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احملاضرة األوىل

بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم عىل خري خالق اهلل وبعد :فاليوم نبتدئ
يف كتاب جديد من كتب أسالفنا وهو خيتص بمباحث اإليامن خاصة.
فهو اعتقاد الفرقة الناجية يف مسائل اإليامن.
فاالعتقاد :هو حكم الذهن اجلازم ،فإن كان قد طابق احلق فصحيح وإال
ففاسد.
واالعتقاد يف اللغة :من الربط واجلزم.
والفرقة :الطائفة أو اجلامعة.
ومسائل اإليامن أو ما سوف يعرض يف هذه الرسالة هو:
حقيقة اإليامن من كونه قول وعمل يزيد وينقص.
ومسألة االستثناء يف اإليامن ،والفرق بني اإليامن واإلسالم ومسألة تبعض
اإليامن ،والرد عىل املخالفني يف هذا الباب من املرجئة ،وبأصنفاهم وغريهم.
ولعلنا نزيد هنا بعض املباحث التي ختتص بنقيض اإليامن وهو :الكفر.
ٍ
مبحث هام
فنبني حقيقته وأنه يكون بالقول والفعل واالعتقاد ،ونتكلم يف
عن ضوابط تكفري املعني ونبني الضابط والفارق بني أهل السنة واجلامعة
واخلوارج يف هذا الباب.
هذا الكتاب يسمى بـ :اإليامن ومعامله وسننه واستكامله ودرجاته.
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وهو من تأليف إمام من األئمة الكبار وهو «أبو عبيد القاسم بن سالم رمحه
اهلل».
وهو :من علامء القرن الثاين والثالث اهلجري.
وغرضه يف هذه الرسالة بيان عقيدة أهل السنة يف اإليامن وبيان زيف فرقتني:
-1مرجئة الفقهاء.
 -2واملرجئة املحطة.
ترمجته يف إجياز
هو :القاسم بن سالم البغدادي.
يقال إن والدة كان عبدً ا روميا لبعض أهل هراه تتلمذ عىل يد نجوم أهل
احلديث.
سفيان بن عيينة ،حييى بن سعيد القطان ،عبد الرمحن بن مهد.
قال إسحاق بن راهوية« :اهلل حيب احلق ،أبو عبيد أعلم مني وأفقه».
ويف موضع قال« :نحن نحتاج إىل أيب عبيد وأبو عبيد ال حيتاج إلينا».
خريا».
وقال أمحد عنه« :أبو عبيد أستاذ وهو يزيد كل يوم ً
من مجيل ما أرس عنه رمحه اهلل أنه قال« :املتبع للسنة كالقابض عىل اجلمر ،وهو
اليوم عندي أفضل من رضب السيف يف سبيل اهلل عز وجل».
له كتب كثري كتاب األموال ،والناسخ واملنسوخ.
تويف سنة أربع وعرشين ومائتني.
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اإليامن ...له معنيني :لغوي ورشعي.
أوال :املعنى اللغوي:

املشتهر عند أهل اللغة أن اإليامن ،هو التصديق وقد نقل اإلمجاع عىل هذا.
قال األزهري يف هتذيب اللغة:
«واتفق أهل العلم من اللغويني وغريهم أن اإليامن معناه :التصديق».
ومن أهل اللغة من فرسوا اإليامن بام يتضمن عمل القلب كام قال ابن منظور:
«وحد الزجاج اإليامن ،فقال :اإليامن إظهار اخلضوع والقبول للرشيعة ،وملا
أتى به النبي ،واعتقاده وتصديقه بالقلب».
وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ،رجح الثاين فقال:
«وإنام يقال :آمن له كام يقال :أقررت له ،فكان تفسريه بلفظ اإلقرار أقرب من
()1

تفسري بلفظ التصديق مع أن بينهام فرقا» .
قلت :وكالم شيخ اإلسالم من القوة بمكان ألن لفظ اإليامن يف اللغة مل يقابل
بالتكذيب كلفظ التصديق ،فإنه من املعلوم يف اللغة ،أن كل خمرب يقال له :صدقت
أو كذبت ،ويقال :صدقناه أو كذبناه ،وال يقال لكل خمرب :آمنا له أو كذبناه ،بل
املعروف يف مقابلة اإليامن لفظ الكفر ،والكفر ال خيتص بالتكذيب ،بل لو قال :أنا

( )1جمموع الفتاوى.
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أعلم أنك صادق لكن ال أتبعك ،بل أعاديك وأبغضك وأخالفك وال أوافقك
لكان كفره أعظم ،فلام كان الكفر املقابل لإليامن ليس هو التكذيب فقط ،علم أن
اإليامن ليس هو التصديق فقط.
وهذا أيضا ما رجحه الشيخ ابن عثيمني يف رشحه عىل الواسطية حيث قال:
«وهلذا لو فرس اإليامن باإلقرار لكان أجود فنقول :اإليامن :اإلقرار ،وال إقرار
إال بتصديق ،فنقول :أقر به :كام نقول :آمن به ،وأقر له كام نقول :آمن له هذا يف
اللغة».
وعىل هذا اإليامن لغة األقرب أن يفرس باإلقرار.
واإليامن يف الرشع حقيقة مركبة من القول والعمل.
القول
قول اللسان
وهو التكلم بكلمة اإلسالم

قول القلب
وهو ما يعتقده القلب من قضايا
وتصديق هلا

العمل
عمل القلب
نيته وإخالصه وإرادة

عمل اجلوارح
كل عبادة ذات هيئة ظاهرة

وهذه احلقيقة إمجاع بني املحدثني قد نقله مجع كثري منهم:
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الشافعي ،والبخاري ،وأبو عبيد القاسم ابن سالم ،وابن عبد الرب ،وابن
تيمية ،وغريهم الكثري.
نأيت اآلن إىل تفصيل القول يف هذه األركان األربعة:
أوال :قول القلب:
واملراد به ما يصدقه اإلنسان ويوقن به يف قلبه.
ِ
ِ
ِ
ين ُي َس ِ
الر ُس ُ
ار ُع َ
ين
ون ِيف ا ْل ُك ْف ِر م َن ا َّلذ َ
حي ُزن َْك ا َّلذ َ
ول َال َ ْ
قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا َّ
ِ
ِ
وُب ْم﴾ [املائدة.]41 :
َقا ُلوا آ َمنَّا بِ َأ ْف َواه ِه ْم َو َمل ْ ُت ْؤم ْن ُق ُل ُ ُ
وقال صىل اهلل عليه وسلم ،يف حديث جربيل ،الطويل« :اإليامن َ -أ ْن ُت ْؤ ِم َن
()1
ِ ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
رش ِه» .
بِاهللَِ ،و َم َالئكَتهَ ،و ُك ُتبِهَ ،و ُر ُسلهَ ،وا ْل َي ْو ِم ْاآلخرَ ،و ُت ْؤم َن بِا ْل َقدَ ر َخ ْريه َو َ ِّ
وهذا الركن ال يكفي يف ثبوت اإليامن.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:
« فمجرد علم القلب باحلق إن مل يقرتن به عمل القلب بموجب عمله ،مثل
حمبة القلب له ،واتباع القلب له ،مل ينفع صاحبه ،بل أشد الناس عذابا يوم القيامة
()2

عامل مل ينفعه اهلل بعلمه. »...
ثانيا :قول اللسان:
هو التلفظ بكلمة اإلسالم :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ،ثم كل ذكر يلهج
( )1مسلم.
( )2جمموع الفتاوى.)271/10( ،
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به اللسان.

ِ
يم[ ﴾...البقرة.]136 :
قال تعاىل﴿ :آ َمنَّا بِاهللَِّ َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْينَا َو َما ُأن ِْز َل إِ َىل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
َّاس َحتَّى َي ُقو ُلوا :الَ إِ َل َه إِ َّال
وقال صىل اهلل عليه وسلمُ « :أم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َل الن َ
()1
اهللََُّ ،ف َم ْن َق َ
اهلَا َف َقدْ َع َص َم ِمنِّي َما َل ُه َو َن ْف َس ُه إِ َّال بِ َح ِّق ِهَ ،و ِح َسا ُب ُه َع َىل اهللَِّ» .
فمن مل يتلفظ بالشهادتني عد كافرا ،وإن اعتقد صحتها.
قال شيخ اإلسالم« :فأما الشهادتان إذا مل يتكلم ُبام مع القدرة فهو كافر
باتفاق املسلمني ،وهو كافر ظاهرا وباطنا ،عند سلف األمة وأئمتها ومجاهري
()2

علامئها» .
هام:
من تلفظ ُبا ومل ينقاد هلا فليس بمسلم.
قال شيخ اإلسالم« :و ايضا فقد جاء نفر من اليهود إىل النبي فقالوا :نشهد
إنك لرسول ومل يكونوا مسلمني بذلك؛ ألهنم قالوا ذلك عىل سبيل اإلخبار عام يف
أنفسهم »...فعلم أن جمرد العلم واإلخبار عنه ليس بإيامن.
وعىل هذا :فإذا اقرتن بالنطق بالشهادتني من الكافر ما يدل عىل بقاءه عىل
كفره ،وكان هذا النطق عىل سبيل اإلخبار ،ال يعد هذا عاصام لدمه.
ومن هذا املنطلق نوفق بني تلفظ بعض الكفار بني يدي النبي صىل اهلل عليه
( )1البخاري ،ومسلم.
( )2جمموع الفتاوى.)69/7( ،

كتاب اإلميان
وسلم بكلمة التوحيد

11
()1

،مع بقائه عىل كفره ،وبني نقل األئمة اإلمجاع عىل أن

الكافر إذا قال ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل فقد دخل يف اإلسالم وشهد شهادة
احلق.
ثالثا :عمل القلب:
وهي نية القلب وإرادته ،فالتوكل والرضا واحلياء والرجاء واخلوف والرهبة
والرغبة من عمل القلب.
ون ا َّل ِذي َن إِ َذا ُذكِر ا َُّ ِ
قال تعاىل﴿ :إِن ََّام املُْ ْؤ ِمنُ َ
وُب ْم َوإِ َذا ُت ِل َي ْت َع َل ْي ِه ْم
هلل َوج َل ْت ُق ُل ُ ُ
َ
آ َيا ُت ُه َزا َد ْ ُْت ْم إِ َيامنًا َو َع َىل َر ِّ ُِب ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون﴾ [األنفال.]2 :
وقال تعاىلَ ﴿ :ف َال َختَا ُفوهم و َخا ُف ِ
ني﴾ [آل عمران.]175 :
ون إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُم ْؤ ِمن ِ َ
ُ ْ َ
()2
حل َيا ُء ُش ْع َبة ِم َن ِ
اإل َيام ِن» .
وقال صىل اهلل عليه وسلمَ « :وا َ

رابعا :عمل اجلوارح:
وهو ركن من أركان اإليامن السالف ذكرها وكام قيل« :يمتنع قيام اإليامن
بالقلب من غري حركة البدن».
ان َل ِفي ُخ ْ ٍ
ص * إِ َّن ْ ِ
قال تعاىلَ ﴿ :وا ْل َع ْ ِ
اإلن َْس َ
رس * إِ َّال ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا
الص ِ ِ
الص ْ ِرب﴾ [سورة :العص].
اص ْوا بِ َّ
احل ِّق َوت ََو َ
احلات َوت ََو َ
اص ْوا بِ ْ َ
َّ َ
( )1مثل قصة وفد نجران.
( )2البخاري ،ومسلم.
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وقال صىل اهلل عليه وسلم :لوفد عبد القيس« :آ ُم ُر ُك ْم بِ ِ
هللَِ ،و َه ْل
اإل َيام ِن بِا َّ
ِ ()1
ون َما ِ
تَدْ ُر َ
َاة» .
الزك
الصال َِةَ ،وإِيتَا ُء َّ
اإل َيام ُن بِاهللَِّ؟ َش َها َد ُة َأ ْن الَ إِ َل َه إِ َّال اهللََُّ ،وإِ َقا ُم َّ
قال اآلجري رمحه اهلل:
«واعلموا رمحنا اهلل تعاىل وإياكم أين قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما
ذكرته يف ستة ومخسني موضعا من كتاب اهلل عز وجل أن اهلل تبارك وتعاىل مل
يدخل املؤمنني اجلنة باإليامن وحده ،بل أدخلهم اجلنة برمحته إياهم ،وبام وفقهم له
من اإليامن به ،والعمل الصالح ،وهذا رد عىل من قال :اإليامن :املعرفة ،ورد عىل
()2

من قال :املعرفة والقول ،وإن مل يعمل نعوذ باهلل من قائل هذا» .

( )1البخاري ،ومسلم.
( )2الرشيعة.
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اإلميان يزيد وينقص
فاإليامن يتبعض عند أهل السنة ويتفاضل ويتزايد وليس هو كتلة واحدة
يذهب كله أو يظل كله.
ِ
مج ُعوا َل ُك ْم َف ْ
اخ َش ْو ُه ْم َف َزا َد ُه ْم
َّاس َقدْ َ َ
َّاس إِ َّن الن َ
قال تعاىل﴿ :ا َّلذي َن َق َال َهل ُ ُم الن ُ
إِ َيامنًا َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا اهللَُّ َونِ ْع َم ا ْل َو ِك ُيل﴾ [آل عمران.]173 :
قال تعاىل( :فاما الذين امنوا فزادْتم ايمنا).
قال تعاىلَ ﴿ :و َما َزا َد ُه ْم إِ َّال إِ َيامنًا َوت َْس ِل ًيام﴾ [األحزاب.]22 :
كام سمعنا يف هذه اآليات وآيات أخرى فيها إثبات الزيادة.
ولقائل أن يقول :إذن نثبت الزيادة وال نثبت النقصان ،أقول هذا خطأ يف
الفهم.
وقد سئل سفيان بن عيينة عن اإليامن يزيد وينقص؟
َاه ْم ُهدً ى﴾ ،يف غري موضع،
فقال :أليس تقرأونَ ﴿ :ف َزا َد ُه ْم إِ َيامنًا﴾َ ﴿ ،و ِز ْدن ُ
قيل :فينقص؟
()1

قال :ليس يشء يزيد إال وهو ينقص .
ومع هذا فقد جاء إثبات النقص يف السنة.
ففي خرب أيب سعيد اخلدري أن النبي صىل اهلل عليه وسلم وعظ النساء فقال:

( )1الرشيعة ،لآلجري.
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««يا معرش النِّس ِ
اء ت ََصدَّ ْق َن َفإِ ِّين ُأ ِري ُت ُك َّن َأ ْك َث َر َأ ْه ِل الن ِ
َّار» َف ُق ْل َنَ :وبِ َم َيا َر ُس َ
ول اهللَِّ؟
َ َََْ َ
ِ ٍ ()1
َاقص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين» .
ات َع ْق ٍل َود
َق َالُ « :تكْث ْر َن ال َّل ْع َنَ ،و َت ْك ُف ْر َن ال َعش َريَ ،ما َر َأ ْي ُت م ْن ن َ
وقد تواترت هذه العقيدة وهلج ُبا الصحابة والتابعني وعلامء األمة.
قال معاذ بن جبل« :إجلس بنا نؤمن ساعة» ،يعني بذكر اهلل «إن أيب نسبه يف
اإليامن» يف البخاري معلق.
()2

قال ابن مسعود« :اللهم زدنا إيامنا ويقينا وفقها» .
قال جندب بن عبد اهلل البجيل« :كنا مع النبي صىل اهلل عليه وسلم ونحن
فتيان حزاورة فتعلمنا اإليامن قبل أن نتعلم القرآن ،ثم تعلمنا القرآن فازددنا به
()3

إيامنا» .
وقال عبد الرزاق بن مهام الصنعاين« :سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك
بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون :اإليامن قول وعمل يزيد
وينقص».
()4

وقال أمحد بن حنبل« :اإليامن قول وعمل ،يزيد وينقص» .

( )1البخاري ،ومسلم.
( )2عبد اهلل بن أمحد يف السنة.
( )3ابن ماجه.)61( ،
( )4الرشيعة ،لآلجري.
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االستثناء يف اإلميان
االستثناء يف اإليامن هو أن يقول املرء :أنا مؤمن إن شاء اهلل.
وللناس يف هذا ثالثة مذاهب:
األول :جيب االستثناء يف اإليامن.
فيجب عىل كل املسلم أن يقول أن مؤمن إن شاء اهلل.
الثاين :حيرم االستثناء يف اإليامن.
فيجب عليه أن ال يستثني وإنام يقول أنا مؤمن.
الثالث :التفصيل وهو:
إن أراد اإلنسان أن يبعد عن نفسه شبهة التزكية فيقول حينها أنا مؤمن إن
شاء اهلل ،ألن اإليامن املطلق يتضمن فعل املأمورات وترك املحرمات وليس أحد
يدعي أنه أتى ُبذا افجاز االستثناء.
وإن قاهلا اإلنسان أي أنا مؤمن وأراد أنه غري شاك يف إسالمه وإيامنه فنعم.
قال أمحد بن حنبل« :اذهب إىل حديث ابن مسعود

()1

يف االستثناء يف اإليامن،

ألن اإليامن قول ،و عمل و العمل الفعل ،فقد جئنا بالقول ،ونخشى أن نكون قد
فرطنا يف العمل ،فيعجبني أن نستثني يف اإليامن ،نقول :أنا مؤمن إن شاء اهلل

( )1وهو« :من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه من أهل اجلنة» ،السنة لعبد اهلل.)338/1( ،
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()1

تعاىل» .
فأما من يوجبون االستثناء فيعللوا هذا بأمرين:
األول :أن اإليامن هو ما مات عليه صاحبه ،وهذا غري معلوم لإلنسان فيجب
أن يستثنى.
ثانيا :قالوا لو جاز أن يشهد لنفسه باإليامن جلاز أن يشهد لنفسه باجلنة،
والثاين ممتنع فيكون األول ممتنع.
()2

وأما من حيرمون االستثناء فقالوا« :إن اإليامن يشء واحد  ،فاإلنسان يقول
أنا مؤمن ويعلم من نفسه أنه مؤمن وأنه صادق غري شاك يف املوجود».
وقالوا :أنت تعلم أنك مؤمن كام تعلم أنك صليت اآلن ،فأنت إذا صليت
تقول أن صليت ،وال تقول أنا صليت إن شاء اهلل فكذلك ال تقول أنا مؤمن إن
شاء اهلل.
وهؤالء قوم من املرجئة ،يسمون أهل السنة الشكاكة ،وقوهلم ظاهر الفساد.
ومجهور األئمة عىل جوازه يف االعتبار وال جيوز يف اإلنكار فالذي يقول أنا
مؤمن إن شاء اهلل:
إن قصد الشك يف أصل إيامنه فهذا ممنوع ،وإن قصد أن واجبات اإليامن
متعددة ،وأنه مهام فعل ال يقوم ُبا ألنه حمل نقص وتفريط ،أو لكي ال يزكى
( )1السنة ،للخالل.)600/3( ،
( )2وهذا فاسد بل عقيدة أهل السنة ،أنه يتبعض.
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نفسه ،أو ألنه ال يعلم عاقبة أمره.
وشواهد هذا كثري.
ِ
وس ُك ْم
احل َرا َم إِ ْن َشا َء ا َُّ
ني ُحم َ ِّل ِق َ
هلل ِآمنِ َ
ني ُر ُء َ
قال تعاىلَ ﴿ :لتَدْ ُخ ُل َّن املَْ ْسجدَ ْ َ
َو ُم َق ِّ ِ
صي َن﴾.
مع أنه معلوم دخوهلم ،ومع ذلك استثناء.
صح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف دعاء دخول املقابر« :السالم عليكم
دار قوم مؤمنني ،وإنا إن شاء هلل بكم الحقون».
ففي هذا استثناء مع أنه جيزم بأنه سيلحق املوت.
صح عنه أنه قال« :إين ألرجو أن أكون أخشاكم هلل وأتقاكم له».
مع أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أتقى وأخشى الناس.
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احملاضرة الثانية
الفرق بني اإلميان واإلسالم
اخلالف مشتهر بني أهل السنة واجلامعة يف اإليامن ...واإلسالم.
هل مها مرتادفان أم متغايران؟
وغالب الناس عىل التغاير ثم اختلف هؤالء.
فمنهم من قال :اإلسالم الكلمة واإليامن العمل.
وقال فريق« :اإلسالم األعامل الظاهرة ،واإليامن االعتقادات الباطنة».
ومنهم من فصل املعنى بحسب ،االقرتان يف النص واإلفراد كام سوف نذكر.
هذا مبحث ،وثمة مبحث آخر وهو أُّيام أفضل اإليامن أم اإلسالم؟ وال شك
أن اإلجابة تتوقف عىل حقيقة كال املسميني عند املجيب.
وقد خلص شيخ اإلسالم كال املبحثني يف سطور معدودة حيث قال

()1

:

«وهلذا صار الناس يف اإليامن واإلسالم عىل «ثالثة أقوال» فاملرجئة يقولون:
اإلسالم أفضل؛ فإنه يدخل فيه اإليامن .وآخرون يقولون :اإليامن واإلسالم سواء
وهم املعتزلة واخلوارج وطائفة من أهل احلديث والسنة وحكاه حممد بن نص عن
مجهورهم وليس كذلك .والقول الثالث أن اإليامن أكمل وأفضل وهذا هو الذي
دل عليه الكتاب والسنة يف غري موضع وهو املأثور عن الصحابة والتابعني هلم

( )1جمموع الفتاوى.
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بإحسان».
ثم هؤالء منهم من يقول :اإلسالم جمرد القول واألعامل ليست من اإلسالم.
والصحيح أن اإلسالم هو األعامل الظاهرة كلها.
هذا كالم نفيس وتلخيص هام لشيخ اإلسالم رمحه اهلل ،نريد اآلن أن نعود
ألصل بحثنا وهو :الفرق بني اإلسالم واإليامن.
وقد أرشنا إىل أن أهل العلم اختلفوا يف هذه املسألة عىل قولني:
األول :مها مرتادفان.
حكي هذا عن الثوري بسند يراجع ،وكذا حكاه احلافظ يف الفتح عن أيب عبد
اهلل البخاري ،ويف التمهيد البن عبد الرب ،هو قول اجلمهور.
واستدلوا بأشياء كثرية منها:
-1قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ ْخ َر ْجنَا َم ْن ك َ
ني * َف َام َو َجدْ نَا فِ َيها َغ ْ َري
َان فِ َيها ِم َن املُْ ْؤ ِمن ِ َ
بي ٍ
ني﴾ [الذاريات.]35 :
ت ِم َن املُْ ْسلِ ِم َ
َْ
فوصف املخرجني باملؤمنني ،واملوجودون باملسلمني ومها واحد هكذا قالوا.
ين ِعنْدَ اهللَِّ ْ ِ
اإل ْس َال ُم﴾ [آل عمران.]19 :
 -2قال تعاىل﴿ :إِ َّن الدِّ َ
ِ
يموا
وقال تعاىلَ ﴿ :و َما ُأ ِم ُروا إِ َّال ل ِ َي ْع ُبدُ وا اهللََّ ُخمْلِ ِص َ
ني َل ُه الدِّ َ
ين ُحنَ َفا َء َو ُيق ُ
الزكَا َة َو َذل ِ َك ِدي ُن ا ْل َق ِّي َم ِة﴾ [البينة.]5 :
لص َال َة َو ُي ْؤ ُتوا َّ
ا َّ
فسمى الدين إسالما.
وسمى الصالة والزكاة دين.
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فاآلية األوىل شاملة ألعامل القلوب لزاما مع الوصف بأهنا دين ،والثانية
أعامل ظاهرة وباطنة وموصوفة بأهنا دين فدل هذا عىل الرتادف.
الثاين :ثمة فرق بني اإليامن واإلسالم:
قال هبذا:
محاد بن زيد ،عبد الرمحن بن مهدي ،أمحد بن حنبل ،واحلسن ،وابن سريين،
ورشيك ،وابن معني ،ومؤمل بن إُّياب ،وقتادة ،وداود بن أيب هند ،والزهري،
وابن أيب ذئب ،وشيخ اإلسالم ،وابن رجب.
قلت :ويف هذا رد عىل ما ادعاه حممد بن نص وكذا ابن عبد الرب عىل أن مجهور
السلف عىل الرتادف.
قال ابن رجب« :فحكاية ابن نص ،و ابن عبد الرب عن األكثرية التسوية بينهام
غري جيد ،بل قد قيل إن السلف مل يرو عنهم غري التفريق».
أدلة مجهور السلف:
ِ
اب آ َمنَّا ُق ْل َمل ْ ُت ْؤ ِمنُوا َو َل ِك ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا َوملََّا
-1قوله تعاىلَ ﴿ :قا َلت ْاألَ ْع َر ُ
َيدْ ُخ ِل ْ ِ
اإل َيام ُن ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم﴾ [احلجرات.]14 :

قال شيخ اإلسالم« :فهذا اإلسالم الذي نفى اهلل عن أهله دخول اإليامن يف
قلوُبم هل هو إسالم يثابون عليه؟ أم هو من جنس إسالم املنافقني؟ فيه قوالن
مشهوران للسلف واخللف :أحدمها :أنه إسالم يثابون عليه وخيرجهم من الكفر
والنفاق.»...
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القول الثاين« :أن هذا اإلسالم :هو االستسالم خوف السبي والقتل مثل
()1

إسالم املنافقني ...وهذا اختيار البخاري وحممد بن نص املروزي. »...
فعىل القول األول يكون نفي اإليامن عنهم كنفي اإليامن عن الزاين والسارق
ومن ال يأمنه جاره وغري ذلك.
-2حديث جربيل الشهري ،وفيهِ ْ « ...
اإل ْس َال ُم َأ ْن ت َْش َهدَ َأ ْن َال إِ َل َه إِ َّال اهللُ َو َأ َّن
ِ
ِ
ُحم َ َّمدً ا َر ُس ُ
الزكَاةَ،
ول ا ِ
يت َّ
الص َالةََ ،و ُت ْؤ ِ َ
يم َّ
هلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ ،و ُتق َ
ِ
اس َت َط ْع َت إِ َل ْي ِه َسبِ ًيالِ ْ ...
َوت َُصو َم َر َم َض َ
اإل َيام ِنَ ،ق َال:
انَ ،و َ َُت َّج ا ْل َب ْي َت إِن ْ
« َأ ْن ُت ْؤ ِم َن بِاهللَِ ،و َم َال ِئكَتِ ِهَ ،و ُك ُتبِ ِهَ ،و ُر ُسلِ ِهَ ،وا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِرَ ،و ُت ْؤ ِم َن بِا ْل َقدَ ِر
()2
ِِ
رش ِه» .
َخ ْريه َو َ ِّ
ففرق النبي صىل اهلل عليه وسلم بينهام ففرس االسالم بالعامل القوليه و
الظاهرة _عمل الخوارج_
وفسرااليمان باعتقاد القلب_ االعمال الباطنه_
فمن الظاهر أن القول بالتفريق هو األقوى دليال.
وأما أدلة القول األول فيجاب عنها باآليت:
ني * َفام وجدْ نَا فِيها َغري بي ٍ
قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ ْخ َر ْجنَا َم ْن ك َ
ت
َان فِ َيها ِم َن املُْ ْؤ ِمنِ َ
َ َْ َْ
َ َ َ
ني﴾ [الذاريات.]35 :
ِم َن ا ُْمل ْسلِ ِم َ

( )1جمموع الفتاوى.)238/7( ،
( )2مسلم.
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أن املراد باملخرجني هم أهل بيت لوط عليه السالم ،إال امرأته ،وهؤالء
مؤمنون مسلمون فالوصف واقع عىل أهل بيت لوط وهم يشء واحد.
وقيل أنه وصف املخرجني باإليامن احلقيقي ،وعندما وصف البيت وصفه
باإلس الم من أجل امرأة نوح ألهنا مسلمة ظاهرا وهم مسلمون أيضا ومؤمنون
فمن هذا تكون اآلية دليل لنا.
ودليلهم الثاين رأي بعيد النظر.
قاعدة شيخ اإلسالم يف هذا املبحث.
قال شيخ اإلسالم« :لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي صىل اهلل عليه وسلم
ملا سئل عن اإلسالم واإليامن ففرس اإلسالم باألعامل الظاهرة واإليامن باإليامن
باألصول اخلمسة فليس لنا إذا مجعنا بني اإلسالم واإليامن أن نجيب بغري ما
أجاب به النبي صىل اهلل عليه وسلم وأما إذا أفرد اسم اإليامن فإنه يتضمن
اإلسالم؛ وإذا أفرد اإلسالم؛ فقد يكون مع اإلسالم مؤمنا بال نزاع؛ وهذا هو
()1

الواجب» .

( )1جمموع الفتاوى.)259/7( ،
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احملاضرة الثالثة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ترمجة املصنف اإلمام ابن سالم
هو :أبو عبيد القاسم بن سالم البغدادي ،اإلمام املجتهد البحر ،اللغوي
الفقيه ،صاحب املصنفات.
ولد بـ«:هراة» نحو سنة ( ،)157وكان أبوه عبدا روميا لبعض أهل هراة.
سمع مجاع ة من األئمة الثقات ،مثل سفيان بن عيينة ،وإسامعيل بن علية،
ويزيد بن هارون ،وحييى بن سعيد القطان ،وعبد الرمحن بن مهدي ،ومحاد بن
سلمة ،وغريهم ،حدث عنه :اإلمام الدارمي ،وأبو بكر ابن أيب الدنيا ،وعيل بن
عبد العزيز البغوي ،وحممد بن حييى املروزي ،وآخرون.
قال اإلمام إسحاق بن راهوية« :اهلل حيب احلق ،أبو عبيد أعلم مني وأفقه»،
وقال أيضا« :نحن نحتاج إىل أيب عبيد ،وأبو عبيد ال حيتاج إلينا» ،وقال أمحد بن
حنبل« :أبو عبيد أستاذ ،وهو يزداد كل يوم خريا».
وسئل حييى بن معني عنه؟ فقال« :أبو عبيد يسأل الناس عنه» ،وقال أبو
داود« :ثقة مأمون».
قال احلافظ الذهبي« :من نظر يف كتب أيب عبيد علم مكانه من احلفظ والعلم،
وكان حافظا للحديث وعلله ،عارفا بالفقه واالختالف ،رأسا يف اللغة ،إماما يف
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القراءات ،له فيها مصنف ،وقع يل من تصانيفه (كتاب األموال) و(كتاب الناسخ
واملنسوخ)».
وقال اخلطيب البغدادي« :وكان ذا فضل ،ودين ،وسرت ،ومذهب حسن،
وكتبه مستحسنة ،مطلوبة يف كل بلد ،والرواة عنه مشهورون ثقات ،ذو ذكر
ونبل ،وكتابه يف (األموال) من أحسن ما صنف يف الفقه وأجوده».
قلت :ومع هذه املناقب والفضائل ،فإن األئمة الستة مل خيرجوا له شيئا من
احلديث ،فذلك من األدلة الكثرية عىل أهنم مل خيرجوا جلميع رواة احلديث
الثقات ،فال غرابة بعد هذا أن ال خيرج البخاري لبعض رواة أهل البيت الثقات
منهم ريض اهلل عنهم !
ومن كالم أيب عبيد رمحه اهلل تعاىل« :املتبع للسنة كالقابض عىل اجلمر ،وهو
اليوم عندي أفضل من رضب السيف يف سبيل اهلل عز وجل».
قلت :هذا يف زمانه ،فامذا يقال يف زماننا؟
أقام رمحه اهلل ببغداد مدة ،ثم ويل القضاء بـ (طرسوس) ،وخرج بعد ذلك إىل
مكة ،فسكنها حتى مات ُبا ،سنة أربع وعرشين ومائتني.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

توكلت على اهلل
1ـ باب نعت اإلميان يف استكماله ودرجاته
أخربنا الشيخ أبو حممد؛ عبد الرمحن بن عثامن بن معروف  -أعني :ابن أيب
نص -يف داره بدمشق ،يف صفر سنة عرشين وأربع مائة ،قال :حدثنا أبو يعقوب
إسحاق بن أمحد بن حييى العسكري «صاحب [أيب] عبيد؛ القاسم ابن سالم» هذه
الرسالة وأنا أسمع :قال أبو عبيد:
أما بعد :فإنك كنت تسألني عن اإليامن ،واختالف األمة يف استكامله وزيادته
ونقصه ،وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك ،وما احلجة عىل
من فارقهم فيه؟
فإن هذا رمحك اهلل خطب قد تكلم فيه السلف يف صدر هذه األمة وتابعيها
ومن بعدهم إىل يومنا هذا ،وقد كتبت إليك بام انتهى إيل علمه من ذلك مرشوحا
خملصا .وباهلل التوفيق.
اعلم -رمحك اهلل -أن أهل العلم والعناية بالدين افرتقوا يف هذا األمر
فرقتني:
فقالت إحدامها :اإليامن باإلخالص هلل بالقلوب ،وشهادة األلسنة وعمل
اجلوارح.
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وقالت الفرقة األخرى بل اإليامن بالقلوب واأللسنة ،فأما األعامل فإنام هي
تقوى وبر ،وليست من اإليامن.
وإنا نظرنا يف اختالف الطائفتني ،فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة
التي جعلت اإليامن بالنية والقول والعمل مجيعا وينفيان ما قالت األخرى.

كتاب اإلميان
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الكفر

يقولون رجل متكفر بسالحه أي أدخله يف غطائه وهلذا قيل لليل كافر :ألنه
ألبس كل يشء.
والكافر سمى ُبذا اجلحوره فيقال :كافرين فالن حقي إذا جحده حقه.
والكفر يف الرشع :ضد اإليامن.
فالكفر هو عدم اإليامن باهلل ورسوله ،سوء كان مع هذا الكفر تكذيب أم ال.
فعىل هذا :الكفر يكون بالقول والعمل واالعتقاد وبالرتك.
فالقول :بأن يسب دين اهلل تعاىل فاإلمجاع عىل كفره.
والعمل :كإهانة املصحف ونحوه من املقدسات.
واالعتقاد :كاعتقاد كذب النبي صىل اهلل عليه وسلم أو اعتقاد السوء به.
والرتك :كرتك العمل بالكلية أو ترك الصالة عند كثري من العلامء وغري ذلك.
نريد أن نربهن عىل أن الكفر يكون بالقول والفعل واالعتقاد والرتك كام قلنا.
أوال :كفر القول:
قال تعاىلَ ﴿ :و َل ِئ ْن َس َأ ْلت َُه ْم َل َي ُقو ُل َّن إِن ََّام ُكنَّا ن ُ
ب ُق ْل َأبِاهللَِّ َوآ َياتِ ِه
َخ ُ
وض َو َن ْل َع ُ
َو َر ُسول ِ ِه ُكنْ ُت ْم ت َْست َْه ِز ُئ َ
ون * َال َت ْعت َِذ ُروا َقدْ َك َف ْر ُت ْم َب ْعدَ إِي َامنِ ُك ْم﴾ [التوبة-65 :
.]66
قال شيخ اإلسالم« :فبني أهنم كفار بالقول ،مع أهنم مل يعتقدوا صحته».
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واقول وايضآ فاهنم اعتزوا و مع هذا اكفروا

قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َقا ُلوا ك َِل َم َة ا ْل ُك ْف ِر َو َك َف ُروا َب ْعدَ إِ ْس َال ِم ِه ْم﴾ [التوبة.]74 :
وهذا الكفر له صور :دعاء غري اهلل تعاىل من األموات واألنبياء.
إدعاء خصال الربوبية ألحد اخللق كاعتقاد أن النجوم هي التي تنزل املطر.
ثانيا :كفر الفعل:
مثل :السجود لغري اهلل ،الذبح لغري اهلل ،قتل األنبياء.
قال إسحاق بن راهوية« :ومما أمجعوا عىل تكفريه وحكموا عليه كام حكموا
عىل اجلاحد ،فاملؤمن من الذي آمن باهلل تعاىل ومما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو
()1

أعان عىل قتله ،ويقول قتل األنبياء حمرم ،فهو كافر» .
قال ابن القيم« :فكام يكفر باإلتيان بكلمة الكفر اختيارا ،وهي شعبة من
شعب الكفر ،فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبة كالسجود للصنم واالستهانة
()2

باملصحف ،فهذا أصل» .
ثالثا :كفر االعتقاد:
فتكذيب الرسول صىل اهلل عليه وسلم باطنا أو بغضه ومعاداته مع اعتقاد
صدقه ،كفر ،أو عدم إظهاره أيضا ،كفر ككفر املنافقني.
اعتقاد حل الزنا واخلمور ،كفر وإن لزنى ويرشب.
( )1تعظيم قدر الصالة.)930/2( ،
( )2الصالة وحكم تاركها( ،ص.)45
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اعتقاد أن أحدا يسعه اخلروج عن رشيعة حممد صىل اهلل عليه وسلم ،كفر.
رابعا :كفر الرتك:
كتارك عمل اجلوارح بالكليه كام سوف يأيت تفصيله وأريد هنا أن أنقل لكم
كلمة هامة للشيخ بن باز رمحه اهلل.
سئل الشيخ :ما هو كفر اإلعراض؟
قال رمحه اهللَ ﴿ :وا َّل ِذي َن َك َف ُروا َع َّام ُأن ِْذ ُروا ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ [األحقاف،]3 :
اإلعراض عن الدين ال يتعلمه وال يعيد اهلل وال يوحده هذا كفر اإلعراض.
فقال السائل :قد يكون عن غري جحود؟
فأجاب :ولو جحد ،اجلحود كفر مستقل ،واإلعراض كفر مستقل،
والتكذيب ،كفر مستقل ،والسب كفر مستقل واإلهانة كفر مستقل ،أنواع الكفر
كثرية.
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل« :الناقض العارش:
اإلعراض عن دين اهلل تعاىل ،ال يتعلمه وال يعمل به والدليل قوله تعاىل:
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ني ُمنْتَق ُم َ
ون﴾ [السجدة:
﴿ َو َم ْن َأ ْظ َل ُم مم َّ ْن ُذك َِّر بِآ َيات َر ِّبه ُث َّم َأ ْع َر َض َعن َْها إِنَّا م َن املُْ ْج ِرم َ

.»]22
أقسام الكفر
الكفر كفران:
 oكفر خمرج من امللة.
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 oكفر غري خمرج من امللة.
 oكفر أكرب.
 oكفر أصغر.
الكفر األكرب له أنواع مخسة:
أوال :كفر التكذيب :وهو اعتقاد كذب الرسول.
ثانيا :كفر اإلباء واالستكبار.
مثل كفر إبليس.

ثالثا :كفر اإلعراض :بأن يعرض بكليته عىل هذا الدين كام ذكرنا يف كالم
شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب.
رابعا :كفر الشك :وهو أن ال جيزم بصدق الرسول وال بكذبه ،بل يشك يف
أمره.
خامسا :كفر النفاق :وهو أن يظهر بلسانه اإليامن ويبطن ،يقليه التكذيب
فهذا هو النفاق األكرب.
وهذا النوع من الكفر وهو الكفر األكرب يقع عياذا باهلل فيه اإلنسان ألسباب:
-1اجلهل :ككفر أكثر الناس لتباعهم مللة أبائهم وأسالفهم.
-2العناد واجلحود :كغالب من تكرب من السالطني وامللوك.
-3اإلعراض املحض.
ثانيا :الكفر األصغر:
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وتعريفه هو« :كل ذنب مساه الشارع كفرا ،مع ثبوت إسالم فاعله بالنص أو
اإلمجاع».
وُبذا نتفهم كثري من النصوص الرشعية.
()1

«سباب املسلم فسوق وقتاله كفر» .
()2

«من حلف بغري اهلل فقد كفر» .
فكل هذه النصوص نتعامل معها كأهل السنة واجلامعة بأهنا حممولة عىل
الكفر األصغر الذي ال خيرج عن ملة اإلسالم.
وأما اخلوارج فيكفرون صاحب هذه النصوص وال يوجد عندهم ما يسمى
بالكفر األصغر ،فكل النصوص حممولة عندهم عىل الكفر األكرب املخرج من
امللة.

مسألة
حكم مرتكب الكبرية

عقيدة أهل السنة واجلامعة هي عدم تكفري أصحاب املعايص والكبائر كفعل
اخلوارج بل يقولون ترك أمرهم إىل اهلل تعاىل.
واألدلة عىل هذه العقيدة كثرية يف الكتاب والسنة.
ِ
ِ
رش َك بِ ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
ون َذل ِ َك َمل ِ ْن َي َشا ُء﴾
قال تعاىل﴿ :إ َّن اهللََّ َال َي ْغف ُر َأ ْن ُي ْ َ
( )1البخاري ،ومسلم.
( )2الرتمذي ،وأبو داود.
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[النساء.]116 :
فاملشيئة داخلة يف كل ذنب سوى الرشك.

وأيضا من السنة خرب عبادة بن الصامت عن النبي أنه قال« :بايعوين عىل أن ال
ترشكوا باهلل شيئا ،وال ترسقوا ،وال تزنوا ،وال تقتلوا أوالدكم ،وال تأتوا ببهتان
تفرتونه ...ثم قال ...ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب يف الدنيا فهو كفارة له،
ومن أصاب من ذلك شيئا ثم سرته اهلل فهو إىل اهلل ،إن شاء عفا عنه وإن شاء
()1

عاقبه» .
قال ابن العز احلنفي يف رشحه عىل الطحاوية« :واجلواب أن أهل السنة
متفقون كلهم عىل أن مرتكب الكبرية ال يكفر كفرا ينقل عن امللة بالكلية كام
قالت اخلوارج».
الفاسق امليل
الفاسق امليل :هذا وصف يقع عىل كل من وقع منه كبائر وذنوب يستوجب
ُبا النار ،ووقعت منه طاعات وحسنات وإيامن ال جيعله من املخلدين يف النار،
وأهل السنة واجلامعة ال يكفرن هذا الصنف من الناس ،وال حيكمون بخلوده فيها
عياذا باهلل ولكن يرون أنه َتت املشيئة ولكن اخلالف واقع يف إطالق اسم املؤمن
عليه.
فهل نقول هو مؤمن أم ال؟
()1
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قال شيخ اإلسالم بن تيمية« :وأما أهل السنة واجلامعة والصحابة والتابعون
هلم بإحسان؛ وسائر طوائف املسلمني من أهل احلديث والفقهاء وأهل الكالم من
مرجئة الفقهاء والكرامية والكالبية واألشعرية والشيعة مرجئهم وغري مرجئهم
فيقولون :إن الشخص الواحد قد يعذبه اهلل بالنار ثم يدخله اجلنة كام نطقت بذلك
األحاديث الصحيحة وهذا الشخص الذي له سيئات عذب ُبا وله حسنات
دخل ُبا اجلنة وله معصية وطاعة باتفاق فإن هؤالء الطوائف مل يتنازعوا يف
حكمه؛ لكن تنازعوا يف اسمه .فقالت املرجئة :جهميتهم وغري جهميتهم :هو
مؤمن كامل اإليامن .وأهل السنة واجلامعة عىل أنه مؤمن ناقص اإليامن ولوال
ذلك ملا عذب كام أنه ناقص الرب والتقوى باتفاق املسلمني».
قال« :وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القوالن والصحيح التفصيل:
فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه يف الكفارة .قيل :هو مؤمن.
وأما إذا سئل عن حكمه يف اآلخرة .قيل :ليس هذا النوع من املؤمنني
املوعودين باجلنة بل معه إيامن يمنعه اخللود يف النار ويدخل به اجلنة بعد أن يعذب
يف النار إن مل يغفر اهلل له ذنوبه وهلذا قال من قال :هو مؤمن بإيامنه فاسق بكبريته
أو مؤمن ناقص اإليامن».
اإليامن املنفي عن الزاين والسارق:
قال صىل اهلل عليه وسلم« :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن.»..
وعند أيب داود« :إذا زنى الرجل خرج منه اإليامن كان عليه كالظلة فإذا انقطع
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رجع إليه اإليامن».

فهذا اإليامن الذي يسلب هو ما يف قلبه من خشية ونور وخشوع ال أصل
التصديق فإنه باق يف قلبه ،وال يقصد أنه ال يعمل بقلبه ال.
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احملاضرة الرابعة

قال اإلمام رمحه اهلل« :تكملة ملا بدئه من مناقشة قول املخالفني يف باب اإليامن
الذين جعلوه الكلمة فقط أو الذين جعلوه اإلقرار بالقلب دون النطق والعمل أو
قالوا هو قول واعتقاد ومل يدخلوا األعامل فيه فقال رمحه اهلل :ردا عليهم وأن
األعامل البد منها وأهنا ركن فيه».
قال رمحه اهلل« :واألصل الذي هو حجتنا يف ذلك اتباع ما نطق به القرآن ،فإن
اهلل تعاىل ذكره علوا كبريا ،قال يف حمكم كتابه﴿ :فإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهلل
والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال﴾
[النساء.]59:
وإنا رددنا األمر إىل ما ابتعث اهلل عليه رسوله صىل اهلل عليه وسلم

()1

وأنزل

به كتابه ،فوجدناه قد جعل بدأ اإليامن شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فأقام النبي صىل اهلل عليه وسلم بمكة بعد النبوة عرش
سنني ،أو بضع عرش سنة يدعو إىل هذه الشهادة خاصة ،وليس اإليامن املفرتض
عىل العباد يومئذ سواها ،فمن أجاب إليها كان مؤمنا ،ال يلزمه اسم يف الدين
غريه ،وليس جيب عليهم زكاة ،وال صيام ،وال غري ذلك من رشائع الدين ،وإنام
كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ -فيام يرويه العلامء رمحة من اهلل لعباده ،ورفقا
ُبم ،ألهنم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها ،ولو محلهم الفرائض كلها معا
( )1الكتاب ليس فيه ذلك ،فعرفنا أن املؤلف التزم ذلك فيه غالبا فلم نستجز الزيادة عليه.
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نفرت منه قلوُبم ،وثقلت عىل أبداهنم ،فجعل ذلك اإلقرار باأللسن وحدها هو
اإليامن املفرتض عىل الناس يومئذ ،فكانوا عىل ذلك إقامتهم بمكة كلها ،وبضعة
عرش شهرا باملدينة وبعد اهلجرة.
()1

فلام أثاب الناس إىل اإلسالم وحسنت  ،فيه رغبتهم ،زادهم اهلل يف إيامهنم
أن رصف الصالة إىل الكعبة ،بعد أن كانت إىل بيت املقدس ،فقال﴿ :قد نرى
تقلب وجهك يف السامء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ [البقرة.]144:
ثم خاطبهم -وهم باملدينة -باسم اإليامن املتقدم هلم ،يف كل ما أمرهم به أو
هناهم عنه ،فقال يف األمر﴿ :يا أُّيا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾ [احلج،]77:
و ﴿يا أُّيا الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل
املرافق﴾ [املائدة.]6:
وقال يف النهي﴿ :يا أُّيا الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة﴾ [آل
عمران﴿ ،]30:يا أُّيا الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ [املائدة.]95:
وعىل هذا كل خماطبة كانت هلم فيها أمر أو هني بعد اهلجرة ،وإنام سامهم ُبذا
االسم باإلقرار وحده؛ إذ مل يكن هناك فرض غريه ،فلام نزلت الرشائع بعد هذا
وجبت عليهم وجوب األول سواء ،ال فرق بينها؛ ألهنا مجيعا من عند اهلل،
( )1األصل« :حسنت» بدون واو ،األصل ليس فيه (وسلم) ،وكذلك يف جل ما يأيت من الصالة
عليه صىل اهلل عليه وسلم.
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وبأمره ،وبإجيابه.
فلو أهنم عند َتويل القبلة إىل الكعبة أبوا أن يصلوا إليها ،ومتسكوا بذلك
اإليامن الذي لزمهم اسمه ،والقبلة التي كانوا عليها ،مل يكن ذلك مغنيا عنهم
شيئا ،ولكان فيه نقض إلقرارهم ،ألن الطاعة األوىل ليست بأحق باسم اإليامن
من الطاعة الثانية ،فلام أجابوا اهلل ورسوله إىل قبول الصالة كإجابتهم إىل اإلقرار،
صارا مجيعا معا مها يومئذ اإليامن ،إذ أضيفت الصالة إىل اإلقرار.
والشهيد

()1

عىل أن الصالة من اإليامن قول اهلل عز وجل:

﴿وما كان اهلل ليضيع إيامنكم إن اهلل بالناس لرؤوف رحيم﴾ [البقرة.]143:
وإنام نزلت يف الذين توفوا من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وهم
عىل الصالة إىل بيت املقدس ،فسئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟ فنزلت هذه
()2

اآلية .
فأي شاهد يلتمس عىل أن الصالة من اإليامن بعد هذه اآلية؟
فلبثوا بذلك برهة من دهرهم ،فلام أن داروا إىل الصالة مسارعة ،وانرشحت
هلا صدورهم ،أنزل اهلل فرض الزكاة يف أيامهنم إىل ما قبلها ،فقال﴿ :أقيموا الصالة
()3

وآتوا الزكاة﴾ [البقرة 83:و . ]110وقال﴿ :خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم
( )1كذا األصل ،ويف املواطن اآلتية« :والشاهد» ،ولعله الصواب هنا بدليل قوله بعد سطور« :فأي
شاهد.»...
( )2أخرجه البخاري من حديث الرباء ،والرتمذي من حديث ابن عباس وصححه.
( )3قلت :قد جاءت آيات مكية .ورد فيها ذكر الزكاة ،تارة أمرا ُبا ،وأخرى مدحا لفاعليها ،ومرة
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وتزكيهم ُبا﴾ [التوبة ،]103:فلو أهنم ممتنعون

()1

من الزكاة عند اإلقرار،

وأعطوه ذلك باأللسنة ،وأقاموا الصالة غري أهنم ممتنعون من الزكاة كان ذلك
مزيال ملا قبله ،وناقضا لإلقرار والصالة ،كام كان إيتا

()2

الصالة قبل ذلك ناقضا ملا

تقدم من اإلقرار .واملصدق هلذا جهاد أيب بكر الصديق -رمحة اهلل عليه-
باملهاجرين واألنصار عىل منع العرب الزكاة ،كجهاد رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم أهل الرشك سواء ،ال فرق بينها يف سفك الدماء ،وسبي الذرية ،واغتنام
املال ،فإنام كانوا مانعني هلا غري جاحدين ُبا.
ثم كذلك كانت رشائع اإلسالم كلها ،كلام نزلت رشيعة صارت مضافة إىل ما
قبلها الحقة به ،ويشملها مجيعا اسم اإليامن فيقال ألهله مؤمنون.
وهذا هو املوضع الذي غلط فيه من ذهب إىل أن اإليامن بالقول ،ملا سمعوا
تسمية اهلل إياهم مؤمنني ،أوجبوا هلم اإليامن كله بكامله.
كام غلطوا يف تأويل حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم حني سئل عن اإليامن

ذما لتاركيها ،ففي سورة ﴿وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة﴾ [املزمل ،]20:و«يف النمل»3:
و«لقامن﴿ »4:الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم يوقنون﴾ .ويف
«فصلت﴿ :»7/6:وويل للمرشكني ،الذين ال يؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم كافرون﴾.
فالظاهر أن املراد ُبذه الزكاة ،الصدقات املفروضة من غري تعيني األنصبة واملقادير ،وإنام فرض
تعيينها يف املدينة .واهلل أعلم.
( )1كذا األصل.
( )2كذا األصل ،ولعل الصواب «إباء».
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()1

ما هو؟ فقال« :أن تؤمن باهلل وكذا وكذا» .
وحني سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية؟ فأمر بعتقها ،وسامها
()2

مؤمنة .
وإنام هذا عىل ما أعلمتك من دخوهلم يف اإليامن ومن قبوهلم وتصديقهم بام
نزل منه ،وإنام كان ينزل متفرقا كنزول القرآن».
هذا كالم نفيس جدا ،يؤصل فيه اإلمام رمحه اهلل تاريخ ترشيع حقيقة اإليامن.
ففي الفقرات األوىل بني أن اإليامن يف الفرتة األوىل يف مكة كان ،ال إله إال اهلل
حممد رسول اهلل.
كام قال أبو عبيد« :وليس اإليامن املفرتض عىل العباد يومئذ سواها».
وعلل هذا بام ييل:
قال« :وإنام كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ -فيام يرويه العلامء رمحة من
اهلل لعباده ،ورفقا ُبم ،ألهنم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها ،ولو محلهم
الفرائض كلها معا نفرت منه قلوُبم ،وثقلت عىل أبداهنم ،فجعل ذلك اإلقرار
باأللسن وحدها هو اإليامن املفرتض عىل الناس يومئذ».
وعىل هذا فحقيقة اإليامن يف بدايات الترشيع كانت النطق ُبذه الشهادة ،هذا
( )1يشري إىل حديث جربيل املخرج يف «الصحيحني» من حديث أيب هريرة ،وعند مسلم من حديث
ابن عمر عن عمر ،وانظر احلديث  .119من «كتاب اإليامن» البن أيب شيبة.
( )2يشري إىل حديث معاوية بن احلكم السلمي الذي فيه أنه صىل اهلل عليه وسلم سأل اجلارية« :أين
اهلل» .رواه مسلم ،وانظر «ابن أيب شيبة» رقم.84 :
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ما يقرره أبو عبيد ثم بعد ذلك انطلق رمحه اهلل إىل مرحلة أخرى ،وهي :املرحلة
املدنية.
التي فيها األمر بتحويل القبلة والنهي عن الربا ونحو ذلك ،ويف كل أوامره
ِ
ين آ َمنُوا.﴾...
يقول تعاىل وينادي املسلمني بـَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
ثم أضاف عىل حقيقة اإليامن أعامل وبني أن لإليامن نواقص.
قال أبو عبيد« :فلام نزلت الرشائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب األول
سواء ،ال فرق بينها؛ ألهنا مجيعا من عند اهلل».
فبني أن هذه األشياء التي افرضها اهلل من أعمل داخلة يف اجلملة ،يف حقيقة
اإليامن وإن اإليامن يف هذه املرحلة ال يكفي فيه النطق بكلمة التوحيد فقط بل البد
من عمل ويف هذا يقول أبو عبيد كام قرءنا« :فلو أهنم عند َتويل القبلة إىل الكعبة
أبوا أن يصلوا إليها ،ومتسكوا بذلك اإليامن الذي لزمهم اسمه ،والقبلة التي كانوا
عليها ،مل يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا ،ولكان فيه نقض إلقرارهم».
وعىل هذا :ال حيل ملسلم أن يطبق ويأخذ حقيقة اإليامن من الصدر األول
ويقول :قد قبل النبي صىل اهلل عليه وسلم من الناس الكلمة ،كلمة التوحيد ومل
يطلب منهم يشء سواها وها هي األدلة ويسوق من الشواهد عىل ما يدعي وهو
حق أريد به باطل ألن هذا كان يف بدايات اإلسالم ال غري.
ثم أخذ يقرر رمحه اهلل أن الصالة من اإليامن وساق شواهد عىل هذا.
ثم بني أن اهلل تعاىل فرض عليهم زكاة نؤخذ من أغنيائهم وترد يف مصارفها
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املعروفة وأن هذه الزكاة من اإليامن أيضا.
ثم قال رمحه اهلل« :فلو أهنم ممتنعون من الزكاة عند اإلقرار ،وأعطوه ذلك
باأللسنة ،وأقاموا الصالة غري أهنم ممتنعون من الزكاة كان ذلك -أي ترك الزكاة-
مزيال ملا قبله -ال نقول أهنم كفورا ال ولكن يقاتلوا كام ذكر بعد هذا -وناقضا
لإلقرار والصالة».
ثم علل هذا بقوله« :املصدق هلذا جهاد أيب بكر الصديق رمحه اهلل باملهاجرين
واألنصار عىل منع العرب الزكاة».
ولكن ها هنا قال« :ال فرق بينها يف سفك الدماء ،وسبي الذرية ،واغتنام
املال».
هذا ليس حمل اتفاق ألن القتال غري القتل .فسفك الدماء نعم هذا الزم ملن
حاربنا منهم فإننا نحاربه لنأخذ حق اهلل منه.
وأما سبي الذرية فال.
وكذا اغتنام املال ال.
عىل هذا مرجوح عند كثري من العلامء هذا عىل ما يظهر يل.
ثم بني رمحه اهلل منشأ اخلطاء عند طوائف املرجئة وهو قوله« :وهذا هو
املوضع الذي غلط فيه من ذهب إىل أن اإليامن بالقول ،ملا سمعوا تسمية اهلل إياهم
مؤمنني ،أوجبوا هلم اإليامن كله بكامله».
أي أن اهلل سمى من نطق بالكلمة يف بداية اإلسالم ومل يعمل مؤمن ،فأرادوا
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أن يسموا من نطق ومل يعمل بعد ترشيع األعامل مؤمن.

وهذا فهم عياذا باهلل سقيم مريض جدا أنا لك هذا بعد فرض الفرائض وذكر
املناهي ،ورسوخ اإليامن يف قلوب الناس.
ثم أراد أن يعلل هذا فقال رمحه اهلل.
قال رمحه اهلل« :والشاهد ملا نقول والدليل عليه كتاب اهلل تبارك وتعاىل ،وسنة
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فمن الكتاب قوله﴿ :وإذا ما أنزلت سورة فمنهم
من يقول أيكم زادته هذه إيامنا فأما الذين آمنوا فزادْتم إيامنا وهم يستبرشون﴾
[التوبة.]124:
وقوله﴿ :إنام املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوُبم وإذا تليت عليهم آياته
زادْتم إيامنا وعىل رُبم يتوكلون﴾ [األنفال ]2:يف مواضع من القرآن مثل هذا.
أفلست ترى أن اهلل تبارك وتعاىل مل ينزل عليهم اإليامن مجلة ،كاممل ينزل القرآن
مجلة؟ فهذه احلجة من الكتاب ،فلو كان اإليامن مكمال بذلك اإلقرار ما كان
للزيادة إذا معنى ،وال لذكرها موضع.
وأما احلجة من السنة واآلثار املتواترة يف هذا املعنى من زيادات قواعد اإليامن
بعضها بعد بعض ،ففي حديث منها أربع ،ويف آخر مخس ،ويف الثالث تسع ،ويف
الرابع أكثر من ذلك.
فمن األربع ،حديث ابن عباس عن النبي صىل اهلل عليه وسلم:
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أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا يا رسول اهلل إنا

()1

هذا احلي من ربيعة،

()2

وقد حالت بيننا وبينك كفار مرض ،فلسنا نخلص إال يف شهر حرام ،فمرنا بأمر
نعمل به وندعو إليه من وراءنا ،فقال« :آمركم بأربع ،وأهناكم عن أربع ،اإليامن»
ثم فرسه هلم« :شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل ،وإقام الصالة،
وإيتاء الزكاة ،وأن تؤدوا مخس ما غنمتم ،وأهناكم عن الدباء واحلنتم والنقري
()3

واملقري» .
()4

 -1قال أبو عبيد :حدثنا عباد بن عباد املهلبي قال :حدثنا أبو مجرة  ،عن
ابن عباس عن النبي صىل اهلل عليه وسلم بذلك.
ومن اخلمس ،حديث ابن عمر؛ أنه سمع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
يقول« :بني اإلسالم عىل مخس :شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل،
وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت».
 -2قال أبو عبيد :حدثنا إسحاق بن سليامن الرازي ،عن حنظلة بن أيب
سفيان ،عن عكرمة بن خالد ،عن ابن عمر ،عن النبي صىل اهلل عليه وسلم

( )1األصل« ،إن» والتصويب من «صحيح مسلم» .لفظه غري مطابق ملا هنا بخالف لفظه يف مسلم.
( )2أي :نصل .زاد مسلم« :إليك».
( )3هو :الوعاء املزفت ،وهو املطيل بالقار ،وهو الزفت .و«النقري» جذع ينقر وسطه .و«احلنتم»:
جرار خرض .و«الدباء» :القرع اليابس ،أي :الوعاء منه.
( )4األصل«:أبو محزة» ،والتصحيح من «مسلم» ،فقد أخرجه من طريق أخرى عن عباد بن عباد به.
واسم أيب مجرة :نص بن عمران.
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()1

بذلك .
ومن التسع ،حديث أيب هريرة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم؛ أنه قال[« :إن]
لإلسالم صوى ومنارا كمنار الطريق» ،قال أبو عبيد« :صوى» :هي ما غلظ
وارتفع من األرض ،واحدْتا صوة

()2

منها أن تؤمن باهلل وال ترشك به شيئا،

وإقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت ،واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وأن تسلم عىل أهلك إذا دخلت عليهم ،وأن تسلم عىل القوم
إذا مررت ُبم ،فمن ترك من ذلك شيئا [فقد ترك سهام من اإلسالم ،ومن
تركهن] فقد وىل اإلسالم ظهره».
 -3قال أبو عبيد :حدثنيه حييى بن سعيد العطار

()3

عن ثور بن يزيد عن

( )1قلت :وإسناده صحيح عىل رشط الشيخني ،وقد أخرجاه.
( )2كان األصل كام يأيت «اإلسالم صوى ومنار كمنار الطريق منها .قال أبو عبيد« :صوى» ارتفع
من األرض ،واحد من صورة«كمنار منها» فصححت نص احلديث من «األمايل» البن برشان
«ق ،»2/98واألمر باملعروف والنهي عن املنكر«للحافظ عبد الغني املقديس  1/82وقد
أخرجا احلديث من طريق املؤلف ،ولكنهام مل يذكرا تفسريه لـ «الصوى» وصححت التفسري من
«القاموس» ،و«لسان العرب» وحكاه هذا عن األصمعي .وذكر عن أيب عمرو أنه قال:
«الصوى أعالم من حجارة منصوبة يف الفيايف ،واملفازة املجهولة يستدل ُبا عىل الطريق وعىل
طرفيها .أراد»يعني :احلديث«أن اإلسالم طرائق وأعالما ُّيتدي ُبا» .ثم قال صاحب
«اللسان»« :قال أبو عبيد :وقول أيب عمرو أعجب إيل وهو أشبه بمعنى احلديث».
( )3األصل« :القطان» ،والتصحيح من «األمر باملعروف» للحافظ املقديس ،وحييى بن سعيد العطار
هذا محيص ضعيف .وقد خولف يف إسناده ،فرواه مجاعة عن ثور بن يزيد عن خالد عن أيب
هريرة ،مل يذكروا الرجل .أخرجه مجع ،منهم :احلاكم  ،21/1وصححه عىل رشط البخاري
ووافقه الذهبي .وهو كام قاال عىل ما حققته يف «سلسلة األحاديث الصحيحة».
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خالد بن معدان عن رجل عن أيب هريرة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم.
فظن اجلاهلون بوجوه هذه األحاديث أهنا متناقضة؛ الختالف العدد منها،
وهي بحمد اهلل ورمحته بعيدة عىل التناقض ،وإنام وجوهها ما أعلمتك من نزول
الفرائض باإليامن متفرقا ،فكلام نزلت واحدة ،أحلق رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم عددها باإليامن ،ثم كلام جدد اهلل له منها أخرى زادها يف العدد حتى جاوز
ذلك السبعني كلمة.
كذلك [يف] احلديث املثبت عنه أنه قال« :اإليامن بضعة وسبعون جزءا،
أفضلها شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق».
 -4قال أبو عبيد :حدثنا أبو أمحد الزبريي ،عن سفيان بن سعيد ،عن سهيل
بن أيب صالح ،عن عبد اهلل ان دينار ،عن أيب صالح عن أيب هريرة ُبذا
()1

احلديث» .
قلت :طبعا هذه األخبار أجاب عليها اإلمام بام سمعنا اآلن وهو :أن العدد
الزائد يكون من وراء زيادات الترشيع هذه إجابة.
وثمة إجابات أخرى من أحسنها أن هذا يعود للسائل نفسه عن أمور
اإلسالم واإليامن فريى النبي صىل اهلل عليه وسلم تقصريه وقومه يف جوانب
وتسليمه لألخر فيشري إىل ما فيه نقص وُّيمل املسلامت املأيت ُبا.
( )1إسناده صحيح عىل رشط مسلم ،وقد أخرجه يف «صحيحه» عن جرير عن سهيل به .وتابعه عن
ابن دينار به ،انظر ابن أيب شيبة .66
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وثمة إجابة أخرى وهي غري مقنعة ،قد قيلت يف خرب« :اإليامن بضع وسبعون
أو بضع وستون.»...
أن هذا من نصق الرواة.
ثم أكمل رمحه اهلل يف توجيه مثل هذا ،ثم نقرء بعد هذا دليل كامل الدين وأن
األمر قد استقر عىل أن اإليامن له حقيقة قول وعمل ونية.
قال رمحه اهلل:
«وإن كان زائدا يف العدد فليس هو بخالف ما قبله ،وإنام تلك دعائم
وأصول ،وهذه فروعها زائدات يف شعب اإليامن من غري تلك الدعائم.
فنرى  -و اهلل أعلم -أن هذا القول آخر ما وصف به رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم اإليامن؛ ألن العدد إنام تناهى به ،وبه كملت خصاله.
واملصدق له قول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت
عليكم نعمتي﴾ [املائدة.]3:
 -5قال أبو عبيد :حدثنا عبد الرمحن ،عن سفيان ،عن قيس بن مسلم ،عن
طارق بن شهاب:
«أن اليهود قالوا لعمر بن اخلطاب -رمحة اهلل عليه :إنكم تقرأون آية ،لو
نزلت فينا الختذنا ذلك اليوم عيدا ،فذكر هذه اآلية ،فقال عمر :إين ألعلم حيث
أنزلت ،وأي يوم أنزلت[ ،أنزلت] بعرفة ،ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم واقف
بعرفة».
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()1

قال سفيان :وأشك أقال يوم اجلمعة أم ال .
()2

 -6قال (أبو) عبيد :حدثنا يزيد عن محاد بن سلمة ،عن عامر ابن أيب عامر
قال:
تىل ابن عباس هذه اآلية ،وعنده ُّيودي ،فقال اليهودي :لو أنزلت هذه اآلية
فينا الختذنا يومها عيدا! قال ابن عباس :فإهنا نزلت يف يوم عيد؛ يوم مجعة ويوم
عرفة».
 -7قال أبو عبيد :حدثنا إسامعيل بن إبراهيم عن داود بن أيب هند ،عن
الشعبي قال:
«نزلت عليه وهو واقف بعرفة حني اضمحل الرشك ،وهدم منار اجلاهلية،
()3

ومل يطف بالبيت عريان»  .فذكر اهلل جل ثناؤه إكامل الدين يف هذه اآلية ،وإنام
نزلت فيام يروى قبل وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم بإحدى وثامنني ليلة.
 -8قال أبو عبيد كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج.
فلو كان اإليامن كامال باإلقرار ،ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بمكة يف أول
النبوة كام يقول هؤالء ما كان للكامل معنى ،وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى
عىل آخره؟!
( )1إسناده صحيح عىل رشط الشيخني ،وقد أخرجاه ،ويف رواية ملسلم من طريق أيب عميس ،عن
قيس :نزلت عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعرفات يوم مجعة.
( )2األصل :عن.
( )3إسناده مرسل صحيح.
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قال [أبو] عبيد :فإن قال لك قائل :فام هذه األجزاء الثالثة وسبعون؟
هذا من نفيس فهم اإلمام رمحه اهلل وفيه رد قوي عىل املرجئة وهو:
أن اهلل بني أنه أكمل الدين الذي هو اإليامن فول قلنا أن اإليامن يف بداية
اإلسالم له حقيقة خاصة وأن اإليامن قبل موت النبي له نفس احلقيقة يكون ُبذا
ال قيمة وال جديد يف آية املائدة.
كام قال ها هنا رمحه اهلل« :فلو كان اإليامن كامال باإلقرار ،ورسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم بمكة يف أول النبوة كام يقول هؤالء ما كان للكامل معنى ،وكيف
يكمل شيئا قد استوعبه وأتى عىل آخره؟!»
هذا من نفيس فهم أبو عبيد من مجيل التأليف بني املتقدم واملتأخر من
النصوص حتى نعلم كيف كان يتعامل السلف مع النصوص التي وردت يف بداية
اإلسالم وكان هلا حقيقة ثم زاد الترشيع وأصبح لنفس األمر حقيقة جديدة أن
منهج السلف حينها هو األخذ باألحدث فاألحدث من النصوص وإمهال
احلقيقة األوىل هلذا األمر.
قال أبو عبيد :فإن قال لك قائل :فام هذه األجزاء الثالثة وسبعون:
قيل له :مل تسم لنا جمموعة فنسميها ،غري أن العلم حييط أهنا من طاعة اهلل
وتقواه ،وإن مل تذكر لنا يف حديث واحد ،ولو تفقدت اآلثار لوجدت متفرقة فيها،
أال تسمع قوله يف إماطة األذى وقد جعله جزءا من اإليامن؟ وكذلك
( )1األصل« :وذلك».

()1

قوله يف
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()2

()1

حديث آخر« :احلياء شعبة من اإليامن»  ،ويف الثالث« :الغرية من اإليامن» ،
()3

()4

ويف الرابع« :البذاذة من اإليامن»  ،ويف اخلامس« :حسن العهد من اإليامن» .
فكل هذا من فروع اإليامن.
ومنه حديث عامر« :ثالث من اإليامن :اإلنفاق من اإلقتار ،واإلنصاف من
()5

نفسك ،وبذل السالم عىل العامل» .
ثم األحاديث املعروفة عند ذكر كامل اإليامن حني قال« :أي اخللق أعظم
()6

إيامنا؟ فقيل املالئكة ،ثم قيل نحن يا رسول اهلل ،فقال بل قوم يأتون بعدكم» .
فذكر صفتهم.
()7

ومنه أيضا قوله« :إن أكمل ،أو من أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا» .
( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة .وانظر ابن أيب شيبة .66
( )2رواه البزار وابن بطة يف «اإلبانة» عن أيب سعيد مرفوعا بسند فيه جمهول احلال.
( )3يعني التقشف .واحلديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغريهم عن أيب أمامة احلارثي مرفوعا،
وصححه احلاكم ،ووافقه الذهبي.
( )4حديث حسن ،وصححه احلاكم ،وقد خرجته يف «سلسلة األحاديث الصحيحة».
( )5روي مرفوعا وموقوفا ،والراجح املوقوف عىل أن يف سنده من كان اختلط ،انظر الكالم عليه مع
خترجيه فيام علقته عىل «الكلم الطيب» البن تيمية رقم احلديث  ،195واحلديث  ،125من
«اإليامن» البن أيب شيبة ومها طبع مكتبة املعارف بالرياض.
( )6أخرجه احلسن بن عرفة يف «جزئه» ق 2/90عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا
وسنده ضعيف .وأخرجه احلاكم من حديث عمر ،وصححه ،ورده الذهبي عليه ،وبيان ذلك يف
املائة السابعة من «سلسلة األحاديث الضعيفة».
( )7حديث صحيح ،وصححه مجاعة ،وقد أخرجه ابن أيب شيبة من حديث أيب هريرة وعائشة
واحلسن البصي ،فراجع تعليقنا عليه رقم 17 :و 20و.120

كتاب اإلميان

50
وكذلك

()1

قوله« :ال يؤمن الرجل اإليامن كله حتى يدع الكذب يف املزاح،
()2

واملراء وإن كان صادقا»  .وقد روي مثله أو نحوه عن عمر بن اخلطاب وابن
عمر.
ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم يف الشفاعة،
حني قال« :فيخرج من النار من كان يف قلبه مثقال شعرية من إيامن ،وبرة من
()3

()4

إيامن ،ومثقال ذرة»  .وإال صولب .
()5

ومنه حديثه يف الوسوسة حني سئل عنها؟ فقال« :ذلك رصيح اإليامن» .
هذه الفقرة كام بينا ذكر فيها املصنف سبب هام من أسابب ظالل بعض الفرق
يف هذا الباب العظيم وهو باب«:اإليامن والكفر».
وأحب ها هنا أن أكمل الفائدة يف موضعها ولعل هذا يتكرر معنا داخل
الكتاب ولكن هناك نمر عليه مرور الكرام كام يقال ،ولكن ما أحب أن أتكلم
عليه يف ذيل هذه الفوائد التي قال اإلمام املبجل أبو عبيد بن القاسم بن سالم
رمحه اهلل ،هو :الفرق التي هلكت يف هذا الباب ،باب اإليامن والكفر.

( )1األصل« :وذلك».
( )2أخرجه أمحد .)354 ،353 ،352/2( ،من حديث مكحول عن أيب هريرة مرفوعا به،
ومكحول مل يسمع من أيب هريرة ريض اهلل عنه.
( )3متفق عليه من حديث أنس ريض اهلل عنه ،وأخرجه ابن أيب شيبة .35
( )4كذا األصل مهمل احلروف.
( )5أخرجه مسلم وغريه من حديث أيب هريرة ،وهو خمرج يف «األحاديث الصحيحة».
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فأقول :اإلرجاء:
يف اشتقاق اسم املرجئة قوالن قاهلام شيخ اإلسالم.
أحدمها :أن اإلرجاء بمعنى التأخري.
يقال :أرجأته ،وأرجيته :إذا أخرته.
ويقال :رجل مرجئ ،وينسب فيقال مرجي ،أي يؤخر العمل عن حقيقة
اإليامن.
وهذا املعنى جاء يف الكتاب يف غري موضع.
قال تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا َأ ْر ِج ْه َو َأ َخا ُه﴾ [األعراف ،]111 :ويف قراءة« :أرجئة».
آخ ُر َ
قال تعاىلَ ﴿ :و َ
ون ُم ْر َج ْو َن ِألَ ْم ِر اهللَِّ﴾ [التوبة ،]106 :ويف قراءة «مرجئون».

فمعنا اإلرجاء يف كال اآليتني هو التأخري.
املعنى الثاين :أن اسم املرجئة مشتق من الرجاء بمعنى األمل.
يقال :رجوته ،أرجوه ،إذا أملته.
وعىل هذا يكون املرجئة جيعلون الناس راجني بال خوف وجانب الرجاء،
عندهم هو األصل وال رهبة يف إيامهنم وهذا معنا يف منهج املرجئة.
أما املرجئة يف االصطالح عند علامء الرشيعة يوقولن« :كل ن أخرج العمل
عن مسمى اإليامن فهو مرجئ».
وبمعنى أخر« :كل من أسقط ركن من األركان األربع -قول اللسان والقلب
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()1

وعمل اجلوارح والقلب -يطلق عىل قوله هذا قول املرجئة» .
وإليك شواهد مما ذكرت من كالم األئمة الكبار ،سلف هذه األمة ،وهو ال
خيتص بمخالفات املرجئة ولكن كل من خالف يف هذا الباب.
قال وكيع« :أهل السنة يقولون :اإليامن :قول وعمل واملرجئة يقولون :إن
()2

اإليامن قول بال عمل ،واجلهمية يقولون :إن اإليامن املعرفة» .
قال الفضيل بن عياض« :أهل اإلرجاء يقولون :اإليامن قول بال عمل،
وتقول اجلهمية :اإليامن املعرفة بال قول وال عمل ،ويقول أهل السنة اإليامن
()3

املعرفة والقول والعمل» .
وقد توقفت عىل كالم نفيس لإلمام الكبري سفيان بن عيينة رمحه اهلل يرشح
فيها مقالت املرجئة ويفصل القول يف التارك للفرائض كلها وبني منتهك املحارم
مع عدم االستحالل.
فقال رمحه اهلل حاكيا مذهب املرجئة« :يقولون :اإليامن قول ،ونحن نقول:
اإليامن قول وعمل ،واملرجئة أوجبوا اجلنة ملن شهد أن ال إله إال اهلل ،مصا بقلبه
عىل ترك الفرائض ،وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب املحارم ،وليس

( )1وقد ال يكون الرجل عىل أصول املرجئة ولكن أصوله أصول أهل السنة فمثله ال يقال عنه
مرجئ ال بل هو خطأ ال ،يسكت عنه ونقول أخطأ يف هذا الباب وهو من أهل السنة ،ال خترجه
عن هذا املسمى بخطأ منه ال.
( )2الرشيعة( ،ص.)304
( )3السنة لعبد اهلل بن أمحد( ،ص.)818
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بسواء أي ترك الفرائض ال يكون مثل إتيان املحارم مع اإلقرار بحرمتها وهذه
مسألة يف غاية األمهية».
ثم قال« :وليس بسواء ،ألن ركوب املحارم من غري استحالل معصبة ،وترك
الفرائض متعمدا من غري جهل وال عذر هو كفر».
فمن ترك األعامل بالكلية أنا له اسم اإليامن ثم ساق شواهد هلذه الثالث هي:
إتيان املحارم مع عدم استحالهلا ،وأنه معصية.
()1

ترك األعامل جحو ًدا ،كفر .
معرفة اإلسالم وعدم جحوده ،كفر.
أما األول :فربهن عليه بذنب آدم.
وأما الثاين :فربهن عليه بقصة إبليس عند تركه العمل مع جحوده هذا العمل
وهو السجود آلدم.
وأما الثالث :فربهن عليه بكفر علامء اليهود حينام صدقوا النبي صىل اهلل عليه
وسلم.
وهذا سياق كالمه رمحه اهلل:
قال « :فركوب املحارم مثل ذنب آدم عليه السالم وغريه من األنبياء ،وأما
ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه اهلل ،وتركهم عىل معرفة من

( )1وكذا ترك كل األعامل ،بأن ال يأيت دهره بعمل أيضا كفر وهو ركن اإليامن.

كتاب اإلميان

54
()1

غري جحود فهو كفر مثل كفر علامء اليهود» .
ومما أثر عن السلف أيضا من كلامت ما جاء عن اإلمام الكبري إسحاق بن
راهوية رمحه اهلل حيث قال« :غلت املرجئة حتى صار من قوهلم :إن قوما يقولون:
ان من ترك الصلوات املكتوبات وصوم رمضان والزكاة واحلج وعامة الفرائض
من غري جحود هلا انا ال نكفره ،يرجأ أمره إىل اهلل تعاىل بعد ،إذ هو مقر ،فهؤالء
()2

الذين ال شك فيهم» .
أي :هؤالء الذين ال شك فيهم أهنم مرجئة.
وسؤل أمحد بن حممد بن حنبل اإلمام الكبري ،إمام أهل السنة بال منازع:
من املرجئة؟
()3

فأجاب :الذين يقولون :اإليامن قول بال عمل .

( )1التمهيد ،البن عبد الرب.)56/15( ،
( )2فتح الباري ،البن رجب.)21/1( ،
( )3السنة ،للخالل.)565/3( ،
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احملاضرة اخلامسة

نشأة اإلرجاء
الناظم يف علم الفرق واملذاهب الفكرية املبتدعة جيد أن النزاع يف حقيقة
اإليامن واإلسالم هو أول اختالف وقع يف األمة ،وافرتقت ألجله ،وصاروا
خمتلفني يف الكتاب والسنة وكفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا.
وأصل هذا أهنم قد اختلفوا فيمن له طاعات ومعايص ،وحسنات وسيئات،
وأيضا إذا نظرت إليه جتد أنه امتلك إيامنا ال خيلده يف النار وأيضا إذا نظرت إىل
حالة جتد أنه من أصحاب الكبائر وبسببها يستوجب دخول النار.
وهي املسألة املشهورة بالفاسق امليل.
وأول من أظ هر فيها هذا النزاع هم اخلوارج حيث أهنم قد كفروا أهل القبلة
بالذنوب وقالوا الناس عىل قسمني مؤمن وكافر كام قال هذا شيخ اإلسالم يف
كتابه املاتع اإليامن األوسط.
ثم جاءت املعتزلة فقالوا:
إن أهل الكبائر خملدون يف النار كام قالت اخلوارج ،وال نسميهم ال مؤمنني
وال كفارا ،بلف فساق ننزهلم بني منزلتني ومل يوافقوا اخلوارج يف تسميتهم كفارا
مع اشرتاكهام اخلوارج واملعتزلة ،يف احلكم باخللود يف جهنم ُبذه الذنوب.
ويف مقابل هذا الغلو املفرط ظهرت مقالة مرجئة الفقهاء.
فقالوا :إن الفاسق امليل باإليامن الكامل ،وحيدد هذا يف أواخر املائة األوىل
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للهجرة.

وبسبب مقالة اإلرجاء ظهرت بدع كثرية جدا كاجلري ونحو ذلك يف أواخر
دولة بني أمية يعني قرابة املائة الثانية للهجرة.
ثم قال الكرامية مقالتهم يف اإليامن.
ثم قال أبو احلسني صالح بن عمرو الصاحلي مقالته يف اإليامن ،فتابعه
األشعري أبو احلسن عليها وأشهرها عنه.
ثم قالت اجلهمية قولتها كام سوف نفصل اآلن.
أوال :مرجئة الفقهاء:
هكذا سامهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وقد كان وقت ظهور مقالتهم يف
اإليامن أواخر عص الصحابة وكان هذا يف مدينة الكويف.
وسبب ظهور هذه املقالة يبينه شيخ اإلسالم فيقول« :وكذلك اإلرجاء إنام
أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنني ليسوا كفارا قابلوا اخلوارج
واملعتزلة فصاروا طرف ّا آخر».
أي أن هذه املقالة كانت يف مقابل طرف هالك يف باب اإليامن والكفر وهم
اخلوارج الذين أخرجوا املذنب من اإلسالم ،فقالوا بخالفهم وهو خروج
األعامل عن اإليامن وأن من قال واعتقد فقد آمن عىل احلقيقة.
يقول شيخ اإلسالم أيضا« :وحدثت «املرجئة» وكان أكثرهم من الكوفة ومل
يكن أصحاب عبد اهلل_ يعني ابن مسعود _ من املرجئة وال إبراهيم النخعي
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()1

وأمثاله فصاروا نقيض اخلوارج واملعتزلة فقالوا :األعامل ليست من اإليامن» .
وأنا أرجو أن تعلموا عىل الفقرة األخرية من كالم شيخ اإلسالم وهي أهنم
قالوا األعامل ليست من اإليامن ألن بعض الناس نازع يف هذا مع أهنم يمدحون
العامل ويذمون التارك كام سوف ننبه اآلن.
وأقوال مرجئة الفقهاء أخف قوال يف هذا الباب ويف هذا يقول املصنف شيخ
اإلسالم« :وأما املرجئة فليسوا من هذه البدع املعضلة بل قد دخل يف قوهلم
طوائف من أهل الفقه والعبادة؛ وما كانوا يعدون إال من أهل السنة؛ حتى تغلظ
()2

أمرهم بام زادوه من األقوال املغلظة» .
وقال يف موضع أخرى« :وهلذا مل يكفر أحد من السلف أحدا من «مرجئة
الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع األقوال واألفعال؛ ال من بدع العقائد فإن كثريا
()3

من النزاع فيها لفظي لكن اللفظ املطابق للكتاب والسنة هو الصواب» .
وهذه الفقرة تذهب بنا إىل بحث هام جدا وهو :هل اخلالف بني مرجئة
الفقهاء وأهل السنة ،لفظي أم حقيقي.
أعلم أهل األرض بمذاهب الناس هو شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وهلذا ننظر يف
كالمه ،وسوف يستبني لنا األمر إن شاء اهلل تعاىل.

( )1جمموع الفتاوى.)38/13( ،
( )2جمموع الفتاوى.)357/3( ،
( )3جمموع الفتاوى،

كتاب اإلميان

58
أقول :الناظر يف كالم شيخ اإلسالم جيد أنه تارة يقول:
إن عامة النزاع لفظي.

وتارة يقول :النزاع فيها نزاع يف االسم واللفظ دون احلكم.
وتارة يقول :إهنا من بدع األقوال واألفعال ال العقائد.
وتارة يقول :إن اخلالف إنام يكون لفظيا مع من أقر بأن أعامل اجلوارح ألزمة
إليامن القلب ،بحيث إذا انتفى الالزم انتفى امللزوم.
فهذا األخري يبني لنا أن اخلالف لفظي بقيود وليس عىل إطالقه وإال ،ال نعد
طائفة يف باب اإليامن والكفر تسمى بـ«مرجئة الفقهاء».
فشيخ اإلسالم يقول إن اخلالف لفظي عند من أقر بالتالزم بني الظاهر
والباطن ،وأن العمل الظاهر الزم لإليامن الباطن ال ينفك عنه بحيث إذا تصورتا
انتفاء كل األعامل يكون ُبذا قد انتفى ما يف القلب من إيامن ! هذا تقول له
اخلالف معك جله لفظي.
فكل هذه العبارات التي فيها أن اخلالف لفظي مرشوطة بامذا.
نقول مرشوطة باإلقرار بالتالزم بني الظاهر والباطن وعىل هذا أقرر وأكرر.
قول مرجئة الفقهاء بعدم دخول األعامل يف مسمى اإليامن وأنه ال يزيد وال
يقص وال يستثنون ،مع قوله هلم كأهل السنة إن مرتكب الكبرية َتت املشيئة.
حيتمل أمرين:
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أوال :عدم إثبات التالزم بني الظاهر والباطن.
أقول :من قال ُبذا منهم خالفه مع أهل السنة حقيقي.
ألن هذا القول هو حقيقة قول جهم وأتباعه وهو استقرار اإليامن التام
()1

الواجب يف القلب مع إظهار ما هو كفر وترك مجيع الواجبات الظاهرة .
ثانيا :حيتمل قوهلم إثبات التالزم بني الظاهر والباطن ،والتسليم بأن انتفاء
الالزم يدل عىل انتفاء امللزوم.
أقول :من قال ُبذا منهم خالفه مع أهل السنة أكثره لفظي ،وبدعته يف إخراج
العمل من مسمى اإليامن ،من بدع األقوال واألفعال ،ال من بدع العقائد.
هذا ما يرس اهلل عز وجل من الفهم واحلمد هلل فإن كان صوابا فنعمة من اهلل
عز وجل ،وإن كان فهام سقيام ساقطا ،فهذا أنا وهو مني ومن الشيطان وشيخ
اإلسالم منه براء وهلذا أسوق لكم مقالته لعل اهلل عز وجل يكون قد يرس يل
فهمها.
قال شيخ اإلسالم« :وقيل ملن قال :دخول األعامل الظاهرة يف اسم اإليامن
جماز نزاعك لفظي؛ فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم اإليامن الواجب الذي يف
القلب وموجباته كان عدم الالزم موجبا لعدم امللزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر
عدم الباطن فإذا اعرتفت ُبذا كان النزاع لفظيا وإن قلت :ما هو حقيقة قول جهم
وأتباعه من أنه يستقر اإليامن التام الواجب يف القلب مع إظهار ما هو كفر وترك
( )1هكذا حرر شيخ اإلسالم كام سوف أسوق كالمه اآلن.
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مجيع الواجبات الظاهرة قيل لك :فهذا يناقض قولك إن الظاهر الزم له وموجب
له بل قيل :حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى فليس بالزم
له وال موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل عىل وجود الباطن وإذ عدم مل
()1

يدل عدمه عىل العدم وهذا حقيقة قولك» .
ويف هذا أرجوا عدم الكذب عىل العلامء الكبار ،فتبرت من أقواهلم ما نريد،
ونفهم منهم ما هنوى ونشتهي ،وال أشك أن هؤالء متعلقون يف رقبتك يوم
القيامة ،فحينام تدعى أن فالن قال يف هذه املسألة كذا ...أنك من السؤال يوم
العرض آمن ال واهلل ال ،بل مسئول ال حمالة عن مثل هذه التخليطات
والتخبيطات وإنام جيتهد اإلنسان ثم يقول وينسب بام يرس اهلل من الفهم ،وال
يقطع وجيز من أقواهلم ما يشتهي ويتمنى.
()2

انظر إىل الذهبي ،يف سري أعالم النبالء  ،واسمع إىل هذه الكلامت بعد الذي
حررنا وقل يل ماذا تريد أن تفهم.
قال« :قال معمر :قلت حلامد :كنت رأسا وكنت إماما يف أصحابك ،فخالفتهم
فصت تابعا ،قال :أين أن أكون تابعا يف احلق ،خري من أن أكون رأسا يف الباطل».
قلت :أي الذهبي« :يشري معمر إىل أنه َتول مرجئا إرجاء الفقهاء ،وهو أهنم
ال يعدون الصالة والزكاة من اإليامن ،ويقولون :اإليامن إقرار باللسان ،ويقني يف
( )1جمموع الفتاوى.)577/7( ،
(.)233/5( )2
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القلب ،والنزاع عىل هذا لفظي -إن شاء اهلل -وإنام غلو اإلرجاء من قال :ال يرض
مع التوحيد ترك الفرائض».
انظر كيف وصفهم وكيف وصف من قال ال يرض مع التوحيد ترك الفرائض
من هذا اخلالف اللفظي ،فمن قال ترك العمل بالكلية مع توحيد يف القلب ال
يرض ال يدخل يف املقرر وهو أن اخلالف لفظي ومن قال بأن عمل الظاهر الزم
عمل الباطن مع إخراج العمل عن مسمى اإليامن فاخلالف لفظي وإال فال.
مع العلم أن البعض فهم خالف ما أقول من الذهبي.
وكذا قال ابن أيب العز احلنفي يف الطحاوية وما حررناه قد فهمه وقال به
الوالد اإلمام الكبري ،ابن باز.
حيث قال« :الصواب الذي عليه أهل السنة واجلامعة أن اإليامن قول وعمل
واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص باملعصية واألدلة عىل ذلك من الكتاب والسنة أكثر
من أن َتص وقد ذكر الشارح ابن أيب العز مجلة منها فراجعها إن شئت وإخراج
العمل من اإليامن هو قول املرجئة وليس اخلالف بينهم وبني أهل السنة فيه لفظي ًا
بل هو لفظي ومعنوي ويرتتب عليه أحكام كثرية يعلمها من تدبر كالم أهل السنة
()1

وكالم املرجئة» .وكذا فهم العالمه املحدث حممد نص الدين االلباين
حيث قال يف تعليقه عىل كالم ابن ايب العز احلنفي
«وليس اخلالف بني املذهبني اختالفا صوريا كام ذهب إليه الشارح رمحه اهلل
( )1التعليق عىل الطحاوية ،للشيخ ابن باز رمحه اهلل.
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تعاىل بحجة أهنم مجيعا اتفقوا عىل أن مرتكب الكبرية ال خيرج عن اإليامن وأنه يف
مشيئة اهلل ...فإن هذا االتفاق وإن كان صحيحا فإن احلنفية لو كانوا غري خمالفني
للجامهري خمالفة حقيقية يف إنكارهم أن العمل من اإليامن التفقوا معهم عىل أن
اإليامن يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعه ونقصه باملعصية مع تضافر أدلة الكتاب
والسنة واآلثار السلفية عىل ذلك.»...
فإذا تقرر هذا نكون علمنا أن مذهب مرجئة الفقهاء يف باب اإليامن خيالف يف
اجلملة مذهب السلف من أهل السنة واجلامعة ويف هذا جاء الذم هلم من السلف.
قال إبراهيم النخعي لفتنة املرجئة« :أخوف عىل هذه األمة من فتنة األزارقة».
واألزارقة فرقة من فرق اخلوارج خرجوا أيام عبد اهلل بن الزبري.
وقال الثوري« :تركت املرجئة اإلسالم أرق من ثوب سايري».
يعني مثل الثوب الرفيق الذي يتكشف صاحبه.
رجال مرجئة الفقهاء
الذين قاموا عىل نرش هذا املذهب هم مجاعة كثر منهم:
 -1إبراهيم التيمي.
قال أبو زرعة «ثقة مرجئ».
 -2طلق بن حبيب.
هنى سعيد بن جبري عن جمالسته هلذه البدعة.
 -3محاد بن أيب سليامن.
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قال شيخ اإلسالم« :اإلرجاء يف أهل الكوفة كان أوال فيهم أكثر وكان أول
من قاله محاد بن أيب سليامن».
ويف هذا يقول إمام دار اهلجرة مالك بن أنس رمحه اله« :كان الناس عندنا هم
أهل العراق ،حتى وثب إنسان يقال له محاد ،فاعرتض هذا الدين ،فقال فيه
برأيه».
 -4أبو حنيفة:
تأثر اإلمام النعامن بن ثابت بن زوطي الكويف املشتهر بأيب حنيفة بشيخه محاد
بن أيب سليامن فتبعه يف مقالته ،وأبو حنيفة تام االعتقاد يف التوحيد والقدر وهو
موافق العتقاد أئمة السنة وما نطق به الكتاب وما جاء يف السنة إال أنه خالف يف
باب اإليامن.
فمهم من نسب إليه إرجاء الفقهاء.
ومنهم من نسب إليه إرجاء جهم.
وحقيقة الكتب التي فيها هذا وذاك قد نسبت إليه وألصقها به الفقه األكرب أما
جزء الوصية وغريه فبحث طويل يف إثبات هذا له وكام قال ابن تيمية كثريا ما
يكذب عىل أيب حنيفة ،ولكن خالفه متواتر النقل يف قطيه إخراج العمل عن
مسمى اإليامن وخمالفته يف هذا الباب ال نخرجه عىل أهل السنة واجلامعة ألن
أصوله هي نفس أصوهلم.
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احملاضرة السادسة

ثانيا :اجلهمية
اجلهمية نسبة إىل اجلهم بن صفوان ،الذي نرش لصاحب البدعة أال وهواس
اجلعد بن درهم فأصل بدعة اجلهمية جاء من عند( :اجلعد بن درهم).
فهو الشيخ األول للجهمية الذي نفى االستواء واخللة والكالم والقول بخلق
القرآن واجلرب واإلرجاء أخذ هذا عن الفالسفة.
وقد كان اجلعد فقيها سلفيا يرتدد عىل اإلمام وهب بن منبه ،وكان كلام راح
إىل وهب سال عن الصفات ،وكان وهب ينهاه عن ذالك.
فأرد اجلعد أن يبالغ يف توحيد اهلل عز وجل وتنزُّيه مما دفعه إىل القول بنفي
الصفات.
فاجلعد بن درهم تلقى هذه النظريات الباطلة عن فالسفة الصابئني و -
خاصة أهل حران  -وهم قوم يعبدون الكواكب ويسمون الفالسفة الروحانيني،
ويدّ عون أهنم روحانيون ،وهؤالء مذهبهم عىل مذهب قدماء اليونان -أيض ًا -يف
إنكار الصفات ،وهلم عقائد باطلة كثرية ،فتلقى اجلعد بن درهم عن هؤالء
الصابئني من أهل حران ومن غريهم هذه العقيدة الفاسدة ،ومنه تلقى اجلهم ،مع
أن اجلهم -كام سنوضحه إن شاء اهلل -أخذ عن السمينية وهم طائفة من فالسفة
اهلنود.
وقد قتله خالد بن عبد اهلل القرسي وكان من أمراء بني أمية عىل العراق وعىل
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املرشق ،وبلغته هذه الدعوة وهذا املذهب اخلبيث ،الذي قال به اجلعد بن درهم
ومل يسبقه إليه أحد من أهل اإلسالم ،فأحرضه فأقر بذلك ،وأبى إال أن يموت
عليه وكان خالد رج ً
ال حازم ًا شديد ًا قوي ًا ،فأخذه وخطب الناس يوم األضحى
فقال :أُّيا الناس! ضحوا تقبل اهلل ضحاياكم ،فإين مضح باجلعد بن درهم إنه
زعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم خليالً ،ومل يكلم موسى تكلي ًام ،ثم نزل فذبحه.
وَتمل هذه الفكرة عنه اجلهم بن صفوان:
كان هناك طائفة موجودة يف اهلند
فكرْتا مثل الفكر اليوناين ،يقولون :ال نؤمن إال باملحسوس املشاهد الذي
يراه اإلنسان بعينه ،ويلمسه بيده ويسمعه بإذنه ،ويشمه بأنفه ،هذا املحسوس
نؤمن به ،فام عدا ذلك ينكرونه بزعمهم ،وهذا الضال اجلهم  -ألنه أراد أن يتشبه
بشيخه اجلعد ،وأراد أن يصبح فيلسوف ًا أو حكي ًام وأعرض عن الكتاب والسنة،
وكان من أجهل الناس بالقرآن والسنة وأحكامهام ،وكان من أبعد الناس عن
العلامء وعن حلقاْتم ،وهنا نأخذ العربة والعظة من أين تأيت الضالالت؟!
فالتقى بقوم من فالسفة اهلنود فلام قالوا :ما دينك؟ قال :مسلم .قالوا :من
تعبد؟ قال :أعبد اهلل .قالوا :كيف ربك هذا؟ قال :ما أدري .قالوا :هل رأيته؟
قال :ال .قالوا :هل ملسته؟ قال :ال .قالوا :هل شممته؟ قال :ال .قالوا :هل
سمعته؟ قال :ال .قالوا :هل ذقته؟ قال :ال .قالوا :إذ ًا :أنت يا جهم تؤمن بيشء ال
وجود له ،فشككوه يف دينه ،فانظروا إىل هذا املسكني ،ال علم عنده وال فقه ،ومل
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الذك ِْر إِ ْن ُكنْ ُت ْم ال َت ْع َل ُم َ
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ون
يرد األمر إىل أهل العلم ،ألن اهلل يقولَ :ف ْ
[النحل.]43:
املهم أن اجلهم قال :أمهلوين .فشك يف دينه وبقي أربعني يوم ًا ال يصيل -كام
ذكر ذلك اإلمام أمحد رمحه اهلل نق ً
ال عن شيوخه -فظل يفكر بالليل والنهار كيف
جييبهم ،فتذكر شيئ ًا قال :هذا اهلواء ليس له طعم وال لون وال ريح ،فخرج إليهم
فقال :إن ربه مثل الريح ،وقيل يف بعض النسخ :إنه قال :مثل الروح ليس له طعم
وال لون وال رائحة ،بطبيعة احلال لن تؤمن السمينية بمثل هذا الكالم ،ولكن
الذي ضل هو هذا الرجل ،ولذلك أخذ يؤصل ملذهب خبيث وهو أنه ليس هلل
تبارك وتعاىل صفات ،وأن تنزيه اهلل هو بنفي صفاته كام قال شيوخه من الفالسفة،
وحتى امرأته -كام نقل اإلمام عثامن الدارمي رمحه اهلل يف رده عىل برش  -تعلمت
منه ،ولقيها بعض من العلامء يف سوق الدباغني ،فسمعت رج ً
مح ُن
الر ْ َ
ال يقولَّ :
َع َىل ا ْل َع ْر ِ
است ََوى [طه ]5:قالت :حمدود عىل حمدود؟! فع ّلم زوجته وأفسدها.
ش ْ
وقد مات املدعو مقتوال سنة  128هـ.
ثم جاء برش املرييس أبو عبد الرمحن البغدادي البالء الكبري إذ آتاه اهلل جدال
وخصومة يف مذهبه ،حتى أن عامة تأويالت اجلهمية للنصوص الرشعية كانت
من هذا اخلبيث.
قال الذهبي رمحه اهلل« :نظر يف الكالم ،فغلب عليه ،وانسلخ من الورع
والتقوى ،وجرد القول بخلق القرآن ،ودعا إليه ،حتى كان عني اجلهمية يف عصه
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وعاملهم ،فمقته أهل العلم ،وكفره عدة».
وطبعا مل يدرك اجلهم وإنام تلقفها تلقفا.
أمحد بن أيب داود:
أبو عبد اهلل أمحد بن فرج البغدادي القايض الضال اجلهمي.
أخذ التجهم عن برش وعىل يد بن أيب داود امتحن أهل السنة ،وتزعم القول
بخلق القرآن حتى بلغ من شقائه أنه كتب عىل ستارة الكعبة ليس كمثله يشء وهو
العزيز احلكيم ومل يكتبها كام أنزلت﴿ :ليس كمثله يشء وهو السيمع البصري﴾
[الشورى.]110 :
هذا هو البالء الكبري يف أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم.
وهؤالء هم رؤس الشياطني الذين خرجوا من قبل املرشق كام قال صىل اهلل
عليه وسلم« :الكفر ها هنا واشار إىل املرشق».
أما قوهلم يف اإليامن:
فقد ذهب جهم ومن وافقه إىل أن اإليامن هو املعرفة باهلل فقط ،وأن الكفر هو
اجلهل به فقط ،وأن قول اللسان وعمل اجلوارح ليس من اإليامن وأن اإليامن كتلة
واحدة ال يتفاضل أهله وال جيوز لالستثناء فيه.
هكذا تواترت النسبة إىل اجلهمية كام نقلها األشعري يف مقاالته،
والشهرستاين يف امللل والنحل وكذا ابن تيمية.
قال احلميدي :سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون :اإليامن قول وعمل،
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واملرجئة يقولون اإليامن قول ،واجلمهية يقولون :اإليامن املعرفة ،ويف رواية أخرى
عنه :وهذا كفر.
وقد كفر أمحد من قال بقول اجلهمية يف اإليامن.
يقول شيخ اإلسالم« :وأما جهم فكان يقول :إن اإليامن جمرد تصديق القلب
وإن مل يتكلم به وهذا القول ال يعرف عن أحد من علامء األمة وأئمتها؛ بل أمحد
()1

ووكيع وغريمها كفروا من قال ُبذا القول» .
هام:
نالحظ أن ابن تيمية ال يفرق بني تصديق القلب وبني معرفة القلب.
وينقل ابن تيمية كام يف الفتاوى فيقول« :وأكثر الناس ال يتصورون الفرق بني
معرفة القلب وتصديقه ويقولون :إن ما قاله ابن كالب واألشعري من الفرق
كالم باطل ال حقيقة له وكثري من أصحابه اعرتف بعدم الفرق ...ثم قال...
واملقصود هنا أن اإلنسان إذا رجع إىل نفسه عرس عليه التفريق بني علمه بأن
الرسول صادق وبني تصديق قلبه تصديقا جمردا عن انقياد وغريه من أعامل القلب
بأنه صادق».
وعىل هذا فمذهب اجلهمية ومن وافقهم عىل أن اإليامن هو جمرد معرفة
القلب أو تصديقه ،وأن هذا كاف يف اإليامن ولو مل يتكلم قط باإلسالم وال فعل
شيئا من واجباته ،ومل قال هلم أهل السنة إذن إبليس مؤمن وكذا فرعون قالوا
( )1جمموع الفتاوى.)47/13( ،
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نحن نكفر فرعون وإبليس وهذا ال يكفى أيضا كام حقق هذا ابن القيم يف مفتاح
()1

دار السعادة  ،حيث قال« :ومن قال إن اإليامن هو جمرد اعتقاد صدق الرسول
فيام جاء به وإن مل يلتزم متابعته وعاداه وابغضه وقاتله لزمه أن يكون هؤالء كلهم
مؤمنني وهذا إلزام الحميد عنه وهلذا اضطرب هؤالء يف اجلواب عن ذلك ملا ورد
عليهم وأجابوا بام يستحي العاقل من قوله كقول بعضهم:
إن إبليس كان مستهزئا ومل يكن يقر بوجود اهلل وال بأن اهلل ربه وخالقه ومل
يكن يعرف ذلك وكذلك فرعون وقومه مل يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى وال
يعتقدون وجود الصانع.
وهذه فضائح نعوذ باهلل من الوقوع يف أمثاهلا ونصة املقاالت وتقليد ارباُبا
َتمل عىل أكثر من هذا ونعوذ باهلل من اخلذالن»
ثالثا :الكالبية
وهم أتباع ابن كالب
أبو حممد عبد اهلل بن سعيد بن كالب البصي.
قال شيخ اإلسالم وهو يتكلم عىل ابن كالب.
«وكان ممن انتدب للرد عليهم أبو حممد عبد اهلل بن سعيد بن كالب وكان له
فضل وعلم ودين .ومن قال :إنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النصارى يف املسلمني
 كام يذكره طائفة يف مثاليه ويذكرون أنه أوىص أخته بذلك  -فهذا كذب عليه.(.)94/1( )1
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وإنام افرتى عليه املعتزلة واجلهمية الذين رد عليهم؛ فإهنم يزعمون أن من أثبت
الصفات فقد قال بقول النصارى».
ومما سار ونسب إىل الكالبية أبو العباس القالنيس أمحد بن عبد الرمحن بن
خالد الرازي.
ومن رجاله الكالبية أيضا:
أبو عيل الثقفي.
حممد بن عبد الوهاب بن عبد الرمحن النيسابوري.
كان من تالمذة ابن خزيمة.
ومذهب الكالبية هو« :أن اإليامن هو التصديق وقول اللسان ،وأنه ال يزيد
وال ينقص ،وال يستثنى فيه ،وأن مرتكب الكبري مؤمن كامل اإليامن».
رابعا :الكرامية
نسبة إىل ابن كرام.
أبو عبد اهلل حممد بن كرام بن عراق السجستني.
قال الذهبي

()1

« :املبتدع ،شيخ الكرامية ،كان زاهدا ،عابدا ،ربانيا بعيد

الصيت ،كثري األصحاب ،ولكن يروي الواهيات».
وابن كرام كان يرد عىل املعتزلة واجلهمية لكنه خالف يف مسائل منها مسألة
اإليامن.
( )1سري أعالم النبالء.)523/11( ،
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ومن رجاله الكرامية:
إبراهيم بن مهاجر ،وإسحاق بن حممشار ،وحممد بن اهليصم ،بالصاد املهلمة.
وقوهلم يف اإليامن هو« :إن اإليامن هو قول اللسان فقط وأنه يشء واحد ال
يزيد وال ينقص وال يستثنى فيه».
قال ابن حزم « :وذهب قوم إىل أن اإليامن هو اإلقرار باللسان باهلل تعاىل ،وإن
اعتقد الكفر بقلبه ،فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل اجلنة ،وهذا قول حممد بن
كرام السجستاين وأصحابه».
وقد أجاد ابن تيمية رمحه اهلل كعادته يف بيان حقيقة مذهب القوم حيث قال:
«و «الكرامية» توافق املرجئة واجلهمية يف أن إيامن الناس كلهم سواء وال يستثنون
يف اإليامن؛ بل يقولون :هو مؤمن حقا ملن أظهر اإليامن وإذا كان منافقا فهو خملد
يف النار عندهم؛ فإنه إنام يدخل اجلنة من آمن باطنا وظاهرا.
ومن حكى عنهم أهنم يقولون :املنافق يدخل اجلنة ،فقد كذب عليهم بل
يقولون :املنافق مؤمن ألن اإليامن هو القول الظاهر كام يسميه غريهم مسلام إذ
()1

اإلسالم :هو االستسالم الظاهر» .
وعىل هذا فاملستحق عندهم للجنة هو املؤمن باطنا مع تسمية املنافق مؤمن
كام تعامله أهل السنة بظاهر إدعائه ،فقالوا :اإليامن هو الكلمة مع عدم النفع ُبا
يف اآلخر إال باإليامن الباطن.
( )1جمموع الفتاوى.)141/7( ،
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خامسا :األشاعرة

وهم كام قال ابن تيمية :أقرب الناس إىل مذهب أهل السنة واجلامعة.
وهم ينسبون إىل األشعري:
عيل بن إسامعيل األشعري أبو احلسن املتويف سنة 330هـ ،كان عىل مذهب
املعتزلة ومكث عليه أربعني سنة ثم خلع ثوبه عىل املنرب وقال إين خلعت أقوال
املبتدعة كام خلعت ثويب هذا ثم تبع ابن كالب ثم إىل مذهب أهل السنة وكتابه
اإلبانة يشهد عىل هذا.
قال شيخ اإلسالم« :وأبو احلسن األشعري ملا رجع عن مذهب املعتزلة سلك
طريقة ابن كالب ،ومال إىل أهل السنة واحلديث ،وانتسب إىل اإلمام أمحد ،كام قد
()1

ذكر ذلك يف كتبه كلها ،كـاإلبانة واملوجز واملقاالت» .
وكام تعلون قد اختلف الناس يف عقيدته اختالفا كبريا وما هي تصانيفه
املتقدمة واملتأخرة.
من رجال األشاعرة الباقالين:
القايض حممد بن الطيب بن حممد الباقالين أبو بكر املتويف سنة 403هـ.
()2

وقد ذكر الذهبي يف السري  :أنه قد انتص لطريقة أبو احلسن األشعري.
ويعد الباقالين هو األستاذ واملؤسس الثاين ملذهب األشاعرة يف طورهم الثاين
( )1درء التعارض.)16/2( ،
(.)19/17( )2
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حيث االستدالل العقيل املحض وترك اآلثار والنقل كشيخهم األول أبو احلسن
األشعري.
ومن رجاهلم أيضا اجلويني:
إمام احلرمني عبد امللك بن يوسف اجلويني النيسابوري.
ويعد أيضا نقطة جديدة يف منهج األشاعرة حيث خطاُبم إىل االعتزال حيث
التأصيل الكالمي املحض.
ومن رجاهلم أيضا الرازي:
أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسني بن عيل القريش املعروف بابن خطيب
الري املتويف سنة  606هـ.
ويعد أيضا من املنقحني اجلدد ملذهب األشاعرة حيث خلط الفكر الفلسفي
بالكالم وراجعوا بحث ماتع للشيخ اهلامم عبد الرمحن املحمود املسمى بـ«موقف
ابن تيمية من األشاعرة».
وأما مذهبهم يف اإليامن:
فقد نسب إىل أيب احلسن األشعري قوالن:
قول يوافق السلف،وقول يوافق جهم ففي كتاب اإلبانة ومقاالت
()1

اإلسالميني حكاية أهل السنة يف اإليامن وأنه قول وعمل يزيد وينقص .
وأما حكاية قول جهم فقد حكاها ابن تيمية رمحه اهلل ،حيث قال« :وُبذا
( )1مقاالت اإلسالميني ،)347/1( ،اإلبانة( ،ص.)59 ،52
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وغريه يتبني فساد قول جهم والصاحلي ومن اتبعهام يف اإليامن كاألشعري يف أشهر
()1

قوليه ،وأكثر أصحابه. »...
والظاهر أن األشعري عىل القول األول ،وأما معتقد األشاعرة هو« :أن اإليامن
جمرد التصديق بالقلب ،وأنه ال يزيد وال ينقص ،وأنه جيب االستثناء فيه ،وقالوا إن
مرتكب الكبرية مؤمن كامل اإليامن».
هذه أقوال الناس يف اإليامن.
ونخلص هذا فنقول:
مذهب اجلهمية:
اإليامن هو املعرفة.
مذهب الكالبية:
اإليامن هو التصديق وقول اللسان.
مذهب الكرامية:
اإليامن هو قول اللسان.
مذهب متأخري األشاعرة:
اإليامن هو التصديق.
هذا ملخص هذه املذاهب وأهل السنة واجلامعة قالوا:
هو قول وعمل ونية.
( )1جمموع الفتاوى.)582/7( ،
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احملاضرة السابعة

قال املصنف:

()1

«وكذلك حديث عيل -عليه السالم« :-إن اإليامن يبدأ ملظة  ،يف القلب،
فكلام ازداد اإليامن عظام ازداد ذلك البياض عظام»
كثرية يطول ذكرها

()2

 ،يف أشياء من هذا النحو

()3

 ،تبني لك التفاضل يف اإليامن بالقلوب واألعامل ،وكلها

يشد أو أكثرها أن أعامل الرب من اإليامن ،فكيف تعاند هذه اآلثار باإلبطال
والتكذيب؟!
ومما يصدق تفاضله باألعامل قول اهلل جل ثناؤه﴿ :إنام املؤمنون الذين إذا ذكر
اهلل وجلت قلوُبم وإذا تليت عليهم آياته زادْتم إيامنا وعىل رُبم يتوكلون﴾...
()4

إىل قوله﴿ :أولئك هم املؤمنون حقا﴾ [األنفال.، ]3-2:
فلم جيعل اهلل لإليامن حقيقة إال بالعمل عىل هذه الرشوط ،والذي يزعم أنه
بالقول خاصة جيعله مؤمنا حقا وإن مل يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب اهلل
والسنة.
ومما يبني لك تفاضله يف القلب قوله﴿ :يا أُّيا الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات

( )1بضم الالم مثل النكتة من البياض.
( )2هذا موقوف عىل عيل ريض اهلل عنه ،كذلك أخرجه ابن أيب شيبة يف كتابه رقم  ،8وإسناده منقطع
كام بينته هناك.
( )3قلت :يراجع الكثري الطيب منها يف كتاب ابن أيب شيبة.
( )4ومتامها﴿ :الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون﴾.
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مهاجرات فامتحنوهن﴾ [املمتحنة.]10:
ألست ترى أن هاهنا منزال دون منزل﴿ :اهلل أعلم بإيامهنن فإن علمتموهن
مؤمنات﴾ [املمتحنة.]10:
كذلك ومثله قوله﴿ :يا أُّيا الذين آمنوا آمنوا باهلل ورسوله﴾ [النساء.]136:
فلوال أن هناك موضع مزيد ،ما كان ألمره باإليامن معنى ،ثم قال أيضا﴿ :أمل،
أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ،ولقد فتنا الذين من قبلهم
فليعلمن اهلل الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني﴾ [العنكبوت .]3-1:وقال:
﴿ومن الناس من يقول آمنا باهلل فإذا أوذي يف اهلل جعل فتنة الناس كعذاب اهلل﴾
[العنكبوت.]10:
وقال﴿ :وليمحص اهلل الذين آمنوا ويمحق الكافرين﴾ [آل عمران.]141:
أفلست تراه تبارك وتعاىل ،قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ،ومل يرض
منهم باإلقرار دون العمل ،حتى جعل أحدمها من اآلخر؟ فأي يشء يتبع بعد
كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم
موضع القدوة واإلمامة؟!
()1

فاألمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علامؤنا؟ مما اقتصصنا يف كتابنا ،
هذا :أن اإليامن بالنية والقول والعمل مجيعا ،وأنه درجات بعضها فوق بعض ،إال
أن أوهلا وأعالها الشهادة باللسان ،كام قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف
( )1األصل :عندنا مايض عليه علامءنا وما اقتصصنا يف كتابنا هذا.
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احلديث الذي جعله فيه بضعة وسبعني جزءا ،فإذا نطق ُبا القائل ،وأقر بام جاء
من عند اهلل لزمه اسم اإليامن بالدخول فيه باالستكامل عند اهلل ،وال عىل تزكية
النفوس ،وكلام ازداد هلل طاعة وتقوى ،ازداد به إيامنا.
هذه الفقرة مل نكن قرأهنا فيام سبق وهي تكملة ملا ابتدأ فيه املصنف رمحه اهلل،
من احلديث عن حد اإليامن عند أهل السنة ،وبيان منشأ اخلطأ عند املبتدعة يف هذا
الباب.
وتكملة ملا قال املصنف أحب أن أزين ما قال بأقوال سلف هذه األمة يف هذا
الباب الكبري.
قال اإلمام الزهري رمحه اهلل« :كنا نقول :اإلسالم باإلقرار ،واإليامن بالعمل،
واإليامن قول وعمل قرينان ،ال ينفع أحدمها إال باآلخر ،وما من أحد إال يوزن
قوله وعمله؛ فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إىل اهلل؛ وإن كان كالمه أوزن من
()1

عمله مل يصعد إىل اهلل» .
وقال اإلمام األوزاعي رمحه اهلل« :ال يستقيم اإليامن إال بالقول ،وال يستقيم
اإليامن والقول إال بالعمل ،وال يستقيم اإليامن والقول والعمل إال بنية موافقة
للسنة.
وكان من مىض ممن سلف ال يفرقون بني اإليامن والعمل ،العمل من اإليامن،
واإليامن من العمل ،وإنام اإليامن اسم جيمع كام جيمع هذه األديان اسمها،
( )1كتاب اإليامن البن تيمية( ،جمموع الفتاوى.)295/7 ،

كتاب اإلميان

79

ويصديقه العمل.
فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله ،فذلك العروة الوثقى التي ال
انفصام هلا.
ومن قال بلسانه ومل يعرف بقلبه ومل يصدق بعمله مل يقبل منه ،وكان يف
()1

اآلخرة من اخلارسين .
ويقول اإلمام سفيان بن عيينة رمحه اهلل تعاىل« :اإليامن قول وعمل ،أخذناه
()2

عمن قبلنا :قول وعمل ،وأنه ال يكون قول إال بعمل» .
ويقول اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل« :وكان اإلمجاع من الصحابة،
والتابعني من بعدهم ،ومن أدركناهم يقولون :إن اإليامن قول ،وعمل ونية ،ال
()3

جيزئ واحد من الثالثة إال باآلخر» .
ويقول اإلمام إسحاق بن راهويه رمحه اهلل اإليامن قول وعمل ،يزيد وينقص،
ال شك أن ذلك كام وصفنا ،وإنام عقلنا هذا بالروايات الصحيحة واآلثار العامة
املحكمة ،وآحاد أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم والتابعني ،وهلم جرا
عىل ذلك ،وكذلك بعد التابعني من أهل العلم عىل يشء واحد ال خيتلفون يف
ذلك ،وكذلك يف عهد األوزاعي بالشام ،وسفيان الثوري بالعراق ،ومالك ابن

( )1رشح أصول اعتقاد أهل السنة )886/5( ،رقم.)1951( ،
( )2السنة لعبد اهلل )346/1( ،رقم.)738( ،
( )3رشح أصول اعتقاد أهل السنة )887-886/5( ،رقم.)1592( ،
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أنس باحلجاز ،ومعمر باليمن ،عىل ما فرسنا وبينا ،أن اإليامن قول وعمل ،يزيد
()1

وينقص. .
واإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل أيضا ممن حكى اإلمجاع عىل ما عليه أهل
السنة يف اإليامن ،وقد أثنى شيخ اإلسالم عىل ما قرره البخاري رمحه اهلل يف مسائل
اإليامن والرد عىل املرجئة إذ يقول« :فإن كتاب اإليامن الذي افتتح به الصحيح قرر
مذهب أهل السنة واجلامعة ،وضمنه الرد عىل املرجئة ،فإنه كان من القائمني بنص
()2

السنة واجلامعة مذهب الصحابة والتابعني هلم بإحسان» .
ومن أقوال البخاري يف ذلك« :لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم» ،ثم
سمى مجاعات منهم ،ثم قال:
«واكتفيت بتسمية هؤالء كي يكون خمتصا ،وأن ال يطول ذلك ،فام رايت
واحد منهم خيتلف يف هذه األشياء:
ني َل ُه
أن الدين قول وعمل ،لقوله تعاىلَ ﴿ :و َما ُأ ِم ُروا إِ َّال ل ِ َي ْع ُبدُ وا ا ََّ
هلل ُخمْلِ ِص َ
ِ
الزكَا َة َو َذل ِ َك ِدي ُن ا ْل َق ِّي َم ِة﴾ [البينة ،]5 :ثم
الص َال َة َو ُي ْؤ ُتوا َّ
يموا َّ
الدِّ ي َن ُحنَ َفا َء َو ُيق ُ
()3

ذكر بقية معتقدهم .
وممن حكى إمجاع أهل السنة واجلامعة عىل أن اإليامن قول وعمل أو زرعة

( )1اإليامن( ،ص ،)293-292والفتاوى.)308/7( ،
( )2اإليامن( ،ص ،)335والفتاوى.)351/7( ،
( )3رشح أصول اعتقاد أهل السنة )174-173/1( ،رقم )889/5( ،)530( ،رقم.)1597( ،
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الرازي ،وأبو حاتم الرازي رمحهام اهلل تعال ،إذ يقول ابن أيب حاتم:
«سألت أيب وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة يعني يف أصول الدين ،وما
أدركا عليه العلامء يف مجيع األمصار ،فقاال« :أدركنا العلامء يف مجيع األمصار
حجازا وعراقا ومصا ،وشاما ويمنا فكان من مذاهبهم :ان اإليامن قول وعمل،
()1

يزيد وينقص» .
وقال احلافظ ابن جرير الطربي رمحه اهلل تعاىل« :والصواب لدينا يف القول :أن
اإليامن قول وعمل ،يزيد وينقص ،وبه اخلرب عن مجاعة من أصحاب رسول اهلل
()2

صىل اهلل عليه وسلم ،وعليه مىض أهل الدين والفضل» .
وقال احلافظ ابن عبد الرب رمحه اهلل تعاىل« :أمجع أهل الفقه واحلديث عىل أن
اإليامن قول وعمل وال عمل إال بنية واإليامن عندهم يزيد وينقص والطاعات
كلها عندهم إيامن» ،ثم ذكر خمالفة أيب حنيفة وأصحابه لذلك ،وحججهم ،ثم
قال:
«وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي واآلثار باحلجاز والعراق والشام ومص
منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري واألوزاعي والشافعي
وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سالم وداود بن عيل
وأبو جعفر الطربي ومن سلك سبيلهم فقالوا اإليامن قول وعمل قول باللسان
( )1رشح أصول اعتقاد أهل السنة )176/1( ،رقم.)321( ،
( )2رشح أصول اعتقاد أهل السنة )185/1( ،رقم.)185( ،
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وهو اإلقرار اعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح مع اإلخالص بالنية الصادقة.
قالوا وكل ما يطاع اهلل عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من اإليامن.
()1

واإليامن يزيد بالطاعات وينقص باملعايص .
ثم قال املصنف رمحه اهلل:
 -2باب االستثناء يف اإليامن
 -9قال أبو عبيد :حدثنا حييى بن سعيد عن أيب األشهب عن احلسن قال:
«قال رجل عند ابن مسعود :أنا مؤمن! فقال ابن مسعود :أفأنت من أهل اجلنة؟
()2

فقال :أرجو ،فقال ابن مسعود :أفال وكلت األوىل كام وكلت األخرى؟ ».
 -10قال أبو عبيد :حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان بن سعيد ،عن
األعمش ،عن أيب وائل قال:
«جاء رجل إىل عبد اهلل فقال :بينا نحن نسري إذ لقينا ركبا فقلنا :من أنتم؟
()3

فقالوا نحن املؤمنون! فقال :أوال قالوا :إنا من أهل اجلنة؟! ».
 -11قال أبو عبيد :حدثنا حييى بن سعيد ،وحممد بن جعفر كالمها عن شعبة،
عن سلمة بن كهيل ،عن إبراهيم ،عن علقمة قال:

( )1التمهيد ،البن عبد الرب.)46-41/5( ،
( )2رجال إسناده ثقات رجال الستة ،إال أنه منقطع بني احلسن ،وابن مسعود .وأبو األشهب اسمه
جعفر بن حيان.
( )3إسناده عىل رشط الشيخني .وكذا إسناد الذي بعده .واألول أخرجه ابن أيب شيبة يف كتابه 122
من طريق أخرى عن أيب وائل به نحوه.
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قال رجل عند عبد اهلل :أنا مؤمن! فقال عبد اهلل« :فقل :إين يف اجلنة! ولكن
آمنا باهلل ومالئكته وكتبه ورسله».
()1

-12قال أبو عبيد :حدثنا عبد الرمحن ،عن سفيان ،عن حمل  ،بن حمرز قال:
قال يل إبراهيم:
«إذا قيل لك أمؤمن أنت؟؟ فقل :آمنت باهلل ومالئكته وكتبه ورسله».
 -13قال أبو عبيد :حدثنا عبد الرمحن ،عن سفيان ،عن معمر ،عن ابن
طاوس ،عن أبيه قال:
«إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل :آمنت باهلل ومالئكته وكتبه ورسله».
 -14قال أبو عبيد :حدثنا عبد الرمحن ،عن محاد بن زيد ،عن حييى بن عتيق،
عن حممد بن سريين قال:
«إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل﴿ :آمنا باهلل ومآ أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم
()2

وإسامعيل وإسحق ويعقوب واألسباط ﴾...اآلية [ ،البقرة.]136:
 -15قال أبو عبيد :حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور ،عن إبراهيم
قال:
«قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ فقال :أرجو إن شاء اهلل».
( )1هو بضم أوله ،وكرس ثانيه ،وتشديد الالم ،وكان األصل« :جميل» ،فصححناه من كتب الرجال.
وهو كويف ،وال بأس به.
( )2ومتامها ...﴿ :وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من رُبم ال نفرق بني أحد منهم ونحن
له مسلمون﴾.
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قال أبو عبيد :وهلذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه االستثناء فيه ،وإنام كراهتهم
عندنا أن يبتوا الشهادة باإليامن خمافة ما أعلمتكم يف الباب األول من التزكية
واالستكامل عند اهلل ،وأما عىل أحكام الدنيا فإهنم يسمون أهل امللة مجيعا مؤمنني؛
ألن واليتهم ،وذبائحهم ،وشهاداْتم ،ومناكحتهم ،ومجيع سنتهم :إنام هي عىل
اإليامن ،وهلذا كان األوزاعي يرى االستثناء وتركه مجيعا واسعني.
 -16قال أبو عبيد :حدثنا حممد بن كثري ،عن األوزاعي قال« :من قال أنا
مؤمن فحسن ،ومن قال :أنا مؤمن إن شاء اهلل فحسن؛ لقول اهلل عز وجل:
﴿لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهلل آمنني﴾ [الفتح ،]27:وقد علم أهنم
داخلون».
وهذا عندي وجه حديث عبد اهلل

()1

حني أتاه صاحب معاذ فقال« :أمل تعلم

أن الناس كانوا عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثالثة أصناف :مؤمن
ومنافق وكافر ،فمن أُّيم كنت؟ قال :من املؤمنني ،إنام نراه أراد أين كنت من أهل
هذا الدين ال من اآلخرين.
فأما الشهادة ُبا عند اهلل ،فإنه كان عندنا أعلم باهلل وأتقى له من أن يريده،
فكيف يكون ذلك ،واهلل يقول﴿ :فال تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى﴾
[النجم.]32:
( )1هو ابن مسعود ،وحديثه املشار إليه ،أخرجه ابن أيب شيبة يف كتابه  ،73ويف سنده رجل مل يسم،
وقد أنكره حييى بن سعيد كام يأيت عند املصنف بعد قليل.
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والشاهد- :عىل ما نظن -أنه كان قبل هذا ال يقول :أنا مؤمن عىل تزكية وال
عىل غريها ،وال نراه أنه كان ينكره عىل قائله بأي وجه كان ،إنام كان يقول :آمنت
باهلل وكتبه ورسله ،ال يزيد عىل هذا اللفظ ،وهو الذي كان أخذ به إبراهيم
وطاووس وابن سريين.
()1

ثم أجاب عبد اهلل إىل أن قال« :أنا مؤمن» فإن كان األصل حمفوظا عنه ،
فهو عندي عىل ما أعلمتك ،وقد رأيت حييى ين سعيد ينكره ويطعن يف إسناده
ألن أصحاب عبد اهلل عىل خالفه.
وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون ُبذا االسم بال استثناء،
فيقولون نحن مؤمنون ،منهم :عبد الرمحن السلمي ،وإبراهيم التيمي ،وعون بن
عبد اهلل ،ومن بعدهم ،مثل :عمر بن ذر ،والصلت بن ُبرام ،ومسعر بن كدام،
ومن نحا نحوهم ،إنام هو عندنا منهم عىل الدخول يف اإليامن ال عىل االستكامل،
أال ترى أن الفرق بينهم وبني إبراهيم وبني ابن سريين وطاوس إنام كان أن هؤالء
()2

كانوا به  ،أصال ،وكان اآلخرون يتسمون به.
فأما عىل مذهب من قال كإيامن املالئكة والنبيني! فمعاذ اهلل ،ليس هذا طريق
العلامء ،وقد جاءت كراهيته مفرسة عن عدة منهم.
 -17قال أبو عبيد :حدثنا هشيم -أو حدثت عنه -عن جويرب عن الضحاك:
( )1األصل« :حمفوظ».
( )2كذا األصل ،وفيه سقط ظاهر ،ولعله «كانوا ال يتسمون به أصال».
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أنه كان يكره أن يقول الرجل :أنا عىل إيامن جربيل وميكائيل عليهام السالم.
 -18قال أبو عبيد :حدثنا سعيد بن أيب مريم املصي ،عن نافع ،عن عمر
اجلمحي قال :سمعت ابن أيب مليكة ،وقال له إنسان:
إن رجال يف جمالسك يقول :إن إيامنه كإيامن جربائيل! فأنكر ذلك وقال:
سبحان اهلل! واهلل قد فضل جربيل عليه السالم يف الثناء عىل حممد صىل اهلل عليه
وسلم ،فقال﴿ :إنه لقول رسول كريم ،ذي قوة عند ذي العرش ،مكني مطاع ثم
أمني﴾ [التكوير.]21-19:
 -19قال أبو عبيد :حدثنا عن ميمون بن مهران:
أنه رأى جارية تغني فقال« :من زعم أن هذه عىل إيامن مريم بنت عمران فقد
كذب».
وكيف يسع أحدا أن يشبه البرش باملالئكة ،وقد عاتب اهلل املؤمنني يف غري
موضع من كتابه أشد العتاب ،وأوعدهم أغلظ الوعيد ،وال يعلم فعل باملالئكة
من ذلك شيئا ،فقال:
﴿يا أُّيا الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن
تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيام ،ومن يفعل ذلك عدوانا
وظلام فسوف نصليه نارا وكان ذلك عىل اهلل يسريا﴾ [النساء.]30-29:
وقال﴿ :يا أُّيا الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني،
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فإن مل تفعلوا فأذنوا بحرب من اهلل ورسوله﴾ اآلية

()1

[البقرة.]279-278:

وقال﴿ :يا أُّيا الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون﴾ [الصف.]2:
﴿أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوُبم لذكر اهلل وما نزل من احلق وال يكونوا
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست قلوُبم وكثري منهم
فاسقون﴾ [احلديد.]16:
فأوعدهم النار يف آية ،وآذهنم باحلرب يف أخرى ،وخوفهم باملقت يف ثالثة،
واستبطأهم يف رابعة ،وهو يف هذا كله يسميهم مؤمنني ،فام تشبه هؤالء من جربيل
وميكائيل مع مكاهنام من اهلل!؟ إين خلائف أن يكون هذا من االجرتاء عىل اهلل
واجلهل بكتابه .انتهى كالمه رمحه اهلل.
مسألة االستثناء يف اإليامن عند أهل السنة واجلامعة تكلمنا عليها يف بداية هذا
تذكريا.
الرشح ونقول هنا
ً
املراد باالستثناء يف اإليامن ما بينه شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل بقوله:
«واالستثناء أن يقول :أنا مؤمن إن شاء اهلل ،أو :مؤمن أرجو».
أو :آمنت باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،أو :إن كنت تريد اإليامن الذي
يعصم دمي فنعم ،وإن كنت تريد﴿ :إنام املؤممنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت
()2

قلوُبم﴾ [األنفال ،]2 :فاهلل أعلم .
( )1ومتامها﴿ :وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون﴾.
( )2جمموع الفتاوى.)666/7( ،
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هذه هي صورة املسألة التي نبحثها والذي عليه عامة أهل السنة وأكثر
السلف أن االستثناء يف اإليامن جائز.
كام قال شيخ اإلسالم« :واملأثور عن الصحابة ،وأئمة التابعني ،ومجهور
السلف ،وهو مذهب أهل احلديث ،وهو املنسوب إىل أهل السنة :أن اإليامن قول
وعمل ،يزيد وينقص ،يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ،وأنه جيوز االستثناء فيه»
()1

.
املذاهب العقيدة
يف االستثناء يف اإليامن
أوال :مرجئة الفقهاء.
مرجئة الفقهاء من القائلني بتحريم االستثناء يف اإليامن ،فال جيوز عندهم أن

يقول الرجل.
أنا مؤمن إن شاء اهلل.
قال ابن تيمية« :وأنكر محاد بن أيب سليامن ومن اتبعه :تفاضل اإليامن ودخول
()2

األعامل فيه ،واالستثناء فيه ،وهؤالء من مرجئة الفقهاء» .
وقال يف موضع آخر« :وأبو حنيفة وأصحابه ال جيوزون االستثناء يف اإليامن»

( )1جمموع الفتاوى.)505/7( ،
( )2جمموع الفتاوى.)507/7( ،
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()1

.
«حجج مرجئة الفقهاء».
 -1قالوا اإليامن موجود فينا مقطوع به يف قلوبنا فكيف نستثنى.
الرد :نحن نوافق عىل األول :القطع باإليامن ،وال إشكال عندنا يف هذا.
ولكنا نقول :االستثناء مل يرد وقوعه عىل أصل اإليامن ،فهو املجزوم به يف

القلب.
وأما االستثناء فيكون لآليت:
 -1لئال يزكي نفسه ويمدحها.
 -2أن يستثنى ألهنه ال يدري أتقبل اهلل منه ما عمله أم ال.
 -3أن يستثنى خوفا من سوء اخلامتة.
-2مما احتج به مانعوا االستثناء حديث احلارث بن مالك.
وفيه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال له« :كيف أصبحت يا حارث»؟ قال:
أصبحت مؤمنا باهلل حقا.
قال صىل اهلل عليه وسلم« :انظر ما تقول ،إن لكل قول حقيقة ،فام حقيقة
إيامنك»؟
قال :يا رسول عزفت نفيس عن الدنيا ،فأسهرت ليىل ،وأظمأت هناري،
وكأين بعر ريب بارزا ،أو كأين أنظر إىل أهل اجلنة كيف يتزاورون فيها،وكأين أنظر
( )1جمموع الفتاوى.)42/13( ،
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إىل أهل النار كيف يتعاوون فيها.

()1

قال صىل اهلل عليه وسلم« :أبصت ،فالزم ،عبد نور اهلل اإليامن يف قلبه» .
نقول :هذا اخلرب ال يصح فقد أخرجه ابن أيب شيبة يف اإليامن وهو ضعيف ال
تقوم به احلجة.
ثانيا :اجلهمية
منعت أيضا اجلهمية االستثناء يف اإليامن بنفس حجج مرجئة الفقهاء من كون
االستثناء مقتطي للشك ،واإليامن القطع فيه واجب.
ثالثا :الكرامية
وكذا الكرامية منعت االستثناء يف اإليامن كام قال شيخ اإلسالم« :والكرامية
توافق املرجئة واجلهمية يف أن إيامن الناس كلهم سواء ،وال يستثنون يف اإليامن ،بل
()2

يقولون ،هو مؤمن حقا ملن أظهر اإليامن» .
رابعا :األشاعرة
األشاعرة يوافقون أهل السنة يف هذا الباب من جهة وخيالفون من جهة
أخرى.
فجهة املوافقة :هي القول باالستثناء.

( )1رواه :ابن أيب شيبة يف اإليامن( ،ص )43رقم ،)115( ،واملروزي يف تعظيم قدر الصالة،
( )359/1رقم ،362( ،وهو ضعيف).
( )2جمموع الفتاوى.)141/7( ،
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()1

وجهة املخالفة :أهنم استثنوا عىل املوافاة .
قال شيخ اإلسالم« :والذين أوجبوا االستثناء هلم مأخذان:
أحدمها أن اإليامن هو ما مات عليه اإلنسان؛ واإلنسان إنام يكون عند اهلل
مؤمنا وكافرا باعتبار املوافاة وما سبق يف علم اهلل أنه يكون عليه وما قبل ذلك ال
عربة به.
قالوا :واإليامن الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيامن كالصالة
التي يفسدها صاحبها قبل الكامل؛ وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب.
وصاحب هذا هو عند اهلل كافر لعلمه بام يموت عليه وكذلك قالوا يف الكفر.
وهذا املأخذ هو مأخذ كثري من املتأخرين من الكالبية وغريهم ممن يريد أن
ينص ما اشتهر عن أهل السنة واحلديث من قوهلم :أنا مؤمن إن شاء اهلل؛ ويريد
()2

أن اإليامن ال يتفاضل؛ وال يشك اإلنسان يف املوجود وإنام يشك يف املستقبل .
فهم يستثنون عىل غري منهج أهل السنة ومأخذ أهل السنة ،فهم خالفوا يف
وصف من قال وعمل واعتقد أنه كافر يف حالته هذه مل يصفوه باإليامن حال كفره
وإن كان مآله إىل اجلنة.
فدعواهم أن القول باملوافاة قول السلف ،قول غري صحيح ،فإن السلف ملا
قالوا باالستثناء مل يكن مقصودهم املوافاة ،وإنام مقصودهم أن اإليامن املطلق
( )1راجع النبوات ،)580/1( ،واالستقامة.)150/1( ،
( )2جمموع الفتاوى.)430-429/7( ،
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يتضمن فعل املأمورات ،فقوله :أنا مؤمن ،كقوله :أنا ويل اهلل ،وأنا من األبرار،
ونحو ذلك.
قال شيخ اإلسالم« :وأما املوافاة؛ فام علمت أحدا من السلف علل ُبا
االستثناء ولكن كثري من املتأخرين يعلل ُبا من أصحاب احلديث من أصحاب
أمحد ومالك والشافعي وغريهم؛ كام يعلل ُبا نظارهم كأيب احلسن وأكثر
()1

أصحابه لكن ليس هذا قول سلف أصحاب احلديث» .
ويقول أيضا« :وعند هؤالء ال يعلم أحد أحدا مؤمنا إال إذا علم أنه يموت
عليه؛ وهذا القول قاله كثري من أهل الكالم أصحاب ابن كالب ووافقهم عىل
ذلك كثري من أتباع األئمة لكن ليس هذا قول أحد من السلف ال األئمة األربعة
وال غريهم وال كان أحد من السلف الذين يستثنون يف اإليامن يعللون ُبذا ال
()2

أمحد وال من قبله» .
فهذه هي مذاهب الناس يف هذه املسألة.

( )1جمموع الفتاوى.)439/7( ،
( )2جمموع الفتاوى.)432/7( ،
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املحارضة الثامنة

 3ـ باب الزيادة يف اإليامن واالنتقاص منه:
 -20قال أبو عبيد :حدثنا عبد الرمحن بن مهدي ،عن سفيان ،عن جامع بن
شداد ،عن األسود بن هالل قال :قال معاذ بن جبل لرجل« :اجلس بنا نؤمن
()1

ساعة يعني نذكر اهلل» .
وُبذا القول كان يأخذ سفيان واألوزاعي ومالك بن أنس ،يرون أعامل الرب
مجيعا من االزدياد يف اإلسالم؛ ألهنا كلها عندهم منه ،وحجتهم يف ذلك ما
وصف اهلل به املؤمنني يف مخس مواضع من كتابه منه ،قوله﴿ :الذين قال هلم
الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيامنا وقالوا حسبنا اهلل ونعم
الوكيل﴾ [آل عمران.]173:
وقوله﴿ :ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيامنا﴾
[املدثر .]31:وقوله﴿ :ليزدادوا إيامنا مع إيامهنم﴾ [الفتح .]4:وموضعان آخران
قد ذكرنامها يف الباب األول ،فاتبع أهل السنة هذه اآليات وتأولوها أن الزيادات
هي األعامل الزاكية.
وأما الذين رأوا اإليامن قوال وال عمل فإهنم ذهبوا يف هذه اآليات إىل أربعة
أوجه:
( )1إسناده صحيح عىل رشط الشيخني ،وأخرجه ابن أيب شيبة يف كتابه «رقم 105 :و 107عن
األعمش ،عن جامع به.
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أحدها :أن قالوا :أصل اإليامن اإلقرار بجمل الفرائض ،مثل الصالة والزكاة
وغريها ،والزيادة بعد هذه اجلمل ،وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصالة املفروضة هي
مخس ،وأن الظهر هي أربع ركعات ،واملغرب ثالثة ،وعىل هذا رأوا سائر
الفرائض.
والوجه الثاين :أن قالوا :أصل اإليامن اإلقرار بام جاء من عند اهلل ،والزيادة
متكن من ذلك اإلقرار.
والوجه الثالث :أن قالوا الزيادة يف اإليامن االزدياد من اليقني.
والوجه الرابع :أن قالوا إن اإليامن ال يزداد أبدا ،ولكن الناس يزدادون منه.
وكل هذه األقوال مل أجد هلا مصدقا يف تفسري الفقهاء وال يف كالم العرب،
فالتفسري ما ذكرناه عن معاذ
حني قال :اجلس بنا نؤمن ساعة ،فيتوهم عىل مثله أن يكون مل يعرف
الصلوات اخلمس ،ومبلغ ركوعها وسجودها إال بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم ،وقد فضله النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل كثري من أصحابه يف العلم
()1

باحلالل واحلرام ثم قال« :يتقدم العلامء برتوه»؟! .
هذا ال يتأوله أحد يعرف معاذا.

( )1أي :برمية سهم .واحلديث رواه ابن سعد عن حممد بن كعب واحلسن البصي مرسال مرفوعا،
وهو وابن عساكر عن عمر ريض اهلل عنه موقوفا ،واحلاكم عن أنس ريض اهلل عنه موقوفا،
ورفعه الطرباين ،فاحلديث صحيح بمجموع الطرق.
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وأما يف اللغة فإنا مل نجد املعنى فيه حيتمل تأويلهم ،وذلك كرجل أقر له رجل
بألف درهم له عليه ،ثم بينها فقال :مائة منها يف جهة كذا ،ومائتان يف جهة كذا،
حتى استوعب األلف ،ما كان هذا يسمى زيادة ،وإنام يقال له تلخيص وتفصيل،
وكذلك لو مل يلخصها ،ولكنه ردد ذلك اإلقرار مرات ،ما قيل له زيادة أيضا ،إنام
هو تكرير وإعادة ،ألنه مل يغري املعنى األول ومل يزد فيه شيئا.
فأما الذين قالوا :يزداد من اإليامن ،وال يكون اإليامن هو الزيادة ،فإنه مذهب
غري موجود؛ ألن رجال لو وصف ماله فقيل :هو ألف ،ثم قيل :إنه ازداد مائة
بعدها ،ما كان له معنى يفهمه الناس إال أن يكون املائة هي الزائدة عىل األلف،
وكذلك سائر األشياء ،فاإليامن مثلها ،ال يزداد الناس منه شيئا ،إال كان ذلك
اليشء هو الزائد يف اإليامن.
وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقني فال معنى هلم؛ ألن اليقني من اإليامن،
فإذا كان اإليامن عندهم كله برمته إنام هو اإلقرار ،ثم استكمله هؤالء املقرون
بإقرارهم ،أفليس قد أحاطوه باليقني من قوهلم!! فكيف يزداد من يشء قد
استقيص وأحيط به؟! أرأيتم رجال نظر إىل النهار بالضحى حتى أحاط عليه كله
بضوئه هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه هنار ولو اجتمع عليه اإلنس واجلن؟!
هذا يستحيل وخيرج مما يعرفه الناس.
ومن األصول التي نبهنا عليها عند أهل السنة واجلامعة يف مسألة اإليامن هي:
أن اإليامن يزيد وينقص.
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يزيد بالطاعة وينقص باملعصية وهذا حمل إمجاع عندهم حكاه.
()1

إسحاق بن راهوية رمحه اهلل ،وأبو زرعة وأبو حاتم  ،رمحهام اهلل.
()2

وكذا حكاه ابن عبد الرب رمحه اهلل .
وقال ابن تيمية رمحه اهلل

()3

« :وأمجع السلف :أن اإليامن قول وعمل يزيد

ونقص».
فهؤالء األئمة تواتر عنهم النقل أن اإليامن يزيد وينقص بل جاء عىل لسان
كثري من الصحابة أن اإليامن يزيد وينقص منهم:
أبو هريرة ريض اهلل عنه ،وأبو الدرداء ،وعمري بن حبيب اخلطمي.
فهذه حكاية أقوال السلف يف هذه املسألة ومل خيالف يف هذا أحد إال بعض
تفصيل عند بعض األئمة ،كام جاء يف إحدى الروايتني عن مالك ،أنه قال:
()4

«اإليامن يزيد» ،وتوقف يف النقصان  ،ونحى هذا املنحى بعض الفقهاء وعلل
ذلك بسببني:
األول :أن لفظ النقصان مل يرد يف القرآن.
ثانيا :إذا قيل بالنقصان لزم ذاهب اإليامن كله.
وعن مالك رواية أخرى موافقة ملذهب أهل السنة واحلمدهلل كام حكاها ابن
( )1درء التعارض.)257/6( ،
( )2التمهيد.)47/15( ،
( )3الفتاوى.)672/7( ،
( )4التمهيد.)55/15( ،
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()2

()1

عبد الرب  ،وابن تيمية يف اإليامن األوسط .
تنبيه:
مسألة التفاضل يف املعرفة تكلم عليها الناس كثريا وقد أجاد شيخ اإلسالم يف
تعليلها حيث قال رمحه

اهلل« :وال شك أن املؤمنني يعرفون رُبم يف الدنيا ويتفاوتون يف

درجات العرفان والنبي صىل اهلل عليه وسلم أعلمنا باهلل .وقد قال« :ال أحيص ثناء عليك أنت كام
()3

أثنيت عىل نفسك»  ،وهذا يتعلق بمعرفة زيادة املعرفة ونقصها املتعلقة بمسألة زيادة اإليامن
ونقصانه»

()4

.

مذاهب الناس يف اإليامن يزيد وينقص
زيادة اإليامن ونقصانه عند مرجئة الفقهاء
مل ختتلف كلمة املرجئة ،فقهائهم ومتكلميهم يف أن اإليامن ال يزيد وال ينقص.
يقول شيخ اإلسالم رمحه اهلل« :ووافقهم -يعني اخلوارج واملعتزلة -املرجئة
واجلهمية عىل أن اإليامن يزول كله بزوال يشء منه ،وأنه ال يتبعض ،وال يتفاضل،
()5

فال يزيد وال ينقص ،وقالوا إن إيامن الفساق كإيامن األنبياء واملؤمنني .
ويقول عن فقاء املرجئة خاصة يقول رمحه اهلل« :وأنكر محاد بن أيب سليامن

( )1التمهيد.)55/15( ،
( )2اإليامن األوسط( ،ص.)37
( )3الفتاوى.)479/6( ،
( )4مسلم.)486( ،
( )5رشح األصبهانية ،)574/2( ،منهاج السنة.)205-204/5( ،
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ومن اتبعه ،تفاضل اإليامن ،ودخول األعامل فيه ،واالستثناء فيه ،وهؤالء من
()1

مرجئة الفقهاء» .
ونقل شيخ اإلسالم ما أورده اإلمام أمحد عليهم يف إنكارهم زيادة اإليامن،
حيث يقول رمحه اهلل:
«قال اإلمام أمحد :فإن زعموا أهنم ال يقبلون زيادة اإليامن من أجل أهنم ال
يدرون ما زيادته وأهنا غري حمدودة.
فام يقولون يف أنبياء اهلل وكتبه ورسله؟ هل يقرون ُبم يف اجلملة؟ ويزعمون
أنه من اإليامن.
فإذا قالوا :نعم.
قيل هلم :هل َتدوهنم وتعرفون عددهم؟ أليس إنام يصريون يف ذلك إىل
اإلقرار ُبم يف اجلملة ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة اإليامن.
وبني أمحد أن كوهنم مل يعرفوا منتهى زيادته يعني االيامن ال يمنعهم من
اإلقرار ُبا يف اجلملة؛ كام أهنم يؤمنون باألنبياء والكتب وهم ال يعرفون عدد
()2

الكتب والرسل» .
تنبيه:

( )1اإليامن األوسط ،ضمن الفتاوى ،)507/7( ،ط ،ابن اجلوزي.
( )2اإليامن( ،ص ،)391الفتاوى ، )409/7( ،والنقل عن اإلمام أمحد من رسالته إىل أيب عبد
الرحيم اجلوزجاين :ذكرها اخلالل يف السنة )28-22/4( ،رقم.)1103( ،
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فقهاء املرجئة انفردوا عن املرجئة يف هذه املسألة بإثبات الزيادة يف اإليامن
حال نزول اآليات ،فلام اكتمل الدين مل تعد هناك زيادة.
كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عنهم« :قالوا :نحن نسلم أن اإليامن يزيد
بمعنى أنه كان كلام أنزل اهلل آية وجب التصديق ُبا فانضم هذا التصديق إىل
التصديق الذي كان قبله؛ لكن بعد كامل ما أنزل اهلل ما بقي اإليامن يتفاضل
عندهم بل إيامن الناس كلهم سواء؛ إيامن السابقني األولني كأيب بكر وعمر وإيامن
()1

أفجر الناس كاحلجاج وأيب مسلم اخلراساين وغريمها» .
وهذا الذي فهمه فقهاء املرجئة مردود بأن الصحابة رضوان اهلل عليهم قد
أثبتوا زيادة اإليامن ونقصانه بعد موت النبي صىل اهلل عليه وسلم ونزول القرآن
()2

كله ،فأثبتوا الزيادة بعد كامل الدين .
ثانيا :زيادة اإليامن ونقصانه عند اجلهمية
يف املبحث السابق تبني أن املرجئة عىل اختالف فرقهم يمنعون الزيادة
والنقصان يف اإليامن ،ومل خترج اجلهمية عن الضالل يف هذه املسألة ،سواء يف
منعهم تفاضل اإليامن ،أو يف منشأ الغلط.
يقول شيخ اإلسالم رمحه اهلل« :ووافقتهم -يعني اخلوارج واملعتزلة -املرجئة

( )1اإليامن( ،ص ،)212والفتاوى.)225/7( ،
( )2اإليامن( ،ص ،)220-219والفتاوى ،)233-232/7( ،انظر رشح األصبهانية-577/2( ،
.)578
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واجلهمية عىل أن اإليامن يزول كله بزوال يشء منه ،وأنه ال يتبعض ،وال يتفاضل،
()1

فال يزيد وال ينقص ،وقالوا إن إيامن الفساق كإيامن األنبياء واملؤمنني» .
فقول اجلهمية كقول سائر املرجئة يف منع الزيادة والنقصان يف اإليامن ،وأن
وقوع التفاضل إنام هو يف األعامل فحسب ،واألعامل ليس من اإليامن.
وشبه اجلهمية مبنية« :عىل أن اإليامن هو جمرد التصديق واالعتقاد اجلازم،
()2

وهو مل يتغري ،وإنام نقصت رشائع اإلسالم» .
وهذا بناء عىل ظنهم أن اإليامن نوع واحد ال يقبل التعدد ،وال التفاضل أي ال
يتبعض وقد تقدم بحمد اهلل نقض دعوى أن اإليامن نوع واحد ،وتقرير وقوع
التفاضل.
ثالثا :زيادة اإليامن ونقصانه عند الكرامية
ليس هلم قول انفردوا فيه يف مسائل اإليامن إال مذهبهم يف مسامه.
يقول رمحه اهلل« :فلم يكن حدث يف زمنهم يعني السلف املتقدمني من املرجئة
من يقول :اإليامن هو جمرد القول بال تصديق وال معرفة يف القلب .فإن هذا إنام
أحدثه ابن كرام.
وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام .وأما سائر ما قاله ،فأقوال قيلت قبله ،وهلذا
مل يذكر األشعري ،وال غريه ممن حيكى مقاالت الناس عنه قوال انفرد به إال هذا،
( )1رشح األصبهانية.)574/2( ،
( )2الفتاوى.)671/7( ،
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()1

وأما سائر أقواله فيحكوهنا عن ناس قبله وال يذكرونه» .
وعىل هذا ،فمذهب الكرامية يف زيادة اإليامن ونقصانه هو مذهب املرجئة
واجلهمية ،وهو منع وقوع الزيادة والنقصان فيه ،وهذا جاء منصوصا عليه يف قول
شيخ اإلسالم « :والكرامية توافق املرجئة واجلهمية يف أن إيامن الناس كلهم سواء»
()2

.
وقال يف موضع آخر« :وقابلتهم -يعني اخلوارج واملعتزلة -املرجئة واجلهمية

ومن اتبعهم من األشعرية والكرامية .فقالوا :ليس من اإليامن فعل األعامل
الواجبة وال ترك املحظورات البدنية.
واإليامن ال يقبل الزيادة والنقصان؛ بل هو يشء واحد يستوي فيه مجيع
املؤمنني :من املالئكة والنبيني واملقربني واملقتصدين والظاملني.
ثم قال فقهاء املرجئة :هو التصديق بالقلب واللسان.
وقال أكثر متكلميهم :هو التصديق بالقلب.
وقال بعضهم :التصديق باللسان.
قالوا :ألنه لو دخلت فيه الواجبات العملية خلرج منه من مل يأت ُبا كام قالت
اخلوارج.

( )1اإليامن( ،ص ،)370والفتاوى.)387/7( ،
( )2اإليامن( ،ص ،)135والفتاوى.)141/7( ،
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()1

ونكتة هؤالء مجيعهم تومههم أن من ترك بعض اإليامن فقد تركه كله» .
وعىل هذا يوافقون غريهم من املرجئة يف أن اإليامن ال يزيد وال ينقص ،وأن
أصل غلطهم تومههم أنه يشء واحد ،وهذا قد مىض الكالم عليه.
رابعا :زيادة اإليامن ونقصانه عند األشاعرة
وافقت األشاعرة عامة املرجئة يف مسألة زيادة اإليامن ونقصانه ،حيث منعت
ذلك؛ حمتجة بالشبهة نفسها.
يقول شيخ اإلسالم رمحه اهلل« :وقابلتهم -يعني اخلوارج :-املرجئة،
()2

واجلهمية ،ومن اتبعهم من األشعرية ،والكرامية  ،فقالوا ليس من اإليامن فعل
األعامل الواجبة وال ترك املحظورات البدنية.
واإليامن ال يقبل الزيادة والنقصان؛ بل هو يشء واحد يستوي فيه مجيع
املؤمنني :من املالئكة والنبيني واملقربني واملقتصدين والظاملني.
ثم قال فقهاء املرجئة :هو التصديق بالقلب واللسان وقال أكثر متكلميهم:
هو التصديق بالقلب وقال بعضهم :التصديق باللسان.
قالوا :ألنه لو دخلت فيه الواجبات العملية خلرج منه من مل يأت ُبا كام قالت
اخلوارج.

( )1الفتاوى.)471-470/12( ،
( )2وأيضا املرتيدية ،انظر :إمام أهل السنة ،واجلامعة أبو منصور املاتريدي( ،ص،)386-384
حيث نقل ما جاء عن املاتريدي يف ذلك.
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ونكتة هؤالء مجيعهم تومههم أن من ترك بعض اإليامن فقد تركه كله».
فكام هو ظاهر مما تقدم موافقة األشاعرة للمرجئة يف مسألة زيادة اإليامن
ونقصانه ،واألصل املوجب ملنعهم ذلك ،والقول بأن التفاضل إنام هو يف األعامل
فقط ،وهي ليست من اإليامن عندهم.
تنبيه:
الحظ بعض األشاعرة أن من لوازم هذه املقالة الباطلة أن يكون إيامن
الفاسقني كإيامن الطائعني ،وعىل رأسهم الرسول صىل اهلل عليه وسلم.
فأجاب بعضهم بأن فضل إيامن الرسول صىل اهلل عليه وسلم عىل غريه إنام هو
يف دوام تصديقه واستمراره ،وهذا ال يوجد لغريه.
قال شيخ اإلسالم« :وعندهم  -يعني األشاعرة  -اإليامن ال يتفاضل إال
بالدوام فقط.
قال أبو املعايل[ :فإن قيل :فام قولكم يف زيادة اإليامن ونقصانه؟
قلنا :إذا محلنا اإليامن عىل التصديق ،فال يفضل تصديق تصديقا ،كام ال يفضل
علم علام.
ومن محله عىل الطاعة رسا وعلنا ،وقد مال إليه القالنيس ،فال يبعد عىل ذلك
()1

إطالق القول بأن اإليامن يزيد بالطاعة ،وينقص باملعصية ،وهذا مما ال نؤثره] .
( )1ما بني قوسني مل ينقله شيخ اإلسالم ،وأوردته زيادة يف اإليضاح( ،نقال من أراء املرجئة للسند،
حفظه اهلل)
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()1

فإن قال القائل  :أصلكم يلزمكم أن يكون إيامن املنهمك يف فسقه ،كإيامن
النبي صىل اهلل عليه وسلم؟
قلنا :النبي

()2

يفضل إيامنه عىل إيامن من عداه باستمرار تصديقه ،وعصمة

اهلل إياه من خمامرة الشكوك ،واختالج الريب.
والتصديق عرض من األعراض ال يبقى ،وهو متوال للنبي صىل اهلل عليه
وسلم ،ثابت لغريه يف بعض األوقات ،وزائل عنه يف أوقات الفرتات ،فيثبت
للنبي صىل اهلل عليه وسلم أعداد من التصديق ،وال يثبت لغريه إال بعضها،
فيكون إيامنه لذلك أكثر وأفضل .قال :ولو وصف اإليامن بالزيادة والنقصان،
()3

وأريد به ذلك كان مستقيام» .
فاجلويني رمحه اهلل أجاب عن هذا اإلشكال الذي أورده عليهم أهل السنة
باستمرار التصديق ودوامه للنبي صىل اهلل عليه وسلم ،وُبذا التعليل فضل النبي
صىل اهلل عليه وسلم عىل غريه ،فيكون التصديق يف حق النبي صىل اهلل عليه وسلم
يتواىل ويتعاقب وال يكون له فرتة وال شك ،وأما التصديق يف حق غري النبي صىل
اهلل عليه وسلم فإنه ال يتعاقب عليه مثل ما يتعاقب يف حقه صىل اهلل عليه وسلم،
بل يقع فيه فرتة وغفلة.

( )1يف اإلرشاد :فإن قيل.
( )2املثبت من اإلرشاد وجاءت يف خمطوطة كتاب اإليامن/43( ،ب) ،وعامة طبعاته :الذي.
( )3اإليامن ،)147( ،والفتاوى ،)153/7( ،والنقل عن :اإلرشاد( ،ص.)336
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وقد علق شيخ اإلسالم عىل مقالة اجلويني بقوله«:قلت :فهذا هو الذي
يفضل به النبي غريه يف اإليامن عندهم ،ومعلوم أن هذا يف غاية الفساد من وجوه
()1

كثرية» .
هام:
اإلمام أبو احلسن األشعري رجع يف إىل قول أهل احلق ،يف هذه املسألة فقال
بزيادة اإليامن ونقصانه.
()2

فقد رصح رمحه اهلل بأن «اإليامن قول وعمل ،يزيد وينقص» كام يف اإلبانة .
ثم قال رمحه اهلل:
 -4باب تسمية اإليامن بالقول دون العمل:
قال أبو عبيد :قالت هذه الفرقة :إذا أقر بام جاء من عند اهلل ،وشهد شهادة
احلق بلسانه ،فذلك اإليامن كله؛ ألن اهلل عز وجل سامهم مؤمنني.
وليس ما ذهبوا إليه عندنا قوال ،وال نراه شيئا ،وذلك من وجهني:
أحدمها ما أعلمتك يف الثلث األول؛ أن اإليامن املفروض يف صدر اإلسالم مل
يكن يومئذ شيئا إال إقرار فقط.
وأما احلجة األخرى :فإنا وجدنا األمور كلها يستحق الناس ُبا أسامءها مع

( )1اإليامن( ،ص ،)147والفتاوى.)153/7( ،
( )2اإليامن األوسط ،ضمن :الفتاوى( ،)550-549/7( :ص )440ط ،ابن اجلوزي ،وهو يف
مقاالت اإلسالميني.)350-347/1( ،
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ابتدائها والدخول فيها ،ثم يفضل فيها بعضهم بعضا ،وقد شملهم فيها اسم
واحد ،من ذلك أنك جتد القوم صفوفا بني مستفتح للصالة وراكع وساجد،
وقائم وجالس ،فكلهم يلزمه اسم املصيل ،فيقال هلم مصلون ،وهم مع هذا فيها
متفاضلون.
وكذلك صناعات الناس ،لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم يف تأسيسه،
وآخر قد نصفه ،وثالث قارب الفراغ منه ،قيل هلم مجيعا بناة ،وهم متباينون يف
بنائهم.
()1

وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار ،فدخلها أحدهم ،فلام تعتب الباب ،
أقام مكانه ،وجاوزه اآلخر بخطوات ،ومىض الثالث إىل وسطها ،قيل هلم مجيعا
داخلون ،وبعضهم فيها أكثر مدخال من بعض.
فهذا الكالم املعقول عند العرب السائر فيهم ،فكذلك املذهب يف اإليامن ،إنام
هو دخول يف الدين ،قال اهلل تبارك وتعاىل﴿ :إذا جاء نص اهلل والفتح ،ورأيت
الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجا ،فسبح بحمد ربك﴾ [النص] .وقال﴿ :يا أُّيا
الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كآفة﴾ [البقرة .]208:فالسلم اإلسالم ،وقوله:
()2

﴿كافة﴾ معناها عند العرب اإلحاطة باليشء .
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :بني اإلسالم عىل مخس» ،فصارت
( )1جتاوز عتبة الباب ،وهي ...خشبة الباب التي يوطأ عليها.
( )2األصل« :باإلحاطة».
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اخلمس كلها هي امللة التي سامها اهلل سلام مفروضا.
فوجدنا أعامل الرب ،وصناعات األيدي ،ودخول املساكن كلها تشهد عىل
اجتامع االسم ،وتفاضل الدرجات فيها ،هذا يف التشبيه والنظر ،مع ما احتججنا
به

()1

من الكتاب والسنة.

فهكذا اإليامن هو درجات ومنازل ،وإن كان سمى أهله اسام واحدا ،وإنام هو
عمل من أعامل تعبد اهلل به عباده ،وفرضه عىل جوارحهم ،وجعل أصله يف معرفة
القلب ،ثم جعل املنطق شاهدا عليه ،ثم األعامل مصدقة له ،وإنام أعطى اهلل كل
جارحة عمال مل يعطه األخرى ،فعمل القلب :االعتقاد ،وعمل اللسان :القول،
وعمل اليد :التناول ،وعمل الرجل :امليش ،وكلها جيمعها اسم العمل.
فاإليامن عىل هذا التناول إنام هو كله مبني عىل العمل ،من أوله إىل آخره ،إال
أنه يتفاضل يف الدرجات عىل ما وصفنا.
وزعم من خالفنا أن القول دون العمل ،فهذا عندنا متناقض ،ألنه إذا جعله
قوال فقد أقر أنه عمل وهو ال يدري بام أعلمتك من العلة املوهومة عند العرب يف
تسمية أفعال اجلوارح عمال.
وتصديقه يف تأويل الكتاب يف عمل القلب واللسان ،قول اهلل يف القلب:
﴿إال من أكره وقلبه مطمئن باإليامن﴾ [النحل .]106:وقال﴿ :إن تتوبا إىل اهلل
فقد صغت قلوبكام﴾ [التحريم .]4:وقال﴿ :الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوُبم﴾
( )1األصل« :اجتجاجنا به».
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[احلج.]35:

وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :إن يف اجلسد ملضغة إذا صلحت صلح
سائر اجلسد ،وهي القلب»

()1

 .وإذا كان القلب مطمئنا مرة ،ويصغى أخرى،

ويوجل ثالثة ،ثم يكون منه الصالح والفساد ،فأي عمل أكثر من هذا؟
ثم بني ما ذكرنا قوله﴿ :ويقولون يف أنفسهم لوال يعذبنا اهلل بام نقول﴾
[املجادلة .]8:فهذا ما يف عمل القلب.
()2

وأما عمل اللسان  ،فقوله﴿ :يستخفون من الناس وال يستخفون من اهلل
وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرىض من القول وكان اهلل بام يعملون حميطا﴾
[النساء ،]108:فذكر القول ثم سامه عمال.
ثم قال﴿ :فإن كذبوك فقل يل عميل ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا
بريء مما تعملون﴾ [يونس.]41:
هل كان عمل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم معهم إال دعاؤه إياهم إىل اهلل،
وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسامها هاهنا عمال؟
وقال يف موضع ثالث﴿ :قال قائل منهم إين كان يل قرين يقول أئنك ملن
املصدقني﴾

()3

إىل ﴿ملثل هذا فليعمل العاملون﴾ [الصافات.]61-51:

( )1أخرجه الشيخان من حديث النعامن بن بشري ريض اهلل عنه بأتم مما هنا.
( )2األصل« :قوله».
ِ
ِ
ِ
ون (َ )53ق َال َه ْل َأ ْن ُت ْم ُم َّطل ُع َ
( )3وهيَ ﴿ :أإِنَّا َمل ِدينُ َ
اجلح ِ
يم (َ )55ق َال
ون (َ )54فا َّط َل َع َف َرآ ُه ِيف َس َواء ْ َ
ِ
ين (َ )56و َل ْو َال نِ ْع َم ُة َر ِّيب َل ُكن ُْت ِم َن ا ُْمل ْح َ ِ
رت ِد ِ
ين (َ )57أ َف َام ن َْح ُن بِ َم ِّيتِنيَ ()58
رض َ
تَاهللَِّ إِ ْن كدْ َت َل ُ ْ
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فهل يكون التصديق إال بالقول وقد جعل صاحبها هاهنا عامال؟!
ثم قال﴿ :اعملوا آل داوود شكرا﴾ [سبأ ،]13:فأكثر ما يعرف الناس من
الشكر أنه احلمد والثناء باللسان ،وإن كانت املكافأة قد تدعى شكرا.
فكل هذا الذي تأولنا إنام هو عىل ظاهر القرآن ،وما وجدنا أهل العلم
يتأولونه ،واهلل أعلم بام أراد ،إال أن هذا هو املستفيض يف كالم العرب غري
املدفوع ،فتسميتهم

()1

الكالم عمال ،من ذلك أن يقال :لقد عمل فالن اليوم

عمال كثريا ،إذا نطق بحق وأقام الشهادة ،ونحو هذا.
()2

وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها ،قيل قد عمل به الفاقرة ،وفعل
به األفاعيل ،ونحوه من القول ،فسموه عمال ،وهو مل يزده عىل املنطق.
()3

ومنه احلديث املأثور« :من عد كالمه من عمله ،قل كالمه إال فيام ينفعه» .
فوجدنا تأويل القرآن ،وآثار النبي صىل اهلل عليه وسلم وما مضت عليه
العلامء ،وصحة النظر ،كلها تصدق أهل السنة يف اإليامن ،فيبقى القول اآلخر،
()4

فأي يشء يتبع بعد هذه احلجج األربع؟! .
وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن املتكلم باإليامن مستكمل له ،من
ِ
إِ َّال َم ْو َت َتنَا ْاألُ َ
يم ﴾.
وىل َو َما ن ْ
َح ُن بِ ُم َع َّذبِنيَ ( )59إِ َّن َه َذا َهل ُ َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ

( )1كذا األصل ،وال خيلو من يشء.
( )2األصلُ« :با».

( )3مل أقف عليه ،وأغلب الظن أنه موقوف.
( )4األصل« :احلجة» وفيه بعد سطر «الشيعة مما» بدل التبعة ما.
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التبعة ما هو أشد مما ذكرنا ،وذلك فيام قص علينا من نبأ إبليس يف السجود آلدم
فإنه قال﴿ :إال إبليس استكرب وكان من الكافرين﴾ [ص ،]74 :فجعله اهلل
باالستكبار كافرا ،وهو مقر به غري جاحد له ،أال تسمع﴿ :خلقتني من نار
وخلقته من طني﴾ [األعراف ،]12:وقوله﴿ :رب بام أغويتني﴾ [احلجر]39:؟
فهذا اآلن مقر بأن اهلل ربه ،وأثبت القدر أيضا يف قوله﴿ :أغويتني﴾
[األعراف 16:واحلجر ]39:وقد تأول بعضهم قوله﴿ :وكان من الكافرين﴾
[البقرة ]34:أنه كان كافرا قبل ذلك! وال وجه هلذا عندي؛ ألنه لو كان كافرا قبل
أن يؤمر بالسجود ملا كان يف عداد املالئكة

()1

وال كان عاصيا إذا مل يكن ممن أمر

بالسجود.
وينبغي يف هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إىل اإليامن بعد الكفر لقوله:
﴿رب بمآ أغويتني﴾ [احلجر ،]39:وقوله﴿ :خلقتني من نار وخلقته من طني﴾
[األعراف ]12:فهل جيوز ملن يعرف اهلل وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت اإليامن
إلبليس اليوم؟!
اإلمام أبو عبيد رمحه اهلل رشع يف الرد عىل املخالفني يف هذا الباب.
وهم القائلون« :اإليامن القول».
( )1يعني الذين أمروا بالسجود ،وال يعني املصنف رمحه اهلل تعاىل :أنه كان منهم يف اخللق واجلبلة،
كيف والقرآن يقول عنه{ :كان من اجلن} [الكهف .]50:والرسول صىل اهلل عليه وسلم قال:
«خلقت املالئكة من نور ،وخلق اجلان من نار ،وخلق آدم مما وصف لكم» .خمتص مسلم رقم:
.2169
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وهم الكرامية:
يقول شيخ اإلسالم رمحه اهلل« :وأما الكرامية ،فلهم يف اإليامن قول ما سبقهم
()1

اليه أحد ،قالوا :هو اإلقرار باللسان وإن مل يعتقد بقلبه» .
وعىل هذا فأبن كرام أحدث قوال عجيبا يف هذا الباب وهو أن «اإليامن جمرد
القول ،بال تصديق ،وال معرفة يف القلب».
قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل« :والقول الثاين :من يقول هو جمرد قول اللسان،
وهذا ال يعرف ألحد قبل الكرامية»

()2

قلت :ولكن الكرامية هلا تفصيل يف ثبوت اجلنة والنار للناطق ُبا كام حكاه
شيخ اإلسالم رمحه اهلل.
حيث قال« :وقالت الكرامية هو القول فقط .فمن تكلم به فهو مؤمن كامل
اإليامن لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل اجلنة وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا
مؤمنا -هكذا قالوا -من أهل النار.
وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته .ومل يسبقها أحد إىل هذا
()3

القول وهو آخر ما أحدث من األقوال يف اإليامن» .
وعىل هذا الكرامية أخرجوا التصديق من مسمى اإليامن ،ولكنهم أوجبوه،

( )1النبوات.)582/1( ،
( )2الفتاوى.)195/7( ،
( )3الفتاوى.)56/13( ،
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وسمو املنافق مؤمن يف أحكام الدنيا وأدخلوه النار يف اآلخرة.

ويف هذا يقول ابن تيمية« :حتى الكرامية الذين يسمون املنافق مؤمنا
ويقولون :اإليامن هو الكلمة يقولون :إنه ال ينفع يف اآلخرة إال اإليامن الباطن.
وقد حكى بعضهم عنهم أهنم جيعلون املنافقني من أهل اجلنة وهو غلط عليهم؛
()1

إنام نازعوا يف االسم ال يف احلكم. »...
وعىل هذا فخالصة مذهب الكرامية هو:
اإليامن هو قول اللسان.
فمن أتى به فهو مؤمن كامل اإليامن.
التصديق القلبي ال يدخل يف مسمى اإليامن مع وجوبه ،لدخول اجلنان.
عمل القلب ليس من اإليامن.
عمل اجلوارح ليس من اإليامن.
هذا هو مذهب الكرامية يف عجالة.
وقد رد عليهم املصنف وبني سبب ضالهلم يف هذا الباب.
وأن هذا عائد إىل وجهني:
أوال :ما تكلم عليه يف بداية الكتاب من كون اإليامن املفروض عىل الصدر
األول كان يف فرتة من الفرتات هو النطق فقط بكلمة التوحيد وشقيقتها.
ال إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إال اهلل
( )1الفتاوى.)141/7( ،

حممـــــــــــــــد رســـــــــــــــول اهلل
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الثاين :أن لزم االسم الواحد لطائفة من الناس ال يستلزم التساوي يف االسم.
ورضب عىل هذا امثلة:
أوال :املصلني منهم اهلائم ومنهم اخلاشع ومنهم املجاهد.
وكلهم يصدق عليهم لفظ «مصىل» مع تفاوت صلواْتم.
ثانيا :الصناع التجاريني واحلدادين والسائقني واملعلمني تصدق عليهم
أسامئهم مع اختالف مهاراْتم يف صنعاْتم وتفاوت مراتبهم مع لزومهم مسام
واحد.
فكذلك اإليامن درجات ومنازل ،وإن كان قد سمى أهله مسام واحد.
وبني بعد ذلك أن قوهلم اإليمن هو القول ونفي العمل واالعتقاد تناقض
رصيح ألن من أثبت القول فقد أثبت العمل ،عمل اجلوارح وعمل القلب كام
قرءنا اآلن كالم ونقاشه معهم.
ثم رضب هلم مثاال رصحيا من كتاب اهلل عز وجل ُّيدم به هذه األصول وهو:
ِ
ْرب َوك َ
َان ِم َن ا ْلكَافِ ِري َن ()74
قوله تعاىل﴿ :إِ َّال إِ ْبل َ
اس َتك َ َ
يس ْ
فكان باستكباره كافرا مع القرار بللسان
َار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
كام قال ( َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
ني﴾ [األعراف..]12 :
وقوله﴿ :ر ِّب بِ َام َأ ْغ َو ْيتَنِي﴾ [احلجر.]39 :
فهو مقر بأن اهلل ربه ،ومع هذا مل ينفعه هذا اإلقرار.
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املحارضة التاسعة
قال املصنف رمحه اهلل:

 5ـ باب من جعل اإليامن املعرفة بالقلب وإن مل يكن عمل:
قال أبو عبيد :قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا [يف أن] العمل من
اإليامن ،عىل أهنم وإن كانوا لنا مفارقني ،فإهنم ذهبوا إىل مذهب قد يقع الغلط يف
مثله.
ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتني مجيعا ليست من أهل العلم وال
الدين ،فقالوا :اإليامن معرفة بالقلوب باهلل وحده وإن مل يكن هناك قول وال
()1

عمل! وهذا منسلخ عندنا من قول أهل امللل احلنفية؛ ملعارضته .
لكالم اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم بالرد والتكذيب ،أال تسمع قوله:
﴿قولوا آمنا باهلل ومآ أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإسامعيل﴾ اآلية
[البقرة]136:؟ فجعل القول فرضا حتام ،كام جعل معرفته فرضا ،ومل يرض بأن
يقول :اعرفوين بقلوبكم.
ثم أوجب مع اإلقرار اإليامن بالكتب والرسل كإجياب اإليامن ،ومل جيعل
ألحد إيامنا إال بتصديق النبي صىل اهلل عليه وسلم يف كل ما جاء به فقال﴿ :يا أُّيا
الذين آمنوا آمنوا باهلل ورسوله﴾ [النساء ،]136:وقال﴿ :فال وربك ال يؤمنون
حتى حيكموك فيام شجر بينهم﴾ [النساء .]65:وقال﴿ :الذين آتيناهم الكتاب
( )1األصل« :ال معاوضة»
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يعرفونه كام يعرفون أبناءهم﴾ [البقرة ]146:يعني النبي صىل اهلل عليه وسلم،
فلم جيعل اهلل معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيامنا.
ثم سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن اإليامن فقال« :أن تؤمن باهلل
ومالئكته وكتبه ورسله» يف أشياء كثرية من هذا ال َتىص.
وزعمت هذه الفرقة أن اهلل ريض عنهم باملعرفة! ولو كان أمر اهلل ودينه عىل
ما يقول هؤالء ما عرف اإلسالم من اجلاهلية ،وال فرقت امللل بعضها من بعض،
إذ كان يرىض منهم بالدعوى عىل قلوُبم ،غري إظهار اإلقرار بام جاءت به النبوة،
والرباءة مما سواها ،وخلع األنداد واآلهلة باأللسنة بعد القلوب ،ولو كان هذا
يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن اهلل ثاين اثنني كام يقول املجوس والزنادقة،
أو ثالث ثالثة كقول النصارى ،وصىل للصليب ،وعبد النريان بعد أن يكون قلبه
عىل املعرفة باهلل لكان يلزم قائل هذه املقالة أن جيعله مؤمنا مستكمال اإليامن كإيامن
املالئكة والنبيني!
فهل يلفظ ُبذا أحد يعرف اهلل أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر
لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط!
تعرض املصنف يف هذا الباب وهو« :باب من جعل اإليامن املعرفة بالقلب
وإن مل يكن عمل».
وهؤالء الذين قالوا إن اإليامن هو جمرد املعرفة يسمون :بغالة املرجئة وهم
طائفة.
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من اجلهمية.

وهذه املقالة النكرة ،من أشهر املقاالت يف اإليامن كعادة اجلهمية يف مقاالْتم
كام قال شيخ اإلسالم« :جهام اشتهر عنه نوعان من البدع:
أحدمها :نفي الصفات.
والثاين :العلو يف القدر واإلرجاء.
()1

فجعل اإليامن جمرد معرفة القلب» .
وهذا القول مع ظهور فساده ،فتن به كثري من الناس فقال به طائفة كثرية من
أهل الكالم.
وقد روي تكفري صاحب هذه املقالة عن أمحد ابن حنبل وغريه من العلامء.
حتى ننظر يف مذهب غالة املرجئة «اجلهمية» ،البد أن نقسم الكالم فيه عىل
النحو التايل:
أوال :اإليامن عند اجلهمية يشء واحد ،يتساوى فيه العباد ،ال يتبعض ،وال
يتفاضل ،وهو جمرد تصديق القلب وعلمه.
وهذا التصديق عند اجلهم هو املعرفة ،ومراده ُبا معرفة اهلل بام يلزم ذلك من
معرفة مالئكته وكتبه ورسله ،فمن أتى بذلك فهو مؤمن كامل اإليامن ،كإيامن
النبيني واملالئكة.
يقول شيخ اإلسالم« :وعند اجلهمية :اإليامن :جمرد تصديق القلب وعلمه.
( )1جمموع الفتاوى.)229/8( ،
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هذا قول جهم ،والصاحلي ،واألشعري  -يف املشهور عنه  ،-وأكثر أصحابه»
()1

.
ويقول« :وعند اجلهمية إذا كان العلم يف قلبه ،فهو مؤمن كامل اإليامن ،إيامنه
()2

كإيامن النبيني» .
فهذه مقالة اجلهمية التي أشهرها وقال ُبا اجلهم.
ثانيا :أعامل القلوب ليست من اإليامن عند اجلهمية:
يقول شيخ اإلسالم« :واملرجئة ثالثة أصناف:
الذين يقولون :اإليامن جمرد ما يف القلب ،ثم من هؤالء من يدخل فيه أعامل
القلوب ،وهم أكثر فرق املرجئة» ،ثم قال«:ومنهم من ال يدخلها يف اإليامن،
()3

كجهم ،والصاحلي ،وهذا الذي نصه هو -يعني األشعري ،-وأكثر أصحابه» .
وملا ساق شيخ اإلسالم ما حكاه األشعري عن فرق املرجئة يف اإليامن ،علق
عىل ذلك بتعليقات ،منها :قوله« :فهذه األقوال التي ذكرها األشعري عن املرجئة
يتضمن أكثرها أنه البد يف اإليامن من بعض أعامل القلوب عندهم ،وإنام نازع يف
ذلك فرقة يسرية ،كجهم ،والصاحلي».

( )1الفتاوى.)188/7( ،
( )2اإليامن (ص )137الفتاوى ()143 /7؛ وانظر :اإليامن األوسط ،ضمن :الفتاوى (،583 /7
ص 949ة) ط .ابن اجلوزي؛ و منهاج السنة ()284 /5؛ و الفتاوى (.)86 /20
( )3اإليامن (ص )184الفتاوى ()195 /7؛ ونحوه يف :اإليامن األوسط ،ضمن :الفتاوى (/7
( ،)550 ،543ص )44 ،430ط .ابن اجلوزي.
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فاجلهمية تظن «أن ما يف القلب من اإليامن ليس إال التصديق فقط ،دون
أعامل القلوب».
ثالثا :إخراج قول اللسان من اإليامن:
فعند اجلهمية أن «اإليامن جمرد معرفة القلب ،وإن مل يقر بلسانه».
يقول شيخ اإلسالم« :وأما جهم فكان يقول :إن اإليامن جمرد تصديق القلب،
()1

وإن مل يتكلم به» .
فاجلهمية «جعلوا من ال يتكلم باإليامن قط مع قدرته عىل ذلك ،وال أطاع اهلل
طاعة ظاهرة ،مع وجوب ذلك عليه وقدرته ،يكون مؤمنا باهلل ،تام اإليامن ،سعيدا
()2

يف الدار اآلخرة» .
رابعا :إخراج أعامل اجلوارح من اإليامن:
يقول شيخ اإلسالم« :وأما اجلهمية ،فهم جيعلونه  -يعني اإليامن  -تصديق
القلب ،فال تكون الشهادتان ،وال الصالة ،وال الزكاة ،وال غريهن من اإليامن»
()3

.
ويقول« :وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مؤمنا يف الباطن ،وأن جمرد معرفة

القلب وتصديقه يكون إيامنا يوجب الثواب يوم القيامة ،بال قول ،وال عمل

( )1الفتاوى.)47/13( ،
( )2الفتاوى.)583/7( ،
( )3الفتاوى.)154/7( ،
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()1

ظاهر» .
فاجلهمية يوجبون العمل لكنهم ال يعدونه من اإليامن ،وتقدم أهنم يرون أن
من مل يطع اهلل طاعة ظاهرة ،مع وجوب ذلك عليه وقدرته عليه ،أنه مؤمن تام
اإليامن.
فهم يوجبون األعامل الظاهرة ،ويعتقدون نفعها ،لكن من مل يأت ُبا فإيامنه
تام.
خامسا :الكفر عندهم ال يكون إال بزوال التصديق من القلب.
هذه نتيجة مذهب اجلهمية يف اإليامن ،فإهنم يرون أن الكفر ال يكون إال
بانتفاء التصديق من القلب ،وال يقع بغري ذلك مهام كانت املكفرات فالزم القول
يقتيض ان ناقض اإليامن عندهم هو عدم املعرفة.
يقول شيخ اإلسالم« :وعند اجلهمية إذا كان العلم يف قلبه ،فهو مؤمن كامل
اإليامن ،إيامنه كإيامن النبيني ،ولو قال وعمل ما عسى أن يقول ويعمل ،وال
()2

يتصور عندهم أن ينتفي عنه اإليامن إال إذا زال ذلك العلم من قلبه» .
ويقول« :فأما الشهادتان إذا مل يتكلم ُبام مع القدرة :فهو كافر باتفاق
املسلمني.
وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف األمة وأئمتها ،ومجاهري علامئها .وذهبت
( )1الفتاوى.)121/14( ،
( )2الفتاوى.)143/7( ،
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طائفة من املرجئة ،وهم جهمية املرجئة ،كجهم ،والصاحلي ،وأتباعهام إىل أنه إذا
()1

كان مصدقا بقلبه كان كافرا يف الظاهر دون الباطن» .
وعىل هذا خالصة قول اجلهمية يف اإليامن أهنم حيصونه يف جمرد املعرفة،
وخيرجون منه عمل القلب ،وقول اللسان ،وعمل اجلوارح.
()2

وهذا املقالة اجلهمية يف مسمى اإليامن تقوم عىل أصلني من الضالل مها :
األول :ظنهم أن اإليامن جمرد تصديق وعلم فقط ،ليس معه عمل وحال
وحركة وإرادة ،وحمبة وخشية يف القلب ،وبالتايل يكون اإليامن تاما بدون يشء من
األعامل الباطنة والظاهرة.
وهذا الظن مبني عىل تصور فاسد حلقيقة اإليامن ،والتحقيق القول بأنه يمتنع
غاية االمتناع حصول أحد أجزاء اإليامن مع ختلف بقيتها ،وأنه إذا وجد قول
القلب فالبد من حصول عمله إذا سلم من املعارض ،ووجود قول القلب وعمله
يلزم منه رضورة وجود الظاهر قوال وعمال.
الثاين :ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر خملد يف النار؛ فإنام ذاك ألنه مل
يكن يف قلبه يشء من العلم والتصديق.
وهذا الظن أبطله شيخ اإلسالم وغريه من وجوه تراجع يف مظاهنا.
ثم قال املصنف رمحه اهلل:
( )1الفتاوى.)609/7( ،
( )2الفتاوى.)191-190/7( ،
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 6ـ باب ذكر ما عابت به العلامء من جعل اإليامن قوال بال عمل ،وما هنوا عنه
من جمالسهم.
قال أبو عبيد :حدثنا حممد بن كثري ،عن األوزاعي ،عن حييى بن أيب عمرو
السيباين ،قال :قال حذيفة

()1

« :إين ألعرف أهل دينني ،أهل ذينك الدينني يف

النار ،قوم يقولون :اإليامن قول ،وإن زنا وإن رسق ،وقوم يقولون :ما بال
الصلوات اخلمس؟! وإنام مها صالتان! قال :فذكر صالة املغرب أو العشاء،
وصالة الفجر».
قال« :وقال ضمرة بن ربيعة حيدثه عن حييى بن أيب عمرو السيباين ،عن محيد
املقرائي ،عن حذيفة .قارن حديث حذيفة هذا ـ قد قرن األرجاء

()2

بحجة

الصالة .وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا:
 21ـ قال أبو عبيد :حدثنا عيل بن ثابت اجلزري ،عن ابن أيب ليىل ،عن نافع،
عن ابن عمر قال:
()3

صنفان ليس هلم يف اإلسالم نصيب :املرجئة ،والقدرية .
( )1األصل «حذيفة حذيفة هو».
( )2كذا األصل وال خيلو من يشء.
( )3هذا حديث موقوف ،وإسناده ضعيف ،من أجل ابن أيب ليىل واسمه حممد بن عبد الرمحن سيئ
احلفظ .وقد روي مرفوعا ،وال يصح ،وقد خلصت الكالم عليه يف التعليق عىل «املشكاة» رقم:
 105بتحقيقي .و«املرجئة» هم فرقة من فرق اإلسالم ،يعتقدون أنه ال يرض مع اإليامن معصية،
كام ال ينفع مع الكفر طاعة .سموا مرجئة؛ العتقادهم أن اهلل أرجأ تعذيبهم عىل املعايص أي
أخره عنهم .كذا يف النهاية .و«القدرية» هم املنكرون للقدر ،من املعتزلة قديام ،وأشباهم حديثا.
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 -22حدثنا أبو عبيد قال :حدثنا عبد الرمحن ،عن سفيان ،عن سلمة بن
كهيل قال :اجتمع الضحاك وميرسة وأبو البخرتي ،فأمجعوا عىل أن الشهادة
()1

بدعة ،واإلرجاء بدعة ،والرباءة بدعة .
 -23قال أبو عبيد :حدثنا حممد بن كثري ،عن األوزاعي ،عن الزهري قال :ما
ابتدعت يف اإلسالم بدعة أعز عىل أهلها من هذا اإلرجاء.
 24ـ قال أبو عبيد :حدثنا إسامعيل بن إبراهيم ،عن مهدي بن ميمون ،عن
الوليد بن مسلم قال :دخل فالن «قد سامه إسامعيل ولكن تركت اسمه أنا»

()2

عىل جندب بن عبد اهلل البجيل فسأله عن آية من القرآن؟
فقال :أحرج عليك إن كنت مسلام ملا قمت ،قال :أو قال :أن جتالسني أو نحو
هذا القول.

( )1إسناده إىل اجلمع املذكور صحيح ،وهم من صفوة التابعني ،أبو البخرتي اسمه سعيد بن فريوز
مات سنة ،83 :وميرسة هو ابن يعقوب بن مجيلة الكويف صاحب راية عيل بن أيب طالب ريض
اهلل عنه ،والضحاك :هو ابن رشاحيل اهلمداين .و«الرباءة» هي من بدع اخلوارج ،الذين خرجوا
عىل عيل ريض اهلل عنه وتربؤوا منه ،ثم صارت الرباءة هلم مذهبا عرفوا به ،حتى كانوا يتربؤون
ممن كان منهم ملخالفته هلم ،ولو يف مسألة واحدة .انظر تفسري ذلك يف «مقاالت اإلسالميني»
أليب احلسني األشعري  .157-156/1وأما الشهادة فالظاهر أهنا من بدع «املرجئة» الذين
يشهدون لكل مؤمن باجلنة ،الذين يقولون :كام ال ينفع مع الرشك عمل ،كذلك ال يرض مع
اإليامن عمل .أو لعلها من بدع املعتزلة ،فقد اختلفوا يف «الشهادة» عىل أربعة أقوال ،منها قول
بعضهم :الشهداء هم العدول قتلوا أو مل يقتلوا .راجع بقية أقواهلم يف «مقاالت اإلسالميني»
.197-296/1
( )2األصل« :أبا».
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 25ـ قال أبو عبيد :حدثنا إسامعيل بن إبراهيم ،عن أيوب قال [قال] يل سعيد
بن جبري غري سائله وال ذاكرا له شيئا:
ال جتالس فالنا «وسامه أيضا» ،فقال :إنه كان يرى هذا الرأي.
واحلديث يف جمانبة األهواء كثري ،ولكنا إنام قصدنا يف كتابنا هلؤالء خاصة.
عىل مثل هذا القول كان سفيان واألوزاعي ومالك بن أنس ،ومن بعدهم من
أرباب العلم وأهل السنة ،الذين كانوا مصابيح األرض وأئمة العلم يف دهرهم،
()1

من أهل العراق واحلجاز والشام وغريها ،زارين  ،عىل أهل البدع كلها ،ويرون
اإليامن قوال وعمال.
ساق املصنف رمحه اهلل يف هذا الباب مجلة من اآلثار التي َتتاج إىل توضحي.
األثر األول :أثر حذيفة ريض اهلل عنه واملقصود منه أنه ذكر مقالتني.
األوىل :اإليامن القول «وهذه هي الشاهد».
الثاين :الصلوات ما هي إال صالتان أو ثالث فجعل كالمها مذموم ،وهلذا
ساق املصنف هذا اخلرب ملناسبته هلذا الباب.
األثر الثاين :أثر ابن عمر ريض اهلل عنهام ،وهو ظاهر يف التكفري نحن قد بينا
فيام مىض أن املرجئة منهم الكافر ومنهم الفاسق وال خيالف هذا ما قال ابن عمر
فلعله قاهلا عىل طائفة خاصة ،مع العلم أن األثر به ضعف.
األثر الثالث :ما نقله سلمة بن كهيل عن الضحاك وميرسة وأبو البخرتي من
( )1أي :عائبني.
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كون«الشهادة بدعة».
واملقصود الشهادة ألحد بأنه من أهل اجلنة أو من أهل النار بغري برهان من
كتاب أو سنة« ،واإلرجاء بدعة».
وهذا اجلزء هو الشاهد من هذه املقالة «الرباءة بدعة».
أي الرباءة من أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام ،كام نقول الرواض مقالتها
الشهرية« :ال والء إال بالرباءة».
األثر الرابع :قول اإلمام الزهري رمحه اهلل :ما ابتدعت يف اإلسالم بدعة أعز
عىل أهلها من هذا اإلرجاء.
وهذا قول إمام خيرب ُبذه البدعة ،ملا يف اإلرجاء من متييع الدين وتزهيد
الناس يف الطاعات وَتفيز الناس عىل إتيان املنكرات.
وهلذا قال« :أعز عىل أهلها» ألن أهل املعايص والذنوب وأهل الكفر واإلحلاد
حيبون مقالت املرجئة ألهنا توافق اهلوى والطبع الكفري اإلحلادي.
األثر اخلامس :أثر جندب بن عبداهلل.
وفيه أن رجل دخل وتكلم بكالم أهل البدع من املرجئة فتعامل معه جندب
عىل النحو الذي سمعت.
األثر السادس :أثر سعيد بن جبري.
وفيه األمر بمجانبة أهل البدع من املرجئة.
هذه هي مجلة اآلثار يف هذا الباب وأنا أحب أن أتكلم هاهنا بتفصيل عن
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مسألة خروج األعامل عن مسمى اإليامن وكذا هذه املقاالت اخلبيثة التي انترشت
يف أعصارنا وهلا عالقة بالعمل.

كتاب اإلميان

126
قال املصنف رمحه اهلل:

احملاضرة العاشرة

 -7باب اخلروج من اإليامن باملعايص.
قال أبو عبيد :أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب واجلرائم ،فإن اآلثار جاءت
بالتغليظ عىل أربعة أنواع:
فاثنان منها فيها نفي اإليامن ،والرباءة من النبي صىل اهلل عليه.
واآلخران فيها تسمية الكفر وذكر الرشك ،وكل نوع من هذه األربعة جتمع
أحاديث ذوات عدة.
فمن النوع الذي فيه نفي اإليامن حديث النبي صىل اهلل عليه« :ال يزين الرجل
()1

حني يزين وهو مؤمن ،وال يرسق حني يرسق وهو مؤمن» .
وقوله« :ما هو بمؤمن من ال يأمن جاره غوائله»

()2

 .وقوله« :اإليامن قيد

()3

الفتك  ،ال يفتك مؤمن» وقوله« :ال يبغض األنصار أحد يؤمن باهلل ورسوله»
()4

.

( )1أخرجه الشيخان وابن أيب شيبة يف «اإليامن» رقم 38 :و.72
( )2أي :املهالك ،وهو مجع غائلة.
( )3أي :يمنع من الفتك الذي هو القتل بعد األمان غدرا ،أي كام يمنع القيد من التصف ،يمنع
اإليامن من الغدر ،واحلديث أخرجه أبو داود واحلاكم عن أيب هريرة .وأبو داود عن معاوية،
وأمحد عن الزبري.
( )4حديثان صحيحان [هذا ،والذي بعده] ،أخرجهام مسلم من حديث أيب هريرة ،وأخرج أيضا
األول منهام من حديث أيب سعيد أيضا.
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()1

ومنه قوله« :والذي نفيس بيده ال تؤمنوا حتى َتابوا» .
وكذلك قول أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه «إياكم والكذب فإنه جيانب
()2

اإليامن» .
()3

وقول عمر -ريض اهلل عنه« :-ال إيامن ملن ال أمانة له» .
()4

وقول سعد :كل اخلالل يطبع عليها املؤمن إال اخليانة والكذب .
()5

وقول ابن عمر «ال يبلغ أحد حقيقة اإليامن حتى يدع املراء وإن كان حمقا،
ويدع املزاحة يف الكذب».
ومن النوع الذي فيه الرباءة :قول النبي صىل اهلل عليه وسلم« :من غشنا
فليس منا».
()6

وكذلك قوله« :ليس منا من محل السالح علينا» .
()1

()2

وكذلك قوله« :ليس منا من مل يرحم صغرينا»  ،يف أشياء من هذا القبيل .
( )1حديثان صحيحان [هذا والذي قبله] ،أخرجهام مسلم من حديث أيب هريرة ،وأخرج أيضا
األول منهام من حديث أيب سعيد أيضا.
( )2أخرجه أمحد يف «مسنده»  5/1موقوفا عليه بسند صحيح.
( )3هذا صح مرفوعا من حديث أنس ،انظر احلديث  7من «اإليامن» البن أيب شيبة.
( )4إسناده صحيح موقوفا ،وقد روي مرفوعا وال يصح .انظر احلديث  72من ابن أيب شيبة،
والتعليق عىل الذي قبله.
( )5مل أره من قول ابن عمر ،وقد رواه أبو يعىل من حديث أبيه من حديث أبيه عمر مرفوعا بسند فيه
نظر .انظر« :الرتغيب»  ،28/4ورواه أمحد من حديث أيب هريرة مرفوعا كام سبق يف ص.30
( )6أخرجهام مسلم من حديث أيب هريرة مرفوعا بلفظ« :من محل علينا السالح فليس منا ،ومن
غشنا فليس منا» .وأخرج الشطر األول منه من حديث ابن عمر ،وأيب موسى أيضا.
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ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر :قول النبي صىل اهلل عليه وسلم حني
مطروا ،فقال« :أتدرون ما قال ربكم؟ قال :أصبح من عبادي مؤمن وكافر ،فأما
الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا؟ كافر يب مؤمن بالكوكب ،والذي يقول هذا
()3

رزق اهلل ورمحته مؤمن يب ،وكافر بالكوكب» .
وقوله صىل اهلل عليه وسلم« :ال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب
()5

()4

بعض»  .وقوله« :من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدمها» .
وقوله« :من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بام يقول ،أو أتى حائضا أو امرأة يف
()6

دبرها فقد بريء مما أنزل عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم ،أو كفر بام أنزل عىل
حممد صىل اهلل عليه وسلم».
وقول عبد اهلل

()7

()8

«سباب املؤمن فسوق ،وقتاله كفر» ،وبعضهم يرفعه .

ومن النوع الذي فيه ذكر الرشك قول النبي صىل اهلل عليه وسلم« :أخوف ما
( )1أخرجه أمحد من حديث ابن عمر مرفوعا وصححه احلاكم عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي.
( )2األصل «القول».
( )3متفق عليه من حديث زيد بن خالد اجلهني.
( )4متفق عليه من حديث جرير بن عبد اهلل البجيل ،رواه البخاري من حديث ابن عمر ،وابن عباس
وأيب بكر ريض اهلل عنهم أمجعني.
( )5متفق عليه من حديث ابن عمر.
( )6األصل «بام» وهو خطأ ظاهر .واحلديث صحيح اإلسناد من حديث أيب هريرة ،وقد خرجته يف
«آداب الزفاف» ص ،29لكن ليس فيه ذكر الساحر.
( )7وهكذا مرفوعا أخرجه مسلم يف «صحيحه» .58/1
( )8وهكذا مرفوعا أخرجه مسلم يف «صحيحه» .58/1
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أخاف عىل أمتي الرشك األصغر» ،قيل يا رسول اهلل! وما الرشك األصغر؟ قال:
()1

«الرياء» .
ومنه قوله« :الطرية رشك ،وما منا إال

()2

ولكن اهلل يذهبه بالتوكل».
()3

وقول عبد اهلل -يف التامئم والتولة« :-إهنا من الرشك» .
وقول ابن عباس« :إن القوم يرشكون بكلبهم! يقولون كلبنا حيرسنا ،ولوال
()4

كلبنا لرسقنا» .
فهذه أربعة أنواع من احلديث ،قد كان الناس فيها عىل أربعة أصناف من
التأويل:

( )1أخرجه أمحد  ،429-428/5عن حممد بن لبيد؛ أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:
فذكره .وزاد :قالوا :وما الرشك األصغر يا رسول اهلل؟ قال« :الرياء يقول اهلل عز وجل هلم يوم
القيامة إذا جازى الناس بأعامهلم :اذهبوا إىل الذين كنتم تراؤن يف الدنيا ،فانظروا هل جتدون
عندهم جزاء؟» .ورجاله ثقات لكن اختلفوا يف صحبة حممد بن لبيد.
( )2يعني ـ إال ويعرتيه يشء من الوهم ـ واحلديث أخرجه األربعة وغريهم من حديث ابن مسعود
بسند صحيح.
( )3بكرس التاء وفتح الواو ،ما حيبب املرأة إىل زوجها من السحر وغريه .قال ابن األثري« :جعله من
الرشك العتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خالف ما قدره اهلل تعاىل» .واحلديث أخرجه أبو داود
وابن ماجه وابن حبان وأمحد من طريقني عن ابن مسعود مرفوعا إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم
بلفظ« :إن الرقى والتامئم والتولة رشك» ،وإسناد احلاكم صحيح ،كام بينته يف «سلسلة
األحاديث الصحيحة».
( )4رواه ابن أيب حاتم عن شبيب بن برش حدثنا عكرمة ،عن ابن عباس يف قوله عز وجل{ :فال
جتعلوا هلل أندادا} .فذكر بنحوه .وهذا سند ضعيف ،شبيب هذا أورده الذهبي يف «الضعفاء»
وقال« :قال أبو حاتم :لني احلديث ،ومن طريقه رواه ابن جرير عن عكرمة مرسال».
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فطائفة :تذهب إىل كفر النعمة.
وثانيةَ :تملها عىل التغليظ والرتهيب.
وثالثة :جتعلها كفر أهل الردة.
ورابعة :تذهبها كلها ،وتردها.

فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غري مقبولة ،ملا يدخلها من اخللل والفساد.
والذي يرد املذهب األول ما نعرفه من كالم العرب ولغاْتا ،وذلك أهنم ال
يعرفون كفران النعم إال باجلحد ألنعام اهلل وآالئه ،وهو كاملخرب عىل نفسه بالعدم،
وقد وهب اهلل له الثروة ،أو بالسقم وقد من اهلل عليه بالسالمة وكذلك ما يكون
من كتامن املحاسن ونرش املصائب ،فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك
فيام بينهام وبني اهلل ،أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع املعروف
عندهم وجتاحدوه.
ينبئك عن ذلك مقالة النبي صىل اهلل عليه وسلم للنساء« :إنكن تكثرن اللعن
وتكفرن العشري -يعني :الزوج -وذلك أن تغضب إحداكن ،فتقول :ما رأيت
()1

منك خريا قط» .
فهذا ما يف كفر النعمة.
()2

وأما القول الثاين :املحمول عىل التغليظ ،فمن أفظع ما تأول عىل رسول
( )1أخرجه الشيخان عن ابن عباس ريض اهلل عنه.
( )2األصل «من».
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اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا اخلرب عن اهلل وعن دينه وعيدا ال
حقيقة له.
وهذا يؤول إىل إبطال العقاب؛ ألنه إن أمكن ذلك يف واحدا منها كان ممكنا يف
العقوبات كلها.
وأما الثالث :الذي بلغ به كفر الردة نفسها فهو رش من الذي قبله؛ ألنه
مذهب اخلوارج؛ الذين مرقوا من الدين بالتأويل ،فكفروا الناس بصغار الذنوب
وكبارها ،وقد علمت ما وصفهم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من املروق وما
()1

أذن فيهم من سفك دمائهم .
ثم قد وجدنا اهلل تبارك وتعاىل يكذب مقالتهم ،وذلك أنه حكم يف السارق
بقطع اليد ويف الزاين والقاذف باجللد ،ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان احلكم
عىل هؤالء إال القتل؛ ألن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :من بدل دينه
()2

فاقتلوه» .
أفال ترى أهنم لو كانوا كفارا ملا كانت عقوباْتم القطع واجللد؟ وكذلك قول

( )1يشري إىل حديث عيل ريض اهلل عنه مرفوعا« :سيخرج يف آخر الزمان قوم أحداث األسنان،
سفهاء األحالم ،يقولون من خري قول الربية ،يقرؤون القرآن ،ال جياوز حناجرهم ،يمرقون من
الدين ،كام يمرق السهم من الرمية ،فإذا لقيتموهم ،فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم عند اهلل يوم
القيامة».
( )2أخرجه البخاري ،وأصحاب السنن من حديث ابن عباس ريض اهلل عنه مرفوعا .وأمحد
 231/5من حديث معاذ ريض اهلل عنه ،وإسناده صحيح عىل رشط الشيخني.
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اهلل فيمن قتل مظلوما﴿ :فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ [اإلرساء ،]33:فلو كان
القتل كفرا ما كان للويل عفو وال أخذ دية ،ولزمه القتل.
وأما القول الرابع«الذي فيه تضعيف هذه اآلثار ،فليس مذهب من يعتد
بقوله ،فال يلتفت إليه ،إنام هو احتجاج أهل األهواء والبدع؛ الذين قص عملهم
عن االتساع ،وعييت أذهاهنم عن وجوهها ،فلم جيدوا شيئا أهون عليهم من أن
يقولوا :متناقضة فأبطلوها كلها!
وإن الذي عندنا يف هذا الباب كله أن املعايص والذنوب ال تزيل إيامنا ،وال
توجب كفرا ،ولكنها إنام تنفي من اإليامن حقيقته وإخالصه الذي نعت اهلل به
أهله ،واشرتطه عليهم يف مواضع من كتابه فقال﴿ :إن اهلل اشرتى من املؤمنني
أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهلل ﴾...إىل قوله﴿ :التائبون
العابدون احلامدون الراكعون الساجدون اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر
واحلافظون حلدود اهلل وبرش املؤمنني﴾ [التوبة .]113-112:وقال﴿ :قد أفلح
املؤمنون الذين هم يف صالْتم خاشعون﴾

()1

إىل قوله﴿ :والذين هم عىل

صلواْتم حيافظون ،أولئك هم الوارثون ،الذين يرثون الفردوس هم فيها
خالدون﴾ [املؤمنون .]11-1:وقال﴿ :إنام املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت

( )1ومتامها{ :والذين هم عن اللغو معرضون ،والذين هم للزكاة فاعلون ،والذين هم لفروجهم
حافظون ،إال عىل أزواجهم أو ما ملكت أيامهنم فإهنم غري ملومني ،فمن ابتغى وراء ذلك
فأولئك هم العادون ،والذين هم ألماناْتم وعهدهم راعون}.
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قلوُبم وإذا تليت عليهم آياته زادْتم إيامنا وعىل رُبم يتوكلون ،الذين يقيمون
الصالة يؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون ،أولئك هم املؤمنون حقا هلم درجات
عند رُبم ومغفرة ورزق كريم﴾ [األنفال.]4-2:
قال أبو عبيد :فهذه اآليات التي رشحت وأبانت رشائعه املفروضة عىل أهله
ونفت عنه املعايص كلها ،ثم فرسته السنة باألحاديث التي فيها خالل اإليامن يف
الباب الذي يف صدر هذا الكتاب ،فلام خالطت هذه املعايص هذا اإليامن املنعوت
بغريها ،قيل :ليس هذا من الرشائط التي أخذها اهلل عىل املؤمنني وال األمانات

()1

التي يعرف ُبا أنه اإليامن فنفت عنهم حينئذ حقيقته ومل يزل عنهم اسمه .فإن قال
[قائل] :كيف جيوز أن يقال :ليس بمؤمن ،واسم اإليامن غري زائل عنه؟
قيل :هذا كالم العرب املستفيض عندنا غري املستنكر يف إزالة العمل عن
عامله ،إذا كان عمله عىل غري حقيقته أال ترى أهنم يقولون للصانع إذا كان ليس
بمحكم لعمله :ما صنعت شيئا وال عملت عمال ،وإنام وقع معناهم هاهنا [عىل]
نفي التجويد ،ال عىل الصنعة نفسها ،فهو عندهم عامل باالسم ،وغري عامل يف
اإلتقان ،حتى تكلموا به فيام هو أكثر من هذا ،وذلك كرجل يعق أباه ،ويبلغ منه
األذى ،فيقال :ما هو بولد ،وهم يعلمون أنه ابن صلبه .ثم يقال مثله يف األخ،
والزوجة ،واململوك.
وإنام مذهبهم يف هذا املزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والرب.
( )1كذا األصل ،ولعله «األمارات».
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وأما النكاح والرق واألنساب ،فعىل ما كانت عليه أمكاهنا وأسامؤها.
فكذلك هذه الذنوب التي ينفى ُبا اإليامن ،إنام أحبطت احلقائق منه الرشائع
التي هي من صفاته ،فأما األسامء فعىل ما كانت قبل ذلك وال يقال هلم إال:
مؤمنون ،وبه احلكم عليهم.
وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة.
فأما التنزيل فقول اهلل جل ثناؤه يف أهل الكتاب ،حني قال﴿ :وإذ أخذ اهلل
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم﴾ [آل
عمران.]187:
 -26قال أبو عبيد :حدثنا األشجعي ،عن مالك بن مغول ،عن الشعبي -يف
هذه اآلية -قال :أما إنه كان بني أيدُّيم ،ولكن نبذوا العمل به.
ثم أحل هلل لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم هلم بحكم الكتاب إذا كانوا
[به] مقرين ،وله منتحلني ،فهم باألحكام واألسامء يف الكتاب داخلون ،وهم هلا
باحلقائق مفارقون ،فهذا ما يف القرآن.
وأما السنة فحديث النبي صىل اهلل عليه وسلم الذي حيدث به رفاعة

()1

يف

األعرايب الذي صىل صالة ،فخففها فقال له رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:

( )1هو :رفاعة بن رافع الزرقي ،وحديثه املذكور أخرجه أبو داود والرتمذي واحلاكم وصححه
ووافقه الذهبي .وهو خمرج يف كتابنا «إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل» رقم،337 :
وأخرجه الشيخان وغريمها من حديث أيب هريرة بنحوه.
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«ارجع فصل فإنك مل تصل» حتى فعلها مرارا كل ذلك يقول« :فصل»

()1

وهو قد

رآه يصليها ،أفلست ترى أنه مصل باالسم ،وغري مصل باحلقيقة.
وكذلك يف املرأة العاصية لزوجها ،والعبد اآلبق ،واملصيل بالقوم الكارهني له
()2

إهنا غري مقبولة.
ومنه حديث عبد اهلل بن عمر يف شارب اخلمر أنه :ال تقبل له صالة أربعني
()3

ليلة» .
()4

وقول عيل عليه السالم« ،ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد» .
()5

وحديث عمر ريض اهلل عنه يف املقدم ثقله ليلة النفر أنه« :ال حج له» ،وقال
()6

حذيفة «من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه» .
قال أبو عبيد :فهذه اآلثار كلها وما كان مضاهيا هلا فهو عندي عىل ما فرسته

( )1األصل« :تصيل».
( )2األصل« :الكارهون» واحلديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان يف «صحيحه» ،والضياء يف
«املختارة» عن ابن عباس مرفوعا بلفظ« :ثالثة ال يقبل اهلل منهم صالة ،إمام قوم وهم له
كارهون »...احلديث ،وله شاهد من حديث أيب أمامة حسنه الرتمذي.
( )3أخرجه أمحد  35/2من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ« :من رشب اخلمر ،مل تقبل صالته
أربعني ليلة» ،ورجاله ثقات وحسنه الرتمذي ،وأمحد  ،197/2من حديث ابن عمر ،وإسناده
صحيح ،وصححه ابن حبان .1378
( )4ال يصح هذا عن عيل ،رواه احلارث األعور ،وهو مرتوك ،أخرجه الدارقطني ص 161بنحوه،
وأخرجه من حديث جابر وأيب هريرة ريض اهلل عنهام مرفوعا بلفظ الكتاب ،وال يصح أيضا.
( )5الثقل :متاع املسافر.
( )6قلت :وقد روي مرفوعا ،ولكنه موضوع كام يف «الآليل املصنوعة» للسيوطي.
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لك.

وكذلك األحاديث التي فيها الرباءة ،فهي مثل قوله« :من فعل كذا وكذا
فليس منا» .ال نرى شيئا منها يكون معناه التربؤ من رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم وال من ملته.
إنام مذهبه عندنا أنه ليس من املطيعني لنا ،وال من املقتدين بنا ،وال من
()1

املحافظني عىل رشائعنا وهذه النعوت وما أشبهها .
وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله« :ليس منا» :ليس مثلنا ،وكان يرويه عن
غريه أيضا.
فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم ،فإين ال أراه ،من أجل
أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،لزمه أن يصري من
يفعله مثل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وإال فال فرق بني الفاعل والتارك ،وليس
للنبي صىل اهلل عليه وسلم عديل وال مثل من فاعل ذلك وال تاركه.
فهذا ما يف نفي اإليامن ويف الرباءة من النبي صىل اهلل عليه وسلم إنام أحدمها
من اآلخر وإليه يؤول.
وأما اآلثار املرويات

()2

بذكر الكفر والرشك ووجوُبام باملعايص ،فإن معناها

عندنا ليست تثبت عىل أهلها كفرا وال رشكا يزيالن اإليامن عن صاحبه ،إنام
( )1كذا األصل.
( )2األصل «املرجيات» واآلثار املشار إليها تقدمت ص.41-40
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وجوهها :أهنا من األخالق والسنن التي عليها الكفار واملرشكون ،وقد وجدنا
هلذين النوعني من الدالئل يف الكتاب والسنة نحوا مما وجدنا يف النوعني األولني.
فمن الشاهد عىل الرشك يف التنزيل :قول اهلل تبارك وتعاىل يف آدم وحواء عند
كالم إبليس إيامها﴿ :هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها
ليسكن إليها فلام تغشاها محلت محال خفيفا فمرت به﴾ إىل ﴿جعال له رشكاء فيام
آتاهم﴾ [األعراف189 :و.]190
()1

وإنام هو يف التأويل أن الشيطان قال هلام :سميا ولدكام عبد احلارث  ،فهل
ألحد يعرف اهلل ودينه أن يتوهم عليهام اإلرشاك باهلل مع النبوة واملكان من اهلل،
فقد سمى فعلهام رشكا ،وليس هو الرشك باهلل.
وأما الذي يف السنة ،فقول النبي صىل اهلل عليه وسلم« :أخوف ما أخاف عىل
أمتي الرشك األصغر»

()2

فقد فرس لك بقوله «األصغر» أن هاهنا رشكا سوى

الذي يكون به صاحبه مرشكا باهلل.
()3

ومنه قول عبد اهلل «الربا بضعة وستون بابا ،والرشك مثل ذلك» .
( )1يشري املصنف إىل حديث« :ملا محلت حواء طاف ُبا إبليس ،وكان ال يعيش هلا ولد ،فقال :سميه
عبد احلارث فسمته عبد احلارث ،فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» ،ولكنه حديث
ضعيف كام كنت بينته يف «األحاديث الضعيفة»  .342والضمري يف قوله تعاىل «جعال» إنام يعود
إىل اليهود ،والنصارى ،بذلك فرسه احلسن البصي كام رواه ابن جرير بسند صحيح عنه ،وهو
أوىل ما محلت عليه اآلية كام قال احلافظ ابن كثري يف «تفسريه».
( )2تقدم خترجيه ،فراجعه إن شئت يف ص.72
( )3أخرجه البزار من حديث ابن مسعود مرفوعا بسند رجاله رجال الصحيح كام قال املنذري
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فقد أخربك أن يف الذنوب أنواعا كثرية تسمى ُبذا االسم ،وهي غري اإلرشاك
التي يتخذ هلا

()1

مع اهلل إله غريه ،تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا ،فليس هلذه

األبواب عندنا وجوه إال أهنا

()2

أخالق املرشكني ،وتسميتهم ،وسننهم،

وألفاظهم ،وأحكامهم ،ونحو ذلك من أمورهم.
هذه الفقرة تعرض فيها املصنف رمحه اهلل إىل مسألة هامة وهي كون املعايص
خمرجة من اإليامن أم ال؟
وتكلم فيها بكالم نفيس وتصور كبري ملجمل النصوص التي جاءت يف
الكتاب والسنة عىل ما قرأناه اآلن ،وكام تذكرون نحن قد تكلمنا بكالم جممل يف
بداية رشحنا هلذا الكتاب عىل ،الكفر وقلنا هناك تذكري.
الكفر يف اللغة :ضد اإليامن.
فهو عدم اإليامن باهلل ورسوله ،سوء كان مع هذا الكفر تكذيب أم ال.
فالكفر يكون بالقول والعمل واالعتقاد والرتك
فالقول :بأن يسب دين اهلل إمجاعا.
والعمل :كإهانة املصحف ونحوه من القدسات.
واالعتقاد :كاعتقاد كذب الرسول أو اعتقاد السوء به.

واهليثمي .وهو عند ابن ماجه دون ذكر الرشك ،وسنده صحيح.
( )1كذا األصل ،ولعل الصواب« :فيها».
( )2األصل« :أنا» ،ولعل الصواب ما أثبتنا.
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والرتك :كرتك العمل بالكلية أ وترك الصالة عند كثري من العلامء.
وقد سقنا األدلة يف موضعها عىل هذا:
وأيضا قلنا أن الكفر أقسام:
كفر خمرج من امللة وهو كفر أكرب.
كفر غري خمرج من امللة وهو الكفر األصغر.
والكفر األكرب له أنواع مخسة:
 -1كفر التكذيب.
 -2كفر اإليباء واالستكبار كإبليس.
 -3كفر اإلعراض كام قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف النواقض.
 -4كفر الشك.
 -5كفر النفاق.
والكفر األصغر:
هو« :كل ذنب سامه الشارع كفرا ،مع ثبوت إسالم فاعله بالنص أو اإلمجاع».
ومما قيل هناك أيضا مسألة الفاسق امليل وهو صاحب الكبائر.
وقلنا أن معتقد أهل السنة هو عدم تكفري أصحاب املعايص والكبائر وأن
تكفريهم هو قول اخلوارج.
وأهل السنة يقولون«:مؤمن بإيامنه فاسق بكبريته».
هذا ما قلناه فيام سبق ،ونزيد ها هنا فنقول:
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مفهوم الكفر عند أهل السنة.
هو عدم اإليامن باهلل ورسوله ،سوء بالتكذيب أم ال.
ويكون بالقول والعلم واالعتقاد والرتك.
أما املبتدعة فعىل النحو اآليت:
اجلهمية:

الكفر عند جهم هو اجلهل باهلل فقط ،كام حكاه عنهم األشعري رمحه اهلل،
والشهرستاين يف ملله.
قال الشهرستاين« :ومنها قوله -يعني اجلهم -من أتى باملعرفة ثم جحد
()1

بلسانه مل يكفر بجحده ،ألن العلم واملعرفة ال يزوالن باجلحد فهو مؤمن» .
وقال شيخ اإلسالم« :وزعموا أن الكفر باهلل هو اجلهل به ،وهذا قول حيكى
()2

عن اجلهم بن صفوان. »...
ويقول ابن حزم يف الفصل« :وقال هؤالء إن شتم اهلل عز وجل وشتم رسول
()3

اهلل صىل اهلل عليه وسلم ليس بكفر ،لكنه دليل عىل أن يف قلبه كفرا» .
وإمجاع السلف عىل كفر من يقول ُبذا القول كوكيع بن اجلراح وأمحد،
وأبوعبيد رحم اهلل اجلميع.

( )1امللل والنحل.)74/1( ،
( )2جمموع الفتاوى.)543/7( ،
(.)239/3( )3
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وقالوا :إبليس كافر بنص القرآن ،وكفر كفر استكبار وامتناع وكذا فرعون
وقومه.
األشاعرة:
الكفر عند األشاعرة هو التكذيب أو اجلهل باهلل تعاىل وأن األفعال الكفرية
كعبادة النجوم والسجود لألصنام ونحو ذلك ليس بكفر يف نفسها لكنها عالمة
عىل الكفر ،ومن املمكن أن يكون الساجد للصنم وعباد النجم مؤمن يف الباطن.
وهو قول فاسد كام هو ظاهر.
فقد حكم اهلل عز وجل بالكفر عىل إبليس وهو عامل بأن اهلل خلقه من نار
وخلق آدم من طني فهو عامل وليس بجاهل ،وهو أيضا مل يكذب باهلل فهو مقر باهلل
غري مكذب بدليل سؤاله اهلل تعاىل النظرة إىل يوم يبعثون.
وأما قوهلم عبادة النجوم والسجود لألصنام عالمة عىل الكفر وليس هذا
بكفر ،نقول قال تعاىل﴿ :ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم﴾.
فصح أن الكفر يكون بالكلمة وأهنا هي الكفر وليس بدليل عليه بل هو عينه.
املاتريدية:
الكفر عند املاتريدية هو عني ما قالته األشاعرة وأنه هو التكذيب واجلهل
ويدخل فيه أيضا اجلحود القلبي.
هذه هي حقيقة الكفر عندهم ،وأنا أستغل هذا املوضوع فأتكلم عىل اخلوارج
بيشء من التفصيل ألهنا فرقة خالفت يف هذا الباب ،وهم أشهر املخالفني فيه
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فكفروا صاحب املعصية كام قال أبو عبيد فأقول.
نشأة اخلوارج:
خيتلف املؤرخون يف جتديد بدء نشأة اخلوارج عىل أقوال:
األول :أن أول من خرج هو ذو اخلويصة أو عبد اهلل بن ذي اخلويصة
التميمي ،الذي بدأ اخلروج باالعرتاض عل النبي صىل اهلل عليه وسلم قال
البخاري َ-تت حديث ذي اخلويصة.-
باب من ترك قتال اخلوارج للتألق وأن ال ينفر الناس عنه.
ثم ساق خرب أيب سعيد «بينام النبي صىل اهلل عليه وسلم يقسم جاء عبد اهلل ابن
ذي اخلويصة التميمي فقال :أعدل يا رسول اهلل ،فقال :ويلك من يعدل إذا مل
أعدل.»..
الثاين :نشأة اخلوارج بدأت باخلروج عىل عثامن ريض اهلل عنه يف تلك الفتنة
التي انتهت بقتله وتسمى بالفتنة األوىل ،وهذا القول تبناه عىل بن أيب العز احلنفي.
حيث قال« :فاخلوارج والشيعة حدثوا يف الفتنة األوىل».
ثالثا :أن نشأْتم بدأت بانفصاهلم عن جيش عيل ريض اهلل عنه ،وهذا الرأي
هو الذي عليه الكثرية الغالبة من العلامء إذ يعرفون اخلوارج بأهنم هم الذين
خرجوا عىل عيل ريض اهلل عنه ومن هؤالء اإلمام األشعري يف مقاالته.
وللتأليف بني هذه األقوال أقول:
البد أن نفرق بني بدء نزعة اخلروج عىل صورة ما ،وبني ظهور هذه الفرقة
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وجتمعها عىل آراء خاصة ُبا.
فبذرة اخلوارج بدأت يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم يعرتض ذي
اخلويصة عليه صىل اهلل عليه وسلم.
وأول خروج فعيل عىل إمام ،كان عىل عثامن ريض اهلل عنه إال أنه مل يكن يتميز
بأنه خروج فرقة عقائدية ،وإنام هم قوم غصبوا عليه فثاروا وخرجوا.
وأما اخلوارج باملعنى الثوري والعقائدي هم الذي خرجوا عىل عيل ريض اهلل
عنه.
أسباب خروج اخلوارج:
 -1النزاع حول اخلالفة.
 -2قضية التحكيم.
 -3جور احلاكم وظهور املنكرات.
فرق اخلوارج:
أوال :اإلباضية:
نسبة إىل عبد اهلل بن إباض ،وهو تابعي عارص معاوية وابن الزبري وقد قامت
لإلباضية دولتان ،إحدامها يف املغرب واألخرى يف املرشق ،عامن.
وموقف اإلباضية من الصحابة ال خيتلف عن بقية اخلوارج ،كالرتيض التام
عىل اخلليفتني أبو بكر وعمر.
أما عثامن وعيل وطلحة والزبري فقد هلك اخلوارج فيهم ومنهم من أوجب
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هلم النار وقد برشهم النبي باجلنة فسبحان اهلل.
الصفات:
انقسموا فيها عىل قسمني:

 -1قسم نفى الصفات نفيا تاما خوفا من التشبيه بزعمهم.
 -2قسم يرجعون كل الصفات إىل الذات فيقولون علم بذات قادر بذات،
فال يثبتون وجها وال عينا وال غري ذلك ويؤولون ذلك بالذات.
وإرجاع الصفات عىل الذات نفي للصفات عىل احلقيقة َتت حيلة خبيثة
وهي إرجاعها اىل الذات.
االستواء والعلو:
«تقول اإلباضية أن اهلل يستحيل أن يكون خمتصا بجهة ما ،بل هو يف كل
مكان ،وال شك أن هذا قول احللولية وغالة اجلهمية».
وهلذا جعلوا االستواء بمعنى استواء علمه وقدرته.
رؤية اهلل:
تقول اإلباضية يف باب رؤية اهلل إىل إنكار وقوعها ألن العقل حييل ذلك
ويستبعده هكذا قالوا.
كالم اهلل:
ذهب بعض اإلباضية كابن مجيع والروجالين إىل القول :بخلق القرآن وقاال
أن من مل يقل بخلق القرآن فليس منهم.
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القدر:
قد وافقوا أهل السنة يف هذا الباب.
عذاب القرب:
ذهب فريق منهم إىل نفيه كام هو حال سائر فرق اخلوارج.
الشفاعة:
تثبت اإلباضية الشفاعة لغري العصاة بل للمتقني ،وكأن املتقي يف نظرهم
أحوج إىل الشفاعة من املؤمن العايص.
امليزان:
أنكرت اإلباضية امليزان باهليئة التي جاءت ُبا االخبار ،ولكنهم يثبتون وزن
اهلل للنيات واألعامل بمعنى متييزه بني احلسن منها واليسء.
الصاط:
أنكرت اإلباضية الصاط وقالوا ليس بجرس عىل ظهر جهنم.
حقيقة اإليامن:
وافقوا السلف يف معتقدهم ،وخالف البعض فقال يزيد وال ينقص وُبذا
يكونوا خالفوا مجهور اخلوارج من كوهنم يقولون بأن اإليامن ال يتبعض.
ومع هذا يكفرون املذنب وجيعلونه خالد يف النار ،إذا مات من غري توبة.
اإلمامة:
نسب إليهم القول بعدم وجوب نصب إمام املسلمني ،وبالرجوع إىل كتبهم
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جتدا هلم قد أنكروا هذا القول...

وأيضا وافقوا أهل السنة يف صحة إمامة املفضول مع وجود الفاضل إذا متت
للمفضول.
جوز اإلباضية التقية خالفا ألكثر اخلوارج.
مذهب عامة اخلوارج:
يف صفات اهلل:
ذكر الشهرستاين عن بعضهم أنه قال« :إن اهلل ليعلم حتى خلق لنفسه علام،
وأن األشياء إنام تصدر معلومة له عند حدوثها».
وسبق أن اإلباضة يقفون موقف النفي أو التأويل.
حكم مرتكب الذنوب:
اتفقت فرق اخلوارج كافة عىل القول بتكفري أهل الذنوب وهذا الكفر ولفظ
الكفر منهم من قال.
-1

هو كفر خارج عن اإلسالم وصاحبه خملد يف النار ،وهو رأي مجهور
اخلوارج.

-2

ومنهم من ق ال هو كفر نعمة كام هو معتقد اإلباضية وجيعلونه من
املنافقني ويف اآلخرة خملد يف النار.

اإلمامة:
انقسم اخلوارج فيها إىل فرقتني:
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األوىل :وهم عامة اخلوارج :يقولون بوجوب نصب إمام واإلنضواء َتت
رايته والقتال معه ما دام عىل الطريق الصحيح.
الثانية :وهم املحكمة والنجدات واإلباضية :يقولون قد يستغنى عن اإلمام،
وإذا احتج إليه نصب من أي جنس كان.
رشوط اإلمام عند اخلوارج:
 -1شديد التمسك بالعقدة اإلسالمية.
 -2أن يكون قويا يف نفسه ذا عزم نافذ.
 -3أن ال يكون فيه ما حيل بإيامنه من حب املعايص واللهو.
 -4أن يتم انتخابه بريض اجلميع.
وإذا خالف هذه الرشوط بعد التويل ،قاموا يف وجهه وقالوا إما أن تعتدل وإما
أن تعتزل.
إمامة املفضول:
اختلفوا فيها عىل فرقتني:
 -1فرقة وافقت أهل السنة بجواز إمامة املفضول مع وجوب الفاضل.
 -2وفرقة خالفة أهل السنة وقالت بعدم جوازها.
إمام املرءة:
ذهب فرقة من فرق اخلوارج إىل جوازها وهم الشبيبية.
حكم من خالف اخلوارج:

كتاب اإلميان

148

يذكر األشعري رمحه اهلل يف مقاالته أن اخلوارج جممعون عىل أن خمالفيهم
يستحقون السيف ،ودماؤهم حالل.
إال فرقة اإلباضية فإهنا ال ترى ذلك إال مع السلطان.
حكم قتال اخلوارج:
الشك بعد ما ذكرنا ،البد أن نقول بوجوب قتاهلم وقد دل عىل ذلك الكتاب
والسنة واإلمجاع.
فمن الكتاب﴿ :وإِ ْن َط ِائ َفت ِ
ني ا ْق َت َت ُلوا َف َأ ْصلِ ُحوا َب ْين َُه َام َفإِ ْن َب َغ ْت
َان ِم َن املُْ ْؤ ِمنِ َ
َ
امها َع َىل ْاألُ ْخ َرى َف َقاتِ ُلوا ا َّلتِي َت ْب ِغي َحتَّى ت َِفي َء إِ َىل َأ ْم ِر اهللَِّ َفإِ ْن َفا َء ْت
إِ ْحدَ ُ َ
َف َأصلِحوا بينَهام بِا ْلعدْ ِل و َأ ْق ِس ُطوا إِ َّن ا ََّ ِ
ني﴾ [احلجرات.]9 :
ب املُْ ْق ِس ِط َ
هلل ُحي ه
ْ ُ َْ َُ َ َ
فهذا أمر واضح يدل عىل وجوب قتال الفئة الباغية.
ويف السنة« :يأيت يف آخر الزمان قوم ،حدثاء األسنان ،سفهاء األحالم،
يقولون من خري قول الربية ،يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية ،ال
جياوز إيامهنم حناجرهم ،فأينام لقيتموهم فاقتلوهم ،فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم
()1

القيامة» .
قال شيخ اإلسالم« :فأما قتل الواحد املقدور عليه من اخلوارج؛ كاحلرورية
والرافضة ونحوهم :فهذا فيه قوالن للفقهاء مها روايتان عن اإلمام أمحد.
والصحيح أنه جيوز قتل الواحد منهم».
( )1صحيح البخاري ،ومسلم.
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حكم تكفري اخلوارج:
اتفقت األمة عىل ذم اخلوارج وتضليلهم ،وعىل وجوب قتاهلم.
أما تكفريهم فهذه مسألة صعبة ،إال أن كان ثمة سبب ظاهر رصيح يف ذمهم،
ومع هذا املسألة فيها قوالن:
قال شيخ اإلسالم« :ومما يدل عىل أن الصحابة مل يكفروا اخلوارج ،أهنم كانوا
يصلون خلفهم.»...
املعتزلة:
االعتزال لغة :هو االنفصال والتنحي.
اصطالحا :املعتزلة :اسم يطلق عىل فرقة ظهرت يف اإلسالم يف أوائل القرن
الثاين ،وسلكت منهجا عقليا متطرفا يف بحث العقائد اإلسالميه ،وهم أصحاب
وأصل بن عطاء الغزال إىل اعتزل جملس احلسن البصي.
أصل تسمية املعتزلة:
قال الشهرستاين « :دخل رجل عىل احلسن البصي ،فقالوا :يا إمام الدين لقد
ظهرت يف زماننا مجاعة يكفرون أصحاب الكبائر ،والكبرية
عنـــدهم كفـــر خيـــرج مـــن امللـــة

ومجاعة يرجئون أصحاب الكبائر

والكبرية عندهم ال نرض مـع اإليـامن

فكيــــف حيكــــم لنــــا يف ذلــــك؟

فقيل لن جييب احلسن قال واصل أنا ال اقول أن صاحب الكبرية مؤمن وال
كامل بل هو يف منزلة بني املنزلتني ثم اعتزل عىل اسطوانة من اسطوانات.
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احملاضرة احلادية عشرة

شروط تكفري املعني
قبل أن نخوض يف هذا البحث البد أن نعلم أن إطالق الكفر يكون عىل
اإلطالق أو التعيني:
فالتكفري املطلق هو:
تنزيل احلكم بالكفر عىل الفعل والقول ،دون تنزيل احلكم عىل املعني ،وإن
كان قد أتى بالفعل أو القول املكفر.
مثال :من قال كذا كفر ،من فعل كذا كفر.
وتكفري املعني هو:
احلكم بالكفر عىل الشخص املعني الذي فعل الكفر أو قاله بعد ثبوت
الرشوط وانتفاء املوانع.
وينبغي أن يعلم أيضا أن رشوط التكفري واحلكم به عىل قسمني:
 -1رشوط يف الفاعل:
العقل -البلوغ -بلوغة احلجة -القد املنايف للخطأ  -التذكر املنايف للنسيان -
عدم اإلكراه  -عدم التأويل املحتمل.
 -2رشوط يف الفعل أو القول الكفري.
أن يكون قد ثبت باألدلة الرشعية أن كفر باهلل العظيم
فالنرشع اآلن يف الكالم عىل هذه الرشوط فنقول:
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متهيد
سبق وقلنا أن الكفر يكون« :بالقول والعمل واالعتقاد والرتك».
هذا أصل كبري ينبغي تأصيله عند طلبه العلم وال يشرتط يف إطالق الكفر
االستحالل فهذا القول قول حمدث مبتدع.
فإذا تأصل لديكم هذا:
فمن معتقد أهل السنة واجلامعة التفريق بني احلكم عىل القول أو العمل أو
االعتقاد أو الرتك بأنه كفر أو رشك وبني احلكم عىل من قال أو عمل أو اعتقد
كفرا.
قال الشيخ ابن جربين رمحه اهلل« :فإن احلكم عىل القول أو الفعل بأنه كفر،
متعلق ببيان احلكم الرشعي املطلق».
وأما احلكم عىل الشخص املعني إذا اعتقد أو قال أو فعل كفرا خمرجا من امللة،
كان ينكر أمرا معلوما من الدين بالرضورة ،وكأن يسب اهلل تعاىل أو يسب دين
اإلسالم ،فإنه البد عند احلكم عليه من التبني عن حال هذا الشخص املعني يف
ذلك ،وذلك بمعرفة :هل توفرت فيه مجيع رشوط احلكم عليه بالكفر أو ال؟
وهل انتفت عنه مجيع موانع احلكم عليه بالكفر أو ال؟
فإن توفرت فيه مجيع رشوط التكفري ،وانتفت عنه مجيع موانعه ،حكم بكفره.
وشاهد هذا من كالم شيخ اإلسالم رمحه اهلل أنه قال« :إن التكفري له رشوط
وموانع ،قد تنتفي يف حق املعني ،وإن تكفري املطلق ال يستلزم تكفري ،املعني إال إذا
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وجدت الرشوط ،وانتفت املوانع».
وقال رمحه اهلل« :نصوص الوعيد التي يف الكتاب والسنة ونصوص األئمة
بالتكفري والتفسيق ونحو ذلك ،ال يستلزم ثبوت موجبها يف حق املعني ،إال إذا
وجدت الرشوط وانتفت املوانع».
وقال الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف وأخوه إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ
سليامن بن سحامن رحم اهلل اجلميع.
« ومسألة تكفري املعني مسألة معروفة ،إذا قال قوال يكون القول به كفرا،
فيقال :من قال ُبذا القول فهو كافر ،ولكن الشخص املعني إذا قال :ذلك ال حيكم
بكفره ،حتى تقوم عليه احلجة التي يكفر تاركها».
ويقول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل« :الواجب قبل احلكم بالتكفري أن ينظر يف
أمرين:
األمر األول :داللة الكتاب والسنة عىل أن هذا مكفر لئال يفرتي عىل اهلل
الكذب.
األمر الثاين :انطباق احلكم عىل الشخص املعني ،بحيث تتم رشوط التكفري يف
حقه وتنتفي املوانع».
وعىل هذا فمسألة التفرقة بني:
الكفر املطلق للفعل أو القول.
وبني :الكفر املعني عىل شخص.
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ظاهرة التفصيل والتفريق كام هو ظاهر يف كالم أئمة الدعوة.
وسطية أهل السنة يف هذه املسألة
يقول الشيخ عبد الرمحن املحمود

()1

« :إن هناك فرقا بني احلكم العام عىل

فعل من األفعال ،أو أمر من األمور بأنه كفر ،وبني تطبيقه عىل العني ،وغلط يف
هذا:
طائفتان:
أحدمها :رأت أن املعني ال يكفر أبدا ،فأغلقت باب الردة ،بدعوة صعوبة
التطبيق عىل املعني ،لعدم وجود رشط من رشوط التكفري ،أو لوجود مانع من
موانعه كام سبقت اإلشارة عىل يشء من ذلك ،عندما يقول املرجئة :إنه ال يكفر
إال املكذب بقلبه فقط ومعنى ذلك أننا ال نستطيع أن نحكم عىل أحد بالكفر بعينه
ألي قول ،أو فعل من األفعال ،مهام كان ناقضا لإلسالم ،ألنه قد يكون مؤمنا
لوجود التصديق يف قلبه.
واألخرى :قالت إذا وجد احلكم العام عىل فعل من األعامل بأنه كفر ،دخل
فيه مجيع األفراد ممن وقع منهم هذا الفعل الكفر ،وكفروا بأعياهنم دون النظر إىل
حال كل فرد عىل حدة ،من حيث توفر رشوط التكفري وانتفاء موانعه.
أما أهل السنة :فإهنم مل يقولوا :إن املعني ال يكفر أبدا ،كام اهنم مل يوقعوا
التكفري عىل كل من فعل املكفر ،دون النظر إىل عوارض األهلية».
( )1احلكم بغري ما أنزل اهلل.
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رشوط تكفري املعني:
 -1العقل:
لقوله صىل اهلل عليه وسلم «رفع القلم عن ثالث ...وعن املجنون حتى
()1

يعقل» .
فمن ذهب عقله بجنون أو غاب عقله بأي سبب كان كاإلغامء والنوم ونحو
ذلك.
فمن نطق كلمة الكفر حال نومه أو جنونه ال يكفر لوجود املانع.
 -2البلوغ:
لقوله صىل اهلل عليه وسلم« :رفع القلم عن ثالث ...وعن الصبي حتى
()2

حيتلم» .
فالصغري الذي مل يبلغ ال يكفر بإتيان الكفر ويعذر املميز ان قال أو فعل الكفر
إلدراكه.
 -3بلوغ احلجة:
فمن رشوط تكفري املعني عند أهل السنة اجلامعة ،بلوغ احلجة وقيامها عليه
من الكتاب والسنة.
قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل« :وهذا الرشك إذا قامت عىل اإلنسان احلجة فيه
( )1أبو داود.)( ،
( )2أبو داود.)( ،
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ومل ينته ،وجب قتله كقتل أمثاله من املرشكني ،ومل يدفن يف مقابر املسلمني ،ومل
يصل عليه .وإما إذا كان جاهال مل يبلغه العلم ،ومل يعرف حقيقة الرشك الذي
()1

قاتل عليه النبي صىل اهلل عليه وسلم املرشكني ،فإنه ال حيكم بكفره» .
ضابط قيام احلجة:
لقيام احلجة عىل إنسان ما ال بد من ضوابط عامة هي:
 -1بلوغه الدليل من الكتاب والسنة.
 -2فهم املكلف للدليل إذا أراد فهمه.
 -3أن يكون ذلك يف األمور الظاهرة دون اخلفية.
فهذه ضوابط ثالث لقيام احلجة عىل فرد من األفراد.
وأحب هاهنا قبل ذكر احلجج عىل املدعي أن أنبه عىل يشء هام يف هذا الباب
وهو.
الفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة
إذا بلغت احلجة إىل من يفهمها لو أراد فال اعتبار حينها لعدم إرادة فهمه.
فمن بلغته أدلة كفر الساجد للقرب وكان عربيا يعي األلفاظ لو أراد ،فهي
احلجة القائمة وإن ادعى عدم الفهم مع اشرتاط أن يكون هذا يف األمور الظاهرة
كالسجود للقبور ودعاء غري اهلل ونحومها.
قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل« :فمن بلغه القرآن فقد
( )1جامع املسائل.)151/3( ،
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بلغته احلجة .ولكن أصل اإلشكال أنكم مل تفرقوا بني قيام احلجة وبني فهم
احلجة؛ فإن أكثر الكفار واملنافقني من املسلمني مل يفهموا حجة اهلل مع قيامها
()1

عليهم» .
وقال رمحه اهلل :يف موضع آخر« :وقيام احلجة نوع ،وبلوغها نوع ،وقد قامت
عليها،اي عىل الكفار وفهمهم إياها نوع آخر ،وكفرهم ببلوغها إياهم وإن مل
يفهموها .إن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله :صىل اهلل عليه وسلم يف اخلوارج:
«أينام لقيتموهم فاقتلوهم» ،وقوله« :رش قتىل َتت أديم السامء» ،مع كوهنم يف
عص الصحابة ،وحيقر اإلنسان عمل الصحابة معهم ،وقد بلغتهم احلجة ولكن مل
يفهموها .وكذلك «قتل عيل ريض اهلل عنه الذين اعتقدوا فيه ،وَتريقهم بالنار»،
مع كوهنم تالميذ الصحابة مع مبادئهم وصالْتم وصيامهم ،وهم يظنون أهنم
عىل حق .وكذلك إمجاع السلف عىل تكفري غالة القدرية وغريهم ،مع علمهم
وشدة عبادْتم ،وكوهنم حيسبون أهنم حيسنون صنع ًا ،ومل يتوقف أحد من السلف
يف تكفريهم ألجل كوهنم مل يفهموا .فإذا علمتم ذلك ،فإن هذا الذي أنتم فيه
()2

كفر» .
قلت ومن األدلة يف كتاب اهلل تعاىل عىل ما قلناه:
وُبِ ْم َأ ِكنَّ ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ِيف آ َذ ِ ِ
فقوله تعاىل يف الكفارَ ﴿ :و َج َع ْلنَا َع َىل ُق ُل ِ
اهن ْم
( )1جمموعة مؤلفات الشيخ ،حممد بن عبد الوهاب.)159/3( ،
( )2الدرر السنية.)93/10( ،

كتاب اإلميان

158
َو ْق ًرا﴾ [األنعام.]25 :

قال الشيخ سليامن بن سحامن رمحه اهلل :تعليقا عىل اآلية« :فبني سبحانه أهنم
مل يفقهوا ،قلم يعذرهم لكوهنم مل يفهموا،بل رصح القرآن بكفر هذا اجلنس من
()1

الكفار» .
 -4القصد:
بتفصيل فيه ،فقد ال يلتفت إىل القصد يف بعض املواضع ،الكالم الكفري عىل
نوعني:
أوال :أن يكون كالما واضح الداللة ال حيتمل تأويال.
النتيجة:
ؤيف هذا النوع ال نحتاج اىل سؤال املعني عن قصدة لوضوح الكالم الكفري
ثانيآ:ان يكون اللفظ حمتمل للكفر وعدمه او غري رصيح يف الدالله عىل الكفر
النتيجه:
يف هذا النوع يسأل عن مقصد صاحبه ومرارة ويكون هذا مانع من تكفري
عينه.
قال الشيخ سليامن بن عبد اهلل« :فمن استهزأ باهلل ،أو بكتابه أو برسوله ،أو
()2

بدينه ،ولو هازال ،مل يقصد حقيقة االستهزاء كفر إمجاعا» .
( )1فتاوى األئمة النجدية.)245/3( ،
( )2تيسري العزيز احلميد( ،ص.)527
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وهذا الكالم بطبيعة احلال ينطبق بظاهرة عىل القسم األول.
ويف النوع الثاين يقول شيخ اإلسالم« :قال تعاىل ﴿ال تقولوا راعنا﴾ وهذه
العبارة كانت مما يقصد به اليهود إيذاء النبي صىل اهلل عليه و سلم و املسلمون مل
()1

يقصدوا ذلك فنهاهم اهلل تعاىل عنها ومل يكفرهم» .
تنبيه هام:
املسائل الظاهرة الكفر.
ال اعتبار فيها للمقاصد.
ودليله من الكتاب قوله تعاىلَ ﴿ :ال َت ْعت َِذ ُروا َقدْ َك َف ْر ُت ْم َب ْعدَ إِ َيامنِ ُك ْم﴾ [التوبة:
.]66
قال الشيخ سليامن بن عبد اهلل آل الشيخ :تعليقا عىل اآلية« :فهؤالء ظنوا أن
ذلك ليس بكفر ،ولكن اآلية دليل عىل أن الرجل إذا فعل الكفر (أي الكفر
الظاهر الذي ال حيتمل تأويل) ومل يعلم أو يعتقد أنه كفر (وال ينايف هذا القول
بالعذر باجلهل ولكن عىل تفصيل يأيت يف مقامه) ال يعذر بذلك ،بل يكفر بفعله
()2

القويل والعميل» .
ودليله من السنة أيضا:
خرب البخاري« :سيخرج قوم يف آخر الزمان ،أحداث األسنان ،سفهاء
( )1الرد عىل البكري( ،ص.)341
( )2تيسري العزيز احلميد.)454( ،
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األحالم ،يقولون من خري قول الربية ،ال جياوز إيامهنم حناجرهم ،يمرقون من
()1

الدين ،كام يمرق السهم من الرمية» .
قال احلافظ ابن حجر« :فيه الرد عىل قول من قال ال خيرج أحد من اإلسالم
()2

من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إال بقصد اخلروج منه عاملا» .
قلت :قد خرج الفقهاء يف كتب الفقه يف باب الردة أن من
وقال الصنعاينُ « :
()3

تكلم بكلمة الكفر يكفر ،وإن مل يقصد معناها» .
وعىل هذا فال بد من التفصيل بني نوعي الكالم السابق بياهنم لكي نعلم ما
هو الكالم الذي ينظر فيه إىل قصد املكلف وبني الكالم الذي ال يعترب فيه القصد
وال يسأل صاحبه عن قصده.
 -5عدم اإلكراه:
ِ
قال تعاىل﴿ :إِ َّال من ُأك ِْره و َق ْلبه م ْطم ِئن بِ ْ ِ ِ
رش َح بِا ْل ُك ْف ِر
َ ْ
َ َ ُُ ُ َ
اإل َيامن َو َلك ْن َم ْن َ َ
َصدْ ًرا﴾ [النحل.]106 :
 -6التأويل املحتمل:
املراد بالتأويل هنا هو أن يرتكب املسلم أمرا كفريا ،ويعتقد إباحته أو
مرشوعيته لدليل صحيح عنده أو يرى أنه ال يصل به إىل حد الكفر وإنام هو

( )1البخاري ،رقم.)6930( ،
( )2فتح الباري.)313/12( ،
( )3تطهري االعتقاد( ،ص.)36
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معصية ال يكفر ُبا.
قال شيخ اإلسالم« :إن املتأول الذي قصد متابعة الرسول صىل اهلل عليه
وسلم ال يكفر،بل وال يفسق ،إذا اجتهد فأخطأ ،وهذا مشهور عند الناس يف
املسائل العملية ،وأما مسائل العقائد فكثري من الناس كفر املخطئني فيها ،وهذا
القول ال يعرف عن أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان ،وال عن أحد من
أئمة املسلمني ،وإنام هو يف األصل من أقوال أهل البدع».
ويقول الشيخ السعدي« :إن املتأولني من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطؤوا
يف فهم ما جاء به الكتاب والسنة ،مع إيامهنم بالرسول ،واعتقادهم صدقه يف كل
ما قال ،وإن ما قاله كله حتى ،والتزموا ذلك ،لكنهم أخطؤوا يف بعض املسائل
اخلريية أو العملية ،فهؤالء قد دل الكتاب والسنة عىل عدم خروجهم من الدين،
وعدم احلكم هلم بأحكام الكافرين ،وأمجع الصحابة والتابعون ،ومن بعدهم أئمة
السلف عىل ذلك».
ولكن كل هذا بضابط احتامل التأويل.
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قال أبو عبيدة رمحه اهلل:

احملاضرة األخرية
()1

االسم ،وهي غري اإلرشاك التي يتخذ هلا  ،مع اهلل إله غريه ،تعاىل اهلل عن
ذلك علوا كبريا ،فليس هلذه األبواب عندنا وجوه إال أهنا

()2

أخالق املرشكني،

وتسميتهم ،وسننهم ،وألفاظهم ،وأحكامهم ،ونحو ذلك من أمورهم.
وأما الفرقان الشاهد عليه يف التنزيل ،فقول اهلل جل وعز﴿ :ومن مل حيكم بام
أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون﴾ [املائدة.]44:
()3

وقال ابن عباس« :ليس بكفر ينقل عن امللة» .
وقال عطاء بن أيب رباح« :كفر دون كفر».
فقد تبني لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة اإلسالم أن الدين باق عىل حاله ،وإن
خالطه ذنوب ،فال معنى له إال خالف الكفار وسنتهم ،عىل ما أعلمتك من
الرشك سواء؛ ألن من سنن الكفار احلكم بغري ما أنزل اهلل ،أال تسمع قوله:
﴿أفحكم اجلاهلية يبغون﴾ [املائدة.]50:
تأويله عند أهل التفسري أن من حكم بغري ما أنزل اهلل وهو عىل ملة اإلسالم
كان بذلك احلكم كأهل اجلاهلية ،إنام هو أن أهل اجلاهلية كذلك كانوا حيكمون.
( )1كذا األصل ،ولعل الصواب« :فيها».
( )2األصل« :أنا» ،ولعل الصواب ما أثبتنا.
( )3األصل« :ملة» ،التصويب من «مستدرك احلاكم» ،وقد أخرجه  313/2من طريق طاوس عن
ابن عباس ،وصححه هو والذهبي.
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بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم.
وبعد:
احتج من يرى أن احلاكم بغري ما أنزل اهلل ال يكفر مطلقا إال إذا استحل ملا
ورد عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،كام قرأنا اآلن :وقالوا أيضا الدليل عىل أن
التكفري لغري املستحل هو رأي اخلوارج ما روي عن أيب جملز :ال حق بن حيد حني
ناقشه نفر من اإلباضية -حول حاكم زماهنم.-
حي ُك ْم بِ َام َأن َْز َل اهللَُّ َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾
وأن قول اهلل تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َمل ْ َ ْ
[املائدة ،]44 :ينطبق عليهم.
وأن أبا جملز مل يقرهم عىل ذلك وقال هم عصاه فقط وليسوا بكفار.
وحقيقة لسنا يف صدد مناقشة هذه القضية الكبرية ،ولكنا أردنا الفهم
الصحيح لكالم بن عباس ريض اهلل عنه وأما قصة أبو جملز فأنا أحبلكم عىل كتاب
اهلل «احلكم بغري ما أنزل اهلل أحواله وأحكامه» فقد تكلم هناك بكالم ماتع
راجعوه.
وأما أثر ابن عباس ريض اهلل عنهام« :فهل ثمة حجة ملن زعم أنه ال يكفر من
استبدل برشيعة اهلل القوانني الوضعية وفرضها وألزم ُبا الناس وقدمها عىل
رشيعة اهلل تعاىل؟».
اجلواب:

164
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البد أن نفرق بني من طبق رشيعة اهلل يف خلقه ثم ظلم نفسه يف مسألة فحكم
فيها بغري ما أنزل اهلل ،وبني من بدل رشيعة اهلل عز وجل ووضع غريها من
الرشائع الكافرة وألزم ُبا الناس بل وكره حكم اهلل بل استهزاء بحكم اهلل عز
وجل فالفرق بني احلاكمني ظاهر وشاسع هذه األوىل.
ثانيا :اخلوارج كانوا يكفرون من حكم يف قضية بعينها بغري ما أنزل اهلل عز
وجل مع كونه يتحاكم إىل رشيعته يف اجلملة اعتقادا منهم كفر صاحب الكبرية.
وهلذا :حال ابن عباس عليهم يف هذه الشبهة جاء التنصيص منه ريض اهلل
عنه ،عىل أن هذه اآلية كفر دون كفر ،وكام جاء يف بعض الروايات «ليس بالكفر
الذي يذهبون إليه».
ردا عىل اخلوارج يف تكفريهم من ظلم نفسه يف مسألة فتحاكم لغري رشيعة اهلل
عز وجل وعىل هذا ،هناك صورتان:
األوىل :رجل ظلم نفسه فتحاكم لغري رشيعة اهلل عز وجل يف مسألة اخلوارج:
تقول هذا كافر.
حي ُك ْم بِ َام َأن َْز َل اهللَُّ َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ [املائدة:
لقوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َمل ْ َ ْ
.]44
نقول هذا استدالل يف غري حمله.
ونرد عليهم بأثر ابن عباس «كفر دون كفر».
أي :أن هذا احلاكم ال يكفر ُبذا ألنه ظلم نفسه بكبرية وأهل السنة ال يكفر
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أحد بذنب فعله.
فعىل هذا أنفهم كالم ابن عباس ،ومل يكن يف زمن ابن عباس ريض اهلل عنه
سواء يف زمن عيل ريض اهلل عنه أو من بعده من يمكنه أن يتحاكم بغري رشيعة
املسلمني.
وال يقر أحد أن يسن قانونا خمالفا لكتاب اهلل وسنة الرسول صىل اهلل عليه
وسلم ويلزم الناس به ال مل حيدث هذا.
وأما من بدل دين اهلل عز وجل ونحى رشيعته فهو كافر باهلل العظيم خارج
عن ملة اإلسالم.
قال اإلمام البخاري يف صحيحه« :باب قتل من أبى قبول الفرائض».
قال احلافظ« :أي جواز قتل من امتنع من التزام األحكام الواجبة والعمل
ُبا».
والكالم يف هذه املسألة طويل الزيل:
احفظ هنا :أن احلكم بغري ما أنزل اهلل عز وجل.
منه كفر خمرج من امللة:
وهو مثاله :من نحى رشيعة اهلل عز وجل وبدهلا.
من َتاكم يف مسألة بغري ما أنزل اهلل وهو عامل أن هذا خيالف حكم اهلل ورأى
أن حكم اهلل ال يصلح يف هذه النازلة وأن حكمه الوضعي أفضل من حكم اهلل
فهذا خارج عن ملة اإلسالم.
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من استحل احلكم بغري ما أنزل اهلل عز وجل.
ومنه كفر أصغر غري خمرج عن ملة اإلسالم.
مثاله:

من اعتقد وجوب احلكم بام أنزل اهلل عز وجل يف هذه الواقعة ثم عدل عنه
عصيانا مع اعرتافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر.
الذي َتاكم لغري ما أنزل اهلل خطأ فهذا له حكم املخطئ يوصف هذا ثالكفر
األصغر مع النظر إىل آتية هل بآثم أم يعزر بجهل.
هذا خالصة املسألة فيها نعتقد.
قال أبو عبيد رمحه اهلل:
«وهكذا قوله ثالثة من أمر اجلاهلية :الطعن يف األنساب والنياحة ،واألنواء».
ومثله احلديث الذي يروى عن جرير وأيب البخرتي الطائي« :ثالثة من سنة
()1

اجلاهلية :النياحة ،وصنعة الطعام ،وأن تبيت املرأة يف أهل امليت من غريهم» .
وكذلك احلديث« :آية املنافق [ثالث] :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف
()2

وإذا ائتمن خان» .

( )1أما حديث جرير وهو ابن عبد اهلل البجيل ،فقد أخرجه ابن ماجه  1612عن إسامعيل بن أيب
خالد ،عن قيس بن أيب حازم عن جرير قال :كنا نرى االجتامع إىل أهل امليت ،وصنعة الطعام
من النياحة«وإسناده صحيح .وأما حديث أيب البخرتي ـ واسمه سعيد بن فريوز تابعي ثقة ـ فلم
أره.
( )2متفق عليه من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
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()1

وقول عبد اهلل «الغناء ينبت النفاق يف القلب» .
ليس وجوه هذه اآلثار كلها من الذنوب :أن راكبها يكون جاهال وال كافرا
وال منافقا وهو مؤمن باهلل وما جاء من عنده ،ومؤد لفرائضه ،ولكن معناها أهنا
تتبني من أفعال الكفار حمرمة منهي

()2

 ،عنها يف الكتاب ويف السنة ليتحاماها

املسلمون ويتجنبوها فال يتشبهوا بيشء من أخالقهم وال رشائعهم.
()3

ولقد روي يف بعض احلديث« :إن السواد خضاب الكفار» .
فهل يكون ألحد أن يقول إنه يكفر من أجل اخلضاب؟!
وكذلك حديثه يف املرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد رحيها «أهنا
()4

زانية»  ،فهل يكون هذا عىل الزنا الذي جتب فيه احلدود؟
()5

ومثله قوله« :املستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان»  .أفيتهم عليه أنه أراد
الشيطانني الذين هم أوالد إبليس؟!
إنام هذا كله عىل ما أعلمتك من األفعال واألخالق والسنن.

( )1رواه أبو داود  4927عن عبد اهلل بن مسعود مرفوعا وإسناده ضعيف.
( )2كذا األصل ،وال خيلو من يشء.
( )3حديث ضعيف أخرجه الطرباين ،واحلاكم ،وقال الذهبي وغريه« :حديث منكر».
( )4حديث صحيح ،أخرجه ابن خزيمة وابن حبان واحلاكم يف «صحاحهم» عن أيب موسى
األشعري مرفوعا بلفظ« :أيام امرأة استعطرت فمرت عىل قوم ليجدوا رحيها فهي زانية ،وكل
عني زانية» .وأخرجه بنحوه أبو داود والرتمذي وصححه.
( )5حديث صحيح ،أخرجه البخاري يف «األدب املفرد» ،وابن حبان يف «صحيحه» وأمحد عن
عياض بن محار ريض اهلل عنه ،وهو يف «صحيح اجلامع الصغري» رقم.6572 :
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وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو رشك ألهل القبلة فهو عندنا عىل هذا ،وال
جيب اسم الكفر والرشك الذي تزول به أحكام اإلسالم ويلحق صاحبه بردة إال
بكلمة الكفر خاصة دون غريها وبذلك جاءت اآلثار مفرسة.
 -28قال أبو عبيد :حدثنا أبو معاوية ،عن جعفر بن برقان ،عن ابن أيب نشبة
()1

 ،عن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :ثالث من أصل

اإلسالم ،الكف عن من قال ال إله إال اهلل ،ال نكفره بذنب ،وال نخرجه من
اإلسالم بعمل ،واجلهاد ماض من يوم بعثني اهلل إىل أن يقاتل آخر أمتي الدجال،
ال يبطله جور جائر ،وال عدل عادل ،واإليامن باألقدار كلها».
 -29قال أبو عبيد :حدثنا عباد بن عباد ،عن الصلت بن دينار ،عن أيب عثامن
النهدي قال :دخلت عىل ابن مسعود -وهو يف بيت مال الكوفة -فسمعته يقول:
()2

ال يبلغ بعبد  ،كفرا وال رشكا حتى يذبح لغري اهلل أو يصيل لغريه«.
 -30قال أبو عبيد :حدثنا أبو معاوية ،عن األعمش ،عن أيب سفيان قال:
جاورت مع جابر بن عبد اهلل بمكة ستة أشهر ،فسأله رجل :هل كنتم تسمون
أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال :معاذ اهلل! قال :فهل تسمونه مرشكا؟ قال:

( )1اسمه :يزيد السلمي ،وهو جمهول كام يف «التقريب» ،واحلديث أخرجه أبو داود عن أيب معاوية
به.
( )2كذا األصل ،ولعل الصواب« :العبد» ،أو «عبد» ،واألثر ضعيف اإلسناد جدا؛ ألن الصلت بن
دينار ،وهو أبو شعيب اهلنائي البصي مشهور بكنيته مرتوك كام يف «التقريب».
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()1

ال .
ما قرأناه اآلن :هو مجلة من األمثلة عىل أن الشارع جاء عنه نصوص أطلق
فيها لفظ الفكر -أقصد عىل من فعلها.-
ومع هذا محل هذا الكفر عىل كفر أصغر غري خمرج عن امللة وبني.
أن مقصد كثري من النصوص التي جاء فيها الوصف بالنفاق التجاهل أو
الكفر.
إنام هي أوصاف غري خمرجة من امللة وإنام أطلقت ملوافقة املسلم فيها الكفار
واملنافق وحكم اجلاهلية.
ال لكونه كافر أو منافق أو باهي ،فهذه إجابة عامة لكل هذه النصوص خالفا
للخوارج فإهنم يعملون هذه النصوص عىل الكفر األكثر املخرج من امللة.
ورضب عىل هذا األصل أمثلة كثرية منها.
حديث املتعطرة ووصف النبي صىل اهلل عليه وسلم هلا بأهنا زانية.
قال أبو عبيد« :فهل يكون هذا عىل الزنا الذي جتب فيه احلدود؟».
اجلواب:ال.
ولكن أطلق عليها زانية ألهنا وافقة الزانية يف صفة من صفاْتا وهي التعطر
واخلروج ُبذه اهليئة.
ثم ذكر رمحه اهلل القاعدة العامة:
( )1إسناده صحيح عىل رشط مسلم.
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وهي قوله« :كل ما كان فيه ذكر كفر أو رشك ،ألهل القبلة فهو عندنا عىل
هذا».
ثم علل هذا بخرب أنس «ثالث من أصل اإلسالم.»...
وهذا احلديث أصل من األصول وهو أن من نطق الشهادة مع التزام أحكام
الرشيعة من صالة وأداء زكاة ونحومها.
فإنه يكف عنه بال شك ،ولو كان هذا احلديث عىل إطالقه ما قاتل أبو بكر
مانعي الزكاة املقرين الناطقني بكلمة اإلسالم.
والدليل عىل أن أبا عبيد يفهم هذا وليس مراده خالف ما أصلنا ما نقله عن
ابن مسعود« :ال يبلغ بعبد كفرا وال رشكا ،حتى يذبح لغري اهلل أو يصيل لغريه».
ثم قال رمحه اهلل:
 -8باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بال خروج من اإليامن
()1

قال أبو عبيد :حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم»:لعن املؤمن كقتله« ،
()2

وكذلك قوله« :حرمة ماله كحرمة دمه» .
()3

ومنه قول عبد اهلل« :شارب اخلمر كعابد الالت والعزى» .

( )1أخرجه مسلم  73/1من حديث ثابت بن الضحاك األنصاري ريض اهلل عنه.
( )2حديث حسن ،أخرجه الدارقطني وأبو نعيم عن ابن مسعود ،والبزار وأبو يعىل عن أنس .وله
شاهد يف «صحيح مسلم» من حديث جابر .انظر الفقرة  103من «حجة النبي صىل اهلل عليه
وسلم» من تأليفي.
( )3حديث صحيح مرفوعا إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ومل أره موقوفا عىل عبد اهلل ،وهو ابن
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وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه ،وقد كان يف الناس
()1

من حيمل ذلك عىل التساوي بينهام!
وال وجه هلذا عندي؛ ألن اهلل قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض فقال:
﴿إن جتتنبوا كبآئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخال كريام﴾
[النساء.]31:
يف أشياء كثرية من الكتاب والسنة يطول ذكرها ،ولكن وجوهها عندي :أن
اهلل قد هنى عن هذه كلها ،وإن كان بعضها عنده أجل من بعض ،يقول :من أتى
شيئا من هذه املعايص فقد حلق بأهل املعايص ،كام حلق ُبا اآلخرون؛ ألن كل
واحد منهم ،عىل قدر ذنبه قد لزمه اسم املعصية ،وإن كان بعضهم أعظم جرما
من بعض.
وفرس ذلك كله احلديث املرفوع ،حني قال« :عدلت شهادة الزور اإلرشاك
باهلل» ،ثم قرأ﴿ :فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور﴾ [حلج]30:

مسعود عند اإلطالق ،وقد رواه احلارث بن أيب أسامة يف «مسنده» ص 123من «زوائده» ،وأبو
بكر الشريازي يف «سبعة جمالس من األمايل» ق 2/15من طريقني عن عبد اهلل بن عمرو مرفوعا
به ،وأمحد  272/1وابن معني يف «تارخيه» ق 2/16وابن حبان يف «صحيحه» 1379ـ «موارد»
وأبو بكر امللحمي يف «جملسني من األمايل»  2/1وأبو احلسن األبنويس يف «الفوائد» 3/2
والواحدي يف «الوسيط»  255/1والضياء املقديس يف «املنتقى يف املنتقى من األحاديث
الصحاح واحلسان» ق 2/278عن أيب هريرة ريض اهلل عنه مرفوعا.
( )1األصل« :حيمل عىل ذلك عىل التساوي».
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()1

.
()2

فقد تبني لنا الرشك والزور وإنام تساويا يف النهي ؛ هنى اهلل عنهام معا يف
مكان واحد ،فهام يف النهي متساويان ويف األوزار واملأثم متفاوتان ،ومن هنا
وجدنا اجلرائم كلها أال ترى السارق يقطع يف ربع دينار فصاعدا وإن كان دون
ذلك مل يلزمه قطع؟ فقد جيوز يف الكالم أن يقال :هذا سارق كهذا ،فيجمعهام يف
االسم ،ويف ركوُبام املعصية ،ويفرتقان يف العقوبة عىل قدر الزيادة يف الذنب،
وكذلك البكر والثيب يذنبان فيقال مها هلل عاصيان معا ،وأحدمها أعظم ذنبا
وأجل عقوبة من اآلخر ،وكذلك قوله« :لعن املؤمن كقتله»

()3

إنام اشرتكا يف

املعصية حني ركباها ،ثم يلزم كل واحد منهام من العقوبة يف الدنيا بقدر ذنبه،
()4

ومثل ذلك قوله« :حرمة ماله كحرمة دمه» وعىل هذا وما أشبه أيضا.
قال أبو عبيد :كتبنا هذا الكتاب عىل مبلغ علمنا ،وما انتهى إلينا من الكتاب
وآثار النبي صىل اهلل عليه وسلم ،والعلامء بعده ،وما عليه لغات العرب ومذاهبها،
وعىل اهلل التوكل ،وهو املستعان.
قال أبو عبيد :ذكر األصناف اخلمسة الذين تركنا صفاْتم يف صدر كتابنا هذا

( )1حديث ضعيف ،أخرجه أصحاب السنن إال النسائي وأمحد ،واستغربه الرتمذي ،وعلته اجلهالة
واالضطراب ،وقد بينت ذلك يف «األحاديث الضعيفة» .1110
( )2كذا األصل.
( )3تقدم خترجيه ص
«( )4حديث حسن ،وقد مر خترجيه ص.
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من تكلم به يف اإليامن هم :اجلهمية ،واملعتزلة ،واإلباضية ،والصفرية ،والفضلية.
فقالت اجلهمية :اإليامن معرفة اهلل بالقلب ،وإن مل يكن معها شهادة لسان ،وال
إقرار بنبوة ،وال يشء من أداء الفرائض احتجوا يف ذلك بإيامن املالئكة ،فقالوا :قد
كانوا مؤمنني قبل أن خيلق اهلل الرسل وقالت املعتزلة :اإليامن بالقلب واللسان مع
اجتناب الكبائر ،فمن قارف شيئا كبريا زال عنه اإليامن ،ومل يلحق بالكفر،
فسمي :فاسقا ،ليس بمؤمن وال كافر ،إال أن أحكام اإليامن جارية عليه وقالت
اإلباضية :اإليامن مجاع الطاعات ،فمن ترك شيئا كان كافر نعمة ،وليس بكافر
رشك ،واحتجوا باآلية التي يف إبراهيم بدلوا نعمة اهلل كفرا وقالت الصفرية مثل
ذلك يف اإليامن :أنه مجيع الطاعات ،غري أهنم قالوا يف املعايص ،صغارها وكبارها:
كفر ورشك ما فيه إال املغفور منها خاصة وقالت الفضلية مثل ذلك يف اإليامن ،أنه
أيضا :مجيع الطاعات ،إال أهنم جعلوا املعايص كلها ،ما غفر منها وما مل يغفر،
كفرا ورشكا ،قالوا :ألن اهلل جل ثناؤه لو عذُبم عليها كان غري ظامل ،لقوله :ال
يصالها إال األشقى الذي كذب وتوىل وهذه األصناف الثالثة من فرق اخلوارج
معا ،إال أهنم اختلفوا يف اإليامن ،وقد وافقت الشيعة فرقتني منهم ،ووافقت
الرافضة املعتزلة ،ووافقت الزيدية اإلباضية وكل هذه األصناف يكرس قوهلم ما
وصفنا به :باب اخلروج من اإليامن بالذنوب ،إال اجلهمية ،فإن الكارس لقوهلم
قول أهل امللة ،وتكذيب القرآن إياهم حني قال :الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه
كام يعرفون أبناءهم ،وقوله :وجحدوا ُبا واستيقنتها أنفسهم ظلام وعلوا ،فأخرب
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اهلل عنهم بالكفر؛ إذ أنكروا باأللسنة ،وقد كانت قلوُبم ُبا عارفة ،ثم أخرب اهلل
عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين ،وهو عارف باهلل بقلبه ولسانه أيضا ،يف
أشياء كثرية يطول ذكرها كلها ،ترد قوهلم أشد الرد ،وتبطله أقبح اإلبطال.
سبق واصلنا هلذه الفرقة بتفصيل تام يف هذا الكتاب املبارك أسأل اهلل تعاىل أن
يوفق ويعني إنه جواد كريم.
ويف آخر الرشح أحيل كل ما سمعتموه إىل كتب ابن تيمية كمجموع الفتاوى،
وغريها من الكتب وكتب ابن القيم.
والدرر السنية لعلامء اململكة.
كذا كتب وفتاوى حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل.
واألبحاث النافعة مثل.
اإليامن عند السلف ،وآراء املرجئة وأصول العقائد وغريها من األبحاث
املاتعة يف هذا الباب.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

