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ABSTRACT 

 

Studying the opinions of the great men and the great scholars of the nation is a 

difficult task and an arduous job that needs someone who rises to the level of his 

thinking to delve into understanding their ideas and knowing their intentions, and 

presenting their opinions, and the circumstances that surrounded them and 

affected them, and therefore access to knowledge of the results and their 

understanding is a conscious understanding that does not depend not on the 

surface of things Margins of thought, and this matter necessitates studying his 

method through his books, and the study used the inductive and analytical method 

in studying his method, and knowing Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani's contractual 

opinions on faith, its divisions, increases and decreases. He has writings in 

various sciences, including the doctrinal definition of the statement of the ruling 

of the great and its sections, and whether the perpetrator of the great is an infidel 

or Assi in addition to other aspects in this field, and he has contractual opinions 

that have not been achieved so far, especially in the field of theology. 

Keywords: Nodal opinions, nomenclature of faith, Gilani. 
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 امللخص
 

يرتقي مبستوى تفكريه إن دراسة آراء عظماء الرجال وأكابر علماء األمة مهمة صعبة ووظيفة شاقة حتتاج اىل من 
ليتعمق يف فهم افكارهم ومعرفة مقاصدهم، وعرض آرائهم، والظروف اليت أحاطت هبم وأثرت فيهم، وابلتايل الوصول 
اىل معرفة النتائج وفهمها فهما واعيا ال يتوقف ال على سطحيات االمور وهوامش الفكر، وهذا األمر يستلزم دراسة 

ت الدراسة املنهج االستقرائي والتحليأيت يف دراسة منهجه، ومعرفة آراء الشيخ منهجه من خالل كتبه، وقد استخدم
عبد القادر اجليالين العقدية، يف اإلميان وأقسامه وزايداته ونقصانه. وله مؤلفات يف شىت العلوم، منها التعريف 

اىل جوانب أخرى يف  العقائدي ببيان حكم الكبرية وأقسامها وهل أن مرتكب الكبرية هو كافر أم عاصي إضافة
 هذا اجملال، وله آراء عقدية مل حتقق حلد االن والسيما يف جمال اإلهليات.

 الكلمات املفتاحية: اآلراء العقدية، مسميات اإلميان، اجليالين.
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 قّدمة:امل    

األحد الفرد الصمد، املنزه على احلمد هلل اجلالل واالكرام، املتفضل على خلقه ابإلجياد واخللق واالنعام، الواحد 
الشريك والزوج والولد، محدا أيتيق جبالله، جل جالله ما أعظمه، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني 

 وسيدا لألولني واآلخرين وامام للمتقني سيدان حممد )صلى هللا عليه وسلم( وعلى آلة وصحبه.

 اما بعد:

شقاقات والنزاعات هو اخلالف يف العقيدة، وهذا اخلالف يؤدي بصاحبه اىل وان أخطر ما يدور يف فلك تلك ال
 تسقيط اآلخر وجعله يف عداد اخلاسرين.

وقد حرص النيب )صلى هللا عليه وسلم على ثبيت العقيدة الصحيحة يف قلوب اتباعه واصحابه مدة ثالثة عشر 
بطة بكتاب هللا تعاىل وسنة رسول هللا )صلى عاما كل ذلك من اجل ترسيخ قواعد واسس العقيدة الصحيحة املنض

هللا عليه وسلم( فاستطاع عليه الصالة والسالم ان ينشئ جياًل فريداً متكنت العقيدة يف قلوهبم واشرب حبها بني 
جواحنهم فاستطاعوا خالل اعوام قليلة ان يفتحوا العامل حبسن اخالقهم ومسو عقيدهتم اليت تتفق مع الفطرة السليمة 

اخرب عنها رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( فتأتيه العالئق والعوائق اليت قد تعيقه عن الوصول اىل صفاء العقيدة اليت  
 ونقائها بسبب البيئة الفاسدة او التعليم املضلل او االضطهاد .

كما قال وليس اخلطأ عند هؤالء وامثاهلم يف ثبوت النص وصحته بل اخلطأ عندهم يف فهم هذا النص والعمل به  
 الشاعر:

 وكم من عائٍب قوالً صحيحاً       وآفته من الفهم السقيم

لذا فان توضيح معامل العقيدة الصحيحة يعد من االمور املهمة جدا خصوصا يف زمن طغت فيه املادية واالحلاد 
 بشكل كبري على عقول كثري من الناس.

الطريق احلقيقي للعقيدة الصافية من خالل ما نقله علماؤان وقد وجدت ان خري ما يقوم به االنسان توضيح معامل 
يف كتبهم، إن الدارس واملطلع على مؤلفات الشيخ اجليالين يالحظ بصوره جلية أنه كثريا ما جلأ اىل بيان اراءه يف 
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ها، ااملسائل العقدية، وذلك لقوة حجته على اآلراء والسيما انه عاش يف وقت كانت اخلالفات الفكرية يف اوج
ولقوة حجته على اآلراء األخرى،  آخذا اراء املفسرين والفقهاء والعلماء من قبله مىت أتكد ضبطه وصحة نقله،  
وقد قام بشرح لكل مفاهيم العلوم املعرفية من لغة وفقه واصول وعقيدة وكذلك حوى أشارات روحانية ذوقية تنم  

 عن فهم دقيق لكالم هللا تعاىل.

 مشكلة البحث:

األمة أبانس من أهل االهواء والنحل، عبث الشيطان يف قلوهبم ومتكنت االهواء منهم، فمنهم من أضله هللا ابتليت  
على علم، ومنهم من تنكب عن طريق احلق واتبع هواه وانساق وراء ادعياء الباطل كلهم كانت الثغرة اليت نفذ منها 

يمة،  ونظرا لكون العقيدة هي االساس الذي يقف الشيطان اليهم هو ابب العقيدة الفاسدة، او التأويالت العق
عليه االسالم فبغري العقيدة ال يكون هناك دين اصال كان لزاما على اتباع هذا الدين توضيح معامل احلق، ونشرها 
بني الناس وهذا حيتاج اىل متحيص وتدقيق وحبث وتنقيب حصوصا أقوال االوائل الذين كانوا اقرب الناس اىل عصر 

 الرسالة، واصدقهم توجها يف القرب اىل هللا تعاىل.الوحي و 

وتوحيد األمة على قلب رجل واحد يقتضي ان يكون املعتقد واحدا، وال يضر التأويالت املنضبطة اما التأويالت 
 الغري منضبطة فهي حمل اخلالف يف العقيدة بيننا وبينهم.

واملذهيب يتصدر قائمة االسباب اليت هي احملور لشتات الناس ونفور ان الناظر ملا متر به األمة جيد اخلالف العقائدي  
بعضهم عن بعض، وقد القى اخلالف العقائدي واملذهيب ايضا بظالله على واقع ما متر به االمة من ترد للقيم 

م ابناء واالخالق فلم ترَع حرمة الدين بقدر ما روعيت حرمة املذهب، ومل حيرتم ابناء الدين الواحد بقدر ما حيرت 
الفهم الواحد سواء اكان حبق ام بباطل وهذ كله يعد مشكلة كبرية ينبغي جلهود االمة ان تتظافر لتشخيصها اوال مث 

 وضع العالج الناجع هلا اثنيا مث مباشرة تطبيق هذا العالج اثلثا.

مها، وما قام به اإلمام ال ميكن ألي أمة أن تنهض مامل تتلمس منابع النور لدى اسالفها حىت جتعله نرباسا لتقد
الشيخ عبد القادر اجليالين رمحه هللا يعد حلقة مهمة يف ترسيخ الفهم الصحيح للعقيدة وبيان اوجه اخلالف املقبوله 
وغريها يف جمال العقيدة، والتغاضي عن أقوال اإلمام ابن بطال رمحه هللا يعد هدرا كبريا لعلم من علماء االمة بذل 
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وتوضيحه فلزاما علينا ان ننشر ما قام به هذا اإلمام ونعلنه ونوضحه ونقارنه فهو من متام جهده يف ايصال احلق 
 الوفاء هلم وهم أهل للوفاء.

كما اتكأ كثري من اجلهلة على افكار منحرفة زعموا اهنا من أتويالت الصوفية،وتبنوها واصبحت عندهم من 
 هو كالم واحد من اعالم التصوف احلق املنضبط بكتاب املسلمات اليت ال تقبل النقاش او اجلدل، وهذا التفسري

هللا وسنة رسوله بعيدا وهو يعد مرجعا مهما يف تصحيح كثري من املفاهيم املغلوطة او املقلوبة آلنه كالم عارف خبري 
  خبفاية النفس ومداخل الشيطان اليها كما انه حمصن ابلعلم الشرعي الذي من خالله قد ضيق على ابليس ابوابه 

 ونوافذه.

يعد أهتام الشيخ عبد القادر اجليالين رمحه هللا. إبنه يتبىن األفكار الدخيله على األسالم او انه يدعي ابملكاشفات 
 لذا فهذه تعد مشكلة اذ ال بد من بيان بربائته منها مث احلكم بعد ذلك عليه وعلى أقواله.

 ل وآراء مستقله يف العقيدة؟اإلمام الشيخ عبد القادر اجليالين رمحه هللا هل له أقوا

 هل يعد اإلمام اجليالين مقلدا أم جمتهدا يف العقيدة؟

 اىل اي مدرسة ينتمي اإلمام اجليالين يف توجهاته العقدية.

 أهداف البحث:

 بيان املفهوم الصحيح للعقيدة. -

كبري )تفسري اجليالين( الكشف والبيان عن أقوال وآراء العلماء يف جمال العقيدة واملبثوثة بني ثنااي السفر ال -
 للقران العظيم 

  مجع أقوال اإلمام اجليالين يف العقيدة من خالل ما كتبه هو يف كتابه )العقيدة(. -
 أمهية البحث: 

 تظهر أمهية البحث من خالل النقاط اآلتية: 
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وهنا تبحث يُعُد علم العقيدة من أهم العلوم، الواجب على املكلف تعلمها؛ ألهنا أّجل العلوم، وأشرفها ك •
 يف ذات هللا وصفاته، وتنفي ما ال أيتيق به جل يف عاله.

إن دراسة العقيدة اإلسالمية، تقدم لإلنسان كل ما جيب عليه معرفته يف حق هللا تعاىل، وما جيوز وما  •
 يستحيل، وبذلك يبلغ كمال احملبة، وعندئذ يسعى لكمال اإلخالص هلل تعاىل؛ ألنه أمت معرفته به.

الدفاع عن عقيدة أهل السنة واجلماعة امام سيل كبري من ركام الباطل والذي خلفته االهواء والنزوات   •
 واثرت على مسرية االمة االسالمية كثريا وال زالت.

 بيان أقوال أئمة هذه االمة من علمائها الرابنني الذين ال خيشون يف هللا لومة الئم. •
 حدود البحث: 

 يالين يف مباحث العقيدة سواء كانت ذلك النقل له ام نقله عن غريه فتبناه هو نقل أقوال اإلمام اجل .1
تعد هذه الدراسة هي دراسة حتليأتية تفسريية توضيحية لتلك القوال اليت وردت عن اإلمام اجليالين رمحه  .2

 هللا.
 مشلت الدراسة مباحث العقيدة يف االهليات دون النبوات والسمعيات. خشية االطالة. .3

 البحث: منهجية  

 اعتمد الباحث يف دراسته العقيدية ألقوال الشيخ عبد القادر اجليالين على:

املنهج االستقرائي: حيث تتبع الباحث أقوال الشيخ اجليالين، وقارن تلك األقوال مع غريها من أقوال العلماء  -1
 االجالء.

جمال العقيدة وذلك من خالل التوضيح : حيث قام الباحث بتحليل أقوال الشيخ اجليالين يف  لياملنهج التحلي -2
 لتلك األقوال وبيان الغامض منها، والكشف عن مدلوالهتا، وتفسريها.
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 الدراسات السابقة 

نظرا لكون الشيخ عبد القادر اجليالين من الشخصيات املهمة والذين هلم ابع كبري يف العلوم الشرعية ويف العقيدة 
 واحلقب اليت جاءت من بعده فهناك دراسات سابقة كثريه عنه نذكر قسم منها:وذاع صيته بني البلدان يف حقبته  

 . رؤية اترخيية معاصره، للكاتب مجال الدين فاحل الكيالين1

 . اإلمام الزاهد والقدوة.2

 1418. كتاب الشيخ عبد القادر اجليالين. وآراؤه االعتقادية والصوفية للكاتب الشيخ سعيد بن مسفر طبع سنة3
 وهو من أهم الكتب اليت دافعت عن الشيخ وعن هنجه.  هجرية

 وهناك كثري من الدراسات ال جمال لذكرها هنا عن الشيخ اجليالين رمحه هللا.

 هيكلية البحث: 

 أما عن خطيت يف البحث فكانت كاآليت: قسمت البحث إىل مقدمة وستة فصول وخامتة.

ار املوضوع والدراسات السابقة، ومنهجية البحث. وأشتمل أما املقدمة فذكرت فيها: أمهية املوضوع، وسبب اختي
 على متهيد، ومبحثني: تكلمت يف التمهيد، 
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 124سورة التوبة آيه  1
 .4سورة قريش، آية:  2
 .2531رواه مسلم، يف صحيح مسلم، عن أيب موسى األشعرّي، الصفحة أو الرقم:  3
 . 125سورة البقرة، آية:  4
 .17سورة يوسف، آية:  5

 

 املبحث األول: ُمَسّمى اإلميان

 املطلب األول: اإلميان لغًة واصطالًحا.

 اإلميان: لغة 

ابلسان، ومعرفة ابجلنان، وعمل ابألركان، يزيد عرف الشيخ عبد القادر اجليالين اإلميان مبا أييت: أن اإلميان قول 
ُهْم َمْن يَ ُقوُل أَيُُّكْم "  ابلطاعة وينقص ابلعصيان ويقوي ابلعلم ويضعف ابجلهل وابلتوفيق يقع َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َفِمن ْ

 ١٢٤1التوبة:  "ِإميَااًن َوُهْم َيْستَ ْبِشُرونَ زَاَدْتُه َهِذِه ِإميَااًن فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا فَ زَاَدهْتُْم  

يف اللغًة ايضا بعّدة تعريفات، منها الّتصديق، وقيل أبّن اإلميان هو الطمأنينة، وقيل هو اإلقرار، وقد   اإلميانويُعَرف  
استعمل العرب لفظ اإلميان يف استعماَلني، مها: •اإلميان مبعىن التأمني: أي إعطاء األمان، ومن ذلك قوله سبحانه: 

فاإلميان هنا ضّد اخلوف، وقد جاء يف احلديث الّشريف: )الّنجوُم   2وٍع َوآَمنَ ُهم مِّْن َخْوف(،)الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن جُ 
أَمَنٌة للسماِء، فإذا ذهبِت الّنجوُم أتى الّسماَء ما توَعد، وأان أَمَنٌة ألصحايب، فإذا ذَهبْت أَتى أصَحايب ما يوَعدون، 

واملقصود بقوله أَمَنة؛ أي حافظة هلا، وكذلك يف   3أّميت ما يُوعدون(وأصحايب أَمَنٌة ألّميت، فإذا ذهب أصحايب أتى  
 .قال أبو إسحاق: أراد ذا أمن، فهو آِمٌن، وأَْمنٌ   4قوله عّز وجل: )َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثَابًَة لِّلنَّاِس َوأَْمناً(،

  5يوسف: )َوَما أَنَت مبُْؤِمٍن لََّنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقنَي(،•اإلميان مبعىن الّتصديق: ومنه قول هللا سبحانه وتعاىل يف سورة 
ٍق لنا على فَ َرض كنا صادقني.  أي: لست مبُصدِّ

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%8B
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م ،حتقيق : د مهدي املخزومي، و د إبراهيم السامرائي، 787ه  /170را: العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري ت (6)

يق: أمحد عبد  م ، حتق1003ه /393 -بو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب تأ و الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،  8/389دار ومكتبة اهلالل 
و لسان العرب ، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين   271/ 5م  1987/  ه  1407،  4بريوت ، ط –الغفور عطار، دار العلم للماليني 

د الدين أبو طاهر حممد و: القاموس احمليط ، جم  13/23م، دار صادر ، بريوت، مادة ) أمن (،  1312ه  /711ابن منظور األنصاري الرويفعي األفريقي ت  
ه  ، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة إبشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 817بن يعقوب الفريوز آابدي ت 

 . 1176م ، ص 2005ه  / 1426 8لبنان، ط –والتوزيع، بريوت 
م، يف بغداد، وصنف كتاابً يف 924ه  / 311م ، و ت 856ه / 241، وهو عامل ابللغة والنحو، ولد ( إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزّجاج7)

أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي معاين القرآن ،وكتاب األمايل ، وكتاب ما فسر من جامع املنطق وكتاب اإلشتقاق ، را: اتريخ بغداد، 
،   6/89م  2002ه  /1422، 1بريوت ، ط – تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف ، دار الغرب اإلسالمي م 1071ه  /463اخلطيب البغدادي ، ت 

م ، حتقيق: إحسان عباس،  1229ه /626ومعجم األدابء إرشاد األريب إىل معرفة األديب ، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي ت  
، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن  1/90م ,  1993ه /  1414، 1ط==دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

 .1/49بريوت  –م، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر 1283ه /681إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي ت: 
 1974ه  /  1394هل أبو إسحاق الزجاج  ، حتقيق: أمحد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية، دمشق،( را: تفسري أمساء هللا احلسىن إبراهيم بن السري ن س8)

 .13/23، و: لسان العرب  32،  31م، ص 
 . 13/23لسان العرب ، أبن منظور 9

، ص 1، ج 1997العلمية ، بريوت ، الغنية لطاليب طريق احلق، عبدالقادر اجليالين، حتقيق أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضه.دار الكتب  10
135 

 . 146، الرايض: دار العاصمة للنشر والتوزيع، صفحة التعليقات املختصرة على منت العقيدة الطحاويةصاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان،  11

كما عرف اإلميان لغًة: التصديق، واإلميان هو مصدر آمن يؤمن إميااًن، فهو مؤمن، وهو من األمن ضد اخلوف، 
َنا َنۡسَتِبُق والتصديق الذي معه أمن، قال تعاىل:  وأييت مبعىن الثقة وإظهار اخلضوع، وقبول الشريعة   اََبانَأ ِإانَّ َذَهب ۡ قَاُلواْ أيَٓأ

ِدِقنيَ   ُكنَّا  َوَلوۡ  لََّنا  ٖ  َوتَ رَۡكَنا يُوُسَف ِعنَد َمتَِٓعَنا فََأَكَلُه ٱلذِّۡئُبُۖ َوَماأ أَنَت مبُۡؤِمن  17سورة يوسف) صَٓ
:" اإلميان إظهار اخلضوع (7)قال الزَّجَّاج  .(6)قوم وكذب به قومأي مبّصدق، وضده التكذيب، يقال آمن به ، 

، واعتقاده وتصديقه ابلقلب، فمن كان على هذه الصفة فهو صلى هللا عليه وسلموالقبول للشريعة وملا أتى به النيب  
مؤمن مسلم غري مراتب وال شاك، وهو الذي يرى أنَّ أداء الفرائض واجب عليه ال يدخله يف ذلك ريب... مث 

 ، 9واتفق أهل العلم من اللغويني وغريهم أنَّ اإلميان معناه التصديق  .(8)قال: واإلميان التصديق "  
عرف الشيخ عبد القادر اجليالين اإلميان اصطالحا فقال: الشيخ نعتقد أن اإلميان قول  ميان اصطالًحا:اثنًيا: اإل

ابلسان، ومعرفة ابجلنان، وعمل ابألركان، يزيد ابلطاعة  وينقص ابلعصيان ويقوى ابلعلم ويضعف ابجلهل، وابلتوفيق 
 11د ابجلَنان(. وعند احلنفية أن اإلميان هو: )قوٌل ابلّلسان، واعتقا10يقع



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 4, No: 2, 2020 

 
 11 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
اململكة العربية السعودية: عمادة   -)الطبعة األوىل(، املدينة املنورة  اآلاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة(، 2002حياة بن حممد بن جربيل ) 12

 . بتصّرف.1، جزء 541البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، صفحة 
ه م ، ورئيس علماء الكالم يف عصر  916ه  /  303م وتويف 849ه /  235حممد بن عبد الوهاب بن سالم اجلبائي أبو علي ، من أئمة املعتزلة ،ولد  13

 . 6/256و األعالم ، الزركلي 267/ 4، وإليه نسبة الطائفة )اجلبائية( . له مقاالت وآراء أنفرد هبا يف املذهب ، را : وفيات األعيان ، ابن خلكان 
علماء الكالم يف عصره م ، ورئيس  916ه  /  303م وتويف 849ه /  235حممد بن عبد الوهاب بن سالم اجلبائي أبو علي ، من أئمة املعتزلة ،ولد  (14)

 . 6/256و األعالم ، الزركلي 267/ 4، وإليه نسبة الطائفة )اجلبائية( . له مقاالت وآراء أنفرد هبا يف املذهب ، را : وفيات األعيان ، ابن خلكان 
 ،  2/242، وشرح املقاصد ، التفتازاين 253-3/228، واملواقف ، اإلجيي 269مقاالت اإلسالميني، األشعري ص 15
 ،  2/242، وشرح املقاصد ، التفتازاين 253-3/228، واملواقف ، اإلجيي 269( را: مقاالت اإلسالميني، األشعري ص16)
م 810ه  /194حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبدا هلل, اإلمام احلافظ صاحب اجلامع الصحيح املعروف بصحيح البخاري, ولد ( 17)

 يتيًما، قام برحلة طويلة يف طلب العلم وكان آية يف احلفظ وسعة العلم والذكاء ، مسع حنو ألف شيخ، أشهرهم أبو عاصم النبيل واألنصاري  ، يف خبارى ونشأ
في وابن خزمية نَّسومكي بن إبراهيم وعبيد هللا بن موسى وغريهم, روى عنه خالئق ال حيصون ، منهم الرتمذي وإبراهيم بن إسحاق احلريب وابن أيب الدنيا وال

ه  256من املؤلفات ، وتواحلسني والقاسم ابنا احملاملي وغريهم ، له عدة مصنفات غري اجلامع الصحيح منها :األدب املفرد ، والتاريخ الكبري ،والضعفاء وغريها  
م 1272ه  /676ين حيىي بن شرف النووي ت ، و هتذيب األمساء واللغات ، أبو زكراي حميي الد 2/323م ، را : اتريخ بغداد , اخلطيب البغدادي 870/

، وإرشاد 1/67لبنان  –، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية ، دار الكتب العلمية، بريوت 
 .  1/46الساري ، الَقْسَطالينّ 

ه  198م ابلكوفة، وسكن مكة وتويف فيها725ه  /107حممد: حمّدث احلرم املكّي. من املوايل. ولد ( سفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل الكويف، أبو 18)
د هللا حممد  ، كان حافظا ثقة، واسع العلم كبري القدر ، له كتاب )اجلامع( يف احلديث، وكتاب يف )التفسري( ، را : تذكرة احلقاظ، مشس الدين أبو عب 814م/

، و األعالم، الزركلي  1/86م 1998ه / 1419 1لبنان ، ط-م ، دار الكتب العلمية بريوت1348ه  /748از الذهيب تبن أمحد بن عثمان بن قَاميْ 
3/105 . 

 161م ،وتويف 716ه  / 97ولد سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، من بين ثور بن عبد مناة ، من مضر، أبو عبد هللا: أمري املؤمنني يف احلديث ،  (19)
ة )سنة ، كان سيد أهل زمانه يف علوم الدين والتقوى ، ولد ونشأ يف الكوفة، وراوده املنصور العباسي على أن يلي احلكم، فأىب ، وخرج من الكوفم    778ه  /  

 

 اصطالحاً عدٌد من الّتعريفات، منها:   تعريف اإلميانوجاء ايضا يف  

وهناك تعريف آخر لألميان: اصطالحا   12ابللسان، واعتقاٌد ابلقلب، وعمٌل ابجلوارح يزيد وينقص(اإلميان هو: )قوٌل  
اإلميان عبارة عن فعل الواجبات اليت فرضها هللا سبحانه وتعاىل دون النوافل، وإنَّ كل خصلة من اخلصال اليت 

(، وأكثر معتزلة البصرة 14)13بائي فرضها هللا سبحانه وتعاىل فهي: بعض إميان ابهلل، وهو قول أبو علي اجل
وتعاىل فهي:بعض إميان ابهلل , 19(، والثوري )18(، وابن عيينة )17(. وهذا القول هو لإلمام البخاري)16)15

 وهو قول 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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)اجلامع الصغري( م( فسكن مكة واملدينة ، مث طلبه املهدي، فتوارى،وانتقل إىل البصرة فمات فيها مستخفيا ، له من الكتب =)اجلامع الكبري( و762ه /  144
 . 3/104، واألعالم ، الزركلي1/222كالمها يف احلديث، وكتاب يف )الفرائض( ، را : هتذيب األمساء واللغات ، النووي

عصره م ، ورئيس علماء الكالم يف  916ه  /  303م وتويف 849ه /  235حممد بن عبد الوهاب بن سالم اجلبائي أبو علي ، من أئمة املعتزلة ،ولد  20
 . 6/256و األعالم ، الزركلي 267/ 4، وإليه نسبة الطائفة )اجلبائية( . له مقاالت وآراء أنفرد هبا يف املذهب ، را : وفيات األعيان ، ابن خلكان 

ماء الكالم يف عصره م ، ورئيس عل 916ه  /  303م وتويف 849ه /  235حممد بن عبد الوهاب بن سالم اجلبائي أبو علي ، من أئمة املعتزلة ،ولد  (21)
 . 6/256و األعالم ، الزركلي 267/ 4، وإليه نسبة الطائفة )اجلبائية( . له مقاالت وآراء أنفرد هبا يف املذهب ، را : وفيات األعيان ، ابن خلكان 

 ،  2/242، وشرح املقاصد ، التفتازاين 253-3/228، واملواقف ، اإلجيي 269مقاالت اإلسالميني، األشعري ص 22
 ،  2/242، وشرح املقاصد ، التفتازاين 253-3/228، واملواقف ، اإلجيي 269را: مقاالت اإلسالميني، األشعري ص (23)
م 810ه  /194حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبدا هلل, اإلمام احلافظ صاحب اجلامع الصحيح املعروف بصحيح البخاري, ولد ( 24)

تيًما، قام برحلة طويلة يف طلب العلم وكان آية يف احلفظ وسعة العلم والذكاء ، مسع حنو ألف شيخ، أشهرهم أبو عاصم النبيل واألنصاري ، يف خبارى ونشأ ي 
وابن خزمية  نَّسفيومكي بن إبراهيم وعبيد هللا بن موسى وغريهم, روى عنه خالئق ال حيصون ، منهم الرتمذي وإبراهيم بن إسحاق احلريب وابن أيب الدنيا وال

ه  256من املؤلفات ، وتواحلسني والقاسم ابنا احملاملي وغريهم ، له عدة مصنفات غري اجلامع الصحيح منها :األدب املفرد ، والتاريخ الكبري ،والضعفاء وغريها  
م 1272ه  /676حيىي بن شرف النووي ت  ، و هتذيب األمساء واللغات ، أبو زكراي حميي الدين 2/323م ، را : اتريخ بغداد , اخلطيب البغدادي 870/

، وإرشاد 1/67لبنان  –، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية ، دار الكتب العلمية، بريوت 
 .  1/46الساري ، الَقْسَطالينّ 

ه  198م ابلكوفة، وسكن مكة وتويف فيها725ه  /107مد: حمّدث احلرم املكّي. من املوايل. ولد ( سفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل الكويف، أبو حم25)
د هللا حممد  ، كان حافظا ثقة، واسع العلم كبري القدر ، له كتاب )اجلامع( يف احلديث، وكتاب يف )التفسري( ، را : تذكرة احلقاظ، مشس الدين أبو عب 814م/

، و األعالم، الزركلي  1/86م 1998ه / 1419 1لبنان ، ط-م ، دار الكتب العلمية بريوت1348ه  /748الذهيب ت بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز
3/105 . 

 161م ،وتويف 716ه  / 97ولد سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، من بين ثور بن عبد مناة ، من مضر، أبو عبد هللا: أمري املؤمنني يف احلديث ،  (26)
خرج من الكوفة )سنة م ، كان سيد أهل زمانه يف علوم الدين والتقوى ، ولد ونشأ يف الكوفة، وراوده املنصور العباسي على أن يلي احلكم، فأىب ، و   778ه  /  
صغري( م( فسكن مكة واملدينة ، مث طلبه املهدي، فتوارى،وانتقل إىل البصرة فمات فيها مستخفيا ، له من الكتب ==)اجلامع الكبري( و)اجلامع ال762ه /  144

 . 3/104كلي، واألعالم ، الزر 1/222كالمها يف احلديث، وكتاب يف )الفرائض( ، را : هتذيب األمساء واللغات ، النووي

 

(، وابن عيينة  24(. وهذا القول هو لإلمام البخاري)23)22(، وأكثر معتزلة البصرة 21)20أبو علي اجلبائي 
 26(، والثوري )25)

 املبحث الثان: زايدة اإلميان ونقصانه.
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 135.ص1الغنية لطاليب طريق احلق عز وجل ج  27

 النساء: 
و مقاالت اإلسالميني ،  252م، ص1975ه  /1375،  2أصول الدين، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي، دار الكتب العلمية، ط  29

، ولوائح 182، 181، بريوت ص1981ه  / م1،1401فاق اجلديدة، ط، واإلعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد، البيهقي ، دار اآل 322األشعري ص
 1/353األنوار البهية ، السفاريين 

، ص 1، ج 1997، الغنية لطاليب طريق احلق، عبدالقادر اجليالين، حتقيق أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضه.دار الكتب العلمية ، بريوت ،  30
135 

 27ذكر الشيخ عبد القادر اجليالين ان اإلميان يزيد وينقص حيث قال "وما جاز عليه الزايدة جاز عليه النقصان"
 ١٢التوبة:  ) ْم اَل أمَْيَاَن هَلُْم لََعلَُّهْم يَنتَ ُهونَ َوِإن نََّكثُوا أمَْيَاهَنُم مِّن بَ ْعِد َعْهِدِهْم َوطََعُنوا يف ِديِنُكْم فَ َقاتُِلوا أَِئمََّة اْلُكْفِرۙ  ِإهنَُّ 

 واستدل الشيخ عبد القادر اجليالين هبذه اآلية على كالمه من أن اإلميان يزيد وينقص مبا أييت:

 ومن السنة استدل حبديث ابن عباس وايب هريره وايب الدرداء رضي هللا عنهم اهنم قالوا: اإلميان يزيد وينقص. وغري
 .  28ذلك مما يطول شرحه

ومن خالل هذه اآلراء يتضح لنا أن اإلميان يزيد وينقص بناء على ماتقدم من ادله ساقها اجليالين رمحه هللا، وغريه 
 من العلماء احملدثني حسب ما أشران اليه يف هذا اجلانب.

ومن هذا نستنتج ان الشيخ اجليالين رأيه يتفق مع رأي اهل السنة واجلماعة والذي يقول ان اإلميان يزيد وينقص 
بناء على األدلة اليت ساقوها من القرآن والسنة وأقوال الصحابة واليت من أبرزهم عمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب 

 رداء، وابن عمر، وأبو هريرة، وعائشة طالب، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وأبو الد 

رضوان هللا عليهم أمجعني"، ومن التابعني: " كعب األحبار، وإسحاق بن راهويه، وعروة وطاووس، وسفيان بن 
عيينة وغريهم"، وبه قال اإلمام الشافعي: واإلمام أمحد بن حنبل. ومن املتكلمني: كابن اللبان، والرازي، والبغدادي،  

 30، وذكر الشيخ عبد القادر اجليالين: ان األشعرية انكروا زايدة اإلميان ونقصانه29جاين، والباقالينواإلجيي، واجلر 

 ويتضح اختالف العلماء يف حتديد مسمى اإلميان، اهنم اختلفوا أيضاً يف مسألة أخرى وهي زايدة اإلميان ونقصانه. 
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، وشرح الفقه األكرب، علي   261/ 2، وشرح املقاصد ، التفتازاين  191، الفرق بني الفرق ، البغدادي ص  139األشعري صرا : مقاالت اإلسالميني ،    (31)

 .  121، 1/120، و إرشاد الساري ، الَقْسَطالينّ  126القاري ص
 . 153م، ص  2007ه /  1428، 1( را : شرح العقائد النسفية، سعد الدين التفتازاين ، دار البريويت، ودار ابن اهلادي، ط32)

ُتْم ُمْؤِمِننَي َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَنْ َفاِل ُقِل اأْلَنْ َفاُل لِلَِّ   َوالرَُّسوِل فَات َُّقوا الِلََّ َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم َوَأِطيُعوا الِلََّ َوَرُسولَُه ِإْن ُكن ْ
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر الِلَُّ َوِجَلْت قُ ُلوهُبُْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم َآاَيتُُه زَاَدهتُْ 1) ُلوَن )ْم ِإميَ ( ِإَّنَّ ( 2ااًن َوَعَلى َرهبِِّْم يَ تَ وَكَّ

 ( أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا هَلُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َرهبِِّْم َوَمْغِفرٌَة َورِْزٌق َكرِيٌ 3الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َوممَّا َرَزقْ َناُهْم يُ ْنِفُقوَن )
 .٤  –  ١األنفال:    َّ (4)

اإلميان ال يزيد وال ينقص، ألنَّ اإلميان هو التصديق ابهلل وبرسوله، والتصديق شيٌء واحد ال ومنهم من قال: ان 
يتجزأ، فال يتصور كماله مرة ونقصانه أخرى، ألنَّه مىت قبل ذلك كان شكاً وكفراً وهو قول مجهور املتكلمني، وبه 

 قوال:(، ومن هذه األ31، وكثري من العلماء )-رمحه هللا    -قال أبو حنيفة 

:   اإلميان ال يزيد وال ينقص ألنَّه ال يتصور زايدة اإلميان إال بنقصان -رمحه هللا  –قال اإلمام أبو حنيفة  -1
الكفر، وال يتصور نقصان اإلميان إال بزايدة الكفر، فكيف جيوز أن يكون الشخص الواحد يف حالة واحدة مؤمناً 

أُولَِئَك ُهُم تعاىل: ملؤمن شك، كما أنَّه ليس يف كفر الكافر شك لقوله وكافراً، واملؤمن مؤمن حقًا وليس يف إميان ا
أُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقًّا َوأَْعَتْداَن لِْلَكاِفرِيَن  و  ٤األنفال:  َّ  )اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا هَلُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َرهبِِّْم َوَمْغِفرٌَة َورِْزٌق َكِريٌ 

 قاً وليسوا بكافرين أي حقاً ، والعاصون من أمة حممد  كلهم مؤمنون ح١٥١النساء:    َّ  ُمِهيًناَعَذااًب  
وقال التفتازاين: إنَّ حقيقة اإلميان ال تزيد وال تنقص ملا مر من إنَّ التصديق القليب الذي بلغ حد اجلزم واإلذعان،   -2

قيقة التصديق، فسواء أتى ابلطاعات أو ارتكب وهذا ال يتصور فيه زايدة وال نقصان، حىت إنَّ من حصل له ح
 (.32املعاصي، فتصديقه ابٍق على حاله، ال تغري فيه أصاًل  )

القول الثالث: اإلميان يزيد وينقص، وهو مذهب أهل السنة واجلماعة من سلف هذه األمة وخلفها، واستدل 
 بعض أهل العلم، وكانت كاآليت:أصحاب هذا القول أبدلة من الكتاب والسنة وأاثر السلف وأقوال  

ِت َوٱأۡلَۡرضِِۚ جُ  َولِلَِّ  ِإميَِٓنِهۡم   مَّعَ  اُهَو ٱلَِّذيأ أَنَزَل ٱلسَِّكيَنَة يف قُ ُلوِب ٱۡلُمۡؤِمِننَي لِيَ ۡزَداُدوأاْ ِإميَٓن من القرآن الكري  وَٓ ُنوُد ٱلسَّمَٓ
ُ َعِليًما َحِكيم َيٌة َآَمُنوا ِبَرهبِِّْم َوزِْداَنُهْم ُهًدى   و٤الفتح:    َّ  اٖ  وََكاَن ٱلِلَّ ُْم ِفت ْ  ١٣الكهف:    َّ حَنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك نَ َبَأُهْم اِبحلَْقِّ ِإهنَّ
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 . 29برقم  1/158صحيح البخاري ،شرح الَقْسَطاليّن)كتاب اإلميان ابب ُكْفرَاِن اْلَعِشرِي، وَُكْفٍر ُدوَن ُكْفٍر(  (33)
 . 1/177و م ،ع  1/1259فتح الباري ، العسقالين (34)
 . 44برقم  1/180( صحيح البخاري ، شرح الَقْسَطاليّن)كتاب اإلميان ,ابب زايدة اإلميان  (35)
م ، صحايب جليل، كان أعلم   639ه  /  18م ، وتويف 603ق ه  / 20معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي، أبو عبد الرمحن ، ولد  (36)

 جعفر بن أيب طالب ، وشهد العقبة بينه وبني ، أسلم وهو فىت، وآخى النيب  األمة ابحلالل واحلرام. وهو أحد الستة الذين مجعوا القرآن على عهد النيب 
، را : أسد الغابة ، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد مع األنصار السبعني. وشهد بدراً وأحداً واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا 

،  و اإلصابة يف   4/418م ،  1989ه /  1409بريوت ،    –ر  م ، دار الفك1233ه /630الكري بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري ت  
م ، حتقيق ، عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد 1449ه  /852متييز الصحابة ، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ت 

 . 6/107، 1995ه  / 1415 1معوض ، دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط
 . 1/119الساري، الَقْسَطاليّن إرشاد  (37)
،  م صحايب. من أكابرهم، فضاًل وعقاًل، وقرابً من رسول هللا  653ه  /  32( عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل، أبو عبد الرمحن ت 38)

 األمني، را : أسد الغابة ، ابن األثري، اإلصابة ،  وهو من أهل مكة، ومن السابقني إىل اإلسالم، وأول من جهر بقراءة القرآن مبكة ، وكان خادم رسول هللا
 .  1/57، 3/280العسقالين 

 .   1/119( إرشاد الساري ، الَقْسَطالينّ 39)

 ومن السنة املطهرة:

)) أُرِيُت النَّاَر فَِإَذا َأْكثَ ُر َأْهِلَها وردت يف صحيح البخاري أحاديث كثرية تشري إىل زايدة اإلميان ونقصانه لقوله 
؟ قَاَل: " َيْكُفْرَن الَعِشرَي، َوَيْكُفْرَن اإِلْحَساَن، َلْو َأْحَسنْ  ْهَر، النَِّساُء َيْكُفْرَن "  ِقيَل: أََيْكُفْرَن اِبلِلَِّ َت ِإىَل ِإْحَداُهنَّ الدَّ

ًئا، قَاَلْت: َما رَأَْيتُ  وقال: ابن حجر العسقالين: " إنَّ أول احلديث  يرد  (33)ِمْنَك َخرْيًا َقطُّ ((  مُثَّ َرَأْت ِمْنَك َشي ْ
: ))خَيْرُُج ِمَن النَّاِر َمْن قَاَل الَ . وقوله  (34)على من أنكر الزايدة والنقص يف اإلميان ألنَّ احلسن تتفاوت درجاته "

ُ، َويف قَ ْلِبِه َوْزُن َشِعريٍَة ِمنْ  ُ، َويف قَ ْلِبِه َوْزُن بُ رٍَّة ِمْن َخرْيٍ، َوخَيْرُجُ إِلََه ِإالَّ الِلَّ   َخرْيٍ، َوخَيْرُُج ِمَن النَّاِر َمْن قَاَل اَل ِإلََه ِإالَّ الِلَّ
ُ، َويف قَ ْلِبِه َوْزُن َذرٍَّة ِمْن َخرْيٍ((   .(35)ِمَن النَّاِر َمْن قَاَل اَل إَِلَه ِإالَّ الِلَّ

 ومن آاثر الصحابة

: "  اليقني اإلميان كله  ))38. قول عبد هللا بن مسعو(37): " اجلس بنا نؤمن ساعة " (36)ن جبل قول معاذ ب
(  "39.) 

 ومن أقوال العلماء:
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 .  1/121( م ، ع 40)
أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني العينتايب احلنفي بدر الدين العيين ، حققه أبو املنذر خالد بن إبراهيم املصري ، ( عمدة القاري ،  41)

 .   1/111العيينم . 1999ه  /  1420،  1الرايض ، ط –مكتب الرشيد 
، ص 1، ج 1997ح بن حممد بن عويضه.دار الكتب العلمية ، بريوت ، الغنية لطاليب طريق احلق، عبدالقادر اجليالين ، حتقيق أبو عبد الرمحن صال 42

135 
، ص 1، ج 1997الغنية لطاليب طريق احلق، عبدالقادر اجليالين، حتقيق أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضه.دار الكتب العلمية ، بريوت ،  43

135 

: "  لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء ابألمصار فما رأيت احد منهم -رمحه هللا  -قال اإلمام البخاري  -1
 (.40ويزيد وينقص"  )خيتلف يف أنَّ اإلميان قول وعمل  

: "  واإلميان قول وفعل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم: ال تقل -رمحه هللا  -قال سفيان بن عيينة   -2
 (.41ينقص، فغضب سفيان وقال: اسكت اي صيب ينقص حىت اليبقى منه شيء ")

ء وأقوال العلماء اليت ساقوها آنفا، من بعد البحث وجد أن آراء الشيخ عبد القادر اجليالين رمحه هللا، تتفق مع آرا
 القرآن الكري والسنة النبوية الشريفة، وأقوال التابعني واحملدثني من ان اإلميان يزيد وينقص.

 املطلب الثالث: اإلسالم واإلميان

ه وبني اإلميان وأقوال بعد أن عّرفنا اإلميان وبّينا أقوال العلماء فيه، البد لنا أن نعّرف اإلسالم ونبنّي وجه العالقة بين
رمحه هللا. األسالم بقوله: األسالم معناه األستسالم   -العلماء يف هذه املسألة، وقد عرف الشيخ عبد القادر اجليالين   

.إن 42واألنقياد وكل مؤمن  مستسلم  منقاد هلل تعاىل وليس كل مسلم مؤمنا ابهلل، ألنه قد يسلم  خمافة السيف
ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد  من القرآن الكري.ماذكره الشيخ عبد القادر اجليالين هنا يعتربا رئيا وقوال له مايقويه حبسب األدله 
ْساَلُم َوَما اْختَ َلَف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَ ْغًيا   نَ ُهْم َوَمْن َيْكُفْر ِبَِاَيِت الِلَِّ فَِإنَّ الِلََّ الِلَِّ اإْلِ بَ ي ْ

  19آل عمران:َّ   َسرِيُع احلَِْسابِ 

ومن السنة املطهرة ما أييت.] ماذكره اإلمام أمحد رضي هللا عنه. اىل حديث األعرايب حيث قال: واان مؤمن. فقال 
 43له النيب صلى هللا عليه وسلما و مسلم أنت؟[
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ه  ، حتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت، 370اهلروي، أبو منصور ت را: هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري  (44)
 1429،  1م ، عامل الكتب ط2004ه /1424، و معجم اللغة العربية املعاصرة ، د: أمحد خمتار عبد احلميد عمر ت  12/313م ،2001ه  /  1،1421ط

 .  1/120،153،191 ، و إرشاد الساري الَقْسَطالينّ  1099/ 2م  2008ه  / 

 . 157ص  م ، 1969حتقيق : فتح هللا خليف ، دار املعارف ، مصر ،  و البداية من الكفاية يف اهلداية يف أصول الدين، نور الدين الصابوين، 45
وحيد، البيجوري ، املكتبة األزهرية ، وحتفة املريد على جوهرة الت148  –  1/144و شرح صحيح مسلم ، النووي :    1/154را: إرشاد الساري الَقْسَطالينّ   (46)

 .  7/259، وجمموع الفتاوى ، ابن تيمية  29، مصر ص 
 . 19سورة آل عمران اآلية :  (47)

 أخرى لألسالم منها ماأييت:وهناك تعريفات  

اإلسالم لغًة: أسلَم ُيسلم، إسالًما، فهو ُمسِلم، واملفعول ُمسَلم،)للمتعدِّي(، واإلسالم اصطالًحا: إظهار اخلضوع 
والقبول ملا أتى به الرسول عليه الصالة السالم واختلف العلماء يف مسمى اإلميان واإلسالم، وهل مها لفظان 

أي: أنَّ اإلميان هو تصديق هللا تعاىل فيما أخرب من أوامره ونواهيه، واإلسالم  –ىن واحد مرتادفان يدالن على مع
ما لفظان متغايران لكل واحد  هو اإلنقياد واخلضوع ، فاإلميان ال ينفك عن اإلسالم حكًما فال يتغايران، أو أهنَّ

 .(44)منهما حقيقة شرعية تغاير حقيقة اللفظ اآلخر

أي: أنَّ  –العلماء يف مسمى اإلميان واإلسالم، وهل مها لفظان مرتادفان يدالن على معىن واحد حيث اختلف 
اإلميان هو تصديق هللا تعاىل فيما أخرب من أوامره ونواهيه، واإلسالم هو اإلنقياد واخلضوع، فاإلميان ال ينفك عن 

ما لفظان متغايران لكل واح . 45د منهما حقيقة شرعية تغاير حقيقة اللفظ اآلخراإلسالم حكًما فال يتغايران، أو أهنَّ
 وسأبني أقوال أهل العلم يف هذه املسألة وأدلتهم وذلك فيما أييت:

القول األول: اإلسالم واإلميان مرتادفان، وهو قول اإلمام البخاري "رمحه هللا "، ومجاعة من احملّدثني، ومجهور املعتزلة 
ْساَلُم َوَما اْختَ َلَف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب   :القول مبا أييت  . واستدل أصحاب هذا(46)واملتكلمني   ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد الِلَِّ اإْلِ

نَ ُهْم َوَمْن َيْكُفْر ِبَِاَيِت الِلَِّ فَِإنَّ الِلََّ َسرِيُع احلِْ    (.47) َسابِ ِإالَّ ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَ ْغًيا بَ ي ْ
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م، اتبعي من كبار احلفاظ والفقهاء، وهو الذي مجع السنن يف   742ه  /124م،و ت 678ه / 58حممد بن مسلم بن عبد هلل بن شهاب الزهري، ولد  (48)

 . 7/97واألعالم ، الزركلي 1/102ا إىل عمر بن عبد العزيز حني أمر بتدوين السنة النبوية، را: تذكرة احلفاظ ، الذهيب دفاتر وبعث هب
م ، عامل املغرب وإمام أهل  1149ه  /  544م وت 1083ه /  476( عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل، ولد 49)

من أعلم الناس بكالم العرب وأنساهبم وأايمهم ، ويل قضاء سبتة، ومولده فيها، مث قضاء غرانطة ، وتويف مبراكش مسموما، قيل: مسه  احلديث يف وقته. كان 
 . 5/99، واألعالم ، الزركلي 6/236يهودي ، من تصانيفه ، الشفا بتعريف حقوق املصطفى والغنية ، را : شذرات الذهب ، ابن العماد 

الرمحن )صالح الدين( ابن عثمان بن موسى بن أيب النصر النصري الشهرزورّي الكردي الشرخاين، أبو عمرو، تقّي الدين، املعروف اببن   ( عثمان بن عبد50)
م أحد الفضالء املقدمني يف التفسري واحلديث والفقه وأسم الرجال. ولد يف شرخان )قرب شهرزور(   1245ه  /  643م و ت1181ه /577الصالح ، ولد

ويف فيها إىل املوصل مث إىل خراسان، فبيت املقدس حيث ويل التدريس يف الصالحية ، وانتقل إىل دمشق، فواَله امللك األشرف تدريس دار احلديث، وت وانتقل
 . 4/207ركليواألعالم،الز  5/221، له كتاب ، معرفة أنواع علم احلديث ، يعرف مبقدمة ابن الصالح، و األمايل ، را : شذرات الذهب ، ابن العماد 

م ، فقيه حمّدث، من أهل بست )من بالد  998ه  /  388م ، وت 931ه  /  319( محد بن حممد بن إبراهيم ابن اخلطاب البسيّت، أبو سليمان ، 51)
 4/472لط احملدثني ،  كابل( من نسل زيد بن اخلطاب )أخي عمر بن اخلطاب( له : معامل السنن ، يف شرح سنن أيب داود، و بيان إعجاز القرآن و إصالح غ

 . 2/273األعالم ، الزركلي
،  29، وحتفة املريد على جوهرة التوحيد، البيجوري ص  148 – 1/144، صحيح مسلم ، شرح النووي  1/156( را: إرشاد الساري ، الَقْسَطالينّ 52)

   7/259وجمموع الفتاوى ، ابن تيمية 
،  1/121قوى، والفحشاء واملنكر، واخلري واملعروف، واإلمث والعدوان، را: إرشاد الساري ، الَقْسَطالينّ ( وذلك مثل ألفاظ الفقري مع املسكني، والرب والت53)

 . 493 – 2/492، وشرح العقيدة الطحاوية ، إبن أيب العز احلنفي  167 – 3/162وجمموع الفتاوى ،ابن تيمية

الثاين: أنَّ اإلسالم واإلميان لفظان خمتلفان لكل واحد منهما معىن قائم به، أو بينهما عموم وخصوص من القول 
(، 51(، واخلطايب)50(، وابن الصالح )49(، والقاضي عياض)48وجه، وممن ذهب إىل هذا القول الزهري)

 (، واستدل أصحاب هذاالقول مبا أييت: 52ومجهور العلماء من أهل   احلديث )

ميَاُن يف قُ ُلوِبُكمْ قوله تعاىل:    -1 َوِإْن ُتِطيُعوا الِلََّ   قَاَلِت اأْلَْعرَاُب َآَمنَّا ُقْل ملَْ تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإْلِ
ًئا ِإنَّ الِلََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  . والذي يبدو يل من كل ما تقدم من األقوال  ١٤رات: احلج َّ َوَرُسوَلُه اَل يَِلْتُكْم ِمْن أَْعَماِلُكْم َشي ْ

واألدلة أنَّ اإلميان واإلسالم يتفقان يف موطن إذا أفردا، وخيتلفان يف موطن آخر إذا ذكرا مًعا، فقد يطلق اإلسالم 
 ويراد به ما يشمل اإلميان، ويطلق اإلميان ويراد به ما يشمل اإلسالم.

كذلك وقد يذكر اإلسالم وال يراد به اإلميان، وقد يطلق اإلميان وال يراد به اإلسالم، وقد يذكر اإلميان على    
التصديق الباطن، واإلسالم على االنقياد الظاهر. وحاصل هذا القول أنَّ اإلسالم واإلميان إذا افرتقا اجتمع مدلوهلما، 

 .(53)وإذا اجتمعا اختلف مدلوهلما  
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 229. ص1الغنية لطاليب طريق احلق عز وجل. ج 54
، و اجلامع ألحكام القرآن ، تفسري القرطيب ،أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي  5/125را: لسان العرب ، ابن منظور (55)

، أليب الفداء إمساعيل و تفسري القرآن العظيم    9/180القاهرة    –ه ، حتقيق: أمحد الربدوين، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية  671مشس الدين القرطيب ت  
 ،. 4/285م    1999ه /1420  -2م ، حتقيق: سامي بن حممد سالمة ، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط1373ه /  774بن عمرو بن كثري القرشي الدمشقي ت

 املبحث الثان

 الكبرية وحكم مرتكبها

 املطلب األول: تعريف الكبرية. 

عرفها الشيخ عبد القادر اجليالين رمحه هللا مبا أييت: هي كل ما هنى هللا عنه فهو كبريه، وقال أيضا الكبرية هي: كل 
كبريه. وقد مجعها بعض العلماء ما أوعد هللا عليه ابلنار فهو كبرية، وقال أيضا هي كل ما أوجب احلد يف الدنيا فهو  

 فقالوا هي سبعة عشر:

أربع يف اللسان وهي: شهادة الزور، وقذف احملصن، واليمني الغموس، وهي اليت حبق هبا ابطل ويبطل هبا  •
 حق او يقطع  هبا مال امرئ مسلم ولو سواكا من اراك، والسحر.

 ال اليتيم، وأكل الراب وهو يعلم به.وثالث يف البطن وهي: شرب اخلمر واملسكر من كل شراب، وأكل م •
 واثنان يف الفرج ومها: الزان واللواطة. •
 وثنان يف اليدين ومها: القتل والسرقة. •
 وواحده يف الرجلني وهي: الفرار من الزحف، الواحد من االثنني، والعشرة من العشرين، واملائة من املئتني. •
و ان ال ترب قسمهما اذا أقسما عليك، وأن ال وواحده يف مجيع اجلسد كله وهي: عقوق الوالدين، وه •

 .54تضرهبما أذا سباك، وأن تطعمهما اذا سأالك، ووأن تطعمهما اذا جاعا وستطعماك
وقيل أيضا أن الكبرية يف اللغة تعين: الشيء العظيم، وتقول: َأْكرَبْت الشيَء أي استعظمته، والتكبري: التعظيم، ومنه 

اْخرُْج  مبَْكرِِهنَّ أَْرَسَلْت إِلَْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت هَلُنَّ ُمتََّكًأ َوَآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمن ُْهنَّ ِسكِّيًنا َوقَاَلِت فَ َلمَّا مسََِعتْ  قوله تعاىل:
أي: أعظمنه، .  ٣١وسف:  يِإالَّ َمَلٌك َكِريٌ َعَلْيِهنَّ فَ َلمَّا رَأَيْ َنُه َأْكرَبْنَُه َوَقطَّْعَن أَْيِديَ ُهنَّ َوقُ ْلَن َحاَش لِلَِِّ َما َهَذا َبَشرًا ِإْن َهَذا  

 .(55)على قول أكثر املفسرين  
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ن ، نشأ يف إسفرايني )بني م ، عامل ابلفقه واألصول ، كان يلقب بركن الدي1027ه  /418( إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق ت 56)
اجلامع( يف نيسابور وجرجان( مث خرج إىل نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدّرس فيها، ورحل إىل خراسان وبعض أحناء العراق، فاشتهر. له كتاب )

نيسابور، ودفن يف إسفرايني ، را : شذرات الذهب ، أصول الدين، و )رسالة( يف أصول الفقه. وكان ثقة يف رواية احلديث. وله مناظرات مع املعتزلة. مات يف 
 1/61، و األعالم ، الزركلي 5/90ابن العماد 

و لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف  2/86و صحيح البخاري ، شرح النووي 10/201را: إرشاد الساري ، الَقْسَطالينّ  (57)
 -  2دمشق، ط –م، مؤسسة اخلافقني ومكتبتها 1775ه  /1188لدين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي ت،عقد الفرقة املرضية، مشس ا 

 . 1/365م  1982ه /  1402

 1/65الغنية للجيالين، 58
 شرح العقيدة الطحاوية  59

 ه (792عي الصاحلي الدمشقي )املتوىف : املؤلف : صدر الدين حممد بن عالء الدين علّي بن حممد ابن أيب العز احلنفي، األذر 
 حتقيق : مجاعة من العلماء ، ختريج : انصر الدين األلباين 

 الناشر : دار السالم للطباعة والنشر التوزيع والرتمجة )عن مطبوعة املكتب اإلسالمي(
 316.ص1م.ج2005 -ه  1426الطبعة : الطبعة املصرية األوىل 

واختلفت عبارات وألفاظ العلماء يف تعريف الكبرية، ومتييزها عن الصغرية، فمنهم من جعل الذنوب كلها من الكبائر 
:  كل ما هنى  هللا عنه (56)اإلسفراييينصغريها وكبريها، وكل حسب علمه ومعرفته ووجهة نضره، وقال أبو إسحاق  

 .(57)كبرية  

 املطلب الثان: حكم مرتكب الكبرية. 

وللشيخ عبد القادر اجليالين رئيا مهما يف حكم مرتكب الكبرية حيث قال: "ونعتقد ان من ادخله هللا النار بكبريته 
كالسجن يف الدنيا يستوىف منه بقدر كبريته وجرميته مع اإلميان، فإنه ال خيلد فيها بل خيرجه منها ألن النار يف حقه  

 .  58مث خيرج برمحة هللا تعاىل وال خيلد فيها"

وأهل الكبائر يف النار ال خيلدون، إذا ماتوا وهم موحدون. واملقصود هنا: أن البدع هي من هذا اجلنس، فإن الرجل 
دا وإما مفرطا مذنبا، فال يقال. إن إميانه حبط جملرد يكون مؤمنا ابطنا وظاهرا، لكن أتول أتويال أخطأ فيه، إما جمته

، فقوله:" وأهل الكبائر من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم يف النار ال 59ذلك، إال أن يدل على ذلك دليل شرعي
رج خيلدون، إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول اخلوارج واملعتزلة، القائلني بتخليد أهل الكبائر يف النار, لكن اخلوا



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 4, No: 2, 2020 

 
 21 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 852-849"الظالل" متفق عليه، وهو خمرج يف  60
 370.ص1شرح العقيدة الطحاوية ج 61

تقول بتكفريهم، واملعتزلة خبروجهم عن اإلميان، ال بدخوهلم يف الكفر، بل هلم منزلة بني منزلتني، كما تقدم عند 
 .الكالم على قول الشيخ رمحه هللا: وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله

بائر من أمة غري حممد صلى هللا عليه وقوله: وأهل الكبائر من أمة حممد. ختصيصه أمة حممد، يفهم منه أن أهل الك
وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، ]حكمهم[ خمالف ألهل الكبائر من أمة حممد، ويف ذاك نظر، فإن النيب صلى 

ومل خيص أمته بذلك، بل ذكر 60هللا عليه وسلم أخرب أنه: "خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان" 
وليس يف بعض النسخ ذكر األمة. وقوله: يف النار. معمول لقوله: ال خيلدون. وإَّنا قدمه  اإلميان مطلقا، فتأمله.

 .ألجل السجعة، ال أن يكون ]يف النار[ خرب لقوله: وأهل الكبائر، كما ظنه بعض الشارحني

رميه. واختلف العلماء يف الكبائر على أقوال، فقيل: سبعة، وقيل: سبعة عشر. قيل: ما اتفقت الشرائع على حت
وقيل: ما يسد ابب املعرفة ابهلل. وقيل: ذهاب األموال واألبدان. وقيل: مسيت كبائر ابلنسبة واإلضافة إىل ما دوهنا. 
وقيل: ال تعلم أصال. أو أهنا أخفيت كليلة القدر. وقيل: إهنا إىل السبعني أقرب. وقيل: كل ما هنى هللا عنه فهو 

أو توعد عليها ابلنار، أو اللعنة، أو الغضب. وهذا أمثل األقوال، واختلفت   كبرية. وقيل: إهنا ما يرتتب عليها حد 
 61عبارات

وهلذا يتضح للباحث ان اكثر ااألدله متيل اىل ان مرتكب الكبرية ليس بكافر بل هو عاصي يستحق عقوبته من هللا 
 الكبرية ليس بكافر.تعاىل ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه، وهذا ما عليه الشيخ عبد القادر ان مرتكب  
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 املصادر واملراجع

 بعد القرآن الكري.

اإلابنة عن أصول الداينة، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن أيب بشري األشعري، حتقيق: د. فوقية حسن حممود، 
 م1977ه /  1397، 1القاهرة، ط  –داراألنصار  

املعافري اإلشبيأيت املالكي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق أحكام القرآن، حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب 
 م.  2003ه  /   1424،  3لبنان،ط  –عليه: حممد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية، بريوت  

م، علق عليه. ابو الفضل 1112ه /505أحياء علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي ت 
 م.2005ه /1،1426لغد اجلديد، املنصورة، مصر، طالدمياطي احم بن علي، دار ا

األدب املفرد، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، حققه وقابله على أصوله:مسري بن أمني الزهريي، 
 م.1998ه /  1419، 1مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض، ط

م، حتقيق: د. علي 1089ه /481ن حممد األنصاري اهلروي األربعون يف دالئل التوحيد، ابو إمساعيل عبد هللا ب
 م.1984ه /1404، 1بن حممد بن انصر الفقيهي، املدينة املنورة، ط

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ابو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد الَقْسَطاليّن، ضبط وختريج ومراجعة، 
 م.2007ه / 1428  1التوزيع، طصدقي مجيل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر و 

اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول اإلعتقاد،إلمام احلرمني اجلويين، حتقيق: د. حممد يوسف موسى وعلي عبد 
 م1950ه /    1369املنعم، مطبعة السعادة، مصر، 

م، دار 1233ه /630أسد الغابة يف معرفة الصحابة، عز الدين ابن أالثري أيب احلسن علي بن حممد اجلزري، ت 
 م.1989ه /1409الفكر، بريوت،
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م، حتقيق: عبد هللا بن حممد احلاشدي، 1066ه /458األمساء والصفات، أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي، ت  
 م.1993ه /1413، 1مكتبة السوادي، جدة  ط

يق، عادل م، حتق1449ه /852االصابة يف متيز الصحابة، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين، ت 
 م.1995ه /1415، 1أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 1421أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة،  أتليف خنبة من العلماء، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 م.2001ه /

حتقيق: د. فيصل بدير عون، جامعة الكويت، جلنة األصول اخلمسة، القاضي عبد اجلبار بن أمحد االسد آابدي، 
 م.1998ه / 1،1419التأليف والتعريب والنشر، الشويخ، ط

 م.1975ه / 1395،  2اصول الدين، ابو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي  البغدادي، دار الكتب العلمية، ط  

 م.1990ه /    1411د، الطبعة الرابعة،  أصول الدين اإلسالمي،د. رشدي عليان، د. قحطان الدوري، جامعة بغدا

 –دار اآلفاق اجلديدة    –اإلعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد، أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: أمحد عصام الكاتب
 م.1981ه /1،1401بريوت، ط

 .م  2002ه /  15،1423لبنان، ط  –األعالم للزركلي، خريالدين الزركلي، طبعة دارالعلم للماليني، بريوت  

، 1اإلقتصاد يف اإلعتقاد، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل، حتقيق:الدكتورة إنصاف رمضان، دارقتيبة، ط
 م.  2003ه  /    1423

إكمال املعلم بفوائد مسلم، للقاضي الشيخ احلافظ أيب الفضل عياض بن موسى، حتقيق: حممد حسن حممد، وأمحد 
 م. 2006ه /  1427،  1لبنان، ط–العلمية، بريوتفريد املزيدي، دار الكتب  

االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة رضي هللا عنهم، أبو عمر يوسف بن عبد هللا 
 م، دار الكتب العلمية، بريوت .1071ه /463بن حممد بن عبد الرببن عاصم النمري القرطيب ت  
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ه وال جيوز اجلهل به، للقاضي أيب بكر الباقالين، حتقيق: حممد زاهد الكوزي، مؤسسة اإلنصاف فيما جيب اعتقاد
 م. 1963ه /  3،1383اخلاجني، ط

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، انصرالدين أبو اخلري عبدهللا بن عمر بن حممد البيضاوي، حتقيق حممد عبدالرمحن 
 م.1998ه /1418 ،1بريوت، ط  –املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب  

إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد، حممد بن نصر املرتضى اليماين)ابن  
 م.1987ه /2،1408بريوت، ط  –الوزير(، دار الكتب العلمية  

د. علي بن حممد  اإلميان، ابن منده، ابو عبد هللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن منده العبدي   ، حتقيق،
 م.1986ه /1406  2بن انصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة،  بريوت، ط

اإلميان، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حققه وخرج  أحاديثه حممد انصر الدين األلباين، 
 م.1996ه  /   1416،  5عمان، األردن، ط  –املكتب اإلسالمي  

اية يف اصول الدين، نورالدين الصابوين، حتقيق: فتح هللا خليف، دار املعارف، البداية من الكفاية يف اهلد 
 م. 1969ه / 1389مصر،

البداية والنهاية،عماد الدين ,أبو الفداء إمساعيل بن عمرو بن كثري القرشي الدمشقي،حتقيق عليشريي، دارإحياء 
 م.1988ه /  1408، 1الرتاث العريب،ط

، املطبعة األمريية 1م، ط1524ه /  930ر، حممد بن أمحد بن إايس احلنفي املصري تبدائع الزهور يف وقائع الدهو 
 م.1894ه / 1311ببوالق سنة 

 م.1905ه /  1322بيان موافقة صريح العقول لصحيح النقول، ابن تيمية، املطبعة األمريية، بوالق، مصر 
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 أبو الفيض،امللقب مبرتضى الزبريي،حتقيق: اتج العروس من جواهر القاموس،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين
 جمموعة من احملققني،دار اهلداية.

اتريخ اخللفاء، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة السعادة ، مصر، 
 م.1952ه  /  1371،  1ط

 م.  1957ه /4،1377اتريخ الفلسفة يف اإلسالم،ديبور، ترمجه أبو ريدة، ط

م، حتقيق:حممد زهري النجار، 890ه /276أتويل خمتلف احلديث، حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت  
 م.1972ه / 1393دار اجليل، بريوت  

تبصري املنتبه بتحرير املشتبه، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، ت 
 ر، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان.م، حتقيق: حممد علي النجا1449ه /852

التحبري يف املعجم الكبري، عبد الكري بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي، أبو سعد، ت 
 م.1975ه / 1395، 1بغداد، ط  –م، حتقيق: منرية انجي سامل،رائسة ديوان األوقاف  1167ه /562

بن منصور التميمي السمعاين املروزي، أبوسعد، ت التحبري يف املعجم الكبري، عبدالكري بن حممد 
 م.1975ه / 1395، 1بغداد، ط  –م، حتقيق: منرية انجي سامل،رائسة ديوان األوقاف  1167ه /562

 حتفة املريد على جوهرة التوحيد، البيجوري، املكتبة االزهرية، مصر.

ه (، 449خلف بن عبد امللك )املتوىف:  شرح صحيح البخاري البن بطال، املؤلف: ابن بطال أبو احلسن علي بن    
 -ه  1423السعودية، الرايض، الطبعة: الثانية،  -حتقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد 

 م.2003
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