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س :كم َمرات دين اإلسالم؟
ه
مراتب:
ثالل
ج :هد
َ
 اإلسالم. واإليما . واإلالسا .ٍ
واالد منَّلا إ ا هأطلَ َش َمل الدِّ ين كله.
وكل

ً
سْْْااال هخر؛ فقال( :كم َمراتب دين اإلسْْْالم؟) أي الذي
كر المْْْ،نِّف 

هب َعث به نبينا ♀.

فإنه لما َ كر  -فيما سْب  -أ العمل ال يكد دباد ًة إال بمدافقٌ الشْر الذي هيدا له
بْه ،وأ هْذا الشْْ ْر هد يف هْذه األمٌْ :ا ِّتبْا مْا جْاء بْه النبي ♀ = َبين مراتْب
هذا الدِّ ين الذي جاءنا به محمد ♀.
ٍ
مرتبٌ َ
منزلٌ؛ وهي اسم لَما يكد معظ ًما و همج ذلا.
و(المرات ) :المنازل؛ فكل
▪ فـ (المرات ) تكد فيما هير َفع.
أن (الدَّ َركا ) تكد فيما هيت ََض.
▪ كما َّ
وبين المْ ْ،نِّف يف جدابه :أ هذا الدِّ ين ( ه
مراتب)؛ هي (اإلسْْْالم ،واإليما ،
ثالل
َ
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واإلالسا ).
و ه كَرت هْذه المراتْب الثالل يف الْديْث جربي َْل الهديْل؛ فْإ النبي ♀
لمْا و ع دْدهْا سْْْ ً
ْااال وجدا ًبْا معْه ْال النبي ♀َ :هـ َذا ِج ْبرِي ُـق َأتـَاك ُْم ُي َع ِّل ُمك ُْم
َ
ِدي َك ُْم» .متَ دليْه مَن الْديْث أبي هرير َة ،وهد دنْد مسْْْ ٍ
دمر بن
ْلم والْده من الْديْث َ
التهاُ.
ٍ
ٍ
واالد منَّلا
ببعض؛ كما ال المْ ،نِّف( :وكل
وهذه المراتب الثالل يتْْ،ل بعوَّْْلا
إ ا هأطلَ َشْْْمل الدِّ ين كله)؛ أي أ هذه األسْْْماء الثالثٌ إ ا جاء الداالد منَّلا َ
منَر ًدا دل
دلا َ
اآلخ َر ْين:
○ فإ ا يل( :دين اإلسالم)؛ اندرج فيه (اإليما ) و(اإلالسا ).
○ وإ ا يل( :دين اإليما )؛ اندرج فيه (اإلسالم) و(اإلالسا ).
○ وإ ا يل( :دين اإلالسا )؛ اندرج فيه (اإلسالم) و(اإليما ).
ٍ
وإ ا ه َر واالد منَّلا بغيره؛ صار يف ِّ
واالد منَّلما معنًا مير المعنا الذي يف رينه.
كل
فهذه األسماء ال َّثالثة تجيء على وجهين:
ٍ
واالد منَّلا دلا َ
اآلخ َر ْين.
مَردةً؛ فيدل كل
 أحدهما :أ تقع ٍَ
واالد منَّلا دلا معنًا يتتَص به.
 واآلخر :أ َتجيء مقرونًٌ؛ فيقع كلاألول  -الْال و ددَّلْا َ
منَرد ًة  :-يكد (اإلسْْْْالم) اسْْ ْ ًمْا للْدِّ ين ك ِّلْه،
ففي الوجـه َّ
وكذل يكد (اإليما ) و(اإلالسا ).
ٍ
ببعض :-
ويف الوجه ال َّثاين  -إ ا ه َر بعوَّلا
○ يكد (اإلسالم) :األدمال الظاهرة.
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○ و(اإليما ) :االدتقادات الباطنٌ.
○ و(اإلالسا ) :إتقا األدمال الظاهرة واالدتقادات الباطنٌ.
و د أشار الم،نِّف  إلا المعنا األول فقط؛ فقال يف هسلم الدصدل»:
ب َثْ َال ٍ
َدْ َلْا َمْ َراتَ ْ ٍ
ل َفَ ْْْْ،ل ْ ْه

()1

ت َد َلا ج َم َ
يعْ َه هم ْشْْ ْت ََم َلْ ْه
َجْا َء ْ
َ

()2

أشرت إليَّلما بقدلي:
ولم يذكر الال اال رتا  ،و د
ه
اإليمْا ه َ ،و ْ َ
َ
اإل ْال َسْْ ْا ه
إَ ْسْْ ْ َال همنَْاَ ْ ،

َ
ب الْْدِّ َ
الْْتْْ ْبْْ َيْْا ه
يْْن َبْْ ََّلْْا ِّ
َمْْ َراتْْ ه

االْ ْده َهْ ْا يْ ْده ل َفْ ْي ْانْ ْ ََْ ْر َ
و َ
اد
َ
َ
َ

ف َلْلسْْْْْدَ َ
اد
َدْ َلْا َسْْْْ َدا هه؛ َف ْا ْْ ه

و ْهْْْد و َمْْْيْْْره مْْْع ا ْ ْْْ َتْْْرا َ
َ َ َ ْ هه َ َ
َ

مْ ْ ْنْ ْ ََْ ْ َرد َبْ ْجْ ْمْ ْ َلْ ْ ٌٍ َدْ ْن َثْ ْا َ
ْ
ه ْ
ه

َ
جربيل المشَّلدر.
( )1أي الرسدل ♀ يف الديث
َ
مشتم ًال دلا ميره.
( )2أي يجيء الداالد منَّلا
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س :ما مع ى اإلسالم؟
ه
والتلد
ج :معناه :االستسالم هلل بالتداليد ،واالنقياد له بالهادٌ،
ال اهلل
و ْال
[لقما

من ِّ
الشرك.

 :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ [النِّساء.]125:
 :ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

.]22:
و ال

 :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ [الحج].

ً
َْ ،لَّلا واالد ًة واالد ًة،
لما كر المْ ،نِّف  مراتب اإلسْْالم
إجماالَ ،ش ْ َر هي ِّ
وابتدأ بْ (مرتبٌ اإلسالم) ،وس هي ْتبَعَّلا (مرتب ٌَ اإليما ) ،و(مرتبٌ اإلالسا ).
وابتدأ الساال دن المرتبٌ األولا؛ فقال( :ما معنا اإلسالم؟).
ثم أجْاُ دنْه؛ فقْال( :معنْاه :االسْْْْتسْْْْالم هلل بْالتداليْد ،واالنقيْاد لْه بْالهْادٌْ،
ه
والتلد مَن ِّ
الشرك).
وهذا المعنا هد المعنا العام لْ (اإلسالم) يف الشر .
فإن (اإلسالم) ي:ع يف َّ
الشرع على مع يين:
َّ
 -أحدهما :معنًا دا ؛م؛ وهد الذي َ كر فيه الم،نِّف ما َ كر ،وسيأيف مزيد بيا ٍ له.

 -واآلخر :معنًا خْا ؛ ؛ وهد الْدِّ ين الْذي هب َعْث بْه محمْد ♀؛ وح:ي:تـه
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شـرعا :اسْتسْالم الباطن والظاهر هلل؛ تعبدً ا له بالشْر المنزل دلا محم ٍد ♀،
دلا مقام المشاهدة أو المرا بٌ.
ويتتص هْذا المعنا بََّلْذه األمٌْ؛ ومنْه هسْْ ْ ِّمي دينهَّلْا (دي َن اإلسْْْْالم) ،ومنْه :دلْه

َ
♀ُ :ب ِي ِ
دمر
اإل ْســـ َال ُم َع َلى َخ ْمس» الحْديْث .متَ دليْه من الْديْث ابن َ
َ
◙.
جميعْا ،و ْد جعلْه المْ ْْ،نِّف
أمْا المعنا العْام المْذكدر أو ًال :فْإنْه دين األنبيْاء
ً
ه
والتلد مَن ِّ
الشرك).
(االستسال َم هلل بالتداليد ،واالنقيا َد له بالهادٌ،
ومدار (اإلسالم) دلا االستسالم هلل بالتداليد.
َ
الالزم؛ فإ العبد إ ا استسلم هلل انقاد له بالهادٌ ،و َب َرب
والجملتان بعده بم زلة التَّابع َّ
من ِّ
الشرك وأهله.
َ َ
ٍ َ
كرهما؛ للحاجٌ إليَّلما.
وشا يف كالم جمادٌ من أهل العلم ه
فلد ال أالد( :اإلسْْالم هد االسْْتسْْالم هلل بالتداليد) فقدله صْْحيٍُ ،
كاِّ يف بيا
المراد الشردي لْ (اإلسالم).
وإ ا زاد دليه شي ًئا  -كالمذكدر هنا  -كا إمعانًا يف البيا .
أشرت بقدلي:
وإلا ل
ه
مسْْْْْتَسْْْْْلَ ْم ْا هللَ بَ ْالْْت ْد َال ْ َ
يْْد
ْ
ً
ه ْ ْ

اإلسْْْْ َال َم) بَ ْ ْالْمْ ََْ َ
َ
َالْ َقْ َ
يْْد
ه
يْق ْ هٌ ( ْ

َو َمْْ ْيْْ هر َهْْا َمْْن هجْْ َمْْ ٍل َتْْ هعْْد هد

لَألَ ْصْْْْْ َل َ ا و َك هْر َه ْا َم ْم ْده و هد

َ
كرها بعد ل َمد؛ بالمبالغٌ يف البيا .
( )1أي ترجع إلا أصل االستسالم هلل بالتداليد ،و ه

()1
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ودبر المْْْ،نِّف  دن التكملٌ الثانيٌ المشَّْْْْلدرة يف بيا القيقٌ (اإلسْْْْالم)
بقدله ( :ه
والتلد مَن ِّ
الشرك).
َ
كرهم هذه التكملٌ بقدلَّلم( :والرباءة مَن ِّ
الشرك وأهله).
والشا ع يف كالم ميره :ه
مما َلكر؛ ألمرين:
والمذكور يف كالم غيرِه أكمق َّ
* أحـدهمـا :أ (الرباءة) هي المْذكدرة يف خهْاُ الشْْ ْر  ،وهي بْادتبْار األصْْْْل
غدي أدل يف النَي ،أي ه
أبلٌ مَن دلنْْا( :التلد )؛ فْْإ (الرباءة) :انَراد وابتعْْاد
الل ِّ
تنقهع به كل َص َل ٌٍ.
* واآلخر :أ الرباءة مَن ِّ
أيوْا؛ فالعبد مأمدر بالرباءة
الشْرك تكمل بالرباءة مَن أهله ً
الشرك وأهله ،ولم يذكر الم،نِّف أهل ِّ
مَن ِّ
الشرك فيما َ كر.
وو ع يف هْذا المدضْْْْع يف بعض كالم الشْْ ْين محمْد بن دبْد الدهْاُ أنْه ْال:
(والرباءة والتلد مَن ِّ
الشْْ ْرك وأهلْه) ،والجمع بي همـا ســــائ ٌ  ،أمْا جع هْل (التلد )
بديال دن (الرباءة) فَيه ما فيه  -كما تقدم.
ً
وبيـان ح:ـائق َّ
تم يف بيْا المراد شْْْْر ًدْا؛ فْإ أهْل
الشـــرع ي بغي ْ
أن يكون بـاللغـة األَ ِّ
ٍ
فمن َدرِّ القا الكالم
اإلسْْالم هخدطبدا بال ِّلسْْا
العربي ،وال ِّلسْْا العربي له معا ؛ َ
ِّ
َ
فَّلمه للكالم
العربي اتوْْحل له القا األالكام الشْرديٌ التي هأريدت منا ،وإ ا َضْ هعف ه
ِّ
العربي َض هعف إدراكه لَّلذه الحقا .
ِّ

ـإن ِمن أســـبـاب حـدوث البـدع :الجَّلْل بْال ِّلسْْْْا
ومَن هنْا و ع َمن و ع يف البْد ؛ ف َّ

العربي.
ِّ

َ
وميرهم :هأتَي القدم مَن ال هع ْجمٌْ»،
و ْد ْال جمْادٌْ من السْْ ْلف لمْا كروا ال َقْدريٌْ َ
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و ال داود بن أبي ٍ
هند :ما َف َشل ال َقدريٌ بالب،رة التا فشا َمن أسلم مَن الن،ارى»؛ أي
ه
ردي َفد عدا
لوْ ْ ْعف َدلمَّلم بال ِّلسْْْا
َ
العربي؛ مما جعلَّلم يجَّللد مراد التهاُ الشْ ْ ِّ
ِّ
فيما و عدا فيه مَن ال َغ َلط يف باُ ال َقدَ ر وميره مَن األبداُ.

