
ُع ِق ْو ِرالال َم ِرّدَر ِة  ّدَر ّي ِن ِةالّس ّي ِن الّس
www.dorar.netwww.dorar.net

تابتابكك
اليإماناليإمان  قيقةقيقةحح

قلمب
القنائي أحمد بن محمد بداللهع

برحمته- الله تغمده-

الرحيم الرحمن الله سمب
صديإرت

إل ينكيير أن لييه ليييس الناس على ينكر أن ديير الذي أن يعلم أن يجب مما"
ًا يلزم أن لحأد ليس إذ ، وبيان بحجة ًا أحأد على يحظر ول ، بشيء أحأد بل شيييئ
ّلغِّ وسلم عليه الله صلى الله رسول إل ، خاصة حأجة أوجب الذي الله عن المب
فيمييا مصييدق وخبره ، تدركه لم وما ، عقولهم أدركته فيما طاعته الخلق على
. نعلمه لم وما ، هناعلم
بييه يجييب بمييا ذلييك يييبين لييم فييإن ، خطأ أو صواب : هذا قال إذا غيره أماو

ًا المنكيير يكييون أن النكار درجات فأول ، اتباعه يقييدر ومييا ، ينكييره بمييا عالميي
ًا الله خلق من لحأد فليس ، عليه الناس ً يبطل أن كان من كائن يحييرم أو قييول

ً فييي يجييادلون [الييذين فيييه اللييه قييال ممن كان وإل ، الحجة بسلطان إل فعل
وقييال ، )1(ببالغيه] ماهم كبر إل صدورهم في إن أتاهم سلطان بغير الله آيات
ًا كبر أتاهم سلطان بغير الله آيات في يجادلون [الذين فيه وعنييد الله عند مقت

.)2(جبار] متكبر قلب كل ىلع الله يطبع كذلك آمنوا الذين
بتكفير فّي الله حأدود تعدى وإن فإنه ، يخالفني لمن صدر سعة في وأنا ذاه

. بييل فيييه اللييه حأييدود أتعييدى ل : فأنييا جاهلية عصبية أو افتراء أو ، تفسيق أو
ًا وأجعله ، العدل بميزان وأزنه ، وأفعله أقوله ما أضبط الييذي بالكتيياب  مؤتميي

ًا ، للناس هدى وجعله ، الله هأنزل . فيه اختلفوا فيما حأاكم
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مبشييرين النييبيين الليه فبعييث واحأييدة أميية النيياس : [كييان تعييالى اللييه الق
، )1 (فيييه] اختلفوا فيما الناس بين ليحكم بالحق الكتاب معهم وأنزل ومنذرين

وقييال . )2 (ول]سييوالر اللييه إلى فردوه شيء في تنازعتم : [فإن تعالى وقال
ليقييوم والميييزان الكتيياب معهييم وأنزلنييا بالبينييات رسييلنا أرسلنا : [لقد تعالى
.)3 (بالقسط] الناس

مييع اللييه [إن فيه الله تطيع أن بمثل فيك الله عصى من جزيت ما أنك لكذ
ل وتتقييوا تصييبروا [وإن تعييالى وقييال ، )4 (محسيينون] هييم والييذين اتقوا الذين

ًا كيدهم يضركم  .)5 (محيط] يعملون بما الله إن شيئ
إلييى أجيبهييم فأنا سمعية أو عقلية حأجج من شاءوا بما ينكروا أن أرادوا إنو
ًا وأبينييه كله ذلك الموافييق : هييو أقييوله الييذي أن والعييام الخيياص يفهمييه بيانيي

ّنة للكتاب الموافق أنهو ، والفطرة العقل لضرورة ، المة سلف وإجماع والّس
فلييو ، المنقييول وصييحيح ، المعقييول لصييريح المخالف هو لذلك المخالف وأن
، عليهييم متوجهيية الحجة لكانت هذا بمثل والتحديث ، بالنكار المبتدئ أنا كنت

فأولئييك ظلمييه بعييد انتصيير [ولميين بالنكييار المبتييدئ هييو الغير كان إذا فكيف
لهييم إنهييم المرسييلين لعبادنييا كلمتنييا سييبقت ولقييد . [)6 (سبيل] من يهمعلما

فييي آمنييوا والييذين رسلنا لننصر إنا . [)7 (الغالبون] لهم جندنا وإن المنصورون
.." وبركيياته اللييه ورحأمة عليكم والسلم. )8 (الشهاد] يقوم ويوم الدنيا الحياة

)9(. 

لمقدمةا
يضييلل وميين ، لييه مضل فل الله يهد من ، ونستغفره نستعينه لله الحمد نإ
ًا وأن ، لييه شييريك ل وحأده الله إل إله ل أن ونشهد ، له هادي فل عبييده محمييد

. وسلم عليه الله صلى ورسوله
: بعدو
، وسييلم عليه الله صلى محمد هدي الهدي وخير ، الله كلم الكلم خير نفإ
. ضللة بدعة وكل ، بدعة محدثة وكل محدثاتها المور وشر
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وذم ، الجماعيية والييتزام ، بحبليه بالعتصام المؤمنين وجل عز الله أمر قدو
. وسلم عليه الله صلى رسوله لسان وعلى كتابه في والختلفا التفرق

ًا الله بحبل : (واعتصموا تعالى الق .)1 (تفرقوا) ول جميع
ًا" اللييه بحبييل : "واعتصييموا قييال أنه مسعود ابن : (عن الطبري الق جميعيي
 .)2 (: الجماعة) قال
فتفييرق السبل تتبعوا ول فاتبعوه مستقيما صراطي هذا : (وأن تعالى قالو
 .)3(سبيله) عن بكم
عليييه اللييه صلى الله رسول لنا : "خط قال عنه الله رضي مسعود ابن نع

ًا وسلم ًا يوميي ًا خييط ثييم اللييه سييبيل : هييذه قييال ثييم خطيي يمينييه عيين خطوطيي
ًا يييدعو شيييطان منهييا سبيل كل على سبل : هذه قال ثم يساره عن وخطوط

 .) 4(الية" هذه قرأ ثم إليها
، والمجوسييية والنصييرانية اليهودييية تعييم السييبل : "وهييذه القرطييبي القيي

فييي والشييذوذ الهييواء أهييل ميين والضييللت البييدع وأهييل الملييل أهل وسائر
 .)5(الكلم" فييي والخييوض الجييدل فييي التعمييق أهييل ميين ذلك وغير ، الفروع
ًا ًاقدر الله أمر كان لما ولكن افييترقت فقييد ، اللييه لكلمييات تبديل ول ، مقدور
وسييلم عليه الله صلى الله رسول حأذر وكما وجل عز ذلك عن أخبر كما المة

.
مختلفييين . وليزالييون واحأييدة أمة الناس لجعل ربك شاء : (ولو تعالى الق
لييتركبن ": وسييلم عليييه الله صلى وقال . )6 (خلقهم) ولذلك ربك رحأم من إل

ًا قبلكم كان من سنن ًا بشبر شبر جحيير دخييل أحأدهم أن لو حأتى بذراع وذراع
 .)7(لفعلتموه" بالطريق امرأته جامع أحأدهم أن لو حأتى لدخلتم ضب
إحأييدى علييى افييترقت إسييرائيل بنييي : "إن وسييلم عليه الله صلى قال ماك

إل النييار في كلها فرقة عينبوس اثنتين على ستفترق أمتي وإن فرقة وسبعين
 .)8(الجماعة" وهي واحأدة
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ال الحق على ظاهرين أمتي من طائفة وسلم:"لتزال عليه الله صلى قالو
.) 1(ذلك" على وهم الله أمر يأتي حأتى خذلهم أو خالفهم من يضرهم

ًا هذا من علمف العارفيية ، الحييق علييى الظاهرة الناجية الطائفة هذه أن يقين
اللييه صييلى اللييه رسول عليه كان ما على التي وهي ، اتباعها الواجب هي ، به

. الحديث تروايا إحأدى في جاء كما وأصحابه وسلم عليه
مين – النصييوص تتنيياول اليتي هييي – الليه بيإذن – الناجييية الفرقة هذه إنو

ّنة الكتاب الييذي السليم والفهم الصحيح النظر أصول فهمها في متبعة – والّس
فهييم وبإعتبييار ، ولغتهييم العييرب خطيياب مفهييوم بإعتبييار منهييا يفهم أن يجب

، الصييالح السييلف سييلكه يالييذ الفهم وهو ، واتجاهها العامة الشريعة مقاصد
ًا به فخط ّنةا أهييل مسييلك عنه نتج المور إلى النظر في اتجاه الجماعييةو لّسيي
، وعقائدييية فكرييية مشييكلت ميين عييرض مييا فهييم في والقرون العصور عبر

إلييى وإمييا تفريط إلى إما .. الطرفان ووسط طرفان المور فهم في فالناس
. إفراط

أمة جعلناكم : "وكذلك فيهم تعالى الله قال الذين العدل أهل هم الوسطو
ًا" .)2(وسط

فييي نشييأت أن ، والنظر الفهم واختلل ، والختلفا الفرقة نتيجة من كانو
السييلم أهييل  فرقييت –)3(سياسييية أو عقائدييية – سواء – كثيرة فرق السلم

ًا وجعلتهم ًا شيع فرحأون! . لديهم بما حأزب كل … وأحأزاب
المرجئيية حأييال هو كما – تفريط إلى إما – الجملة على – الفرق هذه كانتو

. الخوارج حأال هو كما إفراط إلى اوإم –
راجع الطريق جادة عن الفرق هذه إنحرافا في الساسي السبب كان قدو
والهييواء البييدع أهييل سييمة هييي ، بينهم منهجها في مشتركة أسباب عدة إلى

ًا وفهمهييا النصييوص تنيياول فييي كلهييم ًا فهميي ًا مريضيي أساسييية لفكييرة خادميي
ًء اعتقدوها ًا وصصالن عليها حأملوا ثم ابتدا ًا لفكرتهم تأكيد مييا على لها وتقديم

ًة الشارع إليه قصد آمنييوا الذين أيها : (يا تعالى يقول حأيث ولرسوله لله محاد
.)4 (ورسوله) الله يدي بين تقدموا ل

ألفاظ حأمل أرادوا ثم ، معاني اعتقدوا قوم : "أحأدها تيمية ابن المام قولي
عليها! . القرآن
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ميين كييان ميين يريييده أن مايسييوغ بمجييرد القييرآن فسييروا : قييوم يلثييانا
والمنييزل ، بييالقرآن المتكلييم إلى النظر غير من بكلمه العرب بلغة الناطقين

به! . والمخاطب ، عليه
ألفيياظ ماتسييتحقه إلييى نظيير غييير ميين رأوه الييذي المعنييى راعوا الولونف

يريييد أن يجوز وما ، لفظلا مجرد راعوا والخرون ، والبيان الدللة من القرآن
 .)1(الكلم" وسياق ، للمتكلم يصلح ما إلى نظر غير من العربي عندهم به

إلييى يييؤدي لنييه ، ولشييك منحرفا نهج النصوص إلى النظر من النهج هذاو
ّنة الكريم القرآن تضارب الفييرق هييذه ميين فرقيية ميين ومييا ، المطهييرة والّسيي
غييير مييذهبها توافييق لم التي والحأاديث اليات بعض عن وأعرضت إل الزائغة
ويسييتقيم ، الفهييم ليتحييد النصييوص ميين سييواها وبييين بينها الجمع في راغبين
. المقتسييمين علييى أنزلنييا : (كمييا تعييالى قييوله مضييمون ميين ويخرج ، النظر
.)2(عضين" القرآن جعلوا الذين

القييرآن : (جعلييوا تعييالى قييوله في الضحاك عن تفسيره في يالطبر وىر
كييل زبييرا، تقطعوه أنهم وذلك ، الجزور كأعضاء أعضاء كتابهم عضين) جعلوا

ًا) وكانوا دينهم : (فرقوا تعالى قوله وهو ، فرحأون لديهم بما حأزب  . )3 (شيع
ّين قدو ًا ، السييقيم الفهييم يفيي والهواء البدع أهل مسالك الشاطبي ب منبهيي

"العتصام". كتابه في ، المستقيم الفهم في الحق أهل مسالك على
ًا للراسخين : "أن قولي الزائغييين وأن ، الحييق اتبيياع فييي يسييلكونها طريقيي

هييؤلء سيلكها اليتي الطرييق بيييان إليى  فاحأتجنييا ، طريقهييم غير طريق على
 .)4(لنسلكها" ونخالراس سلكها التي الطريق نبين كما ، لنجتنبها

والتوفيييق الهداييية لييه الله أراد لمن بينة واضحة المستقيم الطريق معالمو
 .)5 (فاتبعوه) مستقيما صراطي هذا : (وأن تعالى قال كما
النظيير فييي مييذهبهم في والهواء البدع أهل سمات بعض نجمل أن يمكنو

ًا والستدلل ّنةا أهل أئمة قرره لما تبع طرقهييم من أن ، فنقول كتبهم يف لّس
.

. والمكذوبة الضعيفة الواهية الحأاديث على لعتمادا
بييدعوى إمييا ، ومييذاهبهم لغراضهم موافقة غير جرت التي للحأاديث دهمر
الشبه من ذلك غير إلى الدليل على جارية غير أنها أو للعقول موافقة غير أنها

.
اليييات ميين المتشييابه واتبيياع الكلييية قواعييدها إلى الجزئية الفروع رد معد
. المحكم إلى ردها وعدم
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بيين بييالجمع النصيوص تنيياول فيي العليم في الراسخين بطريق الخذ دمع
. الدلة أطرافا

ّين مكان في أجمل ماف ، آخير فييي قييد موضييع فيي أطلييق وميا ، آخر في ُب
والمطلقييات بييالمجملت مييلعفال … آخيير فييي خصييص نييص فييي وميياعم

الزيييغِّ إلييى يييؤدي ومبيناتهييا ومقيداتها مخصصاتها إلى النظر دون والعمومات
. والهلك

تييؤدى أن يمكيين ومييا ، السييتدلل فييي المآخذ هذه شرح موضع هذا ليسو
كل تجيياوز علييى منبهييين لنكييون ، منهييا طييرفا إلى ننبه أن أردنا ولكننا ،)1(إليه

لعييدم عليهييا والعتيداء الليه حأييدود فيي ، والمفّرطييين ، المفرطيين الطرفين
. النصوص تناول في السلف لمسالك الصيل فهمهم

علييى السييلمي وواقعنا – الحالي عصرنا في وأخطرها المور أهم من إنو
العييام الفهييم فييي حأييدث الييذي اللتبيياس إزاليية ضييرورة وه – الخصوص وجه

إليهمييا أشرنا الذين الطرفين الناس تجاذب أن بعد ، واليمان السلم لحقيقة
بالشييهادتين نطييق ميين وإن ، الكلميية السلم إن قائل فمن ، السياق هذا في
ًا عمل ذلك بعد يضره ل تعالى الله عند المسلم فهو ئييلقا وميين ، كييان ما كائن
تييرك فميين للسييلم الدنى الحد في داخلة – ونفلها فرضها – كلها العمال أن

ًا منها ًاأو – شيئ ً فرض ًا أتى أو – نفل ًا أو محرم بييالله كفيير ، به علمه مع مكروه
. بالله والعياذ

قضيييتنا وستكون ، ذكرناه الذي العوج الفهم ذلك نتاج من هو القولين كلو
"دخييول وهييي ، السييلمي الفكيير قضييايا أخطيير نميي قضية هي هنا الساسية
ليصييير منهييا المطلييوب والقييدر ، لصييحته جنسييها ولزوم اليمان في العمال
ًا الرجل المييرء إسييلم ليحقييق يترك أن يجب وما ، يفعل أن يجب وما ، مسلم
ًا ًا" . ظاهر وباطن

هييذا السييلم" فييي "دعاة من الناشئة عقول في تميعت التي القضية هيو
، الفهييم فييي العييوج المنهييج اتبعييوا أو النصييوص فييي خلطييوا حأيييث ، رصالع

عن شذت التي الفرق إليه خرجت ما منها كثير في شابهت نتائج إلى فخرجوا
ّنةا أهل . العصور مختلف في الجماعةو لّس
ً الثابتة بالنصوص المدعم الشرعي بالدليل سنناقش ماك الفريقييين من كل

كييل أدليية معرفة "أن بحق تيمية ابن عنهما قال ينذال والمفرطين المفّرطين
الخر". مذهب هدم في إل تفيد ل منهما

: إمييا نزغتييان فيييه وللشيطان إل بأمر الله أمر : "ما السلف بعض قال قدو
أو زييادة ظفير بأيهميا يبالي ول الفراط وهي ، مجاوزة إلى . وإما تفريط إلى

.)2(نقصان"

الّسنة أهل عند والنظر الفكر "أصول عن تعالى الله شاء إن التالي بحثنا يراجع) (1
.والجماعة"

.108ص2ج لقيما لبن السالكين مدارج) (2



: بعدو
ّنةا أهييل مسييلك – القييويم للمسييلك هدانا أن تعالى الله فضل من إنهف لّسيي

يشيياء من يهدي إنه ، والهواء الراء من الهائل الخضم هذا وسط – الجماعةو
والثبييات بحبلييه العتصييام إلييى يوفقنا أن تعالى ونسأله ، مستقيم صراط إلى

. عليم سميع إنه هديه على
بييين تحكييم أنييت ، والشييهادة الغيييب عالم ، والرض السموات فاطر همللا

تهدي إنك بإذنك الحق من فيه اختلف لما اهدنا يختلفون فيه كانوا فيما عبادك
. مستقيم صراط إلى تشاء من



الوأل لبابا
ضروأريإة فاهيمم

الوأل لفصلا
وأاليإمان لسإلماا

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول ثوأحأييادي ، الكريييم القرآن ليات المتتبع نإ
ً أن يجد ، وسلم بمعنييى بعضها في وردا واليمان" قد "السلم لفظي من كل
كييل ورد الخيير بعضييها وفي ، واحأد مسمى على - يدلن مترادفين - أي واحأد
الخر عليه دل الذي غير معنى على منهما كل ودّل ، للخر مغاير بمعنى منهما

.

كتبهييم وامتلت القضييية هييذه في السلم وأئمة ، الصالح السلف تكلم قدو
ّنة الكتيياب ميين الشواهد لبعض - ذاكرون الله شاء - إن ونحن ، بتحليلها والّسيي

ً القضية هذه على لنصييل والدليية الشواهد هذه أطرافا بين جامعون ثم ، أول
اتسيياق في وتنتظم كلها المعاني فيه تتواكب الذي المستقيم الفهم إلى بذلك

ميين كان : (ولو تعالى قال كما الغراء الشريعة هذه نصوص بين الخلفا فعير
ًا فيه لوجدوا الله غير عند ًا) اختلف .)1 (كثير

ميين الظيياهرة العمييال هو السلم أن تفيد وأحأاديث آيات وردت ً: فقد ولأ
. رانيمتغا إذن فهما ، القلب في الباطنة العمال هو واليمان ، البدن

قولييوا ولكيين تؤمنييوا لييم قييل آمنييا العراب : (قالت تعالى قال ، ذلك ثالم
.)2 (قلوبكم) في اليمان يدخل ولما أسلمنا

بسيينده مسييلم عنييه رواه فيمييا وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صحو
: قال الخطاب بن عمر عن

علينييا طلييع إذ يييوم ذات موسييل عليييه الله صلى الله رسول عند نحن بينما"
ول السييفر، أثيير عليييه يييرى ل ، الشييعر سواد شديد ، الثياب بياض شديد رجل

إلييى ركبتيه فأسند وسلم عليه الله صلى النبي إلى جلس حأتى أحأد منا يعرفه
فقييال ، السييلم عيين أخييبرني محمد يا وقال فخذيه على كفيه ووضع ، ركبتيه
وأن اللييه إل إلييه ل ن أ تشييهد أن السييلم:  وسلم عليه الله صلى الله رسول
إن الييبيت وتحج رمضان وتصوم الزكاة وتؤتي الصلة وتقيم الله رسول محمد

فأخبرني . قال ويصدقه يسأله له فعجبنا : صدقت . قال سبيل إليه استطعت
، الخيير واليييوم ورسييله وكتبييه وملئكتييه بييالله تييؤمن : أن قييال ، اليمان عن

: قييال الحأسييان عن فأخبرني . قال صدقت . قال وشره خيره دربالق وتؤمن
.82 النساء) (1
.14 الحجرات) (2



.)1 (.." يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد أن

ً : "أن عنهمييا اللييه رضييي عميير ابيين عن الصحيحين فيو النييبي سييأل رجل
وتقييرأ الطعييام تطعييم : أن . قييال خييير السييلم : أي وسييلم عليييه الله صلى
.)2(تعرفا" لم ومن عرفت من على املالس

لرسول قيل أنه جده عن أبيه عن عمير بن عبيدالله بن عبدالله حأديث فيو
الكلم وطييب الطعيام : إطعيام قال السلم؟ : ما وسلم عليه الله صلى الله

.)3 (والصبر] : السماحأة قال ، اليمان فما [قيل

ًاث فييي ةلييداخ الظيياهرة العمييال أن تفيييد والحأاديث اليات وردت : كما اني
: ذلك . ومن السلم معنى في داخلة الباطنة العمال وأن ، اليمان معنى

يرتييابوا لييم ثييم ورسييوله بييالله آمنييوا الييذين المؤمنييون : (إنمييا تعالى ولهق
.)4(الصادقون) هم أولئك الله سبيل في وأنفسهم بأموالهم وجاهدوا

عليييه اللييه صييلى النييبي عن هعن الله رضي هريرة أبي عن الصحيحين فيو
إله ل قول فأفضلها شعبة وستون بضع أو وسبعون بضع : "اليمان قال وسلم

.)5(اليمان" من شعبة والحياء ، الطريق عن الذى إماطة وأدناها الله إل

وهيل وحأييده بيالله : اليميان بيأربع : "آمركييم عبيدالقيس وفيد حأديث فيو
الزكياة وإيتيياء الصييلة وإقييام الله إل إله ل أن شهادة ؟ بالله اليمان ما تدرون
.)6(..." المغنم من الخمس تعطوا وأن رمضان وصوم

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول : قييال قييال عنه الله رضي هريرة أبي عنو
ًا صييوى للسلم : "إن  وسلم ول بييالله تييؤمن أن اهييمن الطريييق كمنييار ومنييار
ًا به تشرك والميير الييبيت وحأييج رمضان وصوم الزكاة وإيتاء الصلة وإقام شيئ

وأن عليهييم دخلييت إذا أهلييك علييى تسييلم وأن المنكيير عن والنهي بالمعروفا
ًا ذلك من ترك فمن بهم مررت إذا القوم على تسلم ًا ترك فقد شيئ ميين سهم

.)7("رهظه السلم ولى فقد تركهن ومن السلم

.)8(السلم) الله عند الدين : (إن تعالى قالو
مسلم. رواه) (1
ومسلم. البخاري رواه) (2
شاهد له ولكن الحسن عنعنة لول ثقات رجاله صحيح حأديث ، لوقا اللباني صححه) (3

الصامت بن عبادة حأديث من  وآخر4/385 المسند في عبسة بن عمرو حأديث من
السلفية. المدرسة  طبعة18ص شيبة أبي لبن اليمان رسالة . راجع5/318-319

.15 الحجرات) (4
.3ص2جي مسلم على النووي شرح راجع) (5
.181ص1جي السابق) (6
 طبعة11ص عبيد لبي اليمان راجع الشيخين شرط على صحيح اللباني قال) (7

السلفية. المدرسة
.29 عمران آل) (8



ًاث . وميين مترادفين واليمان السلم أن تفيد وأحأاديث آيات وردت : كما الث
: ذلك

بيييت غير فيها وجدنا فما المؤمنين من فيها كان نم : (فأخرجنا تعالى ولهق
.)1(المسلمين) من

راشييد بيين عبيياد حأييدثنا هاشييم بنييي مييولى سعيد أبو حأدثنا أحأمد المام الق
الله صلى الله رسول : قال قال بالمدينة ونحن هريرة أبو حأدثنا الحسن حأدثنا
الصلة أنا يارب فتقول الصلة فتجئ القيامة يوم العمال "تجئ ، وسلم عليه

إنييك فيقييول الصييدقة أنييا يييارب فتقييول الصدقة . وتجئ خير على إنك فيقول
. ثييم خييير على إنك فيقول الصيام أنا يارب فيقول الصيام يجئ ثم ، خير على
فيقول السلم يجئ ثم ، خير على إنك تعالى الله يقول ذلك كل العمال تجئ
وبييك آخييذ اليييوم بييك خير على إنك الله فيقول سلملا وأنا السلم أنت يارب

.)2(أعطي"

أن بعضييها فييي ذكيير الييتي والحأيياديث اليييات ميين ماسييبق كل بين الجمعو
هييو ، اليمييان بمعنى السلم أن بعضها وفي ، آخر شئ واليمان شئ السلم

علييى بانفراده ودل ، الخر فيه دخل أحأدهما أفرد : "إذا رجب ابن قال كما أنه
مايييدل بعييض علييى أحأييدهما دل بينهما قرن فإذا ، بانفراده الخر عليه يدل ما

.)3(الباقي" على الخر ودل ، بانفراده عليه

. قال الئمة من جماعة المعنى بهذا صرح : "وقد بعدها رجب ابن يقول مث
ّنةا أهييل ميين كييثير : قييال لجبلا أهل إلى رسالته في السماعيلي بكر أبو لّسيي
النسييان علييى الله مافرض فعل والسلم ، وعمل قول اليمان إن الجماعةو

ًا حأدته على اسم كل ذكر . إذا يفعله أن المؤمنييون فقيييل ، الخر إلى مضموم
ًا والمسلمون ذكيير وإذا ، الخيير بييه يييرد لييم معنى بأحأدهما أريد مفردين جميع

ًا المعنييى هذا ذكر . وقد وعمهم كللا شمل السمين أحأد فييي الخطييابي أيضيي
.)4(بعده" العلماء من جماعة عليه وتبعه الُسنن معالم

قتييادة : منهم السلف من كثير عن بينهما التفريق هذا نقل : "وقد يقول مث
مهييدي نبييوا زيييد بيين وحأميياد والزهييري البيياقر جعفيير وأبو هند أبي ابن وداود

.. وغيرهم معين بن ويحيى خيثمة وأبو حأنبل بن وأحأمد ذئب أبي وابن وشريك
السييلم ميين كل أفرد : إذا فيقال الختلفا يزول ذكرناه الذي التفصيل وبهذا

فرق بينهما كان السمين بين قرن وإن ، حأينئذ بينهما فرق فل بالذكر واليمان
، ومعرفته وإقراره القلب تصديق هو نماالي أن بينهما الفرق في . والتحقيق

.35 الذاريات) (1
مسنده. في أحأمد رواه) (2
أحأمد. رواه) (3
.26 ص رجب لبن العلوم جامع) (4



.)1(له" وانقياده وخضوعه لله العبد استسلم هو والسلم

اليمييان وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فّسر : "... فلهذا تيمية ابن يقولو
وفّسيير ، ورسييله وكتبييه وملئكتييه بييالله اليمييان وهو وبخضوعه القلب بإيمان

صلى كلمه سائر في وهكذا الخمس المباني هو مخصوص باستسلم السلم
.)2(بهذا" السلم ويفّسر النوع بذلك اليمان يفّسر وسلم عليه الله

والسييلم القلييب في اليمان فإن ، بالسلم اليمان قرن إذا : "وأما يقولو
.)3(ظاهر"

قال - كما الخلفا يرفع وبه ، الموضوع هذا في المر حأاصل هو ذكرناه ماف
النظيير أصييول من معلوم هو كما ، كلها الدلة أطرافا بين - بالجمع رجب ابن
ّنةا أهل عند . للنصوص تناولهم يف لّس

الييدينو:"( الكييبر الفقييه شييارح . يقييول كلييه ذلك جماع "الدين" هو إن مث
والمعنى جميعها، الحأكام كلها) أي والشرائع والسلم اليمان على واقع اسم

عليهم للنبياء الحأكام وقبول والقرار التصديق به فالمراد أطلق إذا الدين أن
.)4(والسلم" الصلة

ّنةا شرح في البغوي يقولو وسييلم عليييه اللييه صييلى لنييبيا جعييل قد: " لّس
ًا السلم ًا اليميان وجعييل ، العمييال مين ظهير لما اسم ميين بطين لمييا اسيم

بييالقلب التصييديق أو ، اليمييان ميين ليسييت العمييال لن ذلك وليس العتقاد،
وجماعهييا واحأييد شييئ كلهييا هييي لجمليية تفصيييل ذلييك بييل السييلم ميين ليس

.)5(الدين"

التقسيييم هييذا فييإن ، الميير لهييذا تفسييير أحأسيين هييو البغييوي ذكييره ميياو
كما ، بالسلم إل يوجد ل اليمان فإن الحقيقة ناحأية من أما ، فقط اصطلحأي

العمييل أن كمييا ، العمل لزمه القلب وإخبات ، باليمان إل يظهر ل السلم أن
والبيياطن الظياهر بييين تلزملا لصييحة .. وذليك وإخباته القلب التزام عن ينبئ
.)6(الصول في مقرر هو كما

مجييرد أن زعمهييم فييي اتبعه ومن جهم خطأ يظهر : "وبهذا تيمية ابن قولي
يحصييل ل إذ ، ممتنييع هييذا فييإن ، الخييرة في ينفع الظاهر اليمان بدون إيمان

فإن ، القدرة بحسب موجبه الظاهر في ويحصل إل القلب في )7(التام اليمان
.26ص رجب لبن العلوم جامع) (1
.224ص تيمية لبن اليمان) (2
.553ص7جي تيمية لبن الفتاوى مجموع) (3
.73ص القارى على لمل الكبر الفقه شرح) (4
.311"اليمان" ص في تيمية ابن عن) (5
العاشرة.  المسألة1جي للشاطبي الموافقات) (6
اليمييان هييو وليس ، النار في الخلود من صاحأبه به ينجو الذي هو هنا التام واليمان) (7

معنييياه شييرح فييي تيمييية ابيين لقييول اللفييظ يييوهم قييد كما الواجب "اليمان أو الكامل



ًا غيره النسان يحب أن الممتنع من ًا حأب ول مواصييلته علييى قييادر وهييو ، جازم
.)1(ذلك" إلى ظاهرة حأركة منه يحصل

الشييريعة اعتبار في يوجد ل يكون) أي ل "(ولكن الكبر قهفال شارح يقولو
.)2(ظاهري" انقياد بل باطن انقياد إسلم) أي بل (إيمان

غييير باليمان السلم اقتران حأالة أن "فالحاصل الطحاوية شارح يقول ماك
أحأييدهما كالشهادتين نااليم من السلم فمثل ، الخر عن أحأدهما إفراد حأالة
فييي شيييئان فهمييا ، الوحأدانييية شييهادة غييير الرسييالة فشييهادة ، الخييرى ميين

كييذلك ، واحأييد كشييئ والحكييم المعنى في بالخرى مرتبطة وإحأداهما العيان
ل إذ لييه إيمييان ل لمن إسلم ول ، له إسلم ل لمن إيمان ل ، واليمان السلم

يصح به إيمان من المسلم يخلو ول ، إيمانه قيتحق به إسلم من المؤمن يخلو
.)3(إسلمه"

ص الوسييط التام" اليمان القلبي اليمان انتفاء مستلزم القدرة مع الشهادتين "مقدم
هادتين تارك أن  ومعلوم95 اعإجب كيافر الش ان فإنتفياء ، م مسيتلزم التيام القليب إيم

الكفر.
.553ص7جي تيمية لبن الفتاوى مجموع) (1
.72 ص الكبر الفقه شرح) (2
.251 ص العز أبي لبن الطحاوية شرح) (3



الثاني لفصلا
وأيإنقص يإزيإد وأعمل قول ليإمانا

ًا ليمانا أخييبر فيما وسلم عليه الله صلى الرسول خبر تصديق هو: )1(شرع
.)2(والتزامها لشريعته والنقياد الغيب وعلى جملة وجل عز ربه عن به

. أصلين على المر هذا في الحديثو
. وعمل قول اليمان : أن لولا

. وينقص يزيد : أنه لثانيا

. وأعمل قول : اليإمان الوأل لصألا

. والجوارح واللسان بالقلب وعمل قول انمالي أن الجملة هذه تفصيلو

أن وهييو آخر أصل "وهنا العز أبي ابن المام الطحاوية العقيدة شارح قولي
بكلييم التكلييم وهييو اللسان قولو) 3( العتقاد وهو القلب : قول قسمان القول

.)4(الجوارح" وعمل وإخلصه نيته وهو القلب عمل قسمان : والعمل السلم

وإييياك الليه وفقنييي أخييي القبييول" : "(اعلييم) يييا "معييارج صيياحأب يقييولو
لهييل ورضيييه كتبه به وأنزل رسله به للها بعث الدين) الذي (بأن والمسلمين

عنييه يرغب ول سواه أحأد من يقبل ول به إل يعبد ل أن . وأمر وأرضه سماواته

أن بعضهم عن نقل فقد ، معناه تحديد في العلماء اختلف فقد لغة اليمان عن وأما) (1
،46ص1جييي الفتح في حأجر ابن ذكره ما وهو التصديق لغة اليمان فييي والكشييميري  
في تيمية ابن المام القول هذا . ورد25 ص2جي المعارج وصاحأب  ،44  ص1جي الفيض
ًا عشر ستة "اليمان" من كتاب التصييديق هييو لليمان اللغوي المعنى أن فيها أنكر وجه

لفييظ لن فيييه ننازع اول بتفصيل الخلفا هذا ننقل ل  وبعدها. ونحن106 ص إليه فارجع
، التصديق اللغوي معناه إن قال من عند الشرع استعمال في معناه عن منقول اليمان

لله. والحمد واحأد فالحاصل للشرعي مطابق اللغوي معناه فإن نقله في نازع من وعند
. تعالى الله شاء إن الباب هذا من الثالث الفصل في الجملة هذه بيان وسيأتي) (2
أن يجييب ذلييك على "العتقاد" وقصره هنا القلب قول تسمية عليى الصطلح وإن) (3

قييول "العتقيياد" أو وليييس ، بعييد سيييأتي كما ماللتزا لمعنى العتقاد شمول منه يفهم
هييو قييل إن وإنمييا المخييبر أو الخيبر إلى الصدق نسبة بمعنى التصديق مجرد هو القلب

ميين فإنه ، والنقياد واللتزام للقرار المتضمن المخصوص التصديق به فيعنى التصديق
"اللتزام دون مالسل شرائع من "صدق" بشريعة من أن بالضرورة الدين من المعلوم

ول كييان – بينهمييا التفريييق فييي سيييأتي كما التنفيذ وليس – بالقبول الطاعة بها" التزام
فيكييون فيهييا اللييه بطاعيية اللييتزام تضييمن إل بهذا فقط التصديق بمعنى العتقاد ينجيه

ًا ً الطاعات أعمال ترك وإن حأتى ، مسلم فييي بعييد سنفصييله مييا وهييذا ، هييوى أو كسييل
. تعالى الله شاء إن الباب هذا من لثالثا الفصل

.245 ص الطحاوية العقيدة شرح) (4



بييالقلب (قييول) أي هييو واتبعييه التزمه ممن دينا أحأسن ول نفسه سفه من إل
.)1(والجوارح" واللسان بالقلب (وعمل) أي واللسان

مركبيية اليمان حأقيقة أن وهو ، آخر أصل : "وهاهنا القيم ابن لماما يقولو
اللسييان وقييول ، العتقاد وهو القلب : قول قسمان . والقول وعمل قول من
وإخلصييه نيتييه وهييو القلب : عمل قسمان . والعمل السلم بكلم التكلم وهو

.)2(الجوارح" وعمل

: أن وه)3(القسام ههذ بيانو

.)4(وانقياده : تصديقه القلب ولق

وقيييال. )5(المتقييون) هييم أولئك به وصدق بالصدق جاء : (والذي تعالى الق
وفييي. )6 (يرتييابوا) لييم ثييم ورسييوله بالله آمنوا الذيين المؤمنون : (إنما تعالى
الخييير ميين قلبه وفي الله إل إله ل قال من النار من : "يخرج الشفاعة حأديث

.)7 (..." شعيرة يزن ام

وأن اللييه إل إلييه ل أن : شييهادة بالشييهادتين النطييق : وهييو اللسييان ولقيي
ًا .)8(بلوازمهما والقرار الله رسول محمد

.17ص2جي القبول معارج) (1
.24ص القيم لبن الصلة كتاب) (2
 ومعييارج245ص الطحاوييية شييرح ميين كل إلى القسام هذه معاني بيان في راجع) (3

 وغيرها.17ص2جي القبول
ًا عليه نبهنا الذي المعنى وهو) (4 لييزم القلب قول "العتقاد" هو اعتبر إذا أنه من سابق

والنقياد. التصديق القلب" يشمل "قول يكون أن
.23 الزمر) (5
.15 الحجرات) (6
ومسلم. البخاري رواه) (7
ًا المعتبر بالشهادتين النطق : أولهما: أن أمرين إلى هنا وننبه) (8 المسييتلزم هييو شييرع

النطييق مجييرد هييو وليييس ، يناقضييهما مييا تييرك مييع املوازمه وتحقيق معناهما لمعرفة
بمعناهما الجهل فإن وإل ، الثالث الباب من الثاني الفصل في سنبين كما فقط اللفظي
علييى العلميياء أجمييع والييذي ، اللسييان لقييول السابق القلب قول معنى مع كلية يتنافى
بييه؟! ويرجييع قييرارلوا تصييديقه مع بالشئ الجهل يجتمع كيف إذ ، اليمان ركن اعتباره

المفيد". "الجواب المسمى الشريعة في الجهل عارض عن لكتابنا تفصيل هذا في
ًاث الفارسييي إسييلم فييإن ، السييلم دلليية ظهييور هو بالشهادتين بالنطق المراد : أن اني

، أسييلمت "ميييتراس" أي بلفييظ الستسييلم إعلنه بمجرد يتحقق العربية يتكلم ل الذي
الشرك من النخلع على للتدليل تكفي أنها طالما معتبرة تكون السلم على دللة وأي

ًا يكون الشهادة قول فإن ، الكفر دين من والتبري عبيياد كحالة الحالت بعض في معتبر
وأمييا ، السييلم قبييل عليهييا يكونوا لم لنهم الله إل إله ل بقول منهم يكتفي فإنه الوثان

يكتفييى فل العييرب إلييى وسييلم عليييه اللييه صييلى محمد ةاللرس المعتقدين الكتاب أهل
كافيية" العييالم العييرب "إلييى قييول إليهمييا ينضييم أن من لبد بل منهم الشهادتين بنطقه
، وأوضييحه هذا معنى عياض القاضي مسلم: "ذكر على شرحأه في النووي المام يقول



.)1 (الحق) إنه به آمنا قالوا عليهم يتلى : (وإذا تعالى الق

.)2 (كتاب) من الله أنزل بما آمنت : (وقل تعالى قالو

والتوكل" . والنقياد والمحبة والخلص النية : "وهو القلب ملع

وجهييه) يريدون والعشي بالغداة ربهم يدعون الذين تطرد : (ول تعالى الق
)3(.

.)4 (الله) لوجه نطعمكم : (إنما تعالى قالو

ت الليه ذكير إذا : (اليذين تعالى قالو آيياته عليهيم تتلييي وإذا قليوبهم وجل
ًا) زادتهم .)5 (إيمان

إلييى الجابيية نعيي تعييبير اللييه إل إلييه ل قييال بميين بالنفس المال عصمة اختصاص فقال
ميين أول كييانوا وهم يوحأد ل ومن الوثان وأهل العرب مشركو بهذا المراد اليمان. وأن

عصييمته فييي يكتفييي فل بالتوحأيييد يقر ممن غيرهم فأما عليه وقوتل السلم إلى دعيى
الحييديث فييي جاء ولذلك ، اعتقاده من وهي كفره في يقولها كان إذ الله إل إله ل بقول
الزكاة"اهي. وتؤتي الصلة وتقيم الله رسول نيوأ الخر

.207  ص1جي مسلم على النووي شرح القاضي لمك
إن قييال: "والثانييية" أنييه ، المغنييي فييي المقدسي قدامة ابن المعنى هذا على نص ماك

ًا كان إليييه ضييم وقييد حأقييه فييي ثابت الله توحأيد لن بإسلمه حأكم كاليهود بالتوحأيد مقر
موحأييد غييير كييان وإن ، إسييلمه فكمييل وسييلم عليييه اللييه صييلى دمييمح برسالة القرار

وبهييذا اللييه إل إلييه ل أن يشييهد حأييتى بإسييلمه يحكم لم والوثنيين والمجوس كالنصارى
بهمييا بييإقراره إل جحييدهما يزول ل شيئين جحد من لن الصحيح وهو الخبار أكثر جاءت
ًا غييير يريييد أن يحتمل لنه بإسلمه ميحك لم الله رسول النبي أن أشهد قال وإن ، جميع

ً المسلمون قال: أصاب حأصين بن عمران وعن … نبينا بييه فييأتوا عقيييل بنييي ميين رجل
"لييو وسييلم عليه الله صلى فقال مسلم إني محمد يا فقال وسلم عليه الله صلى النبي
الكافر في هذا أن ويحتمل مسلم الفلح" رواه كل أفلحت أمرك تملك وأنت قلت كنت

فل ونحوهييا فريضيية أو كتيياب أو نييبي بجحد كفر من أما ، الوحأدانية جحد من أو ليأصال
ًا يصير أن اعتقييد ربمييا لنييه – بالشييهادتين نطقييه أو مسلم إني بقوله أي – بذلك مسلم

هييو ميين ومنهييم المسلمون هم أنهم يعتقدون كلهم البدع أهل فإن ، عليه ماهو السلم
. كافر"اهي

.143ص8جي لمغنيا
متواتر المعنى فهذا  ،4312ص9جي للكاساني الصنائع بدائع المعنى نفس في اجعريو

والنييووي حأنبلييي قداميية فييابن – مييذاهبها اختلفا على بأجمعها والعقائد الفقه كتب في
الشييهادتين نطييق أن فيييه والشاهد – حأنفي والكاساني مالكي عياض والقاضي شافعي
الطلق علييى حأالة كل في وليس ، السلم لىع دللته حأالة في معتبر هو إنما باللسان

إليه. فارجع "التوحأيد" وغيره عن كتابنا في المر هذا في مبسوط والحديث ،
.53 القصص) (1
.15 الشورى) (2
.52 النعام) (3
.9 النسان) (4
.28 النفال) (5



.)1(بالنيات" العمال "إنما وسلم عليه الله صلى النبي عنو

. والذكر القرآن كتلوة اللسان فعل.  والجوارح     اللسان     مل  ع

.)2(والحج والجهاد الزكاة وإيتاء الصلة كإقام الجوارح عملو

ممييا وأنفقييوا الصييلة وأقيياموا اللييه كتيياب يتلييون الييذين : (إن تعييالى القيي
ًا رزقناهم .)3 () لن تجارة يرجون وعلنية سر

. الصل هذا على العلماء أجمع قدو

عليه. متفق) (1
فقهيياء بعييض – اليمييان مسمى في الجوارح أعمال إدخال يأ – هذا في خالف وقد) (2

أمرين:   في خلفهم ومدار ، وغيره حأنيفة كأبي الكوفة
العمل.  دون القول يشمل اليمان مسمى ) أن أ(
"إن قييالوا التوفيييق وبييالله . فنقول ينقص ول يزيد ل – عندهم بمعناه – اليمان ب) إن(

ًا بذلك وجعلوه ، ارحوالج عمل يدخله ل اليمان مسمى تصييديق وهييو للتصييديق مرادفيي
معنيياه في أئمتهم عن سننقله فيما بعد سيتضح كما والنقياد للقرار مستلزم مخصوص

شييارح قييال كمييا الشييرعي المعنى دون – أثبتوه كما – اللغوي المعنى بذلك فلحأظوا –
ميين أدليية مييع لغة انيمال حأقيقة إلى نظر عنه الله رضي حأنيفة أبو الطحاوية: "فالمام

الشييرع فإن الشرع عرفا في حأقيقته إلى نظروا الله رحأمهم الئمة وبقية الشارع كلم
ًا – ذلك إلى ضم اسييتدلوا . وقييد241 ص الطحاوية وشرائط" . شرح التصديق- أوصاف
أنييت (ومييا تعييالى كقييوله العمييل دون التصديق هو اليمان أن على تدل بأدلة ذلك على

التعييبير فييي الصييالحة للعمييال اليمييان بمبييانيه دللييوا كمييا لنييا صييدقم لنا) أي بمؤمن
الصييالحات" وعملييوا آمنييوا "الييذين تعييالى كقييوله المعنييى في افتراقهما على القرآني

ًا وليست اليمان ثمرات من ثمرة إذن فالعمال نتيجية مين كيان ثييم ، ليوازمه من لزم
وإنمييا ، النقصييان ول الزيييادة بييليق ل – مصييطلحهم فييي – اليمييان كييان أن النظيير هذا

. محفوظيية مرتبيية فهييو – التصييديق – اليمان أصل وأما ، القلبي اليقين مراتب تتفاوت
ذكرناه. ما على يدل ما الحأنافا أئمة أقوال من هنا وننقل

الجنيية وأهل الملئكة من والرض) أي السماء أهل : "(وإيمان الكبر الفقه شارح قولي
جهيية ميين ينقييص) أي ول يزيد (ل والفجار البرار من المؤمنين وسائر لياءووال والنبياء
الظيين مرتبية فيي يكيون التحقيييق وجه على يكن لم إذا التصديق لن ، نفسه ، المؤمن
غير= والظن ، والترديد

الحييق ميين يغنييي ل الظيين (إن تعالى قال التأييد أرباب عند العتقاد مقام في مفيد= 
ًا) فالتحقي حأيييث ميين والنقصان الزيادة يقبل ل الرازي المام قال كما اليمان أن قشيئ

الدين". في مختلفة أهلها مراتب فإن اليقين جهة من ل التصديق أصل
.70ص القاري علي لمل الكبر الفقه رحش
.26ص2جي للرازي الكبير التفسير راجعو
عنييه اللييه رضييي الصييديق ربكيي أبييي إيمييان وزن لو ورد ما معنى بعدها: "وهذا يقول مث

إتقييانه وثبييات جنييانه ووقييار إيقييانه لرجحييان يعنييي إيمييانه لرجح المؤمنين جميع بإيمان
النسان أفراد لتفاوت الحأسان زيادات من اليمان ثمرات جهة من ل ، عرفانه وتحقيق

بقيياء مع النقصان مرتبة في وعكسه العصيان وقلة الطاعات كثرة في اليمان أهل من
أربياب عنييد لفظيي فييالخلفا ، اليقيان بنعييت منهميا كيل حأيق فييي اليمان وصف لأه



السييقطي أيييوب بيين عميير حأفييص أبو "الشريعة" : "حأدثنا في الجري كرذ
عيينيية بيين سييفيان : سييمعت يقول سليمان بن محمد رجعف أبا : سمعت قال

قبلنييا ممن : "وأخذناه عيينة ابن قال وعمل" ، قول : "اليمان مرة غير يقول
وينقص؟ : "يزيد عيينة لبن بعمل" . قيل إل قول يكون ل وأنه ، وعمل : قول

ًا؟" شئ : فأي قال شيييخ النصاري القاسم أبي قول ميةيت ابن نقل كما . )1(إذ
: قوله المعالي لبي الرشاد شرح في الشهرستاني

وعييبروا ، ونفلهييا فرضييها الطاعييات جميع اليمان أن إلى الثر أهل وذهب"

.70 ص العرفان" السابق
عقيييدة البيياب هييذا في شئ الكشميري: "وأثبت الباري" العلمة "فيض صاحأب يقولو

تعييالى اللييه رحأمييه حأنيفيية أبييي المام عقائد فيه يكتب أنه أوله في كتب فإنه الطحاوي
المييذهب حأنفييي وهييو القونييوى شييرح شروحأه وأحأسن ، عالىت الله رحأمه يوسف وأبى
فيي والنقصيان الزيادة نفى إنما تعالى الله رحأمه المام أن منه ويستفاد كثير ابن تلميذ
ًا" فيض ينفي ول سيأتي كما محفوظة مرتبة .60ص1جييي البخيياري شييرح البيياري مطلق

ًا فييإن اليمييان مسييمى يفيي العمال دخول لمسألة بالنسبة نقول: إنه ذلك على وتعليق
اليمييان إن اعتييبروا الذين والجماعة السنة أهل جمهور جانب في – أعلم والله – الحق
اللفييظ أن الصول علم في المقرر من فإنه ، مسماه في داخلة فالعمال ، وعمل قول

اللغوي. على الشرعي المعنى قدم وشرعي لغوي استعمالن له كان إن
وبعدها). 268ص2جي الموافقات راجع(
ابيين المييام أوضييح فقييد القرآنييي التعييبير فييي لليمان الصالحة العمال مباينة عن أماو

: (ميين تعييالى قييوله فييي كمييا العام على الخاص عطف قبيل من هو إنما ذلك أن تيمية
ًا كان 98 للكييافرين) البقييرة عييدو اللييه فييإن وميكييال وجبريل ورسله وملئكته لله عدو

آن.رالق في كثير ومثاله
ً تيمية ابن رد ماك كتيياب فييي الفقهيياء ميين الطائفيية هييذه إليييه ذهبييت مييا علييى تفصيييل

ًا عشر ستة من "اليمان" بأكثر وإنمييا  وبعدها51ص ،  وبعدها247ص إليها فارجع وجه
أن هييو هنييا والمهييم الميير هييذا في السنة أهل جمهور إليه ذهب ما إثبات هو هنا مرادنا

هييو الييذي – التصييديق علييى اليمييان لفييظ قصيير قييد حأنيفيية وأب كان وإن أنه كذلك نبين
ًا السيينة أهييل مييع متفييق فييإنه – بعييد سنبينه كما مخصوص تصديق ترتيييب علييى جميعيي
فهم تركها أو فعلها سواء – المرجئة فيه فارقته ما وهو – العمال على والعقاب الثواب

سواء. ذلك في
هييذه فييي السيينة أهييل بييين لتنييازعا أكييثر أن يعييرفا أن ينبغييي تيمية: "وممييا ابن قولي

أبييي بيين كحميياد الفقهيياء ميين قييول اليمييان بأن فالقائلون وإل لفظي نزاع هو المسألة
مييع متفقييون وغيرهييم – الكوفيية أهييل ميين اتبعه ومن ذلك قال من أول وهو – سليمان

إن قييالوا وإن والوعيييد الييذم تحييت داخلون الذنوب أصحاب أن على السنة علماء جميع
فعييل ومييع المفروض العمل بدون اليمان إن يقولون فهم جبريل كإيمان كامل همإيمان

ًا صاحأبه يكون المحرمات ص " اليمييان…الجماعيية تقييوله كمييا والعقيياب للذم مستحق
255.

، ومسييتلزماته اليمييان شييرائط ميين العمييال ميين كييثيرا جعلييوا قد الحنفية فإن ذلكك
ًا بها يأتي لم من وجعلوا قيال ، الميذاهب مين سيواهم عين ذلييك في اتوسعو بل ، كافر
قييال رأسييه علييى المجييوس قلنسوة وضع من الخلصة الكبر" "… وفي الفقه صاحأب



ًا بييه اللييه أميير ما إتيان بأنه عنه ً فرضيي ًا عنييه نهييى عمييا والنتهيياء ونفل تحريميي
ًا" .)1(وتأدب

ّنةا أهييل عنييد وعمييل قول اليمان أن القول كان : "ولهذا قال ماك نميي لّسيي
ّنةا شعائر الشافعي عن ذكرنا وقد ذلك" ، على الجماع واحأد غير وحأكى ، لّس
الجميياع : "وكييان الم في قوله ذلك على الجماع من ماذكره عنه الله رضي

قيول اليميان إن يقوليون أدركنياهم وممين بعدهم من والتابعين الصحابة من

وإل اليمييان يكفيير .. ل بيرد لضيرورة كييان إن المتييأخرين بعييض وقييال ، يكفيير بعضيهم
.155كفر"جي

أعييانه هلنيي أي كفر النوروز يوم المجوسي إلى بيضة أهدى من الخلصة : "وفي كذلكو
ًا ذلك غير أهدائه.." إلى في بهم تشبه أو وإغوائه كفره على ًا كثير التي العمال من جد
المشييركين" أعمييال ميين كييانت "إن يتركهييا لييم من كفر على أو فاعلها كفر على نصوا
– عنييدهم العمييال من لن لفظي خلفا ذلك أن "التصديق" إل اليمان جعلوا وإن فهم
ًا المليية عيين ويخييرج فاعله يكفر ما – غيرهم دعن هي مما أكثر بل فييي ونظييرة ، مطلقيي

العلم ، الكييبر الفقييه شييرح (راجع للشك مجال يدع ل مما ذلك تؤكد الحنفية فقه كتب
للهيثمي). السلم بقواطع

وإن الحأنافا أن قبل من ذكرنا فقد ، منه والمراد ومعناه التصديق لمسألة بالنسبة أماو
لوازمه. من القرار جعلوا أنهم إل التصديق هو مانيال أن اعتبروا

ًا السنة أهل عند كمداره – عندهم النجاة فمدار=  كما – بالطاعة اللتزام على – جميع
ولييم ، جمليية الشييرك أعمييال ترك مع – السنة أهل عند اللتزام مفهوم في بعد سيتبين
أو الخييبر إلييى الصييدق بةسن مجرد هو – الحديث العصر مرجئة بعض يعتقد كما يجعلوه
بأصييل لمساسييه الئميية وبقييية حأنيفة أبي بين فيه يختلف ل مما المر هذا فإن ، المخبر
فييي الكشييميري المييام عنيياه مييا وهييذا النييار في المخلد الكفر من النجاة ومدار الدين
ًا يكيين لييم وإن – الئميية وبقية حأنيفة أبي بين الخلفا أن ذكر البارى" حأيث "فيض نزاعيي

ًال يقول: واحأد عندهم النجاة مدار ولكن النظر جهة في اختلفا أنه إل – رأيه في فظي
مييؤد هييذا أن بمعنييى النظار في الختلفا باب من ليس الختلفا أن علمت ههنا ومن"

ًا وهذا صحيح طرفا إلى عنييد والناتيج ، صييحيحة حأصية كل وعند صحيح آخر لطرفا أيض
ص2جييي البييارى الخر" فيض عند هالك واحأد عند كالهال وكذلك الخر عن ناج واحأد كل
63.

أبييي خلفا فييإن ، هنييا عليه نؤكد أن نريد ما هو الكشميري العلمة إليه أشار الذي هذاو
أو اللفيياظ مييدلولت يتنيياول لفظييي خلفا هييو إنما السنة أهل بقية مع وأصحابه حأنيفة
ميين للنجيياة اللزم قدرلا أن هو المهم وإنما ، صحيح طرفا إلى يصل النظار في خلفا
ثييم التصييديق علييى اليمان أطلق قد حأنيفة فأبو يتغير ل منهما كل عند النار في الخلود

- لضييمان فقييط اللسيان نطييق - وليييس والنقييياد ، بالطاعيية القرار قبوله شرط جعل
ًا بالطاعة واللتزام والقرار التصديق على اليمان أطلقوا قد السنة وأهل ، النجاة ، معيي

المعنييى بهييذا فيكون العمال مسماه في وأدخلوا عامة للشرائع للنقياد المستلزم وهو
ًا القرار ًا حأنيفة أبي عند شرط ًا) عند (أو وشرط . السنة أهل بقية ركن

التزام هو والكفر اليمان به يمتاز الذي الجزء إن الباري: ".. فأقول فيض صاحأب قولي
تفسيييره في الصواب هو قوله: "فهذا .." إلى سواه ندي عن والتبرى الردع مع الطاعة



.)1(بالخر" إل الثلثة من واحأد يجزئ ل ونية وعمل

والكوفيية والمدينيية مكيية أئميية ميين بهييذا قييال من أسماء تيمية ابن نقل مث
ّنةا أهييل قييول : "وهييو عبيييد أبييو وقييال ، وواسييط والبصرة بييه لمعمييولا لّسيي

.)2(عندنا"

. معتبر خلفا دون القول هذا على كلها أجمعت آثار من ذلك غير لىإ

. وأيإنقص يإزيإد اليإمان : أن الثاني لصألا

لبييد ممييا الجييزء هييذا كييون على الجماع تعالى الله رحأمه تيمية ابن الحافظ نقل . فقد
بييالتزام القييرار الفقهاء قول في القرار من يراد أن ينبغي وحأينئذ اليمان باب في منه

.51  من1جي الطاعة" الفيض
نطييق هيو ليييس بيالقرار الفقهياء مييراد أن عليى للدللية الهميية غايية فييي ذكييره ماو

عاميية الشرعية الحأكام من النخلع وعدم الطاعة التزام هو ولكن باللسان الشهادتين
ً يييورد بالشييهادتين النطييق هييو المنجييي القييرار بأن القول أن يبين . ثم يقييول: إشييكال

ميين توجييد قييد الكفيير عييالأف بعض أن وهو والمتكلمين الفقهاء على يرد إشكال "وههنا
: قولنييا نيياقض ، كييافر أنه قلنا فإن ، بالمصحف والستخفافا للصنم كالسجود المصدق

رحأمه الهمام ابن ذكره ما الجواب في قائلً: فالحق يجيب التصديق" ثم هو اليمان "إن
بالكفر. المختصة العلئم نحو الجحود مقام تقوم الفعال بعض أن وحأاصله تعالى الله

ًا مثلها عن التبرؤ اليمان في يجب نماوإ ولييذا ، الكفيير نفييس عن التبرؤ يجب كما ، أيض
نخييوض كنييا (إنمييا قييولهم جييواب إيمييانكم) فييي بعييد كفرتم قد تعتذروا : (ل تعالى قال

من اللذين والخوض اللعب بهذا بأنه أخبرهم بل قولكم في كذبتم إنكم يقل ونلعب) لم
فدل ، الكفر إلى حأماه عن وخرجوا أعناقهم عن السلم قةرب خلعوا الكفر علئم أخص
تصييديقه إلييى ينظيير ول بييالكفر عليه يحكم رجل في توجد إذا الفعال تلك مثل أن على
ًا منه كانت أنها إلى يلتفت ول قلبه في ًا خوض ههنييا وميين ، عقيييدة كييانت أو فقط وهزء

فيهيا التأويييل لن وذليك ولمقبيي غيير اليدين ضروريات في التأويل إن يقولون تسمعهم
يعتييبره لييم الكفيير أفعييال أخييص مييع المجييامع التصييديق إن . وبالجملة الجحود يساوي
ًا الشرع وأوضييحه عنييده للتصييديق فاقييد فكييأنه المييذكورة بالفعييال أتييى فمن ، تصديق

.5  ص1جي فراجعه" الفيض الجصاص
- والجصيياص لكشييميرياو الهمام - كابن الحنفية أئمة كبار قول إلى الله رحأمك انظرف

من العمال أخرجوا أنهم لمجرد الفقهاء - مرجئة العلماء بعض عليهم أطلق الذين وهم
ًا اليمان مسمى فييي الخلييود ميين للنجيياة منهييا اللزم للقدر اشتراطهم رغم فقط لفظ

. بسواء سواء السنة أهل كبقية النار
ًا الطحاوية شارح قولي يقابييل كمييا بالتكييذيب قييط مييانيال لفظ يقابل : "ولم ذلك مبين

أنييك أعلييم قييال لييو بييل بالتكييذيب يختص ل .. والكفر بالكفر يقابل وإنما التصديق لفظ
ًا لكان وأخالفك وأبغضك أعاديك بل أتبعك ل ولكن صادق اليمييان أن فعلم ، أعظم كفر
ل فقيط التكذيب الكفر ول فقط التصديق ليس ًا يكيون الكفير كيان إذا ب ويكيون تكيذيب

ًا يكون اليمان فكذلك ، تكذيب بل ومعاداة خالفةم ًا وموالة وموافقة تصديق ول وانقييياد
.243 ص الطحاوية التصديق". شرح مجرد يكون

سييواء" أي أصييله - فييي اليمييان أهييل - أي المتن: "وأهلييه في الطحاوي المام يقولو
فالمحصييلة ، لكفييرا فييي خلفه الموقع النار في الخلود من المنجي أصله على متفقون



.)1(بالمعصية" وينقص بالطاعة : "يزيد السلف قال كما هوو

ًا" زادتهم آياته عليهم تليت ا: "وإذ تعالى الق .)2(إيمان

ًا فزادتهم آمنوا الذين : "فأما تعالى قالو .)3(يستبشرون" وهم إيمان

ًا ليييزدادوا المؤمنين قلوب في السكينة أنزل الذي : "هو تعالى قالو إيمانيي
.)4(إيمانهم" مع

بيضيياء لمظيية يبييدأ : "اليمييان قال عنه للها رضي طالب أبي بن علي عنو
ًا ازدادات اليمان ازداد كلما ، القلب في وإن ، كلييه القلييب يييبيض حأييتى بياضيي

يسييود حأييتى ازدادت النفاق ازداد فكلما ، القلب في سوداء لمظة يبدأ النفاق
.)5(كله" القلب

ًا كان وإن والخلفا واحأدة إذن ًا .. أو لفظي - الفيييض صياحأب ييرى كمييا النظيير في خلف
إتيييان حأسييب والعقيياب الثواب وترتب ، الكفر من النجاة مدار هو فيما حأاصل فالتفاق
الصييل انخييرام بها تعرفا والتي المكفرة والعمال ، بينهم عليه متفق تركها أو العمال
الكفيير دللت فييي توسييعوا الحأنييافا إن بل ، مذاهبهم في محددة القلب دعق وسقوط
التصديق هو اليمان إن يقال أن وأما قبل، من ذكرنا كما ، المذاهب سائر عن بالعمال

ميين أحأد يقله لم ما فذلك ، فقط التكذيب هو الكفر فيكون بالتكذيب التصديق يقابل ثم
كمييا المذموميية الرجيياء بدعيية محييور هييو هذا إن بل ، غيرهم ول الحأنافا ل السنة أئمة

اليمييان مسييمى ميين العمييال إخراج إن يقال أن كذلك ، تعالى الله شاء إن بعد سنبين
جميييع إليه ذهب ما خلفا فهذا العمال من عمل على الكفر ترتب أو حأدوث عدم يعني
فييي سييواء مييةعا فهمييه اضييطرب قد ذلك قائل إن - بل الحنفية فيهم - بما السنة أهل

مفهوم في اضطرب كذلك ، فيه السنة أئمة بقية مفهوم في أو لليمان الحأنافا مفهوم
ًا ننقل أن ، هنا يجدر . ومما بعد سنبين كما ومجالهما والعتقادي العملي الكفر رواه أثر

قال ، اليمان في قوله في حأنيفة أبي تردد يفيد الطحاوية على شرحأه في العز أبي ابن
يقيول نيراه : أل ليه قييال . الخ أفضل السلم أي حأديث له روى كما زيد بن حأماد ن: "إ
أبوحأنيفة فسكت اليمان؟ من والجهاد الهجرة جعل ثم اليمان قال أفضل؟ السلم أي

رسيول عن بهذا يحدثني وهو أجيبه : بم قال حأنيفة أبا يا نجيبه : "أل أصحابه بعض فقال
.253 ص الطحاوية شرح" وسلم عليه الله صلى الله
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المعنييى هذا في عنهم الله رضي الصحابة : "وكلم الطحاوية شارح يقولو
ًا كثير يتعاهييد أن العبييد فقييه : "من عنه الله رضي الدرداء أبي قول منه ، أيض

ينقص". أم هو أيزداد يعلم أن العبد فقه ومن منه نقص وما إيمانه

ًا" يتييذك نييزداد : "هلموا لصحابه يقول أنه الخطاب بن عمر عنو ونرإيمانيي
. وجل عز تعالى الله

ًا زدنا : "اللهم دعائه في يقول عنه الله رضي مسعود ابن كانو ًا إيمان ويقين
ًا" . وفقه

ساعة" ، نؤمن بنا : "اجلس لرجل يقول عنه الله رضي جبل بن معاذ كانو
. رواحأة بن عبدالله عن ومثله

ليمييانا استكمل فقد فيه كن من : "ثلث قال أنه ياسر بن عمار عن صحو
للعييالم" . ذكييره السييلم وبييذل ، إقتييار ميين والنفيياق ، نفسييه ميين : إنصييافا
.)1(صحيحه" في الله رحأمه البخاري

عيين بسيينده الصندي محمد بن حأفص : "حأدثنا "الشريعة في الجري ذكرو
: قال ؟ ونقصانه زيادته وما فقيل ، وينقص يزيد ماني: ال قال حأبيب بن عمير

ونسييينا غفلنييا وإذا ، زيييادته فييذلك وسييبحناه وحأمييدناه وجل عز الله ذكرنا إذا
نقصانه" . فذلك

. وينقص يزيد : اليمان قال بسنده هريرة وأبي عباس ابن عنو

: سييمعت قييال عبييدالرزاق عيين بسيينده داود أبييي بيين أبوبكر : حأدثنا قالو
ًاممع يقولييون عيينة بن وسفيان جريج وابن أنس بن ومالك الثوري وسفيان ر

.)2(وينقص" يزيد وعمل قول : اليمان

ّنةا أهل إجماع على تدل وردت التي الثار من كثير ذلك غيرو الجماعييةو لّس
يقييوم ما حأسب صقوين يزيد المرء إيمان أن كلها تثبت وهي ، القول هذا على

كلمييا فهييو ، حأييياته في مسلم كل يعانيه أمر وهو ، طالح أو صالح عمل من به
وكيييانه قلبييه يعمر اللهي النور بفيضان أحأس والعمل القول من بالصالح أخذ

قلبه على بغشاوة أحأس كلما الصالح والقول الصالح العمل عن بعد ... وكلما
ًا قلبه يصبح حأتى كثافتها تزداد ًام أسود تعييالى قال كما الران عليه ويرون رباد
.)3(يكسبون" كانوا ما قلوبهم على ران بل : "كل

: وأنقصانه اليإمان زيإادة مسألة في اعدةق
فل ، عاميية العقائييد كتييب فييي المسألة هذه شرح في العلماء استفاض قدل

أنييه مانحسب بعض انه بالبحث نتناول أن نريد وإنما ، ذلك على للزيادة مجال

.191ص تيمية لبن اليمان كتاب  ،247ص العز أبي لبن الطحاوية شرح) (1
 وبعدها.111ص للجرى الشريعة) (2
.14المطففين) (3



أدى مما ، المر بهذا متعلقة معان من الزمان هذا في الكثيرين على خفى قد
. عاميية القضييية فهييم إلييى وبالتييالي ، السلف أقوال فهم في اضطرابهم إلى

: أمرين في قولنا ونحصر

ًأ الخليود ميين صاحأبه به ينجو الذي اليمان من أدنى حأد هناك أن : إثبات ول
. النار في

ًاث ينجييو الييذي اليمان من الدنى الحد هذا لتحقيق العمال جنس : لزوم اني
وبييالله . فنقييول متلزمتييان قضيييتان وهمييا النييار فييي الخلييود ميين صيياحأبه به

: التوفيق

ًأ عنه قالوا - والذي الصالح السلف عن رويناه "اليمان" فيما لفظ : أن ول
فاليمييان ، درجيياته اسييتكمال أو نااليميي كمال به عنى - إنما وينقص يزيد أنه

اللزم بالقييدر أتييى - أي التوحأيييد حأقييق لميين بكميياله يتحقييق الشييامل بمعناه
صلى الله رسول عن بلغته التي بالعمال قام - ثم النار في الخلود من للنجاة

لشييرائعها وانقيياد بالرسييالة والقييرار بالتصييديق قلبييه فعميير وسلم عليه الله
ًا ًا ظاهر يكتمييل فهييذا ، ونييواهي أوامر من الشارع منه طلبه بما اموق ، وباطن
فييي وينقييص ، النييواهي لتلييك وتركييه الوامر بهذه قيامه حأسب ويزداد إيمانه

فتعييبير ، محظييورات ميين يفعييل أو أواميير ميين يييترك حأسييبما الكمال درجات
ماقصييدوه هييو الدرجيية هييذه - فييي وينقييص يزيييد - الييذي اليمان عن السلف
.)1(بالطاعة والزيادة ةصيبالمع بالنقص

فقييد "اليمييان" ، كتيياب تيمييية" فييي "ابيين إماملا ذكره تفصيل المر لهذاو
لييه وإنمييا ، وقييت كييل فييي أو مكلييف كل حأق في يستوي ل اليمان أن أوضح

: - وهي تعبيره - حأسب ثلث درجات

: المجمل أ) اليإمان(
ًا يقبل ل الذي اليمان من القدر هوو انخييرام يعنييي فيييه نقييص فييأي ، نقصيي

، عبيياده علييى وألييوهيته تعييالى اللييه يييةببربو اليمييان ومحصييلته ، الدين أصل
ًا معرفة ًا وتصديق ًا وإقرار ًا وانقياد الشيرك أعميال تيرك ميع بطياعته والتزامي
. الغيب وعلى جملة وسلم عليه الله صلى الرسول خبر وتصديق ، كلية الكبر

القييدر بهييذا يظهيير - إنمييا اللييه دين أصل هو - الذي اليمان من القدر هذاو
قبيل ميات مين حأيق - فييي الجوارح أعمال من عمل أي اطراشت - دون فقط
قبييل العيرب ميين المتحنفيين حأيق في ومثله ، عامة والشرائع الفرائض نزول
عملييية شييرائع تبلغييه ولييم مييات ميين أو وسييلم عليييه الله صلى الرسول بعثة

ً السييلم دار عيين بعيييدة دار أو ، جبييل شواهق في لوجوده القييدر فهييذا ، مثل

ًا قبل من نقلنا وقد) (1 أنه المقصود اليمان عن فيه قال النصاري القاسم أبي عن أثر
في هو إنما السلف تعبير أن من قصدناه ما يوضح ونقلها" وهو فرضها الطاعات "جميع
بالطاعة. ويزيد بالمعصية فينقص الواجب اليمان مرتبة



ورود لعييدم فعلهييا يجب التي العمال من قدر أي فيه يتصور ل اءلهؤل بالنسبة
ً الجبال شواهق في أو حأرب دار في هو عمن لغيابها أو ، بعد الشريعة . مثل

: المفّصل أوأ الواجب ب) اليإمان(
ًا المجمييل - لليمان السابق المعنى يشمل هوو بمييا اللييتزام إليييه - مضيياف
ًامييأ لهيا والنقياد شرائع من بلغه ًا ر ًا أميير ًا وخيبر معنييى إليى فينضيافا ، خييبر

حأدة على أمر أو خبر بكل القرار ، بالطاعة واللتزام جملة والقرار التصديق
وطاعيية قبول التزام والشرائع الوامر هذه من فعل عليه ينبني ما التزام ثم ،

- تذاباليي السلم لصحة مشترط هو لما تنفيذ والتزام ، كلها والوامر بالخبار
سائيير وتكيون - )1(الثيالث الفصيل فيي الليتزام معنيى فيي بعيد سييأتي كما

فكلمييا ، اليمييان فييي والنقييص بالزيييادة قولهم فيها يجري التي هي الواجبات
نقيص معاصيي مين أتيى وكلميا ، اليواجب إيمانه إزداد واجبات من المرء أتى

ًا الواجب فاليمان ، الواجب إيمانه بالوامر العمل معنى فيه يظهر الذي هو إذ
ًا يكييون ول يظهيير ل – ذكرنييا كما – المجمل اليمان لن ، )2(والنواهي إل واجبيي

تييرك افييتراض مييع ، نزولهييا قبييل مييات ميين أو شييرائع تبلغييه لييم من حأق في
الواجبات هذه فأدرك عاش من يكونف) 3(الحأوال كل في جملة الكبر كالشر

اليمييان فييي لييدخولها التزامهييا ميين لييه - لبييد عامة بلغته من - أو المفروضة
. تصله لم أو قبلها مات من خلفا حأقه في الواجب

: الكامل نجـ) اليإما(
على إذن يشتمل فهو ، المكروهات عن والبعد بالمستحبات التيان يشملو

عنيياه مييا . فيكييون ومكروههييا حأرامهييا وترك ومستحبها واجبها العمال جميع
، والكامل الواجب اليمان مرتبة في هو إنما ونقصه اليمان زيادة من السلف
أو المرتبييتين فهيياتين ، الصييالح والعمييل بالطاعيية ويييزداد بالمعصييية ينقييص

بنييية القلييب عقييد والطاعيية: أي القبييول : التزام إلى ينقسم الجملة على واللتزام) (1
ًا بالفعييل الشييرائع هييذه أداء تنفيذ. وهو والتزام ، والعلم القدرة عند العمل ًا أميير ، أميير
والنقص. الزيادة تجرى الخير القدر هذا وفي

- اليمييان مسييمى ميين العمييال أخرجييوا - الذين الكوفة اءهفق إليه ذهب ما وعلى) (2
ميين أحأييد خلفا يتصييور ل - إذ المجمييل اليمان معنى في السنة أهل مع يتفقون فأنهم

إثبييات فييي افييتراقهم - وإنمييا وجل عز الله توحأيد وهو الدين أصل فهو عليه المسلمين
ًان يثبتونه ل فهم ، للعمال المتضمن الواجب اليمان مسمى من العمال لخراجهم ظر
ًا اليمان مسمى سييواء السيينة كأهييل العمييال علييى والعقاب الثواب رتبوا وإن ، مطلق
أوضحنا. أن سبق كما بسواء

عليه يحكم ولم الدنيا في الحأكام عليه أجريت أقر : "فمن الفتح في الحافظ يقول) (3
. والشيياهد46ص1جي لصنم" الفتح كالسجود كفره على يدل فعل به اقترن إن إل بكفر

وجييود عييدم شييرط علييى دال كفره" فهو على يدل فعل به اقترن إن قوله: "إل هو هنا
فسيييأتي السلم لصحة المشترطة الفعال عن أما ، الكبر الشرك أفعال من مناقضلا

بعد. عنها الحديث بيان



وجييب ميين حأييق في لظهورهما والنقصان الزيادة معنى فيهما يعقل الدرجتين
. به وتكليفه له لبلوغه العمل حأقه في

إن يقولون الذين المرجئة على رده معرض في تيمية ابن المام قولي
: القلب في ما مجرد اليمان

وأن ، العباد حأق في اثلممت العباد على الله فرضه الذي اليمان أن ظنهم"
المر وليس ، شخص كل على مثله يجب شخص على يجب الذي اليمان
يوجبه لم ما اليمان من عليهم الله أوجب المتقدمين النبياء اتباع فإن كذلك
غيرهم على يوجبه لم ما اليمان من محمد أمة على وأوجب ، محمد أمة على

الذي اليمان مثل هو ليس القرآن يعجم نزول قبل يجب كان الذي واليمان ،
به أخبر ما عرفا من على يجب الذي واليمان ، القرآن نزول بعد يجب

ً الرسول به أخبره ما عرفا من على يجب الذي اليمان مثل ليس مفصل
ً من لكن ، أخبر ما كل في الرسول تصديق من اليمان في لبد فإنه ، مجمل
وأما ، ذلك غير اليمان من عليه يجب مل ذلك عقب مات أو الرسول صدق

فيجب المفصلة والوامر الخبار من فيهما وما والحأاديث القرآن بلغه من
يجب لم من على يجب ل ما أمر وأمر بخبر بخبر المفصل التصديق من عليه
. آخر شئ يبلغه أن قبل لموته المجمل اليمان إل عليه

ًاو ما كل يعرفا أن العامة من واحأد لك على يجب فل عاش أنه قدر لو أيض
ما يعرفا أن عليه إنما بل ، به أخبر ما وكل عنه نهى ما وكل الرسول به أمر

أمره يعرفا أن يجب ل له مال ل فمن ، عليه يحرم وما هو عليه يجب
يعرفا أن عليه ليس الحج على له استطاعة ل ومن ، الزكاة في المفصل

وجب ما يعرفا أن عليه ليس يتزوج مل ومن ، بالمناسك المفصل أمره
ًا اليمان من يجب فصار للزوجة ً تصديق على يجب ل ما أشخاص على وعمل
. آخرين

:  فنقول العمال قبل باليمان خوطبوا قولهم عن الجواب يظهر بهذاو

تكن لم وجوبها فقبل ، العمال تلك تجب أن قبل به خوطبوا إنهم قلتم نإ
ما عليهم يفرض أن قبل عليهم الواجب اليمان ؤمنينم وكانوا ، اليمان من

ولهذا ، مؤمنين يكونوا لم بوجوبه يقروا لم إن ، نزل فلما ، بفرضه خوطبوا
كفر ومن ، سبيل إليه استطاع من البيت حأج الناس على : (ولله تعالى قال
يالت الحأاديث أكثر في الحج ذكر يجئ لم العالمين) ولهذا عن غني الله فإن
النجدي الرجل وحأديث عبدالقيس وفد كحديث واليمان السلم ذكر فيها

ابن حأديث في الحج ذكر جاء وإنما ، وغيرهما ثعلبة بن ضمام له يقال الذي
ل فرضه قبل فكان الخمس من فرض ما آخر الحج لن وذلك ، وجبريل عمر

وسلم هليع الله صلى النبي أدخله فرض فلما ، واليمان السلم في يدخل
. أفرد وإذا باليمان قرن إذا السلم في وأدخله ، أفرد إذا اليمان في



ًا مات عليه العمل وجوب قبل ومات آمن : من قولهم كذلكو صحيح ، مؤمن
مميا فهيذا ، بعيد عليه وجب يكن لم والعمل ، عليه الواجب باليمان أتى لنه ،

. نللطائفتي حأصلت شبهة به تزول فإنه يعرفا أن يجب
ًا ليس متنوع الواجب فاليمان ، اليمان من الواجبة : العمال قيل إذاف شيئ

ًا . الناس جميع حأق في واحأد

ّنةا أهلو ميين ومستحبها واجبها الحسنة العمال جميع يقولون الحديثو لّس
، الييواجب اليمييان ميين ليست ، بالمستحبات الكامل اليمان من أي ، اليمان
. بالمستحبات الكامل اليمان وبين الواجب ناليما بين فيفرق

أتييى مييا فييالمجزئ ، وكامييل مجزئ إلى ينقسم : الغسل الفقهاء يقول ماك
قييد الكمييال ولفييظ ، بالمسييتحبات فيييه أتى ما والكامل ، فقط بالواجبات فيه
.)1(المستحب" الكمال به يراد وقد ، الواجب الكمال به يراد

"الشريعة" : في الجري يقولو

ًا نييبيه بعييث وجل عز الله - أن وإياكم الله - رحأمنا فاعلموا بعد أما" محمييد
إل إلييه "ل فيقولييوا ، بتوحأيييده ليقييروا ، كافة الناس إلى وسلم عليه الله صلى
ًا هذا قال من فكان الله" ، رسول محمد الله ًا قلبييه ميين موقنيي بلسييانه ناطقيي

توحأيدهم وأخلصوا ، بذلك آمنوا فلما ، الجنة فإلى هذا على مات ومن ، أجزأه
عليهييم فييرض . ثييم وصييلوا وآمنييوا بذلك فصدقوا ، بمكة الصلة عليهم فرض

والوطان". الهل وفارقوا فهاجروا الهجرة
.  رمضان شهر وصاموا وصدقوا فآمنوا الصيام بالمدينة عليهم فرض مث

. ُأمروا كما ذلك وأدوا وصدقوا فآمنوا الزكاة عليهم فرض مث

. وصدقوا وصبروا ، والقريب البعيد فجاهدوا الجهاد عليهم فرض مث

. به وآمنوا فحجوا الحج عليهم فرض مث

ًا بها عملوا الفرائض بهذه آمنوا لماف ً بقلوبهم تصديق ً بألسنتهم وقول وعمل
ت : (الييوم وجل عز الله . قال بجوارحأهم مكيعلي وأتمميت دينكيم لكيم أكمل

ًا) السلم لكم ورضيت نعمتي .)2(دين

يعقييوب أبييو : حأييدثنا قييال العطار مخلد بن محمد عبدالله أبو : (حأدثنا قالو
أبييو المصيصييي عبييدالملك بن محمد : حأدثني قال الصفار إبراهيم بن إسحاق
رجييل هفسييأل ومائيية سييبعين سنة في عيينة بن سفيان عند : كنا قال عبدالله

الله شاء ما : يزيد قال وينقص؟ : يزيد قال ، وعمل : قول فقال اليمان؟ عن
: كيييف الرجييل قييال ، بيييده سفيان وأشار ، هذا مثل منه يبقى ل حأتى وينقص

القول : كان سفيان قال عمل؟ بل قول اليمان أن يزعمون عندنا بقوم نصنع

.168 ص تيمية لبن اليمان) (1
.101ص للجرى الشريعة) (2



نبينيا بعيث وجيل عيز الليه نإ ، وحأيدوده اليميان أحأكيام تقيرر أن قبل قولهم
ًا الليه إل إليه : ل يقولوا أن كافة كلهم الناس إلى وسلم عليه الله صلى محمد
بحقهييا إل وأمييوالهم دميياءهم بهييا عصييموا قالوهييا فلمييا ، اللييه رسييول وأنييه

، قلوبهم من ذلك صدق وجل عز الله علم فلما ، وجل عز الله على وحأسابهم
القرار نفعهم ما يفعلوا لم لو فوالله ففعلوا مرهفأم بالصلة يأمرهم أن أمره
ففعلوا . فأمرهم بها يطهرهم صدقة أموالهم من يأخذ أن     صلتهم ول الول

، طييوافهم ول آبيياءهم قتلهييم ول هجرتهييم ول ، وكثيرها قليلها ، بها أتوا حأتى ،
إلييى ةبييالهجر يأمرهم أن أمره قلوبهم من ذلك صدق وعل جل الله علم فلما

صلتهم ول الول القرار مانفعهم يفعلوا لم لو فوالله ففعلوا فأمرهم المدينة
مكة إلى بالرجوع أمرهم قلوبهم من ذلك صدق وتعالى تبارك الله علم فلما ،

ويهيياجروا صييلتهم ويصييلوا كقييولهم يقولييوا حأييتى ، وأبنيياءهم آبيياءهم ليقاتلوا
اللييه : يارسييول فقييال ، أبيييه سبرأ أحأدهم أتى حأتى ففعلوا فأمرهم هجرتهم

ول الول القييرار نفعهييم مييا يفعلييوا لييم لييو الله فو ، الكافرين شيخ رأس هذا
ميين ذلييك صييدق وجييل عييز اللييه علييم . فلمييا قتييالهم ول هجرتهم ول صلتهم
ًا بالبيت بالطوافا يأمرهم أن أمرهم قلوبهم ً رؤوسييهم يحلقييوا وأن تعبد تييذلل
هجرتهييم ول صييلتهم ول الول القرار نفعهم ما لوافعي لم لو الله فو ، ففعلوا

أن أمييره ، قلييوبهم ميين ذلييك صدق وجل عز الله علم . فلما آباءهم قتلهم ول
قليلهييا ، بها أتوا حأتى ، ففعلوا . فأمرهم بها يطهرهم صدقة أموالهم من يأخذ

هجرتهييم لو صييلتهم ول الول القرار نفعهم ما يفعلوا لم لو ووالله ، وكثيرها
ميين الصييدق وتعييالى تبييارك اللييه علييم . فلمييا طييوافهم ول آبيياءهم قتلهم ول

سييبحانه وجييل عييز قال ، وحأدوده اليمان شرائع من عليهم تتابع فيما قلوبهم
ورضيييت نعمييتي عليكييم وأتممييت دينكم لكم أكملت (اليوم لهم : قل وتعالى

ًا). السلم لكم دين
ًا عندنا بها كان اليمان لاخل من خلة ترك : فمن سفيان الق ومن ، كافر

ً تركها ًا أو كسل ًا عندنا بها وكان )1(أدبناه بها تهاون ّنةا هكذا ، ناقص بلغهاأ لّس
.)2(الناس" من سألك من عني

الخلييود ميين صيياحأبه به ينجو الذي الدنى الحد - هو إذن-  المجمل اليمانف
قبييل مييات ميين حأق في ويظهر ، الشرك أعمال لترك متضمن وهو ، النار في

ب حأر دار في لوجوده الشرائع هذه تفاصيل تبلغه لم أو ، عامة الشرائع نزول
حأييق فييي الييواجب - أو المجمييل اليمان هذا إلى وينضافا ، بعيدة بادية في أو

بلغه فمن الناس على وفرض نزل واجب أو فريضة أو شريعة - كل كرناذ من
ًا إيمانه صار الواجب هذا له بلوغه أو نزوله بعد يقبله ولم رده فإن ، له متضمن

ًا كييان مجمييل إيمييان ميين عليه هو ما على ثبوته وادعى ، اعتقييده وإن ، كييافر
عييز اللييه جعلها لتيا العمال من المر هذا يكون أمرين: أن بين فهو والتزمه

سيأتي. كما مشهور نزاع تاركها تكفير ففي الربعة المباني خلفا ذلك) (1
.103ص للجرى الشريعة) (2



ًا وجل بتركهييا - فيكييون سيينبين كمييا فيهييا خلفا - علييى السلم لصحة شرط
ًا ًا بتركهييا فيكييون العادييية الواجبييات سييائر ميين يكون أن أو ، كافر قييد فاسييق

.)1(القدر بهذا إيمانه من انتقص

بالشييهادتين يييأت لييم ميين أن على المسلمون اتفق : "وقد تيمية ابن قولي
إن قلنييا إذا ونحن ، تاركها تكفير في فاختلفوا الربعة العمال اوأم ، كافر فهو
ّنةا أهل كالزنييا المعاصييي بييه نريد فإنما ، بالذنب يكفر ل أنه على تفقونم لّس

.)2(مشهور" نزاع تاركها تكفير ففي المباني هذه وأما ، والشرب
ًاث أصييل - لتحقيييق الجييوارح لاأعم من قدر - أو العمل جنس لزوم : إن اني

علييي الواجب اليمان في - أي النار في الخلود من بصاحأبه ينجو الذي اليمان
دعيياة ميين الكييثير علييى اشييتبهت قضييية - لهييو والشييرائع العمييال بلغتييه من

ًا نزيدها أن من فلبد ، العصر هذا في السلم ًا وضوحأ تعالى الله شاء إن وبيان
: التوفيق وبالله . فنقول

البصييرية المعتزليية وأكييثر الجبائي القبول" : "وذهب "معارج صاحأب قولي
النوافل دون والتروك الفعال من المفروضة - الطاعات اليمان - أي أنه إلى

ًا وهذا ، الباقون وقال ، عنهم الله نفاه وقد ، اليمان في المنافقين يدخل أيض
الصييالح السيلف قول وبين اذه بين . والفرق والعتقاد والنطق : العمل منهم

ميين خييردل حأبيية قلبييه فييي كييان من البخاري: "أخرجوا بحديث المعارضة عن وأما) (1
شرحأه في حأجر ابن قاله ما العمال" فننقل في اليمان أهل " تفاضل باب من إيمان"

التوحأيييد أصل على العمال من زاد ما هنا الخردل بحبة قال: "والمراد ، الفتح في عليه
ذرة" يييزن ما الخير من وعمل الله إل إله ل قال من "أخرجوا الخرى الرواية في لقوله
.72  ص1جي الفتح

عن . وأما التوحأيد تحقيق عن زاد فيما هو إنما الخير من الذرة قدر أن هذا نم يستفادو
ًا يعملوا أن دون النار من وجل عز الله يخرجهم الذين الجهنميين حأديث فنقول قط خير
القلييب إيمييان عييدم علييى بالكلييية العمييل ترك دللة هو هنا نثبته ما : إن التوفيق وبالله

اليتي القواعيد في النظر يقتضيه ما هي الدللة وهذه ، زاملتال وانتفاء التوحأيد وسقوط
ًا الله جعلها اللييه علييم فييي هييو مييا وأمييا ، الييدنيا في المكلفين على يجرى لدينه مقياس

عنييد بالفعييل القلييب عقييد سييقوط تحقييق ميين الحييق الميزان وعند الخرة في سبحانه
اعتبرنيياه مييا وهييو – لييةجم العمييال تييرك من الدنيا في منه كان لما الناس من المعين

ًء بالشييريعة يلتزم ممن ذلك حأدوث لمتناع القلب عقد سقوط على دللة نقييول – ابتييدا
نقييرر نحيين وإنما ، حأقيقة الدللة مدلول تحقق عن الخرة في الله بعلم مرتبط ذلك إن

قييياس توافييق والييتي ، الشييرع في وتعالى سبحانه الله عليها دل التي القواعد مقتضي
بلوغها بعد – بالكلية العمال ترك من قلب في التوحأيد قيام امتناع من والفطرة لالعق

ذلييك تحقييق ميين إليييه يييؤول مييا حأقيقيية وأما ، فاعله كفر على دللة يعتبر هذا وأن – له
البيياطن الكفيير إثبات باب من فهو ، وجل عز الله عند علمه هذا فإن الناس من للمعين

الجنيية يييدخل ل سييبحانه اللييه أن إل نقييول ل فإننييا نميينجهال عن وأما ، بعد سيأتي كما
ًا ًا به كافر قيييام وجييل عييز اللييه عنييد تحقق فقد سواهم ممن أو منهم دخل فمن ، قطع

أعلم. تعالى . والله محالة ل قلوبهم في التوحأيد
.259ص اليمان) (2



ًا العمال كل يجعلوا لم السلف أن ًا جعلييوا بييل الصييحة فييي شرط منهييا كييثير
ًا اسييتكملها : "ميين فيهييا عبييدالعزيز بيين عميير قييال كمييا ، الكمييال فييي شرط

جعلوهييا والمعتزلة ، اليمان يستكمل لم يستكملها لم ومن ، اليمان استكمل
ًا كلها .)1(م"أعل . والله الصحة في شرط

اليمان من كلها الطاعات والمعتزلة الخوارج قالت : "ثم تيمية ابن يقولو
صاحأب بأن فحكموا ، سائره فذهب اليمان بعض ذهب بعضها ذهب فإذا ،

اليمان : ليس والجهمية المرجئة . وقال اليمان من شئ معه ليس الكبيرة
ًا إل تصديق أو ، الجهمية كقول القلب تصديق مجرد . إما يتبعض ل ًاواحأد شيئ

صارت العمال فيه أدخلنا إذا : لنا . قالوا المرجئة كقول واللسان القلب
ًا وهو اليمان من الكبيرة ذي إخراج فيلزم ، بعضه ذهب ذهبت فإذا منه جزء
على بها لفيستد ودلئل لوازم له يكون قد لكن ، والخوارج المعتزلة قول

الحديث وأهل والجماعة السلف بعد الطائفتين من كل وكان ، عدمه
ّنةا أهل - أي قالوا حأيث ، متناقضين ، وعمل قول - اليمان الحديثو لّس

.)2 (..." العمال بعض بزوال يزول ل ذلك مع وقالوا

المعتزلة تيمية" أن المعارج" و"ابن "صاحأب نع نقلناه مما خرجن
ًا كلها العمال جعلوا قد والخوارج على ذلك وبنوا ، اليمان صحة في شرط

أي زوال أن لبد فكان ، ينقص ول يزيد ل لكن وعمل قول اليمان إن قولهم
ًا الكبيرة مرتكب فجعلوا ، بالكلية اليمان ُيزيل العمال من عمل في مخلد
ًا - أو المعتزلة تقول كما-  النار المرجئة - وأما الخوارج تقول - كما كافر

ًا شبههم عليهم دخلت ممن تابعهم ومن والجهمية ًا قديم جميع - جعلوا وحأديث
ًا العمال ًا منها شئ ول ، الكمال في شرط ّنةا أهل أما ، الصحة في شرط لّس

بعض بزوال جملة لوليز لكن ، وعمل قول اليمان اعتبروا فقد الجماعةو
مخصوصة أعمال بزوال أو جهة من العمال جميع بزوال يزول ،وإنما العمال

جنس يلزم أنه فصح ، أخرى جهة - من فيها خلفا على الربعة - كالمباني
ًا العمال . جملة زواله وعدم اليمان أصل لثبوت مطلق

، فيه العمال نم قدر أي يتصور ل - الذي التوحأيد - أو المجمل اليمانف
دعوة أصل - وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول دعوة أول في كان إنما

ًا الرسل يعني الذي وهو ، الشرائع نزول قبل - بمكة السلم عليهم جميع
مع الله لشرائع والقبول بالطاعة القلبي واللتزام والتصديق المعرفة مجرد
ثمة يكن لم إذ ، الدعوة قبل قومال عليها كان التي الكبر الشرك أعمال ترك

تصديق هو إيمانهم فكان ، حأينئذ المؤمنين بها يكلف أعمال ول شرائع
خلفا ، الغيب وعلى جملة بالرسالة والقرار وسلم عليه الله صلى الرسول

دعاء الله غير كدعاء ، الدين أصل في الداخلة للتوحأيد الناقضة العمال ترك

.31ص2جي حأكمي حأافظ ، القبول معارج) (1
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ولما ، وسلم عليه الله صلى ورسوله الله غير إلى كمحاالت أو ، ومسألة عبادة
تحدد ، المسلمين من المطلوبة العمال وتحددت الشرائع ونزلت الدين كمل
ًا تعالى الله جعله قدر منها تعبير حأسب - على اليمان صحة في شرط

ّنةا أهل اختلف - وإن المعارج صاحأب المشترطة العمال هذه يف لّس
العمال هذه من عملي قدر بإتيان التوحأيد تحقيق وجب وكذلك ،)1(للصحة
اكنه يكون أن الممتنع من فإنه ، اليمان صحة على كدليل كلها الواجبة
أو تعبدية شعائر أي يؤدي ول وجل عز الله عند ما إلى بالنظر حأقيقة مسلم

، عاميية الفقييه كتييب في السلم لصحة المشترطة العمال مسألة الئمة اقشن وقد)(1
ميين الكييثير علييى يييدخل الشييتباه جعييل الييذي هييو وهذا ، العقائد كتب في يثيروها ولم

مع "وأما فقال المسألة تيمية ابن لخص وقد ، باليمان العمال هذه صلة عن المحدثين
ًا ترك إذا بالوجوب القرار للعلميياء أقييوال التكفييير ففييي الربعيية الركييان ذهه من شيئ

أحأمد. عن روايات وهي
بين نزاع تأخيره جواز في كان وإن الحج حأتى الربعة من واحأد بترك يكفر : أنه حأدهماأ

إحأييدى وهييي السلف من طائفة قول وهذا ، كفر بالكلية تركه على عزم فمتى ، العلماء
بكر. أبو واختارها أحأمد عن الروايات

ميين كثير عند المشهور وهو بالوجوب القرار مع ذلك من شئ بترك يكفر ل اني: أنهثلا
أحأمييد عيين الروايييات إحأييدى وهييي والشييافعي ومالييك حأنيفيية أبييي أصحاب من الفقهاء
وغيره. بطة ابن اختارها

السييلف ميين كييثير وقييول أحأمد عن الثالثة الرواية وهي الصلة بترك إل يكفر لثالث: لا
وأحأمد. والشافعي مالك صحابأ من وطائفة

فقط. الزكاة وترك بتركها : يكفر لرابعا
والحييج" اليمييان الصيييام تييرك دون المام عليها قاتل إذا الزكاة وترك لخامس: بتركهاا

.152 ص الوسط
بعييدم القييائلين آراء أن - إل خلفييية مسييألة تعتييبر كونهييا - مييع المسألة هذه أن الحقو

إل فيييه لهييم مسييتند ول ، الراء أضعف هو الربعة المباني من أي وأ الصلة تارك تكفير
صحيح. بنظر عليه ومردود

الفتيياوى (مجموع الوسط اليمان في الصلة تارك كفر موضوع على تيمية ابن رد قدو
عيين المبيياني هييذه حأكييم عيين والمنقييول ، ذلييك بخلفا القائلين شبهات على ) ورد7جي

الخصوص. وجه على الصلة تارك كفر على يدل رمتوات والتابعين الصحابة
وردت فقييد الصييلة إقييام والحكييم" : "وأمييا العلوم "جامع في الحنبلي رجب ابن قولي

عيين مسييلم صحيح ففي ، السلم من خرج فقد تركها من أن على تدل متعددة أحأاديث
رفييالك وبييين الرجييل قييال: "بييين وسيلم علييه اللييه صيلى النييبي عيين عبييدالله بن جابر

وخييرج وغيرهييم وأنييس وثوبييان بريييدة حأييديث ميين مثله الصلة" . وروى ترك والشرك
صييلى النييبي عيين عنه الله رضي الصامت بن عبادة حأديث من المروزي نصر بن محمد

ًا الصلة تترك : "ل وسلم عليه الله ًا تركها فمن متعمد الملة" . من خرج فقد متعمد
السييلم المر وسلم: "رأس عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي معاذ حأديث فيو

ولييو بييه إل الفسييطاط يقييوم ل الييذي الفسطاط كعمود الصلة الصلة" فجعل وعموده
بدونه. يثبت ولم الفسطاط لسقط العمود سقط

وعلييي سييعد الصييلة". وقييال تييرك لمن السلم في عنه: "لحأظ الله رضي عمر قالو



. الشكال من بشكل حأياته طوال عملية شرائع

معقل حأدثنا حأيان بن خلف : حأدثنا حأنبل بن أحأمد : "قيال تيمية ابن قولي
منه فنفر ، بالرجاء الفطس سالم علينا : قدم قال العبسي الله عبيد بن

ًا أصحابنا ًا نفور . فإنه مالك بن وعبدالكريم مهران بن ميمون منهم ، شديد
: فحججت معقل قال ، المسجد إل بيت سقف وإياه يؤويه ل أن الله عاهد

إذا : (حأتى يقرأ وهو أصحابي من نفر في رباح أبي بن عطاء على فدخلت
، لفعف ، فأخلنا حأاجة لنا إن قلت كذبوا) ، قد أنهم وظنوا الرسل استيأس

".كفر فقد تركها "من عنهما الله رضي
ميين يييرون ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب : "كان شقيق بن عبدالله قالو

ًا العمال الصلة". إل كفر تركه شيئ
القييول هييذا إلييى فيييه" وذهييب يختلييف ل كفر الصلة السختياني: "ترك أيوب أبو قالو

إسييحق وحأكييى ، وإسييحق وأحأمييد المبييارك ابيين قول والخلف. وهو السلف من جماعة
. الحييديث أهل جمهور قول : هو المروزي نصر بن محمد العلم. وقال أهل إجماع هيعل

ًا ترك من أن إلى منهم طائفة وذهب ًا الخمس السلم أركان من شيئ . كييافر أنييه عمييد
ميين طائفيية اختارهييا أحأمييد عيين رواية وهو والحكم ونافع جبير بن سعيد عن ذلك وروى

أبييي حأييديث ميين وغيييره قطنييي الدار . وخرج يةالمالك من حأبيب ابن قول وهو أصحابه
ولو عليكم لوجب نعم قلت قال: لو عام؟ كل في الحج الله رسول يا قال: "قيل هريرة
لكفرتم" . تركتموه ولو أطقتموه ما عليكم وجب

: . وقييال يحج لم من على الجزية ضرب عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن روى قدو
أن رواييية أحأمد بمسلم. وعن ليس الزكاة تارك أن دومسع ابن . وعن بمسلمين ليسوا

. والحج الصيام دون كفر خاصة والزكاة الصلة ترك
ًا الفرائييض ترك سموا عيينة: "المرجئة ابن قالو وليسييوا المحييارم ركييوب بمنزليية ذنبيي

ًا المحارم ركوب لن سواء غييير ميين الفرائييض وتييرك معصييية اسييتحلل غير من متعمد
 وبعدها.41ص العلوم جامع كفر" جهل ول عذر

إل حأجيية لهييم فليسييت ، ونحوهييا الصلة بترك يكفروا لم الذين تيمية: "وأما ابن يقولو
ًا كان الجاحأد عن جوابهم كان . فما للتارك كتناولها للجاحأد متناولة وهي عيين لهييم جواب

اسييتدللهم مثييل وهييذا ، تقييدم كمييا بييالتولي الكفيير علقييت النصييوص أن مييع ، التييارك
ًا وأن اللييه إل إلييه ل أن شييهد كقييوله: "ميين ، المرجئة بها يحتج التي عموماتلبا محمييد

.. أدخليه منيه وروح مريييم إليى ألقاهييا وكلمته ورسوله عبدالله عيسى وأن الله رسول
عليييه اللييه صييلى قييوله عليييه اعتمييدوا ما وأجود ، النصوص من ذلك ونحو الجنة" ، الله

عليهييم حأييافظ فميين ، والليليية اليوم في العباد على هالل كتبهن صلوات : "خمس وسلم
، عهييد اللييه عنييد له يكن لم عليهن يحافظ لم ومن الجنة يدخله أن عهد الله عند له كان
، المشيييئة تحييت المحييافظ غير جعل : فقد الجنة". قالوا أدخله شاء وإن عذبه شاء إن

، عليهيا بالمحافظية عيدلوا فيإن ، هيذا فيي دللية . ول المشييئة تحيت يكون ل والكافر
الصييلوات علييى : (حأييافظوا تعييالى قييال كمييا ، أميير كمييا أوقاتهييا في فعلها والمحافظة

صييلى النييبي أخر كما الوقت، بعد فعلها مع يكون المحافظة وعدم الوسطى) ، والصلة
عليهييا بالمحافظيية بييالمر الييية اللييه فييأنزل ، الخندق يوم العصر صلة وسلم عليه الله

. الصلوات من هايرغ وعلى
فسييوفا الشيهوات واتبعييوا الصييلة أضيياعوا خليف بعدهم من : (فخلف تعالى قال قدو



ًا أن فأخبرته ليستا والزكاة الصلة : إن وقالوا ، وتكلموا أحأدثوا قد قبلنا قوم
له مخلصين الله ليعبدوا إل أمروا : (وما يقول الله ليس فقال: أو ، الدين من

فالصلة القيمة) ، دين وذلك الزكاة ويؤتوا الصلة ويقيموا حأنفاء الدين
فقال ، زيادة اليمان في ليس يقولون همإن:  : فقلت قال ، الدين من والزكاة

ًا : (ليزدادوا أنزل فيما الله قال قد ليس : أو اليمان. هذا إيمانهم) ، مع إيمان

فعرضييوا له أصحاب في عليك دخل ذر أبا أن وبلغني انتحلوك : إنهم قلتف
، هييو إل إلييه ل الييذي والله : ل فقال ، المر : هذا فقلت ، فقبلته قولهم عليك

ًا أو مرتين أبييا : يييا فقلييت نييافع إلييى فجلسييت المدينيية : قييدمت قال ثم ، ثلث
: . قييال سيير بييل : ل فقلييت علنية؟ أم : سر فقال حأاجة إليك لي إن عبدالله

بثوبي وأخذ قام العصر صلينا . فلما ذلك من : ليس فقلت فيه خير ل سر رب
: أخلنييي : فقلييت لقييا : حأاجتك فقال الغاص ينتظر ولم الخوخة من خرج ثم

اللييه صييلى اللييه رسول : قال فقال قولهم له : فذكرت قال ، : تنح فقال هذا
ُأمرت وسلم عليه ل قالوا فإذا الله إل إله ل يقولوا حأتى بالسيف أضربهم أن : 

. قييال الله على وحأسابهم بحقها إل وأموالهم دماءهم مني عصموا الله إل إله
حأييرام الخمر وبأن نصلي ول فرض الصلة بأن نقر حنن يقولون : إنهم : قلت

ًا) ، يلقون وقتها. فقييالوا: عن فقال: تأخيرها إضاعتها؟ : ما وغيره مسعود لبن فقيل غي
ًا.." ، لكانوا تركوها : لو فقال ، بتركها إل ذلك نظن كنا ما عييرفا قييوله: "وإذا إلييى كفار
لييم ميين المشيييئة تحييت أدخييل إنما ، وسلم عليه الله صلى فالنبي ، المرين بين قرالف

، عليهييا يحييافظوا ولييم صلوا أنهم يقتضي المحافظة ونفس ، ترك من ل ، عليها يحافظ
ًا قتلييوا ذلييك تناول لو فإنه يحافظ لم من يتناول ول .." اليمييان ريييب بل مرتييدين كفييار

 وبعدها.155 ص الوسط
ًا الصييلة تييرك على يصر نقول: ل أنا : "على الصلة كتاب في القيم ابن يقولو إصييرار

ًا يكييون أن والطبيعييية العادة في يستحيل فإنه أصل، بها أمر الله بأن يصدق من مستمر
ًا الرجل ًا مصدق ًا تصديق وأنييه صييلوات خمييس وليليية يييوم كييل عليه فرض الله أن جازم
المسييتحيل ميين وهييذا تركهييا علييى مصر ذلك مع هوو ، العقياب أشد تركها على يعاقبه
ًا ًا بفرضييها مصييدق تركها على يحافظ فل ، قطع ، بهييا صيياحأبه يييأمر اليمييان فييإن ، أبييد

إلييى تصييغِّ ول ، اليمييان ميين شيييء قلبييه في فليس بها يأمر ما قلبه في يكن لم فحيث
.19 ص ةلالص كتاب وأعمالها" ، القلوب بأحأكام علم ول خبرة له ليس من كلم

سييننبه مييا وهو ، والباطن الظاهر بين ربطه في القيم ابن حأكمة إلى الله رحأمك انظرف
تعالى. الله شاء إن حأينه في بعد عليه

من فرع هي إنما الربعة المباني قضية عن أوردناه ما أن هو ، هنا عليه ننبه أن نريد ماو
الخلييود ميين المنجييي لقييدرا لتحقييق العمال جنس لزوم هي قضيتنا فإن ، قضيتنا أصل
من أن على تدل الربعة المباني - وقضية والباطن الظاهر بين التلزم - لصحة النار في

قييدر تحقييق ميين لبد أنه من الول المعنى بخلفا وذلك ، الكفر يوجب ما ذاتها العمال
صييورها أدنييى فييي الصييفة وثبييوت اليمان أصل لتحقق عامة الطاعة أعمال من عملي

ة العميال فترك ، رءللم العميال تيرك جيانب إليى ، سينبين كميا ، كفير بالكاميل جمل
أعلم. تعالى . والله أوردنا كما فيها خلفا على السلم لصحة المشترطة



: ميين وقال يدي من يده فنثر ، ننكح ونحن حأرام المهات نكاح وأن ، ونشربها
.)1(كافر" فهو هذا فعل
ُأخبرت قال الحميدي : حأدثنا حأنبل : "قال قالو ًا أن : و : ميين يقولييون ناس
ًا يفعيل ولم والحج والصوم والزكاة بالصلة أقر ك مين شييئ ، يميوت حأيتى ذل

ًا يكن لم ما مؤمن فهو ، يموت حأتى القبلة مستدبر ويصلي أن علييم إذا جاحأييد
ًا كان إذا إيمانه فيه ذلك تركه هييذا فقلييت ، القبليية واسييتقبال بييالفرائض مقر

.)2(الصراح" الكفر
: المعنى نفس "الجري" في المام قالو

ّنةا أهل ويا ، العلم أهل يا ، القرآن أهل يا وإياكم الله رحأمنا ااعلمو" لّس
والحرام الحلل - بعلم الدين في وجل عز الله فقههم من معشر ويا ، الثارو

وجل عز الله أن علمتم وجل عز الله أمركم كما القرآن تدبرتم إن - أنكم
يثن لم وجل عز أنهو : العمل وبرسوله به إيمانهم بعد المؤمنين على أوجب
ذلك على وأثابهم عنه رضوا قد وأنهم عنهم رضى قد بأنه المؤمنين على

رد .. وهذا الصالح والعمل باليمان إل النار من والنجاة الجنة إلى الدخول
لم وإن والقول : المعرفة قال من على ورد ، المعرفة : اليمان قال من على

.)3(هذا" قائل من بالله : نعوذ يعمل

عقود إلى يرجع ول السلم أعمال ظاهره كان : "ممن تيمية ابن يقولو
ًا منافق فهو بالغيب اليمان اليمان عقده كان ومن ، الملة عن ينقل نفاق
ًا كافر فهو السلم وشرائع اليمان بأحأكام يعمل ول بالغيب معه يثبت ل كفر
.)4(توحأيد"

ًا يقولو ً ضارب ًا مثال ِلييَم قائل لهم قال : "فإن واضح إن كييافر تقولييوا لييم : 
كمال به تريدون الله شاء إن مؤمن قلتم كما الكفر كمال به تريدون الله شاء

والنكار القرار إيمانه أصل والمؤمن للحق منكر الكافر : لن قالوا ، اليمان؟
. الحقائق به فتنتظر رآخ ول له أول ل

والتحقيييق ، أقر لما الداء حأقائق به ينتظر والقرار التصديق أصله اليمانو
، حأقييه أحأدهما فسأل ، الرجل حأق عليهما رجلين كمثل ذلك ومثل ، صدق لما

قييال ما بها يحقق منزلة له يبق فلم وجحد فأنكر ، حأق عندي لك : ليس فقال
إقراره فليس ، وكذا كذا على لك فقال: نعم هحأق الخر وسأل ، وأنكر جحد إذ

قييال مييا يحقييق أن ليه منتظيير فهو ، يوفيه أن دون حأقه بذلك إليه يصل بالذي
جحييده كميين كان حأقه إليه يؤد لم ثم أقر ولو ، بالوفاء إقراره وتصديق بالداء

، حأقييه إليه يؤدي أن ، قال ما فتحقيق ، للداء الترك في استويا إذ المعنى في

.174 ص اليمان كتاب) (1
.178ص السابق) (2
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ًا أدى إنف أدى وكلمييا ، بييه أقيير مييا بعييض ووفييى قييال ما بعض حأقق منه جزء
ًا ًا ازداد جزء ًا الداء المييؤمن وعلى ، به أقر لما تحقيق حأييتى ، بييه أقيير بمييا أبييد

.)1(يموت"
لم فإن ، أقر ما بعض أداء العبد على أن بذاته واضح المام من الكلم هذاو
ًا يؤد . بسواء سواء يقر ولم جحد كمن كان بالمرة شيئ

السييلمية الشييريعة فييي قطعييية قاعييدة على القول هذا العلماء بنى لقدو
جعييل قييد وتعيالى سيبحانه الليه والبيياطن" فيإن الظاهر : "تلزم قاعدة وهي

ً الظاهر ًا الباطن في ما على دليل . عليه ومؤشر
اتخذوهم ما إليه أنزل وما والنبي بالله يؤمنون كانوا : (ولو تعالى الق

ًا ولكن أولياء فاسقون). منهم كثير

ً ظاهرهم فساد سبحانه الله جعلف . وباطنهم عقيدتهم فساد على دليل

ًا تجد : (ل تعالى قالو الله حأاد من يوادون الخر واليوم بالله يؤمنون قوم
ورسوله).

هييذا ليييس الصييول فييي مقررة وقاعدة ، الشريعة في متواتر المعنى هذاو
ة العميال ترك فإن ذلك على بناء ولكن ، بيانها موضع فسياد عليى ييدل جمل
ًا القلب ًا فساد ك أوضيح وقيد ، فييه صلح ل تام : فقيال تيميية ابين الميام ذل
عنييه زالييت بالبيياطن الظيياهر ارتباط عرفا فمن ، تدبره ينبغي الموضع "فهذا

بييالوجوب أقيير اإذ أنييه الفقهيياء ميين قال من أن وعلم ، الباب هذا في الشبهة
الييتي الشبهة عليه دخلت فإنه ، إسلمه مع يقتل أو ، يقتل ل الفعل عن وامتنع
الجازميية الرادة جعييل من على دخلت والتي ، والجهمية المرجئة على دخلت

قتييل ميين الممتنعييون كييان ولهذا الفعل من شئ بها يكون ل التامة القدرة مع
ميين ليسييت العمال وأن اليمان ألةمس في قولهم على بنوه الفقهاء من هذا

إيمييان وأن ، القلييب إيمييان لييوازم ميين العمييال جنس أن تقدم وقد ، اليمان
ميين الظيياهر جعل سواء ، ممتنع الظاهرة العمال من شئ بدون التام القلب
.)2(اليمان" من جزء أو اليمان لوازم

وأنييه ، وعمل قول من فيه لبد الدين أن تبين : "وقد آخر موضع يف يقولو
ًا الرجل يكون أن يمتنع يييؤد لييم ، ولسييانه بقلبييه أو ، بقلبه ورسوله بالله مؤمن
ًا ًا واجب ًا ول زكاة ول صلة ول ، ظاهر ل ، الواجبييات ميين ذلييك غييير ول ، صيييام
فييي يعييدل أو الحييديث دقيصيي أو المانيية يييؤدي أن مثل ، أوجبها الله أن لجل

فييإن ، الكفيير من بذلك يخرج لم ، ورسوله بالله إيمان غير من وحأكمه قسمه
ًا الرجييل يكييون فل ، المييور هذه وجوب يرون الكتاب وأهل المشركين مؤمنيي

.277 ص السابق) (1
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صييلى محمييد بإيجابهييا يختص التي الواجبات من شيء عدم مع ورسوله بالله
.)1(وسلم عليه الله
أعمييال جميييع عييدم مييع الواجب القلب إيمان وجود يتصور : " ... ل يقولو

فييي الييذي اليمييان لنقييص كييان الظيياهرة العمييال نقصت متى بل ، الجوارح
. اهي )2(القلب"

. ولشك ، القلب في اليمان انعدام يعني انعدامها أن على دال هذاف

ًا بعييث لما الله : "... فإن جلي بيان في يقولو ً محمييد الخلييق إلييى رسييول
رهممييأ وليم ، أمير فيميا وطاعته أخبر فيما تصديقه الخلق على الواجب كان

حأرم ول الحرام البيت حأج ول رمضان شهر صيام ول الخمس بالصلوات حأينئذ
صييدقه فمين ، نييزل قييد القرآن أكثر كان ول ، ذلك ونحو ، والربا الخمر عليهم
كييان ذلييك وتوابييع الشييهادتين ميين به أمر بما وأقر القرآن من نزل فيما حأينئذ

ًا حأينئذ الشخص اليمان ذلك مثل كان وإن ، هعلي وجب الذي اليمان تام مؤمن
ًا" كان عليه اقتصر ولو منه يقبل لم الهجرة بعد به أتى لو .)3(كافر

الخلييود مين - للنجياة الجوارح - أعمال العمال جنس لزوم قضية فإن ذنإ
ًا وفهمناهييا ، العلماء أقوال بين جمعنا إن محسومة قضية هي ، النار في فهميي

ًا ًاحصحي قواعييد بمقتضييى أو ، أخرى مواضع في عنهم ورد بما يخل ل متناسق
- فييي تتضييارب قد العلم والئمة الصالح السلف عبارات وأن خاصة ، أخرى

بهييم الظيين وحأسيين الفهييم اتسيياق . ولول المسائل من العديد - في ظاهرها
. ووجهتهييا ظارأنال في اختلفا هو إنما ، اختلفهم بأن العلم مع ، لهم والتقدير

عنييد نيياج أحأييدهم عنييد والنيياج ، صييحيح طييرفا إلييى ينظر منهم واحأد كل وأن
فييي النظيير لورثنييا ذلك لول ، الخرين عند هالك أحأدهم عند والهالك الخرين

ًا مقالتهم من العديد ًا اضطراب تيمييية ابن كتاب في . والناظر الفهم في شديد
ًا قولنا مصداق : "اليمان" يجد فييي والئميية السلف عن نقل قد فإنه.  واضح

ً مسييمى عيين الكتييب تييوهم مختلفيية عبييارات فييي كييثيرة "اليمييان« أقييوال
قائييل ومن ، العمل واليمان ، الكلمة السلم إن قائل فمن والتضاد التضارب

غييير إلييى ، ونييية وعمل قول اليمان إن قائل ومن ، ونطق اعتقاد السلم إن
. العبارات من ذلك

.621ص7جي السابق) (1
2)" القلييب فييي مييا هييو اليمييان أصييل لن "وذلييك قبلهيييا قييال  وقد169اليمان" ص) 

نقصييان عنييد ذلييك وإنما ، كماله عنيت أنها منه يفهم لذلك" فل لزمة الظاهرة والعمال
الملييزوم لنعييدام بالكلييية القلييب فييي مييا ينتفييي فعندئييذ بالكامييل إنعدامها أما ، بعضها

فقييال: "وانتفيياء ذلييك فيييه يييبين آخيير موضييع في تيمية ابن ذكره ما وهو اللزم بانعدام
،105ص الملييزوم" اليميان انتفاء على دليل اللزم ًمت اليميان ويقيول:"فصييار   نياول

.169القلب" ص في ما أصله كان وإن واللزم للملزوم
.518ص7جي الفتاوى مجموع) (3



فييي كلهييا تتفييق مختلفة أنظار هي إنما ، والتضاد والتضارب اشاهمحأ لكنو
وعييدم ، الفهييم سييوء وإنمييا ذاتييه في صحيح طرفا إلى منها كل ويتجه الصل
القضييية إلييى بييالنظر منه المراد على قول كل إنزال وعدم ، الدلة بين الجمع
، اتارالعبيي بظيواهر الخيذين العصير هذا أبناء من المقصرين سيما هو ، ككل
ابيين . يقييول والعلميياء السييلف من أحأد إليه يقصد لم ما إثبات إلى أداهم مما

ًا تيمية : المعنى هذا موضح
ّنةا وأئمة السلف أقوال الباب هذا ومن" فتارة اليمان تفسير يف لّس

يقولون وتارة ، ونية وعمل قول هو يقولون وتارة ، وعمل قول هو يقولون
ّنةسلا واتباع ونية وعمل قول بالقلب واعتقاد باللسان قول يقولون وتارة ، ّ

.)1(صحيح" هذا وكل ، بالجوارح وعمل

السييلف ميين قال من أن هنا : "والمقصود فيقول أردناه ما بعدها يفسر مث
ومن ، والجوارح القلب وعمل واللسان القلب قول أراد ، وعمل قول اليمان

ذليك خيافا أو ، الظاهر القول إل منه يفهم ل القول لفظ أن رأى العتقاد أراد
يتنيياول : "القييول قييال ، ونييية وعمييل قييول قييال وميين ، بالقلب العتقاد فزاد

زاد ومن ، ذلك فزاد النية منه يفهم ل فقد العمل وأما ، اللسان وقول العتقاد
ّنةا اتباع ًا يكون ل ذلك لنف لّس ّنةا باتباع إل لله محبوب يريييدوا لييم وأولئك ، لّس
ًا كان ما أرادوا إنما ، وعمل قول كل ولكيين ، والعمييال القييوال ميين مشروع
ً جعلوه الذين المرجئة على الرد مقصودهم كان هييو بييل فقييالوا ، فقييط قييول
عبييدالله بن سهل سئل كما مرادهم فسروا أربعة جعلوه والذين ، وعمل قول

كييان إذا اليمان ، وُسنة ونية وعمل : قول فقال ، هو ما ليمانا عن التستري
ً ً كان وإذا ، كفر فهو عمل بل قول ً قول ً كان وإذا ، نفاق فهو نية بل وعمل قول

ً .)2(بدعة" فهو ُسنة بل ونية وعمل
ًاي- قد عليه دخلت من على دخلت قد الشبهة إن مث ًا م هذا - في وحأديث

: رئيسيين أمرين من الباب

. العملي الكفر معنى فهم في : الخطأ وألهماأ

هو وأما الظاهر في الحكم لجراء لزما هو فيما : الخلط لثانيا
. الخآرة أحكاما من

: التوفيق تعالى وبالله نقولف

: العملي الكفر معنى فهم في : الخطأ وألًأ

المليية ميين يخييرج ل كفيير أنييه علييى العملي لكفرا فهم في هؤلء جرى قدف
ًا ميين يخييرج ل عملييي كفيير هييو بالجوارح مكفر عمل كل أن واعتقدوا ، مطلق
أن ظنييوا كيييف نييدري - ول فيييه العتقاد دخول وعدم بالجوارح لوقوعه الملة

 ومابعدها.146ص تيمية اليمان" لبن) "(1
 وبعدها.146ص تيمية اليمان" لبن) "(2



ّفر عمل أي ارتكاب عملييي كفيير كييل العتقيياد؟! فيكييون سقوط يلزمه ل مك
ًا عندهم !!. الملة عن ينقل ل رأصغ كفر

اسييم الشييارع عليهييا أطلييق الييتي المعاصييي أنييه العملي بالكفر المقصودو
ميين أخييرى أدليية لوجييود عليهييا الكييبر الكفيير اطلق يمكيين لييم ولكن ، الكفر

. منه ليست أنها على تدل الشريعة

ّنةا "أعلم كتيياب صيياحأب قييولي الناجييية الطائفيية لعتقيياد لمنشييورةا لّسيي
المنصورة":

علييى اليمان اسم بقاء مع الكفر اسم الشارع عليها أطلق معصية كل هو"
ًا بعييدي ترجعييوا : "ل وسلم عليه الله صلى النبي كقول ، عامله يضييرب كفييار

فسوق المسلم : "سباب وسلم عليه الله صلى وقوله بعض" ، رقاب بعضكم
همضييبع المسييلمين قتييال علييى وسييلم عليه الله صلى فأطلق كفر" ، وقتاله
ًا ًا ذلييك يفعييل من وسمى ، كفر أنه بعض : "وإن تعييالى اللييه قييول مييع ، كييافر

: (إنمييا تعييالى قييوله ... إلييى بينهمييا فأصييلحوا اقتتلييوا المؤمنين من طائفتان
وأخييوة اليمان لهم تعالى الله أخويكم) . فأثبت بين فأصلحوا أخوة المؤمنون

ًا عنهم ينف ولم اليمان . ذلك من شيئ

ة فيي ىلتعيا قيالو ه عفيى : (فمين القصياص آي فاتبياع شيئ أخييه مين ل
، عنه ينفها ولم السلم أخوة له تعالى فأثبت بإحأسان) ، إليه وأداء بالمعروفا

وهييو يزنييي حأييين الزانييي يزنييي : "ل وسييلم عليه الله صلى النبي قال وكذلك
وهييو يشييربها حأييين الخمر يشرب ول مؤمن وهو يسرق حأين يسرق ول مؤمن
- وفييي مييؤمن وهو يقتل : "ول رواية في وزاد بعد" ، معروضة التوبةو مؤمن
في أبصارهم" الحديث فيها إليه الناس يرفع شيرفا ذات نهبة ينتهب ول رواية

ًا فيهما ، ذر أبي حأديث مع الصحيحين : "مييا  وسليييم عليييه الله صلى قال أيض
زنييى وإن قلييت ، نييةالج دخييل إل ذلك على مات ثم الله إل إله ل قال عبد من
ًا سرق وإن زنى وإن قال سرق وإن رغييم : "علييى الرابعيية فييي قييال ثم ، ثلث
والشيارب والسيارق الزانييي عيين ينييف ليم أنييه على يدل فهذا ذر" ، أبي أنف

من بأنيه يخبر لم ذلك أراد لو فإنه ، التوحأيد مع بالكلية اليمان مطلق والقاتل
يييدخل فليين ،)1(المعاصييي تلييك فعييل وإن ، الجنة دخل الله إل إله ل على مات

للمعاصي الفاعل الموحأد عن الكفر ونفى الجنة دخول أثبت أنه إلى هنا ننبه أن نريد)(1
تركهييا الييتي الفريضة توجب فقد أخرى منزلة وله ، آخر مقام فذلك الفرائض ترك أما ،

ميين فهو الفريضة وترك المعصية فعل بين سوى ومن ، توجب ل وقد الكبر الكفر عليه
تييرك سموا عيينة: المرجئة ابن : "قال قوله رجب ابن عن نقلنا أن سبق كما ، لمرجئةا

ًا الفرائض ًا المحارم ركوب لن سواء وليس المحارم ركوب بمنزلة ذنب غييير ميين متعمد
العلييوم جيامع كفيير" .  راجييع جهييل أو عييذر غييير من الفرائض وترك ، معصية استحلل
جنييس أن في : "قاعدة المعنى نفس في تيمية ناب قال  كما41 ص رجب لبن والحكم

أعظييم بييه المأمور ترك جنس وأن ، عنه المنهي ترك جنس من أعظم به المأمور فعل
مثوبتهم من أعظم الواجبات أداء على آدم بني مثوبة وأن ، عنه المنهي فعل جنس من



أن إل )1(كميياله" ونفييي اليمييان نقييص بذلك أراد وإنما ، مؤمنة نفس إل الجنة
ما الجوارح أعمال من هناك أن مباشرة ذلك بعد بين قد نفسه الكتاب صاحأب
ًا بمجرده صاحأبه على الكفر يوجب ً ، للصنم كالساجد ، إجماع أنييه رغييم ، مثل

: يقول بالعتقاد ل بالعمل كفر

الرسييول وسييب بالكتاب والستهانة للصنم السجود هل لنا قيل : وإذا س"
العملييي الكفيير ميين كله هذا ، ذلك ونحو بالدين والهزل وسلم عليه هالل صلى
ًا كان فلم يظهر فيما بالعملي؟"  الصغر الكفر عرفتم وقد الدين من مخرج

ميين إل العملييي الكفيير ميين هييي ليس شاكلها وما الربعة هذه أن : اعلم ج
ذهيياب مييع اإل تقييع ل ولكنها ، منها يظهر فيما الجوارح بعمل واقعة كونها جهة
ك مين شيئ معهيا يبقى ل وانقياده ومحبته وإخلصه نيته من القلب عمل ، ذل
، ولبييد العتقييادي للكفيير مسييتلزمة فإنهييا الظاهر في عملية كانت وإن فهي
المنيافقين حأميل . وهيل مارد معاند أو مارق منافق من إل لتقع هذه تكن ولم
لم بما وهموا إسلمهم بعد واوكفر الكفر كلمة (قالوا أن على تبوك غزوة في

: تعييالى الله ونلعب) قال نخوض كنا (إنما سئلوا لما قولهم مع ذلك ينالوا) إل
إيمييانكم) . بعييد كفرتم قد تعتذروا ل تستهزؤن كنتم ورسوله وآياته أبالله (قل

ًا بالعملي الصغر الكفر ُنعّرفا لم ونحن لييم الييذي المحييض بالعملي بل مطلق
.)2(وعمله" القلب قول يناقض ولم دقاالعت يستلزم

ًا كونه يثبت ما هناك أن هذا من تبينف ميين وهييو ، المليية عن ناقل أكبر كفر
كفر أنه بمعنى عملي كفر أنه عليه يطلق أن عندئذ يصح فل ، الجوارح أعمال
ال أميره يختليط ل حأيتى ، بالجوارح أتى قد أنه لمجرد ، أصغر المعاصيي بأفع
ميين هييذا أن - فيظيين الصييغر الكفيير من - وهي الكفر اسم عليها يطلق التي
. ذاك

يجعييل التفرقة هذه فهم في أخطأ من جعلت التي الشبهة وقعت ههنا منو
ًا الجوارح أعمال من هو ما كل ثبييت إن وحأييتى ، عملييي أنه بدعوى أصغر كفر
ًاظ- ن فقال عاد ، الكبر الكفر من ذلك أن له - : عنييده الشيبهة هيذه لوجيود ر

عين ينقيل ل أصيغر كفير إذن فهيو ، عمليي كفر فهو الجوارح أعمال من لكنه
.)3(العظيم الله فسبحان ؟ الملة

فعييل لىع عقوبتهم من أعظم الواجبات ترك على عقوبتهم وأن ، المحرمات ترك على
بيياثنين ذلييك علييى تيمييية ابن استدل  وقد85 ص2جي الفتاوى ..." مجموعة المحرمات
ً وعشرين إليه. فارجع دليل

1)" العقيييدة فييي وجييواب  سييؤال200 اسييم تحت المنشورة" المطبوع السنة أعلم) 
.75ص يمحأك لحافظ

.76المنشورة" ص السنة أعلم) "(2
أو بقول إما يثبت الكفر أن إثبات في  وبعدها200ص2الخيار"جي "كفاية كتاب راجع) (3

اعتقاد. أو عمل



ًاث ـظـاهر عـلـى الدنيا في لحكما لجراء لزما هو فيما : الخلط اني
: الخآرة أحكاما من هو وأما ، المر

قييال كمييا الميير ظيياهر على يجرى الدنيا في الحكم إجراء أن القاعدة إنف
صييحته: "أفل علييى المتفييق زيييد بيين أسامة حأديث في وسلم عليه الله صلى

قلييوب عيين أنقييب أن أؤميير لييم : "إنييي الصييحيحين وفي قلبه" ، عن شققت
بطونهم" . شقأ ول الناس

الحأكام تقوم وعليها الشريعة عمدة وهي ، الصول في مقررة قاعدة هيو
:)1(الشاطبي يقول كما كلها

ً الشرع في الظاهرة العمال جعلت هنا ومن" ، البيياطن فييي مييا على دليل
ًارمنخ الظاهر كان فإن ًا أو ، بييذلك البيياطن على حأكم م علييى حأكييم مسييتقيم

ًا بذلك الباطن العاديييات أحأكييام سييائر وفييي الفقييه فييي عييام أصل وهو ، أيض
ًا الشييريعة جمليية فييي نييافع الييوجه هييذا من إليها اللتفات بل والتجربيات جييد

ًا كثيرة صحته على والدلة . جد

المطيييع وطاعيية كافرلا وكفر المؤمن بإيمان الحاكم أنه عمدة بذلك كفىو
العقييود تنعقييد وبييذلك ، المجييرح وجرحأيية العييدل وعداليية ، العاصييي وعصيان
وعمييدة التشييريع كلييية هييو بييل ، المييور ميين ذلييك غييير إلى المواثيق وترتبط
. والعامة" اهي الخاصة السلمية الشعائر حأدود إقامة إلى بالنسبة التكليف

، اليمييان مسييألة فييي قولهم اءهوالفق العلماء بنى الكلي الصل هذا علىو
القييرار هييو وجعلييوه الييدنيا فييي السييلم بظيياهر للحكييم لزم هييو مييا فييأثبتوا

ًا باللسان ملييتزم ، لمييدلولهما مييدرك بالشييهادتين النيياطق أن منهييم افتراضيي
هييو لمييا فاعييل ، جمليية الشييرك لعمييال تييارك ، عاميية الفييروع فييي بالطاعة
ظهيير . فييإذا بالشييهادتين فيييه لدخولا بعد أعمال من السلم لصحة مشترط

مين عمييل تيرك أو ، الشيرك أفعييال ميين فعل إتيان من ذلك خلفا بعدها منه
ًا إمييا بكفييره حأكم السلم لصحة المشترطة العمال ردة كفيير أو أصييليا كفيير

. ذلك في بينهم خلفا على

فاليمييان ، عنييدنا ما إلى بالنظر : "أما الفتح في العسقلني حأجر ابن قولي
بكفيره يحكيم وليم الدنيا في الحأكام عليه أجريت أقر فمن ، فقط القرار هو
.)2(للصنم" كالسجود كفره على يدل فعل به اقترن إن إل

.233ص العاشرة المسألة الثاني القسم الحأكام  كتاب1الموافقات" جي) "(1
،46  ص1ج الفتح) (2 والنطييق العمييل هو قالوا : "والمعتزلة قبلها الحافظ قال وقد  

ًا العمال جعلوا أنهم السلف وبين بينهم والفارق والعتقاد والسييلف صييحته يفيي شرط
ًا جعلوها يقييول الحييافظ فتقييول: إن القييول هذا عليك يشتبه . ول كماله" اهي في شرط

ًا العمال جعلوا السلف إن نقلنييا أن سييبق قييد لك. إنه فنقول اليمان؟ كمال في شرط
ًا المعتبر أن من المعارج وصاحأب تيمية ابن قول العمييال أكييثر هييو الكمييال فييي شرط

لفظيه وإنميا العميال كيل اعتيبروا السيلف أن فيهيا ليس الحافظ ةاروعب ، كلها وليس



ًا كييان فإن ، جملة للعمال تارك هو فيمن ذلكك ًا كييافر ًا كفيير أن - إل باطنيي
ًا ويكون ، عليه حأكم ينبنى - فل الظاهر في إثباته يصعب مما ذلك فييي مسييلم

بيييوج عمل بترك أو الشرك أعمال من بعمل كفره يثبت حأتى ، الدنيا أحأكام
. بذاته الكفر عليه

" طرفان لها المسألة : "وهذه تيمية ابن قولي

. الظاهر الكفر إثبات : في حأدهماأ

الباطن" . الكفر إثبات : في لثانيا

: بعدها يقول مث

ًا فإن ، الشبهة يزيل مما الموضع هذا وبيان" ميين أن يظن الفقهاء من كثير
، يييرث فل ظيياهرة، ردة مرتييدلا أحأكام عليه تجرى أن يجب فإنه كافر هو قيل
أهييل من بالتأويل كفروه من على الحأكام هذه أجروا حأتى يناكح ول يورث ول

: مييؤمن أصيينافا ثلثيية كانوا الناس أن ثبت قد فإنه كذلك المر وليس ، البدع
فييي وكييان ، للكفيير مبطيين للسييلم مظهيير ومنييافق للكفيير مظهيير وكييافر

- نفيياقه فييي يشكون ل من بل ، ودللت اتبعلم الناس يعلمه من المنافقين
وكان ، المسلمون ورثتهم ورثهم هؤلء مات فلما هذا - ومع وأمثاله أبي كابن

ّنةا تقييوم حأييتى دميياؤهم تعصييم وكييانت ميراثييه آتييوهم ميت لهم مات إذا لّسيي
.)1(عقوبته" يوجب بما أحأدهم على لشرعيةا

: مايلي فيها يثبت والتي المفيدة المعاني هذه إلى الله رحأمك انظرف

ًأ ميين كييان وإن )2(ولشييك البيياطن الكفيير يثبت جملة العمال ترك : أن ول
.  الظاهر في حأكم عليه ينبنى فل ، الناس من أحأد على ذلك إثبات الصعب

ًاث ظهير إن عليييه دةرالي بحكم العقوبة يوجب ما ارتكاب هو ذلك حأد : أن اني
أعمييال ميين عمييل كارتكيياب ، قاطعيية بدلليية الكييبر الكفيير علييى يدل ما منه

خلفا علييى السيلم لصييحة المشييترطة العميال ميين عمل ترك أو ، الشرك
. سبق كما فيها

ًا جعلوها "السلف "العمال". اعتبروا الكمال" أي في شرط
قبييل مين قررنييا ميا حأسب غيره قول وبين بينه فيجمع التخصيص يحتمل عام لفظ هوو

ممسييتقي وجييه هنيياك أن طالمييا والعلميياء الئمة بين التضارب لفتراض داعي ل أنه من
أن هييو هنييا الحييافظ مقصيود ويكييون ، بالعقيييدة يتصيل فيميا خاصة أقوالهم بين للجمع

ًا المعاصي وترك الطاعات أعمال جعلوا السلف العمال كل ل اليمان كمال في شرط
ًا بصييفة اليمان كمال في شرط "العمال" وكونها عن تكلم من كل عند وهكذا ، مطلق
هييامش رجب ابن  وكلم20ص حأكمى وحأافظ تيمية بنا كلم . راجع لهذا فانتبه ، عامة

.22 ص
.159الوسط" ص اليمان) "(1
قبل. من ذكرنا كما) (2



: إلى تقدم مما نخلصو

1 - وينقييص ، بالطاعييات يزيييد ، وينقييص يزيييد وعمييل قييول اليمييان أن 
. بالمعاصي

2 - اسييتكمال فييي هييي إنمييا اليمييان على تطرأ التي والنقص يادةزال أن 
، النييار في الخلود من صاحأبه به ينجو أدنى حأد أو أصل لليمان وإنما ، درجاته

العمييال وإتيييان الشييرك تييرك ميين ومقتضييياته وجييل عييز اللييه توحأيييد وهييو
. الشرائع بلغته من - عند فيها خلفا - على السلم لصحة المشترطة

من المنجي القدر - لتحقيق الجوارح - أعمال العمال جنس لزوم إن - 3
ً المعتييبرة والبيياطن الظيياهر تلزم قاعدة تقتضيه ما هو النار في الخلود أصييل

أصييل بييالقلب يتحقييق أن المحييال ميين فإنه ، الشريعة في الكلية الصول من
الجوارح العمأ من عمل أي إتيان إلى صاحأبه اليمان هذا يدفع ل ثم ، اليمان

أن معنيياه بمييا تيمييية ابن عنه عبر ما وهو ، حأياته طوال الصور من صورة بأية
لم وإل العمال جميع ترك معه يمتنع ، التامة القدرة مع الجازمة الرادة وجود
. أصل التوحأيد يصح

، الربعة المباني في المعينة العمال إثبات هو المسألة هذه فرع وأن - 4
قبل. من ذكرنا - كما فيها خلفا - على السلم لصحة تشترط التي

ًا محييددة معان على أخرى مرة فنؤكد نعود الفصل هذا نختم أن قبلو خوفيي
: وهي الذهان في اختلطها من

ًأ ، القلييب فييي اليمييان أصييل لتحقيق الواجبة العمال جنس لزوم : أن ول
صيياحأبه بييه ينجييو الييذي انمالي من الدنى الحد هذا تحقيق على دللة هو إنما
علييى دلليية كييذلك هييو إنمييا بالكلييية العمال هذه وعدم ، النار في الخلود من

. ذكرنا كما والباطن الظاهر لتلزم القلب من اليمان من القدر هذا سقوط

بجنسيها مطلوبية هيي وإنميا ، اليدين أصيل فيي تيدخل ل بيذاتها العميالف
القلييب فييي محلييه اليمييان أصل فإن ، هعلي دللة ولتكون الدين أصل لتحقيق

بالكلييية الواجبيية العمال هذه عدم وإنما ، )1("اليمان" في تيمية ابن ذكر كما
ًا ، القلب من اليمان هذا سقوط على دللة الرسول سب أن اعتبرنا كما تمام
ًا وسلم عليه الله صلى فييي هييو بينمييا ، القلييب عقييد سقوط على لدللته كفر
أو الكييبر الكفر على تدل دللة أمر ذلك في فالمر ، )2(العمال من عمل ذاته
بييين التفريييق فيجييب ، منييه بالكلييية اليمييان وانتفيياء القلب عقد سقوط على
بالكلييية العمييال جمليية بييترك سييقوطه علييى يدل ما وبين بذاته اليمان أصل
وهو ، الدين أصل في بنفسها العمال دخول يعنى ذلك أن الظان يظن ل حأتى

اللييه شيياء إن الخوارج مناقشة معرض في وإبطاله رده سيأتي الذي المذهب

السلمي. المكتب  طبعة308ص تيمية لبن اليمان كتاب راجع) (1
تيمية. لبن المسلول الصارم راجع) (2



. تعالى

ًاث بها وطولبوا ، الشرائع بلغتهم من حأق في إل تظهر ل القضية هذه : أن اني
الرسييل بيه نزلييت الييذي الييدين أصييل إثبييات وبييين بينهييا تعييارض لو ، بالفعل
ًا قييد الصييل هذا . فإن فعلها المطلوب العمال من بذاته يخلو والذي )1(جميع
نييزول قبييل تاميي من عند يتحقق كما ، عملية شرائع تبلغه لم من عند يتحقق

بشييرائع يطالبوا لم - الذين هؤلء إيمان يكون الحالة هذه وفي ، الشرائع هذه
وعملهم ، كذلك وعمل - قول نزولها قبل موتهم أو إليهم وصولها لعدم عملية

. وللمؤمنين سبحانه لله ولئهم مع بالكلية الشرك أعمال ترك هو

منييه يقتضييي لتوحأيييدا فتحقيييق بهييا وطييولب الشرائع بلغته من عند أماو
السييلم، لصييحة عمييل ميين اشييترط مييا وإتيييان بالكلييية الشييرك أعمال ترك

. ولبد عملي بقدر اليمان هذا وتحقيق
أعلم تعالى اللهو

وهييو ، العبييادة أو واللوهييية الربوبييية ، بشييقيه وجل عز الله توحأيد هو الدين وأصل) (1
والشييعائر بالنسييك والتوجه ورسوله لله والولء ورسوله الله إلى التحاكم يقتضي بذاته

بهييا يكلييف عملييية شييرائع أييية نييزول قبييل حأييتى يتحقييق الميير وهييذا ، وحأده تعالى لله
ًا كان كما المؤمنون ً المكي العصر في حأادث عيين الول كتابنييا فييي ذلييك .. وتفصيل مثل

إليه. "التوحأيد" فارجع



الثالث لفصلا
العتقاد : في وألًأ

يزيييد وأنييه ، وعمييل قييول اليمييان أن سييبق - فيمييا تعالى الله - بعون ثبتناأ
عييز اللييه توحأيييد وهييو الشرائع بلغته من حأق في اجبو أصل له وأن ، وينقص

المر ونزيد ، السلم لصحة كشرط لزم هو ما وعمل ، الشرك ترك مع وجل
ًا ل والييتي ، أجزائييه أو مركبيياته ببيييان ، لليمييان الشرعي المعنى بتفصيل بيان

. باجتماعها إل المرء إيمان يصح

ً ًإيمانا اليمان بعض : "ليس حأزم ابن قولي مييتركب اليمييان بييل ، أصييل
ًا" صارت اجتمعت إذا أشياء من لميين مناقشييته معييرض فييي وذلييك ، )1(إيمانيي

ذلييك فقوله ، العمل دون اللفظي والقرار بالتصديق أو القلب بتصديق اكتفى
. بعضها من ةملز معان ثلثة . وهي اليمان أصل به يثبت ما في جار هو إنما
 :  العلم –1
الفقيه" أصيول فييي "العييدة فيي به" كمييا هو ما على المعلوم "معرفة هوو
،76 صي1جي يعلي لبي إيمييانه موضوع هي التي القضية المرء يعرفا أن أي  
. عامة .. هذا المعرفة تمام

صييفات بمعرفيية ، سييبحانه ربييه المييرء يعييرفا أن فيجييب للسلم بالنسبةو
ميين بشييكل لغيييره تصييرفا ل الييتي ألييوهيته وحأقييوق ، لكماله ةماللز ربوبيته

تجييب ممييا ذلييك وغييير والييوحأي الرسييل إثبييات ميين ذلييك يتبييع وما ، الشكال
يسييع ول ، بييدونها التوحأيييد يثبييت ل والييتي ، التوحأيد عقيدة أصول من معرفته
ًا كان ما وإل ، جهلها المسلم وكيييف ، المعرفيية من فرع العتقاد فإن ، مسلم

وقييد ، )2(أصييولها؟! من الضروريات يعرفا ل أو ، يعرفها ل بقضية المرء ؤمني
.)3(فقط المعرفة بمجرد اليمان الجهمية أثبت

.215 ص3جي حأزم والنحل" لبن الملل) "(1
جاهييل حأكييم فييي المفيييد "الجييواب الشريعة "الجهل" في عن[عارض بحثنا يراجع) (2

ليصييير جهلييه المسييلم يسييع ل مييا قلنييا كمييا هييو يعييرفا أن يجب ما وحأدود التوحأيد"] ،
ًا يجييب الييتي القطعييية الصييول وأ العتقادية الصول في أما ، التوحأيد في وذلك مسلم

فييي داخلة هي ول قضيتنا محل ليست فهي ، كذلك العامة على تخفى والتي البلغ فيها
اليمان. لصل المطلوبة المعرفة حأدود

هييلأ ذكيير فبينمييا ، بالمعرفيية مقصييودهم فييي السيينة أهل عن الجهمية اقترفت وقد)(3
أو التصييديق يسييتلزم - ل بالموضييوع العلم أو العلييم - بمعنييى المعرفيية أن السيينة

فييي عليييه هييو مييا علييى بالشييئ المعرفيية تحقييق بمعنييى العلم كان إن وإنما ، التكذيب
- الحاليية هييذه مييع يتصور ول محالة ول ، اللزوم بطريق للتصديق متضمن فإنه الحقيقة

- النفس في تكذيب معها يصير - أن حأقيقته على عضوبالمو النفسي العلم تحقق وهي
ًا باللسييان الظاهر في التكذيب أمكن وإن تحقييق إمكييان الجهمييية أثبييت - بينمييا جحييود



تعييالى اللييه معرفيية هييو إنمييا اليمييان أن إلييى قوم : "ذهب حأزم ابن قولي
بلسييانه الكفيير أنييواع وسييائر النصييرانية أو اليهودييية أظهر وإن ، فقط بالقلب
.)1(الجنة" أهل من مسلم فهو قلبهب تعالى الله عرفا . فإذا وعبادته

باللسييان الكفر إظهار دون حأتى – اليمان لثبات يكفي ل وحأده القدر هذاو
ًا إبليس كان وإل – إلى أنظرني : (قال لسانه على تعالى الله قال فقد ، مؤمن

.)2(يبعثون) يوم

ًا تعالى قالو .)3 (العالمين) رب الله أخافا : (إني إبليس عن حأاكي

ّنةا أهل بين فيه خلفا ل القدر هذاو .)4( لّس

: التصديإق- 2
هييو اليمييان بييأن السييلم" اليييوم "دعيياة من كثير على الشبهة دخلت قدف

المخييبر أو لخييبرا إلى الصدق نسبة مجرد التصديق معنى جعلوا ثم ، التصديق
ًا يخبرك من جاءك إذا أنه بمعنى ، به هييذا في صادق إنه قلت ثم فسمعته خبر

الشييرعي المفهييوم فييي المعنييى هييذا وطييردوا ، التصييديق هييو فهييذا الخييبر
وسييلم عليييه اللييه صييلى محمد إلى الصدق نسب من أن فاعتقدوا ، للتصديق

ً الله رسول : إنه بقوله ، بيالقرآن تعالى الله عند من جاء بأنه مصدق وأنا فعل
ًا كان . عندهم لليمان مرادفا هو الذي الشرعي بالتصديق آتي

ّنة الكتاب من الدلة أن الحقو ًا ذلك خلفا جهمية على دلت قد والّس مطلق

ًا الميير نفييس فييي تكييذيبه ثييم حأقيقته في عليه هو ما على بالشئ النفسي العلم تكييذيب
ًا أهييل عن تيمية ابن مماال هذا قرر كما حأدوثه إمكان أو تصوره يمكن ل ما . وهو نفسي
.163  ص5 جي الكبرى التسعينية" بالفتاوى "الرسالة . راجع والجماعة السنة

.188  ص3جي حأزم والنحل" لبن الملل) "(1
.14 العرافا) (2
.16 الحشر) (3
وأنهييا السيينة أهييل عنييد بشييرط ليسييت المعرفة أن الصول كتب بعض في تجد قد) (4

ليسييت (الييتي اصييطلحأهم فييي المعرفيية من المقصود إن فنقول ، المعتزلة عند شرط
إن نقييول فنحيين ، موضييوعه وليييس التوحأيييد دليييل معرفة السنة) هي أهل دنع بشرط
ميين ونسييوق ، دليلييه معرفيية وليييس ، جيياهله يعييذر ول شييرط التوحأيييد موضوع معرفة
، الموضييع هييذا فييي بييه مرادهييم عن المعرفة بلفظ قصدنا اختلفا على يدل ما كلمهم

الربعيية الئميية نعيي المعرفيية: "فالمشييهور تحقيييق البيياري" فييي "فيييض صاحأب يقول
. عنييدهم شييرط فإنهييا المعتزليية بخلفا بشرط - ليست المعرفة - أي أنها الله رحأمهم
.." ا اليقييين يوجب ما والرسالة التوحأيد على الدلئل من عنده يكون أن عندهم ومعناه

ليسييت الييتي بالمعرفيية المقصييود أن ميين قلنيياه ما معنى يوضح  . وهذا53  ص1جي هي
. ويراجييع خلفا بل موضييوعه وليييس التوحأيييد دلئل معرفة هي سنةال أهل عند بشرط
.486  ص3جي السالكين مدارج في القيم ابن قاله ما المعنى هذا في كذلك



هذا فمجرد ، المرجئة جهمية على دخلت التي الشبهة عليهم دخلت قد وإنما ،
ّنة الكتيياب ميين لدلييةا . وسنسييوق إسلم به يثبت ل التصديق مييا علييى والّسيي

تعالى: الله شاء إن المراد الشرعي التصديق معنى بعدها نبين ثم نقول

ًا أنفسهم واستيقنتها بها : (وجحدوا تعالى ) قال أ( ًا) ظلم .)1 (وعلو

القلييبي التصييديق حأييدث قييد أي )2(قلييوبهم" فييي : "يقينهييم عباس ابن الق
ًا لهم يثبت لم ذلك أن إل ، بالفعل التكييذيب ميين يمنعهييم لييم حأييتى بييل ، إيمان
.  التام القلبي التصديق رغم باللسان الصريح

ًا يعلمون وجنوده فرعون كان قدو : تعالى الله عند من اليات هذه أن تمام
رب إل هييؤلء أنييزل مييا علمييت لقييد : (قييال موسييى لسييان علييى تعييالى قال

.)3 (بصائر) والرض تاالسمو

يعرفييون كمييا يعرفييونه الكتيياب آتينيياهم : (الييذين اليهييود عيين تعييالى قالو
.)4 (أبناءهم)

وفييد عيين حأييديثه معييرض المعاد" في "زاد في القيم ابن المام ب) يقول(
: نجران

أبو جلس انرنج من وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى وجهوا … فلما"
ًا له بغلة على حأارثة جنبييه وإلييى وسييلم عليه الله صلى الله رسول إلى موجه

: كرز له فقال حأارثة أبو بغلة عثرت إذ ، يسايره علقمة بن كرز له يقال له أخ
: بييل حأارثيية لييه فقييال – وسلم عليه الله صلى الله رسول يريد – البعد تعس
كنييا الييذي المييي النييبي إنييه اللييه و: فقييال أخييي؟ يييا : ولم فقال تعست أنت

صيينع : ما فقال ؟ هذا تعلم وأنت اتباعه من يمنعك فما كرز له فقال ، ننتظره
فعلييت ولو ، خلفه إل أبوا وقد ، وأكرمونا ، وتولونا ، شرفونا ، القوم هؤلء بنا

بعييد أسلم حأتى علقمة بن كرز أخوه منه عليها ! فأضمر ترى ما كل منا نزعوا
.)5(ذلك"

ميين الثابتيية والخبار السير في ما تأمل : "ومن القصة فقه في يقول مث
، بالرسييالة وسلم عليه الله صلى له والمشركين الكتاب أهل من كثير شهادة

وراء أميير السلم أن علم ، السلم في الشهادة هذه تدخلهم فلم صادق وأنه
المعرفيية     ل  بيي ، فقييط والقييرار المعرفة ول فقط المعرفة هو سلي وأنه ، ذلك

ًا     ودينه     طاعته     التزام  و والقرار ًا     ظاهر  .)6("وباطن

.14 النمل) (1
.140 ص19جي الطبري) (2
.102 السراء) (3
.146 البقرة) (4
.38  ص3جي القيم المعاد" لبن زاد) "(5
.42  ص3جي السابق) (6



: الروم قيصر هرقل أخبار جي) ومن(
: ميين وسييلم عليييه الله صلى الله رسول : قال قال مالك بن أنس وىر
الجنة؟ وله قيصر إلى هذه بصحيفتي يذهب
بيييت يييأتي وهييو قيصيير فوافييق ، يقبييل لييم القييوم: وإن ميين رجل قالف

اط على بالكتاب فرمى المقدس صياحأب : مين قيصير فنيادى ، وتنحيى البس
فييأمر أتيياه قييدم فلمييا ، فييأتني قدمت قال: فإذا ، قال: أنا آمن؟ وهيو الكتاب
ًا أمر ثم فأغلقت قصره بأبواب قيصر ًا اتبييع قييد قيصيير أن ينييادي منادي محمييد

اللييه صييلى اللييه لرسييول فقييال ، تسلحوا وقد جنده فأقبيل ، النصرانية ركوت
إن مناديهفنيادى: أل أمير ثيم ، مملكيتي عليى أخافا إني ترى وسلم: قد عليه

وسييلم: إنييي عليييه اللييه صييلى اللييه رسول إلى وكتب ، عنكم رضي قد قيصر
عدو ذبك وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ، بدنانير إليه وبعث ، مسلم

.)1(نصرانيته" على وهو بمسلم ليس الله
اللييه صييلى اللييه رسول عن هرقل مع سفيان أبي لقاء حأديث في د) وجاء(

وسلم: عليه

ًا تقوله ما يك إن" أظنييه أك ولييم خييارج أنييه أعلييم كنييت وقد ، نبي فإنه حأق
لغسييلت عنييده كنييت ولييو ءهالقيي لحأببت إليه أخلص أني أعلم أني ولو ، منكم
.)2 (.." قدمي تحت ما ملكه وليبلغن ، قدميه عند

هييذا إلى بنا : اذهب لصاحأبه يهودي : قال قال عسال بن صفوان هي) وعن(
صلى الله رسول . فأتيا أعين أربعة له فإن نبي تقل ل صاحأبه له فقال ، النبي

بيالله تشيركوا لهيم: "ل فقيال بينيات آيات تسع عن وسأله ، وسلم عليه هلال
ًا يييوم تولوا ول المحصنة تقذفوا ول النفس تقتلوا ول تزنوا ول تسرقوا ول شيئ

وقييالوا: ورجليه يديه فقبلوا ، السبت في تعدوا أل يهود خاصة وعليكم الزحأف
فييي يزال أل دعا داود قال: إن ي؟تتبعون أن يمنعكم قال: فما ، نبي أنك نشهد
.)3(" يهود تقتلنا أن اتبعناك إن نخافا وإنا ، نبي ذريته

: اللتزاما - 3
والنقياد). الطاعة أو القرار أو(

ميين الدنييى الحييد أو اليمييان لصييل الضييروري الثالث العنصر يمثل هوو
سييبحانه للييه المرء فيسلم ، النار في الخلود من هصاحأب به ينجو الذي السلم
ًا منهييا يييرد فل ، وشييريعته لرسوله وينقاد الييتزام قبييوله بعييد كييان مهمييا شيييئ

الحأكام.
مين قتل باب في الفتح في الحافظ قاله ما الوطار نيل في الشوكاني قلن

حأبان. وابن حأاتم أبو رواه) (1
. الوحأي نزول بدء باب صحيحه في البخاري رواه) (2
. وصححه والترمذي النسائي رواه) (3



الفرائض: قبول من أبى

هييل     كن  ل ، كذلك وهو عليها دزي لم ولو الله إل إله ل قال من قتل منع وفيه"
ًا؟     ذلك     بمجرد     يصير فإن يختبر حأتى قتله عن الكف يجب بل ، ل     الراجح     مسلم
.)1(بإسلمه" حأكم السلم أحأكام والتزم بالرسالة شهد

أهيل مين قيال مين أن ليك يتييبين هنيا القبول: "ومن معارج صاحأب يقولو
ّنا التصيديق عنييوا إنميا أنهييم اللغية ظياهر على التصديق اليمان: هو يف ةلّس

ًا للنقياد المستلزم الذعاني ًا ظاهر التصييديق مجرد يعنوا ولم ، شك بل وباطن
النقييياد عن أبى وإنما ، بالسجود له تعالى الله أمر في يكذب لم إبليس فإن ،

ًا ًا" كفر  .)2(واستكبار

ً النقطيية هييذه فييي القول تيمية ابن المام فصل قدو عليييه مزيييد ل تفصيييل
يلي: ما منه نقتطف

نسييبة هييو الييذي والتصييديق اليمان بين الفارق عن حأديثه معرض في الق
: الخبر إلى الصدق

ًا : أي التصديق يفارق اليمان أن وذلك" ومعنى" . لفظ

علييى ينطبييق إنمييا التصييديق أن وهييو بينهمييا يييةظاللف الفروق أحأد يبين مث
الغيب وراء هو فيما يستعمل فإنما اليمان أما المحسوسة الخبار أو الحقائق

فيقول: أخبار من

بييل ، الخبييار جميع في يستعمل ل اليمان أن من تقدم الثاني: ما والفرق"
بهيا أقير افيإذ ، الرييب ييدخلها مميا ونحوهيا الغائبية الميور عين الخبيار فيي

الخبار" . لجميع متناول عام فإنه التصديق لفظ بخلفا ، قيل: آمن المستمع

فيقول: بينهما المعنى في الفارق بعدها يبين مث

أن كمييا ، الطمأنينيية هييو الييذي الميين من مأخوذ اليمان فإن المعنى وأما"
الصييادق لكيين ، يييأمن آميين ميين قريييب وهيو ، قريقيير من مأخوذ القرار لفظ

والكييذب طمأنينيية يقال: الصدق كما ، ذلك بخلفا والكاذب خبره إلى مئنطي
القرار ولفظ ، القرار في دخل المقر أن كما المن في دخل فالمؤمن ، ريبة

وجهين: على إنه ثم ، اللتزام يتضمن

ونحوهمييا والشهادة التصديق كلفظ الوجه هذا من وهو:  لخبار  اأحأدهما): (
. القرار كتاب في الفقهاء يذكره الذي رالقرا معنى وهذا… 

علييى وأخييذتم تعييالى: (أأقررتييم قييوله فييي كما:    اللتزام     نشاء  إ(الثاني): و
هييو الشاهدين) وليس من معكم وأنا فاشهدوا قال ، أقررنا قالوا إصري ذلكم

لمييا النييبيين ميثيياق اللييه أخييذ قال: (وإذ سبحانه فإنه المجرد الخبر بمعنى هنا

.12  ص8 جي في الوطار" للشوكاني نيل) "(1
.23  ص2 جي يمحأك القبول" لحافظ معارج) "(2



للرسول. والنصر لليمان اللتزام الية) فهذا … وحأكمة تابك من آتيتكم

التصييديق لفييظ بخلفا ، والييتزام وإنشيياء إخبييار فيييه اليمييان لفييظ كذلكو
فيييه يقييال ل ، المخييبر إلييى طمأنينة يتضمن ل بخبر الرجل أخبر فمن المجرد

يتضييمن قييد والمخبر ، المخبر إلى طمأنينة يتضمن الذي الخبر بخلفا له آمن
فييإذا ، صدقه إلى الطمأنينة مجرد إل يتضمن ل وقد ، له المستمع طاعة خبره

ًا يكن لم المستمع طاعة تضمن ، تصييديقه مييع طاعته بالتزام إل للمخبر مؤمن
الطاعيية عيين المتنيياع نفس . في لليمان المقابل الكفر لفظ استعمل قد بل

القيرار لفيظ سيتعملا كميا اليميان لفظ يستعمل أن ذلك فقياس ، والنقياد
.)1(والنقياد" الطاعة التزام نفس في

الباري" فقال: "فيض صاحأب الباب هذا في تكلم قدو

شييرط ول بشييطر سيل القرار المرجئة: إن فقالت ، القرار في واختلف"
بييأنه عنهم القول اشتهر حأتى ، للنجاة عندهم يكفي وحأده فالتصديق ، لليمان

القييرار أن زعمييوا فييإنهم الكرامية خلفهم وعلى ، معصية اليمان مع تضر ل
طرفييي علييى فكأنهمييا ، ل أم التصييديق وجييد سييواء )2(للنجيياة يكفي باللسان
ّنةا أهييل أي – وعنييدنا ، نقيييض ًا القييرار ميين لبييد – لّسيي ًا إمييا أيضيي أو شييطر
ًا  .)3("…شرط

ً يورد مث عييدم ميين دلبيي وأنييه ، التصييديق اليمييان قال: إن من على إشكال
فيقول: التوحأيد ليثبت – القلبي التصديق وجد لو حأتى – المناقض وجود

قييد الكفيير أفعال بعض أن وهو والمتكلمين الفقهاء على يرد إشكال وههنا"
ه قلنيا فيإن ، بالمصيحف والسيتخفافا للصنم كالسجود المصدق من توجد إن
لييم الفعييال ذههييب أنييه ومعلييوم ، التصييديق هييو اليمان أن قولنا ناقض ، كافر

فييذلك مسيلم إنيه قلنييا وإن بييالكفر؟ علييه يحكيم فكيف التصديق عن ينسلخ
ًا الكستلي عنه وأجاب ، الجماع خلفا ومسلم ، قضاء كافر أنه للجرجاني تبع
ًا. وقضاء ديانة كافر فإنه إليه يصغى ل مما باطل الجواب وهذا ، ديانة قطع

عييض  ب أن وحأاصله تعالى الله همرحأ الهمام ابن ذكره ما الجواب في الحقف
فيي يجيب وإنميا بيالكفر     المختصية     العلئيم     نحيو     الجحيود     مقيام     تقوم     الفعال
ًا مثلها عن التبرؤ اليمان قيال وليذا ، الكفير نفيس عين التيبرؤ يجيب كما أيض

نخييوض كنا قولهم: (إنما جواب إيمانكم) في بعد كفرتم قد تعتذروا تعالى: (ل
اللعييب بهييذا بييأنهم أخييبرهم بييل ، قييولكم فييي متكييذب إنكييم يقل ونلعب) ولم

، أعنيياقهم عيين السييلم ربقيية خلعييوا الكفيير علئم أخص من اللذين والخوض
248"اليمييان" ص ويراجييع ،  وبعييدها530  ص7 جييي تيمييية ابيين فتيياوى مجموعيية) (1

والتصديق. اليمان بين الفرق في وبعدها
الكرامييية لمييذهب مفهييومه فييي تيمييية ابيين المام الباري فيض صاحأب خالف وقد) (2

.18 ص الوسط اليمان راجع ، وحأقيقته
.49  ص1البخاري" جي صحيح شرح الباري فيض) "(3



الكفر. إلى حأماه عن وخرجوا

ول بيالكفر علييه يحكيم رجيل فيي توجيد إذا الفعال تلك مثل أن على دلف
ًا منه كانت أنها إلى يلتفت ول قلبه في تصديقه إلى ينظر أو فقييط أزوه خوض
عقيدة. كانت

، مقبييول غييير الييدين ضييروريات في التأويل إن يقولون تسمعهم ههنا منو
مييع     المجييامع     التصييديق     ن  إوبالجملة:  ، الجحود يساوق فيها التأويل لن وذلك

ًا     الشرع     يعتبره     لم     الكفر     أفعال     خص  أ المييذكورة بالفعييال أتييى فميين ، تصديق
 .)1(فراجعه" صاصجال عنده. وأوضحه للتصديق فاقد فكأنه

فيقول: بعدها اليمان عليه يدور الذي المحور المام هذا يقرر مث
الجحود معايج كلها واليقين والمعرفة والتسليم التصديق أن علمت قد وإذ"
من ذكرناه ما نقل أن وبعد )2(" …اليمان من الكفر به يتميز تفسير من بد فل

مخييالف التصييديق أن إثبييات فييي وغيرها وهرقل سفيان أبي أحأاديث من قبل
يقول: لليمان

مييع الطاعيية الييتزام هييو الكفيير عن اليمان به يمتاز الذي الجزء إن فأقول"
الكفيير ضييللة عن خرج فقد الطاعة التزم فإذا ، سواه دين عن والتبري دعرال

 .)3(السلم" هدى في ودخل

ل الفقهاء أقوال في القرار اصطلح أن مباشرة بعدها فيشرح يستطرد مث
بالشهادتين التلفظ مجرد بمعنى وليس الطاعة التزام بمعنى هو يكون وأن بد
ًا ذكره السابق الشكال بقى وإل – القولي القرار أي–  فيقييول: ، عليهم وارد

الطاعية. بيالتزام القيرار الفقهياء قول في القرار من يراد أن ينبغي "وحأينئذ
 .)4 (الشكال) بقى ، المشهور هو كما بالشهادتين القرار منه المراد كان وإن

ًا صييار بالشييهادتين أقيير من إن رجب: (… ابن يقولو ًا مسييلم فييإذا ، حأكميي

1)" المييام  . وهييذا50  ص1جييي الكشميري البخاري" للمام صحيح على الباري فيض) 
السيينة" رغييم أهييل "مرجئيية أنهييم عنهييم قيييل الذين الحنفية أئمة من تعالى الله رحأمه

يعتبر كيف إليه  فانظر– 54 ص السابق كتابه في أوضح كما النسبة هذه على اعتراضه
ًا القرار أفعييال ميين لفعييل المجييامع التصديق يخرج وكيف السلم في ًارشط أو شرط
ًا كونه عن الكفر ًا تصديق ًا معتبر ًا صيياحأبه ويجعل ، شرع تصييديقه؟! فكيييف رغييم كييافر
ًا معتييبر تصييديق هييو الكفيير أعمييال إتيان مع حأتى التصديق مجرد أن يعتبر بمن ، شييرع

المرجئة غلة من يكون أنب الولى هو هذا الخرة؟! أليس في لصاحأبه السلمة ويضمن
السيينة! فل أهييل قييول هييو هذا أن زاعم يزعم ثم الفرق؟ كتب أصحاب عنهم حأكى كما

العظيم. العلي بالله إل قوة ول حأول
.51  ،50  ص1جي السابق) (2
.51  ،50  ص1جي السابق) (3
.51  ص1جي السابق) (4



 .)1 (السلم) خصال ببقية بالقيام ألزم ، بذلك السلم في دخل

ًا بكلمة تعبيره في ما يخفى لو أنييه ذلييك ميين يلييزم ل أنييه معنييى ميين حأكم
ًا يعتبر وإنما ، الحقيقة على مسلم ًا مسلم طالمييا ، بالشييهادتين إقرارهبيي حأكم

ًا بالمناقض يأتي لم الشريعة. بأحأكام ملتزم أنه افتراض

ميين قررنا ما حأسب قسمين إلى ينقسم إنما المقصود اللتزام .. فإن بعدو
، السييلم فييي – للبقيياء أو – للييدخول لزم اللييتزام ميين قدر فهناك ، مفاهيم

قسمين: فهما عامة نفسها للحأكام الفعل بمعنى هو الذي اللتزام وبين

النقييياد وقبييول ، جملة الشرائع قبول يعني السلم: (وهو قبول التزام- 1
إنمييا النييار فييي الخلييود من لصاحأبه المنجي اللتزام من القدر عملً) وهذا لها

ًء الشيرك أعميال بترك اللتزام فيه يجب - ، السييلم فييي للبقياء وإميا ، ابتيدا
ً الشرائع تبلغه الزمن من ةرفت يستمر أن بعد وذلك أداء فيييه فيجييب – تفصيل

جنيس يحقيق وأن ، الجييوارح أعميال مين السلم لصحة المشروطة العمال
توحأيده. ليثبت عامة العمال

كلها الشرعية الوامر تنفيذ يتضمن الذي : وهو للشرائع التنفيذ التزام - 2
اليمييان فييي خلييةاالد العمييال وهييي ، المعاصييي واجتنيياب الطاعييات بعمييل

. اليمان واستكمال الواجب

ًا قررناه ما مقتضى هوو يتضييح اللييتزام معيياني بييين التفريييق وبهذا ، سابق
ّنةا أهل بين الفرق .)2(والخوارج المرجئة من كل وبين الجماعةو لّس

وعلقتييه ، لليمييان المفهييوم هييذا فييي الخلط عن نشأ ما أهم من كان قدو
عليهييم دخلييت - وميين المرجئيية واعتبييار ، النار في الخلود من يالمنج بالقدر

"العتقيياد" مفهييوم في الناس خلط أن ، فقط القلبي التصديق - أنه شبهاتهم
.23 ص رجب والحكم" لبن العلوم جامع) "(1
الييتي ، السادسيية : الفرقيية اليمييان كتيياب فييي المرجئيية فرق من تيمية ابن عد وقد)(2

الله المعرفة هو اليمان : "إن تقول ه والخضيوع عليهيا المجميع وفرائضيه وبرسيله ب ل
.545 ص7جي الفتاوى باللسان" مجموع والقرار ذلك بجميع

أن قييال: "يزعمييون المرجئيية ميين العاشييرة الفرقيية عن ذكر ما هؤلء قول من قريبو
كييان اهييمن خصييلة تييرك أو تركهييا إذا لخصال اسم وهو الكبائر من عظم ما ترك اليمان

ًا يجميع ليم التيارك تركهيا إذا طاعية وكل ، إيمان بتركها يكفر التي الخصلة فتلك ، كافر
كييانت إن تاركهييا ، اليمييان شييرائع ميين شييريعة الطاعيية بتلييك تكفيره على المسلمون

فاسييق يقييال ول بالفسييق يسييمى ول يفسييق إنييه لييه فيقييال ، بالفسييق يوصف فريضة
ًا تكين ليم إذا ناليميا مين الكبائر تخرج وليست ارك ، كفيير الصيلة مثيل الفرائيض وت
كفيير وإنمييا ، بييالله كييافر بهييا والسييتخفافا لهييا والرد ، بها الجحود على والحج والصيام

ً لتركهييا مستحل غير تركها وإن ، والجحود والرد للستخفافا ًا متشيياغل : يقييول مسييوف
ًا يصييلي كييان نوإ ، بكييافر فليييس وعملييى  لهييوى من فرغت . وإذا أصلي الساعة يوميي

ًا ، بالبارحأيية اليييوم أشبه  فما647  ص7جي .." السابق نفسقه ولكن ، الوقات من ووقت
ً يفعل عمن يقول بمن هؤلء أشبه وما ًا فعل ًا!. عنه نقول ول الكفر يفعل أنه مكفر كافر



ًا وجعلوه لمييا المحقييق الناج فهو اعتقاده سلم من وأن ، اليمان لصل مرادف
. النار في الخلود من ينجيه

علييه يعقيد أن يجيب "ميا بمعنيى وهي إنما العتقاد لفظ أن ذلك في الحقو
- أي التركييية العمييال سواء العمال كل منه بذلك فخرج ، معان القلب" من

ومسألة عبادة - دعاء الله لغير والدعاء لصنم - كالسجود الشرك أعمال ترك
هو - وصار فيها اختلفا - على السلم لصحة المشترطة الفعلية العمال - أو

- حأسييب إذن النار في الخلود من المنجي . فالقدر هملوع القلب قول بمعني
: - هو ذلك قبل قررنا ما

بالربوبييية خاصيية معييان ميين القلييب عليييه يعقييد أن يجب ما : وهو لعتقادا
أواميير ميين يتضييمنها ومييا وسلم عليه الله صلى الرسول وبرسالة ، واللوهية
ً والنواهي الوامر بلغته من - عند ونواهي ًا ة- معرفيي تفصيل ًا وتصييديق وإقييرار

ًا ًا (أو قلبي  .)1(وعمله القلب قول معنى بها) وهذا التزام

غييير دعياء أو للصيينم كالسجود كلها الكبر الشرك أعمال ترك : وهو لعملا
- قبييل ميين أوضييحنا كما السلم لصحة المشروطة العمال وإتيان تعالى الله
ًا ، الشييرائع بلغتييه - لميين فيها خلفا على اللزم العمييل سنييج لتيييان تحقيقيي

ًا اليمان لصحة . إجماع

ميين أتييى مهمييا المسييلم - أن معتييبر دليييل غييير - من قالوا قد هؤلء إن مث
ذلييك وطييردوا ، فيييه صحيح اعتقاده أن طالما بذلك يكفر ل العمال من عمل

، المعاصييي وأعمييال الكفيير أعمال بين يفرقوا فلم العمال جميع في المعنى
ًا داالعتق فساد وجعلوا الجييوارح أعمال من عمل أي عمل من كفر في شرط

ًا . تفصيل لها المسألة هذه أن والحق ، العمل هذا كان أي

المعصيية أعمييال وبييين ، فاعلها يكفر التي العمال بين نفرق أن يجب إنهف
. عامة

عنيييي) 2(المليية ميين المخييرج الصييراح الكفيير أعمييال ميين بعمل التيان إنف
حأييتى أو بييذلك يصييرح أن دون حأييتى ولشييك القلبي العتقاد فساد بالضرورة

بييين للتلزم الشييريعة اعتبييار ميين ظهيير ما مقتضى وهذا ، إليه يقصد أن دون
. والباطن الظاهر

: تيمية ابن قولي
ميين ويكييون ، تصييديقه أي القلييب قييول بسقوط إما يكون العتقاد باب من والكفر) (1

كميين ومحبتييه والتزامه انقياده أي القلب عمل بسقوط أو ، التكذيب كفر وهو المكذب
علييى الكفيير قصييروا قييد المرجئيية وجهمييية ، الييية ..) تعتذروا (ل فيهم تعالى الله أنزل

فانتبه. القلب قول سقوط
ً كالكراه عوارض أي وجود عدم ثبوت حأالة في) (2 ًا المكلف حأكم يتغير والتي مثل تبعيي

تييارك حأكييم فييي المفيد "الجواب كتاب [الجهل] في عارض عن التالي بحثنا لها. يراجع
التوحأيد".



ْفر هو ما فعل أو قال فمن وبالجملة"...  َفيير ُك أن يقصييد لييم وإن ، بييذلك َك
ًا يكون .)1(الله" شاء ما إل الكفر أحأد يقصد ل إذ كافر

: فقال بعدها المر أوضح مث

مطمئيين وقلبييه أكييره من - إل إيمانه بعد من بالله كفر سبحانه: (من ال"ق
ًا بالكفر شرح من - ولكن باليمان عييذاب ولهييم اللييه من غضب فعليهم صدر

عظيم) .

الرجييل يكره ل ذلك لن ، فقط القلب اعتقاد هنا بالكفر يرد لم أنه معلومو
اسييتثنى لنييه ، قييدتواع قييال ميين يييرد ولييم أكييره ميين اسييتثنى قد وهو ، عليه

، فقييط القييول علييى يكييره وإنمييا ، والقول القصد على يكره ل وهو ، المكره
، عظيييم عييذاب وله الله من غضب فعليه الكفر بكلمة تكلم من أراد أنه فعلم
بييالكفر شييرح ميين ولكيين ، باليمييان مطمئن وهو أكره من إل بذلك كافر وأنه

ًا ًا كافر فإنه ، المكرهين من صدر ًا بييالكفر تكلم من فصار ، أيض ميين إل كييافر
. باليمان مطمئن وقلبه الكفر كلمة بلسانه فقال أكره

إيمانكم) فبين بعد كفرتم قد تعتذروا : (ل المستهزئين حأق في تعالى قالو
.)2(واسع" باب وهذا صحته يعتقدوا لم أنهم مع بالقول كفار أنهم

بييالحق يصييدق فييالقلب التصديق هو قيل وإن مانيال أن يقول: "واعلم مث
مستلزم بالقول والتكذيب )3(القول يصدق والعمل ، القول في يصدق والقول

الجييوارح أعمييال إذ ، القلييب في كان الذي للتصديق ورافع ، بالقلب لتكذيبل
كفيير بييه قييام فإنما ، الجوارح في يؤثر القلب أعمال أن كما ، القلب في يؤثر

 .)4(الخر" إلى حأكمه تعدى

ًا معتقد أنه زعم من أنه إلى إذن هذا من نخلصو ًايصح اعتقاد يعمييل وهو ح
ً ًا يعتييبر أن يصييح ل فهذا ، الكبر الكفر أعمال من عمل ميين حأييال بييأي مسييلم

قييد يكييون القلبي اعتقاده لن ، العتقاد صحة زعمه رغم كافر هو بل الحأوال
بذلك. يصرح لم وإن كاملة مضادة يضاده ما لتيانه )5(محالة ول سقط

. بعدها  وما178 ص تيمية المسلول" لبن الصارم) "(1
.524 ص السابق) (2
بييالقول التصييريح يلييزم ول ، التكييذيب علييى يييدل مييا هنييا بييالقول بالتكذيب المراد) (3

مكييذب يقييول: "أنييا كييأنه بالتكييذيب القييول يسييتلزم ل بييالقول فالتكييذيب ، بالتكييذيب
بقصيية استشييهاده هييو ذلييك علييى والشيياهد ، آخيير نييوع ميين هكفر مثلً" فهذا بالرسول

ً يقوليوا لييم ونلعيب) وهيم نخيوض كنيا (إنميا بقيولهم المسيتهزئين التصييريح فيييه قيول
عليييه اللييه صييلى الرسييول محبة من القلب عمل سقوط باب من كفرهم بل بالتكذيب

لهذا. فانتبه لدينه والنقياد وتوقيره وسلم
.524صي تيمية المسلول" لبن الصارم) "(4
ًا فيكون تصديقه أي القلب قول بسقوط إما كفره أن ذكرنا أن سبق كما) (5 كفير كافر

. وتوقيره ومحبته وانقياده الطاعة التزام التزامه بسقوط لب عمل وطقس أو ، تكذيب



ًا يعتبر إنه قال منو يجعلييون الييذين المرجئة من فهو اعتقاده لصحة مسلم
العمال. دون القلب عقد مجرد هو اليمان

كييان إن إل فاعلهييا يكفيير ل أن فيهييا فالشييأن كلها المعاصي أعمال عن ماأ
ً أي مرتكييب أن عيين كلهييم الفقهاء أقوال ُنقلت المقام هذا وفي ، لها مستحل

كييان إن إل يكفيير - ل الكفيير ل المعاصييي أعمييال ميين بييه - ويقصييدون عمييل
ً ًا كان إن فهو له مستحل ًا للتحريم معتقد هييو فهييذا الشهوة بدافع للمعصية آتي
ًا بالمعصية كفروا الذين للخوارج ًخلفا العاصي المسلم . مطلق

التصييريح هييو عنييدهم - ودليلييه القلييبي العتقيياد فسيياد : جعلييوا المرجئييةف
ميين عمييل هنيياك أن يعتييبروا ولييم للكفيير الوحأيييد السبب - هو فقط بالتكذيب
ًا يكون قد العمال العتقيياد سييقوط علييى لييدللته فعلييه بمجييرد بييذاته مكفيير
. القلبي

ة والمكفيرات المعاصيي مين العميال جمييع اوجعلي:  الخوارج  و عليى دلل
طرفييي علييى المرجئيية مييع . فكييانوا فاعلهييا فكفييروا القلبي العتقاد سقوط
. نقيض

ّنة  ا     أهييل  و الكفيير . وأعمييال المعصييية أعمييال بييين فرقييوا:  الجماعيية  و     لّسيي
فاعييل واعتييبروا ، فاعلهييا لكفر المعصية استحلل أو العتقاد فساد فشرطوا

ًا الكفر . القلبي العتقاد سقوط على لدللته ، بذلك كافر

عمل أي ذكرهم عند السلف قول معنى يتضح الصحيح التفريق بهذا أن ماك
ًا فعلها إذا - أنه المعصية أعمال من ، لحرمتها معتقد هو طالما يكفر لم عاصي
ًا فعلها وإن ظاهرهييا ميين يؤخييذ الييتي العمييال فييي فهييذا ، بييذلك كفيير جحود

فييي أخييرى مييرة المرجئة شبه عليهم دخلت من سقط . وقد كالزنا ةيالمعص
مييا مييع يتسيياوق المعنى فهذا ، التكذيب هو الجحود أن فاعتقدوا ، المقام هذا

. ذلك وغير والقرار والتصديق اليمان في معان من إليه ذهبوا

فقط الملة من المخرج هو ليس التكذيب بمعنى الجحود أن على يدل مماو
ما عمل أو ، قوله عدم يجب ما قول أو ، به التصديق يجب ما لتكذيب ماإ بل ،
البرهان صح مما لشئ الجحد حأزم: "بل ابن قاله ما ، الكفر من عمله يجب ل

أن البرهييان قييام مييا كييل ميين بشييئ والنطييق ، كفر ، بتصديقه إل إيمان ل أنه
 .)1(َكفر" ، ُكيفر هبأن البرهان قام مما بشئ والعمل ، كفر ، ُكفر به النطق

بعييد من أدبارهم على ارتدوا الذين : (إن وجل عز قال : "وقد كذلك يقولو
ّول الشيطان الهدى لهم تبين ما للييذين قييالوا بييأنهم ذلييك لهييم وأملييى لهم س

إذا فكيييف إسرارهم يعلم والله المر بعض في سنطيعكم الله أنزل ما كرهوا
اللييه أسييخط مييا اتبعوا بأنهم ذلك وأدبارهم وجوههم يضربون الملئكة توفتهم

.213 ص3جي حأزم والنحل" لبن الملل) "(1



ًا مرتييدين تعالى أعمالهم) فجعلهم فأحأبط رضوانه وكرهوا علمهييم بعييد كفييار
. فقط قالوا ما للكفار بقولهم الهدى لهم تبين أن وبعد بالحق

بييل ديقصييت أو جحييد إنها تعالى يقل ولم إسرارهم يعرفا أنه تعالى أخبرناو
فل شييئ لييه تبين ومن لهم تبين قد الهدى لن التصديق سرهم في أن صح قد

ً بقلبه يجحده أن البتة يمكن . أصل

وكراهيتهييم أسييخطه مييا باتبيياعهم أعمييالهم أحأبييط قييد أنييه تعييالى أخبرنيياو
رضوانه.

ول النييبي صييوت فييوق أصواتكم ترفعوا ل آمنوا الذين أيها : (يا تعالى قالو
تشعرون). ل وأنتم أعمالكم تحبط أن لبعض بعضكم كجهر بالقول هل تجهروا

تحبييط وأعمالهم جملة يبطل إيمانهم بأن للمؤمنين وخطاب جلي نص هذاف
ان جحيد دون وسيلم عليه الله صلى النبي صوت فوق أصواتهم برفع منهيم ك
وهييم يكييون ذلك بأن أخبرنا تعالى والله ، له لشعروا جحد منهم كان ولو أصل

ًا يكون ما الجسد أعمال من أن فصح ، يشعرون ال ً كفيير فيياعله ليمييان مبطل
ًا يكون ل ما ومنه جملة ول ذلك كل في به تعالى الله حأكم ما على . لكن كفر
 .)1(مزيد"

ً يتضييمن ىنييالمع وهييذا . )2(العلييم بعييد : النكييار لغيية الجحييودو آخيير شييكل
بحقيقته. العلم بعد ثبت لما التغيير وهو للجحود

ّكروا : (قال تعالى الق غيروه. القرطبي: أي عرشها) قال لها ن

- - إذن للجحييود فيكييون ، بييه العلييم بعييد للشييئ تغيييير النكييار أو التنكيرفيي
الكريم:  القرآن في شرعيان معنيان

ًأ فرعييون من صدر ما وهو ، القلبي عتقاداال يقابل وهو التكذيب : معنى ول
ًا أنفسييهم واسييتيقنتها بهييا فيهييم: (وجحييدوا تعالى الله قال الذين وملئ ظلميي

ًا) وهذا عنييدهم ثبييت مييا غيييروا قييد فهم ، بالفعل التغيير يتضمن المعنى وعلو
. جحدوه أي وأنكروه بألسنتهم فغيروه قلوبهم في بيقين

ًاث ًا مكفر عمل ارتكاب و: ه الصريح التغيير : معنى اني ثبييت مييا بييذلك مغير
الله حأكم الذي المعنى - وهو به التصديق - مع وجل عز الله عند من أنه عنده
م المائدة: (ومين آية في اليهود على بالكفر به تعالى الليه أنيزل بميا يحكيم ل

 .)3 (الكافرون) هم فأولئك

في الذي الحكم غيروا إنما ليهودا أن الية نزول سبب في المعلوم من إنف
ميين نييزل مستأنف جديد حأكم هناك أن اعتقاد ودون ، منها حأذفه دون التوراة

.220 ص4جي حأزم والنحل" لبن الملل) "(1
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لمجييرد ذلييك وكان ، الصلي الحكم إثبات مع غيروه هم وإنما ، تعالى الله عند
فييي الطبري لفسقهم. يقول تنفيذه على قدرتهم وعدم ، عليهم المر اشتداد
ّكمونك كيف(وتعالى:  قوله تفسير التوراة). وعندهم يح

، حأييق وأنهييا ، بها يقرون والتي ، موسى على أنزلتها التي التوراة وعندهم"
. يعلمون حأكمي فمن حأكم من فيه ما وأن ، نبي على أنزلته الذي كتابي وأنها
الزانييي علييى فيهييا حأكمييي أن . ويعلمييون يتييدامغونه ول يتنيياكرونه ل ذلييك

بعد به الحكم ويتولون. يقول: يتركون بذلك علمهم عم وهم ، الرجم المحصن
ًا علّي جراءة فيه بحكمي العلم  .)1(لي" وعصيان

منطييوق فييي فليس ، المكابرة يحتمل ل المسألة في القول هذا أن الحقو
اللهي" الييذي "الحق أنه يزعمون ما إلى إشارة أي مفهومها في ول العبارات
ّير هبمقتضا أن أحأبييارهم فييي يعتقييدون لمييا الحأكام واليهود النصارى بعض يغ
ورد ومييا شييئ اللييه. هييذا بإرادة عندهم ما ليغيروا عليهم ينزل يزال ل الوحأي

ّير من كفر عن . آخر شئ إقرارها مع الشرائع غ

ّدى عن بسنده الطبري رواه ما ذلك يؤكدو أنييزل إسييرائيل بنييو : "كييان الس
من رجل زنى حأتى بذلك يزالوا فلم ، فارجموه أحأد منكم زنى اذعليهم: إ الله

فمنعييوه والشرافا الخيار قام ، يرجمونه إسرائيل بنو اجتمعت فلما ، خيارهم
فقاليييوا الضعفاء فاجتمعت ، ليرجموه فاجتمعوا ، الضعفاء من رجل زنى ثم ،
ًا فترجموهما بصاحأبكم تأتوا حأتى ترجيموه ل : إن ائيلسييرإ بنو فقالت ، جميع

 .)2 (.." جلدة أربعين مكانه وجعلوا الرجم .. فتركوا علينا اشتد قد المر هذا

ّيييروا وقييد اليهييود أن النيياس بعييض يزعم اللهي" الذي "الحق بربك أينف غ
الحكم تبديل يعتقدوا لم أنهم الواضح من إنه بمقتضاه؟ الزنا في التوراة حأكم
على تعالى الله يعرضها الكفر من أخرى صورة هي وإنما ، تعالى هالل عند من

ًا عباده ّيره الشرع يبدل لمن رمز ًا بذلك - فيكون ويغ - ويعبييد بالفعل له جاحأد
ًا مستأنف جديد لشرع الناس فعلييت كمييا المحكييم الله شرع عن به مستعيض
اليهود.

هييذا يقولييون ثييم مهبأيدي الكتاب يكتبون للذين : (فويل تعالى قوله عن ماأ
. الية )3 (..) الله عند من

ًا اللييه كتاب من يمحو من صورة هي ، واحأدة صورة منها يلزم ل إنهف حأكميي
ًا ليثبت ميين كييل معنييى كييذلك تحتمييل هييي وإنمييا ، تعالى لله ينسبه آخر حأكم
ًا يكتب ًا ويجعله الدين في كتاب بييذلك بهسييفين ، عنييده الثابتة الله ليات تفسير

، هييواه ميين تفسيييره هييو كتييب وإنمييا ، عنده لله الحكم ثبوت برغم تعالى لله
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فيميين الييية هذه أن تفسيره في السيوطي على المنار صاحأب اعترض وبهذا
ًا يمحو المنار: صاحأب فقط. يقول آخر ويثبت حأكم

ّبسوا من على وعيد الية إنما" الدينييية الكتييب وتأليف بالكتابة الناس على ل
.)1 (الله.." كتاب من مأخوذ فيها كتبوه ما كل أن العامة إيهامو

الحأكييام يكتبييون كييانوا : "إنهم تفسيره في السيوطي الجلل قول عن ماأ
عليييه الله صلى النبي ووصف الرجم كآية الكتاب في عليه هي ما خلفا على

وسلم" .

فييي الجديييدة الحأكييام هييذه يثبتييون كييانوا أنهم على يحمل ل أن يجب هذاف
أسييباب فييي ورد ممييا مسييتفيض مشييهور هييذا علييى والدليل ، نفسها التوراة

ليتلوهييا بالتوراة وسلم عليه الله صلى الرسول أتوا أنهم من المائدة آية نزول
. أخييرج عنييه ليكتمهييا فيها الرجم آية موضع على إصبعه أحأدهم فوضع ، عليه

نسيخم قيالوا بهميا؟ تصينعون ميا لليهود فقال: ".. للبخاري واللفظ الشيخان
فجيياؤا صييادقين) ، كنتييم إن فاتلوها بالتوراة قال: (فأتوا ، ونخزيهما وجوههما

منهييا موضييع إلييى انتهييى حأييتى فقييرأ ، : اقييرأ يرضون ممن منهم لرجل فقال
محمييد قييال: يييا تلييوح الرجييم آية فإذا فرفع ، يدك ارفع قال ، عليه يده فوضع

فرجما". بهما فأمر بيننا نتكاتمه ولكننا الرجم ةآي فيها

ليأخييذوا عليييه الله صلوات الرسول إلى نزعوا قد إنما أنهم روى قد أنه ماك
حأكمهييم ينسييبون يكونييوا لم إنما أنهم فعلم الله عند رخصة لهم ليكون حأكمه

عنييده تجييدون لعلكييم سييلوه الطييبري: ".. قييالوا . روى تعييالى للييه الجديييد
 .)2(رخصة"

شهيد. وهو السمع ألقى أو قلب له كان لمن الكفاية أوردنا فيماو

ًاث : والرد     لصرار  ا:  اني

 .)3(عليه والمداومة الشئ على القامة : هو لغة لصرارا

 .)4(عنه القلع وترك ، المر على بالقلب العزم هوو

ًاو معصييية بأنهييا العلييم مييع المعصييية أو الذنب فعل على القامة : هو شرع
 .)5(التوبة أو الستغفار دون

 .)6(المعاصي على "الصرار" الثبوت قتادة الق
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وجانب ظاهري جانب اللغويين: له التعريفين من يتضح - كما إذن الصرارف
التكرار هي التي الظاهرية الناحأية من عليهما يدل قد وجهان له إن ثم نيطبا

. عليه والمداومة بالذنب للعمل

القلب استحلل على دللة عليه والمداومة الفعل تكرار يكون أن فإما - 1
ًا تركهييا عدم على القلب وعزم فيها الشرع ورد ، المعصية لهذه فيكييون ، أبييد

ًا التكرار ظاهره الذي وهو-  الحالة هذه في المصر الخييوارج قول وهو - كافر
.

ً عمييل أو صييغيرة كذبيية كييذب من : ".. وقالوا حأزم ابن قولي ًا عمل صييغير
 .)1(الكبائر" في وكذلك مشرك كافر فهو ذلك على فأصر

ًا الفعل تكرار يكون ل الحالة هذه فيو ، للقلييب لبيياطنا العمييل ميين مجرد
ًا يكون وإنما إل العاصييي من يظهر لم وإن استحلله على القلب بعقد مصحوب
الستحلل. على دللة الخوارج اتخذه الذي المعصية فعل تكرار

2 - الدافعيية الشييهوة قوة على دللة عليه والقامة الفعل تكرار يكون أن 
ًا يجعله مما للذنب ًا فعلييه فييي مستمر وإضييافة تكييراره عنييىمب ، عليييه مقيميي
صيياحأبه علييى ويخشييى ، القلييب بعقييد المسيياس دون بعض إلى بعضها ذنوب
لحظة. أية في الشرع برد القلب انتكاس لحأتمال العاقبة سوء

المييداوم - بمعنييى المصر تكفير عدم من السلف جمهور إليه ذهب ما هذاو
علييى للييةد الييذنب تكييرار اعتبييارهم - لعدم استغفار أو توبة دون العمل على

القلييب عقييد ثبييوت فييإن البيياطن في وأما ، الظاهر في القلب. هذا استحلل
ك عليى وانعقياده المعصيية تيرك عيدم على ًا يكيون ذل عليى لصياحأبه مكفير

. المعنى     ذلك     على     للذنب     التكرار     بمجرد     يستدل     لم     إن  و ، الحقيقة

ميين هفإن ، والئمة السلف جمهور إليه ذهب ما هو المسألة هذه في الحقو
فييي تستمر قد المر فعل من النفرة أو للمعصية الدافعة الشهوة أن المعلوم

وحأبيه للمير وإذعيانه انقيياده رغيم استغفاره أو الله طاعة عن فتبعده القلب
ًا فيظل ، المعصية عن للعدول ًا الذنب على مقيم أو منييه توبيية دون لييه مكييرر

ًا هعن العدول عدم على قلبه يعقد لم وإن ، استغفار . أبد

ذلييك وجييوب يعتقييد فإنه العاصي بين الفرق يظهر : "وبهذا تيمية ابن قولي
 .)2(الموافقة" من منعته والنفرة الشهوة لكن يفعله أن ويجب عليه الفعل

ًا ذاته حأد في للتكرار دللة لف هييو الييذي القلييب عقد تغير - على - ظاهر
بيين التفرييق فيي قررنيا أن سيبق - كميا لمعاصييا أعميال فيي الكفر مناط

عقييد سييقوط على قطعية دللة من لبد - وأنه المعصية وأعمال الكفر أعمال
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ل التكييرار ومجييرد ، كفييره ليثبييت المعصييية لمرتكب العتقاد فساد أو القلب
. الظاهر ناحأية . من ذلك على ذاته في دللة يعتبر
: النظر     من     جانبان     المسألة     لهذه  ف

ً  أ الفعييل تكييرار بمعنييى هييو - الييذي الصييرار فييإن:  الميير     ظيياهر     : فييي     ول
أو القلييب عقييد تغير على بذاتها دللة تعتبر - ل عليه القامة الظاهرة وصورته

خشييى وإن العمييال هييذه فييي الكفيير مناط هو الذي المعصية استحلل على
عليهيا ينبيه بيرةكي-  - بتكرارهيا صيغيرته تعتبر وإنما ، لحظة أية في ذلك عليه
. عنها ليقلع

طالمييا يقال: إنييه بأن ، والباطن الظاهر تلزم بقاعدة هنا الحأتجاج يصح لو
عقد وسقوط الباطن فساد على يدل فهذا المعصية تكرار هو الحال ظاهر أن

ًا الظاهر كان إن إنه نقول فإننا ، القلب كييان فإن ، بحسبه الباطن كان منحرف
ًا فاعلها انك معصية العمل ظاهر ًا فاسييق ًا الفعييل كييان وإن ، باطنيي كييان كفيير

ًا الفاعل الفعييل أصييل يكييون أن دون كفر على به يستدل إنه نقول . ول كافر
ًا القطعية الثابتة القواعد من النص مقام يقوم بما أو الشارع بنص - إما مكفر

فاسييق بييأنه المعصييية مرتكييب علييى القييول أطلييق سييبحانه الله أن - بمعنى
ًا فاعلها ونيكف ً الظاهر نجعل لننا ، فاسق قائييل يقييول فل ، الباطن على دليل

. حأاله من ظهر لما فسقه إثبات يجب بل اليمان كامل مؤمن إنه

بييالنص - سييواء العمييال من عمل على الكفر اسم سبحانه الله أطلق إنو
ًا فاعله - كان مقامه يقوم بما أو ، والباطن هراالظ بين التلزم نثبت لننا كافر

ًا الثييابت الوصييف مجرد عن زائد قدر لثبات التلزم قاعدة تؤخذ أن أما شييرع
، لييه محييل ل مييا فهييذا قطعي دليل بدون شئ منها ويستنتج ، الفعل لمرتكب

. الصرار أو بالمعصية التكفير في الخوارج وقعت وهنا

ًا  ث لييه توبيية دون عليييه المييداوم الذنب على المقيم فإن:  الحقيقة     : على     اني
حأالتان:

ًا يكون أن إما- 1 ًا - أي مصيير أو للمعصييية الجامحيية الشييهوة - بييدافع مقيميي
ًا وانقياده التزامه مع المر فعل من النفرة الييذي العاصييي هييو فهييذا ، لييه قلبي
. عليها إصراره باعتبار كبيرة صغيرته تعتبر

ًا يكون أن- 2 ًا صيييةعللم الييترك عييدم علييى قلبه ينعقد أن بمعنى مصر ، أبييد
ًا فيكون قلبه، عقد سقط من هو حأقيقته في وهذا أمره في سبحانه لله معاند
عييز اللييه عنييد الحقيقيية في كافر فهو ، اعتقاده وفسد والتزامه انقياده وذهب
ًا بكفره نحكم ل كنا وإن ، وجل ًا يأتي حأتى ظاهر دللتييه في عليه خلفا ل أمر
اتخييذ أنيه يعليين كيأن عليييه يدل بما أو ، بنفسه ذلك يعلن كأن الستحلل على
ًا للشرع المغاير السبيل هذا أو العمل هذا ًا منهج ، لحييياته وقاعدة يتغير ل ثابت

فييي الشييرع اسييتقباح يعليين لييم ولييو - حأييتى محاسنه وأعلن إليه الناس ودعا



شييرع غير لشرع واستحبابه اعتقاده فساد على كافٍا دليل هذا - فإن المقابل
لتكييون شييرعها كميين يكييون هكييذا المعصييية فعل في سبيله فإن ، تعالى الله

ًا وإن يييذهب ثييم للمخالفيية فيييدفعها بييالنفس يلم عارض طارئ ل وُسنة منهج
. يكفر ولم أصر من حأال هو كما ومرات مرات تكرر

كفيير ميين التأكييد إلييى سييبيل ول ، بالسييتحلل الكفر على دال الشأن هذاف
. السبيل هذا غيرب عليها المقيم المعصية مرتكب

قلناه: بما الستحلل دللة الكبر الفقه شارح قرر قدو

معصييية كونها ثبت إذا ، كفر كبيرة أو صغيرة المعصية استحلل قول: "إني
غييير ميين ويرتكبهييا سهلة هينة يعدها بأن كفر بها الستهانة وكذا قطعية بدللة
 .)1(ارتكابها" في المباحأات مجرى ويجريها بها مبالة

ًا الترك وعدم المداومة على بقلبه عزم من كفر القيم ابن المام يقررو أبد
فيقول: أحأوال من هذا من قلبه في سينشأ لما الحقيقة على

، الله غير من القلب خوفا من يوجب المعصية على الصرار أن واعلم".. 
ميا الليه، غيير على وتوكله ، الله لغير وذله ، الله لغير وحأبه ، الله لغير ورجائه

ًا به يصير مين النسيان يعلميه مييا هذا في . والحاكم الشرك بحار في منغمس
ًا فيييورثه بالقلب يقوم أن بد ل المعصية ذل فإن ، عقل له كان إن نفسه خوفيي

السباب في بغيره واستعانة الله لغير محبة ويورثه شرك وذلك ، الله غير من
. الشرك حأقيقة . وهذا لله ول بالله ل عمله . فيكون فرضه إلى صلهتو التي

الربوبييية توحأيييد . وهييو الصيينام وعبيياد ، جهل أبي توحأيد معه يكون قد عمن
عبيياد لنجييى ، وحأييده التوحأيد هذا أنجى ولو الله إل خالق ل بأنه العترافا وهو

أن ، الصينام المشيركين بيين قالفيار هيو اليذي ، اللوهيية توحأييد فيي والش
.)2(والموحأدين"

الظاهرة: الستحلل دللة في رجب ابن يقولو

يقيياتلون كييانوا أنهييم ...) والمييراد الكفر في زيادة النسئ (إنما تعالى قال"
ًا الحييرام الشييهر فييي ًا فيييه القتييال ميين ويمتنعييون بييذلك فيحلييونه عاميي عاميي

ذلك.ب فيحرمونه

لكم الله أحأل ما طيبات تحرموا ل آمنوا الذين أيها (يا وجل عز الله قالو
ًا الطيبييات بعييض تناول من امتنعوا قوم بسبب نزلت الية ..) وهذه فييي زهييد

ًا الدنيا بتحريمها أو بها حألف بيمين إما نفسه على ذلك حأرم . وبعضهم وتقشف
منهييا امتنع . وبعضهم لمرا نفس في تحريمه يوجب ل كله وذلك ، نفسه على
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ًا الجميييع فسييمى ، نفسييه علييى تحريييم أو يمييين غير من قصيير حأيييث تحريميي
ًا منه المتناع ًا بالنفس إضرار شهواتها. عن لها وكف

حأييرام فعييل من يمتنع ل كان إذا يحرم ول يحلل ل : فلن المثال في يقالو
فعييل     ميين     يجعلييون  ف الحييرام تحريييم يعتقييد كييان وإن ، له أبيح عندما يقف ول

ً     منه     يتحشى     ول     لحرام  ا .)1("حأله     يعتقد     ل     كان     وإن     محلل

بشييرط لصيياحأبه مكفيير غير الذنب على الصرار إن الخوارج قول عن أماو
ل كميين عيياد واسييتغفر تيياب من فإن ، حأاصل كتحصيل فهو والستغفار التوبة
ميين : "التييائب وسييلم عليييه اللييه صلى الرسول حأديث من صح كما ، له ذنب

 .)2(له" ذنب ل كمن الذنب

أي ، فيهييا للصييرار معنى ل عادية ومعصية جديد ذنب المعصية تكرار صارو
عن نقلنا كما )3(الصرار لمعنى لزم التوبة أو الستغفار ترك فيكون المداومة
. الطبري

عقيد يحيل اليذي هو المطلوب الستغفار علماؤنا القرطبي: "قال قال قدو
بلسييانه قييال من فأما ، باللسان التلفظ ل ، الجنان في معناه ويثبت ، الصرار

اسييتغفار إلييى يحتيياج ذلييك فاسييتغفاره معصييية على مصر وقلبه الله غفرتأس
 .)4(بالكبائر" لحأقة وصغيرته

. الشييهوة غلبيية علييى ورسييوله اللييه حأييب هييو آخيير وجييه وهنيياك وجييه ذاه
م فعليوا ميا عليى يصيروا تعالى: (ولم قوله في والمتأمل أولئيك يعلميون وه
ونعييم فيهييا خالييدين النهييار تحتها من تجري وجنات همبر من مغفرة جزاؤهم

.)5 (العاملين) أجر

، )6(بييه علميه بعييد ذنبييه علييى يصيير لييم ميين جعييل قييد سبحانه الله أن رىي
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فهييم والحييرام الحلل حأكييم يجهلييون كييانوا إن لنهييم ظيياهر غير الخير القول ولكن
والنيواهي إليهييم. فييالوامر الحجيية غوبليو لهيم بيذلك الشيرع ورود لحييين معذورون

ًا واللييه ذلك على يعاقبهم الله أن يعلمون أنهم هو الظهر . فيكون الفروع من عموم
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فالقرآن ، المؤمنين أوصافا وأحأسن اليمان درجات أعلى في ، منه واستغفر
ًا بالغايات "يأتي - الثييالث البيياب فييي ذلك تفصيل تيأسي عليها" - كما تنصيص

ًا المؤمنين فيصف الحييق أهييل فيهييا فيرغييب المطلوبيية صييفاتهم بأحأسن دائم
المييؤمنين منهييا لينفيير أوصييافهم بأبشييع الكييافرين ويصييف ، إليهييا ليسييعون
 .)1(عنها ويبتعدوا

، العييادي المسييلم صييفة ليسييت ةمالكري الية في وردت التي الصفة هذهف
- عليييه أقييام - أي الييذنب علييى أصيير من أن أي اليمان كمال صفة هي وإنما
ًا بالضرورة ليس عييدم علييى قلبييه انعقييد إن كذلك يكون أن يحتمل بل مشرك

ًا يكييون أن أو ، قلنا كما الترك اليمييان فييي الكمييال صييفة لييه يجعييل ل عاصييي
أن يصييح ول ، منييه التوبيية - وترك القلب قدع - دون فقط الذنب على لقامته

فيكييون المييؤمن فهييو يصيير لييم من أن بمعنى مخالفتها مفهوم الية من يفهم
ًا المصر بييين يجمييع ل الذي الناقص الفهم هو فهذا ، تفصيل دون ! هكذا كافر

القواعييد يسييتلهم ول ، الصييائب النظيير منهييج علييى يسييير ول الدليية أطييرافا
.هاومقتضيات والصول

:والمجتمع     الفرد     بين     وردها     الشرائع     بول  ق

عقييد سييقوط هييو المعاصييي أعمال في الكفر مناط أن سبق فيما ررناق
عليه قطعية دللة من لبد قلبي أمر المعصية. والستحلل استحلل أو القلب
مرتكبها. بكفر الحكم ليمكن

ًاصإ يعتبر عليها ومداومته تعالى الله معصية على الفرد إقدام إنو منييه رار
الزواجيير، في الهيثمي حأجر ابن المام اعتبرها كما – الكبائر من وكبيرة عليها

أو الشرع رد على دللة يعتبر ل قبل من تبين وكما – والثلثون الرابعة الكبيرة
مبييدأ وأصييبح ، المتبييع والعييرفا الدوام صورة أخذ إن إل بظاهره والنهي المر
ًا فبهييذه … تعييالى اللييه لميير لمخييالفته علمييه عميي ويستحسيينه إليييه يدعو ثابت

ًا فعله ظاهر يعتبر الضوابط فتختلييف المجتمعات أما ، للفرد بالنسبة هذا كفر
لها. بالنسبة الدللت

ًا وضعوا قد الفقهاء إنف ًا واعتبروا محددة شروط هييي ظاهرة معينة أوضاع
اعتييبرت روطشال هذه تحققت فمتى ، الكفر ودار السلم دار بين تفرق التي
بحسبها. المجتمعات هذه

المعاصييي ميين معصييية إقييرار علييى وهيئيياته بأفراده ما مجتمع تواضع إنو
، بهييا المعمييول عليهييا المتعييارفا هييي بييل ، بينهييم منكييرة غييير تصييير بحيييث

النقييياد وعييدم الشييرع رد على دللة يحمل ولشك فهذا ، )2(خلفها المستنكر

. الثالث الفصل هذا من الثالث الباب راجع) (1
مجييرى ويجريهييا عليها والقامة فعلها على ويتواضع يقرها التي العمال ذلك ومثال) (2
تعتبر أصبحت والتي ، للنساء الرجال كمصافحة التعامل في والمستحبات بل مباحأاتلا

ًا ًا فرض لييم إن أدبييه سييوء عليييه غيره ويستنكر ، أجنبية امرأة يقابل رجل كل على واجب



عيين خييارجين أفييراده اعتبييار ذلييك ميين يلييزم لييم وإن ، جملة المجتمع من له
ًا السلم ًا. فرد فرد

إنكييار يعليين ثم – باللسان ولو – السلم يعلن مجتمع هناك ليس أنه الحقو
مييع الكفيير أعمييال فييي الوقييوع هييو وإنمييا ، جمليية عئالشرا جحود أو للرسالة
تعالى. الله بربوبية والعترافا الرسالة تصديق على القامة

ًا المجتمييع فيهييا يعتييبر الييتي الدلليية الفقهيياء ذكر قدو السييلم عيين منخلعيي
ما بغير الحكم أنها على فأجمعوا ، إسلم دار كان أن بعد كفر دار إلى ويتحول

تجييرى شييرعه غير شرع لواء وارتفاع ، شريعته غير إلى اكمحوالت ، الله أنزل
هييذا رد علييى قطعية دللة فهذه ، )1(المجتمع هذا معاملت جميع أساسه على

يعنييي ل هييذا كييان وإن ، كلييية السلم عن وخروجه ، جملة للشريعة المجتمع
ًا أفراده رفك ًا. فرد فرد

كفيير دلليية غييير أخييرى مختلفيية دللت له الفراد على الكفر حأكم إجراء إنف
ليتيياح ، بييالكفر أو بالسييلم الحكم عليها يجرى ، اعتبارية كشخصية ، المجتمع

شييرعت الييتي المخصوصيية المعيياملت حأسب فيها الفراد يعامل أن ذلك بعد
ً الحدود إقامة كترك ، الكفر لدار علييى – الجمعيية إقاميية وجييوب عييدم أو مثل

ًا حأنيفة أبي مذهب تتحييدد الييتي المعيياملت من ذلك غير إلى – للجمهور خلف
ككل. وماهيته المجتمع نوعية بتحديد

أنهييا علييى المحرميية للمصييافحة إجييراء فهييذا ، مصافحتها بترك إياها وإخجاله يصافحها
الجاهلية. العادات من كثير كذل على وقس تاركه بذم واجب فرض

.4374 صي السير  كتاب9 جي للكاساني الصنائع بدائع بالتفصيل راجع) (1



الثاني لبابا
)1(المرجئة على الرد يف

الوأل لفصلا
المرجئة أقوال جملم

ًا – الرجياء مفاهيم دورت ًا قديم ليييس رئيسييية نقيياط ثلث حأييول – وحأديث
ّنة الكتاب فهم في التناقض هو وإنما ، دليل عليها لهم مناهييج وانحرافا ، والّس

قبل. من ذكرنا كما )2(الستدلل

: تاريخية نبذة) (1
الذين الجماعة مه الفرقة هذه أصل أن ذكر وقد وأخر أمهل أي أرجأ من المرجئة لمةك

عنهييم اللييه رضييي ومعاوية علي وبين وصحبه عثمان بين الفتن في الدخول من امتنعوا
لهييم وكانت العتقادات وسائر والكفر اليمان أصل في القول إلى ذلك بعد تطورت ثم

وكييان الفييراط ميين الخيير الطرفا على بها وكانوا ، والخوارج الشيعة بها خالفوا أقوال
: المييودودي . يقييول العاميية بييين بالمعاصييي والمجيياهرة الفسيياد وعشييي قييولهم مؤدى
ًا الفرقة هذه "بدأت خلصتها: مستقلة دينية نظريات لرأيها تبني أيض

ليييس والعمييل ، فحسييب وسلم عليه الله صلى والرسول بالله العترافا هو ليمانا-1
ًا ًا يبقى فالمرء هذا وعلى لليمان ضروري ًا للفرائييض ًاكييتار كان لو حأتى مؤمن مرتكبيي
. للكبائر

تلحييق ل – اليمييان وجييود مييع – معصييية وأي فحسييب اليمييان هييو النجاة أساس نأ-2
ًا بالمرء دون هيي اليتي الكبيائر فقالوا: إن ذلك على المرجئة بعض وزاد أذى ول ضر

كييان إذا قييالوا إذ هييذا ميين أكييثر إلى الخر البعض ووصل ، محالة ل مغفورة الشرك
أحأييد ميين خييوفا ل حأيث السلم دار في حأتى بلسانه الكفر وأعلن بقلبه يؤمن ءرالم
، الجنيية أهييل ميين اللييه وولييي اليمييان كامييل فهييو تنصيير أو تهييود أو الصيينام عبد أو

. والجييور والظلييم والفجييور والفسييق المعاصييي إرتكاب على الفكار هذه فشجعت
غفييران على معتمدين لكبائرا وارتكاب الذنوب مقارفة على يجرؤون الناس وجعلت

4جييي حأييزم والنحل" لبن  و"الملل145 ص والملك" للمودودي "الخلفة الله" راجع
. 204 ص

فييي سييلفهم مييع تطييابقهم يلزم لم وإن ، منهم يكون ما أقرب فهم هؤلء خلف عن ماأ
أصييل تحييت المنضوية المتعددة الراء من عدد على ينسحب الفرقة اسم فإن قول كل

ل أنييه هييو سلفهم مع فيها اتفقوا التي النقاط أهم ومشاربها. ومن مواردها اتحادل واحأد
ًا كلها الكفر بأعمال أتى ولو بالكفر شخص على الحكم يمكن ، يجحييد لم أنه إلى استناد

كييان أيييا بعمييل يكفر فل يكذب لم وما ، التكذيب هو والكفر ، التصديق عندهم فاليمان
الملة! فتأمل. من يخرج ال عملي كفر عمله يكون بل

عيين تعييالى الله شاء إن التالي حثنابم في بيانها فسيأتي استدللهم مناهج عن وأما) (2
إلييى تعييالى اللييه بييإذن فيه والجماعة" وسنعرض السنة أهل عند والنظر الفكر "أصول

عليهييا يقيمييون الييتي وحأجييياتهم ، استدللهم طرق في والخوارج المرجئة من كل مآخذ
ومللعم ليس أنه من المرجئة أخذه ما ومنها ، والسنة الكتاب نصوص فهم في مذاهبهم

في ومن ، بأل المعرفا الجمع مثل – الصيغِّ هذه وأن ، الستغراق على تدل بالمرة صيغِّ



ذلك. لنا تيسر ما بالرد نعقبها ثم ، النقاط هذه تعالى الله شاء إن سنوردو

: الوألى لنقطةا
على أقوال ثلثة إلى انقسموا فقد ، اليمان مفهوم حأول تدور هيو

الجملة:

من منهم ثم – القلب قول أي – القلب في ما مجرد اليمان نأ0-
يدخلها. ل من ومنهم القلب أعمال فيه يدخل

-イ1(الكرامية قول وهو ، اللسان قول مجرد هو اليمان نأ(. 

-ロاللسان وقول القلب تصديق اليمان نأ .

أصنافا: ثلث : "والمرجئة تيمية ابن قولي

فيييه يييدخل من هؤلء من ثم ، القلب في ام مجرد اليمان يقولون لذينا
الشييعري الحسيين أبييو ذكر قد كما ، المرجئة فرق أكثر وهم ، القلوب أعمال

كجهم. اليمان في يدخلها ل من ومنهم … كتابه في أقوالهم
قبل لحأد يعرفا ل اللسان. وهذا قول مجرد هو يقول : من الثاني القولو

الكرامية.

الفقه أهل عن المشهور هو وهذا ، اللسان وقول بالقل : تصديق الثالثو
.)2(منهم" والعبادة

مييرادفا عنييدهم اليمييان لن التكييذيب هييو الكفيير إن )3 (بعضييهم: قييالو
ًا ذلك على تيمية ابن رد وقد ، للتصديق ً رد اليمييان مفارقيية فيه أوضح مفصل
ًا للتصييديق ًا لغييية ، ومعنييى لفظيي الييوجه منهييا نييذكر وجييوه عييدة ميين وشييرع
: قال الكفر ومطلق التكذيب كفر بين للتفرقة المقصود

صيييغِّ ميين ذلييك وأمثييال وجميييع كييل ولفييظ ، النفي سياق في والفكرة الشرط معرض
ًا لغة الستغراق على تدل ل – العموم مييذهبهم على استدلل من ذلك اتبع وما ، وشرع

القواعييد في أو ودللتها اللغة في سواء دللهمستا طرق من ذلك غير .. إلى المنقوض
كييل وعلقة العقلي والدليل الشرعي الدليل اعتبار في أو الشرعية أو اللغوية الصولية

. بالخر منهما
مجييرد هييو اليمييان : إن قييالوا الييذين مالكرامييية: "وهيي عيين تيمية ابن المام يقول) (1

ًا كان ذلك فعل فإذا الظاهر في التصديق ًا كان وإن مؤمن وسييلموا ، البيياطن فييي مكييذب
يحكييي ميين النيياس . ومن حأكمه في ل اسمه في فنازعوا ، الخرة في مخلد معذب أنه

بدعيية ًمؤمنا له فتسميتهم هذا ومع ، عليهم غلط وهو الجنة أهل من جعلوهم أنهم عنهم
انفرد التي هي الشنعاء البدعة . وهذه السلف وإجماع والسنة للكتاب مخالفة ابتدعوها

.17 ص الوسط اليمان مقالتهم"اهي. راجع سائر دون الكرامية بها
2)" وقيول القليب تصيديق اليميان إن قيال مين عيد أنه إلى  وانتبه167 اليمان" ص) 

الشاعرة. عند المشهور ! وهو عبارته بصريح المرجئة من اللسان
 وبعدها.543  ص7 جي يميةت ابن فتاوى مجموعة الوسط" من "اليمان راجع) (3



ميين فييإنه ، التصديق كلفظ ، بالتكذيب يقابل لم اللغة في اليمان لفظ نإ"
أو صدقناه . ويقال كذبت أو : صدقت له يقال مخبر كل أن اللغة في المعلوم

ه ميؤمن يقيال: أنيت ول كيذبناه أو ليه : آمنيا مخبر لكل يقال ول ، كذبناه أو ل
أو مييؤمن هييو قييالي الكفيير لفييظ اليمان مقابلة في المعروفا بل له ، مكذب

ل ولكيين صييادق أنييك أعلييم قال: أنييا لو بل ، بالتكذيب يختص ل كافر. والكفر
الكفيير كييان فلييو ، أعظييم كفييره لكييان أوافقك ول وأخالفك أعاديك بل أتبعك

التصييديق هييو ليييس اليمان أن علم ، فقط التكذيب هو ليس لليمان المقابل
ًا يكييون الكفر كان إذا بل ، فقط ًا ومعيياداة مخالفيية ونيكييو تكييذيب بل وامتناعيي

ًا اليمييان يكييون أن فلبد ، تكذيب ول ، وانقيييياد ومييوالة موافقيية مييع تصييديق
المتنيياع كييان كما ، اليمان مسمى جزء السلم فيكون التصديق مجرد يكفي

مييؤمن كييل يكييون أن فيجييب ، الكفيير مسييمى جييزء التصديق مع النقياد عن
ًا ًا مسلم  .)1(العمل" هو هذاو ، للمر منقاد

ّنةا أهل عند هي كما اليمان مركبات قبل من بينا أن سبق قدو أدلتهمو لّس
إثبات في التصديق ومقام ، الكفر إثبات في الجحود مقام وشرحأنا ، عليها

للعادة. معنى فل اليمان

: الثانية لنقطةا
ًا ناك بلسانه الله إل إله ل قال من نأ ًا مؤمن ًا ، الجنة يدخل مسلم اعتماد

، وسلم عليه الله صلى الله رسول عن وردت لحأاديث قاصر فهم على
ذلك على مات ثم الله إل إله ل قال عبد من وسلم: "ما عليه الله صلى كقوله

ًا وغيرها )2(الجنة" دخل إل كافا بالشهادتين النطق مجرد أن منهم اعتقاد
النار!. في الخلود من صاحأبه به ينجو الذي السلم حأقيقة ثباتإل

: الثالثة لنقطةا
والعتميياد ، طاعيية الكفيير مييع ينفييع ل كمييا ، معصية معه تضر ل اليمان نأ

سييبحانه اللييه تصييف الييتي اليييات بييه وردت الييذي سييبحانه اللييه غفران على
 )3(رحأيم" غفور الله نتعالى: "إ كقوله ، الذنوب وغفران والمغفرة بالرحأمة

ًا الذنوب يغفر الله تعالى: "إن قوله وأ إلى ، )4(الرحأيم" الغفور هو إنه جميع
وجييل عييز اللييه رحأميية ميين المعنييى هذا نفس تحمل التي اليات من ذلك غير

ومغفرته.

.250 اليمان" ص) "(1
. مسلم رواه) (2
.39 المائدة) (3
.53 الزمر) (4



ًا – الرجاء فكر حأولها يدور التي الثلث النقاط هي ذهه ًاو قديم والتي – حأديث
ًا "دعاة بعض بها تأثر ًا السلم" تأثر منها ينحدر التي بالصول علم دون شديد
الفكر. هذا

– الشبهات هذه على نرد أن – يأتي فيما – تعالى الله شاء إن – سنحاولو
ّنةا أهل مذهب بينا أن بعد – والثالثة الثانية وأن الول في الجماعةو لّس

فيه. والله التصديق ومقام اليمان وحأقيقة وينقص يزيد وعمل قول اليمان
أعلم.



الثاني لفصلا
الشهادتين وأحقيقة الشفاعة حاديإثأ

ّنةا في ردتو وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول عن أحأاديث لشريفةا لّس
، المعنييى فييي مجراهييا يجييري وما ، الجنة دخل الله إل إله ل قال من أن تفيد

تلفييظ ميين أن واعتييبروا ، ظواهرهييا علييى وأجروهييا ، ئييةجالمر بهييا فتعلييق
الجنيية دخييول لييه يحييق الذي وهو ، وجل عز الله عند المسلم فهو بالشهادتين

الحأاديث: هذه الله. ومن بإذن

الناس أسعد الله: من رسول يا قال: قلت عنه الله رضي هريرة أبي عن) 1(
يا ظننت وسلم: "لقد يهلع الله صلى الله رسول قال القيامة؟ يوم بشفاعتك

حأرصييك ميين رأيييت لما منك أول أحأد الحديث هذا عن يسألني ل أن هريرة أبا
اللييه إل إلييه ل قييال ميين القياميية يييوم بشييفاعتي النيياس الحديث. أسعد على

ًا البخاري. نفسه" رواه أو قلبه من خالص

موسيل علييه الله صلى النبي عن عنه الله رضي الصامت بن عبادة وعن) 2(
ًا وأن له شريك ل وحأده الله إل إله ل أن شهد قال: "من ورسييوله عبده محمد

والجنية ، منيه وروح مرييم إليى ألقاهيا وكلمته ورسوله الله عبد عيسى وأن ،
ومسلم البخاري عمل" رواه من كان ما على الجنة الله أدخله حأق والنار حأق

للبخاري. واللفظ

يقول: وسلم عليه الله صلى الله لورس الصامت: سمعت بن عبادة عن) 3(
ًا وأن الله إل إله ل أن شهد "من النار". رواه عليه الله حأرم الله رسول محمد

والترمذي. مسلم

رديفييه ومعيياذ وسييلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي أنس وعن) 4(
ًا وسييعديك اللييه رسول يا جبل. قال: لبيك بن معاذ قال: "يا الرحأل على ،ثلثيي

ًا وأن الليه إل إله ل أن يشهد أحأد من قال: ما ًا اللييه رسييول محمييد ميين صييدق
ومسلم. البخاري النار.." رواه على الله حأرمه إل قلبه

ًا وجعلهييا ، الشييهادتين نطييق فيهييا ذكر التي الحأاديث من ذلك غيرو شييرط
. غيرها دون شهادتها أو قولها على النجاة وترتيب ، الجنة لدخول

ّنةا أهل اتفق قدو الحأيياديث هييذه صرفا على بينهم خلفا بل الجماعةو لّس
أقييوالهم وميين ، عموميتها اعتبار وعدم الوجوه من بوجه وتأويلها ظاهرها عن
ذلك: في

ًا تتخييذ أن يجييب الييتي الطريقيية شييرح فييي الشيياطبي المييام قييولي منهجيي
ًا ّنة: الكتاب لفهم ومسلك والّس



علييى إل التفسييير فييي تقع فل ، للكتاب ينةبم لنها ، مدخل هنا … وللسنة"
المنسييوخ ميين الناسخ بيان يحصل والتأخير بالتقديم المعرفة وبحسب ، وفقه

ًا. ويقييع القييرآن فييي ذلييك يتبين كما ، الحديث في أشييياء الحأيياديث فييي أيضيي
عمومييات أو إطلقييات فيهييا فيأتي ، المشروعات من كثير تقرير قبل تقررت

المشييروعات تلك تقرير بعد وردت لو منها يفهم ل ما هامن ففهم أوهمت ربما
حأييديث: "مييا الجنيية" أو دخييل الله إل إله ل أن يعلم وهو مات كحديث: "من ،

ًا وأن الله إل إله ل أن يشهد أحأد من ًا اللييه رسييول محمييد إل قلبييه ميين صييادق
بين فالالخ أجلها من وقع كثيرة أحأاديث المعنى وفي النار" ، على الله حأرمه
الشهادتين. أهل من الله عصى فيمن المة

مييا وكان ، الطلق على الظواهر هذه بمقتضى القول إلى المرجئة ذهبتف
ّنةا أهل هؤلء. وذهب عند مؤول عارضها ، قييالوه مييا خلفا إلييى الجماعةو لّس
الظواهر. هذه وتأولوا كتبهم في مذكور هو حأسبما

علييى منزليية الحأيياديث هذه إن قالوا فالسل من طائفة أن ذلك جملة منو
، والنهييي والميير الفرائييض تنييزل أن قبييل وذلييك للمسييلمين الولييى الحاليية
ً يصم لم أو يصل ولم الوقت ذلك في مات من أن ومعلوم هييو مييا وفعييل مثل
يضيييع فلييم ، بعد ذلك من بشئ يكلف لم لنه ، عليه حأرج ل الشرع في محرم

ًا إسلمه أمر من فل تحييرم أن قبييل جييوفه في والخمر مات من نأ كما ، شيئ
جنيياح..) الصييالحات وعملوا آمنوا الذين على تعالى: (ليس لقوله ، عليه حأرج
فييي علييه حأييرج ل الكعبيية نحييو القبلية تحيول أن قبييل مات من وكذلك ، الية

إيمييانكم..) ، ليضيييع اللييه كييان تعييالى: (ومييا لقوله ، المقدس بيت إلى صلته
اعتبييار بييأن وتصييريح ، فيييه نحيين لمييا بيييان فيهييا القبيييل هييذا نم أشياء وإلى

ّنة" الكتاب فهم في مفيد النزول في الترتيب  .)1(والّس

هيب":روالت "الترغيب كتابه في المنذري الحافظ يقولو

الطلقييات هييذه مثييل أن إلييى العلييم أهل أساطين من طوائف ذهب وقد"
النار" ونحو عليه الله حأرم أو الجنة دخل الله إل إله قال:"ل فيمن وردت التي
القييرار مجييرد إلييى الييدعوة كييانت حأييين ، السييلم ابتييداء في كان إنما ، ذلك

علييى والييدلئل ، ذلييك نسييخ الحدود وحأدت ، الفرائض فرضت فلما ، بالتوحأيد
وسييفيان والزهييري الضييحاك ذهييب القييول هييذا . وإلييى متظيياهرة كثيرة هذا

، ذلييك فييي النسخ ادعاء إلى احأتياج : ل أخرى طائفية وقال ، وغيرهم الثوري
القييرار لييوازم ميين هييو السييلم وفرائييض الييدين أركييان ميين هييو ما كل فإن

 .)2 (.." بالشهادتين

1)" الييدليل ، الشرعية : الدلة كتاب من  وبعدها408  ص3جي الموافقات" للشاطبي) 
عشرة. الحادية المسألة الول
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آراء الخلص" بعييض كلميية "تحقيييق كتييابه فييي الحنبلي رجب ابن ذكر ماك
وتفسيرها: وفهمها ظاهرها عن الحأاديث هذه صرفا في السلف

ً المذكورة الحأاديث هذه أن إلى طائفة ذهب وقد" معناهييا فييي ومييا أول
مييا. وهييذاهوغير والثييوري الزهييري ومنهم والحدود الفرائض نزول قبل كانت
ًا بعيد ًا فإن ، جد وفييي ، والحييدود الفرائييض نييزول بعد بالمدينة نزل منها كثير

عليييه اللييه صييلى النييبي حأييياة آخيير فييي وهييي تبييوك غزوة في كان أنه بعضها
وسلم.

. منسوخة إنها يقول من منهم هؤلءو

أن إلييى هييذا ويلتفت ، شرائط إليها ضم ولكن محكمة هي يقول من منهمو
الصييوليين بييين ذلييك فييي والخلفا ؟ ل أم نسييخ هييي هييل النص لىع الزيادة
. مشهور

، أخرى أحأاديث في مقيدة جاءت قد المطلقة النصوص طائفة: تلك قالتو
ًا" ، اللييه إل إلييه ل قييال بعضها: "من ففي ًا" ، وفييي مخلصيي بعضييها: "مسييتيقن

ًا بعضها: "يقولها وفي لسانه" ، بعضها: "يصدق بعضييها: وفييي قلبه" ، من حأق
. اهي )1(قلبه" بها واطمأن لسانيه بهيا ذل و"قد

ً ذلك بعد رجب ابن ذكر مث ، تحققها من لبد بشرائط مقيدة أنها تفيد أقوال
قال:

قيال الييوم؟ لهيذا أعيددت امرأتيه: ميا ييدفن وهو للفرزدق الحسن وقال"
سنة. سبعين منذ الله الإ إله ل أن شهادة

وقييذفا فإييياك ، اللييه) شييرائط إل إلييه (ل لييي لكيين العدة : نعم الحسن الق
المحصنة.

ًا : إن للحسن قيلو فقييال: الجنيية؟ دخل الله إل إله ل قال من يقولون ناس
الجنة. دخل وفرضها حأقها فأدى الله إل إله ل قال من

فقييال: الجنيية؟ مفتيياح اللييه إل إلييه ل سأله: أليس لمن منبه بن وهب قالو
لييك فتييح أسنان له بمفتاح جئت فإن ، أسنان وله إل مفتاح من ما . ولكن بلى
ً أن أيييوب أبي عن الصحيحين في .. كما لك يفتح لم وإل رسييول يييا قييال رجل

ًا بييه تشرك ل الله فقال: تعبد الجنة؟ ُيدخلني بعمل الله: أخبرني وتقيييم شيييئ
وأقيياموا تييابوا تعالى:(فإن قوله دل ... كما الرحأم وتصل ةكاالز وتؤتي الصلة
الدين). في فإخوانكم الزكاة وآتوا الصلة

التوبة فإن ، التوحأيد مع الفرائض بأداء إل تثبت ل الدين في الخوة أن لىع
 .)2(بالتوحأيد" إل تحصل ل الشرك من
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قبييل الحأيياديث هييذه أن السييلف نميي قال من بقول الجري المام أخذ ماك
فقال:  الفرائض نزول

الجنة" دخل الله إل إله ل قال رويت: "من التي بالحأاديث محتج احأتج فإن"
قييول وهييذا ، لييه ذكرنا تقدم ما على الفرائض نزول قبل كانت له: هذه قيل ،

بهييم يقتييدى أئميية وكييانوا ، بييالعلم وجل عز الله نعتهم ممن المسلمين علماء
لهييم والتييابعون الصييحابة عليييه مييا جمليية عيين خرجييوا الييذين المرجئيية ىوس

 .)1(بلد" كل في ذكرهم من يستوحأش ل والذين الئمة . وقول بإحأسان

ّنةا أهل من العلماء أقوال من أوردناه ماو علييى دليل هو إنما الجماعةو لّس
وإن ، التأويييل وجييوه ميين بوجه وأولوها ظاهرها عن - صرفوها - بإجماع أنهم

. لجله ظاهرها عن صرفت الذي السبب في اختلفوا

"دعاة من الكثير أقوال فيه انزلقت الذي الوعر المنزلق لهو المر هذا إنو
ميدار - هيو بهميا التلفظ - بمعنى الشهادتين نطق مجرد أن فظنوا السلم" ،

دخلييت الييتي الشييبهة عليهييم ودخليت ، الخرة في النار في الخلود من النجاة
هييذا فيها أطلق التي الحأاديث باب ، الباب هذا من القديم العصر مرجئة على

. السابق القول

ّنةا أهييل أن رأينا قدو ًا تأويلهييا علييى اتفقييوا دقيي لّسيي - وإن للمرجئيية - خلفيي
. السبب في اختلفوا

القييول هذا أن ترذك التي الطائفة عن وغيره رجب ابن ذكره ما أن الحقو
هييذه ميين فييإن ، هييذا فييي الصييواب جانبهييا قييد الفرائييض نييزول قبييل حأق هو

أسييلم أنييه ومعلييوم ، عنييه اللييه رضييي هريرة أبي طريق من ورد ما الحأاديث
ًا الفرائييض، ميين كييثير نزول بعد للهجرة السابعة السنة في المدينة في مؤخر
وارد. غير العتراض ذاه أن بهذا فثبت ، تبوك غزوة حأين في جاء ما ومنها

غاييية فييي أمرييين اعتبارنييا فييي أخذنا - إذا الله - بإذن ذلك من أهون المرو
فإنهييا ، الشييريفة الحأاديث هذه من المقصود الصحيح المعنى لدراك الهمية

بهييا الستدلل أو الصحيح وجهها على فهمها عدم ولكن ، لله والحمد حأق كلها
ذلك. من بالله فنعوذ بالباطل الحق يسبتل من ضرب لهو موضعها غير في

: هما المرانو

الشييفاعة أحأاديث فيها وردت التي الخرى الروايات مجموع في ) النظر أ(
ًا المعتبر الشهادتين معنى تقرير في وتفيد البعض بعضها لتشرح نفسها شييرع

. وجل عز الله عند

. بقولها الجنة لدخو الشارع عليها رتب التي الشهادتين حأقيقة ب) اعتبار(

. تعالى الله شاء إن التفصيل من بشيء المرين كل في سننظرو

.102 ص الشريعة" للجرى) "(1



: الروأايإات مجموع في ) النظر أ( 
النار على التحريم أو الجنة دخول الشارع فيها رتب التي الحأاديث تتبعنا ذاإ

وعلييى ، تييارة القول هذا على ذلك رتب قد أنه وجدنا ، الله إل إله ل قول على
. ومثال المختلفة الحديث روايات في تارة الشرك انتفاء وعلى ، تارة حأيدوالت

: ذلك

روايات: بأربع ورد خمس: قد على السلم بني حأديث - 1

محميد ابين وهيو عاصيم ثنا أبي ثنا معاذ بن الله عبيد : حأدثنا الولى لروايةا
اللييه لورسيي عبييدالله: قييال قييال: قييال أبيه عن عمرو بن عبدالله بن زيد ابن

ُبني عليه الله صلى وأن اللييه إل إله ل أن خمس: شهادة على السلم وسلم:"
ًا رمضييان وصييوم الييبيت وحأج الزكاة وإيتاء الصلة وإقام ورسوله عبده محمد

مسلم. رواه

وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول سمعت عمر ابن : عن الثانية لروايةا
ُبني وإيتيياء الصييلة وإقام الله إل إله ل أن شهادة خمس على السلم يقول: "

مسلم. البيت" رواه وحأج رمضان وصيام الزكاة

ثنييا زكريييا بيين يحيييى ثنييا العسييكري عثمييان بن سهل : حأدثنا الثالثة لروايةا
رسييول أن عميير ابيين عن الّسلمى عبيدة بن سعد حأدثني قال طارق بن سعد
اللييه يعبييد : أنسخميي علييى السييلم قييال: "بنييي وسييلم عليه الله صلى الله

مسلم. رواه )1(رمضان" وصوم الزكاة وإيتاء الصلة وإقام دونه بما ويكفر

خالييد أبييو ثنييا محمدالهمييداني بيين عبدالله بن محمد : حأدثنا الرابعة لروايةا
عبيييدة بيين سييعد عيين الشجعي مالك أبى عن الحأمر حأبان بن مانيسل يعني
علييى السييلم : "بنييى قييال وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عن عمر ابن عن

، والحج رمضان وصيام الزكاة وإيتاء الصلة وإقام الله يوحأد أن خمسة: على
سييمعته هكذا ، والحج رمضان صيام : ل رمضان. قال وصيام رجل: الحج قال

مسلم. وسلم" رواه عليه الله صلى الله رسول نم

تييرك تعنى الشهادتين أن يفيد ما الحأاديث من ذلك غير معناها في جاء ماك
منها: ، ودليله ذلك عنوان التلفظ وإنما ، وحأده الله وعبادة الشرك

ًا أن هريييرة أبييي عن بسنده مسلم رواه ما" اللييه رسييول إلييى جيياء أعرابييي
دخلييت عملتييه إذا عمل على دلني الله رسول ال: ياقف وسلم عليه الله صلى

ًا به تشرك ل الله الجنة. قال: "تعبد الزكاة وتؤدي المكتوبة الصلة وتقيم شيئ
ول هييذا علييى أزيييد ل بيييده نفسييي قييال: والييذي ، رمضان وتصوم المفروضة

ينظير أن سيره وسيلم: مين علييه الله صلى النبي قال ولى فلما ، منه أنقص
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هذا". إلى فلينظر الجنة أهل من جلر إلى

: روايات ثلث وله جبريل حأديث- 2

أن عنييه اللييه رضي هريرة أبي عن بسنده البخاري رواه : ما الولى لروايةا
ًا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول ًا يوم يمشييي رجييل أتيياه إذ للناس بارز

ه رسيول فقال: يا وملئكتيه للهابي تيؤمن أن قيال: اليميان اليميان؟ ميا ، الل
قييال: السييلم؟ مييا ، اللييه رسول الخر. قال: يا بالبعث وتؤمن ولقائه ورسله

ًا بييه تشييرك ول اللييه تعبييد أن السييلم الزكيياة وتييؤتي الصييلة وتقيييم شيييئ
قييال: الحأسييان؟ مييا ، اللييه رسييول . قييال: يييا رمضييان وتصييوم المفروضيية

قييال: أن .. إلييى يييراك إنهف تراه تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد أن الحأسان
دينهم" . الناس ليعلم جاء جبريل هذا

اللييه رسول قال: قال هريرة أبي عن بسنده مسلم رواه الثانية: ما لروايةا
عنييد فجلييس رجييل فجيياء يسييألوه أن فهابوه وسلم: "سلوني عليه الله صلى

ًا بيالله تشيرك قيال: ل السيلم؟ ما ، الله رسول فقال: يا ركبتيه قييمتو شييئ
مييا اللييه رسييول رمضان. قال: صدقت. قال: يييا وتصوم الزكاة وتؤتي الصلة

بييالبعث وتييؤمن ورسييله ولقييائه وكتابه وملئكته بالله تؤمن قال: أن اليمان؟
أن قال ؟ الحأسان ما ، الله رسول قال: يا ، : صدقت كله. قال بالقدر وتؤمن
قييال: ، قال: صييدقت ، راكي فإنه تراه تكن لم إن فإنك تراه كأنك الله تخشى

، السييائل بأعلممن عنها المسئول ما قال الساعة؟ تقوم متى ، الله رسول يا
ليم إذ تعلميوا أن أراد جبريييل قييال: هييذا أن .. إليى أشييراطها عيين وسأحأدثك
تسألوا".

عميير أبييي حأييدثني قال عمر ابن عن بسنده مسلم رواه : ما الثالثة لروايةا
يوم ذات وسلم عليه الله صلى الله رسول عند حنن قال: "بينما الخطاب ابن
أثيير علييه ييرى ل الشيعر سيواد شييديد الثيياب بياض شديد رجل علينا طلع إذ

وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي إلييى جلييس حأتى ، أحأد منا يعرفه ول ، السفر
أخييبرني ، محمييد قييال: يييا ، فخذيه على كفيه ووضع ركبتيه إلى ركبتيه فأسند

ل أن تشهد أن وسلم: السلم عليه الله صلى الله رسول فقال ، السلم عن
ًا وأن الله إل إله رمضان وتصوم الزكاة وتؤتي الصلة وتقيم الله رسول محمد

يسييأله لييه صييدقت. قييال: فعجبنييا . قييال سبيل إليه استطعت إن البيت وتحج
دينكم". يعلمكم أتاكم جبريل قال: فإنه أن ويصدقه. إلى

مسلم: عند برواتين ورد : وقد عبدالقيس بني دفو حأديث- 3

وفييد قييال: إن عبيياس ابيين عيين بسيينده مسييلم رواه : مييا الولييى لروايييةا
القييوم؟ فقييال: "مميين ، وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أتوا عبدالقيس

ًا ربيعة. فقال من فقالوا رسييول فقالوا: يا ، ندامى ول خزايا غير بالوفد مرحأب
شيهر فيي إل إلييك نصيل ل وإنيا ، مضر كفار من الحي هذا ينكبو بيننا إن الله



الجنة. فقال: به وندخل ورائنا من به ونأمر به نأخذ ، فصل بأمر فمرنا ، حأرام
اليمان ما أتدرون ، وحأده بالله باليمان أربع: آمركم عن وأنهاكم بأربع آمركم

ًا وأن الله إل إله ل أن شهادة ، وحأده بالله الصييلة وإقييام اللييه ولرسيي محمييد
عيين وأنهيياكم ، المغنييم ميين الخمييس تعطوا وأن رمضان وصوم الزكاة وإيتاء

ميين إليهيين وادعييوا فيياحأفظوهن ، والمزفييت والنقير والحنتم الدباء أربع: عن
وراءكم" .

الوفييد لقى من قال: حأدثنا قتادة عن بسنده مسلم رواه : ما الثانية لروايةا
قييال القيييس عبييد ميين وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول على قدموا الذين
ًا أن هذا حأديثه في الخدري سعيد أبي عن نفرة أبا قتادة وذكر ، سعيد من ناس

اللييه نييبي فقالوا: يييا وسلم عليه الله صلى الله رسول على قدموا عبدالقيس
، الحرم أشهر في إل عليك نقدر ول ، مضر كفار وبينك وبيننا ربيعة من حأي إنا

رسييول به. فقال أخذنا نحن إذا الجنة به وندخل وراءنا من به نأمر أمرب فمرنا
ول الليه أربيع: اعبيدوا عين وأنهاكم بأربع : "آمركم وسلم عليه الله صلى الله

ًا بييه تشييركوا وأعطييوا رمضييان وصييوموا الزكيياة وآتييوا الصييلة وأقيمييوا شيييئ
)1(والنقير مزفتالو والحنتم الدباء : عن أربع عن وأنهاكم المغنم من الخمس

."..

بروايتين: : وورد اليمن إلى معاذ مبعث حأديث - 4

ًا أن عباس ابن عن بسنده مسلم رواه : ما الولى لروايةا قال: بعثني معاذ
ًا تييأتي قييال:"إنييك وسييلم عليييه الله صلى الله سولر الكتيياب أهييل ميين قوميي

، أطيياعوا هييم فييإن اللييه رسييول وأنييي اللييه إل إلييه ل أن شييهادة إلى فادعهم
.. وليليية يييوم كييل فييي صييلوات خمييس عليهييم افييترض اللييه أن فييأعلمهم
.)2(الحديث"

صييلى اللييه رسول أن عباس ابن عن بسنده مسلم رواه ما:  الثانية لروايةا
ًا بعث لما وسلم عليه الله أهيل قيوم عليى تقيدم قيال: "إنيك اليمن إلى معاذ

اللييه عرفييوا فييإذا وجييل عييز اللييه عبييادة إليييه تييدعوهم مييا أول فليكن ، كتاب
.. وليلتهييم يييومهم فييي صييلوات خمييس عليهييم فييرض اللييه أن فييأخبرهم
.)3(الحديث"

: روايات ثلث : وله الغفاري ذر أبي ديث - حأ5

قييال: عنييه اللييه رضي ذر أبي عن بسنده أحأمد المام : روى الولى لروايةا
مات ثم الله إل إله ل قال عبد من وسلم: "ما عليه الله صلى الله رسول قال
وإن زنييى وإن قييال ، سييرق وإن زنييى . قلييت: وإن الجنيية دخييل إل ذلك على

الحديث في المذكورة والربع  وبعدها188  ص1جي النووي شرح راجع مسلم رواه) (1
للسكار. فيها ينتبذ التي الوعية من أنواع هي
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ًا ، سرق وإن زنى . قلت: وإن سرق أبييي أنف : رغم الرابعة في قال ثم ، ثلث
ذر".

أمشييي قييال: كنييت ذر أبييي عن بسنده أحأمد المام رواه الثانية: ما لروايةا
ُأحأييد إلييى ننظيير ونحن عشاء المدينة حأرة في وسلم عليه الله صلى النبي مع

عنييدي ذاك ًادُأحأ أن أحأب : ما . قال الله رسول يا قلت: لبيك ، ذر أبا يا فقال
ًا ًا إل دينار منه وعندي ثالثة أمسى ذهب أقول أن - إل لدين - يعني لرصده دينار
مييات فقيال: مين أتيياني جبريل قال: ذاك أن .. إلى وهكذا هكذا الله عباد في
ًا بالله يشرك ل أمتك من الجنة". دخل شيئ

ل:اقيي ذر أبييي عيين بسييندهما ومسييلم البخيياري رواه الثالثيية: مييا لروايييةا
وحأييده يمشي وسلم عليه الله صلى الله رسول فإذا الليالي من ليلة "خرجت

أحأد. قييال: فجعلييت معه يمشي أن يكره أنه قال: فظننت ، إنسان معه ليس
جعلني ذر فقلت: أبا ، هذا؟ فقال: من ، فرآني فالتفت الفجر ظل في أمشي

ميين لييي عييرض لجبرييي قييال: ذاك أن .. إلييى تعييال ذر أبا فداك. قال: يا الله
ًا بالله يشرك ل مات من أنه أمتك فقال: بشر ، الحرة جانب . الجنة دخل شيئ

: الشفاعة أحأاديث- 6

حأييرم اللييه دون ميين يعبييد بما وكفر الله إل إله ل قال : "من مسلم رواه ام
الله" . على وحأسابه ودمه ماله

ودمه ماله محأر الله دون من يعبد بما وكفر الله وحأد مسلم: "من رواه ماو
تعالى". الله على وحأسابه

ًا بالله يشرك مات : "من نمير ابن عن بسنده رواه ماو النار" . دخل شيئ

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عيين حأدثه ذر أبي عن بسنده أحأمد رواه ماو
مييا لييك غييافر فييإني ورجوتني عبدتني ما عبدي يقول: يا الله قال: "إن وسلم

تشييرك ل لقيتنييي ثييم خطايا الرض بقراب لقيتني إن إنك عبدي يا ، منك كان
ًا بي مغفرة" . بقرابها لقيتك شيئ

عليه الله صلى الله رسول عن عبدالله بن جابر عن بسنده مسلم رواه ماو
ًا بالله تشرك ل تموت نفس من وسلم: "ما شيياء إن المغفرة لها حألت إل شيئ

لها". غفر شاء وإن عذبها الله

قال: "ل وسلم عليه الله صلى النبي أن جابر عن بسنده ييعل أبو رواه ماو
الحجيياب؟ ومييا الله نبي قيل: يا ، الحجاب يقع لم ما العبد على المغفرة تزال

بالله". قال: الشراك

روايتان: وسلم: وله عليه الله صلى الله رسول رديف وهو معاذ حأديث) 7(

صلى الله نبي أن مالك بن أنس عن بسنده مسلم رواه : ما الولى لروايةا
قال: لبيييك ، معاذ : "يا قال الرحأل على رديفه جبل بن ومعاذ وسلم عليه الله



قال: ، وسعديك الله يارسول قال: لبيك ، معاذ قال: يا ، وسعديك الله رسول
إلييه ل أن يشييهد عبد من وسعديك. قال: ما الله رسول يا قال: لبيك ، معاذ يا
ًا وأن الله إل اللييه رسول النار. قال: يا عليه الله حأرم إل ورسوله هبدع محمد

ًا قال ، فيستبشروا الناس بها أخبر أفل مييوته عنييد معاذ بها فأخبر ، يتكلوا : إذ
ًا" . تأثم

ردفا قييال: كنييت ، جبييل بن معاذ عن بسنده مسلم رواه الثانية: ما لروايةا
قييال: فقييال: ، عفييير لييه يقييال حأمييار علييى وسلم عليه الله صلى الله رسول
: قييال: قلييت الله؟ على العباد حأق وما ، العباد على الله حأق ما تدري "يامعاذ

يشييركوا ول الله يعبدوا أن العباد على الله حأق قال: فإن ، أعلم ورسوله الله
ًا به ًا. بييه يشييرك ل ميين يعييذب ل أن وجل عز الله على العباد وحأق ، شيئ شيييئ

.)1(فيتكلوا" تبشرهم ل قال ، الناس؟ بشرأ أفل الله رسول قال: قلت: يا

الكفاييية مشييتركة لحأاديث متعددة روايات من رويناه الذي القدر هذا فيو
قييال بقوله: "ميين وسلم عليه الله صلى الله رسول قصده ما أن على للتدلل

ًا" وهو به يشرك ول الله "يعبد ، الذي هو الله" أنه إل إله ل "يوحأييد ، الذي شيئ
من بالقبول أحأق منها رواية وليست مترادفة كلها فهي دونه" ، بما ويكفر للها

أن وهييو واحأييد معنييى منهييا وينتظييم واحأييد وجيه كلها ويجمعها خاصة ، الخرى
وتييرك اللييه عبادة من بمدلولها القيام هو بل التلفظ مجرد هو ليس هنا القول

يكفيير ى: (فميينالتعيي قييال كمييا دونييه بمييا والكفيير اللييه توحأيييد أي ، الشييرك
.)2 (لها) انفسام ل الوثقى بالعروة استمسك فقد بالله ويؤمن بالطاغوت

يقلهييا لييم فهييو الشييرك يييترك أن دون بلسييانه بالشييهادتين تلفييظ من إنف
بعد. السلم يدخل ولم الشرعي بالمعنى

الصييلة عليه يخشى فيتكلوا" فإنه تبشرهم : "ل والسلم الصلة عليه قوله عن أما) (1
، والحأكييام بالسيينة لييه علم ل فيمن مشاهد وذلك وجهها، غير على ينزلوها أن والسلم

ً يقتطع إنما فهو ًا به فيقول حأديث أو آية من دليل وأصييول الكلييية عييداالقو عيين معرضيي
في عقولهم تبلغه ل بما الناس تحديث عن النهي يفيد ما الثار في ورد وقد ، كلها الدين

افظ البر عبد بن عمر أبو ذكر : ما منها ، كثيرة مواطن : "جيامع كتيابه فيي المغيرب حأ
ًا بمحدث أنت : "ما قال مسعود ابن وفضله" عن العلم بيان ًا قوم معقوله يبلغه ل حأديث

ًا حأدثت قال: "ما أبيه عن عروة بن هشام فتنة". وعن لبعضهم كان إل ميين بشييئ أحأييد
ً كان إل علمه يبلغه لم قط العلم بمييا النيياس : "حأييدثوا عبيياس ابيين عليه" . وعن ضلل

ورسوله". الله يكذب أن أتريدون يعرفون
ًا وسلم عليه الله صلى الرسول منع يفهم هنا منو ميين ًافييخو الحييديث ذكيير ميين معيياذ

ًا معاذ ذكره ثم ، وجهه غير على تأويله عيين ورد . وقد بلغه الذي العلم يكتم أن من تأثم
مييا وجههييا علييى والحأاديث اليات فهم ضرورة من المعنى نفس في الخطاب بن عمر
ول مواضييعه فييي فضييعوه كلم القرآن هذا : "إنما "العتصام" قال في الشاطبي ذكره
واضح. هو كما الشريف الحديث على معناه يجرىو أهواءكم" ، به تتبعوا
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كميين وهف ، غيره عبادة على قائم هو أو ، الله يوحأد لم وهو بهما نطق منو
. عنه يزل لم الشرك أصل على باق هو بل ، ينطق لم

الشييرك تييرك - هييو وظاهرهييا الحأيياديث - بنييص بالشييهادتين إذن المرادفيي
ميين عمييل علييى كييان أو ، الكفر دين على ظل فمن ، الكفر دين عن والتبري
الخلييود ميين صيياحأبها تنجي التي بالشهادة يأت لم الكبر. فهذا الشرك أعمال

. النار في

ًا الشييهادتين نطييق الفقهيياء اعتييبر قييدو فييي الييدخول علييى ودلليية عنوانيي
الييدنيا فييي أساسييها علييى الحأكييام إجييراء ليمكيين الميير ظاهر في )1(السلم
، للسييلم الحقيقييي المنيياط هييو الشييرك. فهييذا فييي التلبييس عييدم بشييرط

فييي الحافظ عن نقلناه أن سبق ما معنى وهو عليه دللة هما إنما والشهادتين
: قال ، الفتح

إن إل بكفيير عليييه يحكييم ولييم الييدنيا فييي الحأكييام عليييه تأجري أقر فمن"
 .)2(للصنم" كالسجود كفره على يدل فعل به اقترن

اعتبييار على بالشهادتين بالنطق معتبر هو إنما الدنيا أحأكام في هنا القرارف
كييامحأال تجييرى وعليييه ، وحأييده اللييه وعبادة الشرك بترك فعل السلم تحقق

علييى بالقاميية أو الكفيير ميين التييبرى عدم من التحقق حأالة في إل ، الظاهرة
بالشييهادتين بييالنطق بالسييلم يحكييم ل . فهنا أعماله من عمل بفعل الشرك

صرح ما عين وهو ، بالكفر القتران حأالة في السلم على دللتها اعتبار لعدم
الحافظ. به

: الشهادتين حقيقة ب) اعتبار(
ًا يرتب عندما وتعالى سبحانه الله إنف ًا حأكم إنما فهو ، قول أي على شرعي

ومقتضاه لمدلوله المتضمن ، والمقصد بالنية المقترن التام القول على يرتبه
مسييلمين المنييافقون كييان وإل ، معنييى يحمييل ل الذي التلفظ مجرد على ل ،

لسلم.ا دين من بالضطرار المعلوم خلفا وهذا للشهادتين بنطقهم

يعلم والله ، الله لرسول إنك نشهد قالوا المنافقون جاءك : (إذا تعالى الق

ًا تكييون والييتي – فيهييا عليه تدل التي الحالت في السلم على دللة هي أي) (1 عنوانيي
تكييون ل حأييالت هنيياك أن قلنا أن سبق فكما وإل – وحأده الله وعبادة الشرك ترك على

برسيالة أقييروا الييذين الموحأييدين كيياليهود ، السييلم ىعليي كييدليل معتبرة فيها الشهادة
بعث بأنه يقروا وأن لبد فهؤلء ، خاصة للعرب قالوا ولكن وسلم عليه الله صلى محمد
جحييده بمييا يقيير أن نحوهييا. فيجييب أو فريضيية أو نييبي بجحد كفر كمن أو ، أجمع للعالم
الول البيياب 2 ص هييامش . راجييع بالسييلم لييه يحكييم حأييتى الشييهادتين علييى علوة

الكتاب. هذا من الثاني والفصل
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 .)1 (لكاذبون) المنافقين إن يشهد والله ، لرسوله إنك

ًا السييلم عقييد لهييم ثبت إنما المنافقونو الشييهادة مبقييوله ، فقييط ظيياهر
علييى تييدل منهييم تظهيير قرائيين ميين نفاقهم يعرفا وإنما ، الشرائع والتزامهم

عليهم ثبوتها أو مدلولها في الصراح الكفر حأد إلى تصل لم وإن ، دينهم فساد
الردة. حأكم عليهم أقيم ثبتت أو عليه دلت فإن وإل ،

، ماالسييل دييين ميين بالضييطرار المعلييوم خلفا هذا القيم: "فإن ابن قولي
الييدرك فييي لهيا الجاحأييدين تحييت وهيم ، بألسيينتهم يقولونهييا المنييافقين فييإن

. اللسان وقول القلب قول من فلبد ، النار من السفل

مييا حأقيقيية ومعرفيية ، بهييا والتصييديق معرفتهييا ميين يتضييمن القلييب قييولو
، اللييه غييير عيين المنفييية اللهييية حأقيقة ومعرفة ، والثبات النفي من تضمنته

ًا بييالقلب المعنييى هييذا وقيييام ، لغيييره ثبوتها يستحيل التي ، به المختصة علميي
ًا ومعرفة ً ويقين رتييب قييول . وكييل النييار علييى قائلهييا تحريييم يييوجب ما وحأال
.)2(التام" القول هو فإنما ، الثواب من عليه رتب ما الشارع

، لمعانيهييا تيراد وإنمييا ليذواتها تراد ال اللفاظ أن من يأتي إنما المعنى هذاو
ً القيم ابن المام يقول بليغِّ: كلم في المعنى هذا على مدلل

النفس": في ما على للدللة موضوعة اللفاظ"

ًا عباده بين اللفاظ وضع تعالى الله نإ ، نفوسييهم في ما على ودللة تعريف
ًا الخر من أحأدهم أراد فإذا ورتييب ، بلفظييه نفسييه فييي وما بمراده عرفه شيئ
تلييك يرتييب ولييم ، اللفيياظ بواسييطة أحأكامهييا والمقاصييد الرادات تلييك على

،1 "المنافقون" آية سورة) (1 ًا ظل النفاق أبطن إن فالمنافق   لييه الحكييم علييى باقي
اللييه صييلى اللييه رسول عنهم فك وإنما ، محالة ل كافر فهو الكفر أظهر وإن ، بالسلم

يتحييدث والسييلم: "ل الصييلة عليييه كقييوله المييآلت ميين أخييرى لعتبارات وسلم عليه
ًا أن الناس : القيم ابن قال وكما  ،8  ص3المعاد" جي "زاد أصحابه". راجع يقتل محمد
يقتيل ل قيال مين بيه فاحأتيج الصييريح الكفر عنهم بلغه وقد المنافقين قتل تركه "ومنها

ًا الصحيح والجواب – قوله إلى – لزنديقا النييبي حأييياة فييي قتلهييم تييرك فييي كييان أنه إذ
عليييه اللييه صييلى الله رسول على القلوب تأليف تتضمن مصلحة وسلم عليه الله صلى
ورسييول غربيية في بعد والسلم تنفير قتلهم في وكان ، عليه الناس كلمة وجمع وسلم

عيين ينفرهييم لمييا شئ وأترك الناس تأليف ىعل شئ أحأرص وسلم عليه الله صلى الله
وسييلم". "زاد عليييه اللييه صييلى بحييياته بحال يختص كان أمر وهذا ، طاعته في الدخول

 .16  ص3 المعاد" جي
مفسييدة وإزاليية ، صييغرى مصلحة تقابلها كبرى مصلحة احأتمل المر أن هذا من يفهمف

ودرء الكييبرى المصلحة بلج ترجيح من لبد فكان ، كبرى مفسدة عنها ينشأ قد صغرى
علييى "العييتراض فييإن لنييا بالنسييبة الصييول. أمييا قواعييد حأسييب ، الكييبرى المفسييدة

 أحأكييام423  ص4جييي الموافقييات فييي الشيياطبي يقييول مسييموع" كمييا غييير الظواهر
. منه ظهر بما يعامل فكل ، والجواب السؤال

.331  ص1السالكين" جي مدارج) "(2



علييى ول ، قييول أو فعييل دللية غييير ميين النفيوس فييي ما مجرد على الحأكام
ًا بها يحط ولم معانيه يرد لم بها المتكلم بأن العلم مع ألفاظ مجرد بييل ، علميي
عما لها وتجاوز ، به تكلم أو به تعمل مل ما ، أنفسها به حأدثت عما للمة تجاوز

مريييدة تكيين لم إذا به عالمة غير أو ، مكرهة أو ، ناسية أو ، مخطئة به تكلمت
أو القولييية والدلليية القصييد اجتمييع فإذا ، إليه قاصدة أو ، به تكلمت ما لمعنى
 .)1(.. الخ" الشريعة قاعدة الحكم. هذه ترتب الفعلية

ل الذي العمل وأن ، العمال في معتبرة والنيات المقاصد أن يظهر كذلكو
: وسييلم عليييه اللييه صييلى قييوله معنييى وهو ، له معنى ل فهو قصد على يقوم
فييي المقاصييد اعتبييار علييى القيييم ابيين تكلييم وقييد ،)2(بالنيييات" العمال "إنما

العقييود فييي عنييوان: "العييبرة تحييت قييال ، المجييرد اللفييظ دون عامة العقود
المجرد" . اللفظ دون القصد

اللفيياظ دون معتبرة العقود في المقصود أن - من ذكرناه ما يوضح ومما"
ذكيير ثييم ، )3 (غيرهييا.." قصييد أو وحأقائقهييا معانيهييا بها تقصد لم التي المجردة

عقييد أن يخفييى ... ول اللفظ دون والنية لقصدا فيها المعتبر العقود من أمثلة
ًا وأعلهييا المعنييى بهييذا العقييود أولييى هو الله إل إله ل بكلمة السلم فل شييأن

معنييى وهييو ، والنييية القصييد دون فيييه المجييرد اللفييظ اعتبييار يكييون أن يصح
لييه العبودييية وتحقيييق ، سييبحانه بييه اللئقيية الربوبييية إثبات المتضمن التوحأيد

عداه. عمن المنفية لربوبيته مةازالل
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الثالث لفصلا
شبهات على دوأدر

الحديإث العصر رجئةم
ًا المرجئة أثارت .. فقد بعدو ًا - قديم اعتقييدوا الييتي الشبهات - بعض وحأديث
يثبيت ل بالشييهادتين التلفيظ مجييرد أن ميين  ، قبيل من قررناه فيما تقدح أنها

، الكفر دين من والتبرؤ الشرك ترك ىعل دللة يكون أن إل ، السلم بمجرده
وتييرك وتعييالى سييبحانه وحأييده اللييه عبييادة هييو للسييلم الول المقصييود وأن

به. يراد معنى ول له مدلول ل بلفظ التيان مجرد وليس الشرك
ابيين معاوييية وجارييية ، طييالب أبييي أثاروها: قصيية التي الشبهات هذه منو

.النجاشي وقصة ، فرعون آل ومؤمن الحكم
ً نرد أن قبلو هييام معنييى علييى نؤكييد أن نريييد ، الشبهات هذه على تفصيل
جزئييات بضيم تتقيرر فإنميا تقيررت - إذ الكليية القاعيدة - أو الصيل أن وهو

يجييرى واحأييد أصيل أو واحأيد معنيى منهيا ينتظيم الشيريعة مجميوع من كثيرة
إذا أصللا وإنما ، تحته الدخول عن جزئية تخلف فيه يقدح فل ، العموم مجرى

ّنة الكتاب من بشواهد تقرر يكييون فإنه ، الشرعية الدلة من ذلك وغير   والّس
بجزئييية معارضييته ذلييك بعييد يمكيين فل ، الشييريعة في الجزئيات على الحاكم
بنييص كييثيرة نصييوص معارضية يعنييي ذليك لن ، معييين نص في وردت واحأدة
ًا يصح ل ما وهو ، واحأد ً ول شرع نيص أو مييا قضييية ارضيةعم عنييد وأمييا ، عقل
عييين" أو "قضييية القضييية هييذه تكييون ، الشريعة في متقرر كلي لصل معين

. الكلي الصل ثبوت في تقدح حأال" ل "حأكاية
لقضييية دراسييتهم معرض في المسألة الفقه" هذه "أصول أئمة ناقش قدو

أحأسيين جلهييا الذي الله رحأمه الشاطبي المام والخصوص" وخاصة "العموم
"الموافقات". في بيان أوضح بينهاو تجلية

مطلقيية أو عاميية قاعدة بظاهرها تعارض التي القضايا العيان: هي قضاياف
. الجزئي الستقرار أو العام النص بطريق القاعدة هذه ثبتت سواء

عنييه: "العمييوم اللييه رضي الشاطبي المام يقول العموم ثبوت طرق فيو
طريقان: له بل فقط العموم غِّصي جهة من يثبت أن يلزم فل ثبت إذا
الصول.  أهل كلم في المشهور . وهو وردت إذا حأدهما: الصيغِّأ
عييام كلييي أمر الذهن في منه يحصل حأتى المعنى مواقع الثاني: استقراءو

. اهي )1(الصيغِّ" من المستفاد العموم مجرى الحكم في فيجري
أو عاميية قاعييدة ثبتييت فيقييول: "إذا العيييان قضايا قاعدة الشاطبي يقررو

الحأييوال. والييدليل حأكايييات ول العيييان قضييايا معارضيية فيها تؤثر فل مطلقة
أمور: ذلك على

. والخصوص العموم من السادسة  المسألة298  ص3الموافقات" جي) "(1



الكلييية الصول في نتكلم إنما لنا ، بالفرض بها مقطوع القاعدة حأدها: أنأ
للقطعييي يقييف ل . والمظنييون متوهميية أو نةومظن العيان وقضايا ، القطعية

يعارضه. ول
القطعييية. وقضييايا الدليية إلييى لستنادها ، محتملة غير القاعدة : أن لثانيا

وهييي ظاهرهييا علييى أو ، ظاهرهييا غييير على تكون أن لمكان محتملة العيان
كلييية إبطييال هييذه والحاليية يمكيين . فل الصييل ذلييك ميين ومسييتثناة مقتطعة
شأنه. هذا بما القاعدة

تنهييض . ول كليييات المطييردة جزئية. والقواعد العيان قضايا : أن الثالثو
فييي جارييية الكليييات أحأكييام تبقييى . ولييذلك الكليييات تنقييض أن الجزئيييات
المسألة في كما ، الخصوص على الكليات معنى فيها يظهر لم وإن الجزئيات
مالييك إلييى بالنسييبة نييىغال فييي وكمييا ، المييترفا الملك إلى بالنسبة السفرية
وهو النصاب غير مالك في وبالضد ، الخصوص على يغنيه ل والنصاب النصاب

. غنى به
ًا يعمل أن فإمييا عارضتها لو : أنها الرابعو بأحأييدهما يعمييل أو ، يهمل أو ، معيي
ًا : فإعمالهمييا المعارضيية محييل فييي . أعنييي الخيير دون وكييذلك باطييل معيي

. وإعمييال والقطعييي الظنييي بييين فيمييا معارضييةلل إعمييال لنييه ، إهمالهميييا
إل يبييق فلييم ، القاعييدة خلفا وهو ، الكلي على له ترجيح الكلي دون الجزئي
. اهي )1(المطلوب" وهو الجزئي دون الكلي إعمال وهو الرابع الوجه

ّلييف ثبييت إذا الكلييي الميير : "… لن ىنييالمع نفييس فييي يقولو بعييض فتخ
ًا كييونه عيين يخرجه ل الكلي مقتضى عن الجزئيات ًا كلييي الغييالب فييإن . وأيضيي

ل الجزئييية المتخلفييات لن ، القطعي العام اعتبار الشريعة في معتبر الكثري
قوله: الثابت. إلى الكلي هذا يعارض كلي منها ينتظم
عيين تخلييف وإن ، صييحيحة السييتقرائيات فييي ةفالكلييي كذلك كان فإذا... 

ًا الجزئيات بعض مقتضاها ِلحكييم تخلفها يكون قد المتخلفة فالجزئيات . وأيض
ً تحته داخلة تكون فل الكلي مقتضى عن خارجة لم لكن داخلة تكون . أو أصل
أولييى به هي ما الخصوص على عارضها لكن عندنا داخلة أو ، دخولها لنا يظهر

لخفائهييا بذلك عليه نحكم ل لكنا تلحقه المشقة إن يقال قد لمترفها فالملك ،
الزدجييار ليست المصلحة صاحأبها: إن يزدجر لم التي العقوبات في نقول أو ،

كانت وإن لهلها كفارات الحدود لن ، كفارة كونها وهو آخر أمر ثم بل ، فقط
ًا ًا زجر . للكلي خادم نهأ يتوهم ما سائر وكذلك ، المفاسد إيقاع على أيض
الكليييات وضييع صييحة فييي الجزئيييات بمعارضيية اعتبييار ل تقييدير كييل علىف

. اهي )2(للمصالح"
بعييض عيين المرجئيية يثيرهييا الييتي الشييبهات بعييض على الرد فسنذكر بعدو

وهي: العيان قضايا

والخصوص. العموم كتاب الولى  المسألة262  ،261  ص3الموافقات" جي) "(1
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. طالب أبو - 1
. الحكم بن عاويةم جارية - 2
. فرعون آل مؤمن - 3
. النجاشي - 4
: طالب أبو) 1(
قييال: "لمييا حأييزن بيين المسيييب حأديث من الجنائز كتاب في البخاري كىحأ

عنييده فوجييد وسلم عليه الله صلى الله رسول جاءه الوفاة طالب أبا حأضرت
لىصيي اللييه رسييول قال ، المغيرة بن أمية أبي بن وعبدالله هشام بن جهل أبا

عنييد بهييا ليك أشييهد كلمة الله إل إله ل قل عم طالب: يا لبي وسلم عليه الله
مليية عيين أترغييب طييالب أبييا أمييية: يييا أبييي بيين وعبييدالله أبوجهل الله. فقال

عليييه يعرضييها وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول يييزل فلم عبدالمطلب؟
مليية علييى وهيي كلمهييم مييا آخيير ، طييالب أبييو قييال حأتى المقالة بتلك ويعودان

عليييه اللييه صلى الله رسول فقال ، الله إل إله ل يقول أن وأبى ، عبدالمطلب
ْنه لم ما لك لستغفرن والله " "أما وسلم فيه: (ما تعالى الله فأنزل عنك" ، أ

 .)1(... الية) للمشركين يستغفروا أن آمنوا والذين للنبي كان
السييلم أن فاعتقييدوا الحديث هذا على يثدالح العصر مبتدعة وقفت قدو

. وميين بعدها شيء ل بكلمة فيها الخلود من أو بكلمة النار من والنجاة ، كلمة
ًا أثبت بزعمهم. الخوارج من فهو السلم لصحة معها شيئ
ًا الحميدي: سمعت الق ّنةا أهل يقول وكيع وعمييل قول اليمان قولوني لّس

رواية المعرفة: وفي اليمان يقولون والجهمية ولق اليمان يقولون والمرجئة
 .)2(كفر" وهذا ، عنه أخرى

: أحأمييد قييال ، المجييال هييذا فييي أفحمهييم بما أحأمد المام عليهم احأتج قدو
يجييد ولييم الجمليية فييي بالزكاة أقر وإن ، بإقراره مؤمن هو يقول أن "ويلزمه

شييد ثييم أقيير يقييول: إذا أن فيلزمييه ، مييؤمن أنييه خمسة مدره مائتي كل في
إل كلهيا الكبييائر وعمل والبيع الكنائس وأتى للصليب وصلى وسطه في الزنار

ًا عنده يكون أن فيلزمه بالله مقر ذلك في أنه أشيينع ميين الشياء وهذه ، مؤمن
اهي. )3(يلزمهم" ما

ويستقسييم الصيينام يعبييد بهييا تلفظه مع بقى ولو النار من الكلمة تنجىأ
إلييى راجع ذلك ، زلفى الله إلى لتقربه بها ويتبرك والعزى للت وينذر بالزلم

إن قييال ميين فييإن لمعانيهييا؟ أم لذواتها تراد هل اللفاظ أن على الخلفا أهل
إل إلييه - ل يدالتوحأ بكلمة تلفظ من أن قوله لزم من كان لذواتها تراد اللفاظ

ميين عليييه كييان مييا علييى بقييائه مع اللفظ مقتضى عن خرج قد يكن - لم الله
. المشركين ومظاهرة الصنام وعبادة الكهان إلى التحاكم من الشرك
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وإن لمعانيهييا تييراد إنمييا اللفيياظ أن فعلييم ، القييرآن لصييريح تكييذيب هييذاو
القصييد وتوحأيييد اتفوالصيي السييماء لتوحأيد المتضمن التوحأيد هي إنما الكلمة

تيرك مين بيد يكين ولم ، اللوهية وتوحأيد الربوبية توحأيد أي ، والعمل والرادة
نسييك ميين بالعبادة وحأده الله وإفراد ، اللوهية وفي الربوبية في كله الشرك
وحأكم. وولية

العمييل. مييع القييول ميين أصييولية) فلبييد قاعييدة (وهي ، عمل العمل تركو
السييلم: "أن عيين سييئل لمييا وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول قال ولذلك
وتخليت". لله أسلمت تقول
الولييى السلم قضية هي القضية كانت . ولما كثير النصوص في هذا مثلو

ًا وسييلم عليه الله صلى الله رسول حأسمها ًا أيضيي واضييحة كييانت وإن ، لفظييي
ًا ًا المعنى حأيث من تمام يهيي وهييذه اللييه؟ أضييل ميين يهييدي من ولكن ، قطع

. وسلم عليه الله صلى أقواله
1 - ودمييه ميياله حأييرم اللييه دون ميين يعبييد بما وكفر الله إل إله ل قال من 

تعالى. الله على وحأسابه
على وحأسابه ودمه ماله حأرم الله دون من يعبد بما وكفر الله وحأد من - 2
تعالى. الله
فخلييوا الزكيياة وآتييوا الصييلة وأقيياموا تييابوا وجييل: (فييإن عييز ربنييا يقييولو

سبيلهم).
الييدين) أي فييي فييإخوانكم الزكيياة وآتوا الصلة وأقاموا تابوا : (فإن يقولو

الشرائع. التزموا
ول السييلم أعمييال ظيياهره كييان المييروزي:" فميين نصيير بن محمد يقولو

ًا منافق فهو ، بالغيب اليمان عقود إلى يرجع كييان وميين المليية عن ينقل نفاق
كييافر فهييو السييلم وشييرائع اليمييان بأحأكييام عمييلي ول بالغيب اليمان عقده
ًا  .)1(توحأيد" معه يثبت ل كفر

ونييية وعمييل أنييه: "قييول اليمييان عيين التسييتري عبدالله بن سهل قالو
ً كان إذا اليمان لن ، وُسنة ً كييان وإذا ، كفيير فهو عمل بل قول ً قييول بل وعمل

ً كان وإذا ، فاقن فهو نية ً قول  .)2(بدعة" فهو ُسنة بل ونية وعمل
يحبييون كييانوا وغيييره طييالب أبييو طييالب: ".. بييل أبي عن تيمية ابن يقولو

، لييه حأسييد عنييدهم وليييس كلمتييه علييو ويحبييون وسييلم عليه الله صلى النبي
وذم آبييائهم دييين فراق هتمتابع في يعلمون كانوا ولكن ، صدقه يعلمون وكانوا
يتركوا فلم ، الذم هذا واحأتمال العادة ترك نفوسهم احأتملت فما ، لهم قريش
لعدم كفر إنما كافر كل إن يقال فكيف ، النفس لهيوى بل العلم لعدم اليمان

 .)3(بالله" علمه
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الكيياهن إقييرار أن المعيياد: ".. زاد فييي القيييم ابيين أورده ما نقل سبق قدو
ميا السيلم في يدخله ل ، نبي بأنه وسلم عليه الله صلى الله لرسول الكتابي

. الخ .. )1(ومتابعته" ومحبته طاعته يلتزم لم
أزره وشييد نصييره الييذي ، وسلم عليه الله صلى الله رسول عم طالب أبوو
العلييم حأق يعلم كان ، الدعوة أول يف عاشها التي العشرة السنين طوال في

إل إلييه "ل دعييوة أن ويفهييم ، وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول دعوة معنى
كله المر فيرد ، الكلمة تلك محلها لتحل ، الصنام هدم دعوة بذاتها الله" هي

وحأده. وجل عز الله إلى
مباشييرة لله سيكون ، والتوكل والخوفا والرجاء والشعائر بالدعاء التوجهف

الله. وفي لله سيكون والتناصر والولء ، للصنام وليس ،
الوثنيييون اغتصييبه الييذي الحييق وهييو ، لليه التشريع وحأق الله إلى التحاكمو

هي المعاني هذه كل أن طالب أبو .. ففهم معناها في وما ، للصنام فأعطوه
منها وفهم ، وسلم عليه الله صلى الله رسول إليها دعاه التي الكلمة مقتضى

أسيياس علييى بنى والذي ، عليه يعيشون الذي النظام يهدم متكامل نظام أنها
مجييرد يرفييض كلييه. ولييم المر ذلك طالب أبو رفض أن بالله. فكان الشراك

محتوى. ول مضمون لها ليس بكلمة التلفظ
عيين التوبيية هييو منييه وسييلم عليه الله صلى الله رسول يريده كان ما إذنف

دييين غييير علييى اللييه يلقييى وأن ، اللييه غييير عبييادة ميين نخلعاوال ، الشييرك
، عليهمييا وسييلمه اللييه صييلوات ومحمييد إبراهيييم دين على بل ، عبدالمطلب

بالتوحأيييد القييرار مييع ، سييواه مييا ورفييض ، شرعه بقبول وحأده لله والعبودية
، حأييول حأييولن ول ، وقييت دخييول على تتوقف ل أشياء وهي ، الرسالة وصحة

الصل. دون الفروع في وجوده يلزم مما ذلك غير ول ، مانع اءتفان ول
وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول إليها دعا التى الكلمة هذه أليست ، مث

إلييى تعييالوا الكتيياب أهييل يا تعالى: "قل الله قول عليهم تل حأينما الكتاب أهل
ًا به نشرك ول الله إل نعبد أل وبينكم بيننا سواء كلمة بعضا بعضنا يتخذ لو شيئ
ًا العلميياء] فقولييوا قييال كمييا التوحأيييد عيين [أي تولييوا فييإن اللييه دون من أرباب

القييرار على الله مع وميثاق عهد هي الكلمة فهذه . )2(مسلمون" بأنا اشهدوا
بالعبودية. الله وإفراد الشرك من والنخلع بالتوحأيد

: الحكم نب معاوأيإة جاريإة) 2(
فقلييت عتبيية بن الحكم : "فلقيت كلم بعد العنسي الله عبيد بن معقل الق

ًا عبدالكريم له: إن فعرضييوا ، المرجئة من ناس عليك دخل أنه بلغهما وميمون
وعبييدالكريم؟! ميمييون علييى ذلك فقال: فقيل ، قولهم؟ فقبلت عليك قولهم

ً عشيير اثنييا علّى دخل لقد أن بلغييك محمييد أبييا ا: ييياوفقييال ، مريييض وأنييا رجل
فقييال: يييا حأبشييية أو سييوداء بأمة رجل أتاه وسلم عليه الله صلى الله رسول
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اللييه رسييول لهييا فقييال مؤمنيية؟ هييذه أفترى ، مؤمنة رقبة علّى ، الله رسول
قييال: ، فقييالت: نعييم ، اللييه إل إلييه ل أن وسييلم: أتشييهدين عليييه اللييه صييلى

ًا أن وتشهدين حأييق الجنيية أن قال: وتشهدين ، لت: نعمقا ، الله رسول محمد
قييالت: ، المييوت بعييد يبعثييك الله أن قال: وتشهدين قالت: نعم ، حأق؟ والنار

اهي. )1(ذلك" ينتحلون وهم مؤمنة. فخرجوا فإنها فأعتقها نعم. قال
، اللييه : "أييينموسييل عليه الله صلى الله رسول لها قال ، أخرى رواية فيو

فإنهييا فقييال: اعتقهييا ، اللييه فقييالت: رسييول أنييا؟ ومن ، السماء فقالت: في
مؤمنة".

ً القصةو تنييازع ولييذلك يجييزئ؟ فيهييا الرقيياب أي ، الكفارة عتق بصدد أصل
آيات في جاءت التي مؤمنة لكلمة وذلك ، عتقه يجزئ الرقاب أي في الفقهاء
قييولين علييى ، بييه الصييغير يجييزئ لهيي وتنييازعوا ، بالكفييارات الخيياص العتييق

اليمييان لن عتقييه يجييزئ ل أحأمد. فقيييل عن روايتان هما ، للسلف معروفين
الدنيا أحأكام في لبويه تبع إيمانه وإنما ، بنفسه يؤمن ل والصغير ، وعمل قول

. ل أم الباطن في مؤمن هو هل يعلم أن أحأد يشترط ولم ،
فكمييا ، لبييويه تبييع وهييو الظاهرة كامحأال من العتق لن عتقه قيل: يجزئو
يعتق. فإنه مؤمن على إل يصلي ول ، عليه ويصلي ، منهما يرث أنه

أن القصيية في يرد الكلية. ولم القواعد مقتضى على تنزل عين قضية هيو
لييم بييه أقييرت بما به أقرت عندما أنها يرد لم وكذلك ، إسلمها ابتداء كان هذا

ً دخلييت قييد تكيين لييم المسلمين. أو من غيرها فيه دخل فيما تدخل فيمييا فعل
يلييزم اليمان من قدر أي لتبين وردت القصة تكون المسلمون. وقد فيه دخل

ًا بملبساتها ترتبط العيان فقضايا حأال كل وعلى ، للعتق أن يمكيين ول ، دائم
فييي أو الحادثة هذه في سواء وسلم عليه الله صلى الله لرسول حأديث يقدح
سارية في ، أثال بن ثمامة حأبس يقدح لم ولهذا ، والصول القواعد في غيرها

جاء المساجد. وقد لكل المشركين كل دخول عن النهي عموم في ، المسجد
السييماء. وقييد قييالت: فييي ، اللييه؟ أييين سألها عندما أنه ، الخرى الرواية في

ت: فيييالق فالمعتزلة ، السؤال هذا على الرد في أنفسهم المتكلمون اختلف
وقييال ، خييارجه فييي ول العييالم داخييل فييي الشيياعرة: ل وقييالت ، مكييان كل

إل إلييه ل أن يشييهد وكلهييم ، تحيييز غييير ميين عرشييه فوق السماء في السلف
 !)2(الله

.176 - 175 ص تيمية اليمان" لبن) "(1
بمجييرد اليمييان بإثبييات السيينة لهييل المخييالفين هييؤلء أن إلى هنا الشارة وينبغي) (2

السييماء الجارية: في قول أولو قد – ديثحال ظاهر ذلك في عمدتهم ويجعلون – القول
ًا ظاهره عن وصرفوه ، السيماء فيي وجيل عييز الله كون يثبتون الذين السنة لهل خلف

القييول ذلك اعتبروا لما السماء في الله : إن قائل قال فلو ، للخلق مباين العرش فوق
ًا ًء صحيح بمجرده؟!. اليمان يصححون فكيف ، ابتدا



ًا يثبت ظاللف كان إذاف ًا العباس اعتبار لوجب ، إسلم لرسييول بقوله مسلم
ًا كنت وسلم: لقد عليه الله صلى الله اللييه صييلى اللييه رسول أن مع – مسلم
تكلييم ميين اعتبييار ولييوجب – القييول هييذا بمجييرد كذلك يعتبره لم وسلم عليه

كييذلك ، القييول بمجييرد مسلمين للمشركين مظاهرتهم مع مكة في بالسلم
ًء الحال في بإسلمهم القطع يمكن لم قالوا: صبأنا نذيال فإن ، القول على بنا
الجارية. قول وبين ذلك بين قلنا كما فرق ول

، البيييان موضييع في البيان عدم يقال حأتى بيان محل ليست العيان قضاياو
القواعد. به تكفلت البيان وإنما ، للعدم بيان
: النجاشي- 3

ً إن قيييل لييو إيمييان: "وكييذلكلا كتاب في تيمية ابن قولي أن يشييهد رجل
ًا ًا الله رسول محمد ًا باطن ول رهبة هناك وليس ، ذلك منه طلب وقد ، وظاهر

البيياطن فييي يكييون أن يمتنييع فهذا ، قتل حأتى منها فامتنع ، لجلها يمتنع رغبة
ًا أن يشهد ل الييذي اليمييان من ، الظاهر القول كان ولهذا ، الله رسول محمد

الجهمييية إل والخرييين الولين من والخلف السلف عامة عند به إل للعبد ةنجا
ًا ًا لكونه أو أخرس لكونه معذور أنه قدر إذا وافقه) فإنه ومن (جهم ميين خائفيي

في إيمان مع يتكلم ل أن يمكن فهذا ، ذلك ونحو ، آذوه السلم أظهر إن قوم
وقلبييه أكييره ميين : (إللىتعييا اللييه قييال ، الكفيير كلميية علييى كييالمكره ، قلبه

ًا بالكفر شرح من ولكن باليمان مطمئن ولهيم الليه مين غضييب فعليهم صدر
ميين كل جعل فإنه ، جهم قول فساد على يدل مما الية وهذه عظيم) ، عذاب
فإن ، باليمان مطمئن وقلبه أكره من إل ، الكفار وعيد أهل من ، بالكفر تكلم

ًا) ، بالكفر رحش من (ولكن تعالى قال قيل: فقد لولها موافق قيل: هذا صدر
ًا بالكفر شرح فقد إكراه غير من كفر من فإنه ، الييية أول تنيياقض وإل ، صييدر

، إكييراه بل يكون وذلك ، صدره الشارح هو كفر بمن المراد كان ولو ، وآخرها
لم إذا المكره وغير المكره يستثنى أن يجب كان بل ، فقط المكره يستثن لم

ًا الكفر بكلمة تكلم وإذا ، درهص يشرح ًا بها شرح فقد طوع .. كفيير وهي صدر
اهي. )1(الخ"
بإسلمه وسلم عليه الله صلى الرسول شهد بعضهم: النجاشي قال لذلكو

بالسييلم يعييترفا ولييم ، بالحبشيية والتثليث الكفر نظام رأس على كان وقد ،
ًا ًا اعتراف ًا جازم إيمييانه الرسييول منها عرفا إشارة هي وإنما ، هكمل على خوف

التوفيق: وبالله .. فنقول
ابيين عيين هشييام ابيين رواه مييا على قرروه الذي هذا في اعتميدوا أنهم- 1

، النجاشييي علييى الحبشيية خييروج ميين ، أبيييه عن محمد بن جعفر عن اسحق
فيي تقولييون قييال: فمييا عبيد؟ عيسيى أن وزعمت ديننا : "فارقت له وقولهم

على صدره على يده ووضع النجاشي الله. فقال ابن هو قالوا: نقول ى؟سعي
ًا هذا على يزد لم مريم ابن عيسى أن يشهد وهو ، قبائه مييا يعنييي إنمييا ، شيييئ

.188 اليمان" ص) "(1



ًا وأن اللييه إل إلييه ل أن يشييهد هييو فيييه كتييب قد وكان ، قبائه في كتب محمييد
ألقاهييا كلمتهو وروحأه ورسوله عبده مريم ابن عيسى أن ويشهد ، الله رسول

فلمييا ، وسييلم عليييه الله صلى النبي ذلك فبلغِّ ، وانصرفوا فرضوا ، مريم إلى
له". واستغفر عليه صلى النجاشي مات
في كان فلعله ، وقت له يتحدد لم محمد بن جعفر عن اسحق ابن رواه ماو

الحبشيية ميين رجييل خييروج ميين سييلمة أم حأييديث في جاء ما ليوافق ، البداية
النجاشييي. إسييلم إلييى إشييارة فيييه ليييس كلييه سييلمة أم يثدحأيي عليه. ولكن

أمييية بيين عمييرو إليييه أرسييل وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن والثابت
أسييلم أنييه النجاشييي فأخبره ، السلم إلى يدعوه الخندق غزوة بعد الضمري

جعفر. يدي على
بييل ، النجاشييي إلييى الولى الضمري أمية بن عمرو بعثة هي هذه تكن لمو

إسلم أن هذا من فيتضح ، بدر غزوة بعد كانت فقد الولى أما ، الخيرة كانت
من وكل وجعفر عمرو عاد ولقد ، الخندق وغزوة بدر غزوة بين كان النجاشي

: سلمة أم حأديث بعض هو وهذا ، خيبر فتح عقيب المسلمين من الحبشة في
ًا عليه ".. قالت: فقرأ حأييتى النجاشييي هللوا "كهيعص" قالت: فبكى من صدر

تل مييا سييمعوا حأييين مصيياحأفهم اخضلوا حأتى أساقفته وبكت ، لحيته اخضلت
مشييكاة ميين ليخييرج عيسييى بييه جاء والذي هذا النجاشي: إن قال ثم ، عليهم
يكادون". ول إليكما أسلمهم ل والله فل ، انطلقا ، واحأدة

إلييى المسييلمين هجييرة بعييد لييه الولييى العاص بن عمرو زيارة هذه كانتو
المدينيية. وفييي إلييى وسييلم عليييه اللييه صييلى الرسييول هجرة وقبل ، الحبشة
ًا: "قالت: فلما حأديثها ابيين عيسييى في تقولون لهم: ماذا قال عليه دخلوا أيض
صييلى نبينييا بييه جاءنييا الذي فيه طالب: نقول أبي بن جعفر قالت: قال مريم؟

مريييم إليى هيياقاأل وكلمية ، وروحأيه ورسيوله عبيدالله هييو ، وسيلم عليييه الله
ًا منهييا فأخييذ الرض بيده النجاشي فضرب ، قالت ، البتول العذراء ثييم ، عييود

قييالت: فتنيياخرت ، العييود هييذا قلييت مييا مريييم ابن عيسى عدا ما قال: والله
شييؤم فأنتم اذهبوا ، والله نخرتم فقال: وإن ، قال ما قال حأين حأوله بطارقته
المنون". والشيوم ، بأرضي

ًجر أن ذكرت مث النجاشييي وأن ، ملكييه ينييازعه عليييه خييرج الحبشيية ميين ل
عنييده قالت: فكنا فيها. ثم له الله ومكن الحبشة أمر له واستقر ، عليه انتصر

هيياجرت وقييد ، بمكة وسلم عليه الله رسول على قدمنا حأتى ، منزل خير في
فيتو ثم ، عام بنحو سلمة أبو زوجها هجرة بعد المدينة إلى سلمة أم ذلك بعد

ميين أربييع سيينة شوال في وسلم عليه الله صلى الله رسول فتزوجها ، زوجها
 .)1(هشام" ابن الهجرة."سيرة

.1/338:334هشام" جي ابن "سيرة من النجاشي قصة راجع) (1



عييداوة الناس أشد تعالى: (لتجدن لقوله تفسيره في القرطبي أورد- 2
الييذين آمنييوا للذين مودة مهأقرب ولتجدن ، أشركوا والذين اليهود آمنوا للذين
..) الخ. نصارى إنا قالوا

فييي المسييلمون عليهم قدم لما وأصحابه النجاشي في نزلت الية هذهو
ًا اسحق ابن سيرة في مشهور هو ما حأسب ، الولى الهجرة ميين وغيره. خوف

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول هاجر عدد. ثم ذوي وكانوا وفتنتهم المشركيين
بينهييم حأييالت ، إليييه الوصييول علييى يقييدروا فلم ، ذلك بعد نةيالمد إلى وسلم
وقتييل ، بييدر وقعيية كييانت فلمييا ، الحرب وسلم عليه الله صلى الرسول وبين
فاهييدوا ، الحبشة بأرض ثأركم : إن قريش كفار قال ، الكفار صناديد فيها الله
هعنييد ميين يعطيكييم لعلييه ، رأيكييم ذوي ميين رجلين إليه وابعثوا النجاشي إلى

وعبدالله العاص بن عمرو قريش كفار فبعث ، ببدر منكم قتل بمن فتقتلونهم
فبعييث ، بييذلك وسييلم عليه الله صلى الله رسول فسمع ، بهدايا ربيعة أبي بن

إلييى معييه وكتييب الضييمري أمييية بيين عمرو وسلم عليه الله صلى الله رسول
وسييلم يهعل الله صلى الله رسول كتاب فقرأ النجاشي على فقدم ، النجاشي

والقسيسييين الرهبان إلى وأرسل ، والمهاجرين طالب أبي بن جعفر دعا ثم ،
فقيياموا ، مريييم سييورة فقييرأ ، القرآن عليهم يقرأ أن جعفر أمر ثم ، فجمعهم

مييودة أقربهييم فيهم: (ولتجييدن الله أنزل الذين الدمع. فهم من أعينهم تفيض
. داود أبو رواه )1 (الشاهدين) – إلى  وقرأ–..  آمنوا الذين

وسييلم عليييه اللييه صلى خطابه ذكر  في06 صي3المعاد" جي "زاد في جاء- 3
قال: النجاشي إلى

ًا إن اسحق ابن فقال ، الضمري أمية بن عمرو مع بالكتاب وبعث"..  عميير
علينا الرقة في كأنك إنك ، الستماع وعليك القول علي إن أصحمة له: يا قال

ًا بك نظن لم لنا ، منك بك الثقة في كأناو ، على نخفك ولم ، نلناه إل قط خير
شاهد وبينك بيننا النجيل ، فيك من عليك الحجة أخذنا وقد ، أمناه إل قط شئ

فييأنت وإل ، المفصييل وإصييابة الحز الموقع ذلك وفي ، يجور ل وقاض ، يرد ل
. مريم ناب عيسى في كاليهود ، المي النبي هذا في

لييم لمييا فرجيياك ، النيياس إلييى رسله وسلم عليه الله صلى النبي فرق قدو
فقييال ، ينتظيير وأجيير سييالف بخييير ، عليييه أخافهم ما على وأمنك ، له يرجهم

بشييارة وأن ، الكتيياب أهل ينتظره الذي المي النبي أنه بالله النجاشي: أشهد
ليييس العيييان نوأ ، الجمييل براكييب عيسييى كبشييارة ، الحمييار براكب موسى
. الخير من بأشفى

بلغنييي فقييد بعييد وسلم: "أما عليه الله صلى الرسول على رده في يقولو
إن والرض السييماء فورب ، عيسي أمر من ذكرت فيما ، الله رسول يا كتابك

.6/255القرطبي" جي) "(1



ًا ذكرت ما على يزيد ل عيسى بييه بعث ما نافعر وقد ذكرت كما إنه ، )1(تفروق
ًا الله رسول أنك فأشهد ، وأصحابك عمك ابن عرفنا وقد ، إلينا ًا صادق مصييدق
العالمين. رب لله يديه على وأسلمت عمك ابن وبايعت بايعتك وقد

بموته وسلم عليه الله صلى الله رسول وأخبر ، تسع سنة النجاشي توفيو
ًا. قلييت: وهييذا روكب عليه فصلى المصلى إلى بالناس فخرج ، اليوم ذلك أربعيي
إليييه كتييب الييذي النجاشييي بييين يميييز ولييم راويه خلط وقد ، أعلم والله وهم

ًا ذلك جاء وقد ، اثنان فهما يدعوه صييلى الله رسول أن مسلم صحيح في مبين
.)2(" عليه صلى بالذي وليس النجاشي إلى كتب وسلم عليه الله

ملك إلى وسلم عليه الله صلى كتابه  في62ص3جي المعاد دزا في جياء- 4
أن وأخييبرته ، النجاشييي عنييد قلييت ، )3(إسييلمك كييان أييين عمييان: "فسييألني

، واتبعييوه فقلييت: أقييروه بملكييه؟ قومه صنع فكيف قال ، أسلم قد النجاشي
ل:ويق أن نعم.." إلى قلت تبعوه؟ والرهبان قال: والساقفة

علمت شئ قلت: بلى. قال: بأي النجاشي؟ بإسلم علم هرقل أرى ما"
ًا له يخرج النجاشي قلت: كان ذلك؟ صييلى بمحمييد وصييدق أسلم فلما ، خرج

ًا سألني لو والله قال: ل وسلم عليه الله ًا درهم هرقييل أعطيته. فبلغِّ ما واحأد
ًا لك يخرج ل عبدك أخوه: أتدع النياق له فقال قوله غيييرك بييدين نيويييد خرج
ًا ًا دين ، بييه أصنع ما ، لنفسه فاختاره دين في رغب هرقل: رجل به. قال محدث

 .)4(صنع" كما لصنعت بملكي الضن لول والله

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول كتاب المعاد" عن "زاد في ذكره وما- 5
ًا ذكييره ميياو ، الضمري أمية بن عمرو مع النجاشي إلى وسلم بعثيية عيين أيضيي
، الجلندي بن عبد مع وحأواره ، الجلندي ابني وجيفر عبد إلى العاص بن عمرو
، الخنييدق غزوة بعد العاص بن عمرو أن هشام ابن سيرة في جاء ما مع يتفق

لى الله رسول أمر ظهور باقتراب وإحأساسه ه ص هيو قيرر ، وسيلم علييه الل
رسييول علييى قريييش ظهييرت فإن ، شةالحب إلى يرتحلوا أن قريش من ونفر
اللييه صييلى اللييه رسييول ظهيير وإن ، مكيية إلى عاد وسلم عليه الله صلى الله
، الحبشيية وصييل لما إنه ثم ، إليه يصل فل النجاشي عند هو كان ، وسلم عليه
أمييية بيين عمييرو عنييده وجييد ، هييدايا ميين معييه ما إليه وقرب ، النجاشي وزار

فغضب ، ليقتله وسلم عليه الله صلى للها رسول يعطيه أن فسأله ، الضمري
أن لييه: تسييألني وقييال ، أنفييه لها يطير كاد ضربة بمروحأته وضربه ، النجاشي

، لتقتلييه؟ موسييى يييأتي كييان الييذي الكبر الناموس يأتيه رجل رسول أعطيك
واللييه فييإنه واتبعييه أطعني عمرو يا قال: ويحك ، هو؟ أكذاك الملك قلت: أيها

والقشر. النواة بين : غلفة التفروق) (1
.61  ،60  ص3المعاد" جي زاد) "(2
. العاص بن عمرو يقصد) (3
.62  ص3 المعاد" جي زاد) "(4



وجنييوده فرعون على موسى ظهر كما خالفه من على رنظهولي ، الحق على
علييى فبييايعته يييده فبسييط ، قييال: نعييم السلم؟ على : أتبايعني قال: قلت ،

وكتمييت ، عليييه كييان عمييا رأي حأييال وقييد أصييحابي إلييى خرجت ثم ، السلم
إسلمي. أصحابي

، مابالسل اعترفا عندما أنه ، النجاشي الصالح العبد عن يقال هذا كل بعدو
ًا يعترفا لم ًا اعتراف بغير يحكم ، والتثليث الكفر نظام رأس على وكان ، جازم
ًا! لقد ، الله أنزل ما شييؤمه عبييدالرازق" قبييل "علييى أدركييه لييو ما قالوا عجب

فرحأه. بهم لشتد ، كتب الذي

ًا مات النجاشي كون بين الخلط إمكان عن أما- 6 بحكم يحكم ولم ملك
اللييه رسول له كتب الذي النجاشي أن اعتبار من نتج ، انبي كما وهم فهو ، الله

ًا ومات هجرية ست عام وسلم عليه الله صلى النجاشييي هييو ، تسييع عام ملك
عليييه اللييه صييلى اللييه رسول عليه صلى والذي ، العاص بن عمرو قابله الذي

وسلم.

صييحيح أن وذكيير المعيياد" ، "زاد فييي القيم ابن ذكر كما ، ذاك غير هذا إنف
ذلك. أوضح لمسم

عبييدالعلى حأييدثنا والمعنى حأماد بن يوسف مسلم: :حأدثني صحيح في اءج
إلييى كتييب وسييلم عليييه اللييه صلى الله نبي أن أنس عن قتادة عن سعيد عن

، تعييالى اللييه إلييى يييدعوهم جبار كل وإلى النجاشي وإلى قيصر وإلى كسرى
".وسلم عليه الله صلى النبي عليه صلى الذي بالنجاشي وليس

ولييم ، أنس عن كلها ، هذا عن مختلفين بسندين الحديث نفس مسلم ذكرو
قصيية مييع ذلييك مقارنيية ميين يتضح بالنجاشي" ولكن قوله: "وليس فيها يذكر

فييي ثبت ما نسوا أو ، وهموا قد الخيرين السندين رواة أن ، العاص بن عمرو
أعلم. . والله الول الطريق رواية

عن روايته في قال فقد ، كثير والنهاية" لبن ايةد"الب في ورد ما ذلك يؤيدو
اللييه صييلى اللييه رسييول خطاب وذكر ، الحبشة إلى الولين المسلمين هجرة
قصيية بعييد الييبيهقي ذكييره قال: ".. هكذا تسع سنة النجاشي إلى وسلم عليه

هييو إنمييا ، الكتيياب هذا أن الظاهر فإن ، نظر ههنا ذكره وفي ، الحبشة هجرة
حأييين وذلييك ، وأصييحابه جعفيير صيياحأب ، المسلم بعد كان الذي شيالنجا إلى

إلى كتب كما ، الفتح قبيل ، وجل عز الله إلى يدعوهم الرض ملوك إلى كتب
، الول إليى ل الثياني إليى الكتياب قيوله:".. فهيذا .. إلى الروم عظيم هرقل
اميي بحسب الراوي من مقحم الصحم لعل ، الصحم النجاشي إلى فيه وقوله

. أعلم)اهي فهم. والله

، الول النجاشي إلى وسلم عليه الله صلى الرسول خطاب بعدهيا أورد مث
فيييه: ".. قييال ، عليييه النجاشي ورد ، الضمري أمية بن عمرو مع أرسله الذي



ًا اللييه رسييول أنييك فأشييهد ًا صييادق عمييك ابيين وبييايعت بايعتييك وقييد ، مصييدق
بيين بأريحييا اللييه نييبي يا إليك بعثت وقد ، العالمين رب لله يديه على وأسلمت
يييا فعلييت آتيييك أن شييئت وإن ، نفسيييي إل أملييك ل فييإني ، أبجيير بن الصحم
حأق" . تقول ما أن أشهد فإني ، الله رسول

:فرعون     آل     ؤمن  م) 4(

كييان فرعييون آل مييؤمن أن ، النصوص من غيره في ول القرآن في يرد مل
علييى ويعاملونه بإسلمه يحكمون كيف وإل ، معه والمؤمنين موسى عن يكتم

عيين أمييره يكتييم كييان وإنمييا ، أمييره عنهم يكتم وهو ، معهم مؤمن مسلم أنه
بييل ، بشييريعته يلييتزم أو ، فرعون يوالي كان أنه هذا يعني ول ، ومله فرعون

فقييال ، الخندق غزوة إبان ، أسلم عندما مسعود بن نعيم شأن ذلك في شأنه
أنت جهاده:"إنما نعيم عليه عرض عندما وسلم يهعل الله صلى الله رسول له

، مهمتييه فييي ينجييح حأييتى إيمييانه يكتييم أن منييه عنا" وطلب فخذل واحأد رجل
أنييه يعلمون ل وهم ، وغيرهم قريظة وبني سفيان أبي مع فعل ما نعيم ففعل
عنييدما ، مسييلمة بيين محمد وكفعل ، إسلمه عنهم كتم لنه ، محمد دين على
يييذكره أن والسييلم الصييلة عليييه الرسييول واستأذن ، رفاأشال بن كعب قتل

، وأصييحابه محمييد شييأن كعييب إلييى يشكو مسلمة بن محمد فجعل ، له فأذن
ًا به أن كعب ليظن وكمييا ، يقتلييه أن اسييتطاع وبهييذا ، كان وقد ، فيأمنه ، نفاق

إيمييانهم يكتمييون كييانوا فإنهم ، مكة في بإسلمهم يستخفون المسلمون كان
وميين والسلم الصلة عليه الرسول كان ولكن ، أذاهم يأمنوا حأتى همقوم عن
شأنهم. يعلمون المؤمنين من ومعهم معه

يعبييدون كييانوا أنهييم قييومهم عيين إيمييانهم يكتمييون كانوا أنهم معنى ليسو
البنات يأدون أو ، الميتة يستحلون ،أو النصب على يذبحون أو ، الصنام معهم

.الكهان إلى يتحاكمون أو ،

ًا اتبعوا أنهم يعلنون ل ذلك لكل ، اعتزالهم مع فقط وإنما ، لك صييلى محمد
هييي ، بالشييرائع والمييؤمنين للرسييول مييوالتهم وكييانت ، وسييلم عليييه اللييه

، شييرعه بقبييول للييه العبودييية علييى قييام إسييلمهم؟ عليه قام الذي الساس
هييو وهييذا ، الغيييب وعلييى جملة بالشرائع اللتزام معنى وهو سواه ما ورفض
واحأد. فرض منها ينزل أن قبل حأتى ، الله لشريعة استسلمهم معنى

كالراسيييات إيمييانه أعليين قد الرجل . ثم فرعون آل مؤمن شأن كذلكو
كما ، لذلك الحين حأان حأين وجنوده فرعون وجه في بالحق وصدع ، الشوامخ

الكريم. القرآن في قصته من يتبين



الثالث لبابا
)1(خوارجلا على الرد يف

الوأل لفصلا
الخوارج أقوال جملم

، بييآرائهم الفسييق أشيياعوا الييذين – للمرجئيية النقيييض الطييرفا علييىو
الخييوارج أقييوال كييانت – اللييه حأرمييات واسييتبيحت المعاصييي فانتشييرت
ًا – وشبهاتهم ًادوحأ قديم ً – يث ًا ، موضييعه غييير في الدين في للتنطع مثال نظيير
ّنةا أهييل عقائييد عن فخرجوا ، لهم السياسية النشأة لظروفا ، الجماعييةو لّسيي

، المعيياني إلييى تنفذ ل سطحية نظرة النصوص إلى ونظروا ، دينهم في وغلوا
والبيدع الهييواء أهيل حأييال هيو كما ، نصوصه بين يجمعون ول القرآن يقرؤون

ًاج قوم وسلم: " سيخرج عليه الله صلى الله رسول قول عليهم فصدق ، ميع
البرييية قول خير من يقولون ، الحألم سفهاء ، السنان حأداث الزمان آخر في

الرمييية من السهم يمرق كما الدين من يمرقون ، حأناجرهم إيمانهم يجاوز ل ،

أبي بن علي جند من طائفة عن التاريخ في عرفا اسم : الخوارج تاريخية نبذة) (1
، عنه الله رضي معاوية مع صفين موقعة في عليه خرجوا عنه) ، الله (رضي طالب
، الخلفة في حأقه في شك بذلك أنه زاعمين ، بينهما الصراع قضية في التحكيم لقبوله
لله) فقال إل حأكم (ل شعار - ورفعوا المحكمة فسموا-  الله كتاب في الرجال وحأكم
مدينة وهي حأروراء إلى وتوجهوا باطل" ، بها أريد حأق : "كلمة عنه الله رضي علي

موقعة في فقاتلهم علّي لقتال تجمعوا - حأيث الحرورية كذلك - فسموا الكوفة بقرب
، نساؤهم تسبى ول اربهمه يقتل ل أن أمره رغم له كرههم فزاد ، وهزمهم ، النهروان

حأق في كله وهذا فأصابه" ، الباطل طلب كمن فأخطأه الحق طلب من : "ليس وقوله
تكفيرهم في الخلفا أوجبت التي وآرائهم مذاهبهم تتطور أن قبل ، بالذات علي خوارج

زياد وابن صفرة أبي بن المهلب قائدها خاصة ، قتالهم في الموية الدولة اشتدت وقد ،
إلى نظرتها في بينها فيما تختلف ، العشرين إلى تصل طوائف عدة إلى انقسموا قدو ،

في ونظرات ، والمامة كالخلفة السياسة في نظريات ولهم حأولهم من المسلمين
وقد ، أشدهم وهي ، الزارقة الفرق هذه من ، الكبيرة ومرتكب كاليمان ، العقائد
ًا كفروا المسلمين دماء واستحلوا أتباعهم، غير نالمسلمي وجميع ومعاوية علي

الكبيرة. ومنهم مرتكب يكفرون وكانوا ، الوثان كعباد واعتبروهم ، ونسائهم وأطفالهم
قالوا فقد ، السنة أهل إلى أقربهم والخيرة الباضية ، البهيسية ، الصفيرية ، النجدات

. الفرق من ذلك غير إلى ، نعمة كفر كافر الكبيرة مرتكب إن
في ولهم ، النادرة والشجاعة العقيدة وقوة والزهد العبادة بشدة الخوارج عرفا قدو

وقطري الخارجي حأمزة أبي خطبائهم أشهر ومن ، التاريخ في مشهورة أحأاديث ذلك
. الفجاءة بن
339  ص7جي الوطار" للشوكاني "نيل  ،277  ص2جي والتبيين" للجاحأظ "البيان اجعر
والنحييل"  . "الملييل375  ص1جييي إبراهيييم سييي" لحسييناالسي السييلم "تاريييخ ،

.  وغيرها157  ص1جي حأزم ابن هامش للشهرستاني



ًا قتلهم في فإن ، فاقتلوهم لقيتموهم فأينما ، القياميية" يييوم قتلهييم ميينل أجر
عليه. متفق

قييال: سييعيد أبييي عن بسنده مسلم رواه فيما وسلم عليه الله صلى قولهو
ًا يقسييم وهييو وسلم عليه الله صلى الله رسول عند نحن "بينا ذو فأتيياه قسييم

، فقال: ويلييك ، اعدل الله رسول قال: يا ، تميم بني من رجل وهو الخويصرة
عميير: يييا أعدل. فقال أكن لم إن وخسرت خبت قد ، أعدل لم إذا يعدل فمن

ًا لييه فييإن فقال: دعييه عنقه؟ فأضرب فيه لي أتأذن الله رسول يحقيير أصييحاب
يجيياوز ل القيييرآن يقييرؤون صيييامهم مييع وصيييامه صييلتهم مييع صييلته أحأدكم

نصييله إلييى ينظيير ، الرمية من السهم يمرق كما الدين من يمرقون ، تراقيهم
إلييى ينظيير ثييم ، شييئ فيييه يوجييد فل رصافه إلى نظري ثم ، شئ فيه يوجد فل

شئ فيه يوجد فل قذذه إلى ينظر ثم ، شئ فيه يوجد فل – قدحأه وهو – نفسه
.)1(والدم" الفرث سبق قد ،

ذلييك أن إل ، بييالمر والييتزامهم تعبييدهم شييدة علييى تدل صفاتهم مجموعو
وشييذوذهم ، القبليية أهل وقتلهم المسلمين تكفير في لبدعتهم بدافعهم ليس
ّنةال لهل ومخالفتهم ، ذلك في مذهبهم عليه بنوا الذي الرأي في الجماعةو ّس
وصييلوا الييتي النتيجيية فييي ثييم وميين ، الشرعية النصوص إلى النظر منهج في

السقيم. وفهمهم ، العوج بمنهاجهم إليها

، عليهييا وأدلتهييم وشييبهاتهم أقوالهم مجمل – تعالى الله شاء إن – سنوردو
التوفييق الليه شييبهة. سيائلين شييبهة لننقضييها ذليك بعد فيها القول نفصل ثم
بإذنه. للحق هدايةلوا

:     أقوالهم     جمل  م

، وعمييل قول فهو ، اليمان مسمى في داخلة كلها العمال : إن قالوا) 1(
جملة كله ذهب أجزائه أو أوصافه أحأد ذهب فإن ، ينقص ول يزيد ل ثابت لكنه

ًا باليمان صاحأبه وصف يصح ولم ، واحأدة ذنبه عرفا طالما كافر هو بل مطلق
منه. يتب ولم

، اليمان من كلها والمعتزلة: الطاعات الخوارج قالت تيمية: (ثم ابن لقوي
صيياحأب بييأن فحكمييوا ، سييائره فييذهب اليمييان بعييض ذهب بعضها ذهب فإذا

هي والقذذ والنفي والرصافا والنصل  ،344  ص7جي الوطار" للشوكاني "نيل عن) (1
أنهم وسلم عليه الله صلى هلال رسول بذلك يريد ، منه وأنواع السهم من أجزاء

ًا بهم منه يتعلق ل الدين من يخرجون . شيئ



.)1 (اليمان) من شئ معه ليس الكبيرة

أن ذلييك يفيي شييبهتهم : (وجميياع فيقييول ذلك في شبهتهم جماع يفصل مث
لييم بعضها زال إذا فإنه كالعشرة ، أجزائها بعض بزوال تزول المركبة الحقيقة

خييرج جزئيييه أحأد زال إذا )2(كالسكنجبين المركبة الجسام وكذلك عشرة تبق
ًا كونه عن ، وأعمييال قيييوالأ ميين مركييب اليمييان كييان . قالوا: فإذا سكنجبين

، والمعتزلية الخيوارج قيول وهيذا ، بعضيها بيزوال زواله لزم ، وباطنة ظاهرة
ًا الرجل يكون أن يلزم قالوا: ولنه ًا ، اليمان من فيه بما مؤمن فيييه بمييا كييافر

 .)3 (الجماع) خلفا هذا أن وادعوا ، وإيمان كفر به فيقوم ، الكفر من

المعاصي وأعمال الكفر أعمال بين سووا أنهم ذلك نتيجة نم كان كما) 2(
ًا المعصييية يفعل من فجعلوا ، - أفعييال النظيير - بييذلك كلهييا وجعلوهييا ، كييافر

ام فأنكروا ، منها يتب لم ما مكفرة معاصيي وإليى شيرك إليى اليذنوب انقس
: - منها - بزعمهم بأدلة العاصي كفر على واستدلوا ، الشرك دون

ً كلها العمال على اليمان اسم أطلق قد سبحانه الله أن - 1 ًا - فعل وترك
ًا منها ترك فمن ، أصله في داخلة كلها - فتكون اليمييان وصييف عنييه نزع شيئ

ًا وكان جملة قبل. من قلنا كما كافر

ورسوله الله معصية أن كتابه من متعددة مواضع في تعالى الله قول - 2
ويتعييد ورسييوله الليه يعيص تعييالى: (وميين هلكقييو فيهييا الخلود مع النار تدخل

ًا يدخله حأدوده ًا نار .)4 (مهين) عذاب وله فيها خالد

ًا) فيهييا خالدين جهنم نار له فإن ورسوله الله يعص تعالى: (ومن قولهو أبييد
)5(.

أصييحاب فأولئييك خطيئتييه به وأحأاطت سيئة كسب من : (بلى تعالى قولهو
.)6 (خالدون) فيها هم النار

وأن ، الييذنب أو المعصييية مطلييق علييى اليييات فييي المعصية لفظ حملواف
الكفر. يعني النار في الخلود

النييار أصييحاب ميين بييأنهم المعاصييي مرتكييبي لبعييض تعييالى وصفه كذلكو
.52 الفرقان" ص "مكتبة ط الوسط اليمان) (1
الليمون. شراب مثل وحألو حأامض من مركب . شراب السكنجبين) (2
.53 ص السابق) (3
.14 النساء) (4
 .23 الجن) (5
.81 البقرة) (6



ًا يقتييل تعييالى: (وميين كقييوله ، بهذا كافرون فهم .. قالوا فيها الخالدين مؤمنيي
ًاتم ًا جهنم فجزاؤه عمد ه وغضيب فيهيا خاليد ه وأعيد ولعنيه علييه الل ًا ل عيذاب

ًا) فييي سييبحانه الله بمعصية كفر إنما إبليس بأن ذلك على واستدلوا )1 (عظيم
لمره. تارك لله عاص كل ومثله ، لدم بالسجود للمر طاعته عدم

فييي المعاصييي بعييض ذكيير قييد وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن- 3
الكفر: اسم عليها وأطلق الصحيحة أحأاديثه

الطعيين ، كفر بهم هما الناس في : "اثنتان وسلم عليه الله صلى قوله ثلم
 .)2(الميت" على والنياحأة ، النسب في

يرجع حأتى كفر فقد مواليه من أبق عبد وسلم: "أيما عليه الله صلى قولهو
 .)3(إليهم"

ًا بعدي ترجعوا وسلم: "ل عليه الله صلى قولهو رقاب بعضكم بضرب كفار
 .)4(بعض"

.)5(كفر"  وقتاله فسوق المسلم وسلم: "سباب عليه الله صلى قولهو

ّفر وسلم: "إذا عليه الله صلى قولهو  .)6(أحأدهما" بها باء فقد أخاه الرجل َك

المليية عيين الناقييل الكييبر الكفيير علييى الحأاديث هذه في الكفر حأملوا قدو
ًا. كذلك المعصية هذه لمرتكب لمرتكييب وسييلم عليييه اللييه صلى وصفه مطلب

مؤمنين: ليسوا أنهم المعاصي

ول ، مييؤمن وهييو يزنييي حأييين الزاني يزني وسلم:"ل عليه الله صلى قولهك
وهييو يشييربها حأييين الخمر يشرب ول ، مؤمن وهو يسرق حأين السارق يسرق
 .)7(مؤمن"

والمستوشييمات الواشييمات اللييه وسييلم:"لعيين عليييه اللييه صييلى قييولهو
 .)8(الله" لخلق المغيرات للحسن والمتفلجات والمتنمصات والنامصات

.93النساء) (1
مسلم. رواه) (2
.ممسل رواه) (3
عليه. متفق) (4
مسلم. رواه) (5
.مسلم رواه) (6
مسلم. رواه) (7
مسعود. ابن عن مسلم رواه) (8



معهييم قييوم ، امأره لم النار أهل من وسلم:"صنفان عليه الله صلى قولهو
مييائلت عاريييات كاسيييات ونسيياء ، النيياس بهييا يضييربون البقر كأذناب سياط

ريحهييا يجييدن ول الجنيية يدخلن ل ، المائلة البخت كأسنمة رؤوسهن ، مميلت
.)1(وكذا" كذا مسيرة من لتوجد ريحها وإن

بمييؤمن ليس أنه المعصية رتكبم على وسلم عليه الله صلى قوله حملواف
ًا يعني تعالى الله قال كما ، الله لعنه من كفر تعني الله لعنة أن وكذلك ، كافر

الكافر. إل يستحقها ل إذن الله فلعنة )2 (الكافرين) على الله : (فلعنة

اووادعيي ، السييلم عليهم النبياء على الكفر جوزوا أن هذا نتيجة من كان مث
وذلييك ، ذلك بعد تاب ثم ، الشجرة من بأكله بالله كفر قد السلم عليه آدم أن

الية. )3 (فغوى) ربه آدم تعالى: (وعصى قوله

اللييه مغفييرة أن تفيييد كلهييا الكريييم القييرآن في وردت التي اليات وأن- 4
غييير فهييو هييانم يتييب لييم فإن ، المعصية أو الذنب من بالتوبة مرتبطة ورحأمته
ًا النار بها فيدخل ، محالة ل له مغفور ًا. بذلك ويكون فيها خالد كافر

، المرجئيية علييى للسييتدلل أوردناهييا أن سييبق الييتي بالنصيييوص استدلواو
ًا للذنب المغفرة عدم جعلوا ولكن ، النييار في والتخليد العاصي لكفر مستلزم
ّنةا أهل قول من العكس على ًا كلييذ جعلوا لذينا لّس ولكيين للعييذاب مسييتحق
. الموحأدين من كان إن النار من بعده يخرج مسمى أجل إلى

صييحة وعييدم ، )4(أوردوهييا التي الدلة هذا فساد تعالى الله شاء إن سنبينو

. هريرة أبي عن بسنده مسلم رواه) (1
.89 البقرة) (2
.121 طة سورة) (3
ًا للخوارج شبهات من أوردناه ما أن نبين أن ونريد) 4(4 ًا - قديم شييبهاتهم - هييي وحأديث

الخيرى الشيبهات بعييض هنياك أن وحأيين. إل عصير كل في عليها درجوا التي التقليدية
ذلييك أمثلية . وميين المبحييث هييذا فيي هنيا لبحثهييا مجال ل أنه حأيث لها نتعرض لم التي

أركييان ميين ركيين وأنهييا ، السييلم صييحة فييي "الجماعة" شرط أن فرقهم بعض اعتبار
صلى - لقوله العاصي تكفير في مذهبهم - على كفر "الجماعة" فقد ترك فمن السلم

يرجييع) ، أن إلييى السييلم ربقيية خلييع شييبر قيييد الجماعيية ترك : (فمن وسلم يهعل الله
كفيير فقد جماعتهم يلتزم لم فمن ، أنفسهم على الحديث في المعنية الجماعة وقصروا
وأكييثرهم النيياس أتقييى ميين كييان هييذا وإن ! حأييتى وعرضييه وماله دمه وأبيح ، بزعمهم
ًا عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قييول مفيهيي فصييدق ، تعالى الله إلى الدعوة في إخلص
هييذه مثيل فييإن قلنييا الوثييان" وكميا أهيل وييدعون السيلم أهييل : ".. يقتلييون وسييلم

إليييه ذهبييوا رأي من ما أنه على ندلل أن أردنا وإنما ، المبحث هذا محلها ليس الشبهات
معنييى عيين وأمييا ، المعقييول وصييريح المنقييول بصييحيح عليييه ومييردود معروفا وهو إل



ّنةا أهل عند الصحيح ومعناها عليها حأملوها التي المعاني .لّس

ّنةا أهل عقيدة عن أماف أوضييحناها أن سبق فقد ، اليمان في الجماعةو لّس
به العمال وعلقة ، اليمان أصل ناقشنا كما ، وينقص يزيد لموع قول وأنه ،

ًا العميال جنيس ليزوم أو ، السلم لصحة المشترطة العمال - سواء مطلقيي
بالطاعييات اليمييان زيييادة بييأن قولهم - ومعنى عمله قوله ليصدق الصل في

بالمعاصي. ونقصانه

بييزوال قييولهم عليهييا بنييوا والتي تيمية ابن أوردها التي شبهتهم عن أماو
فييي هييذا مييذهبهم أن تيمية ابن أوضح فقد ، أوصافه أحأد لزوال جملة اليمان
بالحقيقيية أشبه هذه فإن ، أساسه من خاطئ المركبة بالحقيقة اليمان تشبيه

بينهما. وفرق ، المركبة - ليس متعددة صفات من تجتمع - التي الجامعة
تيمية: ابن قولي

- إذا العييراض أو العيييان فييي كييانت - سواء لمور ةالجامع الحقيقة فإن"
بعض زوال من يلزم ول ، يزول ل وقد سائرها يزول فقد المور تلك بعض زال

، ذلييك غير أو مؤلفة أو مركبة سميت وسواء ، سائرها زوال المجتمعة المور
. العشييرة ميين بييه مثلييوا ومييا ، سييائرها زوال الجييزاء بعض زوال من يلزم ل
زوال يلييزم لييم زال إذا العشييرة ميين الواحأد فإن ، لذلك مطابق سكنجبينالو

زوال يلييزم ل المركييب جزئييي أحأييد زال فييإذا ، التسييعة تبقى قد بل ، التسعة
الهيئيية وزالييت ، المجتمعيية الصورة زالت يقولون ما أكثر ولكن ، الخر الجزء

، والتركيب جتماعلا بذلك الهيئة استحقته الذي السم ذلك وزال ، الجتماعية
. والسكنجبين العشرة اسم يزول كما

ينييازع ل فهييذا ، تركيبه على بقى ما المركب المجتمع ذلك كون : أما يقالف
ميين ذلك غير أو ، الحج أو ، الصلة أو ، اليمان أن عاقل يدعي ول ، عاقل فيه

كييان كما بالمرك المجتمع ذلك بقى بعضها زال إذا ، لمور المتناولة العبادات
بقيييت بعضييها زال إذا الييدار أو الشييجرة أن أحأييد يقييول ول ، بعضييه زوال قبل

أنهييا ومنهييا ، الحييديث أهييل أنهييا منها تفسيرات بعدة فسرت فقد الحديث في عةالجما
. تفسيرات من ذلك غير إلى ، العظم السواد أنها ومنها ، العلماء

وعلييى ، الكفار من فهم الناس من عداهم من كل أن على ذلك قولهم بنوا قد هم إنماو
ًا ولبد كان إليهم ينضم لم فمن هذا ًا أو يأالير فيي لهم مخالف أقيل عليى للكفيار مواليي

ًا فصار ، تقدير علييى بنييى قد رأي فهو ، أكيد زيف من هذا في ما يخفى ول ، كذلك كافر
ميين كفيير فييي ادعييائهم صييحة عيين معهييم الحييديث وإنمييا ، أساسه من خاطئ افتراض
ًا الناس من عداهم حأييذر التي المنكرة البدعة هو إنما إليه ذهبوا ما أن ثبت فإن ، أساس

ًا الشييبهات تلييك مثييل سييقطت وسلم عليه الله صلى الله رسول هامن مييا وهييو ، تلقائييي
. تعالى الله شاء إن بعد سنحاوله



أعضائه بعض زال إذا الحيوان من غيره أو النسان أن ول ، كانت كما مجتمعة
ًا بقى . مجموع

فييأبواه الفطرة على يولد مولود وسلم: "كل عليه الله صلى النبي قال ماك
تحسييون هييل جمعيياء بهيميية البهيميية تنتج كما هنيمجسا أو ينصرانه أو يهودانه

جدعاء". من فيها

بقييية زوال يلييزم ل ولكيين ، مجتمعيية تبقييى ل الجييدع بعد الخلق المجتمعةف
: لهم فيقال السم زوال وأما ، الجزاء

ً ذاه قييال كمييا ، وشييعب أبعيياض لييه اليمان أن قدر إذا ، لفظى : بحث أول
بضيع : "اليميان علييه المتفيق الحديث يف وسلم عليه الله صلى الله رسول

، الطريق عن الذى إماطة وأدناها ، الله إل إله ل قول أعلها ، شعبة وسبعون
يليزم ول ، وشيعب أجيزاء له والحج الصلة أن اليمان" كما من شعبة والحياء

زوال من يلزم ل كما ، والشعب الجزاء سائر زوال شعبه من شعبة زوال من
بعييض زال إذا أنييه فييدعواهم ، الجييزاء سييائر زوال والصلة الحج اءجزأ بعض

إل بقييى مييا أنييه لهييم نسييلم ونحيين ، بصييواب ليس الخر البعض زال المركب
كانت. كما بقيت ما الجتماعية الهيئة وأن ، كله ل بعضه

: المركبييات لهييم فيقييال ، الجزاء بزوال السم زوال يلزم هل النزاع بقىي
وجهين: ىعل ذلك في

ًا التركيب يكون نها: مام السم. إطلق في شرط

. كذلك يكون ل : ما منهاو

زوال بعييد السم يبقى ما ومنها ، السكنجبين وكذلك العشرة كاسيم الولف
وكييذلك ، البيياب هييذا ميين الجزاء المتشابهة المركبات وجميع ، الجزاء بعض
وهييي حأنطيية تسييمى موزونيياتلوا المكيلت فييإن ، الجزاء المختلفة من كثير
ذلك. ونحو والماء التراب وكذلك حأنطة النقص بعد

، والصدقة ، والحأسان ، والحسنة ، والخير ، والطاعة ، العبادة لفظ كذلكو
قليلهييا عليهييا السييم يطلييق ، كييثيرة أمييور فيييه يدخل مما ذلك ونحو ، والعلم

"القييرآن" ، فييظل وكييذلك ، بعييض وبقيياء الجييزاء بعييض زوال وعند  وكثيرها،
ًا لسييمى هييذا ميين أكييثر قرآن نزل ولو بعضه وعلى جميعه على فيقال ، قرآنيي

ًا. القديمة الكتب تسمى وقد قرآن

القرآن". داود على وسلم:"خفف عليه الله صلى النبي قال ماك



ذلييك من القليل على يقع ، ذلك ونحو والمنطق والكلم القول لفظ كذلكو
الكثير. وعلى

يقييال الجبييل لفظ وكذلك ، والكثير للقليل يقال والدعاء ذكرلا لفظ كذلكو
وإن عليييه يقييال والنهيير البحيير ولفظ ، كثيرة أجزاء منه ذهب وإن الجبل على

يقييال ذلييك ونحييو والمسييجد والقرييية والييدار المدينة وكذلك ، أجزاؤه نقصت
وكيذلك ، بياق والسيم أجزائهيا مين كيثير ينقيص ثيم ، المجتمعة الجملة على

فيهييا فيييدخل جملتهييا علييى يقييال الشييجرة كلفييظ والنبييات الحيييوان اءسييمأ
النسييان لفييظ وكييذلك ، بيياق والسم يقطع ما منها يقطع ثم وغيرها الغصان
ميين كييثير يييذهب ثييم ، الخلييق المجتمييع الحيوان على يقال والحمار والفرس
قال:- أن .. إلى باق والسم أعضائه

وسلم عليه الله صلى النبي فإن ، بابلا هذا "اليمان" من اسم أن معلومو
إماطيية وأدناهييا ، الله إل إله ل قول أعلها ، شعبة وسبعون بضع "اليمان قال

اليمان". من شعبة والحياء ، الطريق عن الذى

اليمان. اسم يزل لم ونحوها الماطة زالت إذا أنه المعلوم من مث

ميين قييال: "ويخييرج أنه نيالصحيح في وسلم عليه الله صلى عنه ثبت قدو
، بعضييه ويبقييى يتبعض أنه فأخبر ، إيمان من حأبة مثال قلبه في كان من النار
ينقض وهذا ، بعضه ويبقى يزول اليمان بعض أن فعلم ، اليمان من ذاك وأن

والحج ، والصلة ، القرآن اسم مثل اليمان اسم أن ويبين ، الفاسدة مآخذهم
. ذلك ونحو ،

ول الييواجب كميياله عيين بزوالهييا الحييج ينقييص أجييزاء ففيه وهحون الحج ماأ
بزوالها ينقص أجزاء . وفيه ذلك ونحو ، بمنى والمبيت ، الجمار كرمي ، يبطل
فييي والضييطباع والرمييل ، بييالهلل الصييوت كرفييع ، المسييتحب كميياله ميين

الول. الطوافا

أجزاء فيهاو ، الستحباب كمال عن بزوالها تنقص أجزاء فيها الصلة كذلكو
حأنيفيية أبييي مييذهب في ، الصحة مع الواجب الكمال عن بزوالها تنقص واجبة
وأمييور ، السهو بسجود نقصها جبر زالت إذا أجزاء له ما وفيها ، ومالك وأحأمد
ًا أحأكامهييا تختلييف الشئ أجزاء رأيت فقد ، كذلك ليست ًا شييرع فييإذا ، وطبعيي

قيييل ، الحقيقة عن خارج ذاوه ، الحقيقة في داخل الجزء المعترض: هذا قال
ًا صيياحأبه صييار زال إذا ما بذلك قال: أريد فإن بالحقيقة؟ تريد له: ماذا ، كييافر

حأييق "مسييلم" فييي مسمى حأقيقة مثل ، واحأدة حأقيقة لليمان له: ليس قيل



، والبياض السواد حأقيقة مثل ، العتبار بهذا الزمان جميع في المكلفين جميع
وبييزوال ، لييه التكليييف وبلييوغ المكلييف بيياختلفا لييفيخت والكفيير اليمييان بل

غيييره علييى والييواجب اليمييان وكييذلك ذلييك ونحييو التكليف به الذي الخطاب
بعييث لمييا اللييه فييإن ، وقييت كييل فييي عليييه الييواجب اليمان مثل ل )1(مطلق
ًا ً محمد ، أخييبر فيمييا تصييديقه الخلييق علييى الييواجب كييان ، الخلق إلى رسول

شييهر صيييام ول ، الخمييس بالصييلوات حأينئييذ يييأمرهم ولم ، أمر فيما تهعوطا
أكييثر كان ول ، ذلك ونحو ، والربا الخمير عليهم حأرم ول البيت حأج ول رمضان
ميين بييه أميير بما وأقر القرآن من نزل فيما حأينئذ صدقه نزل. فمن قد القرآن

ًا حأينئييذ الشييخص ذلييك كان ، ذلك وتوابع الشهادتين الييذي اليمييان متييا مؤمنيي
، منييه يقبييل لييم الهجييرة بعد به أتى لو اليمان ذلك مثل كان وإن ، عليه وجب

ًا كان عليه اقتصر ولو  .)2(كافر

ًا اليمان بدء أحأمد: كان المام الق ولهييذا ، كمييل حأييتى يزيييد فجعل ، ناقص
عليكييم وأتممييت دينكييم لكييم أكملييت الييوداع: (اليييوم حأجيية عييام تعييالى قال

نعمتي).

ًاو دون الييدين بعييض الرجييل بلييغِّ إذا الدين وإكمال القرآن نزول : فبعد أيض
ً عنييه بلغه وما ، ملةج الرسول به جاء ما يصدق أن عليه كان ، بعض ، مفصييل
ً يعرفييه أن عليييه إنمييا فييذاك ، معرفتييه يمكنه ولم يبلغه لم ما وأما إذا مفصييل
. بلغه

ًا: فالرجلو ًا بالرسول آمن إذا أيض ًا إيمان وقييت دخييول قبييل ومييات ، جازميي
عليييه. وجييب الييذي اليمييان كامييل مات ، العمال من شيء وجوب أو الصلة

عليييه يجييب لييم مييا عليييه يجب وصار ، يصلي أن فعليه الصلة وقت دخل فإذا
غيييره على يجب لم ما عليه يجب والجهاد الحج على القادر وكذلك ، ذلك قبل
بذلك. والعمل ، المفصل التصديق من

. السماء من الوحأي نزول حأال باختلفا يختلف اليمان من مايجب صارف

، التصييديق نفييس هبيي يتنييوع ممييا وهييذا ، وعييدمه البلغ في المكلف بحالو
وهيذه ، الوجوب أسباب من ذلك وغير ، والعجز القدرة باختلفا حأاله ويختلف
ًا العمل بها يختلف الييواجب يماثييل ل هؤلء كل على الواجب أن . ومعلوم أيض

يختلف الواحأدة الشريعة في اليمان من وجب ما نفس كان فإذا ، الخر على
بالصل. هكذا) (1
فييي قررنيياه مييا على المكابرة تقبل ل التي ودللته النص هذا إلى الله رحأمك انظر) (2

مان!.يال تحقق على للدللة بالجوارح العمال جنس ولزوم ، قبل من البحث هذا



، الجميييع فييي موجود مشترك قدر نواعلا هذه جميع بين كان - وإن ويتفاضل
وجييه على الخر واليوم برسله والقرار ، له الدين وإخلص ، بالخالق كالقرار
دون عليييه يجييب مييا ببعييض أتييى إذا النيياس بعض أن المعلوم - فمن الجمال

الواجبات. سائر كتبعض ، اليمان من فيه أتى ما تبعض قد كان ، بعض

ًا يكييون قد آخرلا يقال: فالبعض أن بقىي ل وقييد ، البعييض ذلييك فييي شييرط
ًا يكون آميين أو ، ببعييض وكفيير الكتيياب ببعييض آمن كمن فالشرط ، فيه شرط
ورسله بالله يكفرون الذين تعالى:(إن قال كما ، ببعضهم وكفر الرسل ببعض

، ببعيض ونكفير ببعيض نيؤمن ويقوليون ، ورسله الله بين يفرقوا أن ويريدون
ًا الكييافرون هييم أولئييك ، سييبيل ذلييك ييينب يتخييذوا أن ويريييدون وأعتييدنا ، حأقيي
ًا للكافرين ًا). عذاب مهين

ًا ليس المتروك البعض يكون قدو قبوله. ول الخر وجود في شرط

وشييعبة اليمان شعب وبعض ، ونفاق إيمان النسان في يجتمع فقد حأينئذو
لم علييه الليه صيلى النيبي عن الصحيحين في كما ، الكفر شعب من هأ وس ن

ًا كان فيه كن من قال: "أربع ًا منافق كانت منهن خصلة فيه كانت ومن ، خالص
وإذا ، خييان ائتميين وإذا ، كييذب حأييدث يييدعها: إذا حأييتى النفيياق من خصلة فيه

أنييه وسييلم عليييه اللييه صلى عنه الصحيح وفي فجر" ، خاصم وإذا ، غدر عاهد
ميين شييعبة ىعليي مييات بييالغزو نفسييه يحييدث ولييم يغييزو ولم مات قال: "من

نفاق".

ذر: لبييي قييال أنييه وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن الصحيح في ثبت قدو
قال: "أربع وسلم عليه الله صلى عنه الصحيح جاهلية" . وفي فيك امرؤ "إنك
فيي والطعيين ، بالحأسيياب يييدعوهن: الفخيير لين الجاهليية أمير من أمتي في

بالنجوم". والستسقاء ، والنياحأة ، النساب

فسوق المسلم قال:"سباب أنه وسلم عليه الله صلى عنه لصحيحينا فيو
كفر". وقتاله

اللييه رسييول قييال: قييال عنييه الله رضي هريرة أبي عن مسلم صحيح فيو
، النسييب في كفر: الطعن بهم هما الناس في وسلم: "اثنتان عليه الله صلى

الميت".  على والنياحأة

اللييه صييلى اللييه رسييول أن هعن الله رضي هريرة أبي عن الصحيحين فيو
ًا فإن آبائكم عن ترغبوا قال: "ل وسلم عليه )1(آبائكم" عن ترغبوا أن بكم كفر

.63:56 الفرقان" ص "مكتبة الوسط" ط اليمان) (1



الخ.

الثاني لفصلا
المعاصأي أقساما في حثب

الصييحابة أقييوال من والمنقول ، الصحيحة والحأاديث ، الكريمة اليات لتد
قسمين:  إلى تنقسم الذنوب أن على بإجماعهم والئمة ابعينتوال

والشرك. الكفر وهو ، تعالى الله يغفره : ل الول القسم - 1

2 - - سييواء الموحأييدين ميين شيياء لميين تعالى الله : يغفره الثاني القسم 
. بالنار منه التطهر بعد أو مطلقة مغفرة

يشيياء) لمن ذلك دون ما ويغفر ، به ُيشرك أن يغفر ل الله : (إن تعالى الق
)1(. 

ميين أن ميين قلنيياه الييذي المعنييى علييى بظاهرهييا الكريمة الية هذه دلتف
. ذلك دون ماهو ومنها شرك ماهو الذنوب

ذلييك دون مييا ويغفر ، والكفر به الشرك يغفر ل الله الطبري: "... فإن الق
 .)2(لثام"او الذنوب أهل من يشاء لمن الشرك

لميين ذليك دون ميا ويغفير بيه يشييرك أن يغفر ل الله : "إن القرطبي قالو
 .)3(المة" بين فيه اختلفا ل الذي عليه المتفق المحكم من يشاء" وهذا

وسيلم: ليييهع اللييه صييلى قييالت: قييال عائشة عن بسنده أحأمد المام وىر
ًا به الله يعبأ ل ثلثة: ديوان الله عند "الدواوين منييه اللييه يترك ل وديوان ، شيئ

ًا بييالله فالشرك ، الله يغفره ل الذي الديوان فأما ، الله يغفره ل وديوان ، شيئ
بييالله ُيشييرك ميين وقال: "إنه ، به) الية ُيشرك أن يغفر ل الله (إن ، وجل عز

ًا به الله يعبأ ل الذي الديوان وأما الجنة" ، يهعل الله حأرم فقد العبد فظلم شيئ
ذلييك يغفيير اللييه فييإن صييلة أو ، تركه يوم صوم من الله وبين بينه فيما نفسه

ًا منيه الليه ييترك ل الييذي الييديوان ،وأمييا شياء إن ويتجاوز العبياد فظليم شييئ
ًا بعضهم محالة" . ل القصاص ، بعض

المعنييى بنفييس مالك بن أنس عن بسنده مسنده في البزار الحافظ روىو
السابق.

.116  ،48النساء" ) "(1
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اللييه صييلى اللييه رسييول يقييول: سييمعت معاوية عن بسنده أحأمد رواه ماو
ًا يمييوت الرجييل إل يغفييره أن الله عسى ذنب يقول:"كل وسلم عليه أو كييافر

ًا يقتل الرجل ًا". مؤمن متعمد

: "إن لمسييو عليييه اللييه صييلى قال: قال ذر أبي عن بسنده أحأمد رواه ماو
يييا ، منييك كييان ما على لك غافر فإني ورجوتني عبدتني ما عبدي يا يقول الله

ًا بييي تشييرك ل لقيتنييي ثييم خطايييا الرض بقييراب لقيتني عبديإن لقيتييك شيييئ
مغفرة". بقرابها

أحأمييد رواه الذي ذر أبي لحديث كلها الشفاعة أحأاديث من روايته سبق ماو
بييالله يشييرك ل أمتييك ميين مات من فقال ينأتا جبريل ذاك وفيه: ".. فقال ،

ًا سرق". وإن زنى قال: وإن سرق؟ وإن زنى . قلت: وإن الجنة دخل شيئ

الله أوجب فيمن نشك ل قال: كنا عمر ابن عن بسنده حأاتم أبي ابن روىو
بييه ُيشييرك أن يغفر ل الله الية: (إن هذه علينا نزلت حأتى الكتاب في النار له
(..)1(.

النييبي أصييحاب معشيير قييال: "كنييا عميير ابيين عن بسنده الطبري رواه ماو
وشيياهد ، اليييتيم مييال وآكييل ، النفس قاتل في نشك ل وسلم عليه الله صلى
 .)2(الشهادة" عن فأمسكنا الية هذه نزلت حأتى ، الرحأم وقاطع ، الزور

ل اليذي الشيرك أن عليى دلييت قييد النبوية والحأاديث الكريمة اليات هذهف
سبحانه. يغفرها التي الذنوب غير تعالى الله يغفره

اليييات تضافرت فقد الشرك دون التي الذنوب وهو الثاني القسم عن أماو
ائر.بوك صغائر إلى انقسامها على الصالح السلف وأقوال والحأاديث

ويقولييون فيييه ممييا مشييفقين المجرمييين فييترى الكتاب تعالى:(ووضع الق
 .)3 (أحأصاها) إل كبيرة ول صغيرة يغادر ل الكتاب لهذا ما ياويلتنا

 .)4(مستطر) وكبير صغير وكل الزبر في فعلوه شئ تعالى: (وكل قالو

الية. )5(سيئاتكم) عنكم نكفر عنه تنهون ما ئراكب تجتنبوا تعالى: (إن قالو

الية. )6(اللمم) إل والفواحأش الثم كبائر يجتنبون تعالى: (الذين قالو
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من إل فيها الوقوع من يسلم ل التي الصغائر : وهي القرطبي: "اللمم الق
.)1(وحأفظه" الله عصمه

، الجمعيية إلييى والجمعة ، الخمس : "الصلوات وسلم عليه الله صلى قالو
 .)2(الكبائر" اجتنبت إذا بينهن لما مكفرات ، رمضان لىإ ورمضان

مثييل فإنمييا ، الييذنوب ومحقييرات وسييلم: "إييياكم عليييه اللييه صييلى قييالو
، بعييود هييذا وجيياء ، بعود هذا فجاء ، واد بطن نزلوا قوم مثل الذنوب معقرات

 .)3(وبقاتمل الذنوب محقرات وإن ، خبزتهم فأنضجوا بعود هذا جاء

الطوائيف جمييع مين والخليف السلف من الجماهير النووي: "وذهب قولي
ًا مييروى وهو ، وكبائر صغائر إلى المعاصي انقسام إلى عبيياس ابيين عيين أيضيي

ّنةاو الكتاب من دلئل ذلك على تظاهر وقد ، عنهما الله رضي واسييتعمال لّسيي
.)4(وخلفها" المة سلف

أن العلميياء جمهور "الزواجر": "وقال مقدمة في الهيتمي حأجر ابن يقولو
.)5(وكبائر" صغائر إلى تنقسم المعاصي

الكفيير إليكييم تعييالى" (وكييره الفييروق" : "قييوله "تهييذيب صيياحأب لويقييو
ًا والعصيان) فجعلها والفسوق ، ثانييية والفسييوق أولييى ، رتبة ثلثة" الكفر رتب
والكبائر الكفر بين الية فجمعت ، الصغائر وهو الفسوق بلى ، ثالثة والعصيان
ًا المعاصي بعض وسمى والصغائر بعض. دون فسوق

اللمم). إل والفواحأش الثم كبائر يجتنبون الذين(تعالى:  قولهو

سيييئاتكم) فييإن عنكييم نكفيير عنييه تنهون ما كبائر تجتنبوا تعالى: (إن قولهو
 .)6(وكبائر) صغائر إلى الذنوب انقسام في صراحأة فيها

ميين لييكذ فمنعهييم سييبحانه وعظمته الله جلل إلى السلف بعض نظر قدو
عظييم إلييى بالنسييبة كلهييا "صييغيرة" فهييي باسم تعالى لله معصية أي تسمية

واليذم العقوبة يوجب ما منها أن على اتفقوا وإن ، الكبائر من كبيرة المخالف
والجمهيور ، المعنيى في ل التسمية جواز في لفظي فالخلفا ، غيره من أكثر
ًا والكبيرة الصغيرة إطلق على العلماء. عن نقلنا أن سبق كما اصطلحأي

ً الفروق": "اختلفوا "تهذيب صاحأب قولي صييغيرة لفييظ إطلق أن فييي أول
ًا له إجلل  يمنع هل تعالى الله معصية على تييبين محل في إل لحدوده وتعظيم
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 .)1 (مطلقا) يجوز أو ، الوعيد نفذ إن والعقاب الذم تفاوت

ًا قبيحية المخالفية كيون فيي شك النووي" (.. ول يقولو إليى بالنسيبة جيد
.)2(بعض" من أعظم بعضها ولكن تعالى الله جلل

صييغيرة الذنوب في أن أنكروا الئمة من جماعة أن الهيتمي: (اعلم يقولو
السييفرائيني إسييحاق أبييو اذتالسيي منهييم ، كبييائر المعاصييي سائر بل وقالوا ،

القشيييري وابيين "الرشيياد" ، في الحرمين وإمام ، الباقلني أبوبكر والقاضي
تفسيييره فييي واختيياره ، الشيياعرة عيين فييورك ابن حأكاه بل "المرشد" ، في

وكبيرة صغيرة لبعضها يقال وإنما ، كبائر كلها عندنا تعالى الله فقال: معاصي
تنهون ما كبائر تجتنبوا التالية: (إن الية أول ثم ، هامن أكبر هو ما إلى بالضافة
:- قال أن .. إلى ظاهرها عنه ينبو عنه) بما

خلفا . ول وكبييائر صييغائر إلييى تنقسم المعاصي العلماء: إن جمهور قالو
الكييل لجماع ، والطلق التسمية في الخلفا وإنما المعنى في الفريقين بين

وإنميا ، فيهيا يقييدح ل ميا ومنهيا ، العداليية فييي حيقد ما المعاصي من أن على
صييغيرة تعييالى اللييه معصييية تسييمية فكرهييوا التسييمية هذه من فروا الولون

ًا ً ، عقابه وشدة ، تعالى الله عظمة إلى نظر تسييمية عيين وجييل عز له وإجلل
ينظيير ولييم ، كييبيرة أي كييبيرة عظمته باهر إلى بالنظر لنها ، صغيرة معصيته
تعييالى: لقييوله وكبييائر صغائر إلى قسموها بل ، معلوم لنه ذلك ىإل الجمهور

 .)3(والعصيان) والفسوق الكفر إليكم (وكره

:وحأدها     الكبائر     حقيق  ت

اللييه وعييد الييتي وهييي ، بأسييمائها الكبييائر تحدد شريفة أحأاديث وردت قدف
ذلك: ومن ، اجتنبوها إن همتسيئا بتكفير عباده تعالى

سييئل أو قال: ذكر مالك بن أنس عن بسنده تفسيره في الطبري أورده ام
وقتييل ، بييالله فقييال:"الشييرك الكبييائر عيين وسلم عليه الله صلى الله رسول
أو الزور قال: قول الكبائر؟ بأكبر أنبئكم فقال: أل ، الوالدين وعقوق ، النفس
 .)4(الزور" قال: شهادة ظني بركشعبة: وأ قال ، الزور شهادة

ًا أن أمامة أبي عن بسنده الطبري أورده ماو اللييه رسييول أصحاب من ناس
وأكل ، بالله فقالوا: الشرك ، متكئ وهو الكبائر ذكروا  وسلم عليه الله صلى
وقييول ، الوالييدين وعقييوق ، المحصنة وقذفا ، الزحأف من وفرار ، اليتيم مال

وسييلم:"فييأين عليييه الله صلى فقال ، الربا وأكل ، والسحر ، والغلول ، الزور
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ًا وأيمانهم الله بعهد يشترون الذين تجعلون ً ثمن .)1(.. الية" قليل

مايلي: منها نذكر أقوال على وأنواعها الكبائر تحديد في العلماء اختلف ماك

الثلثييين رأس إلييى النسيياء سورة أول من ذكورةمال البعض: هي قال) 1(
منها.

سييورة أول ميين قييال: الكبييائر مسييعود ابيين عيين بسيينده الطبري رواه مال
. الية )2 (عنه..) تنهون ما كبائر تجتنبوا منها: (إن الثلثين إلى النساء

سبع. آخرون: الكبائر وقال) 2(

عيين خيثميية أبي بن سهل بن محمد عن سندهب الطبري رواه ما ذلك ومن"
يخطب عنه الله رضي وعلي الكوفة مسجد ، المسجد هذا لفي قال: إني أبيه

النيياس فأصياخ ، سييبع الكبيائر إن النيياس أيهيا فقييال:"يييا المنيبر علييى الناس
المييؤمنين: أمييير يييا قييالوا عنهييا؟ تسييألوني قييال: أل ثم ، مرات ثلث فأعادها
، المحصيينة وقييذفا ، الله حأرم التي النفس وقتل ، بالله كالشرا قال ماهي؟

.)3(الهجرة" بعد والتعرب ، الزحأف من والفرار ، الربا وأكل ، اليتيم مال وأكل

رباح. أبي بن وعطاء عمير بن عبيدة ذلك قال ممنو

تسع" آخرون: الكبائر وقال) 3(

مييع قييال: "كنييت مييياس بيين ةسطيل عن بسنده الطبري رواه ما ذلك منو
ًا فأصبت ، الحدثان فقلييت: إنييي عميير ابن فلقيت ، الكبائر من إل أراها ل ذنوب

ًا أصيب وكذا. قييال: ليييس قلت: كذا هي؟ قال: ما الكبائر من إل أراها ل ذنوب
عليك: وسأعدهن تسع قال: هي طيلسة؟ يسمعه لم الكبائر: قلت" أشئ من

وقييذفا ، الزحأييف ميين والفييرار ، حألهييا بغييير مةنسييال وقتييل ، بييالله الشييراك
ًا اليتيم مال وأكل ، الربا وأكل ، المحصنة ، الحييرام المسجد في وإلحاد ، ظلم

 .)4 (.." العقوق من الوالدين وبكاء ، يستسحر والذي

أربع: : الكبائر آخرون وقال) 4(

، بالله الشرك الكبائر قال: أكبر مسعود ابن عن الطبري رواه ما ذلك منو
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بييالله الشييرك بييين سييوينا لييو لنه ، النساء آية في كما شاء إن الله يغفرها التي الكبائر
الشرك بين التفريق من النساء آية مقتضى لغفلنا المذكورة الكبيرة الذنوب بقية وبين
، الييذنوب ميين وحأييده جنييس بالله فالشرك ، عظمت وإن ، الذنوب من غيره وبين بالله
الفعييل عظم حأيث من رأسها لنه الكبائر ماس لحقه وإنما ، يغفره ل أنه تعالى الله أخبر

لمساواته. ل



.)1(الله مكر من والمن ، الله روح من والقنوط ، الله روح من والياس

ميين عنهم حأكينا من قول عنه. وهو الله نهى ما كل هي: آخرون وقال) 5(
للييه نهييي أي في صغيرة يعتبروا فلم ، سبحانه الله جلل إلى نظروا أنهم قبل

تعالى.

الكبييائر عنده قال: ذكرت ، عباس ابن عن بسنده الطبري رواه ما ذلك نم
. كبيرة فهو عنه الله نهى ما فقال: كل ،

السييبعين إلييى قييال: هييي الكبييائر؟ عيين لئسيي أنه عباس ابن عن روى ماو
أقرب.

ً أن عنه روى ماو السييبعمائة قال: إلييى هي؟ أسبع الكبائر؟ كم ، سأله رجل
.)2(إصرار مع صغيرة ول استغفار مع كبيرة ل أنه غير ، سبع إلى منها أقرب

فيييه ذنييب وكل ، كبيرة فهو بالنار أهله الله أوعد ما : كل آخرون وقال) 6(
كبيرة. فهو حأد

، غضييب أو ، بنار الله ختمه ذنب قال: كل عباس ابن عن روى ما ذلك منو
ك قيال وممين ، الكبائر من ، عذاب أو ، لعنة أو والحسين جيبير بين سيعيد ذل

والضحاك. ومجاهد البصري

موجبة كل قال: الكبائر الضحاك عن بسنده الطبري روىو

 .)3(الكبائر" من فهو الحد به يقام عمل وكل ، النار لهلها الله أوجب 

قبيييل ميين هييي الكبييائر تحديييد فييي بينهييا فيما المختلفة القوال هذه إن مث
يمكيين أنواع أو نوع على ينبه منها قول كل فإن ، )4(بالتضاد ل بالتنوع الختلفا
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غير بعبارة المراد عن منهم واحأد كل يعبر : أن : أحأدهما صنفان وذلك ، تضاد اختلفا ل

ى- إل المسمى اتحاد مع الخر المعنى غير المسمى في معنى على تدل صاحأبه عبارة
- :  قيال أن

التمثيل سبيل على أنواعه بعض العام السم من منهم كل يذكر : أن الثاني لصنفا
عمومه في للمحدود المطابق الحد سبيل على ل النوع على المستمع وتنبيه
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ميين هييو كييبيرة لفييظ لن وذلييك ، سبحانه لله المقصودة الكبائر من تكون أن
الشرع. أو اللغة يف خاص موضوع له ليس الذي المبهم اللفظ قبيل

ًا فيها السلف فاختلف الكبائر : "وأما المدارج في القيم ابن قولي ل اختلفيي
 .)1(متقاربة" وأقوالهم واستفسار تباين إلى يرجع

المضييافات من والصغير الكبير لن "الحأياء": ".. وذلك في الغزالي يقولو
مييا إلييى بالضييافة وصييغير ، دونييه ما إلى بالضافة كبير وهو إل ذنب من وما ،

بالضييافة صغيرة ، النظرة إلى بالضافة كبيرة الجنبية مع فالمضاجعة ، فوقه
إلى بالضافة صغيرة ، ضربه إلى بالضافة كبيرة المسلم يد . وقطع الزنا إلى
ه عليى بالنيار توعيد ميا عليى يطليق أن للنسان . نعم قتله ماسي خاصية فعل

على يطلق أن عظيمة. وله بالنار العقوبة أن بالكبيرة بوصفه ونعني ، الكبيرة
ًا عليه الحد أوجب ما واجبيية عقوبيية الييدنيا فييي عليييه عجييل مييا أن إلى مصير

ًا عنييه: فيقييول: النهييي الكتيياب نييص فييي ورد مييا علييى يطلق أن . وله عظيم
ل وكييبيرة ًاعظيميي يكييون ثييم ، عظمييه علييى يدل القرآن في بالذكر تخصيصه

ًا القرآن منصوصات إذ ، بالضافة محالة درجاتها". تتفاوت أيض

الصييحابة ألفيياظ ميين نقييل ومييا ، فيهييا حأييرج ل الطلقات يقول: "فهذه مث
. نعييم الحأتمييالت هييذه ميين شئ على تنزيلها يبعد ول الجهات هذه بين يتردد

عنييه تنهييون ما ائربك تجتنبوا تعالى: (إن الله قول معنى تعلم أن المهمات من
: "الصييلوات وسييلم عليه الله صلى الله رسول وقول سيئاتكم) ، عنكم نكفر

.)2(الكبائر" حأكم إثبات هذا الكبائر" فإن إل بينهن لما كفارات

ناحأييية نم تنقسم المعاصي أن ، والكبيرة الصغيرة بين الفرق في نقول مث
وجهين: من إليها النظر

. واحأدة مرة النسان فعلها وإن ، ذاتها في هي حأيث من المعصية- 1

. بجرمها والعلم فعلها تكرار جهة من المعصية- 2

كقتل ، واحأدة مرة النسان فعلها ولو ذاتها في كبيرة هي ما المعاصي منف
النظيير - مثل واحأدة ةمر فعلها - عند ذاتها في صغيرة وماهي والزنا ، النفس

إليه. النظر يحل ل ما إلى

فييإن ، صييغيرة أصييلها فييي كييانت وإن فإنهييا ، المعصييية تكييرار جهة من ماأ
يييوحأي ذلييك لن ، الكبييائر ميين كييبيرة يجعلهييا فعلهييا علييى والقاميية تكرارهييا

ويراجيع ، القسييم هيذا على هنا كلملوا ، المتنوع الختلفا هذا على كثيرة أمثلة ذكر مث
ًا المعنى. نفس في  وبعدها37صي تيمية المستقيم" لبن الصراط "اقتضاء أيض
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كبيرة. يكون أن مرتبتة أقل وهذا ، به الكتراث وعدم بالدين بالستهانة

والغزالييي الحرمييين كإمييام بعضييهم ار: ".. وقييالنييالم صيياحأب قييولي
وعييدم بالييدين بالسييتهانة يشعر ما - كل الكبيرة - أي أنها الرازي واستحسنه

 .)1(المعقول" من قريب مقبول قول وهو ، به الكتراث

، هوعقبيي ، اقترافها عند وشعوره ، فاعلها قصد تكون: "بحسب هنا الكبائرف
المنار. صاحأب يقول كما )2(ضررها" وحأسب ذاتها في ل

بالسييتهانة يشييعر الييذي بالتكرار كبيرة إلى تنقلب ذاتها في إذن الصغيرةف
الكتراث. وعدم

صغيرة قال: "ل أنه الطبري رواه فيما عباس ابن عن أوردناه ما معنى هوو
ًا يكون ل الذنوب من فاللمم ، )3(تغفار"سا مع كبيرة ول إصرار مع إن إل لملم
ول فيهييا إصييرار ل عارضيية بصييورة بالنسييان يلم ما هو معناه فإن ، يتكرر لم

مداومة.

قيياله ، دةابعيي لييه يكيين لم بذنب يأتي أن هو القرطبي: "وقيل" اللمم قولي
.. نفطويه

ول المييرة بعد المرة النسان يعمله ما واللمام اللمم الزجاج: "أصل قالو
 .)4(عليه" يقيم ول فيه يتعمق

"الكييبيرة" قييد أن وهييو ، لييه التفطيين ينبغييي أميير القيم" "وههنييا ابن قولي
. وقد بالصغائر يلحقها - ما هال والستعظام ، والخوفا ، الحياء - من بها يقترن
والسيتهانة ، الخوفا وترك ، المبالة وعدم ، الحياء قلة - من بالصغيرة يقترن

 .)5(رتبها" أعلى في يجعلها بل ، بالكبائر يلحقها - ما بها

هلييال صييلى قييال - فقييد كبييائر أو - صييغائر كلها الذنوب هذه تكفير عن أماو
وسلم: عليه

بخلييق النيياس وخييالق ، تمحهييا الحسنة السيئة واتبع ، كنت حأيثما الله اتق"
 .)6(حأسن"

والتوبيية ، وسييلم عليييه اللييه صييلى قييال كمييا ، يمحها الحسنة السيئة اتباعف
هنييا وسييننقل ، محلييه هييذا ليييس واسييع تفصيييل ولييذلك ، ذنب لكل مشروعة
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ًا قال: الذنوب مكفرات عن تيمية ابن ذكره مما طرق

أسباب: عشرة بنحو العبد عن تزول الذنوب عقوبة أن على"

. : التوبة حأدهاأ

. : الستغفار لثانيا

. الماحأية : الحسنات لثالثا

جنازته. على صلتهم مثل للمؤمن المؤمنين : دعاء لرابعا

ونحوها. كالصدقة البر أعمال من للميت يعمل : ما لخامسا

وغيره. وسلم عليه الله صلى النبي : شفاعة لسادسا

. الدنيا في الخطايا بها الله يكفر التي : المصائب لسابعا

. والروعة والضغطة الفتنة من القبر في يحصل : ما لثامنا

. وشدائدها وكربها القيامة يوم : أهوال لتاسعا

 .)1(عباد"لا من سبب بل ومغفرته وعفوه الله : رحأمة لعاشرا

أن فييي الداحأضيية شييبهتهم عيين تيمييية ابيين المام رد ، الواضح البيان بهذاو
قييولهم عليهييا بنييوا والييتي ، أجزائه من جزء بزوال كلية يزول المركب اليمان

، عليييه كفييرلا وثبييوت ، عنهم اليمان اسم وزوال ، المعصية مرتكب كفر في
فييي تفنيييدها فييي تعييالى اللييه بعييون فسنشييرع وأداتهم شبهاتهم بقية عن أما

. الموفق والله ، الباقيين الفصلين

الخيوارج عليهيا بنيى اليتي الساسيية القاعيدة نقضينا قيد نكون النظر هذاب
وأي ، الكفيير مسمى في داخلة كلها وأنها ، كلها الذنوب تساوي وهي ، قولهم
كمييا ذلييك فييي بينهم اختلفا - على يصر لم أو عليها أصر سواء ، كفر معصية

السييلف وأقييوال الشييريفة والحأيياديث الكتيياب بآيات وأوضحنا ، قلنا أن سبق
. تعالى لله والحمد ، ذلك في الصحيح المذهب بأقوالهم المعتد والعلماء

ك بعد بقىو م كأدلية ، مزاعيم مين أوردوه ميا نفنيد أن ذل قيولهم عليى له
والمنهييج ، السييليم الفهييم ميين موقعهييا إلييى الدلة هذه على فنرد ، ضوالمنق

. تعالى الله شاء إن التالي الفصل موضوع وهو القويم،

الثالث لفصلا
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الخوارج أدلة قضن
: الوألى الشبهة) 1(
كافر. الكبيرة صاحأب أن قولهم هوو
صاحأب أن وبينا ، الزعم هذا على الباب هذا من الثاني الفصل في رددنا قدو

للعقاب المعرضين الموحأدين من وهو – الشرك دون – الذنوب من الكبيرة
حأزم ابن أورده ما منه ، كثير كفره عدم على فيها. والدليل الخلود دون بالنار

مايلى: منه والنحل" واقتطفنا "الملل في
الحر ، القتلى في القصاص عليكم كتب آمنوا الذين أيها : (يا تعالى الق-1

فاتباع شئ أخيه من له عفي فمن ، بالنثى والنثى ، بالعبد والعبد لحراب
فمن ، ورحأمة ربكم من تخفيف ذلك ، بإحأسان إليه وأداء ، بالمعروفا

.)1 (أليم) عذاب فله ذلك بعد اعتدى
، مقتول أو قاتل من فيهم كان من ، اليمان أهل بخطاب وجل عز الله ابتدأف

ًا القاتل أن على الىعت ونص تعالى: (فمن فقال ، أخوان المقتول وولى عمد
شئ). أخيه من له عفي

ًا القاتل أن صحف يكون ول اليمان بأخوة له وحأكم القرآن بنص مؤمن عمد
أخوة. والمؤمن الكافر بين

بغت فإن بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتان : (وإن تعالى قال- 2
فيياءت اللييه. فييإن أميير إلى تفئ حأتى تبغى التي فقاتلوا الخرى ىعل إحأداهما
المؤمنييون إنمييا ، المقسييطين يحب الله إن وأقسطوا بالعدل بينهما فأصلحوا

 .)2 (ترحأمون) لعلكم الله واتقوا أخويكم بين فأصلحوا إخوة
علييى اغيييةبال الطائفية تعييالى: إن قييوله فييي جملية للشييك رافعية الية هذهف

إلييى تفئ حأتى بقتالهم المؤمنين سائر المأمور المؤمنين من الخرى الطائفة
يقول ول ، ضال إل عنه يضل ل أمر وهذا ، المقاتلين للمؤمنين أخوة ، الله أمر
ًا جعلهم تعالى الله أن أحأد حأييال أخييوان أنهييم الييية نييص لن ، تييابوا إذا إخوانيي

المتقيياتلين بييين بالصييلح سييبحانه أمرهم دفق ، الحق إلى الفيء وقبل البغي
إخييوة أخييويكم) فهييم بييين قوله: (فأصييلحوا آخرها في ذكر ثم ، الية أول في

القتال. أو البغي حأال
زان إل ينكحهييا ل والزانية مشركة أو زانية إل ينكح ل : (الزاني تعالى قال- 3
 .)3 (المؤمنين) على ذلك وحأرم مشرك أو
تعييالى اللييه لن ، مشركين ليسا والزانية الزاني أن على جلي نص الية هذهف

ًا بينهما فرق أنهمييا علييى بييل التأكيييد، سبيل على يكون أن البتة يحتمل ل فرق
ًا ذلييك أن يقييال أن وهييو النظر في المذهب وهذا ، مختلفتان صفتان ل توكيييد

ًا يضع ل سبحانه الله فإن ، له محل ، واحأييدة فائييدة ولييه إل نالقييرآ فييي لفظيي
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فييي يصييح ول ، البلغيية رأس والقييرآن ، الطاليية عدم تقتضي البلغة وقواعد
ًا اسييتعمل قييد سييبحانه اللييه أن يتييوهم أن مسلم عقل إل منييه فائييدة ل لفظيي

فهييم في المجرى هذا جروا وقد ، العربية البلغة لقواعد منافا فهذا ، التكرار
مترادفيية كلها والعصيان) فجعلوها والفسوق فرلكا إليكم تعالى: (وكره قوله

ًا العادي العربي كلم في يأتي ل وهذا ، أن القييول ميين الركيييك فييي بييل ، أبييد
ًا اللفظ يتكرر كذلك. يكون أن القرآن وحأاشا ، الشكل بهذا مترادف

ًا صار منهما كل يتب لم إذا أنه القول إلى سبيل لو ذنييب أنييه صييح لنه ، كافر
ولييم – منييه يتييب لييم إن – الخييرة في محالة ل عليه معاقب هوف الشرك دون
السييابق الصييامت بيين عبييادة حأديث مقتضى هو كما الدنيا في الحد عليه يقم

ذكره.
بقتييل أميير سييبحانه اللييه الكييبيرة: إن مرتكييب بكفيير قييال لميين نقول ثم- 4

ًا منهم يستثن ولم ، جملة المشركين ًا إل أحأد ، غارصييال مييع الجزية يقدم كتابي
ًا أو ، مييأمنه إلييى ويرجييع ، رسالته يؤدي حأتى رسول أو يسييمع حأييتى مسييتجير

بقتييل وسلم عليه الله صلى الله رسول وأمر ، مأمنه يبلغِّ ثم ، تعالى الله كلم
السييلم لمليية مفارق كافر الكبيرة مرتكب إن قال من فنسأل ، دينه بدل من

الزحأييف ميين والفييار والقاذفا رالخم وشارب والسارق الزاني كان إذا بالكلية
اللييه صييلى الله رسول أمر كما أيقتلونه السلم من خرج قد اليتيم مال وآكل
ورسوله؟ تعالى الله فيخالفون ، يقتلونه ل أم وسلم عليه

بعييض فييي وأن ، يقتلييونه ل أنهييم – ومعييتزليهم خوارجهم – كلهم قولهم منو
فقط أدب بعضها وفي ، مانينث أو مائة جلد أو يد قطع من معروفة حأدود ذلك

لقييولهم وبطلن ظيياهر انقطيياع وهييذا … ذلييك ميين بشييئ الييدم يحل ل وأنه ،
.)1(جملة

: الثانية ب) الشبهة( 
أن من ميالكر القرآن من مواضع بعض في تعالى الله بقول استدللهم هيو

ًا جهنم نار تدخل الله معصية ًا، بذلك فيكون ، فيها خالد آية في ورد كما كافر
هذا من الول الفصل في ذكرهم السابق ، والبقرة ، والجن ، النساء
 .)2(الباب

، شرك إلى المعصية انقسام قررنا فقد للدلة الجامع السليم الفهم حسبف
الشرك. دون وما

أعمييال ميين عمييل بارتكاب إل يكون ل الكفر عن الناشئ النار في الخلود أنو
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وهييي – بالتيالي النييار فيي الخليود تيوجب ل فهيي الييذنوب بقيية أما ، الشرك
بمعنييى المعصية هي اليات في المذكورة المعصية وتكون – والكبائر الصغائر
فهييم هو هذاو ، الشرك دون هو الذي الذنب بمعنى وليست ، والكفر المحادة
الموضوع. في بها المستدل الطرافا يجمع الذي السلف جمهور

اللييه عصى النار في يخلد : أو قائل قال النساء: فإن آية في الطبري قولي-1
ذلك في معصيتهما إلى جمع إذا ، قيل: نعم المواريث؟ قسمة في ورسوله

ًا أو ، تينييال هياتين فيي عبياده عليى فيرض ما عليه فرض الله أن في شك
أمرهما. في ورسوله الله فحاد ذلك علم

حأكم باستنكاره لنه ، النار في الخلود أهل من فهو الية هذه إشكالهم فيو
ًا بالله يصير تلك في الله ًا السلم ملة ومن كافر .)1(خارج

أريد وإن ، بهاب على فالخلود الكفر به أريد إن القرطبي: ".. والعصيان يقولو
تقول: خلد كما ما، لمدة مستعار فالخلود تعالى الله أوامر وتجاوز الكبائر به

ًا زهير: "ول وقال ، ملكه الله  .)2(الرواسيا" الجبال إل خالد
ظاهر دون المدة طول عن للتعبير الخلود كلمة استعمال اللغة في يصحف

ًا خروجلا عدم هو الذي اللفظ مبيين عربي بلسان نزل عربي والقرآن ، مطلق
دللة ظواهر حأسب ل ، العرب خطاب بأسلوب فهمه – يجب بل – فيصح
ل آياته في وتضارب الشرعية المفاهيم في تناقض من ذلك يحدث لما ، اللغة
له. داعي

كييان خطيئتييه): فقييد به وأحأاطت سيئة كسب من البقرة: (بلى آية عن ماأ-2
وبهييذا ، الشييرك هييي هنييا فالسيييئة ، المشرك في أنها على السلف اعمإج

، والربيييع جريييج وابيين والسييدىوعطاء وقتييادة ومجاهد وائل أبو قال القول
فهييي الخطيئيية إحأاطيية وغيرهييم. أمييا والقرطييبي كثير وابن الطبري ونقله

مهييرب ل بييه محيطة فتصبح حأياته في المشرك يفعلها التي الجمة الذنوب
ا.نهم له

ًا واقترفا ، بالله أشرك : من إذا الية الطبري: "فتأويل الق فمات جمة ذنوب
ًا" خالدون فيها هم النار أصحاب فأولئك ، والتوبة النابة قبل عليها  .)3(أبد

. كذلك والعمش وقتادة عباس ابن عن القول هذا نقلو
الحسيين قييال وكذا … ، الشرك سيئةل(سيئة) ا تعالى : "قوله القرطبي قالو

سيييئة كسييب ميين تعييالى: (بلييى قييال الكبيرة. ولمييا : والخطيئة قال ، وقتادة
ومثله ، بأقلهما يتم ل شرطين على المعلق أن على خطيئته) دل به وأحأاطت

السييلم عليييه وقييوله اسييتقاموا) ، ثييم اللييه ربنييا قالوا الذين تعالى: (إن قوله
السييلم فييي لييي قل ، الله رسول له: يا قال وقد ثقفيال عبدالله بن لسفيان
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ً ًا عنه أسأل ل قول ذلييك فييدل. )1(استقم" ثم بالله آمنت قال: "قل بعدك أحأد
الناشييئ النييار في الخلود منها يلزم ل الشرك دون المعاصي ارتكاب أن على
. الكفر عن

ًا جهنيم نار هو المتعمد القاتل جزاء نأ النساء في تعالى قوله عن ماأ-3 خاليد
المؤمنين من طائفتان : (وإن تعالى قوله مع يجمع أن يجب هذا فإن ، فيها

أن كمييا ، منهييم أي كفيير دون مييؤمنين بين يكون القتال أن فصح اقتتلوا) ،
ًا النار دخول في نص هي وإنما ، العمد القاتل كفر على تنص لم الية خالييد
لييم وإن ، لييذلك اسييتحقاقه على وتعالى سبحانه الله من قريرت وهذا ، فيها
ّنةا أهل قاعدة حأسب الوعيد تخلف لمكان ، ذلك الوقوع إثبات فيه يكن لّس
تخلييف بعكييس لييه كمييال صييفة القييادر من الوعيد تخلف أن من ، ذلك في

بمعنييى هنييا الخلييود يكييون أن يصييح أنه الخر والوجه ، وجه منه. هذا الوعد
أخذنا وإنما ، القرطبي عن نقلنا أن سبق كما الطويل المد أو المكث طول
كيثيرة أحأياديث نيدفع ل حأيتى ، اليية عليى المفهوم هذا وأجرينا الوجه بهذا

. عامة الشرك دون المعصية مرتكب كفر عدم من قبل من ثبتت
الله صلى النبي أصحاب معشر قال: كنا عمر ابن عن الطبري رواه ما نهام

، الزور وشاهد ، اليتيم مال وآكل ، النفس قاتل في نشك ل وسلم عليه
عن به) فأمسكنا يشرك أن يغفر ل الله نزلت: (إن حأتى الرحأم وقاطع

.)2(الشهادة
خلفا هو الشرك أن فهموا وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب هؤلءف

لن – العمد ليس – الخطأ القتل هو المقصود يقال ول ، كلها المور هذه
ً مرفوع الخطأ بالخطأ. العلم بعد التوبة بشرط المكلفين عن أصل

ربكم كتب ، عليكم سلم فقل بآياتنا يؤمنون الذين جاءك : (وإذا تعالى الق
ًا منكم عمل من أنه الرحأمة نفسه على وأصلح بعده من تاب ثم بجهالة سوء
رحأيم). غفور فإنه

 .)3(قصد" غير من خطيئة أي "القرطبي: الق
فل ، الخرة عقوبة عنه رفعت تاب من أن يستويان هذا في والعمد الخطأف

الخر. دون عمر قول في أحأدهما لتخصيص إذن موجب
صالح. وأبي مجاز أبي عن المعنى هذا الطبري نقل ) وقد أ(
عن التيمي سليمان عن ، عليه ابن احأدثن قال إبراهيم بن يعقوب ال: حأدثنيق

ًا يقتل قوله: (ومن في مجاز أبي ًا مؤمن جزاؤه جهنم) قال: هو فجزاؤه متعمد
عنه. تجاوز شاء وإن ،
.)4(جازاه إن جهنم قال: جزاؤه صالح أبي عنو
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غيره.و مجاهد عن هذا ونقل ، عنه معفو فهو ، والندم التوبة بشرط قيلو
كان ذلك أن إل ، للقاتل توبة ل أنه على تدل آثار عباس ابن عن ورد قدو

ًا بعينه لرجل منه فتوى قال:  ، القرطبي في ورد كما ، لخر قتله من خوف
عباس ابن إلى رجل قال: جاء عبيدة بن سعد عن الشجعي مالك أبو خبرناأ

ًا قتل فقال: ألمن ًا مؤمن توبة؟ متعمد
النار. لإ ، ال: لق
قتييل لميين أن تفتينييا كنييت ، تفتينا؟ كنت جلساؤه: أهكذا قال ذهب ال: فلماق

ً لحأسبه . قال: إني مقبولة توبة ًا رجل ًا. قال يقتل أن يريد مغضب فبعثييوا مؤمن
ّنةا أهييل مذهب وهذا كذلك" ، فوجدوه إثره في هييذه الصييحيح. وأن وهييو لّسيي

 .)1(وأخبار" آيات التخصيص ودليل مخصوصة الية
ًا قتل قد وهو ضبابة بن مقيس في نزلت الية هذهف ًا مؤمن ارتد ثم متعمد

ًا. بعدها كافر
الزنى أن يثبت الصامت بن عبادة عن الشريف الحديث ورد ب) وقد(

بالله. الشرك غير هي النفس وقتل والسرقة
ًا بالله تشركوا أل على ال: "تبايعونيق تقتلوا ول ، تسرقوا ول ، تزنوا اول ، شيئ

وميين ، اللييه علييى فييأجره منكييم وفييى فمن ، بالحق إل الله حأرم التي النفس
ًا أصاب ذلك من أصاب ومن ، له كفارة فهو الدنيا في به فعوقب ذلك من شيئ
ًا له". غفر شاء وإن عذبه شاء إن الله إلى فأمره عليه الله فستره شيئ

لن ذكييره بعد له بيان وهي ، الشرك من هي الواردة بالذنو هنا: إن يقال لو
ًا ذلك من أصاب قوله: (من أن هذا معنى كفارة فهو الدنيا في به فعوقب شيئ

لييه كفييارة ذلك كان الدنيا في كعقوبة ردة فقتل بالله أشرك من أن له) يعني
قتييل أن السييلم دييين ميين بالضييرورة المعلييوم خلفا وهييذا ، الشييرك عيين

ًا. النار في تخليده عن يغني ل الدنيا في دةر المشرك أبد
ًا) يعني أن عباس ابن عن نقل ماك ً قوله(متعمد إلى يؤول فهذا للقتل مستحل

الكفر.
: ثلث بإحأدى إل مسلم امرئ دم يحل وسلم: "ل عليه الله صلى ج) قوله(

 .)2(للجماعة" المفارق ، لدينه والتارك ، بالنفس والنفس ، الزاني الثيب
المحصن الزاني بمنزلة هو بل دينه كتارك ليس النفس قاتل أن في نص هذاف
معلوم. هو كما فقط حأد في يكون بل الكفر يستلزم ل الدم وإحألل ،
"ثلث" مختلفة الحديث في وسلم عليه الله صلى الله رسول جعلها قدو

ًوأ يرد العام إن ثم ، لها وبيان عامة واحأدة وليس بأن بعدها منه يخصص ثم ل
ً (تارك يذكر الزاني ول النفس كقاتل ليس دينه تارك أن . فثبت دينه) أول

المحصن.
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، العظيييم بالعييذاب المتعمد النفس قاتل توعد قد وتعالى سبحانه الله د) أن(
ًا له تعالى: (.. وأعد فقال ًا) واللييه عييذاب المييؤمنين توعييد قييد سييبحانه عظيميي

"المهييين" بالعذاب والمنافقين الكفار توعد بينما العظيم" ، ابذ"بالع العصاة
الكريم. القرآن آيات عامة في

والمنافقين: الكفار حأق فيف-1
من الله آتاهم ما ويكتمون بالبخل الناس ويأمرون يبخلون تعالى: (الذين الق

ًا للكافرين واعتدنا فضله  .)1 (مهينا) عذاب
.)2 (مهين) عذاب وللكافرين ، غضب على بغضب : (فباءو ىلتعا قالو
ًا ليزدادوا لهم نملي : (إنما تعالى قالو .)3 (مهين) عذاب ولهم ، إثم
 .)4 (مهين) عذاب لهم فأولئك بآياتنا وكذبوا كفروا : (والذين تعالى قالو
ًا آياتنا من علم ذاإ: (و تعالى قالو مهين) عذاب لهم أولئك هزوا اتخذها شيئ
)5(. 
 .)6 (مهين) عذاب وللكافرين بينات آيات أنزلنا : (وقد تعالى قالو
مهين) عذاب فلهم الله سبيل عن فصدوا جنة أيمانهم : (اتخذوا تعالى قالو
)7(.
ًا يدخله حأدوده ويتعد ورسوله الله يعص : (ومن تعالى لقاو ًا نار فيها خالد

 .)8 (مهين) عذاب وله
: العصاة المؤمنين حأق وفي- 2
 .)9 (عظيم) عذاب أخذتم فيما لمسكم سبق الله من كتاب : (لول تعالى قالو
فيما لمسكم والخرة الدنيا في رحأمتهو عليكم الله فضل : (ولول تعالى قالو

.)10 (عظيم) عذاب فيه أفضتم
.)11 (عظيم) عذاب الخرة في ولهم الدنيا في خزي لهم : (ذلك تعالى قالو
ً أيمانكم تتخذوا : (ول تعالى قالو وتذوقوا ثبوتها بعد قدم فتزل بينكم دخل

.)12 (عظيم) عذاب ولكم الله سبيل عن صددتم بما ءوالس
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الهانة لن وذلك مكرم) ، من فماله الله يهن تيمية: "(ومن ابن المام قولي
الرجل يعذب فقد ، العذاب ألم على زائد قدر وذلك ، وخزي وتحقير إذلل

.)1(يهان" ول الكريم
في كما المواضع بعض في العظيم والعذاب ، المهين العذاب بين يقرن قدو

الجاثية. آية
ًا أياتنا من علم وإذا" ًا اتخذها شيئ ورائهم . من مهين عذاب لهم أولئك هزو

ًا كسبوا ما عنهم يغني ول جهنم ولهم أولياء الله دون من اتخذوا ما ول شيئ
عظيم". عذاب

هييو الييذي المهييين العييذاب جنييس ميين العظيييم ذابعييال أن هييذا ميين يعلييمف
وحأده. العظيم العذاب يفرد أن غير وذلك ، للكافرين

ًا لهم الية: (وأعد هذه في قال تيمية: "فلما ابن قولي ًا) علييم عييذاب أنييه مهينيي
هنيياك: (ولهييم قييال ولما ، والمنافقين الكفار به توعد الذي العذاب جنس من

فيمييا قييوله: (لمسييكم فييي العييذاب نييسج ميين يكييون أن عظيم) جاز عذاب
عظيم) . عذاب فيه أفضتم

ًا الفرق بين مماو ًا لهييم هنا: (وأعد قال وتعالى سبحانه أنه أيض ًا) ، عييذاب مهينيي
، يييدخلوها أن لبييد لنهم ، خلقت لهم جهنم فإن ، للكافرين أعد إنما والعذاب

غفيير إذا يدخلوها األ تجوز المؤمنين من الكبائر وأهل ، بمخرجين منها  وماهم
: سييبحانه قييال ، حأييين بعييد ولييو منهييا يخرجييون فييإنهم دخلوها وإذا ، لهم الله

، الربييا يييأكلوا أل المؤمنين سبحانه فأمر للكافرين) ، أعدت التي النار (واتقوا
عليهم يخافا أنهم فعلم ، للكافرين أعدت التي النار يتقوا وأن ، الله يتقوا وأن
، لهييم ل ، للكفار معدة أنها مع المعاصي وفعلوا الربا لواأك إذا النار دخول من

فيها يموتون ل فإنهم ، أهلها هم الذين النار أهل الحديث: "أما في جاء وكذلك
اللييه يخرجهييم ثييم نييار ميين سييفع يصيييبهم ذنييوب لهييم أقوام وأما ، يحيون ول

دون العظيييم بالعييذاب المتعمييد النفس قاتل هسبحان الله توعد ولما. )2(منها"
. الكبيرة لهذه ارتكابه بعد حأتى المؤمنين عداد في داخل أنه علم المهين

: الثالثة ج) الشبهة(
فعييل وصييف أو ، العمييال ميين عمل على اللعن فيها ورد التي الحأاديث هيو

ً يعمل من وصف أو ، كفر أنه الفعال من ًا عمل شابه وما ، منا "ليس أنه معين
ذلك.

: التوفيق وبالله نقولف
اللعن: أحأاديث عن أما- 
الرحأمة. من البعاد هو اللغة في اللعن إنف
: معنيين بأحأد يرد هوو
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الشريفة: الحأاديث في : كما الدعاء- 1
 .)1(الرض" منار غير من الله : "لعن وسلم عليه الله صلى قولهك
.)2(وموكله" الربا آكل الله : "لعن وسلم هيعل الله صلى قولهو
 ..)3(والمستوشييمة" الواشييمة اللييه : "لعيين وسييلم عليييه اللييه صييلى قييولهو

. الحديث
الفعل مرتكب على الدعاء بصيغة اللعن فيها يرد التي الحأاديث من ذلك غيرو

، الرحأميية ميين البعيياد مطلييق لزمتيسيي ل الدعاء وهذا ، الله رحأمة من بالبعاد
ًا الرحأمة من بإبعاده يحصل وإنما الوقات. من وقت

: نوعين على وهو ، عامة القرآنية اليات في يرد كما ، الخبر- 2
ًا ماإ والخرة. الدنيا في أو ، الدنيا في لعن
ًا محاليية ل كييافر فهو والخرة الدنيا في القرآن في تعالى الله لعنه منف خالييد
ورسييوله اللييه يييؤذون الييذين تعييالى: (إن كقييوله وذلك ، أهلها ومن جهنم يف

ًا لهم وأعد والخرة الدنيا في الله لعنهم ًا) عذاب .)4(مهين
فييي لعنييوا المؤمنييات الغييافلت المحصيينات يرمييون الذين تعالى: (إن قولهو

 .)5(عظيم" عذاب ولهم والخرة الدنيا
أن - فيصييح والخييرة الييدنيا فييي - وليس فقط القرآن في باللعنة ذكر من ماأ

ه رحأمية عين يبعدون الذين المؤمنين من يكون ، الوقيات مين وقيت فيي الل
الكافرين. من يكون أن ويصح

ًا ًانمؤم يقتل القاتل: (ومن في تعالى قولهك ًا جهنم فجزاؤه متعمد ، فيها خالد
ًا له وأعد ولعنه عليه الله وغضب ًا) عذاب المبعدين المؤمنين من فهذا )6(عظيم

الفترات. من لفترة تعالى الله رحأمة عن
مييا بعييد ميين والهييدى البينييات من أنزلنا ما يكتمييون الذين : (إن تعالى قولهو

.)7(اللعنون) ويلعنهم الله يلعنهم أولئك بالكتا في للناس بيناه
فعلهييم يفعييل ميين على فيها القول يصدق ثم ، اليهود من الكافرين في هذهف

ًا ويكون فعلوه كما القول: كفروا. وملخص كما كافر
، بييإطلق ليييس ولكيين ، الكييافر يسييتحقه القرآن في تعالى الله من اللعن نأ
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ًا الله من عونلالم يكون أن فيصح أو ، والخييرة الييدنيا فييي اللييه لعنه إن كافر
ًا يكون أن يصح ًا يكون وقد ، فقط الدنيا في لعنه إن عاصي فعلته. حأسب كافر
الخبر. صيغة في يأتي كله وهذا

ّنةا في اللعن ينماب الحأيياديث فييي الملعونين وعامة ، الدعاء بصيغة فيكون لّس
لييوقت تعييالى اللييه رحأميية من مبعدين هم اموإن كافرين ول ، الذم مباحأي غير
 .)1(الوقات من
، العمال من عمل على الكفر اسم إطلق فيها ورد التي الحأاديث عن وأما- 

وجهين. من فيها النظر فإن
- تعييالى لله وألوهية ربوبية - من توحأيدلا أركان قبل من قررنا لما ولهما: أنهأ

ميين وكييذلك ، بأصييله لتعلقهييا كلييية التوحأيد تنقض التي العمال بذلك وحأددنا
كبييائر ميين ذلييك دون ميياهو ومنهييا الشييرك منهييا المعاصي أن لقاعدة تقريرنا

وصغائر.
ًا إنهف ، للتوحأييد الناقضية العمال هذه من ليس عمل أي فإن ، النظر لهذا تبع
فيياعله ويكون ، المعاصي أعمال من يكون أن فيجب الشرك دون هو ذيلا أو

ًا فييي قبييل ميين قررنا كما لديه ثبوته بعد يرد أن (بمعنى ، يستحل لم ما عاصي
ًا كان استحل فإن الرد) ، مبحث ًا كافر ً أكييبر كفيير لييم وإن ، المليية عيين نيياقل

المغلظة. المعصية بمعنى الكفر كان يستحل
ّنةا لهأ جمهور هذا علىو الحأاديث. لهذه نظرهم في لّس
فييي إطلقييه عيين يختلييف الكريييم القييرآن في الكفير لفظ إطلق : أن لثانيا
ّنةا عيين الناقل الكبر الكفر بمعنى يأتي الكريم القرآن في فهو ، الشريفة لّس

درجييات أعلييى علييى الكريييم القييرآن فييي ينبيييه تعييالى الله لن وذلك ، الملة
المييؤمن ليكييون ، والباطييل الكفيير درجييات أخس لىعو ، اليمان في الكمال
ًا ًا ، بهؤلء اللحاق على حأريص وقيد ، الكفيار أولئك عن البعد على كذلك حأريص
المعنييى. بهييذا القرآنييية النصوص استقراء على بناء الصولية القاعدة تقررت

ًا بالغايات آتيا القرآن الشاطبي: "... فكان فقال كان حأيث من ، عليها تنصيص
ًا ، ذلك يقتضي والوقت حالال الطرفين. بين دائر هو ما على بها ومنبه
الخطيياب بيين لعمر وصيته في الصديق بكر أبي عن المعنى هذا في روى قدو

وآييية ، الشييدة آييية مييع الرخيياء آييية نزلييت أنييه تر له: "ألم قال حأين موته عند
ًا المؤمن ليكون ، الرخاء آية مع الشدة ًا راغب فيها يتمنى رغبة يرغب فل ، راهب

يييا تر لم أو ، التهلكة إلى بيده فيها يلقى رهبة يرهب ول ، له ليس ما الله على
ميين لهييم كييان مييا عليهييم رد لنييه ، أعمالهم بسئ النار أهل ذكر الله أن عمر

الجنيية أهييل منهييم. وذكيير أكييون أن أخشييى قلييت: إنييي ذكرتهييم فإذا ، حأسن
قلييت: ذكرتهييم فإذا ، سئ من لهم كان اعم لهم تجاوز لنه ، أعمالهم بأحأسن

.)2(أعمالهم" من عملي أين ، مقصر إني
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ّنةا في ماأ فهييي ، فيييه لمييا وتفصيييل ، الكريييم للقرآن بيان فهي الشريفة لّس
القول يأتي فقد ، اكله الكفر مراتب وكذلك ، كلها اليمان درجات على تحتوي

: مييا ذلييك . ودليييل الكييبر بييه يراد وقد الصغر الكفر به ويراد الكفر عن فيها
لى الليه رسيول قيال: قيال عمر ابن عن ومسلم البخاري رواه ه ص علييه الل

أهييل أكييثر رأيتكيين فييإني السييتغفار وأكثرن تصدقن النساء وسلم: "يامعشر
: قيييال النار؟ أهيل أكثر الله رسيول يا الن وما جزلة منهن امرأة فقالت ، النار

لييذي أغلييب ودييين عقييل ناقصات من رأيت وما العشير وتكفرن اللعن تكثرن
الحديث. )1(منكن.." لب

بييذلك كفيير" وعنييى دون "كفيير عنييوان تحت الحديث لهذا البخاري ترجم قدو
إطلق : "وفيييه فيييه النييووي . ويقييول الملية ميين يخرج ل الذي أصغرلا الكفر
)2(والحييق" والنعمة والحأسان العشير ككفر تعالى بالله الكفر غير على الكفر

حأقه. غمطه أي العشير كفر بمعنى الحديث في الكفر جاء فقد
فييإن ، قرينيية تصييرفه لييم مييا هظيياهر على يؤخذ اللفظ أن ذلك في القاعدةو

وهييو الصلي معناه عن الحديث في الكفر لفظ صرفا على تدل قرينة وجدت
ًا أنه إلى المصير أمكن ، الكبر الكفر ّنةا في ذلك إمكان لثبوت أصغر كفر لّسيي

الشريفة.
: ذلك مثالو
 .)3(كفر" وقتاله فسوق المسلم وسلم: "سباب عليه الله صلى ولهق
ًا بعدي ترجعوا وسلم: ".. ل عليه الله صلى قولهو رقاب بعضكم يضرب كفار

 .)4(بعض"
اقتتلييوا.." الييية. فيييدل المييؤمنين ميين طائفتان تعالى: "وإن قوله مع يجمعف

علييى الحييديث فييي اللفييظ فيحمييل ، الكفيير يييوجب ل القتتال مجرد أن على
ًا يكييون وإنمييا ، المغلظيية المعصييية أو الصييغر الكفيير اسييتحل إن أكييبر كفيير

. وقتلهم المسلمين قتال المقاتل
ًا أتى وسلم: "من عليه الله صلى قولهو ًا أو كاهن فقييد يقول بما فصدقه عراف

وبين بينه الجمع يجب فإنه )5(وسلم" عليه الله صلى محمد على أنزل بما كفر
وهو: مسلم رواه آخر حأديث

ًا أتى ن"م ًا" أربعين صلة له تقبل لم فصدقه شئ عن فسألة عراف  .)6(يوم
لغييير قييوله يجييوز ل وهييو ، معينيية لمييدة الصييلة ثييواب قبييول عدم يعني هذاف

الغيييب يعلييم الكيياهن هذا أن اعتقد إن أما ، بذلك يكفر لم أنه فصح ، المسلم
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ًا كفره فيكون تعالى الله علم في ويشارك ، حأقيقة أكبر. كفر
يرجييع حأييتى كفير فقد مواليه من أبق عبد : "أيما وسلم عليه الله صلى قولهو

.)1(إليهم"
.)2(صلة" له تقبل لم العبد أبق : "إذا وسلم عليه الله صلى قوله مع يجمعف
بيين عمييرو أبييو المام يقول ولذلك ، الصحة عدم منه يشترط ل القبول عدمو

الصلح:
وذلييك ، الحييديث لهييذا قبولهييا فعييدم ، مقبوليية غييير صييحيحة البييق فصييلة"

، صحتها المستلزمة وأركانها شروطها فلوجود صحتها وأما ، بمعصية لقترانها
الصحة وأثر ، الثواب سقوط في القبول عدم أثر ويظهر ، ذلك في تناقض ول
.)3(الصلة" تارك ةبعقو يعاقب ل أنه وفي ، القضاء سقوط في

فيها ثواب ل صحيحة فهي ، المغصوبة الدار في الصلة على بذلك قاسها قدف
ول فيكفيير للباق المستحل على عياض والقاضي المازرى المام حأملها وقد ،

. صلته تقبل
بمعنييى لحأيياديثا فييي الكفيير لفظ اعتبار إلى والئمة السلف بعض ذهب قدو

ًا الصغر الكفر وروده جواز وكذلك ، للشريعة التام الستقراء بعد وذلك مطلق
ً قررناهييا الييتي القاعييدة وبين ذلك بين النتيجة في فارق ول ، المعنى بهذا أول
فييي الخلفا قرينيية. وإنمييا تثبييت أن إلييى ظيياهره علييى اللفييظ افييتراض ميين

ّنةا فيي ردو ميا كيل أن وجيد وبالستقراء ، المسلك القبييل هيذا مين هيو لّسي
"ل أنييه العمييوم في عباس ابن قول جنس من وذلك ، إذن خلفا فل ، بالفعل

ًا والصييوليين الفقهيياء بعييض فأخييذه وخصييص" ، إل القييرآن فييي عييام مطلقيي
ً العام دللة واعتبروا ًا تخصيصييها لوقوع ظنية أصل تركهييا ميين ومنهييم ، قطعيي

اللييه شيياء إن النتيجيية في فرق . ول دليلب التخصيص يثبت حأتى عمومها على
تعالى.

فل ، هنييا الكفر دللة في التوقف إلى يصار المجيد" أنه "فتح صاحأب قال قدو
ًا يقال قال: ، الوعيد في مبالغة أكبر أو أصغر كفر

ة؟ عين ينقيل فل كفير دون كفر الموضع هذا في الكفر وهل" يتوقيف أم المل
رحأمه أحأمد عن الروايتين أشهر وهذا يخرج؟ ول الملة من يخرج يقال فل فيه
 .)4(تعالى" الله

ًا هذا بأن الحكم عن التوقف على السلف من كثير دأب قدو ميين مخييرج كفيير
ذلييك روى كمييا لهييا، الواجبة خطورتها النصوص هذه تفقد ل حأتى ، ل أم الملة

ل حأديث" "ثلثة شرح جيد" عندمال "فتح صاحأب يقول ، عيينة بن سفيان عن
الرحأم":  وقاطع ، بالسحر ومصدق ، الخمر الجنة: مدمن يدخلون
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جيياءت كمييا أمروها وقالوا ، تأويلها السلف كره التي الوعيد نصوص من هذا"
أن يقييال مييا . وأحأسن علم بل الله على القول من خطر على فهو تأولها ومن
إلييى يرجييع فييإنه السييلم مليية ميين المخييرج والكفيير الشييرك دون عمييل كل

، )1(ورحأمتييه" فبفضله له غفر وإن ، العذاب استوجب فقد عذبه فإن المشيئة
ومييا الحييديث هييذا أن إلييى الزهييري لمسلم: "وذهب شرحأه في النووي وذكر

نعلييم ل وإنييا ، معناهييا فييي يخيياض ول جيياءت، مييا علييى ويمر بها يؤمن أشبهه
معنييى في : والصحيح قوله .. إلى قبلكم من أمرها كما أمروها وقال ، معناها

 .)2(أول." قدمناه ما الحديث
ذلك شابه ما منا" أو "ليس أو اليمان نفي فيها ورد التي الحأاديث عن وأما- 

وميين ، ونقصييه اليمييان زيييادة من ، قبل من المقررة للقواعد خاضعة . فهي
وكبيرة. صغيرة هو مما الشرك دون وما شرك إلى المعاصي تقسيم

يحييب مييا لخيييه يحييب حأييتى أحأييدكم يييؤمن : "ل وسلم عليه الله صلى قولهف
 .)3(لنفسه"

ًا يصبح ل أنه على حمولم هييو كمييا ، منييه خصييلة لييتركه اليمان مكتمل مؤمن
ًا، ليس للمسلم إرادته أو الذى محبة مجرد أن من معلوم معصية هو بل شرك
له. الواجب اليمان من تنقص

ول مييؤمن وهييو يزنييي حأييين الزانييي يزنييي : "ل وسييلم عليه الله صلى قولهو
وهييو يشييربها حأييين الخميير يشييرب ول مؤمن وهو يسرق حأين السارق يسرق
.)4(مؤمن"

، كييالقطع السييرقة حأييد إقامة وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح قدف
ًا فعلم ، الكريم القرآن في هو كما ، كالجلد ، الزنى وحأد ليييس ذلييك أن قطعيي

ًا القتل. الردة عقوبة أن من معلوم هو لما شرك
عليى شيرحأه فيي النيووي قيال ، كمياله نفيي بمعنيى هنيا اليميان نفي كانف

هييذه يفعييل : ل معنيياه أن حققييونمال قيياله الييذي الصحيح : "فالقول الحديث
الشييئ نفييي علييى تطلق التي اللفاظ من وهذا ، اليمان كامل وهو المعاصي

ول ، البييل إل مال ول نفع، ما إل علم يقال: ل كما ، ومختاره كماله نفي ويراد
وغيييره: ذر أبييي لحييديث ذكرناه ما على تأولناه . وإنما الخرة عيش إل عيش
بيين عبييادة وحأييديث سييرق" ، وإن زنى وإن الجنة دخل الله إل هإل ل قال "من

ل أن علييى وسيلم عليييه الليه صيلى بييايعوه أنهيم المشييهور الصحيح الصامت
قوله. .. إلى آخره إلى ، يعصوا ول يزنوا، ول يسرقوا

ل اللييه وجييل: (إن عييز اللييه قول مع الصحيح في نظائرهما مع الحديثان هذاف
علييى الحق أهل إجماع مع يشاء) ، لمن ذلك دون ما غفريو به يشرك أن يغفر
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ل ، الشييرك غييير الكبييائر أصييحاب ميين وغيرهييم والقاتييل والسارق الزاني أن
.)1(اليمان" ناقصوا مؤمنون هم بل بذلك يكفرون

.)2(منا" سيفل غشنا : "من وسلم عليه الله صلى كقوله الحأاديث عن وأما- 
الجيييوب شييق أو الخدود ضرب من منا : "ليس وسلم عليه الله صلى قوله وأ

 .)3(الجاهلية" بدعوى دعا أو
.)4(منا" فليس السلح علينا حأمل وسلم: "من عليه الله صلى قوله وأ
على أخذناها إن المستحل يف أنها على - محمولة قررنا أن سبق - كما كلهاف

ميين كييثير ذلك وعلى ، سيرتنا أو هدينا على ليس تعني أنها أو الكفر تعني أنها
عيينيية ابن قال وقد ، القول هذا كره من السلف من أن نقلنا وقد ، العلم أهل
فييي أبلييغِّ - ليكييون ظيياهره عيين الحييديث صييرفا - أي القييول هذا : بئس فيه

الزجر.

اتمةخ
بعد:و
له. الله يسره لمن ، ميسور سهل مرأال إنف
- من معدومة تكن لم - إن الحظ قليلة جد أمية أمة إلى نزل قد السلمف

من أكثر ضررها التي البشرية العقلية العلوم من وغيرهما والمنطق الفلسفة
ًا العقلي الجدل يكن ولم ، نفعها المحطمة السوفسطائية إل ، لديهم معروف

السلم فاستنقذ ، بالحق الباطل والمزينة ، بالباطل الحق الملبسة ، للحقائق
الفكر مسار وصحح ، عليها ترون كانت التي الجاهلية ركام من الفطر هذه
القرآن هو وفهمهم لتصوراتهم الوحأيد والمورد الصافي النبع وكان ، فيها

يالمبن المستقيم الفهم ثم ، وسلم عليه الله صلى الله رسول وسنة الكريم
. السليمة الفطرة على

ومنهجه القرآن عن الغريبة العلم وسائل وانتقلت ، الفتوحأات عصر كان لماف
انحرفت ، الكلم علم وظهر والختلفا النزاع وبدأ الجدل - وكثير - كالفلسفة

ومناهجها وأفكارها بآرائها الله دين فرقت التي الفرق ونشأت ، الفطر
. المور تناول في نآالقر منهج عن الغريبة السقيمة

بل ، المنحرفا الشكل بهذا الوائل المؤمنين نفوس في الله دين كان ماو
ًا السلم كان مستقيم وفهم سليم بحس ، وقلوبهم أذهانهم في واضح

. الصفحات وتسطير المراجع مراجعة إلى الحاجة دون غيره من المسلم
. الخرون يخطأ حأيث فيصيبون

مفهوماتنا منه نستلهم الصافي النبع إلى الرجوع نم لنا لبد كان لهذاو
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الطريق هذا قطعوا الذين ، الصالح سلفنا منهج ذلك في ناهجين ، وتصوراتنا
الشرعية النصوص وتناول ، السليم الفكر منهج وبينوا ، لنا فأناروه ، قبلنا كله

التي لعقليةا والمناهج ، الصولية القواعد واستنبطوا ، العربية باللغة وعلقتها
ً لتكون كله هذا تجمع فعلنا فإن ، دربهم على ليسير بعدهم من يأتي لمن دليل

، السقيمة العقلية والتركيبات الجدل إلى بنا حأاجة فل طريقهم وسلكنا
فهم في جمة أخطاء من كان ما إل لها يدفعنا لم والتي ، السلم على الدخيلة

الجزئيات كل تتضح حأتى والتدقيق حليللتا استلزم مما ، حأقيقته على الدين
الصافي المورد واختلط الفطر انتكاس لول أحأد على لتخفى كانت ما التي

. بغيره
ًا نسألك إنا للهما ًا علم ًا نافع ًا وقلب ًا ، خاشع ًا ولسان . ضارع
. السبيل سواء واهدنا سيئاتنا عن وتجاوز ، حأسناتنا تقبل للهما
. أجمعين وصحبه آله وعلى دمحم سيدنا على اللهم صلو
. العالمين رب لله الحمد أن دعوانا آخرو
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