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ليق على    س:    ؟وعمال   قوال    كونهما الدَّ

 .اآليٌ [7]الحجرات: ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  : ال اهلل    ج:

 .[8غابن:]الت   ې ې ې:  و ال  

ين إال  هبما، وهي مَن دمل القلب   َّلادتين الل تين ال يدخل العبد يف الدِّ وهذا معنا الْش 

 .اللِّسا  نهًقا، ال تنَع إال  بتداطهئََّلماادتقاًدا، ومَن دمل  

ْْال   ْْالتَْ   ؛[143]اْلْبْقرة: ک ک گ گ گ گ    :و  صْْ ْْل  ْيْعْني  ْبي إْلا  ْكم 

ْْ  سْْْْم  ،  ل القبْلٌيْ    ْبل تحددَ قْْ المَ  ٌ    (؛اإيْمانًْ )َّْلا  الة كل  ا ال،ْْ لعْمل القْلب   وهي ْجامْع

  .سا  والجدارواللِّ 

 الن   وجعَل 
 
و ياَمه، وأداَء    ،وْصياَم رمْوا َ الجَّلاَد، و ياَم ليلٌ القدر،    ♀  بي

ْمس، وميَرها  .من اإليما  =  الته

 وسه 
 ل الن ئَ

 
 «.هِ ولِ ُس رَ وَ   اهللِ بِ   انٌ يمَ إِ :     الاألدمال أفوله   : أي  ♀  بي

 

 

 
 

 

ٌ       كر الم،ْْْْنِّف   انْي ٌ الثْ  المرتْب ا يتعل   ْب ٌ    -سْْْْاااًل هخر ممْ  وهي مرتْب

؛ فْقال:  سْْْْب  َ كره مَن القيْقٌ )اإليْما ( أنْ ه  دل  ودْمل  ؛ يرجع إلا تحقي  ْما  -  اإليْما 

ليل دلا كدنه  داًل ودماًل )  (.ما الد 

ه فقْال:   ال اهلل  )ثم  أجْاُ دْن  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  :ْ 
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ن  فيه،  ([7]الحجرات: ن القلَب ،  وَ ْكر )القلب( دال؛ دلا أ   )اإليما ( موم    اإليما َ   وَتوم 

ندرَ القلب ودملَ   يشمل  دَل     جا  يف َكنَف القلب، كا نا  فيه.ه؛ فَّلما مه

ه   ٌٍ أخرى؛ وهي  دْل آْي ْب (؛ وهْذا كمْا  [8غْابن:]الت   ې ې ې: )ثم  َأْتبعْه 

ين إال  هبما) ال الم،نِّف:   َّلادتين الل تين ال يدخل العبد يف الدِّ  (.معنا الش 

إال  هد  بْْاهلل:فْْإ   واجْْب اإليمْْا    إلْْه  أال   نشَّْْْْلْْد  دٍ ،  أ   بمحمْْ    وواجْْب اإليمْْا  

♀ٌ سْْْالٌ يف هذه األم  وهذا مَن دمل القلب ادتقاًدا، ومَن  ؛  : أ  نشَّْْْلَد له بالرِّ

 .دمل اللِّسا  نههًقا

َّْلادتين  -  أي أ   وجدد ْهذا المعنا يف اإليْما  ْباهلل ورسْْْْدْله  ْْ ا يرجع إلا الشْْ  -   مْم 

ْْا  القْلب واللِّسْْ َّْلادتين؛  يتعل   ْب  ْْ م  -  ْفإ   الشْْ ا تْقد  د    -  كْم اإليْما   يف    هبْماْيدْخل العْب

ًدا دبده  ة  لبه للسْْْانه؛ فإ ا نأواإلسْْْالم بمداط ه  بأن ه يشَّْْْلد بأن ه ال إله إال  اهلل وأ   محم 

ين.ه ما  كره لسانه َئ  لبه فال بد  أ  يداطَ   ،ورسدله  ه الت ا يتحق   دخدله يف الدِّ

َّلادتا ( هما مَ   ْْ و د درفَل ،  َّلمان ادتقاد القلب؛ لَما فيَّلما مَن الت ،ْْدي  بإثباتَ و)الش

 فيما سب  أ   ) دل القلب( هد ادتقاده، وإ راره.

ا  دل  للِّسْْا ؛ وهذا هد ال   ومَن دمل اللِّسْْا   )ذي أراده الم،ْْنِّف بقدله:  وهما أيوًْْ

ْْا ( هنا: ما يكد   هًقانه  ْْ )دمل اللِّسْ كقراءة القره ،    ؛نظيًرا لعمله بغيره(؛ فإن ه ال يريد بْْْْْ

ْْ )العمل( هنا: الركٌ اللِّْسا ؛ لقدله: ) ا ْسب  أ   ) دل  هًقانه وإن ما أراد بْْْ (؛ فقد درفل مم 

َّلادتين، وهذا اإل رار القيقته  الم،ْْنِّف له   له وَجعْ ،  ه: القدلاللِّسْْا ( هد إ راره بنهه  الشْْ 

 (.هًقانه  دله: )  يدل  دلا هذا؛  دماًل هد بادتبار الركته، ال بادتبار القيقته

َّلادتين  دَل    وهذا ظاهر  يف كالمه المبسْدط يف  معارج القبدل«؛ أن ه جعل الن ه  بالشْ 
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 اللِّسا .

ْْه   ْ دل وْهي  ًٌ؛  ْْ ث ْْاْل ث  ًٌ ْْ هي ْْنِّْف  اْلم،ْْ أورد  )ْثم    ک ک گ گ گ گ  : 

ْْ )اإليما ( هنا  [143]البقرة: حيُ«بل يف الحديث يف  كما ث -(؛ فْْْ هد ْصالهتم إلا   -   الْ، 

الة )إيماًنا(؛  بلٌ األولا؛ وهي )بيل المقد (الق يل إ امٌ ال،ْْْْ  مِّ الة ،  فسْْْْه وإ امٌ ال،ْْْْ 

 .دمل  

 يف  صحيحه« يف )كتاُ اإليما ( مَنه.  البتاري    وأشار إلا هذا:

 
ِّ
حيُ«؛  ♀  ثم   كر الم،ْْنِّف سْْت ٌ أالاديَث دن الن بي وكل   ،  كل َّلا يف  ال،ْْ 

ا يد   مواالٍد منَّلا فيه ن  بيِّن أ   العمل مَن اإليما .ن أندا  العمل؛ مم 

ٌ  فَّْلذه األد تْ ٌ  -لْ  ِّْْ ُ دن كد  القيْقٌ    -  وهي اآلْيات الث الل، واألاْلادْيث السْْ تهَ،َْْْْ

ر   اإليما  يف خ ًٌ  رهًنا وسْ  -رب الشْ  م َ كره وما سْبأن ه  دل  ودمل   -  ن  ًبا     ري؛ دلا ما تقد 

   .ثبيانه يف داللٌ هاالء اآليات واألالادي
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   ؟ليق على زيادة اإليمان ون:صانهما الدَّ   س:

 .[4]الَتُ: ڄ ڄ ڄ ڃ  : دله    ج:

 .[13]الكَّلف: ۈ ٴۇ

 .[76]مريم: ىئ ی ی ی ی جئ

 .[17د:]محم   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 .[31ثر:]المدِّ  ڱ ڱ ں ں ڻ

 .[124دبٌ:]الت   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .[173دمرا :]هل  ی جئ حئ

 .[22]األالزاُ: ىت يت جث مث ىث 

 . ل  من اآليات  ومير

 الَـ ـحَ   قِّ ي كُـ فِ   ونَ ونُ كُ تَ   مْ كُ نَّ أَ   وْ لَ  :  ♀وْ ال  
 الَ ـحَ كَ   ة 

 مُ كُ تْ َح افَ صــــَ لَ   ؛يدِ  ْـ عِ   مْ كُ تِ

 .لأو كما  ا ؛«ةُ كَ ئِ اَل المَ 
 

 

 
 

 

ليل دلا  )هخر يتعل   بمرتبٌ اإليما ؛ فقال:  سْاااًل       كر الم،ْنِّف   ما الد 

ْْاْنه زْيادة اإليْما  ونه  ا سْْْْب   َ ق،ْْ ْْأل دن  دْند بْيا  القيْقٌ اإليْما  ل  هره ك( أي مْم  ا سْْ ْم 

هالقيق ه  دل  ودمْل  ، ثم  أجْاُ  ْت ٌالت ا يقدل: )  ،أنْ  المع،ْْْْْي ادٌْ، وينقص ْب الهْ  د ْب (؛  يزْي
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ْْأل   لْيل دلا زْيادة اإليْما  ونه )دن دلْيل  ْل  فْقال:    هْنافسْْ ْْاْنهْما اْلد  ( أي زْيادْته ؟ق،ْْ

اال لتفإ   هذا م؛  باله ادٌ، ونهق،انه بالمع،يٌ ر  يف الس  م َ كققد   ره يف كالمه.د 

 فاإليما  يزيد باله ادٌ، وينقص بالمع،يٌ.

 ل م الدصدل«؛ فقال:وإلا  ل  أشار يف  س

زَ  يَْْ ا  نَْْ انْْه اَت إَيْْمَْْ ادَْْ الْْهْْ  بَْْ  يْْده 

 

َت   ال  ْْز  الْ َْْ بْ د ه  ْْه كْ َْْ يْ هه  ْْه ْق،ْْْْ َْْ  َونْ

 

 

ر هاالء  كذي  ال    رها َنسًْقا متتابًعا؛ أهسْدًة بالبتاريِّ ك   ثما  هياٍت   ه بذكرثم  أجاُ دن

اللٌ دلا هذا المعنا.  اآليات يف )كتاُ اإليما ( مَن  صحيحه«؛ للد 

يادة:واآليا  المذكورة كل ها تشتمق على إثبا    الزِّ

ڱ (، و دلْه: )[4]الَتُ: ڄ ڄتْارًة تكد  بزيْادة اإليمْا ؛ كقدلْه: )  ○

 (.[124]التدبٌ: ڄ ڄ(، و دله: )[31]المدثر: ڱ ں ںڻ

ه: )  ○ دى؛ كقدْل ادة الَّْله ارًة بزْي ه: )[13]الكَّلف: ۈ ٴۇوْت ىئ (، و دْل

 (.[76]مريم: ی ی ی ی جئ

ْمْيره؛    ○ ْْادة  زي ْْا   اإلْيم ْمع  ْقَر   يْه ْْارًة  )وت ْْه:   ىت يت جث مث ىث ْكْقدل

   (.[22]األالزاُ:

 وكيفما وقع سيا( هؤالء اآليا  فإنَّها تدل  على زيادة اإليمان:

 ر زيادة اإليما .   لذل  بَذكهابَ ما هد م  منَّلا -

؛ إ  ال يزداد العْبد  اإليْما ْتدل  دلا زْيادة    (الَّْلدى)ْما يرجع إلْيه؛ ْفإ   زْيادة    ومنَّْلا  -

ًدى إال  مع زيادة   إيمانه.هه

بِّْه يكد  مع زْيادة ْله يهْقال يف )الت سْْْْليم(؛ ْفإ   ال،ْْْْدل كْمال تسْْْْليم العْبد لرثوم -
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 كمال إيمانه.

 ونَ ونُ كُ تَ   مْ كُ نَّ أَ   وْ لَ  :  ♀وْ ال  )ع هاالء اآلْيات بْحدْيٍث نبديٍّ فْقال:  بثم  َأت

 الَـ ـحَ   قِّ ي كُـ فِ 
 الَ ـحَ كَ   ة 

ــَ ي لَ دِ  ْـ عِ   مْ كُ تِ (؛  لأو كْما ْ ا)بْعه بقدْله:  ثم  َأت،  («ةُ كَـ ئِ اَل المَ   مُ كُ تْ َح افَ صــ

 لإلدالم بأ   روايٌ الحديث المذكدر جاءت بالمعنا.

 كن  فم
ِّ
ا دن الن بي ه يهلحْقه بْما ْيدل     ♀  ر اْلديثًْ بمعْناه فلم يهثبْته بَلَْظه ْفإنْ 

 .ونحده، أو يقدل:  لأو كما  ا:  يقدل ، أوأو بمعناهيقدل:    دلا  ل ؛ كأ 

ي ته« بقدله:  
ََ  وأشار إلا  ل : العرا ي يف  أل

لَ  ْْه اَوي  َوْليَْق ْعنًا  :الر  ا أَ   ،بَمَْ َْْ َكم  ْو 

 

اَل   َْْ دهه   ،  حْْْ َْْ َْْ َكشَْْْْْ ٍّ    َون م َْْ َّل ْْْ  ا أهب

 

 

 -«  وهد يف  صْحيُ مسْلمٍ  -ِ الحديث المذكدر  َول
 
 ال:    ♀  : أ   الن بي

ِدهِ   ي بِيـَ
ِذي َنْفســــِ ِدي  ؛َوالَـّ ا َتُكوُنوَن ِع ـْ ُدوُموَن َعَلى ـمَ ْكرِ إِْن َلْو تـَ ذِّ اَفَحْتُكُم   ؛، َوفِي اـل ــَ َلصــ

 .اٍت ثالل مر    «، َوَلكِْن َيا َح َْظَلُة َساَعة  َوَساَعة  ُطُرقُِكمْ ، َوفِي َماَلئَِكُة َعَلى ُفُرِشُكمْ ال

ظه  زيادة اإليما  ونهق،ْْانهره الم،ْْنِّف يف جدابه دن  كوهذا الحديث   َْ ، وليس يف َل

نَ ْكر   ْْا ٍ زيْْادٍة أو  إثبْْات ال،ْْْْدل الْْال تق،ْْْ يهسْْْْتَْْاد  وإن مْْا  اإليمْْا   غ،   دلْْه  يف  ي ر 

ْكرِ َلْو َتُدوُموَن َعَلى َما َتُكوُنوَن ِع ِْدي:  ♀ اَفَحْتُكُم   ؛، َوفِي الذِّ ؛ «َماَلئَِكةُ الَلصــَ

 .ي ر الالَّلمغت«: إدالم  بَلْو َتُدوُمونَ فقدله:  

ْْبب و  ويدل  عليه: ٌَ ؛  رود الحديثسْ  ك   ◙  فإ   النظل
ِّ
ما    ♀  ر للن بي

النْ  ذكِّ دْندك تْه   نكد   ؛ْيا رسْْْْدل اهلل ْقال:  ف  يعرتيَّلم إ ا خرجدا مَن دْنده ا ْب ،  ٌ والجنْ  ار  رْن

عات نسْْينا  يْ نا األزواج واألوالد والوْْ  سْْْ ، فإ ا خرجنا من دندك دافَ ا رأي دينٍ ا كأن  الت  

 .ا نكد  دليه دندكب دن ا كثير  مم  هأي    «اكثيرً 
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ي ر يقع ْبالن قص  وْهذا اله روء ْبالت غ،  اإليْما   اْلالَ   ي رغت  وْهذا الْحدْيث فْيه إثْبات طهروء

يادة.لمقابلتَ   ه للزِّ

مٌ فيَّلا إثبات زيادة اإليما .فاآليات الم    تقدِّ

وهذا الت غي ر يتحق   كدنه  ؛  ي ر الحال اإليماني ٌَتغوالحديث المذكدر فيه إثبات ال،دل  

يادة يف الال العبد يقبل الن ق،ا .بً،ا؛ أل   ما  قن  ل الزِّ

ر   ولم يقع َ ك َظه؛ وإن ما  ت،ْْريًحا بلر نهق،ْْا  اإليما  يف شْْيٍء كبيٍر مَن دال ل الشْْ 

 . ع يف شيٍء يسيرٍ و

  د :أل حديث  فيهوألـــر
ِّ
اِ  َعْ:ق  َوِدين   :  ♀  ل الن بي َما َرَأْيُت ِمْن َناقِصـــَ

األَ  َذِوي  لــِ   َ ِم ُْكنَّ َأْغلــَ ْأِي  الرَّ َوَلِوي  اِب    كثم   ،  «ْلبــَ
الن بي ين   َص قن  ♀  ر    الْْدِّ

لِّيبقدْله:   َداُكنَّ الثَّاَلَث َواألَْرَبَع اَل ُتصــــَ ُث إـِحْ ُة، َتْمكـُ اُن ِدي ُِكنَّ الَحْيضــــَ ت َ    م  .«َوُنْ:صــــَ

   .دليه

يادة يقع له الن قص.  فنهَسب    يف هذا الحديث الن ق،ا  إلا دين العبد؛ فكما تقع له الزِّ

ين    وهذا الديث   اللٌ يف بيا  أ   الدِّ ُ  دزيز الدِّ  ينقص.واإليما   صري

ٌ  مَن أهْْل   بْْه جمْْادْْ أبد داود الَعلم دلا نو ْْد اسْْْْتْْدل   ق،ْْْْْا  اإليمْْا ؛ منَّلم: 

جسْْْتانَ   السِّْْْ
 
ريعٌ«، وابن ر  ننه«، والتِّرمذي  يف  جامعه«، واآلجيف  سْْْ   ي ي يف كتاُ  الشْْْ 

 ر نهق،ا  اإليما .كيف كتاُ  اإليما «، وهد أصر  دليٍل يف    هْ َمندَ 

ْْ )نهق،ْْا  اإليما ( ال   المشَّْْلدر دند  عبير  الت   هد  ذي جرى دليه الم،ْْنِّفوالت عبير بْْْْ

؛   نٌ   :يف هذا الم:ام ثالثة أقوال  هم فإنَّ لأهل الس 

ل:  ـفال:ول األ  * أ   اإليْما  ينقص؛ وهد  دل جمَّلدرهم؛ فيقدلد : )اإليْما  يزْيد  وَّ
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 وينقص(.

مَ   م َمن ُلكِر عـ ه ـهذا:وأـقَد  ْْاري    يره ده مَن أصْْْْْحاُ الن بي    ◙  بن البْيٍب األن،ْْ

ْْاالْبه ابن الَقيِّم؛ فنَسْْْْ ،  الحَْيد  ٌَ ره ابن تيميْ  َ ك؛  ♀ ٌ إلْيه؛ فلْ األْ دم  ابْ وصْْ   هيْ 

لَي ٌ يف الت عبير دن هذه الحقيقٌ.  األو 

  ٌ ْْ ْْاد جم ْْه  دن رواه  المْْذكدر  ْْه  شْْْْ   :منَّلم؛  و دل أبي  ْْاُ  اإليمْْا «  يابن  كت يف   ٌْْ ب

نْ ٌ«  ودْبد اهلل بن أالْمدَ ،  ن ف«،ْْْْ و الم  ْْ عْ   والبيَّلقي  ،يف كْتاُ  السْْ ْْه ؛  ب اإليْما « يف  شْْ

 .«اإليما  يزيد وينقص فأسندوه دنه أن ه  ال:  

اين:    * ادة؛ فيقدلد : )اإليمْا     ف دن َ كالت دوال:ول الثَـّ ْي ات الزِّ ْْا  مع إثْب ر الن ق،ْْ

 .الن ق،ا ر ويهمَسكد  دن َ ك  ،يزيد(

ٍ  لدوهد أالْد   د البَ ك؛  َ ي اإلمْام مْاْل ه ابن دْب د«، وابن تيميْ  رِّ يف  الت مره دْن يف   ٌَ َّلْي

   كتاُ  اإليما «.

ر ؛ فأمْس  دنه مال   ر ال َّ:ص: كوُموِج  امت اعه عن ل روده يف خهاُ الْش    خَاء وه

لف؛ ألن َّلم لم يقَ  ه مَن السْْْْ  ل  وميره الْ  د  ه يف اْل درْت ٌ  ْل  ونْه ه؛ لَقلْ  َدا دلا الت ،ْْْْريُ ْب

ردي ٌ، وسب  أن ه وارد  يف الديٍث نبد  ه.ره م َ كيٍّ تقد  الش 

يادة والن ق،ْْْا وال:ول الثَّالث:   * فيقدل: )اإليما  يتَاضْْْل(؛    ؛َمن يرتك الت عبير بالزِّ

 ارك.وهد  دل ابن المبَ 

دن    ه اإلدرا ه وكا  مقْ،دده : )-  «مجمد  الَتاوى يف  كما  -  الحَيد  ٌَ  ال ابن تيمي  

 ٍِ  .(يف ثبدته  زا  إلا معنا ال ريَب و ع فيه النِّ  لَ

يادة والن    ، ( الن ق،ا )ق،ا  ألجل الت ناز  يف إثبات لَِ أي أن ه أدر  دن الت عبير بالزِّ
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ْْ   ؛دليهجَمع   فقال بما هد م َْْ ؛ فإ   أهل اإليما  ملوهد إثبات الت َاضْ كما  -  لد  فيهتَاضْ

 .بيانهه  َسب 

 .وسيذكر الم،نِّف فيما يهستقَبل ما يدل  دلا تَاضل أهل اإليما  فيه

 

 
 

  


