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 مبحث في اإليمان
 تعريف االيمان لغة :

قْػرَاُر ِضْمَن قَػْوِؿ اْلَقْلِب ا اإلسالمقال شيخ  قْػرَاُر؛ ََل رُلَرَُّد التَّْصِديِق. َواْْلِ ميَاَف ُىَو اْْلِ لَِّذي ُىَو التَّْصِديُق : َوَمْعُلوـٌ أَفَّ اْْلِ
  (ٔ)َوَعَمِل اْلَقْلِب الَِّذي ُىَو اَِلْنِقَيادُ 

 : تعريف االيمان شرعاً 
: وىا ىنا أصل آخر: وىو أف حقيقة اْلمياف مركبة من قوؿ وعمل. والقوؿ قسماف: قوؿ القلب وىو  قال ابن القيم

  (ٕ)ف: عمل القلب وىو نيتو وإخالصو, وعمل اجلوارح, والعمل قسمااْلسالـاَلعتقاد وقوؿ اللساف وىو التكلم بكلمة 
ميَاَف قَػْوٌؿ َوَعَمٌل: قَػْوُؿ اْلَقْلِب َواللَّْساِف, َوَعَمُل الْ اإلسالمقال شيخ  يَن َواْْلِ َقْلِب َواللَّْساِف : َوِمْن ُأُصوِؿ أَْىِل السُّنَِّة: َأفَّ الدّْ

  (ٖ)َواجلََْوارِحِ 
ميَاَف قَػْوٌؿ َوعَ اللَُّو َ قَاَل الشَّاِفِعيُّ رَِحَمُو  ْْجَاُع ِمَن الصََّحابَِة َوالتَّاِبِعنَي ِمْن بَػْعِدِىْم شلَّْن أَْدرَْكَناُىْم َأفَّ اْْلِ َمٌل َونِيٌَّة, ََل : وََكاَف اْْلِ

  (ٗ)بِاْْلَخرِ ِإَلَّ ُُيْزُِئ َواِحٌد ِمَن الثَّاَلثَِة 
َنا بَِتْسِمَيِة َىُؤََلِء َكْي َيُكوَف سُلَْتَصرًا َوأَْف  -َوذََكَر َعَدًدا َكِبريًا ُُثَّ قَاَؿ  -ْلِف َرُجٍل َلِقيُت َأْكثَػَر ِمْن أَ : » قال اْلُبَخاِريَّ  َواْكتَػَفيػْ

يَن قَػْوٌؿ َوَعَمٌل؛ َوذَ  ُهْم ََيَْتِلُف ِف َىِذِه اْْلَْشَياِء: َأفَّ الدّْ لَِقْوِؿ اللَِّو: }َوَما أُِمُروا ِإَلَّ لِيَػْعُبُدوا ِلَك ََل َيُطوَؿ َذِلَك , َفَما رَأَْيُت َواِحًدا ِمنػْ
يَن ُحنَػَفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُػْؤُتوا الزََّكاِة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَّْمِة{ ]البينة   (٘)[٘: اللََّو سُلِْلِصنَي لَُو الدّْ

 ولفظ التصديق: اإليمانبعض الفوارق بين لفظ 
 اْلمياف التصديق
:العنكبوت[ ٕٙ] ﴿ َفآَمَن لَُو لُوٌط﴾يتعدى إَل بالباء أو الالـ قاؿ تعاىل َل .سويتعدى بنف

:يونس[ وقاؿ ٖٛ] ﴿ َفَما آَمَن ِلُموَسى ِإَلَّ ُذرّْيٌَّة ِمْن قَػْوِمِو﴾وقاؿ تعاىل
 .[:الشعراءٍ ٔٔ] ﴿ قَاُلوا أَنُػْؤِمُن َلَك َواتػَّبَػَعَك اْْلَْرَذُلوَف﴾تعاىل

 .كاْلمر الغائبيستعمل ِف اْلمر الذي يؤدتن عليو ادلخرب   .يستعمل ِف كل خرب   
كل سلرب عن مشاىدة أو غيب يقاؿ 

 .كذبت  أولو ِف اللغة: صدقت 
 . يستعمل إَل ِف اخلرب عن الغائبَل

فإمنا يستعمل ِف خرب يؤدتن عليو فاللفظ  ِف اللغة مشتق من اْلمن اْلميافأف  

                                  
 (ٖٛٙ/ ٚرلموع الفتاوى ) -ٔ
 ( ٙ٘/ٔلصالة )ا -ٕ
 (ٔ٘ٔ/ ٖرلموع الفتاوى ) -ٖ
 (ٜٙ٘/ ٘شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة واجلماعة لاللكائي ) -ٗ
 (ٖٜٔ/ ٔشرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة واجلماعة للاللكائى ) -٘
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َوَما أَنَت ِبُْؤِمٍن لَّْنا َوَلْو ُكنَّا  ﴿تعاىل قاؿ اْلمانة معىنو التصديق  معىنمتضمن 
أي َل تقر خبربنا وَل تثق بو وَل تطمئن إليو ولو   [ٚٔوسف: ٍ ]ي﴾َصاِدِقنَي 

كنا صادقني, ْلهنم مل يكونوا عنده شلن يؤدتن على ذلك, فلو صدقوا مل 
 يأمن ذلم.

 
يقابل إنو ِف اللغة مل يقابل بالتكذيب, كلفظ التصديق, ف اْلميافلفظ  

لفظ الكفر, والكفر َل َيتص  اْلمياف, بل ادلعروؼ ِف مقابلة بالتكذيب
لو قاؿ: أنا أعلم أنك صادؽ, ولكن َل أتبعك وَل أوافقك, ف,  بالتكذيب

, فلما كاف الكفر ادلقابل لإلمياف ليس ىو التكذيب فقط,  لكاف كفره أعظم
و الكفر والكفر حيصل يقابل اْلميافف ليس ىو التصديق فقط اْلميافعلم أف 

أعم من  اْلميافبالتكذيب وغريه فتعني أف الكفر أعظم من التصديق وعليو ف
 التصديق .

التصديق إمنا يعرض للخرب فقط, فأما اْلمر فليس فيو تصديق من حيث ىو أمر, وكالـ ا خرب وأمر, و 
اخلضوع  ووىو عمل ِف القلب ْجاعفاخلرب يستوجب تصديق ادلخرب, واْلمر يستوجب اَلنقياد لو واَلستالـ, 

 ظاىراً وباطناً واَلنقياد لألمر 
 اْلميافالكامل أو  اْلميافصاحبو من اخللود ِف النار وليس ىو  يالذى ينج اْلمياف: ىو التام اإليمانو 
ِبِو أَْدََن أَْدََن فََأْخرِْج َمْن َكاَف ِف قَػلْ  » النيب صلى ا عليو وسلموأما حديث البخاري الذى يقوؿ فيو , الواجب 

  (ٔ)« أَْدََن ِمثْػَقاِؿ َحبَِّة َخْرَدٍؿ ِمْن ِإميَافٍ 
ُىَنا َما زَاَد ِمَن اْْلَْعَماِؿ َعَلى َأْصِل التػَّْوِحيِد لَِقْولِِو ِف الرَّْوايَِة  «ِِبَبَِّة اخْلَْرَدؿِ »َواْلُمرَاُد  : قولوقال الحافظ

  (ٕ)لََو ِإَلَّ اللَُّو َوَعِمَل ِمَن اخلَْرْيِ َما يَزُِف َذرَّةً اْْلُْخَرى َأْخرُِجوا َمْن قَاَؿ ََل إِ 
 فَِإفَّ اللََّو َلمَّا بَػَعَث زُلَمًَّدا َرُسوًَل إىَل اخْلَْلِق َكاَف اْلَواِجُب َعَلى اخْلَْلِق َتْصِديَقُو ِفيَما َأْخبَػرَ  :اإلسالمقال شيخ 

ِحيَنِئٍذ بِالصََّلَواِت اخلَْْمِس َوََل ِصَياـِ َشْهِر َرَمَضاَف َوََل َحجّْ اْلبَػْيِت َوََل َحرَّـَ َعَلْيِهْم اخْلَْمَر  َوطَاَعَتُو ِفيَما أََمَر وملَْ يَْأُمْرُىمْ 
قَُو ِحيَنِئٍذ ِفيَما نَػزََّؿ ِمْن اْلُقرْ  قَػرَّ ِبَا أََمَر بِِو ِمْن الشََّهاَدتَػنْيِ آِف َوأَ َوالرّْبَا َوضَلَْو َذِلَك َوََل َكاَف َأْكثَػُر اْلُقْرآِف َقْد نَػَزَؿ َفَمْن َصدَّ

                                  
 ( ٓٔ٘ٚأخرجو البخاري ) -ٔ
 (ٖٚ /ٔفتح الباري ) -ٕ
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َـّ  َلْو أََتى بِِو  اْلميافَوِإْف َكاَف ِمْثُل َذِلَك  الَِّذي َوَجَب َعَلْيوِ  اْلميافَوتَػَواِبِع َذِلَك َكاَف َذِلَك الشَّْخُص ِحيَنِئٍذ ُمْؤِمًنا تَا
  (ٔ)َعَلْيِو َكاَف َكاِفرًابَػْعَد اذلِْْجرَِة ملَْ يُػْقَبْل ِمْنُو َوَلْو اقْػَتَصَر 

نطق قَػْوٌؿ َوَعَمٌل َكَما يَػُقولُوَف: فَِإَذا قَاَؿ فَػَقْد َعِمَل ِِبَارَِحِتِو َأْي بِِلَسانِِو. ِحنَي  اْلمياف :قال شبابو بن سوار
ْعُت َأَحدً : »بل نأمحد بن ح قَاَؿ أَبُو َعْبِد اللَّوِ  , بالشهادتني   (ٕ)«ا يَػُقوُؿ بِِو, َوََل بَػَلَغِن َىَذا قَػْوٌؿ َخِبيٌث, َما َسَِ

 اْلمياف: أف قوؿ اللساف وىو النطق بالشهادتني من أعماؿ اجلوارح ولذلك قاؿ شبابة والمراد من قول 
 قوؿ وعمل فمن نطق بالشهادتني فقد جاء بالعمل.

صالة ومل حيرؾ من قرأ ِف الك: من استطاع النطق بالشهادتني ومل ينطق كاف كافر بإْجاع ادلسلمني,  فائدة
 .صالتو باطلةفلسانو بالكلمات واحلروؼ 

َلزَِمُهْم قَػْوُؿ َجْهٍم َوِإْف  اْلميافأَْعَماَؿ اْلُقُلوِب ِف  -أي ادلرجئة  – إَذا ملَْ يُْدِخُلوا :اإلسالمقال شيخ 
  (ٖ)زَِمٌة ذَلَاَلزَِمُهْم ُدُخوُؿ أَْعَماِؿ اجلََْوارِِح أَْيًضا فَِإنػََّها ََل  اْلميافأَْدَخُلوَىا ِف 

 :اإليماناألدلة على أن عمل القلب من 
َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّو َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُو زَاَدتْػُهمْ قاؿ تعاىل  ِإميَانًا َوَعَلى ﴿ ِإمنَّ
وقولو  [٘ٚٔ﴿ َفاَل خَتَافُوُىْم َوَخاُفوِف ِإف ُكنُتم مُّْؤِمِننَي﴾ ]آؿ عمراف: اىل: اْلنفاؿ[ وقولو تعٕ]َرِّّْْٔم يَػتَػوَكَُّلوَف ﴾

 :ادلائدة[ ٖٕ] ﴿ َوَعَلى اللَِّو فَػتَػوَكَُّلوا ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي﴾تعاىل
ُعوَف  اْلمياف: »َأِب ُىرَيْػرََة, قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ روى الشيخاف من حديث   -ِبْضٌع َوَسبػْ

 ِمَن ُشْعَبًة, فَأَْفَضُلَها قَػْوُؿ ََل إِلََو ِإَلَّ اُ, َوأَْدنَاَىا ِإَماطَُة اْْلََذى َعِن الطَّرِيِق, َواحْلََياُء ُشْعَبةٌ  -أَْو ِبْضٌع َوِستُّوَف 
  (ٗ)«اْلمياف

وىو من  اْلميافذلك النطق بالشهادتني من القلب وك عملوىو من  اْلميافدؿ احلديث على أف احلياء من 
 .اجلوارح عملمن  يوى اْلميافمن « ِإَماطَُة اْْلََذى َعِن الطَّرِيقِ و  »عمل اللساف 

 :اإليمانمن  وىو النطق بالشهادتين قول اللسانأن األدلة على 
َل إلو  اْلسالـبكلمة  : ىو القوؿ الظاىر الذى َل صلاة للعبد إَل بو وىو التكلمأواًل المراد بقول اللسان

 -: واألدلة على ذلكإَل ا زلمد رسوؿ ا 

                                  
 ( ٛٔ٘ /ٚرلموع الفتاوى) -ٔ
 ( ٕٜٛالسنة)أخرجو أبو بكر بن اخلالؿ ِف  -ٕ
 (ٜٗٔ /ٚرلموع الفتاوى ) -ٖ
 ( ٖ٘( ومسلم )ٜأخرجو البخاري ) -ٗ
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َنا أُْنزِؿَ  َوَما بِاللَّوِ  آَمنَّا قُوُلوا ﴿قولو تعاىل  َوَما َواْْلَْسَباطِ  َويَػْعُقوبَ  َوِإْسَحاؽَ  َوِإَْسَاِعيلَ  إِبْػرَاِىيمَ  ِإىَل  أُْنزِؿَ  َوَما إِلَيػْ
ُهمْ  َأَحدٍ  بَػنْيَ  نُػَفرّْؽُ  ََل  َرِّّْٔمْ  ِمنْ  النَِّبيُّوفَ  أُوِتَ  َوَما َوِعيَسى ُموَسى أُوِتَ  وزلل ,  : البقرة[ٖٙٔ] ﴾ُمْسِلُموفَ  َلوُ  َوضَلْنُ  ِمنػْ

 «قُوُلوا»الشاىد 
 الصَّاَلَة, َويُِقيُموا لَِّو,ال َرُسوؿُ  زُلَمًَّدا َوأَفَّ  اللَُّو, ِإَلَّ  إِلَوَ  َلَ  َأفْ  َيْشَهُدوا َحّتَّ  النَّاسَ  أُقَاِتلَ  أَفْ  أُِمْرتُ » وقولو 

فمن مل ,  (ٔ)«اللَّوِ  َعَلى َوِحَسابُػُهمْ  ,اْلسالـ ِِبَقّْ  ِإَلَّ  َوأَْمَواذَلُمْ  ِدَماَءُىمْ  ِمنّْ  َعَصُموا َذِلكَ  فَػَعُلوا فَِإَذا الزََّكاَة, َويُػْؤتُوا
 .ا وباطنابالشهادتني مع القدرة فهو كافر ظاىر  ينطق

و إَل ا زلمد رسوؿ ا بل تني اْلخبار عما ِف النفس من العلم واجلـز بأنو َل إلوليس ادلقصود بالشهاد
بد أف يكوف ذلك على وجو اْلنشاء ادلتضمن لاللتزاـ واَلنقياد أما على سبيل اْلخبار عما ِف النفس فقط فهذا َل

حقائق اْلداء  ن القائلِ  ينتظر مِ والعصمة يثبتاف دلن نطق بالشهادتني ُث اْلسالـوادلقصود من ذلك أف , َل ينفعو 
 .وتصديق القوؿ بالعمل ىذا ىو اْلصل 

 :اإليماناألدلة على أن عمل الجوارح من 
 :غافر[ ٕٛ] َوقَاَؿ َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِؿ ِفْرَعْوَف َيْكُتُم ِإميَانَُو﴾ ﴿قاؿ تعاىل

فما ؛ ميانو إعلى أف الرجل كتم  : دلت اْليةاْلميافمن اْلية على أف عمل اجلوارح من  وجو االستدالل
 ؟ الذى كتمو الرجل؟ ىل كتم تصديق القلب  اْلميافىذا 

  .مكتـو َل حيتاج إىل كتم اجلواب : تصديق القلب
 ؟ىل كتم قوؿ اللساف 

  .خاصة عند اخلوؼ منو َل حيتاج إىل اجلهر حّت يقبلقوؿ اللساف اجلواب : 
عماؿ إميانًا إَل إذا كانت جزء وارح الظاىرة , وَل تسمى اْلل اجلوعليو فالذي كتمو الرجل ادلؤمن ىو عم 

 .منو , بل َل تسمى إمياناً إَل إذا كانت ركناً فيو
وإَل لصار  اْلمياف: رلرد التصديق بالقلب مع عدـ عملو َل يدؿ على  (ٕ)ملحوظة على تصديق القلب

الذى ِف القلب من تصديق  ورسولو  اْلمياف بليس وفرعوف من ادلؤمنني لوجود ادلعرفة ِف قلؤّم , فال بد ِفإ
وحب  ورسولو وإَل فمجرد التصديق مع البغض  ورسولو ليس إميانًا باتفاؽ ادلسلمني, وليس التصديق والعلم 
يستلـز احلب إَل إذا كاف القلب سليماً من ادلعارض كاحلسد والكرب ْلف النفس مفطورة على حب احلق وىو الذى 

بثبوت أشياء كثرية ويعلمها و ىو يبغضها كالشياطني والكفار, وإذا قاـ بالقلب التصديق  ؽيصد ْلنسافايالئمها ف

                                  
 ( من حديث ابن عمر ٕٕ( ومسلم )ٕ٘أخرجو البخاري ) -ٔ
 ( ٖٚ٘ /ٚرلموع الفتاوى ) -ٕ
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عاؿ الظاىرة, فما يظهر على البدف من فبو وابة لـز ضرورة أف يتحرؾ البدف ِبوجب ذلك من اْلقواؿ الظاىرة واْل
 .ِف القلب وَلزمو ودليلو ومعلولو اْلقواؿ واْلعماؿ ىو موجب ما

 َوشلَّا يَػْنَبِغي َأْف يُػْعَلَم َأفَّ اْْلَْلَفاَظ اْلَمْوُجوَدَة ِف اْلُقْرآِف َواحلَِْديِث إَذا ُعِرَؼ تَػْفِسريَُىا َوَما: اإلسالمقال شيخ 
َوذِلََذا قَاَؿ  ََلِؿ بَِأقْػَواِؿ أَْىِل اللَُّغِة َوََل َغرْيِِىْم؛أُرِيَد َِّٔا ِمْن ِجَهِة النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم مَلْ حَيَْتْج ِف َذِلَك إىَل اَِلْسِتدْ 

ُه بِالشَّرِْع َكالصَّاَلِة َوالزََّكاِة؛ ُه بِاللَُّغِة َكالشَّْمِس  اْلُفَقَهاءُ: " اْْلََْسَاُء َثاَلثَُة أَنْػَواٍع " نَػْوٌع يُػْعَرُؼ َحدُّ َونَػْوٌع يُػْعَرُؼ َحدُّ
ُه بِاْلُعْرؼِ َواْلَقَمِر َونَػْوٌع يػُ  فَاْسُم الصَّاَلِة َوالزََّكاِة َوالصَّْياـِ َواحلَْجّْ َوضَلِْو  َكَلْفِظ اْلَقْبضِ و  كالسفر واحلرز والتملك  ْعَرُؼ َحدُّ

َ الرَُّسوُؿ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َما يُػرَاُد َِّٔا ِف َكاَلـِ اللَِّو َوَرُسولِِو وََكَذلِ  َك َلْفُظ اخلَْْمِر َوَغرْيَِىا َوِمْن ُىَناَؾ َذِلَك َقْد بَػنيَّ
َرَىا ِبَغرْيِ َما بَػيػََّنُو النَّيبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّ  ـُ ِف اْشِتَقاِقَها  َم ملَْ يُػْقَبْل ِمْنوُ يُػْعَرُؼ َمْعَناَىا فَػَلْو أَرَاَد َأَحٌد أَْف يُػَفسّْ َوأَمَّا اْلَكاَل

َوتَػْعِليُل اْْلَْحَكاـِ ُىَو زِيَاَدٌة ِف اْلِعْلِم َوبَػَياُف ِحْكَمِة أَْلَفاِظ اْلُقْرآِف؛ َلِكنَّ  َفَذاَؾ ِمْن ِجْنِس ِعْلِم اْلبَػَيافِ  َوَوْجِو َدََللَِتَها
فَالنَّيبُّ َصلَّى  ْعَظُم ِمْن َىَذا ُكلِّْو؛َوالنػَّْفاِؽ َواْلُكْفِر ِىَي أَ  اْلسالـوَ  اْلميافَواْسُم  َمْعرَِفَة اْلُمرَاِد َِّٔا ََل يَػتَػَوقَُّف َعَلى َىَذا

َ اْلُمرَاَد َِِّٔذِه اْْلَْلَفاِظ بَػَيانًا ََل حَيَْتاُج َمَعُو إىَل اَِلْسِتْدََلِؿ عَ  َلى َذِلَك بِاَِلْشِتَقاِؽ َوَشَواِىِد اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َقْد بَػنيَّ
  (ٔ)"َهَذا ُيَُِب الرُُّجوُع ِف ُمَسمََّياِت َىِذِه اْْلََْسَاِء إىَل بَػَياِف اللَِّو َوَرُسولِِو فَِإنَُّو َشاٍؼ َكاؼٍ اْسِتْعَماِؿ اْلَعَرِب َوضَلِْو َذِلَك؛ فَلِ 

 اْلسالـو  اْلمياف: إف ادلرجئة دلا عدلوا عن معرفة كالـ ا ورسولو أخذوا يتكلموف ِف مسمى مثال ذلك
ىا فيكوف اللغة ىو التصديق والرسوؿ خاطب الناس بلغة العرب ومل يغريّ  ِف اْلميافبطرؽ ابتدعوىا مثل أف يقوؿ أف 

 .اْلميافوالتصديق يكوف بالقلب أو اللساف أو القلب فقط وعليو فاْلعماؿ ليست من  التصديق, اْلميافب  مراده
أقواذلم  ك أىل البدعة بأصلني فاسدين بنوا عليهما ْجيعدتسُّ  اْلميافواْلصل الذي نشئ بسببو النزاع ِف 

 -:اْلخرى 
   (ٕ)بعضو زاؿ كلو زاؿ كل َل يتبعض وَل يتجزأ إذا  اْلمياف: أف األصل األول
إمياف وكفر وادلقصود بالكفر الكفر اْلصغر وكذلك َل ُيتمع عند  اْلنساف: َل ُيتمع عند األصل الثاني

مياف ونفاؽ وادلراد بالنفاؽ ىنا النفاؽ إ اْلنسافتوحيد وشرؾ وادلقصود بو ىنا الشرؾ اْلصغر وَل ُيتمع عند  اْلنساف
  (ٖ)( فإذا وجد أحدمها انتفى اْلخراْلصغر)العملي

                                  
 ( ٕٚٛ -ٕٙٛ /ٚرلموع الفتاوى ) -ٔ
تبعض أي يتجزأ أي يذىب بعضو ويبقى بعضو فكيف وىف القرآف الكرمي ست آيات تدؿ على زيادة اْلمياف ونقصانو ومعىن زيادتو أي ي -ٕ

 وكذلك أحاديث النيب صلى ا عليو وسلم نقر لك ّٔذا اْلصل مع وجود ست آيات قرانيو 

 .وعليو فهذا أصل باطل ْلنو يتصادـ مع اْلدلة الشرعية  
اف ونفاؽ ولكن عند أىل السنة قالوا يستحيل أف فالقاعدة عند أىل السنة واجلماعة أف الرجل ُيتمع فيو كفر وإمياف وتوحيد وشرؾ وإمي -ٖ

 يوجد ِف قلب ادلسلم أصل اْلمياف وأصل الكفر أو يوجد ِف قليو أصل التوحيد وأصل الشرؾ وأيضاً عند أىل السنة واجلماعة قالوا أنو ميكن
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 :إلى ثالثة أقوالواَلعتقاد فيو  اْلميافوبناء على ذلك اضلصرت تعريفات 
وإذا مت تطبيق ىذين , اْلمياف: ثبت باْلدلة ادلتواترة أف اْلعماؿ من القول األول الخوارج والمعتزلة قالوا

 .اْلميافزاؿ كل  اْلميافمن أف من ترؾ شيء :  ينتج من ذلكصلني السابقني اَل
 .طاعة ومعصية  عند اخلوارج وادلعتزلة كافر فال ُيتمع ِف الرجل  والصغريةوعليو مرتكب الكبرية  

وبتطبيق اْلصلني السابقني  اْلميافأدخلنا العمل ِف مسمى : لو الجهمية والمرجئة قالوا الثانيالقول 
ب إذا فعل ادلؤمن ذنباً وزاؿ بعض إميانو أف يزوؿ كلو فيكفر وَيلد ِف النار وقد علمنا يقيناً أف أىل الذنوب من لوج

 .أىل القلبة َل َيلدوف ِف النار طادلا ماتوا على التوحيد
ّٔم اْلمر  يلئال يؤد اْلميافمن مسمى  - أعماؿ اجلوارح – وعليو فأخرج اجلهمية وادلرجئة اْلعماؿ 

 .هم إىل تكفري ادلذنب بزعم
قوؿ وعمل ويتبعض ِف اَلسم واحلكم  اْلمياف: قالوا أف القول الثالث وىو قول أىل السنة والجماعة

وثوأّم ِبسب ما معو كما يثبت لو من  اْلميافَل كلو ويثبت لو ِف حكم أىل  اْلمياففيكوف مع الرجل بعض 
عة ومعصية وإمياف وكفر أصغر ونفاؽ عملي وإمياف وإذا فعل  طا اْلنسافالعقاب ِبسب ما عليو وقالوا ُيتمع عند 

 . اْلميافناقص كبرية من الكبائر ما مل تكن كفراً أكرب أو شركاً أكرب فهو مؤمن بإميانو فاسق بكبريتو 
إَذا زَاَؿ بَػْعُض تِْلَك  - َسَواٌء َكاَنْت ِف اْْلَْعَياِف أَْو اْْلَْعرَاضِ  -احلَِْقيَقَة اجْلَاِمَعَة ِْلُُموِر : اإلسالمقال شيخ 

وإف كاف من ادلعلـو  َسائِرَِىا اْْلُُموِر فَػَقْد يَػُزوُؿ َسائِرَُىا َوَقْد ََل يَػُزوُؿ َوََل يَػْلَزـُ ِمْن َزَواِؿ بَػْعِض اْْلُُموِر اْلُمْجَتِمَعِة َزَواؿُ 
   (ٔ)كما كانت  ة اجلامعة اليت زاؿ بعضها مل تبقبداىة أف ىذه احلقيق

 :يقبل التبعيض والتجزئة وأنو يزيد بالطاعة وينقص بادلعصية  اْلميافاترت النصوص على أف ولقد تو 
 فَ َزاَدُىمْ ﴿ الَِّذيَن قَاَؿ ذَلُُم النَّاُس ِإفَّ النَّاَس َقْد َْجَُعوْا َلُكْم فَاْخَشْوُىْم تعاىل قولو: األدلة على ذلكومن 

َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اُ َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم وقولو:[ٖٚٔاْلوَِكيُل ﴾]آؿ عمراف:  َوقَاُلوْا َحْسبُػَنا اُ َونِْعمَ  ِإيَماناً  ﴿ ِإمنَّ
ِمنػُْهم مَّن ﴿ َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة فَ وقولو: [ٕ]اْلنفاؿ:  َوَعَلى َرِّّْْٔم يَػتَػوَكَُّلوَف﴾ زَاَدتْ ُهْم ِإيَمانًاَوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُو 

 فَ َزاَدتْ ُهمْ َوُىْم َيْسَتْبِشُروَف َوأَمَّا الَِّذيَن ِف قُػُلؤِِّم مََّرٌض  ِإيَمانًا فَ َزاَدتْ ُهمْ َىِذِه ِإميَانًا فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوْا  زَاَدْتوُ يَػُقوُؿ أَيُُّكْم 

                                                                                                               
فر اْلصغر أو النفاؽ اْلصغر ودليل أف يوجد عند ادلسلم أصل التوحيد وصورة من صور الشرؾ اْلصغر وأصل اْلمياف وصورة من صور الك

ُهَما, َعِن النَّيبّْ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: ٛ٘( ومسلم)ٜٕ٘ٗذلك مار واه البخاري) » (  من حديث َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّو َعنػْ
َحّتَّ يََدَعَها: ِإَذا َحدََّث َكَذَب, َوِإَذا َوَعَد  -َخْصَلٌة ِمْن أَْربَػَعٍة َكاَنْت فِيِو َخْصَلٌة ِمَن النػَّْفاِؽ  أَْو َكاَنْت ِفيوِ  -أَْربٌَع َمْن ُكنَّ ِفيِو َكاَف ُمَناِفًقا 

 «َأْخَلَف, َوِإَذا َعاَىَد َغَدَر, َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر 
 ( بتصريفٗٔ٘ /ٚرلموع الفتاوى ) -ٔ



ٛ 
 

﴿ َوَلمَّا رََأى اْلُمْؤِمُنوَف اَْلْحزَاَب قَاُلوا َىَذا َما َوَعَدنَا وقولو :[ِٕٗٔإىَل رِْجِسِهْم َوَماتُوْا َوُىْم َكاِفُروَف﴾ ]التوبة:  رِْجًسا
﴿ ُىَو الَِّذي أَنْػَزَؿ وقولو : [َٕٕوَتْسِليًما﴾ ]اْلحزاب:  ِإال ِإيَمانًا زَاَدُىمْ اللَُّو َوَرُسولُُو َوَصَدَؽ اللَُّو َوَرُسولُُو َوَما 

 َمَع ِإميَاهِنِْم َولِلَِّو ُجُنوُد السََّماَواِت َواْْلَْرِض وََكاَف اللَُّو َعِليًما َحِكيًما﴾ ِإيَمانًا لِيَ ْزَداُدوا السَِّكيَنَة ِف قُػُلوِب اْلُمْؤِمِننيَ 
 [ٖٔ﴾]ادلدثر:  ِإيَمانًا الَِّذيَن آَمُنوا َويَ ْزَدادَ ﴿ لَِيْستَػْيِقَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب وقولو : :الفتح[ٗ]

َنَة ِقيَل ِلُسْفَيا ُقُص؟ قَاَؿ:  اْلميافَف ْبِن ُعيَػيػْ أَلَْيَس تَػْقَرُءوَف اْلُقْرآَف؟ }فَػزَاَدُىْم ِإميَانًا{ ]آؿ عمراف:  »يَزِيُد َويَػنػْ
ُقُص؟ قَاَؿ: لَْيَس َشْيٌء يَزِيُد ِإَلَّ َوُىَو يَػنػُْقُص ٖٚٔ   (ٔ)«[ ِف َغرْيِ َمْوِضٍع, ِقيَل: يَػنػْ

 : ومن السنة
ََيْرُُج ِمَن النَّاِر َمْن », َعِن النَّيبّْ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ:  أََنسٍ حديث الشفاعة عن ما رواه الشيخاف ِف  .ٔ

قَػْلِبِو َوْزُف بُػرٍَّة ِإَلَّ اللَُّو, َوِف قَاَؿ ََل إِلََو ِإَلَّ اللَُّو, َوِف قَػْلِبِو َوْزُف َشِعريٍَة ِمْن َخرْيٍ, َوََيْرُُج ِمَن النَّاِر َمْن قَاَؿ ََل إِلََو 
واحلديث صريح ِف ,  (ٕ)«ِمْن َخرْيٍ, َوََيْرُُج ِمَن النَّاِر َمْن قَاَؿ ََل إَِلَو ِإَلَّ اللَُّو, َوِف قَػْلِبِو َوْزُف َذرٍَّة ِمْن َخرْيٍ 

 . اْلميافثبات التفاوت والتفاضل ِف إ
َنا َما زَاَد ِمَن اْْلَْعَماِؿ َعَلى َأْصِل التػَّْوِحيِد لَِقْولِِو ِف الرَّْوايَِة ىُ  «ِِبَبَِّة اخْلَْرَدؿِ »َواْلُمرَاُد  : قولوقال الحافظ

  (ٖ)اْْلُْخَرى َأْخرُِجوا َمْن قَاَؿ ََل إِلََو ِإَلَّ اللَُّو َوَعِمَل ِمَن اخلَْرْيِ َما يَزُِف َذرَّةً 
وُؿ اللَِّو َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِف َأْضَحى أَْو ِفْطٍر ِإىَل َأِب َسِعيٍد اخلُْدرِيّْ, قَاَؿ: َخرََج َرسُ ما رواه الشيخاف عن  .ٕ

َصلَّى, َفَمرَّ َعَلى النَّْساِء, فَػَقاَؿ: 
ُ
ْقَن فَِإِّنّْ أُرِيُتُكنَّ َأْكثَػَر أَْىِل النَّارِ »ادل فَػُقْلَن: َوِِبَ يَا « يَا َمْعَشَر النَّْساِء َتَصدَّ

ِثْرَف اللَّْعَن, َوَتْكُفْرَف الَعِشرَي, َما رَأَْيُت ِمْن نَاِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن أَْذَىَب لُِلبّْ الرَُّجِل ُتكْ »َرُسوَؿ اللَِّو؟ قَاَؿ: 
ْرأَِة ِمْثَل نِ », قُػْلَن: َوَما نُػْقَصاُف ِديِنَنا َوَعْقِلَنا يَا َرُسوَؿ اللَِّو؟ قَاَؿ: «احلَازِـِ ِمْن ِإْحَداُكنَّ 

َ
ْصِف أَلَْيَس َشَهاَدُة ادل

قُػْلَن: « َفَذِلِك ِمْن نُػْقَصاِف َعْقِلَها, أَلَْيَس ِإَذا َحاَضْت ملَْ ُتَصلّْ وملَْ َتُصمْ »قُػْلَن: بَػَلى, قَاَؿ: « َشَهاَدِة الرَُّجلِ 
  (ٗ)«َفَذِلِك ِمْن نُػْقَصاِف ِديِنَها»بَػَلى, قَاَؿ: 

 «َما رَأَْيُت ِمْن نَاِقَصاِت َعْقٍل َوِدينٍ  :»الشاىد

                                  
 ( ٘ٓٙ /ٕالشريعة ) -ٔ
 (ٖٜٔ( ومسلم )ٗٗأخرجو البخاري ) -ٕ
 (ٖٚ /ٔفتح الباري ) -ٖ
 ( ٓٛ, ٜٚ( ومسلم )ٖٗٓأخرجو البخاري ) -ٗ
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وىو الشهادتاف  اْلمياف: قوؿ اللساف إف أريد بو ما ىو ركن ِف  ونقصانو اإليمانم في زيادة أصل مه
ف وغري ذلك آفهذا َل يدخلو الزيادة وَل النقصاف وإف أريد بو سائر ما يؤدى باللساف من ذكر وتسبيح وقراءة للقر 

 .فكونو يزيد وينقص أمر واضح َل َيفى 
ِذي ََل ُيْسَتثْػىَن ِفيِو الشََّهاَدتَاِف بِاللَّْساِف فَػَقْط فَِإنػََّها ََل َتزِيُد َوََل تَػنػُْقُص َفاَل الَّ  اْلسالـفَ : اإلسالمقال شيخ 

  (ٔ)اْسِتثْػَناَء ِفيَها
: أف الرجل ادلسلم قد ُيتمع فيو كفر وإمياف وشرؾ وتوحيد اإليمانومن أصول أىل السنة والجماعة في 

 . رؾ والكفر والنفاؽ اْلصغر الذى َل َيرج عن ادللةوتقوى وفجور ونفاؽ , وادلقصود بالش
 :األدلة على ذلك

سالماً إ[ فأثبت ذلم : احلجراتٗٔ]قَاَلِت اْْلَْعرَاُب آَمنَّا ُقْل ملَْ تُػْؤِمُنوا َوَلِكْن قُوُلوا َأْسَلْمَنا﴾ ﴿قاؿ تعاىل .ٔ
عل الواجبات وادلستحبات وترؾ ادلطلق وادلراد بو: ف اْلميافعنهم وىو  اْلمياف يوطاعة  ورسولو مع نف

 .ارمات وادلكروىات والتنزه عن فضوؿ ادلباحات 
ُكْفٌر ُدوَف  »قاؿ ابن عباس  :ادلائدة[ٗٗ] َوَمْن ملَْ حَيُْكْم ِبَا أَنْػَزَؿ اللَُّو فَأُولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُروَف﴾ ﴿قاؿ تعاىل .ٕ

  (ٕ)«ُكْفرٍ 
ِسَباُب »ُعوٍد, قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم: َعْبِد اِ ْبِن َمسْ روى الشيخاف من حديث  .ٖ

  (ٖ)«اْلُمْسِلِم ُفُسوٌؽ َوِقَتالُُو ُكْفرٌ 
نَػُهَما فَِإْف بَػَغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اْْلُْخَرى فَػقَ   ﴿قاؿ تعاىل .ٗ اتُِلوا َوِإْف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقْػَتتَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ

نَػُهَما بِاْلَعْدِؿ َوأَْقِسطُوا ِإفَّ ال لََّو حيُِبُّ الَّيِت تَػْبِغي َحّتَّ َتِفيَء ِإىَل أَْمِر اللَِّو فَِإْف فَاَءْت فََأْصِلُحوا بَػيػْ
 مع وقوع القتاؿ. اْلمياف:احلجرات[  فأثبت ا ذلم ٜ]اْلُمْقِسِطنَي﴾

, َرُجاًل حَيِْلُف: ََل َواْلَكْعَبِة, فَػَقاَؿ َلُو اْبُن  رَأى اْبُن ُعَمرَ  فَّ أَ  لسلميَعْن أِب محزة ا روى اْلماـ أمحد والرتمذي .٘
  (ٗ)«َمْن َحَلَف ِبَغرْيِ اللَِّو فَػَقْد َأْشَرؾَ »ُعَمَر: ِإِّنّْ َسَِْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ: 

                                  
 ( ٜٕ٘/ٚرلموع الفتاوى ) -ٔ
ْسَناِد ومََلْ َُيْرَِجاهُ »( وقاؿ  ٜٕٖٔأخرجو احلاكم ) -ٕ وصححو الذىيب من حديث ابن عباس وفيو قَاَؿ اْبُن «  َىَذا َحِديٌث َصِحيُح اْْلِ

ُهَما: }َوَمْن مَلْ حَيُْكْم ِبَا أَنْػَزَؿ اللَُّو فَُأولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُروَف{ إِنَُّو " لَْيَس بِاْلُكْفِر الَِّذي  َعبَّاٍس َرِضَي اللَّوُ  يَْذَىُبوَف إِلَْيِو إِنَُّو لَْيَس ُكْفرًا يَػْنِقُل َعِن َعنػْ
 اْلَكاِفُروَف{ اْلِملَِّة }َوَمْن ملَْ حَيُْكْم ِبَا أَنْػَزَؿ اللَُّو فَُأولَِئَك ُىمُ 

 ( ٗٙ( ومسلم )ٙٚٓٚأخرجو البخاري ) -ٖ
 ( ٕٔٙ٘( وصححو اْللباِّن ِف اَلرواء )ٕٖٔ٘( وأبو داود )ٖ٘٘ٔ( والرتمذي )ٖ٘ٚ٘أخرجو أمحد ) -ٗ



ٔٓ 
 

َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِو فَػُهَو »: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: احلََْسِن قَاؿَ روى ابن حباف من حديث  .ٙ
ـَ َوَصلَّى َوَزَعَم أَنَُّو ُمْسِلٌم: َمْن ِإَذا َحدََّث َكَذَب, َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف, َوِإَذا ائْػتُ    (ٔ)«ِمَن َخافَ ُمَناِفٌق, َوِإْف َصا

احلقيقتني ولكن ميكن  صوؿ الشرؾ ِف قلب رجل واحد لتناِفأصوؿ التوحيد مع أوعليو َل ميكن أف جتتمع  
وكذلك َل ميكن أف ُيتمع ِف قلب مسلم أصوؿ مع صور الشرؾ دوف أصلو ,  اْلميافأف جتتمع أصوؿ 

 .احلقيقتني  مع أصوؿ الكفر لتناِف اْلمياف
ى إميانًا وشعب الكفر تسمى  تسم اْلميافأف شعب :  اإليمانومن أصول أىل السنة والجماعة في 

 .كفراً 
والكذب شعبة من شعب الكفر واحلكم ِبا أنزؿ شعبة من  اْلمياف: الصدؽ شعبة من شعب مثال ذلك

 .واحلكم بغري ما أنزؿ ا شعبة من شعب الكفر اْلميافشعب 
بد بشبعة من وادلعاصي كلها من شعب الكفر وَل يلـز من قياـ الع اْلميافوعليو فالطاعات كلها من شعب  

وكذلك َل يلـز من قياـ العبد بشعبة من  , أف يسمى مؤمنًا وإف كاف ما قاـ بو يسمى إمياناً  اْلميافشعب 
 .شعب الكفر أف يسمى كافراً وإف كاف ما قاـ بو يسمى كفراً 

مريضًا حقنة أو يضمد لو جرحاً  ـو بفعل من أفعاؿ الطبيب كأف يعطي: كمن يقولتوضيح ما سبق نقول
وكذلك كمن يقـو بفعل من أفعاؿ ادلدرس مثل شرح معلومة أو  , الطب يسمى طبيبًا وإف كاف ما قاـ بو من فال

 .تفهيم جاىالً فال يسمى مدرساً وإف كاف ما قاـ بو من التدريس 
   ِف عدـ اخللود  اْلمياففهل ينفعو ما معو من  اْلميافوعليو إذا فعل العبد بعض شعب الكفر وبعض شعب

 أف َيلد ِف النار أـ َل؟ يقتضيار أو ىل ما معو من شعب الكفر ِف الن
من شرط ِف صحة الباقي واعتباره, وإف كاف ادلرتوؾ ) اْلميافإف مل يكن ادلرتوؾ من شعب : ينفعو الجواب

 .َل ينفعو  هاعتبار و الباقي  صحة ِف ( شرطاْلميافشعب 
وترؾ البعض وكاف من ْجلة ما ترؾ أنو ما  افاْلميمن با تعاىل ووحده وأتى ببعض شعب آ: مثال ذلك

 .ْلف ما تركو شرط ِف صحة الباقي واعتباره فال ينفعو اْلمياف من ببعثة النيب زلمد صلى ا عليو وسلم آ
  شرط كماؿ()شرط الصحة( وقد َل يتعلق )قد يتعلق بعضها تعلق ادلشروط بشرطو  اْلميافوعليو شعب (ٕ)  

 

                                  
 ( ٖٜٕٛ( وحسنو اْللباِّن ِف صحيح الرتغيب والرتىيب )ٜ٘( ومسلم )ٕٚ٘أخرجو ابن حباف ) -ٔ
 ( ٔٙ /ٔالقيم )انظر الصالة وحكم تاركها َلبن  -ٕ



ٔٔ 
 

ومنها ما حينما تكلموا عن اْلعماؿ وقالوا منها ما ىو شرط كماؿ  اْلئمةِف كالـ  المراد ىنا بالشرطيةما 
 شرط صحة؟ىو 

: ادلراد ادلعىن اللغوي َل ادلعىن اْلصويل, وادلراد بادلعىن اللغوي للشرط: ىو إلزاـ الشيء والتزامو ِف الجواب
خارج  ضد الركنية أي أنو يقصدوف بقوذلم شرط الشرعي لتمامو أو لصحتو وَل اْلميافالبيع وضلوه ِبعىن أنو َلـز ِف 

 . عن ادلاىية مل يقصدوا ذلك ألبتو
ِف اْلَقْلِب َوُىَو قَػْوُؿ اْلَقْلِب َوَعَمُلُو َوُىَو إقْػرَاٌر بِالتَّْصِديِق َواحلُْبّْ َواَِلْنِقَياِد  اْلمياففََأْصُل  :اإلسالمقال شيخ 

أَْو  ْف َيْظَهَر ُموِجُبُو َوُمْقَتَضاُه َعَلى اجلََْوارِِح َوِإَذا ملَْ يَػْعَمْل ِبُوِجِبِو َوُمْقَتَضاُه َدؿَّ َعَلى َعَدِموِ َوَما َكاَف ِف اْلَقْلِب َفاَل بُدَّ أَ 
  (ٔ)ونقصانو اْلَقْلبِ  عملَوذِلََذا َكاَنْت اْْلَْعَماُؿ الظَّاِىرَُة ِمْن ُموِجِب  َضْعِفِو؛

ًعاَأْجزَاَء الشَّ : اإلسالمقال شيخ و  فبعض ىذه اْلجزاء قد يكوف شرطًا ِف  ْيِء خَتَْتِلُف َأْحَكاُمَها َشْرًعا َوطَبػْ
بزواذلا عن الكماؿ الواجب وَل يبطلو وبعضها َل يكوف شرطاً فيو وبعضها ينقص ادلركب د البعض اْلخر وبعضها ق

   (ٕ)ينقص عن كمالو ادلستحب 
مل القلب وعمل اجلوارح وكل جزء من ىذه اْلجزاء كما ىو معلـو قوؿ القلب وقوؿ اللساف وع  اْلميافو 

ولكن كل جزء قائم بنفسو َيتلف عن اجلزء اْلخر ِف حقيقتو وماىيتو , فالتصديق  اْلميافيعد جزء من أركاف 
ليس شيء واحد أي َل يزيد  اْلميافبالقلب غري النطق باللساف غري أعماؿ اجلوارح وىذا أمر َل َيالف فيو أحد ف

مركب من أجزاء وشعب فإذا نظرنا كوف كل  اْلميافيزيد وينقص كما ىو عند أىل السنة واجلماعة و  وَل ينقص بل
 ؟ ىو جزء منو يعد شرطاً فيو أـ َل يجزء من أجزاء ادلركب قائم بنفسو للمجموع الذ

 أف الشرط خارج عن ادلاىية. : يقالقد 
 ؟ أي ماىية تقصد؟ ىل ماىية آّموع  : قيل

 ؟ة آّموع ماىي:  فإن قلت
ىذه الشعبة جزء منها ولكن ىذه الشعبة بالنسبة لبقية الشعب ىي خارجة عنها ْلف كل شعبة :  قيل

 .ادلركب من البضع وسبعني شعبة  اْلمياف الزكاة غري اجلهاد لكن ُيمعهم ْجيعاً اسم ريقائمة بنفسها فالتصديق غ
يزوؿ بزوالو فهو شرط  اْلميافَل؟ فإف كاف أصل  كل جزء بالنسبة إىل اْلجزاء يعد شرطًا ِف وجوده أـ  فهل

 .َل يزوؿ بزوالو فهو شرط كماؿ  اْلميافصحة وإف كاف أصل 

                                  
 ( ٗٗٙ /ٚرلموع الفتاوى ) -ٔ
 بتصريف (ٛٔ٘ /ٚرلموع الفتاوى ) -ٕ
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يتكوف من أجزاء كثرية وىذه اْلجزاء كل جزء منها من  اْلنسافجسد : مثال لتقريب المعنى إلى األذىان
اجلسد وىناؾ  سقط زاء إذا سقطتماىية اجلسد ومع ذلك عالقة كل جزء باجلسد ختتلف عن اْلخرى فهناؾ أج

 .بقى اجلسد ولكن على ىيئة غري ىيئتو قبل أف تسقطإذا سقطت أجزاء 
 : فيما بينها اإليمانتطبيق مصطلح الشرط على شعب 

 .الشرط ضابطو عند اْلصوليني: ما يلـز من عدمو العدـ وَل يلـز من وجوده وجود وَل عدـ لذاتو 
  وإف ابذىأّ اْلمياففهي شرط ِف صحتو أي يزوؿ  اْلميافِف ذىاب فإذا كانت الشعبة تؤثر)أي شرط( 

 .اف وقد أوجبها ا تعاىل فهي شرط كماؿ ْلهنا تؤثر ِف كمالو الواجب ميكانت الشعبة َل تؤثر ِف ذىاب اْل
اذلم كلها َل يلـز من مختضع لكوهنا شرط فإذا وجدت أعلو من أوذلا إىل أخرىا افأعمأما عن ادلنافق 

وكذلك الركوع عالقتو ببقية أركاف الصالة شرط صحة مع أنو من  , لعدـ وجود أصلو ذلم اْلميافىا وجود وجود
أركاف الصالة وكذلك السجود وكذلك الوضوء شرط لصحة الصالة وىو خارج عن ماىية الصالة وَل يلـز من 

 .باطلة  وجوده أف توجد صالة وىو ليس جزء من الصالة فالصالة توجد بغري وضوء ولكنها
  وعليو فإطالؽ لفظ الشرط على ىذه الشعب باعتبار كوهنا خارجة عن ماىية الشعب اْلخرى َل لكوهنا

 ةكل شعبة جزء من الشعب - اْلميافشعب  -ىي جزء من رلموعو فلو قلنا أف  يالذ اْلميافخارجة عن 
 .للـز من ذلك الًدور وىو باطل باتفاؽ العلماء اْلخرى 

 .وقف الشيء على ما يتوقف عليو الشيء : ىو تضابط الدورو 
: توقف وجود أمر على أمر أخر إَل أف ىذا اْلمر اْلخري متوقف على وجود اْلمر اْلوؿ فهذا تعريف أخر

 .باطل غري مستقيم عقالً 
 على وجود البعري إَل أف البعري متوقف على وجود البعرة  ة: البعرة متوقفمثال ذلك
ادلولود متوقف على ماء الرجل إَل أف ماء الرجل متوقف على ادلولود فهذا ىو : كذلك لو قلنا أف مثال أخر
 العلماء. باتفاؽالدور وىو باطل 

جزء من الشعبة  اْلميافمن قاؿ أف كل شعبة من شعب  قوؿعلى  اإليمانتطبيق الدور على شعب 
 اْلخرى:

بدوف قوؿ اللساف جزء من  افاْلميبدوف قوؿ اللساف ويكوف  اْلميافأف يقاؿ أف قوؿ اللساف جزء ِف 
 .اْلمياف

 ُىَو اْعِتَقاٌد بِاْلَقْلِب َونُْطٌق بِاللَّْساِف َوَعَمٌل بِاْْلَرَْكافِ  (اْلمياف ِف )أي فَالسََّلُف قَالُوا: قال الحافظ ابن حجر
َواْلُمْرِجَئُة قَالُوا ُىَو اْعِتَقاٌد َونُْطٌق  بِالزّْيَاَدِة َوالنػَّْقصِ ذَلُم اْلَقْوُؿ  أَومن ُىَنا نش َوأَرَاُدوا ِبَذِلَك َأفَّ اْْلَْعَماَؿ َشْرٌط ِف َكَمالو
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نَػُهْم َوبَػنْيَ السََّلِف أَنػَُّهْم  َواْلَكرَّاِميَُّة قَاُلوا ُىَو نُْطٌق فَػَقْط َواْلُمْعَتزَِلُة قَاُلوا ُىَو اْلَعَمُل َوالنُّْطُق َواَِلْعِتَقادُ  فَػَقطْ  َواْلَفارُِؽ بَػيػْ
  (ٕ)َشْرطًا ِف َكَمالِوِ  )أي اْلعماؿ(َوالسََّلُف َجَعُلوَىا  (ٔ)وا اْْلَْعَماَؿ َشْرطًا ِف ِصحَِّتوِ َجَعلُ 

كل « أف اَلعماؿ جعلوىا شرطًا ِف كمالو»فمن فهم من كالـ احلافظ ابن حجر أف قولو عن السلف 
أهنم جعلوا »عن ادلعتزلة  وقرينة قولعماؿ بآحاد اْلفقد أخطأ وإمنا قصد بذلك  - باعتبار رلموعها -اَلعماؿ 

حاد اْلعماؿ باتفاؽ حيث أهنم َل يقولوف بالزيادة وَل آوادلراد باْلعماؿ عند ادلعتزلة « اَلعماؿ شرطًا ِف صحتو
  (ٖ)بالنقصاف

 :اإليمانبد منها عند الكالم في المعتقد خاصة قواعد ال
حاؿ من اْلحواؿ فقد  بأيأو قبوؿ اخلالؼ فيو : الوقوؼ على إْجاع السلف وعدـ جتاوزه القاعدة األولى

    «قوؿ وعمل يزيد وينقص اْلميافأف »وغريىم من أىل العلم  والبخاري الشافعينقل 
بد أف يكوف مبنيًا على النظر ِف ْجيع أي مسألة خاصة مسائل اَلعتقاد َل: القوؿ ِف  القاعدة الثانية

 علم أصوؿ الفقو.قواعد ادلقررة ِف النصوص الواردة فيها وفق ال
 : بالنظر إىل النصوص اليت استدؿ ّٔا ادلرجئة على صحة مذىبهم ينظر فيها من وجهني: القاعدة الثالثة

َل يَزِيُد َوَل  اْلميافأَفَّ  نسب إىل النيبُكلُّ َحِديٍث : من جهة الثبوت  قاؿ ابن القيم : و  الوجو األول
ُقُص    (ٗ)فهو كذب باتفاؽيَػنػْ

: وإذا جاء معىن اللفظ -وقد سبق ذكره– اْلسالـمن جهة الفهم واَلستدَلؿ قاؿ شيخ : الثاِّنالوجو 
صلى ا عليو وسلم فال حاجة لنا بالرجوع إىل لغة العرب للوقوؼ على  النيب عنالوارد ِف القرآف والسنة بتفسري 

شارع ادلعىن ادلراد منها فال حاجة : لفظ الصالة والزكاة واحلج بني المثال ذلكمعناه فقد بني معناه من قبل الشارع 
جاء معناه من قبل الشارع وىو قوؿ وعمل فال حاجة لنا للوقوؼ  اْلميافلنا للرجوع إىل اللغة ومن ذلك أيضاً لفظ 

 .على معناه عند اللغويني 
 : بالنظر إىل ما استدؿ بو ادلرجئة على إرجائهم َل َيرج عن أربعة أقساـ: القاعدة الرابعة

                                  
 أي أحاد اْلعماؿ  -ٔ
فاحلافظ نقل كالـ السلف وكالـ ادلعتزلة ِف اْلمياف وىو ِف ظاىر لفظو متطابق ولكن ىناؾ فرؽ بني ادلعتزلة (  ٙٗ/ ٔفتح الباري ) -ٕ

رط ِف صحة اْلمياف وادلقصود من قوذلم اْلمياف أي آحاد اْلعماؿ مثل صلة الرحم واحلج فمن والسلف وىو أف ادلعتزلة قالوا اْلعماؿ ش
 تركها كفر ْلف اْلمياف عندىم َل يتجزأ وَل يتبعض .

فاحلافظ ِف نقلو عن السلف أي غالبية السلف ِف أف معتقدىم ِف اْلعماؿ شرط كماؿ والصواب أف ىنالك بعض السلف جعلوا  -ٖ
 عماؿ شرط صحة كالصالة شلن يقولوف بكفر تارؾ الصالة .بعض أحاد اْل

 ( ٜٔٔ /ٔادلنار ادلنيف ِف الصحيح والضعيف ) -ٗ
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ساؿ معاذ بن إر : حديث البطاقة وكذلك حديث مثال ذلك: ما َل دليل فيو أصاًل للمسألة ولالقسم األ
: ما ورد مقيداً ِباؿ القسم الرابع. : مطلق مقيد القسم الثالث. : عاـ سلصوص القسم الثاني. جبل إىل اليمن 

 .العذر 
 بعض األدلة التي استدل بها المرجئة على باطلهم وكيفية الرد عليها:

  : األول: حديث البطاقة شبهةال
َعْبَد اللَِّو ْبَن َعْمرٍو, يَػُقوُؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم: " وابن ماجة من حديث  أمحد روى اْلماـ

, ُكلُّ ِسِجلٍّ َمدَّ اْلَبَصِر, ُُثَّ ُيَصاُح ِبَرُجٍل ِمْن أُمَّيِت يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َعَلى ُرُءوِس اخلَْاَلِئِق, فَػيُػْنَشُر َلُو ِتسْ  َعٌة َوِتْسُعوَف ِسِجالِّ
, فَػيَػُقوُؿ: َأظََلَمْتَك َكَتَبيِت  احْلَاِفظُوَف؟ فَػيَػُقوُؿ: ََل, ُُثَّ  يَػُقوُؿ اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ: َىْل تُػْنِكُر ِمْن َىَذا َشْيًئا؟ فَػيَػُقوُؿ: ََل, يَا َربّْ

)وىف رواية  حسنةِعْنَدنَا , فَػيَػُقوُؿ: ََل, فَػيَػُقوُؿ: بَػَلى, ِإفَّ َلَك فَ يُ َهاُب الرَُّجلُ َحَسَنٌة؟  يَػُقوُؿ: أََلَك ُعْذٌر, أََلكَ 
ًدا َعْبُدُه زُلَمَّ  , َوإِنَُّو ََل ظُْلَم َعَلْيَك اْليَػْوـَ, فَػُتْخرَُج لَُو ِبطَاقٌَة ِفيَها: َأْشَهُد َأْف ََل إِلََو ِإَلَّ اللَُّو, َوَأفَّ ( (ٔ)َحَسَنات  صحيحة 

ِت؟ فَػيَػُقوُؿ: إِنََّك ََل ُتْظَلُم, ُت ِف   َوَرُسولُُو, قَاَؿ: فَػيَػُقوُؿ: يَا َربّْ َما َىِذِه اْلِبطَاَقُة, َمَع َىِذِه السِّْجالَّ فَػُتوَضُع السِّْجالَّ
ُت, َوثَػُقَلِت اْلِبطَاَقُة    (ٕ)«ِكفٍَّة, َواْلِبطَاَقُة ِف ِكفٍَّة, َفطَاَشِت السِّْجالَّ
نو يدؿ على أف الرجل ليس لو من اْلعماؿ قالوا إوجو اَلستدَلؿ من احلديث على بدعة اْلرجاء: 

 حيد بقطع النظر عن رواية حسنات.الصاحلة غري شهادة التو 
: أف مذىب اْلرجاء يقوؿ أف  ووجو ذلكَل يستقيم استدَلؿ ادلرجئة ّٔذا احلديث على مذىبهم :  فنقول

قوؿ القلب وعمل القلب َل َيلد ِف النار وليس ِف احلديث إَل قوؿ اللساف فقط فمن أين من أتى بقوؿ اللساف و 
  (ٖ)ومعتدلة اجلهميةوكاف اْلوىل أف يستدؿ ّٔذا احلديث الكرامية جاء ادلرجئة بقوؿ القلب وعمل القلب 

 :والرد على ىذه الشبهة من وجوه
 بالقوؿ آّرد من غري صدؽ ومن غري إخالص : يقاؿ أف ىذا الرجل صاحب البطاقة قد أتىالوجو األول

: أف ا  ِف ىذا اَلحتماؿ ووجو البطالنإذ ىو خالؼ ادلعلـو من الدين بالضرورة  وىذا باطلومن غري يقني 
منو ووضعت ِف ادليزاف فدؿ ذلك على أنو قاذلا بإخالص ويقني وصدؽ وانقياد وإَل َل تقبل , وإما أف  اهَ لَ بِ تعاىل قَ 

بالنطق مع اْلخالص والصدؽ واليقني وىذه كلها من أعماؿ القلوب وحينئذ ميتنع أف يرتؾ العمل يكوف أتى 
 .الظاىر كلو لثبوت التالـز بني الظاىر والباطن 

                                  
 (ٖ٘ٔ( وصححو اْللباِّن ِف الصحيحة )ٖٓٓٗسنن ابن ماجو ) -ٔ
 ( ٜ٘ٓٛ( وصححو اْللباِّن ِف صحيح اجلامع الصغري ) ٜٖٕٙ(  والرتمذي )ٖٓٓٗ( وابن ماجة )ٜٜٗٙأخرجو أمحد ) -ٕ
 اجلهمية تقوؿ إف اْلمياف ىو ادلعرفة فقط أما ادلعتدلة منهم فيقولوف أنو َل بد أف ينطق بالشهادتني ف -ٖ
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وليس ِف  ال يصحبصالة وَل زكاة وَل صياـ وَل حج  : أف اجلـز بأف ىذا الرجل مل يأتالثانيالوجو 
ظ احلديث ما يشعر بوجود العمل ففي رواية ابن ماجة وسندىا صحيح احلديث ما يصرح بذلك بل ِف بعض ألفا

وكثرة سجالتو  لوىذه الرواية تشعر بوجود العمل ولكن لعظم جنايات الرج «بلى إف لك عندنا حسنات »فيقاؿ
فيقوؿ : َل يا رب , « أََلَك َحَسَنٌة؟ »)تسعة وتسعوف سجل( وضعف عملو يتهيب أف ُييب ربو بنعم حني يسألو 

 .وادلثبت ِف احلديث وجود السجالت اخلاصة بالذنوب ولكن ا عز وجل غفر لو ّٔذه البطاقة كبائر الذنوب 
فَاْلَمْحُو َوالتَّْكِفرُي يَػَقُع ِبَا يُػتَػَقبَُّل ِمَن اْْلَْعَماِؿ. َولَْيَس ُكلُّ َحَسَنٍة دَتُْحو ُكلَّ َسيَّْئٍة, بَِل  :اإلسالمقال شيخ 

َعَلى  اْلنسافَوالنػَّْوُع اْلَواِحُد ِمَن اْلَعَمِل َقْد يَػْفَعُلُو  بِاْعِتَباِر اْلُمَوازَنَِة. لِلصََّغائِِر تَارًَة, َوَيُكوُف لِْلَكَبائِِر تَارَةً  اْلَمْحُو َيُكوفُ 
 نوب )ُث ذكر حديث البطاقة( الذ ِإْخاَلُصُو َوُعُبوِدي َُّتُو ِللَِّو، فَ يَ ْغِفُر اللَُّو َلُو ِبِو َكَبائِرَ  َوْجٍو َيْكُمُل ِفيوِ 

َخُلوا النَّاَر ُكلُُّهْم  فَػَهِذِه َحاُؿ َمْن قَاذَلَا بِِإْخاَلٍص َوِصْدٍؽ, َكَما قَاذَلَا َىَذا الشَّْخُص. َوِإَلَّ فََأْىُل اْلَكَبائِِر الَِّذيَن دَ ُث قاؿ: 
  (ٔ)َعَلى َسيَّْئاِِتِْم, َكَما تَػَرجََّح قَػْوُؿ َصاِحِب اْلِبطَاَقةِ  ذُلُمْ وملَْ يَػتَػَرجَّْح قَػوْ  َكانُوا يَػُقوُلوَف: ََل إَِلَو ِإَلَّ اللَُّو,

يثبتوا فيلزمهم أف  -من نصوص أخرى أثبتوه بل - أىل اْلرجاء أثبتوا عمل القلب بدوف نص من احلديث
 .عمل اجلوارح من نصوص أخرى

كذلك فإف كل واحد من , ل كما فعل ّٔذا الرج: ليس كل واحد من اْلمة امدية يفعل بو  الوجو الثالث
ىذه اْلمة معو ىذه البطاقة ولو كاف ىذا احلكم عاـ ِف كل من نطق بالشهادتني للـز أَل يدخل أحد من العصاة 

 .النار وىذا باطل قطعاً 
َا تَػتَػَفاَضُل : قال ابن القيم بِتَػَفاُضِل َما ِف اْلُقُلوِب, فَػَتُكوُف فَِإفَّ اْْلَْعَماَؿ ََل تَػتَػَفاَضُل ِبُصَورَِىا َوَعَدِدَىا, َوِإمنَّ

نَػُهَما ِف التػََّفاُضِل َكَما بَػنْيَ السََّماِء َواْْلَْرِض, َوالرَُّجاَلِف َيُكوُف مَ  َقاُمُهَما ِف الصَّفّْ َواِحًدا, ُصورَُة اْلَعَمَلنْيِ َواِحَدًة, َوبَػيػْ
َوتََأمَّْل َحِديَث اْلِبطَاَقِة الَّيِت تُوَضُع ِف ِكفٍَّة, َويُػَقابُِلَها ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَف  ْرِض.َوبَػنْيَ َصاَلتَػْيِهَما َكَما بَػنْيَ السََّماِء َواْْلَ 

ُت, َفاَل يُػَعذَُّب. َها َمدُّ اْلَبَصِر, فَػَتثْػُقُل اْلِبطَاَقُة َوَتِطيُش السِّْجالَّ , ُكلُّ ِسِجلٍّ ِمنػْ ُو ِمْثُل َوَمْعُلوـٌ َأفَّ ُكلَّ ُمَوحٍّْد لَ  ِسِجالِّ
ُهْم َيْدُخُل النَّاَر ِبُذنُوبِِو, َوَلِكنَّ السّْرَّ الَِّذي ثَػقَّ  َل ِبطَاَقَة َذِلَك الرَُّجِل, َوطَاَشْت ِْلَْجِلِو َىِذِه اْلِبطَاَقِة, وََكِثرٌي ِمنػْ

ُت َلمَّا مَلْ حَيُْصْل لَِغرْيِِه ِمْن أَْربَاِب اْلِبطَاقَاِت, انْػَفَرَدْت ِبطَ    (ٕ)اقَػُتُو بِالثػَّْقِل َوالرَّزَانَةِ السِّْجالَّ
اْلْجاع ادلصرح بأنو َل ُيزئ القوؿ والتصديق إَل بالعمل ْلجل حالة خاصة َل حتدث لكل  دُّ رَ كيف يػُ و 

  .أحد 

                                  
 ( ٕٕٓ /ٙمنهاج السنة النبوية ) -ٔ
 ( ٖٓٗ/ ٔمدارج السالكني ) -ٕ



ٔٙ 
 

ْْجَاُع ِمَن الصََّحابَِة َوالتَّاِبِعنَي ِمْن بَػْعِدِىْم شلَّْن قَاَل الشَّاِفِعيُّ رَِحَمُو اللَُّو َ  ميَاَف قَػْوٌؿ : وََكاَف اْْلِ أَْدرَْكَناُىْم َأفَّ اْْلِ
 (ٔ)ُُيْزُِئ َواِحٌد ِمَن الثَّاَلثَِة ِإَلَّ بِاْْلَخِر َوَعَمٌل َونِيٌَّة, ََل 

ْلجلها إْجاع الصحابة يُػَردُّ : أف ىذا احلديث ميكن محلو على حالة خاصة وقضية معينة َل الوجو الرابع
واحد من الثالثة إَل باْلخر فهذا رجل مسرؼ على نفسو مفرط ِف قوؿ وعمل ونية وأنو َل ُيزئ  اْلميافعلى أف 

حق ربو اقرتؼ ما اقرتؼ من اْلثاـ واْلوزار ُث قاؿ َل إلو إَل ا بصدؽ وإخالص ويقني دوف أف يتوب من ذنوبو 
 .ْلنو لو تاب لبدلت سيئاتو حسنات السابقة ُث مات على ذلك , وإمنا قلنا بأنو مل يتب

بعد كالمو عن الشهادتني: فإنو إذا قاذلا بإخالص ويقني تاـ مل يكن ِف ىذه احلالة  اإلسالميخ قال ش
كماؿ إخالصو ويقينو يوجب أف يكوف ا أحب إليو من كل شيء فإذا َل يبقى ِف قلبو   مصراً على ذنب أصاًل فإف

 اْلميافنت لو ذنوب قبل ذلك فإف ىذا حيـر من النار وإف كا يإرادة دلا حـر ا وَل كراىية دلا أمر ا وىذا ىو الذ
 .ة وىذا اليقني َل يرتكوف لو ذنباً إَل ميحى كما ميحى الليل النهار بوىذه التوبة وىذه ا

قاؿ اْلماـ زلمد بن شهاب الزىري ِف حديث من شهد أف َل إلو ا حـر ا عليو النار: كاف ذلك قبل 
 .نزوؿ الفرائض واْلمر والنهى 

قبل أف يتمكن من العمل بعد أف وجد ينطبق على رجل نطق بالشهادتني ُث مات رمحو ا  ريالزىفكالـ 
 .العمل فكالمو خارج عن احلديث 

: أف حديث البطاقة حالة خاصة دلن قاـ ِف قلبو من التعظيم لكلمة َل إلو إَل ا ونطق ّٔا الوجو الخامس
 .عند ادلوت فكانت أخر كالمو من الدنيا 

 :يجمل في أمرين ما سبق :تلخيص 
مل حيسن صالتو فلم يذكرىا ِف ىذا ادلقاـ  نمل يرتؾ عمل اجلوارح بالكلية لكن لعلو شلي لصم لأنو رج .ٔ

 -ياًء من ربو ويدؿ على ذلك أمراف:العظيم ح
 .«أف لك عندنا حسنات»: التصريح ِف روايات احلديث األول
لمة الشهادة َل تنفع مع الكفر فلما نفعتو كلمة : دلت النصوص على أف ترؾ الصالة كفر وأف كالثاني

 .أىل الصالة من الشاىدة دلت على أنو 
 .بصدؽ وإخالص دوف أف يتوب من ذنبوعند ادلوت  اأهنا حالة خاصة ِبن قاذل .ٕ

 
 

                                  
 (ٜٙ٘/ ٘شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة واجلماعة لاللكائي ) -ٔ
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 «لم يعملوا خيراً قط» الشبهة الثانية : حديث 
الذين صلوا من النار عن بعض واحلديث ِف الصحيحني من حديث أىب سعيد اخلدري وفيو يقوؿ ادلؤمنوف 

َحرَّـُ يَػُقولُوَف: رَبػََّنا َكانُوا َيُصوُموَف َمَعَنا َوُيَصلُّوَف َوحَيُجُّوَف, فَػيُػَقاُؿ ذَلُْم: َأْخرُِجوا َمْن َعَرفْػُتْم, فَػتُ ادلؤمنني دخلوا النار 
اُر ِإىَل ِنْصِف َساقَػْيِو, َوِإىَل رُْكَبتَػْيِو, ُُثَّ يَػُقوُلوَف: رَبػََّنا َما بَِقَي ُصَورُُىْم َعَلى النَّاِر, فَػُيْخرُِجوَف َخْلًقا َكِثريًا َقِد َأَخَذِت النَّ 

ا, َأْخرُِجوُه, فَػُيْخرُِجوَف َخْلًقا َكِثريً ِفيَها َأَحٌد شلَّْن أََمْرتَػَنا بِِو, فَػيَػُقوُؿ: اْرِجُعوا َفَمْن َوَجْدمُتْ ِف قَػْلِبِو ِمثْػَقاَؿ ِديَناٍر ِمْن َخرْيٍ  فَ 
ِبِو ِمثْػَقاَؿ ِنْصِف ِديَناٍر ِمْن َخرْيٍ ُُثَّ يَػُقوُلوَف: رَبػََّنا ملَْ َنَذْر ِفيَها َأَحًدا شلَّْن أََمْرتَػَنا, ُُثَّ يَػُقوُؿ: اْرِجُعوا َفَمْن َوَجْدمُتْ ِف قَػلْ 

ْر ِفيَها شلَّْن أََمْرتَػَنا َأَحًدا, ُُثَّ يَػُقوُؿ: اْرِجُعوا َفَمْن َوَجْدمُتْ ِف قَػْلِبِو فََأْخرُِجوُه, فَػُيْخرُِجوَف َخْلًقا َكِثريًا, ُُثَّ يَػُقولُوَف: رَبػََّنا ملَْ َنذَ 
: فَػيَػُقوُؿ اُ َعزَّ َوَجلَّ  رًا "ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة ِمْن َخرْيٍ فََأْخرُِجوُه, فَػُيْخرُِجوَف َخْلًقا َكِثريًا ُُثَّ يَػُقولُوَف: رَبػََّنا ملَْ َنَذْر ِفيَها َخيػْ 

ِبُض قَػْبَضًة ِمَن النَّاِر, فَػُيْخرُِج َشَفَعِت اْلَماَلِئَكُة, َوَشَفَع النَِّبيُّوَف, َوَشَفَع اْلُمْؤِمُنوَف, وملَْ يَػْبَق ِإَلَّ أَْرَحُم الرَّامِحِنَي, فَػيَػقْ 
َها قَػْوًما ملَْ يَػْعَمُلوا َخيػْرًا َقطُّ    (ٔ)ِمنػْ

أف تارؾ عمل اجلوارح بالكلية مسلم حتت ادلشيئة قالوا ئة: دَلؿ من احلديث على مذىب ادلرجوجو اَلست
 .وقالوا )أي ادلرجئة( أف احلديث قطعي الدَللة على أهنم مل يعملوا أي عمل باجلوارح 

 يزيد وينقص ومل يقل ادلرجئة ّٔذا اَلستدَلؿ  اْلميافواحلديث صريح الدَللة ِف أف قلت : 
: بالنظر ووجو ذلكأىل العلم أف ظاىر ىذا احلديث مراد  من د قطح: مل يقل أالرد على ىذه الشبهة

نكرة ِف سياؽ النفي « من خري»رلزوماً, وجاء لفظ « يعمل»إىل ألفاظ احلديث صلد ما يلي: جاء الفعل ادلضارع 
الذي يوصف بو أفعاؿ « باخلري»وادلراد ,  ِف بعض الروايات للتأكيد« قط»فهي تفيد العمـو والشموؿ, أيضاً لفظ 

 مسلماً خالصاً  موافقاً للسنة.عبد أف يكوف صدر من ال
زوا إخراج غري ادلؤمنني من النار وىذا استدَلؿ باطل إذ ومل يأخذ بظاىر احلديث إَل بعض ادلبتدعة وجوَّ 

  .اَلْجاعاتيلـز منو مصادمة النصوص الشرعية ومصادمة 
 اىر النص بل جلأوا إىل نصوص أخرى.بظ دلا استدلوا باحلديث على بدعتهم مل يستدلواوأيضاً ادلرجئة 
َل يتبع إَل إذا تبني أف معناه ىو ادلراد شرعًا وظاىر اللفظ  ظاىر اللفظ :والظاىر المراد ظاىر اللفظ

يكوف ىو ادلراد شرعًا إذا مل يلـز منو لواـز فاسدة فإذا لـز من ظاىر اللفظ لواـز فاسدة َل يعمل بظاىره ونقوؿ أف 
 .راد الظاىر ىنا غري م

 زماً فهو َلـز ْلف كالـ ا ورسولو حق وَلـز احلق حق ـ ا ورسولو إف صح أف يكوف َلالالـز من كالو 

                                  
 ( ٖٛٔ( ومسلم ) ٜٖٗٚأخرجو البخاري ) -ٔ
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وزلل النزاع بني الظاىرية ادلذمومة وبني ْجهور أىل احلديث وأخذىم بالظاىر ىو ىل اَلعتبار بظواىر اْللفاظ 
 والنيات تأثري يوجب اَللتفات إليو ومراعاة جانبها؟ والعقود وإف ظهرت ادلقاصد والنيات خبالفها أـ للمقاصد

ِف , وأما أىل احلديث قالوا إف للقصد والنية اعتبار  اامهلوا القصد والنية ومل يلتفتوا إليه الظاىرفأىل 
 .اْلفعاؿ واْللفاظ 

 تشابووعليو فمن أخذ بظاىر اللفظ دوف اعتبار للمراد من اللفظ ِبسب تفسري السلف فهذا من اتباع ادل. 
 -صلد ما يلى:« مل يعملوا خرياً قط»على حديث :  وتطبيق ىذا القاعدة

» ُث قالت ادلالئكة بعد ذلك « نصف ذرة»:  ثالثاً « نصف دينار»:  ثانياً « مثقاؿ دينار من خري: »أوالً 
ن امياف ىذا التدرج يدؿ بظاىره على أف ىؤَلء ليسوا من أىل التوحيد فليس معهم شيء م« ربنا مل صلد فيها خري

القلب وَل مثاؿ ذرة من خري ومل يعملوا خرياً قط َل من أعماؿ اجلوارح وَل من أعماؿ القلوب ومل يذكر ِف احلديث 
 أهنم قالوا َل إلو إَل ا 

 ليو فهذا الظاىر غري مراد باتفاؽ.وع 
ىو تصديق  اْلميافل وأص , اْلميافما زاد على أصل « مل يعملوا خرياً قط» فادلراد باخلري ادلنفى ِف احلديث

 .اخلرب وتنفيذ اْلمر أي اْلقرار والنطق وأعماؿ القلوب اليت من لوازمها أعماؿ اجلوارح 
: أف اَلستدَلؿ ّٔذا احلديث من باب اَلستدَلؿ باَلحتماَلت واَلحتماؿ إذا تطرؽ إىل الجواب الثاني

ن أخرجوا بغري عمل خري قط قد يكونوف ووجو تطرؽ اَلحتماؿ إىل الدليل ىو أف الذيدليل بطل بو اَلستدَلؿ ال
النار جامعة جلميع العصاة من كل اْلمم وشلا يؤكد ذلك  أف من اْلمم ادلاضية غري أمة النيب صلى ا عليو وسلم إذ

الئكة والنبيني واْلؼ الالـ ِف ادل« َشَفَعِت اْلَماَلِئَكُة, َوَشَفَع النَِّبيُّوَف, َوَشَفَع اْلُمْؤِمُنوفَ  »ما ورد ِف نص احلديث 
 عليو اَلحتماؿ فال يصح اَلستدَلؿ بو.بدليل ورد وعليو فاَلستدَلؿ ّٔذا احلديث استدَلؿ .لالستغراؽوادلؤمنني 

عمل اجلوارح بالكلية من غري جحود وَل إباء َل يكفر  ترؾ: من استدؿ ّٔذا احلديث على أف الرد الثالث
 .ر والتصديق ومعهم أيضاً عمل القلب بقوؿ أف ىؤَلء مل يعملوا خرياً قط معهم اْلقرا

نو يكفر وَيلد أيعتقدوف مع انتفاء اْلقرار والتصديق وعمل القلب  م: أهنووجو ذلك عند المرجئة ما يلى
 .ِف تناقض أثبتوا ذلهم اْلقرار والتصديق وعمل القلب وافحّت َل يقع

جود ْلحدىم ِف احلديث َلسيما ثبات اْلقرار والتصديق وعمل القلب وَل و إ: من أين لكم  يقال لهمف
 .مع التدرج السابق 

نثبت ذلك من النصوص اليت تشرتط للنجاة من النار قوؿ َل إلو إَل ا بصدؽ وإخالص ويقني :  قالوا
 .مل يعموا باحلديث فقط وَل بظاىره ولكن أتوا بنصوص أخرى وانقياد وزلبة وقبوؿ وعلم وعليو 

 نثبت عمل اجلوارح َل سيما الصالة من نصوص أخرى  -ماعة أىل السنة واجل - وضلن: ذلم قيل
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  :وعليو  فأصبح ىذا ادلرجئ بني أمرين 
دوف عمل من أعماؿ القلوب بل ِبجرد اْلقرار وىذا ىو قوؿ اجلهم ومن صلاة ىؤَلء  ي: أف يدعاألول

 .من أين جاء بإقرار القلب  ووافقو وأيضاً يلزم
حينئذ إثبات عمل اجلوارح وإَل كاف منكرًا للتالـز ذاىبًا مذىب : أف يثبت عمل القلب فيلزمو الثاني

 .ادلرجئة 
َفى : قال اإلمام ابن خزيمة« مل يعملوا خريًا قط»: كلمة الوجو الرابع ِمَن اجْلِْنِس الَِّذي يَػُقوُؿ اْلَعَرُب: يُػنػْ

, َفَمْعىَن  َىِذِه اللَّْفَظِة َعَلى َىَذا اْْلَْصِل, ملَْ يَػْعَمُلوا َخيػْرًا َقطُّ, َعَلى اَِلْسُم َعِن الشَّْيِء لِنَػْقِصِو َعِن اْلَكَماِؿ َوالتََّماـِ
  (ٔ)التََّماـِ َواْلَكَماؿِ 

ُر اْلُمْستَػْنَكِر ِف ِإزَاَلِة اْلَعَمِل َعْن : أبو ُعبيد القاسم بن ساّلمقال اإلمام  ـُ اْلَعَرِب اْلُمْسَتِفيُض ِعْنَدنَا َغيػْ َكاَل
نعَت َشْيًئا َكاَف عمُلو َعَلى َغرْيِ َحِقيَقِتِو َأََل تَػَرى أَنػَُّهْم يَػُقوُلوَف لِلصَّانِِع ِإَذا َكاَف لَْيَس ِبحكٍم لَِعَمِلِو: َما ص  َعاِمِلِو, ِإَذا

َعِة نَػْفسِ  َا َوَقَع َمْعَناُىْم َىاُىَنا َعَلى نَػْفِي التَّْجوِيِد, ََل َعَلى الصَّنػْ   (ٕ) َهاَوََل َعِمْلَت َعَماًل, َوِإمنَّ
 وقد وردت بعض النصوص الشرعية تدؿ على وصف الشخص العامل أنو مل يعمل خرياً قط:

 يَػْعَملْ  ملَْ  َرُجاًل  ِإفَّ  »: قَاؿَ  أَنَّوُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى النَّيبّْ  َعنِ  ُىرَيْػرََة, َأِب ما رواه النسائي وأمحد من حديث  .ٔ
رًا  َعنَّا, يَػَتَجاَوزُ  اللَّوَ  َلَعلَّ  َوجَتَاَوزْ  َعُسَر, َما َواتْػُرؾْ  تَػَيسََّر, َما ُخذْ : ِلَرُسولِوِ  فَػيَػُقوؿُ  النَّاَس, يَُداِينُ  َكافَ  َقطُّ, َخيػْ
رًا َعِمْلتَ  َىلْ : َلوُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّوُ  قَاؿَ  َىَلَك, فَػَلمَّا  أَُداِينُ  تُ وَُكنْ  ُغاَلـٌ, يل  َكافَ  أَنَّوُ  ِإَلَّ  ََل,: قَاؿَ  َقطُّ؟ َخيػْ

 اللَّوُ  قَاؿَ  َعنَّا, يَػَتَجاَوزُ  اللَّوَ  َلَعلَّ  َوجَتَاَوْز, َعُسَر, َما َواتْػُرؾْ  تَػَيسََّر, َما ُخذْ : َلوُ  قُػْلتُ  يَػتَػَقاَضى, بَػَعْثُتوُ  فَِإَذا النَّاَس,
 (ٖ)« َعْنكَ  جَتَاَوْزتُ  َقدْ : َوَجلَّ  َعزَّ 

 يَػْعَملْ  ملَْ  َرُجلٌ  نَػزَعَ : »قَاؿَ  أَنَّوُ  َوَسلََّم, َعَلْيوِ  اُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿِ  نْ عَ  ُىرَيْػرََة, َأِب روى أبو داود من حديث  .ٕ
رًا  اللَّوُ  َفَشَكرَ  فََأَماطَوُ  َمْوُضوًعا َكافَ  َوِإمَّا َوأَْلَقاُه, فَػَقَطَعوُ  َشَجرَةٍ  ِف  َكافَ  ِإمَّا الطَّرِيقِ  َعنِ  َشْوؾٍ  ُغْصنَ  َقطُّ  َخيػْ

 (ٗ)«اجْلَنَّةَ  فََأْدَخَلوُ  َِّٔا َلوُ 
ما رواه اْلماـ مسلم من حديث أىب سعيد اخلدري ِف قصة الرجل الذى قتل تسعة وتسعني نفسًا وأراد أف  .ٖ

 يَػْعَملْ  ملَْ  وُ إِنَّ : اْلَعَذابِ  َماَلِئَكةُ  َوقَاَلتْ  اِ, ِإىَل  بَِقْلِبوِ  ُمْقِباًل  تَائًِبا َجاءَ »: الرَّمْحَةِ  َماَلِئَكةُ  فَػَقاَلتْ يتوب وفيو : 

                                  
 ( ٜٕٚ /ٖوحيد )الت -ٔ
 ( ٓٛ /ٔاْلمياف ) -ٕ
 ( ٕٙٙ/ٓٔ( وصححو اْللباِّن ِف صحيح وضعيف النسائي )ٜٗٙٗ( والنسائي )ٖٓٚٛأخرجو أمحد ) -ٖ
 ( ٔٓٚٔٔ( وصححو اْللباِّن ِف اجلامع الصغري )ٕ٘ٗ٘أخرجو أبو داود ) -ٗ
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رًا , ُصورَةِ  ِف  َمَلكٌ  فَأَتَاُىمْ  َقطُّ, َخيػْ نَػُهْم, َفَجَعُلوهُ  آَدِميٍّ  َكافَ  أَيَِّتِهَما فَِإىَل  اْْلَْرَضنْيِ, بَػنْيَ  َما ِقيُسوا: فَػَقاؿَ  بَػيػْ
 (ٔ)« الرَّمْحَةِ  َماَلِئَكةُ  َقَبَضْتوُ فػَ  أَرَاَد, الَّيِت  اْْلَْرضِ  ِإىَل  أَْدَنَ  فَػَوَجُدوهُ  فَػَقاُسوهُ  َلُو, فَػُهوَ  أَْدَنَ 

 م للرجل فهم َل يكذبوف وَل يعصوف.: أف ادلالئكة صادقوف ِف وصفهوالشاىد من الحديث
فدلت ىذه النصوص الثالثة على أنو يقاؿ عن رجل مل يعمل خرياً قط مع تلبسو ببعض اْلعماؿ الصاحلة 

 .ببكماؿ العمل الواج  يأتويكوف النفي ادلراد منو مل
 .َل يليق أف يطلق على من يصلى مل يعمل خرياً قط : ف قيل إ: الوجو الخامس

مل يعمل " وىل يليق أف يطلق على من معو عمل القلب من اْلخالص واخلشية واليقني والصدؽ  : قيل
 ".خرياً قط 

لوا : عند النظر بدقة إىل روايات احلديث والنصوص اْلخرى صلد أف ىؤَلء الذين مل يعمالوجو السادس
 خرياً قط من أىل الصالة ودليل ذلك بأمرين:

اتفقت ْجيع الروايات على وصفهم بأهنم بعد أف َيرجوا من النار يلقوف ِف هنر يسمى هنر احلياة فيخرجوف   .ٔ
يِل السَّْيلِ كما خترج   .ني يِ مِ نَّ هَ عتقاء ا من النار ويطلق عليهم اجلُ  وىم احلِبَُّة ِف محَِ

 َرُسوَؿ اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  وفيو يقوؿأََنٍس قَاَؿ: أمحد بسند صحيح من حديث  ِف روايات عند اْلماـ .ٕ
, فَػيَػُقوُؿ: اْذَىْب ِإىَل أُمَِّتَك, َفَمْن َوَجْدَت ِف قَػْلِبِو ِمثْػَقاَؿ َحبٍَّة مِ » ْن َشِعرٍي ِمَن فَأَقُوُؿ: أُمَّيِت أُمَّيِت يَا َربّْ

َوفَػرََغ اُ ِمْن ِحَساِب النَّاِس, َوأَْدَخَل  ....َفَمْن َوَجْدُت ِف قَػْلِبِو ِمثْػَقاَؿ َذِلَك أَْدَخْلتُػُهُم اجْلَنَّةَ , فََأْذَىُب اْلمياف
وَف اَ, ََل ُتْشرُِكوَف فَػيَػُقوُؿ أَْىُل النَّاِر: َما أَْغىَن َعْنُكْم أَنَُّكْم ُكْنُتْم تَػْعَبدُ  َمْن بَِقَي ِمْن أُمَّيِت النَّاَر َمَع أَْىِل النَّاِر.

)أصابت النار  ِد اْمَتَحُشوابِِو َشْيًئا. فَػيَػُقوُؿ اجْلَبَّاُر: فَِبِعزَِّت, َْلُْعِتَقنػَُّهْم ِمَن النَّاِر, فَػيُػْرِسُل إِلَْيِهْم, فَػَيْخُرُجوَف َوقَ 
ِو َكَما تَػْنُبُت احْلِبَُّة ِف ُغثَاِء السَّْيِل, َوُيْكَتُب بَػنْيَ , فَػَيْدُخُلوَف ِف نَػَهِر احْلََياِة, فَػيَػْنبُُتوَف ِفيأبداهنم وقد فحموا( 

فَػيَػُقوُؿ  ََلِء اجلََْهنَِّميُّوَف.أَْعيُِنِهْم َىُؤََلِء ُعتَػَقاُء اِ, فَػُيْذَىُب ِِّْٔم, فَػَيْدُخُلوَف اجْلَنََّة, فَػيَػُقوُؿ ذَلُْم أَْىُل اجْلَنَِّة: َىؤُ 
  (ٕ)«ِء ُعتَػَقاءُ اجْلَبَّاِر اجْلَبَّاُر: َبْل َىُؤََل 

َحّتَّ ِإَذا فَػرََغ اللَُّو ِمَن الَقَضاِء بَػنْيَ ِعَباِدِه, َوأَرَاَد أَْف َُيْرَِج ِمَن  »وىف رواية عند البخاري من حديث أىب ىريرة
الِئَكَة أَْف َُيْرُِجوُىْم, فَػيَػْعرِفُونَػُهْم بَِعالَمِة آثَاِر النَّاِر َمْن أَرَاَد أَْف َُيْرَِج, شلَّْن َكاَف َيْشَهُد َأْف ََل إِلََو ِإَلَّ اللَُّو, أَ 

َ
َمَر ادل

                                  
 ( ٕٙٙٚأخرجو مسلم ) -ٔ
 ( بإسناد جيد وصححو اْللباِّن ٜٕٙٗٔأخرجو أمحد ) -ٕ
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ـَ أَثَػَر السُُّجوِد, فَػُيْخرُِجونَػُهْم َقْد اْمُتحِ  ُشوا, فَػُيَصبُّ َعَلْيِهْم َماءٌ السُُّجوِد, َوَحرَّـَ اللَُّو َعَلى النَّاِر َأْف تَْأُكَل ِمَن اْبِن آَد
يِل السَّْيلِ يُػَقاُؿ َلُو َماُء احلَيَ    (ٔ)«اِة, فَػيَػْنبُُتوَف نَػَباَت احلِبَِّة ِف محَِ

 اْلميافتالئم النصوص اكمة وما أْجع عليو السلف من أف : حيمل ىذا على حالة خاصة الوجو السابع
 .قوؿ وعمل 

ىو عاما وأما ما جاء ِف احلديث أف قوما يدخلوف اجلنة مل يعملوا خريا قط, فليس : فتوى اللجنة الدائمة
 لكل من ترؾ العمل وىو يقدر عليو, وإمنا ىو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل, أو لغري ذلك من ادلعاِّن اليت

    (ٕ)أْجع عليها السلف الصاحل ِف ىذا الباب
كيف نوفق بني قولو صلى ا عليو وسلم ِف أقواـ يدخلوف اجلنة ومل  رمحو ا : سئل الشيخ العثيمين

 سجدة, واْلحاديث اليت جاءت بكفر تارؾ الصالة؟ يسجدوا 
حيمل قولو صلى ا عليو وسلم: إهنم يدخلوف اجلنة ومل يسجدوا  سجدة, على أناس ُيهلوف  :الجواب

 -أيضاً -أو ِف بادية َل تسمع عن الصالة شيئاً, وحيمل  اْلسالـوجوب الصالة, كما لو كانوا ِف بالد بعيدة عن 
من  -الذي ذكرت-إسالمهم دوف أف يسجدوا  سجدة, وإمنا قلنا بذلك؛ ْلف احلديث  على من ماتوا فور

اْلحاديث ادلتشأّة, وأحاديث كفر تارؾ الصالة من اْلحاديث اكمة البينة, واتباع ادلتشابو واطراح اكم طريقة 
ُـّ من ِف قلؤّم زيغ والعياذ با, كما قاؿ ا تعاىل: }ُىَو الَِّذي أَنْػزَ  َؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آيَاٌت زُلَْكَماٌت ُىنَّ ُأ

َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِو{ ]آؿ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشأَِّاٌت فََأمَّا الَِّذيَن ِف قُػُلؤِِّْم زَْيٌغ فَػَيتَِّبُعوَف َما َتَشابََو ِمْنُو ابِْتَغاَء ا ْلِفتػْ
صرـي من بن عبد اْلشهل الذي خرج إىل أحد وقتل فوجده قومو ِف آخر رمق ولعلو بلغك قصة اْل [ .ٚعمراف:

, آمنت اْلسالـ؟ قاؿ: بل رغبة ِف اْلسالـوقالوا: يا فالف! ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك, أـ رغبة ِف 
سجد  سجدة, با ورسولو, فأخربوا النيب صلى ا عليو وسلم فقاؿ: )إنو من أىل اجلنة( مع أف ىذا الرجل ما 

  (ٖ)لكن منَّ ا عليو ِبسن اخلادتة, نسأؿ ا أف حيسن لنا ولكم اخلادتة
 :يلخص ما سبق في أمرين« من لم يعمل خيراً قط»تلخيص الجواب في حديث 

ني من أىل الصالة فال يصح أهنم تركوا العمل الظاىر بالكلية وعليو فاحلديث ي: أف ىؤَلء اجلهنماألول
 .النزاع خارج عن زلل 

                                  
 (ٖٚ٘ٙأخرجو البخاري ) -ٔ
 (ٖٕٙٗٔرقم ) (ٕٖٔ /ٕ) ٕفتاوى اللجنة الدائمة -ٕ
 ( ٛٔ/ ٖ٘لقاءت الباب ادلفتوح ) -ٖ



ٕٕ 
 

: على فرض أهنم ليسوا من أىل الصالة وأهنم مل يعملوا شيء قط من عمل اجلوارح فهو زلموؿ على الثاني
تارؾ الصالة وما أْجع عليو أىل السنة من لزـو العمل ِف  رحالة خاصة َل يعارض ّٔا ما دؿ عليو الدليل من كف

 .وكفر تاركو بالكلية  اْلمياف
 بن ظفر  الشبهة الثالثة: حديث صلة

ُحَذيْػَفَة ْبِن اْلَيَماِف, قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم: " َيْدُرُس روى اْلماـ ابن ماجة من حديث 
ـٌ, َوََل َصاَلٌة, َوََل ُنُسٌك, َوََل َصَدَقٌة,   اْلسالـ َولَُيْسَرى َعَلى ِكَتاِب َكَما َيْدُرُس َوْشُي الثػَّْوِب, َحّتَّ ََل يُْدَرى َما ِصَيا

َقى َطَواِئُف ِمَن النَّاِس الشَّْيُخ الْ  َلٍة, َفاَل يَػبػَْقى ِف اْْلَْرِض ِمْنُو آيٌَة, َوتَػبػْ َكِبرُي َواْلَعُجوُز, يَػُقولُوَف: اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ ِف لَيػْ
ُهْم: ََل إَِلَو ِإَلَّ اللَُّو, َوُىْم ََل أَْدرَْكَنا آبَاَءنَا َعَلى َىِذِه اْلَكِلَمِة, ََل إَِلَو ِإَلَّ اللَّ  ُو, فَػَنْحُن نَػُقوذُلَا " فَػَقاَؿ َلُو ِصَلُة: َما تُػْغِن َعنػْ

ـٌ, َوََل ُنُسٌك, َوََل َصَدَقٌة؟ فََأْعَرَض َعْنُو ُحَذيْػَفُة, ُُثَّ َردََّىا َعَلْيِو َثاَل  ِرُض َعْنُو ثًا, ُكلَّ َذِلَك يُػعْ َيْدُروَف َما َصاَلٌة, َوََل ِصَيا
  (ٔ)َثاَلثًا« يَا ِصَلُة, تُػْنِجيِهْم ِمَن النَّارِ »ُحَذيْػَفُة, ُُثَّ أَقْػَبَل َعَلْيِو ِف الثَّالَِثِة, فَػَقاَؿ: 

: قالوا بأف ىذا نص من حذيفة على أف تارؾ الصالة وجو االستدالل من الحديث على شبهة االرجاء
 .لود ِف النار يـو القيامة وبقية اْلركاف ليس بكافر بل مسلم ناج من اخل

: ىذا اْلثر الذى استدؿ بو ادلرجئة على مذىبهم الباطل خارج عن زلل النزاع , إذا النزاع فيمن الجواب
ترؾ الصالة واْلعماؿ الصاحلة بعد علمو بوجؤّا ودتكنو من أدائها وأما من جهل وجؤّا حّت مات ومل يدر ما 

 .عليو أدلة كثرية  لم يقوؿ َل إلو إَل ا فهذا معذور كما دؿَّ صالة وَل زكاة وَل صياـ مع كونو مس
ادلكلف أو من   يسائل الشرعية ما مل يكن اجلهل من سعادلوأىل السنة واجلماعة يعذروف باجلهل ِف كل 

  .كسبو وأما إذا كاف اجلهل من سعيو ومن كسبو فال عذر لو
َمْن َيُكوُف َجاِىاًل بِبَػْعِض َىِذِه اْْلَْحَكاـِ َجْهاًل يُػْعَذُر بِِو َفاَل  َلِكْن ِمْن النَّاسِ : رمحو ا  اإلسالمقال شيخ 

َيُكوَف لِلنَّاِس َعَلى اللَِّو ُحجٌَّة حُيَْكُم ِبُكْفِر َأَحٍد َحّتَّ تَػُقوـَ َعَلْيِو احلُْجَُّة ِمْن ِجَهِة َباَلِغ الرَّْساَلِة َكَما قَاَؿ تَػَعاىَل: }لَِئالَّ 
ِبنَي َحّتَّ نَػبػَْعَث َرُسوًَل{ َوذِلََذا َلْو َأْسَلَم َرُجٌل وملَْ يَػْعَلْم أَ بَػْعَد الرُّ  فَّ الصَّاَلَة َواِجَبٌة ُسِل{ َوقَاَؿ تَػَعاىَل: }َوَما ُكنَّا ُمَعذّْ

ُلَغُو احلُْجَُّة َعَلْيِو؛ أَْو ملَْ يَػْعَلْم َأفَّ اخْلَْمَر حَيُْرـُ ملَْ َيْكُفْر ِبَعَدـِ اْعِتَقاِد إَُياِب َىَذا وَ  حَتْرمِِي َىَذا؛ َبْل وملَْ يُػَعاَقْب َحّتَّ تَػبػْ
  (ٕ)النََّبوِيَّةُ 

فإف ىؤَلء الذين أصلتهم الكلمة من النار كانوا معذورين برتؾ شرائع : رمحو ا  العثيمينالعالمة قال 
م تشبو حاؿ من ماتوا قبل فرض ؛ ْلهنم َل يدروف عنها, فما قاموا بو ىو غاية ما يقدروف عليو, وحاذلاْلسالـ

                                  
 (ٚٛ( وصححو اْللباِّن )ٜٗٓٗأخرجو ابن ماجة ) -ٔ
 ( ٙٓٗ /ٔٔرلموع الفتاوى ) -ٕ
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الشرائع, أو قبل أف يتمكنوا من فعلها, كمن مات عقب شهادتو قبل أف يتمكن من فعل الشرائع, أو أسلم ِف دار 
  (ٔ)الكفر فمات قبل أف يتمكن من العلم بالشرائع

عض الناس أهنم وىذا احلديث الصحيح يستفاد منو أف اجلهل قد يبلغ بب: رمحو ا  األلباني العالمةقال 
إَل الشهادة وىذا َل يعن أهنم يعرفوف وجوب الصالة وسائر اْلركاف ُث ىم َل يقوموف ّٔا   اْلسالـَل يعرفوف من 

كال ليس ِف احلديث شيء من ذلك بل ىم ِف ذلك ككثري من أىل البوادي وادلسلمني حديثا ِف بالد الكفر َل 
  (ٕ)إَل الشهادتني اْلسالـيعرفوف من 

ىذا وِف احلديث فائدة فقهية ىامة وىي أف شهادة أف َل إلو إَل ا تنجي : أيضا األلباني لعالمةا قالو 
  (ٖ)اخلمسة اْلخرى كالصالة وغريىا اْلسالـقائلها من اخللود ِف النار يـو القيامة ولو كاف َل يقـو بشيء من أركاف 

تنجيو من النار ابتداًء وىؤَلء القـو َل  الذى دؿ عليو حديث حذيفة ونطق بو النص أف َل إلو إَل او 
 .إَل الشهادتني  اْلسالـيعلموف شيء عن شعائر 

 : بن جبل إلى اليمن ذمعاإرسال الشبهة الرابعة: حديث 
ُهَما, قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ روى الشيخاف من حديث  ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ

, َوأَفَّ إِنََّك َسَتْأِت قَػْوًما أَْىَل ِكَتاٍب, فَِإَذا ِجْئتَػُهْم, فَاْدُعُهْم ِإىَل َأْف َيْشَهُدوا َأْف ََل إَِلَو ِإَلَّ اللَّوُ »ِحنَي بَػَعثَُو ِإىَل الَيَمِن: 
َلٍة,  زُلَمًَّدا َرُسوُؿ اللَِّو, فَِإْف ُىْم أَطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك , فََأْخربُْىْم َأفَّ اللََّو َقْد فَػَرَض َعَلْيِهْم ََخَْس َصَلَواٍت ِف ُكلّْ يَػْوـٍ َولَيػْ

, فَِإْف ُىْم ْم فَػتُػَردُّ َعَلى فُػَقرَائِِهمْ فَِإْف ُىْم َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك, فََأْخربُْىْم َأفَّ اللََّو َقْد فَػَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تُػْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَيائِهِ 
َنُو َوبَػنْيَ  , فَِإنَُّو لَْيَس بَػيػْ ْظُلوـِ

َ
  (ٗ)« اللَِّو ِحَجابٌ َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك, فَِإيَّاَؾ وََكرَاِئَم أَْمَواذلِِْم َواتَِّق َدْعَوَة ادل

  .من صاحبو ولو مل يعمل اْلسالـىذا احلديث على صحة  وجو اَلستدَلؿ : قالوا دؿ
د من التمييز بني ثبوت عصمة ادلاؿ والدـ لآلدمي ابتداًء وبني استمرار العصمة لو بَل : أوال: الجواب

 .ودوامو ابتداءً  اْلسالـ وصفثبات إبني  وبمعنى أخر
؟ ثبوتو ابتداًء أـ اْلسالـماذا تعىن ب يقال لهميصح من صاحبو ولو مل يعمل  اْلسالـ - ادلرجئة – قوؿ

 ؟دوامو استمراراً 
 .ثبوتو ابتداًء  اْلسالـب ادلقصود : فإن قيل

                                  
 ( ٕٔ /ٔحكم تارؾ الصالة للعثيمني ) -ٔ
 ( ٗ٘ /ٔحكم تارؾ الصالة لأللباِّن ) -ٕ
 ( ٚٔ /ٔتارؾ الصالة لأللباِّن ) حكم -ٖ
 (ٜٙٗٔأخرجو البخاري ) -ٗ
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 .ِبجرد نطقو بالشهادتني  اْلسالـَل نزاع ِف ذلك وَل خالؼ فيحكم على العبد ب:  قيل لو
 .الذى صح ىو الدواـ مع تركو للعمل  اْلسالـب : نعن وإن قيل
 .: َل يدؿ احلديث على ذلك َل من قريب وَل من بعيدقيل لهم

استمرارًا إف مل نفرؽ يلـز من عدـ التفريق  اْلسالـداًء ووصف ابت اْلسالـ َلبد من التفريق بني وصف
ابتداًء ىو استمرارًا فإذا أتى  اْلسالـ: أف من جعل وصف ووجو ذلكبطاؿ حد الردة وىذا باطل باْلْجاع إ

 .ابتداًء واستمراراً  اْلسالـثبت لو وصف  والشخص بناقض فال يقاـ عليو احلد الردة ْلن
 :لشخص بواحد من ستة أمورل اإلسالميثبت حكم و 

                             .النطق بالشهادتني  .ٔ
      .أف يولد من أبوين مسلمني .ٕ
                       .أف يولد من أب مسلم .ٖ
    .أف يوجد لقيط ِف بالد ادلسلمني  .ٗ
           .اْلسالـأف يظهر شيء من شعائر  .٘
 .سانو أف يريد أف يعرب عن إسالمو فيعجز لعجمة ِف ل .ٙ

َوِمَن اْلَمْعُلوـِ بِالضَُّرورَِة َأفَّ النَّيبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَف يَػْقَبُل ِمْن  :  اإلسالمقول ابن رجب في ثبوت 
أَْنَكَر َعَلى »ُمْسِلًما, فَػَقْد  الشََّهاَدتَػنْيِ فَػَقْط, َويَػْعِصُم َدَمُو ِبَذِلَك, َوَُيَْعُلوُ  اْلسالـُكلّْ َمْن َجاَءُه يُرِيُد الدُُّخوَؿ ِف 

َلُو ِلَمْن قَاَؿ: ََل إَِلَو ِإَلَّ اللَُّو َلمَّا َرَفَع َعَلْيِو السَّْيَف, َواْشَتدَّ َنِكريُهُ  وملَْ َيُكْن َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو « . َعَلْيوِ  ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد قَػتػْ
  (ٔ)َأْف يَػْلَتِزـَ الصَّاَلَة َوالزََّكاةَ  اْلسالـيُد َوَسلََّم َيْشرَتُِط َعَلى َمْن َجاَءُه يُرِ 

ِبَذِلَك, أُْلِزـَ بِاْلِقَياـِ  اْلسالـَمَع َأفَّ َمْن أَقَػرَّ بِالشََّهاَدتَػنْيِ, َصاَر ُمْسِلًما ُحْكًما, فَِإَذا َدَخَل ِف :  وقال أيضاً 
  (ٕ)اْلسالـبَِبِقيَِّة ِخَصاِؿ 

فال يدعى إىل الصالة قبل أف  اْلسالـب أحد من أىل الكتاب بالعمل قبل واحلديث يدؿ على أنو َل يطال
شرط ِف صحتها فيطالب باْلقرار ّٔا والعمل أيضًا ويستأنس دلا ذكر ببعض روايات احلديث  اْلسالـيسلم ْلف 

َلِتِهْم, فَِإَذا َصلَّْوا, فََأْخربُْىْم َأفَّ اللََّو افْػتَػَرَض فََأْخربُْىْم َأفَّ اللََّو َقْد فَػَرَض َعَلْيِهْم ََخَْس َصَلَواٍت ِف يَػْوِمِهْم  »وفيها  َولَيػْ
  (ٖ)«َعَلْيِهْم زََكاًة ِف أَْمَواذلِِمْ 

                                  
 ( ٕٕٛ /ٔجامع العلـو واحلكم ) -ٔ
 (ٜٛ /ٔجامع العلـو واحلكم ) -ٕ
  (ٖٔٚٚأخرجو البخاري ) -ٖ
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 .راوي احلديث ىو معاذ بن جبل وىو أعلم ِبراد النيب كاف يقوؿ بكفر تارؾ الصالة 
ما ىو  اْلمياف: سئل عن ى ٕٓٗ تتهد اْلماـ احلافظ آّ أبو ثوربن أىب اليماف  قال اإلمام إبراىيم بن خالد

 وىل يزيد وينقص؟
, فَػيُػَقاُؿ ذَلُْم: َما أَرَاَد اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ ِمَن اْلِعَباِد ِإْذ اْلمياففََأمَّا الطَّائَِفُة الَّيِت َزَعَمْت أَفَّ اْلَعَمَل لَْيَس ِمَن  »قاؿ

قْػرَاَر وملَْ يُرِ قَاَؿ ذَلُْم: أَِقيُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزَّكَ  قْػرَاَر َواْلَعَمَل , فَِإْف قَاَلْت: ِإفَّ اللََّو أَرَاَد اْْلِ ِد اَة ِإَلَّ ِإقَػرَارًا ِبَذِلَك أَِو اْْلِ
ْؤتُوا الزََّكاَة, فَِإْف قَاَلْت أَرَاَد  يػُ اْلَعَمَل, فَػَقْد َكَفَرْت ِعْنَد أَْىِل اْلِعْلِم, َمْن قَاَؿ: ِإفَّ اللََّو ملَْ يُرِْد ِمَن اْلِعَباِد َأْف ُيَصلُّوا َوََل 

يًعا مِلَ َزَعْمُتْم أَنَُّو َيُكوُف ُمؤْ  ُهُم اْْلَْمرَْيِن ْجَِ قْػرَاَر َواْلَعَمَل ِقيَل: فَِإَذا أَرَاَد ِمنػْ ُهُم اْْلِ ِمًنا بَِأَحِدمِهَا ُدوَف اْْلَخِر َوَقْد أَرَاَدمُهَا ِمنػْ
يًعا؟ يَع َما أََمَر اللَُّو َوََل أُِقرُّ بِِو أََيُكوُف ُمْؤِمًنا؟ فَِإْف قَالُوا: ََل, ِقيَل ذَلُْم: أَرَأَيْػُتْم َلْو أَفَّ  ْجَِ فَِإْف قَاَؿ:  َرُجاًل قَاَؿ: أَْعَمُل ْجَِ

, ِقيَل ذَلُْم: َما اْلَفْرُؽ َوَقْد َزَعْمُتْم َأفَّ اللََّو أُِقرُّ ِِبَِميِع َما أََمَر اللَُّو بِِو َوََل أَْعَمُل ِمْنُو َشْيًئا أََيُكوُف ُمْؤِمًنا؟ فَِإْف قَاُلوا: نَػَعمْ 
يًعا, فَِإْف َجاَز أَْف َيُكوَف بَِأَحِدمِهَا ُمْؤِمًنا ِإَذا تَػَرَؾ اْْلَخَر َجاَز أَ  ْف َيُكوَف بِاْْلَخِر ِإَذا َعِمَل ومََلْ َعزَّ َوَجلَّ أَرَاَد اْْلَْمرَْيِن ْجَِ

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َؽ بَػنْيَ َذِلَك, فَِإِف اْحَتجَّ فَػَقاَؿ: َلْو َأفَّ َرُجاًل َأْسَلَم فَأَقَػرَّ ِِبَِميِع َما َجاَء بِِو النَّيبُّ َصلَّى ايُِقرَّ ُمْؤِمًنا, ََل فَػرْ 
َا نُْطِلُق  قْػرَاِر قَػْبَل َأْف ُيَِيَء َوْقُت َعَمٍل؟ ِقيَل َلُو: ِإمنَّ َلُو اَِلْسَم بَِتْصِديِقِو َأفَّ اْلَعَمَل َعَلْيِو ِبَقْولِِو َأْف أََيُكوُف ُمْؤِمًنا ََِّٔذا اْْلِ

قْػرَاُر ِِبَِميِع َما َيُكوُف بِِو ُمْؤِمًنا, َوقَاَؿ: أُِقرُّ َوََل أَْعَمُل ملَْ نُطِْلْق  يَػْعَمَلُو ِف َوْقِتِو ِإَذا َجاَء, َولَْيَس َعَلْيِو ِف َىَذا اْلَوْقِت اْْلِ
 (ٔ) «, َوِفيَما بَػيػَّنَّا ِمْن َىَذا َما ُيْكتَػَفى بِِو, َوَنْسَأُؿ اللََّو التػَّْوِفيَق افاْلميَلُو اْسَم 

لَْيَس بَػنْيَ أَْىِل اْلِعْلِم ِخاَلٌؼ ِف َرُجٍل َلْو قَاَؿ: َأْشَهُد َأفَّ اللََّو َعزَّ َوَجلَّ َواِحٌد, َوَأفَّ َما : ها وقاؿ أيضًا قبل
ُؽ بِِو أَنَُّو لَ َجاَءْت بِِو الرُُّسُل حَ  ْيَس قّّ, َوأَقَػرَّ ِِبَِميِع الشَّرَائِِع ُُثَّ قَاَؿ: َما َعَقَد قَػْليب َعَلى َشْيٍء ِمْن َىَذا, َوََل ُأَصدّْ

َذِلَك أَنَُّو َكاِفٌر بِِإْظَهاِر قَاَؿ: ملَْ يَػْعَتِقْد قَػْليب َعَلى َشْيٍء ِمْن  اْلسالـِبُْسِلٍم, َوَلْو قَاَؿ: اْلَمِسيُح ُىَو اللَُّو, َوَجَحَد أَْمَر 
قْػرَاِر ِإَذا ملَْ َيُكْن َمَعُو التَّْصِديُق ُمْؤِمًنا, َوََل بِالتَّْصِديقِ  َذِلكَ  قْػرَاُر  َولَْيَس ِبُْؤِمٍن فَػَلمَّا ملَْ َيُكْن بِاْْلِ ِإَذا ملَْ َيُكْن َمَعُو اْْلِ

قًا ِبَقْلِبِو ُمقِ    (ٕ)رِّا بِِلَسانِوِ ُمْؤِمًنا َحّتَّ َيُكوَف ُمَصدّْ
 .  وعالقة التالـز بني عمل القلب وعمل اجلوارح رلمع عليها بني أىل السنة واجلماعة
وأخر دعوانا أف  ّٔذا نكوف قد انتهينا من ىذا البحث ادلبارؾ وصلى ا على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم

 .احلمد  رب العادلني

                                  
 ( ٜٓ٘ٔشرح أصو اعتقاد أىل السنة واجلماعة) -ٔ
 ( ٜٓ٘ٔشرح أصو اعتقاد أىل السنة واجلماعة) -ٕ


