


حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة واجلماعة وعند  -أعمال القلوب
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  .واجلمع بني تعاريفهم لإلميان
املراد بتصديق القلب واعتقاده وإقراره عند السـلف الصـاحل رمحهـم: املبحث الثاين

. اهللا
  .حقيقة أعمال القلوب، وأمثلتها: املبحث الثالث  
  .القلوب وأعماهلاالعالقة بني أقوال : املبحث الرابع  
  .أعمال القلوب اليت هي أركان العبادة: املبحث اخلامس  
  .أعمال القلوب اليت هي شروط للشهادتني: املبحث السادس  
  .أمهية أعمال القلوب، وعالقة أعمال اجلوارح ا: الفصل الثاين

  .أمهية أعمال القلوب: املبحث األول  
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  .السابق باخلريات: املبحث األول  
  .املقتصد: املبحث الثاين  
  .تسميته، وحكمه يف الدنيا واآلخرة: الظامل لنفسه: املبحث الثالث  

  . أعمال القلوب، والرد عليهممذاهب املخالفني يف: الباب الثالث
  . مذاهب املتكلمني يف أعمال القلوب، والرد عليهم: الفصل األول

  .املراد باملتكلمني: املبحث األول   
  .مذهبهم يف أعمال القلوب: املبحث الثاين  
  .شبهام: املبحث الثالث  
  .الرد عليهم من الكتاب والسنة: املبحث الرابع  
  .  ب على مذهبهم من فسادما ترت: املبحث اخلامس  

  وفيه أربعة . ومناقشة استدالهلم. مذهب مرجئة الفقهاء يف أعمال القلوب: الفصل الثاين
  .املراد مبرجئة الفقهاء: املبحث األول
  .مذهبهم يف أعمال القلوب، وأدلتهم: املبحث الثاين
  .الرد على وجه استدالهلم: املبحث الثالث
  .ينهم وبني مجهور أهل السنة، ومثرتهنوع اخلالف ب: املبحث الرابع

  
  :وفيه مخسة مباحث. مذهب الصوفية يف أعمال القلوب، والرد عليهم: الفصل الثالث
  .املراد بالصوفية: املبحث األول
  .مذهب الصوفية يف أعمال القلوب: املبحث الثاين
  .شبهام: املبحث الثالث
  .الرد على شبهام: املبحث الرابع
  .ما ترتب على مذهبهم من فساد: املبحث اخلامس

  . فيها أهم نتائج البحث، مع التوصياتو: أما اخلامتة
  .أهم النتائج والتوصيات

مما يعني على معرفة حقيقة أعمال القلوب وأحكامها، وعالقتها بأعمال اجلوارح؛ معرفة مراتب الدين، والعالقـة  ) ١
مقرونا باإلسالم، فإنه يراد باإلميـان أعمـال القلـوب، وتكـون األقـوال       بينها، وقد تبني لنا يف التمهيد أن اإلميان إذا جاء

وذا حتتل أعمال القلوب شطر اإلميان؛ بل شطره . واألعمال الظاهرة يف هذه احلالة من لوازم اإلميان، وموجباته، ودالئله
  .األهم، املؤثر يف الشطر اآلخر

 



  .حد منهما الدين كله، ظاهره وباطنه، أقواله وأعمالهوأما إذا أطلق اإلميان واإلسالم فإنه يراد بكل وا
وذا يتبني لنا أن اإلميان الذي هو أصل الدين ولبه خيتص بأعمال القلوب عند اقترانه باإلسالم، وأما عند انفراده فهو 

سـمى  يشمل الدين كله ظاهره وباطنه، وذا تتضح أمهية أعمال القلوب من جهة كوا شطر الـدين بـدخوهلا يف م  
اإلسالم واإلميان عند اإلطالق، وأما عند التقييد فإا ختتص باإلميان، ومع ذلك فاملسلم حقًـا ال بـد أن يكـون معـه     

  .أصل اإلميان، فكما أنه ال إميان ملن ال إسالم له، فكذلك ال إسالم ملن ال إميان له
ا تعلق بالقلب احلسي، وهذه هو القلب املعنوي، الذي هو لطيفة ربانية، هل: املراد بالقلب شرعا) ٢

ويطلق على هذا القلـب الـروع، واجلنـان،    . العالقة سر رباين يدرك الناس آثارها وال يعرفون كنهها
ومكـان هـذا القلـب    . ومسي قلبا؛ لتقلبه يف األمور؛ وألنـه خـالص مـا يف البـدن    . والفؤاد، والصدر

وقد دلت النصوص الشـرعية  . ويفسد هو الصدر، وهو الذي يعقل ويعمى ويبصر، ويصلح: املعنوي
  .على أن العقل حمله القلب، ومع ذلك فله اتصال بالدماغ

املتأمل يف نصوص الكتاب والسنة يدرك العناية الكربى بالقلب وصفًا له وعالجا، ومنهجا يف ) ٣
سـاده  التعامل معه، وجتنيبه أسباب املرض والسقم؛ ألنه حمل التقوى، بصالحه يصلح اجلسد كله، وبف

  .يفسد اجلسد كله
  .وهذا القلب معرض للصحة واملرض، فيصح أحيانا، وميرض أحيانا، وينشط أحيانا، ويفتر أحيانا

وللقلب انفعاالت عديدة، فهو يألف وينفر، ويتحسر ويطمئن، وخياف ويوجل، ويرأف ويـرحم،  
ري انفعاالت كثرية، كما أن له يف اخل. ويرتاب ويشك، ويزيغ ويضل، ويغلظ ويقسو، وميرض وميوت

  .فهو يتدبر ويتذكر، ويتعظ ويتقي، ويطمئن وخيشع، وينيب ويسكن، وخيبت ويسلم، ويتقي ويفجر
وبـالعكس مـن   . وقد تفسد القلوب، فيطبع عليها، وتزين املعصية هلا، وتستغرق يف اللهو والباطل

  .ذلك قلوب أخرى تنيب إىل اهللا، فتطهر وتزكو، وتسلم من غوائل الشر
قلب له أحوال يف املعرفة، فهو يعقل ويتدبر، ويتعظ ويتذكر، ويفقه املعاين واآليات، ومن هنـا  وال

كان له كسب وعمل، وأضيف إليه اإلمث، ويوم القيامة يسأل العبد عن قلبـه كمـا يسـأل عـن بقيـة      
  .جوارحه

 وحمبتـه،  ومن مثَّ فصالح القلوب يف صحتها، وصحتها يف استعماهلا فيما خلقت له، من معرفة اهللا
  .وخوفه ورجائه، والتوكل عليه، وإخالص الدين له

لقد عرف السلف الصاحل اإلميان بأنه قول وعمل، ومعىن ذلـك أنـه قـول القلـب، واللسـان،      ) ٤
  .وعمل القلب واجلوارح

اعتقاد ما أخرب اهللا به عن نفسـه  : وقول القلب هو تصديقه وإقراره ومعرفته وعلمه واعتقاده، مثل
  .ائه وصفاته وأفعالهوعن أمس

  .وقد ورد عن بعض السلف تفسري إميان القلب بالتصديق أو اإلقرار أو االعتقاد

 



  :ومرادهم بتصديق القلب
التصديق اخلربي العلمي، مبعىن أن يقع يف القلب نسبة الصديق إىل املخرب، واخلـرب ذاتـه، جمـردا     -أ

  .عما سوى ذلك من أعمال القلوب، وهذا قول القلب
تصديق العملي، أي تصديق اخلرب باالمتثال واالنقياد، وهذا هو الذي قصـده السـلف عـن    ال -ب

وقـد  . إن اإلميان تصديق باجلنان، فإنه يقصد بـذلك املعنـيني  : إطالق التصديق، فمن قال من السلف
دلت األدلة من الكتاب والسنة، وأقوال السلف ولغة العـرب، علـى أن التصـديق لـيس حمصـورا يف      

  .اخلرب؛ بل ورد كذلك يف التصديق العملي التصديق
  .ويقال مثل ذلك يف إطالق السلف على إميان القلب أنه اعتقاد أو إقرار

وأما معرفة القلب وعلمه وقوله، فال إشكال يف أن املراد ا قـول القلـب فقـط، وبالتـايل يتضـح      
لى إميان القلب بأنه تصديق، الفرق بني إطالق السلف على إميان بأنه تصديق وبني إطالق املتكلمني ع

  .ويعنون به قول القلب فقط، جمرداً عن عمله
تبني لنا من خالل البحث أن أعمال القلوب ال ميكن تعريفها بـالتعريف االصـطالحي؛ ألـا    ) ٥

ومن مث فيصعب أحيانا وصـفها بالعبـارة   . أعمال باطنة ال ميكن أن يتصور حقيقتها إال من اتصف هلا
وهلذا جنـد العلمـاء الـذين ذكـروا أعمـال القلـوب مل يعرفوهـا        . ، لتداخلها وتالزمهاوالتفريق بينها

. بالتعريف االصطالحي، وإمنا ذكروا هلا أمثلة تتميز ا عن أقوال القلب واللسـان وأعمـال اجلـوارح   
  .وحاصل تعريفها أا األعمال اليت يتعلق أداؤها بالقلب دون سائر اجلوارح

قلوب وتداخلها فإنه يصعب عدها وحصرها، ولقد حاول بعض العلماء عدها ولكثرة أعمال ال) ٦
وحصرها عند شرحهم حلديث شعب اإلميان، يف املصنفات يف شعب اإلميان، ومع ذلك فال تعـدو أن  
تكون هذه اجتهادات استنبطها العلماء من خالل استقراء النصوص الشرعية، ومل يأت نص يف تعيينها 

  .وعدها
أن أقوال القلوب وإن كانت أصل : ا من خالل بيان العالقة بني أقوال القلوب وأعماهلاتبين لن) ٧

يف اإلميان، يزول بزواهلا، إال أنه ينبغي أن يعلم أا ال تنفع وحدها؛ بل ال بد من أن ينضم إليها عمـل  
  .القلب، وقول اللسان، وعمل اجلوارح

الدين واإلميان؛ أن العبادة اليت من أجلها خلق اهللا ومما يبني أمهية أعمال القلوب ومنـزلتها من ) ٨
. احملبة، واخلـوف، والرجـاء  : اخللق، وأرسل الرسل؛ تقوم على ثالثة أعمال قلبية، هي أركاا، وهي

وهي من حمركات القلوب إىل اهللا عز وجل، فما حفظت حدود اهللا، وحمارمه، ووصل الواصلون إليه 
خال القلب من هذه الثالث فسد فسادا ال يرجى صالحه أبدا، ومىت مبثل حمبته وخوفه ورجائه، فمىت 

  .ضعف فيه شيء من هذه الثالث ضعف إميانه حبسبه
وهذه األركان الثالثة هي اليت يقوم عليها التوحيد واإلسالم، وهلذا وصف اهللا ا خـواص خلقـه   

 



عبد اهللا باحلـب وحـده فهـو    من : (والبد من التالزم بينها، وهلذا قال بعض السلف. يف آيات كثرية
زنديق، ومن عبد اهللا باخلوف وحده فهو حروري، ومن عبد اهللا بالرجاء وحده فهو مرجـيء، ومـن   

وهلذا اقتضى األمر بيان حقيقة كل عمـل قلـيب   ). عبد اهللا باحلب واخلوف والرجاء فهو مؤمن موحد
  .من هذه األعمال الثالثة، ومنـزلته، وأقسامه، وأحكامه، ومثراته

مما يبني أمهية أعمال القلوب، ومنـزلتها من الدين واإلميان؛ أن شروط الشهادتني اليت ال تنفـع  ) ٩
العلم، واليقني، والصدق، واإلخالص، واحملبة، واالنقياد، : قائلها إال باجتماعها هي أعمال قلبية، وهي

  .والقبول
ني جيد أا جاءت مقيدة باإلخالص، فاملتأمل يف األحاديث النبوية اليت جاء فيها بيان فضل الشهادت

واليقني، والصدق والطمأنينة، وكل ذلك إشارة إىل عمل القلب، وحتققه مبعىن الشهادتني؛ بـل معـىن   
اإلله هو الذي يطاع فال يعصى، هيبة له وإجالالً وحمبة وخوفًا ورجاًء وتوكالً عليه وإنابة وخضـوعا  

  .له
ليب من هذه األعمال وبيان منـزلته وأقسامه وأحكامه مما وهلا اقتضى األمر بيان حقيقة كل عمل ق
  .يتبني به حقيقة أعمال القلوب وأحكامها

ومما يبني أمهية أعمال القلوب أا أصل الدين واإلميان، وهي مقصودة ومرادة لذاا، وأعمال ) ١٠
و للقلـب أصـالً،   اجلوارح تبع ومكملة هلا، وهلذا فالثواب والعقاب، واملدح والذم، وتوابع ذلك، هـ 

وللجوارح تبعا، وعليه فمعرفة أحكام أعمال القلوب أهم من معرفة أحكام أعمـال اجلـوارح؛ ألـا    
أفرض على العبد منها، ومستحبها أحب إىل اهللا من مستحب أعمال اجلوارح، وهل مييز بـني املـؤمن   

قلـب قبـل عمـل اجلـوارح؟     واملنافق إال مبا يف القلوب؟ وهل ميكن الدخول يف اإلسـالم إال بعمـل ال  
  .فالعبودية يف احلقيقة هي عبودية القلب

أعمال اجلوارح ال تكون إميانا بدون إميان القلب، ويلزم من عدم طاعة القلـب عـدم طاعـة    ) ١١
اجلوارح، كما أنه يلزم من عدم طاعة اجلوارح عدم طاعة القلب؛ ألنه لـو أطـاع القلـب، ألطاعـت     

 الشريعة ومصادرها يعلم ارتباط أعمال اجلوارح بأعمال القلوب، وأا اجلوارح وانقادت، فاملتأمل يف
  .ال تنفع بدوا

لقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أن التقوى يف احلقيقة هي تقوى القلـوب ال  ) ١٢
تقوى اجلوارح فقط، وإذا كانت التقوى يف القلوب فال يطلع على حقيقتـها إال عـالم الغيـوب عـز     

  .وجل
  .لذلك كانت القلوب هي حمل نظر الرب من العبدو

  .ومع ذلك فمن اتقى قلبه اتقت جوارحه، ومن فجر قلبه فجرت جوارحه
لقد دلت النصوص الشرعية أن القلوب تنقسم إال ثالثة أقسام مـن حيـث الصـحة واملـرض     ) ١٣

 



  :واحلياة واملوت
  . كوهو اخلالص هللا، السامل من الشرك والش: القلب السليم: األول

اخلشوع واإلنابة، والوجل واإلخبـات، واللـني، واالطمئنـان، والتقـوى،     : ومن عالمات سالمته
  .واهلداية، وحنوها

  . وهو القاسي اخلايل من اإلميان ومجيع اخلري، وهو قلب الكافر واملنافق: القلب امليت: الثاين
  .القسوة، واخلتم، والطبع، والقفل، والزيغ: ومن عالمات موته

  .وهو الذي يشك يف احلق، أو يعرفه ولكن يؤثر غريه عليه: القلب املريض: الثالث
  .ميله إىل احلرام: ومن عالمات مرضه

  :وأمراض القلوب ترجع إىل نوعني
شـهوة الزنـا والريـاء والكـرب والعجـب واحلسـد       : أمراض الشهوات اليت منشأها اهلوى، مثل -أ

  .والفخر واخليالء
  .الشك والنفاق والبدعة، وهي أخطر: ها اجلهل، مثلأمراض الشبهات اليت منشأ -ب

  . وال شفاء للقلب من هذه األمراض إال بكتاب اهللا وهدي رسوله 
الواجـب، واملسـتحب،   : تنقسم أعمال القلوب حسب األحكام التكليفية إىل مخسة أقسـام ) ١٤

  .واملباح، واملكروه، واحملرم
ما أوجبه اهللا على العباد ال بد أن جيب على القلـب،  واألعمال القلبية الواجبة كثرية جدا؛ بل كل 

: واألعمال القلبية الواجبـة منـها املتفـق علـى وجوبـه مثـل      . فإنه أصل، وإمنا وجب على غريه بالتبع
بعـض  : اإلخالص والتوكل واحملبة والصرب واإلنابة واخلوف والرجاء، ومنها املختلف يف وجوبه مثـل 

  .ن األمل واملرض وحنوه، ومثل اخلشوع يف الصالةأنواع الرضا بقضاء اهللا وقدره م
  .واجب مستحق، وكمال مستحب: وكل عمل قليب له طرفان

احملبـة الطبيعيـة، واخلـوف الطبيعـي،     : وأما األعمال القلبية املباحة فهي ما كان سببه مباحا، مثـل 
ا يف تـرك واجـب أو   فإن أعان على طاعة اهللا كان طاعة، وإن كان سبب. والصرب على املباح، وغريها

  .فعل حمرم كان حراما
  :يف اشتراط النية ألعمال القلوب على ثالثة أقوال -رمحهم اهللا-اختلف العلماء ) ١٥

أن أعمال القلوب ال حتتاج إىل نية؛ ألن النيـة إمنـا شـرعت لتمييـز العبـادات علـى       : القول األول
  .العادات، ومتييز رتب العبادات، وأعمال القلوب ال تكون عادات وال تلتبس بغريها

أن النية واجبة يف أعمال القلـوب لـدخوهلا يف عمـوم األدلـة، وألن فيهـا املشـروع       : القول الثاين
  .وع واملباح، وال يفرق بينها إال بالنيةواملمن

النية أمر مالزم ألعمال القلوب فال حيتاج العبد إىل القيام ا؛ ألنه ال ميكن أن تقـع  : القول الثالث

 



  .إال منوية، وإذا فقدت النية فقدت حقيقتها
إلكـراه  ال خالف بني العلماء يف أنه ال جمال لإلكراه على أعمال القلوب؛ ألنـه ال يتصـور ا  ) ١٦

  .عليها، فاإلكراه إمنا سلطانه على الظاهر ال على الباطن
  
لقد دلت النصوص الشرعية أن املالئكة احلفظة يعلمون أعمال القلوب ويكتبوا مبا أعلمهم ) ١٧

  .اهللا، خالفًا ملن قال إا ال تكتب إال األعمال الظاهرة
  .ق والعصيان أصلها يف القلبوإذا كان أصل اإلميان يف القلب فكذلك الكفر والنفا) ١٨

  .كفر، ومعصية: واحملرمات القلبية نوعان
  .الشك والنفاق والشرك وتوابعها: فالكفر مثل

  .كبائر وصغائر: واملعصية نوعان
الرياء والعجب والكرب والفخر واخليالء والقنوط من رمحة اهللا، واألمـن مـن مكـره    : الكبائر، مثل

  .سد، والسخط، والشح، واحلقد، والتباغض بني املسلمنياهللا، وسوء الظن باملسلمني، واحل
  .شهوة احملرمات ومتنيها: والصغائر، مثل

مع العلم بأن الكبرية قد يقترن ا من اخلوف من اهللا واحلياء ما يلحقهـا بالصـغائر، وقـد يقتـرن     
  .بالصغائر من قلة احلياء وعدم املباالة ما يلحقها بالكبائر

لباطنة أشد حترميا من احملرمات الظاهرة؛ ألـا أصـلها، فكـل مـن نـواقض      احملرمات القلبية ا) ١٩
ونواقص اإلميان االعتقادية هي أصل النواقض والنواقص القولية والعملية، وفساد الظـاهر دليـل علـى    
فساد الباطن، وألن احملرمات القلبية أعم وقوعا وأسهل ارتكابا، وهلذا الذم عليها أعظم من الذم على 

  .رمات الظاهرةاحمل
تبني لنا من خالل بيان حقيقة التالزم بني أعمال القلوب نفيا وإثباتا، وتأثري زواهلا أو نقصها ) ٢٠

على زوال اإلميان أو نقصه؛ أن أعمال القلوب منها املتالزم يف االنتفاء، ومنها ما ال يلزم بانتفائه انتفاء 
أن أعمال القلوب املشروعة درجات يف الوجـوب  اآلخر، لكن قد يلزم منه النقص، ومرجع ذلك إىل 

واالستحباب، ومنها األصل ومنها الفرع، وبعضها يتضمن اآلخر تضمن الكل للجزء، أو مستلزم لـه  
  .استلزام امللزوم لالزمه الذي ال ينفك عنه

بـل   ومن صور التالزم بني أعمال القلوب أن الترقي فيها من األدىن إىل األعلى ال ينعدم به األدىن؛
يندرج ونطوي يف األعلى، كما يندرج اإلميان يف اإلحسان، ويندرج الصـرب يف الرضـا، ال أن الصـرب    

  .ومن ذلك أن الرضا بقضاء اهللا وقدره ال ينايف الرمحة والبكاء على املصاب. يزول كما تزعم الصوفية
ال القلـوب  لقد دلت األدلة الشرعية من الكتاب والسنة واتفاق سلف األمـة علـى أن أعمـ   ) ٢١

متفاضلة تفاضالً عظيما ال يعلم قدره إال اهللا عز وجل، وهذا من األمور املعلومة اليت جيدها اإلنسـان  

 



من نفسه، فدرجت اليقني والصدق مثالً يف قلب العبد ختتلف من وقت آلخر، ومن حال إىل حـال،  
  .وره أو معاندحبسب القرىب أو البعد عن اهللا، ومن أنكر تفاضلها فهو إما جاهل مل يتص
  :وهذا التفاضل يكون يف كل شعبة منها، ويف مجيع شعبها، ومن أسبابه

  .تعلم العلم املستمد من الكتاب والسنة -أ
  .التأمل يف آيات اهللا الكونية -ب
  .االجتهاد يف القيام باألعمال الصاحلة -ج

قصها، كاجلهل والغفلة وكما أن ألعمال القلوب أسبابا تقويها وتزيدها، فلها أسباب تضعفها وتن
  .واإلعراض عن ذكر اهللا، وارتكاب املعاصي

وإذا كانت أعمال القلوب متفاضلة يف كل شعبة منها، ويف مجيع شعبها، فإن هذا التفاضـل  ) ٢٢
  :يرجع يف أصله إىل ثالث درجات هي درجات اإلميان

حة اإلميان والنجـاة  أصل ال بد منه، وهو احلد األدىن من أعمال القلوب الذي هو شرط يف ص -أ
وهذا األصل ال بد منه؛ ألن نقصانه يعين خروج اإلنسـان عـن ديـن اهللا، وهـذا     . من النار يف اآلخرة

  .األصل يقابل اإلميان امل، أو مطلق اإلميان
القدر الواجب من أعمال القلوب الذي ينجو به صاحبه مـن دخـول النـار ابتـداًء، ويقابـل       -ب

  .ان الكامل بالواجباتاإلميان املفصل أو اإلمي
القدر املستحب، وهو ما كان باعثاً على فعل املستحبات، وتـرك املكروهـات، وبـه يرتفـع      -ج

  .صاحبه يف الدرجات العليا من اجلنة
متاثل الناس يف أعمال اجلوارح ال يقتضي متاثلهم يف إميام وأجورهم؛ ألنـه حبسـب العالقـة    ) ٢٣

يكون احلكم على العمل والثواب، فقد يتفق العمالن يف املظهـر   بني أعمال اجلوارح وأعمال القلوب
واألداء ويكون بينهما يف الدرجة واألجر كمـا بـني السـماء واألرض، ومـن مث فاألعمـال الصـاحلة       
تتفاضل عند اهللا بتفاضل ما يف القلوب من اإلميان واحملبة واإلخالص، وهكذا التفاضـل عنـد اهللا إمنـا    

  .اليت يف القلوبيكون حبقائق اإلميان 
أقوال اللسان وأعمال اجلوارح من الطاعات واملعاصي كما أا تتأثر بأعمال القلـوب فهـي   ) ٢٤

تؤثر فيها صالحا وفسادا، وذا تتضح حقيقة التالزم بني أعمال القلوب وأعمال اجلـوارح ممـا يـدل    
  .ميانداللة واضحة على ما قرره علماء أهل السنة من التالزم بني أجزاء اإل

لكن القلب هو األصل، والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، واألصل يثبت ويقوى بفرعـه،  
  .فالقلب مرسل ومستقبل، يؤثر ويتأثر

  .الترابط والتالزم بني الظاهر والباطن إمنا هو بالنسبة حلال املؤمن وحقيقته يف الدار اآلخرة) ٢٥
ظاهر فقط، وتوكـل السـرائر إىل اهللا عـز وجـل، وعليـه      أما أحكام الدنيا فال ينظر فيها إال إىل ال

 



  :فأحوال الظاهر مع الباطن ال ختلو من مخسة أحوال من حيث االتفاق واالفتراق، كما يلي
  .أن يتفق الظاهر مع الباطن يف الصالح والتقوى، وهذا يف حق املسلم الصادق -أ
  .حق الكافر الصريح يف كفرهأن يتفق الظاهر مع الباطن يف الفساد والفجور، وهذا يف  -ب
  .أن يكون الظاهر صاحلًا، والباطن فاسدا، وهذه حالة النفاق -ج
  .أن يكون الظاهر فاسدا، والباطن صاحلًا، وهذه احلالة ال تكون إال يف حالة اإلكراه للمؤمن -د
، وال ميكـن  أن يكون الظاهر فاسدا، والباطن صاحلًا من غري إكراه، وهذه احلالة ال حقيقة هلا -هـ
  .أن تقع

ومن مث فالتالزم بني الظاهر والباطن من جهة احلقيقة ليس تالزما مطلقًا، ولذلك جيب عدم اخللط 
بني أحكام الدنيا وأحكام اآلخرة، والفرق بني احلكم على الناس من جانـب، واحلكـم عنـد اهللا مـن     

احلكـم علـى الشـخص     جانب آخر، وهذا أصل مهم عند أهل السنة واجلماعة حيـث يفرقـون بـني   
ومن مث فاإلميان الظاهر الذي جترى عليه أحكـام  . باإلسالم أو الكفر يف الدنيا، وبني احلكم األخروي

مث هذا . املسلمني يف الدنيا ال يستلزم اإلميان يف الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة يف اآلخرة
  .األصل إمنا هو فيمن مل يعلم منه ما يقتضي الكفر

لقد دل الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة على تفاضل أهل اإلميان يف أعمال القلوب، قوة  )٢٦
  :وضعفًا، زيادة ونقصا، وهم يف ذلك على ثالث درجات

  .وظامل لنفسه -ج. ومقتصد -ب. سابق باخلريات -أ
وكمـال  . واجب مستحق، وهـو مرتبـة أصـحاب الـيمني املقتصـدين     : فكل عمل قليب له طرفان

، وهو مرتبة املقربني السابقني، ومن مل يكن من هؤالء وال هؤالء، فهو ظامل لنفسـه، وهـو   مستحب
املقصر يف بعض الواجبات، املرتكب لبعض احملرمات، مع بقاء أصل اإلميان معـه، ويسـمى بالفاسـق    

شـيئة إن  مؤمن ناقص اإلميان، أو مؤمن بإميانه فاسق بكبريته، وهو يف اآلخرة حتت امل: امللِّي، ويقال له
  .مات على ذلك

وكل درجة من هذه الدرجات الثالث أهلها متفاوتون فيهـا حبسـب مـا يف قلـوم مـن اإلميـان       
  .والتقوى
ـم القلـب ووسوسـته     -حبمـد اهللا -لقد دلت األحاديث الكثرية على أن املسلم ال يؤاخذ ) ٢٧

  .ملوخواطره الرديئة، ما مل تكن اعتقادا أو شكًا، أو يتكلم ا أو يع
إىل عالج هذه الوساوس   وكراهة القلب هلذه الوساوس دليل على قوة اإلميان، وقد أرشد النيب 

باالستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم، واالنتهاء عن االسترسال فيها، واللجوء إىل اهللا بالدعاء واملعافاة 
  .منها

  :اهلم باحلسنات، هو إرادة اإلنسان هلا، وهو قسمان) ٢٨

 



رد خواطر ختطر يف قلب العبد بإرادة احلسنة، مث تنفسخ من غري عزم وال تصميم، وهـذا  جم: األول
حديث النفس باحلسنة، وقد قال بعض أهل العلم بأن العبد يثاب على حديث النفس باحلسنات، واهللا 

  .أعلم
  :نياإلصرار والعزم املصمم الذي يوجد معه حرص على فعل احلسنة، فهذا ال خيلو من نوع: الثاين
أن يهم باحلسنة مث يتركها، فظاهر األدلة أا يثاب على هذا اهلم، سواء تركها ملـانع أم ال، إال   -أ

  .أن يتركها إعراضا عنها باجلملة، ورغبة عن فعلها
أن يهم باحلسنة مهًا جازما، ويبذل جهده لفعلها، ولكنه يعجز عنها، فإنه يكتب له يف هـذه   -ب

  .احلالة أجر العمل كامالً
والراجح من قويل أهل العلم أن من نوى احلسنة بعزم صادق أنه يكتب له أجر العمـل مضـاعفًا،   

  :وعليه فمن هم باحلسنة مث تركها فال خيلو من ثالث حاالت
  .أن يتركها ملانع، فهذه تكتب حسنة: احلالة األوىل
  .أن يتركها من قبل نفسه، فهذه على االحتمال: احلالة الثاين
  .أن يتركها إعراضا عنها، ورغبة عن فعلها: لثةاحلالة الثا

  :وأجر اهلم باحلسنة ال خيلو من ثالث درجات
  .أن يكتب له أجر النية فقط، دون أجر العمل: الدرجة األوىل
  .أن يكتب له أجر العمل فقط، دون املضاعفة: الدرجة الثانية
  .أن يكتب له أجر العمل مضاعفًا: الدرجة الثالثة

  :سيئات ال خيلو من حالنياهلم بال) ٢٩
أن يكون جمرد حديث نفس بالسيئة، فهذا معفو عنه بالنسـبة للمـؤمنني، مـا مل يسـتقر يف     : األول
  .القلب
  :العزم املصمم على فعل السيئة، فهذا ال خيلو من أربعة أنواع: الثاين

  .نة كاملةأن يهم بالسيئة مث يتركها هللا، مع قدرته عليها، فهذه تكتب له حس: النوع األول
أن يهم بالسيئة مث يترك العمل ا خوفًا من املخلوقني، ومراءاة هلم، فهذا يعاقب على : النوع الثاين

  .هذا اهلم؛ ألنه مل يتركه هللا ذه النية، وإمنا تركه ألجل املخلوقني
مبـوت أو  أن يهم بالسيئة مث يسعى يف فعلها ما أمكنه، ولكن حيول بينه وبينها القدر : النوع الثالث

  .فالذي عليه احملققون من أهل العلم أنه يأمث لألدلة الكثرية الدالة على ذلك. غريه، فيعجز عن فعلها
  :أن يهم بالسيئة مث تنفسخ نيته وتفتر عزميته، فهذا ال خيلو من ثالثة أمور: النوع الرابع

  .أن يكون جمرد خواطر ووساوس، فهذا معفو عنه كما تقدم -أ
اهلم عمالً من أعمال القلوب، كالشك يف وحدانيـة اهللا، فهـذا يعاقـب عليـه      أن يكون هذا -ب

 



  .العبد، ويصري به كافرا
أن يكون هذا العمل من أعمال جوارح، كالزنا وشرب اخلمـر، وحنـو ذلـك مـن الكبـائر،       -ج

  .اخلارجفالراجح من قويل أهل العلم أنه يؤاخذ ذا اهلم إذا أصر وعزم عليه، وإن مل يظهر له أثر يف 
لقد تعرضت أعمال القلوب إىل اإلمهال أو اخلفاء أو االبتداع عند بعض املسـلمني، وذلـك   ) ٣٠

  .بسبب البعد عن هدي الكتاب والسنة، واخلالف يف حقيقة اإلميان
  :ومن أبرز االحنراف يف أعمال القلوب

  .إمهاهلا بالكلية -أ
صان، وعالقة التأثري املتبادلة بينـها وبـني   إنكار بعض أحكامها، كالتفاضل فيها بالزيادة والنق -ب

  .أعمال اجلوارح
  .االبتداع واالحنراف فيها عن هدي الكتاب والسنة -ج

ومن خالل البحث تبني أنه ميكن تصنيف املخالفني ألهل السنة واجلماعة يف أعمـال القلـوب إىل   
  :ثالث طوائف

عمال القلوب مل تكن موضـوع نـزاع   وقد تبني من خالل البحث أن أ. املتكلمون: الطائفة األوىل
بني السلف وأصناف املتكلمني املتقدمني إال فرقة شاذة هي اجلهمية ومن تبعهم، وإمنا أصبحت أعمال 
القلوب موضع نزاع كبري بعد أن تبىن األشاعرة مذهب اجلهمية يف اإلميان، وتبعهم يف ذلك املاتريدية 

عرفة أو التصديق، وأما أعمـال القلـوب فـال تـدخل     حيث استقر مذهبهم على أن اإلميان هو جمرد امل
  .عندهم يف حقيقة اإلميان

إمهال أعمال القلوب اليت أهل أصل الدين واإلميان، : وقد ترتب على مذهبهم مفاسد كبرية، منها
بزيادا يزيد، وبنقصاا ينقص، وبزواهلا يـزول، وهلـذا ال جتـد يف كتبـهم ذكـرا ألعمـال القلـوب        

  .وأحكامها
ندهم أن اإلنسان يكون مؤمنا كامل اإلميان باملعرفة والعلـم فقـط، ولـو سـب يف الظـاهر اهللا      وع

  .ورسوله وأهان املصحف
والكفر عندهم شيء واحد، وهو اجلهل والتكذيب، فكل من حكم الشرع بكفره فإنـه لـيس يف   

  .قلبه شيء من معرفة اهللا
ء فيها بيـان منــزلة أعمـال القلـوب     وترتب على مذهبهم حتريف نصوص الكتاب والسنة اليت جا

  .وأحكامها، وبالتايل احنسر مفهوم العبادة عندهم يف توحيد الربوبية فقط
واملتتبـع  . تصديق باجلنان، وإقرار باللسـان : وقد عرفوا اإلميان بأنه. مرجئة الفقهاء: الطائفة الثانية

يف بيـان مقصـودهم بالتصـديق،    ألقواهلم، وأقوال احملققني من أهـل العلـم جيـد أن هنـاك اضـطرابا      
  .فإخراجهم أعمال اجلوارح عن مسمى اإلميان مشعر بإخراج أعمال القلوب أيضا

 








