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ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

احلمد هللا الذي وفق من أراد هدايته لإلسالم، فانقادت للعمل به منه اجلوارح واألركان، 

 فأقام الصالة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، وحج بيت اهللا احلرام.

ا عبده وأشهد أن ال إله إال  اهللا، شهادة من قال: ريب اهللا، تم استقام. وأشهد أن حممدً

  ورسوله، عليه أفضل الصالة والسالم.

 [حقيقة اإلسالم واإليامن]

فإن الناس يف قديم الزمان وحديثه، قد اشتغلوا باخلوض يف موضوع اإلسالم  :أما بعد

قهام. وقد اختلفت أفهام هم فيهام الختالف النصوص الواردة يف واإليامن، يف حالة اجتامعهام وتفرّ

 شأهنام.

وأشهر ما ورد يف حقيقة اإلسالم هو: ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن 

بُِ�َ اإلسالم ىلع مخس: شهادة أن ال � إال اهللا، وأن �مًدا رسول اهللا، و�قام «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 .»الصالة، و�يتاء الز�ة، واحلج، وصوم رمضان

: يا حممد أخربين ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث عمر، يف سؤال جربيل حيث قال للنبي  مسلما رواه ثم م

اإلسالم أن �شهد أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، وتقيم الصالة، «عن اإلسالم. فقال: 

قال: صدقت. ثم قال:  .»وتؤ� الز�ة، وتصوم رمضان، وحتج ابليت إن استطعت إيله سبيالً 

اإليمان أن تؤمن باهللا، ومالئ�ته، و�تبه، ورسله، وايلوم اآلخر، «امن. فقال: أخربين عن اإلي

اإلحسان أن «قال: صدقت. ثم قال: أخربين عن اإلحسان. قال:  .»وتؤمن بالقدر خ�ه ورشه

رواه البخاري من حديث أيب  .قال: صدقت .»تعبد اهللا كأنك تراه، فإن لم ت�ن تراه فإنه يراك



 ٣  ) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسالم واإليامن٣(

 .»فإنه جرب�ل، أتا�م يعلم�م دين�م«ل: هريرة، ويف آخره قا

آمر�م باإليمان باهللا وحده. «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث وفد عبد القيس عن ابن عباس، أن النبي 

هو: شهادة أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، و�قام الصالة، و�يتاء  ؟أتدرون ما اإليمان باهللا
 .!*"»الز�ة، وصيام رمضان، وأن تؤدوا اخلُُمس

اإليمان «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :ففرس اإليامن برشائع اإلسالم، ويدل عليه ما يف الصحيحني

بضع وسبعون شعبة أعالها: قول ال � إال اهللا، وأدناها: إماطة «ويف رواية:  .»بضع وستون شعبة

وهذه الشعب هي أقوال وأفعال، فهي من  .!+".»األذى عن الطر�ق، واحلياء شعبة من اإليمان

ها رسول اهللا  عمل باإليامن، لشمول اإليامن لألعامل، ولكون اإليامن هو  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم. وقد سامّ

اإلسالم، واإلسالم هو اإليامن. قال ابن أيب شيبة: ال يكون إسالم إال بإيامن، وال إيامن إال 

 .١٧١حكاه عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب اإليامن ص  .بإسالم

ن تَُولُّواْ ﴿ فقرأ عليه هذه اآلية: ؟ال: ما اإليامنوجاء رجل إىل أيب ذر، فق
َ
۞لَّۡيَس ٱۡلِ�َّ أ

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�ِكَ  ةِ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل ٱلَۡمۡ�ِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَ�ِٰ�نَّ ٱۡلِ�َّ َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ
ٰ حُ  َۧوٱۡلِكَ�ِٰب َوٱ�َّبِّ�ِ  بِيِل َن َوَءاَ� ٱلَۡماَل َ�َ ّبِهِۦ َذوِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َوٱلَۡمَ�ِٰكَ� َوٱۡ�َن ٱلسَّ

ْۖ َوٱ َكٰوةَ َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َ�َٰهُدوا لَٰوةَ َوَءاَ� ٱلزَّ قَاَم ٱلصَّ
َ
آ�ِلَِ� َوِ� ٱلّرِقَاِب َوأ ِٰ�ِ�َن ِ� َوٱلسَّ ل�َّ

آءِ وَِحَ� ٱۡ�َ  َّ َسآءِ َوٱل�َّ
ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقوَن ٱۡ�َأ

ُ
ْۖ َوأ ِيَن َصَدقُوا ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
ِس� أ

ۡ
 .]١٧٧البقرة: [ ﴾١٧٧أ

فسأله عام سألتني  ملسو هيلع هللا ىلصفقال الرجل: ليس عن الرب سألتك. فقال أبو ذر: جاء رجل إىل رسول اهللا 

املؤمن إذا «: ملسو هيلع هللا ىلص عنه، فقرأ عليه هذه اآلية، فأبى أن يرىض كام أبيت أن ترىض، فقال له رسول اهللا

وذكره  ،رواه ابن مردويه »عمل حسنة رّسته ورجا ثوابها، و�ذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها

 التفسري.ابن كثري يف 
وقد قال العلامء: إن اإلسالم واإليامن إذا اجتمعا تفرقا، فيفرس اإليامن باعتقاد القلب بوجود 

 .الصحيح يف البخاري أخرجه  )١(

 .هريرة أيب حديث من وغريه مسلم أخرجه  )٢(

                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٤

 والنار. الرب، ووجود مالئكته، والبعث بعد املوت، واجلنة

ويُفرس اإلسالم بعمل اجلوارح، من النطق بالشهادتني، وبالصلوات اخلمس املفروضة، 

 وأداء الزكاة، وصوم رمضان، واحلج.

وهي أعامل ظاهرة، كام أن اإليامن من األعامل الباطنة، وقد اجتمعا هبذا التفسري يف حديث 

فالبد من  .»ية، واإليمان يف القلباإلسالم عالن«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرواه اإلمام أمحد عن أنس، أن النبي 

اجتامع اإليامن واإلسالم يف الشخص. ومعنى كون اإلسالم عالنية، أن املسلم عىل احلقيقة البد 

أن يظهر إسالمه عالنية للناس، بحيث يشهدون له بموجبه، والناس شهداء اهللا يف أرضه، فريونه 

إىل الفقراء واملساكني، فيظهر إسالمه  يصيل مع املصلني، ويصوم مع الصائمني ويؤدي زكاة ماله

 عالنية للناس، فيشهدون له بموجبه. وهذا معنى العالنية.

أي يعرف به  .!*"»إن لإلسالم صوى ومناًرا كمنار الطر�ق«: ملسو هيلع هللا ىلصويدل عليه قول النبي 

صاحبه، فرتك الواجبات الظاهرة دليل واضح عىل انتفاء اإليامن الباطن، إذ إن اإليامن الصحيح 

 القلب، مستلزم للعمل الصالح بحسبه، ويمتنع أن يكون يف القلب إيامن تام بدون عمل.يف 

 واإليامن يف إطالقه بمثابة اسم الدين يف شموله.

أال و�ن يف اجلسد مضغة، إذا صلحت «يف احلديث الصحيح:  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا معنى قول النبي 

 .!+"»صلح اجلسد لكه، و�ذا فسدت فسد اجلسد لكه، أال و� القلب

يشري هبذا إىل أنه متى صلح القلب بعقيدة اإليامن، نشطت اجلوارح بأداء واجباهتا، وإذا 

اختل صالح القلب، اختل عمل اجلوارح، وقد وصفوا القلب بامللك، واجلوارح جنوده التابعة 

 له، تسعد بسعادته وتشقى بشقاوته، أشبه بالروح مع اجلسد.

ليس اإليمان باتلم�، ول�ن ما «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصي عن أنس، أن النب تارخيهورو البخاري يف 

وقر يف القلب وصدقه العمل، و�ن قوًما أهلتهم أما� املغفرة حىت خرجوا من ادلنيا وال حسنة 

 .هريرة أيب حديث من املستدرك يف احلاكم أخرجه  )١(

 .بشري بن النعامن عن ومسلم البخاري رواه  )٢(

                                                            



 ٥  ) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسالم واإليامن٣(

أخذها احلسن  .»هلم، يقولون: �ن �سن الظن باهللا. و�ذبوا، لو أحسنوا الظن ألحسنوا العمل

 .، ولكن ما وقر يف القلوب، وصدقته األعاملالبرصي، فقال: ليس اإليامن بالتحيل، وال بالتمني

 .وهلذا قال أبو ثور: اإليامن تصديق وعمل

ب� اإلسالم «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصثم ليعلم أن هذه املباين اخلمسة الواردة يف حديث ابن عمر، أن النبي 

ىلع مخس: شهادة أن ال � إال اهللا، وأن �مًدا رسول اهللا، و�قام الصالة، و�يتاء الز�ة، وصوم 
 .!*"»رمضان، واحلج

فهذه أصل اإلسالم ملن سأل عن اإلسالم، كام أهنا الفرقان بني املسلمني والكفار، وكام أهنا 

حمك التمحيص لصحة اإليامن، وهبا يعرف صادق اإلسالم من بني أهل الكفر والفسوق 

ا، وباإلسالم دينًا، وبمحمد نبيًّ   ا رسوالً.والعصيان، وقد ذاق طعم اإليامن: من ريض باهللا ربًّ

ا،  :يف كتاب اإليامن -رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  إنه مما يسأل الناس عنه كثريً

قوهلم: إذا كان مما أوجب اهللا من األعامل الظاهرة أكثر من هذه اخلمسة التي هي أركان اإلسالم، 

زكاة، وصيام رمضان، فلامذا قال: اإلسالم مبني عىل هذه اخلمس: الشهادتني، والصالة، وأداء ال

 ؟وحج بيت اهللا احلرام

 .»فإنه جرب�ل أتا�م يعلم�م دين�م«ثم قال: 

فأجاب: بأن هذه هي أظهر رشائع اإلسالم وأعظمها، وبقيامها يتم استسالمه لإلسالم، 

 وبرتكه هلا يشعر بانحالله عن قيد اإلسالم.

ا، والذي جيب هللا ذكر الدين الذي هو استسالم العبد  ملسو هيلع هللا ىلصقال: والتحقيق أن النبي  لربه مطلقً

ا له الدين،  ا عليه، ليعبد اهللا هبا، خملصً عبادة حمضة عىل األعيان، فيجب عىل كل من كان قادرً

 وهذه هي األركان اخلمسة.

وما سو ذلك، فإنام جيب بأسباب املصالح، فال يعم وجوهبا مجيع الناس، بل إما أن تكون 

 . ومسلم البخاري رواه  )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٦

ا عىل الكفاية كاجلهاد، واألمر ب املعروف، والنهي عن املنكر، وما يتبع ذلك من إمارة، فرضً

وحكم، وفتيا، وحتديث، وغري ذلك. وإما أن جيب بسبب حق اآلدميني خيتص به من وجب له 

وعليه، وقد يسقط بإسقاطه، وكذلك ما جيب من صلة األرحام، وحقوق الزوجات، واألوالد، 

ورد الغصوب، والعواري، والودائع، واجلريان، والرشكاء، والفقراء، وكذلك قضاء الديون، 

 واإلنصاف من الظامل، ومن الدماء، واألموال، واألعراض.

فكل هذه، هي حقوق اآلدميني، وإذا أُبرئوا منها سقطت، وجتب عىل شخص دون شخص، 

ويف حال دون حال، ومل تكن عبادة هللا خيتص هبا كل أحد؛ وهلذا يشرتك يف أكثرها املسلمون 

بخالف األركان اخلمسة، من الشهادتني، والصالة، والزكاة، والصيام، واليهود والنصار ،

ص بكل أحد من املسلمني. -مع استطاعته  -واحلج   فإن وجوهبا خُ

ا ماليًّا فهي واجبة هللا، و لألصناف الثامنية مصارفها، ومل تطلب من  والزكاة، وإن كانت حقًّ

 الكفار لكوهنا من شعائر الدين... انتهى.

 ملسو هيلع هللا ىلصى وجود مسلم بدون إيامن فقد غلط، إال يف حالة املنافقني، فقد عاملهم رسول اهللا فمن ادع

 كمسلمني، بام ظهر له من أعامهلم، ووكل رسائرهم إىل اهللا.

فقوهلم: إن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنًا؛ هو خطأ، فال إسالم بدون إيامن، إال 

لون األعامل يف مسمى عىل رأي املرجئة، واجلهمية، القائلني: بأن اإل يامن جمرد التصديق، فال يُدخِ

 اإليامن.

 وأهل السنة يقولون: اإليامن قول وعمل واعتقاد.

 االستثناء يف اإليامن دون اإلسالم
جر يف العقائد السلفية القول باالستثناء يف اإليامن دون اإلسالم، بحيث يقول اإلنسان: أنا 

  عقيدته:مؤمن إن شاء اهللا. قال السفاريني يف

 ونحــــــــن يف إيامننــــــــا نســــــــتثني
 

ــتَبْنِ    مــن غــري شــك فاســتمع واسْ
 



 ٧  ) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسالم واإليامن٣(

وهذا االستثناء يف اإليامن ليس له أصل، غري أن العلامء أدخلوه يف العقيدة، فأخذوا يتناقلونه 

بينهم، فمتى علم الرجل من نفسه أنه يؤمن باهللا، ويصدق بوجود الرب ومالئكته، وكتبه، 

د املوت، وباجلنة، والنار، فال مانع من إخباره بإيامنه عىل سبيل اجلزم، ورسله، ويؤمن بالبعث بع

نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ لقوله سبحانه:
ُ
ٓ أ نِزَل إَِ�َۡنا َوَما

ُ
ٓ أ ِ َوَما ْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ َم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق  ۧقُولُٓوا
وِ�َ ُموَ�ٰ وَعِ 

ُ
ٓ أ ۡسَباِط َوَما

َ
َحٖد َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ وِ�َ ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ

ُ
ٓ أ يَ�ٰ َوَما

  .]١٣٦البقرة: [ ﴾١٣٦ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن 
قال:  »؟كيف أصبحت يا حارثة« :ملسو هيلع هللا ىلصومل يقل: قولوا: آمنا باهللا إن شاء اهللا. وقد قال النبي 

ا. فقال:  فتْ  .»تقول، فإن للك قول حقيقةانظر ما «أصبحت مؤمنًا حقًّ زَ فقال: يا رسول اهللا، عَ

نفيس عن الشهوات، وأسهرت لييل بالقيام، وأظمأت هناري بالصيام، وكأين أنظر إىل عرش ريب 

ا، وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يف اجلنة يتنعمون فيها، وإىل أهل النار يف النار يعذبون فيها. فقال:  بارزً

 قال ابن رجب: روي هذا احلديث متصالً ومرسالً، واملرسل أصح. .!*"»عبد نّور اهللا قلبه«

إن للك «قالوا: نحن مؤمنون. فقال:  »ما أنتم؟«وقال هلم:  ملسو هيلع هللا ىلصوملا قدم وفد األزد عىل النبي 

فذكروا له رشائع  .قالوا: مخس عرشة خصلة يا رسول اهللا... »قول حقيقة، فما حقيقة إيمان�م؟

يامن، وما ختلقوا به من فعل اخلري، ذكره العالمة ابن القيم، يف كتاب اإلسالم اخلمس، وأركان اإل

 زاد املعاد.الوفود من 

مل ينكر عليهم جزمهم باإليامن، وألن االستثناء يف اليشء املوجود، أو  ملسو هيلع هللا ىلصوالشاهد: أن النبي 

 املايض ال حمل له، فال يسوغ أن يقول: صمت أمس املايض إن شاء اهللا، وال تصدقت بصدقة يف

األمس املايض إن شاء اهللا، إذ ال حمل لالستثناء هنا، وإنام يستثنى يف األمر املستقبل الذي قد 

َوَ� َ�ُقولَنَّ لَِشاْۡيٍء إِّ�ِ فَاِعٞل ﴿ يفعله، ويعان عليه، أو ال يفعله، وال يعان عليه، كام قال سبحانه:
ۚ  ٢٣َ�ٰلَِك َغًدا  ُ ن �ََشآَء ٱ�َّ

َ
ٓ أ � ﴿ وقال: .]٢٤-٢٣الكهف: [ ﴾إِ�َّ ُ رَُسوَ�ُ ٱلرُّۡءيَا بِٱۡ�َّقِ لََّقۡد َصَدَق ٱ�َّ

 .الزهد يف بيهقيال أخرجه  )١(
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ِ�نَ  ُ َءاِمنَِ� ُ�َّلِقَِ� ُرُءوَسُ�ۡم َوُمَقّ�ِ  .]٢٧الفتح: [ ﴾َ�َۡدُخلُنَّ ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡ�ََراَم إِن َشآَء ٱ�َّ

 .!*"»إن شاء اهللا«ثة قال: ويف الثال »واهللا ألغزون قر�ًشا، واهللا ألغزون قر�ًشا«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي
: للعلامء يف االستثناء يف اإليامن ثالثة أقوال: منهم من قال قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

بوجوبه، ومنهم من قال بمنعه، ومنهم من قال بجواز األمرين، إن شاء استثنى يف اإليامن متى 

 علم من نفسه صحة إيامنه، وإن شاء ترك. وهذا هو أعدل األقوال.

 سط (واو العطف) بني اإلسالم واإليامنتو
قد أشكل عىل بعض العلامء، توسط واو العطف بني اإلسالم واإليامن يف حديث جربيل 

إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت ﴿ عليه السالم، وكام يف قوله سبحانه:
 ٰ ٰبَِ�ِٰت َوٱۡلَ�ِٰشِعَ� َوٱۡلَ�ِٰشَ�ِٰت َوٱۡلَ�ٰنِتَِ� َوٱۡلَ�ٰنَِ�ِٰت َوٱل�َّ ِٰ�ِ�َن َوٱل�َّ ِٰدَ�ِٰت َوٱل�َّ ِد�َِ� َوٱل�َّ

�َِ�ٰتِ  ٰٓ �ِِمَ� َوٱل�َّ ٰٓ َ�ِٰت َوٱل�َّ �َِ� َوٱلُۡمَتَصّدِ فظنوا أن واو العطف يف  .]٣٥األحزاب: [ ﴾َوٱلُۡمَتَصّدِ

سلمني غري املؤمنني، وهذا غري صحيح، احلديث، ويف اآلية، تقتيض املغايرة، وبنوا عىل ذلك أن امل

 فإن هذه عطف صفات، جيوز أن تتفق وجتتمع يف موصوف واحد ال يتجزأ.
أما رأيته كيف عطف الصائمني عىل املسلمني، وال إسالم بدون صيام، ومن استباح ترك 

 الصيام كفر؟

عامل، وجعل اإلسالم اسامً ملا ظهر من األ ملسو هيلع هللا ىلص: قد جعل النبي رشح السنةوقال البغوي يف 

اإليامن اسامً ملا بطن من االعتقاد، وليس ذلك؛ ألن األعامل ليست من اإليامن، أو أن التصديق 

بالقلب ليس من اإلسالم، بل ذلك تفصيل للجملة، وأهنام كاليشء الواحد، ومجاعهام الدين. 

جربيل، هو فعطف املؤمنني عىل املسلمني يف اآلية، وكذا عطْف اإليامن عىل اإلسالم يف حديث 

ِيَن ﴿ نظري عطف األعامل الصاحلات عىل اإليامن باهللا يف كثري من اآليات. كقوله: ُ ٱ�َّ وََعَد ٱ�َّ
ۡجٌر َعِظيٞم 

َ
ۡغفَِرةٞ َوأ ٰلَِ�ِٰت لَُهم مَّ ِيَن َءاَمُنواْ ﴿ وقوله: .]٩املائدة: [ ﴾٩َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ ِ ٱ�َّ َو�َّ�ِ

 .عكرمة حديث من داود أبو أخرجه  )١(
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ٰلَِ�ٰ  ْ ٱل�َّ ۖ وََعِملُوا نَۡ�ُٰر
َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� نَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
ِيَن ﴿ وقوله: .]٢٥البقرة: [ ﴾ِت أ إِنَّ ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ ٱۡلَ�ِ�َّةِ 
ُ
ٰلَِ�ِٰت أ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا إِنَّ  ١َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿ وقوله: .]٧البينة: [ ﴾٧َءاَمُنوا

�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ِ  ٢ٱۡ�ِ ۡ�ِ إِ�َّ ٱ�َّ ْ بِٱلصَّ ْ بِٱۡ�َّقِ َوتََواَصۡوا ٰلَِ�ِٰت َوتََواَصۡوا ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا يَن َءاَمُنوا
لكون اإليامن: اعتقاد القلب. واألعامل الصاحلة عمل اجلوارح، وال بد من  .]سورة العرص[ ﴾٣

 اتفاقهام يف صحة اإلسالم واإليامن.
ن رأس األمر اإلسالم، واإليامن بمثابة وقد قلت: إن اإلسالم بمثابة رأس اإلنسان؛ أل

القلب، فهام يف جسم ال يتجزأ، يمد أحدمها اآلخر بالصحة، أو السقم، أشبه الروح مع اجلسد. 

وإذا بطل عمل أحدمها بطل اآلخر، فكام أنه ال يوجد جسد إنسان بال روح، فكذلك ال يوجد 

لمة تقال يف التعريف باإلسالم وباإليامن: إيامن بدون إسالم، فهام متالزمان، ال يفرتقان. وأمجع ك

 أهنام قول باللسان، واعتقاد باجلنان، وعمل باجلوارح واألركان، أخذها الناظم، فقال:

ـــــول وقصـــــد وعمـــــل ـــــا ق  إيامنن
 

 يزيــد بــالتقو ويــنقص بالزلــل 
 

إن اسم اإليامن املطلق، هو  :يف كتاب اإليامن -رمحه اهللا- يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ثابة اسم الدين، فهو يشمل فعل األوامر وترك النواهي... انتهى.بم

ۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ ﴿ وقد أشكل عىل بعض العلامء قوله سبحانه: ۡعَراُب َءاَمنَّا
َ
۞قَالَِت ٱۡ�

 َ ْ ٱ�َّ يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ �ن تُِطيُعوا ا يَۡدُخِل ٱۡ�ِ ۡسلَۡمَنا َولَمَّ
َ
ْ أ َورَُسوَ�ُۥ َ� يَلِۡتُ�م  َوَ�ِٰ�ن قُولُٓوا

ۡعَ�ٰلُِ�ۡم َشۡ� 
َ
َ َ�ُفورٞ رَِّحيٌم  ًٔ ّمِۡن أ فاستدل هبذه اآلية من ير أن  .]١٤احلجرات: [ ﴾١٤اۚ إِنَّ ٱ�َّ

اإلسالم غري اإليامن، وأن املسلمني غري املؤمنني. وهذه اآلية نزلت يف أعراب اجلزيرة، ملا غشيهم 

صلوهم بالقتل، أقبلوا وهم يقولون: آمنا آمنا. قبل أن يعرفوا جنود الصحابة، وخافوا أن يستأ

ا من السيف؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  اإليامن، وقبل أن يدخل اإليامن يف قلوهبم، وإنام قالوا: آمنا خوفً

ا يَۡدخُ ﴿ ۡسلَۡمَنا َولَمَّ
َ
ۡعَراُب َءاَمنَّاۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓواْ أ

َ
يَ�ُٰن ِ� ُقلُو�ُِ�ۡمۖ ۞قَالَِت ٱۡ� ِل ٱۡ�ِ

ۡعَ�ٰلُِ�ۡم َشۡ� 
َ
َ َورَُسوَ�ُۥ َ� يَلِۡتُ�م ّمِۡن أ ْ ٱ�َّ َ َ�ُفورٞ رَِّحيٌم  ًٔ �ن تُِطيُعوا ۚ إِنَّ ٱ�َّ أي  - ﴾١٤ا

َ ﴿ -استسلمنا  ۡسلَۡمَنا َول
َ
ۡعَراُب َءاَمنَّاۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓواْ أ

َ
يَ�ُٰن ۞قَالَِت ٱۡ� ا يَۡدُخِل ٱۡ�ِ مَّ
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ۡعَ�ٰلُِ�ۡم َشۡ� 
َ
َ َورَُسوَ�ُۥ َ� يَلِۡتُ�م ّمِۡن أ ْ ٱ�َّ َ َ�ُفورٞ رَِّحيٌم  ًٔ ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ �ن تُِطيُعوا ۚ إِنَّ ٱ�َّ ا

وعسى أن يدخل بعد حني، ألن (ملّا) تستعمل لنفي احلال فيام عسى أن  -أي إىل حد اآلن- ﴾١٤

 يقع.

 ليه البخاري يف صحيحه. بام يقتيض تفسريه وتوضيحه، فقال:وقد ترجم ع

 (باب)
 ؛ لقول اهللا تعاىل:إذا مل يكن اإلسالم عىل احلقيقة، وكان عىل االستسالم، أو اخلوف من القتل

ا يَۡدُخِل ٱۡ�ِ ﴿ ۡسلَۡمَنا َولَمَّ
َ
ْ أ ْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓوا ۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنوا ۡعَراُب َءاَمنَّا

َ
يَ�ُٰن ِ� ۞قَالَِت ٱۡ�

ِ ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ ﴿ وإذا كان عىل احلقيقة فهو مثل قوله: .]١٤احلجرات: [ ﴾قُلُو�ُِ�مۡ   ﴾إِنَّ ٱّ�ِيَن ِعنَد ٱ�َّ

 .]١٩آل عمران: [
أعطى رجاالً ومل يعطِ رجالً، قال سعد، فقلت: يا  ملسو هيلع هللا ىلصثم ذكر حديث سعد، وهو أن النبي 

قال: ثم غلبني ما أجد،  »أْو مسلًما«مؤمنًا. فقال:  فواهللا إين أراه ؟رسول اهللا، ما لك عن فالن

إ� «ثم قال:  .»أْو مسلًما«فقلت: يا رسول اهللا. مالك عن فالن. فواهللا إين أراه مؤمنًا. فقال: 

 .»ألعطي الرجل العطاء وغ�ه أحب إيّل منه كراهية أن ي�به اهللا يف انلار ىلع وجهه

. فيصف هذا الرجل بأعامله الظاهرة  أحب من سعد أن يقول: إين أراه ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي  مسلامً

 املشاهدة، بخالف وصفه باإليامن الذي هو من أعامله الباطنة، والذي ال يطلع عليه إال اهللا.

وهذا من حسن األدب يف التعبري، والنهي عن الغلو، واإلفراط يف املدح. ويف صحيح مسلم 

ه، ما أظرفه، وما أعقله، وما يف قلبه يقال للرجل: ما أج�«قال يف صفة األمانة:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

 أو كام قال. »مثقال ذرة من اإليمان...

ونظري هؤالء األعراب قصة بني جذيمة، حني غشيهم خالد بن الوليد، بجنوده، فأقبلوا 

مقالتهم وقتلهم،  ملسو هيلع هللا ىلصيقولون: صبأنا.. صبأنا. ومل حيسنوا قول: أسلمنا. فقتلهم خالد، فبلغ النبي 

 .»أبرأ إيلك ما صنع خادل ا� إ�«فقال: 

إن األعراب الذين مردوا عىل الرشك، وعبادة األوثان، وإنكار وجود الرب، والتكذيب 
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َشدُّ ُ�ۡفٗر� ﴿ بالبعث بعد املوت، وباجلنة والنار، فهم كام أخرب اهللا، بقوله سبحانه:
َ
ۡعَراُب أ

َ
ٱۡ�

 
َ
�َّ َ�ۡعلَُمواْ ُحُدوَد َمآ أ

َ
ۡجَدُر �

َ
ُ َعلِيٌم َحِكيٞم َونَِفاٗ�ا َوأ ٰ رَُسوِ�ۦِۗ َوٱ�َّ َ�َ ُ  .]٩٧التوبة: [ ﴾٩٧نَزَل ٱ�َّ

فهم حيتاجون يف دخول اإليامن يف قلوهبم إىل وقت يعرفون فيه حقيقة اإليامن، والعمل به، حتى 

 تدخل حمبته يف قلوهبم، غري وقت اإلكراه بالسيف.
لعدم دخول اإليامن يف  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي وهلذا رسعان ما ارتدوا عن دين اإلسالم بعد موت ا

 قلوهبم، الذي ينجم عنه الثبات عىل اإلسالم، واالستقامة عىل صالح األعامل.

ا بقرن اإليامن بصالح األعامل، لكونه ال ينفع إيامن  وكل من تأمل القرآن، فإنه جيده مملوءً

ِ ٱ﴿ بدون عمل، كام أنه ال ينفع عمل بدون إيامن. يقول اهللا تعاىل: ْ وََعِملُواْ َو�َّ�ِ ِيَن َءاَمُنوا َّ�
 ُ ْ ِمۡنَها ِمن َ�َمَر�ٖ ّرِۡزٗقا قَال ۖ ُ�ََّما ُرزِقُوا نَۡ�ُٰر

َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� نَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
ٰلَِ�ِٰت أ ْ َ�َٰذا ٱل�َّ وا

 ۖ تُواْ بِهِۦ ُمتََ�ٰبِٗها
ُ
ِي ُرزِۡ�َنا ِمن َ�ۡبُلۖ َو�   .]٢٥البقرة: [ ﴾ٱ�َّ

ِ ﴿ وقال: وَن َوٱ�َّ ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َنَّةِ� ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ٰلَِ�ِٰت أ  ﴾٨٢يَن َءاَمُنواْ وََعِمُلواْ ٱل�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ ٱۡلَ�ِ�َّةِ ﴿ وقال: .]٨٢البقرة: [
ُ
ٰلَِ�ِٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ البينة: [ ﴾٧إِنَّ ٱ�َّ

�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ١َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿ وقال: .]٧ ٰلَِ�ِٰت َوتََواَصۡواْ  ٢إِنَّ ٱۡ�ِ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ إِ�َّ ٱ�َّ
 ِ�ۡ ٰلَِ�ِٰت فَلَُهۡم ﴿ وقال: .]سورة العرص[ ﴾٣بِٱۡ�َّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ إِ�َّ ٱ�َّ

ۡجٌر َ�ۡ�ُ َمۡمُنوٖن 
َ
  .]٦ني: الت[ ﴾٦أ

وهكذا يف كثري من اآليات يشق إحصاؤها قُرن اإليامن بالعمل، فعطف األعامل الصاحلات 

إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت ﴿ عىل اإليامن، هو نظري عطف املؤمنني عىل املسلمني يف قوله:
  .]٣٥األحزاب: [ ﴾َوٱلُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ 

ة اإلسالم، ثم صفة اإليامن، أشبه عطف األعامل الصاحلات عىل ومثله حديث جربيل يف صف

اإليامن يف كثري من اآليات، لكون اإليامن هو اعتقاد وعمل، فلو أن رجالً قال: أنا أؤمن باهللا، 

ومالئكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد املوت، وأن اجلنة حق، وأن النار حق، ولكني ال أصيل، 
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ا، وال ينفعه هذا التصديق بدون عمل وال أصوم، وال أؤدي الزكا ة... فإن هذا هو الكافر حقًّ

 بموجبه؛ ألنه يعترب بأنه مكذب إليامنه.

وبعكسه، لو رأينا إنسانًا حيافظ عىل الصلوات اخلمس يف أوقاهتا، ويؤدي الزكاة الواجبة، 

الئكة، ويصوم رمضان، ويفعل سائر رشائع اإلسالم، ولكنه ينكر وجود الرب، وينكر وجود امل

ا، وهو املراد بقوله تعاىل:  ويكذب بالبعث بعد املوت ويكذب باجلنة والنار، فإن هذا كافر قطعً

ۡت بِهِ ٱلّرِ�ُح ِ� يَۡوٍ� َ�ِصٖف� �َّ َ�ۡقِدُرونَ ﴿ ۡعَ�ٰلُُهۡم َكَرَماٍد ٱۡشَتدَّ
َ
ِيَن َ�َفُرواْ بَِرّ�ِِهۡمۖ أ َثُل ٱ�َّ ا مَّ  ِممَّ

 � ءٖ ۡ�َ ٰ َ�َ ْ َ�ُٰل ٱۡ�َِعيُد َكَسُبوا ٓ إَِ�ٰ َما َعِملُواْ ﴿ وقوله: .]١٨إبراهيم: [ ﴾١٨َ�ٰلَِك ُهَو ٱلضَّ َوقَِدۡمَنا
نُثوًرا    .]٢٣الفرقان: [ ﴾٢٣ِمۡن َ�َمٖل فََجَعۡلَ�ُٰه َهَباٗٓء مَّ

لكون الرشك حمبطًا لسائر األعامل اخلريية، لكن الكافر متى عمل حسنة أطعم هبا يف الدنيا 

، وتكثري مال وعيال، وليس له يف اآلخرة من نصيب. وأما املؤمن فيطعم بحسنته من صحة حال

يف الدنيا، ويدخر ثواهبا يف اآلخرة، فيحصل احلسنتني، ويفوز بالسعادتني. واملنافقون الذين هم 

يف الدرك األسفل من النار، كانوا يعملون أعامل اإلسالم الظاهرة، ولكنهم يبطنون الكفر 

لهم الرسول كمعاملة املسلمني املؤمنني يف النكاح، والتوارث، ووكل رسائرهم إىل والنفاق، فعام

 اهللا تعاىل.

واملقصود أن اإلسالم واإليامن أهنام يف الشخص جزء ال يتجزأ، أشبه الروح واجلسد، فال 

 إسالم ملن ال إيامن له، وال إيامن ملن ال إسالم له. وقد قال أبو طالب املكي: مثل اإلسالم من

اإليامن كمثل الشهادتني، إحدامها مرتبطة باألخر يف املعنى واحلكم. فلو قال: أشهد أن ال إله 

ا رسول اهللا،  ا رسول اهللا؛ مل يصح إسالمه، ولو قال: أشهد أن حممدً إال اهللا، وال أشهد أن حممدً

ا. إذ إحدامها مرتبطة باألخر ك  يشء واحد.وال أشهد أن ال إله إال اهللا مل يصح إسالمه أيضً

يف حديث جربيل بني اإلسالم واإليامن، فإن ذلك تفصيل لوظائف  ملسو هيلع هللا ىلصوأما تفرقة النبي 

أعامل اجلوارح والقلوب، عىل ما توجبه هذه املعاين عىل كل شخص. فحرف الواو املتوسطة بني 

اإلسالم واإليامن، هو حرف عطف صفات تتفق يف موصوف واحد بدون اختالف وتضاد، 



 ١٣  ) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسالم واإليامن٣(

عىل أن اإليامن واإلسالم خمتلفان يف احلكم، إذ إن اإليامن بالقلب ال ينفع إال  فليس فيها دليل

باإلسالم باجلوارح، وإسالم اجلوارح ال ينفع إال باإليامن بالقلب، أشبه الرأس والقلب، فال 

يوجد شخص برأس دون قلب، وال بقلب دون رأس. فهذه الواو املتوسطة بني اإلسالم واإليامن 

 ﴾إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت ﴿ ل، ويف قوله تعاىل:يف حديث جربي

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم ﴿ هي نظري الواو يف قوله تعاىل: .]٣٥األحزاب: [
ُ
ٰلَِ�ِٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ إِنَّ ٱ�َّ

  .]٧البينة: [ ﴾٧َخۡ�ُ ٱۡلَ�ِ�َّةِ 

 وقع زمن الصحابة يف مرتكب الكبائر أول اختالف

ا، ألن اهللا سبحانه علق  إن مسائل اإليامن واإلسالم، والكفر والنفاق، هي مسائل عظيمة جدًّ

هبذه األسامء مسمياهتا من األحكام ومتعلقاهتا من السعادة والشقاوة، واستحقاق الفوز باجلنة، 

 والنجاة من النار.

تالف وقع يف هذه األمة، وهو خالف اخلوارج واالختالف يف مسمياهتا هو أول اخ

للصحابة، حيث كانوا يكفرون بالذنب، وأخرجوا عصاة املوحدين من اإلسالم بالكلية، 

وأدخلوهم يف حظرية الكفر، وعاملوهم معاملة الكفار؛ من استحالهلم دماء املسلمني وأمواهلم، 

لوا قوله سبحانه: َتعَ ﴿ وتأوّ ُ َوَمن َ�ۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ ا �ِيَها وََغِضَب ٱ�َّ ّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ
َعدَّ َ�ُۥ َعَذابًا َعِظيٗما 

َ
  .]٩٣النساء: [ ﴾٩٣َعلَۡيهِ َولََعَنُهۥ َوأ

ومجاعة أهل السنة يقولون: هذا جزاؤه إن جازاه. ولكن قد يتخلف هذا اجلزاء بمقتىض عفو 

 سنات املاحية، أو املصائب املكفرة، ومن نوقش احلساب عذب.اهللا عنه، أو بالتوبة املقبولة، أو احل

ال يز� الزا� ح� يز� وهو مؤمن، وال �رسق السارق ح� �رسق وهو «ومثله حديث: 

 .!*"»مؤمن، وال �رشب اخلمر ح� �رش�ها وهو مؤمن

 .هريرة أيب حديث من عليه متفق  )١(
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فهذا احلديث مما استدل به اخلوارج، وهو من أحاديث الوعيد متر كام جاءت، وهو نفي 

كامل اإليامن، وليس بنفي ألصل اإليامن، لكون نفي البعض ال يستلزم نفي الكل. وألن الناس ل

متفاوتون يف األعامل، فمنهم كامل اإليامن، ومنهم ناقص اإليامن، ونحن إذا تكلمنا يف اإلسالم 

 واإليامن، أو يف املسلمني واملؤمنني، فإنام نتكلم عىل حالة الناس الظاهرة حسب القاعدة.

فمن يتسمى باإلسالم أو اإليامن، وهو ال يصيل الصلوات اخلمس املفروضة، وال يؤدي 

الزكاة الواجبة، وال يصوم رمضان، فال شك أن إسالمه مزيف مغشوش ال حقيقة له، ما هو إال 

إسالم باللسان، يكذبه احلس والوجدان، والسنّة والقرآن. ومن ادعى ما ليس فيه فضحته 

ِيَن �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ٱۡلُ�ۡفرِ ِمَن ﴿ ول اهللا:شواهد االمتحان. يق َها ٱلرَُّسوُل َ� َ�ُۡزنَك ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ۞

ۡفَ�ٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن قُلُوُ�ُهمۛۡ 
َ
ِيَن قَالُٓواْ َءاَمنَّا بِأ   .]٤١املائدة: [ ﴾ٱ�َّ

من جاُره بوائَقه«: ملسو هيلع هللا ىلصومثله قول النبي 
ْ
 يؤمن ال«وكذلك قوله:  ،!*"»ال يؤمن من ال يَأ

 فكله نفي لكامل اإليامن وليس نفيًا لإليامن بالكلية. ،!+"»أحد�م حىت �ب ألخيه ما �ب نلفسه

املسلم من سلم املسلمون من لسانه و�ده، واملؤمن من أمنه انلاس «: ملسو هيلع هللا ىلصومثله قول النبي 

ذلك: من حديث ابن عمر وفضالة بن عبيد، فإنه يعني ب ،رواه أهل السنن »ىلع دمائهم وأمواهلم

كامل اإلسالم واإليامن، وإال فمن املعلوم أن السالمة من اليد واللسان، واألمن عىل الدماء 

 واألموال، هو أمر يتصف به املسلم والكافر عىل السواء.

فهذا نفي لكامل الصالة  !,"»ال صالة حبرضة طعام، وال وهو يدافعه األخبثان«نظريه حديث: 

ا، وليس بنفي للصالة من أصل  ها. فقد قال الفقهاء بجواز صالته، وكوهنا تؤدي فريضته.أيضً

فتشبث اخلوارج بمثل هذه اآلية السابقة، وبمثل هذه األحاديث. ثم حدث بعدهم خالف 

 املعتزلة يف قوهلم باملنزلة بني املنزلتني؛ يعني أن مرتكب الكبرية ليس بكافر وال مسلم.

 .الكعبي رشيح أيب عن البخاري رواه  )١(

 .مالك بن أنس حديث من عليه متفق  )٢(

 .عنها اهللا ريض عائشة، عن مسلم رواه  )٣(

                                                            



 ١٥  ) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسالم واإليامن٣(

 كامل اإليامن. ثم حدث خالف املرجئة، وقوهلم: إن الفاسق مؤمن

ُ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ﴿ ْ �ِيهِ ِمَن ٱۡ�َّقِ �ِإِۡذنِهِۦۗ َوٱ�َّ ْ لَِما ٱۡخَتلَُفوا ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ  َ�َهَدى ٱ�َّ
ۡسَتقِيٍ�  فقالوا: املسلم مؤمن بإيامنه، فاسق بكبريته. وربام قالوا: . ]٢١٣البقرة: [ ﴾٢١٣ِصَ�ٰٖط مُّ

 قص اإليامن.املسلم العايص نا

 حقيقة النفاق وتفاصيله

: هو من جنس اخلداع، واملكر، وإظهار اخلري، وإبطان خالفه. وهو يف النفاق يف اللغة العربية

 الرشع ينقسم إىل قسمني:

: النفاق األكرب، وهو أن يظهر اإلنسان اإليامن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم أحدمها

 ملسو هيلع هللا ىلصبعضه. وهذا هو النفاق الذي كان عىل عهد رسول اهللا  اآلخر، ويبطن ما يناقض ذلك أو

 ونزل القرآن بذم أهله وتكفريهم. وأخرب أن أهله يف الدرك األسفل من النار.

: النفاق األصغر، وهو نفاق العمل: وهو أن يظهر اإلنسان عالنية صاحلة، ويبطن ما الثاين

 خيالف ذلك.

كورة يف حديث عبد اهللا بن عمرو، عن وأصول هذا النفاق يرجع إىل هذه اخلصال املذ

أر�ع من �ن فيه اكن منافًقا، ومن اكنت فيه خصلة منهن، اكنت فيه خصلة «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 »من انلفاق حىت يدعها: إذا حّدث كذب، و�ذا وعد أخلف، و�ذا خاصم فجر، و�ذا اعهد غدر
 رواه البخاري ومسلم.

ملنافق ثالث: إذا حدث كذب، و�ذا وعد آية ا«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوكذا حديث أيب هريرة، عن النبي 

 .رواه يف الصحيحني »أخلف، و�ذا ائتمن خان

به، وإن  فهذه هي من مجلة كبائر الذنوب التي صاحبها حتت مشيئة اهللا عز وجل إن شاء عذّ

 شاء عفا عنه.
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لم فسوق، وقتاهل سسباب امل«: ملسو هيلع هللا ىلصوكام أن الكفر نوعان: كفر أصغر ال خيرج عن امللة، كقوله 

أما  .!+"»اثنتان يف انلاس هما بهم �فر: الطعن يف األ�ساب وانلياحة ىلع امليت«وقوله:  ،!*"»�فر

الكفر املخرج عن امللة، فهو كفر اجلحود، وكفر العناد، وكفر اإلباء واالستكبار مثل كفر أيب 

وصدق القرآن النازل عليه، ولكنه آثر عليه ملة  ملسو هيلع هللا ىلصطالب ونحوه فقد اعرتف بصدق نبوة حممد 

أبيه عبد املطلب، فقال عند موته: أنا أموت عىل ملة عبد املطلب. وأبـى أن يقول: ال إله إال اهللا. 

نَه عنك«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 
ُ
ِيَن َءاَمُنٓواْ ﴿ فأنزل اهللا: ،!,"»ألستغفرن لك ما لم أ ِ َوٱ�َّ َما َ�َن لِلنَِّ�ّ

 ْ ن �َۡسَتۡغفُِرواْ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓوا
َ
ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َِحيِم  أ

َ
ُهۡم أ َّ�

َ
َ لَُهۡم � ْوِ� ُقۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ُ
 ﴾١١٣أ

َ َ�ۡهِدي َمن ﴿ وأنزل اهللا يف أيب طالب: .]١١٣التوبة: [ ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
َ
إِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ

ۡعَلُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن 
َ
  .]٥٦القصص: [ ﴾٥٦�ََشآُءۚ وَُهَو أ

 ؟ل املنافقون داخلون يف مسمى املؤمنني كدخوهلم يف مسمى املسلمنيه

 : إن اخلطاب بـ١٢٥ص  ،يف كتاب اإليامن -رمحه اهللا  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ْۗ َولِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٌب ﴿ ْ ٱنُظۡرنَا َوٱۡسَمُعوا ْ َ�ِٰعَنا َوقُولُوا ْ َ� َ�ُقولُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ِ�ٞم  َ�ٰٓ

َ
 ﴾١٠٤أ

يدخل فيه كل من أظهر اإليامن من مؤمن، ومنافق يف الباطن. قال: وحقيقة األمر؛ أن من مل يكن 

ا، يقال إنه مسلم، ومعه إيامن يمنعه من اخللود يف النار، وهذا أمر متفق عليه بني  من املؤمنني حقًّ

 أهل السنة.
ا فيه، فقيل: يقال مسلم وال يقال لكن هل يطلق عليه اسم اإليامن؟. هذا هو الذي تنازعو

 مؤمن، وقيل بل يقال مؤمن.

والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص اإليامن، فاسق بكبريته، فال يعطى اسم اإليامن املطلق 

 .مسعود ابن عن ومسلم البخاري رواه  )١(

 .وغريه الدويس هريرة أيب عن ومسلم دأمح اإلمام رواه  )٢(

 .حزن بن املسيب حديث من عليه متفق  )٣(

                                                            



 ١٧  ) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسالم واإليامن٣(

 كله، وال يسلب عنه كله... انتهى. وقد قال السفاريني يف عقيدته:

 ال خيـــــرج املـــــرء مـــــن اإليـــــامن
 

ــــذنب والعصــــيان   بموبقــــات ال
 

ــــــــاووا ــــــــه أن يتوب ــــــــب علي  ج
 

ـــا  ـــه حوب ـــا جـــرّ علي  مـــن كـــل م
 

 ومـــن يمـــتْ ومل يتـــبْ مـــن اخلطـــا
 

ــــا  ــــذي العط ــــوضٌ ل ــــأمره مف  ف
 

ـــتقم ـــإن يشـــأْ يعفـــو وإن شـــاء ان  ف
 

 وإن يشــأ أعطــى وأجــزل الــنعم 
 

ۡح َصۡدَرهُۥ﴿ ن َ�ۡهِديَُهۥ �َۡ�َ
َ
ُ أ ضه أي لإليامن، فيفرح به ويندفع إىل القيام بفر - ﴾َ�َمن يُرِِد ٱ�َّ

ن يُِضلَُّهۥ َ�َۡعۡل َصۡدَرهُۥ َضّيًِقا َحرَٗجا ﴿ -ونفله، وصالته وزكاته وصيامه 
َ
ۡسَ�ِٰم� َوَمن يُرِۡد أ لِۡ�ِ

 � َمآءِ ُد ِ� ٱلسَّ عَّ �ََّما يَصَّ
َ
ا من أمره وهنيه، وصالته ]١٢٥[األنعام:  ﴾َك� رجً ا بذكر اإلسالم، حَ . أي ضيقً

ُ ﴿وزكاته، وصيامه  َح ٱ�َّ َ�َمن َ�َ
َ
ّ�ِهِ أ ٰ نُورٖ ّمِن رَّ ۡسَ�ِٰم َ�ُهَو َ�َ  . ]٢٢[الزمر:  ﴾ۦ َصۡدَرهُۥ لِۡ�ِ

ــــــــا ــــــــة قلبً ــــــــت اهلداي  وإذا حل
 

ــــاءُ   ــــادة األعض ــــطت يف العب  نش
 

ا� من أحييته منا فأحيه ىلع اإلسالم «عىل اجلنازة أنه يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من دعاء النبي 

لكونه  .!*"»ومن توفيته منا فتوفه ىلع اإليمان - أي ىلع العمل �رشائع اإلسالم والسّنة -والسنة 

 إذا مات انقطع عنه العمل، وبقي معه اإليامن.

يبقى معنا آية هي موضع إشكال عند بعض العلامء الذين يقولون بأن املسلمني غري املؤمنني، 

ۡخرَۡجَنا َمن َ�َن �ِيَها ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ﴿ وهي قوله تعاىل:
َ
َ�َما وََجۡدنَا �ِيَها َ�ۡ�َ َ�ۡيٖت ّمَِن  ٣٥فَأ

  .]٣٦-٣٥الذاريات: [ ﴾٣٦ٱلُۡمۡسلِِمَ� 
ع التعبري عن  فظنوا أن املسلمني غري املؤمنني، وأن املؤمنني غري املسلمني، والقرآن ينوّ

َها ﴿ باملسلمني يف كثري من آيات القرآن املبني، كقوله:املسلمني واملؤمنني، فأحيانًا يسميهم  ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
َ َحقَّ ُ�َقاتِهِۦ َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ ُقواْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱ�َّ   .]١٠٢آل عمران: [ ﴾١٠٢ٱ�َّ

ٓ ﴿ وقوله: ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوا ۡهَل ٱۡلِكَ�ِٰب َ�َعالَۡوا
َ
أ َ َوَ� قُۡل َ�ٰٓ �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ ٱ�َّ

َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم � ء

 .هريرة أيب حديث من وأمحد داود وأبو ماجه ابن أخرجه  )١(
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نَّا  ٔٗ �ُۡ�َِك بِهِۦ َشۡ� 
َ
ْ بِ� ْ ٱۡشَهُدوا ْ َ�ُقولُوا ِۚ فَإِن تََولَّۡوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ

َ
ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ

  .]٦٤آل عمران: [ ﴾٦٤ُمۡسلُِموَن 
ٰ بِهَ ﴿ وقوله: َ ٱۡصَطَ�ٰ َلُ�ُم ٱّ�ِيَن َفَ� َ�ُموُ�نَّ  ۧ آ إِبَۡ�ِٰ� َوَو�َّ ُم بَنِيهِ َوَ�ۡعُقوُب َ�َٰبِ�َّ إِنَّ ٱ�َّ

ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
ويف كثري من اآليات يشق إحصاؤها، وقالوا: اإلسالم هو  .]١٣٢البقرة: [ ﴾١٣٢إِ�َّ َوأ

ة من الرشك، ومثله التعبري باإلسالم واإليامن، استسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة، والرباء

ِ ٱۡ�ِۡسَ�ٰمُ ﴿ كقوله: َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿ وقوله: -أي اإليامن  - .]١٩آل عمران: [ ﴾إِنَّ ٱّ�ِيَن ِعنَد ٱ�َّ
  .]٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن 

التابعني  ملسو هيلع هللا ىلصفاملسلمون هم املؤمنون، واملؤمنون هم املسلمون، ألن االسمني صفة ألمة حممد

لدينه، كام يف احلديث يف قصة وقوع التزاحم عىل املاء بني املهاجرين واألنصار، فقال املهاجري: يا 

ية وأنا أبدعوى اجلاهل«وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصللمهاجرين، وقال األنصاري: يا لألنصار، فغضب رسول اهللا 

 .!*"»ب� أظهر�م؟ اتر�وها ذميمة، وادعوا بدعوى اهللا اذلي سما�م املسلم� املؤمن� عباد اهللا

فهذه الكلامت هي التي جتمع شمل املسلمني، ويكونون هبا عباد اهللا إخوانًا، املسلم أخو 

ۡخرَۡجَنا َمن َ�َن �ِيَها ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ﴿ املسلم، فقوله تعاىل:
َ
َما وََجۡدنَا �ِيَها َ�ۡ�َ َ�ۡيٖت ّمَِن �َ  ٣٥فَأ

فيحتمل أنه أراد باملسلمني: املستسلمني باخلضوع، والطاعة  .]٣٦-٣٥الذاريات: [ ﴾٣٦ٱلُۡمۡسلِِمَ� 

ۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ ﴿ للدعوة، وهو معنى ما فرسه البخاري من قوله تعاىل: ۡعَراُب َءاَمنَّا
َ
۞قَالَِت ٱۡ�

 ْ يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ  َوَ�ِٰ�ن قُولُٓوا ا يَۡدُخِل ٱۡ�ِ ۡسلَۡمَنا َولَمَّ
َ
وقد  -أي استسلمنا- .]١٤احلجرات: [ ﴾أ

. وحيتمل أنه من تنويع االسم الذي كثر وروده يف القرآن، كقوله:  سمى اهللا اإلسالم سلامً

َّ إِۡسَ�َٰم�ُ ﴿ َ�َ ْ ْۖ قُل �َّ َ�ُمنُّوا ۡسلَُموا
َ
ۡن أ

َ
ۡن َهَدٮُٰ�ۡم َ�ُمنُّوَن َعلَۡيَك أ

َ
ُ َ�ُمنُّ َعلَۡيُ�ۡم أ م� بَِل ٱ�َّ

يَ�ِٰن إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�   فعرب عن اإلسالم باإليامن. .]١٧احلجرات: [ ﴾١٧لِۡ�ِ

 

 .جابر حديث من الرتمذي أخرجه  )١(
                                                            



 ١٩  ) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسالم واإليامن٣(

 
 

 زيادة اإليامن ونقصانه

وقد اتفق أهل السنة عىل أن اإليامن يزيد وينقص؛ أي يزيد بالطاعة، وبتدبر القرآن، 

ُ ﴿ نقص باملعصية، يقول اهللا تعاىل:وبالذكر، واملوعظة، وي ِيَن إَِذا ُذكَِر ٱ�َّ إِ�ََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱ�َّ
ُوَن  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِيَن يُقِيُموَن  ٢وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم �َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتُهۥ َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ ٱ�َّ

ا َرزَۡقَ�ٰ  لَٰوةَ َوِممَّ ۚ  ٣ُهۡم يُنفُِقوَن ٱلصَّ ا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ
ُ
  .]٤-٢األنفال: [ ﴾أ

ِيَن َءاَمُنواْ ﴿ وقال: ا ٱ�َّ مَّ
َ
يُُّ�ۡم َزاَدتُۡه َ�ِٰذهِۦٓ إِيَ�ٰٗناۚ َفأ

َ
ن َ�ُقوُل � نزِلَۡت ُسوَرةٞ فَِمۡنُهم مَّ

ُ
�َذا َمآ أ

ونَ  َرٞض فََزاَدۡ�ُهۡم رِۡجًسا إَِ�ٰ رِۡجِسِهۡم  ١٢٤ فََزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا وَُهۡم �َۡسَتۡبِ�ُ ِيَن ِ� قُلُو�ِِهم مَّ ا ٱ�َّ مَّ
َ
َوأ

  .]١٢٥-١٢٤التوبة: [ ﴾١٢٥َوَماتُواْ وَُهۡم َ�ٰفُِروَن 
ا، لكون النفاق خمالفة الرس للعالنية،  وقد وجد الصحابة هذا األمر يف أنفسهم حتى ظنوه نفاقً

 -ريض اهللا عنه  -وابن حبان يف صحيحه من حديث أيب هريرة فرو اإلمام أمحد، والرتمذي، 

قال: قلنا يا رسول اهللا: ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا، وزهدنا يف الدنيا، وكنا من أهل اآلخرة، 

لو «: ملسو هيلع هللا ىلصفإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهلنا، وشممنا أوالدنا، أنكرنا أنفسنا؟! فقال رسول اهللا

كنتم ىلع حال�م، لزارت�م املالئ�ة يف �الس�م وطرق�م، ولو  أن�م إذا خرجتم من عندي
 .»لم تذنبوا ذلهب اهللا ب�م، وجلاء بقوم يذنبون، ثم �ستغفرون، فيغفر هلم

فقال: نكون  ،»وما ذاك«فقال: يا رسول اهللا، نافق حنظلة. قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوجاء حنظلة إىل النبي 

خرجنا من عندك، فآنسنا أهلنا، وشممنا عندك، تذكرنا باجلنة والنار كأهنام رأي عني، فإذا 

ا مما تقول! فقال:  أما إن�م لو ت�ونون ىلع احلال اليت تقومون بها من «أوالدنا، نسينا كثريً

رواه  »عندي لزارت�م املالئ�ة يف �الس�م وطرق�م، ول�ن يا حنظلة، ساعة وساعة

 .مسلم يف صحيحه
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ليه، وحسن االستقامة فيه، حتى يكون منهم ثم إن الناس يتفاوتون يف اإليامن، ويف الثبات ع

 من إيامنه كاجلبل يف الثبات والرسوخ، كام قيل:

ـــه ـــيات وقلب ـــال الراس ـــزول اجلب  ت
 

 عــىل العهــد ال يلــوي وال يتلعــثم 
 

ۡ�َيا َوِ� ٱ�ِخَرةِ� َو�ُ ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱۡلَقۡوِل ٱ�َّابِِت ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ ُ ٱ�َّ ٰلِِمَ�ۚ يُثَّبُِت ٱ�َّ ُ ٱل�َّ ِضلُّ ٱ�َّ
ُ َما �ََشآُء   .]٢٧إبراهيم: [ ﴾٢٧َوَ�ۡفَعُل ٱ�َّ

 والقول الثابت هو اإليامن الراسخ املستلزم للعمل الصالح.

ومن الناس من إيامنه مثقال ذرة، ينقدح الشك يف دينه بأول عارض من شبهة، فهم الذين 

نَّ بِهۦِۖ �ۡن َوِمَن ٱ�َّاِس مَ ﴿ عناهـم القـرآن بقوله:
َ
َصابَُهۥ َخۡ�ٌ ٱۡطَمأ

َ
ٰ َحۡرٖف� فَإِۡن أ َ�َ َ ن َ�ۡعُبُد ٱ�َّ

اُن ٱلُۡمبُِ�  ۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡ�ُۡ�َ ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةَ ٰ وَۡجِههِۦ َخِ�َ ٱ�ُّ َصاَ�ۡتُه فِۡتَنٌة ٱنَقلََب َ�َ
َ
احلج: [ ﴾١١أ

إلسالم، فإن ولد له ولد ونتجت إبله وخيله، نزلت يف األعراب، كان أحدهم إذا دخل يف ا .]١١

ونزل به الغيث، قال: هذا دين طيب، واطمأن به، وإن أصيب بمرض، أو مات أحد من أهله، أو 

من إبله، أو أصيب الناس باجلدب، قال: هذا دين سيِّئ، وتشاءم به وارتد عنه، لكونه مل تدخل 

 ا ارتد عنه سخطة له.بشاشة اإليامن يف قلبه، ومل يذق حالوته، فرسعان م
 .!*"»إن الرجل يلخرج من بيته ومعه دينه، ف�جع إيله وما معه من دينه يشء«ويف احلديث: 

بأهنا ستكون فتن كقطع الليل املظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنًا، ويميس  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب النبي 

ا، يبيع دينه بعرض من الدنيا ة، فرو مسلم ولن ننسى النص الثابت يف كفر تارك الصال ،!+"كافرً

 .»ب� الرجل و�� الرشك وال�فر ترك الصالة«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر، أن النبي 

رواه  »العهد اذلي بيننا و�ينهم الصالة، من تر�ها فقد �فر«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن بريدة، أن النبي 

 .مسعود بن اهللا عبد حديث من الكبري يف والطرباين النسائي أخرجه  )١(

 فيها الرجل يصبح املظلم الليل كقطع فتناً  باألعامل بادروا: «بلفظ هريرة أيب عن مسلم رواه حديث من  )٢(

 أمحد اإلمام وكذا.  »الدنيا من بعرض دينه أحدهم يبيع كافراً، ويصبح مؤمناً، ويميس كافراً، ويميس مؤمناً،

 .مسنده يف

                                                            



 ٢١  ) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسالم واإليامن٣(

 صحيحهوابن حبان يف  ،وصححه النسائي، وابن ماجه ،اإلمام أمحد، وأبو داود، والرتمذي

  نعلم له علة.وقال: صحيح وال

 .»رأس األمر: اإلسالم، وعموده: الصالة«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويدل له ما رواه الرتمذي عن معاذ أن النبي 

وعمود اليشء هو: قوامه الذي يستقيم به، ويسقط برتكه، وال ينبغي أن ننخدع بمن قال: 

 يقبل كفر دون كفر، فإن هذا من حتريف الكلم عن مواضعه، إذ هذا من األمر الرصيح الذي ال

التأويل، ومتى أمجع العلامء عىل كفر من استباح ترك الصالة، أو الزكاة، أو الصيام بال خالف، 

ا، إذ كفره من جنس كفر  ا وعنادً ا عىل تركها، أشد كفرً فإن العارف بوجوهبا، ثم يرص مستمرًّ

 إبليس، وكفر اليهود.

ا عن فعلها، مؤمن بوجوهبا أبدً  ا، وهلذا كان السلف الصالح مع العلم أنه ال يرص مستكربً

دثوا بأنه ذو  يسموهنا: امليزان، فإذا أرادوا أن يبحثوا عن دين إنسان، سألوا عن صالته، فإن حُ

حظ من املحافظة عىل الصالة يف اجلامعات، علموا بأنه ذو دين، وشهدوا له بموجبه، وإن حدثوا 

ن له جدير بكل رش، بعيد عن كل بأنه ال حظ له من الصالة، علموا بأنه ال دين له ومن ال دي

َكٰوَة ﴿ خري، وعادم اخلري ال يعطيه، وكل إناء ينضح بام فيه ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتَُوا ْ ٱلصَّ قَاُموا
َ
ْ َوأ فَإِن تَابُوا

ُل ٱ�َ�ِٰت لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُموَن    .]١١التوبة: [ ﴾١١فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ� ٱّ�ِيِن� َوُ�َفّصِ
ــ ــالةـخس ــرك الص ــذي ت ــا ر ال  وخاب

 

ــــا  ا ومثاب ــــاحلً ا ص ــــادً ــــى مع  وأب
 

 إن كـــان جيحـــدها فحســـبك أنـــه
 

ا مرتابــــا   أضــــحى بربــــك كــــافرً
 

 أو كــــان يرتكهــــا لنــــوع تكاســــل
 

 غطى عىل وجه الصـواب حجابـا 
 

ـــــه ـــــا ل ـــــك رأي ـــــافعي ومال  فالش
 

ـــا  ـــام عقاب ـــد احلس ـــب ح  إن مل يت
 

 .»تارك الصالة اكفر أن«: ملسو هيلع هللا ىلصقال حممد بن نرص املروزي: سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي 

ا من غري عذر حتى  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي  أن تارك الصالة عمدً

 يذهب وقتها كافر.
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: قد ذهب مجاعة من الصحابة ومن بعدهم إىل تكفري من وقال احلافظ عبد العظيم املنذري

ا تركها حتى خيرج مجيع وقتها.  ترك الصالة متعمدً

عمر بن اخلطاب، وعبد اهللا بن مسعود، وعبد اهللا ابن عباس،  -أي من الصحابة-منهم 

 ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد اهللا، وأبو الدرداء.

ومن غري الصحابة: أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد اهللا بن املبارك، والنخعي، 

بة، وزهري بن واحلكم بن عيينة، وأيوب السختياين، وأبو داود الطياليس، وأبو بكر بن أيب شي

 حرب، وغريهم. ذكره املنذري يف الرتهيب عن ترك الصالة.

ا من -رمحه اهللا- قال العالمة ابن القيم : ال خيتلف املسلمون، أن ترك الصالة املفروضة عمدً

أعظم الذنوب، وأكرب الكبائر، وأن إثمه عند اهللا أعظم من إثم قتل النفس، وأخذ األموال، ومن 

ض لسخط اهللا وخزيه، وعقوبته يف الدنيا واآلخرة.إثم الزنا، والرسقة  ، ورشب اخلمر، وأنه متعرّ

قال: وأفتى سفيان الثوري، وأبو عمرو األوزاعي، وعبد اهللا بن املبارك، ومحاد بن زيد، 

ووكيع بن اجلراح، ومالك بن أنس، والشافعي، وأمحد، وإسحاق ابن راهويه، وأصحاهبم: بأنه 

ا من  الصالة.غري عذر، ودُعي إليها وقال: ال أصيل.... انتهى من كتاب  يقتل متى تركها عمدً

باب خوف املؤمن أن حيبط عمله وهو ال ، وقال: صحيحهوقد ترجم عىل معناه البخاري يف 

 . ثم ذكر النفاق، وكونه ال خيافه إال مؤمن، وما أمنه إال منافق.يشعر

ا ألهله يوم القيامة  انقالب اإليامن نورً

ا عىل الرصاط املعروض ثم إن هذا ا ا عىل أهله بحسبه يوم القيامة، فيكون نورً إليامن ينقلب نورً

وهو دحض مزلة جتري بالناس أعامهلم عليه،  -كاخلشبة املعروضة فوق القليب  -عىل متن جهنم 

فمنهم من يمر كالربق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد اخليل واإلبل. ومع كونه 

وبجانبه كالليب مثل الشوك تـخطف الـناس، ومع هـذا: فإنه مـظلم ويُعطى الناس  دحض مزلة
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نورهم كلٌّ حسب إيـامنـه، فمنهم من نوره كاجلبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره 

يَۡوَم ﴿كالرساج، ومنهم من نوره عىل طرف إهبام قدمه، يتّقد مرة وينطفئ أخر. يقول اهللا تعاىل: 
ٰٞت َ�ۡرِيتََرى ٱ ٮُٰ�ُم ٱۡ�َۡوَم َج�َّ يَۡ�ٰنِِهم� �ُۡ�َ

َ
يِۡديِهۡم َو�ِ�

َ
ِمن  لُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت �َۡسَ�ٰ نُورُُهم َ�ۡ�َ �

نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم 
َ
 . ]١٢[احلديد:  ﴾١٢َ�ۡتَِها ٱۡ�
ُ ٱ�َّ ﴿ يَۡ�ٰنِِهۡم َ�ُقولُوَن يَۡوَم َ� ُ�ۡزِي ٱ�َّ

َ
يِۡديِهۡم َو�ِ�

َ
ۥۖ نُورُُهۡم �َۡسَ�ٰ َ�ۡ�َ � ِيَن َءاَمُنواْ َمَعُه ِ�َّ َوٱ�َّ

ءٖ قَِديٞر  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ تِۡمۡم َ�َا نُوَرنَا َوٱۡغفِۡر َ�َاۖٓ إِنََّك َ�َ

َ
 .]٨التحريم: [ ﴾٨َر�ََّنآ �

ا يدخلـون به طرف الرص اط، ثم ينطفئ عنهم، فعنـد ذلك يقولون ويُعطى املنافقـون نـورً

ْ نُوٗرۖ� فَُ�َِب ... ﴿ للمؤمنني: ْ َوَرآَءُ�ۡم فَٱۡ�َِمُسوا ٱنُظُرونَا َ�ۡقَتبِۡس ِمن نُّورُِ�ۡم �ِيَل ٱرِۡجُعوا
ُۥ بَاُبۢ بَاِطُنُهۥ �ِيهِ ٱلرَّۡ�َُة َوَ�ِٰهُرُهۥ ِمن قَِبلِهِ ٱۡلَعَذاُب    .]١٣ديد: احل[ ﴾١٣بَۡيَنُهم �ُِسورٖ �َّ

ا، فال صحة وال أصل حلقيقته، فعند ذلك خاهنم  فهذه حالة املنافقني، ملا كان إيامهنم خداعً

ا.  أحوج ما كانوا إليه، ألنه ليس معهم إيامن حقيقي حتى يكون هلم نورً

  .]٣٥حزاب: األ[ ﴾إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ ﴿ ومثل قوله تعاىل:
فيه اإلسالم، ثم فرس اإليامن، بتوسط  ملسو هيلع هللا ىلصحني فرس رسول اهللا  ،!*"ويف مثل حديث جربيل

واو العطف بينهام، هو نظري توسط واو العطف بني اإليامن وبني األعامل الصاحلات يف كثري من 

ٰلَِ�ِٰت فَلَُهۡم ﴿ اآليات، كقوله: ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ ۡجٌر َ�ۡ�ُ َمۡمُنوٖن إِ�َّ ٱ�َّ
َ
  .]٦التني: [ ﴾٦أ

ا يف هذه  -رمحه اهللا  -وشيخ اإلسالم ابن تيمية  ا، وأوسعهم اطالعً هو من أطول الناس باعً

املسألة، ويف غريها من سائر العلوم والفنون، وما معرفتنا بالنسبة إىل سعة علمه، إال بمثابة الطفل 

 الصغري بني يدي العامل الكبري.

لعلامء قد اتفقوا عىل أنه ال يرد احلق الواضح النفراد قائله، كام ال يقبل الباطل لكثرة غري أن ا

 ناقله، إذ إن احلق فوق قول كل أحد.

 مسلم رواه..» اهللا رسول عند جلوس نحن بينام: «عمر حديث من  )١(
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ا  هلذا رأينا شيخ اإلسالم ابن تيمية قد اختلفت أقواله يف تفسري اإليامن، واإلسالم. فأحيانً

امن دون اإلسالم، ويقول عىل حديث يقول بوجود مسلم ليس بمؤمن، ويقول باالستثناء يف اإلي

بأنه خيرج من دائرة اإليامن إىل دائرة اإلسالم، ويستشهد  ،!*"»ال يز� الزا� ح� يز� وهو مؤمن«

ۡعَراُب َءاَمنَّا﴿ لذلك بقوله سبحانه:
َ
وبحديث سعد، حني قال  .]١٤احلجرات: [ ﴾۞قَالَِت ٱۡ�

 .!+"»أْو مسلًما«منًا. فقال: : ما لك عن فالن؟ فواهللا إين ألراه مؤملسو هيلع هللا ىلصللنبي 
وبحديث جربيل، مما يدل بزعمه عىل انفراد اإلسالم عن اإليامن، ويرجح هذا القول وهذا 

االعتقاد، وينسبه إىل اإلمام أمحد، وإىل كثري من العلامء، وهذا هو الذي اعتمد القول بصحته، 

 واستقر عليه رأيه، وروايته.

ا يرجح القول بأنه ال يوجد مسلم وال إسالم إال بإيامن، وأنه ال يوجد مسلم إال ومعه  وأحيانً

 يشء من اإليامن.

املار ذكره وسنده، أنه يعرب عنه بأنه  »ال يز� الزا� ح� يز� وهو مؤمن«ويفرس حديث 

مؤمن ناقص اإليامن، أو يقال: إنه مؤمن بإيامنه، فاسق بكبريته. ويقول: إن اإليامن بمثابة اسم 

يع املأمورات، واجتناب املنهيات. ومرة قال: إن اإلسالم واإليامن بمثابة الروح الدين، فيشمل مج

مع اجلسد، ويستشهد لصحة ذلك بأقوال من ير صحته، ووجوب اعتقاده من سائر العلامء 

 القائلني به.

فَإِۡن ﴿ من كتاب اإليامن حول اآلية ١٨٧فمن ذلك ما نقله عن اإلمام حممد بن نرص، يف ص 
ْ اْ بِِمۡثِل َمآ ءَ َءاَمُنو   .]١٣٧[البقرة:  ﴾اَمنُتم بِهِۦ َ�َقِد ٱۡهَتَدوا

 بينهام يف  فحكم سبحانه: بأن من أسلم، فقد آمن واهتد، ومن آمن: فقد اهتد فسوّ

االهتداء. وأن التفرقة بني اإلسالم واإليامن، ال دليل عليها، وقد بينّا خطأ تأويلهم، واحلجج التي 

 .هريرة أيب حديث من هعلي متفق  )١(

 . مسلم رواه حديث من  )٢(
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تاب واألخبار، يف حماولتهم التفرقة بني اإلسالم واإليامن. وكونه ال صحة احتجوا هبا من الك

 لالستدالل هبا عىل املعنى الذي أراده. واحلق أن اإلسالم واإليامن يشء واحد.

عىل حديث جربيل، وفيه ذكر اإلسالم واإليامن، فقال: إن  ،وقال البغوي يف رشح السنة

األعامل. وجعل اإليامن اسامً ملا بطن من االعتقاد. وليس  جعل اإلسالم اسامً ملا ظهر من ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ذلك؛ ألن األعامل ليست من اإليامن، أو أن التصديق بالقلب ليس من اإلسالم، وإنام ذلك 

 تفصيل للجملة، وإال فهي يشء واحد، ومجاعها الدين. انتهى.

نرص املروزي أنه  عن حممد بن كتاب اإليامنيف  -رمحه اهللا- وحكى شيخ اإلسالم ابن تيمية

قال: إن اإلسالم هو اإليامن وإن املؤمنني هم املسلمون. وهذا نصه: قال حممد بن نرص املروزي: 

: -وهم اجلمهور األعظم من أهل السنّة واجلامعة، وأصحاب احلديث-قالت طائفة من العلامء 

ا، هو اإلسالم الذي جعله إن اإليامن الذي دعا اهللا العباد إليه، وافرتضه عليهم، وارتضاه هلم دينً 

يَن إِنَّ ٱ�ِّ ﴿ وقال: .]٣املائدة: [ ﴾يُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗناَورَضِ ﴿ اهللا دينًا، وارتضاه لعباده، قال:
ۡسَ�ٰمُ  ِ ٱۡ�ِ  َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� ﴿ وقال: .]١٩آل عمران: [ ﴾ِعنَد ٱ�َّ

وهو ضد الكفر الذي سخطه، وجعله حمبطًا لسائر  .]٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥ٱ�ِخَرةِ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن 

ِ ٱۡلُ�ۡفرَ  َوَ� ﴿ األعامل الصاحلات، فقال: ن ﴿ وقال: .]٧الزمر: [ ﴾يَۡرَ�ٰ لِعَِباِده
َ
ُ أ َ�َمن يُرِدِ ٱ�َّ

 َ ۡسَ�ٰمِ َ�ۡهِديَُهۥ � ۡح َصۡدَرهُۥ لِۡ�ِ ۡسَ�ِٰم َ�هُ ﴿ وقال: .]١٢٥م: األنعا[ ﴾ۡ�َ ُ َصۡدَرهُۥ لِۡ�ِ َح ٱ�َّ َ�َمن َ�َ
َ
َو أ

ّ�ِهِۦ ٰ نُورٖ ّمِن رَّ فمدح اهللا اإلسالم، بمثل ما مدح به اإليامن... ثم قال: أال تر  .]٢٢الزمر: [ ﴾َ�َ

 أن أنبياء اهللا ورسله ترغبوا إليه وسألوه إياه.
رِنَا َر�ََّنا َوٱجۡ ﴿ فقال إبراهيم وإسامعيل:

َ
ۡسلَِمٗة لََّك َوأ ٗة مُّ مَّ

ُ
ٓ أ َعۡلَنا ُمۡسلَِمۡ�ِ لََك َوِمن ُذّرِ�َّتَِنا

اُب ٱلرَِّحيُم  نَت ٱ�َّوَّ
َ
ۖٓ إِنََّك أ ِۦ ﴿ وقال يوسف: .]١٢٨البقرة: [ ﴾١٢٨َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَنا نَت َوِ�ّ

َ
أ

 ِ�ۡ
َ
ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةِ� تََوفَِّ� ُمۡسلِٗما َو� ٰلِِحَ� ِ� ٱ�ُّ   .]١٠١يوسف: [ ﴾١٠١ۡقِ� بِٱل�َّ

ٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ وقال: ٰ بَِها َ ٱۡصَطَ�ٰ َلُ�ُم ٱّ�ِيَن فََ� َ�ُموُ�نَّ  َۧوَو�َّ ُم بَنِيهِ َوَ�ۡعُقوُب َ�َٰبِ�َّ إِنَّ ٱ�َّ
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ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
  .]١٣٢البقرة: [ ﴾١٣٢إِ�َّ َوأ

ِ ﴿ وقال: نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ�  قُولُٓواْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ
ُ
نزَِل إَِ�َۡنا َوَمآ أ

ُ
َم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب  َۧوَمآ أ

َحٖد ّمِنۡ 
َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ وِ�َ ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ

ُ
وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَمآ أ

ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
ُهۡم َوَ�ُۡن َوٱۡ�

  .]١٣٦البقرة: [ ﴾١٣٦َن َ�ُۥ ُمۡسلُِمو
ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب ﴿ وقال: نزَِل َ�َ

ُ
نزَِل َعلَۡيَنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ قُۡل َءاَمنَّا بِٱ�َّ

ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ  وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ۡسَباِط َوَما

َ
َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ َوٱۡ�

َ
أ

  .]٨٤آل عمران: [ ﴾٨٤ُمۡسلُِموَن 
يف تعقيبه عىل هذا الكالم، قلت: مقصود حممد بن  -رمحه اهللا- وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

أن املسلم املمدوح، هو املؤمن املمدوح، وأن كل مؤمن فهو مسلم، فال بد أن  -رمحه اهللا-نرص 

 .من كتاب اإليامن ١٩٠صحيح. وهو متفق عليه. انتهـى ص يكون معه إيامن. وهذا 

مباين اإلسالم اخلمسة، يعني: الشهادتني، والصلوات اخلمس،  :!*"وقال أبو طالب املكي

والزكاة، وصيام شهر رمضان، واحلج. قال: وأركان اإليامن سبعة، يعني: اخلمسة املذكورة يف 

نة والنار. وكالمها قد رويت يف حديث جربيل كام حديث جربيل، واإليامن بالقدر، واإليامن باجل

 سنذكره إن شاء اهللا.

 قال: وقد قال قائلون: إن اإليامن هو اإلسالم. وهذا قد أذهب التفاوت واملقامات.

وقال آخرون: إن اإلسالم غري اإليامن، وهؤالء قد أدخلوا التضاد والتغاير، فهذه مسألة 

إلسالم من اإليامن، كمثل الشهادتني، إحدامها من مشكلة حتتاج إىل رشح وتفصيل، فمثل ا

غري شهادة الوحدانية. فهام شيئان يف األعيان  ملسو هيلع هللا ىلصاألخر يف املعنى واحلكم، فشهادة الرسول 

وإحدامها مرتبطة باألخر يف املعنى واحلكم، كيشء واحد، كذلك اإليامن واإلسالم، أحدمها 

ال إسالم له، وال إسالم ملن ال إيامن له. إذ ال خيلو مرتبط باآلخر، فهام كيشء واحد، ال إيامن ملن 

 .اإليامن كتاب من ١٧٢ ص تيمية ابن اإلسالم شيخ عنه حكاه  )١(
                                                            



 ٢٧  ) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسالم واإليامن٣(

املسلم من إيامن به يصح إسالمه، وال خيلو املؤمن من إسالم به حيقق إيامنه. من حيث اشرتط اهللا 

َ�َمن َ�ۡعَمۡل ﴿ لألعامل الصاحلة: اإليامن، واشرتط لإليامن: األعامل الصاحلة، فقال يف حتقيق ذلك
ٰلَِ�ِٰت وَهُ    .]٩٤األنبياء: [ ﴾٩٤َو ُمۡؤِمٞن َفَ� ُ�ۡفَراَن لَِسۡعيِهِۦ �نَّا َ�ُۥ َ�ٰتُِبوَن ِمَن ٱل�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم ﴿ وقال يف حتقيق اإليامن بالعمل:
ُ
ٰلَِ�ِٰت فَأ تِهِۦ ُمۡؤِمٗنا قَۡد َعِمَل ٱل�َّ

ۡ
َوَمن يَأ

َرَ�ُٰت ٱۡلُعَ�ٰ    .]٧٥طه: [ ﴾٧٥ٱ�َّ
ا ينقل فمن كان ظاهره أعامل اإلسال م، وال يرجع إىل عقود اإليامن بالغيب فهو منافق نفاقً

عن امللة، ومن كان عقده اإليامن بالغيب، وال يعمل بأحكام اإليامن، ورشائع اإلسالم، فهو كافر 

ا ال يثبت معه توحيد، ومن كان مؤمنًا بالغيب، مما أخربت به الرسل عن اهللا تعاىل، عامالً بام  كفرً

 ؤمن مسلم.أمر اهللا، فهو م

وقد أمجع أهل القبلة عىل أن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، 

قال: ومثل اإليامن من األعامل: كمثل القلب يف اجلسم، ال ينفك أحدمها عن اآلخر، وال يكون 

ى ذو جسم حي ال قلب له، وال ذو قلب بغري جسم، فهام شيئان منفردان، ومها يف احلكم واملعن

ا، مثل حبة هلا ظاهر وباطن، وهي واحدة ال يقال حبتان لتفاوت صفتهام.  ينفصالن، ومثلهام أيضً

: اإليامن له ظاهر وباطن وظاهره: قول اللسان، ٨٤صفحة  - قال ابن القيم يف كتاب الفوائد

به  وعمل اجلوارح. وباطنه: تصديق القلب، وانقياده وحمبته، فال ينفع ظاهر ال باطن له وإن حقن

الدماء، وعصم به املال والذرية. وال جيزئ باطن ال ظاهر له إال إذا تعذر بعجز، أو إكراه وخوف 

ه من اإليامن، ونقصه دليل  ا مع عدم املانع دليل عىل فساد الباطن وخلوّ هالك. فتخلف العمل ظاهرً

ولبّه، وكل علم نقصه، وقوته دليل قوته، فاإليامن: قلب اإلسالم ولبّه، واليقني: قلب اإليامن 

 وعمل ال يزيد اإليامن واليقني قوة، فمدخول، وكل إيامن ال يبعث عىل العمل فمدخول.... انتهى.

فكذلك أعامل اإلسالم، فاإلسالم هو ظاهر اإليامن، وهو من أعامل اجلوارح، واإليامن باطن 

 اإلسالم، وهو من أعامل القلوب.



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٢٨

واإليمان «ويف لفظ:  .!*"»، واإليمان يف القلباإلسالم عالنية« أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن النبي 

فاإلسالم: أعامل اإليامن، واإليامن: عقود اإلسالم، فال إيامن إال بعمل، وال عمل إال  .!+"»رس

 بعقيدة. انتهى.

ثم نقول للذين يتعصبون بجواز وجود مسلم ليس بمؤمن: أليس املسلم يشهد أن ال إله إال 

ا رسول اهللا؟ ف سيقولون: نعم، ألن الشهادتني من أعامل اإلسالم الظاهرة، فمتى اهللا وأن حممدً

ذاق طعم اإليمان من ريض «هلم يف قوله:  ملسو هيلع هللا ىلصثبت األمر بذلك، فإهنم مؤمنون بشهادة رسول اهللا 

 .!,"»باهللا ر�ًّا، و�اإلسالم ديًنا، و�محمد رسوالً 

صلون هللا. فيقال: هل ثم يقال: هل هؤالء املسلمون يصلون هللا، أو للصنم؟ فإن قالوا: بل ي

يتوضؤون لصالهتم؟ فإن قالوا: نعم، فهم كحالة املسلمني يف سائر أعامهلم الظاهرة. فيقال: إن 

استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن «هلم يف قوله:  ملسو هيلع هللا ىلصمعهم من اإليامن بحسبهم وبشهادة رسول اهللا 

 .!-"»خ� أعمال�م الصالة، وال �افظ ىلع الوضوء إال مؤمن

ن يفتتح صالته بالتكبري، ويقول: اهللا أكرب، فهذا من اإليامن ثم يركع حانيًا ظهره هللا فمتى كا

رب العاملني، فهذا من اإليامن، ثم يسجد هللا، ويضع وجهه الذي هو أعز يشء لديه يف األرض، 

 فهذا من اإليامن باهللا.

ۡوَرۡ�َنا �ُ ﴿ ثم إننا رأينا من يقول بوجود مسلم ليس بمؤمن، ويستدل بقوله سبحانه:
َ
مَّ أ

ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ  َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ ۖ َفِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ
ِۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡضُل ٱۡلَكبُِ�  ُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَ�َها ُ�َلَّۡوَن �ِ  ٣٢بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن ٱ�َّ يَها ِمۡن َج�َّ

 .أنس حديث من مسنده يف أمحد اإلمام أخرجه  )١(

 . القلوب قوت يف املكي طالب أبو ذكره  )٢(

 .املطلب بدع بن العباس عن ، والرتمذي ، ومسلم مسنده، يف أمحد اإلمام رواه  )٣(

 ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى موىل ثوبان عن الشعب يف والبيهقي واحلاكم، ماجه، وابن مسنده، يف أمحد اإلمام رواه  )٤(

 .العاص بن عمرو ابن عن ، والطرباين السنن، يف والبيهقي

                                                            



 ٢٩  ) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسالم واإليامن٣(

َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُٗؤۖ� َوِ�َاُسُهۡم �ِيَها َحرِ�ٞر 
َ
ۡذَهَب َ�نَّا ٱۡ�ََزَنۖ إِنَّ  ٣٣أ

َ
ِٓي أ ِ ٱ�َّ َوقَالُواْ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

َنا �ِيَها نََص  ٣٤َر�ََّنا لََغُفوٞر َشُكوٌر  َحلََّنا َداَر ٱلُۡمَقاَمةِ ِمن فَۡضلِهِۦ َ� َ�َمسُّ
َ
ِٓي أ َنا ٱ�َّ ٞب َوَ� َ�َمسُّ

ُف َ�ۡنُهم ّمِۡن  ٣٥�ِيَها لُُغوٞب  ِيَن َ�َفُرواْ لَُهۡم نَاُر َجَهنََّم َ� ُ�ۡقَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َ�َيُموتُواْ َوَ� ُ�َفَّ َوٱ�َّ
  .]٣٦-٣٢فاطر: [ ﴾٣٦َعَذابَِهاۚ َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي ُ�َّ َكُفورٖ 

فإن هؤالء األقسام كلهم يف اجلنة بفحو وهذا االستدالل واقع يف غري موقعه الصحيح، 

 القرآن، والدالئل من السنة.

ومن قال من العلامء، إن هؤالء األقسام الثالثة، هم بمثابة األقسام الثالثة املذكورين يف 

سورة الواقعة وهم: أصحاب امليمنة، وأصحاب املشأمة والسابقون السابقون، فقوله خطأ، إذ 

حية، ألن أصحاب املشأمة: هم أهل النار بالنص الثابت بقوله اآليات يف سورة الواقعة رص

 سبحانه يف آخر سورة الواقعة:

﴿ �َِ� آ إِن َ�َن ِمَن ٱلُۡمَقرَّ مَّ
َ
ۡصَ�ِٰب  ٨٩فََرۡوٞح َوَرۡ�َحاٞن وََجنَُّت نَعِيٖ�  ٨٨فَأ

َ
آ إِن َ�َن ِمۡن أ مَّ

َ
َوأ

ۡصَ�ِٰب ٱۡ�َ  ٩٠ٱۡ�َِمِ� 
َ
آّلَِ�  ٩١ِمِ� فََسَ�ٰٞم لََّك ِمۡن أ �َِ� ٱلضَّ آ إِن َ�َن ِمَن ٱلُۡمَكّذِ مَّ

َ
ٞل  ٩٢َوأ ُ�ُ�َ

 .]٩٤-٨٨الواقعة: [ ﴾٩٤َوتَۡصلَِيُة َجِحيٍ�  ٩٣ّمِۡن َ�ِيٖ� 
فهذه اآلية الرصحية يف كون القسم الثالث، الذين هم أصحاب املشأمة، هم من الكافرين، 

 التي نحن بصدد تفسريها من سورة فاطر.املكذبني بالقرآن وبالرسول، بخالف اآلية 

ومن أهل اجلنة، كام حقق ذلك ابن عباس يف  ملسو هيلع هللا ىلصوأن األقسام الثالثة كلهم من أُمة حممد 

 تفسريه، وعائشة أم املؤمنني، حني سئلت عن تفسري هذه اآلية.

ا هذه اآلية: ثم جعلنا القائمني  ،وقد حقق ذلك ابن كثري يف تفسريه حيث قال شارحً

ة. ثم بالكتاب  العظيم، املصدق ملا بني يديه من الكتب: الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه األمّ

ۖ فَِمۡنُهۡم ﴿ قسمهم إىل ثالثة أنواع. فقال تعاىل: ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا ۡوَرۡ�َنا ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ
َ
ُ�مَّ أ

 ِ ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َساب َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ ِۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡضُل ٱۡلَكبُِ� َظالِٞم ّ�ِ : ﴾٣٢ُقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن ٱ�َّ

ط يف فعل الواجبات، املرتكب لبعض املحرمات ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ﴿ وهو املفرّ ۡوَرۡ�َنا ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ
َ
ُ�مَّ أ



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٣٠

ۡقَتِصٞد َومِ  َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ ۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ ِۚ َ�ٰلَِك ُهَو ِمۡن ِعَبادِنَا ۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن ٱ�َّ
: وهو املؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، وقد يرتك بعض املستحبات، ﴾٣٢ٱۡلَفۡضُل ٱۡلَكبُِ� 

ِ ﴿ ويفعل بعض املكروهات  ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَاۖ فَِمۡنُهۡم َظال ۡوَرۡ�َنا ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ
َ
َۡفِسهِۦ ُ�مَّ أ ٞم ّ�ِ

ِۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡضُل ٱۡلَكبُِ�  ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن ٱ�َّ : وهو الفاعل ﴾٣٢َوِمۡنُهم مُّ

 للواجبات واملستحبات، التارك للمحرمات، واملكروهات، وبعض املباحات.
نزله، فظاملهم يغفر له، ومقتصدهم أورثهم اهللا كل كتاب أ ملسو هيلع هللا ىلص: هم أمة حممد قال ابن عباس

ا، وسابقهم يدخل اجلنة بغري حساب. ا يسريً  حياسب حسابً

ا، قال: السابق باخلريات يدخل اجلنة بغري حساب. واملقتصد  وروي عن ابن عباس أيضً

 .ملسو هيلع هللا ىلصيدخل اجلنة برمحة اهللا. والظامل لنفسه، هم وأصحاب األعراف، يدخلون اجلنة بشفاعة حممد 

ة من املصطفني عىل ما وكذا روي عن  غري واحد من السلف: أن الظامل لنفسه من هذه األمّ

 فيه من عوج وتقصري. انتهى.

من  ملسو هيلع هللا ىلصأن الظامل لنفسه من هذه األمة، كام جاءت به األحاديث عن رسول اهللا  :والصحيح

ا. من ذلك ما رواه اإلمام أمحد  قال: -ريض اهللا عنه-عن أيب الدرداء  ،طريق يشد بعضها بعضً

ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَاۖ ﴿ يقول: قال اهللا تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا  ۡوَرۡ�َنا ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ
َ
ُ�مَّ أ

ِۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡلفَ  ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن ٱ�َّ َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ ۡضُل ٱۡلَكبُِ� فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ
فأما الذين سبقوا، فأولئك الذين يدخلون اجلنة بغري حساب. وأما الذين  .]٣٢فاطر: [ ﴾٣٢

اقتصدوا، فأولئك الذين حيبسون يف طول املحرش، ثم هم الذين تالفاهم اهللا برمحته، فهم الذين 

ۡذَهَب َ�نَّا ٱۡ�ََزَنۖ إِنَّ َر�ََّنا لَغَ ﴿ يقولون:
َ
ِٓي أ ِ ٱ�َّ َحلََّنا َداَر  ٣٤ُفورٞ َشُكوٌر َوقَالُواْ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

َ
ِٓي أ ٱ�َّ

َنا �ِيَها لُُغوٞب  َنا �ِيَها نََصٞب َوَ� َ�َمسُّ   .]٣٥-٣٤فاطر: [ ﴾٣٥ٱلُۡمَقاَمةِ ِمن َفۡضلِهِۦ َ� َ�َمسُّ
ا ما رواه أبو داود الطياليس عن الصلت بن دينار بن األشعث، عن عقبة ابن صهبان  ،وأيضً

ِيَن ﴿ عن قوله تعاىل: -ريض اهللا عنها-ة اهلنائي، قال: سألت عائش ۡوَرۡ�َنا ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ
َ
ُ�مَّ أ

ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِذۡ  َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ ۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ ِۚ ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا ِن ٱ�َّ



 ٣١  ) تثقيف األذهان بعقيدة اإلسالم واإليامن٣(

فقالت يل: يا بني، هؤالء يف اجلنة. أما السابق  .. اآلية.]٣٢فاطر: [ ﴾٣٢َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡضُل ٱۡلَكبُِ� 

وشهد له رسول اهللا باجلنة. وأما املقتصد، فمن اتبع  ملسو هيلع هللا ىلصباخلريات، فمن مىض عىل عهد رسول اهللا 

ريض اهللا -أثره من أصحابه حتى حلق هبم. وأما الظامل لنفسه فمثيل ومثلكم. قال: فجعلت نفسها 

من باب اهلضم، والتواضع. وإال فهي من أكرب  - اهللا عنهاريض-معنا. وهذا منها  -عنها

 السابقني باخلريات. ألن فضلها عىل النساء، كفضل الثريد عىل سائر الطعام.
هذا: وقد سيقت أحاديث أخر، تدل عىل أن األصناف الثالثة املذكورة يف اآلية كلهم يف 

 .اجلنة، كام رجح ذلك ابن جرير يف التفسري

ة، وكلهم يف اجلنة. وفحو اآلية،  تدل عىل ذلك بالرصاحة. وأهنم من هذه األمّ

 -جلَّ وعال-فذكر سبحانه وراثتهم للكتاب، وهو منزلة عالية، وصفة سامية. ثم ذكر أنه 

ُ َمَثٗ� ﴿اصطفاهم. واالصطفاء: هو الصفوة من اليشء. فهم من صفوة الناس. ثم قال:  َ�ََب ٱ�َّ
ِيَن َ�َفُرواْ ٱمۡ  َت لُوٖط� َ�َ�َتا َ�َۡت َ�ۡبَديِۡن ِمۡن ِعَبادِنَا َ�ٰلَِحۡ�ِ فََخاَ�َتاُهَما فَلَۡم ّلِ�َّ

َ
َت نُوٖح َوٱۡمَرأ

َ
َرأ

ِ َشۡ�  ِٰخلَِ�  ٔٗ ُ�ۡغنَِيا َ�ۡنُهَما ِمَن ٱ�َّ فأضافهم إضافة ترشيف إىل  ﴾١٠ا َو�ِيَل ٱۡدُخَ� ٱ�َّاَر َمَع ٱل�َّ

ُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَ�َها َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآ�ِِهۡم ﴿ه تعاىل: نفسه الكريمة. ثم ختم اآلية بقول َج�َّ
ِ بَاٖب 

ٰتِِهۡمۖ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم ّمِن ُ�ّ ۡزَ�ِٰجِهۡم َوُذّرِ�َّ
َ
ومل يستثن منهم الظامل لنفسه،  ﴾٢٣َوأ

ا� إ� ظلمت نفيس «كان يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصألن الناس كلهم ظامل لنفسه، ويف الدعاء املأثور، أن النبي 

ظلًما كث�ًا وال يغفر اذلنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك، وارمح�، إنك أنت الغفور 
 : يا رسول اهللا، أينا مل يظلم نفسه؟!ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الصحابة للرسول  !*"»الرحيم

ِيَن َ�َفُرواْ لَُهمۡ ﴿ ثم إن اهللا سبحانه أعقب هذه اآلية بقوله: نَاُر َجَهنََّم َ� ُ�ۡقَ�ٰ َعلَۡيِهۡم  َوٱ�َّ
ُف َ�ۡنُهم ّمِۡن َعَذابَِهاۚ َكَ�ٰلَِك َ�ِۡزي ُ�َّ َكُفورٖ  مما يدل عىل أن  .]٣٦فاطر: [ ﴾٣٦َ�َيُموتُواْ َوَ� ُ�َفَّ

األقسام الثالثة املذكورة قبلهم، أهنم كلهم من أهل اجلنة؛ لكون القرآن الكريم مثاين، إذا ذكر 

ا.أهل اجل  نة، ثنّى بذكر أهل النار، ليكون املؤمن راجيًا خائفً

 .الصديق بكر أيب حديث من البخاري رواه  )١(
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