
:التمهيد
مفهوم اإلميان عند أهل السنة



:أوًل 
:لغةاإلميان

.والتصديقاألمانة،:معنيانله
:أنهلغةً اناإلميبهيُفّسَّ ماأوىلأن-اللهرحمه-تيميةابنورجَّح
.وانقيادهالقلب،تصديقيتضمنالذياإلقرار



:، منهاوذكر بعض الفوارق بني التصديق واإلميان من جهة اللغة

:لفظاإلميان ليس مرادفًا للتصديق يف ال
ل يتعدى فالتصديق يتعدى بنفسه، واإلميان

.إل بالباء والالم

1



:عن ليس مرادفًا للتصديق يف املاإلميان 
ا أمنفالتصديق إخبار عنن ماناهدأ أو بينب، 
عننننننن لفنننننظ اإلميننننننان ل يسنننننتعمل إل يف ال ننننننر

.بائب

2



اإلمينننننننان يسنننننننتعمل يف اإلخبنننننننار عنننننننن األمنننننننور 
ر ؛ فنناذا أقننالغائبننة ونهوهننا مننه يدخلننه الريننب

ديق آمنننن، ب نننال  التصننن: بهنننا املسنننتمت  قينننل
.فانه متناول جمي  األخبار

3



:اختال  ما يقابلهه يف اللغة

4

كننذيب، يقابلننه التفالتصننديق
قناه أو صننننندَّ : فيقنننننال للُم نننننِر 

.كذبناه

فنننننال يقابلنننننه الكفنننننر،واإلمينننننان
آمننننننننننا لنننننننننه أو: يقنننننننننال للُم نننننننننِر 

.كذبناه



:ثانيًا
:رشًعااإلميان

.، يزيد وينقصقول وعملأجم  السلف أن اإلميان 
، أنننه قنننول القلننب، وعمننل القلنننب، ثنن  قننول اللسنننان: ومعننن  ذلنن 

.وعمل الجوارح



:فالقول قسهن
.قول القلب، وهو العتقاد.1
قنننننول اللسنننننان، وهنننننو األعنننننهل التننننن  .2

ذكر تنننننادى باللسنننننان، كالانننننهادتني والننننن
.ونهوها

:والعمل قسهن
عمننل القلننب، وهننو نيتننه وإخالصننه،.1

.ومهبته وانقياده
.وعمل الجوارح، وهو العبادات.2



فنننننناذا ذالنننننن، هننننننذه األربعننننننة، ذال اإلميننننننان 
.بأكمله

يننننننننة مل تنفنننننننن  بقتصننننننننديق القلننننننننب وإذا ذال 
.األجزاء

منن  اعتقنناد الصنندق عمننل القلننب وإذا ذال 
أهنل فهذا موضوع املعنننركة بني املرجئة و 

فأهننل السنننة مجمعننون عنن  ذوال. السنننة
نتفنناء اإلميننان، وأنننه ل ينفنن  التصننديق منن  ا

عمنننننننننننل القلنننننننننننب، كنننننننننننه مل ينفننننننننننن  إبلنننننننننننيس 
.وفرعون



:األدلة ع  حقيقة اإلميان الرشعية، ميكن إجهلها فيه ييل

:أصل اإلميان يف القلب

.22: سورأ املجادلة{ ميَانَ قُلُوِبِهُ  اإْلِ أُولََِٰئَ  كَتََب يِف }: قال تعاىل▪

مل يننا معانننر مننن آمننن بلسننانه، و : )-صنن  اللننه عليننه وسننل -قننال ▪
(.اإلميان إىل قلبهيدخل 



:قول اللسان

يَ  نَننا َوَمننا أُنننزَِل إِىَلَٰ إِبْننرَاهِ آَمنَّننا ِباللَّننِه َوَمننا أُنننزَِل إِلَيْ قُولُننوا}: قننال تعنناىل▪
َ ُمنننننننننوَ َٰ َوإِْسنننننننننَهِعيَل َوإِْسنننننننننَهاَق َويَْعُقنننننننننوَ  َواأْلَْسنننننننننبَ  ِٰ اِط َوَمنننننننننا أُو

ب ِهن ْ  َ النَِّبيننوَن ِمنن رَّ ِٰ ننْ َوِعيسننَ َٰ َوَمنا أُو ُهْ  َونَْهننُن  َل نَُفنر ُق بَننْيَ أََحندِّ م 
.13٦: سورأ البقرأ{ لَُه ُمْسلُِمونَ 

قولنوا أمرت أن أقاتل الناس حتن  ي: )-ص  الله عليه وسل -قال ▪
ل إلننننننه إل اللننننننه، فنننننناذا قالوهننننننا عصننننننموا مننننننن  دمننننننائه  وأمننننننواله  إل 

(.بهقها



:عمل الجوارح

، أي 143: سنننننورأ البقنننننرأ{ وَمنننننا كنننننان اللنننننه ليُضننننني  إميننننانك }: قننننال تعننننناىل▪
.صالتك  إىل بي، املقدس قبل ذل 

ا هنننل تننندرون مننن: )لوفننند عبننند قنننيس-صننن  اللنننه علينننه وسنننل -قنننال ▪
ن شننهادأ أ : )اللننه ورسننوله أعلنن ، قننال: قننالوا( اإلميننان باللننه وحننده 

أن وإقننام الصننالأ، وإيتنناء الزكنناأ، وصننوم رمضننان، و ل إلننه إل اللننه، 
(.تعطوا ال مس من املغن 



:ثالثاً 
ذيادأ اإلميان 

ونقصانه

.صيةدلَّ الكتا  والسنة ع  أن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملع

َنننننا الُْمْاِمنُنننننوَن الَّنننننِذيَن إَِذا ذُكِنننننَر اللَّننننن}: قنننننال تعننننناىل▪ ُه َوِجلَنننننْ، قُلُنننننوبُُهْ  َوإَِذاإَِّنَّ
.2:سورأ األنفال{  َرب ِهْ  يَتََوكَّلُونَ َوَعَ َٰ ذَاَدتُْهْ  إِميَانًا تُلِيَْ، َعلَيِْهْ  آيَاتُُه 

ب ما رأي، من ناقصات عقل ودين أذهن: )-ص  الله عليه وسل -قال ▪
ا وعقلننننا يننننقصنننان دينننننا ومنننا : "قلنننن(. للنننب الرجنننل الهننناذم منننن إحنننداكن

. (ألننيس شنهادأ املنرأأ مثننل نصنف شنهادأ الرجننل : قنال)، "رسنول اللنه 
فننننذل  منننن نقصننننان عقلهنننا، ألننننيس إذا حاضنننن، مل: )قنننال". بنننن :" قلنننن

. (فنننننذل  منننننن نقصنننننان دينهنننننا: )قنننننال". بننننن : "قلنننننن(. تصنننننل ومل تصننننن  



:رابًعا
حك  مرتكب 

الكبريأ

ريأ، وعندم دلَّ، النصوص من الكتنا  والسننة عن  عندم كفنر مرتكنب الكبن
خلنننوده يف الننننار إن دخلهنننا، منننامل يسنننتهل، وهنننذا منننن األصنننول العتقادينننة 

.املجم  عليها بني أهل السنة

نننَ  ِبننننِه }: قننننال تعنننناىل▪ لَِمننننن يَْغِفننننُر َمننننا ُدوَن َذَٰلِننننَ  وَ إِنَّ اللَّننننَه َل يَْغِفننننُر أَن يرُْشَن
.4٨: سورأ النساء{ يََااءُ 

لننه شننيئًا، بالتانننركوا ل بننايعوع عنن  أن : )-صنن  اللننه عليننه وسننل -قننال ▪
ن تفرتونننننه بننننني ، ول تزنننننوا، ول تقتلننننوا أولدكنننن ، ول تننننأتوا ببهتنننناتسنننننرقواول 

ه عنن  أيننديك  وأرجلكنن ، ول تعصننوا يف معننرو ، فمننن ور منننك  فننأجر 
ارأ لننه، اللننه، ومننن أصننا  مننن ذلنن  شننيئًا فعوقننب بننه يف النندنيا فهننو كفنن
فا عننه، ومن أصا  من ذل  شيئًا ث  سرته الله فهو إىل الله، إن شاء ع

(.  وإن شاء عاقبه



موقف الفرق من حك  مرتكب الكبريأ

ه  حك  مرتكب الكبريأ عند الفرق مرتتب ع  تعريف
:وتفصيل ذل لإلميان، 



اإلفراط: املوقف األول

:ال وارج واملعتزلة
ولننذل  قننول وعمننل، وهننو واحنند ل يتننبعَّض،: يعرّفننون اإلميننان بأنننه

.فهو ل يزيد ول ينقص
.وقالوا بت ليد مرتكب الكبريأ يف النار

هلون دمننه أمننا يف النندنيا اختلفننوا، فننال وارج يسننمونه كننافرًا ويسننت
.وماله

فهنننو خنننرج منننن اإلمينننان ومل يننندخل يف الكفنننر،: واملعتزلنننة يقولنننون
.يف منزلة بني املنزلتني



التفريط: املوقف الثاع

:املرجئة
  ومرتكننب الكبننريأ عنننده. أخرجننوا العمننل عننن مسننم  اإلميننان

.مامن كامل اإلميان



التوسط: املوقف الثالث

:أهل السنة
.قول وعمل يزيد وينقص: يعرفون اإلميان بأنه

، وإن مننامن باميانننه، فاسننق أو عنناص بكبريتننه: ولننذل  فمرتكننب الكبننريأ
.مات ومل يتُب فهو ته، مايئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء بفر له


