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 ]قول وعمل يزيد وينقص: اإليامن[
قول وعمل يزيد وينقص ، وال ينفع : وأن اإليامن -٢

قول وعمل  قول إال بعمل ، وال عمل وقول إال بنية ، وال
 .ونية إال بسنة

__________ 
 

 :رشح
 

قول وعمل : وأن اإليامن(: بقوله - رمحه اهللا  -هذا املبحث بدأه 
عىل أّول  - الواو عاطفة والكالم معطوف عىل سابقه  ):يزيد وينقص

أن يؤمن الرجل بالقدر خريه (: وهو قوله -اجلملة السابقة 
أن يؤمن الرجل بأن ( :إىل آخره ، وهنا العطف أن يكون ...)ورشه

 .إىل آخره  )اإليامن قول وعمل يزيد وينقص
 :-أو من وجوه  - والكالم رشحًا هلذا املبحث عىل وجوه 
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أن من أصول اعتقاد أهل السنّة واجلامعة ، أن  :الوجه األّول -١
اإليامن قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ، وعىل هذا 
إمجاع األئمة من سلف األّمة ، وهو حمكّي عنهم ، وحكى اإلمجاع احلافظ 

 .وغريه من أهل العلم )١(-يف التمهيد  -رمحه اهللا  -ابن عبد الرب 
شيخنا الشيخ محاد  -با هلذا املعنى تقري - وهو كام يقول 

 :أن اإليامن مخس نونات: ، يقول -رمحه اهللا  - )٢(األنصاري

                            
 .٩/٢٤٨: التمهيد  )١(
 - نسبة إىل سعد بن عبادة  -هو الشيخ محاد بن حممد األنصاري اخلزرجي السعدي   )٢(

 .يف مايل بأفريقيا ) تاد مكة ( هـ ببلدة يقال هلا  ١٣٤٣، ولد سنة  - الصحايب اجلليل 
 .الفرنيس خرج من بلده ، مهاجرًا بسبب اإلستعامر 

: ( مجع غفري من طالب العلم واملشايخ ، ونذكر منهم  -رمحه اهللا  - وقد تتلمذ عىل يديه 
الشيخ عبداهللا بن جربين ، الشيخ بكر أبو زيد ، والشيخ ربيع بن هادي ، والشيخ صالح 

العبود ، والشيخ صالح آل الشيخ ، والشيخ عيل الفقيهي ، والشيخ صالح السحيمي ، 
، والشيخ حممد بن نارص العجمي من الكويت ، ) قرأ عليه يف النحو ( ة سامل والشيخ عطي

 .....والشيخ عبدالرزاق البدر ، والشيخ عمر فالته ، وغريهم من كبار طالب العلم 
هـ بعد مرض الزمه عدة أشهر ، ١٤١٨/  ٦/  ٢١تويف الشيخ محاد رمحه اهللا يف يوم االربعاء 

وي الرشيف بعد صالة العرص ، وأم املصلني الشيخ عبدالباري وُصّيلَ عليه يف املسجد النب
عه مجع غفري ال ُحيصون من طلبة العلم واملشايخ   .الثبيتي ، وشيَّ
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 قول باللسان -١
 اعتقاد باجلنان -٢
 وعمل باألركان -٣
 يزيد بطاعة الرمحن -٤
 وينقص بطاعة الشيطان -٥

وهو كذلك األمر ما خرج عن ما قرره األئمة ، وإنام هو من باب 
 . التقرير واحلفظ

هذا هو الوجه األّول ، أن يستقّر عندك يقينًا ال شك فيه ، وجزماً ال 
قول وعمل يزيد وينقص ، وسيأيت معنا بيان هذه : مرية فيها أن اإليامن

 .العبارة يف الوجه الثاين 
 
أن اإليامن قول : جاء عن بعض السلف أن قال :الوجه الثاين -٢

 .وعمل واعتقاد 
 قول وعمل أن اإليامن: وبعضهم يقول

                                                                    
: تأليف ومجع / املجموع يف ترمجة العالمة املحدث الشيخ محاد األنصاري : نقال عن (

 .)عبداألول بن محاد األنصاري
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 قول وعمل ونيّة: وبعضهم يقول
 قول وعمل ونيّة واتباع سنّة: وبعضهم يقول

كلها مأثورة عن سلف  - هذه التعبريات  -فهل بني هذه فرق؟ 
 - األمة

أالّ فرق بينها ، وقد أباهنا وبّني عنها وكشف املراد من : فاجلواب
إن من  :فقال -رمحه اهللا  - هذه العبارات شيخ اإلسالم ابن تيمية 

قول القلب واللسان  )٢(أراد )١(اإليامن قول وعمل: السلف من قال
رأى أن لفظ القول ال  )٤(؛ ومن أراد االعتقاد )٣(وعمل القلب واجلوارح

 )١(فزاد االعتقاد بالقلب )٦(أو خاف ذلك )٥(يفهم منه إال القول الظاهر

                            
 ديكام هو نص عبارة اإلمام احلمي  )١(
 قائل هذا القول  )٢(
 دخل فيه االعتقاد  )٣(
 يعني التنصيص عىل لفظ االعتقاد  )٤(
 يعني ال يفهم منه القول القلبي  )٥(
هو مل جيزم ألنه مل يفهم منه إال ذلك ، أو خاف أال يفهم إال هذا ، فأراد أن يرفع ذلك   )٦(

 .ويدفعه بأن ينص عىل كلمة تزيل اللبس الذي قد يرد
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اللسان القول يتناول االعتقاد وقول : قول وعمل ونية قال: ومن قال
ومن زاد اتباع السنة فألن  )٢(وأما العمل فقد ال يفهم منه النية فزاد ذلك

مل يريدوا كل  )٣(ذلك كله ال يكون حمبوبا هللا إال باتباع السنة ،وأولئك
ولكن  )٤(قول وعمل إنام أرادوا ما كان مرشوعا من األقوال واألعامل

بل : ال فقط فقالواقو )٥(الذين جعلوه "املرجئة"كان مقصودهم الرد عىل 
 )٧(. )٦(هو قول وعمل

                                                                    
 إىل دقتهم رمحهم اهللا يف االحتياط يف هذا اجلانبانظر 

 قول وعمل واعتقاد  )١(
يعني أردفها وجعلها من ضمن العمل إذ القول ينرصف إىل االعتقاد وقول اللسان ،   )٢(

 وأما العمل فمحتمل فزاد النّية
 قول وعمل: أي أصحاب القول األول الذين قالوا  )٣(
قول أو فعل بأنه مرشوع إال إذا توّفر فيه اإلخالص وال يمكن أن تصف أمرا من   )٤(

 -أي اتباع السنة  -واالتباع 
 أي جعلوا اإليامن  )٥(
 مضادة لقول املرجئة  )٦(
 )٧/١٧١(جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم   )٧(
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إًذا ال مغايرة بني هذه التعبريات ، وكّلها تصّب عىل ما سبق ذكره 
 .وتقريره مما أمجع عليه السلف ، من أن اإليامن قول وعمل يزيد بالطاعة

 قول اللسان وقول القلب: فالقول
 .وعمل القلب وعمل اجلوارح 

 ،قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص باملعصية : أو قل إن شئت
وإن زدت الثالثة أو تلك من باب اإليضاح ال حرج ، وكل هذه األقوال 
هي يف أقوال أهل السنّة وعلامء السلف ، ومعانيها كلها واحدة ومل 

 .خيتلف منها يشء 
هي موافقة  )قول وعمل: أن اإليامن(إذًا عبارة اإلمام احلميدي هذه 

 .ملا عليه السلف
 
أن (: زيادة اإليامن ونقصانه ، التي عّرب عنها بقوله :الوجه الثالث -٣
، أمر مقرٌر عند أهل السنة واجلامعة  )قول وعمل يزيد وينقص: اإليامن

قاطبة دّلت عليه النصوص من الوحيني واحلّيس كذلك يدّل عليه ، وقد 
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ها مبيّنة ومعّرفة بأن اإليامن جاءت نصوص عّدة عن سلف األّمة وأئمت
 .يزيد وينقص 

: يقول ألحد أصحابه -ريض اهللا عنه  -فهذا عبد اهللا بن رواحة 
 .)١(.اجلس بنا نؤمن ساعة

وال يعني ذلك إال هذا املعنى ، أننا نجلس سويًة فنتذاكر فنذكر اهللا 
 .فيزداد إيامننا -جل وعال  -

والتذكري واملذاكرة من أبرز ومعلوم أن جمالس العلم وحلق العلم 
 .صفات أهل اإليامن والتقى والصالح 

ريض  - أي اجللوس ليزدادوا إيامناً مأثوٌر عن عمر  -وهذا القول 
، ومأثور عن الثوري  -ريض اهللا عنه  - وعن معاذ بن جبل  - اهللا عنه 

 .وعن األوزاعي ، وعن غريهم من أئمة وسادات األمة 
فيزداد إيامن العبد  -جل وعال  - ًة اهللا فهم جيلسون ليتذاكروا سوي

 .بذلك 

                            
 .اجلس بنا نؤمن ساعة: قال -ريض اهللا عنه  –معاذ بن جبل : من قول )١(

 اإليامن باب قول النبي صىل اهللا عليه وسلم بني اإلسالم عىل مخسكتاب  - البخاري معلقًا 
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ومن النصوص الواردة عن األئمة تنصيصاً عىل مسألة الزيادة 
: والنقصان ، ما جاء يف السنة لإلمام عبد اهللا بن اإلمام أمحد أنه قال

اإليامن قول وعمل : نحن نقول: سمعت أيب سئل عن اإلرجاء ، فقال
 )١(.نقص إيامنه يزيد وينقص إذا زنى ورشب اخلمر

إذًا إتيانه هبذه املعايص منقص لإليامن ، وضد ذلك إتيانه بالطاعات 
 .رافع إليامنه أو يزيد يف إيامنه

- وأبو أمحد احلاكم يف  - يف الرشيعة  - وأيضًا ما أخرجه اآلجري 
شعار أصحاب احلديث بإسناد صحيح ، أن اإلمام عبد الرزاق الصنعاين 

: اعي وابن جريج والثوري ومعمرًا يقولونسمعت مالكاً واألوز: قال
 )٢(.اإليامن قول وعمل يزيد وينقص

عن حييى بن معني  -السنّة  - وروى اخلالل أيضًا بسند صحيح يف 
 )٣(.اإليامن قول وعمل يزيد وينقص: قال

 - اجلامع الصحيح  -يف كتابه  - رمحه اهللا  -وترمجة اإلمام البخاري 
                            

 ط دار ابن القيم ) ١/٣٠٧(كتاب السنة لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل الشيباين   )١(
 )٢٦٧) (٢٦٦) (٢٧٢-١/٢٧١(كتاب الرشيعة   )٢(
 )٣/٥٨٢(كتاب السنة للخالل   )٣(
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: وقول اهللا تعاىل - ة اإليامن ونقصانه باب زياد - كتاب اإليامن  - يف 
)óΟ ßγ≈ tΡ÷ŠÎ— uρ “W‰èδ ∩⊇⊂∪()١( 

“÷Š#yŠ: (وقوله tƒ uρ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u $YΖ≈ uΚƒ Î)  ()٢( 
tΠöθ: (وقال u‹ ø9$# àMù=yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ()فإذا ترك شيئا من الكامل فهو . )٣

 .اهـ) ناقص
 .فهو ناقص هذا استنباط دقيق ، إذا ترك شيئاً من الكامل

لإلمام  -اجلامع الصحيح  -واملتأّمل حقيقة يف كتاب اإليامن من 
يرى عيانًا تقرير اعتقاد أهل السنّة يف أبواب  - رمحه اهللا  - البخاري 

اإليامن ، وأنه أراد بذلك الرّد عىل املرجئة ونقض مقاالهتم الفاسدة ، كام 
 .ال بقوهلمأراد يف كتابه التوحيد نقض ما عليه املعتزلة ومن ق

أعني أن اإليامن قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة  -فهذا االعتقاد 
وينقص باملعصية ، كام قلنا منقوٌل عن األئمة هؤالء وعليه اإلمجاع وقد 
حكاه اإلمام أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي أيضًا فيام أدرك عليه 

                            
 ]١٣/الكهف[  )١(
 ]٣١/املدثر[  )٢(
 ]٣/املائدة[  )٣(
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لعراق ومرص والشام أئمة أهل السنّة واجلامعة يف األمصار ، يف احلجاز وا
اإليامن قول وعمل : واليمن ، أدركوا علامء أهل السنة قاطبة ، يقولون

 .يزيد وينقص
قد حاد عنها بعض  -مسألة زيادة اإليامن ونقصانه  - وهذه املسألة 

بأن ال نقص وال زيادة ، : أهل األهواء من أهل القبلة كاملرجئة ، فقالوا
 .والرصاط املستقيم فحادوا بذلك عن الطريق القويم 

بل إن كام قلت احلّس يدّل عىل نقض هذه املقولة وفسادها ، وكفى 
هبا فساداً أهنا مصادمة لنصوص الوحيني وما كان عليه سلف األمة 
الصالح من سادات األمة من الصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل 

 .يوم الدين
هبذه اجلمل  -ا التقرير أراد هبذ -رمحه اهللا  - إذًا اإلمام احلميدي 

أن يقّرر وأن يبّني لك احلق ، وأيضًا تقريره للحق متضمن  -املخترصة 
لرّد الباطل وهي مقولة املرجئة ومن قال بقوهلم ولّف لّفهم فقرر غري 

 .هذا
جه إىل الوجه الرابع يف هذا املقام ، وهو أننا نقول خالف : وهلذا نتّ

ويف هذا االعتقاد من أن اإليامن قول  أهل السنة واجلامعة يف هذا التقرير
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وعمل واعتقاد ، خالف يف هذا مجع من أهل األهواء فناقضوا احلق 
 وعارضوه

 )١(بأن اإليامن هو املعرفة أو جمّرد ما يف القلب: فمن قائل
 )٢(بأنه يكفي يف اإليامن قول اللسان: ومن قائل

عامل فيه تصديق القلب وقول اللسان واأل: وقالت فرقة أيضاً بأنه
 )٣(ليست منه

واحلق أن اخلالف بني مرجئة الفقهاء وبني تقرير أهل السنة خالف 
حقيقي ليس خالفًا لفظيًا ، فليتنبّه ملا يرتتب عىل هذه املقالة الفاسدة من 

 - كالم وتقريرات باطلة قد أباهنا وأفصح عنها شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .من أهل العلم وغريه  -اإليامن  - يف كتاب  -رمحه اهللا 

وهلذا تباينت الناس يف ادعاء اإليامن وحتقيقهم له مباينات عّدة كّل 
 .يّدعي وصال ليىل وليىل ال تقيم هلم بذاك

                            
 وهذا قالت به اجلهمية وبعض املرجئة  )١(
 وهذا مأثور ال يعرف قبل قول الكرامية  )٢(
 وهذا قال به مرجئة الفقهاء  )٣(
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قد أبان منهج الناس وأوضح الفرق ومقاالت الفرق ممن اّدعى أنه 
يف كتابه  -رمحه اهللا  -عىل منهاج النبوة يف باب اإليامن اإلمام ابن القيّم 

، نقرأ كالمه  -الفوائد  -يم الذي استصحبناه معنا اليوم أيضاً وهو العظ
 .اإليامن واالختالف فيه: فصل:  - رمحه اهللا  - قال  - مهم جدًا 

وأما االيامن فأكثر الناس أو كلهم يّدعونه وما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنني وأكثر املؤمنني إنام عندهم إيامن جممل وأما االيامن 

معرفة وعلام وإقرارا  -صىل اهللا عليه وسلم  - جاء به الرسول  املفصل بام
وحمبة ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه فهذا إيامن خواص األمة وخاصة 

إيامن الصديق وحزبه وكثري  )١(وهو -صىل اهللا عليه وسلم  - الرسول 
من الناس حظهم من اإليامن االقرار بوجود الصانع وأنه وحده هو الذي 

مل يكن ينكره عباد األصنام  )٢(واألرض وما بينهام ، وهذا خلق السموات
من قريش ونحوهم وآخرون اإليامن عندهم هو التكّلم بالشهادتني 
سواء كان معه عمل أو مل يكن وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه 

                            
 اإليامن املفّصل هذا الذي ساقه وذكره  )١(
 أي هذا اإلقرار هبذا املعنى  )٢(
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وآخرون عندهم اإليامن جمّرد تصديق القلب بأن اهللا سبحانه خالق 
عبده ورسوله وإن مل يقر بلسانه ومل يعمل  السموات واألرض وأن حممدا

وأتى بكل  - صىل اهللا عليه وسلم  - شيئا بل ولو سب اهللا ورسوله 
 -صىل اهللا عليه وسلم  - يعتقد وحدانية اهللا ونبوة رسوله  )١(عظيمة وهو
، وآخرون عندهم اإليامن هو جحد صفات الرب تعاىل من  )٢(فهو مؤمن

وكتبه وسمعه وبرصه ومشيئته وقدرته علوه عىل عرشه وتكلمه بكلامته 
 - وإرادته وحبه وبغضه وغري ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 

فاإليامن عندهم انكار حقائق ذلك كله وجحده  - صىل اهللا عليه وسلم 
والوقوف مع ما تقتضيه آراء املتهوكني وأفكار املخّرصني الذين يرد 

ين هم كام قال عمر بعضهم عىل بعض وينقض بعضهم قول بعض الذ
بن اخلطاب واإلمام أمحد خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب متفقون 

 )٣(عىل مفارقة الكتاب

                            
 يعني عندهم  )١(
 أي عندهم  )٢(
 .وصفها وتنزيلها عىل كل الفرق واألهواءهذه كلمة عظيمة يصح   )٣(

 ومن أعظم مفارقتهم للكتاب مفارقتهم ألهل الكتاب من أهل السنة
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وآخرون عندهم اإليامن عبادة اهللا بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما 
 - صىل اهللا عليه وسلم  -هتواه نفوسهم من غري تقييد بام جاء به الرسول 

ا عليه آباءهم وأسالفهم بحكم وآخرون اإليامن عندهم ما وجدو
االتفاق كائنا ما كان بل إيامهنم مبني عىل مقدمتني إحدامها أن هذا قول 

 )١(أسالفنا وآبائنا والثانية أن ما قالوه فهو احلق
وآخرون عندهم اإليامن مكارم األخالق وحسن املعاملة وطالقة 

 )٢(الوجه وإحسان الظن بكل أحد وختلية الناس وغفالهتم
ون عندهم اإليامن التجرد من الدنيا وعالئقها وتفريغ القلب وآخر

منها والزهد فيها فإذا رأوا رجال هكذا جعلوه من سادات أهل اإليامن 
وإن كان منسلخا من اإليامن علام وعمال وأعىل من هؤالء من جعل 

 )٣(.اإليامن هو جمرد العلم وإن مل يقارنه عمل
وكل هؤالء مل يعرفوا حقيقة اإليامن وال قاموا به وال قام هبم وهم 

                            
 أي اآلباء واألسالف  )١(
 اترك الناس وشأهنم  )٢(
 هذا مجع وأمم قالت هبذه املقوالت ، وهذه احلقائق عندهم يف اإليامن  )٣(
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 :أنواع
 )١(منهم من جعل اإليامن ما يضاد اإليامن

 )٢(ومنهم من جعل اإليامن ما ال يعترب يف االيامن
 )٣(ومنهم من جعله ما هو رشط فيه وال يكفي يف حصوله

 )٤(ومنهم من اشرتط ىف ثبوته ما يناقضه ويضاده
 )٥(ن اشرتط فيه ما ليس منه بوجهومنهم م

وااليامن وراء ذلك كله وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به 
علام والتصديق به عقدا واالقرار به  -صىل اهللا عليه وسلم  - الرسول 

نطقا واالنقياد له حمبة وخضوعا والعمل به باطنا وظاهرا وتنفيذه 
اهللا والبغض يف اهللا  والدعوة إليه بحسب اإلمكان وكامله يف احلب يف

والعطاء هللا واملنع هللا وأن يكون اهللا وحده إهله ومعبوده والطريق إليه 

                            
 يعني حقيقة اإليامن  )١(
 أصالً   )٢(
 رشط فيه لكن ليس اإليامن بكله هو  )٣(
 من كل وجه  )٤(
 بالكلية  )٥(
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ظاهرا وباطنا وتغميض  - صىل اهللا عليه وسلم  - جتريد متابعة رسوله 
 -صىل اهللا عليه وسلم  -عني القلب عن االلتفات إيل سوى اهللا ورسوله 

 )١(اهـ . وباهللا التوفيق
 :اإليامن ، وكام قال قائلهمهذه هي حقيقة 

 .قطعت جهيزة قول كل خطيب
 
وال ينفع قول إال (: )٢(- رمحه اهللا  - يف قوله  :الوجه اخلامس -٥

هذا فيه  )بعمل ، وال عمل وقول إال بنية ، وال قول وعمل ونية إال بسنة
تقرير ملا تقّدم بيانه من كالم شيخ اإلسالم الذي فّرسه ، وأيضاً تنبيٌه 

 :وتركيز عىل ركني َقبول العمل ومها
 - جل وعال  - اإلخالص هللا  -١
، والتعبّد هللا  -صىل اهللا عليه وسلم  - وجتريد االتباع لرسول اهللا  -٢

 . -صىل اهللا عليه وسلم  -وفق ما جاء عن رسول اهللا 
احلقيقة أن هذين الركنني ، مها ركنان يف كل عبادة يتقّرب هبا العبد و

                            
 ط دار الكتب العلمية بريوت) ١٠٧-١٠٥ص (كتاب الفوائد   )١(
 يعني اإلمام احلميدي  )٢(
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، سواء كانت تلك األمور فرضاً أو كانت نفالً ،  - جل وعز  - إىل اهللا 
قولية أو عمليّة ونحو ذلك ، فال ينفّك عنها ، فاحلج ينبغي أن يتحّقق فيه 

وكذا اجلهاد هذان األمران ، وكذا الصوم ، وكذا الزكاة ، وكذا الصالة ، 
، وكذا العلم وطلبه ، وكذا الصدقة وحب املساكني والتقرب إليهم ، 

جل  -وكذلك صلة األرحام وبر الوالدين ونحو ذلك ، فكل قربة هللا 
 -ال بد فيها من هذين األمرين حتى يكون العمل مقبوالً عند اهللا  -وعز 

 . -جل وعز 
بقاعدة عظيمة  - ه اهللا رمح - وهذا ينبؤنا عنه أيضًا اإلمام ابن القيّم 

ظاهر اإليامن : قاعدة :  -رمحه اهللا  - ، قال  -الفوائد  -قاهلا هنا أيضاً يف 
 وباطنه

 اإليامن له ظاهر وباطن ، وظاهره قول اللسان وعمل اجلوارح
 وباطنه تصديق القلب وانقياده وحمبته

فال ينفع ظاهر ال باطن له وإن حقن به الدماء وعصم به املال 
ال اذا تعذر بعجز أو إكراه إ )١(وال جيزيء باطن ال ظاهر له )١(يةوالذر

                            
 هذا احلكم يف الظاهر  )١(
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دليل عىل فساد  )٢(وخوف هالك فتخلف العمل ظاهرا مع عدم املانع
الباطن وخلوه من االيامن ونقصه دليل نقصه وقوته دليل قوته فاإليامن 
قلب اإلسالم ولبه ، واليقني قلب اإليامن ولبّه وكل علم وعمل ال يزيد 

. امن واليقني قوة فمدخول وكل إيامن ال يبعث عىل العمل فمدخولاإلي
 .)٣(اهـ 

من الصحابة فالتابعني  -ريض اهللا عنهم  - أن السلف : واحلق يقال
فأئمة الدين قد نظروا إىل هذا األمر بعني التأّمل والرضا والتطبيق 
والتسليم ، وصاروا عليه ، فرتى أهنم كلام ازدادوا علًام ازداد إيامهنم 

، وهلذا يقول اإلمام  - جل وعال  -وازداد اجتهادهم يف الطاعة هللا 
 - مصنفه  - كام أخرج ذلك ابن أيب شيبة يف  -رمحه اهللا  - سن البرصي احل
إن املؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل ، وإن املنافق أساء الظن : 

                                                                    
وال جيزيء باطن ال ظاهر له إال إذا تعذر : وهذا ليس عىل إطالقه عنده ، فقّيده بقوله  )١(

 .إكراه وخوف هالك بعجز أو
 يعني وجد املانع

 من القيام به لتالزم الظاهر والباطن  )٢(
 )٨٦ -٨٥ص (كتاب الفوائد   )٣(
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 .)١(بربه فأساء العمل
واملتأّمل يف سري األئمة والسلف جيد شيئًا عجيبًا من تأثرهم : أقول

 األعامل الصاحلة بام استقّر يف قلوهبم من اإليامن ومسارعتهم إىل
 .بالطاعات واملسارعة إليها -جل يف عاله  -والتقّرب إىل اهللا 

كان الرجل يطلب : أيضاً  - رمحه اهللا  -وهلذا قال اإلمام احلسن 
 وملاذا يتعلمون؟ -العلم 

يتعلمون لريفعوا اجلهل عن أنفسهم ويعبدوا اهللا عىل بصرية ويزداد 
 - إيامهنم 

يف ختشعه  )٢(م فال يلبث أن ُيرى ذلككان الرجل يطلب العل: قال
 )٣(.وهديه ولسانه وبرصه ويده 

                            
حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن ): ٥) (٨/٢٥٥(مصنف ابن أيب شيبة   )١(

إن املؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل ، وإن املنافق أساء : يونس عن احلسن قال 
 .الظن بربه فأساء العمل

  أي أثر العلم )٢(
ة العكربي   )٣( حدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن عيل بن العالء ): ٣ص(إبطال احليل البن َبطَّ

وحدثنا ابن خملد قال حدثنا  "ح"حدثنا أبو عبيدة بن أيب السفر حدثنا أبو أسامة عن زائدة 
كان ": عن زائدة عن هشام عن احلسن قالابن إسحاق حدثنا نعيم بن محاد حدثنا ابن املبارك 
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االتباع املوافقة للهدي ، عمل بام علم ، تطبيق ملا حل يف القلب من 
وإذا حلت اهلداية قلباً نشطت يف العبادة : إيامن ، وكام قال قائلهم

 .األعضاء
ذكر يف  -كام يف الصلة البن بشكوان  -وهذا أمحد بن حممد الطليطيل 

ترمجته أن هذا اإلمام الطليطيل كانت تقرأ عليه كتب احلديث ، فإذا مّر 
دّل هذا عىل تأثره ، وعىل أن لذلك أثر . القارئ بذكر اجلنة والنار بكى

 .بالغ يف إيامنه ، حتى ما استطاع أن يمسك عباراته فبكى 
وهذا الربيع بن خثيم تابعي جليل جاء يف ترمجته أن عبد اهللا بن 

Î�Åe³(هذا يذكرين بقول اهللا : مسعود كان إذا رأى الربيع بن خثيم قال o0uρ 

t ÏG Î6 ÷‚ßϑ ø9$# ∩⊂⊆∪()٢(  )١( 
                                                                    

الرجل إذا طلب بابا من العلم مل يلبث أن يرى ذلك يف ختشعه وبرصه ولسانه ويده وزهده 
 ."وصالته وبدنه وإن كان الرجل ليطلب الباب من العلم فلهو خري له من الدنيا وما فيها

 ]٣٤/احلج[  )١(
كان الربيع بن خثيم إذا دخل عىل ابن : قال أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود،: روي عن  )٢(

 .مسعود مل يكن له إذن ألحد حتى يفرغ كل واحد من صاحبه
ألحبك، وما  -صىل اهللا عليه وسلم-يا أبا يزيد، لو رآك رسول اهللا : فقال له ابن مسعود

 .رأيتك إال ذكرت املخبتني
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النهي الشديد عن أن املرء إذا تعلم  - رمحهم اهللا  - وهلذا جاء عنهم 
علًام ال يعمل به ، بل وجعلوا من عالمات خذالن املرء أنه ال يطبق ما 

 .يتعّلمه
إذا : إبراهيم بن يزيد التيمي كام يف ترمجته من السري قالفهذا اإلمام 

 .رأيت الرجل يتهاون يف التكبرية األوىل فاغسل يدك منه 
ألن من األمور املهمة أن يعظم العبد املؤمن رشيعة اهللا العظيمة 
وهي الصالة وأن يسارع فيها ، وأن حيرص عىل إتياهنا مجاعة اقتداء بقوله 

θ#): (تعاىل ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ ãèx. ö‘$#uρ yìtΒ t ÏèÏ.≡§�9$# ∩⊆⊂∪()١( 
بأسامئه احلسنى وصفاته العال أن جيعلنا  -جل وعال  -فنسأل اهللا 

 وإياكم من املوَفقني املباركني أينام كنا
 .اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسّلم وصىل

                                                                    
 )٤/٢٥٨(سري أعالم النبالء 

 ]٤٣/البقرة[  )١(


