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ABSTRACT 

 

The grace of faith is stemming from the grace of Allah, which Allah exalted us instead of the other 

nations. Faith is the pure spring that emanates from the sound and sincere innate which 

distinguished us from the rest of the previous nations who believed in some of their holy books, 

not whole. The heart is the place that Allah (Subhanahuwatallah) monitors it. The heart is a criterion 

of the goodness and integrity of the man, the truth of faith in the heart reflected on the rest of the 

body and organs, and if the heart has a good intention the rest of the body will do well, and if the 

heart spoiled and corrupted with the bad intention the rest of the body will do as well.  Scientists 

have differed in their points of view towards the truth and significance of faith, therefore they have 

multiple opinions. Some of them believed that faith is an utterance   only by the tongue, and some 

view that the faith is saying in the tongue and believing in the heart. Some see that the faith is 

saying in the tongue, believing in the heart and doing in the organs of the body. This study came to 

identify the views of the speakers and interpreters in the faith and its truth. The study provides a 

definition to faith linguistically and terminologically and stated the views of the speakers in this 

issue, then the views of the interpreters. This study has concluded that the truth of faith is 

ratification, and its place is in the heart; which is what the public and the community of the Sunnis 

agreed with this opinion due to the abundance and diversity of evidences.  
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 لص  امل

ثق من الفطرة مم، فهو النبع الصايف الذي ينبميان من نعم هللا تبارك وتعاىل اليت حباان فيها عةلى سائر األن نعم  اإلإ
ن القةلب أ امبمم السابق ، حيث كانوا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، و   األبقيوالذي ميزان هبا عن  ،السةليم  الصادق 

نعكس عةلى سائر يميان يف القةلب صدق اإل إننسان واستقامته، فهو حمط نظر هللا تبارك وتعاىل، وهو معيار صالح اإل
ماء يف ختةلف العةلاذا فسد القةلب فسد سائر اجلسد، وقد إاذا صةلح القةلب صةلح سائر اجلسد، و و  عضاء،اجلسد واأل
قرار هو إميان إلن اأ، ومنهم من يرى فقط ميان حمةله القةلبن اإلأهم من يرى فمن اىل اراء متعددة، ،وماهيته ميانحقيق  اإل

، وعمل لقةلبديق ابوتص ،نه قول ابلةلسانأ، ومنهم من يرى قةلبقرار ابلةلسان وتصديق ابلإنه أابلةلسان فقط، ومنهم يرى 
ميان لغ  واصطالحا، عرَّفت ابإل، فميان وحقيقتهاإليف راء املتكةلمني واملفسرين آ لتبنيهذه الدراس   جاءتف ؛ابألركان

وذكرت آراء املتكةلمني فيه، مث آراء املفسرين، مث خامته، وقد َخةُلْصُت أبن حقيق  اإلميان هو التصديق، وأن حمةله القةلب؛ 
 وهو ما ذهب إليه مجهور أهل السن  واجلماع ، لكثرة األدل  وتنوعها.

 املفسرين.ميان، حقيقته، املتكلمني، فتتاحية: اإلالكلمات اإل
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 –يب ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العر صحيح مسةلممسةلم، مسةلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري،  1

 .2222، برقم 4/2222كتاب الزهد، ابب املؤمن أمره كةله خري، ،بريوت
 .2، برقم 2/22ابب االميان واالسالم واالحسان،  مسةلم صحيح مسةلم، كتاب االميان، 2
، 3، ، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، طصحيح البخاري م،2297 –هـ 2407البخاري ، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا اجلعفي،  3

سةلم، كتاب املساقاة، ، ومسةلم صحيح م22، برقم 2/29كتاب االميان، ابب فضل من استربأ لدينه،   ، بريوت  –دار ابن كثري، اليمام  
 .2222، بقم 3/2222ابب أخذ احلالل وترك الشبهات، 

 مقدمة:
ن من إكرمنا هللا تبارك  وتعاىل بنعم كثري ووفرية، وحباان من اخلريات ما يعجز الةلسان عن شكره، والقيام حبقه، و ألقد 

 ميان.كرمه هبا، وميزه هبا عن سائر خمةلوقاته، هي نعم  اإلأنسان و نعمها ربنا تبارك وتعاىل عةلى اإلأفضل النعم اليت أ

نعكس ذلك اةلب ميان املؤمن يف القإذا صدق إهو ذلك النبع الصايف الذي ينبعث من الفطرة الصادق  الصافي ؛ ف ميانفاإل
ال إهللا تعاىل، وال يعبد  الإثره يف صةلته خبالقه ومواله، فال خيشى أثره عةلى عقيدته وشعوره، وكذلك ابن أميان وابن اإل
هللا قراب  منمه زاد ايأال يف القول وال يف العمل، وكةلما زاد يف ابداً  البالل ىلإال ما كان حقا، وال يتقرب إايه، وال يقبل إ
اء صرب عةلى بةلواه، ورضي صابته ضر أن إصابته سراء شكر هللا تعاىل  عةلى نعمته ، وازداد يقينا وثباات، و أن إيقينا، ففيه و 

َْمرأ  قال: قال  رسول هللا   صهيبعن فمبا قضاه هللا عةليه، وال يضعف ذلك من ثقته ابهلل تبارك وتعاىل،  : "َعَجًبا ألأ
ََحٍد إأالَّ لأةْلُمْؤمأنأ إأْن َأَصابـَْتُه َسرَّاُء  ٌر، َولَْيَس َذلأَك ألأ رًا، َوإأْن َأَصابـَْتُه َضرَّاُء فَ اْلُمْؤمأنأ، إأنَّ أَْمَر اْلُمْؤمأنأ ُكةلَُّه َخيـْ َشَكَر َفَكاَن َخيـْ

رًا"  1َفَصبَـَر، َكاَن َخيـْ
وسأله عن  قيق  اإلميان هو كما يف احلديث املشهور عن سيدان جربيل )عةليه الصالة السالم( ملا جاء إىل النيب وح

رأ  اإلميان فقال: " هللأ َوَمالئأَكتأهأ وَُكُتبأهأ َوُرُسةلأهأ َواْليَـْومأ اآلخأ ميَاُن َأْن تـُْؤمأَن ابأ ، قَاَل: اإلأ ميَانأ ِْنأ َعنأ اإلأ ُكةل أهأ َخرْيأهأ   َواْلَقَدرأ  ،َأْخربأ
 .2"َوَشر أهأ 

ر، فعن فسد القةلب خاب وخس إذاذا صةلح القةلب فاز وجنح، و إنسان واستقامته وتقواه، فوالقةلب هو معيار صالح اإل
ا َفَسَدْت ذَ النعمان بن بشري قال مسعت رسول هللا يقول "َأاَل َوإأنَّ يفأ اجلََْسدأ ُمْضَغً  إَذا َصةَلَحْت َصةَلَح اجلََْسُد ُكةلُُّه ، َوإأ 

َي اْلَقةْلُب "  .3َفَسَد اجلََْسُد ُكةلُُّه ، َأالَ َوهأ
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 .21، برقم 2/24البخاري، صحيح البخاري، كتاب االميان، ابب حالوة االميان، 4
 .27القرآن الكرمي، سورة يوسف آي   5
 .292القرآن الكرمي، سورة البقرة آي   6
 .21القرآن الكرمي، سورة العنكبوت آي   7
 ،، حتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب بريوتهتذيب الةلغ م.  2002اهلروي, ابو منصور حممد بن أمحد بن األزهري،  8

قيق: عبد ب،  حتلسان العر، ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم بن عةلى، مجال الدين االنصاري االفريقي، 22/319مادة )أمن(، 
، الزبيدي، حممد 242 – 2/240القاهرة،)أمن(  -أمحد حسب هللا و هاشم حممد الشاذيل، دار املعارف لةلنشرهللا عةلي الكبري و حممد 

 .34/291، حتقيق: جمموع  من احملققني، دار اهلدآي ، مادة )أمن(، اتج العروس من جواهر القاموسمرتضى احلسيين، 

واإلميان يف حقيقته هو حياة القةلب والبدن، وهو بةلسم سعادة اإلنسان، وجناته يف الدنيا واآلخرة، وإنه يورث القةلب 
 الطمأنين ، ويورث النفس الرضى، والبدن الراح ، وكةلما تدرج اإلنسان يف مراتب اإلميان فإنه يتذوق لعمه، وتطمئن به 

: َأْن َيُكوَن اَّللَُّ َوَرُسولُهُ قال: "  عن رسول هللا   نفسه، فعن أنس بن مالك  ميَانأ  َثاَلٌث َمْن ُكنَّ فأيهأ َوَجَد َحاَلَوَة اإلأ
ْرَء اَل ُيُأبُُّه إأالَّ َّللأَّأ، َوَأْن َيْكرََه َأْن يـَُعوَد يفأ ال

َ
َواُُهَا، َوَأْن ُيُأبَّ امل  .4"يفأ النَّارأ ْفرأ َكَما َيْكرَُه َأْن يـُْقَذَف كُ َأَحبَّ إألَْيهأ ِمأَّا سأ

 عند املتكةلمني واملفسرينلذا سنبني يف هذا البحث حقيقته اإلميان 

 تعريف اإلميان: 
هو التصديق مطةلقا، وهذا مبا اتفق عةليه أهل العةلم من الةلغويني، حيث أنه مصدر من )آمن، يؤمن،  اللغة:اإلميان يف 

ُْؤمأٍن  ﴿ (، يقول هللا تعاىل:إمياانً   ، أي مبصدق لنا.5لََنا َوَلْو ُكنَّا َصادأقأنَي﴾َوَما أَْنَت مبأ
 وكةلم  )آمن( أتيت مبعان كثريها منها:

 لةلتعدي ، وذلك جبعل غريه واثقا من عدم تكذيبه. .2
 لةلصريورة، وذلك جبعل غريه ذو أمان من الكذب. .2
َا ﴿لإلقرار واإلعرتاف، وذلك إذا تعدى حبرف الباء، مثل قوله تعاىل: .3  .6ْنزأَل إألَْيهأ مأْن َرب أهأ﴾أُ  آَمَن الرَُّسوُل مبأ
 .7﴾ َفآَمَن َلُه ُلوطٌ  ﴿لإلذعان، وذلك إذا تعدى حبرف الالم، مثل قوله تعاىل:  .4

 .8واألمن ضد اخلوف
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 – ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريبسةلمصحيح ممسةلم، مسةلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، 
 بريوت.

، دار 2، عين بنشره حممد عةلى القره داغي ، طمواهب الرمحن يف تفسري القرانم، 2291 -هـ 2401املدرس، عبد الكرمي حممد،  9
 .2/23بغداد،  –احلري  لةلطباع  

ويعر أف اإلميان العالم  املفسر الشيخ عبد الكرمي بيارة "رمحه هللا تعاىل": أبن اإلميان يف الةلغ ، ويف العرف املنطقي، ويف 
 9الشرعي: " هو اإلذعان العةلمي والتصديق القةليب عةلى حد سواء"العرف 

أما اإلميان يف اإلصطالح: لقد اختةلف العةلماء يف ماهي  اإلميان إىل أقوال، هل أنه فعل القةلب فقط، أم هو قول الةلسان 
 فقط، أم إنه قول الةلسان وفعل القةلب معا، أم أهنما وعمل اجلوارح سواء.

 تكلمني:حقيقة اإلميان عند امل
 لقد ذهب املتكةلون يف بيان حقيق  اإلميان إىل مذاهب وأقسام، منها:

 أوال: املذهب األول: أنَّ اإلميان هو التصديق.
 اثنيا: املذهب الثاِن: أنَّ اإلميان إقرار ابلةلسان فقط.

 اثلثا: املذهب الثالث: أنَّ اإلميان إقرار ابلةلسان وتصديق ابجلَنان.
 : أنَّ اإلميان هو قول ابلةلسان وتصديق ابجلَنان وعمل ابألركان.رابعا: املذهب الرابع
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، حتقيق: عماد الدين أمحد حيدر، متهيد األوائل يف تةلخيص الدالئلم، 2297 -هـ 2407الباقالِن، القاضي حممد بن الطيب،  10
اإلنصاف فيما جيب  م،2000 -هـ 2422، و الباقالِن، القاضي حممد بن الطيب، 392لبنان.  –، مؤسس  الكتب الثقافي  2ط

 2/27مصر .  -، املكتب  األزهري  لةلرتاث 2زاهد الكوثري، ط، حتقيق: حممد اعتقاده وال جيوز اجلهل به
اجلامعات  ، حتقيق: د. فتح هللا خةليف، داركتاب التوحيداملاتريدي, أبو منصور حممد بن حممد بن حممود املاتريدي السمرقندي،  11

 .373، صاملصري ، اإلسكندري 
 -، دار املعارف النعماني شرح املقاصد يف عةلم الكالمم، 2292 -هـ 2402التفتازاِن، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا، 12

 .2/247ابكستان، 
 .2/247، و التفتازاِن، شرح املقاصد يف عةلم الكالم 3/323املواقف لإلجيي  13
 .2/247التفتازاِن، شرح املقاصد يف عةلم الكالم  14
، عبد الكرمي بيارة، تفسري مواهب الرمحن يف تفسري 2/232، والتفتازاِن، شرح املقاصد يف عةلم الكالم 3/229لإلجيي  املواقف 15

 .2/22القرآن 
 .7القرآن الكرمي، سورة البقرة آي  16
 .97القرآن الكرمي، سورة التوب  آي  17

، ن حمةله القةلب، وهذا ما ذهب إليه اجلمهور من األشاعرة، واملاتريدي أاإلميان هو التصديق، و أنَّ فقالوا  أما املذهب األول:
، 10"د يف القةلبوتعاىل، وهو العةلم، وهذا التصديق يوج أبنَّ اإلميان هو تصديق ابهلل سبحانه"حيث يقول اإلمام الباقالِن: 

 .11"حق ما يكون اإلميان به هو القةلبأن "إبو منصور املاتريدي: أويقول 
فيما جاء به ابلضرورة إمجاال، أي مبعىن أنه من الدين، كوجوب  لنيب اإذاً فاإلميان هو يطةلق لةلتصديق، أي مبعىن تصديق 

 .13، وهو املشهور وما عةليه اجلمهور12اخلمر، وغريها، وكوجود صانع لةلكون الصالة، والصيام، واحلج، وحرم 
تعاىل عن سائر ما ال يةليق و  سبحانه وقد يطةلق اإلميان لةلمعرف ، وهو تناول معرف  هللا تبارك وتعاىل ابلوحداني ، وتنزيه هللا

بو احلسن ليه أإن صفوان، وما مييل بو احلسني من القدري ، وجهم بأتعاىل، وإىل ذلك ذهبت الشيع ، و تبارك و بذاته 
 .14شعرياأل

 صحاب هذا املذهب أبدل  كثرية منها: أستدل اوقد 
 ، وقد وردت آايت كثري تبني ذلك، منها:15اإلميان حمةله القةلبنَّ أب .2
ْم َوَعةَلى أَْبَصارأهأْم غأَشاَوةٌ : وقوله تعاىل ُ َعةَلى قـُةُلوهبأأْم َوَعةَلى مَسْعأهأ  .16﴾ ﴿َخَتَم اَّللَّ

 .17﴿َولُبأَع َعةَلى قـُةُلوهبأأْم فـَُهْم اَل يـَْفَقُهوَن﴾: وقوله تعاىل
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 .22القرآن الكرمي، سورة اجملادل  آي   18
 .201آي   القرآن الكرمي، سورة يوسف 19
 .4- 2القرآن الكرمي، سورة االخالص آي   20
 .22القرآن الكرمي، سورة حممد آي   21
 .213القرآن الكرمي، سورة البقرة آي   22
 .422 – 4/424عبد الكرمي بيارة، تفسري مواهب الرمحن  23
 .201القرآن الكرمي، سورة النحل آي   24
 .2/242عبد الكرمي بيارة، تفسري مواهب الرمحن يف تفسري القرآن  25

ْنُه﴾ ميَاَن َوأَيََّدُهْم بأُروٍح مأ  .18وقوله تعاىل: ﴿أُولَئأَك َكَتَب يفأ قـُةُلوهبأأُم اإْلأ

َّللَّأ إأالَّ َوُهْم ُمْشرأُكوَن ﴾وقوله تعاىل:  ُن َأْكثـَُرُهْم ابأ  .19﴿َوَما يـُْؤمأ

من  يقول العالم  عبد الكرمي بيارة " رمحه هللا تعاىل": أنَّ اإلميان بعرف الشارع الشريف هو ما جاء به سيدان حممد 
ُ َأَحٌد ) هللا تبارك وتعاىل، وهو إميان ابهلل تعاىل عةلى ميزان: ُ الصََّمُد )2﴿ ُقْل ُهَو اَّللَّ ُكْن ( َوََلْ يَ 3( ََلْ يةلأْد َوََلْ يُوَلْد )2( اَّللَّ

نأنَي وَ ، وعةلى منهاج قوله تعاىل: 20َلُه ُكُفًوا َأَحٌد ﴾ ُ َواْستَـْغفأْر لأَذنْبأَك َولأةْلُمْؤمأ ُ يـَْعةَلُم ﴿فَاْعةَلْم أَنَُّه اَل إأَلَه إأالَّ اَّللَّ َناتأ َواَّللَّ اْلُمْؤمأ
ٌد اَل إأَلهَ وعةلى وزن  21ُمتَـَقةلََّبُكْم َوَمثْـَواُكْم ﴾ يُم﴾ ﴿َوإأهَلُُكْم إأَلٌه َواحأ ، مث ذكر قول سعد التفتازاِن يف 22إأالَّ ُهَو الرَّمْحَُن الرَّحأ

من  شرح العقائد النسفي : "وإذا عرفت حقيق  معىن التصديق فاعةلم أنَّ اإلميان يف الشرع هو التصديق مبا جاء به النيب 
اخلروج  د هللا تعاىل إمجاال وهو كاف يفابلقةلب يف مجيع ما ُعةلأَم ابلضرورة جميئه عن عند هللا تعاىل، أي تصديق النيب 

  .23"عن عهدة اإلميان

ميَانأ َوَلكأْن َمْن َشرَحَ ويف قوله تعاىل:  إْلأ ْن بـَْعدأ إأميَانأهأ إأالَّ َمْن أُْكرأَه َوقـَةْلُبُه ُمْطَمئأنٌّ ابأ َّللَّأ مأ ْلُكْفرأ َصْدًرا فـََعةَلْيهأْم ﴿َمْن َكَفَر ابأ  ابأ
َن اَّللَّأ   24 َوهَلُْم َعَذاٌب َعظأيٌم﴾َغَضٌب مأ

يقول العالم  الشيخ عبد الكرمي بيارة "رمحه هللا تعاىل" يف تفسري هذه اآلي : أنه ليس هناك ذنب ملن أُكرأَه بتةلفظ الكفر  
، وقد استدل مبا ُروي عن عمار بن ايسر ملا أخذه املشركون، وَل يرتكوه حىت َسبَّ رسول هللا 25مع وجود اإلميان يف قةلبه

 وذكر آهلتهم، فةلما خةلوا سبيةله جاء إىل رسول هللا ، ،فقال له ما وراءك؟ فقال عمار بن ايسر: شٌر اي رسول هللا ، 
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م، 2220 -هـ 2422احلاكم، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماِن النيسابوري،  26

كتاب التفسري، تفسري سورة النحل   بريوت، –، دار الكتب العةلمي  2، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طاملستدرك عةلى الصحيحني
 .3312برقم  2/392
هـ(، 273م، سنن ابن ماجه )ت 2002 -هـ  2430أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين،  -وماج  اسم أبيه يزيد  -ابن ماج   27

ابب يف فضائل الرسال  العاملي . ، دار 2َعبد الةل طيف حرز هللا، ط -حممَّد كامل قره بةلةلي  -عادل مرشد  -حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 .241برقم  2/203، فضل عمار بن ايسر، اصحاب رسول هللا 

، 2ط حةلي  االولياء ولبقات االصفياء،ه، 2402االصبهاِن، أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران،  28
، وعبد الكرمي بيارة، تفسري مواهب الرمحن يف تفسري 232/ 2ايسر،  بريوت ، املهاجرون من الصحاب ، عمار بن -دار الكتب العةلمي 

 .2/220القرآن 
 .2/242عبد الكرمي بيارة، تفسري مواهب الرمحن يف تفسري القرآن  29
 .24القرآن الكرمي، سورة احلجرات آي   30
 .7/272عبد الكرمي بيارة، تفسري مواهب الرمحن يف تفسري القرآن  31
 .21برقم  2/21مسةلم، كتاب اإلميان، ابي حترمي قتل الكافر بعد ان قال ال اله اال هللا، رواه اإلمام  32
، حتقيق وتعةليق: سنن الرتمذي م، 2272 -هـ  2322الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى،  33

، شرك  مكتب  ومطبع  مصطفى البايب 2، ط األزهر الشريفطوة عوض املدرس يفأمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم ع
 .2240، برقم 4/449مصر، ابواب القدر، ابب ما جاء ان القةلوب بني اصبعي الرمحن،  –احلةليب 

: كيف جتُد قةلبك؟ قال: مطمئن ابإلميان فقال له ما تُرأْكُت حىت نةلُت منَك، وذكرت آهلتهم خبري، فقال له رسول هللا 
 : رسول هللا 

هأ(، بعد ذلك قال عنه رسول هللا 26) إن عادوا فعد( ، ويف رواي  ) إن عمار مةلئ إمياان 27: )ُمةلأَئ َعمَّاٌر إمياان إىل ُمشاشأ
ُنوا َوَلكأْن ُقوُلوا َأْسةَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخلأ اإْلأ يف و .29 28من قـَْرنأهأ إىل قدمه(  ميَاُن يفأ قوله تعاىل: ﴿قَاَلتأ اأْلَْعرَاُب آَمنَّا ُقْل َلَْ تـُْؤمأ

نُ فيقول العالم  عبد الكرمي بيارة " رمحه هللا تعاىل" يف تفسري هذه اآلي   30قـُةُلوبأُكم﴾ يف نه تكذيب هلم إ وا﴾﴿ ُقْل َلَْ تـُْؤمأ
دعوى إمياهنم ألنه تصديق مع الثق  وأنه المئنان يف القةلب وكل ذلك َل ُيصل هلم، ولو حصل ملا منوا عةلى رسول هللا 

 31برتك املقاتةل  معه. 

ال هللا ظاانً منه أنه إله إل الذي قال ال تَ قَـ عندما  سام  بن زيد أعةلى سيدان  يضا إنكار سيدان النيب أوِما يؤيد ذلك 
 دعي أكذلك ما روي من و ، 32َأْجلأ َذلأَك أَْم اَل( ) أََفاَل َشَقْقَت َعْن قـَةْلبأهأ َحىتَّ تـَْعةَلَم قَاهَلَا مأنْ  :قال فقاهلا خائفا منه، 

، 33َعةَلى دأينأك( يبأ ةلْ ُمَقةل أَب الُقةُلوبأ ثـَب أْت قَـ  ايََ  )ويرددها وأيمر أصحابه هبا، منها يكثر منها  اليت كان النيب و  عديدة،
 اإلميان حمةله القةلب.أنَّ فمن ذلك ثبت 
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 .2القرآن الكرمي، سورة احلجرات آي   34
 .2/22عبد الكرمي بيارة، تفسري مواهب الرمحن يف تفسري القرآن  35
 . 92االنعام القرآن الكرمي، سورة  36
 .3/232املوافقات لآلجيي  37
 .22القرآن الكرمي، سورة االحزاب آي   38
 .2/22عبد الكرمي بيارة، تفسري مواهب الرمحن يف تفسري القرآن  39
 .22القرآن الكرمي، سورة البقرة آي   40
 .92القرآن الكرمي، سورة البقرة آي   41
 .27القرآن الكرمي، سورة آل عمران آي   42

نأنَي اقْـتَـتَـ  :قرتان اإلميان بضده من العمل الصاحل، مثل قوله تعاىلإ .2 نَـُهَما ﴿ َوإأْن لَائأَفَتانأ مأَن اْلُمْؤمأ ةُلوا فََأْصةلأُحوا بـَيـْ
ا هلم وأسند ثبت هللا تبارك وتعاىلأفقد ، 34فَإأْن بـََغْت إأْحَداُُهَا َعةَلى اأْلُْخَرى فـََقاتأةُلوا الَّيتأ تـَْبغأي َحىتَّ تَفأيَء إأىَل أَْمرأ اَّللَّأ﴾

غم ذلك أهنم ال شك فيهم ومن بينهم العصاة إال إذا كانوا عةلى اجتهاد يف الدين، وكانوا هم ور  اإلميان مع أهنما يقتتالن
 .35أهال لذلك

فانه يدل ابملفهوم   ،36﴿ الَّذأيَن آَمُنوا َوَلَْ يـَةْلبأُسوا إأميَانـَُهْم بأظةُْلٍم أُولَئأَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن ﴾ :وكذلك يف قوله تعاىل
 37اجتماع الظةلم مع اإلميانعةلى 

ُنوَن اأْلَْحزَاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعَداَن اَّللَُّ العطف يقتضي املغايرة منها قوله تعاىل:   .3  َوَرُسولُُه ﴿ َوَلمَّا َرَأى اْلُمْؤمأ
عبد الكرمي بيارة " رمحه هللا تعاىل" يف هذه يقول الشيخ العالم  ، 38 َوَصَدَق اَّللَُّ َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهْم إأالَّ إأميَااًن َوَتْسةلأيًما﴾

اآلي  الكرمي : أنَّ اإلميان هو عةلم وكيفي  نفساني ، أما التسةليم فهو فعل من أفعاهلا، وإن الكيف والفعل متغايران بال 
 ، وقد عطف أحدُها عةلى اآلخر عةلى أنَّ التسةليم داخل يف اإلميان.39شبه 

، فقد جاء اقرتان اإلميان ابلعمل الصاحل يف آايت كثرية، ويف مواضع متعددة يف  العمل الصاحلو اإلميان ومن أمثةل  ذلك 
 كتاب هللا تعاىل، منها:

َاتأ َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرأي مأْن حَتْتأَها اأْلَنـَْهاُر ﴾ :قوله تعاىل ةُلوا الصَّاحلأ رأ الَّذأيَن آَمُنوا َوَعمأ  .40﴿ َوَبش أ

َاتأ أُولَئأَك َأْصَحاُب اجْلَنَّ أ ُهْم فأيَها َخالأُدوَن﴾﴿  َوالَّذأ  وقوله تعاىل:   ةُلوا الصَّاحلأ  .41يَن آَمُنوا َوَعمأ

ُ اَل ُيُأبُّ الظَّالأمأ     َاتأ فـَيـَُوف أيهأْم أُُجوَرُهْم َواَّللَّ ةُلوا الصَّاحلأ  .42﴾نيَ وقوله تعاىل: ﴿َوأَمَّا الَّذأيَن آَمُنوا َوَعمأ



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 2, 2017 

 
 169 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .30القرآن الكرمي، سورة الكهف آي   43
 .323و  3/222املواقف لآلجيي  44
 201القرآن الكرمي، سورة النحل آي   45
 .9القرآن الكرمي، سورة البقرة آي   46
، حتقيق: عبد شرح األصول اخلمس م، 2299 -هـ 2409بن خةليل اهلمذاِن،  القاضي عبد اجلبار، ابو احلسن عبد اجلبار بن أمحد  47

ابو املعايل عبد املةلك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد بن عبد هللا بن حيوة املةلقب اجلويين، ، 702، ، مكتب  وهب 2الكرمي عثمان، ط
، حتقيق وتعةليق الدكتور حممد يوسف موسى و عةلي اإلرشاد إىل قوالع األدل  يف أصول االعتقاد م،2220 -هـ 2312احلرمني،  إبمام

 .249/ 2، والتفتازاِن، شرح املقاصد يف عةلم الكالم، 321، مصر -احلميد، مكتب  اخلاجنيعبد املنعم عبد 
 .3/222ه. حتقيق: د.عبد الرمحن عمرية .دار اجليل، 2429املواقف. االجيي, عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد,  48
 9القرآن الكرمي، سورة البقرة آي   49

يُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل﴾وقوله تعاىل: ﴿  إأنَّ     َاتأ إأانَّ اَل ُنضأ ةُلوا الصَّاحلأ ن عطف العمل الصاحل إف.43الَّذأيَن آَمُنوا َوَعمأ
ةلى الكل نه ال يعطف اجلزء ععةلى اإلميان هو عطف مغايرة، وهو يدل عةلى أنَّ العمل الصاحل ليس داخال يف اإلميان، أل

 .44وال يعطف الشيء عةلى نفسه

 يضر قرار الةلسان ابلكفر الأنَّ إذا كان القةلب مصرا عةلى الكفر، كما إقرار الةلسان ابإلميان ال ينفع إن إ .4
إْلأ  :ذا كان مصرا عةلى اإلميان، قال تعاىلإ ْن بـَْعدأ إأميَانأهأ إأالَّ َمْن أُْكرأَه َوقـَةْلُبُه ُمْطَمئأنٌّ ابأ َّللَّأ مأ  ميَانأ َوَلكأْن َمْن ﴿  َمْن َكَفَر ابأ

2.  
ْم َغَضٌب مأَن اَّللَّأ َوهَلُْم َعَذاٌب َعظأيٌم﴾شَ  ْلُكْفرأ َصْدرًا فـََعةَلْيهأ ، وقد نفى هللا سبحانه وتعاىل اإلميان ابلكةلي  مع 45رََح ابأ
رأ َوَما تبارك ، فقال يف ذلك قرارهم أبلسنتهمإ ْليَـْومأ اآْلخأ َّللَّأ َوابأ َن النَّاسأ َمْن يـَُقوُل آَمنَّا ابأ ُْؤمأنأنَي﴾هُ تعاىل: ﴿ َومأ  .46ْم مبأ

: فقالوا أبنَّ اإلميان هو قول ابلةلسان فقط من غري أن يصدقه القةلب، وهذا ما ذهب إليه أما أصحاب املذهب الثاين
حقيق  من غري شرط، حىت أنه َمْن أظهر اإلميان وأخفى الكفر فإنه  الكرامي ، فقالوا أنَّ اإلميان إقرار مبا جاء عن النيب 

 .47وهو يستحق اخلةلود يف النار، وإن َمْن أخفى اإلميان وأظهر الكفر ال يعترب مؤمًنايعترب مؤمنا، 

، والصحاب  الكرام، والتابعني هلم إبحسان، أهنم كانوا يقتنعون بنطق واستدلوا بذلك عةلى تواتر القول أبنَّ النيب 
ويـَُرُد عةليهم أبنَّ  .48مبجرد النطق هبماالشهادتني من غري أن يستفسروا عن عمةلهم، وعن عةلمهم، فيحكمون ابإلميان 

هذا اإلستدالل فاسد، إذ أنه البد من تصديق القةلب لةلسان، فقد نفى هللا سبحانه وتعاىل اإلميان عمن أقر بةلسانه دون 
ُْؤمأنأنَي﴾ قةلبه، فقال: رأ َوَما ُهْم مبأ ْليَـْومأ اآْلخأ َّللَّأ َوابأ ، وقد بني هللا تبارك وتعاىل أنَّ النطق 49 ﴿ َومأَن النَّاسأ َمْن يـَُقوُل آَمنَّا ابأ
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 23وال جيوز اجلهل به، الباقالِن، اإلنصاف فيما جيب اعتقاده  50
 .201القرآن الكرمي، سورة النحل آي   51
 .242القرآن الكرمي، سورة النساء آي   52
 .3/222املواقف لالجيي  53
 . 237/ 3نفس املصدر  54
 .2/22عبد الكرمي بيارة، تفسري مواهب الرمحن يف تفسري القرآن  55
 .2/22، وعبد الكرمي بيارة، تفسري مواهب الرمحن يف تفسري القرآن 2/249التفتازاِن، شرح املقاصد يف عةلم الكالم  56

ر إذا كان القةلب ال يض يف الةلسان ابإلميان ال ينفع إذا كان القةلب مصرا عةلى الكفر، كما أنَّ النطق ابلةلسان يف الكفر
ْن  ، إذ أنَّ اإلميان لةلقةلب مثةلما أنَّ الكفر لةلقةلب، فقال تعاىل:50مصرا عةلى اإلميان َّللَّأ مأ ْعدأ إأميَانأهأ إأالَّ َمْن بَـ ﴿َمْن َكَفَر ابأ

َن اَّللَّأ َوهلَُ  ْم َغَضٌب مأ ْلُكْفرأ َصْدرًا فـََعةَلْيهأ ميَانأ َوَلكأْن َمْن َشرََح ابأ إْلأ  ، 51 ْم َعَذاٌب َعظأيٌم﴾أُْكرأَه َوقـَةْلُبُه ُمْطَمئأنٌّ ابأ

وبني هللا تبارك وتعاىل أنَّ املنافقني يف الدرك األسفل من النار رغم أهنم أقروا أبلسنتهم ونطقوا ابلشهادتني، فقال تعاىل: 
َن النَّارأ َوَلْن جتَأَد هَلُْم َنصأريًا ﴾ ص ؛ وأما النصو 53، وإن املنافقني ابإلمجاع كفار52﴿ إأنَّ اْلُمَنافأقأنَي يفأ الدَّْركأ اأْلَْسَفلأ مأ

هو من األمور فب التصديق ابلقةل ماوأالواردة اليت تؤكد عةلى اإلقرار يف الةلسان فإهنا جتري عةلى األحكام الدنيوي  فقط، 
 .54وإهنا ما بينه وبني هللا تعاىلالبالني  

يت الشهادة يف بنطق الناس بكةلم ويـَُردُّ عةليهم العالم  عبد الكرمي بيارة " رمحه هللا تعاىل" بقوله:" إمنا اكتفى الرسول 
 اإلسالم، ألن الظاهر من حال العاقل واملختار ال ينافق وال ينطق إال مبا يف قةلبه، وألنه شعار الرضا واإلستحسان" مث 

يقول "...ألن الغالب الراجح من حال اإلنسان الذي عنده إذعان وتصديق بشيء أن ال ينكره وال يعانده ويسةلم نفسه 
 .55له"

: فقد ذهبوا إىل أن اإلميان هو إقرار ابلةلسان وتصديق ابجلَنان، وذلك أبن جيعل اإلميان هو الثالثأما اصحاب املذهب 
وإقراٌر لساِن ابلنطق ابلشهادتني، وهو ما نُقأَل عن اإلمام أيب حنيف  النعمان  أسٌم لةلتصديق القةليب مبا جاء به النيب 

 .56"رضي هللا عنه"

ن اإلمام وأهل اإلسالم وإظهاره هلم، إذا كان قادرا عةلى النطق هبا، حىت جُترى عةليه فاإلقرار البد أن يكون عةلى املأل م
 األحكام الدنيوي  من الصالة عةليه إذا مات، ودفنه يف مقابر املسةلمني، أما إذا كان عاجزا عن الكالم، كاألخرس مثال،
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 .2/249التفتازاِن، شرح املقاصد يف عةلم الكالم  57
 .22برقم  2/27صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب فان اتبوا واقاموا الصالة واتو الزكاة فخةلو سبيةلهم،  58
. شرح أصول اعتقاد أهل السن  واجلماع م. 2003-هـ 2402ابو القاسم هب  هللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي. لكائي, الال 59

، العيىن، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد 2/292السعودي ،  . دار ليب .9حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي. ط
، عبد الكرمي 2/203بريوت،  –لدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء الرتاث العريب بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر ا

 .2/22بيارة، تفسري مواهب الرمحن يف تفسري القرآن 
 .32، برقم 2/13صحيح مسةلم، كتاب اإلميان، ابب شعب اإلميان،  60

ألنه من أمارات عدم  مطالبته فإنه يُعتَـرُب كافرا وفاقا،فإنه يعترب مؤمنا وفاقا، مثةلما أن املصر عةلى عدم اإلقرار ابإلميان عند 
 .57التصديق

ُ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسولُ "  واستدل أصحاب هذا املذهب بقوله  ْرُت َأْن أُقَاتأَل النَّاَس َحىتَّ َيْشَهُدوا َأْن اَل إأَلَه إأالَّ اَّللَّ اَّللَّأ،  أُمأ
سَ َويُقأيُموا الصَّاَلَة، َويـُْؤتُوا الزَّ  َق أ اإلسالم َوحأ  .58" ابـُُهْم َعةَلى اَّللَّأ َكاَة فَإأَذا فـََعةُلوا َذلأَك َعَصُموا مأين أ دأَماَءُهْم َوأَْمَواهَلُْم إأالَّ حبأ

ن ترك إو ، كانوعمل ابألر  ،نانوتصديق ابجلَ  ،اإلميان هو قول ابلةلسانأنَّ  فقد ذهبوا إىل :الرابعاملذهب  أصحاب ماأو 
، بل إن األعمال هي ركن من أركان اإلميان، فةلذلك من ترك وانتفاء اإلميان منهصاحبه عن اإلميان  رأجُ األعمال ال خيُ 

تفسري ، وأهل احلديث، وكثري من أهل المن التابعني األعمال فسيكون إميانه انقص، وهذا ما ذهب إليه السةلف الصاحل
  .59واملتكةلني

ُ وَ : " اإلميان واستدلوا حبديث رسول هللا  تُّوَن ُشْعَبً  فَأَْفَضةُلَها قـَْوُل اَل إأَلَه إأال اَّللَّ ُعوَن أو بأْضٌع َوسأ أَْداَنَها إأَماَلُ  بأْضٌع َوَسبـْ
َن اإلميان "  .60اأَلَذى َعنأ الطَّرأيقأ َواحْلََياُء ُشْعَبٌ  مأ

 حقيقة اإلميان عند املفسرين

ب ما قسمناه إىل آراء متعددة، فمنهم من يرى أن اإلميان هو لقد اختةلفت آراء املفسرين يف بيان حقيق  اإلميان حس
 التصديق ابلقةلب فقط، ومنهم من يرى أن اإلقرار ابلةلسان ال يعد ركنا من اإلميان، ما َل يكن هناك إخالص ابلقةلب،

 :ؤالء املفسريينه منو 
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 .91القرآن الكرمي، سورة آل عمران آي   61
 التفسري الغيب مفاتيحه، 2420حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي املةلقب بفخر الدين الرازي أبو عبد هللا الرازي,  62

 .9/294بريوت ،  -، دار إحياء الرتاث العريب 3، طالكبري
 .24القرآن الكرمي، سورة احلجرات آي   63
هـ، معاَل التنزيل يف تفسري القرآن ، حتقيق: عبد الرزاق  2420البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء الشافعي، 64

 -هـ  2322، اخلازن، عالء الدين عةلي بن حممد بن إبراهيم البغدادي، 4/219بريوت،  –، دار إحياء الرتاث العريب 2املهدي، ط
 .1/232لبنان،  –، دار الفكر، بريوت عاِن التنزيللباب التأويل يف مم، 2272

 .201القرآن الكرمي، سورة النحل آي   65
، 2ط ،روح املعاِن يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاِنه، 2422االلوسي, شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي 66

 .7/472حتقيق: عةلي عبد الباري عطي ، دار الكتب العةلمي ، بريوت، 
 .24القرآن الكرمي، سورة احلجرات آي   67

 قـَْوًما َكَفُروا بـَْعَد إأميَاهنأأْم َكْيَف يـَْهدأي اَّللَُّ اإلمام الرازي يف تفسريه مفاتيح الغيب حيث يقول عند تفسري قوله تعاىل: ﴿  
ُ اَل يـَْهدأي اْلَقْوَم الظَّالأمأني ﴾ مياهنم، إكيف يهدي هللا قوما كفروا بعد ، 61َوَشهأُدوا أَنَّ الرَُّسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهُم اْلبَـي أَناُت َواَّللَّ

ت بذلك، فعطف الشهادة ابلرسال  عةلى اإلميان، عطف مغايرة، هنم جاءهتم البيناأالرسول حق، و أنَّ ن شهدوا أوبعد 
املعطوف هو مغاير لةلمعطوف عةليه، عند ذلك يةلزم أبنَّ الشهادة يف أنَّ الرسول هو حق مغاير يف اإلميان، مث أنَّ حيث 

هادة هو إقرار ابلةلسان، الشمذهبه يف هذه املسال  أنَّ اإلميان هو تصديق ابلقةلب، وأنَّ أنَّ يبني الرازي )رمحه هللا تعاىل( 
 .62ت عةلى أنَّ اإلميان مغاير إقرار الةلسان، وهو قائم ابلقةلبوهذان متغايران، فدلَّ 

يقوالن عند تفسري  (تفسريه لباب التأويل يف معاِن التنزيل)واإلمام اخلازن يف  (معاَل التنزيل)واإلمام البغوي يف تفسري 
ميَاُن يفأ قـُةُلوبأُكم﴿قَاَلتأ اأْلَْعرَاُب  قوله تعاىل: ُنوا َوَلكأْن ُقوُلوا َأْسةَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخلأ اإْلأ حقيق  اإلميان "أنَّ ، 63﴾آَمنَّا ُقْل ََلْ تـُْؤمأ

 .64"أما إقرار الةلسان وبيان الشرائع ابألبدان ال يكون إمياان ما َل يكن هناك تصديق ابلقةلب وإخالص ؛هو تصديق القةلب

َّللَّأ مأ  حيث يقول عن تفسري قوله تعاىل: (روح املعاِن)واإلمام االلوسي يف تفسريه  ْن بـَْعدأ إأميَانأهأ إأالَّ َمْن أُْكرأَه ﴿َمْن َكَفَر ابأ
َن اَّللَّأ َوهَلُمْ  ْم َغَضٌب مأ ْلُكْفرأ َصْدًرا فـََعةَلْيهأ ميَانأ َوَلكأْن َمْن َشرََح ابأ إْلأ قد اسُتدألَّ هبذه "، 65 َذاٌب َعظأيٌم﴾عَ  َوقـَةْلُبُه ُمْطَمئأنٌّ ابأ

 .66"ما اإلقرار ابلةلسان فةليس ركنا فيهأ ؛اإلميان هو تصديق ابلقةلبأنَّ اآلي  عةلى 

ميَاُن  عاىل: ﴿تتبارك و يف تفسري قوله  ( حيث قولالوسيط يف تفسري القرآن اجمليد)والواحدي يف تفسريه   َوَلمَّا َيْدُخلأ اإْلأ
ظهار إإلسالم هو أبنَّ ا"، مث ذكر قول الزجاج: "بني هللا تعاىل أنَّ اإلميان حمةله يف القةلب ال يف الةلسان"، 67يفأ قـُةُلوبأُكم﴾
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 ،الوسيط يف تفسري القرآن اجمليدم، 2224 -هـ 2422الواحدي، أبو احلسن عةلي بن أمحد بن حممد بن عةلي ، النيسابوري، الشافعي 68

د الغين اجلمل، أمحد عب حتقيق وتعةليق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ عةلي حممد معوض، الدكتور أمحد حممد صرية، الدكتور
 .4/210لبنان،  –، دار الكتب العةلمي ، بريوت 2الدكتور عبد الرمحن عويس، قدمه وقرظه: األستاذ الدكتور عبد احلي الفرماوي، ط

 .3القرآن الكرمي، سورة البقرة آي   69
، حتقيق اإلمام أيب حممد فسري القرآنالكشف والبيان عن تم، 2002 -هـ 2422الثعةليب، أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم،  70

 .2/242لبنان ،  –، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 2بن عاشور، راجعه ودققه األستاذ نظري الساعدي، ط
 .24القرآن الكرمي، سورة احلجرات آي   71
 .2/92الكشف والبيان عن تفسري القرآن ، لةلثعةليب  72
 .231القرآن الكرمي، سورة البقرة آي   73
، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود تفسري البحر احمليطم، 2002 -هـ 2422أبو حيان، حممد بن يوسف الشهري األندلسي،  74
 .2/292بريوت،  –، دار الكتب العةلمي ، لبنان 2الشيخ عةلي حممد معوض، ط -

ن ذلك إعتقاد، وتصديق ابلقةلب، فإظهار اخلضوع واإلنقياد إذا كان مع إ، فاإلنقياد واخلضوع، وقبول ما جاء به النيب 
 . 68"وإن صاحبه يكون مؤمنا ،هو اإلميان

ُنوَن بارك و تتفسري قوله  إذ يقول يف، (الكشف والبيان عن تفسري القرآن )ثعاليب يف تفسريه واإلمام ال تعاىل: ﴿ َوالَّذأيَن يـُْؤمأ
رَةأ ُهْم يُوقأُنوَن﴾ آْلخأ َا أُْنزأَل إألَْيَك َوَما أُْنزأَل مأْن قـَْبةلأَك َوابأ اب  اخلطنَّ حقيق  اإلميان هي تصديق ابلقةلب، وألأنَّ عةلم "إ، 69مبأ

ح النقل لرووا ذلك، ولو ص ؛ل غريهاقَ نْـ تصديقا، وَل يُـ  الإكان بةلسان العرف بةلفظ  آمنوا، والعرب آنذلك َل يعرفوا اإلميان 
 .70"صةلها الدعاءأمثل الصالة اليت هي 

ميَاُن يفأ قـُةُلوبأُكْم َوإأْن ُتطأيُعوا اَّللََّ  :وكذلك يف تفسري قوله تعاىل ًئا إأنَّ وَ  ﴿  َوَلمَّا َيْدُخلأ اإْلأ َرُسوَلُه اَل يةلأْتُكْم مأْن أَْعَمالأُكْم َشيـْ
يٌم﴾ َ َغُفوٌر َرحأ بدان، واإلقرار إظهار الشرائع ابألإنَّ خرب هللا تعاىل أنَّ حقيق  اإلميان هو تصديق ابلقةلب، و "أ قال: ،71اَّللَّ

 .72"خالص الذي هو حمةله ومكانه القةلبإمياان ماَل يكن هناك إابلةلسان، ال يكون 

َّللَّأ  يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ (تفسريه البحر احمليط)ندلسي يف يب حيان األأواإلمام  َنا َوَما أُْنزأَل إأىَل ُقوُلوا آَمنَّا ابأ  َوَما أُْنزأَل إألَيـْ
َ ُموَسى َوعأيَسى َوَما  يَم َوإأمْسَاعأيَل َوإأْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواأْلَْسَباطأ َوَما أُويتأ َ النَّ إأبـْرَاهأ ُهْم أُويتأ نـْ ْن َرهب أأْم اَل نـَُفر أُق بـَنْيَ َأَحٍد مأ بأيُّوَن مأ

ق، ألنه ملا ذكر اإلميان وهو التصدي ُقوُلوا﴾ ﴿ :هذا مندرج كةله حتت قوله تعاىل"، حيث يقول: 73َوََنُْن َلُه ُمْسةلأُمون﴾
 شيء عن اإلميان، وقد مجع بني اإلميانقد ختم اآلي  بذكر اإلسالم الذي هو اإلنقياد وهو انو وهو متعةلق ابلقةلب، 

 .74"واإلسالم لكي جيمع بني األصل وما نشأ عن األصل
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 اخلامتة

 احلمد هلل رب العاملني وافضل الصالة وامت التسليم على سيدان حممد خامت االنبياء واملرسلني. 

أي الفعل  وهو اإلذعان العةلمي والتصديق القةليب أنَّ حقيق  اإلميان هو التصديق، وأنَّ حمةله القةلب، ِما تقدم نستخةلصو 
ع األدل  اليت ، وذلك لكثرة وتنو واملفسرين األشاعرة واملاتريدي  أهل السن  واجلماع  من وهو ما ذهب إليه مجهور القةليب،

 الرسول  قو التصديق هو تصديال تصديقا، إستدلوا هبا عةلى أنَّ اإلميان حمةله القةلب، وال يكون ا امو  ،اعتمدوا عةليها
 ليس حمال هو لقةلبوأنَّ افيما جاء به من عند هللا تبارك وتعاىل، إمجاال فيما عةلم إمجاال، وتفصيال فيما عةلم تفصيال، 

جترى  انرلإال ش التصديق، وأما اإلقرار ابلةلسان والعمل ابألركان فما ُهالةلعمل، إمنا هو حمل  ليس حمالكذلك لإلقرار، و 
  .األحكام الدنيوي ماعةليه

 مصادر البحث

 ن الكرميآالقر 

م، سنن ابن ماجه  2002 -هـ  2430أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين،  -وماج  اسم أبيه يزيد  -بن ماج  ا
، دار 2َعبد الةل طيف حرز هللا، ط -حممَّد كامل قره بةلةلي  -عادل مرشد  -هـ(، حتقيق: شعيب األرنؤوط 273)ت

 الرسال  العاملي .
بد هللا عةلي ب،  حتقيق: علسان العربن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم بن عةلى، مجال الدين االنصاري االفريقي، ا

 القاهرة. -الكبري و حممد أمحد حسب هللا و هاشم حممد الشاذيل، دار املعارف لةلنشر

حتقيق: الشيخ عادل أمحد  ،تفسري البحر احمليطم، 2002 -هـ 2422أبو حيان، حممد بن يوسف الشهري األندلسي، 
 بريوت. –، دار الكتب العةلمي ، لبنان 2الشيخ عةلي حممد معوض، ط -عبد املوجود 

ولياء ولبقات حةلي  األه، 2402صبهاِن، أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران، األ
 بريوت ـ -، دار الكتب العةلمي 2ط االصفياء،

روح املعاِن يف تفسري القرآن العظيم والسبع ه، 2422لوسيالدين حممود بن عبد هللا احلسيين اآللوسي, شهاب اآل
 ، حتقيق: عةلي عبد الباري عطي ، دار الكتب العةلمي ، بريوت 2، طاملثاِن
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 ه. حتقيق: د.عبد الرمحن عمرية .دار اجليل.2429املواقف. جيي, عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد, األ

، حتقيق: عماد الدين متهيد األوائل يف تةلخيص الدالئلم، 2297 -هـ 2407، القاضي حممد بن الطيب، الباقالِن
 لبنان.  –، مؤسس  الكتب الثقافي  2أمحد حيدر، ط

ق: ، حتقياإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به م،2000 -هـ 2422الباقالِن، القاضي حممد بن الطيب، 
 مصر . -، املكتب  األزهري  لةلرتاث 2طحممد زاهد الكوثري، 

، ، حتقيق: د. مصطفى ديب صحيح البخاري م،2297 –هـ 2407البخاري ، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا اجلعفي، 
 بريوت . –، دار ابن كثري، اليمام  3البغا، ط

يل يف تفسري القرآن ، حتقيق: هـ، معاَل التنز  2420البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء الشافعي،
 بريوت. –، دار إحياء الرتاث العريب 2عبد الرزاق املهدي، ط

، حتقيق سنن الرتمذي م، 2272 -هـ  2322الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى، 
ة عوض املدرس يف األزهر الشريف (، وإبراهيم عطو 3(، وحممد فؤاد عبد الباقي )جـ 2،2وتعةليق: أمحد حممد شاكر )جـ

 مصر. –، شرك  مكتب  ومطبع  مصطفى البايب احلةليب 2(، ط4،2)جـ 
، دار املعارف شرح املقاصد يف عةلم الكالمم، 2292 -هـ 2402التفتازاِن، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا،

 ابكستان. -النعماني 
 ، حتقيق اإلمامالكشف والبيان عن تفسري القرآنم، 2002 -هـ 2422الثعةليب، أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم، 

 لبنان. –، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 2أيب حممد بن عاشور، راجعه ودققه األستاذ نظري الساعدي، ط

 -هـ 2312، ابو املعايل عبد املةلك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد بن عبد هللا بن حيوة املةلقب ابمام احلرمنياجلويين، 
، حتقيق وتعةليق الدكتور حممد يوسف موسى و عةلي عبد املنعم اإلرشاد إىل قوالع األدل  يف أصول االعتقاد م،2220

 مصر. -عبد احلميد، مكتب  اخلاجني

هـ 2422احلاكم، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماِن النيسابوري، 
 بريوت. –، دار الكتب العةلمي  2، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طاملستدرك عةلى الصحيحنيم، 2220 -
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، دار لباب التأويل يف معاِن التنزيلم، 2272 -هـ  2322اخلازن، عالء الدين عةلي بن حممد بن إبراهيم البغدادي، 
 لبنان. –الفكر، بريوت 

 مفاتيحه، 2420سن بن احلسني التيمي الرازي املةلقب بفخر الدين الرازي أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلالرازي, 
 بريوت . -، دار إحياء الرتاث العريب 3، طالكبري التفسري الغيب

 ، حتقيق: جمموع  من احملققني، دار اهلدآي .اتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حممد مرتضى احلسيين، 

بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح العيىن، أبو حممد حممود بن أمحد 
 بريوت. –البخاري، دار إحياء الرتاث العريب 

، شرح األصول اخلمس م، 2299 -هـ 2409القاضي عبد اجلبار، ابو احلسن عبد اجلبار بن أمحدبن خةليل اهلمذاِن، 
 ، مكتب  وهب .2حتقيق: عبد الكرمي عثمان، ط

شرح أصول اعتقاد أهل م. 2003-هـ 2402ابو القاسم هب  هللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي. لاللكائي, ا
 السعودي . . دار ليب .9. حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي. طالسن  واجلماع 

هللا خةليف، دار  يق: د. فتح، حتقكتاب التوحيداملاتريدي, أبو منصور حممد بن حممد بن حممود املاتريدي السمرقندي، 
 اجلامعات املصري ، اإلسكندري .

، عين بنشره حممد عةلى القره داغي مواهب الرمحن يف تفسري القرانم، 2291 -هـ 2401املدرس، عبد الكرمي حممد، 
 بغداد. –، دار احلري  لةلطباع  2، ط

حتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث ، هتذيب الةلغ م.  2002ابو منصور حممد بن أمحد بن األزهري، الهروي, 
 العريب بريوت.

الوسيط يف تفسري م، 2224 -هـ 2422الواحدي، أبو احلسن عةلي بن أمحد بن حممد بن عةلي ، النيسابوري، الشافعي
، حتقيق وتعةليق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ عةلي حممد معوض، الدكتور أمحد حممد صرية، القرآن اجمليد

، 2لدكتور أمحد عبد الغين اجلمل، الدكتور عبد الرمحن عويس، قدمه وقرظه: األستاذ الدكتور عبد احلي الفرماوي، طا
 لبنان. –دار الكتب العةلمي ، بريوت 

 


