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 أسس اإليمــان
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ...أما بعد: فإن هذا 
الدين مثله كمثل الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن 

ً فإن لهذ ً وأغصانا ً وشعبا ا الدين أصالً وفروعاً ربها وكما أن الشجرة لها أصالً وفروعا
 وشعباً وأغصانا.

أما أصله فثابت في قلب كل مؤمن وهو اإليمان باألركان الستة التي أولها توحيد هللا عز 
 وجل، وأما فروعه وشعبه وأغصانه فهي أعمال اإلسالم الظاهرة وشرائعه الظاهرة.

إذا مات أصلها،  والشجرة ال تموت بموت بعض أعضائها وشعبها وفروعها ولكنها ال تبقى 
وكذلك ال تبقى الشجرة إذا ُعدمت فروعها وأعضاؤها وشعبها بالكلية، وال تبقى الشجرة 

 كذلك إذا فني أصلها.
وقد سمى النبي صلى هللا عليه وسلم ما يتعلق بأمور االعتقاد سمى ذلك إيمانًا . وأما ما 

في حديث جبريل المشهور يتعلق باألعمال الظاهرة والشرائع الظاهرة سماه إسالًما وذلك 
بعد أن بين النبي صلى هللا عليه وسلم معنى اإليمان، قال له جبريل: أخبرني عن اإلسالم. 

))اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 
. ]1[]1[ الً((وتقيم الصالة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبي

قال جبريل: صدقت . فبين النبي صلى هللا عليه وسلم في هذا الحديث أن ما يتعلق بأمور 
ان باألركان الستة، ونحن بعون هللا وتوفيقه منذ بدأنا االعتقاد القلبي فهو إيمان وهو اإليم

حتى اليوم في هذا المنبر نشرح الركن األول من تلك األركان الستة من أركان اإليمان 
 الستة وهو اإليمان باهلل عز وجل.

وهاهنا حقائق يجب أن ننتبه لها في هذا الموضوع فإنها تجلي لنا كثيًرا من مشكالته وتوضح 
 ا من مبهماته .لنا كثيرً 

أول هذه الحقائق: أنه ال يُتصور بقاء جرم الشجرة بجذعها الذي هو لها كالعمود للخيمة 
وبفروعها وأغصانها ال يُتصور بقاء جرم الشجرة إذا فنى أصلها وفسد أصلها، فإن فناء 
األصل وفساد األصل يؤدي دائًما وعادة إلى فساد الشجرة كلها، وهكذا أمر هذا الدين 

 نسان إذا فسدت عقيدته وفسد إيمانه فسد دينه كله فإنه إسالم بال إيمان ودين بال إيمان.لإل
وثانيها: ثاني هذه الحقائق أنه ال يُتصور أبًدا أن تبقى الجذور سليمة ويبقى األصل سليًما 
يجري فيه ماء الحياة ثم ال يمتد فيه ماء الحياة هذا ال يمتد ماء حياته هذا إلى جرم الشجرة 
إلى جذعها وفروعها وشعبها وأغصانها ال يُتصور ذلك أبًدا، فإن األصل إذا بقى سليًما 

 والجذور إذا بقيت حية البد أن تنبت وتظهر أثرها للعيان ثم تؤتي أكلها بإذن ربها.
فإذا بقي األصل سليًما فإنه البد أن يظهر أثره ويمتد ماء حياته إلى جرم الشجرة إلى فروعها 

 صانها وثمارها وأزهارها اليانعة.وشعبها وأغ
وهكذا أمر هذا الدين لإلنسان فإن اإلنسان المكلف إذا لم يأت بشيء أبًدا من شرائع اإلسالم 
وفرائضه وأعماله الظاهرة، لم يأت بشيء من ذلك أبًدا فإن هذا دليل على أنه ليس بمؤمن، 

ي لفرائض اإلسالم وأركانه هذا دليل على أنه ليس بمؤمن فإن اإلعراض الكلي والترك الكل
ينفي ويلغي عن صاحبه اسم اإلسالم وإذا انتفى اسم اإلسالم عن اإلنسان دل ذلك على انتفاء 

 اإليمان من قلبه أيًضا.
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وثالث هذه الحقائق: أنه إذا زال بعض جرم هذه الشجرة دون بعض ال يعني ذلك بالضرورة 
 زوال الشجرة بالكلية.

ذلك البعض الزائل فإن فروع الشجرة وأغصانها وثمارها  ولكن يختلف هذا بحسب موقع
وأزهارها إذا زالت ال يستلزم ذلك زوال الشجرة، كال فإن الشجرة تبقى بجذعها وأصولها 
وإن كانت تبقى حينئذ شجرة ناقصة إما نقًصا شديًدا أو نقًصا خفيفًا بحسب تلك الفروع 

 والشعب واألغصان الزائلة.
جرة الذي هو لها كالعمود للخيمة زالت الشجرة كلها ُعدمت الشجرة ولكن إذا زال جذع الش

كلها والصالة في هذا الدين، الصالة عمود هذا الدين فهي في هذا الدين كالجذع للشجرة 
وكالعمود للخيمة، فإذا ترك العبد الصالة ترًكا كليًا وأعرض عن الصالة إعراًضا كامالً 

أمر دينه ألن الصالة عمود هذا الدين، هي بالنسبة زال إسالمه وبطل إيمانه وفسد عليه 
لشجرة اإليمان كالعمود بالنسبة للخيمة ، وإذا انهار عمود الخيمة انهارت الخيمة أجمعها، 
هذا هو شأن بعض جرم تلك الشجرة إذا زال، زالت الشجرة بالكلية ، وبعض آخر مهما 

 ًصا نقصانًا شديًدا أو نقصانًا خفيفًا.زال ال يزول جرم شجرة اإليمان بالكلية ولكن يبقى ناق
ورابع هذه الحقائق: يتعلق بفهم نصوص الشرع الواردة في هذا الموضوع فقد جاء بعض 
اآليات القرآنية تصف بعض أمور القرآن، تصف بعض أمور االعتقاد القلبية، تصف بعض 

 انًا.أمور اإلسالم وتصف بعض األعمال الظاهرة تصفها باإليمان ، تسميها إيم
[. 143]البقرة:))وما كان هللا ليضيع إيمانكم ((وتصف اإليمان بأنه يزيد وينقص.قال تعالى: 

قال المفسرون أي صالتكم فسمى هللا الصالة إيمانًا والصالة من أعمال اإلسالم الظاهرة، 
[.وقال 173]آل عمران:))فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل ((وقال عز وجل: 

 [. فوصف اإليمان بأنه يزيد وينقص.4]الفتح:))ليزدادوا إيمانًا  ((ي مواضع أخر: ف
آياته  إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر هللا وجلت قلوبهم وإذا تُليت عليهم((وقال سبحانه وتعالى: 

زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون 
 [.3-2]األنفال:   ))

ففسر سبحانه وتعالى اإليمان ببعض األعمال القلبية االعتقادية وهى وجل هللا والخشية من 
هللا عز وجل وزيادة اإليمان والتوكل على هللا عز وجل. وفسره في نفس الوقت، فسر 
 اإليمان ببعض األعمال الظاهرة ببعض شرائع اإلسالم الظاهرة وهي الصالة والزكاة.

والنبي صلى هللا عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس فسر اإليمان بأعمال اإلسالم الظاهرة 
))أتدرون ما اإليمان؟ اإليمان أن تشهد أن ال إله إال هللا وشرائعه وفرائضه الظاهرة فقال: 

. هكذا فسر وتقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتعطوا الخمس من المغنم((
 ى هللا عليه وسلم اإليمان في وفد عبد القيس بأعمال اإلسالم الظاهرة.النبي صل

فسر النبي  في مسنده ]2[]2[وفي حديث عمرو بن عبسة رضي هللا عنه الذي رواه أحمد
صلى هللا عليه وسلم اإلسالم ببعض األعمال القلبية وبعض األعمال الظاهرة معًا. فقال 

وهذا من األمور القلبية االعتقادية. هذا من  ))اإلسالم أن تسلم قلبك هلل((لعمرو بن عبسة: 
 أعمال القلب وهذا من أمور اإليمان فسر به النبي صلى هللا عليه وسلم اإلسالم.

وهذا من األعمال  ))اإلسالم أن تسلم قلبك هلل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك((قال: 
الظاهرة ، هذا من أعمال اإلسالم وشرائعه الظاهرة ففسر النبي اإلسالم باألمرين 
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وبالناحيتين باألمر االعتقادي القلبي اإليماني وباألمر اإلسالمي الشرعي ، باألعمال 
 لظاهرة، فسر اإلسالم بهما معًا. الظاهرة بشرائع اإلسالم ا

فأدخل  ))اإليمان((ثم قال له عمرو بن عبسة رضي هللا عنه: فأي اإلسالم أفضل قال: 
 اإليمان ضمن اإلسالم.

))اإليمان أن تؤمن باهلل وكتبه قال عمرو: ما اإليمان؟ قال النبي صلى هللا عليه وسلم: 
هللا عليه وسلم اإلسالم في هذا الحديث  هكذا فسر النبي صلى ورسله والبعث بعد الموت((

باألعمال االعتقادية القلبية وبأعمال اإلسالم الظاهرة وشرائعه الظاهرة وأدخل اإليمان 
 ضمن اإلسالم.

دل هذا كله على أن اإليمان واإلسالم أمران متداخالن متصالن بينهما صلة وثيقة وتالزم 
من اآلخر عند اإلطالق، فإذا قيل إسالم شديد ويطلق أحدهما على اآلخر ويدخل أحدهما ض

دخل فيه اإليمان، وإذا قيل إيمان دخل فيه اإلسالم، فإذا ُجمع بينهما في كالم واحد وفي 
سياق واحد اختلف معناهما كما جاء في حديث جبريل الذي ذكرناه آنفًا يصير اإليمان حينئذ 

ينئذ بمعنى األعمال الظاهرة، بمعنى االعتقاد اعتناق األركان الستة ، ويصير اإلسالم ح
شرائع اإلسالم وفرائضه الظاهرة وأعماله الظاهرة فرائض كانت أم نوافل يكون هو ذلك 

 معنى اإلسالم.
في المثل القرآني الذي ضربه هللا عز   ]3[]3[وقد فسر النبي صلى هللا عليه وسلم الشجرة

فسر الشجرة بالنخلة، فالنخلة أصلها ))كشجرة طيبة (( وجل لهذا الدين في قوله تعالى: 
ثابت في أعماق األرض راسخ في طبقات األرض وفرعها مرتفع في عنان السماء شامخ 

أصله الذي هو اإليمان والعقيدة راسخ وثابت في قلب  وبارز للعيان ، وهكذا هذا الدين
المؤمن وفرعه الذي هو أعمال اإلسالم الظاهرة وفرائضه وشرائعه ونوافله بارزة ظاهرة 
مرتفعة بصاحبها إلى السماء تسمو به إلى الطبقات العلوية وال يزال المؤمن كلما استكمل 

وافل مازال يسمو به ذلك إلى أعلى شرائع اإلسالم وفرائضه وأعماله واجبات كانت أم ن
 عليين حتى يصل به إلى ذروة السنام بالجهاد.

ً وله عموداً وله ذروة  وقد وصف النبي صلى هللا عليه وسلم أمر هذا الدين بأن له رأسا
سنام. فكما أن الشيء ال يعيش بغير رأس فهو ال يبقى بغير عموده. فرأس هذا الدين هو 

))رأس هذا األمر اإلسالم وعموده الصالة لى هللا عليه وسلم : اإلسالم كما قال النبي ص
 .]4 []4[وذروة سنامه الجهاد((

ال يبقى وال يسلم لصاحبه بغير التوحيد وبغير  فكما أن الشيء ال يبقى بغير رأسه وهذا الدين
أصل اإلسالم فكذلك الشيء ال يبقى بغير عموده ينهار إذا انهار عموده، فكذلك هذا الدين 
ال يبقى لصاحبه بغير الصالة التي هي عمود اإلسالم، لكنه قد يبقى لصاحبه بغير ذروة 

 ض على الكفاية.السنام الذي هو الجهاد فإن الجهاد في أكثر األحيان فر
)) ألم تر كيف ضرب هللا مثالً كلمة طيبة كشجرة طيبة أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم: 

أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب هللا األمثال 
 [.25-24]إبراهيم:للناس لعلهم يتذكرون (( 

كم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم أقول بارك هللا لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإيا
 قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
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In the name of Allah most Gracious most Merciful. 

Foundations of belief 

Translated by Dr. Faheem Bukhatwa 

  

Thanks be to Allah, the Lord of the worlds. Peace and prayers 
be upon the most honorable of all messengers Mohammad; and 
all his folks, companions, and followers to the day they are all 
summoned together. 

This religion is like a good tree with a firm root and with its 
branch is in the sky, producing its fruit every while with the 
permission of its Lord. And just as the tree has a root, branches 
and sub-branches, this religion too has a root or foundation, 
branches and sub-branches. 

  

The root or the foundation of this religion is found in the heart 
of each believer. That is the six corners of belief starting with 
the belief of the one and only god, Allah may he be exalted. 
While the branches of this religion are the seen Islamic actions 
and seen laws. 

  

The tree does not die as some of its branches and sub branches 
die. But, it will die if its root dies. Also the tree will die if all of 
its branches and sub branches are completely eliminated, or if 
its root is destroyed. 

  

All matters related to conviction were called by the messenger 
PPBU as "belief" or Iman. While all matters related with the 
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seen Islamic actions and seen laws He called them "Islam". That 
is in the famous Gabrael hadeeth after the meaning of belief was 
explained by the messenger PPBU. Gabrael said to him: Tell me 
about Islam. The messenger PPBU said: {Islam is to testify that 
there is no other god but Allah, and that Muhammed is a 
messenger, perform the prayers, pay the Zakah, fast Ramadan 
and make pilgrimage to the house of Allah if one has the ability 
and means.} Gabrael said: you spoke the truth. The messenger 
PPBU made it clear that what is related with one's heartly 
convictions is known as belief or Iman in its six corners of belief. 
Since this mosque has started every Friday we have been 
explaining the first corners of belief, that is the belief in Allah 
almighty. In this subject there are a number of facts which we 
must be aware of. Such facts will clarify many of vague and 
problematic points in this subject. 

  

The first fact: is that it is unimaginable for the entire tree 
including its trunk and branches to continue to exist if its root 
or foundation is destroyed. That is exactly the same with religion 
for the human being if his belief and conviction go bad then 
his/her entire religion is lost. It becomes Islam with no belief or 
religion with no conviction. 

  

The second fact is that it is also unimaginable for the roots to 
remain safe and healthy with the liquid of life flowing through 
it, and yet its life does not flow through the trunk, branches and 
sub-branches of the tree. For if the root or the foundation 
remains healthy and strong and alive, it will eventually grow and 
its effects will become seen within the branches, sub-branches, 
flowerings and fruits. 
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This is the case with this religion. If a responsible adult human 
being does not do any of the Islamic seen obligations nor obeys 
any of the Islamic seen laws, then this is a testimony that this 
individual is not a believer. For the failure to do the entire 
Islamic obligations and requirements will negate the Islam for 
such an individual. And if an individual is no longer a Muslim, 
that indicates that he/she has no belief within the heart. 

  

The third fact is that if part of the body of the tree is lost it does 
not necessarily mean that entire tree is lost. This can be different 
based on which part of the tree is destroyed. If branches, sub-
branches or the fruit parts of the tree are destroyed, then that 
does not necessarily mean the entire tree will be destroyed. The 
tree with its root and trunk can still remain to exist. It may not 
be a full tree, with some minor or even major parts of it missing. 

  

If the trunk of the tree is destroyed, the trunk being the main 
support of the tree, then the entire tree may be destroyed. The 
five prayers in our religion are like the trunk of the tree or are 
like the main support in a tent. If a Muslim completely leaves 
out the prayers and completely denies it when confronted then 
his Islam is gone astray and his faith is corrupt. His religion 
becomes at ruined because performing prayers is the trunk of 
this religion. So, depending on which part of the tree is 
destroyed, whither the the entire tree will be destroyed or it will 
continue to exist as an incomplete tree. 

  

The forth fact concerns the understanding of the wording of the 
Muslim law in such matters. Some of the Quran text describing 
some Quranic matters, and describing some matters relating to 
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faith and conviction, and describing some matters of Islam and 
out seen acts describing all by calling it belief. 

  

The quran described that belief increases and decreases. The 
scholars that related to the prayers, for Allah called performing 
the prayer as belief. And that is one of the seen actions of Islam. 

  

Allah also referred to some acts of faith within the heart (like 
fearing of Allah) and in other occasions described faith and 
belief with some seen acts like performing prayers, and giving 
charity or zaka. 

  

The messenger PPBU was reported saying: Are you aware of 
what belief (or faith) is? "Belief is to testify that Allah is the only 
god, and to perform prayers, give charity, fast Ramadan and give 
one-fifth of what you gain in a war". The messenger PPBU 
described belief or faith with the seen acts of Islam. 

  

In another hadeeth, the messenger was reported describing 
Islam using some hearty and some seen actions together. He 
said: "Islam is to submit your heart to Allah". This is a 
conviction act describing Islam. The messenger PPBU was also 
reported saying: {Islam is to submit your heart to Allah, and for 
other fellow Muslims to be safe off your tong and hand}. Here, 
the messenger PPBU described Islam with both a conviction 
and seen acts. And when he was asked which one is better, he 
replied: "Belief (or faith)". He included faith or belief as being 
part of Islam. 
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Amr asked the messenger what is belief (or faith).the messenger 
PPBU said: {belief is to believe in Allah, his books (scriptures), 
his messengers and in the resurrection after death.}. In the 
messenger's hadeeths, the messenger described Islam by acts 
convictions within the heart and by Islamic acts of seen nature, 
but he definitely included the belief within Islam. 

  

All this shows that belief and Islam are two entwined matters 
with a very strong relation connecting them. Sometimes the two 
terms are used interchangeably, and often one is included into 
the other. When one mentions Islam it is taken to include belief 
and when belief is mentioned, it is taken to include Islam. But 
when the two are included in the same statement, they suddenly 
become different and they resume different meanings. Belief 
them resumes the faith in the six corners of belief, while Islam 
becomes to mean the seen acts and the laws of Islam, whether 
obligatory or optional acts. 

  

The mention of the "Good tree" used as an example of this 
religion in the Koran was described by the messenger PPBU as 
the dates tree with its foundation firmly into the depth of the 
earth, and its trunk elevating into the sky for all to see. Just like 
this religion, its foundation is the belief in the firmly fixed in the 
believer's heart, and its trunk and branches are the visible acts 
and visible laws elevating the believer to higher levels of status 
with Allah. 
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The messenger PPBU also described this religion as having a 
head, a main supporting column, a peak of a hump. He said: 
"The head of this matter is Islam, and the main supporting 
column is the prayers, and the peak of its hump is striving in the 
way of Allah or Jihad". This indicates that without a head 
nothing can survive, and this religion will not survive without 
the believing in Allah as one. And nothing can stand without its 
supporting column or spine, and neither will this religion 
without prayers. But many may survive without the peak or the 
Jihad. 

May Allah bless us with all the blessings in the Koran, and may 
Allah make us benefit from the holy Koran. Ask for forgiveness 
he is the most merciful the most forgiving of all. 


