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  ؟اإليمان فيهليق على تفاضق أهق  ما الدَّ   س:

ڍ ڌ ڌ :  إلا  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ :اهلل   ال   ج:

 .]الدا عٌ[ ڎ ڎ ڈ

ْْال   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ   :و 

 .]الدا عٌ[ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڳ ڳ ڱ

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   :و ال  

 .اآليات[ 32]فاطر:

َْاْدٌ  ْْ ، ان  يمَـ إِ   نْ مِ   ار  ي َـ دِ  نُ زْ وَ   هِ بـِ لْ ي قَ فِ   انَ كَـ   نْ مَ   ارِ ال َـّ   نَ مِ   ُ  رِ ْخ يُ   اهللَ   أنَّ    :ويف اْلدْيث الشْْ

   انَ كَ   نْ مَ  مَّ ثُ 
 «.ان  يمَ إِ  نْ مِ  ار  ي َ دِ   ُف ْص نِ  هِ بِ لْ ي قَ فِ

 ٌٍ  نُ زِ ا يَ مَـ   رِ يْ الَخ   نَ مِ   هِ بِـ لْ ي قَ فِ   انَ كَـ وَ   ؛( اهللُ الَّ إِ   هَ لَـ  إِ اَل : )اَل قَـ   نْ مَ   ارِ ال َـّ   نَ مِ   ُ  رِ ْخ يُ :  ويف رواْي

 ،ة  رَّ بُ  نُ زِ ا يَ مَـ   رِ يْ الَخ   نَ مِ  هِ بـِ لْ ي قَ فِ   انَ كَـ وَ   ؛( اهللُ الَّ ه إِ لَـ  إِ اَل : )اَل قَـ   نْ مَ  ارِ ال َـّ   نَ مِ   ُ  رِ ْخ يُ   مَّ ثُ  ،ة  يرَ عِ شــــَ 

 «.ة  رَّ لَ  نُ زِ ا يَ مَ   رِ يْ الَخ  نَ مِ  هِ بِ لْ ي قَ فِ   انَ كَ وَ  ؛( اهللُ الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل : )اَل قَ   نْ مَ  ارِ ال َّ   نَ مِ   ُ  رِ ْخ يُ  مَّ ثُ 
 

 

 
 

 

ا   ب -  يتَاضْلد  فيه  اإليما  أ   أهل    الم،ْنِّف    كرلم    دند بيا   فيما سَْ

لْيل يف  ْل ؛ فْقال: )د ْهاهْنا سْْْْ روأ  ،-  القيْقٌ اإليْما  لْيل  اااًل يتعل   بتحقي  اْلد  ْما اْلد 

 .(دلا تَاضل أهل اإليما  فيه 
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د به إثبات وجدد الَوْل لكدرفَل أ   تعبيرهم بْْْْْْ )الت َاضْ   وسْب  أ  لِّ َمن  ل(  ه،َْ

فْاختالفه ِ؛ مدنْده ال هَل  ن اإليمْا ؛  يههَل  دليْه )الت َْاوت( إلثبْات مه َّلم يف أ ْداره ال 

ْْ )االختالِّ؛ وإن ما يهعب ر دنه ب ل   وْْ له فنَّلم  ل  َ ْدٍر الازه أالد  مإلثبات أ   ك  (؛الت َاضْْلْْْْ

ٌ  وش رم    .(1)  ، وبه ثبتل نسبٌ صاالبه إلا اإليما رِّ  واله

 ل م الدصدل« بقدله:ذا المعنا يف  سوأشار الم،نِّف إلا ه

لَ  اضْْْْْه َْْ َ َْْ ت ا  َْْ ل َْْ د َْْه  ي َْْ ف هه  ْْه ل ْْْ  َوَأه

 

لَ   ْْه سْْ الر  األَْماَلَك َأْو كَْ َل كَْ ْل َأنْْ  ْهَ

 

 

ْْدرة الدا عٌ؛ وفيَّلا   ابَ كوأورد اآليات مَن سْ  ْْ ْْحاُ اليمينقَ ر السْ ل  ،  ين وأصْ و د ده

َْاضْْْْلََّلم   َْاضْْْْلََّلم يف الجزاءيف اإليْما   دلا َت ْو    ْفإ   ؛  بت ِ؛ من الت قرْيب والر  لَّلاالء ال

يحا  ه  ،والر  تَاَضلد   مَن الجزاء   صار لَّلمتَاضلَّلم فيما  ل  دَ ف؛  وألولئ  ميره دلا أن َّلم مه

دا  .ن إيما ٍ ؛ وهد ما كاندا دليه مالجزاءَ   هذا  دليه  فيما اْستحق 

 .(2)  ( اآليٌ[32]فاطر: ڤ ڤ ڤ : )▐بعه بقدل اهلل تثم  أ

ْْل  يف  َسْْْْمٌْ د ٌ أصْْ اد اهللوهْذه اآلْي ٌ   ؛ فال ينبغي إطال  القدل فيَّلْا بْ ْب أن َّلْا  سْْْْمْ

 

اال أل   من المتكلِّمين يف االدتقاد من القا لين      ن ما أورد الم،ْْْنِّف  إو (1) هذا السْْْ 

ْْل باألدمال ال تي يهثابد  دليَّلا(،   ، وإن ما الت َاضْ ْْداء  ْْله سْ يادة والن قص َمن يقدل: )إ   أهله يف أصْ بالزِّ

لد  فيه أصْْاًل وف،ْْاًل، بحسْْب ما يكد  يف  لدبََّلم، وما   تَاضَْْ يرتت ب  فأراد أ  يبيِّن أ   أهل اإليما  مه

 .]شر  برنامج التعليم المستمر[ .من الجزاء دلا أدمالَّلم

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ فيَّلا:    ولد ابتدأها الم،نِّف بقدل اهلل   (2)

اطر:  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ امج   .نيَلكْا  َأب  [32]ْف ]شْْْْر  برْن

 .التعليم المستمر[



145 
 

هَل ؛ أْشار إلا هذا المعنا  ؛ فإ   الظ الم لنَْسه ال يدخل يف اْسم  للمامنين )المامنين( المه

 .ن«يجرتم يف  طري  الَّلابن القيِّ 

ٍد  ص؛ ْبأتتوْهذا الت قسْْْْيم م ٌ محمْ  الحَْيد يف كْتاُ    ٌَ ؛  كره ابن تيميْ  ♀مْ 

المن وأولياء   الَ يها «.ر ا  بين أولياء الر   الش 

ة ثالث مراتَ  يف هذه األ هعباد ق اهلل  عوقد ج  :مَّ

اب  بالتيرات.ولى: المرتبة األ -  الس 

 د.قتَ، الموالمرتبة الثَّانية:  -

 الظ الم لنَسه.والمرتبة الثَّالثة:  -

ا يف اإليْما ؛   ل أهلَّْل ْْه َْاضْْ اَيـ ت  واختالِّ ْهذه المراْتب دال؛ دلا ت ازلهم تـب إنَّ مـ  ـف

 :مانهملتفاُضق إي

ابق بالخيرا   ○ ين بما َبَر ل به    هد  فالســـَّ ته، وسْْْْ َمن جاء مَن الدِّ قط دنه اله لب  م 

 وزيادة.

ين بما َبَر ل به  هد ال    والُم:تِصد  ○ ته وَسقذي جاء مَن الدِّ  ط دنه اله لب.م 

ــه  ○ ين ببعض ما َبَر ل به   والظَّالم ل فسـ ْْقهد َمن جاء مَن الدِّ ته وسْ دنه   ط اله لبم 

 ك بعًوا.وَتر

ابط َأظ ــَّ دلا أ      َقداات  لم  ؛ ْفإ   أْهل العر ـما ُيـ:ال يف بـيان تـفاُو  مراتبهمهوـهذا الضــ

  ٌ ثم  اختلَدا يف بيْا  مْا يتحهْذه المراتْب متَْاوتْ فلق   بْه هْذا الت َْاو،  م دبْارات   َّلت؛ 

ْدٌ ْمأثدرة  م دْيل الممتندِّ ل للر  م يفتقْ ن العَّْلد األو  ْْ   دِّ ٌر األدصْْ ا هد    مْ  ْتب  ممْم  روي؛ يف كه

ْْندة سْ ْْير المه ْْاالبه أبالحَيدَ   ٌَ ابن تيمي  ك  ؛ثم  تكل م فيه َمن تكل م،  الت َسْ داء ابن   ي، وصْ ََ ال
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ريِّمدبد اهلل ابن الق  ي، وأبكثيرٍ   .أبي دبد اهلل بن َسعديك  ؛، ثم  َمن تأخ 

 ذي  كرناه.هد ال    المرات  الثَّالث وأحسن ما يمكن به التَّمييز بين هذه

ل موكْ  در األو   ْْ ابعين فَمن بْعدهم إلا يدمْنا  ل  تْل  العْبارات الْمأثدرة مَن ال،ْْ ن التْ 

َْل  هْذا وإ  دل  دلا إثبْات أ   هاالء م  ،اختل َْاضْْْْلد  يف إيمْانَ فْإن َّلْا ْت ت  َّلم؛ لتت َْاوه

 مراتبَّلم ومنازلَّلم.

َادٌ لَ   ر الم،ْْنِّف األالاديث الداردةثم  َ ك ،  ميف الشْْ  ن يهتَرج مَن الن ار ويهدَخل الجنٌ 

 وأنَّ ال َّاس يتفاو  ما يف قلوبهم:

 .ن التير ما َيَز  شعيرةً َمن يف  لبه م  فمنَّلم -

ةً   ومنَّلم -  .ما َيَز  بهر 

ةً   ومنَّلم - غيرة؛ ما َيَز  َ ر   .وهي الن ملٌ ال، 

 .ز  دينارٍ َمن يف  لبه و  ومنَّلم -

 َمن يف  لبه وز  ن،ف ديناٍر مَن اإليما .  ومنَّلم -

ينار يف وزنه ليس كن،ْْْف   ل أهل اإليما  فيه؛ فإ   الدِّ ْْه وهذه األ دار تدل  دلا تَاضْ

ار يْن دِّ ا مَن ن،ْْْْف اْل ل وزنًْ ام  أثْق ار التْ  يْن دِّ اْل ْف ار؛  يْن دِّ ل هْذا يف اختالِّ َوز  ،  اْل ل مَْث و ْه

ر   ة، والذ  عيرة، والبهر     .ةالش 

 َّلم مَن القا قه.ل أهل اإليما  فيه بما يكد  يف  لدبَ ه األالاديث إثبات تَاضفَي هذ

ْْل أهله   -  م االدتقادليف د  رقر  مه الوهذا   ْْانه، وتَاضْ ا يتعل   بزيادة اإليما  ونهق،ْ مم 

ه ا لَ   يكد   أ   ينبغي  - فْي أ ه  ن أدَركْ موازْدً اْدات  ْب ادة اإليمْا  بكثرة الهْ   وأ   ،يهْلب زْي

ندُ والمْعاصْْْْي ْْاْنه بمْجانْبٌ اْلذ  ْدر ْما  يعلم أ   منزلْته دْند ر  وأ   ،يْحَذر نهق،ْْ بِّْه دلا  َْ
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نيا يَد  فيه بعوْْه   ،ن اإليما يحدزه م ا وأ   الن ا  إ ا تَاضْْلدا يف شْْيٍء مَن الد  َّلم بعوًْْ

ٌٍ أو من،ٍْْْْب بْماٍل أ ْْ ٌَْ هد   ؛و ْجاٍه أو رْ اسْْ َْاوت المتتل ْفإ   المْقام األدظم يف مْنازل الت 

ًٌ مقام اإليما ، وأ   أكرمَ   ن اإليما .ظ ه مهد َمن َدظهم ال  ▐دند اهلل    َّلم منزل

ه  -  هْاتين الحقيقتين  لْه قْ فعَ  َْاضْْْْلد  فْي ه مت د وينقص، وأ   أهْل  -  أ   اإليمْا  يزْي

ادةيحمْل  دلا ط  ينبغي أ  ب زْي  اإليمْا ، ويحجزك دن الد د  فيمْا يهنق،ْْْْه، وأ   ْل

َّلد يف طذيحمل  دلا ب عدد يف مراتبهلل الجه  .(1)الت ا تكد  مَن أفول الن ا  فيه  ؛ب ال، 

 

ااال    (1) اال المتعلِّ  بزيادة اإليما  ونق،ْه، وما َلَحقه من بيا  تَاضْل    -وهذا  السْ  وهما السْ 

ب العلمه هبْما  -أْهل اإليْما  فْيه  
أ  يحرَ  ْطاْلب العلم دلا أ  يكد  يف أدلا ْهذه المراْتب،   يهدْجَ

ٌَ ْبه إلا زْيادة إيْماْنه؛ ْفإ   اإليْما  يزْيده وَينقه وأ  َيتمثْ ل السْْْْ   ْي َوَْْْْ ه بْيَل المه ص، والمرءه يهقبَْل دلا ربِّْ

 .ويهدبَر

 ت ؛ لتهمئن  دلا زيادة إيمان .ا فال بهد  مَن مالالظٌ  لبَ ، ومرا بٌ اَلركات  وَسَكن

 الظِّ  من دنياك.من نهق،ا   -يف سدء دا بتَه  -فإ   نهق،ا  الظِّ  من اإليما  الكامل أشد  

ه شْْْْيء  مَّلتم  المرء ويغو ْد ي ِِّ تم  إ ا فْاْت ا   ن ال نْي د  ادٍة   -  اْل َرم من زْي ، أو اله َدل  ه بَْ فْأهنَقص دلْي

َّلا   َّلاره بقا وراٍت من التهايا تهنَقص إيماَنه، ثم  يمر  دليَّلا ال َيْأبه هبا! ، وهد َيتله ن يف يدمه ونَ -  يستَحق 

ث  بَ   والمامن ينبغي ْله أ  تحَْ ا إلا خهيئْته، ْجاداًل لَّْلا بين دينْيه، َيسْْْْْ ب  يكد  ْناظًرا َدومًْ َّْلا َمْركَْ

ْْناته؛ فإ   العبد رب ما َدخل الج ْْا اَلسْ واله لالزدياد من التير، وأ  ينسْ ، وربما َدخل الن ار ره ٌٍ ْْيِّئ ن ٌ بسْ

ه:  سْْحب بيٍر وميره ؛ كما  ال سْْعيده بن جه
ٌٍ ٌَ  العبدَ   إ   ن العبد ليعمل    وإ     ،ارَ َّلا الن بَ   فيدخل  ليعمل الحسْْن

 «.ٌَ َّلا الجن ئٌ فيدخل بَ يِّ الس  

لف الدارد يف هذا: ) ل  أ   فادَل  ه ابن القيِّم يف تَْسير كالم الْس  ٌَ وتلميذه  ال أبد العب ا  ابن تيمي 

ن  هْبا دلا ربِّْه وي َْاه إلا  لي دلا َخل  اهلل عتسْْْْالَحسْْْْْنٌ َفعلَّْلا فَبقْيل بين دينْيه، َيمه ل َ  ، فَزْخ 
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   ؟ه ع د اإلطال(ين كلَّ يشمق الدِّ   (اإليمان) ليق على أنَّ ما الدَّ  :س

الن   ج:   ْْال 
 
القَ   دَ فْْْ وَ   يف الْْديَْْث   ♀  بي   اهللِ بــِ   انِ يمــَ اإلِ بــِ   مْ كُ رُ نمُ »  :سَ يْ دبْْد 

 

ي ْئٌ بقي يالالظَّْلا يْتاِّه أ  يااخذه اهلل  دا َع السْْْْ    ▐هبا، فرالْمه اهلل    ▐جَّلن َم، ومه

.)ٌَ  وأدخله الجن 

د المعلدمات، ولكن يهراد هبا الدصْْدل إلا الحقا   اإليماني  ودراسٌْْ العقا د ال يهراد هبا م ؛  ات جر 

ُ َخَهانا ال تي تَ  َهانا، وته،حِّ بنا إلا ربِّنا، وَتحَملنا دلا االجتَّلاد يف تكميل دبددي تنا.ستحث  خه  ، وتهقرِّ

ٌَ مْنه ا إلا اهلل فال منَْع بْن ٌْْوإ ا ْكا  ال، ْفإ   العلم إ  لم يهقرِّ ْ اسْْ ا مْنه الْجاهه والرِّ ْن ْْب   ظ  والَمن،ْْ

.ال  وشبوالمال فَّلد و  ر؛

 .▐ر ما ينَعه ويرفع دند اهلل دوإن ما يهمَد  العلم بق

ب  إلا اهلل  وأد ْْم )االدتقاد( دند : دَ ▐ظم ما يهقرِّ لمه الحقا   اإليماني ٌ، المعروِّ باسْ

رين.  المتأخِّ

ا ْكا  د ا  المعلدْماترلكن لْم  ًرا دلا بْي ه مقت،َْْْْ ْْه دو  مالالْظٌ ْما وراء  ْل  من الحْقا     ،سْْ

يهحَدل  ل  يف  لبه تغي ًرا،    يتكل م يف نق،ْا  اإليما  وزيادته وَتَاضْل أهله، وال  المرءصْار    ؛اإليماني ٌ

ا، ويتكل م دن الج ْْاكنًْ ه سْْ ك فْي ذاُ القرب ونعيمْه فال يهحرِّ ه  وَيْعَر  لْع ار فال يهغيِّر من أالداْل ٌ والنْ  نْ 

 الااًل.

َرج ابن الجدزيِّ   ََ ْْدرة العلم دو  القيقته؛ كما َ كر أبد ال  وكل   ل  من الد دِّ دلا صْ

. 

د طالب العلم يف دراسٌْْ العقا دفينبغي أ  يكد  مَن  ه دلا الحقا   اإليمان  َمق،َْْ ََ ي ٌ ال تي أ  تهد َ

بانقت به إلا المعارِّ الر  ُ إلا ربِّه  مد بَ سْْي ٌ؛ فترِّ ه، وَتْقره ]شْْر  برنامج التعليم    .▐َّلا نَسْْه

 .المستمر[
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  ةُ ادَ هَ شـــَ »:  ال  ،ه أدلمه ورسْْْدله   اهلله   : الدا «،؟هُ َد ْح وَ   اهللِ بِ  انُ يمَ ا اإلِ مَ   ونَ رُ »َأَتْد  : ال  «،هُ َد ْح وَ 

ــُ ا رَ د  مَّ َح مُ   نَّ أَ وَ   اهللُ الَّ إِ  هَ لَ  إِ الَّ أَ  ــَّ  امُ قَ إِ ، وَ اهللِ   وُل س  مِ  َ غْ المَ   نَ وا مِ د  ؤَ تُ   نْ أَ ، وَ اةِ كَ الزَّ  اءُ يتَ إِ ، وَ ةِ اَل الص

   .«َس مُ الُخ 
 

 

 
 

 

لْيل دلا أ    ):  سْْْْاااًل هخر يتعل   ْباإليْما  فْقال    كر الم،ْْْْنِّف    ْما اْلد 

ه دْند اإلطال   ين كلْ    ( اإليْما )اسْْْْم    ه مَن أ   ره ( أي ْما سَْْْْب  َ ك)اإليْما ( يشْْْْْمل اْلدِّ

ْْا ( إ ا أهطلَ )و  (ه )اإلسْْْْالمَريْ يكنظ ين  ر ميره دَ ك  الدااْلد منَّْلا دو   اإلالسْْ ل  دلا اْلدِّ

 :هلِّه، واندرج فيه ميره ك

ين ك ○  لِّه.فْ )اإليما (: اسم  للدِّ

ين ك ○  لِّه.و)اإلسالم(: اسم  للدِّ

ين ك ○  لِّه.و)اإلالسا (: اسم  للدِّ

 ه:ل  واالٍد منَّلما مع انَراده يندرج فيه ميروك

كَ  ○  و)اإلالسا (.ر )اإليما ( اندرج فيه )اإلسالم(  فإ ا  ه

كَر )اإلسالم( اندرج فيه )اإليما ( و)اإلالسا (. ○  وإ ا  ه

كَر )اإلالسا ( اندرج فيه )اإليما ( و)اإلسالم(. ○  وإ ا  ه

م و َكر الم،ْْْْنِّف هْنا  -  فيقع )اإليْما ( ه، ويكد   ْل     -  كْما تْقد  ين كلِّْ ا لْلدِّ اسْْْْمًْ

ردي ٌ هبذا المعنا.  بمعرفٌ القيقته الش 
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ــ )اإليمان( ـشر افـــ ل    ع  نز  ر  المه هد الت ،ْدي  الجازم باهلل باطنًا وظاهًرا؛ تعب ًدا له بالْش 

ٍد   راَ بٌ.،  ♀دلا محم   دلا مقام المشاهدة أو المه

ين كلِّه؛ فيندرج فيه   ردي ٌ الكاملٌ لْْْْْْ )اإليما ( يقع معَّلا اسًْما للدِّ فَّلذه الحقيقٌ الشْ 

 واإلالسا (.  )اإلسالم، واإليما ،  :مراتبه الث الل المشَّلدرة

ْْدي  الْجازم ْباهلل ْباطنًْا وْظاهًرا( ْيدل  دلا االدتْقادات الْباطْنٌْنافقدل هي  ؛ و: )الت ،ْْ

 (.إيماًنا)ا  سم  تي ته ال  

او دل ر  المع: )تْن الشْْْْ  ه ْب ًدا ْل ل دلا مبْ  ٍد  نز  دل  دلا األدمْال  ♀حمْ  ( ْي

 (.اإسالمً )ا  سم  تي ته هي ال  ؛ والظ اهرة

ا  ْناو دل ْْاْهدة أو المرا ْبٌ( ْيدل  دلا إتْقاذْما؛ وهد اْلذي يهسْْْْم  : )دلا مْقام المشْْ

 ًنا(.)إالسا

ليل دلا َكد  اسْم )اإليما ( إ ا أهطلَ هد َطل والمسـؤول ع ه ه ا مب الد  ين    شَْ ل الدِّ

 ل ه.ك

ه:   ه بقدْل ال)وأجْاُ دْن  الن   ْ 
 
َث   ♀  بي د القَ   دَ فْْ وَ   يف الْدْي   مْ كُ رُ نمُ »  :سَ يْ دْب

 .ومسلم    رواه البتاري    .( الحديث«هُ َد ْح وَ   اهللِ بِ   انِ يمَ اإلِ بِ 

 وداللته على ما قـصده: 
 
ي نه بما يدل  دلا  هم باإليما ، ثم  بأمرَ   ♀  أ   الن بي

 الَّ أَ   ةُ ادَ هَ شـَ »َّلما فيه؛ و ل  أن ه  ال: )وإتقانَ   واألدمال الظ اهرة  اندراج االدتقادات الباطنٌ

 مِ  َ غْ المَ   نَ وا مِ د  ؤَ تُ   نْ أَ ، وَ اةِ كَـ الزَّ   اءُ يتَـ إِ ، وَ ةِ اَل الصــــَّ   امُ قَـ إِ ، وَ اهللِ   وُل ســــُ ا رَ د  ـمَّ َح مُ   نَّ أَ وَ    اهللُ الَّ إِ   هَ لَـ إِ 

رَدي ٌكفذ؛  («َس مُ الُخ  ا يرجع تارًة    :ر مَن القا   المأمدرات الشْْْْ  ما يتحق   به اإليما ؛ مم 

 .َّلما، ويرجع تارًة إلا إتقانَ إلا االدتقادات الباطنٌ، ويرجع تارًة إلا األدمال الظ اهرة
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الن بي ًٌ   ♀  فْْإ    ثالثْْ الحْْديْْث    ن أركْْا  اإلسْْْْالم؛ وهيم  َ كر يف هْْذا 

كاة الة، والز  َّلادتا ، وال،ْ  وهد ؛  َر مَن أدمال اإلسْالموزاد دماًل هخ،  َّلا إيماًنا، وجعلَ الشْ 

س مَن الغَ  مه    .(1)  يعني يف الحرُ -  نيمٌأداء الته

ا يدل  دلا    واألدماَل   ،الباطنٌ  اًل االدتقاداَت ل اسْم )اإليما ( شْامفَجع الظ اهرة؛ مم 

ين ك   اسم )اإليما ( إ ا أهطلَ أ      .ل هيشمل الدِّ

 

 

 

 

ن ٌ؛ وهد )    و د َ كر الم،ْنِّف   (1) ليل دلا  ل  من السْ  (  س يْ القَ  الديث َوْفد دبدالد 

اٍ ؛ وفْيه حيحين« من رواْيٌ دْبد اهلل بن دبْ   الن بي    يف  ال،ْْْْ 
 انِ يمَـ اإلِ بِـ   مْ كُ رُ نمُ  ْ ال: )  ♀أ  

ْد  (، ثم  ْ ال لَّلم: )«هُ َد ـحْ وَ  اهللِ بِـ  ره(،   «هُ َد ـحْ وَ  اهللِ بِـ  انُ يمَـ ا اإلِ مَـ   ونَ رُ َأتـَ بـما يشـــــمق   ♀ ثمَّ فســــَّ

 أمرين: 

 االدتقادات الباطنٌ.أحدهما:  ✓

 األدمال الظ اهرة.والثَّاين:  ✓

ه إلا هذين األمرين. ين َمرد   والدِّ

( يرجع إلا االدتْقادات «اهللِ   وُل ســــُ ا رَ د  مَـّ َح مُ   نَّ أَ وَ    اهللُ الَّ إِ   هَ لَـ  إِ الَّ أَ  ةُ ادَ ـهَ شــــَ  : )♀فقدْله  

 الباطنٌ.

( يرجع إلا األدمْال  «َس مُ الُخ   مِ  َ غْ المَ   نَ وا مِ د  ؤَ تُ   نْ أَ ، وَ اةِ كـَ الزَّ   اءُ يتَـ إِ ، وَ ةِ اَل الصــــَّ   امُ قـَ إِ وَ  و دلْه: )

 .]شر  برنامج التعليم المستمر[ .: منيمٌ الغزوغ موالمَ الظ اهرة. 
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  ؟فصيقالتَّ ة ع د تَّ باألركان السِّ  (1)   (اإليمان)ليق على تعريف ما الدَّ   س:

 الن    دله   ج:
ِّ
:  ْ ال   رين دن اإليْما بَ أخ:  ♠  جربْيله ْله  ا ْ ال  لمْ    ♀  بي

 «.هِ رِّ َش وَ  هِ رِ يْ َخ   رِ َد ال:َ بِ  نَ مِ ؤْ تُ وَ  ،رِ ِخ آلا مِ وْ اليَ وَ  ،هِ لِ ُس رُ وَ  ،هِ بِ تُ كُ وَ  ،هِ تِ كَ ئِ اَل مَ وَ  ،اهللِ بِ   نَ مِ ؤْ تُ  نْ أَ  
 

 

 
 

 

ال:      ،ْْْْنِّف  كر الم  اإليمْا ؛ فْق ل دلا  )سْْْْاااًل هخر يتعل   ْب لْي د  ا اْل ْم

ت ٌ دند الت َ،يل  (. تعريف )اإليما ( باألركا  السِّ

ْْ )أي دند ا رتانه ب  (دند الت َ،ْْيل)ومراده بقدله:   ؛ فإن ه إ ا  (اإلالسْْا )و  (اإلسْْالمْْْْ

م. -  وهد االدتقادات الباطنٌ؛  َّلما أو بأالدهما صار له معنًا خا ؛ ر  بَ ا تَ   كما تقد 

 الن    دله )ثم  أْجاُ دْنه بقدْله:  
ِّ
رين  بَ أخ:  ♠  جربْيله ْله  ا ْ ال  لمْ    ♀  بي

مَن الديث دمَر بن   رواه مسْْلم    .الحديَث ( «هِ تِ كَ ئِ اَل مَ وَ  ،اهللِ بِ   نَ مِ ؤْ تُ  نْ أَ :   ال   دن اإليما 

 

فات؛  وهذ (1) عرِّ ا الت عريف ال ذي َ كره الم،نِّف ال يهراد به ما َتداطأ دليه الَمنْهََقي د  يف صنادٌ المه

ل م   ِّ، كما أشْْار إلا  ل  األخوْْري  يف  السْ  عرِّ فإ   صْْنادٌ الَمنْهَ  والَلسٌَْْ لَّلا  دانينه تتعل   بالمه

نَْدَر « بقدله:   المه

   ِّ رِّ َْْ عْْ ْْه َْْ مْْ مْ إَلْْ َْْ ٌٍ  هسْْْْْ َْْ الَثْْ ثَْْْْ  ا 

 

م    َوَرسْْْْْْْ د؛  َْْ مْ   الْ َْْ لْ ْْه دْ ي؛ 
َْْ ظْ ْْْ َْ َْْ  َولْ

ر والتَبر العام  دن الحقيقٌ ال تي تتعل   باإليما ؛ فَذكر   فَّلد ال يريد هذا المعنا، وإن ما يريد الت ،د 

 .]شر  برنامج التعليم المستمر[ .أ   الديث جربيَل متبَر  دن  ل  بَذكر هذه األركا 
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حيحين« أيًوا مَن الديث أبي هريرةَ   وهد،  ه اُ هبذا الل َِالت  .(1)  ◙ يف  ال، 

ت ٌ يف  دله:    ربويف الحديث: الت دن )اإليما ( باالدتقادات الباطنٌ؛ وهي أركانه السِّْْ

ــُ رُ وَ   ،هِ بِ تُ كُ وَ   ،هِ تِ كَ ئِ اَل مَ وَ   ،اهللِ بِ  نَ مِ ؤْ تُ   نْ أَ  ) ــَ وَ  هِ رِ يْ َخ   رِ َد ال:َ بِ   نَ مِ ؤْ تُ وَ  ،رِ ِخ آلا مِ وْ اليَ وَ   ،هِ لِ س ؛  («هِ رِّ ش

يهب المْْذكدر  ْْالحْْديْْث  ا رت   ف إ ا   ٌْْ ْْاطن الب لالدتقْْادات  يكد   )اإليمْْا (  اسْْْْم  أ    يِّن 

ْْالم بْْْْْْْ  ئَ )و  ()اإلسْ ْْه ه سْ
َْْ ْْا (؛ ألن ه يف الحديث نَسْ  اإلالسْ

 
دن    ♀  ل الن بي

 اإلالسا ( أيًوا فقال فيَّلما ما  ال.)و  ()اإلسالم

لَم أ        ا كره  تيال    ٌت  األركا  السِّْْ فعه
كد  اسًْْما لْْْْْْْ )اإليما (  ت  ♀  الن بي

قرتًنا بغيره.بادتبار إط  ال ه مه

ا س   بق أنَّ )اإليمان( له مع يان:فُيعَلم ممَّ

ا:    - ه  معنًا ْدام؛ أـحدهـم ه؛ وهد الم  (اإليْما )؛ يكد  ْب ين كلِّْ دِّ ا لْل راد إ ا أهفَرد اسْْْْْمً

 ه.ره َ ك

ا م  -  وح:ي:ته شرع  ر     :-  ما تقد  أن ه الت ،دي  الجازم باهلل باطنًا وظاهًرا، تعب ًدا له بالش 

ٍد  نز  الم  دلا مقام المشاهدة أو المرا بٌ.،  ♀ل دلا محم 

ْْ )اإلسْْْْالممعنًا خْْا ؛ واآلخر:    - بْْْْْْ ا  كَر )اإليمْْا ( مقرونًْْ   ( ؛ وهد المراد إ ا  ه

م أن ه االدتقادات الباطنٌ)و  .اإلالسا (، وتقد 

  

 

ْْنِّف   (1) ط  َ ْر ه  أت يف القره   كر دليٍل من القره ؛ ألن ه لم يدن      وإن ما َدَدل الم،ْ

ٌ  دو    ت ٌ جميًعا، وإن ما جاء فيَّلا خمسْْْْ ْْ )الَقدكر )الَقداألركا  السِّْْْْ جاء مََرًدا يف القره   ر(  ر(؛ فْْْْْْ

ه لتعظيَمه  .]شر  برنامج التعليم المستمر[ .الكريم، وإفراده
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   ؟ة  ما دليلها من الكتاب جمل  س:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   :ل اهلل  ا ْ   ج:

 .[177]البقرة:  ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .]القمر[  حت خت مت ىت يت جث :   دلهو

 .دلا انَراده كلٍّ   دليل    وسنذكره 
 

 

 
 

 

ما دليلَّلا من الكتاُ  )سْاااًل هخر يتعل   باإليما ؛ فقال:      كر الم،ْنِّف  

 ًٌ م َ كالم -( أي ما دليل تل  االدتقادات الباطنٌ  جمل اب تقدِّ  ْْ اال الس  ْْ مَن   -  رها يف الس

 (1)  دلا وجه اإلجمال   ه القر

 

ر (1) ر( وبقي ٌ األركا ، )الَقدمن االنَ،ْْال بين َ كر   ه ع فيلَما و  دليل القره   فالم،ْْنِّ  وإن ما أخ 

م الحديَث؛ لكمال َجْمَعه.قف  د 

ة: ــُق يف ترتـي  األدلَـّ لْيل الق  واأللــ م اْلد  ، ثم  يأ  يهْقد  لْيل من الْحدْيث الن بديِّ رهنَي  ْفإ ا ، تبْعه اْلد 

 أن ه لمعنًا. مْ َدَدل أهل العلم دن  ل  فادل

د  كما اتَِّ ددة محم  الة وأركانََّلا وواجباتََّلا« إلمام الد  بن دبد   يف إيوْْْا  رسْْْالٌ  شْْْروط ال،ْْْ 

اُ   م    الدهْ  د  ه ْ  إنْ  ل  ؛ ْف ال: )ودلْي الِّ دلا شْْْْرط دخدل الدْ ل؛ ثم  ْ  د  ث اْل كر الحْدْي

ر اآليٌ أل   الحديث أ( اآليٌ[78]اإلْسراء:  ڤ ڦ:  األو ات:  دله   اللٌ  ؛ فأخ  و  منَّلا يف الد 
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،  ( اآليٌ[177]البقرة:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ : ال اهلل بقدله: )ثم  أجاُ دنه 

 (.]القمر[  حت خت مت ىت يت جث: )بعَّلا بقدله  تثم  أ

ْْ )اإليما (؛ ال  كفَّلاتا  اآليتا  مشتملتا  دلا   ت ٌ لْ تي هي القيقته فيما  ر األركا  السِّ

 اإلالسا (.)و  ()اإلسالميتعل   باالدتقادات الباطنٌ إ ا  هَر  )اإليما ( بْ 

ٌ األ ٌ  مَن أركْا  اإليمْا واآلْي كَر فيَّلْا خمسْْْْ ه،  هي  ؛  ولا  ه اهلل، ومال كْت اإليمْا  ْب

تْهذَكر ْهذه    ؛ أ ؛ وْهذا هد الدا ع يف القره  يف مير مدضْْْْعٍ سْْْْْله، واليدم اآلخرْبه، ورتوك

 األركا  التمسٌ.

ا   داإليمْا   وأمْ  ةٍ ًدا يف هيْاٍت دْ َرَ فجْاء م  ربْالقَْ حت خت مت ىت يت :  كقدلْه    ؛د 

 .[2]الَر ا :  ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ﴿و دله:  ،   ]القمر[  جث

ٍ  واالدٍ ولم يقع َ ك ت ٌ يف َنسَْْْْ ًٌ  بيف القره  الكريم م  ر أركا  اإليما  السِّْْْْ ًٌ  ي ن ح دضْْْْ  مه

 بنه    ال زيده ؛  ر يرجع إلا اإليما  باهللدوإال  بادتبار الحقيقٌ: فإ   اإليما  بالق؛  بأسْْْْْما َّلا

درة اإللَّلٌَ  يعني يتعل   ب،  «ر  هدرة اهللالَقد»:  َأْسلمَ     .ن اإليما  باهللتي هي مال    ي ٌالقه

درة، وأن ه  ادر  فَمن صَات اهلل    ر يرجع إلا هذا.بالَقدفاإليما   ؛  : القه

ئَ «مسْْْْا ل ابن هانئٍ  يف   ه أجاُ اإلمام أالمده وب ا سْْْْه   ر الَقد قال:  ف   رالَقدل دن  ؛ لم 

 

 راد.دلا المعنا الم

ن ٌ؛ ألن ه أ     هذا المدضْْْع؛ فإ   الم،ْْْنِّف    ومنه ليل من السْْْ  م الد  تم  يف بيا  المراد،  د 

ت ٌ لم تأت يف القره  مقرت ِّْْ ر دليل الكتاُ أل   أركا  اإليما  السْ ًٌ جميعً وأخ  ٌْْ  ن ا، وإن ما جاء فيه خمسْ

]شر     .ر( مََرًدا؛ وإفراده دليل  دلا تعظيَمه، وجاء )الَقد-كما يف هذه اآليٌ مَن سدرة البقرة    -أركاٍ  
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 .« هدرة اهلل

 َُ   ٌَ ي ن معناه ابن تيمي  اْستحْسانه وب طْسَ وبَ ،  أبد الدفاء ابن دقيلٍ   واْستحْسن هذا الجدا

افيٌ«.ليِّم يف  شَاء الغَ قالحَيد، وابن ال  يل«، ويف  الكافيٌ الش 

ك  لكن  األكْمل يف مْقام البْيا  ل ألرْكا  اإليْما َر المهد اْلذِّ  ْْ ٌ  وأن َّْلا سْْْْ   ،ْْ ْبدالْلٌ    ،تْ 

 .(1)  رر الَقدمِّ ميرها إليَّلا يف َ كاآليٌ المذكدرة مَن سدرة البقرة مع ض

 

 

 

ا     (1) د  وْم د إلا أ   )الْقَ اْ  ه يرجع إلا اإليمْا    ر( وَ هْب بعض المتكلِّمين يف العْق ع مَرًدا ألنْ 

إلا اإليْما  ْباهلل؛  هاإليْما  سْْْْدى اإليْما  ْباهلل يمكن َرد  أل   ْكل  ركٍن من أرْكا    ؛فـيه نظرٌ وـهذا ْباهلل؛ 

د سْْْْل وال ْباليدم اآلخر وال ْبالقَْ ا إليْمانْنا ْباهلل، ْفإن ْنا لم نامن ْبالمال ْكٌ وال ْبالكْتاُ وال ْبالر  ر إال  تبعًْ

ْْانًْ  ا؛ فلد أ   إنسْْ ابعًْ ه، وليس ْت ذاْت ا هَمَن  لكن ليس ْهذا هد المراد، فْكل  ركٍن من ْهذه األرْكا  مراد  ْل

 ن ه كافر  وليس بمامٍن.ر بالَقَدر: فإَبجميع األركا ، وك

د ـما ُأفرِد )ال:ـَ ا ـله؛وإنَّ ؛ وْلذْل    ر( تعظيمـ  اب  األَزلي   ْْ  العرُ لم تكن تعرِّ ْهذا الت ْقدير السْْ
ْفإ  

ِّ ميٍب ال يعلمدنه، لكن َّلم ال سَْْْْ نكاندا ي َّلم من الَتل ، أو ت،ْْْْر 
ِّ بعوَْْْْ بد  ما يقع هبم إلا ت،ْْْْر 

ر    ▐َيْعَقلد  معنا أ   اهلل   يف تقديره. ▐ًرا سابًقا فَّلم يف مشيئٌ اهلل دد 

ا َ تواك ٌٍ َأخل ل بحقيقٌ اإليما  هي ف هذا أيضــ  ل فتن : اإلشْْارَة إلا ما سْْيقع مَن الَتنٌ به؛ فإ   أو 

 َّلنيِّ وأتباده.ر دند الب،ريِّين؛ كَمْعَبٍد الجفتنٌ الَقد

باء بالَتنٌ العظيمٌ ال تي و عل يف صْدر اإلسْالم؛ فإ   تل  ل  هذا اإلفراد من الت عظيم دلا اإلندَ ف

ٌ ا ٌ يف القيْق دالَتْن ْْ )القَْ ه و ْعل بْْْْْْ اْن أرْك ا يتعل   ْب ا  مْم  امج التعليم    .ر(  ْبل ميرهإليْم ]شْْْْر  برْن
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