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 دينشذا الرياحين في بيان مراتب ال

 احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده,
 : ثم أما بعد

فاعلم أخي, رمحني اهللا وإياك, أن احلاجة إىل التذكري اليوم أصبحت 
 ﴾[ ^ _ ` a  ﴿: متثاال لقول اهللا تعاىلاواجبة 

﴾ h g f e d c  ﴿: أعقبها بقوله  ثم]٥٥: الذاريات[
 .]٥٦: الذاريات[

احلق والباطل وهو أمر  هللا تعاىل الرصاع بنيوقد اقتضت حكمة ا
 E D C B A ﴿: قديم وسببه عظيم وهو اخلالف, قال تعاىل

L K J I HG F  QP O N M﴾ ]١١٩−١١٨: هود[ 
وذلك بعزوف كثري من الناس, والسيام من يوصفون باملثقفني, عن أخذ 
 العلم الرشعي عن مصادره احلقة, الكتاب والسنة, وأخذهم من العلامء

ٍاملختصني تعصبا ملذهب أو طريقة أو موطن أو سلوك ورثوه أو منهج 
نشؤوا عليه فاتبعوه وهذه علل وأمراض يف طريق العمل اإلسالمي 
ترجع إىل اختالل املسألة الرتبوية فيه من جهة القصور أو املامرسة أو مها 

شذا الرياحني «لذا رأيت من باب التذكريأن يكون موضوعنا بعنوان . ًمعا
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 من خالل رشح خمترص حلديث جربيل عليه »يف بيان مراتب الدين
بينام :  قالڤ عمر بن اخلطاب عن: السالم, واآلن مع نص احلديث

 إذ طلع علينا رجل شديد , ذات يومملسو هيلع هللا ىلصنحن جلوس عند رسول اهللا 
 وال يعرفه منا , ال ير عليه أثر السفر, شديد سواد الشعر,بياض الثياب

 ووضع كفيه عىل , فأسند ركبتيه إىل ركبتيهملسو هيلع هللا ىلصنبي  حتى جلس إىل ال,أحد
اإلسالم أن «:  فقال له,»أخربين عن اإلسالم حممد يا«:  وقال,فخذيه

 , وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة,تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
 ,»صدقت«:  قال،» وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال,وتصوم رمضان

أن تؤمن باهللا «:  قال»أخربين عن اإليامن«:  قال,ويصدقهفعجبنا له يسأله 
:  قال،» وتؤمن بالقدر خريه ورشه,ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

 ,أن تعبد اهللا كأنك تراه«:  قال,»فأخربين عن اإلحسان«:  قال,»صدقت«
ما املسؤول «:  قال,»فأخربين عن الساعة«:  قال،»فإن مل تكن تراه فإنه يراك

أن تلد األمة «:  قال,»فأخربين عن أماراهتا«:  قال،»ها بأعلم من السائلعن
ثم  » يتطاولون يف البنيان, وأن تر احلفاة العراة العالة رعاء الشاء,ربتها

اهللا «:  قلت،»?أتدري من السائل, عمر  يا«:  ثم قال,انطلق فلبث مليا
 . )١(»فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم«:  قال,»ورسوله أعلم

                                                 
 .مسلم رواه )١(
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 ًتخريج الحديث: أوال : 
والرتمذي يف السنن ) ٨(أخرجه اإلمام مسلم كتاب اإليامن برقم 

) ٤٩٩٠(والنسائي يف كتاب اإليامن ورشائعه ) ٢٦١٠(كتاب اإليامن 
وأمحد ) ٦٣(وابن ماجة يف املقدمة ) ٤٦٩٥(وأبو داوود يف السنة 

 .)٢٧/١(ين باجلنة مبرشـل االعرشة مسند يف
 
 ًراوي الحديث: ثانيا : 

هو عمر بن اخلطاب القريش, صحايب جليل مشهور, ثاين اخللفاء 
. . وصهرهملسو هيلع هللا ىلصالراشدين املهديني أول من لقب بأمري املؤمنني, وزير النبي 

 وقد »..اللهم أعز اإلسالم بأحب الرجلني إليك«: ملسو هيلع هللا ىلصأدركه دعاء النبي 
طاب ال يسلم ابن اخل«: كان من صناديد قريش حتى قال بعض الصحابة

 فلام أكرمه اهللا باإلسالم اعتز املسلمون وقوي »حتى يسلم محار اخلطاب
 »الزلنا أعزة منذ أسلم عمر«: ڤجانبهم كام قال عبد اهللا بن مسعود 

, وموافقاته لربه  ملسو هيلع هللا ىلصهو املحدث امللهم كام ثبت بذلك النص عن النبي 
معروفة مشهورة, كانت هتابه الشياطني من اإلنس واجلن ومع ذلك 

حكم فعدل وروي له . .تسم عىل وجهه خطان أسودان من شدة البكاءار
استمرت خالفته عرش سنني ). ٥٣٩(مخسامئة وتسعة وثالثون حديثا 

 . وأرضاهڤٌوستة أشهر ومات كصاحبيه وعمره ثالثة وستون سنة 
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 ًمنزلة الحديث: ثالثا : 
 ألنه مجع السنة كلها »أم السنة«هذا احلديث حديث عظيم يعد 

مجلها وجاءت بقية نصوص السنة لتفصيل ما أمجله هذا احلديث فكام وأ
 .أن الفاحتة هي أم القرآن فحديث جربيل هو أم السنة

 
 ً معاني الكلمات: رابعا : 
أي ظهر علينا واملقصود هبذا الرجل جربيل :  طلع علينا رجل− ١
  متثل هبيئة رجلڠ

 مة السفر وهيئتهأي ال ير عليه عال:  ال ير عليه أثر السفر− ٢
 يعني عالماهتا:  أماراهتا− ٣
 مجع حاف وهو ما ال نعل له يف رجليه:  احلفاة− ٤
 مجع عار وهو من ال ثياب عىل جسده:  العراة− ٥
 مجع عائل وهو الفقري:  العالة− ٦
 القائم عىل شؤونه مجع راع وهو احلافظ لليشء:  رعاء− ٧
 .»رعاة الشاة«ويف لفظ صحيح مجع الشاة وهي واحدة الضأن :  الشاء− ٨
 القيامة:  الساعة− ٩
 »ثالثة أيام«أي مكثت مدة طويلة ويف رواية :  فلبثت مليا− ١٠
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 ًمن فوائد الحديث: خامسا : 
 جمالسة أصحابه وهذا اهلدي يدل عىل ملسو هيلع هللا ىلص أن من هدي النبي − ١

 ومنها أنه ينبغي لإلنسان أن يكون ذا عرشة مع ملسو هيلع هللا ىلصحسن خلق النبي 
 .السة وأنه ال ينزوي عنهمالناس وجم
 أن اخللطة مع الناس أفضل من العزلة ما مل خيش اإلنسان عىل − ٢

 .دينه فإن خيش عىل دينه فالعزلة أفضل
 أن املالئكة عليهم الصالة والسالم يمكن أن يظهروا للناس − ٣

 طلع عىل الصحابة عىل الوصف املذكور ڠبأشكال البرش ألن جربيل 
يد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال ير عليه أثر يف احلديث, رجل شد

 .السفر وال يعرفه أحد من الصحابة
 أمام النبي ڠ أدب املتعلم يسبق التعلم حيث جلس جربيل −  ٤

 هذه اجللسة الدالة عىل األدب واإلصغاء واالستعداد ملا يلقي إليه ملسو هيلع هللا ىلص
 .فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه عىل فخذيه

ة وحسن اهليئة يف جمالس العلم فكام جاء وصف  أخذ الزين− ٥
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال ير : جربيل يف هذا احلديث

 .عليه أثر السفر
 احلرص عىل طلب العلم يف فرتة الشباب يستفاد هذا من وصف − ٦

 .شديد سواد الشعر دليل عىل الشباب: جربيل بأنه كان
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استحباب جلوس العامل  :$ استنبط منه اإلمام القرطبي −٧
بمكان خيتص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لرضورة تعليم ونحوه 

عن أيب ذر وأيب هريرة : فقد جاء يف بعض روايات هذا احلديث
 جيلس بني ظهري أصحابه فيجيء ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول كان: قاال ڤ

الغريب فال يدري أهيم هو حتى يسأل, فطلبنا إىل الرسول صىل اهللا عليه 
فبنينا له دكانا من طني : قال. ً نجعل له جملسا يعرفه الغريب إذا أتاهأن

فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه وذكر نحو هذا اخلرب فأقبل رجل فذكر 
فرد : قال. السالم عليك يا حممد: هيئته حتى سلم من طرف السامط فقال

  .)١(احلديث. . السالمملسو هيلع هللا ىلصعليه النبي 
وكذا العامل أن يربزوا بعض  ونوابه م وفيه أيضا أنه ينبغي لإلما− ٨

يف بعض روايات  واألوقات للناس لقضاء حوائجهم والنظر يف مصاحلهم
ً بارزا يوما للناسملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث كان النبي  : $قال احلافظ إبن حجر . ً

 .ًظاهرا هلم غري حمتجب عنهم وال ملتبس بغريهم, والربوز الظهور أي
 ألصحابه وغريهم وكيف ال ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث بيان تواضع النبي − ٩

 ?]٤: القلم[﴾ n m l k  ﴿: يكون كذلك وهو الذي قال فيه ربه

                                                 
 .النسائي سنن صحيح )١(
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 وهذا »يا حممد«:  باسمه لقولهملسو هيلع هللا ىلص ومنها جواز دعاء النبي − ١٠
 m l ﴿: حيتمل أنه قبل النهي أي قبل هني اهللا تعاىل عن ذلك يف قوله

 ts r q p o n ﴾]عىل أحد ]٦٣: النور 
 هذا جر عىل عادة األعراب الذين يأتون إىل التفسريين وحيتمل أن

الرسول صىل اهللا عليهم وسلم فينادونه باسمه يا حممد وهذا أقرب ألن 
 أراد من ذلك أن ڠاألول حيتاج إىل التاريخ كام حيتمل أن جربيل 

أنظار الصحابة حتى ينصتوا للعلم ولذلك أسند ركبتيه إىل ركبتيه  يلفت
 .انتباههم ملا سوف يقالووضع كفيه عىل فخذيه ليشد 

 وفيه إشارة ملا ينبغي للمسؤول من العفو والصفح عام يبدو − ١١
 .لصنيعه املتقدم من جلوسه وختطيه الرقاب: من جفاء السائل

 ولكونه ناداه باسمه املجرد مع أن ربه مل ملسو هيلع هللا ىلصحتى جلس إىل النبي  
ليهم الصالة ًيناده باسمه املجرد خالفا لغريه من إخوانه األنبياء والرسل ع

 .والسالم
 وفيه أنه ينبغي للعامل أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من − ١٢

 .$سؤاله غري هائب وال منقبض قاله النووي 
 قد يفهم من السياق أن السائل وضع كفيه عىل ركبتي النبي − ١٣

 وقد أورد احلافظ يف الفتح من حديث ابن عباس وحديث أيب عامر ملسو هيلع هللا ىلص
مرصحة بذلك, ويف هذا من الفوائد أنه عىل طالب العلم األشعري رواية 
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أن يبالغ يف اإلصغاء إىل معلمه وال ينرصف عنه بالشواغل فإن وضع 
, صنيع منبه لإلصغاء  ملسو هيلع هللا ىلص يديه عىل فخذ النبي ڠالسائل, وهو جربيل 

 .إليه واإلهتامم الزائد بام يقول
 أجاب  ملاملسو هيلع هللا ىلص وفيه إجابة السائل بأكثر مما سأل فإن النبي − ١٤

 مل »ما املسؤول عنها بأعلم من السائل«السائل عن الساعة بجواب جامع 
وسأخربك عن «: يكتف بذلك وإنام زاده أن يبني له بعض أماراهتا فقال

إذا ولدت األمة ربتها, وإذا تطاول رعاة اإلبل البهم يف البنيان, : أرشاطها
Á À  ½ ¾ ¿ ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص ثم تال النبي »يف مخس ال يعلمهن إال اهللا

 Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â
 Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ ﴾]٣٤: لقامن[. 
 : وقصة هذا احلديث توضح هذه املسألة

كان أول من قال بالقدر يف البرصة معبد : فعن حييى بن يعمر قال
اجلهني فانطلقت أنا ومحيد بن عبد الرمحن احلمريي حاجني أو معتمرين 

 فسألناه عام يقول هؤالء ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا ًلو لقينا أحدا من أصحاب ر: فقلنا
 داخل املسجد ڤ فوفق لنا عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ?يف القدر

فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه واآلخر عن شامله فظننت أن 
أبا عبد الرمحن إنه قد ظهر قبلنا ناس : صاحبي سيكل الكالم إيل فقلت

هنم وأهنم يزعمون أن ال يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأ
فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهم : قدر وأن األمر أنف, قال
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وأهنم براء مني والذي حيلف به عبد اهللا بن عمر لو أن ألحدهم مثل أحد 
حدثني أيب عمر بن : ذهبا فأنفقه ما قبل اهللا منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال

 ذات يوم إذ طلع علينا ملسو هيلع هللا ىلصاهللا بينام نحن جلوس عند رسول : اخلطاب قال
 .فذكر احلديث.. .رجل

ولقد تضمن اجلواب زيادة عىل السؤال لإلهتامم بذلك ارشادا لألمة 
 .ملا يرتتب عىل معرفة ذلك من املصلحة

 فكان يكفيه أن يبني ?فأنت تر اهنام سأاله عن علم اهللا وعن القدر
مها عن معنى اإليامن هلام معنى اإليامن وأن القدر من اإليامن لكنه أخرب

واإلسالم واإلحسان وغري ذلك وليس يف هذا خروج عن النهج السوي 
. لعلم ابن عمر مد ترابط هذه األصول الثالثة والواجب معرفتها مجيعا

سأل :  قالڤما جاء عن أيب هريرة :  يف السنةڤودليل فعل ابن عمر 
ونحمل معنا إنا نركب البحر : يا رسول اهللا:  فقالملسو هيلع هللا ىلصرجل رسول اهللا 

 فقال رسول ?القليل من املاء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر
  .)١(»هو الطهور ماؤه احلل ميتته«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 احلث عىل السؤال عن العلم النافع يف الدنيا واآلخرة وترك − ١٥
 O N M L K J ﴿: السؤال عام ال فائدة فيه وقد قال تعاىل

                                                 
 .اخلمسة رواه )١(
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 P ﴾]فحسن .  حسن السؤال نصف العلم وقد قيل]٤٣: النحل
بم بلغت : ڤالسؤال من أسباب حتصيل العلم, قيل البن عباس 

العلم «:  وقال الزهري»بلسان سؤول وقلب عقول«:  قال?العلم
:  قال?بم نلت ما نلت:  وسئل األصمعي»خزانات مفتاحها املسألة

 .»بكثرة سؤايل وتلقفي احلكمة الرشود«
عن طريق السؤال واجلواب وقد تكررت أمهية التعليم :  وفيه− ١٦

 ألصحابه يف كثري من األحاديث النبوية ملا ملسو هيلع هللا ىلصهذه الوسيلة يف تعليم النبي 
فيها من لفت إنتباه السامعني وإعداد أذهاهنم لتلقي اجلواب الصحيح 

 : ومن األمثلة يف السنة
 ?أتدرون من املفلس«:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا ڤ عن أيب هريرة −
إن املفلس من أمتى يأيت : س فينا من ال درهم له وال متاع فقالاملفل: قالوا

يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأيت وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل 
مال هذا وسفك دم هذا ورضب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من 
حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه أخذ من خطاياهم 

 .)١(» النارفطرحت عليه ثم طرح يف
إن من الشجر «:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا ڤ عن عبد اهللا بن عمر −

                                                 
 .مسلم رواه )١(
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 فوقع الناس يف ?شجرة ال يسقط ورقها وهي مثل املسلم حدثوين ما هي
: فقالوا. فاستحييت: قال عبد اهللا. شجر البادية ووقع يف نفيس أهنا النخلة

: ل عبد اهللاقا. هي النخلة: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا . يا رسول اهللا أخربنا هبا
ألن تكون قلتها أحب إيل من أن يكون : فحدثت أيب بام وقع يف نفيس فقال

  .)١(»كذا ويل كذا
فسياق هذا احلديث : استحباب األبيض من اللباس:  وفيه− ١٧

يقتيض مدح من كان عىل هذه الصفة, شديد بياض الثياب, وهلذا كان 
 .ني املوتى فيها حيب الثياب البيض وكان يلبسها وأمر بتكفملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

اليقظة يف جمالس العلم تفيد يف حفظه ونرشه ولذلك :  وفيه− ١٨
 . األسئلة بأجوبتهاڤحفظ عمر 
 وجوب رد العلم إىل اهللا تعاىل إذا سئلت عام ال تدري كام فعل − ١٩

 .ڤعمر 
سؤال القادم أو السائل عن اسمه ليس عىل سبيل : فيه و− ٢٠

من : خرب وفد عبد القيس قال يف ڤالوجوب ففي حديث ابن عباس 
 الشك من الراوي, ويف هذا احلديث مل يسأل ،? أو من الوفد?القوم

 .السائل عن اسمه أو ما يعرف به فيجعل فعله األول عىل االستحباب
                                                 

 .البخاري رواه )١(



١٦אאאא 
  

أنه ينبغي للسائل أو املستمع حني استامعه جلواب أو :  وفيه− ٢١
 وهذا يظهر يف حديث أن ينطق بام يشعر من حيدثه انتباهه وحضور قلبه

 . أكثر من مرة»صدقت«: ملسو هيلع هللا ىلص للنبي ڠقول جربيل 
أنه إذا كان السؤال عاما فاألفضل أن تقترص اإلجابة : وفيه − ٢٢

عىل أهم املهامت فالسؤال عن اإلسالم وخصاله سؤال عام يدخل حتته 
 .مجيع أعامل اجلوارح لكنه اقترص عىل أهم املهامت وهي األركان

عن علم يعلمه ليعلم الغري يأخذ حكم أن السائل :  وفيه− ٢٣
إنه «: ملسو هيلع هللا ىلصاملبارش أي يأخذ حكم املعلم ويستفاد ذلك من قول النبي 

 .»جربيل أتاكم يعلمكم دينكم
 فإنه عىل وجازته ملسو هيلع هللا ىلصأن احلديث من جوامع كلم النبي :  وفيه− ٢٤

اشتمل عىل فوائد كثرية وعوائد وفرية حتى اعترب أصال لعلوم الرشيعة 
اإلسالم واإليامن واإلحسان وهذا ما :  الدين الثالثةفقد مجع مراتب

 .سوف نفصله بعون اهللا وتوفيقه يف األسطر اآلتية
 

AB  
 



אאאא١٧ 
  

א א  א

 : اإلسالم: المرتبة األولى
 : تعريف اإلسالم

أسلم واستسلم أي : يقال. هو االنقياد واخلضوع والذل:  يف اللغة−
 . )١(انقاد

 : عنيانله م:  اإلسالم رشعا−
االنقياد واالستسالم ألمر اهللا الكوين القدري طوعا : األول *

 « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿: وكرها وهذا ال ثواب فيه قال تعاىل
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾] آل

 . أي خضع وانقاد]٨٣: عمران
 وحدة ال رشيك له وهذا اإلسالم ۵إخالص العبادة هللا : الثاين *

  .)٢(الذي حيمد عليه العبد ويثاب

                                                 
 العرب ولسان )٣/٩٠( اللغة مقاييس ومعجم )٥/١٩٥٢( الصحاح )١(

 ).١٩٩٨( املحيط والقاموس )١٢/٢٣٩(
 األصول ورشح )٧/٦٣٥( الفتاو جمموع يف اإلسالم لشيخ األوسط اإليامن )٢(

 ).٦٤: ص( عثيمني ابن للعالمات الثالثة



١٨אאאא 
  

هو «:  بقوله$شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  عرفه دوق
  .)١(»اإلستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والرباءة من الرشك وأهله

 : واإلسالم باملعنى الثاين ينقسم إىل عام وخاص
هو الدين الذي جاء به األنبياء مجيعا وهو عبادة اهللا وحدة : العام* 

 .ال رشيك له
 .ملسو هيلع هللا ىلصو ما جاء به نبينا حممد ه: اخلاص*

: لفظ اإلسالم جيمع معنيني: $قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
إخالص ذلك وإفراده وعنوانه : االنقياد واالستسالم والثاين: أحدمها
الدين املشرتك وهو عبادة اهللا : أحدمها:  وله معنيان»ال إله إال اهللا«: قول

ء كام دل عىل احتاد دينهم وحده ال رشيك له الذي بعثت به مجيع األنبيا
 من الدين ملسو هيلع هللا ىلصما اختص به حممد : نصوص الكتاب والسنة, والثاين

 : وله مرتبتان. .والرشعة واملنهاج
 .الظاهر من القول والعمل وهي املباين اخلمسة: إحدامها* 
 .)٢(أن يكون ذلك الظاهر مطابقا للباطن: والثانية* 

                                                 
 السنة وأعالم .عثيمني ابن للعالمة رشحه مع )٦٤: ص( األصول ثالثة )١(

 .)٣٣: ص( املنشورة
 )١/١٤( الفتاو وجمموع )٧/٦٣٥( الفتاو جمموع يف األوسط اإليامن )٢(

 ).١٩/١١٧(و



אאאא١٩ 
  

 : التانفاحلاصل أن اإلسالم يف رشيعتنا إلطالقه ح
أنه يطلق عىل اإلفراد غري مقرتن بذكر اإليامن فهو  :احلالة األوىل* 

حينئذ يراد به الدين كله, أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله 
 q p o n ml k j i h ﴿: كقوله تعاىل

 _ ~ } | {z y x w v u t s r
 c b a `﴾ ]وقوله تعاىل]١٩: آل عمران  :﴿ s r 

 vu t﴾ ]وقوله تعاىل]٣: ائدةامل  :﴿ d c b a ` _ 

 k j i h g f e ﴾]ونحو ذلك من ]٨٥: آل عمران 
بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كام بدأ «: ملسو هيلع هللا ىلصويف قول النبي . اآليات

  .)١(»فطوبى للغرباء
:  قالڤ من حديث عمرو بن عبسة $ويف مسند اإلمام أمحد 

أن تسلم «:  قال?ا اإلسالميا رسول اهللا م:  فقالملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النبي «
فأي اإلسالم : , قال»قلبك هللا وأن يسلم املسلمون من لسانك ويدك

أن تؤمن باهللا ومالئكته «:  قال?وما اإليامن: قلت. »اإليامن«:  قال?أفضل
:  قال?فأي اإليامن أفضل: قلت. »وكتبه ورسله والبعث بعد املوت

فأي اهلجرة : قال. »سوءأن هتجر ال«:  قال?وما اهلجرة: قلت. »اهلجرة«
                                                 

 .ڤ هريرة أيب حديث من )١٤٥( مسلم رواه )١(



٢٠אאאא 
  

 اإلسالم بام ملسو هيلع هللا ىلص ففي هذا احلديث فرس النبي .)١(»اجلهاد«:  قال?أفضل
 .فرس به اإليامن وجعل اإليامن من اإلسالم وهو أفضله

أن يكون مقرتنا باإليامن فرياد به حينئذ األعامل  :احلالة الثانية* 
ؤمنوا ولكن قالت األعراب آمنا قل مل ت«: واألقوال الظاهرة كقوله تعاىل

قولوا أسلمنا وملا يدخل اإليامن يف قلوبكم وإن تطيعوا اهللا ورسوله ال 
 ملسو هيلع هللا ىلصوكقوله . ]١٤: احلجرات[ »يلتكم من أعاملكم شيئا إن اهللا غفور رحيم

 فواهللا ?يا رسول اهللا مالك عن فالن: ڤملا قال له سعد بن أيب وقاص 
وكحديث عمر بن  .)٢( ثالث مرات»أو مسلام«: ملسو هيلع هللا ىلصإين ألراه مؤمنا فقال 

 , السابق حيث جعل اإلسالم األقوال واألعامل الظاهرةڤاخلطاب 
 . )٣(واإليامن أقوال وأعامل القلوب الباطنة

وإنام سمى اهللا سبحانه وتعاىل األعامل الظاهرة إسالما ملا فيها من 
االستسالم واخلضوع واالنقياد هللا وألمره وهنيه وااللتزام بطاعته 

  .)٤(هوالوقوف عند حدود
                                                 

 وقال ثقات, رجاله: )٦٤/١( الزوائد جممع يف اهليثمي )٤/١١٤( أمحد رواه )١(
 رجال ثقات اسناده رجال: )٢/٩٢( الصحيحة لةالسلس يف األلباين الشيخ

 .مدلس فإنه عمرو من سمعه قالبة أبو كان إن صحيح فهو الشيخني
 ).١٥٠( ومسلم )٢٧( البخاري رواه )٢(
 .)١٨/٢( للحكمى القبول معارج راجع )٣(
 تعاىل $ باز بن العزيز عبد الشيخ لسامحة متنوعة ومقاالت فتاو جمموع )٤(

 .)٢١/٥(و )١٧/٣(



אאאא٢١ 
  

מ  א

 فرس اإلسالم بأعامل ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ڠث جربيل يجاء يف حد
شهادة أن ال إله إال اهللا «: اجلوارح الظاهرة من القول والعمل وأول ذلك

إقام الصالة وإيتاء الزكاة « وهو عمل اللسان ثم »وأن حممدا رسول اهللا
نقسمة إىل  وهي م»وصوم رمضان وحج البيت ملن استطاع إليه سبيال

وهو إيتاء الزكاة وإىل ما هو : كالصالة والصوم وإىل عمل مايل: عمل بدين
  .)١(كاحلج: مركب منها
فالركن األول وهو : وهنا حكمة يف ترتيب أركان اإلسالم: فائدة

 يف ۵فالغاية حتقيق العبودية هللا : الشهادتان يوضح الغاية والطريق إليها
 ال رشيك هي املعبود بحق هو اهللا وحد أ»أشهد أن ال إله إال اهللا«قولك 

وأشهد أن حممدا « يف قولك ملسو هيلع هللا ىلصله, والطريق إليها بمتابعة النبي األمني 
 فبعد أن عرفت الغاية والطريق إليها يأيت الركن الثاين مبينا »رسول اهللا

حق اهللا عىل عباده بأداء الصالة وإقامتها يف أوقاهتا بأركاهنا وواجباهتا 
خضوع ويف مجاعة للرجال ثم يأيت حق العباد بعد وسننها بخشوع و

 وذلك بإيتاء الزكاة الذي فيه حق للعباد وكفالتهم ثم ۵أدائك حلق اهللا 
يأيت بعد ذلك حق النفس بتزكيتها وحتقيق التقو هلا بأداء فريضة الصيام 

                                                 
 ).٩٨/١( واحلكم العلوم جامع )١(



٢٢אאאא 
  

ثم يأيت بعد ذلك الركن الذي جيمع حق اهللا وحق العباد وحق النفس وهو 
قيام بحق اهللا تعاىل بأداء الفريضة واالمتثال لألمر وفيه حق احلج ففيه ال

للعباد بذبح اهلدي وفيه حق للنفس بتزكيتها والبعد عن الرفث والفسوق 
 !!واجلدال يف احلج فياهلا من حكمة لو تدبرناها 

 أصول أعامل اإلسالم التي ينبني ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث جربيل ذكر النبي 
 ڤ الصحيحني من حديث ابن عمر عليها كام دل عىل ذلك ما جاء يف

بني اإلسالم عىل مخس, شهادة أن ال «:  يقولملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : قال
إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج وصوم 

  .)١(»رمضان
واملراد من هذا احلديث أن اإلسالم «: $قال احلافظ ابن رجب 

 واملقصود متثيل » والدعائم لبنيانهمبني عىل هذه اخلمس كاألركان
اإلسالم ببنيان, ودعائم البنيان هذه اخلمس فال يثبت البنيان بدوهنا 
وبقيت خصال اإلسالم كتتمة البنيان, فإذا فقد منها يشء نقص البنيان 
وهو قائم ال ينقص بنقص ذلك, بخالف نقص هذه الدعائم اخلمس, فإن 

شكال, وكذلك يزول بفقد اإلسالم يزول بفقدها مجيعها بغري إ
الشهادتني, واملراد بالشهادتني اإليامن باهللا ورسوله وقد جاء يف رواية 

                                                 
 ).٣٢−٢/٢٩( القبول معارج وانظر )١٦( ومسلم )٨( البخاري )١(



אאאא٢٣ 
  

 وذكر بقية »إيامن باهللا ورسوله: بني اإلسالم عىل مخس«: البخاري تعليقا
:  ويف رواية له»عىل أن يوحد اهللا: عىل مخس«: ويف رواية ملسلم .)١(احلديث

  .)٢(»دونهعىل أن يعبد اهللا ويكفر بام «
وهبذا يعلم أن اإليامن باهللا ورسوله داخل ضمن اإلسالم, وأما إقام 
الصالة فقد وردت أحاديث متعددة عىل أن من تركها فقد خرج من 

بني الرجل «:  قالملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم ففي صحيح مسلم عن جابر عن النبي 
 وذهب إىل هذا القول مجاعة من .)٣(»وبني الرشك والكفر ترك الصالة

واخللف وذهبت طائفة منهم إىل أن من ترك شيئا من أركان السلف 
  .)٤(اإلسالم اخلمسة عمدا أنه كافر بذلك

اإلسالم هو «: ملسو هيلع هللا ىلصقوله : $قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
, يريد أن هذا كله واجب داخل يف اإلسالم, فليس لإلنسان )٥(»اخلمس

                                                 
 تعليق يف حجر ابن قال )٣٥٣٣( حديث قبل اجلزم بصيغة معلقا البخاري رواه )١(

 يف املؤلف فأسنده بالل قصة يف ڤ هريرة أيب حديث وأما )٥/٣٧٠( التعليق
 .عنه زرعة أيب طريق من الليل صالة كتاب

 .عمر ابن حديث من )١٦( مسلم رواه )٢(
 .)٨٢( مسلم رواه )٣(
 ).١٤٧−١/١٤٥( واحلكم العلوم جامع )٤(
 .له أصل ال )٥(



٢٤אאאא 
  

ن عىل هذا ويكتفي باإلقرار بالشهادتني, وكذلك اإليامن جيب أن يك أن
. الوجه املفصل ال يكتفي فيه باإليامن املجمل وهلذا وصف اإلسالم هبذا

وقد اتفق املسلمون عىل أنه من مل يأت بالشهادتني فهو كافر وأما األعامل 
أهل السنة متفقون عىل : األربعة فاختلفوا يف تكفري تاركها, ونحن إذا قلنا

وأما هذه املباين .  كالزنا والرشبأنه ال يكفر بالذنب, فإنام نريد به املعايص
 . .ففي تكفري تاركها نزاع مشهور

وإحد الروايات عنه أنه يكفر من ترك وعن أمحد يف ذلك نزاع 
ال يكفر إال برتك الصالة والزكاة فقط, : واحدة منها وعنه رواية ثانية

ال يكفر إال برتك الصالة والزكاة إذا قاتل اإلمام عليها, : ورواية ثالثة
. ال يكفر برتك يشء منهم: ال يكفر إال برتك الصالة, وخامسة: رابعةو

 ملا سأل ڠوهذه أقوال معروفة للسلف ومما يوضح ذلك أن جربيل 
 عن اإلسالم واإليامن واإلحسان كان يف آخر األمر بعد فرض ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
  .)١( واحلج فرض سنة تسع أو عرش,احلج

أن هذه : ركان اإلسالمسبب اختصاص هذه األركان اخلمسة بكوهنا أ
األركان اخلمسة هي أظهر شعائر اإلسالم وبقيام العبد هبا يتم إسالمه وهلذا 

: $ الصالح كانت واجبة عىل األعيان دون سواها, قال اإلمام ابن
                                                 

 ).٨٧ − ٨٦: ص( العمدة ورشح )٢٨٦( اإليامن )١(



אאאא٢٥ 
  

وحكم اإلسالم يف الظاهر يثبت بالشهادتني وإنام أضاف إليها الصالة «
سالم وأعظمها وبقيامه هبا والزكاة واحلج والصوم لكوهنا أظهر شعائر اإل

  .)١(»يتم استسالمه وتركه هلا يشعر بانحالل قيد انقياده أو اختالله
قد أجاب «: »اإليامن« يف كتابه $وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

بعض الناس أن هذه أظهر شعائر اإلسالم وأعظمها وبقيام العبد هبا يتم 
 ملسو هيلع هللا ىلصوالتحقيق أن النبي . هركه هلا يشعر بانحالل قيد انقياداستسالمه وت

ذكر الدين الذي هو استسالم العبد لربه مطلقا, الذي جيب هللا عبادة 
حمضة عىل األعيان فيجب عىل كل من كان قادرا عليه أن يعبد اهللا هبا 
خملصا له الدين وهذه هي اخلمس وما سو ذلك فإنام جيب بأسباب 

 : املصالح, فال يعم وجوهبا مجيع الناس بل إما
أن يكون فرضا عىل الكفاية كاجلهاد, واألمر باملعروف والنهي عن  − ١

 .املنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقرار وحتديث وغري ذلك
 وإما أن جيب بسبب حق لآلدميني خيتص من وجب له وعليه وقد − ٢

إما بإبرائه أو بحصول يسقط بإسقاطه وإذا حصلت املصلحة أو اإلبراء 
 املصلحة فحقوق العباد مثل قضاء الديون ورد املغصوب والعوار
والودائع واإلنصاف من املظامل من الدماء واألموال واألعراض إنام هي 

                                                 
 .)١٣٤: ص( مسلم صحيح صيانة )١(
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حقوق اآلدميني وإذا أبرئوا منها سقطت, وجتب عىل شخص دون شخص, 
وهلذا يشرتك فيها يف حال دون حال مل جتب عبادة حمضة هللا عىل كل عبد قادر 

 .املسلمون واليهود والنصار بخالف اخلمسة فإهنا من خصائص املسلمني
وكذلك ما جيب من صلة األرحام وحصص الزوجة واألوالد 
واجلريان والرشكاء والفقراء, وما جيب من آداء الشهادة والفتيا واإلمارة 

ارضة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد وكل ذلك بأسباب ع
عىل بعض الناس دون بعض جللب منافع ودفع مضار, لو حصلت بدون 
فعل اإلنسان مل جتب, فام كان مشرتكا فهو واجب عىل الكفاية, وما كان 
خمتصا فيجب عىل زيد دون عمرو ال يشرتك الناس يف وجوب عمل بعينه 

فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة . عىل كل أحد قادر سو اخلمس
به, فليس الواجب عىل هذا مثل الواجب عىل هذا بخالف عمرو وأقار

صوم رمضان وحج البيت والصلوات اخلمس والزكاة فإن الزكاة وإن 
كانت حقا ماليا فإهنا واجبات هللا, وهلذا وجب فيها النية ومل جيوز أن 
يفعلها الغري عنه بال إذنه ومل تطلب من الكفار, وحصص العباد ال يشرتط 

  .)١(»اها غريه عنه بغري اذنه برئت ذمته ويطالب به الكفارهلا النية ولو أد
                                                 

 وراجع .خمترصا ذكره )٣٦٣( الطحاوية العقيدة رشح ,)٢٩٧( اإليامن )١(
 الباب واجلامعة السنة أهل عند اإليامن حقيقة: الثامن الكتاب العقدية املوسوعة
 .الثالثة الدين مراتب: الثالث الفصل ومراتبه اإليامن درجات: الرابع
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 : اإليمان: المرتبة الثانية
 ڠهو املرتبة الثانية من مراتب الدين يف حديث جربيل  :اإليامن

ملعرفة ااملذكور ومعناه التصديق اجلازم الذي ال ريب فيه فهو بمعنى 
I H G F  ML K J ﴿: واإلقرار ومنه قوله تعاىل

 P O N Q ﴾] صدقت هنا جاءت بعد أن ]١٠٥−١٠٤الصافات 
 بشحذ السكني ومررها عىل عنق إسامعيل تنفيذا ألمر ڠقام إبراهيم 

: ڠ  فهذا هو اإليامن ومنه قوله تعاىل عىل لسان إخوة يوسف۵اهللا 
﴿ k j i h g f e ﴾]بمصدق:  أي]١٧: يوسف. 

 : واإليامن رشعا له حالتان
ىل اإلفراد غري مقرتن بذكر اإلسالم أن يطلق ع : احلالة األوىل−

E D C B A  ﴿: فحينئذ يراد به الدين كله كقوله تعاىل
 JI H G F﴾ ]٢٥٧: البقرة[. 

 .]٦٨: آل عمران[﴾  ¾ ¿ À ﴿: وقوله
﴾ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴿: وقوله تعاىل

 .]١٦: احلديد[
 .]١١: إبراهيم[ ﴾M L K J ﴿: وقوله

 .]٢٣: ائدةامل[ ﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿: وقوله تعال
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, وهلذا حرص )١(»ال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة« :ملسو هيلع هللا ىلصوقول النبي 
 W ﴿: ۵اهللا اإليامن فيمن التزم الدين كله باطنا وظاهرا يف قوله 

 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
h g f e d  m l k j i

o n  z y x w v u ts r q p
| { ~ � ¡  ﴿: ۵ وقوله ]٤ − ٢: األنفال[﴾ } 

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¯ ® ¬« ª ©
w v u t s  ﴿: , وقوله تعاىل]١٥: احلجرات[ ﴾° 

c ba ` _ ~ } | { z y x 
 m l k j i h g f e d

o n  | { z y x w v u t s r q p ﴾
A  ﴿: تعاىل  وفرسهم بمن اتصف بذلك كله يف قوله]١٧ − ١٥: السجدة[

 CB   R Q P O N ML K J IH GF E D
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W VU T S

 cbk j i hg f e d  ﴾]٥ − ١: البقرة[ 
                                                 

 بدال »مسلمة« بلفظة هريرة أيب حديث من )١١١( ومسلم )٣٢٦٠( البخاري )١(
 وأمحد )٥/٢٣٤( والنسائي )٣٠٩٢( الرتمذي بلفظ ورواه »مؤمنة« من

 .ڤ طالب أيب بن عيل حديث من )١/٧٩(
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 H G F E D C BA ﴿: وقال تعاىل
M L K J I  R Q P O N

\ [ Z Y XW V U T S 
 g f e d c b a ` _ ^ ]
t s r q p o n m l k j i h 

 _ ~ } | { z y x w v u
 d c b a` ﴾]تعاىل قوله , ويف]١٣٦ − ١٣٣: آل عمران :

﴿ ^ ] \ [ Z YX W V U
c b a ` _ f e d i h g 

 q p o n m l k j
 z y x w v u t s r
 e d c ba ` _ ~ } | {

 p o n ml k j i h g f ﴾
 G F ED C B A ﴿: , وقال تعاىل]١٥٧ − ١٥٦: األعراف[

 S R QP O N M L KJ I H
 _ ^ ] \ [Z Y X W VU T
 k j i h g fe d c b a `
 v u ts r q p o nm l
 ` _ ~} | { zy x w
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 c b a ﴾]وقال تعال]١١ − ١: املؤمنون , :﴿ E D C BA 
H G F L K J I  P O N M

 U T S R Q ﴾]وغريها من اآليات]٣ − ١: النمل ..  
 D C BA ﴿: وقد فرس اهللا تعاىل اإليامن بذلك كله يف قوله تعاىل

 P O N M L K J I H G F E
 Y X W V U T S R Q
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z
 n m l k j ih g f e d

u ts r q po w v  ﴾]١٧٧: البقرة[. 
 فائدة : 

أن الركن األول اإليامن :  الستةيامنعل احلكمة يف ترتيب أركان اإلول
 هذا اخلالق العظيم من عدله أرسل ،باهللا فهو اخلالق املستحق للعبادة

املالئكة, ارسلهم بالكتب عىل األنبياء والرسل لتذكري الناس باليوم اآلخر 
قق اإليامن بقضاء اهللا وقدره سبحانه وتعاىل, وما فيه من أهوال حتى يتح

 .واهللا أعلم
 بذلك كله يف حديث وفد عبد القيس يف ملسو هيلع هللا ىلصوفرسه النبي 

أتدرون ما : آمركم باإليامن باهللا وحده, قال«: الصحيحني وغريمها فقال
شهادة أن ال إله إال «: اهللا ورسوله أعلم, قال:  قالوا?»اإليامن باهللا وحده



אאאא٣١ 
  

رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن اهللا وأن حممدا 
  .)١(»تؤدوا من املغنم اخلمس

 صيام رمضان إيامنا واحتسابا من اإليامن وكذا قيام ملسو هيلع هللا ىلصوقد جعل 
. ليلة القدر وكذا أداء األمانة وكذا اجلهاد واحلج واتباع اجلنائز وغري ذلك

أعالها ال إله إال اإليامن بضع وسبعون شعبة «: ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيحني قال 
واحلياء شعبة من «:  ويف رواية.)٢(»اهللا وأدناها إماطة األذ عن الطريق

ع د جاءت يف القرآن والسنة يف مواض وهذه الشعب املذكورة ق.)٣(»اإليامن
متفرقة منها ما هو من قول القلب وعمله ومنها ما هو من قول اللسان 

 يف احلديث السابق إىل ملسو هيلع هللا ىلصي ومنها ما هو من عمل اجلوارح وقد أشار النب
 »أعالها ال إله إال اهللا«: ملسو هيلع هللا ىلصالقول والعمل, فقول القلب واللسان يف قوله 

 وعمل القلب يف »إماطة األذ عن الطريق«: ملسو هيلع هللا ىلصوعمل اجلوارح يف قوله 
 .»واحلياء شعبة من اإليامن«: ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

وملا كانت الصالة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله 
 ` c b a ﴿:  إيامنا يف قوله تعاىل۵وارح سامها اهللا وعمل اجل

 j i h g f ed﴾ ]يعني صالتكم كام ]١٤٣: البقرة 
                                                 

 .ڤ عباس ابن حديث من )١٧( ومسلم, لفظه وهذا )٥٣( البخاري )١(
 .ڤ هريرة أيب حديث من )٣٥( ومسلم )٩( البخاري )٢(
 .مسلم رواه )٣(
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وهذا املعنى هو الذي قصده السلف . .يعلم من سبب النزول هلذه اآلية
امل كلها عإن اإليامن اعتقاد وقول وعمل وإن األ: رمحهم اهللا تعاىل بقوهلم

 عىل ذلك إمجاع الصحابة $الشافعي داخلة يف معنى اإليامن وحكى 
 .والتابعني ومن بعدهم من أدركهم

كان من مىض من السلف ال يفرقون بني «: $قال األوزاعي 
أما بعد, «:  إىل األمصار$وكتب عمر بن عبد العزيز . »العمل واإليامن

فإن اإليامن فرائض ورشائع فمن استكملها استكمل اإليامن ومن مل 
  .)١(»ل اإليامنيستكملها مل يستكم

 إثباته يف كتاب اإليامن وعليه $وهذا املعنى الذي أراد البخاري 
 »باب الصالة من اإليامن« و»باب أمور اإليامن«:  فقالابوب أبوابه كله

باب حب رسول اهللا « و»اجلهاد من اإليامن« و»باب الزكاة من اإليامن«و
م رمضان وباب صو« و»باب أحلياء من اإليامن« و» من اإليامنملسو هيلع هللا ىلص

باب أداء « و»باب أتباع اجلنائز من اإليامن« و»احتسابا من اإليامن
 . وسائر أبوابه»الصلوات اخلمس من اإليامن

                                                 
 )٦/١٧٢( مصنفه يف شيبة أيب ابن ووصله اجلزم بصيغة معلقا البخاري رواه )١(

 »التعليق تعليق« يف حجر ابن وقال )١/٧٨( إليامنا شعب يف والبيهقي
 .ثقات ورجاله صحيح إسناد وهو )٢٠/٢(
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أن يطلق اإليامن مقرونا باإلسالم وحينئذ يفرس  :احلالة الثانية −
باالعتقادات الباطنة كام يف حديث جربيل هذا وما يف معناه وكام يف قوله 

 يف غري موضع من ]٥٧: النساء[ ﴾ r q p  s﴿: تعاىل
اللهم من أحييته منا فأحيه عىل «:  يف دعاء اجلنازةملسو هيلع هللا ىلصالنبي  كتابه وكام قال

 وذلك أن أعامل اجلوارح إنام .)١(»اإلسالم ومن توفيته فتوفه عىل اإليامن
يتمكن منها يف احلياة فأما عند املوت فال يبقى غري قول القلب 

 .. .)٢(وعمله
 :  السنة يف مفهوم اإليامن منهمَ أهلٌف طوائفهذا وقد خال

اإليامن هو املعرفة باهللا : قال جهم بن صفوان وأتباعه:  اجلهمية− ١
فقط وعىل هذا القول ليس عىل وجه األرض كافر بالكلية إذ ال جيهل 

 .اخلالق سبحانه أحد
 : وهللا در العالمة ابن القيم حيث قال يف نونيته الكافية الشافية

                                                 
 وأمحد )١٤٩٨( ماجة وابن )١٠٢٤( والرتمذي )٣٢٠١( البخاري رواه )١(

 هذا: احلاكم وقال ڤ هريرة أيب حديث من )١/٥١١( واحلاكم )٣٦٨/٢(
 رشط عىل صحيح رشط وله خيرجاه ومل الشيخني رشط عىل صحيح احلديث
 »اجلنائز أحكام« يف األلباين الشيخ وقال »التلخيص« يف الذهبي ووافقه مسلم

 .صحيح »داوود أيب سنن صحيح« يف وقال قاال كام وهو: )١٢٤ ص(
 .السنة أهل عند اإليامن حقيقة الثامن, الكتاب العقدية, املوسوعة راجع )٢(
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ــــوا و ــــهقال ـــاد بأن ـــرار العب  خــالقهم هــو منتهـــى اإليــامن  ** إق
ــد ــامن يشء واح ــاس يف اإلي  كاملــشط عنــد متاثــل األســنان  ** والن
ــان  ** فاســأل أبــا جهــل وشــيعته ومــن ــدي األوث ــن عاب ــو م  واالمه
ــصلبان  ** وسل اليهود وكل أقلـف مـرشك ــل ال ــسيح مقب ـــد امل  عب
ـــدا  ** واسأل ثمود وعاد بل سل قـبلهم ـــانأع ــــة الطوف ـــوح أم  ء ن
 اخلــالق أم أصــبحت ذا نكــران  ** واسأل أبـا اجلـن اللعـني أتعـرف
ــة ــبح أم ــق أق ــأل رشار اخلل  لوطيــة هــم نــاكحوا الــذكران  ** واس
ــارون مــع هامــان  ** واســأل كــذاك إمــام كــل معطــل  فرعــون مــع ق
ــيهم منكــر للخــالق ــوان  ** هــل كــان ف ــرب العظــيم مكــون األك  ال

 هــم عنــد جهــم كــاملوا اإليــامن  **  فيهمــوا مــن كــافرفليبــرشوا مــا
اإليامن هو اإلقرار باهللا دون عقد :  قالت املرجئة والكرامية− ٢

 � ¡ ﴿: القلب فيكون املنافقون عىل هذا مؤمنني وقد قال اهللا تعاىل
 ² ± ° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
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 Æ Å Ä Ã ﴾]وغري ذلك من اآليات ]٨٥ − ٨٤: التوبة 

 يف دعواهم يف غري موضع ۵وهم قد نطقوا بالشهادتني فقط وكذهبم اهللا 
 .من القرآن
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التصديق باجلنان واإلقرار باللسان وهذا قول :  وقال آخرون− ٣
 وهو ڠخمرج ألركان اإلسالم الظاهرة املذكورة يف حديث جربيل 

 .ظاهر البطالن
ىل أنه الطاعات بأرسها فرضا  وذهب اخلوارج ومن وافقهم إ−  ٤
لسائلني  لوفود العرب املسو هيلع هللا ىلصنفال وهذا القول مصادم لتعليم النبي أو كانت 

 ?هل عيل غريها: ام يقول له السائل يف فريضتهعن اإلسالم واإليامن وكل
  .)١(ال إال أن تطوع: قال

 وذهب اجلبائي وأكثر املعتزلة البرصية إىل أنه الطاعات − ٥
 عال والرتوك دون النوافل وهذا أيضا يدخل املنافقنياملفروضة من األف

يف اإليامن وقد نفاه اهللا تعاىل عنهم, وقال الباقون منهم العمل 
والنطق واالعتقاد والفرق بني هذا وبني قول السلف الصالح أن السلف 
مل جيعلوا كل األعامل رشطا يف الصحة بل جعلوا كثريا منها رشطا يف 

 فيها من استكملها فقد استكمل $ن عبد العزيز الكامل كام قال عمر ب
اإليامن ومن مل يستكملها مل يستكمل اإليامن واملعتزلة جعلوها كلها رشطا 

 .يف الصحة واهللا أعلم

                                                 
 .ڤ اهللا عبيد بن طلحة حديث من )١١( ومسلم )٤٦( البخاري رواه )١(
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 : اإلحسان: المرتبة الثالثة
مصدر أحسن حيسن إحسانا وهو ضد اإلساءة وهو : اإلحسان لغة

 : ينيإجادة العمل وإتقانه وإخالصه ويطلق عىل معن
أحسنت كذا ويف كذا إذا أحسنته : متعد بنفسه كقولك:  األول−
 .وكملته
أوصلت : أحسنت إىل كذا أي: متعد بحرف اجلر كقولك:  الثاين−

  .)١(إليه ما ينتفع به
 : واإلحسان رشعا يطلق عىل

 :  وهو عىل قسمني۵إحسان إىل عباد اهللا :  الفرع األول−
م بحقوقهم الواجبة عىل أكمل واجب وهو أن تقو: القسم األول* 
. بر الوالدين, وصلة األرحام, واإلنصاف يف مجيع املعامالت: وجه مثل

اإلحسان للبهائم واإلحسان يف القتل ملا يف : ويدخل يف هذا القسم
إن اهللا «:  قالڤ من حديث شداد بن أوس $صحيح اإلمام مسلم 

 وإذا ذبحتم كتب اإلحسان عىل كل يشء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة,
                                                 

 العرب لسان«و »)٢/٥٧( اللغة مقاييس معجم«و »)٥/٢٠٩٩( الصحاح« )١(
 فتح«و »)١٤٢/١( املفهم«و »)١٥٣٥( املحيط القاموس«و »)١٣/١١٧(

 .»)١/١٢٠( الباري



אאאא٣٧ 
  

  .)١(»فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته
 : وهذا احلديث يدل عىل وجوب«: $قال احلافظ بن رجب 

 اإلحسان يف كل يشء من األعامل, لكن إحسان يشء بحسبه, −
اإلتيان هبا عىل وجه : فاإلحسان يف اإلتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة

قدار من اإلحسان فيها واجب, وأما اإلحسان فيها كامل واجباهتا, فهذا امل
 .بإكامل مستحباهتا فليس بواجب

االنتهاء عنها وترك ظاهرها :  واإلحسان يف ترك املحرمات−
 i h g fe d c b ﴿: وباطنها كام قال تعاىل

 n m l k j ﴾]فهذا القدر من اإلحسان ]١٢٠: األنعام 
 .فيها واجب

قدورات فأن يأيت بالصرب عليها عىل امل  وأما اإلحسان يف الصرب عىل−
 .وجهه من غري تسخط وال جزع

القيام بام أوجب اهللا من :  واإلحسان يف معاملة اخللق ومعارشهتم−
حقوق ذلك كله, واإلحسان الواجب يف والية اخللق وسياستهم القيام 
بواجبات الوالية كلها, والقدر الزائد عىل الواجب يف ذلك كله إحسان 

 .اجبليس بو
                                                 

 ).١٩٥٥( برقم مسلم أخرجه )١(



٣٨אאאא 
  

إزهاق نفسه :  واإلحسان يف قتل ما جيوز قتله من الناس والدواب−
عىل أرسع الوجوه وأسهلها من غري زيادة يف تعذيب, فإنه إيالم ال حاجة 

 يف احلديث ولعله ذكره عىل ملسو هيلع هللا ىلصوهذا النوع هو الذي ذكر النبي . إليه
 .»سبيل املثال, أو حلاجته إىل بيانه يف تلك احلال

إلحسان املستحب, وهو ما زاد عىل الواجب من بذل ا: القسم الثاين
نفع بدين أو مايل أو عميل فيساعد من احتاج إىل مساعدته ببدنه أو بامله أو 

اإلحسان : وأجل أنواع اإلحسانبعلمه, فهذا كله داخل يف باب اإلحسان 
z } | { ~_ `  ﴿: إىل من أساء إليك كام قال تعاىل

l k j i h g f e d c b a   n m 
 w v u t s r q p o ﴾]٣٥ − ٣٤: فصلت[ 

 وهو املراد هنا, قال احلافظ ۵اإلحسان يف عبادة اهللا :  الثاينفرعال
هو مصدر, : )اإلحسان(قوله «:  يف رشح حديث جربيل$ابن رجب 

أحسنت كذا إذا : ويتعد بنفسه وبغريه تقول. تقول أحسن حيسن إحسانا
ه النفع, واألول هو املراد ألن أتقنته وأحسنت إىل فالن إذا اوصلت إلي

املقصود هو إتقان العبادة, وقد يلحظ الثاين بأن املخلص مثال حمسن 
اإلخالص فيها واخلشوع وفراغ : بإخالصه إىل نفسه وإحسان العبادة
  .)١(»البال حال التلبس هبا ومراقبة املعبود

                                                 
 .)١٢٠/١( الباري فتح )١(



אאאא٣٩ 
  

راه أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن ت«:  بقولهملسو هيلع هللا ىلصوقد عرفه النبي 
  .)١(»فإنه يراك

واإلحسان أعىل مراتب الدين وأعظمها وأهله هم املستكملون هلا 
 .السابقون للخريات املقربون من علو الدرجات

وإذا كان اإلسالم هو األركان الظاهرة عند التفصيل واقرتانه 
باإليامن, واإليامن إذ ذاك هو األركان الباطنة, فإن االحسان هو حتسني 

 .طن وأما عند اإلطالق فإنه يشمل الدين كلهالظاهر والبا
إياك نعبد وإياك (ومن منازل «: $يقول العالمة ابن القيم 

منزلة اإلحسان, وهي لب اإليامن وروحه وكامله وهذه املنزلة ) نستعني
فإشارة إىل كامل : وأما احلديث. .جتمع مجيع املنازل فجميعها منظومة فيها

خلشيته وحمبته ومعرفته واإلنابة إليه : امعة ومراقبته اجل۵احلضور مع اهللا 
  .)٢(»واإلخالص له وجلميع مقامات اإليامن

وأول درجاته اإلحسان يف القصد «: $وقال اإلمام اهلروي 
 .»بتهذيبه علام وإبرامه عزما

                                                 
 .هريرة أيب حديث من )٩( ومسلم )٥٠( البخاري )١(
 .اإلحسان منزلة السالكني, دارجم )٢(



٤٠אאאא 
  

° ± ² ³  ﴿:  يف قوله تعاىل$قال احلافظ ابن كثري 
لعمل إىل اإلحسان ما ملن أحسن يف الدنيا ا: أي: ]٦٠: الرمحن[ ﴾´ 

﴾ FE D C BA  ﴿: إليه يف الدار اآلخرة كام قال تعاىل
 .]٢٦: يونس[

إلحسان يف لذلك جاء ا: واألعامل تتفاضل باقرتاهنا باإلحسان
 ً مقرونا باإلسالم وتارةاًع كثرية, تارة مقرونالقرآن الكريم يف مواض

اد وتارة بالعمل باإليامن وتارة مقرونا بالتقو أو هبم مجيعا, وتارة باجله
: قال تعاىل .)١(الصالح مطلقا وتارة باإلنفاق يف سبيل اهللا وهو اجلهاد

﴿ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î
 Þ Ý Ü Û ﴾]تعاىل وقال ]١١٢: البقرة :﴿  z yx

 g f e dc b a ` _ ~ } | {
 h﴾ ]وقال تعاىل]٢٢: لقامن  :﴿ h g f e d c 

 n m l k j i ﴾]وقال تعاىل]٣٠: الكهف  :﴿ w v 
 c b a ` _ ~ } | { z y x

 n m l kj i h g f e d ﴾]هذه ]٩٣: املائدة 
: الصحيحني من مات من املسلمني قبل حتريم اخلمر ففيياآليات نزلت ف

                                                 
 ).٢٧٣/٢( القبول ومعارج )١٢٥/١( واحلكم العلوم جامع )١(



אאאא٤١ 
  

قتل قوم وهي يف بطوهنم قال : أنه ملا نزل حتريم اخلمر قال بعض القوم
  .)١( اآلية﴾... y x w v ﴿: فأنزل اهللا تعاىل

كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم :  قالوا$ أمحد وعند اإلمام
 . اآلية﴾... y x w v ﴿:  فنزلت?يرشبوهنا

 : تنبيه

غلط البعض يف تأويل هذه اآلية كام رو ابن عبد الرب وغريه بسنده 
رشب قوم من أهل الشام اخلمرة يف عهد يزيد بن :  فقال»كارذستاال«يف 

 صحايب جليل يقال له ڤأيب سفيان, وهو أخ معاوية بن أيب سفيان 
 x w v ﴿هي لنا حالل وتأولوا هذه اآلية : , وقالوا»يزيد اخلري«

 y...﴾فكتب أن ابعث هبم إيل قبل ڤفكتب فيهم إىل عمر :  قال 
يا أمري : أن يفسدوا من قبلك فلام قدموا عمر استشار فيهم الناس فقالوا

 ۵يأذن به اهللا  ورشعوا يف دينه ما مل ۵هنم كذبوا عىل اهللا إاملؤمنني 
 ?ما تقول يا أبا احلسن فيهم:  ساكت فقالڤفارضب رقاهبم, وعيل 

أر أن تستتيبهم فإن تابوا جلدهتم ثامنني لرشهبم اخلمر وإن مل «: قال
 ورشعوا يف دينه ما مل يأذن ۵يتوبوا رضبت أعناقهم فإهنم كذبوا عىل اهللا 

 . » فاستتاهبم فتابوا فرضهبم ثامنني۵به اهللا 
                                                 

 .عليه متفق )١(



٤٢אאאא 
  

 : التقو تكررت ثالث مرات: الحظ يف هذه اآلية الكريمة أنوامل
 .ركن اإلسالمهو مع اإليامن والعمل الصالح و:  األوىل−
 .مع اإليامن فقط وهو ركن اإليامن:  الثانية−
 .اإلحسان وهو ركن اإلحسان:  الثالثة−

 x w v ut s r q p ﴿: وقال تعاىل
 y ﴾]وقال تعاىل]٦٩: العنكبوت  :﴿ r q p u t s 

 � ~ } | {z yx w v﴾ ]١٩٥: البقرة[. 
وقد يذكر مفردا «:  بعد ذكره هلذه اآليات$قال احلافظ ابن رجب 

K J I H G FE D C BA  ﴿: كقوله تعاىل
 T S R QP O N ML﴾ ]٢٦: يونس[«.  

 تفسري الزيادة بالنظر إىل ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي $وقد ثبت يف صحيح مسلم 
مناسب جلعله جزاء ألهل اإلحسان ألن وهذا  .)١( يف اجلنة۵وجه اهللا 

اإلحسان أن يعبد املؤمن ربه يف الدنيا عىل وجه احلضور واملراقبة كأنه يراه بقلبه 
 .وينظر إليه يف حال عبادته فكان جزاء ذلك النظر إىل اهللا عيانا يف اآلخرة

w v u t  ﴿وعكس هذا ما أخرب به عن جزاء الكفار يف اآلخرة 
 y x ﴾]وجعل ذلك جزاء حلاهلم يف الدنيا وهو ]١٥: املطففني 

                                                 
 .ڤ صهيب حديث من )١٨١( مسلم رواه احلديث )١(



אאאא٤٣ 
  

تراكم الران عىل قلوهبم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته يف الدنيا, فكان 
  .)١(جزاؤهم أن حجبوا عن رؤيته يف اآلخرة

وملا تكرر اإلحسان يف القرآن «: $وقال أبو العباس القرطبي 
ابه ببيانه  فأجملسو هيلع هللا ىلصوترتب عليه هذا الثواب العظيم, سأل عنه جربيل النبي 

  .)٢(»ليعمل الناس عليه فيحصل هلم هذا احلظ العظيم
 
 

AB  
 

                                                 
 ).١٢٥/١( واحلكم العلوم جامع )١(
 ).١٤٤/١( املفهم )٢(



٤٤אאאא 
  

 א

أن تعبد اهللا كأنك تراه «:  بقولهملسو هيلع هللا ىلصلإلحسان ركن واحد بينه النبي 
 أن مرتبة اإلحسان عىل درجتني ملسو هيلع هللا ىلص فأخرب النبي »فإن مل تكن تراه فإنه يراك

  :وأن املحسنني يف اإلحسان عىل درجتني متفاوتتني
 يشري »أن تعبد اهللا كأنك تراه«: وهي أعالمها وهي : الدرجة األوىل−

إىل أن العبد يعبد اهللا عىل هذه الصفة, وهي استحضار قربه وأنه بني يديه كأنه 
يراه وذلك يوجب اخلشية واخلوف واهليبة والتعظيم ولذا جاء يف رواية أيب 

  .)١(»ك تراهأن ختشى اهللا كأن« بلفظ $ اإلمام مسلم د عنڤهريرة 
النصح يف العبادة وبذل اجلهد يف حتسينها وإمتامها : ويوجب أيضا

 ,وإكامهلا وهذه العبادة, أي عبادة اإلنسان ربه كأنه يراه, عبادة طلب وشوق
 ألن هذا الذي ا عليهاًوعبادة الطلب والشوق جيد اإلنسان من نفسه حاث

 .قرب إليه سبحانه وتعاىلحيبه, فهو يعبده كأنه يراه فيقصده وينيب إليه ويت
إذا مل تستطع أن : أن تعبد اهللا كأنه يراك واملعنى : الدرجة الثانية−

تعبد اهللا كأنك تراه وتشاهده رأي العني فانزل إىل املرتبة الثانية وهي أن 
 .تعبد اهللا كأنه يراك

                                                 
 ).١٠(: مسلم أخرجه )١(



אאאא٤٥ 
  

 .بهعبادة خوف ور: عبادة رغبة وطمع والثانية: فاألوىل
 لكن األوىل أكمل وأفضل, فعبادة اهللا عىل وكالمها مرتبتان عظيمتان

 .)١(وجه املراقبة والطلب أكمل من عبادته عىل وجه اخلوف والرهب
فاإلحسان أعىل مراتب الدين وأهله هم الصفوة اخللص من عباد اهللا 

 .املؤمنني
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 .)١١٧( عثيمني البن األصول ثالثة رشح )١(



٤٦אאאא 
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