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س :ما الدَّ ليق على كونه قوال وعمال؟
ج :ال اهلل
و ال

 :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ [الحجرات ]7:اآليٌ.

 :ﯤ ﯥ ﯦ [التغابن.]8:

وهذا معنا الشَّْلادتين اللتين ال يدخل العبد يف الدِّ ين إال هبما ،وهي مَن دمل القلب
ادتقا ًدا ،ومَن دمل ال ِّلسا نه ًقا ،ال تنَع إال بتدا هطئََّلما.
 :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ [الْبْقْرة]143:؛ يْعْنْي صْْْْال َتْكْم إلْا بْيْْل

و ْْال
الم ْقْ َد بْل تحديْل القبلٌْ ،سْْْْما الْ ْْ،الة كلَّلْا (إيمْا ًنْا)؛ وهي جْامعٌْ لعمْل القلْب
َ
وال ِّلسا والجدار .
َ
وجعل النبي ♀ الجَّلا َد ،و يا َم ليلٌ القدر ،وصْيا َم رموْا َ  ،و يا َمه ،وأدا َء
ه
وميرها = من اإليما .
الت ْمسَ ،
ه
ان بِاهلل ِ َو َر ُسولِ ِه».
وسئَل النبي ♀ :أي األدمال
يم ٌ
أفول ال :إِ َ
ه

سْْْ ً
ْااال هخر ممْا يتعل بْالمرتبٌْ الثْانيٌْ  -وهي مرتبٌْ
كر المْ ْْ،نِّف 
اإليمْا -؛ يرجع إلا تحقي مْا سْْْْب َكره مَن القيقٌْ (اإليمْا ) أنْه دل ودمْل؛ فقْال:
(ما الدليل دلا كدنه ً
ودمال ).
ً
دال
ثم أجْاُ دنْه فقْالْ ( :ال اهلل

 :ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
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َ
[الحجرات ،)]7:و َكْر (القلب) ؛
القلب اإليما َ
دال دلا أ (اإليما ) مومن فيه ،و َتومن
دل القلب ودم َله؛ فَّلما هم َ
يشمل َ
ندرجا يف َكنَف القلب ،كا نا فيه.
ثم َأ ْتبعْه ٍ
بْآيٌْ أخرى؛ وهي دلْه

 ( :ﯤ ﯥ ﯦ [التغْابن)]8:؛ وهْذا كمْا

ال الم،نِّف( :معنا الشَّلادتين اللتين ال يدخل العبد يف الدِّ ين إال هبما).
فْْإ واجْْب اإليمْْا بْْاهلل :أ نشَّْْْْلْْد أال إلْْه إال هد ،وواجْْب اإليمْْا بمحم ْ ٍد
بالرسْْْالٌ يف هذه األمٌ؛ وهذا مَن دمل القلب ادتقا ًدا ،ومَن
♀ :أ نشَّْْْلدَ له ِّ
دمل ال ِّلسا نهه ًقا.
أي أ وجدد هْذا المعنا يف اإليمْا بْاهلل ورسْْْْدلْه  -ممْا يرجع إلا الشْْ َّْلْادتين -
يتعل بْالقلْب وال ِّلسْْْْا ؛ فْإ الشْْ َّْلْادتين  -كمْا تقْدم  -يْدخْل العبْد هبمْا يف اإليمْا
واإلسْْْالم بمداطأة لبه للسْْْانه؛ فإ ا نه بأنه يشَّْْْلد بأنه ال إله إال اهلل وأ محمدً ا دبده
ورسدله ،فال بد أ يداطَ َئ ل هبه ما كره لسا هنه التا يتحق دخدله يف الدِّ ين.
درفل
و(الشَّْْلادتا ) هما مَن ادتقاد القلب؛ لَما فيَّلما مَن التْْ،دي بإثباتََّلما ،و د
َ
فيما سب أ ( دل القلب) هد ادتقاده ،وإ راره.
أيو ْا دل ل ِّلسْْا ؛ وهذا هد الذي أراده المْ ،نِّف بقدله( :ومَن دمل ال ِّلسْْا
وهما ً
نظيرا لعمله بغيره؛ كقراءة القره ،
هنه ًقا)؛ فإنه ال يريد بْْْْْْْ (دمل ال ِّلسْْْا ) هنا :ما يكد
ً
وإنما أراد بْْْ ْ (العمل) هنا :الركٌ ال ِّلسْا ؛ لقدله ( :هنه ًقا)؛ فقد درفل مما سْب أ ( دل
وج ْع هل المْْ،نِّف له
ال ِّلسْْا ) هد إ راره بنهه الشَّْْلادتين ،وهذا اإل رار القيق هته :القدلَ ،
دمال هد بادتبار الركته ،ال بادتبار القيقته؛ يدل دلا هذا دله ( :هنه ًقا).
ً
وهذا ظاهر يف كالمه المبسْدط يف معارج القبدل»؛ أنه جعل النه بالشَّْلادتين َ
دل
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ال ِّلسا .
ثْم أورد الْمْ ْْ،نِّْف هي ْ ًٌ ثْْالْث ًٌْ؛ وهْي ْدلْْه

 ( :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

[البقرة)]143:؛ فْْْ ْ (اإليما ) هنا  -كما ثبل يف الحديث يف الْ،حيُ»  -هد صْالهتم إلا
فسْْْ ِّميل إ امٌ الْْْ،الة (إيمانًا) ،وإ امٌ الْْْ،الة
القبلٌ األولا؛ وهي (بيل المقد )؛ ه
دمل.
وأشار إلا هذا :البتاري يف صحيحه» يف (كتاُ اإليما ) مَنه.
َ
بي ♀؛ كلَّلا يف الْ ،حيُ» ،وكل
ثم كر المْ ،نِّف سْْتٌ أالاديث دن الن ِّ
ٍ
واالد منَّلا فيه ند من أندا العمل؛ مما يب ِّين أ العمل مَن اإليما .
فَّلْذه األدلٌْ  -وهي اآليْات الثالل ،واألالْاديْث السْْ ْتٌْ  -هت َ
َ ُْ ْْ،دن كد القيقٌْ
ِّ
اإليما يف خرب الشْر  -رهنًا وسْن ًٌ  -أنه دل ودمل؛ دلا ما تقدم َكره وما سْب ري ًبا
بيانه يف داللٌ هاالء اآليات واألالاديث.
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س :ما الدَّ ليق على زيادة اإليمان ون:صانه؟
ج :دله

 :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ [الَتُ.]4:

ﯜ ﯝ [الكَّلف.]13:
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ [مريم.]76:
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ [محمد.]17:
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ [المدِّ ثر.]31:
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ [التدبٌ.]124:
ﯿﰀﰁ

[هل دمرا

.]173:

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ [األالزاُ.]22:
ومير ل من اآليات.
ون فِي ُكـ ِّق َحـا َلـة َك َحـا َلتِ ُك ْم ِع ْـ ِدي؛ َل َصــ ـا َف َح ْت ُك ُم
و ْال ♀َ :ل ْو َأ َّن ُك ْم َت ُكو ُن َ
الم َالئِ َك ُة»؛ أو كما ال.
َ

ً
سْااال هخر يتعل بمرتبٌ اإليما ؛ فقال( :ما الدليل دلا
كر المْ،نِّف 
زيْادة اإليمْا و هنقْْْْ،انْه ) أي ممْا سْْْْب َك هره دنْد بيْا القيقٌْ اإليمْا لمْا سْْْْأل دن
القيقتْه ،ثم أجْاُ أنْه دل ودمْل ،التا يقدل( :يزيْد بْالهْادٌْ ،وينقص بْالمعْ ْْ،يٌْ)؛
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فسْْْْأل هنْا دن دليْل لْ فقْال( :مْا الْدليْل دلا زيْادة اإليمْا و هنقْْْْ،انْه؟) أي زيْادتْه
بالهادٌ ،ونهق،انه بالمع،يٌ؛ فإ هذا مقدر يف الساال لتقدم َكره يف كالمه.
فاإليما يزيد بالهادٌ ،وينقص بالمع،يٌ.
وإلا ل أشار يف سلم الدصدل»؛ فقال:
و َنْ ْ ْقْ ْْْْ،ه يْ ْ هكْ ْد ه َبْ ْالْْْزال َ
ادْْ َ
ت
ات
يْْمْْ هانْْ َنْْا َيْْ َزيْْده َبْْالْْهْْ َ
َ
ه ه َ
إَ َ
ٍ
بالبتاري الذي كر هاالء
هيات كرها َنسْ ًقا متتاب ًعا؛ هأسْد ًة
ثم أجاُ دنه بذكر ثما
ِّ
اآليات يف (كتاُ اإليما ) مَن صحيحه»؛ للداللٌ دلا هذا المعنا.
واآليا المذكورة كلها تشتمق على إثبا الزِّيادة:
○ تْار ًة تكد بزيْادة اإليمْا ؛ كقدلْه ( :ﭳ ﭴ [الَتُ ،)]4:و دلْه ( :ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ [المدثر ،)]31:و دله ( :ﭲ ﭳ [التدبٌ.)]124:
○ وتْار ًة بزيْادة ال هَّلْدى؛ كقدلْه ( :ﯜ ﯝ [الكَّلف ،)]13:و دلْه ( :ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ [مريم.)]76:
○ وتْْار ًة هيْق َْر مْع اإليْمْْا زيْْادة مْيْره؛ كْقْدلْْه ( :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
[األالزاُ.)]22:
وكيفما وقع سيا) هؤالء اآليا فإنَّها تدل على زيادة اإليمان:
 منَّلا ما هد مهابَ لذل َبذكر زيادة اإليما .
 ومنَّلْا مْا يرجع إليْه؛ فْإ زيْادة (الَّلْدى) تْدل دلا زيْادة اإليمْا ؛ إ ال يزداد العبْدههدً ى إال مع زيادة إيمانه.
 -ومثلْه هيقْال يف (التسْْْْليم)؛ فْإ الْْْْ،دل كمْال تسْْْْليم العبْد لر ِّبْه يكد مع زيْادة
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كمال إيمانه.
ٍ
ون
نبدي فقْال( :و ْال ♀َ :ل ْو َأ َّن ُك ْم َت ُكو ُن َ
ثم َأتبع هاالء اآليْات بحْديْث ٍّ
ِ ِ
ِ
ِ
الم َالئِ ـَك ُة») ،ثم َأتبعْه بقدلْه( :أو كمْا ْال)؛
في ـُك ِّق َحـا َلـة َك َحـا َلت ُك ْم ع ْـدي َل َصــ ـا َف َح ْت ُك ُم َ
لإلدالم بأ روايٌ الحديث المذكدر جاءت بالمعنا.
ً
بي ♀ بمعنْاه فلم هيثبتْه ب َلَظْه فْإنْه هيلحقْه بمْا يْدل
فمن كر الْديثْا دن الن ِّ
دلا ل ؛ كأ يقدل :أو بمعناه ،أو يقدل :أو كما ال ،أو يقدل :ونحده.
وأشار إلا ل  :العرا ي يف َ
ألَيته» بقدله:
َو ْل َيْ هق ْ َل الر َ
اوي :بَ َمْ ْعنًاَ ،أ ْو ك ََم ْا

َ ْ َالَ ،و َن ْ ْح ْد هه ك ََشْْْْْ ٍّ هأ ْب ْ ََّل ْ َمْْا

ولَِ الحديث المذكدر  -وهد يف صْحيُ مس ٍ
ْلم»  :-أ النبي ♀ ال:
ِِ
ِ
ِ
ُون ِع ـ ِْديَ ،وفِي ال ِّـذ ْكرِ؛ َل َصــ ـا َف َح ْتك ُُم
ون َع َلى َمـا َتكُون َ
وم َ
َوا َّلـذي َن ْفســـي بِ َيـده؛ إِ ْن َل ْو تـَدُ ُ
الم َالئِ َك ُة ع َلى ُفر ِشكُم ،وفِي ُطرقِكُم ،و َلكِن يا ح ْ َظ َل ُة ساعة وساعة» ثالل مر ٍ
ات.
َ َ َ َ َ
ُ ْ َ ْ َ َ
ْ َ
َ
ُ
َ
وهذا الحديث كره المْ ،نِّف يف جدابه دن زيادة اإليما ونهقْْ،انه ،وليس يف َل َْظه
َكْر زيْ ٍ
ْادة أو نقْْْْْ،ا ٍ  ،وإنمْْا هيسْْْْتَْْاد إثبْْات الْْْْ،دل الْْال تغير اإليمْْا يف دلْْه
ُون ِع ِْديَ ،وفِي ِّ
الذ ْكرِ؛ َل َص ـا َف َح ْتك ُُم ال َم َالئِ َك ُة»؛
ون َع َلى َما َتكُون َ
وم َ
♀َ :ل ْو تَدُ ُ
ون» :إدالم بتغير الالَّلم.
وم َ
فقدلهَ :ل ْو تَدُ ُ
بي ♀ ما
ويدل عليه :سْْْبب ورود الحديث؛ فإ النظل ٌَ ◙ كر للن ِّ

يعرتيَّلم إ ا خرجدا مَن دنْده فقْال :يْا رسْْْْدل اهلل؛ نكد دنْدك هتْذ ِّكرنْا بْالنْار والجنٌْ،
التا كأنا رأي ٍ
دين ،فإ ا خرجنا من دندك دا َف ْسْْنا األزواج واألوالد والوْْ ْيعات نسْْينا
كثيرا» أي هب دنا كثير مما نكد دليه دندك.
ً
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وهْذا الحْديْث فيْه إثبْات هطروء تغير ال َ
ْال اإليمْا  ،وهْذا الهروء بْالتغير يقع بْالنقص
للزيادة.
لمقابل َته ِّ
فاآليات المتقدِّ مٌ فيَّلا إثبات زيادة اإليما .
والحديث المذكدر فيه إثبات ال،دل َتغير الحال اإليمانيٌ؛ وهذا التغير يتحق كدنه
الزيادة يف الال العبد يقبل النق،ا .
نق ً،ا؛ أل ما بل ِّ
ولم يقع َكر نهقْْ،ا اإليما يف شْ ٍ
ْيء ٍ َ
ْريحا بلَظه؛ وإنما
كبير من دال ل الش ْر تً ْ،
ٍ
شيء ٍ
يسير.
و ع يف
ت ِم ْن نَاقِ َصـــا ِ َع ْ:ق َو ِدين
بي ♀َ :ما َر َأ ْي ُ
وألـــرأل حديث فيه :دل الن ِّ

ِ
َأغ َْل ـ َ لِ ـ َذ ِوي األَ ْل َب ـ ِ
ص الْْدِّ ين
الر ْأ ِي م ْك َُّن» ،ثم كر النبي ♀ نق َ
اب َو َل ِوي َّ
بقدلْه :و ُن ْ:صــ ـ ُ ِ ِ
ث إِ ْحـدَ اك َُّن ال َّث َال َ
الح ْي َضــ ـةُ ،ت َْم ـُك ُ
ث َواألَ ْر َب َع َال ت َُصـــ ِّلي» .متَ
ان دي ك َُّن َ
َ َ
دليه.
الزيادة يقع له النقص.
فن َهسب يف هذا الحديث النق،ا إلا دين العبد؛ فكما تقع له ِّ
وهذا الديث صريُ دزيز الدِّ اللٌ يف بيا أ الدِّ ين واإليما ينقص.

و ْْد اسْْْْتْْدل بْْه جمْْادٌْْ مَن أهْْل َ
العلم دلا نقْْْْْ،ا اإليمْْا ؛ منَّلم :أبد داود
السْْجسْْْتانَي يف سْْننه» ،والتِّرمذي يف جامعه» ،واآلجري يف كتاُ الشْْريعٌ» ،وابن
ِّ
َمندَ ْه يف كتاُ اإليما » ،وهد أصر دلي ٍل يف كر نهق،ا اإليما .
والتعبير بْْْْ ْ (نهقْْ،ا اإليما ) الذي جرى دليه المْ ،نِّف هد التعبير المشَّْْلدر دند
فإن لهم يف هذا الم:ام ثالثة أقوال:
أهل السنٌ؛ َّ
* فـال:ول األ َّول :أ اإليمْا ينقص؛ وهد دل جمَّلدرهم؛ فيقدلد ( :اإليمْا يزيْد
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وينقص).
وأقـدَ م َمن ُلكِر ع ـه هـذا :هد َم هير بن البي ٍ
ْب األنْْْْ،اري ◙ مَن أصْْ ْحْاُ النبي
♀؛ َ كره ابن تيميْ ٌَ الحَيْد ،وصْْْْاالبْه ابن ال َق ِّيم؛ فنَسْْ ْبْا األ ْدميٌْ إليْه؛ فلْه
األولَيٌ يف التعبير دن هذه الحقيقٌ.
و دلْْه المْْذكدر رواه دنْْه جمْْادٌْْ؛ منَّلم :ابن أبي شْْ ْيبٌْْ يف كتْْاُ اإليمْْا »
و المْ ْْ،نف» ،ودبْد اهلل بن أالمْدَ يف كتْاُ السْْ ْنٌْ» ،والبيَّلقي يف هشْْ ْعْب اإليمْا »؛
فأسندوه دنه أنه ال :اإليما يزيد وينقص».
الزيْادة؛ فيقدلد ( :اإليمْا
* وال:ول ال َّثـاين :التد ف دن َكر النقْْْْ،ا مع إثبْات ِّ
يزيد) ،وي َ
مسكد دن َكر النق،ا .
ه
وهد أالْد دلي اإلمْام مْالْ ٍ ؛ َ كره دنْه ابن دبْد ال َب ِّر يف التمَّليْد» ،وابن تيميْ ٌَ يف
كتاُ اإليما ».
وم ِ
وج امت اعه عن لكر ال َّ:ص :خَاء هوروده يف خهاُ الشْر ؛ فأمسْ دنه مال
ُ
وميره مَن السْْ ْلف؛ ألنَّلم لم َيقَدا دلا التْْْْ،ريُ بْه؛ َلقلٌْ لْ ونْه درتْه يف الْدال ْل
ه
ٍ
الديث نبد ٍّي تقدم َك هره.
الشرديٌ ،وسب أنه وارد يف
بالزيادة والنقْْْ،ا ؛ فيقدل( :اإليما يتَاضْْْل)؛
* وال:ول ال َّثالثَ :من يرتك التعبير ِّ
وهد دل ابن الم َبارك.
ال ابن تيمي ٌَ الحَيد  -كما يف مجمد الَتاوى» ( :-وكا مقْ،د هده اإلدرا ه دن
ٍ
ريب يف ثبدته).
لَِ و ع فيه النِّزا إلا معنا ال َ
أي أنه أدر

بالزيادة والنق،ا ألجل التناز يف إثبات لَِ (النق،ا )،
دن التعبير ِّ
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فقال بما هد مجمع دليه؛ وهد إثبات التَاضْ ْل؛ فإ أهل اإليما م َ
تَاضْ ْلد فيه  -كما
َ
َسب بيانهه.
وسيذكر الم،نِّف فيما هيستق َبل ما يدل دلا تَاضل أهل اإليما فيه.

