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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ظاهرة ضعف اإليمان

 المقدمة 

إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من 

يهديههه اللههه ضههل موهه  لههه ومههن يوههل  ضههل هههاله لههه وأشهههد أن ر إلههه إر اللههه وحههده ر شههري  لههه وأشهههد أن 

وَن  }َيهها ، محمههد عهههده ورسههوله م 
ُسههل  ِن إ ِر َوَأنههت م مُّ  ْ ههو م  َْ  َوَر 

َقاْ ههه   ْ ههَه َحههِ   ههواُ الل  ق  ِْ يَن َُمن ههواُ ا  َ َههها اِلهه ُل عمههران َأيُّ

/201  . 

نُه  
نَُها َزُوَجَها َوَبِث م  َدٍة َوَخَلَ  م  ن ِنُفٍس َواح  م مِّ ه َخَلَقك 

 َ م  اِل واُ َرِبك  ق  ِْ َها النِاس  ا َجاًر َكث يًرا َما ر  }َيا َأيُّ

ُم َرق يًها   َه َكاَن َعَليُك  ََْساءل وَن ب ه  َواألَُرَحاَم إ ِن الل  ه   َ َه اِل واُ الل  ق  ِْ  . 2النساء/َون َساء َوا

مُ  ُر َلك  ُم َوَيُغف  ُم َأُعَماَلك  ُصل ُح َلك  يًدا ي 
وا الِلَه َوق ول وا َقُوًر َسد  ِْق  يَن َُمن وا ا  َ َها اِل ُم َوَمن ي ط ُع  }َيا َأيُّ ن وَبك  ذ 

وَله  َضَقُد َضاَز َضُوًزا َعظ يًما    .  02، 00األحزاب /الِلَه َوَرس 

  :أما بعد

وعهدل مهن النهاس ييهتكل مهن قسهوة قلههه ، ضإن ظاهرة ضهعف اإليمهان ممها عهم وانتيهر ضهل المسهلمين
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" ر ، ر أن إيمانل ضل الحويض "وْترل عهاراْهم: " أحس بقسوة ضل قلهل " " ر أجد لَة للعهالات " " أشع

وهَا المرض أساس ، وكثيرون ُثار المرض عليهم بالية، " أقع ضل المعصية بسهولة "، أْأثر بقراءة القرُن "

 ك  مصيهة وسهب ك  نقص وبلية . 

وقههد سههمل القلههب قلهههًا لسههرعة ْقلهههه قههال عليههه الصههلة ، وموضههوا القلههوب موضههوا حسههاس ومهههم

إنمهها مثهه  القلههب كمثهه  رييههة معلقههة ضههل أ هه  شهههرة يقلهههها الههريح ظهههرًا ، ب مههن ْقلهههه)إنمهها القلهه :والسههلم

مثه  القلهب كمثه  رييهة بهأرض ). وضهل روايهة  1634وههو ضهل  هحيح الههامع  4/404لهطن( رواه أحمهد 

ظلل الهنة ضل  :وإسناله  حيح 110. أخرجه ابن أبل عا م ضل كتاب السنة رقم  (ضلة الريح ظهراً لهطن

 .  2/201ج السنة لأللهانل ْخري

لقلههب ابههن ُلم أسههرا ْقلهههًا مههن ) :وهههو شههديد التقلههب كمهها و ههفه النهههل  ههلل اللههه عليههه وسههلم بقولههه

. وضل رواية  2/201ظلل الهنة  :وإسناله  حيح 113المرجع الساب  رقم  (القدر إذا استهمعت غلياناً 

. واللههه  7240وهههو ضههل  ههحيح الهههامع رقههم  3/4رواه أحمههد  ()أشههد ْقلهههًا مههن القههدر إذا اجتمعههت غليانههاً 

سهحانه وْعالل هو مقلب القلوب ومصرضها كما جاء عن عهد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله 

إن قلوب بنل ُلم كلها بين أ ههعين مهن أ هابع الهرحمن كقلهب واحهد يصهرضه ) : لل الله عليه وسلم يقول

 (اللهم مصرف القلهوب  هرف قلوبنها علهل كاعته ) :عليه وسلم ثم قال رسول الله  لل الله (حيث يياء
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 .  1374رواه مسلم رقم 

وأن  (إر من أْل الله بقلب سليم)وأنه لن ينهو يوم القيامة  (أن الله يحول بين المرء وقلهه)وحيث 

 (نيهبمهن خيهل الهرحمن بالغيهب وجهاء بقلهب م)وأن الوعهد بالهنهة لهه  (للقاسية قلهوبهم مهن ذكهر اللهه)الوي  

كان ربد للمؤمن أن يتحسس قلهه ويعرف مكمن الداء وسهب المرض وييرا ضل العلج قه  أن يطغل عله 

الران ضيهل  واألمر عظيم واليأن خطير ضإن الله قد حَرنا من القلب القاسل والمقف  والمريض واألعمل 

 واألغلف والمنكوس والمطهوا المختوم عليه . 

أسهههأل اللهههه أن ، لهههل مظهههاهر مهههرض ضهههعف اإليمهههان وأسههههابه وعلجههههوضيمههها يلهههل محاولهههة للتعهههرف ع

ينفعنههل بهههَا العمهه  وإخههوانل المسههلمين وأن يهههزه بههالهزاء األوضههل مههن سههاهم ضههل إخراجههه وهههو سهههحانه 

 المسؤول أن يرق  قلوبنا ويهدينا إنه نعم المولل وهو حسهنا ونعم الوكي  . 

 مظاهر ضعف اإليمان  :أورً 

  :ن له أعراض ومظاهر متعدلة ضمنهاإن مرض ضعف اإليما

ومن العصاة من يرْكب معصية يصر عليها ومنهم  :الوقوا ضل المعا ل وارْكاب المحرمات -2

وكثرة الوقوا ضل المعصية يؤله إلل ْحولها عالة مألوضة ثم يزول قهحهها ، من يرْكب أنواعًا من المعا ل

كههههه  أمتهههههل معهههههاضل إر )ا ويهههههدخ  ضهههههل حهههههديث مهههههن القلهههههب ْهههههدريهيًا حتهههههل يقهههههع العا هههههل ضهههههل المههههههاهرة بهههههه
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يا ضلن عملت  :وإن من المهاهرة أن يعم  الرج  باللي  عملً ثم يصهح وقد ستره الله ضيقول، المهاهرين

 .  20/443ضتح  :رواه الهخاره (وقد بات يستره ربه ويصهح يكيف ستر الله عنه، وكَا، الهارحة كَا

حتل ليحس اإلنسان أن قلهه قد انقلب حهرًا  لدًا ر  :هاليعور بقسوة القلب وخيونت :ومنها -1

َهاَرة  َأُو  :والله ج  وعل يقول، يترشح منه شلء ور يتأثر بيلء َل َكاُلح  ن َبُعد  َذل َ  َضه  م مِّ ل وب ك  ِم َقَسُت ق  }ث 

األمههههوات ور و هههاحب القلهههب القاسههههل ر ْهههؤثر ضيهههه موعظههههة المهههوت ور ر يهههة ، 04الهقههههرة /َأَشهههدُّ َقُسهههَوًة   

 ولكن سيره بين القهور كسيره بين األحهار . ، وربما حم  الهنازة بنفسه وواراها بالتراب، الهنائز

ومهههن ذلههه  شهههرول الهههَهن أثنهههاء الصهههلة وْهههلوة القهههرُن واأللعيهههة  :عهههدم إْقهههان العههههالات :ومنهههها -6

ولههو ، مملههة هههَا إذا حههاضا عليهههاضيقر ههها بطريقههة رْيهههة ، وعههدم التههدبر والتفكههر ضههل معههانل األذكههار، ونحوههها

اعتهال أن يهدعو بههدعاء معهين ضههل وقهت معههين أْهت بههه السهنة ضإنهه ر يفكههر ضهل معههانل ههَا الههدعاء واللهه سهههحانه 

 734وهو ضل السلسة الصحيحة  6403رواه الترمَه رقم  (ر يقه  لعاء من قلب غاض  ره …) :وْعالل

 . 

وإذا ألاها ضإنما هل ، وإضاعتها، طاعات والعهالاتالتكاس  عن ال :ومن مظاهر ضعف اإليمان -4

واُ وقهههد و هههف اللهههه عهههز وجههه  المنهههاضقين بقولهههه: ، حركهههات جوضهههاء ر رو  ضيهههها  َقهههام 
واُ إ َلهههل الِصهههلَة  }َوإ َذا َقهههام 

َساَلل . ويدخ  ضهل ذله  عهدم اركتهراو لفهوات مواسهم الخيهر وأوقهات العههالة وههَا يهدل  241النساء /  ك 
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ويتهأخر ، ضقد يؤخر الحج وههو قهالر ويتفهارل الغهزو وههو قاعهد، مام اليخص بتحصي  األجرعلل عدم اهت

ر يزال قوم يتأخرون ) : لل الله عليه وسلم عن  لة الهماعة ثم عن  لة الهمعة وقد قال رسول الله

 720م وهو ضل  حيح الترغيب رق 303 :رواه أبو لاول رقم (عن الصف األول حتل يخلفهم الله ضل النار

ُرل مهن أوراله ، . ومث  هَا ر ييعر بتأنيب الومير إذا نام عن الصلة المكتوبة وكَا لو ضاْته سنة راْههة أو و 

، وكههَا يتعمههد ْفويههت كهه  مهها هههو سههنة أو مههن ضههروض الكفايههة، ضإنههه ر يرغههب ضههل قوههائه ور ْعههويض مهها ضاْههه

، ور يصهلل الكسهوف والخسهوف (لهامهع قهول بعهض أهه  العهم بوجهوب شههو)ضربما ر ييهد  لة العيد 

مستغن عنه علل النقيض ممن و فهم ، ضهو راغب عن األجر، ور يهتم بحوور الهنازة ور الصلة عليها

 .  30األنهياء / (إنهم كانوا يسارعون ضل الخيرات ويدعوننا رغهًا ورههًا وكانوا لنا خاشعين) :الله بقوله

والتهكيهر إلهل ، وقيهام الليه ، سه  عهن ضعه  السهنن الرواْهبالتكا، ومن مظاهر التكاس  ضهل الطاعهات

 المساجد وسائر النواض  ضمثلً  لة الوحل ر ْخطر له بهال ضولً عن ركعتل التوبة و لة ارستخارة . 

ضهي  الصهدر وْغيهر المهزاج وانحههاس الطههع حتهل كهأن علهل اإلنسهان ثقهلً كهيهرًا  :ومن المظاهر -7

وييعر بالوي  من ْصرضات النهاس حولهه وْهَهب ، توهر والتأضف من ألنل شلءضيصهح سريع ال، ينوء به

 (الصههههر والسهههماحة :اإليمهههان) :اإليمهههان بقولهههه، وقهههد و هههف النههههل  هههلل اللهههه عليهههه وسهههلم، سهههماحة نفسهههه

يهألف ويؤلهف ور خيهر ضهيمن ر يهألف ور ) :. وو هف المهؤمن بأنهه 1/43، 774السلسلة الصحيحة رقهم 
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 .  410صحيحة رقم السلسلة ال (يؤلف

ر بوعهده ور بوعيهده ور بهأمره ور نهيهه ، عدم التأثر بآيات القرُن :ومن مظاهر ضعف اإليمان -3

ور ْطيه  نفسهه موا هلة قراءْهه ضكلمها ضهتح ، ضوعيف اإليمان يم  مهن سهماا القهرُن، ور ضل و فه للقيامة

 المصحف كال أن يغلقه . 

وإذا ، ضيثق  الَكر علل الَاكر :ل ذكره ولعائه سهحانه وْعاللالغفلة عن الله عز وج  ض :ومنها -0

 (ور يهَكرون اللهه إر قلهيلً) :رضع يده للدعاء سرعان ما يقهوهما ويمول وقد و ف الله المناضقين بقوله

 .  241النساء /

عدم الغوب إذا انتهكت محارم الله عز وج  ألن لهب الغيرة ضل  :ومن مظاهر ضعف اإليمان -4

لههب قههد انطفههأ ضتعطلههت الهههوار  عههن اإلنكههار ضههل يههأمر  ههاحهه بمعههروف ور ينهههل عههن منكههر ور يتمعههر الق

والرسول  لل الله عليه وسلم يصف هَا القلب المصاب بالوعف بقوله ضل ، وجهه قط ضل الله عز وج 

خلهت ضيهه ل :ضهأه قلهب أشهربها   أه، ْعرض الفتن علل القلوب كالحصير عهولًا عهولاً ) :الحديث الصحيح

نقههط ضيههه نقطههة } حتههل يصهه  األمههر إلههل أن يصهههح كمهها أخهههر عليههه  :لخههوًر ْامههًا } نكههت ضيههه نكتههة سههولاء   أه

أسههول مربههالا } بيههاض يسههير يخالطههه السههوال   كههالكوز مهخيههًا } مههائلً ) :الصههلة والسههلم ضههل ُخههر الحههديث

. ضهَا زال من قلهه  244رواه مسلم رقم  (اهمنكوساً   ر يعرف معروضًا ور ينكر منكرًا إر ما أشرب من هو



 انــف اإليمـاهرة ضعـظ 

     www.islamqa.info   7 

حب المعروف وكراهية المنكر واستوت عنده األمور ضما الَه يدضعه إلل األمر والنهل . ب  إنه ربما سمع 

بههالمنكر يعمهه  ضههل األرض ضيرضههل بههه ضيكههون عليههه مههن الههوزر مثهه  وزر شههاهده ضههأقره كمهها ذكههر عليههه الصههلة 

وقهههال مهههرة  -ا عملهههت الخطيئهههة ضهههل األرض كهههان مهههن شههههدها ضكرههههها إذ) :والسهههلم ضهههل الحهههديث الصهههحيح

وههو ضهل ، 4647رواه أبهو لاول رقهم  (ومن غاب عنها ضرضيها كان كمن شههدها، كمن غاب عنها -أنكرها 

 أورثه منزلة الياهد ضل اإلثم .  -عم  قلهل  -. ضهَا الرضا منه وهو  343 حيح الهامع 

  :منهاومنها حب الظهور وهَا له  ور  -3

وهههَا الههَه حههَر منههه رسههول اللههه ، الرغهههة ضههل الرئاسههة واإلمههارة وعههدم ْقههدير المسههؤولية والخطههر -

إنكههم ستحر ههون علههل اإلمههارة وسههتكون ندامههة يههوم القيامههة ضههنعم المرضههعة ) :بقولههه،  ههلل اللههه عليههه وسههلم

 :بئس الفاكمة أه :وقوله ،نعم المرضعة أه أولها ألن معها المال والهاه واللَات :قوله) (وبئس الفاكمة

. وقهههال عليهههه  3013رواه الهخهههاره رقهههم  (ُخرهههها ألن معهههه القتههه  والعهههزل والمطالههههة بالتهعهههات يهههوم القيامهههة

وثالثههها عههَاب يههوم ، وثانيههها ندامههة، أولههها ملمههة، إن شههئتم أنهههأْكم عههن اإلمههارة ومهها هههل) :الصههلة والسههلم

. ولههو كههان األمههر  2410وهههو ضههل  ههحيح الهههامع  24/01ر رواه الطهرانههل ضههل الكهيهه (القيامههة إر مههن عههدل

قيامًا بالواجب وحملً للمسهؤولية ضهل موضهع ر يوجهد مهن ههو أضوه  منهه مهع بهَل الهههد والنصهح والعهدل 

ولكهههن األمههر ضهههل كثيههر مهههن األحيههان رغههههة جامحههة ضهههل ، كمهها ضعهه  يوسهههف عليههه السهههلم إذًا لقلنهها أنعهههم وأكههرم
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 غمط أه  الحقوق حقوقهم واستئثار بمركز األمر والنهل . الزعامة وْقدم علل األضو  و

، محهة ْصدر المهالس وارستئثار بهالكلم وضهرض ارسهتماا علهل انخهرين وأن يكهون األمهر لهه -

اْقههوا هههَه ) :و ههدور المهههالس هههل المحاريههب التههل حههَرنا منههها رسههول اللههه  ههلل اللههه عليههه وسههلم بقولههه

 .  210وهو ضل  حيح الهامع  1/463ه الهيهقل روا (-يعنل المحاريب  -المَابح 

محهة أن يقوم له الناس إذا لخ  عليهم إلشهاا حب التعهاظم ضهل نفسهه المريوهة وقهد قهال رسهول  -

 (ه عههال اللهه قيامهًا ضليتههوأ بيتهًا مهن النههار" ه ينتصهف ويقهوم "مهن سهره أن يمثه   ) :اللهه  هلل اللهه عليهه وسهلم

. ولَل  لما خرج معاوية علل ابن الزبير  670انظر السلة الصحيحة  300ل رواه الهخاره ضل األلب المفر

اجلهس  :وكهان أرزنهمها   ضقهال معاويهة ربهن عهامر :وابن عامر ضقام ابن عامر وجلس ابن الزبير } وضل رواية

ن من أحب أن يمث  له الرجال قيامًا ضليتهوأ مقعهده مه) :ضإنل سمعت رسول الله  لل الله عليه وسلم يقول

.  670وهههو ضههل السلسههلة الصههحيحة  300والهخههاره ضههل األلب المفههرل  7113رواه أبههو لاول رقههم  (النههار

وإذا لخه  مهلسهًا ضهل يرضهل إر ، ومث  هَا النوا من الناس يعتريه الغوب لو كهقهت السهنة ضههدا بهاليمين

يم الرجه  الرجه  مهن ر يقه) :بأن يقوم أحدهم ليهلس ههو رغهم نهيهه  هلل اللهه عليهه وسهلم عهن ذله  بقولهه

 .  22/31رواه الهخاره ضتح  (مهلسه ثم يهلس ضيه

ويؤثرون علل أنفسهم ولو كان ) :اليح والهخ  ولقد مد  الله األنصار ضل كتابه ضقال :ومنها -20
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وبين أن المفلحهين ههم الهَين وقهوا شهح أنفسههم ور شه  أن ضهعف اإليمهان يولهد اليهح به   (بهم خصا ة

 3/26المهتهههل  :رواه النسههائل (ر يهتمههع اليههح واإليمههان ضههل قلههب عهههد أبههداً ) :لسههلمقههال عليههه الصههلة وا

. أما خطورة اليح وُثاره علل النفس ضقد بينها النهل  لل الله عليه وسلم  1304وهو ضل  حيح الهامع 

قطعههوا أمههرهم بالهخهه  ضهخلههوا وأمههرهم بالقطيعههة ض، إيههاكم واليههح ضإنمهها هلهه  مههن كههان قهههلكم باليههح) :بقولههه

. وأمهها الهخهه  ضههإن  1304وهههو ضههل  ههحيح الهههامع رقههم  1/614رواه أبههو لاول  (وأمهرهم بههالفهور ضفهههروا

 احب اإليمان الوعيف ر يكال يخرج شيئًا لله ولهو لعهل لاعهل الصهدقة وظههرت ضاقهة إخوانهه المسهلمين 

م ههؤرء ْهدعون لتنفقهوا هها أنهت) :ور أبلغ من كلم الله ضل هَا اليهأن قهال عهز وجه ، وحلت بهم المصائب

ضل سهي  الله ضمنكم من يهخ  ومن يهخ  ضإنما يهخ  عن نفسه والله الغنل وأنتم الفقراء وإن ْتولوا يستهدل 

 .  64سورة محمد / (قومًا غيركم ثم ر يكونوا أمثالكم

مههها ر  يههها أيهههها الهههَين ُمنهههوا لهههم ْقولهههون) :أن يقهههول اإلنسهههان مههها ر يفعههه  قهههال اللهههه ْعهههالل :ومنهههها -22

ومهههن ، . ور شههه  أن ههههَا نهههوا النفهههاق 6، 1الصهههف / (كههههر مقتهههًا عنهههد اللهههه أن ْقولهههوا مههها ر ْفعلهههون، ْفعلهههون

وأههه  النههار سيكتيههفون حقيقههة الههَه يههأمر ، خههالف قولههه عملههه  ههار مههَمومًا عنههد اللههه مكروهههًا عنههد الخلهه 

 وينهاهم عن المنكر ويأْيه . ، بالمعروف ضل الدنيا ور يأْيه

السرور والغهطهة بمها يصهيب إخوانهه المسهلمين مهن ضيه  أو خسهارة أو مصهيهة أو زوال  :نهاوم -21
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 وألن اليلء الَه كان يتميز عليه غيره به قد زال عنه . ، ضييعر بالسرور ألن النعمة قد زالت، نعمة

النظر إلل األمور مهن جههة وقهوا اإلثهم ضيهها أو عهدم وقوعهه ضقهط  :ومن مظاهر ضعف اإليمان -26

ضهعض الناس عندما يريد أن يعم  عملً من األعمهال ر يسهأل عهن أعمهال ، غض الهصر عن ضع  المكروهو

ههه  هههَا العمهه  يصهه  إلههل اإلثههم أم ر  ههه  هههو حههرام أم أنههه مكههروه ضقههط   وهههَه النفسههية  :الهههر وإنمهها يسههأل

، ت يومهههًا مهههاممههها يهههؤله إلهههل الوقهههوا ضهههل المحرمههها، ْهههؤله إلهههل الوقهههوا ضهههل شهههرر اليهههههات والمكروههههات

وههَا عهين مها أخههر ، ضصاحهها ليس لديه مانع من ارْكاب عم  مكروه أو ميهتهه ضيهه مها لام أنهه لهيس محرمهاً 

كالراعل يرعل حول الحمل ، من وقع ضل اليههات وقع ضل الحرام) :بقوله، عنه النهل  لل الله عليه وسلم

ب  إن بعهض النهاس إذا اسهتفتل  2733م الحديث ضل الصحيحين واللفا لمسلم رق (يوش  أن يرْع ضيه ..

يسأل ه  حرمته شديدة أو ر  ! وكم اإلثم المترْب عليه   ضمثه  ههَا ر يكهون ، ضل شلء وأخهر أنه محرم

واسهههتهانة ، لديهههه اهتمهههام باربتعهههال عهههن المنكهههر والسهههيئات بههه  عنهههده اسهههتعدال ررْكهههاب أول مراْهههب الحهههرام

وزوال الحههواجز بينههه وبههين المعصههية ولههَل  ، علههل محههارم اللههه بمحقههرات الههَنوب ممهها ينههتج عنههه ارجتههراء

ألعلمههن أقوامههًا مههن أمتههل يههأْون يههوم القيامههة ) :يقههول الرسههول  ههلل اللههه عليههه وسههلم ضههل الحههديث الصههحيح

، يها رسهول اللهه  هفهم لنها :قهال ثوبهان (ضيهعلها الله عز وج  ههاء منثوراً ، بحسنات أمثال جهال ْهامة بيواً 

أما أنهم إخوانكم ومن جلهدْكم ويأخهَون مهن الليه  كمها ) :ن ر نكون منهم ونحن ر نعلم قالأ، جلهم لنا

قهال ضهل الزوائهد إسهناله  4147رواه ابهن ماجهة رقهم  (ْأخَون ولكنهم أقهوام إذا خلهو بمحهارم اللهه انتهكوهها
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 .  7014 حيح ورجاله ثقات وهو ضل  حيح الهامع 

وهَا أسوأ من الَه يقع ضل الحرام بعد ْرلل وْحرج ، رللضتهده يقع ضل المحرم لون ْحفا ور ْ

وههَا النهوا مهن النهاس يستسهه  الهَنوب نتيههة ، ولكهن األول أسهوأ مهن الثهانل، وكل اليخصين علهل خطهر

لوعف إيمانه ور يرى أنه عم  شيئًا منكرًا ولهَل  يصهف ابهن مسهعول رضهل اللهه عنهه حهال المهؤمن وحهال 

وإن الفههاجر يههرى ذنوبههه ، يههرى ذنوبههه كأنههه قاعههد ْحههت جههه  يخههاف أن يقههع عليههه إن المههؤمن) :المنههاض  بقولههه

وانظههر ْغليهه  التعليهه  ، 22/201أه لضعههه بيههده . رواه الهخههاره ضههتح  (كههَباب مههر علههل أنفههه ضقههال بههه هكههَا

 المكتب اإلسلمل .  7/263

اللهههه عليهههه  وعهههدم ارهتمهههام بالحسهههنات الصهههغيرة وقهههد علمنههها  هههلل، احتقهههار المعهههروف :ومنهههها -24

أْيهت رسهول اللهه  :وسلم أن ر نكون كَل  ضقد روى اإلمام أحمد رحمه الله عن أبهل جهره الههيمهل قهال

ضقلت يا رسول الله   إنا قوم من أه  الهالية ضعلمنا شيئًا ينفعنا الله ْهارر وْعالل بهه ،  لل الله عليه وسلم

ولو أن ْكلهم أخهار ووجهه  ، ر ضل إناء المستقلر ْحقرن من المعروف شيئًا ولو أن ْفرغ من للو) :ضقال

. ضلو جاء يريد أن يستسقل من بئر وقد  2671وهو ضل السلسلة الصحيحة  7/36مسند أحمد  (إليه منهسطاً 

، وكهَا لقيها األب بوجهه كله ، ضهَا العم  وإن كان ظاهره  هغيرًا ر ينهغهل احتقهاره، رضعت للور ضأضرغته له

، وحتل ولو كان قية ضلع  هَا العم  يكهون سهههًا ضهل مغفهرة الهَنوب، المسهد وإزالة القَر واألوساب من

مر رج  بغصن شهرة ) :ألم ْر أنه  لل الله عليه وسلم قال، والرب ييكر لعهده مث  هَه األضعال ضيغفر له
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 .  2324رواه مسلم رقم  (والله ألنحين هَا عن المسلمين ر يؤذيهم ضًألخ  الهنة :علل ظهر كري  ضقال

إن النفس التل ْحقر أعمال الخيهر اليسهيرة ضيهه سهوء وخله  ويكفهل ضهل عقوبهة ارسهتهانة بالحسهنات 

مههههن أمههههال أذى عههههن كريهههه  ) :الصههههغيرة الحرمههههان مههههن مزيههههة عظيمههههة لل عليههههها قولههههه  ههههلل اللههههه عليههههه وسههههلم

وهو  736 رواه الهخاره ضل األلب المفرل رقم (المسلمين كتب له حسنة ومن ْقهلت له حسنة لخ  الهنة

. وكان معاذ رضل الله عنه يميل ورج  معه ضرضع حهرًا من الطري  ضقال  7/640ضل السلسلة الصحيحة 

مهن رضهع حههرًا مهن الطريه  ) :} أه الرج    ما هَا   ضقال سمعت رسول الله  هلل اللهه عليهه وسهلم يقهول

السلسهلة الصهحيحة ، 10/202المعههم الكهيهر للطهرانهل  (كتب له حسنة ومن كانهت لهه حسهنة لخه  الهنهة

7/640  . 

ضههههو بهههارل ، عهههدم ارهتمهههام بقوهههايا المسهههلمين ور التفاعههه  معهههها بهههدعاء ور  هههدقة ور إعانهههة -27

ضيكتفهل ، اإلحساس ْهاه ما يصيب إخوانه ضل بقاا العالم من ْسلط العهدو والقههر وارضهطهال والكهوارو

إن ) :قال النهل  لل الله عليه وسلم، لف ذل ضإن المؤمن بخ، وهَا نتيهة ضعف اإليمان، بسلمة نفسه

يههألم المههؤمن ألههه  اإليمههان كمهها يههألم الهسههد لمهها ضههل ، المههؤمن مههن أههه  اإليمههان بمنزلههة الههرأس مههن الهسههد

 .  2260وهو ضل السلسلة الصحيحة  7/640مسند أحمد  (الرأس

يههههه الصههههلة يقههههول عل، انفصههههام عههههرى األخههههوة بههههين المتههههآخيين :ومههههن مظههههاهر ضههههعف اإليمههههان -23
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ضفهرق بينهمها  :ما ْوال اثنان ضل الله عز وج  أو ضل اإلسلم ضيفرق بينهما أول ذنب } وضهل روايهة) :والسلم

وههههو ضهههل  1/34وأحمهههد ضهههل المسهههند  402الهخهههاره ضهههل األلب المفهههرل رقهههم  (إر بهههَنب   يحدثهههه أحهههدهما

ضههههَه ، ط األخويهههة ويفصهههمها. ضههههَا لليههه  علهههل شهههؤم المعصهههية قهههد يطهههال الهههرواب 360السلسهههلة الصهههحيحة 

الوحية التل يهدها اإلنسان بينه وبين إخوانه أحيانًا هل نتيهة لتدنل اإليمان بسهب ارْكاب المعا ل ألن 

وكَل  ، ضيعيش بينهم أسوأ عيش ساقط القدر زره الحال ر حرمة له، الله يسقط العا ل من قلوب عهاله

 له يداضع عن الَين ُمنوا . يفوْه رضقة المؤمنين ولضاا الله عنهم ضإن ال

ضههل يسههعل لنيههره ور يسههعل لخدمتههه ، عههدم استيههعار المسههئولية ضههل العمهه  لهههَا لههدين :ومنههها -20

علل النقيض من أ حاب النهل  لل الله عليهه وسهلم الهَين لمها لخلهوا ضهل الهدين شهعروا بالمسهئولية علهل 

مه وذهابه لهدعوة قومهه إلهل اللهه عهز وجه   ! وهَا الطفي  بن عمرو رضل الله عنه كم كان بين إسل، الفور

وبمههرل لخولهه ضهل الهدين أحهس أن عليهه أن يرجهع إلهل قومهه ضرجهع لاعيهة ، لقد نفر علل الفور لهدعوة قومهه

والكثيرون اليوم يمكثون ضترات كويلة ما بين التزامهم بالدين حتل و ولهم إلل ، إلل الله سهحانه وْعالل

 ج  . مرحلة الدعوة إلل الله عز و

كان أ حاب محمد  هلل اللهه عليهه وسهلم يقومهون بمها يترْهب علهل الهدخول ضهل الهدين مهن معهالاة 

لما أسر وجلء  -رئيس أه  اليمامة  -ضهَا ثمامة بن أثال رضل الله عنه ، الكفار والهراءة منهم ومفا لتهم

ف اللهه النهور ضهل قلههه به ضربط إلل المسهد وعهرض عليهه رسهول اللهه  هلل اللهه عليهه وسهلم اإلسهلم ثهم قهَ
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" ر يصلكم حههة حنطهة مهن اليمامهة حتهل يهأذن  :ضأسلم وذهب إلل العمرة ضلما و   مكة قال لكفار قريش

. ضمفا هههلته للكفهههار ومحا هههرْه لههههم  4/40ضيهههها رسهههول اللهههه  هههلل اللهههه عليهههه وسهههلم " رواه الهخهههاره ضهههتح 

ألن إيمانه الههازم اسهتوجب ، لت علل الفوراقتصاليًا وْقديم كاضة اإلمكانات المتاحة لخدمة الدعوة حص

 منه هَا العم  . 

، ومههن مظههاهره الفههزا والخههوف عنههد نههزول المصههيهة أو حههدوو ميههكلة ضتههراه مرْعههد الفههرائص -24

يحهار ضهل أمهره عنهدما يصهاب بملمهة أو بليهة ضتنغله  ضهل عينيهه ، شهاخص الهصهر، شارل الهَهن، مخت  التوازن

وقلههب قههوه وهههَا كلههه بسهههب ضههعف ، تطيع مواجهههة الواقههع بهنههان ثابههتالمخههارج وْركهههه الهمههوم ضههل يسهه

 ولواجه أعظم الملمات وأقسل الهليات بقوة وثهات . ، ولو كان إيمانه قويًا لكان ثابتاً ، إيمانه

قههههال عليههههه الصههههلة والسههههلم ضههههل الحههههديث ، كثههههرة الهههههدال والمههههراء المقسههههل للقلههههب :ومنههههها -23

وهههو ضههل  7/171رواه أحمههد ضههل المسههند  (نوا عليههه إر أْههوا الهههدلمهها ضهه  قههوم بعههد هههدى كهها) :الصههحيح

، . ضالهههدل بغيهر لليهه  ور قصههد  هحيح يههؤله إلههل اربتعهال عههن الصههرال المسههتقيم 7366 هحيح الهههامع 

ويكفهههل لاضعهههًا لتهههرر ، ومههها أكثهههر جهههدال النهههاس اليهههوم بالهاكههه  يتههههاللون بغيهههر علهههم ور ههههدى ور كتهههاب منيهههر

أنهها زعههيم بهيههت ضههل ربههض الهنههة لمههن ْههرر المههراء وإن كههان ) :ه  ههلل اللههه عليههه وسههلمالخصههلة الَميمههة قولهه

 .  2434وهو ضل  حيح الهامع  7/270رواه أبو لاول  (محقاً 
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ضيتعل  القلب بالدنيا إلل لرجهة يحهس ، وارستروا  إليها، واليغف بها، التعل  بالدنيا :ومنه -10

ويعتههر نفسهه مغهونهًا سهلء ، مهال والههاه والمنصهب والمسهكن احهه بهاأللم إذا ضاْهه شهلء مهن حظوظهها كال

ويحس بألم وانقهاض أعظهم إذا رأى أخهاه المسهلم قهد نهال بعهض مها ضاْهه ههو ، الحا ألنه لم ين  ما ناله غيره

وهَا يناضل اإليمان كما قال النهل  لل الله عليه ، ويتمنل زوال النعمة عنه، وقد يحسده، من حظوظ الدنيا

وههههو ضهههل  هههحيح الههههامع  7/270. رواه أبهههو لاول  (يهتمعهههان ضهههل قلهههب عههههد اإليمهههان والحسهههدر ) :وسهههلم

2434  . 

أن يأخَ كلم اإلنسان وأسلوبه الطابع العقلهل الهحهت ويفقهد السهمة اإليمانيهة حتهل ر  :ومنها -12

 ْكال ْهد ضل كلم هَا اليخص أثرًا لنص من القرُن أو السنة أو كلم السلف رحمهم الله . 

ضتههههده يههههتم ، المغهههارة ضهههل ارهتمهههام بهههالنفس مهههأكلً وميهههربًا وملهسهههًا ومسهههكنًا ومركههههاً  :ومنهههها -11

ضينمههه  هندامهههه ويهههههد نفسهههه بيهههراء الرقيههه  مهههن اللههههاس ويهههزوق مسهههكنه وينفههه  ، بالكماليهههات اهتمامهههًا بالغهههاً 

مهن إخوانهه المسهلمين مهع أن  -وههل ممها ر ضهرورة لهه ور حاجهة ، األموال واألوقات ضل هَه التحسهينات

ويعم  هَا كله حتل يغرق ضل التنعيم والترضه المنههل عنهه كمها ضهل  -من هم ضل أشد الحاجة لهَه األموال 

إيار ) :حديث معاذ بن جه  رضل الله عنه لما بعث به النهل  لل الله عليه وسلم إلل اليمن وأو اه ضقال

وههو ضههل السلسهلة الصههحيحة  7/277أبههو نعهيم ضهل الحليههة رواه  (ضهإن عهههال اللهه ليسههوا بهالمتنعمين، والتنعهيم
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 .  7/146المسند  :وعند أحمد بلفا إياه 676

 أسهاب ضعف اإليمان  :ثانياً 

إن لوهههعف اإليمهههان أسههههابًا كثيهههرة ومنهههها مههها ههههو ميهههترر مهههع األعهههراض مثههه  الوقهههوا ضهههل المعا هههل 

  - :وارنيغال بالدنيا وهَا ذكر لهعض األسهاب مواضًا إلل ما سه 

يقول الله عز ، اربتعال عن األجواء اإليمانية ضترة كويلة وهَا مدعاة لوعف اإليمان ضل النفس -2

ون وا َكالِ  :وج  َن اُلَح ِّ َوَر َيك  ُكر  الِله  َوَما َنَزَل م   َ ُم ل  ه  ل وب  َُْخَيَع ق  يَن َُمن وا َأن   َ َتاَب }َأَلُم َيأُن  ل ِل ْ وا اُلك  يَن أ و  َ

ن َقهُ 
وَن  م  هق  ُم َضاس  هنُه  يهرن مِّ

ُم َوَكث  ه  هوب  ل  م  اأُلََمهد  َضَقَسهُت ق  . ضهدلت انيهة الكريمهة علهل  23الحديهد /   َضَطاَل َعَليُه 

اليهخص الهَه  :ضمهثلً، كول الوقت ضل الهعد عن األجواء اإليمانيهة مهدعاة لوهعف اإليمهان ضهل القلهب :أن

و وظيفة ونحو ذل  ضإنه يفتقد الههو اإليمهانل الهَه كهان يتهنعم يهتعد عن إخوانه ضل الله لفترة كويلة لسفر أ

 :يقول الحسن الهصره رحمه الله ْعالل، ويستمد منه قوة قلهه والمؤمن قلي  بنفسه كثير بإخوانه، ضل ظلله

ستمر وهَا اربتعال إذا ا (وإخواننا يَكروننا بانخرة، إخواننا أغلل عندنا من أهلينا ضأهلونا يَكروننا الدنيا)

ويخههو ، يقسو علهل أثرهها القلهب ويظلهم، يخلف وحية ْقلب بعد حين إلل نفرة من ْل  األجواء اإليمانية

ضيه نور اإليمان . وهَا مما يفسر حدوو ارنتكاسة لدى الهعض ضل اإلجازات التل يساضرون ضيها أو عقب 

 انتقالهم إلل أماكن أخرى للعم  أو الدراسة . 
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ضاليهخص الهَه يهتعلم علهل يهده رجه   هالح يهمهع بهين العلهم ، الصهالحة اربتعال عن القهدوة -1

لهو ابتعهد ، يتعاهده ويحَيهه ممها عنهده مهن العلهم واألخهلق والفوهائ ، الناضع والعم  الصالح وقوة اإليمان

ولهَل  لمها ْهوضل رسهول اللهه  هلل اللهه عليهه وسهلم ، عنه ضترة من الزمن ضإن المتعلم يحس بقسوة ضهل قلههه

وأ ابتهم وحية ألن المربل والمعلم والقدوة عليه الصلة ، (ضأنكرنا قلوبنا) :تراب قال الصحابةووره ال

ولكنههه عليههه  (كههالغنم ضههل الليلههة اليههاْية المطيههرة)وجههاء و ههفهم أيوههًا ضههل بعههض انثههار ، والسههلم قههد مههات

أما اليوم ، هعض قدوةالصلة والسلم ْرر ضيمن ْرر وراءه جهاًر ك  منهم يصلح للخلضة و ار بعوهم ل

 ضالمسلم ضل أشد الحاجة إلل قدوة يكون قريهًا منه . 

اربتعههال عههن كلههب العلههم اليههرعل وارْصههال بكتههب السههلف والكتههب اإليمانيههة  :ومههن األسهههاب -6

وْحههرر الههدواضع ، ضهنههار أنههواا مههن الكتههب يحههس القههارا بأنههها ْسههتثير ضههل قلهههه اإليمههان، التههل ْحيههل القلههب

لكامنههة ضههل نفسههه وعلههل رأسههها كتههاب اللههه ْعههالل وكتههب الحههديث ثههم كتههب العلمههاء المهيههدين ضههل اإليمانيههة ا

مثهه  كتههب العلمههة ابههن القههيم وابههن ، الرقههائ  والههوعا والههَين يحسههنون عههرض العقيههدة بطريقههة ْحيههل القلههب

األحكام وارنقطاا عن مث  هَه الكتب مع اإلغراق ضل قراءة الكتب الفكرية ضقط أو كتب ، رجب وغيرهم

وهَا ليس ذمًا ، المهرلة عن األللة أو كتب اللغة واأل ول مثلً من األشياء التل ْورو أحيانًا قسوة القلب

ضل ْكال ْهده يقرأ ، ضل كتب اللغة أو األ ول ونحوها ب  هو ْنهيه لمن أعرض عن كتب التفسير والحديث

ْيعر أن  ْعيش  (مثلً)ما ْقرأ ضل الصحيحين ضيها مع أنها هل الكتب التل ْص  القلب بالله عز وج  ضعند
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مهن ، وْتعهرض لنفحهات إيمانيهة، ضل أجهواء العصهر األول مهع الرسهول  هلل اللهه عليهه وسهلم ومهع الصهحابة

  :وْل  األحداو التل جرت ضل عصرهم، وحياْهم، سيرْهم

 أنفاسه  حهوا ، أه  الحديث هم أه  الرسول وإن لم يصحهوا نفسه

ُثاره بالية علل أولئ  الَين يدرسون لراسات  -اربتعال عن الكتب اإليمانية  وهو -وهَا السهب 

ر علقة لها باإلسلم كالفلسفة وعلم النفس وارجتماا وغيرها من الموضوعات التل  يغت بمعزل عن 

من وكَا من يعي  قراءة القصص الخيالية وقصص الحب والغرام وهواة ْتهع األخهار غير الناضعة ، اإلسلم

 الصحف والمهلت والمَكرات وغيرها من ارهتمام بها والمداومة علل متابعتها . 

وجههول اإلنسههان المسههلم ضههل وسههط يعههج بالمعا ههل ضهههَا يتهههاهل بمعصههية ارْكهههها وُخههر  :ومنههها -4

يترنم بألحان أغنية وكلماْها وثالث يدخن ورابع يهسط مهلة ماجنة وخامس لسانه منطل  باللعن والسهاب 

 أما القي  والقال والغيهة والنميمة وأخهار المهاريات ضمما ر يحصل كثرة . ، يتائم وهكَاوال

ر إر بالههدنيا كمهها هههو الحههال ضههل كثيههر مههن مهههالس النههاس ومكههاْههم اليههوم ، وبعههض األوسههال ر ْههَك 

نتدابات ضأحاليث التهارة والوظيفة واألموال وارستثمارات وميكلت العم  والعلوات والترقيات وار

 وغيرها ْحت  الصدارة ضل اهتمامات كثير من الناس وأحاليثهم . 

حيهث الطامهات واألمهور المنكهرات ممها ينهدى لهه جههين المسهلم  -ضحدو ور حرج  -وأما الهيوت 
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وارخههتلل المحههرم وغيههر ذلهه  ممهها ْمتلهه  بههه بيههوت ، واألضههلم السههاقطة، ضاألغههانل الماجنههة، وينصههدا قلهههه

 هَه الهيئات ْصاب ضيها القلوب بالمرض وْصهح قاسية ور ش  .  ضمث ، المسلمين

اإلغههراق ضههل ارشههتغال بالهههدنيا حتههل يصهههح القلههب عهههدًا لهههها والرسههول  ههلل اللههه عليهههه  :ومنههها -7

 :. ويقول عليه الصلة والسلم 1060رواه الهخاره رقم  (وعهد الدرهم، ْعس عهد الدينار) :وسلم يقول

وهههو ضههل  ههحيح  4/04رواه الطهرانههل ضههل الكهيههر  (كههان ضههل الههدنيا مثهه  زال الراكههب إنمهها يكفههل أحههدكم مهها)

. يعنل اليلء اليسير الَه يهلغه المقصول . وهَه الظاهرة واضحة ضل ههَه األيهام التهل عهم  1644الهامع 

ضيهههههها الطمهههههع المهههههاله والهيهههههع ضهههههل ارزليهههههال مهههههن حطهههههام الهههههدنيا و هههههار النهههههاس يركوهههههون وراء التههههههارات 

إنا أنزلنا  :إن الله عز وج  قال) :عات والمساهمات وهَا مصداق ما أخهر به  لل الله عليه وسلموالصنا

المال إلقام الصلة وإيتاء الزكاة ولو كان ربن ُلم وال ألحب أن يكون إليه ثان ولو كان له واليان ألحب أن 

 7/123رواه أحمههد  (ل مههن ْههابور يمههأل جههوف ابههن ُلم إر التههراب ثههم يتههوب اللههه علهه، يكههون إليهمهها ثالههث

 .  2042وهو ضفل  حيح الهامع 

واعلمهوا أنمها ) :يقهول اللهه عهز وجه ، ارنيغال بالمهال والزوجهة واألورل :ومن األسهاب أيواً  -3

هَن النَِّسهاء َواُلَهن ه  :. ويقهول عهز وجه  14األنفال / (أموالكم وأورلكم ضتنة هبُّ الِيهَهَوات  م  هَن ل لنِهاس  ح  يِّ يَن }ز 

َسهِوَمة  َواألَُنَعهام  َواُلَحهُرو  َذل هَ  َمَتهاا   ِوهة  َواُلَخيُه   اُلم  َهب  َواُلف  َِ َن اله َقنَطَرة  م  ير  اُلم 
هه  َواُلَقنَاك  ُنَيا َوالل   الهدُّ

 اُلَحَيهاة 

ُسن  اُلَمآب    نَده  ح 
هنون إذا ومعنل هَه انية أن حب هَه األشياء وضل مقدمتها النساء وال 24ُل عمران /ع 
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أما إن كان حب ذل  علهل وجههه اليهرعل ، كان مقدمًا علل كاعة الله ورسوله ضإنه مستقهح مَموم  احهه

حهب إلل  من الدنيا النساء ) :المعين علل كاعة الله ضهو محمول  احهه وقد قال النهل  لل الله عليه وسلم

. وكثيههر مههن  6214ح الهههامع وهههو ضههل  ههحي 6/214رواه أحمههد  (والطيههب وجعهه  قههرة عينههل ضههل الصههلة

وقد قال النهل  لل ، الناس ينساق وراء الزوجة ضل المحرمات وينساق وراء األورل منيغلً عن كاعة الله

وههو ضهل  هحيح  14/142رواه الطهرانهل ضهل الكهيهر  (الولد محزنة مههنة مههلة مهخلهة) :الله عليه وسلم

أورله  :ن ينف  ضل سهي  الله ذكره الييطان بأورله ضيقولإذا أرال اإلنسان أ :. قوله مهخلة 2330الهامع 

مههنههة أه إذا أرال  :وقولههه، أحهه  بالمههال أبقيههه لهههم يحتاجونههه مههن بعههده ضيهخهه  عههن اإلنفههاق ضههل سهههي  اللههه

ضيقعهد عهن ، الرج  أن يهاهد ضل سهي  الله يأْيه الييطان ضيقول ْقت  وْموت ضيصهح األورل ضياعًا يتامل

مههلهة أه ييهغ  األب عههن كلهب العلههم والسهعل ضهل ْحصههيله وحوهور مهالسههه  :وقولههه، الالخهروج للههه

، محزنة أه إذا مرض حزن عليهه وإذا كلهب الولهد شهيئًا ر يقهدر عليهه األب حهزن األب :وقراءة كتهه . وقوله

 وإذا كهر وع  أباه ضَل  الحزن الدائم والهم اللزم . 

وإنمهههها المقصههههول التحههههَير مههههن ،  ْههههرر ْربيههههة األورلولههههيس المقصههههول ْههههرر الههههزواج واإلنهههههاب ور

 ارنيغال معهم بالمحرمات . 

رواه الترمههَه  (وضتنههة أمتههل المههال، إن لكهه  أمههة ضتنههة) :وأمهها ضتنههة المههال ضيقههول عليههه الصههلة والسههلم

. والحرص علل المهال أشهد إضسهالًا للهدين مهن الهَئب الهَه ْسهلط  1244وهو ضل  حيح الهامع  1663
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ما ذئهان جائعان أرسل ضل غنم بأضسد لها من ) :يهة غنم وهَا معنل قول النهل  لل الله عليه وسلمعلل زر

.  7310وههههو ضهههل  هههحيح الههههامع  1603رواه الترمهههَه رقهههم  (حهههرص المهههرء علهههل المهههال واليهههرف لدينهههه

ول اللهه ولَل  حث النهل  لل الله عليه وسلم علل أخَ الكفاية لون ْوسع ييغ  عن ذكهر اللهه ضقهال رسه

وهو  7/130رواه أحمد  (إنما يكفي  من جمع المال خالم ومركب ضل سهي  الله) : لل الله عليه وسلم

. وقههد ْهههدل النهههل  ههلل اللههه عليههه وسههلم المكثههرين مههن جمههع األمههوال إر أههه   1643ضههل  ههحيح الهههامع 

يمينهه وعهن شهماله ومهن  وي  للمكثرين إر من قال بالمال هكَا وهكهَا وهكهَا أربهع عهن) :الصدقات ضقال

. يعنههل ضههل أبههواب الصههدقة  0260وهههو ضههل  ههحيح الهههامع  4213رواه ابههن ماجههه رقههم  (قدامههه ومههن ورائههه

 ووجوه الهر . 

وَن   :قال الله ْعالل :كول األم  -0 م  األََم   َضَسُوَف َيُعَلم  ه  ُله  واُ َوي  ل واُ َوَيَتَمِتع  ُم َيأُك  وقال علل }َذُره 

إن أخوف ما أخاف عليكم اْهاا الهوى وكول األم  ضأما اْهاا الهوى ضيصد عن الح  وأما ) :رضل الله عنه

أربعة من اليقاء جمول العين وقسهوة ) :. وجاء ضل األثر 22/163ضتح الهاره  (كول األم  ضينسل انخرة

يف والرغهة " ويتولد من كول األم  الكس  عن الطاعة والتسو (القلب وكول األم  والحرص علل الدنيا

ضههل الههدنيا والنسههيان لاخههرة والقسههوة ضههل القلههب ألن رقتههه و ههفاءه إنمهها يقههع بتههَكير المههوت والقهههر والثههواب 

من قصر أملهه قه  همهه  :وقي  (ضطال عليهم األمد ضقست قلوبهم) :والعقاب وأهوال القيامة كما قال ْعالل

 .  22/160ح الهاره " ضت …وْنور قلهه ألنه إذا استحور الموت اجتهد ضل الطاعة 
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اإلضههههرال ضههههل األكهههه  والنههههوم والسهههههر والكههههلم ) :ومههههن أسهههههاب ضههههعف اإليمههههان وقسههههوة القلههههب -4

ضكثهرة األكه  ْهلهد الهَهن وْثقه  الههدن عهن كاعهة الهرحمن وْغهَه مههاره اليهيطان ضهل اإلنسهان ، والخلطة

، ضههاإلضرال ضههل الكههلم يقسههل القلههب" مههن أكهه  كثيههرًا شههرب كثيههرًا ضنههام كثيههرًا وخسههر أجههرًا كهيههرًا "  :وكمهها قيهه 

وكثهرة ، واإلضرال ضل مخالطهة النهاس ْحهول بهين المهرء ومحاسههة نفسهه والخلهوة بهها والنظهر ضهل ْهدبير أمرهها

ر ) :يقول عليه الصلة والسلم ضل الحديث الصحيح، الوح  ْقول علل مالة الحياة ضل القلب ضيموت

وهو ضل  حيح الهامع . وكَل   4236واه ابن ماجه ر (ْكثروا الوح  ضإن كثرة الوح  ْميت القلب

 الوقت الَه ر يمأل بطاعة الله ْعالل ينتج قلهًا  لدًا ر ْنفع ضيه زواجر القرُن ور مواعا اإليمان . 

ولكهن يمكهن أن يسترشهد بمها ذكهر علهل مها لهم ، وأسهاب ضعف اإليمان كثيرة ليس بالوسع حصرها

 نسأل الله أن يطهر قلوبنا ويقينا شر أنفسنا . ، نفسهوالعاق  يدرر ذل  من ، يَكر منها

 علج ضعف اإليمان  :ثالثاً 

إن ) :روى الحههاكم ضهههل مسههتدركه والطهرانهههل ضههل معهمهههه عهههن النهههل  هههلل اللههه عليهههه وسههلم أنهههه قهههال

رواه الحاكم  (اإليمان ليخل  ضل جوف أحدكم كما يخل  الثوب ضأسالوا الله أن يهدل اإليمان ضل قلوبكم

رواه  2/71وقهههال الهيثمهههل ضهههل مهمهههع الزوائهههد  2747وههههو ضهههل السلسهههلة الصهههحيحة  2/4المسهههتدرر ضهههل 

الطهرانل ضل الكهير وإسناله حسن . يعنل بَل  أن اإليمان يهلل ضل القلب كما يهلل الثوب إذا اهترأ وأ هح 
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رة  هورها وْعتره قلب المؤمن ضل بعض األحيهان سهحابة مهن سهحب المعصهية ضهيظلم وههَه الصهو، قديماً 

مهها مههن القلههوب قلههب إر ولههه سههحابة ) :لنهها رسههول اللههه  ههلل اللههه عليههه وسههلم بقولههه ضههل الحههديث الصههحيح

رواه أبههو نعههيم ضههل الحليههة  (إذ ْهلههت عنههه ضأضههاء، بينهها القمههر موههلء إذ علتههه سههحابة ضههاظلم، كسههحابة القمههر

وبعد برهة من ، بة ْغطل ضوءه. ضالقمر ْأْل عليه أحيانًا سحا 1134وهو ضل السلسلة الصحيحة  1/233

وكَل  قلهب المهؤمن ْعتريهه أحيانهًا ، الزمن ْزول وْنقيع ضيرجع ضوء القمر مرة أخرى ليولء ضل السماء

ضههإذا سهههعل لزيههالة إيمانهههه ، ضيهقههل اإلنسهههان ضههل ظلمهههة ووحيههة، ضتحههههب نههوره، سههحب مظلمههة مهههن المعصههية

 ه يولء كما كان . وعال نور قله، واستعان بالله عز وج  انقيعت ْل  السحب

ومن المرْكزات المهمة ضل ضهم قوية ضعف اإليمان وْصهور علجهها ههو معرضهة أن اإليمهان يزيهد 

ضهههإنهم يقولهههون أن اإليمهههان نطههه  باللسهههان واعتقهههال ، ويهههنقص وههههَا مهههن  هههميم اعتقهههال أهههه  السهههنة والهماعهههة

وقهد للهت علهل ههَا ، بالعصهيانيزيهد بالطاعهة ويهنقص  (أه الهوار )وعم  باألركان  (أه القلب)بالهنان 

 (أيكهم زالْهه ههَه إيمانهاً ) :وقولهه (ليهزلالوا إيمانهًا مهع إيمهانهم) :األللة من الكتاب والسنة ضمنها قولهه ْعهالل

من رأى منكم منكرًا ضليغيهره بيهده ضهإن لهم يسهتطع ضهلسهانه ضهإن لهم ) :وقوله  لل الله عليه وسلم عليه وسلم

. وأثهههر الطاعهههة والمعصهههية ضهههل اإليمهههان زيهههالة  2/72الهخهههاره ضهههتح  (نيسهههتطع ضهقلههههه وذلههه  أضهههعف اإليمههها

ونقصانًا أمر معلوم مياهد ومههرب ضلهو أن شخصهًا خهرج يميهل ضهل السهوق ينظهر إلهل المتهرجهات ويسهمع 

 خب أهه  السهوق ولغهوهم ثهم خهرج ضهَهب إلهل المقههرة ضهدخلها ضتفكهر ورق قلههه ضإنهه يههد ضرقهًا بينهًا بهين 



 انــف اإليمـاهرة ضعـظ 

     www.islamqa.info   24 

 لب يتغير بسرعة. الحالتين ضإذا الق

ومها يهنقص ، " مهن ضقهه العههد أن يتعاههد إيمانهه :وعن علقة المفهوم بموضوعنا يقول بعض السهلف

ومههن ضقههه العهههد أن يعلههم أيههزلال إيمانههه   أو يههنقص   وإن مههن ضقههه الرجهه  أن يعلههم نزغههات اليههيطان أنههل ، منههه

 .  1/240ْأْيه  " شر  نونية ابن القيم ربن عيسل 

معرضته أن نقص اإليمان إذا ألى إلل ْرر واجب أو ضع  محرم ضهَا ضتور خطير مَموم  ومما ينهغل

يهب عليه التوبة إلل الله واليروا ضل علج نفسه أما إذا لم يؤل الفتور إلل ْرر واجب أو ضع  محرم وإنما 

لهل نيهاكه كان ْراجعًا ضل عم  مستحهات مثلً ضعلل  احهه أن يسهوس نفسهه ويسهدل ويقهارب حتهل يعهول إ

 -يعنهل نيهال وقهوة  -لكه  عمه  شهرة ) :وقوْه ضل العهالة وهَا مما يستفال من قولهه  هلل اللهه عليهه وسهلم

ضمن كانت ضترْه إلل سنتل ضقد أضلح ومن كانت إلل غيهر ذله  ضقهد  -يعنل ضعف وضتور  -ولك  شرة ضترة 

 .  77وهو ضل  حيح الترغيب رقم  1/120رواه أحمد  (هل 

أن كثيهرًا مهن الهَين يحسهون بقسهوة  :ضل الكلم عن العلج يحسن ذكر ملحظة وهلوقه  اليروا 

 -لو أرالوا  -قلوبهم يهحثون عن علجات خارجية يريدون ارعتمال ضيها علل انخرين مع أن بمقدورهم 

سائ  علج أنفسهم بأنفسهم وهَا هو األ   ألن اإليمان علقة بين العهد وربه وضيما يلل ذكر عدل من الو

اليرعية التل يمكن للمرء المسلم أن يعالج بها ضعف إيمانهه ويزيه  قسهوة قلههه بعهد ارعتمهال علهل اللهه عهز 
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  - :وج  وْوكين النفس علل المهاهدة

ْدبر القرُن العظيم الَه أنزله الله عز وج  ْهيانًا لك  شلء ونورًا يهده به سهحانه من شاء من  -2

وننزل من القرُن ما هو شفاء ورحمة ) :عظيمًا ولواء ضعاًر قال الله عز وج ور ش  أن ضيه علجًا ، عهاله

 أما كريقة العلج ضهل التفكر والتدبر .  (للمؤمنين

حتهل إنهه ضهل ، يتدبر كتاب الله ويرلله وهو قهائم بالليه ، وقد كان رسول الله  لل الله عليه وسلم)

}  :وهو يصلل لهم يهاوزهها حتهل أ ههح وههل قولهه ْعهالل، إحدى الليالل قام يرلل ُية واحدة من كتاب الله

رواه أحمههههد  (224إن ْعهههَبهم ضهههإنهم عهههههالر وإن ْغفهههر لههههم ضإنهههه  أنهههت العزيهههز الحكههههيم   سهههورة المائهههدة /

 .  201 :وضل  فة الصلة لأللهانل ص 4/243

ضل  حيحه  روى ابن حهان، وكان عليه الصلة والسلم يتدبر القرُن وقد بلغ ضل ذل  مهلغًا عظيماً 

ضقهال عهيهد اللهه بهن ، لخلت أنا وعهيد الله بن عمير علهل عائيهة رضهل اللهه عنهها :بإسنال جيد عن عطارة قال

قام ليلة من الليالل  :حدثينا بأعهب شلء رأيتيه من رسول الله  لل الله عليه وسلم ضهكت وقالت) :عمير

والله إنل ألحهب قربه  وأحهب مها يسهرر  :لتق :قالت، ذرينل أْعهد لربل، يا عائية :ضقال -ْعنل يصلل  -

، ضقههام ضتطهههر ثههم قههام يصههلل ضلههم يههزل يهكههل حتههل بهه  حهههره ثههم بكههل ضلههم يههزل يهكههل حتههل بهه  األرض :قالههت

يا رسول الله ْهكل وقد غفر الله ل  ْقدم من ذنه  وما ْأخر  :وجاء بلل يؤذنه بالصلة ضلما رُه يهكل قال
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} إن ضههل خلهه   :نزلههت علههل الليلههة ُيههات ويهه  لمههن قرأههها ولههم يتفكههر ضيههها لقههد، أضههل أكههون عهههدًا شههكوراً  :قههال

السماوات واألرض واختلف اللي  والنهار نيات ألولل األلهاب الَين يهَكرون اللهه قيامهًا وقعهولًا وعلهل 

.  2/203السلسهلة الصهحيحة  (230  ُل عمهران / …جنوبهم ويتفكهرون ضهل خله  السهماوات واألرض 

 جوب ْدبر هَه انيات . وهَا يدل علل و

والقهههرُن ضيهههه ْوحيهههد ووعهههد ووعيهههد وأحكهههام وأخههههار وقصهههص وُلاب وأخهههلق وُثارهههها ضهههل الهههنفس 

 :يدل علل ذل  قوله  لل الله عليه وسلم، متنوعة وكَل  من السور ما يرهب النفس أكثر من سور أخرى

ية )هول والواقعة والمرسلت . وضل روا 1/303السلسلة الصحيحة  (شيهتنل هول وأخواْها قه  المييب)

. لقههد  377وهههو ضههل السلسههلة الصههحيحة بههرقم  6130رواه الترمههَه  (وعههم يتسههاءلون وإذا اليههمس كههورت

شيهت رسول الله  لل الله عليه وسلم لما احتوْه من حقائ  اإليمان والتكاليف العظيمة التل مألت بثقلها 

ضاسههتقم كمهها أمههرت ومههن ْههاب )، شههعره وجسههده قلههب الرسههول  ههلل اللههه عليههه وسههلم ضظهههرت ُثارههها علههل

 . (مع 

وقد كهان  هحابته  هلل اللهه عليهه وسهلم يقهرأون ويتهدبرون ويتهأثرون وكهان أبهو بكهر رضهل اللهه عنهه 

رجههلً أسههيفا رقيهه  القلههب إذا  ههل ل بالنههاس وقههرأ كههلم اللههه ر يتمالهه  نفسههه مههن الهكههاء ومههرض عمههر مههن أثههر 

.  0/403األثهر بأسهانيده ضهل ْفسهير ابهن كثيهر  (ربه  لواقهع مالهه مهن لاضهعإن عهَاب ) :ْلوة قهول اللهه ْعهالل

إنمها أشهكو بثهل وحزنهل إلهل ) :وسمع نيهيهه مهن وراء الصهفوف لمها قهرأ قهول اللهه عهن يعقهوب عليهه السهلم
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لهو كههرت قلوبنها مها شههعت مهن كهلم  :. وقهال عثمهان رضهل اللهه عنهه 230مناقب عمر ربهن الههوزه  (الله

وعن أيوب قال سمعت سعيدًا ، شهيدًا مظلومًا ولمه علل مصحفه وأخهار الصحابة ضل هَا كثيرةوقت  ، الله

سهير أعهلم  (واْقهوا يومهًا ْرجعهون ضيهه إلهل اللهه)يرلل هَه انية ضل الصهلة بوهعًا عيهرين مهرة  -ابن جهير  -

.  (ت وههم ر يظلمهونثم ْوضل كه  نفهس مها كسهه). وهل أخر ُية نزلت من القرُن وْمامها  4/614النهلء 

ولهو ْهرى إذ وقفهوا علهل النهار ضقهالوا يها ليتنها ) :انيهة التهل مهات ضيهها علهل بهن الفوهي  :وقال إبراهيم بهن بيهار

. وحتهل عنهد  4/443ضهل ههَا الموضهع مهات وكنهت ضهيمن  هل ل عليهه رحمهه اللهه . سهير أعهلم النههلء  (نرل

جههه  رحمهههه اللهههه الهههَه قهههرأ قهههول اللهههه عهههز وجههه : سههههدات الهههتلوة كانهههت لههههم مواقهههف ضمنهههها قصهههة ذلههه  الر

 :. ضسههد سههدة الهتلوة ثهم قهال معاْههًا نفسهه 203اإلسهراء / (ويخرون لألذقهان يهكهون ويزيهدهم خيهوعاً )

 هَا السهول ضأين الهكاء   . 

ومن أعظم التدبر أمثال القرُن ألن الله سههحانه وْعهالل لمها ضهرب لنها األمثهال ضهل القهرُن نهدبنا إلهل 

وْل  األمثهال نوهربها للنهاس ) :وقال (ويورب الله األمثال للناس لعلهم يتَكرون) :ر والتَكر ضقالالتفك

 .  (لعلهم يتفكرون

ضسهئ  مها يهكيه    ، ْفكر أحد السلف مرة ضل مث  من أمثال القرُن ضلم يتهين لهه معنهاه ضهعه  يهكهل

ب     :إن الله عز وج  يقول :ضقال وَن   }َوْ ُلَ  اأُلَُمَثال  َنُور  م 
َها إ ِر اُلَعال  ل  .  46العنكهوت / َها ل لنِاس  َوَما َيُعق 
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 ضأبكل علل ضياا العلم منل . ، ضلست بعالم، وأنا لم أعق  المث 

ومثهه  الههَه ينعهه  بمهها ر ، مثهه  الههَه اسههتوقد نههاراً  :وقههد ضههرب اللههه لنهها ضههل القههرُن أمثلههة كثيههرة منههها

، والهَباب، والحمهار يحمه  أسهفاراً ، ومثه  الكلهب الهَه يلههث، ب ومث  الحهة التل أنهتت سهع سنا، يسمع

واليهههرة ، ومثهه  الرمههال الههَه اشههتدت بههه الههريح، والهصههير والسههميع، ومثهه  األعمههل واأل ههم، والعنكهههوت

والعهد المملور الَه ، والماء النازل من السماء ومث  الميكاة التل ضيها مصها ، واليهرة الخهيثة، الطيهة

والمقصههول الرجههوا إلههل ُيههات األمثههال ، وغيرههها، شههلء والرجهه  الههَه ضيههه شههركاء متياكسههون ر يقههدر علههل

 وارعتناء بها عناية خا ة . 

" مههلر  :ويلخههص ابههن القههيم رحمههه اللههه مهها علههل المسههلم أن يفعلههه لعههلج قسههوة قلهههه بههالقرُن ضيقههول

ثهم ْقهه  بهه كلهه علهل معهانل ، خهرةأن ْنق  قله  من وكن الهدنيا ضتسهكنه ضهل وكهن ان :أحدهما :ذل  أمران

وْنزلهها علهل لاء ، وأخَ نصيه  من كه  ُياْهه، وما نزل ألجله، وْدبر وضهم ما يرال منه، القرُن واستهلئها

 ضإذا نزلت هَه انية علل لاء القلب برا القلب بإذن الله " . ، قله 

واسهتقرار ، وعق  معانيها، والتدبر ضيها، ومعرضة أسمائه و فاْه، استيعار عظمة الله عز وج  -1

هَا اليعور ضل القلب وسريانه إلل الهوار  لتنط  عهن كريه  العمه  بمها وعهاه القلهب ضههو ملكهها وسهيدها 

 وهل بمثابة جنوله وأْهاعه ضإذا  لح  لحت وإذا ضسد ضسدت . 
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سه والنصوص من الكتاب والسنة ضل عظمة الله كثيرة إذا ْأملها المسلم ارْهف قلهه وْواضعت نف

للعلل العظيم وخوعت أركانه للسميع العليم وازلال خيوعًا لرب األولين وانخرين ضمن ذل  ما جاء من 

هو الحل ، أسمائه الكثيرة و فاْه سهحانه ضهو العظيم المهيمن الههار المتكهر القوه القهار الكهير المتعال

، الرعد بحمده والملئكة من خيفته وهو القاهر ضوق عهاله ويسهح، الَه ر يموت والهن واإلنس يموْون

وقد و ف سعة ، يعلم خائنة األعين وما ْخفل الصدور، وسع ك  شلء علماً ، قيوم ر ينام، عزيز ذو انتقام

وعنده مفاْح الغيب ر يعلمها إر هو ويعلم ما ضل الهر والهحر وما ْسقط من ورقة إر يعلمها ) :علمه بقوله

. ومهن عظمتهه مها أخههر  73األنعهام / (كهب ور يهابس إر ضهل كتهاب مههينور حهة ضهل ظلمهات األرض ور ر

ِياتن ب َيم    عن نفسه بقوله:  َياَمة  َوالِسماَوات  َمطُو  يًعا َقهَُوت ه  َيُوَم اُلق  ه  َواأُلَُرض  َجم  وا الِلَه َحِ  َقُدر  ين ه  }َوَما َقَدر 

وَن   ك  ُير  َعاَلل َعِما ي  َْ هَُحاَنه  َو يقهض الله األرض يوم ) :. قال رسول الله  لل الله عليه وسلم 30مر/الزس 

. ويتوعوع  3340رواه الهخاره   (القيامة ويطوه السماوات بيمينه ثم يقول أنا المل  أين ملور األرض

   :ضقهال اللهه (رب أرنهل أنظهر إليه ) :الفؤال ويرجف القلب عند التأم  ضل قصة موسل عليهه السهلم لمها قهال

ه  ل ُلهَ }َقا ََْهِلل َربُّ َران ل َضَلِما  َْ  اُسَتَقِر َمَكاَنه  َضَسُوَف 
ُر إ َلل اُلَهَه   َضإ ن  َران ل َوَلك ن  انظ  َْ ها َوَخهِر َل َلن  َهه   َجَعَلهه  َلكو

ن يَن   ُؤم  هُت  إ َليَُ  َوَأَناُ َأِول  اُلم   ْ هَُحاَنَ   ًقا َضَلِما َأَضاَق َقاَل س  . ولما ضسر النهل  لل  246عراف/األموَسل َ ع 

ثم  -ووضع اإلبهام علل المفص  األعلل من الخنصر  -هكَا ) :الله عليه وسلم هَه انية قرأها وقال بيده

 103، 6/217وأحمههد  6004الحههديث رواه الترمههَه بههرقم  (ضسههاب الهههه ) :قههال عليههه الصههلة والسههلم
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، إسهههناله  هههحيح علهههل شهههرل مسهههلم :ابهههن القهههيم قهههال، 6/433وسهههاق ابهههن كثيهههر كهههرق الحهههديث ضهههل ْفسهههيره 

حهابه ) :. والله سهحانه وْعالل 440وخرجه األلهانل و ححه ضل ْخريج السنة ربن أبل عا م حديث 

. ومهن عظمهة  230رواه مسهلم بهرقم  (لو كيفه لحرقت سهحات وجهه ما انتهل إليه بصره مهن خلقهه، النور

إذا قوههل اللههه األمههر ضههل السههماء ضههربت الملئكههة ) :ضقههال، ماللههه مهها حههدو بههه الرسههول  ههلل اللههه عليههه وسههل

بأجنحتها خوعانًا لقوله كأنه سلسلة علل  فوان ضإذا ضزا عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للَه قال 

. والنصهوص ضهل ههَا كثيهرة والمقصهول أن استيهعار عظمهة  0046الح  وهو العلل الكهيهر( رواه الهخهاره 

هَه النصوص وغيرها من أنفع األشياء ضل علج ضعف اإليمان ويصف ابن القيم رحمه الرب بالتأم  ضل 

يدبر أمر الممال  ويأمر وينهل ويخله  ويهرزق ويميهت ويحيهل ) :الله عظمة الله بكلم عَب جمي  ضيقول

، ويقلهب الهدول ضيهَهب بدولهة ويهأْل بهأخرى، ويهداول األيهام بهين النهاس، ويعز ويَل ويقلهب الليه  والنههار

قههد ، وأمههره وسههلطانه ناضههَ ضههل السههماوات وأقطارههها وضههل األرض ومهها عليههها ومهها ْحتههها وضههل الهحههار والهههو

، أحال بك  شلء علماً وأحصل ك  شلء عدلًا .. ووسع سمعه األ وات ضل ْختلف عليه ور ْيتهه عليه

ْغلطهههه كثهههرة  ور، ضهههل ييهههغله سهههمع عهههن سهههمع، بههه  يسهههمع ضههههيهها بهههاختلف لغاْهههها علهههل ْفهههنن حاجاْهههها

وأحههال بصههره بهميههع المرئيههات ضيههرى لبيههب النملههة ، ور يتهههرم بإلحهها  الملحههين ذوه الحاجههات، المسههائ 

يسأله مهن ضهل )ضالغيب عنده شهالة والسر عنده علنية .. ، السولاء علل الصخرة الصماء ضل الليلة الظلماء

ويغنههل ، ويههههر كسههيراً ، ويكيههف كربههاً  ،ويفههرج همههاً ، يغفههر ذنهههاً  (السههماوات واألرض كهه  يههوم هههو ضههل شههأن
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ويعهاضل ، وييهفل مريوهاً ، ويكسهو عاريهاً ، وييههع جائعهاً ، ويغيث لهفاناً ، ويرشد حيراناً ، ويهده ضارً ، ضقيراً 

ويرضههع ، ويههؤمن روعههة، ويسههتر عههورة، ويقصههم جهههاراً ، وينصههر مظلومههاً ، ويهههزه محسههناً ، ويقههه  ْائهههاً ، مهتلههل

كههانوا ، وإنسهههم وجههنهم، وأول خلقههه وأخههرهم، ن أههه  سههماواْه وأههه  أرضهههويوههع ُخههرين ... لههو أ، أقوامههاً 

ما زال ذل  ضل ملكه شيئًا ولو أن أول خلقه وأخرهم وإنسهم وجنهم كانوا علل ، علل أْقل قلب رج  منهم

وأول خلقهههه ، ولهههو أن أهههه  سهههماواْه وأهههه  أرضهههه، أضههههر قلهههب رجههه  مهههنهم مههها نقهههص ذلههه  مهههن ملكهههه شهههيئاً 

قاموا علل  عيد واحد ضسألوه ضأعطل كل ، وركههم ويابسهم، وحيهم وميتهم، وجنهموإنسهم ، وأخرهم

وانخر الَه ليس لونه ، ما نقص ذل  مما عنده مثقال ذرة .. هو األول الَه ليس قهله شلء، منهم ما سأله

 …وأجول من سئ  ، وارأف من مل ، وأولل من شكر، وأح  من عهد، ْهارر وْعالل أح  من ذكر، شلء

ك  شلء هال  إر ، والعلل ضل شهيه له، والصمد ضل ولد له، والفرل ضل ند له، هو المل  الَه ر شري  له

، ويعصهل ضيغفهر، يطاا ضييكر، ولن يعصل إر بعلمه، وك  شلء زائ  إر ملكه .. لن يطاا إر بأذنه، وجهه

وكتب ، وسه  انثار، بالنوا لأخَ ، وألنل حفيا، أقرب شهيد، وك  نعمة منه ضو ، ك  نقمة منه عدل

إنما أمره إذا أرال شيئًا أن يقول )عطا ه كلم وعَابه كلم ، والسر عنده علنية، ضالقلوب له مفوية، انجال

 بتصرف .  217 :الواب  الصيب ص (له كن ضيكون

ج  وهو العلم الَه يؤله ْحصيله إلل خيية الله وزيالة اإليمان به عز و :كلب العلم اليرعل -6

ضهل يسهتوه ضهل اإليمهان الهَين يعلمهون والهَين ر  (إنمها يخيهل اللهَه مهن عههاله العلمهاء  ) :كما قال الله ْعالل
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ضكيف يستوه من يعلم ْفا ي  اليريعة ومعنل اليهالْين ومقتوياْهما وما بعد الموت من ضتنهة ، يعلمون

كمهههة اليهههريعة ضهههل أحكهههام الحهههلل القههههر وأههههوال المحيهههر ومواقهههف القيامهههة ونعهههيم الهنهههة وعهههَاب النهههار وح

وغير ذل  من أنواا العلم كيف يستوه هَا ضل اإليمان ، والحرام وْفصي  سيرة النهل  لل الله عليه وسلم

حظه من الدين التقليد وبواعته من ، ومن هو جاه  بالدين وأحكامه وما جاءت به اليريعة من أمور الغيب

 .  (والَين ر يعلمونق  ه  يستوه الَين يعلمون )، العلم مزجاة

، لزوم حل  الَكر وهو يؤله إلل زيهالة اإليمهان لعهدة أسههاب منهها مها يحصه  ضيهها مهن ذكهر اللهه -4

ومهاهاْه بهم ، وذكر الله لهم ضل المأل األعلل، وحف الملئكة للَاكرين، ونزول السكينة، وغييان الرحمة

ر يقعهد ) :يحة ومنه قوله  هلل اللهه عليهه وسهلمكما جاء ضل األحاليث الصح، ومغفرْه لَنوبهم، الملئكة

 (قوم يَكرون اللهه إر حفهتهم الملئكهة وغيهيتهم الرحمهة ونزلهت علهيهم السهكينة وذكهرهم اللهه ضهيمن عنهده

قههال رسههول اللههه  ههلل اللههه عليههه  :. وعههن سههه  بههن الحنظليههة رضههل اللههه عنههه قههال 1000 ههحيح مسههلم رقههم 

. قال  7700 حيح الهامع  (قوموا مغفورًا لكم :وا عنه إر قي  لهمما اجتمع قوم علل ذكر ضتفرق) :وسلم

، ويطل  ذكر الله ويرال به المواظهة علل العم  بما أوجهه أو نهدب إليهه كهتلوة القهرُن :ابن حهر رحمه الله

. ومما يدل علل أن مههالس الهَكر ْزيهد اإليمهان  22/103ومدارسة العلم . ضتح الهاره ، وقراءة الحديث

لقينهل أبهو بكهر ضقهال كيهف أنهت يها  :أخرجه اإلمام مسلم رحمه الله ضل  حيحه عن حنظلة األسيده قالما 

قلهت نكهون عنهد رسهول اللهه  هلل اللهه عليهه  :سهحان اللهه مها ْقهول قهال :قال، قلت ناض  حنظلة :حنظلة قال
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ل الله عليه وسلم عاضسنا ضإذا خرجنا من عند رسول الله  ل، وسلم يَكرنا بالنار والهنة حتل كأنا رأه عين

قال أبو بكر ضو الله ، ضنسينا كثيراً  -يعنل المعاش من مال أو حرضة أو  نعة  -األزواج واألورل والويعات 

نههاض   :ضانطلقههت أنهها وأبههو بكههر حتههل لخلنهها علههل رسههول اللههه  ههلل اللههه عليههه وسههلم قلههت، إنهها لنلقههل مثهه  هههَا

يهها رسههول اللههه نكههون عنههدر  :قلههت (مهها ذار) :اللههه عليههه وسههلمضقههال رسههول اللههه  ههلل ، حنظلههة يهها رسههول اللههه

نسهينا ، َْكرنا بالنار والهنة حتل كانا رأه عين ضإذا خرجنا من عنهدر عاضسهنا األزواج واألورل والوهيعات

والهَه نفسهل بيههده إن لهو ْهدومون علههل مها ْكونهون عنههده ) :كثيهرًا . ضقهال رسهول اللههه  هلل اللهه عليههه وسهلم

ثههلو مههرات  (ضحتكم الملئكههة علههل ضرشههكم وضههل كههرقكم ولكههن يهها حنظلههة سههاعة وسههاعةوضههل الههَكر لصهها

 .  1070 حيح مسلم رقم 

قال معاذ رضل ، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحر ون علل الهلوس للَكر ويسمونه إيماناً 

 01 :أللهانل صْحقي  ا، أربع مسائ  ضل اإليمان :إسناله  حيح (اجلس بنا نؤمن ساعة) :الله عنه لرج 

 . 

وهَا مهن ، ومن األسهاب التل ْقوه اإليمان ارستكثار من األعمال الصالحة وم ء الوقت بها -7

وقد ضرب الصدي  ضهل ذله  مهثلً ، أعظم أسهاب العلج وهو أمر عظيم وأثره ضل ْقوية اإليمان ظاهر كهير

، كم اليهوم  هائمًا   قهال أبهو بكهر أنهامهن أ ههح مهن)أ هحابه ، عظيمًا لما سأل الرسول  لل الله عليهه وسهلم

قهال ، قال أبو بكهر أنها، ضمن أكعم منكم اليوم مسكيناً ، قال، قال ضمن ْهع منكم اليوم جنازة   قال أبو بكر أنا
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ما اجهتمعن ضهل امهرا ، ضقال رسول الله  لل الله عليه وسلم، ضمن عال منكم اليوم مريوًا  قال أبو بكر أنا

 .  21حديث  2سلم كتاب ضوائ  الصحابة باب رواه م (إر لخ  الهنة

وْنويع العهالات ، ْدل علل أن الصدي  رضل الله عنه كان حريصًا علل اغتنام الفرص، ضهَه القصة

ولما وقع السؤال من النهل  لل الله عليه وسلم مفاجئًا لل ذل  علل أن أيام أبل بكر رضل الله عنه كانت 

حمهم الله ضل ازليالهم من األعمال الصهالحة ومه ء الوقهت بهها مهلغهًا وقد بلغ السلف ر، حاضلة بالطاعات

ومثههال ذلهه  عهههارة كانههت ْقههال عههن جماعههة مههن السههلف مههنهم حمههال بههن سههلمة قههال ضيههه اإلمههام عهههد ، عظيمههاً 

أن  ْموت غدًا ما قدر أن يزيد ضل العمه  شهيئًا " سهير أعهلم  :" لو قي  لحمال بن سلمة :الرحمن بن مهده

 . 0/440النهلء 

  :وينهغل أن يراعل المسلم ضل مسألة األعمال الصالحة أمورًا منها

 (وسههارعوا إلهل مغفهرة مههن ربكهم وجنههة عرضهها السههماوات واألرض) :المسهارعة إليهها لقولههه ْعهالل

ومههدلول هههَه انيههات  (سههابقوا إلههل مغفههرة مههن ربكههم وجنههة عرضههها كعههرض السههماء واألرض) :وقههال ْعههالل

وروى اإلمام مسلم رحمهه اللهه ْعهالل ضهل ، رعة عند أ حاب النهل  لل الله عليه وسلمكان محركًا للمسا

 :ضقهال النههل  هلل اللهه عليهه وسهلم،  حيحه عن أنس بن مال  ضل قصهة غهزوة بهدر لمها لنها الميهركون قهال

قههال يقههول عميههر بههن الحمههام األنصههاره يهها رسههول اللههه جنههة  (قومههوا إلههل جنههة عرضههها السههماوات واألرض)
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ضقهال رسهول اللهه  -كلمة ْطل  لتفخيم األمهر وْعظيمهه  -بخ بخ  :نعم قال :ضها السموات واألرض قالعر

ر واللهه يها رسهول اللهه إر رجهاءة أن أكهون مهن  :قهال (ما يحمل  علل قول  بخ بهخ) : لل الله عليه وسلم

أنهها حييههت حتههل أكهه  لههئن  :ضههاخرج ْمههرات مههن قرنههه ضهعهه  يأكهه  مههنهن ثههم قههال، ضإنهه  مههن أهلههها :أهلههها قههال

.  2302ضرمهل بمها كهان معهه مهن التمهر ثهم قهاْلهم حتهل قته  .  هحيح مسهلم  :ْمراْل ههَه لحيهاة كويلهة قهال

إنهم ) :وامتد  الله زكريا وأهله ضقال (وعهلت إلي  ربل لترضل) :ومن قه  أسرا موسل للقاء الله وقال

 :وقهال النههل  هلل اللهه عليهه وسهلم (لنها خاشهعينكانوا يسارعون ضل الخيرات ويدعوننا رغهًا ورههًا وكهانوا 

وهههو ضههل  7/270رواه أبههو لاول ضههل سههننه  (إر ضههل عمهه  انخههرة -وضههل روايههة خيههر  -التههؤلة ضههل كهه  شههلء )

 .  6003 حيح الهامع 

ما يزال عهده ) :عن ربه ضل الحديث القدسل، ارستمرار عليها بقول الرسول  لل الله عليه وسلم

ويقول النهل ، ْفيد ارستمرارية (ما يزال). وكلمة  3260 حيح الهخاره  (واض  حتل أحههيتقرب إلِل بالن

 2100وهو ضل السلسلة الصحيحة  420رواه الترمَه رقم  (ْابعوا الحج والعمرة) : لل الله عليه وسلم

ل ر ْهركن . والمتابعة ْعنهل كهَل  ارسهتمرار وههَا المههدأ مههم ضهل ْقويهة اإليمهان وعهدم إهمهال الهنفس حته

والقلي  الدائم خير من الكثير المنقطع . والمداومة علل األعمال الصالحة ْقوه اإليمان وقد سئ  ، وْأسن

رواه الهخهههههاره  (ألومهههههها وإن قههههه ) :أه األعمهههههال أحهههههب إلهههههل اللهههههه   قهههههال :النههههههل  هههههلل اللهههههه عليهههههه وسهههههلم

، رواه مسلم كتاب  لة المساضرين إذا عم  عملً أثهته .، . وكان النهل  لل الله عليه وسلم22/234ضتح
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 .  242حديث  24باب 

إن علج قسوة القلب ر يصلح أن يكهون علجهًا مؤقتهًا يتحسهن ضيهه اإليمهان ضتهرة مهن  :ارجتهال ضيها

الوقت ثم يعول إلل الوعف ب  ينهغل أن يكون نهوضًا متوا لً باإليمان وهَا لهن يكهون إر بارجتههال ضهل 

إنمها يهؤمن بآياْنها الهَين إذا ) :لله ضل كتابه من اجتهال أوليائه ضل عهالْه أحوًر عهدة ضمنههاالعهالة . وقد ذكر ا

ْتهههاضل جنههوبهم عههن الموههاجع يههدعون ، ذكههروا بههها خههروا سهههدًا وسهههحوا بحمههد ربهههم وهههم ر يسههتكهرون

ليهه  مهها يههعهههون كههانوا قلههيلً مههن ال) :. وقههال اللهههه ْعههالل عههنهم (ربهههم خوضههًا وكمعههًا وممهها رزقنههاهم ينفقههون

. واركلا علهل حهال السهلف ضهل ْحقيه   (وباألسحار هم يستغفرون وضل أموالهم ح  للسائ  والمحروم

ههه ع مههن القههرُن   ههفات العابههدين شههلء يهعههث علههل اإلعهههاب ويقههول إلههل ارقتههداء ضمههن ذلهه  أنههه كههان لهههم س 

، حتههل ضهههل السههههن، ويتهههههدون يختمونههه كههه  يههوم وكهههانوا يقومهههون الليهه  ضهههل الغههزو والقتهههال ويهههَكرون اللههه

يخههالا أحههدهم ، يتفكههرون ضههل خلهه  السههموات واألرض، ْسههي  لمههوعهم علههل خههدولهم، يصههفون أقههدامهم

يقسمون اللي  ، ضإذا علم أنها نامت انس  من لحاضها وضراشها لصلة القيام، زوجته كما ْخالا المرأة  هيها

ليم واْهاا الهنائز وعيالة المرضل وقواء حوائج علل أنفسهم وأهليهم ونهارهم ضل الصيام والتعلم والتع

النههاس ْمههر علههل بعوهههم السههنون ر ْفههوْهم ْكهيههرة اإلحههرام مههع اإلمههام ينتظههرون الصههلة بعههد الصههلة يتفقههد 

 ومن هَا حاله ضإيمانه ضل ازليال . ، أحدهم عيال أخيه بعد موْه سنوات ينف  عليهم

علهههل العههههالات أو ارجتههههال ضيهههها إيقهههاا الهههنفس  لهههيس المقصهههول مهههن المداومهههة :عهههدم إمهههلل الهههنفس
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بالسآمة وْعريوها للمل  وإنما المقصول عدم ارنقطاا عهن العههالات مها يطيه  ويسهدل ويقهارب وينيهط إذا 

ويدل علل هَه التصورات مهموعة من األحاليث منه قوله  لل الله ، رأى نفسه مقهلة ويقصد عند الفتور

. وضل  63 حيح الهخاره  (ن ييال الدين أحد إر غلهه ضسدلوا وقاربوا ..ول، إن الدين يسر) :عليه وسلم

وقهههال الهخهههاره رحمهههه اللهههه بهههاب مههها يكهههره مهههن ، 3033 هههحيح الهخهههاره  (والقصهههد القصهههد ْهلغهههوا) :روايهههة

لخه  النههل  هلل اللهه عليهه وسهلم ضهإذا حهه  ممهدول بهين  :عن أنهس رضهل اللهه عنهه قهال، التيديد ضل العهالة

 :قالوا هَا حه  لزينب ضإذا ضترت ْعلقت قال النههل  هلل اللهه عليهه وسهلم (ما هَا الحه ) :ضقالالساريتين 

. ولما علم النهل  لل الله عليهه  2033 حيح الهخاره  (حلوه ليص  أحدكم نياكه ضإذا ضتر ضليقعد، ر)

عههن ذلهه  وبههين السهههب وسههلم أن عهههد اللههه بههن عمههرو بههن العههاص يقههوم الليهه  كلههه ويصههوم النهههار متتابعههًا نهههاه 

يعنههل  -ونفهههت نفسهه   -يعنههل غههارت أو ضههعفت لكثههرة السهههر  -ضإنهه  إذا ضعلههت ههمههت عينهه  ) :بقولههه

اكلفوا من العم  ما ْطيقون ضهإن اللهه عهز وجه  ر يمه  حتهل ) :. وقال الرسول  لل الله عليه وسلم (كلت

 .  6/64ضتح ، ارهرواه الهخ (ْملوا وإن أحب األعمال إلل الله عز وج  ألومه وإن ق 

 :ضعهن عمهر بهن الخطهاب رضهل اللهه عنهه أن النههل  هلل اللهه عليهه وسهلم قهال :استدرار ما ضهات منهها

كتهب لهه كأنمها قهرأه مهن ، أو شلء منه ضقرأه ضيما بين  لة الفهر و لة الظهر، من نام عن حزبه من اللي )

. وعهههن عائيهههة رضهههل اللهههه عنهههها  2114 هههحيح الههههامع ، 1/34 :والمهتههههل، رواه النسهههائل وغيهههره (الليههه 

كان رسول الله  لل الله عليه وسلم إذا  لل  لة لاوم عليها وكان إذا ضاْه القيام من اللي  غلهتهه  :قالت
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. ولما رأْه أم سلمة رضل الله عنها  3/37رواه أحمد  (عيناه بنوم أو وجع  لل ثنتل عيرة ركعة من النهار

يا ابنة أبل أميهة سهألت عهن الهركعتين ) :ابها عليه الصلة والسلم بقولهيصلل ركعتين بعد العصر وسألته أج

رواه  (بعههد العصهههر وإنهههه أْهههانل نهههاس مههن عههههد القهههيس ضيهههغلونل عهههن الههركعتين اللتهههين بعهههد الظههههر ضهمههها هاْهههان

 410رواه الترمههههَه رقههههم  (وكههههان إذا لههههم يصهههه  أربعههههًا قههههه  الظهههههر  ههههلهن بعههههده).  6/207الهخههههاره ضههههتح 

 ههحيح الهههامع  (وكههان إذا ضاْههه األربههع قههه  الظهههر  ههلها بعههد الظهههر).  670الترمههَه رقههم و ههحيح سههنن 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ضل  ومه  لل الله ، . ضهَا األحاليث ْدل علل قواء السنن الرواْب 4073

مها شهغ  عهن أنهه كهان يصهوم ثلثهة أيهام مهن كه  شههر ضرب :عليه وسلم شعهان أكثر من غيره ثهلو معهان أولهها

الصهههيام أشههههرًا ضهمهههع ذلههه  ضهههل شهههعهان ليدركهههه قهههه   هههيام الفهههرض " أه رموهههان " ْههههَيب سهههنن أبهههل لاول 

ضلما ضاْه ارعتكاف مرة لعارض ، وكان  لل الله عليه وسلم يعتكف العير األواخر من رموان، 6/624

 .  4/147السفر اعتكف ضل العام المقه  عيرين يومًا . ضتح الهاره 

ينهغل الخوف من رلها علل ، وبعد ارجتهال ضل الطاعات، هول مع الخوف من عدم القهولرجاء الق

والَين ) :سألت رسول الله  لل الله عليه وسلم عن هَه انية :عن عائية رضل الله عنها قالت،  احهها

بنهة الصهدي  ر يها ا) :هم الَين ييربون الخمر ويسهرقون   قهال :قالت عائية (يؤْون ما ُْوا وقلوبهم وجلة

ولكههنهم الههَين يصههومون ويصههلون ويتصههدقون وهههم يخههاضون أن ر يقههه  مههنهم أولئهه  الههَين يسههارعون ضههل 

 :. وقهال أبهو الهدرلاء رضهل اللهه عنهه 2/231وهو ضهل السلسهلة الصهحيحة  6207رواه الترمَه  (الخيرات
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إنما يتقهه  اللهه ) :إن الله يقول ،"ألن أستيقن أن الله قد ْقه  منل  لة واحدة أحب إلل من الدنيا وما ضيها

 :. ومن  فات المؤمنين احتقار النفس أمام الواجب من ح  الله ْعالل 6/30ْفسير ابن كثير  (من المتقين

لو أن رجلً يهر علل وجهه من يوم ولد إلل يوم يموت هرمًا ضهل مرضهاة ) :قال النهل  لل الله عليه وسلم

.  7143وهههو ضههل  ههحيح الهههامع  4/247المسههند ، ه اإلمههام أحمههدروا (اللههه عههز وجهه  لحقههره يههوم القيامههة

إنمهها يقهلههه ، ضمههن عههرف اللههه وعههرف الههنفس يتهههين لههه أن مهها معههه مههن الهوههاعة ر يكفههل ولههو جههاء بعمهه  الثقلههين

 سهحانه وْعالل بكرمه وجوله وْفوله ويثيب عليه بكرمه وجوله وْفوله . 

نوا علينا العهالات ضمنها ما يكون بالههدن كالصهلة  من رحمة الله وحكمته أن :ْنويع العهالات -3

ومنها ما يكون بالمال كالزكاة ومنها ما يكون بهما معًا كالحج ومنها ما هو باللسان كالهَكر والهدعاء وحتهل 

النوا الواحد ينقسهم إلهل ضهرائض وسهنن مسهتحهة والفهرائض ْتنهوا وكهَل  السهنن مثه  الصهلة ضيهها رواْهب 

اليهوم ومنهها مها ههو أقه  منزلهة كهاألربع قهه  العصهر و هلة الوهحل ومنهها مها ههو أعلهل ثنتل عيهرة ركعهة ضهل 

كصههلة الليهه  وهههو كيفيههات متعههدلة منههها مثنههل مثنههل أو أربههع ثههم أربههع ثههم يههوْر ومنههها خمههس أو سهههع أو ْسههع 

فات وهكههَا مههن يتتهههع العهههالات يهههد ْنويعههًا عظيمههًا ضههل األعههدال واألوقههات والهيئههات والصهه، بتيهههد واحههد

ثهم إن الهنفس ليسهت متماثلهة ضهل ، واألحكام ولعه  مهن الحكمهة ضهل ذله  أن ر ْمه  الهنفس ويسهتمر التههدل

وسههحان الهَه جعه  أبهواب الهنهة ، انهَابها وإمكاناْها وقد ْستلَ بعض النفوس بعهالات أكثر مهن غيرهها

 : لل الله عليه وسلم قال علل أنواا العهالات كما جاء ضل حديث أبل هريرة رضل الله عنه أن رسول الله
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يا عهد الله هَا خير ضمن كان من أه  الصلة لعل  :من أنف  زوجين ضل سهي  الله نوله من أبواب الهنة)

من باب الصهلة ومهن كهان مهن أهه  الهههال لعهل مهن بهاب الهههال ومهن كهان مهن أهه  الصهيام لعهل مهن بهاب 

. والمقصول المكثرون  2034واه الهخاره رقم ر (الريان ومن كان من أه  الصدقة لعل من باب الصدقة

 :وقههال  ههلل اللههه عليههه وسههلم، مههن أ ههحاب النواضهه  ضههل كهه  عهههالة أمهها الفههرائض ضههل بههد مههن ْأليتههها للهميههع

، . أه بهر الوالهدين 0247وهو ضهل  هحيح الههامع  2300رواه الترمَه رقم  (الوالد أوسط أبواب الهنة)

لج ضهعف اإليمهان وارسهتكثار مهن العههالات التهل ْميه  إليهها الهنفس يمكن ارستفالة من هَا التنوا ضل ع

وههههَا ويمكهههن للمهههرء المسهههلم إذا اسهههتعرض ، مهههع المحاضظهههة علهههل الفهههرائض والواجههههات التهههل أمهههر اللهههه بهههها

نصههوص العهههالات أن يهههد أنواعهههًا ضريههدة لههها ُثههار ومعهههان لطيفههة ضههل الههنفس قهههد ر ْوجههد ضههل غيرههها وههههَان 

  :مثارن

وثلثة ييهنؤهم ، ثلثة يحههم الله) :ذر رضل الله عنه عن النهل  لل الله عليه وسلم قال روى أبو

أما الثلثة الَين يحههم الله الرج  يلقل العدو ضل الفئة ضينصب لهم نحره حتل يقته   -أه يهغوهم  -الله 

ن ضيتنحهل أحهدهم والقوم يساضرون ضيطول سراهم حتهل يحههوا أن يمسهوا األرض ضينزلهو، أو يفتح أل حابه

ضيصلل حتل يوقظهم لرحيلهم والرج  يكون له الهار يؤذيه جواره ضيصهر علل أذاه حتل يفرق بينهما موت 

 .  6004وهو ضل  حيح الهامع  7/272مسند أحمد  (أو ظعن

أْحهب أن ) :أْل النهل  لل الله عليه وسهلم رجه  ييهكو قسهوة قلههه ضقهال لهه  هلل اللهه عليهه وسهلم
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 (يلن قله  وْدرر حاجت ، وأكعمه من كعام ، وامسح رأسه، درر حاجت    أرحم اليتيميلين قله  وْ

. وهَا شاهد مهاشر لموضوا علج  1/766انظر السلسلة الصحيحة ، الحديث رواه الطهرانل وله شواهد

 ضعف اإليمان . 

ويهدل  ألنه يدضع المسلم إلل الطاعة، الخوف من سوء الخاْمة :ومن علجات ضعف اإليمان -0

ضعف اإليمان وارنهمار ضل المعا ل وقد ذكر  :أما سوء الخاْمة ضأسهابها كثيرة منها، اإليمان ضل القلب

مهن قته  نفسهه بحديهدة ضحديدْهه ) :النهل  لل الله عليه وسلم لَل   ورًا مث  قوله  لل الله عليهه وسهلم

ًا ضيها أبدًا ومن شرب سمًا ضقت  نفسه ضهو بها ضل بطنه ضل نار جهنم خالداً مخلد -أه يطعن  -ضل يده يتوجأ 

ضههل نههار جهههنم خالههدًا مخلههدًا ضيههها أبههدًا ومههن ْههرلى مههن جههه  ضقتهه   -أه ييههربه ضههل ْمههه  ويتهرعههه -يتحسههاه 

. وقد حدثت ضل عهده  لل  203 حيح مسلم رقم  (نفسه ضهو يترلى ضل نار جهنم خالدًا مخلدًا ضيها أبداً 

ضمنها قصة الرج  الَه كان مع عسكر المسلمين يقاْ  الكفار قتاًر لم يقاْله الله عليه وسلم وقائع من هَا 

ضتتهعه رج  من المسلمين ضأ اب الرج   (أما إنه من أه  النار) :أحد مثله ضقال النهل  لل الله عليه وسلم

، جر  شديد ضاستعه  الموت ضوضع سيفه بهين ثديهه واْكهأ عليهه ضقته  نفسهه . القصهة ضهل  هحيح الهخهاره

ضمهن ذله  مها ذكهره ابهن ، . وأحوال النهاس ضهل سهوء الخاْمهة كثيهرة سهطر أهه  العلهم عهدلًا منهها 0/402ضتح 

ر  :القههيم رحمههه اللههه ْعههالل ضههل كتههاب " الههداء والههدواء " أنههه قيهه  لهعوهههم عنههد موْههه قهه  ر إلههه إر اللههه ضقههال

ممهن ألهتهه ْهارْهه عهن  -وقي  لتاجر ، اءوقي  نخر ق  ر إله إر الله ضهع  يهَه بالغن، أستطيع أن أقولها
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لما حورْه الوضاة ق  ر إله إر الله ضهع  يقهول ههَه قطعهة جيهدة ههَه علهل قهدرر ههَه ميهتراها  -ذكر الله 

ويههروى أن بعههض جنههول الملهه  النا ههر نههزل بههه المههوت ، 604 :رخههيص حتههل مههات . كريهه  الههههرْين ص

، النا هر مهوره ضأعهال عليهه القهول وأبهوه يكهرر النا هر مهوره :قه  ر إلهه إر اللهه ضقهال :ضهع  ابنهه يقهول لهه

وقي  نخر ق  ر إله إر الله ضهع  يقول الدار الفلنية أ لحوا ضيها كَا والهستان ، النا ر موره ثم مات

وقيهه  ألحههد المههرابين عنههد موْههه قهه  ر إلههه إر اللههه ضهعهه  يقههول عيههرة بأحههد عيههر ، الفلنههل اضعلههوا ضيههه كههَا

. وبعوهم قد يسول لونه أو يتحول عن القهلة وقال ابن  143، 200 :ها حتل مات . الداء والدواء صيكرر

الهوزه رحمه الله لقهد سهمعت بعهض مهن كنهت أظهن ضيهه كثهرة خيهر وههو يقهول ضهل ليهالل موْهه " ربهل ههو ذا 

 :الهوزه رحمه الله ضاْهم الله بالظلم وهو علل ضراش الموت ثم قال ابن -ْعالل الله عن قوله -يظلمنل " 

. وسهههحان اللههه كههم شههاهد  260ضلههم أزل منزعهههًا مهتمههًا بتحصههي  عههدة ألقههل بههها هههَا اليههوم .  ههيد الخههواكر 

 .  202الناس من هَا عهرًا   والَه يخفل عليهم من أحوال المحتورين أعظم وأعظم . الداء والدواء 

أكثههروا مههن ذكههر هههاذم اللههَات ) :لميقههول الرسههول  ههلل اللههه عليههه وسهه :اإلكثههار مههن ذكههر المههوت -4

. وْههههَكر المههههوت يههههرلا عههههن  2120وهههههو ضههههل  ههههحيح الهههههامع  1600رواه الترمههههَه رقههههم  (يعنههههل المههههوت

المعا هل ويلههين القلههب القاسهل ور يههَكره أحههد ضههل ضهي  مههن العههيش إر وسههعه عليهه ور ذكههره ضههل سههعة إر 

 :أمر النهل  لل الله عليه وسلم بزيارْها ضقالضيقها عليه ومن أعظم ما يَكر بالموت زيارة القهور ولَل  

ور ْقولههوا ، وْههَكر انخههرة، وْههدمع العههين، أر ضزوروههها ضإنههها ْههرق القلههب، كنههت نهيههتكم عههن زيههارة القهههور)
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. بهه  يهههوز للمسههلم أن يههزور مقههابر الكفههار  4744وهههو ضههل  ههحيح الهههامع  2/603رواه الحههاكم  (ههههراً 

زار قههر أمهه ضهكهل وأبكهل مهن ) :ل ضهل الصهحيح أنهه  هلل اللهه عليهه وسهلمللْعاظ والهدلي  علهل ذله  مها ور

ضهزوروا ، واسهتأذنته ضهل أن أزور قهرهها ضهأذن لهل، اسهتأذنت ربهل ضهل أن أسهتغفر لهها ضلهم يهأذن لهل :حوله ضقهال

. ضزيارة القهور من أعظهم وسهائ  ْرقيه  القلهوب وينتفهع الزائهر 6/37رواه مسلم  (القهور ضإنها َْكر الموت

 :َكر الموت وكَل  ينتفع المهوْل بالهدعاء لههم وممها ورل ضهل السهنة ضهل ذله  قولهه  هلل اللهه عليهه وسهلمب

السلم عليكم أه  الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء )

يتألب بآلابها ويحور قلهه ضل . وينهغل لمن عزم علل الزيارة أن  304رواه مسلم رقم  (الله بكم للحقون

إْيانههها ويقصههد بزيارْههه وجههه اللههه وإ ههل  ضسههال قلهههه ثههم يعتهههر بمههن  ههار ْحههت التههراب وانقطههع عههن األههه  

واألحهاب ضليتأم  الزائر حال من موهل مهن إخوانهه ولرج مهن أقرانهه الهَين بلغهوا انمهال وجمعهوا األمهوال 

ا التراب محاسن وجوههم واضترقت ضل القهور أجزا هم كيف انقطعت ُمالهم ولم ْغن عنهم أموالهم ومح

وْرمهه  بعههدهم نسهها هم وشههم  ذل اليههتم أورلهههم وليتههَكر ُضههة ارنخههداا باألسهههاب والركههون إلههل الصههحة 

وليتفكهر ضهل حهال الميهت كيهف ْههدمت ، واليهاب والمي  إلل اللهو واللعب وأنه ر بد  ائر إلل مصهيرهم

ومهها بعههدها  23 :وأبلههل التههراب أسههنانه . التههَكرة للقركهههل ص، ول لسههانهوأكهه  الههد، وسههالت عينههاه، رجههله

 بتصرف . 
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 يهههههههههها مههههههههههن يصههههههههههيح إلههههههههههل لاعههههههههههل اليههههههههههقاء وقههههههههههد

  

 نههههههههههههههالى بههههههههههههههه الناعيههههههههههههههان اليههههههههههههههيب والكهههههههههههههههر

   

 إن كنههههههههههههت ر ْسهههههههههههههمع الهههههههههههههَكرى ضفهههههههههههههيم ْهههههههههههههرى

  

 ضههههههههههل رأسهههههههههه  الواعيههههههههههان السههههههههههمع والهصههههههههههر

   

 لهههههههههههيس األ هههههههههههم ور األعمهههههههههههل سهههههههههههوى رجههههههههههه 

  

 لعهههههههههههههههين واألثهههههههههههههههرلهههههههههههههههم يههههههههههههههههده الهاليهههههههههههههههان ا

   

 ر الهههههههههههههههههدهر يهقهههههههههههههههههل ور الهههههههههههههههههدنيا ور الفلههههههههههههههههه 

  

 األعلههههههههههههل ور النيههههههههههههران اليههههههههههههمس والقمههههههههههههر

   

 ليههههههههههههههههههههههههههرحلن عههههههههههههههههههههههههههن الههههههههههههههههههههههههههدنيا وإن كرههههههههههههههههههههههههههها

  

 ضراقههههههههههههههههههها الثاويههههههههههههههههههان الهههههههههههههههههههدو والحوههههههههههههههههههر

   

 .  7/463ْفسير ابن كثير  :األبيات لعهد الله بن محمد األندلسل الينترينل

ومهن نسهل ، ونيهال العههالة، وقناعهة القلهب، ْعهيه  التوبهة :ومن أكثر ذكر الموت أكرم بثلثة أشياء

ومما يؤثر ضل النفس ، والتكاس  بالعهالة، وْرر الرضا بالكفاف، ْسويف التوبة :الموت عوقب بثلثة أشياء

من مياهد المهوت ر يهة المحتوهرين ضهإن النظهر إلهل الميهت وميهاهدة سهكراْه ونزعاْهه وْأمه   هورْه بعهد 

النفوس لَاْها ويمنع األجفان من النوم واألبهدان مهن الراحهة ويهعهث علهل العمه  ويزيهد مماْه ما يقطع عن 

ضل ارجتهال . لخ  الحسن الهصره علل مريض يعوله ضوجهده ضهل سهكرات المهوت ضنظهر إلهل كربهه وشهدة 

ا أهله ي :وما نزل به ضرجع إلل أهله بغير اللون الَه خرج به من عندهم ضقالوا له الطعام يرحم  الله ضقال
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 .  20عليكم بطعامكم وشرابكم والله لقد رأيت مصرعًا ر أزال أعم  له حتل ألقاه . التَكرة 

وحملهها علهل األعنهاق والهَهاب بهها إلهل المقههرة ، ومن ْمام اليعور بالموت الصهلة علهل الهنهازة

عهولوا المرضهل ) :لمومواراة التراب عليه وهَا يَكر بانخرة قال النههل  هلل اللهه عليهه وسه، ولضن الميت

. وباإلضاضة إلل ذله   4203وهو ضل  حيح الهامع  6/44رواه أحمد  (واْهعوا الهنائز َْكركم انخرة

 -مهن شههد الهنهازة مهن بيتهها ) :بقولهه، ضإن ضل اْههاا الهنهازة أجهرًا عظيمهًا ذكهره النههل  هلل اللهه عليهه وسهلم

ومن شهدها حتل ْدضن ضله ، حتل يص  عليها ضله قيرال -من اْهع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا  :وضل رواية

وضهل روايهة كه  قيهرال ) (مث  الههلهين العظيمهين) :قي  يا رسول الله وما القيراكان قال (قيراكان من األجر

 .  30 :أحكام الهنائز لأللهانل ص :. رواه الييخان وغيرها والسياق مهموا من الروايات (مث  أحد

ضهَا أحد السلف رحمهه ، ه يَكرون الموت عند نصح رج  يواقع معصيةوكان السلف رحمهم الل

" اذكر القطن إذا وضعوه علل عيني  "  :الله وكان ضل مهلسه رج  ذكر ُخر بغيهة ضقال واعظًا الَه يغتاب

 أه عند التكفين . 

 :ه ْعالليقول ابن القيم رحمه الل، َْكر منازل انخرة :ومن األمور التل ْهدل اإليمان بالقلب -3

ومها ، والهنهة والنهار، يهصهر بهه الوعهد والوعيهد، " ضإذا  حت ضكرْه أوجهت له الهصهيرة ضههل نهور ضهل القلهب

، ضأبصر الناس وقهد خرجهوا مهن قههورهم مهطعهين لهدعوة الحه ، أعد الله ضل هَه ألوليائه وضل هَه ألعدائه
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وقهد أشهرقت ، سهيه لفصه  القوهاءوقد جهاء اللهه وقهد نصهب كر، وقد نزلت ملئكة السماوات ضأحاكت بهم

واجتمعت ، وقد نصب الميزان وْطايرت الصحف، األرض بنوره ووضع الكتاب وجلء بالنهيين واليهداء

ونصهب ، وقه  الهوارل، وكثرة العطاش، وْعل  ك  غريم بغريمه ور  الحوض وأكوابه عن كثب، الخصوم

، عههور عليهه والنهار يحطهم بعوهها بعوهًا ْحتههولز الناس إليهه وقسهمت األنهوار لون ظلمتهه لل، الهسر للعهور

ضينفههتح ضههل قلهههه عههين يههرى بههها ذلهه  ويقههوم بقلهههه شههاهد مههن ، والمتسههاقطون ضيههها أضههعاف أضههعاف النههاجين

. والقرُن العظيم  2/216شواهد انخرة يريه انخرة ولوامها والدنيا وسرعة أنقوائها . مدارج السالكين 

، ضل سورة ق والواقعهة والقيامهة والمرسهلت والنههأ والمطففهين والتكهوير ضيه ذكر كثير لمياهد اليوم انخر

والنار ومن المههم ، والهنة، والرقاق، وكَل  ضل مصنفات الحديث مَكورة ضيها ْحت أبواب مث  القيامة

والنهاية ، كَل  ضل هَا الهانب قراءة كتب أه  العلم المفرلة لهَا الغرض مث  حاله األروا  ربن القيم

والقيامهههة الكههههرى ، والتهههَكرة ضهههل أحهههوال المهههوْل وأمهههور انخهههرة للقركههههل، الفهههتن والملحهههم ربهههن كثيهههر ضهههل

والمقصههههول أن ممهههها يزيههههد اإليمههههان العلههههم بميههههاهد القيامههههة كالهعههههث ، والهنههههة والنههههار لعمههههر األشههههقر وغيرههههها

ولار ، صههرالوال، والحههوض، والميههزان، والقصههاص، والهههزاء، والحسههاب، واليههفاعة، والحيههر، والنيههور

 والهنة أو النار . ، القرار

 :التفاع  مع انيات الكونية روى الهخاره ومسلم وغيرهما :ومن األمور التل ْهدل اإليمان -20

يهها  :ضقالههت عائيههة (أن رسههول اللههه  ههلل اللههه عليههه وسههلم كههان إذا رأى غيمههًا أو ريحههًا عههرف ذلهه  ضههل وجهههه)
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وأرار إذا رأيتهه عرضهت ضهل وجهه  ، حوا رجهاء أن يكهون ضيهه المطهرأرى الناس إذا رأوا الغيم ضر، رسول الله

 :يا عائية ما يؤمننل أن يكون ضيه عَاب قد عَب قوم بالريح وقد رأى قوم العَاب ضقالوا) :ضقال، الكراهية

. وكان  لل الله عليه وسلم يقوم ضزعًا إذا رأى الكسوف كما جاء  433رواه مسلم  (هَا عارض ممطرنا)

خسفت اليمس ضقام النهل  لل الله عليه وسلم ) :لهخاره عن أبل موسل رضل الله عنه قالضل  حيح ا

. وأمرنههههها عليهههههه الصهههههلة والسهههههلم عنهههههد الكسهههههوف  1/747. ضهههههتح الههههههاره  (ضزعهههههًا يخيهههههل أن ْكهههههون السهههههاعة

قلب ور ش  أن ْفاع  ال، والخسوف أن نفزا إلل الصلة وأخهر أنهما من ُيات الله التل يخوف بها عهاله

، وقوْهههه، وعظمتهههه، وبطيهههه، ويهههَكر بعهههَاب اللهههه، مهههع ههههَه الظهههواهر والفهههزا منهههها يههههدل اإليمهههان ضهههل القلهههب

 :يها عائيهة :أخهَ رسهول اللهه  هلل اللهه عليهه وسهلم بيهده ثهم أشهار إلهل القمهر ضقهال) :وقالت عائيهة، ونقمته

هو ضل السلسلة الصحيحة . و 3/160رواه أحمد  (استعيَه بالله من شر هَا ضإن هَا هو الغاس  إذا وقب

ضقهد روى ابهن عمهر ، التهأثر عنهد المهرور بمواضهع الخسهف والعهَاب وقههور الظهالمين :ومن أمثلة ذل  أيوهاً 

ر ْهدخلوا علهيهم ) :رضل الله عنهما أن رسول الله  لل الله عليه وسلم قال أل حابه لما و لوا الحهر

رواه  (وا باكين ضل ْهدخلوا علهيهم ر يصهيهكم مها أ هابهمضإن لم ْكون، هؤرء المعَبين إر أن ْكونوا باكين

 . هَا والناس اليوم يَههون إليها للسياحة والتصوير ضتأم  !!.  416الهخاره رقم 

ومهههن األمهههور بالغهههة األهميهههة ضهههل عهههلج ضهههعف اإليمهههان ذكهههر اللهههه ْعهههالل وههههو جهههلء القلهههوب  -22

يها أيهها الهَين ُمنهوا ) :لصهالحة وقهد أمهر اللهه بهه ضقهالوههو رو  األعمهال ا، ولوا هها عنهد اعتللهها، وشفا ها
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وذكر الله أكهر  (واذكروا الله كثيراً لعلكم ْفلحون) :ووعد بالفل  من أكثر منه ضقال (اذكروا الله ذكرًا كثيراً 

وههو و ههية النهههل  ههلل اللههه عليههه وسههلم لمههن كثههرت عليههه  (ولههَكر اللههه أكهههر) :مهن كهه  شههلء قههال اللههه ْعههالل

وقههال حههديث حسهههن  6607رواه الترمههَه  (ر يهههزال لسههان  ركهههًا مههن ذكههر اللهههه) :إلسههلم ضقههال لهههشههرائع ا

. وهو مرضاة للهرحمن مطهرلة لليهيطان مزيه  للههم والغهم وجالهب للهرزق  6غريب وهو ضل  حيح الكلم 

 وهههو سههلوة أحههزان الفقههراء الههَين ر، ضههاْح ألبههواب المعرضههة وهههو غههراس الهنههة وسهههب لتههرر ُضههات اللسههان

وْرر ، يهدون ما يتصدقون به ضعوضهم الله بالَكر الَه ينوب عن الطاعات الهدنية والمالية ويقوم مقامها

  :ذكر الله من أسهاب قسوة القلب

 ضنسهههههههههههههههههيان ذكهههههههههههههههههر اللهههههههههههههههههه مهههههههههههههههههوت قلهههههههههههههههههوبهم

  

 وأجسههههههههههههههههههههههامهم قههههههههههههههههههههههه  القهههههههههههههههههههههههور قهههههههههههههههههههههههور

   

وأرواحههههههههههههههههههههههههههههم ضهههههههههههههههههههههههههههل وحيهههههههههههههههههههههههههههة مهههههههههههههههههههههههههههن 

 جسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههومهم

  

 ولههههههههههههههههيس لهههههههههههههههههم حتههههههههههههههههل النيههههههههههههههههور نيههههههههههههههههور

   

ههر ِرِبههَ  إ َذا  :لمههن يريههد عههلج ضههعف إيمانههه مههن اإلكثههار مههن ذكههر اللههه قههال ْعههالل ولههَل  ر بههد }َواُذك 

يَت  ) ل وب    :. وقال الله ْعالل مهينًا أثر الَكر علل القلب ( سورة الكهف 14َنس  نُّ اُلق 
َْطَُمئ  ه   ُكر  الل   َ }َأَر ب 

" ضهل القلهب قسهوة ر يهَيهها إر ذكهر اللهه  :بالَكر . وقال ابن القيم رحمه الله ْعالل عن العلج 14الرعد /
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يهها أبهها  :ْعههالل ضينهغههل للعهههد أن يههداوه قسههوة قلهههه بههَكر اللههه ْعههالل. وقههال رجهه  للحسههن الهصههره رحمههه اللههه

، سعيد أشكو إلي  قسوة قلهل قال أذبه بالَكر . وهَا ألن القلب كلما اشتدت به الغفلهة اشهتدت بهه القسهوة

ضمها أذيههت قسهوة القلهوب بمثه  ذكهر ، لل ذابت ْل  القسهوة كمها يهَوب الر هاص ضهل النهارضإذا ذكر الله ْعا

والغفلههة مرضههه وشههفا ها ولوا ههها ضههل ذكههر اللههه ْعههالل قههال ، اللههه عههز وجهه  و " الههَكر شههفاء القلههب ولوا ه

 .  241وذكر الناس لاء " الواب  الصيب راضع الكلم الطيب ، مكحول ذكر الله ْعالل شفاء

إذا  :يصههرا العهههد اليههيطان كمهها يصههرا اليههيطان أههه  الغفلههة والنسههيان . قههال بعههض السههلف وبالههَكر

ضإذا لنها منهه اليهيطان  هرعه كمها يصهرا اإلنسهان إذا لنها منهه اليهيطان ضيهتمهع عليهه ، ْمكن الَكر من القلب

 :ضيقال، َاضيقولون ما له -أه يهتمعون علل الييطان الَه حاول أن يتقرب من قلب المؤمن  -اليياكين 

. وأكثههر النههاس الههَين ْمسهههم اليههياكين هههم مههن أههه  الغفلههة  1/414قههد مسههه اإلنسههل ! مههدارج السههالكين 

 ولَل  سه  ْلهس اليياكين بهم . ، الَين لم يتحصنوا باألورال واألذكار

وبعههض الههَين ييههكون مههن ضههعف اإليمههان ْثقهه  علههيهم بعههض وسههائ  العههلج كقيههام الليهه  والنواضهه  

المناسهههب لههههم الههههدء بههههَا العهههلج والحهههرص عليهههه ضيحفظهههون مهههن األذكهههار المطلقهههة مههها يرللونهههه  ضيكهههون مهههن

وههو علهل كه  شهلء قهدير " و " سههحان ، لهه المله  ولهه الحمهد، " ر إله إر الله ر شري  لهه :باستمرار مث 

ن كَل  من األذكار ويحفظو، وسهحان الله العظيم " و " ر حول ور قوة إر بالله " وغيرها، الله وبحمده

المقيههدة التههل جههاءت ضههل السههنة مهها يرللونههه إذا حههان وقتههه زمانههًا أو مكانههًا مثهه  أذكههار الصههها  والمسههاء والنههوم 
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وارستيقاظ والر ى واألحلم واألك  والخلء والسفر والمطر واألذان والمسههد وارسهتخارة والمصهيهة 

لم والعطهاس و هيا  الديكهة والنهيه  والنهها  وكفهارة والمقابر والريح ور ية الههلل وركهوب الدابهة والسه

ور ريهب أن مهن حهاضا علهل ههَه سهيهد األثهر مهاشهرًا ضهل قلههه . ليهيخ ، المهلس ور ية أه  الهلء وغيرها

اإلسههلم ابههن ْيمههة رسههالة مفيههدة ضههل األذكههار اسههماها الكلههم الطيههب اختصههرها األلهههانل باسههم  ههحيح الكلههم 

 الطيب . 

وكلمها كهان العههد ، التل ْهدل اإليمهان مناجهاة اللهه وارنكسهار بهين يديهه عهز وجه  ومن األمور -21

أقهرب مها يكهون العههد ) :أكثر ذلة وخووعًا كان إلل الله أقرب ولهَا قال رسول اللهه  هلل اللهه عليهه وسهلم

قيهة . ألن حال السهول ضيها ذلهة وخوهوا ليسهت ضهل ب 441رواه مسلم  (من ربه وهو ساجد ضأكثروا الدعاء

 هار أقهرب مها يكهون مهن  -وههل أعلهل شهلء ضيهه  -ضلما ألزق العهد جههتهه ضهل األرض ، الهيئات واألوضاا

" ضلله ما أحلل  :ربه . يقول ابن القيم رحمه الله ضل كلم جمي  بلسان الَلة وارنكسار للتائب بين يده الله

وبغنهار عنهل وضقهره ، قوْ  وضهعفلأسأل  ب، أسأل  بعزر وذلل إر رحمتنل :قول القائ  ضل هَه الحال

أسأل  ، ر ملهأ ور منها من  إر إلي ، عهيدر سواه كثير، هَه نا يتل الكاذبة الخاكئة بين يدي ، إلي 

سؤال من خوهعت ، وألعور لعاء الخائف الورير، وأبته  إلي  ابتهال الخاضع الَلي ، مسألة المساكين

ذل ل  قلهه " ضعندما يأْل العهد بمث  ههَه الكلمهات مناجيهًا و، وضاضت ل  عيناه، ل  رقهته ورغم ل  أنفه

 ربه ضإن اإليمان يتواعف ضل قلهه أضعاضًا مواعفة . 
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وكهههَل  إظههههار ارضتقهههار إلهههل اللهههه ممههها يقهههوه اإليمهههان واللهههه سههههحانه وْعهههالل قهههد أخهرنههها بفقرنههها إليهههه 

َها النِاس  َأنت م  اُلف     :وحاجتنا له ضقال سهحانه يد   }َيا َأيُّ لُّ اُلَحم 
َو اُلَغن   َوالِله  ه 

 .  27ضاكر/َقَراء إ َلل الِله 

" ومهن أعظهم مها  :يقهول ابهن القهيم رحمهه اللهه، وهَا مهم جدًا ضل ْهديد اإليمان :قصر األم  -26

وَن َمهه  ضيههها هههَه انيههة  وَعههد  م ِمهها َكههان وا ي  ههِم َجههاءه  يَن ث 
ههن  ُم س  ههوَن  }َأَضَرَأُيههَت إ ن ِمِتُعنَههاه  َمِتع  م ِمهها َكههان وا ي  ا َأُغنَههل َعههنُه 

سأعيش  :يقول، ضهَه ك  الدنيا ضل يطول اإلنسان األم  (كأن لم يلهثوا إر ساعة من نهار) 107اليعراء /

إن  ههليت بكههم الظهههر لههم أ هه  بكههم  :ضقههال الرجهه ، قههال بعههض السههلف لرجهه   ههل ل بنهها الظهههر، وسههأعيش

 نعوذ بالله من كول األم  . ، ش لصلة العصروكأن  ْؤم  أن ْعي :ضقال، العصر

وما الحياة الدنيا ) :التفكر ضل حقارة الدنيا حتل يزول التعل  بها من قلب العهد قال الله ْعالل -24

ضانظر ما يخرج ، إن مطعم ابن ُلم قد ضرب للدنيا مثلً) :وقال النهل  لل الله عليه وسلم (إر متاا الغرور

وهههو ضههل السلسههلة  2/234رواه الطهرانههل ضههل الكهيههر  (قههد علههم إلههل مهها يصههير، وملحههه مهن ابههن ُلم وإن قزحههه

 :. وعن أبل هريرة رضل الله عنه قال سمعت رسول الله  لل الله عليهه وسهلم يقهول 641الصحيحة رقم 

وههو ضهل  4221رواه ابن ماجه رقهم  (الدنيا ملعونة ملعون ما ضيها إر ذكر الله وما واره أو علمًا أو متعلماً )

 .  02 حيح الترغيب والترهيب رقم 

ومهن يعظهم ) :يقول الله ْعالل، ْعظيم حرمات الله :ومن األمور المهدلة لإليمان ضل القلب -27
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وقد ْكهون ، . وحرمات الله هل حقوق الله سهحانه وْعالل 61الحج/ (شعائر الله ضإنها من ْقوى القلوب

ضمن ْعظيم حرمات الله ضل األشخاص القيام ، ون ضل األزمنةضل األشخاص وقد ْكون ضل األمكنة وقد ْك

ومن ْعظيم ، ومن ْعظيم شعائر الله ضل األمكنة ْعظيم الحرم مثلً، بح  الرسول  لل الله عليه وسلم مثلً 

، 60الحج/ (ومن يعظم حرمات الله ضهو خير له عند ربه) :شعائر الله ضل األزمنة ْعظيم شهر رموان مثلً

يم لحرمات الله عدم احتقار الصغائر وقد روى عهد الله بن مسعول رضل الله عنه أن رسول الله ومن التعظ

وإن  (ضههإنهن يهههتمعن علههل الرجهه  حتههل يهلكنههه، إيههاكم ومحقههرات الههَنوب) :قههال،  ههلل اللههه عليههه وسههلم

ضهعهه  رسهول اللهه  هلل اللههه عليهه وسهلم ضههرب لههن مهثلً كمثه  قههوم نزلهوا أرض ضهلة ضحوههر  هنيع القهوم 

حتهل جمعهوا سهوالًا ضهأجهوا نهارًا وأنوههوا مها قهَضوا ، والرجه  يههلء بهالعول، الرج  ينطل  ضيههلء بهالعول

 . 643وهو ضل السلسلة الصحيحة  2/401ضيها . رواه أحمد 

 خهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  الههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههَنوب  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههغيرها

  

 وكهيرههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها ذار التقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل

   

 وا ههههههههههههههههههههههههههههههههنع كمههههههههههههههههههههههههههههههههاش ضههههههههههههههههههههههههههههههههوق أرض

  

 اليهههههههههههههههههههههههههههههههور يحهههههههههههههههههههههههههههههههَر مههههههههههههههههههههههههههههههها يهههههههههههههههههههههههههههههههرى

   

 ر ْحقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرن  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههغيرة

  

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن الحصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلإن ال

   

" كثير من الناس يتسامحون ضل أمور يظنونها هينة وهل ْقد   :يقول ابن الهوزه ضل  يد الخاكر
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وقال بعض  (وكاستعارة بعض كلب العلم جزءاً ر يرلونه، مث  إكلق الهصر ضل المحرمات، ضل األ ول

 خلف " وهَا من ْواضعه رحمه الله . " ْسامحت بلقمة ضتناولتها ضأنا اليوم من أربعين سنة إلل  :السلف

الههههورء والهههههراء أه مههههوارة المههههؤمنين ومعههههالاة  :ومههههن األمههههور التههههل ْهههههدل اإليمههههان ضههههل القلههههب -23

ضإذا جرل الورء لله ، وذل  أن القلب إذا ْعل  بأعداء الله يوعف جدًا وَْوى معانل العقيدة ضيه، الكاضرين

 لى أعداء الله ومقتهم ضإنه يحيل باإليمان . وعا، ضوالل عهال الله المؤمنين ونا رهم

ألن التواضهههع ضهههل ، وللتواضهههع لور ضعهههال ضهههل ْهديهههد اإليمهههان وجهههلء القلهههب مهههن  هههدأ الكههههر -20

رواه ابن  (الهَاذة من اإليمان) :وقد قال  لل الله عليه وسلم، الكلم والمظهر لال علل ْواضع القلب الله

ومعنهاه أرال التواضههع ضهل الهيئههة واللههاس انظههر النهايههة  642قههم وهههو ضهل السلسههلة الصهحيحة ر 4224ماجهه 

لعهاه اللهه يهوم القيامهة علهل ، من ْرر اللههاس ْواضهعًا للهه وههو يقهدر عليهه :. وقال أيواً  2/220ربن األثير 

وهو ضل السلسلة  1442رواه الترمَه رقم  (ر وس الخلئ  حتل يخيره من أه حل  اإليمان شاء يلهسها

 . وقد كان عهد الرحمن بن عوف رضل الله ر يعرف من بين عهيده .  024الصحيحة 

مهمة ضل ْهديد اإليمان مث  محهة الله والخوف منه ورجائه وحسن ، وهنار أعمال للقلوب -24

والتوبة ، والثقة به سهحانه، واليكر له والصدق معه واليقين به، والرضا به وبقوائه، الظن به والتوك  عليه

 سوى ذل  من األعمال القلهية . إليه وما 
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وهنههار مقامههات ينهغههل علههل العهههد الو ههول إليههها رسههتكمال العههلج كارسههتقامة واإلنابههة والتههَكر 

وارعتصههام بالكتههاب والسههنة والخيههوا والزهههد والههورا والمراقهههة وقههد أضههاض ضههل هههَه المقامههات ابههن القههيم 

 رحمه الله ْعالل ضل كتابه مدارج السالكين . 

يهها أيههها الههَين ُمنههوا اْقههوا اللههه ) :محاسهههة الههنفس مهمههة ضههل ْهديههد اإليمههان يقههول جهه  وعههلو -23

وقال عمر بن الخطاب رضل الله عنه: " حاسهوا أنفسهكم قهه  أن  24الحير / (ولتنظر نفس ما قدمت لغد

أشههد  وقههال ميمههون بههن مهههران إن التقههل، ْحاسهههوا " ويقههول الحسههن ر ْلقههل المههؤمن إر وهههو يحاسههب نفسههه

 محاسهة لنفسه من شري  شحيح . 

 وهلر النفس من إهمال محاسهتها ومن مواضقتها واْهاا هواها .  :وقال ابن القيم رحمه الله

ومهاذا قهدم مهن ، ضل بد أن يكون للمسلم وقت يخلو ضيه بنفسه ضيراجعها ويحاسهها وينظر ضل شهأنها

 الزال ليوم المعال . 

وجه  مهن أقهوى األسههاب التهل ينهغهل علهل العههد أن يههَلها كمها قهال  وختامًا ضإن لعهاء اللهه عهز -10

إن اإليمان ليخل  ضل جوف أحهدكم كمها يخله  الثهوب ضاسهألوا اللهه أن يههدل ) :النهل  لل الله عليه وسلم

 .  (اإليمان ضل قلوبكم

إلينها اللههم حههب ، اللهم إنا نسأل  بأسمائ  الحسهنل و هفاْ  العلهل أن ْههدل اإليمهان ضهل قلوبنها
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سهههحان ربهه  رب ، وكههره إلينهها الكفههر والفسههوق والعصههيان واجعلنهها مههن الراشههدين، اإليمههان وزينههه ضههل قلوبنهها

 العزة عما يصفون وسلم علل المرسلين والحمد لله رب العالمين .


