
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ة أجوبة الشٌخ العالم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك(ل)سلس

 جواب سؤال: هل اإلٌمان ٌزٌد وٌنقص؟

 الواثق بنصر هللاإلى 

 

 :السؤال

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته...

 ل اإلٌمان ٌزٌد وٌنقص؟"أرجو منك اإلجابة عن سؤالً وهو "ه

 ؟ لى آخر"إهو: "هل اإلٌمان ٌتفاوت من مؤمن له و اا آخر تابع لٌه سؤالا إضٌف أوأرٌد أن 

 

 الجواب:

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته

اإلٌمان هو التصدٌق الجازم المطابق للواقع عن دلٌل، والتصدٌق الجازم ٌعنً القناعة القاطعة التً ل تحتمل  -ٔ
ول ٌتطرق إلٌها شّك، وهذا هو المعنى اللغوي نفسه لإلٌمان أي التصدٌق الجازم. والمطابق للواقع ٌعنً أن  رٌباا 

الوقائع المحسوسة تصدقه ول تناقضه، وحتى ٌكون تصدٌقا جازما ومطابقا للواقع ل بّد أن ٌكون عن دلٌل مقطوع 
قلً فً الوقائع المحسوسة كالبحث فً المخلوقات أي نتٌجة البحث الع عقلٌا  بصحته سواء أكان هذا الدلٌل: 

لالستدلل  -القرآن الكرٌم  -المحسوسة لالستـدلل بها على هللا سبـحـانـه خـالقـها، أو بالبـحث فً كالم هللا المنزل 
ا( الذي جاء بكالم هللا هو رسو ل من على أنه كالم هللا سبحانه ولٌس كالم بشر، ومن ثّم الستدلل على أن )محمدا

أي عن طرٌق النقل المقطوع به عن هللا سبحانه فً كتابه الكرٌم أو عن رسوله صلى هللا علٌه  أم نقلٌا  عند هللا. 
وسلم فً حدٌثه المتواتر عنه صلى هللا علٌه وسلم وذلك كاإلٌمان بالمغٌبات والمالئكة والكتب المنزلة سابقا 

ِ َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب شره، ٌقول سبحانه: )واألنبٌاء السابقٌن والٌوم اآلخر والقدر خٌره و َها الَِّذٌَن آَمُنوا آِمُنوا بِاَّللَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
ِ َوَمََلئَِكتِِه َوُكُتبِهِ  ْكفُْر بِاَّللَّ ٌَ لَ َعلَى َرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي أَْنَزلَ ِمْن َقْبلُ َوَمْن  ََقَ الَِّذي َنزَّ ِِِر  ْْ ْوِم ا ٌَ ْد َضلَّ  َوُرُسلِِه َواْل

ا َثِنً أَبًِ ُعَمُر ْبُن َضََلًل  َبِعٌد  ( وٌقول صلوات هللا وسالمه علٌه فً حدٌث مسلم عن عبد هللا بن عمر قال َحدَّ
َنا  ٌْ ْوٍم، إِْذ َطلََع َعلَ ٌَ ِه َوَسلََّم َذاَت  ٌْ َنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ اِب َقاَل: َب اِب، َشِدٌُد َرُجٌل شَ اْلَخطَّ ٌَ اِض الثِّ ٌَ ِدٌُد َب

ُد... َفأَْخبِْرِنً َعِن اإْلٌَِماِن، َقاَل:  ا ُمَحمَّ ٌَ َعِر... وَقاَل:  ْوِم »َسَواِد الشَّ ٌَ أَْن ُتْؤِمَن بِاَّللِ، َوَمََلئَِكتِِه، َوُكُتبِِه، َوُرُسلِِه، َواْل
هِ  ِرِه َوَشرِّ ٌْ َِ ِِِر، َوُتْؤِمَن بِاْلَقَدِر  ْْ ائِلُ؟»َقاَل لًِ:  ُثمَّ «... ا ا ُعَمُر أََتْدِري َمِن السَّ قُْلُت: هللاُ َوَرُسولُُه أَْعلَُم، َقاَل: « ٌَ

ٌَُعلُِّمُكْم ِدٌَنُكمْ » ُه ِجْبِرٌلُ أََتاُكْم   «.ََإِنَّ

 هذا هو اإلٌمان وهو بهذا المعنى مقابل للكفر، فغٌر المؤمن كافر قطعا ولٌس هناك نصف مؤمن ونصف كافر. -ٕ

ا الَِّذٌَن آَمُنوا سبحانه فً مقابلة اإلٌمان بالكفر: ) ٌقول ََأَمَّ ََْوَقَها  َََما  ْضِرَب َمَثَل  َما َبُعوَضة   ٌَ ْسَتْحًٌِ أَْن  ٌَ َ ًَل 
إِنَّ َّللاَّ

ُ بِ 
قُولُوَن َماَذا أََراَد َّللاَّ ٌَ ََ ا الَِّذٌَن َكَفُروا  ِهْم َوأَمَّ ُه اْلَحقُّ ِمْن َربِّ ْعلَُموَن أَنَّ ٌَ ) إِنَّ الَِّذٌَن اْشَتَرُوا (، وٌقول سبحانه َهَذا َمَثَل  ََ

ا َولَُهْم َعَذاٌب أَلٌٌِم(، ئ  ٌْ َ َش
وا َّللاَّ ٌَُضرُّ ََِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن وٌقول جل وعال: ) اْلُكْفَر بِاإْلٌَِماِن لَْن  َتلَفُوا  ِْ َولَِكِن ا

 ان والكفر.(، وآٌات أخرى كثٌرة فً مقابلة اإلٌمَكَفرَ 

واإلٌمان بهذا المعنى الذي ذكرناه )التصدٌق الجازم المطابق للواقع عن دلٌل( ل ٌزٌد ول ٌنقص ألنه تصدٌق  -ٖ
%، ول ٌكون هناك إٌمان ٓٓٔو % أ0٘% ثم ٌزٌد إلى 0ٓجازم، والجزم ل ٌكون إل كامال فال إٌمان بنسبة 

% ألن هذا النقصان ٌعنً عدم جزم أي شّك ورٌب وعندها ل ٌكون إٌمانا بل 0ٓ% أو 0٘% ثم ٌنقص إلى ٓٓٔ
 كفرا.



 وحتى تكون الصورة واضحة نقول: -ٗ

تساع إن الزٌادة والنقصان من األلفاظ المشتركة فً اللغة تأتً بمعنى الزٌادة الحدٌة والنقص الحدي أي فً ال
والحجم، وتأتً بمعنى القوة والضعف، والقرٌنة هً التً تحدد أي معانٌها هو المقصود، فإذا اقترنت الزٌادة 
والنقص باإلٌمان فإن الدللة تكون من حٌث القوة والضعف ألن التصدٌق الجازم ل ٌصّح معه الزٌادة الحدٌة أو 

 النقص الحدي، وعلى هذا الوجه تفهم اآلٌات:

ُ الَِّذٌ) ا َوَقالُوا َحْسُبَنا َّللاَّ َََزاَدُهْم إٌَِمان  َشْوُهْم  ِْ ََا اُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا لَُكْم   (َونِْعَم اْلَوِكٌلُ َن َقالَ لَُهُم النَّ

اتُ ) ٌَ ِهْم آ ٌْ ْت َعلَ ٌَ ُ َوِجلَْت قُلُوُبُهْم َوإَِذا ُتلِ َما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذٌَن إَِذا ُذِكَر َّللاَّ لُونَ إِنَّ َتَوكَّ ٌَ ِهْم  ا َوَعلَى َربِّ  (ُه َزاَدْتُهْم إٌَِمان 

ُ َوَرُسولُُه َوَما) ُ َوَرُسولُُه َوَصَدَق َّللاَّ ا َرأَى اْلُمْؤِمُنوَن اْْلَْحَزاَب َقالُوا َهَذا َما َوَعَدَنا َّللاَّ ا َولَمَّ ا َوَتْسلٌِم   (َزاَدُهْم إًِلَّ إٌَِمان 

ٌّنها هللا سبحانه فً اآلٌات السابقة. أي أن اإلٌمان أي أن المؤمنٌن قد َقِوَي إٌم انهم واشتّد بسبب هذه األمور التً ب
ٌزٌد وٌنقص بالطاعات والنضباط باألحكام الشرعٌة وخشٌة هللا، والجهاد فً سبٌله... كّل ذلك ألن اإلٌمان بالمعنى 

ادة أو نقصان بالمعنى الحدي، وإل كان غٌر الذي بٌناه )التصدٌق الجازم المطابق للواقع عن دلٌل( ل تصح معه زٌ
 جازم وانقلب إلى شّك ورٌب وأصبح كفرا.

ٌّا عن القرائن كان مدلوله هو المذكور آنفا، وإن ورد بغٌر هذا  ومن الجدٌر ذكره أن )اإلٌمان( حٌث ورد َعِر
 المعنى فالقرٌنة توضحه، مثال:

ٌُِضٌَع إٌَِماَنُكمْ ) ُ لِ
َوَما َجَعْلَنا اْلقِْبلََة الَّتًِ ً صالتكم ألن المسلمٌن بعد أن حولت القبلة نزلت اآلٌة: )( ٌعنَوَما َكاَن َّللاَّ

ِه َوإِْن َكاَنْت لََكبٌَِرة  إِ  ٌْ ْنَقلُِب َعلَى َعقَِب ٌَ ْن  ُسولَ ِممَّ بُِع الرَّ تَّ ٌَ َها إًِلَّ لَِنْعلََم َمْن  ٌْ ُ َوَماُكْنَت َعلَ ُ  ًلَّ َعلَى الَِّذٌَن َهَدى َّللاَّ َكاَن َّللاَّ
اِس لََرُءوٌف َرِحٌمٌ  َ بِالنَّ

ٌُِضٌَع إٌَِماَنُكْم إِنَّ َّللاَّ (، تطمٌنا للمسلمٌن أن صالتهم السابقة جهة القبلة األولى مقبولة ولهم لِ
َرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ٌْ ِ َصلَّى أجرها. ومثال حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الذي أخرجه النسائً َعْن أَبًِ ُهَر هللاَّ

ِه َوَسلََّم:  ٌْ رِ »هللاُ َعلَ ُ، َوأَْوَضُعَها إَِماَطُة اْْلََذى َعِن الطَّ َضلَُها ًَل إِلََه إًِلَّ َّللاَّ َْ ، أَ  «ٌقِ اإْلٌَِماُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن ُشْعَبة 

 بشكل عام.ومعلوم أن عدم إماطة األذى ل ٌجعل اإلنسان كافرا ولذلك فاإلٌمان هنا ٌعنً الطاعات هلل 

نسأله سبحانه أن تكون قلوبنا مطمئنة باإلٌمان، وأن نكون فً أقوالنا وأفعالنا ملتزمٌن بأحكام اإلسالم، وأن ٌحشرنا 
 هللا سبحانه مع الذٌن أنعم هللا علٌهم من النبٌٌن والصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن وحسن أولئك رفٌقا.

 

 أِوكم عطاء بن ِلٌل أبو الرشتة

 

 هـٖٔٗٗشعبان  1ٔ

 مٖٕٔٓحزٌران  2ٕ

 

 رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبوك:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=180581628776589 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=180581628776589

