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 .!سم اهللا وا�مد هللا وا�صالة وا�سالم � رسول اهللا و� آ� وصحبه ومن وااله، و�عد

  "اإليمان عند ا�سلف وعالقته بالعمل وBشف شبهات ا=عا>;ن " فهذا انتخاٌب �كتاب جليٍل عظيم القدر كث% ا$فع

 .NOان، �لشيخ Lمد بن Lمود آل خض%

عبد ا�رUن  وا�شيخ –رUه اهللا  – العالمة ابن عقيل ماء، وراجعه وقّدم �أشاد به كث% من طلبة العلم والعل
، فأحببت انتخاَب أبرز آراء ا=ؤلف وردوده � علوي ا�سقاف ، وا�شيخعبد العز;ز آل عبد ا�لطيف وا�شيخ ا=حمود

من األدلة ا$قلية، فإن �م يkن  ا=خالفj بذكر دiل h فر;ق والfجيح بdنهما وتميb قول أهل ا�سنة من ا=بتدعة، بدعم
فأقوال ا�سلف، فإن �م يkن فاألدلة العقلية، و�م ألsم بذكر هذا qrه، بل اكتفيُت باإلشارة إn كتاب ا=خالف وا=وافق 

 -.حفظه اهللا-بذكر ا�صفحة، وما ذكرُت إال وجه ا�شبهة وا�رد عليها، دون الsام معuj بtسط% ا=ؤلف 

 .تأصيل ا=سائل وتوضيحها، وعدم {شخيص أناس بأعيانهم ونقدهم، بل نقد ودحض ا�شبه فقط: ابومن bxات ا�كت

 .وال أعدم داعيًا =ن ينصح� �ا وجهرا، بأسلوب حسن، ونية نقية

البن أ� شdبة، وأل� عبيد القاسم بن سالم،   "اإليمان " فهناك �صنف  "اإليمان " عنو أهل ا�سنة � �سألة( ص)14
 البن أUد بن حنبل وا�الل، و�شيخ اإلسالم  "ا�سنة " �لمروزي، وضمنًا كـ  "عظيم قدر ا�صالةت" منده، و والبن

 .وهما أفضل وأ�ع ما كتب � ا�اب  "اإليمان األوسط " و  "اإليمان" 

لو ح� جعلوا ، وا�وارج غاث� ع� فرقة و�لمرجئة �و من ثالثj فرقة، تطور أهل ا�دع فللخوارج �و من( ص)14
 .أصل ا$اس الkفر إال من ثبت إسالمه، وقاعدة من �م يkفر ا��فر فهو �فر

أو ا�حود، ومن ين� أن يkون �ء من األقوال  الkفر ال يkون إال با�كذيب ا�كتاب يرّد � من يزعم أن( ص16)
، وأن اإليمان يمkن أن  ت ا=شdئة مل با��يةفيه، وأن تارك العلdس رBنًا ، أو أن العمَل كما�ّ �فر � نفسه أو األفعال

 .!هذا مع قو£م أن اإليمان قول وعمل يز;د و;نقص! يقوم بالقلب قوال وعمال، دون أن يظهر با�وارح

وا�ق أنهم يقررون مذهب ا�وارج وا=عsلة، شعروا بذ�ك أم �م  )قال أحدهم عمن �ّفر تارك العمل با��ية( ص17)
 .(ا¥شعرو

 :¦شأ اال�راف أ�رانم( ص17)

ا�هل بعقيدة أهل ا�سنة، وعدم تلقيها عن األثبات، واالغfار بما كتبه األشاعرة � §وحهم و�صنفاتهم، ح� صار (1) 
 من طلبة العلم من ينازع � إبلdس وفرعون، هل �نا �صدقj أم ال؟

وهناك فرقة ... وا=رجئة أر�ع طوائف  )الفوزان قال ا�شيخ صالح.. ا�عصب ا=ذ�وم، وا�عا� عن ا�رجوع إn ا�ق (2) 
 (.خا�سة ظهرت اآلن، وهم ا»ين يقو�ون إن األعمال §ط � كمال اإليمان ا�واجب، أو ا�كمال ا=ستحب

 :وقد تأ�لُت ¯مة ما كتبه ا=خالفون، فرأيته ال ®رج عن أ�ور أر�ع( ص21)

 .ديما، �الستدالل بالعمومات ا�واردة � فضل ا�شهادتj و°اه أهلهاشبهة قديمة، أوردها ا=رجئة ورد عليها ا�سلف ق(1) 

 .نقول عن أهل العلم وضعت � غ% �وضعها(2) 

 .نقول عن أهل ا�دع xن عرفوا باال�راف(3) 

  : شبهات عقلية، راَم منها ا=خالف الtشكيك، ورأيت تمام ا�رد بأ�ر;ن(4) 
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 .هل ا�سنة وا�ماعةتأصيل �سألة اإليمان والkفر عند أ(1) 

 .الsام األدب مع ا=خالف دون غلظة أو فظاظة(2) 

 .ا�هل بأصول اإليمان والkفر من أعظم أنواع ا�هل، ا»ي ²ب ا�س± � إزا�ه ورفعه( ص24)

 مفهوم اإليمان عند أهل ا�سنة

من وجوه، و�jّ أن تفس%ه باإلقرار  ا�صديق، ولkن رده شيخ اإلسالم : اإليمان � ا�لغة اد³ بعضهم اإل�اع أنّ  (39)
ومعلوم أن اإليمان هو اإلقرار ال Oرد ا�صديق، واإلقرار ضمن قول القلب (أقرب من تفس%ه بلفظ ا�صديق، حيث قال 

 (7/291ا=جموع )(وعمل القلب ا»ي هو االنقياد ا»ي هو ا�صديق،

ً̄ �رBب من (44) � ذ�ك،  إ�اع ا�سنة ، وحº غ% واحدالقلب وا�وارح عمل ، ومنقول القلب وا�لسان اإليمان §
اإلمام ا�شاف± و½سحاق بن راهو;ه واإلمام ا�خاري وأبو عبيد القاسم بن سالم وأبو عمر يوسف ابن عبد ال« وشيخ 

 .اإلسالم ابن تيمية

  (قول القلب) مع¾ (51)

nتصديقه و½يقانه وهو من اإليمان لقو� تعا ( �قا�وا آمنا )(و=ا يدخل اإليمان � قلو�هم) (قلو�هم اإليمانأو¿ك كتَب 
إذا �م يkن معه طاعة أل�ره، ال باطنًا وال ظاهًرا، وال Lبة هللا، وال تعظيٍم (وهذا ا�صديق  (بأفواههم و�م تؤمن قلو�هم

 (7/534ا=جموع )(�م يkن ذ�ك إيمان �،

  (قول ا�لسان) مع¾ (53)

قو�وا آمنا باهللا وما أنزل إiنا وما أنزل إn ) د إال به، وهو ا��م بkلمة اإلسالم، واiÀلالظاهر ا»ي ال °اة �لعب
فأما ا�شهادتان إذا �م يت�م بهما مع (قال شيخ اإلسالم  (أ�رت أن أقاتل ا$اس ح� يقو�وا ال Á إال اهللا) (... إبراهيم

) 7/609ا=جموع )(اطنًا عند سلف األمة وأئمتها و�اه% علمائهاوهو �فر ظاهًرا و� �فٌر باتفاق ا=سلمj القدرة فهو
 .و;kون هذا من قبيل االلsام واالنقياد ال اإلخبار عما � ا$فس، و½ال فاiهود معfفون باهللا ورسو�

  (عمل القلب) مع¾ (60)

وف وا�رجاء وا�ب �، و=ا جاء من عنده، وا�ضوع هللا وأل�ره، واإلجالل وا�رغبة إiه، وا�رهبة منه، وا�(ا$ية واإلرادة 
األعمال rها مع سائر أعمال  وا�غض فيه، وا�وÃ وا�ص« وا�رضا وا�رUة وا�ياء وا$صيحة هللا و�رسو� وBتابه و½خالص

يهم آياته إنما ا=ؤمنون ا»ين إذا ذكر اهللا وجلت قلو�هم و½ذا تليت عل) أما اiÀل) .. 2/362اإليمان البن منده ) (القلب
وا�ياًء شعبة )(فال Åافوهم وخافون إن كنتم �ؤمنj)(و� اهللا فتوÄوا إن كنتم �ؤمنj)(زادتهم إيمانا و� ر�هم يتوÄون

مة فرق األمة تدخل أعمال القلوب � اإليمان، إال جهًما ومن تبعه، ح� ¯مة فرق ا=رجئة وا=عsلة (من اإليمان  .̄و

  (رحعمل ا�وا) مع¾ (63)

¯مة ا=رجئة ال يدخلون هذا، و½ن أدخلو عمل القلب، وهذا من غلطهم، فإن عمل ا�وارح الزم لعمل القلب، انظر Æم 
 .(المتناع قيام اإليمان بالقلب من غ% حرBة بدن) (556-554/ 7(شيخ اإلسالم 

إنما ا=ؤمنون ) (و;ؤتوا ا�زÈة وذ�ك دين القيمة وما أ�روا إال iعبدوا اهللا Çلصj � اÀين حنفاء و;قيموا ا�صالة) واiÀل
 .(ا»ين آمنوا باهللا ورسو� ثم �م يرتابوا وجاهدوا بأ�وا£م وأنفسهم � سÉيل اهللا أو¿ك هم ا�صادقون
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حيث وجد ستة وËسj �وضًعا من القرآن رتّب اهللا فيه دخول ا�نة ) 2/619(وانظر �Êم اإلمام اآلجري � ا��;عة 
 .ا=عرفة والقول و½ن �م يعمل، نعوذ باهللا من قائل هذا: و�ما وفقهم من اإليمان به والعمل ا�صالح، ورّد � من قال  برUته

قدمات ظانj صحتها، � داللة األلفاظ، أو م وانظر �Êم شيخ اإلسالم حيث تkلم عن أهل اإلرجاء و�نوا � اإلسالم
 .(7/298) (7/288ا=جموع (مان لغة هو ا�صديق، ورتبوا عليهم ا��ع �بتداعهم � أن اإلي ،ا=عاÎ ا=عقولة

  :أصُل اإليمان وفرُعه (70)

وشيخ اإلسالم � �واضع كث%ة ²عل األصل هو ما " القلب " فأصله القلب، وفرعه عمل ا�وارح، والفرُع الزم =لزومه وهو 
 .(7/672(وتارة ال ²زم أنه فرع ) 541/ 7ا=جموع (انظر . � القلب، والفرع هو ما � ا�دن

  :العالقة بj قول القلب وعمله (74)

وهذا ا�صديق يtبعه عمل القلب، وهو حب اهللا ورسو�، وتعظيم اهللا ورسو�، وتعز;ر ا�رسول وتوق%ه، وخشية (قال ا�شيخ 
ل القلبية rها من اإليمان، وx Ïا اهللا واإلنابة إiه، واإلخالص وا�وÃ عليه، إn غ% ذ�ك من األحوال، فهذه األعما

 .(7/672) .(إ²اَب العلِة �لمعلول يوجبها ا�صديُق واالعتقادُ 

  :ا=قصود من زوال ا�صديق عند انتفاء عمل القلب (76)

وال بد أن يkون مع ا�صديق �ء من حب اهللا وخشية اهللا، و½ال فا�صديق ا»ي ال يkون معه �ء من ذ�ك لdس )
 .(7/307).(�تة، بل هو كتصديق فروعن واiهود و½بلdسإيمانًا أ

  :ز;ادة اإليمان ونقصانه (82)

 nوما زادهم إال إيمانًا )(و;زداد ا»ين آمنوا إيمانًا(أ�ع أهل العلم � أن اإليمان يز;د بالطاعة، و;نقص با=عصية، قال تعا
سمعت معمرا وسفيان اÑوري وما�ك بن ) ا�رزاق ا�صنعاÎوأثبت اإل�اع ابن بطة، وشيخ اإلسالم، وقال عبد ) و{سليًما

 .(اإليمان قول وعمل، يز;د و;نقص: أÓس وابن جر;ج وسفيان بن عيdنة يقو�ون

  :أوجه ز;ادة اإليمان (88)

 .ا�صديق من حيث اإل�ال وا�فصيل باعتبار (1)

 .تفاضل سماع وحياة ونظر األحياء باعتبار (2)

 .حب اهللا ورسو� وا�شية واإلنابة ا�فاضل � باعتبار (3)

 . األسباب ا=قتضية �لتصديق وا=حبة باعتبار (4)

  .هذا من ثمرة اإليمان: األعمال الظاهرة، وا$فاة يقو�ون باعتبار (5)

 .اÀوام وذكره واستحضاره والغفلة عنه واإلعراض باعتبار (6)

فاإلسالم ا»ي ال (j صدقها، وأما قول ا�لسان فقال ا�شيخ تkذيب أو جهل أو إنkار بعض األ�ور ثم يtب باعتبار (7)
 .(ا�شهادتان با�لسان فقط، فإنها ال تز;د وال تنقص فال اسtثناء فيها: ¥سtث¾ فيه

 :االسtثناء � اإليمان (93)

! ألبرار ا=تقj وÏ تزBيةشهادة � بأنه من ا" أنا �ؤمن " =ا �ن اإليمان ا=طلق فعل ما أ�ر اهللا به، وترك ما نÕ عنه، فقو� 
وال أحد ¥شهد $فسه با�نة، ف�ن اسtثناء ا�سلف من هذا االعتبار، انظر Æم شيخ اإلسالم و�يان أنه مذهب ابن �سعود 
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 .(7/439(وأصحابه واÑوري و×Ö القطان وأUد بن حنبل 

اجبات كما ا�ر اهللا ورسو�، ومن اسtث¾ لعدم علمه فيمن ¥سtث� لعدم علمه بأنه غ% قائم با�و: و�jّ أوجه نوايا االسtثناء
 �فال ¥شهد $فسه با�نة، وال يدري أيتقبل منه، ). = 278/ 18(بالعاقبة، ومن اسtث¾ تعليًقا �أل�ر بمشdئة ا�لهـ ال شّ� 

نا إن شاء اهللا بkم و½" وÚ صاحب الق« " إن شاء اهللا آمنj " وÏ تزBية، و¥سtث� فيما يtيقن منه كما � آية الفتح 
 .ولعدم العلم بالعاقبة، وخوف تغ% ا�ال" الحقون 

و²وز ترك االسtثناء إن �ن ا=قصود أصل اإليمان، ال اإليمان ا=طلق ا���ل، وأما � ا�شك فيُمنع منه اتفاقًا، أو ال  (98)
 .(7/448.(¥سtث� و;قصد آمنُت باهللا و�الئkته وBتبه ورسله

  = أ�ؤمن انت؟: ف سؤال ا�رجل أخاهكراهة ا�سل (99)

هل جئت : أنا �ؤمن؟ قيل: وعدوها من ا�دع، ألن مقصودهم أن اإليمان قول وتصديق بال عمل، ووجه أن ا=جيب إذا قال 
 .!فهذا {سليم منك بأن اإليمان قول بال عمل! بالعمل؟ وBيف ساغ �ك ا�زم باإليمان وأنت ال Ûزم بالعمل

 : يمان واإلسالمالفرق بj اإل (102)

فمن  يرون أّن اإلسالَم أفضل من اإليمان، إذ اإليمان خصلة من خصال اإليمان، واختلفوا حj فرقوا، ا=رجئة
با�شهادتj، وا�زهري أجّل من : اإلسالم يÝبت با��مة أي: ومن قال االعتقادات ا�اطنة،: األعمال الظاهرة، واإليمان :قائل

 .(7/415(م ²ب ßواب ا�زهري خوفًا من أن يظن أن اإلسالم لdس إال ا��مة أن ®Þ عليه ذ�ك، وأUد �

 :القول بالfادف (104)

nادف إfا�ِمروزي القول بال àمد بن نLسب ابن عبد ال« وÓ وقال شيخ اإلسالم بل ا�مهور � خالفه، �هور ا�سنة ،
ن أ� ذئب وغ%ه، ثم ذكر ا=ؤلف أدلة h فر;ق، هذا حال وهو قول Uاد بن ز;د وأ� جعفر وابن مهدي وابُن حنبل واب

 = أما االفfاق! االقfان

  :قاعدة االجتماع واالفfاق (118)

  (1/105(إذا اجتمعا افfقا، و½ذا افfقا اجتمعا، كذا قال ابُن رجب � جامع العلوم وا�kم 

 :ا�الزم بj اإلسالم واإليمان (121)

ألن إيمانه باهللا و�الئkته وBتبه ورسله يقتá ، وااالسtسالم هللا، واالنقياد �، و½ال فمن ) ( ... 7/553(قال شيخ اإلسالم 
قد حصل � اإلقرار وا�ب واالنقياد باطنًا، وال ×صل ذ�ك � الظاهر مع القدرة عليه، كما يمنع وجود  ا=متنع أن يkون

  .( ..إن اإليمان �ستلزم �إلسالم التفاقهمف(ال وق . ( ..اإلرادة ا�ازمة مع القدرة بدون وجود ا=راد

 .مفهوم الkفر عند أهل ا�سنة وا�ماعة

  :الkفُر لغةً  (129)
سãَ �لجحود، : �فر، ألنه ألÉس h �ء، وقيل :و;قال �ليل ا�سf وا�غظية، أما ا��فر فسã بذ�ك ألنه متkّفٌر با�سالح،

�فرä فالن حّقه إذا جحده حق: كما يقال .( 3/13غر;ب ا�ديث أل� عبيد  ). 

(131)  ً̄  :الkفر §
=ن حà  خالفًا ضد اإليمان، فيكون قوًال وعمًال واعتقاًدا وترÈً، كما أن اإليمان كذ�ك، وهذا قول أهل ا�سنة وا�ماعة،
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 .الkفر � ا�كذيب أو ا�حود بالقلب أو بالقلب وا�لسان، ونÞ أن يkون بالعمِل أو بالfك
975/ 3ا�صارم ا=سلول (إلسالم قال شيخ ا فمن قال بلسانه rمة الkفر من غ% حاجة ¯مًدا £ا، ¯�ًما بأنها rمة  (

، ومن قال ذ�ك فقد �رق إنه � ا�اطن ²وز أن يkون �ؤمنًا الkفر، فإنه يkفر بذ�ك باطنًا وظاهًرا، وال ²وز أن يُقال
 .(من اإلسالم

B)45ها وقال ابن القيم � ا�صالة وحkم تار وBذ�ك شعب الkفر القوiة والفعلية، فكما يkفر باإلتيان بkلمة  (
الkفر اختياًرا، وÏ شعبٌة من شعب الkفر، فكذ�ك يkفر بفعل شعبٍة من شعبه ��سجود �لصنم واالستهانة 

 .!فهذا أصل با=صحف،
 : الkفر يkون قوًال با�لسان، واعتقاًدا بالقلب، وعمًال با�وارح (134)

، فر ا�لسان� (1) ( ال تعتذروا قد * ولæ سأ�هم iقولن إنما كنا åوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسو� كنتم {ستهزوءون
ولقد قا�وا rمة الkفر ) (صّحته �م يعتقدوا قال شيخ اإلسالم (فبjّ أنهم كفاٌر بالقول، مع أنهم (�فرتم بعد إيمانkم

ومن يدع مع اهللا إ£ا آخر ال برهان � (ُء غ% اهللا من األ�وات والغائjÉ د¯: ومن الkفر بالقول (وBفروا بعد إسالمهم
  (فإنما حسابه عند ر�ه إنه ال يفلح ا��فرون

فمن جعل ا=الئkة واألنÉياء وسائط يدعوهم و;توÃ عليهم، وسأ£م جلب ا=نافع ودفع ا=ضار، ) 1/123(قال شيخ اإلسالم 
 .(�فر بإ�اع ا=سلمj مثل أن ¥سأ£م غفران ا»نب وهداية القلوب، وتفر;ج ا�كروب وسد الفاقات، فهو

(2) èفر الفعkياء :الÉمن األن éقذر، أو قتل ن � .��سجود أو ا»بح لغ% اهللا، أو إلقاء ا=صحف 

ه، أو ا=ناقض لقول القلب أو عمله، فكتكذيب ا$é باطنًا، أو بغضه ومعاداته مع اعتقاد صدق الkفر االعتقادي (3)
اعتقاد أن أحًدا ¥سعه ا�روج عن §;عة Lمد صë اهللا عليه وسلم أو غ% ذ�ك من االعتقادات ا=kفرة الê تناقض قول 

 .القلب أو عمله
(4) ìfفر الkك ا�صالة عند �هور ا�سلف، بل هو إ�اع ا�صحابة، ومن ذ�ك: ترك عمل ا�وارح با��ية :الfكمن  ك

 .ال ¥سجُد هللاِ  سجدًة وال يزì وال يصوم وال ×ج وال يفعل شdئًا من ا�واجبات أو ا=ستحبات يعdش دهره

 :الkفر األî« وأنواعه (139)
) �فر تkذيب (1) جحدوا بها واسtيقنتها أنفسهم ظلًما وعلوïاو فإنهم ال يkذبونك ولkن الظا=j بآيات اهللا ) (

 .(²حدون

فلما جاءم ما عرفوا �فروا به)(ل�É;ن مثلنا وقومهما $ا ¯بدون نؤمنأ(، كkفِر إبلdس �فر إباء واستكبار (2) ) 

 .!وkBفِر أ� طالب

إن كنت صادقًا فأنت أجل � عي� من أن أرّد عليك، و½ن كنت صادقًا (، كما قال ب� عبد يا iل �فر اإلعراض (3)
 .(فأنت أحقر من أن أîلَمك

 .�فر ا�شك(4)

) �فر ا$فاق (5)  j1/346مدارج ا�سا�ك ). 

1/94(وقال � مفتاح دار ا�سعادة  ومن تأ�ل القرآن وا�سنة وس% األنÉياء � أxهم ودعوتهم �، وما جزى £م معهم، جزم  (
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òطأ أهل ا�Êم فيما قا�وه، وعلم أّن ¯مة �فر األ�م عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنÉيائهم، وصحة دعواهم وما جاءوا 
خبار عن ا=�jB عباد األصنام أنهم �نوا يقرون باهللا وأنه هو وحده ر�هم وخالقهم، وأن به، وهذا القرآن xلوء من األ

فالkفر  األرض وما فيها � وحده ... فكيف يقال إن القوم �م يkونوا مقر;ن قط بأّن £م رً�ا وخالًقا، وهذا بهتان عظيم،
 .(أ�ٌر وراء Oرد ا�هل، بل الkفر األغلظ هو ما أنkر هؤالء وزعموا أنه لdس بkفر

  :ضابط الkفر األصغر (142)

بأن األصل � Uل ألفاظ الkفر  :و;¦تبه فهو h ذنب سماه ا�شارع �فًرا، مع ثبوت إسالم فاعله با$ص أو باإل�اع،
 �أَر منظًرا وأر;ُت ا$اَر فلم ) : ا�خاري(وا��ك ا�واردة � ا�كتاب وا�سنة � حقيقتها ا=طلقة، كما � حديث ابن عباس 

يkفْرن العشَ% : يkفرَن باهللا؟ قال:بkفرِهّن، قيل: �iوم قط أفظَع ورأيُت أóî أهِلَها ال¦ساَء قا�وا بَم يا رُسوَل اِهللا ؟ قَال
ما رأيُت منَك خً%ا قّط : واإلحساَن، �و أحسنَت إn إحداهّن اÀهَر rّه ثّم رأْت منَك شdئًا قالْت   

ا=عjّ  االحتياط � تkف% (149) :  

ما سبق ذكره من أن الkفر األî« يkون بالقول واالعتقاد والfك والفعل ال يلزم منه تkف% ا�شخص ا=عj بمجرد 
 :صدور ذ�ك منه، بل ال بد من  قق §وط ا�كف%، ولdس ا=راد !سطها اآلن، إنما أش% إn أ�ر;ن

kم � ا=عj، ا»ي قد يkون معذوًرا بوجه من ا�وجوه ، ينظر � إطالق ا� öورة االحتياط وعدم الõtع :األ�ر األول
Æ)12/487م شيخ اإلسالم � Oموع الفتاوى  ). 

ÎاÑسان ال ا�¦بيه � خطإ عظيم :األ�ر اÓنيا مانع من �وانع ا�كف%، وأن اإلÀوهو ظن بعضهم أّن إرادة ا�شهوة أو ا ،
ه، وهذا ضالل بÇ jالف =ا دل عليه ا�كتاب وا�سنةيkفر إال إذا اعتقَد الkفر وا�Óح صدره ب . 

) : األدلة وأن اهللا ال يهدي القوم ا��فر;ن.... من �فر باهللا من بعد إيمانه  ولkن من §َح (واشtبه � بعضهم قو�  (
يخ اإلسالم بيانًا شافيًاو�j ا=سألة ش! فظنه §ًطا، ولdس فيه ما ذهبوا إiه، بل هذا قيٌد � ا=كَره خاصةً ) بالkفِر صدًرا . 

 = أضُع ا�شاهَد و�واضع ا�صفحات

( من تkلم بkلمة الkفر فعليه غضب من اهللا و� عذاب عظيم، وأنه : فُعلم من ذ�ك أنه أراد) 3/975ا�صارم ا=سلول 
فإنه يkفر، فصار h من  من ا=كرهj وقلبه مطمæ باإليمان، ولkن من §ح بالkفر صدًرا إال من أîره �فر بذ�ك

 jحق ا=ستهزئ � nِرَه، فقال بلسانه وقلبه مطئمن باإليمان وقال تعاîفر إال من أkفر فإنه يkلم بالkقد �فرتم (ت
 .(وأيضا Oموع الفتاوى (220/7 ( .. فبj أنهم كفار بالقول، مع أنهم �م يعتقدوا صحته (بعد إيمانkم

من  خوفًا بعد أن ذكر آية ال تعتذروا (تjÉ �ك أّن ا»ي يت�م بالkفر و;عمل به - وقال شيخ اإلسالم Lمد بن عبد ا�وهاب
فلم ( -وذكر بعد آية ولkن من §ح بالkفر صدًرا–) نقص ماٍل أو جاهٍ أو مدارة ألحد أعظم xن يت�م بkلمة يمزح بها

مع كون قلبه مطمئنا باإليمان، وأما غ% هذا فقد �فر بعد إيمانه، سواء فعله خوفًا أو  إال من أîره يعذر اهللا من هؤالء
 .(مداراة، أو �شحة بوطنه أو أهله أو عش%ته أو ما�، أو فعله � وجه ا=زح أو لغ% ذ�ك من األغراض، إال ا=كره

أن ال يkون معتقدا ذ�ك بقلبه، و�م يkره � (، فذكر ا$وع اÑاÎ ا�شيخ صالح الفوزان أنواع ا»ي يت�م بالkفر وذكر
بنّص اآلية " ذ�ك بأنهم استحبوا ا�ياة اÀنيا  �فرٌ  أو مداراة ا$اس و�وافقتهم، فهذا فعله من أجل طمع اÀنيا ذ�ك، ولkن

 .(� اآلخرة
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وهذا يدل � بطالن قول من يقول: إن من قال rمة الkفر أو عمل الkفر ال يkفر ح� يعتقد بقلبه ما يقول ) وقال
و;فعل. ومن يقول: إن ا�اهل يعذر مطلًقا و�و �ن بإ��نه أن ¥سأل و;تعلم، وÏ مقالة ظهرت xن ينtسبون إn العلم 

  .(وا�ديث � هذا ا�زمان

ال فإن كتاب اهللا وسنة رسول صë اهللا عليه وسلم و½�اع األمة قد اتفقت � أّن من ق ... ) وقال ا�شيخ Uد بن عتيق
در بالkفر، وال ¥سtث¾ من ذ�ك إال ا=كره، وال ¥شfط � ذ�ك ا�Óاح ا�صالkفر أو فعله �فر ). 

وأما العكس فمعاذ اهللا، فإنه قياس باطل  نعم ال يkون ا��فر �ؤمنا إال باختياره �إليمان،) قال ا�شيخ سليمان بن سحمان
لkن فا£ازل بالkفر يkفر مع أنه يد÷ أنه �م يعتقد الkفر و�م يقصد إiه، وقد يkون صادقًا � نفس األ�ر،) �ردود

 .الفقه � هذا ما تقدم من أّن اإليمان � القلب يمنع من ا��م بkلمة الkفر
 (أح�م القرآن 543/2) (ا£زل بالkفر �فر، ال خالف فيه بj األمة) قال ابن العرø وقد

سلسلة §ح ا�رسائل ) (ال فرق � �يع هذه ا$واقض بj ا£ازل وا�اد وا�ائف إال ا=كره) وقال ا�شيخ صالح الفوزان
286) 

� ا�كذيب وا�حود واالستحالل القلé، فلما خù مبادرة  فحà الkفر ثم إن بعض ا=عا>;ن وافق غالة ا=رجئة،
ال يkفر : الkفر يkون بالقول والفعل، فيظن أنه �وافق ألهل ا�سنة، �كنه يعود فيقول: أهل العلم واÀين صار يقول

فآل األ�ر إn حà الkفر � االعتقاد، في¦بú ا�¦به إn هذا وأشباهه من أ�وان  القائل أو الفاعل ح� يعتقد الkفر،
 .اال�راف وا�ز;غ

والقصد ا=شfط � باب ا�ردة هو قصد الفعل أو القول، iخرج �و ا$ائم وا�ساx ،Ïن يغلط فيت�م بما ال ير;د، ��رجل 
وقرر ا�شاطé أن األفعال إذا ُعر;ت عن ا=قاصد �نت  (اü أنت عبدي وأنا رّ�ك أخطأ من شدة الفرح) ا»ي قال

=ا أدخل ا�سكر � نفسه (كحرÈت العجماوات وا�مادات، فال يتعلق بها حkم، وأجاب عن تصحيح عقود ا�سكران 
 .(�ن �لقاصد

(174) è=الفاسق ا =  

Àسائل أصول ا� �ين،الýاع � اسمه وحكمه أول خالف ظهر � اإلسالم  7/478(كما قال شيخ اإلسالم   وال يkفر  (
صاحبه وال ُ×kم òلوده � ا$ار، بل يرون أنه  ت ا=شdئة، وذكر شيخ اإلسالم أن مذهب �اه% ا�سلف بل والفقهاء 

أن ا�شخص ا�واحد قد يعذبه اهللا با$ار ثم يدخله ا�نة، لkن  وأهل من ا=رجئة وا�كرامية وا�Êبية واألشعر;ة وا�شيعة
ناقص اإليمان: هو �ؤمن ��ل اإليمان، وأهل ا�سنة وا�ماعة: اختلفوا � اسمه، فا�همية يقو�ون . 

فيه تفصيل، ف� أح�م اÀنيا كعتقه � ا�كفارة ودخو� � ا�طاب هو من ا=ؤمنj، وأما  وهل يُطلق عليه اسُم �ؤمن؟
يمنعه من ا�لود ال اÀخول � ا$ار، ومن ال ¥سميه �ؤمنا من أهل أح�م اآلخرة فلdس من ا=وعودين با�نة، بل معه إيمان 

وال ¥سلبون الفاسق ا=è " ... بþس االسم الفسوق بعد اإليمان " اسم الفسق ينا� اسم اإليمان لقو� : ا�سنة وا=عsلة يقو�ون
ا=عsلة، بل الفاسق يدخل � اسم اإليمان، وقد ال يدخل � اسم  اسم اإليمان با��ية، وال ®Nونه � ا$ار كما تقول

هو �ؤمن ناقص اإليمان، أو �ؤمن بإيمانه فاسق بkب%ته فال يعطى االسم الطلق، وال ¥سلب : اإليمان ا=طلق، و;قو�ون
 .(ا=جموع 354/7) مطلق االسم
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دقون، وÀيهم من أعمال فا�زاÎ وا�سارق ين� ا�شارع عنهم اإليمان ا=طلق، ال مطلق اإليمان، و£ذا فهم �سلمون �ص
 .القلب وا�وارح ما يصحح إيمانهم، و;دفع الkفر وا$فاق عنهم

ن� ا�كمال، وهنا ال بد أن يقّيد : وقع � Æم بعض أهل العلم أن ا=راد بن� اإليمان ا�وارد � بعض ا$صوص هو :ت¦بيه
م ن� اإليمان عن أóِî ا$اسبا�واجب و½ال فتارك ا�كمال ا=ستحب ال ين� عنه اإليمان، و½ال �لز . 

 :اإليمان عند ا�وارج وا=عsلة وقو£م � أصحاب ا»نوب (190)
يرون  فا=عsلة ذهبوا أّن اإليمان قول وعمل ال يز;د وال ينقص، إذا ذهب بعضه راح rه، �كنهم اختلفوا � حكمه � اÀنيا،

من ا�وارج  اإلباضية أنها مýلة بj مj�ý، و×kم ا�وارج بkفره، و;رون أّن اإلسالم واإليماَن �ٌء واحد، وأما
ف%ون أنهم كفار �فر نعمة، ×كمون عليه � اÀنيا با$فاق، و²علون �فر ا$عمة �رادفًا �لنفاق، وا=عsلة يرون أّن 

 .�لخوارج عذابهم لdس كعذاب ا�كّفار خالفًا
و�يان قول ا�وارج وا=عsلة أنه من ا�دع ا=شهورة ا=خالفة �لسلف )7/222(انظر Æم شيخ اإلسالم � Oموع الفتاوى  . 

  :مذهب ا�همية � اإليمان (199)

ومن وافقه أّن اإليمان هو ا=عرفة باهللا، والkفر ا�هل به، وقول ا�لسان وعمل القلب وا�وارح لdس من  جهم ذهب
أفسد قول قيل � اإليمان، و£ذا �فر أUُد ووBيع من  اإليمان، وأن اإليمان �ٌء واحٌد، ال يتفاضل وال ¥ُسtث¾ منه، وهو

إ�زاٌم ال Lيَد £م  -كما سيأ�–قال بذ�ك، وال شك أّن إ�زام ا�همية بالقول بإيمان إبلdس وفرعون �وجود ا�صديق منهما 
 .!و£ذا اضطر�وا � ا�واِب عنه عنه،

 :مفهوم الkفر عند ا�همية (204)

فهو  ا�هل فقط، و�و جحَد بلسانه �م يkفر ßحده؛ ألن العلم وا=عرفة ال يزوالن با�حد سبق أن الkفر عندهم هو
�ؤمن، وقد الsم جهم بتكف% من أ� ا=kفرات الظاهرة � اÀنيا، وا�kم بأنه �ؤمن � ا�اطن من أهل ا�نة، إال من 

، عقول و>;ح ا��عخالفوا >;ح ا=جاء ا$ص � أنه �فٌر معّذب � اآلخرة، ف ( 7/401ا=جموع  ).  

من غ% ا�همية، لkن منهم من ال يقà � ا�كذيب وا�هل، بل  أهل اإلرجاء وحà الkفر xن ذهب إiه كث% من
=ن سب  يوافقون أهل ا�سنة � ا�كف% الظاهري يضيف إiه ما يناقض عمل القلب �لعداوة واالستخفاف، وهؤالء �يًعا

ال أنه �فر � ذاته! جد �صنم، لkن يقو�ون عالمة �لkفر فقطاهللا أو س . 

من قتل نÉّيا أو لطمه : وÈن !�ا=ر¥� يزعم أن ا�سجود �لشمس لdس �فًرا، بل علم، وأبو معاذ ا�وم� وأصحابه يقو�ون
 .(ا=لل وا$حل 141/1) .ولkن من أجل االستخفاف والعداوة وا�غض � �فر، ولdس من أجل ا�لطمة �فر،

 :أغالط جهم (214)
من حkم ا��ع بkفره  (2) أن اإليمان Oرد تصديق القلب ومعرفته، بدون أعمال القلب أو أعمال ا�وارح (1)

 .(Oموع الفتاوى 749/10) .وخلوده � ا$ار فإنه يمتنع أن يkون � قلبه �ء من ا�صديق

 :مذهب ا�كّرامية (219)

قو�ون أن اإليمان قول با�لسان، وأنه �ء واحد ال يز;د وال ينقص وال ¥سtث¾ فيه، Óسبة =حمد بن كرام ا�سجستاÎ، ي
� ا$ار،وأخطأ أبو Lمٍد ابُن حزم NٌÇ ا=نافق �ؤمنًا، و�كنهم ×كمون بأنه ãا�كرامية قو£م ا=نافق  و{س nسب إÓ jح
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7/141(�ؤمٌن من أهل ا�ّنة، انظر Oموع الفتاوى  ). 

حذًرا من تبعضه وتعدده؛ ألنهم رأوا  ا�كرامية ال تنكر وجوب ا=عرفة وا�صديق، ولkن تقول: ال يدخل � اسم اإليمان،)
أنه ال يمkن أن يذهب بعضه و;ب� بعُضه، بل ذ�ك يقتá أن ²تمع � القلب إيماٌن وB«، واعتقدوا اإل�اع � ن� 

 .(ذ�ك، كما ذكر هذا اإل�اع األشعري وغ%ه

ول ا�كراميةشذوذ ق (222) :  

jبدعة اإلرجاء �عوا ب jسميتهم ا=نافق �ؤمنًا، قال شيخ اإلسالم (وقول  شذوذ ا�لفظي و½خرج العمل من اإليمان، و�} �
إنهم NÇون � ا$ار، فيخالف ا�ماعة : ابن كرام فه Çالفة � االسم دون ا�kم، و½ن س� ا=نافقj �ؤمنj، يقول

� (االسم دون ا�kم، وأتباع جهم ®الفون � االسم وا�kم �يًعا 
  :قول األشاعرة � اإليمان (225)

واشتُهر عنه �وافقة جهم كما قال أبو ا=عj ) 1/347" (مقاالت اإلسالميj  –اإلبانة " اشتُهر عنه �وافقة ا�سلف � كتابيه 
وقول ا�صال	 كما  (ا�صال	 ال¦س� (وقد اختار األشعري � بعض كتبه: إن ا»ي أختاره � اإليمان هو ما ذهب إiه

إن اهللا ثالث ثالثة لdس : وقول القائل.. أن اإليمان هو ا=عرفة باهللا والkفر هو ا�هل به فقط (ح�ه األشعري � ا=قاالت 
1/214) (والقائل بهذا أبو ا�سj ا�صال	....يkفر، ولkن ال يظهر إال من �فر  )  

ونàه/) 195/  7/582(أن أشهر قو
 األشعري �وافقة جهم  شيخ اإلسالم وانظر Æم أبو بkر ا�اقالÎ وأبو ا=عا�  
) األشاعرة من ا=رجئة – رUه اهللا - Lمد ابن حزم من ا=تأخر;ن، وعد أبو ا�و;� وا�رازي 3/227الفصل  ). 

� وأبو عبد اهللا بن Oاهد شيخ القا� أ� � اإليمان كأ� � اÑق� وأ� العباس القالÓ :أشاعرة وافقوا ا�سلف (231)
èبن الفضل ا�ج jس�ب واÆ ر، وابُنkنوا يقو�ون ب�:  jهو ا�صديق والقول �يًعا، �وافقًة =ن قا� من فقهاء ا�كوفي

7/119(كحماد بن أ� سليمان ومن اتبعه مثل أ� حنيفة وغ%ه  ). 

 

 

� طبقات ا�شافعية ا�ك« 1/130(ى وقال ابُن ا�سب و½n مذهب ا�سلف ذهب اإلمام ا�شاف± وما�ك وأUد وا�خاري  (
ا�شيخ أبو العباس القال�Ó، ومن Lققيهم األستاذ أبو منصور  :ومن األشاعرة وطوائف من أئمة ا=تقدمj وا=تأخر;ن،

 .ا�غدادي، واألستاذ أبو القاسم الُقش%ي، وهؤالء يàّحون بز;ادة اإليمان ونقصانه
 :القول ا=عتمد عند األشاعرة (232)

� اإليمان بغض ا$ظر عن قول األشعري أو متقدميهم، أن اإليمان هو ا�صديق بالقلب، وأن قول ا�لسان §ط إلجراء 
األح�م � اÀنيا، وأن عمل ا�وارح §ط كمال � اإليمان، وأن اإليمان يز;د و;نقص، انظر §ح ا=واقف �إلي� 

وحاشية ابن ا=ر;د ) 45(و§ح ا�يجوري ص) 123(و§ح ا�صاوي � ا�وهرة ص) 92(=ر;د صو½ اف ا) 384(ص
83(و§ح أم ال«اهj ألUد ع�d األنصاري ص) 92(� إ اف ا=ر;د ص ) 

  :قو£م � ا�ز;ادة وا$قصان (238)
) 8/360(و§ح ا=واقف ) 99(و½ اف ا=ر;د ص) 134(إثبات ا�ز;ادة وا$قصان � اإليمان، انظر §ح ا�صاوي ص

وذهب إiه ا�يه�، وأبو منصور ا�غدادي، وأبو القاسم القش%ي، واآلمدي، وا$ووي، وص� اÀين ا£ندي، وت� اÀين 
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1/148(§ح ا$ووي � �سلم ) 191(االعتقاد �لبيه� ص/ ا�سب ). 

 :قو£م � االسtثناء � اإليمان (241)
بمع¾ أن حب اهللا و�غضه ورضاه وسخطه وواليته وعدوانه متعلق با=وافاة، فيما يتو�  " ا=وافاة " يرون وجوب االسtثناء لـ

عليه اإلÓسان، فعمر بن ا�طاب �ن وïiا هللا وهو �فر؛ ألنّه متو� من ا=ؤمنj، وهذا ما سبق علم اهللا إiه، انظر Oموع 
4/48(والفصل البن حزم ) 16/582(الفتاوى  ). 

سألة كما بjّ شيخ اإلسالموّ� ا= أنهم ينفون األفعال االختيار;ة، فال ير� عن أحد بعد أن �ن ساخًطا عليه، وال يفرح  
بتو�ة عبٍد بعد أن تاَب عليه، وأما أهل ا�سنة فقد أخذوا بما دلت عليه ا$صوص من أن اهللا تعاn ×ب من شاء إذا شاء، 

ت ما ¥شاء، فمحبته ورضاه وسخطه صفات تتعلق بمشdئتهو;ر� عمن شاء م� شاء، و¥سخط عمن شاء وق . 

 :الفرق بj تصديق األشاعرة ومعرفة جهم (251)
�إلذ¯ن واالنقياد والقبول وا�ر�، إ اف ا=ر;د  عمل القلب عمل القلب، أما األشاعرة يÝبتون أن ا�همية ال يÝبتون

43(§ح ا�يجوري ص ) 87(ص )  

ل القلب نفس ا�صديقبطالن مذهب من جعل عم (255) :  

قد تjÉ أن متأخري األشاعرة يÝبتون عمل القلب، من القبول واإلذ¯ن، �كنهم جعلوا ذ�ك نفس ا�صديق، واعت«ه شيخ 
إذا �ن عمل القلب هو ا�صديق، �ن انتفاؤه يع� انتقاء ا�صديق، و;لزم  اإلسالم ضالًال بdّنًا، وجزم بفساد القول، ألنه

ؤالء ا=ذكور;ن لdسوا �صّدقj، وأنه ال يزول اسم اإليمان عن أحد إال بزوال العلم وا�صديق من قلبه، هذا � ذ�ك أّن ه
 .ا»ي اعتمده ا�ذاق � ا=ذهب كأ� ا�سن والقا� أ� بkر

فقد تناقضوا فأثÉتوا العلم وا�صديق �كث% من ا=�jB، ونفوا عنهم اإلذ¯ن واالنقياد مع قو£م: إن  ا=تأخرون وأما
 !ا�صديق هو نفس اإلذ¯ن واالنقياد

  :مفهوم الkفر عند األشاعرة (257)

الkفر هو ا�كذيب أو جهل القلب، وال يرون عمال أو قوال �فرا بذاته، ومن ُحkَِم  يلتقون مع جهم � تأصليهم أن
) 247(ا، انظر أصول اÀين �لبغدادي ص�فر ظاهًرا، وقد يkون �ؤمنًا باطنً : بkفره فلزوال ا�صديق من قلبه، أو يقال

12/435(وÇتà اإليصال، �لحق با=حë ) 3/259(، والفصل 188ص  7وOموع الفتاوى ج ). 266(وا=واقف ص  ). 

� اإليمان) ا=اتر;دية(قول (267) : 

أن اإليمان ال يز;د وال ذهب شيخ الطائفة أن اإليمان هو ا�صديق، وأن قول ا�لسان §ط إلجراء األح�م اÀنيو;ة فقط، و

 .(O/510موع الفتاوى (ينقص وال ¥سtث¾ فيه 

فقد  اإليمان وا$قصان ، ومنهم من >ح بأنه من كمال اإليمان �=ال � القاري، وأماعمل ا�وارح أخرجوه من اإليمانو

ا يظهر أّن �هورَهم خالف ذ�ك، Óسَب ا�صاوي � §ح ا�وهرة �هور ا=اتر;دية إn القول بز;ادة اإليمان ونقصانه، وم

فيما ذهبوا إiه من القول  األشاعرة فقد ذهبوا إn جوازه، و�كنه خالف األو�، =ا يوهم ا�شك، وخالفوا االسtثناء وأما
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فال ®تلفون عن األشاعرة � أنه ا�كذيب وأن من األعمال واألقوال ما جعله ا�شارع عالمة �  الkفر با=وافاة، وأما

 .ذيب، فيُحkم بkفر تارBهاا�ك

� اإليمان) ا=اتر;دية(قول  (267) :  

ذهب شيخ الطائفة أن اإليمان هو ا�صديق، وأن قول ا�لسان §ط إلجراء األح�م اÀنيو;ة فقط، وأن اإليمان ال يز;د وال 
ح بأنه من كمال اإليمان وعمل ا�وارح أخرجوه من اإليمان، ومنهم من >) O/510موع الفتاوى (ينقص وال ¥سtث¾ فيه 

�=ال � القاري، وأما اإليمان وا$قصان فقد Óسَب ا�صاوي � §ح ا�وهرة �هور ا=اتر;دية إn القول بز;ادة اإليمان 
ونقصانه، وما يظهر أّن �هورَهم خالف ذ�ك، وأما االسtثناء فقد ذهبوا إn جوازه، و�كنه خالف األو�، =ا يوهم ا�شك، 

األشاعرة فيما ذهبوا إiه من القول با=وافاة، وأما الkفر فال ®تلفون عن األشاعرة � أنه ا�كذيب وأن من وخالفوا 
 .األعمال واألقوال ما جعله ا�شارع عالمة � ا�كذيب، فيُحkم بkفر تارBها

  :مذهب �رجئة الفقهاء � اإليمان(275)

أ� سليمان وأ� حنيفة ومن تبعهما، وذهبوا أن اإليمان تصديق هؤالء من Óسب إiه اإلرجاء من الفقهاء،كحماد بن 
من �سماه، وزعموا أنه ال يز;د وال ينقص، وال ¥سtث¾ منه، مع قو£م إن �رتkب  وأخرجوا العمل بالقلب، وقول با�لسان،

 " ا�وصية" ا�كب%ة معرض �لوعيد  ت ا=شdئة، كما هو القول عند أهل ا�سنة وا�ماعة، Óسبه ا=ال � القاري إn كتاب

وÚ ثبوت ا�كتاب نظر، لkن القول بإرجاء أ� حنيفة ثابت عنه، أثÉته معا>وه ومن جاء بعده، ) 124(أل� حنيفة ص
7/507(وانظر Oموع الفتاوى   :فحاصل ما عليه (
 .اإليمان تصديق القلب وقول ا�لسان (1)

 .إخراج العمل الظاهر من �س� اإليمان (2)
عض اإليمان وال يز;د وال ينقصال يtب (3) . 

 .ال ¥سtث¾ فيه (4)

قد قال شيخ فظاهر Æمهم أنها لdست من اإليمان وهو ظاهر ما نقله أصحاب ا=قاالت، و : أعمال القلوب أما (5)
و½ن أدخلوها � اإليمان �زمهم دخول أعمال  �زمهم قول جهم، �كنهم إذا �م يدخلوا أعمال القلوب � اإليمان) اإلسالم

اإليمان واحد وأهله � (لkن الfجيح أنهم ال يدخلون أعمال القلوب، فقد قال الطحاوي ) ا�وارح أيًضا، فإنها الزمه £ا
وال شك أنهما من أعمال القلوب، وقد دخلتها ا�فاضل فلdست من اإليمان، ) أصله سواء، وا�فاضل بdنهم با�شية وا��

فحj  ((و½يمان ا�لق متماثل ال متفاضل، و½نما ا�فاضل � غ% اإليمان من األعمال، وقا�وا: األعمال لdست من اإليمان
 .أثÉتوا ا�فاضل � أعمال القلوب، دل أنها خارجة عن �س� اإليمان

  هل ا�الف بj أهل ا�سنة و�رجئة الفقهاء حقي� أم لفظي؟ (283)

مع قو£م بإخراج العمل، ون� ا�ز;ادة وا$قصان، ومنع االسtثناء إال أنهم �نوا مع سائر أهل ا�سنة � ا�كبائر  وم¦شأ الýاع
وا�شفاعة وفروض األعمال وأن تارBها �ستحق العقاب، فذهب بعضهم أن ا�الف لفظي بj أهل ا�سنة و�رجئة الفقهاء، 

 !ا�الف حقي� و�عضهم ذهب أن
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  =  قيق قول شيخ اإلسالم

ن ¯ّمتهفتارة يقول إ (1) � عبارات متنوعة،  .نزاع لفظي 
، فإن كثً%ا منها نزاع � االسم وا�لفظ دون ا�kمأخف ا�دع وتارة يقول هذه (2) . 

، وهذه ا=واضع اÑالثة ال تعارض بdنها، فإن فيها إقرارا بأن بدع األقوال واألفعال ال العقائد وتارة ¥ش% بأن ذ�ك من (3)
نه معنويكث% م(الýاع أغلبه لفظي، وقد قال � �وضع  ). 

تارة يjÉ شيخ اإلسالم أّن ا�الف إنما يkون لفظّيا مع من أقّر بأن أعمال ا�وارح الزمة إليمان القلب، �يث إذا  (4)
فهذا قائل بقول  من يرى العمل ثمرةً تقارن ا�اطن تارة وتفارقه أخرى، وأما (انتÞ ا�الزم انتÞ ا=لزوم.انظر (577/7

 .والýاع معه حقي� ال ر;ب، هذا  ر;ر Æم شيخ اإلسالم فيما ظهر � جهم،

 (ابن أ� العز ا�ن� � (§ح الطحاوي 508/2) وBذ�ك ا�افظ ا»هé، ا�س% (233/5 :وxن يرى أن ا�الف صوري
ا�شيخ ابن باز – رUه اهللا – (بل هو لفظي ومعنو;ة و;fتب عليه أح�م  :وxن يرى أن ا�الف جوهري حقي�

�  –رUه اهللا  –وا�شيخ األ�اÎ ) 1/265ا�عليق � الطحاو;ة، ضمن Oموع فتاوى ومقاالت ا�شيخ ابن باز ()كث%ة
42(العقيدة الطحاو;ة، §ح وتعليق ص ) 

 :سمات اإلرجاء ا=عا> (299)

اشتهر � أ�سنة كث% من ا$اس أن ا=رجئة Ï الê تقول: ال ي� مع اإليمان ذنب، وال مع  (ال ي� مع اإليمان ذنب)
الkفر طاعة، وهو و½ن Óسب إn بعض طوائف ا=رجئة �iوÓسية، إال أنه يعلم � قائل من أهل العلم، وÓسÉته إn مقاتل بن 

Oموع الفتاوى) 7/428! (سليمان كذب   

اإليمان قول وعمل يز;د و;نقص فقد برئ من اإلرجاء: من قال  (303)  =  

xن خلط  ا=تعا=j قا� ال«�هاري (§ح ا�سنة ص 123) وا�الل بإسناده إn أUد بن حنبل (582/3) واغf بها بعض
ال يkفر بقول : بj قول ا�سلف، ومذهب ا=رجئة � اإليمان والkفر، فزعم أن اإليمان قول وعمل يز;د و;نقص، ثم يقول

 .وهذا من أعظم ا=خالفة �Êم ا�سلف !أو عمل أو ال يkفر بfك العمل

متأخري األشاعرة، مع  وقد أ§ت أن من ا=رجئة من قال با�ز;ادة وا$قصان، و�أن العمل §ط كما�، كما هو مذهب
  حàهم �لkفر � ا�حود وا�كذيب، فهل ×تج أحد بقول أUد ا�سابق أن هؤالء برؤوا من اإلرجاء؟

  :القائل بأن اإليمان قول وعمل يع� إثبات أ�ر;ن ال نزاع فيهما بj أهل ا�سنة :ا�الصة
 .أنه ال ²زئ القول وال يصح من دون العمل، وهذا �àح باإل�اع (1)

أن الkفر يkون بالقول، والعمل، كما يkون باالعتقاد والfك، فا=خالف � هذا أو بعضه Çالف ألهل ا�سنة،  (2)
 .فالع«ة با�قائق وا=عاÎ، ال باأللفاظ وا=باÎ !�وافق �لمرجئة، و�و اد³ غَ% ذ�ك

 :أقوال ا=رجئة (306)
 .اإليمان قول واعتقاد وعمل، لkن الkفر ال يkون إال بالقلب دون ا�دن (1)

�سلم �وحد -مع القدرة وا�مkن–اإليمان قول وعمل، وتارك العمل با��ية  (2) . 

قد الkفر، أو استحله، أإn اإليمان قول وعمل، والkفر يkون بالقول والعمل، ولkن ال يkفر ا=عjّ إال إذا اعت (3)
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 .غ% ذ�ك من مقوالت ا�هل وا�عا�م ا=خالفة =ا عليه أهل ا�سنة

 : مقاالت ا=رجئة ا=عا>ة (308)

 " مقاالتهم � " القول، العمل، االعتقاد

 .ا=رجئة الفقهاء و�اعة من ا=اتر;دية واألشاعرة : مذهب / ا�صديق واإلقرار اإليمان هو (1)
األشاعرة وا=اتر;دية، ومتأخروهم  :ا=ذهب / ا�صديق، وقول ا�لسان §ط إلجراء األح�م � اÀنيا اإليمان هو (2)

 !يÝبتون عمل القلب، و²علونه وا�صديَق سواء
 .¯مة ا=رجئة، إال جهًما ومن وافقه :ا=ذهب / اإليمان تصديق بالقلب، وعمل بالقلب، دون ا�وارح (3)

ا=رجئة، كما >ح به سفيان و½سحاق، وهو مب� � ن� ا�الزم بj  ا=ذهب /لdس �فرً ا، ترك العمل الظاهر با��ية (4)
 .الظاهر وا�اطن، وظنهم أن اإليمان ¥ستقر � القلب، و½ن �م يظهر أثره � ا�وارح

 .األشاعرة : ا=ذهب /ولdس رBنًا أو جزًء أو §ط صحة عمل ا�وارح §ط كمال �إليمان، (5)
 .إرجاء معا> عمل ا�وارح رBن � اإليمان، لkن تارBه با��ية – من غ% عذر – �سلم  ت ا=شdئة، وهو (6)

، ولdس عمل بدن، وقول أن الkفر ال يkون إال بالقلب هو ألن الkفر عمل قلب ترك ا�صالة لdس �فًرا، (7)
 .ا=رجئة قول

 " مقاالتهم � " ا�ز;ادة، ا$قصان، االسtثناء

 .ا=رجئة وأóî ماتر;دية اiوم :ا=ذهب /اإليمان ال يز;د وال ينقص، (8)
 " مقاالتهم � " الkفر، االستحالل

ا�كذيب وا�حود، ولdس �ء من األقوال أو األعمال �فر بذاته، لkن منه ما جعله ا�شارع  الkفر هو (9)
واألشاعرة، وا=اتر;دية أ� ا�سj ا�صال	، وابن ا�رواندي، و!� ا=ر¥�، :ا=ذهب /عالمة، . 

� ا�كذيب، بل يدخل فيه ما يناقض عمل القلب، �الستكبار  (10) àالقلب، �كنه ال ينح �الkفر ال يkون إال 
 .قول بعض ا=رجئة كأتباع يوÓس ا�سمري، وأ� معاذ ا�وم�:ا=ذهب /وعدم ا�ضوع، واالستخفاف، والعداوة وا�غضاء

 .أي: ا�كذيب أو االستحالل، ف%جع إn قول األشاعرة وا=اتر;دية باالعتقاد، الkفر ال يkون إال (11)
بالقول والفعل، لkن ال يkفر ا=عjّ إال إذا اعتقَد الkفر، وهذه حيلة ظاهرة � اشfاط  الkفر يkون (12)

 .ا=رجئة؛ ألن اعتقاد الkفر �فرٌ  بذاته :ا=ذهب /االعتقاد � ا�كف%، فال فرق بdنهم ومن قبلهم
 .القا� أبو يعë :ا=ذهب / من سّب اهللا تعاn أو نÉّيه صë اهللا عليه وسلم ال يkفر إال إذا استحل (13)

 .اشfاط االستحالل �لتكف% با=kفرات القوiة والعملية، كسب اهللا وا�سجود �لصنم ود¯ء األ�وات (14)
ا=رجئة، وهو Çالف �لكتاب وا�سنة  :ا=ذهب /ال يkفر أحد إال أن يقصد الkفر، و;ر;ده و;¦�ح صدره به (15)

 .واإل�اع

 .أو عرض من اÀنيا �م يkفر، وهذا كسابقه �شهوة الkفر يkون قوال وفعال، لkن من فعله (16)
ما سبق من أقوال ا=رجئة قد ®Þ أ�ره � بعض ا$اس، أو زالت �عض ا=¦سو�j �لعلم، فيقN غ%ه مع كراهته  :ت¦بيه

 .�إلرجاء، فال يقال �� من دان !ùٍء من هذا: �ر� بإطالق
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� أحد  –إن أبا يعë ا�نبè �ر� =وافقته £م : وافق ا=رجئة، دخلت عليه شبهة اإلرجاء، و�م يقل أحد من أهل العلم :بل
االستحالل � �فر ا�ساب –قوiه  . 

 :أدلة ا�الزم بj الظاهر وا�اطن (326)
(1)  nاءو(قو� تعاiذوهم أوÅه ما اiوما أنزل إ éّ$و �نوا يؤمنون باهللا وا� ). 

 .(ال Ûد قوًما يؤمنون باِهللا واiوم اآلخر يواّدون من حاّد اهللا ورسو�) (2)

 .فلما اختلفت نياتهم ا�اطنة، تباينت أعما£م الظاهرة (منkم من ير;د اÀنيا ومنkم من ير;د اآلخرة) (3)
(4) ( ّبون اهللا فاتّبعوäقل إن كنتم   فم� قامت ا=حبة بالقلب مع ا�صديق �زم öورًة أن يتحرك ا�دن بموجب ذ�ك  (

يؤخذ من هذه اآلية ا�كر;مة أن ) (1/327(من األقوال واألعمال الظاهرة، وقال Lمد األمj ا�شنقيطي � أضواء ا�يان 
،fاتباعه، فا»ي ®الفه و;د÷ أنه ×به فهو �ذب مف Ï ،اهللا عليه وسلم ëّبا  عالمة ا=حبة ا�صادقة هللا ورسو� صL و�و

 :قول ا�شاعر � ألطاعه، ومن ا=علوم أن ا=حبة {ستلجب الطاعة، ومن
إن ا=ـحّب ** ** لـأطـعتَهـ  حّبـك صادقًا �و �ن  مطــيعُ  =ـن ×ـب�  

 �1/97مدارج ا�سا�كj (وقال ابُن القيم  ) (.. =حبة عند انتفاء ا=تابعةفُعلم من انتفاِء ا  ..). 

(5)  ً̄ أال و½ّن � ا�سِد �ضغة إذا صلحت صلح (ومن األدلة من ا�سنة ا$بو;ة حديث ا$عمان بن !ش% ر� اهللا �رفو
فالظاهر وا�اطن متالزمان ال يkون الظاهر �ستقيما إال مع ) قال شيخ اإلسالم (ا�َسُد rه، و½ذا فسدت فسَد ا�سُد rّه

 .(Oموع الفتاوى 272/18)(استقامة ا�اطن، و½ذا استقام ا�اطن فال بد أن ¥ستقيم الظاهر

 :�فر اإلعراض (338)

دال � انتفاء عمل  ذهب بعض أهل العلم أن ترك العمل الظاهر با��ية يعت« صورًة من صور �فر اإلعراض، وهو
 .– من االنقياد وا=حبة، ذكره اإلمام Lمد بن عبد ا�وهاب � " ا$واقض " – العا§ القلب

وال يصح إطالق القول بأن العمل بهذا ا�ش�، أن العمل §ط كمال؛ ألن إطالق ذ�ك ) وعلّق عليه ا�شيخ Lمد ال«اك
أشهد أن ال Á إال اهللا وأن Lمدا رسول اهللا، وال يعمل شdئًا من دين اإلسالم : يقول -نفس اإلÓسان–يتضمن أن اإلÓسان 

وجعله ا$اقض العا§: اإلعراض عن اÀين باإلسالم عن  أبًدا، وهو ا»ي ع« عنه ا�شيخ Lمد بن عبد ا�وهاب � ا$واقض،
وانظر Æم ا�شيخ عبد العز;ز ا�راج	 � §حه �لطحاوي (ا�سؤال ا�سابع ع�) وعدابُن  (اإلسالم ال يتعلمه وال يعمل به

م ابتداًء، ال من يدخل ثم يعرض عن ا=تابعة والعمل بعد اÀخول هو من يعرِض عن دخول اإلسال �فَر اإلعراض القّيم
 .فيه

 :إقامة ال«هان � أنq تارَك العمل الظاهر با��ّية ناقٌض �إليمان (345)
أّن انتفاء ا�صديق �وجب �لkفر � ا�قيقة، وأما � الظاهر فيحkم باإلسالم =ن �م  ال خالف ( ر;ر Lل الýاع)

،jس بناقض ظاهر، و½ن خال من ا�صديق كما هو حال ا=نافقÉأن ذهاَب عمل القلب �وجب »هاب  وال خالف يتل �
أّن قول ا�لسان رBٌن ال بد منه، والýاُع إنما هو � العمل الظاهر، أي: العمل  وال خالف اإليمان، با$ظر إn ما عند اهللا،

اهر ا�� �فٌر أم ال با$ظر إn ما عند اهللا؟الظاهر ا��، ال عمل أو عملj، فهل تارك العمل الظ  

ألنه يصعب �ً�ا ا�م � شخص ما بأنه �م يأِت !ùء من أعمال ا�وارح مع القدرة وا�مkن، إال أن يkون ذ�ك بإقرار 
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  .!منه واعfاف

إذا  ّرر �وضع الýاعوا�حث مقّيد بمن بلغته ا��;عة، وثبت � حقه ا�طاب، ومقيد بالfك حال القدرة وا�مkن، ف !.. 

فليُعلم أّن ا�ق ا»ي دلت عليه األدلة، واتفق عليه سلف األمة أن اإليمان قول وعمل، قول ظاهر وقول باطن، وعمل 
ظاهر، وعمل باطن، وأنه ال ²زئ اإليمان وال يصح إال باجتماع هذه األرÈن، فكما ال ²زئ قول وعمل بال اعتقاد، ال ²زئ 

 .قول واعتقاد بال عمل
 (ا�الزم بj الظاهر وا�اطن :اiÀل األول)

 :�ن بj أ�ر;ن فمن حkم بإسالم تارك العمل الظاهر با��ية

  أن يّد÷ أن عمل القلب لdس �فًرا كما تقو� ا�همية ومن وافقها، أو :األول
ÎاÑالظاهر وا�اطن، و;تصور وجود عمل القلب ا=جزئ مع :ا jانتفاء �يع أعمال ا�وارح، كما تقو�  أن ين� ا�الزم ب

7/616اإليمان األوسط (ا=رجئة، وانظر Æم شيخ اإلسالم،  ). 

(ÎاÑل اiÀإ�اع أهل ا�سنة أن العمل جزء ال يصح اإليمان به :ا) ±ه، (204)نقل ا�شيخ ا�ض%ي عن اإلمام ا�شاف
(360)ه، واإلمام اآلجري(219) واإلمام ا�ميدي وشيخ اإلسالم ابن ) 487(طالب ا=، واإلمام ابن بطة العك«ي ه، وأبو 

ه، وسليمان بن عبد اهللا بن Lمد بن عبد ا�وهاب، وا�شيخ عبد (1206) ه، واإلمام Lمد بن عبد ا�وهاب(728) تيمية
(1285) ا�رUن بن حسن وا�شيخ عبد ا�لطيف بن عبد ا�رUن بن حسن) ه ه، وا�شيخ Lمد بن إبراهيم آل (1292) 

 .ه(1377)ا�شيخ

إ�اع ا�صحابة � �فر تارك ا�صالة: ا=طلب اÑالث (369) /  

ح�ه جابُر بن عبد اهللا وأبو هر;رة ر� اهللا عنهما، وا�سن ا�àي وعبد اهللا بن شقيق، وأيوب ا�سختياÎ، و½سحاق بن 
Uد بن تيمية، واإلمام ابن القيم، وا�شيخ Uد بن نا> بن معمر، وا�شيخ راهو;ه، وLمد بن نà ا=روزي، وشيخ اإلسالم أ

 .Lمد بن إبراهيم آل ا�شيخ، وا�شيخ عبد العز;ز بن باز

2/81§ح العمدة (� من زعم أن الkفر � تارك ا�صالة �فر أصغر من {سعة أوجه  وقد رّد شيخ اإلسالم )  

379(ت¦بيه  � األئمة ا»ين ذهبوا إn عدم تkف% تارك ا�صالة؟قد يقال كيف خ� هذا اإل�اع  (  

إذا ثبت إ�اع ا�صحابة فهو حجة � من بعدهم، وأقوال العلماء ×تج £ا ال بها، و�اب العذر واسع، فا=خالف  :فا�واب
و�لمسألة نظائرر�ما �م يبلغه هذا اإل�اع، أو تأو� بنوع تأو;ل، :  

وذكر ابن قدامة � ا=غ� وجه من (منع بيع أمهات األوالد، وخالف � ذ�ك من خالف نقل غ% واحد إ�اع ا�صحابة � 
 .(خالف ِمن بعد ا�صحابة فأجاب بأنه من اإل�اِع ا=ظنون ال ا=قطوع

 .� انتقض عهد ا»� !سب ا$é صë اهللا عليه وسلم، وخالف � ذ�ك بعض الفقهاء إ�اع ا�صحابة ونقل غ% واحد

îل �مه وروثه ) قال شيخ اإلسالم وأ�عوا � طهارة بول وروث ما يؤÃ �مه، وخالف فيه أبو حنيفة وا�شاف±،
ُ
و�ول ما أ

 (طاهر، �م يذهب أحد من ا�صحابة إn تنّجسه، بل القول بنجاسته قول Lدث ال سلف � من ا�صحابة

ها َمن بعدهم، فلمسألة تارك ا�صالة نظائر ثم ذكر ا�شيخ سبعة أمثلة � �سائَل أ�ع عليها ا�صحابة، وخالفهم في
 .واهللا أعلم كث%ة،
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 .آلل خض% (اإليمان عند ا�سلف) ا=جNُ اÑاÎ من كتاب

سنذكُر هنا ارتباط القول بالعمل، و�يان تالزمهما، وعدم تصور اإليمان ا�اطن مع Åلف الظاهر، وح�ية  (103 /3)
دون عمل ا�وارح با��ية، وس د � من زعم أّن العمل كما�� � اإليمان، وأن تkف% تارك العمل با��ية، وأن ال إيمان 

 : فإiك ا$قل عن سلف األمة ا�زاعمj أن ا�كف% قوُل ا�وارج وا=عsلة، األشاعرة، تارBه  ت ا=شdئة، ا=تل� من
ن أسلم �و� عمر ر� اهللا وز;د ب (ه32) وعبد اهللا بن �سعود (ه40) ثم نقل ا=ؤلف � بن أ� طالب

وLمد بن �سلم  (ه117) ونافع �و� ابن عمر (ه110)وا�سن ا�àي (ه95) وسعيد بن جب% (ه36) عنه
وما�ك بن  (ه177) وLمد بن �سلم الطائ� (ه161) وسفيان اÑوري (ه157) واألوزا÷ (ه124) ا�زهري

بن عيdنةوسفيان  (ه187) والفضيل بن عياض (ه179) أÓس وأبو بkر عبد اهللا بن ا�ز�%  (ه198) 
وأUد بن (ه240) وأبو ثور إبراهيم بن خاÀ ا��é (ه238) و½سحاق بن راهو;ه (ه219) ا�ميدي

وابن بطة (ه386) وأبو طالب ا= (ه360) وأبو بkر اآلجري (ه283) وسهل الtسfي (ه264) وا=زä (ه241) حنبل
واإلمام Lمد بن عبد  (ه751) واإلمام ابن القيم (ه728) وشيخ اإلسالم بن تيمية (ه387) العك«ي

وعبد ا�رUن بن  (ه1233) وحفيداه سليمان بن عبد اهللا (ه1442) وعبد اهللا (ه1224) وابناه حسj (ه1206) ا�وهاب
سليمان بن وا�شيخ  (ه1292) وابُن حفيده عبد ا�لطيف بن عبد ا�رUن بن حسن (ه1285) حسن

وا�شيخ Lمد بن  (ه1377) وا�شيخ حافظ ا�كã (ه1376) وعبد ا�رUن بن نا> ا�سعدي (ه1349) سحيمان
وا�شيخ  (ه1420) وا�شيخ Lمد نا> اÀين األ�اÎ (ه1420) وا�شيخ عبد العز;ز بن باز (ه1389) إبراهيم آل ا�شيخ

jمد بن صالح بن عثيمL (1421ه) بن هادي ا�واد÷ وا�شيخ مقبل وا�شيخ عبد اهللا (ه1422) 
وا�شيخ عبد ا�رUن بن ال«ك وا�شيخ عبد اهللا بن Lمد الغنيمان وا�شيخ صالح الفوزان وا�شيخ عبد  (2010) الغديان

العز;ز ا�راج	 وا�شيخ عبد العز;ز آل ا�شيخ وا�شيخ بkر بن عبد اهللا أبو ز;د وا�شيخ صالح بن آل ا�شيخ وا�شيخ عبد 
حفظهم اهللا–هللا ا�سعد ا -. 

 :ومن ا=شايخ ا=ختصj �ثوا هذه ا=سألة، وهم

� كتابه سفر ا�وا� ا�شيخ (� . (ظاهرة اإلرجاء � الفكر اإلسال

 . (ضوابط ا�كف% عند أهل ا�سنة وا�ماعة) عبد اهللا القرä وا�شيخ

� كتابه (نواقض اإليمان القوiة والعملية عبد العز;ز بن � العبد ا�لطيف وا�شيخ). 

� كتابه éمد ا�وهيL (نواقض اإليمان االعتقادية) وا�شيخ. 
 .(ا�Éيان لعالقة العمل بمس� اإليمان) � تقر;ظهما �كتاب �لب العوا! وا�شيخ عبد اهللا ا�زاحم وا�شيخ

 .(حقيقة اإليمان و�دع اإلرجاء � القديم وا�ديث) � كتابه سعد ا�شóي وا�شيخ

 .(أقوال ذوي العرفان � أن أعمال ا�وارح داخلة � �س� اإليمان) � كتابه عصام ا�سناÎ وا�شيخ
  :�الحظات

 (§ح العمدة 82/2) �م يأِت بالعمل فهو �فر شيُخ اإلسالم أّن من >ح

اإليمان األوسط ) نفاق � القلب وزندقة و>ح بأن انتفاء أعمال ا�وارح مع القدرة والعلم بها ال يkون إال مع
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7/616 ). 

 .(مع عدم �ء من ا�واجبات الê اختص بإ²ابها Lمد (612/7 بأن ا�رجل ال يkون �ؤمنا باهللا ورسو� >ح

 .(7/202) انتفت أعمال ا�وارح �م يبق � القلب إيمان بأنه إذا >ح

 .(7/554) انتفاء ا�الزم الظاهر دiل � انتفاِء ا=لزوِم ا�اطن بأن >ح

 .x (7/556)تنعٌ  بأن قيام اإليمان بالقلب من غ% حرBة بدٍن، >ح

 (7/363) بأن مذهب ا�سلف وأهل ا�سنة، أنه م� وجد اإليمان ا�اطن، وُجدت الطا¯ت >ح

 .(بأنه ال يتصور وحود إيمان القلب ا�واجب مع عدم �يع أعمال ا�وارح (198/7 >ح
 .(الفوائد ص85) فساد ا�اطن أن Åلف العمل الظاهر دiل � ابُن القيم >ح

 .(أن يقوم بقلب العبد إيماٌن جازم ال يتقاضاُه فعُل طاعة، وال ترُك معصية (ا�صالة ص35 أLل ا=حال بأن >ح
 .(ا�صالة وحkم تارBها ص 37) ا�صديق ال يصح� إال بالعمِل  بأن ّ>ح

ال سيما ما تلقفوه عن ا�همية وغالة ا=رجئة من أن اعمل كما� � حقيقة اإليمان لdس رBنا ) ا�شيخ ابن باز بقو� >ح
 .(درء الفتنة عن أهل ا�سنة ص 34)(فيه

§ح األدب ا=فرد، وما ورد عن  (ا�شيخ األ�اÎ (اإليمان بدون عمل ال يفيد .. ال نتصور إيمانا دون عمل صالح >ح
 .ا�شيخ من أن العمل §ط كما�، يمkن Uله � آحاد األعمال

 .كشف شبهات ا=عا>;ن، أد�هم ا$قلية، وشبهاتهم العقلية، وتوضيح ما اشtبه � ا=خالف من Æم أهل العلم (105)

 :¯مة ما استد�وا به ال ®رج عن أر�عِة أقسام

، كقو�ما ال دiل فيه أصال :القسم األول ٌب ال ومعناه ما أقل، ال ما سوى ذ�ك، والkفرذن (و;غفر ما دون ذ�ك =ن ¥شاء) 
 ًÈ§ نkيغفر و½ن �م ي. 

ÎاÑالة � �فر تارك ا�صالة :القسم اÀصوص باألحاديث اÇ م¯ ، ما من عبد ¥شهد أن ال Á إال اهللا وأن Lمدا عبده )
 .(ورسو� إال حرمه اهللا � ا$ار

، ¯م مقيد بما ال يمkن معه ترك ا�صالة :القسم اÑالث ( ال ال Á إال اهللا يÉتú بذ�ك وجه فإن اهللا قد حرم � ا$ار من ق
 .(اهللا

يدرس اإلسالم(، كحديث حذيفة ما ورد مقيدا �ال يعذر فيها بfك ا�صالة :القسم ا�رابع  ..). 

نقل ا=ؤلف هذا ا�Êم من (ا��ح ا=متع) � Æم ا�شيخ عمن �م يkفر تارك ا�صالة، ووضعها � باب من �م  :ت¦بيه
زيkفر تارك العمل با��ية  

ا�طاقة(ا�واب عن حديث  ) 

 .أ� با$طق مع ا�صدق واإلخالص واiقj، فيمتنع أن يfك العمل الظاهر، �لتالزم :ا�وجه األول
ÎاÑديث :ا�وجه ا�ا �بوجود العمل، ومن دقة شيخ اإلسالم تà×ه بأن اهللا غفر �  �شعر ).. إن �ك عندنا حسنات( 

 .بهذه ا�طاقة كبائر ا»نوب
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اÑالث ا�وجه كيف ¥ُستدل بهذا ا�دث، وا=خالف يقر بأنه لdس h واحد من األمة يُفعل به ذ�ك، و�و �ن ¯ما �لزم أن  :
 .ال يدخل أحد من العصاِة ا$اَر، و½ذن كيف ترد ا$صوص ا�à×ة � �فِر تارك ا�صالة، وBيف يُرد اإل�اع؛ �الة خاصة

القول بkفر تارِك ا�صالة، وُح إ�اعهم دون أن ¥ش� ا�ديث أو يتأو�وا  نُقل عن �اعٍة من ا�صحابة :ا�وجه ا�رابع
 .ا$صوص

يُؤول ا�ديث � رجل �õف � نفسه، مفرد � حق ر�ه، اقfف من ا»نوب واآلثام، ثم قال ال Á إال اهللا  :ا�وجه ا�ا�س
وذكر Ëسة أوجه � مغفرة ا�كبائر  بصدق و½خالص و;قj، دون أن يتوب من ذنو�ه ا�سابقة، وهو تأو;ل شيخ اإلسالم،

7/489(دون اشfاط ا�و�ة  ). 

� حسنات، öورة فهم ا�سلف، إثبات  : ودiله صاحب ا�طاقة من أهل ا�صالة، ولعله xن ال ×سن صالته، :ا�الصة
 .ا�الم، ا$صوص اÀالة أن ترك ا�صالة �فر

�م يعمل خً%ا قط(ا�واب عن حديث  ) 

لةوجه اÀال  ا�ديث قط± أن تارك عمل ا�وارح با��ية �سلم  ت ا=شdئة، إلخراج من لdس معهم إال rمة ا�وحيد :
ال يُمkن األخذ بهذه ا�ز;ادة؛ =خالفتها ا$صوص العامة � ا�كتاب وا�سنة، وهذا يُفهم من ا�درج إذ يُفهم  :ا�وجه األول
فلم يعملوا خً%ا قّط، ح� زعم بعضهم أن هذا دiل � Ûو;ز إخراج غ% ا=ؤمنj من  أنهم لdسوا من أهل ا�وحيد أصال،

 .ا$ار
ÎاÑإن اد³ ا=خالف °اة هؤالء دون عمل القلب، فهو �وافق لقول جهم، و½ن أثبت £م عمل القلب، فالزم  :ا�وجه ا

 .مذهبه أن يÝبت عمل ا�وارح، و½ال �ن �رجئا

أن حديث أ� سعيد دل أنه ال °اة إال ألهل ا�سجود  :دiل ذ�ك دل ا�ديُث نفسه أنهم من أهل ا�صالة، :ا�وجه اÑالث
وا�صالة، وجاء � حديث أ� هر;رة ر� اهللا عنه أن آخر فئة Åرج من ا$ار، بعد أن يفرغ اهللا من القضاء بj عباده 

 .تعرفهم ا=الئkة بآثار ا�سجود
هل عملت خً%ا قط فيقول ال غ% أÎ كنت أسامح ) ن� عمل ا�%، ال يع� ترBهم ا=طلق �، ف� ا�ديث :ا�وجه ا�رابع
إلخ ..) فهؤالء ا�هنميون عتقاء ا�رUن: يعبدون اهللا، من أهل القبلة، فكيف يُظن أنهم �م يعلموا  ا$اس � ا�يع وا��اء

 .و�هذا Ûتمع ا$صوص شdئًا من أعمال ا�وارح؟ ف%اد بأنهم �م يعملوا خً%ا قط، أي: �م يعملوا � ا�مام وا�كمال،

يُمkن Uله � أناس من ا=ؤمنj ذهبت سdئاتهم بالقاصة، فلم يبق £م حسنات، ووضعت عليهم  :ا�وجه ا�ا�س
نبه عليه ابُن رجب ا�سdئات من ظلموهم مع سdئاتهم فأدِخلوا ا$ار، وقد بقيت rمة ا�وحيد ال تقtسمها الغرماء، و

)1/95 ). 

�سادسا�وجه ا  .هذا ا�ديث من ا=tشابه، وُ×مل ا=tشابهة � ا�ُمحkم :

�م يعملوا خً%ا قط إال ا�وحيد( ا�واب عن حديث ) 

 .ا�وحيُد لdس Oرد ا��مة، كما يظنه بعض ا�هلة، بل ا�وحيد ال بد أن يkون بالقلب وا�لسان وا�وارح :ا�وجه األول
ÎاÑما قيل فيما قبله :ا�وجه ا. 

اÑالث ا�وجه  .ما قيل فيما قبله :
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يُدرس اإلسالم(ا�واب عن حديث حذيفة  ) 

هذا األثر خارج Lل الýاع، إذ الýاع فيمن ترك ا�صالة واألعمال الظاهرة، بعد علمه بوجو�ها، وتمكنه من أدائها،  :ا�واب
يقول ال Á إال اهللا، فهو معذورأما من جهل بوجو�ها ح� مات، و�م يدر ما صالة وال زÈة وال صيام، مع كونه �سلما  . 

 .ا�واب عن حديث معاذ بن جبل � بعثه إn اiمن
 .اإلسالم يصح من صاحبه و�و �م يعمل، إذ ال ²وز ألحد أن يأ�ر !ùء دون رBنه و§طه ا»ي ال يصح إال به :وجه ا�شبهة

 

اإلسالم مة تÝبت با�شهادتj مع ا$واقض، فمن أغرب من رأيت، وهو من ج¦س استدالل ا�رافيj أن العص :ا�وجه األول
 .دون عمل، ولkن استمرار حkم اإلسالم �شfط بالعمل يÝبت ابتداءً 

ÎاÑة أو ا�كتب أو القدر غ% �صحوب !�ط اإليمان، فهو �فٌر إًذا :ا�وجه اkف%ه، ألن اإليمان با=الئkيلزم ت. 
وا=طلوب هو ! طولب بها، فلdس هناك إمهال كما يد÷ بعضهم أن ا�رجل إذا أسلم، وح� وقت ا�صالة :ا�وجه اÑالث

 .فعلها، ال اإلقرار بوجو�ها
ألن ا�الف فيمن بلغه ا�kم، وتمkن من الفعل، ال من �م يبلغه أو �م  خارج عن Lل الýاع؛ أن هذا :ا�وجه ا�رابع

 .يتمkن
وهو من أعلم ا�صحابة وأفقههم، وهو أحق ا$اس بفهم  �فر تارك ا�صالة، أن معاًذا راوي ا�ديث، يرى :ا�وجه ا�ا�س

 .فلم يَفهم ما فهمه ا=خالف ا�ديث،
 كشف ا�شبهات العقلية

ا�الزم بj الظاهر  " الtشكيك فيما أ�ع عليه أهل ا�سنة من رBنية العمل، واال�فات � مفهوم= �ؤّدى هذه ا�شبهات 

 �سألة ا�الزم، والtشغيب � ما قرره العلماء ا=عا>ون من أن مقولةواال�فاف � مقوالت شيخ اإلسالم �   "وا�اطن

 .العمل §ط كمال � اإليمان Ï مقولة ا=رجئة" 

ي القدر ا»ي ال أ –بيان اإليمان ا=طلق، وأما مطلق اإليمان   "اإليمان قوٌل وعمٌل  " �راد ا�سلف بقو£م: ا�شبهة األو�

 . ل فيه العمل، بل هو ا�صديق وعمل القلب وقول ا�لسانفال يدخ – بد منُه �صحة اإليمان

 .ا�واب من أوجه

 (.ال يقبل)(ال ²زئ )ح� يقال أرادوا ا���ل، أو األصل، بل بdنوا" اإليمان قول وعمل " �م يkتِف ا�سلف بقو£م : األول

ÎاÑا�الزم �ن �رجئا، و½ن �م ينفه � قول ا=خالف أن العمل من اإليمان ا=طلق، فمع¾ قو� أن العمل ثمر: ا Þة، فإن ن

 . Æ(7/50)م شيخ اإلسالم �ن ا�الف لفظيا، كما سبق تقر;ره من

احتج بهذا اإل�اع � �فر تارك ا�صالة و� �فر تارك  شيخ اإلسالم أعلم ا$اس بمقوالت ا�سلف واألئمة: اÑالث

 .العمل

وأقر بلسانه �م ينفعه ذ�ك ح� يقfن ا�صديق بالعمل ا�اطن وقول ا�لسان  بأن ا��فر �و صدق شيخ اإلسالم >ح: ا�رابع

 .بالعمل الظاهر
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 يقال أ�ع ا�سلف أن تارك ا�صالة �فٌر، وهو عمل، فكيف تÝبت إ�اعهم أنهم قصدوا اإليمان ا=طلق؟: ا�ا�س

بأن من �م يkفر تارك ا�صالة من : جيبتارك العمل با��ية �فر، فكيف تغفلون عن تارك ا�صالة؟ أ: قد يقول: ا�سادس

  -.رUه اهللا – ا�شيخ ابن باز ا�سلف °زم بأنهم �فروا تارك العمل با��ية،وهذا ما >ح به

 !إن العمل من أصل اإليمان فهو عبث: مbّ ا�سلف بj األصل والفرع، وعمل ا�وارح من الفرع، فإن قيل: ا�شبهة اÑانية

 .ا�واب من وجوه

، لkن ننازع � أن ما سã ف̄ر هل ²وز Åلفه؟ فهو و½ن �ن ف̄ر إال أنه ال: األول ً̄ فرع  ننازع � أن �إليماِن أصًال وفر

 .الزم �ألصل

ÎاÑمن األصل كما قا� ابن منده وا=روزي،  قول ا�لسان من قسم األصل والفرع �م يتفق �  ديدهما، فمنهم من جعل: ا

ال ²زم بأنه فرع، وانظر إÆ nم شيخ  وتارة ،ا هو قول شيخ اإلسالم � �واضعومنهم من جعله من الفرع كم

 .(2/382(اإلسالم

انعقد إ�اع ا�صحابة � �فر تارBها، فدل أن الkفر لdس  (الفرع )أن ا�صالة من أعمال ا�وارح ا=سماة بـ: اÑالث

 .Lصورا � الفرع

 .بj العمل الظاهر، وعمل القلب ا�اطن، و�و ُهدي إiه �زالت ا�شبهاتا=خالف ¯جز عن إدراك هذا ا�الزم : ا�رابع

�لزهراÎ، وقد ثبَت تراجعه بفضل   "§ح ألفاظ ا�سلف � اإليمان " �ن م¦شأ ا�رد � هذه ا�شبهة � كتاب: �الحظة

 .اهللا

ل اإليمان، فا�الزم ال يتحقق إال إذا �ن ا�الزم بj الظاهر وا�اطن إنما هو � اإليمان ا���ل ال � أص: ا�شبهة اÑاÑة

 .اإليمان ��ال � القلب، أي زائًدا عن األصل، فحي¦ئذ ت¦تج األعمال، وأما قبل ذ�ك فيصح اإليمان، و½ن �م يkن ثمة عمل

عد h عند ا�سلف، وهذه والê قبلها شبه رBيكة ما وددت وضعهما هنا، ب – �لعمل – حول مفهوم اإلجزاء: ا�شبهة ا�رابعة

 .ا�وضيح من هذا ا=جN وا»ي قبله

 حول ا=رجئة و§ط ا�كمال، كيف يُقال بأن العمل §ط كما� و;¦سب إn ا=رجئة، وÏ ال تقول بذ�ك؟: ا�شبهة ا�ا�سة

 .ا�واب من وجوه

شاعرة أثÉتوا ذ�ك، وهم لdست ا=رجئة مذهبًا واحًدا، فمع اشتهارهم بأن اإليمان ال يز;د وال ينقص، إال متأخري األ: األول

معدودون من فرق ا=رجئة، لdس إلخراجهم العمل فحسب، بل لقو£م إن ا$طق با�لسان §ط إلجراء األح�م � اÀنيا 

 .فقط، ولdس رBنا، إÇ nالفات أخرى � مفهوم االسtثناء، والkفر، وقد !سطنا هذا القول

ÎاÑاد تعرف قبلهم، وقد جاء من قررها األشاعر (العمل §ط كمال )أن مقولة: اkصنفاتهم، بل ال ت� �ة، وأثÉتوها 

 .ي¦سب نفسه إn مذهب ا�سلف � اإليمان، فلم يبعد كث%ا عن هذه ا=قالة
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وا=رجئة أخرجوا العمل الظاهر عن اإليمان، فمن قصد منهم إخراج عمل القلوب أيضا وجعلها Ï  )قال شيخ اإلسالم

العمل الظاهر الزم �لعمل ا�اطن ال ينفك عنه، : يل £ممن قصد إخراج العمل الظاهر قا�صديق، فهذا ضالٌل بj، و

 ( وانتفاُء الظاهر دiل انتفاِء ا�اطن

حول العمل ا=طلوب من اإليمان، هل هو ا�صالة؟ أو ا=باÎ األر�عة ؟ أو ا�واجبات؟ أو أي عمل مهما �ن؟ : ا�شبهة ا�سادسة

العمل ا=طلوب : قيل غب وأنها �سألة غ% منضبطة، فكيف يزعم بأنها Lل إ�اع؟ وأنه �ووا=خالف ير;د أن ¥شكك و¥ش

 !هو ا�صالة، لقال هذه �سألة خالفية معتٌ« فيها ا�الف؟

jا�واب من وجه: 

الýاع  ولdس  ر;ر Lل الýاع، ²ُب االتفاق أن ترك العمل الظاهر با��ية �فر ناقض �إليمان؛ �إل�اع وهذا هو: األول

م� يkفر بfك عمل القلب؟ بلحظة أو ساعة أو : � رجل أ� ببعض األعمال، أو أنه يkفر بBfه ساعة أو دهرا، و²اب

 .درهم، وهذا تkلف �م يبحثُه ا�سلف

سلمنا أن ترك العمل الظاهر با��ية �فر، و�م ¥شfط ا�سلف عمال معينا، بل ®تلف باختالف ا�ال : فإن قال قائل

 ام وا�لوغ، فهل ي�k أن يkون هذا العمل نافلة من ا$وافل، أم واجبا من ا�واجبات؟وا=ق

� : فا�واب �kاهللا عليه وسلم، وأنه ال ي ëمد صL اختص بها êنص شيخ اإلسالم أنه ال بّد من واجٍب من ا�واجبات ال

 .ق ا�ديث، والعدل � القسمة وا�kمذ�ك األعمال الê ¥شfك فيها ا=سلم وغ%ه، من �و أداء األمانة، وصد

من تkف% تارك الفرائض rها، من ا=باÎ األر�عة وغ%ها،  سفيان و½سحاق يؤ;ده ما جاء عن شيخ اإلسالم وما ذهب إiه

 –و;¦بú أن يُعلم أن ا=�ف ال ®رج من �فر اإلعراض (و>ح به من ا=عا>;ن ا�شيخ عبد ا�رUن ال«اك بقو� 

و½نما يتحقق عدم هذا اإلعراض وا�سالمة منه .... بفعل أي خصلة من خصال ال«، وشعب اإليمان  –لعد قراره ا=ستلزم 

��صالة وا�زÈة وا�صيام -بفعل �ء من ا�واجبات الÅ êتص بها §;عة اإلسالم الê جاء بها ا�رسول صë اهللا عله وسلم

فال يkون ا�رجل �ؤمنا باهللا ورسو� مع عدم �ء من  )قال شيخ اإلسالمإذا فعل شdئا من ذ�ك إيمانًا واحtسابًا، و -وا�ج

 .(7/621) (ا�واجبات الê ®تص بإ²ابها Lمد صë اهللا عليه وسلم

؛ألنه إن أ� ßميع األعمال وترك ا�صالة فقد �فر، حkِم تارِك ا�صالة أن ا=سألة راجعة إn ا�الف �: ا�شبهة ا�سادسة

 .�م يkفر: مال وصëو½ن ترك �يع األع

 :واب أنه با$ظر إn أحوال ا=�فj ال Åرج عن أر�عة أحوالا�

 .ترك ا�صالة (2) ترك العمل: (1) أن يfك �يع العمل الظاهر، ا�صالة وغ%ه فال شك � �فره $اقضj: األو�

ÎاÑك العمل �كون ا�ص: اfم ي� ،jك ا�صالةأن يأ� با�صالة فهذا �سلٌم سلم من ا$اقضfالة عمال و�م ي. 

أن يأ� ببعض األعمال ��زÈة وا�صوم، و;دع ا�صالة فهذا سلم من ناقض ترك العمل، ولkن يkفر بfك ا�صالة : اÑالث
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 .عند من يرى �فره

 .أن يأ� باألعمال الظاهر من ا�صالة وا�زÈة وغ% ذ�ك، فقد سلم من ا$اقضj: ا�رابع

، وقد ينازع ا=خالف � ا�الة األو� فيظن أن أنه ال ترجع إn ا�الف � حkم تارك ا�صالة و�هذا يtبj أن ا=سألة ال

 .يkفر عند من ال يرى �فر تارك ا�صالة، واأل�ر òالف ذ�ك

 :ودiل ذ�ك

�فر،  ا�شاف± � أحد قوiه وا=زä وا�شيخ Lمد بن عبد ا�وهاب فيما نقله ا=خالف يàون بأن ترك العمل rيا: األول

 .وال يkفرون تارك ا�صالة

ÎاÑا : �ما سبق نقله عن إسحاق من تkف% تارك ¯مة الفرائض، وÓسبة القول ا=خالف إn ا=رجئة، مع أنه يرى ا�الف 

 .تkف% تارك ا�صالة �سألة اجتهاد

ة �كونه §ط كمال أم §ط أي من �م يkفر تارك ا�صال –العمل عند ا�ميع ( –رUه اهللا  –قال ا�شيخ ابن باز : اÑالث

قول وعمل : إال أن ج¦س العمل ال بد منه �صحة اإليمان عند ا�سلف �يعا، هذا اإليمان عندهم.. §ط صحة  -صحة؟ 

 .و�لشيخ صالح آل ا�شيخ Æم قر;ٌب من هذا). واعتقاد ال يصح إال بها Oتمعةً 

 .حول ا�الف ا�لفظي مع �رجئة الفقهاء: ا�شبهة ا�اسعة

 . واب من وجهjا�

بمن أثبت ا�الزم بj الظاهر وا�اطن، وأقر بإنه إذا انتÞ ا�الزم انتÞ ا=لزوم، " لفظيا " شيخ اإلسالم جعل ا�الف : األول

 .(7/557وانظر Æم شيخ اإلسالم 

ÎاÑسألة : ا� � عمل القلوب لdس من فمرة جزم بأن" هل يÝبت �رجئة الفقهاء عمل القلوب أم ال " �شيخ اإلسالم قوالن 

إن �م يدخلوا عمل القلب وافق قول جهم، : اإليمان كعمل ا�وارح، وهو �وافق لقول جهم وا�صال	 واألشعري، و�رة قال

 .(7/194(و½ن أدخلوا عمل القلب �زمهم إثبات عمل ا�وارح، انظر 

 .العمل � اصطالح ا�سلف ¥شمل قول ا�لسان: ا�شبهة العا§ة

 .ا�واب من وجوه

اإليمان قول وعمل، و½ال �ن : ال ر;ب أن قول ا�لسان يدخل � العمل، �كنه لdس العمل ا»ي أرادهُ ا�سلف بقو£م: األول

� ا�فر;ق ) 2/611) (ا��;عة(قول ا�لسان، وقول القلب، وانظر Æم اآلجري � : Æمهم عيا وتkرارا، بل أرادوا بالقول

 .بj قول ا�لسان وعمل ا�وارح

ÑاÎا :jا�سلِف وا=رجئِة حول نطق ا�لسان، هل هو من اإليمان أم ال، إذ ¯مة ا=رجئة ا=تقدم jاع بýِن الkقبل  – �م ي

� أن قول ا�لسان من اإليمان، بل �م يkن الýاع � عمل القلب؛ ألن ا=رجئة يÝبتونه، و½نما الýاع � عمل  – جهم
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هذا قوٌل خبيث ما سمعُت أحًدا  ) شبابة بن سوار القائل بهذا القول بقول أUدا�وارح، واشتد إنkار اإلمام أUد �

 .(يقول به وال بلغ�

يلزم � قول ا=خالف أن ال يkون ثّم إرجاء، إذ ا=رجئة ²علون قول ا�لسان من اإليمان، فهم �وافقون ألهل : اÑالث

�لمرجئة ال وجه �، و;لزم ا�هو;ن من شأن العمل، وUل  ا�سنة � أن اإليمان قول وعمل، كما يلزم أن تبديع ا�سلف

 jّه � قول ا�لسان، وهذا ضالٌل بiاعية إÀا$صوص ا. 

 .قو£م �و �ن ترك العمل �فرا �àح العلماء بذ�ك: ا�شبهة ا�ادية ع�ة

jا�واب من وجه. 

 .د بن عبد ا�وهاب، وأيضا نقل عن اآلجريعدم الtسيلم، قد >ح سهل الtسfي، كما نقله شيخ اإلسالم وLم: األول

ÎاÑس �فًرا؟ بل ما : يقال �لمخالف: اdح، فهل يع� أنه ل;àد ا�Û هذا عمل القلب �فٌر باتفاقنا، ومع ذ�ك قّل أن

 .ورد � ا�à;ح بkفر تارك عمل ا�وارح، أx óîا ورد � عمل القلب

 .من باب الfفإن ا�حث � هذه ا=سألة :ا�شبهة اÑانية ع�ة

 .ا�واب من وجوه

ا=سألة الê يfتب عليها �فر و½يمان لdست من باِب الfف، وÚ عرض ا=سألة تأصيل Æم أهل ا�سنة � بيان : األول

 .مýلة العمل

ÎاÑتنازعت فيها الفرق، كأحاديث ا�شفاعة: ا êق � فهم ا=سألة �كث% من ا$صوص ال�من ثمارها إيقاف طالب ا ،

 ونصوص ا�وعد بصفة ¯مة، وÚ عرضها تأصيل =سألة ا�الزم بj الظاهر وا�اطن

�و �نت من باب الfف =ا اهتم أهل العلم بÉيانها، و=ا حذورا من ا�كتب ا=خالفة فيها، واعت«وها داعية =ذاهب : اÑالث

 .! ثمرة، بل هو حقي�، وÚ هذا القدر كفايةاإلرجاء ا=ذ�وم، وقائل هذه ا=قالة يظن أن الýاع صوري أو لفظي أو ال

 .توضيح ما اشtبه � ا=خالف من Æِم أهل العلم: ا=بحث األخ%

 :ثالثة أ�ور iُعلم أن هذه األقوال ال Åرج عن واحد من(249/2) 

 .قبله باإل�اع ، بعد ا�صحابة وا�ابعj فهو Lجوجٌ =تأخر أن يkون قوال: األول

ÎاÑو: اkتمال ن قوالأن يLهذا ا�اب � .، فال قيمة � 

 .فال ²وز � االحتجاج به نتفق �ن وا=خالف � خطئه، أن يkون قوال: اÑالث

وقد تjÉ � بعد طوِل ا�حث أنه ال يوجد قول >;ح يؤ;د ما ذهب إiه ا=خالف، إال ما جاء عمن تأثر با�دع ا�Êمية، 
 .عتقاد، كما سيأ� عن ابن حزم وا�يه�وخالف مذهب ا�سلف � �لة من اال

 .توضيح Æِم سفياِن بن عيdنة(251/2)

فلو �ن ترك العمل �فًرا  (ناقًصا كسال أو تهاونًا أدبناه، وÈن بها عندنا –أي خلة من خالل اإليمان  –ومن ترBها  )قال
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jتف با�أديب وا$قاص، وا�واب من وجهkم ي�. 

 .فلdس الýاع فيمن ترك خلة أو فرط � عمل، بل من ترك العمل با��ية اع،خارٌج عن Lل الý: األول

ÎاÑبتكف% تارك الفرائض سبَق ا$قل عنه: ا. 

 .توضيح Æم ا�شاف±(252/2) 

وفرعه إذا ما ترBه العبد �م يkفر،  .. ثم اإليمان أصل وفرع، وأصله ما إذا ترBه العبد �فر، �=عرفة وا�صديق )قال
فهو جعل العمل من الفرع، و�م يkفر تارك الفرع، وا�واب من  (� ترك ا�عض ��صلوات ا=فروضات ع"ولkن ي

 .أوجه

 .وال تصح ÓسÉتها إiه "الفقه األî« " هذه ا�رسالة م¦سو�ة �لشاف± باسم: األول

ÎاÑنقل: ا � .هذابعض الفرع، ولdس Æمنا عن : أي  "ولkن يع" إذا ترك ا�عض " �ية ما 

 .فيلزم ا=خالف أن ×kم بإسالم تارك القول  "قول ا�لسان " �م ²عل ا�شاف± من األصل: اÑالث

 .توضيح Æم ا�ميدي(254/2) 

إنما الkفر � ترك  وال تkف% !ùء من ا»نوب،  "ن أصاب كب%ة فقد �فرم" وأن ال نقول كما قالت ا�وارج (قال 
فال ¥س� �ء من األعماِل �فًرا إال � .. " ب� اإلسالم � Ëس " ليه وسلم الê قال رسول صë اهللا ع ا�مس
 :وا�واب من وجهj ،(ا�مس

بل Æمه ظاهر �  أن هذا من أعجب ما وقفُت عليه، فلdس � Æمه ما يؤ;د أنه ال يkفر تارك العمل با��ية،: األول
 .والقائل بهذا قائٌل بkفر تارِك �يع العمل öورةً وÓسبَه إiه ابُن رجب،  تkف% تارك ا�صالة وا�صوم،

ÎاÑرسا�ه هذه، بأنه ال ينفع قول إال بعمل، وال عمل وقول إال ب¦ية، وال قول وعمل ونية إال !سنّة: ا � .أنه >ح 

 .توضيح Æم اإلمام أUد(257/2) 

فهو يرى أنه ال �فر إال � ( جاحًدا £ا فرائض اهللا وال ®رجه من اإلسالم إال ا��ك باهللا العظيم، أو يرد فر;ضة من(قال 
 .ا�حود �لفرائض، ال مطلق الfك، وا�واب من وجوه

 .فإنها ال تصح سندا �هالة أUد ال«د÷ راو;ها عن أUد – و½ن اشتهرت – أن هذه ا�رسالة: األول

ÎاÑا :،jهذين القسم � .كث% من ا=kفرات ا=جمع عليهافهناك  � فرض ا�صحة، فلdس معناه حà الkفر 

 .Çالفتان � Æم اإلمام ا=روزي(263/2) 

وال يوافق عليه، فإن الفاسق ال ينال االسم ) �م يزل عنه �س� اإليمان – أي األصل – ومن �م ينقص منه(قال : األو�
أنه يطلق عليه  و½ن أر;د ... هذا حقبذ�ك أنه ب� معه �ء من اإلسالم واإليمان ف ن أر;دإ(ا=طلق، وعلق شيخ اإلسالم 

 .(�ؤمن و�سلم � سياق اÑناء وا�وعد با�نة فهذا خالف ا�كتاب وا�ستة: دون تقييد

، وما قا� صدق، ألن �م ينقص األصل ا»ي هو اإلقرار بأن اهللا حق: فإن نقصت ا�ز;ادة الê بعد األصل(قال : اÑانية
وال يوافق عليه، فظاهر عبارته أن اإليمان ا»ي ) أصدق هو أم كذب؟: ؟ وÚ قو�ا$قص من ذ�ك شّك � اهللا، أحق هو أم ال

 .(7/413(ال يدخلُه ا$قص، وقد نبه عليه شيخ اإلسالم ) ا�صديق(� القلب 

 .والعجب أÎ �م أر أحًدا من ا=خالفj نّبه � هذين األ�ر;ن، مع كóة اسtشهادهم بهذا ا=وضع، واُهللا أعلم



25 

 

  ."اإليمان" Çالفات ابِن حزم � �سائل (279/2) 

وال سÉيل إn ا�فاضل � هذه ا�صفة فصح أن ا�ز;ادة الê ذكر اهللا عزوجل : (زعُمه أن ا�صديَق ال يز;ُد وال ينقُص 
�، ولdس هاهنا األعمال فقط، فصح اإليمان لdست � ا�صديق أصال، وال � االعتقاد أ�تة ف# öورة � غ% ا�صديق 

 فهل يقال إن شيخ اإلسالم ز$ �يع ما قا� ابن حزم � هذا ا�اب؟) يقينًا أن أعماَل ال« بنّص القرآن

و½ن اعتقد الkفر بقلبه  وذهب قوم إn أن اإليمان هو إقرار با�لسان باهللا تعاn،(قال : خطؤثه � ح�ية مذهب ا�كرامية
لkن بjّ شيخ اإلسالم أن ) مد بن كرام ا�سجستاÎ وأصحابه، وهذا قول Lفإذا فعل ذ�ك فهو �ؤمن من أهل ا�نة

إن هذا : فإنهم يقو�ون  لkن أصحابه ال ®الفون � ا�kم،= بعد أن ذكر القول (= ا�كرامية يعت«ون ا�اطن � اآلخرة 
¥سمون ا=نافق �ؤمنا  ح� ا�كرامية ا»ي(وقال  (اإليمان با�لسان دون القلب هو إيمان ا=نافقj وأنه ال ينفع � اآلخرة

 .(إنه ال ينفع � اآلخرة إال اإليمان ا�اطن: اإليمان هو ا��مة، يقو�ون: و;قو�ون

اإليمان إنما هو معرفة اهللا بالقلب، و½ن أظهر اiهودية (فأثبت £م أن : خطؤه � ح�ية مذهب األشعري � الkفر
 (3/249(الفصل  (ف اهللا بقلبه فهو �سلم من أهل ا�نةفإذا عر وا$àانية وسائر أنواع الkفر بلسانه وعبادته،

 �وسوى � �واضع بÓ jسÉته �هم وأل� ا�سن األشعري، ولkن ا�صحيح أن بdنهما فرقا، فاألشعري و½ن نà قول جهم 
ن أهل ا�نة، بل إال أنه ال ²عل من أظهر اiهودية وا$àانية وسائر أنواع الkفر بلسانه �ؤمنا م- � أحد قوiه – اإليمان

 .(7/149(إن ما يظهر من ذ�ك دiل � �فر ا�اطن، راجع Oموع الفتاوى : يقول

وذ�ك أنه Óسَب إiه من آمن باهللا وBذب ا�رسول فهو �ؤمن وÈفر، وهذا الزم لقول جهم دون أ� : خطؤه � أ� حنيفة
  -.رUهما اهللا –حنيفة 

 .وقد سبق ا�رد عليه من Æم شيخ اإلسالم ابن تيمية: زعُمه أن اإليمان واإلسالم �ٌء واحد

ال ي� مع اإليمان : وقال مقاتل بن سليمان وÈن من كبار ا=رجئة(قال ابُن حزم : ÓسÉته إn مقاتل بن سليمان ما لdس �
 .(واألشبه أنه كذب عليه )وقال شيخ اإلسالم) سdئة جلت أو قلت أصال، وال ينفع مع ا��ك حسنة أصال

 .(182ص(§ح األصفهانية ) 5/74(صل الفِ 

 -: رUهما اهللا–توضيح ثناء شيخ اإلسالم � اإلمام ابن حزم 

 .هذا يؤ;د أن ثناء شيخ اإلسالم � سÉيل اإل�ال وا�غليب، وال يع� صحة �يع ما ذكره ابن حزم � هذا ا�اب

 .Çالفة اإلمام ا�يه� =ذهِب أهل ا�سنة وا�ماعة(296/2) 

 .»�ك االستدالل ا�طبيق سلك � االستدالل طر;قة ا�سلف، وخالفهم � كث% من ا=سائل عند(1) 

�  وافق األشاعرة � االستدالل با�واهر واألعراض اختار � االستدالل � وجود اهللا طر;قة القرآن ا�كر;م، إال أنه(2) 
 .بطر;قة إبراهيم عليه ا�سالم حدوث العا�م زاعما صحته، ألنه � نظره استدالل §÷ وأيده

�يع ا�صفات ا»ات العقلية، وعدم  بقدم ، »�ك قال�دوث ا�وادث بذات اهللا تعاn عدم �وافقته �لسلف � القول(3) 
 .حدوث �ء منها

 .Çالفته �لسلف � نفيه {سلسل ا�وادث � جانب ا=ا�، و»�ك رأيناه يقول �دوث صفات الفعل العقلية(4) 

� تأو;ل ما ب� منها، حيث أثبت اiدين وا�وجه  وخالفهم فيما أثÉته من صفاِت ا»ات ا�«;ة، وافق ا�سلف ا�يه�(5) 
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 .والعي¦j، وأّول ما سوى ذ�ك، �iمj وا�كف واألصابع وا�ساق والقدم؛ ألنها ثابتة ò« اآلحاد

 (6)� .(ا�فو;ض(هو   "ا�صفات " إثباتُه أن قوَل ا�سلف 

 .نف� قديم، وأنه بدون حرف وال صوت ومع¾ واحد Æم اهللا يقول بقول األشاعرة بأن(7) 

 .بن� ا�هة يتفق مع ا�سلف � إثبات رؤ;ة ا=ؤمنj هللا، ولkن ®الف(8) 

 .يقول بقدم تأث% قدرة العبد � فعله، وهو يوافق األشاعرة القائلj با�كسب، ا»ي ال حقيقة �(9) 

 .، وهو مذهب األشاعرةاألسباب � �سÉباتها ن� تأث%ي(10) 

  -:رUه اهللا –توضيح ما اشtبه من Æم شيخ اإلسالم ابن تيمية (316/2) 

ا�قاط العبارات ا=جملة، أو ا=حتملة، أو  (2) األخذ با=tشابه وهجر ا�ُمحkم: (1) طرق مغالطاتهم � Æم ا�شيخ
باِق  (4) ا=غالطة � داللِة بعِض العباراِت  )(3 ا=وهمة، واإلعراض عن ا�à×ِة ا�واضحة qم ا=ستدّل به عن ا�سÊقطع ا�

األخذ با=جمل وترك  (6) بf ا�Êم أو إبدا� أو توظيف ا$ص � غ% ا=راد (5) وا�لحاق ا»ي ال يتضح إال بهما
قا�  (76بن تيمية وما �قها من أعمال ص ا=دخل إn آثار شيخ اإلسالم ا) .العدول عن ا=ذهب ا�ق ا=نصور (7) ا=فصل

 .ا�شيخ بkر بن عبد اهللا أبو ز;د

 :تذك% بأ�ر;ن

 .ع« شيخ اإلسالم عن رأيِه � تkف% تارك عمل ا�وارح بعبارات متعددة، وألفاظ متنوعة، وقد سبَق كث% من هذا: األول

ÎاÑفر شيخ اإلسالم يرى �فَر تارِك ا�صالة، و×تج بإ�اع ا�صحا: اkفر تارك ا�صالة، فهو قائٌل بkبة، إذا من قال ب
 .تارك العمل

وأما من �ن معه أول اإليمان فهذا يصح منه، ألنه معه إقراره � ا�اطن، بوجوب ما أوجبه (قال : ا=وضع ا=شtَبه األول
à$ة وا�سالمة من ا$ارا�رسول، و ر;م ما حرمه، وهذا سبب ا�صحة، وأما كما� فيتعلق به خطاب ا�وعد با�نة وا). 

jا�واب من وجه. 

 .لdس ا�Êم عن ترك العمل با��ية، فهو خارٌج عن Lل الýاع: األول

ÎاÑا :�وخالصة ا�Êم أن اإليمان � مبدأ وBمال، فمبدؤه اإلتيان با�شهادتj، ( يصح منه )أن ا=خالف �م يفقه ا�ضم% 
 .!=حظورات، فهو خارج عن Lل الýاع، و½نما بfُْ ا$صوصوBما� فعل ا�واجبات وا=ستحبات وترك ا

ÎاÑبه اtدل أن عمل ا�وارح و½ن �ن  (ا�ضعف إن شعَب اإليمان قد تتالزم عند القوة، وال تتالزم عند )قال :ا=وضع ا=ش
 .الزما، إال زوا� � يدل � ضعِف ا=لزوم ال انتفائه

 .ا�واب من وجوه

سالم � �واضع كث%ة أن انتفاَء ا�الزم يدل � انتفاِء ا=لزوم، ال � ضعفه، بل جعله §طا �لقول بأن Æم شيخ اإل: األول
 .ا�الف مع �رجئة الفقهاء لفظي

ÎاÑمعرفة �راد شيخ اإلسالم بـ: ا jفصنيع القوم يوهم أنه يتحدث عن الظاهر وا�اطن، أو قول  (شعب اإليمان)يتع
عمل القلب وعمل ا�وارح، و½نما ا�ق أّن صنيَع شيِخ اإلسالم هو أنه يتحدث عن شعب اإليمان ا�لسان وقول القلب، و

 .بمعناها ا�واسع ا�شا�ل، الÏ ê بضع وسبعون شعبة، وأنها ال تتالزم حال ضعِف اإليمان، بل قد ال تتالزم � قوته
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 .ا»ي وُضع ألجله يُرد� عليهما بهذا ا=لخص ا���ل: ا=وضع ا=شtبه اÑالث وا�رابع

إن َمن ترك فروع اإليمان ال يkون �فًرا ح� يfَك أصَل اإليمان (قال � مناظرته مع ابن ا=رحل : ا=وضع ا=شtبه ا�ا�س
وهو االعتقاد، وال يلزم من فروع ا�قيقة الÏ ê ذات شعب وأجزاء زوال اسمها �إلÓسان إضا قطعت يده، أو ا�شجرة إذا 

 .(اقطع بعض فروعه

jا�واُب من وجه. 

فتقدير وجود  -كما هو مذهب شيخ اإلسالم � هذا اإلطالق –قول القلب وعمله  (االعتقاد )إن أر;د بقو�: ا�وجُه األول
 .عمل القلب من دون عمل ا�وارح xتنع

ÎاÑل: ا�وجه اU jه، (فروع اإليمان )يتعr أل�ور � بعض العمل ال: 

 .قله � �هور ا�سلف من ا�صحابة وا�ابعj إn أن تkف% من ترك العمل مطلقاما تم ن: األ�ُر األول

ÎاÑمه �: األ�ر اÆ لU jف% ا�شيخ �ارك ا�صالة، فتعkدفعا �لتناقض واالضطراب  "الفروع " ت. 

 فكيف ي¦سب هذا �؟ال أعلم أحدا توسع � تقر;ر �سألة ا�الزم بj الظاهر وا�اطن كشيخ اإلسالم، : األ�ر اÑالث

 . فيه أشارة أنه ير;د ترك بعض األعمال، ال �يعها (إذا قطع بعض فر̄و )قو� � ا�شجرة: األ�ر ا�رابع

رد شيخ اإلسالم � ا�همية القائلj بأّن من نÞ ا��ع إيمانه دل � أنه لdس ف قلبه �ء من ا�صديق : تkميل
 .(O7/148موع الفتاوى ( أصال، وأنها سفسطة عند �اه% العقالء

 .توضيح Æم اإلمام ابن أ� العز ا�ن�(366/2) 

فأوهم ) أنه ¯ٍص هللا ورسول �ستحق �لوعيد: وقد أ�عوا أنه �و صّدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل ßوارحه(قال 
 .ا=خالف أن ابن أ� العز × اإل�اع أنه ال يkفر تارك العمل

 .ا�واب من وجوه

 .العصيان ال ينا� ا�kم بkفره، فا��فر وا=�ك وا=نافق �يعهم عصاة هللا ورسو� �ستحقون �لوعيد: األول

ÎاÑبطالنِه، الختالفهم : ا �Uل العصيان � عدم الkفر؛ ثم اإل�اع � عدم �فر ترك العمل، فإنه إ�اع ال ¥ُشك 
 .ارك ا=باÎ األر�عةتkف% تارك ا�صالة، واختالف ا�سلف � تkف% ت

فدفع ا�وهم � ا�نفية ب¦سÉتهم إn  أن ابن أ� العز يت�م عن األحناف وأن ما وقع بdنهم و�j ا�مهور صوري،: اÑالث
، إذ قد ®يuل =ن يقف � Æمهم � إخراِج العمل من �س� اإليمان، وقو£م بtساوي أهل اإليمان � أصله، غالِة ا=رجئة

ال ي� مع اإليمان ذنب، وأن أهل ا=عا% غ% معرضj �لوعيد، ثم بj أن ا�الف صوري � حال إثباتهم : �ونأنهم يقو
 .(2/508(ا�الزم بj الظاهر وا�اطن، يرجع �Êمه � §ح الطحاو;ة 

 (371/2)èنب�م اإلمام ابن رجب اÆ توضيح. 

وهذا يدل � أن ا»ين (ارح و½ن �ن أصل ا�وحيد معهم، ثم قال أي من أعمال ا�و (�م يعملوا خ%ا قط )قال عن حديث
 .(®رجهم اهللا برUته من غ% شفاعة Çلوق هم أهل rمة ا�وحيد ا»ين �م يعملوا خ%ا قط � جوارحهم

ر فيدخل معلوم أن ا�نة إنما ¥ستحق دخو£ا با�صديق بالقلب مع شهادة ا�لسان، و�ها ®رج من ®رج من أهل ا$ا(وقال 
 .(ا�نة
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 .ا�واب من وجوه

قدمت ا�Êم � Åر;ج مع¾ ا�ديث، وأن ا�لجنة اÀائمة Uلته � من ترك العمل لعذر، فمجرد هذا ا�فس% : األول
 .�لحديث ال يع� ت�É مذهب ا=رجئة القائلj بإسالم من ترك أعمال ا�وارح با��ية مع القدرة

ÎاÑمه: اÆ � .أين العمل القلé؟ فإن تقدير وجود القلب مع انتفاء عمل ا�وارح xتنع ..  )ومعلوم (

، فقد حº األقوال واألدلة دون ذكر ا=خالف انظر جامع يرى �فر تارك ا�صالة الظاهر من Æم ابن رجب أنه: اÑالث
 .(5/50فتح ا�اري (وانظر Æمه >×ا ) 44ص(العلوم وا�kم 

 .عليه من Æم ابن حجر العسقالÎد ما اعتمدوا ر(378/2) 

هو اعتقاٌد بالقلب ونطٌق با�لسان وعمٌل باألرÈن، وأرادوا بذ�ك أّن األعماَل §ٌط � كماِ�، : فا�سلف قا�وا(قال � الفتح 
ا�سلف أنهم وا=عsلة قا�واك هو العمل وا$طق واالعتقاد والفارق بdنهم و�j ... ومن هنا Óشأ £م القول با�ز;ادة وا$قصان 

 .(جعلوا األعمال §طا � صحته، وا�سلف جعلوها §ًطا � كماِ� 

 .ا�واب من وجوه

 .أن هذا معتقد األشاعرة، وÓسÉته �لسلف ال تصح: األول

ÎاÑتقدم ذكُر اإل�اع، وال ع«ة بما ®الفه: ا. 

أراد ا�افظ آحاد  – فيما معناه –�زاحم ال اÀكتور عبد اهللا ايمkن أن يفهم Æم ابن حجر � Lمل حسن، ق: اÑالث
العمل، ال ج¦س العمل؛ ألن ا=عsلة يرون أن h عمل §ط �صحة اإليمان، و½ن Uُِل � ج¦س العمل فهو الزم قول 

 .لعè بن أUد بن سوف) ا�Éيان لعالقة العمل بمس� اإليمان: تقر;ظة �كتاب(ا=رجئة 

 .وأقر Æم ا�شيخ � ا�شبل، وا�شيخ علوي ا�سقافإنkار ا�شيخ ابن باز عليه، : ا�رابع

اÀرر ا�سنة � ) .إنkار ا�شيخ عبد ا�رUن بن ال«اك، وأنه مذهب ا=رجئة، و�يان علماء °د Çالفتهم �لحافظ: ا�ا�س
 .(12/7األجو�ة ا$جدية 

 "ا=عا>;ناإليمان عند ا�سلف وعالقته بالعمل وBشف شبهات " خاتمة �لنتائج األخ%ة من كتاب 

 .ال تصح دعوى اإل�اع أن اإليمان � ا�لغة ا�صديق(1) 

 .اإلقرار ا=تضمن تصديق القلب وانقياده: اإليمان لغة(2) 

 .�رBب من القول والعمل، بإ�اع أهل ا�سنة اإليمان ا��÷(3) 

 .ما يظهر � ا�دن، و�dنهما تالزم وفرعه ما � القلب، أصله األيمان(4) 

 .مان يز;د و;نقص با�وحيj واإل�اعاإلي(5) 

 .Ëس اعتبارات ، واسtثناء ا�سلف راجع إnباعتبار حالj االسtثناء � اإليمان ²وز ترBه وفعله(6) 

 .�هور األمة � ا�فر;ق بj اإلسالم واإليمان، وأن اإليمان درجة أ� من اإلسالم(7) 

 .اإليمان واإلسالم تالزم األدلة دلت �(8) 

 .، و�طالنه من ا�وحيj واإل�اعاشfاط قصد الkفر ال يصح جعل ا�شهوة و½رادة اÀنيا مانعا من ا�كف%، وال يصح)(9 

 .تعتقد االعتقاد �لتكف% با=kفرات القوiة والعملية ا=رجئة(10)
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مل القلب وا�وارح لdس أن اإليمان هو ا=عرفة، والkفر هو ا�هل، وأن قول ا�لسان وع: ا�هم ومن وافقه ذهبوا(11) 
 .من اإليمان، وأن اإليمان �ء واحد ال يتفاضل، وال ¥ُسtث¾ منه

ذهب إiه كث% من أهل اإلرجاء، لkن منهم من ال يقàه � ا�كذيب وا�هل بل يضيف  حà الkفر � القلب(12) 
 ما يناقض عمل القلب �لعداوة واالستخفافز

 (13)� .مع أهل ا�سنة � االسم ال � ا�kم  "ا=نافق " خالف ا�كرامية 

أن العمل §ط كمال، واإليمان يز;د و;نقص، واإليمان هو ا�صديق بالقلب، وأن : ا=عتمد عند األشاعرة ا=تأخر;ن(14) 
 .قول ا�لسان §ط إلجراء األح�م � اÀنيا

 العبد و;وا� به ر�ه وهذا Oهول �لعبد فdسtث� أي أن اإليمان هو ما مات عليه = قول األشاعرة ا=تأخر;ن با=وافاة(15) 

 .Lَدث مب� � ن� قيام األفعال االختيار;ة باِهللا تعاn؛ ألن ا=وافاة Ï ما سبق � علم اهللا ما يkون عليه= 

 .يÝبتون عمل القلب، و;دخلون ذ�ك  ت ا�صديق، و;فرقون بdنه و�j ا=عرفة مذهب جهم متأخرو األشاعرة(16) 

وفعل الkفر ا=جمع عليها عالمة � الkفر، و²وز أن يkون   "ا�هل " أو  "ا�كذيب " الkفر عندهم هو1)(7 
 .هذه عالمة � ا�كذيب � قلبه، فيحkم بانتفاء ا�صديق منه: يقول فاعل ذ�ك �ؤمنا � ا�اطن، ومنهم من

وال ¥ٌسtث¾ منه، وقول ا�لسان §ط إلجراء األح�م يرون اإليمان هو ا�صديق وال يز;د وال ينقص،  ا=اتر;دية(18) 
 .اÀنيو;ة فقط، ومنهم من أثبت ا�ز;ادة وا$قصان

اإليمان تصديق وقول، ال يز;د وال ينقص وال ¥سtث¾ فيه، وعمل ا�وارح لdس من اإليمان، : حاصل �رجئة الفقهاء(19) 
 .إلسالموBذ�ك عمل القلب � ما ترجح Àي، وهو Lل تردد عند شيخ ا

 .بj أهل ا�سنة وا=رجئة =ن أثبت ا�الزم ا�الف لفظي(20) 

 :إثبات أ�ر;ن اإليمان قول وعمل، يع�: من قال(21) 

 .ال ²زئ القول وال يصح من دون العمل: األول

ÎاÑك: اfاالعتقاد وال � .الkفر يkون بالقول، والعمل، كما يkون 

  ."وقع � اإلرجاء " بإطالق، بل  "�ر� " �إلرجاء، وذمه �لمرجئة ال يقال من زّل � هذا ا�اب مع كراهته(22) 

 .ا�الزم بj الظاهر وا�اطن يأباه أهل اإلرجاء، وجعلت � قسما �ستقال وعالقته بkفر اإلعراض(23) 

 :ألر�عة أدلة ترك العمل الظاهر با��ية �فر Çرج من ا=لة،(24) 

 .ا�الزم: األول

ÎاÑنية: اBالعمل، إ�ا¯ ر 

 .�فر تارك ا�صالة، إ�ا¯، نُِقَل من اث� ع� إماًما: اÑالث

 .من ترك العمل، وهو راجع =سألة ا�الزم �فر اإلعراض، حقيقة: ا�رابعة

¯�ًما، من ا�صحابة وا�ابعj إn زماننا، وتjÉ أن ا=عا>;ن ال  Ëسj نقال، عن مائة وع�;ن نقوال� بلغت عن(25) 
 .لفون � هذه ا=سألة®ت

 :بنصيحتj هذا و½Î أتوجه إلخواÎ ا»ين حادوا عن ا�صواب � هذه ا=سألة،
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، =ن اÓشغل منهم با�أiف وا�كتابة، أن يتقو اهللا تعاn، وأال يوردوا � نقو£م Æما ألهل ا�دع ا=خالفj �لسنة، وأال األو�
 .دالل آدابه وقواعده، الê ال ÞÅ عليهمي��وا Æم أهل العلم بعضه � بعض، فلالست

لعامة طلبة العلم ا=ر;دين �لخ% ا�احثj عن ا�ق، أن يلز�وا رBَْب علمائهم، وأن يأخذوا العلم � أيديهم، وأن : واÑانية
وسعد من �ن مع ×ذروا زلة العا�م، وز;غة ا�كيم، وأن يعلموا أن �لمنهج ا�سل� Uلًة وورثًة وأئمًة وهداًة، فيا فالح 

 .هؤالء

 .أسأل اهللا أن يبàنا با�ق وأن ²علنا من أهله واÀ¯ء إiه

 .وصë اهللا وسلم � نÉينا Lمد و� آ� وصحِبِه وسلم

 

 :(395": (ا�لجنة اÀائمة �لبحوث العلمية واإلفتاء " ثم وضع ا=ؤلف �لحقا من فتاوى 

=راد شكري، وهو ما زال � مذهبه � اإلرجاء، إال أنه زاد شdئا   "م ا�كف%إح�م ا�قر;ر � أح� " � ا�حذير من كتاب
ألUد   "ضبط ا�ضوابط " ثم ا�حذير من كتاب" ! تراجع " ال   "�ن ال بد من توضيح " غ% �فر ا�كذيب، فهو قال $ا

لعدنان   "j غلو ا�وارج وتفر;ط ا=رجئةحقيقة اإليمان ب " ا�زهراÎ، وقد ثبَت تراجعه بفضل اهللا، ثم ا�حذير من كتاب
وقد ُكتب � Åّبط �تبها وتدرجه � �سائل   "صيحة نذير " و  "ا�حذير من فتنة ا�كف% " عبد القادر ثم من كتا�

" اإليمان قول وعمل واعتقاد " اإليمان، وقد كَذب من زعم من ا�لجنة تراجعها عن فتواها، وما زال �ؤلفهما يقول لطلبته 
 .وال يوضح كمال العمل أو صحته، تلبdًسا وتدلdسا

 

 

 .انتÕ ا�كتاب

� خاتمة ا�لخيص 

ق � هذه ا=سألة، وأóî من ا�وار لفضيلة ا�شيخ إحسان العتéd أوجه شكري uن تعمx ته نصُحه إياَي بقراءته؛ �كون ا=ؤلفd� ف�ن أول صدورِه ودخو� ،
 .شبهاتها معهم � ا=نتديات، ح� �مu !شعب

وغ% ذ�ك،   "األصل والفرع " و  "رBنية العمل " و  "ا�الزم "  ر;ر أقوال شيخ اإلسالم � �سائل اإليمان، و�ع h أقوا� � �سألة: ومن �زايا ا�كتاب
ا�الف ا�لفظي أو ا�قي� بj ا=رجئة xا �ن ا=خاِلف يعمد إn �وضع و�وضعj، ثم ي�É تأصيله � قول شيخ اإلسالم، وهو منُه براء، وBذ�ك توضيح 

 .وأهل ا�سنة

اقتصاُر ا�كتاِب � �سألة أصليuة جزئية، أصلية من حيُث كونها إ�ا¯ من إ�ا¯ت ا�سلف، و=ا ي¦é عليها من ثمرة، جزئية من حيُث : ومن �زايا ا�كتاب
 .ا�معن � �سألة من �سائل فنqهوهذه فائدة ا�خصص � الفن، فضال عن ا�مkن و "العمل " ا=وضوع وهو

 .ا�رد ا=ؤصل، وتفنيد األف�ر دون ا�عرض �ألشخاص، وهذا معjٌ � قَبول ا�ق من ا=خالف، ناهيك عن القارئ ا=تجرد ا=تحرر: ومن �زايا ا�كتاب

 .ل ا�سلف وفهمهم و½�ا¯تهمالقرآن فا�سنة، xلًحا بأقوا: رجوع ا�كتاب إn أصول أهل ا�سنة وا�ماعة : ومن �زايا ا�كتاب

 .توضيح مناهج بعض من تkلم � اإليمان باسم أهل ا�سنة، ولdس منهم فيها، ��يه� وابن حزم، أو ا�زالت كما وقع من ا=روزي وغ%ه: ومن �زايا ا�كتاب

 

ال يغfوا بما يقو� بعض ا=شايخ من ا�هو;ن بها، وأن ينفع  أسأل اهللا أن ينفع با�كتاب طلبة العلم، وأن يرشدهم و;عينهم � فهم ا�سلف £ذه ا=سألة، وأن
 .لـ ثالثj ورقة، إنه و
� ذ�ك والقادر عليه -تقر;با  -بهذا ا�لخيص ا=قتضب من أصل ثمانمائة صفحة 
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