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  ؟هو اإليمان ما  س:

ْْا  والجدار ،    : دل  ودمل    :اإليما   ج: ْْا ، ودمل القلب واللِّس  دله القلب واللِّس

 .هويزيد باله ادٌ، وينقص بالمع،يٌ، ويتَاضل أهلهه في
 

 

 
 

 

ا ،ْْنِّف    لم  ا ف   فرغ المه ولا  ن بيا  ما يتعل   بالمرتبٌ األغ الم،ْْنِّف مرلم 

ين   دِّ ٌ اإلسْْْْالم  -مَن مراْتب اْل ا  تأ  ،-  وهي مرتْب ا  ْم ٌ مبعَّلْا ببْي انْي ٌ الثْ  المرتْب ن  يتعل   ْب

 .وهي مرتبٌ اإليما   ؛مراتبه

 (.ما هد اإليما  ):  واستَتُ بيانه بإيراد سااٍل يتعل   ببيا  القيقٌ اإليما ؛ فقال

بقدلْْه:   أجْْاُ دنْْه  دا ر  :  دل  ودمْْل  اإليمْْا )ثم   ه   ْْ أن األمرين؛    ( أي  دلا هْْذين 

و ن اإليما :  دل  ودفمه  .ل  مم 

 ل م الدصدل« بقدله:وأشار إلا هذا المعنا يف  س

مْ  لَْ ْل   ادْْ َْْ م َودَْ ْدل   يَْن  َْ ْْدِّ ال َأ    َْْ  ب

 

ظْ   ََ َتَمْل   َما َدَلْيهَ   َواْفََّلمْ   هه َفااْل ْْْ  َ ا اش

نٌ  م  ًٌ وأهل السْْْْ  ْْ )اإليما ( القيق واختلفت  ؛ ال يتتلَد  يف هذا،  ت َقد  دلا أ   لْْْْْْ

ة   مسالَ  عباراتهم يف اإلفصاأل عن تل  الح:ي:ة على    :ِعدَّ

لها:   * لف دل  وَدمل    أ   )اإليما َ أوَّ ٌ الس   .(؛ وهذا  دل دام 

ٌ  موأ دم َمن أهثَر دنه هذا:   لف دلا  ل .  ،ن الت ابعينجماد  ثم  تتاَبع الس 
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 يف  صحيحه«.  (؛ وهذه دبارة البتاريِّ ل  ع دل  وف  )اإليما َ أ   وثانيها:   *

يف   « بيا   نافع  رالَّلما دلا  البتاريِّ دند هذا المدضْع يف شْ   والبن رجٍب وابن الجرٍ 

ا الل غديِّ عْ الت َري  بين )العْمل( و)الَ ار أصْْْْلَّلْم ادتْب ا يف ،  ل( ْب ا يهراد منَّلْم ار ْم ادتْب ا ْب أمْ 

إ   البتْاري   ْْ )الَ  القيقٌْ )اإليمْا (: ْف د بْْْْْْ لف؛ يرْي ل( مْا أرادوا مَن  عْ كغيره مَن السْْْْ 

 ل(.م)الع

ٌ   دل  ودْمل  ون  أ   )اإليْما َ وـثالثـها:    * ٌٍ ميْ  ن التْ ابعين  (؛ وْهذا مدجدد  يف كالم جْماْد

 .بن أبي هندٍ  ، وداودَ فَمن بعدهم؛ كالحسن الب،ريِّ 

أ   دكوزاد هاالء   اه ْب ٌ(؛ لإلنْب فدا أ ل الجدار ، َتتكعمْ   راد  ل القْلب ممْ ر )النِّيْ    د 

ْْارة إلا دخدل ظي ن  ْظا ؛ أ   اسْْْْم )العْمل( يتعل   ْبالجدار  فقط؛ ْفذكروا )النِّيْ ٌ( لإلشْْ

 دمل القلب يف القيقٌ اإليما .

وجٍه كا ، سْْْْداًء كانل الركْته    كٌ القْلب دلا أيِّ ر: الم يريدون بــــــــ )ال ِّيَـّة( هـ اوه

ًٌ، أو خدفً تد اًل، أو محب   ن أدمال القلدُ.ا، أو مير  ل  مك 

 إثبات دخدل أدمال القلب يف القيقٌ اإليما . ر )ال ِّيَّة(كفصرادوا بذ

 (.ادتقاد  و دل  ودمل    أ   )اإليما َ ورابعها:   *

م ددم دخدله يف القدل َُ ،ْْ وأف   منه   أل   )القدل(؛  هاالء دن )االدتقاد(؛ خشْْيٌ تَده 

 
؛
 لسانَ   ومنه  ، لبي

؛
 هد ادتقاد القلب وإ راره وت،ديقه.  (فـ )ال:ول ال:لبي  ؛  ي

 ن جملٌ القيقٌ اإليما .بَِّّلدا دلا القدل الباطن، وأن ه ميهن  فأرادوا أ 

ٌ  ادتقاد  و دل  ودمل  وس  أ   )اإليما َ وخامسها:    *  (.ن 

نْ ٌ(؛ للت نبْيه إلا أ    كوزاد هاالء    ْْ ار )السْْ ْما ْكا  دلْيه  هد    العْمل الْمأمدر ْبه شْْْْردًْ
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 .♀  الن بي

ر هذا اين    و د فسْْ  ا  أبد دمرو الد  سْْالٌ الدافيٌ« دند هذا المدضْْع لم  ر كفقال يف  الرِّ

رد ٌ األالكْام الشْْْْ  الَعلم(؛ يعني معرْف ٌ ْب اْن ْي دِّ ٌ اْل ٌ: معرْف نْ   ْْ الع)اإليمْا (: )والسْْ ْب  ٌ لم  يْ 

تل  المه
ِّ
ا دن الن بي  .♀  ق 

ٌٍ وااْلدةٍ مس كفَّْلذه العْبارات الت ْْه ،  ؛ هي القيْقٌ اإليْما ل َّْلا تعبِّر دن القيْق َّْلا  وبعوْْ

ا، وليس بينَّلا اختالِّ  يف المعنا؛  كره ابن تيمي  يداطَ  ٍل يف ثبَ الحَيد يف كالٍم له م  ٌَ ئه بعْوً

    مجمد  فتاواه«.

ما بعدها مَن األ دال يرجع إليَّلا،   وسا ره (، ودمل    دل       )اإليما َ : أفصوجُز العبارا 

ا م هزاد فيـه اء ـب ا لالعتـ  ارًة    ؛ن زاد شــــيئـ  ٌ(كفْت ارًة    ،ر )النِّيْ  ٌ(كوْت نْ   ْْ ارًة    ،ر )السْْ ر كوْت

م بيانهه.،  )االدتقاد(  دلا ما تقد 

( هـذاوي ًٌ مصـــــدِّ نقلدا اإلجمْْا  دلا أ    : أ   جمْْادْْ  دل     )اإليمْْا َ ن أهْْل الَعلم 

 
 
افعي َميدي  ودمل(؛ منَّلم: الش   يف هخرين.  ،، وأبد َثدرٍ ، وأبد دبد اهلل الحه

؛  يِّن أ   تل  العبارات لم تقع الختالِّ القا قَّلا بعوَّْْْْلا دن بعضٍ ر اإلجما  يهبفَذك

اراٍت  ارا  الختالِّ  وإن مْا هي اختالِّ دْب لِّ  هبْا  ؛ أي َتنٍت ادتْب القدل  د   المْآخْذ التي ده

 .والبيا 

 دله القلب واللِّْسا ،  )بيِّنًا ما يتحق   به القدل والعمل يف اإليما :  ثم   ال الم،ْنِّف م

ْْا  والجدار  ة   نفبيَّ (؛  ودمْل القْلب واللِّسْْ ا تعلَّق بــــــــ )ال:ول والعـمق( يف ح:يـ: أنَّ ـم

 :)اإليمان( ي در  فيه خمسة ألول  

ل:   ✓  . دل القلب؛ وهد ت،ديقه، وإ راره، وادتقادهاألوَّ
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َّلادتين.والثَّاين:  ✓   دل اللِّسا ؛ وهد نههقه بالش 

ل، والتدِّ، والمحب ٌ.مدوالثَّالث:  ✓  ل القلب؛ وهد الركاته وإراداته؛ كالت دك 

 ر( بين )قول ال:ل ( و)عمله(:  والف

ي واإلثبات؛ ت،ديًقا هبما.  أ   متعل   ) دل القلب(  ■   هد النَ 

ا )دمل القدل( فم  ■  َّلات القلب والركاته.  تعل قهوأم   تدج 

  : ا  ؛ لَم دل القلبتعل قه:  م  [46لل:،ِّ ]فه   ﴾جح مح جخ حخ ﴿:  دل اهلل فمثال 

 .▐ي الظ لم دن اهلل  َيلزم العبد فيه مَن ادتقاد الت ،دي  بن

ا يعرتي القْلب  ؛ لَمْ ل القْلبمْ دتعل ْقه:  م  [23]الْماْ دة:  ﴾ی ی ی ﴿:  و دْله  

ٌٍ وت هٍ دمَن الرك  هي تَديض األمر إلا اهلل وإظَّلار العجز له.  ج 

ابع:  ✓  ل اللِّسا ؛ وهد ما ال يهاد ى مَن األدمال إال  به؛ كقراءة القره .مدوالرَّ

 ( بين )قول اللِّسان( و)عمله(: روالف

َّلادتين.أ   ) دل اللِّسا ( يتعل      ■  ين؛ وهد الن ه  بالش   باإل رار بأصل الدِّ

ْْا (  ■  ا )دْمل اللِّسْْ ْْا  هْبا؛ كقراءة    وأمْ  فيتعل   ْبأدْماٍل يكد  و ددَّْلا بجرْيا  اللِّسْْ

 .ر اهلل  كالقره ، أو  

 ل الجدار .مدوخامسها:   ✓

ٌ  بقدلَّلم: )دْمل األرْكا ( ويجمع بينَّلْما هخرو  فيقدلد : )دْمل  ،  ويهعبِّر دْنه جْماْد

 أدواء اإلنسا .والمراد بها: ،  الجدار  واألركا (

ا )جدارَ    ■   .بأي يكتَس ؛  َّلا( أل   اإلنسا  يجرت  بَ تهسم 
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ا )أركاًنا( أل   هيئته    ■   تتكد   منَّلا. -  هه والاليعني صدرتَ  -وتهسم 

م  فْ )القيقٌ اإليما ( الم ترجع إلا هذه األمدر التمسٌ    -  ل  أن ه  دل  ودم  -  هاره كقد 

أ      ، واللِّسْْْْْا    ،ل القلْبمْ د:  ، وأ   العمَْل واللِّسْْْْْا   ، دل القلْب:   القدلالمْذكدرة؛ 

   والجدار (.

ٌ  م نٌ  يف بيا  موهذه طريق ن  دلَّلم: )اإليما   دل  ودوْ ن طريقتين ألهل الْس  ؛  (ل  مم 

 هم يف تفاليق ما يتعلَّق به )ال:ول والعمق( طري:تان:فل

 مل القلب واللِّسا  والجدار .أن ه  دل القلب واللِّسا ، ودولى: األ -

انـية:    - ْْا ، ودمْ والثَـّ ه  دل القْلب واللِّسْْ ْْا   فيجعلد  للِّ ؛   ل القْلب والجدارأنْ  سْْ

   فقط، وال يذكرو  له دماًل.  القدَل 

َْاصْْْْيْل القيقٌْ اإليمْا  ال يتْالَ  م مواختالفَّلم فيمْا ينْدرج يف ت ن أن َّلم  ف مْا تقْد 

 .اللِّسا (، وإن ما اختلَدا يف نسبٌ )العمل( إلا  ودمل    دل    عد  دلا أ   )اإليما مهجمَ 

ا  ألْهل الع ا  مسْْْْلدكْت ْت ا جْاد  ٌلم موكالهْم نْ   ْْ ٌ األ،  ن أْهل السْْ    ولا َأوواله ريْق

 وأكمل.

أي أ   اإليما  تعرتيه الال     ؛(ويزيد باله ادٌ، وينقص بالمع،ْْيٌ)ثم   ال الم،ْْنِّف:  

اًل يف مدضعه.معَّلا، وسيأيف بيا  هذا ميزيد معَّلا، وتعرتيه الال  ينقص    ،َ 

ْْل أهلهه في)ثم   ال:   م دلا  أي أ   أهل اإليما  تتتلف الظدظَّلم منه؛ فَّل  ؛(هويتَاضْ

 درجات.

ْْ واإلْشارة إلا اختالفَّلم   لف؛ فأدرَ   ل()الت َاضْ  بْْْ ضْدا دن إطال    ديم  يف كالم الْس 

ْْ )تَاوت أهله فيه(؛ واختاروا إثبات )الت َاضْ  عبِّرو  بقدلَّلم: )يتَاوت  ل(؛ فال يالقدل بْْْ
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ْْ   وإ ،  أهْله فْيه( َْاضْْ ْْ )الت  ل(؛ فيقدلد :  ْكاندا يقدلد  ْبالمعنا، لكن َّلم يهعبِّرو  دْنه بْْْْْْ

،  ؛ أي يثبل له َ دْ ل  َ ْدٍر يكد  منه فَّلد  و فوْْلٍ )يتَاضْْل أهله فيه(؛ وهذا إلثبات أ   ك ر 

ٌ ، ور رم ٌ  شردواله عَتد؛ هبا.تب ٌ  مه  ي 

يِّن القيقٌ  يهثبَل اختالِّ أ دارهم فيه، لكن ال يهبه  ت(؛ فإن  إطال  اسم )الت َاوبتالِّ 

 .ل  وأ   ما دندهم مَن اإليما  له ف

 .ل( للمعنا المذكدرفأثبتدا َ ْكر )الت َاض

 

 

  


