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س :ما الدَّ ليق على تفاضق أهق اإليمان فيه؟
 :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ إلا :ﮃ ﮄ ﮅ

ج :ال اهلل

ﮆ ﮇ ﮈ [الدا عٌ].
 :ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

و ْْال

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ [الدا عٌ].
و ال

:

ﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

[فاطر ]32:اآليات.
أن اهللَ ُيخْ رِ ُ ِم َن ال َّـ ِ
ان فِي َق ْلبِـ ِه َو ْز ُن ِدي َـار ِم ْن إِي َمـان،
ار َم ْن َكـ َ
ويف الْديْث الشْْ َْْادٌَّْ :
ِ
ان فِي َق ْلبِ ِه نِص ُ ِ
يمان».
ُث َّم َم ْن َك َ
ْ
ف دي َار م ْن إِ َ

ويف رواي ٌٍُْ :يخْ رِ ُ ِم َن ال َّـ ِ
ان فِي َق ْلبِـ ِه ِم َن الخَ ْيرِ َمـا َي ِز ُن
ار َم ْن َقـ َالَ ( :ال إِ َلـ َه إِ َّال اهللُ)؛ َو َكـ َ
َشـــ ِع َيرةُ ،ث َّم ُيخْ رِ ُ ِم َن ال َّـ ِ
ان فِي َق ْلبِـ ِه ِم َن الخَ ْيرِ َمـا َي ِز ُن ُب َّرة،
ار َم ْن َقـ َالَ ( :ال إِ َلـه إِ َّال اهللُ)؛ َو َكـ َ
ُث َّم ُيخْ رِ ُ ِم َن ال َّ ِ
ان فِي َق ْلبِ ِه ِم َن الخَ ْيرِ َما َي ِز ُن َل َّرة».
ار َم ْن َق َالَ ( :ال إِ َل َه إِ َّال اهللُ)؛ َو َك َ

لما كر المْ،نِّف 

أ أهل اإليما يتَاضْلد فيه  -فيما َسْب دند بيا

القيقٌْ اإليمْا  ،-أورد هْاهنْا سْْ ْ ً
ااال يتعل بتحقي الْدليْل يف لْ ؛ فقْال( :مْا الْدليْل
دلا تَاضل أهل اإليما فيه ).
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درفل أ تعبيرهم بْْْْْ (التَاضْل) ه َْ،د به إثبات وجدد الَوْل لك ِّل َمن
وسْب أ
َ
دنْده ال ؛ِ من اإليمْا ؛ فْاختال هفَّلم يف أ ْداره ال هيه َل دليْه (التَْاوت) إلثبْات همه َل
االختالِّ؛ وإنما هيعبر دنه بْْْْ ْ (التَاضْْل)؛ إلثبات أ كل َ دْ ٍر الازه أالد منَّلم له فوْل
والرمٌ ،وبه ثبتل نسبٌ صاالبه إلا اإليما (.)1
وشرِّ ه
وأشار الم،نِّف إلا هذا المعنا يف سلم الدصدل» بقدله:
و َأ ْهْْ هلْْه َفْْ َ
ْل َْك األَ ْم َال َك َأ ْو َْك الر هسْْْْ َل
اضْْْْْ َل
َهْ ْل َأنْ َ
يْْه َدْْ َلْْا َتْْ ََْْ ه
َ
ه
وأورد اآليات مَن سْْْدرة الدا عٌ؛ وفيَّلا كر السْ ْابَ َقين وأصْْْحاُ اليمين ،و د هدل
دلا َتَْاضْْْْلََّلم يف اإليمْا بتَْاضْْْْلََّلم يف الجزاء؛ فْإ لَّلاالء ؛
الِ من التقريْب والر ْو
والريحا  ،وألولئ ميره؛ فدَ ل تَاضلَّلم فيما صار لَّلم مَن الجزاء دلا أنَّلم م َ
تَاضلد
ه
ه
استحقدا دليه هذا الجزا َء؛ وهد ما كاندا دليه من إيما ٍ .
فيما ْ
ثم أتبعه بقدل اهلل ▐ ( :ﭫ ﭬ ﭭ [فاطر )]32:اآليٌ (.)2
وهْذه اآليٌْ أصْْْْل يف َسْْ ْمٌْ دبْاد اهلل؛ فال ينبغي إطال القدل فيَّلْا بْأنَّلْا سْْ ْمٌْ
( )1وإنما أورد المْْ،نِّف 

هذا السْْاال أل من المتك ِّلمين يف االدتقاد من القا لين

بالزِّ يادة والنقص َمن يقدل( :إ أهله يف أصْْْله سْْْداء ،وإنما التَاضْْْل باألدمال التي هيثابد دليَّلا)،

فأراد أ يبين أ أهل اإليما م َ
تَاض ْلد فيه أصْ ًْال وفًْ ْ،ال ،بحسْْب ما يكد يف لدبََّلم ،وما يرتتب
ِّ
ه
من الجزاء دلا أدمالَّلم[ .شر برنامج التعليم المستمر].
( )2ولد ابتدأها الم،نِّف بقدل اهلل

فيَّلا :ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ [فْاطرَ ]32:لكْا َأبين[ .شْْْْر برنْامج
التعليم المستمر].
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المه َل ؛ أشْار إلا هذا المعنا
للمامنين؛ فإ الظالم لنَسْه ال يدخل يف اسْم (المامنين) ه
ابن الق ِّيم يف طري الَّلجرتين».
ص بْأمٌْ محمْ ٍد ♀؛ كره ابن تيميْ ٌَ الحَيْد يف كتْاُ
وهْذا التقسْْْْيم متت ؛
الَر ا بين أولياء الرالمن وأولياء الشيها ».
وقد جعق اهلل  عباده يف هذه األ َّمة ثالث مرات َ :
 المرتبة األولى :الساب بالتيرات. والمرتبة ال َّثانية :الم َقت،د.
 والمرتبة ال َّثالثة :الظالم لنَسه.واختالِّ هْذه المراتْب ؛
ـاي ـت
دال دلا تَ ه
ْاضْْْْل أهلَّلْا يف اإليمْا ؛ ف َّ
ـإن م ـازلهم تب َ
ُ
لتفاضق إيمانهم:
فالســـابق بالخيرا هد َمن جاء مَن الدِّ ين بما َب َر ل به مته ،وسْْْقط دنه الهلب
○ َّ
وزيادة.
ِ
َ
وسقط دنه الهلب.
والم:تصد هد الذي جاء من الدِّ ين بما َب َر ل به مته َ
○ ُ
○ وال َّظالم ل فســـه هد َمن جاء مَن الدِّ ين ببعض ما َب َر ل به مته وسْْْقط الهلب دنه
بعوا.
و َترك ً
ـاو مراتبهم؛ فْإ أهْل العلم اتَقدا دلا أ
وهـذا َّ
الضــ ـابط َأظهر مـا ُي:ـال يف بيـان تف ُ
هْذه المراتْب متَْاوتٌْ ،ثم اختلَدا يف بيْا مْا يتحق بْه هْذا التَْاوت؛ فلَّلم دبْارات
روي يف هكتْب
متنددٌْ مْأثدرة من العَّلْد األول للرديْل المتقْدِّ م يف صْْ ْدر األمٌْ ممْا هد م ؛
ِّ
الحَيد ،وصْْْاالبه أبي َ
َ
الَداء ابن
المسْْْندة ،ثم تكلم فيه َمن تكلم؛ كابن تيمي ٌَ
التَسْْْير ه
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ٍ
كثير ،وأبي دبد اهلل ابن الق ِّيم ،ثم َمن تأخر؛ كأبي دبد اهلل بن َسعدي.
وأحسن ما يمكن به التَّمييز بين هذه المرات ال َّثالث هد الذي كرناه.
َ
فمن بعْدهم إلا يدمنْا
وكْل تلْ العبْارات المْأثدرة من الْ ْْ،در األول من التْابعين َ
َ
َْاوت
هْذا وإ اختلَْل ،فْإنَّلْا تْدل دلا إثبْات أ هاالء متَْاضْْْْلد يف إيمْانَّلم؛ لت ه
مراتبَّلم ومنازلَّلم.
َ
ترج مَن النار و هي َ
دخل الجنٌ،
ثم َ كر المْ،نِّف األالاديث الداردة يف الشَْادٌ لمن هي َ
وأن ال َّاس يتفاو ما يف قلوبهم:
َّ
 فمنَّلم َمن يف لبه من التير ما َي َز شعير ًة. ومنَّلم ما َي َز هبر ًة. ومنَّلم ما َي َز َ ر ًة؛ وهي النملٌ ال،غيرة.ٍ
دينار.
 -ومنَّلم َمن يف لبه وز

 ومنَّلم َمن يف لبه وز ن،ف ٍدينار مَن اإليما .
تَاضْ ْل أهل اإليما فيه؛ فإ الدِّ ينار يف وزنه ليس كنْْْ،ف
وهذه األ دار تدل دلا ه
الْدِّ ينْار؛ فْالْدِّ ينْار التْام أثقْل وزنًْ ا مَن نْْْْ،ف الْدِّ ينْار ،و هْل مَثْل هْذا يف اختالِّ َوز
الشعيرة ،وال هبرة ،والذرة.
فَي هذه األالاديث إثبات تَاضل أهل اإليما فيه بما يكد يف لدبََّلم مَن القا قه.
وهذا ال همقرر يف دلم االدتقاد  -مما يتعل بزيادة اإليما ونهقْْْ،انه ،وتَاضْْْل أهله
َ
أدركْه بْأ يهلْب زيْادة اإليمْا بكثرة الهْادْات ،وأ
فيْه  -ينبغي أ يكد واز ًدْا لمن َ
يح َْذر نهقْْْْ،انْه بمجْانبٌْ الْذندُ والمعْاصْْْْي ،وأ يعلم أ منزلتْه دنْد ر ِّبْه دلا َْدْ ر مْا
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إ ا تَاضْْلدا يف شْ ٍ
بعو ْا
بعو َّْلم ً
ْيء مَن الدنيا يَد فيه ه

يحدزه من اإليما  ،وأ النا
ْال أو ج ٍ
بم ٍ
ْاه أو ر ْاسْْْ ٌٍْ أو منٍ ْْْ،
ْب؛ فْإ المقْام األدظم يف منْازل التَْاوت المتتلٌَْ هد
مقام اإليما  ،وأ أكر َمَّلم منزل ًٌ دند اهلل ▐ هد َمن َد هظم الظه من اإليما .
ف َع ْق هلْ هْاتين الحقيقتين  -أ اإليمْا يزيْد وينقص ،وأ أهلْه متَْاضْْْْلد فيْه -
ينبغي أ يحملْ دلا طلْب زيْادة اإليمْا  ،ويحجزك دن الد د فيمْا هينقْْْْ،ه ،وأ
الجَّلد يف طلب ال،عدد يف مراتبه؛ التا تكد مَن أفول النا
يحمل دلا بذل ه

فيه(.)1

( )1وهذا السْااال  -وهما السْاال المتع ِّل بزيادة اإليما ونقْ،ه ،وما َل َ
حقه من بيا تَاضْل
العلم هبمْا أ يحر َ طْالْب العلم دلا أ يكد يف أدلا هْذه المراتْب،
أهْل اإليمْا فيْه  -هيد َجْب
ه
وأ يتمثْل السْْْبي َْل الم َ
َوْْْيْ ٌَ بْه إلا زيْادة إيمْانْه؛ فْإ اإليمْا يزيْده و َين هقص ،والمر هء هيقبَْل دلا ر ِّبْه
َ
ه
و هيدبَر.
وس َكنات ؛ لتهمئن دلا زيادة إيمان .
فال هبد مَن مالالظٌ لب َ  ،ومرا بٌ َالركات
َ
فإ نهق،ا ال ِّظ من اإليما الكامل أشد  -يف سدء دا بتَه  -من نهق،ا ال ِّظ من دنياك.
ٍ
و ْد يغتم المرء ويَّلتم إ ا فْاتْه شْْْْيء من ِّ
زيْادة
الِ الْدنيْا  -فْ هأ َنقص دليْه َبْدَ ل ،أو هال َرم من
ٍ
َ
ورات من التهايا هت َنقص إيمانَه ،ثم يمر دليَّلا ال َي ْأبه هبا!
يستحقَّلا  ،-وهد َيتلهن يف يدمه و َنَّلاره بقا
ْادال لَّلْا بين دينيْه ،يسْْْت َ
حْث بََّلْا َم ْر َْكب
ْاظرا َدو ًمْا إلا خهيئتْه ،ج ً
َْ
والمامن ينبغي لْه أ يكد ن ً
رواله لالزدياد من التير ،وأ ينسْْْا السْْْناته؛ فإ العبد ربما دخل الجنٌ بسْ ْي ٍ
ئٌ ،وربما َدخل النار
ِّ
َ
َ
ه
بحس ْ ٍ
نٌ؛ كما ال سْْعيده بن هج ٍ
وميره :إ العبدَ ليعمل الحسْْن ٌَ فيدخل بََّلا الن َار ،وإ العبد ليعمل
بير ه
الس ِّيئٌ فيدخل بََّلا الجن ٌَ».
ال أبد العبا

َ
ه
فادل
وتلميذه ابن الق ِّيم يف تَسْير كالم السْلف الدارد يف هذا ( :ل أ
ابن تيمي ٌَ

الحسْْْنٌْ َفعلَّلْا ف َبقيْل بين دينيْهَ ،ي همن هبْا دلا ر ِّبْه ويسْْْتعلي دلا َخل اهلل  ،فزَ خْل َ َْاه إلا
َ
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أن (اإليمان) يشمق الدِّ ين ك َّله ع د اإلطال)؟
س :ما الدَّ ليق على َّ

ان ِبـاهلل ِ
جْْ :ال النبي ♀ يف الْْديْ َ
سُ « :نم ُر ُك ْم ِبـ ِ
يمـ ِ
ْث َو ْف ْ َد دبْْد ال َق ْي َ
اإل َ
ْاِّ أ يااخذه اهلل ▐ هبا ،فرالمْه اهلل ▐
جَّلن َم ،و همدا َع السْْْيئٌْ بقي يالالظَّلْا يت ه
وأدخله الجنٌَ).
ودراسٌْْ العقا د ال هيراد هبا مجرد المعلدمات ،ولكن هيراد هبا الدصْْدل إلا الحقا اإليمانيات؛
التي َتستحث هخ َهانا ،و هت،حُ َخ َهانا ،و هتقربنا إلا ربنا ،و َت َ
حملنا دلا االجتَّلاد يف تكميل دبدديتنا.
ِّ
ِّ
ِّ
والمنْْْْ،ب
والر ْاسٌْْْْ َ
قربنْا إلا اهلل فال منَعْ ٌَ منْه ،وإ ا كْا الظنْا منْه الجْا هه ِّ
فْإ العلم إ لم هي ِّ
والمال فَّلد وبال وش ؛ر.
ينَع ويرفع دند اهلل ▐.
وإنما هيمدَ العلم بقدر ما ه
َ
لم الحقا اإليمانيٌ ،المعروِّ باسْْْم (االدتقاد) دند
قرب إلا اهلل ▐ :د ه
وأدظم ما هي ِّ
ِّ
المتأخرين.
َ
مقتً ْْْ،را دلا بيْا المعلدمْات ،دو مالالظٌْ مْا وراء لْ من الحقْا
لكن لمْا كْا در هسْْ ْه
اإليمانيٌ؛ صْار المرء يتكلم يف نقْ،ا اإليما وزيادته و َتَاضْل أهله ،وال ي َ
حدل ل يف لبه تغي ًرا،
ه
و َي ْع َر

حرك فيْه سْْْْاكنًْا ،ويتكلم دن الجنٌْ والنْار فال هيغ ِّير من أالدالْه
لعْذاُ القرب ونعيمْه فال هي ِّ

ً
الاال.
الجدزي 
وكل ل من الد دِّ دلا صْْْدرة العلم دو القيقته؛ كما َ كر أبد ال ََ َرج ابن
ِّ
.
َ
قْْ،د طالب العلم يف دراسٌْْ العقا د أ هتد َ ََه دلا الحقا اإليمانيٌ التي
فينبغي أ يكد من َم َ
نَسْْه ،و َت ْق هرُ إلا ر ِّبه ▐[ .شْْر برنامج التعليم
تق ِّربه إلا المعارِّ الربانيٌ؛ فتسْْمد بََّلا ه
المستمر].
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اإليم ُ ِ
َو ْحدَ ُه» ،الَ :
أدلم ،الَ « :شــ َها َد ُة
«أتَدْ ُر َ
اهلل ورسْْْد هله ه
ون َما ِ َ
ان بِاهلل َو ْحدَ ُه؟» ،الدا :ه
َأ َّال إِ َله إِ َّال اهلل و َأ َّن محمدا رســ ُ ِ
ِ
ِ
ِ
الم ْغ َ ِم
ول اهللَ ،وإِ َقا ُم َّ
َ
الصــ َالةَ ،وإِي َتا ُء ال َّز َكاةَ ،و َأ ْن ُت َؤدوا م َن َ
ُ َ ُ َ َّ َ ُ
الخُ ُم َس».

سْْْ ً
ْااال هخر يتعل بْاإليمْا فقْال( :مْا الْدليْل دلا أ
كر المْ ْْ،نِّف 
(اإليمْا ) يشْْ ْمْل الْدِّ ين كلْه دنْد اإلطال ) أي مْا سْْ ْ َب َك هره مَن أ اسْْْْم (اإليمْا )
كنظي َريْه (اإلسْْْْالم) و(اإلالسْْْْا ) إ ا هأطلَ الداالْد منَّلْا دو َكر ميره دل دلا الْدِّ ين
ميره:
ك ِّله ،واندرج فيه ه
○ فْ (اإليما ) :اسم للدِّ ين ك ِّله.
○ و(اإلسالم) :اسم للدِّ ين ك ِّله.
○ و(اإلالسا ) :اسم للدِّ ين ك ِّله.
ٍ
واالد منَّلما مع انَراده يندرج فيه ميره:
وكل
○ فإ ا ه كَر (اإليما ) اندرج فيه (اإلسالم) و(اإلالسا ).
○ وإ ا ه كَر (اإلسالم) اندرج فيه (اإليما ) و(اإلالسا ).
○ وإ ا ه كَر (اإلالسا ) اندرج فيه (اإليما ) و(اإلسالم).
فيقع (اإليمْا )  -كمْا تقْدم و كَر المْ ْْ،نِّف هنْا  -اسْْ ْ ًمْا للْدِّ ين ك ِّلْه ،ويكد
بمعرفٌ القيقته الشرديٌ هبذا المعنا.

لْ

150

المنزل
فـــ ـ (اإليمان) شـرعا هد التْ،دي الجازم باهلل باطنًا
وظاهرا؛ تعبدً ا له بالشْر ه
ً

ٍ
المرا َ بٌ.
دلا محمد ♀ ،دلا مقام المشاهدة أو ه

اسْما للدِّ ين ك ِّله؛ فيندرج فيه
فَّلذه الحقيقٌ الشْرديٌ الكاملٌ لْْْْْ (اإليما ) يقع معَّلا ً
مراتبه الثالل المشَّلدرة( :اإلسالم ،واإليما  ،واإلالسا ).
ْاهرا) يْدل دلا االدتقْادات البْاطنٌْ؛ وهي
فقدلنْا( :التْْْْ،دي الجْازم بْاهلل بْاطنًْا وظ ً
التي هتسما (إيمانًا).
و دلنْا( :تعبْدً ا لْه بْالشْْ ْر المنزل دلا محمْ ٍد ♀) يْدل دلا األدمْال
الظاهرة؛ وهي التي هتسما (إسال ًما).
و دلنْا( :دلا مقْام المشْْْْاهْدة أو المرا بٌْ) يْدل دلا إتقْاذمْا؛ وهد الْذي هيسْْْْما
(إالسانًا).
والمسـؤول ع ه ه ا هد َطلب الدليل دلا كَد اسْم (اإليما ) إ ا هأطلَ َشْمل الدِّ ين
كله.
وأجْاُ دنْه بقدلْهْ ( :ال النبي ♀ يف الْدي َ
ْث َو ْفْ َد دبْد ال َق ْي َ
سُ « :نم ُر ُك ْم
بِ ِ
يم ِ
ان بِاهلل ِ َو ْحدَ ُه») الحديث .رواه البتاري ومسلم.
اإل َ
أمرهم باإليما  ،ثم بينه بما يدل دلا
وداللته على ما قصـده :أ النبي ♀ َ
اندراج االدتقادات الباطنٌ واألدمال الظاهرة وإتقانََّلما فيه؛ و ل أنه الَ «( :شـ َها َد ُة َأ َّال
إِ َلـه إِ َّال اهلل و َأ َّن محمـدا رســـ ُ ِ
ِ
ِ
ِ
الم ْغ َ ِم
ول اهللَ ،وإِ َقـا ُم َّ
َ
الصـــ َالةَ ،وإِي َتـا ُء ال َّز ـَك اةَ ،و َأ ْن ُت َؤدوا م َن َ
ُ َ ُ َ َّ َ ُ
الخُ مس»)؛ فذكر مَن القا المأمدرات الشْْْ َ
رديٌ :ما يتحق به اإليما ؛ مما يرجع تار ًة
ُ َ
إلا االدتقادات الباطنٌ ،ويرجع تار ًة إلا األدمال الظاهرة ،ويرجع تار ًة إلا إتقانََّلما.
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فْْإ النبي ♀ َ كر يف هْْذا الحْْديْْث ثالث ْ ًٌ من أركْْا اإلسْْْْالم؛ وهي
دمال هخ َر مَن أدمال اإلسْالم؛ وهد
الشَّْلادتا  ،والْ،الة ،والزكاة ،وجع َلَّلا إيمانًا ،وزاد ً
أداء ه
الت همس مَن ال َغنيمٌ  -يعني يف الحرُ (.)1
َ
َ
واألدمال الظاهرة؛ مما يدل دلا
االدتقادات الباطنٌ،
فجعل اسْم (اإليما ) شْام ًال
َ
أ اسم (اإليما ) إ ا هأطلَ يشمل الدِّ ين كله.

( )1و د َ كر المْ،نِّف 

الدليل دلا ل من السْنٌ؛ وهد (الديث َو ْفد دبد ال َق ْيس)

اإلي َمـ ِ
يف الْْْ،حيحين» من روايٌْ دبْد اهلل بن دبْا ٍ ؛ وفيْه أ النبي ♀ ْالُ ( :نم ُر ُك ْم ِبـ ِ
ان
اإليمـ ُ ِ
فســـره ♀ بمـا يشـــمـق
بِـاهللِ َو ْحـدَ ُه») ،ثم ْال لَّلمَ ( :أتـَدْ ُر َ
ثم َّ
ان بِـاهلل َو ْحـدَ ُه »)َّ ،
ون َمـا ِ َ
أمرين:
✓ أحدهما :االدتقادات الباطنٌ.
✓ وال َّثاين :األدمال الظاهرة.
والدِّ ين َمرده إلا هذين األمرين.
فقدلْه ♀َ ( :شـــ َهـا َد ُة َأ َّال إِ َلـ َه إِ َّال اهللُ َو َأ َّن ُم َح َّمـدا َر ُســـ ُ
ول اهللِ») يرجع إلا االدتقْادات
الباطنٌ.
ِ
ِ
ِ
الم ْغ َ ِم الخُ ُم َس») يرجع إلا األدمْال
و دلْهَ ( :وإِ َقـا ُم َّ
الصـــ َالةَ ،وإِيتـَ ا ُء ال َّزكـَ اةَ ،و َأ ْن ُت َؤدوا م َن َ
والمغ م :منيمٌ الغزو[ .شر برنامج التعليم المستمر].
الظاهرةَ .
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()1
الس َّتة ع د ال َّتفصيق؟
س :ما الدَّ ليق على تعريف (اإليمان) باألركان ِّ

ه
بي ♀ لمْا ْال لْه جربي هْل ♠ :أخبَرين دن اإليمْا
ج :دل الن ِّ
َأ ْن ُت ْؤ ِم َن بِاهلل َِ ،و َم َالئِ َكتِ ِهَ ،و ُك ُتبِ ِهَ ،و ُر ُس ِل ِهَ ،وال َي ْو ِم اآل ِخرَِ ،و ُت ْؤ ِم َن بِال َ:دَ ِر َخ ْيرِ ِه َو َش ِّر ِه».

كر المْ ْْ،نِّف 

ْال:

سْْْ ً
ْااال هخر يتعل بْاإليمْا ؛ فقْال( :مْا الْدليْل دلا

الستٌ دند التَ،يل ).
تعريف (اإليما ) باألركا ِّ
ومراده بقدله( :دند التَْْ،يل) أي دند ا رتانه بْْْْ ْ (اإلسْْالم) و(اإلالسْْا )؛ فإنه إ ا
ا َتر بََّلما أو بأالدهما صار له معنًا خا ؛ ؛ وهد االدتقادات الباطنٌ  -كما تقدم.
ه
بي ♀ لمْا ْال لْه جربي هْل ♠ :أخبَرين
ثم أجْاُ دنْه بقدلْه ( :دل الن ِّ
َ
َ
دمر بن
دن اإليما الَ :أ ْن ُت ْؤ ِم َن بِاهلل َِ ،و َم َالئِ َكتِ ِه»)
الحديث .رواه مسْْلم من الديث َ
ََ
عرفات؛
الم ِّ
المنْهقيد يف صنادٌ ه
( )1وهذا التعريف الذي َ كره الم،نِّف ال هيراد به ما َتداطأ دليه َ
عرِّ ،كما أشْْار إلا ل األخوْْري يف السْلم
المنْهَ والَلسٌَْْ لَّلا داني هن تتعل
بالم ِّ
ه
فإ صْْنادٌ َ
المن َْد َر » بقدله:
ه

همْْ ْ َعْْ ْ ِّرِّ إَ َلْْ ْا َثْْ ْال ََثْْ ْ ٌٍ ه َسْْْْْ ْ ْم

الْْْد؛ ورسْْْْْْم و َلْْْ َْْْْ َ
ظْْْ ؛ي هدْْْ َلْْْ ْم
َ
َ
ََ ْ

فَّلد ال يريد هذا المعنا ،وإنما يريد الت،در والت َبر العام دن الحقيقٌ التي تتعل باإليما ؛ َ
فذكر
جربيل متبَر دن ل َ
َ
بذكر هذه األركا [ .شر برنامج التعليم المستمر].
أ الديث
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أيوا مَن الديث أبي هرير َة ◙ (.)1
التهاُ هبذا اللَِ ،وهد يف ال،حيحين» ً
الس ْتٌ يف دله:
ويف الحديث :الترب دن (اإليما ) باالدتقادات الباطنٌ؛ وهي أركانه ِّ
( َأ ْن ُت ْؤ ِم َن بِاهلل َِ ،و َم َالئِ َكتِ ِهَ ،و ُك ُتبِ ِهَ ،و ُر ُســ ِل ِهَ ،وال َي ْو ِم اآل ِخرَِ ،و ُت ْؤ ِم َن بِال َ:دَ ِر َخ ْيرِ ِه َو َشــ ِّر ِه»)؛
فْْالحْْديْْث المْْذكدر هيب ِّين أ اسْْْْم (اإليمْْا ) يكد لالدتقْْادات البْْاطنٌْْ إ ا ا رت
بْْْْْْْ (اإلسْْْالم) و(اإلالسْْْا )؛ ألنه يف الحديث َ
نَسْْْه هسْْْئَل النبي ♀ دن
أيوا فقال فيَّلما ما ال.
(اإلسالم) و(اإلالسا ) ً
َ
اسْْما لْْْْْ ْ (اإليما )
السْْتٌ التي كرها النبي ♀ تكد
ً
ف هعلم أ األركا ِّ
بادتبار إطال ه همقرتنًا بغيره.
أن (اإليمان) له مع يان:
مما سبق َّ
ف ُيع َلم َّ
 أحـدهمـا :معنًا دْا ؛م؛ يكد بْه (اإليمْا ) اسْْ ْ ًمْا للْدِّ ين ك ِّلْه؛ وهد المراد إ ا هأ َفرد

َك هره.

وظاهرا ،تعبدً ا له بالشر
وح:ي:ته شرعا  -ما تقدم  :-أنه الت،دي الجازم باهلل باطنًا
ً

المنزل دلا محم ٍد ♀ ،دلا مقام المشاهدة أو المرا بٌ.

مقرونْا بْْْْْْ ْ (اإلسْْْْالم)
 واآلخر :معنًا خْْا ؛ ؛ وهد المراد إ ا ه كَر (اإليمْْا )ًْ
و(اإلالسا ) ،وتقدم أنه االدتقادات الباطنٌ.

( )1وإنما دَدَ ل المْْْ،نِّف 

دن كر دلي ٍل من القره ؛ ألنه لم يأت يف القره ط َ ْر ه

مَر ًدا يف القره
السْْْتٌ جمي ًعا ،وإنما جاء فيَّلا خمسٌْْْْ دو كر (ال َقدر)؛ فْْْْْْ ْ (ال َقدر) جاء َ
األركا ِّ
َ
لتعظيمه[ .شر برنامج التعليم المستمر].
الكريم ،وإفرا هده
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س :ما دليلها من الكتاب جملة؟
جْ :ال اهلل

 :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ [البقرة.]177:
و دله
وسنذكر
ه

 :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ [القمر].
دليل ٍّ
كل دلا انَراده.

س ً
ْااال هخر يتعل باإليما ؛ فقال( :ما دليلَّلا من الكتاُ
كر المْ،نِّف 
جمل ًٌ ) أي ما دليل تل االدتقادات الباطنٌ  -المتقدِّ م َكرها يف السْْاال السْْاب  -مَن
القره دلا وجه اإلجمال

()1

( )1وإنما أخر المْ ،نِّف دليل القره لَما و ع فيه من االنَْْ،ال بين َكر (ال َقدر) وبقيٌ األركا ،
َ
الحديث؛ لكمال َج ْم َعه.
ف قد م
َ
بدي ،فْإ ا
واأللـــ ُـق يف ترتيـ األد َّلـة :أ هيقْدم الْدليْل القرهني ،ثم يتبعْه الْدليْل من الحْديْث الن ِّ
دَدَ ل أهل العلم دن ل فادل ْم أنه لمعنًا.
كما ا ِّتَ يف إيوْْْا رسْْْالٌ شْْْروط الْْ،الة وأركانََّلا وواجباتََّلا» إلمام الدددة محمد بن دبد
الدهْاُ 
األو ات :دله

؛ فْإنْه ْدم كر الحْديْث الْد ِّال دلا شْْْْرط دخدل الد ْل؛ ثم ْال( :ودليْل
 :ﭭﭮ [اإلسْراء )]78:اآليٌ؛ فأخر اآليٌ أل الحديث أو منَّلا يف الداللٌ

155

ثم أجاُ دنه بقدله ( :ال اهلل

 :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ [البقرة )]177:اآليٌ،

 ( :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ [القمر]).

ثم أتبعَّلا بقدله

الستٌ لْْْ (اإليما )؛ التي هي القيقته فيما
فَّلاتا اآليتا مشتملتا دلا كر األركا ِّ
يتعل باالدتقادات الباطنٌ إ ا ه َر (اإليما ) بْ (اإلسالم) و(اإلالسا ).
واآليٌْ األولا ه كَر فيَّلْا خمسٌْْْْ مَن أركْا اإليمْا ؛ هي اإليمْا بْاهلل ،ومال كتْه،
وكتبْه ،ورسْْ ْلْه ،واليدم اآلخر؛ وهْذا هد الدا ع يف القره يف مير مدضْْ ْ ٍع؛ أ هتْذكَر هْذه
األركا التمسٌ.
ٍ
َ
هيْات دْد ٍة؛ كقدلْه
َر ًدا يف
وأمْا اإليمْا
بْالقْدر فجْاء م َ
ﰑ [القمر]  ،و

دله ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ [الَر ا

 :ﰌﰍ ﰎﰏﰐ

.]2:

ٍ
َ
السْْْتٌ يف ن ََسْْْ ٍ
واالد يف القره الكريم مبين ًٌ همدضْْْح ًٌ
ولم يقع كر أركا اإليما ِّ
بأسْْ ْمْا َّلا؛ وإال بادتبار الحقيقٌ :فإ اإليما بالقدر يرجع إلا اإليما باهلل؛ ال زيده ب هن
لم« :ال َقدر ه درة اهلل» يعني يتعل ب ٌَ،ال هقدرة اإللَّليٌ التي هي من اإليما باهلل.
َأ ْس َ
َ
فمن صَات اهلل  :ال هقدرة ،وأنه ادر؛ فاإليما بال َقدر يرجع إلا هذا.
وبه أجاُ اإلمام أالمده يف مسْْْْا ل ابن ٍ
هانئ»؛ لما هسْْْئَل دن ال َقدر فقال :ال َقدر
دلا المعنا المراد.
ومنه هذا المدضْْْع؛ فإ المْْ،نِّف 

دم الدليل من السْْنٌ؛ ألنه أتم يف بيا المراد،

السْ ْتٌ لم تأت يف القره مقرتن ًٌ جمي ًعا ،وإنما جاء فيه خمسٌْْْ
وأخر دليل الكتاُ أل أركا اإليما ِّ
َ
َ
ٍ
تعظيمه[ .شر
مَر ًدا؛ وإفراده دليل دلا
أركا  -كما يف هذه اآليٌ من سدرة البقرة  ،-وجاء (ال َقدر) َ
برنامج التعليم المستمر].
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ه درة اهلل».
الجداُ أبد الدفاء ابن دقي ٍل ،و َب َسْط اسْتحسْانه وبين معناه ابن تيمي ٌَ
واسْتحسْن هذا
َ
الحَيد ،وابن الق ِّيم يف شَاء ال َغليل» ،ويف الكافيٌ الشافيٌ».
لكن األكمْل يف مقْام البيْا هد ال ِّْذكر المَْ ْْ،ل ألركْا اإليمْا وأنَّلْا سْْ ْتٌْ ،بْداللٌْ
اآليٌ المذكدرة مَن سدرة البقرة مع ض ِّم ميرها إليَّلا يف َكر ال َقدر (.)1

َ
(القْدر) و ع مَر ًدا ألنْه يرجع إلا اإليمْا
( )1ومْا َ هْب بعض المتك ِّلمين يف العقْا ْد إلا أ
نظر؛ أل كْل ٍ
ركن من أركْا اإليمْا سْْْْدى اإليمْا بْاهلل يمكن َرده إلا اإليمْا بْاهلل؛
بْاهلل؛ وهـذا فيـه ٌ
فْإننْا لم نامن بْالمال كٌْ وال بْالكتْاُ وال بْالرسْْْْل وال بْاليدم اآلخر وال بْال َقْدر إال تب ًعْا إليمْاننْا بْاهلل،
لكن ليس هْذا هد المراد ،فكْل ٍ
ركن من هْذه األركْا مراد لْذاتْه ،وليس تْاب ًعْا؛ فلد أ إنسْْْْا ًنْا ه َم َن
ٍ
بمامن.
بجميع األركا  ،وكَر بال َقدَ ر :فإنه كافر وليس
وإ َّنمـا ُأفرِد (ال َ:ـدر) تعظيمـا لـه؛ فْإ العرُ لم تكن تعرِّ هْذا التقْدير السْْ ْاب األَزلي؛ ولْذلْ
كاندا ين َسْْْبد ما يقع هبم إلا تْْْْ،رِّ َ
التل  ،أو تْْْْ،رِّ ٍ
بعوَّْْْلم من َ
ميب ال يعلمدنه ،لكنَّلم ال
َي ْع َقلد معنا أ اهلل ▐ در د ًرا ساب ًقا فَّلم يف مشيئٌ اهلل ▐ يف تقديره.
واكت َف هذا أيض ـا :اإلشْْار َة إلا ما سْْيقع مَن الَتنٌ به؛ فإ أول ٍ
فتنٌ َأخلل بحقيقٌ اإليما هي
ٍ
َّلني وأتباده.
فتنٌ ال َقدر دند الب،ر ِّيين؛ َ
كم ْع َبد الج ِّ
فدَ ل هذا اإلفراد من التعظيم دلا اإلنباء بالَتنٌ العظيمٌ التي و عل يف صْدر اإلسْالم؛ فإ تل
الَتنٌْ يف القيقٌْ اإليمْا ممْا يتعل بْأركْانْه و عْل بْْْْْْ ْ (ال َقْدر) بْل ميره[ .شْْْْر برنْامج التعليم
المستمر].

