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 اسٌم يشمل:« اإلميان  »دلَّ الكتاُب والسُّنة على أنَّ 
 تصديُقه، وإقرارُه. اعتقاَد القلِب؛ وهو -1
عمَل القلِب؛ وهو انقياُده، وإرادتُه، وما يتبُع ذلك ِمن أعماِل القلوِب؛ كالتوكِل، والرجاء، واخلوف،  -2

 واحملبة.
 إقراَر اللساِن. -3
 عمَل اجلوارِح ـ واللساُن ِمنها ـ والعمُل يشمل: األفعاَل والرتوَك؛ قوليًة أو فعليًة. -4

أَنَزَل  }ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِِبهلِل َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلى َرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي قال هللا تعاىل:
 [136]النساء: {ِمْن قـَْبُل َوَمْن َيْكُفْر ِِبهلِل َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر فـََقْد َضلَّ َضالالً بَِعيداً 

 [8]التغابن: َفآِمُنوا ِِبهلِل َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي أَنزَْلَنا َوهللاُ ِبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرٌي{وقال تعاىل: }
 [285]البقرة: ُكتُِبِه َوُرُسِلِه{}آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّب ِِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِِبهلِل َوَمآلِئَكِتِه َو وقال تعاىل: 

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللَُّ َوِجَلْت قـُُلوُُبُْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آََيتُُه زَاَدْْتُمْ وقال تعاىل:  ِإميَاًًن َوَعَلى َرُبِ ِْم  }ِإَّنَّ
َناُهْم يـُْنِفُقوَن * أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا ََلُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َرُبِ ِْم َوَمْغِفرٌَة يـَتَـوَكَُّلوَن * الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َوِمَّ  ا َرَزقـْ

 [4-2]األنفال: َورِْزٌق َكرمٌِي{
ْن آَمَن ِِبَّللِ  َواْليَـْوِم اآلِخِر }لَّْيَس اْلِبَّ َأن تـَُولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبَّ مَ وقال تعاىل: 

ْبَن السَِّبيِل َوالسَّآئِِلنَي َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِ نَي َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِ ِه َذِوي اْلُقْرََب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكنَي َوا
ُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدواْ َوالصَّاِبرِيَن ِف اْلَبْأَساء والضَّرَّاء َوِحنَي اْلَبْأِس َوِف الر ِقَاِب َوأَقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َوالْ 

 [177]البقرة: أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقوَن{
َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِِبإِلميَاِن َوَلِكن مَّن َشرََح ِِبْلُكْفِر َصْدرًا }َمن َكَفَر ِِبهلِل ِمن بـَْعِد إميَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه وقال تعاىل: 

 [106]النحل: فـََعَلْيِهْم َغَضٌب مِ َن هللِا َوََلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم{
 [143]البقرة: }َوَما َكاَن هللاُ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم{وقال تعاىل: 

 واآلَيُت ِف هذا املعىن كثرية.

 املبحث األول: ما يتناوله اسم اإليمان
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م ِن القوُم؟ ـأو م ِن »قال لوفِد عبِد الَقيس ملا أَتوا إليه:  عن ابن عباس }أن رسول هللا « نيالصحيح»وِف  
فقالوا: َي رسول هللا، إًن ال  «مرحًبا ابلقوِم ـأو ابلوفدـ غري  خ زااي وال ن دامى»قالوا: ربيعة. قال:  «الوفُدـ؟

ذا احليُّ ِمن كفَّاِر ُمضَر، فُمْرًن أبمٍر َفْصٍل ُُنِب به َمن نستطيع أْن أنتيَك إال ِف شهِر احلراِم، وبيننا وبينك ه
 َوراءًن، وَندخل به اجلنَة، وَسألوه عن اأَلْشرِبة.

قالوا:  «أتدرون ما اإلميان ابهلل وحده؟»: فَأَمرهم أبربٍع، وهناهم عن أربٍع؛ أََمَرهم بـ: اإلميان ِبهلل وحده، قال
 أن ال إله إال هللا، وأن حممًدا رسوُل هللا، وإقاُم الصالة، وإيتاُء الزكاة، شهادةُ »هللُا ورسولُه أعلم. قال: 

ِء، والنَِّقرْيِ، والـُمَزفَِّت ـ  ،«وصياُم رمضان، وأْن تـُْعطُوا ِمن  املغنِم اخلُُمس   َتِم، والدُِّبَّ وهناهم عن أربع: ِعِن احلَنـْ
 (2«)احفظوهن وأخربوا هبن م ْن وراء ُكم»ـ وقال:  (1)ورِبا قال: الـُمَقريَّ 

اإلمياُن ِبضٌع وِستون شعبًة، واحلياُء شعبٌة ِمن  »قال:  أن رسول هللا  عن أيب هريرة « الصحيحني»وِف 
 (3«)اإلميان
 ،«إمياٌن ابهلل ورسوِله»ُسئل أي العمل أفضل؟ فقال:  أن رسول هللا  عن أيب هريرة « الصحيحني»وِف 

 (4)«حٌج مربورٌ »قيل: مث ماذا؟ قال:  «يف سبيل هللا اجلهادُ »: قيل: مث ماذا؟ قال
م ن رأى منكم منكًرا » يقول: قال: مسعت رسول هللا  عن أيب سعيد اخلدري « صحيح مسلم»وِف 

ه بيده، فإْن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعُف اإلميان  (5«)فليغريِِ
، وابِن ُجريٍج، وسفياَن الثوريِ ، وسفياَن  وقد استفاض عن أئمِة أهِل السنِة ـِمثل: مالِك بِن أنس، واألوزاعيِ 

 (6«)اإلمياُن قوٌل وعملٌ »بِن عيينَة، ووكيِع بِن اجلراِح، وغريِهم كثريـ قوَُلم: 
 ارِح.عمل القلِب واجلو «: العملِ »قول القلِب واللساِن، وبـ«: القولِ »وأرادوا بـ

ومن أصول أهل السنة واجلماعة أنَّ الدَّيَن واإلمياَن «: »العقيدة الواسطية»قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ِف 
 (7«)قوٌل وعمٌل؛ قوُل القلِب واللساِن، وعمُل القلِب واللساِن واجلوارحِ 

                                                           
ع. :«اءب  الد  »مدهونة.  ر  ض  خ   رار  ج  : «مت  ن  الح  »( 1) ق ي ر»و «تف  ز  م  ـال». وسطها نقرأصل خشبة ي  : «ري  ق  الن  » الق ر  فت أو الوعاء المطلي بالز   : «الـم 

 م.فهو على خطر من شرب المحر   ؛حدث فيه التغير وال يشعر به صاحبهوقد ي   ،ة إلى الشرابد  ع بالش   سر  ت  فبذون فيها، تأوعية كانوا ينالقار. وهي 

 .3/1313 «في غريب الحديث واألثر النهاية»و، 1/407 «في غريب الحديث قالفائ»و، 1/361 للخطابي« غريب الحديث»انظر: 

 (17له ـ، ومسلم ) واللفظ( ـ 53البخاري ) (2)

 (35ومسلم ) ،( ـ واللفظ له ـ9البخاري ) (3)

 (83ومسلم ) ،( ـ واللفظ له ـ26البخاري )(4) 

في تغيير المنكر؛ ألنه ليس وراء التغيير بالقلب من هذا اإليمان شيء، وهو  «أضعف اإليمان»لمقصود ا»: «الشرح»( قال شيخنا في 49) (5)

ر بيده، فالحريص على أقل درجة ممن غي   ن غي ر بقلبه لعدم استطاعته؛ يكونم   يعني أن   لكن المن جهة أثر التغيير، أيًضا ـ  ـ «أضعف اإليمان»

ر عليه منه= هو بمنزلة الفاعل في الخير والشر  .29الدرس الثاني/الدقيقة:. «فعل الشيء، الذي يفعل ما ي ق د 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة »، و826-2/812ـ اإليمان ـ البن بطة  «اإلبانة»، و592-1/591خالللل «السنة»انظر أقوالهم مسندة في:  (6)

 .931-2/930 «والجماعة

 .. وعمل القلب:لقلب: اعتقاد القلب، وهو: تصديقهقول ا»: 204ص «توضيح مقاصد الواسطية»، وقال المؤلف في 202ص «الواسطية» (7)
 .«هوأوليائه، ومحبة ما يحب، والخوف من هللا ورجائه، والتوكل علي لى ورسوله كمحبة هللا تعا
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َيشمُل كلَّ ما أمر هللُا به ورسولُه ِمَن: االعتقاداِت، واإلراداِت، وأعماِل القلوِب، « اإلميانِ »فظهر أنَّ اسم  
 وأقواِل اللساِن، وأعماِل اجلوارِح: أفعااًل وتروًكا.

 (8)فَيدخل ِف ذلك: ِفعُل الواجباِت واملستحباِت، وترُك احملرماِت واملكروهاِت، وإحالُل احلالِل وحترمُي احلرامِ 
  

                                                           
شرح العقيدة »تقرير شيخنا لمذهب أهل السنة في اإليمان وأدلته وفروع مسائله:  وينظر (13-7" جواب في اإليمان ونواقضه" )ص (8)

شرح »، و166ـ138ص «م ابن أبي داودتوضيح المقصود في نظ»، و210ـ202ص «توضيح مقاصد الواسطية»، و236ـ214ص «الطحاوية

شرح نواقض »، و99ـ95ص «شرح كشف الشبهات»، و82ـ80ص «إرشاد العباد إلى معاني لمعة االعتقاد»، و98ـ96ص «القصيدة الدالية

 ، وغيرها. 46، و3رقم  «تعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري»، و11ص «اإلسالم
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اإلســـالُم يقع على ســـائر املســـلمني، فكل من شـــهد أن ال إله إال هللا، وأن ،مًدا رســـول هللا، و   ت بناق  
من نواق  اإلســالم، فهو مســلم، فاســم اإلســالم أعم وأوســع دائرة، وال يكون اإلنســان مســلًما على احلقيقة، 

 إال ومعه أصل اإلميان: إميان القلب. 
من مســـلم، وليس كل مســـلم مؤمًنا اإلميان الكامل؛ وَلذا ملا قســـم الرســـول فكل مؤمن مســـلم، وكل ،ســـن مؤ 

   قســـــــــــًما، فقال له ســـــــــــعد بن أيب وقا   َي رســـــــــــول هللا أعم فالًن فقنه مؤمن، فقال الن ": أو :
ففرَّق بني اإلميان  ([150(، ومســــــــلم )27]رواه البخاري ) أو مســــــــــلم". ،ويرددها علي ثالاث ،أقوَلا ثالاث ،مســــــــــلم

 (9واإلسالِم )
  

                                                           
 (209الواسطية" )صتوضيح مقاصد العقيدة  ( "(9

 ث الثاني: الفرق بين اإليمان واإلسالماملبح
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دلت نصو  الكتاب والسنة على أن اإلميان يزيد وينقص، وما دخلته الزَيدة دخله النقص إذا خال عن 
 ( سورة الفتح[4]) }لِيَـْزَداُدوا ِإميَاًًن مََّع ِإميَاهِنِْم{ :الزَيدة. قال تعاىل

}الَِّذيَن قَاَل ََلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس  ( سورة األنفال[2]) َعَلْيِهْم آََيتُُه زَاَدْْتُْم ِإميَاًًن َوَعَلى َرُبِ ِْم يـَتَـوَكَُّلوَن{}َوِإَذا تُِلَيْت 
ُ َونِْعَم اْلوَِكيُل{  سورة آل عمران[ (173]) َقْد ََجَُعواْ َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـََزاَدُهْم ِإميَاًنً َوقَاُلواْ َحْسبـَُنا اَّلل 

 فاإلميان يزيد ِبلطاعة، فكل من كان هلل أطوع كان إميانه أكمل، والتصديق ِبلقلب يقوى ويضعف. 
، أفيكون إميان التقي املستقيم على أمر هللا ظاهرًا وِبطًنا كقميان ، وهذا هو املعقولوينقص اإلميان ِبملعصية
 املنتهك حلرمات هللا؟! 
 ني كقميان الُكمَّل من املؤمنني كأيب بكر وعمر رضي هللا عنهما فضال عمن فوقهم؟! أفيكون إميان آحاد املؤمن

وكل من أويت علما وبصرية، وتفقدا حلاله؛ فقنه حيس بزَيدة اإلميان ونقصه: بقوة اخلوف من هللا، وقوة التوكل، 
 فاخلوف يقوى ويضعف، والتوكل يقوى ويضعف، والرجاء يقوى ويضعف. 

 قلوب فضاًل عن األعمال الظاهرة.هذا ِف أحوال ال
وكما تقول املرجئة: إن اإلميان واحد، وأهله فيه سواء، كذلك اخلوارج واملعتزلة عندهم أن اإلميان ال يزيد وال 
ينقص ـ ِبعىن ـ أنه كل ال يتجزأ، فقذا فات منه جزء أو فقد منه جزء زال الكل، كمرتكب الكبرية يزول إميانه 

 تلك الكبرية.كله بزوال بعضه بفعل 
 بزوال بعضه.  -كل اإلميان-وعند أهل السنة ال يزول 

، وشعب ال لكن منها شعب قد يزول اإلميان بزواَلا [204]تقدم خترجيه ِف  واإلميان شعب كما ِف احلديث 
 ( 10)، وإال لوقع الناس ِف حرج عظيميزول اإلميان بزواَلا

  

                                                           
 (234"شرح العقيدة الطحاوية" )ص( وينظر: 206-205)ص توضيح مقاصد العقيدة الواسطية" "( 10)

 املبحث الثالث: زيادة اإليمان ونقصانه
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 مسألة مسمى اإلميان مسالة كبرية، وقد خالف أهل السنة واجلماعة طوائف املرجئة: 
وبعضهم جيعل اإلميان هو: « تصديق القلب وإقرار اللسان»فمنهم مرجئة الفقهاء ومذهبهم: أن اإلميان هو: -
 ، واإلقرار شرط فيه، وليس من مسماه، فال يصح إميان القلب إال إبقرار اللسان. «تصديق القلب»
واملعرفُة والتصديُق « رد املعرفةِ اإلميان هو جمرُد التصديِق أو جم»: -قول اجلهمية ومن تبعهم-والقول اآلخر -

ِف نظري ،صلهما متقارب، فعلى تقريرهم: إذا كان املكلف يعرف ربه فهو مؤمن، والكفر هو جحود اخلالق، 
فأما اإلقرار ِبإلنسان، وعمل اجلوارح، وعمل القلب؛ فالكل ليس من مسمى اإلميان، وهذا يقتضي أن كل 

َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّمَواِت { ، حىت كفار قريش، قال تعاىل:طوائف الكفر مؤمنون؛ ألهنم يعرفون هللا
[ 14]فصلت: } َلْو َشاءَ َربُـَّنا أَلَنَزَل َمالِئَكةً {وأخِب هللا عن عاٍد ومثوَد أهنم قالوا: [ 25]لقمان: }َواأَلْرَض لَيَـُقوُلنَّ اَّللَُّ 

ُ {وقوم نوح قالوا:  إىل غري ذلك، فهذا أفسد أقوال الناس ِف مسمى [ 24]املؤمنون:} َل  نز ل  م الِئك ةً ول ْو ش اء  اَّللَّ
 اإلميان.

، فاملنافق عندهم مؤمن، لكنه إذا مات «اإلقرار ِبللسان»ومن األقوال الباطلة قول الكرامية: أن اإلميان هو: -
 «فخالفوا اجلماعة ِف االسم دون احلكم» فهو خملد ِف النار، يقول شيخ اإلسالم ـ رمحه هللا ـ تعليقا على هذا:

 [462]التدمرية  
َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل {فاملنافق عند املسلمني ليس ِبؤمن؛ ألنه يبطن التكذيب والشك واإلِبء، قال تعاىل: 

عن قوَلم : )قول منكر   يسبقهم ويقول شيخ اإلسالم [ 8]البقرة:} آَمنَّا ِِبَّللَِّ َوِِبْليَـْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم ِبُْؤِمِننيَ 
 ]املوضع السابق[ إليه أحد(

 التصديق،»  فهذه أربعة مذاهب ِف مسمى اإلميان، وأهُم هذه األقواِل املخالفِة قوُل مرجئة الفقهاء: اإلميان هو:
، وأن األعمال ليست من اإلميان، وَلم على ذلك شبهات كثرية، وقد أجاب عنها شيخ «وإقرار اللسان

 (11وغريمها)« اإلميان األوسم»و« اإلميان الكبري»الم ابن تيمية ِف اإلس
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ى   اإليماناملبحث الرابع: مذاهب الِفرق في مسمَّ
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مرتكب الكبرية له حكم ِف الدنيا وحكم ِف اآلخرة، فحكمهم ِف الدنيا أن مرتكب الذنوب اليت دون الشرك 
 .للمعتزلة؛ بل هو مؤمن ًنقص اإلميان ال يكفر بذلك خالفا للخوارج؛ بل وال خيرج من اإلميان خالفًا

أما حكمهم ِف اآلخرة فأهل السنة واجلماعة يقولون: إهنم مستحقون للوعيد؛ ولكنهم حتت مشيئة هللا، إن 
شاء غفر َلم، وإن شاء عذُبم، ومن عذبه منهم فال بد أن خيرجه من النار؛ ألنه ال خيلد أحد من أهل 

البد أن خيرج  ، وِف قلبه مثقال خردلة، أو شعرية، أو بـُرَّة أو ذرة من إميان()من قال: ال إله إال هللاالتوحيد، إذ 
َ ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر {والدليل على هذا قوله تعاىل:  [] من النار، كما ِف أحاديث الشفاعة.  ِإنَّ اَّللَّ

 اآلية على أن الذنوب قسمان:ودلت هذه [ 48النساء:]}َيَشاءُ َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن 
 [ خص الشرك أبنه ال يغفر. 48]النساء:}ِإنَّ اَّللََّ ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبهِ {قسم ال يُغفر، وهو الشرك األكِب، 

 [ وقيَّد غفرانه ِبملشيئة. 48]النساء: }و يـ ْغِفُر م ا ُدون  ذ ِلك  ِلم ْن ي ش اءُ { وقسم دون الشرك
ُقْل ََي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ {اآلية قوله تعاىل:  ويشكل على ظاهر هذه

يَعاً  يع ًا (فيها اإلطالق والتعميم، فعم حيث قال: [ 53]الزمر: }ِإنَّ اَّللََّ يـَْغِفُر الذُّنُوَب َجَِ وأطلق حيث    ) َجِ 
 يئة.تقيد هذه املغفرة ِبملش

 فالتعارض بني اآليتني ظاهر، ِف آية الزمر عم وأطلق، وِف آية النساء خص وقيد. 
واجلمع بني اآليتني: أن آية النساء ِف شأن من   يتب، وآية الزمر ِف التائب، فمن اتب اتب هللا عليه، ومغفرة 

هللا عليه إذا شاء، فمن  الذنوب ِبلتوبة جاءت مطلقة غري مقيدة، فال نقيدها، وال نقول: إن من اتب اتب
َا التـَّْوبَُة َعَلى اَّللَِّ لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السُّوَء ِِبََهالٍَة مُثَّ يـَُتوبُوَن {اتب توبة نصوحا اتب هللا عليه، وعًدا ال خيلف  ِإَّنَّ

فمن   يتب إن كان ذنبه الشرك: [ 17النساء:] }ِمْن َقرِيٍب َفُأْولَِئَك يـَُتوُب اَّللَُّ َعَلْيِهْم وََكاَن اَّللَُّ َعِليَمًا َحِكيَماً 
فقنه ال يغفر هللا له، وإن كانت ذنوبه دون ذلك: فقهنا حتت املشيئة، هذا من   يتب، أما من اتب فيتوب هللا 
عليه مهما كانت ذنوبه ِكَِبا وكثرة، كما ِف قصة الذي قتل تسعة وتسعني نفًسا، مث كمل املائة، مث اتب توبة 

 ([2766( ومسلم )3470]رواه البخاري )هللا منه وغفر له. نصوحا؛ فقبل 

 املبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة
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فهذا هو الدليل على هذا التفصيل، وأن من مات من أهل الكبائر من غري توبة؛ فقنه حتت مشيئة هللا إن شاء 
 هللا غفر له وإن شاء عذبه.

أما اخلوارج واملعتزلة فقد اتفقوا على حكم مرتكب الكبرية ِف اآلخرة، وهو: أنه البد من دخول النار، وعندهم 
 (12أن من دخل النار؛ فقنه ال خيرجون منها)
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اليت ترجع إىل حال اإلنسان ِف أهل السنة واجلماعة وسم ِف أمساء اإلميان والدين، و هي: األمساء الشرعية 
والدين، ، منافق، فاسق، عا .. هذه هي أمساء اإلميان كافردينه: مؤمن، مسلم، تقي، صاحل .. وكذلك:  

وأخروية.  فأهل السنة وسم ِف هذه األمساء اليت تتضمن وتستتبع أحكاًما دنيوية  
وهو: اسم للخوارج نسبة -، بني احلرورية ، أو ِف ِبب األمساء واألحكاموسم ِف ِبب أمساء اإلميان والدين

 -[2/245]قيل: قرية بظاهر الكوفة، وقيل: موضع على ميلني منها. معجم البلدان إىل املوضع الذي خرجوا فيه: َحَرْوراء 
 هذا االنقسام يتعلق أيضا ِبرتكب الكبرية. واملعتزلة، وبني املرجئة واجلهمية، 

ِف اآلخرة عند أهل لكن القضية األوىل: تتعلق حبكم الوعيد ِف اآلخرة، وقد علمنا حكم مرتكب الكبرية 
 ، واملعتزلة، وعند املرجئة واجلهمية. جالسنة، وعند اخلوار 

، ويدخل ِف الكفر ،خيرج عن اإلميان ،كافرحكمه ِف الدنيا؛ فاحلرورية يقولون: إن مرتكب الكبرية  والثانية:
 ، واملال. ويكون مرتدا كافرا حالل الدم

أصوَلم، كما أن من أصوَلم واملعتزلة يقولون: هو ِف منزلة بني املنزلتني، ال هو مؤمن، وال كافر، وهذا أصل من 
 عصاه. إنفاذ الوعيد ـ يعين ـ حتمية وقوع ما توعد هللا به من 

 
فكل من كان مصدقا ة فيقولون: العاصي مؤمن كامل اإلميان؛ ألن اإلميان عندهم هو التصديق، وأما املرجئ

 كامل اإلميان. ؛ فهو مؤمن بربوبيته تعاىل، ومصدقا برسالة الن  
 منزلة خيرج عن دائرة اإلميان، وليسانظر إىل التقابل والتناق ؛ اخلوارج يقولون: كافر، واملعتزلة قالوا: هو ِف 

 ِبؤمن، واملرجئة يقولون: بل هو مؤمن كامل اإلميان. 
كبائر وأهل السنة بني ذلك، يقولون: من أظهر اإلميان وأبطن الكفر فهو منافق، ومن ارتكب كبرية من 

بكبريته، مؤمن ًنقص اإلميان، فال يسلبون عنه الذنوب وأصر عليها فهو فاسق، وهو مؤمن إبميانه، فاسق 
 [202]انظر  ًنقص اإلميان. يعطونه االسم املطلق يقولون مؤمن  والمطلق االسم، 

 نة في باب اإليمان املبحث السادس: وسطية أهل الّس 
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ًنقص إذا صاروا وسطا: ِف مرتكب الكبرية ـ وهو املوحد الذي    ت بناق  ـ يقولون عنه: عا  فاسق 
 املنزلتني. اإلميان، ال يقولون: مؤمن كامل اإلميان، وال يقولون: كافر، وال يقولون: إنه ِف منزلة بني 

طرف، هؤالء هم ذا تظهر وسطيتهم، ويظهر تطرف من خالفهم، فاحلرورية واملعتزلة ِف طرف، واملرجئة ِف وُب
 ،وأقواَلم ،عدل ِف أحكامهمأهل  ،املتطرفون حقا، أما أهل السنة فهم عدل خيار وسم، ال إفراط وال تفريم

 ( 13)وأفعاَلم
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« العملِ »فإنَّ اسم  ؛ بل حيتاُج إىل تفصيل؛ ال يصُح إطالُق القوِل أبنَّ العمل  شرُط صحٍة أو شرُط كمالٍ 
: عمَل القلِب وعمَل اجلوارِح، ويشمُل الفعَل والرتَك، ويشمُل الواجباِت اليت هي أصوُل اإلسالِم اخلمسِة يشملُ 

 ترَك الشرِك والكفِر وما دوهنما من الذنوب.وما دوهنا، ويشمُل 
  ال يتحقق اإلميان إال به. فهو شرُط صحةٍ فأمَّا ترُك الشرِك وأنواِع الكفِر والِباءُة منها؛ 
  اإلمياِن الواجب. فهو شرٌط لكمالِ وأما ترُك سائِر الذنوِب؛ 
  وأما انقياُد القلب ـ وهو إذعانُه ملتابعِة الرسول  َّمنه لذلك ِمن عمِل القلب؛ كمحبِة هللا  وما البد

 ورسولِه، وخوِف هللا ورجائه ـ،
  ال يتحقق  فهو كذلك شرُط صحةٍ وإقراُر اللسان ـ وهو: شهادة أن ال إله إال هللا، وأنَّ ،مًدا رسول هللا ـ؛

 .بدوهنمااإلميان 
  على أنَّ شيًئا منها شرٌط لصحِة اإلمياِن؛ ِبعىن: وأمَّا أركاُن اإلسالم بعَد الشهادتنِي؛ فَلْم يتَّفْق أهُل السنِة

أنَّ ترَكه كفٌر، بِل اختلفوا ِف كفِر َمن ترك شيًئا منها، وإْن كان أظهر وأعظم ما اختلفوا فيه: الصلوات اخلمس؛ 
 ألهنا أعظُم أركاِن اإلسالم بعد الشهادتني.

ديث جابر بن عبد هللا قال: مسعت رسول هللا ولِـما َوَرَد ِف خصوصها مَّا يدل على كفِر اترك الصالة؛ كح
  :(14)وغريه« صحيحه»أخرجه مسلم ِف «. بني  الرجِل وبني الشرِك والكفر= ترُك الصالة»يقول 

                                                           
 (1078( وابن ماجه )471( ـ وصححه ـ، والنسائي )2619( والترمذي )4645( وأبو داود )82مسلم )  (14)

 
ّ

ة أو شرط العمل شرط صّح  املبحث السابع: حكم إطالق القول أن

 كمال
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إن العهد الذي بيننا وبينهم الصالة؛ فمن » :قال: قال رسول هللا  وحديث بـَُرْيدَة بن احُلَصيب 
 (15«)السنن»أخرجه أصحاب  «.تركها= فقد كفر

  وأما سائُر الواجبات بعد أركاِن اإلسالم اخلمسة؛ فال خيتلُف أهُل السنة أنَّ فعَلها شرٌط لكمال إميان
 العبد، وترَكها معصيٌة ال خترجه عن اإلميان.

، سواء كان ما تتوقف احلقيقة على وجودههنا: معناه األعم، وهو: « الشرط»أنَّ املراد بـ وينبغي أن يُعلم
 (16)ركًنا فيها أو خارًجا عنها، فما قيل فيه هنا: إنه شرٌط لإلميان= هو ِمَن اإلميان

وهذا التفصيل كلُّه على مذهب أهل السنة واجلماعة؛ فال يكون َمن قال بعدِم كفِر اترِك الصالِة كساًل ـ أو 
.غريها من األركان ـ ُمْرِجًئا، كما ال يكون القائُل بكفره َحُرْورِ   َيًّ

وإَّنا يكون الرجُل من املرجئة إبخراج أعماِل القلوب واجلوارِح عن ُمسمى اإلميان؛ فقْن قال مع ذلك بوجوِب 
الواجباِت، وحترمِي احملرماِت، وترتُِّب العقوِبِت= فهو قوُل ُمرجئِة الفقهاِء املعروِف، وهو الذي أنكره األئمة، 

 (17)وبيَّنوا خمالفَته لنصوِ  الكتاِب والسنة
فهو قوُل غالِة املرجئِة اجلهمية، وهم كفاٌر =  «اإلمياُن هو: املعرفةُ »، و«ال يضرُّ مع اإلمياِن ذنبٌ »وإن قال: 

 عند السلف.
، ومذهُب املرجئة هل هو شرُط صحٍة أو شرُط كمالٍ  العمِل يف اإلميان،وُبذا= َيظهر اجلواُب عن مسألة 

 (18)ِف ذلك

                                                           
( والحاكم في 1454( وصححه: ابن حبان )1079( وابن ماجه )470( ـ وقال: حسن صحيح غريب ـ، والنسائي )2621الترمذي ) (15)

، وصححه ـ أيًضا ـ جمع  «على شرط مسلم»: 68ص «الصالة»، وابن القيم في 2/65 «شرح العمدة»( وقال ابن تيمية في 11) «المستدرك»

 من المتأخرين.

، لكن عليه الشيء اهيةميتوقف وجود  هماواحد من كل  معًا؛ ألنهما يتفقان في أن  «الركن»و «الشرط»عن  «الشرط»فالمؤلف عب ر بـ (16)

 . ، والشرط خارج عنها، كالوضوء لهاكالركوع للصالة ؛في الماهيةالركن داخل 

 .3/227 «شرح مختصر الروضة»، و3/317 «جامع المسائل»انظر: 

اإليمان »البن منده، و «اإليمان»، وألبي بكر بن أبي شيبة «اإليمان»و ،مبيد القاسم بن سال  ألبي ع   «اإليمان»كـ: ا مفردة فوا في ذلك كتبً وأل   (17)

شرح أصول اعتقاد أهل السنة »البن بطة، و «اإلبانة»للخالل، و «السنة»وضمن كتب العقائد كـ:  البن تيمية. «اإليمان األوسط»و «الكبير

 وغيرها كثير جدًا، وفيها ـ أيًضا ـ الرد على المرجئة الجهمية.  «والجماعة

  (15-13( "جواب في اإليمان ونواقضه" )ص18)


