
اليإمان عند أهل 
السنة ونواقضه

السنة أهل عند اليإمان
ونواقضه

الشيخ لفضيلة
ناصر بن سليمان

العلوان

*      *      *
؛العلوان ناصر بن سليمان الشيخ فضيلة

ومننا السنننة؟ أهننل عننند اليإمان تعريإف هو ما
قضه؟ نوا هي

*      *      *
الجواب: 

وعمقل ققول اليإمان أن والسنة الكتاب عليه دل الذي
يإزيإققد والجوارح واللسان القلب وعمل واللسان القلب قول

وأهققل والتققابعون الصققحابة عليققه اتفققق الققذي وهققذا ويإنقص
السنة.

وعمققل اعتقققاده، هققو ؛القلققب قققول مققن والمقصققود
وإخلصاه. نيته هو ؛القلب

والتققابعين الصققحابة إجماع الشافعي المام حكى وقد
ن بعدهم ومن ل ونيقة وعمقل ققول اليإمقان أن أدركهقم مم

الخر. عن الثلثاة من واحد يإجزئ

والتققابعون الصققحابة اتفقت: (الله رحمه البغوي وقال
،اليإمققان من العمال أن على السنة علماء من بعدهم فمن

بالطاعققة يإزيإققد وعقيققدة وعمققل قققول اليإمققان وقققالوا: إن
وجققاء الزيإادة في القرآن به نطق ما على بالمعصية ويإنقص

النساء). وصاف في بالنقصان الحديإث في

جنققس تققارك أن علققى والجماعة السنة أهل اتفق وقد
ًا العمل .كافر مطلق
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يإجققزئ فل ،الجققوارح أعمققال ؛العمققل بجنققس والمققراد
عمققل يإكققون حققتى باللسققان والنطققق بققالقلب التصققديإق
الجوارح.

":الشققريإعة" كتققابه فققي اللققه رحمققه الجققري وقققال
يإكون أن إل والتصديإق بالقلب المعرفة تجزئ ل أنه اعلموا(

ًا باللسان اليإمان معه ونطققق بالقلب معرفة يإجزئ ول نطق
هققذه فيققه كملققت فققإذا بققالجوارح عمققل يإكون حتى باللسان
ًا كان الثلثا الخصال والسققنة القققرآن ذلققك علققى دل مؤمنقق

المسلمين). علماء وقول

عققن تصققديإق بققالجوارح اللققه: (فالعمققال رحمه وقال
بعملققه اليإمققان يإصققدق لققم فمققن واللسققان بققالقلب اليإمان

والحققج والصققيام والزكققاة والصققلة الطهققارة مثققل بجوارحه
لم والقول بالمعرفة نفسه من ورضي لهذه وأشباه والجهاد

ًا يإكن للعمققل تركققه وكققان والقققول المعرفة تنفعه ولم مؤمن
ًا ًا ذكرناه بما العمل وكان ليإمانه تكذيإب ليإمانه). منه تصديإق

علققى الصققحابة إجمققاع راهققويإه بققن إسحاق حكى وقد
.الصلة تارك كفر

ِقيُمقققوا:تعقققالى ققققال أأ أو أة  { ُنقققوا أول الّصقققل ُكو أن أت ِمققق
أن}َ ِكي ِر ْلُمْش الرجققل بيققن: (وسققلم عليققه اللققه صاققلى وقال ،ا

طريإققق مققن مسلم رواه [الصلة) ترك والكفر الشرك وبين
جريإققج ابققن طريإققق ومققن جابر عن سفيان أبي عن العمش

.]جابر عن الزبير أبو أخبرني قال

الفرائض ترك سموا المرجئة(عينية:  بن سفيان وقال
ًا ركققوب لن سققواء وليسققا المحققارم، ركققوب بمنزلققة ذنبقق

ًا المحارم الفرائقض وتققرك ،معصية استحلل غير من متعمد
و آدم أمقر فقي ذلقك وبيقان كفقر، هقو عذر ول جهل غير من

اللققه صاققلى النققبي ببعققث أقققروا الذيإن اليهود وعلماء إبليس
.)بشرائعه يإعملوا ولم بلسانهم وسلم عليه

إن قولهم من صاار حتى المرجئة غلت (إسحاق: وقال
ًا رمضان وصاوم المكتوبات الصلوات ترك من يإقولون؛ قوم

،نكفققره ل لها جحود غير من الفرائض وعامة والحج والزكاة
شققك ل الققذيإن فهققؤلء مقققر، هو إذ بعد الله إلى أمره يإرجى
مرجئة). أنهم فيهم
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عبققد الحميققدي المققام  عققن"السنة" في الخلل وذكر
ًا أن أخبرت: (قال أنه الزبير بن الله مققن إن" ؛يإقولققون قوم
ًا ذلك من يإفعل ولم والحج والصوم والزكاة بالصلة أقر شيئ

حققتى القبلققة مسققتدبر ظهققره مسققند يإصققلي أو يإمققوت حتى
ًا يإكققن مالم مؤمن فهو يإموت ذلققك تركققه أن علققم إذا جاحققد

؛فقلقت ،"القبلقة واستقبال بالفروض يإقر كان إذا إيإمانه في
رسقوله وسقنة اللققه كتقاب وخلفا الصقراح بقالله الكفر هذا

:وجققل عز الله قال ،المسلمين وفعل وسلم عليه الله صالى
أء أفا أن ِقيُموا {ُح ُيإ أة أو ُتوا الّصل ْؤ ُيإ أة أو أكا أك الّز ِل أذ ِة}َ).  ِديإُن أو أم ّي أق ْل ا

:يإقققول سققمعته أو أحمققد اللققه عبد أبو  قال:حنبل قال
وعلققى أمققره اللققه علققى ورد بققالله كفققر فقققد هذا ؛قال من(

به). جاء ما الرسول

متفقققون فهققم ،والجماعققة السققنة أهققل كل قول وهذا
الجققوارح أعمققال تققارك أن والسققنة الكتاب في جاء ما على

ًا السلم.  عن خارج بالله كافر مطلق

اللققه رحمققه الوهققاب عبققد بن محمد السلم شيخ قال
التوحيققد أن خلفا ول(: "الشققبهات كشف" رسالته آخر في

شققيء اختققل فققإن ،والعمققل واللسان بالقلب يإكون أن بد ل
ًا). الرجل يإكن لم هذا من مسلم

أنققه فزعموا ،والمرجئة الجهمية غلة ذلك في وخالف
ًا العمل جنس تارك يإكفر ل فسققاده بيققان تقققدم وقققد ،مطلق

والجماع. والسنة للكتاب ومخالفته

يإكفققر ل صاققريإح كفر هو ما فعل أو قال من أن وزعموا
مققن أثاققارة عليققه ليققس باطققل هققذا و يإستحل، أو يإجحد حتى

علم. 

وققال بقه، تكلمقوا الذي القول مجرد هو الكفر فمناط
أن:تعالى ُفققو ِل أيإْح ِه  { ّل ُلوا أمقا ِبقال ْد أقققا أققق أل ُلوا أو أة أقققا أمقق ِل ِر أك ْفقق ُك ْل ا

أفُروا أك أد أو ْع ِهْم}َ، أب فسققاد على والسنة الكتاب دل وقد ِإْسلِم
ِئققْن:تعققالى فقال القول، هذا أل أو ُهْم  { أت ْل أ

أ ُلّن أسقق ُقققو أي أمققا أل ّن ّنققا ِإ ُك
أعُب أنُخوُض ْل أن ِه ُقْل أو ّل ِبال أ

ِه أ ِت أيإا ِه أوآ ِل أرُسققو ُتقْم أو ْن ُئون ُك ِز ْه أت ل أتْسق
أم}َ. بعد كفرتم قد تعتذروا إيإمانك

صاققلى الرسققول سققب أن علققى ؛العلققم أهل أجمع وقد
الستحلل. أو البغض اشتراط دون كفر وسلم عليه الله
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علققى الطققوافا أو للصاققنام السجود أن العلماء وأجمع
بالستحلل. ذلك ربط دون كفر ؛القبور

المصققحف إلقققاء تعمققد أن علققى ؛العلمققاء وأجمققع
الستحلل. اشتراط دون كفر بالقاذورات

ويإبطقل والمرجئقة الجهميقة أصاقول يإنققض كلقه وهقذا
اليإمان. مسألة في قولهم

نننواقض     بيننان     طلننب     ؛  الخأ     سؤال     في     جاء     وقد
:  اليإمان     أصل

منها: شيء إلى الشارة تقدمت وقد كثيرة وهي

ًا. العمل جنس كترك-  مطلق

بالكلية. الصلة وترك- 

للصانام. والسجود القبور على والطوافا- 

القاذورات. في المصحف وإلقاء- 

الله. غير ودعاء- 

الله. لغير بالذبح والتقرب- 

للولياء.  والنذر- 

وسلم. عليه الله صالى الرسول سب أو الله وسب- 

بالديإن.  والستهزاء- 

وإقامتها الوضعية القوانين ووضع الله شرع وتبديإل- 
وققد ،وسقلم عليقه اللقه صالى رسوله وحكم الله حكم مقام
أمققْن تعققالى: قال أو ُكققْم ألققْم { أمققا أيإْح أل ِب أز ْنقق ّلققُه أأ أك ال ِئقق أل ُأو ُهققُم أف

أن}َ، ِفُرو أكا ْل اللققه حكققم ترك هو اليإة هذه في الكفر فمناط ا
تققرك مققن بكفققر يإقضققي اليإققة نزول وسبب عنه، والعراض

البشر. أحكام من بغيره عنه واعتاض الله حكم

الكبر. الكفر به فيراد باللم عرفا إذا والكفر
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ًا" كونه من ؛عباس ابن عن روي وما "،كفققر دون كفر
أن وأبنققت ،موضققع غيققر فققي نكققارته بينت وقد عنه يإثبت فل

ن علقى الكفر إطلق عنه المحفوظ أنقزل مقا بغيقر حكقم م
الله.

مققن( :فقققال الرشققوة؟ عققن مسققعود ابققن سققئل وقققد
تل ثاققم )،الكفر ذاك: (قال ؟الحكم  أفي:له فقيل )،السحت

أمققْن اليإققة هققذه أو ُكققْم ألققْم { أمققا أيإْح أل ِب أز ْنقق ّلققُه أأ أك ال ِئقق أل ُأو ُهققُم أف
أن}َ ِفُرو أكا ْل تفسققيره فققي جريإققر ابققن رواه صاققحيح أثار وهذا ،ا

أخبققار فققي ووكيققع الققبيهقي و مسققنده فققي يإعلققى أبقو ورواه
القضاة.

والتشققريإعات الوضققعية القققوانين بهققذه حكققم فمققن
علققى فرضققها أو تشققريإعها فققي شققارك أو قننهققا أو الجاهلية

والتحققاكم الله شرع عن وأعرض إليها بالتحاكم وألزم العباد
فققإنه ؛والسققنة الكتققاب بتحكيققم يإنققادي بمققن استخف أو إليه

شققرع عققن العققراض مققن أكبر كفر وأي ،العظيم بالله كافر
بالرجعيققة ولمققزه إليققه دعققا مققن ومحاكمققة عنققه والصد الله

الفهم. وسوء بالجهل عليه والمناداة الحضارة عن والتخلف

إلققى دعوا إذا أنهم المشّرعين هؤلء نفاق عظيم ومن
عققن أعرضوا وسلم عليه الله صالى رسوله وحكم الله حكم
ّدوا ذلك ًا، واستكبروا وصا بققأن" ؛أحققدهم صاققرح وقد استكبار
التطور عصر في فنحن ،عصرنا لمثل مناسب غير الله حكم

الشققريإعة تحكيققُم بينمققا ،الوربيققة الدول ومجاراة والحضارة
مققن الجميققع حال لسان وهذا ،"والتخلف الوراء إلى بنا يإعود

شاهدة والفعال أكثرهم، به يإتكلم لم وإن القوانين محكمي
والقوال. القلوب على

شرع وإقصاؤهم للناصاحين محاربتهم ذلك من أدل لو
بحيققث التشققريإع حققق المخلققوق وإعطققاؤهم ،العققالمين رب

أجققازه فما البرلمان على القطعية الشرعية الحكام تعرض
الصققنيع وهققذا ممنققوع. فهققو حضققره ومققا الدولققة نظققام فهو

الحكققام علققى وتطققاول اللهققي التشققريإع علققى كبير إعتداء
وحكمتققه حكمقه فققي للققه منازعققة هذا أن ريإب ول ،القطعية
وإلهيته.

فقإن لقه، أصاقل ل ؛الستحلل أو بالجحود الكفر وتقييد
القوانين. تحكيم معه يإكن لم ولو كفر الستحلل أو الجحود
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المجلققد فققي اللققه رحمققه تيميققة ابن السلم شيخ قال
أو عليققه المجمققع الحققرام حلققل مققتى(الفتققاوى:  من الثالث

ّدل أو عليه المجمع الحلل حرم كققان عليققه المجمع الشرع ب
ًا ًا كافر .)الفقهاء باتفاق مرتد

البدايإققة" فققي اللققه رحمققه كققثير ابققن الحققافظ وقققال
المحكققم الشرع ترك من: (خان جنكيز ترجمة  في"والنهايإة
خققاتم وسلم عليه الله صالى الله عبد بن محمد على المنزل
،كفققر المنسققوخة الشققرائع مققن غيققره إلققى وتحققاكم النبياء
هققذا فعققل مققن ؟عليققه وقدمها الياسا إلى تحاكم بمن فكيف

.)المسلمين بإجماع كفر

أفل:تعالى قال أك  { ّب أر أن ل أو ُنو ْؤِم ّتى ُيإ أك أح ّكُمققو أح أمققا ُيإ ِفي
أر أج ُهقْم أش أن ْي ّم أب ُدوا ل ُثا ِهْم ِفقي أيإِجق ُفِسق ْن ًا أأ أرجق أت ِمّمقا أح ْي أضق أق

ّلُموا أسقق ُيإ ًا}َ أو ِليم ألققْم:تعققالى وقققال ،أتْسقق أأ أر  { ألققى أتقق أن ِإ ِذيإ ّلقق ا
أن ُعُمو ُهققْم أيإْز ّن أ

ُنققوا أ أم أمققا آ أل ِب ِز ْنقق أك ُأ ْيقق أل أمققا ِإ أل أو ِز ْنقق أك ِمققْن ُأ ِلقق ْب أق
أن ُدو ِريإ أكُموا أأْن ُيإ أحا أت ألى أيإ ُغوِت ِإ ّطا ْد ال أق ُفُروا أأْن ُأِمُروا أو ْك ِه أيإ ِب

ُد ِريإ ُيإ أطاُن أو ْي ُهْم أأْن الّش ّل ً ُيإِض ًا}َ. أضلل ِعيد أب

ل     اللننه     انننزل     مننا     بغيننر     الحنناكم     إن     ؛  قيننل     فننإن
.  باطل     أنه     يإعتقد     بل     الله     حكم     على     القانون     يإفضل

فيقال:  

ًا، الحكم من يإغير ول بشيء ليس هذا عابققد فققان شققيئ
أن يإعتقققد أنققه زعققم وإن الققديإن عققن ومرتققد مشققرك الققوثان

قققال ،دنيويإققة مصققالح أجققل مققن يإفعلققه ولكنه باطل الشرك
أول:تعالى ِرُك  { ِه ِفي ُيإْش ْكِم ًا}َ.  ُح أحد أأ

الققديإن عن المعرضين المشرعين هؤلء عن والعتذار
ًا وأن الله إل إله ل" أن يإشهدون بأنهم "،اللققه رسققول محمد
عنه:  يإقال

مققن السققفل الققدرك فققي هققم الذيإن المنافقين بأّن- 
ويإحجققون ويإصققومون ويإصققلون الشققهادتين يإشققهدون النققار

لهم. بنافع هذا وليس
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ويإنققذرون يإصلون ولها القبور حول يإطوفون والذيإن- 
ًا وأن اللققه إل إلققه ل أن" يإشققهدون ويإذبحون رسققول محمققد

ّنُه:تعالى قال وقد "،الله ِإ ِرْك أمْن  { ِه ُيإْش ّل ْد ِبال أق أم أف ّلققُه أحّر ال
ِه ْي أل أة أع ّن أج ْل ُه ا أوا ْأ أم ّناُر أو أما ال أن أو ِلِمي ّظا ٍر}َ.  ِمْن ِلل أصا ْن أأ

أرغققب هققؤلء قرائنققا مثققل رأيإنققا مققا" ؛قققالوا والذيإن- 
ًا ًا أكذب ول بطون رسول  يإعنون" -اللقاء عند أجبن ول ألسن

ببيقان الققرآن ونقزل أصاقحابه و وسقلم عليقه الله صالى الله
ويإصققومون ويإصققلون بالشققهادتين يإتكلمققون  كققانوا- كفرهم

ويإجاهدون. 

الصققحابة يإسققبون الققذيإن عشققريإة الثانققا والرافضققة- 
عائشققة ويإقققذفون وعثمققان وعمققر بكققر أبققي ردة ويإزعمون

بالشهادتين.  يإتكلمون بالفك

بالشهادتين. يإلفظون والمنجمون والكهان والسحرة- 

ويإصلون بالشهادتين يإتكلمون كانوا القداح عبيد وبنو- 
وردتهقم كفرهقم علققى المقة أجمعت وقد ،المساجد ويإبنون

السلم.  عن

،كبققارهم عن ناهيك العلم طلبة صاغار يإعرفه أمر وهذا
ًا العلققم أهققل صاققنف وقد قققض نققوا و الققردة فققي كققثيرة كتبقق

مضانها. في مراجعتها يإمكن ،السلم

أصاققل يإنققافي ذنققب بيققن يإفرقققون والسققنة العلم وأهل
بكققل يإكفققرون فل ،الققواجب كمققاله يإنافي ذنب وبين اليإمان

لققم مققا الكققبيرة صاققاحب يإكفققر ل أنه على أجمعوا وقد ذنب.
وأكققل الخمر وشرب الزنا بفعل المسلم يإكفر فل يإستحلها،

اليإمان. أصال تنافي ل المحرمات هذه لنه الربا

تحققدثات وقد ذكره، يإطول المسألة هذه عن والحديإث
أعمققال تققارك كفققر وبينققت موضققع غير في القضية هذه عن

ًا الجوارح ّدلين وردة مطلق عّمققا المعرضققين الله لشرع المب
.وسلم عليه الله صالى الرسول به جاء

وغيرهققا المسققألة هققذه عن الحديإث إن ؛أقول أني بيد
من أن بمعنى ،العين دون النوع عن حديإث هو النواقض من
منققه بلزم ليققس وهققذا ،كفققر ؛صاريإح كفر هو ما فعل أو قال

تقققام حققتى بققالكفر العيققن علققى يإحكم ل لنه المعين، تكفير
ً يإكققون أن لحتمققال الشققبهة عنققه وتنتفي الحجة عليه جققاهل
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ً ًا جهل ً أو معتبر ً متأول ًا تأويإل ًا، أو سائغ تقققوم وحيققن مكرهقق
ًا حينئققذ يإصققبح التكفيققر موانع عنه وتنتفي الحجة عليه مرتققد
حكققم تطققبيق المسققلمين أمققر ولققّى على ويإجب ،الديإن عن
فيه. الله

دون والحكققام الحققدود إقامة الناس آحاد على ويإمتنع
يإحقققق ول المجتمققع فققي فوضققى يإسبب هذا فان ،السلطان
المطلوبة. المصلحة

أخرى. جلسة في عنه أتحدثا لعلي بقية وللحديإث

البنناب     هننذا     فنني     الضننلل     أسننباب     إلننى     وأشير
:  المعاصريإن     من     كثير     كلما     في     الزلل     ومواطن

طائفتان: الكبيرة المسألة هذه في زّل فقد

مققن الموحققديإن عصققاه أخرجققوا  حيققث:   الخوارج  )1
ًا وجعلوا السلم أحكققام ذلققك على ورتبوا بذنب ليس ما ذنب

المطلققق ول الشققرعية الحكققام ذلققك في يإراعوا ولم الكفر
التكفير. موانع ول المقيد من

:  الرجنناء     أهننل     الضننلل     هننذا     فنني      وقابلهم  )2
حققتى ذنبققه كققان مهمققا بققذنب أحققد يإكفققر ل أنققه زعموا حيث

يإجحد. أو يإستحل

هققذيإن فسققاد علقى والجمقاع والسققنة الكتاب دل وقد
الطائفتين. تلك ضلل وعلى المذهبين

مققن كل ليس أنه على وأنبه ؛  مهمة     بمسألة     وأختم
ًا أصابح بقول المرجئة شابه مققن بقول دان من كل ول مرجئ
ًا صاار الخوارج أراء بالرجققاء الرجققل علققى يإحكم فل ،خارجي

أصاققول هققي أصاققوله تكون حتى الخوارج من أنه ول المطلق
الخوارج. أصاول أو المرجئة

هذه في الرجاء من شيء فيه" ؛الرجل عن يإقال وقد
."الخوارج مذاهب من شيء فيه وذاك ،المسألة

عققن الحققديإث حيققن والبغققي الظلققم مققن حققذار وحذار
فالعققدل وغيرهققم، والمصلحين والدعاة العلماء من الخريإن

اللققه يإحبققه مما وهو المؤمنين صافات من والفعل القول في
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أذا:تعالى قال ،به ويإأمر ِإ أو ُتققْم  { ْل ُلوا}َ، ُق ِد ْعقق :تعققالى وقققال أفا
ِإّن أه { ّل ْأُمُر ال ْدِل أيإ أع ْل والحسان}َ.  ِبا

إنسققهم وكققافرهم مققؤمنهم كلهققم الخلققق اتفققق وقققد
بغققض علققى كلهققم النققاس واتفققق العققدل، حب على وجنهم
عققدوك منزلة كانت ومهما وذمهم، أهله وبغض وذمه الظلم

وبهته. فكققن ظلمه لك يإّسوغ ل فهذا والضلل النحرافا من
بعلققم إل الخريإقن عقن تتحقدثا ول للنقاس النقاس خيقر مقن

للخريإن.  والنصيحة الحق نصرة قصدك واجعل وعدل،

يإؤمن كان من: (وسلم عليه الله صالى النبي قال وقد
ًا فليقل الخر واليوم بالله مققن عليه متفق [ليصمت) أو خير

.هريإرة] أبي حديإث
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