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 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أما بعد: 

حوار  بعنوان: )  (1)  اطلعت عىل تفريٍغ لكلمة من ضمن )سلسلة حوارات(فقد  

( قام بتفريغه بعض اإلخوة ووضعوا له فهرًسا، أسأل اهلل أن يتقبله وأن  مع املرجئة

 جيعله نافًعا خللقه. 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 

  هـ 1442/  9/  15

 

 : )حوار مع خارجي(:يوجدو (1)
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 (:مع األشاعرة و)حوار
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 تبليغي(: )حوار مع  و

=31876?p/com.islamancient.www://https   

 (: ولدجميزي املو)حوار مع 

=31409?p/com.islamancient.www://https   

https://www.islamancient.com/?p=30190
https://www.islamancient.com/?p=29648
https://www.islamancient.com/?p=31876
https://www.islamancient.com/?p=31409
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 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أما بعد: 

وأن أهل احلق  ستفرتق وستختلف  أن هذه األمة    ملسو هيلع هللا ىلصمما أخرب به رسول اهلل  إن  ف

واملغرية بن    عن معاوية بن أيب سفيان  روى البخاري ومسلم  فرقة واحدة،  

ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهلل، ال يرضهم  قال: »   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    شعبة  

وروى نحوه    ،« من خذهلم أو خالفهم، حتى يأيت أمر اهلل وهم ظاهرون عىل الناس

وثوبان    وجابر بن سمرة    اإلمام مسلم من حديث جابر بن عبد اهلل  

  وسعد بن أيب وقاص   وغريهم (1). 

احلق وأن يعلم الذي يريد اهلل والدار اآلخرة أهل    أن يعرفلذا من املهم للغاية  

الناجني  أماراهتم ك هبا حتى يكون من  يتمسَّ فإذن  احلياة حياٌة واحدة   فإن،  وأن   ،

 

 (. 247( )174( )173( )170( مسلم )3640البخاري ) (1)
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به والتمسك  احلق  معرفة  وتثبيته  البد من  ذلك  كامل  فيه  ، ومن  اليقني  أن  وزيادة 

املُْْجِرِمني  ﴿، كام قال سبحانه:  ب ن الباطل لُيجت    ُيعرف   بِيُل  لِت ْست بِني  س  ]األنعام:    ﴾و 

يسألون  كان الناس"قال: أنه  ومسلم عن حذيفة  روى البخاري ، وكام[55

 . (1)  "وكنت أسأله عن الرش خمافة أن ُيدركنيعن اخلري  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

توارد   هالكٍة  مبتدعة ضالٍة  الكالم عن طائفة  كان  تبديعها  لذا  السنة عىل  أئمة 

 وسيكون هذا الكتاب يف عنارص: وهم املرجئة،  وتضليلها

 

  

 

 (. 51( مسلم )7084( )3606البخاري ) (1)
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، وكل هذه الفرق مسلمة، وكلها يف  ثالث وسبعني فرقةستفرتق هذه األمة عىل 

وأيب داود من حديث معاوية بن أيب ثبت عند اإلمام أمحد  إال فرقًة واحدة،  النار  

ًة قال: » ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أن  سفيان   ُق َعىَل َثاَلٍث َوَسبأِعنَي ِملَّ رَتِ َة َسَتفأ ُمَّ  - َوإِنَّ َهِذِه األأ

َواَء   َهأ نِي: األأ اَمَعةُ   -َيعأ َواِحَدًة، َوِهَي اْلأَ َها يِف النَّاِر إاِلَّ  وقد صحح احلديث   (1)  «ُكلُّ

صحيحه، وممن صحح احلديث اإلمام تمجاعة من أهل العلم، بل توارد العلامء عىل  

البيهقي  (2) الرتمذي العلم  وصححه  أهل  عن  الزركيش  وذكر  والاللكائي،   ،

تيمية  (3)   تصحيحه ابن  اإلسالم  شيخ  العلم    (4)   وصححه  أهل  أن  كالمه  ومفاد 

 

 (.4597( وأبو داود )16937رواه أمحد ) (1)

 (. 2640سنن الرتمذي ) (2)

 (.216الآللئ املنثورة يف األحاديث املشهورة املعروف بـ )التذكرة يف األحاديث املشتهرة( )ص  (3)

 (. 491/  16( وانظر )345/  3جمموع الفتاوى ) (4)
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األلباين   العالمة  إىل  تصحيحه،  عىل  ممن       (1)متواردون  كبرًيا  عدًدا  ورسد 

 .(2) صححه، وقال: والعلامء متعاقبون عىل تصحيح هذا احلديث

اليهود  تفرقتقال: » ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وروى الرتمذي من حديث أيب هريرة 

اثنتني وسبعني فرقة، و  عىل إحدى وسبعني والنصارى  أو  تفرتق أمتي مثل ذلك، 

فرقة وسبعني  ثالث  هذه   (3)   «عىل  تفرق  عىل  الدالة  األحاديث  من  ذلك  غري  إىل 

 . األمة، وال شك أن من هذه األمة املتفرقة الضالة املرجئة

أصل  "أنه قال:    عن يوسف بن أسباط  الكربى(  يف )اإلبانة روى ابن بطة  

والقدرية،  أربع  البدع واخلوارج،  الروافض،  أصول   .(4) "واملرجئةة:  من  فجعل 

ق عن هذه األصول األربعة الطوائف الذين هم  املرجئة البدع   ، ثم ذكر أنه قد تفرَّ

 . اثنتان وسبعون فرقة

لفتنتهم عندي أخوف  ":  عن املرجئة  وروى ابن بطة عن إبراهيم النخعي أنه قال

من   األمة  هذه  األزارقةعىل  اخلواراألزارقة:  .  (5)   "فتنة  عن   أيًضا وروى  ،  جأي 

 

 (2641( )2042( صحيح اجلامع )4596صحيح وضعيف سنن أيب داود )  (1)

 (.408/   1سلسلة األحاديث الصحيحة ) (2)

 (. 2640سنن الرتمذي ) (3)

 (. 276اإلبانة الكربى ) (4)

 (. 1221اإلبانة الكربى ) (5)
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. (1)"أرض عىل أهله من هذه هي  ما ابُتدع يف اإلسالم بدعة  "أنه قال:    الزهري  

 أي اإلرجاء. 

 .(2)  "املرجئة هيود القبلة"أنه قال:  عن سعيد بن جبري ابن بطة وروى 

إىل غري ذلك من كالم السلف الكثري يف التحذير من املرجئة وأهنا فرقة مبتدعة  

واهلل إهنم أبغض إيلَّ  "مما روى ابن سعد عن إبراهيم النخعي أنه قال:  ضالة، حتى  

 . إىل غري ذلك من اآلثار. (3)  "من أهل الكتاب

 

 

 

  

 

 (. 1247اإلبانة الكربى ) (1)

 (. 1227اإلبانة الكربى ) (2)

 (.274/   6الطبقات الكربى البن سعد ) (3)



 

 

7 

 

 

 

 

السنة،    قد أهل  عند  اإليامن  معرفة  ذلك  ومن  ذلك،  إىل  اإلشارة  فإن  تقدمت 

املرجئة   اإليامناملعركة مع  اإليامن طائفتان،  يف  باب  الطائفة األوىل:    :فقد ضلَّ يف 

وأهل السنة  لطائفة الثانية املقابلة هلم: اخلوارج،  وا  -والكالم خاص فيهم-  املرجئة

 ما ييل: قد أهل السنة يف اإليامن ومعتوسط بني طائفتني قد غلت وجفت، 

،  ن هو التصديق ُيقرر أهل السنة تبًعا ألهل اللغة أن اإليام معنى اإليامن يف اللغة:

ذكره ابن بطة يف )اإلبانة الكربى(، وأشار إىل هذا  ،  عىل ذلك أئمة السنة وقد توارد  

كتابه   يف  العلم اآلجري  أهل  من  وذكره غريمها  األزهري )الرشيعة(،  بل حكى   ، 

ومن القواعد املتقررة رشًعا أن    (1)   التصديق  عىل أن اإليامن لغًة هو إمجاع أهل اللغة 

 .(3)م وابن القي (2)  إمجاع أهل كل فن حجة، كام بنيَّ هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية

 

 (.  368/  15هتذيب اللغة ) (1)

 (. 9/  1جمموع الفتاوى ) (2)

 (.563خمترص الصواعق املرسلة )ص  (3)
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إىل أن يف تعريف اإليامن لغًة بالتصديق نظًرا وقالوا: هو  وذكر بعض املتأخرين  

، لكن فيام ذكروه نظر، فإن أهل اللغة جممعون عىل أن اإليامن  معنى اإلقرار أقرب

ع نخرج  أن  مناص  لنا  فليس  التصديق،  فنهم،  هو  والفن  اللغة  أهل  عليه  أمجع  ام 

اإلقرار، فإنه ال    ًة أو واألمر يف هذا سهل ألنه سواء قيل إن اإليامن هو التصديق لغ

أال ُتدخل أعامل اجلوارح يف ذلك التصديق  لغًة  اإليامن  بأن  القول  ؛ ألن  يلزم من 

الكالم عىل   املراد عند  اإليامن رشًعا هو  اإليامن رشًعا، ومعنى  الكالم سيأيت عىل 

 . املرجئة وغريهم من الطوائف

السنة:   أهل  عند  رشًعا  اإليامن  بالطاعة  معنى  يزيد  واعتقاٌد  وعمٌل  قوٌل  هو 

وسيأيت وذكروا اإلمجاعات عىل ذلك،    وقد توارد عىل هذا األئمة،  وينقص باملعصية

 الكالم عىل هذا. 

 والدليل عىل أن اإليامن قوٌل وعمٌل: 

ا ُأِمُروا إاِلَّ  : قوله تعاىل: ﴿الدليل األول م  اء   و  ين  ُحن ف  ُه الدِّ ِصني  ل 
لِي ْعُبُدوا اهللَّ  خُمْلِ

ةِ  يِّم  لِك  ِديُن اْلق  ذ  اة  و  ك  ُيْؤُتوا الزَّ الة  و  ُيِقيُموا الصَّ ى إقامة الصالة   [5]البينة:    ﴾ و  سمَّ

،  وما تضمن الصالة من قول، سمى اجلميع دينًا، والدين هو اإليامن وإيتاء الزكاة  

 . (1)مام الشافعي وقد استدلَّ هبذا اإل 

 

 (. 1456/  3تفسري الشافعي ) (1)
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ن ُكمْ ﴿قوله تعاىل:  :  الدليل الثاين ان  اهللَُّ لُِيِضيع  إِيام  ا ك  م  وسياق   [143]البقرة:    ﴾و 

، ثم قد أمجع العلامء عىل أن املراد وقواًل اآلية يف الصالة، والصالة تتضمن عماًل  

 .  (1)باإليامن يف هذه اآلية هو الصالة، حكى اإلمجاع النووي 

الثالث ومسلم  :  الدليل  البخاري  هريرة  أخرج  أيب  حديث  من  ملسلم  واللفظ 

    النبي وسبعون  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن  بضع  وستون    -اإليامن  بضع  شعبة،    -أو 

اهلل،   إال  إله  قول ال  الطريق، واحلياء شعبة من  فأفضلها  إماطة األذى عن  وأدناها 

 .فجعل القول والعمل واالعتقاد من اإليامن  (2) «اإليامن

يف    روى البخاري ومسلم من حديث عبد اهلل بن عباس  :  الدليل الرابع

وهل تدرون ما اإليامن عن اإليامن فقال: »  ملسو هيلع هللا ىلصقصة وفد عبد القيس أهنم سألوا النبي  

باهلل؟ شهادة أن ال إله إال اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من املغنم اخلمس  

احلديث... اإليامن  (3)   «  من  الزكاة  وإيتاء  الصالة  إقام  عمالن، فجعل  ومها   ،

 والصالة متضمنة لألقوال أيًضا. 

 

 (.149/  1رشح النووي عىل مسلم ) (1)

 (.58( )57( مسلم )9البخاري ) (2)

(  7556( )7266( )4369( )4368( )3510( )3095( )1398( ) 523( )87( )53البخاري ) (3)

 (. 24( )23مسلم )
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يف قصة وفيها    اإلمام مسلم عن عمر بن اخلطاب  روى  :  الدليل اخلامس 

اإلسالم أن تشهد  عن اإلسالم، فقال: »  ملسو هيلع هللا ىلص سأل النبي    -عليه السالم- أن جربيل  

الزكاة تقيم الصالة وتؤيت  إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل، وأن  « احلديث،  أن ال 

اإلسالم   أن  الشهادتانفذكر  الزكاة  هو  وإيتاء  الصالة  إقام  رمضان    مع  وصوم 

اإلحسان   عن  سأله  ثم  الستة،  اإليامن  أصول  فذكر  اإليامن  عن  وسأله  ...إلخ، 

فدل   (1)  «هذا جربيل أتاكم يعلمكم أمر دينكمفأجاب، إىل آخر احلديث، ثم قال: »

 . عىل أن اجلميع دينًا، فإذن الدين قوٌل وعمٌل واعتقاد

، فقد توارد أئمة السنة عىل حكاية اإلمجاع  إمجاعات أهل السنة :  الدليل السادس

بام يدل عىل  ، منهم من يفصل ومنهم من جيمل  عىل أن اإليامن قول وعمل واعتقاد

الثالث املعاين  أمحد هذه  اإلمام  اإلمجاع  حكى  وممن  البخاري  و  (2)   ة،    (3) اإلمام 

 

 (. 1مسلم ) (1)

 (.34أصول السنة لإلمام أمحد )ص  (2)

 (.320( رقم )192/  1رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة للاللكائي ) (3)
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وغريهم    (3)   وابن عبد الرب  (2)  الطلمنكي   وونصَّ عىل اإلمجاع أبو عمر  (1)  واآلجري

 . السنة من أئمة 

تعاىل:   قوله  هو  وينقص  يزيد  اإليامن  أن  عىل  الدليل  ع   ﴿أما  م  ًنا  إِيام  اُدوا  لِي ْزد 

هِنِمْ  ر   ﴿وقوله:  [  4]الفتح:    ﴾إِيام 
ا ُذكِ ِذين  إِذ  ا إِنَّام  املُْْؤِمنُون  الَّ إِذ  ِجل ْت ُقُلوهُبُْم و  اهللَُّ و 

ُلون   كَّ ت و  ِْم ي  هبِّ ىل  ر  ع  ًنا و  هْتُْم إِيام  اد  ْيِهْم آياُتُه ز  ل  فهاتان اآليتان    [2]األنفال:    ﴾ُتلِي ْت ع 

أن  ، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  أن اإليامن يزيد وينقصوغريها كثري داٌل عىل  

، وقد ذكر ذلك اإلمام  ع أهل السنة عىل هذا لذا أمجهذا قول الصحابة ومن بعدهم،  

 وغريهم من أئمة السنة.  (6) وابن بطة (5) واآلجري (4)أمحد 

 

  

 

 (. 550/  1جري )الرشيعة لآل (1)

 (. 332/  7جمموع الفتاوى ) (2)

 ( 238/  9التمهيد ) (3)

 (.34أصول السنة لإلمام أمحد )ص  (4)

 (. 553/  2الرشيعة لآلجري ) (5)

 (. 867( رقم )667/  2اإلبانة الكربى البن بطة ) (6)
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ومعنى ذلك: أنه يصح أن يقول يف  ُيقرر أهل السنة صحة االستثناء يف اإليامن،  

اإليامن )إن شاء اهلل( فيقول: أنا مؤمن إن شاء اهلل. وقد حصل بني السلف خالف 

، قال شيخ  تبنيَّ أنه ليس بينهم خالف لكن إذا ُحقق القول  يف هذه املسألة يف الظاهر،  

الناس  وكثري من منازعات  ":  بعد أن ذكر مسألة االستثناء   اإلسالم ابن تيمية  

يف مسائل اإليامن ومسائل األسامء واألحكام هي منازعات لفظية فإذا فصل اخلطاب  

ومن ذلك اخلالف يف االستثناء يف   (1)  "زال االرتياب. واهلل سبحانه أعلم بالصواب 

ومن دقق  اإليامن، فمنهم من منع بالنظر إىل جهة ومنهم من أثبت بالنظر إىل جهة،  

أقواهلم   تيمية  يف  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  بنيَّ  كام  متفقة  أقواهلم  أن    وجد 

 : فالسلف قرروا أن االستثناء جيوز بالنظر إىل ما ييل

أنا مؤمن إن شاء اهلل. بالنظر إىل القبول،    :إىل القبول، فيقولبالنظر  :  األمر األول

 فال يدري أُقبل عمله أم ال. 

 

 (. 279/  18جمموع الفتاوى ) (1)
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الثاين بالنظر  األمر  اإليامن :  زاد عىل أصل  ما  زاد عىل أصل  إىل  ما  ُيدرى  فال   ،

 إن شاء اهلل.  : أهو صحيح أم غري صحيح، فلذلك يقولون اإليامن 

، فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء اهلل. لُيبعد عن  إىل التزكيةظر  بالن:  األمر الثالث 

 .  (1)ابن بطة  نفسه التزكية، كام ذكر هذا 

، ألنه ال يدري ماذا  املوافاةيقول: أنا مؤمن إن شاء اهلل. بالنظر إىل  :  األمر الرابع 

وقرره     (2)يموت عليه، قد يموت عىل خالف اإليامن، وقد ذكر هذا ابن بطة 

تيمية ابن  املرجئة   (3)   يف موضع  شيخ اإلسالم  قول  أنه  بنيَّ  وهذا    (4)   ويف موضع 

صواب، فهو قول املرجئة ألهنم يريدون شيًئا، لكن أيًضا ُيطلقه أهل السنة ويريدون  

أ كام ذكره ابن بطة  ، فيقول السني: أنا مؤمن إن شاء  شيًئا آخر وهو أن اإليامن يتجزَّ

اهلل. بالنظر إىل املوافاة وهو ال يدري عىل ماذا يموت، أما املرجئ فيقول: أنا مؤمن  

أ، فال يقوله إال عىل هذه   اهلل،ء  إن شا بالنظر إىل املوافاة، ألن عنده أن اإليامن ال يتجزَّ

، بالنظر الصورة، أما السني السلفي فيقوله عىل هذه الصورة وعىل الصور املتقدمة

 . مما تقدم ذكره أو القبول وغري ذلكإىل الكامل  

 

 (. 1175( رقم: )864/  2اإلبانة الكربى البن بطة ) (1)

 (. 1175( رقم: )864/  2اإلبانة الكربى البن بطة ) (2)

 (. 666/  7جمموع الفتاوى ) (3)

 (. 430/  7جمموع الفتاوى ) (4)
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اخلامس  إىل:  األمر  بالنظر  اهلل.  إن شاء  أنا مؤمن  يقول:  اإليامن    أن  لكن  أصل 

اء  ﴿ كقوله تعاىل:  يقول إن شاء اهلل. حتقيًقا ال تعليًقا،   ام  إِْن ش  ت ْدُخُلنَّ املْ ْسِجد  احْل ر  ل 

فهذا من باب التحقيق ال التعليق، وهذا يف حقيقته ليس    [27]الفتح:    ﴾ اهللَُّ آِمننِي  

 .تبًعا، وقد ذكر هذا األوزاعي  استثناًء وإنام ُذكر 

فإذن أهل السنة ُيطلقون االستثناء بالنظر إىل هذه املعاين، إما بالنظر إىل القبول،  

، أو بالنظر إىل ، فال يدري عىل ماذا يموتأو بالنظر إىل املوافاةالكامل،  أو بالنظر إىل  

، أو أن ُيطلقها حتقيًقا ال تعليًقا وهذا بالنظر إىل أصل التزكية فال يريد أن يزكي نفسه

بمعنى التعليق ال التحقيق بالنظر إىل اإليامن، ويف املقابل يمنع أهل السنة االستثناء 

أصل اإليامن، فيقولون: هل أنت شاك يف دينك حتى تقول أنا مؤمن إن شاء اهلل؟  

اإليامن فم كامل  إىل  نظر  أثبته  ومن  اإليامن،  إىل أصل  نظر  السنة  أهل  منعه من  ،  ن 

فالنزاع يف هذه املسألة عند أهل السنة نزاع لفظي كام تقدم وقرره شيخ اإلسالم ابن  

 تيمية. 
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 : ُيقرر أهل السنة أن من اإليامن

 اللسان.  قول  أواًل: -

 . القلب عمل ثانًيا: -

 القلب.  قول ثالًثا: -

 . عمل اجلوارح رابًعا: -

  فمن مل يقل بلسانه كلمة التوحيد فُيقرر أهل السنة أن هذه األربع من اإليامن،  

حكى اإلمجاع شيخ اإلسالم فهو كافر بإمجاع أهل السنة،   مع قدرته وال مانع يمنعه

فهو كافر بإمجاع أهل السنة، ومن مل يكن يف قلبه يشء من أعامل القلوب    (1)ابن تيمية  

ومن مل يكن يف قلبه      (3)وذكره ابن القيم    (2)ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 

 (. 609/  7جمموع الفتاوى )(1)

 (. 550/  7جمموع الفتاوى ) (2)

 (. 54كتاب الصالة )ص  (3)
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الواجبة  ، ومن مل يعمل شيًئا من أعامل اجلوارح  أوىلقول القلب فهو كافر من باب  

 . بيانهفهو كافر باتفاق أهل السنة كام سيأيت  طيلة حياته مع إمكانه وال مانع يمنعه 

أصل  فقول القلب هو  إن هناك فرًقا بني قول القلب وعمل القلب،  تنبيه:   •

التصديق، أما عمل القلب فهو ما زاد عىل ذلك من اخلوف والرجاء ...إلخ،  

قول القلب هو ما يرجع    وذكر أن    (1)وخلَّص هذا العالمة ابن سعدي  

األخبار،   جتاه  الرشعي  الواجب  وأن  إىل  قيامًة  هناك  أن  الرشيعة  فأخربت 

هذا   جتاه  فالواجب  ...إلخ،  ونشوًرا  بعًثا  قول  التصديقهناك  هو  فهذا   ،

، فأمرت الرشيعة  القلب، أما عمل القلب فهو الواجب الرشعي جتاه األوامر

، وهذا تفريٌق  باخلوف من اهلل وبرجائه وحبه ...إلخ، فهذا هو عمل القلب

 . لطيف من العالمة ابن سعدي  

 

 

 

  

 

 (.106التنبيهات اللطيفة فيام احتوت عليه الواسطية من املباحث املنيفة )ص  (1)
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وقد حصل يف املسألة من بعض أهل  قد كُثر الكالم عىل مسألة جنس العمل،  

ومنهم من غال فيها ومنهم من جفا، ومنهم من  خلٌط    -هدانا اهلل وإياهم-  السنة

شيخ اإلسالم   "جنس العمل"أنكرها البتة ومنهم من أثبتها وغال، وقد عربَّ بلفظ  

سهاًل   (1) تيمية  ابن   األمر  لكان  اإلسالم  شيخ  به  ُيعربِّ  مل  األلفاظ ولو  فإن   ،

لذا اشتهر عند العلامء واالصطالحات ال تؤثر، املقصود ما دّلت عليه من املعاين،  

 . "ال مشاحة يف االصطالح"قوهلم:  

 وصورة جنس العمل ما ييل: 

 ، أي أن يدخل اإلسالم. الرجل بكلمة التوحيد أن ينطق  أواًل:

 . كله مل يعمل شيًئا من أعامل اجلوارح يبقى عمره  ثانًيا:

 

 (. 339/  7جمموع الفتاوى ) (1)
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 . ال املستحبة  املراد أعامل اجلوارح الواجبة ثالًثا:

التعبُّد، ألن هناك أعاماًل األاملراد    رابًعا: واجبة قد   عامل الدينية التي يتاميز فيها 

،  ةديني   اال أهن  اعليه ى  تربَّ   ة عاطفي  كرب الوالدين وغريه عىل أهنا أعامل   يعملها اإلنسان

فلذا يف بعض عبارات شيخ اإلسالم ما يدل عىل أنه يريد األعامل الواجبة التي ال  

 . ُتفعل إال عىل وجه التعبُّد والتديُّن 

، فإذا نطق رجل بالشهادتني  من عمل هذه األعامل الواجبة ال يمنع مانع    خامًسا:

، ثم يموت  وال مانع يمنعه الواجبة  مل يعمل شيًئا من أعامل اجلوارح  وبقي عمره كله  

، وذلك ألن هذا دليٌل عىل أنه ال يوجد  وهو كافر  فإن مثل هذا تارك جلنس العمل

، ألنه لو ُوجد يف قلبه يشء من أعامل القلوب لظهر ذلك عىل  أعامل القلوبيف قلبه  

فإذا كان يف اجلوارح، فإن الباطن والظاهر متالزمان ال ينفكان كام سيأيت تفصيله،  

 % 10فالبد أن يوجد يف اجلوارح  -مثاًل –  اإليامنية  من أعامل القلوب    %10  القلب  

الزمان ال ينفكان، ومن أوضح  ، ألن الظاهر والباطن متاإليامنية   من أعامل اجلوارح

أن النبي    األدلة يف ذلك ما روى البخاري ومسلم من حديث النعامن بن بشري  

إذا صلحت صلح اْلسد كله، وإذا فسدت  قال: »أ  ملسو هيلع هللا ىلص ال وإن يف اْلسد مضغة، 

 . (1)  «القلب يفسد اْلسد كله، أال وه

 

 (. 107( مسلم )52البخاري ) (1)
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فبمقدار ما يصلح القلب تصلح واجلوارح تبٌع له،  هو األصل،  هذا القلب  فإذن  

اجلوارح  اجلوارح أعامل  من  يوجد يشء  مل  فإذا  املكلف  ،  تقدم  عند  التي  بالقيود 

فيه يشء من أعامل اجلوارح، ومن  وال يوجد  ذكرها فهذا يدل عىل أن القلب خاٍل  

مسألة    قلوب، هذه هي ، ألنه ال يوجد يف قلبه يشء من أعامل الكان كذلك فهو كافر

 ( 2)  واإلمام الشافعي  (1)  جنس العمل، وقد كّفر هبا أئمة السنة، كاإلمام احلميدي

وغيرهم    (4)   وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف أكثر من موضع  (3)  ويدل عليه كالم اآلجري

 . من أئمة السنة

السنة  أهل  طائفة    املعارصين  ومن  وقابلتهم  العمل،  جنس  برتك  ر  ُيكفِّ ال  من 

مرجئ فهو  العمل  جنس  برتك  ُيكّفر  مل  من  يف   . وقالت:  هذا  الكالم عىل  وسيأيت 

 العنرص الذي بعده. 

 

  

 

 (. 209/  7( وكام يف جمموع الفتاوى ) 1027( رقم )586/  3اخلالل يف السنة )(1)

 (. 209/  7جمموع الفتاوى ) (2)

 (. 611/  2الرشيعة لآلجري ) (3)

 (. 120/  14جمموع الفتاوى ) (4)
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السنة أهل  عند  عقيدة  ذكرها    هذه  كام  السنة  أئمة  كتابه  قررها  يف  اآلجري 

وذكر ذلك بمعناه احلميدي واإلمام أمحد، وقرره نًصا بيِّنًا ظاهًرا شيخ  )الرشيعة(،  

لذا إذا صلح الباطن  فالظاهر والباطن متالزمان ال ينفكان،    (1)اإلسالم ابن تيمية  

ال ينفكان، وملا تقدم  صلح الظاهر، وإذا فسد الباطن فسد الظاهر، ألهنام متالزمان

النعامن بن بشري  من حدي السنة يف هذا، وهذه من  وغريه من    ث  أهل  أدلة 

ن يكون اإليامن  فإهنم تصوروا أواجلهمية،    فيها املرجئة  وضّلت  املواضع التي زلَّت

يف اجلوارح يشء من اإليامن فاشتدَّ نكري أهل السنة    يف القلب كاماًل دون أن يكون

، كام بنيَّ هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية  عليهم، سواء عىل اجلهمية أو عىل املرجئة
(2) 

ما مل يمنع مانع، فقد يوجد    صالًحا وفساًدا  فإن الظاهر والباطن متالزمان ال ينفكان

العمل كاملرض وغريه،   العمل مانع يمنع أعامل اجلوارح من  تقدم يف جنس  وقد 

 تصوير املسألة ما مل يمنع مانع.

 

 (. 523( والصارم املسلول )ص 187/  7جمموع الفتاوى ) (1)

 (. 204/  7جمموع الفتاوى ) (2)
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 : فأذكر تنبيهني إذا تبنيَّ هذا 

لقائل أن يقول: كيف جُيمع بني هذا وبني املنافق، فإن املنافق ُيظهر التنبيه األول:  

 اإليامن؟ فهل معنى هذا أن باطنه مؤمن؟  

ُيقال: كال، املنافق ُيظهر اإليامن، أي أن جوارحه يف احلقيقة ليست مؤمنة، فإذن  

ألن البحث يف أمثال هذه املسائل أي يف حقيقة احلال ال يف خديعة  باطنه ليس مؤمنًا،  

فاملنافق   احلقيقي الناس،  اإليامن  ُيظهر  الباطن    مل  إيامنه  فإذن  ودلَّس،  كذب  وإنام 

هفاسد  أن  ظن  بعضهم  ألن  أظهروا ،  املنافقون  فيقول  املنافقني،  مع  يتعارض  ذا 

إيامنه أن  هذا  معنى  فهل  الظاهر  يف  وإنام ا   يف  اإليامن  كال،  يقال  صحيح؟  لباطن 

إيامًنا، وكذلك  و  أظهروا اإليامن كذًبا الباطن ليس صاحلًا وال عىل  يف الواقع ليس 

 . اإليامن 

عن قاعدة التالزم بني الظاهر والباطن، مسألة جنس العمل فرٌع  التنبيه الثاين:  

نه ال يوجد يشء من أعامل اجلوارح ترك جنس العمل أوذلك أنه تقدم أن مقتىض  

يف البد أن يوجد  ف  %10إيامن يف القلب، فإذا ُوجد يف القلب إيامن بنسبة    مع وجود

فالبد أن يوجد يف   %20بة  وإذا ُوجد يف القلب إيامن بنس  %10اجلوارح إيامن بنسبة  

أما أن ُيقال ال يوجد يشء من اإليامن يف أعامل اجلوارح   %20اجلوارح إيامن بنسبة  

العمل- التي تقدم ذكرها يف جنس  القلب،  -بالضوابط  إيامن يف  هذا  ف، ثم يوجد 

 . ُيناقض التالزم بني الظاهر والباطن عند أهل السنة 
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بني   التالزم  فروع عن أصل وهو  أمهيتها هي  العمل مع  مسألة جنس  فلذلك 

فإذا تبنيَّ هذا فمن أخطأ يف ذلك من أهل السنة وخالف يف مسألة  الظاهر والباطن،  

ألن  جزئي ال أمٍر كيّل،  جنس العمل فقطًعا هو خمطئ لكنه خالف أهل السنة يف أمر  

كام تقدم، وهذا من باب    الزم بني الظاهر والباطنعن الت  ع  مسألة جنس العمل فر

ل صفًة واحدة، فقد أخطأ يف جزء،    من ُيقرر إثبات الصفاتالتقريب كمثل   لكن أوَّ

البيهقي روى  وأنكرها  كام  العجب  صفة  ل  أوَّ رشحًيا  القايض  ُمقر   (1)   أن  أنه  مع 

 . (2)  باالتفاقوهو مع ذلك إمام من األئمة : بجميع الصفات، قال ابن تيمية 

فالحظ أن من أخطأ يف جزئي مل يشتهر اخلالف فيه بني أهل السنة وأهل البدعة 

ع لكن جُيزم بخطئه وأنه خالف يف مسألة إمجاعية  ، لكن هذا يشء وتبديعه  فال ُيبدَّ

أن ُيقال إهنا مسألة جممع   -واهلل أعلم-، لذا الوسط يف مسألة جنس العمل  يشء آخر

، لكن خطأه ال ُُيرجه  ، ومن خالف يف ذلك فهو خمطئ قطًعاعليها عند أهل السنة 

ل صفًة كصفة العجب ، فإذن ينبغي أن نكون  من أهل السنة، حاله كحال من تأوَّ

 جفاء.  وسًطا يف هذا، ال إفراط وال تفريط، وال غلو وال

  

 

 (. 991( رقم: )415/   2األسامء والصفات للبيهقي ) (1)

 (. 492/  12جمموع الفتاوى ) (2)
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واالعتقاد،   والعمل  بالقول  رون  ُيكفِّ السنة  بالقول وحده كمن  أهل  فيكفرون 

النبي   شتم  أو  الدين  يُ ملسو هيلع هللا ىلصسبَّ  أو  نبًيا،  قتل  كمن  وحده  بالعمل  وطأ    وأ  كفرون 

هناك خالًقا مع اهلل ...إلخ،  املصحف، أو ُيكفرون باالعتقاد وحده كمن اعتقد أن  

وأهل السنة جممعون عىل   (1)  وقد قرر هذا عن أهل السنة اإلمام إسحاق بن راهويه 

،  االعتقادبالفعل أو  ب أو    وا عىل أن الكفر يكون بالقول، وأمجع يه هذا وتواردوا عل

كذلك  واالعتقاد،  والعمل  بالقول  يكون  اإليامن  أن  ُيقررون  السنة  أهل  أن  فكام 

 ون أن الكفر يكون بالقول والعمل واالعتقاد. ُيقرر

أما تكفري املعني عند أهل السنة فليس كل من وقع يف الكفر عينًا يقع الكفر عليه،  

عينًا،   يكفر  بالكفر  تلبَّس  من  كل  اإلسالم  فليس  شيخ  حكى  إمجاع   وقد 

ذلك،   عىل  من  وقال:  الصحابة  مانٌع  التأويل  أن  عىل  جممعون    التكفري الصحابة 

أنه  ظروى عبد الرزاق يف مصنفه عن قدامة بن م  ملا ذكر ما  وذلك   عون البدري، 

ِذين   ﴿متأولني قوله تعاىل:    وطائفة من التابعني استحلوا رشب اخلمر ىل  الَّ ْيس  ع  ل 

 

 (. 989( رقم )929/  2تعظيم قدر الصالة ) (1)
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نُوا   آم  ْوا و  ق  ا اتَّ ا م  احِل اِت ُجن اٌح فِيام  ط ِعُموا إِذ  ِمُلوا الصَّ ع  نُوا و  احِل اِت آم  ِمُلوا الصَّ ع   ﴾و 

فأنكر عليهم عمر   فقالوا: قد اتقينا اهلل، فيجوز أن نرشب اخلمر.   [93]املائدة:    اآلية 

 .(1)  ألهنم متأولون ومل يكفروهم وعيل  

مجاع الصحابة والتابعني وأتباعهم ومن بعده عىل أن التأويل وحكى ابن حزم إ

الفرق بني تكفري العني والنوع قد دل عليه بنيَّ ابن تيمية أن  بل  (2) مانع من التكفري 

فإذن أهل السنة جممعون عىل    (3)  -أي القياس-الكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار  

أن يقع الكفر عليه، فال يلزم من تلّبس املعني  وقوع املعني يف الكفر  أنه ال يلزم من  

إال بعد    املعني املتلبس بالكفرال يكفر  فبالكفر أن يكون كافًرا وخارًجا من الدين،  

 توافر الرشوط وانتفاء املوانع، وهذا من حيث اجلملة وللمسألة تفصيلها. 

 

 

  

 

 (. 252الرد عىل البكري )ص  (1)

 (. 141/  3الفصل يف امللل واألهواء والنحل ) (2)

 (. 489/  12جمموع الفتاوى ) (3)
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 عىل ما ييل:املرجئة جممعون  

، حكى إمجاعهم شيخ اإلسالم  أن أعامل اجلوارح ليست من اإليامن:  األمر األول

وهذا واضح ملن نظر يف كالم املرجئة وكالم السلف عليهم وملن نظر   (1)ابن تيمية  

، ملا ذموا  يف كتاب )اإليامن( أليب عبيد القاسم بن سالم ويف غريه من كتب االعتقاد

 . أعامل اجلوارح من اإليامن املرجئة فاجلامع هلم أهنم ال يرون 

أ :  األمر الثاين هذا سبب    ابن تيمية أنوقد ذكر  ،  أن اإليامن جزٌء واحد ال يتجزَّ

أ فإذن نفوا أن يكون فلام رأوا أن اإليامن ج  (2)  ضالهلم   وعماًل   قواًل   زء واحد ال يتجزَّ

ف  ا ألنه واعتقادً  أ،  اعتقاد  قالوا:يكون متجزَّ ينقص، ألن  هو  يزيد وال  ، وقالوا: ال 

املرجئة   فأصل ضالل  أ،  يتجزَّ أن  منه  يلزم  ونقصانه  بزيادته  أنالقول  يرون    أهنم 

أ ، وانبنى عىل ذلك أهنم ال يرون االستثناء يف اإليامن،  اإليامن جزء واحد ال يتجزَّ

 

 (. 471/  12(، )364/  7جمموع الفتاوى ) (1)

 (. 471/  12جمموع الفتاوى ) (2)
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مؤمن   بني  ما  القسمة  كافر  %100ألن  عندهم  أو  فال يصح  يستثني؟  ماذا  فعىل   ،

 .االستثناء إال يف حال واحدة وهي املوافاة، فمثل هذا قد يموت عىل خالف اإليامن

 صاروا طوائف: ثم 

   .وهؤالء هم الكراميةاإليامن هو الكلمة فحسب،  تقرر أنالطائفة األوىل: 

الثانية:   املعرفة فحسب، وهؤالء هم اجلهمية  تقرر أنالطائفة  وهو    اإليامن هو 

 .أحد القولني عند األشاعرة 

الثالثة:   التصديقالطائفة  اإليامن هو  املشهور عند    فحسب، وهذا  تقول  القول 

 األشاعرة. 

الرابعة:   هو  الطائفة  اإليامن  واعتقاد،  تقول  الفقهاءقوٌل  مرجئة  هم  ،  وهؤالء 

 . وغريهم من مرجئة الفقهاءسليامن، وأيب حنيفة،  أيب  وهذا هو إرجاء محاد بن

اإليامن،  اجلوارح من  أعامل  املرجئة وجدهتم ال جيعلون  تأّملت يف هؤالء  فإذا 

أمٌر قد أمجعوا عليه، وسبب ذلك أهنم يرون أن اإليامن  وهذا أمر دقيق مهم، وهذا  

أ  . جزء واحد ال يتجزَّ
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فرييدون هبم مرجئة الفقهاء ال اجلهمية،    "املرجئة"إذا قال السلف:  فائدة:   •

قالت اْلهمية  "لذلك يقول السلف:    (1)  اإلسالم ابن تيميةذكر هذا شيخ  

وما تقدم من اآلثار عن السلف يف ذم املرجئة فاملراد هبم مرجئة    "واملرجئة

 . الفقهاء

 

 

 

  

 

 (. 386/  7جمموع الفتاوى ) (1)
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ما تقدم ذكره من األدلة يف إثبات    ، فإن كلقبل ذكر اخلالف مع مرجئة الفقهاء

أن العمل من اإليامن هو رٌد عىل مرجئة الفقهاء وعىل غريهم من طوائف املرجئة،  

  بل إن مرجئة الفقهاء قد وقعوا يف تناقض شنيع، وقد نّبه عىل هذا اإلمام أمحد  

إن اإليامن قوٌل واعتقاد قالوا:  أن  وذلك أهنم  املرجئة  أ ، إذن تصّور  يتجزَّ ،  اإليامن 

يف وأصل ضالهلم   اجلوارح  أعامل  ُيدخلوا  مل  لذلك  يتجّزأ  ال  اإليامن  أن  زعمهم 

، ويف املقابل زيد وينقص حتى ال يقولوا إنه يتجزأاإليامن، ومل يقولوا: إن اإليامن ي

تناقضوا وقالوا: اإليامن قول واعتقاد. لذا قال أمحد بام مفاده: إما أن تقولوا إنه جزء 

فتوافقوا  فحسب  وترتكوا قولكم بأن اإليامن قول وترجعوا إىل أنه االعتقاد    واحد

أ  ، وإما أن تقولوا بأنه يتجزأ وأنه قول واعتقاد واجلهمية  يزيد وينقص  فإنه  إذا جتزَّ

  وتدخل أعامل اجلوارح فيه. وقد أثنى شيخ اإلسالم ابن تيمية عىل رد اإلمام أمحد

 أن هذا الزٌم هلم وهو دليل عىل معرفة اإلمام أمحد  عىل مرجئة الفقهاء يف هذا، وبنيَّ 

 . ألهل الباطل، لذا نقدهم هبذا النقد ورد عليهم هبذا الرد القوي  
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الفقهاء   السلف،  ومرجئة  بإمجاع  ل  اآلثارُضالَّ ذكر  تقدم    ذكر وقد  ،  فيهم   وقد 

عىل  هم  اشتدَّ نكريأن السلف قد    شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رشح حديث جربيل

تبديعهم،   الفقهاء وعىل  إذن  مرجئة  ل ومبتدعة فهم  والسلف جممعون عىل  ُضالَّ  ،

بدعوهم  أهنم  ، أي  أحًدا من السلف كفرهم  يعرفال    ذكر أنه  ابن تيمية  هذا إال أن

 .(1)  وضللوهم دون تكفري

لفظي أو حقيقي أم ماذا؟    هل هو  ن اخلالف مع مرجئة الفقهاءالكالم عوكُثر  

لذلك أمجع السلف عىل تبديعهم كام تقدم اخلالف معهم خالٌف حقيقي وال شك،  ف

يف كالم شيخ    إال أنيف كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وتقدم ذكر اآلثار يف تضليلهم،  

املواضع   بعض  يف  لفظي،  اإلسالم  شبه  ذلكأنه  ذكره    وسبب  اهلل  -يأيت  شاء  إن 

 . وهو مبني عىل فهم مذهبهم  -تعاىل

ينبغي أن ُيعلم أن مرجئة الفقهاء يرون أن العايص يف الدنيا كامل اإليامن، لكنه  

وإنام ُيتلفون  ام يتعلق باآلخرة،  يف اآلخرة ُيعاقب، فهم ال ُيتلفون مع أهل السنة في

السنة يف أحكام   أهل  أمرٌ الدنيا مع  فيقول املرجئ فيمن زنا:  دقيق ومهم  ، وهذا   ،

 .  إيامنه كامل وأما يف اآلخرة نقول كام تقولون يا أهل السنة، فيستحق العقاب 

 

 (. 507/  7فتاوى )جمموع ال (1)
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  عن مبارك بن حسان أنه قال لسامل األفطس ومما يدل عىل ذلك ما روى ابن بطة  

عىص اهلل فلم ُيطعه،  رجٌل  رجٌل أطاع اهلل فلم يعصه، و:  -وهو من أئمة املرجئة-

يتفاضالن  هل   النار   صار العايص إىل اهلل فأدخله اجلنة وفأدخله    املطيع إىل اهلل  فصار

 .(1)  يف اإليامن؟ قال: ال

وإنام نزاعهم يف    اآلخرة فدلَّ هذا عىل أن مرجئة الفقهاء ال ُينازعون يف أحكام  

وقد شدد :  ، قال ابن تيميةوهذا اخلالف خالٌف شديد،  ويف أحكام الدنيا االسم  

 ألمرين: السلف عليهم 

طلق عليه  ، فاهلل سمى الزاين فاسًقا ومل ي: أهنم خالفوا االسم الرشعياألمر األول

 . اإليامن الكامل واملطلق، بل سامه فاسًقا وغري ذلك كام يف األدلة الرشيعة

ؤهم عليها أن قوهلم هذا  :  األمر الثاين ل املعصية عند الناس وجُيرِّ ُيقال  ، فإنه  ُيسهِّ

ُيقال له مؤمن كامل  والكل  اإليامن،  إن من عىص اهلل ومل يعصه سواء يف  للناس: 

 ، فهذا فيه متييع للدين وتسهيل للمعايص. اإليامن 

،  لذا اشتدَّ عليهم نكري السلف هلذين األمرين كام ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية

األسامء يف أحكام ألهنم خالفوا يف    فإذا تبنيَّ هذا فاخلالف معهم حقيقي وال شك

، اآلخرةشبه لفظي بالنظر إىل أحكام    لكن قد يكونالدنيا وفتحوا باب املعايص،  

 

 (.1251اإلبانة الكربى البن بطة ) (1)
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وما نقله من إمجاع السلف  ابن تيمية لفظي ومرة شبه لفظي،    فبهذا جيمع بني قول 

 . عىل تبديعهم

د عىل شبابة بن سوار،    وغريه أن اإلمام أمحد  ابن رجب ذكر  فائدة:   وشبابة شدَّ

. ثم قال:  -وهذا جيد - : اإليامن قوٌل وعملبن سوار كان يقول فإذا قال فقد عِمل 

، أن اإليامن قول واعتقادفحقيقة قول شبابة بن سوار  ،  القول إذن أرجع العمل إىل  

السلف عىل مرجئة الفقهاء ألهنم مل مرجئة الفقهاء، لكن ملا رأى تشديد  أي كقول  

فقول شبابة بن سوار هو    ،يقولوا إن العمل من اإليامن أراد أن ُيمّوه عىل أهل السنة 

نقل ابن رجب أن اإلمام أمحد ضلله وذكر أن قوله من  ، وقد  قول مرجئة الفقهاء 

عىل   وتلبيًسا  متوهًيا  قوله  يف  ألن  أمحد  اإلمام  وصدق  املرجئة،  أقوال  أهل أخبث 

، وما تقدم ذكره مستفاد من كالم ابن  اإلمام أمحد وأئمة السنة عليه  ، لذا شددالسنة 

 .(2) ومن كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية (1) رجب يف رشحه عىل البخاري

الفقهاء    وللفائدة: مرجئة  إىل  يعزون  أحياًنا  السلف  هو  فإن  اإليامن  ويقولون: 

وذلك أن الكرامية ما جاءت إال بعد،  القول. أي القول واالعتقاد، قال ابن تيمية:  

  ،دون االعتقاد   فلم يكن عند السلف طائفة ُيقال هلا الكرامية تقول اإليامن هو القول

 

 (.122/  1فتح الباري البن رجب ) (1)

 (. 255/  7جمموع الفتاوى ) (2)
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ُيبيِّنوا ذلك ألن الكرامية مل خترج بعد ، ذكر هذا كام يف املجلد  ومل حيتج السلف أن 

 .(1) لسابع من )جمموع الفتاوى(ا

ر    وقد رأيت بعضهم حاول أن جيعل مذهب شبابة  بن سوار هو كقول من مل ُيكفِّ

، فإن أهل السنة الذين مل يكفروا بجنس  بجنس العمل من أهل السنة، وهذا خطأ 

أما   القول،  العمل يرون أن األعامل من اإليامن حقيقًة ال أهنم يقولون اإليامن هو 

ليست من اإليامن، لذا جعل القول هو    شبابة بن سوار فقوله رصيح يف أن األعامل

، ويؤكد ذلك أنك ال جتد يف كتب املقاالت وال غريها  أعامل اجلوارحن دون  اإليام

فهذا يؤكد أنه مل يأِت بيشء  يف اإلرجاء، مذهًبا مستقاًل أهنم جعلوا لشبابة بن سوار 

 . جديد إال التمويه

 

 

 

  

 

 (. 387/  7جمموع الفتاوى ) (1)



 

 

33 

 

 

 

 

ه مرجئة الفقهاء يُ  لون أدلة زيادة اإليامن ونقصانه بأحد أمرين: وجِّ  ويتأوَّ

، واملجاز كام قال جمازالقول يف األدلة بزيادة اإليامن ونقصانه  بأن  :  األمر األول

طاغوت   القيم  البدع  ابن  أهل  إليه  يلتجئ  والسنةصار  الكتاب  من  األدلة  ،  لرّد 

 فأسهل جواب أن يقول مبتدع: جماز. 

ال بالنظر    يزيد وينقص بالنظر إىل متعلقاته أهنم يقولون إن اإليامن  :  األمر الثاين

ذاته،   تيمية إىل  ابن  اإلسالم  هلم شيخ  هذا  نسب  عبد   (1)  وقد  بن  العز  هذا  وذكر 

فتاواه يف  أشعري جلد-  (2)   السالم  ُسئلف  -وهو  اإليامن    لام  زيادة  يف  األدلة  عن 

 إىل متعلقاته ال ذات اإليامن. ونقصانه قال: هذا يرجع  

 

 (. 195/  7جمموع الفتاوى ) (1)

 (.73فتاوى العز بن عبد السالم )ص   (2)
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فآمنت هبا أشياء  أنك علمت عرشة  متعلقاته: أي  ثم علمت  عرشين ،  ومعنى 

فالزيادة ليست يف تزيد كلام علمتها،  شيًئا فآمنت به، فإذن األشياء التي آمنت هبا  

 لقات اإليامن ال يف ذات اإليامن. أي متع أصل اإليامن وإنام فيام علمت
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، فإن السجود للصنم كفر بإمجاع أهل  يف كفر من سجد للصنمال ينازع املرجئة  

مع أنه مرجئ عىل طريقة األشاعرة،    (1)السنة، وممن حكى اإلمجاع القايض عياض  

لكن طريقتهم يف التكفري    ملسو هيلع هللا ىلصأو شتم النبي    وال ُينازع املرجئة يف كفر من سبَّ الدين

د   أو سج   أو دينه ، فأهل السنة يقولون: من سبَّ اهلل  ختتلف عن طريقة أهل السنة

كفٌر،   نفسه  والسجود  كفٌر،  السبُّ  يقولون:  ...إلخ،  والساجد  للصنم  والسابُّ 

روا الفاعلكافران روا الفعل والقول وكفَّ  . ، فكفَّ

كام ال يصفون قواًل وال   وال قواًل بأنه كفٌر  فال يصفون فعاًل بأنه كفرٌ أما املرجئة  

كافر. وال يقولون إن السبَّ نفسه  من سبَّ الدين فهو  ، وإنام يقولون:  فعاًل بأنه إيامن

، وإنام هو كافر. وال يقولون السجود نفسه كفرف   منكفر، ويقولون: من سجد للص

فارق  كفر، وهذا  بأنه  يصفونه  لكن ال  الكفر  ودليل عىل  السجود عالمة  جيعلون 

يذكرون   فتجدهم  األشاعرة،  الفقه من  كتب  اح  رُشَّ كثري من  تراه يف  مؤثر، وهذا 

 

 (. 287/  2الشفا بتعريف حقوق املصطفى )  (1)
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املكفرات والردة فيقولون: الساجد كافر والساب كافر، فيتكلمون عن الفاعل لكن  

 ال يصفون الفعل نفسه بأنه كفر. 

، وأن القول نفسه بأنه كفر، أما  فيصفون السجود نفسه بأنه كفرأما أهل السنة  

رون القول والقائل،   السابُّ والساجد فكذلك يقولون هو كافر، فأهل السنة ُيكفِّ

رون  وُيكفِّ  الفاعل والقائل دون القول ودون  رون الفعل والفاعل، وأما املرجئة فُيكفِّ

ينبغي   دقيق  أمٌر  وهذا  ال  الفعل،  أهنم  كام  املرجئة  ألن  ُيضبط؛  وأن  له  ُيتفطَّن  أن 

إن األعامل واألقوال من اإليامن فكذلك ال يصفوهنا بأهنا كفر بل جيعلوهنا يقولون  

 عالمًة ودلياًل. 

قد يوجد يف كالم بعض أهل السنة أن السجود كفٌر، وأن السب كفر، وهو  تنبيه:  

كفر صاحبه. عىل  نفسه  وهذا    دليل  السب  إن  قال  أنه  بام  للمرجئة،  موافقًة  ليس 

، ثم قال: دليل عىل كفر صاحبه. فاألمر والسجود نفسه ووطء املصحف نفسه كفر

وقد عربَّ بلفظ الدليل شيخ اإلسالم ابن تيمية  يف هذا سهل،  
وبعض الناس قد    (1)

يقول: هذا قول   ُيتلط عليه األمر، منذ أن يراه يقول: وهو دليل عىل كفر صاحبه. 

السلفي   إذا تكلم هبذا السني  املكفرات  املرجئة. فيقال هذا غلط،  وقال: من فعل 

صاحبه كفر  عىل  دليل  أنفهو  ُيثبت  السلفي  السني  وهذا  من    .  اجلوارح  أعامل 

 

 (. 494الصارم املسلول )ص  (1)
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ظ الرجل بلفظ عىل معتقد أهل السنةفإذن ينبغي أن حُيمل قوله  اإليامن،   ، فإنه إذا تلفَّ

 هديه وسريته كام بنيَّ هذا ابن القيم جممل فإنه ُيرجع إىل
(1). 

يف   قال  ثم  كفر  بأهنا  واألقوال  األعامل  ويصف  سلفًيا  سنًيا  الرجل  كان  فإذا 

كفره،   عىل  دليل  فهو  الصالة  ترك  من  الدينموضع:  سب  عىل    ومن  دليل  فهو 

،  كفره... فال يصح أن ُيلحق باملرجئة، فإن قوله هذا جممل، وُيرجع إىل هديه وسريته

، ثم إذا قال السني  ظلاًم وزوًرا   أئمة السنةوإال لو مل نفعل ذلك لظلمنا مجًعا كبرًيا من  

فليس قوله حمتماًل    .للصنم كفٌر وهو دليل عىل كفر صاحبه السلفي: إن السجود  

البتة،   كفر لإلرجاء  عىل  دليل  وهو  كفر  القول  وأن  كفر  الفعل  بأن  ح  رصَّ ألنه 

كفًرا  إن السجود ليس كفًرا وإن السبَّ ليس  ، واإلشكال إذا قال القائل:  صاحبه 

كفر   عىل  دليٌل  لكنه  كفًرا،  ليس  املصحف  وطء  وإن  كفًرا  ليس  الدين  شتم  وإن 

، فإنه مل يصف القول وال الفعل بأنه كفر . هذا هو الغلط وهو قول املرجئة صاحبه 

 .لكن وصف الفاعل بأنه كافر

 : فإذن املتكلم هبذا له أحواٌل ثالثة 

األوىل وياحلال  كفر،  بأنه  والفعل  القول  يصف  أن  كفر  :  عىل  دليل  هو  قول 

 صاحبه، فهذا قوله غري حُمتمل لإلرجاء. 

 

 (. 520/  3مدارج السالكني ) (1)
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الثانية كفًرا، :  احلال  للصنم  السجود  ليس  ويقول:  كفر  بأنه  الفعل  يصف  أال 

وليس سبُّ الدين كفًرا، وليس وطء املصحف كفًرا وإنام هو دليل عىل كفر صاحبه،  

 فهذا قول املرجئة. 

ب  ا، وسفرااملصحف ك  اطئو  كافر فيقول:: أن يصف الفاعل بأنه  احلال الثالثة 

ه، فهذا لفظ جممل وُينظر  ووطؤه للمصحف وسبه للدين دليل عىل كفرفر،  االنبي ك

حلال الرجل، إن كان سنًيا سلفًيا ويقول إن األعامل من اإليامن فُيحمل عىل املحمل 

،  ، وإن كان مرجئا ال يرى أن العمل من اإليامن فُيحمل عىل قول املرجئة الصحيح 

ل بالنظر إىل حال الرجل. فإن األقوال املجملة   ُتفصَّ
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أئمة السنة،  وقد ذكر هذه الدالئل  إن هناك دالئل تدلُّ عىل الرباءة من اإلرجاء، 

ُعرف  متى ُيقال فالن ليس مرجئا  ألن هذه الدالئل إذا ُعرفت  وهذه مفيدة للغاية  

نكون عىل  ومتى ُيقال فالن مرجئ، فنحن يف ديننا متبعون ال مبتدعون، وجيب أن  

ُيعرف سائرين وأال نبتدع قواًل جديًدا، والسلف قد جعلوا دالئل  طريقة السلف  

 : الرجل مرجًئا هبا براءة الرجل من اإلرجاء ودالئل ُيعرف هبا كون  

وقد نصَّ  فقد برئ من اإلرجاء،    يزيد وينقصمن قال إن اإليامن  :  األمر األول 

ومن قال: اإليامن "، قال:  كتابه )رشح السنة(والربهباري يف    (1) عىل هذا اإلمام أمحد  

. وذلك ملا (2)  "قول وعمل، يزيد وينقص، فقد خرج من اإلرجاء كله أوله وآخره

املرجئة  تقدم   أصل ضالل  يزيد  أن  إنه  قيل  فإذا  أ،  يتجزَّ واحد ال  اإليامن جزٌء  أن 

 . ضالهلم هذا الرجل من أصل  انج فقد وينقص 

 

 (.600-599( والسنة لعبد اهلل بن اإلمام أمحد، رقم )581/  2السنة للخالل ) (1)

 (.129رشح السنة للربهباري )ص  (2)
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من قال باالستثناء يف اإليامن عىل ما تقدم تقريره عند أهل السنة  :  األمر الثاين

...إلخ،   التزكية  عدم  أو  كامله  إىل  أو  القبول  عدم  إىل  من    قدفيكون  بالنظر  برئ 

  ."إذا ترك االستثناء، فهو أصل اإلرجاء ":    ، قال اإلمام ابن مهدياإلرجاء

ترك االستثناء أصل اإلرجاء ألن مقتىض القول باالستثناء يرجع   فجعل    (1)

أ، لذا ال يقول املرجئة   أ وأصل ضالل املرجئة أن اإليامن ال يتجزَّ إىل أن اإليامن يتجزَّ

بالنظر   واحدة وهي  إال يف حال  ء إىل  باالستثناء  مع جتزُّ يتعارض  املوافاة؛ ألنه ال 

ه فيكفر، لكن ال يقولون يف حياته إنه مؤمن  اإليامن، فقد يموت الرجل يف آخر حيات

أ إن شاء اهلل بالنظر إىل القبول أو كامل اإليامن  ،  ؛ ألنه يلزم من هذا أن اإليامن يتجزَّ

 فقول اإلمام ابن مهدي دقيق ومهم. 

ذكر  وقد ، بأنه كفر فقد برئ من اإلرجاء فعاًل أو قواًل : من وصف األمر الثالث

وذلك أن املرجئة ال يصفون عماًل بأنه من اإليامن، ففي املقابل ؛  (2)   هذا ابن تيمية

 . هذاكفر، وقد تقدم بيان ال يصفون عماًل بأنه  

 

 (. 663/  2الرشيعة لآلجري ) (1)

 (966-965/  3الصارم املسلول ) (2)
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فقد برئ  وتنقصه  الذنوب واملعايص ترض يف اإليامن  بأن    من قال :  األمر الرابع 

اإلمام وذكره    (1)  ذكر هذا اإلمام عبد اهلل بن املبارك كام رواه اخلاللمن اإلرجاء،  

 .   (3)  الربهباريو  (2)  أمحد 

ُعلم هبا متى يكون الرجل بريًئا من    وهذه الدالئل األربع إذا ُعرفت وُضبطت

، وما أكثر ونحن يف هذا الباب متبعون ال مبتدعون السنة  أئمة  ، وهذا كالم  اإلرجاء

لوا عىل أهل السنة    الذين أخطأوا يف ذلك  برهان  أوصاف اإلرجاء بغري حق وال  ونزَّ

 . األوائل  وخالفوا ما عليه أئمة السنة 

 

 

 

 

  

 

 (. 964السنة للخالل رقم ) (1)

 (. 599السنة لعبد اهلل بن اإلمام أمحد رقم ) (2)

 (.129رشح السنة للربهباري )ص  (3)



 

 

42 

 

 

 

 

باإلرجاء، وهذا ليس غريًبا، فليس    قد حصل من أهل البدع بغي عىل أهل السنة

وليس غريًبا أن مثل غريًبا أن اخلارجي واملتأثر هبم أن يرمي أهل السنة باإلرجاء،  

يف نبز األلباين يعقد صفحات يف احلاشية  سفر احلوايل يف كتابه )ظاهرة اإلرجاء(  

    تأثَّر هبم أهل أن ينبز اخلوارج وأذناهبم ومن  ، ليس غريًبا  وافق املرجئةبأنه

غالة ألهنم  باإلرجاء  ُأحكم  السنة  قد  الباب  وهذا  يستطيعوا  أن  هلم  أنَّى  لكن   ،

األمة؟  سلف  عليه  وبام  والسنة  الكتاب  عالمات    بدالئل  لإلرجاء  فوضعوا 

البدع أهل  يرموا  من    وأمارات، فمهام حاول  اخلوارج وأذناهبم واملتأثرين هبم أن 

ألن   وبالفضيحة  باخلسارة فاشل وسيعود عليهم أهل السنة باإلرجاء فإن صنيعهم 

 هذا الباب قد ُأحكم. 

السنةو أهل  ببعض  القدم  زلَّت  السنة    -أيًضا- قد  أهل  من  إخوانه  عىل  فبغى 

تسلَّط عليه  ف بمجرد أنه أخطأ يف بعض مسائل اإليامن  بغري حق،    باإلرجاء فوصفهم  

بل   باإلرجاء،  بعض  وووصفه  عىل  تسلَّط  أنه  بعضهم  من  السنة  حصل  أهل 

يف يشء من اإليامن، فلذا ملا ُبوحث وُحقق    م ما أخطأواباإلرجاء مع أهن   مووصفه
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وينبغي ألهل السنة   معه ما استطاع أن ُيثبت شيًئا، فأمثال هؤالء ينبغي أن يتقوا اهلل

، وأال جيعلوا للشيطان مدخاًل بينهم وأال ُيفرحوا  ء أن جيتمعوا وأن يكونوا كلمًة سوا

ب البدع  املرتبصني    خالفهمأهل  عىل  الطريق  يقطعوا  أكثرهم-وأن  فإن    -وما 

الطوائف،   مجيع  من  كُثر  أعداء  أعداءهم  من  فهي  للحق  خمالفة  طائفة  أهل فكل 

 ، ومن ذلك ما ييل: السنة 

األول  الصالة،   :األمر  ليس غريًبا عليهم-   اخلوارج وأذناهبمقال    ترك    -وهذا 

ر تارك الصالة فهو مرجئ وزلَّ يف ذلك أيًضا بعض أهل السنة، فقالوا: إن من مل     ُيكفِّ

قطًعا،   غلط  هذا  فيقال:  املعاين.  من  ذلك  وغري  اإلرجاء  شبهة  عليه  دخلت  أو 

بأنه مرج الصالة  تارك  ر  ُيكفِّ مل  السلف مل يذكروا أن من  ئ، ولو  ويوضح هذا أن 

 . هذا أواًل ، كانت هذه عالمة صحيحة ملا أغفلها سلف هذه األمة 

مل  ال تدل عىل أن من  أن الدالئل التي تقدم ذكرها يف الرباءة من اإلرجاء    ثانًيا:

 ُيكفر تارك الصالة فهو مرجئ. 

السنة    ثالًثا: أئمة  من  كبرًيا  مجًعا  هناك  يُ أن  روا  مل  الصالةكفَّ روى  برتك  فقد   ،

ر تارك   املروزي يف كتابه )تعظيم قدر الصالة( بإسناد صحيح عن الزهري أنه مل ُيكفِّ

، عزاه إليهم  وأمحد يف رواية وقد ذهب إىل هذا اإلمام مالك والشافعي    (1)   الصالة

 

 (. 1035 –  1034تعظيم قدر الصالة للمروزي رقم ) (1)
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تيمية ابن  اإلسالم  الصابوينشيخ  عثامن  أبو  املسألة  يف  اخلالف  وذكر  وذكر   (1)   ، 

عزا اخلالف لألئمة الذين تقدم ذكرهم و  (2)   املسألة أبو بكر اإلسامعييلاخلالف يف  

شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب وذكر أن  وعزا ذلك إليهم  (3)  اإلمام ابن القيم

وعزا ذلك إىل من تقدم ذكرهم العالمة عبد    (4)  ا يف ترك الصالةبني أهل السنة خالفً 

كثرًيا ما يقول:    بل إن شيخنا ابن باز    (5) اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن  

العلم أهل  قويل  أصح  عىل  كفٌر  الصالة  خالًفا،  وترك  املسألة  يف  أن  ُيثبت  فهو   .

أ أحد ويقول ُيقرر أن يف املسألة خالًفا  وكذلك شيخنا ابن عثيمني  ، فإذن كيف يتجرَّ

ر تارك الصالة فهو مرجئ؟ هذا غلط وخالف   ما تقدم ذكره. إن من مل ُيكفِّ

 ُأجيب عليهام: إال أن بعضهم أورد إشكالني 

داود يف سننه:    اإلشكال األول: أبو  اإلرجاء"قال  وذكر ما روى    "باب يف رد 

فقالوا:  «،  بني الرجل والرشك أو الكفر ترك الصالةقال: »  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    جابر  

 

 (.278عقيدة السلف وأصحاب احلديث )ص  (1)

 (.64اعتقاد أئمة احلديث )ص  (2)

 (.41الصالة وأحكام تاركها )ص  (3)

 (. 102/  1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ) (4)

 (.188/  1عيون الرسائل واألجوبة عىل املسائل ) (5)
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تارك   ر  ُيكفِّ مل  أن من  فدلَّ عىل  املرجئة هبذا احلديث،  ردَّ عىل  داود يف سننه  أبا  إن 

 الصالة فهو مرجئ عند أيب داود. 

ذكر هذا احلديث يف    السجستاين  ؛ وذلك أن أبا داود  هذا غلط كبري   فيقال:

وصف يشء من  بيان  ألن يف هذا احلديث    -وهذا من دقيق فقهه-الرد عىل املرجئة  

أن املرجئة ال يصفون شيًئا من  ل اجلوارح بأهنا كفر وهو ترك الصالة، وقد تقدم  أعام

بيان أن شيًئا  أعامل اجلوارح بأهنا كفر، فإذن الرد عىل املرجئة هبذا احلديث ألن فيه  

 . من أعامل اجلوارح ُيوصف بأنه كفر، وهذا فيه رد عىل املرجئة

ر برتك الصالة فهو  أن اإلمام إسحاق بن    اإلشكال الثاين: راهويه قال: من مل ُيكفِّ

 . (1)  مرجئ

هو قوٌل ثابت عنه وصحيح،  هذا القول من اإلمام إسحاق بن راهويه  فيقال:  

يمكن   ال  القول  لكن  هذا  نتيجة  ألن  به؛  ُيعمل  وأن  ُيطَّرد  اإلمام   أن أن  ُيوصف 

مرجئ   بأنه  الشافعي  واإلمام  مرجئ،  بأنه  مالك  واإلمام  مرجئ  بأنه  الزهري 

ر برتك الصالة من أئمة اإلسالم،   إسحاق فكيف ُيؤخذ بقول  ...وغريهم ممن مل ُيكفِّ

 هذا أواًل. يلزم منه ما تقدم؟ الذي  

 

 (.23/  1فتح الباري البن رجب ) (1)
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أن  مسألة وهي: أنه يرى  بنى هذا القول عىل  إن اإلمام إسحاق بن راهويه    ثانًيا:

الصالة   برتك  ر  ُيكفِّ مل  عليه من  الصالة  تارك  كفر  أن  وذكر  اإلمجاع،  خالف  فقد 

قال: من مل ُيكّفر تارك  فلام اعتقد هذا  من وقت الصحابة والتابعني إىل زمانه،  اإلمجاع  

الصالة فهو مرجئ، فهو إذن بناه عىل هذا االعتقاد، وهذا االعتقاد خطأ من اإلمام 

ثم من بعده  اق، فقد تقدم باإلسناد الصحيح أن الزهري مل ُيكفر تارك الصالة،  إسح

اإلسالم،   علامء  اإلممن  بناه عىل  فإذن  راهويه  بن  إسحاق  هذا  خطأام  منه    ونتج 

وهو أن كفر تارك الصالة  الذي قرره إسحاق بن راهويه صحيح  ولو أن  ،  اخلطأ

اإلسالم   أئمة  وأن  عليه  روا  جممع  ُيكفرتارك  كفَّ مل  من  إن  لقيل  فهو    هم  الصالة 

 ع الذي ظنه إسحاق بن راهويه  وجعلهخطأ وهو اإلمجا  ، لكن هذا مبنٌي عىلمرجئ

وقبلهم   رواية  يف  وأمحد  والشافعي  مالك  اإلمام  قول  عليه  خفي  أي  زمانه،  إىل 

فإذن ال يصح ملنصف أن يتمسك بكالم اإلمام إسحاق بن راهويه  الزهري ...إلخ،  

ظنه أن يف املسألة إمجاًعا إىل زمانه والواقع خالف ذلك   عىل  سألة ألنه بناه  يف هذه امل 

 كام تقدم. 

من  أن  بعض أهل السنة    فقد ذكر ،  العذر باْلهل يف الرشك األكرب:  األمر الثاين

خطأ   وهذا  مرجئ،  فهو  األكرب  الرشك  يف  باجلهل  ذر   له -قطًعا-ع  عالقة    وال 

قول وعمل   أن اإليامن  باإلرجاء ال من قريب وال من بعيد، فإن اإلرجاء يرجع إىل

لتخلف رشط أو   عىل معني الوعيد      ال إىل عدم تنزيل وصف واعتقاد يزيد وينقص،  
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املعني من الكفر وغريه يرجع إىل العوارض فإن تنزيل الوصف عىل  ،  وجود مانع 

ه باإلرجاء ال من قريب وال من  وط وانتفاء املوانع، وال عالقة لاألهلية وتوافر الرش

فالذي    (1)حممد بن صالح العثيمني  بعيد، لذا أنكر هذا بشدة شيخنا العالمة  

عني إذا  ، وأن امل أكرب   يعذر باجلهل يقول: إن رصف العبادات لغري اهلل كفر ورشك

بالفعل   تلّبس هبذا بعد توافر الرشوط وانتفاء املوانع يكون كافًرا عينًا، فهو ُيكّفر 

لكنه يرى أن املعني الذي اختّل ،  وُيكفر الفاعل بعد توافر الرشوط وانتفاء املوانع

ر، فهذا ال عالقة له بمبحث اإلرجاء ال من  مانع فإنه ال    أو وجديف حقه رشط   ُيكفَّ

 من بعيد ملن دقق ونظر.قريب وال 

ه  بل وقع فيلذا ال ترى يف كالم أئمة اإلسالم وصف من فعل ذلك باإلرجاء،  

العثيمني  بعض املعارصين وأنكر عليهم   وبنيَّ أن    العالمة حممد بن صالح 

يف املسألة عىل    العلامء خمتلفون  ثم ُيوضح ذلك أن  (2)  وأن قوهلم خطأ  فعلهم خطأ

فمن علامئنا الذين يعذرون الشيخ ابن  ومنهم من ال يعذر،  قولني، منهم من يعذر  

 والشيخ األلباين،  عثيمني والشيخ حممد أمان اجلامي والشيخ عبد الرزاق عفيفي، 

 

 (. 19/  33لقاء الباب املفتوح ) (1)

 الرد عىل من يصف القائلني بالعذر باجلهل بأهنم وقعوا يف اإلرجاء ودخلوا يف املرجئة (2)

bUxlDY9XtMS=watch?v/com.youtube.www://https 

https://www.youtube.com/watch?v=XtMS9bUxlDY
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وا عىل العذر باجلهل،و ومنهم من ال يعذر كالشيخ عبد العزيز   مجاعة من علامئنا نصَّ

 الح الفوزان، وآخرين، نسأل اهلل أن يرحم حيهم وميتهم. والشيخ ص بن باز، 

تارة  العذر  تارة وعدم  بالعذر  له قول  من  مرًة يكون سلفًيا  ومنهم  ُيقال  فهل   ،

عالقة ال من قريب وال من  ومرًة يكون مرجًئا؟ هذا من الغلط، فليس هلذه املسألة  

، فإنه ملن دقق فيها بميزان العلم ال بالبغي والظلم واإلرصار   ءبعيد بمبحث اإلرجا

وال يعلو إال الدليل من   وال ترتفع إال راية العلم  ة ال يصح إال الصحيحعند املحاقّ 

 والفهم السليم املوافق للكتاب والسنة. الكتاب والسنة

بينهم خالًفا يف وقع احلركيون وأال يُ فأنصح أهل السنة أال ُُيدعوا من احلركيني 

، فام كان فيه قوالن ألهل السنة فال  أمثال هذه املسائل، وأن يكونوا عىل كلمة سواء

بعضهم عىل بعض،   فيه    وماُيشدد  فيه قول واحد ال خالف  ُيبنيَّ  كان  أن  فينبغي 

ع  فقد  جمع عليه  ومن خالف القول املمن اخلطأ  الصواب   تفصيل تقدم ذكره عىل  ُيبدَّ

 ، يف مناسبات أخرى ثر من مرةعن أهل العلم أك 

يف تعليقه عىل تيسري العزيز احلميد      قال الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز

ملا سئل بعد كالم عن الذين يقعون   (1)  الذي راجعه وقدم له الشيخ صالح الفوزان

 

 (. 2/46)البازية  وهو مطبوع ضمن الفوائد العلمية من الدروس (1)
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هل ندعو هؤالء عىل أهنم مسلمون اإلسالم الصادق، أم ندعوهم   :يف الرشك األكرب 

 أهنم مرشكون؟ عىل  

 اجلواب: 

أن " إىل   عملهم  تدعوهم عىل  العمى  انتقاهلم من  الواجب عليهم  هذا رشك، وأن 

األعامل رشكية، وأن هذا كفر وضالل. والواجب عىل  توحيد اهلل، ويبني هلم أن هذه

فعليهم أن يوضحوا هلم أن  الداعية، وعىل العلامء: أن يوضحوا هلم وال حيابوهم،

 .األوىل ، وأن هذا فعل اْلاهليةهذا نفسه رشك رصيح

فهذا حمل بحث عند   أنه مرشك،  وأما احلكم عىل شخص معني فالن بن فالن 

وهل بلغته احلجة؟ وهل شبه عليه؟ وهذا بحث آخر،  العلامء: هل تبينت احلجة له؟

 . "ولكن نفس أعامهلم رشك بال شك

  :قال (1) ويف جواب بعده

إىل أنه ال عذر ألحد يف الوقوع يف الرشك ...ثم  فلهذا ذهب مجع من أهل العلم  "

وقال آخرون : بل يعذر باْلهالة يف عدم تكفريه بعينه فالن بن فالن   : قال رمحه اهلل

احلجة، عليه  تقام  وضالل    :فيقال  حتى  كفر  البدوي  دعوتك  أو  كفر،  عملك 

أرص وجب قتله  فإن ولكي نحكم عليه بالردة البد أن نبلغه هذا اليشء، ورشك،

 

 . 49املصدر السابق ص (1)
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دعا   فسواء  ورشك،  كفر  عمله  اسم  ولكن  هلل  فاحلمد  احلق  إىل  رجع  وإن  مرتدًا، 

البدوي أو احلسني أو املريس أو فالنًا أو فالنًا، كان هذا والشك كفر وضالل، أما  

يا فالن بن فالن يا زيد بن عمرو أو عمرو بن زيد يا فالن بن فالن أنت   أنت بنفسك

له: قال اهلل كذا، قال: الرسول كذا؛ حتى  عليه احلجة، ونبني  كافر؟! فالبد أن نقيم

حينئذ نحكم   يفهم أن عمله هذا رشك، فإذا أرص ومل يستجب إىل الدعوة، ومل يتب

 . "عليه بالردة والقتل

لكن من كان جاهاًل ومل  ":     (1)  وقال الشيخ العالمة املحقق ابن عثيمني

  عليه حق أو يقول هذا عىل أنه احلق، فهذا اليكن عنده أي شبهة، ويعتقد أن ما هو 

شك أنه ال يريد املخالفة ومل يرد املعصية والكفر، فال يمكن أن نكفره؛ حتى ولو 

كان جاهاًل يف أصل من أصول الدين، فاإليامن بالزكاة وفريضتها أصل من أصول  

 . الدين ومع ذلك ال يكفر اْلاهل

ني يف بعض األقطار اإلسالمية، الذين  وبناء عىل هذا يتبني حال كثري من املسلم

  ممن  هذا أن  عليهم يلبس قد بل ال يعلمون أن هذا حرام،  وهم يستغيثون باألموات 

 ويعتقدون  عليه،  وغيورون  لإلسالم،  مقتفون  وهم وأن هذا أمر اهلل  ،اهلل  إىل  يقرب

 يؤاخذون  ال  معذورون  فهؤالء ينبههم،  أحد  يأت   ومل اإلسالم،  من   يفعلونه   ما

 

 (. 194/  6الرشح املمتع ) (1)



 

 

51 

 

دت عليه آبائي وج   ما  هذا:  فيقول .  رشك  هذا:  العلامء  له  قال  الذي  املعاند   مؤاخذة

ا )  وأجدادي، فإن حكم هذا األخري حكم من قال اهلل تعاىل فيهم: َنا  إِنَّ   آَباَءَنا  َوَجدأ

ةٍ  َعىَل  ا ُأمَّ َتُدوَن(َعىَل  َوإِنَّ  .(1) " آَثاِرِهمأ ُمهأ

 

 

  

 

وملعرفة املزيد راجع كتايب: جوايب لبعض الفضالء عن وصفه كتايب )اإلملام( باإلرجاء:  (1)

=15265?p/com.islamancient.www://https   

 

https://www.islamancient.com/?p=15265
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اخلوارج الباب  هذا  يف  أخطأ  مقابلهم  ممن  ويف  تقدم،  كام  جفوا  املرجئة  فإن   ،

وعمل : أن اإليامن قول  كالتايل   يف باب اإليامن ، وخالصة مذهب اخلوارج  اخلوارج

وقرره ابن    (1)، ذكر هذا أبو عبيد القاسم بن سالم  ، لكنه ال يزيد وال ينقصواعتقاد

أ   (2)  حجر يف رشحه عىل البخاري ، ألن اخلوارج يرون أن اإليامن جزء واحد ال يتجزَّ

إيامنه كله  الصغرية كام فمن وقع يف كبرية ذهب  ، وعند بعضهم من وقع حتى يف 

اخلوارج واملرجئة جيتمعون  إذن  ذكره أبو عبيد القاسم بن سالم، ذهب إيامنه كله،  

أ يف أن اإليامن ال يزيد وال ينقص، وجيتمعون يف   ، وأصل ضالهلم  أن اإليامن ال يتجزَّ

ء اإليامن كام ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية  . عدم جتزُّ

واملرجئة مبتدعة ضالل، والرصاط املستقيم أن يكون    دعة ضاللفاخلوارج مبت

املسلم عىل ما عليه سلف هذه األمة بأن يتمسك بالكتاب والسنة عىل فهم سلف  

 هذه األمة. 

 

 (.50اإليامن أليب عبيد القاسم بن سالم )ص  (1)

 (.346/  13فتح الباري البن حجر ) (2)
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أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بام علمنا، وأن جُينبنا  

وُيعيذنا منها ما ظهر منها وما بطن، وأن ُيعيذنا من اإلرجاء واخلروج وغريها  الفتن  

 من البدع، إنه أرحم الرامحني، وجزاكم اهلل خرًيا. 

 


