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Khulasah
Para ulama dan firaq Islam berbeza pandangan
berkenaan makna iman sejak abad pertama hijrah.
Terdapat dua kumpulan dalam kalangan ulama Islam
yang mendefinisikan maksud iman iaitu kumpulan
pertama merujuk iman secara eksklusif kepada aspek
keyakinan
dan
mendefinisikannya
sebagai
penerimaan keyakinan sepenuh hati. Kumpulan
kedua memahami iman secara inklusif dan
mendefinisikannya sebagai suatu yang berhubung
dengan keyakinan dan perbuatan. Perbezaan ini
berterusan serta menjadi asas kepada mazhab teologi
moden. Pemikiran sekular melihat iman sebagai
keyakinan semata tanpa perbuatan. Oleh itu, mereka
menolak aspek peribadatan dan hukum shariah.
Berlawanan dengan golongan ini ialah kelompok
ekstrimis yang mendakwa perbuatan merupakan
sebahagian iman, menolak iman mereka yang
berbeza dengan kefahaman iman mereka serta
membenarkan mereka dibunuh atas alasan
menyelewengkan agama. Justeru, kajian ini penting
bagi membincangkan definisi iman dan ciri-cirinya
melalui penyelidikan terhadap ayat-ayat al-Quran dan
hadis yang menjadi asas perbezaan ilmuwan Islam
berkenaan konsep iman. Oleh itu kajian ini
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menggunakan analisis linguistik dan tekstual. Dua
pendekatan analisis ini telah melahirkan dua
kelompok pemikiran dalam memahami maksud iman.
Kelompok pertama berpegang dengan kefahaman
iman al-`aqdi iaitu menetapkan iman pada keyakinan.
Antara ilmuwan yang berpegang dengan pendirian ini
ialah Imam Abu Hanifah, Asha`irah dan sebahagian
ilmuwan yang lain. Manakala kelompok kedua yang
terdiri dari Shafi‟iyyah dan Salafiyyah menetapkan
aspek iman al-shar`i iaitu perbuatan atau amalan
termasuk dalam iman. Kajian merumuskan berpezaan
antara dua kelompok pemikiran dalam mendefiniskan
iman berlaku disebabkan aspek linguistik.
Kata kunci: iman; akidah; amal; semantik
Abstract
Since the beginning of Islam, there were two groups
among the Muslim scholars in defining iman. The
first group understood iman exclusively to faith and
defined it as accepting the articles of iman wholeheartedly while other group understood iman
inclusively and defined it as something related to
faith and actions. This difference continued and
provided foundation for modern theological schools.
Secular school of thought considers iman as faith
devoid of any actions. Hence, they rejected religious
worships and sharia rules. Contrary to this group, the
extremists who argue the actions as condition of
iman, rejected the iman of people who have different
view on iman and allow them to kill on the basis of
infidel. In this juncture, present research discuss the
definition of iman, its nature and characteristics
through investigating the meaning of the verses of the
Quran and hadith that provided foundation for
Muslim scholars to have different definition of iman.
Hence this study uses linguistic and textual analysis.
The textual and linguistic analysis found two schools
of thought in the history in understanding the
meaning of Iman: the first group called iman al-
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`aqdi. Imam Abu Hanifah, Ashairates and some other
scholars stressed faith dimension of iman while other
 group is called iman al-shar’i, who stressed action`amal in iman. Shafiate and Salafites are popular in
this group. Hence this article argues the difference
between two schools of thoughts in defining iman is
linguistic.
Keywords: iman; doctrine; action; semantic.

المقدمة
إن اإلميان ىو أحد ادلظاىر األساسية للدين ،لذا كان البحث يف
طبيعتو من األمهية عند العلماء والفرق اإلسالمية ،وقد أثارت طبيعة
اإلميان خالفاً كبَتاً بينهم ،يعود ىذا اخلالف إىل القرن األول اذلجري
حىت العصر احلديث الذي وصل القول فيو عند البعض إن اإلميان
عالقة خا صة بُت العبد وربو يعرب عنها العبد كيفما أراد ويف أي وقت
شاء من ناحية ،أو القول بالتكفَت واستباحة الدماء من ناحية أخرى.
وميكن القول إن ىذا اخلالف قد بدأ مع اخلوارج بتكفَت أىل
ادلعاصي أو الكبائر ،مث اجلهمية القائلون بأن اإلميان ىو ادلعرفة فقط،
والكرامية القائلون بأن اإلميان ىو قول اللسان فقط ،وادلرجئة الذين
زعموا أنو ال يضر مع اإلميان ذنب كما ال ينفع مع الكفر طاعة،
أقروا بأن العمل شرطاً يف صحة اإلميان فقالوا بادلنزلة
وادلعتزلة الذين ّ
بُت ادلنزلتُت (اإلميان والكفر) دلرتكب الكبائر الذي ُُيلَّد يف النار.
إن ىذه ادلقالة هتدف إىل دراسة داللة كلمة اإلميان وعالقة
ىذه الداللة بالعقيدة والعمل وادلسائل اليت تتعلق بداللة كل منهما،
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وذلك للكشف عن طبيعة اإلميان ،ومن مث الكشف عن حقيقة
اخلالف يف تعريف اإلميان عند العلماء ادلسلمُت .لذا اعتمدت ىذه
الدراسة على التحليل وادلقارنة وذلك عند الداللة اللغوية والداللة
الشرعية لكلمة اإلميان وعند دراسة ادلسائل بداللة كل منها .وتنقسم
ىذه الدراسة إىل مقدمة ،يتبعو احلديث عن اخلالف يف طبيعة
اإلميان ،مث تعريف اإلميان يف داللتو اللغوية ،واإلميان يف داللتو
الشرعية ،وادلسائل اليت تتعلق بكل داللة ،مث اخلادتة.
الخالف في طبيعة اإليمان
لقد دعا اخلالف يف طبيعة اإلميان الذي أثارتو الفرق اإلسالمية يف
القرون األوىل اذلجرية بعض الفقهاء والعلماء للبحث يف حقيقتو
فانقسموا إىل رأيُت 5رأي يذىب إىل أن حقيقة اإلميان ىو تصديق
بالقلب فقط ،ورأي آخر يذىب إىل أن حقيقة اإلميان ىو تصديق
وقول وعمل.
الرأي األول:
يذىب اإلمام أبو حنيفة إىل أن اإلميان ىو "اإلقرار والتصديق،"1
وقال ىو "اإلقرار باللسان والتصديق باجلنان واإلقرار وحده ال يكون
Abu Hanifah al-Nu‟man bin Thabit al-Kufi, al-`Alim wa alMuta`allim, al-Fiqh al-Absat, al-Fiqh al-Akbar, Risalah Abi
Hanifah, al-Wasiyyah, ta‟liq: Muhammad Zahid al-Hasan alKauthari (Cairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turath,
1421H/2001M), 65.
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 ومل يدخل."3" ويف رواية مشهورة عنو "ىو التصديق بالقلب2ًإميانا
.العمل يف مسمى اإلميان
 وعربوا عن،4وذىب األشاعرة إىل القول إن اإلميان ىو تصديق
ىذا التصديق ببعض التعريفات اجلزئية أو بالتعريف بالرسم كادلعرفة
 وحديث النفس التابع،7 واإلقرار باللسان وادلعرفة،6 والعلم با﵁،5با﵁
 وىذا يعٍت أن ىذا اإلميان.9 وأن زلل التصديق ىو القلب.8للمعرفة
 وال دخل ألعمال القلوب واجلوارح،يرت بط مبعرفة القلب وعلم القلب

2

Ibid., 76.
Ibn Abi al-`Izz al-Hanafi Abu al-Hasan `Ali, Syarh al-`Aqidah alTahawiyyah (Cairo: al-Maktab al-Islami, n.d), 332.
4
See: Abu al-Hasan `Ali bin Isma`il al-Ash`ari, al-Luma’ fi al-Rad `ala
Ahl al-Zaygh wa al-Bida’, ed. Muhammad Amin al-Dinawi (Beirut:
Dar al-Tib al-`Ilmiyyah, 1421H/2001M), 78; `Id al-Din `Abd alRahman bin Ahmad al-Iji, al-Mawaqif fi `Ilm al-Kalam (Cairo:
Maktabah al-Mutanabbi, n.d), 384; Abu Bakr Muhammad bin alTayyib al-Baqillani, al-Insaf (Cairo: Maktabah al-Inji,
1413H/1993M), 22; Abu al-Hasan Sayf al-Din `Ali bin Muhammad
al-Amidi, Abkar al-Afkar fi Usul al-Din, ed. Ahmad Farid al-Mazidi
(Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1424H.2002M), vol. 3, 314; Abu
al-Ma`ali `Abd al-Malik al-Juwayni, al-Irsyad ila Qawati’ al-Adillah
fi Usul al-`Itiqad (Egypt: Matba`ah al-Sa`adah, 1369H/1950M), 333334.
5
Al-Iji, al-Mawaqif, 384.
6
See: `Abd al-Karim al-Syahrastani, Nihayah al-Aqdam fi `Ilm alKalam (Cairo: Maktabah al-Tsaqafah, n.d), 472.
7
Al-Amidi, Abkar al-Afkar, vol. 3, 314.
8
Ibid.
9
Al-Baqillani, al-Insaf, 55.
3
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يف مسمى اإلميان عند األشاعرة إال يف بعض األقوال كتعريف اإلميان
لألشعري يف اإلبانة.10
إن القصد من ارتباط اإلميان بالتصديق القليب عند األشاعرة
ىو توضيح احلد األدىن الذي ينقل العبد من الكفر إىل اإلميان ،ومن
حصل ذلك احلد األدىن فهو ممن ال ُيلدون يف النار وىو ممن تناذلم
شفاعة ا﵁ سبحانو وتعاىل ،وإن مل يعمل خَتاً قط.
لكن األشاعرة يف الوقت ذاتو ال يعنون أن من مل يعمل خَتاً
قط إنو كامل اإلميان ،بل ىو يف أدىن درجات اإلميان ،أي أن العمل
شرط كمال .11فأصحاب الذنوب داخلون حتت الذم والوعيد وإن
قالوا 5إن إمياهنم كامل كإميان جربيل فهم يقولون 5إن اإلميان بدون
العمل ادلفروض ومع فعل ا﵀رمات يكون صاحبو مستحقاً للذم
والعقاب.12
فالعمل عند األشاعرة ليس جزءاً من اإلميان ،بل الزم لإلميان
قصر يف العمل ناقص اإلميان لكن ال يزول عنو اسم
وذترتو ،ومن ّ
اإلميان بالكلية ،فإذا كانت األعمال أجزاء من ماىية اإلميان فيكون
قصر فيها أو يف بعضها قد زال عنو اسم اإلميان بالكلية ،أي أن
من ّ
Al-Ash`ari, al-Ibanah `an Usul al-Diyanah, ed. `Abbas Sibagh
(Beirut: Dar al-Nafa‟is, 1414H/1994M), 39; al-Baqillani, al-Insaf,
55.
Burhan al-Din Ibrahim al-Bajuri, Tuhfah al-Murid Syarh Jawharah
al-Tawhid (Cairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turath, 2002),
66.
Al-Syahrastani, Nihayah al-Aqdam, 476.
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األعمال ال تدخل يف مسمى اإلميان ألهنا لو دخلت فيو ل ُكفّْر أىل
ادلعاصي ألنو لو كان اإلميان مركباً من قول وفعل لزال كلو بزوال
جزئو .وىذا ال يستقيم مع األدلة الشرعية الدالة على أن ادلؤمن ال
ُيرج عن دائرة اإلميان بتقصَته يف العمل.
ويستدل األشاعرة على ذلك بأنو إذا كان جنس العمل من
َّ ِ
ين َآمنُوا َو َع ِملُوا
طبيعة اإلميان فال معٌت خلطاب ﴿يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ
احل ِ
ات﴾ حيث إن العطف يقتضي ادلغايرة ،فعطف األعمال
الص َ
الصاحلة على اإلميان يدل على أن كال منهما غَت اآلخر .ويستدلون
كذلك على جعل اإلميان شرطاً لقيام األعمال الصاحلة يف قولو
تعاىل﴿ 5فَمن ي عمل ِمن َّ ِ
احل ِ
ات َوُى َو ُم ْؤِم ٌن فَال ُك ْفَرا َن لِ َس ْعيِ ِو﴾
الص َ
َ ْ َْ َ ْ َ
(األنبياء.)495
الرأي الثاني:
لقد نُسب إىل اإلمام الشافعي القول إن "اإلرتاع من الصحابة،
والتابعُت من بعدىم ممن أدركنا 5أن اإلميان قول وعمل ونية ال جيزئ
واحد من الثالثة عن اآلخر ،"13وإىل ذلك ذىب رتع من العلماء
منهم مالك وأزتد واألوزاعي واسحق بن راىويو وابن تيمية وسائر
أىل احلديث وأىل الظاىر.

Ibn Taimiyyah Ahmad Taqi al-Din Abu al-`Abbas bin `Abd alHalim, Majmu’ al-Fatawa (Cairo: Dar al-Wafa‟, 1426H/2005M),
vol. 7, 209; vol. 8, 308.
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إن ىذا الرأي مبٍت على أنو إذا كان يف القلب العلم واإلرادة
فإن ىناك تأثَتاً قطعياً على كل أجزاء البدن ،وال ميكن أن يتخلف
البدن عن إرادة القلب ،فقد اشتهرت بعض الروايات الضعيفة اليت
تعرف اإلميان بأنو" 5ما وقر يف القلب ،وصدقو العمل" والصحيح أهنا
رواية مرفوعة لإلمام احلسن البصري .14وىذا يعٍت أن اإلميان لو
عنصران متالزمان 5أحدمها باطن يف الصدور ،وآخر ظاىر يف العمل
وال يفًتق أحدمها عن اآلخر.
لذا ذىب أىل ىذا الرأي أن العمل شرط يف اإلميان ،15يلزم
اإلتيان بو ،وساووا بينو وبُت اإلقرار باللسان والتصديق بالقلب ،وعليو
فالبد من العمل ولو قليالً لتحقيق اإلميان ،وللحصول على احلد
األدىن من اإلميان ،ومن مث عدم اخللود يف النار ،وليدخل فيمن تناذلم
شفاعة ا﵁ سبحانو وتعاىل .أما من ج اء باإلميان دون أن يكون معو
ش يء من العمل الصاحل فال ميكن أن يُتصور خروجو من النار وال
دخولو يف الشفاعة ،طادلا أنو مل يعمل من خَت قط.
ويعتقد أصحاب ىذا الرأي أن الذي يزعم أنو مصدّْق بقلبو
وال يقر بلسانو وال يعمل إميانو كإميان إبليس وكإميان فرعون ،ألن
ب فَأَنْ ِظ ْرِِن إِ َىل يَ ْوِم
إبليس أيضاً مصدّْق بقلبو ،قال ا﵁ تعاىل﴿ 5قَ َال َر ّْ
`Abd al-Rauf al-Munawi Zayn al-Din Muhammad Taj al-`Arifin,
Fayd al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Saghir (Egypt: al-Maktabah alTijariyyah al-Kubra, n.d), vol. 5, 356.
Al-Qadi `Abd al-Jabbar bin Ahmad Abu al-Hasan al-Asad Badi,
Syarh al-Usul al-Khamsah, ed. `Abd al-Karim `Uthman (Cairo:
Maktabah Wahbah, 1384H/1965M), 707.
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ِ
استَ ْي َقنَْت َها
يُْب َعثُو َن﴾(احلجر ،)595وقال سبحانوَ ﴿ 5و َج َح ُدوا َّٔا َو ْ
أَن ُف ُس ُه ْم ظُلْماً َو ُعلُّواً﴾ (النمل.)415
ويستدلون على أن العمل جزء من اإلميان بقولو تعاىل 5إََِّّنَا
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ت قُلُوبُ ُه ْم َوإِ َذا تُليَ ْ
ين إِ َذا ذُكَر اللّوُ َوجلَ ْ
ت َعلَْي ِه ْم آيَاتُوُ
الْ ُم ْؤمنُو َن الذ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين آَ َمنُوا ملَ
َز َادتْ ُه ْم إميَانًا َو َعلَى َرّّْٔ ْم يَتَ َوَّكلُو َن (األنفال )2 5يَا أَيُّ َها الذ َ
الصاِح ِ
ِ
ات ِم ْن
تَ ُقولُو َن َما ال تَ ْف َعلُو َن (الصفَ ،)25وَم ْن يَ ْع َم ْل م ْن َّ َ
ِ
ِ
ك يَ ْد ُخلُو َن ا ْجلَنَّ َة َوال يُظْلَ ُمو َن نَِقَتاً
ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َوُى َو ُم ْؤم ٌن فَأ ُْولَئ َ
(النساء.)4215
ويروا أن عطف اإلميان على العمل الصاحل الوارد يف كثَت من
اآليات ،ىو من باب عطف اخلاص على العام،16كقولو تعاىل 5إِ َّن
الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
الصال َة َوآتَ ْوا َّ
الزَكا َة
ات َوأَقَ ُاموا َّ
َ َُ َ َ
الص َ
(البقرة )2225وال شك أن إقامة الصالة وإيتاء الزكاة من األعمال
الصاحلة ،وقولو تعاىل 5وع ِملُوا َّ ِ ِ
اص ْوا
اص ْوا بِ ْ
ََ
احلَ ّْق َوتَ َو َ
الصاحلَات َوتَ َو َ
الص ِْرب (العصر )55والتواصي من األعمال الصاحلة ،ومثل ذلك يف
بِ َّ
ِ
الص ِ
الصلَو ِ
الة الُْو ْسطَى (البقرة.)2535
ات َو َّ
قولو تعاىلَ 5حافظُوا َعلَى َّ َ
يتضح من خالل ىذا الرأي الذي يربط اإلميان بالعمل أن
أغلب أصحابو ممن اشتغل يف احلديث والفقو لذا جاء فهمهم لطبيعة
اإلميان بصبغة شرعية متعلقة بالعمل.
Ibn Taimiyyah Ahmad Taqi al-Din Abu al-`Abbas bin `Abd alHalim, al-Iman (`Amman: al-Maktab al-Islami, 1416H/1996M),
143;144;149.
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تعريف اإليمان والمسائل التي تتعلق به
إن الوقوف على داللة اسم اإلميان وعالقتها بالعقيدة وادلسائل اليت
تتعلق بكل تعريف ،قد يساعد على فهم سبب اخلالف بُت الرأيُت
السابقُت ،وعلى اجلمع بُت نصوص الكتاب والسنة اليت ظاىرىا
اختالف يف مفهوم اإلميان ،ويساعد أيضاً على معاجلة كثَت من
ادلسائل اليت أثَتت حول اإلميان.
أوالا :اإليمان في داللته اللغوية
إن اإلمي ان يف داللت و اللغوي ة يُ رادف التص ديق ،وأص ل آم ن م ن أأم ن
ّٔم زتُت لين ت الثاني ة ،17أي أن الكلم ة تتعل ق ب األمن ،حي ث إن
األصل يف اإلميان شعور نفسي ،قال اإلمام ابن تيمية "أن اشتقاقو من
األم ن ال ذي ى و الق رار والطمأنين ة ،وذل ك إَّن ا ص ل إذا اس تقر يف
القل ب التص ديق واالنقي اد ،"18حي ث إن اإلمي ان ى و أعل ى مرتب ة يف
التص ديق ال يت تص ل إىل اليق ُت ،وى ذا م ا أرت ع علي و أى ل اللغ ة يف
التعري ف اللغ وي لكلم ة (اإلمي ان) وى ي 5التص ديق (درج ة اليق ُت) ب ل
نقل بعضهم اإلرت اع عل ى ذل ك ،ل ذا ق ال ا﵁ تع اىل عل ى لس ان إخ وة
يوس ف ﴿ 5وم ا أَنْ ت ِمب ؤِم ٍن لَن ا ولَ و ُكنَّ ا ِ ِ
ُت﴾ (يوس ف،)425
ص ادق َ
َ
َ َ َ ُْ َ َ ْ
Abu Nasr Isma`il al-Jawhari, al-Sihhah Taj al-Lughah wa Sihah al`Arabiyyah (Beirut: Dar al-`Ilm li al-Malayin, 1407H/1987M), vol.
5, 2071.
Ibn Taimiyyah, al-Sarim al-Maslul `ala Syatim al-Rasul (alMamlakah al-`Arabiyyah al-Su`udiyyah: al-Hirs al-Watani alSu`udi, n.d), 519.
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واالخ تالف ب ُت فع ل آم ن ادلتع دي ب الالم يف ى ذه اآلي ة وب ُت اإلمي ان
ادلتعدي بالب اء ،كقول و تع اىل﴿ 5الَّ ِذين يُ ْؤِمنُو َن بِالْغَْي ِ
ب﴾ (البق رة،)55
َ
أن األوىل تص ديق يقي ٍت لألم ور ادلش اىدة ،أم ا الثاني ة تص ديق يقي ٍت
لألمور الغيبية.
وتترتب على هذه الداللة مسائل:
إن داللة اإلميان يف ىذا التعريف يشَت إىل ما دتت تسميتو الحقاً
بالعقيدة ،وقد ذكر ابن فورك تعريف األشعري لإلميان أنو "اعتقاد
19
الع ْقد،
ادلعتقد صدق من يؤمن بو"  .فكلمة العقيدة مأخوذة من َ
الشد بقوة( 20كالعُ ْقد).
وىو اجلمع بُت أطراف الشيء بالربط و ّ
ووضع يف األمر الذي يعقد اإلنسان عليو عقلو باألحكام
حكما ال يقبل الشك ،لذا
واألدلة القاطعة ،حبيث يصَت عنده
ً
استعملت كلمة ( َع ْقد) يف البيوع والنكاح واليمُت وغَتىا ،كقولو
ِ
ِ
ِ ِ ِ
تعاىل﴿ 5الَ يَُؤاخ ُذ ُك ُم اللّوُ بِاللَّ ْغ ِو ِيف أَْميَان ُك ْم َولَكن يَُؤاخ ُذ ُكم مبَا َعقَّد ُُّّتُ
ان﴾ (المائدة .)34 5وقد ورد لفظ "يعتقد" يف حديث حسن
األَ ْي َم ََ
عند الدارمي{ 21ال يعتقد قلب مسلم على ثالث خصال إال دخل
19

Muhammad bin Hasan bin Furak, Mujarrad Maqalat al-Islamiyyin,
ed. Ahmad `Abd al-Rahim al-Sayih (Cairo: Maktabah al-Tsaqafah alDiniyyah al-Ula, 1425H/2005M), 150.
20
Majd al-Din Abu Tahir Muhammad bin Ya‟qub al-Fairuzabadi, alQamus al-Muhit (Beirut: Mu‟assasah al-Risalah, 1426H/2005M),
entry:`aqd, vol. 1, 16.
21
`Abd Allah bin `Abd al-Rahman bin al-Fadl al-Darimi, Musnad alDarimi al-Ma’ruf bi Sunan al-Darimi (Cairo: Dar al-Mughni,
1421H/2000M), vol. 1, 302-303.
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اجلنة 5إخالص العمل ﵁ ،والنصيحة لوالة األمر ،ولزوم اجلماعة}ََ،
مث استعملت كلمة (عقيدة) مبعٌت اسم ادلفعول ( ُمعت َقد) ،كداللة
َّق ّٔا القلب ،وتطمئن
صد َ
عرفية يف األمور ادلعتقدة أي اليت جيب أن يُ َ
إليها النفس؛ حىت تكون يقيناً ثابتاً ال ميازجها ريب ،وال ُيالطها
شك ،وذلك يف األمور اليت يتخذىا اإلنسان مذىباً وديناً يدين بو،
فأشبهت "العقيدة العهد ادلشدود والعروة الوثقى الستقرارىا يف القلب
شرعا 5ىي اإلميان اجلازم با﵁،
ورسوخها يف األعماق" .أما العقيدة ً
وما جيب لو يف ألوىيتو وربوبيتو وأمسائو وصفاتو .واإلميان مبالئكتو
وكتبو ورسلو واليوم اآلخر ،وبالقدر خَته وشره.
والتصديق زللو القلب أي ادلعرفة القلبية ،مبعٌت أن ىذا اإلميان
ِ
ب
صادق ادلعرفة الفطرية عند اإلنسان ،يقول ا﵁ تعاىل﴿ 5أُولَئ َ
ك َكتَ َ
األميَا َن﴾ (آّادلة﴿ ،)225ولَ َّما ي ْدخ ِل ِْ
ِيف قُلُؤِِّم ِْ
األميَا ُن ِيف
َ َ ُ
ُ
ِ
ِ
قُلُوبِ ُكم﴾ (احلجرات﴿ ،)415وقَ ْلبو مطْمئ ّّن بِ ِْ
األميَان﴾
ْ
َ ُُ ُ َ
(النحل ،)4015ومن دعائو {اللهم ثبث قليب على دينك.}22
وىذا يعٍت أن العالقة الداللية بُت اإلميان والعقيدة تتعلق باجلانب
النظري ،حيث إن العقيدة "يقصد ّٔا االعتقاد دون العمل كعقيدة
وجود ا﵁ وبعثو الرسل ورتعها عقائد ،"23وقيل يف تعريف العقيدة

22

Abu `Isa bin Surah bin Musa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi (Beirut:
Dar al-Gharb al-Islami, 1998), Kitab al-Da`awat, Bab Haddathana
Abu Musa al-Ansari, no. 3522.
23
Muhammad bin Mukarram Abu al-Fadl bin Manzur, Lisan al-`Arab
(Beirut: Dar Sadir, 1414H), emtry: `aqidah, vol. 3, 413.
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خربا غيبيِّا ال
اإلسالمية أهنا "كل خرب جاء عن ا﵁ أو رسولو َّ
يتضمن ً
عملي."24
يتعلَّق بو حكم شرعي َ
ويؤكد ىذه الداللة استخدام العلماء ادلسلمُت كلمة العقيدة أو
مفرداهتا كالعقائد أو االعتقاد أو ادلعتقد كعنوان للكتب اليت تبحث
يف اإلميان من ناحية ادلسائل اإلميانية النظرية باستخدام األدلة
والرباىُت واحلجج العلمية اليت توصل إىل التصديق واليقُت ،مثل كتاب
(االقتصاد يف االعتقاد) لإلمام الغزايل ،و(العقيدة الطحاوية) أليب
جعفر الطحاوي ،و(العقائد النسفية) لإلمام النسفي ،و(عقيدة أىل
األثر) للمواىيب ،و(ادلعتقد) لألصبهاِن ،و(العقيدة الواسطية) لإلمام
ابن تيمية ،و(دلعة االعتقاد) البن قدامة ادلقدسي ،وغَتىا .ورمبا أطلق
اسم علم الكالم على العلم الذي يتناول ادلسائل العقدية ألن البحث
25
العقلي يف العقائد كالم خالص ال عمل حتتو.
والدليل على ىذه الداللة من النصوص ما جاء يف حديث
جربيل عليو السالم من ناحية اعتبار عالقة اإلميان باإلسالم
واإلحسان ،حيث عرف اإلميان بأركانو الستة{ 5أن تؤمن باللَّو
ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم اآلخر؛ وتؤمن بالقدر خَته وشره}،
ِ
ك َح َّىت
واآليات اليت تربط بُت اإلميان والعلمَ ﴿ 5ومْن ُه ْم َم ْن يَ ْستَ ِم ُع إِلَيْ َ
ِِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ك
ين أُوتُوا الْع ْل َم َما َذا قَ َال آنفاً أ ُْولَئ َ
إ َذا َخَر ُجوا م ْن عْند َك قَالُوا للَّذ َ
24

See: Muhammad Ibrahim, al-Hawi min Fatawa al-Syeikh al-Albani
(Cairo: al-Maktabah al-`Ilmiyyah li al-Turath, 1421H), 9.
25
See: Hasan al-Shafi`i, al-Madkhal li Dirasah `Ilm al-Kalam (Cairo:
Maktabah Wahbah, 1411H/1991M), 28.
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َّ ِ
ِِ
اعلَ ْم أَنَّوُ ال إِلَوَ إِالَّ
ين طَبَ َع اللَّوُ َعلَى قُلُؤّ ْم َواتَّبَعُوا أ َْى َواءَ ُى ْم  ...فَ ْ
الذ َ
اللَّوُ﴾ (زلمد ﴿ ،)44-415إِالَّ َم ْن َش ِه َد بِا ْحلَ ّْق َوُى ْم يَ ْعلَ ُمو َن﴾
(الزخرف ،)31 5فاآليات تشَت إىل ارتباط التوحيد باإلميان ادلتعلق
بالعلم أو ما ميكن أن يُسمى اجلانب النظري من اإلميان .وميكن
تسمية اإلميان يف ىذه العالقة الداللية ب (اإلميان العقدي) واليت تربط
العقيدة بالداللة اللغوية لكلمة اإلميان.
إن اإلميان العقدي ىو الذي ينقل اإلنسان من دائرة الكفر إىل
دائرة اإلميان ،وىو الذي يعرب بو عن اإلميان بإطالق .فكل من ينتمي
سمى مؤمناً وإن كان فاسقاً أو منافقاً( 26مل يُعلَم
إىل ىذه العقيدة يُ َّ
ِ
ِ
ِ ٍ
وى َّن إِ َىل
وى َّن ُم ْؤمنَات فَال تَ ْرج ُع ُ
نفاقو) ،يقول ا﵁ تعاىل﴿ 5فَِإ ْن َعل ْمتُ ُم ُ
الْ ُكفَّا ِر﴾ (ادلمتحنة﴿ ،)405فَتَ ْح ِر ُير َرقَبَ ٍة ُم ْؤِمنٍَة﴾ (النساء،)425
وىذا ادلعٌت ىو الذي تعلق بو األحكام الدنيوية من احلقوق واحلدود،
كحقن الدم وادلال وادلواريث وحنو ذلك من األحكام.
مر -اإلميان اجلازم أي أنو
يشًتط يف اإلميان العقدي -كما ّ
تصديق بدرجة اليقُت الذي ال ميازجو شك وال ُيالطو ريب ،ودليل
َّ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
َِّ
ين َآمنُوا باللَّو َوَر ُسولو ُمثَّ َملْ
ذلك قولو تعاىل﴿ 5إَّنَا الْ ُم ْؤمنُو َن الذ َ
كوهنم
يَ ْرتَابُوا﴾ (احلجرات )495فاشًتط يف ص ْدق إمياهنم با﵁ ورسولو َ
مل يرتابوا ،أي 5مل ُّ
يشكوا .27وال يكفي يف العقيدة الظن ،يقول ا﵁
َ
See: Ibn Furak, al-Mujarrad, 154.
Hafiz bin Ahmad bin `Ali al-Hukmi, Ma`arij al-Qabul bi Syarh
Sullam al-Wusul ila `Ilm al-Usul (al-Dammam: Dar Ibn al-Qayyim,
1410H/1990M), 419.
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تعاىل﴿ 5إِ َّن الظَّ َّن الَ يُ ِ
غٍت ِم َن احلَ ّْق َشيئاً﴾ (النجمَ ﴿ ،)235وقَ ْوذلِِ ْم
إِنَّا قَت لْنَا الْم ِسيح ِعيسى ابن مرََي رس َ ِ
صلَبُوهُ
ول اللّو َوَما قَتَ لُوهُ َوَما َ
َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ّْمْنوُ َما َذلُم بِو م ْن
اختَلَ ُفواْ فِيو لَفي َش ٍّ
ين ْ
َولَكن ُشبّْ َو َذلُ ْم َوإ َّن الذ َ
ِ
ول
اع الظَّ ّْن َوَما قَتَ لُوهُ يَِقيناً﴾ (النساءَ ﴿ ،)4925سيَ ُق ُ
علْ ٍم إِالَّ اتّْبَ َ
َّ ِ
ين أَ ْشَرُكواْ لَْو َشاء اللّوُ َما أَ ْشَرْكنَا َوالَ آبَ ُاؤنَا َوالَ َح َّرْمنَا ِمن َش ْي ٍء
الذ َ
ب الَّ ِذ ِ ِ ِ
َك َذلِ َ َّ
ْسنَا قُ ْل َى ْل ِعن َد ُكم ّْم ْن
ين من قَ ْبلهم َح َّىت َذاقُواْ بَأ َ
ك َكذ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صو َن﴾
علْ ٍم فَتُ ْخ ِر ُجوهُ لَنَا إن تَتَّبِعُو َن إالَّ الظَّ َّن َوإ ْن أَنتُ ْم إَالَّ َختُْر ُ
(األنعام .)4135أي أن الدليل الصحيح واحلجة الواضحة شرط يف
اإلميان العقدي وىذا ما دعا اإلمام أبو حنيفة إىل تسمية علم العقيدة
بالفقو األكرب.
ويشًتط مع اإلميان العقدي كونو تصديق يقيٍت (معرفة قلبية)
القبول (استجابة قلبية) وذلك بإذعان النفس ذلذا اإلميان ،فال ينفع
إميان من مل ُيضع بعقلو وقلبو .فتصديق أيب طالب بصدق الرسول
ال ينفعو طادلا ما خضع بعقلو وقلبو ،وتصديق إبليس وفرعون ال
أصرا على الكفر ،يقول ا﵁ تعاىل5
ينفعهما ألهنما جحدا ما آمنا بو و ّ
ِ
استَ ْي َقنَْت َها أَن ُف ُس ُه ْم ظُْلماً َو ُعلُّواً﴾ (النمل .)415أي
﴿ َو َج َح ُدوا َّٔا َو ْ
أن القبول شرط يف اإلميان العقدي وليس اإلميان بادلعرفة الذىنية الذي
ميكن أن جيمع بينو وبُت الشرك ،وذلك يف قولو تعاىلَ ﴿ 5وَما يُْؤِم ُن
أَ ْكثَ ُرُى ْم بِاللَِّو إِالَّ َوُى ْم ُم ْش ِرُكو َن﴾ (يوسف.)4015
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ومثلو إقرار الشهادة باللسان دون اإلميان العقدي حيث يصفو
ا﵁ سبحانو بالنفاق ألنو إظهار باللسان غَت ما يف القلب ،يقول ا﵁
ِ
ول اللَِّو َواللَّوُ يَ ْعلَ ُم
َّك لََر ُس ُ
تعاىل﴿ 5إِ َذا َجاءَ َك الْ ُمنَاف ُقو َن قَالُوا نَ ْش َه ُد إِن َ
ِِ
ُت لَ َك ِاذبُو َن﴾ (ادلنافقون.)45
إِن َ
َّك لََر ُسولُوُ َواللَّوُ يَ ْش َه ُد إِ َّن الْ ُمنَافق َ
إن اإلميان العقدي الذي يعٍت التصديق اليقيٍت نقيضو
التكذيب" ،يقال آمن بو قوم و َّ
كذب بو قوم ،"28والتكذيب دال على
الكفر الذي ىو يف األصل حجب وتغطية اإلميان 29وللمعرفة الفطرية
ف بَ ْل
﴿وقَالُوا قُلُوبُنَا ُغ ْل ٌ
اليت تصادق ىذا اإلميان ،قال ا﵁ تعاىلَ 5
لَ َعنَ ُه ْم اللَّوُ بِ ُك ْف ِرِى ْم فَ َقلِيالً َما يُ ْؤِمنُو َن﴾ (البقرة ،)335وقد نقل
اآلمدي عن الغزايل أن الكفر ىو التكذيب بشيء مما جاء بو الرسول
.

30

وىكذا فإن الكفر العقدي يتعلق بصحة اإلميان ،فإما أن يكون
اإلنسان مؤمناً أو كافراً ،وذلك ألن اإلميان العقدي ىو التصديق
اجلازم حد اليقُت ،و"اليقُت ال يقبل التفاوت ،ألن التفاوت فيو إَّنا
ىو الحتمال النقيض ،واحتمال النقيض الذي ىو الشك ينايف
اليقُت ."31وعليو فهذا اإلميان غَت قابل للزيادة والنقصان 32،يقول
28

Ibn Manzur, Lisan al-`Arab, entry: aman, vol. 13, 21.
Al-Amidi, Ghayah al-Maram fi `Ilm al-Kalam, ed. Ahmad Farid alMazidi (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1424H/2004M), 268.
30
Al-Amidi, Abkar al-Afkar, vol. 3, 332.
31
Al-Iji, al-Mawaqif bi Syarh al-Jurjani (Egypt: Matba‟ah al-Sa`adah,
1325H/1907M), vol. 8, 330.
32
See: al-Juwayni, al-Irsyad, 335-336; al-Amidi, Ghayah al-Maram,
270; al-Baqillani, al-Insaf, 57.
29
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ابن البزازي" 5إن النظر الواحد إذا أدى إىل جزم ،وصدق ىو بو ،فقد
حصل لو التصديق ،وإال كان ظناً ،فاجلزم احلاصل بالتصديق واحد
وإن كرر ألف مرة مثل األول بال زيادة ،وكذا اجلزم احلاصل من نظر
واحد ،فال زيادة حتصل من كثرة النظر."33
ثاني ا :اإليمان في داللته الشرعية
وع رف اإلمي ان اص طالحاً م ن خ الل داللت و الش رعية بأن و تص ديق
باجلن ان ،وق ول باللس ان ،وعم ل ب اجلوارح ،يزي د بالطاع ة ،وي نقص
بالتمٍت ،ولكن ما وقر يف القلب
بادلعصية .ويف قول آخر ليس اإلميان ّ
وصدقو العمل.
إن التعريف االصطالحي لإلميان يشَت إىل اإلسالم أو الشريعة
(بادلعٌت الواسع) الشامل للعقيدة واألخالق واألعمال الباطنة والظاىرة
طادلا أن زلل اإلميان القلب واجلوارح ،إن الداللة الشرعية ذلذا التعريف
جاءت من تعريف الرسول

لإلميان باإلسالم يف حديث وفد

حيث {قال  5أتدرون ما اإلميان با﵁ وحده؟ شهادة أن ال إلو
إال ا﵁ وأن زلمداً رسول ا﵁ وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان
وأن تعطوا اخلمس من ادلغنم ،}34وجاءت ىذه الداللة الشرعية من
33

Muhammad bin Muhammad bin al-Bazzaz al-Kurdari, Manaqib alImam Abu Hanifah (Hyderabad: Majlis Dairah al-Ma`arif, 1321H),
140.
34
Abu `Abd Allah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, Sahih alBukhari (Cairo: Dar Ibn Kathir, 1414H/1993M), Kitab al-Iman, Bab
Ada‟ al-Khams min al-Iman, no. 53.
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قال{ 5اإلميان بضع وستون شعبة أعالىا قول ال إلو إال ا﵁ –
قول باللسان -وأدناىا إماطة األذى عن الطريق -وىذا عمل
باجلوارح -واحلياء شعبة من اإلميان –وىذا من عمل القلب}.
وتؤكد ىذه الداللة الشرعية ما ورد من آيات كقولو تعاىل5
ِ ِ
يع إِميَانَ ُك ْم ﴾ (البقرة )4155أي صالتكم ،قال
﴿وَما َكا َن اللَّوُ ليُض َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َِّ
ت
ت قُلُوبُ ُه ْم َوإِ َذا تُليَ ْ
ين إِ َذا ذُكَر اللَّوُ َوجلَ ْ
تعاىل ﴿ 5إَّنَا الْ ُم ْؤمنُو َن الذ َ
علَي ِهم آياتو زادتْ هم إِميانَاً وعلَى رِّّْٔم ي ت وَّكلُون ،الَّ ِذ ِ
يمو َن َّ
الصالةَ
ين يُق ُ
َ
َ ْ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
َِّ
ين َآمنُوا
َوممَّا َرَزقْ نَ ُ
اى ْم يُنف ُقو َن ﴾ (األنفال﴿ ،)5 -25إَّنَا الْ ُم ْؤمنُو َن الذ َ
ِِ
ِ
اى ُدوا بِأ َْم َواذلِِ ْم َوأَن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِيل اللَِّو
بِاللَّو َوَر ُسولو ُمثَّ َملْ يَ ْرتَابُوا َو َج َ
ِ
الص ِادقُو َن ﴾ (احلجرات .)495وىذه األدلة ىي اليت
ك ُى ْم َّ
أ ُْولَئ َ
يعرف اإلميان يف
جعلت اخلليفة عمر بن عبد العزيز رضي ا﵁ عنو ّ
رسالتو اليت أرسلها إىل عدي بن عدي بقولو[ 5إن لإلميان فرائض
وشرائع وحدوداً وسنناً ،فمن استكملها استكمل اإلميان ،ومن مل
35
عنون بعض العلماء لكتبهم
يستكملها مل يستكمل اإلميان ] ،وقد ّ
اليت تدور حول اإلميان باسم الشريعة وإن كان نادراً ىذا اإلطالق،
اآلجري ،وكتاب
مثل كتاب (الشريعة) لإلمام زلمد بن احلسُت ُ
(اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ورلانبة الفرق ادلذمومة) البن بطة.
وتترتب على هذه الداللة مسائل:
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Iman, Bab wa Qawl al-Nabi
Buny al-Islam `ala Khmas, no. 86.
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يؤكد ارتباط داللة اإلميان بالشريعة ا﵀الت الثالثة لإلميان (القلب،
اللسان ،اجلوارح) فالقلب زلل اإليقان وما يتبع ذلك من عمل
كالتوكل والرجاء واخلوف وا﵀بة وغَت ذلك ،واللسان زلل اإلقرار
بالنطق بالشهادتُت وما يتبع ذلك من عمل كالدعاء والذكر وتالوة
القرآن وغَت ذلك ،واجلوارح زلل األفعال والًتوك .وىكذا فإن ادلقصود
األساس لداللة اإلميان الشرعية ىو العمل الناتج عن التصديق القليب،
36
وىو من باب استعارة اسم ادلدلول لدليلو جبهة التجوز والتوسع،
وىذا يعٍت أن العالقة الداللية بُت اإلميان وبُت اإلسالم أو الشريعة
تتعلق باجلانب العملي ،وميكن تسمية اإلميان يف ىذه العالقة الداللية
ب (اإلميان الشرعي) أو (اإلميان العملي).
إن اإلميان الشرعي يعٍت الطاعة واإلقبال ،والذي نقيضو ىو
ادلعصية واإلدبار ،لذا فإن قياس ادلرجئة (ال يضر مع اإلميان ذنب كما
ال ينفع مع الكفر طاعة) قياس خاطئ ،حيث إن القياس مقصود منو
اإلميان العقدي حيث نقيضو الكفر كما يف نص القياس ،لكن
القياس ربط بُت الطاعة وادلعصية ومها متعلقتان باإلميان الشرعي يف
مقابل اإلميان العقدي والكفر .وليست ىناك عالقة بُت اإلميان
العقدي والذنب يف تأثَت أحدمها على اآلخر ،كما ال عالقة بُت
الكفر والطاعة حىت ينفي أحدمها تأثَته على اآلخر ،حيث إن الكفر
ليس ذنباً ،واإلميان العقدي ليس طاعة ،وىذا ما قصده اإلجيي عندما
See: al-Amidi, Ghayah al-Maram, 269.
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قال" 5من حصل لو حقيقة التصديق (اإلميان العقدي) ،فسواء أتى
بالطاعات ،أو ارتكب ادلعاصي ،فتصديقو باق على حالو ،وال تغَت
فيو أصالً."37
إن ارتباط اإلميان باجلوارح يعكس القيمة اإلميانية للعمل
والقيمة العملية لإلميان ،فمن ناحية القيمة اإلميانية للعمل أو احلكم
الشرعي ،فإنو ال معٌت لاللتزام بأمر ما دون أن يكون تعبَتاً عن إميان،
ومن مث اعترب العلماء اإلميان أنو أصل الدين وأن األحكام الشرعية
فرعاً لو .ومن ناحية القيمة العملية لإلميان ،فإن اإلميان يف دين
اإلسالم ىو فكرة حية تنطلق من مشول ىذا الدين ،وإخضاع للحياة
كلها ألمر اخلالق سبحانو ،أي أن اإلميان الشرعي ليس عمالً ظاىرياً
ٍ
خال من القيمة اإلميانية كما يفهمو أصحاب التطرف الديٍت ،وليس
مفهوماً جتريدياً ٍ
خال من جهد عملي كما يفهمو أصحاب الفكر
العلماِن على النقيض.
إن فَ ْق َد جزء من أعمال القلوب (كالتوكل) أو أعمال اجلوارح
(كالصالة) ينفي اإلميان الشرعي عن اإلنسان دون خروجو من صفة
اإلسالم ألنو لديو أصل اإلميان وىو اإلميان العقدي ،فادلعصية ال
تضاد اإلميان العقدي  ،ألن التضاد بُت الشيئُت ال يكون إال إذا وجدا
يف زلل واحد ،وادلعصية زللها اجلوارح ،واإلميان العقدي زللو القلب
Sa‟d al-Din Ahmad al-Hirawi al-Taftazani, Syarh al-`Aqa’id alNasafiyyah (Cairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1987).
123.
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 إذ قد، وما يوجد باجلوارح ال جيوز أن ينفي ما يوجد بالقلب،فقط
 فصح بذلك،يعص ا﵁ تعاىل من ىو مصدق بقلبو با﵁ ورسلو
 فاالقتتال كفر كما ورد يف قولو.38اجتماع الفسق واإلميان العقدي
.}39 {سباب ادلسلم فسوق وقتالو كفر5
ِ ومع ذلك مل
ينف ا﵁ اإلميان عن الطائفتُت ادلتقاتلتُت يف قولو
 وىكذا.)45 ﴿وإن طائفتان من ادلؤمنُت اقتتلوا﴾ (احلجرات5تعاىل
الزاِن حُت ْيزِن
ّ  {ال ْيزِن5 ميكن فهم النصوص األخرى كقولو
 وال يسرق،مؤمن
ٌ  وال يشرب اخلمر حُت يشرّٔا وىو،مؤمن
ٌ وىو

 وقولو {اثنتان يف الناس مها،}40السارق حُت يسرق وىو مؤمن
ّ
41
 وقولو {ال،}  والنياحة على ادليت،  الطعن يف النسب5ّٔم كفر
 وقولو،}42 فمن رغب عن أبيو فهو كفر، ترغبوا عن آبائكم

 وقولو،}43{أميُّا عبد أبق من مواليو فقد كفر حىت يرجع إليهم

38

Al-Baqillani, al-Insaf, 349-350.
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Iman, Bab Khawf al-Mu‟min
min ay Yahbata `Amaluhu wahuwa la Yasy`ur, no. 48.
40
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Hudud, Bab La Yushrab alKhamr, no. 32.
41
Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi, Sahih Muslim (Cairo: Dar al-Khair,
1416H/1996M), Kitab al-Iman, Bab Itlaq Ism al-Kufr `ala al-Ta‟n fi
al-Nasab wa al-Niyahah, no. 67.
42
Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab Bayan Hal Iman man
Raghiba `an Abihi wahuwa Ya‟lam, no. 62.
43
Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Zuhd, Bab man Asyraka fi `Amalih
ghayr Allah, no. 2986.
39
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{من حلف بغَت ا﵁ فقد أشرك .}44فمن وقع يف شيء من ىذا ومل
يستحل فإن العلماء متفقون على أنو مل يكفر الكفر ادلخرج من ادللة،
ويسميو البعض (الكفر العملي) يف مقابل الفكر العقدي ،ويسميو
البعض (الكفر األصغر) يف مقابل (الكفر األكرب )45مستدلُت بقولو
عز وجل﴿ 5إِنَّا َى َديْنَاهُ َّ ِ
يل إِ َّما َشاكًِرا َوإِ َّما َك ُف ًورا﴾ (اإلنسان.)55
السب َ
واألحاديث اليت فيها تكفَت تارك الصالة ىي كذلك من ىذا
الباب .وميكن فهم وصف ا﵁ أيضاً من مل كم مبا أنزل بالكافرين
على ىذا النحو ،خصوصاً أنو ذكر أهنم ىم الظادلون والفاسقون يف
اآليات اليت تلي وصفهم بالكافرين وذلك يف قولو تعاىلَ ﴿ 5وَم ْن َملْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َنزَل اللَّوُ فَأ ُْولَئ َ
َنزَل اللَّوُ
ك ُى ْم الْ َكاف ُرو َن َ ..وَم ْن َملْ َْ ُك ْم مبَا أ َ
َْ ُك ْم مبَا أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُى ْم
َنزَل اللَّوُ فَأ ُْولَئ َ
فَأ ُْولَئ َ
ك ُى ْم الظَّال ُمو َنَ ..وَم ْن َملْ َْ ُك ْم مبَا أ َ
الْ َف ِ
اس ُقو َن﴾ (ادلائدة.)12-115
وعليو فإن ىذا النوع من اإلميان الذي يرتبط باإلقبال والطاعة
﴿ى َو
يزيد وينقص ،ألنو يرتبط بكمال اإلميان ،وذلك يف قولو تعاىلُ 5
ِِ
السكِينَةَ ِيف قُلُ ِ
ُت لِيَ ْزَد ُادوا إِميَاناً َم َع إِميَاهنِِ ْم﴾
الَّ ِذي أَنْ َزَل َّ
وب الْ ُم ْؤمن َ

44

Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Silsilah al-Ahadith al-Sahihah
(Riyad: Maktabah al-Ma`arif li al-Nasyr wa al-Tauzi‟,
)رواه احلاكم وأزتد وأبو داود( 1416H/1996M), vol. 5, 70, no. 2042.
45
Ibn al-Qayyim Muhammad bin Abi Bakr al-Jauziyyah, Madarij alSalikin bayn Manazil Iyyaka Na`budu wa Iyyaka Nasta`in (Beirut:
Dar al-Kitab al-`Arabi, 1416H/1996M), vol. 1, 355.
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(الفتح ،)15وقولو (إمياناً مع إمياهنم) أي أن ىناك نوعُت من اإلميان،
إميان (توكل) يزداد مع إميان (يقُت).
ويف األخَت ميكن فهم بعض اآليات بناء على ىذا االختالف
بُت دالليت اإلميان ،فيظهر تكرار فعل (آمن) يف اآليات القرآنية
االختالف يف داللة اإلميان العقدي واإلميان الشرعي يف بعض اآليات
القرآنية منها 5اآلية﴿ 5يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ِآمنُوا بِاللَِّو ورسولِِو والْكِتَ ِ
اب
َ َ
َ َ
ََ ُ َ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
َنزَل ِم ْن قَبْ ُل َوَمن يَ ْك ُف ْر بِاللَِّو
الَّذي نَ َّزَل َعلَى َر ُسولو َوالْكتَاب الَّذي أ َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِِ
ض َالًال بَعِ ًيدا﴾
ض َّل َ
َوَم َالئ َكتو َوُكتُبِو َوُر ُسلو َوالْيَ ْوم ْاآلخ ِر فَ َق ْد َ
(النساء ،)4515فادلالحظ يف اآلية أن الفعل األول لفعل اإلميان
يتعلق باإلميان العملي الشرعي ودعوهتم للفعل الثاِن لفعل اإلميان
ادلتعلق باإلميان العقدي ،حيث إن اإلميان العقدي ( َآمنوا) شرط
لصحة اإلميان الشرعي ( ِآمنوا).
اب
ت األ ْ
ويظهر االختالف بُت الداللتُت يف اآلية﴿ 5قَالَ ْ
َعَر ُ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد ُخ ْل ا ِإلميَا ُن ِيف قُلُوبِ ُك ْم﴾
َآمنَّا قُ ْل َملْ تُ ْؤمنُوا َولَك ْن قُولُوا أ ْ
(احلجرات )415فاإلسالم الظاىر ىو الشهادة وىو اإلميان الشرعي،
أما اإلميان العقدي الذي زللو القلب نفاه ا﵁ عنهم يف قولو5
َش ُّد ُك ْفراً َونَِفاقاً﴾ (التوبة .)425ويظهر أيضاً ىذا
اب أ َ
﴿األ ْ
َعَر ُ
االختالف يف اآلية ....﴿ 5أ ََوَملْ تُ ْؤِم ْن قَ َال بَلَى َولَ ِكن لّْيَطْ َمئِ َّن قَ ْلِيب﴾
(البقرة )210 5حيث إن االطمئنان القليب إلبراىيم عليو السالم وىو
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من أعمال القلوب التابع لإلميان الشرعي ال ينفي أو يتعارض مع
اإلميان العقدي.
َ

الخاتمة
ويف خادتة تعريف اإلميان من ناحية الداللة اللغوية ومن ناحية الداللة
الشرعية يتضح أن العالقة الداللية بُت اإلميان والعقيدة من ناحية
الداللة اللغوية لإلميان تتعلق باجلانب النظري حيث زللها القلب
والرابط بينهما التصديق اليقيٍت ،أما العالقة الداللية بُت اإلميان
والعمل من ناحية الداللة الشرعية لإلميان تتعلق باجلانب العملي
حيث زللها القلب واللسان واجلوارح .ميكن تسمية ما يتعلق باجلانب
النظري (اإلميان العقدي) ،وما يتعلق باجلانب العملي (اإلميان
الشرعي).
إن شرط اإلميان العقدي ىو القبول ،وشرط اإلميان الشرعي
ىو اإلقبال بالقول والعمل .إن نقيض القبول يف اإلميان العقدي ىو
التكذيب واجلحود أي الكفر والذي يُسمى ىنا كفراً عقدياً لذا فهو
يتعلق بصحة اإلميان ،أما نقيض اإلقبال يف اإلميان الشرعي ىو
اإلدبار أي ادلعصية اليت قد تصل إىل الكفر العملي (كفر رلازي) لذا
فهو يتعلق بكمال اإلميان.
إن اإلميان العقدي الذي ينقل اإلنسان من الكفر إىل اإلميان
غَت قابل للزيادة والنقصان ،ألن القدر الزائد على اإلميان العقدي ىو
فقط ارتقاء يف درجات اإلميان الشرعي .وعليو فإن غاية اإلميان
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العقدي تقوية اليقُت بالدين عن طريق إثبات العقائد الدينية بالرباىُت
 أما غاية، وحتصيل ادللكة القادرة على ذلك،القطعية ورد الشبو عنها
.اإلميان العملي ىو الًتبية الدينية وتكوين اخلشية من ا﵁ وادلراقبة
ومن خالل ىذا الفرق بُت الداللتُت ميكن فهم اآليات
واألحاديث اليت جتعل اإلميان زلصوراً باجلانب النظري واألخرى اليت
 وميكن فهم خالف العلماء يف،جتعل اإلميان شامالً جلوانب اإلسالم
 ويتضح أن اخلالف بينهما خالف،فهم طبيعة أو حقيقة اإلميان
لفظي ميكن رد سببو الرئيسي أن ادلشتغلُت بدراسة العقيدة مالوا يف
 أما ادلشتغلُت بدراسة احلديث،تعريف اإلميان إىل اجلانب النظري
.والفقو فمالوا يف تعريف اإلميان إىل اجلانب العملي أو الشرعي
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