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 الرحيم رحمـٰنبسم اهلل ال

 :اهلل مرمحه 1بن عبد الوهاببن حسن بن الشيخ حممد  رمحـٰنقال الشيخ عبد ال

  :الكالم يف اإلسالم واإلميان يف مقامات

 :بقوله للنيب ه يف سؤال جربيل عليه السالم فيما دل عليه حديث عمر رضي اهلل عن :األول
 .أخربين عن اإلسالم

 .احلديث ... «هلل ، وأن حممداً رسول اهللا إال    إلـٰهال »هد أن اإلسالم أن تش :فقال
 .أخربين عن اإلميان :قال

                                           
هـــ يف الدرعيــ  ، يفشــ  يف  1111هــو الشــيخ عبــد الرمحـــٰن بــن حســن بــن الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب رمحهــم اهلل ت ــا  ، ولــد ســن   1

مــه الحوحيــد واحلــديث والكقــه ، امــا درم احلــديث علــ  ب ــ  بيــج جــدش الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب ، ودرم عليــه وعلــ  أعما
يف مصر ، االشيخ حسن القويسيين ، والشيخ عبد الرمحـٰن اجلربيت ، والشيخ عبد اهلل باسودان ، واذا قرأ عل  مكيت اجلزائر  شايخامل

 .جبميع مروياهتم شايخالشيخ حممد بن حممود اجلزائري احلنكي األثري ، وقد أجازش هؤالء امل
 .آخرين يف مصر يف النحو والقراءات وغريها مشايخاما درم الشيخ عبد الرمحـٰن عل  

 .وقد تحلمذ عل  الشيخ عبد الرمحـٰن جم غكري من الطلب  ، أبرزهم ابنه الشيخ عبد اللطيف
ليمان بـن عبـد اهلل بـن ، وهو خمحصر لكحـاب ابـن عمـه ، الشـيخ سـ« فحح اجمليد»وللشيخ عبد الرمحـٰن عدة مصنكات ، أشهرها احابه 

قــرة عيــون املوحــدين يف عقيــأل دعــوة األيفبيــاء »، ولــه أي ــا « تيســري ال زيــز احلميــد بشــرل احــاب الحوحيــد»حممــد بــن عبــد الوهــاب ، 
 .، وهو حاشي  عل  احاب الحوحيد« واملرسلني

الرســائل  جمموعــ »، واــذا يف « النجديــ الــدرر الســني  مــن األجوبــ  »امــا ألــف الشــيخ عبــد الرمحـــٰن رســائل اثــرية ، وهــي مبثوثــ  يف 
 «.واملسائل النجدي 

هــــ ب ــد أن أبلـــ  بــالء حســـنا يف يفصـــرة اإلســالم ، ودعـــوة النــام إ  الحوحــــيد ا ــال  ، ودحـــ  البـــد   1821تـــويف رمحـــه اهلل عــام 
 والشرايات يف جند وغريها.

د ، والرتهــ  حلكيــدش ، الشــيخ إبــراهيم بــن حممــد بــن بححقيــأل أشــر  بــن عبــد املقصــو « جيدــــفــحح امل»ايفظــر ترهحــه يف مقدمــ  احــاب 
 .إبراهيم بن عبد الرمحـٰن بن حسن ، رمحهم اهلل
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 1.وبالقدر خريش وشرشاآلخر ورسله وباليوم  أن تؤمن باهلل ومالئكحه واحبه :قال

ال   كسر  باألعمال الباطن  ، وبذلك ي   ر  كس  ي   ف خرب أن اإلسالم هو األعمال الظاهرة ، واإلميان  
ل فيه األعمال الظاهرة ـدخ -اما يف اثري من آيات القرآن   -ن فرد اإلمياهما عند االقرتان ، فإذا أ  من

يا أيها الذين آمنوا آمنوا ذلك اثري من اآليات واألحاديث ، اقوله ت ا    اما دل عل،  والباطن  
باهلل ورسوله والكحاب الذي يفزل عل  رسوله والكحاب الذي أيفزل من قبل

فحناولج اآلي  ، ي  اآل 8
 .هيع األعمال الباطن  والظاهرة ، لدخوهلا يف مسم  اإلميان

اإلميان ، وال حيصل اإلسالم عل  احلقيق  إال بال مل هبذش  3 مسم   جزء وأما األراان ا مس  فهي
 .واإلميان باألصول السح  املذاورة يف احلديث، األراان 

فإن اإلميان باهلل يقح ي حمبحه وخشيحه ، الباطن  والظاهرة  وأصول اإلميان املذاورة تح من األعمال
وت ظيمه وطاعحه بامحثال أمرش وترك هنيه ، واذلك اإلميان بالكحب يقح ي ال مل مبا فيها من األمر 

 .خل هذا اله يف هذش األصول السح والنهي ، فد

ج قلوهبم وإذا تليج عليهم إمنا املؤمنون الذين إذا ذار اهلل وجل ومما يدل عل  ذلك قوله ت ا 
أولئك هم املؤمنون حقاإ  قوله  آياته زادهتم إميايفا

فدلج هذش اآليات عل  أن األعمال ،  4
إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله مث مل اقوله ت ا  ،  الظاهرة والباطن  داخل  يف مسم  اإلميان 

                                           
 .(2رواش مسلم ) 1
 . 131 :سورة النساء 8
 .أي جزء من اإلميان 3
 . 4-8 :سورة األيفكال 4
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 أولئك هم الصادقونيرتابوا وجاهدوا ب مواهلم وأيفكسهم يف سبيل اهلل
من  ب  ـيوالر   الشك   فايفحكاء   ، 1

 .إميان ل  ظاهرة ، فدل عل  أن الك  واجلهاد من األعمال ال، األعمال الباطن  

وما اان اهلل لي يع إميايفكم ومما يدل عل  أن األعمال من اإلميان قوله ت ا 
أي صالتكم ،  8

 . إ  بيج املقدم قبل عويل القبل  إ  الك ب

آمرام باإلميان  :يف حديث وفد عبد القيس اقوله ،  ويفظائر هذش اآلي  يف الكحاب والسن  اثرية 
، وتقيموا  «رسول اهلل وأينإال اهلل ،  إلـٰهال »شهادة أن  ؟باهلل وحدش ، أتدرون ما اإلميان باهلل وحدش

  3.س ما غنمحموا خ   الصالة ، وتؤتوا الزااة ، وتؤد  
اش  سم  م   األعمال الظاهرة ألهنا جزء  فكسر اإلميان ب

 .اما تقدم  4

من     ق  فكل ما يفـ   والباطن  من مسم  اإلميان شرعًا ؛إذا عرفج أن ااًل من األعمال الظاهرة 
ها من اإلسالم فهو يفق  يف امال اإلميان الواجب ، اما يف حديث ج يفقص  خر  ـاألعمال اليت ال ي  

وهو مؤمن ، وال يشرب ا مر حني يشرهبا وهو مؤمن ، وال ال يزين الزاين حني يزين  :أيب هريرة
 1.مؤمن ينحهب هنب  يرفع النام إليه فيها أبصارهم حني ينحهبها وهو

 1.ال إميان ملن ال أمايف  له ، وال دين ملن ال عهد له : وقوله 

                                           
 . 11 :سورة احلجرات 1
 . 143 :سورة البقرة 8
 .ماعن ابن عبام رضي اهلل عنه ( ،11( ، ومسلم )13) «صحيح البخاري»ايفظر  3
 .جزءا منه :يقصد 4
 .(11( ومسلم )1112رواش البخاري ) 1
إال  ما خطبنا يفيب اهلل  :قالرضي اهلل عنه ( عن أيفس بن مالك 114( وابن حبان )8213( وأبو ي ل  )3/131رواش أمحد ) 1

 .ال إميان ملن ال أمايف  له ، وال دين ملن ال عهد له :قال
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 1.بوائقه ش  ويفك  اإلميان عمن ال ي من جار  

  مثل أهل هذش األعمال طلأل اإلميان عل، فال ي   واجبكمال اإليمان الفاملنكي يف هذش األحاديث 
، فيكون م ه من اإلميان  (مؤمن بإميايفه فاسأل بكبريته) :بامل صي  أو بالكسوق ، فيقال اإال مقيدً 

بقدر ما م ه من األعمال الباطن  والظاهرة ، فيدخل يف هل  أهل اإلميان عل  سبيل إطالق أهل 
رقب  مؤمن  فححرير اإلميان ، اقوله ت ا 

8. 

وأما املؤمن اإلميان املطلأل الذي ال يحقيد مب صي  وال بكسوق وحنو ذلك فهو الذي أت  مبا يسحطي ه 
يد ، ـطلأل عليه اسم اإلميان من غري تقيمن الواجبات مع تراه جلميع احملرمات ، فهذا هو الذي ي  
، صاحبه عل  ذيفب  ر  ص  الذي ال ي   هو 3فهذا هو الكرق بني مطلأل اإلميان واإلميان املطلأل ، والثاين

 .عل  ب   الذيفوب ر  ص  م  ـهو ال 4واألول

ه هنا هو الذي عليه أهل السن  واجلماع  يف الكرق بني اإلسالم واإلميان ، وهو وهذا الذي ذارت  
املسلم الذي م ه أصل اإلميان  فمطلأل اإلميان هو وصف  ، الكرق بني مطلأل اإلميان واإلميان املطلأل 

ا عل  إسالمه إال به ، بل ال يصح إال به ، فهذا يف أدىن مراتب الدين إذا اان مصر   م  ـال يح  الذي 
 .ما وجب عليه مع القدرة عليهل   اأو تاراً ، ذيفب 

                                                                                                                    
 .«املسند»و وحسنه حمقق

 .( عن عبد اهلل بن مس ود رضي اهلل عنه11/881) «الكبري»ورواش الطرباين يف 
 .واهلل ال يؤمن ، واهلل ال يؤمن ، واهلل ال يؤمن :قال عن أيب شريح أن النيب  «1111»رواش البخاري  1

 .الذي ال ي من جارش بوائقه :قال ؟ومن يا رسول اهلل :قيل
 . 18 :سورة النساء 8
 .أي صاحب اإلميان املطلأل 3
 .أي صاحب مطلأل اإلميان 4
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بإتياهنم ، ل إسالمهم وإمياهنم م  مرتب  أهل اإلميان املطلأل الذين ا   والمرتبة الثانية من مراتب الدين
ا حرمه اهلل عليهم وعدم إصرارهم عل  الذيفوب ، فهذش هي املرتب  الثايفي  هم ممبا وجب عليهم وترا  

سابقوا إ  مغكرة من ربكم وجن   اليت وعد اهلل أهلها بدخول اجلن  والنجاة من النار ، اقوله ت ا 
عرضها ا رض السماء واألرض أعدت للذين آمنوا باهلل ورسله

فهؤالء اجحم ج هلم ، اآلي   1
وتراوا ما حرم اهلل عليهم ، وهم الس داء ، هرة والباطن  ، فك لوا ما أوجبه اهلل عليهم األعمال الظا

 8.، وصل  اهلل عل  حممد وآله وصحبه وسل م أعلموت ا  أهل اجلن  ، واهلل سبحايفه 

  :ف جاب الفرق بين اإلسالم واإليمانرمحه اهلل عن  أي ائل ـس  و 

ر اإلسالم يف حديث ابن عمر ، ـ حديث جربائيل ، وفساإلسالم واإلميان يف ر النيب قد فس  
اهلل ، وأن حممدًا رسول اهلل ، وتقيم  إال إلـٰهأن ال اإلسالم أن تشهد  :واالمها يف الصحيح ، فقال

 .الصالة ، وتؤيت الزااة ، وتصوم رم ان ، وعج البيج إن اسحط ج إليه سبيالً 
 3.ه ورسله وباليوم األخر وتؤمن بالقدر خريش وشرشاإلميان أن تؤمن باهلل ومالئكحه واحب :وقال

اهلل ، وأن حممداً رسول اهلل ،  إلـٰهشهادة أن ال  :بين اإلسالم عل  خس :وقال يف حديث ابن عمر
 4.وإقام الصالة ، وإيحاء الزااة ، وصوم رم ان ، وحج البيج

 

                                           
 . 81 :سورة احلديد 1
 جمموع  الرسائل واملسائل»، و  (331 – 1/331) «الدرر السني  يف األجوب  النجدي »ايفحه  االمه رمحه اهلل ، وهو مثبج يف  8

 أثبج ما هو أليأل بالسياق ، واهلل أعلم. ، وبينهما فروق يسرية ، وقد 1 - 8، اجمللد الثاين القسم األول ، ص  «النجدي 
 .تقدم خترجيه 3
 .(8111( ، والرتمذي )1441( ، وابن حبان )11رواش مسلم ) 4
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 1.واحلج ، وصوم رم ان :ويف رواي 

 :ه اهلل ت ا قال شيخ اإلسالم ابن تيمي  رمح

سان ، وأوسطها اإلميان ، ويليه اإلسالم ، فكل ـالدين ثالث درجات ، أعالها اإلح ج ل النيب 
سي يت بيايفه ، اما  وال ال مسلم مؤمًناا ، حمسنً  حمسن مؤمن ، وال مؤمن مسلم ، وليس ال مؤمن

 8.ايفحه  االمه .األحاديثإن شاء اهلل يف سائر 

يف حديث جربائيل بني اإلسالم واإلميان ، واملشهور عن السلف وأئم   ق النيب قد فر   :فإن قيل
احلديث أن اإلميان قول وعمل ويفي  ، وأن األعمال الها داخل  يف مسم  اإلميان ، وحك  الشاف ي 

 .عل  ذلك إها  الصحاب  والحاب ني ومن ب دهم ممن أدراهم

اب ـيف اإلميان الكحاب والسن  ، أما الكح ول األعمالـأن األمر اذلك ، وقد دل عل  دخ :فاجلواب
إمنا املؤمنون الذين إذا ذار اهلل وجلج قلوهبمفكقوله ت ا  

 .اآلي  3
ول اإلميان ب ع وسب ون ش ب  ، أعالها ق) :فكقوله يف حديث أيب هريرة املحكأل عليه وأما احلديث ؛

وغري ذلك ، فمن  ، 4(ء ش ب  من اإلمياناهلل ، وأديفاها إماط  األذى عن الطريأل ، واحليا إال إلـٰهال 
 .فقد خالف الصحاب  والحاب ني واألئم  ميان عل  األعمال الظاهرة جماز ؛زعم أن إطالق اإل

                                           
 .(2هذا لكظ البخاري ) 1
 .(1/1) «جممو  الكحاوى» 8
 . 8 :سورة األيفكال 3
ان ب ع وسحون ش ب  ، واحلياء ش ب  من اإلمي :( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، ولكظ البخاري31( ، ومسلم )1رواش البخاري ) 4

 .اإلميان
، وأديفاها إماط  األذى عن الطريأل ،  «ال إلـٰه إال اهلل»اإلميان ب ع وسب ون أو ب ع وسحون ش ب  ، ف ف لها قول  :ولكظ مسلم

 .واحلياء ش ب  من اإلميان
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مع بني األحاديث ب ن أعمال اإلسالم داخل  يف مسم  اإلميان ،  ؛إذا عرفج ذلك  فاعلم أيفه جي 
ان ، لكون اإلميان مثااًل هلا ولغريها من سرت باإلسالم ، وهي جزء مسم  اإلميشاماًل هلا ، فك  

ن بينهما ر ـ األعمال الباطن  والظاهرة ، فإذا أ فرد اإلميان يف آي  أو حديث دخل فيه اإلسالم ، وإذا ق  
اما يف حديث جربيل ، وف سر اإلميان ب عمال القلب ألهنا أصل   ر اإلسالم باألراان ا مس س  ـف  

 .اإلميان وم  ظمه ، وقوته وض كه يفاشئ عن قوة ما يف القلب من هذش األعمال أو ض كها

ديث ـف ما يف القلب من اإلميان باألصول السح  حىت يكون وزن ذرة ، اما يف احلوقد ي    
 1.مثقال ذرة من إميان أخرجوا من النار من اان يف قلبه :الصحيح

ي داخل  يف مسماش ، وتسم  إسالًما فبقدر ما يف القلب من اإلميان تكون األعمال الظاهرة اليت ه
: آمرام باإلميان باهلل وحدش ،  ، اما يف حديث وفد عبد القيس ، حني قال هلم النيب  وإميايفًا

  ؟أتدرون ما اإلميان باهلل وحدش
 .اهلل ورسوله أعلم :قالوا
اهلل ، وأن حممدًا رسول اهلل ، وإقام الصالة ، وإيحاء الزااة ، وأن تؤدوا  إال إلـٰههادة أن ال ش :قال

س ما غنمحم  8.خ 

مان اسم جلميع األعمال الظاهرة ـفهذش األعمال داخل  يف اإلميان ، وهي اإلسالم ، ألن اإلي
يفق  إميايفه حبسب ذلك ،  رمات ؛ئًا من احملوالباطن  ، فمن ترك شيئًا من الواجبات ، أو ف ل شي
 .وهو دليل عل  يفقصان أصل اإلميان ، وهو إميان القلب

                                           
( ، عن أيفس بن مالك 8111،  8181،  8221( ، وأبو ي ل  )14/411( ، وابن حبان )1111ايفظر صحيح البخاري ) 1

 .رضي اهلل عنه
 .تقدم خترجيه 8
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مي  رمحه اهلل ت ا  يف الكالم عل  اإلسالم واإلميان واإلحسان ، وما بني ـقال شيخ اإلسالم ابن تي
 :الثالث  من ال موم وا صوص

 .اإلميان أما اإلحسان فهو أعم من جه  يفكسه ، وأخ  من جه  أصحابه من
 .واإلميان أعم من جه  يفكسه ، وأخ  من جه  أصحابه من اإلسالم

املؤمنني ،  فاإلحسان يدخل فيه اإلميان ، واإلميان يدخل فيه اإلسالم ، واحملسنون أخ  من
 .وهذا يبني ما قرريفا 1.ايفحه  .واملؤمنون أخ  من املسلمني

دخول اجلن  والنجاة من النار ، هو ف ل  فحينئذ يحبني اإلميان الكامل الذي صاحبه يسححأل عليه
الواجبات وترك احملرمات ، وهو الذي يطلأل عل  من اان اذلك بال قيد ، وهو اإلميان الذي يسميه 

   ان املطلأل ، وأما من مل يكن اذلك ، بل فرط يف ب   الواجبات أو ف ل بـال لماء اإلمي
 :أو يقال( ، مؤمن بإميايفه ، فاسأل بكبريته) :فيقالفإيفه ال يطلأل عليه اإلميان إال بقيد ،  احملرمات ؛

حديث أيب هريرة رضي اهلل ، لكويفه ترك ب   واجبات اإلميان ، اما يف  (مؤمن يفاق  اإلميان)
 8.: ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمنعنه
نار ، ليس موصوفًا باإلميان الواجب الذي يسححأل صاحبه الوعد باجلن  واملغكرة والنجاة من ال :أي

بل هو عج املشيئ  ، إن شاء غ كر له ، وإن شاء عذبه عل  ترك ما وجب عليه من اإلميان وارتكابه 
 .الكبرية
هذا يوصف باإلسالم دون اإلميان ، وال يسم  مؤمنًا إال بقيد ، وهذا الذي يسميه ال لماء  :وقيل

 .اهراً مطلأل اإلميان ، أي أيفه أت  باألراان ا مس  ، وعمل هبا باطناً وظ

                                           
 .(1/11) «جممو  الكحاوى» 1
 .( ، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه11( ، ومسلم )1118رواش البخاري ) 8
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 .وهذا الذي قلنا من م ىن اإلسالم واإلميان هو مذهب اإلمام أمحد وطائك  من السلف واحملققني

 دين ، فيسم  إسالًماوذهب طائك  من أهل السن  أي اً إ  أن اإلسالم واإلميان شيء واحد وهو ال
ابن تيمي  رمحه  ، فهما امسان ملسم  واحد ، واألول أصح ، وهو الذي يفصرش شيخ اإلسالم وإميايفًا

 1.اهلل ت ا  يف احبه ، فال تلحكج إ  ما خيالف هذين القولني ، واهلل أعلم

                                           
 .(332 – 1/334) «الدرر السني  يف األجوب  النجدي »ايفحه  االمه رمحه اهلل ، وهو مثبج يف  1
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