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تم تنسيق هذه المادة ومراجعتها يف
َّ

هاتف+965 50350077 :

البريد االلكتروينmaktab.etqan@gmail.com :

3

4

5


احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل عبد اهلل
ورسوله وخليله نبـينا حممد ،وعىل آله وأصحابه أمجعني ،أما بعد:
فإن اإليامن أهم ما جيب عىل العبد العناية به يف هذه احلياة،
فهو أفضل ما اكـتسبته النفوس ،وحصلته القلوب ،ونال به العبد
الرفعة يف الدنيا واآلخرة ،بل إن كل خيـر يف الدنيا واآلخرة
مـتوقـف عىل اإليامن الصحيح.
فينبغي عىل كل عبـد مؤمن ناصح لنفسه أن يتفقـد إيامنه،
وأن ينظـر يف حالـه مع اإليامن؛ هل إيامنه يف نامء وقوة وزيادة؟ أو
أنه بخالف ذلك إىل وهن وضعف ونقص؟
بل ما أحوجه إىل جتديـد اإليامن والسعي يف تـتميمه ،واحلذر
من منقصاته ومضعفاته ،والسعي يف تقويته ،فإن اإليامن تعرتيه
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أمور كثرية تـنقصه؛ من فـتن الدنيا ،ووساوس الشيطان ،وقـرناء
السوء ،وخلطاء الفساد ،والنفس األمارة بالسوء ،وغري ذلك من
األمور التي يرتتب عليها ضعفه ونقصه فيحتاج إىل سعي حثيث
لتقويته وجتديده.

روى احلاكم يف «املستدرك» ،والطربان يف «املعجم الكبري»
عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص☻ قال :قال رسول اهلل

:

الثوب ،فاسألوا
إن اإليامن ل َيخْ َل ُق يف جوف أحدكم كام َيـخْ َلـ ُق
« َّ
ُ
اهلل أن جيدِّ د اإليامن يف قلوبكم» (.)1
فوصف

اإليامن بأنه يـخلق كام يـخلق الثوب ،أي:

يـبـىل ويضعـف ،ويـدخلـه النـقص من جراء ما قد يقع فيه املرء
من معاص وآثام ،وما يلقاه يف هذه احلياة من ملهيات وصوارف
متنوعة ترصفه عن اإليامن ،وفتن عظام تذهب جدة اإليامن
( )1انظر(( :الـمستدرك عىل الصحيحني)) ( ،)4/1و((املعجم الكبري)) (،)36/13
وصححه األلبان يف (( السلسلة الصحيحة )) رقم.)1585( :
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وحيويـتـه وقوته ،وتضعف مجاله وحسنـه وَباءه؛ وهاهنا أرشد
النبي

إىل رضورة جتديد اإليامن يف القلب بالتوجه الصادق إىل

اإليامن يف قلوبكم».
اهلل ╡ فقال« :فاسألوا اهلل أن جيدِّ د
َ

فاملقام يتطلب توجها صادقا إىل اهلل  ،وسؤاال مـلحا أن

يزيد اإليامن ويقويه ،وأن يـجدده يف القلب ،وأن يمكـنـه فيه،
واهلل  يقول( :ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭷ) [إبراهيم.]27:
والبد من جهاد النفس وحماسبتها ،وإلزامها باحلق وأطرها
عليه أطرا ،قال اهلل ╡( :ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧﮨﮩ)[العنكبوت.]69:

والبد أيضا من احلذر الشديد من الفتن ،والسيام يف هذا
الزمان الذي تكاثرت فيه الفتن التي تضعف اإليامن؛ بل كثري منها
تأيت عىل الدين من أساسه ،وتنـقضه من أصلـه.
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واإليامن أثمن يشء يف الوجود ،وأغىل كنز يف هذه الدنيا،
ومن افتقده افتقد احلياة احلقيقيـة ،فإنه ال حياة حقيقة لإلنسان بال
إيامن ،وأما مـجرد امليش عىل األقدام ،واألخذ باأليدي ،والتكلم
باأللسن دون اإليامن باهلل  فهذه حياة َبيميـة؛ ألنه يشرتك فيها
اإلنسان واحليوان ،أما احلياة احلقيقة فهي حياة الطاعة للرمحن
 ،واتباع الرسول ؛ وهلذا قال اهلل ( :ﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ).
ولقد كان السلف  من الصحابة ومن بعدهم يعنون
بإيامهنم عناية كبرية ،وهيتمون به اهتامما بالغا ،واآلثار املنقولة
عنهم يف تفقد اإليامن والعمل عىل تقويته وجتديده كثرية.
* فهذا الـخليفة الراشد عمر بن اخلطاب ☺ يقول

ألصحابهَ « :ه ُلموا نز َد ْد إيامنا»( ،)1ويف لفظُ « :ق ْم بِنا نز َدا ُد إيامنا»(،)2
( )1أخرجه الاللكائي يف «االعتقاد» رقم ،)1700( :وإسناده صحيح.
( )2أخرجه ابن أيب شيبة يف «مصنفه» رقم ،)31003( :وإسناده صحيح.
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أي :نجلس ونذكر اهلل تبارك وتعاىل ،ونذكر اجلنة ،ونذكر النار،
ونذكر وعـيد اهلل ووعده ،ونذكر رجاءه وخوفه ،فنذكر ذلك كله
حتى يزيد إيامننا ويـقوى.
* وكان عبد اهلل بن مسعود ☺ يقول« :اجلسوا بنا نزدد
إيامنا»( ،)1وكان يقول يف دعائه« :اللهم زدين إيامنا ويقينا وفِقها»(.)2
اجلسوا بنا نؤمن ساعة»(.)3
* وكان معاذ بن جبل ☺ يقولُ « :
* وكان عبداهلل بن رواحة ☺ يأخذ بيد النـفر من أصحابه

فيقول« :تعا َلوا نؤمن ساعة ،تعالوا فلنذكر اهلل فنزدد إيامنا بطاعته؛
لعله يذكرنا بمغفرته»(.)4
( )1أخرجه البيهقي يفي «شعب اإليامن» رقم.)44( :
( )2أخرجه اآلجري «الرشيعة)) ( ،)218وصححه احلافظ يف «الفتح)) (.)48/1
( )3أخرجه ابن أيب شيبة يف «اإليامن» رقم ،)105( :وصححه األلبان يف
تعليقه عىل «اإليامن» البن أيب شيبة (ص.)3
( )4املصدر السابق برقم ( ،)116وهو حسن بمجموع طرقه.
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ِ
العبد أن يعلم َأ ُمزدا ٌد
* ويقول أبو الدرداء ☺ِ « :من فِ ْق ِه
ِ
نزغات الشيطان أ َّنى تأتيه»(.)1
هو أم ُمن َت ِقص ،ومن فِ ْق ِه العبد أن يعلم
يريد أن من فقه العبد أن ينظـر يف أمر إيامنه أيف زيادة هو أم
يف نقصان ،فكثري من الناس ينقص إيامنه وال ينتبه؛ وهذا من
ضعف الفقه والبصرية.
* وكان عمري بن حبيب الـخطمي ☺ يقول« :اإليامن يزيد

وينقص» فقيل :وما زيادته ونقصانه؟ قال« :إذا ذكرنا اهلل ╡
ِ
وس َّبحناه فذلك زيادتـه ،وإذا َغـ َفـلنا وض َّيـعنا و َنـ ِسينـا
وحدناه َ
فذلك نقصانه»(.)2
* وكان علقمة بن قيس النخعي  وهو أحد كبار التابعني
وأجالئهم يقول ألصحابه« :امشوا بنا َنزدد إيامنا»(.)3
( )1أخرجه ابن بطة يف (( اإلبانة )) رقم.)1140( :
( )2أخرجه ابن سعد يف (( الطبقات )) ( )381/4وغريه ،وسنده حسن.
( )3أخرجه ابن أيب شيبة يف ((اإليامن)) ( )104وحسنه األلبان يف تعليقه عليه.
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* وسئل عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي  عن اإليامن
أيزيد؟ قال« :نعم ،حتى يكون كاجلبال» ،قيل :أفينـقص؟ قال:
«نعم ،حتى ال يبقى منه يشء»(.)1
* وسئل اإلمام أمحد  عن اإليامن :يزيد وينقص؟ قال:
يصي إىل
وينقص حتى
الساموات السبع،
ُ
«يزيد حتى يبلغَ أعىل َّ
َ
السافلِني السبع»(.)2
أسفل َّ
واآلثار والنقول عن الصحابة والتابعني واألئمة يف هذا
املعنى كثرية ،ومن نظر يف سري هؤالء الصحابة والتابعني واألئمة
األجالء أدرك كيف كانوا يتفقدون إيامهنم ،ويسعون يف زيادته
وتقويته ،ويبتعدون عام يضعفه وينقصه ،وهكذا الشأن يف كل من
اتبعهم بإحسان.
قال الشيخ عبد الرمحن ابن سعدي « :فالـعبد الـمؤمن
( )1أخرجه الاللكائي يف ((االعتقاد)) رقم.)1740( :
( )2رواه ابن أيب يعىل يف ((طبقات احلنابلة)) (.)259/1
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املوفق ال يزال يسعى يف أمرين:
 أحدمها :حتقيق اإليامن وفروعه والتحقق به علـام وعمالحاال.
 والثاين :السعي يف دفع ما ينافيها ويناقضها أو ينقصها منالفتن الظاهرة والباطنة ،ويداوي ما قرص من األول ،وما تـجرأ
عليه من الثان؛ بالتوبة النصوح وتدارك األمر قبل فواته»(.)1
ويف هذا تنبيه عىل أمهية مراعاة اجلانـبني؛ فيعنى العبد بجانب
جتديد اإليامن وقوته وزيادته ،والسعي يف تكميله بفعل الطاعات
وامتثال أمر اهلل .
ويسعى يف دفع األمور التي تضعف اإليامن وتنقصه.
وهذا يتطلب معرفة أمرين عظيمني ،ثم العمل والسعي عىل
تطبيقهام:
( (( )1التوضيح والبيان لشجرة اإليامن )) (ص.)83
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* األول :أسباب زيادة اإليامن وقوته.
* الثاين :أسباب نقص اإليامن وضعفه.
وهي كثيـرة ،ولكن أشري إىل أهـمها عىل وجه األخـتـصار
واإلجياز.
ونبدأ أوال بذكر أهم األمور الباعثة عىل زيادة اإليامن وجتديده:

فبالعلم النافع -علم الكتاب والسنة -يزيد اإليامن ويقوى
حتى يتمكن يف القلب ،وأبواب العلم الرشعي كثرية جدا ،وأول
ما يدخل يف ذلك قراءة القرآن الكريم وتدبـره ،فإن كالم اهلل من
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أعظم ما يزيد اإليامن ،كام قال تعاىل ( :ﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂ)[التوبة.]124 :
وقال اهلل تعاىل( :ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ).
وقال اهلل تعاىل(:ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ).
وقال تعاىل( :ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮈ) [النساء.]82 :
وقال تعاىل( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ)[ص.]29 :
فتدبر القرآن وتالوته والتأمل يف آياته يزيد يف إيامن العبد.
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فإن اهلل  يقول ( :ﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ

ﮕﮖ)[اإلرساء.]110:
وقال اهلل تعاىل( :ﭳﭴﭵﭶﭷ) [األعراف.]180:

ِ
عني ْاسام مائَة
وقال النبي الكريم ╕« :إِ َّن هلل تس َعة وتس َ
ِ
صاها َد َ
خل الـج َّنـ َة»(.)1
إِ َّال َواحدا؛ َم ْن َأ ْح َ
فمعرفة أسامء اهلل تعاىل الـحسنى ومعرفة معانيها ثم العمل
بام تقتضيه من أعظم أسباب زيادة اإليامن.
( )1أخرجه البخاري رقم ،)6410( :ومسلم رقم.)2677( :
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فإن التأمل يف سرية النبي

وهديه ،وآدابه ،وأخالقه،

ومعامالته ،وجهاده ،وبذله وعطائه ،وغري ذلك؛ من أعظم ما
يزيد اإليامن.
ولذا حرص السلف ▓ عىل تعلم السرية النبوية ،وتعليمها

ألبنائهم ،وأهليهم ،كام قال زين العابدين عيل بن احلسني ▓:
ِ
القرآن»(.)1
من
« ُكـنَّا ُنـ َعـ َّل ُم
مغازي النَّبي كام ُن َع َّلم السور َة َ
َ


( )1أخرجه اخلطيب يف «اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع» رقم.)1591( :
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فالدين اإلسالمي كله حماسن ،إن نظرت إىل العبادات
ستجد أهنا أكمل العبادات وأحسنها ،وإن نظرت إىل العقائد
ستجد أهنا أصح العقائد وأقومها ،وكذا آدابه وأخالقه أكمل
األخالق وأمجلها وأطيبها ،كام قال تعاىل ( :ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﮅ).
فبالنظر إىل هذه املحاسن يزداد العبد حبا هلذا الدين ،وإقباال
عليه ،وعمال وسعيا يف تطبيقه.
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إن قراءة سري السلف الصالح -كسرية أيب بكر وعمر وعثامن
وعيل وسائر الصحابة ♥ ،وسري التابعني واألئمة ▓ -قراءة
تأمـل وتدبـر واتعاظ من أسباب زيادة اإليامن ،كام قيل:
عل حدي َثهم يا حادي
كـ ِّر ْر َّ
فحديثهم جيلو الفؤا َد الصادي
ِ
للقلب أنـفع ِمن ذكـر
قال مـحمد بن يونس ☼« :ما رأيت

الصالحين»(.)1

(« )1صفة الصفوة» البن اجلوزي (.)18/1
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فالتأمل يف خلق اهلل  من األشجار واجلبال واألهنار
والبحار واألودية والسامء واألرض والنجوم والقمر وغريها يزيد
يف اإليامن ،بل لو تأمل اإلنسان يف نفسه ،كيف أن اهلل خلقه يف
أحسن تقويم ،وعىل أكمل حال ،سيجد زيادة يف إيامنه وقوة ،كام
قال تعاىل( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) ،وقال ( :ﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ).
وهلل يف ُك ِّل تـَ ْح ِري َكة

و َت ْسـكِينَـة أبدا شاهدُ

وفـي ُك ِّل يشء له آي ٌة

َتـدُ ل عىل أنـه واحـدُ
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تقدم معنا قول عـمري بن حبيب الـخطمي ☺ وغيـره من

أصحاب النبي

بأن اإليامن يزيد بطاعة اهلل ،فاإليامن يزيد

بالعبادات كالصالة ،والزكاة ،والصدقة ،والتسبيح ،والتهليل
والتحميد ،والتـكبري ،وتالوة القرآن ،وغريها ،فبطاعة اهلل 
وبامتثال أوامره يقوى اإليامن ويزداد.
واألعامل ثالثة أنواع:
ُ -1
أعامل القلب :مثل :اخلوف ،والرجاء ،واحلب ،واخلشية،
واإلنابة ،والتوكل ،وغري ذلك.
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ُ
وأعامل ال ِّلسان :مثل :التسبيح ،والتحميد ،والتـكبـيـر،
-2
واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وقراءة القرآن.
 -3وأعمـال اجلوارح :مثل :الصدقة ،والصالة ،والزكاة،
وامليش يف طاعة اهلل تبارك وتعاىل ،فهذه األمور كلها تزيد اإليامن.
وهذا تلخيص موجز لألمور التي يزيد َبا إيامن العبد،
ويقوى ،وأما األسباب واألمور التي يضعف َبا اإليامن وينقص
فهي بال شك كثرية أيضا ،والعبد مطالب بمعرفـتها؛ ليـحذر
منها ويتقيها ،كام قال الشاعر:
عرفت َّ
الّش ال للّش ولكن لتو ِّقيِه
ُ
الّش من اخلي يقع فيه
ومن مل يعرف َّ
وقبل الرشوع يف ذكر األمور التي تنقص اإليامن حيسن أن
أشيـر إىل أن عدم تعاهد أسباب زيادة اإليامن ،وإمهال تقويته،
وترك العناية به يعد سببا من أسباب نقص اإليامن.

22
ثم إن هناك أسباب وعوامل عديدة ومتنوعة ينقص َبا
اإليامن ويضعف ،ويمكن أن نـقسمها إىل قسمني رئيسني،
ويتفرع عنهام عوامل كثرية:
 القسم األول :األسباب الداخلية أو العوامل الذاتية التيهلا تأثري عىل اإليامن بالنقص.
 والقسم الثاين :األسباب والعوامل اخلارجية التي تؤثرعىل اإليامن بالنقص.
فأما القسم األول؛ وهي األسباب الداخلية التي يكون
منشأها من اإلنسان نفسه ،فأبرزها اآليت:

 الجهل 
وهذا أهم األسباب الداخلية ،واجلهل ضد العلم ،فكام أن
العلم يزيد يف اإليامن ويقويه ،فكذلك اجلهل وقلة العلم ينشأ عنه
ضعف اإليامن ،وهلذا بيـن األنبياء  ‰ألقوامهم يف كثري من
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النصوص أن سبب ما هم فيه من الرشك واملعايص هو اجلهل؛
كقوله تعاىل ( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ)[األعراف.]138:

وقال تعاىل( :ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱ)[النمل.]55-54:
وقال تعاىل عن إبراهيم ◙( :ﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬ ﮭ)[الزمر.]64:

وقال اهلل ╡( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽ)[األحزاب ،]33:واآليات يف هذا املعنى كثرية .

فاجلهل رأس الداء ،وأسـاس املصيبة؛ فعندما يـجهل العبد
دين اهلل ،وما يقرب إليه ينشأ عن ذلك فعل املعايص ،واالنحراف
البني عن دين اهلل  ،قال اهلل ( :ﭺﭻﭼﭽﭾ
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ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮋﮌﮍﮎ)[النساء.]17:
واجلهالة يف هذه اآلية :تعني جهالة الفاعل لعاقبة املعصية
والتي من أمهها سخط الرب عليه وعقابه -فإنه ينغمس فيهاوتكثر منه ،وهلذا كل من عىص اهلل  فهو جيهل ما يرتتب عىل
هذه الـمعصية من أرضار وأخطار كثرية يف الدنيا واآلخرة.

 الغفلة 
عام خلق له ضعف إيامنه ،واهلل  ذم
فإذا غفـل اإلنسان ا
الغفلة يف كتابه ،وحذر أشد التحذير من سبيل الغافلني ،وبني
ربـنا يف كتابه أهنا صفة الكافرين ،فقال تعاىل( :ﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮑ) [يونس.]92:
وقال اهلل ╡(:ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧ) .
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فالغفلة -وهي سهو يعرتي اإلنسان -داء خطري يصيب
اإلنسان ويبعده عن ذكر اهلل ╡ ،وعن امتثال أمره ،واالطمئنان

لطاعته .

ِ 
العراض 
قال تعاىل(:ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ)؛ فاإلعراض عام أمر اهلل  به من
صفة املجرمني؛ الذين ينتقم اهلل  منهم ،فال ينبغي لعبد عندما
أن

يسمع كالم اهلل ╡ ،أو يسمع حديث رسول اهلل

يعرض عنه؛ بل الواجب أن يقبل عىل طاعته وامتثاله واتـباعه.
وصح عن أيب واقد الليثي ☺ ،أن رسول اهلل

بينام هو

جالس يف املسجد والناس معه إذ أقبل ثالثة نفر؛ فأقبل اثنان إىل
رسول اهلل

وذهب واحد ،قال :فوقفا عىل رسول اهلل

؛

فأما أحدمها :فرأى فرجة يف احللقة فجلس فيها ،وأما اآلخر:
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فجلس خلفهم ،وأما الثالث :فأدبر ذاهبا ،فلام فرغ رسول اهلل
قال « :أال أخربكم عن النفر الثالثة :أما أحدهم فأوى إىل اهلل فآواه
َ
فأعرض
اآلخر
اهلل ،وأما
اآلخر فاستحيا فاستحيا اهلل منه ،وأما َ
ُ
َ
فأعرض اهلل عنه »(.)1

 النِّسيان 
فإذا نيس العبد ما أمر به ضعف إيمـانه ،والنسيان نوعان:
 -1نسيان ال ُي َ
عذر فيه اإلنسان :وهو ما كان أصله عن تعمد
منه ،ومن هذا النوع قول اهلل تعاىل( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ) [احلرش. ]19:
نوع ُي َ
عذر فيه اإلنسان :وهو ما مل يكن عن تعمد منه،
 -2و ٌ
كام يف قوله تعاىل ( :ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ).
( )1أخرجه البخاري برقم ،)66( :ومسلم يف ((صحيحه)) برقم.)2176( :
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وقد جاء يف احلديث ا
أن اهلل تعاىل قال « :قد فعلت» (.)1

ِ
المعاصي وارتكاب الذ ِ
نوب 
 فِعل
فكام أن اإليامن يزيد بالطاعة فهو ينقص باملعصية ،وأنواع
املعايص كثرية ،وقد بينها النبي

مجلة وتفصيال ،وبني الكبائر

من الذنوب والصغائر بأعظم بيان وأوضحـه.
وهلذا ينبغي عىل العبد أيضا أن يعرف حجم الـمعايص،
وما يرتتب عليها من خطر ورضر حتى يتحاشاها ،وقد ثبت عن
َ
تت يف قلبـ ِه
قال :إِ َّن العبدَ إذا
رسول اهلل
أخطأ خطيئة ُنـكِ ْ
((

نكت ٌة
سوداء ،فإذا هو َنزَع واستغفر وتاب ُس ِقل قل ُبـ ُه ،وإن عا َد ِزيدَ
ُ

الران الذي ذكر اهلل( :ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
فيها حتى تعلو قل َب ُه وهو َّ

ﮀﮁﮂ) (.)2
))

( )1أخرجه مسلم يف ((صحيحه)) كتاب اإليامن ،رقم.)126( :
( )2أخرجه الرتمذي برقم ،)3334( :وحسنه األلبان يف ((الرتغيب)) رقم.)2469(:
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 النَّفس األمارة بالسوء 
قال اهلل تعاىل ( :ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ)،
وكان  يستعيذ يف خطبه من رش النفس ،قال « :احلمدُ
ور َأن ُف ِسنَا ِ
هلل َنحمدُ ه ونست َِعينُـه ونَست ِ
َغفر ُه ون ُعو ُذ بِاهلل ِم ْن ُُش ِ
ومن
ُ
ُ
ُ
َس ِّيـئات َأعاملِنَا» ( ،)1فاستعاذ من رش النفس ومن سيئ العمل.
وثبت عنه

يف الدعاء الذي علمه أبا بكر الصديق ☺

اللهم عامل ال َغ ِ
يب
ليقوله يف الصباح واملساء وعند النوم« :قل:
َّ
رب ِّ
وملي َكه،
السموات واألرضَّ ،
كل يشء َ
والشهادة ،فاطـ َر َّ
ِ
ِ
ُش
أشهدُ أن ال إله إال َ
ُش نفيس ،ومن َ ِّ
أنت ،أعو ُذ بك من َ ِّ
الشيطان وُشكه»( )2فأمره  أن يستعيذ يف الصباح واملساء
( )1أخرج هذه اخلطبة الرتمذي يف ((جامعه)) رقم ،)1105( :وغيـره ،وأصلها
يف «مسلم» رقم ،)868( :وصححه األلبان يف رسالته ((خطبة احلاجة)).
( )2أخرجه الرتمذي يف ((جامعه)) ،رقم ،)3392( :وغريه ،وصححه األلبان
يف ((الكلم الطيب)) (.)22
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وعند النوم من رش نفسه ،فإن النفس تأمر اإلنسان بالسوء
والفساد وفعل املعايص ،وتدعو إىل املهالك ،وتسعى إىل كل
قبيح ،فهي بطبعها جتري يف ميدان املخالفة واإلعراض.
أما القسم الثاين فهو :األسباب واملؤثرات اخلارجية التي تؤثر
يف اإليامن بالنقص؛ وتتلخَّ ص يف ثالثة عوامل:

 الشيطان 
وهو أخطـرها وأشدها رضرا؛ فالشيطان هو ألـد أعداء
اإلنسان.
قال اهلل تعاىل( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼ)[فاطر.]6:
وقد حذرنا ربنا منه أشد التحذير ،فقال تعاىل ( :ﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ) [النور.]21:
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ومن مظاهر خطره أنه جيلس لإلنسان يف كل طريق؛ سواء
كان هذا الطريق طاعة هلل وقربة ،أم كان الطريق يف معصية؛ كام
أخربنا اهلل  عن الشيطان أنه قال ( :ﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔ)[األعراف.]17-16:
فأما طريق الطاعة والقربة فإنه يـثـبطه عنها ،وحيول بينه
وبينها ،وأما طريق املعصية فيحـثه عىل فعلها ويدفعه إليها ،فهو
من أخطر ما يكون عىل اإليامن.
قال ابن القيم  وهو يرضب مثال عجيبا حلال الشيطان
مع اإلنسان« :إذا أردت لذلك مثال مطابقا؛ فمثله مثل كلب جائع
شديد اجلوع ،وبينك وبينه حلم أو خبز ،وهو يتأملك ويراك ال
تقاومـه ،وهو أقـرب منـك ،فأنت تزجـره وتـصيح علـيه وهو
يـأبى إال التحوم عليك ،والغارة عىل ما بني يديك»(.)1
((( )1التبيان يف أقسام القرآن)) (ص.)419
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ومراده َ بذا املثل :توضيح مدى خطر الشيطان عىل
اإلنسان إذا مل يستعذ باهلل من رشه.

 الدنيا وفِـتـنها 
هذا العامل خطري جدا يف التـأثري عىل اإليامن بالنقص ،السيام
إذا صارت الدنيا أكرب هم اإلنسان ،ومبلغ علمه ،فعىل قدر حرصه
عليها ورغبته وافتتانه فيها يكون تثاقله عن الطاعة والعبادة.
واهلل  قد حذرنا من االفتتان َبا أشد التحذير ،قال اهلل
تعاىل( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ
ﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ) ،واآليات يف هذا املعنى كثرية.
وإن مـا يعني العبد عىل إدراك حقيقة الدنيا والزهد فيها،
وطلب ما عند اهلل والدار اآلخرة أمرين:
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األول :النظر يف الدنيا ورسعة زواهلا وفنائها واضمحالهلا،
* َّ
ا
وأن العبد سيفارقها إما عن قريب أو بعيد.
* والثاين :النظر يف اآلخرة ،وأهنا آتية عام قريب ،وأهنا دار
القرار ،وأهنا خيـر وأبقى ،فإذا تأمل العبد يف مثل هذا انـتفع
أعظم االنتفاع.

 قـرناء الس ِ
وء 

قد صح عن النبي  التحذير من قرين السوء وخليط
ُ
فلينظر أحدُ كم من
الرجل عىل دين خليلِ ِه؛
الفساد ،قال« :
ْ
خيالل»( ،)1وهلذا ينبغي عىل املؤمن أن ال يصاحب إال من تعود
صحبته عليه باخلري والنفع يف دينه ،وأن حيذر من خمالطة كل أحد.
 يقول الفضيل بن عياض ( :ليس للمؤمن أن يقعد معكـل من شاء)(.)2
( )1أخرجه أبو داود ( ،)4833وحسنه األلبان يف ((الصحيحة)) رقم.)927( :
( )2أخرجه ابن بطة يف (( اإلبانة )) (.)481/2
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 ويقول سفيان ( :ليس أبلغ يف فساد رجل وصالحهمن صاحب)(.)1
 ويقول عبد اهلل بن مسعود ( :اعتربوا الناس بأخداهنم،فإن املرء ال يادن إال من يعجبه) (.)2
فخلطـة الفساق وأهل السوء من أعظم أسباب نقص
اإليامن وضعفه ،بل وربام اضمحالله وتالشيه ،وذلك بحسب
حال هؤالء يف السوء وبحسب خلطته هلم.
وما استجد يف زماننا  -وهو داخل يف حكم الصاحب بل
أمره أشد -اجللوس إىل القنوات الفضائية واملواقع املنحرفة يف
الشبكة العنكبوتية ،حيث متكن أعداء الدين من خالل هذا
الـمجال من الدخول إىل املساكن والبيوت يـحملون فـتـنـهم
( )1أخرجه ابن بطة يف (( اإلبانة )) (.)478/2
( )2املصدر السابق (.)439/2
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وسمومهم وينرشون رذائلهم وحقاراتم وفجورهم ،وكانوا
سابقا يعجزون عن الوصول إىل أفكار الشباب وعقول الناشئة.
وإن من املؤسف حقا أن يف أبناء املسلمني وبناتم من جيلس
أمام هذه الشاشات املدمرة الساعات الطوال يصغي هلم بسمعه
وينظر إليهم بعينه ،ويقبل عىل ما يعرضونه بقلبه ،ومع مر األيام
تتسلل األفكار اخلبيثة ،وتتعمق املبادئ اهلدامة ،وتغزى العقول
واألفكار ،ويتزايد الرش والفساد.
والواجب عىل املسلم أن يصون نفسه وبيته عن معاول اهلدم
وطرائق الرش ،فاألمر يف غاية اخلطورة ،واحلافظ هو اهلل ،ومن
يعتصم باهلل فقد هدي إىل رصاط مستـقيم.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ،وأصلح لنا
دنيانا التي فيها معاشنا ،وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ،واجعل
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رش.
احلياة زيادة لنا يف كل خري ،واملوت راحة لنا من كل ر
وأسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يقوي إيامننا ويزيده ،وأن جيدد
اإليامن يف قلوبنا ،وأن جيعلنا هداة مهتدين.
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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