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ئات  نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيِّ , احلمد هللاإنَّ 
 اهللا ه إالَّ ـٰ, وأشهد أن ال إل له, ومن يضلل فال هادي لهأعاملنا, من هيده اهللا فال مضلَّ 

آله وصحبه  اهللا عليه وعىل رسوله, صىلَّ وا عبده دً  حممَّ وحده ال رشيك له, وأشهد أنَّ 
 .ا كثريً م تسليامً أمجعني, وسلَّ 

 :ا بعدأمَّ 
ُ غَ فَ  ت,  املهامَّ ; إذ هو أهمُّ  رفيعة, ومكانة عاليةٍ  ما لإليامن من منزلةٍ  خافٍ ريْ

نيا واآلخرة  خري يف الدُّ ها, وكلُّ وأوجب الواجبات عىل اإلطالق, وأعظمها وأجلُّ 
ة, وثامر قَ  مغدِ م لإليامن من فوائدَ ه, وكه وسالمتِ تِ  وصحَّ  عىل وجود اإليامنِ فٌ متوقِّ 
 . مستمرٍّ , وخريٍ , وأُكُل دائمٍ ة, وجنى لذيذٍ يانعَ 

اسون يف العِ رون, وتنافس املتنافر املشمِّ نا شمَّ ومن هُ   ناية باإليامن, حتقيقً
ا  يشء, وملَّ كلِّ به م من عنايتِ ه بإيامنه أعظَ  عنايتُ  ـ تكونُ ق  ـ والبدَّ ; إذ املسلم املوفَّ وتكميالً 

موها بذلك كانت عنايتُ ها وخريُ ة وصدرُ  األمَّ ق سلفُ حتقَّ  م بارزة, هم بإيامهنِ ها ومقدَّ
 .هم به عظيامً واهتاممُ 

دون أعامهلم, م, ويتفقَّ ـ يتعاهدون إيامهنَ  ريض اهللا عنهم ورمحهم فكانوا ـ
 .ا جد هم, واآلثار عنهم يف ذلك كثريةٌ تواصون بينَ وي
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, ويف »اوا نزداد إيامنً هلمُّ « : يقول ألصحابهااب ر بن اخلطَّ مَ فكان عُ ـ  ١
 .»ازداد إيامنً تعالوا نَ «: لفظ

, وكان يقول »ازداد إيامنً وا بنا نَ اجلسُ «:  يقولاوكان عبد اهللا بن مسعود ـ  ٢
 .»اا وفقهً ا ويقينً هم زدين إيامنً اللَّ «: يف دعائه
 .»ؤمن ساعةً وا بنا نُ اجلسُ « : يقولابل  بن جَ وكان معاذُ ـ  ٣
تعالوا « : من أصحابه فيقولرِ فَ  يأخذ بيد النَّ اة احَ  اهللا بن روَ وكان عبدُ ـ  ٤

 .»هرتِ فَ غْ رنا بمَ كُ ه يذْ ه لعلَّ ا بطاعتِ  إيامنً  ونزدادَ , تعالوا فلنذكر اهللاَنؤمن ساعةً 
قص, نتَ و أو مُ  أمزداد هُ  العبد أن يعلمَ هِ قْ من فِ « : يقولارداء وكان أبو الدَّ ـ  ٥

 .»ى تأتيهيطان أنَّ  الشَّ  نزغاتِ بد أن يعلمَ العَ  من فقه وإنَّ 
ما :  وينقص, فقيل يزيدُ اإليامنُ « : يقولامي طَ بيب اخلُ  بن حَ ريْ مَ وكان عُ ـ  ٦

ه, وإذا حناه فذلك زيادتُ ومحدناه وسبَّ   وجلَّ كرنا اهللا عزَّ إذا ذَ : ه? قاله ونقصانُ زيادتُ 
 .»ها فذلك نقصانُ ينَ عنا ونسِ غفلنا وضيَّ 
ئهم يقول ابعني وأجالَّ  وهو أحد كبار التَّ :خعي يس النَّ مة بن قَ قَ لْ  عَ وكانـ  ٧
 .»اد إيامنً دَ زْ وا بنا نَ امشُ « :ألصحابه
نعم « :زيد? قال عن اإليامن; أيَ :رو األوزاعي مْ محن بن عَ ئل عبد الرَّ  وسُ ـ ٨

 .»ى ال يبقى منه يشءم حتَّ نعَ : ص? قالفينقُ :  كاجلبال, قيلى يكونَ حتَّ 
 :ص? فقالزيد وينقُ  عن اإليامن; يَ :نبل ة أمحد بن حَ نَّ  أهل السُّ ئل إمامُ وسُ ـ  ٩

 .»بعافلني السَّ ى يصري إىل أسفل السَّ بع, وينقص حتَّ اموات السَّ  أعىل السَّ ى يبلغَ يزيد حتَّ «
 زاد, وإذا  اخلريَ , يزيد وينقص, إذا عملتَ  وعملٌ  قولٌ اإليامنُ « :وكان يقول

 .»ص نقَ عتَ ضيَّ 
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م هُ أ أخبارَ رَ  وقَ ,همريَ ل سِ ن تأمَّ ا, وكذلك مَ  جد ول عنهم يف ذلك كثريةٌ قوالنُّ 
 .هم به اهتاممِ مَ  وعظَ هم بأمر اإليامنِ  عنايتِ ةَ م شدَّ لِ عَ 

 له يه, وأنَّ يه وتنمِّ ه وتقوِّ  تزيدُ ا كثريةً  لإليامن أسبابً  هؤالء األخيار أنَّ مَ لِ فلقد عَ 
 ي اإليامنَ دوا يف حتقيق ما يقوِّ هَ وهيه, فاجتَ فه وتُ ضعِ خر كثرية تنقصه وتُ ا أُ أسبابً 

 .ا أخيارً ةً رَ رَ  بَ ه, فكانوا بذلكَ صُ قِ نْ  ويُ  اإليامنَ فُ عِ ضْ  ما يُ هم من كلِّ رُ  حذَ , واشتدَّ هوتكميلِ 
 ه ـ فوائدَ  ونقصانِ  اإليامنِ  زيادةِ أسبابَ : ة هذه األسباب ـ أعني يف معرفَ  فإنَّ ;لذا

ة إىل معرفتِ  الرضَّ بل إنَّ ,  غفريةً ةً  مجَّ , ومنافعَ عظيمةً   هبا معرفةً ها والعنايةِ ورة ماسَّ
ه ه, وبه ترتفع درجاتُ  فالحه وسعادتِ  العبد, وسبيلُ  هو كاملُ  اإليامنَ  وذلك ألنَّ ;اصافً واتِّ 

, وال حيصل وال  وآجلٍ , عاجلٍ  خريٍ ريق لكلِّ بب والطَّ نيا واآلخرة, وهو السَّ يف الدُّ 
 .هه وأسبابِ قِ رُ رفة طُ  بمع إالَّ  وال يتمُّ وَ قْ يَ 

 يف معرفة ا أن جيتهدَ  عىل سعادهتِ ه احلريصِ اصح لنفسِ  النَّ مِ  بالعبد املسلِ فجديرٌ 
ه  نفسَ دَ عِ بْ ه, وأن يُ ه ويقو يقينُ قها يف حياته; ليزيد إيامنُ  يطبِّ  ثمَّ لهاهذه األسباب, ويتأمَّ 

ة, ها الوخيمَ من عواقبِ  مَ لَ سْ يَ نها من الوقوع فيها; لِ  اإليامن, وحيصِّ عن أسباب نقصِ 
 .ه للخري كلِّ قَ فِّ فِّق لذلك فقد وُ  وُ نْ ها األليمة, ومَ تِ بَّ غَ ومَ 

 يسعى ق ال يزالُ  املوفَّ  املؤمنُ فالعبدُ «: عدي ـ رمحه اهللا تعاىل ـمة ابن سَ  العالَّ يقولُ 
 :يف أمرين

 .حاالً و عمالً  و علامً ق هباحقُّ  والتَّ , اإليامن وفروعهقيقُ حت: أحدمها
اهرة  الظَّ نِ تَ ها من الفِ ها أو ينقصُ فع ما ينافيها وينقضُ عي يف دَ السَّ : اينوالثَّ 

َ والباطنة, ويداوي ما قَ  أ عليه من الثَّ  من األوَّ رصُ صوح, وتدارك وبة النَّ اين بالتَّ ل, وما جترَّ



  أسباب زيادة اإلميان ونقصانه

 

٨

 .IQH»األمر قبل فواته
  ألهمِّ توضيحٌ  و ـ أخي الكريم ـ فيه بيانٌ ذي بني يديكَ  الَّ  فهذا البحثُ ;ناومن هُ 

زيادة اإليامن ونقصانه وحكم « من كتايب ه فصلٌ ه, وأصلُ  زيادة اإليامن ونقصانِ أسبابِ 
 ليستفيد منه اجلميع, فكان ذلك ه مستقال  األفاضل إفرادَ  بعضُ , طلبَ IRH»االستثناء فيه

 .هبحمد اهللا ومنِّه وتوفيقِ 
 .ىضَ  والقبول والرِّ  القصدِ أسأل حسنَ  واهللاَ

 

                                                 
 ). ٣٨ص(» وضيح والبيان لشجرة اإليامنالتَّ «) ١(
 .وهو مطبوع) ٢(
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 زيادة اإلميانأسباب 

ا يوصِ لقد جعل اهللا سبحانه لكلِّ  ل إليه, وإنَّ  مرغوب ومطلوب سببًا وطريقً
ا هو اإليامن, وقد جعل اهللا له موادَّ  املطالب وأعمَّ أهمَّ وأعظمَ  ه  جتلبُ  كثريةً ها نفعً

م, هنُ هم وزاد إيام يقينُ يَ وِ  قَ يه, إذا فعلها العبادُ مِّ نَ  تزيده وتُ ا عديدةً يه, وأسبابً وتقوِّ 
 . ته يف سنَّ حنها رسوله  يف كتابه وبيَّ ها اهللاُبيَّنَ 

 : هذه األسباب ما ييل أهمَّ ولعلَّ * 

TTTTTTTTTT 



  أسباب زيادة اإلميان ونقصانه

 

١٠

אא 

 من يعة املستمدِّ افع علم الرشَّ م العلم النَّ  تعلُّ , أسباب زيادة اإليامنإنَّ أهمَّ وأنفعَ 
 .IQHح  رسولهةِ  اهللا وسنَّ كتابِ 

  نصوص الكتابِ طُ بْ افع هو ضَ لم النَّ فالعِ «: لما هبذا العِ فً ب معرِّ  رجَ  ابنُ يقول
ابعني وتابعيهم يف حابة والتَّ ور عن الصَّ قيُّد يف ذلك باملأثُ  والتَّ , معانيها وفهمُ ,ةنَّ والسُّ 

هد  والزُّ  واحلرامِ اللِ د عنهم من الكالم يف مسائل احلَ رَ  وفيام وَ ,رآن واحلديثِ معاين القُ 
 , ثمَّ الً ه أوَّ ه من سقيمِ  واملعارف, وغري ذلك واالجتهاد عىل متييز صحيحِ قائقوالرَّ 

 ملن لٌ غْ ل, وشُ قَ  ملن عَ  كفايةٌ مه ثانيًا, ويف ذلكَ  عىل معانيه وتفهُّ وفِ االجتهاد عىل الوقُ 
ني واشتَ لم النَّ بالعِ   .IRH»...لغَ افع عُ

ف  عىل املكلَّ فيد ما جيبُ ذي ي الَّ عيّ لم العلم الرشَّ راد بالعِ واملُ «:  حجروقال ابنُ 
ه, رِ  القيام بأمْ  له منَ ه, وما جيبُ لم باهللا وصفاتِ ه, والعِ ه ومعامالتِ تِ اه يف عبادمن أمر دينِ 

 .ISH» والفقهِ فسري واحلديثِ  عىل التَّ دار ذلكَ قائص, ومَ نزهيه عن النَّ وتَ 
 صوصَ ل نُ  تأمَّ ن اإليامن, ومَ  زيادةِ ق ألعظم أسبابِ  وفِّ دْ لم فقَ ن وفِّق هلذا العِ فمَ 

                                                 
 ب كلِّ لَ , مثل طَ  فيام يتعنيَّ اية إالَّ  عىل الكفَ  فرضٌ عيِّ لم الرشَّ  العِ وطلبُ «:  اإلسالمقال شيخُ : ئدة فا)١(

 .])٢٨/٨٠(» الفتاو«[»  عىل األعيان هذا فرضٌ  عنه, فإنَّ  وما هناهُ , بهره اهللاُ ما أمَ  علمَ واحدٍ 
 ). ٤٥ص(» لف عىل علم اخللففضل علم السَّ «) ٢(
 ).١/١٤١(» فتح الباري«) ٣(
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 :م ذلكَ لِ ة عَ نَّ الكتاب والسُّ 
̂  _ ` b a ﴿ :قال اهللا تعاىل ] \ [ Z Y X W V U T

g f e d c﴾ ]|_[. 
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿: وقال تعاىل
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è﴾] |¹[. 
 دِ رِ  يُ نْ مَ «: حول اهللا قال رسُ :  قالا حديث معاوية من» حيحنيالصَّ «ويف 

ً  خَ هِ  بِ اهللاُ فَ ريْ ينِ  يفِ قِّههُ ا يُ  .IQH» الدِّ
                                                 

 .)١٠٣٧( ومسلم ,)٧٣١٢, ٣١١٦ (أخرجه البخاري) ١(
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 نْ مَ «: حول اهللا قال رسُ :  قالارداء وغريه من حديث أيب الدَّ » املسند«ويف 
ا مِ رِ  طَ هِ  بِ  اهللاُكَ لَ  سَ امً لْ  عِ يهِ  فِ بُ لُ طْ يقًا يَ رِ  طَ كَ لَ سَ   عُ ضَ تَ  لَ ةَ كَ ئِ الَ  املَ نَّ إِ , وَ ةِ نَّ  اجلَ قِ رُ  طُ نْ يقً

ِ جْ أَ  َ نَّ العَ إِ , وَ عُ نَ صْ  يَ امَ ىضً بِ  رِ مِ لْ  العِ بِ الِ طَ ا لِ هَ تَ حَ ن   يفِ نْ مَ  وَ اتِ وَ مَ  السَّ  يفِ نْ  مَ هُ  لَ رُ فِ غْ تَ سْ يَ  لَ املِ
ِ  العَ لَ ضْ  فَ نَّ إِ , وَ اءِ  املَ فِ وْ  جَ  يفِ انُ يتَ احلِ  وَ ضِ رْ األَ   ىلَ  عَ رِ دْ ة البَ لَ يْ  لَ رِ مَ  القَ لِ ضْ فَ  كَ دِ ابِ  العَ ىلَ  عَ املِ
ْ اءَ يَ بِ نْ نَّ األَ إِ , وَ اءِ يَ بِ نْ  األَ ةُ ثَ رَ  وَ ءَ امَ لَ نَّ العُ إِ , وَ بِ اكِ وَ  الكَ رِ ائِ سَ  ا وَ ينَ وا دِ ثُ رِّ وَ  يُ  ملَ ً رْ  دِ الَ ارً  امَ نَّ ا, إِ مهَ
 .IQH»رٍ افِ  وَ ظٍّ حَ  بِ ذَ خَ  أَ هُ ذَ خَ  أَ نْ مَ , فَ مَ لْ وا العِ ثُ رَّ وَ 

 لُ ضْ فَ «: ح ول اهللاقال رسُ :  قالامامة حديث أيب أُ مذي وغريه من ويف الرتِّ 
ِ العَ   اتِ وَ مَ  السَّ لَ هْ أَ  وَ هُ تَ كَ ئِ الَ مَ لَّ وَ جَ زَّ وَ  عَ نَّ اهللاَ , إِ مْ اكُ نَ دْ  أَ ىلَ  عَ يلِ ضْ فَ  كَ دِ ابِ  العَ ىلَ  عَ املِ

َ  اخلَ اسِ  النَّ مِ لِّ عَ  مُ ىلَ  عَ لُّونَ صَ يُ  لَ وتَ ى احلُ تَّ حَ ا وَ هَ رِ حْ  جُ  يفِ ةَ لَ مْ ى النَّ تَّ , حَ ضِ رْ األَ وَ   .IRH»ريْ
ه, تِ يَّ ه وأمهِّ نِ أْ  شَ ه, وعظمِ  العلم ومكانتِ  منزلةِ صوص املذكورة فيها بيانُ فهذه النُّ 

ج عنه من , وما ينتُ ةنيا واآلخر يف الدُّ  كريمةٍ  وخصالٍ ,ب عليه من آثار محيدةٍ وما يرتتَّ 
ه,  نبيَّ فَ رَ ه, وعَ بَّ  رَ فَ رَ  ألمره, فالعامل عَ  وامتثالٍ ع اهللا, وإذعانٍ  لرشَ وع وانقيادٍ خضُ 

ه ويأباه, فهو  ما يكرهُ  وبنيَ ,اهه اهللا ويرضَ  ما حيبُّ ز بنيَ ه, وميَّ ودَ  اهللا وحدُ رَ  أوامِ فَ رَ وعَ 
 . عليهالٌ بَ ه وَ لمُ  فعِ م وإالَّ لِ  للعمل بام عَ قَ فِّ  وُ , هذا إنْ رُ ذَ  بأمر اهللا فيام يأيت ويَ لُ يعمَ 

مة كتابه يُّ رِّ قال اآلجُ  ست  وتقدَّ  وجلَّ إنَّ اهللا عزَّ «: »لامءأخالق العُ « يف مقدِّ
نْ أحبَّ فهداهم لإليامن, ثمَّ  من خلقِ أسامؤه اختصَّ  نْ  اختصَّ ه مَ  من سائر املؤمنني مَ

                                                 
) ٢٢٣(, وابن ماجه )٢٦٨٢(مذي , والرتِّ )٣٦٤٣(, ورواه أبو داود )٢١٧١٥(» املسند«) ١(

حه األلباين)٨٨(ان وابن حبَّ ) ٢٥٤(رامي والدَّ  , وقد )٦٢٩٧(» صحيح اجلامع «: انظر;, وصحَّ
 .عاجَ  فلريُ  مفردٍ زءٍ حه ابن رجب يف جُ رشَ 

نه لغريه األلباين يف »حديث حسن صحيح غريب«: وقال, )٢٦٨٥(مذي رواه الرتِّ ) ٢( , وحسَّ
  .)٨١(» هيبغيب والرتَّ الرتَّ صحيح «
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مهم ين وعلَّ ههم يف الدِّ  وفقَّ ,مهم الكتاب واحلكمةَ ل عليهم فعلَّ أَحبَّ فتفضَّ 
لم هم بالعِ عَ , رفَ  وأوانٍ  زمانٍ لِّ لهم عىل سائر املؤمنني, وذلك يف كأويل, وفضَّ التَّ 

  منَ ارُّ  الباطل, والضَّ  منَ  احلرام, واحلقُّ  منَ عرف احلاللُ لم, هبم يُ نهم باحلِ وزيَّ 
ة , ورثة األنبياء, وقرَّ هم جزيلٌ ريُ  وخ,هم عظيمٌ لُ  القبيح, فضْ  منَ افع, واحلسنُ النَّ 

ع, ها هلم ختضَ بأجنحتِ  غفر, واملالئكةُ  يف البحار هلم تستَ عني األولياء, احليتانُ 
 ر أهلُ جِ , وبأعامهلم ينزَ  احلكمةَ هم تفيدُ ع, جمالسُ  األنبياء تشفَ والعلامء يف القيامة بعدَ 

بَّاد, وأعىل درجةً  منَ م أفضلُ الغفلة, هُ  م , وموهتُ ةٌ يمَ نِ م غَ هاد, حياهتُ  الزُّ  منَ  العُ
 منهم , وال خيافُ ائقةٌ ع هلم ب, ال يتوقَّ مون اجلاهلَ , ويعلِّ رون الغافلَ , يذكِّ مصيبةٌ 

 ون, مجيعُ  املقرصِّ هم يرجعُ  موعظتِ  املطيعون, وبجميلِ هم يتنازعُ سن تأديبِ , بحُ غائلةٌ 
وام ار البالد, وقِ اج العباد, ومنَ م رسِ فهُ «:  قال إىل أنْ »...هم حمتاجلق إىل علمِ اخلَ 

  قلوبُ , ومتوتُ قِّ  أهل احليطان, هبم حتيا قلوبُ  الشَّ ظُ يْ م غَ  احلكمة, هُ ة, وينابيعُ األمَّ 
حر, إذا  والبَ لامت الربِّ د هبا يف ظُ تَ جوم هيُ ل النُّثَ هم يف األرض كمَ لُ ثَ يغ, مَ أهل الزَّ 

 .IQH»الم أبرصوار عنها الظَّ وا, وإذا أسفَ جوم حتريَّ ت النُّانطمسَ 
 .د ما ذكرهلم ما يؤيِّ ة وأقوال أهل العِ نَّ  ساق من نصوص الكتاب والسُّ ثمَّ 

ه,  شأنِ مَ ظَ ه وعِ  لنا فضلَ ن أعظم ما يبنيِّ , ومِ  سامقةٌ , ومكانةٌ  عاليةٌ زلةٌ فالعلم له من
 ]١١: â á à ß Þ Ý Ü Û Ú﴾] ¹ ﴿: قول اهللا تعاىل

رجات  الدَّ ةُ فعَ  العامل, ورِ  غريِ  عىل املؤمنِ  العاملَ  املؤمنَ  اهللاُعُ رفَ يَ : ريهاقيل يف تفسِ 
 ةَ  املعنويَّ ها تشملُ تُ رجات, ورفعَ رتفع الدَّ وهبا تَ واب  به كثرة الثَّ  املرادُ  عىل الفضل, إذِ تدلُّ 

 .IRHة املنزلة يف اجلنَّ ة يف اآلخرة بعلوِّ يت, واحلسيَّ  الصَّ  املنزلة وحسنِ نيا بعلوِّ يف الدُّ 
                                                 

 ). ١٤, ١٣ص(» أخالق العلامء«) ١(
 ).١/١٤١(البن حجر » فتح الباري«) ٢(
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 وداللة هذه اآلية ,]T S R Q P﴾] |p﴿: وكذلك قول اهللا تعاىل
لم,  من العِ  إالَّ  من يشءٍ ب االزديادِ لَ  بطَ حه ر نبيَّ  ألنَّ اهللا مل يأمُ ;ضل العلم ظاهرةعىل فَ 

̄  ﴿:  عليه, قال تعاىلباتِ  اإليامن والثَّ ب عليه من زيادةِ ملا يرتتَّ  ® ¬ « ª 

¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °﴾] |_[ 
Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿: وقال تعاىل

Ð Ï﴾] ` :١٦٢.[ 
̂  _ ` c b a ﴿: وقال تعاىل ] \ [ Z Y X W V U T

g f e d﴾] |_[ 
ها عىل  بحثًا حافالً بنيَّ فيه داللتَ : القيِّم ب فيها ابنُ تَ  كَ هذه اآلية األخريةِ و

ا, يف كتابه القيِّم  جدا, تربُ  كثريةٍ لم من وجوهٍ ضل العِ فَ  مفتاح «و عىل مائة ومخسني وجهً
 .IQH»عادةدار السَّ 

ً  خَ هِ  بِ  اهللاُدِ رِ  يُ نْ مَ «: ح بيِّ وقول النَّ    فضلَ م ما يبنيِّ ن أعظَ مِ » ينِ  الدِّ  يفِ ههُ قِّ فَ ا يُ ريْ
يف » خري «ةِ  لفظَ نا عىل ذلك تنكريُ ه, يدلُّ ري كلِّ ق للخَ د وفِّ قَ ق له فَ فِّ ن وُ  مَ ه, وأنَّ لم وأهلِ العِ 

ه ضل اهللا وكرمِ ه من فَ  منه والكثري, وهذا كلُّ  القليلَ  ويشملَ ,ه كلَّ  اخلريَ مَّ عُ احلديث ليَ 
 مَ رِ لم فقد حُ  العِ مَ رِ ن حُ ن ذلك مَ كس مِ , وعىل العَ لمق للعِ ن وفِّ ه عىل مَ  إحسانِ وعظيمِ 

 .ه نفسِ  احلديثِ , بداللةِ اخلريَ 
ا, كام أنَّ هه يف دينه مل يُ قِّ فَ ن مل يُ  مَ  عىل أنَّ وهذا يدلُّ «:  القيِّمقال ابنُ   رد به خريً

ريد بالفقه  إذا أُ ا, به خريً د أرادَ ه فقَ  يف دينِ هُ هَ قَّ ن فَ ه, ومَ  يف دينِ هُ هَ قَّ ا فَ  به خريً ن أرادَ مَ 
ين قه يف الدِّ ن فَ  مَ  عىل أنَّ لم فال يدلُّ د العِ ريد به جمرَّ  أُ ا إنْ مل, وأمَّ لزم للعَ لم املستَ العِ 

                                                 
 ). وما بعدها٥٢ص (:انظر) ١(
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ا, فإنَّ الفِ د أُ قَ فَ  ل يكون  يكونُ قه حينئذٍ ريد به خريً  رشطًا إلرادة اخلري وعىل األوَّ
 .IQH» أعلمبًا, واهللاوجِ مُ 

ين, أي أنَّ مَ ديثِ  احلومفهومُ «: رجَ  حَ وقال ابنُ  ه يف الدِّ  م قواعدَ مل يتعلَّ : ن مل يتفقَّ
ه ال مور دينِ  أُ عرفْ ن مل يَ  مَ ألنَّ  ;...ريرم اخلد حُ روع فقَ  الفُ صل هبا منَ اإلسالم وما يتَّ 

  ظاهرٌ  بيانٌ ريد به اخلري, ويف ذلكَ ه ما أُ ف بأنَّ وصَ  أن يُ  فيصحُّ ; فقهٍ ا وال طالبَ  فقيهً يكونُ 
 .IRH»ين عىل سائر العلومه يف الدِّ فقُّ ل التَّ ضْ اس, ولفَ  عىل سائر النَّ لامءضل العُ لفَ 

 اهللا  عبادةُ  وهيَ  ألعظم الغاياتِ ه وسيلةٌ  ألنَّ ; العظيمةَ لم هذه املكانةَ ام نال العِ وإنَّ 
 .ه عىل الوجه املطلوب والقيام بتوحيدِ , لهه ال رشيكَ تعاىل وحدَ 
ا لذاتِ فالعِ   علم مل, فكلُّ و العَ ريه وهُ  لغَ و مقصودٌ ام ه وإنَّ ,هلم ليس مقصودً

ن جهة د به هللا تعاىل, ال مِ عبُّ  إىل التَّ  هو وسيلةٌ  حيثُ ام يكونُ ع له إنَّ  الرشَّ بُ لَ  فطَ رشعيٍّ 
 : عىل ذلك أمورأخر, ويدلُّ 
الم, ن بعثة األنبياء عليهم السَّ  مِ د, وهو املقصودُ عبُّ ام جاء بالتَّ ع إنَّ  الرشَّ أنَّ : أحدها

 ]٢١: ~ [﴾o n m l﴿ : تعاىلكقوله
 وقوله ,]o n m l k j i h g f e d﴾] |g﴿: وقوله

 ﴾P O N M L K J I H G F E D C B A﴿: تعاىل
]|q.[ 

 ﴾u t s r q p o n m l k﴿: وقوله
]|¤[ 

                                                 
 ).٢٨/٨٠(» لفتاوا «:, وانظر)٦٥ص(» عادةمفتاح دار السَّ «) ١(
 ).١/١٦٥(» فتح الباري«) ٢(
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 ها دالَّة عىل أنَّ لفة كلُّ ىص إالَّ بكُ كاد حتُ تي ال تَ  اآليات الَّ  منَ وما أشبه ذلكَ 
 .اعات لهبادات والطَّ فُ مجيع أنواع العِ , ورصَ  وجلَّ د هللا عزَّ عبُّ و التَّ  هُ لم العِ  منَ املقصودَ 

 لم عاريةٌ مل, وإالَّ فالعِ لم هو العَ  العِ الَّة عىل أنَّ روحَ ة الدَّ  األدلَّ ما جاء منَ : اينالثَّ 
 .وغري منتفع به

 ].٢٨: � [﴾¯ ° ± µ  ́³ ²﴿: فقد قال اهللا تعاىل
 ¿ º ¹ ¸ Å Ä Ã Â Á À « ¼ ½ ¾﴿: وقال تعاىل

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾] |¤.[ 
ه ا لنفسِ  الوسائل, ليس مقصودً  منَ لم وسيلةٌ  العِ  عىل أنَّ ها تدلُّ  وغريُ ةُ فهذه األدلَّ 

ام هو لم إنَّ ل العِ ضْ  ما ورد يف فَ مل, وكلُّ  إىل العَ و وسيلةٌ ام هُ عي, وإنَّ ظر الرشَّ  النَّ من حيثُ 
 .مل به بالعَ فٌ كلَّ و ملم من جهة ما هُ  للعِ ثابتٌ 

 به حُّ صِ ع هذا ال تَ , ومَ  وجلَّ لم باهللا عزَّ و العِ لوم هُ  العُ لَ  املعلوم أنَّ أفضَ ومنَ 
ق بمُ  لصاحبه حتَّ فضيلةٌ   .IQH باهللاو اإليامنُ قتضاه وهُ ى يصدِّ

غليظ والوعيد ملن مل ديد, والتَّ هديد الشَّ ع من التَّ ما ثبت يف نصوص الرشَّ : الثالثَّ 
ه يكون لمِ ل بعِ ن مل يعمَ  مَ ل به, وأنَّ مِ ه ماذا عَ سأل عن علمِ  العامل يُ ه, وأنَّ مِ لل بعِ يعمَ 
َ االً ه وبَ علمُ  y x w v u t ﴿:  قال تعاىل, وندامةٌ ةٌ  عليه وحرسْ

� ~ } | { z﴾] |~[ 
s r q p o n m l k  w v u t﴿: وقال تعاىل

} | { z y x﴾] |¼.[ 
« ¼ ½  ﴿: ه قال لقومهأنَّ ـ عليه السالم ـ وقال تعاىل حكاية عن شعيب 

                                                 
 ).٦٥  ـ١/٦٠(اطبي للشَّ » املوافقات «:انظر) ١(
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 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
Ô Ó Ò﴾] |g.[ 

فع,  النَّ  عظيمةُ  كثريةٌ لف يف هذا آثارٌ صوص, وقد جاء عن السَّ  النُّ وغريها منَ 
 .IQHمفاهتِ  يف مؤلَّ لها العلامءُ  تناقَ رِ دْ  القَ جليلةُ 

 عىل  يف القلب, وعلمٌ علمٌ : نِ امَ لْ  عِ العلمُ : وهلذا يقال...«:  اإلسالموقال شيخُ 
. ..IRHة اهللا عىل عبادهسان هو حجَّ  اللِّ افع, وعلمُ  النَّ  هو العلمُ  القلبِ سان, فعلمُ اللِّ 

 الفقه لب منَ ل للقَ ه, وقد حيصُ  بلسانِ ذي خيطبُ  الَّ  اخلطيبِ ه غريُ ه قلبُ ذي تفقَّ فالفقيه الَّ 
 ه بأمورٍ  غريَ اطبُ ريه, وقد خيُ  لغَ  بذلكَ اه خماطبً  صاحبُ , وال يكونُ  عظيمةٌ  أمورٌ لمِ والعِ 

 .ISH» منه, فارغٌ  عن ذلكَ  وأحواهلا, وهو عارٍ لوبِ  القُ  من معارفِ كثريةٍ 
م يُ  ة ه عىل قوَّ رِ  أثَ ةُ ه, وقوَّ ه وعوائدِ  منافعِ ه, وعظمُ لم ومكانتُ  العِ درُ  قَ عرفُ وبام تقدَّ

  بل إنَّ , به ملن عملَ ه, وذلكَ تِ وَّ ه وقه ونامئِ  زيادتِ  أسبابِ ه أعظمُ ه, وأنَّ  وثباتِ اإليامنِ 
لم ها للعِ  موافقتِ ها من جهةِ دِّ بوهلا ورَ ها, وقَ ا ونقصِ  يف زيادهتِ ام تتفاوتُ  إنَّ األعاملَ 
سب  بحَ دِّ بول والرَّ  يف القَ ام تتفاوتُ  إنَّ واألعاملُ «: : القيِّم  ابنُ ها له, كام قالَ ومطابقتِ 

و املردود  له هُ خالفُ , واملُ لم هو املقبولُ  للعِ املوافقُ مل ها له, فالعَ لم وخمالفتِ ها للعِ موافقتِ 
 .ITH»كُّ حَ و امليزان, وهو املَ لم هُ فالعِ 

                                                 
 ذمُّ «, ورسالة احلافظ ابن عساكر »مللم العَ اقتضاء العِ «ها يف رسالة اخلطيب البغدادي انظر بعضَ ) ١(

 ., وكالمها مطبوع»لمهل بعِ ن ال يعمَ مَ 
 وذكره شيخ اإلسالم يف ,وغريه) ٣٧٦(ارمي ه الدَّ , أخرج:هذا من كالم احلسن البرصي ) ٢(

»٧/٢٣ (: انظر,سنوعزاه للحَ » الفتاو.( 
 ).٤٥٤, ٧/٤٥٣(» عارضدرء التَّ «) ٣(
 ).٨٩ص(» عادةمفتاح دار السَّ «) ٤(
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 .IQH»...ولٌ دخُ  فمَ ةً  قوَّ  اإليامنَ  ال يزيدُ  وعملٍ  علمٍ وكلُّ «: وقال
روج من جهة خُ : دةٍ  متعدِّ  من وجوهٍ لم تكونُ  من جهة العِ  اإليامن احلاصلةُ وزيادةُ 

ه, ا يف مسائلِ هم بعضً  بعضِ , ومذاكرةِ رِ كْ  الذِّ قِ لَ هم يف حِ لم, وجلوسِ عِ  اله يف طلبِ أهلِ 
لم هلم فيه م منهم العِ ن تعلَّ وه, وفيمَ مُ يقهم ملا تعلَّ ه, وتطبِ هم باهللا ورشعِ وزيادة معرفتِ 

 .هلم وحتصيلِ  بسبب العِ  هبا اإليامنُ  يزدادُ دةٌ أجر, فهذه جوانب متعدِّ 
 لُ مجِ , أُ  جدا اإليامن فكثريةٌ صل هبا زيادةُ تي حي الَّ يِّ علم الرشَّ  العِ ا أبوابُ أمَّ  

 :ها فيام ييلبعضَ 
 :هرُ بُّ ل ـ قراءة القرآن الكريم وتدَ وَّ األ* 

 ه, فقد أنزلَ تِ ه وقوَّ  وثباتِ , اإليامنِ ية إىل زيادةِ لم املؤدِّ  العِ ن أعظم أبوابِ فإنَّ هذا مِ 
 .اكرينكر للذَّ ا وبرش وذِ  ونورً ياءً  وض ورمحةً ه هدً ه املبني عىل عبادِ  كتابَ اهللاُ

 .]٩٢: z y x w v u t s﴾] b﴿: قال اهللا تعاىل
 ﴾x w v u t s r q p﴿: وقال تعاىل

]|b.[ 
 ﴾K J I H G F E D C B A﴿: وقال تعاىل

]|c[. 
̀  g f e d c b a ﴿: وقال تعاىل _

i h﴾] |l.[ 
  ﴾k j i h g f e d c b﴿: وقال تعاىل

]|£[. 
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Y X W V U T S R Q P O ﴿: وقال تعاىل

_  ̂] \ [ Z﴾] |m.[ 
z y x w v u t } | { ~ � ¡ ﴿: وقال تعاىل

£ ¢﴾] |m.[ 
Z Y X W V U T S R Q ] \ [ ﴿: وقال تعاىل

^﴾] |°.[ 
  اهللاَ  ربِّ العاملني, وأنَّ رآن الكريم كتابِ  القُ  فيها فضلُ  الكريامتُ فهذه اآلياتُ 

ا وهدً جعَ   القلوب  أسقامَ امَ ي األسقام سِ  منَ يه شفاءً  للعاملني, وجعل فله مباركً
اكرين,  للذَّ محة للعاملني وذكرَ رش ورَ له بُ هوات, وجعَ بهات وشَ  شُ ها منْ وأمراضِ 

ف فيه منَ  أقوَ تي هيَ له هيدي للَّ وجعَ  قون أو هم يتَّ  اآليات والوعيد لعلَّ م, ورصَّ
 ْ  .كر هلم ذِ ثُ دِ حيُ

لوم واملعارف ما  العُ  فيه منَ لها, جيدُ ه ويتأمَّ تِ ر آيا اهللا ويتدبَّ  كتابَ ذي يقرأُ فالَّ 
ا له امللكُ لِ رآن مَ  القُ ه جيد يف خطابِ  ذلك أنَّ ;يهه وينمِّ ه ويزيدُ ي إيامنَ يقوِّ  ه, وله  كلُّ كً

ا عىل عرشه, ها إليه, مستويً ها منه, ومردُّ ها بيده, ومصدرُ  كلُّ  األمورِ ةُ ه, أزمَّ  كلُّ احلمدُ 
ا عىل أرسارهم عً لِ ه, مطَّ ا بام يف نفوس عبيدِ ه, عاملًِ قطار مملكتِ  يف أال ختفى عليه خافيةٌ 

ا بتدبري اململكة, يسمعُ وعالنيَّ  ,  ويعاقبُ ع, ويثيبُ , ويعطي ويمنَ ويرَ تهم, منفردً
ه ر, ويدعو عبادَ  ويدبِّ ر ويقيضِ  وحييي, ويقدِّ , ويميتُ  ويرزقُ ني, وخيلقُ  وهيُ ويكرمُ 

ا فيه هالكهم, رهم ممَّ بهم فيه, وحيذِّ هم, ويرغِّ الحُ م وفم عىل ما فيه سعادهتُ ويدهلُّ 
ه عليهم, رهم بنعمِ ه وآالئه, فيذكِّ  إليهم بنعمِ بُ ف إليهم بأسامئه وصفاته, ويتحبَّ ويتعرَّ 

  هلم منَ رهم بام أعدَّ ه, ويذكِّ  نقمِ رهم منْ ها, وحيذِّ ون به متامَ بُ وجِ هم بام يستَ رُ ويأمُ 



  أسباب زيادة اإلميان ونقصانه

 

٢٠

ُ هُ وْ صَ  عَ م من العقوبة إنْ  هل أطاعوه, وما أعدَّ الكرامة إنْ  ه يف أوليائه عِ نْ هم بصُ , وخيربِ
 . كانت عاقبة هؤالء وهؤالءوأعدائه, وكيفَ 

ء  أعداءَ  أوصافهم, ويذمُّ ح أعامهلم, وأحسنِ ثني عىل أوليائه بصالِ ويُ  ه بيسِّ
ه بَ  عن شُ ة والرباهني, وجييبُ ع األدلَّ  األمثال, وينوِّ م, ويرضبُ أعامهلم, وقبيح صفاهتِ 

, وهيدي , ويقول احلقَّ  الكاذبَ بُ , ويكذِّ ادقَ  الصَّ قُ  األجوبة, ويصدِّ دائه أحسنَ أع
ر من دار ها, وحيذِّ ها ونعيمَ ها وحسنَ ر أوصافَ الم, ويذكُ بيل, ويدعو إىل دار السَّ السَّ 
 حاجتهم إليه من ةَ هم إليه وشدَّ ه فقرَ ر عبادَ , ويذكر عذاهبا وقبحها وآالمها, ويذكِّ ارِ وَ البَ 

ٍ ى هلم عنه طرفةَ نَ م ال غِ وجه, وأهنَّ  كلِّ   ,, ويذكر غناه عنهم وعن مجيع املوجودات عنيْ
 ةً رَّ  ذَ  أحدٌ الُ نَ ه ال يَ ه, وأنَّ  إليه بنفسِ  ما سواه فقريٌ واه, وكلُّ  ما سِ ه عن كلِّ  بنفسِ ه الغنيُّ وأنَّ 
ِّ  منَ ةً ه, وال ذرَّ ه ورمحتِ  بفضلِ ها إالَّ  اخلري فام فوقَ منَ   .هه وحكمتِ ها إالَّ بعدلِ قَ  فام فو الرشَّ

 م, عثراهتِ قيلٌ  مُ ه مع ذلكَ , وأنَّ  عتابٍ ه ألحبابه ألطفَ ه عتابُ  من خطابِ ويشهدُ 
 عنهم, واملحامي عنهم, افعُ هم, والدَّ  فاسدَ هم, ومصلحٌ  أعذارَ هتم, ومقيمٌ  زالَّ وغافرٌ 

ُ والنَّ  ه ه, وأنَّ  هلم بوعدِ , واملويفِّ  كربٍ نجي هلم من كلِّ  بمصاحلهم, واملُ  هلم, والكفيلُ ارصِ
 ىلَ  املوْ مَ عْ نِ هم, فَ هم عىل عدوِّ , ونصريُ م احلقُّ واه, فهو موالهُ  هلم سِ ذي ال ويلَّ هم الَّ وليُّ 
 .صري النَّ مَ عْ ونِ 

 العلوم ما  قلبه فيه منَ ر لكتاب اهللا, ويشهدُ دبُّ  هذا التَّ فيد منْ  يستَ  العبدُ فال يزالُ 
ا مجيالً هذا رآن مَ  يف القُ  وهو جيدُ  ال?يه, وكيفَ ه ويقوِّ يزيد يف إيامنِ  ا عظيامً رحيامً جوادً لكً

 ال د إليه, وكيفَ ودُّ ه يف التَّ  أنفاسَ رب منه, وينفقُ  يف القُ ه وينافسُ  ال حيبُّ شأنه, فكيفَ 
 ال ن سواه, وكيفَ  مَ  كلِّ ر رضاه عن رىضَ  ال يؤثِّ ا سواه, وكيفَ  إليه ممَّ يكون أحبَّ 

 ه ودواؤه, بحيث إنْ تُ  به هو غذاؤه وقوَّ سُ نْ  إليه واألُ وقُ  والشَّ هه, ويصري حبُّ  بذكرِ جُ يلهَ 
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 .IQH, ومل ينتفع بحياتهكَ لَ  وهَ دَ سَ فقد ذلك فَ 
  عظيمَ , وعرفَ  وجلَّ  عزَّ بَّ  الرَّ فَ رَ ه عَ ن تدبَّر كالمَ ومَ «: : ريُّ قال اآلجُ 

ه, رض عبادتِ  ما عليه من فَ ه عىل املؤمنني, وعرفَ لِ  تفضُّ  عظيمَ ه, وعرفَ سلطانه وقدرتِ 
ن كانت هذه به, ومَ  فيام رغَّ بَ , فرغِ ه الكريمُ ره موالَ ا حذَّ , فحذر ممَّ ه الواجبَ م نفسَ فألزَ 
 له شفاءً فاستغنى بال مال, رآنُ  القُ ن غريه كانَ ه مِ عِ امَ تِ رآن وعند اسْ ه للقُ ه عند تالوتِ صفتُ 
ورة إذا الوة للسُّ د التِّ ه عنه, وكان مهُّ  منه غريُ ا يستوحشُ س ممَّ نِ  بال عشرية, وأَ وعزَّ 

 عن لُ ى أعقِ ه متَ ام مرادُ , وإنَّ ورةَ  السُّ مُ تِ خْ ه متى أَ ن مرادُ و, ومل يكُ لُ تْ  أَ امَ  بِ ظُ عِ افتتحها متى أتَّ 
, واهللا  بغفلةٍ رآن عبادة, ال تكونُ  القُ  تالوةَ  ألنَّ ;, متى أزدجر, متى أعترباهللا اخلطابَ 

 .IRH»ق لذلكاملوفِّ 
k ﴿:  فقال سبحانه,ر القرآنهم عىل تدبُّ ه وحثَّ ر عبادَ كريم أمَ  اهللا الوهلذا فإنَّ 

y x w v u t s r q p o n m l﴾] |`[ 
 ]¬| [﴾h g f e d c b a﴿: وقال

f e d c b ﴿: ر آياته, فقالام أنزله لتتدبُّ ه إنَّ ه أنَّ وأخرب سبحانَ 
k j i h g﴾] |£[ 

ر ه لتدبُّ اط املستقيم, هو تركُ  عن الرصِّ ن ضلَّ  عدم هداية مَ  سببَ وبنيَّ سبحانه أنَّ 
k j i h g f e d ﴿: امعه, فقالالقرآن واستكباره عن سَ 

m l r q p o n  { z y x w v u t s
} |﴾] |s[. 

                                                 
 ). ٦٠  ـ٥٨ص(البن القيِّم » الفوائد«انظر ) ١(
 .)١٠ص (يلآلجرِّ » أخالق محلة القرآن«) ٢(
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روا آياته, فقال ا إذا قرؤوه وتدبَّ ه يزيد املؤمنني إيامنً وأخرب سبحانه عن القرآن أنَّ 
̀  c b a ﴿: سبحانه _  ̂ ] \ [ Z Y X W

h g f e d﴾] |d.[ 
ا دً ون لألذقان سجَّ يل عليهم خيرُّ  القرآن إذا تُ  أنَّ وأخرب عن صالح أهل الكتابِ 

̂  ﴿: , فقال سبحانها وتسليامً ا وإيامنً يبكون ويزيدهم خشوعً  ] \ [ Z Y X W V

i h g f e d c b a  ̀ _  p o n m l k j
r q y x w v u t s﴾] |m[. 

ع من خشية ىل جبل خلشع وتصدَّ ه لو أنزل القرآن الكريم عوأخرب سبحانه أنَّ 
z y } ﴿:  القرآن, فقال هلم عظمةَ اس يبنيِّ  للنَّ  وجل, وجعل هذا مثالً اهللا عزَّ 

 j i h g f e d c b a  ̀_ ~ } |
l k﴾] |º[. 

م, فهَ  فيه ليُ د القولَ  اآليات وردَّ ى فيه منَ ه ثنَّ ن احلديث, وأنَّ ه أحسَ ووصفه بأنَّ 
Z Y X ] \ ﴿: ا, فقال وخوفً  خشيةً ه تقشعرُّ  األبرار عند سامعِ  جلودَ وأنَّ 

 l k j i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ]
| { z y x w v u t s r q p o n m﴾] |¤[ 

رهم من رآن, وحذَّ هم عند سامع القُ دم خشوعِ  سبحانه املؤمنني عىل عَ وعاتبَ 
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ﴿: ار يف ذلك, فقالمشاهبة الكفَّ 

 ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ®¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴾ 
]|¸[. 

مة فيها أوضَ  زوم العناية به وعىل رآن ولُ ة القُ  عىل أمهيَّ  داللةٍ حُ فهذه اآليات املتقدِّ
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 إذا كانت القراءة بتدبُّر وتأمُّل يامَ  يزيد اإليامن, سِ م يشءٍ ه أعظَ لوب, وأنَّ ره عىل القُ ة أثَ قوَّ 
 .هم معانيهوحماولة لفَ 

ر دبُّ رآن بالتَّ لب من قراءة القُ ع للقَ  أنفَ  فال يشءَ وباجلملة«: : القيِّم قال ابنُ 
و  وهُ , العارفني العاملني ومقاماتِ ائرين وأحوالِ  السَّ  جلميع منازلِ ه جامعٌ ر, فإنَّ فكُّ والتَّ 

فويض ىض والتَّ ل والرِّ جاء واإلنابة والتوكُّ وق واخلوف والرَّ ة والشَّ ذي يورث املحبَّ الَّ 
 عن مجيع رُ  وكذلك يزجُ ,لب وكامله القَ تي هبا حياةُ حوال الَّ  وسائر األ,ربكر والصَّ والشُّ 
 .لب وهالكهتي هبا فساد القَ ومة الَّ فات واألفعال املذمُ الصِّ 

 ما سواها, فإذا وا هبا عن كلِّ لُ غَ تَ ر الشْ دبُّ رآن بالتَّ اس ما يف قراءة القُ  النَّ فلو علمَ 
ة, ولو ليلة, رها ولو مائة مرَّ شفاء قلبه كرَّ  إليها يف  بآية وهو حمتاجٌ ى مرَّ ر حتَّ قرأه بتفكُّ 

ى إىل لب وأدعَ م, وأنفع للقَ ر وتفهُّ  بغري تدبُّ ةٍ مَ تْ  من قراءة خَ  خريٌ مٍ  وتفهُّ رٍ  بتفكُّ راءة آيةٍ فقِ 
 .IQH»...رآن حالوة القُ قِ وْ ول اإليامن وذَ صُ حُ 

قني ال حيصالن ين وكامل اإليامن والية الدِّ  قوَّ  أنَّ مْ واعلَ «: د رشيد رضاوقال حممَّ 
 .هه وهنيِ  بأمرِ ملِ  والعَ ,ة االهتداء بهر بنيَّ دبُّ ه مع التَّ رآن واستامعِ  بكثرة قراءة القُ إالَّ 

ه من ب عليه آثارُ  وترتتَّ ىمنْ  ويَ  يزداد ويقوَ حيحُ  الصَّ  اإلذعاينُّ فاإليامنُ 
 عىل فُ  ويضعُ ر القرآن, وينقصُ در تدبُّ احلة وترك املعايص والفساد بقَ األعامل الصَّ 

وا حُ ه, وال فتَ ه وفهمِ  بسامعِ رب إالَّ  العَ  أكثرُ نَ  وما آمَ ,رهسبة من ترك تدبُّ هذه النِّ 
ه,  بتأثري هدايتِ م, إالَّ  سلطاهنُ مَ م, وعظُ سع عمراهنُ , واتَّ ارَ وا األمصَ  ومرصَّ األقطارَ 

غ ونه عن تبلي ويصدُّ بيَّ ة جياهدون النَّ وما كان اجلاحدون املعاندون من زعامء مكَّ 
                                                 

 ). ٢٠٤ص(» عادةمفتاح دار السَّ «) ١(
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{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ اس, ﴿ عىل النَّ ه من قراءة القرآنِ  بمنعِ ه إالَّ  ربِّ دعوةِ 

©  ̈ رون الوسطى  منذ القُ ف اإلسالمُ عُ  وما ضَ ,]¦| [﴾¥ ¦ §
 .IQH» بهملِ ه والعَ رآن وتالوتِ ر تدبُّر القُ جْ ه إالَّ هبَ  ملكِ رُ ى زال أكثَ حتَّ 

زيد و يَ ه, وهُ  دواعي زيادتِ عيات اإليامن, وأنفَ و من أعظم مقوِّ رآن الكريم هُ فالقُ 
 .دةبد من وجوه متعدِّ  العَ إيامنَ 

 اهللا, د ما يتلو آياتِ  بمجرَّ , فاملؤمنُ  كثريةٍ يه من وجوهٍ ويقوِّ «: عدي سَ قال ابنُ 
 له من أمور اإليامن لُ نة حيصُ سَ ادقة واألحكام احلَ  عليه من األخبار الصَّ بَ كِّ  ما رُ ويعرفُ 

 .IRH»هه و أرسارَ دَ هم مقاصِ ه, وفَ لَ تأمُّ  نَ  إذا أحسَ , فكيفَ  كثريٌ خريٌ 
 ملن  إالَّ رآن ال تكونُ  بقراءة القُ تي تكونُ  اإليامن الَّ  زيادةَ م أنَّ علَ غي أن يُ لكن ينبَ 

  وإالَّ ,رٍ  أو تدبُّ  فهمٍ  دونَ دةً  جمرَّ أه قراءةً  به, ال أن يقرَ ه والعملِ رآن وتطبيقِ م القُ هْ نى بفَ اعتَ 
 .ه يوم القيامةه وخصيمُ حجيجُ رآن رآن والقُ  للقُ فكم قارئٍ 

َ عُ فَ رْ  يَ نَّ اهللاَ إِ «: ه قال أنَّ ح بيِّ  عن النَّ فقد ثبتَ  اوَ قْ  أَ ابِ تَ ا الكِ ذَ  هبِ   بِهعُ ضَ يَ  وَ ,امً
 .ISH»ينَ رِ آخَ 

 .ITH»كَ يْ لَ  عَ وْ  أَ كَ  لَ ةٌ جَّ  حُ آنُ رْ القُ وَ ...« :ه قال أنَّ حوثبت عنه 
ةٌ  ك إن  إيامنُ  وينقصُ , عليكةٌ ه, وحجَّ  بك إن عملتَ  يف إيامنِ  ويزيدُ , لكَ فهو حجَّ

 . حدودهطت به وأمهلتَ فرَّ 
                                                 

 ).٣/١٧٠(» خمترص تفسري املنار«) ١(
 ). ٢٧ص(» وضيح والبيان لشجرة اإليامنالتَّ «) ٢(
 ).٨١٧(رواه مسلم ) ٣(
 ).٢٢٣(رواه مسلم ) ٤(
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 .IQH» أو نقصانٍ  إالَّ قام عنه بزيادةٍ  أحدٌ رآنَ مل جيالس هذا القُ «: قال قتادة
ه فظ حروفِ ا واهللا ما هو بحِ أمَ ...«: ر القرآنا معنى تدبُّ نً ن البرصي مبيِّ وقال احلسَ 

ا,  منه حرفً ه فام أسقطتُ  كلَّ  القرآنَ د قرأتُ لقَ : لهم ليقو أحدَ ى إنَّ ه, حتَّ  حدودِ وإضاعةِ 
 إينِّ : هم ليقول أحدَ ى إنَّ , حتَّ لٍ مَ  وال عَ قٍ لُ  يف خُ ه ما يُر له القرآنُ ه كلَّ طَ وقد واهللا أسقَ 

عة, متى رَ اء وال العلامء وال احلكامء وال الوَ , واهللا ما هؤالء بالقرَّ سٍ فَ ورة يف نَ ألقرأ السُّ 
 .IRH» هؤالءاس مثلَ ر اهللا يف النَّ  ال كثَّ ; هذااء مثلكانت القرَّ 

اء زماننا هذا, الَّ  لو رأ بعضَ  قائلٌ , وما عساهُ نَ  اهللا احلسَ مُ يرحَ : قلتُ  ذين  قرَّ
ها, بل وانرصفت  وتضييعِ  احلدودِ ها, مع إمهالِ  وتزويقِ  احلروفِ  وإقامةِ وا باألحلانِ نُ تَ فَ 

 اإلنصات ها, مع إمهالِ  وتلحينِ  احلروفِ  إقامةِ رآن إىلهم عند سامع القُ اس معَ  النَّ أسامعُ 
 ي به وحتسنيِ غنِّ رآن وترتيله والتَّ  القُ  عىل جتويدِ  ال اعرتاضَ  حالٍ ر لكالم اهللا, وبكلِّ والتدبُّ 

 اهتامم أو ع يف ذلك, دونَ نطُّ ف يف إقامة احلروف والتَّ كلُّ  عىل التَّ ام االعرتاضُ ه, وإنَّ أدائِ 
 هؤالء ك ال تر يف بعضِ ى إنَّ رآن, حتَّ ها القُ نزل من أجلِ تي أُ مباالة بإقامة األوامر الَّ 

 .لمَ ق وال يف عَ لُ رآن ال يف خُ ر فيهم القيام بالقُ الورع القائم بحدود اهللا, بل وال تَ 
ه أو يطيل  حليتَ ه حيلقُ جيد يف إقامة حروفِ رآن املُ  للقُ  منهم احلافظَ جد القارئَ فتَ 

 ى إنَّ  من املنكرات حتَّ  ذلكَ  أو مع اجلامعة, إىل غريِ ةً ا كليَّ مَّ  إالةَ  الصَّ ه, بل وهيملُ مئزرَ 
,  فاجرةٍ مرأةٍ ا ال من القرآن الكريم حفالً غنائي  بآياتٍ افتتحَ ـ عان واهللا املستَ ـ  هؤالء دَ أحَ 

                                                 
, واملرزوي يف )٧٣ص(» أخالق محلة القرآن«ي يف , واآلجرِّ )٧٨٨(» هدالزُّ «رواه ابن املبارك يف ) ١(

 ).٣/١٣٣(» تفسريه«, وذكره البغوي يف ) ـ خمترصه٧٧ص(» يلم اللَّ قيا«
أخالق «ي يف , واآلجرِّ )٧٩٣(» هدالزُّ «, وابن املبارك يف )٥٩٨٤(» فهمصنَّ «اق يف زَّ رواه عبد الرَّ ) ٢(

 ). ـ خمترصه٧٦ص(» يلقيام اللَّ «, واملرزوي يف )٤١(» محلة القرآن



  أسباب زيادة اإلميان ونقصانه

 

٢٦

 هؤالء,  ربِّنا أن يدنِّسه مثلُ رآن الكريم, جلَّ كالمُ  من القُ ها آياتٍ  يدي أغنيتِ فقرأ بنيَ 
ر اهللا يف  ال كثَّ ;اء مثل هذامتى كانت القرَّ «: : ام قال احلسنُ  مثل أقولَ وحسبي أنْ 

 .»اس مثل هؤالءالنَّ 
اء زمانه بانشغاهلم بإقامةِ وقال ابنُ  ا قرَّ   القرآن مع إمهالِ  حروفِ  العريب واصفً

لكن و... «: عمل به قالنزل ليُ ام أُ  القرآن إنَّ  مع أنَّ اذهم هلذا العمل صناعةً حدوده, واختِّ 
هم ـ من غري وا عنها, وأفنوا أعامرَ لُ فوا عليها وناضَ رَ فْ  رَ  صناعةً راءةُ ذه القِ ا صارت هَ ملَّ 

 معانيه رسَ , وكَ ا لفظً قام القدحُ  كام يُ رآنَ هم وقد أقام القُ  أحدُ  إليهم ـ فيها, فيموتُ حاجةٍ 
َ كَ   .IQH»ئم عليه منها معنى يلتَ مْ  اإلناء, فلَ رسْ

 ذي ينال رفيعَ رآن الَّ  صاحب القُ ا حالَ  مبيِّنً :مية  اإلسالم ابن تيوقال شيخُ 
 واستغنائه ,ر أللفاظهدبُّ ر يف معانيه, والتَّ كُّ فَ فهو دائم التَّ «:  وعايل املنازل,رجاتِ الدَّ 

اس ا من كالم النَّ مع شيئً اس, وإذا سَ ه من كالم النَّ ريْ مه عن غَ كَ رآن وحِ بمعاين القُ 
د له هَ ه, وإن مل يشْ  ردَّ له وإالَّ بِ زكية قَ هد له بالتَّ  شَ رآن, فإنْ ضه عىل القُ رَ هم عَ وعلومِ 

ب جِ ته فيام حُ ه من كالمه, وال جيعل مهَّ راد ربِّ  عىل مُ ه عاكفةٌ تُ ه, ومهَّ فَ  وقَ بول وال ردٍّ بقَ 
ه, روج حروفِ وسة يف خُ سْ ا بالوَ رآن, إمَّ  العلوم عن حقائق القُ اس منَ  النَّ رُ به أكثَ 

ط, وغري صري, واملتوسِّ ويل, والقَ  الطَّ  باملدِّ طقِ ها, والنُّ إمالتِ ها, وها, وتفخيمِ وترقيقِ 
 .IRH»ه من كالمِ بِّ راد الرَّ م مُ هْ  هلا عن فَ  قاطعٌ , للقلوب هذا حائلٌ ذلك; فإنَّ 

                                                 
ر لعامَّ » ةريب الكالميَّ آراء أيب بكر بن العَ «ن كتاب ضم) ٢/٤٨٦(» العواصم من القواصم«) ١(

, )٢٧  ـ٢٥ص(» ل العلمغَ زَ «اء يف كتابه هبي عن أمثال هؤالء القرَّ البي, وانظر ما كتبه الذَّ الطَّ 
 .تهولوال خشية اإلطالة لنقلته ألمهيَّ 

)٢ (»الفتاو «)١٦/٥٠.( 
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 له ى يتمَّ  منه حتَّ  االستفادةِ ةَ م كيفيَّ  أن يتعلَّ رآنَ  القُ أَ  يقرَ بل أنْ سلم قَ غي للمُ فينبَ 
:  فقال,فع النَّ  عظيمةَ ,در القَ  جليلةَ  يف هذا قاعدةً :م  القيِّ ر ابنُ د ذكَ  به, وقَ االنتفاعُ 

ْ ,ك سمعَ  وألقِ ,هه وسامعِ ك عند تالوتِ ع قلبَ رآن فامجَ  بالقُ  االنتفاعَ إذا أردتَ «   واحرضُ
 .IQH»م به سبحانه منه إليهن تكلَّ ه به مَ ن خياطبُ  مَ ورَ حضُ 

ه رآن أو سامعِ عند تالوته للقُ ج  وسار عىل هذا املنهَ ,ق هذه القاعدةَ ن طبَّ فمَ 
 وامخ, واهللاَ  الشَّ  اجلبالِ  ثبوتَ ه وثبتَ ا, وزاد إيامنُ مل معً لم والعَ فر بالعِ اه ظَ إيَّ 

 . خريٍ قنا لذلك ولكلِّ  يوفِّ املسؤول أنْ 
بِّ راد الرَّ ع عىل مُ  فيه ليقَ رٌ تفكُّ «: دبُّر يف آيات اهللا عىل نوعنير والتَّ فكُّ  إنَّ التَّ ثمَّ 
, رآينِّ ليل القُ ر يف الدَّ ل تفكُّ ر فيه, فاألوَّ فكُّ ه إىل التَّ  يف معاين ما دعا عبادَ رٌ كُّ منه, وتف

ر يف آياته اين تفكُّ ر يف آياته املسموعة, والثَّ ل تفكُّ ليل العياين, األوَّ ر يف الدَّ اين تفكُّ والثَّ 
 . القيِّم قاله ابنُ ;IRH»املشهودة

ر فكُّ ا التَّ ر يف آيات اهللا املسموعة, أمَّ فكُّ  التَّ ذي ذكرته هنا هو عنوالكالم الَّ : قلتُ 
 .ة فسيأيت الكالم عليه قريبًا إن شاء اهللاة املشهودَ يف آياته املرئيَّ 

 : وصفاته العىلامء اهللا احلسنىاين ـ معرفة أسالثَّ * 
 اهللا لِ  عىل كامتي تدلُّ ة, والَّ نَّ  والسُّ  يف الكتابِ ه الواردةِ  اهللا وصفاتِ  أسامءِ فإنَّ معرفةَ 

ِ املطلق من كافَّ    اإليامن, واالشتغالُ ل هبا زيادةُ تي حيصَّ لم الَّ  العِ  أبوابِ مِ  أعظَ نْ ة الوجوه, ملَ
 : عىل فوائد كثرية وعظيمة, منها عنها مشتملٌ امِّ  التَّ  والبحثُ ,هاها وفهمِ بمعرفتِ 

 ها عىل اإلطالق, العلوم وأجلُّ فات أرشفُ  علم توحيد األسامء والصِّ أنَّ  ـ١
                                                 

 ).٢٣٧  ـ٧/٢٣٦( و,)٥١  ـ١٦/٤٨(البن تيمية » الفتاو«, وانظر )٥ص(» الفوائد«) ١(
 ).٢٠٤ص(» عادةمفتاح دار السَّ «) ٢(
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بد من ه للعَ  بأعىل املطالب, وحصولُ  عنه اشتغالٌ ه والبحثُ  بفهمِ فاالشتغالُ 
 .أرشف املواهب

ه وإخالص العمل له, ه ورجائِ ته وخوفِ يَ شْ ته وخَ أنَّ معرفة اهللا تدعو إىل حمبَّ ـ ٢
ه يف فقُّ  بمعرفة أسامئه وصفاته والتَّ  إىل معرفة اهللا إالَّ  سعادة العبد, وال سبيلَ وهذا عنيُ 

 .م معانيهافه
و الغاية املطلوبة منهم, لق ليعرفوه ويعبدوه, وهذا هُ  اخلَ  خلقَ أنَّ اهللاَـ ٣

ق له, وقبيح لِ  ملا خُ ه إمهالٌ ه وتضييعُ , وتركُ  له العبدُ قَ لِ  بام خُ  بذلك اشتغالٌ فاالشتغالُ 
هالً  وجه أن يكون جا من كلِّ ه عليه عظيمٌ , وفضلَ  اهللا عليه متواترةٌ مُ عَ زل نِ  مل تَ بدٍ بعَ 

ا عن معرفتهبربِّ   .ه معرضً
د  باهللا, وليس اإليامن جمرَّ ها اإليامنُ ها وأصلَ أنَّ أحد أركان اإليامن, بل أفضلَ ـ  ٤

 لَ  ويبذُ , بهذي يؤمنُ  الَّ  أن يعرفَ  اإليامنِ ه, بل حقيقةُ ه بربِّ  باهللا من غري معرفتِ  آمنتُ :قوله
ه يكون اليقني, وبحسب معرفته بربِّ  ى يبلغ درجةَ ه حتَّ ه وصفاتِ  أسامئِ ه يف معرفةِ جهدَ 

 يوصله إىل  طريقٍ , وأقربُ  نقصَ ام نقصَ ه, وكلَّ ه, ازداد إيامنُ  بربِّ ام ازداد معرفةً ه, فكلَّ إيامنُ 
 .ر صفاته وأسامئه سبحانه وتعاىلذلك تدبُّ 
 العارف به حقيقة املعرفة, ى إنَّ ها, حتَّ  األشياء كلِّ  به تعاىل أصلُ  العلمَ  أنَّ ـ ٥

َ  بام عرف من صفاته وأفعاله عىل ما يفعَ يستدلُّ  ه ال  ألنَّ ;ه من األحكامعُ له وعىل ما يرشْ
 ;ضل واحلكمةدل والفَ  بني العَ ه دائرةٌ  أسامئه وصفاته, فأفعالُ  ما هو مقتىضَ يفعل إالَّ 

َ  ال يَ ولذلكَ  َ رشْ ه ه وحكمتُ اه محدُ  عىل حسب ما اقتضَ عه من األحكام إالَّ ع ما يرشْ
 .IQH وحكمةه ونواهيه عدلٌ , وأوامرُ  وصدقٌ ها حقٌّ ه كلُّ  فأخبارُ ه,ه وعدلُ وفضلُ 

                                                 
 ).١٥ص(» خالصة تفسريه«و) ٢٦ ـ ١/٢٤(» تفسري ابن سعدي«انظر ) ١(
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 آلثارها من ىل مقتضيةٌ فات العُ  األسامء احلسنى والصِّ ةَ  معرفَ ومن هذه الفوائد أنَّ 
ا, وموجبات العلم ياهتِ ضَ ة هي من مقتَ ة خاصَّ  عبوديَّ  صفةٍ وع, فلكلِّ ة واخلضُ العبوديَّ 

 .وارحلب واجلَ تي عىل القَ ة الَّ  يف مجيع أنواع العبوديَّ ردٌ مطَّ ق بمعرفتها, وهذا حقُّ هبا, والتَّ 
ِّ بِّ د الرَّ م بتفرُّ لِ  العبد إذا عَ  ذلك أنَّ وبيانُ  طاء واملنع فع والعَ  والنَّ  تعاىل بالرضُّ

ا, ولوازم ل عليه باطنً وكُّ  التَّ ةَ مر له عبوديَّ ثْ  ذلك يُ زق واإلحياء واإلماتة فإنَّ لق والرِّ واخلَ 
 .اه ظاهرً ل وثمراتِ وكُّ التَّ 

موات وال يف ة يف السَّ  ال خيفى عليه مثقال ذرَّ  عليمٌ  بصريٌ  اهللا سميعٌ م بأنَّ لِ وإذا عَ 
َّ األرض, وأنَّ   هذا دور, فإنَّ ى, ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصُّ فَ خْ  وأَ ه يعلم الرسِّ

 لَ , وأن جيعَ اهللاَ ريض ما ال يُ لب عن كلِّ سان واجلوارح وخطرات القَ ثمر له حفظ اللِّ يُ 
 .اهه اهللا ويرضَ  هذه األعضاء بام حيبُّ اتِ تعلقَّ 

 ةَ  له قوَّ  هذا يوجبُ  فإنَّ , اإلحسان واسعُ  رحيمٌ  برٌّ  كريمٌ  اهللا غنيٌّ م بأنَّ لِ وإذا عَ 
 .هه وعلمِ اهرة والباطنة بحسب معرفتِ ة الظَّ  العبوديَّ  يثمر أنواعَ جاءُ جاء, والرَّ الرَّ 

 إىل لقاء اهللا, ا عظيامً  وشوقً ةً  خاصَّ ةً  له هذا حمبَّ ه أوجبَ  ومجالِ  اهللام بكاملِ لِ وإذا عَ 
 . من العبادةا كثريةً ثمر أنواعً وهذا يُ 

 .IQHفاتات األسامء والصِّ يَ قتضَ  إىل مُ ها راجعةٌ  كلَّ ةَ  العبوديَّ وهبذا يُعلم أنَّ 
يغ يف ق أهل الزَّ رُ  من طُ املةَ  السَّ  املطلوبةَ ةَ  احلقيقيَّ ه املعرفةَ  ربَّ  العبدُ فإذا عرفَ 

ها أو ها أو تكييفِ لِ فات أو تعطي األسامء والصِّ بنى عىل حتريفِ تي تُ  والَّ ,معرفة اهللا
 م ما يف احلقيقة أعظَ تي هيَ  الَّ ة الباطلةِ م من هذه املناهج الكالميَّ لِ ن سَ ها, فمَ تشبيهِ 

                                                 
له » الفوائد«وانظر نحوه بأوسع منه يف ) ٤٢٥  ـ٤٢٤ص(م البن القيِّ » عادةمفتاح دار السَّ «انظر ) ١(

 ).١٣١  ـ١٢٨ص(
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ه  ربَّ ه, وعرفَ فُ عِ ضْ  ويُ  اإليامنَ صُ قِ نْ م ما يُ ه وأعظَ  معرفة ربِّ  العبد وبنيَ  بنيَ ولُ حيُ 
تي وردت يف الكتاب  والَّ ,هف هبا إىل خلقِ تي تعرَّ  الَّ ىلَ بأسامئه احلسنى وصفاته العُ 

 . اإليامن ألعظم أسباب زيادةِ قَ فِّ د وُ الح, فقَ لف الصَّ ها عىل منهج السَّ مَ هِ ة وفَ نَّ والسُّ 
صاها كانت  اسامً من أح وتسعنيَ  هللا تسعةً  أنَّ  اخلربَ ح بيِّ وقد صحَّ عن النَّ 

 .ةا يف دخوله اجلنَّ سببً 
 نَّ إِ «: ح  اهللاقال رسولُ :  قالامن حديث أيب هريرة » حيحنيالصَّ «ففي 

 .IQH»ةَ نَّ  اجلَ لَ خَ ا دَ اهَ صَ حْ  أَ نْ ة, مَ دَ احِ  وَ الَّ  إِ ةً ائَ , مِ امً  اسْ نيَ عِ سْ تِ  وَ ةً عَ سْ  تِ هللاِ
ام املراد , وإنَّ رُ اجِ ها الفه قد يعدُّ  ألنَّ ;طها فقَ اء عدَّ راد باإلحصَ وليس املُ «

 .IRH» هبالَ العمَ 
ى يتسنَّى  حتَّ  عليه من معانٍ  ما تدلُّ ةِ  ومعرفَ ,فاتم األسامء والصِّ هْ فالبدَّ من فَ 

 . هباةُ امَّ  التَّ االستفادةُ 
 تي يستحقُّ  متام املعرفة بأسامء اهللا تعاىل وصفاته الَّ نْ مِ «: يكِ نْ مَ لَ ر الطَّ مَ قال أبو عُ 

ن من فات وما تتضمَّ , املعرفة باألسامء والصِّ ح  اهللافظ ما قال رسولُ اعي واحلاهبا الدَّ 
ا ملعاين األسامء وال م ذلك مل يكن عاملً ن مل يعلَ  عليه من احلقائق, ومَ  وتدلُّ ,الفوائد

ا بذكرها ما تدلُّ   .ISH» عليه من املعاينمستفيدً
 : مراتبَ  إلحصائها ثالثَ :م  القيِّ وقد ذكر ابنُ 
 .هاها وعددِ  ألفاظِ إحصاءُ : املرتبة األوىل

                                                 
 ).٢٦٧٧(, ومسلم )٧٣٩٢ ,٢٧٣٦(أخرجه البخاري ) ١(
 ., وهو من كالم األصييل)١١/٢٢٦(» فتح الباري«) ٢(
 ).١١/٢٢٦(» فتح الباري«) ٣(





  أسباب زيادة اإلميان ونقصانه

 

٣٢

ن اهللا  كانَ فَ أعرَ   .IQH»فوَ  أخْ مِ
 ة منها إىل معرفَ  أعظمَ  إىل يشءٍ جة األرواح قطٌّ وليست حا«: : القيِّم قال ابنُ و

لفى عنده وال  إليه والزُّ  الوسيلةِ كره واالبتهاج به, وطلبِ ه وذِ تِ ها, وحمبَّ رِ ا وفاطِ هيَ ارِ بَ 
 , باهللا أعرف هبا أعلم كانَ  العبدُ ام كانَ ه, فكلَّ ه وأسامئِ  إىل هذا إالَّ بمعرفة أوصافِ سبيلَ 

د, واهللا ه ومنه أبعَ  هلا أنكر كان باهللا أجهل وإليه أكرَ  كانَ اموله أطلب وإليه أقرب, وكلَّ 
 .IRH»...ه من نفسِ ه العبدُ نزلُ  يُ ه حيثُ  من نفسِ  العبدَ لُ نزِ يُ 

, جاء يف القلبِ  الرَّ مُ  واملراقبة, وتعظِّ  اخلوفِ ي جانبَ  تقوِّ  وجلَّ  اهللا عزَّ فمعرفةُ 
ارُ  العبد, وتثمِ  يف إيامنِ يدُ وتز  إىل هذه املعرفة وال  العبادة, وال سبيلَ  منَ  كثريةً  أنواعً

ه من أسامئه ة رسلِ ه عىل ألسنَ ف به سبحانه إىل عبادِ ر كتاب اهللا وما تعرَّ  تدبُّ  إليها إالَّ طريقَ 
امه ر أيَّ  وتدبُّ , به سبحانهغي له وال يليقُ ا ال ينبَ ه عنه ممَّ ه نفسَ وصفاته وأفعاله, وما نزَّ 

ه وا هبا عىل أنَّ اها ليستدلُّ هم إيَّ دَ  وأشهَ ,هها عىل عبادِ تي قصَّ الَّ ه ه وأعدائِ ه يف أوليائِ وأفعالِ 
 يشء ه عىل كلِّ وا هبا عىل أنَّ  له, ويستدلُّ ذي ال تنبغي العبادة إالَّ  الَّ , املبنيُ هم احلقُّ هُ ـٰإل

م, زيز احلكيه العَ  رحيم, وأنَّ ه غفورٌ  العقاب, وأنَّ ه شديدُ  عليم, وأنَّ  يشءٍ ه بكلِّ قدير, وأنَّ 
 بني ها دائرةٌ  أفعاله كلَّ , وأنَّ  وعلامً  رمحةً  يشءٍ  كلَّ عَ ذي وسِ ه الَّ ال ملا يريد, وأنَّ ه الفعَّ وأنَّ 

مرة ال سبيل  منها عن ذلك, وهذه الثَّ  يشءٌ دل واملصلحة ال خيرجُ محة والعَ احلكمة والرَّ 
 .ISHهظر يف آثار أفعالِ ه والنَّ ر كالمِ  بتدبُّ إىل حتصيلها إالَّ 

                                                 
, والقائل هو أبو عبد اهللا أمحد بن عاصم )٧٨٦: رقم (» تعظيم قدر الصالة« رواه املروزي يف) ١(

 ).١١/٤٠٩(» ريالسِّ «األنطاكي, انظر ترمجته يف 
 ).٤, ٣ص(» افيةالكافية الشَّ «) ٢(
 ). ٢٠٢ص(م البن القيِّ » عادةمفتاح دار السَّ «انظر ) ٣(
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ا مَ  يغ يف ق أهل الزَّ رُ اط, وسلك طُ ب هذا الرصِّ ة, وتنكَّ  هذه اجلادَّ ن خالفَ أمَّ
 باهللا, اس معرفةً  النَّ فَ  أضعَ ه يكونُ ه, بل إنَّ ه وخالقِ ه عن معرفة ربِّ دَ معرفة اهللا, فام أبعَ 

 . منها وخشيةً م خوفً هُ وأقلَّ 
يرجع إىل تفاوهتم يف اس يف معرفة اهللا  تفاوت النَّ  أنَّ  بعد أن بنيَّ : القيِّم قال ابنُ 

وجتد «: ها, قال حلقائقِ به املخالفةِ  الشُّ ادِ  بفسَ ها, والعلمِ ة وفهمِ بويَّ صوص النَّ  النُّ معرفةِ 
لف, جلهلهم ه السَّ ذي ذمَّ وم الَّ  الكالم الباطل املذمُ  أهلَ اس بصريةً  النَّ فَ أضعَ 

 .»مبه الباطلة من قلوهبِ ن الشُّ صوص ومعانيها, ومتكُّ بالنُّ 
م منهم فقال حاالً من هؤالء وأقو معرفةً  أحسنُ  أنَّ العوامَّ  بنيَّ ثمَّ  وإذا «:  برهبِّ

 منهم, وأقو  بصريةً هم أتمَّ رهم ـ رأيتَ  عند أكثَ ذين ليسوا مؤمننيَ ة ـ الَّ  العامَّ  حالَ لتَ تأمَّ 
ا للحقِّ  تسليامً ا, وأعظمَ إيامنً   .IQH» للوحي, وانقيادً

فات ة البصرية يف توحيد األسامء والصِّ يَّ  قبل هذا عىل أمههَ بَّ  نَ :وقد كان 
به أهل الكالم ة احلذر من شُ الح, وعىل أمهيَّ لف الصَّ وفقهها, وفهمها عىل هنج السَّ 

 .وحيدد هلذا التَّ الباطل املفسِ 
ا مؤدِّ ثمَّ  ا جامعً ا نافعً ا إىل هذه البصرية, فقال ذكر كالمً أن : د هذاقْ وعَ «: يً

ا  تباركبَّ ك الرَّ  قلبُ دَ يشهَ  امً بأمره وهنيه, بصريً ا عىل عرشه, متكلِّ  وتعاىل مستويً
ا ألصواهتم, رقيبًا عىل ه وذواتِ ه, وأشخاصِ ه وسفليِّ بحركات العامل علويِّ  ه, سميعً

 إليه,  من عنده وصاعدٌ  املاملك حتت تدبريه, نازلٌ رُ مْ ضامئرهم وأرسارهم, وأَ 
ا ك, موصوفً ه يف أقطار املامل أوامرَ ذُ ه بني يديه تنفِّ وأمالكُ  ا بصفات الكامل, منعوتً

ه يف كتابه, قائص واملثال, هو كام وصف نفسَ ا عن العيوب والنَّ هً بنعوت اجلالل, منزَّ 
                                                 

 ).١/١٢٥(» الكنيمدارج السَّ «) ١(
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 ةٍ  ال خيفى عليه مثقال ذرَّ وم ال ينام, عليمٌ  ال يموت, قيُّ ه, حيٌّ  ما يصفه به خلقُ وفوقَ 
ء امَّ خرة الصَّ وداء عىل الصَّ ملة السَّ  النَّ  ير دبيبَ موات وال يف األرض, بصريٌ يف السَّ 
 نِ نُّ فَ غات عىل تَ  اللُّ  األصوات, باختالفِ  ضجيجَ عُ  يسمَ لامء, سميعٌ يلة الظَّ يف اللَّ 

 َّ , وجلَّ  كلامتُ تْ احلاجات, متَ ا وعدالً ا بْ ه شِ  خلقِ قاس بصفاتِ ه أن تُ ت صفاتُ ه صدقً هً
, وتعالت ذاتُ ثْ ومِ  , ووسِ ا من الذَّ  شيئً هَ ه أن تشبِ الً , ه عدالً  أفعالُ عت اخلليقةَ وات أصالً

, له اخللق واألمر, وله النِّ  وإحسانً  ورمحةً وحكمةً  لك ضل, وله املُ عمة والفَ ا وفضالً
 ليس , ظاهرٌ  ليس بعده يشءٌ , آخرٌ  ليس قبله يشءٌ لٌ ناء واملجد, أوَّ واحلمد, وله الثَّ 

 ; ومتجيدٍ اءٍ  وثن ومحدٍ ها أسامء مدحٍ , أسامؤه كلُّ  ليس دونه يشءٌ , باطنٌ فوقه يشءٌ 
ها نعوت جالل, ه كلُّ ها صفات كامل, ونعوتُ ه كلُّ ى, وصفاتُ نَ سْ ولذلك كانت حُ 

 عليه,  من خملوقاته دالٌّ  يشءٍ , كلُّ  وعدلٌ  ومصلحةٌ  ورمحةٌ ها حكمةٌ ه كلُّ وأفعالُ 
, وال  وما بينهام باطالً موات واألرضَ ق السَّ  ملن رآه بعني البصرية إليه, مل خيلُ دٌ شِ رْ ومُ 

, بل خلقَ دً  سُ نسانَ ترك اإل  عليهم غَ ه, وأسبَ ه وعبادتِ ق لقيام توحيدِ لْ  اخلَ  عاطالً
َ عرُّ  إىل عباده بأنواع التَّ فَ رَّ عَ ه, تَ  كرامتِ كرها إىل زيادةِ لوا بشُ ه ليتوسَّ نعمَ  ف فات, ورصَ

 بينه ته من مجيع األبواب, ومدَّ م إىل حمبَّ الالت, ودعاهُ ع هلم الدِّ هلم اآليات, ونوَّ 
ه تَ ابغة, وأقام عليهم حجَّ ه السَّ  عليهم نعمَ ه أقو األسباب, فأتمَّ م من عهدِ هُ وبينَ 

ه ذي كتبَ  الَّ ن الكتابَ محة, وضمَّ ه الرَّ  عىل نفسِ عمة, وكتبَ يهم النِّل عالبالغة, أفاضَ 
 .IQH»هبَ  غضَ ه تغلبُ  رمحتَ أنَّ 

ا, اس إيامنً  النَّ  من أقوه يف هذه البصرية, كانَ ه هللا كذلك, وتفقَّ ن كانت معرفتُ فمَ 
                                                 

ا , وانظر أ)١٢٥ـ١/١٢٤(» الكنيمدارج السَّ «) ١( الوابل «, و)٢٥٣, ٣/٢٥٢(» املدارج«يضً
 ).١٢٩  ـ١٢٥ص(م البن القيِّ » بيِّ الصَّ 
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اس يف ا إليه, والنَّ بً  وتقرُّ رهم طاعةً , وأكثَ  وجلَّ  هللا عزَّ هم إجالالً وتعظيامً ومراقبةً وأحسنِ 
 .رٌ  ومستكثِ ذلك متفاوتون فمقلٌّ 

ل سرية النَّ الثَّ *   :ح بيِّ الكريمالث ـ تأمُّ
 رَ كِ  ما ذُ لِ  وتأمُّ ,ها ودراستِ ح بيِّ ظر يف سرية النَّ  اإليامن النَّ فإنَّ من أسباب زيادةِ 

ه, يِ حْ  اهللا عىل وَ ة, فهو أمنيُ ه احلميدَ ه الكريمة, وشامئلِ بة, وخصالِ يِّ ه الطَّ فيها من نعوتِ 
قيم, ين القويم, واملنهج املستَ  بالدِّ  عباده, املبعوثُ ه وبنيَ ه بينَ ه, وسفريُ قِ لْ ه من خَ وخريتُ 

ا للمتَّ له اهللا رمحةً أرسَ  له عىل حني  عىل اخلالئق أمجعني, أرسَ ةً قني, وحجَّ  للعاملني, وإمامً
َ فَ  ه ض عىل العباد طاعتَ بل, وافرتَ ح السُّ  وأوضَ رقِ  الطُّ مِ وَ قْ  فهد به إىل أَ ,سل من الرُّ ةٍ رتْ

  إالَّ ح ألحدٍ تَ فْ  فلن تُ ,رقة الطُّ  دون اجلنَّ دَّ ه, وسَ ه, والقيام بحقوقِ تَ ه وحمبَّ ه, وتوقريَ وتعزيرَ 
غار  والصَّ ةَ لَّ ه, وجعل الذِّ رَ زْ ه, ووضع عنه وِ رفع له ذكرَ ه, وه, فرشح له صدرَ من طريقِ 

نيا واآلخرة إالَّ عادة يف الدُّ ل السَّ يْ  جاء بعده يف نَ  ألحدٍ ه, بل وال سبيلَ  أمرَ عىل من خالفَ 
 .هري عىل هنجِ ه والسَّ باعه وطاعتِ باتِّ 

 ةِ  إىل معرفَ ورةٍ  رض كلِّ  العباد فوقَ ارَ علم اضطرَ ن ها هنا تَ ومِ «: : القيِّم قال ابنُ 
عادة  إىل السَّ ه ال سبيلَ ر, فإنَّ ه فيام أمَ  به, وطاعتِ ه فيام أخربَ  به, وتصديقِ سول وما جاءَ الرَّ 

ب يِّ  الطَّ  إىل معرفةِ سل, وال سبيلَ  عىل أيدي الرُّ  إالَّ نيا وال يف اآلخرةِ والفالح يف الدُّ 
ب يِّ  عىل أيدهيم, فالطَّ ة إالَّ اهللا البتَّ  نال رىضَ هم, وال يُ  من جهتِ فصيل إالَّ واخلبيث عىل التَّ 

ح اجِ  الرَّ م امليزانُ  هدهيم وما جاؤوا به, فهُ  ليس إالَّ  واألخالقِ  واألقوالِ  األعاملِ منَ 
هم تابعتِ , وبمُ  واألعاملُ  واألخالقُ  األقوالُ نُ هم توزَ ذي عىل أقواهلم وأعامهلم وأخالقِ الَّ 

 إىل نِ دَ  من رضورة البَ ورة إليهم أعظمُ لرضَّ الل, فا الضَّ  اهلد من أهلِ ز أهلُ يتميَّ 
 ورةُ ت, فرضَ ضَ رِ  فُ  وحاجةٍ  رضورةٍ ا, فأيُّ  إىل حياهتِ وحِ ها, والرُّ  إىل نورِ روحه, والعنيِ 
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 .ها بكثريل فوقَ سُ ه إىل الرُّ  وحاجتِ العبدِ 
ٍ  عَ ةَ فَ رْ ه وما جاء به طَ يُ دْ  عنك هَ ن إذا غابَ وما ظنُّك بمَ  ار ك وصَ  قلبُ دَ سَ , فَ نيْ

سل ه ملا جاء به الرُّ ة قلبِ فارقَ  عند مُ  العبدِ قالة, فحالُ ع يف املِ ضِ  املاء, ووُ احلوت إذا فارقَ ك
 .IQH إيالمُ تٍ  بميِّ رحٍ , وما جلُ  حيٌّ  هبذا إالَّ قلبٌ م, ولكن ال حيسُّ كهذه احلال, بل أعظَ 

ن  مَ  كلِّ  عىلبُ  فيجِ ح بيِّ  هبدي النَّ ةً قَ  معلَّ نِ اريْ بد يف الدَّ وإذا كانت سعادة العَ 
ه وشأنه ما خيرج به ه وسريتِ  من هديِ ا, أن يعرفَ ا وسعادهتَ  نجاهتَ ه, وأحبَّ  نفسَ حَ نصَ 

, لٍّ قِ اس يف هذا بني مستَ ه, والنَّ ه وحزبِ ه وشيعتِ داد أتباعِ  به يف عِ لَ  به, ويدخُ عن اجلاهلنيَ 
 .IRH»ضل العظيمفَ  واهللا ذو ال,ن يشاء اهللا يؤتيه مَ دِ يَ ضل بِ , والفَ , وحمرومٍ رٍ ثِ كْ تَ سْ ومُ 

ها تي جاء ذكرُ  الَّ ح بيِّ ل يف نعوت وصفات النَّ  وتأمَّ ةَ نَّ  السُّ سَ رَ  من دَ  فإنَّ ;وهلذا
ِ  السِّ بِ تُ  وكُ ةِ نَّ يف الكتاب والسُّ  , ح بيِّ ه للنَّ ه من اخلري, وازداد حبُّ ر لنفسِ , فقد استكثَ ريَ

لوم ع العُ لم, وأنفَ  األصول العِ وأصلُ «مل, ول والعَ  له يف القَ ة املتابعةَ  هذه املحبَّ هُ تْ وأورثَ 
 .ISH»ه وأصحابِ ح سولِ ظر يف سرية الرَّ النَّ 

| { ~ � ﴿: حه  نبيِّ  اهللا تعاىل يف وصفِ ن تأمَّل مثالً قولَ فمَ 
« ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴾ 

]|e.[ 
 ].o n m l k﴾] |Ã﴿: وقوله

                                                 
ُ مَ «: لهي وأوَّ عجز بيت للمتنبِّ ) ١( بن امن قصيدة يمدح هبا أبا احلسني عيل »  عليهل اهلوانُ هُ ن يسْ ن هيَ

 .  دار بريوت/ ط ـ)١٦٤ص(» يديوان املتنبِّ « انظر ,يأمحد املرِّ 
   ).٧٠ ـ١/٦٩(» زاد املعاد«) ٢(
 ).٦٦ص(البن اجلوزي » صيد اخلاطر«) ٣(
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﴾ ...X W V U T S R Q P O N M L K J I﴿: وقوله
 .ها من اآلياتاآلية وغري] ١٥٩: _[

 : مثلح بيِّ  يف نعت النَّ يحابة نَّة ما جاء عن الصَّ وتأمَّل يف السُّ 
َ  بَ ح اهللا ولُ  رسُ ريِّ ما خُ «:  قالتلحديث عائشة   ذخَ ن, إالَّ أَ يْ رَ  أمْ نيْ

 َ , فإنْ ا, ما مل يكُ مهُ أيرسَ ولُ اهللا مقَ اس منه, وما انتَ  النَّ دَ عَ  أبْ امً كانَ  إثْ انَ  كَ نْ  إثامً  ح رسُ
رمةُ هك تَ نْ  تُ  أنْ ه إالَّ نفسِ ل  .IQH» هللا هبامُ قِ تَ نْ  اهللا فيَ حُ

ولَ اهللا « : قالاوحديث أنس بن مالك  سُ مْتُ رَ دَ نِنيَ ح خَ َ سِ رشْ اهللا, عَ   وَ
ا قَالَ يلِ  الَ قَالَ يلِ ; أُفا قَطُّ مَ ْ  وَ ا لِيشَ ذَ لْتَ كَ َ فَعَ ا;ءٍ ملِ ذَ لْتَ كَ الَّ فَعَ هَ  .IRH» وَ

انَ ال«: ا وقال نَ النَّاسِ حنَّبِيُّ كَ سَ عَ النَّاسِ , أَحْ جَ أَشْ دَ النَّاسِ , وَ وَ أَجْ  .ISH» وَ
 .ITH»ااس خلقً  النَّ نَ  أحسَ ح ولُ كان رسُ «: ا وقال

ا والَ  فاحِ نْ  مل يكُ ح اهللا ولَ  رسُ أنَّ «: ب رومْ وحديث عبد اهللا بن عَ   شً
ا, متفحِّ   .IUH»قًاالَ م أخْ كُ نُ سِ ام أحكُ ارُ يَ خِ : ح قال رسول اهللا :وقالشً

 من  حياءً  أشدَّ ح اهللا  رسولُ كانَ «:  قالاوحديث أيب سعيد اخلدري 
 .ا يطول ذكره, وغريها ممَّ IVH»ا عرفناه يف وجههها, وكان إذا كره شيئً رِ دْ  يف خِ اءِ رَ ذْ العَ 

ة يف ي املحبَّ ا من أعظم ما يقوِّ  هذَ  إنَّ  االنتفاع, ثمَّ  به غايةَ عَ  انتفَ فإنَّ من تأمَّل ذلكَ 
                                                 

 ).٢٣٢٧(, ومسلم )٦٧٨٦, ٦١٢٦, ٣٥٦٠(أخرجه البخاري ) ١(
 ). ٢٣٠٩(, ومسلم )٦٠٣٨(أخرجه البخاري ) ٢(
 ). ٢٣٠٧(ومسلم ) ٦٠٣٣, ٣٠٤٠, ٢٨٢٠(أخرجه البخاري ) ٣(
 ).٢٣١٠, ٢١٥٠, ٦٥٩(مسلم , و)٦٢٠٣(البخاري أخرجه ) ٤(
 ). ٢٣٢١(ومسلم ) ٦٠٢٩, ٣٧٥٩(خاري أخرجه الب) ٥(
 ).٢٣٢٠(ومسلم ) ٦١١٩, ٦١٠٢, ٣٥٦٢(أخرجه البخاري ) ٦(
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٣٨

 لَ  والعمَ ةَ  املتابعَ ثُ , تورِّ  زيادة يف اإليامنِ حة له , وزيادةُ املحبَّ حه م لنبيِّ  املسلِ قلب
 . اهلدايةلِ بُ  وسُ م أبوابِ , وهذا من أعظَ الحَ الصَّ 

دةً : القيِّم وقد ذكر ابنُ  طف , وهذا من لُ عةً  وطرقًا متنوِّ  أنَّ للهداية أسبابًا متعدِّ
ل حال  تأمُّ : من هذه األسبابرَ كَ وذَ هنم وبصائرهم,  عقوهلم وأذهااهللا بعباده, لتفاوتِ 

 .اس النَّ  هلداية بعضِ  هذا سببٌ , وأنَّ ح بيِّ  النَّ وأوصافِ 
  األخالقر عليه من كاملِ طِ  وما فُ حه ه بحالِ دي بمعرفتِ ن هيتَ ومنهم مَ «: :قال 

  األوصافُ  به تلكَ ن قامتْ  مَ  اهللا أن ال خيزيَ  عادةَ , وأنَّ  واألفعالِ واألوصافِ 
  هبذه املثابة, كام قالت أمُّ ن كانَ ه ال خيزي مَ ه به, وأنَّ ه باهللا ومعرفتِ واألفعال, لعلمِ 
ْ «: ح له لاملؤمنني خدجية  ا, إنَّ  أبَ ك اهللاُزيَ  خيُ واهللا لنْ  فَ أبرشِ حم, صل الرَّ ك لتَ دً

 . IQH«IRH» احلقِّ عني عىل نوائبِ يف, وتُ ي الضَّ رِ قْ , وتُ لَّ  الكَ , وحتملُ ق احلديثَ وتصدُ 
, ح بيِّ  النَّ ةُ ه معرفَ  اإليامن وأسبابِ رق موجباتِ ن طُ ومِ «: :وقال ابن سعدي 

 ه حقَّ ن عرفَ  مَ  األخالق العالية, واألوصاف الكاملة, فإنَّ  ما هو عليه منَ ومعرفةُ 
, كام قال ين احلقِّ ة, والدِّ نَّ  الكتاب والسُّ دق ما جاء به منَ دقه وصِ  يف صِ بْ تَ رْ املعرفة مل يَ 

  توجبُ حه فمعرفتُ :  أي,]s| [﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴿: تعاىل
 . بهن آمنَ ن مل يؤمن, وزيادة اإليامن ممَّ  ممَّ  لإليامنِ للعبد املبادرةَ 

́  µ  ﴿:  لإليامناعيةِ  الدَّ سولِ  الرَّ ر أحوالِ وقال تعاىل حاثا هلم عىل تدبُّ  ³
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

Ï Î Í Ì Ë Ê﴾] |~.[ 
                                                 

 .  من حديث طويل, وهو جزءٌ )١٦٠(ومسلم ) ٦٩٨٢, ٤٩٥٣, ٣(رواه البخاري ) ١(
ا )٣٤٠ص(» عادةمفتاح دار السَّ «) ٢(  ).٣٢٣ص(, وانظره أيضً
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٣٩  

: ه أكمل خملوق بقولهسول وعظمة أخالقه, وأنَّ  تعاىل بكامل هذا الرَّ مَ وأقسَ 
﴿~ } | { z y d c b a  ̀_ j i h g f e  l k

o n m﴾] |Ã.[ 
ِ ه احلميدة, وشامئلِ  لإليامن يف أوصافِ  أكرب داعٍ حفهو  ه ه اجلميلة, وأقوال

ِ الصَّ  Ä Ã Â Á كمل ﴿دوة األ والقُ مُ  األعظَ شيدة, فهو اإلمامُ ه الرَّ ادقة, وأفعال
È Ç Æ Å ﴾]}:٢١[ ,﴿ v u t s r q p

x w﴾] º :٧[ 
© ª ﴿: م قالوا اخللق أهنَّ م خواصُّ ذين هُ وقد ذكر اهللا عن أويل األلباب الَّ 

̄ سول الكريم ﴿وهو هذا الرَّ , ]١٩٣: _[﴾ » ¬ ه ﴾ بقولِ ®
:  إىل أن قال...ه ريبٌ إيامنًا ال يدخلُ : ﴾ أي³ ´ه ﴿ه, ومجيع أحوالِ ه ودينِ ه, وعملِ لقِ وخُ 

ع د ما يراه ويسمَ , بمجرَّ باع احلقِّ  إالَّ اتِّ ذي ليس له إرادةٌ  الَّ جل املنصفُ وهلذا كان الرَّ 
د ما ير  منهم بمجرَّ  يف رسالته, بل كثريٌ , وال يرتابُ حه يبادر إىل اإليامن به كالمَ 
 .IQH»...ابه ليس بوجه كذَّ ه الكريم يعرف أنَّ وجهَ 

 :ين اإلسالميِّ سن الدِّ ل حماابع ـ تأمُّ الرَّ 
ها, ها وأنفعُ  العقائد وأصدقُ ه حماسن, عقائده أصحُّ  كلَّ ين اإلسالميَّ فإنَّ الدِّ 

 .ا األحكام وأعدهلُ ه أحسنُ ه وأحكامُ ها, وأعاملُ ه أمحد األخالق وأمجلُ وأخالقُ 
 يف امنَ  اإلي اهللاُ نُ ين, يزيِّ أمُّل اجلميل يف حماسن هذا الدِّ ظر اجلليل, والتَّ وهبذا النَّ 

 r q p o n﴿: ه بقولهبه إليه كام امتنَّ به عىل خيار خلقِ قلب العبد, وحيبِّ 
                                                 

 ).٣٠, ٢٩ص(» وضيح والبيانالتَّ «) ١(
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٤٠

u t s﴾] ¯ :وأمجلَ  املحبوبات,  يف القلب أعظمَ  فيكون اإليامنُ ,]٧ 
  بأصولِ ل الباطنُ ه, فيتجمَّ ها يف قلبِ  اإليامن, وجيدُ  حالوةَ  العبدُ األشياء, وهبذا يذوقُ 

ل اإليامن وحقائقِ   .IQH اإليامن بأعاملِ اجلوارحُ ه, وتتجمَّ
ة ويم وامللَّ ين القَ  يف هذا الدِّ  الباهرةَ  احلكمةَ لتَ وإذا تأمَّ «: : القيِّم قال ابنُ 

 وال ,ها حسنَ  الوصفُ  وال يدركُ ,ا كامهلَ نال العبارةُ تي ال تَ ة الَّ ديَّ يعة املحمَّ ة والرشَّ احلنيفيَّ 
ها,  فوقَ  ـ منهم رجلٍ ل عقلِ  أكمَ  عىلعت وكانتْ  ولو اجتمَ  ـ العقالء عقولُ قرتحُ تَ 

ق رَ ه ما طَ ها, وأنَّ  بفضلِ ها وشهدتْ نَ سْ  حُ تْ  أن أدركَ  الفاضلةِ  الكاملةِ  العقولِ وحسبُ 
ة اهد واملشهود له, واحلجَّ ها الشَّ م منها, فهي نفسُ وال أعظَ  ل وال أجلّ العاملَ رشيعةٌ أكمَ 

ا وآية ى هبا برهانً هان عليها لكفَ سول بربُ  الرَّ هان ولو مل يأتِ  والربُ عو له, والدَّ واملحتجُّ 
 .IRH» اهللاا من عندِ ا عىل أهنَّ وشاهدً 

ين, والنَّ ل حماسنَ  فإنَّ تأمُّ ;وهلذا  , ورشائعَ ظر فيام جاء فيه من أوامر ونواهٍ  هذا الدِّ
خول فيه ملن مل يؤمن, وافع للدُّ واعي والدَّ , ملن أعظم الدَّ  وآدابٍ وأحكام, وأخالقٍ 

ه يف ين, ورسخت قدمُ له ملحاسن هذا الدِّ  تأمُّ يَ وِ ن قَ  مَ ن, بل إنَّ نه ملن آمَ ولالزدياد م
هم اس إيامنًا وأحسنِ ن أقو النَّ ه, كان مِ بح ما خالفَ ه, وقُ ه وكاملِ  حسنِ ه ومعرفةِ معرفتِ 

ا به كً  .ثباتًا عليه, ومتسُّ
ملا شهدت ا,  ولباهبَ ة األمَّ واملقصود أنَّ خواصَّ «: : القيِّم ول ابنُ وهلذا يقُ 

 ,هتَ ه ورداءَ ه ونقصَ بح ما خالفَ ه, وشهدت قُ ه وكاملَ ين وجاللتَ  هذا الدِّ سنَ عقوهلم حُ 
ار وبني أن خيتار لقى يف النَّ  بني أن يُ ريِّ  القلوب, فلو خُ ةَ ه بشاشَ تُ  به وحمبَّ  اإليامنُ طَ خالَ 

                                                 
 ).٣٣, ٣٢ص(البن سعدي » وضيح والبيانتَّ ال«انظر ) ١(
ا )٣٢٤ص(» عادةمفتاح دار السَّ «) ٢(  ). وما بعدها٣٢٨ص(, وانظر أيضً
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٤١  

 غريه, وهذا  أعضاؤه وال خيتار دينًاعَ ار وتقطَّ  يف النَّ قذفَ دينًا غريه, الختار أن يُ 
اس عن  النَّ دُ م أبعَ هم يف اإليامن, وهُ ت أقدامُ ذين استقرَّ م الَّ اس هُ  النَّ ب منَ الرضَّ 

 .IQH» اهللابات عليه إىل يوم لقاءِ هم بالثَّ االرتداد عنه وأحقُّ 
قال :  قالا أنس بن مالك نا, حديثُ ويشهد ملا قاله ابن القيِّم هُ 

 هُ ولُ سُ رَ  وَ  اهللاُونَ كُ  يَ نْ أَ : نِ يامَ  اإلِ ةَ وَ الَ  حَ دَ جَ  وَ يهِ  فِ نَّ  كُ نْ  مَ ثٌ الَ ثَ «: حول اهللا رسُ 
ِ بَّ حَ أَ  َّ هِ يْ لَ  إ َ وَ ا سِ  ممِ ِ نْ أَ ا, وَ امهُ ِ  الَ ءَ رْ  املَ بَّ  حيُ  رِ فْ  الكُ  يفِ ودَ عُ  يَ نْ  أَ هَ رَ كْ  يَ نْ أَ , وَ  إالَّ هللاِهُ بُّ  حيُ

 .IRH»ارِ  النَّ  يفِ فَ ذَ قْ  يُ نْ  أَ هُ رَ كْ  يَ امَ كَ 
ا ه, وأضاء نورً  قلبِ اءَ دَ يْ وَ ه سُ تُ  بشاشَ تْ  اإليامن وخالطَ الوةَ ذي ذاق حفهذا الَّ 

الل, فر والضَّ  إىل الكُ  يرجعُ , ال يكاد بعد ذلكَ  االطمئنانِ  بذلك أشدَّ به, واطمأنَّ 
ا وأشدِّ خ النَّ  من أرسَ ه يكونُ  بل إنَّ ,نون الكاذبةباع األهواء والظُّ واتِّ  هم اس إيامنً

ا, وأقواهم ت ا وثباتً كً ا بربِّ متسُّ  ةٍ  عن علم وقناعَ ه دخل اإلسالمَ  ألنَّ ;هه وخالقِ علُّقً
 ه عن غريه منَ زَ ه, ومتيُّ ه ونقاءَ ه, وجودتَ سن اإلسالم وهباءَ رف حُ , فعَ ةٍ ومعرفَ 

,  غريَ  يبغي بعد ذلكَ نس, فكيفَ  األُ  به أشدَّ سَ ه, وأنِ ه دينًا لنفسِ يَ ضِ األديان, فرَ  ه بدالً
 . عنه انتقاالً أو حتويالً ا, أو يرومَ  عنه مرصفً بَ أو يطلُ 

ة  دليالً من أدلَّ دُّ عَ ه يُ ة من هذا احلديث أنَّ طَ نبَ  املستَ  الفوائد اجلليلةِ وهلذا فإنَّ منَ 
 كام قال ,ه فيهل أهلِ ه, وتفاضُ ة واجلامعة الكثرية عىل زيادة اإليامن ونقصانِ نَّ أهل السُّ 

ا منها,»...نهنبط مستَ ن فقه احلديث وما يُ ومِ  «: ـحفظه اهللاـ الوالد   يف أنَّ «:  فذكر أمورً
ص باملعصية, اعة وينقُ ه يزيد بالطَّ اس يف اإليامن, وأنَّ ل النَّ احلديث دليالً عىل تفاضُ 

                                                 
 ).٣٤١, ٣٤٠ص(» عادةمفتاح دار السَّ «) ١(
 ).٤٣(, ومسلم )٦٩٤١, ٢١, ١٦(أخرجه البخاري ) ٢(
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٤٢

 .IQH»ه غريِ  اإليامن بخالفِ د حالوةَ جَ الث وَ  الثَّ دت فيه اخلصالُ جِ ن وُ  مَ وذلك أنَّ 

ة*   :اخلامس ـ قراءة سرية سلف هذه األمَّ
ل در األوَّ  وتابعيهم بإحسان, أهل الصَّ ح بيِّ ة أصحاب النَّ مَّ  هذه األفإنَّ سلفَ 

دام, وأهل وث الصِّ يُ داة األنام, ولُ اة اإلسالم, وهُ رون, ومحُ م خري القُ من اإلسالم, هُ 
هم من العاملني, ه ملن جاء بعدَ ين ونقلتُ  هذا الدِّ م محلةُ ام, وهُ ظَ املشاهد واملواقف العِ 

ا, وخصَّ هم قلوبًا وأزكاهُ هم علامً وأبرُّ اس إيامنًا وأرسخُ أقو النَّ   منهم م نفوسً
فهمذين  الَّ ح بيِّ  النَّ أصحابَ  ه, لعتِ ظر إىل طَ عهم بالنَّ  ومتَّ ح ه اهللا برؤية نبيِّ رشَّ

ا, فاستحكمت به ا طري ين منه غض ه, فأخذوا الدِّ نس بحديثِ ه واألُ هم بسامع صوتِ وأكرمَ 
 . اجلبالبتوا عليه ثبوتَ هم, وثت به نفوسُ م, واطمأنَّ قلوهبُ 

 ﴾R Q P O N﴿: هم بقوله اهللا خاطبَ هم أنَّ  فضلِ ويكفي يف بيانِ 
 .اساس للنَّ  النَّ عُ مم, وأنفَ ري األُ م خَ أهنَّ :  واملعنى]١١٠: _[

ُ خَ «: ح قال رسول اهللا:  قالاعن أيب هريرة » صحيح مسلم«ويف  ي تِ مَّ  أُ ريْ
ُ لُ  يَ ينَ ذِ لَّ  امَّ  ثُ ميهِ  فِ تُ ثْ عِ ي بُ ذِ  الَّ نُ رْ القَ   .IRH»...مْ وهنَ

ل ما هم, وتأمَّ هم, وعرفَ حماسنُ ريَ رأ سِ  هؤالء األخيار, وقَ ل حالَ ن تأمَّ فمَ 
 لإليامن, وخوفٍ دٍ , وتعهُّ حسول الكريم  عظيم, وتأسٍّ بالرَّ قٍ لُ كانوا عليه من خُ 

 تنافسٍ يفاعة, وفاق, وإقبالٍ عىل الطَّ ياء والنِّ  من الرِّ رٍ نوب واملعايص, وحذَ من الذُّ 
                                                 

يخ عبد الكريم الشَّ للوالد » عرشون حديثًا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها ورشح متوهنا«) ١(
 ).١٦٨ص(اد حفظه اهللا ورعاه املحسن العبَّ 

ُ خَ «:  بلفظا صنيمران بن حُ من حديث عِ » حيحنيالصَّ «, وأخرجاه يف )٢٥٣٤(مسلم ) ٢(  ريْ
ُ لُ  يَ ينَ ذِ  الَّ مَّ  , ثُ ينِ رْ ي قَ تِ مَّ أُ   ).٢٥٣٥(, ومسلم )٣٦٥٠(البخاري » ...مْ وهنَ
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 ٍ هم عىل طاعته, دِ  تعبُّ ةِ ة إيامهنم, وشدَّ  يف حاهلم وقوَّ فعل اخلري, وتبرصُّ هم هللا, وحرصِ
م عىل اآلخرة الباقية, فإنَّ هم عن الدُّ وإعراضِ  ن خالل  مِ ه سيقفُ نيا الفانية, وإقباهلِ

َ ل والنَّ أمُّ هذا التَّ  وه إىل ا يدعُ الل معوت واخلِ  وكثريٍ من النُّ, من املحاسنلٍ ظر عىل مجُ
ر باهللا, وتأمُّ رُ كْ م, فذِ  بنعوهتِ حيلِّ ة التَّ  هبم, وحمبَّ أيسِّ دق التَّ صِ  ي ل أحواهلم يقوِّ هم يُذكِّ

 :, وما أحسن ما قيل الفؤادَ جيلو واإليامنَ 
ر عيلَّ حـديثَ  هم يـا حـاديكرِّ

  

ادي الصَّ  الفؤادَ هم جييلِّ فحديثُ   
 

ِ  يف سِ ل والبحثِ أمُّ  التَّ وموضعُ  ِ اريخ, والسِّ ب التَّ تُ كُ : بار هؤالء األخيار وأخريَ  ريَ
ظر ل والنَّ أمُّ  منها, فهذا التَّ ا صحَّ ع, وغريها, واالستفادة ممَّ رَ قائق, والوَ هد, والرَّ والزُّ 

ه كان ن كان هبم أشبَ ومَ «: ول شيخ اإلسالمه هبؤالء, وكام يقُ شبُّ  التَّ نسْ ه حُ يورث صاحبَ 
 .بقوم فهو منهمه ن تشبَّ , ومَ IQH»لذلك فيه أكمَ 

مة مجيعُ   العلم  حتتَ يه, وهي مندرجةٌ ها تزيد يف اإليامن وتقوِّ فهذه األمور املتقدِّ
 .ة هذه األمَّ  عليه سلفُ , وما كانَ حة رسوله  من كتاب اهللا وسنَّ عي املستمدِّ الرشَّ 

 واهلندسة وعلم الفلك بِّ لم الطِّ عي كعِ  إنَّ العلوم األخر غري العلم الرشَّ ثمَّ 
عطيت من ا وأُ اس فيها حديثً ع النَّ تي توسَّ بات, وغريها من العلوم الَّ ساب وعلم النَّ واحل

ين, ات الدِّ م بدائيَّ ن اعتنى هبا عن تعلُّ لت الكثري ممَّ غَ ى شَ ها, حتَّ العناية واالهتامم أكثر من حقِّ 
ا هلا أثَ واألمور املعلومة منه بالرضَّ  ن اشتغل هبا  مَ إيامنِ  بالغ يف زيادة رٌ ورة, فهذه العلوم أيضً

 آمن لٍ ن رجُ  مِ مْ  وكَ ,د من اهلو, وجترَّ د, وأراد احلقَّ صْ  القَ واعتنى بتحصيلها إن أخلصَ 
ق اإلنسان, لْ نعه يف خَ ة صُ ه عىل إعجاز اهللا ودقَّ وفِ , ووقُ بِّ ه بسبب اشتغاله بالطِّ وازداد إيامنُ 

 .قول وحيريِّ األلباب العُ بهرنع ما يُ ة الصُّ لق ودقَّ ه فيه من عجائب اخلَ بَ وما ركَّ 
                                                 

 ).٩٤ص(» العبودية«) ١(
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ره  بحَ  يف إيامن اإلنسانِ لوم األخر يزيدُ وكذلك االشتغال بباقي العُ  سب تفكُّ
يه لنيل احلقِّ وتأمُّ  ا بيَ له وحترِّ الً وأخريً ن يشاء إىل و هيدي مَ فهُ  اهللا سبحانه دِ , واألمر أوَّ

 .قيم مستَ رصاطٍ 
ل يف آيات ر وتأمُّ بها تفكُّ حِ  إذا صَ ي إىل زيادة اإليامن إالَّ لوم ال تؤدِّ  إنَّ هذه العُ ثمَّ 

دم اهرة, فإنه الظَّ جِ جَ اهللا الباهرة وحُ  مرة  والثَّ , هذه الفائدة اجلليلةدمتْ ذلك عُ  عُ
 .باتة والثَّ يادة والقوَّ ئد عىل إيامنه بالزِّ فع العاها هذا النَّ نفع صاحبَ  ومل تَ ,العظيمة

اين من بب الثَّ ه, وهو السَّ  اهللا وخملوقاتِ ل يف آياتِ أمُّ ر والتَّ فكُّ ة التَّ وهذا يبنيِّ أمهيَّ 
 .ايلوع البحث التَّ أسباب زيادة اإليامن, وهو موضُ 
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אאא 

, وشمس  وأرضٍ عة العجيبة, من سامءٍ ظر يف خملوقات اهللا املتنوِّ ل فيها, والنَّأمُّ فإنَّ التَّ 
, وبحار وأهنار, وغري ذلك من  وأشجارٍ , وجبالٍ  وهنارٍ وقمر, وكواكب ونجوم, وليلٍ 

 .ه وال حتىص, ملن أعظم دواعي اإليامن, وأنفع أسباب تقويتِ تي ال تعدُّ خملوقات اهللا الَّ 
ةً  العِ جِ امء وارْ ق السَّ لْ ل خَ فتأمَّ  ةٍ برص فيها كرَّ ن أعظم اآليات  تراها مِ  كيفَ  بعد كرَّ

 ار وال هتبط نازلةً  ال تصعد علوا كالنَّ رارها بحيثُ ها وقَ تِ عَ ها, وسَ ها وارتفاعِ يف علوِّ 
 درة اهللا, ثمَّ  بقُ ها, بل هي ممسوكةٌ  فوقَ ها, وال عالقةَ قيلة, وال عمد حتتَ كاألجسام الثَّ 

 .جَ وَ  وال عِ تَ مْ , وال أَ دع فيها وال فطر وال شقَّ فال صَ ل استواءها واعتداهلا, تأمَّ 
ها ذي هو أحسن األلوان, وأشدِّ ون الَّ ضعت عليه من هذا اللَّ ل ما وُ  تأمَّ ثمَّ 

 . له للبرص وتقويةً موافقةً 
ها, ها وبديعِ راها من أعظم آيات فاطرِ بدعت, تَ  وكيف أُ لق األرضِ ل خَ وتأمَّ 

ا, خلقَ  ا ومهادً هم, م ومعايشَ هم, وأقواهتَ لها لعباده, وجعل فيها أرزاقَ وذلَّ ها سبحانه فراشً
م, وأرساها باجلبال فجعلها فاهتِ هم, وترصُّ لوا فيها يف حوائجِ قِ بل لينتَ وجعل فيها السُّ 

ا حتفظُ  عها ها وطحاها فوسَّ ها وبسطَ اها, فمدَّ حَ ها ودَ ع أكنافَ  متيد هبم, ووسَّ الَّ ئَ ها لِ أوتادً
, وكفاتًا هم عىل ظهرها ما داموا أحياءً فاتًا لألحياء تضمُّ ها, وجعلها كمن جوانبِ 

 . لألمواتها وطنٌ  وبطنُ , لألحياءنٌ طَ ها وَ هم يف بطنها إذا ماتوا, فظهرُ لألموات تضمُّ 
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ت, بَ ت ورَ  اهللا عليها املاء اهتزَّ  فإذا أنزلَ , انظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعةثمَّ 
َّ فارتفعَ  ر بات يف املنظَ  النَّ جت عجائبَ  زوج هبيج, فأخرَ  من كلِّ تْ تَ بَ ت وأنْ ت واخرضَ

 .تناولني كريم للمُ ,اظرين, هبيج للنَّ واملخربَ 
 مِّ وامخ الصُّ  الشَّ اسياتِ  األرض باجلبال الرَّ  جوانبَ  أحكمَ ل كيفَ  تأمَّ ثمَّ 

 أجزاء األرض, ها أصلبَ ها وجعلَ  رفعَ ها, وكيفَ  نصبَ نَ ها فأحسَ  وكيف نصبَ ,البالصِّ 
 ها وأحكمَ ن صنعَ ياح, بل أتقَ  األمطار والرِّ نني, وترادفِ  عىل تطاول السِّ لَّ حِ  تضملئالَّ 

 .ها املنافع واملعادن والعيون ما أودعَ ها, وأودعها منَ وضعَ 
مس  اللَّ  بحسِّ امء واألرض يدركُ  بني السَّ طيف املحبوسَ  اللَّ ل هذا اهلواءَ  تأمَّ ثمَّ 

ري امء واألرض, والطَّ جيري بني السَّ ه فهو ه وال ير شخصَ  جسمَ عند هبوبه, يدركُ 
ه  جوانبُ  البحر يف املاء, وتضطربُ  حيواناتُ ها كام تسبحُ  بأجنحتِ  فيه سابحةٌ قةٌ حملَّ 

 . البحار أمواجُ ه كام تضطربُ ه عند هيجانِ وأمواجُ 
امء واألرض ر بني السَّ حاب املسخَّ يح السَّ  سبحانه هبذا الرِّ ئُ  تأمَّل كيف ينشِ ثمَّ 

ها تي سامَّ يح وهي الَّ ه الرِّ حُ  تلقِّ ه إىل بعض, ثمَّ  بعضَ ه ويضمُّ ف بينَ  يؤلِّ ا, ثمَّ فً سَ ثريه كِ فتُ 
و ا إىل األرض املحتاجة إليه, فإذا عالها واستَ ه عىل متوهنِ  يسوقُ مَّ , ثُ سبحانه لواقحَ 

 ه لئالَّ قوه وتفرِّ رُ ذْ تَ  فَ يح وهو يف اجلوِّ  سبحانه عليه الرِّ  ماءه عليها فريسلُ اقَ رَ هْ عليها أَ 
 عنها عَ ها منه أقلَ ت حاجتَ  وأخذَ تْ يَ ى إذا روِ ه حتَّ  عليه بجملتِ  ما ينزلُ يؤذي وهيدمُ 

 .ياح فهي روايا األرض حممولة عىل ظهور الرِّ ,هاوفارقَ 
 املحيط األعظم  من البحرلجانٌ تي هي خِ نفة لألقطار الَّ ل هذه البحار املكتَ  تأمَّ ثمَّ 

سبة إىل املاء كجزيرة  من األرض واجلبال واملدن بالنِّ  املكشوفنَّ ى إبجميع األرض حتَّ 
 تبارك وتعاىل له بِّ ة األرض مغمورة باملاء, ولوال إمساك الرَّ  يف بحر عظيم, وبقيَّ صغريةٍ 
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 .ها وعالها كلَّ  عىل األرضِ ه املاء لطفحَ ه وحبسِ ه ومشيئتِ بقدرتِ 
ا بَ نًا ولِ كَ يل سَ  جعل اللَّ  اهللا كيفَ ن أعجب آياتِ ا مِ هار ومهُ يل والنَّ ل اللَّ وتأمَّ  اسً

ا, هَ ارِ كَ وْ ري إىل أَ  إىل بيوهتا, والطَّ , وتأوي احليواناتُ  فتسكن فيه احلركاتُ ى العاملَ شَ غْ يَ 
فوس ى إذا أخذت منها النُّ عب حتَّ عي والتَّ  من كدِّ السَّ فوس وتسرتيحُ  النُّ وتستجمُّ 

 اإلصباح سبحانه وتعاىل قُ الِ جاء فَ ها فِ ها وترصُّ شِ عت إىل معايِ اهتا وتطلَّ بَ ها وسُ راحتَ 
ها عن  وكشفَ قٍ  ممزَّ ها كلَّ قَ  ومزَّ لمةَ زم تلك الظُّ باح, فهَ  الصَّ ه بشريُ م جيشَ دُ هار يقْ بالنَّ 

ت ه ومصاحله, وخرجَ  يف معاشِ فَ  وترصَّ رش احليوانُ ون, فانتَ برصِ م مُ العامل فإذا هُ 
 .بحانه عىل املعاد األكربدرة اهللا سُ  عىل قُ  دالٍّ  ونشأةٍ ن معادٍ ن أوكارها, فيا له مِ يور مِ الطُّ 

هار, يل والنَّ ي اللَّ ام إلقامة دولتَ هام وغروهبِ مر يف طلوعِ مس والقَ  الشَّ وتأمَّل حالَ 
فون يف هم, ويترصَّ  يف معاشِ نَ وْ اس يسعَ  النَّ  كانَ  العامل, وكيفَ ل أمرُ طَ هام لبَ ولوال طلوعُ 

g ور فـ ﴿د النُّ قْ  مع فَ ون بالعيشِ ا يتهنَّ  وكيف كانو; عليهمنيا مظلمةٌ أمورهم والدُّ 

r q p o n m l k j i h  w v u t s
¡ � ~ } | { z y x﴾] |u[ 

ه ه وألوانِ ه ومنافعِ ه وأشكالِ ه وأجناسِ  صفاتِ  عىل اختالفِ لق احليواناتِ ل خَ وتأمَّ 
ايش عىل ه, ومنه امليْ ه ومنه املايش عىل رجلَ ة فيه, فمنه املايش عىل بطنِ عَ ودَ ه املُ وعجائبِ 

ه املناقري ل سالحُ عِ ه وهو ذو املخالب, ومنه ما جُ يْ ه يف رجلَ عل سالحُ ع, ومنه ما جُ أربَ 
ل سالحه عِ ه األسنان, ومنه ما جُ ل سالحُ عِ راب, ومنه ما جُ خم والغُ رس والرَّ كالنِّ 
 .هرون يدافع عن نفسِ القُ 

ها عىل ه ونظمِ  أجزائع هذا العامل وتأليفِ ضْ ا من وَ  عمومً ذ العربةَ ل وخُ وتأمَّ 
ه,  لطفِ ه وكاملِ  حكمتِ ه, وكاملِ  علمِ ه وكاملِ  خالقِ  قدرةِ ه عىل كاملِ أحسن نظام وأدلِّ 
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 ما حيتاج ه ومصاحله وكلِّ  فيه مجيع آالتِ  املعدِّ  املبنيِّ ه كالبيتِ لت العامل وجدتَ ك إذا تأمَّ فإنَّ 
اكن,  للسَّ رٌّ قَ  ومستَ  وفراشٌ ه بساطٌ  مهادُ ه املرفوع عليه, واألرضُ امء سقفُ إليه, فالسَّ 

ل يف  للمتنقِّ ةٌ  وأدلَّ  له وزينةٌ جوم مصابيحٌ ان فيه, والنُّ رَ زهِ مر رساجان يُ مس والقَ والشَّ 
 أة, كلُّ ة املهيَّ ل املعدَّ خائر واحلواصِ  فيه كالذَّ  خمزونةٌ  واملعادنُ ار, واجلواهرُ  هذه الدَّ قرُ طُ 

ُ حُ ذي يصلُ ه الَّ يشء منها لشأنِ  وف احليوان نُ  ملآربه, وصُ أةٌ بات مهيَّ وب النَّ  له, ورضُ
باس  ومنها اللِّ , ومنها الغذاء,لوب ومنها احلَ ,كوب فمنها الرَّ ; يف مصاحلهةٌ مرصوفَ 

ل يف ذلك املحكم فيه,  املخوَّ واألمتعة واآلالت, ومنها احلرس, وجعل اإلنسان كامللكِ 
عىل اخلالق العليم احلكيم   وأقو برهانٍ  داللةٍ ه, ففي هذا أعظمُ ه وأمرِ ف بفعلِ املترصِّ 

 . تنظيمٍ ه أحسنَ  تقدير, ونظمَ ه أحسنَ ر خلقُ دِّ ذي قُ اخلبري, الَّ 
 ,ا اإلنسان اهللا لك أهيُّ قِ لْ  عىل وجه اخلصوص من خَ  العربةَ ذِ ل وخُ بل وتأمَّ 

 ةٍ ك من نطفَ ل خلقِ ني البصرية, إىل أوَّ ر بعَ ه, فانظُ رِ ه وآخِ ك ووسطِ  خلقِ إل يف مبدوتأمَّ 
 ائب منقادةً لب والرتَّ  األرباب من بني الصُّ ها ربُّ  استخرجَ  كيفَ رٍ ذَ قْ تَ سْ هني مُ  ممن ماءٍ 

ها, وكيف عِ ها وجممَ ها إىل مستقرِّ  جمارهيا إىل أن ساقَ ها واختالفِ قِ رُ يق طُ ه, عىل ضِ لقدرتِ 
هوة  الشَّ  قادمها بسلسلةِ ة بينهام, وكيفَ ى املحبَّ كر واألنثى, وألقَ مجع سبحانه بني الذَّ 

نك يْ  ذَ ر اجتامعَ  قدَّ ه, وكيفَ لد وتكوينِ  الوَ و سبب ختليقِ ذي هُ ة إىل االجتامع الَّ حبَّ وامل
ام يف هُ روق واألعضاء, ومجعَ  العُ ه, وساقهام من أعامقِ  منهام عن صاحبِ  كلٍّ دِ عْ  مع بُ نِ املاءيْ 

 لُ  يصِ عارضٌ ده وال  جيمِّ ه وال بردٌ دُ  يفسِ ه هواءٌ ا ال ينالُ ا مكينً د جعل هلام قرارً موضع واحِ 
َ  البيضاءَ طفةَ  تلك النُّ بَ  قلَ إليه, ثمَّ  ِ ةً قَ لَ ة عَ بَ  املرشْ  ةَ غَ ضْ  جعلها مُ اد, ثمَّ وَ  إىل سَ بُ  محراء ترضْ

 عليها سوةَ دة ال كِ ا جمرَّ  جعلها عظامً ها, ثمَّ ها وشكلِ  يف لوهنا وحقيقتِ قةِ لَ ة للعَ حلم خمالفَ 
ق لْ  خَ ج أطوارَ ا, وهكذا تتدرَّ ها ولوهنِ سِ لمَ مَ ها ودرِ ها وقَ ها وهيئتِ ة يف شكلِ ضغَ  للمُ مباينةً 
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َ  له السَّ  عليها فشقَّ ره اهللاُتي صوَّ ورة الَّ  هبذه الصُّ جَ  خيرُ اإلنسان إىل أنْ   مَ  والفَ مع والبرصَ
 هام باألصابع, ثمَّ  رؤوسَ مَ  وقسَ ,هامجلني وبسطَ  والرِّ نِ  اليديْ  ومدَّ , وسائر املنافذِ واألنفَ 

حال د والطِّ بِ ة والكَ دَ لب واملعِ  من القَ  الباطنةَ  األعضاءَ بَ , وركَّ  األصابع باألناملمَ قسَ 
بحان , فسُ IQHه ختصُّ ه ومنفعةٌ  خيصُّ رٌ دْ  منها له قَ  واحدٍ اء كلّ حم واملثانة واألمعَ ئة والرَّ والرِّ 

 والَّ ذي خَ الَّ   ].±| [﴾: ﴿w v u t s r, القائلدَ ر فهَ ذي قدَّ لق فسوَّ
  وحججٌ ,ه تعاىل إىل معرفتِ صلةٌ  متَّ لٌ بُ رش سُ ة إىل العَ رَّ الذَّ   منَ  املخلوقاتِ ميعُ فجَ «

 قرأ حروفَ  يَ ه كتابٌ  كلُّ ته, والعاملُ  بوحدانيَّ ةٌ  ناطقَ ه ألسنٌ  مجيعُ ته, والكونُ  عىل أزليَّ بالغةٌ 
 .IRH»همدر بصائرِ ون عىل قَ ه املتبرصِّ أشخاصِ 

لُ   ها وإمعانُ رُ ت واألرض وتدبُّ موا اهللا يف السَّ ا خلقَ ها ممَّ  هذه اآليات وغريِ فتأمُّ
ه  ألنَّ ;هه وتثبيتِ  إيامنِ فع يف تقويةِ  بالنَّ  عىل اإلنسانِ  ما يعودُ مِ كر فيها من أعظَ  الفِ ظر وإجالةُ النَّ 

ه ه وتعظيمُ زداد حبُّ ه سبحانه وتعاىل, فيَ ه, وكاملَ ه ومليكِ  خالقِ ةَ يعرف من خالهلا وحدانيَّ 
 .ظر هذا النَّ ه له, وهذه من أعظم ثمراتِ وعُ ه وخضُ ه وانقيادُ  طاعتُ ه له, وتزدادُ وإجاللُ 

كر فيه ه إىل الفِ ه يف كتابه عبادَ لت ما دعا اهللا سبحانَ وإذا تأمَّ «: : القيِّم قال ابنُ 
ن  جالله, مِ  كامله, ونعوتِ ه, وصفاتِ تِ لم به سبحانه وتعاىل, وبوحدانيَّ ك عىل العِ عَ أوقَ 
ه, ورضاه ه وعدلِ ه, ولطفِ ه وبرِّ ه, وإحسانِ تِ ه ورمح حكمتِ ه, وكاملِ ه وعلمِ درتِ وم قُ عمُ 

                                                 
ا من)٢٢٦ ـ ٢٠٥ص(م البن القيِّ » عادةاح دار السَّ مفت«انظر ) ١( م بدءً ) ٤٣ص (, فجميع ما تقدَّ

شفاء «, و) وما بعدها٢٩٥ص(» بيان يف أقسام القرآنالتِّ «ف, وانظر رصُّ منقول منه بيشء من التَّ 
يخ األصبهاين أليب الشَّ » العظمة«ا م, وانظر أيضً , وكالمها البن القيِّ ) وما بعدها٦٦ص(» العليل

  وجلَّ ر يف آيات اهللا عزَّ فكُّ باب األمر بالتَّ : ل من قولهد األوَّ املجلَّ إىل أواخر )  وما بعدها١/٢٠٩(
 .هتِ ه ووحدانيَّ لطانه وعظمتِ لكه وسُ درته ومُ وقُ 

 ., وهو من كالم عثامن بن مرزوق القريش)١/٣٠٧(البن رجب » ذيل طبقات احلنابلة«انظر ) ٢(
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 .IQH»ر يف آياتهفكُّ م إىل التَّ هبَ دَ  إىل عباده ونَ فَ ه, فبهذا تعرَّ ه وعقابِ ه, وثوابِ بِ وغضَ 
لق ون يف خَ ر يف الكَ فكُّ  اإليامن ودواعيه, التَّ ومن أسبابِ «: :وقال ابن سعدي 

 وما هو ظر يف نفس اإلنسانِ عة, والنَّ  من املخلوقات املتنوِّ موات واألرض وما فيهنَّ السَّ 
 اخللق ةِ  من عظمَ ه املوجوداتِ  لإليامن, ملا يف هذِ  قويٌّ  ذلك داعٍ فات فإنَّ عليه من الصِّ 

 ذي حيريِّ ه, وما فيها من احلسن واالنتظام واإلحكام الَّ ها وعظمتِ درة خالقِ  عىل قُ الِّ الدَّ 
عم  املنافع والنِّ ه وما فيها من أصنافِ متِ كْ  حِ مولِ  اهللا وشُ  علمِ  عىل سعةِ الِّ , الدَّ األلبابَ 

ه يدعو ه, وذلك كلُّ ه وبرِّ ودِ جُ ة رمحة اهللا وَ عَ ة عىل سَ الَّ ىص, الدَّ  وال حتُ تي ال تعدُّ الكثرية الَّ 
و روح ين له, وهذا هُ  الدِّ ه وإخالصِ هج بذكرِ ه واللَّ كرِ ها وشُ ئِ ها وبارِ عِ دِ بْ إىل تعظيم مُ 

ُّ اإليامنِ   .IRH»ه ورسِ
 ل هذه اآلياتِ ه يف كتابه إىل تأمُّ  عبادَ بَ دَ انه نَ بح الكريم س اهللاَ وهلذا فإنَّ 

 مِ  وعظَ ها للعبادِ  منافعِ ةِ  منه, وذلك لكثرَ  كثريةٍ ر يف مواضعَ فكُّ ظر والتَّ وإىل النَّ الالت, والدِّ 
 .ها عليهمعوائدِ 

K J I H G F E D C B A ﴿: قال اهللا تعاىل

 X W V U T S R Q P O N M L ̀  _  ̂] \ [ Z Y
l k j i h g f e d c b a﴾ 

]|~[. 
 ﴾x w v u t s r q p o n m﴿: وقال تعاىل

]|z[واآليات بعدها . 
                                                 

 ).٢٠٤ص(م بن القيِّ ال» عادةمفتاح دار السَّ «) ١(
 ).٢٨٠ ـ ٢٥٨ص(له » ياض النارضةالرِّ «, وانظر )٣١ص(» وضيح والبيانالتَّ «) ٢(
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½ ¾ ¿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: وقال تعاىل
Î Í Ì Ë﴾] |§.[ 
¥  � ¡ ¢ £ ¤ z y x } | { ~﴿: وقال تعاىل

©  ̈§ ¦  ̄® ¬ « ª﴾] |×.[ 
ه ظر يف آياتِ ه إىل النَّ رآن, يدعو فيها عبادَ  القُ  يف اآليات, وهي كثريةٌ وغريها منَ 

ه ه وعلمِ ه ومشيئتِ ه وعىل قدرتِ دِ ه وتفرُّ دِ  عىل توحُّ  دليلٍ مُ تي هي أعظَ ه الَّ ومفعوالتِ 
ه كرِ ة اهللا وشُ  إىل حمبَّ  للعبادِ ه, وهذا أعظم داعٍ ه وكرمِ ه ولطفِ سبحانه وتعاىل, وعىل برِّ 

ُ ه,  ذكرِ ه ومالزمةِ ه وطاعتِ وتعظيمِ  ل فيه من أعظم أمُّ  والتَّ ظر يف الكونِ  النَّ  أنَّ وهبذا يتبنيَّ
 .ع دواعيه وأنفَ  اإليامنِ أسبابِ 
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אאא 

 اهللا تعاىل وأن يكثر احلة اخلالصة لوجهِ  يف القيام باألعامل الصَّ هد املسلمُ أن جيتَ 
 .داوم عليهامنها, ويُ 

َ  به املسلم ممَّ  يقومُ  عملٍ  كلَّ فإنَّ    ألنَّ ;هه فيه يزيد يف إيامنِ تَ  نيَّ عه اهللا وخيلصُ ا رشَ
 . العباداتاعات وكثرةِ  يزيد بزيادة الطَّ اإليامنَ 

َ بودية الَّ  إنَّ العُ ثمَّ   هبا, فرضها ونفلها م القيامَ  منهُ ه وطلبَ عها اهللا لعبادِ تي رشَ
 .هة ختصُّ  منها عبوديَّ سان واجلوارح وعىل كلٍّ منقسمة عىل القلب واللَّ 

جاء ل واإلنابة والرَّ وكُّ ة والتَّ اإلخالص واملحبَّ : هتي ختصُّ  الَّ ة القلبِ ن عبوديَّ فمِ 
 .ةرب وغريها من األعامل القلبيَّ ىض والصَّ هبة والرِّ واخلوف واخلشية والرَّ 

هليل والتَّ سبيح كبري والتَّ رآن, والتَّ قراءة القُ : هتي ختصُّ سان الَّ ة اللِّ ن عبوديَّ ومِ 
 األعامل ها منَ ه وغريِ الم عىل رسولِ الة والسَّ ناء عليه والصَّ غفار, ومحد اهللا والثَّ واالستِ 

 .سان باللِّ  إالَّ تي ال تكونُ الَّ 
الة والوضوء واخلُطا  والصَّ دقة واحلجّ الصَّ : هاتي ختصُّ ة اجلوارح الَّ ن عبوديَّ ومِ 

 .اجلوارحتي تكون ب الَّ إىل املسجد ونحوها من األعاملِ 
 يف  وداخلةٌ ها من اإليامنِ تي باجلوارح كلُّ سان والَّ تي باللِّ ة والَّ فهذه األعامل القلبيَّ 

 . يف اإليامنها نقصٌ ا وإنقاصُ  وإمهاهلُ , يف اإليامنه, فالقيام هبا واإلكثار منها زيادةٌ مسامَّ 
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 : القلبا أعاملُ أمَّ * 
اهرة  األعامل الظَّ  املطالب, بل إنَّ  األمر وأهمُّ ين ورأسُ  الدِّ فهي يف احلقيقة أصلُ 

بوهلا اإلخالص هبا ط يف قَ شرتَ ها يُ  كلَّ  األعاملَ ة; ألنَّ ت من األعامل القلبيَّ لَ  إن خَ لُ قبَ ال تُ 
 أحد  عىل كلِّ ة واجبةً , وهلذا كانت األعامل القلبيَّ  قلبيٌّ  وجل, واإلخالص عملٌ هللا عزَّ 

  درجاتٍ اس يف القيام هبا عىل ثالثِ ال, والنَّ  من األحوا يف حالٍ ها حممودً  تركُ ال يكونُ 
د, ومنهم صِ امل لنفسه, ومنهم املقتَ منهم الظَّ :  درجاتٍ ن عىل ثالثِ دَ م يف أعامل البَ كام هُ 

 .IQHابق باخلرياتالسَّ 
ني ه والعناية به, قبل أن يعتَ ه وإصالحِ  بتطهري قلبِ أَ  مسلم أن يبدَ ولذا لزم كلُّ 

ه  قلبَ  املسلمُ حَ ى ما أصلَ  ومتَ اهر مع فساد الباطنِ الح الظَّ  بصَ ه, إذ ال عربةَ بإصالح ظاهرِ 
 استقامت ح ة هللا تعاىل ولرسولهدق واملحبَّ اكية واإلخالص والصِّ باألعامل الزَّ 

 سمعتُ :  قالريعامن بن بش من حديث النُّ »حيحنيالصَّ «ه, كام يف ه وصلح ظاهرُ جوارحُ 
ا ذَ إِ , وَ هُ لُّ  كُ دُ سَ  اجلَ حَ لَ  صَ تْ لحَ ا صَ ذَ  إِ ةً غَ ضْ  مُ دِ سَ  اجلَ نَّ يفِ إِ  وَ الَ أَ ...«:  يقولح  اهللارسولَ 

 .IRH»بُ لْ  القَ يَ هِ  وَ الَ  أَ هُ لُّ  كُ دُ سَ  اجلَ دَ سَ  فَ تْ دَ سَ فَ 
سب اهرة بحَ  العبد الظَّ  صالح حركاتِ  إىل أنَّ  فيه أعظم إشارةٍ فهذا احلديثُ 

ه اهللا, ة ما حيبُّ ة اهللا وحمبَّ  حمبَّ الَّ  ليس فيه إه سليامً  كان قلبُ ه, فإنْ ه وباطنِ  قلبِ صالح حركةِ 
 ما إذا ها, بخالفِ ه كلُّ  جوارحِ ت حركاتُ ه صلحَ وخشية اهللا وخشية الوقوع فيام يكرهُ 

فس,  النَّ هوات وتقديم حظوظِ باع الشَّ  اهلو واتِّ ا قد استوىل عليه حبُّ ه فاسدً كان قلبُ 
 .ها جوارحه كلُّ  فسدت حركاتُ  كذلكَ ن كانَ  مَ فإنَّ 

                                                 
 ).١٠/٦(» الفتاو«انظر ) ١(
 ).١٥٩٩(, ومسلم )٥٢(البخاري ) ٢(
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 م مع هذا جنودٌ ه, وهُ  األعضاء جنودُ ةُ  األعضاء وبقيَّ كُ لِ  مَ القلبُ : قالا يُ وهلذ
 ذلك, فإن كانَ  ه ال خيالفونه يف يشء من أوامرِ يذِ ه وتنفون يف طاعتِ طائعون له منبعثُ 

ا , وإن كانَ  صاحلةً ا كانت هذه اجلنودُ ك صاحلً امللِ  ه هبذه املشاهبة جنودُ كانت  فاسدً
̀ ﴿: كام قال تعاىل ليم, اهللا إالَّ القلب السَّ , وال ينفع عندفاسدةً  _  ̂ ] \ [ Z 

g f e d c b a﴾] |v[  ُامل من اآلفات السَّ : ليم هوالسَّ  والقلب
 .IQH ما يباعد منهة اهللا وخشيةَ ذي ليس فيه سو حمبَّ  الَّ و القلبُ  وهُ ,هاواملكروهات كلِّ 

َ  وإرادةٌ  فيه معرفةٌ  هو األصل, فإذا كانَ  القلبُ ثمَّ «: قال شيخ اإلسالم   رسَ
 فإذا كانَ ...  يريده القلبُ  عامَّ ف البدنُ  أن يتخلَّ ورة, ال يمكنُ  بالرضَّ ذلك إىل البدنِ 

ول  صالح اجلسد بالقَ  رضورةً لامً وعمالً قلبيا, لزمَ  عِ  صاحلًا بام فيه من اإليامنِ القلبُ 
 .IRH»مل باإليامن املطلق والعَ ,اهرالظَّ 

 ه جماهدةً  أن جياهد نفسَ اهر والباطنِ خص الظَّ  الشَّ عظم ما يزيد يف إيامنِ ن أ مِ وهلذا فإنَّ 
 . األقوال واألعامل منَ ه اهللاُة ما حيبُّ  وحمبَّ  وجلَّ ة اهللا عزَّ ه بمحبَّ ه وعامرتِ  عىل إصالح قلبِ ةً تامَّ 

ه  اهللا وعظمتُ  فيها معرفةُ ى تستقرَّ  للقلوب حتَّ فال صالحَ ...«:  رجبقال ابنُ 
  من ذلك, وهذا هو حقيقةُ ئُ لِ تَ مْ ويَ  عليه لُ وكُّ ه ورجاؤه والتَّ ه ومهابتُ ه وخشيتُ تُ وحمبَّ 

ذي تأهله ها الَّ هُ ـٰ ى يكون إل للقلوب حتَّ  اهللا, فال صالحَ ه إالَّ ـٰ وحيد وهو معنى ال إلالتَّ 
ه ـٰموات واألرض إل يف السَّ  له, ولو كانَ  ال رشيكَ  واحدٌ هٌ ـٰ ه وختشاه هو إله وحتبُّ وتعرفُ 

° ± ² ³́  ﴿: , كام قال تعاىلموات واألرضُ دت بذلك السَّ سَ  سو اهللا لفَ هُ لَ ؤْ يُ 
                                                 

 ). ٧١ص(البن رجب » جامع العلوم واحلكم«انظر ) ١(
)٢ (»الفتاو «)٧/١٨٧.( 
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¸ ¶ µ﴾] q :ى ا حتَّ  معً فيلِّ  والسُّ  للعامل العلويِّ ه ال صالحَ  أنَّ لم بذلكَ  فعُ ]٢٢
ه, فإن كانت  القلب وإراداتِ  حلركةِ  تابعةٌ  اجلسدِ ها هللا, وحركاتُ ها كلُّ  أهلِ  حركاتُ تكونَ 
 ه, وإن كانت حركةُ  اجلسد كلِّ ت حركاتُ  وصلحَ د صلحَ ه هللا وحده فقَ تُ ه وإرادحركتُ 

 .IQH» القلب حركةِ سب فسادِ  بحَ  اجلسدِ دت حركاتُ د وفسَ ري اهللا فسَ ه لغَ القلب وإرادتُ 
 عَ نَ مَ  وَ ,ى هللاطَ عْ أَ  وَ , هللاضَ غَ بْ أَ  وَ ,بَّ هللاحَ  أَ نْ مَ «:  أنَّه قالحبيِّ النَّ وقد ثبت عن 

 .IRH»نَ يامَ  اإلِ لَ مَ كْ تَ  اسْ دْ قَ  فَ ,هللا
 ل إيامنُ مُ د كَ ها هللا فقَ  القلب واجلوارح إذا كانت كلُّ  حركاتِ ى هذا أنَّ كلَّ ومعنَ «

ا, ويلزمُ العبد بذلكَ   اجلوارح,  حركاتِ  القلب صالحُ  من صالح حركاتِ  باطنًا وظاهرً
 فيام  إالَّ اجلوارحُ  إرادة اهللا وإرادة ما يريده مل تنبعث ا ليس فيه إالَّ  صاحلً فإذا كان القلبُ 

 وإن ,ا يكره ممَّ شى أن يكونَ  خيُ ه وعامَّ  يكرهُ  عامَّ تْ ت إىل ما فيه رضاه, وكفَّ يريده, فسارعَ 
 .ISH»ن ذلكَ مل يتيقَّ 

 فيها ة ومل يبقَ دق واإلخالص واملحبَّ  والصِّ  باإليامنِ فمتى ما صلحت القلوبُ 
 .ه وبام فيه مرضاتُ  وجلَّ  هللا عزَّ الَّ ك إ اجلوارح فلم تتحرَّ لحت مجيعُ  لغري اهللا, صَ إرادةٌ 

ا يف واجبِ  من الفِ  ال خيلو بحالٍ والقلبُ  ا يف ه ومصاحلها, وإمَّ  آخرتِ كر إمَّ
  ومجاعُ ,ةرات املفروضَ  واملقدَّ ا يف الوساوس واألماين الباطلةِ ه, وإمَّ نياه ومعاشِ مصالح دُ 

ق, ففي باب العلوم املحقَّ ه ه وفالحُ كر بام فيه صالحُ ه بالفِ لَ شغِ  أن تُ إصالح القلبِ 
ه إىل ه, ويف املوت وما بعدَ وحيد وحقوقِ  من التَّ كَ لزمُ ة ما يَ بمعرفَ شغله تُ رات صوُّ والتَّ 

                                                 
 ). ١٢ص(البن القيِّم » بالوابل الصيِّ «نظر , وا)٧١ص(» جامع العلوم واحلكم«) ١(
) ٢/٦٥٨ (»اإلبانة«ة يف , وابن بطَّ )٧٧٣٧ (»الكبري«رباين يف , والطَّ )٤٦٨٣(رواه أبو داود ) ٢(

 ).٣٨٠ (»حيحةلسلة الصَّ السِّ «حه األلباين, انظر وغريهم, وصحَّ 
 ).٧٢ص(» جامع العلوم واحلكم«) ٣(
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زوم  والعُ ز منها, ويف باب اإلراداتِ حرُّ ق التَّ رُ ار, ويف آفات األعامل وطُ ة والنَّ دخول اجلنَّ 
 .IQHهك إرادتُ  ما يرضُّ  إرادةِ ه وطرحِ ك إرادتُ  ما ينفعُ ه بإرادةِ لُ شغِ تُ 

ه قو صلتُ افعة يف القلب, لتَ واهد النَّ  للعبد عىل ذلك هو تكثري الشَّ وإنَّ أعظم عونٍ 
 .لب وكثرهتاواهد يف القَ  بحسب قيام هذه الشَّ ام تكونُ  إنَّ احلةَ  الصَّ  األعاملَ باهللا, وألنَّ 

علم هبا  يُ شارةً واهد إه إىل الشَّ ون اهللا وتوفيقِ  نشري بعَ ونحنُ «: : القيِّم قال ابنُ 
 :حقيقة األمر

نيا  من الدُّ  به شاهدٌ ار اآلخرة, أن يقومَ ائر إىل اهللا والدَّ ل شواهد السَّ فأوَّ 
ةِ  وفائها, وكثرةِ ةِ وحقارهتا, وقلَّ  فإذا قام ... هاعة انقضائِ  رشكائها, ورسُ  جفائها, وخسَّ

 يقوم ار اآلخرة, وحينئذٍ ه عنها, وسافر يف طلب الدَّ ل قلبُ اهد منها ترحَّ بد هذا الشَّ بالعَ 
ها ال يرحتلون منها, وال  حقا, فأهلُ ا هي احليوانُ ها, وأهنَّ  من اآلخرة ودوامِ بقلبه شاهدٌ 

ِ حال ومنتهى السِّ  الرِّ رار, وحمطُّ ون عنها بل هي دار القَ نُ يظعَ   ه شاهدٌ  بقلبِ  يقومُ ثمَّ . ..ريَ
ها,  أهلِ ها وعظيم عذابِ ة حرِّ ا, وشدَّ هرِ عْ ها, وبُعد قَ امِ رَ طِ دها واضْ ار وتوقُّ  النَّ منَ 

السل واألغالل يف  والسَّ ,يون العُ قُ رْ  زُ ,وهود الوجُ وا إليها سُ يقُ هم وقد سِ فيشاهدُ 
د ر الفظيع, وقَ  املنظَ ا فشاهدوا ذلكَ هم أبواهبُ تحت يف وجوهِ  انتهوا إليها فُ  فلامَّ ,أعناقهم

ام حرسةً عت قلوهبُ تقطَّ  نوب  الذُّ لع منَ اهد انخَ بد هذا الشَّ عَ لب الفإذا قام بقَ ...  وأسفً
ة هذا سب قوَّ وعىل حَ ... رذَ  اخلوف واحلَ س ثيابَ بِ هوات, ولَ باع الشَّ واملعايص واتِّ 

ضالت ه الفَ ن قلبِ اهد مِ ذيب هذا الشَّ ه من املعايص واملخالفات, فيُ عدُ  بُ اهد يكونُ الشَّ 
 .ها العافية ورسورَ ةَ  لذَّ قلبُ ها, فيجد الجُ رِ  خيُ ها ثمَّ ة, وينضجُ كَ هلِ  املُ واملوادَّ 

  رأت وال أذنٌ ا ال عنيٌ ها فيها, ممَّ  اهللا ألهلِ ة, وما أعدَّ  اجلنَّ فيقوم به بعد ذلك شاهدُ 
                                                 

 ).٣١١, ٣١٠ص(م البن القيِّ » الفوائد«انظر ) ١(
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 ه من رسولِ ه عىل لسانِ ه اهللا لعبادِ  وصفَ  عامَّ , فضالً ر عىل قلب برشَ ت, وال خطَ سمعَ 
 ور, واملالبس والصُّ اعم واملشاربِ ة, من املطذَّ فيل بأعىل أنواع اللَّ ل, الكَ عيم املفصَّ النَّ

 .ورهجة والرسُّ والبَ 
ها املسك, تُ بَ رْ عيم املقيم بحذافريه فيها, تُ ل اهللا النَّ  قد جعَ  دارٍ فيقوم بقلبه شاهدُ 

ا أحىل من ؤلؤ, ورشاهبُ صب اللُّ ة, وقَ هب والفضَّ ن الذَّ بِ , وبناؤها لَ رُّ باؤها الدُّ صْ وحَ 
نجبيل, ونساؤها لو  من الزَّ د من الكافور وألذُّ برَ  من املسك, وأسل وأطيب رائحةً العَ 

هم احلرير من مس, ولباسُ وء الشَّ لب عىل ضَ نيا لغَ  يف هذه الدُّ نَّ  إحداهُ رز وجهُ بَ 
 هم دائمة, ال مقطوعةٌ ؤلؤ املنثور, وفاكهتُ  كاللُّ هم ولدانٌ مُ دَ ربق, وخَ ندس واإلستَ السُّ 

 ال رةٌ م عليه مخَ هون, ورشاهبُ ا يشتَ  ممَّ  مرفوعة, وغذاؤهم حلم طريشٌ رُ , وفُ وال ممنوعةٌ 
ور عني هم حُ ون, وشاهدُ ا يتخريَّ  ممَّ م فاكهةٌ ون, وخرضهتُ م عنها ينزفُ  وال هُ ولٌ فيها غَ 

ياض حيربون, وفيها ما  الرِّ كئون, ويف تلكَ  متَّ م عىل األرائكِ ؤلؤ املكنون, فهُ كأمثال اللُّ 
 .خالدونم فيها  األعني, وهُ ذُّ لَ  وتَ سُ هي األنفُ تشتَ 

  جلَّ بِّ ظر إىل وجه الرَّ شاهد يوم املزيد, والنَّ : اهدفإذا انضمَّ إىل هذا الشَّ 
تي واهد الَّ اهد إىل الشَّ  هذا الشَّ فإذا انضمَّ ... ه منه بال واسطةجالله, وسامع كالمِ 

ه لتفت يف طريقِ ا فال يَ ياح يف مهاهبِّ ري الرِّ ه أرسع من سَ  القلب إىل ربِّ يسريقبله فهناك 
 .IQH»...ا وال شامالً يمينً 

  عونٍ ه فيها, كانت أعظمَ كرَ  فِ  وأعملَ  العبدِ واهد يف قلبِ  هذه الشَّ فإذا قامت مثلُ 
ه افلة, وعىل ختليتِ  السَّ  املذمومة واإلراداتِ له عىل تطهري قلبه وتنزهيه من األوصافِ 

ة العبادة واملحبَّ  له عىل  باعثٍ مَ ري اهللا سبحانه, وكانت أعظَ ق بغَ علُّ ه من التَّ وتفريغِ 
                                                 

 ).٢٥٢  ـ٣/٢٥٠(» الكنيمدارج السَّ «) ١(
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 . تعاىلإىل اهللاواالفتقار شية واإلنابة واخلَ 
ه هو ه ونامئِ  أسباب زيادتِ ه وأهمَّ ياتِ ع مقوِّ  لإليامن, وأنفَ  أعظم باعثٍ ود أنَّ واملقصُ 

ا , وتطهريه ممَّ حه اهللا ورسوله  هللا ولرسوله وملا حيبُّ  وباحلبِّ إصالح القلب باإليامنِ 
 . قاملوفِّ خيالف هذا ويناقضه, واهللا 

  :سانا أعامل اللِّ وأمَّ * 
الم عىل الة والسَّ ه والصَّ  كتابِ ناء عليه وقراءةِ ه والثَّ  ومحدِ  وجلَّ كر اهللا عزَّ كذِ 

عاء وغري سبيح واالستغفار والدُّ هي عن املنكر, والتَّ  والنَّ  اهللا واألمر باملعروفِ رسولِ 
 عليها واإلكثار  القيام هبا واملداومةَ  أنَّ سان, فال شكَّ تي تكون باللِّ ذلك من األعامل الَّ 

 . اإليامنمنها من أعظم أسباب زيادةِ 
 اهللا ن ذكرِ  اإلكثار مِ  دواعي اإليامنِ ن أسبابِ ومِ «: :يخ ابن سعدي قال الشَّ 

 اإليامن يف  شجرةَ كر هللا يغرسُ  الذِّ  العبادة, فإنَّ ذي هو مخُّ عاء الَّ  الدُّ , ومنَ  وقتٍ كلَّ 
 يدعو إىل  اإليامنَ ه, كام أنَّ  إيامنُ يَ وِ ا هللا قَ  ذكرً ام ازداد العبدُ يها, وكلَّ نمِّ هيا ويالقلب, ويغذِّ 

 .IQH»ه بل هي روحُ  اإليامنُ  اهللا هيَ ةُ ه, وحمبَّ ر من ذكرِ  أكثَ  اهللاَ ن أحبَّ كر, فمَ كثرة الذِّ 
ا نها ثالثً م دَ كر مائة فائدة, عدَّ  للذِّ أنَّ » بيِّ الوابل الصَّ « القيِّم يف كتابه وقد ذكر ابنُ 

, وجيلب  والغمَّ محن, ويزيل اهلمَّ  الرَّ يضِ رْ يطان, ويُ ه يطرد الشَّ منها أنَّ : IRHبعني فائدةً وسَ 
زق, وغري  الرِّ ر الوجه والقلب, وجيلبُ  والبدن, وينوِّ ي القلبَ ور, ويقوِّ الفرح والرسُّ 

 أعظم , وال شكَّ أنَّ لَّ كر اهللا عزَّ وجنال بذِ تي تُ ظيمة الَّ وائد العَ  من الفَ :ا ذكره ذلك ممَّ 
يه ويثبِّ  يف اإليامنِ ه يزيدُ ها أنَّ فوائد ذكر اهللا وأنفعِ   ته, وهلذا فقد ورد يف الكتابِ  ويقوِّ

 : هتِ ه وأمهيَّ  فضلِ  عىل اإلكثار منه, وبيانِ  يف األمر به واحلثِّ  كثريةٌ ة نصوصٌ نَّ والسُّ 
                                                 

 ).٣٢ص(» وضيح والبيانالتَّ «) ١(
 ). وما بعدها٨٤ص(» بيِّ الوابل الصَّ «انظر ) ٢(
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 ].½| [﴾g f e d c b﴿: قال تعاىل
̈  © ª »﴿: وقال تعاىل § °  ̄ ® ¬ 
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 يسري يف حول اهللا  رسُ كانَ :  قالاعن أيب هريرة » صحيح مسلم«ويف 
ة, فمرَّ  ْ :  لهقالُ  يُ لٍ بَ  عىل جَ طريق مكَّ ْ ذَ وا, هَ ريُ سِ «: دان, فقالمجُ , »ونَ دُ رِّ فَ  املُ قَ بَ , سَ انُ دَ ا مجُ

ا وَ ثِ  كَ  اهللاَونَ رُ اكِ الذَّ «:  اهللا? قالولَ  يا رسُ ونَ دُ رِّ فَ وما املُ : قيل  .IQH»اتُ رَ اكِ الذَّ ريً
ِ خَ  بِ مْ كُ ئُ بِّ نَ  أُ الَ أَ «:  قالح بيَّ  أنَّ النَّ ارداء وعن أيب الدَّ  ا اهَ ضَ رْ أَ , وَ مْ كُ لِ امَ عْ  أَ ريْ

 نْ  أَ نْ مِ , وَ قِ رِ الوَ  وَ بِ هَ  الذَّ اءِ طَ عْ  إِ نْ  مِ مْ كُ  لَ ريْ خَ وَ , مْ كُ اتِ جَ رَ  دَ ها يفِ عِ فَ رْ أَ , وَ مْ كُ يكِ لِ  مَ دَ نْ عِ 
ِ تَ  فَ مْ كُ وَّ دُ ا عَ وْ قَ لْ تَ  ِ يَ , وَ مْ هُ اقَ نَ عْ وا أَ بُ رضْ وما ذاك يا رسول اهللا? :  قالوا»?مْ كُ اقَ نَ عْ وا أَ بُ رضْ

 .IRH» اهللاِ رُ كْ ذِ «: قال
رت  قد كثُ  اإليامنِ ائعَ  إنَّ رش!ول اهللايا رسُ :  أنَّ رجالً قالرسْ وذكر عبد اهللا بن بُ 

                                                 
 ).٢٦٧٦(مسلم ) ١(
» اءـعالدُّ «رباين يف  والطَّ ,)٣٧٩٠(وابن ماجه , )٣٣٧٧(مذي , والرتِّ )٢١٧٠٢(رواه أمحد ) ٢(

» ةرشح السنَّ «, والبغوي يف )٢/١٢(» احللية«وأبو نعيم يف , )١/٤٩٦(, واحلاكم )١٨٧٢(
من طرق عن زياد بن أيب زياد ) ٢/٣٩٥(» هيبغيب والرتَّ الرتَّ «, وذكره املنذري يف )٥/١٥(

ا, وقال احلاكمحرية عن أيب الدَّ عن أيب بَ   صحيح اإلسناد ومل ثوهذا حدي«: رداء مرفوعً
ا من طرق جيِّ «: عبد الربِّ  هبي, وقال ابن, ووافقه الذَّ »جاهخيرِّ  » مهيدالتَّ «. »دةوهذا يرو مسندً

 .ن إسناده البغوي واملنذريُّ , وحسَّ  )٦/٥٧(
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, فأخربين بيشءٍ   .IQH»اىلَ عَ  تَ  اهللاِرِ كْ  ذِ نْ بًا مِ طْ  رَ كَ انُ سَ  لِ الُ زَ  يَ الَ «:  به, قال أتشبَّثُ عيلَّ
  اهللاُ ولُ قُ يَ «: ح ول اهللاقال رسُ :  قالاعن أيب هريرة » حيحنيالصَّ «ويف 

, يسِ فْ  نَ  يفِ هُ تُ رْ كَ , ذَ هِ سِ فْ  نَ  يفِ ينِ رَ كَ  ذَ نْ إِ , فَ ينِ رَ كَ ا ذَ ذَ  إِ هُ عَ ا مَ نَ أَ , وَ ي يبِ دِ بْ  عَ نِّ  ظَ دَ نْ ا عِ نَ أَ : اىلَ عَ تَ 
ٍ  مَ  يفِ ينِ رَ كَ  ذَ نْ إِ وَ  ٍ  مَ  يفِ هُ تُ رْ كَ  ذَ ألَ ٍ  خَ ألَ  . احلديثIRH»...مْ هُ نْ  مِ ريْ

 .غال بهته, وفضل االشتِ كر وأمهيَّ ة عىل فضل الذِّ الَّ صوص الدَّ  النُّ وغريها منَ 
غل  اشتَ  وجلَّ ه بذكر اهللا عزَّ  لسانَ لْ ه ومل يشغِ  عن هذا كلِّ  اإلنسانُ فإن أعرضَ 

 له  ال بدَّ  العبدَ  ألنَّ ;حشة والكذب والفُ خريَّ ميمة والسُّ ة والنَّ يبَ ه بغري ذلك من الغِ لسانُ 
 .م هبذه األموره تكلَّ  أوامرِ  اهللا تعاىل وذكرِ م بذكرِ م, فإن مل يتكلَّ أن يتكلَّ 

ا لسانٌ  البتَّ  يسكتُ  السانَ فإنَّ اللِّ «:  القيِّمقال ابنُ  ا لسانٌ  ذاكرٌ ة, فإمَّ ,  الغٍ , وإمَّ
لب, إن مل غلتك بالباطل, وهو القَ , شَ ها باحلقِّ لْ شغِ فس إن مل تُ مها, فهي النَّ  من أحدِ والبدَّ 

له سان, إن مل تشغَ , وهو اللِّ  املخلوقني والبدَّ ةُ ه حمبَّ تْ نَ كَ , سَ  وجلَّ  اهللا عزَّ ةَ نه حمبَّ كِ سْ تُ 
هلا يف , وأنزِ نيْ تَ ك إحد اخلطَّ  لنفسِ , فاخرتَ  والبدَّ غو, وهو عليكَ ك باللَّ لَ كر, شغَ بالذِّ 

 .ISH»نيْ إحد املنزلتَ 
ا أعاملُ *    : اجلوارحوأمَّ

اعات, فهي كذلك  وغري ذلك من الطَّ  وصدقة وجهادٍ  وصيام وحجٍّ ن صالةٍ مِ 
                                                 

, ٢٩٤٥٣(ابن أيب شيبة , و)٣٧٩٣( , وابن ماجة)٣٣٧٥(مذي الرتِّ  ,و)١٧٦٨٠(أمحد  رواه) ١(
ل , وقا» حسن غريب من هذا الوجهثحدي«: مذي, وقال الرتِّ )١/١٩٥(, واحلاكم )٣٥٠٥٣
ختريج « يف هبي, وقال األلباينُّ , ووافقه الذَّ »جاههذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرِّ «: احلاكم

 .»صحيح اإلسناد«): ٢٥ص (»بالكلم الطيِّ 
 ).٢٦٧٥(, ومسلم )٧٤٠٥(رواه البخاري ) ٢(
ا )١٦٧, ١٦٦ص(» بيِّ الوابل الصَّ «) ٣(  .منه) ٨٧ص(, وانظر أيضً
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ه, ها اهللا عىل عبادِ  افرتضَ تياعات الَّ  يف القيام بالطَّ  اإليامن, فاالجتهادُ من أسباب زيادةِ 
ها من أعظم  الوجوه وأكملِ  هبا عىل أحسنِ ه إليها, واإلتيانُ  عبادَ تي ندبَ ربات الَّ وبالقُ 

 .هة اإليامن وزيادتِ أسباب قوَّ 
D C B A J I H G F E  M L K﴿: قال اهللا تعاىل

P O N U T S R Q Z Y X W V  [
e d c b a  ̀ _  ̂ ] \  k j i h g f

m l q p o ns r  y x w v u t 
} | { z d c b a  ̀_ ~﴾] |s[ 

ا من صفات يه, كام أهنَّ  وتنمِّ ثمر اإليامنَ  منها تُ امن, كلُّ واحدةٍ فات الثَّ فهذه الصِّ 
 . يف تفسريهاإليامن وداخلةٌ 

ه ه يف استحضار ما يقولُ  نفسَ دُ  جياهِ  املصيلِّ الة, وكونُ ور القلب يف الصَّ فحضُ 
جود من كوع والسُّ عود, والرُّ  القيام والقُ عاء فيها, ومنَ كر والدُّ ه من القراءة والذِّ ويفعلُ 

 .هأسباب زيادة اإليامن ونموِّ 
ى اهللا الصالة إيامنًا بقوله  ]١٤٣: ~ [﴾ d c b a `e﴿: وقد سمَّ

̧  º ¹ « ¼ ½ ﴿: وقوله ¶ µ  ́ ³ ² ±

¿ ¾﴾] y :ا أهنَّ  اإليامن, كام نايفنكر يُ  فحشاء ومُ  فهي أكرب ناهٍ عن كلِّ ,]٤٥
 .﴾¼ ½ ¾ ¿﴿: يه, لقوله وينمِّ ي اإليامنَ ذي يغذِّ كر اهللا الَّ حتتوي عىل ذِ 

: ح بيُّ ها كام قال النَّ ها ونفلُ  وتزيده, وهي فرضُ ي اإليامنَ  كذلك تنمِّ كاةُ والزَّ 
 .يهيه وتنمِّ  وتغذِّ ها, فهي دليل اإليامنِ  صاحبِ عىل إيامنِ : , أيIQH»انٌ هَ رْ  بُ ةُ قَ دَ الصَّ وَ «

                                                 
 .ا من حديث أيب مالك األشعري) ٢٣٣(جزء من حديث أخرجه مسلم ) ١(
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ري فيه, بل  فعل ال خَ  كالم ال خري فيه, وكلُّ ذي هو كلُّ غو الَّ  عن اللَّ ضُ واإلعرا
َّ يقولون اخلري ويفعَ   ويزداد به ه من اإليامنِ  أنَّ , ال شكَّ  وفعالً  قوالً لونه, ويرتكون الرشَّ

 .ر اإليامنثمِ , ويُ اإليامنُ 
 م, يقولُ يامهنُ ث إ أو تشعَّ وا غفلةً دُ جَ م إذا وَ هُ ن بعدَ  ومَ يحابة  الصَّ وهلذا كانَ 

 .»اعةً  سَ ؤمنُ  بنا نُ سْ لِ اجْ «: هم لبعضٍ بعضُ 
 .مد بذلك إيامهنُ ة, فيتجدَّ نيويَّ ة والدُّ ينيَّ مه الدِّ عَ رون نِ رون اهللا, ويذكُ ذكُ فيَ 

ا فاحشة الزِّ فَّ وكذلك العِ   هذا من أكرب  أنَّ ا, ال ريبَ نَ ة عن الفواحش خصوصً
 ;فس عن اهلوهنى النَّ ه  يدي ربِّ ه بنيَ ه مقامَ وفِ  خله, فاملؤمنُ ياتِ  ومنمِّ  اإليامنِ عالماتِ 

 . اإليامن ملا معه منَ  لداعي اإليامن وتغذيةً إجابةً 
 نَ يامَ  إِ الَ «: ها من عالئم اإليامن, ويف احلديثِ فظُ  وحِ  والعهودِ  األماناتِ ورعايةُ 

ه هل يرعى ر حالَ ه, فانظُ  العبد ودينَ  إيامنَ  أن تعرفَ , وإذا أردتَ IQH»هُ  لَ ةَ انَ مَ  أَ  الَ نْ ملَِ 
هود  والعُ  احلقوق, وهل يرعى احلقوقَ , أو أماناتِ ةً  أو قوليَّ ةً ها حاليَّ  كلَّ األماناتِ 

 دين  كذلك فهو صاحبُ  العباد? فإن كانَ ه وبنيَ تي بينَ  اهللا والَّ ه وبنيَ تي بينَ  الَّ قودَ والعُ 
 .ص من ذلكقدار ما انتقَ ه بمِ ه وإيامنِ  من دينِ ن كذلك نقصَ , وإن مل يكُ وإيامنٍ 

  ألنَّ ;اها وأوقاهتِ ها وحقوقِ , عىل حدودِ لواتِ مها باملحافظة عىل الصَّ وختَ 
يه, ويؤيت ستان اإليامن, فيسقيه وينمِّ ذي جيري عىل بُ  بمنزلة املاء الَّ  عىل ذلكَ ةَ املحافظَ 

 . حنيه كلَّ لَ كُ أُ 
                                                 

, وابن )٥ص(, ويف اإليامن )٣٠٣٢٠ (»فهمصنَّ «, وابن أيب شيبة يف )١٢٣٨٣(أخرجه أمحد ) ١(
هذا حديث «: , وقال البغويُّ )١/٧٥ (»ةرشح السنَّ «, والبغوي يف )١٩٤ (»صحيحه«ان يف حبَّ 

 .»حتقيقه لإليامن البن أيب شيبة«حه األلباين يف , وصحَّ »حسن
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فظة عىل أعامل و املحا وهُ ,قي بالسَّ  وقتٍ ها كلَّ دِ  إىل تعاهُ  اإليامن حمتاجةٌ رةُ وشجَ 
وابت خور والنَّ ها من الصُّ  وإىل إزالة ما يرضُّ اعات والعباداتِ  الطَّ يلة منَ اليوم واللَّ 

ة عن املحرَّ ارَّ الغريبة الضَّ  َّ ة, وهو العفَّ , فمتى مت  هذا ىت هذه األمور حيمات قوالً وفعالً
 .IQH»عةامر املتنوِّ ا, وأخرج الثِّ هَ زَ ستان وَ البُ 

 هبا  القيامَ  اإليامن, وأنَّ احلة يف زيادةِ ر األعامل الصَّ ة أثَ ضح لنا شدَّ  يتَّ وهبذا البيانِ 
 .ه من أسباب زيادتِ  عظيمٌ واإلكثار منها سببٌ 

ى رك ما هنَ وله, وتَ  اهللا به ورسُ رمَ عل ما أَ  هو فِ  اإليامنِ وكاملُ «:  اإلسالمقال شيخُ 
 من  يف ذلكَ ض املحظور كانَ  عنه ببعضَ  املأمور وعوَّ  بعضَ وله, فإذا تركَ اهللا عنه ورسُ 

 .IRH» ذلكرِ دْ نقص اإليامن بقَ 
اعات دقة إيامن, واجلهاد إيامن, ومجيع الطَّ  إيامن, والصَّ  إيامن, واحلجُّ الةُ فالصَّ 

ا يف ه هلا سببً  عنده اإليامن, وكان فعلُ ها العبد ازدادَ لَ ه إيامن, فإذا فعَ  هبا عبادَ ر اهللاُتي أمَ الَّ 
 . اإلخالص واملتابعةط إيامنه, برشَ زيادةِ 

 ;اعةفعل الطَّ ...:  منها أسبابٌ  اإليامنِ ولزيادةِ «: :ثيمني د العُ يخ حممَّ قال الشَّ 
 مل أحسنَ  العَ ام كانَ ه, فكلَّ ه وكثرتِ  العمل وجنسِ نِ سْ  حُ سبِ  يزداد به بحَ  اإليامنَ فإنَّ 

ا ة, وأمَّ  اإلخالص واملتابع بحسبِ  العمل يكونُ  اإليامن به أعظم, وحسنُ كانت زيادةُ 
 ل منَ د وأفضَ كَ وْ اعات أَ  وبعض الطَّ , املسنونِ  منَ لُ  أفضَ  الواجبَ مل فإنَّ  العَ جنسُ 

 ا كثرةُ  هبا أعظم, وأمَّ  اإليامنِ ل كانت زيادةُ اعة أفضَ ام كانت الطَّ عض اآلخر, وكلَّ البَ 
 .ISH»هيادتِ  بز يزيدَ رم أنْ  اإليامن فال جُ  منَ  العملَ  ألنَّ ; يزداد هبا اإليامنَ مل فإنَّ العَ 

                                                 
 . ف يسريبترصُّ ) ٣٦  ـ٣٤(البن سعدي » وضيح والبيانالتَّ «) ١(
)٢ (»البن تيمية » الفتاو)٢٧/١٧٢.( 
 ).٦٥ص(» ة الربيَّ فتح ربِّ «) ٣(
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عوة إىل الدَّ : م ـتي تزيد يف اإليامن ـ غري ما تقدَّ احلة الَّ ن أعظم األعامل الصَّ  إنَّ مِ ثمَّ 
 لزم  اإليامنِ هام يف زيادةِ ظم نفعِ  األمرين ولعِ نِ ة هذيْ اهللا, وجمالسة أهل اخلري, وألمهيَّ 

 . عنهام هنااحلديثُ 
ا الدَّ  رب, وايص بالصَّ  والتَّ وايص باحلقِّ لتَّ ه, وا إىل اهللا تعاىل وإىل دينِ عوةُ أمَّ

هي عن ه باألمر باملعروف والنَّ عوة إىل التزام رشائعِ ين, والدَّ عوة إىل أصل الدِّ والدَّ 
 ل العبدُ ه, وبه يكمِّ  وأسبابِ  من دواعي اإليامنِ  ذلكَ  فإنَّ ,صح للمسلمنياملنكر, والنُّ 

 من رس, إالَّ  اإلنسان لفي خُ  جنسَ  تعاىل بالعرص أنَّ مَ ه, كام أقسَ ل غريَ ه, ويكمِّ نفسَ 
وايص فس, والتَّ ذين هبام تكميل النَّالح اللَّ مل الصَّ اإليامن والعَ :  أربعصف بصفاتٍ اتَّ 

ه,  كلِّ رب عىل ذلكَ , وبالصَّ ين احلقُّ الح والدِّ افع والعمل الصَّ لم النَّ ذي هو العِ  الَّ باحلقِّ 
 .وهبام يكمل غريه
 اإليامن, ياتِ ه, من أكرب مقوِّ صيحة لعبادِ اهللا والنَّ عوة إىل  الدَّ  نفسَ وذلك أنَّ 

 والرباهني عىل ةَ قيم األدلَّ عوة, ويُ رص هذه الدَّ  أن يسعى بنَ عوة البدَّ  الدَّ وصاحبُ 
رقها, وهذه األمور من ور من طُ ل إىل األمُ ا, ويتوسَّ ها, ويأيت األمور من أبواهبِ حتقيقِ 

 .ه وأبوابِ رق اإليامنِ طُ 
 من غريه, مثل  من العبد, وتارةً  تارةً  وشعبه يكونُ  اإليامنِ وسببُ «: م اإلسالقال شيخُ 

ِّ ن يأمُ ن يدعوه إىل اإليامن, ومَ ض له مَ قيَّ ن يُ مَ  ُ ره باخلري, وينهاه عن الرشَّ  له عالمات , ويبنيِّ
 .IQH» األسباب منَ عظ به, وغري ذلكَ ربه وينزل به ويتَّ ه وما يعتَ ه وبراهينِ جِ جَ ين وحُ الدِّ 

هم  ونصحِ مل, فكام سعى إىل تكميل العبادِ  من جنس العَ  فإنَّ اجلزاءَ ;اوأيضً 
 منه ده بنورٍ ه, ويؤيِّ ه اهللا من جنس عملِ  أن جيازيَ , وصرب عىل ذلك البدَّ هم باحلقِّ وتوصيتِ 

                                                 
)١ (»الفتاو «)٧/٦٥٠.( 
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ة التَّ ة التَّ  إيامن وقوَّ ةِ وروح وقوَّ  رص عىل وكل عىل اهللا حيصل به النَّ وكل, فإنَّ اإليامن وقوَّ
z y x w v ﴿: , كام قال تعاىلء من شياطني اإلنس وشياطني اجلنِّ األعدا

¡ � ~ } | {﴾] |l[. 
ا فإنَّ   عليه فيه من  ليشء فالبدَّ أن يفتحَ , ومن تصدَّ  لنرص احلقِّ ه متصدٍّ وأيضً
 .IQHهه وإخالصِ قدار صدقِ ة بمِ ة واإليامنيَّ الفتوحات العلميَّ 

قيم أن اط اهللا املستَ اعي إىل رصِ كر والدَّ اهي عن املنفينبغي لآلمر باملعروف والنَّ 
 اخلالص فيه ه, ويثمر اإليامنَ لَ كُ ى يؤيت أُ ه, حتَّ ه وهنيِ دق واإلخالص يف أمرِ  بالصِّ يلتزمَ 

ين, والعلم بام رب عىل املدعوِّ فق, والصَّ ه باحلكمة والرِّ  يف دعوتِ ين, وأن يلتزمَ ويف املدعوِّ 
قت فيه هذه IRHيدعوهم إليه  اهللا, ت بإذنِ ه ونفعَ  أثمرت دعوتُ األوصافُ , فإن حتقَّ

 .ين املدعوِّ ة إيامنِ ه وقوَّ ة إيامنِ ا لقوَّ وكانت سببً 
ا جمالسة أهل اخلري ومالزمتِ   منهم, فهو  عىل االستفادةِ هم واحلرصِ هم ومرافقتِ أمَّ

ذكري باهللا  يف تلك املجالس من التَّ  اإليامن, ملِا يكونُ  من أسباب زيادةِ  عظيمٌ سببٌ 
تي هي  من األمور الَّ هيب وغري ذلكَ غيب والرتَّ ن عذابه والرتَّ بحانه ومِ خويف منه سُ تَّ وال

̀  b a﴿: من أعظم أسباب زيادة اإليامن, كام قال تعاىل _  ̂ ]﴾ 
º ¹ Á À ¿ ¾  Ã Â « ¼ ½﴿: وقال تعاىل ,]±|[

Ä﴾] |Ö[ 
فيد من جمالس تَ ذكري وتسفيد من التَّ  القلوب املؤمنة تستَ فهذا يدلُّ عىل أنَّ أصحابَ 

,  واالرتفاعَ  هلم االنتفاعَ , ويوجبُ ةً ا ومهَّ دث هلم ذلك نشاطً كر أعظم االستفادة وحيُ الذِّ 
                                                 

 ). ٣٧ ـ٣٦(البن سعدي » وضيح والبيانالتَّ «انظر ) ١(
 ).٢٨/١٣٧(» الفتاو«انظر ) ٢(
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 .ها من أعظم أسباب نقص اإليامن واضمحاللِ  فإهنَّ هو والغفلةِ بخالف جمالس اللَّ 
ا كر, وأشدَّ  بمجالس الذِّ اس عنايةً  النَّ الح أشدَّ نا الصَّ وهلذا كان سلفُ  عن هم بعدً

ء الكثري مثل أثر  عىل ذلك اليشَّ ن أقواهلم ما يدلُّ هو والغفلة, وقد مرَّ معنا مِ جمالس اللَّ 
 . وغريمهاببل عاذ بن جَ مي ومُ طَ بيب اخلُ  بن حَ ريمَ عُ 

 ينبغي العناية به وعدم إغفاله, وهو أن  به هذه األسبابَ مُ وسببٌ أخري نختِ 
ه إنقاص اإليامن أو إضعافه ن شأنِ يع ما مِ نها عىل مقاومة مجه ويوطِّ د املسلم نفسَ يعوِّ 

ية له ية املنمِّ  املقوِّ ن فعل مجيع األسبابِ  يف اإليامن مِ ه البدَّ ه كام أنَّ فإنَّ «هاب به, أو الذَّ 
 ا يقعُ وبة ممَّ وائق وهي اإلقالع عن املعايص والتَّ  من دفع املوانع والعَ  مع ذلكَ فالبدَّ 

ة فَ ضعِ بهات املُ ن الشُّ مات, ومقاومة فتَ رَّ ها عن املحمنها, وحفظ اجلوارح كلِّ 
 إالَّ برتك عي فيه, ال تتمُّ ته والسَّ غبة يف اخلري وحمبَّ تي أصلها الرَّ  اإليامن الَّ إلراداتِ 

ِّ إرادات ما ينافيها من رغبة النَّ  وء, فمتى ارة بالسُّ فس األمَّ  ومقاومة النَّ فس يف الرشَّ
فظ العبد من الوُ  , IQH»ه يقينُ ه وقويَ  إيامنُ هوات تمَّ ن الشَّ ات وفتَ بهقوع يف فتن الشُّ حُ

 .وفيقوباهللا وحده التَّ 

                                                 
 ).٣٧ص(سعدي البن » وضيح والبيانالتَّ «) ١(
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א 

  عن هنا فسيكونُ ا احلديثُ  اإليامن, أمَّ  عن أسباب زيادةِ سبق ام فيكان احلديثُ 
ه صُ  تنقِ يه, فكذلك له أسبابٌ  له أسبابًا تزيده وتنمِّ  اإليامن كام أنَّ  إنَّ ه, إذْ أسباب نقصِ 

قها, فهو كذلك  اإليامن ليطبِّ  زيادةِ ة أسبابِ  بمعرفَ  املسلم مطالبٌ ه, وكام أنَّ فُ وتضعِ 
 :حذرها, من بابه ليَ  نقصِ ة أسبابِ  بمعرفَ مطالبٌ 

َّ ِّ عرفتُ الرشَّ يـه ولكـن لتوقِّ  ال للـرشَّ
 

َّ ومَ   اس يقع فيه النَّ  منِ ن مل يعرف الرشَّ
 

حابة كان الصَّ «: ه قال أنَّ اليامن عن حذيفة بن ا» حيحنيالصَّ «وقد ثبت يف 
ِّ  عن اخلري, وكنت أسألُ حيسألون رسول اهللا   .IQH»دركني أن يُ  خمافةَ ه عن الرشَّ

ِّ فإنَّ «:  اجلوزيوقال ابنُ   .IRH»ا عن الوقوع فيه حتذيرً  يف تعريف الرشَّ
رق الوقاية منها أمر ه, وطُ م أسباب نقص اإليامن, ومعرفة عوامل ضعفِ فتعلُّ 

 .م أسباب زيادة اإليامن عن تعلُّ ةً  أمهيَّ ها ال يقلُّ مَ  تعلُّ  من العناية به, بل إنَّ البدَّ مطلوب 
 عدم  أن أشري إىل أنَّ  اإليامن وبياهنا, أودُّ  نقصِ وع يف ذكر أسبابِ وقبل الرشُّ 

ا من  سببً  العناية بذلك, يعدُّ ته, وتركِ  اإليامن, وإمهال تقويَ  زيادةِ تعاهد أسبابِ 
                                                 

 ).١٨٧٤(ومسلم ) ٧٠٨٤, ٣٦٠٦(البخاري ) ١(
 ). وما بعدها١٠/٣٠١(البن تيمية » الفتاو«, وانظر )٤ص(» تلبيس إبليس«) ٢(
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 , وعدمُ تي سبقت اإلشارة إليها فيام سبقمور الَّ  األاإليامن, فإمهالُ أسباب نقص 
يادة,  يف الزِّ  املحافظة عليها سببٌ نقصه, فكام أنَّ  ويُ  اإليامنَ االعتناء هبا, يضعفُ 

 .قص يف النَّ فإمهاهلا سببٌ 
ا ...ن فله أسباب اإلياما نقصُ وأمَّ «: د العثيمنييخ حممَّ قال الشَّ   فذكر أمورً

ام اعة, فكلَّ د الطَّ  تأكُّ بِ سَ قص به عىل حَ  ينقص به, والنَّ  اإليامنَ  فإنَّ ;اعةرك الطَّ ت: منها
ه كرتك  كلُّ د اإليامنُ قِ ام فُ اعة أوكد كان نقص اإليامن برتكها أعظم, وربَّ كانت الطَّ 

d c b a `  h g f e ﴿:  عىل ذلك قول اهللا تعاىل, يدلُّ IQH»الةالصَّ 

i﴾] |Ú[, َّاعة واملحافظة ة الطَّ  عىل أمهيَّ رآين الكريم يدلُّ قُ  الصُّ  فهذا الن
ا باملقابل عىل خطورة فس, ويدلُّ  هذا من أعظم أسباب تزكية النَّ عليها, وأنَّ   أيضً

 .ن أعظم أسباب اخليبة واخلرسان هذا مِ اعة, والوقوع يف املعصية, وأنَّ إمهال الطَّ 
: ﴾ يقول c b a `d﴿: قوله: »تفسريه« يف :قال ابن جرير الطربي 

احلات ر تطهريها من الكفر واملعايص, وأصلحها بالصَّ ه, فكثَّ ى نفسَ قد أفلح من زكَّ «
 .»...من األعامل

من عمل «: ه قالفرو عن قتادة أنَّ : د ذلكلف من اآلثار ما يؤيِّ  رو عن السَّ ثمَّ 
اها بطاعة اهللا ا زكَّ  .»خريً

ا أنَّ   .» صالحه بعملٍ سَ ى نفقد أفلح من زكَّ «: ه قالورو عنه أيضً
 .»ه نفسَ قد أفلح من زكَّى اهللاُ«: ه قالورو عن ابن زيد أنَّ 

: ﴾, قالوا` d c b a﴿: ورو عن جماهد وسعيد بن جبري وعكرمة
                                                 

 ).٦٦(» ة الربيَّ فتح ربِّ «) ١(
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 .IQH»هاحَ من أصلَ 
ه فأصلحها قد أفلح من زكَّى نفسَ «: ه قال القيِّم عن احلسن البرصي أنَّ ونقل ابنُ 

 .»ها عىل معصية اهللا تعاىلها ومحلَ كَ  من أهلَ قد خابَ ها عىل طاعة اهللا تعاىل, وومحلَ 
ها وأعالها نامَّ : ه, أيأفلح من زكَّى نفسَ : يريد«: ه قالتيبة أنَّ  قُ ونقل عن ابنُ 

 .IRH»دق, واصطناع املعروفِ  والصِّ اعة والربِّ بالطَّ 
يقول «: رير يف تفسريها﴾, فيقول ابن جَ i h g f e﴿: ا قوله تعاىلأمَّ 
الح من ه من الصَّ  لنفسِ  والتمسَ  يف طلبته, فلم يدرك ما طلبَ  وقد خابَ :كرهتعاىل ذ

ى اها عن اهلد حتَّ ه إيَّ ع منها بخذالنِ فأمخلها, ووضَ  ه نفسَ س اهللاُ اها, يعني من دسَّ دسَّ 
 ... اهللاطاعةَ  ركب املعايص وترك

أغواها, وعن سعيد : ﴾ أيi h g f e﴿: ه قالثمَّ نقل عن جماهد أنَّ 
 .ISH»رهاجَ أي أثمها وأفْ : ه قالها, وعن قتادة أنَّ أي أضلَّ : ه قالأنَّ بن جبري ا

ِّ ها وأخفاها برتَ نقصَ : أي«: :وقال ابن القيِّم   وركوب املعايص, ك عمل الربِ
ا خفيُّ والفاجرُ   أس, فمرتكبُ  الرَّ سُ خص, ناكِ  الشَّ , غامضُ  املروءةنُ مِ ن, زَ  املكا أبدً

 .ITH»هاه وقمعَ واحش قد دسَّ نفسَ الفَ 
 ه نفسَ ن دسَّ , ومَ واهي فقد فاز وأفلحَ ه بفعل األوامر واجتناب النَّ ن زكَّى نفسَ فمَ 

 .واهي فقد خرس وخابَ برتك األوامر وفعل النَّ 
                                                 

 ).٢١٢, ١٥/٢١١(» ربيتفسري الطَّ «) ١(
 ).١/٦٥(» هفانإغاثة اللَّ «) ٢(
 ).٢١٣, ١٥/٢١٢(» ربيتفسري الطَّ «) ٣(
 ).٢١ص(م البن القيِّ » بيان يف أقسام القرآنالتِّ «, وانظر )١/٦٥(» هفانإغاثة اللَّ «) ٤(
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ا أسباب نقص اإليامن, وعوامل ضعفِ  ا يف مجلتها , إالَّ أهنَّ عةٌ  ومتنوِّ ه فكثريةٌ أمَّ
 :ة عوامل قسم منها عدَّ  كلِّ  وحتتَ ة,أسباب داخلية, وأسباب خارجيَّ : تنقسم إىل قسمني

 :لا القسم األوَّ أمَّ * 
 قصن بالنَّ تي هلا تأثري يف اإلياماتية الَّ اخلية أو العوامل الذَّ فهو األسباب الدَّ 
ة عوامل  :وهي عدَّ
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א،א 

ه,  العلم من أعظم أسباب زيادت اإليامن, كام أنَّ فهذا من أعظم أسباب نقصِ 
 به عىل ما فيه نفعه وفالحه ى به ويتأملَّ ه ويشقَ  ما يرضُّ  وفعلَ ةَ فاملسلم العامل ال يؤثر حمبَّ 

 هذه األشياء عىل ما ه قد يؤثر مثلَ  فإنَّ ;هة علمِ ه وقلَّ رط جهلِ ه لفَ ا اجلاهل فإنَّ وصالحه, أمَّ 
, فالعلم ر فيهصوُّ عف التَّ ه, وذلك النقالب املوازين عنده ولضَ ه وصالحُ فيه فالحُ 

 . رشٍّ  لكلِّ  خري, واجلهل أصلٌ  لكلِّ أصلٌ 
ل هو  املناهي سببه األوَّ  الفواحش واقرتافُ لم والعدوان وارتكابُ ة الظُّ وحمبَّ 

 العلم, فاجلهل وفساد صد من فسادِ صد, وفساد القَ اجلهل وفساد العلم, أو فساد القَ 
 . اإليامنل يف فساد األعامل ونقصِ ئيس واألوَّ بب الرَّ العلم هو السَّ 

 فلو علم ما يف صد من فساد العلم, وإالَّ  فساد القَ إنَّ : وقد قيل«:  القيِّمقال ابنُ 
ه  أنَّ  لذيذٍ  من طعام شهيٍّ مَ لِ  عَ نْ  العلم ملا آثره, وهلذا مَ ها حقيقةَ ة ولوازمِ  من املرضَّ ارِّ الضَّ 

عف ة, وضَ وه املرضَّ  من وجارِّ ه بام يف الضَّ عف علمِ م عليه, فضَ دِ قْ ه ال يُ  فإنَّ ;مسموم
ه ذي حيمل صاحبَ ه يف ارتكابه, وهلذا كان اإليامن احلقيقي هو الَّ عوقِ ن اجتنابه يُ ه ععزمِ 

ه عىل ه, فإذا مل يفعل هذا, ومل يرتك هذا, مل يكن إيامنُ ه, وترك ما يرضُّ عىل فعل ما ينفعُ 
ه ى كأنَّ  اإليامن حتَّ قيقةَ ار ح املؤمن بالنَّ  ذلك, فإنَّ ام معه من اإليامن بحسبِ احلقيقة, وإنَّ 

ة لة إليها, فضالً عن أن يسعى فيها بجهده, واملؤمن باجلنَّ ها املوصِ يراها, ال يسلك طريقَ 
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ه فيام  يف نفسِ  عن طلبها, وهذا أمر جيده اإلنسانُ دَ ه أن يقعُ حقيقة اإليامن ال تطاوعه نفسُ 
 .IQH»ضارِّ ص منه من املخلُّ نيا من املنافع, أو التَّ يسعى فيه يف الدُّ 

ل القرآن  من يتأمَّ  وهلذا فإنَّ ,تهها جلهلها بمرضَّ ها وال ينفعُ فس هتو ما يرضُّ فالنَّ 
 .نوب واملعايص اجلهل هو سبب الذُّ  إىل أنَّ  إشارةٍ الكريم, جيد فيه أعظمَ 

 ﴾Z Y X W V U T S R Q P O N M﴿: قال تعاىل
]|c[. 

́  µ ¶ ﴿: وقال تعاىل ³ ² ± °  ̄ ® 
 ½ ¼ » º ¹ ¸Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴾] |w[. 

 .]¤| [﴾z y x w } | { ~﴿: وقال تعاىل
 .]٣٣: { [﴾n m l k j i h g f﴿: وقال تعاىل

  وفجورٍ  وكفرٍ اس من رشكٍ  ما وقع فيه النَّ ة عىل أنَّ الَّ صوص الدَّ وغريها من النُّ 
 . للمعايص أعظم أسبابه اجلهل باهللا وبأسامئه وصفاته وبثوابه وعقابهوارتكابٍ 

نوب فهو جاهل, كام جاء ذلك  شيئًا من الذُّ ن عىص اهللا واقرتفَ فإنَّ كلَّ مَ وهلذا 
p o n m l k j ﴿: الح يف تفسري قوله تعاىللف الصَّ عن السَّ 

_ ~ } | { z y x w v u t s r q﴾ 
̂  _ ` f e d c b a ﴿:  وقوله,]`|[ ] \ [

o n m l k j i h g﴾] |b[,وقوله  :﴿ ¬ « ª

  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¼ » º ¹
                                                 

 ).٢/١٣٣(» هفانإغاثة اللَّ «) ١(
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¾ ½ ﴾]|l.[ 
نْ فاعلِ : يف اآليات أي» الةٍ هَ بجَ «: ومعنى قوله خط ا لسَ ها وإجياهبِ ها بعاقبتِ جهالة مِ

 من نقص اإليامن ول إليهؤُ تَ ه له, وجهل منه بام  اهللا ومراقبتِ رِ ظَ  منه لنَ ه, وجهلٍ اهللا وعقابِ 
حريم, بل العلم ا بالتَّ  عامل هبذا االعتبار, وإن كانَ  هللا فهو جاهلٌ  عاصٍ ه, فكلُّ أو عدمِ 

 .IQHا عليها معاقبً  لكوهنا معصيةً حريم رشطٌ بالتَّ 
 .»تفسريه« يف ربيُّ لف, ورو مجلة منها الطَّ فسري لآلية قال مجاعة من السَّ وبنحو هذا التَّ 

:  كانوا يقولونح رسول اهللا ث أنَّ أصحابَ ه كان حيدِّ فرو عن أيب العالية أنَّ 
 .» فهو بجهالةٍ  عبدٌ هُ  أصابَ  ذنبٍ كلُّ «

َ  عُ  يشءٍ  كلَّ  فرأوا أنَّ ح اهللا  رسولِ مع أصحابُ اجتَ «: وعن قتادة قال  اهللا به يصِ
ا كان أو غريهفهو جهالةٌ   .», عمدً

, وقال »ه عن معصيتِ ى ينزعَ ه فهو جاهل, حتَّ ن عىص ربَّ  مَ كلُّ «: وعن جماهد قال
 .» عنه يرجعَ ى حتَّ  منه بجهلٍ  بمعصية اهللا فذاكَ ن عملَ  مَ كلُّ «: اأيضً 

 .»ما دام يعيص اهللا فهو جاهل«: يدِّ وقال السُّ 
ا حتَّ كلُّ «:  زيدوقال ابنُ  ى  امرئ عمل شيئًا من معايص اهللا فهو جاهل أبدً

 .IRH»ينزع عنها
 أن  يف القلب يمتنعُ اسخَ  الرَّ  احلقيقيَّ  ذلك أنَّ العلمَ وسببُ «:  اإلسالمقال شيخُ 

 عنه أو  من غفلة القلبِ ه فالبدَّ , فمتى صدر خالفَ علٍ  أو فه من قولٍ يصدر معه ما خيالفُ 
                                                 

 ).٢/٣٩(» تفسري ابن سعدي«) ١(
» تفسري البغوي«, وانظر )٥/٢٠٩, ٣/٢٩٩(» ربيتفسري الطَّ «انظر هذه اآلثار وغريها يف ) ٢(

 ). ١/٤٦٣(» تفسري ابن كثري«, و)٧/٢٢ (البن تيمية» الفتاو«, و)١/٤٠٧(
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  العلم فيصري جهالً  تناقض حقيقةَ عارضه, وتلك أحوالٌ ضعف القلب عن مقاومة ما يُ 
 .IQH»...هبذا االعتبار

  عىل صاحبه من الويالت والعواقبِ اك, جيرُّ فاجلهل باهللا داءٌ خطري, ومرض فتَّ 
ه, فهو تِ كَ لَ ر عليه فال تسأل عن هَ طَ يْ اء وسَ ن منه هذا الدَّ ن متكَّ ء الكثري, فمَ الوخيمة اليشَّ 

 لدواعي سلمٌ اط اهللا املستقيم, مستَ  عن رصِ بٌ نوب, متنكِّ هاوٍ يف ظلمة املعايص والذُّ 
 األبصار ومفتاح  القلوب ونورِ  اهللا بغياثِ هوات, إالَّ أن تتداركه رمحةُ بهات والشَّ الشُّ 

اء غري العلم, وال  هلذا الدَّ الح, إذ ليس هناك دواءٌ عمل الصَّ افع املثمر للاخلري, العلم النَّ 
ن أراد اهللا به ه, فمَ ه رشدَ مَ لهِ ه, ويُ ه اهللا ما ينفعُ مَ  بأن يعلِّ اء عن صاحبه إالَّ  هذا الدَّ ينفكُّ 

ه بام فيه فالحه وسعادته, فخرج به عن اجلهل هه يف دينه وبرصَّ مه ما ينفعه, وفقَّ اخلري علَّ 
نا بالعلم واإليامن,  قلوبَ  املسؤول أن يغيثَ ا أبقاه عىل جهله, واهللاَ د به خريً رومتى مل يُ 

 .ويعيذنا من اجلهل والعدوان

                                                 
 ).٧٨ص(» اط املستقيماقتضاء الرصِّ «) ١(
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אאאא 

ن اعرتته الغفلة, الثة سبب عظيم من أسباب نقص اإليامن, فمَ فإنَّ هذه األمور الثَّ 
 توافر هذه األمور سبِ  بحَ فَ ه وضعُ نقص إيامنُ ل منه اإلعراض, سيان, وحصَ له النِّوشغَ 

 .بهات عليههوات والشُّ ه باستيالء الشَّ  القلب أو موتَ ها, وأوجبت له مرضَ الثة فيه أو بعضِ الثَّ 
ا الغفلة فقد ذمَّ   من أخالق الكافرين  ذميمٌ ا خلقٌ ها اهللا يف كتابه وأخرب أهنَّ أمَّ

 :حذير التَّ ر منها سبحانه أشدَّ واملنافقني, وحذَّ 
N M L K J I H G F E D C B A ﴿: قال تعاىل

 a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O
b﴾] |c.[ 

L K J I H G F E D C B A ﴿: وقال تعاىل
P O N M W V U T S R Q﴾] |f.[ 
 ].b a  ̀_ ~ } | {﴾] |f﴿: وقال تعاىل
 ].X W V U T S R Q P O N﴾] |z﴿: وقال تعاىل

́ ﴿: حوقال لرسوله  ³ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ 
Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴾] |c.[ 

َ , إذا اعْ ريٌ طِ  خَ اءٌ  ـ  دَ IQHظيقُّ ظ والتَّ حفُّ ة التَّ  يعرتي من قلَّ وٌ هْ سَ : فالغفلة ـ وهي  رتَ
                                                 

 ). ٤/١٤٠(للفريوزآبادي » مييزبصائر ذوي التَّ «) ١(
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لهية ه, بل يشتغل باألمور املُ ن منه مل يشتغل بطاعة اهللا وذكره وعبادتِ  ومتكَّ اإلنسانَ 
 غري ئة ووضعٍ  سيِّ  طاعته تأيت منه عىل حالٍ  يف أعامالً  عملَ كر اهللا, وإنْ املبعدة عن ذِ 

دق مأنينة والصِّ  من اخلشوع واخلضوع واإلنابة واخلشية والطُّ  أعامالً عاريةً  فتكونُ حسنٍ 
 .ئة عىل اإليامنيِّ فلة السَّ واإلخالص, فهذه بعض آثار الغَ 

ا اإلعراض فقَ  ا سيِّئةً كثريرآن الكريم أنَّ د أخرب اهللا يف القُ أمَّ ة وعواقب  له آثارً
 :ونتائج وخيمة
ه من املجرمني كام يف  أظلم منه, ووصفه بأنَّ ه ال أحدَ  بأنَّ عرضَ  املُ أنَّ اهللا وصفَ : منها
 ﴾Y X W V U T S R Q P O N M L K﴿: قوله تعاىل

]||[ 
 وال هُ قَ فْ  فال يَ  وأقفاالً ةً  جيعل اهللا عىل قلبه أكنَّ عرضَ  املُ إخبار اهللا أنَّ : ومنها

̀  g f e d c b a ﴿:  كام يف قولهاهيتدي أبدً  _ ~ } | { z
 y x w v u t s r q p o n m l k j i h

z﴾] |n.[ 
: يق دنيا وآخرة, كام يف قولهلضِّ نك وا الضَّ ه يسبِّب له عيشةَ أنَّ إعراضَ : ومنها

﴿Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å...﴾ 
]|p.[ 

رناء من  له القُ ضُ عرض عن ذكر اهللا يقيَّ إخبار اهللا سبحانه أنَّ املُ : ومنها
Z Y X W V ] \ [ ﴿: ه, كام يف قولهياطني فيفسدون عليه دينَ الشَّ 

a  ̀_ ^﴾] |¨.[ 
ا, وأنَّ : ومنها  ه يسلك العذابَ إخبار اهللا بأنَّ املعرض حيمل يوم القيامة وزرً
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O N M L K J   V U T S R Q P﴿: عد كام يف قولهالصّ 

X W﴾] |p.[ 
 ].f e d c b a  ̀_ ^﴾IQH] |Ç﴿: وقوله

تي خيرب فيها سبحانه وتعاىل عن أخطار اإلعراض وغريها من اآليات الَّ 
 دونه ملن مل يؤمن,  من اإليامن وحائلٌ ه مانعٌ ها أنَّ تي من أخطرها وأشنعِ وأرضاره, والَّ 

 من هذه  إعراض اإلنسان يكن له نصيبٌ سبِ ن آمن, وبحَ  إليامن مَ  ومضعفٌ وموهنٌ 
 .تائج واألخطارالنَّ 

ا عن ه, وإمَّ  قلبِ ا لضعفِ ودع, إمَّ  ضبط ما استُ  اإلنسانِ تركُ : سيان ـ وهوا النِّ وأمَّ 
  يف اإليامن, فهو سببٌ  ـ فله أثر بالغٌ IRHهى يرتفع عن القلب ذكرُ  حتَّ ا عن قصدٍ غفلة, وإمَّ 

 .اعات, وتكثر املعايص الطَّ ه تقلُّ ه, وبوجودِ من أسباب ضعفِ 
 : رآن الكريم عىل نوعنيذي جاء ذكره يف القُ سيان الَّ والنِّ 
a ﴿: د منه, مثل قوله أصله عن تعمُّ  وهو ما كانَ عذر فيه اإلنسانُ  ال يُ نوعٌ 

l k j i h g f e d c b﴾] |º[ 
̧  º ¹ ﴿: و ما مل يكن سببه منه كام يف قوله تعاىلعذر فيه وهُ  يُ ونوعٌ  ¶

دْ «: وقد جاء يف احلديث أنَّ اهللا تعاىل قال, ]٢٨٦: ~[﴾ « ¼ ½  .ISH»تُ لْ عَ فَ  قَ
ر يف ى ال يترضَّ ها عن الوقوع فيه, حتَّ ه وإبعادِ جاهدة نفسِ  بمُ واملسلم مطالبٌ 

 .هه وإيامنِ دينِ 
                                                 

 . اا شاق شديدً : , أي»داعَ صَ «معنى  )١(
 ).٥/٤٩(للفريوزآبادي » مييزبصائر ذوي التَّ «) ٢(
 . ااس  ابن عبَّ ثمن حدي) ١٢٦(رواه مسلم ) ٣(
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אא،אW 

 كام قال غري وء األثر عىل اإليامن, فاإليامنُ ر وسُ ى ما به من الرضَّ فإنَّ هذا ال خيفَ 
 فعل ما أمر اهللا به من , فكام أنَّ » باملعصيةاعة, وينقصُ يزيد بالطَّ «: لف من السَّ واحدٍ 

 صُ م ومكروه ينقِ  ما هنى اهللا عنه من حمرَّ , فكذلك فعلُ  يزيد اإليامنَ واجب ومندوبٍ 
, كام ة رضرها تفاوتً  يف درجاهتا ومفاسدها وشدَّ نوب متفاوتةٌ  الذُّ  إالَّ أنَّ ,اإليامنَ  ا عظيامً

  واملعايص درجات, كام أنَّ اإليامنَ  الكفر والفسوقَ  أنَّ وال ريبَ «: :م  القيِّ قال ابنُ 
̄  ° ± ² ﴿: الح درجات, كام قال تعاىل الصَّ والعملَ  ® ¬ « ª ©

I H G F E D C B A ﴿: وقال, ]_|[﴾ ³

K J﴾] |b[,وقال  :﴿F E D C B A﴾] |e[, 
̀ f e d c b a﴿: وقال  _   k j i h g

o n m l﴾] e :قرآن كثري ونظائره يف ال,]١٢٥ ـ١٢٤«IQH. 
b ﴿: نوب كبائر وصغائر, قال اهللا تعاىلنَّة عىل أنَّ من الذُّ  القرآن والسُّ وقد دلَّ 

n m l k j i h g f e d c﴾ 
 ].٣٢: ³ [﴾t s r q p o n m﴿:  وقال تعاىل,]`|[

 اتُ وَ لَ الصَّ «: حول اهللا قال رسُ :  قالاريرة عن أيب هُ » صحيح مسلم«ويف 
                                                 

 ).٢/١٤٢(» هفانإغاثة اللَّ  «)١(
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ِ تُ ا اجْ ذَ  إِ نَّ هُ نَ يْ  بَ ما اتٌ رَ فِّ كَ مُ  انَ ضَ مَ  رَ ىلَ  إِ انُ ضَ مَ رَ , وَ ةِ عَ مُ  اجلُ ىلَ  إِ ةُ عَ مُ اجلُ , وَ سُ مْ اخلَ   .IQH»رُ ائِ بَ  الكَ تِ بَ ن
ا عند رسول كنَّ : محن بن أيب بكرة عن أبيه, قالعن عبد الرَّ » حيحنيالصَّ «ويف 

ِ كْ أَ  بِ مْ كُ بِّئُ نَ  أُ الَ أَ «:  فقالحاهللا  َ اإلِ : اثً الَ ? ثَ رِ ائِ بَ  الكَ ربَ , نِ يْ دَ الِ  الوَ وقُ قُ عُ , وَ  باهللاِاكُ رشْ
 .IRH»ورِ  الزُّ ةُ ادَ هَ شَ وَ 

 وَ هُ ا وَ د  نِ  هللاِ وَ عُ دْ  تَ نْ أَ «: نب أكرب عند اهللا? قالأيُّ الذَّ : ئله سُ  أنَّ حوفيهام عنه 
َ كَ دَ لَ  وَ لَ تُ قْ  تَ نْ أَ «: ? قال أيُّ مَّ , قيل ثُ »كَ قَ لَ خَ  : ? قال أيُّ ثمَّ : , قيل»كَ عَ  مَ عمَ طْ  ينْ  أَ ةَ افَ  خمَ
 .ISH»كَ ارِ  جَ ةِ يلَ لِ حَ  بِ اينِ زَ  تُ نْ أَ «

 .ها إىل كبائر وصغائرنوب وانقسامِ ة عىل تفاوت الذُّ الَّ صوص الدَّ وغريها من النُّ 
 : أخر إىل أربعة أقسامنوب تنقسم من جهةٍ  إنَّ هذه الذُّ ثمَّ 

 ., وال خترج عن ذلكةٍ , وهبيميَّ ةٍ بعيَّ , وسَ ةٍ يطانيَّ , وشَ ةٍ ملكيَّ 
 :ةنوب امللكيَّ لذُّ فا

ة كالعظمة والكربياء واجلربوت بوبيَّ  الرُّ أن يتعاطى ما ال يصلح له من صفاتِ 
 .نوبسم أعظم أنواع الذُّ  واستعباد اخللق ونحو ذلك, وهذا القِ هر والعلوِّ والقَ 

 :ةيطانيَّ ا الشَّ وأمَّ 
كر واألمر بمعايص  واخلداع وامل والغلِّ يطان يف احلسد والبغي والغشِّ ه بالشَّ شبُّ فالتَّ 
 .اللدع والضَّ عوة إىل البِ ه, والدَّ ه وهتجينها, واالبتداع يف دينِ هي عن طاعتِ ها, والنَّ اهللا وحتسينِ 

 .ه دونهدة, وإن كانت مفسدتُ ل يف املفسَ وع األوَّ وع ييل النَّ وهذا النَّ 
                                                 

 ).٢٣٣(» صحيح مسلم«) ١(
 ).٨٧(, ومسلم )٢٦٥٤(البخاري ) ٢(
 .ا من حديث ابن مسعود) ٨٦(, ومسلم ) وغريها٤٧٦١, ٤٤٧٧(البخاري ) ٣(
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 :ةبعيَّ وأما السَّ 
عفاء والعاجزين, ب عىل الضُّ وثُّ ماء والتَّ ب وسفك الدِّ فذنوب العدوان والغضَ 

 .لم والعدوانوع اإلنساين, واجلرأة عىل الظُّ د منها أنواع أذ النَّ ويتولَّ 
 :ةنوب البهيميَّ ا الذُّ وأمَّ 

نى د الزِّ ج, ومنها يتولَّ رْ ه واحلرص عىل قضاء شهوة البطن والفَ فمثل الرشَّ 
 . وغري ذلكعِ زَ  واجلعِ  واجلبن واهللَ حِّ قة وأكل أموال اليتامى, والبخل والشُّ والرسَّ 

ة, ومنه بعية وامللكيَّ نوب السَّ وهذا القسم أكثر ذنوب اخللق لعجزهم عن الذُّ 
بعية, نوب السَّ مام, فيدخلون منه إىل الذُّ هم إليها بالزِّ يدخلون إىل سائر األقسام, فهو جيرُّ 

 .IQHةك يف الوحدانيَّ ة والرشِّ بوبيَّ  إىل منازعة الرُّ ة, ثمَّ يطانيَّ  إىل الشَّ ثمَّ 
 ويف نوب متفاوتة يف تأثريها عىل اإليامنِ  الذُّ نا عىل أنَّ  فهذا وغريه يدلُّ وعىل كلٍّ 

 .ها لهها منه وإضعافِ إنقاصِ 
 :دة يعود العتبارات متعدِّ فاوت فيها ويف تأثريها عىل اإليامنِ وهذا التَّ 

ه, ومكانه, وزمانه, وبحسب الفاعل ة مفسدتِ دره, وشدَّ نب, وقَ جنس الذَّ : منها
 .له, ولغري ذلك من االعتبارات

 مفاسدها راتب الفاحشة متفاوتة بحسبِ وباجلملة فمَ «: : القيِّم قال ابنُ 
ا من املسافح واملسافحة مع  رش جال أقلُّ ا من الرِّ خذة خدنً ساء, واملتَّ خذ خدنا من النِّ فاملتَّ 
 إثامً من , والكاتم له أقلُّ نلِ عْ  من املجاهر املستَ  إثامً ي بام يرتكبه أقلُّ  أحد, واملستخفِ كلِّ 

نى باملرأة وكذلك الزِّ ... ه من عافية اهللا تعاىل وعفوِ اس به, فهذا بعيدٌ ث للنَّ  املحدِّ ربِ خْ املُ 
                                                 

 ).١٣/٨٣(» الفتاو«, و)١٤٧ص(م البن القيِّ » اجلواب الكايف«انظر ) ١(
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وج والعدوان عليه, وج, ملا فيه من ظلم الزَّ نى بذات الزَّ  هلا أيرس إثامً من الزِّ تي ال زوجَ الَّ 
نى نى, أو دونه, والزِّ د الزِّ ظم من إثم جمرَّ ا أع إثم هذَ  فراشه عليه, وقد يكونُ وإفسادِ 

ار ملا اقرتن بذلك من أذ اجلار, وعدم حفظ نى ببعيدة الدَّ بحليلة اجلار أعظم من الزِّ 
نى بامرأة الغازي يف سبيل اهللا أعظم إثامً عند اهللا ة اهللا تعاىل ورسوله به, وكذلك الزِّ وصيَّ 

 درجاته  هبا, فكذلك تتفاوتُ حسب املزينِّ وكام ختتلف درجاته ب... نى بغريهامن الزِّ 
 .مان واملكان واألحوال, وبحسب الفاعلبحسب الزَّ 
ا أعظم إثامً منه يف غريه, وكذلكَ نى يف رمضانَ فالزِّ  يفة  يف البقاع الرشَّ  ليالً أو هنارً

 .واها منه فيام سِ ة هو أعظم إثامً لَ املفضَّ 
ا تفاوتُ  ه  أقبح منه من العبد, وهلذا كان حدُّ نى من احلرِّ ه بحسب الفاعل فالزِّ وأمَّ

يخ أقبح منه من  الشَّ كر, ومنَ ه, ومن املحصن أقبح منه من البِ صف من حدِّ عىل النِّ 
ب عليه, وإقدامه عىل ه وما يرتتَّ ه بقبحِ  العامل أقبح منه من اجلاهل لعلمِ ومنَ . ..,ابِّ الشَّ 

  بل قد يقرتن باأليرس إثامً , العاجزن القادر عىل االستغناء عنه أقبح من الفقريبصرية, ومِ 
ذي يوجب اشتغال شق الَّ ا هو فوقه, كأن يقرتن بالفاحشة من العِ  ممَّ ما جيعله أعظم إثامً 

ه, وما يأمر  له, وتقديم طاعتِ لِّ ه واخلضوع له, والذُّ القلب باملعشوق وتأليهه له وتعظيمِ 
ن يواليه, ه ومواالة مَ دنه وتعظيمِ ة خَ به عىل طاعة اهللا تعاىل ورسوله وأمره فيقرتن بمحبَّ 

َ ه, وكراهة ما يكرهه ما قد يكونُ ة ما حيبُّ عاديه, وحمبَّ ومعاداة من يُ  ا عىل رً  أعظم رضَ
 .IQH»د ركوب الفاحشةصاحبه من جمرَّ 

 ...:ا نقص اإليامن فله أسبابوأمَّ «: د العثيمنييخ حممَّ وقال الشَّ 
                                                 

 ٢/٧٨ (للبيهقيِّ » اجلامع لشعب اإليامن«, وانظر باختصار) ١٤٤ ,٢/١٤٣(» هفانإغاثة اللَّ «) ١(
 ).وما بعدها
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ة  هبا وقوَّ هاونِ ها والتَّ ها وقدرِ  بحسب جنسِ  اإليامنَ صُ ـ فعل املعصية فينقِ  ٣
 .اعي إليها أو ضعفهالدَّ 

غائر, ه بالصَّ  نقص اإليامن بالكبائر أعظم من نقصِ فإنَّ : هاها وقدرُ ا جنسُ فأمَّ 
ه بأخذ مال حمرتم, ونقصه مة أعظم من نقصِ فس املحرَّ ونقص اإليامن بقتل النَّ 

 .ه بمعصية واحدة, وهكذا أعظم من نقصِ نيْ تَ بمعصيَ 
ا التَّ وأ ن عصاه ضعيف  متهاون بمَ  فإنَّ املعصية إذا صدرت من قلبٍ :هاون هبامَّ

 هللا تعاىل مٍ  معظِّ ه إذا صدرت من قلبٍ  اإليامن هبا أعظم من نقصِ اخلوف منه كان نقصُ 
 .رطت منه املعصيةشديد اخلوف منه, لكن فَ 

ا قوَّ  ت منه دواعيها كان فَ عُ ن ضَ  املعصية إذا صدرت ممَّ  فإنَّ :اعي إليهاة الدَّ وأمَّ
 كان ن قويت منه دواعيها, ولذلكَ ه إذا صدرت ممَّ نقص اإليامن هبا أعظم من نقصِ 

 كام يف ابِّ  وزنى الشَّ يخ أعظم إثامً من استكبار الغنيِّ قري, وزنى الشَّ استكبار الفَ 
مُ كَ  يُ  الَ ةٌ ثَ الَ ثَ «: احلديث  مْ هلَ , وَ مْ يهِ كِّ زَ  يُ الَ , وَ ةِ امَ يَ  القِ مَ وْ  يَ مْ هِ يْ لَ  إِ رُ ظُ نْ  يَ الَ , وَ  اهللاُمُ هُ لِّ

ة دواعي تلك ; لقلَّ »كربتَ سْ ل املُ ائِ اين, والعَ ط الزَّ مِ يْ شَ األُ «:  وذكر منهم,IQH»يمٌ لِ  أَ ابٌ ذَ عَ 
 . IRH»املعصية فيهام

ا تتفاوت يف إنقاصها له نقص اإليامن, وأهنَّ نوب تُ ص أنَّ الذُّ م يتلخَّ ا تقدَّ وممَّ 
                                                 

 ).٤/٢٢٠(» عبالشُّ «, والبيهقي يف )٢/٣٥١(» الكبري«رباين يف أخرجه الطَّ ) ١(
ْ «قال اهليثمي يف  د , وأورده الشيخ اإلمام حممَّ »حيحرجاله رجال الصَّ «): ٤/٧٨(» وائدع الزَّ مَ جمَ

 بسند رباينُّ رواه الطَّ «:  وقال, باب ما جاء يف كثرة احللف:»حيدوكتاب التَّ «اب يف بن عبد الوهَّ ا
 ).٣/٧٤(» صحيح اجلامع«حه األلباين, انظر , وصحَّ »صحيح

 ).٦٥ص(» ة الربيَّ فتح ربِّ «) ٢(



  أسباب زيادة اإلميان ونقصانه

  

٨٣  

 :منهادة, بحسب اعتبارات متعدِّ 
 .نبـ جنس الذَّ  ١
 .ة مفسدتهـ شدَّ  ٢
 .ـ قدره ٣
 .ـ زمانه ومكانه ٤
 .هاون بهـ التَّ  ٥
 .ـ وبحسب الفاعل له ٦

 .وفيقعىل ما سبق بيانه وتفصيله, وباهللا التَّ 
وع فيها, معرفة عد عنها وعدم الوقُ نوب, ويساعده عىل البُ  من الذُّ ا يقي املرءَ وممَّ 

 .ة أرضارهاا, وسوء عواقبها, وشدَّ د منهأخطارها, وما يتولَّ 
ا إالَّ أنَّ :وقد ذكر يف ذلك ابن القيِّم  ا وجيزً قلَّة «:  باملقصود فقاله وافٍ  كالمً

كر, وإضاعة الوقت, , وفساد القلب, ومخول الذِّ أي, وخفاء احلقِّ وفيق, وفساد الرَّ التَّ 
ْ ه, ومنع إجابة الدُّ  العبد وبني ربِّ ونفرة اخللق, والوحشة بنيَ   قِ عاء, وقسوة القلب, وحمَ

در, , وضيق الصَّ , وإهانة العدوِّ لِّ زق والعمر, وحرمان العلم, ولباس الذُّ الربكة يف الرِّ 
,  والغمِّ عون الوقت, وطول اهلمِّ لب ويضيِّ ذين يفسدون القَ وء الَّ رناء السُّ واالبتالء بقُ 

رع ن ذكر اهللا كام يتولَّد الزَّ د من املعصية والغفلة عتتولَّ ... نك املعيشة, وكسف البالوضَ 
 .  IQH»اعةد عن الطَّ ار, وأضداد هذه تتولَّ عن املاء, واإلحراق عن النَّ 

                                                 
 ). وما بعدها٤٦ص(م البن القيِّ » اجلواب الكايف«, وانظر )٦٧ص(» الفوائد«) ١(
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אאא 

 سوء, وتدعوه إىل املهالك,  توجد يف اإلنسان, تأمره بكلِّ  مذمومةٌ وهي نفسٌ 
تها وأعاهنا, فام قها اهللا وثبَّ  ما وفَّ  إالَّ تها, قبيح, هذا طبعها, وتلك سجيَّ وهتديه إىل كلِّ 

B ﴿: ا عن امرأة العزيز اهللا, كام قال تعاىل حاكيً  بتوفيقِ ه إالَّ  نفسِ  من رشِّ ص أحدٌ ختلَّ 
S R Q P O N M L K J I H G F E D C﴾] |h[, 

 وقال ,]٢١: t [﴾Z Y X W V U T S ] \ [﴿: وقال تعاىل
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: ليههم إوأحبِّ ه عليه تعاىل ألكرم خلقِ 

É È﴾] |m[, َّاحلمد هللا نحمده «: طبة احلاجةهم خُ مُ  يعلِّ ح بيُّ  وكان الن
ه اهللا فال ئات أعاملنا, من هيدِ نا ومن سيِّ ور أنفسِ  باهللا من رشُ غفره, ونعوذُ عينه ونستَ ونستَ 

ُّ IQH»ضلل فال هادي له له ومن يُ مضلَّ  ئات ب سيِّ فس وهو يوجِ  يف النَّ  كامنٌ , فالرشَّ
 ئاتِ ها وما تقتضيه من سيِّ  بني رشِّ ه هلكَ  نفسِ  وبنيَ  العبدِ  بنيَ األعامل, فإن خىلَّ اهللاُ

 .IRHهاه من ذلك كلِّ قه وأعانه نجَّ األعامل, وإن وفَّ 
ة, فإذا أمرته ا مطمئنَّ فس نفسً وقد جعل اهللا سبحانه لإلنسان يف مقابلة هذه النَّ 

                                                 
, وغريمها, وراجع رسالة األلباين )٣/١٠٥(سائي والنَّ , )٢/٢٣٨(أخرج هذه اخلطبة أبو داود ) ١(

 ., فقد مجع فيها طرق وألفاظ هذه اخلطبة»خطبة احلاجة«
 ).٢٢٦ص(م البن القيِّ » وحالرُّ «انظر ) ٢(
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, وهو ةً , وهذه مرَّ ةً ة, فهو يطيع هذه مرَّ فس املطمئنَّ ه النَّ وء هنته عنارة بالسُّ فس األمَّ النَّ 
 .IQHللغالب عليه منهام

ارة, : نيْ د ركَّب اهللا سبحانه يف اإلنسان نفسَ وقَ «: :م  القيِّ قال ابنُ  ا أمَّ نفسً
ا مطمئنَّة, ومها متعاديتان, فكلُّ   تْ ذَّ  ما التَ  عىل هذه, وكلُّ لَ قُ  عىل هذه ثَ  ما خفَّ ونفسً

 العمل هللا, وإيثار رضاه  منَ ارة أشقّ فس األمَّ ت به األخر, فليس عىل النَّ ه تأملَّ به هذ
مل لغري اهللا وما  من العَ ة أشقّ فس املطمئنَّ  هلا أنفع منه, وليس عىل النَّ واها, وليسَ عىل هَ 

ا هَ ة ال تضع أوزارَ واحلروب مستمرَّ . .. منهجاء به داعي اهلو, وليس عليها يشء أرضّ 
 .IRH»نيان يستوىف أجلها من الدُّ  أإالَّ 

تي هذا شأهنا, وء الَّ ارة بالسُّ ه األمَّ ه من نفسِ خص ودينِ  عىل إيامن الشَّ فال أرضَّ 
ه ال يف إضعاف اإليامن وزعزعتِ  فعَّ  رئيس, وعضوٌ ها, فهي سببٌ وهذا وصفُ 

 .هوتوهينِ 
حاسبة هذه عنى بمُ عف, أن يُ قص والضَّ  عىل إيامنه من النَّن أراد احلفاظَ نا لزم مَ ومن هُ 

 .تها وعواقبها الوخيمة املردية من مغبَّ ى يسلمَ ها, حتَّ ر من لومِ كثِ ها, وأن يُ فس ومعاتبتِ النَّ 
 :فس فنوعانا حماسبة النَّ أمَّ 

 . قبل العمل, ونوع بعدهنوعٌ 
 :لوع األوَّ ا النَّ فأمَّ 

 له رجحانه ى يتبنيَّ ه وإرادته, وال يبادر بالعمل حتَّ ل مهِّ  عند أوَّ فهو أن يقفَ 
 .عىل تركه

                                                 
 ). ٢٧ص(م البن القيِّ » بالوابل الصيِّ «انظر ) ١(
 ).١٨٥, ١٨٤ص(م البن القيِّ » اجلواب الكايف«) ٢(
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 :اينوع الثَّ وأما النَّ 
 :فس بعد العمل فهو ثالثة أنواعحماسبة النَّ 
وقعها عىل  اهللا تعاىل, فلم تُ ت فيها من حقِّ  قرصَّ  حماسبتها عىل طاعةٍ :أحدها

 .ذي ينبغيالوجه الَّ 
 .ا له من فعلهركه خريً  عمل كان تَ ه عىل كلِّ  أن حياسب نفسَ :اينالثَّ 
َ ه عىل أمر مباح أو معتادٍ  أن حياسب نفسَ :الثالثَّ  ار  فعله? وهل أراد به اهللا والدَّ  ملِ

 .ر بهفَ بح ويفوته الظَّ ها? فيخرس ذلك الرِّ نيا وعاجلَ ا, أو أراد به الدُّ اآلخرة? فيكون رابحً 
 ما عىل العبد اإلمهال, وترك املحاسبة, واالسرتسال, وتسهيل األمور وأرضُّ 

غمض عينيه عن رور, يُ  أهل الغُ يؤول به إىل اهلالك, وهذه حالُ  هذا ومتشيتها, فإنَّ 
ظر يف العاقبة, وإذا ه والنَّ  نفسِ همل حماسبةَ كل عىل العفو, فيُ , ويتَّ  احلالَ العواقب, ويميشِّ 

 .هاطامُ نوب, وأنس هبا, وعرس عليه فِ  الذُّ ةُ هل عليه مواقعَ فعل ذلك سَ 
الً عىل ا نفسَ أن حياسبَ : ومجاع ذلك ا تداركه, ر فيها نقصً لفرائض, فإن تذكَّ ه أوَّ

ا تداركه ه ارتكب منها شيئً  عرف أنَّ  حياسبها عىل املناهي, فإنْ ا بقضاء أو إصالح, ثمَّ إمَّ 
ه عىل الغفلة, فإن كان قد غفل  حياسب نفسَ وبة واالستغفار واحلسنات املاحية, ثمَّ بالتَّ 
م به, أو مشت إليه ها بام تكلَّ  حياسبُ ثمَّ كر واإلقبال عىل اهللا,  خلق له تداركه بالذِّ عامَّ 

ماذا أردت هبذا? وملن فعلته? وعىل أيِّ وجه : رجاله, أو بطشت يداه, أو سمعته أذناه
 ه? وكيفَ علتَ  فَ ديوان ملنْ :  حركة وكلمة منه ديوانان أن ينرش لكلِّ ه البدَّ فعلته? ويعلم أنَّ 

 .ال عن املتابعةاين سؤل سؤال عن اإلخالص, والثَّ ه? فاألوَّ فعلتَ 
 يشء, عىل سمعه وبرصه وقلبه, فهو فإذا كان العبد مسؤوالً وحماسبًا عىل كلِّ 

فس  عىل وجوب حماسبة النَّ ناقش احلساب, وقد دلَّ  أن حياسب نفسه قبل أن يُ حقيقٌ 
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Z Y X W V U T S R Q P O N M ] \ [ ﴿: قوله تعاىل

 ̀_ ^﴾] |º.[ 
فس, وفساده بإمهاهلا واالسرتسال  النَّ لب بمحاسبةواملقصود أنَّ صالح القَ 

 .IQH باهللاة إالَّ معها, واهللا املستعان, وال حول وال قوَّ 
  إىل كلِّ  لألعداء, طاحمةٌ  إىل املهالك, معينةٌ فس داعيةٌ فالنَّ «: :قال ابن القيِّم 

 .ةِ  املخالفَ ها يف ميدانِ  جتري بطبعِ  سوء, فهيَ  لكلِّ بعةٌ قبيح, متَّ 
ا أعظم حجاب ها, فإهنَّ ص من رقِّ خلُّ اخلروج منها, والتَّ : ر هلاطَ  ال خَ تيعمة الَّ فالنِّ 

, فنسأل IRH» عليها, ومقتًا هلاهم إزراءً اس هبا أشدُّ  النَّ  اهللا تعاىل, وأعرفُ  العبد وبنيَ بنيَ 
 .ه جواد كريمور أنفسنا, وسيِّئات أعاملنا, إنَّ نا من رشُ اهللا أن يعيذَ 

*   *   * 

 :اينا القسم الثَّ أمَّ 
قص, وهي ر يف اإليامن بالنَّ تي تؤثِّ رات اخلارجية الَّ فهو األسباب اخلارجية أو املؤثِّ 

 .ا إىل تأثري غريه عليهما كان سببها عائدً 
 :ص يف ثالثة عواملوهذه تتلخَّ 

                                                 
 ).١٠٠ ـ ١/٩٧(م البن القيِّ » فانهإغاثة اللَّ «انظر ) ١(
 ).١/١٠٣(» هفانإغاثة اللَّ «) ٢(
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א 

قص, ر يف اإليامن بالنَّ تي تؤثِّ ه يعدُّ سببًا قويا من األسباب اخلارجية الَّ فإنَّ 
 زعزعة  له وال غاية إالَّ وائر, ال همَّ ص هبم الدَّ  لدود للمؤمنني, يرتبَّ يطان عدوٌّ فالشَّ 

يطان, وانقاد  استسلم لوساوس الشَّ نفمَ ه, ه وإفسادِ  املؤمنني وإضعافِ اإليامن يف قلوبِ 
تجابة , بحسب اسةً  كليَّ  بل ربام ذهبَ ,ه ونقص إيامنُ فَ عُ ه, ومل يلجأ إىل اهللا منه ضَ خلطراتِ 

 .املسلم لتلك الوساوس واخلطراتِ 
باعه  أخطاره, وعواقب اتِّ حذير وبنيَّ  التَّ رنا منه أشدَّ وهلذا فإنَّ اهللا تعاىل حذَّ 

 .مون منه ومن وساوسهلَ سْ ا فيَ خذوه عدو  يتَّ م أنْ هُ رَ مَ  للمؤمنني, وأَ ه عدوٌّ الوخيمة, وأنَّ 
M L K J I H G F E D C B  ﴿: قال اهللا تعاىل

P O N R Q ...﴾] t :٢١.[ 
̀  k j i h g f e d c b a ﴿: وقال تعاىل _

m l﴾] |� .[ 
 ].Q P O N M L﴾] |h﴿: وقال تعاىل
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê × ﴿: وقال تعاىل

Û Ú Ù Ø﴾] |¹.[ 
ذي قد  الَّ فالواجب عىل العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدوِّ «:  اجلوزيقال ابنُ 
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ه يف فساد أحوال مره ونفسَ  عُ الم, وقد بذلَ الة والسَّ  عليه الصَّ ه من زمن آدمأبان عداوتَ 
ويف «:  قال ثمَّ ,صوص من هذه النُّ  فذكر مجلةً ,»...ابن آدم, وقد أمر اهللا باحلذر منه

 .IQH»رآن من هذا كثريالقُ 
فإنَّ اهللا سبحانه : ا بعدأمَّ «: » الوسواسذمّ «د املقديس يف مقدمة كتابه وقال أبو حممَّ 

 جهة وسبيل, كام اط املستقيم, ويأتيه من كلِّ يطان عدوا لإلنسان, يقعد له الرصِّ الشَّ جعل 
t s r q p   | { z y x w v u﴿: ه قالأخرب اهللا تعاىل عنه أنَّ 

e d c b a  ̀ _ ~ }﴾] |c[, َّمنرنا اهللا عزَّ وجلَّ  وحذ  
̀  d c b a ﴿: ه فقال سبحانهمتابعته وأمرنا بمعاداته وخمالفتِ  _ e﴾ 

̀  c b a﴿:  وقال,]٦: �[ _ ~ } | { z﴾ 
]c :ا للعُ نَ  وأخرب بام صَ ,]٢٧ ا لنا من طاعته, وقطعً ذر يف متابعته, ع بأبوينا حتذيرً

 .IRH»...اط املستقيمباع الرصِّ  سبحانه وتعاىل باتِّ وأمرنا اهللاُ
ه ن نفسَ ن مل حيصِّ يطان عدوٌّ لإلنسان مهُّه إفساد العقائد وختريب اإليامن, فمَ فالشَّ 
ا للشَّ  اهللا واللَّجأ إليه منه بذكر ل له فعل املعايص واالستعاذة به صار مرتعً يطان يسوِّ

به يف ارتكاب املناهي ويؤزُّ   إيامنه  دينه ويا فسادَ ةَ عَ يْ ا ضَ يَ ا, فَ ه الرتكاب الفواحش أز ويرغِّ
 .إن استسلم له

ه  فإنَّ ;ك أفكارك وإرادتِ يطان من بيتاك أن متكِّن الشَّ وإيَّ «: :قال ابن القيِّم 
ا يصعبُ  ة,  الوساوس واألفكار املرضَّ لقي إليك أنواعَ  تداركه, ويُ يفسدها عليك فسادً

ك ه من قلبِ ك بتمكينِ ذي أعنته عىل نفسِ ك, وأنت الَّ  الفكر فيام ينفعُ ك وبنيَ ول بينَ وحيُ 
                                                 

 ).٢٣ص(» تلبيس إبليس«) ١(
 ).١/١٠(» هفانإغاثة اللَّ «م لكتابه مة ابن القيِّ ا مقدِّ , وانظر أيضً )٤٦ص(»  الوسواسذمُّ «) ٢(
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 .IQH»كها عليكلَ وخواطرك فمَ 
ا لذلك ينطبق عليه متامَ : ورضبَ   فقال يف موضع آخر , االنطباق مثالً بديعً

ا فمثله مثل كلبٍ  لذلك مثاالً وإذا أردتَ «: بهتُ من كُ   اجلوع, بينك  جائع شديدِ  مطابقً
 منك, فأنت تزجره لك ويراك ال تقاومه وهو أقربُ , وهو يتأمَّ  أو خبزٌ وبينه حلمٌ 

 .IRH» يديك عىل ما بنيَ م عليك, والغارةَ حوُّ  التَّ  عليه, وهو يأبى إالَّ وتصيحُ 
عذ يطان عىل اإلنسان إذا مل يستَ ح مد خطر الشَّ  هبذا املثل أن يوضِّ :ومراده 

ه بالدَّ   .افعة واألذكار املباركةعوات النَّ باهللا منه ومل يلجأ إىل اهللا من رشِّ
ى ميل حتَّ ل له ويُ يطان تلك املالزمة يسوِّ ه الشَّ  الزمَ ن عشا عن ذلك وأعرضَ فمَ 

a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V  b﴿:  بإيامنه, قال تعاىليذهبَ 
i h g f e d c  q p o n m l k j

u t s r﴾] |¨.[ 

                                                 
 ).٣٠٩ص(» الفوائد«) ١(
 ).٤١٩ص(» بيان يف أقسام القرآنالتِّ «) ٢(
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אW 

 .قصر يف إيامن اإلنسان بالنَّ تي تؤثِّ فهذا ثاين العوامل اخلارجية الَّ 
ائل, وشغل نيا الزَّ ض احلياة الدُّ رَ ه االشتغال بعَ  اإليامن وضعفِ ن أسباب نقصِ فإنَّ مِ 

ا, فمتى عظمت غرياهتِ ها ومُ اهتا وفتنِ  ملذَّ وقات فيها واالهنامك يف طلبها, واجلري خلفَ األ
 . بحسب ذلك اإليامنُ اعة عنده ونقصَ فت الطَّ ق قلبه هبا ضعُ  العبد فيها وتعلَّ رغبةُ 

ه عن نيا ورضاه هبا يكون تثاقلُ بد يف الدُّ در رغبة العَ وعىل قَ «: : القيِّم قال ابنُ 
 .IQH»ب اآلخرةطاعة اهللا وطل

ا يف غري ما آية تها وحقارهتَ  خسَّ نيا وبنيَّ  يف كتابه الدُّ  احلكيم اخلبري ذمَّ وهلذا فإنَّ اهللاَ 
 .من القرآن الكريم
c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X ﴿: قال سبحانه

 u t s r q p o n m l k j i h g f e d
b a  ̀_ ~ } | { z y x w v﴾] |¸.[ 

Õ Ô Ó Ò Ñ Ü Û Ú Ù Ø × Ö  ﴿: وقال تعاىل

é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý  E D C B A
O N M L K J I H G F﴾] |n.[ 

                                                 
 ).١٨٠ص(» الفوائد«) ١(
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 ].Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾] |i﴿: وقال تعاىل
L K J I H G F E D C B A ﴿: وقال تعاىل

P O N M W V U T S R Q﴾] |f.[ 
ن آيات  هبا وغفل عنيا واطمأنَّ  باحلياة الدُّ  ملن ريضَ ويف هذه اآليات أعظم وعيدٍ 

 .ه لقاءَ جُ رْ اهللا ومل يَ 
i h g f e d ﴿: نيا من املؤمننين ريض بالدُّ وقال تعاىل ذاما مَ 

 y x w v u t s r q p o n m l k j
b a  ̀_ ~ } | { z﴾] |e.[ 

ا يَ نْ  الدُّ مُ كُ يْ لَ  عَ طَ سَ بْ  تُ نْ ى أَ شَ خْ ي أَ نِّ كِ لَ , وَ مْ كُ يْ لَ ى عَ شَ خْ ر أَ قْ ا الفَ  مَ اهللاِوَ فَ «: حوقال 
ْ ا, وَ وهَ سُ افَ نَ  تَ امَ ا كَ وهَ سُ افَ نَ تَ , فَ مْ كُ لَ بْ  قَ انَ  كَ نْ  مَ ىلَ  عَ تْ طَ سِ  بُ امَ كَ  فق متَّ  »مْ هُ تْ كَ لَ هْ  أَ امَ  كَ مْ كُ كَ لِ هتُ

 .IRH»مْ هُ تْ هلَ  أَ امَ  كَ مْ يكُ هِ لْ تُ «: , ويف لفظ هلامIQHعليه
ة وأحبَّ له موَّ والقوَّ صوص وهي كثرية, فالبدَّ ملن أراد إليامنه النُّ وغريها من النُّ 

نيا ومغرياهتا ه يف البعد عن فتن الدُّ قص أن جياهد نفسَ عف والنَّ المة من الضَّ السَّ 
 .ISHهاوملهياهتا وما أكثرَ 

                                                 
 .ا من حديث عمرو بن عوف) ٢٩٦١(, ومسلم )٤٠١٥, ٣١٥٨(البخاري ) ١(
 ). ٢٦٩١(, ومسلم )٦٤٢٥(البخاري ) ٢(
 من مُّ ذَ ذي يُ يف بيان ما الَّ )  وما بعدها٢٥ص(» صيد اخلاطر«وانظر ما كتبه ابن اجلوزي يف كتابه ) ٣(

رآن ح به يف القُ  اهللا قد متدَّ ا, فإنَّ  مطلقً مُّ ذَ  ذاته ال يُ نيا بحدِّ  الدُّ  نعيمَ , فإنَّ ذي ال يذمُّ نيا وما الَّ الدُّ 
ال والعصيان واالشتغال هبا عن اآلخرة  منها هو فعل اجلهَّ مُّ ذَ ذي يُ ام الَّ الكريم يف غري موضع, وإنَّ 

 .رضاة اهللا تعاىلها يف غري مَ واستعامل نعيمِ 
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 :ظر يف أمرين له ذلك وال يتحقَّق إالَّ بعد النَّ وال يتمُّ 
ل  ها وأملتِ نيا ورسعة زواهلا وفنائها واضمحالهلا ونقصها وخسَّ ظر يف الدُّ  النَّ :األوَّ

 .غص واألنكاداملزامحة عليها واحلرص عليها, وما يف ذلك من الغصص والنَّ 
ها ال ف, فطالبُ  احلرسة واألسَ  منَ وال واالنقطاع مع ما يعقبُ ر ذلك الزَّ وآخِ 

 . بعد فواهتافر هبا, وغمٍّ وحزنٍ ينفكُّ من همٍّ قبل حصوهلا, وهمٍّ يف حال الظَّ 
 ما فيها من , ودوامها وبقائها, ورشفِ ا وجميئها والبدَّ ظر يف اآلخرة وإقباهلالنَّ : اينوالثَّ 

F ﴿: ي كام قال سبحانهما هاهنا, فهذي بينه وبني فاوت الَّ ات, والتَّ اخلريات واملرسَّ 

I H G﴾] |Ö[, ٌمنقطعة  ناقصةٌ , وهذه خياالتٌ  دائمةٌ  كاملةٌ  فهي خريات 
 .ةمضمحلَّ 

هام هداه ذلك إليثار اآلخرة الباقية ظر في النَّ نَ ل يف هذين األمرين وأحسَ فإذا تأمَّ 
 وسريته هو حسول ظر يف حال الرَّ  له يف حتقيق ذلك النَّ نيا الفانية, وأكرب عونٍ عىل الدُّ 

هم عنها قلوهبم, واطِّراحهم هلا, فهم مل هم, ورصفِ هم هلا وراء ظهورِ وأصحابه من نبذِ 
هد,  الزُّ دوا فيها حقيقةَ هَ , فزَ ةً وها سجنًا ال جنَّ دُّ يألفوها, وهجروها ومل يميلوا إليها, وعَ 

وا منها إىل كلِّ مرغوب, فقد عرضت عليه لُ صَ وَ لَ  حمبوب, وَ ولو أرادوها لنالوا منها كلَّ 
هم من اآلخرة وا حظَّ روا هبا ومل يبيعُ ت عىل أصحابه فآثَ ها, وفاضَ مفاتيح كنوزها فردَّ 

ٌ عْ ا مَ هبا, وعلموا أهنَّ  ا ا دار عبور ال دار رسور, وأهنَّ , وأهنَّ  ال دار مقام ومستقرٍّ  وممرٌّ ربَ
 .IQHحيلى آذن بالرَّ  حتَّ  ما استتمَّ فٍ  طيْ  عن قليل, وخيالُ عُ  تنقشِ  صيفٍ سحابةُ 

Ö Õ Ô Ó Ò Ü Û Ú Ù Ø ×  A﴿: كام قال تعاىل
                                                 

 ). ١٧٨ ـ ١٧٦ص(م البن القيِّ » الفوائد«انظر ) ١(
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G F E D C B﴾] |v.[ 
 ].٤٥: d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y﴾] f ﴿: وقال
 ].٥٥: l k j i h g f e d c﴾] z ﴿: وقال

 .صوصوغريها من النُّ 
 . الفتن ما ظهر منها وما بطننا باإليامن, وأن يعيذنا منَ  قلوبَ فاهللا املسؤول أن يغيثَ 
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א 

هم ه, فمخالطتُ ه وأخالقِ خص وسلوكِ اس عىل إيامن الشَّ  النَّفهم أرضُّ 
 .ه اإليامن وضعفِ  نقصِ  عظيم من أسبابِ هم سببٌ ومصاحبتُ 

 نْ  مَ مْ كُ دُ حَ  أَ رْ ظُ نْ يَ لْ , فَ هِ يلِ لِ  خَ ينِ  دِ ىلَ  عَ لُ جُ الرَّ «: ه قال أنَّ ح بيِّ ن النَّ وقد ثبت ع
 َ  .IQH»لالِ خيُ

 يعتاد ما يراه من أفعال من ءَ أنَّ املرْ ـ واهللا أعلم ـ وهذا معناه «: قال ابن عبد الربِّ 
 . اخلري عادة وجيمل فإنَّ ين العادة, فلهذا أمر أالَّ يصحب إالَّ من ير منه ما حيلُّ صحبه, والدِّ 

 :ويف معنى هذا احلديث قول عدي بن زيد
عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه

 

ــدي  ــارن مقت ــرين باملق ــل ق فك
 

 :وقول أيب العتاهية
مـــن ذا الـــذي خيفـــى عليـــك

 

ـــــــه  ـــــــرت إىل خدين إذا نظ
 

مد  خيالط اإلنسان من حيمله عىل غري ما حيوهذا كثري جدا, واملعنى يف ذلك أالَّ 
 .IRH»ا من يؤمن منه ذلك فال حرج يف صحبتهمن األفعال واملذاهب, وأمَّ 

                                                 
املنتخب «, وعبد بن محيد يف )٨٤١٧(, وأمحد )٢٣٧٨(مذي , والرتِّ )٨٤٣٣( أبو داود أخرجه) ١(

 »حيحةلسلة الصَّ السِّ «, وهو حديث حسن كام يف )٤/١٧١(, واحلاكم )١٤٢٩ (»من املسند
 ). ٩٢٧(لأللباين 

 ).٢/٧٥١(» هبجة املجالس«) ٢(
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 من ال ختالل إالَّ : معناه» هِ يلِ لِ  خَ ينِ  دِ ىلَ  عَ ءُ رْ املَ «: قوله«: وقال أبو سليامن اخلطَّايب
ر بدينِ ه ومذهبِ ك إىل دينِ ه قادَ ك إذا خاللتَ ه, فإنَّ ه وأمانتَ  دينَ رضيتَ  ك وال ه, وال تغرِّ
 .ا يف دينه ومذهبهن ليس مرضي بنفسك فتخالل مَ ختاطر 

 :»انظروا إىل فرعون معه هامان« يف هذا احلديث يورُ وقد : قال سفيان بن عيينة
ليامن بن عبد امللك  منه, انظروا إىل سُ اج معه يزيد بن أيب مسلم رشٌّ انظروا إىل احلجَّ 

 .دهمه وسدَّ ة فقوَّ وَ يْ اء بن حَ جَ صحبه رَ 
وهي أعىل درج : نها منهة القلب ومتكُّ ل املودَّ  من ختلُّ ة مأخوذةٌ لَّ  اخلإنَّ : قالويُ 

, وإذا أوداءاس يف األصل أجانب, فإذا تعارفوا ائتلفوا فهم  النَّ اإلخاء, وذلك أنَّ 
 .IQH»ةلَّ دت املحبَّة صارت خُ تشاكلوا فهم أحبَّاء, فإذا تأكَّ 

هم ببعض ه بعضِ ه من تشبُّ لوا عليبِ ملا جُ » طا القَ  كأرسابِ اسُ النَّ «: وقد قيل
ِّ  وهلذا كان املبتَ , بعضهم ألفعالِ  بعضِ ةوحماكا بعه من ن تَ  له مثل مَ دئ باخلري وبالرشَّ

 .IRHزراألجر والوِ 
اكل فهو رسيع شَ  عن غري تَ  ودٍّ كلُّ شاكلة, وة املُ امدة املودَّ عِ «: كامء احلقال بعضُ 

 .ISH»مرصُّ التَّ 
وء والتَّ هي عن خمالطة قُ ام جاء النَّ وإنَّ   ألنَّ طباع ;حذير من جمالستهمرناء السُّ

ك يف ب العلم حترِّ قارن, فمجالسة طالَّ ن يُ ه بمَ شبُّ  عىل االقتداء والتَّ اإلنسان جمبولةٌ 
نيا, وجمالسة املبتدعة د يف الدُّ اد تزهِّ هَّ  عىل طلب العلم, وجمالسة الزُّ فس احلرصَ النَّ 

                                                 
 ).٥٦ص(» العزلة«) ١(
 ). ٢/٢٥٥(البن تيمية » االستقامة«انظر ) ٢(
 ).٦٢ص(ايب للخطَّ » العزلة«) ٣(
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فس ك يف النَّ نيا حترِّ السة احلريص عىل الدُّ ردي يف مهاوي البدع, وجموأهل األهواء تُ 
 .نيا, وهكذااحلرص عىل الدُّ 

هم خري ونفع, ن يكون له يف خلطتِ لطاء مَ رناء واخلُ  أن خيتار من القُ م املرءُ زِ فلهذا لَ 
 .وءرناء السُّ  احلذر من قُ ر أشدَّ وأن حيذَ 

ة حذرهم  ذلك, ورأ شدَّ مَ لِ هم عَ ريَ ر سِ لف وتدبَّ  السَّ ل حالَ ومن تأمَّ 
 .IQHاق ومبتدعة وغريهموء من فسَّ وحتذيرهم من رفقاء السُّ 

 بعد ,البة قال أبو قِ , ثمَّ »إلفهدخله وممشاه وجل مَ ن فقه الرَّ مِ «: رداءقال أبو الدَّ 
 :اعرأال تر إىل قول الشَّ «: رداءأن رو هذا األثر عن أيب الدَّ 

هرينـَ ال تـسأل وأبـرص قَ عن املرءِ 
 

ـفإنَّ   IRH»ديقـارن يقتَـ باملُ رينَ  القَ

 

 .ISH»نَّة منها أشبه بالسُّ  بيتً مل أرَ «: وقال األصمعي عن هذا البيت
 ال  املرءَ  بأخداهنم, فإنَّ اسَ اعتربوا النَّ «: ه قالوجاء عن عبد اهللا بن مسعود أنَّ 

 .»عجبهن يُ خيادن إالَّ مَ 
 ومدخله ممشاه: جل بعد ثالث عن الرَّ كانوا ال يسألونَ «: وعن األعمش قال

 .»اسمن النَّ  إلفهِ و
 .»ه من صاحب رجل وصالحِ  يف فسادِ  أبلغَ ليس يشءٌ «: وقال سفيان

                                                 
ة البن بطَّ » اإلبانة«, و) وما بعدها٥٦ص(ايب للخطَّ » زلةالعُ «انظر يف ذلك عىل سبيل املثال ) ١(

 ., وغريمها) وما بعدها٢/٤٣١(
, ورواه )٥٩ص(» العزلة«ايب يف ومن طريقه اخلطَّ ) ١٢٧٧برقم(» معجمه«رواه ابن األعرايب يف ) ٢(

 .بلفظ مقارب) ٤٣٩, ٢/٤٣٧(» اإلبانة«ة يف ابن بطَّ 
 ).٢/٤٤٠(ة البن بطَّ » اإلبانة«) ٣(
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اس إالَّ مثله وشكله,  النَّ  منَ جل يصاحبُ ا واهللا ما رأينا الرَّ إنَّ «: وقال قتادة
 .»همهم أو مثلَ كم أن تكونوا معَ احلني من عباد اهللا لعلَّ فصاحبوا الصَّ 

 .IQH»... من شاء مع كلِّ دَ من أن يقعُ ليس للمؤ«: وقال الفضيل
ة والكفاية, غَ لْ  منها ما فيه البُ ام انتقيتُ ا يطول ذكرها, وإنَّ  جد واآلثار يف هذا كثريةٌ 

وء والفسق والفجور ل هذه اآلثار املذكورة وغريها عرف ما يف مقارنة أهل السُّ ن تأمَّ فمَ 
ا صاحلًا, فإذا قارن  مستقيامً لَ ج قد تر الرَّ لق, فأنتَ ين واخلُ من اخلطر عىل الدِّ   عفيفً

ا مثلهم, وهذه سنَّ بَ حِ وء والفسق وصَ  السُّ وخالط أهلَ  ا فاجرً ة اهللا يف هم أصبح فاسقً
 .» ساحبُ احبُ الصَّ «: ه, وكام قيلخلقِ 

اق وأهل السُّ  وء من أعظم أسباب نقص اإليامن وعىل هذا فخلطة الفسَّ
وء  بحسب حال هؤالء يف السُّ ذلكَ ه وتالشيه, وام اضمحاللِ  بل وربَّ ,هوضعفِ 

 .ه هلموبحسب خلطتِ 
 ـ اجللوس إىل احب بل أمره أشدُّ ا استجدَّ يف زماننا ـ وهو داخل يف حكم الصَّ وممَّ 
ين من ن أعداء الدِّ  متكَّ ة, حيثبكة العنكبوتيَّ نحرفة يف الشَّ ة واملواقع املالفضائيَّ القنوات 

هم وينرشون م وسمومَ هُ نَ تَ والبيوت حيملون فِ خول إىل املساكن خالل هذا املجال الدُّ 
اب با يعجزون عن الوصول إىل أفكار الشَّ هم, وكانوا سابقً م وفجورَ هم وحقارهتَ رذائلَ 

م من جيلس  املؤسف حقا أن أصبح يف أبناء املسلمني وبناهتِ اشئة, وإنَّ منَ وعقول النَّ 
رة السَّ أمام هذه الشَّ  ينه, معه وينظر إليهم بعَ غي إليهم بسَ ال يُصوَ اعات الطِّ اشات املدمِّ

ق املبادئ ه, ومع مرِّ األيَّ ويُقبل عىل ما يعرضونه بقلبِ  ام تتسلَّل األفكار اخلبيثة, وتتعمَّ
امة, و ُّ ,غز العقول واألفكارتُ اهلدَّ ساد, والواجب عىل املسلم أن  والفَ  ويتزايد الرشَّ

                                                 
 ).٤٨١, ٤٨٠, ٤٧٦, ٤٥٢, ٢/٤٣٩(» اإلبانة«ة يف رو هذه اآلثار ابن بطَّ ) ١(
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ِّ يصونَ نفسَ  , فاألمر يف غاية اخلطورة, واحلافظ هو ه وبيتَه عن معاول اهلدم وطرائق الرشَّ
دي إىل رصاط مستَ ن يعتصِ اهللا, ومَ  ذي هو نا الَّ  أصلح لنا دينَ قيم, اللَّهمَّ م باهللا فقد هُ

نا, تي فيها معادُ نا الَّ نا, وأصلح لنا آخرتَ تي فيها معاشُ نيانا الَّ عصمة أمرنا, وأصلح لنا دُ 
 . راحة لنا من كلِّ رشٍّ ملوتَ  لنا يف كلِّ خري, واواجعل احلياة زيادةً 

 

 ;اوختامً 
ها لك ـ أخي الكريم ـ  ونقصانه مجعتُ  من أسباب زيادة اإليامنِ فهذه مجلة مباركةٌ 

 .اا وحتذيرً قة, ومصادر خمتلفة, تبصريً من أماكن متفرِّ 
 داد, وآخر دعوانا أن احلمد هللا ربِّ وفيق والسَّ  أسأل يل ولك التَّ  الكريمَ واهللاَ

د وعىل آله وصحبه نا حممَّ م وبارك وأنعم عىل عبده ورسوله نبيِّ  اهللا وسلَّ وصىلَّ العاملني, 
.أمجعني
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