
 

 1 

 جامعة أم القرى         
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 قسم الدراسات العليا الشرعية   
 فرع العقيدة            

 
 

 ظاهرة اإلرجاء
 في الفكر اإلسالمي

 اجلزء الثان 
 

 رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص العليا
 ) الدكتوراه (

 
 

 إعـداد :
 د . سفر بن عبدالرحمن الحوالي

 
 
 األستاذ :  إشراف

 محمد قطب

 
 
 

 إعداد إخوانكم في موقع الصحوة
http://www.sahwah.net 

 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.sahwah.net/


 

 2 

 
 
 
 

 الـبــاب الـثـالـث
 
 

 اإلرجــاء الــظـاهـرة
 
 

 ويشتمل على :
 

 * البدايات واألصول *
 

 * أصول مذاهب املرجئة نظريا *
 

 اهرة ** األثر الكالمي يف تطور الظ
 

 * األثر املنطقي *
 

 * النتيجة : حكم ترك العمل يف الطور النهائي للظاهرة *
 

 
 
 
 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 3 

 
 الباب الثالث

 اإلرجـاء الـظـاهرة

 
 
 
 
 

 * توطئة :
والــذي لــول مــر ادعــة نظريــة يــدير وــا أفــراد معــدودو  إ     -أي اإلرجــاء املتعلــإل ااإل ــا     -احلــديث عــر اإلرجــاء العــام  

يقتضـي منـا أ  نسـتعرد اداياتـت التارمبيـة مـا يسـم     –ال واحلياة اإلسـالمية    -ة تسيطر على الفكر اإلسالمي  ظاهـرة عام
 على نوعني : -كما هو مشهـور معلوم   -ات املقام وهذا اإلرجاء 

 * األول : إرجاء الـفقهاء و العـباد :
و رأى غــحم رــرر   أو فهــم قاصــر للن ــو    أو  وـهــو شــبهة نظريــة أهطــع فيهــا اعــي العلمــاء نتيجــة ردود فعــل هاصــة   أ

 متااعة اال تب ر   مثـلت ىف ذلك مثـل زلـة العامل   أو هطع الـمجتهـد ىف أي مسعلة نظرية .  
و ـهــذا ي يـقــلــل مــر هطــورة وثــارو   و ي يهــو  مــر  ــرورة مقاومتهــا   و لــذا أكثــر علمــاء الســل  الت ذـيــر منــت و هجــر  

 أص اات و تبديعهم .
 * واآلخر: إرجاء المتكلمين و المتمنطقين :  

و هـو شبهة فلسفية حبتـة ليس لا ىف األصل أى مستـند ن ي , ولذا مل يـددد أئمـة السـل  ىف تــكـفحم أصـ اات و التشـني   
 ات.

ء يســيطر ىف  لكــر التطــور الطبيعــي   و التــداهل و ايمـتــزا  الفكــرى   و تـقهــقــر احليــاة اإلســالمية عامــة جعــل هــذا اإلرجــا
 النهاية ؛ مستـندا إ  الشبهات الن ية اليت استـند لا النوع األول و زيادة .

ـــقيد االدتيـــب التـــارمبى علـــى الن ـــو الـــذى انتهجنـــاو ىف   ـــرة الفكريـــة ىف عمومهـــا دو  الـت ـــلزم أ  نـــدرل الظاـه ـــذا مـــا يسـت و ـه
اـــد مـــر عـــرد البـــدايات األو  لكـــال النـــوعني   أى    الف ـــول الســـااقة   علـــى أ  اجلانـــب التـــارمبى مل يهمـــل مـــرة   اـــل ي

ـزمنا اـت   ـقيدا مـا الـت للظاهرة ( مر هاللت   و سـوف يكـو  ركـر العمـل   هـو رـور ايهتمـام و مو ـوع الدراسـة األسـال   ـت
 ىف األصل ( . 
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 البدايات واألصول

 
 

 أوي : املرجئة الفقهاء : 
 

ـــني عـــنهم    ي شـــك أ  البـــذور والبـــدايات األو  لإ رجـــاء وجـــدت اعـــد صـــفني   إمـــا مـــر املعـــادير للنـــوار  أو مـــر املنشـق
ـــنة   ـ ـــورها ىف وقــــ  الفـت ـ ــت تــــعهرت عــــر ذلــــك   وكــــا  ظـه ــت واــ ــة فيــ كالشــــع  ىف ردود األفعــــال   ولكــــر اــــروز الــــرأى واعادلــ

كمـا سـبإل يف حـديث    -دولـة    واي طراب الكبيـر الذى عم البالد   حني كا  لألمويني دولة  ويار الزاحم دولة  ولـلنوار 
 . -أىب ارزة األسلمى 

و كانــ  الفـتــنة مــر أســباب    -ي ســيما اــني اجــوار  و غــحمهم    -اــرز اإلرجــاء حينئــذ نتيجــة اعــاديت املســتمرة اــني الفــر   
   التسرع ىف الرد و قدح الرأى ؛ إذ مل يكر اعال ميسورا للسؤال و التعكد و األمور هائجة و األحداث متالحقة.

 . -كما سيعتى ىف ترامجهم    -و كا  هذا ىف أواهر ع ر ال  ااة ؛ وقد كا  اعي قدماء املرجئة مر صغار التااعني 
وأوثــإل نــد ورد فيــت هــذا ايصــطالح هــو اجلــام  ال ــ ي  لإمــام البنــارى , فقــد قــال ر ــت ا  ىف كتــاب اإل ــا  منــت :     

   .  ااب هوف املؤمر مر أ  حيبط عملت و هـو ي يشعر
 وقال إاراهيم التيمى : ما عر   قو  على عملي إي هشي  أ  أكو  مكذاا.  

صــلى ا  عليــت وســلم   كلهــم مبــاف النفــا  علــى ـنــفست   مــا    و قــال ااــر أىب مليكــة : أدركــ  ثالثــني مــر أصــ اب النــى
 منهم أحد يقول أنت على إ ا  جربيل و ميكائيل .

 ؤمر و ي أمنت إي منافإل .ويذكر عر احلسر : و ما هافت إي م
ــقول ا  تعــا      ــي رصــروا ملــع مــا فعلــوا و هــي  و مــا حيــذر مــر اإلصــرار علــى النفــا  و الع ــيا  مــر غــحم تواــة ؛ ـل و ل

 { .   رعلمون
حــدثنا رمــد اــر عرعــرة ؛ حــدثنا شــعبة عــر زايــد ؛ قــال : سعـلــ  أاــا وائــل عــر املرجئــة   فقــال : حــدث  عبــدا  أ  النــى  

 .  (1) عليت وسلم قال :   سباب املسلم فسو  و قتالت كـفـر  صلى ا 
فاآلثار الىت ذكرها البنارى ىف الدمجة تدل على أنت عقـد هـذا البـاب للـرد علـى املرجئـة القـائلني : أ  اإل ـا  قـول اـال عمـل  

الـذى يعطينـا أقـرب لديـد    مث ذكـر احلـديث  -كمـا سـيعتى ايانـت    -  و أ  النال يتساوو  فيـت   و هـذا هـو إرجـاء الفقهـاء  
لنشــعة هــذو الفرقــة فاملســئول عــنهم هــو أاــو وائــل   شــقيإل ااــر ســلمى التــااعى املشــهور   مــر هيــار أصــ اب عبــدا  ااــر  

؛ فـقــد قــال رمــد اــر    -مــ  اجــالف ىف لديــد تــاري  وفاتــت    -مســعود ر ــى ا  عنــت   و قــد تــوىف قبــل ألايــة القــر  األول  
ت ىف زما  احلجا    اعد اجلماجم   وقال اجليفة ار هياط : مـات اعـد اجلمـاجم سـنة اثنتـني و  عثما  ار أىب شيبة : ما
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مثانني   و قال الواقدى : مات ىف هالفة عمر ار عبد العزيز   و كذلك روى عر أىب نعـيم قـال املـذى : و اظفـوو األول  
)1(  . 

أى عـر مقالـة املرجئـة   و ألىب داود الطيالسـى   عـر شـعبة    قال احلافظ ىف الفت  :   قولت : سـعل  أاـا وائـل عـر املرجئـة  
عــر زايــد   قــال : ملــا ظهــرت املرجئــة أتيــ  أاــا وائــل   فــذكرت ذلــك لــت . فظـهــر مــر هــذا أ  ســؤالت كــا  معتــقــدهم  و أ   

ـنتني و مثـانني   ففـى ذلـك   دليـل علـى  ذلك كا  حني ظهورهم   و كان  وفاة أىب وائـل سـنة تسـ  و تسـعني و قيـل سـنة اـث
 .    (2)أ  ادعة اإلرجاء قد ة    

  …هـــذا   و ىف روايـــة عبـــد ا  اـــر أ ـــد عـــر أايـــت اســـندو إ  زايـــد قـــال :   ملـــا تكلمـــ  املرجئـــة أتيـــ  أاـــا وائـــل فســـعلتت  
 .    (3)   …احلديث   و ذكر عر شعبت أنت قال : و حدثـنيت األعمش و من ور   مس  أاا وائل عر عبدا  

ر طويال   فقد أدرك النـى صـلى ا  عليـت وسـلم   ودفـ  لعاملـت ال ـدقة   لكنـت مل يظفـر اشـرف رايتـت . وأمـا  وأاو وائل َعم  
هجــرى   و هــو مــر صــغار التــااعني   رأى عــددا مــر    122الســائل   زايــد     فـهــو زايــد اــر احلــارث اليــامى املتــوىف ســنة  

مر السؤال و اجلواب نستطي  أ  نسـتنبط حقيقـة القضـية املسـئول  . و    (4)ال  ااة   ذكـر أاـو نعيم منهـم اار عمـر و أنس
 عنها ووجت اجلواب   إذ ي ريب أ  أاا وائل أفاد و شفى   و أ  زايدا فهم و اكتـفى!!

هـى حكــم مرتكـب الكبـحمة   و انــاء علـى األصــل    -ىف مو ــوع اإل ـا     -فالقضـية الـىت كانــ  تشـغل أذهـا  النــال يومئـذ  
ـفا ل أهلـت فيـت    -ني اجوار  و املرجئـة معـا  الفاسد املشتـرك ا ـقد و ي يـت   -و هـو أ  اإل ـا  شـا واحـد   ي يزيـد و ي يـن

ـر   و قالـ  املرجئـة : اـل ـهـو كامـل اإل ـا  مهمـا فعـل !! كمـا   قال اجـوار  : أ  مرتكـب الكبـحمة قـد ذهـب إ انـت فـهـو كاـف
 يم و استديل البناري اـها . يدل عيت وثر اار أىب مليكة و احلسر   و كالم إاراهـ

فلما ذكر زايد ذلك لشـينت أىب وائـل   أجااـت اعفضـل أنـواع األجواـة و أعالهـا ؛ وـهـو أ  ىتيـب املـفـىت مـر سـعلت اـند مـر  
 النواحي ىف رل اإلشكال .

 فاحلديـث منطوقت يدل على التـفاوت ىف اإل ا    وعلى ما يست إل أ  يسمى ات مرتكب الكبحمة .
ـو أكثـر إ انـا   و قتـال املسـلم   فإ ا   مر قاتـل مسلما ليس كإ ا  مر سبت   و مفهوم منت أ  مـر سـلم مـر هـذا و ذاك فـه

  و ي    (5)و سباات مع ية تـذهب عر صاحبها اسم اإل ا  املطلإل   فيست إل اسـم الفسـإل إ  سـبت و اسـم الـكـفر إ  قاتلـت
ــان ــر لسـ ــلمو  مـ ــلم املسـ ــر سـ ــإطال  إي مـ ــا اـ ــا دلـــ   يســـمى مؤمنـ ــوالم , كمـ ــهم و أمـ ــى أنفسـ ــت النـــال علـ ــدو   و أمنـ ت و يـ

 الن و  األهرى . 
 و ىف هذا دليل على هطر املعاصى الىت هتو  املرجئة مر شعألا ؛ إما  ن ا و إما لزوما .

 
 ( .1/587هتذيب الكمال   (1)

 ( .1/112الفت    (2)

 . 77السنة     (3)

 ( . 216/ 6(   و طبقات اار سعد    296/  15انظر: سحم أعالم النبالء    (4)

 إل اإل ا  عنت   أى اإلسالم (   و إمنا يسلب اإل ا  املطلإل .م  عدم سلب مطل (5)
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ـرأ  –و مما يو   هذا األمر و موق  أىب وائل منت   علـيهم :    ما رواو عنت الطربى اسندو   قال : قوم يسعلوىن عر السـنة فعـق
} و رقيموا الصالة و رؤتوا الزكــاة و كلــن درــن القيمــة {    حىت قولـت :  {  …لي ركن الذرن كفروا من أهل الكتاب    

 .  (1)يعرد املرجئة 
 

و إذا كا  هذا الند يعطينا مفهوما عر الفكرة   فـإ  ن ـا وهـر يقـدم تارمبـا  أكثـر لديـدا    و هـو مـا رواو ااـر اطـة مـر  
 .(2)عر قتادة أنت قال:   إمنا أحدث اإلرجاء اعد هز ة اار األشعث   طريإل اإلمام ا د 

 و الحقيقة أن هذا النص رقدم لنا ما هو أمي من كلن ، و هو ردة الفعل النفسية تجاه الهزرمة .
  فــاار األشــعث هــو عبــد الــر ر اــر رمــد اــر األشــعث الكنــدى   أحــد وية اــ  أميــة أيــام احلجــا    اســتعملت احلجــا  ىف
الوقــ  الــذى كانــ  مظاملــت  ــأل الــبالد   و كانــ  اجــوار  تثــحم النــال اــذلك و تتــذرع اــت لنشــر  ــاللا   و كــا  العلمــاء  
وال احلو  حيارى اني فتـنة اجوار  ومظامل احلجا , حىت أنت ملا قام اعضـهم يـدعو اجـوار  إ  السـلم والـدهول ىف الطاعـة  

 .(3)قائلني :   إ  مر تدعوهم ؟ إ  احلجا  ؟!   –على سبيل اليعل    –أنكر عليهم وهرو  
يف هذا اجلو احلالك أعلر اار األشعث  ـردو علـى احلجـا    و دعـا النـال إ  النهـود معـت إلقامـة العـدل و رفـ  الظلـم و  

ة   و  لكــيم الكتــاب و الســنة   وفعــال   قــام معــت علمــاء و صــل اء   تعــا  ؛ ملــا انتهــك احلجــا  مــر إماـتــة وـقــ  ال ــال
 .    (4)جلورو و جربوتت   

و مل يكر معروفا عنت ادعة   وإمنا هو ثائر سياسي   فرأى فيت هؤيء العلمـاء والقـراء منفـذا اـني نـارير   واسـتعجلوا األمـر   
كمــا هــو    -و رفضــوا مــا أشــار اــت احلســر و غــحمو مــر ال ــرب و الــدف  اــاليت هــي أحســر   و  نــب ســفك الــدماء مــا أمكــر  

ــل هـــذا  مــذهب ســـائر   و لكـــر هـــذا اينـــدفاع و الــت مس ســـرعا  مـــا تبـــدد   و أنـــت  أســـوأ    -أهـــل الســـنة و اجلماعـــة يف مـث
النتـائ  حــني ظهــر احلجــا  ـعــلى اــر األشــعث و ـقــضى عليـت  و أهــذ يف مالحــقــة العلمــاء واحــدا واحــدا   و كــا  أشــهرهم  

 سعيد ار جبحم الذي كا  مقـتـلت فاجـعـة .
اني صفوف هؤيء اليائسني املستسلمني لألمر الواق    كما  رأ الذير كـانوا مرجئـة مـر قبـل فـععلنوا  و هنا ارز قر  اإلرجاء 

مـذهبهم   و اســتغلوا وثــار الز ــة لنشـرو   كمــا نشــط اجــوار   و هلـ  لــم الســاحة أكثــر مـر ذي  قبــل و نــدم اقيــة الـقــراء  
 الثائرير عـلى ما تركوا مر رأي احلسر و أمثالت. 

كوفة مركـز إمارة احلجا  وم ب جورو   كما كان  هدف هجمـات اجـوار  ومطمـ  قـادهتم   ولـذا كـا  طبيعيـا  وكان  ال
أ  تكــو  أيضــا ايئــة اإلرجــاء ومركــزو   ي ســيما والتشــي  مســة عامــة لــا. واــال شــك قــام أهــل الســنة و اجلماعــة وأئمــة العلــم  

ا انتشــار عــام حقيقــي إي زمــر اــ  العبــال   حــني تبنــ  الدولــة  جبهــد مشــكور ملقاومــة هــذو الفكــرة وراصــرهتا   ومل يقــدر لــ 

 
 (   و قولت :   يسعلوىن   كذا ااألصل . 182/ 2هتذيب اآلثار   1)

 املنطوط . 169اإلاانة   لوحة  (2 

 ( اعث إليهم إاراهيم التيمى   فعنكر عليت إاراهيم الننعى . 195/  6انظر : الطبقات    (3 

 ( . 183/  4لنبالء   سحم أعالم ا (4 
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  ومــ  ذـلــك صــمد لــا أهــل الســنة  وي ســيما    (1)رمسيــا مــذهب أهــل الــرأي ؛ الــذي يــدير فقهــااو وــذو العقيــدة كمــا ســنرى  
 اإلمام أ د وتـلميذو أاو داود   مث سار على منهجت علماء النقد والرجال وغحمهم . 

لديــدا أد  لتــاري  هــذو الفرقــة وانتشــارها   و يف الوقــ  نفســت موقــ  أهــل الســنة و اجلماعــة منهــا , أ     و إ  ممــا يعطينــا
 نستعرد اعي أقوال األئمة املعاصرير لنشوئها فيها : 

 إبراهيي النخعي :-1
ـد عاصـر تـ ـلـك األحــداث   و  التـااعى املشـهـور   فقيـت الكوفـة األكـرب ىف ع ـرو   و مـر تالميــذو كـا  مرجئـة الفقهـاء   و ـق

 .  (2)هجرى ااتـفا  96توىف اعد احلجا    ابضعة أشهـر سنة  
 و مر أقوالت فيهم : 
   اإلرجاء ادعة   .  

 . -يع  اإلرجاء  -  إياكم و أهـل هذا الرأى اظدث   
   ي  السنا   . وكا  رجل ىتالس إاراهيم  يقال لت رمد   فبلغ إاراهيم أنت يتكلم ىف اإلرجاء  فقال لت إاراهيم :  

   و دهل عليت قوم مر املرجئة فكلموو   فغضب و قال : إ  كا  هذا كالمكم فال تـدهلوا عـلي   . 
 و قال :   تركوا هذا الدير أر  مر الثوب الساارى   .  

هلل و مــا ألــزل إلينــا و  ءامنا با  و قال لـت اعي تالميذو :   إألـم يقولو  لنا : مؤمنو  أنتم ؟ وقال : إذا سعلوكم فقولـوا :  
 .(3)إ  وهر اآلية     { …ما ألزل إلع إبراهيي  

 و قال :   لفتـنتهم عندي أهوف على هـذو األمة مر فتـنة األزارقة   .  
 .  (4)أو :   لفـقوا قوي   فعنا أهاف على األمة   والشر مر أمرهم كثحم   فإياك و إياهم  

 سعيد بن جبير :   -  2
 .  (5)راء الثائرير على احلجا    قال :   املرجئة يـهـود الـقـبـلـة  و هـو كبيـر القـ

 و قال :   املرجئة مثل ال اائني   . 
  قــال :   مثـلـهــم كمثــل    -اــزعمهم    -و يشــرح ذلــك ىف روايــة أهــرى   مبينــا وقــوفهم ىف الوســط اــني أهــل الســنة واجــوار   

قـالوا : اليهوديـة   قـالوا : فمـر نبـيكم ؟ قـالوا : موسـى   قـالوا : فمـاذا ملـر    ال اائني   إألم أتوا اليهود فقالوا : ما دينكم ؟
 تبعكم ؟ قالوا : اجلنة . 

مث أتــوا الن ــارى   فقــالوا : مــا ديــنكم ؟ قــالوا : الن ــرانية   قــالوا : فمــا كتــااكم ؟ قــالوا : اإلميــل   قــالوا : فمــر نبــيكم ؟  
 .(6)م ؟ قالوا : اجلنة . قالوا : فن ر اني ذير  قالوا : عيسى   قالوا : فماذا ملر تب  دينك

 
 حىت أصب  يطلإل على هذا النوع مر اإلرجاء   إرجاء اجفية   . (1 

 ( 199/  6انظر : الطبقات    (2 

 ( 191/  6الطبقات    (3 

 . 94  و العبارة األهحمة ىف اجالل أيضا   لوحة  170/  169اإلاانة الكربى   اار اطة   لوحة  (4 

   و قالوا لر  سنا النار إي أياما معدودة {   و كوألم   يعهذو  عرد هذا األدىن و يقولو  سيغفر لنا { !!  أى مثلما قال اليهود : (5 
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 الـزهـري :    –  3
     -يعـ  اإلرجـاء    -اإلمام املشهـور املعاصر لؤيء   قال :   ما ااتدـعـ  ىف اإلسـالم ادعـة هـى أ ـر علـى أهلـت مـر هـذو  

(1)  . 
 شهاب بن خراش :  -  4

ل يل : إ  مل تكــر قــدريا و ي مرجئــا حدثــتــك   و إي    قـال هشــام : لقيــ  شــهااا وأنــا شــاب ىف ســنة أراـ  وســبعني   فقــا
 .  (2)مل أحدثـك   فقـلـ  : ما يف مر هذير شا   

 رحيع و قتادة :  -  5
 .(3)  قال األوزاعي : كا  يـ ـىي وقـتـادة يـقـوي  : ليـس مر أهـل األهواء شا أهوف عندهـم على األمة مر اإلرجاء   

 
م املرجئــة القــدماء  و املــراد أ  ـهــذو الفرقــة ظهــرت و ترعرعــ  ىف ذلــك الــزمر  وأ  أهــل  وســيعتى اقيــة مــر هــذا  ــمر تــراج

السنة و اجلماعة مل يعلوا جهدا ىف مقاومتها   و كا  نظرهم اعيدا و صائبا حني توقعـوا وثارهـا املـدمرة علـى األمـة , مـ  أنـت  
 و  وذا عبادا وزهادا ىف الغالب .  مل يكر لا حينئذ مر الواق  ما يستـلـفـ  النظر   ال كا  القائـل

و علــى هــذا فــال غرااــة ىف تشــديد ورثــة هــؤيء مــر أئمــة الســنة علــى املرجئــة  مـثــل وكيــ  و ااــر املبــارك و الســفيانني   و ااــر  
مهدى   و اار معني   و اإلمام أ د و البناري و أيب داود   وحنوهـم ؛ و ذلك أ  اآلثار قـد ظـهـرت   و اإلرجـاء الغـايل  

 حينئذ قد اـرز .  
ــنا هــى أ  كلمــة املرجئــة ىف اصــطالح هــؤيء العلمــاء إمنــا تعــ  هــذا اإلرجــاء   ــة الــىت ي ينبغــى أ  تـفوـت أي إرجــاء    -و القضـي

فكل ذنـب أو عــيـب قيـل ىف املرجئـة فهـو من ـرف    -كما سنرى    -  و ظل هذا قائما حىت اعد ظهـور اجلهمية   -الفقهاء 
لقر  الثاىن تـقريبا   ال هـو األغلب على القر  الثالـث   و لـذا مـد مـر امل ـنفني مـر مل يطلـإل  لم وحدهـم حىت منت   ا

ـلت تبـ  أاـا عبيـد ىف   اسم اإلرجاء على سواهـم ؛ كاار عبدالرب يف   التمهيد   ؛ فإنت مل يذكر املرجئة اجلهمية األشـعرية   ولـع
 .(4)ذلك

ـــك أل  املرجئـــة عنـــدهم مبتدعـــة   و  و مـــر علمـــاء الســـنة الكبـــار مـــر فـــر  اـــني مســـمى ا ملرجئـــة و مســـمى اجلهميـــة ؛ و ذـل
 .(5)اجلهمية كفار

ـقول اجلهميـة : اإل ـا  املعرفـة اـال قـول و   يقول الفضيل ار عيـاد :   أـهـل اإلرجـاء يقولـو  : اإل ـا  قـول اـال عمـل   و ـت
 .(6)ي عمل   و يقول أهل السنة : اإل ا  املعرفة و الـقول و العمل  

 
 . 168اار اطة   لوحة  (1 

 ( . 285/  8سحم أعالم النبالء    (2 

 . 168اار اطة   لوحة  (3 

 مر الرسائل األراعة الىت حققها الشي  األلباىن   م  مالحظة أ  أاا عبيد ذكر اجلهمية   لكر صرح اع  قولم  -  و كتاب اإل ا  ألىب عبيد (  258 - 238/  9انظر : التمهيد    (4 
 .    79شاذ ي يعتد ات و ي حيتا  لرد و جدل   ال هو منسل  عر قول أهل امللل احلنيفية   انظر  

 آلتى .انظر ف ل   اجلهم ار صفوا    ا (5 

 ( .  182/  2هتذيب اآلثار    (6 
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و يـقول وكي  ار اجلراح :   ليس اني كالم اجلهمية و املرجئة كبيـر فر  ؛ قالـ  اجلهميـة : اإل ـا  املعرفـة االقــلـب   و قـال  
 .(1)املرجئة : اإلقـرار االلسا   

يقولـو   و كذلك قال اإلمام أ د : قال  دا  ار عـلي الورا  :   سعل  أ د   و ذكر عندو املرجئة   فـقــلـ  لـت : أألـم  
ـقول وـذا   املرجئـة تقـول : حـىت يـتكلم   ـقول هـذا   اجلهميـة ـت : إذا عرف الرجل رات اقلبـت فهـو مـؤمر   فقـال : املرجئـة ي ـت
السانت وتعمل جوارحت   و اجلهمية تـقول إذا عرف رات اـقـلبت و إ  مل تعمل جوارحت   وهذا كفر ؛ إالـيس قـد عـرف راـت    

 .2)(فقال : رب ما أغويتـ   
 

 * مــؤسـس هـذه الـطائـفـة : 
 

ـقدمة    -أي أف ـ  عنـت و أعلنـت و دعـا إليـت    -اهتـلـ  العلماء ىف أول مر أسس هذا املـذهب   كمـا سـبإل    -وإي فبـذورو مـت
 فـقيل هـو :  –
 كر بن مبد اهلل الهمدالع :  -  1

 و هو تااعى متعبد   توىف قبل ألاية القر  األول   روى حديثت اجلماعة . 
ــام ا ـــد    -ل إســـ ا  ااـــر إاـــراهيم :   قلـــ  ألىب عبـــد ا   قـــا ـــو ؟ قـــال :    -يعـــ  اإلمـ : أول مـــر تكلـــم ىف اإل ـــا  مـــر ـه

 عر اإلمام .  (4)؛ و هكذا نـقـل الذهيب ىف   امليزا       (3)يقولو  : أول مر تكلم فيت ذر    
وهكـــذا شـــع     -ر عليهـــا ملـــا يقـــ  رواجـــا  ويبـــدو أ  ذرا قـــد عر ـــ  عليـــت الشـــبهة   وكـــا  شـــاكا فيهـــا   مث جـــزم وـــا وأصـــ 

 . -أص اب البدع  
ـت   قال سلمة ار كهيـل :   وصـ  ذر اإلرجـاء و هـو أول مـر تكلـم فيـت   مث قـال أىن أهـاف أ  يتنـذ هـذا دينـا   فلمـا أتــت

 .(5)الكتب ىف اآلفا    قال: فسمعتت يقول : و هـل أمر غحم هذا  
 .(6)د أشرع  رأيا هف  أ  يتنذ دينا  و نـقـل عنت األعمش أول مرة قولت :   لق

 يقول لذر : وحيك يا ذر  ما هذا الدير الذى جئ  ات ؟  -الننعى  -وعر احلسر ار عبيدا  قال :   مسع  إاراهيم 
 !!  (7)قال ذر : ما هو إي رأى رأيتت ! قال : مث مسع  ذرا يقول : إنت لدير ا  الذى اعث ات نوح  

 .  (8)علماء املعاصرير ؛ فـقـد ذمت إاـراهيم الننعى ما سبإل   وكا  يعـيبت وي يـرد عـلـيت إذا سلم وقد تـعـرد ذر لنقد ال

 
 (   و مثلت عنت ىف هلإل أفعال العباد   و سيعتى ىف ف ل   اجلهم اار صفوا    .  182/  2أى م  ايعتقاد   امل در السااإل    (1 

 . 96اجالل   لوحة  (2

 . 94ة (   و هو ىف اجالل   لوح 162/  2مسائل اإلمام أ د إلس ا  اار إاراهيم    (3 

 4)   2  /32 ) 

 . 170  و اار اطة   لوحة  81السنة لعبد ا  ار أ د     (5 

 . 83السنة لعبد ا  ار أ د     (6 

 . 84امل در السااإل     (7 

 ( .2/32(   وامليزا   169انظر : اار اطة   لوحت   (8 
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  -و كا  سعيـد ار جبيـر شديدا عليت , حىت أ  ذرا أتاو يوما ىف حاجة فقال :   ي  حىت ختربىن علـى أي ديـر أنـ  اليـوم  
 .  (1)أ للتـت   أي تست ي مر رأى أنـ  أكرب منت ؟       فإنـك ي تـزال تـلتمس دينا قد  -أو رأي أن  اليوم  

كــل يــوم    -أو ىتــدد    -و شــكاو ذر إ  أيب البنــدي الطــائى ؛ إنــت ي يــرد عليــت إذا ســلم   فقــال ســعيد :   إ  هــذا حيــدث  
 .  (2)دينا   وا  ي كلمتت أادا   

 .  (3)  و ذلـك سنة مثانني  هـذا و قـد نـقـل احلافـظ أ  ذرا شهـد م  اار األشعث قتالت لل جا 
 و قـيـل : إن أول من أحـدثـه هـو قــيـــس الـــمـاصـر :  -  2

 .  (4)نقل احلافظ ذلك عر األوزاعي ؛ قال : أول مر تكلم ىف اإلرجاء رجل مر أهل الكوفة يقال لت : قيس املاصر 
السـااإل ذكـرو   قـال  ـمر فـر  املرجئـة الـذير ـهـم  و مل أعثر لت على ترمجة   إي أ  أاا حامت الرافضى صاحب كتاب الزينـة  

  نســبت إ  قـيس اــر عمــرو املا ـرى   و يقــال لـم مرجئــة أـهـل العــرا    و ـهــم    (5)عنـدو أهــل السـنة :   و مــنهم املا ـرية  
 .  (6)  …أاو حنيفة و نظرااو  

 و قـيل : إن أول مـن أحــدثه حــــماد ابـن أبـي سـلـيـمـان :  -  3
 هجري   شـي  أاـي حنيـفـة   وتـلميـذ إاراهيم الننعى   مث تبعت أهـل الكوفة و غحمهم . و ذكر 120ة  املتوىف سن

 .  (7)ذلك شي  اإلسالم اار تيمية 
ـذر   فــقـد روى عبـدا  اـر أ ـد أ  إاـراهيم الننعـى     -شـي   ـاد    -و ي شك أ   ـادا كـا  مرجئـا و أنـت كـا  معاصـرا ـل

 .  -  (8)يع   ادا  -الـملعو  يدهل عـلي   اعد ما تـكـلم يف اإلرجاء قال : ي تـدعوا هـذا 
 وم  ذلك فـقـد ادعى  اد غحم هذا   إي أ  يقال أنت كا  مستـتـرا هائـفا   مث أظهـر وأعـلر . 

يم الننعـي  قال أاو هاشم :   أتيـ   اد ار أىب سليما    فـقـلـ  : ما هذا الرأي الذى أحـدث  مل يكـر علـى عهـد إاـراه
 .  (9)   -يع  اإلرجاء  -؟ فـقـال : لو كا  حيا لتـااع  عليت 

و يف هـذا ما يدل على أولية  اد   لكـر الـند األتـى يـدل علـى أنـت اتبـ  غـحمو   إي أ  يقـال أنـت دليـل فقـط ملـا قررنـاو مـر  
ـول : مـا قـال    -يعـ  السـبيعى    -سـ ا   أ  اجلذور متـقدمة   وهـو ما ذكرو الذهـيب عر معمر   قال :   كنا نـعتى أاـا إ فـيــق

 لكم أهو املرجئة ؟  
 قال معـمـر : قل  حلماد : كن  رأسا وكن  إماما يف أص ااك   فنالفتهم ف رت تااعا ؟

 قال : إن أ  أكو  تااـعـا يف احلإل هـيـر مر أ  أكو  رأسا يف الباطـل .

 
 ( .169اار اطة   لوحة   (1 

 ( .1/396(   وهتذيب الكمال  2/32امل در السااإل   وامليزا    (2 

 ( .3/218هتذيب التهذيب   (3 

 (   ترمجة عمر ار قيس املاصر .7/490هتذيب التهذيب   (4 

 هكذا االضاد املعجمة   وهو هطع . (5 

  الغلو والفر  الغالية  . 269  (6 

 . 281اإل ا      (7

 . 96السنة     (8 

 ( .5/235سحم أعالم النبالء   (9 
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ـفقهاء ؛ و ـهـو أألـم ي يعـدو  ال ـالة والزكـاة مـر اإل ـا     قال الذهـيب : قلُ  : يشيـر معـمـر إ  أنـت لـول مرج ئـا إرجـاء اـل
 و يـقـولو  : اإل ا  : إقـرار االـلـسا  و يـقـيـر يف الـقـلـب .  

ــزاع علــى ـهــذا لــفــظي إ  شــاء ا    وإمنــا ـغــلو اإلرجــاء ؛ مــر قــال : ي يضــر مــ  التوحيــد تــرك الــفــرائي   نســعل ا    و الــن
 .  (1) العافية 

 ويبدو اجالف اني هذو األقوال غحم مؤثر   فكلهم متعاصرو    وكلهم ىف الد واحد   وقولم ىف اإلرجاء واحد .
ــلفكرة وجــودا غــحم هــاف   فـهــذا ســامل اــر أىب اجلعــد التــااعى اظــدث املتــوىف ســنة   ــفاد مــر اعــي اآلثــار أ  ـل   100و يسـت

ـ  -هجـرى أو حولــا   ـة انــني ؛   فاـث ـنا  هارجيــا    فكـا  أاوـهــم يــقــول :  كـا  لــت سـت ـنا  مرجئيــا    و اـث نا  شــيعيا    و اـث
 !! و هذا دليل على منو البدع حينئذ يسيما ىف الكوفة .  (2)قـد هال  ا  اينكم    

 
قـد    و هناك رجل وهر ي شك أنت مر أوائـل القوم الدعاة ؛ وهـو سامل األفطس   و فيت ق ـة تسـت إل اإليـراد   ي سـيما و

ذكرهــا م ــدرا  مـتــقدما  اســندير اـتــلفني نــا :   الســنة   لعبــدا  اــر أ ــد   و  هتــذيب اآلثــار   للطــربي   كالنــا عــر  
  فعر ـت فنفـر منـت أصـ اانا نفـارا شـديدا    (3)معقل ار عبيدا  اجلـزرى العبسي قال :   قـدم علينـا سـامل األفطـس ااإلرجـاء

بـدالكر  اـر مالـك   فعمـا عبـدالكر  فإنـت عاـهـد ا  ي يعويـت و إيـاو سـقـ  ايـ  إي    و كا  أشدهم ميمو  اـر مهـرا  وع
 ىف املسجـد .

قال معقل : ف جج    فدهل  على عطاء ار أىب رااح ىف نفر مر أص ايب   قال : فـإذا ـهـو يقـرأ سـورة يوسـ    قـال  
 ذاوا { افـفة .: فسمعتت قرأ هذا احلرف   حىت إذا استيعل الرسل و ظنوا أألم قـد ك

قــال : قلــ  : إ  لنــا إليــك حاجــة فاهــل لنــا   ففعــل   فعهربتــت أ  قومــا قبلنــا قــد أحــدثوا وتكلمــوا   وقــالوا : إ  ال ــالة  
والزكاة ليستا مر الدير   قال : فقال : أو ليس يـقـول ا  :   وما أمروا إي ليعبدوا ا  ال ني لت الـدير حنفـاء و يـقـيــمـوا  

 يؤتوا الزكاة { .  ال الة و 
 فال الة و الزكاة مر الدير .

قال : فقل  لت : إألـم يقولـو  : لـيس ىف اإل ـا  زيـادة . قـال : أو لـيس قـد قـال ا  فيمـا أنزلـت :   فـزادهم إ انـا {   فمـا  
 هـذا اإل ا  الذى زادهم ؟! 

فعر ــوا عليــك قــولم فقبلتــت و قلــ  هــذا    قــال : قلــ  : فــإألم قــد انتـ ــلوك   و أالغــ  أ  ذرا دهــل عليــك و أصــ اات  
 مرتني أو ثالثة . -األمر   فقال : ي وا  الذى ي إلت إي هو ما كا  هذا 

قـــال : مث قـــدم  املدينـــة   فجلســـ  إ  نـــاف    فقلـــ  لـــت : يـــا أاـــا عبـــدا    إ  يل إليـــك حاجـــة   قـــال ســـر أم عالنيـــة ؟  
 فيت ! فـقـلـ  : ي   ال سر   قال : رب سـر ي هحم

 
وأهر  سائر األعمال    -وهو املشهور عنت  -(   وقولت : النزاع لفظى   ص ي  ىف حإل مر يقول : اإل ا  يشمل عمل القلب كلت   أما مر ه  ت االت ديإل 5/233 در السااإل  امل (1 

 وما اعدها . 415فال   وسيعتى تف يل ذلك   وانظر  

 ( .6/204(   الطبقات  5/109سحم أعالم النبالء   (2 

جلبـت مـر  -الـىت هـى مـوطر معقـل وميمـو  اـر مهـرا   -هذا ما ىف السنة واللفظ كلت لا   وىف التهذيب :   أول مر قدم علينا ااإلرجـاء سـامل األفطـس ( .ولعلـت يق ـد أول مـر قـدم اـت اجلزيـرة  (3 
 الكوفة .
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فقلــ  لــت : لــيس مــر ذلــك   فلمــا صــلينا الع ــر قــام و أـهــذ ايــدي   و هــر  مــر اجوهــة و مل ينتظــر القــا    فقــال مــا  
ـولم   فقــال : قـال رســول ا    حاجتـك ؟ قــال : قلـ  : أهـلــ  مـر هــذا   قـال : ـتــن  يـا عمــرو   قـال : فــذكرت لـت اــدو ـق

ي  حــىت يقولــوا : ي إلــت إي ا  , فـــإذا قــالوا ي إلــت إي ا  ع ــموا مـــ   صــلى ا  عليــت وســلم :   أمــرت أ  أ ـــروم االســ 
ـر اـع  ال ـالة فريضـة وي ن ـلى   دماءهم و أموالم إي حبقت   و حساوم على ا    . قال : قـلـُ  : إألم يقولو  : حنـر نــق

ـل ـهـذا    و أ  اجمر حرام ونشروا   و أ  نكاح األمهات حرام و حنر نـفعـل   قال   : فـنـتـر يـدو مـر يـدي و قـال : مـر فـع
 فهـو كافـر .

ـــد أهـــذ النـــال ىف هـــذو اج ـــومات   قـــال   ـــم   فقـــال ســـب ا  ا  !! أو ـق ـــ  الزهـــري   فعهربتـــت اقوـل ـــل : مث لقـي قـــال معــق
و هـو مـؤمر      رسول ا  صلى ا  عليت وسلم :   ي يزن الزان حني يـزن و هـو مـؤمر   و ي يسـر  السـار  حـني يسـر 

 و ي يشرب الشارب اجمر حني يشروا و هو مؤمر   .
ـــي  احلكـــم اـــر عتيبـــة   قـــال : فقلـــ  : إ  ميمونـــا و عبـــدالكر  الغهمـــا أنـــت دهـــل عليـــك نـــال مـــر املرجئـــة     قـــال : مث لـق

 فعر وا عليك قـولم   فقبـلـ  قولت . 
 قال : فقيل ذلك على ميمو  و عبد الكر  ؟ قـلـُ  : ي . 

قال : دهل علي مـنهم اثـ  عشـر رجـال  و أنـا مـريي   فقـالوا : يـا أاـا رمـد   الغـك أ  رسـول ا  صـلى ا  عليـت وسـلم  
أتاو رجـل اعمة سوداء أو حبشية   فقال : يا رسول ا  إ  عـلي رقبة مؤمنة   أفدى هذو مؤمنـة ؟ قـال لـا رسـول ا  صـلى  

ت إي ا     قالـ  : نعـم   قـال :   وتشـهدير أن رسـول ا    قالـ  : نعـم   قـال :  ا  عليت وسلم :   أتشهدير أ  ي إل
  وتشهدير أ  اجلنة حإل وأ  النـار حـإل   قالـ  : نعـم   قـال :   أتشـهدير أ  ا  يبعـثـك مـر اعـد املـوت   قالـ  : نعـم  

 قال : فنرجوا و هـم ينت ـلون .   (1)  قال :   فععـتـقها فإألا مؤمنة   
ـقرأ أو قـرأت :    ق ـفسرها   قـال : ـف ال : مث جلس  إ  ميمو  ار مهـرا    فقيـل لت : يـا أاـا أيـوب : لـو قـرأت لنـا سـورة ـن

ـقول إ انــت كإ ـا  جربيــل     إذا الشـمس كـورت {   حــىت إذا الـغ :   مطــاع مث أمـني {   قــال : ذاك جربيـل و اجيبـة ملــر ـي
(2)  . 

ااـر حسـا  ـقـ ة أهـرى     قـال : قلـ  لسـامل األفطـس : رجـل أطـاع ا  فلـم يع ـت      ويروي اار اطة اسندو عـر املبـارك
ـفا ال  ىف   ورجل ع ى ا  فلم يطعت   ف ار املطي  إ  ا  فعدهلت اجلنة   وصـار العاصـي إ  ا  فعدهلـت النـار , هـل يـت

 اإل ا  ؟  
 قال : ي  

هبيــث ؟ فــإ  ا  تعــا  قــال :   ليميــز ا  اجبيــث مــر    (1)يــب أم  قــال : فــذكرت ذـلــك لعطــاء   فقــال : سلـهــم اإل ــا  ط 
 .(2)الطيب و ىتعـل اجبيث اعضت على اعي فحمكمت مجيعا فيجعـلت يف جهـنم أولئك هم اجاسرو  {  

 
 . 716وسيعتى إيضاح شبهتهم هذو والرد عليها   (1 

كما ىف اإل ا    -(   وما ىتدر التنبيت إليت أ  شي  اإلمام أ د ىف هذا السند هو هالد اار حيا    وليس هل  ار حيا  2/173يب اآلثار  ات را(    وهتذ 105 - 104السنة     (2 
   وهذا يزيل اإلشكال الذى وق  فيت ار  أحاديثت الشي  األلباىن . 192يار تيمية    

 زيادة  رورية . (1 
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ـقراو  اآل (3)فقال الن ات  ـة  : إمنا اإل ا  منطإل وليس معـت عمـل !   فـذكرت ذلـك لعطـاء   فقـال : سـب ا  ا  ! أمـا ـت ـي
ـــر اـــا  واليـــوم اآلهـــر   ـــر مـــر وـم ـــشر  واملغـــرب و لكـــر الـب ـــل امـل ـــم قــب ـــولوا وجوهــك ـــر أ  ـت ـــس الــب ـــرة :   لـي الـــىت ىف ســـورة البــق

 واملالئكة و الكتاب و النبيني { .
 قال : مث وص  ا  هـذا اإلمث فعلزمت العمل   فقال : 
ـر وااــر الســبيل والساـئــلني ويف الرقــاب وأقــام ال ــالة ووتــى الزكــاة {    ووتــى املــال علــى حبــت ذوي القــرىب واليتــامى واملساكيــ 
 .... إ  قـولت :   صدقوا وأولئـك هم املتـقـو  { .
 قال : سلهـم هل دهل هـذا العمل ىف هذا ايسم ؟

 و قال :   و مر أراد اآلهرة و سعى لا سعيها وهـو مؤمر { .
 .  )(4فعلزم ايسم العمل وألـزم العمل ايسم   

هــذا اجلــدل املبكــر   زمــر التــااعني ( ىف مو ــوع العمــل يعطينــا فكــرة وا ــ ة عــر مذـهــب املرجئــة الفقهــاء فيــت   و حقيقــة  
اجالف اينهم و اني أـهـل السـنة واجلماعـة منـذ نشـعهتم   كمـا اـني لنـا مـنه  السـل  العلمـي ىف  ـادلتهم   و هـو أ  أهـم  

 ــوع عمــل اجلــوارح ؛ أى أداء الفــرائي واجـتــناب اظرمــات   و أ  حقيقــة  جانــب ىف القضــية شـغــل أذهــا  الســل  هــو مو 
 .  (5)اإل ا  ي تـكو  إي ات م  عمل الـقـلـب   فإذا انتـفى أحدنا انتـفى اإل ا  

 * الـجهـي بـن صـفـوان :
إ ـالل   كمـا جـعـل السـامرى يف  أما اجلهم ار صفـوا  فهـو رأل الضاليت َوُألُّ البليات   جعلت ا  فتـنة للنـال وسـببا ل

 ا  إسـرائيل .
ـر ىف الفـر  اإلسـالمية   و حسبنا أ  نعـلم أ  هـذا الرجـل الذي كا  مر شـواذ املبتدعة يف مطل  القر  الثان قد تـرك مـر األـث

 .  (6)الثنتني والسبعني ما ي يعادلت أثر أحـد غحمو 
 يـعتـد خبالفت   وي شهـد لت أحـد خبيـر !! هذا م  أنـت ليس اـإمام حيت  اـقـولت   وي عامل

و قــد مجــ  امل ـنــفو  مــر الســل  ىف سحمـتــت الشــىء الكثــحم   وكلــت ذم و تــكــفحم وتشــني  مــر أئمــة اإلســالم ورجــال النــقــد    
ائر مـر ألـ   مج  ذلك اإلمام أ د   واانت عبدا    وأاو عبيد  والبناري   والدارمي   واار هز ة   واار أىب حامت   و س

ىف الفـــر  أو ال ـــفات أو اإل ـــا  ؛ كـــالبيهقى   و األشـــعري   و البغـــدادي   و الاللكـــائي   و كـــذا املؤرهـــو  و أصـــ اب  
 التـراجم .

 و هذا ما سنورد اعضت مـقـتـ رير عـلى ما يهمنا هـنا ؛ وهـو مذهـبت يف اإليـما  .

 
لا ليس معت اإل ا  فقد كفرو   أل  نت إذا كا  اإل ا  واحدا ي يتفا ل فيلزم أنت هبيث لدهولت النار والنار ي يدهلها طيب وإمنا يدهلها اجبيث وإ  قال : إنت حني دهو وجت ايستديل: إ (2 

 اإل ا  عندو شا واحد فزوالت يكو  االكلية  وهذا عكس مذهبت .

 وليس علمامل أجد لت ترمجت إي أ  يكو  وصفا  (3 

 . 173لوحة  (4 

 وسيعتى لذا مزيد إيضاح اإذ  ا  ىف الباب األهحم . (5 

قاد   وهم على أصولت ىف كثحم أصول ايعت -وأنهم األشعرية واملاتريدية  -حىت إ  الشيعة واجوار  والقدرية كلها قد تعثرت ات ىف قليل أو كثحم   وي سيما ىف ال فات   أما املنتسبو  للسنة  (6 
 ولو مل يكر إي متااعتهم لت ىف اإل ا  كما سنذكر لكفى .
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 يبتــدع مذـهــبت يف اإل ــا  اعتمــادا علــى شبـهــة نــقــلية أو أثــارة مــر  و األصــل الــذي ينبغــى معرـفــتت يف هــذا   ـهــو أ  اـلــجهم مل
ـت أ  ىتلـس إ  عــامل أو   ـعـلم   وإمنـا كـا  رجـال لسـنا  ـادي    بـوي علـى اظــادة وايعـداد واملـراء   ومـ  ذـلـك مل يــقـدر ـل

وقـالوا :    –حـىت اجـلـلي منهـا    -رعية  يتـفـقت على إمام   اـل شـهد عليـت اعـي مـر عاصـرو جبهـل اـالغ يف معرفـة األحكـام الشـ 
 .  (1)إنـت مل حي  البي    ومل ىتالس العلماء قط  

واعــي املالحــدة   مــر املنتســبني إ  فلســفات األمــم اجلاـهــلية املوتــورة   و ملــا أراد    (2)وإمنــا جــالس جهــم أصــ اب األهــواء  
ية     وأولئــك قــوم لــم ـفــلسفة هاصــة و مدرســة فكريــة  ا  فتـنـتــت ات ــل اطائفــة مــر الزنادقــة النــود   يقــال لــم :   الســمن

 مؤصلة   قد أعدوا لكل عقيدة لدى غحمهم شبهة   وأعدوا لكل سؤال جواات   ولكل معز  ارجا .
ــلت اعــرد ورأيــت   ــو صــفر مــر العلــم هلــو مــر احلجــة فمــا روو اـعــق ــ  أ  ىتــادلم ومبــود معهــم   وـه و  شــم جهــم و تـكــل

 رد هو ت معهـم نـذيـرا االشـر وشؤم العـاقبة .القاصر   و كا   
فقد ااتدءوا معت اجلدال ااحلديث عر م ـدر املعرفـة ال ـ ي  املتـيقر   و هـى أكـرب قضـية فلسـفية علـى اإلطـال    وأصـل  
ــقوم علــى أ  امل ــدر للمعرفــة احلــوال اجمــس   و ملــا نــازلم جهــم و هــو جاهــل   كــل حبــث و نظــر ( و كانــ  فلســفتهم ـت

ح ـروو و أف مـوو اسـؤال ـهـو : صـ  لنـا رـاـك هـذا الـذى تعبـدو    -وهـو الـوحي    -هال مر م در اليقني األصلى   ادينت
 اخل ؟! …أم  -يا جهم   و اعي حاسة أدركـتـت مر احلوال   أرأيتت أم ملستت  

جــة   و مل يســعل  و سـقــط ىف يــد ـهــذا الضــال املســكني   وطــلــب مــنهم مهلــة ليفكــر يف األمــر   ومل يســتط  أ  يسـتــلهم ح
 العلماء فيداووو ويـلـقـنوو .

و قادـتــت احلــحمة إ  الشــك ىف دينــت   فــتــرك ال ــالة مــدة   مث استــغــر  ىف التـفكـيــر و التعمــل   حــىت انــقــدح يف ذـهــنت جــواب  
 .  (3)هر  اـت عليهم قائال :   هـو هـذا الـواء م  كـل شا ويف كـل شا و ي مبـلو مر شا    

 .  (4)واب الذي هـو أسال نـفي ال فات   هـو قول طائفـة مر زنادقة الند اآلهرير وهـذا اجل
 وهـذا املنـزلإل تالو ما تالو مر هـوى و رأي .

وكان  حياة جهم ىف وهر ع ر ا  أمية   حيث ظهـرت البـدع وتشعـبـ  أصـول الفـر    وكـا  مـقـتضى هو ـت و جدالـت  
و يف هــذو املســعلة الــىت كانــ  الفــر  حولــت تتجــادل فيهــا كثــحما   و كــا  طبيعيــا أ   أ  مبــود ىف قضــية اإل ــا  و يــديل اــدلو 

ـقت إليـت أحـد   وـهـو أ  اإل ـا  هـو  ـرد املعرفـة االقلـب   فمـر عـرف ا  اقلبـت فهـو مـؤمر   دومنـا   مبر  جـهـم اقـول مل يسـب
 حاجة إ  قول االلسا  وي عمل ااجلوارح .

 
 ( .13/345  لقيإل د. عبد الر ر عمحمة والفت    32انظر : هلإل أفعال العباد للبنارى     (1 

 وعلى رأسهم شينت اجلعد ار درهم   الذى قـتـلت الوا  األموى هالد ار عبدا  القسرى   اسبب إنكارو ال فات . (2 

( 387 - 3/380  شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة واجلماعـة لاللكـائكى   35  هلـإل أفعـال العبـاد للبنـارى     65انظر عر هذو املناظرة : الرد على اجلهمية والزنادقة لإمام أ ـد     (3 
 ربى اطبعتيها( . (   مقدمة التسعينية لشي  اإلسالم اار تيمية  أى اجلزء اجامس مر الفتاوى الك13/345  الفت   

  ومما يستلف  النظر أ  اعي ما نسجت البحموىن لكتب ديانة الند القد ة ىف ال فات   24 - 20انظر : لقيإل ما للهند مر مقولة مقبولة ىف العقل أو مرذولت أليب الرحيا  البحموىن     (4 
 اعضها وما يقولونت ىف الكسب .والقدر    اثل  اما ما يدير ات ورثت جهـم مر نفات ال فات كلها أو 
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ـلسفة مـر الزنادقـة   الـذير ي يعـدو  والذي يظهـر ملر يطال  سحمة ال ـرجل وواق  ع ـرو   أنـت ركـب ـهـذا القـول مـر كـالم املتــف
ــفي دهــول األعمــال ىف   ــة الفقهــاء الــذير أصــروا علــى ـن ــوجود ا    ومــر كــالم املرجـئ اإل ــا  عنــدهم  ــرد اإلقــرار النظــري ـا

 اإل ا  .
ـدهلت يف اإلسـالم    واجلديد ىف عمل جهم أنت نقـل كالم الطائفـة األو  مـر ـلسفة الـىت ي صـلة لـا ـقـط ااإلسـالم لـي رـيط الــف

متـذرعا ىف ذلـك الوازم كالم الطائفة األهرى ومفهومت الـذى مل يق ـدوو قـط   واذـلـك أصـب  ـهـذا القـول الـفــلـسفي الشـاذ  
ـيس  مـ    (1)ر فـر    املسـلمني (  مقالة مر مقايت اإلسالميني   و إ  كان  اجلهمية ىف حكم مجلة مـر علمـاء السـل  ـل

 أهل القبلة .
 حىت لقـد قال اإلمام البناري ر ـت ا  :   نظرت ىف كالم اليهود و الن ارى و اعول   فما رأي  أ ـل يف

 
 .  (2)كفرهم منهم   و إن ألستجهـل مر ي يكـفرهم إي مر ي يعرف كـفرهـم    

مذهب جهم ؛ ألنت ليس مـر مقـايت اعتهـدير ىف الن ـو    اـل  ومر هنا أ رب أاو عبيد والطربي صف ا عر مناقشة  
 .  (3)هـو مر مذاهب أهـل اجلدل و التـفـلس  و الكالم , ومنسل  عر أقوال امللـل احلنفية مجيعها 

أـفــض  يف النهايــة إ  أ  يكــو  ـهــذا املــذهب أكـثــر املــذاهب ىف    -يــعت تـف ـيــل احلــديث عنهــا    -ولكــر أســبااا ومــؤثرات  
  ا  انتشارا   م  ما حلقت مر تعديل هـو لفـظى أكثر مر كونت حقيقيا   ومر نفي لبعي لوازمت .اإل

ـــلمو  كاألشـــعري و املاتريـــدي     ــة املتــك ــاء املرجئـ ــم   مث جـ ــرأي جهـ ـــد لـ ــاء مـه ــة الفقهـ ـــو أ  مـــذهب املرجئـ ــل ـه فالـــذى ح ـ
 . -م  ما أشرنا إليت مر تعديل  –فجعلوو عقـيدة أكثر طوائ  األمة 

هـــؤيء املرجئـــة اجلهميـــة   و اجلهميـــة    (4):   أحـــدثوا    -اإلمـــام الكبـــحم شـــي  اإلمـــام أ ـــد    –و لـــذا قـــال وكيـــ  اـــر اجلـــراح  
ـر   و املرجئـة يقولـو  : اإل ـا  قـول   الكفار   واملريسي جهمي   و علمتم كي  كـفروا   قالوا : يكفيـك املعرفـة   وـهـذا كــف

 .  (5)    …اال فعل   وهـذا ادعة 
 هذا مر أهم ما ىتب معرفتت و ايعتبار ات .  و

أما معرفتت فـلكي نعلم التطور التارمبي للظاهرة وهط سحمها   وأما ايعتبار ات فـأل  البـدع قـد تبـدو صـغحمة لكنهـا تـؤول إ   
در خبلدـهــم مــا  أ  ت ـيــر كبــارا   فيـجــب احلــذر مــر صــغحمها و كبحمهــا   و إي فــإ  األئمــة و العبــاد مــر املرجئــة الفقهــاء مل يــ 

صار إليت جهم   و مل مبـرجوا األعمـال مـر اإل ـا  إي لفظـا فقـط   و أمـا وجووـا و املعاقبـة عليهـا ووجـوب تـرك اظظـورات  
 فعمر مل مبالفـوا فيت قط.

 و لذا عـد اعي العلماء اجالف كلت لفظيا   و لـيس كذلـك اإطال  .
 يقول شي  اإلسالم اار تيمية عنهم :  
 

 .  40- 33ال هى مر الفر  هارجت عر الثنتني والسبعني   انظر امل ادر السااقة وهاصة : هلإل أفعال العباد   صلى ا  عليت وسلم (1 

 إل زهحم الشاويش وتعليإل الشي  األلباىن .  لقي104وانظر ااب ايحتجا  ىف إكفار اجلهمية مر كتاب الرد على اجلهمية للدرامى   33هلإل أفعال العباد   (2 

 كما سنرى .  -  ولذا ف لنا احلديث عر املنطإل والكالم عر احلديث عر إرجاء احلنفية  102   79(   و اإل ا  ألىب عبيد    2/199انظر : هتذيب اآلثار   (3 

 هذا على لغة مر ىتيز ذلك . (4 

 . 34هلإل أفعال العباد   (5 
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ـــذ  ـــة الـــيت أوقعـــتهم    وـه ـــر    -يعـــ  شـــبهة عـــدم التعـــدد والتبعـــيي يف اإل ـــا     -و الشبـه مـــ  علـــم كثـــحم مـــنهم وعبادتـــت وحـس
إســالمت وإ انــت   وـلــذا دـهــل ىف إرجــاء الـفــقهاء مجاعــة ـهــم عنــد األمــة أهــل علــم وديــر   ولــذا مل يكــفــر أحــد مــر الســل   

ـد ؛ فـإ  كثـحما مـر النـزاع فيهـا لفظـي    أحدا مر مرجئة الفقهاء   اـل جعـلوا هـذا مر ادع ـال ي مـر اـدع العـقاـئ األقـوال واألفـع
ـد صـار     لكر الـلـفـظ املطااإل للكتاب والسنة هـو ال واب   فليس ألحد أ  يــقـول خبـالف قـول ا  ورسـولت   ي سـيما وـق

ـر يف الـلــفـظ سـببا  ذلـك ذريعة إ  ادع أهـل الكالم مر أهـل اإلرجاء وغحمهـم وإ  ظهـور الـفـسـ إل   ف ار ذلـك اجطـع اليسـي
 .(1)جطع عظيم يف العـقائد واألعـمال   ولـذا عـظم الـقول يف ذم اإلرجاء  

و قال أيضا :   و املرجئة الذير قالوا : اإل ا  ت ديإل القـلب و قول اللسا  و األعمال ليس  منـت   و كـا  مـنهم طائفـة  
ـل قـول جهـم   فعرفـوا أ  اإلنسـا  ي يكـو  مؤمنـا إ  مل يتــكـلم ااإل ـا    مر فقهاء الكوفـة و عبادهـا   ـولم مـث و مل يكـر ـق

 .(3)  وعرفوا أ  إاليس وفرعو  كفار م  ت ديإل قلووم   (2)م  قدرتـت عليت  
ـول جـهـم   وإ  أدـهـلوها يف اإل ـا  لـزمهم دهـول أ ـلوب يف اإل ـا  لـزمهم ـق عمـال اجلـوارح  لكنهم إذا مل يدهلوا أعمال الــق

 .(4)أيضا فإألا يزمة لا   و لكر هؤيء لم حج  شرعية اسببها اشتبت األمـر عليهم  
 وهـذا الذي قالت الشي  قالت مر هـو أقـدم منت ؛ كاإلمام أىب عبيد القاسم ار سالم  على ما سننـقـلت .

ـ ــل الســـنة و اجلماعــة   ممـــا  هــذا   وايــا  الفـــرو  اــني مــذهب جهـــم و مــذهب املرجئـــة الفقهــاء   و اــني ـهــ ذا و مذـهــب أـه
 يتضمنت الف ل التا  لذا   غحم أننا لر ندع احلديث عر جهـم إي اعد تـنبيت مهم ؛ وهـو :

إ  مذهب جهم مل يكر لـت ىف حياة صاحبت وي اعـد ذلـك ازمر أي أثـر اارز يف واق  احليـاة اإلسـالمية   إمنـا ظـهـرت وثـارو  
لكـر أقــل مـر حــال    -  و قــد عـات متهمــا راراـا    (5)مـر املـتــكلمني   وعلـى رأســهم اشـر املريسـى    وعمـ  اـربوز مــر تبنـاو

مث األشــعري واملاتريــدي   و ـهــما    -لكــر أـقــل مــر حــال اشــر    -مث ااــر كــالب   وـقــد كــا  متهمــا أيضــا    -جهــم يف ـهــذا  
 الـلـذا  نـشـراو   حىت أصب  ظاهـرة عامة ىف فكر األمة و حياهتا .

ا ه  ــنا ـهــذا االــذكر مــ  مــا ســبإل مــر اإلشــارة إليــت ألنيتــت يف معرفــة تطــور الظاـهــرة   ولننبــت إ  جســامة اجطــع الــذي  وإمنــ 
يف زعـم أ  ثـورة احلـارث اـر سـري  كانـ  قائمـة علـى عقيـدة اإلرجـاء      -وتـبعهم مـر تـبعهم   -وق  فيت اعـي املستشـرقني 

 دتت   حىت اندفعوا لـلنرو  على الدولة وإقامة مذهبهم .وكع  جهما قـد رىب تـلك اآليف الثائرة على عقي
والواقــ  يكــذب هــذا   فــإ  جهمــا كــا  كاتبــا لقائــد الثــورة   وكــا  إرجــاء جهــم رأيــا هاصــا وفكــرة شن ــية   ي أثــر لــا ىف  

فوفها مـر كـل  توجيت الثورة الىت مل تكر  ثل أي عقيدة دينية   وإمنا كان  حركة  رد وع يا  على الدولة     م  ىف صـ 
ألنــت هــو أيضــا هــار     -علــى مــا يظهــر يل    -الطوائــ    اــل  ــم  أهــل الذمــة ومشــركي الــدك   وإمنــا انضــم إلــيهم جهــم  

 
 . 377اإل ا      (1 

م  القدرة قوي مرجوحا فقط   وسيعتى لذلك  وهذا الذى نفوو هو مذهب جهم   فهو مذهب أكثر األشعرية واملاتريدية   والذير يشدطو  النطإل منهم يعدو  احلكم اعدم إ ا  مر مل ينطإل (2 
 . 491حبث ها  اعنوا  : حكم ترك العمل عند املرجئة ىف الطور النهائى للظاهرة    

لبت   وهذا القول وا   املكاارو واملناقضة ل ري  وهذا مر لوازم مذهب جهم الىت نفاها متبعوو  األشعرية واملاتريدية(   قائلني : إ  مر ند الشارع على كفرو علمنا انتفاء الت ديإل مر ق (3 
 . 414   413انظر     142القرو    حىت قال عنت شي  اإلسالم : إنت  سفسطة عند مجاهحم العقالء  اإل ا     

 . 183اإل ا      (4 

 ( . 10/199(   وسحم أعالم النبالء  3/382(   والاللكائى  7/61انظر   تاري  اغداد   (5 
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ــدل لــذلك   ـعــلى الطاعــة   مالحــإل مــر الدولــة اســبب ادعتــت يف ال ــفات الــىت أطاحــ  اــرأل شــينت اجلعــد مــر قبــل   وـي
 ند قتلت .الوثائإل الرمسية للدولة   وااطبة وايل مرو لت ع

روى الاللكائى اسندو عر أحدهـم :   قرأت ىف دواوير هشام ار عبد امللك إ  عاملـت خبراسا  ن ـر اـر سـيار : أمـا اعـد  
ـلت   و إي فادسـس     فقد مم قبلك رجل مر الدهـرية مر الزنادقـة   يقـال لـت جـهـم اـر صـفوا    فـإ  أنـ  ظـفـرت اـت فاقـت

 .  (1)إليت ارجال غيلة ليقتلوو    
 

و نـقـل احلافـظ عر أيب حامت أ  سلم ار أحـوز عامل ن ر ار سيار على مـرو ملـا قـبي علـى جهـم قـال :   يـا جهـم ! إىن  
ـكلم اكـالم ااطـل أعطيـ    عهـدا أ  ي   ـر مـر ذـلـك   ولكـ  مسعـتـك تـت ـ    أنـ  عنـدي أحــق لس  أقـتـلـك ألـنـك قاتـلـت

 .  (2)أملـك إي قتـلـتـك . فـقـتـلت   
 

 وهـذا شبيت ما فعلت هالد ار عبدا  القسري م  شينت اجلعد .
ـــن ر اـــر ســـيار يـــتهم فيـــت احلـــارث و جيشـــت ااإلرجـــاء   فـــال شـــك أ  كـــو  اجلهـــم كاتبـــا   ـــر ـل ـــرو الطـــربي مـــر شـع وأمـــا مـــا ذـك

ـر اـت اـني املسـلمني   كـا  املـربر   أقـوى   ـعـلى أ   لل ارث يعد سـببا كافيـا ج ـمت السياسـي أ  يطعـر يف عقيدتـت   و يشـه
 .  (3)املنقول مر أهبار ن ـر يدل عـلى فضـل وصالح فيت  

 
 
 
 
 
 
 

 ( 1)أصول مذاهب المرجئة لظررا  
 

 ( .3/381شرح أصول اعتـقاد أهل السنة واجلماعة   (1)

 ( .13/346الفت    (2 

 ذكر الطربي ق يدة جيدة لن ر ار سيار أولا موعظة اليغة مث قال : (3 
 وكر عدوا لقوم ي ي لونا   فامن  جهادك مر مل ير  وهرة  
 حينا تكفرهم والعنهم حينا  واقتل مواليهم منا وناصرهم  
 شر العباد إذا هاارهتم دينا   والعائبني علينا ديننا وهم  
 لبعد ما نكبوا عما يقولونا   والقائلني سبيل ا  اغيتـنا  
 ات ودع املرتاب مفتونا  منهم   فاقتلهم غضبا   منت را  
 فعنتم أهل إشراك ومرجونا   إرجااكم لزكم والشرك ىف قر  
 إذ كا  دينكم االشرك مقرونا  ي يبعد ا  ىف األجداث غحمكم  

 اكتفي  اذكر األصول واملناه  النظرية للمرجئة دو  التف يل اذكر أمساء الفر  ورجالا ورأى كل فرقة أو رجل ألسباب : (1)
   واملقايت .هو املق ود لذاتت   وهو  وااط علمية منهجية ي غ  عنها ي توجد إي مفرقة ىف اعي امل ادر   خبالف ما ذكرنا فهو ميسور ىف كتب الفر  أ  هذا-1
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 أوال: منطلق الشبهة و أساسها :
إ  منطــلــإل الشــبهات ـكــلها يف اإل ــا  وأســال  ــالل الفــر  مجيعهــا فـيــت ـهــو أصــل واحــد اتـفــقــ  عليــت األطــراف املتـناـقــضة  

 مث تضاراـ  عـقـائدها املؤسسة عليت :  مجيعها ,
ـزلة واملرجئــة   ـفقهاء والكراميــة    -وذـلـك أ  اجـوار  واملعـت ـوا ـعـلى أصـل واحــد انطلقـوا منـت : ـهــو أ     –اجلهميـة مـنهم واـل اتـفــق

ـــب الواحـــد إ ـــا  ونفـــا  , وي يكـــو  يف أ  (2)اإل ـــا  شـــا   ـــد وي يـــنقد , وأنـــت ي ىتتمـــ  يف الـقــل عمـــال العبـــد  واحـــد ي يزـي
 الواحـد شعبة مر الشرك وشعبة مر اإل ا  .

ـقدها, وإمنـا ـهـو إمجـاع اينهـا فقـط ,   والعجيب أ  هـذو الفر  لسب أ  ـهـذا مو ـ  إمجـاع وتـدعي ذـلـك , وعليـت تبـ  معـت
ـر أـهـل السـنة , وي يـذكرو  مـذهب أهـ  ل السـنة , وإمنـا  ورما كا  ذلك أل  أكثر امل نفني يف الفر  و املقايت ـهـم مـر غــي

 يذكرو  مذاهـب أهـل الكالم واجلدل.
على هـذا األصل ا  اجوار  قـولم : أ  مرتـكب الكبحمة غحم مؤمر , أل  إ انـت زال اارتكـاب الكبـحمة , مث اهتــلـ  عليـهـم  

 .(3)اعي فرقهم يف مع  هذا الكفـر واعي لوازم هـذا القول
 ا رأوا أ  التـسوية يف احلكم اني الكافـر واملرتـد , واني الزان والسـار ووافقهم املعتـزلة على هـذا , لكر مل

ـــوا اإزالـــة اســـم   ـــذير يف الـــدنيا و اآلهـــرة , اكتــف ـــل مـــر ـه ـــل والشـــرع , حيـــث فـــر  ا  اـــني حكـــم ـك والشـــارب يســـتبعدو العــق
 املنـزلتني   .  اإل ا  عنت ومل يدهـلوو يف مسمى الكـفـر , فااـتـدعـوا ما أمسوو   املنزلة اني

ـلفتا    -أي أحكام اآلهرة    -أما يف املآل والعاقبة   ـد يف النـار , واهـت ـو التنلـي فهم واجوار  سواء , فـقـد اتـفـقـتـا يف احلكـم وـه
 يف ايسم , فاجوار  مسوو كافرا , وهـؤيء جعلوو يف منزلة اني املنـزلتني.   

ـــلي يـــدي  علـــى فســـاد قـــول    (1)وجـــدوا الن ـــو  الكثـــحمة  -كور  مـــ  اإل ـــا  ااألصـــل املـــذ   -وأمـــا املرجئـــة فـــإألم   والنظـــر العــق
أ  ارتكــاب اظظــورات وتــرك الفــرائي ـهــو مــر    -وـهــذو شــبهة أســال عنــدهم    -اـجــوار  ومعـهــم املعـتــزلة , ووجــدوا كــذلك  

ا  حــىت يســلم ـلــم األـصــل  جــنس األعمــال ي ايعـتــقادات , فاتـفــقــ  ساـئــر ـفــرقهم ـعــلى إـهــرا  األعمــال مــر مســمى اإل ــ 
املذكور , فيظـل تـارك الفريضـة أو مرتكـب اظـرم مؤمنـا , اـل مل يتـورع اعضـهم عـر الت ـري  مسـاواة إ انـت اإ ـا  املالئكـة و  

 النبيني اناء عـلى هذا األصل.
 

 ( ىف فر  املرجئة .أ  هـذا التف يل قد اعت  ات زميل   هو األخ الدكتور هادي طاليب الذى سجل مو وعت لنيل درجة التن د العليا  الدكتوراو -2
ســكى قــد ذكــروا  أمســاء اتلفــة ومتداهلــة وم ــ فة   أ  الـذير تعر ــوا لــذلك مــر املــؤلفني يف الفــر  واملقــايت  كاألشــعري والبغــدادى وامللطــى والشهرسـتاىن والــرازي و اجــوارزمى واإلىتــى والسك-3

هــرى   أو اينهــا واــني مــذاهب املنــالفني للمرجئــة   و  ــيد ذلــك ولقيــإل القــول فيــت ممــا يطــول   ىف حــني أنــت ىتمعهــا أصــل ونســبوا لكــل فرقــة رأيــا ي ــعب أحيانــا الـتــفريإل اينــت واــني رأى الفرقــة األ
التف ــيل إ  تلــك  يكـتــفى اــذكر هــذا األصــل وحييــل –علــى كثــرة مــا كتــب ىف املو ــوع  -نظــرى واحــد هــو إدهــال أعمــال القلــب مــا عــدا اجلهميــة واملريســية وال ــاحلية   ولــذا مــد شــي  اإلســالم 

 ( .7/222  وهو ىف الفتاوى   210انظر اإل ا  :  -الكتب كما سنرى 
ذى والـذى يهمنـا ىف تتبـ  الظـاهرة هـو الوجـود الـواقعى أو النظـرى ي  ـرد العـرد التـارمبى الـ  -علـى مـا سنف ـلت  -أ  هذو الفر  اندثرت نظريا وواقعيا ما عدا اجلهمية واملرجئة الفقهـاء واحلنفيـة -4

 هو وسيلة فقط .

 تبغي   وسيعتى اسط هذا ىف ف ل قريب .وهو ما أطلقوا عليت اعد استندام امل طل ات الفلسفية واملنطقية  املاهية    وقالوا : إ  لإ ا  ماهية معينة ي تقبل التعدد وي ال (2 

 كما سبإل ىف الف ل اجا  وم .  (3 

 ولو اعد حني   ون و  إثبات اإلسالم ملرتكب الكبحمة .كن و  دهول املوحدير اجلنة مهما ع وا   (1 
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 إقرار الـلسا  .مث إ  املرجئة اهتلفـ  فرقهم , فمنهم مر يقول : اإل ا  رلت الـقـلب , ومنهم مر يضي  إليت 
 والذير قالوا رلت القلب اهتـلفـوا يف التسمية , فقال اعضهم : هـو املعـرفة , وقال وهرو  : هـو الت ديإل .

والــذير قــالوا: أ  اإل ــا  يشــمل ايعـتــقاد واإلـقــرار معــا افدـقــوا , فمــنهم مــر هــد ايعـتــقاد االت ــديإل , ومــنهم مــر أدهــل  
والـذير ه ـوو االت ـديإل أولـوا أصـل مذـهـبهم يف اإلقـرار والنطـإل اعنـت عالمـة ـعـلى مـا يف القــلـب  سائـر أعمال الـقـلب فيت .  

 فقط , أو ركر زائد وليس اعصلي وحنو ذلـك .
 اـقـوا عـلى األصل نفـست أنــت شا واحد, لكر جعلوو اإلقـرار والنطإل فقط . -هاصة  -والكـرامية  

ـاسد الــذي ـهــو  ووـذا اإلىتــاز واإلمجــال يتبـني لنــا أنــت    كـر ـهــدم مــذاهب املنـالفني يف اإل ــا  مجيعهــا وـدم هــذا األصــل الــف
ـــل    -وي ســيما املرجئــة    -رأي  ــرد عــر الن ــو  , كمــا  كـــر و ــ   ــااط ملعرفــة مذاـهــب النـــال يف اإل ــا    حبســب ـر

 اإل ا  مر األعضاء .
 

 ثاليا : هـدم هـذا األصـل شـرمـا :
 :    (2)ا ايا  فساد هـذا األصل , ولذا سنكتـفي اإيـراد هـذو األدلة اعملة مر أسهـل األمور وأجاله

ـد إ  الن ـو  ال ـرحية    -كمـا سـبإل    -انعقاد اإلمجاع عـلى ذلـك مر ال  ااة والتااعني وتـااعيهم   - 1 وـهـو إمجـاع مستــن
لـقــلــب الواـحــد واجتمــاع الشــرك واإل ــا  يف  مــر الكتــاب و الســنة يف زيــادة اإل ــا  ونــقــ ت , واجتمــاع النفــا  واإل ــا  يف ا

 .(3)عمل الرجل الواحد 
ــدائب ,    -  2 ـــد الـ ــنهم القانـــ  األواب , واعاـه ـــر , فمـ ــرو إي مكاـا ـــفا ال ي ينكـ ـــرة ـت ــال الظاـه ــؤمنني يف األعمـ ـــفا ل املـ ـت

 ومنهم املقت د , ومنهم الظامل لنفست املنهمك يف فـسقـت .
 ال الباطنة , كاحلب واجوف والرجاء والذكر والتـفكر يف ويء ا  ووياتت واجشوعتـفاوت املؤمنني يف األعم  -3

 وحنو ذلك مما ي ىت دو إي معاند عامد.  …واليقني 
فمــنهم مــر يعلــم مــر صــفات ا  ووياتــت    -حــىت لــو ســلم جــدي أنــت الت ــديإل    -ـتــفاوت النــال يف العلــم مــا يــؤمر اــت    -4

ــاتت الشـــىء ا ــباب ســـنطت ومر ـ ـــر  وأسـ ــنهم مـــر ي يعلـــم منـــت إي النـــزر اليسـي ـــ ال , ومـ ـــدو مـف لكثـــحم , ويـــؤمر اـــذلك ويعـتــق
ــا درجـــات   ــل منهـ ــم واليقـــني كـ ــة والعلـ ــت , فاملعرفـ ـــر م ـــد  اـ ــا اآلـه ــراء يف أ  األول م ـــد  اع ـــعاف مـ ـــمجمل , فـــال مـ اـل

ـوى مـر إ انـت اشـىء وهـر ,   ـوي منـت  متـفاوتة , واإلنسا  الواحـد نفست يكو  إ انـت اشـىء أـق ويكـو  إ انـت االشـىء اليـوم أـق
 غدا أو العكس .

أ  اإل ــا  يـتــفاوت اـتــفاوت ســببت و مسـتــندو , فمــر ومــر اسـبــب ويــة هارقــة روهــا , لــيس كمــر ومــر تبعــا إل ــا  غــحمو    -5
 .  (1)مر النال أو حنو ذلـك مر األسباب العار ة 

 

 
 ى عما قليلأما هدمت مر جهة هدم أساست الذى ا  عليت أثناء تطور الظاهرة وهو املنطإل  حيث أثبتوا ما أمسوو املاهية فقد عقدنا لت ف ال هاصا يعت(2 

 واملق ود هو النفا  األصغر والشرك األصغر. (3 

 ( .224 - 219هذا انظر : اإل ا  لشي  اإلسالم  لزيادة البيا  ىف  (1 
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 ثالثا : ضـابط مـعـرفة أصـول الـفـرق في اإلرـمـان :
ـــلب , اللســـا  ,   ـــوال منطقيـــا حســـب األعضـــاء الثالثـــة :   الـق ـــقسيم األـق ـــلفة يف اإل ـــا  اـت  كـــر معرفـــة أصـــول الفـــر  املنـت

اعــي املــؤلفني مــر العلمــاء , عو ــا مــر اســتعراد الفــر  الــذي    -ن ــا أو ـتــلمي ا    -واجلــوارح   وقــد و ــ  هــذا الضــااط  
  (5)وااـر أىب العـز  (4)وشـي  اإلسـالم ااـر تيميـة  (3)وااـر حـزم  (2)م الطـربيسارت عليت كتـب الفر  و املقايت , ومنهم اإلما

, وقـد رأيـ  أ  أستـفيد مر  موع كالمهم   وأوجز كالمهم وأسـتنر  منـت مـ  الزيـادة واإليضـاح  ـااطا رـددا يعـني علـى  
 معرفة األقوال والتـفريإل اينها ايسر وسهولة فكا  هذا التـقسيم :

 أ  اإل ا  االلسا  
 فقط

 أ  اإل ا  االقلب
 فقط

أ  اإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
االلسـا  واجلــوارح  

 فقط

ــا  االقلـــــــب   أ  اإل ـــــ
 واللسا  فقط

ــا  االقلـــــــب   أ  اإل ـــــ
 واللسا  واجلوارح

 الكرامية

 اجلهمية
 املريسية
 ال احلية
 األشعرية
 املاتريدية

 وسائر فر  املقايت

ــة   ــانية أو فرقـ الغسـ
 6 هولة 

 املرجئة الفقهاء
 اار كالب

 لسنةأهل ا-1
 اجوار -2
 املعتـزلة -3

 واعي هذو األقسام لتا  لتف يل إيضاحى وهى :
 
 الذرن قالوا إله بالقلب واللسان والجوارح طائفتان  -أ

 
  وكــل طاعــة  (1): اإل ــا  قــول وعمــل  الــذرن قــالوا  -2

هــــى شــــعبة مــــر اإل ــــا  أو جــــزء منــــت   اإل ــــا  يكمــــل  
مــــا  ااســــتكمال شــــعبت ويــــنقد انق ــــها   ولكــــر منهــــا  
 يذهب اإل ا  كلت اذهاات ومنها ما ينقد اذهاات .

ــا   وي   ــإل إي وـــ ــول ي يت قـــ ــا  أصـــ ــر شـــــعب اإل ـــ فمـــ

 
اإل ــا  فعــل كــل واجــب وتــرك كــل  الــذرن قــالوا :    -1

رـــــرم   ويـــــذهب اإل ـــــا  كلـــــت اـــــدك الواجـــــب أو فعـــــل  
 الكبحمة   هم :

 الخوارج :  -1
 ومرتكب الكبحمة عندهم كافر .   

 
 (   وقد ذكر أراعة أصول غحم مذهب السل  .199-2/189انظر هتذيب اآلثار   (2 

 هـ .1392( طبعة أىب املكارم 13/9انظر : اظلى   (3)

   هو هنا لدث عر املرجئة هاصة . 184اإل ا    (4 

(   لكــر علــى كالمــت مــا يســتدرك   وقــد فعلنــا ذلــك هنــا   وقــد اســتوىف الزايــدى 1/46رنــااوط . كمــا فعــل قريبــا مــر ذلــك احلــافظ ىف الفــت       لقيــإل : األ 309شــرح العقيــدة الط اويــة   (5 
 ( .2/243إلاف السادة املتقني   -أصول املرجئة وغحمها عدا مذهب السل  فلم يذكرو 

 ألشعري والشهرستان عر غسا  .ذكر الطربي قولا ومل يسمها , ولكنت قريب مما ذكرو ا  (6 
 
 على ما سبإل ىف شرح هذو العبارة . (1 
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 يست إل مدعيت مطلإل ايسم ادوألا .
 ومنها واجبات ي يست إل ايسم املطلإل ادوألا .   
 ومنها كمايت يرتقى صاحبها إ  أعلى درجاتت .   

 )وتفصيل هذا كله حسب النصوص(
 السنة والجمامة . *وهي أهل

 المعتزلة :   -2
 ومرتكب الكبحمة عندهم ىف منزلة اني املنزلتني .   

 
 
 كون بالقلب واللسان فقط : طائفتانالذرن قالوا : إله ر -ب

ــور  -2 الـــذرن ال رـــدخلون أممـــال القلـــب ، وقـــد تطـ
ــن   ــا  مــ ــان أر ــ ــع إخــــراج قــــول اللســ ــر إلــ بهــــي األمــ
ــة الحنفيـــة   ــط وهـــي مامـ ــوه مالمـــة فقـ ــان وجعلـ اإلرمـ

 )الماترردرة( .

الــــذير مــــنهم يــــدهلو  أعمــــال القلــــب وهــــم اعــــي  -1
عهرير  قــدماء املرجئــة الفقهــاء واعــي رــدثى احلنفيــة املتــ 

. 

 
 
 الذير قالوا : إنت يكو  االقلب فقط : ثالث طوائ  - 

 الذير يقولو  :-3
 هو الت ديإل فقط :
 األشعرية واملاتريدية .

 الذير يقولو  : -2
 هو املعرفة فقط :
 اجلهم ار صفوا  .

ــال  -1 ــت أعمـــــ ــدهلو  فيـــــ ــذير يـــــ الـــــ
ــائر فـــــر    ــا   وهـــــم ســـ ـــلب مجيعـــ ــ الـق
ــمرية   ــية والشــــــــــــ ــة كاليونســــــــــــ املرجئــــــــــــ

 نية .والتوم
 

 هـذو هـي األصول النظرية عامة .
أمــا يف واقــ  الظــاهرة فــقــد تـقــلــ   ـهــذو الفــر  إ  أقــل مــر ذلــك نظــرا للتــداهالت والتطــورات الفكريــة الــىت كــا    

 أنها وأجالها :
  ا  .استندام قواعد املنطإل وإدهالت علما معياريا حيكم يف القضايا النظرية اجالفية عامة, ومنها قضية اإل -1
ـــواعد    -2 ـــلسفية ويســـتندم الـق ـــوم علـــى أســـس ـف لـــول مباحـــث العقيـــدة أو التوحيـــد واإل ـــا  إ   علـــم الكـــالم  الـــذى يـق

ـلية لـيس للن ـو  فيهـا   إي مكانـة ثانويـة   ي سـيما ىف الع ـور    -إ  وجـدت    -املنطقية   وإمجـاي ـهـو مباحـث نظريـة عـق
 عما قـليـل .األهحمة . وهذا ما سوف نف ل احلديث فيت  

 واملهم هـنا أ  هـذو األسباب وغحمها مر األسباب التارمبية الب تة أدت إ  انـقـراد اعي الفر  اإلرجائية   وهـي :
 الكرامية :  -1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 22 

 ظهورا .  (1)مل يعد لم وجود وي لفكرهم إي ىف كتب املنالفني   م  أألا وهـر املذاهـب املبتدعة ىف اإل ا  
ــوا  وانقرا ـــهم قـــد  نســـ  ــاني    مث  قلـ ــم ت ـ ــا  ولـ ــة كثـــحمير خبراسـ ــامر( :   وكـــا  الكراميـ ــر  الثـ ــول الـــذهى  ىف القـ بيا   يقـ

 .(2)وتـالشوا   نعـوذ اا  مر األهـواء 
ـــلى رأســـهم ااـــر   ــرازى وـع ــر حـــىت ألايـــة القــر  الســـادل ومطلـــ  الســاا    فـــإ  املـــؤرهني لــل هــذا مـــ  أنـــت كــا  لـــم وجـــود ظاـه

ـنض  اـذلك   والـرازى ـهـو اإلمـام الثـاىن لألشـعرية تـوىف سـنة  ذكـروا من (3)السبكى ـت لـم   وكـتـب الـرازى ـت      (4)ـهـ  606اظراـت
 .  (5)وقد كتب أحد الباحثني رسالة علمية ىف ذلك  

ـو اـكـر البـاقالن ( , كــا  ىف مقـدمهم ااـر الي ـم يكتــب   ـناء ظهــور إمـام األشـعرية األول وناشـر املــذهب   أـا وقبـل ذلـك أـث
 ظر ىف الطرف اآلهر .وينا

قال شي  اإلسالم :   وقد رأي  يار الي م فيت م ـنفا يف أنـت قـول اللسـا  فقـط   ورأيـ  ياـر البـاقالىن فيـت م ـنفا أنـت  
 .  (6)ت ديإل الـقـلـب فـقـط   وكالنا ىف ع ر واحد وكالنا يرد على املعتـزلة والرافضة    

 لشمررة( :الجهمية وأصحاب المقاالت )كاليولسية وا  -2
 انقرد القائلو  اع  اإل ا  هـو  رد املعرفة الـقـلبية . 

ولكــر العجيــب ـهــو قيــام أعظــم مذـهــبني يف اإلرجــاء وـهــما األشــعرية واملاتريديــة الــلــذا  يشــكال  مجلــة الظاـهــرة العامــة علــى  
ـرار ااـلــلسا   أصـولت ىف أ  اإل ـا  ـهــو مـا يف الـقــلـب فقــط   حـىت إ  املاتريديــة أولـ  مـا ـهــو م شـهور عـر أيب حنيفــة أ  اإلـق

 ركر وهـر لإ ا    وجعلوو عالمة فقط كما سيعتى عنهم .
هــذا مــ  أ  األشــعري نفســت صــرح مذـهــب جهــم وجـعــلت الفرقــة األو  مــر فــر  املرجئــة   واملنتســبو  إليــت يقــراو  ذـلــك إ   

ا   اثـل ما ذكرو إمامهم املنتسبو  إليـت   األشـعرى   عـر جهـم !!  اليوم   ال إ  كالم إمامهم املتـقدم   الباقالن   يف اإل 
 وهذا مر تـناقضهم .

ــسام الثالثـــة   ــرد القســما  األوي  مــر األـق وعلــى هــذا ي ــ  أ  نقــول إ  مــذهب اجلهميــة ىف مجلتـــت مل ينقــرد  وإمنــا انـق
  راج  اجلدول( . -اجلهمية أع  سائر الفر  ذات املقايت و  -املتفقة على اإل ا  يكو  االقلب وحدو 

أمـا الفرقــة الثالثــة فكـل مــا عملتــت هــو لـوير أو تعــديل يف كــالم جـهـم  فو ــع  الت ــديإل اــدي مـر املعرفــة  وصــرح  انفــي  
أعمــال القلــب األهــرى مثلمــا صــرح جهــم وجعلــ  األعمــال املكفــرة  ــرد عالمــة علــى الكفــر البــاطر   وجعلــ  كــل مــر  

ـوا جهمـا ىف شـا منهـا , إي إذا صـ   حكم الشرع اكفرو فاقدا للت د  يإل القليب  وحنـو ذلـك مـر اآلراء واللـوازم اـلـيت مل مبالـف

 
 ( .13/56قال ذلك شي  اإلسالم    موع الفتاوى   (1 

 (   ترمجة رمد ار كرام  املؤسس  .11/524سحم أعالم النبالء   (2 

 ( .8/81انظر ترمجة الرازى ىف طبقاتت   (3 

 مامهم املتقدم هو الباقالىن .(   وإ4/429انظر : لسا  امليزا    (4 

  وتف ــيل مــذهب الكراميــة هــو  38تريــدى  هــو الــدكتور فــت  ا  هليــ  الــذى كتــب رســالة ماجســتحم عنواألــا  فنــر الــدير الــرازى وموقفــت مــر الكراميــة   انظــر لقيقــت لكتــاب التوحيــد للما (5 
 يم عند املسلمني د. وحم اتار  م  مالحظة ما فيت مر إمجال والتبال .    مو وع رسالة الزميل عبدالقادر ار عبدا  ال وما   وانظر: التجس

 ( .13/58 موع الفتاوى   (6 
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  (1)أ  جهما التـزم القول اع  مر أعلر التـثـليث ىف دار اإلسالم و ل ال ليب اال تـقية أنت يكو  مؤمنـا إذا كـا  يعـرف ا   
 ي   هذا عر األشعري .. على أ  اار حزم نسب هذا ايلتـزام لألشعرى معت   وي 

ــليث و لــت ال لـيــب دليــل علــى    لكــر األشــعرية يقولــو  إنــت  كــر أ  يكــو  مؤمنــا يف البــاطر   ولكــر إعالنــت التـث
 كفرو   وعالمة عليت   فهو كافر   ظاهرا   م  كونت مؤمنا   ااطنا   إذا كا  م دقا !!

لــب واــني املعرفــة ممــا يتعــذر علــى العقــول إدراكــت   كمــا نــد  وعلــى أيــة حــال فــإ  الفــر  اــني الت ــديإل اعــرد مــر أعمــال الق
شـــي  اإلســـالم علـــى أ  اينقـــراد قـــد ضـــل أيضـــا وراء اعـــي قـــدماء املـــذهب األشـــعري ؛ فمؤسســـت ااـــر كـــالب كـــا  علـــى  

وحنـوهم      وأما أاو عبـدا  اـر  اهـد تلميـذ األشـعري وشـي  البـاقالن   وأاـو العبـال القالنسـي   (2)عقيدة املرجئة الفقهاء 
كما نقلت عنهم أاو القاسم األن ارى شي  الشهرسـتان يف شـرح كتـاب اإلرشـاد    -؛ فكانوا على عقيدة السل  يف اإل ا   

 .. وكل هؤيء مل يبإل لم يف مذهب األشعرية أثر .  (3)للجوي  
 الـمـرجـئة الـفـقـهـاء:  -3

ـــرت األمـــة علـــى التمـــذهب ااملـــذاهب األراعـــة املشـــ  ـــر مـــذهب املرجئـــة الفقهـــاء  ـــمر مـــذهب أيب  اعـــد أ  استــق هورة   استــق
 حنيفة ر ت ا    ولذا أصب  يسمى مذهـب احلنفية .
ـلوب هاصـة    -  (4)وأاو حنيفة ر ت ا  تضـارا  األقـوال يف حقيقـة مذهبـت ـفت مـر أعمـال الـق أهـي داهلـة يف اإل ـا     -وموـق

 أم ي ؟
ـفست   إي أنـ  ي أسـتبعد أنـت ر ـت ا  رجـ  عـر قولـت ووافـإل السـل   ومل يثب  لدي فيما حبثـ  أي ند مر كـالم اإل مـام ـن

ـــو املظنـــو  اـــت ـــب املرجئـــة الفقهـــاء , أي إ   (1)يف أ  األعمـــال مـــر اإل ـــا    وهـــذا ـه ـــو مذـه ـــداول عنـــت فـه . أمـــا املشـــهور املـت
ـقد و  ـد وي يـن ـ  فيـت   وأ  الفاسـإل يسـمى مؤمنـا   اإل ا  يشمل ركنني : ت ديإل القلب وإقرار اللسـا    وأنـت ي يزـي ي يستــث
 , إذ اإل ا  شىء واحد ينتـفي كـلت أو يبقى كلت حسب األصل املذكور سااقا  .

ــل ـهــذا املذـهــب هــم فقهــاء احلنفيــة املتمســكو  اعقيــدة الســل  وعلــى رأســهم اإلمــام أاــو جعــفــر الط ــاوي   وأشـهــر مــر  ـث
  ي اار أيب العـز شارحها   وقـليـل مر املتـعهرير .صاحب العقيدة املشهورة   واإلمام القا

 

  ففيت تف يل ملوافقة األشعرية 152-1410. وانظر: اإل ا  يار تيمية   80(   وأما أاوعبيد فلم يقل إنت مذهب جهم  ال قال إنت يزم لت  اإل ا   3/47انظر: الف ل   (1)
 ( .2/274  وموا   كثحمة   ودرء التعارد:  184 115همية ورد عليهم ىف تلك اآلراء واللوازم وكذا  للج 

 (2/243  وإلاف السادة املتقني يشرح اإلحياء للزايدى   114انظر : امل در السااإل   (2)

 . 114  138انظر : امل در السااإل   (3)

أيب  لى تع بت الشديد طعر يف سندها  وكذا رسالة الفقت األكرب(  وقد أثب  ذلك اظققا  يف مقدمتها  وأما األشعري يف املقايت فقد قال عرفعما رسالة العامل واملتعلم فإ  الكوثري ع (4)
اا    واملعرفة االرسول  واإلقرار ما جاء مر عند ا  يف اجلملة  حنيفة ما ي نستطي  إثباتت  وهو قولت :   الفرقة التاسعة مر املرجئة أاو حنيفة وأص اات؛ يزعمو  أ  اإل ا  املعرفة اا  واإلقرار

ا  سب انت حرم أكل اجنزير غحم أنت ي  يدرى  دو  التفسحم   وذكر أاو عثما  اآلدمي أنت اجتم  أاو حنيفة وعمر ار أىب عثما  الشمرى مكة   فسعلت عمر فقال لت : أهربن عمر زعم أ 
و مكا  كذا ؟ فقال : مؤمر!! قال مت ا  ليس هذو العني   فقال : مؤمر!! فقال لت عمر : فإنت قد زعم أ  ا  فرد احل  إ  الكعبة غحم أنت ي يدري لعلها كعبة غحم هذلعل اجنزير  الذي حر 

إ انا    وزعم أ  اإل ا  ي يتبعي   وي يزيد وي ينقد : فإ  قال :أعلم أ  ا  اعث رمدا  غحم أنت ي يدرى لعلت هو الزمي ؟ قال : هذا مؤمر!! ومل ىتعل أاو ح مر الدير مستنرجا   نيفة شيئا  
ل م  أنت إمنا ينقل عنت غالبا  . انظر : املل –  . ويالحظ أ  الشهرستان نسب هذا لغسا  . وكذات يف نسبتت أليب حنيفة   ومل يتعرد لنقد ايشعري 139  وي يتفا ل النال فيت  املقايت  

 ( لقيإل : الكيالن .1/141والن ل  

والجرة مر اإل ا    فسك  أاو حنيفة   فقال روى اإلمام اار عبد الرب اسندو أ   اد ار زيد ناظر أاا حنيفة يف اإل ا    وذكر لت حديث   أي اإلسالم أفضل   وفيت ذكر أ  اجلهاد  (1 
 . 331(   ونسبها اار أيب العز للط اوى 9/247ت وهو حيدث  عر رسول ا  صلى ا  عليت وسلم ؟ التمهيد  أجيب -أو مب  -اعي أص اات : أي  يبت ؟ قال : ي 
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ـــلوا أعمـــال   ـــؤيء مضـــطرب مـــددد   ولـــذا قـــال شـــي  اإلســـالم ااـــر تيميـــة :   إألـــم إذا مل يدـه وحقيقـــة األمـــر أ  مـــذهب ـه
 .  (2)لا    القـلوب يف اإل ا  لزمهم قول جهم   وإ  أدهلوها يف اإل ا  لزمهم دهول أعمال اجلوارح أيضا  , فإألا يزمة

وعبارة الط اوي ر ت ا  تدل على هذا فإنت قال :   واإل ا  هو اإلقـرار االلسـا  والت ـديإل ااجلنـا    ومجيـ  مـا   
ـفا ل   ص  عر رسول ا  صلى ا  عليت وسلم مـر الشـرع والبيـا  كلـت حـإل   واإل ـا  واحـد   وأـهـلت يف أصـلت سـواء   والـت

 (3)الفة الوى   مالزمة األو   اينهم ااجشية والـتـقى وا
 فقولت :   واإل ا  واحد   شاهد ملا قلنا مر أ  أصل الشبهة ومنطلقها هـو هـذا .  

وقولــت :  يف أصــلت ســواء والتفا ــل ايــنهم ااجشــية والـتــقى  إخل , اــال  لــذلك   فا ــطرا  عبارتــت ؛ أل  قولــت :   
 . -هو أعمال اجلوارح وأعمال القلب - وفرعا  أو فروعا   وأهـلت يف أصلت سواء  يدل عل أ  لإ ا  أصال  

ـــا    ــل متـفاوـت ــدا    اـ ــا  واحـ ـــد اإل ـ ــرف مل يـع ــة والعـ ــرع واللغـ ـــو الشـ ــا ـه ــل كمـ ــمى األصـ ــال  يف مسـ ــرع داهـ ــا  الفـ ــال : إ  كـ فيقـ
 . -كإثباتت التـفا ل يف اجشية والتـقى   -متـفا ال  

 يف أصلت سواء  غحم دقيإل فينبغي أ  يـقول  وأهـلت فيت سواء  . وإ  كا  غيـر داهل يف مسماو فقولت :  وأهـلت
والــذي دفعــت ر ــت ا  إ  الوقــوع يف ـهــذا ـهــو راولــة اجلمــ  اــني مذـهــيب الســل  وأيب حنيفــة , أل  الرجــل حـنــفي سـلــفي    

قــال الشــي  ر ــت    -ا  أعلــم  و   -وكـذا شــارح عقيدتــت   فإنــت حــاول ذلــك أيضــا  وأرادو   ولــذا قـال يف شــرح العبــارة   وـلــذا  
 .  (4)ا  : وأهـلت يف أصلت سواء يشيـر إ  أ  التساوي إمنا هـو يف أصلت   وي يلزم منت التساوي مر كل وجت    

فيقــال لــت : مــا هــذا األصــل مــر الت ــديإل الــذي يكــو  أـهــل اإل ــا  كلهــم مشــدكني فيــت ويكــو  مــا فوقــت زيــادة عليــت ؟ ومــر  
ـية املشـدكة هـار  الذـهـر   الذي و عت ؟ وهـذا ـلسفية منطقيـة هـي إثبـات املاـه ـقة يقودنـا إ  ـقـضية ـف . وـهـو مـا    (5)يف احلقــي
 ي يقرو ر ت ا  .

وهاهـنا قضية مهمـة   وهـي أ  اعـي النـال يثبتـو  أ  اجـالف اـني مذـهـب السـل  ومذـهـب أيب حنيفـة لفظـي اـإطال     
م ومـثــل صــني  الط ــاوي والشــارح   واألهــحم نــد ـعــلى أ  اجــالف صــوري    مسـتــدلني اظواـهــر اعــي كــالم شــي  اإلســال

ـف يل وإمنـا هـو إثبـات الظـاهرة , فإننـا نبـني وجـت احلـإل يف ذلـك وعالقتـت اتطـور الظـاهرة   ـنا لـيس الـت وحنر وإ  كـا  غر ـنا ـه
هـي ـعـلى    -لنسبة للمرجئـة الفقهـاءوهي الطور النهائي للظاهرة اا  -قائمة أيضا  ؛ أل  اعي النال قد حيسب أ  املاتريدية  

 مذهـب أيب حنيفة كما تـزعم   واجالف اينها واني السل  صوري .
وســوف نبطــل ذلــك ابيــا  حـقـيــقــة اجــالف اــني أيب حنيـفــة والســل    مث نبــني اــعــد ـهــرو  مذـهــب املاتـريـدـيــة عــر حقيقــة  

 .    (1)مذهـب اإلمام 
 الفقهاء عامة لو مما يدل عـلى انـقـرا ت إي مر أمثال هـذير اإلمامني.  ال إ  ايا  مذهب أيب حنيفة واملرجئة  

 
 

 . 183اإل ا    (2 

 مر الشرح . 307مر منت العقيدة :   64-62الفقرات مر  (3 

 . 310شرح العقيدة الط اوية     (4 

 . 445ي وسيعت  وهو املعقود لت ف ال  هاصا  اعنوا  األثر املنطق (5 

 وهذا األهحم مو عت حكم تارك العمل يف الطور النهائي للظاهرة . (1 
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 * فما حقيقة الخالف بين مذهب السلف ومذهب الحنفية ؟
 

قبـل اإلجااـة املباشـرة ىتـب أ  نتـذكر مـا سـبإل يف ف ـل   املرجئــة الفقهـاء   مـر نــقـل ذم علمـاء السـل  للمرجئـة وأألـم ـهــم  
عتهم   وهـو مـا تن ـ  اـت كتـب العقيـدة األثريـة عامـة   فهـل يعــقـل أ  يكـو  هـذا كلـت واجـالف  هؤيء   وايا  ظاللم واد 

 لفظي فقط ؟!
 والذي تبينتت مر هالل الدراسة والتـتب  أ  سبب الـلـبس الواق  أحيانا  هـو أ  لـلمسعلـة جانبني :

 عـبير : * األول : ما رتعلق بحقيقة اإلرمان أو ماهـيتـه الـتصوررة إن صح الت 
 واجالف فيها حقيـقي قطعا    ولت مثراتـت الوا  ة وأحكامت املدتبة مثـل : 

 فالسل  يـقولو  ازيادتت ونق انت   وهـؤيء يقـولو  اعدمها . -1
 إطالقت على الفاسإل أو عدمت , فالسل  ي يطـلـقونت على الفاسإل إي مقيدا    وهؤيء اعكسهم . -2
ـقــلــب مــ  عــدم العمــل أم ي ؟ عنــد الســل  ي يقــ  تامــا  يف الـقــلــب مــ  ـعــدم العمــل   وعنــد هــؤيء  ـهــل يقــ  تامــا  يف ال  -3

 يق  .
 وعند السل  أعمال القـلب هي مر اإل ا    وعند هـؤيء هشية وتـقوى ي تدهـل يف حقيقتـت . -4
حبســب حالــت وعلمــت مــا ي ىتــب علــى  وعـنــد الســل  اإل ــا  يـتــنوع ااعتبــار املنــاطبني اــت ... فيجــب علــى كــل أحــد    -5

 اآلهر مر اإل ا    وعند هـؤيء ي ينوع .  
 السل  يقـولو  إنت يستـثـ  فيت ااعتبار   وهؤيء يقولو  ي ىتوز ذلـك ألنت شك . -6
 إطال  ن و  اإل ا  على العمل أهـو حقيـقة أم  از؟ فالسل  يقولو  حقيقة   وهـؤيء يقولو   از . -7
 ؤيء يقولو  : ىتوز أ  يقول أحد : إ  إ ان كإ ا  جربيل   والسلـ  يـقـولو  : ي ىتوز حبال .وهـ -8

 * الثالي : ما رتعـلق بـاألحـكـام والمآالت وأهـمـهـا : 
لــ   حكــم مرتــكــب الكبــحمة عنــد ا    وأنــت ي يطلــإل عليــت الـكــفر يف الــدنيا   وي مبلــد يف النــار يف اآلهــرة   ـاــل ـهــو    -1

 املشيئة .
كــو  األعمــال مطلواــة   لكــر أهــي أجــزاء مــر اإل ــا  أم  ــرد شــرائ  لــت ومثــرات ؟ فمــر نظــر إ  ـهــذا فقــط قــال  إ     -2

 اجالف صوري أو إ  النـزاع لـفـظي .
 : -فضال  عر القسم األول  -ولكر مما يرد ات على أص اب هـذا املذهـب يف الـقول نفست   

 ر مسمى اإل ا  ادعة مل يعرفها السل  .أ  إهرا  األعمال م -1
 كما ذكـر شي  اإلسالم .  -كما سبإل , ال أدى إ  ظهور الفسإل   -أ  ذلـك اختـذ ذريعة إلرجاء اجلهمية  -2
 أنـت تـكـلـ  وتعـسـ  يف فهـم األدلة ورد ظواهـرهـا ال رحية . -3
 أ  كـل شبهـة لـم يف ذلـك منـقو ة اـ جة قوية . -4

ـل حـدا    -لقضية املهمة يف املو وع واليت ترتـب عليها هالفهم يف حكم تارك ال ـالة  على أ  ا هـي قضـية    -وقـولم أنـت يقـت
 تـرك جنس العمل االكلية .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 26 

 فقولم : إنت مؤمر ىتعل اجالف حقيقيا  اال ريب   اـل هـم ىتـعـلونت كامل اإل ا  عـلى أصلهم املذكور .
مية واحلكـم يف الـدنيا اـل يف املـآل األـهـروي أيضـا    ـهـذا مـا أهطـع فيـت شـارح الط اويـة  فاجالف فيها ي يقت ر علـى التسـ 

ــد أمجعــوا   ــية    -حــني قــال :   وـق ــت    -أي الســل  واحلنـف ــن  عــر العمــل جبوارحــت أـن ــر الســانت وامـت ــلبت وأـق علــى أنــت صــد  اـق
 .  (1)عا    ورسولـت   مست إل للوعيد  
 وري   والواق  أ   رد ايتـفا  على العقواة ي ىتعل اجالف كذلـك .واستـدل وذا على أ  اجالف ص

ـر تـارك ال ـالة     ال مذهـب السل  أ  تارك العمل االكلية كافر ؛ إذ انعقـد إمجاع ال  ااة عليهم ر وا  ا  علـى تكـفــي
ـــرت املرجئـــة وتـــعثر وـــا اعـــي أتبـــاع الفقهـــاء اآلهـــرير   د ـــة  ومل مبـــال  يف ذلـــك أحـــد حـــىت ظـه و  علـــم اـــع  م ـــدر الشبـه

   (2)وأساسها هـو اإلرجاء  
ونعــود إ  مو ــوع اـنــقراد ـهــذا املذـهــب وتطــور الظاـهــرة   ـفــنقول : إ  أـحــدا  يف الن ــ  الثــان مــر القــر  الثــان مل يكــر  

ــل مذـهــب الدولــة الرمســي   ــراد ـهــذا املذـهــب ؛ ألنــت كــا   ـث علــى أصــ اب    ويكــاد يســيطر  -أو شــبت الرمســي    -يتوقــ  انــق
 املناصب العلمية والقضائية الرمسية يف اغداد واألقاليم .

 ولكر مل يلبث أ  انقر   صورتت ولول إ  مذهب فلسفي كالمي منذ القر  الراا    ومر أهم أسباب ذلك :
ــت   وـعــلى رأسـهــم اإلمــام أ ــد    -1 كتــاب اإل ــا     الــذي كــا  يــدرل  -املقاومــة الشــديدة الــيت اــذلا أهــل الســنة يف راراـت

فلــم حيقــإل مــذهب احلنفيــة أي    (4)وماـثــلت واقتــدى اــت علمــاء احلــديث والرجــال    –لــت يف احلـلــقــات العامــة    (3)وكتــاب األشــراة  
 انت ار علمي يذكر .

ـنة اإلمـام أ ـد   واملكانـة العليـا الـيت تبوأهـا لـدى اجلفـاء والعلمـاء والع امـة   واـروز  واعد التـغيـر اجلذري الذي انتهـ  إليـت فـت
 تـقـلـ   مكانة هـذا املذهـب يف الفـروع   وكا  تـقـلـ ها يف األصول أكثر . -ي سيما الشافعـية   -املذاهـب األهرى 

ـت يف اعـال العلمـى   -2 انتشار املنطإل والـفـلـسفة وعلم الكالم   فـقـد حاول متـكـلموا هـذا املذهـب تعويي الز ـة الـيت حلقــت
اب والســنة ( اإ ــفاء الطــاا  الــفــلسفي عليــت   مسـتــفيدير مــر ـهــذا اينتشــار الــذي مل يقاالــت أهــل الســنة مــا  الن ــي   الكتــ 

فمــال إليــت الطـبــقة املثــقــفة   وخـتــلى معظــم الــفــقهاء احلـنــفية   وغــحمهم ( عــر التـعــرد    -ألســباب يطــول ذكرهــا    -يســت إل  
ـر يف اينــتـ ار ملذـهـب    ألمور الـعـقـيـدة وأحالوهـا إ  علماء الكالم   ـت أعظـم األـث وهـنا ارز مر متكلمي احلنفية رجـل كـا  ـل

 .  (1)جهـم ولويل مذهـب احلنفية إليت   وهـو أاـو من ور املاتريدي
وقد ا طر احلنفية يف اعي املراـحـل إ  ايلت ـا  ااألشـعرية الـذير كـانوا أكثـر مـنهم تعمقـا  يف الكـالم , حـىت أصـب  كـالم  

ن والرازي مر أهـم م ادرهـم . وهـذا مما جعل الـفـرقتني تتـقاراا  كثحما    حىت إ  مسائـل اجالف اينهمـا ح ـرت يف  الباقال
 قضايا معدودة أكثرهـا فلسفي .
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 الـــخـــالصــــة :  *  
 

ـة مـر مذـهـيب األشـعرية و   املاتريديـة   الـذير  واجالصة أ  الظاهـرة العامة لإرجاء يف ـطـورها النـهـائي أصبـ ـ  مكوـن
ــم   ــر أعظـ ـــذا مـ ــا    وـه ــرقا  وغراـ ــالمية شـ ــة اإلسـ ـــد العلميـ ــر املعاـه ــا أكثـ ــالمية   وتبنتهمـ ــار اإلسـ ــم األقطـ ـــما معظـ ــل انتشارـه ضـ

 السمات الفكرية لعـ ور ايحنراف يف الفكـر اإلسالمى واحلياة اإلسالمية عامة .
ـــقض ــزمناو مـــر ايهتمــام االدرجــة األو  ـا ــورت قيمتـــت يف الفكــر اإلســالمي يف ع ـــور  ونظــرا  ملــا الـت ية   العمــل   وكيــ  تدـه

ايحنراف   فإننا سـنب ث أعظـم األسـباب واملـؤثرات الـيت أدت إ  ذلـك ؛ لن ـل إ  حكـم تـارك العمـل يف الطـور النهـائي  
 . للظاهـرة   مث نرد ذلـك كـلت ردا  تـفـ يليا  على  وء مذهـب أهـل السنة واجلماعة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثر الكالمي في تطور الظاهرةاأل
 
 

ـلغ األثـر   ـت أـا ـت وـتــرك  فــي ـزج  ـا ـر غريبـة وـفــدت عليـت وامـت ـدارل لتـاري  الفـكـر اإلسـالمي عامــة ىـتـد أ  أكـب شــكال    -إ  اـل
 هي ظاهـرة الغـزو الـفـلسـفي اإلغـريـقي !! -ومضمونا 
لفكــري احلــديث   الــذي وـفــد مــ  احلمــالت  حقــا إ  أكــرب حــرب ـنــفسية وفكريــة أثــحمت علــى اإلســالم هــي الغــزو ا 

 ال ليبية املسماة   ايستعمار   .
ـــزو    ـــذا الـغ ـــبولت علـــى اإلطـــال     -غـــحم أ  ـه ـــفاوت الكبـــحم يف    -وإ  كـــا  ي مـــربر لـق ـــو الـت ـــول   وـه ـــر معــق لـــت تـفسـي

 مستوى التـقدم احلضاري اني األمتني املت ارعتني .
ــرة حققــ   فعمــة تعــان مــر  ــع  مــزمر يف كــل  ــاي وفــإل ســنة ا     -ت احليــاة لــيس غريبــا أ  ختضــ  لغــزو أمــة قويــة قاـه

 مر الكشوفات وال ناعات ما مل يكر اجيال البشري حيلم ات مر قبـل .   -الكونية  
ــبل أمــة حيــة قويــة  لــك م ــدرا    ــل   الغريبــة يف تــاري  اإلنســانية   فهــي أ  تـتــق ــرة املستع ــية علــى العــق أمــا الظاـه
  للمعرفة والثـقافة غـزوا فكريا مر أمة اائدة .مستـقال
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ــقي والتوحيــد اجـــالد      ــزو هـــي أمــة الــوحي الـن ــبلة للـغ ـــرااة إذا كانــ  األمــة املتــق ويكــو  األمــر أكثــر استع ــاء وـغ
ك  اللذير فـت   وما قلوب األمم   وحطم  طواغـي  العامل   والغ  مر ايسـتعالء اـاحلإل مـا مل تبلغـت أمـة قـط ومـ  ذلـ 

 تتـقبـل الغزو مر تـراث مندثر ألمة مشركة منـقـر ة !!
ــدا مــر التعــرد لــذكر ســببني    ــل ـهــذا الـغــزو املــدمر   لكنــ  ي أرى ـا ولســ  يف مـعــرد احلــديث عــر أســباب تـقـب
 وهـما :  -إ  مل يكونا السببني الرئيسني   -رئيسني لت 

 التـخـطيط التآمـري ألمـداء اإلسالم :  -1
ــته     ــاعي  الـــذي انـ ــة إي رأل مـــر راول أفـ ـــرة الزندقـ ــا ظاـه ــر الـــداهل   , ومـ ــزو مـ ــا   الغـ ــاليب , ومنهـ ــر األسـ أمكـ

 الظالم   اليت أكل احلـقـد قـلووا فـقـذفتت مسوما مر اآلراء والبدع والفـلسفات الـدامة .
ـل  واملتعمل لراول الضاللة ىتد طائفة منهم تـنتمي لألديا  والفـلسفات اليت س ـقها اإلسال  م وحـرر منهـا العبـاد مـث

 : 
ــنظام   اـرـهــمي (  (1)اشــر املريســي   يهــودى (    ـعــبدك ال ــويف      (2)  عبــدا  اــر املقفــ     وســي (   إاراـهــيم اـل
   جاار ار حيا    ؟ ( .  (3)ثيوصويف (
هــا لكــي تتـقـبــل  وـقــد عــرف الــدامو  كيــ  يـدـهــلو  مــر أوســ  األاــواب االتدســس إ  الســلطة احلاكمــة والتــعثحم في 

 هـذو األفكار   والنال مر اعد لم تب  .  
ـلسفات    -وإ  كـا  األول أقـل    -وهـكـذا وق  جالد ار يزيد األموي واملعمو  العباسي    وغحمنـا ممـر أغرتـت ـهـذو الـف

مل يضــرها كيــد      علــى أ  ـهــذا السـبــب يظــل أقــل الســببني شــعنا   فــإ  األمــة اإلســالمية مــىت كاـنــ  مسـتــقيمة ـعــلى اإل ــا  
 كائد وي عـداوة حاقد   وإ  ت ربوا وتـتـقـوا ي يضركم كيدهـم شيئا { .

 الـمنهج التوفـيـقي :     -2 
ر  ا  اــت ـعــليها    ــتمسك م ــدر احلــإل املع ــوم   الــذي مــَ إ  اإل ــا  اــا  ورســولت حيــتم علــى األمــة اإلســالمية أ  ـت

فيمــا كـفاـهــا مؤونـتــت   ـاــل لـكــمت يف كــل مــا تعهــذ ومــا ـتــذر   وـهــذا أصــل قطعــي  دو  ساـئــر األمــم   وأي تــتــلقى مــر غــحمو  
 كـلي تضافـرت لـلديلة عـليـت اآليات واألحاديث . 

ومنها : عر جاار ار عبدا  أ  عمر ار اجطاب أتـى النـيب صـلى ا  عليـت وسـلم اكتـاب أصـاات مـر اعـي أـهـل   
وســلم فـغــضب فقــال :   أمتهوكــو  فيهــا يــا ااــر اجطــاب ؟ والــذي نفســي ايــدو لـقــد    الكتــب   فــقــرأو النــيب صــلى ا  عليــت

جئتكم وا ايضـاء نقيـة   ي تسـعلوهم عـر شـيء فينـربوكم حبـإل فتكـذاوا اـت أو ااطـل فت ـدقوا اـت   والـذي نفسـي ايـدو لـو  
 (1)كا  حيا ما وسعت إي أ  يتبع     -صلى ا  عليت وسلم  -أ  موسى 

 
 كما ند عليت الدرامى واإلمام أ د وغحمنا .  (1 

 ( .452/ 10ذكر اعي العلماء أنت كا  مبفى ارنيتت اايعتزال ليفسد دير اإلسالم   وكتبت تدل على ذلك   انظر: سحم أعالم النبالء    (2 

 إلليو    وقد ذكرو امللطي  مر الزنادقة .والثيوصوفية هى أصل ال وفية ومعناها احلكماء ا (3 

 ( 387/ 3حديث ص ي    رواو أ د    (1 
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ـى   فهذا املوقـ   يرسم منه  التعامل م  الـوحي املنسـوخ   فكـيـ  االـفـكـر البشـري اـلـم ي الـذي ـسـماو ا  تـعـاـل
  هـوى وظنا  وهرصا  وإفكا ( وهي كلها أمساء يـدهل يف مسماها دهوي أوليا ما يسمى   الفلسـفة امليتافيزيقيـة   ومـا تــفـرع  

 عـنها . وحسبك أ  ا  تعا  قال :  
 هـلإل السماوات واألرد وي هلإل أنـفسهم وما كـن  متنذ املضلني عضدا { .  ما أشهدهتم 

ـــلوحي    ــفة ـل ـــلسفات املناـل ـــ  كـــل النظريـــات والــف وومســـ  أصـــ اوا    -الكـــون منهـــا واإلنســـان    -فهــذو اآليـــة نسـف
 ااسم   املضلني (   وما كانوا دائما إي كذلك  !

فإنــت   ملــا فتـ ــ  أرد فــارل ووجــدوا فيهــا كتبــا كثــحمة      -  نفســت  -وعلــى ـهــذا املــنه  ســار عمــر اــر اجطــاب   
ـنقيلها للمسـلمني   فكتـب إليـت عمـر أ  اطرحوهـا يف   كتـب سعد ار أيب وقا  إ  عمر ار اجطاب ليسـتعذ  يف شـعألا وـت

وهــا يف املــاء أو يف  املــاء   فــإ  يكــر مــا فيهــا ـهــدى فــقــد ـهــدانا ا  اعـهــدى منــت   وإ  يكــر ظــالي فـقــد ـكــفانا ا  ! فطرح
   .  (2)النار

 وعليت كذلك كا  موقـ  أئمة اإلسالم وعلماء امللة  كاألئمة األراعة ووكي  واار املبارك والسفيانني والفضيل .   
 .  (3)وغحمهم ممر سبقهم أو حلقهم 

ـــ ور   فقـــد تعر ـــ  كتـــب ا ـــل الســـنة واجلماعـــة   يف كـــل الـع ـــفة املن ـــورة   أـه   (1)لفلســـفة واملنطـــإلوعلـــى هـــذا ثبتـــ  الطاـئ
ــة ـــل ر  وامل ـــادرة يف ع ـــور متعاقبـ   ويحقهـــا علمـــاء اإلســـالم االفتـــاوى املـــدمرة   حـــىت إ  كتـــب الفقـــت ســـطرت أ     (2)ـل

 .  (3)الوق  إذا وقـ  على طلبة العلم ي يدهـل فيت أص اب الكالم
د اــر حنبــل ر ــت ا    الــذي  وقــد ـ ــلى ـهــذا املوقــ  األصــيل أعظــم مــا ـ ــلى يف موـقــ  إمــام الســنة اإلمــام أ ــ  

ـل مـنه  الـوحي يف مقااـل    (4)حقـإل أعظم انت ار يف التاري  الـفـكري يف اإلسالم وهـو سجني أعـزل   ومـا ذـلـك إي ألنـت  ـث
 اجر  والـوى واجرافة .

ـلي  اـت األمـة اإلسـالمية قـد ا وحـديثا    -  (5)ولكر املنه  التوفيقي  املـنه  احلـازم    عكـر علـى ـهـذا  -وـهـو مـنه  ااـت
 يف حني أراد إصالحا وتوفيقا ! -احلاسم مواقـفت وأفـسد كثحما 

يــرى إمكـا  اجلمــ  اــني الــوحي والـفــلسفة   اــني مــنه  القــرو     -الــذي انتهجــت األشــاعرة واملاتريديــة    -ـهـذا املــنه    
   واجـرو  موقـ  أو رأي وسط اينهما أو مركب منهما !!  (6)ومنه  اليونا  

 
 .480مقدمة اار هلدو     (2 

 انظر : صو  املنطإل والكالم للسيوطي   وجام  ايا  العلم وفضلت يار عبد الرب : ف ل ذم اجلدال والكالم . (3 

     .وتسمى أيضا   علوم األوائل   أو   علوم اليونا (1 

 كع ور املرااطني واأليوايني.  (2 

 انظر : شرح الط اوية . ال ند اعضهم على جواز إزالة النجاسة اكتب الفلسفة واملنطإل وإ  كن  ي أراو احداما لل رف العريب .  (3 

انقلب احلال  –كما فعل املعت م   –لوب األمة هاصتها وعامتها   فبعد أ  اشتغلوا اتعذيبت وإ  أردت التعكد مر أنت ي مبالغة يف هذا الوص    فانظر التقدير البالغ الذي أوقعت ا  لت يف ق (4 
ء   و مر اعدو . انظر ترمجة اإلمام يف سحم أعالم النبالإ  اإلجالل الفائإل واحلر  البالغ على أ  يشرفهم ازيارتت   واعي مر مل يدركت منهم أوصى أ  يدفر جبوار قربو   أو كا  معظما لتالميذ

 والبداية والنهاية   ومناقب اإلمام أ د يار اجلوزي .

 أهل السنة ومنه  الفالسفة ( .أو الدكييب! وينبغي أ  يعلم أنت ليس املق ود مر الدكيب أو التوفيإل اجلم   فإ  أص اات كثحما ما يردو  على النهجني كليهما   منه   (5 

  مقدمة كتاات كربى اليقينيات .انظر مثاي حيا كالم الدكتور البوطي يف  (6 
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ـر    ـو يــقــرر جزمـا وـجـوب األهــذ اـبعي اآليــات  ويظـه ذلـك او ــوح يف تعاملـت مـ  ن ــو  الـوحي كتااــا وسـنة ؛ فـه
ــا   ـــرر أيضـ ـــا اعمـــ  عليـــت املعـــروف عنـــد الســـل    يف حـــني يــق ــزم    -واألحاديـــث علـــى ظاهـرـه ـــفسها مـــر اجلـ ــة ـن ـــلى الدرجـ ـع

هم علـى هالفــت   وي يت ــر  أصــ اات مــر ذكــر  تعويــل اعضــها اآلهــر مــا مل ينقـل عــر الســل    اــل قــام إمجــاع  -واإلىتـاب  
 اإلمجاع ومستندو الن ي  مث الت ري  منالفتـت اقول يعلمو  أنت منقول عر اليونا  !!

هـو هطـع ايـــنر اـالفطرة العلميـة اظضـة ؛ ألنـت يقـوم    –فو  أنت ركوم عليت شرعا  ااجطل والضالل   -وهـذا املنه   
  وحسـبــك إـقــرار أصــ اات قاطبــة اــع  التعويــل ظــ  ؛ وـلــذا مبتــلــفو  فيــت اهتالفــا شــديدا   ـعــلى غــحم معيــار مو ــوعي متميــز  

ـرا    ـل ايحتمـال    -حىت ي يكاد ىتمعهم أحيانا إي االفـة ديلـة الـند الـيت يسـموألا ظاـه وـهـذا    -وإ  كـا    ن ـا    ي يـقــب
 .  ينطبإل على ن و  اإل ا  والـقـدر كـن و  مر الـ ـفـات سـواء

 ! (7)ولـذا شهـد اجط البيان لـذا املنه  تذاذاا  شديدا    مث احنيازا  تاما  يف النهاية إ  جانـب الـفـلسفة
ـت    -حبسـب أفـرادو    -كما أ  هـذا املـنه     ـنقالت وتطـورات عجيبـة تـلــفـ  نـظـر كـل دارل ألعالمـت وأئمـت يشـهـد ـت

يا  صرفا أو فـلسفـيا صرفا   يددد اينهما فيناـقـي يف كتـاب مـا قالـت يف اآلهـر      فالواحد منهم يبتـدئ معتـزليا    وينتهي سن
 !!  (1)وهحمهـم مر يرج  إ  مذهـب الـسل  عند ايحتضار أو قبيلت

ـــ  أصـــولم   ــذا كاـن ــنهم    -ولـ ــا ايـ ـــفإل عليهـ ـــسي      -املـت ــالم النــف ــفات   والكـ ــان ال ـ ـــل معـ ـــفة   مـث ـــفسحمات اتــل ــة لـت عر ـ
 والكسب .. (

وي شــك أ  ـلــذا ـتــفسحمو كظاـهــرة ـنــفسية عامــة يف ايهتالفــات العقائديــة والسياســية وغحمـهــا   وأيــا  كــا  ـهــذا التـفسـيــر فــإ   
 حـلول الوسط يف هالف اني حإل ري صراح وااطـل ري صراح هي االبداهـة تـرجي  للباطل وهـضم لل إل . 

 حي  هـو الضالل اعينت أيا  كا  امل در اآلهر .ال  رد اجرو  عر م در املعرفة املع وم   الو  
 وعلى أي حال أصب  هـذا املنه  واقعة اعد أ  كان  األمة قـبلت فريقني متـنافرير :   

ومعهم كتاب ا  وسنة رسولت صلى ا  عليت وسـلم وصـري  العــقـل    معـني علـى الـدعوة إ     -أهـل السنة واجلماعة   -1
 يم .املنه  الناص  املستـقـ

ـنطعات ترمجوـهـا عـر   -2 ـلسفات وجـدليات وـت راول الضاللة مر اجلهمية والـقـدرية والزنادقة واملتـفـلسـفة   وـهـؤيء معهـم ـف
 أمم الشـرك والضالل   و راوا ألجلها كتاب ا  اعضت ابعي حني هلطوها ات ري  للم كم وفهم سـقـيم لـلمتشااـت . 

ال ــاهب ظـهــر الفكــر التــوفيقي وـاــزد قرنــت   فــدعا أصــ اات إ  التوســط اــني ـهــذا وذاك      يف غمــرة الـعــداء ال ــارم واملعــدك
ـلية   واهتمـوا اآلهـرير   ـل العـق ـية معـادو  للديـئ ـر النـقــل اـعألم معـادو     -حبـإل    -فاهتموا أهـل السـنة اـعألم متمسـكو  االظواـه

ـــل   ورأوا   ـــدسو  للعـق ـــل مــق ـــم    -للنــق ـــو وجـــوب  -ـه ـــل    أ  ال ـــ ي  ـه ـــل الســـنة مـــ  وجـــوب تعوـي ـــذ اـــبعي أصـــول أـه األـه
اعضــها اآلهــر ملنالفــة صــري  العــقــل اــزعمهم !! وكذـلــك وـجــوب األهــذ اــبعي مــا يدـعــو إليــت اآلهــرو  مــر العـقــليات ورد  

 البعي اآلهر !!
 

كانوا أقرب إليت ممر جاء اعدهم كعيب املعايل اجلوي    مما يو   أ  مؤسسيت األوائل كاار كالب واظاسيب كانوا أقرب إ  منه  الوحي ممر جاء اعدهم كالباقالن والبغدادي واار فورك  وهؤيء (7 
ىتي   التفلس  ميال شديدا كالفنر الرازي  مث هو وأمثالت أفضل ممر سار على منهجت م  انقطاع صلتهم االوحي تقريبا كاآلمدي واألرموي واإلوالغزايل  وهؤيء أقرب مر الذير مالوا اعدهم إ

 464 صاحب املواق ( واني هذو الطبقات أعالم ممر تردد وتذاذب ووافإل هؤيء يف شيء وأنكر عليهم شيئا أو أشياء. وانظر مقدمة اار هلدو   

 ك ال أيب املعايل والغزايل والرازي وغحمهم .  (2 
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ـق   فـلسفة اليونا    ووراء ال اائني والربانة   وهرافات اعـو   -وهـم ي يشعرو    -وهـكذا جعـلوا   ل والن ـارى ـت
 موق  الند املنافس ملا أنزل ا  مر الوحي اظفوو املع وم !!

 .  (2)واعثوا تـلك الرمم الفكرية البالية لتشاطر هـدى ا  عقول املسلمني وتـقامست قلووم  
ولــيس هــذا ف ســب   اــل مــر أهطــر نتــائ  هــذا املــنه  أنــت حطــم وحــدة التجمــ  الضــنم الــذي كــا  أـهــل الســنة   

ـزلة    -جلماعة حيظو  ات دو  سـائر الفـر  ؛ حيـث كانـ  الفـر  األهـرى  وا ـنقعات جانبيـة    -كالشـيعة واملعـت ـل إي مسـت ي  ـث
 على  فـيت تيار السنة الكبحم .

  فانقسـم    -ي سيما وكثحم مـر راوسـت ينتسـبو  للسـنة ون ـرهتا    -ولكر هـذا املنه  ج  على ذلـك جناية كربى    
قــ    واست ـغــرت األمــة هطــر مــا يــدعو إليــت هــؤيء   اســتكبارها لــت نــفــست حــني كــا  دعاتــت هــم أعــداء  الــرأي وـتــفس  املو 
 السنة ال رحاء .

حىت مجاهـحم األمة وعامتها اهتـلط عليهم األمر وانـقسم الويء , فما كا  لم مر قبـل أ  يقـارنوا اـني الكتـاب والسـنة واـني  
ـــقدوا كـــو  ااـــر أيب دااد واشـــر وجهـــم وغـــيال  والنظـــام أعلـــم اـــدير ا  واتبـــ     زندقـــة الفـــرل والنـــود وال ـــاائني   وي أ  يعـت

 لل إل وأهـدى سبيال مر مالك والشافعي وأ د وأيب حنيفة واحلسر وسفيا  والفضيل .  
 العـداء  فلما ظهـر املتمس و  االسنة , املعظمو  ظاهـرا ألولئك السل  , مؤيدير ألولئك املبتدعة يف كثحم مـر أصـولم فـد

 أو ا ـم ل   وتشت  الويء وها  الرأي اني التجم  الس  نفست !!
 وهـذا املوقـ   لى او وح يف املسعلة املهمة لنا هـنا وهي مسعلة اإل ا  , وخباصة   العمل   . 

 فقد ظهـر أص اب املنه  التوفيقي واجالف يف املسعلة دائـر اني فريقني :  
 غحم أألا كانـ  على مذهـبني : -تـقريبا    -األمة كلها األول :    -1
ـــ  عليـــت القـــرو  املفضـــلة   وصـــرح  اـــت ن ـــو  الـــوحي القطعيـــة مـــر أ     -أ الغالبيـــة العظمـــى : وهـــم متمســـكو  مـــا أمجـع

 . -على ما سبإل شرحت  -اإل ا  قول وعمل 
ـف -ب ـر ااإل ـا   طائفة معدودة مر الفقهاء تتـفإل م  األو  يف أنية العمل ووجوات فضال عر اـت اقها معهـا يف أ  مـر مل يــق

ــر ي إ ـــا  لــت   ولكــر انقـــدح    ــلسانت أو مل يقــم اقلبــت شـــيء مــر أعمالــت   كالر ــا واليقـــني وال ــد  واإلهــال  ( كاـف ـا
تــدهل يف مســمى اإل ــا    وفهمــوا هطــع أ  القــول ازيادـتــت ونــقــ انت    -أعمــال اجلــوارح    -لــديهم شــبهة يف كــو  األعمــال  

 .  (1)قول اجوار    ولم على ذلـك تعويالت وتعـلالت .. وهـؤيء هم املسمو  مرجئة أهـل السنة أو مرجئة الفقهاءموافـإل ل
ــق اآلخــر :  -2 ومــر شــاوهم   ولــم يف اإل ــا  قــول اتـفــقــ  األمــة علــى    -حينئــذ    -غــالة املرجئــة   وهــم اجلهميــة    الفرر

ــارو يف اجـــ  ــدم اعتبـ ــت   وعـ ــداد اـ ــدم ايعتـ ــذوذو وعـ ــني    (2)الفشـ ــة الثنتـ ــر فـــر  األمـ ــار مـ ــالم الكبـ ــة اإلسـ ــرجهم أئمـ   اـــل أهـ
 والسبعني الضالة   وعدوهم أكفـر مر اليهود والن ارى واعول ملسائل ذهـبوا إليها منها هذو املسعلة .  

 
ك (   وهو الذي هدمت شي  اإلسالم اكتاات وهذا هو األصل الذي نشعت منت أكرب مشكلة منهجية يعان منها هذا املنه  الدكيى   وهي ما أمسوو   تعارد العقل وكيفية العمل عند ذل (1 

 ل   ومفتت ا إياو اذكر راول هذا املنه  وقانوألم يف التعارد .الفذ :   موافقة صري  املعقول ل  ي  املنقو 

 السااإل تف يل مذهبهم  (1 

 كما فعل أاو عبيد والطربي وامللطي ونقلوا   وقد سبإل تف يلت .  (2 
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ـلبت فـهـو عنـدهم مـؤمر   أي وإ     (3)تـام اإل ـا  فقـد كا  مذهـبهم يف اإل ا  أنت  رد املعرفة االـقـلب ؛ فكـل مر عرف ا  اــق
 مل يعمل .
فلما ظهـر دعاة املنه  التوفيقي التوسطي وطبقوا منهجهم يف التوفيإل اني ـهـذو املذاـهـب , أهـذوا مـر اجلهميـة أ    

ـر األركـا  غـحم داهـل فيـت وإمنـا ـهـو   اإل ا  رـلت الـقـلب وحدو وأنت يق    كامال   فيت   وأ  النطإل االشـهادة فضـال  عـر ساـئ
 ط ظاهـري فقط   أي شرط إلجراء أحكام اإلسالم الظاهـرة عـلى قائلت !!شر 

ـت   وتـعـرد فاعـل    وأهـذوا مر أهـل السنة عر أحكـام املرتـدير وتـاركي الـدير كلـت أو اعـي أركانـت أو اعـي واجباـت
     -ااعتبـارو متكلمـا  -ذلك للوعيد وحنو ذلك .. حىت إ  الواحـد مـر أصـ اب ـهـذا املـنه  رمـا يكتـب مـا يوافـإل اجلهميـة  

 فإذا كتب ااعتبارو فقيها ذكـر كالم علماء السنة ونـقـل أقوالم كعي فـقيت منهم !!
 على أ  هذا احلكم مل مبرجوا ات نتيجة توسطهم يف هذو املسعلة مفردها   ال هـو مقـرو  ومرتبط اتوسطهم يف

 مسعلة أكـثر شهـرة يف التاري  , وهـي مسعلة هلإل القـرو  .
ــن :و   ــان كلـ ــة وأعظمهـــا  بيـ ــائل اجالفيـ ـــر املسـ ــرو  كانـــ  أشـه ــعلة هلـــإل القـ ـــرد    (1)أ  مسـ ــا وتـع ـــ  األمـــة كلهـ ــا امت ـن ووـ

ــل  أذهـــا  النــال وأوقــاهتم وعلــومهم وكتــبهم   وكــا  اجــالف فيهـــا   ــل   وشـغ علمااهــا شــرقا  وغراــا  لــألذى والســجر والـقــت
 حامسا  وا  ا  اني فريـقـني :

بــة ؛ وهــم  معــو  علــى مــا كانــ  عليــت األمــة قبــل هــذو البدعــة مــر اعـتــقاد أ  القــرو  كــالم ا  تعــا   علمــاء األمــة قاط   -1
 غحم الو  . 

 الفرقة الكالمية الشاذة ومعها السلطة الغاضة ؛ ورأيها أ  القرو  الو  .  -2
ـنة ثبتـ  األمـة وانت ـرت يف النهايـة تبعـا لثبـات اإلمـام أ ـد ر ـي ا  عنـت  وانت ـر    ورغما  عما نـزل مـر الـبالء والزلزلـة والفـت

مــنه  الــوحي انــتــ ارا  حامســا    وانـدـحــرت أفــاعي اياتــداع  وكمـنــ  شــياطني املكــر اذلــة . ولكــر املــنه  التــوفيقي مل يــدع  
  -  (2)وعلــى رأســهم عبــدا  اــر ســعيد اــر كــالب  -فرحــة األمــة االن ــر تــتم و اســكها علــى احلــإل يكمــل  فقــد نبــغ دعاتــت  

 أي توفيقي مبتدع مل يقل ات أحد مر الفريقني املتناصمني وهو أ  كالم ا  نوعا  : ار 
 : وهـو صفة أزلية قد ة قائمة االنفـس   وهـذا غحم الو    موافقة ألهـل السنة ( . لفسي  -أ
   موافقة منهم للمبتدعة ( .   (3): وهـو الكالم املسطور يف امل      وهـذا الو  لفظي-ب

اي ــطراب إ  األمــة وظـهــر الــتــشويش   واـنــقسم  وحــدة املســلمني الــيت كانــ  متماســكة صــفا  واحــدا  مــ     فعــاد 
ـر معاـهـد العلـم يف   علماء السنة   ومـا اعـي أـهـل الكـالم واملشـتغلني إ  ـهـذا الـرأي اجلديـد   مث شـاع حـىت كـاد يـغـلب أكـث

 الع ور األهحمة .  

 
 بت !!ولذا ألزمهم أهل السنة االقول اإ ا  إاليس وفرعو  وأهل الكتاب .. وكل مر دل  الن و  على أنت يعرف ا  اقل (3 

 اإلمام أ د واني راول املبتدعة املؤيدير وإ  مل تكر هي الوحيدة يف الفتنة   ال هي مثال اارز للنالف اني منهجني متناقضني   منه  الوحي ومنه  الوى (   وقد جرت املناظرة اني (1 
 ا  ادليل مر الكتاب والسنة وأقوال السل  يف حني كا  أولئك  ارو  االعقليات وىتادلو  ااملتشاوات . االسلطة يف مسائل أهرى غحمها  وكا  اإلمام يرد القضية كلها إ  أصل واحد وهو اإلتي

 املعروف االقطا   (2 

ا  عليت وسلم . انظر مثال : اإلن اف  رمد صلى مث منهم مر قال : إنت حكاية لكالم ا    ومر قال : إنت عبارة عنت   ومنهم مر قال : إ  املتكلم ات وناظمت هو جربيل   ومر قال : هو (3 
 للبقالن .
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مـــر أعظـــم أصـــول املـــذهب التـــوفيقي  تبعـــا لضـــنامة املعركـــة الـــدائرة حينئـــذ يف هـــذو  وهكــذا أصـــب  القـــول اـــالكالم النفســـي  
املسعلة الكربى   وكا  طبيعيا  أ  يظهر أثرو يف األصول األهرى , ومنها  اإل ـا   , فقـد دهـل أصـ اات يف اا ـة فلسـفية  

ــل  يف مو ــوع الكــالم أهــو مــا يقولــت اللســا  أم يــدور يف الــنفس فقــط ؟ ومــا العالقــة اين همــا حينئــذ ؟ واملــتكلم أـهــو مــر فـع
 . (4)الكالم ؟ أم مر قام ات الكالم ؟ .. إ  وهر هذا التـفـلـس 

فلمــا جــااوا ملب ــث اإل ــا  وـتــفسحمو أـهــو اإلـقــرار ااـلــلسا  أم اإلقــرار االـقــلــب وحــدو أم ومــا معــا أم ومــا مــ   ــم   
ـــذا لـــت    -غحمنـــا   فكـــا  مـــر أوليـــات ذلـــك إســـقاط كـــو  العمـــل مـــر اإل ـــا       -است ـــ بوا ذلـــك األصـــل وطبقـــوو وردوا ـه

 وتطبيإل مذهبهم يف التعويل على ما ورد يف ذلك مر ن و  !! 
ـــبهم يف الكـــالم    ـــقرير صـــ ة مذـه ـــس يف ـت يقـــول أاـــو املعـــايل اجلـــوي  يف اـــاب األمســـاء واألحكـــام اعـــد أ  أطـــال النـف

ـــق ــتدعي ـت ــل يسـ ـــذا الف ـ ــنا يف ـه ــوا أ  غر ـ ــذاهب  النفســـي :   اعلمـ ــت مـ ـــلف  فيـ ــا اهـت ـــذا ممـ ــا    وـه ــة اإل ـ ــر حقيقـ د  ذكـ
 اإلسالميني :

 فذهـب  اجوار  إ  أ  اإل ا  هـو الطاعة ومال إ  ذلـك كثحم مر املعتـزلة .. -1
 وصار أص اب احلديث إ  أ  اإل ا  معرفة ااجلنا  وإقرار االلسا  وعمل ااألركا  .  -2
 اإل ا  هـو املعرفة يف القلب واإلقرار وا . إ  أ   (1)وذهـب اعي القدماء -3
 …وذهـب  الكرامية إ  أ  اإل ا  هـو اإلقرار االـلسا  ف سب -4

واملر ــي عنــدنا أ  حقيقــة اإل ــا  : الت ــديإل اــا  تعــا  ؛ فــاملؤمر اــا  مــر صــدقت   مث الت ــديإل علــى الت قيــإل   
 .  (3)ا أو  نا أ  كالم النفس يثب  على حسب ايعتـقاد    ولكر ي يثب  إي م  العلم   فإن  (2)كالم النفس

مث قــال :   وقــد يشــهد ملــا ذكرنــاو إمجــاع علــى افـتــقار ال ــلوات وحنوـهــا مــر العبــادات إ  ـتــقد  اإل ــا    فلــو كانــ  أجــزاء  
 .(4)مر اإل ا  يمتـن  إطال  ذلك

 ا  ليضي  إ انكم إ  ا  االنال لراوف رحيم {فإ  استدل مر مسى الطاعات إ انا  اقولت تعا  :   وما كا  
 . (5)ال لوات املؤداة إ  اي  املقدل -أي اإل ا   -قالوا : املراد اذلك  
ه ـلة   أولـا شـهادة أ  ي     (6)ورما يستدلو  ما روي عـر النـيب صـلى ا  عليـت وسـلم :   اإل ـا  اضـ  وتسـعو   

 عر الطريإل ( .إلت إي ا    ووهرها إماطة األذى 

 
  وهم مر أو   ما كتبوا يف هذا املو وع   أما املتعهرو  فكالمهم يف املسعلة ألغاز  137 – 99انظر : اإلرشاد للجوي      وهو مر أقدم كتبهم الشارحة للمسعلة ابسط ( مر   (4 

 ومعميات فلسفية !! 

 ت ترك الت ري  ات لعلمت أنت ي اعتداد خبالفت.هو جهم ار صفوا  وكعن (1 

 انظر مشاوتت الوا  ة ملذهب جهم م  تعديل األلفاو   وسيعت اسط ذلك .  (2 

 . 397 -396اإلرشاد    (3 

 الشيء على اعي .  السل  يشدطو  ص ة إ ا  القلب ل  ة عمل اجلارحة  واإل ا  حقيقة عندهم مركبة منهما   وما املان  مر تقدم اعي أجزاء(4 

 والواق  أألم السل    وقد سبإل نقل ذلك . – 1كما يف مذهبهم رقم   -كالمت يوهم أ  املستدلني هم اجوار    (5 

 كذا فيت   وم  قلة اضاعة اجلوي  يف احلديث أرى أ  اجطع مر اظقإل الذي رج  هذو على ما يف النس  األهرى   انظر هامشت ( .  (6 
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قلنــــا : أمــــا اإل ــــا  يف اآليــــة الــــيت اســــدوحتم إليهــــا فهــــو رمــــول علــــى الت ــــديإل   واملــــراد : ومــــا كــــا  ا  ليضــــي    
ـو مـر اآلحـاد  (7)ت ديقكم نبيكم فيما الغكم مـر ال ـالة إ  القبلتـني   والعـرب    (9)  مث ـهـو مـؤول  (8)!! وأمـا احلـديث فـه

 (11)   (10)ليت أو كا  منت اسبب  تسمي الشيء ااسم الشيء إذا دل ع
 يف كتاات الذي ألفـت عـلى منوال الرسالة القدسية للغزايل : -مر أئمة احلنفية املتعهرير  -ويقول الكمال ار المام 

أهـو مـر اـاب العلـوم واملعـارف أو مـر اـاب الكـالم    (1)  اهتـلفـوا يف الت ديإل االقـلب الذي هـو جزء مفهوم اإل ا  أو  امت
الـنــفسي ؟ فقيــل اــاألول   ودفــ  اــالقط  اكــفــر كثــحم مــر أـهــل الكتــاب مــ  علمهــم حبقيــة رســالتت عليــت ال ــالة والســالم ومــا  

 جاء ات   كما أهرب عنهم تعا  اقـولت :  
  الــذير ءاتينــاهم الكتــاب يعرفونــت كمــا يعرفــو  أانــاءهم وإ  فريقــا مــنهم ليكتمــو  احلــإل وـهــم يعلمــو  {  البقــرة:   
146 ]. 

واــع  اإل ــا  مكلــ  اــت   والتكليــ  إمنــا يتعلــإل ااألفعــال ايهتياريــة   والعلــم ممــا يثبــ  اــال اهتيــار , كمــر وقـعــ    
 مشاهدتت على مر ادعى النبوة وأظهر املعجزة فـلزم نفـست عند ذلـك العلم ا دقت.

 وذهب إمام احلرمني وغحمو إ  أنت مر قبيل الكالم النـفـسي . 
يف معــ  الت ــديإل ؛ فقــال مــرة : ـهــو املعرفــة    -أي األشــعري    -ة : اهـتــل  جــواب أيب احلســر  قــال صــاحب الغنيــ  

  -اوجودو وإليتت وقدمت   وقال مـرة : الت ـديإل قـول يف الـنفس غـحم أنـت يتضـمر املعرفـة وي ي ـ  دوألـا   وارتضـاو القا ـي  
.    (2)  مث يعــرب عــر ت ــديإل القــلــب ااـلــلسا    ؛ فــإ  الت ــديإل والتكــذيب وال ــد  والكــذب اــاألقوال أجــدر-أي البــاقالن  

 انتهى .
ـــر عبـــارة الشـــي  أيب احلســر أنـــت كـــالم الـــنفس مشــروط ااملعرفـــة   وحيتمـــل أنـــت مــر اعمـــوع مـــر املعرفـــة    قــال : وظاـه

 وذلـك الكالم النـفـسي .
ايستسـالم واينقيـاد لقبـول  ومر وهر هـو    -أع  مطااقة دعوى النيب للواق    -فال اد يف لقيإل اإل ا  مر املعرفة 

 , ملا ذكرنا مر ثبوت  رد تـلـك املعـرفة م  قيام الكـفـر .  (3)األوامر والنواهي املستـلزم لإجالل وعدم ايستنفاف
قال : مث جعـل اعي أهـل العلم ايستسالم واينقياد الذي ـهـو معـ  اإلسـالم داهـال يف مـعـ  الت ـديإل   وأطلـإل   

 .  (4)ادف على اإلسالم واإل ا  اعضهم اسم املد 
 وي إسالم اال إ ا  .  (5)واألظهـر أألما متالزما املفهـوم   فال يكو  إ ا  يف اجار  شرعا اال إسالم 

 
   أل  ال  ااة ر ي ا  عنهم مل مبافوا  ياع ت ديقهم فهو ثاا  يف احلالني   وإمنا هافوا  ياع صالهتم إ  القبلة األو  .وهذا ااطل  (7 

المهم تواترا أم أنت ي يشدط التواتر إي فهل وصلت كهذا أصل كبحم مر أصول الضالل ينب  عليت رد أكثر السنة   واجلوي  هنا ويف سائر كتبت ينقل عر اجلهم. واجلبائي والفالسفة وغحمهم    (8 
 يف كالم رسول ا  صلى ا  عليت وسلم وكالم غحمو مقبول وحادو ومتواترو ؟!

 هذا أصل وهر كسااقت   وما رأينا اجلوي  أول كالم أحد مر الفالسفة أو املبتدعة وصرفت عر ظاهرة  فلماذا تعويل الن و  فقط ؟! (9 

  از  وهو أصل منهجهم البدعي ؛ أل  مرادهم ات لري  الن و  وإاطال ظواهرها .يريد اذلك أنت   (10)

 399 - 398اإلرشاد    (11  (11)

 أي عـلى القولني يف ذلك حبسب اعتبار النطإل شطرا أو شرطا كما سيعت .  (1 

 .كما قالوا يف كالم ا  تعا  ! فالقرو  عندهم تعبحما أو حكاية عر القول النفسي   (2 

 هذا هو املراد ااينقياد عندهم   وليس العمل وايمتثال ااجلوارح . (3 

  ا  أو يف ترادفهما وتالزمهما .أى اناء على دهول اإلسالم يف مع  الت ديإل   ومر هنا يظهر االفتت لقول أهل السنة واجلماعة , سواء يف أصل حقيقة كل مر اإلسالم واإل (4 
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ـــو فعـــل   واملعرفـــة مـــر قبيـــل   ـــفس غـــحم املعرفـــة ؛ أل  املفهـــوم منـــت لغـــة نســـبة ال ـــد  إ  القائـــل   وـه وأ  الت ـــديإل قـــول للـن
 .(6)ولة الـفـعـل الكي  املقاال ملق

واملعرفـة عـر مفـهـوم الت ـديإل وثبـوت اعتبارـهـما شـرعا     -الـذى ـهـو اإلسـالم    -قال : فلزم هرو  كـل مر اينقياد  
 (7)يف اإل ا  ؛ إما عـلى أألما جزءا  ملفهومت شرعا أو شرطا  يعتبارو شرعا    وهـو األوجت  

ـل  : مل يـتكلم امل ـن  ـعـلى    878تـوىف  وقد علإل صاحب احلاشية   قاسم ار قطلواغـا   امل  ـهـ عليـت قـائال :   ـق
 قول الشي  أيب احلسر : أ  الت ديإل هـو املعرفة اـوجودو وإليتت وقدمت .  

ـفسية املـكـتسبة اايهتيـار ؛ ألألـا هـي الـيت تكـو  ت ـديقا   ي املعرفـة    والظاهـر أ  الشي  أاا احلسر أراد املعرفـة الـن
ـقلت عنـت األئمـة مـر أصـ اانا    -م واعي القدرية ؛ أل  أاا حنيفة ر ت ا  أاطل أ  تكو  إ انـا   اليت ذهـب إليها جه كمـا ـن

 وأنت قد أطبإل العلماء على اطالنت   . -
وذكر أيضا أنت مل يظهـر لت دهول ايستسالم واينقياد يف الـقـول النــفـسي وقـال :   والظاـهـر مـر قـول أيب احلسـر   

ــر أنــت يتضــمر املعرفــة ( أنــت الدكيــب اجــربي وي ي ــ  اــدوألا أي ي يكــو  ت ــديإل اــدو     :   الت ــديإل قــول يف الـنــفس غـي
 اإلذعا  والـقـبول لتـلك النسبة .

واحلاصل أ  الشي  أاا احلسر فسر مرة ما هـو مر مقـول الكيـ  ومـرة مـا ـهـو مـر مقـول الفــعـل . والثـان مرتضـى   
   (1)القا ي وصاحب الغنية  

  
ـفسحمها ـتــفسحما موافقـا ـلــقولم يف الكـالم النـفــسي عامـة   ومتمشــيا   ـهـذا غـيـي مــر فـيـي مــر كالمهـم يف حقيـقــة اإل ـا  وـت
ـــو   ـــذا ـه ـــلسفية مـــ  اإلعـــراد عـــر الن ـــو  الـــواردة فيـــت   فكـــا  طبيعيـــا أي يـــدهلوا العمـــل فيـــت مـــرة   وـه ـــويت الـف مـــ  املـق

 املطـلوب .
ــنبيت إ    معــ  اإلذعــا  واينقيــاد عنــدهم   فــإ  اعــي النــال قــد يفهــم أألــم يريــدو  اــت العمــل  وقــد ســبإل قريبــا الـت

 وايمتثال , ولكر كالمهم وا   يف عدم ق د ذلك وأألم إمنا يريدو  ات اإل ا  اوجوب الفرائي ي فعلها .
اإل ـا  ـهـو الت ـديإل    وليس هـذا فهمنا ف سب   ال هـو ما شرحت ات شارح كالم اار المام نـفـست حني قال :   

االقـلـب فـقـط : أي قبول القـلب وإذعانـت ملـا علـم االضـرورة أنـت مـر ديـر رمـد صـلى ا  عليـت وسـلم   حبـيـث تعلمـت العامـة  
 .    (2)مر غحم افتـقار إ  نظر وي استديل ؛ كالوحدانية والنبوة واجلزاء ووجوب ال الة والزكاة وحرمة اجمر وحنوها  

 
 سالم عندهم انقياد يف الباطر   كما مر وكما سيذكر.يع  يف الباطر   فاإل (5 

 ونا مر املقويت العشر يف املنطإل اليونان . (6 

 احلاشية السفلى . 196 -194املسايرة   (7 

  واملعهذ كما ند على ذلك شي  اإلسالم يف  ويالحظ أنت على كال التفسحمير مل مبرجت عما يف القلب   ومر هنا تظهر موافقتت لقول جهم يف األصل 198 – 197امل در نفست   (1 
  ااة املتقدمني وكل على أ  النقل عر األشعري مضطرب يف هذو املسعلة هاصة   وإ  ذلك أشار شي  اإلسالم يف اإل ا  األوسط لكر ي هالف يف أ  قول أكثر ال 113اإل ا   

ليب : أاو احلسر األشعري . وعلى أية حال ليس يف اشداطهم اإلذعا  ااملع  الذي قرروو ما يبعدهم كثحما عر قول جهم   ال غايتت املتعهرير هو ما نقلناو أعالو . وانظر رسالة الزميل هادي طا
ا يدل على أ  جهما كا  يعتقد إ ا    ومل يظهر حىت اآل  م -على قول  –أألم يثبتو  أ  جهما ي يشدط شيئا على  رد املعرفة الواقعة اال اهتيار وي كسب مر العبد   وهم يشدطوألا 

 ة الكسبية   وا  اعلم .   إاليس وأهل الكتاب   ال الظاهر أ  هذا يزم مذهبت   وعليت فال فر  اينت واينهم إذ هذا يزم لم أيضا أي م  وقوع املعرفة ايهتياري

 174املسايرة   (2 
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ؤلــ  نفســت :   متعلــإل اإل ــا  مــا جــاء اــت رمــد صــلى ا  عليــت وســلم   فيجــب الت ــديإل اكــل مــا جــاء اــت مــر  اــل قــال امل
 اعتـقادي وعملي ؛ أع  اعتـقاد أحقية العملي   .  

 !!  (3)قال شارحت :   أع  االت ديإل الثان اعتـقاد أنت حإل وصد  كما أهرب ات النيب صلى ا  عليت وسلم  
ح اجلوـهــرة :   واإلســالم أشــرحر حقيقـتــت  االعمــل( ال ــاا ؛ أعــ  امتثــال املــعمورات واجـتــناب  وكــذلك يقــول شــار  

 املنهيات ؛ واملراد اإلذعا  لتلك األحكام وعدم ردها سواء عملها أو مل يعملها   !!
 (1)بار  وقال   واملراد إذعا  املذكورات   ال الة وال يام ... ( وتسليمها وعدم مقاالتها االرد وايستك
ـل النــفـسي أو الكيـ  النــفـسي أو متعلـإل مـر متعلقاهتـا ي غـحم   فـهـو  ـد التكـذيب    (2)فاإلذعا  عندهم هـو جزء مر الفـع

  أو  د ج د الوجـوب علـى أحسـر األحـوال   ومـر الوا ـ  أ  إذعانـا كهـذا الـذي وصـفوو لـيس ـهـو اإلذعـا  املطلـوب  
شـرعي الـذي ـهـو ايمتثـال افعـل املـعمور وتـرك اظظـور علـى مـا جـاء يف الن ـو   شـرعا   وإ  كـا  ي اـد منـت يف اإلذعـا  ال

الكثحمة   ومنها ما يف حديث جربيل حني سعل النيب صلى ا  عليت وسلم :   فإذا فعل  ذلك فعنا مسـلم ؟ قـال : نعـم    
 (3)وقال : فإذا فعل  ذلك فعنا مؤمر ؟ قال : نعم  

ت ا  : : مـر قـال إنـت يكـو  مؤمنـا أو مسـلما مـ  عـدم العمـل فـقـد عانـد احلـديث  وعلى هـذا قال اإلمام أ ـد ر ـ  
ـقيدة   ـنا تبيـني األثـر الكالمـي يف ـهـذو الـع !! وسيعت يف الباب اجامس اإذ  ا  كش  هـذو الشبهات كامال   وإمنا املـراد ـه

 .  (4)املنالفة للكتاب والسنة وإمجاع السل 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3)   204 – 205  

 60لفة املريد   (1 

 ن .  وقد ذكر أ  القول اعنت مر الكي  النفسي أي  رد العلم واإلدراك اال عمل اهتياري إرادي هو ما يوما إليت لقيإل سعد الدير التفتازا 195سبإل امل در نفست   انظر م  ما (2 

 سيعت اسط ذلك يف مب ث احلقيقة املركبة لإ ا  . (3 

م   فهما عمل أحد مر املكفرات   كالتشري  مر دو  ا  ( فإنت ي يكفر عندهم إي إذا ج د أو است ل مراعاة منهم لذا اإلذعا  فالعجب ممر ينسب إ  نفست السنة واحلديث مث يوافقه (4 
 أو الت ديإل املزعوم .؟

 يق د ذلك .يكفرو  أهل الكالم أو يضللوألم يف مو وع ال فات   ويوافقوألم يف مو وع اإل ا  وإ  كا  اعضهم ي  –هداهم ا   –فهؤيء 
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 منطقي األثر ال
 
 

 سوف نتـناول احلديث عر األثر املنطقي مر هالل هذو احلقائإل :
ـــد    -1 ـــد    -أ  املنطـــإل وـج ــاا  الفكـــر اليونـــان اعـــد أ  أختمـــ     -أول مـــا وـج ــة الـــيت أصـ ـــلك اللوثـ ـــفسطة ؛ ـت ــة الـس ملواجهـ

عرفــة العقليــة مــر أساســها ,  اجلاـهــلية اليونانيــة اضــروب مــر الــفــلسفات املتناقضــة , فجــاءت السفســطة لتوجــت معولــا لــدم امل
وذلـك اإنكـار حقـائإل األشـياء وَاَدايـعت املعـارف , والت ـري  اـع  كـل األحكـام العقليـة ناشـئة مـر ت ـورات ذاتيـة رضـة لــيس  

 لا أصل مو وعي   أو هي على األقل  كر أ  تكو  كذلك .  
ت علــى إثبــات حقــائإل األشــياء   فااتــدأ اإثبــات  ملــا كــا  املنطــإل ـهــو رد الفعــل لــذو اللوثــة كــا  طبيعيــا أ  ي ــب اهتمامــ   -2

احلقــائإل الكليــة اعــردة توصــال  وــا إ  إثبــات األـجــزاء واألعيــا  هــار  الذـهــر   كمــا و ــ  قوالــب عقليــة هاصــة تســتندم  
ــل كم ـعــلى األـجــزاء   وذـلــك عــر طريــإل إثبــات أحكــام كليــة   مث احلكــم ـعــلى اجلــزء حبكــم الكــل ومــر ـهــنا احن ــرت    (1)ـل

 باحث املنطإل يف مب ثني :                                 م
 احلـدود اليت وا تعرف حقائإل األشياء   الت ورات   . -أ
 القيال الذي ات يتوصل إ  معرفة حكم األشياء   الت ديقات   . -ب
ســميات ملعرفــة صــفاهتا  اقتضــى األمــر يف مب ــث احلــدود   وـهــو املب ــث الــذي يهمنــا ـهــنا ( لليــل عناصــر األشــياء وامل-3

الذاتيــة   الداهلــة يف املاـهــية ( والعر ــية   اجارجــة عــر املاـهــية ( لكــي يــتم التوصــل إ  لديــد اـلــذات وت ورـهــا يف ذاهتــا    
وهــي الكليــات اجمــس : اجلــنس   والنــوع      (2)أي  ــردة عــر األـعــراد , فو ـعــ  ألفــاو كليــة عامــة تتــعل  منهــا احلــدود

 صة   والعرد العام .  والف ل   واجا
 فاجلنس : هـو جزء املاهـية املشدك اينها واني غحمها   املشدك الذات ( . 
 والنوع : هـو  ام املاهـية . 
 والف ل : هـو املميز الذات . 
 واجاصة : هـو املميـز العر ي . 

 
 . 464وهذا هو قيال الشمول   وأنلوا قيال التمثيل   وهذا مر  اللم كما سنو   يف القضية الثانية   (1 

 وهي اليت تكو  رموي يف القضايا   أي يف مب ث الت ديقات . (2 
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 والعرد العام : هـو املشدك العر ي . 
نفســت   املو ــوع ( كلفــظ  اإلنســا   يف ســؤال  مــا اإلنســا  ؟  وجوااــت ـهــو  ف قيقــة النــوع : ـهــو الشــيء املعــرف   

   (3) حيوا  ناطإل   هـو ماهـية اإلنسا  وعني حقيقتت عندهم وهـو مركب مر اجلنس  حيوا   الف ل  ناطإل 
 :   فيقولو  لـلسفسطي : إ  ت ور حقيقة اإلنسا  حي ل وذا احلد   ومر مث تكو  القضايا اآلتية كلها ص ي ة

 كل إنسا  حيوا  ناطإل .  -1
 كل حيوا  ناطإل إنسا  .  -2
 كل ما ليس إنسانا ليس حيوانا  ناطقا  .  -3
 كل ما ليس حيوانا ناطقا ليس إنسانا .  -4

وقضــايا أهــرى مبنيــة كلهــا علــى أنــت حيثمــا وجــدت احليوانيــة والناطقيــة وجــدت ماـهــية اإلنســا  وحقيقتــت   وحيثمــا   
 فقدت فال إنسا  .

أنكر السفسطي أ  يكو  زيـد مـر النـال إنسـانا   وقـال : قـد يكـو  زيـد ـهـذا جـبال  أو شـجرة أو عـدما    ألزمـوو وـذو  فإذا 
األحكام الكلية علـى اإلقـرار اـع  زيـدا إنسـا  !! فهـذا مـبلغهم مـر العلـم يف الـرد علـى أولئـك املر ـى   واحلمـد   علـى مـا  

 فطرة السليمة .مر ات على أمة اإلسالم مر نعمة العـقـل وال
واســبب ـهــذا الــرد علــى منكــري احلقــائإل فنــر مناطقــة اليونــا  علــى ســائر فالســفة الــدنيا وتــبعهم مــر تــبعهم   ولــو   

ـقدير مـنطقهم حـىت أفضـى وـم الغلـو إ  القـول ات كمـات ي   ـلوا يف ـت وق  املناطقة عند هـذا لرمـا هـا  األمـر   ولكـنهم ـغ
 ص ة لا   يهمنا منها :

 أي هار  الذهـر . -يف الواق    -أي املاهـيات املطـلـقـة مر كـل قيد ونسبة   -اوجود املعان الكلية اعردة  قولم   -1
 قولم اع  الت ورات ي تـنال إي ااحلدود فـقـط .  -2

وإمنا ين  ـر غر ـنا يف الكـالم عـر تعريـ  اإل ـا  حسـب قواعـدو ومـا رتـب    (1)ولسنا يف مقام نقـد أصول املنطإل  
ليـت مــر نتــائ    ولـذا سنقت ــر علــى حبـث قضــايا أساســية تتعلـإل مجيعهــا مو ــوع   النـوع   ألنــت ـهــو الشـيء املعــرف كمــا  ع

 سبإل . 
 وهـذو القضايا هي : 

 كو  الغرد مر التعري  هـو ت ور احلقيـقة واملاهـية .
 وجود األنواع هار  الذهـر .

  اثل أفراد النوع يف احلقيقة واملاهـية .
 قـ ـيـة األولـع :* الـ 

 
 اآلتية . –هنا  –انظر القضية الثالثة  (3 

ضايا الدقيإل يف كتاات النفيس   الرد على املنطقيني   وذلك قبل أ  ينقدو   هيجل   استة قرو    على أ  نقد هيجل كا  إمجاليا وردودا يف قلقد فندو شي  اإلسالم اار تيميت االتف يل  (1 
/ 2لتاري  . انظر : سلسلة تراث اإلنسانية   اهاصة   وم  هذا فإ  الفكر األورويب يدير ليجل االفضل يف ذلك معتربا عملت يف هدم املنطإل الكالسيكى مر أعظم اينقالاات الفكرية يف 

 ( على أ  كل رواد العلم التجرييب الغريب أمثال جاليليو وايكو   د املنطإل األرسطي ال وري   ولو مر طريإل غحم مباشر  116 -98/ 5(      731 -715
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ـفو    إنـت مـر املعلـوم يف كـل العلـوم والفنـو  أ  أصـ اوا يب ثـو  فيهـا دو  العـرو  ـعـلى التعريـ  املنـطـقي ملفرداهتـا   اـل يكـت
ـــر الغـــريب   ـــر   حيـــث عـــزف الفـك ـــلى وأشـه ـــذا يف علـــوم الع ـــر أـج اايســـم املتعـــارف عليـــت أو املو ـــوع  يف أصـــل اللغـــة   وـه

 التـقـليدي   الكالسيـكي   مجلة   كما أ  هـذا هـو احلال االطب  قبل أ  يوجد أرسطو ومنطقت .احلديث عـر املنطإل 
ـلسفة واملنطـإل    -مث إ  املق ود مر التعريـ     ـهـو  ييـز الشـيء عـر غـحمو    -عنـد أصـ اب العلـوم مجيعـا مـا ـعـدا الــف

ـذا جــرى الفقهــاء واألصــوليو  والن ويــو  وغــحمهم ؛  حبيــث ي يشــتبت اــت , وـهــذا ـهــو املــراد مــر كونــت جامعــا مانعــا   وعلــى هــ 
 .    (1)كالكيميائيني والريا يني وحنوهم   فعي وص  جام  مان  يكفي للتعري    ولو كا  عر يا يف نظر املناطقة 

ال املتكلمو  أنـفسهم كانوا على هـذا األصل حـىت مـال اعضـهم إ  كـالم الفالسـفة املنتسـبني لإسـالم فعصـااتهم   
 .  (2)هم لوثـت

أما األصوليني فلم يكونوا يدهلو  املنطإل يف مباحثهم أصال   ولـذا عاب العلماء على أيب حامد الغـزايل أنـت فعـل ذلـك يف  
   مث تالو مر تالو .  (3)أول املست فى   وقال : إنت مقدمة العلوم كلها   ومر ي حييط ات فال ثـقة اعلومت أصال  

كـانوا يعرفـو  الشـيء مـا  يـزو عـر غـحمو ؛    -ونا مر أهم علوم الوسائل    -الن و واألصول   واملقـ ود أ  القدماء مر علماء
 وهـكـذا . …كالتعري  ااملثال ؛ فيـقول الن ويو  : الفعـل مثـل :  رب   وايسم مثـل : زيـد , واحلرف مثل : يف 

قراوا الزنا   والعام مثـل : كـذا   واجـا  مثـل  ويقول األصوليو  : األمر مثـل : أقيموا ال الة   والنهي مثـل : ي تـ 
 : كذا ... وهـكـذا .

فلمــا فســدت الفطــر والعقــول علــى الن ــو الــذي عــرب عنــت اإلمــام الشــافعي اقولــت :   مــا جهــل النــال واهـتــلفوا إي   
ــاليس   ــا  أرســـطا طـ ــيلهم إ  لسـ ــا  العـــرب ومـ ــا  (4)لـــدكهم لسـ ــات الكثـــحمة يف معـ ـــر اي ـــطراب وايهتالفـ ــردات  ظـه ن املفـ

  وا ــطر كثــحم مــر األصــوليني    (5)الوا ــ ة البدهيــة   فاهـتــل  الن ويــو  يف تعريــ    ايســم   إ  أكثــر مــر ســبعني قــوي  
ـو ـهـو   أو مـر    (6)إ  ايعداف اعسر و   حد لـ   للعلم   وما ذلك إي ألألم حاولوا و ـ  تعريـ  للشـيء مـر حيـث ـه

 يقـولو  .   حيث هـو يف ذاتت كما
 .  (7)وهـكذا احلال يف علم الكالم , الذي هـو علم ادعي مر أصلت كما ند على ذلك أئمة اإلسالم 

وـلــذا    -اــزعمهم    -فــإ  املتكلمــني األوائــل عرفــوا اإل ــا  االت ــديإل أو املعرفــة   وـهــو شــرح لغــوي ملعــ  الكلمــة يف الشــرع  
 ـل املع  أو مل ينقلت ؛ إذ هم اتـلـفو  يف ذلك .حيتجو  عليت االلغة سواء قالوا أ  الشارع نـق

 
لقة إي هذو الفرقة الشاذة   وذلك أل  أحط ا  البشر مر سكا  األدغال واألحرات  يزو  اني اإلنسا  ولذا فإ  أص اب العقول مر ا  ودم مل مبو وا قط يف معرفة ماهية اإلنسا  املط (1 

نفضوا اليد منها ة املادة أما حقيقة اإلنسا  فعقالاهم وغحمو اال أدىن لبس   أما معرفة كنت الذوات فهذا مما حارت فيت عقول البشر   والعلم التجرييب يف ع رنا عاجز حىت اآل  عر معرفة حقيق
 أصال  ومل يبإل أحد يتنبط فيها إي مر سلك مسلك الشاذير القدماء. 

 21 - 15انظر : الرد على املنطقيني     (2 

  وممر عاب ذلك أيضا على الغزايل األمام ( الطبعة األمحمية   مر أنت يف ال ف ة نفسها نقد الذير ي نعو  ذلك   ومل يذكر مثاي ممر سبقت   وانظرا الرد على املنطقيني 1/10املست فى   (3 
 (19/329أاو عمرو ار ال الح   انظر : ترمجة الغزايل يف السحم  

نطإل . وأرسطا طاليس هو أرسطو وا   املنطإل   ومراد اإلمام الشافعي اكلمة   لسا    هو املنطإل   وم 99فضل علم السل  على علم اجل    اار رجب   لقيإل : حيىي غزاوى     (4 
 العرب هو منهجهم الفطري يف املعرفة .

   وقد ذكر ذلك عر اار األنباري الن وي . 8انظر الرد على املنطقيني     (5 

 (. 141 -140/ 1(   وفت  الباري   27 -24/ 1انظر : املست فى    (6 

 انظر : صو  املنطإل والكالم للسيوطي   وجام  ايا  العلم وفضلت . (7 
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فلمـا تعـثــر املتكلمـو  اــاملنه  الــفــلسفي املنطقـي   وانـتــقلوا اــالتعري  مـر الغــرد املعهــود يف كـل العلــوم إ  الغــرد   
, ولوازمهـا اجارجـة    -اتيـة  الذ   -الـفـلسفي اليونان , ها وا  هو ا   ريديا  جدليا  يف ماهـية اإل ا  اعـردة ولوازمهـا الداهلـة  

ـــلو  تعريـــ  اإل ـــا  اعنـــت الت ـــديإل تعريفـــا لغويـــا فقـــط   مث    -العر ـــية    -   وهرجـــوا علـــى مـــنه  أســـالفهم   فعصـــب وا ىتـع
ـر علـى قواعـد    -كمـا يقولـو     -يتبعونت االتعري  ايصطالحى الذي هـو تعري  لـت مـر حيـث هـو هـو   فيـعتو  اتعريـ  ساـئ

تـقاد اجلازم املطااإل للواق  االـدليل   أو   الت ـديإل مـا جـاء اـت الرسـول وثبـ  عنـت االضـرورة مجلـة أو  املنطإل كقولم :   ايع
 تـف يال   . وهكذا حنوها مر العبارات املنتـلفة . 

ـلقائيا  عـر احلـديث عـر    ـا الـذي يغـ  ـت وليس الغـرد اآل  مناقشة هـذو التعريفات   وإمنا هـو ايا  أصل استمدادـه
ـت  فسادها  كمـا سـيعت    -  وأهم مر ذلك هـو ما رتب عليها مر نتيجة االغة اجطورة ؛ وهي ـعـدم إدهـال العمـل يف حقيقـت
 . -إيضاحت 
ـــد األعمـــى للمناطقـــة اليونـــا    الـــذير كـــا  غر ـــهم مـــر املنطـــإل ومـــر مب ـــث    ـــو التـقـلـي ـــذو التعريفـــات ـه فعصـــل ـه

بـات الـذوات اعـردة   ليتوصـلوا اـذلك إ  إثبـات حقـائإل األشـياء  احلدود هاصة هـو ت ور املاهـية مر حيث هـي هـي   وإث
 اليت أنكرها ه ومهم السفسطيو  .

واملعركــة اــني فالســفة اليونــا  والسفســطيني معركــة جدليــة ذـهــنية ي تتعــدى نطــا  اجيــايت والفــرود اعــردة   وي   
والدى والضالل   ال ي أثـر لا عنـد غـحم املشـتغلني  مسال لا اواق  حياة النال مر حيث ال الح والـفساد واجحم والشر  

ـك اعمـة الـوحي املع ـوم   وا مر أهـل ملتهم واـ  جنسـهم   وـهـذا وحـدو كـاف يسـتغناء أي أمـة مـر األمـم عنهـا   فمـا ااـل
 ؟!  

ـلوها ح ـروها    ولكـنهم    يف قضـايا الذـهـر اعـردة    -كمـا هـي عنـد أهلهـا    -ويا ليـ  أ  املنتسـبني لإسـالم إذا نـق
 طعنوا وا يف صميم الدير   ليس يف التوحيد وال فات ف سب   ال يف مب ث اإل ا  أيضا !!

ــفريإل اــني لوازمهــا الذاتيــة والعر ــية أدى وــم إ  احلكــم اــع     –اــزعمهم    -وذلــك أ  الب ــث يف ماـهــية اإل ــا  اعــردة   والـت
 .  (1)وإمنا هـو مر قبيل   العرد العام  العمل ليس داهال يف املاهـية وي مر اللوازم العر ية    

ــواعد املنطـــإل االضـــرورة   فـــإن ي أشــك أ   ـــرد اجـــود املنطقـــي    ـــقتضيت ـق ــذا لكـــم رـــي ي ـت ومــ  يقيـــ  اـــع  ـه
 سيؤدي إ  مثـل هـذو النتيجة ؛ أل  طااعت التجريدي العام يتـنايف م  إدهال العمل . 

  وإ  كــا     (2)ر اــع  الـتــفريإل اــني الــذاتيات والعر ــيات متعــذر أو متعســرولســ  ـ ــد منطقيــا متمكنــا  إي وـهــو مقــ  
ـو الواقـ     -أكثر إن افا فسيعدف حبقيقة أ  هـذو األحكام كلها تعود إ  تـقديرات وفر يات ذاتية   ولذا ىتـوز     -كمـا ـه

 أ  ختتـل  ما اني إنسا  ووهـر . 
ة اــني اـلــفر  اإلســالمية وحــر  الـنــفول علــى اينت ــار   ولــو كــا   فــإذا و ــعنا يف ايعتبــار املعركــة اجلدليــة الطويلــ  

ـل رمـا   ات يد الشبهات البعيدة وتعسـ  ايسـتدييت , أدركنـا مـدى الـت كم وايعتبـاط يف اسـتندام   علـم املنطـإل     ـا
 ستـغناء املطلإل عنت .كا  هـذا الداف  النـفسي الكامر هـو السبب يف تـقديس املنطإل   م  علم القوم ما فيت وإمكا  اي

 
 يضاح ذلك يف القضية الثالثة .اعتمدوا يف التفريإل اني الذات والعر ي على املع  الكلي الذي استنرجوو مر أفراد متفاوتة تشدك كلها يف اإل ا  ازعمهم   وسيعت إوذلك ألألم  (1 

 انظر اعدافات اار سينا والفارايب وغحمنا يف : الرد على املنطقيني . (2 
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 وإليضاح كو  تعري  اإل ا  اعنت   قول وعمل   مر قبيل التعري  االعرد العام نقول :   
ـنا ـهـو   ـو أعـم منهـا   ومـر ـه إ  العرد العام عندهـم هـو   الكـلي اجار  عر املاهـية     الذي يقال عليها وعلـى غحمهـا فـه

 .(1)ي   أ  يدهل يف التعريفات   وإمنا ذكروو معها عـلى سبيل التمييزالكلي الوحيد مر الكليات اجمس الذي ي 
فهو ي ي ـل  جوااـا  عـر املاهيـة أصـال , كمـا  ثلـو  لـذلك الفـظ  املاشـي  يف جـواب  مـا اإلنسـا  ؟  فلـو عـرف   

لـفـرل والقطـار وحنـو  أحد اإلنسا  اعنت  املاشي  لكا  هطع ؛ أل  املشي هار  عر ماهـيتـت   ويطلإل عليـت وعلـى غـحمو ؛ كا
 ذلـك .

ـــقدهم لتعريـــ  الســـل  ـــزلة    (2)فهـــذا وجـــت ـن   ومـــر اإلن ـــاف أ  نقـــول إ  اعضـــهم ينقـــدو  التعريـــ  علـــى أنـــت تعريـــ  املعـت
ــلهم الفــر  اــني مذـهــب   واجــوار  , يف حــني يتجاســر اعضــهم علــى الــتهجم علــى الســل    ولكــر اجلميــ  ي يعــذرو  جبـه

 ار  .السل  ومذهـب املعتـزلة واجو 
والباحــث يعجــب أ  يقــ  ذـلــك مــر املتكلمــني اظدفــني الــذير ىتمعــو  شــواذ األقــوال ويــذكرو  ســاقط املذاـهــب     

ـزلة سـواء   أو يـذكرو  املـذاهب كلهـا     -وم  هـذا ىتعلو  مذهـب سل  األمـة وأئمتهـا املقتـدى وـم ومذـهـب اجـوار  واملعـت
 إألم يف معرد التـقسيم واحل ر . إي مذهـب السل    م   -حىت ما انقـرد منها 

ـبت كمـا فعـل أاـو حامـد الغـزايل    وأعجب مر ذلـك وأسوأ أ  يقوم اعضهم ات ريـ  كـالم السـل  ليوافـإل رأيـت ومذـه
ـل علـى    (5):     فيـت  (4)وشارح كالمت الزايدي  فقـد قاي شرحا لقول السل  ومر اتبعهم : إ  اإل ا  يزيـد ويـنقد (3) دلـي

وارح   لــيس مــر أجــزاء اإل ــا  ( الــيت تدكــب منهــا ماـهــيتت    و( ي مــر   أركــا  وجــودو ( حبيــث ي يوجــد  أ  العمــل ( اــاجل
ــد   وي يت قـإل إي ات كما هـو شع  الركنية     ال هـو مزيد عليت   ويزيد ات ( إذا وجد معت وينـقـد إذا انعدم .    والزائـــــــــــــــــــ

ـت   فـال ىتـوز أ  يقـال اإلنسـا  يزيـد ارأسـت  موجود والناقد موجود ( وـهـو العمـل    و( ي مبفـ  ى إ    الشـىء ي يزيـد اذاـت
 ( ؛ ألنت جزاو الذي تتم ات إنسانيتـت     ال يقال : يزيد ال يتـت (     ومستـت ( هـو السكـينة والـوقار .

  -ـا الشـرعي  وي ىتـوز أ  يقال : ال الة تـزيد االركوع والسجود ؛ فإألمـا مـر صـلب ال ـالة كمـا يعـرف مـر حدهـ  
   اـل تـزيـد ااآلداب والسنر الواردة يف السنة ( ... -ذات ركوع وسجود 

ـد الوجـود ختـتــل  حالـت االزيـادة والنق ـا  (   ويفهـم منــت أ    ـت     مث اـع   فهـذا ت ـري  اـع  اإل ـا  لـت وجــود ( يف حـد ذاـت
 أ هـ  .  (1)الزيادة والنق ا  ااعتبار جهات هي غيـر نـفس الذات  

 
 . 24تسهيل املنطإل    و 74  59انظر املرشد السليم  (1 

أ  أصل القضية هو التعري  ليس املق ود منت ت ور ( وقد يكو  لم أوجت أهرى , وإمنا املق ود والنتيجة عندهم أ  هذا التعري  ي يفيد ت ور املاهية , وهذا ي هالف فيت , ولذا قررنا 2 
 املاهية أادا .

ما   القرو  ومنه  أرسطو   واعترب أ  املراد االقسطال املستقيم يف القرو  هو املنطإل   وأ  األشكال املنطقية هي   املوازير اجمس    كأصل اجطع يف منه  الغزايل هو أنت دم  اني منه (3 
ئلت املسماة الق ور العوايل   مجعها رمد رسامساها وهى أساليب القرو  يف اجلدال   وقد ف ل القول يف كتاات الذي مساو القسطال املستقيم   وهو مطبوع اعول اجلزء األول مر  موعة 

 م طفى أاو العال . 
 .ذكرت كالم الغزايل م  شرح الزايدى وا عا املنت اني األقوال هارجها ( 4  
 أي القول اعنت يزيد وينقد .( 5 
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الغزايل يثبـ  أ  لإ ــا  وجـودا ذاتيـا يتجــرد عـر وصــ  الزيـادة والنق ـا    ونــا   الزيـادة والـنقد ( عر ــا  يطـرو  علــى  فـ 
 تـلك الذات   وقد استنر  ذلك مر عبارة السل  مدعيا يف أول كالمت أ  هذا هو الفهم ال  ي  لا .

ـوع املغالطـة واحليـدة عـر    وسيعت حبث قضية الوجود الذات يف الفقرة التالية   غحم أنت ي اـد هـنا مـر ايـا  مـا يف كالمـت مـر ـن
 مو   النزاع .

ـــية واقعيـــة معينـــة   مل يـــزدد أو يـــنقد إي اعـــد   ـــد علـــى أ  مـــا لـــت ماـه ـــفي اســـتديلت اكـــو  الشـــيء يزيـــد وينـق أمـــا املغالطـــة ـف
 د .وجودها   فهذا كما لو قيل لك : كم مال زيد مر النال ؟ فـقـلـ  : يزيد وينقـ

فإ  السائل ي يستـنت  مر اجلواب أ  ملالت مقدارا  رددا  ؛ يزيد عنت مرة وينقد عنت أهـرى مـ  ثبـات ـهـذا املقـدار   
  -يف الوجـود واجــار    اـل لــو حـددت املقــدار فـقــلـ  : يزيــد حـىت ي ــل األلـ  ويــنقد حـىت ي ــل ال ـفر   فــإ  الســائل  

مخســمائة مــثال , وـهــذو اجمســمائة موجــودة علــى احلقيقــة   وإمنــا ـهــذا مــر صــني   ي يفهــم أ  ملالــت حــدا  مقــررا  ـهــو    -وغــحمو  
ـــو عمليـــة عقليـــة ي وجـــود ملـــدلولا يف الواقـــ    حـــىت لـــو كـــا    ـــر وحـــدو    كمـــا أ  املتوســـط احلســـايب يف الريا ـــيات ـه الذـه

 مستنرجا مر أرقام واقعية   فكي  مسعلة اإل ا  الذي هـو أمر معنوي اطبعت ؟  
أ  إ ا  كل إنسا  قاال للزيادة والنق ا  كل وقـ    وعليـت فالزيـادة والـنقد   فهي الصحيح لعبارة السلف :وال 

ـد يف ـكـل وـقـ  .   نا االنسبة ملستوى اإل ا  وحالت وق  وقوع أي منهما   ي االنسبة ملستوى ثاا  رـدد يف حـإل كـل أحـ
 ــا  كــفــرا   ولــو أألــم اعـتــقدوا أ  لــت حــدا معينــا ثااتــا  أ  الســل  ي يعتــربو   ــرد ـنــقد اإل  وممــا روضــح كلــن : 

ـر ؛ فـإ  ـهـذو هـي أعظـم شـبهة حيـت  وـا أولـئـك     وقد يزيد عليت أو ينقـد عنت لوافـقوا أكثر املرجئة القائلني اـع  نق ـت كــف
ـل الزيـادة صـار ناق ـ  ا فـهـو شـك أيضـا    وهي مبنية على قولم أ  الت ـديإل قـدر ثااـ    مـىت ـنـقد صـار شـكا , ومـىت قـب

 فمر هـنا أنـكـروا الزيادة والنـقـ ا  .
يـتــفرد القــائلو  اإثبــات    –الــذي ـهــو ت ــور حــد معــني ثااــ     -ووــذا يظـهــر أنــت مــ  اشـتــراك كــل املرجئــة يف اجطــع   

يـد ويـنقد (    الزيادة والنق ا  ازيادة فيـت ؛ وـهـو إنكـارهم ألول عبـارة السـل    أي قـول وعمـل (   وإ ـاألم اآهرهـا   يز 
 .  (2)م  تعويلت ما يوافـإل مذهـبهم 

اخل   ؛ فــإ  الســل  مل    …ففــي قولــت :   ي يزيــد اذاتــت    -يف كــالم أيب حامــد    -وأمــا احليــدة عــر مو ــوع النــزاع   
 يقولوا إ  الشيء يزيد اذاتـت   وإمنا مو   النزاع هـو هـل الشيء تـزيد ذاتـت وتـنـقـد أم ي ؟  

األعمال يف ذات اإل ا  وحقيقتت   وي يـقولو  إألا زائدة على الذات كاملرجئـة   ومـا ذكـرو مـر   فالسـل  يـدهـلو   
األمـثــلة هــي عليــت ي لــت ؛ فــإ  الســل  ي ـيــقولو  إ  اإلنســا  يزيــد ارأســت   وي إ  ال ــالة ـتــزيد اــالركوع   وإمنــا ـيــقولو  مــا  

ة والـنقد   وال ـالة يف حقيقتهـا قاالـة للزيـادة والنــقـد ؛ فـإ  اإلنسـا   معناو : إ  اإلنسا  يف حقيقتت اعتمعـة قااـل للزيـاد

 
أي األعمال ( . انظر ما نقلت عنهم النووي يف  –ا فعل سائرهم يف قولم : إ    نفس الت ديإل ي يزيد وي ينقد   وإمنا الزيادة والنقد يف الثمرات والكمايت كما فعل الغزايل هنا   وكم  (2 

 (1/46(   واار حجر يف الفت   1/148شرح مسلم   
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ـق  تامـة   ـك ال ـالة  كـر أ  ـت  كر أ  يكو  عمالقا  وأ  يكو  قزما    و كـر أ  يقتطـ  منـت عضـو كبـحم أو صـغحم   وكذـل
 وأ  تـق  ناق ة والنقد يتـفاوت مر ترك الركر إ  ترك املست ب .

ــل مجيــ  األ  عيــا  والــذوات الواقعــة يف اجــار  كالشــجرة والكتــاب يقبــل الزيــادة والنق ــا  إذا تعــني هــار   وـهــذا مـث
ـك ـعـلى وجـود ذات   الذهـر ؛ فتـقول : هـذو الشجرة كبحمة أو صغحمة   وكتـاب ـكـذا صـغحم أو كبـحم وحنـو ذـلـك   وي يـدل ذـل

 معني للمسمى نـقـيـس اـت الزيادة والنق ا  .
ـل  حالـت ..   ـهـو  فقول الغزايل والزا  يدي :   فهذا ت ري  اع  اإل ا  لت وجود يف حـد ذاتـت   مث اعـد الوجـود ختـت

هلــط اـــَنين اـــَني  مــا يف األذهــا   ــردا  ومــا يف الوجــود معينــا   فـهــو كمــا لــو قيــل : اإلنســا  لــت وجــود يف حــد ذاـتــت   مث اعــد  
ـــل  حالـــت اـــني أ  يكـــو  طفـــال أو رجـــال   أو الشـــجر  ـــد الوجـــود  الوجـــود ختـت ـــل منهمـــا وجـــود يف ذاتـــت مث اـع ة أو الكتـــاب لـك

 ختتـل  حالت يف ال غر والكبـر وحنو ذلـك .
ـنيا   وأ  مـا يوـجـد يف الواقـ  ي    ـقديرا  ذـه فمر الوا   أ    وجود هـذو احلقائإل يف حد ذاهتا ( ي يزيـد عـر كونـت ـت

قيــد ووصــ  إي يف وهــم فالســفة اليونــا  ومــر اتــبعهم    يوجــد إي مقيــدا موصــوفا   فلــيس هنــاك وجــود واقعــي مطلــإل مــر كــل
 كالغزايل وأمثالت كما سيتض  يف الفـقرة التالية .

وعلــى  ــوء ـهــذو احلقــائإل نســتطي  أ  ننظــر إ  تعريــ  الســل  لإ ــا  وإ  مــا ـهــو أعظــم مــر ذـلــك ؛ وـهــو مــا   
 عرفت ات النيب صلى ا  عليت وسلم انـفست .

ـــذو املتاهـــات الفلســـفية    فالســـل  حـــني قـــالوا : إ    اإل ـــا  قـــول وعمـــل   يزيـــد ويـــنقد   مل يق ـــدوا اجـــود يف ـه
 أصال    ومل يريدوا وذو العبارة حقيقة التعري  العامة فضال عر أ  يق دوا التعري  املنطـقي االذات .

وا حـبـد هــا  ي ــورها  فضــال عـر أ  يــعت  -كالعـادة يف عامــة العلـوم    -أي إألـم مل يق ــدوا  ييـز املاـهــية عـر غحمهــا   
 مر حيث هي هي , كالشع  يف املنطإل .

وإمنا غر هم ايا  حقيقتت الشرعية ووصفها ما يظهـر اطال  دعوى مر زعم أنت اعتـقاد  ـرد ي يـدهل العمـل فيـت   
   واشتـقوا هـذا البيا  والوص  مر فهم متـكامل لن و  الوحي فيت   ومر واق  حي عاشوو وتراوا عليت .  

ـــفاهم مـــر املتكلمـــني    -قـــد اينـــا الفـــر  اجلـــوهري اـــني غـــرد فالســـفة اليونـــا     وإذ  مـــر التعريـــ    واـــني    -ومـــر اقـت
, فمــا االــك االفــار  اــني غــرد ـهــؤيء مجيعــا  واــني    -ومــنهم قــدماء املتكلمــني    -غــرد ســائر أراــاب العلــوم والـفــنو  منــت  

 سلـ  األمة ال اا ؟
الــذي ـهــو    -ـمــر احلــإل مــا ـعــلى وـجــت األرد أـعــرف عنــد املســلمني مــر اإل ــا   فعمــا  ييــز اإل ــا  عــر غــحمو   فـلعـ 
ـلسفة واعـدها أرفـ  عقـال مـر أ    -دينهم  ـة الـف ـل ظهـور لوـث وي اعد ايا  ا  ورسولت لـت ايـا    ولقـد كـا  عـوام املسـلمني قـب

ذا أكثـر املسـلمني و  احلمـد   ي يشـذ عنـت إي  يسعلوا عما  يز اإل ا  عر غـحمو   أو يرتـااوا يف زيادتـت ونق ـانت   وـعـلى ـهـ
 مر فسدت فطرتت االتـفـلس  والتمنطإل   فما االـك اال در األول وعـلماء السل  واألجالء ؟!
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ولوي هـذا ما تواردت أذهاألم واتـفـقـ  كلمتهم يف وق  واحد دو  تشـاور أو تواطـؤ علـى عبـارة واحـدة كمـا ورى   
ا    قال :   كتب  عر أل  نـفـر مر العلمـاء وزيـادة   ومل أكتـب إي عمـر قـال : اإل ـا  قـول    عنهم اإلمام البناري ر ت

 .  (1)وعمل   ومل أكتب عمر قال : اإل ا  قول   
ـية وإثبـات الكليـات اعـردة هـار  الذـهـر   فهـذا    -علـى مـا يزعمـت ـهـؤيء    -وأما إ  كا  املـراد مـر التعريـ  ـهـو ت ـوير املاـه

 عر التـكل  فيما ي قبل لا ات . -إي مر أىب  -ال اعينت   وقد نزو ا  هـذو األمة هـو اظ
ــية اإلنســـا  وحقيقتـــت اعــردة   واعت ـــروا أدمغـــتهم فلـــم   ـــد منطقـــي ملاـه ـــوا و ــ  ـح واملناطقــة مـــر أولـــم إ  وهــرهم قـــد تكلـف

ــــو   ــــر حــــدودهم ـه ــــد ي اعــــداد عليــــت ايــــنهم   وأشـه  حيــــوا  نــــاطإل   وعليــــت مــــر    -كمــــا ذكرنــــا    -يســــتطيعوا أ  يــــعتوا حـب
فكي  يكو  حالم يف احلقائإل الشـرعية املعنويـة والغيبيـات عامـة ؟! ـهـذا مـ    .    (2)ايعدا ات ما ي يستطيعو  ردو 

ـية مطلقـة لـت   فك ـد أراحنـا وـهـدانا واـني لنـا اإل ـا  املطلـوب منـا ومل يـكـلفنا أ  نب ـث يف ماـه يـ   أ  ا  سب انت وتعا  ـق
ــاات وـعــلى لســا  نبـيــت مــر احلــإل مــا يرـتــبونت ـعــلى إثــبــات ـهــذو املاـهــية   يظــر ـهــؤيء أنــت تعــا  ـيــر ى أ  يــردوا مــا أـنــزل يف كـت

 ؟!!   (3)املنـتـلـفة
ـررو  أ  للسـؤال أداتـني ـهـما : مـا و أي ؛ فـاألو     ولو أننا تـنزلنا م  املناطقـة أكثـر مـر ـهـذا لقلنـا : إ  املناطقـة يـق

 للسؤال عر املاهـية واحلقيقة   واألهرى يسعل وا عر املميـز عما يشاركت يف اجلنس . 
ـد عبـدالقيس    وقد ص  عر النيب صلى ا  عليت وسلم أنت أجاب عر هـذير السؤالني يف اإل ا  ؛ فـفي حـديث وـف

ت أعلـم . قـال :   شـهادة أ  ي إلـت إي ا   سعلم صلى ا  عليت وسلم انفسـت :   أتـدرو  مـا اإل ـا  ؟   قـالوا : ا  ورسـول
   وإقام ال الة   وإيتاء الزكاة ...   إخل احلديث . 

ونـــا    -أو : أهـــربن عــر اإل ـــا ؟    –ويف حــديث جربيـــل عليــت الســـالم أنـــت ســعل النـــيب صـــلى ا  عليــت وســـلم : مــا اإل ـــا   
ر اإلسـالم اجـا  فإنـت سـعلت عنهمـا معـا    وكالنـا يشـدك  روايتا  ص ي تا  واملؤدى واحد ؛ وـهـو  ييـز اإل ـا  اجـا  عـ 

 يف اسم الدير كما قال يف وهر احلديث :  هـذا جربيل جاء يعلم النال دينهم  أو  يعلمكم دينكم .      
وعليــت تــرجم البنــاري للبــاب اقولــت :   اــاب ســؤال النــيب صــلى ا  عليــت وســلم عــر اإل ــا  واإلســالم واإلحســا     

 ل : جاء جربيل عليت السالم يعلمكم دينكم فجعل ذلك كلت دينا ( .مث قا …
 . أي اإل ا  العام املرادف للدير .   (4)وقال البناري عقب انتهاء احلديث :   جعل ذلك كلت مر اإل ا  ( 
ــر عــر حقيقــة اإل ــا     ــزلة    -واملـقــ ود أ  النــيب صــلى ا  عليــت وســلم أجــاب مــر ـهــو هــايل الذـه هــايل  أو يف مـن
ـية   والـذي يـذكر فيـت    -الذي ي عالقة لت قـط اـاجلواب املنطقـي    (1)ااجلواب املعروف  -الذهـر  الـذي ينـت  عنـت ت ـور املاـه

 وم  ذلك ح ل ات املراد على أمت وجت وأجلى ايا  .   -اجلنس والف ل   أو الف ل وحدو   أو اجاصة وحدها .. اخل  

 
 ا . 165الاللكائي   القسم املنطوط   لوحة  (1 

 .  58 -57على امللك أو اجل  كما ي د  على اإلنسا    وانظر : الرد على املنطقيني   منها أنت ي د (2 

 أي إنكارهم دهول العمل يف اإل ا  اناء على أنت ليس مر املاهية !! (3 

 1(   وانظر : مسلم رقم  1/114فت  الباري   (4 

   لكنت حد شرعي .   7سلم هو كما ىتاب اظدود ااحلد . اإل ا     ند شي  اإلسالم اار تيمية على أ  جواب النيب صلى ا  عليت و  (1 
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للفـظ املسؤول عنت يف اجلواب؛ فإ  جربيل سعلت :  مـا اإل ـا  ؟  فعجـاب  ومل يكت  اعدولت عر ذلك   ال أعاد ا 
 :   أ  تؤمر اا  ..  وهـذا مما ي يـقرو املناطقة ؛ ألنت تعري  للشيء انفـست يلزم منت الدور !! 

ت وســلم   وإمــا  فهــا ـهــنا أمــر عظــيم وموقــ  هطــحم   وـهــو أ  أـحــد التعــريفني هطــع شــرعا  : إمــا تعريــ  النــيب صــلى ا  عليــ 
 املتكلمني اجلاري عـلى قواعـد املنطإل !! 

وحنر ي كـالم لنـا إي مـ  مـر يـؤمر م مـد صـلى ا  عليـت وسـلم رسـوي وإليـت نوجـت السـؤال ! وأمـا الكـافر ارسـالتت   
ـقى عنـت دينـت  ي يدعي أ  تعريفت املنطقي تعري  شرعي   وي أـحـد مـر املسـلمني يت  -عـلى األقـل    -فال كالم معت ؛ ألنت   ــل

   وهـو كافر ما هـو أعظم مر هـذا . 
اللهــم    -إ  مل يكــر يف كــل شــيء ـفــفي الشــرعيات علــى األـقــل    -وي الــد للمـتــكلمني إي اــاإلقرار خبطــع املــنه  املنطقــي  

قيـدة مـر ـهـذا كلـت    إي أ  يقولوا : أ  كالمنا هـذا فـلسفة رضة ي عالقـة لـا االشـرع   وعلـيهم حينئـذ أ  ىتـردوا كـتـب الع
 وينفـوا عر أنـفسهم صفة ايشتغال اعلم التوحيد كما يسمونت . 

وليـ  األمر اقت ر علـى املتكلمـني   ولكنـت  ـاوزهم إ  شـراح السـنة الـذير تـعثر اعضـهم وـؤيء   ونقلـوا كالمهـم   
 علة :ومنت هـذو املس -كما سيعت مفرقا   -يف مباحث اإل ا  وعار وا ات إمجاع السل  

حــني استشــكلوا ملــاذا مل ىتــب النــيب    -رمــا اــدو  شــعور    -فـإ  احلــافظ ااــر حجــر والطيــيب والكرمــان تــعثروا اــذلك   
صلى ا  عليت وسلم جربيل اعنت الت ديإل !! وهرجـوا ذلـك اعنـت سـعلت عـر متعلقـات اإل ـا  ي عـر معـ  لفظـت ! أو أ  يف  

 (2)د مر اظدود اإل ا  الشرعي   ومر احلد اإل ا  اللغوياجلواب تضمينا للمع  اللغوي ! أو أ  املرا
افد ــوا النــيب صـلى ا  عليــت وسـلم منزلــة أرســطو    -وهــم أكثــر املتـعهرير كمــا سـبإل    -فـاملتمنطقو  مــر املتكلمـني   

أ ــد أو    افد ــوو منزلــة اجليــل اــر  -ومــر تــعثر وــم مــر الشــراح    -واآلهــرو    أو فرفريول وهـو يناظر السفسطيني !!  
 األصمعي وهو ىتيب النال عر معان األلفاو اللغوية !

وا  تعـا  نــزو نبيـت صــلى ا  عليـت وســلم عــر اجـود الـفــلسفي يف املطلقـات واملاـهــيات اعـردة وســائر مبــاحثهم     
ش وسـائر العـرب  ال نزو أص اات الذير جاء جربيل يعلمهم ديـنهم أ  يكـو  فـيهم مـر ينكـر حقيقـة اإل ـا    اـل كفـار قـري

 مل يعرفوا السفسطة   كما مل تعرفها أمة سوية على ظهـر األرد .
أمــا  ــرد الشــرح اللغــوي ؛ فــإ  النــيب صــلى ا  عليــت وســلم أجــل شــعنا مــر أ  يكــو  نــت يف مثــل هــذو املقامــات العليــا مــر  

 حيتــاجو  أ  يتعلمــوا لغــتهم   ولــو  التعلــيم ؛ حيــث األمــر يتعلــإل اعصــل الــدير وأمسائــت   وأصــ اات صــلى ا  عليــت وســلم ي
أرادوا ذلك ألمكنهم مر غحم طريقت صلى ا  عليت وسـلم أو معهـا   كمـا أ   ـيء جربيـل عليـت السـالم أعظـم قـدرا مـر أ   

 يكو  عـرد التعري  اللغوي .
مــل الــذي ي  فظهــر مــر هــذا أ  النــيب صــلى ا  عليــت وســلم يف مقــام التعلــيم الشــرعي أجــاب اجلــواب الشــرعي الكا 

ىتوز العدول عنت سواء ما ورد يف هذير احلديثني أو يف غحمنا ك ـديث الشـعب   فـال وجـت لالستشـكال أصـال   وأ  قـول  
السل  :   قول وعمل يزيد وينقد   هي أصد  عبارة يف الكش  عما تضمنتت هذو األحاديـث مـ  اآليـات مـر معـ  ,  

 
 (1/117انظر : الفت    (2 
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ــفلس  وأر  غمونــا علــى اإلطالــة يف ردو ي ىتــوز التعــري  عليــت   وهــذا مــا نزيــدو إيضــاحا  وأ  مــا أطــال فيــت املتكلمــو  مــر الـت
 االفقرات التالية لذو .

 * الق ية الثالية : وجود األلواع خارج الذهن :       
اســت وذت السفســطة علــى تفكــحم أكثــر الشــباب اإلغــريقيني وأصــب   كعمنــا هــي الفكــرة املســيطرة علــى أثينــا   وعــز علــى  

لسفة واجلدل وعلى رأسهم   أرسطو   أ  يتـسنم هؤيء الشباب األحـداث ذروة الفكـر ويظهـروا مظهـر املنت ـر  أساطني الف
يف رــاوراهتم و ــاديهتم   وأ  تتهــاوى صــروح الفلســفة اإلغريقيــة أمــام جــدلم القــائم علــى فكــرة واحــدة هــي التشــكيك يف  

 .  )(1املعارف البدهـية إ  حد إنكار كل احلقائإل املو وعية 
ــذر     ــرة الــــيت ي تبقــــي مــــر نظريــــاهتم وي تــ ــار وهــــم يواجهــــو  هــــذو الفكــ ــت الفالســــفة الكبــ و ــــا  املســــلك اجلــــديل يف وجــ

 واستجمعوا عقولم ظاصرة هذا الوااء ولطيم غرور هؤيء الشبا  .  
ضـاللة اانقطاعـت عـر نـور  والواق  أ  السفسطة مل تنشع اهداعا مر أصاحبها   وإمنا مر إفـرازات  تمـ  وثـ  حقـ  عليـت ال

الوحي وتعلقت اعذيال اجراصني   وأصولا مستمدة مر الفكر اإلغريقي نفست ؛ ذلك الفكر الذي قام علـى أسـال نظريـة    
اجلــواهر واألعــراد   أو   الــذوات وال ــفات   إذ ىتعلــو  لكــل موجــود  جــوهرا  هــو حقيقتــت وماهيتــت   و  أعرا ــا   وهــي  

 !!  (2)لذات  ردة مر كل صفةصفات طارئة   ويت ور  ا
أو    –فمـا زادت السفســطة شـيئا علــى أ  جعلــ  املوجـودات كلهــا يف حكــم األعـراد الــيت ي جــوهر لـا   ومــر مث أنكــرت  

 أ  يكو  يف إمكا  العـقـل إثبات أى حقيقة جوهرية .  –شكك  
مها على التنرصات واألوهـام   وتناقضـها  وإمنا انتشرت هذو الفلسفة احلمقاء وطغ  اسبب هتاف  الفلسفة املقاالة   وقيا

الشديد . ففي حني ترى الفلسفة العامة أ  احلقائإل الت ورية والت ـديقية ثااتـة يف ذاهتـا   وأ  اهـتالف العقـول يف إدراكهـا  
  -حقيقـة وأصـال    -أو تناقضها يف احلكم عليهـا يعـود إ  طبيعـة التفكـحم اإلنسـاىن ذاتـت   تـرى السفسـطة أ  املشـكوك فيـت  

 هو وجود هذو احلقائإل  وأنت ما مر شيء نفتت الفلسفة إي وايحتمال قائم اع  يكو  إثباتت أو    والعكس االعكس !  
يقعـا  فيهـا إي وحيتمـل انطباقهـا علـى مـا تظنـت الفلسـفة    (1)وكذلك ترى أنت ما مر هديعة أثبتـ  الفلسـفة أ  احلـس والعقـل

 قطعيات وادهيات إ  مل يكر ذلك يقني ! 
ي    –اظــدود أاــدا    –وقــد دهلــ  السفســطة مــر ثغــرة يف التفكــحم البشــري عامــة وهــى النســبية الالزمــة لــت ؛ فــالعلم البشــري  

يســتطي  أ  يت ــور شــيئا  غائبــا  إي االنســبة لشــيء وهــر مشاـهــد   اــل رمــا كانــ  معارفــت كلهــا معتمــدة علــى ـهــذا وـهــو ي  
  و ريــد   فــإ  مل يكــر رــاي  إ  األاــد فهــو يف كثــحم مــر األشــياء عســحم  يشــعر   أمــا إدراك كنــت الــذوات وحقائقهــا اــإطال

  للغاية  . 

 
اليونانية ثان مر كتاب يوس  كرم : تاري  الفلسفة انظر عر ال راع اني الطائفتني ف ل   السوفسطائيو    مر كتاب أ د أمني وزميلت : ق ة الفلسفة اليونانية   والف ل األول مر الباب ال (1 
 . 

كل فرقة اقدر ؛ فمنهم مر أنكر الكل   ومنهم   –وعلى هذا األسال اعتقدوا أ  ا  تعا  وجود مطلإل يتجرد عر كل صفة ثبوتية   ومر هنا اتبعهم منكرو ال فات مر الفر  اإلسالمية  (2 
 مر أنكر البعي .

 داع العقل مثل ت ورو انت لو سقط  كرتا  مر احلديد مر رأل ار  عال فإ  أثقلها ت ل إ  األرد قبل األه  .هداع احلس كراية القلم مكسورا إذا و   ن فت يف املاء   وه (1 
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ومر هنا رأت السفسـطة أ  إنكـارا  جـذريا  لكـل احلقـائإل مهمـا قيـل عـر اـداهتها كفيـل اـع  ينسـ  مجيـ  األسـس الفلسـفية  
ــنباط النتــائ   علــى ايســتديل علــى اعهــول اــاملعلوم   وقيــال ال  -اطبيعــة احلــال    -الــيت تقــوم   ــد   واسـت غائــب علــى الشاـه

 املتـنازع فيها مر املقدمات املسلمة   واذلك تتـفـرد ااينت ار يف هذو املعارك اجلدلية الضارية .
ـنقادا  للمعرفـة مـر ايأليـار     وهـنا مل ىتد الفالسفة الكبار ادا  مر الربهنة علـى ثبـوت اجلواـهـر أو احلقـائإل املطلقـة اسـت

ـزعم أ  لكـل شـيء يف عـامل الواقـ  نظـحمو املطلـإل    ويف دوام ـإل عقـل أفالطـو  عـر نظريـة  املثـال  الـيت ـت ة الب ـث املضـ  تـفـت
 يف عامل املثال .  

وكـــع  أفالطـــو  اعتقـــد أ  رفـــ  حقـــائإل األشـــياء مـــر عـــامل الواقـــ  إ  عـــامل املثـــال ىتعلـــت يف منـــعى عـــر تشـــكيكات   
ثـل  العقل الكلـي    و  الـنفس الكليـة     العلـم الكلـي   وغـحم ذلـك علـى  السفسطيني . وأثب  أفالطو  كليات مطلقة م

 أألا ماهـيات وجودية يف عامل املثال   وما يوجد يف الواق  مر وحاد العقول والنفول هو أجزاء منها .
رة حـني  وجاء تـلميذو أرسطو فعراد أ  يض  منهجا  عقليـا  للتفكـحم ىتااـت السفسـطة فاسـتمد مـر أسـتاذو أصـل الفكـ  

ـرية ,   ـية ـهـذو األفـراد وحقيقتهـا اجلوـه قرر أ  األفراد واألعيا  املوجودة ما هي إي أجزاء للوجود الكلي املطلإل الذي ـهـو ماـه
  ويف نظرو أ  إنكار السفسطيني حلقائإل الذوات املشن ة ي يرقى إ  القدح يف وجود املاهيات املطلقة . 

ـر أمـام هجمـة التشـكيك  ومر هـنا ظهـرت لدى املؤمنني افلسف ـيات لتظـل املعـقـل األهـي تت  رورة التشبث اإثبات ـهـذو املاـه
  السفسطية . 

وف ــل احلــديث عــر الكليــات اجمــس الــيت    -كمــا ســبق  اإلشــارة    -وعلــى هــذو القاعــدة اــ  أرســطو مــا يســمى  املنطــإل   
فقـني يف احلقيقـة يف جـواب  مـا هـو  مثـل : حيـوا   أنها  النوع  الذي هو  ام املاهيـة   وهـو الكلـي املقـول علـى كثـحمير مت

 ناطإل   يف جواب  ما اإلنسا   .
وإثبات هذو الكليات مل يقت ر على مب ث الت ورات , ال تعداو إ  مب ـث الت ـديقات حيـث اعتمـد املنطـإل   

اـاملرة   واعتـربوا التعريـ       ال غا  املناطقة حىت أسقطوا قيمة قيال التمثيل  (2)على  قيال الشمول  دو   قيال التمثيل
 .  (3)ااملثال مر أنواع التعري  اجطع

ــر عر ــناها دو  اإلطالــة اردهـــا ونقضــها   وحســبنا أننــا رأينــا كيـــ  أ     (1)تلــك هــي أصــل ق ــة وجــود األنـــواع هــار  الذـه
ـنكر احلقــائإل احلســية    –الفلسـفة اليونانيــة املتنبطــة قــد عاجلـ  جنــو  السفســطة   الــذي مل ىتــد ســبيال  اعــو  املنطـإل    -الــيت ـت

 .  (2)إ  إثبات البدهيات إي ااهتال  املعدومات وتكل  اظايت   وأحسر أحوالت أ  يعرف اجللي ااجفي 
 

ال هو الذي جاء هو األقرب للعقل والفطرة    قيال الشمول : إثبات حكم الكل للجزء   وقيال التمثيل إثبات حكم النظحم لنظحمو , وهو املعروف يف أصول الفقت   وم  تالزمهما فاألهحم (2 
 ( 13/16/17  و موع الفتاوى  211 162ات القرو   يف معناو العام( . انظر: الرد على املنطقيني   

 عري  ااملثال . وا قيال التمثيل والتوهذا أثر مر وثار ردة فعلهم إزاء السفسطة ؛ ألنت مر قبيل ايستديل االذوات على الذوات   والسفسطة تنكر حقائإل الذوات كلها   فعنكر  (3 

 وحسبنا يف الرد عليهم أمور : (1)
 أ  هذا ختر  ولكم اهتلقتت ظنوألم اال أي دليل مر وحي أو عقل . -1
 شر معرفة وي علم .نتهى الضآلة   فال يثب  للبأ  احلدود اليت أتوا وا لت ور املاهيات معدد عليها ااعدا ات كثحمة   ولو وقف  املعرفة البشرية على ما يسلم لم منها لكان  يف م -2
سالم (   ولذا أقر كثحم منهم اع  حدودهم إمنا هي يف أ  التفريإل اني الذاتيات الداهلة يف املاهية والعر يات الالزمة لا أمر متعذر أو متعسر ااعداف املناطقة   اليونا  واملنتسبني لإ -3

 !!احلقيقة رسوم 
مر واق  معرفتها آلحاد النال يف عالم الواق    وهي معرفة سااقة للنود يف املاهية   فبإمكا  السفسطي أ  يقول  –كاإلنسا  مثال   –ة ألي شيء ع  أذهاألم إمنا ت ورت ماهية  رد -4

 د نفسها !!إ  هذا مر الدور املمتن  ؛ أل  مو   النزاع هو حقيقة اآلحاد   فكي  تركبو  منها حقيقة كلية ازعمكم مث تستدلو  وا على وجود اآلحا
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ــفسد وــا عقــول اــ  البشـــر   وكــا  الو ــ  الطبيعــى أ  تبقــى هــذو التنبطــات العميــاء رهينــة ايئتهـــا وحبيســة أر ــها   فــال ـت

أفسدت العقول والفطر اليت استـنارت انور الوحي ونعمـ  االعافيـة مـر هـذو    –  حقا  وهو األمر اظز  –اآلهرير   ولكنها 
 األوائة .

 
ـر اإلسـالمي    واملؤمل جدا أ  يتطوع اعي املنتسبني لإسالم انقل هـذو الفلسفة والتع ب لا وتكديـر صفـو التـفكـي

ـــو أألـــا جـــاءت نتيجـــة اســـتعباد يونـــان للمســـلمني لكـــا  للعـــذر م ــة الـــوحي ي عـــذر لـــا يف اتبـــاع    -قـــال  وـــا   فــل مـــ  أ  أمـ
 .فكي  إذا أهذهتا طائعة اتارة  -الضاليت 

 
لقـد نُــقــعل  ـهـذو الـفــلسفة واملعركــة اـني املرجئــة وأهــل السـنة علــى أشـدها   فاستن ــر وــا أولئـك املبتدعــة يف مســعلة   

كــر  اجلهميــة  كــانوا ىتمعــو  اــني ـنــفي ال ــفات  اإل ــا  اعــد أ  كــا  مو ــوعها األصــلى ـهــو نفــي صــفات ا  تعــا    ول
واإلرجاء   ودار الزما  دورتت وإذا اعقيدة اجلهميـة ت ـب  عقيـدة الكثـرة الكـاثرة مـر املشـتغلني اـالعلم الشـرعي   وإذا اـعكثر  

ألثينيــني مــر    وكعألــا هــي عقيــدة ل  (3)متــو  العقائــد انتشــارا يبــدأ اعبــارة   حقــائإل األشــياء ثااتــة والتشــكيك فيهــا سفســطة (
 .اتباع أرسطو   ي ملسلمني أتباع رمد ار عبدا  صلى ا  عليت وسلم 

ـــيات املطلقـــة الـــيت اهتلقهـــا أفالطـــو  وأرســـطو   وطب  ـــلك املاـه ـــؤيء املرجئـــة فـــعثبتوا ـت ـــلى  جـــاء ـه قـــوا كـــل نتائجهـــا ـع
مو     اإل ا     فكانـ  النتيجة القاصمة وهي أ  أعمـال اإلسـالم كلـت ااتـداء مـر قـول ي إلـت إي ا  وانتهـاء االنوافـل    

 .(1)ما هي إي عرد لإ ا  وليس مر ماهـيتت   وأنت مر مل يعت اشيء مر ذلك قط يدهل اجلنة اسالم ولو اعد حني
 * الق ية الثالثة : تماثل أفراد النوع في الحقيقة والماهية :         

هـو الـرد علـى السفسـطة    -علمنا مما سبإل أ  املنطإل هو قواعد نظرية مر اجتهاد رجل يونـان أراد اـت غر ـا  معينـا    
ل : إ  مــا و ــ  مــر  وســواء وفــإل هــذا الرجــل يف عملــت أو مل يوفــإل فإنــت مــر املبالغــة الق ــوى والـتــقديس املـتــناهي أ  يقــا  -

  والـذي ي تسـتطي  اغـحمو أ  نـداف  عـر    (2)رأي واجتهاد هو معيار املعرفة اإلنسانية الذي تع م مراعاتت الذهر مـر اجطـع  
ديننــا ون ــد هجمــات املل ــدير واملشــككني   وي فيمــا هــو أعظــم مــر ذلــك وهــو معرفــة احلقــائإل الشــرعية   وي فيمــا هــو  

 . تعا  ما نثبتت منها وما ننفيت  أعظم وهو معرفة صفات ا   

 

  390 -387   109  واإل ا  :    318  317   48-76   47 -41   15 -14وللمزيد انظر : الرد على املنطقيني   وهاصة ال ف ات : مر 

ليم   والزكاة اعألا : إهرا  جزء مر املال ا و  يف زمر مثل تعريفات الفقهاء اجلارية على املنه  املنطقى ؛ كتعري  ال الة اعألا : أفعال وأقوال ا وصة مفتت ة االتكبحم واتتمة االتس (2)
 وح   ولو توقف  معرفة هذو ا و  لطائفة ا وصة   وال يام اعنت إمساك ا و  يف زمر ا و  يف زمر ا و  عر أفعال ا وصة   وحنو ذلك مما ظهرت فيت التجريدية او 

 املسميات على معرفتت لكان  إ  اجلهل أقرب.

 ائد النسفية .كالعق  (3 

تركنا النقول هشية اإلطالة   وسيعت اعضها  تنبيت : ليس كل أحد مر املرجئة أثب  وجود املاهية صراحة   ولكر مر مل يند على ذلك ا  كالمت على أسال ثبوهتا فالنتيجة واحدة   وقد (1 
 عند احلديث عر عدم اشداطهم قول كلمة الشهادة .

 نطإل .هكذا يعرف املناطقة امل (2 
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لــت حــدود ي يســتطي   اوزهــا   وأ  إهضــاع عــامل    -مجلــة    -ولقــد أصــب  مــر احلقــائإل املقــررة أ  العلــم البشــري   
أمــر يف غايــة ايعتســاف والغــرور   فمــا االــك مــر مبضــ     -وهــو  ــئيل جــدا    -الغيــب ملــا علمــت البشــر مــر عــامل الشــهادة  

ـزال لبـو يف أدىن  الوحي املع وم والع لـم اإلنسـاىن اكاملـت لفكـر رجـل واحـد عـات يف أمـة جاهليـة قد ـة كانـ  البشـرية مـا ـت
 ؟ (3)درجات العلم 
غحم أ  الذي ح ل يف تاري  اإلسالم كا  خبالف هـذو احلقيقـة   وقـد اجتمعـ  لـت أسـباب كثـحمة منهـا املـؤامرات   

 نها املتااعة اال ا حمة   ومنا الدف الفكرى .. إخل .والدسائس احلاقدة   ومنها ايجتهادات املنطئة   وم
ــة أ  أهضـــ  الـــوحي    ـــقلني    -وكانـــ  النتيجـ ــى للـث ــاملني ونعمتـــت العظمـ آلراء اجراصـــني    -منـــة ا  الكـــربى علـــى العـ

وتونـات املضــلني   فعهضــع  احلقــائإل الشــرعية للمقــاييس اليونانيــة   وصــد  مــر يســمو  علمــاء الكــالم أ  الت ــورات ي  
ــوا ذلــك علــى املو ــوع األكــرب الــذي شــغل األمــة منــذ   ــنال إي ااحلــدود علــى الن ــو الــذي قــررو أرســطو وفرفريــول . وطبـق ـت

, فو عوا سؤاي هـو : ما اإل ا  ؟ وأهذوا يب ثو  يف جوااـت علـى األسـلوب املنطقـي    (4)ظهور اجوار  وهو مو وع اإل ا  
 . -كما سبإل يف القضية األو    -الذي يق د مر التعري    ت ور املاهية    

أنــت مفهــوم كلــي ينــدر  فيــت كــل مــا ي ــد  عليــت    -وهــي ألفــاو مدادفــة    -ومــر طبيعــة احلــد أو التعريــ  أو القــول الشــارح  
أي    -اللفــظ املعــرف   والنــوع الــذي هــو أحــد الكليــات اجمــس عنــدهم هــو  ــام املاهيــة   فمــىت كــا  التعريــ  ااحلــد التــام  

  اجلنس  واملميز الذات  الف ل  معا  ح ل ت ور  ام املاهية املعرب عنت االنوع .  -املشدك الذات 
ـنال إي ااحلـدود    -واجطع األساسي الذي وق  فيـت أرسـطو ويقـ  فيـت كـل املناطقـة أنـت   و ـ     -مـ  زعمـت أ  الت ـورات ي ـت

ـناعت ؛ وذلـ  ك أ  أرسـطو نظـر إ  وحـاد النـال مثـل زيـد  احلد اناء على ت ور سااإل   وهـذا هـو  الـدور  الـذي يقولـو  اامـت
واكر وعمرو وحلل صـفاهتم مميـزا  اـني الـذاتيات الداهلـة يف املاهيـة والعر ـيات الالزمـة والعر ـيات غـحم الالزمـة   واسـتنر   

كمـا    ماهية اإلنسا  وحقيقتت اليت هي القدر املشدك مـر هـذو الـذاتيات وهـي  -يف نظرو   -مر الذاتيات الداهلة يف املاهية 
 زعم   احليوانية والناطقية   معا    ال فة األو  جنس واألهرى ف ل ( كما سبإل . 

وهــذو املاهيــة هــي عنــدو وجــود    -كمــا يف القضــية الســااقة    -مث أثبــ  وجــود هــذو املاهيــة يف اجــار  أى يف الوجــود احلقيقــي  
بــإل عليــت اســم اإلنســا  مــر اآلحــاد فهــذو  مطلــإل ي يوصــ  االزيــادة وي االنق ــا  وي اــعي صــفة أهــرى   اــل كــل مــر ينط

املاهية مت ققة فيت على السواء حبيث أنت لو قلنا إ  فردا مر أفراد النـوع أقـوى مـر املاهيـة أو أ ـع  لكـا  هـذا إثباتـا لنـوع  
 .  (1)وهر

 ســنة    ولــذا اعتــرب أرســطو  ــام املاهيــة هــو التعريــ  أو احلــد   وجــاء املناطقــة اعــدو وعلــى رأســهم فرفريــول املتــوىف 
واملهــم لنــا هــو أألــم عرفــوا النــوع اعنــت   الكلــى املقــول علــى   .  (2)م ( فسموا  ام املاهية  النوع  واجالف لفظي  303

 .  (4)فالقول ااهتالف احلقيقة يتـناىف وهذو املاهية  .    (3)كثحمير متفقني يف احلقيقة يف جواب ما هو (

 
مية   فما االك اعفكار املضلني مر الفالسفة وكهنة مر الثاا  أنت مل تظهر قبل اإلسالم أية دعوة إنسانية   عاملية   على اإلطال  ؛ فإ  دعوات الرسل صلوات ا  وسالمت عليهم كان  إقلي (3 

 الديانات الو عية ؟

  مو وع ال فات .قد كا  أكرب مسائل اجالف حىت ظهر اجالف يف  (4 

 . 139 – 136أل  الذات ي يقبل الزيادة وي النق ا  ازعمهم   انظر : املثل العقلية األفالطونية   لقيإل : عبد الر ر ادوي      (1 

 . 31  وهامش    61انظر املرشد السليم     (2 
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أي    -  وقـ  فيـت املتكلمـو  حـني أرادوا تعريـ  اإل ـا  متبعـني املسـلك املنطقـى  وهذا اجطع نفست ما فيـت مـر  دور 
ــاوهتم   ــاد علـــى تفـ ــا  مـــر اآلحـ ــم اإل ـ ــت اسـ ــو  عليـ ــا يطلقـ ــروا أوي  إ  مـ ــد نظـ ــو  , فقـ ــا يقولـ ــت كمـ ــو ذاتـ ــت مـــر حيـــث هـ تعريفـ

املاهيـــة وجعلـــوا هـــذا القـــدر هـــو  الـــذي اعتـــربوو ال ـــفة أو ال ـــفات الذاتيـــة الداهلـــة يف    -واســـتنرجوا القـــدر املشـــدك ايـــنهم  
 حقيقة اإل ا   وماهيتت اعردة .

واعـد أ  ت ـوروا هــذو املاهيـة وعـربوا عنهــا كـل حبسـب لفظــت , أهـذوا حيكمـو  علــى أي فـرد اعنـت مــؤمر انـاء علــى   
نني سـواء يف إ ـاألم  وجود هذو املاهية لديت أو عدمها   مث وصفوا هذو املاهية مـا وصـ  اـت املناطقـة النـوع   فقـرروا أ  املـؤم

  وأ  اإل ــا  ي يزيــد وي يــنقد أل  نقــد املاهيــة عــدم   وقبولــا الزيــادة دليــل علــى الــنقد وهــو عــدم   فكــذلك اإل ــا   
 شك   وقبول الزيادة يع  أألا ناقد فهو شك .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وهــذا تــفـصيل ما أجملناه :
 اهية  :األفراد اليت استنرجوا منها القدر املشدك  امل-1 

 يطلإل املرجئة اسم اإل ا  على كل مر هؤيء :
 جربيل ورمد صلى ا  عليت وسلم   اديلة اإلمجاع   . -أ
 .(1)مر أقر ااإل ا  ومل يعمل شيئا    اديلة حديث اجلارية ازعمهم   -ب
 .  (2)فسي    مر صد  اقلبت ومل يقر السانت   اديلة اللغة   وأل  الكالم عندهم هو الكالم الن -جـ

وطبيعـــي أ  اـــني هـــذو الـــدرجات يف اإل ـــا  درجـــات كإ ـــا  أواســـط ال ـــ ااة وإ ـــا  الفاســـإل مـــر أهـــل ال ـــالة     
 ولكر هذو املراتب الثالث هي كاألركا  نظريا  .

 
 . 30  وتسهيل املنطإل      858امل در السااإل     (3 

 ثب  لدينا االشرع أ  احلقيقة اإل انية اتلفة حبسب األفراد مل نثب  لم ماهية مطلقة .وهذا حإل ولذا  (4 

 وما اعدها . 716اليت قال النيب صلى ا  عليت وسلم ملويها :   أعتقها فإألا مؤمنة   اعد إقرارها   وسيعت تف يل احلديث عنت وخترىتت    (1 

 اعد هذا . على ما سبإل   وسيعت يف الف ل الذي (2 
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فلمــا أرادوا اســـتنرا  القــدر الكلـــي املشــدك يـــر هــذو الـــدرجات ليت ــوروا ماهيـــة اإل ــا  وحقيقتـــت مــ  حـــذف صـــفاهتا    -2
ــوا يف   لعر ية , كا  طبيعيا أي يدهلوا األعمال يف اإل ا  ألألا مفقودة اكاملها عند أص اب الدرجة   جـ( ا واهتلفـــــ

إدهال النطإل االلسا  الـذي هـو موجـود عنـد أصـ اب الدرجـة  ب( لكنـت مفقـود عنـد أصـ اب الدرجـة  ـجـ( : أهـو ذات  
 .(3)داهل يف املاهية أم يزم عر ي  

لإ ـا  هاليـة مـر ذكـر عمـل اجلـوارح   اـل ر ـورة يف عمـل قلـيب واحـد    -أو تعريفـاهتم    -حـدودهم  ومر هنا جاءت   -3
هو الت ديإل أو ايعتقاد كقولم :   ايعتقاد اجلازم املطااإل للواق  ادليل (   أو  الت ديإل ما جاء ات النيب صـلى ا  عليـت  

صـلى ا  عليـت وسـلم فيمـا أهـرب اـت (   ومـا أشـبت ذلـك ممـا  لـى  وسلم وكا  معلوما االضرورة (   أو   اعتقاد صد  النـيب  
 عند ذكر ن وصهم يف اشداط النطإل أو عدمت . 

ــيهم   ــا أفســـدت علـ ــا هنـ ــر املنطـــإل وطبقوهـ ــتعاروها مـ ــت ( الـــيت اسـ ــت وماهيتـ ــراد النـــوع يف حقيقتـ ــاوى أفـ ــدة   تسـ ــم أ  قاعـ واملهـ
دة اإل ــا  ونق ــانت وتفا ــل أهلــت فيــت ودهــول األعمــال فيــت  ت ــورهم   وجعلــتهم يعر ــو  عــر كــل الن ــو  الــواردة يف زيــا

 ويتعسفو  يف تعويلها حىت تسلم لم هذو القاعدة .
ومــر أهطــر النتــائ  الــيت رتبوهــا علــى ذلــك قــولم اتســاوى إ ــا  املالئكــة واألنبيــاء كجربيــل ورمــد صــلى ا  عليــت   

 ر مل يقل ي إلت إي ا  السانت   وإمنا صد  اقلبت ازعمهم .وسلم   م  إ ا  الفسا  املنهمكني يف الفسإل ال وإ ا  م
وهذو النتيجة م  منافاهتا للبدهيات الثااتة عند عوام املسلمني سطروها وقرروها اإطناب وإسهاب   فلمـا صـدمهم اعـداد  

 .  فسإل املسلمني التمسوا تقييدات واهية تغي مر مقام النبوة أكثر مما ترفعت عر مستوى ايألماك يف ال
 ونكتفي مر كالمهم ان ني عر رجلني مر كبار أئمتهم املتقدمني :  

 هـ أو اعدها .  403أاو اكر ار فورك : أحد كبار األشاعرة املتوىف سنة  
وقــد شــرح كتــاب العــامل واملــتعلم املنســوب لإمــام وىب حنيفــة   وأطــال يف تقريــر هــذو القاعــدة حــىت اســتغرق  منــت أكثــر مــر  

 كالم فلسفي  رد   نذكر منت ما نقلت عر املنت املنسوب لإمام وهو :  ا (4)عشر لوحات
  قال املتعلم : أهربن مر أير ينبغي لنا أ  نقول : إ اننا مثل إ ا  املالئكة والرسل وقد نعلم أألم كانوا أطوع   منا ؟

العمـــل   فإ اننـــا مثـــل إ ـــاألم ألنـــا صـــدقنا    قـــال العـــامل : وقـــد نعلـــم أألـــم كـــانوا أطـــوع   منـــا   وقـــد حـــدثنا أ  اإل ـــا  غـــحم
اوحدانية الرب وراوايتت وقدرتت ما جاء مر عندو مثل ما أقرت اـت املالئكـة وصـدق  اـت األنبيـاء والرسـل صـلوات ا  علـيهم  

ئكـة مـر عجائـب  . فمر ها هنا زعمنا أ  إ اننا مثل إ ا  املالئكة ؛ ألنا ومنا اكل شيء ومن  اـت املالئكـة ممـا عاينتـت املال
 (1)ا  تعا  ومل نعاينت  

 مث شرحت مبينا  أ  الت ديإل جنس واحد ي يفضل اعضت اعضا    وعلل ذلك اقولت : 
  أل  ت ديإل القلب هـو اإل ـا    فـإذا اعتقـد النـيب صـد  ا  يف أهبـارو   واعتقـدنا صـدقت يف أهبـارو تعـا  , كـا  جـنس  

 (2)اال تفاوت  اعتقادنا ا دقت جنس اعتقادو ا دقت 
 

 حىت ألاية الباب . 491انظر اجالف اينهم يف النطإل االشهادتني : أهو شطر أم شطرير ؟ يف مب ث حكم ترك العمل    (3 

 مر الشرح  اطوط ( . 71-61اللوحات مر  (4 

 .  62-61لوحة  (1 

 . 63-62لوحة (2 
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مث أسهب يف ايا  أ  فضل األنبياء يف اإل ا  على سائر اجلإل إمنا هو االنظر للعاقبة والثبات   فإ ا  األنبيـاء مع ـوم عـر  
 الردة والكفر خبالف غحمهم فاحتمال طروء ذلك عليهم قائم .  

ء   فلمـاذا فضـل ا  األنبيـاء علـيهم يف األجـر  وأهحما أجاب عر إشـكال وارد وهـو إذا كـا  إ ـا  سـائر البشـر كإ ـا  األنبيـا
 ونقل ما يف املنت مث شرحت وهو :  والثواب ؟

  قال املتعلم : حلسر ما فسرت   ولكـر أهـربن : إ  كـا  إ اننـا مثـل إ ـا  الرسـل   ألـيس ثـواب إ اننـا مثـل ثـواب إ ـاألم  
 ينا يف ثواب اإل ا  يف اآلهرة ؟؟ فلم فضلهم علينا وقد استوينا يف اإل ا  يف الدنيا واستو 

وإ  كـا  ثـواب إ اننـا يف الـدنيا دو  ثـواب إ ـاألم   ألـيس هـذا ظلمـا  إذا كـا  إ اننـا مثـل أ ـاألم   ومل ىتعـل لنـا مـر الثــواب  
 ما جعل لم ؟  

نـا اكـل شـيء ومنـ  اـت  قال العامل : قد أعظم  املسعلة ولكر نثبـ  يف الفتيـا ؛ ألسـ  تعلـم أ  إ اننـا مثـل إ ـاألم ألنـا وم
الرســل   ولــم اعـــد علينــا الفضـــل يف الثــواب علـــى اإل ــا  ومجيــ  العبـــادة ؛ أل  ا  تعــا  كمـــا فضــلهم اـــالنبوة علــى النـــال  

 كذلك فضل صلواهتم وايوهتم ومساكنهم ومجي  أمورهم على غحمها مر األشياء . 
ا يكــو  الظلــم إذا أنق ــنا حقنـا فعســنطنا   فعمــا إذا زاد أولئــك  ومل يظلمنـا رانــا إذ مل ىتعــل لنــا مثـل ثــواوم ؛ ولكنــت كــا  إمنـ 
 .  (3)ومل ينق نا حقنا وأعطانا حىت أر انا فإ  ذلك ليس اظلم  

 .(4)أاو املعايل اجلوي  : كبحم ايشعرية يف ع رو وشي  أيب حامد الغزايل-2
 لنــا علــى الت ــديإل فــال يفضــل ت ــديإل ت ــديقا    يقــول :   فــإ  قيــل : فمــا قــولكم يف زيــادة اإل ــا  ونق ــانت ؟ قلنــا : إذا

فــال يبعــد علــى ذلــك    -  (6)وقــد مــال إليــت القالنســي  -  ومــر  لــت علــى الطاعــة ســرا  وعلنــا    (5)كمــا ي يفضــل علــم علمــا  
 .إطال  القول اع  اإل ا  يزيد االطاعة وينقد ااملع ية   وهذا مما ي نؤثرو 

  منهمك يف فسقت كإ ا  النيب صلى ا  عليت وسـلم ؟ قلنـا : النـيب عليـت  فإ  قيل : أصلكم يلزمكم أ  يكو  إ ا 
 ال الة والسالم يفضل مر عداو ااستمرار ت ديقت وع مة ا  إياو مر اامرة الشكوك واهتال  الريب .  

عنـت يف أوقـات    ي يبقى   وهو متـوال للنـيب عليـت ال ـالة والسـالم ثااـ  لغـحمو يف اعـي األوقـات   زائـل (1)والت ديإل عرد
  فيثب  للنيب صلى ا  عليت وسلم أعداد مر الت ديإل ي يثب  لغحمو إي اعضـها   فيكـو  إ انـت اـذلك أكثـر .   (2)الفدات
   

   (3)فلو وص  اإل ا  االزيادة والنق ا  وأريد اذلك ما ذكرناو لكا  مستقيما فاعلموو  

 
 . 69لوحة  (3 

ل اعلم الكالم   وأل  النظامية اليت صرح فيها ااعتقاد أهل السنة واجلماعة   ولكنت مل يفر  اني تفويي املع  وتفويي الكيفية يف هـ وقد ندم وهر عمرو على ايشتغا487تويف سنة  (4 
 ال فات   فظر أ  مذهبهم هو األول .

 أعلم منهم وأ  النال أعلم مر اعي أي يف املاهية اعردة   أما يف اآلحاد واألعيا  فاجلوي  وغحمو معدفو  اع  إمام مذهبهم  الشافعي   (5 

 .  114أاو العبال القالنسي أحد املتكلمني املنتسبني لألشعرى   لكنت موافإل ألهل السنة يف اإل ا    انظر : اإل ا  ألار تيمية     (6 

 وهذا أثر وهر مر وثار الفلسفة اليونانية  (1 

 حيث يزول العرد ازعمهم .و ثلو  لذلك اعوقات النوم واإلغماء والغفلة   (2 

 . 400 -399اإلرشاد      (3 
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يهـــا كـــاف يف ت ـــور فســـادها واحلكـــم منالفتهـــا ل ـــ ي  املنقـــول  وهـــذو الن ـــو  تغـــ  عمـــا عـــداها   و ـــرد ايطـــالع عل
   وصري  املعقول !  

     (4)وعلى مثل هذو الشـبت الواهيـة اعتمـد أتبـاعهم يف احلكـم علـى مـر يـدهل العمـل يف اإل ـا  اعنـت موافـإل ملـذهب اجـوار 
 ناسني أ  هؤيء موافقو  موافقة  تامة لرأي الفالسفة !

إ  أ  املنطـإل يف ذاتـت ي يـقـتـضي االضـرورة إهـرا  العمـل مـر اإل ـا  أو القـول اعنـت ي يزيــد وي    هـذا   وقـد سـبق  اإلشـارة
يــنقد   ونزيــد هــذا إيضــاحا فنقــول : إ  املرجئــة لــو تركــوا مب ــث التعريــ  اــاملرة   واكتفــوا مــا يــذكرو املناطقــة يف مب ــث  

 األمساء   نسبة ايسم للمع  ( وهو قولم أ  :
 قسم إ  قسمني :  الكلي ين

القســم األول : املتـــواطا ؛ وهـــو الـــذي تســـتوي مجيـــ  أفـــرادو يف صـــد  الكلـــي عليهـــا واشـــداكها فيـــت   مثـــل إنســـا  ومثلـــث  
 وشجرة ...       

والقســم الثــان : املشــكك   وهــو الــذي مل تتســاو أفــرادو يف صــد  الكلــي عليهــا   وذلــك اــع  يكــو  املعــ  املق ــود مـــر  
ضــها مـر الــبعي اآلهـر   أو أقــدم منـت   أو أشــد   أو أقـوى   وذلــك مثـل الضــوء فإنـت يف الشــمس أقــوى  الكلـي أو  يف اع

 (5)منت يف امل باح ... 
أقول : لو فعلوا ذلـك واعتـربوا اإل ـا  مـر القسـم األهـحم ألراحـوا واسـداحوا   لكـر الـذي ح ـل هـو العكـس فإنـت ملـا فطـر  

ىتــت كــى يوافــإل املــذهب   وها ــوا يف  ماهيــة املشــكك  فعــاد األمــر إ  قضــية  متــعهروهم إ  هــذا أهــذوا يتعســفو  يف ختر 
 املاهية اليت مل يستطيعوا التنلي عنها !!

وغـحمو ( وهـم اعـي األشـعرية     ي  نعـو     (6)يقول صاحب املسامرة اشرح املسايرة :     واحلنفية   ومعهـم إمـام احلـرمني  
ـفاوتت (أى    الزيادة والنق ا  ااعتبار جهات هـي ( أي ـلك اجلهـات     غـحم نــفـس الـذات ( أي ذات الت ـديإل     اـل اـت ـت

ــفاوت املؤمنــو  ( عنــد احلنفيــة ومــر وافقهــم   ي اســبب تفــاوت ذات   ــفاوت اإل ــا  ااعتبــار تلــك اجلهــات     يـت اســبب ـت
 الت ديإل . 

 أقـــول مثـــل إ ـــا  جربيـــل أل  املثليـــة تقتضـــى    وروي عـــر أيب حنيفـــة ر ـــت ا  تعـــا  أنـــت قـــال : إ ـــان كإ ـــا  جربيـــل   وي
املساواة يف كل ال فات   والتشبيت ي يقتضيت ( أي ي يقتضي ما ذكـر مـر املسـاواة يف كـل ال ـفات   اـل يكفـي إلطالقـت  

 املساواة يف اعضها !!
 ــا  وحــاد النــال وإ ــا   فــال أحــد يســوى اــني إ ــا  وحــاد النــال وإ ــا  املالئكــة واألنبيــاء مــر كــل وجــت     اــل يتفــاوت ( إ

املالئكــة واألنبيــاء   غــحم أ  ذلــك التفــاوت   هــل هــو ازيــادة ونقــد يف نفــس الــذات ( أي ذات الت ــديإل واإلذعــا  القــائم  

 
  وتبعت  14  . انظر : املسايرة شرح املسامرة    كما ذكر اار المام يف املسامرة   حني قال :   إ   م الطاعة إ  الت ديإل هو قول اجوار    ولذا كفروا االذنب ينتفاء جزء املاهية   (4 

 الزايدى . 

 . 50-49    املرشد السليم  (5 

 هو أاو املعايل اجلوي    وقد سبإل كالمت .  (6 
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   أو( هو تفاوت ي ازيـادة ونقـد يف نفـس الـذات اـل   اـعمور زائـدة عليهـا ؟ فمنعـوا ( يعـ  احلنفيـة ومـوافقيهم  (1)االقلب 
 (2)التفاوت يف نفس الذات    األول ( ؛ وهو  

أقول : هنا أحس املؤل  اع  ايعداد سحمد على كالمت عر مدى  رورة التفريإل   ومل ي يعتـرب مـر قبيـل املشـكك ويلغـي  
 مو وع   النوع   ؟
ــفاوتة فيــ   -معشــر احلنفيــة ومــر وافقنــا    -فقــال :   فــن ر   ــقول : إ  الواقــ  علــى أشــياء مـت ت  مننــ  ثبــوت ماهيــة املشــكك وـن

 يكو  التفاوت عار ا  لا هارجا  عنها, ي ماهية لا وي جزء ماهية يمتناع اهتالف املاهية واهتالف جزئها !!
ـقدم والتــعهر   و  لـو سـلمنا ثبـوت ماهيــة املشـكك (   فـال يلــزم كـو  التفـاوت يف أفــرادو االشـدة ؛ فقـد يكــو  ااألولويـة واالـت

يف أفـراد املشـكك   شـدة كشـدة البيـاد الكـائر يف الـثل  االنسـبة إ  ( البيـاد  !!   و ( لو سلمنا   أ  مـا اـت التفـاوت (  
  الكائر يف العا  ( ...   معهوذ يف ماهية البياد االنسبة إ  ه ـو  رـل ( كـالثل      ي نسـلم أ  ماهيـة اليقـني منـت  

 ( أي مر املشكك .
مقومـات املاهيـة ( أي أجزائهـا     اـل اغحمهـا ( مـر األمـور    ولو سلمنا أ  ماهية اليقني تتفاوت ي تسـلم أنـت ( يتفـاوت    

 (3)اجارجة عنها العار ة لا كاإلل  للتكرار وحنوو ... 
وي نريــد ايسدســال يف نقــل مثــل هــذا التفلســ  وي الــرد عليــت تف ــيال مــر جــنس كالمــت   وحســبنا أننــا عرفنــا معهــذ القــوم  

أمجلــت شــي  اإلســالم يف نقــي أصــولم وشــبهاهتم ممــا هــو يف احلقيقــة تف ــيل    وأصــل قــولم !! مث نكتفــي يف الــرد علــيهم مــا
وشرح ملا ألزم ات اإلمام أ د أسالفهم مر قبل   إي أ  يف كالم شي  اإلسالم زيادة تتعلـإل االقواعـد املنطقيـة الـيت عر ـناها  

   هنا .  
 يقول شي  اإلسالم يف ايا  أصول غلط املرجئة عامة :  

 مر وجوو :   وهؤيء غلطوا 
ظنهم أ  اإل ا  الذي فر ت ا  على العباد متماثـل يف حـإل العبـاد   وأ  اإل ـا  الـذي ىتـب علـى شـند ىتـب    أحدها :

 مثـلت على كل شند .
وليس األمر كذلك ؛ فإ  أتباع األنبياء املتقدمني أوجب ا  عليهم مر اإل ا  ما مل يوجبـت علـى أمـة رمـد   وأوجـب علـى  

ر اإل ا  ما مل يوجبت على غحمهم   واإل ا  الذي كا  ىتب قبل نزول مجي  القرو  ليس هو مثـل اإل ـا  الـذي  أمة رمد م
ىتـب اعـد نــزول القـرو    واإل ـا  الــذي ىتـب علـى مــر عـرف مـا أهــرب الرسـول مف ـال لــيس مثـل اإل ـا  الــذي ىتـب علــى  

 مر عرف ما أهرب ات  مال  .  
مـات عقـب ذلـك مل ىتـب عليــت    (1) ـديإل الرسـول يف كـل مـا أهـرب   لكـر مـر صـد  الرسـول وفإنـت ي اـد يف اإل ـا  مـر ت

مر اإل ـا  غـحم ذلـك  وأمـا مـر الغـت القـرو  واألحاديـث ومـا فيهـا مـر األهبـار واألوامـر املف ـلة فيجـب عليـت مـر الت ـديإل  
 ملوتت قبل أ  يبلغت شيء وهـر .املف ل خبرب هرب وأمر أمر ما ي ىتب على مر مل ىتب عليت إي اإل ا  اعمل 

 

 ( حىت اإلذعا  عندهم رلت القلب , وي يعنو  ات ايمتثال والعمل .1 

 ما نقلناو مر كالم اار فورك أو   مر هذا التفلس  يف الديلة على مذهبهم . (2 

يقني هي رد على مر قال : إ  اإل ا  هو الت ديإل فقط   مث قال م  ذلك : إ  اليقني يتفاوت   كالنووي يف شرح مسلم   ويالحظ أ  اجلملة األهحمة املتعلقة اتفاوت ال 18-19   (3 
 . 219(  وقد تنبت لذلك اظشي اآلهر   قاسم   انظر :    1/146-148 
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وأيضا لو قدر أنت عات فال ىتب على كل واحد مر العامة أ  يعرف كل ما أمر ات الرسول وكل مـا ألـى عنـت وكـل مـا أهـرب  
اــت   اــل إمنــا عليــت أ  يعــرف مــا ىتــب عليــت هــو ومــا حيــرم عليــت   فمــر ي مــال لــت ي ىتــب عليــت أ  يعــرف أمــرو املف ــل يف  

 استطاعة لت على احل  ليس عليت أ  يعرف أمرو املف ل ااملناسك , ومر مل يتـزو  لـيس عليـت أ  يعـرف مـا  الزكاة   ومر ي
 .  (2)وجب للزوجة   ف ار ىتب مر اإل ا  ت ديقا وعمال على أشنا   ما ي ىتب على وهرير  

 تفا ل فيقول :  ابيا  أ  معارف القلب تتفا ل   وأعمالت أيضا ت  –يف مو   وهر   –ويزيد ذلك إيضاحا 
  إ ــا  القلــوب يتفا ــل مــر جهــة مــا وجــب علــى هــذا ومــر جهــة مــا وجــب علــى هــذا   فــال يســتوو  يف الوجــوب   وأمــة  
رمـد وإ  وجــب علــيهم اإل ــا  اعــد اســتقرار الشــرع , فوجــوب اإل ــا  االشــيء املعــني موقــوف علــى أ  يبلــغ العبــد إ  كــا   

 أمرا    وعـلى العلم ات إ  كا  علما  .هربا   وعلى أ  حيتا  إ  العمل إ  كا  
وإي فــال ىتــب علــى كــل مســلم أ  يعــرف كــل هــرب وكــل أمــر يف الكتــاب والســنة ويعــرف معنــاو ويعلمــت ؛ فــإ  هــذا ي يقــدر  

 عليت أحد . فالوجوب مما يتنوع النال فيت   مث قدرهم يف أداء الواجب متفاوتة   يع  قدراهتم ( .
مجال والتف يل والقوة والضـع  ودوام احلضـور   ومـ  الغفلـة فليسـ  املف ـلة املست ضـرة الثااتـة  مث نفس املعرفة ختتل  ااإل

اليت يثب  ا  صاحبها االقول الثاا  يف احلياة الدنيا واآلهرة كاعملة اليت غفل عنها   وإذا ح ل لت مـا يريبـت فيهـا ذكرهـا  
 يف قلبت   مث رغب إ  ا  كش  الريب . 

ــل ربــة ا  ورســولت وهشــية ا  والتوكــل عليــت وال ــرب علــى حكمــت والشــكر لــت واإلنااــة إليــت  مث أحــوال الق لــوب وأعمالــا مـث
وإهال  العمل لت مما يتفا ل النال فيها تفا ال ي يعرف قدرو إي ا  عـز وجـل   ومـر أنكـر تفا ـلهم يف هـذا فهـو إمـا  

 .  (3)جاهل مل يت ورو وإما معاند  
لكــالم الوا ــ  الربهــا  مــا يــرد علــى مــر زعــم مــر املرجئــة أ  اإل ــا  ي يتفــاوت مطلقــا   أو مــر زعــم أنــت  أقــول : ويف هــذا ا

فإ  هـذا ينفـي تلـك املاهيـة املوهومـة أصـال    ويبطـل قاعـدة اسـتواء األفـراد    -كما سبإل    -يتفاوت اعمور هارجة عر املاهية 
ل اإلرجــاء .. وهــو مــا يشـدطونت عــادة عنــد تعريــ  اإل ــا  تعريفــا  يف املاهيـة اــاملرة   مث إنــت يبــني فســاد أصــل عظـيم مــر أصــو 

منطقيا كقولم :  الت ـديإل مـا ثبـ  عـر النـيب صـلى ا  عليـت وسـلم وكـا  معلومـا  مـر الـدير االضـرورة     أو   وثبـ  عنـت  
 .    (1)قطعا     وما أشبهها

م يريـدو  لديـد ماهيـة اإل ـا  الـيت إذا نق ـ  ذهـب  فإألم يشدطو  فيما يؤمر ات الثبوت القطعـي أو العلـم الضـروري ألألـ 
 .  (2)اإل ا  كلت   وي اد مر تساوي أفرادها فيها كما سبإل

ويعلمو  أألم لو أدهلوا اإل ا  ااألعمال كلها يف اإل ا  للزمهم نفي اإل ا  عمـر مل يـؤمر االنوافـل أو الواجبـات   
اـزعمهم    -لتعري  مر أساست   فـقيدوا ذلـك ما ثب  قـطـعا ي مـا ثــبـ  وـحـادا   اليت ي يعرفها كـل أحد , فـيـنتـقـي عليهم ا

 أو ما علم االضرورة ي ما ي يعلم إي االتعلم والتـنقيب .   -

 
 يف األصل : أو   وهو هطع . (1 

 . 185-184اإل ا      (2 

 . 319اإل ا       (3 

 . 9  وتبسيط العقائد اإلسالمية   حسر أيوب     35 -3  وكربى اليقينيات   البوطي     14  واملسايرة شرح املسامرة     5ر مثال شرح اجلوهرة املسمى إلاف املريد    انظ (1 

 قيدة وهم يريدو  ماهية واحدة .ولو أألم جعلوو تعريفا للعقيدة أي أصل فقط لرما سلم لم   لكنت ينقي مذهبهم ؛ أل  الدير أعم مر الع (2 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 56 

وهذو القيود ي تعفيهم وي تغنيهم ؛ فإألم  ثلو  ملا علم االضرورة أو ثبـ  قطعيـا ات ـر  اجمـر   فهـل يلتزمـو  أ  كـل مـر  
 ؤمر ات ر  اجمر كافر ؟مل ي

  –ي أحسبهم يؤمنو  اذلك واقعا وإ  سطروو نظريا  ؛ فإنـت مـر املعقـول جـدا أ  يكـو  اعـي املسـلمني يف أطـراف األرد  
مل يبلغـت هـذا الت ـر  قـط   وهـو ذلـك مـؤمر مـا الغـت مـر اإل ـا  اعمـل وأداء الفـرائي   فهـل يكفـرو    –ي سيما العجـم 
 مثـل هـذا ؟!!

ــروو  فـــإ    ــم    -مل يكفـ ــؤمر      -وهـــو ظـــ  وـ ــل مـ ــا  يشـــدطو  لققـــت يف كـ ــا اســـت دثوو مـــر لديـــد لإ ـ فيلـــزمهم اطـــال  مـ
 والرجوع عر كل ما تركت املنطإل يف مباحثهم مر وثار وأصول . 

 ولنتاا  النقل عر شي  اإلسالم ر ت ا  .. قال : 
أنفسـهم     فيقولـو  : اإل ـا  مـر حيـث هـو هـو   والسـجود      وهؤيء منتهى نظرهم أ  يروا حقيقة مطلقة  ردة تقـوم يف

مـــر حيـــث هـــو هـــو   ي ىتـــوز أ  يتفا ـــل وي ىتـــوز أ  مبتلـــ  وأمثـــال ذلـــك   ولـــو اهتـــدوا لعلمـــوا أ  األمـــور املوجـــودة يف  
ــال إذا   ــذهر   وأ  النـ ــة ي تكـــو  إي يف الـ ــة اعـــردة املطلقـ ــها   وأ  احلقيقـ ــذهر متميـــزة خب ائ ـ ــار  عـــر الـ تكلمـــوا يف  اجـ

التفا ل وايهتالف فإمنا تكلموا يف تفا ل األمور املوجودة واهتالفها   ي يف تفا ل أمر مطلإل  ـرد يف الـذهر ي وجـود  
 لت يف اجار  . 

ومعلوم أ  السواد اتل  فبعضـت أشـد مـر اعـي   وكـذلك البيـاد وغـحمو مـر األلـوا    وأمـا إذا قـدرنا السـواد اعـرد املطلـإل  
 (3)رو الذهـر فهـذا ي يقبل ايهتالف والتفا ل   ولكر هـذا هو يف األذها  ي يف األعيا     الذي يت و 

ويزيد ذلك إيضاحا يف   اإل ا  ( قائال  :   وهم ملا تونوا أ  اإل ا  الواجب على مجيـ  النـال نـوع واحـد   صـار اعضـهم  
ضــهم : اإل ــا  مـــر حيــث هــو إ ـــا  ي يقبــل الزيـــادة  يظــر أ  ذلــك النـــوع مــر حيــث ي يقبـــل التفا ــل   فقــال يل مـــرة اع

والنق ا    فقل  لت : قولك مر حيث هو   كما يقال : اإلنسا  مر حيث هو إنسـا    واحليـوا  مـر حيـث هـو حيـوا   
  والوجــود مــر حيــث هــو وجــود   والســواد مــر حيــث هــو ســواد   وأمثــال ذلــك ي يقبــل الزيــادة والنق ــا    فيثبــ  لــذو  

وجودا مطلقا  ـردا  عـر مجيـ  القيـود وال ـفات   وهـذا حقيقـة لـت يف اجـار    وإمنـا هـو شـيء يقـدرو اإلنسـا  يف  املسميات 
ـفست وي اغـحمو   ويقـدر إنسـانا ي موجـودا  وي معـدوما    ويقـول   ذهنت   كما يقدر موجـودا ي قـد ا وي حادثـا   وي قائمـا اـن

 عدم واملاهية مر حيث هـي هـي شـيء يقـدرو الـذهر   وذلـك موجـود يف  : املاهية مر حيث هي هي ي توص  اوجود وي
 الذهر ي يف اجار  .  

ـــقدير ي يكـــو  إي يف الـــذهر كـــعثر تقـــدير األمـــور   وأمـــا تقـــدير شـــيء ي يكـــو  يف الـــذهر وي يف اجـــار  فممتنـــ    وهـــذا الـت
 ملقدرات يف الذهر . املمتـنعة   مثـل تـقدير صدور العامل عر صانعني وحنو ذلك   فإ  هذو ا

فهكذا تقدير إ ا  ي يت   ات مؤمر  ال هو  ـرد عـر كـل قيـد وتقـدير   وتقـدير إنسـا  ي يكـو  موجـودا  وي معـدوما     
ال ما مث إ ا  إي م  املؤمنني   وي مث إنسانية إي ما ات   وـا اإلنسـا    فكـل إنسـا  لـت إنسـانية خت ـت   وكـل مـؤمر لـت  

 إنسانية زيد تشبت إنسانية عمرو وليس  هي هي   وإذا اشدكوا يف أمر كلي مطلإل يكو  يف الذهـر .إ ا  مب ت , ف

 

 ( .7/513 موع الفتاوى    (3) 
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وكذلك إذا قيل : إ ا  زيد مثل إ ا  عمرو   فإ ا  كـل واحـد مب ـت  فلـو قـدر أ  اإل ـا  يتماثـل لكـا  لكـل مـؤمر إ ـا   
 هو ال هو إ ا  معني وذلك اإل ا  يقبل الزيادة .مب ت  وذلك اإل ا  اتد معني   ليس هو اإل ا  مر حيث هو  

ـفو  الـتــفا ل يف هـذو األمـور يت ــورو  يف أنفسـهم إ انـا مطلقــا أو إنسـانا مطلقـا   أو وجــودا  مطلقـا     ـردا  عــر   والـذير يـن
ي يقبــل يف نفســت  مجيــ  ال ــفات املعينــة لــت   مث يظنــو  أ  هــذا هــو اإل ــا  املوجــود يف النــال   وذلــك ي يقبــل التفا ــل و 

 التعدد ؛ إذ هو ت ور معني قائم يف نفس مت ورو .
ولذا يظر كثحم مر هؤيء أ  األمـور املشـدكة يف شـيء واحـد هـي واحـدة االشـند املعـني   حـىت انتهـى األمـر اطائفـة مـر  

د وت ــوروا هــذا يف  علمــائهم علمــا  وعبــادة إ  أ  جعلــوا الوجــود كــذلك   فت ــورا أ  املوجــودات مشــدكة يف مســمى الوجــو 
أنفسـهم   فظنــوو يف اجـار  كمــا هــو يف أنفسـهم   مث ظنــوا أنــت ا    فجعلـوا الــرب هـو هــذا الوجــود الـذي ي يوجــد قــط إي  

 يف نفس مت ورة   وي يكو  يف اجار  .
ا  ـــردا  عـــر احلركـــة  وهكـــذا كثـــحم مـــر الفالســـفة ت ـــوروا أعـــدادا   ـــردة وحقـــائإل  ـــردة   ويســـموألا املثـــل األفالطونيـــة   وزمانـــ 

 واملت رك   واعدا   ردا  عر األجسام وصفاهتا   مث ظنوا وجود ذلك يف اجار  .
وهؤيء كلهم اشتبت عليهم ما يف األذها  ما يف األعيا    وهؤيء قد ىتعلو  الواحـد اثنـني   وايثنـني واحـدا    فتـارة ىتيئـو   

لوألــا واحــدة أو متماثلــة   وتــارة ىتيئــو  إ  مــا يف اجــار  مــر احليــوا  واملكــا   إ  األمــور املتعــددة املتفا ــلة يف اجــار  فيجع
 والزما  فيجعلو  الواحد اثنني .     

واملتفلسفة واجلهمية وقعوا يف هذا وهذا   فجاءوا إ  صفات الرب اليت هي أنت عامل وقادر   فجعلوا هـذو ال ـفة هـي عـني  
 األهرى   وجعلوا ال فة هي املوصوف .  

وهكذا القائلو  اع  اإل ا  شيء واحد وأنت متماثـل يف اـ  ودم   غلطـوا يف كونـت واحـدا    ويف كونـت متمـاثال , كمـا غلطـوا  
يف أمثــال ذلــك مــر مســائل التوحيــد وال ــفات والقــرو  وحنــو ذلــك   فكــا  جهــم وأتباعــت يف اإل ــا  كغلطهــم يف صــفات  

 .  (1)تت   سب انت عما يقول الظاملو  علوا  كبحما  الرب الذي يؤمر ات املؤمنو    ويف كالمت وصفا
وهــــذا الكــــالم النفــــيس علــــى درجــــة مــــر العلميــــة لــــو تعملهــــا الفالســــفة واملناطقــــة   شــــرقيني وغــــراني   قــــدامى ورــــدثني (    

واسـعة  وأص اب وحدة الوجود   ومنكروا ال فات واملرجئة ؛ لكان  كافيـة يف إقامـة احلجـة علـى اجلميـ    فر ـت ا  ر ـة  
. 

 
 
 

*    *    *    * 
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 النتيجة :
 * حكي ترك العمل في الطور النهائع للظاهرة *

   
 
 

زيادة عما نقلناو عر املرجئة يف الف ول السااقة على سـبيل التمثيـل نـذكر هنـا نقـوي عـر أئمـتهم ومتكلمـيهم تـدل علـى مـا  
 حكم ترك العمل وف لت عر اإل ا  .استقر عليت مذهبهم يف ع ور متعاقبة مر 
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فــإ     -الــيت هــي رأل كــل عمــل    -ورغبــة يف ايهت ــار اقت ــرت علــى مــا يتعلــإل اــدهول شــهادة ي إلــت إي ا  يف اإل ــا   
يغــ  عــر ذكــر شــذوذهم يف نفــي العمــل , أل  هــرو  العمــل عــر    -أو  ــرد اهــتالفهم يف النطــإل    -ت ــرحيهم انفــي ذلــك  
 , وأل  مر أهر  الركر األول مر أركا  اإلسالم أو أجاز هروجت فهو ملا اعدو أ ي  .  املاهية أو  اال ريب

 :  (1)رقول أبو منصور البغدادي 
  الطاعــات عنــدنا أقســام : أعالهــا ي ــحم وــا املطيــ  عنــد ا  مؤمنــا    ويكــو  عاقبتــت ألجلهــا اجلنــة إ  مــات عليــت   وهــي :  

والوعــد والوعيــد والنبــوات والكرامــات   ومعرفــة أركــا  شــريعة اإلســالم ووــذو املعرفــة  معرفــة أصــول الــدير ىف العــدل والتوحيــد  
 مبر  عر الكفر .

والقسم الثان : إظهار ما ذكرناو االلسا  مرة واحدة   وات يسلم مر اجلزية والقتال والسيب وايسدقا    واـت لـل   
 ار املسلمني   وال الة عليت وهـلفت .املناك ة   واست الل الذاي ة   واملوراثة   والدفر يف مقا

 والقسم الثالث : إقامة الفرائي واجتـناب الكبائر   وات يسلم مر دهول النار وي حم مقـبول الشهادة .  
 والقسم الراا  منها : زيادة النوافل   ووا يكو  لت الزيادة يف الكرامة والويية   .   

 قال :   واملعاصي أيضا قسما  : 
: كفر ري ؛ كعقد القلب على ما  اد القسم األول مر أقسـام الطاعـات   أو الشـك فيهـا أو اعضـها   ومـر   قسم منها

 مات على ذلك كا  الدا يف النار .
والقسم الثـان منهـا : ركـوب الكبـائر   أو تـرك الفـرائي مـر غـحم عـذر   وذلـك فسـإل تسـقط اـت الشـهادة   وفيـت مـا يوجـب  

 .    (2)  وهو م  ذلك مؤمر إ  ص  لت القسم األول مر الطاعات    احلد أو القتل أو التعزير  
 فالطاعات عندو ثالث مراتب :   
                              اإلقرار -2   املعرفة                         -1 
 العمل . -3 
 واملعاصى مرتبتا  : 

 عمل .ترك ال -2 .                                 ترك املعرفة -1
ومل يــذكر تــرك اإلقــرار ألنــت  ــرد عالمـــة إلجــراء األحكــام الدنيويــة كمــا اـــني يف كالمــت   ولــذلك كــا  إظهــارو مـــرة   

  واحدة كافيا  . 
 ف قيقة اإل ا  عندو هي املعرفة اعصول الدير معرفة قلبية   وحقيقة الكفر هي اعتقاد  د تلك املعرفة االقلب أيضا .

فليســا مــر اإل ــا  وي    -الــذي هــو فعــل املــعمورات وتــرك املنهيــات    -  والعمــل    -كلمــة الشــهادة    وهــو قــول  -وأمــا اإلقــرار  
يكــو  تاركهــا كــافرا , فــإ  كــا  تاركــا لإقــرار كــا  مؤمنــا عنــد ا  ف ســب   وإ  كــا  تاركــا للعمــل كــا  مؤمنــا عنــد ا  ويف  

 أحكام الدنيا أيضا ! هذو هالصة كالمت .

 

 هـ . 421أحد أئمة األشعرية املتقدمني   وهو صاحب   الفر  اني الفر    و  أصول الدير   توىف  (1)

 نة   لقيإل : كمال احلوت   هذا م  أ  أهل الس 180    392انظر عر مذهبهم يف التكفحم : املواق       (2 
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ذهب جهــم واشــر مــ  شــيء مــر التف ــيل   ولكــر لــيس هــذا هــو العجيــب فــإ  اتبــاعهم  وهــذا ظــاهر املوافقــة ملــ  
ـبت فيـت موافقـة ملـذهب اجـوار  شـعر أو مل يشـعر , وذلـك يف قولـت أ    ملذهب جهم مشهور معلوم   ولكر العجيب أ  مذـه

ــقد مـــا يضــاد القســـم األول مــر أقســـام الطاعــات عنــدو   ـــو   معرفــة أصـــول الــدير يف ال  –مــر اعـت عـــدل والتوحيــد والوعـــد  وـه
 .كافر    –والوعيد والنبوات والكرامات ومعرفة أركا  شريعة اإلسالم ( 

والذي أوقعت يف ذلك هو القسمة العقلية الـيت ي مسـتند لـا مـر الن ـو    فهـل يعتقـد البغـدادي أ  مـر هـال  األشـعرية  
تالف عنــدهم يف تكفــحم أهـل البــدع قـائم   وهــم مضــطراو  يف  يف شـيء مــر هـذو العقائــد أو جهلهــا كـافر ؟ الواقــ  أ  ايهـ 

 . (1)ذلك ما ي متس  لتف يلت
واألكثــر االفــة ملــذهب الســل  هــو اعتقــاد تكفــحم مــر جهــل شــيئا مــر أركــا  الشــريعة اــإطال  ؛ فــإ  اإلنســا  قــد ىتهــل  

 عت .حكما  هو عند غحمو معلوم قطعي ويكو  م  ذلك معذورا  .. على تف يل ليس هذا مو 
قد جن  يف مسـعلة املعرفـة إ  الغلـو لكنـت سـرعا  مـا تنـاقي فجـن  يف مسـعلة العمـل إ  التفـريط   -وي ريب  -فالبغدادي 

. 
 ــدو حيكـم اــع  مـر مل يعمــل شـيئا منهــا مـر غــحم    -اـال تف ـيل    -فمـ  حكمـت اــع  مـر فاتتــت معرفـة أحكــام الشـريعة كــافر  

ـــلك املعرفـــة املشـــروطة إمنـــا هـــي إدراك  ـــرد   فـــال    –  كمـــا قـــال  –عـــذر مـــؤمر إ  كـــا  صـــ ي  املعرفـــة   ومـــر هنـــا نفهـــم أ  ـت
تستلزم لذاهتا امتثاي وي عمال . واملهم أ  هذو   التوفيقية   الوا  ة اليت انتهجها البغدادي ما فيها مر تنـاقي وتذاـذب  

 اآلتية هنا تو   ذلك : والن و  -ي سيما يف مو وع ترك العمل  -ظل  هي منه  القوم املتب  وي تزال   
 :  (2)رقول التفتازالي-2 
  مر كالم معقد طويل عر مسعلة   النطإل االشهادة وحكمها  : 
   إ  هاهنا مطلبني: 
 أ  اإلقرار ليس جزءا  مر اإل ا  . األول : 
 أنت   أي اإل ا  ( الت ديإل ي غحم.  والثالي :

 فال يكو  اإلقرار الذي هو فعل اللسا  داهال  فيت . (1)و القلبأما األول فلديلة الن و  على أ  رل اإل ا  ه
 فلوجوو : أما الثان وهو أنت الت ديإل   ي سائر ما يف القلب مر املعرفة والقدرة والعفة والشجاعة ...

 على أنت ليس سوى الت ديإل .    (2)األول : اتفا  الفريقني  
 .  (3)ة الت ديإل ومل يعني يف الشرع ملع  وهـر الثان : أ  اإل ا  يف اللغ 
 .  (4)الثالث : أ  النقل هالف األصل ؛ فال ي ار إليت اال دليل   

 
ندة للدير يكفر   لكنت قد يعامل معاملة املنافإل واجلماعة ي يكفرو  أهل البدع مر أص اب ال الة إذا كانوا متعولني   ومر  رد كالمت عر التعويل وكا  مذهبت على سبيل اظادة واملعا (1)

 ظاهرا    ولم تف يل يدل على أألم أص اب القسطال املستقيم .

 هـ . 739ود ار عمر   مر أشهر أئمة الكالم املتعهرير   توىف هو سعد الدير مسع(2 

 .انظر : ف ل حقيقة عمل القلب اآلت   فهذو الديلة عليهم ي لم   فضال عر الن و  الدالة على أ  العمل مر اإل ا   (1 

 يعت يف النقول الالحقة   ووذا يظهر ما يف عبارتت مر هلل   فإألما لو اتفقا ما كا  هالف . يع  الفريقني املنتلفني مر األشاعرة واملاتريدية يف النطإل أهو شرط أم شطر؟ كما س (2 

 116   110ك   راج  اإل ا      هذا الوجت والذي اعدو مما يستدل ات املرجئة ويرددونت دائما   وهو مر أكرب أهطائهم يف ايستديل   وقد أفاد شي  اإلسالم يف ايا  ذل (3 

 . 48النسفية      شرح (4 
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والتفتـازان يقــول هــذا ترج يــا  للقــول اــع  النطــإل إمنــا هــو شـرط إلجــراء األحكــام الظــاهرة الدنيويــة   ولــيس جــزءا  مــر اإل ــا   
ــه كرة مــن  ويســتدل لــذلك حبــديث :    –نفيــة  كمــا كــا  عليــت مــذهب احل  –وي شــطرا  لــت   ــار كــان فــي قلب   رخــرج مــن الن
  وهو مر الن و  اليت أساءوا فهمها   واستدلوا وا يف غحم مو عها   وأهذوا اـبعي مـدلويهتا وتركـوا الـبعي  اإلرمان   

 .  (5)اآلهر .. على ما سيعت تف يلت
ر يـدل اظـاهرة علـى أنـت لـيس م ـد    وحنـر حنكـم االظـاهر ؛  وهو ينقل عـر شـرح املواقـ    أ  السـجود لل ـنم اايهتيـا

فلــذلك حكمنــا اعــدم إ انــت   حــىت لــو علــم أنــت مل يســجد لــت علــى ســبيل التعظــيم واعتقــاد األلوهيــة   اــل ســجد لــت وقلبــت  
 (6)مطمئر ااإل ا  .. مل حيكم اكفرو فيما اينت واني ا  تعا  وإ  أجرى عليت حكم الكافر يف الظاهر  

 : (7)وقال السنوسي  -3 
واجب شرط يف صـ ة إ انـت القلـيب مـ  القـدرة   وإ  عجـز عنهـا    –أي كلمة الشهادة    –  وأما الكافر فذكرو لذو الكلمة  

 اعد ح ول إ انت القليب ملفاجعة املوت وحنو ذلك سقط عنت الوجوب   وكا  مؤمنا .  
 .  (8)هذا هو املشهور مر مذاهب علماء أهل السنة

ي ي ــ  اإل ــا  اــدوألا مطلقـــا    وي فــر  اــني املنتــار والعــاجز   وقيـــل : ي ــ  اإل ــا  اــدوألا مطلقــا , وإ  كـــا     وقيــل :
 .  التارك لا اهتيارا  عاصيا    كما يف حإل املؤمر إذا نطإل وا ومل ينو الوجوب 

ا    أو جـزء منـت   أو ليسـ  اشـرط  ومنشع هذو األقوال الثالثة : اجالف يف هـذو الكلمـة ؛ هـل هـي شـرط يف صـ ة اإل ـ 
 فيت وي جزء منت . واألول هو املنتار  . 

 وهنا قال شارح كالمت   الدسوقي   :   حاصل ما ذكرو الشارح أ  األقوال فيت ثالثة : 
 فقيل : إ  النطإل االشهادتني شرط يف ص تت هار  عر ماهيتت . 

    موع الت ديإل القليب والنطإل االشهادتني .  وقيل : إنت شطر أي جزء مر حقيقة اإل ا  , فاإل ا
 !وقيل : ليس شرطا يف ص تت وي جزءا  مر مفهومت   ال هو شرط إلجراء األحكام الدنيوية   وهو املعتمد 

وعليت فمر صد  اقلبت ومل ينطإل االشهادتني سواء كا  قـادرا  علـى النطـإل أو عـاجزا  عنـت فهـو مـؤمر عنـد ا  يـدهل اجلنـة   
انــ  ي  ـــري عليــت األحكـــام الدنيويــة مـــر غســل وصـــالة عليــت ودفـــر يف مقــاار املســـلمني وي ترثــت ورثتـــت املســـلمو     وإ  ك

 غحم مسلم   ال هذا  عي      -أي وجوب النطإل وأنت شرط  -فقول الشارح : هذا هو املشهور 
 ى النطإل أو كا  عاجزا  .  .... قولت : وقيل : ي ي   اإل ا  ادوألا مطلقا  ؛ أي سواء كا  قادرا  عل

 !! وليس مبنيا  على القول اع  النطإل شطر مر اإل ا  ؛ أل  مر قال اذلك شرط القدرة .  وهذا القول منكر 
 .(1)وأما العاجز عر النطإل جرل وحنوو فيكفيت يف ص ة إ انت عند ا  الت ديإل القليب   

 : ف في اإلرمانورقول صاحب المساررة ملع المسامرة في ككر الخال-4 
 

  مر مناقشة الشبهات النقلية . (5 

   وهو مما كرروو يف حواشيهم   راج  مو وع عالقة الظاهر االباطر اآلت لدى سقوط هذو ايفدا ات وهتافتها . 387  وانظر : املواق     42   (6 

 هـ . 885مر مشاهحم أئمتهم املتعهرير   تويف سنة  (7 

 واملاتريدية .يع  األشعرية  (8 

 . 235حاشية أم الرباهني     (1)
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 وأقوال النال : 
 الت ديإل فقط هو املنتار عند مجهور األشاعرة   وات قال املاتريدي   .    (2)  القول اع  مسمى اإل ا  هو-1
 أ  مسمى اإل ا  : ت ديإل القلب واإلقرار االلسا  وعمل سائر اجلـوارح   فماهيتـت علـى هـذا مركبـة مـر أمـور ثالثـة :  -2

ت ـديإل ااجلنـا    وعمـل ااألركـا    فمـر أهـل اشـيء منهـا فهـو كـافر   وهـذا قـول اجـوار    ولـذا كفــروا  إقـرار االلسـا    و 
 .(3)االذنب ينتفاء جزء املاهية    

  أ  اإل ــا  : الت ــديإل االلســا  فقــط   أي اإلقــرار حبقيــة مــا جــاء اــت الرســول صــلى ا  عليــت وســلم اــع  يــعت اكلمــيت  -3
لكراميــة   قــالوا : فــإ  طــااإل ت ــديإل اللســا  ت ــديإل القلــب فهــو مــؤمر نــا    وإي فهــو مــؤمر  الشــهادة   وهــذا هــو قــول ا

 الد يف النار  .  
  أ  اإل ا  : ت ديإل االقلب واللسا  ...  وهو منقول عر أيب حنيفة ومشهور عر أص اات وعـر اعـي اظققـني مـر  -4

 األشاعرة   . 
:   الت ــديإل ركــر ي حيتمــل الســقوط أصــال    واإلـقــرار ـقــد حيتملــت , وذلــك يف    وذكــر أألــم فرقــوا اــني الت ــديإل واإلقــرار اــع  

   (4)حإل العاجز عر النطإل و املكرو 
 مث ذكر لم دليلني :  

 أ  هذا   هو ايحتياط االنسبة إ  جعلت شرطا  هارجا  عر حقيقة اإل ا    . -أ
م :   أمــرت أ  أقاتــل النــال حــىت يقولــوا : ي إلــت إي ا   أ  الن ــو  الدالــة عليــت مــر حنــو قولــت عليــت ال ــالة والســال  -ب

 فمر قال : ي إلت إي ا  فقد ع م م  نفست ومالت إي حبقها وحساات على ا    أهرجت الشينا  .
قــال :  وىتــاب مــر طــرف مجهــور األشــاعرة عــر احلــديث اــع  معنــاو أ  قــول ي إلــت إي ا  شــرط إلجــراء أحكــام اإلســالم    

 .  (1)رتب فيت على القول الك  عر الدم واملال   ي النجاة يف اآلهرة الذي هو رل النزاع   حيث
قــال :  علــى أ  مــر رققــي احلنفيــة مــر وافــإل األشــاعرة كمــا نبــت عليــت امل ــن  اقولــت :     إي قــول صــاحب العمــدة ( هــو  

مـر احلنفيـة :   اإل ـا  : الت ـديإل   فمـر صـد     كما مر أاو الربكات عبدا  ار رمد ار رمود النسفي     مـنهم ( أى
الرســول ( صــلى ا  عليــت وســلم     فيمــا جــاء اــت ( عــر ا  فهــو مــؤمر فيمــا اينــت واــني ا  تعــا    واإلقــرار شــرط إجــراء  

 ـور  األحكام     هـو ( أي قول صاحب العمـدة     اعينـت القـول املنتـار عنـد ايشـاعرة ( تبـ  فيـت صـاحب العمـدة أاـا من
 .  (2)املاتريدي  

 أي فاحلنفية   املرجئة الفقهاء   فريقا  :
 فريإل وافإل األشاعرة ؛ وهم املاتريدي الذي ينتسب إليت مر جاء اعدو منهم . -1

 
 يف األصل : هذا . (2 

 هكذا كالعادة يف كثحم مر األحيا  يذكرو  مذهب السل   مر كالم اجوار    وي يفرقو  !! (3 

  فهل يعذرونت يف تركها أم يقولو  ي لي وي يتشهد ؟! هنا يظهر أ   عر األهرل والعاجز عر النطإل   ومعلوم أ  كال منهما ي يعجز عر العمل كال الة  –وسيتكرر  –(  تكرر كالمهم 4 
لواجب يف ال وم هو اإلطعام فقط ؛ أل  اعي مذهبهم يقوم على معار ة األصل الثاا  اايستثناء العارد   ولو ص  هذا لكا  القيام يف ال الة ليس ركنا  لسقوطت عر العاجز   ولكا  ا

 اإلطعام...وهكذا  النال ي يطيقت وما عليت إي

 ريقني   وند يف ص ة مذهب السل  .أي إ   رد الت ديإل االقلب كاف يف النجاة يف اآلهرة   وإ  كان  أحكام الدنيا مرتبة على النطإل !! هذا م  أ  احلديث حجة على كال الف (1)

(2)   174-178 
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 حيث أولت اعضهم ما يوافإل مذهب األشاعرة .  -ولو شكال   -فريإل ظل عل املذهب القد   -2
 ومذهب الفريإل األول هو الذي ساد أهحما .

 ورجمع الشعرالي أقوال كثير منهي في موضع واحد :  -5
ـلفظ ااإل ـا    حيث ينقل يف كتاات   اليواقي  واجلواـهـر يف ايـا  عقائـد األكـاار   أ  السـبكي أورد سـؤاي وهـو   أنـت هـل الـت

 .  (3)الذي هو الشهادة شرط  لإ ا  أو شطر منت ؟ فيت تردد للعلماء  
 .  (4)ظلي: وكالم الغزايل يقتضي أنت ليس اشرط وي شطر وإمنا هو واجب مر واجباتت  قال الشعران:  قال اجلالل ا

  قال الكمال يف حاشية مج  اجلوام  : وإيضاح ذلـك أ  يقـال يف الـتلفظ هـل هـو شـرط إلجـراء أحكـام املـؤمنني يف الـدنيا  
 منت أو جزء مر مسماو ؟مر التوارث واملناك ة وغحمنا فيكو  غحم داهل يف مسمى اإل ا    أو شطر 

قال : والذي عليت مجهور اظققني األول   وعليت فمر صد  اقلبت ومل يقر السانت م   كنت مر اإلقـرار كـا  مؤمنـا  عنـد ا   
 تعا  .

 قال : وهذا أوفإل االلغة والعرف !!
  الثان .وذهـب ضس األئمة السرهسي وفنر اإلسالم البزدوي مر احلنفية   وكثحم مر الفقهاء إ 

ـلبت فاهدمتـت املنيـة قبـل اتسـاع وقـ  اإلقـرار كـا  كـافرا   , وهـو هـالف اإلمجـاع    (5)وألزمهم القائلو  اـاألول اـع  مـر صـد  اـق
    (6)على ما نقلت اإلمام الرازي وغحمو  

 وقال البيجورى فع شرح الجوهرة شرحا لقوله :  -6 
 والنطإل فيت اجل  االت قيـإل  وفسر اإل ــا  االت ديإل                
 شطر واإلسالم اشرحر االعمل  فقيل شرط كالعمل وقيل ال            

ـو القـادر    -  قولت : والنطإل فيت اجل  : أى والنطإل االشهادتني للمتمكر منت   وهـر  اـاملتمكر   األهـرل فـال    -الـذى ـه
  فهــو مــؤمر عنــد ا    حــىت علــى القــول اــع  النطــإل شــرط  يطالــب اــالنطإل   كمــر اهدمتــت املنيــة قبــل النطــإل مــر غــحم تــراخ  

 ص ة أو شطر   خبالف مر  كر وفرط .
ومو ــــوع هــــذا اجــــالف كــــافر أصــــلي يريــــد الــــدهول ىف اإلســــالم   وأمــــا أويد املســــلمني فمؤمنــــو  قطعــــا   و ــــرى علــــيهم  

 األحكام الدنيوية ولو مل ينطقوا االشهادتني طول عمرهم   .
 ط : أى هار  عر ماهيتت , وهذا القول ظقـقي األشاعرة واملاتريدية ولغحمهم .قال :   وقولت شر 

ـناك  وال ـالة هلفـت وعليـت والـدفر   وقد فهم اجلمهـور أ  مـرادهم أنـت شـرط إلجـراء أحكـام املـؤمنني علـيهم مـر التـوارث والـت
إي أنــت اــاطر    (1)  -وإ  كــا  إ انــا  -  ىف مقــاار املســلمني ومطالبتــت اال ــلوات والزكــوات وغــحم ذلــك   أل  الت ــديإل القلــى

 
 (   لعل شيئا منت يعت فيما اعد .87-1/138هذا كالم السبكي ايار وهو جزء مر كالم طويل يف الطبقات   (3)

 سيعت ند كالمت قريبا . (4)

 سيعت البيا   مر رد الشبهات النقلية .هذو مر الشبت اجيالية اليت لو جاز وقوعها وص  حكمها ملا كا  حكمها نقضا  للقاعدة   ال  رد استثناء منها   فكي  وهي ري هيال   و  (5 

 . .مر اجلزء الثان  107  (6 

 األصل أ  يقول :  وإ  كا  هو اإل ا    وإي فقد تناقي   ألنت يرج  القول االشرطية ي الشطرية. (1 
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ـناط   ـلك األحكـام , فمـر صـد  اقلبـت ومل يقـر السـانت    -أى تعلـإل    -هفى   فال اد لت مر عالمة ظاهرة تـدل عليـت لـت اـت ـت
 ي لعذر منعت وي إلااء   ال اتفإل لت ذلك , فهـو مؤمر عند ا  غحم مؤمر ىف األحكام الدنيوية  .

 األحكام الدنيوية ما مل يطل  على كفرو اعالمة كالسجود ل نم   وإي جرت عليت أحكام الكفر   . ورل كونت مؤمنا ىف 
قــال :   وفهــم األقـــل أ  مــرادهم أنــت شـــرط ل ــ ة اإل ــا    وهـــذا القــول كالشــطرية ىف احلكـــم , وإمنــا اجــالف اينهمـــا ىف  

 مقوية للقول االشرطية دو  الشطرية  .العبارة  والقول األول هو الراج  , والن و  حبسب املتبادر منها 
قــال:   قولــت وقيــل اــل شــطر : أى وقــال قــوم رققــو  كاإلمــام أىب حنيفــة ومجاعــة مــر األشــاعرة : لــيس اإلقــرار االشــهادتني  

 شرطا ال هو شطر   فيكو  اإل ا  عند هؤيء امسا لعملي القلب واللسا  مجيعا   ونا الت ديإل واإلقرار .
 القول اع  اإل ا  يوجد ىف املعذور كاألهرل   والشىء ي يوجد ادو  شطرو .واعدد على هذا 

 وأجيب عر ذلك اعنت ركر حيتمل السقوط كما فيمر ذكر   وأما الت ديإل فإنت ركر ي حيتمل السقوط .
ر مـر مـرة    فمـر صـد  اقلبـت ومل يتفـإل لـت اإلقـرار ىف عمـرو ي مـرة وي أكثـ   –كـالقول اعنـت شـرط صـ ة    –وعلى هذا القول 

 م  القدرة على ذلك   ي يكو  مؤمنا عندنا وي عند ا  تعا   .
قال :   وكل مر القولني املذكورير  ـعي    واملعتمـد أنـت شـرط إلجـراء األحكـام الدنيويـة فقـط   وإي فهـو مـؤمر عنـد ا   

 .(2)كما مر   
 هـو اتار األشاعرة   .ويقول مال على القارئ احلنفي :   اإلقرار شرط إجراء األحكام و 

مث قال :   وذهب مجهور اظققني إ  أ  اإل ا  هو الت ديإل االقلب   وإمنـا اإلقـرار شـرط إلجـراء األحكـام يف الـدنيا   ملـا  
أ  ت ــديإل القلــب أمــر اــاط  ي اــد لــت مــر عالمــة   فمــر صــد  اقلبــت ومل يقــر الســانت فهــو مــؤمر عنــد ا  تعــا  , وإ  مل  

 أحكام الدنيا . ومر أقر السانت ومل ي د  اقلبت كاملنافإل   فهـو اـالعكس   وهـذا اهتيـار الشـي  أىب من ـور  يكر مؤمنا ىف
 .(1)املاتريدى ر ت ا   

 ورقول اللقالي الشارح :  -8
  األشــاعرة واملاتريديــة وغــحمهم االت ــديإل املعهــود شــرعا , وهــو ت ــديإل نبينــا رمــد صــلى ا   -أى حــدو    -  وفســر اإل ــا   

 .  (2)عليت وسلم ىف كل ما علم  يئت ات مر الدير االضرورة   حبيث يعلمت العامة مر غحم افتقار إ  نظر واستديل
 فلو مل ي د  اوجوب ال الة وحنوها عند السؤال عنت يكو  كافرا .

ء األعمــال عليــت   ي  ــرد  واملــراد مــر ت ــديقت صــلى ا  عليــت وســلم قبــول مــا جــاء اــت مــ  الر ــا   اــدك التكــرب والعنــاد وانــا
احلكم اإ ا  كثحم مر الكفـار الـذير كـانوا عـاملني    (3)وقوع نسبة ال د  إليت ىف القلب مر غحم إذعا  وقبول لت   حىت يلزم

حبقيقة نبوتت عليت ال الة والسالم وما جاء اـت   ألألـم مل يكونـوا أذعنـوا لـذلك وي قبلـوو وي انـوا األعمـال ال ـاحلة عليـت ..  
  . 

 

 2  )39-40 . 

 . 86شرح الفقت األكرب     (1 

 وما كا  أهفى مر ذلك ففى أى شا يدهل اإلنسا  إ  مل يدهل ىف اإل ا  ؟! (2)

 كذا   وال واب حىت ي يلزم .  3 
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قال :   وملا اهتل  العلمـاء ىف جهـة مدهليـة النطـإل االشـهادتني ىف حقيقـة اإل ـا  أشـار لـت اقولـت :  والنطـإل( االشـهادتني  
وقولنـا : للمـتمكر منـت القـادر    …للمتمكر منت القادر   اع  يقول : أشـهد أ  ي إلـت إي ا  وأشـهد أ  رمـدا رسـول ا   

 طإل   كمر اهدمتت املنية قبل النطإل ات مر غحم تراخ  .مبر  ات األهرل   فال يطالب االن
   فيــت( أى ىف جهــة اعتبــار مدهليتــت ىف اإل ــا     اجلــ ( أى ايهــتالف متلبســا    اــالت قيإل( أى ااألدلــة القائمــة علــى  

 دعوى كل مر الفريقني   .
هم : النطــإل مــر القــادر  شــرط( ىف إجــراء    وف ــل اجــالف اقولــت :  فقيــل( أي : فقــال رققــوا األشــاعرة واملاتريديــة وغــحم 

أحكام املؤمنني الدنيوية عليت   أل  الت ديإل القلى وإ  كا  إ انـا إي أنـت اـاطر هفـى   فـال اـد لـت مـر عالمـة ظاـهـرة تـدل  
 عليت لتـناط ات تـلك األحكام   هذا فهم اجلمهور .

ل اتفإل لت ذلك   فهو مؤمر عند ا  مـؤمر ىف أحكـام الشـرع  وعليت فمر د  اقلبت ومل يقر السانت ي لعذر منعت وي إلااء ا
 الدنيوية .

 فبالعكس حىت نطل  على ااطنت فن كم اكفرو . -كاملنافإل   -ومر أقر السانت ومل ي د  اقلبت  
 أما اآلىب فكافر ىف الدارير   واملعذور مؤمر فيهما .

أولئــن  الن ـو  معا ـدة ـلـذا املذـهـب   كقولـت تعـا  :    , وـهـو فهـم األقـل   و    (4)وقيل :  إنت شرط ىف صـ ة اإل ـا   
 اللهي ثبت قـلبع ملع درنن   .وقولت عليت ال الة والسالم :   كتب فع قلوبهي اإلرمان {  
 مث استمر ىف الشرح قائال :

ة أألــا  يف األعمــال ال ــاحل  (1)  وقولــت :   كالعمــل ( تشــبيت ىف مطلــإل الشــرطية   يعــ  أ  املنتــار عنــد أهــل الســنة 
شـرط كمـال لإ ــا    فالتـارك لــا أو لبعضـها مــر غـحم اسـت الل وي عنــاد وي شـك يف مشــروعيتها مـؤمر فــوت علـى نفســت  

 الكمال   واآلتى وا ممتثال ر ل ألكمل اج ال   .
 مث استدل الشارح على ذلك اوجوو فقال :

   أل  اإل ا  هو الت ديإل فقط   وي دليل على نقلت   . -1
رــا أرهــا الــذرن كمنــوا كتــب ملــيكي  وللن ــو  الدالــة علــى األوامــر والنــواهي اعــد إثبــات اإل ــا    كقولــت تعــا  :      -2

ــلى أ     الـــذرن كمنـــوا ومــــملوا الصـــالحات {وعلــى  أ  اإل ــا  واألعمــال يتفارقــا    كقولــت تعــا  :    الصــيام {       وـع
 .ذرن كمنوا ولي رلبسوا إرمالهي بظلي {  الاإل ا  واملعاصي قد ىتتمعا    كقولت تعا  :    

 .   (2)  ولإمجاع على أ  اإل ا  شرط العبادات   والشرط مغاير للمشروط   -3 
 مث شرع ىف شرح القول الثاىن : 

 
 إجراء األحكام الدنيوية . أى ليس  رد (4 

 يق د األشاعرة واملاتريدية . (1 

 هؤيء . مذهب السل  أ  العالقة اني اإل ا  والعمل عالقة تركيب كما سيعتى ىف ف ل  اإل ا  حقيقة مركبة  اآلتى  وليس  عالقة شرطية كما يذكر(2 
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    وقيل ( أي وقال قوم رققو  كاإلمام أىب حنيفة ومجاعة مر األشاعرة : ليس اإلقرار شرطا هارجـا عـر حقيقـة   
  فاإل ــا  عنــدهم اســم    (3)ل( هــو  شــطر( أي : جــزء منهمــا وركــر داهــل فيهــا دو  ســائر األعمــال ال ــاحلةاإل ــا     اــ 

 لعملي القلب واللسا  مجيعا   ونا اإلقرار والت ديإل اجلازم الذي ليس معت احتمال نقيي االفعل  .
وي    …  (4)ي يكـو  مؤمنـا  –علـى ذلـك    مـ  القـدرة  –  وعلى هـذا فمر صد  اقلبت ومل يتفإل لت اإلقرار ىف عمـرو وي مـرة  

 عند ا  تعا    وي يست إل دهول اجلنة وي النجاة مر اجلود ىف النار   خبالفت على القول األول   .
 قال :   فعلم مر النظم قوي  :

 أو ل  تت .  –أ  اإل ا  هو الت ديإل   والنطإل شرط إلجراء األحكام الدنيوية على صاحبت  أحدهما :
 أ  اإل ا  هـو الت ديإل والنطإل , فالنطإل شطر .  الي :  والث

 وعلى هذير القولني العمل غحم النطإل شطر كمال . 
 (5)ومقاالت ىتعل  موع العمل ال اا والنطإل هو اإل ا     

  وزاد ذلــك إيضــاحا حــني شــرح قــول النــاظم :   واإلســالم اشــرحر االعمــل (   فقــال :   واإلســالم اشــرحر حقيقتــت االعمــل
ـــناب املنهيـــات   واملـــراد اإلذعـــا  لتلـــك اإلحكـــام وعـــدم ردهـــا   ســـواء عملهـــا أو مل   ال ـــاا   أعـــ  امتثـــال املـــعمورات واجـت

 !!  (6)يعملها    
 وشرح قولت ىف أركا  اإلسالم :

 كذا ال يام فادر والزكاة مثال هذا احل  وال الة                 
 .(1)عدم مقاالتها االرد وايستكبار     واملراد أذها  املذكورات وتسليمها   و 

 ووذا يظهر للقارئ ىف كالمت وجوو مر التـناقي يطول شرحها وتف يلها .
وإ  مما يظهر هذا التـناقي وينفي احتمال اجطع يف فهم كالمت ما شرحت ات اظقإل رمد رىي الدير عبداحلميـد   وهـا هـي  

 ذى ن و  منت : 
 ذكر املذاهـب يف اإل ا  ومنها مذهب السل  : قال ىف اداية كالمت   اعد أ  

  والذي تطمئر إليت النفس مر هذو املـذاهب أ  اإل ـا  هـو الت ـديإل وحـدو   كمـا ذهـب إليـت رققـو األشـاعرة واملاتريديـة  
   ويؤيد هذا املذهب وجوو :

ال احلـديث أيضـا   جريـا علـى أ   أ  استعمال القـرو  الكـر  يف عـدة ويـات واسـتعم   -وقد أشار إليت الشارع   - أحدها:* 
 رل اإل ا  هو القلب . 

 .  أولئن كتب في قلوبهي اإلرمان { قال ا  تعا  :  
 .  ولما ردخل اإلرمان في قلوبكي { وقال سب انت :  

 

 ملاذا ؟ (3)

 لعل هنا سقطا هو  ي ىف أحكام الدنيا  . (4 

   م  لقيإل رىي الدير عبد احلميد واملق ود مر قولت :  مقاالت  مذهب السل  ومر وافقهم .57-47هرة التوحيد   شرح جو  (5 

 .60امل در نفست    (6 

 .61امل در نفست    (1 
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 .  إال من أكره وقلبه مطمئن باإلرمان {    وقل جل ذكرو :  
, فــدل  هـــذو الن ــو  ونظائرهــا علـــى أ     بـــي ملـــع درنـــن    اللهـــي ثبـــت قل وقــال رســول ا  صــلى ا  عليـــت وســلم :  

 .    (2)اإل ا  فعل القلب   وليس فعل القلب إي الت ديإل 
وي ىتوز لقائل أ  يقول : أ  املراد ىف هذو الن و  ااإل ـا  هـو اإل ـا  اللغـوي   ويسـلم أ  اإل ـا  اللغـوي هـو الت ـديإل  

لشرعي يشتمل على اإلقرار أو غحمو على أنت جـزء مـر حقيقتـت , ألنـا نقـول : إ   وحدو ورلت القلب   فال يناىف أ  اإل ا  ا
 اإل ا  مر األلفاو اليت نقل  يف عرف الشرع إ  مع    فيجب أ  حيمل لفظت على هذا املع  ىف هطاب الشرع .  

ن رعمــل مــن الصــالحات  ومــ   أنـت سـب انت جعـل اإل ـا  شـرطا ل ـ ة األعمـال ىف حنـو قولـت جـل ذكـرو :   الوجه الثالي :
 .وهو مؤمن {  

وحنر نقط  أ  الشرط شيء غحم املشروط   وهـذا ي ل  للرد على مر جعل اإل ـا  هـو الطاعـات وحـدها أو مـ  الت ـديإل  
 واإلقرار . 

وإن طائفتــان مــن    أنــت ســب انت وتعــا  أثبــ  اإل ــا  ملــر تــرك اعــي األعمــال   ىف حنــو قولــت ســب انت :  الوجــه الثالــث :  
   .  (3)... اآلية , ولو كان  األعمال جزء مر حقيقة اإل ا  ينتف  احلقيقة اانتفاء جزء منهاؤمنين اقتتلوا { الم 

 أنت سب انت وتعا  قد عط  األعمال على اإل ا  ىف كثحم مر اآليات   منها قولت تعا  : الوجه الرابع :  
 لزال { . } إن الذرن كمنوا ومملوا الصالحات كالت لهي جنت الفردوس

وي شــك أ  األصــل أ  يكــو  املعطــوف غــحم املعطــوف عليــت   فــال يعطــ  أحــد املتســاويني علــى اآلهــر   وي يعطــ  جــزء  
 الشيء على كلت ؟!   

قــــال :   وقــــد أورد القــــائلو  اــــع  الطاعــــات مــــر اإل ــــا  وجوهــــا اســــتدلوا وــــا   نــــرى أ  نــــذكرها لــــك أيضــــا ونبــــني مــــا يف  
 كو  على ا حمة تامة يف هذو املسعلة .  ايستديل وا مر هلل لت

قــالوا : لــو كــا  اإل ــا  عبــارة عــر الت ــديإل الــذي هــو اإلذعــا  والقبــول وايعــداف ملــا اهتلــ  يف اعــي املكلفــني عنــت ىف  
اعضــهم اآلهــر   مــ  أنــا نعتقــد أ  إ ــا  رســول ا  صــلى ا  عليــت وســلم لــيس مثلــت إ ــا  أحــد مــر العامــة   اــل وي مــر  

 .   اجاصة
  ورجاب ملع هذا بأحد جوابين :

أ  نـدعى أنـت ي اهـتالف اـني إ ـا  أحـد وأحـد   ولـيس لنـا إي إ ـا  أو كفـر   فـإ  الـغ مـا عنـد املكلـ  إ  حـد  األول :  
 اجلزم الذي ي يعديت شك وي تردد فهو مؤمر   وإ  نقد عر ذلك فهو كافر . 

كلفــني واعضـهم اآلهــر   ولكـر ي نســلم أ  هـذا ايهــتالف اســبب أ   أ  نســلم ايهـتالف اــني إ ــا  اعـي امل  والثــالي :
أعمال اعـي املكلفـني أكثـر أو أشـد إهالصـا أو حنـو ذلـك   اـل سـبب ايهـتالف راجـ  إ  الت ـديإل ي ااعتبـار ذاتـت اـل  

 
 سيعتى الرد الكامل عليهم ىف هذو املسعلة املهمة ىف الف ول اآلتية   وهاصة مناذ  مر أعمال القلوب. (2 

 ر  وا   اني مر ترك اعي اإلعمال ومر ترك جنس العمل االكلية   وسيعتى تف يل الرد ... كما أ  الفر  وا   اني انتقاء اإل ا  ونق ت .هناك ف (3 
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ـلمت وـهـر ـت أـكـثر ممـا يـع   أو سـبب ايهـتالف    ااعتبار متعلقة , فـقـد يعلم اعي املكـلفني تـفـ يل شـا ممـا ـيـجب اإل ـا  ـا
 .  (1)هو أ  اعي املكلفني تعديت الغفلة أحيانا و اعضهم ي تعديت الغفلة أصال   أو غحم ذلك مر األسباب    

 وقال ىف شرح الوجوو الىت استدل وا الشارح وهى : 
 أ  اإل ا  هو الت ديإل فقط   وي دليل على نقلت .

 إثبات .  وللن و  الدالة على األوامر والنواهى اعد 
 قال :
أ  اإل ــا  هــو الت ــديإل القلــى   اــدليل أ  ن ــو  القــرو  واحلــديث قــد جعلــ  رلــت    -أي الوجــة األول    -  ر ــلت    -1

ـزلة   فإنـت   القلب   وليس لنا أ  ندعى أنت نقل مر هذا املع  إ   موع الت ـديإل والعمـل كمـا يقـول اظـدثو  ومجهـور املعـت
وأيضا ليس لنا أ  ندعى أ  اإل ا  ىف هذو الن و  ي يـراد اـت اإل ـا  عنـد الشـرع وإمنـا يـراد اـت  ي دليل على هذا النقل   

اإل ا  اللغوى : أل  لفظ اإل ا  قد نقلتت الشريعة مر مطلإل الت ديإل إ  الت ـديإل اكـل مـا علـم  ـىء الرسـول صـلى ا   
معانيهـا الشـرعية الـيت نقلـ  إليهـا  ومـىت علـم كـل هـذا    عليت وسلم ات  إذ ىتب يف ن ـو  الشـريعة أ  لمـل األلفـاو علـى

 كا  اإل ا  الوارد يف الن و  داي على مع  شرعي   وهذا املع  هو الت ديإل املن و  دو  شا زائد عليت  .
مــر ايســتديل علــى أ  العمــل لــيس جــزءا مــر اإل ــا  أ  ا  تعــا  جعلهــم مــؤمنني قبــل أ     (1)  ر ــل هــذا الوجــت    -2
كتب علـيهم ال ـيام   فلـو كـا  العمـل جـزءا مـر حقيقـة اإل ـا    وال ـيام اعـي العمـل   ملـا كـانوا مـؤمنني إي اعـد القيـام  ي

 اكل اإلعمال اليت منها ال وم .
وقد قيل مر طرف املنالفني : أنت سب انت وتعا  مساهم مؤمنني االنظر إ  األعمـال الـىت شـرع  قبـل ال ـوم   وهـو كـالم  

  أل  األعمــال املــعهوذة ىف مفهــوم اإل ــا  عنــدهم هــى كــل األعمــال الــىت شــرعها ا  تعــا    فــإذا هــر  واحــد    غــحم مقبــول
 .(2)منها هر  كلها : إذ ي فر  اني عمل وعمل   

ـهـو مـا ظـل يقـررو ويدرسـت لطـالب كليـة أصـول    –اـإذ  ا     -هذا الكالم الذي قررو املعلـإل هنـا والـذي سـيعت نقضـت مجلـة  
 ر ااألزهـر سنوات طويلة !!  الدي

وننتقــــل مــــر رمــــد رــــىي الــــدير عبداحلميــــد إ  داعيــــة ومؤلــــ  معاصــــر   ســــار علــــى اجــــط نفســــت مــــ  زيــــادة ىف الغمــــود  
 واي طراب .

 رقول بعنوان :   مفهوم اإلرمان واإلسالم شرما   :
لت ديإل اجلازم اكـل مـا جـاء اـت رمـد صـلى ا     يهمنا أ  ندرك مع  اإل ا  واإلسالم وايرتباط اينهما   فاإل ا  هو : ا

عليت وسلم وثب  ثبوتا قطعيا   وعلم  يئت مر الدير االضرورة : كاإل ا  اا    ومالئكتـت   وكتبـت   ورسـلت   واليـوم آلهـر  
   والقضاء والقدر   هحمو وشرو .  

 تل ظلما للنفس املع ومة  ولر  الزنا والراا وغحمها .  وكاإل ا  افريضة ال الة والزكاة وال يام واحل   واإل ا  ات ر  الق
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 واإل ا  وذا املع  رلت القلب   واإلسالم ااملع  اآلتى يزم لت . 
أمـا اإلسـالم فمعنــاو اإلذعـا  واجضــوع النفسـى وايطمئنـا  القلــى   والشـعور االر ــى االنسـبة لكـل مــا جـاء اــت النـى صــلى  

علم  يئت عنت االضرورة   أي ادو  احتيا  إ  سؤال أو كش  وحبث لشـهرتت اـني املسـلمني    ا  عليت وسلم مر دير   و 
ويالحظ أ  اإلسالم ااملع  املذكور هو حالة نفسـية وقلبيـة مثـل اإل ـا    والفـر  اينهمـا أ  اإل ـا  ت ـديإل جـازم مـا سـبإل  

 تعا  وعلم االضرورة .   وأ  اإلسالم ر اء فلى   وعدم اعداد على أي تشري  شرعت ا 
وأن  قد ت د  اوجـود شـا وي تر ـاو   وكـم مسعنـا مـر يقـول : أنـا أامـر اـع  اإلسـالم فـرد ال ـالة والزكـاة   لكـ  غـحم  

 مقتن  وما وي ااحلكم املدتبة عليهما .
 انـت   ألنـت لـو صـد   فهذا ايعداد ىتعلت غحم مسلم   أل  عن ر اجضوع واإلذعا  غحم متوفر   وهذا ىتعلنـا نشـك ىف إ

اــا  وحبكمتــت وعلمــت ور تــت ألســلم نفســت ور ــى كــل مــا ارتضــاو ا    لــذلك قلنــا : إ  اإل ــا  ال ــاد  يلــزم منــت اإلســالم  
 ااملع  السااإل   .

اقــى العمــل االتشــريعات اإلســالمية   مثــل : إقامــة ال ــالة وإيتــاء الزكــاة ومجيــ  الفــرائي   والبعــد عمــا حــرم ا     ……   
 وألى عنت .

هـــل ي اـــد مـــر تنفيـــذ الفـــرائي اإلســـالمية وتـــرك اظرمـــات مـــ  اإلذعـــا  الســـااإل لي ـــحم املـــرء مســـلما أم يكفـــى اإلذعـــا  ىف  
إطال  اسم اإلسالم على اإلنسا  ؟! نا رأيا  للعلماء   فاجلمهور على أ  تنفيذ أوامـر اإلسـالم والعمـل مـا جـاء اـت لـيس  

سـم اإلسـالم علـى اإلنسـا    واعـي العلمـاء يـرى أ  العمـل وتنفيـذ أوامـر اإلسـالم وأركانـت  شرطا وي ركنا يف جـواز إطـال  ا
شرط ىف صـ ة اإلسـالم , أو ركـر مـر أركانـت , فمـر أسـلم وأذعـر اقلبـت ومل يعمـل األعمـال اإلسـالمية مثـل ال ـالة وغحمهـا  

 فليس مسلم . 
فــإ  هــذا اإلنســا     -وهــو رأي اجلمهــور    -م فهــو مســلم  وعلــى الــرأي القائــل اــع  مــر أذعــر اقلبــت ومل يعمــل أعمــال اإلســال

عند القائلني وـذا الـرأى يعتـرب فاسـقا وعاصـيا فيطلقـو  عليـت اسـم : املسـلم الفاسـإل   واملسـلم العاصـى   واملسـلم املـذنب    
 دا .  وتقام عليت حدود اإلسالم الىت شرعها اإلسالم زجرا وتعديبا ملر ترك فر ا أو فعل منكرا   فافهم ذلك جي

وهــذا املســلم الفاســإل أمــرو إ  ا  ىف اآلهــرة : إ  شــاء غفــر لــت   وإ  شــاء عذاــت جبر تــت   ولكــر مآلــت اجلنــة   إ  كــا  قــد  
إن اهلل ال رغفــر أن رشــرك بــه ورغفــر مــا دون    مــات علــى اإل ــا  واإلســالم   وـهــذا ـهــو رأي أـهــل الســنة   قــال تعــا  :  

 .[ 116 النساء :  كلن لمن رشاء {
واإلســالم وــذا املعــ  رلــت ظــاهر اإلنســا  وااطنــت , أل  اإلذعــا  االــدير والر ــى اــت أمــر اــاط    واجضــوع ألحكامــت أمــر  

 ظاهرى   وعلى هذا فاإلسالم أعم مر اإل ا  , واإل ا  ااط  فقط   واإلسالم ظاهرى وااط  .
ام ا  غــحم رافضــني لــا   معــ  أ  أعمــالم وأقــوالم  وحنــر حنكــم علــى النــال ااإلســالم حــني يكونــو  مــذعنني ظــاهرا ألحكــ 

وت ــرفاهتم ي تــدل علــى رفضــها وعــدم اإلذعــا  لــا   أمــا اــواطنهم فــال يعلمهــا إي ا  تعــا  الــذى ي ختفــى عليــت هافيــة    
 ولذلك فض  ا  تعا  أناسا أظهروا اإلسالم وأاطنوا الكفر ىف قولت تعا  :

 [14احلجرات :لي تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما ردخل اإلرمان فع قلوبكي { ]} قالت األمراب كمنا قل  
 مث قال ملن ا :
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تالزمــا    -حسـب احلقيقـة الشـرعية املنجيـة    -  وحسـبما فهمـ  مـر معـ  اإل ـا  واإلسـالم نـدرك أ  اـني اإل ـا  واإلسـالم  
ملـذكور للرسـول صـلى ا  عليـت وسـلم ي اـد مـر  مقتضاو أ  كل مؤمر مسلم , وكـل مسلم مؤمر , أل  امل ـد  الت ـديإل ا

 أ  يكو  ها عا ملا جاء ات عليت السالم   واجا   هذا اجضوع ي اد مر أ  يكو  م دقا هذا الت ديإل  
   ولذلك ذكر اإل ا  واإلسالم ىف القرا  مع  واحد ىف قولت تعا  :  

 [ .36 -35الذارات :  ير بيت من المسلمين { ]} فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدلا فيها غ 
 مث قال املؤل  اعنوا  :

 حكي النطق بالشهادتين :
   الشهادتني نا :   أشهد أ  ي إلت إي ا  وأشهد أ  رمدا رسول ا  (  

عليــت إذا مــات    والنطــإل ومــا شــرط إجــراء األحكــام الدنيويــة علــى املســلم : مثــل ـتــزوىتت املســلمة   وال ــالة هلفــت   وال ــالة
ودفنــت ىف مقــاار املســلمني   فــإذا مل ينطــإل لعــذر كــاجرل   أو مل يــتمكر مــر النطــإل ومــا اــع  مــات عقــب إ انــت اقلبــت فهــو  

 نا  عند ا  تعا  . 
أما إذا استطاع النطإل ووجـد وقتـا ومل ينطـإل االشـهادتني , فـإ  كـا  عـدم النطـإل عنـادا فهـو كفـر وي عـربة االت ـديإل القلـى   

الن ـل  إال من أكــره وقلبــه مطمــئن باإلرمــان { ]ما إذا كا  عدم النطإل جوفت مر الالك فاإل ا  ص ي  لقولت تعا  :  أ
106. ] 

أمـــا مـــر مل ينطـــإل االشـــهادتني لغـــحم ســـبب مـــر األســـباب   لكنـــت م ـــد  اقلبـــت ومطمـــئر إ  ديـــر ا  وأحكامـــت   فـــالقول  
مل معاملة املسلمني لعدم العلـم اإ انـت وعـدم الـدليل عليـت   وهـذا كلـت فـيمر يريـد  الراج  أنت نا  عند ا    وإ  كا  ي يعا

ـناىف   الدهول يف اإلسالم   أمـا أويد املـؤمنني فهـم مؤمنـو    وإ  مل حي ـل مـنهم نطـإل االشـهادتني إي إذا ظهـر مـنهم مـا يـت
 .    (1)م  اإل ا    

 ويقول مؤل  معاصر أهر :
االكيــا  الظاـهــرى لإنســا  يتوقــ  عليــت جريــا  أحكــام اإلســالم ىف الــدنيا : مــر إحــراز للــدم      فاإلســالم إذ  : استســالم

 وحل للمناك ة وشرعية التوارث .  
أمــا اإل ــا  : فهــو الت ــديإل القلــى اكــل ذلــك   حبيــث ي يبقــى أى شــك ىف الــنفس يتعلــإل اشــىء ممــا ذكرنــاو مــر حقــائإل  

 اني يدى ا  عز وجل . اإلسالم   ويتوق  عليت النجاة يوم القيامة
ــر   ــل مـ ــا إي إذا ات ـــ  اكـ ــرة معـ ــدنيا واآلهـ ــر الـ ــل مـ ــام اإلســـالم ىف كـ ــت أحكـ ــا  ي  ـــرى عليـ ــر ذلـــك أ  اإلنسـ ويتضـــ  مـ
اإلسالم واإل ا    وذلك اع  يذعر اقلبت ويعدف السانت. ومهما نطإل اإلنسا  االشهادتني فـإ  ذلـك ي يعنيـت ىف احلقيقـة  

ذلك ىف قــرارة قلبــت   وإمنــا  ــرى أحكــام الــدنيا علــى الظــاهر فقــط لعــدم إمكــا  اطالعنــا علــى  شــيئا مــا مل ي ــد  ويــذعر اــ 
 الباطر   و ال للسا  على رمل ال د  ىف الكالم . 
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إي أنـت وقــ  اجـالف اــني األمـة إذا كــا  الرجــل مؤمنـا اقلبــت فقـط , ـهــل ينجيـت ذلــك يــوم القيامـة أم يكتفــى منـت اــذلك حــىت  
 ت أيضا .  يقر ويعدف السان

نقــل النــووى عــر مجــ  مــر العلمــاء أ  اليقــني القلــى وحــدو ي يكفــى للنجــاة يــوم القيامــة إذا كــا  ااإلمكــا  اإلقــرار والــتلفظ  
 االلسا  .

ـــب إليـــت مجهـــور األشـــاعرة واعـــي رققـــي احلنفيـــة مـــر أ  اإلقـــرار   ورجـــ  ااـــر حجـــر يف شـــرحت علـــى األراعـــني النوويـــة مـــا ذـه
 !!    (2)جراء أحكام الدنيا فقط   أما يوم القيامة فيكفيت اليقني القليب   االلسا  إمنا هو شرط إل

 وهكذا يتفإل قدماء القوم ومعاصروهم على هذا األصل اجطحم الذي سوف نو   االفتت التامة لل إل يف الباب اآلتى. 
 

*      *      *      * 
 
 
 
 
 

 الباب الراا  
 

 عالقة اإل ا  االعمل والظاهر االباطر
 

 ويشتمل على :
 

 * العالقة اني إ ا  القلب وإ ا  اجلوارح *
 

 * عالقة قول اللسا  اقول القلب وعملت *
 

 * أنية عمل القلب *

 
  196 -195سعيد رمضا  البوطى   كربى اليقينيات      رمد (2 

ل فقط   ونسبوا ذلك إ  أهل السنة واجلماعة   كما واملؤس  للغاية أ  اعي علماء احلديث املعاصرير امللتزمني منه  السل  ال اا قد تبعوا هؤيء املرجئة ىف القول اع  األعمال شرط كما
وتظافرت  –كما تقدم   –  وي أدرى كي  يوافقو  هؤيء ىف هذو املسعلة العظيمة مر مسائل العقيدة الىت جاء اياألا ىف الكتاب والسنة وإمجاع السل   فعل أولئك الذير ذكرنا اعضهم أعالو

على االفتهم ىف أمور أهو  مر هذو اكثحم   ال وهم مر ذلك ينفرو  منت أشد النفور   ال رما حرصوا  –كما أسلفنا   –عبارات السل  على ذم مر هال  فيها ووصفت االبدعة والضالل 
قلدونت ىف ذلك طلبت العلم   هداىن ا  وإياهم لل واب ليس  مر مسائل ايعتقاد أصال   وإذا كا  مثل هذا يغتفر للعامل اعتهد الكبحم ويضي  ىف حبر حسناتت وفضائلت   فإ  ي يغتفر للذير ي

 .    42سواة للشي  األلباىن   . أنظر : رسالة حكم تارك ال الة املن
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 * إثبات عمل القلب *

 
 * مناذ  مر أعمال القلوب *

 
 * أثر اجلوارح يف أعمال القلب *

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الباب الرابع 

 ن مالقة اإلرمان بالعمل والظاهر بالباط
 *العالقة بين إرمان القلب وإرمان الجوارح *

 
 

إ  العالقة اني إ ا  القلب وإ ـا  اجلـوارح ملـر أهـم قضـايا اإل ـا    ومـر عـدم فهمهـا دهـل الضـالل علـى املرجئـة اـل علـى  
ظنـوا أ     أكثر املسلمني   حني ظنوا أنت  كر أ  يكو  إنسا  كامل اإل ا  ىف القلب م  عدم عمل اجلـوارح مطلقـا . كمـا

 اثــل النــال ىف أعمــال اجلــوارح يقتضــى  اثــل إ ــاألم وأجــورهم   ومل يــدركوا أنــت حبســب عالقــة عمــل اجلارحــة اعمــل القلــب  
يكو  احلكـم علـى العمـل والثـواب عليـت   فقـد يتفـإل العمـال  ىف املظهـر واألداء   واينهمـا مثـل مـا اـني السـماء واألرد ىف  

 الدرجة واألجر .
 القضية أ  نعلم حقيقة الدااط اني أجزاء اإل ا  على  وء مذهب السل  . وأسال فهم هذو 

 فقد قررنا أ  اإل ا  قول وعمل وأ  ذلك يشمل القلب واجلوارح معا   وتف يل ذلك يتض  وذا الشكل املبسط:
      

 القول
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 سا  وت ديقتإقرار الل                                               إقرار القلب وت ديقت
 

 شهادة أ  ي إلت إي ا                  اإل ا  اعمل
 العمل

 انقياد اجلوارح وامتثالا                                              انقياد القلب وإذعانت
 

 افعل األوامر وترك النواهى                                  ات قيإل أعمال القلوب 
 

يدكـب منهمـا    -قـول القلـب وعملـت وقـول اللسـا  وعمـل اجلـوارح    -أو األراعـة األجـزاء   -القـول والعمـل  -كنـا  فهذا  الر 
هيئة  تمعة أو حقيقة جامعة ألمور   هذو اليئة واحلقيقة هي  اإل ا  الشرعي  كمـا أ  حقيقـة اإلنسـا  مركبـة مـر اجلسـد  

 مر اجلذور الضاراة ىف األرد والسا  واألغ ا  الظاهرة .   والروح أو العقل والوجدا    وكما أ  الشجرة تدكب
وممــا يو ــ  ذلــك تشــبيت تركيــب اإل ــا  االدكيــب الكيميــائى : مثلمــا يدكــب امللــ  مــثال مــر الكلــور وال ــوديوم أو يدكــب  

زاء إ  أشـياء  جزيء املاء مر ذرتى هيدروجني وذرة أكسجني حبيث لو انتفى الدكيب ينتف  احلقيقة مطلقا ولولـ  األجـ 
 .  1اتلفة  اما

ولكر ي يق  الدكيب عند هذا احلد   ال ىتب أ  نضي  إليت أ  هذو األجزاء أو اليئـة املركبـة تتكـو  تف ـيال مـر اضـ   
 وسبعني شعبة   وكل شعبة منها قاالة للتفاوت اني أعلى درجات الكمال وأدىن درجات النقد أو اي م الل والعدم .

را  كــل األعمــال والطاعـــات فر ــا أو نفــال ىف مســـمى اإل ــا  املطلــإل ودهولـــا ىف حقيقتــت اجلامعــة   كمـــا  ووــذا نفهــم انـــد 
يظهــر تفــاوت النــال ىف اإل ــا  ودرجاتــت   ومــر أظهــر األدلــة علــى هــذا الدكيــب وايمتــزا  أنــت قــد وردت الن ــو  اتســمية  

 اإل ا  عمال وتسمية العمل إ انا :
نــا فن ــو  كثــحمة جــدا   حــىت أ  البنــارى ر ــت ا  عقــد ىف كتــاب اإل ــا  مــر ال ــ ي  تــراجم  فعمــا تســمية األعمــال إ ا

كثحمة لذلك : مثل   ااب اجلهاد مر اإل ا    ااب تطوع قيام رمضا  مر اإل ا    ااب صوم رمضا  مـر اإل ـا    اـاب  
رد ىف ذلـك األحاديـث ال ـ ي ة الـىت شـاركت ىف  ال الة مر اإل ا    ااب اتباع اجلنائز مر اإل ا  … ( وحنـو ذلـك , وأو 

 إهراجها كتب السنة األهرى .
وأمــا تســميت اإل ــا  عمــال فقــد عقــد أيضــا لــت   اــاب مــر قــال أ  اإل ــا  هــو العمــل   لقولــت تعــا  :   وتلــك اجلنــة الــىت  

نهم أمجعـني * عمـا كـانوا يعملـو   أورثتموها ما كنتم تعملو  { . وقال عدة مر أهل العلـم ىف قولـت تعـا  :   فوراـك لنسـعل
 { : عر قول ي إلت ا  . وقال :   ملثل هذا فليعمل العاملو  { ( .

مث روى البناري اسندو عر أىب هريـرة أ  النـى صـلى ا  عليـت وسـلم سـئل : أي العمـل فضـل ؟ فقـال   إ ـا  اـا  ورسـولت  
 .  2ل : مث ماذا ؟ قال : ح  مربور   قيل : مث ماذا ؟ قال :   اجلهاد ىف سبيل ا      قي

 
 وسنبسط القول يف هذا الباب األهحم 1

 77:  1الفت   2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 74 

وعــر عبــدا  اــر حبشــى  1وهــذا احلــديث رواو اإلمــام أ ــد عــر عبيــدا  اــني أســلم مــو  رســول ا  صــلى ا  عليــت وســلم  
 . 4أيضا ورواو غحمهم عر أىب ذر 3ورواو أو داود الطيالسى عر أىب هريرة2اجثعمى

دكم اـاليت تقـراكم عنـدنا زلفـى إي مـر ومـر وعمـل صـاحلا فعولئـك لـم جـزاء  ومر ذلك قولت تعا  :   وما أموالكم وي أوي
 [ . 37الضع  ما عملوا وهم يف الغرفات ومنو  {  سبع : 

 فقولت : ما عملوا يشمل إ األم اقلووم وأعمالم ال احلة جبوارحهم املذكورير قبل .
  قـال الوليـد اـر مسـلم    -ف ـل حقيقـة اإل ـا  الشـرعية    كمـا سـبإل يف  -وهذا ما فهمت السل  ال اا وأمجعوا علـى معنـاو  

:   مسع  األوزاعي ومالك ار أنس وسعيد اار عبدالعزيز ينكرو  قول مر يقـول : إ  اإل ـا  قـول اـال عمـل . ويقولـو  :  
 . 5ي إ ا  إي اعمل وي عمل إي اإ ا   

 
ى مــر ســلفنا ي يفرقــو  اــني اإل ــا  والعمــل   العمــل مــر  وقــد ســبإل إيــراد قــول اإلمــام األوزعــي ر ــت ا  :   كــا  مــر مضــ 

اإل ــا  واإل ــا  مــر العمــل   وإمنــا اإل ــا  اســم ىتمــ  كمــا ىتمــ  هــذو األديــا  امسهــا  وي ــدقت العمــل     وقــول الشــافعي  
ونيـة   ي ىتـزئ  ر ت ا  :   وكـا  اإلمجـاع مـر ال ـ ااة والتـااعني مـر اعـدهم ومـر أدركنـاهم يقولـو  : اإل ـا  قـول وعمـل  

 .6أحد الثالثة إي ااآلهر   
 

ــة   ــة العالقـ ــا حقيقـ ــل منهـ ــر يف كـ ــوب   يظهـ ــال القلـ ــر أعمـ ــر مـ ــوارح واألهـ ــال اجلـ ــر أعمـ ــدنا مـ ــالني : أحـ ولنو ـــ  ذلـــك مثـ
 التالزمية وحقيقة التفاوت :

 
 ال الة :  -1

ومـا كـا  ا  ليضـي  إ ـانكم { أي صـالتكم    وهي مر أعمال اجلوارح   وقد ورد تسميتها إ انا يف القـرا    قـال تعـايل :  
, وهــي اــال ريــب أعظــم شــعب اإل ــا  العمليــة الظــاهرة اعــد الشــهادتني   فلــو تعملنــا لوجــدنا أألــا تشــمل  7إ  ايــ  املقــدل

دة  أجزاء اإل ا  األراعة   وهي قـول القلـب : وهـو إقـرارو وت ـديقت اوجووـا   وعمـل القلـب : وهـو اينقيـاد واإلذعـا  اـاإلرا
اجلازمة ولريـك اجلـوارح لفعلهـا والنيـة حـال أدائهـا   وعمـل اللسـا  : وهـو القـراءة واألذكـار الـواردة فيهـا   وعمـل اجلـوارح :  

 وهو القيام والركوع والسجود وغحمها .
 

 
 342:  4املسند  1

2 3:412 

 329 2518ارقم  3

 (1490انظر .. سلسلة األحاديث ال  ي ة    4

 848الاللكائي :  5

  ا  حقيقة مركبة اآلت .ومب ث اإل 280( واإل ا  يار تيمية   57/  1وانظر جام  العلوم واحلكم   188  6

يس صــالتكم اــل الت ــديإل وــا   ( كمــا ورد تســميتها إ انــا يف حــديث وفــد عبــد الفــيس الســااإل وغــحمو   ومــ  ذلــك أهــر  املرجئــة ال ــالة مــر اإل ــا  وأولــو اآليــة اــع  املــراد لــ  1/95انظــر الفــت     7
 386انظر املواق    
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 احلياء : -2
القلــب إي  وهــو عمــل قلــيب   وقــد صــ  تســميتت إ انــا يف حــديث الشــعب وغــحمو   ومــ  ذلــك فــال  كــر ت ــور وجــودو يف  

اظهور أثرو على اللسا  واجلوارح   ومقدار حياء اجلـوارح يقـال حيـاء القلـب . وقـد ورد يف ذلـك أحاديـث كثـحمة   منهـا يف  
األفعال ق ة الثالثة الذير دهلوا علـي النـيب صـلي ا  عليـت وسـلم وهـو يف احللقـة   فـدهل أحـدهم فيهـا وأعـرد الثالـث    

هــم   فقــال عنــت النــيب  صــلي ا  عليــت وســلم   وأمــا اآلهــر فاســت يا   فاســت يا ا  منــت  وأمــا األوســط فــددد مث جلــس هلف
  أي إمنا منعت مر الذهاب حيااو , فشهد لت الرسول صلى ا  عليت وسلم ااحلياء اناء على فعلت   فلو ذهـب لقـال فيـت  1 

 ما قال فيمر ذهب .
 

ت :   كنــ  رجــال مــذاء   فاســت يي  إ  أســال رســول ا   صــلى ا   وأمــا احليــاء يف القــول   فمنــت قــول علــي ر ــي ا  عنــ 
  فمــا يف قلــب علــي ر ــي ا  عنــت مــر احليــاء منعــت مــر الســؤال    2عليــت وســلم   فــعمرت املقــداد اــر األســود فســعلت …  

 انفست   وهذا مما يعلمت كل إنسا  يف نفست   أي ميت يست ي وممر يست ي حبسب ما يف قلبت .
 

د هـذا مسـعلة التفـاوت يف ال ـالة والتفـاوت يف احليـاء   ف ـالة يقـد  وـا اجشـوع وحضـور القلـب وحسـر األداء  مث يعت اع
ي تكو  كعهرى منقورة نقر الغراب   وكذلك حياء مقرو  ات زيادة التقـوى وحسـر السـم  وورع اللسـا  ي يكـو  ك يـاء  

 ء لت .رجل ليس لديت إي ما  سكت عما يفعلت أو يقولت مر ي حيا
 

ومثل هذا التفاوت هـو الواقـ  يف اإل ـا  كلـت حبسـب كمـال الشـعب مجيعهـا أو كمـال اعضـها دو  اعـي أو فقـدا  اعضـها  
 االكلية .

 هذا يف األفعال   واحلال يف الدوك كذلك   فلنمثل لا أيضا مثالني :
 
 ترك الزنا : -1

 ـا  عمـر فعلـت   وهـو يشـمل قـول القلـب   أي اإلقـرار حبرمتـت  وهو عمل اجلارحة   وهو مر اإل ـا  اـدليل نفـي الشـارع اإل
وت ديإل الشارع يف ذلـك ؛ وعمـل القلـب   وهـو اينقيـاد واإلذعـا  اـالكرو والنفـور واإلرادة اجلازمـة يمسـاك اجلـوارح عنـت ؛  

 وعمل اجلوارح   وهو الك  عر فعلت ومقدماتت .
 

  أل  اإلرادة اجلازمــة علــى    -هاصــة حــني الفعــل    –ود اــال شــك  فمــر ارتكــب هــذو الفاحشــة جبوارحــت فــإ  عمــل قلبــت مفقــ 
الدك يست يل معها وقوع الفعل   فمر هنا نفى الشـارع عنـت اإل ـا  تلـك الل ظـة   ي يـزن الـزان حـني يـزن وهـو مـؤمر    

ل علــى انتفــاء    لكــر وجــود قــول القلــب عنــدو منــ  مــر احلكــم خبروجــت مــر اإل ــا  كلــت هالفــا للنــوار    فلــو أظهــر مــا يــد 
 

 ( 156/  1الفت     1

 املو   السااإل 2
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إ ـا  القلــب واسـت اللت لــت لكـا  هارجــا مـر امللــة عنـد أهــل الســنة واجلماعـة   أمــا  ـرد الفعــل فإمنـا يــدل علـى انتفــاء عمــل  
 القلب ي قولت .

 
 ترك احلسد : -2

القلــب    فــال يت ـور هلـو  1وهـو مـر أعمـال القلــب   وقـد أهـرب النـيب  صــلى ا  عليـت وسـلم أنــت ي ىتتمـ  واإل ـا  يف قلـب
مـر احلسـد مـ  وجـود وثـارو وديئلـت علـى اجلـوارح   كمـا ي يسـتطي  أحـد أ  يـدعي أ  فالنـا حسـود مـ  عجـزو عـر اإلتيـا   

 ادليل ظاهر مر عملت .
 

وقـد أهربنــا ا  تعـا  عــر أهـوة يوســ  ومــا صـنعوا اــعهيهم حسـدا لــت علـى مكانتــت مــر أايـت   ومــر اظـال أ  ي ــدر مــنهم  
ـنفيذ ولقيــإل إلرادة القلــب اجلازمــة   فوجودهــا يف احلالــة  هـذا مــ  هلــو قلــووم مــ  ر احلسـد   إذ إ  أعمــال اجلــوارح إمنــا هــي ـت

 يقط  اوجود أصلها القليب .  –أي حالة عدم اإلكراو وحنوو  –السوية  
 

الفــت  :    وهــذا خبــالف اهتــام املنــافقني لل ــ ااة ر ــي ا  عــنهم  الــذي أهــرب ا  عنــت اقولــت  فســيقولو  اــل لســدوننا{  
[ , أل  املنـــافقني ادعـــوا أ  مـــان  املـــؤمنني مـــر است ـــ اوم إيـــاهم إ  املغـــات هـــو احلســـد   وهـــي هتمـــة مل يـــعتوا عليهـــا    15

 ادليل إي املن  نفست   وا  تعا  أمر املؤمنني إ  يقولوا لم :   لر تتبعونا كذلكم قال ا  مر قبل { .
 

 ك اعد هذا ااحلسد مل يكر لذا ايهتام موق  .فهذا سبب املن    فإذا اهتمهم أولئ
 

واملق ـود أنــت مــ  عـدم ح ــول أي دليــل أو إشــارة لل سـد يف أعمــال أي إنســا  ي ي ــ  وي يقبـل مــر أحــد أ  يــدعي أ   
يف سـائر أعمـال القلـوب   لكـر املرجئـة تنـاقي هـذا فيمـا    -املرجئـة وغـحمهم    -قلبت مملوء حسدا   وهذا يعرفت النـال مجيعـا  

ــزعم  و أعظــم وأهــم   فتــزعم أنــت  كــر أ  يكــو  القلــب مملــوءا ااإل ــا  وي يظهــر مــر ذلــك علــى اجلــوارح شــيء  هــ  ! اــل ـت
وجودو يف القلب م  أ  أعمال اجلوارح كلها خبالفت , يف حني أألا ي ت د  أ  إنسانا سليم القلـب مـر احلسـد إذا كانـ   

 أعمالت كلها دالة عليت .
 

ب هــي األصــل وكمــا قــال النــيب  صــلى ا  عليــت وســلم :   التقــوى هاهنــا     وقــال :   إ  يف اجلســد  نعــم   أعمــال القلــو 
مضغة إذا صل   صل  اجلسد كلت   وإذا فسدت فسد اجلسد كلت   إي وهـي القلـب   . وحنـو ذلـك ممـا سـبإل أو سـيعتى  

 مر الن و  .
 

 
 ( وهو ص ي  . 12/  6او النسائي   رو  1
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ي يبقـي معـت قـدرة علـى لريـك اجلـوارح لعمـل هــحم      ولـذا ل ـل حالـة شـاذة هفيـة  وهـي أ  يضـع  إ ـا  القلــب  ـعفا
مثلت مثل املريي الفاقد احلركة واإلحسال   إي أ  يف قلبت نبضـا ي يسـتطي  األطبـاء معـت احلكـم اوفاتـت مـ  أنـت ميئـول مـر  

حالـــة  شـــفائت   فهـــو ظـــاهرا يف حكـــم امليـــ  وااطنـــا لديـــت هـــذا القـــدر الضـــئيل مـــر احليـــاة الـــذي ي حركـــة معـــت   وهـــذو هـــي  
  وإمنـــا  1اجلهنميــني الــذير مبــرجهم ا  مــر النــار مـــ  أألــم مل يعملــوا هــحما قــط   وســيعتى تف ـــيل احلــديث عــر هــذو احلالــة

 أشرت إليها هنا ليسلم لنا ت ور األصل   حىت إذا مت إيضاحت عرجنا على احلايت الشاذة .
 

إ  حــد القــول اــع  ي إلــت إي ا  االلســا  لــيس    -كاألشــاعرة ومــر حــذا حــذوهم    -ولقــد وصــل الشــذوذ ااملرجئــة الغاليــة  
شــرطا يف اإل ــا  عنــدهم   اــل قــالوا : يكفــي ح ــول اإل ــا  يف القلــب لنجــاة صــاحبت عنــد ا   وأمــا أحكــام الــدنيا فإمنــا  

لـيس  جعل  الشهادتا  أمارة على مـا يف القلـب لـن كم علـى قائلهـا ااإل ـا  , وهـذا هـو الغايـة مـر الشـهادتني عنـدهم , و 
علـى مـا    -لم على هذا مر شبهة إي شبهة أ  اإل ا  رلـت كلـت القلـب   وأ  مـا يظهـر علـى اجلـوارح  ـرد أمـارات ومثـرات  

 وافد وا تبعا لذلك مر املسائل اليت ليلها العقول الشيء الكثحم . -سبإل تف يلت يف ااات  
 

اظكــم وقعــوا يف هــذو الغلطــة الكــربى   الــيت كــا  ينتشــارها    فــالقوم ملــا هفيــ  علــيهم حقيقــة اإل ــا  اجلامعــة وتــرااط أجزائــت
قــد ا    –مــر اآلثــار املــدمرة يف األمــة اإلســالمية مــا تنــوء اشــرحت اعلــدات   وحســبك مــا وقعــ  فيــت األمــة مــر شــرك أكــرب  

  !!وهي لسب أألا يف ذروة اإل ا    أل  القلب م د  للرسول واللسا  ناطإل اع  ي إلت إي ا   –وحديثا 
 

ومــر هنــا كــا  لزامــا علينــا إيضــاح الــديئل القاطعــة ألهــل الســنة واجلماعــة علــى أ  للقلــب أعمــاي ســوى الت ــديإل يننــرم  
اإل ـــا  اامرامهـــا   وقبـــل ذلـــك نبـــني أنيـــة قـــول : ي إلـــت إي ا    وعالقـــة ســـائر األقـــوال املتعبـــد وـــا اإ ـــا  القلـــب   تلـــك  

ركيــب   ولــذا مل يوجــد يف مــذهب أهــل الســنة أاــدا اســتندام عبــارة       مــؤمر ااطنــا    العالقــة الــيت هــي عالقــة امتــزا  وت
 كافر ظاهرا     وي إمكا  وجود ذلك .

 
 
 

**.*.**..*.*.*.*.*.* 
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 * مالقة قول اللسان بقول القلب وممله *

 
 

ية أو مقولـة ذهنيـة مـىت الغـ  إنسـانا ف ـد  وـا ح ـل  سبإل تقرير القـول إ  اإل ـا  عنـد املرجئـة مثلـت مثـل أيـة نظريـة فلسـف
 املطلوب   فإذا زاد على ذلك اع  أهرب السانت عما يف قلبت فقال :   صدق  أو أقررت     فقد مت املراد ظاهرا وااطنا.  

 
عمــال القلــب  إذ ي يثبتــو  مــر أ  -ومــر مث اعتقــدوا إ  قــول : ي إلــت إي ا    إمنــا هــو إهبــار عمــا يف القلــب مــر ت ــديإل  

فمىت تلفـظ وـا عنـدهم فقـد أصـب  مؤمنـا ااطنـا وظـاهرا , خبـالف مـا لـو امتنـ  عـر قولـا , فإنـت عنـد مـر   –سوى الت ديإل 
  وأمــا  1يكفـرو مــنهم كــافر ظـاهرا مــ  جــواز كونـت مؤمنــا ااطنــا   وكـذلك مــىت ارتكــب فعـال مكفــرا قــالوا : يكفـر ظــاهرا فقــط  

تكااـت فعــال مكفـرا   كــإاليس     أو امتناعــت عـر الشــهادتني   كـاليهود   فقــالوا : هــذا  مـر ورد الــوحي انفـي اإل ــا  عنــت ير 
 ليس يف قلبت ت ديإل أصال .

 
ويف هذا القول مر املغالطات واملكاارة مـا ي مبفـى   واملـراد هنـا ايـا  غلطـتهم يف اعتبـار قـول : ي إلـت إي ا    إهبـار  ـرد  

. 
 

 
 واملؤس  أ  كثحما مر الدعاة والكتاب املعاصرير على هذا املذهب   حىت اعي مر ينسب نفست ملذهب السل  !! 1
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فـإ     -نـذكر طرفـا منهـا عمـا قليـل    -مر القلـب لـيس  ـرد الت ـديإل اـل هـو أعمـال عظيمـةوذلك أنت إذا تقرر أ  املطلوب  
  ومـر مث كـا  ي اـد أ  ي ـد  العمـل ذلـك ايلتـزام  1قول اللسا  ي يبقى هربا  ردا   ال ي ب  إنشاء لاللتزام وإعالنا لت

 أو يكذات .
 

قــريش   حيــث ثبــ  إقــرارهم ارســالة النــيب  صــلى ا     وإمنــا ح ــل اإلهبــار اعــرد مــر اعــي أحبــار اليهــود ومــر اعــي كفــار
 عليت وسلم إهبارا عما يف نفوسهم مر اعتقاد صدقت يف كل ما يقول   ومل يثب  لم ذلك إسالما قط .

 
ومر ذلك ما رواو اإلمام أ د عر صفوا  ار عسال ر ـي ا  عنـت قـال : قـال يهـودي ل ـاحبت : اذهـب انـا إ  النـيب  أو  

يب( حىت نسعلت عر هذو اآليـة  ولقـد وتينـا موسـى تسـ  ويـات{   فقـال : ي تقـل نـيب   فإنـت إ  مسعـك صـارت  إ  هذا الن
 لت أراعة أعني !  

 
فســعيو   فقــال النــيب  صــلى ا  عليــت وســلم :   ي تشــركوا اــا  وي تســرقوا وي تزنــوا …   احلــديث . إ  إ  قــال : فقــبال  

نــيب   قــال :  فمــا  نعكمــا إ  تتبعــان؟  قــاي : إ  داود عليــت الســالم دعــا أي يــزال مــر  يديــت ورجليــت   وقــاي : نشــهد انــك  
  .  2ذريتت نيب   وإنا مشى إ  أسلمنا إ  تقتلنا يهود

 
قال شـي  اإلسـالم يف معـرد ردو علـي املرجئـة :   وأيضـا فقـد جـاء نفـر مـر اليهـود إ  النـيب فقـالوا : نشـهد انـك رسـول    

 اذلك   ألألم قالوا ذلك علي سـبيل اإلهبـار عمـا يف أنفسـهم   أي نعلـم ومـزم انـك رسـول ا    قـال  ومل يكونوا مسلمني
لـيس اإ ـا  حـىت يـتكلم    –أي عـر العلـم    –:  فلم ي تتبعون ؟   قالوا : ماف مر اليهود   فعلم إ   رد العلم واإلهبـار  

   3  م  تضمر ذلك اإلهبار عما يف أنفسهم  ااإل ا  على وجت اإلنشاء املتضمر لاللتزام واينقياد 
 

وأ    مـر صـد  اقلبـت ومل يـتكلم السـانت فإنـت ي يعلـإل  4وإمنا   اتفإل املسلمني علـى أنـت مـر مل يـعت االشـهادتني فهـو كـافر 
وا{ ألنـت  ات شىء مر أحكام اإل ا  ي ىف الدنيا وي ىف اآلهرة  وي يدهل ىف هطـاب ا  لعبـادو اقولـت  يـا أيهـا الـذير ومنـ 

مر حيث البديهة والعقل نعلم   أ  مر ومر اقلبـت إ انـا جازمـا امتنـ  أي يـتكلم االشـهادتني مـ  القـدرة   فعـدم الشـهادتني  
 .5م  القدرة مستلزم انتفاء اإل ا  القليب التام  

 
 

 102وهو إنشاء متضمر لإهبار   اإل ا  األوسط    1

(   وأمـا استشـكال احلـافظ  15/172( انت أهرجت الدمذي والنسائي واار ماجـت واحلـاكم وصـ  ت والبيهقـي وواـو نعـيم   ورواو الطـربي    1/278 ائد   (   وذكر يف اج 4/239املسند   2
(   ي  ذلــك اجــرب قــال يف أولــت :   امســ  اــإذىن      315( فلــت جوااــت   وي يقــدح يف مرادنــا هنــا منــت   وهــو اقــوي يف الديلــة ممــا رواو مســلم عــر ثواــا  رقــم    5/124ااــر كثــحم ملتنــت كمــا يف   

 ف رح اعدم إ انت .

 135اإل ا     3

 287اإل ا    4

 95اإل ا  األوسط    5
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لــت تــرد عــر أىب اكــر    ويقــول شــي  اإلســالم ىف ايــا  هــذو العالقــة :   ونظــحم هــذا لــو قيــل : أ  رجــال مــر أهــل الســنة قيــل
وعمر   فامتن  عر ذلك حىت قتل م  ربتـت لمـا واعتقـاد فضـلهما   ومـ  عـدم األعـذار املانعـة مـر الد ـى عنهمـا فهـذا ي  
يق  قط   وكذلك لو قيل : أ  رجال يشهد أ  رمـدا رسـول ا  ااطنـا وظـاهرا   وقـد طلـب منـت ذلـك   ولـيس هنـاك رهبـة  

امتن  منهــا حــىت قتــل   فهــذا  تنــ  أ  يكــو  ىف البــاطر يشــهد أ  رمــدا رســول ا    ولــذا كــا   وي رغبــة  تنــ  ألجلهــا   فــ 
جهمـا    -القول الظاهر مر اإل ا  الذى ي ماو للعبد إي ات عنـد عامـة السـل  واجلـ  مـر األولـني واآلهـرير إي اجلهميـة  

     وهم األشاعرة كما ذكر قبل ذلك ىف أول الف ل ( . -ومر وافقت 
 

وقــال :   فعمــا الشــهادتا  إذا مل يــتكلم ومــا مــ  القــدرة فهــو كــافر ااتفــا  املســلمني   وهــو كــافر ااطنــا وظــاهرا عنــد ســل   
  وهـم    -وهـم جهميـة املرجئـة كجهـم وال ـاحلي واتباعهمـا    -األمة وأئمتهـا ومجـاهحم علمائهـا   وذهبـ  طائفـة مـر املرجئـة  

بــت كــا  كــافرا ىف الظـاهر دو  البــاطر   وقــد تقــدم أ  اإل ــا  البــاطر يســتلزم اإلقــرار  مـر ذكرنــا ( إ  أنــت إذا كــا  م ــدقا اقل
 1الظاهر ال وغحمو   وأ  وجود اإل ا  الباطر ت ديقا وحبا ادو  اإلقرار الظاهر ممتن     

 
 ضية املهمة قائلني :  فإذا تبني أ  قول : ي إلت إي ا  إنشاء لاللتزام اقول القلب وعملت ولقيقهما   فلنو   هذو الق

 
 إ  القلب : هو متعلإل التوحيد اجربي ايعتقادى ... 

 
 وعمل القلب : وهو متعلإل التوحيد الطليب اإلرادي .  

 
فإ  اإل ا  اا  ومالئكتت وكتبت ورسلت واليوم اآلهر والقدر يتضمر توحيد األمسـاء وال ـفات   وت ـديإل الرسـول صـلى ا   

رب عــر راــت مــر الكتــب ومــا فيهــا   واملالئكــة وأعمــالم وصــفاهتم   والنبيــني ودعــوهتم وأهبــارهم    عليــت وســلم ىف كــل مــا أهــ 
 وأحوال الربزخ واآلهرة   واملقادير وسائر املغيبات . 

 
 فاإلقرار وذا والت ديإل ات  مال أو مف ال هو قول القلب   وهو التوحيد اجربى ايعتقادى .

 
يتضمر توحيد ا  عز وجل اعبادتت وحـدو حبـا وهوفـا    -ل طرف منت ىف الب ث التا   الذى سيعتى تف ي -وعمل القلب 

ــوىن وأمـــرو   ــرو الكـ ــادا   وتســـليما ألمـ ــا وانقيـ ــاء وإجـــالي وتعظيمـ ــتعانة ودعـ ــوعا واسـ ــوكال وهشـ ــة وتـ ــة وإنااـ ــة ورهبـ ــاء ورغبـ ورجـ
 .  2  شركالشرعى  ور ا حبكمت القدرى والشرعى   وسائر أنواع العبادة الىت صرفها لغحم ا

 
 

 151اإل ا  األوسط    1

 والتوا     والشفقة   واجتناب الكرب واحلسد   وحنو ذلك . كما يتضمر عمل القلب أعماي دو  ذلك مما افد ها ا  وجعلها مر واجبات اإل ا    كم بة املؤمنني والن   لم    2
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الـىت هـى رأل األعمـال    -وهذا  نا نوعا التوحيد الذى جاءت ات الرسل وأنزل ا  ات الكتـب   وشـهادة أ  ي إلـت إي ا   
إمنا هى إنشاء لاللتزام وذير النـوعني ومـر مث مسيـ  كلمـة التوحيـد  ومـر هنـا كـا  أجهـل النـال    -وأول واجب على العبد 

 ب اقول : ي إلت إي ا  هو التلفظ وا االلسا  فقط . االتوحيد مر ظر أ  املطلو 
 

علـى اللسـا  أو    -وقد سبإل ىف ف ل   حقيقة النفس اإلنسانية   ما يدل علـى أ  كـل عمـل مـر أعمـال اإلنسـا  الظـاهرة  
الشـــرعى أو    ي اـــد أ  يكـــو  تعبـــحما عمـــا ىف القلــب ولقيقـــا لـــت ومظهـــرا إلرادتـــت وإي كــا  صـــاحبت منافقـــا النفـــا   -اجلــوارح  

العــرىف وأهــد مــر ذلــك العبــادات   فكــل عبــادة قوليــة وفعليــة ي اــد أ  يقــد  وــا مــر عمــل القلــب ومــا يفــر  اينهــا واــني  
 أفعال اجلمادات أو احلركات الالإرادية أو أفعال املنافقني .

 
وعـامرهر غـحم ا  تعـا     فما االك ارأل العبادات وأعظمها   ال أعظم شـا ىف الوجـود   الـذى يـرج  االسـموات واألرد

 : وهى شهادة أ  ي إلت إي ا  ؟!
 

 ولذا يتفاوت قائلوا هذو الكلمة تفاوتا عظيما حبسب تفاوت ما ىف قلووم مر التوحيد .
 

ملـا كـا  ملوحـد فضـل علـى موحـد وملــا    -ولـو أ  املـراد مـر كلمـة الشــهادة هـو نطقهـا  -فلـوي تفـاوت أقـوال القلـوب وأعمالـا  
فضل على سواو مـر قائليهـا   وملـا كـا  لقائلهـا االلسـا  فضـل عـر قائلهـا االقلـب   -اآلتى حديثت  -حب البطاقةكا  ل ا

 واللسا    وملا كا  ملر قالا مر هيار ال  ااة السااقني فضل عر مر قالا يتعوذ وا مر السي  ىف املعركة . 
 

الكلــيم   حيــث   قــال موســى : يــا رب علمــ  شــيئا أذكــرك  وانظــر إ  هــذا احلــوار اــني العزيــز احلكــيم واــني عبــدو موســى  
زاد ىف روايـة : إمنـا أريـد أ  خت ـ     –وأدعوك ات   قال : قـل يـا موسـى : ي إلـت إي ا    قـال كـل عبـادك يقولـو  هـذا !!!  

ا  ىف كفــت  واألر ــو  الســب  ىف كفــة   وي إلــت إي    –وعــامرهر غــحمى    –قــال : يــا موســى   لــو أ  الســموات الســب     –اــت  
  1مال  ور ي إلت إي ا   

 
فكــل املســـلمني يقولـــو    ي إلــت إي ا  (   ولكـــر مـــا قائـــل كقائــل   أل  مـــا ىف القلـــوب يتفــاوت مثـــل تفـــاوت الســـماوات  

 واألرد   والذرة الىت ي تكاد ترى . 
 

دد مـر  ـباب الـذنوب وغيومهـا اقـدرة قـوة الشـعاع  يقول اإلمام اار القيم ر ـت ا  :   اعلـم أ  أشـعة   ي إلـت إي ا  ( تبـ 
و عفت   فلهـا نـور   وتفـاوت أهلهـا ىف ذلـك النـور قـوة و ـعفا ي حي ـيت إي ا  تعـا    فمـر النـال: نـور هـذو الكلمـة ىف  

 
 (.2/169(   لكر روى اإلمام أ د اسند ص ي  ما يشهد لت مر حديث نوح عليت السالم وأانت   املسند  2324ىف سندو رجل  عي  عند أار حبا  رقم   1
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  قلبــت كالشــمس   ومــنهم : مــر نورهــا ىف قلبــت كالكوكــب الــدرى   ومــنهم : مــر نورهــا ىف قلبــت كاملشــعل العظــيم   وأهــر :
 كالسرا  املضىء   وأهر كالسرا  الضعي  .      

 
ولذا تظهر األنوار يوم القيامة اع ـاألم واـني أيـديهم علـى هـذا املقـدار   حبسـب مـا ىف قلـووم مـر نـور هـذو الكلمـة   علمـا  

 وعمال   ومعرفة وحاي . 
 

  حـىت إنـت رمـا وصـل إ  حـال ي  وكلما عظم نور هذو الكلمة واشتد أحر  مر الشبهات والشـهوات حبسـب قوتـت وشـدتت  
ي ادف معها شبهة وي شهوة وي ذنبا إي أحرقت   وهذا حال ال اد  ىف توحيدو الذى مل يشرك اا  شـيئا فـعي ذنـب أو  
شــهوة أو شــبهة دنــ  مــر هــذا النــور أحرقهــا   فســماء إ انــت قــد حرســ  اــالنجوم مــر كــل ســار  حلســناتت فــال ينــال منهــا  

وغفلــة ي اــد منهــا للبشــر  فــإذا اســتيقظ وعلــم مــا ســر  منــت اســتنفذو مــر ســارقت , أو ح ــل أ ــعافت    الســار  إي علــى غــرة
 اكسبت  فهو هكذا أادا مر ل و  اجلر واإلنس  ليس كمر فت  لم هزانتت وو  الباب ظهرو   .

 
كمــا كــا  عبــاد األصــنام مقــرير    -  ولــيس التوحيــد  ــرد إقــرار العبــد اعنــت ي هــالإل إي ا    وأ  ا  رب كــل شــىء ومليكــت  

اــذلك وهــم مشــركو    اــل التوحيــد يتضــمر مــر ربــة ا    واجضــوع لــت   والــذل لــت وكمــال اينقيــاد لطاعتــت   واهــال   
مـا حيـول اـني صـاحبت واـني    -العبادة لت   وإرادة وجهت األعلى جبمي  األقوال واألعمال  واملن   والعطاء  واحلـب  والـبغي  

ة إ  املعاصــى واإلصــرار عليهــا   ومــر عــرف هــذا عــرف قــول النــى صــلى ا  عليــت وســلم :   إ  ا  حــرم  األســباب الداعيــ 
علـى النـار مــر قـال : ي ألـت إي ا    ومــا جـاء مـر هــذا الضـرب مــر األحاديـث الـىت أشــكل  علـى كثـحم مــر النـال   حــىت  

لود وقال : املعـ  ي يـدهلها هالـدا   وحنـو ذلـك مـر  ظنها اعضهم على نار املشركني والكفار   وأول اعضهم الدهول ااج
 التعويالت املستكرهة  .

 
مل ىتعل ذلك حاصال مجرد قول اللسا  فقط   فإ  املنافقني يقولوألـا اعلسـنتهم    -صلوات ا  وسالمت عليت   -  والشارع 

 ل اللسا  . , وهم ل  اجلاحدير لا ىف الدرك األسفل مر النار   فال اد مر قول القلب وقو 
 

وقــول القلــب : يتضــمر معرفتهــا   والت ــديإل وــا   ومعرفــة حقيقــة مــا تضــمنت مــر النفــى واإلثبــات   ومعرفــة حقيقــة اإلليــة  
مـا    -املنفية عر غحم ا    املنت ة ات   الـىت يسـت يل ثبوهتـا لغـحمو   وقيـام هـذا املعـ  االقلـب   علمـا ومعرفـة ويقينـا وحـاي  

كقولـت صـلى ا     -على النار   وكـل قـول رتـب الشـارع مـا رتـب عليـت مـر الثـواب  فإمنـا هـو القـول التـام  يوجب لر  قائلها  
أو غفـرت ذنواـت ولـو كانـ  مثـل زاـد    –عليت وسلم :   مر قال ىف يوم : سب ا  ا  وحبمدو مائت مرة هط  عنت هطاياو  

 الب ر   وليس هذا مرتبا على  رد اللسا  .  
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انت  غافال عر معناها   معر ـا عـر تـدارها   ومل يـواطا قلبـت لسـانت   وي عـرف قـدرها وحقيقتهـا   راجيـا  نعم مر قالا الس
مــر ذلــك ثواوــا حطــ  مــر هطايــاو حبســب مــا ىف قلبــت   فتكــو  صــورة العملــني واحــدة   واينهمــا يف التفا ــل كمــا اــني  

 يهما كما اني السماء واألرد .السماء واألرد   والرجال  يكو  مقامهما ىف ال   واحدا واني صالت
 

وتعمـل حــديث البطاقـة الــىت تو ـ  ىف كفــة   ويقاالهــا تسـعة وتســعو  سـجال   كــل ســجل منهـا مــد الب ـر   فتثقــل البطاقــة  
 وتطيش السجالت   فال يعذب .

 
ذلـك الرجـل    ومعلوم أ  كل موحد لت مثل هذو البطاقة   وكثحم منهم يـدهل النـار اذنواـت   ولكـر السـر الـذى ثقـل اطاقـة  

 وطاش  ألجلت السجالت   ملا مل حي ل لغحمو مر أرااب البطاقات انفردت اطاقتت االثقل والرزانة . 
 

وإذا أردت زيــادة اإليضــاح لــذا املعــ  فــانظر إ  ذكــر مــر قلبــت مــ   م بتــك   وذكــر مــر هــو معــود عنــك غافــل ســاو    
وإيثـارو عليـك   وهـل يكـو  ذكرنـا واحـدا ؟ أم هـل يكـو  ولـداك  مشغول اغـحمك   قـد امـذا  دواعـى قلبـت إ  ربـت غـحمك  

 اللذا  نا وذو املثااة   أو عبداك   أو زوجتاك   عندك سواء ؟
 

وهـو يف تلـك    –وتعمل ما قام اقلب قاتل املائة مر حقائإل اإل ا  الىت مل تشغلت عند السيا  عر السحم إ  القرية   و لتـت  
ا ـــدرو ويعـــات ســـكرات املـــوت . فهـــذا أمـــر أهـــر   وإ ـــا  أهـــر. وي جـــرم أ  أحلـــإل االقريـــة  علـــى أ  جعـــل ينـــوء    –احلـــال  

 ال احلة وجعل مر أهلها .
 
وقريب مر هذا : ما قام اقلب البغي اليت رأت ذلك الكلب وقد اشتد ات العطش يعكل الثرى   فقام اقلبهـا ذلـك الوقـ     
مـا  لهـا علـى أ  غـررت انفسـها يف نـزول البئـر   ومـلء املـاء    –عملهـا  م  عدم اآللة   وعدم املعني   وعـدم مـر ترائيـت ا –

ىف هفهــا   ومل تعبــع اتعر ــها للتلــ    و لهــا هفهــا افيهــا وهــو مــ     وحــىت أمكنهــا الرقــى مــر البئــر   مث توا ــعها لــذا  
نـت جـزاء وي شـكورا  املنلو  الذى جرت عادة النال اضرات   فعمسك  لت اج  ايدها حىت شرب   ومر غـحم أ  ترجـو م

   فعحرق  أنوار هذا القدر مر التوحيد ما تقدم منها مر البغاء  فغفر لا .
 

فهكــذا األعمــال والعمــال عنــد ا    والغافــل يف غفلــة مــر هــذا اإلكســحم الكيمــاوي   الــذي إذا و ــ  منــت مثقــال ذرة علــى  
 1قناطحم مر حنال األعمال قلبها ذهبا وا  املستعا  

 
يف    -أو اعضـت    -شـي  اإلسـالم معـ  اإلقـرار والشـهادتني واسـتلزام ذلـك للعمـل واينقيـاد اكـالم نفـيس سـنوردو  وقد ف ل 

 .1مر الباب اجامس  -اإذ  ا    -مب ث التويل عر الطاعة 
 

 مدار  السالكني . 1
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 * أهمية ممل القلب *
 
 
 

ر هنـا كـا  قولـت وعملـت هـو أصـل اإل ـا  الـذي ي يوجـد  القلب هو مو   اإل ا  األصلي   وإ انت أهم أجزاء اإل ا    وم
ادونــت مهمــا عملــ  اجلــوارح مــر اإل ــا    وي هــالف اــني عقــالء اــ  ودم يف أ  كــل حركــة ااجلارحــة ي تكــو  إي اــإدارة  

 قلبية   وإي فهي مر ت رفات اعانني أو حركات املضطرير فاقدي اإلرادة .  
لـيس ملـك األعضـاء ف سـب   اـل هـو أعظـم مـر ذلـك  إذ هـو    -الـنفس اإلنسـانية  كما سبإل يف ف ل حقيقة   -فالقلب 

م در توجيهها ومنب  عملهـا وأسـال هحمهـا وشـرها   فـإذا كانـ  إدارتـت إ انيـة كانـ  األفعـال العضـوية إ انـا   وإذا كانـ   
 إدارتت إدارة كفر ونفا  أو ع يا  كان  تلك مثلها .

 
 والن و  يف ذلك كثحمة . منها : 

 [22يقول ا  تعا  يف حإل مر حققوا الويء والرباء :  أولئك كتب يف قلووم اإل ا  وأيدهم اروح منت{  اعادلة : -1
 [7ويقول :   ولكر ا  حبب إليكم اإل ا  وزينت يف قلواكم {  احلجرات : -2
 [14ويقول ىف حإل األعراب :   وملا يدهل اإل ا  يف قلواكم {  احلجرات : -3
 [154ويقول :   وليبتلى ا  ما ىف صدوركم وليم د ما ىف قلواكم {  ول عمرا  : -4

 وحنوها .  –وغحم ذلك كاآليات الدالة على الطب  واجتم على قلوب الكافرير أو كوألا ىف أكنت أو مغلقة 
 .2وكل وية ورد فيها قولت :   اذات ال دور { 

 
 522 - 518وذلك يف ال ارم املسلول    1

 ة   وتدل على ارتباط أعمال القلب اععمال اجلوارح   ألألا كثحما ما ترد ىف أعمال اجلوارح .وهى كثحم  2
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 .1:  التقوى هاهنا  وأشار إ  صدرو ثالث مرات ومر السنة يقول النى صلى ا  عليت وسلم 

 ويقول :   أي إ  ىف اجلسد مضغة إذا صل   صل  اجلسد كلت   وإذا فسدت فسد اجلسد كلت أي وهي القلب.
:   اإلســالم عالنيــة   واإل ــا  ىف القلــب   وأشــار إ  صــدرو ثــالث مــرات    -كمــا روى اإلمــام أ ــد ىف املســند    -ويقــول  

 .2التقوى هاهنا   التقوى هاهنا  قائال :    
 .3ويقول :   يا مقلب القلوب ثب  قليب على دينك  

 
فهذو الن و  تدل على أ  القلب هو األصل  وأ  إ انت هـو جـزء اإل ـا  األسـال الـذى يقـوم عليـت اجلـزء الظـاهر ويتفـرع  

دة اجلامعـة   ومـر هنـا مل يسـم املنـافإل مؤمنـا قـط وإ   منت   ويرتبط ات ارتباط العلة ااملعلول   ال ارتباط أجزاء احلقيقة الواح
 كثر عمل جوارحت ااجلهاد وال الة .

 
ال املؤمر اعاهد إذا نوى جبهادو طلـب الـدنيا أو الريـاء حـبط عملـت وتبـدل  املثواـة ىف حقـت عقواـة وعـذااا   وهـذا مـا يـدل  

 إلنسانية . على أنية عمل القلب   وقد سبإل تف يل لذلك ىف ف ل حقيقة النفس ا
 

  -ومر العجيب أ  املرجئة استدل  ابعي األدلـة السـااقة علـى إ  اإل ـا  هـو  ـرد الت ـديإل القلـى   وأ  أعمـال اجلـوارح  
ليس  مـر اإل ـا    فهـذا هـو ذا  اإلىتـي  يف  املواقـ   يـذكر مـذهب أصـ اات األشـاعرة : وهـو   -ال اقية أعمال القلب 

ة   وهـــو أنـــت الت ـــديإل مـــ  الكلمتـــني   ويـــذكر  مـــذهب الســـل  وأصـــ اب  األثـــر : أنـــت  أنـــت الت ـــديإل   ومـــذهب املاتريديـــ 
  موع هذو الثالثة   فهو ت ديإل ااجلنا    وإقرار االلسا    وعمل ااألركا   .

 :   4مث يقول ىف اينت ار ملذهبت :   لنا وجوو
 

 قلـــووم اإل ـــا  {     وملـــا يـــدهل اإل ـــا  يف  األول : اآليـــات الدالـــة علـــى رليـــة القلـــب لإ ـــا  حنـــو :   أولئـــك كتـــب يف
 قلواكم {     وقلبت مطمئر ااإل ا  { .  

 
ومنـت اآليــات الدالــة علــى اجــتم علــى القلــوب   ويؤيــدو دعــاء النــى صــلى ا  عليــت وســلم :   اللهــم ثبــ  قلــيب علــى دينــك   

 .5لبت :  هال شقق  عر ق -وقد قتل مر قال ي إلت إي ا   -وقولت ألسامة 
  

 
 2564رواو مسلم رقم  1

 ( وهو حديث حسر 3/135   2

 ( وهو ص ي  . 3/112.257املسند عر انس    3

 معاصروهم أألم أهل السنة واجلماعة أو منهم !! انظر إ  ت رحيت مذهب السل  وأص اب األثر مث ت رحيت منالفت أص اات   وم  هذا يزعم 4

   مث ذكر وجهني وهرير الرد عليهما وا     وسيعتى ىف ااات . 385   5
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ي سـيما ولـذا اجلـزء    -والرد عليهم وا     فإ  الن و  الدالة على اجلزء الباطر مر اإل ا  ي تنفى وجود اجلزء الظـاهر  
 وغاية ما فيها ايا  أ  إ ا  القلب هو األصل واألسال إل ا  اجلوارح كما تقدم .   -ن و  مماثلة  

 
الت ديإل اـل علـى أمـر زائـد عنـت  فمـا كتبـت ا  يف قلـوب املعـادير ألعدائـت    ثانيا: مر جهة ثانية هذو الن و  ي تدل على

ومــا زينــت ىف قلــوب املــؤمنني ومــا نفــى دهولــت ىف قلــوب األعــراب وهكــذا  لــيس هــو الت ــديإل اعــرد كمــا حيســبو  وإمنــا هــو  
 أعمال قلبية كاظبة والر ا واليقني وحنوها . 

 
مــر تعمــل هــذو الن ــو  الــىت أوردهــا صــاحب املواقــ  ىتــد أألــا تــدل علــى إ ــا   ثالثــا : ومــر جهــة ثالثــة يــرد علــيهم اــع   

اجلــوارح انــوع مــر أنــواع الديلــة   وأ  اإل ــا  املــذكور ىف اعضــها لــيس هــو اإل ــا  العــام املقااــل لكلمــة  الكفــر  واملــرادف  
علــى الن ــو الــذى دل عليــت احلــديث  لكلمــة  الــدير    اــل هــو اإل ــا  اجــا  املقااــل لكلمــة  اإلســالم  إذا اجتمعــا   أي  

 السااإل :  اإلسالم عالنية واإل ا  ىف القلب  وي  ال للبسط أكثر مر هذا.  
أألــم ح ــروا    -أي احن ــار اإل ــا  ىف الت ــديإل القلــيب وحــدو    -ومــر أفســد األصــول الــىت اناهــا املرجئــة علــى هــذا ايعتقــاد  

تــربوا األعمــال الكفريــة ال ــرحية كالســجود لل ــنم   وإهانــة امل ــ      الكفــر ىف التكــذيب القلــيب أيضــا   حــىت أألــم مل يع
 .1وسب الرسول صلى ا  عليت وسلم إي دييت على انتقاء الت ديإل القلى   وليس  مكفرة اذاهتا

      
علة  وكــذلك لــذو العقيــدة أثــار عميقــة املــدى علــى األمــة   اــل هــى ىف ع ــرنا هــذا أســال للضــالل والتنــبط الواقــ  ىف مســ 

ــة   ــرحية   كإهانــ ــر ال ــ ــال الكفــ ــت الل   حــــىت اشــــدطوا ىف أعمــ ــرط ايســ ــتندام   شــ ــ  ىف اســ ــع التوســ ــا نشــ التكفــــحم   ومنهــ
امل      وسب الرسول صلى ا  عليت وسـلم   وإلغـاء شـريعة ا    فقـالوا : ي يكفـر فاعلهـا إي إذا كـا  مسـت ال اقلبـت  

يـت   فـإ  أقـر أنـت يعتقـد أ  فعلـت كفـر   وإ  قـال أنـت م ـد  اقلبـت ويعتقـد  !! واشدط اعضهم مساءلة املرتـد قبـل احلكـم عل
 !!   2أ  اإلسالم أفضل مما هو عليت مر الردة مل يكفروو 

 
وهذو جزء مر قضايا كربى ي يسعنا تف يل احلديث عنها هنا   والغرد هنا التنبيت عر أ  أصـلها العميـإل هـو عـدم إدراك  

 جلوارح .العالقة اني عمل القلب وعمل ا
 

************** 
 

 
ــذا مـــر األصـــول الثااتـــة ىف مـــذاهب األشـــاعرة قـــد ا وحـــديثا   انظـــال مـــثال : املواقـــ     1 فســـت ىف املقـــايت (   ومـــر أعظـــم الـــرد علـــيهم أ  األشـــعرى ن1/149  واـــراءة األشـــعريني   388وهـ
ومـا اسـتنتجناو مـر حبثنـا هـذا   ( ذكر هذو األقـوال نفسـها عـر فـر  املرجئـة : كاجلهميـة وال ـاحلية واملريسـية وهـذا يـدل علـى صـ ة مـا ذكـرو شـي  اإلسـالم ااـر تيميـت مـرارا   141 133 1/132 

 وهو أ  األشاعرة على مذهب جهم وال احلى وإ  غحموا قليال .

وهــذا إ  أفعــال احلمقــى اقــرب منــت إ  أفعــال املثبتــني   وإي فهــل يــذهب عاقــل إ  طــاغوت رــارب للشــريعة أو إ  زعــيم حــزب شــيوعى  –اــزعمهم  –بيــ  ىف إطــال  الكفــر وغر ــهم هــو التث 2
 فيسعلت هل يعتقد أ  اإلسالم أفضل ؟؟!!
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 * إثبات ممل القلب *
 
 

ملا كا  إ ا  القلب مر األنية االدرجة الىت عر نا طرفا منها   كا  ي اـد أ  يكـو  حـظ احلـديث عنـت مـر الـذكر احلكـيم  
كثــحمة تبــني أعمــال القلــب    الــذى أنزلــت ا  إلصــالح حيــاة العــاملني وتزكيتهــا هــو احلــظ األوفــر   وهكــذا جــاء ىف القــرو  ويــات

 وأنيتها ىف اإل ا  أصال أو وجواا   ولو ذهبنا ىف مجعها واستق ائها لطال املقام جدا .
 

وحسبنا أ  نورد ما يتجلى ات ص ة مذهب أهل السنة واجلماعة وشذوذ املرجئة املنكـرير لـدهول أعمـال القلـب ىف اإل ـا   
ىف التلقـي مل يكـر الكتـاب والسـنة  وإي فكيـ  يضـراو  صـف ا عـر هـذو    عدا الت ـديإل القلـيب   ويتضـ  أ  م ـدر القـوم

اآليـات اظكمـات   ويعتمـدو  أكثــر مـا يعتمـدو  علــى ويـة واحـدة ليســ  ىف مـورد اإل ـا  الشــرعي  اـل حكاهـا ا  تعــا   
 ر لنا{!!عر قوم قالوها ىف الت ديإل اجربى اعرد  وهو قولت تعا  على لسا  اهوة يوس :  وما أن  مؤم

 
وهذو اعي أعمال القلب مقرونة ما تدل عليها مر اآليات   منها مـا هـو ىف حـإل املـؤمنني   ومنهـا مـا هـو ىف حـإل الكفـار  
  -داي على أمور سوى التكذيب الذي مل يقر املرجئة اغحمو   ونظـرا لكثرهتـا اكتفيـ  مـا ورد فيهـا العمـل مسـندا إ  القلـب  

 .  ااملنطو  ال ري   -أو ال در 
 [   2الوجل :   إمنا املؤمنني الذير إذا ذكر ا  وجل  قلووم {  األنفال :

    
    54  احل  : اإلهبات:  وليعلم الذير أوتوا العلم أنت احلإل مر راك فيؤمنوا ات فتنب  لت قلووم(  -2
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  اقلــــب سليم( الشــــعراء  الســــالمة مــــر الشــــرك دقيقــــة وجليلــــت : ولــــيعلم الــــذير أوتــــوا مــــال وي انــــو  * إي مــــر أتــــى ا  -3
88 89  

 
 { .33اإلنااة :   مر هشي الر ر االغيب وجاء اقلب منيب (    : -4
 
  28  ..   أي اذكر ا  تطمئر القلوب  ( الرعد : 260الطمعنينة :    ولكر ليطمئر قلى (   البقرة:  -5
   فكي  اغحمو .  106الن ل: واشدطها يف املكرو   إي ومر أكرو وقلبت مطمئر ااإل ا  (      
 
  ..   أولئـك الـذير أمـت ر ا  قلـووم  32التقوى :   ذلك ومر يعظم شعائر ا  فإألا مر تقـوى القلـوب (   احلـ  : -6

  3للتقوى (   احلجرات :
 
ســلم فهــو      أفمــر شــرح ا  صــدرو لأل125اينشــراح :   فمــر يــرد ا  أ  يهديــت يشــرح صــدرو لألســلم (   األنعــام :  -7

   .22على نور مر رات (  الزمر:
 
   4  الفت  : السكينة :  هو الذى أنزل السكينة ىف قلوب (   -8
 
   وقد اسندو للقلب واجلوارح هنا .23اللني :   مث تلني جلودهم وقلووم إ  ذكر ا  (  الزمر : -9
 
  16  احلديد : اجشوع:   أمل يع  للذير أمنوا أ  ختش  قلووم لذكر ا  (   -10
 
  وهــى يف أيــة احلجــاب   فــدل  علــى الــتالزم اــني  53الطهــارة :   ذلكــم أطهــروا لقلــواكم وقلــوور (   األحــزاب :  -11

 عمل القلب وعمل اجلوارح . 
 
   وهى مما يدل على تالزم أعمال القلب .11الداية   ومر يؤمر اا  يهد قلبت (   التغاار : -12
 
    46يسحموا ىف األرد فتكو  لم قلوب يعقلو  وا (    احل  :العقل :   أفلم  -13
 
  24  رمد : التدار:  أفال يتدارو  القرءا  أم على قلوب أقفالا(   -14
 
  179الفقت :   لم قلوب ي يفقهو  وا (   األعراف : -15

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 89 

 
  .41: اإل ا  :   مر الذير قالوا ءامنا اعفوههم ومل تؤمر قلووم (   املائدة -16
 

وىف اإل ا  اجا  :   قال  األعراب أمنا قل مل تؤمنوا ولكر قولوا أسـلمنا وملـا يـدهل اإل ـا  يف قلـواكم (      احلجـرات  
   . 60  ولذا كا  فيهم ال ن  الذى مساو ا  :  واملؤلفة قلووم(   التواة :14:
 
   10ذير أمنوا(  احلشر:السالمة مر الغل للمؤمنني  وي  عل ىف قلوانا غال لل -17
 
الر ــا والتســليم   فــال وراــك ي يؤمنــو  حــىت حيكمــوك فيمــا شــجر ايــنهم مث ي ىتــدوا ىف أنفســهم حرجــا ممــا قضــي     -18

   . 65ويسلموا تسليما (  النساء : 
 

 ويالحظ أ  اإلسناد فيها للنفس ي للقلب أو ال در   حلكمة دقيقة هى أ  النفس مكمر الوى وايعداد .
 

 ومما ورد مسندا إ  القلب غحم املؤمر : 
 
     . 22اإلنكار :   فالذير ي يومنؤ  ااآلهرة قلووم منكرة وهم مستكربو  (   الن ل :  -1
    كــذلك يطبــ  ا  علــى كــل قلــب متكــرب جبــار (    56الكــرب :    إ  يف صــدورهم إي كــرب مــا هــم ابالغيــت ( غــافر :    -2

 . 35غافر :  
  3 2واللهو :   ما يعتيهم مر ذكر مر روم ردث إي استمعوو وهم يلعبـو  * ي هيـة قلـووم (   األنبيـاء :  اإلعراد  -3
  
  .45ايضئزاز   وإذا ذكر ا  وحدو اضعزت قلوب الذير ي يؤمنو  ااآلهرة (   الزمر : -4
 قلووم زيغ فيتبعو  ما تشـاات منـت (   ال عمـرا    ..  فعما الذير يف5الزيغ :   فلما زاغوا أزاد ا  قلووم (   ال   : -5
:7  
    46العمى :   فإألا ي تعمى إي ا ر ولكر تعمى القلوب الىت ىف ال دور (   احل  :   -6
 القفل   وعدم الفقت   وعدم العقل : وقد تقدم ما يدل عليها .   -7
  10املرد :   ىف قلووم مرد فزادهم ا  مر ا (   البقرة : -8
   74القسوة :  مث قس  قلواكم مر اعد ذلك فهى كاحلجارة أو أشد قسوة (   البقرة : -9
   63الغمرة :   ال قلواكم ىف غمرة مر هذا (   املؤمنو  :   -10
   14  املطففني : الرا  :   كال ال را  على قلووم ما كانوا يكسبو  (   -11
   .118أفوههم وما ختفى صدورهم أكرب( ول عمرا  : العداوة لل إل وأهلت :   قد ادت البغضاء مر  -12
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واآليات يف ذلك وعالقتت اععمال اجلوارح كثحمة أيضا . وأكثر مما ذكرنا اآليات الـواردة ىف أعمـال القلـوب   ولكـر مل يـذكر  

 فيها لفظت   كآيات اجوف والرجاء والتوكل وايستعانة والر ا وغحمها .
زء العظيم مـر اإل ـا  الـذى أنلـت أكثـر املسـلمني ولـيس املرجئـة هاصـة   وقـد ح ـل املق ـود  و أمنا املق ود إثبات هذا اجل

 إ  شاء ا  وسنند االتف يل اعي هذو األعمال ىف املب ث التايل . 
 

*************** 
 
 
 
 

 لماكج من أممال القلوب
 
 
 

ــقاط أو   ــراد أو إسـ ــر إعـ ــل القلـــب مـ ــت عمـ ــا  مـــوجز ملـــا تعـــرد لـ ــور  ونبـــدأ ذلـــك ابيـ ــة اإلســـالمية ىف ع ـ هفـــاء لـــدى األمـ
 ايحنراف   فنقول :

  
 املتكلمو  :  -1

وهؤيء أنلوا أعمال القلوب االكلية جاعلني اإل ا  قضية عقلية حبتة   ومل يثبتوا مر أعمال القلب سوى الت ـديإل اجـربى  
 وإ  نسبوو للقلب .  –الذى هو ىف احلقيقة أشبت االعمل الذه  اجالد 

 
وهـــم    –واملؤســـ  جـــدا أ  أكثريـــة متكلمـــى األمـــة    1ا املـــذهب هـــو ذلـــك املبتـــدع الضـــال   اجلهـــم اـــر صـــفوا   وأصـــل هـــذ 

اعتنقوا هذا املذهب مـ  إطبـا  أئمـة السـل  العاصـرير لنشـعتت علـى تكفـحم جهـم وأصـ ااة   واعتبـار   –األشاعرية واملاترية 
 .2اجلهمية فرقة هارجة عر فر  أهل القبلة الثالث والسبعني

    

 
( واملقـــايت  2/199. وانظــر هتـــذيب اآلثــار    284رجئــة ىف  املقـــايت  وجــدت أألـــا الغســانية  انظـــر :   وقــد أشـــار اإلمــام ااـــر جريــر إ  فرقـــة أهــرى تنكـــر عمــل القلـــب  ومراجعــة فـــر  امل 1
1/137 

 انظر كتاب اي ا  أليب عبيد . 2
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ومر أغرب التناقضات عند هؤيء أ  يكـو  مـ  نقلـت أاـو احلسـر األشـعرى نفسـت ىف املقـايت عـر جهـم وال ـاحلى واشـر  
 املريسى اليهودى هو ذات عقيدهتم الىت صرح وا الباقالىن واجلوي  وسائر أئمتهم إ  اإلىتى ومر جاء اعدو . 

 
وحسـبنا إ  ننقـل مـذهب جهـم كمـا سـطرو األشـعرى نفسـت   مث نقارنـت  وليس هذا مو   املقارنة اني اجلهمية واألشاعرية    
 القا ى الباقالىن .    – 1اكالم أكرب أئمة األشاعرة املتقدمني وناشر مذهبهم 

 
يقـــول األشـــعري يف أول حديثـــت عـــر فـــر  املرجئـــة واهـــتالفهم :   فالفرقـــة األو  مـــنهم يزعمـــو  أ  اإل ـــا  هـــو املعرفـــة اـــا   

جــاء مــر عنــد ا  فقــط   وا  مــا ســوى املعرفــة مــر اإلقــرار االلســا  واجضــوع االقلــب واظبــة   ولرســولت    وارســلت وجبميــ  مــا
  2والتعظيم لما واجوف منهما  كذا  والعمل اـاجلوارح فلـيس اإ ـا  … قـال : وهـذا قـول حيكـى عـر اجلهـم اـر صـفوا   

. 
 

  وأ  يعلـــم أ  اإل ـــا  اـــا  عـــز وجـــل هـــو الت ـــديإل    –هـــل اـــت  ىف ايـــا  مـــا ىتـــب اعتقـــادو وي ىتـــوز اجل  –ويقـــول البـــاقالن  
 االقلب … والدليل هو اإلقرار االقلب والت ديإل قولت عز وجل :   وما أن  مؤمر لنا ولو كنا صادقني( ……

 
فعـال  وقد أتفـإل أهـل اللغـة قبـل نـزول القـرا  واعـث الرسـول عليـت السـالم علـى أ  اإل ـا  ىف اللغـة هـو الت ـديإل دو  سـائر أ

 .3اجلوارح والقلوب    
 

 فهذا اتفا  اينهما على أ  أعمال القلب واجلوارح غحم داهلت ىف اإل ا  . 
 

صــ ي  أ  اجلهميــة تقــول أ  اإل ــا  املعرفــة   واألشــاعرية يقولــو  : اإل ــا  الت ــديإل   ولكــر مــا   لــت األشــاعرة وتكلفــوو  
ي يقبلــت العقــالء   ولــذا رد عليــت شــي  اإلســالم ااــر تيميــت قــائال :   إ   مــر التفريــإل اــني املعرفــة واــني الت ــديإل اعــرد أمــر  

أمــر دقيــإل   وأكثــر    –الــذى ىتعــل قــول القلــب    –الفــر  اــني معرفــة القلــب واــني  ــرد ت ــديإل القلــب اجــا  عــر اينقيــاد  
مـــا قالـــت ااـــر كـــالب  العقـــالء ينكرونـــت   واتقـــدير صـــ تت ي ىتـــب علـــى كـــل أحـــد معرفـــة القلـــب وت ـــديقت   ويقولـــو    إ   

 واألشعرى مر الفر  كالم ااطل ي حقيقة لت   وكثحم مر أص اات اعدف اعدم الفر  …….  
 

إ  إ  يقــول :  واملق ــود هنــا أ  اإلنســا  إذا رجــ  إ  نفســت عســر عليــت التفريــإل اــني علمــت اــع  الرســول صــاد    واـــني  
 1لب اعنت صاد ت ديإل قلبت ت ديقا  ردا عر انقياد وغحمو مر أعمال الق

 
 انظر تبيني كذب املفدي . 1

 ( 130/  1مقايت اإلسالميني    2

 . 180-178  و   143-141يار تيميت موا   كثحمة منها :     وعر الرد على األشاعرة ىف هذا   انظر : اإل ا   22األن اف      3
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ي مـرم أصـلهم وفســدت قاعـدهتم الـىت هــى    –مـر أعمـال القلــب    –وأيضـا فلـو أ ـاف املتكلمــو  إ  الت ـديإل شـيئا أهــر  

إلزامــا ي رــيد لــم عنــت    –ر ــت ا     –أ  اإل ــا  شــا واحــد ي يدكــب وي يزيــد وي يــنقد   ولــذا ألــزمهم اإلمــام أ ــد  
اىن :   وأما مر زعم أ  اإل ا  : اإلقرار   فمـا يقـول ىف املعرفـة هـل حيتـا  إ  املعرفـة مـ   ىف رسالتت إ  اجلوزج –حني قال 

فـع     -اإلقرار ؟ وهل حيتا  إ  إ  يكو  م دقا ما اقر ؟ قال رمد اـر حـامت : وهـل حيتـا  إ  يكـو  م ـدقا مـا عـرف ؟  
مقرا  وم دقا ما عرف فهو مـر ثالثـة أشـياء   فـإ  ج ـد    زعم انت حيتا  إ  املعرفة م  اإلقرار فقد زعم أنت حيتا  إ  يكو  

 وقال : ي حيتا  إ  املعرفة والت ديإل فقد قال  قوي  عظيما   وي أحسب أحدا يدف  املعرفة . 
 . 2قال املروزى : وي أحسب أحدا يدف  املعرفة والت ديإل

      
الـذير يشـدكو     –املتكلمني مـنهم والفقهـاء    –طوائ  املرجئة  ففى هذو األسطر املوجزة ألزم اإلمام أ د إلزاما مف ما كل  

مجيعا ىف أصل وأحد هو عدم إدهال أعمال القلب ىف اإل ـا    واعتبـارو عمـال واحـدا فقـط   إمـا اإلقـرار   الفقهـاء   وامـا  
ألشــاعرية واملاتريديــة الــذير  الت ــديإل واملعرفــة   املتكلمــو  : اجلهميــة و األشــاعرية و املاتريديــة   وهــو ألــزم شــا للمتكلمــني ا

 واني الت ديإل الذى هو مذهبهم .  –الىت هى قول جهم  –يفرقو  اني مذهبهم ومذهب جهم االتفريإل اني املعرفة  
 

فهــذا التفريــإل نفســت يــوقعهم ىف هــذا اإللــزام وي منــا   فإمــا أ  يلتزمــوا القــول اــع  اإل ــا  هــو الت ــديإل اعــرد عــر املعرفــة    
ور أ  أحـدا يقولـت   وأمـا أ  يقولـوا إنـت املعرفـة مـ  الت ـديإل   فيبطـل أصـلهم الثااـ  وهـو أنـت شـا واحـد ي  وهو ما ي يت ـ 

 يدكب وي يتعدد وحينئذ يلزمهم إدهال سائر أعمال القلب كما أدهلوا املعرفة .  
 

فالســفة ونظــروا آليــات الــوحى  واحلاصــل أ  هــؤيء لــو  ــردوا مــر لوثــة التقيــدات املنطقيــة والتكلفــات النظريــة نقلوهــا عــر ال
 ألثبتوا أعمال القلب مجيعها أجزاء مر اإل ا  القليب الذي هو أهم شطري اإل ا  .  –الىت عر نا اعضها  –املبني  
 
 املت وفة : -2

ــا ــديد وـ ــامهم الشـ ــ  اهتمـ ــالقوم مـ ــر فـ ــر نـــوع أهـ ــال القلـــب مـ ــوفة ىف أعمـ ــواي ومقامـــات    3كـــا   ـــالل املت ـ ــميتها أحـ وتسـ
أوقعهــم الــوى واياتــداع ومتااعــة أســالفهم مــر صــوفية الــوثنيني النــود واليونــا  ىف تناقضــات وختبطــات    –ئقهــا  وتف ــيل دقا

 أهرج  طائفة منهم عر الدير كلت . 
 

 
السـانت   أل  هـذا عنـدهم    ووذا يظل الفر  اجلهمية واألشاعرة هو أ  اجلهمية يثبتو  اإل ا  حىت م  إنكار اللسا    واألشـاعرة ينفـو  اإل ـا  عمـر صـرح اـالكفر 283 -281اإل ا       1

 لى كل فاللوازم ليس  كاألقوال   والرأى فيها رتمل .دليل على عدم ت ديإل القلب   وع

 109اجالل لوحة  2

 الذي هو رد فعل لعقالنية املتكلمني وغلو املدفني وجفاف الفقت . 3
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فقد هرجوا فيت عما كا  عليت السل  إ  معـ  فلسـفى وثـ      -اجلام  لالنقياد والقبول    -فمر ذلك  اللم ىف  الر ا   
اكــل مــا ىف الوجــود ألنــت مــر إرادة ا  وقــدرو   حــىت اعتقــدوا وجــوب الر ــا اــالكفر والفســو  والع ــيا     هــو الر ــا املطلــإل

 ووقعوا ىف اجلرب اظي ل  ستار ما أمسوو  شهادة احلقيقة الكونية  !! و  ايستب ار اسر ا  ىف القدر  !! 
 

وا الرجــاء واعتــربوو   أ ــع  مقامــات املريــدير   وغلــوا ىف  و ــلوا ىف الرجــاء واظبــة : حيــث افتعلــوا اينهمــا تناقضــا   فــاحتقر 
عبــادة ا  لذاتــت ي طمعــا ىف جنتــت وي هوفــا مــر    –اــزعمهم    –اظبــة حــىت أســقطوا مــا يقاالهــا مــر اجــوف   وجعلــوا نهــم  

ــديإل      نـــارو وجعلـــوا ذروة اظبـــة :  الفنـــاء  ىف اظبـــوب  ولـــذا قـــال فـــيهم الســـل  :  مـــر عبـــد ا  ااحلـــب وحـــدو ف هـــو زنـ
 عياذا اا  !!   –وأفضى وم هذا إ  احتقار اجلنة والنار   واحتقار مقام األنبياء   ال اعتقاد احللول والوحدة 

 
ومـر الناحيــة العلميــة و ـعوا قاعــدة :  اظبــة نـار يف القلــب لــر  مــا سـوى اظبــوب  واختــذوها ذريعـة للتن ــل مــر التعبــدات  

 كاألشتغال جبهاد أعدائت وتعلم دينت وتعليمت ونشر دعوتت اني العاملني .   –ازعمهم   –الىت تشغلهم عر اظبوب  
 

و ــلوا ىف التوكــل : فجعلــوو ســلبية مطلقــة   وتــواكال رهي ــا   وتســوي للمعطــني   وتعمــدا إلحلــا  الضــرر اــالنفس   وتركــا  
وااظبة مر أعمال القلـوب الشـيء الكثـحم    فعسقطوا ات    –كالدعاء مثال    –لألسباب املشروعة   ال تركا ألعظم التعبدات  

فضال على أألم غفلوا عر أعظم درجـات التوكـل   وهـو التوكـل علـى ا  ىف إقامـة دينـت واجلهاد ىف سـبيلت   ومقاومـة الكفـر  
 كما هو توكل األنبياء .  –والفساد 

 
وا اـت طلـب العلـم   أل  ذلـك كمـا قـالوا  و لوا ىف الزهد   فعهرجوو مر عمل قلى إىتاىب إ  مظهـر سـلى   حـىت إألـم حرمـ 

ينـاىف الزهـد   وعبـدوا األمـة للفقـر واـت   وحـىت مسـوا أنفسـهم الفقــراء      –اـزعمهم    –يـؤدى إ  تقـدير النـال للعـامل   وهـذا  
 !!   1ومسوا ا  تعا   الفقر 

 
إي ولـم فيــت  ــالل واحنــراف   ممــا    –وااجلملـة فــال تكــاد  ــد شـرطا مــر شــروط ي إلــت إي ا  وي عمـال مــر أعمــال القلــب  

كا  لت أثرو العميإل ىف انتشار الظـاهرة واقعيـا   ولـوي أ  غر ـنا هنـا تتبـ  الظـاهرة ىف الفكـر وأراء الفـر  لتوسـعنا ىف تف ـيل  
 ذلك الذى هو أليإل االواق  واحلياة .

 
 :2املرجئة الفقهاء -3

 
. ومـا سـيعتى ىف تف ـيل اعـي هـذو  133-131    ومـر  72-59ملعرفة  اللم فيما سبإل   انظر : مدار  السالكني   الف ـول املتعلقـة ااملقامـات املـذكورة   والعبوديـة   وهاصـة مـر    1

 األعمال .

 371أو احلنفية   وسبإل تف يل مذهبهم ىف   2
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هــا   لكــنهم ىتعلوألــا شــيئا أهــر ســوى اإل ــا    كمــا مبرجــو  منــت  وهــؤيء يثبتــو  أعمــال القلــب ىف ذاهتــا وي ينكــرو  أنيت
 أعمال اجلوارح   فإذا سئلوا عر عالقتها ااإل ا  قالوا هي مر لوازمت أو مثراتت .  

 
الـىت    –مـر جهـة أ  اإلهـالل اشـيء مـر أعمـال القلـوب    –يسيما يف الع ور األهحمة    –وتعتى هطورة مذهبهم   

الــذي هــو اإلقــرار    –إهــالي ااإل ــا     –علــى مــذهبهم    –ي يكــو     –مع ــية يف نظــر الشــارع    يعــد اإلهــالل وــا كفــرا أو
ولـذا    –ولـو مـرور الـزمر وتطـور الظـاهرة    –   1إي اـالالزم والتبـ    وحسـبك وـذا ذريعـة إ  التسـاهل ىف ذلـك –والت ديإل 

 د.ألزمهم أهل السنة إلزاما ي ريد لم عنت كما سبإل ىف كالم اإلمام أ 
  

وكذلك يقول شي  اإلسالم اار تيميت :   واملرجئة الذير قالوا : اإل ا  ت ديإل القلب وقـول اللسـا  واألعمـال ليسـ  منـت  
  وكـا  مــنهم طائفـة مــر فقهــاء الكوفـة وعبادهــا ومل يكــر قـولم مثــل قـول جهــم   فعرفــوا إ  اإلنسـا  ي يكــو  مؤمنــا إ  مل  

رفوا أ  إاليس وفرعـو  وغحمنـا كفـار مـ  ت ـديإل قلـووم   أى خبـالف قـول األشـاعرة ىف  يتكلم ااإل ا  م  قدرتت عليت   وع
  لكــنهم إذا مل يــدهلوا أعمــال القلــوب ىف اإل ــا  لــزمهم قــول جهــم   وإ  أدهلوهــا ىف اإل ــا  لــزمهم    2هــاتني القضــيتني (

 3دهول أعمال اجلوارح أيضا 
 

ورد عـر كثـحم مـر التـااعني وتالمـذهتم يف ذم اإلرجـاء و أهلـت   والت ـذير مـر  وهنا ينبغي التنبيت على أمـر مهـم   وهـو أ  مـا  
ادعتهم   إمنا املق ود ات هـؤيء املرجئـة الفقهـاء   فـإ  جهمـا مل يكـر قـد ظهـر اعـد   وحـىت اعـد ظهـورو كـا  خبراسـا   ومل  

إي إرجـــاء فقهـــاء الكوفـــة ومـــر  يعلـــم عـــر عقيدتـــت اعـــي مـــر ذم اإلرجـــاء مـــر علمـــاء العـــرا  وغـــحمو الـــذير كـــانوا ي يعرفـــو   
 . 5  وحىت إ  اعي علماء املغرب كاار عبد الرب مل يذكر إرجاء اجلهمية ااملرة  4اتبعهم 
 

مث ح ـل يف القـر  الرااـ  ف ـاعدا مـا يشـبت اينـدما  ايـنهم واــني األشـاعرة   ومل يبـإل لـم اليـوم مـر وجـود إي اعـي احلنفيــة  
السل  اإلسالم لفظيا فقـط   اعتمـادا علـى كـالم شـارح الط اويـة واعـي موا ـ   ومر هؤيء مر يرى اجالف اينهم واني  

 مر كالم شي  اإلسالم اار تيميت   وقد تقدم ايا  احلإل يف ذلك .
  
 طائفة رااعة ليس  كعحد مر هذو الفر  البدعية :  -4

د اظــي   وأعــ  اــذلك  ولكــر هفــى عليهــا معهــذ الســل    فظهــرت مظهــر العجــز عــر إثبــات عقيــدهتا   ونســب  للتقليــ 
كثــحما مــر متــعهرى أهــل الســنة الــذير مل يقــدموا اعمــل كــاف ل ــد تيــار اإلرجــاء الع ــري   اســبب عــدم إدراكهــم لــبعي  

 
 377انظر اإل ا     1

 أل  األشاعرة ينفو  الت ديإل عمر ورد الشرع اتكفحمو. 2

 183اإل ا     3

 تقدم تف يل ذلك ىف ااب نشعة اإلرجاء. 4

 9لتمهيد     وى  مر كالمت عر الفر  ىف اإل ا  ىف ا 5
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أســس العقيـــدة ومنطلقاهتـــا   ومـــر ذلـــك مو ـــوع أعمـــال القلـــوب   فقـــد أعيـــاهم اجلـــواب أمـــام مطالبـــة املرجئـــة اـــدليل علـــى  
يقــني وصــد  وإهــال  …اخل   وزعمهــم أ  هــذا مــر ااتــداع ااــر تيميــت أو رمــد اــر  شــروط ي إلــت ا  مــر انقيــاد وقبــول و 

 .1عبد الوهاب الذى ي اصل لت ىف كالم السل 
 

وهــذا مــا يعيــدنا إ  قضــية أنيــة أعمــال القلــوب و ــرورة حبــث احلــديث عنهــا وايــا  منزلتهــا مــر اإل ــا  فلقــد ترتــب علــى  
ــار املـــدمرة ىف ح ــا مـــر اآلثـ ــييقت    إنالـــا وإغفالـ ــادة وتضـ ــار مفهـــوم العبـ ــم ذلـــك احنسـ ــاة األمـــة الشـــىء الكثـــحم   ومـــر أعظـ يـ

وانتقــا  توحيــد األلوهيــة ووقــوع األمــة ىف الشــرك األكــرب   حــىت أصــب   املرجئــة ىف القــرو  األهــحمة  ــاهر اإنكــار دهــول  
ا والتسـليم واينقيـاد والطاعـة وحنوهـا مـر  هذو اإلعمال ىف العبادة والتعلت  فقالوا : إ  الرجـاء واجـوف واظبـة والتعظـيم والر ـ 

ي عالقــة لــا االشــرك   وي يســمى فاعلهــا لغــحم ا  مشــركا مــا دام    –اــل الــدعاء وايســتغاثة اــاملنلوقني    –تعبــدات القلــب  
 يقول : ي إلت إي ا  ويعتقد اقلبت صد  الرسول فيما جاء ات !!

 
و  إلـت أو رب معبـود   والكفـر أ  يعتقـد اقلبـت أ  مـا يفعلـت مـر األعمـال  وإمنا الشـرك اـزعمهم اعتقـاد القلـب أ  هـذا املنلـ 

 م  اعتقادو أ  ذلك ي مبرجت مر امللة فليس اكافر!!  2كفر   أما إذا عمل أعمال الكفر 
 

أارزهــا املعركــة الــىت    –وقــد اصــطدم  هــذو الفكــرة االعقيــدة الســلفية اطبيعــة احلــال   وجــرى اــني املنهجــني جــويت ومعــارك  
ارت أيــام شــي  اإلســالم ااــر تيميــت   مث اجلولــة الــىت دارت اظهــور دعــوة الشــي  رمــد اــر عبــدالوهاب   ومــا تــزال املعركــة  د

 قائمة على أشدها وما يزال مذهب املرجئة هو الطاغي على اكثر اقاع العامل اإلسالمي .
  

ئيو  على عقيدة السـنة واجلماعـة ااسـم الـرد  وهكذا ظل  هذو القضية هى جوهر كل الدعاوى الىت أشهرها املؤلفو  اإلرجا
 .  3على ما أمسوو   الوهااية  

 
كما أألا ظل  كذلك اعد اسـتف ال شـرك التشـري    وظهـور الـدعاة الـذير أعلنـوا أ  لكـيم غـحم شـرع ا  كفـر أكـرب ينـاىف  

 شهادة أ  ي إلت إي ا  . 
 ب   وهو ما سنشرع فيت اإذ  ا  .ومر هنا اقتضى األمر تف يل احلديث عر اعي أعمال القلو 

 

 
.اخل ولكـر التعصـيل الكامـل لشـطر اإل ـا  القلـى مل يـتفطر لـت …معلوم إ  أهل السنة استدلوا عليهم اوجود هذو الشروط ىف أكثر األحاديث مثـل   مـر قـال : ي غلـت إي ا  مسـتيقنا  ال ـا   1

 فيما أعلم .

 كالتشري  مر دو  ا  ىف ع رنا احلا ر  2

حــىت لقــد وصــل وــم التمــادى إ  إهــرا   –(   وهــو مــر أوســ  كتــبهم ىف اإلرجــاء وايحتجــا  للشــرك اتقلــيد مفهــوم العبــادة 2/214اعضــها مؤلفــو   اــراءة األشــعرير    وهــى كتــب كثــحمة جــم  3
(   ومـر العجيـب إ  اعـي مـر ينتسـب 163-1/124انظـر  شعائر التقرب والتنسك كالنذر والتوسل والـذا  والتعظـيم مـر مسـمى العبـادة   اـل صـرحوا اـع  السـجود لل ـنم لـيس اكفـر لذاتـت   

 للسل  يوافقهم ىف اعي األمر .
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 الر ا :  -1
كلمة الر ا  م  اني شرطني مر الشروط إ  ذكرها اعي العلماء لشـهادة أ  ي إلـت إي ا  ونـا   القبـول واينقيـاد   اـل  

 وقد أثرتت لذلك ولكونت لفظا شرعيا ورد ىف الكتاب والسنة . 1الر ا أعلى منهما وأضل
 

 قولت تعا  :  وحسبك ىف تعظيمت 
   اليوم أكمل  لكم دينكم وأ م  عليكم نعميت ور ي  لكم اإلسالم دينا ( 

 
 فما ر يت ا  لنا وهو الغ  احلميد   فن ر أو  أ  نر ى ات وأحإل .

 
  فالر ـا االـدير هــو   أسـال اإلسـالم وقاعــدة اإل ـا    فيجــب علـى العبـد أ  يكــو  را ـيا اـت اــال حـر    وي منازعــة   وي
معار ــة   وي اعــداد   قــال ا  تعــا  :   فــال وراــك ي يؤمنــو  حــىت حيكمــوك فيمــا شــجر ايــنهم مث ي ىتــدوا ىف أنفســهم  

  65حرجا مما قضي  ويسلموا تسليما (   النساء :
ذو  فعقسم أألم ي يؤمنو  حىت حيكموا رسولت وحىت يرف  احلر  مر نفوسهم مـر حكمـت   وحـىت يسـلموا حلكمـت تسـليما وهـ 

 . 2حقيقة الر ا حبكمت
 

على ثـالث مراتـب   فـالت كيم ىف مقـام اإلسـالم  وانتفـاء    –كما ىف اآلية    –وليس هذا الر ا على درجة واحدة   ال هو  
فمــر مل يــرد ات كــيم مــا جــاء اــت رمــد صــلى ا  عليــت وســلم ىف    3احلــر  ىف مقــام اإل ــا    والتســليم ىف مقــام اإلحســا  

شريعة ويت اكم إليت   فهو معدد انوع مر أنـواع ايعـداد اآلتـى تف ـيلها فلهـذا ي يكـو  مسـلما  أصول الدير وفروعت ال
 وإ  رغم ذلك   كما قال تعا  ىف اآليات الىت قبلها:    –
 

  أمل تــر إ  الــذير يزعمــو  األــم ومنــوا مــا انــزل إليــك ومــا انــزل مــر قبلــك يريــدو  إ  يت ــاكموا إ  الطــاغوت وقــد أمــروا إ   
 فروا ات ( .يك
 
وكيــ  ي وأول كفــر وقــ  يف هــذا العــامل إمنــا نشــا   مــر عــدم الر ــا   فــإاليس مل يــرد حبكــم ا  الــذي حكــم اــت    

  مـ  ت ـديقت اـا  واليـوم اآلهـر   وا     4مر أمرو االسجود آلدم    –مر تفضيل ودم وتكر ت   وي حبكمت الدي    –كونا 
 ا  هو اإللت دو  ما سواو .

  
 

 الر ا يتضمر ال رب واظبة تتضمر الرغبة . 1

 192/  2مدار  السالكني  2

 امل در نفست 3

 214/  2املدار   4

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 97 

ر ــي اعصــل الت كــيم لكــر مل ينتــ  احلــر  عــر نفســت اــل رمــا زعزعتــت شــبهة أو حلقــت شــك   فهــذا كــاألعراب الــذير  ومــر  
 اسلموا وملا يدهل اإل ا  يف قلووم .

 
ومـــر انتفـــي عنـــت احلـــر  لكـــر مل يـــر  إ  درجـــة التســـليم املطلـــإل للـــوحي أمـــرا وأليـــا وهـــربا   فهـــو نـــاقد عـــر مرتبـــة   

ــا  عليهـــا   ــإل املواقـــ    كموقـــ   اإلحســـا  الـــيت كـ ال ـــ ااة ر ـــي ا  عـــنهم   والـــيت كـــا  ال ـــديإل يف ذروهتـــا حـــىت يف اشـ
 . 1احلديبية  

 
وهذا هو الر ا الذي قال عنت اار القيم :   إ  الر ـا مـر أعمـال القلـوب نظـحم اجلهـاد مـر أعمـال اجلـوارح   فـا    

 .  2اإل ا  ال رب لل كم والر ا االقدر  كل واحد منهما ذروة سنام اإل ا    قال أاو الدرداء : ذروة سنام 
 

والر ــا يشــمل التوحيــد كلــت   راوايــة وألوهيــة   طاعــة وتقراــا   ومــر هنــا قــال النــيب صــلي ا  عليــت وســلم :   ذا    
طعم اإل ا  مر ر ـي اـا  راـا وااإلسـالم دينـا وم مـد رسـوي     وقـال:   مـر قـال حـني يسـم  النـداء : ر ـي  اـا  راـا  

 سالم دينا وم مد رسوي   غفرت لت ذنوات   .وااإل
 

  وهــذا  احلــديثا  عليهمــا مــدار مقامــات الــدير واليهمــا ينتهــي   وقــد تضــمنا الر ــا اراوايتــت ســب انت وألوهيتــت     
 والر ا ارسولت واينقياد لت والر ا ادينت والتسليم لت .

 
ئت   واإلنااة إليت   والتبتل إليت   وامـذاب قـوي اإلرادة  فالر ا اعولوهيتت يتضمر الر ا م بتت وحدو   وهوفت ورجا 

 واحلب كلها إليها   وذلك يتضمر عبادتت واإلهال  لت .
 

والر ــا اراوايتــت : يتضــمر الر ــا اتــداحمو لعبــدو   ويتضــمر أفــرادو االتوكيــل عليــت وايســتعانة اــت والثقــة اــت وايعتمــاد   
 عليت   وا  يكو  را يا اكل ما يفعل ات .

 
 فاألول :   أي ر ا األلوهية ( : يتضمر ر او ما أمر ات . 

 
 والثان : يتضمر ر او ما يقدر عليت . 

 

 
 ف اعدا . 73سبإل احلديث عنت مر    1
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حبيـث يكـو  أو  اـت مـر نفسـت   فـال    –وأما الر ا انبيت رسوي : فيتضمر كمال اينقيـاد لـت والتسـليم املطلـإل إليـت   
وي حيكـم عليـت غـحمو   وي ير ـي حبكـم غـحمو البتـة   ي يف شـيء    يتلقى الـدي إي مـر مواقـ  كلماتـت   وي حيـاكم إي إليـت  

مر أمساء الرب وصفاتت وأفعالت   وي يف شيء مر أذوا  حقائإل اإل ـا  ومقاماتـت   وي يف شـيء مـر أحكـام ظـاهرة وااطنـة  
. 

  
ذاء املضـطر إذا مل ىتـد  ي ير ي يف ذلك حبكم غحمو   وي ير ي إي حبكمت   فا  عجز عنت كا  لكيمت غحمو مـر اـاب غـ 

ما يقيتت إي مر امليتة والدم   واحسر أحوالت إ  يكو  مـر اـاب الـداب الـذي إمنـا يتـيمم اـت عنـد العجـز عـر اسـتعمال املـاء  
 . 1الطهور 

 
وأما الر ا ادينت : فإذا قال أو حكم أو أمر أو ألي ر ي كل الر ا   ومل يبإل يف قلبت حر  مر حكمت   وسـلم لـت تسـليما  

 . 2ولو كا  االفا ملراد نفست أو هواها أو قول مقلدو أو شينت وطائفتت      –
 

ولــذا جــاء هــذا الر ــا اعنواعــت مبينــا يف ســورة األنعــام الــيت هــي ســورة التوحيــد العظمــى   فقــد اشــتمل  علــي ثالثــة   
 أنواع مر الر ا هي مجاع التوحيد كلت :

 
 علت والتعبد :الر ا اا  راا ي شريك لت يف التقرب والت -1

   . 164  األنعام :    قل أغحم ا  ااغي راا وهو رب كل شيء (  
 
 الر ا اا  حكما ي شريك لت يف التشري  والطاعة : -2

   . 114  أفغحم ا  ااتغي حكما وهو الذي انزل إليكم الكتب مف ال (   األنعام : 
 
 :الر ا اا  وليا ي شريك لت يف ربتت وموايتت  -3

   . 14  قل أغحم ا  اختذ وليا فاطر السموات واألرد (   األنعام : 
 

يســكر إ  تــداحمو وينــزل اــت    –غــحم ا  تعــايل    –وقــد شــرح ذلــك اإلمــام ااــر القــيم فقــال :   الر ــا اــا  راــا : إي يتنــذ راــا  
     164حوائجت   قال تعايل :   قل أغحم ا  ااغي راا وهو رب كل شيء (   األنعام : 

 

 
   عليت وسلم كتقليد أحد األئمة ملر هو مضطر لذلك جلهل وحنوو .يق د الشي  اتباع غحمو صلي ا 1

وال  بة م  ا  ورسولت   وروح األنس والر ا ات راا  مث قال ر ت ا  :   وهاهنا يوحشك النال كلهم إي الغرااء يف العامل فإياك إ  تستوحش مر ايغداب والتفرد   فانت وا  عني العزة 2
 ( . 173 – 2/172ا  عليت وسلم وااإلسالم دينا   مدار  السالكني    وم مد رسوي صلي
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قــال ااــر عبــال ر ــي ا  عنهمــا :   ســيدا والــا     يعــ  فكيــ  اطلــب راــا غــحمو وهــو رب كــل شــيء ؟ وقــال يف   
   . 14أول السورة :   قل أغحم ا  اختذ وليا فاطر السموات واألرد (   األنعام : 

 
 . يع  معبودا وناصرا ومعينا وملجع   وهو مر املواية اليت تتضمر احلب والطاعة

 
   . 114وقال يف وسطها :   أفغحم ا  ااتغي حكما وهو الذي انزل إليكم الكتب مف ال (   األنعام :  

أي أفغحم ا  ااتغي مر حيكم اي  واينكم فنت اكم إليت فيما اهتلفنـا فيـت ؟ وهـذا كتااـت سـيد احلكـام   فكيـ  نت ـاكم إ   
 ؟!غحم كتااة ؟ وقد أنزلت مف ال مبينا كافيا شافيا 

 
وأن  إذا تعمل  هذو اآليات حإل التعمل   رايتها هي نفس الر ا اا  راا وااإلسالم دينا   وم مـد صـلي ا  عليـت وسـلم  
رسوي   ورأي  احلديث يدجم عنها   ومشتقا منها   فكثحم مر النال ير ي اـا  راـا وي يبغـي راـا سـواو   لكنـت ي ير ـي  

مر دونت أولياء ظنـا منـت األـم يقراونـت إ  ا    وا  مـوايهتم كمـواية هـوا  امللـك   وهـذا    ات وحدو وليا وناصرا   ال يوايل
 عني الشرك   ال التوحيد   إي يتنذ مر دونت أولياء   والقرا  مملوء مر وص  املشركني اعألم اختذوا مر دونت أولياء .

ا مر  ام اإل ا  ومر  ام موايتـت   فمـواية أوليائـت واختـاذ الـويل  وهذا غحم مواية أنبيائت ورسلت وعبادو املؤمنني فيت   فا  هذ 
 مر دونت لو    ومر مل يفهم الفرقا  اينهما فليطلب التوحيد مر أساست   فا  هذو املسالة اصل التوحيد وأساست .

 
ات الــثالث هــي  وكثــحم مــر النــال يبتغــي غــحمو حكمــا يت ــاكم إليــت   ومباصــم إليــت   وير ــي حبكمــت   وهــذو املقامــ  

 أركا  التوحيد : إي يتنذ سواو راا   وي إلا   وي غحمو حكما .
وتفســحم الر ــا اــا  راــا : إ  يســنط عبــادة مــا دونــت   هــذا هــو الر ــا اــا  إلــا   وهــو  ــام الر ــا اــا  راــا   فمــر   

يســتلزم  ريــد عبادتــت   كمــا إ  العلــم  اعطــى الر ــى اــت راــا حقــت ســنط عبــادة مــا دونــت قطعــا   أل  الر ــاء اتجريــد راوايتــت  
 اتوحيد الراواية يستلزم العلم اتوحيد اإللية …… 

فاحلاصــل : إ  يكــو  ا  وحــدو اظبــوب املعظــم املطــاع   فمــر مل حيبــت ومل يطعــت ومل يعظمــت : فهــو متكــرب عليــت     
فــردو وحــدو ااحلــب والتعظــيم والطاعــة  ومــيت احــب معــت ســواو   وعظــم معــت ســواو   وأطــاع معــت ســواو : فهــو مشــرك   ومــيت ا

 .1فهو عبد موحد   وا  سب انت وتعا  اعلم  
 

اعضـــت أو  كلـــت   وإذا فســـرناو اـــالقول واينقيـــاد      –ومنـــايف الر ـــا ومقاالـــت هـــو ايعـــداد والكراهيـــة ملـــا انـــزل ا    
 فضدنا الرد وايعداد واإلااء .
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يا   فوق  فيها ايعداد علي توحيد املعرفـة واإلثبـات   وايعـداد علـي  وكل هذا مما وقع  فيت األمة كليا أو جزئ 
األمر الشرعي االت ليـل والت ـر    وايعـداد علـي األمـر الكـون   فـاعدد كثـحم مـنهم علـي صـفاتت   وشـريعتت   وقضـائت  

 وقدرو .
 

ولكــيم غــحمو   فمــنهم مــر    واصــل هــذو ايعدا ــات التلقــي عــر غــحم ا  ورســولت   وايســتمداد مــر غــحم الــوحي 
 فنقل فلسفات الوثنيني وحثالة فكر التائهني   وهؤيء هم أص اب الكالم.  –ازعمت   –حكم العقل 

 
 ومنهم مر حكم الذو  والوجد والكش    وانتكس االعقل املسلم إ  حضيي اجرافة والوهم   وهؤيء هم ال وفية .

 
  -  1السياسـية   حبجـة لقيـإل امل ـل ة الشـرعية   ومراعـاة األصـول العقليـة  و منهم مر حكـم األقيسـة العقليـة   واألعـراف  

فاحلوا مـر الـدماء واألمـوال والفـرو  ومـا ورد الـند ال ـري  ات ر ـت   وكـا  ذلـك مـ  وقوعـت يف دائـرة ايجتهـاد   –ازعمهم 
 وايعــداد األطــم ات كــيم  اجطــع أو التطبيــإل املتعســ  ممهــدا ملــا وقعــ  فيــت األمــة يف الع ــر احلــديث مــر الشــرك األكــرب

القــوانني الو ــعية وإحاللــا رــل الشــريعة   اــل الكراهيــة ال ــرحية لكثــحم ممــا أنــزل ا    وخباصــة يف اجلهــاد واحلجــاب واملــواية  
والسياسة   ولندع اإلمام اار القيم يف ل لنـا ايعـداد الـيت وصـل  إليهـا األمـة يف ع ـرو   وحسـبك إ  تقـول اعـدها :    

 رأي زماننا هذا ؟!  . كي  لو
 

 يقول ر ت ا  :   ايعداد : ثالثة أنواع سارية يف النال   واملع وم مر ع مت ا  منها . 
 

 * النوع األول : ايعداد علي أمسائت وصفاتت االشبت الباطلة :
د ـوا وـا علـي أمسائـت  اليت يسـميها أرااوـا قواطـ  عقليـة   وهـي يف احلقيقـة هيـايت جهليـة   ورـايت ذهنيـة   اع 

وصفاتت عز وجل وحكموا وا عليت   ونفـوا ألجلهـا مـا أثبتـت لنفسـت   وأثبتـت لـت رسـول ا  صـلي ا  عليـت وسـلم   واثبتـوا مـا  
نفاو   ووالوا وا أعداءو   وعادوا وا أولياءو   وحرفوا وا الكلم عر موا عت  ونسوا وا ن ـيبا كثـحما ممـا ذكـروا اـت   وتقطعـوا  

 لا أمرهم اينهم زارا كل حزب ما لديهم فرحو  .
 

والعاصــم مــر هــذا ايعــداد : التســليم اظــي للــوحي   فــإذا ســلم القلــب لــت رأى صــ ة مــا جــاء اــت   وانــت احلــإل   
ا ــري  العقــل والفطــرة   فــاجتم  لــت الســم  والعقــل والفطــرة   وهــذا اكمــل اإل ــا  . لــيس كمــر احلــرب قائمــة اــني مسعــت  

 طرتت .وعقلت وف
 

 
ل اصل مل يؤهذ مر الشرع فهو فاسد وهم فقهاء الرأي وعلماء السالطني مر جهة   وحكام ع ور ايحنراف مر جهة أهري   واحلإل إ  كل ما هال  الشرع فال م ل ة فيت مطلقا   وك 1
 عتبار .اي
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 * النوع الثان : ايعداد علي شرعت وأمرو :
 وأهل هذا ايعداد ثالثة أنواع : 
األول : املعد ــــو  عليــــت اــــآرائهم وأقيســــتهم املتضــــمنة لليــــل مــــا حــــرم ا  ســــب انت وتعــــا    ولــــر  مــــا أااحــــت     

اعتبـار مـا ألغـاو   وإلغـاء مـا اعتــربو    وإسـقاط مـا أوجبـت   وإىتـاب مـا أسـقطت   وإاطـال مـا صـ  ت  وت ـ ي  مـا أاطلـت  و 
 وتقييد ما أطلقت   وإطال  ما قيدو .

وهذو هي اآلراء واألقيسة اليت اتفإل السل  قاطبـة علـى ذمهـا   وصـاحوا علـى أصـ اوا مـر أقطـار األرد   وحـذروا مـنهم  
 ونفروا عنهم .

 
ــا  والشــــرع اــــاألذوا    واملواجيــــد   ــان : ايعــــداد علــــي حقــــائإل اإل ـ ــايت   والكشــــوفات الباطلــــة الشــــيطانية    الثـ   واجيـ

املتضــمنة شــرع ديــر مل يــعذ  اــت ا    وإاطــال دينــت الــذي شــرعت علــي لســا  رســولت   والتعــود عــر حقــائإل اإل ــا  خبــدع  
 الشيطا    وحظوو النفول اجلاهلة .

ــم متضـــ  ــظ   ولكـــر حظهـ ــت ف ـ ــم فيـ ــا هـ ــا ينكـــرو  علـــى أهـــل احلظـــوو   وكـــل مـ ــب إ  أرااوـ ــة مــــراد ا     والعجـ مر االفـ
واإلعــراد عــر دينــت   واعتقــاد انــت قراــة إ  ا    فــعير هــذا مــر حظــوو أصــ اب الشــهوات املعدفــني اــذمها   املســتغفرير  

 منها   املقرير انق هم وعيبهم   وأألا منافية للدير ؟!
قلـوب واقتطعوهـا عـر طريـإل ا    فتولـد مـر  وهؤيء يف حظوو اختذوها دينا   وقدموها علي شرع ا  ودينت   واغتالوا وـا ال

معقـــول أولئـــك   ووراء اآلهـــرير وأقيســـتهم الباطلـــة   وأذوا  هـــؤيء هـــراب العـــامل   وفســـاد الوجـــود وهـــدم قواعـــد الـــدير    
 وتفاقم األمر وكاد   لوي إ  ا   مر انت ي يزال يقوم مر حيفظت   ويبني معاملت  وحيميت مر كيد مر يكيد .

 
: ايعداد علي ذلك االسياسات اجلائرة اليت ألرااب الوييات اليت قدموها علـي حكـم ا  ورسـولت   وحكمـوا وـا  الثالث 

 اني عبادو   وعطلوا لا ووا شرعت وعدلت وحدودو .
 فقال األولو  : إذا تعارد العقل والنقل   قدمنا العقل . 
 قيال .وقال اآلهرو  : إذا تعارد األثر والقيال   قدمنا ال 
وقــال أصــ اب الــذو  والكشــ  والوجــد : إذا تعــارد الــذو  والوجــد والكشــ  وظــاهر الشــرع   قــدمنا الــذو    

 والوجد والكش  .
 وقال أص اب السياسة : إذا تعار   السياسة والشرع   قدمنا السياسة . 
 فجعل  كل طائفة قبالة دير ا  وشرعت طاغوتا يت اكمو  إليت . 
لكـــم النقـــل ولنـــا العقـــل   واآلهـــرو  : انـــتم أصـــ اب وثـــار وأهبـــار وحنـــر أصـــ اب أقيســـة ووراء  فهــؤيء يقولـــو  :   

 وأفكار   وأولئك يقولو  : انتم أرااب الظاهر   وحنر أهل احلقائإل   واآلهرو  يقولو  : لكم الشرع ولنا السياسة.
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 : ايعداد علي أفعالت وقضائت وقدرو : 1* النوع الثالث 
  . 2هال   وهو ما اني جلي وهفي   وهو أنواع ي ل ي وهذا اعداد اجل 

وهــو ســار يف النفــول ســريا  احلمــى يف اــد  اظمــوم   ولــو تعمــل العبــد كالمــت وأمنيتــت وإرادتــت وأحوالــت   لــرأي ذلــك يف قلبــت  
الـيت  كـر وصـول    عيانا   فكل نفس معد ة على قدر ا  وقسمت وأفعالت إي نفسا قد اطمعنـ  إليـت   وعرفتـت حـإل املعرفـة

  3البشر إليها فتلك حظها التسليم واينقياد . والر ا كل الر ا  
 
 اظبة : -2

  وذلــك إ     4اظبــة أســال كــل عمــل مــر أعمــال الــدير واإل ــا    كمــا إ  الت ــديإل أســال كــل قــول مــر األقــوال   
وهـذو اإلرادة أمـا إ  تكـو  حبـا أو كرهـا    –كمـا أو ـ نا سـلفا    –كل عمل يعملت اإلنسا  ياد إ  يكـو  عـر إرادة قلبيـة  

   فداف  العمل ي مبر  عر إ  يكو  رغبة وطواعية أو رهبة وإجبارا .
 وأعمال الدير قسما  :

 * أوي : التعبدي اظي كال الة وال يام واحل  .
 األهل انية القراة   وحنوو .* واآلهر : ما كا  تااعا للنية   كاآلكل والنوم انية ايستعانة علي الطاعة   واإلنفا  علي 

فاألول ي ي ل  إي االنيـة   واآلهـر ي يكـو  مـعجورا عليـت ومتقراـا اـت إي وـا فاتضـ  إ  النيـة أسـال يف األعمـال   
 كلها .
وهذو النية هي مع  اإلرادة والغاية   وهي اليت ي ختلو مر إ  تكو  حبـا أو كرهـا   أمـا النيـة اجاصـة الـيت يـذكرها   
 .5اء يف األحكام فشيء وهر الفقه
 

مـ     –وقد اهرب ا  سب انت وتعا  عر اهتالف حايل املؤمر واملنافإل وعاقبتيهما حبسب اهتالف نية كـل منهمـا   
اتفا  عملهما يف ال ورة واملظهر   كاإلنفا  مثال   فقال تعا : وسيجنبها األتقى * الـذي يـؤتى مالـت يتزكـى * ومـا ألحـد  

   . 21  – 17* إي ااتغاء وجت رات األعلى * ولسوف ير ى(   الليل     عندو مر نعمة  زى
 

 
 يف األصل : الراا  وهو هطع . 1

 قسمتت   وأشباو ذلك كثحم .وذلك مثل اعداد الكفار علي اهتيار الرسول صلي ا  عليت وسلم   واعداد اليهود علي كونت ليس منهم   ويل إل ات اعداد اجوار  علي  2

 71 - 69/  3املدار   3

 املو وع .انظر كالم شي  اإلسالم اآلت يف ألاية هذا  4

 ييز الغسل الواجب عر غسل التنظي    واملراد هنا يق د الفقهاء االنية  ييز العبادات اعضها عر اعي   مثل  ييز صالة الفريضة عر السنة الراتبة   أو صالة الظهر مر صالة الع ر   أو  5
و اصل استعمال كلمة النية يف كالم الشارع   لكر جاء التعبحم عنها يف القرا  ااإلرادة كقولت تعايل :     منكم مر ما هو اعم وهو  ييز املق ود االعمل اهو ا  تعايل وحدو أم غحمو   وهذا ه

  ااتغاء وجت ا ( .ا  مثل  وما تنفقو  إييريد الدنيا ومنكم مر يريد اآلهرة ( وقولت :  وما أتيتم مر زكوة تريدو  وجت ا  فعولئك هم املضعفو (   كما عرب عنها اااتغاء وجت 
ويبعثهم ا  علي نياهتم   يف حديث اجليش الذي  …ك ديث :   إمنا األعمال االنيات وإمنا لكل امرئ ما نوي     وكقولت :   يهلكو  مهلكا واحدا   –أما األحاديث فم رحة الفظ النية 

 .   .وحديث :   مر كان  نيتت الدنيا فر  ا  ضلت . –يغزو الكعبة فينس  ات 
 كما سبإل يف ايا  أجزاء اإل ا  كقولم :   ي قوة إي اعمل   وي عمل إي انية   وي نية إي موافقة السنة   .  –وهذو هي النية اليت جاءت يف كالم السل  

 انظر يف الفر  اني هذير املعنيني للنية : جام  العلوم واحلكم   شرح احلديث األول .
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وقـــال :  ومـــا مـــنعهم إ  تقبـــل مـــنهم نفقـــتهم إي األـــم كفـــروا اـــا  وارســـولت وي يـــعتو  ال ـــالة إي وهـــم كســـا  وي   
   . 54ينفقو  إي وهم كارهو  (   التواة :  

فكــا     –  جـزااو القبـول والر ـا   واملنــافإل يعملهـا كارهـا كسـال   فكــا  –فـاملؤمر يعمـل الطاعـة ربــا لـا را ـيا وـا   
 جزااو الرد واإلحباط .

واملؤمنــو  أنفســهم تتفــاوت درجــات إ ــاألم حبســب اظبــة والر ــا   فكــم اــني إســالم أىب ذر الــذي لمــل املشــا       
فـار مسـتعذاا  ـروم وأذاهـم يومـا اعـد  حىت الغ رسول ا  صلى ا  عليت وسلم   فلما اسلم أعلـر إسـالمت اـني ظهـران الك

  واني إسالم األعرايب الذي جاء النيب صـلى ا  عليـت وسـلم فقـال لـت   اسـلم     فقـال : أجـدن كارهـا   فقـال :      1يوم 
 .2اسلم وا  كن  كارها  

 
إ  وهـر    الذي قضي السنني الطـوال حبثـا عـر الـدير احلـإل  وانتقـل مـر هدمـة راهـب –ال كم اني إسالم سلما   

واــني    –  3حــىت وقــ  يف الــر    والغــت هــرب رســول ا  صــلى ا  عليــت وســلم وهــو علــى الننلــة   فكــاد يســقط فرحــا وشــوقا  
 إسالم املؤلفة قلووم مر جفاو األعراب الذير دهلوا يف اإلسالم اذل ذليل .

 
  فـــا  اإلســـالم هـــو ايستســـالم االـــذل    ومـــر هنـــا كانـــ  اظبـــة أصـــل أعمـــال القلـــوب   وشـــرطا  مـــر شـــروط ي الـــت إي ا   

واحلب والطاعة    فمر ي ربة لت ي إسالم لـت البتـة   اـل هـي حقيقـة شـهادة إ  ي الـت إي ا    فـا    اإللـت   هـو الـذي  
 يعلت العباد حبا وذي وهوفا ورجاء وتعظيما وطاعة لت  مع   معلوو  وهو الذي تعلت القلوب  أي لبت وتذل لت .

 
 وأصل   التعلت   التعبد   والتعبد وهر مراتب احلب   يقال : عبدو احلب وتيمت إذا ملكت وذ  ظبواة .  

 
فاظبـة حقيقــة العبوديــة   وهــل  كــر اإلنااـة اــدو  اظبــة والر ــا واحلمــد والشـكر واجــوف والرجــاء ؟ وهــل ال ــرب يف احلقيقــة  

   فإنت إمنا يتوكل علي اظبوب يف ح ول راات ومرا ية .4ظبني (إي صرب اظبني ؟   وهل التوكل إي توكل ا
 

وكذلك الزهـد يف احلقيقـة هـو زهـد اظبـني فـاألم يزهـدو  فيمـا سـوي ربـووم ظبتـت   وكـذلك احليـاء يف احلقيقـة إمنـا   
 .  5ي   هو حياء اظبني   فانت يتولد مر اني احلب والتعظيم   وأما ما ي يكو  عر ربة فهو هوف ر

 
 وهكذا يف سائر أعمال القلب اليت ي يكو  العبد شاهدا أ  ي الت إي ا  ادوألا . 

 
 تقدم  ق ة إسالمت . 1

 النفس وقبول احلإل .(   ومع  قولت : اجدن كارها : إ  نفست فيها كرو للدير ومل ينشرح صدرو لإسالم اعد   فعرشدو النيب صلي ا  عليت وسلم إ  إرغام  181   3/19املسند    2

 انظر ق ة إسالم سلما  يف الفت  . 3

 زيادة يقتضيها السيا  .  4

 . 26/  3املدار   5
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وقد جعل ا  تعـا  إهـال  اظبـة فرقانـا اـني املـؤمنني والكـافرير   فمـر أشـرك مـ  ا  غـحمو يف اظبـة وسـواو اـت فهـو املشـرك  

مر ربة ا  ورسولت ودينت اـاملرة وكـرو ذلـك   فهـذا كـافر كفـر إالـيس    املتنذ مر دو  ا  ندا معبودا   فضال عمر هال قلبت
 وفرعو    مهما كا  يف قلبت مر   ت ديإل    رد .

  
  ومـــر النـــال مـــر يتنـــذ مـــر دو  ا  أنـــدادا حيبـــوألم ك ـــب ا  والـــذير ومنـــوا اشـــد حبـــا   (  البقـــرة :   يقول ا  تعا  : 

165     
 

فهـو ممـر اختـذ مـر دو  ا  أنـدادا   فهـذا نـد يف    –كمـا حيـب ا  تعـا     –ا  شـيئا   فعهرب إ  مر احب مر دو   
خبـالف نـد اظبـة   فـا  اكثـر أهـل    –اظبة ي يف اجلإل والراواية   فـا  أحـدا مـر أهـل األرد مل يثبـ  هـذا النـد يف الراوايـة  

 األرد قد اختذوا مر دو  ا  أندادا يف احلب والتعظيم .
 

ي التســـوية املـــذكورة يف قولـــت تعــا  حكايـــة عـــنهم وهـــم يف النـــار يقولــو  آللـــتهم و أنـــدادهم وهـــي رضـــرة  وهــذو هـــ  
    ومعلـوم األـم    98  –  97معهم يف العذاب :   تا  إ  كنا لفي  لل مبني * إذ نسويكم اـرب العلمـني (   الشـعراء :  

 ت يف اظبة والتعظيم   والطاعة والتشري    .مل يسووهم ارب العاملني يف اجلإل والراواية   وإمنا سووهم ا
 

وهذا أيضا هو العدل املذكور يف قولت تعا  :   مث الذير كفروا اروم يعدلو  ( أي يعدلو  ات غـحمو يف العبـادة الـيت   
 . 1هي اظبة والتعظيم …..   

 
وهـو   شـهادة إ  ي الـت إي ا     وإذا كا   ريد اظبة وإهالصها هو متعلإل الشطر األول مر شـطري الشـهادة     

فــا   ريــد املتااعــة والت كــيم للرســول صــلى ا  عليــت وســلم هــو لقيــإل اظبــة املتعلــإل االشــطر اآلهــر   شــهادة إ  رمــدا    –
 رسول ا      يقول ا  تعا  :

  
* قـل أطيعـوا ا  والرسـول فـا     قل إ  كنتم لبو  ا  فاتبعون حيبـبكم ا  ويغفـر لكـم ذنـواكم وا  غفـور رحـيم   

   . 32  – 31تولوا فا  ا  ي حيب الكفرير (   ول عمرا  : 
 

فهذو هي وية اظبة وهي وية اظنة     قـال اعـي السـل  : ادعـي قـوم ربـة ا   فـانزل ا  ويـة اظنـة :  قـل إ  كنـتم لبـو   
 . 2ا  فاتبعون حيببكم ا  (

 
 21 / 3املدار   1

 22امل در نفست    2
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ر ت ا  :   هذو اآلية الكر ة حاكمة على كل مر ادعى ربة ا  ولـيس هـو علـى الطريقـة   يقول احلافظ اار كثحم 

كمــا ثبــ  يف    –اظمديــة   فانــت كــاذب يف نفــس األمــر حــىت يتبــ  الشــرع اظمــدي والــدير النبــوي يف مجيــ  أقوالــت وأعمالــت  
 س عليت امرنا فهو رد  ال  ي  عر رسول ا  صلى ا  عليت وسلم انت قال :   مر عمل عمال لي

 
  قل أطيعوا ا  والرسول فا  تولوا ( أي ختالفوا عر أمرو   فا  ا  ي حيب الكفـرير (   فـدل علـى إ  االفتـت يف   

  ويقـول الرسـول صـلى ا  عليـت    1وا  ادعى وزعم يف نفست انت رـب      –الطريقة كفر   وا  ي حيب مر ات   اذلك  
 .  2أحدكم حىت أكو  احب إليت مر ولدو ووالدو والنال أمجعني  وسلم :   ي يؤمر 

  
ونواصـــل مـــ  ااـــر القـــيم ر ـــت ا  حيـــث يقـــول :   فانتفـــاء ربـــتهم   يزم ينتفـــاء املتااعـــة لرســـولت   وانتفـــاء املتااعـــة ملـــزوم  

 تااعة لرسولت .فيست يل إذا ثبوت ربتهم   وثبوت ربة ا  لم ادو  امل  –ينتفاء ربة ا  لم 
  

  –ودل علــى إ  متااعــة الرســول صــلي ا  عليــت وســلم هــي حــب ا  ورســولت   وطاعــة أمــرو   وي يكفــي ذلــك يف العبوديــة  
حــىت يكــو  ا  ورســولت احــب إ  العبــد ممــا ســوانا   فــال يكــو  عنــدو شــيء احــب إليــت مــر ا  ورســولت   ومــىت كــا  عنــدو  

قـال ا  تعـا  :   قـل إ  كـا     –شرك الذي ي يغفرو ا  ل ـاحبت البتـة   وي يهديـت ا   شيء احب إليت منهما فهذا هو ال
واااكم وأانااكم وإهـوانكم وأزواجكـم وعشـحمتكم وأمـوال اقدفتموهـا و ـارة ختشـو  كسـادها ومسـكر تر ـوألا احـب إلـيكم  

   . 24يهدي القوم الفاسقني (   التواة : مر ا  ورسولت وجهاد يف سبيلت فدا وا حىت يعت ا  اعمرو وا  ي 
 

فكـــل مـــر قـــدم طاعـــة أحـــد مـــر هـــؤيء علـــى طاعـــة ا  ورســـولت   أو قـــول أحـــد مـــنهم علـــى قـــول ا  ورســـولت   أو   
مر ــاة أحــد مــنهم علــى مر ــاة ا  ورســولت   أو هــوف أحــد مــنهم ورجــاءو والتوكــل عليــت علــى هــوف ا  ورجائــت والتوكــل  

فهو ممر ليس ا  ورسولت احب إليت ممـا سـوانا   وا  قـال السـانت فهـو كـذب    –حدهم على معاملة ا   عليت   أو معاملة أ
 منت   وإهبار خبالف ما هو عليت .

 
وكــذلك مــر قــدم حكــم أحــد علــى حكــم ا  ورســولت   فــذلك املقــدم عنــدو احــب إليــت مــر ا  ورســولت   لكــر قــد   

حكمـت   أو طاعتـت   أو مر ـاتت   ظنـا منـت انـت ي يـعمر وي حيكـم وي يقـول إي  يشتبت األمر على مـر يقـول قـول أحـد   أو  
 فيطيعت   وحياكم إليت    ويتلقى أقوالت كذلك   فهذا معذور إذا مل يقدر على غحم ذلك.  –ما قالت الرسول 

 

 
 التفسحم 1

 44رواو البناري ومسلم رقم  2
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عــي األمــور  ومل  وأمــا إذا قــدر علــى الوصــول إ  الرســول   وعــرف إ  غــحم مــر اتبعــت هــو أو  اــت مطلقــا   أو يف ا 
فهـذا الـذي مبـاف عليـت   وهـو داهـل لـ  الوعيـد   فـا  اسـت ل عقواـة مـر    –يلتف  إ  الرسول وي إ  مر هو أو  ات  

 . 1هالفت وأذلت   ومل يوافقت على اتباع شينت فهو مر الظلمة املعتدير   وقد جعل ا  لكل شيء قدرا   
 

ت صـلى ا  عليـت وسـلم وهـو األدب معـت :      رأل األدب معـت : كمـال  ويقول ر ت ا  يف ايا  اعي لوازم ربتـ  
التسـليم واينقيـاد ألمـرو   وتلقـي هـربو اـالقبول والت ـديإل   دو  إ  حيملـت معار ـة هيـال ااطـل يسـميت معقـوي   أو حيملـت  

 شبهة أو شكا   أو يقدم عليت وراء الرجال وزاايت أذهاألم .
 

كمــا وحــد املرســل ســب انت وتعــا  االعبــادة واجضــوع والــذل    –  واينقيــاد واإلذعــا     فيوحــدو اــالت كيم والتســليم  
 واإلنااة والتوكل .

 
فهما توحيدا  ي ماة للعبد مـر عـذاب ا  إي ومـا : توحيـد املرسـل   وتوحيـد متااعـة الرسـول   فـال حيـاكم إ  غـحمو   وي  

تنفيــذ أمــرو وت ــديإل هــربو علــى عر ــت علــى قــول شــينت وإمامــت    ير ــى حبكــم غــحمو   وي ير ــي حبكــم غــحمو   وي يقــ   
وذوي مذهبـــت وطائفتـــت ومـــر يعظمـــت   فـــا  أذنـــوا لـــت نفـــذ وقبـــل هـــربو  وإي فـــا  طلـــب الســـالمة اعـــرد عـــر أمـــرو وهـــربو    

راــت اكــل  وفو ــت إلــيهم   وإي حرفــت عــر موا ــعت   ومســي لريفــت : تــعويال و ــال   فقــال : نؤولــت وحنملــت فلــئر يلقــي العبــد  
 هحم لت مر إ  يلقاو وذو احلال .  –ما هال الشرك اا    –ذنب على اإلطال  

 
ولقد هاطب  يوما اعي أكاار هؤيء   فقل  لت : سعلتك اا  لو قدر إ  الرسول صـلى ا  عليـت وسـلم حـي اـني أظهرنـا  

على رأي غـحمو وكالمـت ومذهبـت   أم ي نتبعـت      وقد واجهنا اكالمت وخبطاات   أكا  فر ا علينا إ  نتبعت مر غحم إ  نعر ت
 حىت نعرد ما مسعناو منت على وراء النال وعقولم ؟!

 
فقــال : اــل كــا  الفــرد املبــادرة إ  ايمتثــال مــر غــحم التفــات إ  ســواو   فقلــ  : فمــا الــذي نســ  هــذا الفــرد عنــا واــعي  

 اكلمة .شيء نس  ؟! فو   إصبعت علي فيت   واقي ااهتا مت حما وما نطإل 
 

  وعـزل  2هذا أدب اجوا  معـت   ي االفـة أمـرو والشـرك اـت   ورفـ  األصـوات   وإزعـا  األعضـاء اال ـالة عليـت والتسـليم  
 كالمت عر اليقني   وا  يستفاد منت معرفة ا  أو يتلقى منت أحكامت   .

 

 
 100/  99/  1مدار  السالكني  1

 يق د اإلمام اذلك الرد على املت وفة وما يفعلونت يف املوالد وغحمها . 2
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حــب إليــت ممــا ســوانا   وا  حيــب املــرء ي  ويقــول :   ثــالث مــر كــر فيــت وجــد وــر حــالوة اإل ــا  : إ  يكــو  ا  ورســولت ا
 . 1حيبت إي     وا  يكرو إ  يعود إ  الكفر اعد إذ أنقذو ا  منت كما يكرو إ  يلقى يف النار  

 
وليســ  ربــة ا  ورســولت دعــوى  كــر إ  تلوكهــا ألســنة الزنادقــة أو املبتــدعني   أو شــعارا يرفعــت املنــافقو    اــل هــي لقيــإل  

وطاعتت ااتباع ما جاء ات النيب صلى ا  عليت وسلم   فم بتـت صـلى ا  عليـت وسـلم الـيت ي يكـو  العبـد شـاهدا   توحيد ا 
  –إ  رمدا رسول ا  إي وا ي تت قإل إي ااتباعت وتعزيرو وتـوقحمو وتعظـيم سـنتت والتنلـي عـر التقـد  اـني يـدي أمـرو وأليـت  

 .  2يكو  هواو تبعا ملا جئ  ات    كما جاء يف حديث :   ي يؤمر أحدكم حىت
 

يقـول اإلمــام ااــر القــيم يف ايــا  هــذا األصــل العظــيم   اصـل العبــادة : ربــة ا    وفيــت   كمــا حيــب أنبيــاءو ورســلت ومالئكتــت  
 وأولياءو   فم بتهم مر  ام ربتت   وليس  ربة معت   كم بة مر يتنذ مر دو  ا  أندادا حيبوألم ك بت .  

 
ان  اظبة لت هي حقيقة عبوديتت وسرها   فهي إمنا تت قإل ااتباع ومـرو   واجتنـاب أليـت   فعنـد اتبـاع األمـر واجتنـاب  وإذا ك

النهى تتبني حقيقة العبودية واظبة   ولذا جعل تعا  اتباع رسولت علما عليهـا   وشـاهدا ملـر ادعاهـا   فقـال تعـا  :   قـل  
   .31م ا  (   ول عمرا :إ  كنتم لبو  ا  فاتبعون حيبك

 
فجعـــل اتبـــاع رســـولت مشـــروطا م بـــتهم     وشـــرطا ظبـــة ا  لـــم   ووجـــود املشـــروط ممتنـــ  اـــدو  وجـــود شـــروطت   ولققـــت  

 ات ققت   فعلم انتفاء اظبة عند انتفاء املتااعة.
 

ــا    اـــل املعـــول ىف اـــاب معرفـــة ا  : علـــى العقـــول املتهوكـــة املت ريـــة املتناقضـــة   وىف ــام : علـــى تقليـــد الرجـــال وورائهـ  األحكـ
والقرا  والسنة إمنا نقرانا تربكا ي أنا نتلقـى منهـا أصـول الـدير ي فروعـت   ومـر طلـب ذلـك ورامـت عادينـاو وسـعينا ىف قطـ   

 . 3داارو واستئ ال شعفتت …  
 

ا  االعبــادة   وتوحيـــد الرســـول  انظــر إ  كـــالم هــذا اإلمـــام وهـــو يت ــدث عـــر واقـــ  ع ــرو حـــني كــا  ايحنـــراف ىف توحيـــد  
ر ــورا ىف الضــاليت الكالميــة والبــدع الســلوكية  كقــول األشــاعرة : إ  الظــواهر    -مــ  دعــوى اظبــة   ورســولت    -ااملتااعــة  

 . …4النقلية ي اد مر عر ها على القواط    ألألا يقني   وظواهر النقل ظنو  ازعمهم 
علـى الكشـ  والـذو  واحلـال وكقـول املتفقـة اعـرد األحاديـث ال ـ ي ة علـى    وكقول املت ـوفة اعـرد الن ـو  الشـرعية

 كالم إمام املذهب   وحنو ذلك مر ايحنرافات املغلفة االتعويالت الفاسدة .
 

 43رواو البناري ومسلم رقم  1

 انظر الكالم عر سندو يف جام  العلوم واحلكم . 2

  883 – 387/  2املدار   3

 انظر الف ل املتعلإل اقانو  التعارد مر أسال التقديس للرازي . 4
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أقــول : ذلــك ايحنــراف علــى هطورتــت أيــر منــت مــا وقــ  ىف الع ــور األهــحمة   مــر لكــيم صــري  لقــوانني الكفــار ومنــاهجهم  
قــد  ذلــك علــى الكتــاب والســنة   وراراــة الــداعني إ  التمســك االــدير ولكــيم الشــريعة   واستئ ــال  وطــر  حيــاهتم   وت

شــعفتهم ؟! ومــ  هــذا يــدعى أصــ اب هــذا الكفــر املبــني ورجــال ديــنهم ربــة ا  ورســولت ويعــربو  عــر هــذا احلــب املزعــوم  
وــا عقــول اعــي العلمــاء الناصــ ني   فيتورعــو     ااملظــاهر وايحتفــايت البدعيــة   وأعمــال   الضــرار  األهــرى ويســتدرجو  
 عر احلكم عليهم ما حكم ا  عليهم ات متذرعني اعألم غحم مست لني !!

 
تتجــرد    –إ  ال ــورة الع ــرية املناقضــة لشــهادة أ  ي إلــت إي ا  وأ  رمــدا رســول ا  أي لتوحيــد العبــادة وتوحيــد املتااعــة  

ر ق ـد امل ـل ة واإلهـال    وتتجلـى ىف صـورة افتئـات صـارخ علـى مقـام األلوهيـة    عر التعويالت واألقيسة   وتتعرى ع
 ولكم مقنر يف حكم ا  ورسولت . 

 
هــذو ال ــورة الــيت مــر مظاهرهــا املتكــررة الدائمــة عــرد حكــم ا  ورســولت وتوقــ  إقــرارو علــى موافقــة الســلطة الــىت من هــا  

 القانو  حإل التشري  املطلإل .
 

 اجمر   وهو حكم قطعى  رورى ىف الشريعة اإلسالمية   يتوسـل الـدعاة والعلمـاء الطيبـو  إ  السـلطة  لر    مثال كلن :
احلاكمة أ  تقرو لكى ي ب  تشريعا رمسيا ملزما   فإ  تكرم  السلطة وقبل  الطلب عر ـتت علـى اعلـس التشـريعى الـذي  

 قة أو عدمها!ليبدي رأيت  ااملواف  –أعطى حبكم الدستور حإل التشري  املطلإل 
 

مث يف اعلس تدور معركة األصوات اني املؤيدير واملعار ني الذير يعد و  اكـل ثقـة واكـل جـرأة   ألألـم  ارسـو  عملهـم  
 الطبيعي وسلطتهم املشروعة .

  
حي ــل القــرار علــى األغلبيــة   وهنــا فقــط ي ــب  حكمــا    –اــل علــى احســر ايفدا ــات    –ويف أحســر احلــايت   

    مر مواد التشري  الو عي على انت فقرة مر فقراتت .ملزما   ويدر 
 

 رفوظا حبكم الدستور . –مىت شاءت    –وم  ذلك يظل حإل السلطة التشريعية الثاا  يف إلغاء هذو املادة 
أي لـــو فر ـــنا إ  دولـــة مـــا طبقـــ  اعـــي أحكـــام الشـــريعة   كجلـــد شـــارب اجمـــر مـــثال   فهـــذا احلكـــم مل يكتســـب صـــفة  

م والتنفيذ ل دورو عـر ا  عـز وجـل   اـل ل ـدورو عـر السـلطة التشـريعية الرمسيـة الـيت أقرتـت اعـد عر ـت عليهـا  القانو  واإللزا
!! 

لـيس مـر حقـت التشـري  لذاتـت   وي هـو أهـل ي  يطـاع   ولـيس حلكمـت صـفة اإللـزام لذاتـت     –عندهم  –فا  جل جاللت 
 السلطات ومالك حإل التشري    وهم البشر !! وإمنا ينتقي ومبتار مر أحكامت اناء على موافقة م در
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وحنــر نســعل هــؤيء املــدعني لإســالم الســؤال نفســت الــذي ســعلت اإلمــام ااــر القــيم أســالفهم   فنقــول : لــو قــدر إ  الرســول  
  صلى ا  عليـت وسـلم حـي اـني أظهرنـا   وواجهنـا اكالمـت وخبطااـت وتـال علينـا حكـم ا  يف أي أمـر   أكـا  فر ـا علينـا إ  

 أم نعرد ما يعتينا ات على تلك اعالس ؟ –نتبعت ونطيعت رأسا 
فسيقولو  : ال ياد مر ايمتثال والطاعة توا   فنقـول : أغيـاب شـند النـيب صـلى ا  عليـت وسـلم   مـ  اقـاء دينـت غضـا  

لـى عـرت الراوايـة  طريا كما نزل هو السبب إذ  يف إعرا كم عر شرع ا    وتطاولكم علـى مقـام األلوهيـة   وجلوسـكم ع
 ؟!
 

ورحـم ا  الشــي  رمــد اــر إاــراهيم حــني قـال يف ايــا  النــوع اجــامس مــر أنــواع احلكـم اغــحم مــا انــزل ا  الــيت ختــر  صــاحبها  
 مر امللة وتناقي الشهادتني :

 
ــا   ــا وأظهرهـ ــا واضلهـ ــو أعظمهـ ــامس : وهـ ــولت   و   –  اجـ ــاقة   ولرسـ ــت    ومشـ ــاارة ألحكامـ ــرع   ومكـ ــدة للشـ ــاهاة  معانـ مضـ

ــ    ــا   ومراجـ ــا   وإلزامـ ــا   وحكمـ ــادا وتعصـــال   وتفريعـــا   وتشـــكيال   وتنويعـ ــدادا   وإرصـ ــدادا   وإمـ ــرعية   إعـ ااظـــاكم الشـ
 ومستمدات .

 
فكمــا إ  للم ــاكم الشــرعية مراجــ  مســتمدات   مرجعهــا كلهــا إ  كتــاب ا  وســنة رســولت صــلى ا  عليــت وســلم فلهــذو  

امللفــإل مــر شــرائ  شــيت   وقــوانني كثــحمة   كالقــانو  الفرنســي   والقــانو  األمريكــي   والقــانو   اظــاكم مراجــ  هــي القــانو   
 الربيطان   ومر مذاهب اعي البدعيني املنتسبني للشريعة وغحم ذلك .

فهــذو اظــاكم اآل  يف كثــحم مــر أم ــار اإلســالم مهيــعة مكملــة مفتوحــة األاــواب   والنــال إليهــا أســراب   حيكــم حاكمهــا  
ينهم ما مبال  حكم السنة والكتاب مر أحكام ذلك القـانو    وتلـزمهم اـت وتقـرهم عليـت ولتمـت علـيهم  فـعي كفـر فـو   ا

 .  1هذا الكفر   وأي مناقضة للشهادة اا  رمدا رسول ا  اعد هذو املناقضة ؟   
 

لت إي ا  وا  رمدا رسـول ا    فإألـا أيضـا  وإذا كان  حقيقة اظبة هي وذو املنزلة االنسبة ألصل التوحيد وشهادة إ  ي ا
مر اعظم أعمال القلوب املتعلقة ات قيإل توحيد األلوهية والعبادة   ومر هنا كا  األحنـراف الكبـحم الـذي وقـ  فيـت املت ـوفة  

رفت يف غـحم  والكالميو  وحنوهم   ممـر غفـل عـر حقيقـة اظبـة ومعناهـا ولوازمهـا ومقتضـياهتا   فـعنكر شـيئا مـر ذلـك   أو صـ 
 مو عت املشروع .

 
ي سـيما وقـد وجـدت    –وتف ـيل هـذو القضـايا ممـا ي يتسـ  لـت اعـال هنـا   ولكـر مل أر اـدا مـر التعـرد لشـيء مـر ذلـك  

 كالما عظيما لشي  اإلسالم اار تيميت يف رسالتت :   الت فة العراقية يف األعمال القلبية     هذو مقتطفات منت :
 

 
 6لكيم القوانني   1
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ربة ا    ال ربة ا  ورسولت مـر اعظـم واجبـات اإل ـا    واكـرب أصـولت واجـل قواعـدو   اـل هـي اصـل   يقول ر ت ا  :  
كــل عمــل مــر أعمــال اإل ــا  والــدير   كمــا إ  الت ــديإل اــت اصــل كــل قــول مــر أقــوال اإل ــا  والــدير   فــا  كــل حركــة يف  

 مومة ..الوجود إمنا ت در عر ربة   أما عر ربة رمودة أو عر ربة مذ 
فجمي  األعمال اإل انيـة الدينيـة ي ت ـدر إي عـر اظبـة اظمـودة   واصـل اظبـة اظمـودة هـي ربـة ا  سـب انت وتعـا    إذ  

كمــا ثبــ  يف ال ــ ي  عــر النــيب    –العمــل ال ــادر عــر ربــة ا    فــا  ا  تعــا  ي يقبــل مــر العمــل إي مــا أريــد اــت وجهــت  
ت قـال :   يقـول ا  تعـا  : أنـا اغـ  الشـركاء عـر الشـرك   فمـر عمـل عمـال أشـرك فيـت غـحمي فآنـا  صلى ا  عليت وسـلم انـ 

 .  1منت ارئ   وهو كلت للذي أشرك  
 

وثب  يف ال  ي  حديث الثالثة الذير هم أول مر تسعر وم النـار   القـارئ املرائـي   واعاهـد املرائـي   واملت ـد  املرائـي  
.   
 

  هــو الــذي ي يقبــل ا  ســواو   وهــو الــذي اعــث اــت األولــني واآلهــرير مــر الرســل   وانــزل اــت مجيــ   اــل إهــال  الــدير  
الكتب   واتفإل عليت أئمة أهل اإل ا    وهذا هو هالصة الدعوة النبوية وهو قطب القرا  الذي تـدور عليـت رحـاو … إ   

 إ  يقول :
 

وهو إرادة ا  وحدو   فالشيء املراد لنفسـت هـو اظبـوب لذاتـت   وهـذا  فإذا كا  اصل العمل الدي  هو إهال  الدير      
كمال اظبة   لكر اكثر ما جاء اـت املطلـوب مسـمى ااسـم العبـادة   كقولـت :   ومـا هلقـ  اجلـر واإلنـس إي ليعبـدو  (    

 وقولت :   يعيها النال اعبدوا راكم الذي هلقكم والذير مر قبلكم (   وأمثال هذا .
بادة تتضمر كمال احلب وألايتت وكمال الذل وألايتت   فاظبوب الـذي ي يعظـم وي يـذل لـت ي يكـو  معبـودا   واملعظـم  والع

   ولذا قال تعا  :  2الذي ي حيب ي يكو  معبودا 

 
 سيعت خترىتت يف مب ث اإلهال  . 1

 ا  ( . وهذا مما يفر  ات اني حكم اتباع طواغي  التدير واجرافة   واتباع طواغي  احلكم املرتدير   أي يف احلكم الظاهر يف الدنيا ي ما عند 2
فلهذا كا  عملهم ذلك  كمشاي  الطر  الغالة وأئمة الفر  الدينية املرتدة يتبعو  راساءهم تدينا وتعبدا   فيجمعو  لم اني التعظيم واظبة والذل والطاعة    –ا  اتباع األحبار والرهبا  وحنوهم ف

 ورهبنهم أراااا مر دو  ا  (   ومر هنا استوي حكم ايتباع م  حكم املتبوعني يف الكفر والضالل .شركا يف الراواية   ومسي ا  تعايل متبوعيهم أراااا فقال :   اختذوا أحبارهم 
  وإمنا اهرب انت  اا وعبدوو كما اهرب عر األحبار والرهبا وهذا خبالف اتباع طواغي  احلكم والقهر   فا  شبهة اإلكراو يف حقهم وا  ة   وا  تعايل مل مبرب عر فرعو  وامثالت إ  قومت اختذوو ر 

 هو ادعي الراواية .
وا يسموألم سوء العذاب ويذحبو  أاناءهم ويست يو  نسائهم وأما قولت تعايل :   فقالوا أنؤمر لبشرير مثلنا وقومهما لنا عاادو  (   فمعناو ها عو  هضوعا ي يلزم منت اظبة والتعظيم   ال كان

 . 
احتمال إاطا   إلكراو منهم أو األعذار ات مر غحمهم لا وجت   ي  تسلطهم وجربوهتم يستدعي إ  يقدم ايتباع لم الطاعة والذل وإظهار املوافقة   م دعوى ا –فاتباع طواغي  القهر املرتدير 

ار الرفي والزندقة إ  اإلسالم والسنة دو  عناء   فتكفحم الكرو والبغي   ولذا قد تنتهي العبودية لم اانتهاء دولتهم   كما ح ل يف م ر حني حكمها صالح الدير   فانتقل أهلها مر إظه
 هؤيء ايتباع مطلقا غلو وإسراف .

قة ليس  ااألمر اليسحم االنسبة لكل أحد مر أما مر مج  منهم اني اظبة والذل والتعظيم للطواغي    فهذا موافإل لم علي ردهتم وحكمت حكمهم اال هفاء   ولكر معرفة ذلك علي احلقي
 تباع   يشتباهت واهتالطت مر يتبعهم هوى وشهوة اي
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   ومر النال مر يتنذ مر دو  ا  أندادا حيبوألم ك ب ا  والذير ومنوا أشد حبا   (
 

وا  كانوا حيبوألم كمـا حيبـو  ا    فالـذير ومنـوا اشـد    –املشركني اروم الذير يتنذو  مر دو  ا  أندادا  فبني سب انت إ  
حبـــا   مـــنهم   وألوثـــاألم   ي  املـــؤمنني اعلـــم اـــا    واحلـــب يتبـــ  العلـــم   وي  املـــؤمنني جعلـــوا مجيـــ  حـــبهم   وحـــدو  

 قال تعا  : –اني األنداد يف احلب   ومعلوم إ  ذلك اكمل وأولئك جعلوا اعي حبهم لغحمو وأشركوا اينت و 
 

   رب ا  مثال رجال فيت شركاء متشاكسو  ورجال سلما لرجل هل يستويا  مثال احلمد   ال أكثرهم ي يعلمو (.
 

لـك مـر ربـة ا     واسم اظبة فيت إطال  وعموم   فـا  املـؤمر حيـب ا  وحيـب رسـلت وأنبيـاءو وعبـادو املـؤمنني   وا  كـا  ذ
وا  كان  اظبة اليت   ي يست قها غحمو   ولذا جاءت ربة ا  سب انت وتعا  مذكورة ما مبتد اـت سـب انت مـر العبـادة  

   واإلنااة إليت   والتبتل لت وحنو ذلك   فكل هذو األمساء تتضمر ربة ا  سب انت وتعا  .
 

  فقد اني إ  كمال الدير اكمالا   ونق ت انق ها   فا  النيب صـلي ا  عليـت وسـلم  مث انت كما اني إ  ربتت اصل الدير  
قال :   رأل األمر اإلسالم   وعمودو ال ـالة   وذروة سـنامت اجلهـاد يف سـبيل ا      فـاهرب إ  اجلهـاد ذروة سـنام العمـل  

ملسـجد احلـرام كمـر ومـر اـا  واليـوم اآلهـر وجهـد    وهو أعالو وأشرفت   وقد قال تعا  :   أجعلـتم سـقاية احلـا  وعمـارة ا
 يف سبيل ا  ي يستوو  عند ا  ( إ  قولت :   اجر عظيم ( والن و  يف فضائل اجلهاد وأهلت كثحمة .

 
  وقد ثب  انت افضل ما تطوع ات العبد   واجلهاد دليل اظبة الكاملة   قال تعا  :   قل إ  كا  واـااكم وأانـااكم وإهـوانكم 

 وأزواجكم وعشحمتكم ( اآلية .
 

 وقال تعا  ىف صفة اظبني واظبواني :
  يعيهــا الــذير أمنــوا مــر يرتــد مــنكم عــر دينــت فســوف يــعتى ا  اقــوم حيــبهم وحيبونــت أذلــت علــى املــؤمنني أعــزو علــى الكــافرير  

 ىتاهدو  يف سبيل ا  وي مبافو  لومة آلئم (.
 

ذلــة علــى املــؤمنني أعــزة علــى الكــافرير  وأألــم ىتاهــدو  يف ســبيل ا  وي مبــافو  لومــة يئــم   فوصــ  اظبــواني اظبــني اــإألم أ
فــإ  اظبــة مســتلزمة للجهــاد أل  اظــب حيــب مــا حيــب ربواــت   ويــبغي مــا يــبغي ربواــت   ويــو  مــر يواليــت   ويعــادى مــر  

 

ا  قياسهم الشعوب اإلسالمية علي ايتباع واملق ود ايا  إ  ما جاء يف كتااات اعي الدعاة املعاصرير يف هذو القضية مر إطال  التسوية اني الطائفتني مر ايتباع ىتب تقييدو   و 
قيال فيت غلو وإسراف نعم هؤيء ايتباع مسؤولو  ومؤاهذو  كل حبسبت   ولكر  –هتم ملتبوعيهم يف النار   واراءهتم منهم حني ي تنف  الرباءة واملستضعفني مر الكفار   الذير ذكر ا  مناظر 

 التكفحم ااجلملة والعموم أمر وهر .
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مـا ينهـى عنـت   فهـو موافـإل لـت ىف ذلـك   وهـؤيء  يعاديت   وير ى لر او   ويغضب لغضـبت   ويـعمر مـا يـعمر اـت   وينهـى ع
 . 1هم الذير ير ى الرب لر اهم   ويغضب لغضبهم   إذ إمنا ير و  لر او   ويغضبو  ملا يغضب لت  

 
مـ  تـركهم اجلهـاد والعمـل    –أقول : شي  اإلسالم هنا يلتف  للـرد علـى مـزاعم ال ـوفية املدعيـة لل ـب الكامـل والوييـة    

 إمنا يكرو ذلك املنافقو  فقال :  – أهرب أنت    وا  تعا 
 

   .81  فرح املنلفو  مقعدهم هل  رسول ا  وكرهوا أ  ىتهدوا اعموالم وأنفسهم يف سبيل ا  (   التواة :  
 

 فالكارهو  للجهاد ي  كر أادا أ  يكونوا ربني   ورسولت وي أولياء لت ولرسولت .
 

النـيب صـلى ا  عليـت وسـلم يف احلـديث ال ـ ي  فيمـا يرويـت عـر راـت   وي يـزال عبـدي يتقـرب    مث يقول الشـي    ولـذا قـال
إ  االنوافل حىت أحبـت   فـإذا أحببتـت كنـ  مسعـت الـذي يسـم  اـت   وا ـرو الـذي يب ـر اـت   ويـدو الـيت يـبطش وـا   ورجلـت  

سـعل  ألعطينـت   ولـئر اسـتعاذن ألعيذنـت   ومـا  اليت  شى وا   فيب يسـم    ويب يب ـر   ويب يـبطش   ويب  شـى   ولـئر  
ترددت عر شيء أنا فاعلت ترددي عر قبي نفـس عبـدي املـؤمر   يكـرو املـوت وأنـا أكـرو مسـاءتت وي اـد لـت منـت ……   

. 
 

   2لـككمـا قـد قـال الشـعراء ىف ذ  –واظب التام ي يـؤثر فيـت لـوم الالئـم وعـذل العـاذل   اـل ذلـك يغريـت مالزمـة اظبـة   قال :
  وهــؤيء هــم أهــل املــالم اظمــود   وهــم الــذير ي مبــافو  مــر يلــومهم علــى مــا حيــب ا  وير ــاو مــر جهــاد أعدائــت   فــإ   
املالم على ذلك كثحم   وأما املالم على فعل يكرهت ا  أو ترك ما أحبت فهـو لـوم حبـإل   ولـيس مـر اظمـود ال ـرب علـى هـذا  

 مر التمادي يف الباطل .  املالم   ال الرجوع إ  احلإل هحم 
ووــذا حي ــل الفــر  اــني   املالميــة   الــذير يفعلــو  مــا حيبــت ا  ورســولت وي مبــافو  لومــة يئــم ىف ذلــك   واــني   املالميــة    

 .  3الذير يفعلو  ما يبغضت ا  ورسولت   وي ربو  على املالم ىف ذلك  
 

العظـيم   وايـا  درجاتـت  وأدلـة كـل درجـة   وأثـر ذلـك يف أعمـال    يطول احلـديث ىف التف ـيل ىف هـذا العمـل القلـيب أقول :
اإل ا  مر صالة وزكاة وحنوها ولكر  يإل اعال والرغبة يف ايهت ار اتجاوز ما قـد سـطر ولعـل يف احلـديث عـر األعمـال  

 القلبية األهرى ما يكمل الفائدة  تمعة   وا  املستعا  .  
 

 
 انظر الت فة العراقية . 1

 كقول القائل :          2
 ليلم  اللومحبا لذكرك ف أجد املالئمة ىف هواك لذيذة   

 وهم فرقة مر ال وفية   أل  عنهم أاو عبد الر ر السلمى كتاب : املالمية . 3
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 اليقني : -3
 ئ  فقل : هو مع  واحد منظور لت مر جهتني : لليقني معنيا  وإ  ش

 
 اليقني مر حيث هو أصل لإ ا    إذ ي إ ا  م  الشك .   -1
 
 اليقني مر حيث هو درجة عليا مر درجات اإل ا  . -2
 

وقنـا  لـيس كـل مـؤمر م  –فبالنظر للمع  األول يكو  كل مؤمر موقنا وإي مل يست إل أسم اإل ا    واـالنظر للمعـ  اآلهـر  
   ال املوقنو  طائفة هاصة مر املؤمنني .

 
  –فإمــا اليقــني اــاملع  األول فهــو شــرط مــر شــروط شــهادة أ  ي إلــت إي ا  وأ  رمــدا رســول ا    أي إ  اإل ــا  اعمــل  

شــهادة لــت  ي يت قــإل إي اــت   فمــر شــك يف ا  أو يف رســولت ومــا جــاء اــت عــر ا    فهــو كــافر ي    –قــول القلــب واعتقــادو  
 وي إ ا  . 

 
 اذلك أهرب ا  تعا  الكفار حني قالوا لرسلهم : 

 ونا كفرنا ما أرسلتم اـت وونـا لفـي شـك ممـا تـدعوننا إليـت مريـب * قالـ  رسـلهم أيف ا  شـك فـاطر السـماوات واألرد (    
  .10-9إاراهيم :

 
  32الساعة إ  نظر إي ظنا وما حنر مستيقنني اجلاثية  وأهرب أألم إذا طلب منهم اإل ا  االبعث قالوا :  ما ندرى ما 

 
 لكر إذا كا  يوم القيامة يقولو  :  

  12  السجدة :   رانا أا رنا ومسعنا فارجعنا نعمل صل ا ونا موقنو  (  
 ولذا جاء وص  القرو  أكثر مر مرة اعنت   ي ريب فيت ( .

 
ــهد   ــا مـــر شـ ــول : أنـ ــت يقـ ــى ا  عنـ ــاار ر ـ ــة  وىف حـــديث جـ ــفوا عـــ  ســـج  القبـ ــول : اكشـ ــاة يقـ ــرتت الوفـ ــاذا حـــني حضـ معـ

أحدثكم حديثا مسعتت مر رسول ا  صـلى ا  عليـت وسـلم   مل  نعـ  إ  أحـدثكموو إي أ  تتكلمـوا   مسعتـت يقـول :  مـر  
اجلنـة ومل  سـت النـار  شهد أ  ي ألت إي ا  ال ا مر قلبت أو يقينا مل يدهل النار   أو   دهل اجلنة   وقـال مـرة :   دهـل  

  1  . 
 

 
 ر ى ا  عر اجلمي  . –(  وسندو مر أص  األسانيد واجلها فإ  اإلمام أ د رواو عر سفيا  ار عيينة عر عمرو ار دينار عر جاار 5/236املسند   1
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أ  النيب صـلى ا  عليـت وسـلم قـال   أشـهد أ     –يف ق ة تبوك    –وروى اإلمام مسلم مر حديث أىب هريرة ر ى ا  عنت  
 1ي إلت إي ا    ي يلقى ا  وما عبد غحم شاك فيهما إي دهل اجلنة   وىف رواية   في جب عر اجلنة    

لنيب صلى ا  عليت وسلم قال لت :   اذهب انعلي هـاتني فمـر لقيـ  وراء هـذا احلـائط يشـهد أ   وعنت يف حديث أهر أ  ا
 .2ي إلت إي ا  مستيقنا وا قلبت فبشرو ااجلنة  

 
 هو حقيقة العلم اع  ي إلت إي ا  وأ  رمدا    –وذا املع    –وهذا اليقني 
 شرطا مستقال مر شروط الشهادتني   مستدلني اقولت تعا :ومر مث ذكر اعي العلماء   العلم (   –رسول ا  
 ( 19   فععلم أنت ي إلت إي ا  واستغفر لذنبك ((   رمد :   

 
 (1)وقول النيب صلى ا  عليت وسلم   مر مات وهو يعلم أ  ي إلت إي ا  دهل اجلنة  

 
عليـت وسـلم :  أنـا أعلمكـم اـا   وأ  املعرفـة فعـل القلـب      وعقد اإلمـام البنـاري اااـا  اعنـوا  :  اـاب قـول النـيب صـلى ا 

 .(2)لقولت تعا    ولكر يؤاهذكم ما كسب  قلواكم ( مث روى حديثا وهرو :   إ  أتقاكم وأعلمكم اا  أنا   
 

و اجلهـل  أل  احلديث عر اليقني يشملت ويتضـمنت   وأل  احلـديث عـر  ـدو   وهـ   –أى العلم    –لكر مل أر أ  أفرادو هنا  
 حيتا  لتطويل مبر  عر دائرة مو وعنا هنا .  –كليا أو جزئيا   –االتوحيد 

 
فهو لب اإل ا  وهالصتت وزادتت  كمـا قـال عبـدا  اـر مسـعود ر ـى ا     -أى اليقني الدرجة    -وأما اليقني ااملع  األهر 

إ ـــا  ي شـــك فيـــت  وغـــزو ي غلـــول فيـــت  و حـــ     وىف املســـند   أفضـــل األعمـــال عنـــد ا   (3)عنـــت   اليقـــني اإل ـــا  كلـــت    
وهــو يقااــل اإل ــا  الكامــل املف ــل كمــا أ  ذاك يقااــل اإل ــا  اعمــل  ولــذا جــاء يف القــرو  شــرطا  لإمامــة يف    (4)مــربور   

 ( . 24الدير   فقال تعا  :   وجعلنا منهم أئمة يهدو  اعمرنا ملا صربوا وكانوا اآيتنا يوقنو  (   السجدة : 
 

 ومر ارتباطت اال رب قولت تعا  :
 (    60)) فاصبر إن ومد اهلل حق وال رستخفنن الذرن ال روقنون ((  ) الروم :  

 

 
 44رقم  1

 52رقم  2

 ( . 43مسلم رقم    (1 

 ( م  الفت  70/  1   (2 

 . 48امل در السااإل :  (3 

 ( وقد تقدم خترىتت وحكمت . 2/348(      258/  2   (4 
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 وأهرب ا  تعا  عر إمام املوحدير   فقال :
 (.  75)) وكذلن لرى إبراهيي ملكوت السماوات واألرض وليكون من الموقنين(( ) األلعام :  

 
 كما أهرب ا  تعا  عنت يف اآلية اليت قبلها:  –قا عندو فقد كا  اإل ا  مت ق 

  وإذ قــال إاــراهيم ألايــت ءازر أتتنــذ أصــناما ء إلــة إن أراك وقومــك يف  ــلل مبــني((   فرقــاو ا  إ  درجــة اليقــني   مثلمــا  
 .(1)كا  مؤمنا  اع  ا  حيىي املوتى لكر طلب الراية لت  ل الطمعنينة اليت هي ارد اليقني 

 
 .  (2) وهذا اليقني هو الذي عرب عنت اعي السل  اقولت :   لو كش  الغطاء ما ازددت يقينا   
  

وقال اآلهر :   رأي  اجلنة والنار حقيقة   قيل لت : كي  ؟ قـال : رأيتهمـا اعيـ  رسـول ا  ورايـيت لمـا اعينيـت وثـر عنـدي  
 .  (3)ا رو صلى ا  عليت وسلم  مر راييت لما اعي    فإ  ا ري قد يطغى ويزيغ   خبالف

 
واليقني وذا املعـ  نظـحم اإلحسـا  الـوارد يف حـديث جربيـل   لكـر اإلحسـا  يف عمـل اجلـوارح   واليقـني يف عمـل   

 القلب   وا  أعلم .
 

ا  و  فاليقني يف اجلملة متعلقـة اايعتقـاد   وذلـك أ   مـل اإل ـا  القلـيب هـو اإل ـا  االغيـب فـإذا رسـ  هـذا اإل ـ  
 ارتقى عر الشكوك حىت ي ب  كاملعاينة فهو اليقني .

 
وهو اإل ـا  اـاآلهرة مقرونـا اـاليقني أكثـر ممـا سـواو   فقـال تعـا     –اعد اإل ا  اا    –ولذا جاء أعظم الغيبيات  

 :    وااآلهرة هم يوقنو  (( يف أول البقرة والنمل ولقما  .
 

لـيس يف قـوة اإل ـا  الفطـري اـا    كمـا أ     –فطرة السوية والعقل السليم عليت  م  ديلة ال  –فإ  اإل ا  ااآلهرة   
 تف يالتت م درها الوحي وحدو .

 
 واليقني نوعا  :

 يقني يف هرب ا  .-1 
 يقني يف أمر ا  الشرعي و الكون.-2 

 
 ولذا قال النى صلى ا  عليت وسلم   حنر أو  االشك مر إاراهيم     أى فهو أو  االيقني فلم يشك قط . (1 

 ( 400 / 2هو عامر ار عبد القيس   انظر : املدار     (2  

 امل در نفست  (3 
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ــر اهلل هــو ــاليقين بخب  انــا ي شــك فيــت   وهــذا هــو اإل ــا   إ  –إ  كــا  ممــا لــت الوقــوع    –اإل ــا  ا ــدقت ولققــت ووقوعــت    ف

االغيــب يقينــا   ومــر األدلــة عليــت قولــت تعــا :   وإذ قــال إاــراهيم ريب أرىن كيــ  لــي املــوتى قــال أومل تــؤمر قــال الــي ولكــر  
ليطمــئر قلــيب (( .اآليــة   فطلــب اجليــل مــر راــت مثــاي للبعــث يزيــدو إ انــت حــىت ي ــب  يقينــا هال ــا   وقريــب منــت طلــب  

 ريني املائدة   فم  إ األم اقدرة ا  طلبوا ما تطمئر ات قلووم كذلك .احلوا
ليس فيما أهرب ا  ات مر أمـور الـدير واإل ـا  ف سـب      –وهذا اليقني قد الغ ذروتت النيب صلى ا  عليت وسلم   

علــى العــاملني وهــو مــا يــزال يف  اــل ىف كــل هــرب ووعــد   حــىت إنــت صــلى ا  عليــت وســلم كــا  موقنــا  اــع  ا  سين ــرو ويظهــرو  
أقســى مواقــ  اي ــطهاد والتشــريد واألذى   ومل يســتبطا الن ــر كمــا اســتبطعو رســل مــر قبلــت فقــالوا    مــىت ن ــر ا  ((    

 ومل يستيئس كما استيعل اعضهم .
  

 إ  كا  كونيا .  –ليم  إ  كا  شرعيا   والر ا ات والتس –  فهو امتثالت ار او وطمعنينة وتسليم  وأما اليقين بأمر اهلل
 

وذروتت ما فعلت إمـام املوحـدير مـر ايمتثـال لـذا  أانـت الوحيـد ومـا فعلـت النـيب صـلى ا  عليـت وسـلم يف مواقـ  مـر   
 .(1)أعظمها يوم احلديبية حني قال :  إن عبد ا    لر أهال  أمرو   ولر يضيع    أو حنوها

 
ــت استســـال ــو ايستســـالم حلكمـ ــت هـ ــا   وهـــذا يف حقيقتـ ــة اإلحسـ ــا  :    –ما يرتقـــى لدرجـ ــت تعـ ــا يف قولـ ــال وربـــن ال  كمـ )) فـ

 رؤمنون حتع رحكموك فيما شجر بينهي ثي ال رجدوا في ألفسهي حرجا مما ق يت ورسلموا تسليما (( .
 

  ا   وهو لقيإل دير اإلسالم وشهادة أ  ي إلـت إي ا  الـيت هـي العـروة الـوثقى   كمـا قـال تعـا  :    ومـر يسـلم وجهـت إ
 (. 22وهو رسر فقد استمسك االعروة الوثقى (( .   لقما  :  

 
 (. 256م  قولت :   فمر يكفر االطاغوت ويؤمر اا  فقد استمسك االعروة الوثقى ((   البقرة :  

 
ولــذا جــاءت اآليــات اظكمــات الدالــة علــى أتبــاع شــريعة ا  و الت ــاكم إليهــا وحــدها مذيلــة اوصــ  اليقــني ملــر   

 متثل   فدل على شك مر هال  وارتياات   قال تعا  :   أ
 

)) وألزلنا إلين الكتب بــالحق مصــدقا لمــا بــين ردرــه مــن الكتــب ومهيمنــا مليــه فــاحكي بيــنهي بمــا ألــزل اهلل وال تتبــع  
أهوائهي مما جاءك من الحق لكل جعلنا منكي شرمة ومنهاجا ولو شــاء اهلل لجعلكــي أمــة واحــدة ولكــن ليبلــوكي فــي  

 
 انظر ما تقدم يف   الر ا (. (1 
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( وأن احكــي بيــنهي بمــا  48ا أتــاكي فاســتبقوا الخيــرات إلــع اهلل مــرجعكي جميعــا فينبــئكي بمــا كنــتي فيــه تختلفــون )مــ 
ألــزل اهلل وال تتبــع أهــواءهي و أحــذرهي أن رفتنــوك مــن بعــل مــا ألــزل اهلل إليــن ، فــين تولــوا فــأملي ألمــا رررــد اهلل أن  

أفحكي الجاهلية ربغون ومن أحســن مــن اهلل حكمــا لقــوم    (49رصيبهي ببعل كلوبهي وإن كثير من الناس لفاسقون )
 ( .  50  –  48) المائدة :  رقولون ((

 
 وقال جل ذكرو : 
(إلهــي لــن رغنــوا منــن مــن  18))ثي جعلناك ملع شررعة من األمــر فأتبعهــا وال تتبــع أهــواء الــذرن ال رعلمــون ) 

(هــذا بصــائر للنــاس وهــدى ورحمــة لقــوم روقنــون  19اهلل شيئا وإن الظالمين بع ــهي أوليــاء بعــل واهلل ولــع المتقــين )
 ( .  20  –  18(( )الجاثية :  

 
فكما سـبإل ايانـت مـر أ  لكـيم شـرع ا  هـو اإلسـالم   فـإذا الـغ مـر العبـد إ  حـد انتفـاء احلـر  واملعار ـة االر ـا الكامـل  

 أهـدى هـو درجـة اإلســالم    فهـو اإلحسـا    فكـذلك اعتقـاد اطــال  مـا عـداو   وأنـت وحــدو احلـإل الـذي ي أحسـر منــت وي
 فإذا رس  هذا حىت ي تزعزعت شبهت وي يعديت شك فهو اليقني .

 
ــ ااة   ــد  ـــرب ال ـ ــنهم    –وقـ ــال للتطويـــل اــــت      –ر ـــى ا  عـ ــ  املقـ ــا ي يتسـ ــال   ممـ ــم األمثـ ــني يف أمــــر ا  أعظـ مـــر اليقـ

  مغالو  يف أمثاألا   فما يكـاد األمـر ينـزل حـىت  وحسبك أ  ينزل ا  لر  اجمر والقوم مدمنو  على شروا   مدهرو  لا  
 تسيل وا أزقة املدينة أألارا !!

 وأ  ينزل ا  األمر ااحلجاب والقوم اتلطو  متعارفو    فما يكاد ذلك يبلغهم حىت تغدو نسااهم كعألر الغراا  .
 

ا وأشـقها تغيــحما   تـذهبا  دفعــة واحــدة   فهاتـا  عادتــا  إحـدانا نفســية   واألهـرى اجتماعيــة  ونـا مــر أشــد العـادات وطئــ 
 وتستعصال  مر أعما  النفول ىف حلظة واحدة   وما ذلك إي االيقني الذي ليس وراءو يف األمم يقني .

 
 الصدق واإلخالص :  -4

 هذا  عمال  قلبيا  مر أعظم أعمال القلوب وأهم أصول اإل ا  .
ــا    و  ــا  والنفـ ــا  اـــني اإل ـ ــو الفرقـ ــد  فهـ ــا ال ـ ــرك  فعمـ ــد والشـ ــني التوحيـ ــا  اـ ــو الفرقـ ــا اإلهـــال  فهـ ــول القلـــب    –أمـ ىف قـ

 واعتقادو   أو ىف إرادتت ونيتت .
 ي تقبل إي ات قيإل ال د  واإلهال  .–اليت رأسها وأعظمها   شهادة أ  ي إلت إي ا    –واألعمال 
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) إكا  الشـهادة ينتفـاء ال ـد  فقـال :    ومر هنـا كـا  شـرطني مـر شـروطها   وأكـذب ا  املنـافقني ىف دعـوى اإل ـا  وقـول
ــاكبون (   ــافقون لكـ ــهد أن المنـ ــوله واهلل رشـ ــي إلـــن لرسـ ــهد ألـــن لرســـول اهلل و اهلل رعلـ ــالوا لشـ ــافقون قـ ــاءك المنـ    جـ

 ( . 1املنافقو  :  
 

 ( 3  العنكبوت :  وقال :    ولقد فتنا الذير مر قبلهم فليعلمر ا  الذير صدقوا وليعلمر الكاذاني((
 (11ل اعد ويات   وليعلمر ا  الذير أمنوا وليعلمر املنافقني(( العنكبوت:مث قا
 

 ( . 24  األحزاب :  وقال :    ليجزي ا  ال ادقني ا دقهم ويعذب املنافقني إ  شاء أو يتوب عليهم ((  
 

 كما أاطل سب انت زعم أهل الكتاب واملشركني أ  دينهم هو احلإل اانتفاء اإلهال  فقال:
 يكر الذير كفروا مر أهل الكتاب واملشركني منفكني حىت تعتيهم البينة((.   مل  

إ  أ  يقــول :    ومــا أمــروا إي ليعبــدوا ا  ال ــني لــت الــدير حنفــاء ويقيمــوا ال ــالة ويؤتــوا الزكــاة وذلــك ديــر القيمــة ((    
 ( . 5  – 1البينة :  

واملسي  اار مر  وما أمـروا إي ليعبـدوا إلـا واحـدا ي إلـت هـو سـب انت  وقال :    اختذوا أحبارهم ورهباألم أراااا مر دو  ا   
 ( . 31عما يشركو  ((   التواة : 

 
 .   الزمر   :  (1)وكرر منافاة الشرك لإهال  يف موا   كثحمة   منها ما يف سورة اإلهال  الكربى  

(أي   الــدير  2اــاحلإل فععبــد ا  ال ــا لــت الــدير    ( إنــا أنزلنــا إليــك الكتــاب1   تنزيــل الكتــاب مــر ا  العزيــز احلكــيم  
 ( . 3  – 1(   الزمر : ……اجالد والذير اختذوا مر دونت أولياء ما نعبدهم إي ليقراونا إ  ا  زلفى 

 
( قــل إن أهــاف إ   12( وأمــرت أل  أكــو  أول املســلمني  11مث قــال :    قــل إن أمــرت أ  أعبــد ا  ال ــا لــت الــدير  

(  .  الزمـر :  ……( فععبـدوا مـا شـئتم مـر دونـت    14(قل ا  أعبد ال ـا لـت ديـ   13  ريب عذاب يوم عظيم  ع ي
11- 15 .) 

(ولقــد أوحــي إليــك وإ  الــذير مــر قبلــك لــئر أشــرك  لي ــبطر  64مث قــال :   قــل أفغــحم ا  تــعمرون أعبــد أيهــا اجلــاهلو   
 (.66 – 64د وكر مر الشاكرير (( .  الزمر :  ( ال ا  أعب65عملك ولتكونر مر اجاسرير   

فعلى رك ال د  واإلهال  اطل  أكثر دعاوى العاادير   وهلك أكثر الثقلني   فال د  مبـر  كـل مـر أدعـى اإل ـا   
وأظهرو وهو يبطر هالفت   واإلهال  مبر  كل مر عبـد مـ  ا  غـحمو أو أراد غـحمو معـت يف عمـل   –أو شيئا مر أعمالت  –

 
 وأما سورة اإلهال  ال غرى   ال مد ( فهى يف توحيد املعرفة واألثبات . (1 
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كما ىف احلديث ال  ي  :   قال ا  تبارك وتعا  : أنـا أغـ  الشـركاء عـر الشـرك   مـر عمـل عمـال    –مال العبادة  مر أع
 .(2)أشرك فيت معي غحمي تركتت وشركت    

  
وأقــد  ال ــد  واإلهــال  وحــل  (2)  وكلمــة اإلهــال     (1)ومــر هنــا كانــ  شــهادة أ  ي إلــت إي ا  هــى كلمــة ال ــد   

األهر ىف األحاديث   كعحاديث الشفاعة اليت وردات وا روايـات كثـحمة   منهـا :   أسـعد النـال اشـفاعيت   كال منهما رل
يــوم القيامــة مــر قــال : ي إلــت إي ا  هال ــة مــر قلبــت ونفســت   ويف روايــة :   شــفاعيت ملــر شــهد أ  ي إلــت إي ا  ال ــا  

ر شـــهد أ  ي إلـــت إي ا  وحـــدو ي شـــريك لـــت   وأ  رمـــد عبـــدو  ي ـــد  قلبـــت لســـانت ولســـانت قلبـــت     ويف روايـــة   رب مـــ 
 ورسولت م دقا لسانت قلبت أدهلت اجلنة   .

 
ويف روايــة :   مث يشــف  األنبيــاء يف كــل مــر كــا  يشــهد أ  ي إلــت إي ا  ال ــا   فينرجــوألم   مث يت ــنر ا  ار تــت علــى  

 (3)ة مر اإل ا  إي أهرجت منها   مر فيها   فما يدك فيها عبدا يف قلبت مثقال حب
 

وك ديث مالك ار الدهشم الـذي كـا  متهمـا االنفـا   فـعهرب النـيب صـلى ا  عليـت وسـلم مـا مبـال  ذلـك مـر روايـات    
 منها : أما أشهد أ  ي إلت إي ا  وا ال ا ؟ فإ  ا  حرم على النار مر شهد وا  .

 
وجــت ا    مكــا    ال ــا   ويف روايــة :  والــذي اعثــ  اــاحلإل لــئر قالــا مــر قلبــت ي  ويف روايــة البنــاري :   يبتغــي اــذلك  

 .  (4)تعكلت النار أادا     وهي تقيد اإلطال  الوارد يف رواية مسلم :  أليس يشهد أ  ي إلت إي ا  وأن رسول ا  ؟ 
 

ز اينهمـا اضـد كـال منهمـا   فال ـد   ـدو انتفـاء  يعـرف التمييـ   –وال د  واإلهال  م  تقاروما   وم  ترادفهما أحيانـا  
كمــا فعلــت    –كمــر أمــر أو صــلى كاذاــا   مل يــرد اإل ــا  وال ــالة   وإمنــا فعــل ذلــك لســبب وهــر    –إرادة ا  االعمــل أصــال  

 املنافقو  حفظا  ألنفسهم وأموالم مر السي   وجبنا عر لمل أعباء املواجهة ال رحية لإ ا .
 

فاء إفراد ا  اـاإلرادة والتوجـت   كمـا ومـر أو صـلى صـارفا ذلـك ألحـد مـر دو  ا    وهـذا هـو الشـرك  واإلهال   دو انت
الــذي وقــ  فيــت أكثــر العــاملني   ومــنهم أهــل الكتــاب واملشــركني الــذير اختــذوا مــر دو  ا  أوليــاء ؛ مــر األنبيــاء أو غــحمهم    

 وعبدوهم زاعمني أألم يقراوألم إ  ا  زلفى .
 

 
 ( 2985ص ي  مسلم   رقم    (2 

 ( .90 / 7مر ذلك ما روي عر اار عبال ىف تفسحم قولت تعا     والذي جاء اال د  وصد  ات (( انظر اار كثحم    (1 

 ( . 123/  5   63/  1   4/ 1ورد ىف ذلك أحاديث حسنة مجموعها   انظر : املسند    (2 

 ( على الدتيب . 11(    /  413/ 5(     373/ 2(   واملسند    418/  1هذو الروايات رواها البناري واألمام أ د   أنظر : الفت     (3 

 (.54(  مسلم   رقم   519/ 1(   و البناري  :    44/ 4ات يف  املسند   :   احلديث ورد مر طر  كثحمة وهذو الرواي (4 
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 يز اينهما أ  ال د  ي مبـتد اايعتقـاد   اـل يكـو  يف األعمـال أيضـا  خبـالف اإلهـال  فإنـت عمـل قلـيب رـي    ومما 
كما سبإل فيما أو  نا ىف العالقة اني عمـل القلـب وعمـل اجلـوارح   وهـذا يشـبت مـا سـبإل    –لكر تظهر أثارو على اجلوارح 

 مر القول ىف اليقني واإلحسا    وا  أعلم .
 

حـىت ي ـل إ  درجـة   ال ـديقني   يقـول ا     –در لقيـإل العبـد لشـعب اإل ـا  وأعمالـت يكـو  حظـت مـر ال ـد   وعلى ق
 تعا  :

 
   ليس الرب أ  تولوا وجوهكم قبل املشر  واملغرب ولكر الـرب مـر ومـر اـا  واليـوم اآلهـر واملالئكـة والكتـب والنبيـني ووتـى  

ــاة واملوفـــو   املـــال علـــى حبـــت ذوي القـــرىب واليتـــامى وامل ــام ال ـــالة ووتـــى الزكـ ــائلني ويف الرقـــاب وأقـ ــبيل والسـ ســـاكني وااـــر السـ
(    77اعهدهم إذا عهدوا وال اارير يف البعساء والضـراء وحـني البـعل أولئـك الـذير صـدقوا أولئـك هـم املتقـو  ((  البقـرة :  

. 
 

م وأنفســهم يف ســبيل ا  أولئــك هــم ال ــادقو  ((       إمنــا املؤمنــو  الــذير ومنــوا اــا  ورســولت مث مل يرتــااوا وجهــدوا اــعموال
 (  15احلجرات : 

 
 ( . 19وقال :    والذير ومنوا اا  ورسلت أولئك هم ال ديقو  ((   احلديد : 

 
كالروح للجسد   فالفر  اني عمـل اـإهال  وعمـل ي إهـال    فيـت كـالفر  اـني    –كما ا  اإلهال  االنسبة لألعمال  

 مثال الشاهد .البشر السوي والت
 

وعلى قدر مـا حيقـإل العبـد يف اإلهـال  لراـت يكـو  ترقيـة يف   املنل ـني (   الـذير صـرف ا  عـنهم غوايـة الشـيطا  واثـ   
 عليهم يف كل أمة   واني ماهتم حني هالك أممهم .

 
 ــافات تعقيبــا علــى  (   وقــال يف ســورة ال  83قــال تعــا  حكايــة عــر إالــيس :    إي عبــادك مــنهم املنل ــني ((     :  

(   وعـر قـوم إليــال  74إهـالك األمـم عامـة :    فـانظر كيـ  كـا  عقبــة املنـذرير إي عبـاد ا  املنل ـني ((   ال ـافات :  
 هاصة   قال فيها :    فكذاوو فاألم ظضرو  * إي عباد ا  املنل ني (( .   

 
ا ع ـمت مـر الفاحشـة :  كـذلك لن ـرف عنـت السـوء  وكرر ذلك يف موا   مر هذو السورة وغحمهـا   كقولـت عـر يوسـ  ملـ 

 .  ) 24والف شاء انت مر عبادنا املنل ني((   يوس  : 
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ولذا كثر احلديث عر ال د  واإلهال  يف كتاب ا    وجاء احلديث عر ال د  يف السور اليت تعر ـ  للنفـا  وأهلـت  
 ت واحلشر .  كسورة اراءة واألحزاب واملنافقو  والقتال   رمد ( واحلجرا

 
وجاء احلديث عر اإلهال  يف السور اليت لدث  عر الشرك واملشركني   كسورة األعراف والزمر وغـافر والبينـة والكـافرو   

 وا   مل يذكر فيها صرحيا.  –  ال يف سورة األنعام 
 

يـدل علـي ارتبـاط أجـزاء    أمـر رسـول ظـاهر    –وارتباط عمل اجلوارح اال د  واإلهال  كارتباطت االر ا واظبـة واليقـني  
 احلقيقة اإل انية الواحدة كما أسلفنا .

 
هذا ما يسر ا  ات واتس  لت اعال مر احلديث عر أعمال القلوب   ولقد ترك  أعمـاي أهـرى قـد ي تقـل أنيـة عـر هـذو  

و يـدل عليهـا ويشـحم إليهـا   اـل    كالتوكل   وال رب   والتواة   واإلنااة   واجوف   والرجاء   على أ  ما ذكرنا يتضـمنها أ
كثـــحم ممـــا نـــذكر ممـــا يســـميت اعضـــهم   مقامـــات   هـــو كالوســـائل لـــذو الغايـــات   والفـــروع لـــذو األصـــول   إذ كانـــ  هـــذو  
املذكورة مجيعها متعلقة اشطر    إياك نعبد ((   وأما التوكل وال ـرب وحنوهـا فمتعلقـة اشـطر    وإيـاك نسـتعني ((   ومعلـوم  

 وسيلة للعبادة وفرع منها .  أ  ايستعانة
 

وي يفــوت  أ  اهــتم احلــديث عــر أعمــال القلــب اــذكر فائــدتني مــر فوائــد كثــحمة مــر ا  تعــا  وــا علــى وأنــا أطيــل التعمــل  
 والتفكحم يف هذا اجلزء العظيم مر أجزاء اإل ا :

 
 إحداهما : تتعلق بتلن األممال مامة .

 
 الذي رعتري القلوب ، وهو مرض النفاق .واألخرى : تختص بموضوع المرض األكبر  

 
اعـ  الر ـا واليقـني واظبـة    –هي أ  مر تعمل ما سبإل شرحت مر أعمال القلـوب املعـدودة شـروطا للشـهادتني  * فاألولع : 

ــنة رســـولت صـــلى ا  عليـــت وســـلم   وطـــااإل ذلـــك اـــعحوال املنلـــوقني    –وال ـــد  واإلهـــال    كمـــا وردت يف كتـــاب ا  وسـ
اـدير ىتــد ا  كـل شــرط مـر هـذو الشــروط مبـر  طائفــة مـر طوائـ  الضــالل خب وصـها عــر ال ـراط املســتقيم    وطرائـإل العا

وا  كا  قد يعم سائرها   إذ التالزم اينها ي مبفي   وهذا يشمل أمم الكفر والشرك والطوائـ  املل قـة وـا مـر هـذو األمـة  
. 
 

ك سـد أىب جهـل ا  تكـو  النبـوة    –أما اسـبب احلسـد واملنافسـة    مبر  املستكربير عر أمر ا  وشرعت ودينت   * فالرضا :
يف اــ  عبــد منــاف   وك ســد اليهــود أ  تكــو  النبــوة يف ذريــة إمساعيــل   ومــا ح ــل لعبــد ا  اــر أىب ســلول حــني أ ــاع  
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عليـت السـالم  قدوم النيب صلى ا  عليت وسلم إ  املدينة أحالمت يف امللك وحنو ذلك   واصل ذلـك كلـت حسـد إالـيس آلدم  
. 
 

وأما اسبب التمسك ما كا  عليت اآلااء واألجداد وما ورثوو مر الشـا  واأل ـاد   واسـتكبار النفـول أ  تدكـت ألجـل إنـال  
 مر البشر ي سلطا  لم وي أوة: 

 
 ( 36 35ل افات:  األم كانوا إذا قيل لم ي الت إي ا  يستكربو  * ويقولو  أئنا لتاركوا ألتنا لشاعر  نو  (  ا

 
الــذي حيملهـم علـى احتقــار ديـر ا  واست ــغارو : فلمـا جــاءهتم    –وأمـا ايعتـداد مــا هـم عليــت مـر احلضـارة والرقــي والعلـم   
 (. 83رسلهم االبينات فرحوا ما عندهم مر العلم ((   غافر : 

 
 كما عرب الشارع.  –عنت االر ا  الذي عربنا –وغحم ذلك مر األسباب املانعة مر اينقياد وايستسالم والقبول  

 
والت ـاكم إيل القـوانني الو ـعية   والتمـال الـدي    –ومر اعظم مظاهر ذلك يف املنتسـبني لإسـالم اتبـاع املنـاه  الفلسـفية  

 والعدل مر غحم كتاب ا  تعا  وسنة رسولت   وحنوها مما يعلر عر عدم الر ا ما أنزل ا  وايكتفاء ات .
 

  –ختــر  الكــارهني ألمــر ا  وشــرعت ودينــت كلــت أو اعضــت   واملشــركني يف ربتــت املعظمــني لغــحم ا  وغــحم شــرعت    * والمحبــة :
كمــا كــا     –الــذير اختــذوا مــر دو  ا   أنــدادا حيبــوألم ك ــب ا    واختــذوا مــر غــحم اإلســالم منــاه  يعظموألــا كتعظيمــت  

لعــامل نــامول اعظــم مــر نــامول اإلســالم   لكــر مــا عنــد احلكمــاء  الفالســفة كــاار ســينا وااــر رشــد يعتقــدو  انــت مــا طــر  ا
والفالســفة القــدماء مــر النــامول فيــت هــحم عظــيم وهــدي مبــني   وا  رســول ا  صــلى ا  عليــت وســلم مــر اعظــم احلكمــاء  

ــو    ــد    –وامل ـــل ني كعرســـطو وأفالطـ ــال طـــاغوت التتـــار زمـــر شـــي  اإلســـالم ااـــر تيميـــة :   رجـــال  عظيمـــا  رمـ ــا قـ وكمـ
 وجنكيز ها    !!

 
مـــر إ  اإلســـالم مـــر اعظـــم العوامـــل يف انـــاء    –املنتســـبني لإســـالم وغـــحمهم    –وكمـــا يعتقـــد كثـــحم مـــر املعاصـــرير ويرددونـــت  

احلضارة اإلنسانية يف القرو  الوسطى   وما يزال فيت كثحم مر اإلىتاايات اليت  كر أ  تسهم يف احلضـارة املعاصـرة   أو انـت  
الذي  كر أ  ي ل اشعوات إ  ما وصل إليت املعسكرا  الكبحما    وايلت ـا  اركـب    –لعامل الثالث   ميزة ما يسمونت   ا
 احلضارة والتقدم .

 
واملت ذلقو  منهم يقولو  : إ  ما يف اإلسالم مر نظـم ومبـادئ تغـ  املسـلمني عـر ايقتبـال مـر الشـر  أو الغـرب   لكـر  

 مر النظم واملبادئ وي يروألم يف حاجة إ  اإلسالم .ي يغضو  مر قيمة ما عند الشر  والغرب  
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إ  مل يكــر    –وأمثــال ذلــك كثــحم   وه وصــا علــى أفــواو رجــال الضــرار ومنــاارو   ومــر املظــاهر العاديــة للتســوية يف التعظــيم  

علـيهم ذلـك    إ  هؤيء النال يت رجو  مـر تسـمية األمـم املت ضـرة كفـارا   اـل رمـا نفـروا ممـر يطلـإل –تعظيم الكفر اعظم 
حـىت لقــد قــام اعـي كتــاب   املدرســة الع ــرية   االسـنرية العلنيــة ممــر يزعمــو  أ  املسـلمني وحــدهم ســيدهلو  اجلنــة      –

 !!  (1)وا    أديسو    و   ااستور   وفال  وفال  مر رواد احلضارة والعلم سيدهلو  النار
 

ــين :  الم   وأصــــ اب النظريــــات عــــر الكــــو  ونشــــعتت    مبــــر  الفالســــفة واملالحــــدة   واملتعمقــــني يف الكــــ   * واليقــ
واإلنســا  ومهمتــت   ومــر يل ــإل وــم مــر علمــاء مــا يســمي علــم ايجتمــاع أو علــم الــنفس   الســائرة علــى غــحم هــدي ا     
فهـؤيء ي ي ـلو  إ  اليقــني   وي يسـتقر لــم قـدم حبــال يف كـل مــا يب ثـو  فيــت ممـا لــيس داهـال يف نطــا  العقـل البشــري    

 ك ا  ا  قال فيهم :وحسب
 ( .51   ما أشهدهتم هلإل السماوات واألرد وي هلإل أنفسهم وما كن  متنذ املضلني عضدا ((  الكه  :  
 

ولوي هشية التطويل لذهبنا يف سرد اعدافات مر اعدافـات هـؤيء اـالعجز واجلهـل والشـك واحلـحمة   سـواء الكفـار   
 لرازي واجلوي  والشهرستان .منهم أو املشتغلو  اذلك مر املسلمني كا

 
 ويل إل وؤيء جهال األرد   وهم اكثر العامل الذير ي دير لديهم وي هدى . 
مبر  الكاذاني يف دعوى اإل ا  ؛ وهم املنافقو    وهم كثحم يف هذو األمـة   ومر ـهم وايـل   ولـذا   * والصدق : 

 سنن ت ااحلديث يف الفقرة التالية .
 

ر  املشــركني العــرب   وأهــل الكتــاب   وكــل مــر يــزعم أ  دينــت هــحم األديــا    وهــو ي مبلــد  مبــ   * واإلخــالص : 
ويل ـإل وـم مـر املنتسـبني لإسـالم كـل مـر تعلـإل اـاألموات مـر األنبيـاء    –إي يف حال الشدة والكرب   –التوحيد   تعا  

كمـا كـا  املشـركو  يعتقـدو  يف ولـتهم      – زلفـى  وال احلني   ودعاهم ورجاهم   ونذر لم   ومعتقدا أألم يقراونت إ  ا 
ومــر يعتقــد مــر الشــيعة وال ــوفية أ  أئمــتهم وأوليــاءهم يت ــرفو  يف الكــو  ويعلمــو  الغيــب   ويســبغ علــيهم مــا هــو مــر  

 ه ائد األلوهية .
 

 كما مبر  ات املشركو  يف الطاعة وايتباع   اجارجو  على مقتضى قولت تعا  : 
ى إليـك مـر راـك ي الـت إي هـو وأعـرد عـر املشـركني (( مـر املتبعـني للمنـاه  البشـرية والقـوانني الو ـعية       اتب  ما أوحـ 

 فكل هؤيء مل مبل وا     ومل حيققوا شهادة أ  ي الت إي ا  .
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املشــركو  يف اإلرادة كعصــ اب األهــواء واحلظـــوو العاجلــة   وهــو الشــرك اجفـــي    –مــر وجـــت    –كمــا يل ــإل وــم   

 الذي قل مر ينجو منت .
 

فال عجب إذ  أ  يكثر احلـديث يف الكتـاب والسـنة عـر هـذو األعمـال   منبهـا أصـ اب ال ـراط املسـتقيم علـى   
أنيتهــا   ومبينــا هــالك مــر  ــل فيهــا أو اعــرد عنــا   وي عجــب أ  يكــو  مــر اعظــم عوامــل انتشــار األرجــاء اــل عوامــل  

 إلسالمية وفشلها ؟ وإنالا يف لقيإل هذو األعمال وتفريطها فيها .تقهقر األمة واحنطاطها وإهفا  الدعوات ا
 

وهــي تنبيــت  ــروري يتعلــإل اــععظم مــرد مــر أمــراد القلــوب   وهــو النفــا    فكمــا اهطــع    * الفائــدة األخــرى : 
كـار أنـت  أو إن  –يف مفهوم الكفر ومعناو   وح رو يف صورة واحـدة كـذلك   هـي إنكـار وجـود ا     –كثحم مر النال أيضا  

يف مفهـــوم النفـــا  األكــرب وح ـــروو يف صـــورو واحـــدة    –أهطـــاء كثـــحمة مـــر النــال أيضـــا    –الــراز  اجـــالإل املـــدار وحنـــو ذلــك  
كذلك   هي أ  يظهر اإلسالم وهو يـبطر اعتقـاد كـذب الرسـول صـلى ا  عليـت وسـلم يف كـل مـا جـاء اـت   وعـدم اإل ـا   

 ادير اإلسالم كلت   وعدم الر ا اشيء منت .
 

ليسـ  ال ـورة الوحيـدة   اـل النفـا  األكـرب كـالكفر األكـرب لـت صـور    –وا  كانـ  اجلـي صـورة وأكربهـا    –وهذو  
كثــحمة جــدا   فكمــا أ  اإلنســا  قــد يكــو  مؤمنــا   ومبــر  مــر اإلســالم اكلمــة أو فعــل   فكــذلك قــد يكــو  منافقــا النفــا   

 قادو اقية الدير وإظهارو للشرائ  والشعائر .األكرب اسبب قول أو فعل مر أقوال القلب وأعمالت   م  اعت
 

ك ــال    –وا  سـب انت وتعـا  ذكـر يف كتااــت للمنـافقني أحـواي متفاوتــة يف النفـا  األكـرب   فمنهــا ال ـورة الكاملـة   
 املذكورير أول البقرة :

منـوا ومـا مبـدعو  إي أنفسـهم ومـا     ومر النال مر يقول ومنا اا  وااليوم اآلهـر ومـا هـم مـؤمنني * مبـدعو  ا  والـذير و
 ( .9    8يشعرو  (( اآليات   البقرة : 

 
 أو أول املنافقو  :

   إذا جــاءك املنفقــو  قــالوا نشــهد انــك لرســول ا  وا  يعلــم انــك لرســولت وا  يشــهد إ  املنفقــني لكــاذاو  ((     
 ( .1املنافقو  :

 
 قتال   رمد ( :ومنها صور دو  ذلك   ك ال املذكورير يف سورة ال

   أ  الــذير ارتــدوا علــي أداــارهم مــر اعــد مــا تبــني لــم الــدي الشــيطا  ســول لــم وأملــي لــم * ذلــك اــعألم قــالوا   
 ( . 26   25للذير كرهوا ما نزل ا  سنطيعكم يف اعي األمر ((   رمد :  
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 أو حال املستهزئني اقراء ال  ااة يوم تبوك   الذير انزل ا  فيهم :

ولئر سعلتهم ليقولر إمنا كنا مود ونلعب قل أاـا  وويتـت ورسـولت كنـتم تسـتهزءو  * ي تعتـذروا قـد كفـرمت اعـد      
 ( . 66   65إ انكم أ  نع  عر طائفة منكم نعذب طائفة (   التواة :  

 
  –  القـرا   املتضـمر تكـذيب الرسـول واطـال  –فال شك أ  اني مـر يـبطر الكفـر اـا  واليـوم اآلهـر مجلـة واحـدة   

واــني مــر يقــول للكفــار ســنطيعكم يف اعــي األمــر أو يســتهزئ اشــيء ممــا عظمــت ا  فرقــا   وا  الــد احلكــم عليهمــا اــالردة  
 والكفر   فا  اعي الكفر اغلظ مر اعي   كما قال ا  تعا  :  

 
 ( . 37   إمنا النسا زيادة يف الكفر ((   التواة : 

 
 ( . 97  التواة :   نفاقا (( وقال :    اإلعراب اشد كفرا و 

 
 فجعل اعي الكفر والنفا  اشد مر اعي .

 
واملق ود أ  نعلم أ  الرجل قد يكو  يف ااطنت مؤمنا االدير يف األصل واجلملة   ولكنت يكرو شـيئا ممـا انـزل ا      

لـك كمـر يكـرو اقلبـت لـر  الراـا    أو ي يقر ات يف قلبت وي يعتقد ايلتزام ات   فيكو  حكمت حكم الكافر االـدير كلـت   وذ
 ويري ذلك االفا للم ل ة وغحم مستقيم م  العقل إذا كا  الطرفا  مدا يني عليت   وحنو ذلك .

 
ومــر يكــرو مــا انــزل ا  اشــا  احلجــاب وســد النســاء عــر ايهــتالط االرجــال   ويــراو نوعــا مــر الظلــم وايمتهــا    

 الفا مل ل ة اعتم  .للمرأة   أو يراو عائقا عر التنمية ا
 

أو مر يعتقد أ  أحكام اجلهاد ومقاتلة الكفار وسيب نسـائهم وغـنم أمـوالم ي يليـإل اكرامـة اإلنسـا  وحريتـت   وي   
 يتناسب م  املساواة اإلنسانية .

 
  ومــنهم احلكمــاء  –ومــر يكــرو أ  يقــول أو يعتقــد أ  هــؤيء الكفــار الع ــريني   أو أصــ اب احلضــارات املنقر ــة   

 حياسبهم ا  يوم القيامة ويعذوم االنار   وي يقبل منهم أي عمل أو إحسا .  –واألدااء واملندعو  
 

ومر يعتقد أ  مر حـإل اتبـاع أي ديـر أ  يـدعوا إ  ديـنهم   وا  ينشـروو يف كـل مكـا  اتفـاهم مـ  دعـاة اإلسـالم   
   ووئام اني مجي  األديا  .
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لــة الكفــار وأحكــام العالقــة وــم   ويعتقــد أ  األوفــإل واألصــل  هــو مــداهنتهم  ومــر يكــرو مــا انــزل ا  اشــا  معام 
 مقتضى ايتفاقات الدالوماسية   واألعراف الدولية اليت ارتضاها العامل املت ضر واألمم املت دة .  –و املتهم 

 
 إل ايهوة الوطنية .ومر يكرو ما شرعت ا  مر أحكام أهل الذمة   ويرى انت أ  األوا  إللغاء اجلزية ولقي 

 
ومــر يكــرو مــا جــاء يف القــرا  والســنة مــر أهبــار األمــم الكــافرة   وذمهــا وهالكهــا اســبب معاصــيها   أو يــري أ    

 تاري  احلضارات ىتب أ  يدرل وفإل املنه  الذي يسحم عليت املنه  الغريب لليال واستنتاجا .
 

فـا  اكـرب   وا  كـا  ي يكـرو اقيـة األحكـام ومظهـرا  وصور كثحمة مشاوة كلها تف   عما يف قلـب صـاحبها مـر ن 
 لشعائر اإلسالم .
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 * أثر ممل الجوارح في أممال القلب *

 
 

أ  احلــديث عــر عمــل القلــب وأنيتــت وتف ــيل ذلــك وايــا  ارتبــاط أجــزاء اإل ــا  اعضــها اــبعي مــر هــالل ارتبــاط أعمــال  
ي يعـ  أ  أعمـال اجلـوارح مـر الطاعـات أو املعاصـي ي    –ى يزما لـت  اجلوارح ات   وكوألا فرعا لت   وصورة ملا فيت   ومقتض

 تؤثر هي األهرى على عمل القلب .
 

رأيـ  أ  اذكـر مـا يـدل علـى اثـر عمـل اجلارحـة يف عمـل القلـب      –وحذرا مر أ  تشعر املباحث السااقة اذلك  
 منهما جزء مر احلقيقة الواحدة اجلامعة .فبت تكتمل صورة التعثحم املتبادلة   مما يدل ديلة أو   على أ  كال 

 
 ولنبدأ ابيا  اثر املعاصي على القلب   مث نعقب ابيا  اثر الطاعة عليت . 

 
فعما وثار املعاصي يف القلب فهي كثحمة جدا   وقد ف ل اإلمام الراان اار القـيم كثـحما منهـا يف كتـاب :   اجلـواب   

 :(1)مو  ا الكايف     وهاأنذا اقتبس اعضها موجزا و 
 
: فا  هذا العلم نور يقذفت ا  يف القلب واملع ية تطفئت   ولذا كا  السـل  يرشـدو  تالميـذهم    حرمان العلي النافع-1

 إ  ترك املعاصي   لكي يورثهم ا  حقيقة العلم .
 
ر عالماهتـا وفروعهـا  : وهي وحشة لو اجتمع  ل ـاحبها ملـذات الـدنيا كلهـا مل تـذهبها   ومـ  الوحشة بين العبد وربه-2

 الوحشة اينت واني أهل التقوى واإل ا  .
 
: فـا  الطاعـة نـور واملع ـية ظلمـة   وكلمـا قويـ  الظلمـة ازدادت ححمتـت حـىت    الظلمــة التــي رجــدها العاصــي فــي قلبــه-3

 يق  يف البدع والضاليت .
 

رز    وقـوة يف البـد    وربـة يف قلـوب اجلـإل  : أ  لل سنة  ياء يف الوجت   ونورا يف القلب   وسـعة يف الـ  قال ابن مباس
   وا  للسيئة سوادا يف الوجت   وظلمة يف القرب والقلب   ووهنا  يف البد    ونق ا يف الرز    واغضة يف قلوب اجلإل .

 
 . 83 – 34يف    (1 
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أاـدا   : فال تزال املعاصي توهنت حىت تزيل حياتت االكليـة وهـذا الـوهر يظهـر أثـرو علـى البـد    فتعمـل قـوة   وهن القلب-4
 فارل والروم كي  هانتهم عند أحو  ما كانوا إليها   وقهرهم أهل اإل ا  اقوة أاداألم وقلووم .

 
مقــدار مــا  ــرد القلــب وتــذهب حياتــت   فــا  حقيقــة احليــاة هــي حيــاة القلــب   وعمــر    تقصــير العمــر ومحــق بركتــه :-5

عمـرو احلقيقـي   وكلمـا كثـرت املعاصـي أ ـاع  حياتـت    اإلنسا  هو مدة حياتت   فكلما كثـرت الطاعـة زادت حياتـت   فـزاد
 وعمرو .

 
  و  ـوت إنكـار قلبـت لـا   فيفقـد عمـل القلـب االكليـة      أن العبد كلمــا مصــع خفــت مليــه المعصــية حتــع رعتادهــا-6

ىت ي يبــايل  حــىت ي ــب  مــر اعــاهرير وــا املفــاهرير اارتكاوــا   واقــل ذلــك أ  يست ــغرها يف قلبــت   ويهــو  عليــت إتياألــا حــ 
 اذلك   وهو ااب اجطر .

 
روى البنـاري يف صــ ي ت عــر ااـر مســعود ر ــي ا  عنـت قــال : أ  املــؤمر يـرى ذنواــت كعألــا يف اصـل جبــل مبــاف أ  يقــ   

 عليت   وا  الفاجر يرى ذنوات كذااب وق  على انفت فقال ات هكذا فطار .
 
ز يف طاعــة ا  تعــا    قــال تعــا  :    مــر كــا  يريــد العــزة فللــت  : فاملع ــية تــورث الــذل وي اــد   فــالعز كــل العــ   الـــذل-7

 ( . أي فليطلبها اطاعة ا  فانت ي ىتدها إي يف طاعتت . 10العزة مجيعا ((   فاطر :  
 وكا  مر دعاء اعي السل  : اللهم أعزن اطاعتك وي تذل  مع يتك .

لجـ  وـم الــرباذير   فـإ  ذل املع ـية ي يفـار  قلــووم   أىب ا   وقـال احلسـر الب ـري : األـم وا  طقطقــ  وـم البغـال ون
 إي أ  يذل مر ع او .

 
 وقال عبد ا  ار املبارك :

 
 رأي  الذنوب  ي  القلوب وقد يورث الذل إدماألا

 وترك الذنوب حياة القلوب وهحم لنفسك ع ياألا
 وهل افسد الدرن إال الملوك وأحبار سوء ورهباألا

 
وذلــك أ  القلــب ي ــدا مــر املع ــية   فــإذا زادت غلــب عليــت ال ــدأ حــىت    دى والــران والطبــع والقفــل والخــتي :الصــ -8

كما قال تعا  :    كال ال را  على قلووم ما كانوا يكسبو  ((   مث يغلب حـىت ي ـحم طبعـا  وقفـال  وهتمـا       –ي حم رانا  
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ف ينئـذ يتـويو عـدوو    –دى والب ـحمة انـتكس ف ـار أعـالو أسـفلت  في حم القلب يف غشاوة وغالف   فإذا ح ل لت اعـد الـ 
 ويسوقت حيث أراد   ومثل هذا اختذ الشيطا  مر البشر دعاة وجنودا  .

 
وهـي الغـحمة علـى رـارم ا  أ  تنتهـك   وعلـى حـدودو أ  تقـت م   وعلـى دينـت أ  يضـع    إطفاء الغيرة من القلــب :-9

اــل علــى أهلــت ونفســت أ  يقعــوا يف املع ــية والــالك   ولــذا كــا     –أ  يهــانوا أو يبــادوا  أو يضــي    وعلــى إهوانــت املســلمني  
كمــا ثبــ  يف ال ــ ي  :  أتعجبــو  مــر غــحمة ســعد   ينــا أغــحم منــت   وا  أغــحم    –النــيب صــلى ا  عليــت وســلم أغــحم النــال  

   (1)م  
 

دمنني علـى املعاصـي ي يبـالو  ااإلسـالم وأهلـت مـر كـوارث  فاملعاصي تضع  هذو الغحمة حىت تذهبها وتزيلها   ولذا  د امل
ورــر   وي يهمهــم ذلــك يف شــيء   وإمنــا نهــم اتبــاع الشــهوات وإ ــاعة األوقــات   ويــرى الواحــد مــنهم املنكــر أمامــت فــال  

 هتتز لت شعرة   ال يفقدو  الغحمة اجاصة   وهي الغحمة على العرد   حىت ت حم الديانة طبعا  وسجية .
 
 وهو اصل كل هحم   وذهاات ذهاب كل هحم اعمجعت ..  إكهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب :-10

والــذنوب تضــع  احليــاء مــر العبــد حــىت رمــا انســل  منــت االكليــة   فــال يســت يي ي مــر ا  وي مــر العبــاد   والــتالزم اــني  
 ارتكاب اظرمات وقلة احلياء ي مبفى على أحد .

 
ــاب تع-11 ــن القلـــب :إكهـ ــاره مـ ــيي اهلل ووقـ ــية    ظـ ــية فـــا  ارتكـــاب املع ـ ــيم ا  وتـــوقحمو حيجـــز عـــر املع ـ فكمـــا أ  تعظـ

 حىت يستن  العبد ارات   ويستهني اعمرو   وي يقدرو حإل قدرو . –يضع  التعظيم والتوقحم
 
أعمـال القلـوب    وقـد سـبإل ايـا  تفا ـل النـال يف  مرض القلب وإماقته من الترقي في مراتــب الكمــال ودرجاتــه :-12
فالــذنوب ختــر  صــاحبها مــر دائــرة اليقــني وتنزلــت مــر درجــة اإلحســا    اــل خترجــت مــر دائــرة اإل ــا    كمــا يف احلــديث    –

ال ـــ ي  :   ي يـــزن الـــزان حـــني يـــزن وهـــو مـــؤمر   وي يســـر  الســـار  حـــني يســـر  وهـــو مـــؤمر     فـــال يبقـــى إي اســـم  
 عاصي اريد الكفر .اإلسالم   ورما أهرجتت منت   فا  امل

 
وتثبيطت عر الطاعة وتكسيلت عنها   حىت يؤول ات األمر مـر ايسـتثقال إ  الكراهيـة    إضعاف همة القلب وإرادته :-13

والنفور   فال ينشرح صدرو لطاعة وي يت ر  ويضيإل مر مع ية   وي حم جسورا  ومقداما على اجطايا جبانـا رعديـدا  علـى  
 احلسنات .
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إ  اســفل ســـافلني    –فينســ  اــت اســـبب ارتكــاب الرذائــل    لقلـــب كمـــا رخســـف بالمكـــان ومـــا فيـــه :الخســـف با-14
وصاحبت ي يشعر   وعالمة ذلك اجس  أ  يكو  القلب جـواي حـول السـفليات والقـاذورات   متعلقـا اـاظقرات واألمـور  

م األهـال    كمـا قـال اعـي السـل   التافهات   عكس القلب الذي تزكى االطاعات ف ار جواي يف معايل األمور ومكـار 
 :   إ  هذو القلوب جوالة   فمنها ما ىتول حول العرت ومنها ما ىتول حول احلش   .

 
فــا  املعاصــي والقبــائ  مــا تــزال تتكــاثر عليــت حــىت  ســنت كمــا  ســ  ال ــورة   في ــحم القلــب علــى    مســا القلــب :-15

  –كقلــب الــديوث    –  فمــر القلــوب مــا  ســ  علــى قلــب هنزيــر    قلــب احليــوا  الــذي شــاوت يف أهالقــت وأعمالــت وطبيعتــت
حبســب عملــت   وقــد شــبت ا  تعــا  أهــل اجلهــل والغــي    …ومنهــا مــا  ســ  علــى قلــب كلــب أو  ــار أو حيــة أو عقــرب  

ح ـل  ااحلمر تارة واالكلب تارة وااألنعام تـارة   ورمـا وصـل األمـر إ  املسـ  التـام   وهـو مسـ  ال ـورة مـ  القلـب   كمـا  
 لب  إسرائيل حني جعل ا  منهم القردة واجنازير .

 
وهــذا مــالزم للمع ــية مالزمــة الظــل ألصــلت   كمــا قــال تعــا  :    ومــر أعــرد عــر    لكــد القلــب وقلقــه وضــنكه :-16

ذكـري فـإ  لـت معيشـة  ـنكا وحنشــرو يـوم القيامـة أعمـى ((   فـاملعرد عـر ذكــر ا  متعـرد لـذلك   لكـر قـد يتــوارى دااو  
كاملشـــاهد يف ع ـــرنا احلا ـــر مـــر    –اســـكرات الشـــهوات والعشـــإل وحـــب الـــدنيا والرياســـة   إ  مل ينضـــم إ  ذلـــك اجمـــر  

 إدما  املسكرات واملندرات   ختل ا مر  يإل احلياة ونكد العيش .
 

اــل    اجلــوارح علـى القلـب وعملــت   فهـي تـذهب ر ــاو ويقينـت وصـدقت وإهالصــت وتوكلـت وربتـت    فهــذه بعــل كثــار معاصــي
تذهب قوتت وحياتت وص تت وراحتت   و م  لت اني ذهاب حقائإل اإل ا  واني عقواات وجلة وعاجلة   كمـا رأينـا يف هـذو  

 اآلثار .
 

  فهـو مـا ينـوء ااعلـدات الكبـار   وذلـك أ  هـذو هـي    وأما أثر أممــال الطامــات بــالجوارح فــي أممــال القلــب 
منافــذو وثغـورو   وهــل يف اإلمكـا  اســتيعاب مــا تورثـت ال ــالة مـر ر ــا وطمعنينــة  مـادة حياتــت وقوتـت وعز تــت   واجلـوارح هــي  

ــا يورثـــت اجلهـــاد مـــر ربـــة واستســـالم وثبـــات   ــا يورثـــت ال ـــوم مـــر يقـــني وتوكـــل وإهـــال    أو مـ    …وهشـــوع وإنااـــة   أو مـ
ة مـر النـال   وهـي    وهكذا سائر الطاعات   ولذا رأي  أ  اهتار طاعة واحدة قد ي حيسب لا حسـاب إي عنـد اجاصـ 

 غي النظر عر اظرمات  .
 

 تف يل لذا يف الكتاب نفست   انقل منت ما يتعلإل االقلب هاصة   م  اهت ار وإيضاح : -أيضا–ولإمام اار القيم 
 
 أنت  ن  مر وصول اثر السهم واملسموم الذي لعل فيت هالكت إ  قلبت أل  النظرة سهم مسموم مر سهام إاليس .-1
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نت يورث القلب ونسا  اا  وقراا  منـت   فـا  إطـال  الب ـر ي ـرف القلـب ويشـتتت ويبعـدو عـر ا    ويوقـ  الوحشـة اـني  ا-2
 العبد ورات .

 
كمــا أ  إطالقــت يكســبت ظلمــة   ولــذا ذكــر ســب انت ويــة النــور عقيــب األمــر اغــي الب ــر      –انــت يكســب القلــب نــورا   -3

 ارهم وحيفظوا فـروجهم ((   مث قـال اثـر ذلـك :    ا  نـور السـماوات واألرد مثـل  فقال :    قل للمؤمنني يغضوا مر أا
 نورو كمشكاة فيها م باح (( أي مثل نورو يف قلب عبدو املؤمر الذي امتثل أوامرو واجتنب نواهيت .

 
ء والشـر عليـت مـر كـل  وإذا استنار القلب أقبل  وفود اجحمات إليت مر كل جانب   كما انت إذا اظلـم أقبلـ  سـ ائب الـبال

مكا    فما شئ  مر ادعة و اللة   واتباع هوى   واجتناب هدى   وإعراد عر أسباب السـعادة   واشـتغال اعسـباب  
الشــقاوة   فــا  ذلــك إمنــا يكشــفت لــت النــور الــذي يف القلــب   فــإذا فقــد ذلــك النــور اقــي صــاحبت كــاألعمى الــذي ىتــول يف  

 حنادل الظالم .
 
 لكر قد ي حيس اذلك إي ذو الب حمة . –ويفرحت   كما أ  إطال  الب ر يضعفت وحيزنت  انت يقوي القلب -4
 
انــت يــورث الفراســة ال ــادقة الــيت  يــز وــا اــني اظــإل واملبطــل   وال ــاد  والكــاذب   فــا  ا  ســب انت ىتــزي العبــد علــى  -5

غـي ا ــرو عـر رـارم ا  عو ــت ا  اـا  يطلــإل    عملـت مـا هــو جـنس عملـت   ومــر تـرك شـيئا   عو ــت ا  هـحما  منــت   فـإذا
نــور ا ــحمتت عو ــا عــر حبســت ا ــرو     ويفــت  لــت اــاب العلــم واإل ــا  واملعرفــة والفراســة ال ــادقة امل ــيبة   الــيت إمنــا تنــال  

 اب حمة القلب .
 

األـــم لفـــي ســـكرهتم    و ـــد هـــذا مـــا وصـــ  ا  اـــت اللوطيـــة مـــر العمـــت   الـــذي هـــو  ـــد الب ـــحمة   فقـــال تعـــا  :    لعمـــرك
يعمهو  ((   فوصفهم االسكرة اليت هي فساد العقل   والعمت الـذي هـو فسـاد الب ـحمة   مث عقـب ا  تعـا  علـى ق ـتهم  

 اقولت :    أ  يف ذلك آليات للمتومسني ((   ويف ذلك إشارة ملا تقدم .
 
 
 ــحمة واحلجــة وســلطا  القــدرة والقــوة   و ــد هــذا  انــت يــورث القلــب ثباتــا  وشــجاعة وقــوة   ىتمــ  ا  لــت اــني ســلطا  الب-6

  دو يف املتب  هواو  مر ذل النفس وو اعتها ومهانتها وهستها وحقارهتا   كما تقدم يف كالم احلسر الب ري .
 
أنــت يســد علــى الشــيطا  مدهلــت إ  القلــب   فانــت يــدهل مــ  النظــرة وينفــذ معهــا إ  القلــب أســرع مــر نفــوذ الــواء يف  -7

اجــايل   فيمثــل لــت صــورة املنظــور إليــت ويزينهــا   وىتعلهــا صــنما  يعكــ  عليــت القلــب   مث يعــدو و نيــت   ويوقــد علــى  املكــا   
القلب نار الشهوة   ويلقي عليت حطب املعاصـي الـيت مل يكـر يتوصـل إليهـا اـدو  تلـك ال ـورة   في ـحم القلـب يف اللهـب  
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لــك الزفــرات واحلرقــات   فــإ  القلــب قــد أحاطــ  اــت النــحما  مــر كــل    فمــر ذلــك األنفــال الــيت ىتــد فيهــا وهــ  النــار   وت
جانب   فهو يف وسطها كالشاة يف وسط التنـور   ولـذا كانـ  عقواـة أصـ اب الشـهوات اال ـور اظرمـة أ  جعـل لـم يف  

م يف املنــام يف  الــربزخ تنــور مــر نــار   وأودعــ  أرواحهــم فيــت إ  حشــر أجســادهم   كمــا أراهــا ا  نبيــت صــلى ا  عليــت وســل
 احلديث املتفإل على ص تت .

 
انت يفرد القلب للفكر يف م ـاحلت واألشـغال وـا   وإطـال  الب ـر يشـت  عليـت ذلـك وحيـول اينـت واينهـا   فتنفـرط عليـت  -8

او وكـا   أمورو   ويق  يف اتباع هواو   ويف الغفلة عر ذكر رات   قال تعا  :    وي تط  مر أغفلنا قلبـت عـر ذكرنـا واتبـ  هـو 
 أمرو فرطا ((   وإطال  النظر يوجب هذو األمور الثالثة حبسبت .

 
أ  اني العني والقلب منفذا  أو طريقا  يوجـب اشـتغال أحـدنا عـر اآلهـر   وأ  ي ـل  ا ـالحت ويفسـد افسـادو   فـإذا  -9

 فسد القلب فسد النظر   وإذا فسد النظر فسد القلب .
 

ــة الـــيت هـــي رـــل النجاســـات  وكـــذلك يف جانـــب ال ـــالح فـــإذا هراـــ  ا لعـــني وفســـدت هـــرب القلـــب وفســـد وصـــار كاملزالـ
والقـاذورات واألوسـاخ   فـال ي ـل  لســك  معرفـة ا    وربتـت   واإلنااـة إليـت   واألنــس اـت   والسـرور اقراـت   وإمنـا يســكر  

 فيت أ داد ذلك .
 

 .  (1)فهذو إشارة إ  اعي فوائد غي الب ر تطلعك على ما وراءها

 
 . 127 – 125مر    (1 
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 الباب اجامس
 
 
 

 اإل ا  حقيقة مركبة
 

 وترك جنس العمل كفر
 
 

 ويشتمل علي :
 

 ايا  أ  اإل ا  حقيقة مركبة
 
 

 الشبهات النقلية وايجتهاديـة
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 الباب الخامس

 اإلرمان حقيقة مركبة
 وترك جنس العمل كفـر

 
 
 
 : توطئة* 

  
يزم ذلـك وهـو انتفـاء اإل ـا  عـر تـارك جـنس العمـل املعـني لـيس  قبل الشروع يف عرد حقيقة اإل ا  املركبـة   ننبـت إ  أ   

هو املق ود منت االذات   فهذو املسعلة على أنيتها ليسـ  مـر صـلب مو ـوعنا   وإمنـا يهمنـا ايـا  احلقيقـة املركبـة لإ ـا   
  مثــل ســائر األمــور    ولوازمهــا   ومعرفتهــا كمــا هــي يف مــذهب أهــل الســنة واجلماعــة  أي أ  يعلــم احلــإل يف ذلــك ويعتقــد  

ايعتقادية العلمية اليت ىتب معرفة احلإل فيها واعتقادو   اغي النظر عمـا ينبـ  علـى ذلـك مـر أحكـام ووثـار تتعلـإل اععيـا   
العبــاد   وعمــا يشــذ عــر ذلــك مــر ه وصــيات أو حــايت عار ــة   إذ كثــحم مــر هــذو األمــور هــي  ــال لالجتهــاد ورــل  

 . (1)الشرعي ي لقيإل مناطت للنظر   وحنر غر نا إثبات احلكم 
 

 * لقول كلن إحتزازاً من أمررن :
  –كمــا هــو مــر أصــول مــذهب أهــل الســنة واجلماعــة    –احلكــم علــى املعــني الــذي ياــد فيــت مــر لقــإل شــروط وانتفــاء موانــ   

م النظـري  واستيفاء ذلـك هـار  عـر مو ـوعنا هنـا   لكـر غـحم مـؤثر يف معرفـة احلكـ   –الذير هم أعدل النال وأرحم النال 
 اعرد .

كمـا اـني شـي  اإلسـالم      –فالواق  أ  إجراء األحكام الظاهرة مر أهم أسباب توق  اعي املنتسبني للعلم والدعوة قـد ا  
وحديثا كمـا نـرى عنـد القـول اكفـر تـارك العمـل كلـت   مـ  ثبـوت اإلمجـاع علـى كفـر تـارك ال ـالة عـر ال ـ ااة ر ـوا  ا   

هـذا القــول واعتقـادو يوجــب إجـراء أحكــام الـردة . علــى كـل مــر علمـوو أو ظنــوو كــذلك      علـيهم   وســبب ذلـك ظــنهم أ  
 واحلال أ  يف األمر تف يال هذا موجزو :

 
تـــارك جـــنس العمـــل قبـــل أ  يســـتتاب وتقـــام عليـــت احلجـــة هـــو يف حقيقـــة األمـــر مو ـــ  دعـــوة   ومو ـــوع حبـــث ونظـــر  وي  

وملـر عـرف حقيقـة حالـت أ  يـدع ال ـالة عليـت   وأ   نعـت حقـو  املسـلم  إشكال يف إجراء أحكام اإلسالم الظـاهرة عليـت    
املعروفــة   لكــر لــيس عليــت إعــالم كــل أحــد اــذلك وإلزامــت اــت إي مل ــل ة شــرعية   مــ  ايلتــزام اــاملنه  ال ــ ي  يف الــدعوة  

 
 اذلك احلكم أم ي .شارب اجمر هو اجللد مثانني جلدة   ولقيإل املناط هو نظر اعتهد يف املسالة لحمي هل الشروط مت ققة واملوان  منتفية   في كم فيها  وذلك مثل إثبات أ  حكم (1 
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ســدتني   ويف معاملــة النـــيب  والجــر وقواعــد األمــر اـــاملعروف والنهــي عــر املنكــر   ولقيـــإل أعلــى امل ــل تني ودفــ  أكـــرب املف
صلى ا  عليت وسلم لراول النفا  أعظم القدوة وهحم األسوة . فإذا أقيم  عليت احلجة  وعر   عليـت التواـة   فـال مبلـو  

 أمرو حينئذ مر حالني :
لـت منهــا يف  ويعمـل حـاي  مــا يتعـني عليـت عم   –وي ســيما ال ـالة    –: أ  يلتـزم اـعداء مـا فــرد ا  عليـت مـر العمـل    األول*  

 احلال .
فهـذا حيكــم لــت ااإلســالم ظــاهرا    ونكــل أمــرو إ  ا    فـا  كــا  صــادقا  يف البــاطر  وإي فلــيس اــععظم مــر راول املنــافقني  
الذير كان   ري عليهم أحكام اإلسـالم الظـاهرة مـ  كـوألم كفـارا    يف الـدرك األسـفل مـر النـار   فهـو ممـر ي ـلي أحيانـا  

فهـؤيء  ـري علـيهم األحكـام الظـاهرة   حـىت تقـوم البينـة علـى    –ا هو حال كثحم مر املنتسبني لإسالم  كم   –ويدع أحيانا 
 املعني منهم انت م ر على الدك   وسيعت إيضاح ذلك إ  شاء ا  .

 
ائي  : أ  يعىب التزام ذلك   ويعرد على السي  حىت يقتل وهـو م ـر   ير ـى أ  تزهـإل روحـت وي يـؤدي مـر فـر  الثالي* 

ا  شــيئا    فهــذا كــافر ظــاهرا  وااطنــا  علــى القــول ال ــ ي  الــذي لــيس يف مــذهب أهــل الســنة واجلماعــة غــحمو   وإ  كــا  يف  
 .  (1)املنتسبني إليهم مر دهل  عليت شبهة املرجئة يف ذلك   فقال هو عا  ويقتل حدا  

 
أ     –د القطعية يف الشـرع وي تعار ـها   اـل غايتهـا  احلايت العار ة أو اجاصة اليت ي تناقي األصول الكلية والقواع-2

تعلإل احلكم وخت  ت اوجت مر وجوو التن يد   وذلك هالف ما فعلتـت املرجئـة   حـني عار ـ  ذلـك مثـل قـولم : إ   
 .(2)األهرل ي ىتب عليت اإلقرار االلسا    فال يكو  القول ركنا  يف اإل ا  وي جزءا  مر ماهيتت 

 
  ومثلـــت مــر مـــات مـــر املســلمني قبـــل نـــزول اعـــي    (3)مث مـــات عقــب ذلـــك قبـــل أ  يعمــل يســـمي مؤمنـــا    وا  الــذي أســـلم 

   وحنو ذلك .  (4)الفرائي   وا  ا  مبر  مر النار أقواما  مل يعملوا هحما  قط
 

 . وهالف ما قالت اجوار  واملعتزلة حني ردوا الن و  ال  ي ة يف مثل هذو األمور ملعار تها األصول عندهم 

 

ولكنت يعىب فعلها وي ر علي ذلك حىت تقدم عنقت للسي  وتضرب    ( فقول املرجئة : إ  الرجل إذا كا  مقرا االفرائي عاملا  اوجووا معتقدا  صد  الرسول صلي ا  عليت وسلم يف ذلك  1 
هو فرد رال وهبط هيال .ال لو قال ذلك حلكمنا انت كاذب   رافي لدير ا    مستهزئ   متكرب عليت   وهو  –فهذا ىتوز أ  يكو  مؤمنا  يف الباطر   سواء قيل اكفرو يف الظاهر أم ي 

ً  . وكي  ي   أ  يقال أ  هذا تارك للفرائي اسبب التهاو  والكسل   وأي كسل أو هتاو  يبقي م  عرد اأشد كفرا  وج ودا  ممر مل يقر  لرقبة علي السي  اوجووا ممر ام يفر اوجووا أصال 
 ( وسنف ل هذا يحقا .  621-610/ 7 210-7/192؟ انظر :  موع الفتاوى   

أو  ل   وهذا القول فاسد   فا  القيام يف ال الة ركر   والعاجز عنت ي لي قاعدا إمجاعا   دو  أ  يؤثر ذلك علي كو  القيام يف ذاتت ركناَ ي حيتمل السقوط حبا –علي قولم  –ي  الركر  (2 
قوط يف احلايت العار ة اليت استدللتم وا علي لسجزءا  مر ماهية ال الة   وإما مر قال : إ  النطإل ركر لكر حيتمل السقوط لألهرل وحنوو   فجواات أ  يقال إ  العمل ركر    وقد حيتمل ا

 انت ليس اركر وليس مر اإل ا    مثل حالة إندرال اإلسالم وا م الل الدير يف وهر الزما  . 

لو أنت عزم علي أي يعمل لكا  مؤهذا  وا  مل يتمكر وهذا حإل   لكنت ي يناقي األصل   فمر مل يتمكر مر العمل ي ىتب عليت العمل   لكر هذا ي يؤثر علي أ  العمل يف ذاتت ركنا    و  (3 
الفرائي   وقد تقدم ايا  أ  اإل ا  الذي  مر إدراك وق  وجوب العمل   وكذلك مر مات قبل أ  يفرد عليت شيء ي يؤاهذ اعدم عملت   وكمال اإل ا  يف حقت غحم كمالت يف حإل مر أدرك

 . 185-184ي إنسا  ماي ىتب علي اآلهر   انظر : اإل ا      فرد ا  علي عبادو غحم متماثل   ال ىتب عل

 ولكو  هذو الشبهة نقلية أفردناها مب ث مستقل وت . (4 
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فإذا و عنا هذا يف ايعتبار وتذكرنا ما سـبإل إيـرادو مـر أصـول املرجئـة وأنهـا أ  اإل ـا  شـيء واحـد ي يزيـد وي يـنقد وي  
 يتجزأ وي يتبعي وي يتفا ل أهلت فيت وأألم تبعا لذا األصل أهرجوا أعمال اجلوارح وأعمال القلوب منت .

 
ل ، ولـــرد مليهــا بالتفصــيل ، مــع بيــان حكمــه منــد أهــل الســـنة  بقــي إن لعــرف أهــي شــبهاتهي فــي حكــي تــارك العمــ 

 والجمامة وأدلتهي بالتفصيل أر اً .
 

وقد رأي  أ  أمجل هذو الشبهات االذكر   مث أرد عليها مبثوثة  مر ايـا  احلـإل مـر معتقـد أهـل السـنة واجلماعـة يف ذلـك  
ت   مث مناقشــــة الشــــبهات وإاطالــــا   وذلــــك ي     فيكــــو  ننــــا ومرادنــــا األســــال يف هــــذا البــــاب هــــو إيــــراد احلــــإل وتف ــــيل

 والتيسحم واإليضاح مطلوب حسب اإلمكا    وا  املستعا  . (1)الشبهات واألجواة متداهلة
 

 فنقول : إن أهي هذه الشبهات هي :
 
مـــر  كمـــا رأيـــ     –اعتقـــادهم أ  الكفـــر هـــو التكـــذيب اعـــرد   إذ هـــو  ـــد اإل ـــا  الـــذي هـــو عنـــدهم الت ـــديإل اعـــرد  -1

مـ  إ  الكفـر يف الشـرع منـت كفـر تكـذيب   وكفـر اسـتهزاء   وكفـر إاـاء وامتنـاع وإعـراد  وكفـر شـك   ويتفـرع   –كالمهم 
 كما سنبني إ  شاء ا  .  –عر هذا كالمهم يف   ايست الل   

 
كمــا ســنبني    –بــة  عــدم فهمهــم لعالقــة الظــاهر االبــاطر وارتباطــت اــت   ومــر هنــا كانــ   ــرورة ايــا  حقيقــة اإل ــا  املرك-2

 تف يال اإذ  ا  .
 
واحلــال أ  الكفــر يكــو  االلســا  واــاجلوارح    –علــى مفهــومهم للكفــر    –األــم جعلــوا كفــر القلــب شــرطا  يف كفــر اجلــوارح  -3

 واالقلب   أي يدهل يف األعمال كما يدهل يف ايعتقادات   وذلك كالسجود لل نم وإهانة امل    عمدا وحنوها .
 
معــ  اجل ــود الــوارد يف الشــرع   أو إطالقــت علــى غــحم مــا و ــ  لــت شــرعا  واســتعملت فيــت الســل    أو    هطــؤهم يف فهــم -4

 ح رو يف مع  واحد مر معانيت .
 

: تسـمية املرتـدير جاحـدير    ، وأوضــح مثــالفاجل ود يف اللغة وعرف السل  يطلـإل علـى ايمتنـاع عـر أداء احلـإل الواجـب  
ا  فـــرد الزكـــاة   ويقولـــو  إألـــا ليســـ  مـــر الـــدير   ولـــو قـــالوا ذلـــك لســـموا جاحـــدير    للزكــاة   ومعلـــوم األـــم مل ينكـــروا أ  

للــدير والقــرو    وملــا اهتلــ  ال ــ ااة يف شــعألم قــط   وملــا احتــي  يف ايســتديل علــى كفــرهم إ  قيــال وي غــحمو   إمنــا  

 
 ولذا قد يكو  يف التكرار واإلحايت ما يتعب القارئ   فنرجو املعذرة ي  طبيعة املو وع هكذا .  (1 
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ولــذا عر ــ  الشــبهة لعمــر وغــحمو يف    –ر  مــ  اإلقــرار اعألــا مــر الــدي  –ج ــدوا ايلتــزام وــا   أي أصــروا علــى أي يــدفعوألا  
 ( . ال جاحد وجوب الصالةقتالم   حىت استدل ال ديإل ما هو  م  عليت اينهم مر تكفحم تارك ال الة   

 
فمناط ايهتالف يف أمرهم أوي  مث مناط ايتفا  علـى قتـالم وتسـميتهم مرتـدير أهـحما كـا  املنـ  واإلاـاء   وقـد الـغ األمـر  

  كمــا أ  أصــل اجــالف اــني الســل  و املرجئــة  (1)ر زوال الشــبهة إ  إ  قــالوا : لــو أطاعنــا أاــو اكــر كفرنــا اال ــ ااة مــ 
القــدماء إمنــا كــا  يف تــرك الطاعــات ي يف إنكــار وجووــا  ولكــر مــ  تطــور الظــاهرة وتــداهل الشــبهة ودهــول شــبهة اإلرجــاء  

 عت ايانت وتف يل األجواة عليت اإذ  ا  .على اعي األئمة مر الفقهاء أو أتباعهم ح ل ما ح ل مما سي
 كما سيعت ايانت .  –ومثل   الدك   غحمو مر األلفاو 

 
 شبهات نقلية أفردنا لا مب ثا  هاصا  كما سدى . -5
 
 

****************

 
 ( . 12/265امل ن  يار أىب شيبة    (1 
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 اإلرمان حقيقة مركبة 

 
  

ــ  عليـــ  ــل     وأ  ذلـــك  مـ ــول وعمـ ــت :   قـ ــي أنـ ــا  هـ ــة اإل ـ ــاح أ  حقيقـ ــبإل إيضـ ــدو  سـ ــى تعييـ ــواترة علـ ــل    متـ ــني السـ ت اـ
الن ــو    متضـــافرة عليـــت األدلـــة   مل مبـــال  فيـــت إي مبتـــدع متنكــب طريـــإل احلـــإل   معـــرد عـــر دييت ن ـــو  الـــوحي  

 وشواهد العقل والفطرة إ  ما نض   ات أذها  الفالسفة واملناطقة   وتعمق  فيت أوهام املتكلمني واعادلني .
  القــول والعمــل   تتكــو  منهمــا حقيقــة    –أو الشــطرير  –إ  إ  هــذير الــركنني    - اإلشــارات  أوي  –كمــا ســبق  اإلشــارة  

واحدة جامعة ألمور متعددة   مثلما تدكب حقيقة اإلنسا  مر اجلسد والـروح   حبيـث يكـو  فقـدا  إحـدانا االكليـة نفيـا   
 لل قيقة ذاهتا .

مو ــعت شـــطرير متمــازجني متســـاويني يف  ــرورة الوجـــود وقـــوة    ومــر هنـــا كــا  القـــول والعمــل اـــاملع  الــذي ســـبإل شـــرحت يف
 ايشداط   فكما أنت ي ي   وجود عمل ي قول معت قط   ي ي   كذلك وجود قول ي عمل معت قط .

وهذا ما تضمنتت الف ول اليت عقدت لبيا  عالقة عمل القلب اقول اللسا    وعالقة عمل اجلوارح اععمـال القلـب   واثـر  
 : فنقوليف اآلهر   وهو ما نريد إيضاحت هنا منفردا     كل منهما

 
إ  أصل اجالف اني أهل السنة واملرجئة يف مو وع العمل هو أ  املرجئـة ي يقـرو  وـذو الدكيبيـة  اـل يعتقـدو  أ  اإل ـا   

ى أ  مـر أتـى  وهـم يوافقـو  علـ   –كمـا سـبإل مـرارا      -شيء واحد ؛ هـو ت ـديإل القلـب دو  سـائر أعمـال القلـب واجلـوارح  
وذلـــك    –جبميـــ  أعمـــال اجلـــوارح  الواجبـــة واملســـت بة ظـــاهرا    لكـــر قلبـــت مـــ  ذلـــك هـــال مـــر اإل ـــا  إنـــت ي يكـــو  مؤمنـــا  

مـ  إقرارهـا أنـت كـافر الـد ىف النـار      –ااستثناء اجالف اللفظي الذي شذت ات الكرامية   حيث يطلـإل عليـت اسـم اإل ـا   
ولكــنهم مبــالفو  ىف عكــس هــذو القضــية وهــى أ  أحــدا  مل يعمــل عمــال  مــر األعمــال    –فنــالفوا ىف ايســم ي ىف احلكــم  

 .  (2)؛ وهو م  ذلك مؤمر كامل اإل ا  (1)الواجبة والظاهرة قط   حىت أنت مل ينطإل اكلمة الشهادة 
ة األو  والـيت يقـر    والفـر  اينهمـا واـني القضـي  -كما سـنرى    –وهي القضية اليت ينفى أهل السنة وجودها يف الواق  أصال  

وا املرجئة مر حيث الوجود و العدم يرج  إ  الفر  اني مفهوم اإل ا  املفدد وجودو عنـد الطـائفتني   فلمـا كـا  اإل ـا   
مل ي ـعب علـيهم ت ـور وجـودو مـ  فقـد كـل األعمـال الواجبــة      –عنـد املرجئـة هـو الت ـديإل علـى الن ـو الـذي فسـروو اـت  

الســنة لــت معــ  أهــر مركــب   مل ت ــوروا أ  يوجــد اــاطر اإل ــا  وي يوجــد شــيء مــر ظــاهرو ؛ أل   لكنــت ملــا كــا  عنــد أهــل  
ذلــك مــر قبيــل افــداد وجــود األصــل الــالزم والعلــة التامــة   مــ  انتفــاء اعــزوم واملعلــوم   فهــو نفــى لتلــك العالمــة الدكيبيــة  

 املزجية . 
 

 
 وهو أ  النطإل عالمة إلجراء األحكام الدنيوية فقط.  –هو الذي أصب  ظاهرة فكرية عامة  –مر أ  مذهب األكثرية  كما سبإل  (1 

 كما يقولو  …   –( ونا  عند ا  يف األهرة   وإ  كنا ي مرى عليت أحام اإل ا  الدنيوية لعدم العالمة 2 
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ام املرجئــة :   أرأيــتم أ  رجــال  قــال : أعمــل مــا أمــر ا  اــت وي أقــر اــت    وهــذا مــا قــررو الســل  كثــحما  ؛ كقــول أىب ثــور يف إلــز 
أيكو  مؤمنا ؟ فإ  قالوا : ي   قيل لم : فإ  قال: أقر جبمي  ما أمر ا  ات وي أعلم منت شيئا أيكـو  مؤمنـا  ؟ فـإ  قـالوا :  

عــا    فــإ  جــاز أ  يكــو  اعحــدنا مؤمنــا  إذا تــرك  نعــم   قيــل لــم : مــا الفــر  وقــد زعمــتم أ  ا  عــز وجــل أراد األمــرير مجي
 .(1)ي فر  اني ذلك  –إذا عمل ومل يقر    –اآلهر جاز أ  يكو  اآلهر مؤمنا  

 
وسيأتع ما رؤرده من لصوص وكثار ، والمقصود هو بيان أصل النزاع فــي المســألة ، ورمكــن تحررــر كلــن باســتخدام  

 السبر والتقسيي فيقال : 
 :(2) ا  من  ر يف أرا  حايت ي هامس لا  إ  تعلإل العمل ااإل 

 أى إ ا  القلب وعمل اجلوارح .  –أ  ىتتمعا معا  
 أ  ينتفيا معا .

 أ  توجد أعمال اجلوارح م  انتفاء إ ا  القلب .
 أ  يوجد إ ا  القلب م  انتفاء عمل اجلوارح .

 
 فعما القضية األو  فمتفإل عليها   مؤمر   .

 ية فمتفإل عليها   كافر   .فعما القضية الثان
 أما القضية الثالثة فمتفإل عليها  منافإل 
 و أما القضية الرااعة فمنتل  فيها.

 
فاملرجئة يل قو  حكمها حبكم األو   ال يقولو : إ  إ ا  مر تنطبإل عليت القضـية األو  كإ ـا  مـر تنطبـإل عليـت القضـية  

اإل ـا   و اإل ـا  شـيء واحـد ي يزيـد وي يـنقد و ي يتفا ـل النـال    الرااعة سواء اسواء ؛إذ األعمال عندهم هارجة عـر
كما سبإل ايانـت  فهـو لـدى ايثنـني سـواء  اـل قـالوا مـا هـو أسـوء مـر ذلـك ؛و هـو إ  ارتكـاب مجيـ  اظرمـات و تـرك  –فيت 

 .(3)مجي  الطاعات ي يذهب شيئا  مر اإل ا  ؛إذ لو ذهب منت شيء مل يبإل منت شيء  
 .-أي مر يعترب النطإل و مر ي يعتربو–املشدك اينهم كاف يف الرد عليهم مجيعا ردا  واحدا    وهذا القدر

 و أما أهل السنة و اجلماعة فينفو  وجود احلالة الرااعة يف الواق  أصال  ؛اناء على مفهومهم اجا  لإ ا .
فبيا  هطــا قــولم هــذا يســتلزم فســاد ت ــورهم  فتبــني إ  فســاد ت ــور املرجئــة لإ ــا  أدى إ  ت ــور هــذو احلالــة  و عليــت:

 لإ ا  اال ريب  و إ  اإل ا  الذي يتكلمو  عنت و ي فونت ليس اإل ا  الشرعي حبال .
 

 
 (  851/  3أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة   الاللكائي    (1 

 وهي قسمة نظرية فقط   و إي فعلى احلقيقة ي وجود للقسم الراا  . (2 

 وهذا ما اتفق  عليت فرقهم  كلها كما سبإل ايانت يف ف ل  أصول مذاهب املرجئة  السااإل. (3 
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كـالقول اـع   –كما إنت يدل على تناقي مر وافقهم مـر الفقهـاء املنتسـبني إ  السـنة و األئمـة يف اعـي األحكـام الظـاهرة  
حىت  را  عنقت االسي  إمنا قتل حدا ؛إذ إ  مذهب املرجئة يف حكـم تـارك ال ـالة يتفـإل   تارك ال الة امل ر على تركها

كيـ  يـوافقهم علـى  –و يكـو  ذلـك مـذهب إمامـت  –و مفهوم اإل ا  عندهم  لكر مر يعتقد قد أ  اإل ا  قول و عمـل  
غـحم مقـر اـالوجوب و يـوافقهم علـى  إ  تارك مجي  العمل ي يكفر  إي إذا انتفى منهم ت ديإل القلب أي كا  مست ال  أو  

أ  شامت الرسول صلى ا  عليت و سلم ومهني امل    عمدا  وقاتـل النـيب كـافر ظـاهرا   و ىتـوز أ  يكـو  مؤمنـا  يف البـاطر  
 (1)؟!
 

وأهــل الســنة حــني يقــرو  أ  تــرك العمــل تــرك لــركر اإل ــا  الــذي ي يكــو  إي اــت   ي يعتمــدو  علــى تفلســ  أو نظريــات  
ة   وإمنا ينطلقو  مر منطلإل واقعي وعلمي يف غاية الو وح ؛ وهو أ  هـذو احلالـة الرااعـة ي وجـود لـا يف مواقـ  اجليـل  ذهني

كما ي  كر أ  تتفإل مـ  حقيقـة اإل ـا  الشـرعية    -األول   وي يف ت ورو   وكذا ي وجود لا يف الواق  النفسي اظسول  
قـول والعمــل معـا    كمــا ي تتفـإل مــ  الن ـو  األهــرى الكثـحمة يف حكــم التـويل عــر  الـيت تشــهد الن ـو  اعألــا مركبـة مــر ال

 طاعة ا  ورسولت صلى ا  عليت وسلم   وترك ايمتثال ألوامرو   والتناذل عر القيام افرائضت . 
 وهو كذلك مناقي ملا ورد عر السل  األهيار   واألئمة األعالم يف هذا األمر .

 
 م  التذكحم ما سبإل   فنقول : –ايستدييت نزيد هنا اإيضاح البعي اآلهر  وم  تقدم إيضاح اعي

 
 أوال : ترك العمل في ضوء واقع الجيل األول ، وحقيقة النفس اإللسالية :

وهالفـــات الفقهـــاء املتـــعهرير يف    –يف نظـــرهم    -إنـــت مـــ  غـــي النظـــر مطلقـــا عـــر جـــدل الفـــر  يف الن ـــو    وتعار ـــها  
ار احلقيقي لل كـم علـى أي حالـة هـو معيـار ال ـدر األول   وواقـ  السـل  ال ـاا قبـل اهـتالف األمـة  فهمها   يظل املعي

   ال يف حياة النيب صلى ا  عليت وسلم .
هو أيسر املعايحم وأصدقها   والفطرة اإل انية تعرفت أكثـر ممـا يعـرف الـذهر اجلـدل الكالمـي    –على و وحت  –وهذا املعيار 

 بة .واجالفات املتشع
وذلك أ  ينظر املؤمر إ  احلالة املراد معرفة حكمها   مت ورا  أألـا وقعـ  يف ال ـدر األول   ويفكـر ويتـدار مـاذا  كـر أ   

 حيكم ات عليها ذلك اجليل القدوة   أو ماذا  كر أ  يكو  و عها لو وجدت فيت وعاش  معت ؟
ــدو يف عـــويد اج ــا ىتـ ــر وأقـــرب ممـ ــإذ  ا  أيسـ ــواب اـ ــيجد اجلـ ــود  وسـ ــتطي  أ  مبـ ــات الـــيت ي يسـ ــائإل الدجي ـ ــات ودقـ الفـ

 غمارها كل أحد .
 فما حكم ترك العمل يف  وء ذلك ؟

 
 

يغاير كالمت إذا كتب  –كما إذا كتب ىف الردة مر امل نفات الفقهية   –و فقيها   ولذا  د كالم أحدهم ااعتبار  386 – 384انظر عر هذو األهحمة: اإل ا    صلى ا  عليت وسلم  (1 
 ااعتبارو متكلما !!
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أي مــا حكــم رجــل عــات يف ذلــك اجليــل احلــي العامــل اعاهــد منتســبا إليــت اايســم   مقــرا  ا ــد  الرســول صــلى ا  عليــت  
 ىتتنـب مع ـية مـر معاصـيت   وي حيكـم مـا أنـزل ا     وسلم االلسا  ولكنت م  ذلك ي يؤدي فريضة مر فرائي ا    وي

وي يتب  ما أنزل ا  يـعت ويـدع مـر أعمـال   فـال ي ـلى   وي ي ـوم   وي يزكـي   وي حيـ    وي يـوايل املـؤمنني وي  ىتاهـد  
ــ  األ ــة يف ذلـــك اعتمـ ــاركة إ انيـ ــعي مشـ ــارك اـ ــر منكـــر   وي يشـ ــعمر معـــروف وي ينهـــى عـ ــم   وي يـ ــت رأى  معهـ ول   إي أنـ

 (1)الرسول صلى ا  عليت وسلم وويات صد  نبوتت الباهرة   فعقر يف قلبت   وزاد على ذلك االتلفظ االشهادتني السانت ؟
احلإل أنت ي ي   أ  يسعل عر موق  هذا الرجل يف صفوف املؤمنني   ال ال ـ ي  أ  يسـعل أ كـر أ  يوجـد يف صـفوف  

 املنافقني ؟!
كـانوا ىتاهـدو  وينفقـو  وي ـلو    ويشـهدو  مواقـ  الرعـب    –سلفا    وكما هو صري  القرو     –ما أشرنا  ك  –فاملنافقو  

والول اليت تكتن  اجلماعة املسلمة الناشئة   فهـل عـات أو يت ـور أ  يعـيش ايـنهم هـذا الـذي ي صـالة لـت   وي جهـاد    
 ؟ وي نفقة   وي مشاركة للمؤمنني يف عمل قط   ولو يف الظاهر

 
: أنت وجدت حالة أفضل مر حالة هذا الرجل اكثحم : وهي حكاية رجل داف  عر الدعوة و ـى صـاحبها صـلى  بل لقول 

ا  عليت وسلم   وشاركت يف مواق  ال رب واي طهاد   معدفـا يف قـرارة نفسـت ا ـد  نبوتـت وصـ ة مـا جـاء اـت يف شـعرو    
 رب ال  ي  .. أع  أاا طالب عمت صلى ا  عليت وسلم .وم  ذلك مات كافرا   وهو مر أهل النار اند اج

 
 فإ  قال  املرجئة : إمنا كفر أاو طالب يمتناعت عر قول الشهادة عند املوت   وقولت : هو على ملة عبد املطلب .

يقولـو  يف حكـم  كمـا    –: ما تزال احلجة قائمة عليكم   وذلك أنت لو كا  مؤمنا  مر قبل   ناجيا عنـد ا  يف اآلهـرة   قلنا
ملا احتا  النيب صلى ا  عليت وسلم أ  يعرد عليت ذلك قائال :   يا عـم   قـل : ي إلـت إي ا  .   –مر مل ينطإل الشهادة 

 .  (2)كلمة أشهد لك وا عند ا     
ذلك لكـــا   فلمــا عـــرد عليـــت ذلــك وأا عليـــت علمنـــا أنــت مل يكـــر قبـــل ذلــك مؤمنـــا  وي موعـــودا  االنجــاة قـــط   ولـــو كــا  كـــ 

 يف حإل املمتن  عنها !!  (3)كما قد صرح اعضكم   –امتناعت عر الشهادة مع ية فقط 
فـــإذا كـــا  هـــذا حالـــت   فكيـــ  مـــر مل يعمـــل شـــيئا  قـــط إي الت ـــديإل القلـــيب ا ـــد  الرســـول   أو أ ـــاف إيل ذلـــك كلمـــة  

 الشهادة  ردة مر أعمال القلب واجلوارح؟!
 

صلى ا  عليت وسلم ما يدل على ما قررناو جبالء ؛ وذلك أألم مل يكونـوا سـوى ثالثـة  وإ  يف أقسام النال على عهد النيب  
 أقسام : 

 عامل جبوارحت مؤمر اقلبت وهم املؤمنو  .-1

 
 (   وسنذكر إ  شاء ا  يف أهر الكالم عر ايست الل وترك اإلقرار . 287/  7انظر كالم شي  اإلسالم يف هذا    (1 

 (. 42 – 39انظر ص ي  مسلم  كتاب اإل ا  رقم     (2 

 (. 255/  5نهم أاو حامد الغزا  يف األحياء وشارحت الزايدي املاتريدي   انظر : إلاف السادة املتقني   وم (3
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 عامل جبوارحت كافر اقلبت وهم املنافقو   -2
 كافر جبوارحت واقلبت وهم الكافرو  .-3
 

ند صــ ي  إ  أيب قالاــة التــااعي أنــت قــال : حــدث  الرســول الــذي  روى اإلمــام أاــو اكــر اــر أيب شــيبة يف كتــاب اإل ــا  اســ 
  فقــال :   أنشــدك اــا  أتعلــم أ  النــال كــانوا علــى عهــد رســول ا  صــلى ا  عليــت وســلم    (1)ســعل عبــد ا  اــر مســعود  

 على ثالثة أصناف :
 مؤمر السريرة مؤمر العالنية .
 وكافر السريرة كافر العالنية .

 كافر السريرة .  ومؤمر العالنية
 .  (2)فقال عبد ا  : اللهم نعم    

  
فلم يكر يف واق  اجليل األول وي يف ت ورو وجـود ملـؤمر السـريرة كـافر العالنيـة   أي التـارك لإ ـا  جبوارحـت املـؤمر اقلبـت    

 .(3)كما تزعم املرجئة 
 

 وانطالقا مر هذا يقول اجطايب :
 .  (4)غحم منقاد يف الباطر   وي يكو  صاد  الباطر غحم منقاد الظاهر       قد يكو  املرء مستسلما يف الظاهر

ولــذا ينقــد شــي  اإلســالم ااــر تيميــة اقــوة العبــارة الــيت يســتندمها اعــي الفقهــاء يف حــإل مــر صــدرت مــنهم أعمــال كفريــة  
 .(5)صرحية   وهي قولم :   كافر ظاهرا مؤمنا ااطنا     مبينا أألا لوثة مر لوثات اإلرجاء 

وأمــا حقيقــة الــنفس اإلنســانية   فغــ  عــر البيــا  واإلعــادة أ  نقــول ا  اإلنســا  ي  كــر أ  ينف ــل عملــت عــر نــت وإرادتــت  
 حبال ؛ إذ األعمال ما هى إي األثر الظاهر للهم واإلرادة   وي يت ور منافاهتا لذلك مطلقا .

 
حالــة املنــافإل الــذي يستســلم ظــاهرا  وهــو غــحم منقــاد  أي    –غــحم أ  مــر املهــم هنــا أ  نعــر  علــى احلالــة املعاكســة   
؛ لنبني أ  ذلك ي يتعارد م  هذو احلقيقة ؛ وذلك أ  أعمال املنافإل هـي اـال ريـب أثـر مـا يف   قلبـت ؛ فقـد يقـال   -ااطنا  

 : مل مل يتالزم الظاهر والباطر يف حقت   إذ نراو على ظاهر مبال  ااطنت ؟
  

 
    مر الرسائل األرا  ات قيإل الشي  األلبان . 69كما اينتت رواية أيب عبيد    –ر ى ا  عنهما  -هو رسول معاذ إ  اار مسعود  (1 

لى ا  عليت  عفت الشي  األلبان جبهالة رسول معاذ   غحم أ  القدر الذي استشهدنا ات منت يعتضد ااألثر الذي أهرجت اار أيب شيبة مر عمر قبلت   ص مر الرسائل األرا    وقد 23  (2 
   وص تت واقعيا  ي شك فيها . 19وسلم 

  تدهل يف  ال الب ث هنا   ال هي مر األدلة على مذهب السل  ؛ ألألا استثناء مر األصل .أي يف احلايت السوية اطبيعة احلال   وأما يف حالة األكراد مثال فهي عار ة   وي (3 

( ووهرها : وقد يكو  صادقا  يف الباطر غحم منقاد يف الظاهر   فهو  145/  1( هكذا   وهو ال  ي    وأما ما نقلت عر النووى يف شرح مسلم    11/ 1نقلها البغوي يف شرح السنة    (4 
 ؛ إذ تكو  العبارة حينئذ متناقضة م  ما قبلها وما اعدها   لكر قد يكو  اجطع مر الناس  أو الطاا  . هطع

   وقد أفاد يف ذلك ال ارم املسلول   وكذلك يف اإل ا  األوسط ؛ اجلزء الساا  مر  موع الفتاوى . 386انظر اإل ا    صلى ا  عليت وسلم  (5 
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ــواب :   وأ  الـــتالزم ثااـــ  ؛ فـــإ  ايلتـــواء أو التذاـــذب اجـــارجي هـــو أثـــر ايلتـــواء والتذاـــذب  إ  القاعـــدة صـــ ي ة    والجـ
الباط  املطااإل لت   واملنافإل يف الواق  ونفس األمـر لـيس منقـادا  ي ظـاهرا  وي ااطنـا    فهـذا هـو حكمـت عنـد ا  الـذي يعلـم  

 األمور على حقائقها .
 

البشـرى القاصـر   حيـث  كـر أ  حيجبنـا ات ـنعت وتكلفـة أعمـال اإل ـا     واالفة ظـاهرو لباطنـت إمنـا هـي يف علمنـا 
الظــاهرة عمــا يف قلبــت مــر الكفــر   ومــ  ذلــك فلــيس األمــر علــى إطالقــت   فب ــحمة املــؤمنني لــا أثــر يف معرفــة املنــافإل   وحلــر  

م املعلمة عر حقيقـة املنـرب   ولـوي  القول ي ينفك ينبا عر املنافقني اني احلني واحلني   كما أ  اعوجا  املظهر مر لوازمه
وجــود  ــعاف اإل ــا  مــر غــحم املنــافقني لكــا  أمــرهم أجلــى حــدا    فععمــال املنــافقني ي تشــتبت وأعمــال الســااقني   وإمنــا  

 تشتبت اععمال هؤيء .
 

 ثاليا : بعل النصوص الشرمية في حكي ترك العمل: 
ر اإل ـا  البـاطر   وأ  العمـل ال ـاا هـو منـاط النجـاة ىف  وردت ويات وأحاديـث كثـحمة يف أ  العمـل ي ينفـك عـ  

الدنيا واآلهرة   فهو الذي ينجي يف الدنيا مر سي  أهل اإل ا    وينجي يوم القيامة مر عـذاب النـحما    ومل يعلـإل ذلـك  
و الزنــديإل الــذي تكلــم  اعحــد ركــ  اإل ــا  دو  اآلهــر   إي أ  املنــافإل ينجــو مــر الســي  مــادام نفاقــت ســرا    فــإذا أظهــرو فهــ 

 العلماء يف أحكامت ما ي يسعت املقام   وهذا دليل على التالزم والدكيب .
 

 فمر ذلك قولت تعا  :  –فهم أعلم النال ادييت الن و   –وأنا أذكر اعي ما أستدل ات السل  يف ذلك  
((   البينـة  ورؤتوا الزكــاة وكلــن درــن القيمــة  وما أمروا إال ليعبدوا اهلل مخلصين له الدرن حنفاء ورقيموا الصالة     -1
 :5 ) 

 ووذو اآلية استدل عليهم التااعي املشهور عطاء ار أيب رااح   وتبعت الشافعي واحلميدي واإلمام أ د.
يقــول الــراوي : فــدهل  علــى عطــاء اــر أيب راــاح يف نفــر مــر    (1)ففــي ق ــة ســامل األفطــس املرجــا   الــيت نقلناهــا ســااقا   

قل  : إ  لنا حاجة فعدهلنا   ففعل   فعهربتـت أ  قومـا  قبلنـا قـد أحـدثوا   وتكلمـوا وقـالوا : إ  ال ـالة والزكـاة   أص ايب  
  .  (2)ليستا مر الدير 

 فقال : أو ليس ا  يقول :
 (  5ة:  (  البينوما أمروا إال ليعبدوا اهلل مخلصين له الدرن حنفاء ورقيمون الصالة ورؤتوا الزكاة وكلن درن القيمة 

  

 
 أول الباب الثالث . يف مب ث مؤسس الطائفة (1 

اوي الناف  : أألم يقولو  : حنر نقر اا  ال الة فرد وي أى مر اإل ا    واملراد أألم يقولو  : أ  األقرار اال الة والزكاة هو وحدو اإل ا  دو  العمل   كما جاء يف وهر الق ة حني قال الر  (2 
 م وحنر ننك    قال : فند يدو مر يدي   وقال : مر فعل هذا فهو كافر .ن لي   واع  اجمر حرام ونشروا   وأ  نكاح األمهات حرا
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اآيـة أحـ  مـر قولـت    –يعـ  أهـل األرجـاء    –فال الة والزكاة مر الدير . وتبعت الشافعي فقال لل ميدي : ما حيـت  علـيهم  
 اآلية .  (1)(( …  )) وما أمروا إال ليعبدوا اهلل: 

ل احلميـدي :    وتبعت احلميدي واإلمام أ د فقد روى اجالل عر عبـد ا  اـر حنبـل عـر ااـر اسـ ا  اـر حنبـل قـال : قـا
وأهـــربت أ  أقوامـــا  يقولـــو  : إ  مـــر أقـــر اال ـــالة والزكـــاة وال ـــوم واحلـــ    ومل يفعـــل مـــر ذلـــك شـــيئا حـــىت  ـــوت   ويظـــل  

إذا علـم أ  تــرك ذلــك فيــت إ انــت   إذا كــا     –مــا مل يكــر جاحــدا     –مسـندا  ظهــرو مســتدار القبلــة حــىت  ـوت   فهــو مــؤمر  
 مقرا  االفرد واستقبال القبلة .

 
: هــذا الكفــر اــا  ال ــراح   وهــالف كتــاب ا  وســنة رســول ا  صــلى ا  عليــت وســلم وفعــل املســلمني   قــال عــز    فقلــت

 ((. حنفاء ورقيمون الصالة ورؤتوا الزكاة وكلن درن القيمةوجل :   
أمـرو   وعلـى الرسـول صـلى ا   قال حنبل : قال أاو عبد ا    يع  اإلمام ( : مر قـال هـذا فقـد كفـر اـا    ورد علـى ا   

 عليت وسلم ما جاء ات .
فانظر إ  هذا احلزم والو وح مـ  ت ـرحيهم اعنـت مقـر غـحم جاحـد   ومـ  أ  الكـالم لـيس فـيمر عُـرد علـى السـي  فعصـر  

 على الدك !!
 

 ي ـد  اإل ـا  اعملـت  وقال اإلمام اآلجري ر ت ا  :   فاألعمال ااجلوارح ت ـديإل عـر اإل ـا  االقلـب واللسـا    فمـر مل
مل يكـر مؤمنـا       –؛ مثل الطهـارة وال ـالة والزكـاة واحلـ  واجلهـاد وأشـباو لـذو   ور ـى لنفسـت ااملعرفـة والقـول دو  العمـل  

 ومل تنفعت املعرفة والقول   وكا  تركت للعمل تكذيبا منت إل انت   فاعلم ذلك .
ال غحم ذلك فهو مرجا هبيث  أحذرو على دينـك  والـدليل علـى هـذا  هذا مذهب علماء املسلمني قد ا  وحديثا    فمر ق

ومــا أمــروا إال ليعبــدوا اهلل مخلصــين لــه الــدرن حنفــاء ورقيمــون الصــالة ورؤتــوا الزكــاة وكلــن درــن  قو ا  عز وجل :     
 .  (2)((  القيمة
 
 ومما استدل ات السل  عليهم قولت تعا  :-2
مشــرق والمغــرب ولكــن البــر مــن أمــن بــاهلل واليــوم األخــر والمالئكــة و الكتــاب  ليس البر أن تولوا وجــوهكي قبــل ال  

والنبيين وأتع المال ملع حبه كوى القربع واليتــامع والمســاكين وابــن الســبيل والســائلين وفــي الرقــاب وأقــام الصــالة  
الــذرن صــدقوا وأولئــن  وأتع الزكاة والموفون بعدهي إكا ماهدوا والصابررن في البأساء وال ــراء وحــين البــأس أولئــن  

 ( . 177((   البقرة : هي المتقون 
 

 
 . 196رواو اسند اار ايب حامت الشافعي   ونقلها شي  اإلسالم يف اإل ا    صلى ا  عليت وسلم  (1 

 . 28اهال  العلماء   صلى ا  عليت وسلم  (2 
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)) ليس البــر أن تولــوا  كما سبإل يف ايستديل وا   وقد جعلها البناري عنوانا لباب أمور اإل ا  وقولت تعا  :   
 (1)(( وذكر اآلية  وجوهكي قبل المشرق والمغرب

 
 أهر ما أنزل   وهي قولت تعا  :ومما استدلوا ات ويات سورة التواة   ومعلوم أألا مر -3
فيكا أسلا األشهر الحرام فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهي وخذوهي واحصروهي واقعدوا لهي كل مرصــد فــين     

 ( .  5((   التواة :  تابوا أقاموا الصالة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهي
 

كي فــي الــدرن ولفصــل فــي الــدرن ولفصــل اآلرــات لقــوم  فين تابوا وأقاموا الصالة وأتوا الزكاة فيخوالمث قال اعـدها :    
 ( 12:   11(   التواة :    ( وإن لكثوا أرمالهي من بعد مهدهي وطعنوا في درنكي فقاتلوا أئمة الكفر11رعلمون )

 
ــرك الشـــرك    ــا  وتـ ــا  اـ ــ  اإل ـ ــاة مـ ــاء الزكـ ــالة وإيتـ ــة ال ـ ــل إقامـ ــدم      –فجعـ ــمة الـ ــبيل   وع ـ ــت السـ ــرطا  يف ختليـ شـ

 األهوة مر املؤمنني   وجعل نقي ذلك موجبا  للقتال على الكفر .واست قا  
 

:   هـو ديـر ا  الـذي جـاء اـت الرسـل والغـوو عـر  -وهو ممر أدرك ظهـور املرجئـة    –ولذا قال أنس ر ى ا  عنت   
  :روم   قبل هر  األحاديث واهتالف األهواء ؛ وت ديإل ذلك يف كتاب ا  يف وهر ما أنزل ا    قال ا 

 .(2)((  فين تابوا و أقاموا الصالة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهي  
 

إ  أ  قــال : تــواتهم هلــ  األوثــا  وعبــادة روــم وإقــام ال ــالة وإيتــاء الزكــاة   مث قــال يف ويــة أهــرى :   فــإ  تــااوا وأقــاموا  
 ال الة وأتوا الزكاة فإهوانكم يف الدير ( .

 
  ولــذا اعتمــد ال ــديإل ر ــى ا  عنــت يف قتــال مــانعي الزكــاة علــى هــذو اآليــة الكر ــة    قــال احلــافظ اــر كثــحم يف تفســحمها :

وأمثالا ؛ حيث حرم  قتالم اشـرط هـذو األفعـال   وهـي الـدهول يف اإلسـالم والقيـام اـعداء واجباتـت   ونبـت اععالهـا علـى  
واعـدها أداء الزكـاة الـيت هـي نفـ  متعـد إ   أدناها   فـإ  أشـرف األركـا  اعـد الشـهادة ال ـالة الـىت هـي حـإل   عـز وجـل    

 الفقراء أو اظاوي    وهي أشرف األفعال املتعلقة ااملنلوقني   ولذا كثحما  ما يقر  ا  اني ال الة والزكاة .
  أمـــرت أن  وقــد جــاء يف ال ــ ي ني عــر ااــر عمــر ر ــي ا  عنهمــا   عــر رســول ا  صــلى ا  عليــت وســلم أنــت قــال :  

 احلديث .  …ناس حتع رشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل ، ورقيموا الصالة ، ورؤتوا الزكاة  أقاتل ال
 

 
 ( . 50/  1مر أثار ىف الدر املنثور   والفت    وانظر : عر استديل السل  ما نقلت السيوطي عنها  (1 

( أ  البزار رواو أيضا  58/  4(   وذكر عند اآلية األهرى    54/  4التفسحم    –(  وذكر اار كثحم أنت رواو اار مردويت ورمد ار ن ر املروزي يف كتاب ال الة  78/  10رواو الطربي    (2 
. 
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وقال أاو إس ا  : عر أيب عبيدة   عر عبد ا  ار مسعود ر ى ا  عنت قال: أمرمت اإقـام ال ـالة وإيتـاء الزكـاة   ومـر مل  
 يزك فال صالة لت .

 (1)ر أسلم: أىب ا  أ  يقبل ال الة إي االزكاة   وقال: يرحم ا  أاا اكر ما كا  أفقهت    وقال عبدالر ر ار يزيد ا
إ  وهــر مــا ذكــر ر ــت ا  مــر أحاديــث ووثــار ؛ هــي مســتند اإلمجــاع الــذي انعقــد اــني ال ــ ااة اعــد املنــاظرة الــوجيزة اــني  

قـد قـال ال ـ ااة :   لـو أطاعنـا أاـو اكـر كفرنـا     اعـد  الفارو  وال ديإل   مث ظل مر أعظم وحاد اإلمجاع ثبوتـا    حـىت ل
 أ  تبني لم األمر وزال  الشبهة .

 
لقد كـا  ال ـ ااة ر ـى ا  عـنهم أجـل وأفقـت مـر أ  يقولـوا : نسـعلم   فـإ  كـانوا مقـرير اوجووـا مـ  ايمتنـاع عـر أدائهـا  

 كل حالة أحكامها !!االكلية فهم مسلمو    وإ  كانوا جاحدير لوجووا فهم مرتدو    ول
 

هـو ردة    -ولـيس عـر دفعهـا لإمـام     –وهو الواق  مـر املرتـدير    –فقد انعقد إمجاعهم على أ  ايمتناع عر أدائها االكلية  
وهـم مل مبـال  أحـد مـنهم قـط يف تكفـحم تـارك    –صـرحية   تضـمر إسـقاط حـإل ا  يف املـال   والتفريـإل اـني ال ـالة والزكـاة  

لزمهم ال ديإل ر ى ا  عنت وعنهم   حىت انعقد إمجاعهم على هذو   كما انعقـد علـى تلـك   وانـاء    ولذا أ-(2)ال الة 
أى كمـر    –على ذلك مسوا املمتنعني عر أداء الزكاة مرتدير يف كل الن و  الـواردة عـنهم   وقـاتلوهم قتـال سـائر املرتـدير  

أحكـام القتـال   وشـهد لـذا فقهـاء السـل    كمـال    أدعى نبوة مسيلمة وسجاح واألسود   دو  تفريإل اينهم يف شيء مـر
 قال احلافظ أاو عبيد القاسم ار سالم ر ت ا  :

ااملهـاجرير واألن ـار علـى منـ  الزكـاة   كجهـاد رسـول ا     –ر ـت ا  تعـا     –  وامل د  لذا : جهـاد أيب اكـر ال ـديإل  
فك الدماء وسيب النساء واغتنام املال   فإمنـا كـانوا مـانعني لـا  صلى ا  عليت وسلم أهل الشرك سواء   ي فر  اينهما يف س

 .  (3)غحم جاحدير وا   
 

ــاء   ــر اجلفـ ــد عـ ــذا مل يعهـ ــا ؟ هـ ــدا  لـ ــا أو جاحـ ــر لوجووـ ــوا : أأنـــ  مقـ ــ ااة مل يقولـ ــت ا  :   وال ـ ــالم ر ـ ــي  اإلسـ ــال شـ قـ
عقـاي  أو عناقـا  كــانوا يؤدوألـا إ  رسـول ا  صــلى    وال ـ ااة   اـل لقـد قــال ال ـديإل لعمـر ر ــى ا  عنـت : وا  لـو منعــون

ا  عليت وسلم لقاتلتهم على منعها . فجعل املبي  للقتال  ـرد املنـ  ي ج ـد الوجـوب   وقـد روي أ  طوائـ  مـنهم كـانوا  

 
 املو وع السااإل . –طربي (   وانظر : ال54/ 4التفسحم    (1 

كما هو مف ل يف مظانت   ومر ذلك ما حسنت   –ومر األدلة على إمجاعهم على تكفحم تارك ال الة : حديث ال ديإل وال  ااة هذا   وقد ثب  نقل ذلك عر طائفة منهم ومر التااعني  (2 
ر جاار ر ى ا  عنت   وكذلك جاء النقل عر أىب هريرة ر ى ا  عنت   رواو احلاكم وقال: ص ي  على   ع 235   230( واظر أيضا :  227/ 1األلبان يف ص ي  الدغيب والدهيب   

كما   –مل يشعر  شعر أو –  ومل يقل أ  تاركها غحم كافر إي مر تعثر ااإلرجاء  46شرطهما   وقال الذهيب :   إسنادو صاا (   كما نقل الشي  األلبان ومل يعلإل عليت   اإل ا  ألار أيب شيبة 
 سدى .

 / مر  موع الرسائل األرا  اليت حققها الشي  األلبان . 57( إل ا  أليب عبيد   صلى ا  عليت وسلم 3 
وا وا  معني على ما أقسم عليت صديقهم   ال وعمل تنبيت : انظر ديلة اآليات ال رحية على أ  إيتاء الزكاة شرط يف ع مة الدم وثبوت األهوة يف الدير وكي  فهما ال  ااة والسل  وفسروها

  مث انظر معت ما جاء ىف تقد  رسالة حكم تارك ال الة     وا  ألقاتلر مر فر  اني ال الة والزكاة   وقالوا   لو أطعنا أاو اكر كفرنا   وقاتلوهم هذو املقاتلة الىت فسرها السل  كما ترى 
 ها يف الدير !! قلنا : هذا ااطل مر القول ايقني ليس عليت أى دليل    وإ  قيل : ليس أ 15صلى ا  عليت وسلم 
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يب ذراريهــم  يقــرو  اــالوجوب لكــر خبلــوا وــا   ومــ  هــذا فســحمة اجلفــاء فــيهم مجيعــا  ســحمة واحــدة   وهــي قتــل مقــاتلتهم وســ 
 (1)وغنيمة أموالم والشهادة على قتالهم االنار   ومسوهم مجيعا  أهل الردة  

 
وهذو املعاملة يف القتال هي أشد أنواع معاملة املنتسبني لإسالم ممر ىتب قتالت أو ىتـوز ؛ ألنـت قتـال ردة   وكـل قتـال دونـت  

كــا  حكــم    –لن ــو  يف قتــالم اــععينهم وصــفاهتم اجلليــة  فهــو دو  ذلــك مــر املعاملــة   حــىت إ  اجــوار  الــذير تــواترت ا
 ال  ااة فيهم ومعاملتهم لم أي يتب  مر أدار منهم   وي ىتهز على جري    وي تسيب نسائهم   أو ختمس أموالم .

 
فهـو أعظـم مـر    –إذا كـانوا مـانعني عـر أدائهـا االكليـة أو عـر اإلقـرار وـا    –قال شي  اإلسالم :   وأما قتـال مـانعي الزكـاة  

 (2)قتال اجوار     
 

ومر األدلة على فساد مذهب املرجئة يف أ  تارك العمل ي يكفر : أ  مر دهل  عليت شـبهة اإلرجـاء مـر الفقهـاء وشـراح  
ملا مل ىتعلوا قتال ال ديإل وال  ااة لم قتال ردة وكفر   جعلوو مـر اـاب قتـال البغـاة   ومـنهم مـر يسـمى   –كتب السنة 
ــاة  قتـــال أهـــل   ــت قتـــال اغـ ــل أنواعـ ــام    (3)القبلـــة اكـ ــاة إليـــت   وهـــو إمـ ــاتلهم يمتنـــاعهم عـــر دفـــ  الزكـ ــا قـ ــع  ال ـــديإل إمنـ   فكـ

 املسلمني وايدو اي  املال   والرد على هؤيء وا    مر وجوو :
 

طلقـا   أمـا  أنت مل يثب  أ  امتناعهم ا و  اعدائها إ  اإلمام   اـل الثااـ  االن ـو  ال ـ ي ة امتنـاعهم عنـد أدائهـا م
ما ذكر مر امتناع اعضهم هذا ايمتنـاع املن ـو    فغايتـت إ  ثبـ  أ  تكـو  فئـة مـنهم كـذلك ولـيس عـامتهم   واحلكـم  

 إمنا هو لألغلب واألعم .
 

 
 ( 35/  8الدرر السنية    (1 

 ( 501/  4منها  السنة    (2 

   اجلماعة لا معنيا  :على أ قتال أهل القبلة املشروع أنواع   ىتمعها كلها قولت صلى ا  عليت وسلم :   التارك لدينت املفار  للجماعة   أل  استقراء الن و  يدل (3 
 املع  العام ؛ وهو الدير والسنة فمر هر  عنت هر  إ  الكفر والبدعة .-أ
 واملع  اجا  ؛ هو  تم  املسلمني الذي يرأست إمام شرعى   فمر هر  عنت فهو ااد أو رارب . وتف يل هذو األنواع كما يلى :-ب

ملشهورة الىت لتزام اشعحمة مر شعائر اإلسالم أو حكم مر أحكام الشريعة الثااتة  مثل مانعى الزكاة  وكالتتار الذير أصدر فيت شي  اإلسالم فتواو اقتال الردة : وهو قتال الطائفة املمتنعة عر األ
 ىتوز اجالف عليت .مج  ا  وا األمة   أما تارك ال الة فردا أو مجاعة   فليس مر أهل القبلة أصال   وقتالم أو  وأوجب   وكونت قتال ردة ي 

 قتال اجوار  وهو كما ذكرنا أعالو   وهو يف احلقيقة أصل يف قتال اهل البدع كافة .
 وهذا  النوعا  هارجا  عر اجلماعة مفهومهما العام واجا  .

 اتعويل واجتهاد   وهو أص اب شبة ي أص اب ادعة . –قتال البغاة : وهم اجارجو  عر اجلماعة مفهومها اجا  
 ل قطاع الطريإل وع ااات الفساد .قتال اظاراني : وهم مر جنس البغاة   إي أألم أص اب شهوة ي شبت فهم ليسوا هارجني على اجلماعة اإطال    ال على أمر اجلماعة   مث

 أما النوع اآلهر الذي ي شرعية لت :
 قتال اني املسلمني على امللك أو الدنيا أو الع بية أو حنوها .قتال الفتنة : وهو الذي ثبت  السنة يف النهي فر الدهول فيت وهو كل 

 ومر هنا كا  قولت صلى ا  عليت وسلم   ي حيل دم امرئ ……  إخل مر جوام  الكلم .
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يــدل علــى ايمتنــاع املطلــإل ي علــى مــا    –كمــا ثبــ  ذلــك يف األحاديــث ال ــ ي ة    –أ  وصــفهم اــالردة والكفــر اــإطال   
 ذكروا .

 
 ملعاملة الشديدة لم ومساوهتم اعص اب مسيلمة واألسود وحنونا ي تناسب إي ايمتناع املطلإل .أ  هذو ا

 
أ  هؤيء الفقهاء والشراح ي يلتزمـو  احلكـم علـى مـر مل يـدف  الزكـاة لإمـام اـالكفر والـردة ووجـوب قتالـت ومسـاواتت مـدعي  

جواز مقاتلتت قتـال اغـي ي قتـال ردة   فهـم إمـا أ  يقـروا اـع   النبوة إ  أهر ما فعل ال  ااة  ال غاية حكمت عر اعضهم  
 وإما أ  يلتزموا االفة إمجاع ال  ااة   وهو تناقي !!  –وهو ال  ي    –املناط اتل  

 
قــال شــي  اإلســالم ااــر تيميــة ر ــت ا  :   فــإ  ال ــديإل إمنــا قــاتلهم علــى طاعــة ا  ورســولت صــلى ا  عليــت وســلم ي علــى  

  خبـالف مـر قاتـل ليطـاع هـو   ولـذا قــال :  (1)فـإ  الزكـاة فـرد علـيهم   فقـاتلهم علـى اإلقـرار وــا وعلـى أدائهـا  طاعتـت    
اإلمام أ د وأاو حنيفة وغحمنا : مر قال : أنا أادي الزكاة وي أعطيها لإمام   مل يكـر لإمـام أ  يقاتلـت   وهـذا فيـت نـزاع  

طاعة ويل األمر جوز قتال هؤيء   وهو قول طائفـة مـر الفقهـاء وحيكـى هـذا عـر    اني الفقهاء ؛ فمر ىتوز القتال على ترك
الشافعي ر ت ا    ومر مل ىتوز القتال إي على ترك طاعة ا  ورسولت صـلى ا  عليـت وسـلم   ي علـى تـرك طاعـة شـند  

 معني ؛ مل ىتوز قتال هؤيء.
 

انوا ممتنعني عر طاعة رسول ا  صلى ا  عليت وسلم واإلقرار مـا جـاء  ويف اجلملة   فالذير قاتلهم ال ديإل ر ى ا  عنت ك
 .(2)ات   فلهذا كانوا مرتدير   خبالف مر أقر اذلك ولكر امتن  عر طاعة شند معني 

 
أقول : فـإذا انعقـد اإلمجـاع علـى عـدم التفريـإل اـني ال ـالة والزكـاة   ونـا عمـال  ظـاهرا   كـر إنفكـاك أحـدنا عـر األهـر  

 وجوو عدة   وقال ال ديإل:  مر
فمــا االــك مــر يفــر  اــني ركــ     –  وأقــرو عليــت ال ــ ااة كلهــم قـوي وعمــال  واهلل ألقــاتلن مــن فــرق بــين الصــالة والزكــاة     

 اإل ا  الظاهر والباطر   وجزئي احلقيقة الواحدة املركبة ؛ فيفر  اني اإل ا  القلى والعمل الظاهر ؟!
 

 
 يحظ قولت ر ت ا  :   فقاتلهم على اإلقرار وا وعلى أدائها   م  قولت السااإل :   (1 
(   فلو فرد وجود مر أنكر  لية أو عر اإلقرار وا   ؛ فقد أراد ايا  الاد احلكم ىف احلالتني   حالة ايمتناع عر اإلقرار   وحالة ايمتناع عر األداء االكليةإذا كانوا ممتنعني عر أدائها االك 

أدائها حبكمت ىف كل شيء فهذا الذي فعلت ال ديإل ويذهب إليت أهل السنة    وهو املتفإل على تكفحمو اني أهل السنة واملرجئة   فإنت ي ينايف مساواة حكم مر أقر اوجووا وامتن  عر –وجووا 
 خبالف املرجئة .

 واحد . فالكفر عند املرجئة ي يكو  إي االتكذيب واجل ود   ولكنت عند أهل السنة يكو  اذلك ويكو  اغحمو ؛ مثل اإلااء وايستكبار   وحكمهما
لقا ي   أيب ة أو اعضهم مل يكفروا زمر ال ديإل يقول إ  مر امتن  عر أدائها اليوم ي يكفر   ومر ذلك ما نقلت اار القيم يف ادائ  الفوائد مر هط اتنبيت : ليس كل مر قال : أ  تاركي الزكا

(   أى أل  أحكام اإلسالم قد  104/  3فرو     يعلى ( حيث جعلهم متعولني   ومل حيكم اكفرهم ؛ أل  أحكام اإلسالم مل تكر قد انتشرت   قال :   ول منعها مان  يف وقتنا حكم اك
 ظهرت فال قبول لتعويل كتعويلهم !

 ( 501 – 500/  4منها  السنة    (2 
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 يل عليت السالم ما يتعلإل ابقية األركا    ويزيد األمر و وحا .وسيعت يف شرح حديث جرب 
 

ووذا يتبني لطالب احلإل أ  ترك األركا  األراعة وسائر عمل اجلوارح كفـر ظـاهرا  وااطنـا  ؛ ألنـت تـرك جلـنس العمـل الـذي هـو  
  ومــر هــال  فيــت فقــد دهلــ  عليــت    ركــر احلقيقــة املركبــة لإ ــا    الــيت ي وجــود لــا إي اــت   هــذا ممــا ي ىتــوز اجــالف فيــت

 شبهة املرجئة شعر أو مل يشعر .
 

أى    –وتتميز األركا  األراعة عر سائر الواجبات   اع  مـر مل يلتـزم فعلهـا اقلبـت وملـر يعـزم علـى ذلـك ي يكـو  مؤمنـا أاـدا   
  وأما مر يضـعفت عزمـت ويننـرم  ؛ ألنت تارك لعمل القلب الذي هو ركر اإل ا    وعنت ينشع العمل الظاهر  -(1)ىف الباطر 

 التزامت   فهو على حرف الكفر وحافة النفا  .
 

ي يـؤثر علـى مـا سـبإل  وذلـك ألمـور    –أو غحمهـا مـر األركـا     –وما ورد عر فقهاء األمة مر اهتالف اشع  تـارك ال ـالة  
: 
 
ى كفــر تــارك ال ــالة ؛ إذ  : أ  تــرك جــنس العمــل شــيء وتــرك اعــي وحــادو شــيء وهــر   وي ســيما عنــد مــر ي يــر   األول*

مـ  تركـت لل ـالة   فـال يلـزم    –هى عندو مر مجلة الواجبات   في   لديت أ  يعت العبـد اـبعي الواجبـات وتنفعـت عنـد ا   
مـر قــولم : أ  تاركهـا ي يكفــر أنـت عمــل لـت صــاحلا لـت   وهــذا هـو مــا يهمنـا هنــا   وإ  كـا  ثبــوت كفـرو واســتلزمت إلحبــاط  

 كما سنبني .  –إل سائر عملت هو احل
 
ي ينبغــي ايعتــداد خبالفــت اعــد ثبــوت    –وي ســيما ال ــالة    –: أنــت مــر هــال  يف تكفــحم تــارك أحــد املبــان األراعــة    الثــالي*

فمــ  كثــرة    –اإلمجــاع مــر ال ــ ااة ر ــى ا  عــنهم يف تكفــحم تــارك ال ــالة والزكــاة   ومــا أشــرنا إليــت االنســبة لل ــيام واحلــ   
هرير مل يســتط  أحــد مــنهم اإلتيــا  انقــل ثااــ  صــري  عــر صــ ايب أو تــااعي مبــال  ذلــك ؛ وذلــك أ   املنــالفني مــر املتــع

أول مــر قــال اــت هــم املرجئــة   مث تــبعهم مــر تــبعهم   ومــىت عــرف املــرء ذلــك تبــني لــت أ  هــذا القــول هــار  عــر أقــوال أهــل  
 اح ذلك يف الفقرة التالية .ايجتهاد إ  أهل البدع   وإ  مل يكر كل مر قال ات مر أهل البدع   إيض

 : إ  ما تنقلت كتب الفقهاء املتعهرير عر اعي األئمة مر هالف يف هذا   ي مبلو مر أحوال :  الثالث*
   واملوافقة لإمجاع هى األو  ااألهذ .(1)إما أ  النقل عنت غحم ثاا    وإ  ثب  فهو إحدى الروايات عنت  

 

 
نزلة ركوب اظارم   قال : م –م را اقلبت على ترك الفضائل  -انظر : كالم سفيا  ار عيينت اآلت ىف أهر هذا املب ث   حيث ند على أ  املرجئة جعلوا مر شهد أ  ي إلت إي ا     (1 

 وليسا سواء ؛ أل  ركوب اظارم مر غحم است الل مع ية  وترك الفرائي متعمدا مر غحم جهل وي عذر كفر . إخل كالمت .

اإلمام الط اوي نسب إليت القول اتكفحمو يف مشكل  ويشهد لذا وما اعدو مر الفقرات اشتهار القول اعدم تكفحم تارك ال الة عر الشافعي   وإطبا  متعهري الشافعية على ذلك  م  أ  (1 
 ينة على املرجئة .(   وهو اار أه  املزن صاحب الشافعي   وقد كا  شافعيا مث لول حنفيا   وهذو يؤكدو النقل السااإل عر الشافعي ىف ايستديل اعية الب 320_ 22/  4األثار   
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  كمر ترك فريضة واحدة وليس يف التـارك املطلـإل   وسنو ـ  أنيـة التفريـإل ايـنهم ىف  وإما أ  يكو  كالمت يف مسعلة فرعية  
 البند الراا  .

 
 وأما أ  يكو  كالمت ليس صرحيا ىف الدك   ال يف التساهل والتضيي  وترك اظافظة   كما سنبني أيضا  .

 
ــار  توإمـــا أ  يكـــو  كالمـــت يف حـــايت ا وصـــة   كقـــول حذيفـــة ر ـــى ا  عنـــت :   أى عنـــد درول    –     نجـــيهي مـــن النـ

   فجعلت الناقل قوي عاما مطلقا .(2)اإلسالم وا م اللت 
 

وإمــا أ  يكــو  املنــال  مل يبلغــت اإلمجــاع   أو قــال خبالفــت قبــل أ  يبلغــت   أو مل يــرو إمجاعــا  ونظــر إ  الن ــو  املطلقــة ؛  
 هذا ي يؤثر يف ثبوت اإلمجاع وقوتت .ك ديث :   مر قال ي إلت إي ا  دهل اجلنة   وحنو ذلك   و 

 
هــو قــول  تهــدي املــذهب كلهــم أو اعضــهم ي قــول اإلمــام نفســت   ويســيما إذا    –وإمــا أ  يكــو  املنســوب لإمــام املتبــوع  

ء  اعتقد التاا  أ  القول االتكفحم هو مذهب اجوار  واملعتزلة   فينفي عر إمامت القول ات   وهذا ما وقـ  فيـت كثـحم مـر فقهـا
 .(1)املذاهب   ال وق  فيت مر حيارب املذهبية كالشي  األلبان 

 
وإما أ  يكو  النـاظر يف قـول اإلمـام مـر األتبـاع مل يـرو التـزام يزم القـول  فظـر أ  ذلـك رجـوع عنـت أو تنـاقي ينبغـي تربئتـت  

ســائر املســلمني اعــدهم مل  وذلــك مثــل اســتديل اعضــهم اكــو  ال ــ ااة و   –منــت   ورمــا اســتدل اعضــهم اــدك يزم الــالزم  
مب  وا مقربة لتاركي ال ـالة   وفاتـت أ  خت ـيد مقـربة يزم إلجـراء احلكـم الظـاهر يف الـدنيا   وإجـراء احلكـم يزم للقـول  

 االتكفحم .
  وي يشدط التزام الالزم فضال عر يزمت؛ فإ  العامل قد يقول االتكفحم لكـر ي ىتـرى احلكـم الظـاهر حـىت لـو كـا  قا ـيا أو

 إماما ملان  مر املوان   وقد ىترى احلكم الظاهر وي يرى يزمت ؛ كتن يد مقربة  فما أاعدو مر استديل !!
 
: أ  اجــالف يف ذلــك لــيس علــى إطالقــت وإمجالــت كمــا تنقــل كتــب اجــالف وحنوهــا   اــل لريــر القــول وتف ــيلت يف    الرابــع*

 :مناط النزاع يظهر حقائإل ي ىتوز إغفالا   ومر ذلك  
 

أ  املنال  رما كا  كالمت ىف احلكم الظاهر وكالم غحمو ىف احلكم الباطر   وأكثر كالم السل  إمنـا هـو يف احلكـم البـاطر  
كما سنبني   ولذا كا  اإلمجاع على تكفحم تارك ال الة أشهر وأظهر والتمثيـل اـذلك    –  اعكس كالم الفقهاء املتعهرير 

 
  .سيعت إيضاح ذلك يف الكالم عر حديث اجلهميني (2 

 وسيعت احلديث عر هذو الرسالة عند الكالم عر حديث اجلهميني وهر الكتاب . 43 – 42انظر رسالتت : حكم تارك ال الة   صلى ا  عليت وسلم  (3 
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فال ـالة هـي الـركر الوحيـد الـذي  كـر احلكـم علـى تاركـت ايقـني    –ة إذا كان  حكمية  يف كتب العقيدة أكثر   أل  املسعل
 ؛ ما ختتد ات مر الظهور والتكرار   وعموم جواوا يف سائر األحوال واألوقات .

 
رفـة ذلــك إي  ولـذا يقولـو  :   تـارك ال ـالة   وي يقولـو    تـارك الزكـاة   غالبــا  اـل   املمتنـ  عـر أدائهـا   ألنـت ي  كـر مع

 اايمتناع   وال يام أهفى مر الزكاة  واحل  إمنا ىتب يف العمرة مرة .
 

أ  لفــظ   الــدك   وشــبهت هــو مــر األلفــاو الــىت وقــ  فيهــا اإلمجــال وايلتبــال. وكثــحم مــر اجــالف ســببت األلفــاو وإطــال   
 ــيل والتقيـد ارتفـ  اجــالف   ومـر ذلــك أ   األحكـام   كمـا اــني شـي  اإلسـالم وغــحمو وتبعـا  لإمـام أ ــد   ومـىت وجـد التف

أي تــارك عمــل القلــب التــارك تبعــا لــذلك عمــل    –كتــب العقيــدة الــيت صــنفها أهــل الســنة تعــ  االتــارك تــارك ايلتــزام اــاألمر  
كمـــا أســـلفنا   وعليـــت فالتـــارك عنـــدهم هـــو مـــر    –  ألألـــا كلهـــا تقـــرر أ  اإل ـــا  قـــول وعمـــل االقلـــب واجلـــوارح  (1)اجلارحـــة  
إل ايسم اـإطال    ولـذلك مل ختتلـ  هـذو الكتـب يف حكـم تـارك ال ـالة مثـل كتـب الفـروع وأل  مق ـود م ـنفيها  يست 

 ايا  احلقائإل الشرعية ذاهتا   وايا  ما يضادها مر البدع   ودف  اللبس اينهما .
 

  –جــراء احلكــم الظــاهر  أمــا كتــب الفــروع فلكوألــا تب ــث يف أحكــام أعيــا  املكلفــني وتف ــيل أحــوالم  ومق ــودها غالبــا إ
كا  التارك عند م نفيها امسا عاما يتناول وحادا كثحمة   فيتكلمو  عر التارك اجلاحد للوجوب   والتـارك املتكاسـل والـدك  
لفريضــة واحــدة   فيشــمل كالمهــم مــر جهــة البــاطر تــارك عمــل القلــب   و ــعيفت   واملــددد اــني  ــع  اإل ــا  والنفــا   

 .(2)اظي  
 

 واردة يف ترك ال الة إمنا هي يف الكفار   كقولت تعا  :    وإذا قيل لم أركعوا ي يركعو  ((واآليات ال
 

 ( ولكر كذب وتو  ((31وقولت :    فال صد  وي صلى  
 

 ( ومل نك نطعم املسكني (( .43( قالوا مل نك مر امل لني  42وقولت:    ما سلككم ىف سقر  
 

كــافر ي حــظ لــت يف اإلســالم وإ  ادعــاو   وأيضــا أ  التــارك هــو مــر ي ي ــلى اــإطال  ؛  ويف هــذا دليــل علــى أ  مــر تركهــا  
 أل  الكافر كذلك   اقولت   فقولت صلى ا  عليت وسلم :   مر تركها فقد كفر   وغحمو مر األحاديث ؛ يفسر هذا.

  

 
إذا قاتل عليها . وذلك أل  هذو األحوال مجيعا تدل على شيء واحد ؛  ولذا قالوا مرة : إذا قال : ي أصلى   فهو كافر   ومرة قالوا : إذا عزم على تركها   ومرة قالوا : متعمدا  ومرة قالوا : (1 

 وهو عدم ايلتزام .

 عة   وركب رسالتت كلها على هذا !!واملؤس  م  أ  هذا الشي  األلبان حفظت ا  أهذ اكالم أهل اإلرجاء اظي مر غحم تف يل ؛ حيث جعل التارك الكلى مؤمنا مر أهل الشفا (2 
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هــو إلــيهم أقــرب  وحالــت وــم أشــبت   فمــر تــرك ال ــالة االكليــة فهــو مــر جــنس هــؤيء الكفــار  ومــر تركهــا يف أكثــر أحيانــت ف
 ومر كا  ي لى أحيانا ويدع أحيانا فهو مددد متذاذب اني الكفر واإل ا    والعربة ااجا ة .

 
 وقد يلتبس على اعضهم ما جاء يف ذلك مر ألفاو الن و    مثل : 

 
ــاموا      اإل ـــاعة ( و  تـــرك اظافظـــة ( اـــالدك الكلـــى   فاإل ـــاعة كمـــا يف قولـــت تعـــا :    ــا أضـ ــن بعـــدهي خلفـ فخلـــف مـ

((   ولــذلك نــد ااــر مســعود وغــحمو علــى أ  اإل ــاعة هــى التــعهحم   ولــو تركوهــا لكــانوا كفــارا    الصــالة وأتبعــوا الشــهوات
(1). 
 

  من لي رحافظ ملــيهن لــي ركــن لــه منــد اهلل مهــد ، إن شــاء مذبــه  كما ىف حديث عبادة ار ال ام     –وترك اظافظة  
 وهو غحم الدك الكلى الذي هو الكفر .  ،  (2)نة   وإن شاء أدخله الج

 
  فينطـا اعـي املتـعهرير    -كمـا تقـدم  –ومر ذلك لفظ   اجل د (  فهي ي تع  أحيانا عند السـل  إي الـدك   

ــارو     ــ  اعتبـ ــو  ي ي ـ ــإل مل يـــرد يف الن ـ ــ  أ  ي هـــالف   وكـــل تفريـ ــدد اجـــالف   والواقـ ــارك ويفـ ــا مقااـــل التـ فيجعلهـ
 ملطلقة ي جوز  لها على أحد املعنيني دو  اآلهر   ولذا قال شي  اإلسالم ر ت ا  :والن و  ا
  وأمــا الــذير مل يكفــروا اــدك ال ــالة وحنوهــا   فلــيس لــم حجــة وإي وهــي متناولــة للجاحــد كتناولــا للتــارك   فمــا   

يعـ  اآليـات   واألحاديـث    (3)اـالتويل    كا  جواوم عند اجلاحد كا  جوااا  عند التارك  مـ  أ  الن ـو  علقـ  الكفـر  
أكثرهــا جــاء الفــظ الــدك   ولفــظ اجل ــد مل يــعت غالبــا إي يف كــالم الســل    ويق ــدو  اــت الــدك والتــويل ي عــدم اإلقــرار  

 االوجوب .
ولــا حتــع  إكا تركهــا كســال وتهاوكذلك الكسل والتهاو  والسهو عنها ي يع  الدك املطلـإل   ولـذا تعجـب ملـر يقـول :     

  وحنــوو   إذ يســت يل عقــال وواقعــا أ  يفضــل الســي  علــى ال ــالة عــرد الكســل وحنــوو   فــعي كســل يبقــى والســي     رقتــل
 على رأست؟! 

 

 
  –ك   وإمنا هو فيمر حسب غحم العذر عذرا  الطربى   واار كثحم   والدر املنثور   وأ واء البيا  عر هذو اآلية   وأما لفظ التفريط الوارد يف مسائل اإلمام أ د فليس هو يف الد انظر :  (1 

غحم ملتزم وا فال يقول أ د ر ت ا  و ي غحمو ممر يرة التكفحم ات أنت يقضيها ؛ ألنت كفر    ك ال كثحم مر النال الذير إذا مر وا تركوا ال الة   فإذا شفوا سعلوا ماذا نفعل ؟ أما مر تركها
   57لى ا  عليت وسلم فظت ا  تعمل هذا ملا ورد ىف رسالتت   صوتواة الكافر التزامت االشرائ  اليت كفر وا ادك ايلتزام وا   سواء أكان  ال الة أم الزكاة أو غحمها   ولو أ  الشي  األلبان ح

 أو ألوردو على سبيل  ايحتمال ي اجلزم .

  وقد نقلت الشي  األلبان يف رسالتت حكم تارك ال الة   صلى ا  عليت  22( مر  موع الفتاوى   وكذلك يف    641/  7(      578/  7انظر كالم شي  اإلسالم عر احلديث    (2 
منها م  ما سنف لت عند الكىم عر  12  استدل ااحلديث على أ  تارك ال الة ي يكفر   ال هو ل  املشيئة   قار  اني صلى ا  عليت وسلم   ولكر صاحب التقد 46 – 44وسلم 

 حديث اجلهميني .

 ( مر  موع الفتاوى . 613/  7   (3 
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فــإ  هــذا تــارك لإقــرار وايلتــزام وــا   ولــيس متكاســال عــر األداء   واملتكاســل هــو املتنــاذل املهمــل يف العمــل   الــذي مــىت  
  وإكا قــاموا إلــع الصــالة قــاموا كســالعكما قال تعا  :       –ل   وإذا  ع  الداعي فد وأنقط   توافر الداعي لألداء عم 

((  وهـذا مـر  ـع  المـة يف العمـل   فـإذا أشـتد اـت  ـعفها تـرك العمـل    وال رأتون الصالة إال وهي كسالع(( وقال:     
 ايلتزام ااألداء شيء أهر . نفست أو أهرو عر وقتت ونقرها نقر الغراب   واملق ود أ  هذا شيء وترك

  
ومــر ذلـــك لفظـــة   ايمتنـــاع (  فإألـــا تطلـــإل علـــى مـــر يتعـــذر أو يتنلـــ  أو يتلكـــع   خبـــالف مـــا يقولـــت العلمـــاء يف الطائفـــة  
املمتنعة   وهي اليت  تم  علـى تـرك واجـب أو فعـل رـرم   فهـذا ايجتمـاع واملقاتلـة دليـل علـى عـدم ايلتـزام اـاألمر   ومـر  

 تالا قتال ردة كما سبإل .هنا كا  ق
 

*اجـــامس : أ  حقيقـــة اجـــالف اـــني مـــر يـــرى قتـــل تـــارك ال ـــالة كفـــرا واـــني مـــر يـــرى قتلـــت حـــدا ؛ أل  القـــول اعنـــت حيـــبس  
 ويضرب مهما أصر على الدك قول شاذ   وصلتت ااإلرجاء جلية ؛ سواء مر جهة القائلني ات أو مر جهة مضمونة .

 
كـل مـا أسـتدل اـت مـر يـرى قتلـت حـدا  ي ـل  دلـيال  ملـر يـرى قتلـت كفـرا وي عكـس   فـاجتم     وعليت إذا تعمل الفقيت وجـد أ  

للقائـل اقتلـت كفـرا  أدلتـت وأدلـة غــحمو   وإ  شـئ  فقـل : إ  األدلـة يف قتلـت واألدلــة يف تكفـحمو  تمـ  اـال تعـارد   فثبــ  أ   
الة أ  ير ى مؤمر اع  يقتـل وي ي ـلي   فهـذا ي    ي سيما م  ما سبإل مر ايا  است   (1)قتلت كفرا  هو وحدو ال  ي  

 يفعلت إي كافر معاند .
 وعلى هذا يقال غحمها مر األركا  .

 
مـا جـاء مـر    –أو إ ـاعتها أو السـهو عنهـا    –ك ـديث عبـادة    –ومثل ما جاء مر الوعيد يف ترك اظافظة علـى ال ـلوات  
ما من صاحب إبــل وال بقــر وال غــني ال رــؤدي زكاتهــا إال جــاءت    الوعيد يف ترك الزكاة ؛ كقولت صلى ا  عليت وسلم :  

روم القيامة أمظي ما كالت وأسمنه ، تنطحه بقرلها وتطؤه بأظالفها ، كلما لفدت أخراها مــادت مليــه أوالهــا ، حتــع  
   (2)رق ع بين الناس    

  
    وإما إلع النار      حتع رق ع بين العباد فيرى سبيله إما إلع الجنة  وقد جاء يف اعي الروايات :

 
فقــد يســتدل علــى تــارك الزكــاة اــإطال  داهــل لــ  املشــيئة   فــال يكــو  كــافرا   أو علــى التفريــإل اــني تــارك ال ــالة والزكــاة  

   وليس األمر كذلك لوجوو :(1)
 

يقتل اجلمي    فهذا دليل على أنت لو قتل لقتل كفرا ؛ أل  احلدود ي تسقط االتواة   أما املرتد أو املنافإل  أ  تارك ال الة إذا تاب وصلى ي –مر جهة األصول وايستنباط  –ومما يبني ذلك  (1 
 فيقبل تواتت وي يعاقب .

 رواو مسلم   كتاب الزكاة   ااب فيمر ي يؤدي الزكاة . (2 

 كما فعل اإلمام رمد ار ن ر املروزي يف كتاات   تعظيم قدر ال الة    (1 
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هــذو املســعلة    # أوي : أنــت ي يــدل علــى تــرك الزكــاة أو تــرك حــإل املــال االكليــة   وياــد مــر مجــ  األحاديــث والروايــات ىف  

 كما يف ال الة .  –ومجموعها يتض  أ  املق ود منت ليس تارك ايلتزام   ال املفرط املتهاو  أو املضي  
 

ما مــن صــاحب كهــب وال ف ــة ال رــؤدي منهــا حقهــا  # ثانيا : أ  هذو الرواية أشبت ااملنت ر   ولفظ الرواية التامة :    
وال صــاحب بقــر وال غــني ال رــؤدي    …حقهــا حلبهــا رــوم ورودهــا    وال صــاحب إبــل ال رــؤدي منهــا حقهــا ، ومــن   …

  …منها حقها 
 

:  حتــع رق ــع بــين    ويف هــذو الروايــة التامــة قــال  وقــال فــي الخيــل :  ثــي لــي رــنس حــق اهلل فــي ظهورهــا وال رقابهــا    
:   ال رفعــل فيهــا حقهــا  ر والغـنم  ويف الرواية األهرى قال يف اإلال والبقـ   العباد فيرى سبيله إما إلع الجنة وإما إلع النار 

 :   حىت يقضى   إ  أهرو .  وال صاحب كنز ال رفعل فيه حقه   ولي رذكر      ، ثي قال : 
  

إخل   ولـيس فيهـا     …  من أتاه اهلل ماالً فلي رؤد زكاته مثل له روم القيامة شجاع أقــرع  ويف رواية أهرى يف ال  ي  :  
أنت ي يـدهل النـار وي مبلـد فيهـا   اـل هـي علـى إطالقهـا   فـدل  مـوع هـذا علـى أ       إخل   فهذا ي يع   حتع رق ع  

وقولــت يف    ومــن حقهــا حلبهــا رــوم ورودهــا      الوعيــد وارد يف تــرك حــإل ا  عامــة ي يف الزكــاة املفرو ــة هاصــة   وقولــت :   
 صري  يف ذلك   –اجيل ما سبإل 

 
ــو  علـــى أ  يف املـــال حقـــ   ــت    واملســـلمو  مجيعـــا متفقـ ــوز تركـــت   كنفقـــة . مـــر  ـــب عليـــت نفقتـ ا ســـوى الزكـــاة ي ىتـ

 وإطعام امللهوف   وعاار السبيل   والضي  إذا تعني ذلك عليت   هذا هو املراد .
 

وإ  مل    –ويبــني ذلــك أ  الوعيــد ورد يف حــإل املكتنــز املــدهر   الــذي يــؤدي فعلــت إ  حــبس املــال وتعطيــل منافعــت   
وكقولـت    كيــة أو كيتــان    كقولت صلى ا  عليت وسلم يف الرجل الذي اكتنز دينارا  أو دينـارير :      يكر مما  ب فيت الزكاة  
ومـا أشـبهت  ومعلـوم أ  هـذا دو   أرســرك أن رســورك اهلل بهمــا رــوم القيامــة ســواررن مــن لــار      للمرأة ذات املسكتني :   

 رك الزكاة املفرو ة .الن اب املقدر للزكاة   فالاد أ  تكو  العلة أمرا أهر سوى ت
 

ووذا  تم  األحاديث الىت كثر فيها ايهـتالف منـذ عهـد ال ـ ااة ر ـى ا  عـنهم   ويو ـ  ذلـك حـال النـيب صـلى ا   
عليت وسلم   وكثحم مر أص اات   فإنت مل يكر رسول ا  صلى ا  عليت وسلم يكنز املال وينتظر حـىت حيـول احلـول فيـؤدي  

فكـا     مــا أحــب أن لــي مثــل أحــد كهبــا إال ألفقتــه كلــه      ن ـاب املعلـوم ؛ اـل ثبـ  عنـت أنـت قـال :    القدر املعلوم مـر ال
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هـو وكثـحم مـر أصـ اات ينفقـو  االليـل والنهـار سـرا وعالنيـة يف نوائـب احلـإل   ويسـارعو  فيمـا ي يتعـني علـيهم   ويتنافسـو   
 .  فيت مثلما كانوا يبادرو  إيل صالة التطوع وحيرصو  عليها سواء

 
مل يرد منهـا حـديثا أو ي ـعب عليـت توجيهـت وفهمـت   وأمـا مـر التـزم طريقـة    –فمر تعمل حالم و موع الن و  يف الباب  

أكثــر الفقهــاء املتــعهرير   فالاــد أ  يــرد الــبعي   أو مبطــا يف توجيهــت   أو يتعســ  يف خترىتــت   كقــولم أ  هــذا اــال   
 بة   وحنو ذلك مما هو إ  الظر أقرب  وا  أعلم .لألصول   وأنت منسوخ نزل قبل لديد األن 

 
 ولنعد إ  أصل مو وعنا عر احلقيقة املركبة   فنقول :

 
  والــذي هــو يف احلقيقــة شــرح مســتفيي حلــديث جربيــل عليــت الســالم ف ــل شــي  اإلســالم    (1)يف كتــاب اإل ــا  األوســط  
اإل ـا  املركبـة   وكفـر مـر تـرك العمـل الظـاهر   اـل كفـر مـر    حقيقـة  –مـا ي يـدع ريبـة وي شـكا   –القول يف هذا   وأظهـر 

؛ فإنـت ر ـت ا  قـال :   وأمـا    (2)ترك ايلتزام اعحد األركا  األراعة ؛ ال الة والزكاة وال وم واحل    وعزم على أي يفعلهـا  
هـو كـافر   وكـذلك مـر ج ـد  الفرائي األرا    يع  ما عدا الشهادتني ( فإذا ج د وجوب شيء منها اعد الـود احلجـة ف

 لر  شيء مر اظرمات الظاهرة املتواترة ولر ها . . .   .
 مث قال :   وهذو املسعلة لا طرفا  :

 
 أحدنا : يف إثبات الكفر الظاهر .
 والثان : يف إثبات الكفر الباطر .

  ومر املمتن  أ  يكو  الرجل مؤمنـا إ انـا ثااتـا    فعما الطرف الثان فهو مب  على مسعلة كو  اإل ا  قوي  وعمال  كما تقدم
يف قلبــت اــع  ا  فــرد عليــت ال ــالة والزكــاة وال ــيام واحلــ    ويعــيش وهــو ي يســجد   ســجدة   وي ي ــوم رمضــا    وي  

 (3)  ص ي  يؤدي   زكاة   وي حي  إيل ايتت   فهذا ممتن    وي ي در هذا إي م  نفا  يف القلب وزندقة   ي م  إ ا
مث ذكــر األدلــة مــر الكتــاب والســنة علــى ايمتنــاع عــر الطاعــة إمنــا هــو مــر صــفات الكفــار ي املســلمني   وألــزم املفــرقني اــني  

 جاحد الوجوب والتارك اإلزام قوي وحجة ارهانية ؛ فقال : 
كتناولـــا للتـــارك   فمـــا كـــا     وأمـــا الـــذير مل يكفـــروا اـــدك ال ـــالة وحنوهـــا   فليســـ  لـــم حجـــة إي وهـــى متناولـــة للجاحـــد  

 .  (1)جواوم على اجلاحد كا  جوااا لم عر التارك   
 

 
 ( 641 – 461/  7هو  موع الفتاوى    (1 

 وسنعت على معظمت يف ثنايا الف ول اآلتية . 219 – 218   210م  ما ذكر صلى ا  عليت وسلم  621حىت  610انظر مر صلى ا  عليت وسلم  (2 

(3)   7  /610 – 611 ) 

 2)   613 – 614 . 
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كما ف لنا ذلك مر قبل   وسـنزيدو و ـوحا إ  شـاء    –وذلك أ  الن و  مل تفر    وال  ااة ر ى ا  عنهم مل يفرقوا  
 ا  يف ال ف ات التالية .

 
 اكفرو ااطنا   وفند شبهات القائلني خبالفت يف اقية كالمت . أ  شي  اإلسالم ر ت ا  ن ر القول  والمقصود هنا 

 
 .(2)وأو   أ  مر عرف ارتباط الظاهر االباطر زال  عنت الشبهة يف هذا الباب   

كما هو الشـع  يف املنـافقني   وكـذلك يف املتـعولني الـذير يعتقـدو  عقيـدة    –وأ  مر إجراء األحكام الظاهرة عليت أمر وهر  
 ر إجراء احلكم الظاهر عليهم لت شروط   إقامة احلجة وايستتااة (   وقال :هي كفر   ولك

  ووــذا تــزول الشــبهة يف هــذا البــاب   فــإ  كثــحم مــر النــال   اــل أكثــرهم يف كثــحم مــر األم ــار ي يكونــو  رــافظني علــى  
هم إ ــا  ونفــا    و ــرى علــيهم  ال ــلوات اجمــس   و هــم تاركيهــا ااجلملــة اــل ي ــلو  أحيانــا ويــدعو  أحيانــا    فهــؤيء فــي

أحكــام اإلســالم الظــاهر يف املواريــث وحنوهــا مــر األحكــام إذا جــرت علــى املنــافإل اظــي كــاار أيب وأمثالــت مــر املنــافقني    
 .(3)فأل   رى على هؤيء أو  وأحرى 

 
وكفــر نفــا    فــإذا تكلــم يف  وهــتم كالمــت اقولــت :   وااجلملــة فاصــل هــذو املســائل أ  تعلــم أ  الكفــر نوعــا  : كفــر ظــاهر  

 أحكام اآلهرة كا  حكم املنافإل حكم الكفار   وأما يف أحكام الدنيا فقد  رى على املنافإل أحكام املسلمني .
وقد تبني أ  الدير ياد فيت مر قـول وعمـل   وأنـت  تنـ  أ  يكـو  الرجـل مؤمنـا اـا  ورسـولت اقلبـت ولسـانت ومل يـؤدي واجبـا  

 .(4)وي زكاة وي صياما    وي غحم ذلك مر الواجبات . . .   ظاهرا   وي صالة 
 .  (5)كما ف ل القول ىف أ  عمل القلب هو إرادة جازمة   واإلرادة اجلازمة يست يل ختل  الفعل عنها 

 
ا  فثااــ  أ  تــارك عمــل القلــب االنســبة لألركــا  األراعــة أو أحــدها   هــو تــارك ايلتــزام وــا والعقــد اجلــازم علــى فعلهــ  

كافر على احلقيقة ؛ ألنـت إمـا أنـت لـيس لديـت عمـل القلـب   الـذي هـو اإلرادة اجلازمـة املسـتلزمة للفعـل (   وي قولـت   الـذي  
 هو اإلقرار االوجوب (   فهذا ي شك يف كفرو .

 
 ــردة  وإمـا أ  يكـو  لديـت قـول القلـب   ولكنـت إذ مل يسـتلزم فعــل القلـب ي يكفـي يف ثبـوت اإل ـا    فهـو معرفـة   

كمــا تقــدم إيضــاحت   وهــو مــر جــنس إقــرار أهــل الكتــاب اــع  رمــد صــلى ا  عليــت وســلم رســول واجــب    –أو علــم  ــرد  
 ايتباع ولكر مل يتبعوو   ال إقرار إاليس اع  ا  أمرو االسجود ولكر مل يطعت .

 
 

 3)   616 

 3)  617 

 4)   620 – 621 . 

 5)   616 . 
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فـــإل لقاعـــدة أهـــل الســـنة يف  وهكــذا فـــإطال  القـــول اتكفـــحم تـــارك ال ـــالة أو الزكـــاة أو ال ــوم أو احلـــ  صـــ ي  موا 
اإل ــا  كــل املوافقــة   وهــو لــيس مــر جــنس تســمية اعــي الع ــاة كفــارا  وتســمية اعــي املعاصــي كفــرا  والقــول اــع  املســعلة  
هالفية هكذا اإطال  غحم ص ي    إي أ  يـراد عمـوم األمـة ي ه ـو  السـل  ومـر أتـبعهم   وسـيعت يف شـرح حـديث  

 ما يزيد ذلك إيضاحا.  –فد عبد القيس جربيل عليت السالم وشرح حديث و 
 
 

 ثالثا : ما ورد من اآلرات في حكي التولع من الطامة : 
 

وي شك أ  تارك جنس العمـل متـول عـر الطاعـة معـرد عـر األمتثـال ؛فاآليـات الدالـة علـى أ  تـارك الـركر تـارك   
 لإ ا  هي دليل على تركب حقيقة اإل ا  مر هذير الركنني معا    ومنها :

 
 ( 32((  ول عمرا  :  قل أطيعوا اهلل والرسول فين تولوا فين اهلل ال رحب الكافررن قولت تعا  :   -1
((    ورقولون أمنا باهلل وبالرسول وأطعنا ثي رتولع فررق مــنهي مــن بعــد كلــن ومــا أولئــن بــالمؤمنين  قولت تعا  :     -2

 (. 47النور :  
 ( .32    31((  القيامة :(ولكن كذب وتولع31وال صلع)فال صدق قولت تعا  يف حإل الكافر :    -3
 (.16   15  الليل : ( الذي كذب وتولع (( 15)) ال رصالها إال األشقع )قولت تعا  : -4
 ( . 48  طت :  ) إلا قد أوحي إلينا أن العذاب ملع من كذب وتولع ( قولت تعا  على لسا  موسى وهارو  : -5

  
يـة :   فعلـم أ  التـو  لـيس هـو التكـذيب   اـل هـو التـو  عـر الطاعـة ؛ فـإ  النـال علـيهم أ   يقول شي  اإلسـالم ااـر تيم 

) فــال صــدق  ي ـدقوا الرســول فيمــا أهــرب ويطيعــوو فيمــا أمـر   و ــد الت ــديإل التكــذيب   و ــد الطاعــة التـو   ولــذا قــال  
سول وأطعنا ثي رتولع فررــق مــنهي مــن بعــد  )) ورقولون أمنا باهلل وبالر وقد قال تعـا     وال صلع * ولكن كذب وتولع (  
 (. فنفى اإل ا  عمر تو  عر العمل وإ  كا  قد أتى االقول   47  النور : كلن وما أولئن بالمؤمنين (( 

 
إ  أ  يقــول :   ففــي القــرو  والســنة مــر نفــي اإل ــا  عمــر مل يــعت االعمــل موا ــ    كمــا نفــى فيهــا اإل ــا  عــر   

 اقلبت م  املعاداة أو املنالفـة الظـاهرة   فهـذا مل يسـم قـط مؤمنـا   وعنـد اجلهميـة إذا كـا  العلـم يف قلبـت  املنافإل   وأما العامل
مــؤمر كامــل اإل ــا    إ انــت كإ ــا  النبيــني   ولــو قــال أو عمــل مــا عســى أ  يقــول ويعمــل   وي يت ــور عنــدهم أ  ينتفــي  

   (1)اإل ا  إي إذا زال ذلك العلم مر قلبت   
 

 
 ذكر أ  هذا التو  مر املع ية املكفرة مثل مع ية جنس الرسل   وذكر حنو كالمت هنا . – 59( وقبل ذلك   142/  7  وهو يف  موع الفتاوى    137اإل ا    (1 
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 تمر ر ت ا  يف مناقشة األشعرية يف ذلك   ناقال عر كبار أئمتهم   ناقدا مذهبهم يف صف ات طويلة .ويس
 

 رابعا : اآلرات في اقتران العمل باإلرمان : 
 

وهذا ما استدل ات السل  قد ا   وإ  كـا  للمرجئـة عليـت اعـداد سـنوردو إ  شـاء ا  ونـردو   وممـر اسـتدل اـذلك اإلمـام  
 رمد ار احلسني اآلجري الشافعي   قال : أاو اكر
يا أهل القرو  ويا أهل العلم   يا أهل السنر واآلثار   ويا معشـر مـر فقههـم ا  عـز    –ر نا ا  تعا  وإياكم   –  اعلموا 

أوجــب    وجــل يف الــدير اعلــم احلــالل واحلــرام   إنكــم إ  تــدارمت القــرو  كمــا أمــركم ا  عــز وجــل   علمــتم أ  ا  عــز وجــل
 على املؤمنني اعد إ األم ات وارسولت : العمل .

 
وأنــت عــز وجــل مل يــثر علــى املــؤمنني اعنــت قــد ر ــى عــنهم وقــد ر ــوا عنــت   والعمــل ال ــاا وأثــاوم علــى ذلــك الــدهول ا   

نجــاة مــر النــار  اجلنــة والنجــاة مــر النــار إي اإل ــا  اــت والعمــل ال ــاا   وقــر  مــ  اإل ــا  علــى ذلــك الــدهول إ  اجلنــة وال
ااإل ا  الذى قد وفقهم إليت   ف ار اإل ا    مل يدهلهم اجلنة ااإل ـا  وحـدو حـىت  ـم اليـت العمـل ال ـاا م ـدقا اقلبـت  

 وناطقا السانت وعامال جبوارحت . 
 

 ي مبفى أ  تدار القرو  وت ف ت وجدو كما ذكرت.
 

قرو    فوجدت فيت ما ذكرتت يف تسعة ومخسـني مو ـعا مـر كتـاب  أن قد ت ف   ال  –ر نا ا  تعا  وإياكم  –واعلموا 
ا  عز وجل   وأ  ا  تبارك وتعا  مل يدهل املؤمنني اجلنة ااإل ا  وحدو   ال أدهلهم اجلنـة ار تـت وإيـاهم   ومـا وفقهـم  

 لت مر اإل ا  االعمل والعمل ال اا .
 مر قال : املعرفة والقول وإ  مل يعمل  نعوذ اا  مر قائل هذا   . وهذا رد على مر قال :  اإل ا  املعرفة  ورد على

 
 مث شرع ر ت ا  يف سرد هذو املوا   يف قولت تعا  يف سورة البقرة:

 وبشر الذرن أمنوا ومملوا الصالحات أن لهي جنات تجرى من تحتها األلهار ((   
 الذرن أمنوا ومملوا الصــالحات وتواصــوا بــالحق وتواصــوا  ( إال2( إن اإللسان لفي خسر )1)) والعصر )  إ  قولـت :  
 .(1)((   بالصبر

 

 
 وذلك يف ف ل ها  مر كتاب الشريعة . (1 
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أقول : إنت ر ت ا  مل يستكمل كل اآليات يف اقدا  العمل ااإل ا    ال اقت ر على ما كا  فيـت تقـد  ذكـر اإل ـا  علـى  
  أدل على التالزم .العمل   أما ما تقدم فيت العمل على اإل ا  فلم يذكرو   ومعلوم أ  ذكر النوعني

 
ــه مؤمنــا قــد ممــل الصــالحات فأولئــن لهــي الــدرجات العلــعومــر ذلــك قولــت تعــا  يف ســورة طــت :      (( وقــد    ومــن رأت

ومن رعمل من الصالحات وهو مــؤمن فــال  ذكرها   فإذا  ممنا إليها وية أهرى يف السورة نفسها مل يذكرها   وهي :     
 أنت ي عمل اال إ ا  وي إ ا  اال عمل . (( كا  أدل يف رخاف ظلما وال ه ما

 
وإمنا كثر تقد  اإل ا  ؛ أل  املراد ات قول القلب وعملت   وهو األصل   فالباطر أصل للظاهر كما سـبإل لكـر ورود اعـي  

 موا   يتقدم فيها ذكر العمل عليت   يدل على التالزم   وعلى أنية املقدم مر أعمال اإل ا  يف ذلك السيا  .
 

  19ومن كلن قوله تعالع : ) ومن أراد اآلخرة وسعع لها سعيها وهو مؤمن (   اإلسراء :
 

قـال : فـعلزم ايسـم العمـل    -وقد استدل واء عطاء ىف مناظرتت لسامل األفطس املرجا الىت سـبإل إيرادهـا نقـال عـر ااـر اطـة  
 والعمل ايسم  

 
: )) كنــتي خيــر أمــة أخرجــت للنــاس    ية املقدم   كما سبإل   ومنهاوىف هذا تنبيت على موا   أهرى  اثلها   م  ق د أن
 ( . 110  ول عمرا  :تأمرون بالمعروف وتنهون من المنكر وتؤمنون باهلل ((

 
فـال يقـال : إ  األمـر اــاملعروف   والنهـى عـر املنكـر   ليســا مـر اإل ـا    أو ي ـ ا  ادونــت   ألنـت عطـ  اإل ـا  عليهــا    

 (2)ايرة والعط  يقتضى املغ
 

ال املق ود التنبيت على أنية هذو امليزة اإلسالمية   اإفرادها عر سائر أعمـال اإل ـا    وتقـدمها عليـت   وإي فمعلـوم قطعـا  
 أ  اإل ا  ي يتقدم عليت شىء   إذ ي يقبل شىء ادونت .  

 
ا  ىف ويــات أهــرى . أمــا التواــة   ففــي أراعــة  وقــد ورد تقــد  التواــة والتقــوى والشــكر وإقامــة ال ــالة وإيتــاء الزكــاة علــى اإل ــ 

 ( . 82  طت :))وألع لغفار لمن تاب وأمن وممل صالحا ثي اهتدى (( موا     منها : 
 

 مع ورود التوبة بمعنع اإلرمان لفسه فع اآلرة السابقة )) فين تابوا وأقاموا الصالة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهي ((

 
 ات النقلية . مر الشبه -إ  شاء ا   -كما يقول املرجئة ىف مسعلة العط  الىت سنذكرها   (2 
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 (147) النساء :   )) ما رفعل اهلل بعذابكي إن شكرتي وأمنتي ((:  وإما الشكر   ففى قولت تعا  

 
 وأما التقوى   ففى قولت تعا  :  

 (  28)) رأرها الذرن أمنوا اتقوا اهلل وأمنوا برسوله رؤتكي كفلين من رحمته (( ) الحدرد : 
 

منــتي برســلع ومزرتمــوهي وأقرضــتي اهلل  )) لــئن أقمــتي الصــالة وأتيــتي الزكــاة وأوأمــا ال ــالة والزكــاة   ففــى قولــت تعــا  :  
 (12) المائدة : قرضا ألكفرن منكي سيئاتكي ((

 
وورد عكس ذلك    وهو ذكر اإل ا  مث العط  عليت اـذكر شـىء مـر أعمالـت   تنبيهـا علـى أنيتـت أيضـا   مثـل قولـت تعـا   

 اهلل واهلل غفور رحيي (( : )) إن الذرن أمنوا والذرن هاجروا وجهدوا فع سبيل اهلل أولئن ررجون رحمت 
 

واملهاجرو  هـم مـر املـؤمنني   وكـل املـؤمنني يرجـو  ر ـة ا    وموا ـ  هـذا كثـحمة . وااجلملـة فاإل ـا  ىف هـذو الن ـو     
 أما أنت اإل ا  كلت ااطنت وظاهرو   لكر يعط  عليت اعضت   ويقدم عليت اعضت   وهذا وا   الديلة . 

 
أى اإل ــا  املــذكور ىف حــديث جربيــل . ويكــو  عطــ  األعمــال عليــت   أو عطفــت    -اطر اإل ــا   وأمــا أ  يكــو  املق ــود اــ 

على أعمال هى أجـزاء ظـاهرة مـر اإل ـا    وي ت ـ  اـدو  اإل ـا  البـاطر وديلـة ي هفـاء فيهـا أيضـا وأقـل املوا ـ  ديلـة  
ى لفـظ اإل ـا    اـل لـت ألفـاو أهـرى   كلفـظ    على الدكيـب   هـى الـىت يـذكر فيـت اإل ـا  مطلقـا ومـ  ذلـك ي يقت ـر علـ 

 ) ليس البر أن تولوا وجوهكي .. ( الرب   املذكور ىف اية البقرة السااقة
ولفظ   الدير   ولفظ   التقوى   ولفـظ   العبـادة   ولفـظ   الـدى   ولفـظ   الطاعـة   ولفـظ   املعـروف   ولفـظ   اجـحم  

 .  (1)فيها شعب اإل ا  مجيعا    وحنوها مر األلفاو العامة الىت تدهل
ومتم هذا املب ث اذكر مو   مهم مر املوا   الىت قر  فيها العمل ااإل ا    للديلـة علـى الدكيـب والـتالزم   وهـو قولـت  

ــرا(()  تعــا  :   ــة وال رظلمــون لقي ــدخلون الجن )) ومــن رعمــل مــن الصــالحات مــن ككــر أو ألثــع وهــو مــؤمن فأولئــن ر
 (124النساء :

 
ت األنية أ  ا  تعا  ذكر ذلك  مر الرد على دعوى اإل ا  االتسمى والقول   دو  إصـالح العمـل   ورد علـى مـر  ووج

)) ليس بأماليكي وال أمالع أهــل الكتــاب مــن رعمــل ســوء  يزعم هذو الدعوى سواء أكا  كتاايا أم حنفيا   فقال قبلهـا :  
 (  123( ) النساء :رجز به وال رجد له من دون اهلل وليا وال لصيرا (

 
    والظلم   والضالل   ……اخل واستغر  ذلك وقد أفاد شي  اإلسالم ىف ذكر هذو األلفاو   وايا  ديلتها حال اإلفراد وحال األقدا    وكذلك ما يقاالها كالكفر واملع ية   والفسو  (1 

 ما يقارب الثلث األول مر كتاب اإل ا  . 
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 (125: )) ومن أحسن درنا ممن أسلي وجهه هلل وهو محسن وأتبع مله إبراهيي حنيفا (( ) النساء : وقال اعدها

 
فبني ا  اإل ا  ليس االت لى وي االتم    ال ما وقر ىف القلب وصدقت العمل   وأنت ي أحد أحسر دينـا ممـر أسـلم : أى  

 ازعة وهذو هى ملة إاراهيم   الىت ي يقبل ا  دينا غحمها مهما كثرت األماىن والدعاوى .انقاد وأطاع اال حر  وي من
 

 األحاديث ىف ذلك :  خامسا :  
 

وردت أحاديــث صــ ي ة كثــحمة تــدل علــى حقيقــة اإل ــا  املركبــة وقــد ســبإل أ  أوردنــا منهــا مــا يــدل علــى أ  العمــل إ ــا     
 .   واإل ا  عمل وهذو أنها

 يل عليت السالم املشهور :حديث جرب  -1
 وهو حديث ص ي  رواو الشينا  وغحمنا عر اار عمر عر أايت  وعر أىب هريرة  واألو  أمت   وهذو رواية مسلم :  

 :    -اعد مقدمة عر القدرية الىت هى سبب احلديث  -قال عبد ا  ار عمر 
ا  عليت وسلم ذات يـوم   إذ طلـ  علينـا رجـل شـديد      حدث  أىب عمر ار اجطاب   قال : اينما حنر عند الرسول صلى

ايـاد الثيـاب   شــديد سـواد الشـعر   ي يــرى عليـت أثـر الســفر   وي يعرفـت أحـد منــا   حـىت جلـس إ  النــى صـلى ا  عليــت  
 وسلم فعسند ركبتت إ  ركبتيت   وو   فنديت . 

 وقال : يا رمد أهربىن عر اإلسالم ؟  
عليت وسـلم :اإلسـالم ا  تشـهد أ  ي إلـت إي ا   وأ  رمـدا رسـول ا  وتقـيم ال ـالة وتـؤتى الزكـاة   فقال الرسول صلى ا 

   وت وم رمضا    ول  البي  إ  استطع  إليت سبيال . 
 قال : صدق   

 قال : فعجبنا لت يسعلت وي دقت .
 قال : فعهربىن عر اإل ا  ؟ 

 واليوم اآلهر   وتؤمر االقدر هحمو وشرو . قال : أ  تؤمر اا  ومالئكتت وكتبت ورسلت
 قال : صدق  .

 قال : فعهربىن عر اإلحسا  ؟
 قال : أ  تعبد ا  كعنك تراو   فإ  مل تكر تراو فإنت يراك .

 قال : فاهربىن عر الساعة ؟
 قال : ما املسئول عنها اععلم مر السائل .

 قال : أهربىن عر أمارهتا ؟  
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 ا   وأ  ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولو  ىف البنيا  .قال : أ  تلد األمة راته
 قال : مث أنطلإل فلبث  مليا   مث قال   يا عمر : أتدرى مر السائل ؟

 قل  : ا  ورسولت أعلم .
       (1): فيله جبررل اتاكي رعلمكي درنكي  قال

 كر أركان اإلسالم :  فين فعلت هذا فألا مسلي   ، أله سأله بعد ك (2)ومند ابن منده من روارة ملع شرط مسلي 
 قال : لعي 

 وبعد ككر أركان اإلرمان : فين فعلت هذا فألا مؤمن ؟
 (3)قال : لعي 

وفع طررق أخر منده :   لقد حدثنع ممر أن رجال فع أخر ممر الرسول صلع اهلل مليــه وســلي جــاء إلــع رســول اهلل  
 (4)صلع اهلل مليه وسلي  الحدرث  

حلــافظ :   أهــر عمـــرو   حيتمــل أ  يكــو  اعـــد حجــة الــوداع   فإألـــا أهــر ســفراتت   مث اعـــد قدومــت اقليــل دو  ثالثـــة  قــال ا
أشهر مات   وكعنت   يع  جربيل عليت السالم   إمنـا جـاء اعـد إنـزال مجيـ  األحكـام   لتقريـر أمـور الـدير الـىت الغهـا متفرقـة  

 (5)ىف  لس واحد لتنضبط   
 ابن تيميه : وقال شيا اإلسالم

  أ  جربيــل ملــا ســعل النــى صــلى ا  عليــت وســلم عــر اإلســالم واإل ــا  واإلحســا    كــا  ىف أهــر األمــر اعــد فــرد احلــ   
 (6)  ……واحل  إمنا فرد سنت تس  أو عشر  

 فهذا ند احلديث وزمانت الذى معرفتت نعرف أمورا تعتى ىف الشرح .
   والحدرث الثالع :  -2
 

 ا  :  هو حديث شعب اإل 
:   اإلرمــان ب ــع وســبعون أو : ب ــع وســتون    عــر أىب هريــرة ر ــى ا  عنــت قــال : قــال رســول ا  صــلى ا  عليــت وســلم 

    (1)فأف لها قول ال إله إال اهلل وأدلاها إماطة األكى من الطررق  -شعبة 
 وفع روارة :   والحياء شعبة من اإلرمان    

 

 
 (1/1114او عر أىب هريرة    وأما البنارى فرو  1مسلم رقم  (1 

 (1/119كما ند احلافظ ىف الفت     (2 

 (. 8/101(   ومعها روايات أهرى لفظها :   فإذا فعل  ذلك فقد أسلم    وهى موافقة لرواية النسائى   أنظر : جام  األصول  1/146اإل ا  يار مندو   (3 

 (1/114امل در السااإل   (4 

 (1/119الفت    (5 

 . 228ا      اإل  (6 

 (   وهذا لفظ مسلم .1/51(   والبنارى  57مسلم رقم   (1 
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 والحدرث الثالث :  -3
ى ا  عنهما   أ  وفد عبد القيس أتوا النى صـلى ا  عليـت وسـلم   فقـال :   مـر الوفـد ؟ أو مـر القـوم  عر اار عبال ر 

 ؟  
 قالوا : ربيعة . 

 غير خزارا وال لدامع .   -أو : بالوفد   -فقال : مرحبا بالقوم 
ن لأتين إال فع شــهر حــرام  قالوا : إلا لأتين من شقة بعيدة ، وبيننا وبينن هذا الحع من كفار م ر ، وال لستطيع أ

 ، فمرلا بأمر لخبر به من وراءلا لدخل به الجنة . 
 فأمرهي بأربع ولهاهي من أربع : أمرهي باإلرمان باهلل وحده ؟  

 قال : أتدرون ما اإلرمان باهلل وحده ؟  
 قالوا : اهلل ورسوله أملي . 

ــام   ــدا رســـول اهلل ، وإقـ ــوا  قـــال : شـــهادة أن ال إلـــه إال اهلل وان محمـ ــاة وصـــوم رم ـــان ، وتعطـ ــاء الزكـ الصـــالة ، وإرتـ
 الخمس من المغني . 

 ولهاهي من الدباء والحنتي والمزفت .
 

 (2)قال شعبة : ربما قال : النقير ، وربما قال : المقير 
 (3)قال : احفظوا واخبروه من وراءكي 

حم إ  مـا سـواها وأنهـا وأشـرفها وأهرهـا هـو  وهذو األحاديث مر اعظم األحاديث ىف اإل ا    وقد اكتفي  وا   ألألا تشـ 
 وتقدم القوم ىف وقتت .  (4)حديث جربيل  

 
أما حديث الشعب   في تمل أنت اعد نزول الفرائي واكتمال الشعب   وحيتمل أ  يكو  ا  تعـا  أطلعـت علـى عـددها    

   (1)قبل أ  ينزلا عليت كلها   واألول أقرب وا  أعلم 
القـيس فمتقـدم   ولـذلك مل يـذكر فيـت احلـ  ومـا ذكـر فيـت مـر كـو  مضـر مـا تـزال علـى الكفـر  يـدل  وأما حديث وفـد عبـد 

 على ذلك .  
 

ولكر أنيتـت ظـاهرة ىف أنـت فسـر اإل ـا  ااألركـا  األراعـة   فـدل علـى أ  اإل ـا  إذا انفـرد عـر اإلسـالم يشـمل اـاطر الـدير  
 سالم وأركا  اإل ا  . وظاهرو أى  موع ما ذكر ىف حديث جربيل مر أركا  اإل

 
 هذو أمساء أنيت يو   فيت النبيذ . (2 

 (.23-28( ومسلم رقم  1/185البنارى واللفظ لت   (3 

  ا  الذى هو أول كتاات .ولذا أاتدأ شي  اإلسالم اار تيميت كتاات اشرحت   أظنت تب  اإلمام مسلما ىف ذلك   حيث ااتدأ ات كتاب اإل (4 

 متعهر.   -أىب هريرة  -يسيما وا  إسالم الراوى  (1 
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وكذلك حديث الشعب   فإ  أركـا  اإلسـالم اجمسـة داهلـت ىف الشـعب   اـدليل أنـت جعـل كلمـة الشـهادة أفضـل الشـعب  

 وأعالها .
 

مــرادف    -ي مفهومــت اجــا    الــذى هــو مرتبــت مــر مراتــب الــدير   كمــا ىف حــديث جربيــل    -فاإل ــا  وــذا املفهــوم العــام  
 اينها أهر حديث جربيل .  لكلمة الدير كما

 
وهــذا اإل ــا  يشــمل الظــاهر والبــاطر معــا   كمــا دلــ  هــذو األحاديــث الثالثــة   فمضــموألا يــدل علــى أ  اإل ــا  حقيقــة  

 مركبة مر األعمال الظاهرة واألعمال الباطنة معا   ي ي   ت ور أحدنا ادو  اآلهر ىف لقيإل اإل ا  .
 

ركر اإل ا  ومر زعم أ  اإل ا  يت قإل ألحد ادو  العمل الظاهر   وأنت ينجـو مجـرد مـا   ومر ترك العمل الظاهر فقد ترك
 يسمونت الت ديإل القلى   فضاللت اني .

 
وعلــى هــذا نــد علمــاء اإلســالم وشــراح الســنة  يســيما ىف شــرحهم حلــديث جربيــل   والــذى ســنورد طرفــا مــر كالمهــم فيــت  

 وديلت ذلك على الدكيب .
 

ىف الــذى قــال جربيــل للنــى رمــد صــلى ا  عليــت وســلم إذ ســعلت عــر    -عيــل اــر ســعيد : وســعل  أ ــد عمــر    قــال إمسا
فقـال قائـل : وأ  مل يفعـل الـذى قـال جربيـل للنـى صـلى ا  عليـت    –اإلسالم : فإذا فعل  ذلك فعنا مسـلم ؟ فقـال : نعـم  

   (2)    : هذا معاند لل ديث -وسلم   فهو مسلم أيضا ؟ فقال أى اإلمام 
 

ممـر يـرى أ  تـارك أحـد األركـا  األراعـة عـدا الشــهادتني    -وأوقفهـا ألصــولت    (1)ىف أكثـر الروايـات عنـت    –واإلمـام أ ـد هـو  
 متعمدا كافر.

 
فتكفــحمو ملــر يــعت اشــىء مــر العمــل الظــاهر متــيقر   وكــذا تــارك األراعــة مجيعــا ووجــت اســتديلت وــذو الروايــة   أ  حــديث  

ركا  العمل الظـاهر   اإلسـالم   وأركـا  ايعتقـاد البـاطر   اإل ـا      وهـو لتـعهرو قـاد علـى كـل مـا  جربيل اشتمل على أ
 سبإل مر أحاديث فيها إطال  دهول اجلنة مجرد الشهادة   أو نقد ىف عدد األركا  وحنو ذلك .  

 

 
 .100  وأنظر : اجالل لوحة  354عر اإل ا  لشي  اإلسالم      (2 

 انظر امل در السااإل نفست .  (1 
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فهـو مـؤمر   ومـر هـذير يدكـب الـدير  وقد صرح فيت اعنـت إذا فعـل األركـا  الظـاهرة فهـو مسـلم   وإذا فعـل األركـا  الباطنـة  
 وتتكو  حقيقتت .

  
ومعلوم أنت لو ترك أركا  اإل ـا  كـا  كـافرا اتفاقـا   فكـذا إذا تـرك أركـا  اإلسـالم ي يكـو  مسـلما   فمـر قـال : إنـت مسـلم  

ألــا مســلي ؟ قــال   فين فعلــت هــذا فم  ترك األركا  األراعة   الىت هى رأل العمل الظاهر   فقد عاند احلديث ىف قولت :  
 : لعـي .

 
وهذو األعمال الظاهرة الىت مساها إسالما ىف حـديث جربيـل   مساهـا إ انـا ىف حـديث الشـعب   وحـديث وفـد عبـد القـيس  
  فدل هذا على ما هو معلوم االضرورة  مر أ  ذكرو ىف حديث جربيـل مـر األعمـال الظـاهرة  لـيس املق ـود اـت عملـت اـال  

حـال املنـافإل  وكـذا مـا ذكـرو مـر األعمـال الباطنـة   الـىت مساهـا إ انـا  لـيس املق ـود منـت أ  ي عمـل  إ ا  ااطر  وإي فهذا  
 (2)ظاهرا معها  ال هى درجة ومرتبة مر الدير فو  مرتبة اإلسالم  كما اني ذلك شراح احلديث قاطبة.

 
يف هـذا احلـديث ايـا  أ  اإل ـا   ن شــعبة      اإلرمان ب ع وســبعو يقول اإلمام اجطايب يف قول النيب صلى ا  عليت وسلم  

الشرعي اسم ملع  ذي شعب وأجزاء   لت أدىن وأعلى   وايسم يتعلإل ابعضها كمـا يتعلـإل اكلهـا   واحلقيقـة تقتضـي مجيـ   
شــعبت   وتســتوىف مجلــت أجزائــت   كال ــالة الشــرعية   لــا شــعب وأجــزاء   وايســم يتعلــإل ابعضــها   واحلقيقــة تقتضــي مجيــ   

 .(3)ئها وتستوفيها  أجزا
 

 وقال اإلمام البغوي يف شرح حديث جربيل :
جعــل النــيب صــلى ا  عليــت وســلم يف هــذا احلــديث اإلســالم امســا ملــا ظهــر مــر األعمــال   وجعــل اإل ــا  امســا ملــا اطــر مــر     

ف ـيل جلملـة    ايعتقـاد   ولـيس ذلـك أل  األعمـال ليسـ  مـر اإل ـا    والت ـديإل االقلـب لـيس مـر اإلسـالم اـل ذلـك ت
  والت ــديإل والعمــل   كلــن جبررــل أتــاكي رعلمكــي أمــر درــنكي   هــي كلهــا شــا واحــد   ومجاعهــا الــدير   ولــذلك قــال  

) إن الــدرن منــد اهلل اإلســالم ( ، و ) ورضــيت  يتناولــا اســم اإل ــا  واإلســالم مجيعــا   ويــدل عليــت قولــت ســب انت وتعــا   
فـعهرب أ  الـدير الـذي ر ـيت ويقبلـت مـر عبـادو  اإلسالم درنا فلن رقبل منه ( ،    لكي اإلسالم درنا ( ، و ) ومن ربتغ غير

 .(1)هو اإلسالم   ولر يكو  الدير يف رل القبول والر ا إي اانضمام الت ديإل إ  العمل (  
 وننقل اعضت :  -على طولت  -ويقول أاو طالب املكي يف كالم نفيس لت 

 

والعالقــة اينهمــا عنــد ايقــدا    أو اينفــراد حــىت ي يشــغلنا عــر األمــر األهــم   وهــو تركــب الــدير ( هاهنــا تنبيــت ياــد منــت  وهــو أننــا مل نق ــد إيضــاح مفهــوم كــل مــر لفظــى اإلســالم واإل ــا    2 
 واإل ا  منهما معا يسيما ىف حديث جربيل.

 (   وكتاب ال الة للمروزى   وقوت القلوب ألىب طالب املكى   وقد أطال النقل عنهما شي  اإلسالم ىف اإل ا  .115-1/114انظر : الفت   

 ( .1/145النووى على مسلم   (3 

 ( .1/10شرح السنة   (1 
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شــهادتني   إحــدانا مــر األهــرى يف املعــ  واحلكــم   فشــهادة الرســول غــحم شــهادة    مثــل اإلســالم مــر اإل ــا    كمثــل ال
الوحدانيــة   ونــا شــيئا  يف األعيــا    وأحــدنا مــرتبط اــاآلهر   فهمــا كشــيء واحــد ي إ ــا  ملــر ي إســالم لــت   وي إســالم  

مر مــر إســالم اــت حيقــإل إ انــت   مــر حيــث  ملــر ي إ ــا  لــت   إذ ي مبلــو املســلم مــر إ ــا  اــت ي ــ  إســالمت   وي مبلــو املــؤ 
 اشداط ا  لألعمال ال احلة اإل ا    واشداط اإل ا  لألعمال ال احلة   فقال يف لقيإل ذلك :

 (94 األنبياء: )فمن رعمل من  الصالحات وهو مؤمن فال كفران لسعيه(
 . (75 طت:)ومن رأته مؤمنا قد ممل الصالحات فأولئن لهي الدرجات العلع( 

فمــر كــا  ظـــاهرو أعمــال اإلســـالم   وي يرجــ  إ  عقــود اإل ـــا  االغيــب   فهـــو منــافإل نفاقــا ينقـــل عــر امللـــة   ومــر عنـــدو  
 ( .…اإل ا  االغيب وي يعمل اعحكام اإل ا  وشرائ  اإلسالم   فهو كافر كفرا ي يثب  معت توحيد 

 رنفــن أحــدهما، شــيئان منفــردان وهمــا فــي الحكــي  )ومثل اإلرمان في األممال كمثــل القلــب فــي الجســد ، القـال :  
 (.  (2)والمعنع منفصالن 

ومثلهمــا أيضــا مثــل حبــة لــا ظــاهر واــاطر   وهــى واحــدة   وي يقــال حبتــا  لتفــاوت صــفتهما   فكــذلك أعمــال اإلســالم    
 ال القلوب .هو ظاهر اإل ا  وهو مر أعمال اجلوارح   واإل ا  ااطر اإلسالم   وهو مر أعم   (3)مر اإلسالم 

 .(4)) اإلسالم ماللية ، واإلرمان في القلب ( روى عر النيب صلى ا  عليت وسلم أنت قال  
   فاإلسالم أعمال اإل ا    واإل ا  عقود اإلسالم .فال إ ا  إي اعمل   وي عمل إي اعقد .) اإلرمان سر(  وىف لفظ 

حبت مــر أعمــال القلــوب وعمــل اجلــوارح   ومثلــت قــول رســول ا   ومثــل ذلــك العمــل الظــاهر والبــاطر   أحــدنا مــرتبط ا ــا
( لقيإل للشـيء ونفـى ملـا سـواو  إلماأي ي عمل إي اعقد وق د   أل     إلما األممال بالنيات    صلى ا  عليت وسلم : 

   فعثب  اذلك عمل اجلوارح مر املعامالت وعمل القلوب مر النيات .
فتني مـــر اللســا    ي ي ـــ  الكـــالم إي ومـــا أل  الشـــفتني  مـــ  احلـــروف   واللســـا   فمثــل العمـــل مـــر اإل ـــا  كمثـــل الشـــ 

يظهر الكالم   وىف سقوط أحدنا اطال  الكالم   وكذلك يف سقوط العمل ذهاب اإل ا    ولذلك حـني عـدد ا  نعمـت  
معـ  أمل معلـت نـاظرا  ا وشــفتين (  ) ألي لجعل له مينين ، ولسالعلى اإلنسا  االكالم   ذكر الشفتني م  اللسا  يف قول  

متكلما   فعـرب عـر الكـالم االلسـا  والشـفتني   ألألمـا مكـا  لـت   وذكـر الشـفتني   أل  الكـالم الـذي جـرت اـت النعمـة ي  
 يتم إي وما .

ــت   فالفســـطاط   ــود يف ااطنـ ــت عمـ ــاهر وأطنـــاب   ولـ ــت ظـ ــائم علـــى األرد   لـ ــا   كفســـطاط قـ ــا  واإلســـالم  أيضـ ــل اإل ـ ومثـ
اإلســالم لــت أركــا  مــر أعمــال العالنيــة واجلــوارح   وهــى األطنــاب الــيت  ســك أرجــاء الفســطاط   والعمــود الــذي يف وســط  
الفســطاط مثلــت كاإل ــا    ي قــوام للفســطاط إي اــت   فقــد احتــا  الفســطاط إليهــا   إذ ي قــوام لــت وي قــوة إي وــا   كــذلك  

 
 كذا وال واب متفقا  .  (2 

 كذا وال واب فاإلسالم .  (3 

ا  ف ـالح القلـب ااإل ـا  صـلى )إن فع الجسد م غة إكا صلحت صــلح الجســد كلــه ..…( سبإل خترىتت   وإنت حسر إ  شاء ا    ويدل ل  ة معناو حديث جربيل نفست   وحديث  (4 
 عليت وصالح اجلسد ااإلسالم الذى هو مر اإل ا  العام. 
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 ااإل ــا    واإل ــا  مــر أعمــال القلــوب   وي نفــ  لــت إي ااإلســالم وهــو صــاا  اإلســالم يف أعمــال اجلــوارح   ي قــوم لــا إي
 األعمال .
فقـال يف    ،  (1) وملع مثل هذا أخبــر رســول اهلل صــلع اهلل مليــه وســلي مــن اإلرمــان  واإلســالم مــن صــنف واحــد  وقال 

عبـد القـيس : إألـم  سـعلوا عـر  وقال يف حديث اار عبال عر وفـد    ،    (2) بنع اإلسالم ملع خمس  حديث اار عمر :  
اإل ا    فذكر هذو األوصاف   فدل اذلك على أنت ي إ ا  ااطر إي اإسـالم ظـاهر   وي إسـالم ظـاهر عالنيـة إي اإ ـا   

 سر   وأ  اإل ا  والعمل قرينا    ي ينف  أحدنا ادو  صاحبت (.
  فـإ  ذلـك تف ـيل أعمـال القلـوب     اـني اإل ـا  واإلسـالم  قال : فعما تفرقة النيب صلى ا  عليت وسـلم يف حـديث جربيـل  

تف ـيل أعمـال اجلـوارح   ممـا يوجـب األفعـال    (3)وعقودها على ما توجب هذو املعان الـيت وصـفناها أ  تكـو  عقـودا   مـر  
فيـت دليـل أألمـا  الظاهرة اليت وصفها عالنية   ي أ  ذلك يفـر  اـني اإلسـالم واإل ـا  يف املعـ  اـاهتالف وتضـاد   إذ لـيس  

 اتلفا  يف احلكم.
فيكو  ما ذكرو مر عقـود القلـب وصـ  قلبـت   ومـا ذكـرو مـر العالنيـة    (4)) ورجتمعان في مبد واحد مسلي مؤمن  قال :  

 وص  جسمت ( .
قال :   وأيضا فإ  األمـة  معـة أ  العبـد لـو ومـر جبميـ  مـا ذكـرو مـر عقـود القلـب يف حـديث جربيـل مـر وصـ  اإل ـا    

يعمــل مــا ذكــرو مــر وصــ  اإلســالم  أنــت ي يســمى مؤمنــا  وأنــت إ  عمــل جبميــ  مــا وصــ  اــت اإلســالم  مث مل يعتقــد مــا    ومل
 .(5)وصفت مر اإل ا   أنت ي يكو  مسلما وقد أهرب النيب صلى ا  عليت وسلم أ  األمة ي  تم  على  اللة ( 

 اعد أ  ذكر اشتمالت على مراتب الدير الثالث : - ويقول شي  اإلسالم اار تيمية يف شرح حديث جربيل أيضا
)والنبي صلع اهلل مليه وسلي فسر اإلسالم واإلرمان بما أجاب بــه ، كمــا رجيــب مــن المحــدود بالحــد إكا قيــل : مــا   

وىف احلـديث  )ككــرك أخــاك بمــا ركــره (    كما يف احلديث ال ـ ي  ملـا قيـل : مـا الغيبـة ؟ قـال :كذا ؟ قال : كذا وكذا ، 
   .… الكبر : بطر الحق وغمط الناس  هر : اآل

  بنــي اإلســالم ملــع خمــس  مث اني أ  أجواتت صلى ا  عليت وسلم كلها حإل وإ  تنوع    وقال ولكر املق ـود أ  قولـت  
كما ذكر يف حديث جربيل   فإ  األمر مركب مر أجزاء تكو  اليئة ايجتماعيـة فيـت  ، (1) اإلسالم هو الخمس كقولت    

 على تلك األجزاء   مركبة منها   فاإلسالم مب  على هذو األركا  .مبنية  
وسنبني إ  شاء ا  اهت ا  هذو اجمس اكوألا هي اإلسالم   وعليها ا  اإلسـالم   ومل ه ـ  اـذلك دو  غحمهـا مـر  

 .(2)الواجبات  
 

 أي أهرب عنهما اعمر واحد وحكم واحد . (1)

 (   وسيعت  مر كالم شي  اإلسالم شرح لت .19(   ومسلم رقم  1/49هو حديث مشهور متفإل عليت : البناري   (2 

 والعبارة فيها  ع  تعلي  .حرف اجلر هذا متعلإل اتف يل   مع  تفريإل هذو عر هذو    (3 

 الذي ىتتم  واإلسالم اإطال  هو اإل ا  العام   الذي مع  الدير   ي إ ا  الدرجة أو املرتبة املذكور يف حديث جربيل . (4 

 نت يكتبت مر حفظت أو يرويت ااملع  .   واعضت يف اإلحياء   وص   الزايدي كثحما مر أهطاء الغزايل فيت   وكع 319 - 316( نقال عر اإل ا  لشي  اإلسالم    5 
 تعليإل شي  اإلسالم. 319تنبيت : املق ود ااإلمجاع هنا إمجاع أهل السنة مر لد  ال  ااة إ  ع رو   انظر :      

 يع  يف حديث اار عمر املتفإل عليت . (1 

 مر  موع الفتاوى . 7مر    314  وهى   297وقد اني ذلك يف   (2 
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 .  (3)يت احل  (وقد فسر اإل ا  يف حديث وفد عبد القيس ما فسر ات اإلسالم هنا ولكنت مل يذكر ف
وإذا تلمسنا احلكمـة مـر  ـيء جربيـل عليـت السـالم وتعليمـت للمسـلمني مراتـب ديـنهم يف  لـس واحـد يف وهـر عمـرو صـلى  
ا  عليـــت وســـلم   فإننـــا مـــد أ  هـــذا التعلـــيم مل يكـــر إعالمـــا اـــعمر مبتـــدأ جديـــد وي اســـبب هفـــاء معـــ  اإلســـالم واإل ـــا   

اتــب الكاملــة اعــد نــزول األحكــام واكتمــال الــدير   ومــر مث اــ  الســل  علــى ذلــك نفــى  عنــدهم   اــل ليتبينــوا حقيقــة املر 
 اإلسالم واإل ا  عمر مل يعت وذو األركا  أو اعضها .

 هـــذا جبررـــل  وهــذا مــا ف ــلت ر ــت ا  قــائال  وإمنــا ســعل جربيــل صــلى ا  عليــت وســلم عــر ذلــك وهــم يســمعو  وقــال :  
 كمال هذو األمساء وحقائقها اليت ينبغي أ  تق د لئال يقت روا على أدىن مسمياهتا.  ليبني لم جاءكي رعلمكي درنكي  

 ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمــرة والتمرتــان  وهذا كما يف احلديث ال  ي  أنت قال :  
فهـم كـانوا يعرفـو   لنــاس إلحافــا   ، ولكن المسكين الذي ال رجد غنع رغنيه وال رفطن له فيتصدق مليــه ، وال رســأل ا

املسكني وأنت اظتا  وكـا  ذلـك مشـهورا عنـدهم فـيمر يظهـر حاجتـت االسـؤال   فبـني النـيب صـلى ا  عليـت وسـلم أ  الـذي  
مل يبــإل مســكينا   وإمنــا    -يظهــر حاجتــت االســؤال والنــال يعطونــت تــزول مســكنتت اعطــاء النــال لــت والســؤال لــت منزلــة كفايتــت  

تــا  الــذي ي يســعل وي يعــرف فيعطــى   فهــذا هــو الــذي ىتــب أ  يقــدم يف العطــاء فإنــت مســكني قطعــا   وذاك  املســكني اظ
 مسكنتت تندف  اعطاء مر يسعلت .

يريــد أ  هــذو كلهــا واجــب داهــل يف اإلســالم   فلــيس لإنســا  أ  يكتفــي اــاإلقرار  اإلســـالم هـــو الخمـــس  وكــذلك قولــت  
  ولـــذا وصـــ   (4)يكـــو  علـــى هـــذا الوجـــت املف ـــل ي يكتفـــي فيـــت ااإل ـــا  اعمـــل    االشـــهادتني   وكـــذلك اإل ـــا  ىتـــب أ  

 اإلسالم وذا .
وقد اتفإل املسلمو  على أنت مر مل يعت االشـهادتني فهـو كـافر وأمـا األعمـال األراعـة فـاهتلفوا يف تكفـحم تاركهـا   وحنـر إذا  

يد اـت املعاصـي كالزنـا والشـرب   وأمـا هـذو املبـان ففـي تكفـحم  فإمنا نر   -قلنا : أهل السنة متفقو  على أنت ي يكفر االذنب  
 تاركها نزاع مشهور .

مث ذكــر الروايــات عــر أ ــد يف ذلــك وقــال   قــال احلكــم اــر عتيبــة : مــر تــرك ال ــالة متعمــدا فقــد كفــر   ومــر تــرك الزكــاة  
 د كفر .متعمدا فقد كفر   ومر ترك احل  متعمدا فقد كفر   ومر ترك صوم رمضا  متعمدا فق

وقـال ســعيد اــر جبــحم : مــر تــرك ال ــالة متعمـدا فقــد كفــر اــا    ومــر تــرك الزكــاة متعمـدا فقــد كفــر اــا    ومــر تــرك صــوم  
 رمضا  متعمدا فقد كفر اا    ي ترف  ال الة إي االزكاة .

 .  (1)موسى وقال عبد ا  ار مسعود : مر أقام ال الة ومل يعت االزكاة فال صالة لت   رواها أسد ار  
وقـــال عبـــد ا  اـــر عمـــرو : مـــر شـــرب اجمـــر ممســـيا أصـــب  مشـــركا   ومـــر شـــروا م ـــب ا أمســـى مشـــركا   فقيـــل إلاـــراهيم  

 الننعي   كي  ذلك ؟ قال : ألنت يدك ال الة .

 
 .اإل ا   (3 

يال   وكــذلك الكتــب والرســل   واليــوم اآلهــر   هــو مف ــل نســبيا وإي ف ــديث جربيــل هــو يف حقيقتــت  مــل  واملف ــل : اإل ــا  اتف ــيل صــفات ا  تعــا    ومعرفــة األنبيــاء واإل ــا  وــم تف ــ  (4 
 لم ىف رسالتت واتباعت مجلة .والقدر   ولكر الشي  يق د ااعمل  رد اإل ا  اا  أو ا د  الرسول صلى ا  عليت وس

 ( .10/162. انظر : سحم أعالم النبالء   212 – 132هو أسد السنة   ثقة   أول مر صن  املسند كما قيل   عات اني عامى  (1 
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ا   قال أاو عبدا  األهنس يف كتااـت : مـر شـرب املسـكر فقـد تعـرد لـدك ال ـالة   ومـر تـرك ال ـالة فقـد هـر  مـر اإل ـ 
ووــذا يتبــني مــر األحاديــث ومــا شــرحها اــت األئمــة أ  اإل ــا  الــذي هــو قــول وعمــل هيئــة جامعــة ألمــور   أو حقيقــة  . (2) 

 مركبة مر أمور هي األعمال الظاهرة واألعمال الباطنة معا   ولكل منهما أركا  ترج  إ  أصل واحد .
وقــد مسيــ  أصــول األجــزاء الباطنــة مــر الــدير    –وعملــت  الــذي يشــمل قــول القلــب    –اإلرمــان      فاألعمــال الباطنــة هــي  

أركانــا   وهــذو األركــا  ترجــ  إ  أصــل واحــد هــو اإل ــا  اــا    فمــا جــاء يف القــرو  والســنة مــر ذكــر اإل ــا  اــا  فهــو هــذا  
ت ايعتقـاد  األصل الذي يشمل األركـا  األهـرى كاإل ـا  ااملالئكـة والكتـب والرسـل   واألركـا  تتفـرع عنهـا سـائر تف ـيال

(3). 
واألعمال الظاهرة هـي اإلسـالم الـذي يشـمل قـول اللسـا  وعمـل اجلـوارح   وأصـول األجـزاء الظـاهرة مـر اإل ـا  هـي أركـا   
اإلســـالم اجمســـة   وهـــذو األركـــا  ترجـــ  يف األصـــل إ  ركـــر واحـــد هـــو شـــهادة أ  ي إلـــت إي ا  وأ  رمـــدا رســـول ا     

ا . فكــل مــا ورد مــر ن ــو  يف أحكــام املســلمني أو أصــ اب التوحيــد أو أهــل القبلــة   ومــا  والبـاقي حقــو  لــا وفــروع منهــ 
فاملق ـــود اـــت هـــو هـــذا   أي مـــر شـــهد وـــا قائمـــا    –أطلـــإل مـــر تعليـــإل النجـــاة يف الـــدنيا واآلهـــرة علـــى اإلقـــرار االشـــهادتني  

هم يف الـدنيا واآلهـرة   ف ـديث جربيـل  حبقوقها فهو املسلم املوحد الذي يعد مر أهل القبلة و رى عليـت أحكـامهم وحقـوق
 قاد على ما سبقت ما فيت مر زيادة أركا  أو تف يل إمجال .

ومر تبني ن و  الشرع وواق  النفول تبني لت   أ  كل قول وعمل ياد لت مر ظاهر وااطر   فظاهر القـول لفـظ اللسـا   
ت األاـــدا    وااطنـــت مـــا يقـــوم االقلـــب مـــر حقائقـــت    وااطنـــت مـــا يقـــوم مـــر حقـــائإل اإل ـــا  ااجلنـــا    وظـــاهر العمـــل حركـــا

 .(4)ومقاصد اإلنسا  
وقــد ســبإل تف ــيل ذلــك يف حقيقــة الــنفس اإلنســانية   ومنــت نعلــم أ   الظــاهر ياــد لــت مــر اــاطر حيققــت وي ــدقت ويوافقــت    

ر منـافإل   اـل اـاطر  فمر قام اظاهر الدير مر غـحم ت ـديإل االبـاطر فهـو منـافإل   ومـر ادعـى ااطنـا مبـال  ظـاهرا فهـو كـاف
الدير حيقإل ظاهرو وي دقت ويوافقت   وظاهرو يوافإل ااطنت وي دقت وحيققت   فكما أ  اإلنسا  ياـد لـت مـر روح واـد  ونـا  

 .(5)متفقا  فالاد لدير اإلنسا  مر ظاهر وااطر يتفقا    فالباطر للباطر مر اإلنسا    والظاهر للظاهر منت  
كلمــة ظــاهرة االلســا  وااطنهــا اإل ــا  اــا  واإل ــا  اــا  اعتقــادا اــاطر االقلــب   وظــاهرو شــهادة  فشــهادة أ  ي إلــت إي ا   

أ  إلــت إي ا    فــال انفكــاك ألحــدنا عــر اآلهــر يف لقيــإل اإل ــا  أاــدا   مث عنهمــا تتفــرع األركــا  ومنهــا تتشــعب الشــعب  
 كما سبإل .

قــال : إ  اإل ــا  يــتم والنجــاة ل ــل اــدو  شــهادة أ  ي إلــت إي ا     فعاعــد النــال عــر معرفــة ديــر اإلســالم وحقائقــت مــر  
فضال عر ترك سائر األركا    وإ  هذو الشهادة ما هي إي عالمـة علـى اإل ـا    وإ  تركهـا  ـرد عالمـة ظـاهرة علـى عـدم  

 واق  ونفس األمر .اإل ا  مر جهة إجراء األحكام الدنيوية   وإي فقد يكو  اإل ا  حاصال يف القلب يف ال

 
 ( مر  موع الفتاوى .303   302/ 7. وهو ىف   288 – 286اإل ا  :  (2 

 لت وتضمنت .وهذا حال اقدانت ااإلسالم فإذا انفرد عنت ض  (3 

 ( .13/262 موع الفتاوى   (4 

   .(   ويالحظ أنت يرد على ال وفية الذير يظهرو  أعمال الكفر كدك الفرائي وإطال  الشط ات الكفرية ويقولو  : إ  ااطنهم معمور ااإل ا13/268امل در السااإل   (5 
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منزلـة شـهادة الشـهود أو القـرائر الظـاهرة الـيت قـد    –اليت هي اجلزء الظـاهر مـر اإل ـا  اـا    –فجعلوا أعظم أركا  اإلسالم 
يكو  الواق  االفا لا   حىت إألم قالوا : إ  مر سـب ا  أو قتـل الرسـول ىتـوز أ  يكـو  مؤمنـا يف البـاطر وي يكـو  كـافرا  

 ا انتفى العلم الباط  مر قلبت .قط إي إذ
فـإذا قيــل لـم : قــد جــاء الكتـاب والســنة اتكفــحم مـر كــا  لديـت علــم وت ــديإل اـاطر اــدو  انقيــاد االقلـب وإقــرار االلســا     
قالوا : مر ورد فيت الند علمنا انتفاء اإل ا  عنت االند ي االنظر والفهم   وما سوى ذلك ي مـزم اكفـرو وإ  أقمنـا عليـت  

 كامت الظاهرة .أح
وهذا اجطع العظيم كا  سببا ملا أحدثت املرجئة املعاصـرو  مـر أصـول أكثـر  ـالي وهطـع يف اعـي الوجـوو مـر متقـدميهم    
وي سيما يف مسعلة التكفحم اليت  ل فيها أكثر الدعاة اني طـريف اإلفـراط والتفـريط   وكـا  هـوار  ع ـرنا رد فعـل ملـرجئتهم  

ايل يف أحضـــا  املرجئـــة الغاليـــة   عكـــس مـــا ح ـــل يف القـــر  األول مـــر تولـــد اإلرجـــاء يف أحضـــا     فقـــد تولـــد التكفـــحم الغـــ 
اجرو  . ولـو أ  عالقـة الظـاهر االبـاطر وحقيقـة كـل منهمـا اـاآلهر كانـ  وا ـ ة لـدى هـؤيء   لسـلموا مـر هـذا التنـبط  

 الشديد .
و كلـت مل يسـجد   سـجدة   وي صـام لـت يومـا   وي  فكما أ  املرجئة القدامى ت وروا وجود اإل ـا  يف قلـب مـر عـات دهـر 

أدى مـر زكــاة مالـت درنــا   وي عقـد النيــة علـى حــ  ايتــت   اـل رمــا كـا  معلنــا اسـب ا  ورســولت مهينـا للم ــ   عمــدا    
ل حـدا  حىت لو قتلناو على شا مر ذلك قـالوا   إ  كـا  مقـرا يف نفسـت فإنـت  ـوت مسـلما عاصـيا وإذا امتنـ  عـر التواـة يقتـ 

 ي كفرا !!
كما ت وروا ذلك جاء املرجئة املعاصـرو  فقـالوا : إ  مـر كـا  ي حيكـم اكتـاب ا  وسـنة رسـولت صـلى ا  عليـت وسـلم وي  
يقيم مر شريعة ا  إي جزءا قد يقل أو يكثر   ي يقيمت ألنت مـر أمـر ا  وامتثـاي لـت وإ انـا ادينـت   اـل ألنـت موافـإل للهـوى  

ذاتية   ومقر ممر  لك حإل اإلقرار والتشري  سواء كا  شند الـزعيم أو احلـزب أو اعلـس التشـريعي   فإنـت ي  وامل ل ة ال
يكفــر إي إذا علمنــا أنــت يف قلبــت يفضــل شــرائ  البشــر علــى شــريعة أحكــم احلــاكمني   ومــا مل نطلــ  علــى ذلــك فكــل أعمالــت  

وانني ويدصــد للمطــالبني اتطبيــإل الشــريعة ويالحقهــم ا ــنوف  هــي علــى ســبيل املع ــية   حــىت وهــو ي ــدر القــوانني تلــو القــ 
األذى   ويظهر املواية ال رحية للكفار   ويلغي ما شرعت ا  مر الفرو  اجللية اني املـؤمنني والكفـار مـر الرعيـة   ويـرهد  

أنــت يفضــل شــرعا  كــل ذلــك معــا  ي خترجــت مــر اإلســالم مــا مل نطلــ  علــى مــا يف قلبــت فــنعلم    –اإقامــة أحــزاب ي دينيــة  
وحكما غحم شرع ا  وحكمت على شرع ا  وحكمت   أو ي رح السانت أنـت يق ـد الكفـر ويعتقـدو   وأنـت مسـت ل لل كـم  

 اغحم ما أنزل ا  !!
فمرجئة ع رنا أكثر غلوا مر جهة أألـم مل حيكمـوا لـت اشـيء مـر أحكـام الكفـر ي ظـاهرا وي ااطنـا   وأولئـك مل مبـالفوا يف  

حكام الظاهرة عليت   لكر جوزوا إ انت ااطنا فقالوا : لو قتلناو ألنت سب ا  ورسولت فهذا السب دليل علـى كفـرو  إجراء األ
  وهو يوجب علينا تكفحمو وقتلت يف أحكام الدنيا لكر إ  كا  يف قلبت مقرا ا ـد  الرسـول فهـو مـؤمر نـا  عنـد ا    أمـا  

را وااطنا وي يرونت مستوجبا حلـد فضـال عـر تكفـحمو    اـل ي ـرحو  لـت اـاملواية  هؤيء في كمو  اإ ا  مر ذكرنا مثالت ظاه
 والتعييد !!
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وهــذا مــر أعظــم امل ــائب الــيت ااتليــ  وــا الــدعوة اإلســالمية يف ع ــرنا   ومــر أشــدها مــدعاة إليضــاح عقيــدة أهــل الســنة  
ــة والشـــباب ــا للعامـ ــة واياألـ ــا  املر   (1)واجلماعـ ــة اإل ـ ــة حقيقـ ــيما معرفـ ــوازم ذلـــك  يسـ ــإل لـ ــال   وتطبيـ ــاد وايمتثـ ــر ايعتقـ ــة مـ كبـ

 ومقتضياتت على الواق    وهي احلقيقة اليت نرجو أ  نكو  قد أو  نا األدلة عليها فيما سبإل .
وقد أوجزها العالمة اار القيم يف كلمات ميسرة فقال  :  اإل ا  حقيقة مركبة مر معرفة ما جاء اـت الرسـول صـلى ا  عليـت  

والت ـــديإل اـــت عقـــدا   واإلقـــرار اـــت نطقـــا   واينقيـــاد لـــت ربـــة وهضـــوعا   والعمـــل اـــت ااطنـــا وظـــاهرا وتنفيـــذو    وســـلم علمـــا  
 .  (2)والدعوة إليت حبسب اإلمكا    وكمالت يف احلب   والعطاء   واملن    

 ة ذلـك وصـواات مـر جهـة  وإذ قد اينا حقيقة اإل ا  املركبة مر جهة ديلة الن و    فقد اقـى أ  نكمـل ذلـك فنبـني صـ 
 الرباهني النظرية الوا  ة مناقشني لشبت املنالفني فيها   وهذا على قسمني :

ايــا  فســاد مــذهب املعتزلــة واجــوار  واملرجئــة اــالتفريإل اــني احلقيقــة الواحــدة املشــدكة الــيت أدعوهــا   واــني احلقيقــة  األول :  
 . املركبة اليت أو  ناها   وحكم املع ية عند كل حبسب

 ايا  معهذ السل  الربهان يف قولم اع  تارك العمل مطلقا ي إ ا  لت .الثالي :  
إ  حقيقـة اإل ـا  املركبـة االتقريـب والتمثيـل النظـري كبنـاء أساسـت شـهادة أ  ي إلـت إي ا    مث لـت  وبيان األول أن لقول :  

 ذى عر الطريإل   هذا مر جهة الشمول .أركا  هي املبان األراعة مث تتفرع منت أجزاء أقلها إماطة األ
 وهو مر جهة قوة الداكيب مثل املل  املركب مر الكلور وال وديوم حبيث لو انتفى أحدنا انتف  حقيقتت .

) ألــي تــر كيــف ضــرب اهلل  وأفضل مر ذلك أ  نشبهت االشجرة اليت لا جذور وجذع وأغ ا  وور  أهـذا مـر قولـت تعـا   
 ( . 24 إاراهيم : طيبة أصلها ثابت وفرمها في السماء (  مثال كلمة طيبة كشجرة 

 وهو مر جهة عدد أجزائت اض  وسبعو  كما يف احلديث   هذا عند أهل السنة واجلماعة .
 

وأمــا املعتزلــة واجــوار  مــر جهــة واملرجئــة مــر جهــة أهــرى   فقــد اتفــإل مجــيعهم علــى أ  اإل ــا  حقيقــة واحــدة مشــدكة اــني  
مجيـ  األع ـار واألحـوال   أي هـو ماهيـة معينـة إمـا أ  توجـد وإمـا أ  تفقـد فـال أاعـاد لـت حبيـث يـذهب  مجي  املؤمنني يف 

 اعضت ويبقى اعضت   وهذا ما سبإل إيضاحت فيما مضى مر مباحث .
وعلــى هــذا قــالوا : إ  اإل ــا  ي يكــو  حقيقــة مركبــة مــر أمــور أو هيئــة جامعــة ألمــور   أل  زوال جــزء مــر أجــزاء احلقيقــة  

ملركبة أو اليئـة اجلامعـة يلـزم منـت زوال ايسـم وانتفـاء املاهيـة   و ـراوا لـذلك مثـاي االعـدد عشـرة فقـالوا : إ  العشـرة تدكـب  ا
أي يف صـاحب    –مر وحاد يكو   موعها عشرة فإذا نقد منهـا واحـدا انتفـى اسـم العشـرة   وهاهنـا تظهـر مثـرة اجـالف  

 هاتني واني أهل السنة .  اني -الكبحمة وتارك الواجب أو النفل   
فقال  اجوار  واملعتزلة : يلـزمكم علـى هـذا أ  تنفـوا اإل ـا  عمـر تـرك واجبـا اـل نفـال أل  اإل ـا  عنـدكم يشـمل هـذا كلـت  

 ويلزمكم أ  لكموا اكفرو   كما تقول اجوار  (   أو  علوو يف منزلة اني املنزلتني  كما تقول املعتزلة( .

 
 تنتشر لدى الشباب واألتباع   ونسعل ا  أ  يهدى القادة والزعماء . على أ  مما يبشر ااجحم أ  عقيدة أهل السنة ىف اإل ا  ادأت (1 

 . 107الفوائد     (2 
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العكــس هــو ال ــواب   فلمــا كنــتم ي تنفــو  اإل ــا  عــر صــاحب الكبــحمة لــزمكم أي تقولــوا إ  اإل ــا   وقالــ  املرجئــة : اــل  
حقيقة مركبة   أل  احلقيقة املركبة يلـزم مـر زوال اعـي أجزائهـا زوال ايسـم   وحنـر وأنـتم متفقـو  علـى إثبـات اسـم اإل ـا   

لل قيقـــة املركبـــة   اـــل اإل ـــا  هـــو القـــدر املشـــدك   أي  ل ـــاحب الكبـــحمة   فـــال يكـــو  العمـــل مـــر اإل ـــا  إذ  وي وجـــود  
 الت ديإل القليب فقط .
 والجواب من كلن :

مــ  الن ــو    ومــ  األمثلــة    –و  احلمــد    –أ  قولنــا : إ  اإل ــا  حقيقــة مركبــة مــر القــول والعمــل الظــاهر والبــاطر يتفــإل  
بهــا علــيكم   فنقـول للمعتزلــة واجــوار  : أنــتم جعلــتم  العقليـة كــذلك يف حكــم العاصــي وســائر األحكـام   وهــذو الشــبهة نقل

مرتكب الكبحمة هارجا عر اسم اإل ا  مطلقا   فعلى مثالكم يكو  مر أنقد مر العشـرة واحـدا مثـل مـر مل يـعت اشـيء  
 منها مطلقا فجعلتم التسعة وال فر سواء   وهذا ما تعااو البدائت والعقول .

أتــى اتســعة أو مثانيــة أو أقــل فهــو نــاقد اإل ــا  وي نزيــل عنــت اســم اإل ــا   مطلقــا  وحنــر نقــول : إ  اإل ــا  أاعــاد فمــر  
اسـم اإل ـا  املطلــإل أي غـحم املقيـد اقيــد   فنقـول : هـو مــؤمر    –كمـا ورد يف الن ــو     –اسـبب ذلـك   ولكننـا نزيــل عنـت  

اء صــ ي  لغــة وشــرعا   قــال ا  تعــا   نـاقد اإل ــا  كمــا نقــول يف هــذا املثــال : هــو لديــت عشــرة إي واحــدا   وهــذا ايســتثن
 ( أي تسعمائة ومخسو  .14 العنكبوت :  )ألف سنة إال خمسين ماما ( 

أنتم قد جعلتم مـر جـاء اواحـد كمـر جـاء االعشـرة   حيـث قلـتم : إ  العاصـي كامـل اإل ـا    علـى أ   ولقول للمرجئة :  
 التشبيت االعشرة ليس مر كل وجت إذ يفرقت أمرا  :

قم عشــرة  ــردا تتســاوى فيــت أفــراد العشــرة   أمــا اإل ــا  فــاألول مــر أفــرادو وهــو شــهادة أ  ي إلــت إي ا    مبتلــ   أ  الــر -أ
جــدا عــر األهــحم منهــا وهــو إماطــة األذى عــر الطريــإل   فبــزوال األول يــزول اســم اإل ــا  وي يــزول اــاألهحم  فتبــني أ  املثــال  

 تقرييب فقط .
ا مـــا يكـــو  الدكيـــب شـــرطا يف إطـــال  ايســـم كـــاملل  وكاإل ـــا  االنســـبة لدكبـــت مـــر القـــول  أ  املركبـــات ختتلـــ    فمنهـــ -ب

والعمل معا  ومنها ما ي يكـو  شـرطا وهـو أكثـر املركبـات واليئـات اعتمعـة سـواء الشـرعي منهـا واللغـوي  فـاألول كالطاعـة  
األمساء تطلإل على القليـل   وعنـد وجـود الـبعي    والعبادة واجحم وال دقة واإلحسا  والقرو  واحلديث وحنو ذلك  فإ  هذو

وزوال الــبعي   فــالقرو  كلــت قــرو  والســورة منــت قــرو    وكــذلك  مــوع الطاعــات إ ــا  وكــل طاعــة منــت إ ــا    وي يلــزم مــر  
 انتفاء اعي األجزاء زوال ايسم .

يطلــإل علــى الب ــر كلــت وعلــى الطــرف منــت  واللغــوي : مثــل الب ــر والكــالم والــداب واجلبــل والقريــة وحنــو هــذا   فــإ  ايســم  
 واجلزء مر مائت   وي يلزم مر ذهاب اعضت أي يطلإل ايسم على الباقي .
 هو مثال الشجرة :  –كما سبإل    –فاإل ا  االنسبة لدكبت مر  موع الطاعات هو كهذا واملثال األو   

يمسهـــا االكليـــة   وهـــذا وا ـــ  الـــبطال  االعقـــل  فعلــى مـــذهب املعتزلـــة واجـــوار  يكـــو  قطـــ  غ ـــر مـــر الشـــجرة إزالـــة لـــا و 
 والبديهة .
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ــجرة   ــم الشـ ــت شـــا ي يـــذهب اسـ ــرى منـ ــت حـــىت ي يـ ــر الشـــجرة كلـ ــاهر مـ ــزء الظـ ــال اجلـ ــو  استئ ـ ــة يكـ وعلـــى مـــذهب املرجئـ
أعــ  قــولم : إ  اســم    –وحقيقتهــا   يحتمــال أ  يكــو  اجلــذر موجــودا   وايســم عنــدهم إمنــا يطلــإل علــى اجلــذر وحــدو  

   إمنا يطلإل على الت ديإل القليب وحدو .اإل ا
ــا شـــجرة لكـــر مبتلـــ    ــإ  الشـــجرة يبقـــى امسهـ ــا   فـ ــول معـ ــول واملعقـ ــداهم ا  لل ـــإل يف املنقـ ــة فهـ ــنة واجلماعـ ــل السـ ــا أهـ وأمـ

قيــل : هــذو ليســ  كــذلك اــل هــي    –اإلطــال    فالشــجرة يعديهــا الــنقد والقطــ    فــإذا أريــد الشــجرة الكاملــة املمدوحــة  
م زوال اســم الشــجرة عنهــا   وإ  أريــد مطلــإل شــجرة فهــي شــجرة فعــال   ونعــ  اــذلك أ  اإل ــا  املطلــإل ي  ناق ــة مــ  عــد 
 .  (1)فيقال لت وي ينفى عنت    –وأما مطلإل اإل ا   -يقال للعاصي 

تــة يف  وقـول املرجئــة : إ  مــر أتــى اــاملكفرات الظـاهرة  كــر أ  يكــو  مؤمنــا يف البــاطر   هـو كمــا لــو رأى إنســا  صــنرة ثاا
 األرد فقيل لت :  كر ا  يكو  أصلها الذي يف األرد جذر شجرة   وهذا ما ي ي دقت عاقل قط !!

ووذا يظهر فساد شبهة املرجئة وأألم يعار و  النقل ال  ي  والعقل ال ري  ما ي حجة فيـت   حـىت إ  إمـام األشـعرية يف  
وفيـإل اـني مـا نقلـت واعتقـدو إمامـت الشـافعي مـر إمجـاع السـل   ع رو وأحـد كبـارهم اـإطال   الفنـر الـرازي  صـعب عليـت الت

على أ  اإل ا  قول وعمل   واني شبهتهم هذو عر احلقيقـة املركبـة   فقـال وهـو يت ـدث يف مناقـب اإلمـام الشـافعي   قـد  
إل االقلـب واحتجـوا  نقلنا عر الشافعي ر ى ا  أ  اإل ا  قول واعتقاد وعمل   وقال املتكلمو  : اإل ا  ليس إي الت ـدي

 عليت اوجوو  .
وذكر كالمهم املعروف اايستديل االلغة وشبهة العطـ  مث قـال :  واعلـم أ  قـول الشـافعي ر ـى ا  عنـت ي  كـر جعلـت  
مــر املعايــب   فــإ  الــذي ذهــب إليــت مــذهب قــوى يف ايســتديل وايحتجــا    إي أ  الــذي اهتــارو علمــاء األصــول مــر  

 ول الثان .أص اانا هو هذا الق
واعلــم أ  القــوم قــد يقــررو  العيــب مــر وجــت وهــر فيقولــو  : قــد تقــرر يف ادايــة العقــول أ  مســمى الشــيء إذا كــا   مــوع  
أشــياء فعنــد فــوات تلــك األشــياء ياــد أ  يفــوت املســمى   فلــو كــا  العمــل جــزء مســمى اإل ــا  لكــا  عنــد فــوات العمــل  

ا  عنت يقول : العمل داهل يف مسـمى اإل ـا    مث يقـول : اإل ـا  اـا  مـ   وجب أي يبقى اإل ا    لكر الشافعي ر ى  
 فوات العمل   فكا  هذا مناقضة ..  

إ  أ  يقــول :   وللشــافعي أ  ىتيــب فيقــول : أصــال اإل ــا  هــو اإلقــرار وايعتقــاد   فعمــا األعمــال فإألــا مــر مثــرات اإل ــا   
م األصل على سبيل اعاز   وإ  كا  يبقى ايسم م  فوات تلك التوااـ    كمـا  وتوااعت   وتواا  الشيء قد يطلإل عليها اس

 أ  أغ ا  الشجرة قد يقال : إألا مر الشجرة   م  أ  اسم الشجرة اا  اعد فناء األغ ا  فكذلك هاهنا .
ا  علـى األعمـال لـيس  واعلم أ  على هذا التقدير يكو  اسم اإل ا  حقيقة يف اإلقرار وايعتقاد  ويكو  إطال  اسم اإل ـ 

 .(1)إي على سبيل اعاز ولكر فيت ترك لذلك املذهب   

 
 ( وأكثر .511-520/ 7انظر عر احلقيقة املركبة  موع الفتاوى   (1 

كور فيهـا هـو الـرازى   كـا  أاـوو هطيـب الـرى   وكـا  يقـال لـت : ااـر ( أل  اجطيـب املـذ 7/511ـهـ . وأشـار إليهـا ىف  مـوع الفتـاوى   1279طبعة  52 مناقب الشافعى  الفنر الرازى     (1 
 .   127: كما أ  الرازى ذكرها ىف أصول الدير     386اجطيب   وأشار إليها ىف اإل ا     
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فــانظر كيــ  استشــكل القضــية   مث أورد الشــبهة   مث أجــاب مــا يــراو ال ــواب   مث أقــر اــع  اجلــواب يلــزم منــت تــرك مــذهب  
 نت اي طراب.إمامت الذي هو مذهب السل  قاطبة   ولو أنت تعمل مثالت الذي ذكرو  الشجرة    لذهب ع

فإ  قولت :  إ  أغ ا  الشجرة قد يقال إألا مر الشجرة  ظـاهر اجطـع مـر جهـة ايحتمـال   إذ ي احتمـال فيـت   اـل هـي  
 منها على احلقيقة يف اللغة والعقل وكالم الشارع كما يف اآلية السااقة .

قـت علـى األغ ـا   ـازا   وايسـم يطلـإل  ويقال لت : كي  ي ـ  أ  يكـو  إطـال  الشـجرة علـى اجلـذع هـو احلقيقـة   وإطال
على الكل اال تفريإل ؟! فهذا التكل  سببت انقداح الشبهة وعزل األدلة اليقينيـة  مـر النقـل والعقـل   واـذلك يظهـر صـد   

 مذهب أهل السنة وص تت   وسقوط شبهات املنالفني يف مفهوم احلقيقة املركبة .
 واعدها نبني األمر الثان وهو :  

 معهذ السل  يف نفي اإل ا  عر تارك جنس العمل مر جهة النظر والواق  :  والثالي :
ذكرنــا فيمــا مضــى نقــوي كثــحمة عــر الســل  يف أ  تــرك العمــل منــاف لإ ــا  ونكمــل هنــا اــذكر نقلــني مهمــني عــر إمــامني  

 نهما :عظيمني مر أئمة أهل السنة واجلماعة: نا اإلمام أ د   وشينت سفيا  ار عيينة   ر ى ا  ع
قـال : سـعلنا    (2)أما سفيا  ار عيينة فقد روى عر اإلمام عبدا  اار اإلمام أ د قال : حدثنا سـويد اـر سـعيد الـروي  -1

سفيا  ار عيينة عر اإلرجاء فقال : يقولو  : اإل ا  قول وعمل   واملرجئة أوجبوا اجلنة ملـر شـهد أ  ي إلـت إي ا  م ـرا   
ذنبــا منزلــة ركــوب اظــارم وليســا ســواء   أل  ركــوب اظــارم عــر غــحم اســـت الل    (4)   وجعلــوو(  (3)اقلبــت علــى تــرك الفــرائي  

 مع ية   وترك الفرائي متعمدا مر غحم جهل وي عذر هو كفر .
 وايا  ذلك يف أمر ودم وإاليس وعلماء اليهود .

اجالـدير   فسـمي عاصـيا    (5)ا أو يكو  مـر  أما ودم فنهاو عر أكل الشجرة وحرمها عليت   فعكل منها متعمدا ليكو  ملك
 مر غحم كفر .

 متعمدا   فسمي كافرا  .  (6)وأما إاليس فإنت فرد عليت سجدة واحدة فج دها 
ومل    (1)وأمــا علمــاء اليهــود فعرفــوا نعــ  النــيب صــلى ا  عليــت وســلم وأنــت نــيب رســول  كمــا يعرفــو  أانــاءهم   وأقــروا االلســا   

 م كفارا  .يتبعوا شرائعت   فسماه
 .  (3)على معرفة مر غحم ج ود فهو مثل كفر علماء اليهود  (2)فركوب اظارم مثل ذنب ودم وغحمو مر األنبياء  وتركها

 
 هو تلميذ لسفيا  روى مسلم عنت عر سفيا  . (2 

يت   وهـذا اإلصـرار يعـرف يقينـا إذا عر ـناو علـى السـي  فـعىب أ  يؤديهـا   كمـا سيو ـ  ذلـك شـي  اإلسـالم عمـا قليـل   هذا هو املناط احلقيقى لتكفحمو لنفس األمر الشرعى وج ود وجوات عل (3 
 وقد أو  نا ذلك مر قبل .

 زيادة يقتضيها الكالم . (4 

 لىت أغراو إاليس وا ونسى ما عهد ات رات إليت   وهذا حال ع او املؤمنني .هذا التعليل مهم ومرادو أ  ودم مل يعدد على أمر ا  ويرفي ايلتزام ات   ولكنت انسا  وراء الشهوة ا (5 

وهــو املعــ  الـذى ح ــرو فيــت متـعهرو الفقهــاء   فــإ  إالـيس مل يفعــل ذلــك قــط    –هـذا ممــا يبــني معـ  اجل ــود ىف كــالم السـل   فلــيس املــراد اـت إنكــار نفــس األمـر وإنكــار أ  ا  شــرعت وأوجبـت  (6 
 اــايعداد علــى أمــرو وإاــاء امتثالــت وايســتكبار مــر املل ــدير واملرتــدير   أى مــر يقــول : إ  ا  مل يوجــب الزكــاة أو ال ــالة مــثال   وإمنــا املــراد اــت عــدم اينقيــاد وايستســالم ألمــر ا   وقــل مــر يفعلــت

 عليت   وهذا ما وق  مر إاليس اند القرو  .
ل سفيا  اقولت  مر غحم است الل ( فهمـا كفـرا  : كفـر ايسـت الل   وكفـر اإلاـاء وايعـداد   وقـد ىتتمعـا  وتالزمـا    لكـر مـر جهـة ايسـتعما أما ج ود الوجوب أو الت ر  فهو ما أشار إليت

 يطلإل ايست الل غالبا على استباحة اظرمات   واإلااء وايستكبار على ترك الواجبات .

  وع عالقة قول ي إلت إي ا  اعمل القلب وغحمو .كما سبإل ىف ق ة احلربير الىت أوردناها ىف مو   (1 

 ىف األصل : وتركهم . (2 
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 فهذا الكالم املوجز الوا   هو تف يل ألنواع مر الكفر وايا  ملناط تكفحم تارك الفرائي .
بــد الــرحيم اجلوزجــان جوااــا  لســؤالت عــر املرجئــة   وىف وهرهــا  وأمــا اإلمــام أ ــد فقــد روى عنــت اجــالل رســالتت إ  أيب ع-2

يرد عليهم قائال : إ  مر يقول : إ  اإل ا  هـو  ـرد اإلقـرار  يلزمـت أ  يقـول هـو مـؤمر اـإقرارو   وإ  أقـر االزكـاة يف اجلملـة  
 أنت مؤمر .  –ومل ىتد  أو حيد( يف كل مائتني مخسة 
نــار يف وســطت   وصــلى لل ــليب   وأتــى الكنــائس والبيــ    وعمــل عمــل أهــل الكتــاب  ويلزمــت أ  يقــول : إذا أقــر مث شــد الز 

 .  (4)كلت   إي أنت يف ذلك يقر اا    فيلزمت أ  يكو  عندو مؤمنا   وهذو األشياء مر أشن  ما يلزمهم  
اإل ــا  الظــاهر ي    فهــذا إلــزام قــوي يعــرف اــت حكــم تــارك ايلتــزام االطاعــات   وهــو إاطــال ملــذهب مــر يقــول : إ  انتفــاء

يكــو  معــت عــدم اإل ــا  إي اانتفــاء اإل ــا  البــاطر   فجعلــوا تــرك جــزء احلقيقــة البــاطر شــرطا يف انتفــاء احلقيقــة اــدك اجلــزء  
 إذا ذهب أحد الركنني سواء أكا  هذا أم ذاك .  –وتنتفي احلقيقة اانتفائت    –الظاهر   م  أ  الدكيب ينتفي  

تيمية املعهذ الواقعي والنظري ألئمـة السـل  يف تكفـحم تـارك ايلتـزام امل ـر اقلبـت علـى أي يعمـل   وقد اني شي  اإلسالم اار
الفـــرائي   وإ  كـــا  مقـــرا  ا ـــد  الرســـول صـــلى ا  عليـــت وســـلم يف قـــرارة نفســـت أو مـــدعيا اإلقـــرار وـــا الســـانت   وأ  مـــر  

مكـررا ذلـك معنـاو يف موا ـ  أهـرى    –ر   فقـال  هال  ذلك مر الفقهاء فقد دهل  عليت شبهة اإلرجـاء شـعر أم مل يشـع
 كثحمة .

 إنــت ي يت ــور يف العــادة أ  رجــال يكــو  مؤمنــا اقلبــت مقــرا  اــع  ا  أوجــب عليــت ال ــالة   ملتزمــا لشــريعة النــيب صــلى ا   
قـط   ي يكــو   عليـت وسـلم ومـا جـاء اـت   يـعمرو ويل األمـر اال ـالة فيمتنـ  حـىت يقتـل   ويكـو  مـ  ذلـك مؤمنـا يف الباطـل  

إي كــافرا  ولــو قـــال : أنــا مقــر اوجووـــا غــحم أن ي أفعلهــا  كـــا  هــذا القــول مـــ  هــذو احلــال كـــذاا منــت كمــا لـــو أهــذ يلقـــي  
امل    يف احلش ويقول : أشهد أ  ما فيت كالم ا    أو جعل يقتل نبيا مر األنبيـاء ويقـول : أشـهد أنـت رسـول ا    أو  

فإذا قال : أنا مـؤمر اقلـيب مـ  هـذو احلـال كـا  كاذاـا فيمـا أظهـرو مـر القـول    (5)تنايف إ ا  القلبحنو ذلك مر األفعال اليت  
. 

فهــذا املو ــ  ينبغــي تــدارو فمــر عــرف ارتبــاط الظــاهر االبــاطر زالــ  عنــت الشــبهة يف هــذا البــاب   وعلــم أ  مــر قــال مــر  
  فإنـت دهلـ  عليـت الشـبهة الـيت دهلـ     (1)مـ  إسـالمت    الفقهاء : إنت إذا أقر االوجوب وامتنـ  عـر الفعـل ي يقتـل أو يقتـل

 .  (2)  …على املرجئة واجلهمية  
وقــال يف أول كالمــت : مــر املمتنــ  أ  يكــو  الرجــل مؤمنــا إ انــا ثااتــا يف قلبــت اــع  ا  فــرد عليــت ال ــالة والزكــاة وال ــيام  

اة وي حيــ  إ  ايتــت   فهــو ممتنــ  وي ي ــدر  واحلــ    ويعــيش وهــو ي يســجد   ســجدة وي ي ــوم مــر رمضــا  وي يــؤدى زكــ 
 .(3)هذا إي مت نفا  يف القلب وزندقة  

 
  فهـو مـر جـنس مـر يقـول : إ  كـا  فـال   كفر إاليس هو كفر إااء واستكبار كما أسلفنا مر جنس مر يقول : لر أصلى ولر أزكى   وكفر اليهود كفر حسد واغى كما ىف موا   مـر القـرو   (3 

ىف الق ـة املتقدمـة : لـو كنـ  مـر نسـل داود  –ا  فلر أطيعت   فإاليس اعدد على الشارع ىف نفس أمرو   واليهود اعد وا عليت ىف اهتيار مر يبلـغ األمـر   كمـا قـال احلـربا   هو الذى يبلغ  أمر
 يتبعناك .

 . 109اجالل   لوحة  (4 

 عألا أفضل الشرائ  وأعدلا .كمر ين ى شريعة ا  ويلزم النال اغحمها ويقول : أنا مؤمر ا  (5 

 أى حدا  ي كفرا  . (1 

 ( .7/616 موع الفتاوى   (2 
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واحدز يف وهر كالمت ممر قد يعمل أعمال اإل ا  لكر اغحم ق د التعبد واإل ا  فقال :  قـد تبـني أ  الـدير ياـد فيـت مـر  
ليــت وســلم اقلبــت ولســانت ومل يــؤد واجبــا ظــاهرا وي  قــول وعمــل   وأنــت  تنــ  أ  يكــو  الرجــل مؤمنــا اــا  ورســولت صــلى ا  ع
ي ألجـل أ  ا  أوجبهـا مثـل أ  يـؤدى األمانـة    (4)صالة وي زكاة وي صياما وي غحم ذلـك مـر الواجبـات    إي أ  يؤديهـا(  

ذلك مـر    أو ي د  احلديث   أو يعـدل يف قسـمت وحكمـت   مـر غـحم إ ـا  اـا  ورسـولت صـلى ا  عليـت وسـلم مل مبـر  اـ 
الكفر   فإ  املشركني وأهل الكتاب يرو  وجوب هذو األمور   فال يكـو  الرجـل مؤمنـا اـا  ورسـولت صـلى ا  عليـت وسـلم  

 .(5)   …م  عدم شيء مر الواجبات اليت مبتد اإىتاوا أمة رمد صلى ا  عليت وسلم 
حنـر ننقـل كالمـت يف اإل ـا  الـذي قالـت تعقيبـا علـى مـا  وقد ف ل هـذا القـول يف اإل ـا  كمـا ف ـلت ااـر القـيم  يف ال ـالة  و 

قـال  وإمنـا قـال األئمـة اكفـر    –قالت علماء السل  كعطاء وناف  واحلميدي والشافعي وأ د مر تكفـحم تـارك جـنس العمـل  
واحلــ   هــذا   أل  هــذا فــرد مــا ي يقــ    فيمتنــ  أ  يكــو  الرجــل ي يفعــل شــيئا مــم أمــر اــت مــر ال ــالة والزكــاة وال ــيام  

ويفعــل مــا يقــدر عليــت مــر اظرمــات   مثــل ال ــالة اــال و ــوء وإ  غــحم القبلــة ونكــاح األمهــات وهــو مــ  ذلــك مـــؤمر يف  
. ولــذا فــرد متــعهرو الفقهــاء مســعلة  تنــ  وقوعهــا      (6)   …البــاطر   اــل ي يفعــل ذلــك إي لعــدم اإل ــا  الــذي يف قلبــت  

  –فدعي إليها وامتن  واستتيب ثالثا مـ  هتديـدو االقتـل   فلـم ي ـل حـىت قتـل  وهو أ  الرجل إذا كا  مقرا اوجوب ال الة  
 هل  وت كافرا  أو فاسقا  ؟ على قولني .

وهــذا الفــرد ااطــل فإنــت  تنــ  يف الفطــرة أ  يكــو  الرجــل يعتقــد أ  ا  فر ــها عليــت وأنــت يعاقبــت علــى تركهــا   وي ــرب علــى  
يف ذلــك   هــذا ي يفعلــت اشــر قــط   اــل وي يضــرب أحــد ممــر يقــر اوجــوب  القتــل وي يســجد   ســجدة مــر غــحم عــذر لــت  

ال ـــالة إي صـــلى   ي ينتهـــي األمـــر اـــت إ  القتـــل   وســـبب ذلـــك أ  القتـــل  ـــرر عظـــيم ي ي ـــرب عليـــت اإلنســـا  إي ألمـــر  
اطال   أمــا مــ   عظــيم   مثــل لزومــت لــدير يعتقــد أنــت إ  فارقــت هلــك في ــرب عليــت حــىت يقتــل   وســواء كــا  الــدير حقــا أو اــ 
 اعتقادو أ  الفعل ىتب عليت ااطنا وظاهرا   فال يكو  فعل ال الة أصعب عليت مر احتمال القتل قط .

ونظحم هذا : لو قيل : إ  رجال مر أهل السنة قيل لت : ترد عر أيب اكر وعمر فامتن  عر ذلك حىت قتل مـ  ربتـت لمـا  
 الد ي عنهما   فهذا ي يق  قط .  واعتقدو فضلهما   وم  عدم األعذار املانعة مر

وكـذلك لــو قيــل : إ  رجـال يشــهد أ  رمــدا رسـول ا  ااطنــا وظــاهرا  و قــد طلـب منــت ذلــك   ولـيس هنــاك رهبــة وي رغبــة  
  تن  ألجلها   فامتن  منها حىت قتل ؛ فهذا  تن  أ  يكو  يف الباطر يشهد أ  رمدا رسول ا  . 

اإل ـا  الـذي ي مـاة للعبـد إي اـت عنـد عامـة السـل  واجلـ  األولـني واآلهـرير   إي اجلهميـة    ولذا كا  القول الظـاهر مـر
  فإنت إذا قـدر أنـت معـذور لكونـت أهـرل   أو لكونـت هائفـا مـر قـوم إ  أظهـر اإلسـالم وذوو   وحنـو   -جهما ومر وافقت  –

 لكفر   قال ا  تعا  : ذلك   فهذا  كر أي يتكلم م  إ ا  يف قلبت كاملكرو على كلمة ا
إال مــن أركــره وقلبــه مطمــئن باإلرمــان ولكــن مــن شــرح بــالكفر صــدرا  فعلــيهي غ ــب مــن اهلل ولهــي مــذاب مظــيي(   

 ( . 106 الن ل :  
 

 ( .7/611 موع الفتاوى   (3 

 زيادة يقتضيها الكالم . (4 

 . 621امل در السااإل نفست     (5 

  ا  .هنا عر  على مذهب احلنفية وتوسعهم ىف التكفحم ااأللفاو م  قولم : إ  العمل ي يدهل ىف اإل (6 
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جعــل مــر تكلــم اــالكفر مــر أهــل وعيــد الكفــار   إي مــر أكــرو وقلبــت    (1)وهــذو اآليــة ممــا يــدل علــى فســاد قــول جهــم فإنــت
 .  (2)مطمئر ااإل ا    

وملا رأى املرجئة أ  الن و  الشرعية   واآلثار السلفية الواردة يف تفكحم مر ترك العمل   أو عمـل الكفـر غـحم متسـقة فيمـا  
ذهبوا إليت مر احلكم اإ ا  تارك العمل   ونفي وقـوع الكفـر االعمـل الظـاهر مطلقـا    ولـيس لـديهم حيلـة أو جـواب عنهـا  

ذلـك   أو كـا  جاحـدا  للوجـوب   وهـذا تعويـل منقـود افهـم السـل  ال ـاا للن ــو     قـالوا : إألـا واردة فـيمر يسـت ل
وغحمهم   وح ر الكفر يف ايسـت الل فهـم نـاقد   و انـب    –ر هم ا  تعا     –كما سبإل عر اإلمام أ د واألوزاعي  

 لل واب   واال  ألصول أهل السنة واجلماعة مر عدة أمور :
 

 أوال : إن الكفر ركون :
باالمتقــاد فــي القلــب كمــن امتقــد أن هلل لــدا  أو شــرركا  أو مثــيال  أو إلــه ال رعلــي كــل شــ  أو ال رقــدر ملــع كــل  -أ

ش  ، أو أن السامة غير كتية وأن اهلل ال ربعث من في القبور ، أو امتقاد أن القركن اشتمل ملع باطــل أو أن شــيئا   
شـــررعة اإلســـالم ال تصـــلح لهـــذا العصـــر، أو أن األوليـــاء    ممـــا جـــاء بـــه النبـــي صـــلع اهلل مليـــه وســـلي غيـــر حـــق أو أن

 رتصرفون في الكون أو رستجيبون لمن دماهي واستغاث بهي .
 ومر ذلك النفا  األكرب اكل ألوانت وصورو   وهو ااب واس  .

ر والــردة  ويكــو  اــالقول االلســا  كمــر ســب ا  ورســولت ومــدح األصــنام وهجــا األنبيــاء واســتهزأ االــدير ودعــا إ  الكفــ -ب
 وسنر مر اعي أحكام الشرع وصن  يف ذلك أو قالت اعي وسيلة .

ويكو  االعمل الظاهر كمر يقاتل األنبياء ويعذب أتباعهم ويهـدم املسـاجد وحيـر  امل ـاح  ويـذا  لغـحم ا  ويسـجد  - 
املـؤمنني   ويكـرم املرتـدير    لألصنام ويـتعلم السـ ر أو يعلمـت ويقاتـل املـؤمنني مـ  الكـافرير أو ين ـرهم ااملـال والسـالح علـى

  وعلــى هــذا تــدل  (1)ويعظمهــم ويهــني املــؤمنني وحيتقــرهم ويت ــاكم إ  الطــاغوت ويــذهب إ  الكــاهر وي ــدقت وحنــو ذلــك
ن ـــو  قطعيـــة مـــر الكتـــاب والســـنة وعليـــت إمجـــاع املســـلمني قبـــل ظهـــور البـــدع وتـــبعهم كبـــار فقهـــاء امللـــة يف أاـــواب حكـــم  

ا يطول نقلت إي مر دهل  عليت شبهة اإلرجاء أو تناقي فاتب  كالم إمامت يف ت ـانيفت الفقهيـة  مم – (2)املرتدير مر كتبهم 
 وتب  املتكلمني يف ت انيفت أو ورائت العقدية .

ف  ر الكفر يف  قول القلب وحدو  الل عظيم وهطع اني إ  مل يكر كفرا  صرحيا  كما هـو حـال مـر صـرح اـت أو التـزم  
فر اعـي السـل  اجلهميـة ومل يعـدوهم مـر فـر  أهـل القبلـة   ونـد شـي  اإلسـالم علـى أ  مـر جـوز  لوازمت   ولذا وحنوو ك

 
 أى ا  تعا  . (1 

 ( .218-7/220. وهو ىف  موع الفتاوى   208-206اإل ا      (2 

ا هـو اـع  كفـر العمـل كلـت ي مبـر  مـر امللـة وهـذ وهذا قسم وهر غحم ما يسميت اعي الفقهاء الكفر العملى ويق دو  ات األصغر فقط   فيجب التنبت لذا أل  اجلط اينهما قد يـؤدى إ  الظـر (1 
 . 44-42حقيقة مذهب املرجئة كما رأي    ومر ذلك ما وق  للشي  األلباىن كما ىف رسالة  حكم تارك ال الة     

 ( .8/88   ىف الدرر السنية  انظر تعليإل اإلمام اعدد رمد ار عبد الوهاب على قول صاحب اإلقناع  املرتد الذى يكفر اعد إسالمت نطقا أو شكا أو اعتقادا  أو فعال (2 
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مؤمنا يف الباطر  فقد هلـ  راقـة اإلسـالم مـر    –أ  يكو  مر تكلم االتكذيب و اجل د وسائر أنواع الكفر مر غحم إكراو  
 .  (3)عنقت  
 

مـر اظرمـات أو مل يفعـل   ولـذا قـال شـي  اإلسـالم يف مـر    أ  ايست الل كفر ارأست : سواء فعل صاحبت ما أحلثاليا : 
 .  (4)سب الرسول صلى ا  عليت وسلم :  إ  اعتقاد حل السب كفر سواء اقد  ات السب أو مل يقد   

ا و  ولذلك فمر شرع الزنا أو الراا أو شرب اجمر وأصدر لا املراسيم والقوانني اليت ترهد وا ولـدد لـا األنظمـة يف عملهـ 
تعيني اظاكم اليت ختتد افي النزاع فيها ورتب حراستها وألزم مقتضى ذلك فقد كفـر   وإ  مل يـز  مـرة واحـدة أو يشـرب  

 مر اجمر قطرة أو يعكل مر الراا درنا  .
 

ل الســنة  أ  الكفـر أعظــم املعاصــي اـإطال  : وايســت الل ينقــل املع ــية الـيت دو  الكفــر إ  مرتبــة الكفـر اإمجــاع أهــ ثالثــا :
واملرجئــة ســواء   فــإذا ثبــ  فــإ  أي مرتبــة ينقــل ايســت الل الكفــر ولــيس وراءو مرتبــة أهــرى اــل هــو اذاتــت كفــر فــدل ذلــك  

 على أ  مو وعت املعاصي اليت هي دو  الكفر ي الكفر .
 فإ  اقد  االكفر كا  زيادة فيت كمر يكفر االعبث مث يكفر اا  .

 
: ياـــد أ  يكـــو  املســـت يل مكـــذاا  االـــدير حـــىت يكفـــر كمـــا ي ىتـــوز أ  يقـــال يف املكـــذب    أنـــت ي ىتـــوز أ  يقـــالرابعـــا :  

االــدير: أ  يكــو  مســت ال للتكــذيب فكــذلك املعانــد املســتكرب والشــاك وغــحمو فتبــني أنــت ي ي ــ  جعــل أحــد أنــواع الكفــر  
 .  (5)شرطا  يف األنواع األهرى أو قيدا  فيها  

 
   اايعتقاد والقول والعمل :أ  ايست الل نفست يكو   خامسا :

فايعتقاد وا     والقول كمر يقول إ  الزنا أو الراا أو شرب اجمر حالل   ومر ذلك ق ة قدامة اـر مظعـو  ومـر معـت  
  والعمل كق ة الرجل الذى تزو  امرأة أايت فعمر النى صلى ا  عليت وسـلم اقتلـت وختمـيس مالـت   ومل    (1)ىف شرب اجمر 

 ت أأن  مست ل أو مقر ؟ .يعمر اسؤال
:  روى اإلمــام أ ــد والنســائى وغحمنــا عــر الــرباء ر ــى ا  عنــت قــال : لقيــ  هــا  أاــا اــردة    -ر ــت ا     –قــال ااــر القــيم  

 ومعت الراية فقال : أرسل  رسول ا  صلى ا  عليت وسلم إ  رجل تزو  امرأة أايت أ  أقتلت ووهذ مالت .

 

 مؤمنا ىف الباطر . –كما ىف األمثلة السااقة   –  وكذلك مر جوز أ  يكو  مر عمل الكفر ال ري   525( ال ارم املسلول :  3 
 فانظر أى هطر حييإل مر يقولو  : نسعلم قبل أ  نكفرهم : أهم مقرو  أم جاحدو  مست لو  ؟!

 راءتت كلت .   مر كالم نفيس أوصى اق 526ال ارم املسلول :   (4 

ع نـاقي وهـر كمـر يشـدط لـبطال  صـالة مـر فمر جعل نوعا  مر أنواع الكفر شرطا  ىف النوع اآلهر عامدا  فهو كمر جعل ناقضـا  مـر نـواقي ال ـالة أو الو ـوء ي يبلطهمـا إي اشـرط وقـو  (5 
  وئت ص ي  إي إذا حدث .صلى إ  غحم القبلة أ  يكو  تاركا  للنية وإي ف التت ص ي ة أو مر نام حىت أصب  فو 

 ( .7/610انظر  موع الفتاوى   (1 
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 تارمبت مر حديث معاويـة اـر قـرة عـر أايـت عـر جـدو ر ـى ا  عـنهم أ  رسـول ا  صـلى ا  عليـت  وذكر اار أىب هيثمة ىف
 وسلم اعثت إ  رجل عرل اامرأة أايت فضرب عنقت ومخس مالت .

 قال حيىي ار معني : هذا حديث ص ي  .
 .  على ذات ررم فاقتلوو عليت وسلم مر وق   وىف سنر اار ماجت مر حديث اار عبال قال: قال رسول ا  صلى ا 

وذكــر اجلوزجــاىن : أنــت رفــ  إ  احلجــا  رجــل اغت ــب أهتــت علــى نفســها فقــال : احبســوو وســلوا مــر هاهنــا مــر أصــ اب  
رســول ا  صــلى ا  عليــت وســلم فســعلوا عبــد ا  اــر مطــرف ر ــى ا  عنــت فقــال مسعــ  رســول ا  صــلى ا  عليــت وســلم  

 فنطو وسطت االسي  . يقول :  مر ختطى حرم املؤمنني
وقد ند أ د ىف رواية إمساعيل ار سعيد ىف رجل تـزو  امـرأة أايـت أو اـذات رـرم فقـال : يقتـل ويـدهل مالـت ىف ايـ  املـال  

. 
 . هـ .  (2)وهذا القول هو ال  ي  وهو مقتضى حكم رسول ا  صلى ا  عليت وسلم    

 ءااااكم ..( :وقال اار كثحم ىف تفسحم اآلية  وي تنك وا ما نك  
 فمر تعاطاو اعد هذا فقد ارتد عر دينت فيقتل وي حم مالت فيئا لبي  املال  كما رواها اإلمـام أ ـد وأهـل السـنر مـر طريـإل  

 .  (3)  وذكر احلديث !! …الرباء ار عازب 
 وهذا ي علة لت إي ايست الل االفعل .

 
حــد   يقــول أنــا غــحم مســت ل وأنــا أعتقــد أ  هــذا حـــرام  أ  ح ــر الكفــر ىف ايســت الل يقتضــى أ  ي يكفــر أ  سادســـا :

مهمــا عمــل مــر املكفــرات حــىت مــر ســب ا  ورســولت وأهــا  امل ــ   ومــس املســجد ون ــر الكفــار علــى املــؤمنني وشــرع  
 الكفر اكل أنواعت   ما دام مل ي رح اايست الل أو صرح ااعتقاد أ  ذلك حرام ىف الشرع .

لنال إي القليل فإ  أاا طالب مات على دينت وهـو يعتقـد أنـت ااطـل وأ  ديـر رمـد صـلى  ال على هذا ي يكاد يكفر مر ا
ا  عليت وسلم هو احلإل   وهرقـل أقـام علـى دينـت مـ  اعتقـادو أ  ذلـك حـرام عليـت ولكـر شـهوة امللـك غلبـ  داعـى احلـإل    

سـلم ولكـر مل يتبعـوو اـل كثـحم مـر كفـار  وكذلك أحبار أهل الكتاب الذير اعتقـدوا اقلـووم وجـوب اتباعـت صـلى ا  عليـت و 
 قريش مل يكونوا يعتقدو  ص ة عبادة األصنام وأألا هحم مر التوحيد وأ  ا  مل حيرم عبادهتا !!

وهكذا فعكثر كفر اجلإل هو مر جهة اإلااء وايستكبار وترك اينقياد وايتباع ي مـر جهـة اعتقـاد أ  الكفـر حـالل   فـإ   
امل يرتكبو  اظرمات يف دينهم وي يقولو  نعتقد أألا حالل فكي  إذا ارتكبوا الكفـر ؟ وي سـيما أهـل  أكثر املتدينني يف الع

اإلسالم الذير يعلمو  أل  اجرو  مـر اإلسـالم أكـرب الـذنوب اـإطال  فينـدر أ   ـد مسـلما ي يعتقـد أ  الكفـر حـرام وأ   
 عاقبتت النار .

 
 ر القول :ولنضرب لذلك مثاي لكفر العمل ووهر لكف

 
 ( .2/144(   ط م ر   وانظر هتذيب اآلثار للطربى  3/202زاد املعاد   (2 

 (   ط الشعب .2/215تفسحم اار كثحم   (3 
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 أ _ مثال كفر العمل : السحر :  

 
 واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليما  وما كفر سـليما  ولكـر الشـياطني  فين اهلل تعالع قد بين حال أهله فقال :  

ة  كفـروا يعلمـو  النـال السـ ر ومـا أنـزل علـى امللكـني ابااـل هـاروت ومـاروت ومـا يعلمـا  مـر أحـد حـىت يقـوي إمنـا حنـر فتنــ 
فال تكفر فيتعلمو  منهما ما يفرقو  ات اني املرء وزوجت وما هم اضارير ات مـر أحـد إي اـإذ  ا  ويتعلمـو  مـا يضـرهم وي  

 ( .102البقرة :  ينفعهم ولقد علموا ملر اشداو مالت ىف اآلهرة مر هال  (  
يعلمـو  أ  ذلـك كفـر ويقولـو  للمـتعلم إمنـا    فإ  ا  تعا  حكم عليهم االكفر واني أ  كفرهم هو تعليم الس ر واني أألـم 

حنر فتنة فـال تكفـر ويعتقـدو  أ  عاقبـة عملهـم هـذا هـى اجسـارة الكـربى ىف اآلهـرة فلـم ىتعـل علمهـم اعنـت كفـر ولـذيرهم  
 املتعلم منت واعتقادهم سوء عاقبتت مانعا مر تكفحمهم .

 ألألــم كــذاوا الرســل ىف قــولم إ  ا  حــرم الســ ر   وي ألألــم  فهــؤيء مل يكفــروا ألألــم كــذاوا اــا  ورســولت واليــوم اآلهــر وي
اعتقــدوا حــل الســ ر أو فضــلوو علــى كتــاب ا  ولكــنهم نبــذوا كتــاب ا  وراء ظهــورهم كمــا ىف اآليــة الــىت قبلهــا أى تركــوا  

ا أنـت فا ـل اـل حـإل  العمل ات واهتاروا ما يعلمو  ويعتقدو  قطعا أنـت مفضـول اـل كفـر وهـيم العاقبـة علـى مـا يعلمـو  قطعـ 
 ري   ووذا حكم ا  عليهم االكفر ونفى عنهم اإل ا  والتقوى .

قــال شــي  اإلســالم : فهــؤيء الــذير اتبعــوا مــا تتلــو الشــياطني علــى ملــك ســليما  ونبــذوا كتــاب ا  وراء ظهــورهم كــعألم ي  
 .  (1)يعلمو  أنت ي هال  لم ىف اآلهرة وم  هذا فيكفرو  

ر حيكمو  االقوانني الو عية مل يزيدوا على هؤيء شيئا ال غاية فعلهم أألـم تركـوا العمـل اكتـاب ا  واتبعـوا  فلو قدرنا أ  م
ما تقررو شياطني التشـري  ىف الشـر  والغـرب وحـذروا النـال مـر الت ـاكم إ  هـذو القـوانني واينـوا لـم أألـا كفـر واعتقـدوا أ   

 يشرعوألا وحيكمو  وا ؟ فهل يكو  حكمهم شيئا سوى الكفر !!  م حمهم إ  النار إ  فعلوا ذلك لكنهم ظلوا  
فكيـ  وهـؤيء كمـا يعلـم النـال اـالتواتر ي حيـذرو  مـر قـوانينهم اـل وي يقولـو  إ  أصـ اوا مـر أهـل النـار وي أ  الشـريعة  

اراو  مـر دعـاهم  اـل يفنـرو  اإصـدارها وىتعلـو  ذلـك عيـدا أو شـبت عيـد وحيـ   – رد قول مـ  أنـت غـحم نـاف     –أفضل منها  
إ  لكــيم الشــرع أ ــا راراــة ويقولــو  اعنفســهم أو اــعاواقهم إ  الشــريعة قاصــرة  عــر مالئمــة احليــاة وأ  أحكامهــا ي ت ــل   
لــذا الع ــر ويقولــو  إ  لكــيم هــذو القــوانني حيقــإل امل ــل ة الوطنيــة واجــحم والتقــدم وحســر العاقبــة .. اخل مــا يــددد علــى  

 ء اعالس التشريعية وال  فيني وسائر وسائل اإلعالم !!ألسنة الزعماء وأعضا
فكيــ  يقــال مــ  هــذا إ  هــؤيء ي يكفــرو  إي إذا كــذاوا أو ج ــدوا الوجــوب أو اســت لوا   أو فضــلوا أو ســاووا .. وحنــو  

 ذلك مر العبارات الىت تدل على شا واحد وهو أ  يضموا إ  هذا النوع مر الكفر نوعا وهر منت .
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الشــي  رمــد اــر إاــراهيم حيــث ف ــل هــذو األنــواع وجعــل كــال منهــا كفــرا اذاتــت   كمــا هــو ىف كتــاب ا  وســنة    ورحــم ا 
 رسولت صلى ا  عليت وسلم ومذهب السل  ال اا أمجعني   مث أفرد القسم غحم املكفر عنها مجيعا  .

فهـذا ي أثـر لـت اـل هـو عـزل للشـرع كمـا لـو قـال  وقال أجزل ا  مثواتت :  لو قال مر حكم القانو  : أنا أعتقد أنـت ااطـل   
 .  (1)أحد : أنا أعبد األوثا  وأعتقد أألا ااطل 

 
 ومثال كفر القول : النطق بالكفر من غير إكراه ،-ب
 
ودليل ذلك قولـت تعـا  :  مـر كفـر اـا  مـر اعـد إ انـت إي مـر أُكـرو وقلبـت مطمـئر ااإل ـا  ولكـر مـر شـرح اـالكفر صـدرا    

 ( .107   106ضب مر ا  ولم عذاب عظيم   ذلك اعألم است بوا احلياة الدنيا على اآلهرة(  الن ل : فعليهم غ
 

 وذلك مر جهتني :  
إحدانا : أ  ا  تعا  اني سبب است قاقهم الوعيد اقولت  ذلك اعألم است بوا احلياة الدنيا علـى اآلهـرة( اآليـة   فهـم مل  

يكــذاوا الرســل ىف ذلــك   ومل يعتقــدوا أ  الكفــر حــالل لكــنهم تكلمــوا اــذلك مســت بني    يســت بوا الكفــر علــى اإل ــا  ومل
 احلياة الدنيا على اآلهرة .

واألهرى : أنت استث  املكرو داي على أ  مر تكلم اـالكفر مـر غـحم إكـراو فـإ  صـدرو منشـرح اـت   اـدو  اشـداط أو تقييـد  
. 

ا  تعـا  مـر كفـر اـا  مـر اعـد إ انـت وذكـر وعيـدو ىف اآلهـرة   مث قـال  يقول شي  اإلسالم اعد ذكر اآليـات :  فقـد ذكـر  
 ذلك اعألم است بوا احلياة الدنيا على اآلهرة( واني تعا  أ  الوعيد است قوو وذا   ومعلوم أ  ااب الت ـديإل والتكـذيب  

اســـت قوا الوعيـــد لـــزوال الت ـــديإل  والعلــم واجلهـــل لـــيس هـــو مــر اـــاب احلـــب والـــبغي   وهــؤيء  يعـــ  املرجئـــة( يقولـــو  إمنــا  
وا  سب انت وتعا  جعل است باب الدنيا على اآلهرة هـو املوجـب للنسـرا    واسـت باب الـدنيا    …واإل ا  مر قلووم  

على اآلهرة قد يكو  م  العلم والت ديإل اع  الكفر يضر يف اآلهرة واعنت ما لت ىف اآلهرة مـر هـال  وأيضـا فإنـت سـب انت  
رو مــر الكفــار ولــو كــا  الكفــر ي يكــو  إي اتكــذيب القلــب وجهلــت مل يســتثر مــنهم املكــرو أل  اإلكــراو علــى  اســتث  املكــ 

 ذلك ممتن  فعلم أ  التكلم االكفر  كفر إي يف حال اإلكراو .
 

 .(1)وهتم اقولت :  فمر تكلم ادو  اإلكراو مل يتكلم إي وصدرو منشرح ات   
نفســها :  ومعلــوم أنــت مل يــرد اــالكفر هنــا اعتقــاد القلــب فقــط أل  ذلــك ي يكــرو الرجــل  وقــال ىف ال ــارم املســلول عــر اآليــة  

عليت وهو قد اسـتث  مـر أكـرو ومل يـرد مـر قـال واعتقـد ألنـت اسـتث  املكـرو وهـو ي يكـرو علـى العقـد والقـول وإمنـا يكـرو علـى  
ذاب عظيم وأنت كافر اـذلك إي مـر أكـرو وهـو  القول فقط فعلم أنت أراد مر تكلم اكلمة الكفر فعليت غضب مر ا  ولت ع
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مطمئر ااإل ـا  ولكـر مـر شـرح اـالكفر صـدرا مـر املكـرهني فإنـت كـافر أيضـا   ف ـار مـر تكلـم اـالكفر كـافرا إي مـر أكـرو  
 فقال السانت كلمة الكفر وقلبت مطمئر ااإل ا  .

 
ــة :   ــانكم(  التواـ ــد إ ـ ــرمت اعـ ــد كفـ ــذروا قـ ــتهزئني  ي تعتـ ــال ىف املسـ ــدوا  66وقـ ــم مل يعتقـ ــ  أألـ ــالقول مـ ــار اـ ــم كفـ ــني أألـ (   فبـ

 .(2)ص تت  
 

أ  ح ــر الكفــر يف  ايســت الل  قــد ي يلــزم حــىت علــى مــذهبهم وذلــك أل  كلمــة  ايســت الل  ي تــدل علــى    ســابعا :
لــذى ي  اعتقــاد حــل رــرم   إي حبســب ايصــطالح أمــا ىف اللغــة اــل وىف كــالم الشــرع فــإ  املســت ل هــو املســتمرئ لل ــرام ا

يعبــؤ اــالت ر  وي يبــا  اــت كمــا قــال صــلى ا  عليــت وســلم :  يســت لو  احلــر واحلريــر  فــإذا احتــا  امل ــطل  إ  قيــد ليــدل  
على املراد فكذلك حيتا  إ  الن و  األهرى فهذا اللفظ الذى ي يدل على الكفر اذاتـت كيـ  ىتعلونـت هـو وحـدو منـاط  

ويعـدلو  عمـا ورد صـرحيا ىف الشـك والنفـا  وايسـتكبار واإلعـراد والتـو  وحنوهـا ممـا    الكفر املنـاقي لإ ـا  دو  مـا سـواو
 ىف الكتاب والسنة .

 
ملـا أ  حكمـوا اإ ـا  تـارك العمـل ونفـوا وقـوع الكفـر    –ومـر اتـبعهم وهـو ي يشـعر    –إذا تبني هذا اقى أ  نعلم أ  املرجئة  

حيلــة يــدفعو  وــا احتجــا  أهــل الســنة علــيهم االن ــو  الــواردة ىف    االعمــل الظــاهر مطلقــا مل يبــإل لــم غالبــا مــر جــواب أو
 تكفحم مر ترك العمل أو عمل الكفر إي القول اع  هذو ىف املست ل أو اجلاحد للوجوب .

 
فجعلوا جنس ترك العمل وارتكاب املكفرات مر جنس ترك سائر الفرائي وارتكاب سـائر اظرمـات وجعلـوا الفاعـل داهـال  

موعـودا االشـفاعة   واسـتدلوا مـا ورد مـر الن ـو  عامـا مطلقـا مثـل :  مـر قـال : ي إلـت إي ا  دهـل اجلنـة   ل  املشـيئة 
وحــديث الشـــفاعة  اجلهنميــني( اآلت ايانـــت   و ــموا إ  ذلـــك ايســتديل اقـــول أهــل الســـنة :  وي نكفــر أحـــدا مــر أهـــل  

اـدك مـا تركـت كفـر أو فعـل مـا فعلـت    –كلت أ  مر كفر أحـدا    القبلة اذنب ما مل يست لت  على إطالقها فاستنتجوا مر ذلك
 هر  عر قاعدة أهل السنة هذو ووق  ىف مذهب اجوار  أو اعضت !!  –كفر وهو غحم مست ل لذلك 

 وهذا هطع اني ي مبفى على مر اطل  على ما سبإل ونزيد هنا فيما يتعلإل وذو العبارة فنقول :
 
اعة إمنـا متعلقـة الـذنوب الـىت دو  الشـرك أو الكفـر كمـا سـبإل   ولـذلك يـذكرو  هـذو  ايست الل عند أهل السنة واجلم -1

العبارة ىف ااب الرد على اجوار  واملعتزلة الذير يكفرو  االكبـائر العمليـة الـىت هـى مـر جـنس املعاصـى كالزنـا وشـرب اجمـر  
د لكـل مـر ورد فيـت إنـت كـافر أ  يقيـد  ولو كا  جنس ارتكـاب املكفـر مـر جـنس  فعـل املع ـية وكـا  ياـ  –كما هو معلوم 

ااملست يل أو اجلاحد مطلقا كما يقولو  جلاز أ  نقول :  الزاىن كافر  و شارب اجمر كـافر  اـإطال   فـإذا اعد ـوا علينـا  
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سـت ل  قلنا إمنا نع  ات املست ل أو اجلاحد   كما تقولـو  تـارك ال ـالة كـافر   واحلـاكم اغـحم مـا أنـزل ا  كـافر   وتعنـو  امل
 أو اجلاحد .

( اآلتيـة  4واحلإل أ  اإلطال  ىف الكل ااطل كما وأ  التقييد ىف الكل ااطـل   وأ  احلـإل ىف اتبـاع الن ـو  كمـا ىف الفقـرة  
: 
 

يقول شي  اإلسالم اار تيمية : وحنـر إذا قلنـا أهـل السـنة متفقـو  علـى أنـت ي يكفـر االـذنوب فإمنـا نريـد اـت املعاصـي كالزنـا  
  وقــد ســبإل إيــراد كــالم اإلمــام ســفيا  اــر    (1)هــذو املبــان  يعــ  األركــا ( ففــي تكفــحم تاركهــا نــزاع مشــهور     والشــرب وأمــا

 عيينة ىف هذا التفريإل .
 
أ  العبــارة نفســها ي تــدل علــى مــرادهم اــإطال  فــإ  فيهــا التقيــد اكلمــة  أهــل القبلــة  ومعلــوم أ  مــر تــرك ال ــالة الــىت  -2

 كفر اعى مكفر كا  ي يسمى عندهم مر أهل القبلة .هى رأل العمل الظاهر ال مر  
 
أ  العبارة فيها إطال  تنبت أهل السنة لت وإ  اشتبت األمر على اعضهم ولـذا تكلمـوا ىف تقييـدها مـا يـدف  اللـبس ويزيـل  -3

نكفـر أحـدا  اإلشكال مثل أ  ت ب   وي نكفر أحدا مر أهـل القبلـة اكـل ذنـب مـا مل يسـت لت  وىف نظـرى أ  قولنـا : وي  
كمـا أ  هـذو تزيـل    –وإ  كانـ  تلـك أجـود ىف العبـارة    –مر أهل القبلة اعمل دو  الكفر ما مل يسـت لت  أو ـ  ىف املـراد  

اإلشكال الناشا مر كو  الذنوب ايعتقادية قد تدهل ىف ال يغة األو  وهى ي يقـال : يكفـر صـاحبها اايسـت الل اـل  
 .(2) يقال : يكفر االرد واإلنكار   فتعمل

 
أ  أهل السنة واجلماعـة متبعـو  لن ـو  الشـرع ىف كـل شـا فمـا جعلـت الشـرع كفـرا اـإطال  فهـو عنـدهم كفـر اـإطال   -4
ومسـوا فاعلـت كـافرا اـإطال  ومـا جعلـت مـر جـنس    –كمر ترك ال الة أو تعاطى الس ر أو حكم اشـرع غـحم مـا أنـزل ا     –

روا فاعلــت اــل جعلــوو مرتكبــا لعمـل مــر أعمــال الكفــر وشــعبت مــر شــعبت    املع ـية لكــر مســاو كفــرا  مســوو كفــرا كـذلك ومل يكفــ 
وقالتــت كفــر  وحــديث :  ي ترجعــوا اعــدى كفــارا  يضــرب اعضــكم رقــاب اعضــا     …كقتــال املســلم الــوارد ىف احلــديث :  

قبلـت فـوار  مـر    وما جاء ىف حديث :  ثنتا  ىف أمىت نا كفر : الطعـر ىف النسـب   والنياحـة علـى امليـ     واـني هـذا ومـا
 .(1)القرائر اللفظية واملعنوية يعلمها علمااهم 

 
 (   وهذا النزاع حسمت ىف اإل ا  األوسط كما سبإل النقل عنت .7/302 موع الفتاوى   (1 

 . 434ارة  مر شرحنا لشرح العقيدة الط اوية نسعل ا  أ  ييسر إهراجت   انظر شرح الط اوية    وقد ف لنا ذلك ىف شرح هذو العب (2 

ء   أمـا هـذا فجـا فمــن تركهــا فقــد كفــر أو ا ـيغة الفعـل املا ـى مثـل  بــين العبــد وبــين الكفــر أو الشــرك تــرك الصــالة  مر ذلك أ  األول جاء ىف الكفـر ا ـيغة املعـرف اـاألل  والـالم مثـل   (1 
مـر الـردة عـر اإلسـالم   وحنـو ذلـك ممـا يطـول تف ـيلت  نكرة مطلقة كما ىف احلديث األول أو مقيدة ما ي ىتعلها مـر جـنس الكفـر املطلـإل كمـا ىف احلـديث الثـاىن   وإي فلـو سـك  لعلمنـا أنـت حيـذر

 اوية .ويزول اإلشكال إذا مجع  الن و  كلها ىف املو وع وقد ف لنا ذلك حبمد ا  ىف شرح الط  
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مــا هـو مــر جـنس املع ــية ينفـو  عنــت اإل ـا  لكــر ي مبرجونـت مــر اإلسـالم وهــذا هـو معــ     –ومـر نفــى عنـت اإل ــا  افعـل  
     … يـزىن وهـو مـؤمر  قولم : نثب  لت مطلإل اإل ا  ي اإل ا  املطلإل    وذلك كما ورد ىف حديث   ي يزىن الـزاىن حـني

 اخل  
ومـــر ارتكـــب ذنبـــا مل ىتعلـــت الشـــرع كفـــرا اـــإطال  فهـــو مرتكـــب لكبـــحمة الـــذي وقـــ  اجـــالف فيـــت قـــد ا ايـــنهم واـــني اجـــوار   

  (2)أنــت إ  مل يقــم اــت مــان  مــر موانــ  إنفــاذ الوعيــد كالتواــة وايســتغفار واحلســنات املاحيــة  –يف اآلهــرة    –وحكمــت عنــدهم  
ئة ا  إ  شـاء عذاـت وإ  شـاء غفـر لـت   ولـذا فهـم ىتزمـو  اـع  اعـي أهـل الكبـائر سـيدهلو  النـار  وحنوها فهـو لـ  مشـي
 كما هو مقتضى اجلم  اني األدلة ىف هذا املسعلة .  –وأ  اعضهم لر يدهلها 

 كل ذلك ااتباع مطرد للن و  ومج  متسإل اينها وفإل منه  منضبط ي هلل فيت وي ا طراب .
ل السـنة :  وي نكفـر أحـدا  اـذنب مــا مل يسـت لت  وجـب  لـت علـى هــذو األصـول وفهمـت وفـإل ذلــك  فلـو قـال قائـل مـر أهــ 

 املنه  .
 أما اجوار  واملعتزلة فيجزمو  اعنت لر يدهل أحد مر مرتكيب الكبائر اجلنة وينكرو  حديث الشفاعة وشبهت .

  واملعتزلـة ينبـزو  أهـل السـنة واجلماعـة ااإلرجـاء وكـا   أما املرجئة فيجـوزو  أنـت ي يـدهل أحـد مـنهم النـار   وملـا كـا  اجـوار 
املرجئة ينبزوألم ااجرو  اينوا الفوار  اينهم واـني كـل مـر الطـائفتني ومـر ذلـك أألـم يكفـرو  مـر ارتكـب مـا هـو مـر جـنس  

 املكفرات ولو كان  أعماي أو تركا للعمل فليسوا إذ  مرجئة .
 صي ما مل يست ل ذلك فليسوا إذ  هوار  .وي يكفرو  مر ارتكب ما هو مر جنس املعا

 فمر هنا جاءت هذو العبارة   فتوسي  مفهومها أو و عها يف غحم مو عها غحم مقبول .
 

استشـهد    –حفظـة ا     –على أ  لذو العبارة قرينة و  ميمة ما كنـ  ألوردهـا هنـا لـوي أ  رـدث الع ـر الشـي  األلبـان  
فسـت يف فهـم العبـارة السـااقة   وأقـرو عليـت اـل أثـ  علـى كالمـت   وإي فمو ـعها مب ـث  متضمنا اجطع ن  (1)اكالم لقائلها  

 .  (2)الشبهات النقلية أل  اعضهم جعلهم حديثا   
 

 وهذو العبارة هي :  ي مبر  العبد مر اإل ا  إي جب ود ما أدهلت فيـت .
 

الة ي يكفر :   والدليل علـى ذلـك أنـا نـعمرو أ  ي ـلى  يف استديلت على أ  تارك ال   –ر ت ا     –قال اإلمام الط اوى  
 وي نعمر كافرا أ  ي لى   ولو كا  ما كا  منت كافرا ألمرناو ااإلسالم فإذا أسلم أمرناو اال الة .

وىف تركنا لذلك وأمرنا إياو اال الة ما قد دل على أنت مر أهـل ال ـالة   ومـر ذلـك أمـر النـى صـلى ا  عليـت وسـلم الـذي  
 فطر يف رمضا  متعمدا االكفارة اليت أمرو وا وفيها ال يام وي يكو  ال يام إي مر املسلمني .أ

 
 (   ورسالة األخ عيسى السعدى  موان  إنفاذ الوعيد  .7/487انظر هذو املوان  ىف  موع الفتاوى   (2)

هلــت ىف أصــلت حنفــى وقــد ظهــر أثــر ذلــك ىف تلبســت ااإلرجــاء ىف عقيدتــت مثــل قولــت : وأ –ر ــت ا   –  والط ــاوى  458وهــو اإلمــام أاــو جعفــر الط ــاوى   انظــر شــرح العقيــدة الط اويــة     (1 
 سواء  وقد سبإل احلديث عنها   ومثل هذو العبارة .

 ( والغزا  نقلها عر صاحب قوت القلوب   واللفظ عندو هو  ي يكفر أحد إي جب ود ما أقر ات  .5/244انظر اإلحياء وشرحت للزايدى   (2 
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وملا كا  الرجل يكو  مسـلما إذا أقـر ااإلسـالم قبـل أ  يـعتى مـا يوجبـت اإلسـالم مـر ال ـلوات اجمـس ومـر صـيام رمضـا    
  مسلما   وإسالمت كـا  اـإقرارو ااإلسـالم فكـذلك  كا  ذلك ويكو  كافرا جب ودو لذلك وي يكو  كافرا إي مر حيث كا

 !!  (3)ردتت ي تكو  إي جب ود اإلسالم 
 

 .  (4)وهذا الكالم يست إل ما قالت شي  اإلسالم ىف كالم القا ى أىب يعلى املشاات لت  زلة منكرة وهفوة عظيمة  
 

 ـديإل واإلقـرار والكفـر هـو  ـد ذلـك وهـو التكـذيب  وإمنا قالت تبعـا ملـذهب املرجئـة احلنفيـة الـذير يقولـو  إ  اإل ـا  هـو الت
 .(5)واجل ود أى ج ود اإلقرار كما سبإل تف يل مذهبهم 

 
ولــو وقفنــا علــى مــا ىف هــذا الكــالم تف ــيال لطــال املقــام لكننــا نكتفــى ابيــا  اجطــع األكــرب فيــت وهــو أنــت ي مبــر  أحــد مــر  

 فكي  مبر  منت اغحم ما دهل ات فيت ؟! اإلسالم إي ادك اإلقرار ألنت يدهل يف اإلسالم ااإلقرار
ومع  ذلك أ  مر مل ىت د الشهادتني ي يكفـر مطلقـا ي ااعتقـاد وي اعمـل اـل هـو مـر أهـل ذلـك الـركر الـذى ج ـد أو  

 ترك أي تراو يقول ىف تارك ال الة :  وىف تركنا لذلك وأمرنا إياو اال الة ما قد دل على أنت مر أهل ال الة  !!
 

وطــــردو أ  يقــــال : مــــر كفــــر اــــالقرو  مــــ  إقــــرارو االشــــهادتني فــــإ  دعوتنــــا إيــــاو لإ ــــا  اــــالقرو  وتركنــــا دعوتــــت    ويزم ذلــــك
 للشهادتني دليل على أنت مر أهل القرو  !!

 وقل مثل ذلك فيمر كفر ااملالئكة أو اجلنة أو النار .. وغحمها مر أمور ايعتقاد .
ا أو  ــلوا حــني مســوا تــاركي الزكــاة كفــارا ومرتــدير وقــاتلوهم علــى ذلــك ألألــم  وىف العمــل : يلــزم منــت أ  ال ــ ااة قــد أهطئــو 

 حسب كالمت مسلمو  مر أهل الزكاة !! وهكذا .
وهــذا ي يشــك ىف هطئــت اــل اطالنــت ملــر قــراءو فضــال عمــر تعملــت وذلــك أ  القــول اــع  مــر تكلــم االشــهادتني ي يكفــر إي  

 املذموم جـدا عنـد السـل  والـذى ي يفوقـت غلـوا إي إرجـاء اجلهميـة أى اشـداط  ادك اإلقرار وما هو نوع مر اإلرجاء الغايل
تــرك اإلقــرار القلــى الــذى هــو الت ــديإل عنــدهم   وكالنــا معلــوم الفســاد والــبطال  ااي ــطرار مــر الــدير   وقــد ذكــر شــي   

قــالوا للنــى صــلى ا  عليــت وســلم:    اإلســالم : إ  كــل مــر تعمــل كــالم هــؤيء املرجئــة يعلــم ااي ــطرار  أنــت لــو قــدر أ  قومــا 
حنر نؤمر مـا جئتنـا اـت اقلوانـا مـر غـحم شـك  أى مل ىت ـدوا الوجـوب( ونقـر اعلسـنتنا االشـهادتني  أى مل ىت ـدوا اإلقـرار(  
إي أنــا ي أطيعــك ىف شــا ممــا أمــرت اــت وأليــ  عنــت فــال ن ــلى وي ن ــوم وي حنــ  ون ــد  احلــديث وي نــؤدى األمانــة وي  

هــد وي ن ــل الــرحم وي نفعــل شــيئا  مــر اجــحم الــذى أمــرت اــت  أى نــدك جــنس العمــل(   ونشــرب اجمــر ونــنك   نفــى االع
ذوات اظارم االزنا الظاهر ونقتل مر قدرنا عليت مر أصـ ااك وأمتـك ونعهـذ أمـوالم اـل نقتلـك أيضـا ونقاتـل مـ  أعـدائك  

 
 مر رسالة الشي  . 48(   و 4/228مشكل اآلثار   (3 

 . 155ال ارم املسلول     (4 

 ( والشي  حفظت ا  مر أشد النال نفورا وتنفحما مر تقليد احلنفية ىف الفروع فكي  وهذو مر األصول ؟5 
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 صلى ا  عليت وسلم يقول لـم  أنـتم مؤمنـو  كـاملو اإل ـا    أى يفعلو  جنس اظرم مطلقا( هل كا  يتوهم عاقل أ  النى
وأنـتم مــر أهــل شـفاعىت يــوم القيامــة ويرجـى لكــم أ  ي يــدهل أحـد مــنكم النــار؟ اـل كــل مســلم يعلـم ااي ــطرار أنــت يقــول  

 .  (1)لم : أنتم أكفر النال ما جئ  ات ويضرب رقاوم إ  مل يتواوا مر ذلك  
   (2)أللباىن اعد أ  نقل كالم الط اوى هذا :  قل  وهذا فقت جيد وكالم متني ي مرد لت  فالعجب أ  يقول الشي  ا

 
 
 

 
 الشبهات النقلية واالجتهادرة

 
  

علـى أ  العمــل لــيس مـر اإل ــا    وأ  تركـت االكليــة ي ينفـى اإل ــا  االكليــة      –قـدمااهم ومعاصــروهم    –يسـتدل املرجئــة  
 استنباطية   سبإل إيراد اعضها  مر ما نقلنا مر كالمهم .اشبهات نقلية ووراء اجتهادية  

واـالرغم مـر الـرد العــام املؤصـل علـى مـذهبهم   مــر هـالل ايـا  عالقــة العمـل ااإل ـا  فـإ  مناقشــة هـذو الشـبهات تف ــيال  
  رورية ألسباب منها :

 
 وي يعارد ن ا ص ي ا  قط . ايا  أ  مذهب السل  ركم ي مطعر فيت وي ثغرة لناقد   فهو ىتم  األدلة كلها-1
 

 
 ( .7/287 موع الفتاوى   (1 

عرد الـدك اـل اامتناعـت عـر ال ـالة اعـد دعائـت إليهـا   الدال على أنت ي يكفر –ر ت ا   –  مث قال الشي  :  وهو يلتقى  اما م  ما تقدم مر كالم اإلمام أ د  48حكم تارك ال الة     (2 
. 

يكفـر اايمتنـاع مـر ال ـالة اـل اايمتنـاع مــر إنـت اقطـ  النظـر عـر أ  الثااـ  عـر اإلمـام أ ـد هـو تكفـحم التـارك وقـد نقلنـاو ىف أول هـذا البـاب : فـإ  هـذا ي يلتقـى معـت أل  الط ـاوى ي  –ونقـول 
فـى علـى الشـي  حفظـت كو  كافرا  إي مر حيث كا  مسلما وإسالمت كا  اإقرارو ااإلسـالم فلـذلك ردتـت ي تكـو  إي جب ـودو اإلسـالم     ـد ذلـك جليـا   وإذ قـد هاإلقرار   يحظ قولت :  وي ي

تـرك الفريضـة مـر صـالة أو صـيام وهـذا شـا وارتكـاب مـا يبطلهـا ا  فال عجب أ  مبفى عليت أ  استديلت حبديث الكفارة ىف ال يام ي وجت لت ال هو هار  عر املو وع أل  مو وع الب ث هـو 
 شا وهر فهو كما لو أ  إنسانا  أحدث أو تلكم ىف ال الة فتعمل .

ركــت أو ج ــدو وي تاب مــر تمــر كفــر اتــرك شــا مــر األعمــال التــى تركهــا كفــر أو ج ــد شــيئا  مــر ايعتقــادات التــى يكفــر جاحــدها فإنــت يــدعى إلــى ذلــك العمــل أو ايعتقــاد ويســتتنبيــه : 
 ت يكو  ااإلسالم وا   وهكذا .حنكم اإسالمت إي إذا فعل ذلك   فإذا كفر ادك ال الة فإ  إسالمت يكو  اعدائها   وإذا كفر جب د البعث أو اجلنة أو النار فإ  إسالم

شـا مـر الشـراع لظـاهرة فـإألم أوجبـوا قتالـت حـىت يلتـزم مـا امتنـ  عنـت   ي االشـهادتني إذ هـو مقـر وـا كما فعل ال  ااة ر ى ا  عنهم م  تاركى الزكاة وكما ند كل الفقهاء ىف مسعلة املمتنـ  عـر 
ت إي   فـعقول : يـا رب ائـذ    فـيمر قـال ي إلـ مر قبل    قل  : منها قولت صلى ا  عليت وسلم ىف حديث أنس الطويل ىف الشفاعة أيضـا  فيقـال :  يـا رمـد ارفـ  رأسـك وقـل تسـم  وسـل واشـف

 . 34-23ا    فيقول : وعزتى وجال  وكربيائى وعظمىت ألهرجر منها مر قال ي إلت إي ا   وشرح ذلك ىف ألاية املب ث  
قــدح علـى فضــيلتت مــا كتبتــت ىف وهــر مب ــث رأيــ  أ  أ –وجطـورة هــذا األمــر وأنيتــت وملــا للشـي  حفظــت ا  مــر قبــول واتبــاع عنــد عامـة املعاصــرير مــر أهــل الســنة وملوا ـ  أهــرى مشــاوة ىف الرســالة 

 حديث اجلهميني اآلتى وأرجو أ  يتقبلت ا در رحب . 
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ىتتـزئ مـر ن ـو  اإل ـا  مـا يـراو موفقـا  ألصـولت   الـىت    –كمـا سـبإل    –ايا  أ  مذهب املرجئة مر جهـة كونـت توفيقيـا   -2
يكــو  أكثرهــا مقــررا  مــر غــحم اعتمــاد علــى الن ــو  ىف األصــل   ويلــبس اــذلك علــى املنــاظر مــدعيا  أنــت مــذهب أهــل احلــإل  

 والسنة .
اقشــنا هــذو األدلــة   وأهرجنــا منهــا الباطــل املكــذوب   ورددنــا ال ــ ي  إ  مو ــعت   مــر انــاء مــذهب الســل   فــإذا مــا ن

 اظكم املتسإل   زال  كل شبهة  وقام  احلجة اإذ  ا  تعا  .  
 

 وأصل الشبهات النقلية عند املرجئة   هو وقوع اجلهل واجطع ىف ايستديل االن و    مر جهتني : 
 

 مر جهة الثبوت :أوي  : 
 

افدى و اعوا املرجئـة أحاديـث و ـعوها علـى رسـول ا  صـلى ا  عليـت وسـلم   تؤيـد مـذهبهم   وقـد كشـ  ذلـك علمـاء  
احلــديث والرجــال املتن  ــو    وااجلملــة فكــل حــديث ينفــى مــا ســبإل نقــل اإلمجــاع عليــت   مــر أ  اإل ــا  قــول وعمــل    

 . وهذو أمثلة يقال عليها ما وراءها :(1)ىف سندويزيد وينقد فهو مو وع وي حاجة للب ث 
احلديث املروى عر أىب سعيد اجدرى قال :  مسع  رسول ا  صلى ا  عليت وسلم يقول :  مـر زعـم أ  اإل ـا  يزيـد  -1

ر ا     ويــنقد فزيادتــت نفــا  ونق ــانت كفــر   فــإ  تــااوا وإي فا ــراوا أعنــاقهم االســي    أولئــك أعــداء الــر ر   فــارقوا ديــ 
وانت لــوا الكفــر   وها ــوا ىف ا    طهــر ا  األرد مــنهم   أي وي صــالة لــم   أي وي صــوم لــم   أي وي زكــاة لــم   أي  

 وي ح  لم   أي وي ار لم   هم اراء مر رسول ا  صلى ا  عليت وسلم   ورسول ا  اراء منهم  .
ب الرأى   يدعى  رمـد اـر القاسـم الطايكـاىن    قـال عنـت ااـر حبـا  :  يـعتى  فهذا احلديث و عت أحد املرجئة مر ص ا

 .(1)مر األهبار ما تشهد األمة على اطالألا وعدم ال  ة ىف ثبوهتا  وأورد هذا احلديث مثاي لذلك
 
ر اإل ـا  هـل  احلديث املروى عر أىب هريرة ر ى ا  عنت   أ  وفـد ثقيـ  جـاءوا النـى صـلى ا  عليـت وسـلم فسـعلوو عـ -2

 .(2)يزيد وينقد ؟ فقال ي   زيادتت كفر ونق انت شرك   
 

فهــذا احلــديث و ــعت  احلكــم اــر عبــدا  أاــو مطيــ  البلنــي  قــال عنــت ااــر حبــا  : وكــا  مــر راســاء املرجئــة ممــر يــبغي  
طيــ  وادعــاو  الســنر ومنت ليهــا وهــو مــر كبــار أصــ اب الــرأى أيضــا    والعجيــب أ  أحــد أصــ اب الــرأى ســرقت مــر أىب م

 لنفست وهو املدعو :  عثما  ار عبد ا  املغرىب األموى  .

 
 ومر أراد التف يل فلحماج  كتب املو وعات  كتاب اإل ا   مر كل منها . (1 

 ( .2/311كتاب اعروحني   اار حبا     (1 

 ( .1/250امل در السااإل   (2 
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فقــد روى عــر  ــاد اــر ســلمت عــر أىب املهــزم عــر أىب هريــرة قــال : قــدم وفــد ثقيــ  علــى رســول ا  صــلى ا  عليــت وســلم  
لقلــوب كاجلبــال الرواســى    فقــالوا :  يــا رســول ا  جئنــاك نســعلك عــر اإل ــا    أيزيــد أو يــنقد؟ قــال : اإل ــا  مثبــ  ىف ا

 وزيادتت ونق انت كفر  .
 .(3)قال اار حبا  :  وهذا شا و عت أاو مطي  البلنى على  اد ار سلمة   فسرقت هذا الشي  وحدث عنت   

ومما يدل على أمانة شارح الط اوية  العالمة علـى اـر علـى اـر رمـد اـر أىب العـز ر ـت ا   و ـردو عـر الـوى والتع ـب   
  كونــت حنفيــا قــد اــني اطــال  هــذا احلــديث نقــال عــر شــينت اظــدث احلــافظ ااــر كثــحم  واــني فيــت علــة أهــرى غــحم أىب  أنــت مــ 

 .(4)سبعني حديثا      -حلدثهم  -املطي    وهو أاو املهزم الذى قال عنت شعبة :  لو أعطوو فلسني  
 
إل ـــا  قـــول   والعمـــل شـــرائعت   ي يزيـــد وي  احلـــديث املـــروى عـــر ااـــر عبـــال عـــر النـــى صـــلى ا  عليـــت وســـلم قـــال :  ا-3

 ينقد  .
     …فهذا الكالم و عت أ د ار عبـد ا  املعـروف ااجلويبـارى   قـال عنـت ااـر حبـا  :  دجـال مـر الدجاجلـة   كـذاب  

 .  (5)وقال :  شهرتت عند أص اب احلديث قاطبة االو   على الثقات ما مل حيدثوا  
 ذات  .وقال الذهى :  يضرب املثل اك

 .(6)وقال :  قال اار عدى : كا  يض  احلديث يار كرام على ما يريد   فكا  اار كرام مبرجها ىف كتبت عنت   
 .  (7)ووذا يتبني اشداك املنتسبني إ  املرجئة الفقهاء   واملنتسبني إ  الكرامية ىف هذو ال فة الشنيعة

 ثانيا  : مر جهة الفهم وايستنباط :  
ســوء الق ــد   واتبـــاع الــوى   اللـــذير ي مبلــو منهمــا مبتـــدع   نقــول : إ  اجطــع  كـــر أ  يقــ  ىف فهـــم    اغــي النظــر عـــر

 ن و  اإل ا  مر املرجا وغحم املرجا   وذلك لسبب واق  ىف مدلويت الن و  نفسها وىف مواردها .
 ا جدا ي غرااة ىف ذلك .وإيضاح ذلك أ  اإل ا  مر حيث هو لفظ شرعى   ورد استعمالت ىف ن و  الشارع كثحم 

وم  هذو الكثرة تـعتى الن ـو  ىف اإل ـا  مـرة مطلقـة   ومـرة مقيـدة   وتطلـإل مـرة علـى اإل ـا  البـاطر   ومـرة علـى اإل ـا   
 الظاهر   ومرة عليهما معا .

 ت عند ا  تعا  .وتعت يف ايا  األحكام الدنيوية املدتبة على اإل ا  مر احلقو  واحلدود دة  تعرد حلقيقتت وعاقبت
  …وتعتى أحيانا ىف هطاب الوعيد والذم للديلة على وجوب ترك املذموم   دو  أ  يكو  املـراد منهـا األحكـام التطبيقيـة  

 وهكذا مما هو ظاهر ملر مج  الن و  ىف اإل ا  مر م ادرها ال  ي ة .

 
 ( .2/103كتاب اعروحني    (3 

   لقيإل شعيب األرنااوط . 322 – 321انظر : شرح العقيدة الط اوية     (4 

 5)  1/142. ) 

 ( .7/92(   وانظر عر اجلويبارى : درء تعارد العقل والنقل  106-1/107امليزا    (6 

وا إ  النـى صـلى ا  عليـت وســلم اعـي مـا قالـت علمــاء السـل  عـنهم   ولكـر علمــاء ومـر اإلن ـاف أ  نقـول : إ  اعــي الو ـاعني املنتسـبني للسـنة قــد و ـعوا أحاديـث ىف ذم املرجئـة   أو رفعــ  (7 
 احلديث اينوا ذلك   كما اينوا اآلهر   سواء اسواء فجزاهم ا  هحما  على إن افهم   وقيامهم االقسط .
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عليت  ولت أحكام أهـرى أهرويـة وكثـحما مـا هلـط النـال  فاإل ا  لت مبدأ وكمال ولت ظاهر وااطر   ولت أحكام دنيوية تدتب  
اــني هــذو األمــور   فجعلــوا الن ــو  الدالــة علــى أصــل اإل ــا  ومبدئــت  كاآليــات واألحاديــث الدالــة علــى أ  القلــب رــل  

كلـت يف    اإل ا   حنو حديث  التقوى هاهنا  ىف مو   اإل ا  الكامل املطلإل   فقالوا: إ  عمل اجلـوارح لـيس مـر اإل ـا   
 القلب فقط .

أو جعلوا الن و  الدالـة علـى اعـي أحكـام اإل ـا  الدنيويـة ىف مو ـ  اإل ـا  مـر حيـث حقيقتـت الشـرعية    كالن ـو   
الواردة ىف ك  اليد عمر أقر ااإلسالم  أو أظهر اعي شعائرو  وع مة مالت ودمـت اـذلك أو احلكـم لـت ااإلسـالم املقتضـى  

 اجلارية الىت قال النى صلى ا  عليت وسلم ملويها : أعتقها فإألا مؤمنة( .ترتب حكم شرعى عليت  ك ديث 
أو جعلــوا الن ــو  الــواردة ىف هطــاب الــذم والوعيــد  كاألحاديــث الــواردة ىف نفــى اإل ــا  عــر الــزاىن والســار    ومــر ي  

 م التنفيذية كما فعل  اجوار .يعمر جارو اوائقت   ومر ي حيب ألهيت مثلما حيب لنفست وأمثالا( ىف هطاب األحكا
أو يقعــو  ىف عكــس ذلــك   فيجعلــو  الن ــو  الــواردة ىف األحكــام ىف مو ــ  الــذم والوعيــد   كالن ــو  الثااتــة ال ــرحية  
يف تكفــحم تــارك ال ــالة الــيت انعقــد عليهــا إمجــاع ال ــ ااة  لكــر املرجئــة جعلوهــا مــر قبيــل الوعيــد والتغلــيظ   فقــالوا : إ   

 .  (1)إنت مسلم يقتل حدا   –الذي يعرد على السي  ويستتاب ثالثة أيام   مث يقتل ممتنعا عر أدائها التارك امل ر 
 وهكذا مما سبإل إيراد كثحم منت   ىف ن و  املرجئة املنقولة سااقا .

ي  فهــذا األصــل العظــيم   مــر فطــر لــت واطلــ  علــى مــذهب الســل    علــم يقينــا أنــت املــذهب احلــإل الــذى ي تنــاقي فيــت   و 
تعارد اني ند ووهر   وعلم كثحما مر أسباب وقوع اجالف اني النـال ىف اإل ـا    وأنـت ي الـد لـت وي لـم مـر اجطـع  

 والتناقي   إي ااقتفاء أثر السل  ال اا ىف كل ذلك .
اإل ـا    وجــواب  وهـذو أمثلـة مـر الن ــو  أو ايسـتنباطات   الـىت اسـتدل وــا املرجئـة علـى أ  تـرك العمــل مطلقـا ي ينـاىف  

 أهل السنة واجلماعة عنها :
 
 حديث جارية معاوية  ار احلكم السلمى ر ى ا  عنت   الذى فيت :-1

 كان    جارية ترعـى غنمـا قبـل أحـد واجلوانيـة   فاطلعـ  ذات يـوم فـإذا الـذئب قـد ذهـب اشـاة مـر غنمهـا   وأنـا رجـل  
 .  (1)مر ا  ودم وس  كما يعسفو    لك  صككتها صكة 
 فعتي  رسول ا  صلى ا  عليت وسلم فعظم ذلك على .

 قل  : يا رسول ا    أفال أعتقها ؟
 قال : ائت  وا   فعتيتت وا   فقال لا : أير ا  ؟

 قال  : ىف السماء .
 قال : مر أنا ؟

 قال  : أن  رسول ا  .
 

 ووافقهم على ذلك اعي الفقهاء   دو  تفطر ألصل املسعلة عند املرجئة . (1 

 ى وجهها .أى لطمها عل (1 
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 .(2)قال : أعتقها فإألا مؤمنة؟ 
 

ى ا  عليــت وســلم شــهد لــا ااإل ــا  دو  أ  يشــدط العمــل  فاإل ــا  يثبــ  مجــرد اإلقــرار    ووجــت ايســتديل أ  النــى صــل
 فهو قول فقط وليس قوي وعمال .

 
 واجلواب عر ذلك :

أ  مــورد احلــديث ومو ــعت   هــو ايــا  احلكــم الــدنيوى املدتــب علــى اإل ــا  ولــيس ايــا  حقيقــة اإل ــا  الشــرعية   املبينــة ىف  
 تعا  :حنو قول ا   

ــل ا  أولئــك هــم ال ـــادقو (   ـــم ىف سبـي ــهم وأنفسـه   (3) إمنــا املؤمنــو  الــذير أمنــوا اـــا  ورســولت مث مل يرتــااوا وجاهــدوا اعمواـل
 ( .15 احلجرات : 

وفر  كبحم اني أ  يقول النى صلى ا  عليت وسلم عر أحـد إنـت مـؤمر   معـ  أنـت داهـل ىف أحكـام املـؤمنني الظـاهرة   مـر  
ناك ــة   والتــوارث وحــل الذاي ــة   وال ــالة علــى اجلنــازة   واألجــزاء ىف العتــإل   وحنــو ذلــك واــني أ  يقــول عــر أحــد إنــت  امل

مؤمر   ىف مو   الشـهادة لـت ات قيـإل اإل ـا    واسـتكمال صـفات املـؤمنني   ولـذا أراد النـى صـلى ا  عليـت وسـلم سـعد  
فوا  إىن ألراو مؤمنا   فقال النى صـلى ا  عليـت وسـلم    (4)مالك عر فال  ؟  ار أىب وقا  حني قال لت :  يا رسول ا     

 .(5): أو مسلما    ثالث مرات  
 

ومــر املعلــوم أ  هــذو اجلاريــة ليســ  معــدودة ىف الســااقني وي مــر أفا ــل ال ــ ااة املشــهود لــم ااإل ــا    اــل غايــة مــا دل  
 لظاهر الذي يست قت كل مر أظهر اإل ا  .عليت احلديث أألا مسلمة ي أكثر وهو احلكم ا

وقــد دلــ  علــى هــذا املعــ  الروايــات واألحاديــث األهــرى ىف هــذو اجلاريــة   أو جاريــة مثلهــا   فقــد جــاء احلــديث عــر أىب  
أو علـى    –  وىف كـل منهـا يسـعلت السـائل قـائال إ  علـي    (1)هريرة   والشريد ار سويد الثقفي   ورجـل مـر األن ـار مـبهم  

عتـإل رقبـة مؤمنـة   ويسـتفىت النـى صـلى ا  عليـت وسـلم أهـذو اجلاريـة مؤمنـة فيعتقهـا   أم أألـا ي  ـزئ ؟ فيسـتجووا   –أمى 
 النيب صلى ا  عليت وسلم مث يقول :  أعتقها فإألا مؤمنة   أو أعتقها فقط   أى أألا  زئ ىف العتإل .

 يث: ليس كل أحد يقول فيت: فإألا مؤمنة  يقولو  : أعتقها .ولذا قال اإلمام أ د ر ى ا  عنت ىف جواب هذا احلد 

 
 (   طبعة الدعال .930(   وأاو داود رقم  2/14(   والنسائى  5/447(   واملسند  537ص ي  مسلم رقم   (2 

 عـنهم   وأثبـ  لـم اإلسـالم الـذى ألألـم أرادوا حقيقـة اإل ـا  فنفاهـا ا  لي تؤمنــوا ولكــن قولــوا أســلمنا( وقد جاءت اآلية تكملة إلنكار ا  تعا  على األعراب ىف دعوى أألم مؤمنو  وقولت   (3 
 يع  مطلإل اإل ا    ي اإل ا  املطلإل احلقيقى   والذى تدتب عليت األحكام الظاهرة   وهو الوجت ال  ي  ىف اآلية .

 أى ملاذا مل تعطت كما أعطي  غحمو ؟ (4)

 ( .1/79البنارى كتاب اإل ا    (5 

ــند   (1  ــة اــــر احلكــــم 6/252(   والنســــائى  389   4/388الشــــريد ىف املســــند  (   وحــــديث 2/291حــــديث أىب هريــــرة ىف املســ ــا أاــــو داود ىف مو ــــ  واحــــد مــــ  حــــديث معاويــ ( وأهرجهمــ
 (   وسيعتى ن ت .3/451(   وحديث الرجل املبهم ىف املسند  3/587-589 
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قـال : ومالــك مســ  مـر هــذا الشــي  هـالل اــر علــى الـدير ي يقــول : فإألــا مؤمنـة   وقــد قــال اعضـهم : فإألــا مؤمنــة   فهــى  
 .(2)حني تقر اذلك ف كمها حكم املؤمنة   هذا معناو

  وهـــذا  (3) ـــد هـــذا  اـــع  الزيـــادة صـــ ي ة فـــال وجـــت للـــددد فيهـــا  وقـــد علـــإل الشـــي  اظـــدث األلبـــان علـــى كـــالم اإلمـــام أ
 ص ي   لكر مراد اإلمام أ د ليس تضعي  الرواية  وإمنا هو إثبات هطع املرجئة يف ايستديل ااحلديث مر جهتني :

 
وقـد ح ـل وـا    –وهو مر هـو ىف احلفـظ واإلتقـا     –أ  اعي الروايات ليس فيها القول اعألا مؤمنة   وهى رواية مالك  -أ

فعجااــت النــى صــلى    –املشــروط فيـت أ  تكــو  الرقبــة مؤمنـة    –اجلـواب كــامال    فالســائل سـعل أ ــزئ هــذو اجلاريـة ىف العتــإل  
ا  عليت وسلم اعد استجواوا اقولت : أعتقها   أى هى  زئة   فاملو وع ي عالقة لت ابيـا  حقيقـة اإل ـا  الشـرعى أصـال   

. 
 
 ورد فيها القول اعألا مؤمنة : أ  اعي الروايات-ب

ومعـ  ذلــك أألـا ملــا كانـ  مقــرة مـا ســعلا عنـت فهــى تعهـذ حكــم املـؤمنني وهــو العتـإل   أل  شــرط احلكـم يت قــإل فيهـا وهــو  
هذا اإل ا  الذى يكفي إلجـراء األحكـام الظـاهرة علـى مـر جـاء اـت   دو  أ  يعـ  ذلـك أنـت رقـإل لإ ـا  الشـرعى ظـاهرا  

 وااطنا .
 
ل شي  اإلسالم اار تيمية :  وهذا ي حجة فيت   أل  اإل ا  الظـاهر الـذى  ـرى عليـت األحكـام ىف الـدنيا   ي يسـتلزم  وقا

اإل ا  ىف الباطر الذى يكو  صاحبت مر أهـل السـعادة ىف اآلهـرة   فـإ  املنـافقني الـذير قـالوا : ومنـا اـا  واـاليوم اآلهـر    
ــلو  مــــ  النــــال وي ــــومو  وحيجــــو  ويغــــزو    واملســــلمو  ينــــاك وألم  ومــــا هــــم مــــؤمنني   هــــم ىف الظــــاهر م ؤمنــــو    ي ــ

 .  (4)ويوارثوألم   كما كا  املنافقو  على عهد رسول ا  صلى ا  عليت وسلم  
بـت    وقال : وا  تعا  ملا أمر ىف الكفارة اعتإل رقبة مؤمنـة   مل يكـر علـى النـال أي يعتقـوا إي مـر يعلمـو  أ  اإل ـا  ىف قل

فإ  هـذا كمـا لـو قيـل لـم : اقتلـوا إي مـر علمـتم أ  اإل ـا  ىف قلبـت   وهـم مل يـؤمروا أ  ينقبـوا عـر قلـوب النـال وي يشـقوا  
 اطوألم   فإذا رأوا رجال يظهر اإل ا  جاز لم عتقت .

  الــذى يفــر  اــني املســلم    وصــاحب اجلاريــة ملــا ســعل النــى صــلى ا  عليــت وســلم هــل هــى مؤمنــة ؟ إمنــا أراد اإل ــا  الظــاهر
 والكافر .

إي مر علم أ  اإل ا  ىف قلبت   فإنت ي يعلم ذلك مطلقـا   اـل وي أحـد مـر    (1)وكذلك مر عليت نذر   مل يلزمت أ  يعتإل  
اجلــإل يعلــم ذلــك مطلقــا   وهــذا رســول ا  صــلى ا  عليــت وســلم أعلــم اجلــإل وا  يقــول لــت :  وممــر حــولكم مــر األعــراب  

 ( .101فقو  ومر أهل املدينة مردوا على النفا  ي تعلمهم حنر نعلمهم سنعذوم مرتني(  التواة : منا
 

 . 97اجالل   لوحة  (2 

 . 243انظر تعليقت على كتاب  اإل ا   يار تيمية      (3 

 . 198 – 197إل ا     ا (4 

 كذا   ولعلت : أي يعتإل .  (1 
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فعولئــك إمنــا كــا  النــى صــلى ا  عليــت وســلم حيكــم فــيهم ك كمــت ىف ســائر املــؤمنني   ولــو حضــرت جنــازة أحــدهم صــلى  
أ  ينقـب عـر قلـوب النـال ويعلـم سـرائرهم   وهـذا    عليها   ومل يكر منهيا  عر ال ـالة إي علـى مـر علـم نفاقـت   وإي لـزم

 .(2)ي يقدر عليت اشر   
مث قــال :  واملق ــود أ  النــى صــلى ا  عليــت وســلم إمنــا أهــرب عــر تلــك األمــة ااإل ــا  الظــاهر   الــذى علقــ  اــت األحكــام  

  يظهــر مـر اإل ـا  مـا تظهــرو  الظـاهرة   وإي فقـد ثبـ  عنـت أ  ســعدا ملـا شـهد لرجـل أنــت مـؤمر قـال :  أو مسـلم ؟    وكـا
 األمة وزيادة .

ىف الــدنيا   واــني حكمهــم ىف اآلهــرة اــالثواب    (3)فيجــب أ  يفــر  اــني أحكــام املــؤمنني الظــاهرة   الــىت حيكــم فيهــا النــال  
سـمو   والعقاب   فاملؤمر املست إل للجنة ياد أ  يكو  مؤمنا ىف الباطر ااتفـا  مجيـ  أهـل القبلـة   حـىت الكراميـة الـذير ي

ولذا أكثر ما اشدط الفقهـاء ىف الرقبـة الـىت  ـزئ ىف الكفـارة العمـل الظـاهر   فتنـازعوا هـل ىتـزئ ال ـغحم   …املنافإل مؤمنا 
؟ على قولني معروفني للسل    نا روايتا  عر أ د : ي ىتزى عتقت   أل  اإل ا  قول وعمـل وال ـغحم مل يـؤمر انفسـت    

 حكام الدنيا   ومل يشدط أحد أ  يعلم أنت مؤمر ىف الباطر .إمنا إ انت تب  ألاويت ىف أ
وقيــل : اــل ىتــزئ عتقــت   أل  العتــإل مــر األحكــام الظــاهرة وهــو تبــ  ألاويــت  فكمــا أنــت يــرث منهمــا   وي ــلى عليــت   وي  

 (4)ي لى إي على مؤمر   فإنت يعتإل   
ذا احلــديث هــى أنــت  قــال يومــا   وذكــر عنــدو هــذا  هــذا وقــد ذكــر اجــالل عــر اإلمــام أ ــد روايــة أهــرى ىف اجلــواب عــر هــ 

وهــو    –يعــ  حــديث اجلاريــة الــيت أتــى وــا رســول ا  صــلى ا  عليــت وســلم فقــال : حيتجــو  اــت يعــ  املرجئــة     –احلــديث  
   حجة عليهم يقولو  : اإل ا  قول   والنى صلى ا  عليـت وسـلم مل يـرد منهـا حـىت قـال :  تـؤمنني اكـذا   تـؤمنني اكـذا

(5)  . 
 

ولعل هذا اجلواب ذكرو اإلمام عند ذكر احلديث الـذى رواو ىف املسـند عـر رجـل مـر األن ـار أنـت جـاء اعمـة سـوداء   وقـال  
 :  يا رسول ا    إ  على رقبة مؤمنة   فإ  كن  ترى هذو مؤمنة أعتقها ؟ 
قالــ  نعــم : قــال : أتشــهدير أىن رســول ا  ؟  فقــال لــا رســول ا  صــلى ا  عليــت وســلم :  أتشــهدير أ  ي إلــت إي ا  ؟  

 .(1)قال  : نعم   قال : أتؤمنني االبعث اعد املوت ؟ قال  : نعم   قال أعتقها  
 

ومعــ  قــول اإلمــام : إنــت حجــة علــيهم  أ  املرجئــة كمــا هــو معلــوم تقــول إ  اإل ــا  شــا واحــد   ي يزيــد وي يــنقد   وىف  
ت وســلم عــر أمــور متعــددة   فــدل علــى أ  اإلقــرار نفســت يتنــوع ويتعــدد   فهــو متــبعي    احلــديث ســعلا النــى صــلى ا  عليــ 

 وكذلك اإل ا  كلت .
 

 . 202-201 اإل ا     (2 

 كذا   وصواب العبارة : الىت حيكم وا النال .  (3 

   هذا هو مو عها .  ومما يدل لذلك أ  أاا داود أورد األحاديث الثالثة ىف كتاب اإل ا  والنذور   ي ىف كتاب اإل ا  مر سنتت   أل 204 – 203 اإل ا      (4 

 . 97لوحة  (5 

 ( .3/451املسند   (1 
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وعلــى كــالم املرجئــة   كــا  يكفــى النــى صــلى ا  عليــت وســلم أ  يســعلا : هــل أنــ  مؤمنــة ؟ فــإذا قالــ  : نعــم   قــال :  

إلقــرار الــذى هــو شــطر اإل ــا  عنــد اعــي املرجئــة  وشــرط  أعتقهــا   أو حنــو ذلــك مــر األمثلــة الــىت تــدل علــى ح ــول  ــرد ا
 كما سبإل تف يلت .  –عند وهرير   و رد عالمة عند أكثر املتعهرير  

لكـر ملــا كــا  اإل ــا  لــت أصــل وكمـال   وظهــر منهــا مــا يــدل علــى أ  عنـدها أصــل اإل ــا    الــذى يكفــى مثلــت للــدهول ىف  
 كم لا ات  صلى ا  عليت وسلم .اإلسالم   ويت قإل ات احلكم املسؤول عنت   ح

فــإذا كــا  هــذا القــدر مــر اإل ــا  يتنــوع ويتعــدد   فكيــ  ااســتكمال حقيقــة اإل ــا    الــذى مل يقــ  عنــت هنــا ســؤال وي لــت  
جــواب ىف احلــديث   ومعرفتــت تقتضــى أ   ــت ر ىف مجيــ  شــعب اإل ــا  الواجبــة   وأ  يكــو  معلومــا أ  ااطنهــا ىف ذلــك  

 هو اظال   كما سبإل ىف كالم شي  اإلسالم.  كظاهرها   وهذا
فظهر اذلك أ  استديل املرجئة اـت علـى أ  حقيقـة اإل ـا  هـى  ـرد الت ـديإل واإلقـرار ااطـل   وأ  احلـديث حجـة علـيهم  

 ي لم .
 

ويشـملت    وهذا احلديث وسائر األحاديث املماثلة دليل على اسـتجواب  هـول احلـال  لـيعلم أهـو داهـل ىف أحكـام اإلسـالم
 .  (2)اسم اإل ا  أم هو كافر 

أ  مــر أتــى مبــدأ اإلســالم   وهــو اإلقــرار االشــهادتني   فقــد أعلــر    –الســ  مــنهم واملرجــا    –ومعلــوم لــدى الفقهــاء مجيعــا  
دهولت ىف اإلسالم والتزامت اعحكامت   وهذا القدر الـذى جـاء اـت إمنـا هـو اـبعي الواجـب عليـت   ولـذا ياـد لـت مـر اإلتيـا   
ااإل ا  الواجب   أى عمل سائر شعب اإل ـا  الواجبـة وأنهـا األركـا  األراعـة   وىتـرب علـى ذلـك عنـد اجلميـ    حـىت إنـت  
لــو امتنــ  عــر ال ــالة مــثال   وأصــر فإنــت يقتــل   إمــا كفــرا علــى مــذهب الســل    وإمــا حــدا علــى مــذهب املرجئــة   ومــر  

 وافقهم مر املتعهرير .
 

فهــل كــا  النــيب    –مــثال    –تلــك اجلاريــة مل تلتــزم الــوازم ذلــك اإلقــرار   وأصــرت علــى تــرك ال ــالة  والســؤال : لــو قــدرنا أ   
 صلى ا  عليت وسلم يدعها على ذلك اإلقرار األول ويسميها مؤمنة ؟

إ  هذا هو مو   النزاع ىف قضية إثبات اإل ا  لتـارك العمـل   ولـيس هـو الكـالم ىف احلكـم اإسـالم مـر ظهـر منـت مـا يـدل  
 على إسالمت .

نعــم   هـــذا احلـــديث وحنـــوو   ي ـــل  حجـــة علـــى اجـــوار  القـــدماء واملعاصـــرير   الـــذير يشـــدطو  لل كـــم ألحـــد ااإلســـالم  
شـــروطا هاصـــة   هـــى ىف حقيقتهـــا شـــروط لقبـــول تواـــة املرتـــد وإســـالمت   ي لل كـــم اإســـالم الكـــافر األصـــلى   فضـــال عـــر  

 يظهــر منــت نــاقي إلســالمت   وذلــك مبــ  علــى نظــرهتم ىف أ  األصــل ىف  احلكــم ملــر يظهــر اإلســالم ىف دار اإلســالم   ومل
 النال ااتداء هو الكفر   إي مر علموا هم إسالمت ايقني !!

 
 

 ( .893انظر اجطاىب ىف ذلك على سنر أىب داود   املنت ر م  هتذيب اار القيم احلديث رقم   (2 
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 اقى أ  يقال :
إنـت إ  كــا  ىف احلــديث شـبهة للمرجئــة الفقهــاء   فـال شــبهة قــط للمرجئـة الغــالة مــر اجلهميـة واألشــعرية واملاتريديــة   الــذير  

 اإل ا  هو  رد ت ديإل القلب   وإ  امل د  اقلبت نا  عند ا  !! يقولو  : إ  
 

ال هـو حجـة علـيهم   فـإ   ـرد ذلـك ي يدتـب عليـت أى حكـم مـر أحكـام اإل ـا    ي ىف الـدنيا وي ىف اآلهـرة   ولـو أ   
فقـــو  علـــى اطـــال   الكراميـــة اســـتدل  اـــت علـــى مـــذهبها ىف أ  اإل ـــا  هـــو النطـــإل   لكـــا  أقـــرب مـــنهم   فكيـــ  وحنـــر مت

مــذهب الكراميــة فظهــر أ  مــذهبهم أشــد اطالنــا منــت    ي ســيما وأ  الت ــديإل ىف لغــة العــرب   إمنــا يطلــإل علــى مــر قــال  
الســانت : صـــدق    أمـــا  ـــرد انعقـــاد القلـــب علـــى صـــ ة أمـــر مـــا دو  إظهـــار ذلـــك االلســـا    فـــال يســـمى ىف لغـــة العـــرب  

 .(1)ت ديقا 
 
 لشفاعة( :حديث اجلهميني  أو حديث ا-2

وهــو احلــديث الــوارد ىف شــفاعة النــى صــلى ا  عليــت وســلم ألمتــت   ولــنر ا  تعــا  علــيهم اــإهرا  مــر كــا  ىف قلبــت أدىن  
فيقــول ا  عــز  …     مثقــال ذرة مــر إ ــا    وأصــرح لفــظ اســتدل  اــت املرجئــة ىف إحــدى روايــات أىب ســعيد اجــدرى وهــى

  وشـف  املؤمنـو    ومل يبـإل إي أرحـم الـرا ني   فيقـبي قبضـة مـر النـار   فينـر   وجل : شفع  املالئكة   وشف  النبيـو   
فيلقيهم ىف ألر مر أفواو اجلنة   يقال لـت : ألـر احليـاة   فينرجـو  كمـا ختـر     (2)منها قوما مل يعملوا هحما قط قد عادوا  ما

 .(3) …احلبة ىف  يل السيل  
  الــذير أدهلهــم ا  اجلنــة اغــحم عمــل    (1) يعــرفهم أهــل اجلنــة   هــؤيء عتقــاء ا قــال : فينرجــو  كــاللؤلؤ ىف رقــاوم اجــوامت 

 .(2)عملوو وي هحم قدموو  
وهــذو إحــدى روايــات مســلم لل ــديث   ومل تــرد هــذو اللفظــة عنــد البنــارى علــى كثــرة رواياتــت لــت عــر أىب ســعيد وأنــس وأىب  

  اخل   وردت ىف إحــدى  … أدهلهــم ا  اجلنــة اغــحم عمــل عملــوو  هريــرة   إي أ  اجلملــة األهــحمة وهــى قــول أهــل اجلنــة :  
 .  (3)رواياتت عر عطاء ار يسار عر أىب سعيد أيضا 

 
  ومل تـرد هـذو اللفظـة عنـدو إي    (4)أما اإلمام أ د فقد رواو ات را ومطوي عر أىب هريرة وأنس وأىب سـعيد وجـاار وحذيفـة

 .ىف رواية عطاء ار يسار عر أىب سعيد أيضا 

 
 ــ  عــر اإلمــام   فــإ  احلــديث ىف املدينــة قطعــا    والعتــإل   وهــو أنــت  كــر أ  يكــو  هــذا قبــل أ  تنــزل الفــرائي   وي أحســب هــذا ي 97هنــاك جــواب ثالــث لإمــام أ ــد ذكــرو اجــالل لوحــة  (1 

 نفست هو مر األحكام   فكي  يقال إنت قبل نزولا؟!!  

 أى ف ما  . (2 

  يل السيل : ما حيتملت السيل مر الغثاء والطني . (3 

 ( .13/422أى يقول أهل اجلنة : هؤيء عتقاء ا  … كما اينتها روايات البنارى   (1 

 ( .302م رقم  مسل (2 

 ( .13/422البنارى   (3 
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 ووجت ايستديل منت :
أنـت أهــر  مـر النــار قومــا جـاءوا ات ــديإل  ــرد   ي عمـل معــت   فـدل ذلــك علــى أ  العمـل لــيس ركنــا ىف اإل ـا  كمــا يقــول  
أهــل الســنة واجلماعــة   إذ الــركر ي حيتمــل الســقوط إي اإنتفــاء احلقيقــة   وهــؤيء حقيقــة اإل ــا  ثااتــة لــم   اــل قــال قائــل  

 . (5)طاف  ااإل ا    منهم : إ  قلبت
 

 واجلواب على هذا ايستديل  كر مر أوجت كثحمة نوجزها ااآلتى :
إ  هذا احلديث مر األدلة علـى املرجئـة ىف زيـادة اإل ـا  ونق ـانت   وهـم يؤولونـت وي يعهـذو  اـت ىف ذلـك فمـر الـت كم  -أ

 ي ىف رواية واحدة مر رواياتت .أ  يردوا أول احلديث ويستدلوا اآهرو   م  أ  هذا الذى ىف وهرو ليس إ
تقــول إ  اإل ــا  شــا واحــد ي يزيــد وي يــنقد   وإ  اإلنســا  يكــو  كامــل اإل ــا  وإ  مل    –كمــا ســبإل ايانــت    –فاملرجئــة  

 يعمل هحما  قط   واحلديث يرد عليهم ىف ذلك أصرح رد :
  .(6)قال اإلمام البنارى ر ت ا  :  ااب تفا ل أهل اإل ا  ىف األعمال

وذكر سندو إ  أىب سعيد ر ى ا  عنت عر النـى صـلى ا  عليـت وسـلم قـال :  يـدهل أهـل اجلنـة اجلنـة   وأهـل النـار النـار  
  مث يقول ا  تعا  : أهرجـوا مـر كـا  ىف قلبـت مثقـال حبـة مـر هـردل مـر إ ـا    فينرجـو  منهـا قـد اسـودوا   فيلقـو  ىف  

 .(7)فينبتو  كما تنب  احلبة ىف جانب السيل    – شك مالك  –أو : احلياة   –ألر احليا 
 اخل   . …وقال أيضا  :  ااب زيادة اإل ا  ونق انت 

عــر أنــس عــر النــيب صــلى ا  عليــت وســلم قــال :  مبــر  مــر النــار مــر قــال : ي إلــت إي ا  وىف قلبــت وز  شــعحمة مــر هــحم    
اـرة مـر هـحم   ومبــر  مـر النـار مــر قـال : ي إلـت إي ا  وىف قلبــت وز     مبـر  مـر النـار مــر قـال : ي إلـت إي ا  وىف قلبــت وز  

 ذرة مر هحم  .
 .  (1)مث ذكر أ  ىف رواية أهرى :  مر إ ا   ادل  مر هحم 

ووــذا أيضــا  اســتدل اإلمــام أاــو اكــر اــر هز ــة علــى مــر يزعمــو   أ  النــال إمنــا يتفا ــلو  ىف إ ــا  اجلــوارح   الــذى هــو  
 .  (2)فإألم زعموا أألم متساوو  ىف إ ا  القلب   الذى هو الت ديإل وإ ا  اللسا  الذى هو اإلقرار( كسب األادا   

 
إ  أكثــر روايــات هـــذا احلــديث لــيس فيهـــا هــذو الزيـــادة   اــل هــى م ـــرحة اــع  اجلهميـــني هــم مــر أهـــل ال ــالة ومـــر  -ب

تــــارك ال ــــالة   مل تــــنهي تلــــك الزيــــادة علــــى  العــــاملني   فــــإذا  ــــممنا هــــذو الروايــــات إ  الن ــــو  ال ــــرحية ىف تكفــــحم  

 
( عـر حذيفـة ات ـرا    وروايـة 402 5/391( عر جـاار    3/325( عر أنس   3/144( عر أىب سعيد ات را     3/56( عر أىب هريرة وأىب سعيد   و 534 2/276انظر املسند   (4 

 ( .3/94عطاء املذكور أهحما   

 (   وقد قالا فيمر مل ينطإل االلسا    أما مر نطإل وصد    فقد جعل تكفحمو هو مذهب املعتزلة .5/243يدى   شرح اإلحياء  وهو أاو حامد الغزا  وتبعت الزا (5 

 يحظ هذو الكلمة فلها ديلتها عند البنارى املعروف ادقتت ىف ترامجت . (6 

 7)  1/72. ) 

 ( .1/103انظر :   (1 

 . 294التوحيد     (2 
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معار ــتها   فوجــب أ  تفهــم كمــا تفهــم األلفــاو املعار ــة لألدلــة ال ــ ي ة ال ــرحية   ممــا هــو معلــوم يف أاــواب التعــارد  
 والدجي  واجلم  .

 
 أوي  : مر جهة الدجي  :

ر حيـث كثرهتـا وموافقتهـا لألصـول القطعيـة يف  أ  يقال : إ  الروايات اليت مل تذكر فيهـا هـذو الزيـادة   أرجـ  مـر تلـك   مـ 
 أنت لر يدهل اجلنة إي مؤمر   وأ  اإل ا  قول وعمل .

 فمثال  رواية أىب هريرة عند البناري هذا ن ها : 
   حىت إذا فرد ا  مـر القضـاء اـني العبـاد   وأراد أ  مبـر  ار تـت مـر أراد مـر أهـل النـار   أمـر املالئكـة أ  مبرجـوا مـر النـار
مـر كــا  ي يشـرك اــا  شـيئا    ممــر أراد ا  أ  ير ـت ممــر يشـهد أ  ي إلــت إي ا    فيعرفـوألم اــعثر السـجود   تعكــل النــار  

  في ـب علــيهم    (3)ااـر ودم إي أثـر الســجود   حـرم ا  علــى النـار أ  تعكــل أثـر السـجود فينرجــو  مـر النــار قـد امت شــوا
 (4)نب  احلبة ىف  يل السيل   ماء احلياة   فينبتو  لتت كما ت

فهذو رواية متفـإل عليهـا اـني الشـينني   وىف روايـة البنـارى ىف األذا    يشـدك سـعيد اـر املسـيب سـيد التـااعني ىف روايتهـا  
 م  عطاء ار يزيد   ومر ايتفا  احلسر أ  التااعى الراوى عر أىب هريرة   وهو عطاء ار يزيد   قال اعد  ام احلديث :

  –وروايــة مســلم ي يــرد عليــت مــر حديثــت شــيئا    –ســعيد اجــدرى جــالس مــ  أىب هريــرة ي يغــحم عليــت شــيئا مــر حديثــت   وأاــو  
ومثلــت معــت   قــال أاــو ســعيد مسعــ  رســول ا  صــلى ا  عليــت وســلم    (5)حــىت انتهــى إ  قولــت  وهــر احلــديث( : هــذا لــك  

 ت معت   .يقول : هذا لك وعشرة أمثالت . قال أاو هريرة : حفظ  مثل
ويف رواية مسلم والبناري يف التوحيد حىت إذا حدث أاو هريرة أ  ا  قـال لـذلك الرجـل ومثلـت معـت قـال أاـو سـعيد وعشـرة  
أمثالت معت يا أاا هريرة   قال ااو هريـرة مـا حفظـ  إي قولـت لـك ذلـك ومثلـت معـت .. قـال أاـو سـعيد أشـهد أن حفظـ  مـر  

 ولت ذلك لك و عشرة أمثالت . رسول ا  صلى ا  عليت وسلم ق
فهذا مـا يـرج  هـذو الروايـة   يتفـا  كـال ال ـ اايني عليهـا   وت ـري  التـااعى اـع  أاـا سـعيد مل يغـحم   أو مل يـرد علـى أىب  
هريــرة إي مــا ذكــر   فلديــت زيــادة علــم تــرج  روايتــت علــى روايــة عطــاء اــر يســار اــر أىب ســعيد منفــردا   ي ســيما وقــد شــاركت  

 يد ار املسيب   كما ىف رواية البنارى ىف كتاب األذا  .فيها سع
 

 ومما يقويت أ  رواية عطاء ار يسار نفست عند البنارى   مل يرد فيها قولت  مل يعملوا هحما قط  وهذا لفظها :
ىف إهــواألم      إذا رأوا أألـم قـد مـوا    (1)فمـا أنـتم اعشـد   مناشـدة ىف احلـإل قـد تبـني لكـم   مـر املـؤمر يومئـذ للجبـار  … 

يقولـو  : رانــا إهواننـا الــذير كــانوا ي ـلو  معنــا وي ــومو  معنـا   ويعملــو  معنـا    فيقــول ا  تعــا  :  اذهبـوا فمــر وجــدمت  
ىف قلبـت مثقـال دينـار مـر إ ـا  فـعهرجوو وحيـرم ا  صـورهم علـى النـار فيـعتوألم واعضـهم قـد غـاب ىف النـار إ  قدمــت   وا   

 
   كما اينتت الروايات األهرى . أى صاروا ف ما (3 

 ( .299(  التوحيد(   وكتاب األذا    ومسلم رقم  13/420(  كتاب الرقا (    11/445البنارى   (4 

 اجطاب للرجل الذى هو وهر رجال اجلنة دهوي  للجنة . (5 

  اة مر النار ,أى مر مناشدة املؤمنني يومئذ للجبار سب انت وتعا  يناشدونت إهرا  إهواألم الع (1 
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مـــر عرفـــوا   مث يعـــودو  فيقـــول : اذهبـــوا فمـــر وجـــدمت ىف قلبـــت مثقـــال ذرة مـــر إ ـــا  فـــعهرجوو      أن ـــاف ســـاقيت فينرجـــو  
 فينرجو  مر عرفوا   .

 
ــو    ــنة يضـــاعفها    فيشـــف  النبيـ  قـــال أاـــو ســـعيد : فـــإ  مل ت ـــدقوىن فـــاقراوا :  إ  ا  ي يظلـــم مثقـــال ذرة وإ  تـــك حسـ

عىت   فيقـبي قبضـة مـر النـار فينـر  أقوامـا قـد امت شـوا   فيلقـو  ىف ألـر  واملالئكة واملؤمنو    فيقـول اجلبـار : اقيـ  شـفا
 اعفواو اجلنة   يقال لت : ماء احلياة   فينبتو  ىف حافتيت كما تنب  احلبة ىف  يل السيل ..  .

 
 .  (2)و  مث يذكر ما سبإل مر قول أهل احلنة :  هؤيء عتقاء الر ر   أدهلهم اجلنة اغحم عمل عملوو   وي هحم قدمو 

 
فلــم يــرد فيــت مــا يــدل علــى عــدم العمــل إي قــول أهــل اجلنــة   وهــم إمنــا يقولــو  حســب ظــاهر مــا يعملــو  كمــا جــاء فيــت :  
 فينرجو  مر عرفوا  . فإ  كان  املعرفة حبسب علمهم وم ىف الدنيا   فال مبفى أ  مـر النـال مـر ي يعـرف املـؤمنني أ   

فــال يبعــد أ  يكــو  ىف اعــي امل ــلني مــر إســاءة    –كمــا ىف الروايــة األهــرى    –فيــت هــحما وإ  كانــ  حبســب أثــر الســجود  
 ال الة   واإلنال الشديد ىف أدائها   ما ي حي ل لت معت عالمة ظاهرة للمؤمنني .. وا  أعلم .

 
لعمـل   اـل  أما سائر روايـات احلـديث عـر ال ـ ااة اآلهـرير   وعـر أىب سـعيد ىف غـحم تلـك الروايـة   فـال ذكـر فيهـا لنفـى ا

 هى كما رأينا م رحة اعألم مر أهل ال الة .
 

ــا يتفـــإل واألصـــول والن ـــو    ــا مـ ــر توجيههـــا وخترىتهـ ــة   نقـــول : ياـــد مـ ــة غـــحم رفوظـ وعليـــت فـــإ  مل نقـــل : إ  تلـــك الروايـ
 األهرى .

 ومر ذلك : ما قالت اإلمام أاو اكر ار هز ة ر ت ا  :
مــر اجلــنس الــذي تقــول العــرب انفــى ايســم عــر الشــيء لنق ــت عــر الكمــال و    قــال:  هــذو اللفظــة:  مل يعملــوا هــحما قــط 

 التمام  فمع  هذو اللفظة على هذا األصل مل يعملوا هحما قط على التمام والكمال  ي على ما أوجب عليت وأمر ات  .
 .(1)قال :  وقد اين  هذا املع  ىف موا   مر كتى  

ملسـيء صـالتت   حـني قـال لـت النـى صـلى ا  عليـت وسـلم    ارجـ  ف ـل فإنـك مل  أقول : وهذا التوجيـت يشـهد لـت حـديث ا
 .(3)  فنفى صالتت م  وقوعها  واملراد نفى ص ة أدائها وات استدل أاو عبيد ر ت ا  ىف مثل هذا(2)ت ل  

د ال ـاحلة   فمـات قبـل    ألنت توجت تلقـاء األر (4)وكذلك حديث قاتل املائة نفس الذى جاء فيت :  أنت مل يعمل هحما قط
أ  ي لها   فرأت مالئكة العذاب أنـت مل يعمـل هـحما قـط اعـد   إذ مل يـزد علـى أ  شـرع ىف سـبيل التواـة   ولـذا حكـم ا   

 
 ( .421-13/422البنارى   (2 

 . 309التوحيد     (1 

 ( .2/277البنارى   (2 

 ف اعدا  . 41انظر : اإل ا      (3 
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تعـا  اينهــا واــني مالئكـة الر ــة   اقيــال األرد وإحلاقـت اــعقرب الــدارير   مث قـبي هــذو وااعــد تلـك   ر ــة منــت وإي كــا   
 يهلك .

الرجل الذي أوصى أهلت أ  حيرقوو اعد وفاتت هوفا مر ا  :  قال رجـل مل يعمـل هـحما قـط : إذا مـات ف رقـوو  وىف حديث 
 .(5)  …  … وملسلم :  قال رجل مل يعمل حسنة قط ألهلت : إذا مات فعحرقوو   …

 أسرف عبد على نفست   . -أو  -وقد فسرهتا الرواية اليت اعدها :  أسرف رجل على نفست  
ؤيـد ذلـك أنـت قـد ورد ىف اعـي روايـات حـديث اجلهنميــني هـذا   أ  هـذا الرجـل مـنهم   حيـث ذكـرت أنـت وهـر أهــل  وممـا ي

 .(6)النار هروجا منها  
 

 ثانيا : مر جهة اجلم  :
وقبل ايا  ذلك نقول : إ  اجلم  مقتضاو ص ة ايسـتديل   فهـل هـذا احلـديث ي ـل  ملـا اسـتدل  اـت املرجئـة اـإطال     

 اإل ا  ت ديإل  رد ؟   أي دعوى أ  
 اجلواب :

أمـا املرجئـة الغـالة   أي القــائلو  اـع  اإل ـا  رلــت كلـت القلـب وهـو الت ــديإل القلـيب دو  سـائر أعمــال القلـب واجلـوارح كمــا  
هــو مــذهب األشــعرية واملاتريديــة والظــاهرة عمومــا  والقــائلني إ  مــر صــد  اقلبــت مــا عنــد ا    وإ  مل يشــهد الســانت كمــا  

لنا عر اعضهم فال حجة لم فيت حبـال   إذ روايـات احلـديث فضـال عـر األصـل القطعـى الثااـ  دالـة علـى أ  اجلهنميـني  نق
هم مر أهل شهادة أ  ي إلت إي ا   فاإلمجاع قائم علـى أنـت ي يـدهل اجلنـة كـافر قـط وي شـفاعة لـت حبـال و علـى أ  مـر  

ي ىف أحكــام الــدنيا وي ىف أحكــام اآلهــرة كمــا قــد ســبإل نقلــت. فمــر اجطــع    امتنــ  عــر شــهادة أ  ي إلــت إي ا  لــيس مــؤمر
البني استديل أىب حامد الغزا  اقولت ىف احلديث:  مـر كـا  ىف قلبـت مثقـال ذرة   علـى أ  مـر قـدر علـى الشـهادة فعهرهـا  

 .  (1)ىف النارفمات  في تمل أ  يكو  امتناعت عر النطإل منزلت امتناعت عر ال الة   فيكو  غحم الد 
فـــإ  مثـــل هـــذا ايحتمـــال ي يعـــارد ىف اإلمجـــاع   وقياســـت علـــى املمتنـــ  عـــر ال ـــالة فاســـد مـــر وجـــوو كثـــحمة   منهـــا : أ   
الشــهادة أعظــم مــر ال ــالة   إذ ي ت ــ  ال ــالة وي غحمهــا اــدوألا   ومنهــا أ  اإلمجــاع علــى تكفــحم املمتنــ  عــر ال ــالة  

 ثاا  عر ال  ااة .
احلــديث     …ة أنــس الــىت فيهــا :  مبــر  مــر النــار مــر قــال ي إلــت إي ا    وىف قلبــت وز  شــعحمة مــر هــحم  وقــد أوردنــا روايــ 

   وي ي   أ  يقال :  أ  عموم مر مل يعملوا هحما قط يشمل هذا . -قيد ياد منت    –فقول ي إلت إي ا  
لتعويـل الفاسـد   إذ ي ي ـ   ـل القـول علـى القـول    فمـر ا(2)وأما قول اعضـهم :  إ  املـراد اـالقول هنـا القـول النفسـى   

 النفسى   إي إذا قيد اذلك   أما إذا أطلإل فهو ممتن  عند مجي  العقالء .
 

 . 2766مسلم رقم  (4 

 . 2756(   ومسلم رقم 13/466البنارى   (5 

 وي  ال لتف يل ذلك . 314ذ فلعلت ملا اينت  (   ونسبها ألىب عوانة   وأما حكم احلافظ عليها االشذو 11/313انظر : الفت    (6 

 ( .11/430نقلت عنت ىف الفت    (1 

 ( .1/104انظر : الفت    (2 
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ــا   ــا  ركنـ ــائلني : إ  اإل ـ ــاء القـ ــة الفقهـ ــة   إي للمرجئـ ــة حجـ ــذو الروايـ ــإل ىف هـ ــذا مل يبـ ــني هـ ــط      -إذا تبـ ــرار فقـ ــول واإلقـ القـ
 ارك ال الة ي مبلد ىف النار   فهو إذ  ليس اكافر الكفر املنر  مر امللة .ولبعي العلماء الذير يرو  أ  ت

وعليت ين  ر النزاع ىف املسعلة م  هؤيء ويت رر مو   اجالف   اعنت رجل شهد شهادة احلإل  ومل يعمـل هـحما قـط  فهـل  
 يكو  مر املؤمنني ويدهل اجلنة؟

فــإ  مل نــرد تلــك الروايــة اــإطال     (3)يــت اعــي علمــائهم املتــعهرير(إ  أصــول أهــل الســنة واجلماعــة تنفــى هــذا  وإ  تــردد ف
 ونستدل ااإلمجاع الثاا  على تكفحم تارك ال الة   فاجلم  اني هذو الرواية وتلك األصول ممكر   اع  يقال :

ملعــارد  إ  هـذو الروايـات تــدل علـى حالــة غيبيـة ا وصــة   ي تعـارد األصـل الثااــ    اـل غايــة مـا يف الــدليل ال ـ ي  ا
 ألصل كلي   أ  يكو  ا  ا لعمومة .

وهذو الرواية نفسها تدل علـى ذلـك   أي تـراو يقـول يف لفـظ مسـلم :  يقولـو : رانـا كـانوا ي ـلو  معنـا   وي ـومو  معنـا    
هـحم      ويعملو  معنا  فيـعذ  ا  لـم أ  مبرجـوهم حـىت إذا انتهـوا   وقـالوا لـت تعـا  :  رانـا مل نـذر فيهـا هـحما  أي صـاحب

يــعت عــالم الغيــوب ســب انت فينــر  أقوامــا مــر أهــل اإل ــا  مل يكــر أحــد يعلــم عــنهم إ انــا  وي حيكــم لــم اــت   أو مل تكــر  
 فيهم عالمة السجود اليت يعرفهم وا إهواألم أهل اجلنة املؤمنو  .

 .(4)فينر  أ عاف ما أهرجت  ويقول تعا  كما يف رواية جاار يف املسند :  أنا اآل  أهر  اعلمي ور يت   قال :
فإذا كان  هذو حالة غيبية ا وصـة ي نـدركها ي يف الـدنيا وي يف اآلهـرة   فـن ر نكلهـا إ  عـالم الغيـوب   وي نعـارد  
وـا ونعلمــت مــر األدلــة البينــة علــى قتــل املمتنــ  عــر ال ــالة كفــرا  وإجــراء أحكــام املرتــد عليــت   فــإ  هــذا ممــا قــام دليلــت وأمرنــا  

 فيذو   ومل نؤمر اشإل قلوب النال ومعرفة ما إذا كا  حيتمل أ  يكو  مر اجلهنميني أم ي ؟اتن
ولـو أننــا تركنــا إقامـة األحكــام الظــاهرة واعتقـاد مــدلول األدلــة القطعيــة   ألجـل احتمــايت أو حــايت هاصـة   ملــا ثبــ  لنــا  

 أصل وي أقمنا مر شرعنا شيئا  .
ليها هذو الرواية   ي ي عب علينا تكييفهـا وتعليلهـا دو  إهـالل االقاعـدة واألصـل يف  وهذو احلالة املن وصة اليت دل  ع

تركــب اإل ــا  مــر القــول والعمــل معــا    وذلــك اــع  نقــول : إ  هــذا اإل ــا  املركــب أصــلت يف القلــب وجــزاو الظــاهر علــى  
ىت ينـزل عـر أدىن مثقـال ذرة   وهـو  اجلوارح   وحبسب قوة الباطر تكو  قوة الظاهر   فقد يق  أ  يضع  ذلك األصـل حـ 

 احلد األدىن لإ ا  الذي ن   عليت األحاديث   أع  اإل ا  الذي يعلمت أهل اجلنة ويعرفونت .
لكر ذلك ي يقتضي نفي ما هو أقل منت اع عاف كثـحمة ممـا يعلمـت ا    وهـذا اإل ـا  الـذي يكـو  علـى تلـك الدرجـة مـر  

  وهـــذا ي يعـــارد األصـــل الكلـــي الـــذي ســـبإل تقريـــرو وهـــو أ  إ ـــا     (1)ل هـــحم قـــطالضـــع    ي حيـــرك صـــاحبت علـــى عمـــ 
القلــب مســتلزم إل ــا  اجلــوارح   ويدكــب منهمــا معــا حقيقــة اإل ــا  الشــرعية   أل  هــذو حالــة عار ــة هفيــة تشــبت حســب  

حالــة    –والــروح    مــر اجلســد   الــذي شــبهنا فيــت تركيــب حقيقــة اإل ــا  مــر القــول والعمــل   ادكيــب اإلنســا    –املثــال الســااإل  

 
العمــل   ( . وذلــك ىف حكــم تــارك ال ــالة   ي ىف تــرك مطلــإل 348-4/322( وأ ــواء البيــا   377-1/364كالشــوكاىن وشــيننا العالمــة رمــد األمــني الشــنقيطى   انظــر : نيــل األوطــار    (3 

 وقد سبإل ايا  عدم تالزمهما عند مر ي يرى تكفحمو ,

 4)  3/325. ) 

 إي أنت يشهد أ  ي إلت إي ا  كم سبإل اينا سااقا  . (1 
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صاحب الغيبواة العميقة الذي هو مي  حكما    وإ  كا  فيـت ذلـك القـدر الضـئيل جـدا  مـر احليـاة   الـذي ي يشـعر اـت  
 النال .

فال أحد يقول اإهضاع أحكام األحياء األص اء حلكم مثل هـذو احلالـة الشـاذة   أو يعـارد وـا السـنر الثااتـة املعلومـة يف  
 حياء .احلياة واأل

وملد مـر هـذا إ  أنـت مـ  حفـظ عمـوم ديلـة األصـول الكليـة   توجـد حـايت هاصـة يكـو  فيهـا تـارك جـنس العمـل أو  
 تارك ال الة غحم الد يف النار   وقد ي يدهلها أصال  .

 مثل :وإذا نظرنا إ  أحوال املنتسبني لإسالم لوجدنا أمثلة ملر  كر أ  تنطبإل عليهم هذو احلايت اجاصة 
ســكا  األطــراف البعيــدة واجلــزر النائيــة   ممــر مل ي ــلهم مــر اإلســالم إي أمســت   وينتشــر فــيهم الشــرك واجلهــل االــدير    -أ

فهــم غــافلو  عنــت أو معر ــو  عمــر تعلمــت   وي يعرفــو  مــر أحكامــت شــيئا    فهــؤيء ي شــك أ  فــيهم املعــذور   وفــيهم  
 املؤاهذ .

وهكـذا ممـا ي يعلـم    …اعضهم عر حكم اإلسالم مرة   وقد يكو  ممـر ي مبلـد يف النـار  واملؤاهذو  درجات   فقد مبر   
 حقيقتت إي عالم الغيوب .

اعـــي شـــرار النـــال وهـــر الزمـــا    حـــني يفشـــوا اجلهـــل   وينـــدرل الـــدير   وعلـــى هـــذا جـــاء حـــديث حذيفـــة مرفوعـــا   -ب
ي صــدقة وي نســك   ويســري علــى كتــاب ا  يف  كمــا يــدرل وشــي الثــوب   حــىت ي يــدرى مــا صــيام و   - يــدرل اإلســالم  

ليلــة فــال يبقــى يف األرد منــت ويــة   ويبقــى طوائــ  مــر النــال : الشــي  الكبــحم والعجــوز يقولــو  : أدركنــا وااءنــا علــى هــذو  
 الكلمة : ي إلت إي ا    فن ر نقولا  .

و  مــا صــيام وي صــدقة وي نســك ؟ فــععرد عنــت  قــال صــلة اــر زفــر حلذيفــة : فــم تغــ  عــنهم ي إلــت إي ا    وهــم ي يــدر 
 .  (1)حذيفة   فرددها عليت ثالثا    كل ذلك يعرد عنت حذيفة   مث أقبل عليت يف الثالثة فقال : يا صلة تنجيهم مر النار

 

( لكنت زاد فيت : 1/127  87( وقال : ص ي  على شرط مسلم . وسك  عنت الذهى   وص  ت . زاد العالمة األلباىن ىف سلسلة األحاديث ال  ي ة رقم 4/473رواو احلاكم   (1)
 وهى ليس  ىف املستدرك   وأما استديل الشي  ات على عدم تكفحم تارك ال الة فحمدو ما أو  نا أعالو .وهي ال ردرون ما صيام وال صدقة وال لسن  ىف قولت :    وال صالة 

 لة الذى هو مو   الشاهد .عند اار ماجت ىف أول احلديث   لكر ليس عندو سؤال ص  وال صالة  وردت زيادة تنبيه :
فيتبني مر أول هذو الرسالة أ  الشي  مل يق د التـعلي  املسـتقل ىف املسـعلة   ومل يسـتقد القـول فيهـا مـر مجيـ  أطرافـت فهـى  –حفظت ا   –أما رسالة  حكم تارك ال الة  املنسواة للشي  األلباىن 

أ  يعيــد النظــر ىف املســعلة   وأ  يكتــب فيهــا اإســهاب وتف ــيل   مــ   –أمــد ا  ىف عمــرو  –  ولــذلك فــإن  اقــدح علــى فضــيلتت ىف األصــل تعليــإل علــى حــديث اســتعجلت ىف إهراجــت اعــي إهوانــت 
 مراعاة اعي األصول الالزمة للكتااة ىف مثل هذو املسعلة اجطحمة ومنها :

ة وأهذ عقيدة أهل السنة واجلماعة منها ي مر  رد كتب اجالف والفقت وشروح كتب السنة فهذو ليس  الرجوع لكتب العقيدة السلفية والشي  مر أعلم النال وا مطبوعة أو اطوطأوال : 
مر كتاب  م أهل الكالم املذموم الىت مل يرد وا ندم ادر أصلية للعقيدة ي ىف مو وع ال فات وي اإل ا  وي غحمها   فإ  رج  الباحث إ  هذو فم  احلذر والتوقى مما تسرب إليها مر كال
 ارة  يكفر ظاهرا  ي ااطنا  اخل .وي سنة وي قول أحد مر السل  مثل  األعمال شرط كمال  وعبارة  وإ  تركها كسال يقتل حدا  وعبارة  ي يكفر إي جب ود ما أقر ات  وعب

اــني مــذهبهم ومــذهب اجــوار  واملعتزلــة ىف اــاب اإل ــا  واألمســاء واألحكــام   ليغــرف حقيقــة  الرجــوع لكتــب افــر  أو أقــوال الفــر  كمــا كتــب فيهــا أهــل الســنة واجلماعــة ليعــرف الفــر  جليــا ثاليــا : 
 ادك اإلقرار . اإلرجاء فال يق  ىف اعي أصولت وهو ي يشعر وليتعكد أ  الكفر يكو  االعمل كما يكو  اايعتقاد ويكو  ااإلااء وترك اينقياد كما يكو 

افقني وورد فيـت التكفـحم االعمـل علة كفاو   فقد ورد فيت التكفحم ااإلااء وترك اينقياد وهو كفر إاليس وفرعو  وأكثر األمـم وورد فيـت التكفـحم اايعتقـاد وهـو كفـر املنـ ال مر تدار كتاب ا  ىف هذو املس
املنافقني   وتكفحم مر قال الكفر مر غـحم إكـراو   وتكفـحم مـر غـحموا حكـم ا  إ  اجللـد م  إقرار مرتكبت أنت كفر كتكفحم معلمى الس ر ومتعاطيت   والتكفحم ااألقوال كتكفحم املستهزئني االقراء مر 

يعهـذ الرشـوة   كمـا جـاء فيـت التكفـحم االشـك والتكفـحم والت ميم م  إقرارهم حكم ا    وتكفحم مر أرادوا الت اكم إ  الطاغوت م  إقرارهم أ  حكم الرسول صـلى ا  عليـت وسـلم افضـل لكنـت ي 
 ااإلعراد والتو  .

  ىف ذلــك ي أ  يعمــد الباحــث إ  نــد واحــد مجــ  الن ــو  املتعلقــة ااملو ــوع وإرجــاع املتشــاات منهــا  ك ــديث الشــفاعة( إ  اظكــم والظــ  الديلــة إ  القطعــى وايســتنارة اــعقوال الســلثالثــا : 
 لفت .حيتمل أكثر مر وجت فيجعلت عماد حبثت ويب  عليت رأيت ويؤول كل ما ها
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نة عـر هـذو اللـوازم   فـإ  تعويـل مـا جـاء مـر فنبذ طريقة اجل  ىف تعويل الن و  ال رحية عر ظاهرها وايعداد عليها الوازم متونة أو ااطلـة وإ  أشـكل ذلـك فلحماجـ  جـواب علمـاء السـ رابعا : 
ع ال ـ ااة  علـى حكـم تـارك ال ـالة( وقـد صـ  ت الشـي  ىف أكثـر مـر كتـاب وتسـويغ االفتـت يفـت  اااـا  الن و  ىف هذو املسـعلة وهـو مـر جـنس التـعويالت املعطلـة واملفو ـة كمـا أ  تعويـل إمجـا 

 لنس  كل أصول العقيدة املتلقاة عنهم املستندة إ  إمجاعهم .
مبطــا أحــد فيتجنــب مــا هــو مع ــية ظنــا منــت أنــت كفــر هــحم مــر أ  مبطــا املوازنــة اــني مــا ذكــرو فضــيلتت مــر ايحــداز مــر التكفــحم واــني  ــرورة لــذير األمــة مــر الوقــوع ىف املكفــرات فــأل  خامســا : 

 فحمتكب الكفر ظنا منت أنت  رد مع ية .
 را  ثبوت اإل ا  ااطنا .مر إجراء أحكام اإلسالم ظاهفهم العالقة التالزمية اني الظاهر والباطر   والعالقة الدكيبية اني القول والعمل مر حيث هى واياألا للقارئ م  تبيني أنت ي يلزم سادسا : 
ني الرحااــة والســعة والتنــوع ىف الــرأى مــر جهــة التفريــإل اــني  الســلفية  و الظاهريــة  ىف الفهــم وايســتنباط وايســتديل   وإثبــات أ  الســلفية  مــ  اــني الضــبط والدقــة واإلحكــام مــر جهــة واــ ســابعا : 

 أهرى   وإثبات أ  ايعتبار فيها ااحلإل ي االرجال .
تعـارد اينهـا   وإمنـا يقـ  التعـارد ىف نظـر  لدث انعمة ا  وأقول : إن  قـد مجعـ  افضـل الـت ىف مسـعلة اإل ـا  وتـرك العمـل مـا ي حي ـى مـر الن ـو  واآلثـار السـلفية فمـا وجـدت قـط أىوهنا أ

ارية( أو عـارد األحكـام العامـة القطعيـة مـا ورد ىف حـايت ا وصـة  كمـا تقـدم ىف الباحث وافعلت كما لو و   ن و  احلكم الظاهر ىف احلكم الباطر أو العكس  انظر ما سبإل ىف حديث اجل
 حديث حذيفة وحديث اجلهميني( وحنو ذلك .

اـل نضـع   فمــن تركهــا فقــد كفــر   ي تتقـوى اروايـةفمن تركها خرج من الملة  التزام قاعدة مطردة ىف تقوية احلديث اشواهدو أو تضعيفت مهما تعددت طرقت   فمثال  إذا كان  روايـة :  ثامنا : 
هـؤيء عتقـاء الـر ر أدهلهـم اجلنـة اغـحم عمـل عملـوو(  األو  ونؤول األهرى فما هو الت كم إذ  ؟ وي سيما إذا اقد  اذلك تلفيـإل املتـو  وفـإل رأى الباحـث مثـل إدهـال لفظـة  فيقـول أهـل اجلنـة :

بدو  ا  عز وجل وي تشركو  ات شـيئا  صـلى ا  عليـت وسـلم  الـىت هـى نـد موافـإل لكـل الن ـو  القطعيـة ىف أنـت ي مبـر  مـر النـار إي دو  لفظة  فيقول أهل النار : ما أغ  عنكم أنكم كنتم تع
ظـر ىف قضـية التلفيـإل والدكيـب مـر أصـلها   وهـذا يـدعو إ  إعـادة الن بين العبد وبين الشــرك تــرك الصــالة مر عبد ا  ومل يشرك ات شيئا  وتارك ال الة  ما عبد ا  ال هو مشرك اند احلديث  

 فعحيانا  يكو  ند احلديث متفقا  عليت فيدهل الباحث فيت لفظا  مر هار  ال  ي ني اغحم ديلتت م  أ  اعي العلماء ينازع ىف ثبوتت .
ا الع ــر   إذ ي م ـدر لــم ســوى رــي التقليــد وهـو حجــة ملــر يــرى أ  ايســتقالل ايحـداز مــر ذم التقليــد اــإطال  ألســباب منهـا أ  ذلــك يشــمل أيضــا  مــر يشـتغل اعلــم الرجــال ىف هــذتاســعا : 

 إ  أنت ي ينبغى الظر اع  املنال  إمنا هال  لكونت حنبليا مثال .وهنا لنبه االت  ي  والتضعي  غحم ممكر ىف األع ار املتعهرة …. 
ستعمايت أهل الكالم وأشباههم مر ذلك ألفاو  اإلقرار   الت ديإل   اجلود   ايسـت الل   كفـر العمـل( وحنوهـا ممـا لـت معـ  لرير امل طل ات السلفية ال واأللفاو الشرعية مر قيود واماشرا : 

 عند السل  ووهر عند املتكلمني ومر اتبعهم .
 ــالة ي يكفــر ىف زمــر تكاســل النــال فيــت عــر الطاعــة وفرحــوا ازلــة العــامل دراســة مــدى حاجــة النــال إ  اعــي أنــواع مــر العلــم قــد يكــو  تعهحمهــا أفضــل أ تقــد  غحمهــا أوجــب كإظهــار أ  تــارك ال

شـي  ىف قولـت : إ  احلكـم قـد هـر  مـر أيـدى العلمـاء .. وشذوذ املفىت ومثل ذلك مسالة  كفر دو  كفر( وحنوها مما يدهل ىف فقت الدعوة ومراعاة فائدة العلـم وأثـرة وهـو اـاب واسـ    وقـد راعـاو ال
 وا  أعلم . وهذا أو   62اخل  

 ذاهب واجالف .التثب  ىف نسبة األقوال إ  األئمة االرجوع إ  امل ادر األصلية مثل أهذ كالم اإلمام أ د مر كتاب اإل ا  لت وحنوو ي مر كتب امل
 مراعاة اعي األمور ىف األسلوب وهى أقل شعنا  مما سبإل لكر ي ينبغى إغفالا مثل : حادى مشر : 

وهـى تتكـو  اعـد حـذف املقدمـة مـر عشـرير  ا أمكر مر عبارة القط  واجلزم والتوكيد فهذا مما ينبغى ل احب الرأى الراج  فكي  ااملرجوح ال اجطع   ويؤسـف  أ  أقـول : إ  الرسـالةالتقليل م -أ
 صف ة قد وردت فيها هذو العبارات ىف مثانية عشر مو عا  

علـى اجلهـل   التع ـب   التقليـد   اجلمـود   ي سـيما وأ  املنـالفني ىف هـذو املسـعلة إ  مل نقـل إألـم ال ـ ااة والتـااعو  فهـم مـر اتـبعهم وسـار  نب وص  املنالفني ابعي العبـارات مثـل :  -ب
 طرقهم ولعمر احلإل ما على متبعهم مر حر  .

 هى إليت ي يوجد عند غحمو فرما سبقت غحمو إ  ما قال صوااا ورما كا  التفرد دليال على الشذوذ .ايحداز مر العبارات املشعرة اتميز الباحث وسبقت إ  ما مل ي ل إليت غحمو أو أ  ما انت -  
  حقيقــة عقيــدة الســل  وأقــوالم ىف هــذا التجـرد لل ــإل وربــة ظهــورو علــى يــد مــر كــا  وإ  هــال  رأى الباحــث فــال يفــرح اكتــاب مجعــت ااحـث معاصــر يوافقــت ىف الــرأى اــل يفــرح مــر يدلــت علــى -د

 وهاصة إذا كا  مثل الشي  الذى رفعت ا  ااتباع السل  ون رة مذهبهم ي اانت ار املعاصرير .
تيجـة تـرك ذلـك مـا ي ير ـاو الشـي    ومـر ذلـك وأهحما أن   شـيننا الفا ـل أ  يشـرف علـى كتبـت انفسـت مـا اسـتطاع أو يكـل هتيئـت نشـرها إ  أكثـر مـر واحـد مث يراجعهـا قبـل النشـر فقـد حي ـل ن
لكنــ  ســعذكر مثــاي  لــذو األهــحمة أل   –و اــإذ  ا  هــذو الرســالة وأنــا هنــا لــر أورد أمثلــة لكــل مــا ســبإل اــل يكفــى اإلمجــال إي أ  يشــاء الشــي  التف ــيل فعرســلت لــت وأنــا واثــإل مــر تقبلــت وســعت صــدر 

 فهم كالمت وأفاد مر علمت وأحب احلإل أكثر مر حبت لت . تالميذ الشي  قد كثروا ىف هذو األيام وأفهامهم تتفاوت وهو شيننا مجيعا وأوينا ات مر
مـا عـداو هـو مـر أهـل الوعيـد ويـرى أ  ذلـك  تمـ  اـت فالشي  حفظت ا  يقـرر ىف هـذو الرسـالة أ  تـارك ال ـالة امل ـر علـى تركهـا حـىت يقتـل هـو الـذى حيكـم اكفـرو وعليـت لمـل أدلـة املكفـرير وأ  

ايعتقـادى هـو املنـر   سعلة  ويلتقو  على كلمـة سـواء   ويعلـل ذلـك اـع  اهتيـارو القتـل علـى فعـل ال ـالة دليـل علـى أنـت كـافر كفـرا  اعتقاديـا  ي عمليـا    والكفـرأدلة العلماء املنتلفني ىف هذو امل
 مر امللة عندو ي العملى   هذو هالصة كالمت .

م أ  امل ــر علـى تــرك ال ـالة حــىت يقتـل ىتــوز أ  يكـو  مؤمنـا  ىف البــاطر و ـرى عليــت أحكـام اإلســالم الظـاهرة فيغســل فالشـي  وإ  وافـإل املرجئــة ىف ح ـر الكفــر ىف ايعتقـاد قــد هـالفهم ىف زعمهـ 
قـال اعنـت غـحم معتقـد ارو هذا دليـل حـال يعـ  عـر املويكفر وي لى عليت ويقرب ىف مقاار املسلمني ويرث ويورث … ذلك الزعم الذى أنكرو شي  اإلسالم وجعلت مر اظال ووافقت الشي    فإ  إصر 

 لوجووا وي مقر افر يتها وعليت فال ىتوز ايهتالف ىف تكفحمو وي ىتوز إجراء شا مر أحكام اإلسالم عليت .
 وإليك ن و  مر كالم الشي  ىف الرسالة :

   لمل كل أدلة الفريإل املكفر للتارك لل الة  .:  قل  : وعلى مثل هذا امل ر على الدك وايمتناع عر ال الة م  هتديد احلاكم لت االقتل ىتب أ 43قال  
لسـبب هـو إيثـارو القتـل علـى ال ـالة   فهـو الـذى دل علـى وقال :  قل  : فهذا ند مر اإلمام أ د اعنت مل يكفر مجرد تركت لل الة وإمنا اامتناعت عر ال الة م  علمت اعنت يقتل إ  مل ي ل   فا

 . 47أ  كفرو كفر اعتقادى   
   .             61فإ  تكفحم املسلم املوحد اعمل ي در منت غحم جائز حىت يتبني منت أنت جاحد ولو لبعي ما شرع ا  كالذى يدعى إ  ال الة وإي قتل   وقال :  
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  إذ ي  نقــول كمــا قــال حذيفــة : إ  ي إلــت إي ا  تنجــيهم مــر النــار    –نســعل ا  العافيــة    –فهــؤيء الــذير يكونــو  حينئــذ  
 يعلمو  غحمها يف ذلك الزما  الذي هو أسوأ زما  .

لكــر لــيس يف مقــدور أحــد أ  ىتــزم اــعألم لــر يــدهلوا النــار مــرة   أو أألــم مــر اجلهنميــني الــذير ي يعــرفهم املؤمنــو    وإمنــا  
وإ  كــا  غالــب الظــر  يعلمهــم ا  ويــر هم فينجــيهم مــر النــار اعــد دهولــا   أو هــم اــني ذلــك إذ املرجــ  يف هــذا التوقيــ   

إ  اجلهنميني أقرب   مر جهة أ  أهل ذلك الزمـا  هـم مـر شـرار اجلـإل   ومـر جهـة أألـم ليسـوا مـر   –أو جلهم  –أألم 
أهل ال الة   فال عالمة لسجودهم  ومر هنا ي يعرفهم املؤمنو  يف النار   ومـر جهـة أألـم عتقـاء ا  يـدهلهم اجلنـة اغـحم  

 علم .عمل وي هحم .. وا  أ
وهــذا احلــديث اقــدر مــا يــدل علــى مــاة ا وصــة   هــو يــدل علــى األصــل والقاعــدة   أي تــرى أ  التــااعي عجــب وأا يف  
سؤال ال  ايب   وما ذاك إي ملا علمت التـااعو    مـر إمجـاع ال ـ ااة ر ـوا  ا  علـيهم علـى أ  تـارك العمـل لـيس مـؤمر  

 يف اآلهرة مر عذاب رب العاملني   وا  أعلم . وي ينجو يف الدنيا مر سي  املؤمنني   وي
 
 العط  :-3

يف اكثــر كتــبهم يســتدل املرجئــة علــى أ  العمــل لــيس مــر اإل ــا    اعنــت قــد جــاء يف القــرو  يف موا ــ  كثــحمة عطــ  علــى  
 اإل ا  قالوا :

 واملعطوف غحم املعطوف عليت   فهذا التغاير والتفريإل دليل على ذلك .

 

يهـا دل ذلــك علــى أ  تركــت كــا  ج ـد فيمــوت واحلالــة هــذو كــافرا  كمــا وقـال :  فــإ  قتــل التــارك لل ــالة اعـد دعوتــت إليهــا إمنــا كــا  حلكمـة ظــاهرة ولعلــت يتــوب إذا كــا  مؤمنـا  وــا فــإذا وثــر القتــل عل
 . 63تقدم عر اار تيمية فامتناعت ىف هذو احلالة هو الدليل على هروجت مر امللة   

 يرث وي يورث ! هذا ما قررو الشي  ويزمت اال ريب أنت ي  رى عليت مر أحكام اإلسالم فال يغسل وي ي لى عليت وي يدفر ى مقاار املسلمني وي
وجعـل قـارئ الرسـالة حيـار اـني رأى التلميـذ ىف املقدمـة تبعـا للسـناوى واـني رأى الشـي  ىف الرسـالة تبعـا  لشـي   –معتمدا  على كـالم السـناوى  –غحم أ  تلميذ الشي  املقدم للرسالة هال  ذلك 

 وهبط هيال هو هذا الذى قررو السناوى وأمثالت اعينت .اإلسالم   ونا نقيضا  ي ىتتمعا  فإ  الذى جعلت شي  اإلسالم فرد رال 
رســالة صــغحمة ومو ــوعها مطــرو  ولكــر عنــدما قرأنــا قــول وقــراء الشــي  األلبــاىن كلهــم ي مبتلفــو  أ  الشــي  ي حيتــا  إ  مــر يقــدم لــت ي ســيما وقــد جــرت العــادة علــى تقــد  األعلــى لــألدىن مث إ  ال

حبثــا  عـر التقريــب  نا وتلميـذنا … ليقــوم اتهيئتـت للنشــر وإعـدادو للطبــ  مـ  كتااــة مقدمـة علمـني لــت تقـرب فوائــدو للقـراء  األفا ــل  عـذرنا األخ املقــدم وقرأنـاالشـي  :  فـدفع  صــورة منـت إ  صــاحب
 لكننا وجدنا املنالفة .

 أمرير ىف الرسالة ونا :دع املالحظات األهرى فليس هذا مو عها .! وهذو املنالفة جاءت ىف اللب واجلوهر حيث كان  ىف أهم 
 حكم مر أصر على ترك حىت يقتل .-2    مناط احلكم االتكفحم .-1

 . فعما مناط احلكم فإ  الشي  جعلت اهتيار القتل على ال الة ومل يشدط ج د الوجوب اكتفاء منت وذا الدليل القاط   كما رأي  ىف كالمت(
 . 17يكو   ج دا  لوجووا م  كونت ممر نشع اني املسلمني   أما التلميذ املقدم فإنت جعل مناط احلكم هو أ  

 وعلى هذو ىف نظرو لمل كل األدلة الواردة ىف تكفحم تارك ال الة   ال  تؤول!!  فناقي ما  لها الشي  عليت كما ترى .
 سالم !!  وإليك ما جاء ىف مقدمتت :وأما احلكم على هذا امل ر فإ  الشي  جعلت الكفر املنر  مر امللة   أما التلميذ فقد جعلت  اإل

ويغسـل وي ـلى عليـت ويـدفر ىف مقـاار املسـلمني  وأما مر تركهـا اـال عـذر اـل تكاسـال  فال ـ ي  أيضـا  اعـد إهـرا  ال ـالة الواحـدة عـر وقتهـا … يسـتتاب كمـا يسـتتاب املرتـد مث يقتـل إ  مل يتـب
 … ووذا أثار لدى القراء أسئلة كثحمة   منها : 18ت شارك ىف اعي أحكامت …    م  إجراء سائر أحكام اإلسالم عليت ويؤول إطال  الكفر لكون

 ما الغرد مر التقد  وفيت هذو املنالفة الوا  ة ؟-1
 أى كسل يبقى والسي  على الرأل ؟-2
 هل ترى أ  هذا مقر االوجوب أو جاحد لت ؟-3
 كي  يستتاب استتاات املرتد ويقتل قتلة املسلمني ؟-4
 لكم على كالم الشي  ىف الرسالة إذا ما ذكرت هو  ال  ي  املن و  عليت قط  ات اجلمهور  ؟! ماذا -5
 هل تقرأ ىف التعويل ىف ن و  ال فات والقدر ؟ وملاذا ؟-6
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 ل السنة واجلماعة اإىتاز هو :وجواات  عند أه

أ  اإل ــا  يــعتى يف ن ــو  الشــارع مطلقــا    ويــعت مقرونــا ااألعمــال   فــإذا جــاء مطلقــا  فــإ  األعمــال تــدهل فيــت   ألنــت  
 حينئذ مع  الدير يشمل القول والعمل .

 
 وإذا جاء مقرونا  ااألعمال فلت عندهم جوااا  :

 م   مثل قولت تعا  : أ  هذا مر قبيل عط  اجا  على العا-1
 ( .98 مر كا  عدوا   ومالئكتت ورسلت وجربيل وميكال(  البقرة : 

 ( .7وقولت :  وإذا أهذنا مر النبني ميثاقهم ومنك ومر نوح وإاراهيم وموسى وعيسى اار مر (  األحزاب :  
 ( .238وقولت :  حافظوا على ال لوات وال الة الوسطى(  البقرة :  

يكـــال مـــر املالئكـــة   ورمـــد صـــلى ا  عليـــت وســـلم وســـائر أو  العـــزم مـــر الرســـل   وال ـــالة الوســـطى مـــر  فـــإ  جربيـــل وم
 ال لوات .

 وأمثال هذا كثحم يف لغة العرب   فيعط  اجا  على العام لالهتمام ات  وتنبيت املناطب إ  شرفت أو عدم إغفالت .
 
اإل ا  أصلت ما يف القلـب   واألعمـال هـي مـر لوازمـت الـيت تنفـك  إ  أعمال اجلوارح يف األصل ليس  مر اإل ا    ال  -2

عنـت حبـال   لكــر جـاء الشــرع فعدهلهـا فيــت   وأصـب  اســم اإل ـا  شـامال  لــا علـى احلقيقــة شـرعا  فكثــر يف كالمـت عطفهــا  
 ـروري    –العمـل    –عليت توكيدا  لذلك لكيال يظر ظـا  أ  اإل ـا  املطلـوب هـو مـا يف القلـب فقـط   اـل يعلـم أ  يزمـت  
 كضرورتت   فها هو ذا قد أدهل يف امست وحقيقتت يف موا   اينفراد وقر  حبكمت يف موا   العط  .

ومراجعــة مــا ســبإل قولــت عــر احلقيقــة املركبــة يتضــ  هــذا جليــا  اــإذ  ا    فــإ  الشــيء املركــب مــر جــزأير ي  تنــ  عطــ   
لهما امسـت معـا  ي سـيما وأ  املعطـوف عليـت هـو األصـل الـذي أطلـإل  أحدنا على اآلهر   وإ  كا  أحدنا إذا أطلـإل يشـم 

 ضل العمل   واملعطوف فرع ويزم لت .
 فيعت العط  لبيا  وجوب وجودها  تمعة   إذ انتفاء أحد جزئيها انتفاء لذات احلقيقة كما سبإل إيضاحت .

أي    -إلمجــاع الســل  أ  اإل ــا  قــول وعمــل    ومــر هنــا يظهــر ســر تكــرار ذلــك العطــ  يف القــرو  وا  أعلــم  فإنــت مطــااإل
كما سـبإل وهـو املطـااإل لألحاديـث الـيت سـبإل إيرادهـا يف مب ـث احلقيقـة املركبـة  وي سـيما حـديث جربيـل    -اعتقاد وانقياد 

 الذي فسر النيب صلى ا  عليت وسلم فيت اإلسالم   وفسر اإل ا  ااجلزء الباطر .
اآلهر منفردا    ال منهما معا  تتكو  حقيقة واحدة هي الـدير كمـا جـاء يف وهـرو :   ومعلوم قطعا أ  أحدنا ي يغ  عر
  هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم  .

أعلــى درجــة ومرتبــة مــر اإلســالم   ااعتبــار أنــت األصــل   كمــا أ  اإلحســا  أعلــى منــت   لكــر امســت    -اإل ــا     -وإ  كــا   
 ت ي ي   إي ات أو جبزء منت .املطلإل يشملهما   و اإلسالم الذي هو أدىن من
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