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احلَذ هلل سة اىؼبملني 

. ًصيَ اهلل ًعيٌ ػيَ ّجْنب حمَذ، ًػيَ آىو ًصذجو ًٍِ عبس ػيَ دسثو إىل ًٌّ اىذِّ

. ًفق شْخنب ًؤػنو، ًاغفش ىو ًىنب ًىيغبٍؼني ًىيَغيَني: اىييٌ

-: غفش اهلل ىو ًىٌاىذّو–قبه املؤىف 

ء، وافتػاضل بقـفم باخلشقة وافتؼى وخمافػة اهلوى ومالزمة إَوػ،  واإليامن واحد، وأهؾه ذم أصؾه شوا

وادممـون ـؾفم أوفقاء افرمحن، وأـرمفم ظـد اهلل أضوظفم وأتبعفم فؾؼرآن، وأهل افؽبائر من أمة حمؿد صذ اهلل ظؾقه 

ؾدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن مل يؽوكوا تائبغ، بعد أن فؼوا اهلل ظارؾغ مممـغ، وهم  وظذ آخه وشؾم ذم افـار ٓ ُيخ

، {ًََّغْفِشُ ٍَب دًَُُ رَىِلَ ىََِِ َّشَبءُ}: إن صاء ؽػر هلم وظػى ظـفم بػضؾه، ـام ذـر ظز وجل ذم ـتابه: ذم مشقئته وحؽؿه

وإن صاء ظذهبم ذم افـار بعدفه، ثم ُيرجفم مـفا برمحته وصػاظة افشاؾعغ من أهل ضاظته، ثم يبعثفم إػ جـته، وذفك 

: بلن اهلل تعاػ توػ أهل معرؾته ومل جيعؾفم ذم افدارين ـلهل كؽرته افذين خابوا من هدايته، ومل يـافوا من وٓيته، مهللا

.  ثبتـا ظذ اإلشالم حتى كؾؼاك: يا ويل اإلشالم وأهؾه

ما داموا بام جاء به افـبي صذ اهلل ظؾقه وظذ آخه وشؾم معسؾغ، وفه . مسؾؿغ، مممـغ: وكسؿي أهل ؿبؾتـا

.  بؽل ما ؿال وأخز مصدؿغ

.  وٓ كؽػر أحدًا من أهل افؼبؾة بذكب ما مل يستحؾه

.  ٓ يرض مع اإليامن ذكب دن ظؿؾه: وٓ كؼول

وكرجوا فؾؿحسـغ من ادممـغ أن يعػو ظـفم ويدخؾفم اجلـة برمحته، وٓ كلمن ظؾقفم، وٓ كشفد هلم باجلـة، 

.  وكستغػر دسقئفم وكخاف ظؾقفم وٓ كؼـطفم

وإمن واإلياس يـؼالن ظن مؾة اإلشالم، وشبقل احلق بقـفام ٕهل افؼبؾة، وٓ ُيرج افعبد من اإليامن إٓ 

.  بجحود ما أدخؾه ؾقه

.  حسبك

بسم اهلل افرمحن افرحقم 
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.  احلؿد هلل رب افعادغ، وصذ اهلل وشؾم وبارك ظذ ظبده وكبقه حمؿد، وظذ آخه وصحبه أمجعغ

،  .أما بعد

إن : وهي مسلخة اإليامن، وؿؾـا: ؾؼد ذظـا ذم افدرس احايض ذم احلديث ظن هذه ادسلخة افؼيػة افؽبرة

احلديث ظن اإليامن ذم هذا افباب حديث ٓ ظن اإليامن باظتبار ادْمَمن به، وإكام ظن، حديث ظن اإليامن حؼقؼته، 

أن اإليامن ظـد أهل افسـة واجلامظة فه حؼقؼة مرـبة من افؼول وافعؿل، ؾفو ؿول افؼؾب وافؾسان، : وتؼرر ظـدكا

وظؿل افؼؾب وافؾسان واجلوارح، ؾقـسدل من هذه اجلؿؾة افعامة مخسة بـود، وؿد أؿؿـا افدفقل ظذ ـل بـد من هذه 

، ثم إكا ذـركا اختالف افـاس ذم مسلخة اإليامن، وأهنم من حقث اجلؿؾة افبـود من ـتاب اهلل تعاػ ومن شـة كبقه 

ؾلحد افطرؾغ هم أهل افتػريط وافتساهل، وهم ادرجئة، وافطرف ادؼابل هم أهل افتشدد وافغؾو : ضرؾان ووشط

أصدهم إرجاء هم اجلفؿقة افذين جعؾوا اإليامن جمرد ادعرؾة، ثم : وهم افوظقدية، وبقـا أن ادرجئة ثالث ضبؼات

مقة افذين جعؾوا اإليامن هو ؿول افؾسان، ثم مرجئة افػؼفاء أصحاب أيب حـقػة  ا افذين - رمحفم اهلل–يؾقفم افؽرَّ

جعؾوا اإليامن ؿول بافؾسان واظتؼاد باجلـان، وجعؾوا إظامل ثؿرة وٓزمًا، جعؾوها ثؿرة وٓزمًا، وبّقـا افػرق بقـفم 

بقـام مرجئة . ٓ يرض مع اإليامن ذكب، ـام ٓ يـػع مع افؽػر ضاظة: من أن ؽالة ادرجئة يؼوفون: وبغ ؽالة ادرجئة

مع اتػاؿفم بلن افعؿل فقس داخاًل ذم مسؿى اإليامن، ؾؼد اتػؼوا ظذ هذه . بل يرض مع اإليامن ذكب: افػؼفاء يؼوفون

وهي أن افعؿل فقس داخالً ً ذم مسؿى اإليامن، إٓ أن ؽالة ادرجئة كػوا أثر إظامل ظذ مرتؽب افؽبرة، : افؼضقة

ادطقع حمؿود : وأما مرجئة افػؼفاء ؾؼد أأوا ذفك وؿافوا . ٓ يرض مع اإليامن ذكب، ـام ٓ يـػع مع افؽػر ضاظة: وؿافوا 

ذم افدكقا مثاب ذم أخرة، وافعايص مذموم ذم افدكقا مستحق فؾعؼوبة ذم أخرة، وـل افعباد مطافبون بامتثال ما أمر 

إما ظذ : إما ظذ شبقل افوجوب، وإما ظذ شبقل آشتحباب، ومطافبون بافؽف ظام هناهم اهلل تعاػ ظـه: اهلل به

أن : ويؼوفون بافتعزيرات افؼظقة وبنؿامة احلدود، ثم إهنم يؼوفون أجضاً . شبقل افتحريم، وإما ظذ شبقل افؽراهة

وٓ يصػوكه بافؽػر، بل يواؾؼون أهل افسـة واجلامظة ظذ ذفك، وبذفك . مرتؽب افؽبرة ٓ ُيرج ظن حد اإليامن

صاروا متػؼغ ذم هذه افؼضايا مع أهل افسـة واجلامظة مما ضقق هوة اخلالف بغ افػريؼغ، وإكام جرى اخلالف ذم 

 : بعض ادسائل، أذكا إفقفا، مـفا
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 ؾجعؾوها مؼتكة ؾؼط ظذ ؿول افؾسان، ظذ ؿول وهي حؼقؼة اإليامن،: ما يتعؾق بافؼضقة إصؾقة: أوًٓ 

، بل إن من احاتخريدية، ويروى هذا ظن أيب مـصور احاتخريدي -رمحه اهلل–افؾسان واظتؼاد اجلـان، ـام ؿال افطحاوي 

ء إحؽام افظاهرة، وإٓ مل يدخؾه ذم إصل وذم حؼقؼة اإليامن  . أنه مل جيعل ؿول افؾسان ذضًا، وإكام هو ؾؼط إلجرا

 . وهبذا يتؼارب هذا افؼول مع ؿول ادرجئة افغالة

 .  وهي زيادة اإليامن وكؼصاكه:إهنم ؾارؿوا أهل افسـة ذم مسلخة ـبرة- أجضاً -ثم 

ؾلهل افسـة واجلامظة يعتؼدون أن اإليامن يزيد ويـؼص، وؿد ذـر اهلل تعاػ ذم ـتابه شتة أدفة تدل ظذ زيادة 

اىَّزَِِّ قَبهَ ىَيٌُُ اىنَّبطُ إَُِّ }: ذـر اهلل أوهلا ذم شورة آل ظؿران: اإليامن، ومن ٓزم ذفك كؼصاكه، ؾفذه إدفة ظذ افـسق

إَََِّّب }: ، ثم ذم شورة إنػال{اىنَّبطَ قَذْ جَََؼٌُاْ ىَنٌُْ فَبخْشٌَْىٌُْ فَضَادَىٌُْ إِميَبّبً ًَقَبىٌُاْ دَغْجُنَب اىيَّوُ ًَِّؼٌَْ اىٌَْمِْوُ

، ثم ؿبل ذفك، ٓ، بل بعده، ذم {اىَُْؤٍِْنٌَُُ اىَّزَِِّ إِرَا رُمِشَ اىيَّوُ ًَجِيَذْ قُيٌُثُيٌُْ ًَإِرَا رُيَِْذْ ػَيَْْيٌِْ آَّبرُوُ صَادَرْيٌُْ إِميَبّبً

ًَإِرَا ٍَب ؤُّضِىَذْ عٌُسَحٌ فََِنْيٌُ ٍَِّ َّقٌُهُ ؤَُّّنٌُْ صَادَرْوُ ىَزِهِ إِميَبّبً فَإٍََّب اىَّزَِِّ }: يؼول اهلل ظز وجل: شورة براءة موضعان

ىٌَُ اىَّزُِ ؤَّضَهَ اىغَّنِْنَخَ }: يؼول اهلل تعاػ: ، هذه أربعة، ثم ذم شورة افػتح{آٍَنٌُاْ فَضَادَرْيٌُْ إِميَبّبً ًَىٌُْ َّغْزَجْشِشًَُُ

ًٍََب جَؼَيْنَب }: يؼول اهلل تعاػ: ، ثم ذم شورة ادزمل، بل ذم شورة اددثر{فِِ قُيٌُةِ اىَُْؤٍِْنِنيَ ىَِْضْدَادًُا إِميَبّبً ٍَّغَ إِميَبِّيٌِْ

ؤَصْذَبةَ اىنَّبسِ إِالَّ ٍَالئِنَخً ًٍََب جَؼَيْنَب ػِذَّرَيٌُْ إِالَّ فِزْنَخً ىِّيَّزَِِّ مَفَشًُا ىَِْغْزَْْقَِِ اىَّزَِِّ ؤًُرٌُا اىْنِزَبةَ ًََّضْدَادَ اىَّزَِِّ آٍَنٌُا 

 . ، ؾفذه شتة مواضع رصحية ذم إثبات فػظ افزيادة{إِميَبّبً

وافـؼصان من فوازم، يعـي بغ افزيادة وافـؼصان تالزم ظؼع، ؾؽل أمر ؿابل فؾزيادة ؾفو ؿابل فؾـؼصان، ؾفو 

وإن مل يخـص ظؾقه ذم افؼرآن ؾنن هذا حتصقل حاصل، ؾنن افقء ؿبل أن يزيد ـان أنؼص مـه بعد افزيادة، ؾبافتايل 

طاػرأغتػطنػ: )افزيادة وافـؼصان بقـفام تالزم ظؼع، ظذ أنـا كجد دفقاًل من افسـة ظذ فػظ افـؼصان، ذم ؿول افـبي 
، وكؼصان افدين من كؼصان اإليامن، إذ اإليامن (ظاشصاتػرػلػودغنػأذعبػضضبػاضرجلػاضحازمػطنػإحداصن
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ز ؾقه بافـؼصان، وأما ذم ـالم افصحابة وافتابعغ ؾؽثر  - بحؿد اهلل–وافدين بؿعـى، ؾفذا فػظ تخسعف ؾقه افسـة، ظخ

 . افزيادة وافـؼصان: افتعبر بإمرين

– ظذ أن اإليامن يزيد ويـؼص، حتى ؿال اإلمام افبخاري :وأهل افسـة واجلامظة جمؿعون ظذ هذه افؼضقة

اإليامن ؿول وظؿل ويزيد : ـؾفم يؼول- ذم إمصار: أو–أدرـت أخػًا من أهل افعؾم ذم إؿطار -: رمحه اهلل

ػظ ظن اإلمام مافك . ويـؼص . يـؼص: يزيد، وٓ أؿول: أؿول: أنه ؿال- رمحه اهلل–ذم افؼضقة إمجاع، إٓ أنه ؿد حخ

 : ظذ أحد توجقفغ- واهلل أظؾم–ويخوجه ـالم مافك . يـؼص: يزيد، وٓ أؿول: أؿول

ؾحقث اؿتك افؼرآن ظذ فػظ . أخظز بام ظز به افؼرآن:  أنه ٓحظ أو راظى فػظ افؼرآن ؾؼال:افتوجقه إول

 . افزيادة اـتػى به، ؾقؽون هذا من باب افتحرز وافتحري وفزوم افتعبر افؼرآين افذي بؾغه، ؾبدا فه أن يؼول ذفك

أن -: ذم اإليامن إوشط وؽره- رمحه اهلل–وفعؾه أشد ومال إفقه صقخ اإلشالم ابن تقؿقة – وافتوجقه افثاين

: ؾنذا كؼص ؾؿعـى ذفك. كؼص إيامكه: يـؼص ؾقستغل ذفك اخلوارج ادؽػرين، ؾنكه إذا ؿافوا : مافؽًا خق أن يؼول

عل ذفك مدخاًل دؼافة  عل من ذفك مدخاًل، أن جيخ اإليامن رء واحد، إما أن يوجد ـؾه أو يخعدم ـؾه، ؾخق أن جيخ

 . اخلوارج وأهل افتؽػر، وبؼقت، وظن اإلمام مافك رواية تواؾق اجلامظة

كجد - مسلخة زيادة اإليامن وكؼصاكه–ثم إن من ادسائل افتي جرى ؾقفا اخلالف، وٓحظوا ذم هذا ادؼام 

: ـؾفم يؼول- مع أهنام ضرؾا كؼقض–ـؾفم يؼول : ، كجد أن ادرجئة وافوظقدية ظذ حد شواء ذم هذه ادؼافةظجباً 

ؾعـدهم حؼقؼة اإليامن حؼقؼة واحدة، إما أن توجد ـؾفا أو تخعدم ـؾفا، فؽن . اإليامن رء واحد، ٓ يزيد وٓ يـؼص

ادرجئة تساهؾوا ذم إبؼائفا وإثباهتا، إذ اإليامن ظـدهم ؿول افؼؾب، وربام أضاؾوا إفقه ؿول افؾسان، وأما افوظقدية 

إذا اكثؾم : فؽـفم تشددوا ذم ذهابه، أووك تساهؾوا ذم بؼائه، مؼابؾقفم تشددوا ذم ذهابه، ؾؼافوا . رء واحد: ؾؼافوا 

 . رء من اإليامن ذهب ـؾه

وأهل افسـة واجلامظة حا ـاكوا يرون أن مجقع متعؾؼات اإليامن تزيد وتـؼص رأوا أنه يزيد بافطاظة ويـؼص 

فقس معـى ذفك أن ؾؼط افطاظة وادعصقة مها افسببان . يزيد بافطاظة ويـؼص بادعصقة: بادعصقة، وحقـام يؼوفون

إن اإليامن يزيد ويـؼص ؾؼط مؼتك ظذ : افوحقدان فزيادته وكؼصاكه، تلمؾوا معي، فقس ؿول أهل افسـة واجلامظة
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أهنم أدخؾوا افعؿل ذم مسؿى اإليامن، ٓ، ظـد أهل افسـة واجلامظة حتى افتصديؼات تتػاوت، ٕن حجة ادرجئة 

 . اكتفى إمر، ما ؾقه ؿابؾقة فؾزيادة وافـؼصان2= 1+1افتصديق رء واحد، إذا ظؾؿت إكه : يؼوفون

بل حتى افتصديؼات يؼع بقـفا تػاوت، ؾخز افواحد فقس ـخز آثـغ، : أهل افسـة واجلامظة يؼوفون

تر، أخقس ـذفك؟ ذاك يػقد افعؾم افـظري، وهذا يػقد افعؾم افرضوري، فقس  وحديث أحاد فقس ـاحلديث ادتوا

ه بعقـك: اخلز ـادعايـة ؾحتى افتصديؼات افتي حمؾفا افؼؾب تتػاوت، كاهقك ظن . رء يخؼال فك، فقس ـقء ترا

أظامل افؼؾوب، ؾنن أظامل افؼؾوب مضامر واشعة وشاح ؾساح يتػاوت ؾقفا أهل اإليامن تػاوتًا ظظقاًم، ؾنن كور ٓ إهل 

إٓ اهلل يتػاوت ذم افؼؾوب تػاوتًا ظظقاًم، ؾافـاس فقسوا شواء ذم ادحبة واخلوف وافرجاء وافتوـل، بقـفم مثل ما بغ 

ادؼق وادغرب ومثل ما بغ افسامء وإرض ذم هذه إمور، وـذفك أؿوال افؾسان، ؾنن ؿول افؾسان أجضًا 

أجن افذين يذـرون اهلل ؿقامًا وؿعودًا وظذ جـوهبم بافـسبة فؾذين ٓ يذـرون اهلل إٓ ؿؾقاًل؟ صتان، وـذفك : يتػاوت

 . أجن افذين يبقتون فرهبم شجدًا وؿقامًا وافذي يـؼر صالته ــؼر افغراب؟ صتان: أظامل اجلوارح

افؼع، وافعؼل وافـظر افصحقح، احلس، : إذن أهل افسـة واجلامظة دفقؾفم ذم إثبات زيادة اإليامن وكؼصاكه

، وحا ظؿوا ظن هذه افؼضقة، وشبب ذفك  افواؿع، دٓئل متؽاثرة ظذ زيادة اإليامن وكؼصاكه، وأخرون يعـي ظؿوا

هو خطمهم إصع ذم تعريف حؼقؼة اإليامن وأنه ؾؼط جمرد ؿول افؼؾب أو اظتؼاد افؼؾب أو معرؾة افؼؾب، كشل ظـفا 

؟ أم ٓ؟ ؾلما -إن صاء اهلل–أنا مممن : وهو هل يؼول ادرء: ما كشل، ومما كشل ظـفا أجضًا مسلخة آشتثـاء ذم اإليامن

أهنم ؿافوا بآشتثـاء ذم اإليامن، يعـي أن يؼول :  وؽرهأهل افسـة واجلامظة واحلثور ظن افصحابة ـابن مسعود 

وتعؾقؾفم هلذا مبـي ظذ أن ظدم آشتثـاء حيصل به افتزـقة، ٕن اإليامن ظـد أهل -. إن صاء اهلل–أنا مممن : اإلكسان

ومل . أنا مممن: ؾؿـه إيامن ـامل، ومـه إيامن واجب، ومـه أصل اإليامن، ؾؾو ؿال إكسان: افسـة واجلامظة يتػاوت

كحن : من افؼوم؟ ؿافوا :  فؾرـب افذين فؼوه، ؿالوهبذا ؿال ابن مسعود . أنا من أهل اجلـة: يستثن ـلنام ؿال

: يعـي ذفك أنؽم إذا ؿؾتم وؿطعتم ٕنػسؽم بلنؽم ادممـون ؾؽلنام تؼوفون!. كحن أهل اجلـة: ؿوفوا : ؿال. ادممـون

إذ أن ذفك، إذ أن ادممـغ هم أهل اجلـة، ؾؽان افصحابة وافتابعون يرون آشتثـاء ذم اإليامن خوؾًا . كحن أهل اجلـة

 . {فَال رُضَمٌُّا ؤَّفُغَنٌُْ}: من افتزـقة، وؿد ؿال اهلل ظز وجل

                                                 
 .32: انُجى 
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تم فه:وهـاك تعؾقل آخر تم فه، ؾفم ربام ؿافوا .  وهو أن افعبد ٓ يعؾم بام ُيخ بـاء ظذ . إن صاء اهلل: بام ُيخ

من شوء اخلامتة أو كحو - مثالً –رجائفم أن اهلل تعاػ يديم ظؾقفم وصف اإليامن، وهذا افتعؾقل افذي هو اخلوف 

ؾاة،  اّلبقة وتبعفم ظؾقه إصاظرة ذم مسلخة آشتثـاء، ظؾؾوها بؿسلخة ادوا ذفك فقس هو افتعؾقل افذي ظؾؾت به افؽخ

اّلبقة وتبعفم إصعرية يؼوفون بآشتثـاء ذم اإليامن، فؽن ملخذهم فقس ملخذ أهل افسـة واجلامظة، ظؾؾوا ذفك  افؽخ

ؾاة، ؿافوا  ٕنه إذا ـان مؽتوبًا ظـد : ما هو أنه ُيشى من شوء اخلامتة، ٓ، ؿافوا . ٕنه ٓ يدري بام يواذم: بؿسلخة ادوا

–أنا مممن : هل أنت مممن؟ جيب أن يؼول: مؽتوبًا من أهل افـار ؾنكه جيب أن يؼول إذا ؿقل: اهلل من أهل افـار، أو

ٓ باظتبار اخلامتة، وإكام باظتبار ما ؿد ـتبه اهلل فه ذم إزل، وهذا تعؾقل مل يؼل به أحد من أهل افسـة -. إن صاء اهلل

اّلبقة وإصاظرة  . واجلامظة، وإكام أمر اكػرد به همٓء ادتؽؾؿون من افؽخ

 آشتثـاء ذم اإليامن صك، واإليامن ٓ جيوز آشتثـاء ذم اإليامن،: أما ادرجئة ظذ اختالف ضبؼاهتم ؾنهنم ؿافوا 

–أنا مممن : ؾفو مسدد، ـلنه يؼول-. إن صاء اهلل–أنا مممن : ؾعـدهم أن اإلكسان إذا ؿال. جزم، ٓبد ؾقه من افؼطع

يؿؽن، ويؿؽن ٓ، ؾفذا ؾقه تردد، ٕن اإليامن ظـدهم رء واحد ـام مثؾـا شابؼًا، ـافبطاؿة افوضـقة، -. إن صاء اهلل

إن –أنا شعودي : هل أنت شعودي؟ ما تؼول: اهلخوية افوضـقة، إما أن تؽون متتؾؽفا أو ٓ تؽون، ؾؾو ؿقل فك مثالً 

هذا آشتثـاء : هذا افسدد، أو: ٕنك إما أن تؽون ـذفك أو ٓ تؽون، ؾفم يؼوفون. إن صاء اهلل: ما تؼول-. صاء اهلل

بـاء ظذ أصؾفم افذي أذكا إفقه، ؾفذا أجضًا من يعـي شبب آختالف، أو . تردد، وجيب افؼطع ذم مسائل اإليامن

 . كؼاط آختالف بغ أهل افسـة واجلامظة وادرجئة

وهي :  ادسلخة إوػ ذم درس هذا افقوم، افتي جرى ؾقفا آختالف بغ أهل افسـة واجلامظة:ومن ادسائل

  .مسلخة افوٓية

 :وادممـون ـؾفم أوفقاء افرمحن، وأـرمفم ظـد اهلل أضوظفم وأؿرؤهم فؾؼرآن-: رمحه اهلل–ؾؼد ؿال افشقخ 

أن افوٓية رء واحد، : ، ومـفم افطحاوي-رمحفم اهلل–ظـد ادرجئة، ومـفم مرجئة افػؼفاء أصحاب أيب حـقػة 

 . ؾؾقس ذم افوٓية ظـدهم تػاوت. وأن ادممـغ يوافون بدرجة متساوية

ؾقوافون ادممـغ إتؼقاء موآة أظظم من موآهتم : أما أهل افسـة واجلامظة ؾنهنم يػاضؾون ذم افوٓية

فؾؿسؾؿغ افػساق، ؾقجعؾون افوٓية تابعة فإليامن، يخواػ اإلكسان بؼدر إيامكه، ويخعادى بؼدر ؾسؼه ومعصقته، ؾادممن 
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ٓ ُيؾو أجًا ـان من ؿدر من افوٓية، وافؽاؾر ٓ وٓية فه أخبتة، وأما ادممن افػاشق، ؾنن ـان ادممن مممـًا تؼقًا ـامل 

ؾت فه وٓية تامة، وإن ـان مممـًا ؾاشؼًا مرتؽبًا فؾؽبائر وآه أخوه ادممن بؼدر ما ظـده من إيامن، وظاداه  اإليامن رصخ

إَََِّّب ًَىُِّْنٌُُ اىيَّوُ }: بؼدر ما ظـده من معصقة، وٓ صك أن حسـة افتوحقد توجب موآته، وهلذا ؿال اهلل تعاػ

ًٍََِ َّزٌََهَّ اىيَّوَ ًَسَعٌُىَوُ ًَاىَّزَِِّ آٍَنٌُاْ فَئَُِّ  (55)ًَسَعٌُىُوُ ًَاىَّزَِِّ آٍَنٌُاْ اىَّزَِِّ ُّقٌََُُِْ اىصَّالَحَ ًَُّؤْرٌَُُ اىضَّمَبحَ ًَىٌُْ سَامِؼٌَُُ 

قٌََُُِْ اىصَّالَحَ ًَُّؤْرٌَُُ ُُ}: ـقف أن اهلل تعاػ ظّؾق افوٓية هبذه إظامل افصاحلة: ، ؾتلمؾوا {دِضْةَ اىيَّوِ ىٌُُ اىْغَبىِجٌَُُ

 . ، ؾفي متعؾؼة بإظامل، ؾتزيد بزيادة اإليامن وتـؼص بـؼصاكه{اىضَّمَبحَ ًَىٌُْ سَامِؼٌَُُ

 . وهو افوجه إخروي: ؾاضل بقـفم من وجه آخر- رمحه اهلل–ظذ أن افطحاوي 

 أضوظفم وأتبعفم فؾؼرآن، واحلؼقؼة أن ٓزم ذفك هو :وأـرمفم ظـد اهلل أضوظفم وأتبعفم فؾؼرآن: ؿال

تبعقض افوٓية وادػاضؾة بقـفا، فؽن دائاًم اإلكسان إذا افتاك أو أصابه يعـي اشتلرس دؼدمة ؾاشدة طل مرهتـًا هلا ذم 

ؾه، وإٓ ؾنن احلق بّغ ذم هذه ادسلخة  . مجقع ظباراته ومجخ

 ؾنهنم ؿد واؾؼوا أهل افسـة واجلامظة ظذ تعؾق اإليامن بافؼؾب وافؾسان :أما افطرف أخر وهم افوظقدية

واجلوارح، فؽـفم أؾسدوا ذفك وكؼضوه أجام إؾساد حقـام هدموا اإليامن ـؾه بؿجرد ارتؽاب ـبرة، وهلم ذم ذفك أدفة 

 . ظؼؾقة- ؿافوا –أثرية، وأدفة 

الػغزظيػاضزاظيػحغنػغزظيػوعوػطؤطن،ػوالػغدرقػاضدارقػحغنػغدرقػ ):ومن أوضح أدفتفم إثرية
وعوػطؤطن،ػوالػغذربػاضخطرػحغنػغذربؼاػوعوػطؤطن،ػوالػغظتؼبػظؼبظػذاتػذرفػغرسعػاضظاسػإضغهػ

 ظن افزاين وافسارق وافشارب أرأجتم؟ ها ؿد أزال افـبي : ، ؿافوا (سغؼاػأبصارعمػحغنػغظتؼبؼاػوعوػطؤطن

 . وافـاهب وصف اإليامن

 ظن همٓء هو اإليامن افواجب، وفقس إن اإليامن افذي كػاه افـبي : بلن يخؼال: واجلواب ظـفم شفل

، إذ فو ـان ادـػي أصل اإليامن حا اـتػقـا بؼطع -اكتبفوا هلذه احلجة–اإليامن، وفقس أصل اإليامن، إذ فو ـان ادـػي 

يد افسارق وجؾد افزاين وافشارب، فؽان إمر يستدظي ماذا؟ افؼتل، فو ـان اإليامن يزول بافؽؾقة فؽان هذا موجبًا 

                                                 
 .56، 55: انًائدة 
 .55: انًائدة 
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فؾؼتل، وحا اـتخػي بؼطع افقد وجؾد افزاين ؽر ادحصن وجؾد صارب اخلؿر، ثم إن اهلل شبحاكه وتعاػ ؿد أثبت 

، مع أن ؿتال ادممن فؾؿممن {ًَإُِ طَبئِفَزَبُِ ٍَِِ اىَُْؤٍِْنِنيَ اقْزَزَيٌُا}: إخوة اإليامكقة درتؽبي افؽبائر، تلمل ؿول اهلل تعاػ

من افؽبائر، حتى أن ادسؾَؿغ إذا افتؼقا بسقػقفام ؾافؼاتل وادؼتول ذم افـار، ومع ذفك ؾؼد شامهم اهلل، وشؿى اهلل 

فَََِْ ػُفَِِ ىَوُ ٍِِْ }: ، وشؿى اهلل افؼاتل أخًا فؾؿؼتول، ؾؼال شبحاكه{إَََِّّب اىَُْؤٍِْنٌَُُ إِخٌَْحٌ}: ثم ؿال. مممـغ: افطائػتغ

ؾلثبت إخوة اإليامكقة بغ افؼاتل وادؼتول، مع أن افؼتل من أظظم : {ؤَخِْوِ شَِْءٌ فَبرِّجَبعٌ ثِبىََْؼْشًُفِ ًَؤَدَاءٌ إِىَْْوِ ثِئِدْغَبٍُ

افؽبائر، ـذفك أمجع ادسؾؿون ظذ أن من وجبت ظؾقه ـػارة بعتق رؿبة ؾؾم جيد إٓ رؿبة زاكقة شارؿة مغتابة كاممة 

ؾلظتؼفا أهنا تزأ ذمته، أخقس ـذفك؟ فو ـان ظذ اإلكسان ظتق رؿبة ؾؾم جيد إٓ ظبدًا رؿقؼًا فؽـه زان شارق مغتاب 

، إذن صدق ظؾقفا أهنا مممـة، رؿبة بنمجاع يخسؼطفاكامم طامل، مجع ـبائر ظدة، وأظتؼه، يخسؼط ظـه افؽػارة؟ أم ٓ؟ 

إن –هلذا ـان أهل افسـة واجلامظة ٓ يعطون افػاشق ادع آشم ادطؾق وٓ يسؾبوكه مطؾق آشم، ـام شـذـر , مممـة

 . إذن هذه أدفتفم من إثر. ظـد احلديث ظن أهل افؽبائر- صاء اهلل

افرؽقف، افرؽقف هو ظبارة ظن دؿقق وماء، : يؼوفون مثالً :  ؾقفا رء من ادغافطة افؾػظقة:أما أدفتفم افعؼؾقة

ز، متى يؽون رؽقػًا؟ إذا ـان مؽون من دؿقق وماء، ضقب، فو ذهب افدؿقق رؽقػًا؟ فو ذهب : هل يخسؿى: أم ٓ؟ ُيخ

ٓ، ٕنه ما صار ـذفك إٓ جمؿوع إمرين، ما ـان ـذفك إٓ جمؿوع إمرين، : رؽقػًا؟ يؼوفون: يخسؿى: احاء

ٓحظتم؟ يعـي هذه كوع من ادغافطة افعؼؾقة، ؾنذا ـان اإلكسان ؿد اكتؼص صقئًا من إظامل ؾؿعـى ذفك أن اهلقئة 

افعؼة حقـام : مغافطة، ومثؾه حقـام يؼوفون- ـام أذت شابؼاً –أن هذا : افعامة تزول بزوال بعضفا، وفؽن احلؼقؼة

يخـتؼص مـفا درهم، ٕن افديـار ظؼة دراهم، افعؼة حقـام يخـتؼص مـفا واحد هل تصبح ظؼة؟ تصبح ماذا؟ 

 . تسعة، إذن مل تعد ظؼة، وكحو هذا

هذا :  وهو أن هذا افرؽقف، فو اؾسضـا أن هذا رؽقف ثم ذهب بعضه فؼؾـااجلواب ظن هذا شفل،: أؿول

ٓ، هذا بعضه، ؾفو فقس رؽقػًا ـامل آشتدارة، وإكام رؽقف . مل يعد رؽقػاً : ما بحاجة إػ أن كؼول. بعض رؽقف

 . كاؿص، ٕن ادسلخة ٓ تعدو أن تؽون تالظب بإفػاظ، يريدون بذفك

                                                 
 .9: انحجراث 
 .10: انحجراث 
 .178: انبقرة 
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كستطقع : ؾؾم تعد ظؼة، كؼول. افعؼة إذا اكتخؼص مـفا درهم أو واحد صارت تسعة: ـذفك حقـام يؼوفون

واكتفى إمر، ؾؿثل هذا ٓ . هي ظؼة إٓ واحد: أخقس ـذفك؟ يؿؽن أن كؼول. هي ظؼة إٓ واحد: أن كؼول

رى اإلشالم ومػاصل آظتؼاد  . تخؼابل به افـصوص افؼظقة وتخـؼض به ظخ

مما يستدل به ادرجئة من افدٓئل ظذ إخراج مما يستدل به، وكحن ذم افواؿع ما رتبـا هذا ـام يـبغي، فؽن 

إَُِّ اىَّزَِِّ آٍَنٌُاْ }: أن اهلل شبحاكه وتعاػ يعطف افعؿل ظذ اإليامن، ؾقؼول شبحاكه وتعاػ: افعؿل ظن مسؿى اإليامن

، ؾؽثراً ما يعطف اهلل افعؿل ظذ اإليامن، وافعطف يؼتيض {فَإٍََّب اىَّزَِِّ آٍَنٌُاْ ًَػََِيٌُاْ اىصَّبىِذَبدِ}، {ًَػََِيٌُاْ اىصَّبىِذَبدِ

 . ادغايرة

بان  : ؾعن هذا جوا

: وهذا ـثر، أن يخعطف اخلاص ظذ افعام. إن هذا من باب ظطف اخلاص ظذ افعام:  أن يؼال:اجلواب إول

مع أن ظع من افطؾبة، أخقس ـذفك، ؾفذا يخؼال من باب ظطف . حرض افطؾبة وظع-: مثالً –يؼال - مثالً –بلن 

طف ظؾقه من باب افتلـقد، ؾلنا أؿول  حرض افطؾبة -: مثالً -اخلاص ظذ افعام، ؾافعؿل جزء مسؿى اإليامن، وظخ

 . ؾلؤـد حرضوه، ضقب. حرض افطؾبة وظع: ٕن ظع أحقاكًا يغقب، ؾنذا ؿؾـا. وظع

ٓ بلس، ٓ بلس، اإليامن ذم هذا افـص حا ؿخرن بافعؿل صار يعـي افتصديؼات :  أن يخؼال:اجلواب افثاين

ئع افعؿؾقة، وٓ يؿـع أن يؽون فؾقء معـى ظـد آؿسان ومعـى ظـد آؾساق، بل هذا  افؼؾبقة وافعؿل يتعؾق بافؼا

، ؾػي هذه أية جيب {إَََِّّب اىصَّذَقَبدُ ىِيْفُقَشَاءِ ًَاىََْغَبمِنيِ}: ـثر جدًا ذم افؽتاب وافسـة، ؾاهلل شبحاكه وتعاػ يؼول

-: مثالً –أن كػرس ادساـغ بغر ما كػرس به افػؼراء، ٕنه ٓ يؿؽن أن يعطف اهلل افقء ظذ كظره، ما يؿؽن أن تؼول 

ؾنذن ٓبد أن يؽون . حرض حمؿد وحمؿد: وأنت تؼصد حمؿد ظودة كػسه، ٓ داظي ٕن تؼول. حرض حمؿد وحمؿد

افػؼر ومن ٓ يؿؾك ؿوته فعام، وادسؽغ هو افذي يؿؾك ؿوته فستة أصفر ؾؼط، ـام ؾرق بذفك بعض ادػرسين، 

د ـؼول اهلل تعاػ ذم ـػارة افقؿغ ، أٓ يدخل ذم ذفك {إِطْؼَبًُ ػَشَشَحِ ٍَغَبمِنيَ}: فؽن حقـام يرد ـل مـفام ظذ اكػرا

                                                 
 ، 30: ، انكهف23: ، هىد9: ، يىَس277: انبقرة 
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 .60: انتىبت 
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، أٓ يدخل ذم ذفك {ىِيْفُقَشَاءِ اىَُْيَبجِشَِِّ اىَّزَِِّ ؤُخْشِجٌُا ٍِِ دِّبسِىٌِْ}: افػؼراء؟ يدخؾون، حقـام يؼول اهلل ظز وجل

 . ادساـغ، هذا ـثر جدًا، ومثؾه إذا اؿسن اإلثم وافعدوان وؽر ذفك من إمثؾة

 إذا اؿسن اإليامن وافعؿل افصافح ؾنن اإليامن يعـي افتصديؼات افؼؾبقة، وافعؿل افصافح يعـي :ؾـؼول

ئع افعؿؾقة، فؽن هذا ٓ يـػي أنه إذا اكػرد اإليامن صار صاماًل فألمرين معًا، وبافتايل كخرج من هذه ادغافطة  . افؼا

إن افتصديق، إن اإليامن ذم حؼقؼته افؾغوية معـاه افتصديق، وافتصديق :  أهنم ؿافوا :ضبعًا مما اشتدل به ادرجئة

 . حمؾه أجن؟ افؼؾب، ؾال دخل ٕظامل اجلوارح هبذا

 : ؾقخجاب ظـفم بلن يؼال

هم يستدفون بؼول اهلل تعاػ ذم ؿصة أصحاب، ذم ؿصة .  ٓ كسؾم إن اإليامن بؿعـى افتصديق مطؾؼاً :أوًٓ 

أن بغ اإليامن : وافصحقح. اإليامن يعـي افتصديق: ، ؾؼافوا {ًٍََب ؤَّذَ ثَُِؤٍٍِِْ ىِّنَب ًَىٌَْ مُنَّب صَبدِقِنيَ}: إخوة يوشف

. صّدق فه: ما تؼول. صدؿه: وافتصديق ؾروؿًا من حقث ادعـى وافتكيف، ؾالحظ أن صّدق يتعدى بـػسه، ؾتؼول

، ؾبقـفام من حقث افتكيف ؾرق، مما يدل {فَأٍََِ ىَوُ ىٌُطٌ}. آمن به، وآمن فه: بقـام اإليامن يتعدى بافباء وبافالم، تؼول

 . ظذ أن بغ جذرهيام ؾرق

يعـي تصديق مع إؿرار وائتامن، هو ملخوذ من معـى آئتامن، . أن اإليامن تصديق وزيادة: وافصحقح

. جاء حمؿد من افسػر: ، يؼول فك إكسان-مثالً -ؾافتصديق يؽون فألمور افتي يؿؽن افتحؼق مـفا، ـلن تؼول 

صدؿت، : ؾتؼول. ضؾعت افشؿس-: مثالً –كعم، صدق ؾالن، هذا أمر ممؽن كتحؼق مـه، أو يؼول : ؾتصدؿه، تؼول

تؼوم وتـظر من افـاؾذة ؾتجد افشؿس ؿد ضؾعت، فؽن اإليامن يتعؾق بلمور ؽقبقة يخطؾب ؾقفا معـى آئتامن، يطؾب 

ؾقفا معـى، أو يخطؾب ؾقفا معـى آئتامن وحصول افثؼة واإلؿرار، وهلذا ظز اهلل تعاػ هبذا افتعبر، ؾتعبر اإليامن 

 . هذا جواب. أوشع دٓفة من جمرد افتصديق

                                                 
 .8: انحشر 
 .17: يىسف 
 .26: انعُكبىث 
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هب أن اإليامن ذم افؾغة بؿعـى افتصديق، ما أـثر إفػاظ افؼظقة افتي كخؼؾت : أن كؼول هلم: واجلواب افثاين

من ادعـى افؾغوي إػ ادعـى افؼظي، هذه افصالة ما معـاها ذم افؾغة؟ افدظاء، هذا معـاها ذم افؾغة، افصالة ذم افؾغة 

 :معـاها افدظاء

 جـّب أيب إوصاب وافوجعا: تؼول بخـقتي وؿد ؿربت مرحتاًل  يا رب

 ظؾقك مثل افذي صؾقت ؾاؽتؿض        كومًا ؾنن جلـب ادرء مضطجعا

يعـي فك مثل دظائك، ـام دظوت فك بؿثؾه، ؾافصالة ذم . ظؾقك مثل افذي صؾقت: هؽذا يؼول إظشى

تتؿة : افدظاء، فؽـفا ذم افؼع كخؼؾت ؾصار هلا معـى ذظي: افؾغة ظبادة ذات أؿوال وأؾعال مػتتحة بافتؽبر خمخ

بافتسؾقم، وؿل مثل ذفك ذم افصوم وافصالة وؽر ذفك، ؾام احاكع أن يؽون فػظ اإليامن كخؼل من جمرد افتصديق إػ أن 

 . يؽون فه معـى افؼول وافعؿل، يتضؿن حؼقؼة افؼول وافعؿل؟ ؾال حجة فؽم بذفك

يخضاف افتصديق إػ . إن افتصديق حمؾه افؼؾب: حتى افتصديق افذي تخـاؾحون ظـه وتؼوفون: ثم أجضًا كؼول

...ػاضطغظانػتزظغظانػوزظاعطاػاضظظر):  ؿد ؿالاجلوارح، ٓ ُيتص بافؼؾب، وافدفقل ظذ ذفك أن افـبي 
، إذن أضاف افتصديق إػ جارحه، ؾافتصديق ٓ ُيتص، بل إكه يخضاف إػ إمور (واضغرجػغصدقػذضكػوغصذبه

ّؾب، وهذا برق صادق: مثاًل يؼول. إن صدق حدد ـذا وـذا: ادعـوية، يؼول اإلكسان ؾافصدق ٓ . هذا برق خخ

 . ُيتص ؾؼط بتصديؼات افؼؾب

أن إدفة افؾغوية وافـظرية وافعؼؾقة ـؾفا تعضد ما دل ظؾقه افؽتاب وافسـة من - بحؿد اهلل–وهؽذا دمد 

ؾاإليامن ؿول وظؿل، ؿول افؼؾب وافؾسان، وظؿل افؾسان واجلوارح، يزيد : ادعاين وما اظتصم به أهل افسـة واجلامظة

مها أشباب زيادته وكؼصاكه، بل من أظظم - ـام أشؾػت–بافطاظة ويـؼص بادعصقة، وفقس ؾؼط افطاظة وادعصقة 

ؾفو : أشباب زيادة اإليامن افتػؽر وافتدبر ذم ـتاب اهلل ادػتوح، وذم ـتاب اهلل ادؼروء، أما ـتاب اهلل ادػتوح

، {قُوِ اّظُشًُاْ ٍَبرَا فِِ اىغٌََََّادِ ًَاألَسْضِ ًٍََب رُغْنِِ آَّبدُ ًَاىنُّزُسُ ػَِ قًٌٍَْ الَّ ُّؤٍِْنٌَُُ}مؾؽوت افسؿوات وإرض، 

ؾافتػؽر ذم مؾؽوت افسؿوات وإرض يزيد اإليامن، يخـعش افؼؾب، وضده وهو افغػؾة واإلظراض ظن افـظر شبب 

افؼرآن افعظقم يزيد اإليامن، يرؾع مـسوب اإليامن إػ أظذ : فـؼص اإليامن، أجضًا، افتدبر فؽتاب اهلل ادؼروء

                                                 
 .101: يىَس 
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ف وضؾب فؾحق، وهجران افؼرآن يـؼص اإليامن كؼصًا ظظقاًم، ـذفك ؾعل افطاظة  ادستويات، دن أؿبل ظؾقه باشتؼا

تؼربًا إػ اهلل تعاػ يزيد اإليامن، وترك افطاظات أو بعضفا يـؼص اإليامن، : هبذا افؼط: تؼربًا إػ اهلل تعاػ، ٓحظ

َّذْزَسُ آخِشَحَ ًََّشْجٌُ }فقس من يمدي افػرائض ويمدي افـواؾل مثل من يمدي افػرائض ؾؼط، فقس من يؼوم افؾقل 

، ـؿن يتؼؾب ذم ؾراصه ويغط ذم كوم ظؿقق ٓ توؿظه إٓ افشؿس، صتان، ـذفك من أشباب زيادة {سَدََْخَ سَثِّوِ

ترك ادعصقة خوؾًا من اهلل ظز وجل، ؾؿن ترك ادعصقة خوؾًا من اهلل ظز وجل زاد مـسوب إيامكه، ـام جاء : اإليامن

طنػتركػ( )طنػصفػبصرهػرنػحرامػأضػىػاضضهػتطاضىػسيػشضبهػحالوةػغجدػطططؼاػسيػشضبه): ذم حديث
ؾنن ؾعل ادعصقة يخـؼص اإليامن، ٓشقام مع ضعف افداظي، ٓشقام : ، وذم ادؼابل(ذغئًاػضضهػروضهػاضضهػخغرًاػطظه

ثالثظػالػغصضطؼمػاضضهػغومػاضػغاطظػوالػغزصغؼمػوضؼمػرذابػ: )مع ضعف افداظي، وهلذا ؿال افـبي 
، صوف ضعف افداظي يزيد افعؼوبة (أذغططػزان،ػورائلػطدتصبر،ػوطظغقػدضطتهػباضحضفػاضصاذب:ػأضغم

ؿد صاب صدؽاه ومع ذفك يزين، فو وؿع افزكى من صاب : (أذغططػزان)واإلثم وبافتايل يزيد ذم كؼص اإليامن، 

فو اشتؽز ثري مؾقوكر وتباهى فؽان فه كوع، ٓ : (رائلػطدتصبر)فؽان اخلطب أهون من أن يؼع من صقخ هرم، 

ما افذي يمهؾه فؾتؽز؟ حاذا جيؿع بغ افسوءتغ؟ وهؽذا، ! تػسر، فؽن صعؾوك ثم يتؽز ظذ ظباد اهلل. تزير: أؿول

 . أنه يؽون اجلرم أـز، ضقب- بال صك–مع ضعف افداظي 

ؾدون: ؿال- رمحه اهلل–ثم إن ادمفف   :وأهل افؽبائر من أمة حمؿد صذ اهلل ظؾقه وظذ آخه وشؾم ذم افـار ٓ ُيخ

 . فقست متعؾؼة ذم أهل افؽبائر- ذم افـار-إذن أهل افؽبائر تعؾؼفا بال ُيؾدون، وفقس ذم افـار، يعـي اجلار وادجرور 

ـل ما : من يؼول- مثالً - مجع ـبرة، وؿد اختؾف افعؾامء ذم تعريف افؽبرة ظذ أؿوال متعددة، مـفم :افؽبائر

أن افؽبرة هو ما ترتب : وذـروا أؿوال خمتؾػة، وفؽن افصحقح افذي تدل ظؾقه افـصوص. حجب ظن افعؾم باهلل

ؾفذه هي افؽبرة، هذا أصح إؿوال، . ظؾقه حد ذم افدكقا، أو وظقد ذم أخرة، أو اؿسن به فعن أو ؽضب أو براءة

ئع ظذ حتريؿه: ؿول بعضفم أجضاً : ؾقه بضعة تػسرات، مـفا- ـام ؿؾت فؽم–وإٓ  وفؽن أؿرهبا هو . ما اتػؼت افؼا

من ؾعل ـذا ؾؾه ـذا، أو : وهذا واضح، أو وظقد ذم أخرة. أن افؽبرة هو ما ترتب ظؾقه حد ذم افدكقا: ما شؿعتم

ءة: فعن اهلل من ؾعل ـذا، أو ؽضب: ؾعؾقه ـذا، أو اؿسن به فعن م ـذا وـذا، أو برا أنا : اصتد ؽضب اهلل ظذ أؿوا

                                                 
 .9: انزير 
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ؾفذه أأواب تدل ظذ أن ما اؿسن هبا ـبرة، ضقب، وما افصغرة؟ ما شوى ذفك، وٓ صك . بريء من ـل ـذا وـذا

إُِ رَجْزَنِجٌُاْ مَجَأئِشَ ٍَب رُنْيٌََُْ ػَنْوُ ُّنَفِّشْ }: أن ادعايص تـؼسم إػ صغائر وـبائر ٕن اهلل تعاػ جعؾفا ـذفك ؾؼال

اىَّزَِِّ َّجْزَنِجٌَُُ مَجَبئِشَ اإلِثٌِْ }: ، وؿال اهلل ظز وجل{ػَننٌُْ عَِّْئَبرِنٌُْ ًَُّذْخِيْنٌُ ٍُّذْخَالً مَشِميبً

، ؾػرق بغ افؽبائر وافؾؿم، إذن أصل افتؼسقم ٓ صك أنه صحقح، وهذا افؾؿم وافصغائر ٓ {ًَاىْفٌََادِشَ إِالَّ اىيٌََََّ

 . صك أهنا تؽػرها ادصائب وؽر ذفك، ويعػو اهلل بؼط اجتـاب افؽبائر، أما افؽبائر ؾؽام شوف تسؿعون

 من أراد بإمة؟ أمة افدظوة؟ أو أمة اإلجابة؟ :وأهل افؽبائر من أمة حمؿد صذ اهلل وظذ آخه وشؾم: ؿال

 . اإلجابة، أراد أمة اإلجابة، يعـي افذين دخؾوا ذم ظؼد اإلشالم

ّؾدون ما ظؾقه أهل افسـة واجلامظة وواؾق ؾقه - رمحه اهلل– ذم افـار ٓ ُيؾدون، إذن ؿرر افشقخ :ذم افـار ٓ ُيخ

من أن مرتؽب افؽبرة ٓ ُيؾد ذم افـار، وـالمه يدل ظذ إمؽان دخوفه ذم افـار، فؽـفم ٓ : مرجئة افػؼفاء اجلؿفور

 . ُيؾدون ؾقفا

أن يؿوت ظذ توحقد، ؾنن مات ظذ :  إذن هذا هو افؼط:ذم افـار ٓ ُيؾدون إذا ماتوا وهم موحدون: ؿال

 . افؼك ؾؾقس من أمة اإلجابة

إَُِّ اىيَّوَ }:  وافدفقل ظذ هذا ادعـى آية حمؽؿة ذم ـتاب اهلل، وهي ؿول اهلل تعاػ:إذا ماتوا وهم موحدون: ؿال

 . ، إذن ما دون افؼك حتت ادشقئة، هذا أصل ظظقم{الَ َّغْفِشُ ؤَُ ُّشْشَكَ ثِوِ ًََّغْفِشُ ٍَب دًَُُ رَىِلَ ىََِِ َّشَبءُ

كعم، ٓ يؾزم ـام تزظم اخلوارج وافوظقدية أنه ٓبد من افتوبة حتى يسؾؿوا من : وإن مل يؽوكوا تائبغ: ؿال

ي افذكب، ٕن افتوبة دمخب ما ؿبؾفا، ؿال اهلل ظز وجل بعد أن ذـر ـبائر اإلثم : اخلؾود، أصاًل إذا حصؾت افتوبة حمخ

ًَاىَّزَِِّ ال َّذْػٌَُُ ٍَغَ }:  ظاؾاكا اهلل وإياـم، اشتؿعوا يا إخوان، يؼول اهلل ظز وجل{ًَاىَّزَِِّ ال َّذْػٌَُُ ٍَغَ اىيَّوِ إِىَيبً آخَشَ}

ُّضَبػَفْ ىَوُ اىْؼَزَاةُ ًٌََّْ  (68)اىيَّوِ إِىَيبً آخَشَ ًَال َّقْزُيٌَُُ اىنَّفْظَ اىَّزِِ دَشًََّ اىيَّوُ إِالَّ ثِبىْذَقِّ ًَال َّضٌَُُّْ ًٍََِ َّفْؼَوْ رَىِلَ َّيْقَ ؤَثَبٍبً 

                                                 
 .31: انُساء 
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ما اؿسن : ، ما صاء اهلل، فؽن اكظر ما هي افتوبة ادطؾوبة؟ افتوبة افصحقحة{إِالَّ ٍَِ رَبةَ (69)اىْقَِْبٍَخِ ًََّخْيُذْ فِْوِ ٍُيَبّبً 

( 70)إِالَّ ٍَِ رَبةَ ًَآٍََِ ًَػََِوَ ػَََالً صَبىِذبً فَإًُْىَئِلَ ُّجَذِّهُ اىيَّوُ عَِّْئَبرِيٌِْ دَغَنَبدٍ ًَمَبَُ اىيَّوُ غَفٌُساً سَّدَِْبً }: هبا أمران

، إذن افتوبة افتي حيصل ؾقفا تبديل افسقئات باحلسـات هي ما حيتف هبا {ًٍََِ رَبةَ ًَػََِوَ صَبىِذبً فَئَِّّوُ َّزٌُةُ إِىََ اىيَّوِ ٍَزَبثبً

اإليامن، بؿعـى يؼوم ؾقفا بؼؾبه من افـدم وإشى واخلجل من اهلل شبحاكه وتعاػ وتذـر ظظؿته شبحاكه وبحؿده 

ويختبع ذفك بعؿل صافح يعـي يخعّػي ظذ آثار ذكبه ومعصقته، هذا افتوبة احلؼقؼقة، وهلذا ؿال ذم أية إخرى كػس 

ىََِِّ رَبةَ ًَآٍََِ ًَػََِوَ }، ٓحظتم؟ مجع بقـفام، {ًَإِِِّّ ىَغَفَّبسٌ ىََِِّ رَبةَ ًَآٍََِ ًَػََِوَ صَبىِذبً ثٌَُّ اىْزَذٍَ}: ادعـى ذم ضه، ؿال

، ؾفذا يورث اهلداية، إذن هؽذا دل افؼرآن ظذ أن من تاب ؾنن اهلل تعاػ يتوب ظؾقه، ؾزظم من زظم أن من {صَبىِذبً

مـاف حا دفت ظؾقه افـصوص، بل افـصوص تدل ظذ أنه وإن مل يتب - ذم احلؼقؼة–ذط ظدم افتخؾقد افتوبة هذا 

ؾد، وأظظم إدفة ظذ ذفك ؽر ما ذـركا ذم أية افعظقؿة ، أحاديث افشػاظة {إَُِّ اىيَّوَ الَ َّغْفِشُ ؤَُ ُّشْشَكَ ثِوِ}: ؾنكه ٓ ُيخ

رج من افـار من ـان ذم ؿؾبه مثؼال حبة، برة، صعرة،  افثابتة بإحاديث افصحاح وإشاكقد اجلقاد افتي ؾقفا أنه ُيخ

ذبوا ؾقفا، وحديث اجلفـؿقغ  خردفة من إيامن، أو دون ذفك، ؾفذا يدل ظذ أن أهل افؽبائر ٓ ُيؾدون ذم افـار وإن ظخ

رجون من افـار ؿد امتحشوا، حيؿؾون ضبائر ضبائر، ؾقخؾؼون ذم هنر ذم اجلـة يؼال فه هنر احلقاة، ؾقـبتون ـام : افذين ُيخ

 حاهلم أن اجلاكب افذي يؽون ذم دماه تـبت احِلّبة، وفقست احلَّبة، ـام تـبت احِلّبة ذم محقل افسقل، حتى وصف افـبي 

 ، وذفك أن كبقـا !ـلنك ــت ذم افبادية: يا رشول اهلل: افشؿس أخرض، واجلاكب افذي ذم أخر أصػر، حتى ؿافوا 

يعـي بطبقعة افـبات وادواضع وؽر ذفك مما ـان ذم . ظـده ثؼاؾة-: بؾغة افعك–ـان يعرف إحوال، وـان ـام يؼال 

 . زمـه

بعد أن فؼوا اهلل ظارؾغ مممـغ، بعد أن فؼوا اهلل ظارؾغ مممـغ، وهم ذم : ، ؿال-رمحه اهلل–يؼول افشقخ 

 كعم، بعد أن فؼوا اهلل تعاػ مممـغ، ؾنن فػظ ادعرؾة فقس فػظًا دارجًا ظـد أهل افسـة واجلامظة إذ :مشقئته وحؽؿه

                                                 
 .70- 68: انفرقاٌ 
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ٓ يؾزم مـفا إؿرار، ؾؽم من صخص ظرف واكحرف؟ ـم من صخص ظرف واكحرف؟ أو ظرف - أحقاكاً –ادعرؾة 

ـقف أهنم ؿد أحاضوا بؽثر من ظؾوم اإلشالم : وأنؽر؟ ظرف وصار ظرؾاكه حجة ظؾقه؟ ـثر، اكظر إػ ادستؼؿغ

من ؾذ ـتب دواوين افسـة ؾؾقًا، حتى - من ادستؼؿغ–ومع ذفك مل حيؿؾفم ذفك ظذ أن يـطؼوا بافشفادتغ، مـفم 

صـع مـفا ادعجم ادػفِرس ٕفػاظ احلديث افـبوي، تعرؾون، ومع ذفك مل حيصل هلم مع هذه ادعرؾة اظتـاق 

 . فإلشالم

، ؾؾقست {اىَّزَِِّ آرَْْنَبىٌُُ اىْنِزَبةَ َّؼْشِفٌَُّوُ مَََب َّؼْشِفٌَُُ ؤَثْنَبءَىٌُ}: ؿال اهلل تعاػ: افقفود وافـصارى

اإليامن : ؾنكـا كؼصد باإليامن. مممـغ: مممـغ، وحغ كؼول: ادعرؾة ادجردة يعـي ـاؾقة، بل افتعبر ادـاشب هو افثاين

 . ؿول، اظتؼاد اجلـان وكطق افؾسان وظؿل إرـان: بإرـان افثالثة

وهم ذم مشقئته وحؽؿه، إن صاء ؽػر هلم وظػى ظـفم بػضؾه، ـام : بعد أن فؼوا اهلل ظارؾغ مممـغ، ؿال: ؿال

وإن صاء ظذهبم ذم افـار بعدفه، ثم ُيرجفم مـفا برمحته  ،{ًََّغْفِشُ ٍَب دًَُُ رَىِلَ ىََِِ َّشَبءُ} :ذـر ظز وجل ذم ـتابه

ذم هذا ادؼام معتؼد أهل افسـة - رمحه اهلل– ؿرر افشقخ :وصػاظة افشاؾعغ من أهل ضاظته، ثم يبعثفم إػ جـته

واجلامظة ذم احلؽم ظذ مرتؽب افؽبرة ذم أخرة، وأنه حتت ادشقئة واإلرادة، إن صاء اهلل تعاػ ظػى ظـه جماكًا 

: وأدخؾه اجلـة، وإن صاء ظذبه بؼدر ذكبه، ومآخه إػ اجلـة، هذه مؼافة أهل افسـة واجلامظة، وهم أشعد افـاس بافدفقل

 . {إَُِّ اىيَّوَ الَ َّغْفِشُ ؤَُ ُّشْشَكَ ثِوِ ًََّغْفِشُ ٍَب دًَُُ رَىِلَ ىََِِ َّشَبءُ}

أظـي هبم –ؾلما ادرجئة : أما افػريؼان، أو افطرؾان أخران ؾؼد ؿآ خالف ذفك، ؾؼد ؿآ خالف ذفك

ؾؿن زكى ورسق وأـل افربا وؿذف .  ٓ يرض مع اإليامن ذكب، ـام ٓ يـػع مع افؽػر ضاظة:ؾؼد ؿافوا - افغالة

ادحصـات وارتؽب مجقع ادوبؼات، افسبع ادوبؼات وؽرها، ما دام أنه يشفد أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن حمؿدًا رشول اهلل 

ؾزد وشالم، ٓ رء ظؾقه، ٕن إيامن أتؼى افـاس ـنيامن أؾجر افـاس، ويدخل اجلـة بسالم، ٓ متسه افـار، هذا 

 . حؽؿفم ظؾقفم ذم أخرة
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من ارتؽب ـبرة اهندم إيامكه وصار هو وادؼـغ ظذ حد :  ؾنهنم ؿافوا ضد ذفك، ؿافوا :وأما افوظقدية

ء، ؾفو خافد خمؾد ذم افـار، اتػق ظذ ذفك ؾريؼا افوظقدية من اخلوارج وادعتزفة معاً   . شوا

 . هذا مذاهب افـاس ذم احلؽم إخروي

:  ؾنن أهل افسـة واجلامظة يسؿون مرتؽب افؽبرة:وأما ذم باب أشامء افدين واإليامن، أي ما يؽون ذم افدكقا

هؽذا يخعز . مممن بنيامكه ؾاشق بؽبرته: أو يؼوفون. مممن كاؿص اإليامن: فؽـفم يؼوفون. مممـاً : يسؿوكه. مممن

إكه : أهل افسـة واجلامظة ظن من ارتؽب افؽبرة من ظصاة ادوحدين، وأما ادرجئة ؾنهنم يؼوفون ظن مرتؽب افؽبرة

وهذا افؼول جيؿع ؽالة ادرجئة وـذفك . مممن ـامل اإليامن، إيامكه ـنيامن جزائقل ومقؽائقل وأيب بؽر وظؿر 

أن اإليامن رء واحد، ٓ ؾرق بغ إيامن جزائقل ومقؽائقل وإيامن : مرجئة افػؼفاء، ـؾفم ظذ هذا، ـؾفم ظذ هذا

ٕن اإليامن ظـدهم رء واحد، ؾؿرتؽب افؽبرة ظـدهم مممن ـامل اإليامن، وهلذا أظطوه . أؾسق افـاس وأؾجرهم

 . وٓية ـامؾة

وهذا اضراد ظؼع، . أخرجته من اإليامن وأدخؾته ذم افؽػر: اخلوارج:  ؾؼد اكؼسؿوا إػ ؾريؼغ:وأما افوظقدية

 . {ىٌَُ اىَّزُِ خَيَقَنٌُْ فََِننٌُْ مَبفِشٌ ًٍَِننٌُ}: ٕن اهلل ؿال

ؾلتوا .  أخرجته من اإليامن ومل تدخؾه ذم افؽػر، وجعؾته ذم مـزفة بغ مـزفتغ، ٓ مممن وٓ ـاؾر:وادعتزفة

 . بؼول مل يخسبؼوا فه

وإن ـان ؿوهلم – افبؽريةوهم -: رمحه اهلل–، مرت ظؾقـا، أو مر بـا ذـرها ذم ـالم ابن افؼقم وهـاك ؾرؿة ثافثة

 .همٓء مـاؾؼون، مـاؾؼون وٓ كسؿقفم ـػارًا، وهم خمؾدون ذم افـار: ، ؿافوا -يعـي مفجوراً 

  

                                                 
 .2: انتغابٍ 
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ـػر اإلظراض، وـػر اجلحود، وـػر افتؽذيب، :  أن افـػاق كوع من أنواع افؽػر، إذ افؽػر أنواع، مـهواحلق

 . وـػر افـػاق، وـػر افشك، ؾافـػاق كوع من أنواع افؽػر، ؾال موجب ٕن تخعد هذا هذه مؼافة مستؼؾة

 . ضقب، إذن هذه يعـي أشامء افدين واإليامن بغ أهل افسـة واجلامظة وخمافػقفم

، {اىيَّوُ ًَىُِِّ اىَّزَِِّ آٍَنٌُاْ}: هذه من افوٓية:  توػ:وذفك بلن اهلل تعاػ توػ أهل معرؾته-: رمحه اهلل–ؿال افشقخ 

ؾاهلل تعاػ يوايل ظباده ادممـغ، وادممـون يوافون اهلل تعاػ، ؾوٓية اهلل تعاػ فعبده بؿعـى ككته ورظايته 

 . واإلحسان إفقه وافدؾع ظـه، وؽر ذفك من صػات افربوبقة اخلاصة

هؽذا، هذه وٓية افعبد .  ؾفي ضاظته وامتثال أمره واجتـاب هنقه، حمبته، خوؾه، رجاؤه:وأما وٓية افعبد فربه

 . فربه

ؤَفَنَجْؼَوُ } إي واهلل، :وذفك بلن اهلل تبارك وتعاػ توػ أهل معرؾته، ومل جيعؾفم ذم افدارين ـلهل كؽرته

يؾطف هبم شبحاكه وبحؿده من حقث يعؾؿون وٓ ! ، ما أخطف اهلل بعباده ادممـغ{اىَُْغْيَِِنيَ مَبىَُْجْشٍِِنيَ

ً وخػقًا، ؿد أحدكا  ـقف جرى يل هذا؟ وـقف : جيد ذم كػسه أحقاكًا ظـتًا ومشؼة ويؼول- مثالً –يعؾؿون، فطػًا طاهرا

وؿع يل هذا؟ وفو ظؾم ما يدؾع اهلل ظـه ذم افرس واخلػاء فطلضل رأشه حقاء من اهلل وخجاًل، ؾاهلل تعاػ يتوػ ظبده 

ء ويدؾع ظـه، وربام مـعه افقء افذي يريده ويتشوق إفقه حلؽؿة شبحاكه يعؾؿفا، وفو  ء وافرضا ادممن ذم افرسا

اىيَّوُ }: ، ؾاهلل شبحاكه وتعاػ فطقف بعباده{ٍَب ًَدَّػَلَ سَثُّلَ ًٍََب قَيََ}: أظطاها ٕضغاه، فؽـه شبحاكه يعـي يتوػ ظبده

يـبغي أن يعظم ذم ؿؾوبـا، وهو إحسان افظن باهلل، ٓ ترى ـل ما ترى إمور ظذ - يا إخواين-، وهذا {ىَطِْفٌ ثِؼِجَبدِهِ

: طـك باهلل، ؾؿن أحسن باهلل افظن ـان اهلل ظـد طـه به، وافعؽس بافعؽس، أخم تروا أن اهلل تعاػ ؿد ؿال

، ؾنذا طن اإلكسان باهلل {ًَرَىِنٌُْ ظَنُّنٌُُ اىَّزُِ ظَنَنزٌُ ثِشَثِّنٌُْ ؤَسْدَامٌُْ فَإَصْجَذْزٌُ ٍِِّْ اىْخَبعِشَِِّ}

                                                 
 .257: انبقرة 

 .35: انقهى 

 .3: انضحً 
 .19: انشىري 
 .23: فصهج 



 

 أحمد القاضي   /                 ــــــــــــــــــــــــــــ  فضيلة الشيخ الدكتور     ـــــــــــــــــــــــــــــــ ( 21)العقيدة الطحاوية  

 

 18 صفحت www.dwrah.comاندورة انعهًيت انًتقديت بجايع ابٍ سعدٌ                               
 

طن افسوء أرداه طـه ذفك، ؾعذ ادممن أن يؽون دومًا حمسـًا افظن باهلل ذم ذاته وأشامئه وصػاته وأؾعافه وذظه 

 . وؿدره، يعظم اهلل ويؿجده ويثـي ظؾقه اخلر ـؾه، شبحاكه وبحؿده

 يعـي ـلهل كؽرته افذين ٓ يرؾعون رأشًا بافعؾم باهلل، افذين ٓ هم :ومل جيعؾه ذم افدارين ـلهل كؽرته: يؼول

إنػاضضهػُغبعضػصلػجطظريػجواظ،ػدخابػباألدواق،ػجغغظػ: )هلم إٓ ضؾب ادتاع ؾؼط، يؼول افـبي 
، ما أصد اكطباق هذه احلال وهذه إوصاف (باضضغل،ػحطارػباضظؼار،ػراضمػبأطرػدظغاه،ػجاعلػبأطرػدغظه

ىَيٌُْ قُيٌُةٌ الَّ َّفْقَيٌَُُ ثِيَب ًَىَيٌُْ ؤَػٌُِْْ الَّ ُّجْصِشًَُُ ثِيَب ًَىَيٌُْ آرَاٌُ الَّ }! افبشعة ظذ ـثر ممن يدبون ظذ وجه إرض

، ما أحؾم اهلل حقـام ترى هذه اجلؿوع افبؼية، {َّغََْؼٌَُُ ثِيَب ؤًُْىَئِلَ مَبألَّْؼَبًِ ثَوْ ىٌُْ ؤَضَوُّ ؤًُْىَئِلَ ىٌُُ اىْغَبفِيٌَُُ

ماليغ ممؾقـة متأل أرجاء إرض إربعة، يؿألون افساحات واددرجات وإشواق ٓ يعرؾون هلل حؼًا، هو خؾؼفم 

ؤًُْىَئِلَ ىٌُُ }: وأمدهم وأظدهم، ٓ يعبدوكه، يؿضون أظامرهم ٓ يرون هلل تعاػ حؼًا ظؾقفم، همٓء هم أهل كؽرته

 . ، تؾك هي افغػؾة ادطؾؼة ادطبؼة{اىْغَبفِيٌَُُ

 يعـي متويل :يا ويل اإلشالم وأهؾه: ـلهل كؽرته افذين خابوا من هدايته، ومل يـافوا من وٓيته، مهللا: ؿال

 . اإلشالم وأهؾه

من أذف أنواع افدظاء، وهلذا - أهيا افؽرام–إي واهلل، هذا افدظاء بافثبات : ثبتـا ظذ اإلشالم حتى كؾؼاك

إذاػصظزػاضظاسػ): ، ؿال ذم حديث صداد بن أوس ، ؿال افـبي  ذم حديث صداد بن أوس ؿال افـبي 
( ...إظيػأدأضكػاضثباتػسيػاألطرػواضطزغطظػرضىػاضرذد:ػاضضؼم:ػاضذعبػواضغضظػساصظزواػعؤالءػاضصضطات

 (. اضثباتػسيػاألطر): إػ آخر احلديث، ؾبدأ بؿسلخة

 معسؾغ، وفه بؽل ما داموا بام جاء به افـبي . مسؾؿغ مممـغ: وكسؿي أهل ؿبؾتـا-: رمحه اهلل–ؿال افشقخ 

 هؽذا ظؼقدة أهل افسـة واجلامظة أن من أطفر اإلشالم، كطق بافشفادتغ، اشتؼبل افؼبؾة، ؾعل :ما ؿال وأخز مصدؿغ

ؼق معه، فقس فـا إٓ طاهره، ؾنذا صفد أن  صعائر اإلشالم ؾفو ذم ظداد ادسؾؿغ، ٓ يخـؼب وٓ يخشق ظن صدره وٓ حيخ

 مؼـًا ذم أحد ادعارك ٓ إهل إٓ اهلل وأن حمؿدًا رشول اهلل أظطقـاه وصف اإلشالم، وحا تبع أشامة بن زيد 

                                                 
 .179: األعراف 
 .179: األعراف 
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ً بافغًا، ؾؼتؾه، ؾؾام ظؾم افـبي . ٓ إهل إٓ اهلل: ؾاضطره إػ صجرة، ؾفم أن هيوي ظؾقه بافسقف ؿال ادؼك  تلثر تلثرا

. إكام ؿاهلا تعوذاً :  ؿالهؽذا طن . إكام ؿاهلا تعوذاً : يا رشول اهلل: ، ؿال(الػإضهػإالػاضضه؟:ػشتضتهػوشدػشال): ؿال

، (عالػذػػتػرنػشضبه؟): وؿد يؽون افواؿع ؾعاًل ـذفك أنه ؿاهلا تعوذًا، حا رأى وهج افسقف ظذ رأشه، ؿال

أصفد أن ٓ : ؾافواجب ظؾقـا معؼ أهل اإلشالم أن كؼبل بؿن أطفر بـطق فساكه اإلشالم أن كؼبل مـه ذفك، ؾنذا ؿال

: ومل يلت بـاؿض من كواؿضفا أنه من مجؾة أهل اإلشالم، ؾـسؿي أهل ؿبؾتـا. إهل إٓ اهلل وأصفد أن حمؿدًا رشول اهلل

َقبىَذِ األَػْشَاةُ آٍَنَّب قُو ىٌَّْ رُؤٍِْنٌُا ًَىَنِِ }: ضبعًا تسؿقتفم مسؾؿغ هذا أمر واضح، ؿال اهلل تعاػ. مسؾؿغ مممـغ

إن ـان ادؼصود اإليامن افؽامل ؾفذا : ، ؾال صك أنـا كعطقه وصف اإلشالم، أما اإليامن ؾػقه تػصقل{قٌُىٌُا ؤَعْيََْنَب

وأما إن ـان مػرضًا ذم ؾعل افواجبات , ٓبد أن يؽون معه ؾعل إوامر واجتـاب ادـاهي، مضاؾًا إػ أصل اإليامن

ٓ يعطوكه آشم : وترك ادحرمات، ؾنكـا كعطقه بعض اإليامن ٓ ـؾه، ؾؾفذا ؿال أهل افسـة واجلامظة ظن افػاشق ادع

ـام . إكه مممن ـامل اإليامن: يعـي افؽامل، ؾال يؼول ظـه: ٓ يعطوكه آشم ادطؾق. ادطؾق وٓ يسؾبوكه مطؾق آشم

 . تؼول ادرجئة، وٓ يسؾبوكه مطؾق آشم يعـي احلد إدكى مـه، ـام تؼوفه افوظقدية من اخلوارج وادعتزفة

 هذه اجلؿؾة حتتاج :وفه بؽل ما ؿال وأخز مصدؿغ، وٓ كؽػر أحدًا من أهل افؼبؾة بذكب ما مل يستحؾه: ؿال

إػ ؾحص وكظر، ؾال صك أن مسلخة افتؽػر مزفة أؿدام ومضؾة أؾفام، وإصل ؾقؿن ثبت فه وصف اإلشالم أن ٓ 

يخزال ظـه إٓ بزهان ودفقل ؿاضع، ٕن إزافة وصف اإلشالم ظن مسؾم أخطر من إبؼاء وصف اإلشالم فغر مسؾم، 

ؾنن إصل وجود وصف اإلشالم، ؾنزافة هذا افوصف، إزافة هذا افوصف يستب ظؾقه من ادػاشد أظظم مما يستب 

بغ افتؽػر ادطؾق، وتؽػر : ظذ إبؼائه ظذ إصل وهو ٓ يستحؼه، ؾؾفذا جيب أن كػرق ذم هذا ادؼام بغ مسلختغ

 . ادعغ

. ـػراً : ـل ما شامه اهلل تعاػ ورشوفه. ـػراً : ؾنكا كسؿقه. ـػراً :  ؾؽل ما شامه اهلل ورشوفه:أما افتؽػر ادطؾق

ؾفو ـاؾر، من ؾعل ـذا وـذا وهو ـاؾر، ظذ شبقل اجلؿؾة، وبذفك . ـذا وـذا: من ؿال: وكؼول. ـػراً : ؾنكا كسؿقه

إذا ؿال : كؽون أشعد بافدفقل فػظًا ومعـى، ثم كـظر بعد ذفك ذم كوع ذفك افؽػر، أـػر أـز؟ أم ـػر أصغر؟ ؾؿثالً 

                                                 
 .14: انحجراث 
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، ربام اكطبؼت ظذ من أتى بافؽػر إـز، {ًٍََِ ىٌَّْ َّذْنٌُ ثََِب ؤَّضَهَ اىيَّوُ فَإًُْىَئِلَ ىٌُُ اىْنَبفِشًَُُ}: اهلل ظز وجل

وربام اكطبؼت ظذ من أتى بافؽػر إصغر، ؾؾو أن إكساكًا، فو أن ؿاضقًا من افؼضاة حابى ؿريبًا فه ذم خصومة وحؽم 

ه ؾنكا كؼول ـام ؿال اهلل ، هذا احلاـم أو هذا {ًٍََِ ىٌَّْ َّذْنٌُ ثََِب ؤَّضَهَ اىيَّوُ فَإًُْىَئِلَ ىٌُُ اىْنَبفِشًَُُ}: فه هبوا

ٕنه يتعؾق بؿسلخة معقـة محؾه ظؾقفا رؽبة . افؼايض افؼظي حؽم بغر ما أنزل اهلل ؾػعؾه هذا ـػر، فؽـه ـػر دون ـػر

ً كاؿاًل ظن ادؾة، فؽن فو جاء أحد وكحى ذع اهلل وصـع ؿاكوكًا ودشتورًا مـاؿضًا فؾؼيعة  أو رهبة، ؾال يؽون ـػرا

ؤًَْ }: ٕنه ؾعل ؾعاًل تضؿن ترك ذع اهلل، واهلل تعاػ ؿد ؿال. إن ؾعؾه ذفك ـػر أـز: ومحل افؽاؾة ظؾقه، ؾنكا كؼول

ؤَفَذُنٌَْ اىْجَبىِيَِّْخِ }: ؾعدهم ذـاء، وؿال شبحاكه: {ىَيٌُْ شُشَمَبءُ شَشَػٌُا ىَيٌُ ٍَِِّ اىذِِِّّ ٍَب ىٌَْ َّإْرَُ ثِوِ اىيَّوُ

 . {َّجْغٌَُُ ًٍََِْ ؤَدْغَُِ ٍَِِ اىيَّوِ دُنَْبً ىِّقًٌٍَْ ٌُّقِنٌَُُ

االدتدػاءػباضظجومػواضظغاحظػرضىػ:ػثظتانػباضظاسػعطاػبؼمػصغر: )يؼول افـبي : مثال آخر
هي ـػر، فؽــا ظـد افتلمل . ، وحديثه أحسن احلديث، وبقاكه أـؿل افبقانهي ـػر ـام شامها افـبي : كؼول: (اضطغت

: يخؼال- ـام ؿؾت فؽم-وافـظر فبؼقة افـصوص كجد أن هذا افؽػر ـػر دون ـػر، وفقس افؽػر ادخرج ظن ادؾة، هذا 

من دظا ؽر اهلل ؾفو ـاؾر، من ذبح فغر اهلل ؾفو ـاؾر، من شجد فغر : من حقث افعؿوم، ؾـؼول بؿؾئ أؾواهـا. ـػر

ٕن حؾق افرأس ظبادة، ؿربة، ؾفو ـاؾر، ـل من تؼرب بقء من . اهلل ؾفو ـاؾر، من حؾق رأشه فغر اهلل ؾفو ـاؾر

افعبادات فغر اهلل ؾفذا افؼك، هذا افؼك افذي ٓ يغػره اهلل إٓ بافتوبة، هه، فؽن إذا أردكا أن كوؿع هذا افوصف 

كع، يعـي حتؼقق افؽػر ظذ : افعام ظذ آحاد افـاس وأؾرادهم ؾالبد من ذضغ ٓبد من توؾر افؼوط واكتػاء ادوا

 . ٓبد ؾقه من توؾر افؼوط واكتػاء ادواكع- ضقب–ؾالن بن ؾالن افػالين 

ما افؼوط؟ وما يؼابؾفا من مواكع؟ هل حصل افعؾم ادـاذم فؾجفل؟ هل حصل افذـر ادـاذم فؾـسقان؟ هل 

حصل آختقار ادـاذم فإلـراه؟ إن ـان كعم، ؾفو ـاؾر، ابصم، وإن ـان ٓ، ختؾف ما يعـي ذط أو ؿام ماكع ؾحقـئذ 

ؿد يؽون إمر راجعا إػ اجلفل، هل رأجتم ذفك افرجل افذي ربط اخلقط ذم ظضده : ٓ كؽػره، وهذا ـثر، مثالً 

                                                 
 .44: انًائدة 

 .44: انًائدة 

 .21: انشىري 
 .50: انًائدة 
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اظزرؼا،ػسإظؼاػالػتزغدكػإالػوعظا،ػسإظكػضوػطتػ: )ؿال. من افواهـة: ، ؿال(طاػعذا؟):  أو ؿال فهؾؼطعه افـبي 
 . ، ٕنه ـان جاهاًل، ؾؼد ؾعل ؾعاًل ـػرياً ، ومل يؽػره (رضىػذضكػطاػأسضحتػأبدًا

أجطضتػ: )، أو(أجطضتظيػضضهػظدًا): ؿال. ما صاء اهلل وصئت:  ؿال:ؿد يؼول ؿوًٓ ـػريًا بسبب اجلفل: أجضاً 
، وجعل افـد هلل ـػر، فؽـه مل يؽػره ٕن ذفك كاتج ظن جفل، ؾؾقس جمرد ؾعل (ضضهػظدًا،ػبلػطاػذاءػاضضهػوحده

 . افؽػر أو ؿول افؽػر موجب فؾتؽػر، ؾرق بغ وصف افقء بلنه ـػر وبغ افتؽػر كػسه

ـافرجل افذي حا ضؾت ظـه كاؿته ذم أرض ؾالة، حديث افتوبة ادشفور، : ؿد يؼوهلا كاشقًا أو خمطئاً : ـذفك

أخطأػطنػذدةػ)، هل ـػر بذفك؟ ٓ، ٕنه (أظتػربديػوأظاػربك:ػاضضؼم:ػسأخذػبخطاطؼاػوشال): ثم ؿال
، وـذا فو ـان اإلكسان ذم كومه هيذي ؾؼال ـؾؿة افؽػر، أو شبق إػ فساكه رء مل يؼصده، ؾنن هذا ٓ يعد (اضغرح

ً فتخؾف افذـر وافؼصد  . ـػرا

ٍَِ مَفَشَ ثِبىيَّوِ ٍِِ ثَؼْذِ إميَبِّوِ إِالَّ ٍَِْ ؤُمْشِهَ }:ؿال اهلل تعاػ: فو أخـره ظذ مؼافة افؽػر أو ؾعل افؽػر: أجضاً 

: ، ؾؾو ؿرس ظذ افؽػر، وافصحقح{ًَقَيْجُوُ ٍُطََْئٌِِّ ثِبإلِميَبُِ ًَىَنِِ ٍَِّ شَشَحَ ثِبىْنُفْشِ صَذْساً فَؼَيَْْيٌِْ غَضَتٌ ٍَِِّ اىيَّوِ

ه : أنه فو أخجز ظذ افؽػر افؼويل أو افعؿع ٓ ؾرق بقـفام، بعض افعؾامء ؾرق بغ افعؿع وافؼويل، افصحقح أن اإلـرا

هًا ؾنكه ٓ يؽػر بذفك، فو ؿاموا ظذ رأشه  باب واحد، ؾؾو أخـره ظذ أن يؼول ـؾؿة افؽػر أو يػعل ؾعل افؽػر إـرا

ٓ : مثل ما يػعؾون ذم ادسؾؿغ ذم شوريا، ؿل. ـذا وـذا: ؿل: ؾسجد، أو ؿافوا . اشجد هلذا افصـم: بافسقف وؿافوا 

 أو اضطره ادؼـون وافعقاذ باهلل، ؾؼاهلا، خوؾًا من اهلؾؽة، ؾنن اهلل يعزره، وحا ؿال ظامر بن يارس . إهل إٓ بشار

: ، ؿال(طاػأعضصك؟): ؿال. هؾؽت: يا رشول اهلل:  باـقًا وؿال أتى افـبي إػ أن يؼول صقئًا ذم مسبة افـبي 

اهلل أـز، ذم . ؾنن ظادوا ؾعد: ؿال. مطؿئن باإليامن: ، ؿال(صغفػتجدػشضبك؟): ؿال. أجبتفم إػ بعض ما ضؾبوا 

، ؾقه ؾسحة، ؾنذن ٓبد من افتـبه هلذا إمر ٕنه إن مل يؿقز اإلكسان بغ افتؽػر ادطؾق -وهلل احلؿد–ديــا شعة 

وتؽػر ادعغ وؿع ذم مفاوي افردى، وربام أخرج ؾئامًا من افـاس من اإلشالم، وحتؿل ذمفم، ثم ما يستب ظذ ذفك 

من تسؾسل ذم إحؽام واشتحالل افدماء وإموال وإظراض إػ ؽر ذفك، ؾقجب أن يؽون ظـد اإلكسان توؿي 

وورع وبصرة ذم مسائل افؽػر واإليامن، ؾال يخدخل أحدًا من افؽػار ذم ظؼد اإليامن وهو ٓ يستحق، وٓ ُيرج أحدًا 

                                                 
 .106: انُحم 
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من أهل اإليامن إػ افؽػر وهو مستحق، فؽن ٕن ختطئ ذم إبؼاء ـاؾر ظذ وصف اإليامن أهون من أن ختطئ ذم 

 . ضقب. إخراج مممن إػ افؽػر، ٕنك باق ظذ أصؾه

مبـقة ظذ - رمحه اهلل– هذه اجلؿؾة من ـالم ادصـف :وٓ كؽػر أحدًا من أهل افؼبؾة بذكب ما مل يستحؾه: ؿال

أصل مذهبه، ٕهنم ٓ جيعؾون مورد افؽػر إٓ آشتحالل افؼؾبي، ادرجئة مرجئة افػؼفاء ٓ جيعؾون مورد افؽػر إٓ 

آشتحالل افؼؾبي، ؾافؽػر ظـدهم ـػر واحد وهو ـػر اجلحود، وفؽن مجفور أهل افسـة واجلامظة ظذ أن افؽػر 

ـػر اظتؼادي وـػر ظؿع، أما ادرجئة حا ـاكوا ُيرجون افعؿل ظن مسؿى اإليامن ما ظاد يتعؾق به ـػر، هل : ـػران

مثل ما إن اإليامن يتعؾق بافؼؾب وافؾسان واجلوارح ـذفك : تصورتم هذا يا إخوة؟ اكتبفوا جقدًا، أهل افسـة يؼوفون

إن اإليامن يتعؾق : وادرجئة مرجئة افػؼفاء ؾؿن شواهم حا ـاكوا يؼوفون. افؽػر يتعؾق بافؼؾب وافؾسان واجلوارح

إذن افؽػر : ؿافوا . إن اإليامن يتعؾق بافؼؾب وافؾسان وٓ يتعؾق باجلوارح: حا ؿافوا . إن افؽػر: بافؼؾب وافؾسان ؿافوا 

بذ، ؾقه ـػر : أهل افسـة واجلامظة ؿافوا . وٓ يوجد هـاك ـػر ظؿع. ٓ يؿؽن أن يؽون إٓ بافؼؾب أو بافؾسان

اظتؼد بؼؾبه ظؼقدة ؾاشدة ذم رب افعادغ، ؾنكه يؽػر ؾقام بقـه وبغ اهلل ظز - وافعقاذ باهلل–فو أن إكساكًا : بافؼؾب، مثل

ً ـبراً –فو اظتؼد ـزاً أو اشتـؽف أو طن باهلل افسوء، فو ظؼد ؿؾبه ظذ أن اهلل طامل . وجل - تعاػ اهلل ظن ذفك ظؾوا

ظؼد ؿؾبه، فقست خطرات ووشاوس، ٓ، ظؼد ؿؾبه ظؾقه، هذا ـػر، فو ؾاه بؾساكه دون خطل ودون إـراه بؽؾؿة افؽػر 

ذم - ذؾه اهلل–ؾنكه يؽػر، فو ؾعل بجوارحه ؾعل ـػر ؾنكه يؽػر، ـام فو شجد فغر اهلل أو أخؼى ادصحف 

، أو ؽر ذفك من موارد افؽػر ؾنكه يؽػر بافعؿل ـام يؽػر بـطق افؾسان ـام يؽػر افؼاذورات، أو شب افـبي 

ً، فؽـفم يؼوفون وهلذا . إن ذفك دفقل ظذ ـػر اجلحود وآشتحالل: بآظتؼاد، أما ادرجئة ؾال جيعؾون ذفك ـػرا

ذم ؾؼففم ذم باب ادرتد - رمحفم اهلل–إحـاف : تعجب أن دمد أوشع أأواب افردة ظـد افػؼفاء ظـد إحـاف

سقجد وـذا فصار ـاؾراً : فو ؿال: يخدخؾون صور ـثرة ذم افردة، حتى إهنم يؼوفون صقحف ومخ مع أهنم ٓ جيعؾون . مخ

هذه إؿوال دفقل ظذ : أضقق، فؽـفم يؼوفون- ؾقام يبدو–افؽػر يتعؾق بإظامل، يعـي ـلن دائرة افؽػر ظـدهم 

 . اجلحود افذي ذم افؼؾب، ؾؾفذا افسبب جيعؾوهنا ـػراً 
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ؾق ادصـف  إن افؽػر : وكؼول. ما مل يستحؾه:  ذم ؿوفهظذ ؿك إمر ظذ آشتحالل- رمحه اهلل–إذن ٓ كوا

ً خمرجًا ظن ادؾة وما . ـػر اظتؼادي وـػر ظؿع: ـػران فؽن جيب ظذ ضافب افعؾم افراشخ أن يؿقز بغ ما يؽون ـػرا

ً دون ذفك  . يؽون ـػرا

كرجوا فؾؿحسـغ من . إكه يرض:  وهذا ؿد تؼدم ـثراً، ؿال:ٓ يرض مع اإليامن ذكب دن ظؿؾه: وٓ كؼول: ؿال

 . ادممـغ أن يخغػر ظـفم، أن يعػو ظـفم ويدخؾفم اجلـة برمحته، وٓ، هل ترــا ؾؼرة؟ هه؟ ضقب، إي كعم

أجضًا مما - بذكب–هذه افعبارة : وٓ كؽػر أحدًا من أهل افؼبؾة بذكب:  ؿوفه:افذي أردت أن أشتدرـه

يعـي ذفك أن أي ذكب ٓ يؽون . وٓ كؽػر أحدًا من أهل افؼبؾة بذكب: يخستدرك ظذ ادصـف، ٕن ؿول افشقخ

ً، إن افذكوب ـؾفا ٓ تؽون مؽػرة، وافصحقح أن يؽون صواب افعبارة وٓ كؽػر أحدًا من أهل افؼبؾة بؽل : مؽػرا

ً، ؾؽلنه . بلي ذكب: أو. بؽل ذكب. بلي ذكب: أو. ذكب أراد بذفك - رمحه اهلل–ٕن من افذكوب ما يؽون مؽػرا

هبذا ادعـى : وٓ كؽػر أحدًا من أهل افؼبؾة بذكب: يؼول. افذكوب افعؿؾقة ـافزكى وافرسؿة، افؼتل وافغقبة وافـؿقؿة

صحقح، هو مسؾَّم، فؽن ؿد تتـاول هذه اجلؿؾة افذكوب ادؽػرة، ـام فو شجد فغر اهلل، ـام فو أخؼى ادصحف ذم 

وٓ كؽػر أحدًا من أهل : ، أخقست هذه ذكوبًا؟ هي ذكوب، حقـئذ ٓ تستؼقم افعبارةافؼاذورات، ـام فو شب افـبي 

 . وٓ كؽػر أحدًا من أهل افؼبؾة بؽل ذكب: كؼول. افؼبؾة بذكب

كرجوا فؾؿحسـغ من ادممـغ أن يعػو ظـفم ويدخؾفم اجلـة برمحته، وٓ -: رمحه اهلل–ؿال افشقخ : ختاماً 

:  هذا معتؼد أهل افسـة واجلامظة:كلمن ظؾقفم، وٓ كشفد هلم باجلـة، وكستغػر دسقئفم وكخاف ظؾقفم، وٓ كؼـطفم

وهو افرجاء فؾؿحسـغ واخلوف ظذ ادسقئغ، وظدم افؼطع دعغ بجـة أو كار، ظدم افؼطع دعغ بجـة أو كار، بل 

كرجوا وكخاف، كرجوا فؾؿحسـغ، حاذا ؽؾبـا افرجاء؟ بسبب اإلحسان، وكخاف ظذ ادسقئغ، حاذا ؽؾبـا اخلوف؟ 

 . بسبب اإلشاءة، اهلل ظز وجل حؽم ظدل، إحؽام مرتبطة بؿسبباهتا، وهو ـؾه خوف ورجاء، ورمحة اهلل واشعة

ذم ظؼد اإليامن أنـا ٓ كؼطع دعغ من أهل افؼبؾة بجـة :  يا إخوة:وٓ كلمن ظؾقفم، وٓ كشفد هلم باجلـة: ؿال

افعؼة ادبؼين، :  مثل، أو صفد ظؾقه، صفد فه افـبي أو كار، ٓ كؼطع هلم بجـة أو كار، إٓ من صفد فه افـبي 

ـعب، ظؽاصة بن : ثابت بن ؿقس بن افشامس، ومثل:  ظذ ما ؿقل ذم احلديث، ومثلوظامر بن يارس، أو آل يارس 

د صفد هلم افـبي ظبد اهلل بن شالم : حمصن، ومثل ـافغال :  باجلـة ؾـشفد هلم، وهـاك من صفد ظؾقه، َثم أؾرا



 

 أحمد القاضي   /                 ــــــــــــــــــــــــــــ  فضيلة الشيخ الدكتور     ـــــــــــــــــــــــــــــــ ( 21)العقيدة الطحاوية  

 

 24 صفحت www.dwrah.comاندورة انعهًيت انًتقديت بجايع ابٍ سعدٌ                               
 

، أما من  أو ظؾقه تبعـا كبقـا  أن افشؿؾة افتي ؽؾفا تتوهج ظؾقه كارًا، ؾؿن صفد فه افـبي افذي أخز افـبي 

 . شواهم ؾال، ؾال كؼول بذفك

ضقب، ماذا ظن ؽر ادسؾؿغ؟ افقفود وافـصارى؟ هل كؼطع فؾؿعغ مـفم بجـة، بافـار؟ أمر اجلـة ؽر وارد، 

 يعـي ادعقـغ مـفم، هل كؼطع هلم بقء؟ 

ـل هيودي ذم افـار، وـل : أنـا كؼول بؿؾئ أؾواهـا: ، وافصحقحهذه ادسلخة جرى ؾقفا فبس واختالف

ين ذم افـار واضذيػظغسػطحطدػبغده،ػالػغدطعػبيػأحدػطنػعذهػ: )هؽذا ظذ شبقل اإلمجال، فؼول افـبي . ككا
ـل : ، ؾـؼول(األطظػغؼوديػوالػظصراظيػثمػغطوتػوضمػغؤطنػباضذيػُأردضتػبهػإالػصانػطنػأصحابػاضظار

ين ذم افـار، بال تردد، وٓ يغركؽم ما تسؿعون يؿـة ويرسة من افعبارات افرخوة واحلزفؼات  هيودي ذم افـار، ـل ككا

يعـي ذم إزمـة إخرة، هذه أحؽام ثابتة، ظؼائد رصقـة مل يزل ظؾقفا أهل اإلشالم، مستودظة ذم ـتاب اهلل ... افتي

إػ ؽر . أنتم تـؼون ثؼاؾة افؽراهقة: ، حقـام يليت بعض ادتحزفؼغ من افصحػقغ ويؼولوذم شـة رشول اهلل 

ً ؾفو ـاؾر، ومن شامه ... ذفك، هذه افدظاوى وافعبارات طم هبا افعؼائد، من شامه اهلل ـاؾرا در هبا افـصوص وحتخ ٓ هتخ

ً ؾفو ـاؾر، اهلل تعاػ يؼول ذم ـتابه ذم آخر ما أنزل ظذ كبقه كبقه   {ىَّقَذْ مَفَشَ اىَّزَِِّ قَبىٌُاْ إَُِّ اىيَّوَ ثَبىِثُ ثَالَثَخٍ}:  ـاؾرا

ؿجم ويتؾعثم ذم {ىَقَذْ مَفَشَ اىَّزَِِّ قَبىٌُاْ إَُِّ اىيَّوَ ىٌَُ اىََْغِْخُ اثُِْ ٍَشٌََّْ} ، ؾتجد أن بعض ادتحدثغ باشم اإلشالم جيخ

كحن، زمافة إديان وتؼارب إديان وكحو هذه افعبارات، هذه أمور حمسومة ٓ حيل : هذه افؼضايا ويعـي يؼول

ٕحد أن يـازع ؾقفا وؿد جاء ؾقفا كاضق افؽتاب، فؽن احلؽم إخروي ظـد افتعقغ ٓ يؾزم من أصدر احلؽم 

ضطرين أن . هو بعقـه ذم افـار: فؽن هل كؼول. هو ـاؾر: افدكقوي، كؼول ظن هيودي مات، كؼول ؾزمغ وٓ مخ فسـا مخ

ين، كؼول. ـل ـاؾر ذم افـار: كؼول. هو بعقـه: كؼول ين ذم افـار: مات ككا . ؾالن هذا ذم افـار: فؽن ما كؼول. ـل ككا

أيػأبػ:ػأيػبظي:ػجطعػبظغهػوشال)حاذا؟ ٕنه ربام ـان َثم خػي ٓ كعؾؿه، أخم تروا أن رجاًل حا حرضته افوؾاة 
، حيؽي ظن كػسه أنه مل يبتئر ظـد اهلل (سإظهػضمػغبتئرػرظدػاضضهػخغرًاػشط:ػشال.ػخغرػأب:ػصظتػضصم؟ػشاضوا

سإذاػصانػسيػغومػذدغدػ- ادحػوظي: أو– سإذاػأظاػطتػسأحرشوظيػثمػادحصوظي:ػشال)خراً ؿط، 
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ما رأجؽم  (اضرغحػساذروظي،ػظصفػسيػاضبر،ػوظصفػسيػاضبحر،ػسإظيػأخافػإنػشدرػاضضهػرضّيػأنػغطذبظي

أخقست مجؾة ـػرية؟ صك ذم ؿدرة اهلل، وأخذ ظذ ذفك  (سإظيػأخافػإنػشدرػاضضهػرضّي): ذم هذه اجلؿؾة؟ ؿال

ثقؼفم،  سضطاػطاتػسطضواػطاػأطرعمػبه،ػثمػأشاطهػاضضهػخضػًاػتاطًا،ػأطرػاضبحرػسأضػىػطاػسغه،ػ)ظفودهم وموا
طاػحطضكػرضىػطاػ:ػأيػربد:ػواضبرػسأضػىػطاػسغه،ػساظتصبػخضػًاػدوغًاػبغنػغديػاضضه،ػسػالػضهػاضضه

 . ، أرأجتم؟ إذن ؿد يوجد شبب خػي ٓ كعؾؿه(سطاػتالساهػاضضهػأنػزغرػضه.ػطخاستك:ػغاػرب:ػصظطت؟ػشال

إكه يؼع ذم صعقد مك ؿساوشة وأشاؿػة ؾقام يبدو فؾـاس أهنم أؿباط كصارى، بل - مثالً –كسؿع ـثراً : مثالً 

يؼومون ظذ صلن افؽـقسة، ثم يخػتح افباب ظذ أحدهم ؾجلة ؾنذا هو صاف ؿدمقه يصع هلل ؿد اظتـق ظؼقدة ادسؾؿغ 

ؾـحن فو مات هذا اإلكسان ما ظؾقـا، كعامؾه معامؾة . ودين ادسؾؿغ، فؽن ٓ يستطقع أن يتظاهر وإٓ ؿتؾه ؿومه

هو بعقـه ذم افـار، ما افذي يتعؾق بـا؟ احلؽم : افظاهر، وكرى أنه من مجؾة ؿومه وـذا، فؽن فسـا مضطرين أن كؼول

ٓ يرث وٓ يورث وٓ يغسل وٓ يؽػن وٓ يصذ ظؾقه وٓ يدؾن ذم مؼابر : بلن كؼول: افدكقوي اإلجرائي ؾؼط

ـل ـاؾر ذم افـار، ـل هيودي ذم افـار، ـل : ادسؾؿغ، إحؽام افدكقوية، أما إحؽام إخروية ؾقسعـا أن كؼول

ين ذم افـار  . ككا

إئؿة ادشفورون أئؿة افدين : ، ؾؼافوا وذهب ضائػة من أهل افعؾم إػ افتؿققز بغ آحاد افـاس وبغ افرؤشاء

، وأئؿة افؽػر ادعروؾون به يخؼطع هلم (...سأثظواػذرًا...ػسأثظواػخغرًا): وافتؼى وافعبادة يخؼطع هلم باجلـة، حلديث

إػ هذا . هو ذم افـار: من أئؿة افؽػر ؾنكه يؼال- مثالً -بابا افؽـقسة افؽاثوفقؽقة أو ؽره - مثالً –بافـار، ؾنذا مات 

إئؿة افؽبار ـلمحد وافسػقاكان وافسػقاكغ وإوزاظي وؽر ذفك، ومثل همٓء : ذهب بعض أهل افعؾم، ؾؼافوا 

 . يعـي كؼطع هلم باجلـة، وأما، وـذفك أئؿة افؽػر ادعروؾغ كؼطع هلم بافـار

وٓ كشفد هلم باجلـة، وكستغػر دسقئفم وكخاف : ؿال- رمحه اهلل– هو ما ذـره افشقخ وفؽن ادذهب إشؾم

 . ظؾقفم، وٓ كؼـطفم

، وصذ اهلل ظذ كبقـا -إن صاء اهلل–احلديث وما يتصل به فقؾة ؽد - إن صاء اهلل–ضقب، أضؾـا ظؾقؽم، كتم 

 .حمؿد، وظذ آخه وصحبه أمجعغ

 

 


