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53 
 الوعيدية

 :احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد
، المعتزلة: والثانية الخوارج،: فإذا ما انتقلنا إلى الجانب المقابل، وهم الوعيدية فسنجد طائفتين إحداهما

اخلوارج واملعتزلة، وِلمَ مسوا وعيدية؟ مسوا وعيدية؛ ألهنم قالوا : مسعت لفظ الوعيدية، فاعلم أن ذلك يتناول طائفتني فإذا
بإنفاذ الوعيد، كما أن املرجئة مسيت مرجئة؛ ألهنم أرجئوا العمل عن مسمى اإلميان، أرجئوه يعين أخروه، والوعيدية مسيت 

كل من توعده اهلل تعاىل فإنه جيب على اهلل أن ينفذ فيه وعيده، هكذا هبذه : سم ألهنم قالوا بإنفاذ الوعيد، قالواهبذا اال
كل من : جيب على اهلل أن ينفذ فيه وعيده، وبالتايل فليس عندهم شيء امسه الشفاعة، بل يقولون: البجاحة، يقولون

رج توعده اهلل بعقوبة فإنه يتعني وجيب على اهلل أ ن ينفذ فيه وعيده، وينكرون أحاديث الشفاعة املتواترة، وأن اهلل تعاىل ُيخ
من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة مثقال برة مثقال شعرية أدىن أدىن مثقال ذرة خردلة، كما نطقت بذلك األحاديث 

 .الصحيحة املتواترة يردون ذلك كله
هذا . اإلميان قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألركان: مًعاتقول اخلوارج واملعتزلة  إذن ما هي عقيدتهم؟

هذا عني ما يقوله أهل السنة واجلماعة، قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألركان، لكنهم ! حسن، أليس كذلك؟
بينهم وبني  ، هذا هو الفارقمن أخل بواجب أو فعل محرًما حبط إيمانه كله: يفسدون ذلك أميا إفساد حينما يقولون

أهل السنة، فهم أصابوا يف تعلق اإلميان بالقلب واللسان واجلوارح، لكنهم أخطئوا أميا خطأ حينما جعلوا اإلخالل بواجب 
من الواجبات أو الوقوع يف حمرم من احملرمات حمبط لإلميان كله، هذا هو الفرق ما بينهم وبني أهل السنة واجلماعة، وال 

كبري، فلهذا قلنا إن أول بدعة ظهرت يف اإلسالم بدعة اخلوارج، إذ اخلوارج كفّروا أصحاب ريب أنه فرق عظيم وأثر  
يف جامع الكوفة، وقالوا له قد كفرت فجدد  -رضي اهلل عنه -اجلمل، وصفني، واحلكمني، وقالوا بأهنم كفرة، وجاهبوا عليًّا

 -رضي اهلل عنه -ا هو عبد اهلل بن وهب الراسيب، مث إن عليًّاحروراء، وأمروا عليهم أمريً : إميانك، واحنازوا إىل موضع يقال له
قال ندعهم ما ودعونا؛ يعين إذا ِل يبدر منهم شيء ندعهم وحاهلم، وراسلهم عدة مرات فيما ينقمون، لكن القوم أبوا إال 

ََتْرخقخ َمارمَقٌة عمْنَد ) :، فقال-صلى اهلل عليه وسلم -عناًدا، فعندهم من اإلغالق وضيق األفق والشدة، كما وصفهم النيب
، ما الفخرقة اليت وقعت يف األمة؟ اخلالف الذي جرى بني أهل  (ف خْرَقٍة ممَن اْلمخْسلمممنَي، يَ ْقت خلخَها َأْوىَل الطَّائمَفتَ نْيم بماحلَْق  

صلى اهلل  لزبري، فقال، وطلحة وا-رضي اهلل عنه -، ومعاوية، أو بني علي  -رضي اهلل عنه -الشام، وأهل العراق، بني علي  
َياممهمْم، َوَعَمَلكخْم َمَع َعَملمهممْ  ):عليه وسلم َياَمكخْم َمَع صم ، َويَ ْقَرءخوَن َُيْرخجخ فميكخْم قَ ْوٌم ََتْقمرخوَن َصالََتكخْم َمَع َصاَلِتممْم، َوصم

َرهخمْ  يَّةم، يَ ْنظخرخ يفم النَّْصلم َفاَل يَ َرى َشْيًئا، َويَ ْنظخرخ يفم ، مَيْرخقخوَن ممَن الد ينم َكَما مَيْرخقخ االقخْرآَن اَل جيخَاومزخ َحَناجم لسَّْهمخ ممَن الرَّمم
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تنظر يف قدده تنظر يف ريشه تنظر يف   (القمْدحم َفاَل يَ َرى َشْيًئا، َويَ ْنظخرخ يفم الر يشم َفاَل يَ َرى َشْيًئا، َويَ َتَماَرى يفم الفخوقم 
لسرعة مروق السهم، فكأهنم دخلوا يف الدين وخرجوا منه بسرعة فائقة، ومع ذلك  نصله ما ترى فيها أثر الدم؛ وذلك

مبا مسعتم أنكم َتقرون صالتكم عند صالِتم وصيامكم عند صيامهم، فهم أهل تشدد  -صلى اهلل عليه وسلم -وصفهم
لتشدد والغلو، وقد استأذن ابن وغلو، فكما أن املرجئة ينزمعون إىل التساهل والتفريط، فهؤالء على النقيض ينزمعون إىل ا

كال، فأذمن له أن : إين أخافهم عليك، قال: ابَن عمه علي بن أيب طالب أن يأيت القوم، فقال -رضي اهلل عنهما -عباس
من أحسن الثياب اليمانية، ثياب فاخرة، وانتعل نعاًل حسًنا، وتطيب، وأقبل  -رضي اهلل عنهما -يأتيهم، فلبس ابن عباس

فوجدت قوًما قد ثفنت جباهم وركبهم وأرجلهم من أثر العبادة، واصفرت وجوههم من أثر : ر الظهرية، قالعليهم يف حن
ثفنت جباههم، والثفن هو الذي يوجد يف ركبة البعري وغريه نتيجة طول القيام، واصفرت وجوههم من طول : الصيام، يعين

فقام فيهم .  امسعوا له: وقال آخرون. ال تسمعوا له: ل قومالصيام، فلما أقبل عليهم، قالوا ابن عباس؟ ما جاء بك؟ فقا
على أثر العاِل الراسخ يف العلم، كيف ميكن أن ينفع اهلل  -معشر طلبة العلم -وهذا يدلكم -رضي اهلل عنهما -ابن عباس

طالب ابن عم ما تنقمون على هذا الرجل؟ يعين علي بن أيب  -رضي اهلل عنهما -تعاىل به ويغري، فقال هلم ابن عباس
إنه قد حّكم الرجاَل يف كتاب اهلل، وإنه قاتل وِل يغنْم : وما هّن؟ قال: ننقم عليه ثالثًا، قال: رسول اهلل وزوج ابنته، قالوا

، وإنه حَمَا نفسه من إمرة املؤمنني، قال : أرأيتم إن أتيتكم بشيء من كتاب اهلل أو سنة رسول اهلل أترجعون؟ قالوا: وِل يسبم
. إي، واهلل: وهم قوم عندهم مبدأ الصدق، ال حيسنون املراوغة، عندهم الصدق يبلغ هبم مبلغ اإلغالق ، فقالوا. إي، واهلل

َا أَنْ َزَل اللَّهخ فَأخولَئمَك هخمخ }: إنه حكم الرجال يف كتاب اهلل، ، وقد قال اهلل تعاىل: أما قولكم: قال َوَمْن ِلَْ حَيْكخْم مبم
فإن اهلل تعاىل قد حكم الرجال يف أرنب : قال. إننا أكفرناهم هبذه اآلية: يعين[11:ةاملائد]{ اْلَكافمرخونَ 

، وحكم الرجال يف [59:املائدة]{حَيْكخمخ بمهم َذَوا َعْدٍل ممْنكخْم َهْديًا بَالمَغ اْلَكْعَبةم }: ، فقال اهلل تعاىل(95:ث/16:د)نتجت
، فباهلل عليكم أَتكيم الرجال [59:النساء]{ممْن أَْهلمهم َوَحَكًما ممْن أَْهلمَهافَابْ َعثخوا َحَكًما } :امرأة نشزت على زوجها، فقال

: إي، واهلل، فرجعوا سكتوا، قال: ترجعون، قالوا: ، وامرأة نشزت أحق أم يف دماء املسلمني؟ فسكتوا، قالأرنب نتجتيف 
، فأيكم يرضى، إالم يشريون؟ ي: وأما قولكم شريون إىل أنه قاتل طلحة والزبري وعائشة، إنه قاتل، فلم يغنم، وِل يسبم

، فكأمنا يقولون َ قاتلهم؟ فإن كان قاتلهم حبق فليغنم وليسيب، وإن كان : وقاتل أصحاب صفني، وِل يغنم، وِل يسبم إذن ِلم
أحد أيكم يرضى أن تكون عائشة يف سهمه؟، فأطرق القوم ال : قاتلهم بباطل فإنه يبوء بإمث قتاهلم، هكذا أرادوا، فقال

وأما : قال. نعم: أخرجتخ من هذه؟ قالوا: يستطيع أن يقول ذلك، من يرضى أن تكون أم املؤمنني عائشة يف سهمه، فقال
َهَذا َما قَاَضى )قد أملى عليه يوم احلديبية  -صلى اهلل عليه وسلم -إنه حما نفسه من إمرة املؤمنني، فإن رسول اهلل: قولكم

َا، فَ َلْو نَ ْعَلمخ أَنََّك َرسخولخ اللَّهم َما َمنَ ْعَناَك، َلكمْن أَْنَت حمخَمَّ : لَّهم، فَ َقالخواَعَلْيهم حمخَمٌَّد َرسخولخ ال : دخ ْبنخ َعْبدم اللَّهم، قَالَ اَل نخقمرُّ هبم
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اَل َواللَّهم اَل َأحْمخوَك أََبًدا، َفَأَخَذ َرسخولخ : ، قَالَ (اْمحخ َرسخولخ اللَّهم ): ، مثخَّ قَاَل لمَعلمي  (ا حمخَمَّدخ ْبنخ َعْبدم اللَّهم أَنَا َرسخولخ اللَّهم، َوأَنَ )
، إذن نبينا صلى اهلل عليه وسلم  (اللَّهم َصلَّى اهللخ َعَلْيهم َوَسلََّم الكمَتاَب، َفَكَتَب َهَذا َما َقاَضى َعَلْيهم حمخَمَّدخ ْبنخ َعْبدم اللَّهم 

نعم، فرجع منهم بأربعة : أخرجتخ من هذه؟ قالوا: ضة، فقال ابن عباسوافقهم وحما نفسه من وصف الرسالة موافقة للمفاو 
بسبب هذه احملاورة العلمية، وهذا يدل على أن الذي ينبغي دوًما  ، بأكثر من ذلك: بثمانية آالف، وقيل: آالف، وقيل

وما من قامسة إال وهلا من اهلل  يف مواجهة الشبهات أن تواجه باحلجج والبينات، فإنه ما من شبهة إال ويف وَجاهمها حجة،
عاصمة، لكن هذا أمر يتفاوت فيه الناس، فمن الناس من يخرزق العلم واحلكمة، ومنهم من يرزق العلم دون حكمة، 
ومنهم من يرزق حكمة بال علم، ومنهم من ال علم وال حكمة، فعلى طالب العلم أن جيمع بني األمرين بني العلم 

 .ميدواحلكمة؛ ليحصل األثر احل
إن من : واملقصود أن اخلوارج هم أول من ضل يف باب اإلميان، وأخرج مرتكب الكبرية عن مسمى اإلميان، فقالوا

املهاجرين واألنصار إىل  -رضي اهلل عنه-أتى كبرية فقد أحبط عمله، وخرج من اإلميان ودخل يف الكفر، وندب علي 
رمحه اهلل ورضي عن -حىت إنه مر هبم عبد اهلل بن خباب بن األرت  قتاهلم ملا وقع منهم عدوان وقطع طريق على املسلمني

انزل  -صلى اهلل عليه وسلم-ابن صاحب رسول اهلل: ، وكانت معه امرأته حاماًل، فلما أقبل عليهم استوقفوه، وقالوا-أبيه
على بعض أعماله، فلما  ، وكان خائًفا وجاًل، كان عاماًل لعلي-صلى اهلل عليه وسلم -فحدثنا عن أبيك عن رسول اهلل 

هشوا وبشوا له نزل، فرأى رجاًل منهم ميد يده إىل َترة سقطت من خنلة، فقمع أحدهم يد صاحبه بالسيف قال تأكل مااًل 
ابن عم رسول : ما تقول يف هذا الرجل؟ فقال: ال حيل لك انظر هذه الشدة وهذا الورع البارد، فقالوا له حدثنا، مث قالوا له

، فلما بلغ منهم هذا األذى -رمحه اهلل-ال، فقاموا عليه وبقروا بطن زوجته وقتلوه : كافر، فقال: نته، فقالوااهلل وزوج اب
صلى  -املهاجرين واألنصار إىل قتاهلم، وقال هؤالء هم الذين حدثنا عنهم رسول اهلل -رضي اهلل عنه -مبلغه ندب علي  

ت خَلن َّهخْم قَ ْتَل َعادٍ لَئمْن أَْدرَْكت خهخْم أَلَ ): وقال -اهلل عليه وسلم فالتقى هبم املهاجرون واألنصار يف معركة النهروان، وقال هلم  ، (ق ْ
أخربه  -صلى اهلل عليه وسلم -علي إنه ال يقتل منكم إال عشرة، وال ينجو منهم إال عشرة، فكان كما قال؛ ألن النيب 

بأنه مقطوع اليد  -صلى اهلل عليه وسلم -ة، رجل وصفه النيب احبثوا عن ذي الثخَديَّ : بذلك، وملا انقشع غبار املعركة، قال
يا إخوة، ما وصف فرقة من  -صلى اهلل عليه وسلم -وعلى عضده مثل احللمة تدردر عليها شعرات عالمة فارقة، النيب 

لك وصفهم الفرق كما وصف اخلوارج؛ وذلك اللتباس أمرهم؛ ألهنم أهل صالح يف الظاهر ودين، فالناس يغرتون هبم؛ فلذ
لقية ِل يصفها غريهم حىت وصف ذا الثخَديَّة هبذا الوصف بأنه مقطوع -صلى اهلل عليه وسلم -النيب  بأوصاف خخلقية وخم

واهلل ما  : وقال -رضي اهلل عنه -اليد، وعلى رأس عضده حلمة عليها شعرات تدردر، فبحثوا فلم جيدوه، فتغري وجه عليّ 
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 بتصرف( 2/333)تاريخ اإلسالم, (5/55)انظر تاريخ الطبري 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

حة فوجد ركاًما من القتلى، فأمر هبا فنزحت، فإذا بذي الثديّة َتتها فكرب وكرب َكذبت وال كخذبت، مث خرج إىل السا
 . املسلمون

يهجنون املقاالت حياولون ختفيفها، كما -كما تعلمون  -مث إن هذه املقالة انتقلت بعد ذلك إىل املعتزلة، واملعتزلة
الة إىل مقالة دوهنا، وهكذا يف مسألة اإلميان، فإهنم صنعوا يف مسألة القدر اليت مرت بنا آنًفا فخففوا مقالة القدرية الغ

إنه يف منزلة بني : نعم مرتكب الكبرية زال عنه وصف اإلميان، لكنه ِل يدخل يف الكفر، فأين ذهب إذن؟ قالوا: قالوا
إن اهلل سبحانه وال ريب أن هذا قول ساقط، ف -وهو املنزلة بني منزلتني -منزلتني، فأتوا بقول ِل يسبقوا إليه يف اإلسالم

، ال يوجد الطبقة الثالثة املنزلة [9:التغابن]{هخَو الَّذمي َخَلَقكخْم َفممْنكخْم َكافمٌر َوممْنكخْم مخْؤممنٌ }: وتعاىل قد جعل الناس قسمني
ر هو نوع مؤمنني ومنافقني وكافرين، املنافقون يرجعون إىل الكف: بني املنزلتني، وحىت حني ذكر اهلل تعاىل أصناف الناس قال

من أنواع الكفر كفر النفاق، فالناس إما مؤمن وإما كافر؛ فلذلك كانت مقالة اخلوارج من حيث االطراد أسلم من مقالة 
خرج من اإلميان فدخل يف الكفر، وأما املعتزلة : املعتزلة، فاخلوارج من حيث االطراد بصرف النظر عن بطالن املقالة، قالوا

خرج من اإلميان، وِل يدخل يف الكفر، وإمنا صار يف منزلة بني منزلتني، واتفق الفريقان يف احلكم : افلفقوا هذه املقالة، وقالو 
خملدون،  -مرتكبو الكبائر -إن هؤالء : األخروي على مرتكب الكبرية بأنه خملد يف النار، وَتذلق بعض املعتزلة، فقالوا

 .لكن يف نار ختتلف عن نار الكافرين، وهذا ال يغين شيًئا
فتبني هبذا أصناف الناس حيال هذه املسألة العظيمة مسألة اإلميان، وأهنم فريقان؛ فريق املرجئة، وهم أهل  

التساهل والتفريط الذين أخرجوا العمل عن مسمى اإلميان، وفريق الوعيدية الذين تشددوا وغلوا، وجعلوا ارتكاب الكبرية 
 .مزياًل لوصف اإلميان

 اإليمان يزيد وينقص
يَمانَ  :-رحمه اهلل- ؤلفالمقال  ُقُص بِالإَمعإِصَيةِ : َوَأنَّ اإلإِ  .يَزِيُد بِالطَّاَعِة، َويَ ن إ

يَمانَ  ُقُص بِالإَمعإِصَيةِ : قال َوَأنَّ اإلإِ هذا مما يعتقده أهل السنة واجلماعة بناًء على أصلهم أن : يَزِيُد بِالطَّاَعِة، َويَ ن إ
عندهم خالفًا  لقلب وباللسان وباجلوارح، وأن خصاله متعددة، فلما كان األمر كذلكاإلميان له حقيقة مركبة، وأنه يتعلق با

بنّي الشيخ أهنم يعتقدون أن اإلميان يزيد وأنه  إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله لغريهم ممن يزعم أن اإلميان شيء واحد
 :من كتاب اهلل على هذا سبعة مواضعوقد دل ناطق الكتاب في ينقص فتدخله الزيادة والنقصان، 

الَّذميَن قَاَل هَلخمخ النَّاسخ إمنَّ النَّاَس َقْد مَجَعخوا َلكخْم فَاْخَشْوهخْم فَ زَاَدهخْم }:فقال اهلل تعاىل يف سورة آل عمران (1
 .[25 : آل عمران]{ إمميَانًا َوقَالخوا َحْسب خَنا اللَّهخ َونمْعَم اْلوَكميلخ 

                                                           
 
 .ط الفكر(7/282)البداية والنهاية, ط التراث بيروت (5/88)تاريخ الطبري 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

َلْت ق خلخوب خهخْم َوإمَذا تخلمَيْت َعَلْيهمْم آيَاتخهخ زَاَدتْ هخْم }:وقال يف سورة األنفال (2 َا اْلمخْؤممنخوَن الَّذميَن إمَذا ذخكمَر اللَّهخ َوجم إممنَّ
 .[9: األنفال]{ إمميَانًا َوَعَلى َرهب مْم يَ تَ وَكَّلخونَ 

ن ْهخْم َمْن يَ قخو }:وقال يف سورة براءة (5 لخ أَيُّكخْم زَاَدْتهخ َهذمهم إمميَانًا فََأمَّا الَّذميَن آَمنخوا َوإمَذا َما أخْنزمَلْت سخورٌَة َفمم
رخونَ   .[91 : التوبة]{ فَ زَاَدتْ هخْم إمميَانًا َوهخْم َيْسَتْبشم

 .[99: األحزاب]{ َوَما زَاَدهخْم إمالَّ إمميَانًا َوَتْسلميًما}:وقال اهلل تعاىل يف سورة األحزاب (4
 .[ 5: املدثر]{ الَّذميَن آَمنخوا إمميَانًا َويَ ْزَدادَ }:وقال يف سورة املدثر (3
 .[1: الفتح]{ هخَو الَّذمي أَنْ َزَل السَّكميَنَة يفم ق خلخوبم اْلمخْؤممنمنَي لميَ ْزَدادخوا إمميَانًا َمَع إمميَاهنمممْ }:وقال يف سورة الفتح (6

، وأي شيء قابل للزيادة فهو قابل تبني حبمد اهلل تعاىل أن زيادة اإلميان قد تواتر لفظها يف كتاب اهلل تعاىل نإذ
للنقصان، فإن الزيادة والنقصان بينهما عالقة تالزمية، فكل أمر يزيد فإنه ينقص، وسر ذلك أنه قبل أن يزيد كان أنقص 
منه بعد أن زاد، فهذا يدل على أن الزيادة والنقصان بينهما تالزم، وقد ثبت هذا عن السلف، كما ذكرنا لكم من كالم 

العراق، : أدركت ألًفا ممن يكتب عنهم العلم، أو من أهل العلم واحلديث يف": قوله -رمحه اهلل تعاىل-البخارياإلمام 
، فهذا حبمد اهلل "اإلميان قول وعمل ويزيد وينقص :والشام، ومصر، وذكر أمصار املسلمني كلهم يقول وخرسان، واحلجاز،

اهلل بن املبارك التحفظ على لفظ النقصان؛ فاإلمام  وعن عبد -هللرمحه ا-أمر متفق عليه، لكن قد روي عن اإلمام مالك
 .ينقص :أقول يزيد، وال أقول: رواية مبوافقة اجلماعة، ورواية يقول: مالك عنه روايتان

  :وقد أجيب عن ذلك بجوابين
خشي أن يعرب بلفظ النقصان فيتخذ اخلوارج ذلك ذريعة إىل  -رمحه اهلل-أن اإلمام مالك :الجواب األول

 .هذا مالك قال اإلميان ينقص، وأي شيء قد نقص فقد زالت هيئته، فأراد أن يقطع عليهم الطريق :باطلهم، ويقولون
 .إنه أراد مراعاة لفظ القرآن؛ فالقرآن فيه ذكر الزيادة وليس فيه ذكر النقصان: أن يقال :الجواب الثاني

ما رأيت من ناقصات : ]عن النساء -صلى اهلل عليه وسلم -لكن لفظ النقصان جنده يف السنة، فقد قال النيب و 
 .فهذا دليل من السنة على أن اإلميان ينقص ،[عقل ودين أذهَب للب الرجل احلازم من إحداكن

 .ر من أن َتصروأدلة زيادة اإلميان ونقصانه من كالم الصحابة الكرام والتابعني هلم بإحسان أكث
كما أن ما ذكره اهلل تعاىل من تفاضل أهل اإلميان فيه دليل على زيادته ونقصانه، استمع مثاًل إىل قول اهلل 

ٌد َوممن ْ }:تعاىل ن ْهخْم مخْقَتصم هم َومم ٌ لمنَ ْفسم ن ْهخْم ظَاِلم َنا ممْن عمَبادمنَا َفمم { بمٌق بماخْلَي ْرَاتم بمإمْذنم اللَّهم هخْم َسامثخَّ أَْورَثْ َنا اْلكمَتاَب الَّذميَن اْصَطَفي ْ
فدل ذلك على تفاضل أهل اإلميان فيه، مما يدل على أنه يزيد وينقص؛ فالظاِل لنفسه ميكن أن يكون [ 59: فاطر]

مقتصًدا، واملقتصد ميكن أن يكون سابًقا باخلريات، وذلك بفعل الواجبات وترك احملرمات، أو أيًضا بفعل املستحبات وترك 
هات، مث إن هذا أيًضا أمر وجدي جيده كل إنسان يف نفسه، فإن اإلنسان إذا عمل بطاعة اهلل اسرتوح وأحس املكرو 

رضي اهلل -ببهجة اإلميان وحالوته، وإذا غشي شيًئا من احلرمات أحس بانقباض يف قلبه، كما قال ابن مسعود أو غريه 
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

فهذه أمور وجدية يدركها كل مؤمن أنه إذا فعل الطاعة  احلبل، حيزه إنه حيز القلب كما: يعين [اإلمثخ َحوَّازخ القلوب: ]-عنه
 .زاد منسوب إميانه، وإذا وقع يف معصية نقص إميانه

إمنا ذكر شيًئا من أبني األمور من أسباب الزيادة وأسباب  -رمحه اهلل- فالدالئل متكاثرة على ذلك، والشيخ
فنشير زيادة اإلميان أكثر من ذلك وأضدادها أيًضا يف نقص اإلميان،  النقصان، وهي الطاعة واملعصية، والواقع أن أسباب

 .إلى بعض أسباب الزيادة
وات واألرض بعني باصرة ا، فإن من سرح طرفه يف ملكوت السموات واألرضاالنظر في ملكوت السم :أوًل 

السََّماَواتم َواأْلَْرضم َوَما ت خْغينم اآْليَاتخ َوالنُّذخرخ َعْن قَ ْوٍم اَل قخلم اْنظخرخوا َماَذا يفم }:وعقل متدبر زاد إميانًا، قال اهلل عز وجل
وات واألرض واإلغراق يف الغفلة سبب لنقص اإلميان، ا، واإلعراض عن النظر يف ملكوت السم[ 6 : يونس]{ ي خْؤممنخونَ 

َأِلَْ جَنَْعلم اأْلَْرَض }:فلتهم عنه، فقالفإن من أعرض عن هذا فإنه يصاب بنقص اإلميان؛ وهلذا نعى اهلل على املشركني غ
َهاًدا  َوَجَعْلَنا الن ََّهاَر ( 6 )َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لمَباًسا ( 5)َوَجَعْلَنا نَ ْوَمكخْم سخَباتًا ( 5)َوَخَلْقَناكخْم أَْزَواًجا ( 2)َواجلْمَباَل أَْوتَاًدا ( 0)مم

ًعا شم (   )َمَعاًشا  َنا فَ ْوَقكخْم َسب ْ رَاًجا َوهَّاًجا ( 9 )َداًدا َوبَ نَ ي ْ رَاتم َماًء َثجَّاًجا ( 5 )َوَجَعْلَنا سم ( 1 )َوأَنْ زَْلَنا ممَن اْلمخْعصم
، لكنهم ال يعتربون، وال ينظرون بنور اهلل، فلذلك ما زادهم [0  - 0: النبأ]{ َوَجنَّاٍت أَْلَفافًا( 9 )لمنخْخرمَج بمهم َحبًّا َونَ َباتًا 

 .اذلك إال كفرًا وبعدً 
َوإمَذا تخلمَيْت َعَلْيهمْم }:فإن من نظر يف القرآن، وتأمله وتدبر يف معانيه زاد إميانه؛ وهلذا قال اهلل تدبر القرآن، :ثانًيا

ب َّرخوا اْلَقْولَ }:، ونعى اهلل على املشركني إعراضهم عن تدبر القرآن، فقال[9: األنفال]{ آيَاتخهخ زَاَدتْ هخْم إمميَانًا { أَفَ َلْم َيدَّ
، فدل ذلك على أن اإلعراض عن تدبر [91: حممد]{ أََفاَل يَ َتَدب َّرخوَن اْلقخْرآَن أَْم َعَلى ق خلخوٍب أَقْ َفاهلخَا }[05: املؤمنون]

 .القرآن ينقص اإلميان
، وهذا شرط مهم؛ ألن ممن الناس َمن قد فعل الطاعة تقربًا إلى اهلل تعالى -رحمه اهلل–ما ذكره الشيخ  :ثالثًا

بعض األمور املستحسنة، لكن ال بنية الطاعة والتقرب إىل اهلل، فحينئٍذ ال تنفعه، كمن مثاًل يفعل بعض األشياء  يفعل
، أو خرج للجهاد يف سبيل اهلل، وهو ال يريد بذلك وجه اهلل ِل يزده عةمراءاًة للناس، فلو أن إنسانًا حضر اجلماعة، أو اجلم

ترك الطاعة، فمن ترك طاعة أوجبها اهلل تعاىل عليه نقص : ومما ينقص اإلميان.ل العكسذلك من اهلل قربة وِل يزدد إميانه، ب
إميانه بقدر ما ترك، فإن ترك الطاعات تسلب اإلميان، واملقصود بالطاعات هاهنا الواجبات، فمن ترك واجًبا فإنه يصبح يف 

 .، كما سبق تفصيلهخانة الظاِل لنفسه، وأما من ترك مستحًبا، فإنه يكون يف خانة املقتصد
؛ ألن من الناس من يرتك املعصية -خوفًا من اهلل-وتأملوا يف هذا القيد ترك المعصية خوفًا من اهلل تعالى،: ارابعً 

ألسباب أخرى، فيرتك مثاًل تعاطي اخلمر أو املخدرات أو حنو ذلك حفاظًا على الصحة، فهذا ال يسهم يف زيادة إميانه؛ 
، [َمن ترك شيًئا هلل عوضه اهلل خريًا منه]، لكن إن تركه طاعة هلل عز وجل زاد إميانه، وهلذا ألنه تركه ألمر صحي بدين

َمن كفَّ بصره عن حرام ألقى اهلل يف قلبه حالوة  ]أن يصرف اإلنسان نظره عما حرم اهلل، فقد جاء يف حديث  :ومثاله
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

إمنَّ الَّذميَن َُيَْشْوَن رَب َّهخْم بماْلَغْيبم هَلخْم َمْغفمرٌَة َوَأْجٌر  }:ن، قال تعاىلفرتك املعصية خوفًا من اهلل تعاىل يزيد اإلميا ،[جيدها يف قلبه
فعل املعصية، فإن َمن فعل معصية نقص إميانه بقدر ما اقرتف من املعاصي،  وينقص اإليمان، [9 : امللك]{ َكبمريٌ 

أو ضعفه، وحبسب كرب املعصية وصغرها، فهي  فاملعاصي تسلب اإلميان وال ريب، ويكون ذلك أيًضا حبسب قوة الداعي
: َوهَلخْم َعَذاٌب أَلميمٌ ، َواَل يَ ْنظخرخ إلْيهممْ ، َثاَلثٌَة اَل يخَكل مخهخمخ اللَّهخ يَ ْوَم اْلقمَياَمةم ]: تتفاوت، وهلذا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم

ْلَعَتهخ ، َوَعائمٌل مخْسَتْكربمٌ ، أخَشْيممٌط زَانٍ  فهؤالء ملا ضعف الداعي يف حقهم كان نقص إمياهنم أشد؛ ،[بماحْلَلمفم اْلَكاذمبم  َومخنَ ف قخ سم
وهو الكهل الذي شاب صدًغا ال يوجد له مسوغ للوقوع يف الزنا؛ فلذلك كان نقص إميانه لوزنا أعظم من  :ألن األشيمط

 مذموم مطلًقا، لكن أن يكون عائاًل، زنا مع احلرمة على الطرفني، وكذلك العائل املستكرب، الكرب إميان الشاب لو نقص
الذي ال ميلك شيًئا مث يستكرب فإن الداعي يف حقه ضعيف، وإن كان الكرب مذموم يف حق الغين والفقري،  كوهو الصعلو 

 .وهكذا
وأن على العاقل أن يسعى يف زيادة  فألجل هذا ينبغي أن نعلم أن لإلميان أسباب تزيده وله أسباب تنقصه،

رصيده من اإلميان أعظم من سعيه يف زيادة رصيده من املال، فإن عامة الناس يسعون جاهدين إىل مجع احلطام وتكثري 
هد قلبه، وهل هو يؤدي ما خلق ألجله، ااألرصدة يف احلسابات، وال يفكر أكثرهم يف زيادة رصيده من اإلميان وال يتع

ع حملبة اهلل وخشيته ورجائه أم أنه تسرح فيه جنود الغفالت والشبهات والشهوات، فهذا أمر ينبغي أن وهل هو مستود 
 .يتفطن له املؤمن

 .وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 .واهلل أعلم

 


