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 ثسُ اهلل اٌشمحٓ اٌشحُْ

 . ًاٌصالح ًاٌسالَ عٍَ ٔجْنب حمّذ، ًعٍَ آٌو ًصحجو ًسٍُ رسٍّْبً وثرياً إىل ٌَّ اٌذّٓ

 ، .ؤِب ثعذ

 -: سمحو اهلل رعبىل ًغفش ٌو ًٌشْخنب ًاٌسبِعني–لبي املؤٌف 

 : حمْمخ اإلميبْ ًحىُ ِشرىت اٌىجريح

ر بافؾسان وافتصديق باجلـان: واإليامن  . هو اإلؿرا

ء، ومجقع ما صح ظن رشول اهلل   من افؼع وافبقان ـؾه حق، واإليامن به واحد، وأهؾه ذم أصؾه شوا

 . وافتػاضل بقـفم باخلشقة وافتؼى، وخمافػة اهلوى ومالزمة األَوػ

 . وادممـون ـؾفم أوفقاء افرمحن، وأـرمفم ظـد اهلل أضوظفم وأتبعفم فؾؼرآن

ؾدون، إذا ماتوا وهو موحدون، وإن مل يؽوكوا تائبغ، بعد أن فؼوا وأهل افؽبائر من أمة حمؿد   ذم افـار ال ُيخ

ًََّغْفِشُ َِب }: اهلل ظارؾغ مممـغ، وهم ذم مشقئته وحؽؿه، إن صاء ؽػر هلم وظػى ظـفم بػضؾه ـام ذـر ظز وجل ذم ـتابه

، وإن صاء ظذهبم ذم افـار بعدفه، ثم ُيرجفم مـفا برمحته وصػاظة افشاؾعغ من أهل ضاظته، ثم {دًَُْ رٌَِهَ ٌَِّٓ َّشَبءُ

يبعثفم إػ جـته، وذفك بلن اهلل تعاػ توػ أهل معرؾته، ومل جيعؾفم ذم افدارين ـلهل كؽرته افذين خابوا من هدايته ومل 

 . ثبتـا ظذ اإلشالم حتى كؾؼاك به: يا ويل اإلشالم وأهؾه: يـافوا واليته، مهللا

 . حسبك، حسبك

 بسم اهلل افرمحن افرحقم

 احلؿد هلل رب افعادغ

 . وصذ اهلل وشؾم وبارك ظذ ظبده وكبقه حمؿد، وظذ آخه وصحبه أمجعغ

 ، .أما بعد

                                                 
 .116، 48: الىساء 
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ؾنكه حا تم افؽالم ظذ أصول اإليامن افستة أتبعـا ذفك حسب ترتقبـا جلخؿل اإلمام افطحاوي بؿسلخة ظظقؿة 

 . هي مسلخة اإليامن: رشيػة ـبرة

 : واحلديث ظن اإليامن تارة يؽون ظن ادمَمن به، وتارة يؽون ظن حؼقؼة اإليامن

ؾفذا . اإليامن باهلل ومالئؽته وـتبه ورشؾه وافقوم اآلخر وافؼدر خره ورشه: ؾلما ادمَمن به ؾفو ما تؼدم ذـره

هو اإليامن باظتبار ادمَمن به، أي باظتبار مػردات اإليامن وأصوفه، وهو افذي دل ظؾقه حديث جزيل، ؾنذا ؿال فك 

... اإليامن هو أن تممن باهلل ومالئؽته وـتبه: اإليامن:  وتؼولما اإليامن؟ يسعك أن دمقب بام أجاب به افـبي : ؿائل

 . إػ آخره

يعـي احلد افػاصل افذي يؽون به اإلكسان : ويؼصدون به حؼقؼة اإليامن- أحقاكاً –وفؽن اإليامن يتـاوفه افعؾامء 

ً، ؾفذه احلؼقؼة حؼقؼة البد من بقاهنا وؾصؾفا حتى ال تؾتبس ظذ أحد، ؾاجلؿل افتي شؿعتؿوها ـؾفا  مممـًا أو ـاؾرا

، ألن مرتؽب افؽبرة هل يـسؾخ من  تتعؾق بحؼقؼة اإليامن، وبحؽم مرتؽب افؽبرة، واالرتباط بغ ادسلختغ بغن

اإليامن وُيرج ظن حؼقؼته؟ أم يبؼى ذم دائرة اإليامن؟ ويستب ظذ ذفك ؿضايا أخرى تتعؾق بادواالة وادعاداة، 

 -. إن صاء اهلل تعاػ–وافتؽػر وظدمه، ـام شـرى 

ر بافؾسان وافتصديق باجلـان: واإليامن: بذـر حؼقؼة اإليامن ؾؼال- رمحه اهلل–ؾابتدأ افطحاوي   هؽذا :هو اإلؿرا

ف افطحاوي  ومها اإلؿرار بافؾسان، : تبعًا ألصحابه األحـاف اإليامن، بلنه يتؽون من أمرين ؾؼط- رمحه اهلل–ظرن

هو ؿول افؾسان واظتؼاد - وظـد أصحاب أأ حـقػة ظؿوماً –وافتصديق باجلـان، ؾصار متَعؾق اإليامن ظـد افطحاوي 

 . اجلـان

وهم هبذا ؿد خافػوا مجفور أهل افسـة واجلامظة، وهذا من ادواضن افؼؾقؾة افتي جرى بغ ادـتسبغ إػ افسـة 

واجلامظة خالف ؾقفا، ؾجؿفور أهل افسـة واجلامظة وظامة افسؾف ادتؼدمغ ثم من تبعفم من احافؽقة وافشاؾعقة 

اإليامن ؿول بافؾسان واظتؼاد باجلـان وظؿل : أن اإليامن فه حؼقؼة مرـبة من ؿول وظؿل، ؾقؼوفون: واحلـابؾة ظذ

 . باألرـان

ؾؼد أخرجوا افعؿل ظن مسؿى اإليامن، وبذفك أخضؾق ظؾقفم مرجئة، إال - رمحه اهلل–أما أصحاب أأ حـقػة 

د هبم. مرجئة افػؼفاء: أن إرجاءهم من أخف درجات اإلرجاء، ويسؿون ظن أهل افسـة ؾؽان . ؾؼفاء افؽوؾة: ويخرا
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، وـان -رمحه اهلل–محاد بن أأ شؾقامن : صقخ أأ حـقػة: أول من أخرج افعؿل ظن مسؿى  اإليامن من ؾؼفاء افؽوؾة

من ظباد افؽوؾة وؾؼفائفا، وـلهنم حا رأوا ؽؾوا اخلوارج وتؽػرهم بؿطؾق األظامل ؿابؾوا ذفك بضده، وهذا أمر يؼع 

ً من  ويتؽرر ذم كشلة افبدع، وهو أن تخؼابل افبدظة ببدظة مثؾفا، ؾقـبغي فطافب افعؾم أن يتـبه هلذا األمر، ؾنذا ظافج أمرا

األمور ال يـتؼل من  افطرف األجؿن إػ افطرف األجرس، بل يؼف بحد افوشط، ؾنن هذا افدين مبـي ظذ افوشطقة، ال 

رج مرتؽب افؽبرة بلدكى ظؿل من افؽبائر، ويسؾبوكه وصف اإليامن ؾؿـفم : إؾراط وال تػريط، ؾؾام ـاكت اخلوراج ُتخ

ال :  وهم ادعتزفة، ؿابؾفم ادرجئة، ؾؼافوا : وهم اخلوارج، ومـفم من جيعؾه ذم مـزفة بغ ادـزفتغ: من يصػه بافؽػر

وهذه افعبارة ظبارة ؽالة ادرجئة، وفقست ظبارة، وفقست من ؿول . يرض مع اإليامن ذكب، ـام ال يـػع مع افؽػر ضاظة

 -.إن صاء اهلل تعاػ–مرجئة افػؼفاء، ـام شـبقـه 

، وهو ؿصور -رمحه اهلل–  أن هذا من أظظم احآخذ افتي تخمخذ ظذ ظؼقدة افطحاوي : وادؼصود ذم هذا ادؼام

افعبارة ظن تعريف اإليامن، ظن تعريف حؼقؼة اإليامن وماهقته ومسامه، ؾاحلق ذم هذا افباب هو ما ظؾقه أهل افسـة 

أن اإليامن ؿول بافؾسان واظتؼاد باجلـان : واجلامظة ؿاضبة، وما دل ظؾقه افؽتاب وافسـة وإمجاع افعؾامء وإمجاع افسؾف

 .وظؿل باألرـان

ؾاإليامن فه حؼقؼة مرـبة من افؼول وافعؿل، ؾاإليامن ؿول وظؿل، مل يزل أهل افسـة واجلامظة يرددون هذه 

وكحو ذفك من افعبارات، وؿد . اإليامن ؿول وظؿل وكقة: وربام وجدت بعضفم يؼول. اإليامن ؿول وظؿل: اجلؿؾة

يخػصؾون بعض افتػصقل يريدون به مزيد افبقان، فؽـفا تمول إػ أن حؼقؼته مرـبة  من افؼول وافعؿل، ثم إن هذه 

ؿول افؼؾب : وهي أن اإليامن ؿول وظؿل، يـسدل مـفا مخسة بـود، يـسدل مـفا مخسة بـود، ؾافؼول: اجلؿؾة افعامة

 : ظؿل افؼؾب وافؾسان واجلوارح، وبقان ذفك ـام يع: وافؾسان، وافعؿل

د به اظتؼاده، يعـي ما يعؼد ظؾقه افؼؾب، وافعؼد :وأما ؿول افؼؾب بؿعـى احلزم وافربط - ـام تعؾؿون– ؾادرا

هو يعؼد ظؾقه افؼؾب من ادعارف وافقؼقـقات وافتصديؼات، ـاظتؼادك بلن اهلل واحد : وافشد واجلزم، ؾؼول افؼؾب

ازى افـاس ؾقه ظذ أظامهلم ً ؾؼ: ال رشيك فه، وبلنه أرشل رشاًل وأنزل ـتبًا وجعل يومًا جيخ . إن خراً ؾخر، وإن رشا

 . هذا اظتؼاد، هذا ؿول افؼؾب
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هو ما يتحرك به افؼؾب من اإلرادات وافينات، ـادحبة :  ـقف يؽون؟ ظؿل افؼؾبظؿل افؼؾبضقب، 

، ؿول افؼؾب تصديؼه، وأما ظؿل  واخلوف وافرجاء وافتوـل وما صابه ذفك، ؾبغ ؿول افؼؾب وظؿل افؼؾب ؾرق بغن

افؼؾب ؾفو حرـته، ما يتحرك به افؼؾب ويؼوم به من افعبادات افؼؾبقة ـادحبة واخلوف وافرجاء وافتوـل، ؾفذه 

أظامل ؿؾبقة، هذه أظامل ؿؾبقة وفقست اظتؼادات، وإن ـان مبـاها ذم  األصل ظذ االظتؼادات، واالظتؼاد هو افذي 

 . إػ آخره... أنشلها وأؿام ؾقفا اخلوف وافرجاء وادحبة

د به افتؾػظ بافشفادتغ، أي االشتعالن بلن ال إهل إال اهلل وأن حمؿدًا رشول اهلل، ؾفذا :أما ؿول افؾسان  ؾادرا

ء األحؽام افظاهرة ظذ من اكتسب إػ هذا افدين، ؾؾو أبى أحد أن يـطق بافشفادتغ مل كحؽم  رشط ذم اإليامن ذم إجرا

فه باإلشالم، وظامؾـاه معامؾة افؽػار، البد أن يـطق بافشفادتغ، وفؽن افصحقح أنه إذا أتى بلظامل اإلشالم من 

افصالة وؽرها ومل يؿتـع ظن أداء افشفادتغ ؾنكـا ال كؿـعه من اشم اإلشالم، ألنه مل يسك ذفك ؿصدًا وإكام جارى 

أصفد أن : ادسؾؿغ ذم صالهتم وظباداهتم وهو إذا ؾعل ذفك ؾالبد فه من افتؾػظ بافشفادتغ، ـام إذا ؿال ذم افتحقات

هو مسؾم وفؽن مل -: ظذ شبقل افػرض وافتؼدير–فؽن فو ؿال ؿائل . ال إهل إال اهلل، وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشوفه

 . ؾفذا اإلباء مـه يؽون ماكعًا من وصف اإلشالم. يـطق بافشفادتغ

د به: أما ظؿل افؾسانوهو االشتعالن بافشفادتغ، : أما ظؿل افؾسان، هذا ؿول افؾسان ما يعؿؾه افؾسان : ؾادرا

من افعبادات افؼوفقة، ـافذـر وافدظاء وتالوة افؼرآن واألمر بادعروف وافـفي ظن ادـؽر وتعؾقم افعؾم وافدظوة إػ 

افذـر وافتالوة واألمر بادعروف : اهلل، أخقست هذه ظبادات فساكقة؟ بذ، هذه ظبادات فساكقة، ؾفذا ظؿل افؾسان

 . وافـفي ظن ادـؽر وافدظاء وتعؾقم افعؾم وما أصبه، وـل ـؾؿة ضقبة

هو ما تستؼل به أظضاء افبدن من افعبادات، :  وهو ظؿل اجلوارح، ظؿل اجلوارح:بافبـد اخلامسضقب، بؼقـا 

ـافرـوع وافسجود وافؼقام وافؼعود ذم افصالة وافطواف بافبقت وافسعي بغ افصػا وادروة ورمي اجلامر وافوؿوف 

صاماًل فؾدين ـؾه، - هبذا افتعريف–بعرؾة وإماضة األذى ظن افطريق، ـل هذه أظامل جوارح، ؾؾذفك صار اإليامن 

اإلومانىبضعىودبطونى: )وهلذا ؿال كبقـا , ؾؾو تلمؾت فوجدت أن مجقع خصال افدين داخؾة ذم مسؿى اإليامن
، (إماطظىاألذىىرنىالطروق،ىوالحواءىذطبظىمنىاإلومان:ىقولىالىإلهىإالىالله،ىوأدناها:ىذبطظ،ىفأرالها

 : دظوكا كوزع هذه افشعب ظذ ما ذـركاه آكػًا من األمور اخلؿسة
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ما هذه؟ هذه تصدق ظذ افؼول افؼؾبي افذي بؿعـى االظتؼاد، وظذ : (قولىالىإلهىإالىالله:ىفأرالها: )ؿال 

ما هذه؟ هذه من : (إماطظىاألذىىرنىالطروق:ىوأدناها)افؼول افؾساين افذي يعـي االشتعالن بافشفادتغ، ضقب، 

ً أو  زجاجًا ظن افطريق ؿد ظؿل بجوارحه، ضقب، ؿال : ظؿل اجلوارح، ألن افذي حيؿل جذظًا فقؾتؼط صجرا

ما هذه؟ هذا ظؿل افؼؾب، إذ احلقاء ظؿل ؿؾبي، وهلذا ـؾام ـان افؼؾب أـثر حقاة : (والحواءىذطبظىمنىاإلومان)

ؿي احلقاء حقاة  ـان أـثر إيامكًا، ؾافؼؾب احلي الحظوا ادـاشبة افؾػظقة بغ احلقاء واحلقاة، بغ احلقاء واحلقاة، ؾنكام شخ

ألنه كابع ظن حقاة افؼؾب، أما افؼؾب ادتقبس، افؼؾب ادتجؿد ؾنكه ال حقاة ؾقه، يـبض بخوف وال رجاء وال توـل 

 . وال حمبة وال ؽرها، إذن هذه األمور ـؾفا موزظة ظذ خصال اإليامن

وأما إذا كظركا ذم ـتاب اهلل تعاػ فـستدل ظذ ـل بـد من هذه افبـود وجدكا صقئًا ـثراً ودالئل ال حيصقفا ظد، 

أنىتؤمنىباللهىومالئكتهى:ىاإلومان):  ذم حديث جزيلؾؼول افؼؾب افذي بؿعـى اظتؼاده يشفد فه ؿول افـبي 
، وإكام اظتزكا ذفك ظؼد ؿؾب ألنه ذـر ؿبؾه اإلشالم وؾرسه باألظامل افظاهرة، ؾتعغ أن يؽون (...وكتبهىوردله

 . األظامل افباضـة افتي هي ؿول افؼؾب: هذا

، وذم اهلل تعاػ (والحواءىذطبظىمنىاإلومان): ضقب، وأما ظؿل افؼؾب ؾنن ظؿل افؼؾب يشفد فه حديث

ؾوصػفا باجلحود وظدم افتصديق وؽر ذفك من األدفة افتي تدل ظذ : {لٌٍُُثُيُُ ُِّنىِشَحٌ}: فؾؽػار حقـام يؼول

اٌَّزَِّٓ إِرَا رُوِشَ اٌٍَّوُ }أداة حك، : {إََِّّٔب}، و{إََِّّٔب اٌُّْؤِِْنٌَُْ}: ظدم افطؿلنقـة، يعـي تلمل مثاًل ؿول اهلل ظز وجل

اٌَّزَِّٓ إِرَا رُوِشَ اٌٍَّوُ ًَجٍَِذْ لٌٍُُثُيُُْ ًَإِرَا رٍَُِْذْ عٍََْْيُِْ آَّبرُوُ }وجل افؼؾوب مم يؽون؟ من ظؿؾه، : {ًَجٍَِذْ لٌٍُُثُيُُْ

 . وهذه أظامل اجلوارح: {اٌَّزَِّٓ ُّمٌَُِّْْ اٌصَّالَحَ ًََِِّّب سَصَلْنَبىُُْ ُّنفِمٌَُْ (2)صَادَرْيُُْ إِميَبٔبً ًَعٍَََ سَثِّيُِْ َّزٌََوٌٍََُّْ 

: ، أو(الىإلهىإالىالله:ىُأمرتىأنىأقاتلىالناسىحتىىوػولوا: )ضقب، ؿول افؾسان ما دفقؾه؟ يؼول افـبي 

لٌٌٌُُاْ آَِنَّب ثِبٌٍَّوِ ًََِأ ؤُٔضِيَ إٌَِْْنَب ًََِب ؤُٔضِيَ إٌََِ }: ، وذم ـتاب اهلل يؼول اهلل ظز وجل(حتىىوذؼدواىأنىالىإلهىإالىالله)
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، {لًُْ آَِنَّب ثِبٌٍَّوِ ًََِب ؤُٔضِيَ عٍََْْنَب ًََِب ؤُٔضِيَ عٍَََ إِثْشَاىَُِْ ًَإِسَّْبعًَِْ} {إِثْشَاىَُِْ ًَإِسَّْبعًَِْ ًَإِسْحَكَ ًََّعْمٌُةَ ًَاألسْجَبطِ

 .ؾاألمر بافؼول يدل ظذ ذفك

 من أظامل فساكقة من ذـر وتالوة وؽر ذفك ؾفو دفقل ظؾقه، ـل ما ذـره افـبي : وـذفك ظؿل افؾسان

ؿول اهلل ظز وجل ذم صلن : وـذفك أظامل اجلوارح، ومن أدفة افؼرآن ظذ أن اجلوارح من اإليامن وهي من أبقـفا

وفت افؼبؾة بعد كحو شتة ظؼ : {ًََِب وَبَْ اٌٍَّوُ ٌُِْضِْعَ إِميَبَٔىُُْ}: حتويل افؼبؾة أي صالتؽم، وذفك أنه حا حخ

ً من هجرة افـبي  جيعل افؽعبة بغ يديه، يعـي يصع بغ احلجر - ـام تعؾؿون– ذم مؽة  إػ ادديـة، وـان صفرا

األشود وافرـن افقامين ويتجه صامالً، ؾتؽون افؽعبة بغ يديه، ؾفو متجه فؾؽعبة وفبقت ادؼدس ذم آن واحد، ؾؾام 

هاجر إػ ادديـة وصارت افؽعبة مـه بظفر، ـان البد أن يستدبرها ويتجه إػ بقت ادؼدس، وصار يؼؾب ضرؾه ذم 

ول إػ ؿبؾة أبقه إبراهقم، حتى أنزل اهلل تعاػ اآليات لَذْ َٔشٍَ رَمٍَُّتَ ًَجْيِهَ فِِ اٌسََّّبءِ فٍََنٌٌََُِّْنَّهَ }: افسامء يشتفي أن حيخ

ً من {لِجٍَْخً رَشْضَبىَب فٌََيِّ ًَجْيَهَ شَطْشَ اٌَّْسْجِذِ اٌْحَشَاَِ ، وحصل حتويل افؼبؾة بعد كحو شتة ظؼ أو شبعة ظؼ صفرا

. ذهب إيامهنم: أو. بطل ظؿؾفم: ما بال إخوان فـا ماتوا إػ ؽر افؼبؾة؟ ؾؼال افـاس: اهلجرة، ؾؼال كاس من افصحابة

ًََِب وَبَْ اٌٍَّوُ ٌُِْضِْعَ }: ؾلنزل اهلل تعاػ دؾعًا هلذا افتوهم ؾؼال. ضاظت صالهتم: أو. ذهبت صالهتم: ؿافوا 

ذم صحقحه ذم ـتاب اإليامن، وهو - رمحه اهلل–، ؾسؿى افصالة إيامن، وؿد ظؼد اإلمام افبخاري {إِميَبَٔىُُْ

بًا متعددة، باب ما جاء ذم أن ـذا وـذا من اإليامن، باب ما - رمحه اهلل–افؽتاب افذي بعد ـتاب بدء افوحي ذـر  أبوا

أدرـت كحو أخف ظامل ذم -: رمحه اهلل–جاء ذم أن ـذا وـذا من اإليامن، وظدن خصاالً ـثرة، وؿال اإلمام افبخاري 

ؾؼد أمجع أهل افسـة واجلامظة . ؿول وظؿل ويزيد ويـؼص: اإليامن: ـؾفم يؼول- يعـي ذم ادؼق وادغرب–افبالد 

ؿول بافؾسان : إن اإليامن: إال حقـام ؿال بعض ؾؼفاء افؽوؾة- ـام أشؾػت–ظذ هذا األمر، ومل يخعؾم هلم خمافف 
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أما وؿد ظؾؿـا ؿول أهل افسـة واجلامظة واظتزكاه هو افوشط . واظتؼاد باجلـان، واألظامل من ثؿرات اإليامن والزمه

 : وادعقار ؾؾــظر اآلن إػ أؿوال ادخافػغ

 : ادخافػون ألهل افسـة واجلامظة ذم هذا افباب صـػان

 .  وهم ادرجئة:صـف من أهل افتػريط

 .  وهم افوظقدية:وصـف من أهل اإلؾراط وافتشدد

 : أهل افسـة واجلامظة وشط ذم باب اإليامن وحؽم مرتؽب افؽبرة بغ ضرؾغ

 . وهم ادرجئة:  أهل افتػريط وافتساهل:افطرف األول

 . وهو افوظقدية من اخلوارج وادعتزفة:  أهل افتشدد وافوظقد:وافطرف افثاين

أن اإلرجاء - ـحد ؾاصل– ادرجئة ثالث ضبؼات، واظؾؿوا :أما أهل افتػريط وافتساهل ؾفم ثالث ضبؼات

وصف يخطؾق ظذ ـل من أخرج افعؿل ظن مسؿى اإليامن، من أخرج افعؿل ظن مسؿى اإليامن ؾفو مرجئ، هذا هو 

 . اجلامع جلؿقع ضبؼات ادرجئة

 أصد ادرجئة إرجاء اجلفؿقة ادـسوبون إػ اجلفم بن صػوان افسؿرؿـدي، اجلفؿقة،: فؽن أصد ادرجئة إرجاء

ؾجعؾوا اإليامن جمرد معرؾة افؼؾب أو . ؾؼط. هو تصديق افؼؾب: ؾنكه زظم أن اإليامن هو معرؾة افؼؾب، أو ربام ؿال

وال ريب أن هذا االظتؼاد اظتؼاد شاؿط وباضل، . تصديق افؼؾب، ؾنذا أضاف بافؼؾب هذا األمر وظرؾه ؾؼد تم إيامكه

ألنه يؽػقك ما يستب ظؾقه من افؾوازم افػاشدة، ما افذي يستب ظؾقه؟ يستب ظؾقه أن مؼـي افعرب افذين بخعث 

ًٌََئِٓ } {ًٌََئِٓ سَإٌَْزَيُُ َِّْٓ خٍََكَ اٌسٌَََّّادِ ًَاألَسْضَ ٌََْمٌٌَُُّٓ اٌٍَّوُ} ـاكوا مممـغ، حاذا؟ ألهنم ـاكوا ظارؾغ، ؾقفم افـبي 

، وفؽان {سَإٌَْزَيُُ َِّْٓ خٍََمَيُُْ ٌََْمٌٌَُُّٓ اٌٍَّوُ ، إذن فو ـان اإليامن هو جمرد ادعرؾة واإلؿرار فؽان مؼـو افعرب ؿد آمـوا

 :  وظذ ديـه، يؼول أبو ضافب مممن، ألن أبا ضافب ؿد أنشد أبقاتًا يثـي ؾقفا ظذ افـبي ظم افـبي 

 وفؼد ظؾؿت بلن دين حمؿد

فوال ادالمة أو خماؾة شبة 
 

 من خر أديان افزية ديـا

جتـي شؿحًا بذاك مبقـا  فرأ
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 . ومع ذفك مل يشػع فه ظؾؿه هذا وثـاؤه ظذ افـبي 

أن يؽون افقفود وافـصارى مممـغ، مل؟ ألن اهلل تعاػ ؿد ؿال ظن -: ظذ ؿول اجلفؿقة- أجضًا ظذ ذفك وفؾزم

، ؾؾو ـان اإليامن بادعرؾة فؽان اإليامن بافقفود وافـصارى {َّعْشِفٌَُٔوُ وََّب َّعْشِفٌَُْ ؤَثْنَبءَىُُْ}: افقفود وافـصارى

 . مممـغ، وهذا ال يؼول به مسؾم، وؿد أـػرهم اهلل تعاػ ذم ثالث آيات ذم آخر ما كزل من افؼرآن، ذم شورة احائدة

:  ظذ ذفك أن يؽون ؾرظون ومؾمه مممـغ، مل؟ ألن اهلل تعاػ ؿد حؽى ظن ؾرظون وظن مؾئه ؿوفهبل وفؾزم

َلَذْ عٍَِّْذَ َِب }:  بادعرؾة وافعؾم افباضن، ؾؼال، وصفد ظؾقه موشى {ًَجَحَذًُا ثِيَب ًَاسْزَْْمَنَزْيَب ؤَٔفُسُيُُْ ظٍُّْبً ًَعٌٍُُّاً}

، إذن فو ـان اإليامن بؿعـى ادعرؾة وافتصديق افباضـي فؽان ؾرظون {ؤَٔضَيَ ىَؤُالءِ إِالَّ سَةُّ اٌسٌَََّّادِ ًَاألَسْضِ ثَصَأئِشَ

 . ومن معه مممـغ، وال يؼول بذفك مسؾم

، {فَجِعِضَّرِهَ ألغٌَِّْنَّيُُْ ؤَجَّْعِنيَ}: بل فو ـان اإليامن بادعرؾة فؽان إبؾقس أجضًا مممـًا؛ إذ أن إبؾقس ؿال فربه

 . ؾلؿسم بعزة اهلل وبتدبره وؿدرته وؽر ذفك

ؾبفذا يتبغ فؽم أن مؼافة ادرجئة، مؼافة اجلفؿقة وهم ؽالة ادرجئة مؼافة شاضؼة، يعـي جمرد تصورها، 

صحقح ال يـػع . ال يرض مع اإليامن ذكب، ـام ال يـػع مع افؽػر ضاظة: تصورها يؽػي ذم إبطاهلا، وهم افذين يؼوفون

ال يرض مع اإليامن : ، أما ؿوهلم{ًَلَذِِْنَب إٌََِ َِب عٌٍَُِّا ِِْٓ عًٍََّ فَجَعٍَْنَبهُ ىَجَبءً َِّنثٌُساً}: مع افؽػر ضاظة، ؿال اهلل تعاػ

هذا باضل، فقس صحقحًا أنه ال يرض مع اإليامن ذكب، بل ؿد ترض افذكوب أصحاهبا من أهل افؽبائر، ـام شقليت . ذكب

 . إن صاء اهلل تعاػ–بقاكه 

امقةأما افطبؼة افثاكقة م افسجستاين، وهذه افطائػة :  من ضبؼات ادرجئة ؾفم افؽرن ا ادـسوبون إػ حمؿد بن ـرن

امقة ؿد اكؼرضت، وهلا مؼاالت ذم ـثر من أبواب افدين، ؾؽاكت مؼافتفم ظجقبة جدًا، يؼوفون هو : إن اإليامن: افؽرن

إِرَا جَبءنَ اٌُّْنَبفِمٌَُْ لَبٌٌُا }: ويؽػي ذم إشؼاط هذا افؼول ؿول اهلل تعاػ. ؿول افؾسان: اإليامن: يؼوفون. ؿول افؾسان
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، ؾؾو ـان جمرد ؿول افؾسان ـاف ـاؾقًا {َٔشْيَذُ إَِّٔهَ ٌَشَسٌُيُ اٌٍَّوِ ًَاٌٍَّوُ َّعٍَُُْ إَِّٔهَ ٌَشَسٌٌُُوُ ًَاٌٍَّوُ َّشْيَذُ إَِّْ اٌُّْنَبفِمِنيَ ٌَىَبرِثٌَُْ

امقة أهنم يعتؼدون أن من ؿال  ذم إثبات اإليامن فؽان ادـاؾؼون من أوػ افـاس بذفك، وافعجقب ذم حال همالء افؽرن

. ادـاؾؼون مممـون ذم افدكقا، وهم يوم افؼقامة خمؾدون ذم افـار: بؾساكه، من كطق بؾساكه ؾفو مممن حؼًا، فؽن يؼوفون

امقة أهنم يؼوفون وـلن من . إن ادـاؾؼغ يوم افؼقامة ذم اجلـة: وهذا ال صك أنه تـاؿض، وؿد أخطل من كسب إػ افؽرن

هم ذم : ؿال ذفك طن أن، حا رأى أن هذا الزم افؼول أخزمفم به، وفؽـفم ال يؾتزمون به، ويؼعون ذم تـاؿض؛ يؼوفون

: إهنم يعـي كعامؾفم معامؾة ادممـغ، فو ؿافوا ذفك التسع احلال، فؽن يؼوفون: مممـغ، ال يؼوفون. افدكقا مممـغ

 . ال، هم مممـغ، هم أي ادـاؾؼغ مممـون، وهم ذم اآلخرة خمؾدون ذم افـار، ؾفذا افؼول أجضًا ؿول شاؿط

كـا همالء، وأؿول -رمحفم اهلل– وهم مرجئة افػؼفاء، أصحاب أأ حـقػة :كليت إػ افطبؼة افثافثة ، ؾنن إخوا

ذفك ألن هذه مل تزل ضريؼة افسؾف أهنم يسفؾون ذم ذـر افػرق بغ مؼافة مرجئة افػؼفاء وبغ مؼافة ظامة أهل افسـة 

حا أخف رشافة ذم اإليامن وذـر افطائػة األوػ وهم اجلفؿقة - رمحه اهلل–واجلامظة، حتى إن أبا ظبقد افؼاشم بن شالم 

أو كحو هذا افؽالم، وؿال بعض افعؾامء . وؿال بعض: وصـع ظؾقفم، ثم بعد ذفك حا حؽى مؼافة مرجئة افػؼفاء ؿال

إن مثل هذا افغؾط مما يختصور مثؾه ووؿوظه، : ثم خطلهم، وفؽـه ؿال. ممن هلم يعـي ؿدم ذم افدين وافعؾم وـذا وـذا

أظـي أبا ظبقد مع مرجئة افػؼفاء وـالمه ؾقفم ـؽالمه مع اجلفؿقة، وهذا هو افذي - رمحه اهلل–ؾؾم يؽن تعامؾه 

يـبغي فؾعامل افراشخ وفطافب افعؾم ادوَؾق أن يؿقز بغ ادؼاالت، وأن يعطي ـل ذي حق حؼه، وأال حيؼ اجلؿقع ذم 

 . {ًَإِرَا لٍُْزُُْ فَبعْذٌٌُِاْ}: خـدق واحد، بل يؿقز بغ افطبؼات، هؽذا ؿام افدين ظذ افعدل واإلكصاف

اإليامن ؿول بافؾسان واظتؼاد باجلـان، وافعؿل ثؿرة من : ؾام هي مؼافة مرجئة افػؼفاء؟ مرجئة افػؼفاء يؼوفون

 . ثامره

ضقب، إذن ما هي أوجه االتػاق؟ وما هي أوجه االؾساق بقـفم وبغ أهل افسـة واجلامظة؟ اكتبفوا هلذه 

 : األوجه

                                                 
 .1: المىافقون 
 .152: األوعام 
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أن ادطقع حمؿود ذم افدكقا مثاب ذم : جمؿعون ظذ- مرجئة افػؼفاء وأهل افسـة واجلامظة– ـال افػريؼغ

 . اآلخرة

 . أن افعايص مذموم ذم افدكقا مستحق فؾعؼوبة ذم اآلخرة:  متػؼون ظذـال افػريؼغ

امتثال األوامر واجتـاب ادـاهي وإؿامة احلدود وافتعزيرات وتعظقم : وجوب، ظذ:  متػؼان ظذـال افػريؼغ

 . ال ؾرق. األمر وافـفي

أن : ظذ. أن مرتؽب افؽبرة ال ُيرج ظن حد اإليامن:  متػؼان ظذـال افػريؼغ- وهي ؿضقة أشاشقة–ثم 

إذن فقس َثم مشؽؾة، : أرأجتم، إذن فؼائل أن يؼول. مرتؽب افؽبر ال ُيرج ظن حد اإليامن، وال يدخل ذم دائرة افؽػر

ح وهؽذا ؿال . اخلالف بقــا وبقـفم خالف فػظي. اخلالف بقــا وبقـفم خالف فػظي: واألمر ـام ؿال ـثر من افؼا

أن اخلالف بغ أصحاب أأ حـقػة ومجفور أهل افسـة خالف : ابن أأ افعز احلـػي- رمحه اهلل–صارح افطحاوية 

 . فػظي

، ؾؾو أتقـا مثاًل إػ بقان حؼقؼة ؾقه ما هو فػظي، وؾقه ما هو معـويوفؽن األمر ظـد افتحؼقق وافتلمل يتبغ بلن 

أن أهل افسـة واجلامظة، أهل افسـة واجلامظة يخدخؾون افعؿل ذم مسؿى اإليامن : اإليامن فوجدكا افػرق ذم هذا األمر

 . وحؼقؼته وترـقبه، بقـام مرجئة افػؼفاء ُيرجوكه ظـه وجيعؾوكه زائدًا وفقس داخاًل ؾقه

ـام أن اإليامن تعؾق بافؼؾب وبافؾسان وباجلوارج ؾافؽػر : أهل افسـة واجلامظة يؼوفون:  ذم حد افؽػر:أجضاً 

 . ـػر اظتؼادي، وـػر ظؿع: ؾافؽػر ظـد أهل افسـة واجلامظة كوظان. أجضًا يتعؾق بافؼؾب وبافؾسان وباجلوارح

ـػر اجلحود واالشتحالل، وفقس . ـال، افؽػر ؾؼط هو ـػر اجلحود واالشتحالل: ومرجئة افػؼفاء يؼوفون

 . هـاك ـػر ظؿع

ً ؾنكـا كسؿقه باشؿه، ثم كـظر بعد ذفك: أهل افسـة واجلامظة يؼوفون هل هذا افؽػر : ـل ما شامه افشارع ـػرا

 . ـػر أـز؟ أم ـػر أصغر؟

ً حؼقؼقًا وفؽـه ـػر جمازي: مرجئة افػؼفاء يؼوفون ً من األظامل ؾفو فقس ـػرا وهذا مما . ما شامه افشارع ـػرا

:ىثنتانىفيىالناسىهماىبؼماىكغر: )حقـام يؼول افـبي : يصدق ظؾقه أن اخلالف ؾقه فػظي، تلمؾوا 
هو ـػر : كؼول ـام ؿال افـبي : ، ضقب، أهل افسـة واجلامظة يؼوفون(االدتدػاءىبالنجومىوالنواحظىرلىالموت
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رج ظن ادؾة: حؼقؼة، وفقس جمازًا، فؽن افؽػر يـؼسم إػ ؿسؿغ يعـي ـػر أـز وـػر . ـػر خمرج ظن ادؾة، وـػر ال ُيخ

 . أصغر، واالشتسؼاء بافـجوم وافيناحة ظذ ادقت من افؽػر األصغر

ً ظذ احلؼقؼة، وإكام ـػر جمازي: مرجئة افػؼفاء يؼوفون ؾفذا يبدو ؾقه االختالف أنه فػظي، وبافتايل . فقس ـػرا

ؾنن أهل افسـة واجلامظة أشعد بافدفقل، ألهنم واؾؼوا افـص فػظًا ومعـى، ومرجئة افػؼفاء واؾؼوا افـص معـى 

 . وخافػوه فػظاً 

أهل افسـة واجلامظة . وهي مسلخة زيادة اإليامن وكؼصاكه: ضقب، ـذفك مثاًل حقـام كليت إػ مسلخة أخرى

 . اإليامن يزيد ويـؼص: يؼوفون

وهذا من افػروق احلؼقؼقة، أهل افسـة . ـال، اإليامن يشء واحد، ال يزيد وال يـؼص: مرجئة افػؼفاء يؼوفون

: أن افتصديؼات تتػاوت يؼوفون- أجضاً –واجلامظة كظراً ألهنم يخدخؾون األظامل ذم مسؿى اإليامن، ألهنم يرون 

اإليامن يشء : مرجئة افػؼفاء حا ـان اإليامن ظـدهم اظتؼاد افؼؾب ادخعز ظـه بافؾسان ؿافوا . اإليامن يزيد ويـؼص

 . ؾفذا ؾرق حؼقؼي. إما أن يوجد ـؾه أو يخعدم ـؾه. واحد، إما أن يخوجد ـؾه أو يخعدم ـؾه

قزون :مسلخة االشتثـاء ذم اإليامن: أجضًا من ادؼاركة وأوجه االؾساق بغ افطائػتغ  أهل افسـة واجلامظة جيخ

بل ربام . أنا مممن إن صاء اهلل: يعـي ما ادؼصود باالشتثـاء ذم اإليامن؟ يعـي ؿول اإلكسان. االشتثـاء ذم اإليامن

 . يوجبون ذفك

ألن اإليامن ظـدهم يشء واحد، ـام فو ــت متؾك َهوية . ال جيوز االشتـثاء ذم اإليامن: مرجئة افػؼفاء يؼوفون

وية  وية: وهذا صواهبا بضم اهلاء–أو هخ وية أو جـسقة فبؾد معقـة-هخ إما أن متؾؽفا أو ال متؾؽفا، ؾفم : ، ـام فو هخ

ألن اإليامن ظـدهم ال يتػاضل، يشء واحد، إما أن، ألنه . إما أن يؽون ظـدك، أو ال يؽون: ـذفك اإليامن: يؼوفون

ألن اإليامن . أنا مممن: متعؾق بافؼؾب ؾؼط، أما أهل افسـة واجلامظة ؾنهنم ال يسوؽون أن يؼول اإلكسان بنضالق

 . بنضالق ؾؼد زـى كػسه. أنا مممن: ظـدهم درجات، ؾنذا ؿال اإلكسان

فَِّنْيُُْ }: أن ادممـغ يتػاضؾون، أن ادممـغ يتػاضؾون: ـذفك من أوجه االؾساق ظـد أهل افسـة واجلامظة

وؾقفم من هو دون . أـؿل إيامكاً : ، ؾػي ادممـغ من يؼال ظـه{ظَبٌٌُِ ٌِّنَفْسِوِ ًَِِنْيُُ ُِّمْزَصِذٌ ًَِِنْيُُْ سَبثِكٌ ثِبٌْخَْْشَادِ

                                                 
 .32: فاطز 
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هو اإليامن افؽامل، ومطؾق : ذفك، ويخػرق أهل افسـة واجلامظة بغ اإليامن ادطؾق ومطؾق اإليامن، ؾاإليامن ادطؾق

 . احلد األدكى مـه: اإليامن

ء: ؿال- رمحه اهلل–ـام مر بـا ذم ـالم افطحاوي –مرجئة افػؼفاء  إيامن : ؾاإليامن ظـدهم- وأهؾه ذم أصؾه شوا

أتؼى افـاس ـنيامن أؾجر افـاس، إيامن أؾجر افـاس ـنيامن جزائقل ومقؽائقل وحمؿد وشائر األنبقاء ظؾقفم صؾوات 

اهلل وشالمه، ألن هذا اإليامن يشء إما أن يخعرف أو ال يخعرف، وإكام يؽون افتػاضل ذم افتؼوى واألظامل وهي خارج 

 . أرأجتم؟ ؾفم ال يؼوفون بتػاضل ادممـغ. اإليامن

. خالف صوري: ، وأنه ال يخؼالأثر هذا االختالف- معؼ ضؾبة افعؾم–من أوجه افػرق، فؽي يتبغ فـا : أجضاً 

ؾلهل . افوالية  تتبعض، افوالية تتبعض: ظـد أهل افسـة واجلامظة: ال، خالف حؼقؼي، افوالية. خالف فػظي ؾؼط

افسـة واجلامظة حيبون ادممن بحسب درجته إيامكه وضاظته وتؼواه، ويوافوكه ظذ هذا، ويرون أن افوالية تتػاوت، 

ؿل أظظم ما يوافون افػساق، ؾؾؾػساق كوع مواالة وفؽـفا فقست ـؿواالة  ؾقوافون أهل، أصحاب اإليامن  افؽخ

 . أصحاب افعؾم واإليامن وافتؼى

ظـد مرجئة افػؼفاء افوالية شواء، ال ؾرق، ألهنم ـؾفم متػؼون ذم أصل اإليامن، وهلذا يؼعون ذم إصؽاالت 

 . وفبس ـثر

هذه بعض، أو معظم أوجه االتػاق واالؾساق بغ افطائػتغ، وفؽن ـام ترون يعـي أن األمر بافـظر إػ األثر 

كـا من أصحاب أأ حـقػة فو زكى زان  ئقة ال يظفر فه يشء ظذ افسطح، حاذا؟ ألن إخوا افظاهر واألحؽام اإلجرا

ألؿاموا ظؾقه احلد، فو رشب صارب ألؿاموا ظؾقه احلد، يثـون ظذ ادحسـغ وادطقعغ ويرجون هلم وُياؾون ظذ 

ء بسواء رون األحؽام واحلدود وافتعزيرات وؽر ذفك شوا ؾؾفذا ال يظفر أثر افػرق، . ادسقئغ ـام كخاف، وجيخ

أصحاب أأ حـقػة ال . ال يرض مع اإليامن ذكب، ـام ال يـػع مع افؽػر ضاظة: بخالف ادرجئة افغالة افذين يؼوفون

 . إن افعايص مذموم ذم افدكقا مستحق فؾوظقد وفؾعؼاب ذم اآلخرة: يؼوفون. ال يرض مع اإليامن ذكب: يؼوفون

امقة ومرجئة افػؼفاء: ضقب، ؿد ؾرؽـا من هذه افطبؼات افثالث من ادرجئة  . وهم اجلفؿقة وافؽرن

ؿد تـاوفوا هذه افؼضقة واظتـوا هبا ؽاية افعـاية، وصـػوا ؾقفا ادصـػات، - رمحفم اهلل–أن افسؾف : واظؾؿوا 

وردوا ظذ ادرجئة افغالة، ـام ردوا أجضًا ظذ مرجئة افػؼفاء، وحسؿوا األمر بشؽل مل يبق معه أدكى افتباس، واتضح 
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يعـي . وأن افعؿل رـن من أرـان اإليامن، ـام افؼؾب، ـام افؾسان: موؿف أهل افسـة واجلامظة من مسلخة افعؿل

اجلوارح يتعؾق هبا اإليامن ـام يتعؾق اإليامن بافؼؾب، وـام يتعؾق بافؾسان، ال إصؽال ظـدهم، وهبذا يتبغ فؽم خطل 

كـا ادعارصين افذين أجضًا ؿابؾوا بدظة ببدظة، ؾؾام رأوا افتؽػريغ وافغالة ذم هذا افزمان وأهنم يؽػرون  بعض إخوا

وهذا ظبارة فقست صحقحة، ال يخؼال ظن . إن افعؿل رشط ـامل ال رشط صحة: ببعض األظامل، ؿابؾوهم بافؼول

هو افذي يؾزم من ظدمه افعدم؟ ويؽون ذم كػس : ـقف يؽون افقء رشضًا وافؼط. رـن افعؿل أنه رشط ـامل

افوؿت ـامل؟ هذا ال يستؼقم، ال يؽون افعؿل مستثـى دون ؿول افؼؾب وؿول افؾسان، بل هو ـؼول افؼؾب وـعؿل 

 . افؾسان، وـؼول افؾسان، ـذفك أجضًا ظؿل اجلوارح

كـا افذي يشتغؾون بافسـة واحلديث صاروا يؼوفون هبذا افؼول، ويؼوفون إن افعؿل رشط ـامل : ؾبعض إخوا

اخلطل ال يخعافج باخلطل، : وـلهنم بذفك يريدون دؾع مؼافة افتؽػريغ وافغالة، فؽن دومًا كؼول. وفقس رشط صحة

ؾفذه ادؼافة مؼافة حمدثة، وهلذا صدرت ظن . وإكام يعافج بافصواب، ؾال حيؿؾـا صـآن ؿوم ظذ أن كـتؼل إػ ضرف آخر

افؾجـة افدائؿة فإلؾتاء ذم ادؿؾؽة وظن بعض افعؾامء بصػتفم افشخصقة ؾتاوى مطوفة ومبسوضة ذم إكؽار هذا افؼول 

وكشازه ظن مؼافة أهل افسـة واجلامظة، وافواجب ظذ ضؾبة افعؾم ادـتؿغ إػ افسؾف واتباع افسـة أن يرجعوا إػ 

ء، ؾنن هذه افؼضقة ؿد ؿختؾت بحثًا، وؾرغ مـفا أهل افسـة واجلامظة، ومل يبق ؾقفا جمال  احلق وأن تؽون ـؾؿتفم شوا

 . الفتباس

 ؾنن همالء افغالة يواؾؼون أهل افسـة واجلامظة ذم تعريف :وهو جاكب افغالة: اجلاكب اآلخرأما إذا اكتؼؾـا إػ 

ما صاء اهلل، هذا هو  ادطؾوب، . كعم، اإليامن ؿول بافؾسان واظتؼاد باجلـان وظؿل باألرـان: اإليامن، ؾقؼول ؿائؾفم

من اكتؼص . إن من اكتؼص صقئًا من هذه األرـان هدم إيامكه بافؽؾقة: فؽـفم يػسدون هذا أجام إؾساد حقـام يؼوفون

يعـي من اظتؼاد افؼؾب أو ؿول افؾسان أو ظؿل اجلوارح من افواجبات أو وؿع ذم يشء من . صقئًا من هذه األرـان

ؿوا وظقدية فؼوهلم بنكػاذ افوظقد،  ادحرمات، ؾؼد هدم إيامكه ـؾه، هدم إيامكه ـؾه، همالء هم افوظقدية، وإكام شخ

وال يـظرون , ـل من توظدهم اهلل تعاػ بوظقد ذم اآلخرة من أصحاب افؽبائر ؾالبد أن يـػذ اهلل ؾقه وظقده: فؼوهلم

 . ذم أحاديث افشػاظة وال ؽرها، ويرون أن من ارتؽب ـبرة بػعل أو ترك ؾؼد هدم إيامكه بافؽؾقة
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:  ذم ؽر ما حديث ـام ؿال اإلمام أمحد وهم افذين أخز ظـفم افـبي :اخلوارج: أحدمها :همالء افصـػان

ما ؾقه ؾرؿة من افػرق حظقت بعـاية : وربام جمؿوظفا أـثر، فؽن ادؼصود.  ؾقه ظؼة أحاديثصح ظن رشول اهلل 

ؾؼي ـام اخلوارج، وذفك الفتباس أمرهم، ألن طاهر أمرهم افصالح واحلؿقة  وبقان وتسؿقة وتوصقف ِخؾؼي وخخ

تحػرونىصالتكمىرندىصالتؼم،ىوصوامكمىرندىصوامؼم،ى: )فؾدين واالجتفاد ذم افعبادة، ـام ؿال افـبي 
 ، ؾؾام ـاكت ؾتـتفم ظظقؿة وحمـتفم مدهشة بغن افـبي (ومرقونىمنىالدونىكماىومرقىالدؼمىمنىالرموظ

وضبقعي أن . إن من ارتؽب ـبرة ؾؼد خرج من اإليامن ودخل ذم افؽػر: حاهلم متام افبقان، ؾحقـئذ، ؿافت اخلوارج

ىٌَُ اٌَّزُِ خٍََمَىُُْ فَِّنىُُْ }: من خرج من اإليامن دخل ذم افؽػر، هذا هو األمر ادـطؼي، فؼول اهلل تعاػ

، ؾؿن أخزيل ظـه وصف اإليامن فزم أن حيل ظؾقه وصف افؽػر، فقس َثم إال إيامن أو ـػر، {وَبفِشٌ ًَِِنىُُ ُِّؤٌِِْٓ

إكه ؿد : أما ادعتزل ؾؽام هي ظادهتم، يعـي مذهبفم هجغ ذم ـل أبواب افدين، واألصاظرة مثؾفم، ؾؼافت ادعتزفة

إذن أجن ذهب؟ خرج من اإليامن ومل يدخل ذم افؽػر، أجن ذهب؟ اخسظوا . خرج من اإليامن فؽـه مل يدخل ذم افؽػر

وهي مؼافة مل يخسبؼوا إفقفا، وأول . إكه ذم مـزفة بغ ادـزفتغ، ال هو مممن وال ـاؾر: ظؼقدة ادـزفة بغ ادـزفتغ، ؾؼافوا 

، -رمحه اهلل–واصل بن ظطاء، وذم ذفك ؿصة مشفورة، إذ ـان واصل من أصحاب احلسن افبكي : من ؿال هبا

رمحفم –ؾجاء أظراأ وشلل احلسن ظن حؽم مرتؽب افؽبرة، ؾلضرق احلسن يصوغ جواب، ألن األئؿة افسؾف 

هو مممن وال هو ـاؾر، بل هو ذم : أنا ال أؿول: يعتـون بافبقان وضبط ـؾامهتم، ؾابتدر واصل بن ظطاء وؿال- اهلل

ثم ؿام إػ شارية من شواري مسجد افبكة يؼرر مذهبه، واجتؿع ظؾقه بعض أصحابه مثل ظؿرو . مـزفة بغ مـزفتغ

بقد وؽره، ؿال احلسن ؿوا . اظتزفـا واصل: بن ظخ هؽذا ؿقل ذم بعض افروايات، ؾفمالء أخرجوا مرتؽب . معتزفة: ؾسخ

هذا فقس : افؽبرة ظن مسؿى اإليامن، وفؽـفم مل يدخؾوه ذم مسؿى افؽػر، وجعؾوه ذم مـزفة بغ ادـزفتغ، والحظوا 

افػاشق مممن، : يؼوفون. ؾاشق: ال، أهل افسـة واجلامظة حقـام يؼوفون. إكه ؾاشق: مثل ؿول أهل افسـة واجلامظة

مممن بنيامن ؾاشق بؽبرته، فؽن : يعـي فه وصف اإليامن، فؽن إيامكه كاؿص بسبب ؾسؼه، أو يؼوفون. مممن ؾاشق

يؾتزمون بلن هذا مرتؽب افؽبرة ؿد زال ظـه وصف اإليامن، ؿد زال ظـه . ذم مـزفة بغ ادـزفتغ: همالء حقـام يؼوفون

 . وهذا هو االؾساق بغ أهل افسـة واجلامظة وبغ همالء افوظقدية, وصف اإليامن

                                                 
 .2: التغابه 
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 . مسلخة مرتؽب افؽبرة: إذن هذه مؼاالت افـاس ذم هذه ادسلخة افعظقؿة

 يعـي كحن كود أن : من افؼع وافبقان ـؾه حقومجقع ما صح ظن رشول اهلل : ؿال افشقخ بعد ذفك، ؿال

ألن ادؼام هـا مؼام احلديث ظن اإليامن، .  من افؼع وافبقان ـؾه إيامنومجقع ما صح ظن رشول اهلل : افشقخ ؿال

:  من افتصديؼات واألظامل هي إيامن، ؾافؾػظ افذي كتؿـاه أن يخؼال ذم هذا ادؼامؾجؿقع اخلصال افتي أمر هبا افـبي 

ؾنن ـان خزاً ؾاإليامن ؾاإليامن بتصديؼه، وإن ـان ضؾبًا ؾاإليامن بؼوفه إن ـان ؿوالً، وبػعؾه إن . ـؾه إيامن: أن يخؼال

ـان ؾعاًل، وإن ـان هنقًا ؾبافؽف ظـه إن ـان ؿوالً، وافؽف ظـه إن ـان ؾعاًل، هؽذا، ؾاإليامن يـتظم مجقع أبواب 

ما افػرق بغ اإليامن واإلشالم؟ ما هو افػرق : اإليامن ظـد اإلضالق يعـي افدين، وهذا يؿؽن يـؼؾـا إػ: افدين، وهلذا

وفؽن هذا ال يستؼقم ظذ اإلضالق، ألن اهلل . أهنام مسادؾان: ؿقل: بغ اإليامن واإلشالم؟ ؿقل ذم ذفك أؿوال متعددة

أهنام إذا : وهو أن يخؼال: فؽن دظوكا كذـر افؼول ادحرر ذم هذا. اإلشالم هو افؽؾؿة: مقز بقـفام، ؿد مقز بقـفام، وؿقل

إذا اجتؿعا ذم كص واحد اؾسق معـامها، ؾصار اإلشالم يعـي األظامل افظاهرة، . اجتؿعا اؾسؿا، وإذا اؾسؿا اجتؿعا

يعـي إذا اؾسؿا بلن جاء ـل مـفام ذم كص مستؼل ؾؽل مـفام يدل : واإليامن يعـي افعؼائد افباضـة، وإذا اؾسؿا اجتؿعا

إََِّّٔب اٌُّْؤِِْنٌَُْ اٌَّزَِّٓ إِرَا رُوِشَ اٌٍَّوُ }: ظذ اآلخر، يدل ظذ افدين ـؾه، كبغ ذفك بادثال، يؼول اهلل شبحاكه وتعاػ

اٌَّزَِّٓ ُّمٌَُِّْْ اٌصَّالَحَ ًََِِّّب سَصَلْنَبىُُْ  (2)ًَجٍَِذْ لٌٍُُثُيُُْ ًَإِرَا رٍَُِْذْ عٍََْْيُِْ آَّبرُوُ صَادَرْيُُْ إِميَبٔبً ًَعٍَََ سَثِّيُِْ َّزٌََوٌٍََُّْ 

ئع افظاهرة ـافصالة وافزـاة واحلج : {ُّنفِمٌَُْ اإليامن هـا أخقس يدل ظذ افدين ـؾه؟ يدل ظذ افدين ـؾه، افؼا

 . وافصقام، وظذ افعؼائد افباضـة ـوجل افؼؾوب وافتوـل ظذ اهلل

أخقس : {إََِّّٔب اٌُّْؤِِْنٌَُْ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ثِبٌٍَّوِ ًَسَسٌٌُِوِ ثَُُّ ٌَُْ َّشْرَبثٌُا ًَجَبىَذًُا ثِإٌََِْاٌِيُِْ ًَؤَٔفُسِيُِْ}: ؿال اهلل تعاػ

اجلفاد ظؿل؟ إذن هم آمـوا، مجعوا بغ اإليامن وبغ اجلفاد، ؾصار اإليامن ذم هذه اآلية يدل ظذ افدين ـؾه، متامًا هو 

ٌَُْ َّىُِٓ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ِِْٓ ؤَىًِْ اٌْىِزَبةِ ًَاٌُّْشْشِوِنيَ ُِنفَىِّنيَ حَزََّ }: ذم مثل معـى ؿول اهلل تعاػ ظن افدين

ًََِب رَفَشَّقَ اٌَّزَِّٓ ؤًُرٌُا اٌْىِزَبةَ إِالَّ ِِٓ ثَعْذِ  (3)فِْيَب وُزُتٌ لََِّّْخٌ  (2)سَسٌُيٌ َِِّٓ اٌٍَّوِ َّزٌٍُْ صُحُفبً ُِّطَيَّشَحً  (1)رَإْرَِْيُُُ اٌْجَِّْنَخُ 

                                                 
 .3، 2: األوفال 
 .15: الحجزاث 
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ًََِب ؤُِِشًُا إِالَّ ٌَِْعْجُذًُا اٌٍَّوَ ُِخٍِْصِنيَ ٌَوُ اٌذَِّّٓ حُنَفَبءَ ًَُّمٌُِّْا اٌصَّالحَ ًَُّؤْرٌُا اٌضَّوَبحَ ًَرٌَِهَ دُِّٓ  (4)َِب جَبءرْيُُُ اٌْجَِّْنَخُ 

إذن افدين يشؿل افؼول وافعؿل، ؾاإليامن ظـد اإلضالق صؿل افؼول وافعؿل، وـذفك اإلشالم ظـد : {اٌْمََِّّْخِ

ؿال هلم افـبي - وهو من أؿوى األدفة ظذ ما ؿرركاه آكػاً –اإلضالق يشؿل افؼول وافعؿل، وذم حديث وؾد ظبد افؼقس 

( :آمركمىباإلومانىباللهىوحده،ىأتدرونىماىاإلومانىباللهىوحده؟ىأنىتذؼدواىأنىالىإلهىإالىالله،ىوأنى
، ؾذـر، (محمدًاىردولىاللهىوتػومواىالصالةىوتؤتواىالزكاةىوتصومواىرمضانىوتؤدواىالخمسىمنىالمعنم

 اإليامن بامذا؟ بلرـان اإلشالم، مما يدل ظذ أهنام ظـد االؾساق ـل واحد يشؿل اآلخر ويدل ظؾقه، ؾرس هلم افـبي 

 . ـالمها يعـي افدين ـؾه

ئع افظاهرة، وأوضح مثال فذفك : أما ظـد االؿسان ؾنن اإليامن يعـي افعؼائد افباضـة، واإلشالم يعـي افؼا

اإلدالمىأنىتذؼدىأنى): أخزين ظن اإلشالم؟ ؿال: ، ؿالحديث جزيل، ؾػي حديث جزيل، ؿال جزيل فؾـبي 
الىإلهىإالىالله،ىوأنىمحمدًاىردولىالله،ىوتػومىالصالة،ىوتؤتيىالزكاة،ىوتصومىرمضان،ىوتحجىالبوتىإنى

ئع افظاهرة، ؿال(ادتططتىإلوهىدبواًل أنىتؤمنىباللهى: )ؾلخزين ظن اإليامن؟ ؿال: ، بامذا ؾرس اإلشالم؟ بافؼا
 . ، ؾػرس اإليامن باألظامل افباضـة(ومالئكتهىوكتبهىوردلهىوالوومىاآلخر،ىوتؤمنىبالػدرىخورهىوذره

همالء أظراب من بـي : {لَبٌَذِ األَعْشَاةُ آَِنَّب لًُ ٌَُّْ رُؤِِْنٌُا ًٌََىِٓ لٌٌٌُُا ؤَسٍَّْْنَب}: ؿال اهلل تعاػ: مثال آخر

يؿتـون، وزظؿوا أهنم . ـذبك افـاس وآمـا بك، ؿاتؾك افـاس وـػػـا ظـك، وـذا:  وؿافوا أشد امتـوا ظذ افـبي 

مممـون، ؾاهلل تعاػ مل يؼرهم ظذ هذه افدظوى افعريضة أهنم مممـون، وبغن أن اإليامن افذي كاوفه هو احلد األدكى، 

، هل معـى ذفك أهنم {ًٌَََّّب َّذْخًُِ اإلِميَبُْ فِِ لٌٍُُثِىُُْ}: وأهنم بعد بعد بعد مل يبؾغوا حؼقؼة اإليامن، وهلذا ؿال

فقس : {لَبٌَذِ األَعْشَاةُ آَِنَّب لًُ ٌَُّْ رُؤِِْنٌُا}ـػار؟ ال، فقسوا ـػارًا وال مـاؾؼغ ـام طن ذفك وتومهه بعض ادػرسين، 

ؿد صدق ظؾقؽم : {ًٌََىِٓ لٌٌٌُُا ؤَسٍَّْْنَب}أنؽم ـػرة، ال، كػى ظـفم اإليامن افؽامل، : {ٌَُّْ رُؤِِْنٌُا}: ادؼصود
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وصف اإلشالم فؼبوفؽم ادبدئي وإطفارـم االشتسالم هلل ظز وجل وكطؼؽم بافشفادتغ وافتزامؽم افظاهري، 

يعـي بعد بشاصة اإليامن مل تبارش ؿؾوبؽم ؾتجدوا حالوته وفذته وكعقؿه وأنسه : {ًٌَََّّب َّذْخًُِ اإلِميَبُْ فِِ لٌٍُُثِىُُْ}

 . ؾؼد أخطل. مها بؿعـى واحد باإلضالق: وهبجته، ؾفذا يدل ظذ افتػريق بغ اإليامن واإلشالم، وأن من ؿال

فََّب ًَجَذَْٔب فِْيَب غَْْشَ ثَْْذٍ  (35)فَإَخْشَجْنَب َِٓ وَبَْ فِْيَب َِِٓ اٌُّْؤِِْنِنيَ }:  ؿال اهلل تعاػ ذم ؿصة فوط:موضع ثافث

طن بعض افـاس أن هذا دفقل ظذ أن اإليامن واإلشالم بؿعـى واحد، ألن ادعـِقغ ذم ختام اآليتغ : {َِِّٓ اٌُّْسٍِِّْنيَ

من ادخَرجون؟ فوط : {فَإَخْشَجْنَب َِٓ وَبَْ فِْيَب َِِٓ اٌُّْؤِِْنِنيَ}ظـد افتلمل جيد اإلكسان افػرق، : واحد، فؽن افواؿع

من ادخَرجون؟ فوط وابـته، وهمالء مممـون : {اٌُّْؤِِْنِنيَ}وابـته، وهمالء مممـون حؼًا؟ والن ال؟ مممـون حؼًا، 

ماذا يضم ذفك افبقت؟ يضم فوضًا وابـتقه : {فََّب ًَجَذَْٔب فِْيَب غَْْشَ ثَْْذٍ َِِّٓ اٌُّْسٍِِّْنيَ}حؼًا؟ والن ال؟ مممـون حؼًا، 

 وهو رب افبقت صارت افسؿة وافوصف فذفك وزوجته، وزوجته فقست مممـة، فؽن حا ـاكت افؼوامة فؾوط 

صف باإلشالم، هؽذا، وفذفك يؼول افػؼفاء ظن  افبقت أنه بقت إشالم، باظتبار افؼقم ظؾقه ومن فه افسؾطان ظؾقه، ؾوخ

أن افبالد افتي يػتحفا أهل اإلشالم وُتضع فسقطرة ادسؾؿغ يؼوفون ظـفا ماذا؟ دار إشالم، دار إشالم، حتى : افدار

 . وإن ـان ؽافب أهؾفا ـػار، حتى وإن ـان ؽافب أهؾفا ـػار، ألن افعزة بافسؾطان

 . إذن هذا هو افػرق بغ اإليامن واإلشالم

 هذا مما كـازظه ؾقه، ؾاإليامن فقس صقئًا واحدًا، بل اإليامن :واإليامن واحد-: رمحه اهلل–ضقب، ؿال افشقخ 

 . يتػاضل

ء: ؿال رمحه – وافواؿع أن ذم هذه اجلؿؾة ما يؿؽن أن يخدخل به ظذ افشقخ :واإليامن واحد، وأهؾه ذم أصؾه شوا

إذن ما افذي يؼابل األصل؟ افػرع، : وأهؾه ذم أصؾه: ، يعـي وظذ أصحابه من مرجئة افػؼفاء، ألهنم حقـام ؿافوا -اهلل

 . ؾؿعـى هذا أن هـاك تػاوت ذم افػروع
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ء، وافتػاضل بقـفم باخلشقة وافتؼى وخمافػة اهلوى ومالزمة األَوػ: ؿال - رمحه اهلل– افشقخ :وأهؾه ذم أصؾه شوا

بعه، ؾقجعل افتػاضل فقس ذم اإليامن بلن ادممـغ  ته وفوازمه وتوا جيعل هذه اخلصال خارج اإليامن، جيعؾفا من ثؿرا

ثَُُّ ؤًَْسَثْنَب }: ؿول اهلل تعاػ: أهل اإليامن يتػاضؾون، وافدفقل ظذ ذفك: يتػاضؾون، أما أهل افسـة واجلامظة ؾقؼوفون

فَِّنْيُُْ ظَبٌٌُِ ٌِّنَفْسِوِ ًَِِنْيُُ ُِّمْزَصِذٌ ًَِِنْيُُْ }... إذن افذي شقليت ذـرهم ـؾه: {اٌْىِزَبةَ اٌَّزَِّٓ اصْطَفَْْنَب ِِْٓ عِجَبدَِٔب

ـقف مراتب اإليامن؟ تصوروا اإليامن ظبارة ظن ثالث - يا رظاـم اهلل–تلمؾوا : ، وهلذا{سَبثِكٌ ثِبٌْخَْْشَادِ ثِئِرِْْ اٌٍَّوِ

دوائر حيقط بعضفا ببعض، ؾافذي، أرجو االكتباه وافتصور، افتصور تؼريبي هذا، ؾافذي حؼق أصل اإليامن، بؿعـى 

. هو مممن ظـده أصل اإليامن: أنه صفد أن ال إهل إال اهلل وأن حمؿدًا رشول اهلل، وافتزم بؿدفول افشفادتغ كؼول ظـه

وكسؽـه افدائرة افداخؾقة، ضقب، ؾنن هو ؾعل افواجبات وترك ادحرمات ؾؼط، ؾعل افواجبات وترك ادحرمات 

أأدخل اجلـة؟ ... أرأجت إن صؾقت ادؽتوبات وصؿت رمضان وـذا: يا رشول اهلل: ـافرجل افذي ؿال فؾـبي 

، (أفلحىوأبوهىإنىصدق: )ؾؼال افـبي . واهلل ال أزيد ظذ هذا وال أنؼص: ، ؾوػ افرجل وهو يؼول(نطم): ؿال

افذي أتى بلصل اإليامن وضم إفقه ؾعل افواجبات وترك ادحرمات ؾؼط، يعـي ؿد أحاط أو شؽن ذم افدائرة افثاكقة، 

افتي هي دائرة اإليامن افواجب، ضقب، افذي أتى بلصل اإليامن وؾعل افواجبات وادستحبات وادروءات وترك 

ادحرمات وادؽروهات وخوارم ادروءات هذا  ؿد شؽن افدائرة افؽزى ادحقطة، وهي دائرة اإليامن افؽامل، ؾصار 

 . اإليامن يؿؽن أن كجعؾه أصل اإليامن واإليامن افواجب واإليامن افؽامل

أصفد أن ال إهل إال اهلل وأصفد أن :  هو احلد افػاصل بغ اإليامن وافؽػر، بلن يؼول اإلكسان:ؾلصل اإليامن

خالص، هذا اإلكسان ؿد أتى بلصل اإليامن، أظؾن افتزامه وتصديؼه وؿبوفه وافتزامه بام يرد . حمؿدًا ظبده ورشوفه

ؾعل افواجبات وترك ادحرمات ؾؼد أتى باإليامن افواجب ادؼتيض فدخول اجلـة، ؾنن هو ضمن : ظؾقه، ؾنن هو صدق

 . إػ ذفك ؾعل ادستحبات وترك ادؽروهات ؾؼد أتى باإليامن افؽامل

                                                 
 .32: فاطز 
 .32: فاطز 



 

 أحمد القاضي   / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــ  فضيلة الشيخ الدكتور  (20)العقيدة الطحاوية  

 

 19 صفحت www.dwrah.comالدورة العلميت المتقدمت بجامع ابه سعدي                               
 

ثَُُّ ؤًَْسَثْنَب اٌْىِزَبةَ اٌَّزَِّٓ }: ضقب، إذا أردكا أن كـزل افبوشتتغ ذم اآلية ظذ هذه افدوائر، يؼول اهلل تعاػ

من هذا افظامل فـػسه؟ افذي ذم افدائرة افداخؾقة، ألنه مل يلت بؼط : {فَِّنْيُُْ ظَبٌٌُِ ٌِّنَفْسِوِ اصْطَفَْْنَب ِِْٓ عِجَبدَِٔب

ًَِِنْيُُ }إما بسك واجب أو ؾعل حمرم، ؾفذا ظـده أصل اإليامن، ضقب، : افدائرة افوشطى، حاذا؟ ألنه طامل فـػسه

. ال، حدي، حدي إين أؾعل افواجبات وأترك ادحرمات: من ادؼتصد؟ صاحب اإليامن افواجب، ؿال: {ُِّمْزَصِذٌ

ًَِِنْيُُْ سَبثِكٌ ثِبٌْخَْْشَادِ ثِئِرِْْ }ضقب، ـس خرك، ـام كؼول، يعـي أنت اآلن ؿد أتقت باإليامن افواجب ؾلبؼ باجلـة، 

، هؽذا يتصور أهل افسـة واجلامظة ما صاء اهلل، هذا افسابق باخلرات هو افذي ذم افدائرة افواشعة افؽزى: {اٌٍَّوِ

 . اإليامن

ما ؾقه، ما ؾقه متايز، ما ؾقه ضبؼات ذم اإليامن، ما ؾقه : ؾامذا يؼول؟ واإليامن واحد- رمحه اهلل–أما افشقخ 

 . تػاضل بغ ادممـغ

ء وية وضـقة، أن تؽون :وأهؾه ذم أصؾه شوا  ألنه ما ؾقه إال إيامن، إما أن يوجد أو ال يوجد، مثل أن يؽون هخ

شعودي أو مكي أو يؿـي أو ؽر ذفك، إما أن تؽون معك أو ال تؽون، اكتفى األمر، هؽذا يؽون معك هذه 

افبطاؿة أو فقست معك، اكتفى األمر، ؾحقـام متؾك مثاًل بطاؿة وضـقة ما ؾقه يعـي رتب ؾقفا، هي بطاؿة فؽل افـاس 

 . شواشقة

إؿرار - رمحه اهلل– افواؿع أن هذا من افشقخ :وافتػاضل بقـفم باخلشقة وافتؼى وخمافػة اهلوى ومالزمة األَوػ

بـاء - رمحه اهلل–وافشقخ , بافتػاضل، أهل افسـة واجلامظة جيعؾون اخلشقة وافتؼى ومالزمة األوػ من خصال اإليامن

 . ظذ أنه ال جيعل افعؿل داخاًل ذم مسؿى اإليامن جيعؾفا ال تمثر ذم أصل اإليامن وحؼقؼته

ضقب، اكتفى افوؿت ظذ ـل حال، وؿد وؿػـا ظذ مسلخة افوالية، وإن صاء اهلل تعاػ كتم احلديث ذم األشبوع 

 . افؼادم
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