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بسم اهلل الرمحن الرحيم
سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .......أما بعد:
فهذا تفريغ لدرس " مقدمة يف التعليق عىل اإليامن األوسط " الذي ألقيته يف 1428 /11 /29
فهرسا.
هـ ،فراجعته ،وزدت عليه بعض الزيادات ،ووضعت له
ً
ذخرا عند لقاه.
أسأل اهلل أن ينفع به ،ويتقبله ،وجيعله ً
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أخوكم
د .عبد العزيز بن ريس الريس
املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق
 1433 / 6 / 17هـ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا،
من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له
وأشهد أن حممد عبده ورسوله ،أما بعد..
ففي يوم التاسع والعرشين من شهر ذي القعدة لعام ثامن ٍوعرشين وأربعامئة وألف من هجرة
النبي صىل اهلل عليه وسلم ألتقيكم يف درس بعنوان (تعليقات عىل اإليامن األوسط لإلمام أيب
العباس ابن تيمية رمحه اهلل) وقبل التعليق عىل هذا الكتاب العظيم أذكر مقدمة مهمة تتعلق باإليامن
ً
ومدخال لقراءة هذا الكتاب.
فتكون هذه املقدمة متهيدً ا
اإليامن له معنى لغوي وله معنى رشعي ،وليس له معنى اصطالحي ،وذلك أن املسميات
منها ما يكون له معنى لغوي ورشعي واصطالحي مثل :كلمة فقه ،فالفقه له معنى يف اللغة وله
معنى يف الرشع وله معنى يف االصطالح وهو ما يقابل التوحيد وأصول الفقه والتفسي وغي
ذلك .ومن املسميات ما يكون هلا معنى لغوي واصطالحي كمثل أصول الفقه أو مصطلح
احلديث فهذه هلا معنى لغوي واصطالحي.
ومن املسميات ما يكون هلا معنى لغوي ورشعي كالصالة واحلج ومن ذلك اإليامن .والفرق
بني املعنى االصطالحي والرشعي :أن املعنى االصطالحي هو ما اصطلح عليه أهل العلم بعد،
أما أصوله فموجودة كمثل :أصول الفقه ومصطلح احلديث هذا العلامن بصورتيهام ليسا موجدين
عند السلف ،وإنام اصطلح عليه أهل العلم بعد ومجعوه من كالم السلف بجامع معني وبطريقة

مقدمات متعلقة بمسائل اإليمان
5

معينة سموه أصول الفقه ،ومثل ذلك فعلوا يف مصطلح احلديث ،فإذن املعنى االصطالحي معنى
اصطلح عليه أهل العلم ،أما املعنى الرشعي فهو يشء جاء من عند اهلل فيبينه أهل العلم.
جاء لفظ الصالة من عنده سبحانه ،جاء يف الكتاب والسنة.
فأهل العلم بينوا املراد بالصالة عىل وفق ما جاء يف الكتاب والسنة ،ال عىل أمر اصطلحوا
عليه فمثل هذا يسمى :تعري ًفا رشع ًيا ،وخيطئ كثيون ويطلقون التعريف االصطالحي عىل
التعريف الرشعي والعكس وهذا خطأ.
فاإليامن له معنى يف اللغة وتعريف يف الرشع ،وليس له تعريف اصطالحي فهو مثل الصالة،
نت بِ جم ْؤ ِم ٍن ِّلنَا} أي مصدق لنا ،وذكر ابن
واإليامن يف اللغة :هو بمعنى التصديق قال تعاىلَ { :و َما َأ َ
تيمية رمحه اهلل كام يف املجلد السابع من ُمموع الفتاوى وغيه أنه ال يصح تعريف اإليامن
بالتصديق يف اللغة ،قال ألن اإليامن يف اللغة خيتلف عن التصديق ترصي ًفا ومعنى.
أما من جهة الترصيف ففعل صدق فعل متعد فيقال صدق حممد زيدً ا ،أما اإليامن ففعله فعل
الزم ال حيتاج إىل مفعول به فيقال :آمن حممد بكذا ،هذا االختالف من حيث الترصيف بني اإليامن
والتصديق ،فإذا كان اللفظان خمتلفني ترصي ًفا فال يصح أن يفرس أحدمها باآلخر.
أيضا من جهة أخرى ،قال اإليامن أقرب إىل معنى اإلقرار منه إىل معنى التصديق هذا ملخص
ً
ما ذكره ابن تيمية ،رمحه اهلل يف املجلد السابع وغيه.
نظرا ،ألن املعروف عن علامء السنة خالف ذلك
لكن الذي يظهر -واهلل أعلم -أن يف كالمه ً
وكذا املعروف عن علامء اللغة خالف ذلك.
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قال األزهري يف هتذيب اللغة :اتفق أهل العلم من اللغويني وغيهم أن اإليامن معناه
نت بِ جم ْؤ ِم ٍن ِّلنَا}) ا.هـ ،وذكر هذا علامء
التصديق كام قال اهلل حكاية عن إخوة يوسف { َو َما َأ َ
االعتقاد .وذكر ابن جرير يف كتابه التبصي قال :اإليامن اسم للتصديق كام قالته العرب ،ونص عىل
هذا اجلوهري وابن فارس وغيمها ،فالحظوا أن هؤالء العلامء ومنهم من هو سلفي االعتقاد
كاألزهري وابن جرير نصوا عىل أن اإليامن هو التصديق وأن هذا هو املعروف يف اللغة ،بل وذكر
هذا من كتب يف االعتقاد كام تقدم يف كالم ابن جرير يف كتابه التبصي وابن بطة يف اإلبانة الصغرى
قال :وهو اإليامن باهلل عز وجل ومعناه التصديق بام قاله وأمر به وافرتضه ....الخ.
فتعريف اإليامن لغة :التصديق ،وهو املعروف والشائع عند أهل اللغة وقد حكى األزهري
كام تقدم اإلمجاع عىل ذلك.
فإن قيل إن ترصيف لفظ التصديق خيتلف عن ترصيف لفظ اإليامن فيقال :أنه ال يوجد يف
اللغة كلمتان مرتادفتان من كل وجه كام ذكر ذلك ابن تيمية يف املقدمة التي كتبها يف علم التفسي.
فإذا فرس أهل اللغة لف ًظا بلفظ ال يريدون أهنام مرتادفتان من كل وجه وإنام يريدون تقريب هذا
اللفظ بذاك اللفظ مع وجود يشء من الفرق بينهام.
اإليامن من جهة الرشع :هو قول باللسان وعمل باألركان واعتقاد باجلنان يزيد بطاعة الرمحن
وينقص بطاعة الشيطان ،فتعريفه من جهة الرشع مبني عىل أمور مخسة :أنه قول واعتقاد وعمل
عبيا آخر فيقولون اإليامن :قول وعمل كام
يزيد بالطاعة وينقص باملعصية .وقد يعرب أهل السنة ت ً
ذكر ذلك اإلمام أمحد وغيه.
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واإلمجاع عىل أنه قول وعمل ،قال اإلمام أمحد :أهل السنة يقولون :االيامن قول وعمل،
وحكى االمجاع مجاعة منهم الشافعي والبخاري وابن عبد الرب والطلمنكي والبغوي
ويف السنة لعبد اهلل بن أمحد قال وكيع :أهل السنة يقولون اإليامن قول وعمل ،واملرجئة
يقولون إن اإليامن قول بال عمل ،واجلهمية يقولون إن اإليامن املعرفة.
ويف أحاديث ذم الكالم أليب إسامعيل اهلروي قال حفص بن عمر املهرقاين سألت عبد
الرزاق قلت :يا أبا بكر إن عندنا قوما خمتلفني يف اإليامن فأخربين عىل ما أنت وعىل ما أدركت
العلامء ،فقال( :اإليامن عندنا قول وعمل ويقني وإصابة السنة ،فمن عمل وأيقن وقال ومل يصب
السنة فهو منقوص ومن قال ومل يعمل فهو منقوص ومن قال وعمل ومل يوقن فهو منقوص عىل
هذا أدركت العلامء)

.

ويف السنة لعبد اهلل قال الفضيل( :أهل االرجاء يقولون االيامن قول بال عمل ،وتقول اجلهمية
االيامن املعرفة بال قول وال عمل ،ويقول أهل السنة االيامن املعرفة والقول والعمل).
وقال اإلمام أمحد يف كتاب السنة البنه عبد اهلل( :اإليامن قول وعمل يزيد وينقص) ،وإذا قال
أهل السنة أن اإليامن قول وعمل يريدون بذلك أنه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل
اجلوارح كام فرس ذلك ابن تيمية رمحه اهلل.
فإن أهل السنة ُممعون عىل أنه البد من قول اللسان ،أي البد من أن يتلفظوا بالشهادتني
فمن مل يتلفظ بالشهادتني مع قدرته عىل التلفظ هبا فهو كافر باتفاق املسلمني كام ذكر ذلك ابن
تيمية يف املجلد السابع من ُمموع الفتاوى وأهل السنة ُممعون عىل أن اإليامن ال يتم إال بقول
القلب وعمل القلب.
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لقائل أن يقول:
ما الفرق بني قول القلب وعمل القلب؟
أجاب عىل هذا الشيخ عبد الرمحن بن سعدي يف كتاب التنبيهات اللطيفة عىل ما احتوت
عليه العقيدة الواسطية من املباحث املنيفة فذكر رمحه اهلل :أن أقوال القلب هي العقائد التي يعرتف
هبا القلب ويعتقدها.
وأن أعامل القلب هي حركته التي حيبها اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم.
ومعنى هذا أن ما يرجع إىل األخبار هو من قول القلب ،فإذا أخرب اهلل بيشء صدقناه ألن
الواجب جتاه األخبار التصديق ،فام كان من واجب جتاه األخبار فهو من قول القلب ،وأما ما كان
من واجب جتاه الطلب فهو من عمل القلب ،يأمر اهلل بخشيته فنخشاه هذا عمل القلب لكن خيرب
اهلل بخرب كقيام الساعة فنصدقه ،هذا من قول القلب.
وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف عبد الرمحن بن حسن كام يف الرسائل النجدية أن من أعامل
القلوب التصديق ،ومعنى كالمه :أن التصديق نوعان ،أصل التصديق هذا قول القلب وهو الذي
يقابل األخبار ،وكامل التصديق وهذا من أعامل القلوب.
فأهل السنة كام تقدم ُممعون عىل أنه البد من قول الشهادتني ومن مل يقلهام مع القدرة فهو
كافر .وهم ُممعون مع أهل البدع عدا الكرامية واجلهمية عىل أن من مل يكن يف قلبه تصديق فهو
كافر ،وهذا بإمجاع كل منتسب إىل اإلسالم إال أن الكرامية خالفت خال ًفا يشبه أن يكون لفظ ًيا كام
سيأيت من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل أن اخلالف يف أحكام الدنيا ال يف أحكام اآلخرة.
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أما عمل القلب فأهل السنة ُممعون عىل أن من ترك أعامل القلوب بأن مل يكن يف قلبه عمل
أن هذا كافر ،وال ينفعه تصديقه نقل اإلمجاع أبو العباس ابن تيمية وقال باتفاق املسلمني كام ذكر
ذلك يف املجلد السابع وذكره اإلمام ابن القيم يف كتابه كتاب الصالة.
أما عمل اجلوارح فسيأيت أن املرجئة ال يرون أعامل اجلوارح من اإليامن البته .فهم ُممعون
عىل أن أعامل اجلوارح ليست من اإليامن ،أما أهل السنة فهم ُممعون عىل أن أعامل اجلوارح من
اإليامن كام سيأيت.
مسألة:
من ترك أعامل اجلوارح الواجبة كلها فهو كافر.
أمجع أهل السنة عىل هذا كام نقل غي واحد اإلمجاع عىل أنه كافر فمن نطق بالشهادتني ومكث
عمره كله ومل يعمل شي ًئا من أعامل اجلوارح الواجبة مع قدرته فإنه كافر ،وقد حكى عىل ذلك
اإلمجاع غي واحد من أئمة السنة ودليل ذلك حديث النعامن بن البشي أن النبي صىل اهلل عليه
وسلم قال( :أال إن يف اجلسد مضغة إذا أصلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله
أال وهي القلب).
فمن مل يعمل شي ًئا من أعامل اجلوارح الواجبة عمره كله فمعنى ذلك أنه ليس يف قلبه خوف
وال رجاء وال غي ذلك من أعامل القلوب ،ألنه لو كان يف قلبه يشء من أعامل القلوب لكان قلبه
حلا بحسب ما فيه ،وإذا صلح قلبه بحسب ما فيه فالبد أن تصلح جوارحه ،فإن الظاهر
صا ً
والباطن متالزمان( ،أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله) ،فلام صار اجلسد
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فاسدً ا فمن ترك األعامل كلها عمره كله مع قدرته عىل العمل دل ذلك عىل أنه ال عمل قلبي يف
قلبه ،ومن ال عمل قلبي يف قلبه فهو كافر بإمجاع أهل السنة كام تقدم.
ويف كالم احلميدي واإلمام الشافعي واإلمام اآلجري واإلمام ابن تيمية ما يدل عىل أن أهل
مسلام.
السنة ُممعون عىل أنه البد من أعامل اجلوارح ومن مل يعمل شي ًئا منها فليس
ً
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف املجلد الرابع عرش من ُمموع الفتاوى ص:ـ120ـ
(وهنا أصول منها :القلب هل يكون فيه تصديق أو تكذيب وال يظهر منه قط يشء عىل
اللسان واجلوارح وإنام يظهر نقيضه من غي خوف ،فالذي عليه السلف واألئمة ومجهور الناس
أنه البد من ظهور موجب ذلك عىل اجلوارح ،فمن قال أنه يصدق الرسول وحيبه ويعظمه بقلبه
ومل يتكلم قط باإلسالم وال فعل شي ًئا من واجباته بال خوف ،فهذا ال يكون مؤمنًا يف الباطن وإنام
هو كافر).
وهذه هي املسألة املسامة بجنس العمل سامها هبذا ابن تيمية وهي أنه ال عمل واجب لديه
البتة وإنام نطق الشهادتني وجلس عمره كله بدون عمل يشء واجب من أعامل اجلوارح.
وقد ذكر ابن تيمية كام يف م 7ص:ـ616ـ أن جنس األعامل من لوازم اإليامن ،فقال وقد تقدم
أن جنس األعامل من لوازم إيامن القلب ،يعني إن إيامن القلب البد أن يظهر أثره عىل اجلوارح.
فهذا الزم من لوازمه.
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وأحب أن أنبه عىل تنبيهات تتعلق بمسألة جنس العمل.
تنبيه (:)1
أن هذه املسألة مسألة خفية وهي جزئية ال كلية ،فإذا قال أحد من أهل السنة :إن من ترك
كافرا ،فهو خمالف إلمجاع أهل السنة ،لكن ال يبدع وال يشنع عليه ألن هذه
جنس العمل ال يكون ً
املسألة خفية وجزئية .وقد ذكر الشاطبي يف املوافقات أنه ال يبدع باجلزئيات وإنام التبديع يكون
بالكليات ،وذلك أن مسألة جنس العمل متفرعة عن أصل وهي التالزم بني الظاهر والباطن،
فمن قال هبذا األصل وقال إن الظاهر والباطن متالزمان وقرر هذا األصل واعتقده عقيدة ألهل
السنة فقد سلم هبذا األصل وهو أمر كيل ،فإذا نازع يف تكفي من مل يعمل شي ًئا من أعامل اجلوارح
مع قدرته بعد نطقه بالشهادتني ،فهو مل يتصور هذا الالزم يف هذا اجلزء ،فهي عىل هذا جزئية ال
حيا أنكر صفة العجب هلل
يبدع املخالف فيها ،وقد ذكر اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل :أن القايض رش ً
وقال إن اهلل ال يعجب وأنكر قراءة { َب ْل َع ِج ْب جت} وقال القراءة { َب ْل َع ِج ْب َت}.
قال ابن تيمية ومع ذلك فهو إمام من األئمة باالتفاق ،فمن خالف أهل السنة يف جزئية فال
يبدع وال يضلل إذا كان سلف ًيا.
تنبيه (:)2
أن التكفي بجنس العمل ذكره أهل السنة فر ًعا عن عقيدة التالزم بني الظاهر والباطن ،وإال
فإنه ال يستطيع أحد أن حيكم عىل أحد أنه مل يعمل شي ًئا من أعامل اجلوارح الواجبة حياته كلها،
وإنام ذكر أهل السنة هذا األمر لتقرير قوة التالزم بني الظاهر والباطن ،فهي مسألة نظرية ال يمكن
تطبيقها عىل معني.

مقدمات متعلقة بمسائل اإليمان
12

تنبيه (:)3
ممن وقع يف اإلرجاء شبابة بن سوار وبسببه تكلم فيه اإلمام أمحد ،قال اخلالل يف السنة (/ 3
 )571أخربين حممد بن جعفر أن أبا احلارث حدثهم قال :قال أبو عبد اهلل كان شبابة يدعو إىل
اإلرجاء وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه املقالة كان يقول اإليامن قول وعمل فإذا قال
فقد عمل بلسانه قول رديء – .ثم قال  -أخربنا حممد بن عيل قال ثنا أبو بكر األثرم قال سمعت
أبا عبد اهلل وقيل له شبابة أي يشء يقول فيه فقال شبابة كان يدعو إىل اإلرجاء قال وقد حكى عن
شبابة قول أخبث من هذه األقاويل ما سمعت أحدا عن مثله قال :قال شبابة إذا قال فقد عمل
قال اإليامن قول وعمل كام يقولون فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه فقد عمل بلسانه حني
تكلم ثم قال أبو عبد اهلل هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به وال بلغني ا.هـ
وألن شبابة مرجئ فإنه ال يرى األفعال من صالة وزكاة وحج ونحوها من اإليامن؛ ألن
املرجئة ُممعون عىل أن األعامل ليست من اإليامن ،روى اخلالل يف كتابه السنة عن اإلمام أمحد أنه
قيل البن املبارك ترى اإلرجاء قال أنا أقول اإليامن قول وعمل فكيف أكون مرج ًئا.
وكام قال ابن تيمية يف ُمموع الفتاوى ( :)233 / 7وقالت املرجئة عىل اختالف فرقهم :ال
تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شي ًئا من اإليامن …ا.هـ
ألن أعامل اجلوارح ليست من اإليامن.
وقال يف ُمموع الفتاوى ( :)554 / 7و " املرجئة " أخرجوا العمل الظاهر عن اإليامن ا.هـ
وقال ( :)510 / 7وقالت " املرجئة واجلهمية " :ليس اإليامن إال شيئا واحدا ال يتبعض أما
ُمرد تصديق القلب كقول اجلهمية أو تصديق القلب واللسان كقول املرجئة قالوا :ألنا إذا أدخلنا
فيه األعامل صارت جزءا منه فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي الكبية من اإليامن ا.هـ
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إ ًذا ال تقول املرجئة إن العمل من اإليامن ،وإنام ذكر شبابة اإليامن قول وعمل وحقيقة مذهبه
أنه ال يرى أفعال اجلوارح من صالة وزكاة وحج من اإليامن ،لذا أرجع األفعال إىل القول ،فصار
ومتوهيا وهو حقيقة يريد بالعمل القول ليخرج من
تلبيسا
اإليامن عنده القول ،لكنه ذكر العمل
ً
ً
إنكار السلف الشديد عىل من ال يرى العمل من اإليامن.
لكن هل هو يقول بقول الكرامية :إن اإليامن القول فحسب .ألنه أرجع العمل إىل القول،
ومل يذكر االعتقاد .هذا بعيد – واهلل أعلم -ألن اإلمام أمحد – كام سيأيت يف نقل ابن تيمية – مل يقف
عىل أحد قال :اإليامن القول فحسب ،وابن كرام القائل هبذا مل يوجد يومئذ ،ولو كان مذهب شبابة
وأيضا ألحلقه
مذهب الكرامية يف عدم إدخال االعتقاد يف اإليامن ملا قال أمحد مل أعلم أحدً ا قال بهً .
أيضا ،فإذا تبني أنه ليس عىل
العلامء بابن كرام ،ومل أرهم ذكروا ذلك يف كتب الفرق وال ابن تيمية ً
مذهب ابن كرام ،فهو إ ًذا يرى أن االعتقاد من اإليامن ،فمقتىض هذا أنه يرى أن اإليامن قول
واعتقاد.
فبهذا قد يكون رأيه رأي مرجئة الفقهاء ال سيام ومرجئة الفقهاء هم املرادون باملرجئة عند
اإلمام أمحد وأيب ثور والفضيل وغيهم عند اإلطالق؛ ألهنا مل تكن املرجئة إال اجلهمية ومرجئة
الفقهاء ،واجلهمية قد اشتهروا باسم اجلهمية ،أما مرجئة الفقهاء قد اشتهروا باسم املرجئة
فيسموهنم املرجئة عند اإلطالق،
ففي السنة لعبد اهلل قال الفضيل( :أهل االرجاء يقولون االيامن قول بال عمل ،وتقول
اجلهمية االيامن املعرفة بال قول وال عمل ،ويقول أهل السنة االيامن املعرفة والقول والعمل).
ويف السنة للخالل ( )570 / 3ذكر عند اإلمام أمحد املرجئة فقيل له إهنم يقولون إذا عرف
الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن فقال املرجئة ال تقول هذا بل اجلهمية تقول هبذا املرجئة تقول حتى
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يتكلم بلسانه وتعمل جوارحه واجلهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن مل تعمل جوارحه وهذا كفر
إبليس قد عرف ربه فقال رب بام أغويتني قلت فاملرجئة مل كانوا جيتهدون وهذا قوهلم قال البالء
ا.هـ تأمل كيف أن الفضيل بن عياض واإلمام أمحد فرق بني مرجئة الفقهاء واجلهمية يف اإليامن،
وأطلق لفظ املرجئة عىل مرجئة الفقهاء دون اجلهمية.
أما ابن كرام واألشاعرة فلم يكونوا يومئذ .قال ابن تيمية الفتاوى ( :)386 / 7فلهذا ردوا
عىل املرجئة الذين جيعلون الدين واإليامن واحدا؛ ويقولون هو القول .وأيضا فلم يكن حدث يف
زمنهم من املرجئة من يقول :اإليامن هو ُمرد القول بال تصديق وال معرفة يف القلب .فإن هذا إنام
أحدثه ابن كرام وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام – ثم قال  -ومل يكن ابن كرام يف زمن أمحد بن
حنبل وغيه من األئمة فلهذا حيكون إمجاع الناس عىل خالف هذا القول؛ كام ذكر ذلك أبو عبد
اهلل أمحد بن حنبل وأبو ثور وغيمها .وكان قول املرجئة قبله :إن اإليامن قول باللسان وتصديق
بالقلب وقول جهم :إنه تصديق القلب؛ فلام قال ابن كرام :إنه ُمرد قول اللسان .صارت أقوال
املرجئة ثالثة لكن أمحد كان أعلم بمقاالت الناس من غيه فكان يعرف قول اجلهمية يف اإليامن
وأما أبو ثور .فلم يكن يعرفه وال يعرف إال مرجئة الفقهاء فلهذا حكي اإلمجاع عىل خالف قول
اجلهمية والكرامية ا.هـ
وتقدم أن مرجئة الفقهاء جيعلون اإليامن قول اللسان واعتقاد القلب ،وال جيعلون عمل
اجلوارح من اإليامن
إ ًذا مذهب شبابة بن سوار – فيام يظهر  -هو مذهب مرجئة الفقهاء وقد ال يكون كذلك لكنه
قط ًعا ال يرى أفعل اجلوارح من صالة وصيام وغيمها من اإليامن.
قال ابن رجب يف فتح الباري ( :)113 / 1وأما حديث أيب هريرة :فهو يدل عىل أن اإليامن
باهلل ورسوله عمل ألنه جعله أفضل األعامل ،واإليامن باهلل ورسوله الظاهر أنه إنام يراد هبام
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الشهادتان مع التصديق هبام ،فإذا سمى الشهادتني عمال دل عىل أن قول اللسان عمل – ثم قال
 وقد كان طائفة من املرجئة يقولون :اإليامن قول وعمل  -موافقة ألهل احلديث  ،-ثم يفرسونالعمل بالقول ويقولون :هو عمل اللسان .وقد ذكر اإلمام أمحد هذا القول عن شبابه بن سوار
وأنكره عليه وقال :هو أخبث قول ما سمعت أن أحدا قال به وال بلغني .يعني أنه بدعة مل يقله
أحد ممن سلف لعل مراده إنكار تفسي قول أهل السنة :اإليامن قول وعمل هبذا التفسي؛ فإنه
بدعة وفيه عي وتكرير؛ إذ العمل عىل هذا القول بعينه ،وال يكون مراده إنكار أن القول يسمى
عمال ا.هـ
إ ًذا اإليامن عنده قول واعتقاد وليس عمل اجلوارح من الصالة والزكاة والصيام من اإليامن
لكنه سمى القول ً
عمال وجعل هذا العمل املطلوب يف اإليامن فحسب ،وال شك أن القول فعل
وهو من اإليامن لكن أفعال اجلوارح من صالة وغيها كذلك من اإليامن قال ابن رجب يف الفتح
( :)115 / 1وقد ورد تسمية القول فعال يف القرآن يف قوله تعاىل ( َوك ََذلِ َك َج َع ْلنَا لِك ِّجل نِبِ ٍّي عَدج ًّوا
اجلن ي ِ
ِ
ني ِ
وحي َب ْع جض جه ْم إِ َىل َب ْع ٍ
اإل ِ
ورا َو َل ْو َشاء َر ُّب َك َما َف َع جلو جه)
ض جز ْخ جر َ
َش َياطِ َ
نس َو ِْ ِّ ج
ف ا ْل َق ْول جغ جر ً
ا.هـ و قرص العمل املطلوب يف اإليامن عىل قول اللسان دون بقية عمل اجلوارح الفعلية كالصالة
والزكاة ..الخ خطأ خمالف إلمجاع السلف
وسبب تشديد اإلمام أمحد عىل شبابة وقوله :هو أخبث ما سمعت .ألنه لبس ودلس ،وأراد
أن خيدع الناس بأن مراد السلف بالعمل هو القول فحسب دون الفعل ،فبهذا خيدع الناس وجيعل
مذهب املرجئة مذهب السلف .وهذا باطل ألن املرجئة ال يرون األفعال من اإليامن.
ومن سوء الفهم أو البغي جعل قول شبابة بن سوار مثل قول من ال يكفر برتك جنس العمل من
أهل السنة ،وذلك أن من ال يكفر بجنس العمل جيعل األفعال كالصالة والزكاة واحلج وغيها
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من اإليامن ،ومن جعل األفعال من اإليامن فارق املرجئة .وهذا بخالف شبابة الذي ال يرى
األفعال من اإليامن مع أن من مل يكفر برتك جنس العمل أخطأ كام تقدم إال إن خطؤه جزئي.
فإن قيل :أمل يوافق من ال يكفر بجنس العمل شبابة ،فإن شبابة ال يكفر برتك جنس العمل
أيضا .فيقال :بىل وافقه يف هذا اخلطأ ،لكنه خطأ جزئي ،ويف املقابل خالفوه يف أصول وهو أن
ً
اإليامن يتجزأ وأن األفعال من اإليامن .وهذا ما ال يقوله شبابه وال غيه من املرجئة.
حيا :زل ووافق
وزلة السني يف جزئي يوافق فيه أهل البدع ال يلحقهم به فإن القايض رش ً
اجلهمية واملعتزلة يف عدم اثبات صفة العجب ،لكنها زلة جزئية لذا مل يلحقه أهل السنة هبم بل هو
عندهم إمام من األئمة باإلمجاع ،كام قاله ابن تيمية وتقدم ذكر هذا.
تنبيه (:)4
قد استغل هذه املسألة بعض أهل البدع من الرسوريني والقطبيني ونحوهم يف التشنيع عىل
بعض علامء السنة ألهنم مل يكفروا برتك جنس العمل ،ولألسف قد انخدع هبذا بعض أهل السنة
أنصارا هلؤالء احلركيني من أهل البدع بالطعن يف إخواهنم من أهل
السلفيني وسايروهم وصاروا
ً
السنة ،وهذا ماال ينبغي بحال ألمور:
 )1أن اخلطأ يف مسألة جنس العمل خطأ جزئي وأهل السنة ال يبدعون باجلزئيات ،وهي
مسألة خفية ونظرية ال يمكن تطبيقها عىل الواقع.
 )2أن الرسوريني والقطبيني وأمثاهلم ممن استغل هذه املسألة يف التشنيع عىل أهل السنة
متناقضون أشد التناقض ،وذلك أهنم ما إن وقعوا عىل هذه الزلة اجلزئية عن بعض أهل السنة إال
وطاروا هبا ،وقاداهتم ورموزهم الذين يعظموهنم قد وقعوا يف بدع كلية عظيمة ليست واحدة بل
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كثية وهم ساكتون عنهم ويدافعون عنهم .وقد بينت هذا بأوضح يف الرد عىل سفر احلوايل يف
رشيطني وطبع يف كتاب :تطهي األرجاء من خمالفات سفر احلوايل يف كتابه ظاهرة اإلرجاء.
فأدعو إخواين من أهل السنة أن يتقوا اهلل ،وأن يعرفوا حقيقة هذه املعركة وأن ال جيعلوا هذه
املسألة سب ًبا للفرقة بينهم واالختالف.
إ ًذا أهل السنة يقرون بقول القلب وهذا مما أمجع عليه املسلمون إال الكرامية يف خالف لفظي
يف أحكام الدنيا ،أما يف أحكام اآلخرة فهم موافقون كبقية املسلمني ،وأهل السنة يقرون بعمل
القلب وهذا إمجاع منهم ويقرون بقول اللسان وهذا إمجاع منهم فمن مل ينطق بالشهادتني مع قدرته
وأيضا يقرون بأعامل اجلوارح كام تقدم .وهذا كله أعني القول بأن
فهو كافر بإمجاع املسلمني ً
اإليامن قول وعمل واعتقاد ُممع عليه ،حكى اإلمجاع مجع كبي من أئمة السنة املاضني من السلف
األولني ومن بعدهم.
وقد روى الاللكائي يف رشح اعتقاد أهل السنة قال وكيع( :أهل السنة يقولون اإليامن قول
وعمل) ،ونقل اإلمام ابن تيمية عن الشافعي يف كتاب األم أنه قال( :وكان اإلمجاع من الصحابة
والتابعني من بعدهم ومن أدركنا يقولون اإليامن قول وعمل ونية وال جيزئ واحد من الثالثة إال
باآلخر).
وقال اإلمام البخاري( :لقيت أكثر من ألف رجل من العلامء يف األمصار فام رأيت أحدً ا منهم
أيضا أبو عمر الطلمنكي وابن
خيتلف يف أن اإليامن قول وعمل ويزيد وينقص) ،وحكى اإلمجاع ً
عبدالرب بل قال اآلجري يف الرشيعة :واعلموا رمحني واهلل وإياكم أن الذي عليه علامء املسلمني
وأيضا
أن اإليامن واجب عىل مجيع القلب وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل باجلوارح)ً ،
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ممن نقل اإلمجاع البغوي فقال يف رشح السنة :اتفق الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علامء
السنة عىل أن األعامل من اإليامن ثم قال اإليامن قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص باملعصية)،
ونقل اإلمجا ع ابن منده يف كتاب اإليامن واإلمام ابن القيم يف كتابه منار املنيف وابن تيمية يف
وأيضا قال اإلمام أمحد أهل السنة يقولون اإليامن قول وعمل
مواضع كثية من كتبه السيام يف مً 7
وقد تقدم ذكر هذا عنه.
وأؤكد عىل أمر مهم وهو أن الذين يقولون إن تارك عمل اجلوارح ال يكفر ال يقولون أن
العمل ليس من اإليامن ،بل يقرون أن العمل من اإليامن ،وإنام هم خمالفون يف التكفي برتك
اجلوارح كلها.
وقول أهل السنة أن اإليامن يزيد وينقص ،دليل الزيادة أدلة كثية من الكتاب والسنة منها:
قوله تعاىل{ :لِ َي ْز َدا جدوا إِ َيام ًنا َّم َع إِ َيام ِ ِهن ْم} ،وقد أفاد اإلمام ابن القيم يف كتابه منار املنيف أنه مل يصح
حديث يف زيادة اإليامن ونقصانه ،ومل يصح حديث يف عدم زيادة اإليامن ويف عدم نقصانه .وقد
أ ورد ابن اجلوزي يف كتاب املوضوعات أحاديث يف زيادة اإليامن وأحاديث يف أن اإليامن ال يزيد
لكنه بني أنه ال يصح شي ًئا منها.
وأهل السنة يقرون بأن اإليامن يزيد وينقص إال أن بعض أهل السنة خالف خال ًفا لفظ ًيا يف
القول بنقصان اإليامن ومن ذلك اإلمام مالك يف رواية عنه قال :ال يقال اإليامن ينقص.
قال ابن تيمية وعنه رواية مشهورة أقر فيها بأن اإليامن ينقص والذي منع مال ًكا من قول
اإليامن ينقص أن هذه اللفظة مل تأت يف القرآن ،ثم إن القول بزيادة اإليامن ونقصانه جاء عن عمي

مقدمات متعلقة بمسائل اإليمان
19

بن حبيب اخلطمي – ريض اهلل عنه  -كام رواه اآلجري وغيه وهو ثابت عنه وصححه عنه ابن
تيمية وقال ليس له خمالف من الصحابة.
صحيحا ،ألن كل ما يزيد فهو
والقول بنقصان اإليامن مل يأت فيه دليل رصيح وإن كان معناه
ً
ينقص ،وهو ينقص يف حق العصاة ،إال أن أبا داود يف سننه وابن بطة يف اإلبانة استدلوا عىل نقصان
اإليامن بقول النبي صىل اهلل عليه وسلم( :ما رأيت من ناقصات عقل ودين).
فوصف املرأة بأهنا ناقصة دين فقالوا هذا يدل عىل أن اإليامن ينقص ،ويف االستدالل هبذا
احلديث نظر وذلك:
أن املراد بالنقصان يف هذا احلديث نقصان العمل بالطاعة ال نقصان اإليامن ،ويوضح ذلك
أن املرأة التي ال تصيل ألجل حيضها مل ينقص إيامهنا بل تثاب عىل تركها الصالة طاعة لرسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم ،وإنام نقص عملها بالطاعة ،فالنقصان املذكور يف احلديث هو نقصان عمل
الطاعة ال نقصان اإليامن.
لو قال قائل ما الدليل عىل أن اإليامن قول وعمل واعتقاد؟ فيقال :األدلة كثية وهناك دليل
مجعها وهو ما أخرج الشيخان من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه واللفظ ملسلم قال صىل اهلل عليه
وسلم( :اإليامن بضع وسبعون شعبة ،فأعالها قول ال إله إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن الطريق
واحلياء شعبة من اإليامن).
ففي هذا احلديث جعل القول من اإليامن وهو قول ال إله إال اهلل ،وجعل احلياء من اإليامن
وهو اعتقادي ،وجعل إماطة األذى عن الطريق من اإليامن وهو أمر عميل فعيل.
مسألة :هل يصح االستثناء يف اإليامن؟
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ومعنى االستثناء يف اإليامن يعني أن يقول القائل :أنا مؤمن إن شاء اهلل ،أو يقول :أرجو أن
أكون مؤمنًا ،وقول :أنا مؤمن إن شاء اهلل ،أو يقول :أرجو أنني مؤمن بإذن اهلل ،يعلق إيامنه عىل
إذن اهلل ومشيئته.
ذكر أهل السنة أن االستثناء يصح عندهم عىل معان ،فإذا وجدت هذه املعاين صح االستثناء
وإن مل توجد مل يصح االستثناء ،فمن ينهى عن االستثناء يف اإليامن هنى عنه عند عدم وجود هذه
املعاين ،ومن جوز االستثناء يف اإليامن جوزه عند وجود هذه املعاين التي سيأيت ذكرها ،فال خالف
بني أهل السنة يف مسألة االستثناء.
يقول ابن تيمية يف م 18من ُمموع الفتاوى :وكثي من النزاع يف باب األسامء واإليامن
واألحكام منازعات لفظية فإذا جفصل اخلطاب زال االرتياب واهلل سبحانه أعلم بالصواب.
ٍ
معان واعتبارات:
فأهل السنة مما استثنوا يف اإليامن استثنوا به عىل
االعتبار األول:
اهلل أعلم بقبول العمل فيقول أنا مؤمن إن شاء اهلل وسبب االستثناء يرجع إىل القبول ألنه ال
يدري هل يتقبل اهلل عمله وإيامنه أم ال.
قال اإلمام أمحد :كان سليامن من حرب حيمل هذا عىل التقبل ،يعني االستثناء يف اإليامن يقول
نحن نعمل وال ندري يتقبل منا أم ال.
ذكر كالم اإلمام أمحد اخلالل يف كتاب السنة.
االعتبار الثاين:
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بالنظر إىل خشية أال يكون أتى باإليامن الكامل الذي يريده اهلل ،وذلك بأن ال يكون أتى
بالواجب كام يريده اهلل .قال اإلمام أمحد كام يف السنة للخالل :أقول مؤمن إن شاء اهلل ،ومؤمن
أرجو ،ألنه ال جيدرى كيف أداه لألعامل أعىل ما افرتض عليه أم ال.
االعتبار الثالث:
يستثنى بعدً ا عن تزكية النفس ذكر ذلك ابن بطة يف اإلبانة فقال :ولكن االستثناء يصح يف
وجهني:
أحدمها :وجه التزكية لئال يشهد اإلنسان عىل نفسه بحقائق اإليامن وكوامله .فإن من قطع
عىل نفسه هبذه األوصاف شهد هلا باجلنة وبالرىض والرضوان .ا .هـ.
وذكر نحو من ذلك ابن تيمية فقال :وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون دف ًعا
للتزكية عن أنفسهم.
االعتبار الرابع:
أهنم يستثنون ويريدون به األمور املتيقنة لكن املشيئة هنا ليست عىل وجه التعليق بل عىل
ِ
ني} فيقول أنا مؤمن إن شاء اهلل
احل َرا َم إِن َشاء اهللَّج ِآمنِ َ
وجه التحقيق لقوله تعاىلَ { :لتَدْ جخ جل َّن املَْ ْسجدَ ْ َ
عىل وجه اجلزم ،وإن شاء اهلل هنا عىل وجه التحقيق ويريد به أصل اإليامن وأنه مؤمن ومسلم
وليس بكافر.
قال اإلمام أمحد كام يف السنة للخالل ملا سئل عن االستثناء:
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ِ
احل َرا َم إِن
االستثناء عىل غي معنى شك خمافة اختالف العمل ،قال تعاىلَ { :لتَدْ جخ جل َّن املَْ ْسجدَ ْ َ
موضحا كالم اإلمام أمحد :وقال عىل غي معنى
ني} قال ابن تيمية يف املجلد السابع
َشاء اهللَّج ِآمنِ َ
ً
شك يعني من غي شك مما يعلمه اإلنسان من نفسه وإال فهو يشك يف تكميل العمل الذي خاف
أال يكون كمله وخياف من نقصه ،وال يشك يف أصله.
فأهل السنة بالنظر إىل هذه االعتبارات استثنوا.
االعتبار اخلامس:
استثنى أهل السنة بالنظر إىل املوافاة ،ألن العبد ال يعلم عىل ماذا سيموت ،ذكر هذا ابن بطة
كام يف اإلبانة الصغرى وذكره ابن تيمية يف ُمموع الفتاوى.
لكن أنبه عىل أمر وهو أن املرجئة املبتدعة يستثنون ألن اإليامن عندهم جزء واحد ال يتجزأ،
فهم قاطعون بإيامهنم إال عىل حالة واحدة وهي بالنظر إىل املوافاة بأن يقول أنا متيقن من إيامين فال
إشكال عندي ال يف أصله وال يف كامله ،ألن اإليامن عندهم ال يتجزأ وكل مسلم عندهم كامل
اإليامن ،ويرون أنه يصح االستثناء بالنظر إىل املوافاة ،فالعبد يف آخر حياته قد يرتد فيستثني من
هذا الباب ،فهذا أمر اجتمع فيه أهل السنة واملرجئة والفرق بينهام فيه:
أن املرجئة يرون قبل املوافاة كامل اإليامن أما أهل السنة فال ،وأهل السنة يستثنون باعتبارات
أخرى أما املرجئة فاقترصوا عىل هذا ،لذلك أنكر عليهم ابن تيمية كام يف م 7ص:ـ436ـ وبني أن
استثناءهم خطأ ،ألن دافعه غي صحيح ،وهو أن اإليامن كامل ال ينقص.
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وقد يقال أن املرجئة يستثنون بناء عىل أن لفظ االستثناء من باب التحقيق ال التعليق كام يف
ِ
ني} فيقول أنا مؤمن إن شاء اهلل أي جاز ًما بذلك
احل َرا َم إِن َشاء اهللَّج ِآمنِ َ
اآليةَ { :لتَدْ جخ جل َّن املَْ ْسجدَ ْ َ
ويطلق إن شاء اهلل عىل وجه التحقيق ال التعليق.
ً
مستقال،
والذي يقابل اإليامن هو التكفي والكفر األكرب عند أهل السنة السلفيني يكون قول ًيا
ً
ً
مستقال ،فهناك كفر أكرب قويل وهو بذاته كفر،
مستقال ،ويكون اعتقاد ًيا
ويكون بأعامل اجلوارح
وكفر أكرب اعتقادي هو بذاته كفر ،وهناك كفر أكرب جوارحي أي يكون بعمل اجلوارح.
وعىل هذا إمجاع أهل السنة ،يقول اإلمام إسحاق بن راهويه كام يف تعظيم قدر الصالة
للمروزي ومما أمجعوا عىل تكفيه وحكموا عليه كام حكموا عىل اجلاحد ،فاملؤمن الذي آمن باهلل
مقرا ويقول قتل النبي حمرم فهو
تعاىل وبام جاء من عنده ثم قتل نب ًيا أو أعان عىل قتله وإن كان ً
كافر ،وكذلك من شتم نب ًيا أو رد عليه قوله من غي تقية وال خوف ...إلخ.
ففي كالم اإلمام إسحاق بن راهويه إن قتل نبي كفر وردة لذاته حتى ولو كان الرجل غي
مقرا له .فبمجرد قتله أو اإلعانة عىل قتله فهذا كفر باإلمجاع .هذا
جاحد للنبي ،وحتى لو كان ً
مثال عىل الكفر العميل الذي يكون باجلوارح.
أيضا عىل الكفر الذي يكون بالقول فقال :وكذلك من شتم نب ًيا فهذا كفر قويل وهو
ومثل ً
مقرا بالنبي.
خمرج من امللة باإلمجاع كام يف كالم إسحاق بن راهويه حتى ولو كان ً
قال أو رد عليه قوله من غي تقية وال خوف ،ورد القول مثال عىل الكفر االعتقادي ،ألن رد
القول أي هو عدم أخذ كالم النبي عىل وجه كفري كاإلباء واالستكبار ككفر إبليس ،ففي كالم
مقرا،
اإلمام إسحاق بن راهويه حكاية اإلمجاع عىل أن هذه مكفرات وخمرجات من امللة ولو كان ً
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ومثل عىل الكفر العميل وهو قتل النبي أو اإلعانة عليه ،ومثل عىل الكفر القويل وهو شتم النبي،
ومثل عىل الكفر االعتقادي وهو رد كالم النبي أي عدم أخذه عىل وجه اإلباء واالستكبار،
ربا كإبليس فإنه يكفر باالتفاق ذكر هذا يف
وكذلك ذكر اإلمام ابن تيمية :أن من عىص اهلل مستك ً
الصارم املسلول وهذا من أمثلة الكفر االعتقادي ،وأهل السنة يقرون بكفر قويل مستقل ،ويقرون
بكفر عميل مستقل ،ويقرون بكفر اعتقادي مستقل.
واألدلة من كتاب اهلل تدل عىل ذلك فإن اهلل كفر املستهزئني لذات االستهزاء ،ومل يرجع
جون * الَ
األمر إىل االعتقاد أو إىل التكذيب قال تعاىل { :جق ْل َأبِاهللِ َوآ َياتِ ِه َو َر جسولِ ِه كجنت ْجم ت َْست َْه ِزئ َ
َت ْعت َِذ جرو ْا َقدْ َك َف ْرتجم َب ْعدَ إِ َيامنِك ْجم}.
كفرا أكرب باالعتقاد فهو
كفرا أكرب بالقول ،أما الدليل عىل أن هناك ً
هذا دليل عىل أن هناك ً
ْرب َوك َ
َان ِم َن ا ْلكَافِ ِري َن} فاإلباء واالستكبار أمور قلبية كفر اهلل
قوله تعاىل{ :إِالَّ إِ ْبلِ َ
اس َتك َ َ
يس َأ َبى َو ْ
هبا.
فأهل السنة يكفرون بالقول الذي ثبت أنه كفر أكرب بذاته ،ويكفرون بالعمل الذي ثبت أنه
كفر أكرب بذاته ،ويكفرون باالعتقاد الذي ثبت أنه كفر اعتقادي بذاته.
وأهل السنة يقرون أن التكفي واإلكفار حق هلل ال جيوز ألحد أن يستحسن يف ذلك بعقله،
بل األمر فيه راجع إىل الكتاب والسنة ،وقد نص عىل ذلك اإلمام ابن تيمية كام يف منهاج السنة،
وذكر أن الكفر حق هلل وليس ألحد أن يكفر من كفره ،وذكر اإلمام ابن القيم يف الكافية الشافية
أن الكفر حق هلل فقال:
الكفر حق اهلل ثم رسولـه بالنص يثبت ال بقول فالن
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فال مدخل للعواطف فيه وال لغي ذلك ،بل مرجعه إىل الكتاب والسنة الصحيحة .والكفر
واإلكفار له دوافع متعددة ،ذكر ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه مدارج السالكني مخسة من هذه
الدوافع وذكر يف كتابه مفتاح دار السعادة أمر سادس يأيت ذكره .وممن نص عىل دوافع الكفر
األكرب اإلمام حممد بن عبد الوهاب كام يف الدرر السنية والشيخ حافظ احلكمي كام يف كتابه معارج
القبول.
والدوافع خمتلفة ليست واحدة:
الدافع األول :التكذيب والدليل عىل أن التكذيب كفر قوله تعاىلَ { :فإِ َّهنج ْم الَ جيك َِّذ جبون ََك َو َلكِ َّن
ِ
جي َحدج َ
ون} واجلحد صورة من صور التكذيب قال تعاىلَ { :و َج َحدج وا ِ َهبا
ال َّظاملِ َ
ني بِآ َيات اهللِ َ ْ
اس َت ْي َقنَت َْها َأن جف جس جه ْم جظ ْل ًام َو جع جل ًّوا}.
َو ْ
من األمور املتعلقة بالتكذيب:
ً
داخال يف التكذيب إال أن هناك فر ًقا بينهام.
أن هناك فر ًقا بني التكذيب واجلحود وإن كان اجلحود
الفرق األول :أن اجلحود يكون باللسان مع إقرار القلب كام ذكر ذلك ابن القيم يف كتابه
فمثال لو أخذ ً
شفاء العليلً ،
رجال حق رجل وهو يعلم أنه حق هذا الرجل فقال له هذا حقي وقال
ذلك كال ليس هذا حقك هذا يعترب جحو ًدا ،ألنه مقر لكنه أنكر بلسانه.
والفرق الثاين :أن اجلحود يكون مصحو ًبا بالعناد كام ذكر ذلك اخلفاجي يف حاشيته عىل
وأيضا قد يكذب
كتاب الشفاء للقايض عياض ،بخالف التكذيب قد ال يكون مصحو ًبا بعنادً ،
الرجل باليشء وهو ال يعرفه.
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وأيضا مما يتعلق بكفر التكذيب أن االستحالل الذي هو حتليل ما حرم اهلل أو حتريم ما أحل
ً
اهلل ،هو صورة من صور التكذيب وداخل فيه ،فإذا قال قائل إن الزنا حالل فقد أحل ما حرم اهلل
وهو كذب عىل دين اهلل ،فاالستحالل صورة من صور التكذيب واستحالل ما حرم اهلل كفر
بإمجاع أهل العلم كام حكى اإلمجاع ابن قدامة واإلمام ابن تيمية وغي واحد من أهل العلم.
ِ
ِ ِ
ِ
حي ِّر جمو َن جه َعا ًما}.
ومن أدلتهم{ :إِن ََّام النَِّس جء ِز َيا َدة ِيف ا ْل جك ْف ِر جي َض ُّل بِه ا َّلذي َن َك َف جرو ْا جحي ِّلو َن جه َعا ًما َو ج َ
كفرا ،ما هذا النِسء؟ هو حتليل ما حرم اهلل .دل هذا عىل أن
وجه الداللة :أنه جعل النِسء ً
حتليل ما حرم اهلل كفر أكرب كام تقدم ،وقد نص عىل هذا الدليل ابن حزم يف كتابه " الفصل ".
ومما يتعلق بكفر التكذيب أن كفر التكذيب قد يكون بالدين كله ،يعني أن يكذب بالرشيعة
كلها وقد يكون لبعض رشائع اإلسالم ،كأن يكذب باحلج أو بالصالة أو بغي ذلك وكالمها كفر
كام أفاد ذلك اإلمام ابن القيم يف كتابه مدارج السالكني.
ومما يتعلق بالتكذيب أن اجلهمية حرصت الكفر األكرب يف التكذيب ،فعندهم ال يكون العبد
كافرا حتى يكذب باهلل أو برسوله أو بيشء من دينه ،أما لو قتل نب ًيا أو استهزأ بالنبي صىل اهلل عليه
ً
كافرا بذات العمل ،بل إذا كفروا به أرجعوه إىل التكذيب.
وسلم فإنه ال يكون ً
وقد رد عليهم أئمة السنة وذكروا أن إبليس كفر باإلباء واالستكبار مع أنه مل يكن مكذ ًبا.
الدافع الثاين من دوافع الكفر األكرب كفر اإلباء واالستكبار ،وهذا الكفر هو الغالب عىل
أعداء الرسل يقول اإلمام ابن القيم يف كتابه مدارج السالكني كنحو كفر إبليس فإنه مل جيحد أمر
اهلل وال قابله باالنكسار وإنام تلقاه باإلباء واالستكبار.
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واستكبارا
ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء باحلق من عند اهلل ،ومل ينقد له إبا ًء
ً
وهو الغالب عىل كفر أعداء الرسول كام حكى اهلل عن فرعون وقومه ....الخ.
اءهم َّما َع َر جفو ْا َك َف جرو ْا بِ ِه} وكفر أيب طالب فإنه
ثم قال وهو كفر اليهود كام قال تعاىلَ { :ف َل َّام َج ج
صدقه ومل يشك يف صدقه لكن أخذته احلمية ......الخ.
ْرب َوك َ
َان ِم َن ا ْلكَافِ ِري َن}.
فكفر اإلباء واالستكبار يدل عليه قوله تعاىل{ :إِالَّ إِ ْبلِ َ
اس َتك َ َ
يس َأ َبى َو ْ
واملراد بكفر اإلباء واالستكبار هو االستكبار عىل اهلل ،أو عىل رسوله صىل اهلل عليه وسلم،
أو عىل دين الرسول أال يتبعه ،أو أن يستكرب عىل يشء من دين اإلسالم وأوامره ورشائعه فهذا
خروج من الدين.
الدافع الثالث كفر اإلعراض وهو خمرج من الدين ،كام قال تعاىل { :جث َّم َيت ََو َّىل َف ِريق ِّمن جْه ْم َو جهم
ُّم ْع ِر جض َ
ون} ومعنى كفر اإلعراض أي أنه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صىل اهلل عليه وسلم
فال يصدقه وال يكذبه وال حيبه وال يبغضه ،فهذا خمرج من امللة .وقد ذكر هذا الضابط اإلمام ابن
تيمية يف كتابه التسعينية واإلمام ابن القيم يف كتابه مدارج السالكني وكذا يف كتابه مفتاح دار
السعادة وذلك أن املعرض مل يكذب الرسول فيكون مكذ ًبا ومل يصدقه فيكون مصد ًقا وإنام أعرض
عن ذلك ومل يبال به.
مثال :لو قيل لرجل أتصدق فال ًنا أو أهتتم هبذا األمر الذي اهتم الناس به؟ قال :ال أهتم به
وال أبايل ،ال أعادي هذا الرجل وال أحبه .هذا إعراض وهو بالنسبة هلل ولرسوله ولدينه كفر أكرب
وخمرج من امللة.
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ومن اإلعراض ما هو إعراض عميل ال خيرج من امللة فلو دعا رجل ً
درسا أو
رجال أن حيرض ً
كفرا بل هو إعراض عميل ال خيرج به اإلنسان
حمارضة فأعرض ذاك الرجل ومل حيرض ،هذا ليس ً
من امللة ،واإلعراض الكفري هو ما تقدم ذكره وهذا ليس منه ،لذا ثبت يف الصحيحني من حديث
أيب واقد الليثي يف خرب الثالثة قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :أما أحدمها فأقبل فأقبل اهلل
عليه ،وأما اآلخر فاستحى فاستحى اهلل منه ،وأما الثالث فأعرض فأعرض اهلل عنه».
هذا اإلعراض ليس كفر ًيا ألنه إعراض عمل ال االعراض الذي تقدم بيان أنه كفر أكرب.
وبعض الناس يبالغ يف كفر اإلعراض ويكفر أقوا ًما بحجة اإلعراض ،وإذا نظرت إىل حال
هؤالء األقوام ال جتد ضابط كفر اإلعراض منطب ًقا عليهم.
الدافع الرابع :كفر الشك ومعناه أال جيزم بصدق الرسول وال بكذبه وال جيزم بصحة دين
اإلسالم وال بضالله ،بل هو شاك ،فمثل هذا كفر ألن الشك ينايف التصديق والقبول الذي أمرنا
به .وقد ذكر اإلمام ابن القيم أن مثل هذا ال يستمر فهو ما بني أن يصدق أو يكذب ،وإذا كان
صاد ًقا ومريدً ا للخي واحلق فإنه سيصدق لكثرة األدلة الدالة عىل صدق الرسول صىل اهلل عليه
وسلم ودينه.
الدافع اخلامس :النفاق وهو أن يظهر إسالمه مع إبطان كفره وهو ردة وكفر ،ألنه ليس
ني ِيف الدَّ ْر ِك األَ ْس َف ِل ِم َن الن ِ
َّار}.
مسلام ،قال تعاىل{ :إِ َّن املْجنَافِ ِق َ
ً
رجال مل يدخل دين اإلسالم ً
الدافع السادس :اجلهل ،فلو أن ً
جهال بل بقي نرصان ًيا أو هيود ًيا
أو ُموس ًيا فهذا كافر.
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وفرق بني من هذا حاله وبني املسلم الذي دخل دين اإلسالم فوقع يف مكفر أو رشك أكرب
كافرا ،أما األول :وهو من ال يدخل دين
وهو جاهل هذا عىل أصح قويل أهل السنة مسلم وليس ً
اإلسالم (كالنرصاين واليهودي واملجويس) هذا كافر باإلمجاع ،وإن كان سبب عدم دخوله دين
اإلسالم اجلهل.
هذه دوافع اإلكفار والتكفي .ومما يتعلق بذلك مباحث مهمة منها:
 )1أن أهل السنة يقررون أنه ال كفر يف الظاهر إال ومسبوق بكفر الباطن ،فالظاهر والباطن
متالزمان .ومن أدلته حديث النعامن بن البشي (أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد
كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب).
كفرا من األعامل
يقول اإلمام ابن تيمية كام يف م 12ص:ـ120من ُمموع الفتاوى :وما كان ً
الظاهرة كالسجود لألوثان وسب الرسول ونحو ذلك ،فإنام ذلك لكونه مستلز ًما لكفر الباطن
وإال فإن قدر أنه سجد قدام وثن ومل يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود هلل بقلبه مل يكن
كفرا .....الخ ،فقد بني أن الظاهر والباطن متالزمان وأنه ال كفر يف الظاهر إال وهو مسبوق
ذلك ً
أيضا يف م 7من ُمموع الفتاوى:
بكفر الباطن .والقلب هو امللك وما عداه تب ًعا له ،ويقول ً
(فالقلب هو األصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة رسى ذلك إىل البدن بالرضورة وال يمكن أن
يتخلف عام يريده القلب ،وهلذا قال النبي صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح( :اال وإن يف
اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اجلسد وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد اال وهي
القلب) .وقال أبو هريرة ريض اهلل عنه :القلب امللك واألعضاء جنوده فإذا طاب امللك طابت
جنوده وإذا خبث امللك خبثت جنوده ...ثم قال بخالف القلب فإن اجلسد تابع له ال خيرج عن
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إرادته قط كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم( :إذا صلحت صلح هلا سائر اجلسد وإذا فسدت فسد
هلا سائر اجلسد).
ً
وعمال قلب ًيا لزم رضورة صالح اجلسد بالقول
علام
حلا بام فيه من األعامل ً
فإذا كان القلب صا ً
الظاهر والعمل باإليامن املطلق ،كام قال أئمة احلديث :قول وعمل ،قول باطن وظاهر وعمل
باطن وظاهر ،والظاهر تابع للباطن الزم له متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد الباطن
فسد الظاهر) ا.هـ.
فدل هذا عىل أن الظاهر والباطن متالزمان.
فإذا سب ساب رب العاملني سبحانه فإنه كافر عند أهل السنة ،لكن لو قال قائل فرس هذا؟
ظاهرا إال وقد سبقه كفر يف الباطن ،لكن ال نرجع كفر السب إىل الباطن وإنام السب نفسه
مل يكفر
ً
كفر ،وإنام من باب التفسي مل يقع كفر يف الظاهر إال وهو مسبوق بكفر يف الباطن هذا مقتىض
حديث النعامن.
ومما يتعلق بالتكفي واإلكفار أن األعامل نوعان :نوع يضاد اإليامن من كل وجه بمعنى أن
فاعله إذا فعله يوصف فعله بأنه كفر أكرب مبارشة كالسب واالستهزاء والسجود لألصنام وقتل
النبي ونحو ذلك ،فهي أعامل تضاد اإليامن من كل وجه ،أو يقال أعامل ال حتتمل إال الكفر.
ومن األعامل ما ال يضاد اإليامن من كل وجه ،أو حتتمل الكفر وغيه ،فالنوع األول هو
املضاد لإليامن من كل وجه بمجرد فعله يوصف الفعل بأنه كفر ،أما النوع الثاين الذي ال يضاد
اإليامن من كل وجه ال يوصف الفعل بأنه كفر ملجرد كفره ،بل البد من االستفصال ،فلو سب
رجل الدين فيقال أن سبه كفر ،ولو طاف رجل حول قرب ويل ورجل صالح فال يوصف طوافه
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بأنه كفر عىل اإلطالق ،بل يفصل فيه فيقال :من طاف متقر ًبا للميت فهذا كفر ،وإن مل يطف متقر ًبا
للميت فليس بكفر كام أفتى بذلك شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن باز كام يف ُمموع فتاواه.
فاألعامل ليست عىل درجة واحدة فمن دعا عند قرب صالح ،فدعاؤه حمتمل وهو مما ال يضاد
اإليامن من كل وجه فالبد من التفصيل فيه:
فإن دعا اهلل عند هذا القرب ففعله بدعة ،وإن دعا امليت يف أمر ففعله رشك أكرب وعىل هذا
ِ
فقس.
مسألة :ومما يتعلق بمبحث اإلكفار والتكفي أن بعض أهل السنة يقولون ال كفر إال باعتقاد،
فهل يقال أن هذه الكلمة خطأ؟ أم أهنا تأيت عىل وجه صحيح وعىل وجه خطأ؟
صحيحا ومعنى غي صحيح ،وقد نقلها ابن تيمية
الصواب أن يقال :إن هلذه الكلمة معنى
ً
عن بعض أهل السنة كام يف رشح العمدة قسم الصالة ،والسني إذا نطقها فال يريد أن يرجع الكفر
إىل االعتقاد ،وأنه ال كفر قويل وال عميل ،كال بل إذا قال السني ال كفر إال باالعتقاد فهو يريد أنه
ال كفر يف الظاهر إال ومسبوق بكفر يف الباطن وهو االعتقاد ،فلو سب رجل اهلل سبحانه فالسني
يقول إن هذا كفر ،والساب وقع يف الكفر االعتقادي ،ألن السب كفر يف ذاته ،لكنه مل يقع منه كفر
كفرا يف نفسه وإنام الكفر يف القلب،
السب إال وقد وقع كفر القلب .أما املرجئ فيقول السب ليس ً
فعىل هذا من قال من أهل السنة ال كفر إال باالعتقاد فال يثرب عليه ،وقد استعمله بعض أهل
السنة كام نقله ابن تيمية يف رشح العمدة قسم الصالة ،وإن كان األوىل واألكمل أال يتلفظ هبذه
العبارة املجملة ،لكن لو تلفظوا هبا فال يثرب عليهم.
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وأول من خالف معتقد أهل السنة السلفيني يف باب اإليامن هم اخلوارج وهم أول فرقة
مبتدعة خرجت عن أهل السنة كام ذكر ذلك ابن تيمية يف مواضع من ُمموع الفتاوى ،وذكره ابن
رجب يف جامع العلوم واحلكم ،وابن كثي يف تفسيه.
وخرجت املرجئة ردة فعل للخوارج ،واملرجئة واخلوارج ضالل مبتدعة وهم أشهر طائفتني
خالفوا أهل السنة يف باب اإليامن ،وأصل ضالل هاتني الفرقتني أهنم جعلوا اإليامن جزء واحدً ا
ال يتجزأ .قالت اخلوارج أن أصل اإليامن كتلة واحدة وجزء واحد فبمجرد وقوع الرجل يف كبية
يكفر.
ألن اإليامن جزء واحد ال يتجزأ ،ويف املقابل قالت املرجئة اإليامن جزء واحد ال يتجزأ فإذا
عىص اهلل فإن إيامنه كامل مل ينقص ألنه لو نقص لذهب كله ألنه جزء واحد ،فعليه يبقى العايص
عندهم كامل اإليامن إال أنه بمجرد ذهاب بعض إيامنه يذهب إيامنه كله ،فضلت هاتان الطائفتان.
وقد ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية أن سبب ضالل الطائفتني راجع إىل كون اإليامن جزء
واحدً ا ال يتجزأ.
وقال ابن تيمية يف م 7من ُمموع الفتاوى ص( 510:وأصل نزاع هذه الفرق يف اإليامن من
اخلوارج واملرجئة واملعتزلة واجلهمية أهنم جعلوا اإليامن شي ًئا واحدً ا وأنه إذا زال بعضه زال مجيعه،
وإذا ثبت بعضه ثبت مجيعه ،فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كام قال النبي صىل اهلل عليه
وسلم« :خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال حبة من إيامن» ثم قال :وقالت املرجئة واجلهمية
ليس اإليامن إال يشء واحد وال يتبعض ....قال :قالوا :ألن إذا أدخلنا فيه األعامل صارت جزء
منه فإذا ذهب بعضه لزم إخراج ذي الكبية من اإليامن ...الخ.
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وخالصة مذهب اخلوارج أهنم جعلوا اإليامن ً
ً
وعمال واعتقا ًدا ،ولكونه جزء واحدً ا ال
قوال
يتجزأ مل جيعلوه يزيد وينقص ،وإذا ذهب بعضه بوقوع الرجل يف الكبية ذهب كله.
وقد ذكر أن اخلوارج يقولون أن اإليامن قول وعمل واعتقاد احلافظ ابن حجر كام يف فتح
الباري وكذلك السفاريني يف لوامع األنوار وأشار هلذا أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتابه اإليامن.
أما املرجئة فأمجعوا عىل أن أعامل اجلوارح ليست من اإليامن.
يقول ابن تيمية رمحه اهلل كام يف م 7ص 554:ظنهم  -أي املرجئة  -أن اإليامن الذي يف القلب
يكون تا ًما بدون العمل الظاهر ،وهذا يقول به مجيع املرجئة ،فاملرجئة ال يرون أعامل اجلوارح من
اإليامن ،فال يرون اإليامن إال يف القلب أو يف اللسان كام سيأيت ،وال يرون اإليامن يزيد وينقص
ويرونه جزء واحدً ا ال يتجزأ كام تقدم.
وقبل ذكر أصنافهم نذكر فائدتني تتعلق باخلوارج:
 )1أنه قد اختلف العلامء يف كفر اخلوارج وهل هم مسلمون أم كفار ،والصواب قط ًعا أهنم
مسلمون ،والصحابة ُممعون عىل إسالمهم كام ذكر اإلمجاع ابن تيمية كام يف ُمموع الفتاوى
ومنهاج السنة ،ومن خالف بعد ذلك فهو حمجوج بإمجاع الصحابة ،وقد صىل ابن عمر خلفهم.
 )2اشتهر عن كثيين قوهلم أن عل ًيا ريض اهلل عنه سمى اخلوارج إخوا ًنا له ،وقال :إخواننا
بغوا علينا ،والذي ثبت عن عيل ريض اهلل عنه كام عند أيب شيبة وغيه أنه قاله يف معاوية ومن
معهم قال :إخواننا بغوا علينا.
أما اخلوارج فلم يصح عنه ريض اهلل عنه أنه سامهم إخوا ًنا.
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أصناف املرجئة:
املرجئة من حيث اجلملة أصناف ثالثة:
 )1جعلوا اإليامن ُمرد الكلمة والقول وهم الكرامية ،وقد ذكر ابن تيمية أهنم خيتلفون مع
غيهم يف أحكام الدنيا ،أما يف اآلخرة فال يعلم أحد منهم قال أن االكتفاء بمجرد القول يدخل
اجلنة.
 )2هم الذين جعلوا اإليامن بالقلب فحسب وهم أقسام:
أ) قسم قالوا اإليامن هو املعرفة وهم اجلهمية.
ب) قسم قالوا اإليامن هو التصديق وهم األشاعرة.
 )3هم الذين قالوا إن اإليامن اعتقاد بالقلب وقول باللسان فحسب وهم مرجئة الفقهاء
ومن أشهر هؤالء أبو حنيفة ،وعىل هذا سار كثي من احلنفية.
وهذه األصناف الثالثة ُممعة عىل أن أعامل اجلوارح ليست من اإليامن ،وقد رد عليهم أئمة
السنة بأدلة كثية تقدم يشء منها وعىل هذا إمجاع سلف هذه األمة.
وقد وجد يف زمننا هذا من يتالعب بلقب اإلرجاء ،ويصف غيه بوصف اإلرجاء وإن مل
يتحقق فيه ما هو متحقق يف املرجئة من ذلك.
فبعضهم يقول من مل يكفر برتك الصالة فهو مرجئ وهذا خطأ كبي من جهات منها:
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أ) أن من مل يكفر تارك الصالة من أهل السنة ممن يقول أن اإليامن يزيد وينقص فقد خالف
أيضا يف أصل
املرجئة يف أصل وهو أنه قال بأن اإليامن يتجزأ لذا يزيد عنده وينقص ،وخالفهم ً
وذلك أنه جعل الصالة من اإليامن وهي من أعامل اجلوارح ،واملرجئة ال جيعلون شي ًئا من األعامل
من اإليامن كام تقدم.
ب) أن عدم تكفي تارك الصالة مسألة اجتهادية قد اختلف فيها سلف هذه األمة فذهب
الزهري إىل عدم كفر تارك الصالة كام رواه املروزي يف كتابه تعظيم قدر الصالة بإسناد صحيح
وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأمحد يف رواية ،فهل يقال عن هؤالء األئمة أهنم مرجئة.
ج) أن علامء اإلسالم املعروفني بالتحقيق يف مسائل االعتقاد كاإلمام ابن تيمية وابن القيم
وغيمها مل يذكروا أن من مل يكفر تارك الصالة فهو مرجئ أو وافق املرجئة ،بل حكى ابن تيمية
االختالف يف هذه املسألة يف مواضع كثية من ُمموع الفتاوى وغيها من كتبه كرشح العمدة
قسم الصالة ،وجعل اخلالف سائ ًغا بني أهل السنة ،ومنهم اإلمام ابن عبدالرب يف كتابه التمهيد
أيضا ....قال :لكن هناك
فذكر اخلالف يف املسألة ثم قال :واملرجئة تقول أن تارك الصالة ال يكفر ً
فرق بني املرجئة وبني من مل يكفر تارك الصالة من أهل السنة وذلك أن أهل السنة يقولون اإليامن
يزيد وينقص بخالف املرجئة ...الخ.
فالقول بأن من مل يكفر تارك الصالة فقد وافق املرجئة خطأ كام أن القول أن من كفر تارك
الصالة فقد وافق اخلوارج خطأ.
فإن قيل :إن اإلمام إسحاق بن راهويه حكى أن القول بعدم كفر تارك الصالة قول
املرجئة .قال ابن رجب يف فتح الباري ( :)21 / 1وكثي من علامء أهل احلديث يرى تكفي
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تارك الصالة ،وحكاه إسحاق بن راهويه إمجا ًعا منهم حتى إنه جعل قول من قال :ال يكفر برتك
هذه األركان مع اإلقرار هبا من أقوال املرجئة ا.هـ
فيقال :هذا مبني عىل ظنه أن العلامء إىل وقته ُممعون عىل كفر تارك الصالة حتى خيرج وقت
األخرى ،كام نقله عنه املروزي يف تعظيم قدر الصالة (( 929 / 2قال إسحاق :وكذلك كان رأى
أهل العلم من لدن النبي صىل اهلل عليه و سلم إىل يومنا هذا أن تارك الصالة عمدً ا من غي عذر
حتى يذهب وقتها كافر ،وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إىل غروب الشمس ،واملغرب إىل طلوع
الفجر ،وإنام جعل آخر أوقات الصلوات ما وصفنا؛ ألن النبى صىل اهلل عليه و سلم مجع بني
الصالتني بعرفة واملزدلفة ،ويف السفر فصىل إحدامها يف وقت األخرى فلام جعل النبى صىل اهلل
عليه و سلم األوىل منهم وقتا لألخرى يف حال واألخرى وقتا لألوىل يف حال صار وقتامها وقتا
واحدا يف حال العذر كام أمرت احلائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصىل الظهر والعرص
وإذا طهرت آخر الليل أن تصىل املغرب والعشاء ا.هـ
ولو كان العلامء ُممعني عىل كفر تارك الصالة كام ظن إسحاق – رمحه اهلل – لكان قوله صوا ًبا يف
أن عدم التكفي برتك الصالة قول املرجئة .أما والواقع أن علامء السنة من التابعني ومن بعدهم
خمتلفون كام تقدم نقل اخلالف ،فال يصح قول إسحاق – رمحه اهلل – ألن إمجاعه خمروم بال شك،
وعليه ال يقبل وصفه القول بعدم كفر تارك الصالة بأنه قول املرجئة.
أيضا
ووجد من الناس من وصف الذين يعذرون باجلهل بالرشك األكرب بأهنم مرجئة ،وهذا ً
خطأ كبي وذلك أن من أئمة السنة املحققني من يعذر باجلهل يف مسائل الرشك يف توحيد األلوهية
وكالم ابن تيمية يف هذا الباب كثي .ومما قال يف كتابه الرد عىل البكري( :فإن بعد معرفة ما جاء به
الرسول نعلم بالرضورة أنه مل يرشع ألمته تنتفع أحدً ا من األموات ال األنبياء وال الصاحلني وال
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بغيهم ،ال بلفظ االستغاثة وال بغيها ،وال بلفظ االستعاذة وال بغيها ،كام أنه مل يرشع ألمته
السجود مليت وال لغي ميت ونحو ذلك ،بل إنه هنى عن كل هذه األمور وأن ذلك من الرشك
الذي حرمه اهلل تعاىل ،لكن لغلبة اجلهل ولقلة العلم آلثار الرسالة يف كثي من املتأخرين مل يكن
تكفيهم بذلك حتى يتبني هلم ما جاء به الرسول مما خيالفه .....الخ.
ً
جاهال .بل مما
فكالمه رصيح يف إعذار من وقع يف الرشك األكرب يف توحيد اإلهلية إذا كان
ً
جاهال.
ذكر رمحه اهلل كام يف الرد عىل البكري أن من يرى حلول اهلل يف عباده فإنه ال يكفر إذا كان
قال رمحه اهلل :وهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية ،والنفاة أن الذين نفوا أن اهلل فوق العرش
كافرا ،ألين أعلم أن قولكم كفر ،وأنتم عندي ال تكفرون
ملا وقعت حمنتهم ،أنا لو وافقتكم لكنت ً
ألنكم جهال وكان هذا خطا ًبا لعلامئهم وقضاهتم وشيوخهم وأمرائهم .ا.هـ.
فعند شيخ اإلسالم من قال بحلول اهلل يف خلقه يعذر بجهله ،وكان إعذاره للعلامء والقضاة
والشيوخ واألمراء .وقد ذكر غي واحد من أئمة السنة يف هذا الزمن أن عدم تكفي من وقع يف
الرشك ً
بعضا من أجلها .فعىل هذا
جهال مما يسوغ اخلالف فيه بني أهل السنة ،فال يضلل بعضهم ً
ال يصح أن يقول من ال يعذر باجلهل أن من يعذر باجلهل يف مسائل الرشك يف توحيد العبادة هو
مرجئ متأثر باإلرجاء هذا من الظلم الذي ال حيبه اهلل.
قال شيخنا العالمة حممد بن صالح بن عثيمني كام يف ُمموع فتاواه يف م 2ص:ـ130ـ
االختالف يف مسألة العذر باجلهل كغيه من االختالفات الفقهية االجتهادية.
وذكر شيخنا العالمة عبد املحسن العباد رمحه اهلل يف كتابه رشح رشوط الصالة وأركاهنا
وواجباهتا قال بعد أن قرر العذر باجلهل يف مسائل الرشك يف توحيد اإلهلية ذكر أن يف املسألة
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أيضا قول اإلمام عبد العزيز بن باز فقد ذكر يف كتابه سعة رمحة
خالف بني أهل السنة ،ذكر أن هذا ً
رب العاملني أن عدم تكفي من وقع يف الرشك يف توحيد اإلهلية جه ًال مما يسع اخلالف فيه بني أهل
السنة .وممن نص عىل أن يف املسألة قولني عند أهل السنة الشيخ العالمة مقبل الوادعي فقد ذكر
العذر باجلهل ثم ذكر أن يف املسألة قولني عند أهل السنة كام يف كتاب غارة األرشطة عىل أهل
اجلهل والسفسطة يف م 2ص:ـ297ـ .ورصح غي واحد من أهل السنة بأن يف املسألة قولني فال
يصح ألحد أن يرمي من ال يعذر باجلهل باإلرجاء بل له أن خيتار عدم اإلعذار باجلهل إذا ظهر له
ذلك .لكن ليس له أن يرمي خمالفة بأنه مرجئ أو وافق املرجئة وهذا من الظلم.
وهناك دالئل ذكرها أهل السنة من قال هبا فقد برئ من اإلرجاء:
 )1من قال إن اإليامن يزيد وينقص فقد برئ من اإلرجاء ،ألن القول بأن اإليامن يزيد
وينقص خمالفة للمرجئة يف أصل خالفهم وقوهلم بأن اإليامن يشء واحد ال يتجزأ.
قال اإلمام أمحد كام يف كتاب السنة للخالل ملا سئل عمن يقول اإليامن يزيد وينقص قال رمحه
اهلل هذا بريء من اإلرجاء.
وقال الربهباري من قال :أن اإليامن قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من اإلرجاء كله أوله
وآخره.
 )2القول بأنه يصح االستثناء يف اإليامن ،من قال بذلك فقد برئ من اإلرجاء ألن معنى هذا
أن اإليامن ليس شي ًئا واحد بل يتجزأ ،وإذا كان متجزئ فهو خمالف ملا عليه املرجئة من قوهلم إن
اإليامن جزء واحد وكتلة واحدة ال تتجزأ.
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قال اإلمام عبد الرمحن مهدي كام يف كتاب اآلجري للرشيعة :إذا ترك االستثناء فهو أصل
اإلرجاء ألن االستثناء عىل وجه التعليق معناه أن اإليامن يتجزأ ومن قال بذلك فقد ترك أصل
اإلرجاء.
 )3القول بأن الكفر يقع بأعامل اجلوارح ،من قال هبذا فقد ناقض املرجئة يف أصل من
أصوهلم ،وذلك أن املرجئة ُممعون عىل أن األعامل ليست من اإليامن فعليه فال توصف األعامل
باإليامن ،ويف املقابل ال توصف األعامل بأهنا كفر ،ألهنا ليست من اإليامن وذكر هذا ابن تيمية يف
كتابه الصارم املسلول ألن القول بأن الذنوب ترض باإليامن وتنقصه خمالف لعقيدة اإلرجاء ،ألنه
أقر بوجود اإليامن مع كونه نقص فهو إذن ليس جزء واحدً ا ال يتجزأ ،وما كان كذلك فيكون
خمال ًفا للمرجئة يف أصل من أصوهلم.
قال اإلمام أمحد كام يف السنة البنه عبد اهلل :اإليامن قول وعمل يزيد وينقص ،إذا زنا ورشب
اخلمر نقص إيامنه .وتقدم قول ابن تيمية :وقالت املرجئة عىل اختالف فرقهم ال تذهب الكبائر
وترك الواجبات الظاهرة شي ًئا من اإليامن ،فمن جعل الكبائر تذهب شي ًئا من اإليامن مع بقاء
اإليامن فقد فارق املرجئة وغايرهم يف أصل من أصوهلم.
 )4القول بأن اإليامن قول وعمل يناقض اإلرجاء ،ألنه جعل اإليامن متجزئ ،وروى اخلالل
يف كتابه السنة عن اإلمام أمحد أنه قيل البن املبارك ترى اإلرجاء قال أنا أقول اإليامن قول وعمل
فكيف أكون مرج ًئا.
هذه الدالئل من قال هبا فقد برئ من اإلرجاء ،وما تقدم من أصناف املرجئة ومرجئة الفقهاء
فقد اشتد نكي السلف عليهم وتبديعهم وتضليلهم إال أنه مل يكفر أحد منهم بمجرد قوله

مقدمات متعلقة بمسائل اإليمان
40

باإلرجاء عىل طريقة مرجئة الفقهاء ،وكام أفاد ذلك ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل فقد ذكر أنه اشتد نكي
السلف وأنه ال يعرف أحد من السلف كفرهم.
ظلام أن جيعل من ال يكفر برتك جنس العمل كمرجئة الفقهاء،
وقد رأيت بعضهم حياول ً
وهذا من الظلم وذلك لفرق كبي بينهام :فمرجئة الفقهاء ال يرون شي ًئا من األعامل من اإليامن،
أما هؤالء فيون العمل من اإليامن ،ومرجئة الفقهاء ال يصفون ً
عمال بأنه كفر ،أما هؤالء فيصفون
كفرا يف ذاته ونفسه وكذا االستهزاء.
األعامل بأهنا كفر يف نفسها وجيعلون السب ً
ومرجئة الفقهاء ال يرون اإليامن بنفسه يزيد وينقص ،أما هؤالء فيون اإليامن يزيد وينقص.
لذا خالف من ال يكفر برتك جنس العمل مع بقية أهل السنة خالف جزئي خفي ال يمكن تطبيقه
عمل ًيا يف الواقع كام تقدم.
وغاية ما يقال أن من قال هبذا القول أنه خمطئ وال جيوز أن يلحق بأحد أصناف املرجئة.
وذكر ابن تيمية أن خالف مرجئة الفقهاء مع أهل السنة خالف لفظي ،ويف بعض املواضع
قال شبه لفظي ،وإىل القول بأن اخلالف لفظي ذهب ابن أيب العز احلنفي وغيه .واألظهر واهلل
أعلم أن اخلالف حقيقي وليس لفظ ًيا ملا تقدم ذكره أهنم ال يرون شي ًئا من أعامل اجلوارح من
اإليامن ،وأئمة السلف الذين عارصوهم بدعوهم وشددوا عليهم ،ولو كان لفظ ًيا ملا فعلوا ذلك.
وقد ذهب إىل أن اخلالف حقيقي اإلمامان ابن باز واأللباين رمحهام اهلل تعاىل.

مسألة اإليامن واإلسالم وهل هناك فرق بينهام؟
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كبيا وقد بسطها مجع من أئمة السنة منهم املروزي
اختلف أهل السنة يف هذه املسألة خال ًفا ً
يف كتابه تعظيم قدر الصالة.
القول األول :أنه ال فرق بني اإلسالم واإليامن وأهنام سواء وهذا هو مذهب البخاري وعزاه
حممد بن نرص املروزي وابن عبدالرب إىل أكثر أهل السنة ،وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري
ولكن ذكر ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم أنه ال يثبت عنه.
ِ
اب آ َمنَّا جقل َّمل ْ ت ْجؤ ِمنجوا َو َلكِن
وقد استدل هؤالء بأدلة من أشهرها قوله تعاىلَ { :قا َلت ْاألَ ْع َر ج
جقو جلوا َأ ْس َل ْمنَا}.
وجه الداللة:
أن اهلل تعاىل نفى عنهم اإليامن وأثبت هلم اإلسالم واإلسالم هنا ليس اإلسالم الرشعي وإنام
بمعنى االستسالم ،فلام مل يسلموا اإلسالم الرشعي نفى اهلل عنهم اإليامن فدل هذا عىل أن اإلسالم
واإليامن يشء واحد أما قولهَ { :و َلكِن جقو جلوا َأ ْس َل ْمنَا} أي استسلمنا ،قوله بقرينة قوله تعاىلَ { :وملََّا
َيدْ جخ ِل ْ ِ
اإل َيام جن ِيف جق جلوبِك ْجم}.
فقالوا إنه ال إيامن يف قلوهبم ومن كان كذلك فهو غي مسلم اإلسالم الرشعي فجعلوا معنى
قولهَ { :أ ْس َل ْمنَا} أي استسلمنا.
ني * َفام وجدْ نَا فِيها َغي بي ٍ
ِِ
ومما استدلوا به قوله تعاىلَ { :أ ْخرجنَا من ك َ ِ ِ
ت ِّم َن
َ َْ َْ
َان ف َيها م َن املْج ْؤمن َ َ َ َ
َ ْ َ
ني}.
املْج ْسلِ ِم َ
وجه الداللة :أنه أطلق اإلسالم عىل اإليامن فدل عىل أهنام يشء واحد.
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أيضا بام ثبت يف الصحيحني من حديث سعد بن أيب وقاص أنه قال :أعطى النبي
واستدلوا ً
صىل اهلل عليه وسلم قو ًما وترك فيهم من مل يعطه ،وهو أعجبهم إيل ،فقلت :يا رسول اهلل ما لك
مسلام ،أقوهلا ثال ًثا
عن فالن فواهلل إين ألراه مؤمنًا ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :أو
ً
ويرددها عيل رسول اهلل ثال ًثا ،ثم قال( :إين ألعطي الرجل ،وغيه أحب إيل ،خمافة أن يكبه اهلل يف
النار).
مسلام ،فدل هذا
وجه الداللة :أن سعدً ا ملا ذكر أنه مؤمن قال النبي صىل اهلل عليه وسلم أو
ً
عىل أهنام يشء واحد وقد نرص هذا القول ابن منده يف كتاب اإليامن وابن حزم يف كتابه الفصل.

القول الثاين :وهو القول بأن بينهام فرقا ً ،ثم هؤالء املفرقون اختلفوا عىل صنفني:
مسلام،
صنف قال اإلسالم هو الكلمة ،واإليامن هو العمل ،فبنطق كلمة التوحيد يكون العبد ً
أما اإليامن فال يكون إال بالعمل ،وهذا قول الزهري وهو رواية عن اإلمام أمحد ومن أدلتهم :أن
الرجل يدخل اإلسالم بكلمة التوحيد ولو مل يعمل يشء ،فدل هذا عىل إن اإلسالم هو الكلمة
واإليامن هو العمل.
والصنف الثاين :من جعل اإلسالم واإليامن بمعنى واحد فإذا ذكر أحدمها دخل اآلخر فيه،
لكنهام إذا اجتمعا افرتقا ،وصار اإلسالم األعامل الظاهرة ،واإليامن عمل القلب ،وإىل هذا ذهب
أبو بكر اإلسامعييل وعزاه إىل كثي من أهل السنة.
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وعزاه ابن رجب يف فتح الباري إىل احلسن وابن سيين ورشيك وعبد الرمحن بن مهدي
وابن معني وأقوام آخرين ،وهبذا القول قال اخلطايب يف معامل السنن وأعالم احلديث ،وكذا قاله
البغوي يف رشح السنة .وقد رجح اإلمام ابن تيمية هذا القول وبسط الكالم فيه.
وأيضا ً نرص هذا القول ابن رجب كام يف فتح الباري ،بل قد قيل إن السلف مل يرو عنهم غي
التفريق ،أي أن السلف عىل القول بالتفريق بني اإلسالم واإليامن.
وهلؤالء أدلة من أشهرها :قوله تعاىل " إن املسلمني واملسلامت واملؤمنني واملؤمنات " فقالوا
إن اهلل عطف املؤمنني واملؤمنات عىل املسلمني واملسلامت فدل عىل املغايرة ،إذ األصل يف العطف
املغايرة كام هو معروف عند أهل اللغة.
واستدل هؤالء أيضا ً بحديث جربيل الطويل الذي خرجه مسلم من طريق ابن عمر عن أبيه
عمر ومنه أنه سئل عن اإلسالم فعرفه باألعامل الظاهرة ،ثم سئل عن اإليامن فعرفه باألمور
الباطنة ،قال :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر وبالقدر خيه ورشه.
وأجابوا عىل أدلة عدم املفرقني بأن قالوا :قوله تعاىل " :قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا
ولكن قولوا أسلمنا لوما يدخل اإليامن يف قلوبكم ".
قالوا :ال داللة يف هذا إىل عدم التفريق بني اإليامن واإلسالم ،ألن اإلسالم هنا إما أن يكون
معناه االستسالم ونفي اإليامن ألنه مل يدخل يف قلوهبم ،ونفي اإليامن نفي لإلسالم الرشعي ألن
قول املفرقني أنه إذا ذكر أحدمها دخل فيه اآلخر .ونفي اإليامن يدخل فيه نفي اإلسالم.
وإما أن يقال إن اإلسالم املذكور يف اآلية املراد به اإلسالم الرشعي ،ألن اإليامن يشعر برفعة
التدين وهؤالء ليسوا كذلك ،فكأنه يقول هلم أنتم أسلمتم لكن إسالمكم ليس بالقوي فإنكم
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لستم مؤمنني مع إثبات أصل إسالمكم ،ألنه إذا ذكر اإلسالم واإليامن صار اإلسالم يفرس
باألعامل الظاهرة واإليامن باألعامل الباطنة ،فكأن اهلل يقول ليس لكم اإليامن الذي هو زيادة
تدين ،وإنام لكم اإلسالم وهو أقل درجة من اإليامن.
أما استدالهلم بقوله تعاىل{ :فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني فمت وجدنا فيها غي بيت
من املسلمني} ،فهذا يؤيد قول الذين فرقوا بني اإليامن واإلسالم عند االجتامع ،ألن الذين خرجوا
هم لوط وأوالده وهم مؤمنون أما زوجته فلم خترج معهم ،فلام كانت زوجته يف البيت مع لوط
وأوالده قبل أن خيرجوا أطلق اهلل عليهم اسم اإلسالم ،لكن ملا خرجوا ومل خترج زوجته أطلق اهلل
عليهم اسم اإليامن وقال تعاىل :فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني " وهو لوط وأوالده دون
زوجته ألهنم مؤمنون" .فام وجدنا فيها غي بيت من املسلمني " أي أن بيت لوط ملا كانت زوجته
معه كانوا من املسلمني ،ألن زوجته مسلمة يف الظاهر ،فأطلق عىل لوط وأوالده مع وجود زوجته
اسم اإلسالم ،وملا مل تكن زوجته معه أطلق عليهم اسم اإليامن.
فهذا يدل عىل أن اإلسالم واإليامن إذا اجتمعا افرتقا ،وصار اإلسالم يفرس باألعامل الظاهرة
واإليامن يفرس باألعامل الباطنة وهذا من دقة كتاب اهلل.
أما استدالهلم بقصة سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه قال " :إين أراه مؤمنا ً فقال النبي صىل
اهلل عليه وسلم أو مسلام ً" هذا يدل عىل التفريق بينهام ،فلو أن لفظ اإليامن كاإلسالم ملا احتاج
النبي صىل اهلل عليه وسلم أن يرد عىل سعد ويستدرك عليه بقوله (أو مسلام ً) ،واستدراك النبي
صىل اهلل عليه وسلم عىل سعد يدل عىل أن اإلسالم واإليامن إذا اجتمعا افرتقا ،فيكون اإلسالم
باألعامل الظاهرة ،فكأنه يقول يا سعد احكم بام ظهر لك وقل بأنه مسلم وال تثبت له ما زاد عىل
ذلك فإنك ال تدري حاله.
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ويؤكد القول بأن اإليامن واإلسالم إذا أطلق أحدمها دخل فيه اآلخر ما ثبت يف الصحيحني
من حديث ابن عباس ملا قال النبي صىل اهلل عليه وسلم لوفد عبد القيس هل تدرون ما اإليامن
باهلل؟ قالوا شهادة أن ال إله إال اهلل وأقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من املغانم
اخلمس " هذه لفظ مسلم ولفظ البخاري وليس فيه لفظ الصيام.
والشاهد من هذا أنه ملا أطلق اإليامن وحده دخل فيه اإلسالم ففرسه باإلسالم ،وهو األعامل
الظاهرة بشهادة أن .....الخ.
لكن ملا أطلق اإلسالم واإليامن يف مقام واحد فرق بينهام كام يف حديث جربيل فجعل اإلسالم
"األعامل الظاهرة" ،واإليامن " األعامل الباطنة ".
فالذي يظهر واهلل أعلم ما ذهب إليه املفرقون من قوهلم إنه اذا ذكر أحدمها دخل فيه اآلخر،
وإذا اجتمعا افرتقا وقد نرص قد هذا القول ابن تيميه كام يف م  7من ُمموع الفتاوى.
واملرجئة هلم مذهب يف الفرق بني اإليامن واإلسالم :وهو أهنم يقولون إن اإليامن جزء
وخصلة من اإلسالم وليست األعامل من اإليامن ،وأن كل إيامن هو إسالم وليس كل إسالم إيام ًنا،
نقل هذا ابن تيمية ( )154/7عن الباقالين وهو من أئمة أشاعرة املرجئة ،وأشار إىل هذا ابن
رجب يف فتح الباري ،فهم جعلوا اإليامن خصلة من اإلسالم وجعلوا اإلسالم أرفع درجة من
اإليامن ومل جيعلوا األعامل من اإليامن كام هو معلوم من مذهبهم.
والرد عىل قوهلم هذا من أوجه.
الوجه األول :كثرة األدلة الدالة عىل أن األعامل من اإليامن وقد تقدم ذكر بعضها ،ومن ذلك
أن اهلل سمى الصالة التي هي عمل إيامنا فقال تعاىل " :وما كان اهلل ليضيع إيامنكم " وقال تعاىل:
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{وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة}
فسمى إقام الصالة وإيتاء الزكاة دينا ً ،فدل عىل أنه من اإليامن.
الوجه الثاين :أنكم جعلتم اإلسالم أرفع درجة من اإليامن وهذا خمالف لقوله تعاىل{ :قالت
األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} ،ففي هذه اآلية بيان أن اإليامن أرفع درجة من
اإلسالم ،وكام تقدم من حديث سعد ملا هناه النبي صىل اهلل عليه وسلم عن قول إين أراه مؤمنا ً،
ففي هذه داللة عىل أن اإليامن أرفع درجة من اإلسالم.
الوجه الثالث :إنكم قد تناقضتم ،وذلك أنه عىل أصلكم ال يصح التجزؤ ألنكم قلتم من
جاء باإليامن فقد جاء ببعض اإلسالم ألن اإليامن جزء من اإلسالم ،فأثبتم التبعيض يف اإلسالم،
وأنتم ال تقرون التبعيض بل هو أصل ضاللكم يف اإليامن ،بل الزم قولكم إن من أتى ببعض
اإلسالم أن يكون إسالمه كامال ً ،فأخطأتم بقولكم أن اإليامن جزء من اإلسالم ،واألوىل أن
جتعلوا اإلسالم واإليامن شي ًئا واحدً ا .وإن جعلتم اإلسالم يذهب بذهاب بعضه وهو أرفع من
اإليامن ،فيلزم عىل قولكم أن جتعلوا الفاسق كافرا ألنه قد ذهب الكامل وهو اإلسالم وبقي األصل
وهو اإليامن ومن كان كذلك فهو فاسق ،والفاسق عىل تأصيلكم والزم قولكم قد يكون ال إسالم
عنده ،ألنه قد ذهب بعض إسالمه ومن ال إسالم عنده كافر ألنه الذي يقابل اإلسالم الكفر.
فوائد تتعلق باإليامن:
 1ـ الرشيعة ال تنفي اسم اإليامن إال عىل ترك واجب أو فعل حمرم وال تنفي الرشيعة اسم
اإليامن عىل فعل مكروه أو ترك مستحب كام ذكر ذلك ابن تيمية رمحه اهلل يف املجلد السابع وغيه
وذكره اإلمام ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم.
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وقال ابن تيمية :من قال يصلح نفي اإليامن عىل ترك املستحب يلزم من هذا أنه يصح نفي
االيامن عن كل واحد ما من أحد إال وقد ترك مستحبا ً.
ثم ذكر أن الرشيعة باالستقراء ال تنفي اإليامن إال عىل واجب أو فعل حمرم.
 2ـ تقدم أن اخلوارج أول فرقة مبتدعة خرجت ،ثم خرجت املرجئة ردة فعل للخوارج ،ويف
زمننا هذا ملا خرج التكفييون بدأنا نرى من يدعو إىل رأي املرجئة بعلم أو بغي علم ،فمنهم من
يقول أن أهل السنة ال يكفرون معينًا مطل ًقا ،وهذا خطأ وكذب عىل أهل السنة ،فإن أهل السنة
وسط يف باب التكفي ال يصفون ً
عمال أنه كفر إال إذا دل عىل ذلك الكتاب والسنة ،ثم إذا ثبت
كون العمل كفرا ً ،فتلبس به معني مل يكفروا املعني إال بعد توافر الرشوط وانتفاء املوانع ،فإذا
توافرت الرشوط وانتفت املوانع كفروا املعني كام كفر الصحابة املرتدين الذين امتنعوا عن دفع
الزكاة وقاتلوا عىل ذلك ،وكفر ربنا إبليس ملا أبى واستكرب ،وكفر املستهزئني وبني أهنم كفروا
ألجل استهزائهم بعد إيامهنم قال تعاىل{ :قل أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ال تعتذروا قد
كفرتم بعد إيامنكم}.
وعلامء املذاهب األربعة وغيهم جعلوا يف كتب الفقه باب باسم (أحكام املرتدين) وذكروا
فيه حكم من كفر بعد إسالمه ،وكفر اإلمام أمحد ابن أيب دؤاد ،ويف السنة للخالل كفر املأمون،
وكفر اإلمام ابن تيمية أبا عبد اهلل الرازي كام نقل ذلك عنه ابن سحامن يف كتابه كشف الشبهتني.
فمن نسب إىل أهل السنة أهنم ال يكفرون معينًا بعد تلبسه بالكفر وتوافر الرشوط وانتفاء
املوانع فهو خمطئ.
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 .3تقدم تقرير التالزم بني الظاهر والباطن وقد خالفت يف ذلك املرجئة وقالوا بعدم التالزم
وقالوا إن اإليامن يف القلب يكون تا ًما وال يلزم أن تكون اجلوارح كذلك ،ألن صالح اجلوارح
عندهم ثمرة من ثمرات إيامن القلب وليست الزمة هلا ،والثمرة ال يلزم أن توجد فهم يعربون بأن
أعامل اجلوارح ثمرة من ثمرات اإليامن ،كام نقل ذلك عنهم ابن تيمية يف املجلد السابع من ُمموع
الفتاوى ونقله ابن حزم يف كتابه (الفصل).
 4ـ أهل العلم يعربون بلفظ اإليامن املطلق وبلفظ مطلق االيامن ،وهم يفرقون بني هاتني
العبارتني ويقولون :اإليامن املطلق معناه اإليامن الكامل ،أما مطلق اإليامن فمعناه أصل اإليامن.
ذكر ذلك اإلمام ابن القيم يف كتابه (بدائع الفوائد).
 5ـ ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال يف حديث ابن مسعود " :فمن جاهدهم بيده
فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من
اإليامن حبة خردل".
يتوهم بعضهم أن من مل ينكر املنكر بقلبه فإنه كفر ألنه ليس وراء ذلك حبة خردل من إيامن،
وألن اإلنكار بالقلب أضعف اإليامن وما بعده فال إيامن ،وقد بني ابن تيمية كام يف املجلد السابع
وغيه من كتبه كام يف االختيارات أن املراد بذلك أنه يف العمل نفسه ،إذا أنكر بيده أخذ أتم األجر،
فإن مل يفعل وأنكر بلسانه نقص األجر ،فإن مل يفعل وأنكر بلقبه نقص األجر ،وإن مل يفعل فليس
له أجر ألنه مل يعمل عمال ًبأن مل ينكر املنكر وهذا هو معنى احلديث .وكالم ابن رجب يف جامع
العلوم واحلكم يدل عىل هذا وإن كان فيه إشكال يف بعض ألفاظه.
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كفرا كام نسبه ابن حجر اهليتمي يف الزواجر
وقد حيمل عىل معنى استحالل املنكر فيكون ً
لإلمام أمحد بن حنبل.
 6ـ يكثر يف قول الرسول صىل اهلل عليه وسلم " :من فعل كذا فليس منا " كحديث أيب هريرة
يف مسلم وحديث أنس " من غشنا فليس منا " ،ومعنى قوله " ليس منا " أي ليس من أصحاب
اإليامن الواجب كام بني ذلك اإلمام أمحد واإلمام ابن تيمية ،وذكر ابن تيميه أن املرجئة قالوا أن
معناه أنه ليس من خيارنا ،وأيضا ً قالوا ليس مثل النبي صىل اهلل عليه وسلم .وأنكر هذا اإلمام
أمحد وقال هل إذا مل يفعل يكون كمثل النبي صىل اهلل عليه وسلم.
واخلوارج أيضا ً ضلت يف مثل هذا احلديث ونحوه وقالت ليس منا أي هو كافر ،وكال
الطائفتني ضالتان ،وإنام الصواب ما قرره أهل السنة وهو أن معنى قوله (ليس منا) أي ليس من
أصحاب اإليامن الواجب.
 7ـ يكثر يف كالم بعض أهل السنة ال يكفر أحد بذنب ما مل يستحله ،وقد بني اإلمام أمحد
رمحه اهلل أن املراد بالذنب هنا أي ما دون الكفر ،أما ذنب الكفر فيكفر اإلنسان بمجرد فعله مع
توافر الرشوط وانتفاء املوانع ،وهذه املقولة من أهل السنة ليس املراد هبا حرص التكفي يف
االستحالل ،بل يذكرون هذا مقابل اخلوارج الذين يكفرون بالكبائر.
وقد غال قوم فكفروا باإلرصار عىل ترك الواجب مثل سفر احلوايل يف كتابه ظاهرة اإلرجاء
وسامه جحو ًدا واستندوا عىل أثر لسفيان بن عيينة روى عبد اهلل بن أمحد رمحه اهلل يف كتابه
السنة( )348قال :حدثنا سويد بن سعيد قال :سألنا سفيان بن عيينة عن األرجاء فقال :يقولون
اإليامن قول ،ونحن نقول اإليامن قول وعمل واملرجئة أوجبوا اجلنة ملن شهد أن ال إله إال اهلل
مرصا بقلبه عىل ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض ذن ًبا بمنزلة ركوب املحارب وليس بسواء
ً
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ألن ركوب املحارم من غي استحالل معصية وترك الفرائض متعمدً ا من غي جهل وال عذر هو
كفر ،وبيان ذلك يف أمر آدم صلوات اهلل عليه وإبليس وعلامء اليهود أما آدم فنهاه اهلل عز وجل عن
أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدً ا ليكون مل ًكا أو يكون من اخلالدين فسمي عاص ًيا
كافرا
من غي كفر وأما إبليس لعنه اهلل فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدً ا فسمي ً
وأما علامء اليهود فعرفوا نعت النبي صىل اهلل عليه وسلم وأنه نبي رسول كام يعرفون أبناءهم
كفارا.
وأقروا به باللسان ومل يتبعوا رشيعته فسامهم اهلل عز وجل ً
فركوب املحارم مثل ذنب آدم عليه السالم وغيه من األنبياء وأما ترك الفرائض جحو ًدا فهو
كفر مثل كفر إبليس لعنه اهلل وتركها عىل معرفة من غي جحود فهو كفر مثل كفر علامء اليهود (
فمعنى اجلحود يف كالمه هو عدم االلتزام وهو ترك املأمور لدافع كفري كاإلباء واالستكبار
ويؤكد ذلك أنه هو كفر إبليس كام أخربنا اهلل يف كتابه واستعامل اجلحود عند العلامء هبذا املعنى
معروف قال ابن تيمية( :)98/20ومن أطلق من الفقهاء أنه ال يكفر إال من جيحد وجوهبا فيكون
اجلحد عنده متناوال للتكذيب باإلجياب ومتناوال لالمتناع عن اإلقرار وااللتزام كام قال تعاىل:
ِ
جي َحدج َ
اس َت ْي َقنَت َْها
( َفإِ َّهنج ْم َال جيك َِّذ جبون ََك َو َلكِ َّن ال َّظاملِ َ
ني بِآ َيات اهللَِّ َ ْ
ون) وقال تعاىلَ ( :و َج َحدج وا ِ َهبا َو ْ
َان َع ِ
فك َ
اق َب جة املْج ْف ِس ِدي َن) ،وإال فمتى مل يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر
َأ ْن جف جس جه ْم جظ ْل ًام َو جع جل ًّوا َفا ْن جظ ْر َك ْي َ
باالتفاق ا.هـ
وأثر اإلمام سفيان وإن كان يف إسناده ضعف إال أن معناه صحيح قط ًعا وإال ملا نقله أئمة
السنة يف كتب االعتقاد من غي نكي ،لكنه حممول عىل ما تقدم بيانه.
 8ـ اإلسالم يتفاضل كام أن اإليامن يتفاضل ،ويدل عىل ذلك ما ثبت يف الصحيحني من
حديث عبد اهلل بن عمر بن العاص أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :املسلم من سلم من لسانه
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ويده " ،فذهب اإلمام أمحد يف رواية واإلمام ابن تيمية أن اإلسالم يتفاضل كام أن اإليامن يتفاضل،
فعىل هذا يصح االستثناء يف اإلسالم كام يصح االستثناء يف اإليامن.
 9ـ معنى زيادة اإليامن عند املرجئة هو زيادة أوامر الرشيعة ال زيادة إيامن العبد يف قلبه ،وهذا
تأويل منهم لآليات واألحاديث التي تدل عىل زيادة اإليامن ،فيقولون يف مثل قوله تعاىل (لِ َي ْز َدا جدوا
إِ َيامنًا َم َع إِ َيام ِ ِهن ْم) ،أي ليزدادوا عمال ً باألوامر التي ازدادت يف الرشيعة فيجعون الزيادة إىل أوامر
الرشع نفسه .أما أهل السنة يرجعون الزيادة إىل اإليامن نفسه.
وهبذا نكون انتهينا من رشح مقدمة اإليامن األوسط أليب العباس ابن تيميه رمحه اهلل تعاىل.
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