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س :ما هو اإليمان؟
ج :اإليما  :دل ودمل :ه
دل القلب وال ِّلسْْا  ،ودمل القلب وال ِّلسْْا والجدار ،
ويزيد بالهادٌ ،وينقص بالمع،يٌ ،ويتَاضل أه هله فيه.

المْ ،نِّف 
لما فرغ ه

لما فرغ المْ ،نِّف من بيا ما يتعل بالمرتبٌ األولا

مَن مراتْب الْدِّ ين  -وهي مرتبٌْ اإلسْْْْالم  ،-أتبعَّلْا ببيْا مْا يتعل بْالمرتبٌْ الثْانيٌْ من
مراتبه؛ وهي مرتبٌ اإليما .
ٍ
ساال يتعل ببيا القيقٌ اإليما ؛ فقال( :ما هد اإليما ).
واستَتُ بيانه بإيراد
ثم أجْْاُ دنْْه بقدلْْه( :اإليمْْا  :دل ودمْْل) أي أن ْه دا ر دلا هْْذين األمرين؛
فمومن اإليما  :دل ودمل.
ه
وأشار إلا هذا المعنا يف سلم الدصدل» بقدله:
ادْ َلْ ْم بَ ْ َأ الْْدِّ يْ َن َْ ْدل َو َدْ َم ْ ْل
ْ

اال ََ ْظ هه َوا ْف ََّل ْم َما َد َل ْي َه َ ا ْاشْْت ََم ْل
َف ْ

وأهل السْْْنٌ متَقد دلا أ لْْْْْْ ْ (اإليما ) القيق ًٌ؛ ال يتتلَد يف هذا ،واختلفت
عباراتهم يف اإلفصاأل عن تل الح:ي:ة على مسال َ ِعدَّ ة:
* َّأولها :أ (اإليما َ دل و َدمل)؛ وهذا دل دامٌ السلف.
وأ دم َمن هأثَر دنه هذا :جمادٌ من التابعين ،ثم تتا َبع السلف دلا ل .
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البتاري يف صحيحه».
* وثانيها :أ (اإليما َ دل وفعل)؛ وهذه دبارة
ِّ
ٍ
ٍ
البتاري» بيا نافع يف
الجر دند هذا المدضْع يف شْرالَّلما دلا
رجب وابن
والبن
ِّ
غدي ،أمْا بْادتبْار مْا هيراد منَّلمْا يف
التَري بين (العمْل) و(الَعْل) بْادتبْار أصْْْْلَّلمْا الل ِّ
القيقٌْ (اإليمْا ) :فْإ البتْاري كغيره مَن السْْ ْلف؛ يريْد بْْْْْْ ْ (الَعْل) مْا أرادوا مَن
(العمل).
* وثـالثهـا :أ (اإليمْا َ دل ودمْل ونيٌْ)؛ وهْذا مدجدد يف كالم جمْاد ٌٍْ من التْابعين
فمن بعدهم؛ كالحسن الب،ري ،وداود بن أبي ٍ
هند.
َ
ِّ
َ
وزاد هاالء كر (النِّيٌْ)؛ لإلنبْاه بْأ دمْل القلْب مراد كعمْل الجدار َ ،تتدفدا أ
يظن ظْا ؛ أ اسْْْْم (العمْل) يتعل بْالجدار فقط؛ فْذكروا (النِّيٌْ) لإلشْْْْارة إلا دخدل
دمل القلب يف القيقٌ اإليما .
وهم يريدون بـــــــ (ال ِّيـة) ه ـا :الركٌ القلْب دلا أي ٍ
وجه كا  ،سْْْْدا ًء كانل الركتْه
ِّ
َّ
تدك ًال ،أو محبًٌ ،أو خد ًفا ،أو مير ل من أدمال القلدُ.
فصرادوا بذكر (ال ِّ َّية) إثبات دخدل أدمال القلب يف القيقٌ اإليما .
* ورابعها :أ (اإليما َ ادتقاد و دل ودمل).
وأف َُ ْ،هاالء دن (االدتقاد)؛ خشْْيٌ َتدهم ددم دخدله يف القدل؛ أل (القدل) منه
لبي ،ومنه لسانَ ؛ي؛ فـ (ال:ول ال:لبي) هد ادتقاد القلب وإ راره وت،ديقه.
؛
فأرادوا أ هين ِّبَّلدا دلا القدل الباطن ،وأنه من جملٌ القيقٌ اإليما .
* وخامسها :أ (اإليما َ ادتقاد و دل ودمل وسنٌ).
وزاد هاالء كر (السْْ ْنٌْ)؛ للتنبيْه إلا أ العمْل المْأمدر بْه شْْْْر ًدْا هد مْا كْا دليْه
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النبي ♀.
الرسْْالٌ الدافيٌ» دند هذا المدضْْع لما كر
و د فس ْر هذا أبد دمرو الداين فقال يف ِّ
(اإليمْا )( :والسْْ ْنٌْ :معرفٌْ الْدِّ يْانٌْ ب َ
ْالعلم)؛ يعني معرفٌْ األالكْام الشْْ ْرديٌْ بْالعلم
بي ♀.
ه
المتلقا دن الن ِّ

فَّلْذه العبْارات التمس كلَّلْا تعبر دن القيق ٌٍْ واال ٍ
وبعوْْ َّْلْا
ْدة؛ هي القيقٌْ اإليمْا ،
ه
ِّ
يداطَئ بع ًوْا ،وليس بينَّلا اختالِّ يف المعنا؛ كره ابن تيمي ٌَ الحَيد يف كال ٍم له مثب ٍ
ل يف
َ
ه
مجمد فتاواه».
فصوج ُز العبارا  :أ (اإليما َ دل ودمل) ،وسا هر ما بعدها مَن األ دال يرجع إليَّلا،
زاد فيهـا من زاد شــــيئـا لالعت ـاء بـه؛ فتْار ًة كر (النِّيٌْ) ،وتْار ًة كر (السْْ ْنٌْ) ،وتْار ًة كر
(االدتقاد) ،دلا ما تقدم بيانهه.
ويصـــــدِّ ) هـذا :أ جمْْادْ ًٌ من أهْْل َ
العلم نقلدا اإلجمْْا دلا أ (اإليمْْا َ دل
الح َميدي ،وأبد َث ٍ
در ،يف هخرين.
ودمل)؛ منَّلم :الشافعي ،وأبد دبد اهلل ه
َ
ٍ
بعض؛
فذكر اإلجما هيب ِّين أ تل العبارات لم تقع الختالِّ القا قَّلا بعوَّْْْْلا دن
دبْارات الختالِّ ادتبْارا ٍ
ٍ
ت؛ أي َتند المْآخْذ التي هد ِّل هبْا القدل
وإنمْا هي اختالِّ
والبيا .
ثم ال المْ،نِّف مب ِّينًا ما يتحق به القدل والعمل يف اإليما  ( :ه
دل القلب وال ِّلسْا ،
أن مـا تع َّلق بـــــــ (ال:ول والعمـق) يف ح:ي:ـة
ودمْل القلْب وال ِّلسْْْْا والجدار )؛ فب َّين َّ
(اإليمان) ي در فيه خمسة ألول:
األول :دل القلب؛ وهد ت،ديقه ،وإ راره ،وادتقاده.
✓ َّ
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✓ وال َّثاين :دل ال ِّلسا ؛ وهد نههقه بالشَّلادتين.
✓ وال َّثالث :دمل القلب؛ وهد الركاته وإراداته؛ كالتدكل ،والتدِّ ،والمحبٌ.
والفر) بين (قول ال:ل ) و(عمله):
■ أ متعل ( دل القلب) هد النَي واإلثبات؛ ت،دي ًقا هبما.
■ وأما (دمل القدل) فمتعلقه تدجَّلات القلب والركاته.
فمثال :دل اهلل

 ﴿ :ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ﴾ [ هف ِّ،لل ]46:متعلقه :دل القلب؛ لَما

يلزم العبد فيه مَن ادتقاد الت،دي بنَي الظلم دن اهلل ▐.
و دلْه  ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [المْا ْدة ]23:متعلقْه :دمْل القلْب؛ لَمْا يعرتي القلْب
ٍ
الركٌ وتدج ٍه هي تَديض األمر إلا اهلل وإظَّلار العجز له.
مَن
والرابع :دمل ال ِّلسا ؛ وهد ما ال هيادى مَن األدمال إال به؛ كقراءة القره .
✓ َّ
والفر) بين (قول ال ِّلسان) و(عمله):
■ أ ( دل ال ِّلسا ) يتعل باإل رار بأصل الدِّ ين؛ وهد النه بالشَّلادتين.
■ وأمْا (دمْل ال ِّلسْْْْا ) فيتعل بْأدم ٍ
ْال يكد و ددَّلْا بجريْا ال ِّلسْْْْا هبْا؛ كقراءة
القره  ،أو كر اهلل

.

✓ وخامسها :دمل الجدار .
و هيع ِّبر دنْه جمْادٌْ بقدلَّلم( :دمْل األركْا ) ،ويجمع بينَّلمْا هخرو فيقدلد ( :دمْل
الجدار واألركا ) ،والمراد بها :أدواء اإلنسا .
■ هتسما (جدار ) أل اإلنسا يجرت بََّلا؛ أي َ
يكتسب.
َ
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■ و هتسما (أركانًا) أل هيئته  -يعني صدر َته والاله  -تتكد منَّلا.
فْ (القيقٌ اإليما ) المقدم ك هرها  -أنه دل ودمل  -ترجع إلا هذه األمدر التمسٌ
َ
العمْل :دمْل القلْب ،وال ِّلسْْْْْا ،
المْذكدرة؛ أ القدل :دل القلْب ،وال ِّلسْْْْْا  ،وأ
والجدار ).
وهذه طريقٌ من طريقتين ألهل السْنٌ يف بيا موْمن دلَّلم( :اإليما دل ودمل)؛
فلهم يف تفاليق ما يتع َّلق به (ال:ول والعمق) طري:تان:
 األولى :أنه دل القلب وال ِّلسا  ،ودمل القلب وال ِّلسا والجدار . وال َّثـانيـة :أنْه دل القلْب وال ِّلسْْْْا  ،ودمْل القلْب والجدار ؛ فيجعلد ل ِّلسْْْْاَ
دمال.
القدل فقط ،وال يذكرو له ً
واختالفَّلم فيمْا ينْدرج يف تَْاصْْْْيْل القيقٌْ اإليمْا ال يتْال َف مْا تقْدم من أنَّلم
م َ
جمعد دلا أ (اإليما دل ودمل) ،وإنما اختلَدا يف نسبٌ (العمل) إلا ال ِّلسا .
ه
وكالهمْا جْادتْا مسْْْْلدكتْا ألهْل العلم من أهْل السْْ ْنٌْ ،والهريقٌْ األولا َأو
وأكمل.
ثم ال المْْ،نِّف( :ويزيد بالهادٌ ،وينقص بالمعْْ،يٌ)؛ أي أ اإليما تعرتيه الال
يزيد معَّلا ،وتعرتيه الال ينقص معَّلا ،وسيأيف بيا هذا مًَ ،ال يف مدضعه.
ثم ال( :ويتَاضْْْل أه هله فيه)؛ أي أ أهل اإليما تتتلف الظدظَّلم منه؛ فَّلم دلا
درجات.
فأدرضْدا دن إطال
واإلشْارة إلا اختالفَّلم بْْْ ْ (التَاضْل) ديم يف كالم السْلف؛ َ
القدل بْْْْْ (تَاوت أهله فيه)؛ واختاروا إثبات (التَاضْل)؛ فال يع ِّبرو بقدلَّلم( :يتَاوت
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أهلْه فيْه) ،وإ كْاندا يقدلد بْالمعنا ،لكنَّلم هيع ِّبرو دنْه بْْْْْْ ْ (التَْاضْْ ْل)؛ فيقدلد :
(يتَاضْْل أهله فيه)؛ وهذا إلثبات أ كل َ دْ ٍر يكد منه فَّلد و فو ْ ٍل؛ أي يثبل له َ دْ ر،
والرمٌ ،ورتبٌ شرديٌ همعتَد؛ هبا.
ه
بتالِّ إطال اسم (التَاوت)؛ فإنه هيثبَل اختالِّ أ دارهم فيه ،لكن ال هيب ِّين القيقٌ
أ ما دندهم مَن اإليما له فول.
فأثبتدا َكْر (التَاضل) للمعنا المذكدر.

