

في الساتثناء في القول مختصر

اليإمان
* * * * * * * * * *

َق السلُف فيها خالف التي المسائل ومن مسألة الخرى الفر
الله شاء إن مؤمن أنا الرجل قول وهو اليإمان، في الساتثناء

فقد اساتثنى وقالوا: متى مطلقا المرجئة منه منع فقد ،تعالى
في بالجزم وقالوا إيإمانه، يإصح لم إيإمانه في شك ومن شك،

كثير حكم قد بل ،حقا مؤمن أنا الرجل يإقول أن وهو اليإمان،
وأنزلوا )،1الله( شاء إن مؤمن أنا قال من على بالكفر منهم

الكتاب، أهل من الزواج منزلة النساء من بذلك قال ممن الزواج
إن ذلك يإبين ما الدألة من وسايأتي البطلن معلوم باطل وهذا
تعالى. الله شاء

عدمل احتياطا اليإمان في الساتثناء فهو السلف مذهب وأما
أن وذلك ، شكا ل الخاتمة ساوء من وحذرا لعمل،ا بتمام التيان

جميعا بها أتى هل العبد يإدري ول وكثيرة متعددأة شعبا ليإمانا
يإستطيع فل وحينئذ كلها بها يإأت لم أم حقا مؤمن أنا يإقول حتى

الله نهى التي النفس تزكية من وفرارا حذرا وكذلك بذلك، الجزم
بمن أعلم هو أنفسكم تزكوا فل( تعالى قوله في عنها تعالى

الساتثناء وأن اليإمان في المستثني بكفر يإحكم من مذهب في ) راجع) 1
الحكففام لسففان ،49 ،2/48ج الحنفففي نجيم لبن الرائق فيه: البحر شك
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ول به، تعالى الله مكر يإأمن ل العبد فإن وكذلك ،)1()اتقى
الوجه وهذا اليإمان، على يإموت أنه يإقينا يإجزم أن يإستطيع

المتبعة. المذاهب علماء بعض عند هو الثالث
هو الفرق، من وغيرهم السنة أهل بين الخلفا هذا ومرجع

هو اليإمان قالوا لما فالمرجئة اليإمان، تعريإف في الخلفا
من يإمنعوا أن ذلك على لزمهم القرار، مع التصديإق أو التصديإق،
هو الذي التصديإق في شك ذلك على الساتثناء إذ فيه، الساتثناء

.عندهم اليإمان أصل
وهو واعتقادأ، وعمل قول قالوا: اليإمان السنة أهل ولكن
على فيه الساتثناء ذلك على فصح ويإنقص، ويإزيإد ويإتجزأ يإتبعض

ساوء من والحذر العمل، إكمال لعدم الحتياط من سابق ما
المرجئة، ادأعت كما شك أنه بالساتثناء قال من يإلزم ول الخاتمة،

تعالى. الله شاء إن بيانه سايأتي وكما
رحمه تيميففة ابن السالم شيخ ومنهم العلمفاء بعض جفوز وقد

الله شاء إن ساتأتي لمعان اعتبارا ف وتركه الساتثناء ف المريإن الله
مذهبهم. في المرجئة يإوافقوا أن دأون وذلك كلمهم، أثناء تعالى
على فيه: الردأ قال بابا السنة كتابه في الخلل بكر أبو عقد وقد

الله: أخبرني رحمه قال اليإمان، في الساتثناء في المرجئة
عن الله عبد أبا قال: ساألت هارون بن الحسن بن محمد

الشك معنى غير على الساتثناء فقال: نعم اليإمان في الساتثناء
وهو وغيره مسعودأ ابن اساتثنى وقد للعمل، واحتياطا مخافة
السلف.  مذهب
)آمنين الله شاء إن الحرام المسجد لتدخلن( وجل عز الله قال

في وقال لله)، أتقاكم أكون أن لرجو : (إنيالنبي وقال ،)2(
الله). شاء إن تبعث البقيع: (عليه
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قال: سامعت إساماعيل بن حرب الله: أخبرني رحمه وقال
شاء إن قال: ( وإنا أنه القبور أهل على التسليم في يإقول أحمد
اليإمان، في الساتثناء في حجة قال: هذا ،)3(لحقون) بكم الله
لتدخلن( وجل عز الله وقال شك، فيه ليس لحوقهم من لبفد لنه

دأاخلوه. لبد لنهم أيإضا حجة وهذه ،)الله شاء إن الحرام المسجد
ئئل حرب وقال: أخبرني في تقول ما حنبل بن أحمد قال: سُا

يإقول: الرجل قيل إليه، نذهب قال: نحن اليإمان؟ في الساتثناء
قال: نعم. الله؟ شاء إن مؤمن أنا

ساففعيد بففن يإحيففى قال: ساففمعت الله عبد أبي إلى بسنده وسااق
علففى إل بلغنففا ول أصففحابنا مففن أحففدا أدأركففت يإقففول: مففا القطان

مففن أحففدا أدأركفت القطففان: مففا قففال أخرى روايإة وفي الساتثناء،
اليإمان. في يإستثنون وهم إل غيره ول عفون ابفن ل أصحابنا
وقف حين  النبي : قول قال الله عبد أبي إلى بسنده وسااق

نعيت  وقد)لحقون بكم الله شاء إن وإنا(فقال:  المقابر على
القبر: (عليه صاحب قصة وفي الموت، إلى صائر أنه نفسه إليه

الله). شاء إن تبعث وعليه مت وعليه حييت
الله شاء إن نائلة وهي دأعوتي اختبأت : (إني النبي قول وفي

 النبي ساأل الذي الرجل مسألة وفي شيئا)، به يإشرك ل من
أصوم)، ثم ذلك لفعل : (إني فقال يإصوم؟ جنبا يإصبح أحدنا

ذنبك؟ من تقدم ما لك الله غفر قد إنك مثلنا، لست فقال: إنك
كثير وهذا لله)، أخشاكم أكون أن لرجو إني : (والله فقال

اليقين. على وأشباهه
وعمل، فقال: قول اليإمان؟ عن فسأله شيخ عليه قال: ودأخل

شاء إن مؤمن له: أقول فقال ويإنقص، يإزيإد فقال له: يإزيإد؟ فقال
ما فقال: بئس شاك، يإقولون: إني إنهم فقال قال: نعم، الله؟
قول اليإمان يإقولون فقال: أليس ردأوه، فقال خرج، ثم قالوا،

قريإبا. تخريإجه ) سابق(3



اليإمان أن لهم: زعمتم قال: قل قال: نعم، ويإنقص؟ يإزيإد وعمل
فهذا به، تأتوا فلم والعمل به أتيتم قد فالقول وعمل، قول

قال: نعم اليإمان؟ في له: فيستثنى فقيل العمل، لهذا الساتثناء
الشك، على ل اليقين على أساتثني الله شاء إن مؤمن أنا أقول

الله شاء إن الحرام المسجد لتدخلن( وجل عز الله قال: قال ثم
.)آمنين

مففن علففى ردأا يإكففون أن يإشففبه أعلففم تعففالى واللففه قلت: وهففذا
مففن عليففه دأخففل يإكففون قففد ولكن السنة، أهل مذهب إلى يإنتسب

مففن العمففل يإخرجففون المرجئففة لن وذلففك شففيء، المرجئففة قول
ه علفى وجمهفورهم اليإمان مسمى هفذا حفدث وقفد يإنقفص، ل أن
اللففه رحمففه ثففور أبي عن سابق كما السلف بقول يإقول من لبعض
تعالى.

رجل: قيل له قال وقد الله، عبد أبي إلى بسنده الخلل وسااق
الناس هل شيء؟ ذلك في علّي هل نعم، قلت أنت؟ أمؤمن لي
الله وقال الرجاء، كلم وقال: هذا أحمد فغضب وكافر، مؤمن إل
أحمد: قال ثم هؤلء، من ،)1()الله لمر مرجون وآخرون( وجل عز

بالقول؟ فجئنا قال الرجل: بلى، قال وعمل؟ قول اليإمان أليس
تعيب قال: فكيف قال: ل، بالعمل؟ قال: فجئنا الرجل: نعم، قال
الله، عبد أبي إلى بسنده وروى ويإستثني؟، الله شاء إن يإقول أن

ترك الرجاء قال: أول أنه مهدي بن الرحمن عبد عن قال: بلغنا
)2(تعالى. اهف الله رحمه كلمه آخر الساتثناء...إلى

يإقول: أبي سامعت الله: رحمه حنبل بن أحمد الله عبد وقال
أن (وإنا القبور لهل  الله رساول قول يإستثنى ل من على الحجة

قالت: عنها الله رضي عائشة إن أبي لحقون) قال بكم الله شاء
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الكلم، هذا فيقول عائشة ليلة كانت إذا يإخرج الله رساول كان
فبي القبر فتنة (أما قال النبي عنها: إن الله رضي عائشة وعن

مقعدك (هذا ويإقال الحديإث، ) فذكر1تسألون)( وعني تفتنون
شاء إن تبعث وعليه مت وعليه كنت اليقين ويإقال: على منها،
مثل الحديإث هذا فذكر النبي عن  هريإرة أبي ) وعن2الله)(
العمل على الساتثناء نصير أبي: إنما قال ساواء، عائشة حديإث

كان قال أبيه عن بريإدة بن ساليمان وعن به، جئنا قد القول لن
يإقول قائلهم فكان المقابر إلى خرجوا إذا يإعلمهم  الله رساول

شاء إن وإنا والمسلمين المؤمنين من الديإار أهل عليكم (السلم
أحمد:  بن الله عبد قال أن لحقون)...إلى بكم الله

أصحابنا من أدأركنا يإقول: ما ساعيد بن يإحيى أبي: سامعت قال
يإحيى: قال وعمل، قول واليإمان الساتثناء على إل بلغني ول

يإحيى وحسن مؤمن أنا يإقول أن يإنكر الثوري سافيان وكان
بن سافيان قال: سامعت أبي وحدثني ورآه، والنقصان الزيإادأة

أشك ول بدعة إيإاي وساؤالك يإجبه لم مؤمن سائل إذا يإقول عيينة
شاء إن قال إن يإنقص اليإمان قال: إن من يإعنف ول إيإماني، في
وكيع نا أبي وحدثني الشك، في بداخل وليس يإكره ليس الله

اءت عائشة عن أحمد ) رواه(1 ة قالت: ج تطعمت يإهودأيإ ى فاسا ابي عل ب
القففبر، عففذاب فتنففة ومففن الدجال فتنة من الله أعاذكم فقالت: أطعموني

مففا اللففه رساول فقلت: يإا ، الله رساول جاء حتى أحبسها أزل قالت: فلم
فتنففة مففن اللففه أعففاذكم قلت: تقول تقول؟ قال: وما اليهودأيإة، هذه تقول

فرفففع   اللففه رساففول عائشة: فقام قالت القبر، عذاب فتنة ومن الدجال
قففال: ثففم القففبر، عففذاب فتنة ومن الدجال فتنة من بالله يإستعيذ مدا يإديإه
تحففذيإرا وساففأحذركموه أمته حذر قد إل نبي يإكن لم فإنه الدجال فتنة (أما
عينيه بين مكتوب بأعور ليس وجل عز والله أعور إنه أمته، نبي يإحذره لم

تسففألون...) وعنففي تفتنففون فففبي القففبر فتنففة فأما مؤمن، كل يإقرأه كافر
والطففبراني أحمففد منففه قريإبا وروى اليإمان، في مندة ابن ورواه الحديإث،

.   عازب بن البراء عن
مففن جففزء وهو العتقادأ في والبيهقي حبان وابن أحمد النص بهذا ) رواه(2

هريإفرة وأبفي عائسفة عفن والحديإث وساؤاله، القبر فتنة في طويإل حديإث
عنهما. الله رضي



الحكام في مؤمنون عندنا الثوري: الناس سافيان قال: قال
عز الله عند حالنا ما ندري ول كذلك، يإكونوا أن ونرجو والمواريإث
)1وجل. اهف(

مففن ذكرنففا ممففن الحق أهل صفة الله: من رحمه الجري وقال
مففن بالله نعوذ الشك وجه على ل اليإمان في الساتثناء العلم أهل

لنه لليإمان، الساتكمال من لنفسهم التزكية خوفا ولكن الشك،
أهففل أن وذلففك ل، أم اليإمففان حقيقففة يإسففتحق ممففن هففو يإدري ل

بففالله قففال: آمنففت أنففت؟ أمففؤمن سُاففئلوا إذا الحق أهل من العلم
)2(الله. اهف رحمه كلمه آخر وملئكته...إلى

شأن من أن الله رحمكم الله: اعلموا رحمه بطة ابن قالو
على الشفاق ودأوام فيهم، اليإمان وجودأ وصفاتهم المؤمنين

السلب، خوفا وجلة فقلوبهم أدأيإانهم، على الحذر وشدة إيإمانهم
بقية في بهم صانع الله ما يإدرون ل الوجل بهم أحاط قد

حين مولهم به أمرهم لما متبعين التزكية، من حذريإن أعمارهم،
حلول من خائفين ،)اتقى بمن أعلم هو أنفسكم تزكوا فل( يإقول
قال:  أن ...إلىالخاتمة ساوء في بهم الله مكر

قلبك أن وتعلم بالله، يإؤمن  ممن كنت إن لك يإجوز ل فأنت
غدا أصبح إني حتما جازما قول تقول أن يإشاء، كيف يإصرفه بيده

كلمك تصل أن إل كافرا، غدا أصبح إني تقول ول مؤمنا،
الله: رحمه قوله الله.....إلى شاء  إن فتقول بالساتثناء،

لتدخلن( تعالى الله قال اليقين، على يإكون أيإضا والساتثناء
أن لرجو : (إني النبي وقال ،)الله شاء إن الحرام المسجد

الله شاء إن فقال: (وإنا القبور بأهل  ومر لله)، أتقاكم أكون
بذلك تعالى الله ولكن محالة، ل ميت أنه يإعلم وهو ،)لحقون بكم
أو وأحبوه وخافوه أّملوه قول يإقولوا ل أن وأولياءه أنبياءه أدأب
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فيه. الله مشيئة شرطوا إل كرهوه،
أن إل به تشركون ما أخافا ول( الرحمن خليل إبراهيم قال 

أن لنا يإكون وما( السلم عليه شعيب وقال ،)1()شيئا ربي يإشاء
)2( هف. ا)ربنا الله يإشاء أن إل فيها نعودأ

وغيرهففم السففلف من العلماء الله: واختلف رحمه النووي وقال
أنففا يإقففول طائفففة: ل فقففالت مففؤمن، أنا قوله النسان إطلق في

هففذا وحكى الله، شاء إن مؤمن أنا يإقول بل عليه، مقتصرا مؤمن
وذهففب المتكلميففن، أصففحابنا أكففثر عففن أصففحابنا بعففض المففذهب

هففو وهففذا اللففه، شففاء إن يإقففول ل وأنففه الطلق جواز إلى آخرون
إلففى وغيففره الوزاعففي وذهففب التحقيففق، أهففل قول وهو المختار،

مختلفة. باعتبارات صحيح والكل المريإن، جواز
في عليه جاريإة اليإمان وأحكام الحال إلى نظر أطلق فمن
لعتبار وإما للتبرك فيه: إما فقالوا الله، شاء إن قال ومن الحال،

أم اليإمان على أيإثبت يإدرى فل تعالى، الله قدر وما العاقبة،
مأخذ إلى نظرا صحيح، حسن بالتخيير والقول عنه، ُيإصرفا

)3(الخلفا. اهف لحقيقة ورفعا القولين،

من العلماء الله: واختلف رحمه النووي قول في وردأ قلت: وما
وقففوله اللففه، شففاء إن مففؤمن أنا قوله النسان إطلق في السلف

غيففر التحقيففق أهل قول وهو المختار، هو وهذا الساتثناء عدم عن
فيمففا السففلف من أحفد قاله ما الساتثناء بترك القول فإن صحيح،

الئمففة قففول بفك مففر وقففد الوزاعي، عن النووي نقله ما إل نعلم،
كمفا وذلففك الرجففاء، طريإففق أول هففو الساففتثناء ترك وأن ذلك في

أعلم. والله السلف أقوال في بيانه سابق
بقول اليإمان في الساتثناء الله: وأما رحمه تيمية ابن وقال
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أقوال: ثلثة على فيه فالناس الله، شاء إن مؤمن أنا الرجل
المريإن يإجوز من ومنهم يإحرمه، من ومنهم يإوجبه، من منهم

القوال. أصح وهذا باعتباريإن،
يإجعل ممن ونحوهم والجهمية المرجئة هم يإحرمونه فالذيإن

ًا شيئا اليإمان بالرب كالتصديإق نفسه، من النسان يإعلمه واحد
كما مؤمن أني أعلم أحدهم: أنا فيقول قلبفه، في مما ذلك ونحو
الفاتحة، قرأت أني أعلم وكما بالشهادأتين، تكلمت أني أعلم
والنصارى. اليهودأ أبغض وأني ورساوله الله أحب أني أعلم وكما

بالشهادأتين تكلمت وكقولي مسلم أنا كقفولي مؤمن أنا فقولي
قرأت أنا يإقال أن يإجوز ل أنه قال: وكما أن الفاتحة...إلى وقرأت
لكففن اللففه، شففاء إن مؤمن أنا يإقول ل كذلك الله، شاء إن الفاتحة

فمففتى قففالوا اللففه، شاء إن فيقول: فعلته ذلك، في يإشك كان إذا
الشكاكة. وساموهم فيه شاك فهو إيإمانه في اساتثنى

ما هو اليإمان أحدهما: أن مأخذان، لهم الساتثناء أوجبوا والذيإن
وكففافرا مؤمنففا اللففه عنففد يإكون إنما والنسان النسان، عليه مات

قبفل وأما عليه، يإكون أنه الله علم في سابق وما الموافاة باعتبار
له. عبرة ل ذلك

ليس كافرا صاحبه فيموت الكفر يإتعقبه الذي قالوا: واليإمان
وكالصيام الكمال، قبل صاحبها يإفسدها التي كالصلة بإيإمان،

كافر، الله عند هو هذا وصاحب الغروب، قبل صاحبه يإفطر الذي
الكفر. في قالوا وكذلك عليه، يإموت بما لعلمه

وغيرهم الكلبية من المتكلمين من كثير مأخذ المأخذ وهذا
مؤمن والحديإث: أنا السنة أهل عن اشتهر ما يإنصر أن يإريإد ممن

قوله يإتفاضل...إلى ل اليإمان أن ذلك مع ويإريإد الله، شاء إن
الله:  رحمه
وأصحابه مسعودأ كابن الحديإث أصحاب سالف مذهب وأما



القطان ساعيد بن ويإحيى الكوفة علماء وأكثر عيينة وابن والثوري
أئمة من وغيره حنبل بن وأحمد البصرة علماء عن يإرويإه فيما

ليس لكن ،عنهم متواتر وهذا اليإمان في يإستثنون فكانوا السنة
هؤلء أئمة صرح بل الموافاة، لجل اساتثني أنا قال من هؤلء في
فل الواجبات فعل يإتضمن اليإمان لن هو إنما الساتثناء بأن

فإن والتقوى، بالبر لها يإشهدون ل كما بذلك، لنفسهم يإشهدون
علم. بل لنفسهم تزكية وهو يإعلمونه ل مما ذلك

ًا علمت فما الموافاة وأما الساتثناء، بها علل السلف من أحد
من الحديإث أصحاب من بها يإعلل المتأخريإن من كثيرا ولكن

وغيرهم. والشافعي ومالك أحمد أصحاب
فعففل يإتضمن المطلق اليإمان الساتثناء: أن في الثاني والمأخذ

الرجففل قففال فففإذا كلها، المحرمات وترك كله عبده به الله أمر ما
المتقيففن البففرار مففن أنففه لنفسه شهد فقد العتبار بهذا مؤمن أنا

فيكففون عنففه نهففوا مففا كففل وترك به أمروا ما جميع بفعل القائمين
لنفسففه وشففهادأته لنفسففه النسان تزكية من وهذا الله، أولياء من
أن لففه يإنبغففي لكففان صففحيحة الشففهادأة هذه كانت ولو يإعلم، ل بما

يإشففهد أحففد ول الحففال، هففذا علففى مففات إن بالجنففة لنفسففه يإشهد
بالجنففة لنفسففه كشففهادأته باليإمان لنفسه فشهادأته بالجنة، لنفسه

كففانوا الففذيإن السففلف عامففة مأخففذ وهذا الحال، هذا على مات إذا
)1(يإستثنون. اهف

القول أن يإتبين العلم أهل وأقوال الدألة من سابق قلت: مما
منفه منعوا الذيإن وأن الساتثنفاء، هو المسألفة هذه في الصحيح

اليإمان، تعريإف في الفاساد قولهم على بناء كان المرجئفة وهم
أنا المكلف قول وهو الشك معنى غير على الساتثناء جفواز وأما

والله المهديإين، المة هذه سالف مذهب فهو الله شاء إن مؤمن

/فف 7 ج الفتاوى، ) مجموع(1 :فف 429  :666/فف 7ج شففديإد،  باختصففار460 
. 353/  العز أبي لبن الطحاويإة العقيدة شرح وراجع ،669



).2أعلم( تعالى
اليإمان في الساتثناء في القول مختصر في نذكره ما آخر وهذا
آله وعلى محمد على الله وصلى العالمين، رب لله والحمد
أجمعين. وصحبه

يإترتب أن دأون أنت أمؤمن غيره يإسأل أن للنسان السلف بعض ) كره(2
رجل لسفيان قيل أنه أحمد بن الله عبد روى فقد شرعية فائدة ذلك على

بدعة إيإاي وساؤالك إيإماني في أشك سافيان: ما قال أنت؟ يإقول: مؤمن
عبد قال ل، أو العمل مقبول أو شقي وجل عز الله عند أنا ما أدأري ما

رجل ساأله وقد النخعي إبراهيم عن وروى ثقات، رجاله أحمد بن الله
هذا عن إيإاي وساؤالك إيإماني في أشك النخعي: ما قال أنت؟ امؤمن
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