربترى من يصربك وأيض  
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  مغّذيات اإلميان

مث ترى بعد ذلك أن صربك على كبارها  ،يف صغار األمور اخترب نفسك أول   أنتلكن ، أن تشوش عليك
 .ا حيبه اهلل وليس صرب جتلدا صحيح  صرب  

ت، ما على عباده يف هذه الضرورا وجل   عز   ن أهم أسباب تغذية اإلميان ما تراه من نعمة اهللم   أن  املقصد 
ما ل حتب يضيرك إىل دعائه وسؤاله والنكسار بني يديه وهذا مما يزيد ، بهاحيصل لك من أشياء ل حت

 .إميانك
 

 لهج بذكر اهلللا :السادسلسبب ا

يف ذكره سبحانه  ، إهلج بلسانك وقلبكتعاىل، وأعظم حال أن تلهج بلسانك وقلبك سبحانه و ذكرهأهلج ب
وليس معه قلب، لكن لسانك، وأقل منها أن يكوون بلسانك وتعاىل، وأقل منها أن يكون بقلبك وبدون 

وأكثر من دعائه ، د قوته، اذكر اهلل بلسانك وبقلبكلكن تريد زيادة اإلميان على احلقيقة وتري ،يبقى امسه ذكر
 املسلمني، اسأل اهلل أن يكشف عن يف السراء والضراء، يف مجيع النوازل اليت ختصك أو اليت تراها على

فقرهم، أن يقوي إمياهنم، اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت ربنا تقبل أن يكشف عنهم   ،جهلهماملسلمني 
كل هذا من مغذيات اإلميان، وأيضا هذا الشيء ل يغذيه إل ،  ء، اسأل لنفسك وللمؤمنني املغفرةدعا

 .الك، وسؤالك ودعاءك يغذي اإلمياناإلميان، كأننا يف دائرة، اإلميان يغذي دعاءك وسؤ 
 

قوة الصرب على طاعة اهلل وعن معاصيه وعلى أقداره، مع استصحاب  :السابعلسبب ا

 .التوكل واالستعانة به سبحانه وتعاىل

وتوكل يف هذا  ، واصرب على األقدار ،رب عن املعصيةواص ،فاصرب على الياعة، زاد إميانك ،فكلما قوي صربك 
 . بالستعانةيأيت إل فإن الصرب ما  ،كله على اهلل واستعن به

فإذا وقع يف ، [٨١: يوسف] چ    ک  ڑ   ڑژ  ژ چ وأنتم تذكرون كالم يعقوب عليه السالم
شجرة اإلميان إذا أردت أن تنظر إىل  ،ا عجيبةرة اإلميان كيف تثمر مثار  سرتى شج ،قلبك التوكل والستعانة

د عرفته سبحانه ومعرفة ماله من األمساء احلسىن والصفات العلى وأنه متفر  م فيها لص  وترى كيف القرآن يؤ 
بب األول من أل هو الس-ر بكل كمال وفضل وإفضال على العباد، هذا الذي يقع يف قلبك من التدب  

يبعث يف شجرة اإلميان  اإلميان؟ماذا يفعل يف شجرة  ؟ماذا يفعل فيك هذا السبب -أسباب زيادة اإلميان
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  مغّذيات اإلميان

ا ا وباإلسالم دين  ا باهلل رب  ا راري  الإلنابة إىل اهلل بالذكر والدعاء والرجاء، مث ترى هذا العبد صابر  دواعي 
 .رسول  ا و نبي   ومبحمد صلى اهلل عليه وسلم 

ا هذه األسباب أل وهي الذكر والدعاء والصرب والتوكل كلها فهذه الشجرة تقوى بسبب هذه األسباب وأيض  
 .الشجرة هذه  تغذي

 
 احملافظة على األوراد الشرعية :الثامنلسبب ا

ومن ، من أسباب زيادة اإلميان كلهاأعمال اليوم والليلة من األذكار وأدعية الدخول واخلروج والنوم إىل آخره،  
ادة اإلميان دوام التوبة على أن من أسباب زي سيد الستغفار، وهذا يدل   رمن أذكارك اليت تذكرها مثال  

 .والستغفار
 

 تنقية القلب من كل ما يضاد اإلميان :التاسعلسبب ا

 .وأمراض القلوب اليت تعلمها ،مثل الرياء والعجب والكرب والغل واحلقد، والغش للمسلمني
ترى أن اهلل جيري على يدي هذا  !األ عن نفع هذا العبد للعباد، تراه عجيب  ل تس ،فإذا تنقى القلب من هذا

فإذا علمت هذا سرتى  ، للخري، بسبب ما معه من سالمة قلبا العبد من أبواب اخلري وجيعله اهلل مفتاح  
 .كيف تؤيت هذه الشجرة أكلها كل حني بإذن رهبا

ول حول ول قوة  ،ملجأ للعبد ول منجا منه إل إليهق وحده احملمود وحده الذي ل وهو سبحانه وتعاىل املوف  
 .إل به

 
ا وتؤيت مثار شجرته كل إميان   وجدت العبد يزيد ،يف القلب( مغذيات اإلميان) ت هذه األسبابإذا اجتمعف

اإلميان  زيدتاليت  إلميان يشمل عقائد الدين وأعمال القلوب واجلوارح، فاألسبابوأنت تعلم أن ا، حني
ل تتصور لكن جوارحك، بأعمال  إميانكويزيد  ،فيزيد إميانك بأعمال قلبك ،تكون يف القلب ويف اجلوارحس

 ولذلك اسأل اهلل أن جيمع عليك قلبك وأن، دون أن يكون قلبك معهايف األعمال أن جوارحك تنفعك 
وهو سبحانه  .وعظم يقينه وصلح قلبه ،وخرج من هذه املواسم املباركة قد زاده إميانه تكون ممن أحسن عمال  

 .وتعاىل وحده القادر على ذلك
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  مغّذيات اإلميان

ونسأله سبحانه وتعاىل أن جيعلنا من الشاكرين الذاكرين الذين علموا حق العلم وتيقنوا حق اليقني بلقائه 
وتصوروها على حقيقتها فعاملوها   ،ت عليهم الدنيا وهان عليهم ما فيهافهان !هذا اللقاء فاعتنوا ومحلوا هم  

 .اللهم آمني .كما حيب هو ويررى
 .سأل اهلل مبنه وكرمه كما مجعنا عن بعد أن جيمعنا يف الفردوس األعلى، اللهم آمنيأ


