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 :مراتب الدين 

 الدين ثالث مراتب هي:

 اإلسالم... واإليمان.. واإلحسان.

 وكل مرتبة لها أركان.

ْندَ َرُسول  ابَـيْ : قالَ   َخطَّاب  ال ْبن   ُعَمرَ َعْن  ذَاَت يَْوٍم، إ ذْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬نََما نَْحُن ع 

يدُ لَـيْ َطلََع عَ  يدُ َسَواد  الشَّعَ بَـيَ نَا َرُجٌل َشد  ، ال اض  الث  يَاب ، َشد   لَـْيـه  ى عَ يُـرَ ر 

، َوال يَْعر   نَّا أَحدٌ، حَ  فُـهُ أثَُر السَّفَر  ىم  ي   النَّ  لَـىَجلََس إ   تَـّ ، فَأْسنَدَ ملسو هيلع هللا ىلص بـ 

ْيـه  ، َوَوَضَع كَ تَـْيـه  ُرْكبَ  لَـىإ   تَـْيـه  ُرْكبَ  ، َوقَاَل: يَا مُ عَ  فَـّ ذَْيـه  دُ! َحـمَّ ـلَـى فَخ 

يأْخب رْ  . فَ  نـ  ْسالم  ْسالُم أْن تَشْ : »ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل اَعن  اإل  ال إ لَـهَ  أنْ  َهـدَ اإل 

يَم الصَّالةَ، َوتُؤْ ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا ا  دُمـَحـمَّ إ ال هللاُ َوأنَّ  يَ ، َوتُق  َكاةَ، َوتَُصوَم  تـ  الزَّ

يسَ  لَـْيـه  َت، إ ن  اْستََطْعَت إ  البَـيْ جَّ تَـحُ َرَمَضاَن، وَ  قال: َصدَْقَت. قال  .«البـ 

ْبنَا فَعَ  قُهُ. قال: فَأْخب رْ  لُـهُ يَْسأ لَـهُ ج  يَويَُصد   يمَ  نـ  . قال: َعن  اإل  َن »ان  أْن تُْؤم 

ه  ، َوَمالئ كَ ٬ب ا ه  ، َوُكتُ تـ  ر  يَْوم  اآلال، وَ ل ـه  ، َوُرسُ بـ  َن ب   ،خ  ه  ْيـر  قَدَر  خَ الَوتُْؤم 

ه    قال: َصدَْقَت. « َوَشر  

يقال فَأْخب رْ  تَُكْن  لَـمْ اهُ، فَإ ْن تَـرَ أْن تَْعبُدَ هللاَ َكأنََّك ». قال: َعن  اإلْحَسان   نـ 

هُ اهُ فَإ  تَـرَ  يقال: فَأْخب رْ «. اكَ يَـرَ  نَـّ . قال:  نـ  ا ْنـهَ َمْسُؤوُل عَ الَما »َعن  السَّاَعة 

َن السَّائ ل لَـمَ ب أعْ  يقال: فَأْخب رْ  .«م  هَ َعْن أَمارَ  نـ  أْن تَل دَ األَمةُ »ا. قال: تـ 

، يَتََطاَولُوَن العَُراةَ، الُحفَاةَ الى تَـرَ ا، َوأْن تَـهَ َربَّ  َعاَء الشَّاء  يعَالَةَ، ر   فـ 

ي َمن  : »ل ـيا . ثُمَّ قال ل ـي  قال ثُمَّ اْنَطلََق، فَلَب ثُْت مَ «. ان  ْنـيَ بُ ال يَا ُعَمُر! أتَْدر 

هُ فَإ  ». قال: لَـمُ أعْ  لُـهُ قُْلُت: هللاُ َوَرُسو« السَّائ ُل؟ يُل، أتَاُكْم يُعَ  نَـّ ْبر  ُكْم ل  ـمُ ج 
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ينَُكمْ   .(1)أخرجه مسلم «د 

 :الفرق بين اإلسالم واإليمان واإلحسان 

رن اإلسالم فإذا قُ  ،اإلسالم واإليمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا -1

فالمقصود باإلسالم األعمال الظاهرة، يمان كما في حدي  جبريل، باإل

والمقصود باإليمان األعمال الباطنة، وهي  ،اإلسالم الخمسةوهي أركان 

 وإذا انفرد أحدهما شمل معنى اآلخر وحكمه. ،أركان اإليمان الستة

 .[85]آل عمران: (  چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)قال هللا تعالى:  -1

 .[10]الحجرات:(   ېۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)وقال هللا تعالى:  -2

يمان متالممان كالرو  والبدن، فكما أن اإلنسان مركب من اإلسالم واإل -2

فال إسالم بال  ،بدن ورو ، فكذلك الدين مركب من اإلسالم واإليمان

 إيمان، وال إيمان بال إسالم.

 .[3-1]العصر:   (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ پ پ  ٱ ٻ)قال هللا تعالى: 

ألن أهل  ؛جهة أهله اإلسالم أعم من جهة أهله، واإليمان أخص من -3

 اإليمان طائفة من أهل اإلسالم.

 فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا .

إليمان، واإليمان أعم من اإلسالم، ولكل منهما عموم اإلحسان أعم من ا -4

 وخصوص.

ان ـواإليمان، ــل اإليمـ؛ ألنه يشمهـــة نفســن جهـــم مـان أعـفاإلحس

 ةـن جهـم مـأع

                                                 

 (.8برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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