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 الشيخ الدكتور           
الصاحلحممد ضياء الدين عبداهلل  

ىػٖٛٗٔـ/ ٕٚٔٓ
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ
ور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إف الحمد لّمو نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ بالّمو مف شر    

مف ييده الّمو فبل مضؿ لو، ومف يضمؿ فبل ىادي لو، وأشيد أف ال إلو إال الّمو وحده ال 
صمى ا عميو وعمى آلو وصحبو وسمـ ورضي ا  شريؾ لو، وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو

ُقوا المََّو َحقَّ ُتَقاِتِو َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ ؛ عف التابعيف ليـ الى يـو الديف
َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا ، َوَأْنُتْم ُمْسِمُمونَ 

ِذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ المََّو َكاَن َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيرًا َوِنَساًء َواتَُّقوا المََّو الَّ 
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوُقوُلوا َقْواًل َسِديدًا ُيْصِمْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر ، َعَمْيُكْم َرِقيباً 

 بعد: و،اَز َفْوزًا َعِظيماً َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع المََّو َوَرُسوَلُو َفَقْد فَ 
وشر (صمى ا عميو وسمـ )فإف أصدؽ الحديث كبلـ الّمو، وخير اليدي ىدي محمد     

 :األمور محدثاتيا، وكؿ محدثة بدعة، وكؿ بدعة ضبللة، وكؿ ضبللة في النار.أما بعد
مػػا حصػػؿ  وأوؿوىػػذا ممػا اليخفػػى عمػػى طمبػة العمػػـ  عظيمػة وخطيػػرة، اإليمػػاف مسػػائؿ فػإف    

خمػػػؿ اعت ػػادي ظيػػػر فػػي صػػػفوؼ  أوؿوىػػو  ،اإليمػػػافبسػػبب فيػػػـ ح ي ػػة  األمػػػةاالنحػػراؼ فػػي 
مرجئػػػة كػػػرد فعػػػؿ ف ػػػالوا بعكػػػس ،حيث بػػػدأ ىػػػذا االنحػػػراؼ بظيػػػور الخػػػوارج ثػػػـ بظيػػػور الاألمػػػة
 ظػػػاىرة فكريػػػة متجػػػددة ولػػػيس ِفرقػػػًا ت ريخيػػػة فحسػػػب، إلػػػىحتػػػى تحػػػوؿ ىػػػذا االنحػػػراؼ  ،قػػػوليـ

وكتابػػات كثيػػر مػػف المسػػمميف ااّل مػػف التػػـز  أفكػػارفػػات الع ديػػة ظػػاىرة فػػي والتػػزاؿ ىػػذه االنحرا
فػػي ضػػو   وضػػوابطووالتكفيػػر  اإليمػػافالسػػنة والجماعػػة فػػي فيميػػـ لمسػػائؿ  أىػػؿمػػنيـ بمػػني  

 .الصالح ليما األمةب والسنة بفيـ سمؼ االكت
الكفػر فاسػػتحموا فػي دائػرة  وأدخمػوىـبالكميػة  اإلسػبلـعصػاة الموحػديف مػف  فػالخوارج أخرجػوا   

ثػػػـ جػػػا   ،ثـ حػػػدث بعػػػدىـ انحػػػراؼ المعتزلػػػة وقػػػوليـ بالمنزلػػػة بػػػيف المنػػػزلتيف،وأمػػػواليـ ـدمػػػائي
ف مسػػّمى عػػواخرجػػوا العمػؿ  اإليمػػافاف الفاسػػؽ مػػؤمف كامػؿ  ـالخطيػػر وقػوليانحػراؼ المرجئػػة 

عممػػػػػػا  السػػػػػػمؼ ليػػػػػػذه االنحرافػػػػػػات وصػػػػػػنفوا التصػػػػػػانيؼ الكثيػػػػػػرة فػػػػػػي  ،وقػػػػػػد تصػػػػػػد اإليماف
شػػيبة  أبػػيابػػف  بكػػر وأبػػيُعبيدال اسػػـ بػػف سػػبلـ  وأبػػيالمبجػػؿ احمػػد بػػف حنبػػؿ  كاإلمػػاـ،فاإليما

بػف  فػييـ اإلمػاـ احمػد قػاؿ ف ػد ،وغيرىـ حتى كُثرت فيو التصانيؼ مف بعدىـ فجزاىـ ا خيػرا
جعػؿ فػي كػؿ زمػاف فتػػرة مػف الرسػؿ ب ايػا مػف أىػػؿ  الػػذي الحمػد ):-تعػالى رحمػو ا -حنبػؿ

ف ضػؿ إلػى اليػد  ويصػبروف مػنيـ عمػى األذ  ، يحيػوف بكتػاب ا المػوتى ، العمـ يدعوف مػ
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ويبصػػروف بنػػور ا أىػػؿ العمػػى ، فكػػـ مػػف قتيػػؿ إلبمػػيس قػػد أحيػػوه ، وكػػـ مػػف ضػػاؿ تائػػو قػػد 
عػػف كتػػاب ا تحريػػؼ  أثػػرىـ عمػػى النػػاس وأقػػبح أثػػر النػػاس عمػػييـ ، ينفػػوف ففمػػا أحسػػىػػدوه ، 

ؿ الجػاىميف ، الػذيف ع ػدوا ألويػة البدعػة وأطم ػوا ع ػاؿ الفتنػة ، الغاليف وانتحاؿ المبطمػيف وت ويػ
، مجمعػػوف عمػػى مفارقػػة الكتػػاب ، ي ولػػوف عمػػى  فيػػـ مختمفػػوف فػػي الكتػػاب ، مخػػالفوف لمكتػػاب

وفػػػي ا وفػػػي كتػػػاب ا بغيػػػر عمػػػـ ، يتكممػػػوف بالمتشػػػابو مػػػف الكػػػبلـ ، ويخػػػدعوف جيػػػاؿ  ا
 . ٔ(عمييـبما يشبيوف الناس 

بعػػض ممػػف لػػيس لػػو درايػػة كافيػػة فػػي عمػػـ  الخطيػػر ليػػذا االمػػر ىػػذا الوقػػت يصػػد  فػػت قػػدو    
 الع يػػػدة ومػػػني  السػػػمؼ فػػػي ذلػػػؾ،فزاد الطػػػيف بمػػػة حتػػػى تفشػػػى بػػػيف المسػػػمميف االتيػػػاـ والتنػػػابز

لممصطمحات الشرعية وداللة المفظ عمػى المعنى،ودفعػًا ليػذه  الدقيؽ بسبب عدـ الفيـ باألل اب
 اإلسػػرا فػػي جػػام   المحاضػػراتىػػذه  أعػػدتيػػدة السػػمؼ الصػػالح ف ػػد وتوضػػيح  لع  اإلشػػكاالت

والمعػػراج وقػػد طمػػب منػػي بعػػض أخػػوتي مػػف طمبػػة العمػػـ ومػػف الحريصػػيف عمػػى ديػػنيـ ووحػػدة 
الصػػؼ اف اجعميػػا فػػي كتيػػب لينتفعػػوا بو،وقػػد أجبػػتيـ لػػذلؾ معتمػػدا بػػذلؾ عمػػى مػػا صػػًنؼ مػػف 

واقتفػى أثرىـ،فػدعوت ا تعػالى اف  عمػى نيجيػـ قبؿ ائمة اليد  مف سمفنا الصالح ومػف سػار
فما كاف فيػو مػف خطػ   (بحقية اإليمان الشرعيةإتحاف البرية وأسميتو) ،األمريوف ني في ىذا 

لؾ،فمػؾ غنميػا  أقػدمياالكريـ)ىذه بضاعتي المزجاة  يفيا أخ،وا ورسولو منو برا ،وزلؿ فمني
فػبل أعػدـ منػؾ عػذرًا،واف أبيػت  وعمى غرميا،ولؾ ثمرتيا وعمى عائدتيا،ف ف عدمت منػؾ شػكراً 

أس ؿ ا تعالى اف يجعؿ عممي ىػذا خالصػًا لوجيػو ،في ِحؿ منو( وأنتااّل المبلـ فبابو مفتوح 
 األفاضػؿومشػايخي  والػدي   ـيغفػر ويػرحالكريـ،واف يغفر لي خط ي وزلمي وت صيري فيو، واف 

اس الكفػػرة والمحتمػػيف وينصػػر انػػو ىػػو الغفػػور الػػرحيـ،واف يطيػػر بمػػدنا وبػػبلد المسػػمميف مػػف أرجػػ
 عباده المجاىديف،وحسبي ا ونعـ الوكيؿ.

 االثري البغدادي حصالمحمد  عبدا ضيا  الديف                 
 المدرس في جمعية الحديث النبوي الشريؼ                 
 ـٖٕٓٓىػ/تشريف االوؿٕٗٗٔشعباف                     
 

                                                 

مف م دمة الرد عمى الجيمية والزنادقة ، لئلماـ أحمد رحمو ا، ينظر:اعبلـ الموقعيف عف رب  1
 .ٜ/ٔـ ابف ال يـ الجوزية العالميف،لبلما
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  تعريف اإليمان :لمبحث األولا                        

 وفيو مطمباف:
 لغة وشرعا اإليمانتعريف :األول

لغة: وله في لغة العرب استعماالن اإليمان
1
 : 

، وأمنػػػػػو ضػػػػػػد أخافػػػػػػو قػػػػػػاؿ األمػػػػػػاف إعطػػػػػػا ،أي يتعػػػػػد  بنفسػػػػػػو فيكػػػػػػوف معنػػػػػاه التػػػػػػ ميف األوؿ
سػػػورة التػػػيف  ]لألمهههنوههههال لد  ههه   وقػػػاؿ تعػػػالى [،٘سػػػورة قػػػريش ا يػػػة ]خههه   مههه  وآمنههه  تعػػػالى

 أي ا مف ويعني مكة.،[ٖا ية
 وما أنت مبؤم  دنا وده  ننها دها  ن   البلـ فيكوف معناه التصديؽ،قاؿ تعػالى أوالثاني يتعد  بالبا  

-سػػػورة التوبػػػة ا يػػػة ]يهههؤم   هههان ويهههؤم  د  هههؤمنن أي بمصػػػدؽ،وقاؿ تعػػػالى،[ٚٔ-سػػػورة يوسػػػؼ ا يػػػة ]

والتصػػديؽ كمػػا يكػػػوف بال مػػب والمسػػاف يكػػوف بػػػالجوارح أي يصػػدؽ ا ويصػػدؽ المؤمنيف،[،ٔٙ
 .ٕ((يكذبو )والفرج يصدؽ ذلؾ أو)أيضا،ومنو قولو عميو الصبلة والسبلـ في الصحيحيف

 ؽوىػػو تصػػديال مػػب  ك عمػػاؿشػػرعًا:ىوجمي  الطاعػػات الباطنػػة والظاىرة،فالباطنػػة  واإليمػػاف   
ات،وممخصػػو ىػػو مػػا وقػػر فػػي ال مػػب البػػدف مػػف الوجبػػات والمندوب أفعػػاؿال مػػب، والظػػاىرة ىػػي 

ا تعػػػػػػػالى واالبتعػػػػػػػاد عػػػػػػػف  أوامػػػػػػػروصػػػػػػػدقو العمػػػػػػػؿ وبػػػػػػػدت ثمراتػػػػػػػو واضػػػػػػػحة فػػػػػػػي امتثػػػػػػػاؿ 
لػػـ يػػ ِت فػػي ال ػػرآف مجػػردا عػػف العمؿ،بػػؿ عطػػؼ عميػػو العمػػؿ الصػػالح فػػي  واإليمافنواىيػػو...

 .ٖكثير مف ا يات
محمػد  اإلمػاـعمؿ،قػاؿ الشرعي ىػو اعت ػاد وقػوؿ و  اإليمافاف  إلى وذىب عامة أىؿ السنة   
فػػػي لسػػػاف الشػػػرع ىػػػو التصػػػديؽ بال مػػػب والعمػػػؿ  واإليمػػػاف):األصػػػفيانيالتيمػػػي  إسػػػماعيؿبػػػف 

والتابعوف فمف بعدىـ مػف عممػا  الّسػنة عمػى  )اتفؽ الصحابة:البغوي اإلماـوقاؿ  ، ٗ(باألركاف
ف عبػػػد وقػػػاؿ الحػػػافظ ابػػػ، ٘قػػػوؿ وعمػػػؿ وع يػػػدة( اإليمػػػافوقػػػالوا اف  اإليمػػػافمػػػف  األعمػػػاؿاف 
عػف  مػا ُذكػر إالبنّيػة، إالقوؿ وعمؿ وال عمؿ  اإليمافعمى اف  والحديث )أجم  أىؿ الف و:البر

                                                 
 .ٖٔ/ٔنواقض االيماف االعت ادية وضوابط التكفيرعند السمؼ،الدكتور محمد بف عبدا الوىيبي  ٔ
 .ٕٙٗٓ/ٗ، صحيح مسمـ ٖٕٗٓ/٘صحيح البخاري  ٕ
 .ٜٓٔالوجيز في ع يدة السمؼ الصالح،الشيخ عبدا بف عبد الحميد ص ٖ
 .ٙٗٔ/ٔصحيح مسمـ بشرح النووي  ٗ
 .ٖ٘/ٔاقض االيماف االعت ادية نو   ٘
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وقػاؿ  ، ٔ(إيمانػااف الطاعػات التسػّمى  إلػىذىبػوا  فػإنيـ وأصػحابوأبي حنيفة)رحمو ا تعالى( 
 عػدىـمػف الصػحابة والتػابعيف ومػف ب اإلجمػاع)وكػاف :األـالشافعي)رحمو ا تعالى( في كتاب 
والنصػوص  ، ٕنّيػة،اليجزي واحػد مػف الثبلثػة عػف ا خػر(ممف أدركنا اف االيماف قوؿ وعمػؿ و 

 أىػؿقوؿ وعمػؿ ن ميػا عػنيـ المصػنفوف فػي اعت ػاد  اإليمافكثيرة جدا في قوليـ اف  األئمةعف 
 عاصـ وغيرىـ مف المت دميف. أبيالبللكائي وابف  كاإلماـالسّنة والجماعة 

او قوؿ وعمؿ ونّية اوقوؿ وعمؿ واعت اد،فكؿ  قوؿ وعمؿ اإليمافاف  :ـوالفرؽ بيف قولي   
قوؿ ال مب  أرادقوؿ وعمؿ  اإليمافاف  :فمف قاؿ مف السمؼ ،ذلؾ مف باب اختبلؼ التنوع

والمساف وعمؿ ال مب والجوارح، ومف زاد االعت اد رأ  لفظ ال وؿ اليفيـ منو ااّل ال وؿ 
قوؿ وعمؿ ونّية رأ  ال وؿ يتناوؿ  :بال مب، ومف قاؿ خاؼ ذلؾ فزاد االعت اد وأالظاىر،
  فزاد -عمؿ ال مب-العمؿ ف د اليفيـ منو النّية وأما -قوؿ ال مب وقوؿ المساف-االعت اد

  .ٖذلؾ
 :وال ػوؿ قسػماف : انيػا مركبػة مػف قػوؿ وعمػؿ،يةالشػرع اإليمػافوخبلصة ماسبؽ مف ح ي ة    

عمػػؿ  :، والعمػػؿ قسػػمافاإلسػػبلـوىػػو الػػتكمـ بكممػػة وقػػوؿ المسػػاف  ،االعت ػػاد  قػػوؿ ال مػػب وىػػو
خبلصونيتو  ال مب وىو واذا زاؿ  بكمالػو، اإليمػاففاذا زالت ىذه االربعة زاؿ  وعمؿ الجوارح، وا 

فاف تصديؽ ال مب شرط فػي اعت ادىػا وكونيػا نافعػة،واذا  ؛األجزا تصديؽ ال مب لـ تشف  ب ية 
ف ىػػػؿ  السػػػّنة، وأىػػػؿالمعركػػػة بػػػيف المرجئػػػة فيػػػذا موضػػػ   زاؿ عمػػػؿ ال مػػػب مػػػ  اعت ػػػاد الصػػػدؽ

وانػػو الينفػػ  التصػػديؽ مػػ  انتفػػا  عمػػؿ ال مػػب وىػػو محبتػػو  اإليمػػافالسػػّنة مجمعػػوف عمػػى زواؿ 
الػػػذيف كػػػانوا يعت ػػػدوف صػػػدؽ  وفرعػػػوف وقومػػػو والييػػػود والمشػػركيف إبمػػيس ينفػػػ  وان يػػاده كمػػػا لػػػـ

 . ٗال نتبعو وال نؤمف بو الرسوؿ؛ بؿ وي روف بو سرًا وجيرًا وي ولوف ليس بكاذب ولكف
 
 
 

                                                 
 ٖٕٛ/ٜالتمييد البف عبد البر  - ٔ
 . ٙٛٛ/٘شرح أصوؿ اعت اد أىؿ السنة،اإلماـ ابو ال اسـ ىبة ا بف الحسيف الطبري البللكائي - ٕ
 .ٖٙٔينظر: اإليماف لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية ص  - ٖ
 .ٗ٘ة ص ينظر: كتاب الصبلة وحكـ تاركيا، اإلماـ ابف قيـ الجوزي - ٗ
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 : العالقة بين المعنى المغوي والشرعيلمطمب الثاني
ف مػػػف معػػػاني اإليمػػػاف لغػػػة: التصػػػديؽ، وأف التصػػػديؽ يكػػػوف بال مػػػب والمسػػػاف والجػػػوارح، إ   

وىكػػذا اإليمػػاف الشػػرعي، عبػػارة عػػف تصػػديؽ مخصػػوص، وىػػو مػػا يسػػمى عنػػد السػػمؼ، ب ػػوؿ 
حػػده، بػػؿ البػػد معػػو مػػف االن يػػاد واالستسػػبلـ، وىػػو مػػا يسػػمى ال مػػب، وىػػذا التصػػديؽ ال ينفػػ  و 

بعمػػػؿ ال مػػػب ويمػػػـز مػػػف ذلػػػؾ قػػػوؿ المسػػػاف، وعمػػػؿ الجػػػوارح، وىػػػذه األجػػػزا  مترابطػػػة، ال غنػػػى 
 . ٔلواحدة منيا عف األخر  ومف آمف با عز وجؿ، ف د أمف مف عذابو

 اإليمانالمبحث الثاني: مسّمى                 
 وؿ مسمى اإليماف في ع يدة السمؼ الصالحاأل وفيو مطمباف:

 ضػابط مػعػرفة أصػوؿ الػفػرؽ في اإليػمػاف :المطمب الثاني :
 المطمب  األول مسمى اإليمان في عقيدة السمف الصالح  
عندىـ تصػديؽ بالجنػاف وقػوؿ بالمسػاف وعمػؿ  اإليمافع يدة السمؼ الصالح اف  أصوؿمف    

 اإليمػافخػرج العمػؿ عػف أة ويػن ص بالمعصػية،وىـ ي ولػوف مػف ،يزيد بالطاعواألركافبالجوارح 
 أدا فػػػي  ومػػػف ي ػػػر بالشػػػيادتيف بمسػػػانو ويعت ػػػد وحدانيػػػة ا ب مبػػػو ولكػػػف قّصػػػر فيػػػو مرجػػػ  ،

،ومف لػـ ي ػر بالشػيادتيف اصػبًل اليثبػت لػو اسػـ إيمانػوبجوارحو لـ يكتمؿ  اإلسبلـ أركافبعض 
عمػػػؿ ال مػػػب : والعمػػػؿ ىػػػو ،قػػػوؿ ال مػػػب والمسػػػاف: وعنػػػدىـ ال ػػػوؿ ىػػػو ، ٕاإلسػػػبلـوال  اإليمػػػاف

ي انػووالمساف والجوارح؛ف وؿ ال مب اعت اديػو وتصػدي و واقػراره  ،وقوؿ المسػاف:اقراره بالعمػؿ أي وا 
نط و بالشيادتيف والعمؿ بم تضاىا،وعمؿ ال مب:نّيتو وتسميمو واخبلصو واذعانػو وحبػو وارادتػو 

 إال إيمػػػػػاففبل ،عػػػػػؿ المػػػػ مورات وتػػػػػرؾ المنييػػػػػات،وعمؿ المسػػػػػاف والجوارح:فلبلعمػػػػاؿ الصػػػػػالحة
 . ٖبمواف ة الّسنة إالبنية، والقوؿ والعمؿ والنية  إالبالعمؿ، والقوؿ والعمؿ 

 -كثيرة منيا: ب دلةالسنة عمى ذلؾ  أىؿوقد استدؿ 
ثبت في سبب ،[.ٖٗٔسورة الب رة ا ية ]  وما نان لن ديضيع إميانك قوؿ ا عز وجؿ -ٔ

أنو مات عمى ال بمة قبؿ أف  )ا ية كما في حديث البرا  الطويؿ وغيره وفي آخره نزوؿ ىذه 
                                                 

 . ٖٚنواقض اإليماف االعت ادية وضوابط التكفير عند السمؼ ص - ٔ
 ٗٔٔ/ٔالوجيز في ع يدة السمؼ الصالح،الشيخ عبد ا عبد الحميد ا ثري ينظر: - ٕ
 ن ؿ ىذا عف االوزاعي والثوري والحميدي وغيرىـ كما رواه عنيـ البللكائي. - ٖ
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  وما نان لن ديضيع إميانك تحوؿ رجاؿ وقتموا فمـ ندر ما ن وؿ فييـ ف نزؿ ا تعالى 
قاؿ الحميمي  ، ٔ(ا  باب الصبلة مف اإليمافيووض  البخاري ىذا الحديث في مواض  ومن،

ذا )أجم  المفسروف عم ى أنو أراد صبلتكـ إلى بيت الم دس، فثبت أف الصبلة إيماف، وا 
 ٕثبت ذلؾ، فكؿ طاعة إيماف إذ لـ أعمـ فارقًا في ىذه التسمية بيف الصبلة وسائر العبادات(

ذا تميت عمييـ آياتو كذلؾ قولو تعالى: ، إنما المؤمنوف الذيف إذا ذكر ا وجمت قموبيـ وا 
 ىـ يتوكموف الذيف ي يموف الصبلة ومما رزقناىـ ينف وف أولئؾ وعمى ربيـ زادتيـ إيماناً 
المؤمنوف ح ا

إنما عز وجؿ  وومثمو جمي  ا يات المشابية ك ول، [ٗ-ٔسورة األنفاؿ ا ية ] 
ذا كانوا معو عمى أمر جام  لـ يذىبوا حتى يست ذنوه المؤمنوف الذيف آمنوا با ورسولو  وا 

ىذه ا يات إشارة إلى أف جمي  األعماؿ المذكورة مف واجبات ففي ،[ٕٙسورة النور االية ]
اإليماف فميذا نفي اإليماف عمف لـ ي ت بيا، فإف حرؼ "إنما" يدؿ عمى إثبات المذكور ونفي 

 .ٖغيره
ومػػف األدلػػة الصػػريحة فػػي ذلػػؾ حػػديث وفػػد عبػػد ال ػػيس وفيػػو قولػػو صػػمى ا عميػػو وسػػمـ -ٕ
ا ورسػػولو  :ىػػؿ تػػدروف مػػا اإليمػػاف بػػا وحػػده   قػػالوا آمػػركـ باإليمػػاف بػػا وحػػده وقػػاؿ:))

يتػػػا  الزكػػػاة، وأف تعطػػػوا مػػػف الغنػػػائـ ا  شػػػيادة أف ال إلػػػو إال ا، و  :أعمػػػـ قػػػاؿ  قػػػاـ الصػػػبلة، وا 
ففػػي ىػػذا الحػػديث فسػػر الرسػػوؿ صػػمى ا عميػػو وسػػمـ لموفػػد اإليمػػاف  ،ٗالحػػديث  ( (الخمػػس

 .ىنا ب وؿ المساف، وأعماؿ الجوارح

 ((ال يزني الزاني حيف يزني وىو مؤمف  )) :األدلة أيضًا قولو صمى ا عميو وسمـ ومف-ٖ
الحديث وما في معناه مف األحاديث في نفي اإليماف عمف ارتكب الكبائر ، ٘متفؽ عميو

وال ديف لمف ال  ،ال إيماف لمف ال أمانة لو ))وترؾ الواجبات ك ولو صمى ا عميو وسمـ 
                                                 

 .ٜ٘/ٔ،وينظر:فتح الباري ٚٔ/ٔ اإليمافصحيح البخاري باب الصبلة مف  ٔ
، والجام  لشعب اإليماف لئلماـ أبي بكر ٜٖٕ/ٔينظر:كتاب اإليماف، اإلماـ محمد بف اسحؽ بف منده  ٕ

 ٕٔٔ/ٔالبيي ي 
 .ٗٔاإليماف: شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ص ٖ
ف البخاري: باب تحريض النبي صمى ا عميو وسمـ وفد عبد ال يس عمى أف يحفظوا اإليماصحيح  ٗ

 . ٜٕ/ٔوالعمـ، ويخبروا مف ورا ىـ 
 .ٙٚ/ٔبالمعاصي  اإليماف،صحيح مسمـ: باب ن صاف  ٗٙٔ/ٛصحيح البخاري :باب إثـ الزناة  ٘
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بف رجب تعمي ًا عمى ذلؾ )فموال أف ترؾ ىذه الكبائر مف مسمى اإليماف ي وؿ ا ، ٔ((عيد لو
ي إال بانتفا  بعض أركاف فتلما انتفى اسـ اإليماف عف مرتكب شي  منيا ألف االسـ ال ين

وي وؿ ابف تيمية ).... ثـ إف نفي اإليماف عند عدميا داؿ عمى أنيا ، ٕ(المسمى أو واجباتو
اف اسـ مسمى أمر ا بو ورسولو إال إذا ترؾ بعض واجباتو ك ولو واجبة فا ورسولو ال ينفي

وقولو صمى ا عميو وسمـ  ،ٖ لمف ال ي رأ بفاتحة الكتابال صبلة  :صمى ا عميو وسمـ 
 .ٗ(ال إيماف لمف ال أمانة لو، وال ديف لمف ال عيد لو :
وأحػػب  وأبغػػض ،  مػػف أعطػػى  ومنػػ  ، )): -ومنيػػا قولػػو صػػمى ا عميػػو وسػػمـ -ٗ

 .٘ ((وأنكح  ف د استكمؿ إيمانو 

وىػذا يػدؿ عمػى أف ىػذه األعمػػاؿ جػز  مػف مسػمى اإليمػػاف يكمػؿ بوجودىػا ويػن ص بن صػػيا،   
ومثػػػؿ ذلػػػؾ جميػػػ  ا يػػػات واألحاديػػػث الدالػػػة عمػػػى زيػػػادة اإليمػػػاف ون صػػػانو كمػػػا سػػػي تي )ألف 

يمػػػػاف، وبتناقصػػػػيا تنػػػػاقص اإليمػػػػاف وكػػػػاف األعمػػػػاؿ إذا كانػػػػت إيمانػػػػا كػػػػاف بكماليػػػػا تكامػػػػؿ اإل
المؤمنوف متفاضميف في إيمانيـ كما ىـ متفاضموف في أعمػاليـ، وحػـر أف ي ػوؿ قائػؿ )إيمػاني 
يماف المبلئكة والنبييف واحد( ألف الطاعات كميا إذا كانت إيمانًا فمػف كػاف أكثػر طاعػة كػاف  وا 

 .ٙ(نًا ممف أخمص الطاعاتأكثر إيمانًا ومف خمط الطاعات بالمعاصي كاف أن ص إيما
وأساس فيـ ىذه ال ضية أف نعمػـ ح ي ػة التػرابط بػيف أجػزا  اإليمػاف عمػى ضػو  مػذىب السػمؼ 
ف د قررنػا أف اإليمػاف قػوؿ وعمػؿ وأف ذلػؾ يشػمؿ ال مػب والجػوارح معػا ، وتفصػيؿ ذلػؾ يتضػح 

 بيذا الشكؿ المبسط:

                                                 
 .ٔٚٗ/ٙ، سنف البيي ي الكبر  ٖٙٚ/ٜٔمسند أحمد  ٔ
 .ٕ٘جام  العمـو والحكـ ص ٕ
، ٖٕٙ/ٔالحضر والسفر  صحيح البخاري: باب وجوب ال را ة لئلماـ والم موـ في الصموات كميا في ٖ

 .ٜٖٗ/ٕصحيح مسمـ: باب وجوب قرا ة الفاتحة في كؿ ركعة 
 .ٔٔاإليماف ص ٗ
وحسنو ٓٗٗ/ٖ، مسند اإلماـ احمد ٛٚٔ/ٕ، المستدرؾ عمى الصحيحيف  ٓٚٙ/ٗسنف الترمذي  ٘

 .ٖٓٛ/ٔاأللباني في السمسمة الصحيحة 
 .ٓٔ/ٔىػ(، ٖٓٗالحسف بف محمد الحميمي)تالمنياج في شعب اإليماف:اإلماـ أبو عبدا الحسيف بف  ٙ
ٔ/ٔٓ. 
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 القول

                                                                                                                                                                        إقرار اللسان                                                 إقرار القلب وتصديقو
 وتصديقو                                                                                                

 شهادة أن ال إلو إال اهلل                    اإليمان المجمل
 العمل

 انقياد الجوارح                                            انقياد القلب وإذعانو  
 وامتثالها                                                                                              

 بفعل األوامر وترك النواىى                                     بتحقيق أعمال القلوب 
قػػػوؿ ال مػػب وعممػػػو وقػػػوؿ المسػػػاف  -أو األربعػػػة األجػػػزا   -ال ػػػوؿ والعمػػؿ  -فيػػذاف الركنػػػاف   

امعػػة ألمػػور ، ىػػذه الييئػػة والح ي ػػة يتركػػب منيمػػا ىيئػػة مجتمعػػة أو ح ي ػػة ج -وعمػػؿ الجػػوارح 
ىػي "اإليمػاف الشػػرعي" كمػا أف ح ي ػػة اإلنسػاف مركبػة مػػف الجسػد والػػروح أو الع ػؿ والوجػػداف ، 

 . ٔوكما أف الشجرة تتركب مف الجذور الضاربة فى األرض والساؽ واألغصاف الظاىرة
فمػػا رأيػػت أحػػدًا مػػف عممػػا  االمصػػار،  مػػف ألػػؼ رجػػؿ )ل يػػت اكثػػر:االمػػاـ البخػػاريقػػاؿ وقػػد   

وقػد بػّوب البخػاري فػي صػحيحو مػف  ، ٕف االيماف قوؿ وعمؿ يزيد ويػن ص(أمنيـ يختمؼ في 
كتػػػاب االيمػػػاف ابوابػػػا اثبػػػت فييػػػا عمػػػى اف االيمػػػاف قػػػوؿ وعمػػػؿ واف العمػػػؿ داخػػػؿ فػػػي مسػػػّمى 

 .ٖ اإليماف
ماـ عبدالرحمف وقاؿ اإلماماف الجميبلف أبو زرعة وأبو حاتـ الرازياف, فيما رواه عنيما اإل   

س لت أبي وأبا زرعة عف مذاىب أىؿ السنة في أصوؿ الديف, وما أدركا )بف أبي حاتـ قاؿ: 
عميو العمما  في جمي  األمصار, وما يعت داف مف ذلؾ  ف اال: أدركنا العمما  في جمي  

فكاف مف مذىبيـ: اإليماف قوؿ وعمؿ يزيد  –حجازا وعراقا وشاما ويمنا  –األمصار 
وال  ،ثـ ذكر ع يدة عظيمة أيضا جا  فييا: وأىؿ الكبائر في مشيئة ا عز وجؿ ،وين ص

والناس مؤمنوف في أحكاميـ  ،نكفر أىؿ ال بمة بذنوبيـ, ونكؿ أسرارىـ إلى ا عز وجؿ

                                                 
 . ٗٚ/ٕ: العبلمة الدكتور سفر بف عبد الرحمف الحوالي اإلسبلميظاىرة اإلرجا  في الفكر  ٔ
 . ٚٗ/ٔينظر: فتح الباري  ٕ
 . ٛ/ٔينظر: كتاب اإليماف في صحيح البخاري  ٖ
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ومواريثيـ وال ندري ما ىـ عند ا عز وجؿ, فمف قاؿ: إنو مؤمف ح ا فيو مبتدع, ومف قاؿ: 
يو مف الكاذبيف, ومف قاؿ: ىو مؤمف با ح ا فيو مصيب, والمرجئة ىو مؤمف عند ا ف

 .ٔ(المبتدعة ضبلؿ
معناه انو مسمـ واالسبلـ اليستثنى  الصحيح الف قولو ومف قاؿ انو مؤمف با ح ا فيو   

وىو االصؿ، واما قولو انو  ،فيوي صد االيماف المجمؿفيو،اال اذا أريد بو االيماف الخاص
وانو لـ يت ثر  -الواجب-قوؿ المرجئة وىو غير صحيح أي انو كامؿ االيماف مؤمف ح ا فيو

 بن صاف بسبب المعاصي وغشياف الكبائر.
أجوع أهل الفقه والحديث على أى اإليواى قىل )ويقىل اإلهام الحافظ أبى عور بي عبدالبر:   

والطاعات كلها  ،واإليواى عٌدهن يسيد بالطاعة ويٌقص بالوعصية ،وعول, وال عول إال بٌية

ثـ ذكر خبلؼ أبي حنيفة وأصحابو في ىذا, وقاؿ: وأما سائر الف يا  مف أىؿ  ،عٌدهن إيواى
 ،والميث بف سعد ،منيـ: مالؾ بف أنس ،الرأي وا ثار بالحجاز والعراؽ والشاـ ومصر

سحاؽ بف راىويو ،وأحمد بف حنبؿ ،والشافعي ،وسفياف الثوري, واألوزاعي وأبو عبيد  ،وا 
ومف سمؾ سبيميـ ف الوا:  ،وأبو جعفر البصري ،وداود بف عمي )الظاىري( ،اسـ بف سبلـال 

وعمؿ بالجوارح م   ،واعت اد بال مب ،اإليماف قوؿ وعمؿ؛ قوؿ بالمساف وىو اإلقرار
قالوا: وكؿ ما يطاع ا عز وجؿ بو مف فريضة ونافمة فيو مف  ،اإلخبلص بالنية الصادقة

وأىؿ الذنوب عندىـ مؤمنوف غير  ،د بالطاعات وين ص بالمعاصيواإليماف يزي ،اإليماف
إذا )ويذكر اإلماـ الحافظ ابف كثير: إف اإليماف  ، ٕ(مستكممي اإليماف مف أجؿ ذنوبيـ 

وىكذا ذىب  ،استعمؿ مطم ا فاإليماف الشرعي المطموب ال يكوف إال اعت ادا وقوال وعمبل
حنبؿ وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أف اإليماف  أكثر األئمة بؿ قد حكاه الشافعي وأحمد بف

 .ٖ(قوؿ وعمؿ يزيد وين ص
والمشيور عف السمؼ وأىؿ الحديث أف اإليماف )وي وؿ اإلماـ الحافظ ابف رجب الحنبمي:   

وحكى الشافعي عمى ذلؾ  ،وأف األعماؿ كميا داخمة في مسمى اإليماف ،قوؿ وعمؿ ونية

                                                 
 .ٜٚٔ-ٙٚٔ/ٔشرح اعت اد اىؿ السنة:البللكائي  ٔ
 . ٖٕٗ-ٖٕٛ/ٜر التمييد البف عبد الب ٕ
 .ٖٙ-ٕٙ/ٔتفسير ابف كثير  ٖ
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وأنكر السمؼ عمى مف أخرج األعماؿ  ،ـ ممف أدركيـإجماع الصحابة والتابعيف ومف بعدى
وممف أنكر ذلؾ عمى قائمو وجعمو قوال محدثا: سعيد بف جبير,  عف اإليماف إنكارا شديدا.

براىيـ, ويحيى بف أبي  وميموف بف ميراف, وقتادة, وأيوب السختياني, والنخعي, والزىري, وا 
لناس عمى غيره.وقاؿ األوزاعي: وكاف وقاؿ الثوري: ىو رأي محدث أدركنا ا،كثير, وغيرىـ

وما ذكره الحافظاف ابف كثير  ،ٔ (مف مضى مف السمؼ ال يفرقوف بيف العمؿ واإليماف... 
وابف رجب عف الشافعي رحمو ا أف اإلجماع عمى ذلؾ ن مو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية, ف اؿ: 

وكاف :)لؾ قولو في األـ)وقد ذكرنا عف الشافعي رضي ا عنو ما ذكره مف اإلجماع عمى ذ
اإلجماع مف الصحابة والتابعيف مف بعدىـ ومف أدركناىـ ي ولوف: إف اإليماف قوؿ وعمؿ 

2ونية, وال يجزي  واحد مف الثبلثة إال با خر (
. 

والصواب لدينا مف ال وؿ أف اإليماف )وي وؿ اإلماـ محمد بف جرير الطبري شيخ المفسريف:  
الخبر عف جماعة مف أصحاب رسوؿ ا صمى ا عميو قوؿ وعمؿ يزيد وين ص, وبو 

 )ورو  أبو بكر الن اش بإسناده عف عبدالرزاؽ قاؿ ،ٖ(وسمـ, وعميو مضى أىؿ الديف والفضؿ
كميـ ي وؿ: اإليماف قوؿ وعمؿ  -وذكر جممة مف كبار األئمة-ل يت اثنيف وسبعيف شيخا 

ؿ السنة ي ولوف االيماف قوؿ وعمؿ، سمعت وكيعا ي وؿ:)اى وقاؿ الحميدي: ، ٗ(يزيد وين ص
يزيد  اإليماف إف :ومف قاؿ ، ٘المعرفة( اإليمافوالمرجئة ي ولوف قوؿ،والجيمية ي ولوف 

 :كما قاؿ ،وأخرهوانو قوؿ وعمؿ ف د برئ مف االرجا  كمو اولو ،بالطاعة وين ص بالمعصية 
  .ٙالحديث ةأئماحمد والبربياري وغيرىـ مف اإلماـ و ائمة السنة ابف المبارؾ 

ىذه تسمية مف  )عبيد ال اسـ بف سبلـ ولو كتاب مصنؼ في اإليماف, قاؿ: أبو اإلماـوقاؿ   
كاف ي وؿ: اإليماف قوؿ وعمؿ يزيد وين ص:مف أىؿ مكة: عبيد بف عمير الميثي, عطا  بف 
أبي رباح, مجاىد بف جبر, ابف أبي مميكة, عمرو بف دينار, ابف أبي نجيح, عبيد ا بف 

                                                 
 . ٚ٘جام  العمـو والحكـ ص ٔ
 . ٚٓٙ/ٖ، وقوؿ الشافعي في المبسوط كما ذكر ابف ال يـ في زاد المعادٕٜٕاإليماف ص ٕ
 .٘ٛ/ٔشرح اعت اد اىؿ السنة  ٖ
 . ٗٛ/ٔلمحميمي  اإليمافينظر: المنياج في شعب  ٗ
 . ٖٖٔسيف البغدادي ا جري صمحمد بف الح بكر ألبيكتاب الشريعة  ٘
 . ٖ٘مجمؿ مسائؿ االيماف والكفر العممية في اصوؿ الع يدة السمفية،ت ليؼ جماعة مف اىؿ العمـ ص ٙ
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مر, عبدا بف عمرو بف عثماف, عبدالممؾ بف جري , ناف  بف جبير, داود بف عبدالرحمف ع
 العطار, عبدا بف رجا .

ومف أىؿ المدينة: محمد بف شياب الزىري, وربيعة بف أبي عبدالرحمف, أبو حاـز األعرج,   
وة بف سعد بف إبراىيـ بف عبدالرحمف بف عوؼ, يحيى بف سعيد األنصاري, ىشاـ بف عر 

الزبير, عبدا بف عمر العمري, مالؾ بف أنس, محمد بف أبي ذئب, سميماف بف ببلؿ, 
.-يعني الماجشوف -عبدالعزيز بف عبدا   , عبدالعزيز بف أبي حاـز

 ومف أىؿ اليمف: طاوس اليماني, وىب بف منبو, معمر بف راشد, عبدالرزاؽ بف ىماـ.  
ي, سعيد بف عبدالعزيز, الوليد بف مسمـ, يونس بف ومف أىؿ مصر والشاـ: مكحوؿ, األوزاع

يزيد األيمي, يزيد بف أبي حبيب, يزيد بف شريح, سعيد بف أبي أيوب, الميث بف سعد, عبدا 
 بف أبي جعفر, معاوية بف أبي صالح, حيوة بف شريح, عبدا بف وىب.

عبدالكريـ, مع ؿ  وممف سكف العواصـ وغيرىا مف الجزيرة: ميموف بف ميراف, يحيى بف   
بف عبيدا, عبيدا بف عمرو الرقي, عبدالممؾ  بف مالؾ, المعافى بف عمراف, محمد بف 
سممة الحراني, أبو إسحاؽ الفزاري, مخمد بف الحسيف, عمي بف بكار, يوسؼ بف أسباط, 

 عطا  بف مسمـ, محمد بف كثير, الييثـ بف جميؿ.
يزيد, أبو وائؿ, سعيد بف جبير, والربي  بف خثيـ, ومف أىؿ الكوفة: عم مة, األسود بف    

عامر الشعبي, إبراىيـ النخعي, الحكـ بف عتيبة, طمحة بف مصرؼ, منصور بف المعتمر, 
سممة بف كييؿ, مغيرة الضبي, عطا  بف السائب, إسماعيؿ بف أبي خالد, أبو حياف, يحيى 

ياف بف سعيد الثوري, سفياف بف بف سعيد, سميماف بف ميراف األعمش, يزيد بف أبي زياد, سف
عيينة, الفضيؿ بف عياض, أبو الم داـ, ثابت بف العجبلف, ابف شبرمة, ابف أبى ليمى, زىير, 
شريؾ بف عبدا, الحسف بف صالح, حفص بف غياث, أبو بكر بف عياش, أبو األحوص, 

لحباب, الحسيف بف وكي  بف الجراح, عبدا بف نمير, أبو أسامة, عبدا بف إدريس,زيد بف ا
 عمي الجعفي, محمد بف بشر العبدي, يحيى بف آدـ, ومحمد ويعمى وعمرو بنو عبيد.

ومػػف أىػػؿ البصػػرة: الحسػػف بػػف أبػػي الحسػػف, محمػػد بػػف سػػيريف, قتػػادة بػػف دعامػػة, بكػػر بػػف    
عبدا المزني, أيوب السختياني, يونس بف عبيد, عبدا بف عػوف, سػميماف التيمػي, ىشػاـ بػف 

الدسػػتوائي, شػػعبة بػػف الحجػػاج, حمػػاد بػػف سػػممة, حمػػاد بػػف زيػػد, أبػػو األشػػيب, يزيػػد بػػف  حسػػاف
إبراىيـ, أبو عوانة, وىيب بف خالد, عبدالوارث بف سعيد, معتمر بف سميماف التيمي, يحيػى بػف 
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سعيد ال طاف, عبدالرحمف بف ميدي, بشر بف المفضػؿ, يزيػد بػف زريػ , المؤمػؿ بػف إسػماعيؿ, 
 معاذ بف معاذ, أبو عبدالرحمف الم ري.خالد بف الحارث, 

ومف أىؿ واسط: ىشيـ بف بشير, خالد بف عبدا, عمػي بػف عاصػـ, يزيػد ابػف ىػاروف, صػالح 
 بف عمر, عاصـ بف عمي.

ومػػف أىػػؿ المشػػرؽ: الضػػحاؾ بػػف مػػزاحـ, أبػػو جمػػرة, نصػػر بػػف عمػػراف, عبػػدا ابػػف المبػػارؾ, 
 النضر بف شميؿ, جرير بف عبدالحميد الضبي.

ؿ أبو عبيد : ىؤال  جميعا ي ولوف : اإليماف قوؿ وعمؿ يزيد وين ص ؛ وىو قوؿ أىػؿ السػنة قا
 . ٔ(المعموؿ بو عندنا

قيػػؿ البػػف عيينػػة اف قومػػا ي ولػػوف االيمػػاف كبلـ،ف ػػاؿ: كػػاف  )ابػػف حجػػر: اإلمػػاـ الحػػافظقػػاؿ   
عصػػػموا دمػػػػائيـ  اف تنػػػزؿ االحكػػػاـ فػػػ مر النػػػاس اف ي ولػػػوا الالػػػو االا،فػػػاذا قالوىػػػا ؿىػػػذا قبػػػ

 األركػاف ،فذكراإلقرارلـ يفعموا ما نفعيـ وامواليـ،فمماعمـ ا صدقيـ امرىـ بالصبلة ففعموا،ولو 
اليػػـو اكممػػت لكػػـ ديػػنكـ :بػػوليـ قػػاؿفممػػا عمػػـ ا مػػا تتػػاب  عمػػييـ مػػف فػػرائض وق قػػاؿ: أف إلػػى
 اتركيػا جاحػدومف ،اإليمػافوكػاف نػاقص  أدبنػاه،فمػف تػرؾ شػيئا مػف ذلػؾ كسػبل اومجونػا االية

قػػدـ ابػف المبػارؾ الػػري ف ػاـ إليػػو  )الحنظمػي: بػف راىويػػو قػػاؿ إسػحاؽ بػػف إبػراىيـ ،ٕ كػاف كػافرا(
مػا ت ػوؿ فػي رجؿ مف اْلُعب اد الظف بو أنػو يػذىب مػذىب الخػوارج ف ػاؿ لػو: يػا أبػا عبػد الػرحمف 

بػد الػرحمف عمػى ويسرؽ ويشرب الخمر  ف اؿ: ال أخرجو مف اإليماف، ف اؿ: يا أبا عمف يزني 
المرجئػػة ت ػػوؿ: حسػػناتنا م بولػػة، وسػػيئاتنا  ،كبػػر السػػف صػػرت مرجئػػا، ف ػػاؿ: ال ت بمنػػي المرجئػػة

ويعت ػػد أىػػؿ السػػنة أف  ، ٖ(ولػػو عممػػت أنػػي قبمػػت منػػي حسػػنة لشػػيدت أنػػي فػػي الجنػػة ،مغفػػورة
ف خػػرج عػػف الػػدن ف أذنػػب ذنوبػػا كثيػػرة صػػغائر وكبػػائر، فإنػػو ال ُيَكف ػػُر بيػػا، وا  يا غيػػر المػػؤمف وا 

إف شػا  عفػا عنػو  -عػز وجػؿ-تائب منيا، ومات عمى التوحيد واإلخبلص، فإف أمػره إلػى ا 
وأدخمو الجنة يـو ال يامػة سػالما غانمػا غيػر مبتمػى بالنػار وال معاقَػب عمػى مػا ارتكبػو واكتسػبو، 

                                                 
 .ٜٕ٘-ٖٜٕاإليماف: لشيخ اإلسبلـ ص ٔ
 .ٗٓٔ، وينظر :الشريعة لآلجري صٕٔٔ/ٔفتح الباري   ٕ
ىػ( ٜٗٗعبدالرحمف الصابوني)ت ع يدة السمؼ واصحاب الحديث لبلماـ ابي عثماف اسماعيؿ بف ٖ

 ،مكتب التراث.ٛٙص
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ف شػػا  عاقبػػو وعذبػػو مػػدة بعػػذاب النػػا ر، ثػػـ استصػػحبو إلػػى يػػـو ال يامػػة مػػف ا ثػػاـ واألوزار، وا 
ذا عذبو لـ يخمده فييا، بؿ أعت و وأخرجو منيا إلى نعيـ دار ال رار   ٔوا 

ىػػو اعت ػػاد بال مػػب ونطػػؽ بالمسػػاف وعمػػؿ  :فالسػػمؼ قػػالوا): العسػػ بلني ابػػف حجػػر اإلمػػاـقػػاؿ   
بػذلؾ اف االعمػاؿ شػرط فػي كمالػو، ومػف ىنػا نشػ  ليػـ ال ػوؿ بالزيػادة والػن ص  وأرادوا باألركاف

ىػػو نطػػؽ ف ػػط، والمعتزلػػة  :اعت ػػاد ونطػػؽ ف ػػط، والكراميػػة قػػالوا ىػػو :قػػالوا كمػػا سػػي تي والمرجئػػة
قالوا ىو العمػؿ والنطػؽ واالعت ػاد، والفػارؽ بيػنيـ وبػيف السػمؼ انيػـ جعمػوا االعمػاؿ شػرطا فػي 
صػػحتو والسػػمؼ جعموىػػا شػػرطا فػػي كمالػػو، وىػػذا كمػػو كمػػا قمنػػا بػػالنظر الػػى مػػا عنػػدا تعػػالى، 

جريػت عميػو االحكػاـ فػي الػدنيا  قػرأفمػف  ف ػط، ىػو االقػرار فاإليمػاف ابالنظر الى ما عندن وأما
 اف اقتػرف بػو فعػؿ يػدؿ عمػى كفػره كالسػجود لمصػنـ،فاف كػاف الفعػؿ ال إال ولـ يحكـ عميو بكفر

يػػدؿ عمػػى الكفػػر والفسػػؽ فمػػف اطمػػؽ عميػػو االيمػػاف فبػػالنظر الػػى اقػػراره ومػػف نفػػى عنػػو االيمػػاف 
ومػف نفػاه عنػو  الػى انػو فعػؿ ِفعػؿ الكػافر، فبػالنظر لكفػرميػو افبالنظر الػى كمالػو ومػف اطمػؽ ع

الم ػػػاـ  وأمػػػا كػػػافر، مػػػؤمف وال الػػػى ح ي تػػػو،واثبت المعتزلػػػة الواسػػػطة ف ػػػالوا الفاسػػػؽ ال فبػػػالنظر
ذلػػؾ اكثػػر المتكممػػيف وقػػاؿ الشػػيخ  وأنكػػرالثػػاني؛ فػػذىب السػػمؼ الػػى اف االيمػػاف يزيػػد ويػػن ص 

 األدلػةووضػوح  اف التصديؽ يزيد وين ص بكثػرة النظػر المختار واألظير -النووي-محي الديف
يعتريػػو الشػػؾ....ومان ؿ عػػف  غيػػره بحيػػث ال إيمػػافمػػف  أقػػو (الصػػّديؽ) إيمػػافوليػػذا كػػاف 

السػمؼ صػرح بػو عبػػد الػرزاؽ فػي مصػنفو عػػف سػفياف الثػوري ومالػؾ بػػف انػس واالوزاعػي وابػػف 
ابػف تيمية)رحمػو ا  اإلسػبلـقػاؿ شػيخ  ،ٕ(فػي عصػرىـ األمصػارجري  وغيػرىـ وىػؤال  ف يػا  

وذلػؾ يتضػح  .ٖقػد يػراد بػو الكمػاؿ الواجػب وقػد يػراد بػو الكمػاؿ المسػتحب تعالى(: لفظ الكمػاؿ
حتػػػى  أحػػػدكـيػػػؤمف  ال:))(وقولػػػو)، ٗ(لػػػو( أمانػػػة لمػػػف ال إيمػػػاف )ال)( ؿ قولػػػو)ثػػػبال رائف؛م

يؤمف،قيػػؿ  مف، وا اليػػؤ  يػػؤمف،وا ال )وا ال) :(وقولػػو) ، ٘(مايحػػب لنفسػػو( ألخيػػويحػػب 
                                                 

 المصدر السابؽ نفسو. ٔ
 .ٕٔٔ/ٔفتح الباري  ٕ
 .ٚ٘ٔااليماف ص ٖ
 سبؽ تخريجو . ٗ
باب: الدليؿ ، صحيح مسمـ  ٗٔ/ٔباب: مف اإليماف أف يحب ألخيو ما يحب لنفسو صحيح البخاري  ٘

 .ٚٙ/ٔ عمى أف مف خصاؿ اإليماف أف يحب ألخيو المسمـ
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يػدؿ عمػى نفػي الكمػاؿ  ونظيػر ذلػؾ كثيػر ، ٔ(ي مف جػاره بوائ ػو( رسوؿ ا قاؿ:الذي ال مف يا
السػػػنة  أىػػػؿ أصػػػوؿومػػػف )ابػػػف تيميػػػة: اإلسػػػبلـقػػػاؿ شػػػيخ ،نفػػػي الصػػػحة كمػػػا ي ػػػوؿ الخوارج ال

 اإليمافواف قوؿ وعمؿ؛قوؿ ال مب والمساف وعمؿ ال مب والجوارح  واإليمافالديف  أفوالجماعة 
ال بمػػػػة بمطمػػػػؽ المعاصػػػػي  أىػػػػؿيكفػػػػروف  مػػػػ  ذلػػػػؾ ال يزيػػػػد بالطاعػػػػة ويػػػػن ص بالمعصػػػػية،وىـ

ثابتػػة مػػ  المعاصػػي كمػػا قػػاؿ سػػبحانو وتعػػالى  اإليمانيػػة اإلخػػوةكمػػا يفعمػػو الخوارج،بػػؿ  والكبػائر
 وقػاؿ ،[ٛٚٔسػورة الب ػرة االيػة] بمعػروؼ فإتبػاع  يش أخيوفمف عفي لو مف في اية ال صاص

 إخػػوةالمؤمنػػوف  إنمػػاقولػػو  إلىبينيمػػا..... ف صػػمحواواف طائفتػػاف مػػف المػػؤمنيف اقتتمػػوا  لىتعػػا
بالكميػة  اإليمػافيسػمبوف الفاسػؽ الممّػي اسػـ  وال [،ٜ ةا يػسػورة الحجػرات ] أخػويكـبػيف  ف صمحوا

فػػػػي مثػػػػؿ قولػػػػو  اإليمػػػػافيخمدونػػػػو فػػػػي النػػػػار كمػػػػا ت ػػػػوؿ المعتزلػػػػة،بؿ الفاسػػػػؽ يػػػػدخؿ فػػػػي  وال
المطمػػؽ كمػػا  اإليمػػافوقػػد يػػدخؿ فػػي اسػػـ  ،[ٕٜ ةا يػػسػػورة النسػػا  ] تحريػػر رقبػػة مؤمنػػةفتعػػالى

ذاُذكػػر ا وجمػت قمػوبيـ  إذاالمؤمنػوف الػذيف  إنمػافػي قولػو تعػالى زادتيػػـ  آياتػوتميػت عمػييـ  وا 
يزنػػػي الزانػػػي حػػػيف يزنػػػي وىػػػو  ال)وقولػػػو عميػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ)،[ٕ ةا يػػػسػػػورة األنفػػػاؿ ] إيمانػػػا
ىػػو مػػؤمف  :وي ولػػوف ون ػػوؿ ،متفػػؽ عميػػو ٕ(يسػػرؽ السػػارؽ حػػيف يسػػرؽ وىػػو مػػؤمف( وال مػػؤمف

يسػػػمب مطمػػػؽ  يعطػػػى االسػػػـ المطمػػػؽ وال فاسػػػؽ بكبيرتػػػو،فبل بإيمانػػػومػػػؤمف  أو اإليمػػػافنػػػاقص 
السػػػػنة  أىػػػػؿعنػػػػد  واإليمػػػػاف )قػػػػاؿ الشػػػػيخ عبػػػػد العزيػػػػز بػػػػف باز)رحمػػػػو ا تعػػػػالى(: ، ٖ(االسػػػػـ

 أىػؿ أوضػحياعمى ذلؾ كثيرة  واألدلة،وين ص بالمعصية  لطاعةقوؿ وعمؿ يزيد با ؛والجماعة
وقػاؿ الشػيخ  ، ٗ( وجػدىا والحمػد  أرادىػاالعمـ في كتب الع يدة وكتػب التفسػير والحػديث مػف 

قػػػػػػػػوؿ بالمسػػػػػػػػاف واعت ػػػػػػػػاد بال مػػػػػػػػب وعمػػػػػػػػؿ  اإليمػػػػػػػػاف إفال ػػػػػػػػوؿ الحػػػػػػػػؽ )صػػػػػػػػالح بػػػػػػػػف فػػػػػػػػوزاف:
عمػػػى ال ػػػوؿ بالمسػػػاف والتصػػػديؽ  تصػػػرفمػػػف اق اإليمػػػافداخمػػػة فػػػي ح ي ػػػة  فاألعمػػػاؿبالجوارح،

قػػػوؿ بالمسػػػاف واعت ػػػاد بال مػػػب  فاإليمافالصػػػحيح، اإليمػػػاف أىػػػؿبال مػػػب دوف العمػػػؿ فمػػػيس مػػػف 
يزيػػد بالطاعػػة ويػػن ص بالعصػػياف،ىذا تعريفػػو الصػػحيح المػػ خوذ مػػف الكتػػػاب  باألركػػافوعمػػؿ 

                                                 
 .ٛٙ/ٔ باب: بياف تحريـ إيذا  الجار، مسمـ بنحوه  ٓٔ/ٛباب: إثـ مف ال ي مف جاره بواي و لبخاري ا ٔ
بياف ن صاف اإليماف بالمعاصي  ،صحيح مسمـ باب:ٜ٘ٔ/ٛصحيح البخاري باب :السارؽ حيف يسرؽ  ٕ
ٔ/ٚٙ. 
 .ٖٛ-ٔٛالع يدة الواسطية ص  ٖ
 .ٔٔفتاو  في الع يدة ص  ٗ
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الكراميػة س كمػا ت ػوؿ ولػي ، واعت ػاد بالجنػاف ف ػط الحنفية قوؿ بالمساف فميس كما ت وؿ والسنة،
ولػيس كمػا ت ػوؿ الجيميػة ىػو  ،االشاعرة اعت ػاد ال مػب ف ػطوليس كما ت وؿ  المساف ف ط!بقوؿ 

الجيميػة وعمػى قػوليـ يكػوف فرعػوف مؤمنػا  أبعػدىاطوائػؼ  أربػ والمرجئػة  المعرفة بال مػب ف ػط،
 .ٔ(عارؼ ب مبو! ألنوعارؼ! وابميس يكوف مؤمنا  ألنو

،فسػيموا لمنػاس طريػؽ المعاصػي اإليمافعػف مسػمى  وأخروهجوا العمؿ ىـ الذيف اخر والمرجئة:
 أربعػػةوىـ ،والجماعػػةالسػػنة  أىػػؿ( ومػػا عميػػو والمخالفػػات وخػػالفوا كتػػاب ا وسػػنة رسػػولو )

الخالصػػػة،وتختمؼ فػػػي  والمرجئػػػة،الجبرية،ومرجئػػػة ال دريةمرجئػػػة الخوارج،ومرجئػػػة  :أصػػػناؼ
 ثبلثة: لىإيرج   أقوالياوحاصؿ  لئليمافتعريفييا 

والتصػػػديؽ ومػػػف ىػػػؤال  مػػػف يػػػدخؿ  المعرفػػػةوبعضػػػيـ ي ػػػوؿ  المعرفػػػةمجػػػرد  اإليمػػػاف إف:األوؿ
 .ال يدخؿ ذلؾ كالجيـ بف صفواف ومنيـ  مف  عمؿ ال مب كعامة فرؽ المرجئة

 .ةيالكراممجرد قوؿ المساف وىو قوؿ  اإليماف إفالثاني:
 .ٕ الف يا  بإرجا الثالث:تصديؽ ال مب وقوؿ المساف وىو ما يسمى 

عػػػف العبلمػػػة المحػػػدث محمػػػد ناصػػػر الػػػديف  اإليمػػػاففػػػي تعريػػػؼ وقػػػد ن ػػػؿ مثػػػؿ ىػػػذا الكػػػبلـ  
الطحاويػػة، وكػػذلؾ عػػف العبلمػػة الشػػيخ محمػػد صػػالح  الع يػػدةفػػي تعمي اتػػو عمػػى شػػرح  األلبػػاني

 أىػؿ، وبيذا اتضػح لنػا مػذىب الع يدةالعثيميف )رحميـ ا تعالى( كما في مجموع فتاويو في 
العمػؿ شػرط كمػاؿ ي صػدوف  فا :، وتبػيف لنػا معنػى قػوليـاإليمػافوالجماعة في مسػمى  السنة

فرقػوا بػيف جػنس العمػؿ والػذي يعتبػر ركنػا  ألنيػـ، اإلسػبلـالكماؿ الواجب كمػا بػيف ذلػؾ شػيخ 
 ،والتػػي منيػػا الواجػػب ومنيػػا المسػػتحب وأفػػرادهالعمػػؿ  آحػػاد، وبػػيف اإليمػػافداخػػبل فػػي مسػػمى 

العمػؿ  أفيعػد شػرط فػي كمالػو، فمػف قػاؿ  ومنيػا مػا ،اإليمػافصػحة  يعػد شػرطا فػي ومنيا مػا
مطم ػػا ف ػػد اخطػػ ، وكػػذا مػػف قػػاؿ ىػػي شػػرط فػػي صػػحة  اإليمػػافشػػرط فػػي كمػػاؿ  وآحػػاده أفػػراده

 اعمـ.تعالى مطم ا ف د اخط  وا  اإليماف
 
 

                                                 
 .ٚٗٔ-٘ٗٔعمى متف الع يدة الطحاوية ص التعمي ات المختصرة  ٔ
، ظاىرة االرجا  في ٓٚٔ/ٔ، نواقض االيماف االعت ادية ٜٖٔ/ٔينظر:الممؿ والنحؿ لمشيرستاني  ٕ

 الفكر االسبلمي الباب الثالث مف الجز  الثاني.
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 ضـابط مـعـرفة أصـول الـفـرق في اإليـمـان :المطمب الثاني :
المختػػػػمفة فػػػي اإليمػػػاف بتػػػػ سيـ األقػػػػواؿ منط يػػػا حسػػػب األعضػػػا   يمكػػػف معرفػػػة أصػػػوؿ الفػػػرؽ

بعػض  -نصػا أو تػػمميحا  -وقد وض  ىذا الضػابط  (والجوارح  ،المساف  ،ال ػمب  )الثبلثة : 
المؤلفيف مف العمما  , عوضا مف استعراض الفرؽ الذي سارت عميو كتػب الفػرؽ و الم ػاالت 

أبػػى العػػز, وقػػػد رأيػػػت أف  فتيميػػة وابػػخ اإلسػػبلـ ابػػف , ومػػنيـ اإلمػػاـ الطبػػري وابػػف حػػـز وشػػي
أستػػػػفيد مػػػف مجمػػػوع كبلميػػػـ ، وأوجػػػز كبلميػػػـ وأسػػػتخرج منػػػو مػػػ  الزيػػػادة واإليضػػػاح ضػػػابطا 

 .ٔمحددا يعيف عمى معرفة األقواؿ والتػفريؽ بينيا بيسر وسيولة فكاف ىذا التػ سيـ
 

 أن اإليمان باللسان
 فقط

 أن اإليمان بالقلب
 فقط

مااااااااااااااااااااااان أن اإلي
باللساااااااااااااااااااااااااااااااااان 
 والجوارح فقط

أن اإليماااان بالقلاااب 
 واللسان فقط

أن اإليمااان بالقلاااب 
 واللسان والجوارح

 الكرامية

 الجهمية
 المريسية
 الصالحية
 األشعرية
 الماتريدية

وساااااااااااااااااا ر فااااااااااااااااار  
 المقاالت

الغسااااااااااااااااااااانية أو 
 فرقة مجهولة 

 المرجئة الفقهاء
 ابن كالب

 أىل السنة-1
 الخوارج-2
 المعتازلة -3

 ىذه األقسام تحتاج لتفصيل إيضاحى وىى :وبعض 
 الذين قالوا إنو بالقلب واللسان والجوارح طا فتان -أ

 
الااذين قااالوا : اإليمااان قااول وعماال  وكاال طاعااة  -2

ىااى شااعنة ماان اإليمااان أو جاازء منااو   اإليمااان يكماال 
باساااتكمال شاااعنو ويااانق، بنقصاااها   ولكااان منهاااا ماااا 

 ق، بذىابو .يذىب اإليمان كلو بذىابو ومنها ما ين
فمااان شاااعب اإليماااان أقاااول ال يتحقاااق إال بهاااا   وال 

مان فعل كل واجاب وتارك كال الذين قالوا : اإلي -1
محاارم   ويااذىب اإليمااان كلااو بتاارك الواجااب أو فعاال 

 الكنيرة   ىم :
 الخوارج : -أ
 ومرتكب الكنيرة عندىم كافر .   
 المعتزلة :  -ب

                                                 
 .ٕ/ٕٓينظر: ظاىرة اإلرجا  العبلمة الشيخ الدكتور سفر بف عبدالرحمف الحوالى  ٔ
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 يستحق مدعيو مطلق االسم بدونها .
 ومنها واجنات ال يستحق االسم المطلق بدونها .   
 ومنها كماالت يرتقى قاحنها إلى أعلى درجاتو .   

 )وتفصيل ىذا كلو حسب النصوص(
 وىم أىل السنة والجماعة .

 ومرتكب الكنيرة عندىم فى منزلة بين المنزلتين .   

 الذين قالوا : إنو يكون بالقلب واللسان فقط : طا فتان -ب
 يدللون أعمال القلب   وقد تطور بهم الذين ال-2

األمااار إلاااى إلاااراج قاااول اللساااان أيضاااا  مااان اإليماااان 
وجعلاوه عالمااة فقاط وىاام عاماة الحنفيااة )الماتريديااة( 

. 

الااذين ماانهم ياادللون أعمااال القلااب وىاام بعااض -1
قااااادماء المرجئاااااة الفقهااااااء وبعاااااض محاااااد ى الحنفياااااة 

 المتألرين .

 قط :  الث طوا ف الذين قالوا : إنو يكون بالقلب ف-ج
 الذين يقولون :-3

 ىو التصديق فقط :
 األشعرية والماتريدية .

 الذين يقولون : -2
 ىو المعرفة فقط :
 الجهم بن قفوان .

الاااااذين يااااادللون فياااااو أعماااااال -1
القاااالب جميعاااا   وىااام ساااا ر فااار  
المرجئااااااااة كاليونساااااااااية وال ااااااااامرية 

 والتومنية .
 ىػذه ىػي األصوؿ النظرية عامة .

 واقػػ  الظػػاىرة فػ ػػػد تػ ػمػػػصت ىػػػذه الفػػرؽ إلػػى أقػػؿ مػػف ذلػػؾ نظػػرا لمتػػداخبلت والتطػػورات أمػػا فػػي
 الفكرية التى كاف أىميا وأجبلىا :

دخالػو عممػا معياريػا يحكػـ فػي ال ضػايا النظريػة الخبلفيػة عامػة,  -ٔ استخداـ قواعػد المنطػؽ وا 
 ومنيا قضية اإليماف .

ماف إلى "عمـ الكبلـ" الذ  ي ػـو عمى أسس فػمسفية تحوؿ مباحث الع يدة أو التوحيد واإلي -ٕ
جماال ىػو مباحث نظرية ع ػمية ليس لمنصوص فييا  إف  -ويستخدـ ال ػواعد المنط ية ، وا 

 . إال مكانة ثانوية ، ال سيما فى العصور األخيرة -وجدت 
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 المبحث الثالث: زيادة اإليمان ونقصانو 
 :وفيو مطمباف 

 ونقصانو: اإليمانزيادة  أدلة:األولب المطم
نو يزيد بالطاعات أوجميورىـ عمى  ،ف االيماف يتفاضؿأالسنة والجماعة عمى  أىؿاجم      

  -وين ص بالمعاصي، واستدلوا بما ي تي:
 االدلة من القران الكريم: اوال
 نًا م  إيمانيـىو الذي أنزؿ السكينة في قموب المؤمنيف ليزدادوا إيماقاؿ ا عز وجؿ    
ذا تميت عمييـ آياتو زادتيـ إيماناً وقاؿ عز وجؿ ،[ٗسورة الفتح ا ية ]  [ٕسورة االنفاؿ االية ] وا 
ذا ما أنزلت سورة فمنيـ مف ي وؿ أيكـ زادتو ىذه إيمانًا ف ما الذيف آمنوا  وقاؿ تعالى:، وا 

ويزداد الذيف آمنوا ؿ تعالى: وقا ،[ٕٗٔسورة التوبة ا ية ] فزادتيـ إيمانًا وىـ يستبشروف
الذيف قاؿ ليـ الناس إف الناس قد جمعوا لكـ وقاؿ تعالى:  ،[ٖٔسورة المدثر ا ية ] إيماناً 

وىذه  ،[ٕٚٔسورة آؿ عمراف االية ] الوكيؿ فاخشوىـ فزادىـ إيمانًا وقالوا حسبنا ا ونعـ
  .ٔابؿ لمزيادة قابؿ لمن صاف ضرورةصريحة بزيادة اإليماف، وبثبوتيا يثبت الم ابؿ، فإف كؿ ق

 من االحاديث النبوية: ثانيا
يخػػرج مػػف النػػار مػػف قػػاؿ: ال إلػػو إال ا، وفػػي قمبػػو وزف  )):قولػػو صػػمى ا عميػػو وسػػمـ  -ٔ

شعيرة مف خير، ويخرج مف النار مف قاؿ: ال إلو إال ا وفػي قمبػو وزف بػرة مػف خيػر، ويخػرج 
وقػػاؿ البخػػػاري وقػػػاؿ أبػػػاف  ،((ا وفػػػي قمبػػو وزف ذرة مػػػف خيػػػرمػػف النػػػار مػػػف قػػاؿ: ال إلػػػو إال 

وضػػ  ، ٕحػػدثنا قتػػادة حػػدثنا أنػػس عػػف النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ مػػف إيمػػاف مكػػاف مػػف خيػػر
اإلمػػاـ البخػػاري ىػػػذا الحػػديث تحػػت بػػػاب )زيػػادة اإليمػػػاف ون صػػانو( وىػػو ظػػػاىر الداللػػة عمػػػى 

بحبػة الخػردؿ مػا زاد مػف األعمػاؿ عمػى أصػؿ تفاوت الناس بما في قموبيـ مف اإليماف والمراد 
مف رأ  منكـ منكرًا... إلى قولو وذلؾ أضػعؼ  ))ثؿ ذلؾ قولو صمى ا عميو وسمـ مالتوحيد 

                                                 
 .٘٘/ٔاف االعت ادية نواقض اإليم ٔ
 .ٖٓٔ/ٔفتح الباري  ٕ
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.. وما فػي قمبػو مث ػاؿ حبػة مػف خػردؿ مػف إيمػاف.. الحػديث ))وفي حديث األمانة ،ٔ ((اإليماف
ال يػػؤمف أحػػدكـ حتػػى  )) :ميػػو وسػػمـاألحاديػػث التػػي فييػػا نفػػي اإليمػػاف ك ولػػو صػػمى ا ع،ٕ ((

وقولػو صػػمى ا عميػو وسػػمـ  ،متفػػؽ عميػو ٖ((أكػوف أحػب إليػػو مػف ولػده ووالػػده والنػاس أجمعػيف
ال إيمػػاف لمػػف ال أمانػػة  )) :وقولػػو، ٗ((ال يزنػػي الزانػػي حػػيف يزنػػي وىػػو مػػؤمف.. الحػػديث  )):

وف أف معنػػاه ال يفعػػؿ ىػػذه )فػػال وؿ الصػػحيح الػػذي قالػػو المح  ػػ :النػػووياإلمػػاـ قػػاؿ  ،٘((لػػو.. 
المعاصي وىو كامؿ اإليماف، وىذا مف األلفاظ التي تطمؽ عمػى نفػي الشػي  ويػراد نفػي كمالػو 
 ٙومختػػػػاره، كمػػػػا ي ػػػػاؿ: ال عمػػػػـ إال مػػػػا نفػػػػ ، وال مػػػػاؿ إال اإلبػػػػؿ، وال عػػػػيش إال عػػػػيش ا خػػػػرة(

 .فالذي يترؾ ىذه المعاصي أكمؿ إيمانًا ممف ي ترفيا،

قػػػاؿ الحميمػػػي ،ٚ ((أكمػػػؿ المػػػؤمنيف إيمانػػػًا أحسػػػنيـ خم ػػػًا  ))ميػػػو وسػػػمـ قولػػػو صػػػمى ا ع -ٕ
: )فػػػدؿ ىػػػذا ال ػػػوؿ عمػػػى أف حسػػػف الخمػػػؽ إيمػػػاف، وأف عدمػػػو ن صػػػاف إيمػػػاف، وأف (رحمػػػة ا)

 . ٛ(المؤمنيف متفاوتوف في إيمانيـ، فبعضيـ أكمؿ إيمانًا مف بعض
اإليمػاف قولػػو صػمى ا عميػػو وممػا اسػػتدؿ بػو أىػػؿ السػنة مػػف األحاديػث الدالػػة عمػى ن ػػص -ٖ

مػػا رأيػػت مػػف ناقصػػات ع ػػؿ وديػػف أذىػػب لمػػب الرجػػؿ ))وسػػمـ عػػف النسػػا  فػػي حػػديث طويػػؿ: 
الحاـز مف إحداكف  قمف: وما ن صاف ديننا وع منا يا رسوؿ ا  قاؿ: ألػيس شػيادة المػرأة مثػؿ 

يس إذا نصػػػؼ شػػػيادة الرجػػػؿ   قمػػػف: بمػػػى يػػػا رسػػػوؿ ا، قػػػاؿ: فػػػذلؾ مػػػف ن صػػػاف ع ميػػػا، ألػػػ

                                                 
باب بياف كوف النيي عف المنكر مف اإليماف، وأف اإليماف يزيد وين ص، وأف األمر صحيح مسمـ  ٔ

، ٜٗ/ٖ، مسند احمدٔٔٔ/ٛ، النسائيٖٕٚٔ/ٗ، الترمذي  ٜٙ/ٔ بالمعروؼ والنيي عف المنكر واجباف
 . ٕٗ٘/ٔصحيح ابف حباف 

 .ٛٙ/ٔ يمافاإلصحيح مسمـ في كتاب  ٕ
، صحيح مسمـ باب: ٕٔ/ٔ باب: حب الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ مف اإليمافصحيح البخاري  ٖ

 . ٚٙ/ٔوجوب محبة رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ
  سبؽ تخريجو ٗ
 سبؽ تخريجو ٘
 .ٔٗ/ٕصحيح مسمـ بشرح النووي  ٙ
 .٘ٔٗ/ٕسنف الدارمي، ٕٚ٘/ٕ، مسند احمدٕٕٓ/ٗ، ابوداود ٙٙٗ/ٖالترمذي وقاؿ حسف صحيح ٚ
 .ٔٙ/ٔالمنياج في شعب االيماف  ٛ
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قػاؿ اإلمػاـ البغػوي  ، ٔ((حاضت لـ تصؿ ولـ تصـ   قمف: بمى قاؿ: فذلؾ مف ن صػاف دينيػا 
: إف اإليمػاف قولػو وعمػؿ وع يػدة، يزيػد بالطاعػة، ويػن ص بالمعصػية -أي أىػؿ السػنة-وقالوا )

 . ٕعمى ما نطؽ بو ال رآف في الزيادة، وجا  الحديث بالن صاف في وصؼ النسا (
)فػػإذا كانػػت المػػرأة لن صػػاف صػػبلتيا عػػف صػػبلة الرجػػاؿ تكػػوف أن ػػص دينػػًا  وقػػاؿ الحميمػػي:  

مػػنيـ، مػػ  أنيػػا غيػػر جانيػػة بتػػرؾ مػػا تتػػرؾ مػػف الصػػبلة، أفػػبل يكػػوف الجػػاني بتػػرؾ الصػػموات 
 . ٖأن ص دينًا مف الم يـ بيا المواظب (

 : مف اقواؿ الصحابة الكراـثالثا
ى عمػػييـ( فػػي زيػػادة االيمػػاف ون صػػانو عػػف الصحابة)رضػػواف ا تعػػال ةآثػػار كثيػػر  تف ػػد صػػح

 منيا:
 ، ٗ(اجمػػس بنػػا نػػؤمف سػػاعة  )قػػاؿ: قػػاؿ لػػي معػػاذ بػػف جبػػؿ:  ()عػػف األسػػود بػػف ىػػبلؿ -ٔ

)ووجػػو الداللػػة ظػػاىرة، ألنػػو ال يحمػػؿ عمػػى أصػػؿ اإليمػػاف لكونػػو كػػاف  :قػػاؿ الحػػافظ فػػي الفػػتح
نما يحمؿ عمى إرادة أنو يزداد إيمانًا بذكر   . ٘ا تعالى(مؤمنًا وأي مؤمف وا 

   .ٙ(الميـ زدنًا إيمانًا وي ينًا وف يًا )أنو قاؿ:  رضي ا عنو وعف عبد ا بف مسعود -ٕ
 .ٚ(اإليماف يزداد وين ص  ) :أنو كاف ي وؿ () وعف أبي الدردا  -ٖ
 .ٛ(اإليماف يزيد وين ص  ) :أنو كاف ي وؿ ()وعف أبي ىريرة -ٗ
 .ٜ)ما ن صت أمانة عبد قط إال ن ص إيمانو( :ؿ أنو قا ()وعف عروة بف الزبير -٘

                                                 
 .ٙٙ/ٕ،مسمـ بشرح النووي ٖ٘ٗ/ٔفتح الباري ٔ
 . ٜٖ/ٔشرح السنة  ٕ
 .ٔٙ/ٔالمنياج في شعب االيماف ٖ
 . ٚ/ٔصحيح البخاري  ٗ
 .ٛٗ/ٔفتح الباري  ٘
الشريعة لبلجري ، ٙٗٛ/ٕىػ(،ٖٚٛاالبانة :االماـ ابوعبدا عبيدا العكبري الحنبمي ابف بطة)ت ٙ

 .ٛٗ/ٔ،فتح الباريٕٜٗ/٘، شرح اعت اد اىؿ السنة البللكائي ٗٔٔ
 .ٜٗٗ/٘، شرح اعت اد اىؿ السنة البللكائيٖٗٛ/ٕاالبانة البف بطة ٚ
 .ٜ٘ٗ/٘السنة البللكائي أىؿ، شرح اعت اد ٗٗٛ/ٕ، ابف بطةٔٔٔا جري ص ٛ
 .ٜٚٔ/ٔاليماف، البيي ي في شعب اٛٔٔ، ا جري صٕ٘ٛ/ٕابف بطةاالبانة :  ٜ
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قاؿ: )اإليماف يزيد وين ص، قيؿ وما زيادتو  ()وعف عمير بف حبيب الخطمي  -ٙ
ذا غفمنا فذلؾ ن صانو(  . ٔون صانو  قاؿ: إذا ذكرنا ا فحمدناه وسبحناه فتمؾ زيادتو، وا 

يػػادة والن صػػاف فػػي اإليمػػاف، إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف ا ثػػار عػػف الصػػحابة الصػػريحة فػػي إثبػػاتيـ الز 
ي وؿ شيخ اإلسػبلـ ابػف تيميػة )وقػد ثبػت لفػظ الزيػادة والن صػاف فيػو عػف الصػحابة، ولػـ يعػرؼ 

 . ٕفيو مخالؼ مف الصحابة(
وبنا  عمى ما سبؽ ف د قاؿ جميور السمؼ مػف التػابعيف وتػابعييـ واألئمػة مػف بعػدىـ بػذلؾ    

الكثيػػر مػػف ا ثػػار عػػف األئمػػة وفيمػػا ذكرنػػا مػػف ون ػػؿ األئمػػة المصػػنفوف فػػي ع ائػػد أىػػؿ السػػنة 
 . ٖا يات واألحاديث وأقواؿ الصحابة ما يشفي ويكفي لمريد الحؽ والصواب وا الموفؽ

 من السمف الصالح التابعين أقوالرابعا:
 -:ٗومنيا ل د كثرت الروايات عف التابعيف في ت رير ح ي ة االيماف وانو يزيد وين ص

عث سفياى الثىري، وابي جريج، وهالك بني أًن ، وهعونر بني را ند قال عبد الرزاق: سو -1

 .وسفياى بي عييٌة يقىلىى: إى اإليواى قىل وعول، يسيد ويٌقص( 

 .)اإليماف قوؿ وعمؿ يزيد وين ص( :وعف عبد ا بف ناف  قاؿ: قاؿ مالؾ -2
مف )االيمػاف قػوؿ وعمػؿ يزيػد ويػن ص،ف:عف فديؾ بف سميماف قػاؿ: سػمعت االوزاعػي ي ػوؿ-ٖ

 .زعـ اف االيماف يزيد والين ص فاحذره فانو مبتدع(
 .)االيماف قوؿ وعمؿ يزيد وين ص(:عف ابي داود قاؿ: سمعت احمد بف حنبؿ ي وؿ -ٗ
)االيمػػاف قػػوؿ وعمػػؿ يزيػػد ويػػن ص( وزاد ابػػونعيـ :عػػف الربيػػ  قػػاؿ: سػػمعت الشػػافعي ي ػػوؿ -٘

ويػػزداد :تعػػالى وية،ثـ تػػبل قولػػفػػي الحميػػة فػػي ترجمػػة الشػػافعي يزيػػد بالطاعػػة ويػػن ص بالمعصػػ
 .الذيف آمنوا ايمانا

 
 

                                                 
 .ٜٙٔ/ٔ، شعب االيماف :البيي ي ٔٔٗ، الشريعة:ا جري ص٘ٗٛ/ٕاالبانة :ابف بطة ٔ
 .ٕٔٔااليماف ص ٕ
 . ٙ٘/ٔينظر: نواقض اإليماف االعت ادية ٖ
،و شرح اعت اد اىؿ السنة ٜ٘ٛ-ٗٗٛ/ٕينظر ىذه ا ثار وغيرىا في: االبانة البف بطة ٗ

 .ٜٔٔ،الشريعة لبلجري ٜٗٙ-ٜٔٗ/٘البللكائي
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 مجاالت الزيادة والنقصان في االيمانالمطمب الثاني :
عرفنػػا أف اإليمػػاف: قػػوؿ وعمػػػؿ، وأف ال ػػوؿ يشػػمؿ قػػوؿ ال مػػػب والمسػػاف، وأف العمػػؿ يشػػػمؿ    

ـ أف عمػػؿ ال مػػب والجػػوارح فيػػؿ التفاضػػؿ يكػػوف بعمػػؿ الجػػوارح ف ػػط  أـ بعمػػؿ ال مػػب ف ػػط  أ
ذا كػاف كػذلؾ فكيػؼ تكػوف الزيػادة والن صػاف فػي  التصديؽ والمعرفة يشمميا التفاضػؿ أيضػًا  وا 
التصػػديؽ والمعرفػػة  ولمجػػواب عمػػى ذلػػؾ ن ػػوؿ ابتػػدا : إف الكػػبلـ عػػف زيػػادة اإليمػػاف ون صػػانو 

فمف ال يدخؿ الطاعات في اإليماف، ال ي ػوؿ بالزيػادة  فرع عف ال وؿ في الطاعات وأنيا إيماف
 الن صاف، ألف اإليماف عندىـ واحد ال يتبعض وال يتفاضؿ و 

فيتف ػػػوف عمػػػى أف اإليمػػػاف يزيػػػد  -وىػػػـ أىػػػؿ السػػػنة  -أمػػػا مػػػف يػػػدخؿ العمػػػؿ فػػػي اإليمػػػاف    
بالطاعػػة ويػػن ص بالمعصػػية ويزيػػد بػػذكر ا عػػز وجػػؿ ويػػن ص بالغفمػػة ونسػػياف ذكػػر ا عػػز 

جػػاؿ التفاضػؿ عمػػى عمػؿ الجػػوارح وجػؿ لكػف قػػد يفيػـ الػػبعض مػف ذلػػؾ أف السػمؼ ي صػروف م
وقػػػػػوؿ المسػػػػػاف، والح ي ػػػػػة خػػػػػبلؼ ذلػػػػػؾ، ف ػػػػػوؿ السػػػػػمؼ إف اإليمػػػػػاف يزيػػػػػد بالطاعػػػػػة ويػػػػػن ص 

صية، ال ي صدوف بالطاعة عمؿ الجوارح وقوؿ المساف ف ط بؿ عمؿ ال مػب مػف الطاعػة، عبالم
ؼ، في ا والبغض في ا وحب األنصار، وأف تحػب ألخيػؾ مػا تحػب لنفسػؾ، والخػو فالحب 

والرجػػا ، والتوكػػؿ.. الػػخ كػػؿ ذلػػؾ مػػف الطاعػػات وىػػو مػػف اإليمػػاف كمػػا سػػبؽ، ومػػف ثػػـ يتفػػاوت 
ضػػيـ وبغالنػاس فيػو، واألمػر فػػي ىػذا بػيف، فيػػؿ يمكػف أف ي ػاؿ إف النػاس متسػػاووف فػي حػبيـ 

وخػػػوفيـ ورجػػػائيـ  كػػػذلؾ أيضػػػًا ي ولػػػوف إف اإليمػػػاف يػػػن ص بالحسػػػد والكبػػػر والعجػػػب إلػػػخ ممػػػا 
الواجػػػب أيضػػػًا التصػػػديؽ والمعرفػػػة والعمػػػـ )أي قػػػوؿ ال مػػػب( تشػػػممو الزيػػػادة ينػػػافي عمػػػؿ ال مػػػب 

ي ػػػػوؿ ابػػػػف رجػػػػب رحمػػػػو ا )... التصػػػػديؽ ال ػػػػائـ بػػػػال موب ، والن صػػػػاف وىػػػػو مػػػػف الطاعػػػػات
يتفاضػؿ، وىػػذا ىػػو الصػػحيح.. فػإف إيمػػاف الصػػدي يف الػػذي يتجمػى الغيػػب ل مػػوبيـ حتػػى يصػػير 

رتيػػاب لػػيس كإيمػػاف غيػػرىـ ممػػف ال يبمػػ  ىػػذه الدرجػػة ك نػػو شػػيادة بحيػػث ال ي بػػؿ التشػػكيؾ واال
 . ٔبحيث لو شكؾ لدخمو الشؾ.....(

وي ػػوؿ اإلمػػاـ النػػووي: )فػػاألظير وا أعمػػـ أف نفػػس التصػػديؽ يزيػػد بكثػػرة النظػػر وتظػػاىر    
األدلػػة، وليػػػذا يكػػػوف إيمػػاف الصػػػدي يف أقػػػو  مػػف إيمػػػاف غيػػػرىـ، بحيػػث ال تعتػػػرييـ الشػػػبية وال 

ف اختمفػػت عمػػييـ األحػػواؿ، وأمػػا يتزلػػزؿ إيمػػاني ـ بعػػارض، بػػؿ ال تػػزاؿ قمػػوبيـ منشػػرحة نيػػرة وا 

                                                 
 .ٕٛجام  العمـو والحكـ ص ٔ
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غيرىـ مف المؤلفة ومف قاربيـ ونحوىـ فميسوا كذلؾ، فيذا مما ال يمكف إنكاره، وال يشػؾ عاقػؿ 
وعمػػػؽ  ، ٔفػػػي أف نفػػػس تصػػػديؽ أبػػػي بكػػػر الصػػػديؽ رضػػػي ا عنػػػو ال يسػػػاويو آحػػػاد النػػػاس(

ى )بػػاب قػػوؿ النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ " أنػػا أعممكػػـ بػػا " الحػػافظ ابػػف حجػػر فػػي الفػػتح عمػػ
وأف المعرفػػة فعػػؿ ال مػػب...( مبينػػًا مػػا يؤخػػذ مػػف الترجمػػة، قػػاؿ )فيػػو دليػػؿ عمػػى زيػػادة اإليمػػاف 
ون صانو ألنو قولو صمى ا عميو وسمـ " أنا أعممكـ با " ظاىر فػي أف العمػـ بػا درجػات، 

 .ٕ بعض(وأف بعض الناس فيو أفضؿ مف 
يؤخذ مف النصوص الساب ة ال وؿ بتفاضؿ التصديؽ والمعرفة، وأف ذلؾ يكػوف بكثػرة األدلػة    

)فمػف كػاف مسػتند تصػدي و ومحبتػو أدلػة توجػب الي ػيف، وتبػيف فسػاد  :اإلسػبلـقاؿ شػيخ  وقوتيا
أيضػػًا )نفػػس ،وقػػاؿ ٖ الشػػبية العارضػػة، لػػـ يكػػف بمنزلػػة مػػف كػػاف تصػػدي و ألسػػباب دوف ذلػػؾ(

يؽ والعمػػـ فػػي ال مػػب يتفاضػػؿ باعتبػػار اإلجمػػاؿ والتفصػػيؿ، فمػػيس تصػػديؽ مػػف صػػػدؽ التصػػد
الرسوؿ مجمبًل مف غير معرفػة منػو بتفصػيؿ أخبػاره كمػف عػرؼ مػا أخبػر بػو عػف ا وأسػمائو 

   ٗوصدقو في ذلؾ كمو..( واألمـوصفاتو والجنة والنار 
ؿ فمف قؿ عممػو كػاف تصػدي و ي وؿ ابف بطاؿ )التفاوت في التصديؽ عمى قدر العمـ والجي   

وكػػذلؾ )التصػػديؽ المسػػتمـز  ، ٘مػػثبًل بم ػػدار ذرة والػػذ  فوقػػو فػػي العمػػـ بم ػػدار بػػرة أو شػػعيرة(
لعمؿ ال مػب، أكمػؿ مػف التصػديؽ الػذي ال يسػتمـز عممػو فػالعمـ الػذي يعمػؿ بػو صػاحبو، أكمػؿ 

ذا كاف شخصاف يعمماف أف ا حؽ، ورسػولو حػؽ، والجنػة حػؽ  مف العمـ الذي ال يعمؿ بو، وا 
واليػروب مػف النػار،  لو محبػة ا، وخشػيتو، والرغبػة فػي الجنػة، والنار حؽ، وىذا عممو أوجب

إذا التصػػديؽ والمعرفػػة يزيػد ويػػن ص مػػف  ، ٙوا خػر عممػػو لػػـ يوجػب ذلػػؾ فعمػػـ األوؿ أكمػؿ..(
 حيث:

 كثرة األدلة وقوتيا أو قمتيا وضعفيا -أ
                                                 

 .ٛٗٔ/ٔينظر: صحيح مسمـ بشرح النووي  ٔ
 .ٓٚ/ٔينظر: فتح الباري  ٕ
 .ٚٓٔااليماف االوسط لشيخ االسبلـ ابف تيمية ص ٖ
 .ٙٓٔنفس المصدر السابؽ ص ٗ
 .ٖٓٔ/ٔفتح الباري  ٘
 .ٕٕٔااليماف ص ٙ
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 ومف حيث اإلجماؿ والتفصيؿ -ب

 .ٔف حيث التصديؽ المستمـز لعمؿ ال مب أو عدمو، وا أعمـوم -ج
 المبحث الرابع: مراتب االيمان

متفػػاوتوف فيػػو حسػػب  اإليمػػافىػػؿ أف أون صػػانو و  اإليمػػاف زيػػادةفػػي المبحػػث السػػابؽ اثبتنػػا    
عمميـ وعمميـ وسنبّيف ب ذف ا في ىذا المبحث مراتب االيماف وتػدرج النػاس فيػو ونبػيف الحػد 

 الذي مف اخؿ بو ذىب ايمانو والحد االعمى الذي يبم  بصاحبو درجة الصدي يف. دنىاأل
)إف اإليمػػاف الشػػرعي اسػػـ لمعنػػى ذي شػػعب وأجػػزا ، لػػو أدنػػى وأعمػػى،  :قػػاؿ اإلمػػاـ الخطػػابي 

فاالسػػػػـ يتعمػػػػؽ ببعضػػػػيا كمػػػػا يتعمػػػػؽ بكميػػػػا والح ي ػػػػة ت تضػػػػي جميػػػػ  شػػػػعبيا وتسػػػػتوفي جميػػػػ  
، وأمػػا ح ي ػػة اإليف ، ٕأجزائيػػا...( مػػاف واسػػتكمالو ال تكػػوف إال بػػ دا  الفػػرائض واجتنػػاب المحػػاـر

ف لـ يستكممو وىكذا )األمػور كميػا يسػتحؽ  اسـ اإليماف وحكمو فيشمؿ كؿ مف دخؿ اإليماف وا 
الناس بيا أسما ىا م  ابتدائيا والدخوؿ فييػا، ثػـ يفضػؿ فييػا بعضػيـ بعضػًا وقػد شػمميـ فييػا 

ـو صفوفًا بيف مستفتح لمصبلة، وراك  وساجد، وقػائـ وجػالس، اسـ واحد، مف ذلؾ أنؾ تجد ال 
فكميـ يمزمو اسـ المصمي، في اؿ ليـ مصموف، وىـ م  ىػذا فييػا متفاضػموف وكػذلؾ صػناعات 
الناس، لو أف قومًا ابتنوا حائطًا وكاف بعضػيـ فػي ت سيسػو، وآخػر قػد نصػفو، وثالػث قػد قػارب 

في بنائيـ وكذلؾ لو أف قومًا أمػروا بػدخوؿ دار،  اينوفمتبالفراغ منو، قيؿ ليـ جميعًا بناة وىـ 
فػػػدخميا أحػػػدىـ فممػػػا تعتػػػب البػػػاب أقػػػاـ مكانػػػو، وجػػػاوزه ا خػػػر بخطػػػوات، ومضػػػى الثالػػػث إلػػػى 
وسػػطيا، قيػػؿ ليػػـ جميعػػًا داخمػػوف وبعضػػيـ فييػػا أكثػػر مػػدخبًل مػػف بعػػض فكػػذلؾ المػػذىب فػػي 

ف سمي أىمػو اسػمًا واحػداً  فػالمؤمنوف متفػاوتوف فػي مراتػب  ، ٖ(اإليماف.. ىو درجات ومنازؿ وا 
)الحػد االدنػى منػو( دوف ح ي تػو الواجبػة،ومنيـ مػف يبمػ  ايمانيـ فمنيـ مف معػو اصػؿ االيمػاف 

 -درجات الكماؿ الواجب او المستحب،وىذه المراتب ثبلث وىي:
 أصل اإليمان :األولىالمرتبة 

لم صػػود بػو الحػػد األدنػػى مػػف ويمكػف أف يطمػػؽ عميػػو اإليمػػاف المجمػؿ أو مطمػػؽ اإليمػػاف، وا   
اإليماف الذي ىو شػرط صػحة اإليمػاف والنجػاة مػف الخمػود فػي النػار فػي ا خػرة إف مػات عمػى 

                                                 
 .ٓٙ/ٔنواقض اإليماف االعت ادية وضوابط التكفير عند السمؼ  ٔ
 .ٔٙ/ٔنوقض اإليماف االعت ادية  ٕ
 . ٘ٚىػ( ص ٕٕٗينظر: اإليماف اإلماـ أبو عبيد ال اسـ بف سبلـ بف عبدا ) ت ٖ
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ذلؾ، وبو تثبت األحكاـ مف فرائض ومواريث، وىذا اإليماف غيػر قابػؿ لمن صػاف، ألف ن صػانو 
أو اإليمػػاف  المرتبػة يطمػؽ عمػى صػاحبيا اإلسػبلـ هوىػذ،يعنػي خػروج اإلنسػاف عػف اسػـ اإليماف

وكػػذلؾ  اإليمػاف أو فاسػؽ,فيدخؿ تحػػت ىػذه المرتبػة أىػػؿ الكبػائر عمومػًا,الم يػد )مػؤمف نػػاقص 
 مف أىؿ الطاعة ممف لـ تدخؿ ح ائؽ اإليماف في قموبيـ. مف أسمـ 

ابػػػف تيميػػػة عػػػف أىػػػؿ ىػػػذه المرتبػػػة: )... فعامػػػة النػػػاس إذا أسػػػمموا بعػػػد  اإلسػػػبلـشػػػيخ  ي ػػػوؿ   
سػػػػبلـ، والتزمػػػوا شػػػرائعو، وكػػػانوا مػػػػف أىػػػؿ الطاعػػػة  ورسػػػولو، فيػػػػـ كفػػػر، أو ولػػػدوا عمػػػى اإل

مسػػمموف، ومعيػػـ إيمػػاف مجمػػؿ، ولكػػف دخػػوؿ ح ي ػػة اإليمػػاف إلػػى قمػػوبيـ، إنمػػا يحصػػؿ شػػيئًا 
لػػى الجيػػاد، ولػػو  ال فكثيػػر مػػف النػػاس ال يصػػموف إلػػى الي ػػيف وا  فشػػيئًا إف أعطػػاىـ ا ذلػػؾ، وا 

ا جاىػػدوا، وليسػػوا كفػػارًا وال منػػاف يف، بػػؿ لػػيس عنػػدىـ مػػف شػػككوا لشػػكوا، ولػػو أمػػروا بالجيػػاد لمػػ
عمػـ ال مػب ومعرفتػو وي ينػو مػػا يػدرأ الريػب، وال عنػدىـ قػوة الحػػب  ولرسػولو مػا ي دمونػو عمػػى 
ف ابتمػػوا بمػػف يػػورد عمػػييـ  األىػػؿ والمػػاؿ، وىػػؤال  إف عرفػػوا مػػف المحنػػة ومػػاتوا دخمػػوا الجنػػة، وا 

ال صاروا مرتػابيف، وانت مػوا إلػى شبيات توجب ريبيـ، فإف لـ ينعـ ا  عمييـ بما يزيؿ الريب وا 
أيضػػًا كػػؿ مػػف أزالػػت عنػػو النصػػوص اإليمػػاف مػػف أىػػؿ المعاصػػي  ،ٔ نػػوع آخػػر مػػف النفػػاؽ...(

ىو داخؿ تحت ىذه المرتبة ألف المنفي في النصػوص ىػو ح ي ػة اإليمػاف، وكمالػو أو اإليمػاف 
ؿ الكفػػر األكبػػر. قػػاؿ اإلمػػاـ المػػروزي: )الكفػػر الواجػػب، أمػػا أصػػؿ اإليمػػاف فػػبل ينتفػػي إال عمػػ

، ألف لئليماف أصبًل وفروعػًا يثبػت الكفػر حتػى يػزوؿ أصػؿ اإليمػاف... فػإف االيمافضد أصؿ 
ىػػؿ فيػػو مػػف  ،ٕعنػػو اإليمػػافاسػػـ أزاؿ  (صػػمى ا عميػػو وسػػمـ  )أف النبػػي  ـقيػػؿ: فالػػذي زعمػػت

   .ٖ(اإليماف شي   قالوا: نعـ، أصمو ثابت ولوال ذلؾ الكفر
   اإليمان الواجب: المرتبة الثانية: 
وقد ي اؿ عنػو اإليمػاف الكامػؿ، أو اإليمػاف المفصػؿ أو اإليمػاف المطمػؽ أو ح ي ػة اإليمػاف،    

ويكػوف صػاحبو ممػف يػؤد  الواجبػات وبجتنػب الكبػائر وىػو ممػف وعػد بالجنػة بػبل عػذاب. قػاؿ 
ـ بػػػػالخروج مػػػف ممػػػػؿ الكفػػػػر اإلمػػػاـ المػػػػروزي: )إف اسػػػـ المػػػػؤمف قػػػػد يطمػػػؽ عمػػػػى وجيػػػيف: اسػػػػ

والدخوؿ في اإلسبلـ )أصؿ اإليماف(.. واسػـ يمػـز بكمػاؿ اإليمػاف وىػو اسػـ ثنػا  وتزكيػة يجػب 
                                                 

 .ٕٛ٘-ٕٚ٘االيماف ص ٔ
 لو( ونحو ذلؾ. أمانة لمف ال إيماف مثؿ حديث)ال ٕ
 .ٖٔ٘/ٕىػ(، ٜٕٗتعظيـ قدر الصبلة: شيخ اإلسبلـ محمد بف نصر المروزي )ت ٖ
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بو دخوؿ الجنة والفوز مف النار.. إلى أف قاؿ: والمؤمنوف الذيف زكاىـ وأثنى عمػييـ، ووعػدىـ 
. وليػػػػذا ال ٔر...(الجنػػػػة ىػػػػـ الػػػػذيف أكممػػػػوا إيمػػػػانيـ باجتنػػػػاب كػػػػؿ المعاصػػػػي، واجتنػػػػاب الكبػػػػائ

يوصؼ أىؿ الكبائر باإليماف المطمؽ، ألف اإليماف المطمػؽ ىػو الػذي يسػتحؽ صػاحبو الثػواب 
 ودخوؿ الجنة ببل عذاب، وىؤال  معرضوف لموعيد ودخوؿ النار إال أف يشا  ا. 

قػػػاؿ ابػػػف الصػػػبلح: )وليػػػذا ال ي ػػػ  اسػػػـ المػػػؤمف المطمػػػؽ عمػػػى مػػػف ارتكػػػب كبيػػػرة أو بػػػدؿ    
ف اسػػػـ الشػػػي  مطم ػػػًا ي ػػػ  عمػػػى الكامػػػؿ منػػػو، وال يسػػػتعمؿ فػػػي النػػػاقص ظػػػاىرًا إال فريضػػػة أل
)مف أتى باإليماف الواجب استحؽ الثواب، ومف كاف فيػو شػعبة :وي وؿ ابف تيمية  ، ٕب يد....(

يمانػػو ينفعػػو ا بػػو ويخرجػػو بػػو مػػف النػػار )إف  نفػػاؽ، وأتػػى بالكبػػائر فػػذاؾ مػػف أىػػؿ الوعيػػد، وا 
مث اؿ حبة مف خردؿ، لكف ال يستحؽ بو االسـ المطمؽ المعمػؽ بػو وعػد الجنػة دخميا( ولو أنو 

لكػػف يػػرد ىنػػا سػػؤاؿ وىػػو: مػػا حكػػـ مػػف أتػػى الواجبػػات، واجتنػػب الكبػػائر، ولكنػػو  ،ٖبػػبل عػػذاب( 
 ارتكب بعض الصغائر، ىؿ ين ص عف مرتبة اإليماف الواجب  

صمى ا عميػو  )اؿ: والرسوؿ وقد أجاب عف ذلؾ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية بجواب محكـ ف    
ال فػالمؤمف الػذي يفعػؿ ال -أي اإليماف  -لـ ينفو  (وسمـ  غيرة ىػي صػإال عف صاحب كبيرة وا 

مكفرة عنو بفعمو لمحسنات، واجتنابو الكبائر، لكنو ناقص اإليمػاف عمػف اجتنػب الصػغائر فمػف 
ؾ درجػػة عمػػف لػػـ أتػػى باإليمػػاف الواجػػب ولكنػػو خمطػػو بسػػيئات كفػػرت عنػػو بغيرىػػا، ون ػػص بػػذل

إذًا أىػػؿ ىػػذه المرتبػػة متفػػاوتوف عمػػى حسػػب تػػورعيـ عػػف الصػػغائر، فمػػف كػػاف  ، ٗيػػ ت بػػذلؾ
 .٘منيـ أحرص عمى اجتنابيا كاف إيمانو أكمؿ ممف يغشاىا

 المرتبة الثالثة: االيمان المستحب
ال اإليماف الكامؿ  بالمستحبات، وىػذه المرتبػة ىػي مرتبػة اإلحسػاف، وصػاحب ىػذه المنزلػة    

وىػذا حالػو فػي يكتفي بعمؿ الواجبات وترؾ المحرمات، بؿ يضيؼ إلى ذلؾ فعؿ المسػتحبات، 
سؿ وغيره... فالح  مثبًل )فيػو أجػزا  يػن ص الحػ  عامة األعماؿ كالصبلة والح  والصـو والغ

                                                 
 ٚٙ٘/ٕالصبلة تعظيـ قدر  ٔ
 .ٛٗٔ/ٔينظر: مسمـ بشرح النووي ٕ
 . ٖٖٗاإليماف ص ٖ
 .ٖٖٚنفس المصدر السابؽ ص ٗ
 .ٗٙ/ٔنواقض اإليماف االعت ادية  ٘
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بزواليػػا عػػف كمالػػو الواجػػب وال يبطػػؿ، كرمػػي الجمػػار، والمبيػػت بمنػػى ونحػػو ذلػػؾ، وفيػػو أجػػزا  
يػػػػن ص بزواليػػػػا عػػػػف كمالػػػػو المسػػػػتحب، كرفػػػػ  الصػػػػوت بػػػػاإلىبلؿ، والرمػػػػؿ، واالضػػػػبطاع فػػػػي 

لواجػب، ومػف زاد عمػى ذلػؾ فمػف أتػى بالواجبػات ف ػط فيػو مػف أىػؿ اإليمػاف ا ،ٔالطواؼ األوؿ
 المستحبات فيو مف أىؿ اإليماف المستحب. 

اإليمػاف، اإليمػاف  وقد ورد في ال رآف الكريـ في عدة مواض  اإلشارة إلى ىػذه المراتػب أصػؿ  
ثػػـ أورثنػػا الكتػػاب الػػذيف اصػػطفينا مػػف عبادنػػا فمػػنيـ ظػػالـ المسػػتحب قػػاؿ  تعػػالى: و الواجػػب 

سػػورة فػػاطر ] رات بػػإذف ا ذلػػؾ ىػػو الفضػػؿ الكبيػػريبػػالخ لنفسػػو ومػػنيـ م تصػػد ومػػنيـ سػػابؽ
فالمسػػػمـ الػػػذي لػػػـ ي ػػػـ بواجػػػب اإليمػػػاف ىػػػو الظػػػالـ لنفسػػػو، والم تصػػػد ىػػػو المػػػؤمف ). [ٕٖااليػػػة

، والسػابؽ بػالخيرات ىػو المحسػف الػذي عبػد ا ك نػو  المطمؽ الػذي أد  الواجػب وتػرؾ المحػـر
لمعػػػاد إلػػػى ىػػػذه الثبلثػػػة فػػػي سػػػورة الواقعػػػػة ت سػػػيـ النػػػاس فػػػي ا -سػػػبحانو  -يػػػراه، وقػػػد ذكػػػر 

 .ٕ والمطففيف، وىؿ أتى، وذكر الكفار أيضًا(
 المبحث الخامس: العالقة بين االيمان واإلسالم           

أىػػؿ ال بمػػة فػػي مسػػمى اإليمػػاف واإلسػػبلـ ىػػؿ مسػػماىما واحػػد  أـ اإليمػػاف وقػػ  الخػػبلؼ بػػيف   
    فأعـ مف اإلسبلـ  أـ اإلسبلـ أعـ مف اإليما

 اختمؼ أىؿ السنة في ذلؾ عمى قوليف: ف
 أحدىما: أف مسماىما يختمؼ عمى حسب اإلفراد واالقتراف. 

 وا خر: أف مسماىما واحد. 
 :القول األول   
محمػد بػف و أكثر أىؿ السنة عمى ىػذا ال ػوؿ وممػف قػاؿ بػذلؾ ابػف عبػاس والحسػف البصػري،   

بػػف زيػػد، ومحمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي  سػػيريف والزىػػري وقتػػادة وداود بػػف أبػػي ىنػػد، وحمػػاد
ذئب، وأحمد بف حنبؿ، وأبو جعفر الباقر، وعبد الرحمف ابف ميدي، وابف معػيف، وأبػو خيثمػة، 

 . ٖوالخطابي، والبللكائي، وابف الصبلح، وابف تيمية، وابف رجب وغيرىـ
                                                 

 .ٗٙااليماف االوسط ص ٔ
 . ٖٛ٘/ٚمجموع الفتاو  :ابف تيمية  ٕ
، اإليماف ٘ٔٛ-ٕٔٛ/ٗ، وأصوؿ اعت اد أىؿ السنة ٗٗٔ/ٔينظر: صحيح مسمـ بشرح النووي ٖ

 .ٖٖٗص
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 ومف أبرز أدلتيـ: 
وا أسػػممنا ولمػػا يػػدخؿ اإليمػػاف فػػي قالػػت األعػػراب آمنػػا قػػؿ لػػـ تؤمنػػوا ولكػػف قولػػقولػػو  تعػػالى: 

ف تطيعػػػوا ا ورسػػػولو ال يمػػػتكـ مػػػف أعمػػػالكـ شػػػيئا ـــة ] قمػػػوبكـ وا  . [41ســـورة الحجـــرات االي
استدل أصحاب ىذا القول باآليـة عمـى التفريـق بـين مسـمى اإليمـان اإلسـالم عنـد االفتـران  

عمى أن مرتبـة اإليمـان فقالوا إن ىذه اآلية أثبتت ليم اإلسالم ونفت عنيم اإليمان مما يدل 
أعمى واستدلوا بيا عمى أن اإلسالم المثبت يثابون عميو وىذا أحد القـولين فـي تفسـير ىـذه 

 .4اآلية 
)والػػدليؿ عمػػى أف اإلسػػبلـ المػػذكور فػػي ا يػػة ىػػو إسػػبلـ يثػػابوف عميػػو :اإلسػػبلـشػػيخ ي ػػوؿ    

ف تطيعوا ا ورسولو ال يمتكـ مف وأنيـ ليسوا مناف يف، قولو: فدؿ عمػى أنيػـ أعمالكـ شيئاً  وا 
إذا أطػػاعوا ا ورسػػولو مػػ  ىػػذا اإلسػػبلـ، آجػػرىـ ا عمػػى الطاعػػة، والمنػػافؽ عممػػو حػػابط فػػي 

)ولمػا( إنمػا ينتفػي  ولكػف قولػوا أسػممنا ولمػا يػدخؿ اإليمػاف فػي قمػوبكـوأيضًا قولػو:  ،ٕا خرة
خموا الجنػة ولمػا يعمػـ ا الػذيف أـ حسػبتـ أف تػدبيا ما ينتظر ويكوف حصولو مترقبػًا، ك ولػو: 

ا يػػػدخؿ اإليمػػػاف فػػػي ولّمػػػف ولػػػو:  ،[ٗٔسػػػورة آؿ عمػػػراف االيػػػة] جاىػػػدوا مػػػنكـ ويعمػػػـ الصػػػابريف
يػػدؿ عمػػى أف دخػػوؿ اإليمػػاف منتظػػر مػػنيـ، فػػإف الػػذي يػػدخؿ فػػي اإلسػػبلـ ابتػػدا ، ال  قمػػوبكـ

امة الذيف أسػمموا رغبػة يكوف قد حصؿ في قمبو اإليماف ولكنو يحصؿ فيما بعد.. وليذا كاف ع
أمػػر ليػػـ بػػ ف ي ولػػوا  ولكػػف قولػػوا أسػػممناورىبػػة دخػػؿ اإليمػػاف فػػي قمػػوبيـ بعػػد ذلػػؾ، وقولػػو: 

صػػمى ا  )أيضػػًا نفػػي اإليمػػاف ىنػػا عػػنيـ مػػف جػػنس قولػػو ،ٖ (ذلػػؾ، والمنػػافؽ ال يػػؤمر بشػػي 
حتػى يحػػب  ال يػؤمف أحػػدكـ)) :وقولػػو ((ال يزنػػي الزانػي حػػيف يزنػي وىػػو مػؤمف)): (عميػو وسػمـ

ونحػػوه، أي أف المنفػػى ىنػػا ىػػو اإليمػػاف الواجػػب ولػػيس أصػػؿ اإليمػػاف  ((ألخيػػو مػػا يحبػػو لنفسػػو
ف كػانوا مسػمميف  )فكذلؾ األعراب( في ىػذه ا يػة لػـ يػ توا باإليمػاف الواجػب فنفػى عػنيـ ذلػؾ وا 

                                                 
 .ٖٕٗ/ٗينظر: تفسير ابف كثير  ٔ
 .ٕٖٛااليماف ص ٕ
 المصدر السابؽ نفسو. ٖ
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ابػػػف كثيػػػر: )اسػػػتفيد مػػػف ىػػػذه ا يػػػة أف اإليمػػػاف وقػػػاؿ ، ٔمعيػػػـ مػػػف اإليمػػػاف مػػػا يثػػػابوف عميػػػو(
 .ٕأخص مف اإلسبلـ كما ىو مذىب أىؿ السنة والجماعة...(

أعطػػى رجػػااًل ولػػـ يعػػط  (صػػمى ا عميػػو وسػػمـ  )بػػف سػػعد عػػف أبيػػو أف النبػػي  عػػامرعػػف  -ٕ
  رجػػػبًل ف مػػػت يػػػا رسػػػوؿ ا: أعطيػػػت فبلنػػػًا وتركػػػت فبلنػػػًا لػػػـ تعطػػػو، وىػػػو مػػػؤمف!! ف ػػػاؿ النبػػػيّ 

. ثػـ قػاؿ: ((أو مسػمـ))عػدتيا ثبلثػًا وىػو ي ػوؿ: قاؿ: ف  ((أو ىو مسمـ))صمى ا عميو وسمـ: 
 ((إني ألعطى رجااًل، وأمنػ  رجػااًل أحػب إلػي مػنيـ مخافػة أف يكبػوا فػي النػار عمػى وجػوىيـ))
ي وؿ ابف أبي العز الحنفي تعمي ًا عمى ىذا الحديث: )ف ثبػت لػو ،ٖ ((عمى مناخرىـ))أو قاؿ  -

وأيضػػػًا يمكػػػف أف ، ٗسػػػوا   كػػػاف مخالفػػػًا( اإلسػػػبلـ، وتوقػػػؼ فػػػي اسػػػـ اإليمػػػاف، فمػػػف قػػػاؿ: ىمػػػا
اإلسػبلـ دوف اإليمػاف مػف جػنس  (صػمى ا عميػو وسػمـ  )لػو  ي اؿ: إف ىذا الرجؿ الذي أثبػت

األعػػراب المػػذكوريف فػػي ا يػػة السػػاب ة، فيػػو معػػو إسػػبلـ يثػػاب عميػػو، ولكػػف لػػـ يفعػػؿ اإليمػػاف 
ة عمػػى أف اإليمػػاف أخػػص الواجػػب حتػػى ي ػػاؿ لػػو مػػؤمف بػػدوف قيػػد، وىػػذا مػػف األدلػػة الواضػػح

 .٘وأعمى مف اإلسبلـ حيف اقترانيما
ومػػػف أدلػػػتيـ الكميػػػة عمػػػى التفريػػػؽ بينيمػػػا قػػػوليـ: )إف ا جعػػػؿ اسػػػـ المػػػؤمف اسػػػـ ثنػػػا   -ٖ

وكػػاف بػػالمؤمنيف رحيمػا  تحيػػتيـ يػػـو يم ونػػو سػػبلـ وتزكيػة ومدحػػة أوجػػب عميػػو الجنػة، ف ػػاؿ: 
وبشػر الػذيف آمنػوا أف ليػـ قػدـ صػدؽ وقػاؿ:  ،[ٗٗ-ٖٗسػورة األحػزاب ] وأعد ليـ أجػرا كريمػا

يػػـو تػػر  المػػؤمنيف والمؤمنػػات يسػػعى نػػورىـ بػػيف أيػػدييـ وقػػاؿ: ،[ٕسػػورة يػػونس ] عنػػد ربيػػـ
ا النبػي والػذيف آمنػوا معػو نػورىـ يسػعى  يخػز ييػـو ال وقػاؿ: ، [ٕٔسػورة الحديػد ] وب يمانيـ

 ولػػي الػػذيف آمنػػوا يخػػرجيـ مػػف الظممػػات اوقػػاؿ: ،[ٛسػػورة التحػػريـ ] بػػيف أيػػدييـ وب يمػػانيـ
وعػد ا المػػؤمنيف والمؤمنػػات جنػػات تجػػري مػػف تحتيػػا وقػػاؿ: ،[ ٕٚ٘سػػورة الب ػػرة ] إلػى النػػور
جب ا النار عمى الكبائر، فدؿ بذلؾ عمى أف اسػـ اإليمػاف و ثـ أ[ ، ٕٚسورة التوبة ] األنيار

الجنػػػة باسػػػـ اإلسػػػبلـ، فثبػػػت أف اسػػػـ  زائػػػؿ عػػػف مػػػف أتػػػى كبيػػػرة، قػػػالوا: ولػػػـ نجػػػد ا أوجػػػب
                                                 

 .ٕٜٖ،  وشرح الع يدة الطحاوية صٖٕينظر:اإليماف ص ٔ
 .ٖٕٗ/ٗتفسير ابف كثير  ٕ
 .ٕٖٔ/ٔ، مسمـ في كتاب اإليماف   ٛٔ/ٔالبخاري في كتاب اإليماف  ٖ
 .ٜٖٗشرح الع يدة الطحاوية ص ٗ
 .ٛٔ-ٚٔاإليماف األوسط ص ٘

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

31 

31 

: فالػذيف زعمػتـ أف النبػي ليـ اإلسبلـ لو ثابت عمى حالو، واسـ اإليماف زائؿ عنو... فإف قيؿ
أزاؿ عنػػػو اسػػػـ اإليمػػػاف، ىػػػؿ فيػػػو مػػػف اإليمػػػاف شػػػي   قػػػالوا: نعػػػـ،  (عميػػػو وسػػػمـ  صػػػمى ا)

ا األمػر وضػوحًا بػنص قػيـ ويزيػد شػيخ اإلسػبلـ ابػف تيميػة ىػذ، ٔأصمو ثابػت ولػوال ذلػؾ لكفػر(
نن مػػو مػػ  بعػػض االختصػػار. قػػاؿ ).... والوعػػد الػػذي فػػي ال ػػرآف بالجنػػة وبالنجػػاة مػػف العػػذاب 
إنما ىو معمؽ باسـ اإليمػاف، وأمػا اسػـ اإلسػبلـ مجػردًا فمػا عمػؽ بػو فػي ال ػرآف دخػوؿ الجنػة، 

ميػ  النبيػيف قػاؿ ، وباإلسػبلـ بعػث جتفارسالكنو فرضو وأخبر أنو دينو الذي ال ي بؿ مف أحد 
سػورة آؿ ] ومف يبت  غير اإلسبلـ دينًا فمػف ي بػؿ منػو وىػو فػي ا خػرة مػف الخاسػريفتعالى: 
وكػذلؾ أخبػر عػف إبػراىيـ  [،ٜٔسػورة آؿ عمػراف ] إف الديف عند ا اإلسبلـوقاؿ: ،[ٛ٘عمراف 

ال مػػف سػػفو ومػػف يرغػػب عػػف ممػػة إبػػراىيـ إأف دينػػو اإلسػػبلـ ف ػػاؿ  تعػػالى:  (عميػػو السػػبلـ )
نػػػو فػػػي ا خػػػرة لمػػػف الصػػػالحيف إذ قػػػاؿ لػػػو ربػػػو أسػػػمـ قػػػاؿ  نفسػػػو ول ػػػد اصػػػطفيناه فػػػي الػػػدنيا وا 

أسممت لرب العالميف ووصى بيا إبراىيـ بنيو ويع وب يا بنػي إف ا اصػطفى لكػـ الػديف فػبل 
 [.ٕٖٔ-ٖٓٔسورة الب رة ] تموتف إال وأنتـ مسمموف

و  وىو محسف واتب  ممة إبػراىيـ حنيفػا واتخػذ ا ومف أحسف دينا ممف أسمـ وجيوقاؿ:    
ولمجمػػوع ىػػذيف الوصػػفيف )أي اإلسػػبلـ مػػ  اإلحسػػاف عمػػؽ ،[ٕ٘ٔسػػورة النسػػا  ] إبػػراىيـ خمػػيبل
بمى مف أسمـ وجيو  وىو محسف فمو أجػره عنػد ربػو وال خػوؼ عمػييـ وال ىػـ السعادة ف اؿ: 

إف ف بػػاليـو ا خػػر والعمػػؿ الصػػالح فػػي قولػػو: كمػػا عم ػػو باإليمػػا،[ٕٔٔسػػورة الب ػػرة ] يحزنػػوف
الذيف آمنوا والذيف ىادوا والنصار  والصابئيف مػف آمػف بػا واليػـو ا خػر وعمػؿ صػالحًا فميػـ 

وىػذا يػدؿ عمػى أف اإلسػبلـ ،[ٕٙسػورة الب ػرة  ]أجرىـ عند ربيـ وال خوؼ عمييـ وال ىـ يحزنوف
مػػؿ الصػػالح الػػذي أمػػر ا بػػو ىػػو واإليمػػاف الػػذي ىػػو إخػػبلص الػػديف  مػػ  اإلحسػػاف وىػػو الع

الم ػػروف بالعمػػؿ الصػػالح متبلزمػػاف، فػػإف الوعػػد عمػػى الوصػػفيف وعػػد واحػػد وىػػو الثػػواب وانتفػػا  
الع اب... وأمػا اإلسػبلـ المطمػؽ المجػرد، فمػيس فػي كتػاب ا تعميػؽ دخػوؿ الجنػة بػو كمػا فػي 

 .ٕكتاب ا تعميؽ دخوؿ الجنة باإليماف المطمؽ المجرد..(
وقػػاؿ رادا عمػػى مػػف يطمػػؽ اإليمػػاف عمػػى مرتكػػب الكبيػػرة فػػي سػػياؽ الثنػػا  والوعػػد بالجنػػة بػػ ف  

وعػد ا المػؤمنيف والمؤمنػات والسػنة، ولػو كػاف كػذلؾ لػدخموا فػي قولػو:  ذلؾ )خػبلؼ الكتػاب
                                                 

 .ٕٔ٘/ٕتعظيـ قدر الصبلة  ٔ
 .ٕٛٗ-ٕٙٗااليماف ص ٕ
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وأمثػػػاؿ ذلػػػؾ ممػػػا وعػػػدوا فيػػػو الجنػػػة بػػػبل  ،[ٕٚسػػػورة التوبػػػة  ]جنػػػات تجػػػري مػػػف تحتيػػػا األنيػػػار
   ٔعذاب(

وم صود األئمة مف الكبلـ السابؽ أف اإليماف أكمؿ مػف اإلسػبلـ حيػث إف المػؤمف المطمػؽ    
موعود بالجنة أما المسمـ المطمؽ فمـ يرد أنو يدخؿ الجنة ببل عذاب، ألنػو قػد يكػوف مسػممًا وال 

 يكوف مؤمنًا كامبًل، وا أعمـ 
ة فػػي األسػػما  مفادىػػا )أف مػػف أيضػػًا ذكػػر مػػف يفرقػػوف بػػيف مسػػمى اإليمػػاف واإلسػػبلـ قاعػػد -ٗ

طبلقػػو، فػػإذا قػػرف ذلػػؾ االسػػـ بغيػػره  األسػػما  مػػا يكػػوف شػػامبًل لمسػػميات متعػػددة عنػػد إفػػراده وا 
صار داال عمى بعض تمؾ المسميات، واالسـ الم روف بو داؿ عمػى باقييػا، وىػذا كاسػـ الف يػر 

ذا قػرف أحػدى ىػو والمسكيف، فإذا أفرد أحػدىما دخػؿ فيػو كػؿ مػف ما بػا خر دؿ أحػد محتػاج، وا 
االسػػميف عمػػى بعػػض أنػػواع ذوي الحاجػػات وا خػػر عمػػى باقييػػا، فيكػػذا اسػػـ اإليمػػاف إذا أفػػرد 
أحدىما دخؿ فيو ا خر، ودؿ بانفراده عمػى مػا يػدؿ عميػو ا خػر بػانفراده، فػإذا قػرف بينيمػا دؿ 

عنػػى أحػػدىما عمػػى بعػػض مػػا يػػدؿ عميػػو بػػانفراده ودؿ ا خػػر عمػػى البػػاقي وقػػد صػػرح بيػػذا الم
فسػر اإليمػاف  (صػمى ا عميػو وسػمـ  )جماعة مف األئمػة.. ويػدؿ عمػى صػحة ذلػؾ أف النبػي 

اإليمػاف فػي حػديث بعند ذكره مفردًا في حػديث وفػد عبػد ال ػيس بمػا فسػر بػو اإلسػبلـ الم ػروف 
وفسػػر فػػي حػػديث آخػػر اإلسػػبلـ بمػػا فسػػر بػػو اإليمػػاف، كمػػا فػػي مسػػند  (عميػػو السػػبلـ  )جبريػػؿ 

ف ػاؿ: يػا  (صػمى ا عميػو وسػمـ )عف عمرو بف عبسة قاؿ: جا  رجؿ إلي النبي اإلماـ أحمد 
، ((أف تسػػمـ قمبػػؾ ، وأف يسػػمـ المسػػمموف مػػف لسػػانؾ ويػػدؾ))ر سػػوؿ ا مػػا اإلسػػبلـ  قػػاؿ: 
أف تػؤمف بػا ومبلئكتػو ))اإليماف، قاؿ: وما اإليماف  قػاؿ: ))قاؿ: ف ي اإلسبلـ أفضؿ  قاؿ: 

اإليمػاف  (صػمى ا عميػو وسػمـ  )فجعؿ النبي ..ٕ.. الحديث((عث بعد الموتوكتبو ورسمو والب
أفضػػؿ اإلسػػبلـ، وأدخػػؿ فيػػو األعمػػاؿ... وبيػػذا التفصػػيؿ الػػذي ذكرنػػاه يػػزوؿ االخػػتبلؼ في ػػاؿ: 
ف قػرف بػػيف االسػميف كػػاف  إذا أفػرد كػؿ مػػف اإلسػبلـ واإليمػاف بالػػذكر فػبل فػرؽ بينيمػػا حينئػذ، وا 

 . ٖبينيما فرؽ...(

                                                 
 .ٜٖ٘االيماف ص ٔ
 .ٜ٘/ٔ،وقاؿ الييثمي: رجالو ث ات ينظر: مجم  الزوائد ٗٔٔ/ٗمسند اإلماـ احمد  ٕ
 .ٕٙجام  العمـو والحكـ ص ٖ
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وأخيػػرًا لعمنػػا نػػذكر مػػا يمكػػف أف نعتبػػره أىػػـ دليػػؿ يعتمػػده مػػف يفرقػػوف بينيمػػا: وىػػو حػػديث  -٘
جبريؿ المشيور وفيو قاؿ جبريؿ عميو السبلـ: يا محمد أخبرني عف اإلسػبلـ  ف ػاؿ رسػوؿ ا  

تشيد أف ال إلو إال ا، وأف محمدًا رسوؿ ا، وت ػيـ الصػبلة، وتػؤتي ))صمى ا عميو وسمـ: 
زكػػاة، وتصػػـو رمضػػاف، وتحػػ  البيػػت إف اسػػتطعت إليػػو سػػبيبًل، ف ػػاؿ: صػػدقت، فتعجبنػػا مػػف ال

سػػػؤالو وتصػػػدي و. ثػػػـ قػػػاؿ: فمػػػا اإليمػػػاف  قػػػاؿ: أف تػػػؤمف بػػػا وحػػػده ومبلئكتػػػو وكتبػػػو ورسػػػمو 
ف اؿ: صدقت، ثـ قػاؿ: فمػا اإلحسػاف   ،وبالبعث بعد الموت والجنة والنار، وبال در خيره وشره

قػػاؿ اإلمػػاـ أبػػو  ، ٔ((ا عميػػو وسػػمـ: ذلػػؾ جبريػػؿ أتػػاكـ يعممكػػـ أمػػر ديػػنكـ إلػػى أف قػػاؿ صػػمى
عمرو بف الصبلح تعمي ًا عمى ىذا الحديث: )ىػذا بيػاف ألصػؿ اإليمػاف وىػو التصػديؽ البػاطف 

ثـ إف اسـ اإليمػاف يتنػاوؿ مػا فسػر ، ٕ(وبياف ألصؿ اإلسبلـ، وىو االستسبلـ واالن ياد الظاىر
لحديث وسػائر الطاعػات لكونيػا ثمػرات لمتصػديؽ البػاطف الػذي ىػو أصػؿ بو اإلسبلـ في ىذا ا

اإليمػػاف فػػي (صػػمى ا عميػػو وسػػمـ  )اإليمػػاف، وم ويػػات ومتممػػات وحافظػػات لػػو، وليػػذا فسػػر 
عطػػػا  الخمػػػس مػػػف  حػػػديث وفػػػد عبػػػد ال ػػػيس بالشػػػيادتيف والصػػػبلة والزكػػػاة وصػػػـو رمضػػػاف، وا 

بػػدؿ فريضػػة، ألف اسػػـ  مػػف ارتكػػب كبيػػرة أو المغػػنـ، وليػػذا ال ي ػػ  اسػػـ المػػؤمف المطمػػؽ عمػػى
الشػػي  مطم ػػػًا ي ػػػ  عمػػػى الكامػػؿ منػػػو، وال يسػػػتعمؿ فػػػي النػػاقص ظػػػاىرًا إال ب يػػػد، ولػػػذلؾ جػػػاز 

ال يسػػػرؽ السػػػارؽ حػػػيف يسػػػرؽ وىػػػو )): (صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ )إطػػػبلؽ نفيػػػو عنػػػو فػػػي قولػػػو 
ؽ البػػػاطف، ويتنػػػاوؿ واسػػػـ اإلسػػػبلـ يتنػػػاوؿ أيضػػػًا مػػػا ىػػو أصػػػؿ اإليمػػػاف وىػػػو التصػػػدي ((مػػؤمف

أصؿ الطاعػات. فػإف ذلػؾ كمػو استسػبلـ قػاؿ: فخػرج ممػا ذكرنػاه وح  نػاه أف اإليمػاف واإلسػبلـ 
يجتمعػػػاف ويفترقػػػاف، وأف كػػػؿ مػػػؤمف مسػػػمـ، ولػػػيس كػػػؿ مسػػػمـ مؤمنػػػًا قػػػاؿ: وىػػػذا تح يػػػؽ وافػػػر 

غمػط بالتوفيؽ بػيف متفرقػات نصػوص الكتػاب والسػنة الػواردة فػي اإليمػاف واإلسػبلـ التػي طالمػا 
   ،ٖفييػػا الخائضػػوف، ومػػا ح  نػػاه مػػف ذلػػؾ موافػػؽ لجمػػاىير العممػػا  مػػف أىػػؿ الحػػديث وغيػػرىـ

ويستنبط شيخ اإلسبلـ ابف تيميػة مػف ىػذا الحػديث ال اعػدة التاليػة وىػى أف )اإلحسػاف أعػـ مػف 
جية نفسو، وأخص مف جية أصحابو مف اإليماف، واإليماف أعـ مػف جيػة نفسػو، وأخػص مػف 

                                                 
 . ٖٙ/ٔصحيح مسمـ باب:معرفة اإليماف واإلسبلـ وال در  ٔ
 .ٖٙٗاإليماف  ٕ
 .ٛٗٔ/ٔنووي ينظر:مسمـ بشرح ال ٖ
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اإلسػػػبلـ، فاإلحسػػػػاف يػػػدخؿ فيػػػو اإليمػػػػاف، واإليمػػػاف يػػػػدخؿ فيػػػو اإلسػػػػبلـ، جيػػػة أصػػػحابو مػػػػف 
فجعػػػؿ الػػػديف ثػػػبلث ، ٔ.ميفموالمحسػػػنوف أخػػػص مػػػف المػػػؤمنيف، والمؤمنػػػوف أخػػػص مػػػف المسػػػ

طب ػػػات: أوليػػػا اإلسػػػبلـ، وأوسػػػطيا اإليمػػػاف، وأعبلىػػػا اإلحسػػػاف، ومػػػف وصػػػؿ إلػػػى العميػػػا، ف ػػػد 
مسمـ، وأما المسمـ فػبل يجػب أف يكػوف مؤمنػًا  وصؿ إلى التي تمييا، فالمحسف مؤمف، والمؤمف

 . ٕ)أي اإليماف التاـ(
وقػػاؿ الخطػػابي: )والصػػحيح مػػف ذلػػؾ أف ي يػػد الكػػبلـ فػػي ىػػذا، وال يطمػػؽ، وذلػػؾ أف المسػػمـ قػػد 
يكػػػوف مؤمنػػػًا فػػػي بعػػػض األحػػػواؿ، وال يكػػػوف مؤمنػػػًا فػػػي بعضػػػيا، والمػػػؤمف مسػػػمـ فػػػي جميػػػ  

ذا حممػػت األمػػر عمػػى ىػػذا اسػػت اـ لػػؾ األحػػواؿ، فكػػؿ مػػؤمف مسػػمـ ولػػيس كػػؿ مسػػمـ  مػػؤمف، وا 
 . ٖت ويؿ ا يات واعتدؿ ال وؿ فييا، ولـ يختمؼ شي  منيا..(

يكوف معناىما عند االقتػراف  قػالوا: )ح ي ػة  أعمى كيؼما عرفنا أف مرتبة اإليماف  لكف بعد   
بلـ الػػذي الفػػرؽ أف اإلسػػبلـ ديػػف، والػػديف مصػػدر داف يػػديف دينػػًا: إذا خضػػ  وذؿ، وديػػف اإلسػػ

ارتضاه ا، وبعث بػو رسػمو ىػو االستسػبلـ  وحػده.. وىػو الخضػوع لػو، والعبوديػة لػو، ىكػذا 
قػػاؿ أىػػؿ المغػػة: أسػػمـ الرجػػؿ إذا استسػػمـ، فاإلسػػبلـ فػػي األصػػؿ مػػف بػػاب العمػػؿ، عمػػؿ ال مػػب 
قػػرار ومعرفػػة، فيػػو مػػف بػػاب قػػوؿ ال مػػب المتضػػمف  والجػػوارح. وأمػػا اإليمػػاف ف صػػمو تصػػديؽ وا 

صػمى ا عميػو وسػمـ  )ال مب واألصؿ فيو التصديؽ، والعمؿ تاب  لػو، فميػذا فسػر النبػي عمؿ 
اإليمػػػػػاف بإيمػػػػػاف ال مػػػػػب وبخضػػػػػوعو، )أي قػػػػػوؿ ال مػػػػػب وعممػػػػػو( وفسػػػػػر اإلسػػػػػبلـ باستسػػػػػبلـ (

: يفسػػػر (صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ )مخصػػػوص ىػػػو المبػػػاني الخمػػػس، ىكػػػذا فػػػي سػػػائر كبلمػػػو 
ألف المػؤمف اإليمػاف التػاـ البػد ، ٗـ بيذا، وذلؾ النوع أعمػى(اإليماف بذلؾ النوع، ويفسر اإلسبل

أمػا المسػػمـ فػػبل  أف يكػوف مسػػممًا، ولػذلؾ ورد فػػي الشػرع إطػػبلؽ اإليمػاف عمػػى أعمػاؿ الجػػوارح.
يمػػـز أف يكػػوف تػػاـ اإليمػػاف، ي ػػوؿ اإلمػػاـ ابػػف رجػػب: )قػػاؿ المح  ػػوف مػػف العممػػا : كػػؿ مػػؤمف 

صػػمى ا عميػػو  )بػو قػػاـ ب عمػػاؿ اإلسػبلـ كمػػا قػاؿ مسػمـ، فػػإف مػف ح ػػؽ اإليمػػاف ورسػخ فػػي قم
ف فػػي الجسػػد مضػػغة إذا )): (وسػػمـ ذا فسػػدت فسػػد الجسػػد صػػمحت أال وا  صػػمح الجسػػد كمػػو، وا 

                                                 
 .ٙاإليماف ص ٔ
 .ٜٖٓ، شرح الع يدة الطحاوية ٖٔٗينظر: اإليماف ص ٕ
 .٘ٗٔ/ٔمسمـ بشرح النووي  ٖ
 .ٜٕٗااليماف ص ٗ
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اإليمػػاف إال وتنبعػػث الجػػوارح فػػي أعمػػاؿ اإلسػػبلـ، بفػػبل يتح ػػؽ ال مػػب  ،((كمػػو، أال وىػػي ال مػػب
 يتح ػػؽ ال مػػب بػػو تح  ػػًا تامػػا، مػػ  ولػػيس كػػؿ مسػػمـ مؤمنػػًا، فإنػػو قػػد يكػػوف اإليمػػاف ضػػعيفًا فػػبل

 .ٔعمؿ جوارحو أعماؿ اإلسبلـ فيكوف مسممًا، وليس بمؤمف اإليماف التاـ( 
 القول الثاني: 

واإلمػػػػاـ محمػػػػد بػػػػف نصػػػػر ، ٕأف مسػػػػماىما واحػػػػد، وممػػػػف ن ػػػػؿ عنػػػػو ذلػػػػؾ اإلمػػػػاـ البخػػػػاري   
 ٖمػاف شػي  واحػد(المروزي، وابف عبد البر وقاؿ: )أكثر أصحاب مالػؾ عمػى أف اإلسػبلـ واإلي

يف يوقاؿ أيضًا: )وعمى ال وؿ ب ف اإليماف ىو اإلسبلـ، جميور أصحابنا وغيػرىـ مػف الشػافع ،
 ٗوالمػػػالكييف، وىػػػو قػػػوؿ داود وأصػػػحابو، وأكثػػػر أىػػػؿ السػػػنة والنظػػػر، المتبعػػػيف لمسػػػنة واألثػػػر(

ارة نػػي صػػاحب الشػػافعي الجػػـز ب نيمػػا عبػػز ون ػػؿ أبػػو عوانػػة االسػػفرائيني فػػي صػػحيحو عػػف الم،
 .ٚوابف منده،ٙوكذلؾ قاؿ أصحاب أبي حنيفة ،٘عف معنى واحد

ومف أبرز أدلتيـ ما ذكره اإلماـ محمد بف نصر المروزي حيػث أطػاؿ الكػبلـ فػي حجػ  ىػذا   
ولػذلؾ  ، ٛ(تعظػيـ قػدر الصػبلة)ال وؿ ورجحو ورد عمػى أصػحاب ال ػوؿ األوؿ فػي كتابػو ال ػيـ 

ليػػؾ فػػ كثر الحجػػ  التػػي سػػ ذكر من ولػػة مػػف ىػػذا  الكتػػاب، وىنػػاؾ حجػػ  قميمػػة ذكرىػػا غيػػره، وا 
 أدلتيـ: 

قاؿ اإلماـ ابف عبد البر )أكثر أصحاب مالؾ عمى أف اإلسبلـ واإليماف شػي  واحػد، ذكػر -ٔ
ذلؾ ابف بكير في األحكػاـ، واحػت  ب ػوؿ ا عػز وجػؿ: )ف خرجنػا مػف كػاف فييػا مػف المػؤمنيف 

 . ٜأي غير بيت منيـ،[ٛٗ-ٖ٘الذاريات سورة ] فما وجدنا فييا غير بيت مف المسمميف(

                                                 
 ، والحديث متفؽ عميو.ٕٚجام  العمـو والحكـ ص ٔ
 .ٗٔٔ،ٜٚ،٘٘/ٔينظر: فتح الباري  ٕ
 .ٕٚٗ/ٜالتمييد البف عبد البر  ٖ
 .ٕٓ٘/ٜنفس المصدر السابؽ  ٗ
 .٘ٔٔ/ٔالباري  فتح ٘
 .ٖٖ٘االيماف ص ٙ
 .ٕٕٖ-ٕٖٔاإليماف البف منده ص ٚ
 .ٖٗٗ/ٕتعظيـ قدر الصبلة  ٛ
 .ٕٓ٘-ٕٚٗ/ٜالتمييد  ٜ
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وقاؿ اإلماـ محمد بف نصر المروزي: )اإليماف الذي دعا ا العباد لو، وافترضو عمييـ  -ٕ
ىو اإلسبلـ الذي جعمو دينًا، وارتضاه لعباده، ودعاىـ إليو، وىو ضد الكفر الذي سخطو، 

سورة  ]لكـ اإلسبلـ ديناً  ورضيتوقاؿ:،[ٚسورة الزمر  ]الكفر هوال يرضى لعبادف اؿ: 
سورة الزمر ] أفمف شرح ا صدره لئلسبلـ فيو عمى نور مف ربووقاؿ:  ،[ٖالمائدة 

فمدح ا اإلسبلـ بمثؿ ما مدح بو اإليماف، وجعمو اسـ ثنا  وتزكية، ف خبر أف مف [،ٖٕ
تدحو، أال أسمـ فيو عمى نور مف ربو وىد ، وأخبر أنو دينو الذي ارتضاه، ف د أحبو، وام

سماعيؿ  تر  أف أنبيا  ا ورسمو، رغبوا فيو إليو، وس لوه إياه، ف اؿ إبراىيـ خميؿ الرحمف وا 
وقاؿ يوسؼ: ،[ٕٛٔسورة الب رة  ]ربنا واجعمنا مسمميف لؾ ومف ذريتنا أمة مسممة لؾذبيحو: 

 ي مسممًا وألح ني بالصالحيففنتو[  ٓٔسورة يوسؼ] ، :وقاؿ تعالى أوتوا الكتاب وقؿ لمذيف
قولوا آمنا وقاؿ في موض  آخر: ،[ٕٓآؿ عمراف  ]واألميف أأسممتـ فإف أسمموا ف د اىتدوا

ونحف لو مسمموف فإف آمنوا بمثؿ ما إلى قولو با وما أنزؿ إلينا وما أنزؿ إلى إبراىيـ
 ، ومف آمف فحكـ ا ب ف مف أسمـ، ف د اىتد ،[ٖٚٔ-ٖٙٔسورة الب رة  ]آمنتـ بو ف د اىتدوا

  ٔف د اىتد  ف د سو  بينيما(
م صود اإلماـ ىنا: أف مسمى اإليماف واإلسبلـ واحد، ألف ا عػز وجػؿ مػدح اإلسػبلـ بمثػؿ و 

مػػا مػػدح بػػو اإليمػػاف، وأخبػػر أنػػو دينػػو الػػذي ارتضػػاه، وأمػػر أىػػؿ الكتػػاب واألمػػيف باإلسػػبلـ كمػػا 
اإلسػػبلـ، وسػػ لوه إيػػاه، فبلبػػد أف يكػػوف  أمػػرىـ باإليمػػاف، وأخبػػر أف الرسػػؿ واألنبيػػا ، دعػػوا إلػػى

 كؿ مسمـ مؤمنًا. 
سػػورة  ]ومػػا أمػػروا إال ليعبػػدوا ا مخمصػػيف لػػو الػػديفوقػػاؿ أيضػػًا: وقػػاؿ ا عػػز وجػػؿ:  -ٖ

يتػا  إفسػمى  ،[ٜٔسػورة آؿ عمػراف  ]إف الػديف عنػد ا اإلسػبلـوقػاؿ:،[٘البينة  قػاـ الصػبلة، وا 
إسػػبلمًا، فمػػف لػػـ يػػؤد الزكػػاة. ف ػػد تػػرؾ مػػف الػػديف ال ػػيـ الػػذي  الزكػػاة دينػػًا قيمػػًا، وسػػمى الػػديف

ر ا أنػػو عنػػده الػػديف وىػػو اإلسػػبلـ، بعضػػًا، وقػػد جامعتنػػا ىػػذه الطائفػػة التػػى فرقػػت بػػيف بػػأخ
اإليماف واإلسبلـ عمػى أف اإليمػاف قػوؿ وعمػؿ، وأف الصػبلة والزكػاة مػف اإليمػاف، وقػد سػماىا 

 اإلسػػػبلـ، ف ػػػد سػػػمى ا اإلسػػػبلـ بمػػػا سػػػمى بػػػو اإليمػػػاف، ر أف الػػػديف عنػػػد ابػػػا دينػػػًا، وأخ

                                                 
 . ٕٖٔ، وينظر: اإليماف البف منده صٖٔ٘-ٜٕ٘/ٕتعظيـ قدر الصبلة  ٔ
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صػػمى ا  -وسػػمى اإليمػػاف بمػػا سػػمى بػػو اإلسػػبلـ، وبمثػػؿ ذلػػؾ جػػا ت األخبػػار عػػف النبػػي 
 .-عميو وسمـ 

: وممػػػػا يػػػػدلؿ عمػػػػى تح يػػػػؽ قولنػػػػا أف مػػػػف فػػػػرؽ بػػػػيف -أي مػػػػف يسػػػػاووف بينيمػػػػا  -قػػػػالوا و  -ٗ
اسػتوجب النػار بركوبيػا، لػف يػزوؿ عنػو  أتػىالكبػائر  تىاإليماف، واإلسبلـ، قد جامعنا أف مف أ

الكبػائر وأعظميػـ ركوبػًا ليػا مػف أدخمػو ا النػار، فيػـ يػرووف الحػديث (اسـ اإلسبلـ، وشػر مػف
كػػاف فػػي مػػف أخرجػػوا مػػف النػػار ))ويثبتونػػو أف ا ي ػػوؿ:  (صػػمى ا عميػػو وسػػمـ  )عػػف النبػػي 

 -تبػارؾ وتعػالى  -ف د أخبر ا  ،ٔ (( اؿ شعيرةقمبو مث اؿ خردلة مف إيماف، ومث اؿ برة، ومث
أخرجوا بيا مف النػار، وىػـ أشػر أىػؿ التوحيػد، الػذيف ال يػزوؿ فػي قولنػا و أف في قموبيـ إيمانًا، 

وفػػي قػػوؿ مػػف خالفنػػا عػػنيـ اسػػـ اإلسػػبلـ، وال جػػائز أف يكػػوف مػػف فػػي قمبػػو إيمػػاف يسػػتوجب بػػو 
بػػػا، إذ ال جػػػائز أف يفعػػؿ اإليمػػػاف الػػػذي ودخػػػوؿ الجنػػػة مػػا لػػػيس بمػػؤمف ،الخػػروج مػػػف النػػار 

 ٕيثػػػاب عميػػػو ب مبػػػو مػػػف لػػػيس بمػػػؤمف، كمػػػا ال جػػػائز أف يفعػػػؿ الكفػػػر ب مبػػػو مػػػف لػػػيس بكػػػافر(
وم صػػودىـ ىنػػا الػػرد عمػػى مػػف أخػػرج أىػػؿ الكبػػائر مػػف اإليمػػاف، وقػػاؿ: إنيػػـ مسػػمموف وليسػػوا ،

 -فػي قمبػو ذرة مػف إيمػاف بمؤمنيف، في ػاؿ ليػـ: كيػؼ تنفػوف عػنيـ اإليمػاف مػ  إثبػاتكـ أف مػف 
يخػرج مػف النػار  إذًا مػف يخػرج مػف النػار فبلبػد أف يكػوف مسػممًا مؤمنػًا وال  -مف أىؿ الكبػائر 

 فرؽ. 
قالوا: ومما يدؿ عمى بطبلف قوؿ مف خالفنا، ففرؽ بيف اإليماف واإلسبلـ وتح يؽ قولنا: -٘

الحراـ، ووض  األحكاـ  افترض الفرائض، وأحؿ الحبلؿ، وحـر -عز وجؿ  -أنا وجدنا ا 
والحدود بيف المسمميف عمى اسـ اإليماف، ال عمى اسـ اإلسبلـ، فزعـ ىؤال  أف مف أتى 
كبيرة، فيو خارج مف اإليماف، وليس بمؤمف، ثـ حكموا عميو، ولو ب حكاـ المؤمنيف، ولو 

ود التي كاف األمر كما قالوا فيمف أتى كبيرة، لمـز إس اط عامة الفرائض، واألحكاـ والحد
أوجبيا عمى المؤمنيف عمى مف أتى كبيرة، ألف اسـ اإليماف زاؿ عنو، وفي ذلؾ خروج مف 

يا أييا الذيف آمنوا إذا نودي أحكاـ الكتاب، وما أجمعت عميو األمة... قاؿ ا عز وجؿ: 
ا أييا الذيف آمنو  ايوقاؿ:  ،[ٜسورة الجمعة  ]لمصبلة مف يوـ الجمعة فاسعوا إلى ذكر ا

                                                 
 .ٕٚ/ٔالبخاري مف فتح الباري  ٔ
 . ٖ٘٘/ٕتعظيـ قدر الصبلة  ٕ
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يا أييا الذيف آمنوا ال ت كموا الربا أضعافًا وقاؿ  ،[ٖٜٔسورة الب رة ] كتب عميكـ الصياـ
سورة  ]منوا ال ت تموا الصيد وأنتـ حـريا أييا الذيف آوقاؿ: ،[ ٖٓٔسورة آؿ عمراف ]مضاعفة
 فمف زعـ أف مف أتى كبيرة، زاؿ عنو اسـ اإليماف، لزمو أف يس ط عنو ىذه، [ٜ٘المائدة 

)وقاؿ ا: : ]الفرائض كميا، ألف ا إنما أوجبيا عمى المؤمنيف باسـ اإليماف،[ إلى أف قاؿ 
فتحرير رقبة مؤمنة[   ٕٜسورة النسا]، ،فما ت ولوف في أمة أو عبد مسمـ يصوـ ويصمي

ويؤد  الفرائض إال أنيا سرقت، أو شربت خمرًا ىؿ يجوز عت يا عف مف عميو عتؽ رقبة  
ف قالوا: ليست بمؤمنة، فإف أجازو  ا عت يا، ف د أثبتوا ليا اسـ اإليماف، وتركوا قوليـ، وا 

ف زعموا أف عت يا ليس بجائز، خرجوا مف لساف األمة،  وعت يا جائز، خالفوا حكـ الكتاب، وا 
في األمة السودا  حيف امتحنيا بالشيادتيف،  -صمى ا عميو وسمـ  -وقد قاؿ النبي 

صمى ا )وقاؿ في تفسير قولو  ، ٔولـ ي ؿ: إنيا مسممة( ((يا مؤمنةاعت يا، فإن))ف قرت: 
 ): )فالذي صح عندنا في معنى قوؿ النبي ((ال يزني الزاني... الحديث)): (عميو وسمـ 

وما روي مف األخبار  ،ٕ ((ال يزني الزاني حيف يزني وىو مؤمف)): (صمى ا عميو وسمـ 
مف فعؿ تمؾ األفعاؿ ال يكوف مؤمنًا مستكمؿ اإليماف، مما يشبو ىذا أف معنى ذلؾ كمو أف 

ألنو قد ترؾ بعض اإليماف نفي عنو اإليماف، يريد بو اإليماف الكامؿ، وال جائز أف يكوف 
فيو منو شي  إزالة السـ  ىمعناه غير ذا، قمنا: ألف في إزالة اإليماف ب سره عنو حتى ال يب 

إس اط الفرائض، واألحكاـ التي أوجبيا ا تبارؾ  اإليماف عنو، وفي إزالة اسـ اإليماف عنو
س اط الحدود عنو...(  . ٖوتعالى، وا 

كمػػػا يتضػػح مػػػف العػػرض السػػػابؽ أف مسػػماىما مختمػػػؼ وذلػػؾ لؤلدلػػػة  وا اعمػػـ الػػرأي الػػػراجح
 التالية:

                                                 
وحديث الجارية رواه اإلماـ مسمـ  ينظر: مسمـ بشرح النووي  ،ٓٗ٘-ٖٙ٘/ٕتعظيـ قدر الصبلة  ٔ
٘/ٕٗ،ٕ٘ . 
 سبؽ تخريجو ٕ
 . ٙٚ٘/ٕتعظيـ قدر الصبلة  ٖ
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أصؿ اإليماف التصديؽ، والخضوع واالن ياد تاب ، وأصؿ اإلسبلـ الخضػوع واالن يػاد، ومنػو -ٔ
اف الخمسة، لذلؾ نجد فػي أكثػر النصػوص إطػبلؽ اإليمػاف عمػى البػاطف، واإلسػبلـ عمػى األرك

 الظاىر، ومف ذلؾ حديث جبريؿ عميو السبلـ المشيور.
 .لـ يرد في النصوص الوعد بالجنة عمى اإلسبلـ المطمؽ، كما في اإليماف المطمؽ -ٕ

)قوؿ ال مب(، يدخؿ في لـ يرد في النصوص أف اإليماف با ومبلئكتو وكتبو ورسمو  -ٖ
ف كاف يمـز اإلسبلـ ح كما ورد في دخوؿ أعماؿ ال مب والجوار  مسمى اإلسبلـ في اإليماف، وا 
 .جنس تصديؽ

 االكبػائر كمػال يعرؼ في النصوص نفي اإلسػبلـ عمػف تػرؾ شػيئًا مػف الواجبػات، أو فعػؿ  -ٗ
 .ٔورد في اإليماف
سػػماىما، ومػػ  ذلػػؾ فينػػاؾ اسػػتعماالت صػػريحة فػػي اخػػتبلؼ م -كمػػا تػػر   -فاألدلػػة السػػاب ة 

 :وحاالت تجعميما يتف اف ومف ذلؾ
اإليمػػاف الكامػػؿ، البػػد أف يكػػوف معػػو إسػػبلـ كامػػؿ، أمػػا اإلسػػبلـ الكامػػؿ فػػبل يمػػـز منػػو  -1

 اإليماف الكامؿ ولكف البد أف يكوف معو أصؿ اإليماف.
األنبيػػا  أيضػػًا يمكػػف أف ي ػػاؿ إف المسػػمـ الممػػدوح ىػػو المػػؤمف الممػػدوح، وذلػػؾ كمػػدح  -2

 .باإلسبلـ

ويشتركاف في الخطاب باإليماف أمرًا أو نييًا مػف أحكػاـ وحػدود ومواريػث وغيرىػا، ألف  -3
 .الخطاب باإليماف يشمؿ كؿ الداخميف فيو سوا  كاف معيـ أصؿ اإليماف أو كمالو

فػػػي حػػػاؿ االفتػػػراؽ يكػػػوف معناىمػػػا واحػػػد، وعنػػػد االجتمػػػاع يفترقػػػاف فػػػي المعنػػػى وأخيػػػرًا  -4
يسػػاووف بينيمػػا ظنػػوا أف الػػتبلـز بينيمػػا يمػػـز منػػو أف يكػػوف مسػػماىما )واحػػدًا(،  ن ػػوؿ لعػػؿ مػػف

 -ي ػػوؿ محمػػد بػػف نصػػر: )ومػػف فػػرؽ بينيمػػا، ف ػػد عػػارض سػػنة النبػػي صػػمى ا عميػػو وسػػمـ 
بػػػالرد، إال أف أحػػػدىما أصػػػؿ لآلخػػػر، ال ينفػػػؾ أحػػػدىما عػػػف ا خػػػر، ألف أصػػػؿ اإليمػػػاف ىػػػو 

 ، ٕكػوف مصػدقًا إال خاضػعًا، وال خاضػعًا إال مصػدقًا..(التصديؽ، وعنو يكوف الخضوع، فػبل ي
 . ٖفكبلـ المروزي ىنا ي تضي أف مسماىما مختمؼ، وا أعمـ

                                                 
 . ٕٚينظر: جام  العمـو والحكـ البف رجب الحنبمي صٔ
 .ٙٔٚ-٘ٔٚ/ٕتعظيـ قدر الصبلة  ٕ
 .ٕ٘/ٔينظر:نواقض االيماف االعت ادية وضوابط التكفير عند السمؼ  ٖ
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 المبحث السادس : نواقض االيمان                   
والنػػػواقض: جمػػػ  نػػػاقض، ونػػػاقض الشػػػي  ىػػػو المبطػػػؿ لمشػػػي  والمفسػػػد لمشػػػي ، نػػػواقض    

ومبطبلتػػػػو، بمعنػػػػى أف اإلنسػػػػاف إذا فعػػػػؿ واحػػػػًدا مػػػػف ىػػػػذه  يعنػػػػي: مفسػػػػدات اإلسػػػػبلـااليمػػػػاف 
انت ػػؿ مػػف كونػػو مسػػمًما إلػػى كونػػو وثنيوػػا، إال أف يتػػوب قبػػؿ  والنػػواقض بطػػَؿ إسػػبلمو ودينػػو، ،

المػػوت، فػػإف لػػـ يتػػب قبػػؿ المػػوت، وىػػو عمػػى نػػاقض مػػف ىػػذه النػػواقض؛ فإنػػو يكػػوف يخػػرج مػػف 
 .س ؿ ا السبلمة والعافية نديف اإلسبلـ 

نػػواقض الشػػي  يعنػػي: ىػػي مبطبلتػػو ومفسػػداتو، مثػػؿ: نػػواقض الوضػػو ، نػػواقض الوضػػو  ف   
منيا الخارج مف السبيميف، فإذا توض  اإلنساف، ثـ خرج منو بوؿ أو غائط بطػؿ وضػوُ ه، فسػد 

فكػػذلؾ نػػواقض اإلسػػبلـ، إذا فعػػؿ اإلنسػػاف ناقضػػا  ،وانت ػػؿ مػػف كونػػو متوضػػًئا إلػػى كونػػو ُمْحػػِدثًا
 نس ؿ ا السبلمة والعافية.  مرتداانت ؿ مف كونو مسمًما إلى كونو مف ىذه النواقض، 

ا عمػػػى ىػػػذه  ـرحميػػػالعممػػػا  ، واقتصػػػر واالشػػػمؿ األىػػػـىػػػي  التػػػي سػػػنذكرىا فيػػػذه النػػػواقض
ألف كثيًرا مف نواقض اإلسبلـ ترج  إلى ىػذه النػواقض العشػر ، أغمبيػا يرجػ  ر النواقض العش

 -:ٔوىي كالتالي لنواقضأىـ ااذف إلى ىذه النواقض، فيي 
يشػػرؾ بػػو ويغفػػر مػػا دوف  أفيغفػػر  ا ال إف: الشػػرؾ فػػي عبػػادة ا تعالى،قػػاؿ تعػػالىاألول

انػػو مػػف يشػػرؾ بػػا ف ػػد حػػـر ا عميػػو الجنػػة ، وقػػاؿ تعػػالى[ٕٛسػػورة النسػػا   ]ذلػػؾ لمػػف يشػػا 
واالسػتغاثة بيػـ  ألمػواتاومنػو دعػا   ،[ٕٚسورة المائػدة  ]أنصارمف  وم واه النار وما لمظالميف

 والنذر والذبح ليـ.
: مف جعؿ بينو وبيف ا تعالى وسائط يدعوىـ ويس ليـ الشفاعة ويتوكؿ عمييـ ُكفر الثاني
ومف دعا غير ا ف د أشرؾ، تشممو النصوص  التي فييا: ﴿َواَل َتْدُع ِمْف ُدوِف اِ  ،إجماعا

َؾ َفِإفْ  وقولو سبحانو  ،[ٙٓٔسورة يونس  ]َفَعْمَت َفِإن َؾ ِإًذا ِمَف الظ اِلِميَف﴾ َما اَل َيْنَفُعَؾ َواَل َيُضرُّ
وقولو: ﴿ِإف   [،ٖٕٔسورة الشعرا   ]وتعالى: ﴿َفبَل َتْدُع َمَ  اِ ِإَلًيا آَخَر َفَتُكوَف ِمَف اْلُمَعذ ِبيَف﴾

ـٌ َعِظيـٌ﴾ َمَ  اِ ِإَلًيا آَخَر اَل ُبْرَىاَف َلُو ِبِو  وقولو: ﴿َوَمْف َيْدعُ   ، [ٖسورة ل ماف  ]الشِّْرَؾ َلُظْم
فسماه كافرًا. وقولو:  ،[ٚٔٔسورة المؤمنوف  ]َفِإن َما ِحَساُبُو ِعْنَد َربِِّو ِإن ُو اَل ُيْفِمُح اْلَكاِفُروَف﴾

                                                 
شرح نواقض اإلسبلـ العشرة لمشيخ عبد العزيز بف عبدا الراجحي، والع يدة الصحيحة ينظر:  ٔ

ومايضادىا لمعبلمة الشيخ عبد العزيز بف باز،ونواقض اإليماف االعت ادية لمدكتور محمد بف عبدا 
 الوىيبي.
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ـْ﴾ ُدوِنِو َما َيْمِمُكوَف ِمْف  ﴿َوال ِذيَف َتْدُعوَف ِمفْ [، ٗٔسورة فاطر ] ﴿َوَيْوـَ اْلِ َياَمِة َيْكُفُروَف ِبِشْرِكُك
ـْ َوَيْوـَ اْلِ َياَمِة َيْكُفُرو  ـْ َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُك ـْ اَل َيْسَمُعوا ُدَعاَ ُك َف ِقْطِميٍر ِإْف َتْدُعوُى

﴾ ـْ  وىنا سّماه ا شركًا.  ،[ٗٔ-ٖٔسورة فاطر  ]ِبِشْرِكُك
: تعالى ا مذىبيـ كفر.قاؿ ـ او صححالمشركيف او شؾ في كفرى : مف لـ يكفرالثالث

فمف لـ  ،[ٕٙ٘سورة الب رة  ]َفَ ِد اْسَتْمَسَؾ ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَ ى﴾باِ ﴿َفَمْف َيْكُفْر ِبالط اُغوِت َوُيْؤِمْف 
يَكفِّر المشركيف أو شؾ في كفرىـ، أو صحح مذىبيـ؛ فإنو لـ يْكُفر بالطاغوت، وليس ىناؾ 

ال بد منيما: األمر األوؿ:  الكفر بالطاغوت والطاغوت: كؿ ما خالؼ إيماف إال ب مريف 
الشرع، كؿ ما تجاوز بو العبد حده مف معبود أو متبوع أو مطاع ُسمي طاغوتا، مف 

ىو أف تتبرأ مف عبادة غير ا  (الكفر بالطاغوت)الطغياف وىو مجاوزة الحد. ومعنى 
ىميا، ىذا ىو الكفر بالطاغوت، البرا ة مف كؿ وتنفييا وتنكرىا وتبغضيا وتعادييا وتعادي أ

نكار كؿ عبادة لغير ا، ونفييا وبغضيا وبغض أىميا ومعاداتيـ األمر  ،معبود سو  ا، وا 
د، تكفر بالطاغوت وتؤمف با، وىذا ،فالثاني:  اإليماف با  إذا فعمت األمريف ف نت موحِّ

عبود بحؽ إال ا، ىذه كممة التوحيد، وىي الكممة ىو معنى ال إلو إال ا، فإف معناىا: ال م
التي ت ي قائميا الشرؾ، كممة الت و ، وىي الكممة التي مف أجميا أرسؿ ا الرسؿ، مف 
أجميا ان سـ الناس إلى ش ٌي وسعيد، مف أجميا قاـ سوؽ الجياد، مف أجميا قامت ال يامة، 

الكفر  ):اإلسبلـقاؿ شيخ لجنة والنار. وح ت الحاقة، ووقعت الواقعة، ومف أجميا ُخم ت ا
ليس ذلؾ مف االحكاـ التي يست ؿ بيا،فالكافر مف جعمو ا ورسولو  والفسؽ احكاـ شرعية،

التكفير حكـ  ):الجوزية ابف قيـ اإلماـوقاؿ  ، ٔ(كافرا،والفاسؽ مف جعمو ا ورسولو فاس ا
التكفير لممرتديف ليس )الح الفوزاف:وقاؿ الشيخ ص ، ٕ(شريعة،فالكافر مف كفره ا ورسولو 

مف تشري  الخوارج وال غيرىـ وليس ىو فكرا، وانما ىو حكـ شرعي حكـ بو ا ورسولو 
عمى مف يستح و بارتكاب ناقض مف نواقض االسبلـ ال ولية واالعت ادية والتي بينيا العمما  

ومعنى ىذا ، ٖ(()في باب احكاـ المرتد وىي م خوذه مف كتاب ا تعالى وسنة رسولو
الناقض اف مف لـ يكفر مف كفره ا تعالى في الكتاب وكفره رسولو عميو الصبلة والسبلـ 

                                                 
 .ٜ٘/٘منياج السنة النبوية لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية  ٔ
 .ٕٔٗمختصر الصواعؽ المرسمة ص ٕ
 .ىجريةٕٔٗٔربي  ا خر ٗمجمة الدعوة  ٖ
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في السنة مف الكفار االصمييف والمشركيف ال المسمميف الذيف يكفرىـ البعض بشبية دوف 
ا  المان  االلتزاـ بضوابط التكفير المعتبرة عند اىؿ السنة والجماعو و بعد قياـ السبب وانتف

ف د يكوف الفعؿ او الم الة كفرا )واقامة الحجة قاؿ شيخ االسبلـ ابف تيميو)رحمو ا تعالى(:
كذا فيو كافر او ويطمؽ ال وؿ بتكفير مف قاؿ تمؾ الم الة او فعؿ ذلؾ الفعؿ وي اؿ مف قاؿ 

كفره المعيف الذي قاؿ ذلؾ ال وؿ او الفعؿ ال يحكـ بمف فعؿ ذلؾ فيو كافر لكف الشخص 
حتى ت ـو عميو الحجة التي يكفرتاركيا وىذا االمر مطرد في نصوص الوعيد عند اىؿ 
السنة والجماعة فبل ُيشيد عمى معيف مف اىؿ ال بمة بانو مف اىؿ النار لجواز اف ال يمح و 

مف قاؿ كذا فيو كافر اعت د  –السمؼ  –وقالوا )، وقاؿ أيضا:  ٔ(لفوات شرط او ثبوت مان 
ىذا المفظ شامؿ لكؿ مف قالو ولـ يتدبروا اف التكفير لو شروط وموان  قد تنتفي  المستم  اف

في حؽ المعيف، واف التكفير المطمؽ ال يستمـز تكفير المعيف اال اذا وجدت الشروط وانتفت 
الذيف اطم وا ىذه العموميات لـ يكفروا اكثر  الموان  وقد بيف ىذا االماـ احمد وعامة االئمة

فانو واف كاف ال وؿ تكذيبا لما قاؿ )،وقاؿ في موض  اخر: ٕ(ا الكبلـ بعينومف تكمـ بيذ
(لكف قد يكوف الرجؿ حديث عيد باسبلـ او نش  ببادية بعيدة ومثؿ ىذا الرسوؿ)

اليكفربجحد ما يجحده حتى ت ـو عميو الحجة،وقد يكوف الرجؿ لـ يسم  تمؾ النصوص او 
 ، ٖ(ارض أخر او وجب ت ويميا واف كاف مخطئاسمعيا ولـ تثبت عنده،او عارضيا عنده مع

االبعد قياـ الحجة  ألحدانو التكفير )محمد بف ابراىيـ آؿ الشيخ )رحمو ا(: اإلماـقاؿ 
عميو،ثـ ىنا شيئاف احدىا الحكـ عمى ىذا الش  انو كفر والثاني الحكـ عمى الشخص بعينو 

ىو  لكف صاحبو و كفر..شرؾ اكبرالفعؿ نفس)وقاؿ الشيخ عبد العزيز بف باز: ، ٗ(أخرش  
وقاؿ الشيخ األلباني)رحمو ا( في شريط  ، ٘(ا  إلى أمرهاـ ي اؿ  محؿ نظر ىؿ يكفر 

 وق  الكفر عميو. مسجؿ بعنواف الكفر كفراف: لكننا ن وؿ ليس كؿ مف وق  في الكفر

                                                 
 .٘ٙٔ/ٖ٘مجموع الفتاو   ٔ
 .ٛٛٗ-ٚٛٗ/ٕٔالمصدر السابؽ  ٕ
 .ٖٕٔ-ٜٜٕ/ٖالمصدر السابؽ  ٖ
 .ٜٔٔ/ٕٔفتاو  الشيخ محمد بف إبراىيـ  ٗ
 .ٛٚسعة رحمة رب العالميف ص ٘
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 ،مػف تكفيػرهليػـ بػد مػف إصػراره وتكذيبػو فبل العممػا  إذًا إذا قامػت الحجػة وزالػت الشػبية وتػي فف
 وىذا أمر معروؼ ومجم  عميو لد  عمما  األمة قاطبة.

(أكمػؿ مػف ىديػو،او اف حكػـ غيػره أحسػف مػف حكمػو : مف اعت ػد اف ىػدي غيػر النبػي)الرابع
يؤمنػوف  فػبل وربػؾ ال( فيػو كػافر. قػاؿ تعػالىكالذيف يفضموف حكـ الطواغيػت عمػى حكمػو)

 ]حرجػا ممػػا قضػيت ويسػػمموا تسػػميما أنفسػػيـدوا فػي يجػػ حتػى يحكمػػوؾ فيمػا شػػجر بيػنيـ ثػػـ ال
أو  (صػػمى ا عميػػو وسػػمـ )فمػػف اعت ػػد أف ىنػػاؾ ىػْدًيا أكمػػؿ مػػف ىػػدي النبػػي ،[٘ٙسػورة النسػػا  

رسػوؿ  أف ىناؾ حكما أحسف مف حكمو؛ فإنو يكوف كػافًرا، دليػؿ ذلػؾ: أنػو لػـ يشػيد أف محمػداً 
و فيمػا أمػر، وتصػدي و فيمػا أخبػر، واجتنػاب ت تضػي طاعتػ (رسوؿ ا محمداً )ا؛ ألف شيادة 

 ما نيى عنو وزجر، وأف ال يعبد ا إال بما شرع. 
 ( ولو عمؿ بو ف د كفر: مف ابغض شيئا مما جا  بو الرسوؿ محمد)الخامس
ـْ َكِرُىوا َما َأْنَزَؿ ذَ ﴿: ا تعالىقاؿ  ﴾اُ ِلَؾ ِبَ ن ُي ـْ فمف كره  ،[ ٜسورة محمد  ]َفَ ْحَبَط َأْعَماَلُي

. وألف ىذا البغض ينافي شيئا مما أنزلو ا، أو مما شرعو ا ورسولو، فإنو يكوف كافراً 
مما جا  بو الرسوؿ أو كره  اإليماف؛ وألف محبة ا ورسولو أصؿ اإليماف. ومف أبغض شيئاً 

نس ؿ ا  ،مما جا  بو الرسوؿ؛ فإنو ي تضي عدـ محبة ا ورسولو، وىذا كفر وِرد ة شيئاً 
 .السبلمة والعافي

والدليؿ قوؿ ا  ع ابو كفر ( أو ثوابو أو): مف استيزأ بش  مف ديف الرسوؿالسادس
﴾ ﴿ُقْؿ َأِباِ : تعالى ـْ ـْ َبْعَد ِإيَماِنُك ـْ َتْسَتْيِزُئوَف اَل َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُت سورة  ]َوآَياِتِو َوَرُسوِلِو ُكْنُت
ليـ الكفر بعد اإليماف. فإذا استيزأ بالصبلة كَفر، إذا استيزأ بالزكاة كَفر،  َأْثَبتَ  [،٘ٙالتوبة 

إذا استيزأ بالصـو كفر، إذا استيزأ بالمصميف أي: سخرية بيذه الصبلة التي يصمييا المسمـ 
كفر، أو استيزأ بالمحية كفر؛ ألف كراىة المحية كراىة لما جا  بو اإلسبلـ مف األمر بإعفا  

وكذلؾ ،لساف رسولو كفر، أما إذا سخر مف الشخص لذاتو أو لشخصو فبل يكفرالمحية عمى 
إذا استيزأ بالجنة، قاؿ: كيؼ الجنة ! الجنة ثواب المؤمنيف! سخر بيذا، أو استيزأ بالنار، 

ال إلو  :قاؿ: النار ع اب لمكافريف! استيزأ بيا وسخر، يكُفر والعياذ با، أو قمت: مف قاؿ
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َمف قاؿ: سبحاف ا وبحمده مائة مرة ُغفرت ذنوبو ولو كانت مثؿ )) وبو،إال ا ُغفرت ذن
 نس ؿ ا السبلمة.فاستيزأ بيذا الثواب سخرية؛ ، فإنو يكفر. ، ٔ((زبد البحر

: والدليؿ قوؿ ا تعالى ومنو الصرؼ والعطؼ،فمف فعمو أو رضي بو كفر : السحرالسابع
والسحر ىو  ،[ٕٓٔسورة الب رة  ]ى َيُ واَل ِإن َما َنْحُف ِفْتَنٌة َفبَل َتْكُفْر﴾﴿َوَما ُيَعمَِّماِف ِمْف َأَحٍد َحت  

 في المغة: عبارة عما خفي ولطؼ سببو. 
وفي الشرع: ىو عبارة عف عزائـ وُرقى وُع د، وأدوية وتدخينات تؤثر في ال موب واألبداف  

َما َكَفَر ُسَمْيَماُف َوَلِكف  وَ ﴿: فتمُرض وت تؿ وتفرؽ بيف المر  وزوجو. ول وؿ ا عز وجؿ
فكفروا بتعميـ الناس السحر،  ،[ٕٓٔسورة الب رة  ]الش َياِطيَف َكَفُروا ُيَعمُِّموَف الن اَس السِّْحَر﴾

 (ومنو الصرؼ والعطؼ)فالسحر كفر وِرّدة، مف فعؿ السحر أو رضي بو فيو كافر. 
يعمؿ ليـ سحرا بحيث إف الرجؿ إذا  الصرؼ: يصرؼ المرأة عف زوجيا، والزوج عف امرأتو،

جا  إلى امرأتو رآىا في صورة قبيحة، فينفر منيا، وال يريد أف ي ربيا. أو الزوجة يكرِّىيا في 
زوجيا، إذا رأت زوجيا رأتو في صورة قبيحة، ما تطيؽ النظر إليو، فيحصؿ الفراؽ بينيما، 

ا، فيذا ىو الصرؼ، صرفيا ليس في أحدىما ما ينفر ا خر، لكف الساحر عمؿ ليما سحر 
 عنو، وصرفو عنيا. 

والعطػػؼ بػػالعكس، العطػػؼ يعنػػي: يحبِّػػب المػػرأة، يجعػػؿ لػػو سػػحرا بحيػػث إنػػو يميػػؿ إلػػى المػػرأة، 
ويحسنيا ولو كانت قبيحة، ولو كانت دميمة الخم ة، يجعميػا مػف أحسػف النػاس وأجمػؿ النػاس، 

 إذا سحر المرأة  وكذلؾ أيضاً 
ف كػػاف دمػػيـ يجعميػػا تنظػػر إلػػى زوجيػػا أنػػ ف كػػاف كرييػػا، وا  و أحسػػف النػػاس، وأجمػػؿ النػػاس وا 

ومنو التَِّولَػػة، وىػػو ،الخم ػػة، ىػػذا ىػػو العطػػؼ، عَطَفيػػا عميػػو، وعطفػػو عمييػػا، فيػػذا مػػف السػػحر
شػػػي  يصػػػنعو السػػػحرة، ويعطونػػػو لمػػػزوج أو لمزوجػػػة يزعمػػػوف أنػػػو يحبػػػب المػػػرأة إلػػػى زوجيػػػا، 

ومنػو الصػرؼ ، السحر، أو عممػو، أو رضػي بػوفمف فعؿ السحر، أو تعمـ  ،والرجؿ إلى امرأتو
 نس ؿ ا السبلمة. ؛ ألنو أشرؾ با عز وجؿفإنو يكوف كافراً  ،والعطؼ
يا اييا الذيف ﴿: والدليؿ قولو تعالى، ومعاونتيـ عمى المسمميف : مظاىرة المشركيفالثامن

ـْ ِإف  َوَمْف َيتَ بعض  أوليا بعضيـ  أوليا أمنوا ال تتخذوا الييود والنصار   ـْ َفِإن ُو ِمْنُي ـْ ِمْنُك َول ُي

                                                 
 .ٖٕ٘ٔ/ٕسنف ابف ماجة  ،ٕٔٚٓ/ٗصحيح مسمـ  ٔ
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المظاىرة والمعاونة بمعنى واحد، مظاىرة  ،[ٔ٘سورة المائدة  ]اَل َيْيِدي اْلَ ْوـَ الظ اِلِميَف﴾اَ 
المشركيف ومعاونتيـ عمى المسمميف يعني: يساعد المشركيف عمى المسمميف ك ف يكوف ىناؾ 

ف الكفار عمى المسمميف يساعدىـ ب ي شي : بالماؿ أو قتاؿ بيف المسمميف والكفار ثـ يعي
بالسبلح أو بالرأي، فإذا ساعد الكفار عمى المسمميف فإنو يكفر ألنو فّضؿ المشركيف عمى 
 المسمميف وىذا التفضيؿ يستمـز أنو يبغض اإلسبلـ ويبغض ا ورسولو، وىذا كفر وردة

 والعياذ با.
مف ف ( فيو كافر،سعو الخروج عف شريعة محمد)بعض الناس ي أفمف اعت د  :التاسع

كما وس  الخضر الخروج عف شريعة  ()اعت د أف أحًدا يسُعو الخروج عف شريعة محمد 
ْسبَلـِ ِديًنا َفَمْف ُيْ َبَؿ ِمْنُو َوُىَو ِفي : موسى فيو كافر، والدليؿ قولو تعالى ﴿َوَمْف َيْبَتِ  َغْيَر اإْلِ

وألف شريعة نبينا محمد ىي الشريعة الخاتمة،  ،[٘ٛسورة آؿ عمراف  ]يَف﴾اْ ِخَرِة ِمَف اْلَخاِسرِ 
َؿ اْلُفْرَقاَف َعَمى َعْبِدِه ِلَيُكوَف : وىي الناسخة لجمي  الشرائ ، قاؿ ا تعالى ﴿َتَباَرَؾ ال ِذي َنز 

 ]َشِييًدا﴾ َرُسواًل َوَكَفى ِباِ  ﴿َوَأْرَسْمَناَؾ ِلمن اسِ : وقاؿ تعالى ،[ٔسورة الفرقاف  ]ِلْمَعاَلِميَف َنِذيًرا﴾
ـْ َجِميًعا﴾اِ ﴿ُقْؿ َيا َأيَُّيا الن اُس ِإنِّي َرُسوُؿ : وقاؿ سبحانو وتعالى ،[ٜٚسورة النسا        ِإَلْيُك

والذي نفسي بيده ال يسم  بي أحد مف )): وقاؿ عميو الصبلة والسبلـ،[ٛ٘ٔسورة األعراؼ  ]
وقاؿ عميو الصبلة  ، ٔ((ي، ثـ ال يؤمف بي إال دخؿ النارىذه األمة ييودي وال نصران

وكاف النبي يبعث )): وذكر منيا ،يُأعطيُت خمسا لـ يعطيف أحد مف األنبيا  قبم)): والسبلـ
فمف اعت د أف أحًدا يجوز لو أف يخرج عمى  ، ٕ((إلى قومو خاصة، وبعثت إلى الناس عامة
كافر، لماذا  ألف شريعة محمد صمى ا عميو  شريعة محمد ويتعّبد  بشريعة أخر ، فيو

وسمـ شريعة عامة، لمجني واإلنس ولمعرب والعجـ؛ وألنيا ناسخة لجمي  الشرائ ؛ وألنو بعد 
بعثة النبي صمى ا عميو وسمـ صارت رسالتو عامة لجمي  مف يوجد إلى يـو ال يامة، 

 .بخبلؼ شريعة موسى ليست عامة، بؿ ىي خاصة ببني إسرائيؿ 
: عالىتقاؿ ا يعمؿ بو، والدليؿ: يتعّممو وال عف ديف ا تعالى، ال اإلعراض: العاشر

ـ  َأْعَرَض َعْنَيا ِإن ا ِمَف اْلُمْجِرِميَف ُمْنَتِ ُموَف﴾ ـُ ِمم ْف ُذكَِّر ِبآَياِت َربِِّو ُث سورة السجدة  ]﴿َوَمْف َأْظَم
ـُ ِمم ْف ذُ : قاؿ تعالى ،[ٕٕ  ]كَِّر ِبآَياِت َربِِّو َفَ ْعَرَض َعْنَيا َوَنِسَي َما َقد َمْت َيَداُه﴾﴿َوَمْف َأْظَم

                                                 
 .ٖٓ٘/ٕ،ٖٚٔ/ٕد اإلماـ احمد ، مسن ٖٗٔ/ٔمسمـ في االيماف ٔ
 .ٖٗٓ/ٖ،مسند احمد  ٕٖٚ/ٔ، مسمـ  ٛٙٔ،ٕٛٔ/ٔالبخاري  ٕ
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 ،[ٖسورة االح اؼ  ]﴿َوال ِذيَف َكَفُروا َعم ا ُأْنِذُروا ُمْعِرُضوَف﴾: وقاؿ سبحانو ،[ٚ٘سورة الكيؼ 
رض فإًذا َمف أعفالكفار يعرضوف عما أنذروا مف اإليماف با ورسولو والعمؿ بيذا الديف، 

مف  ، متحمبلً عف ديف ا ال يتعمـ الديف، وال يعبد ا، ىذا كافر، يسميو بعض الناس ممحداً 
األدياف، في الح ي ة ىو عابد لمشيطاف، ليس ىناؾ أحد مف الخمؽ إال وىو يعبد، مف لـ 

 نس ؿ ا العفو والعافيةيعبد ا عبد الشيطاف.
مف كفر با مف  المكره إالوالجاد والخائؼ وال فرؽ في جمي  ىذه النواقض بيف اليازؿ 

فعميو غضب مف  ولكف مف شرح بالكفر صدرا باإليمافمف ُاكره وقمبو مطمئف  إال إيمانوبعد 
ما يكوف خطرا واكثر وقوعا  أعظـوكميا مف ،[ٙٓٔسورة النحؿ  ]ا وليـ عذاب عظيـ

لعافية، ونعوذ با مف الشرؾ ونس ؿ ا السبلمة وا فينبغي الحذر منيا واالبتعاد عنيا
والكفر، والنفاؽ والش اؽ، وسو  األخبلؽ، نس لو سبحانو وتعالى أف يتوفانا عمى اإلسبلـ، 
نس لو سبحانو وتعالى أف يثبتنا عمى دينو، وأف يعيذنا مف مضبلت الفتف، غير مغيِّريف وال 

محمد  االخير نبينناس معمـ المبدليف، إنو ولي ذلؾ وال ادر عميو، وصمى ا وسمـ عمى 
 .وعمى آلو وأصحابو والتابعيف 

 أبو مصعبوكتبو                                               
 الصالحمحمد  عبدا ضيا  الديف                                          

 ـٖٕٓٓىػ / ٕٗٗٔ                                               
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 الفيرست
................ ...................الم دمة..............................................

ٔ 

وفيو  اإليمافتعريؼ  :األولالمبحث 
 ٖ..............................................مطمباف

 ٖ................................لغة وشرعا.............. اإليماف: تعريؼ األوؿالمطمب  
العبلقة بيف المعنى المغوي المطمب الثاني 

 ٗ...............................والشرعي........
وفيو  اإليمافمسّمى  :المبحث الثاني

 ٘...............................................مطمباف
في ع يدة السمؼ  اإليمافمسمى  األوؿالمطمب 
 ٘.....................................الصالح

الفرؽ في  أصوؿضابط معرفة المطمب الثاني 
 ٖٔ.....................................اإليماف

وفيو  ون صانو اإليمافزيادة  :المبحث الثالث
 ٘ٔ.......................................مطمباف

 اإليمافزيادة  أدلة األوؿالمطمب 
 ٘ٔ...............................ون صانو..................

مجاالت الزيادة والن صاف في المطمب الثاني 
 ٛٔ.......................................اإليماف

مراتب  :المبحث الرابع
 ٕٓ............................................................اإليماف

 اإليمافالعبلقة بيف  :المبحث الخامس
 ٖٕ..............................................ـواإلسبل

نواقض  :المبحث السادس
 ٖٖ..........................................................اإليماف
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