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   ؟رات  دين اإلسالمكم مَ   س:

 :مراتَب   هد ثالله   ج:

 .اإلسالم -

 .واإليما  -

 .واإلالسا  -

 ه.ين كل  ل الدِّ مَ   َش طلَ منَّلا إ ا أه   واالدٍ  وكل  
 

 
 

 

ذي  ( أي ال  ؟كم َمراتب دين اإلسْْْالم)سْْْاااًل هخر؛ فقال:     الم،ْْْنِّف  كر

 .♀بهَعث به نبي نا  

ا َ كر  ر  ال  أ   العمل ال يكد  دبادًة إال  بمدافقٌ   -فيما ْسب    -فإن ه لم  ذي يهدا  له  الْش 

 
 
ٌ: اتِّْبا  ْما ْجاء ْبه الن بي ر  هد يف ْهذه األمْ  = َبي ن مراْتب   ♀  ْبه، وأ   ْهذا الشْْْْ 

ين ال   د   هذا الدِّ  .♀ذي جاءنا به محم 

ٌٍ منزَ المرات و) ٌ  (: المنازل؛ فكل  مرتب جلذا.ل  ؛ وهي اسم  لَما يكد  معظ ًما ومه

 تكد  فيما يهرَفع.  فـ )المرات ( ▪

َركا ( ▪ ََض.  كما أنَّ )الدَّ  تكد  فيما يهت

ين   ،  واإليما ،  اإلسْْْالم(؛ هي )مراتَب   ثالله )وبي ن الم،ْْْنِّف يف جدابه: أ   هذا الدِّ
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 (.واإلالسا 

كَ   و ه
 
إ   الن بي ل؛ ْف َل اله دْي   ♀   رت هْذه المراْتب الث الل يف الْدْيث جربْي

 
 
ْها سْْْْاااًل وجدابًْا مْعه ْ ال الن بي ا و ع ْدد  اُكمْ :  ♀  لمْ  َذا ِجْبرِـيُق َأتـَ  ُيَعلُِّمُكمْ   هـَ

، وهد دْند مسْْْْلٍم واْلده مَن اْلدْيث دمَر بن مت َ   دلْيه مَن اْلدْيث أبي هريرةَ   .«ِدي َُكمْ 

 الته اُ.

منَّلا    واالدٍ   وكل  )وهذه المراتب الث الل يت ،ْْل بعوَّْْلا ببعٍض؛ كما  ال الم،ْْنِّف:  

ًدا دل  (؛ أي أ   هذه األسْْْماء الث الثٌ إ ا جاء الداالد منَّلا منَرَ هين كل  مل الدِّ   شَْْْ طلَ إ ا أه 

 َرْين:دلا اآلَخ 

 اندرج فيه )اإليما ( و)اإلالسا (.  ؛فإ ا  يل: )دين اإلسالم( ○

 اندرج فيه )اإلسالم( و)اإلالسا (.  ؛وإ ا  يل: )دين اإليما ( ○

 اندرج فيه )اإلسالم( و)اإليما (.  ؛ين اإلالسا (وإ ا  يل: )د ○

َر    ذي يف  رينه. صار يف كلِّ واالٍد منَّلما معنًا مير المعنا ال   ؛منَّلا بغيره  واالد  وإ ا  ه

 فهذه األسماء الثَّالثة تجيء على وجهين:

 َرْين.واالٍد منَّلا دلا اآلَخ  دًة؛ فيدل  كل  أ  تقع مَرَ أحدهما:   -

ًٌ؛ فيقع كل  واالٍد منَّلا دلا معنًا يتَتص  به.أ   واآلخر:  -  َتجيء مقرون

ل ف ا منََردةً   -  في الوـجه األوَّ ه،    (اإلسْْْْالم)يكد     :-  الْال و ددَّْل ين كلِّْ دِّ ا لْل اسْْْْْمً

 .(اإلالسا )و  (اإليما )وكذل  يكد   

 :-  إ ا  هَر  بعوَّلا ببعضٍ  - ويف الوجه الثَّاين

 الظ اهرة.)اإلسالم(: األدمال  يكد    ○
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 و)اإليما (: االدتقادات الباطنٌ. ○

 و)اإلالسا (: إتقا  األدمال الظ اهرة واالدتقادات الباطنٌ. ○

ل م الدصدل«:   الم،نِّفو د أشار   ل فقط؛ فقال يف  سه  إلا المعنا األو 

اَل  ثَْ ٍب  َْْ َرات مَْ ا  لَْ هْ دَْ َْْ ل  ْْ َف،ْْ  ( 1)  ٍل 

 

َه    اَءْت َدَلا َجَميعَْ هْ جَْ َتَملَْ ْْْ شْْ    (2)  مه

 ولم يذكر الال اال رتا ، و د أشرته إليَّلما بقدلي: 

نَْا اَلمه ْْْ ا ه اإْلَ ،  إَسْْ ا ه َواإْلَ   ،يمَْ َْْ  اْلسْْ

 

ا ه   َْْ ي ْْْ ب ِّْْ ْْت ال ا  َْْ َّل َْْ ب َْْن  ي ْْدِّ ال به 
َْْ َرات َْْ  م

َرادَ   َْْ َْ ْْْ انْ ي  َْْ فْ ل   ده َْْ يْ ا  َْْ هْ ده
َْْ  َواالْ

 

َداهه  
سَْْْْ ا  لَْ فه   ؛دَْ ا ْْ َْْ َدادَ لَْ   ف  لسْْْْْ 

  ْْْ هه   دَ َوهْ ره ْْْ يْ َْْ عَ   َومْ َْْ    مْ
َْْ تْ ْْْ  َرا َ ا ْ

 

ا َ   ثَْْْ ْن  دَْْْ  ٌٍ لَْْْ مْْْْ جْْْه بَْْْ َرد   ََْْْ نْْْْ  مْْْه

  

 

  

 

سدل   (1)  .يف الديث جربيَل المشَّلدر  ♀أي الر 

 .ميرهأي يجيء الداالد منَّلا مشتَماًل دلا  (2)
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   ؟ما مع ى اإلسالم  س:

رك  ج: لد  من الشِّ  .معناه: االستسالم هلل بالت داليد، واالنقياد له باله ادٌ، والته

 .[125ساء:]النِّ ک ک گ گ گ گ ڳ:  ال اهلل  

 ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ:  وْ ال  

 .[22]لقما :

 .]الحج[ گ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ : و ال  

 

 
 

 

ا   لَّلا واالدًة واالدةً ،  مراتب اإلسْْالم إجمااًل     الم،ْْنِّف  كرلم  َر  يهَ،ِّْْ ،  شَْْ

ٌَ اإليما )عَّلا  بَ ، وسيهتْ (مرتبٌ اإلسالمْ )وابتدأ ب  .(مرتبٌ اإلالسا )، و(مرتب

اال دن المرتبٌ األولا؛ فقال:    (.؟ما معنا اإلسالم)وابتدأ الس 

ه؛ فقْال:   ادٌْ،  )ثم  أجْاُ دْن الهْ  ه ْب اد ْل د، واالنقْي الت دالْي اه: االسْْْْتسْْْْالم هلل ْب معْن

لد  مَ  ركوالته  (.ن الشِّ

ر .  وهذا المعنا هد المعنا العام  لْ )اإلسالم( يف الش 

رع على    مع يين:فإنَّ )اإلسالم( ي:ع يف الشَّ

 ذي َ كر فيه الم،نِّف ما َ كر، وسيأيف مزيد بياٍ  له.؛ وهد ال  معنًا دام؛ أحدهما:   -

ين الْ  معنًا ْخا ؛ واآلخر:    - د   ؛ وهد اْلدِّ ث ْبه محْم 
ه ؛  ♀ذي بهعَْ وح:ي:ـت
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ا:   ٍد  ـشرع  ل دلا محم  ر  المنز  ،  ♀ اْستْسالم الباطن والظ اهر هلل؛ تعب ًدا له بالْش 

 .المرا بٌمقام المشاهدة أو    دلا

ي دينهالمعنا بَ   اويتتص  ْهذ مِّ ه سْْْْه ٌ؛ ومْن ا  َّْلذه األمْ  ه  (اإلسْْْْالم  دينَ )َّْل ه:  دْل ، ومْن

اَلُم َعَلى َخْمس  :  ♀ ث  «ُب َِي اإِلســــْ ث ابن دمَر   .الحْدْي ه مَن الْدْي مت َ   دلْي

◙.   

ا، و ْد جعلْه الم،ْْْْنِّف   ه دين األنبيْاء جميعًْ اًل: فْإنْ  أو  العْام  المْذكدر  ا المعنا  أمْ 

لد  مَ   هلل بالت داليد، واالنقيادَ   االستسالمَ ) ركله باله ادٌ، والته  (.ن الشِّ

 دلا االستسالم هلل بالت داليد.  (إلسالم)اوَمدار  

زم ؛ فإ   العبد إ ا استسلم هلل انقاد له باله ادٌ، وَبَرب والجملتان بعده بم زلة التَّابع الالَّ

رك وأهله.  من الشِّ

 مَن أهل الَعلم َ كره 
ٌٍ  هما؛ للحاجٌ إليَّلما.وشا  يف كالم جماد

( : ْْالمفلد  ال أالد  ْْالم هلل بالت داليد(    اإلس ْْتس ، كاٍِّ يف بيا   هد االس  ُ فقدله صْْحي

ردي لْ )اإلسالم(.  المراد الش 

 كا  إمعاًنا يف البيا . -  كالمذكدر هنا -وإ ا زاد دليه شيًئا  

 وإلا  ل  أشرته بقدلي:

ْْدَ  ي ْدالَْْ  ْْ ْْت ال َْْ ب  
َ
هلل ا  ًْْ م
َْْ ل ْْْ َتسْْْ ْْْ سْْْ  مه

 

ٌه    َْْ يْق قَْ اَلمَ )الَْ الْْ   (اإَلسْْْْْ َْْ ْْدَ ب ي ََْ  مْه

دده   عْْْه تَْْْ ٍل  مَْْْ جْْْه ن 
مَْْْ ا  هَْْْ ره يْْْْ  َومَْْْ

 

هَْْ   وَ ْكره َ ا  َل  ْْْ وده لأَلَصْْْ ده َممْْْ  (1)  ا 

 
 

ها بعد  ل  َمد؛ بالمبالغٌ يف البيا  (1)  .أي ترجع إلا أصل االستسالم هلل بالت داليد، وَ كره
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  ( اإلسْْْْالم)دن الت كملٌ الث انيٌ المشَّْْْْلدرة يف بيا  القيقٌ     الم،ْْْْنِّفودب ر  

لد  مَ )بقدله:   ركوالته  (.ن الشِّ

ا ع يف كالم ميره: َ كره  رك وأهله(.والش   هم هذه الت كملٌ بقدلَّلم: )والرباءة مَن الشِّ

ا َلكر؛ ألمرين:والمذكور يف كالم    غيرِه أكمق ممَّ

ا:    * ْْل  )الرباءة(  أ    أـحدهـم ار األصْْ ادتْب ر ، وهي ْب هي الْمذكدرة يف خهْاُ الشْْْْ 

ْْإ      الل غديِّ  ف )التلد (؛  ْْا:  مَن  دلن ٌه  أبل أي  ي،  النَ  يف  ْْاد     (:الرباءة)أدل   وابتع انَراد  

 ٌٍ  .تنقهع به كل  َصَل

ا؛ فالعبد مأمدر  بالرباءة  أ   الرباءة مَن  واآلخر:   * رك تكمل بالرباءة مَن أهله أيوًْ الشِّْ

رك فيما َ كر. رك وأهله، ولم يذكر الم،نِّف أهل الشِّ  مَن الشِّ

د بن دبْد الدهْ   ين محمْ  ه  ْال:  وو ع يف هْذا المدضْْْْع يف بعض كالم الشْْْْ  أنْ  اُ 

رك وأهْله( )التلد (    ا جْعله ، أمْ  والجمع بي هـما ســــائ ٌ ،  )والرباءة والتلد  مَن الشِّْْْْ

م. -  بدياًل دن )الرباءة( فَيه ما فيه  كما تقد 

ة األَتمِّ  ـغ الل  رع ي بغي أْن يكون ـب ائق الشــــَّ ان حـ: ا  وبـي ا  المراد شْْْْرْدً إ   أْهل  يف بْي ؛ ْف

 
ِّ
دطبدا باللِّسْْا  العربي  اإلسْْالم خه

 
له معاٍ ؛ فَمن َدرِّ القا   الكالم    ، واللِّسْْا  العربي

 
ِّ
ردي ٌ ال    العربي عهف فَّلمه يتي أهرات وْْحل له القا   األالكام الشْْ  ه للكالم دت مَن ا، وإ ا ضَْْ

 
ِّ
 َضعهف إدراكه لَّلذه الحقا  .  العربي

ا و ع َمن و ع يف الْبد ؛   ْْا     ـفإنَّ ِمن أســـــباب ـحدوث الـبدع:ومَن هْن اللِّسْْ الجَّْلل ْب

 
ِّ
 .العربي

ٌ وميرَ وْ د ْ ال ج دريْ  ا  كروا القَْ لف لمْ  ٌ  مَن السْْْْ  جْ  هم:  ْماْد ،  «ْمٌأهتَي القدم مَن العه
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أي ؛  «،ارىن الن ن أسلم مَ ا فشا مَ الت   ٌ بالب،رةدري  ل القَ َش ما فَ  :  بن أبي هندٍ   و ال داوده 

ْعف   َْْ  لوْ
ِّ
ْْا  العربي  َدلمَّلم باللِّسْ

ِّ
ردي  ْْ ا جعلَّلم يجَّللد  مراد التهاُ الشْ د عدا  فَ   ؛ مم 

 .ر وميره مَن األبداُدَ ط يف باُ القَ فيما و عدا فيه مَن الَغلَ 

 

 

  


