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 المقدمة

ْلِكَتاِب يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا آِمُنوْا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َوااغبمد هلل رب العاؼبُت القائل يف ؿبكم التنزيل }  
َوُرُسِلِو الَِّذي نَ زََّل َعَلى َرُسوِلِو َواْلِكَتاِب الَِّذَي أَنَزَل ِمن قَ ْبُل َوَمن َيْكُفْر بِاللَِّو َوَمالَِئَكِتِو وَُكتُِبِو 

 [.136]النساء: {َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ َقْد َضلَّ َضاَلالً بَِعيداً 
آمن باهلل حق اإليباف كأكضح ألمتو طريق اإليباف كصلى اهلل على عبده كرسولو نبينا ؿبمد الذم   

 فًتكهم على ؿبجة بيضاء كاضحة ال يزيغ عنها إال ىالك, فصل اهلل كسلم عليو تسليمان كثَتان.
 :أما بعد  
من فإف البحث يف مسائل اإليباف, كاليت ىي مسائل األظباء كاألحكاـ من أىم مسائل الدين ك   

دينية تتعلق كتابة يف ىذا اؼبوضوع ؼبا لو من أنبية كفائدة علمية نعمة اهلل عليَّ أف سخر رل ال
بالعقيدة كبتاج إذل بياهنا كذبليتها, ال سيما يف ىذا الزماف الذم راجت فيو سوؽ األىواء كالبدع, 
كتنوعت االكبرافات يف العقيدة كخصوصان باب اإليباف, كذبدد ظهور اؼبرجئة كالوعيدية يف صور شىت 

البحث يف أىم مسائلو كما حصل لبعض أىل السنة اإليباف ك ربقيق إذل أنبية العلماء إشارةي كقدر 
 من خطأ يف بعض مسائلو. كاعبماعة

 :منهج البحث وخطُتوُ   
 عليها لكتابة ىذا اؼبوضوع جريان على عادة البحوث العلمية. مضيتخيطٌةن  تاعتمد  
 ككانت ىذه اػبطة على النحو التارل:  
بعد ضبد اهلل كالثناء عليو فيها سبب اختيار اؼبوضوع كاؼبنهج الذم سرت فيو.  = كذكرتمقدمة  

 .كالصبلة كالسبلـ على رسولو األمُت
 = كيشمل عدة أمور:تمهيدثم   
 كاألظباء كالصفات.منهج السلف يف العقيدة كخاصة اإليباف : أوالً   
 : نبذة عن نشأة كتاريخ اػبوارج.ثانياً   
 شأة اؼبعتزلة.: نبذة عن نثالثاً   
 اليت صاحبت نشأة كل فرقة من ىذه الفرؽ. , كالطوائف: نبذة عن نشأة اؼبرجئةرابعاً   
 كفيو مبحثاف ىي: ",األقواؿ يف اإليباف": األول وىو ثم جاء الفصل  
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 :مسألتُتعن مذىب السلف يف اإليباف كاألدلة لو كفيو  =المبحث األول  
 ُت كأدلتها.أركاف اإليباف عند اؼبسلم: أوالً   
 : عقيدة السلف يف كوف اإليباف قوؿ كاعتقاد كعمل كأدلة ذلك من الكتاب كالسنة. ثانياً   
 كىم سبعة طوائف. "أقواؿ الناس يف تعريف اإليباف"= ككاف يف ثم المبحث الثاني  
 , مث جاء:األكؿ فصلكبذلك انتهى ال  
دخوؿ األعماؿ يف "دة ككاف بعنواف إذ ىو بيت القصي= كىو أىم أبواب البحث الثاني فصلال  

 كفيو ثبلثة مباحث: "تعريف اإليباف
 .إصباالن  : يف األقواؿ يف اؼبسألة, كأدلة كل قوؿالمبحث األول  
 كبياف القوؿ الصائب منها. ,أدلة كل قوؿأىم : فيو مناقشة المبحث الثاني  
ىل ىو ل السنة كاعبماعة ى: يف مسألة اػببلؼ بُت مرجئة الفقهاء كصبهور أالمبحث الثالث  

 لفظي أك صورم؟!
حكم مرتكب "كىي  ,= ككاف عن مسألة من أسس اػببلؼ بُت الفرؽالثالث فصلثم تاله ال  

 . كفيو مبحثاف."الكبَتة يف الدنيا كاآلخرة
 : األقواؿ يف ذلك كأدلة كل قوؿ.المبحث األول  
 األقواؿ. األدلة كبياف الراجح منأشهر : يف مناقشة المبحث الثاني  
 كفيو ثبلثة مباحث: ,تعلقة باإليبافاؼب أىم اؼبسائل= ككاف الكبلـ فيو عن الرابع فصلثم ال  
 : يف زيادة اإليباف كنقصانو, بعرض األقواؿ كأدلة كل قوؿ كبياف الراجح.المبحث األول  
 جح.: يف حكم االستثناء يف اإليباف ببياف األقواؿ فيها كاألدلة كالراالمبحث الثاني  
 يف الفرؽ بُت اإلسبلـ كاإليباف كذكر األقواؿ كاألدلة كالرأم الراجح.: المبحث الثالث  
 أثر اإليباف يف حياة اؼبسلمُت كفيو مبحثاف:= الخامس فصلال  
 اإليباف عند الفرؽ الضالة: مفهـو: أثر االكبراؼ يف المبحث األول  
 : أقواؿ اػبوارج كآثارىا.أوالً   
 اؼبرجئة كآثارىا.: أقواؿ ثانيا  
 اإليباف على كفق مذىب السلف يف:  مفهـو: يف أثر المبحث الثاني  
 : اغبياة الفردية.أوالً   
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 : اغبياة االجتماعية. ثانياً   
أتيت فيها على ما قررتو من التمهيد إذل البحث بذكر قائمة ما ذكرتو يف البحث,  ثم ختمت  

اؼبسائل على عقيدة أىل السنة كاعبماعة الرأم الراجح يف  الباب اػبامس جاعلو ـبتصران جدان مشَتان 
 عليها.اليت مررت 

أف يعذر صاحبو, حيث علَّقو يف ضيق ا البحث فاؼبرغوب إذل من يقف على ىذ  :ٔثؼذ  
يزجاة, كىا ىو قد نصب نفسو ىدفان لسهاـ 

من الوقت, كانشغاؿ يف اػباطر, مع بضاعتو اؼب
 اعنُت, فلقاريو غينمو, كعلى ميعلًقو غيرمو, كاهلل يغفر لو ذلك . الراشقُت, كغرضان ألًسنَّة الطَّ 

دل إليك, فإف صادفت كفؤان كريبان ؽبا, فلن تعدـ منو    كىذه بضاعتو تيعرض عليك, كمولَّتيوي ُتي
 إمساكان دبعركؼ, أك تسروبان بإحساف, كإف صادفت غَته فاهلل تعاذل اؼبستعاف, كعليو كالتكبلف . 

ن مهرىا بدعوةو خالصةو يف ظهر غيب, إف كافقت قبوالن كاستحسانان, كبرد صبيل إف  كقد رضي م  
 كاف حظُّها احتقاران كاستهجاناى. 

 كاؼبنصف يهب خطأي اؼبخطئ إلصابتو, كسيئاتو غبسناتو, فهذه سنة اهلل يف عباده جزاءن كثوابان.   
ذلك إال اؼبعصـو الذم ال ينطق  كمن ذا الذم يكوف قولو كلو سديدان, كعملو كلو صواباى, كىل  

, كما جاء عن  عن اؽبول, كنطقو كحيه ييوحى, فما صح عنو فهو نقل ميصىدَّؽه عن قائل معصـو
, فإف صح النقل دل يكن القائل معصومان, كإف دل يصح دل يكن  غَته فثبوت األمرين فيو معدـك

 .(1)كصولو إليو معلومان 
هًدم, كإمبا بتوفيق ريب كىدايتو؛ فلو اغبمد كالثناء كما كاف فيها من حق كصواب فليس من جى   

 .على ذلك
 
 
 
 
 

                                                           

 .28رؼ١ّٓ ِٓ آفو ِملِخ اثٓ اٌم١ُ "هٚػخ اٌّؾج١ٓ"  (1)
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 .منهج السلف        أىل السنة والجماعة        في العقيدة   
ينهلوف من ينابيع النبوة, كيتعلموف يف اؼبدرسة  ’كاف الرعيل األكؿ من الصحابة يف زمن النيب   

كما أشكل  ,يو شائبة ففهموه الفهم الصحيحفليست ريان تالنبوية كيتلقوف الدين كالتنزيل غضان 
 ’. عليهم سألوا عنو النيب

لوف دبا يعلمونو من األكامر كالنواىي فتعلموا القرآف كعملوا بو فأدركوا العلم معيكمع ذلك كانوا   
 . , كما ثبت ذلك يف الصحيح من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهماكالعمل

فطيهرت من اؼبعاصي جوارحهم  ,ت على ذلك نفوسهمكاستقام ,فخلصت بذلك سرائرىم  
الدين أحسن التبليغ كإيضاحو  ؽبذا’ عقائدىم, كما ىذا إال بسبب تبليغ النيبقلوهبم ك ككملت 

 ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها إال ىالك.  ,على احملجة البيضاء’ فًتكهم ,حجةماغبجة كإقامتو لل
كتقان ككرعان أمورىم متفقة كصباعتهم كاحدة. فكانوا  كىم من أكمل الناس إيبانان كعلمان ’ فمات  

 على ذلك يف عهد الشيخُت كصدر من خبلفة ذم النورين عثماف بن عفاف رضي اهلل عنهم. 
كبدأت البدعة تظهر على  ,فقتل فيها عثماف ,مث أتت الفنت متبلحقة كقطع الليل اؼبظلم  

 الساحة.
 سابقو فأشغلتو الفنت رضي اهلل تعاذل عنهم أصبعُت.  من ان ما كاف علي بن أيب طالب أحسن خطك   
تشيع. ككاف رفض كالكتبعها بدعة الفظهرت بدعة اػبوارج ػػػػػػ كىي أكؿ بدعةو ظهرت يف اإلسبلـ ػػػػػػ   

حداث اليهودم عبد اهلل بن سبأ الصنعاين رأس الفتنة كموقدىا لعنو اهلل كلعن أتباعو إذلك من 
 كأعوانو كمؤيٌديو. 

ف كأثر الذنوب حىت افًتؽ الناس بسبب قوؽبم لما نشأ مذىب اػبوارج كقع الكبلـ يف باب اإليباف  
كظهرت اؼبرجئة كاؼبعتزلة كىكذا توالت الطوائف اؼببتدعة كل بدعة كليدةي البدعة كسابقتها, حىت 

 انتشرت البدع كاألقواؿ الباطلة يف العادل اإلسبلمي. 
عهم من أىل القركف اؼبفضلة يؤمنوف باهلل كتعاذل حق اإليباف فعرفوا كاف الصحابة كالتابعُت كمن تب   

كيزكؿ بزكاؿ أصلو من  ,كعمل يزيد كينقص ,حقيقة اإليباف, ككانوا يركف أف اإليباف قوؿ كاعتقاد
 كػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ كغَتىا من مسائل اإليباف.  أصولو. ككانوا يركف أف األعماؿ داخلة يف مسمى اإليباف
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على كوف اإليباف قوالن كعمبلن كاعتقادان كاه عنهم غَت كاحد كالشافعي فقد حكى إصباعهم كما ح
 يزيد كينقص كدخوؿ األعماؿ يف اإليباف. 

عرؼ بعد ذلك دبنهج أىل السنة , كىو الذم كعلى ىذا اؼبنهج سار أىل القركف اؼبفضلة  
 ـ الدين بإذف اهلل تعاذل. فيمن تبعهم بإحساف إذل يو  كاعبماعة يف باب اإليباف كىو باؽو 

 ق(:241قاؿ اإلماـ أضبد بن حنبل رضبو اهلل )ت   
كاالقتداء هبم كترؾ البدع ككل ’ أصوؿ الدين عندنا التمسك دبا كاف عليو أصحاب رسوؿ اهلل))  

بدعة فهي ضبللة, كترؾ اػبصومات كاعبلوس مع أصحاب األىواء كترؾ اؼبراء كاعبداؿ كاػبصومات 
 يف الدين. 

كالسنة تفسَت القرآف كىي دالئل القرآف, كليس يف السنة قياس كال ’, عندنا آثار رسوؿ اهللكالسنة   
 .(1)((تضرب ؽبا األمثاؿ كال تيدرؾ بالعقوؿ كال األىواء, إمبا ىي االتباع كترؾ اؽبول

 ق(:360كقاؿ أبو بكر ؿبمد بن اغبسن اآلجرم)ت  
ها كيف؟ كالذين نقلوا ىذه السنن ىم الذين نقلوا إلينا ىذه السنن كلها نؤمن هبا كال نقوؿ في))  

السنن يف الطهارة كيف الصبلة كيف الزكاة, كالصياـ كاغبج كاعبهاد كسائر األحكاـ من اغببلؿ كاغبراـ 
 فقىًبلها العلماء منهم أحسن قبوؿ. 

كيف؟   كال يرد ىذه السنن إال من يذىب مذىب اؼبعتزلة, فمن عارض فيها أك ردىا, أك قاؿ  
 .(2)اىػ((اُتموه كاحذركه...ف
 ق(:463بن عبد الرب )تأبو عمر كقاؿ   
أىل السنة ؾبمعوف على اإلقرار بالصفات يعٍت صفات اهلل سبحانو كتعاذل الواردة كلها يف ))  

كالسنة كاإليباف هبا كضبلها على اغبقيقة ال على اجملاز إال أهنم ال يكيفوف شيئان من ذلك كال  القرآف
 ف فيو صفة ؿبصورة. وبدك 
مل شيئان منها على    كأما أىل البدع كاعبهمية كاؼبعتزلة كلها كاػبوارج, فكلهم ينكركهنا كال وبي

 اغبقيقة كيزعموف أف من أقٌر هبا مشبو كىم عند من أثبتها نافوف للمعبود سبحانو كتعاذل.

                                                           

 .157-1/156ٌالٌىبئٟ  "شوػ أطٛي اػزمبك أً٘ إٌَخ" (1)

 .281ص  "اٌشو٠ؼخ" (2)
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ة أىل السنة كاعبماعة, كاغبمد كاغبق ما قالو القائلو دبا نطق بو كتاب اهلل كسنة رسولو كىم أئم  
 .(1). اىػ((هلل
 ق(:104)ت (2)كقاؿ أبو قبلبة  
ال ذبالس أصحاب األىواء فإين رآمن عليك أف يغمسوؾ يف ضبللتهم كيلبسوا عليك ما كنت ))  

 .(3). اىػ((تعرؼ
 ق(:727كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية )ت   
أمكن من كبلـ السلف ما رأيت كبلـ أحد منهم  كاهلل يعلم أين بعد البحث التاـ كمطالعة ما))  

بل الذم رايتو أهنم يثبتوف صفتها يف  ,يةرب يدؿ ال نصان كال ظاىران كال بقرائن على نفي الصفات اػب
  .(4). اىػ((كينفوف التشبيو كينكركف على اؼبشبهة ,اعبملة

 ككاف التوحيد عند السلف رضي اهلل عنهم على نوعُت: ىذا   
 توحيد اؼبعرفة كاإلثبات كىو توحيد العلمي اػبربم. ػػػػػػػ 1  
 ػػػػػػػ توحيد القصد كالطلب كىو توحيد اإلرادم الطليب. كىو توحيد األلوىية أك العبادة.  2  
عتزلة يف باب األظباء كالصفات انقسم توحيد اؼبعرفة فلما حصلت بدع اعبهمية كبعدىا اؼب  

 األظباء كالصفات. كاإلثبات إذل توحيد الربوبية كتوحيد 
 ػػػػػػػػ أما توحيد األلوىية فهو:   
 ., ىو توحيد اهلل بأفعاؿ العبادإثبات العبادة هلل كحده ال شريك لو كترؾ الشرؾ  
 ػػػػػػػ كتوحيد الربوبية ىو:   
 . , كىو توحيد اهلل بأفعالو سبحانواإلفراد كاالعًتاؼ بأف اهلل خالق كل شيء كمربيو  
 وحيد االظباء كالصفات ىو: ػػػػػػػػ كت  

                                                           

 .1/145اٌز١ّٙل ٌٗ  (1)

ثٓ  ٘ٛ ػجل هللا ثٓ ى٠ل اٌغوِٟ أثٛ لالثخ اٌجظوٞ, صمخ فبػً وض١و اإلهٍبي هٜٚ ػٓ أٌٔ (2)

رٙن٠ت ", 1/417ٚ "اٌزمو٠ت"٘بهثبً ِٓ اٌمؼبء. أظو ٔجنح ػٕٗ فٟ  104ِبٌه ِٚبد ثبٌشبَ ٍٕخ 

 .5/224 "اٌزٙن٠ت

 .١ٌٍَ55ٛؽٟ ص  "طْٛ إٌطك ٚاٌىالَ"أظو وزبة  (3)

 .64ص  "اٌفزٜٛ اٌؾ٠ّٛخ" (4)
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كصفاتو كأفعالو, كأنو ليس كمثلو شيء. ىو إثبات ما  كأظبائو إثبات ذات اهلل سبحانو كتعاذل  
 من غَت ربريف كال تعطيل كال تأكيل كال تشبيو كال سبثيل. ’ أثبتو اهلل لنفسو كما أثبتو لو رسولو

 .ت أفكارىم فيوككوف باب األظباء كالصفات زٌلت فيو أقداـ أناس كشطح  
, فمنهجهم رضبهم باختصار تقعيد كتأصيل منهج أىل السنة كاعبماعة يف العقيدة عمومان كيبكن   

 اهلل يقـو على ىذه األسس:
أك تأكيلو  ,يف كل قضية من قضايا العقيدة, كعدـ رد شيء منها’ ػػػػػ اتباع كتاب اهلل كسنة رسولو1  

 تأكيبلن باطبلن.
يف مسائل العقدية كخاصةن يف باب األظباء كالصفات فنسكت ’ ا كاف عليو الرسوؿااللتزاـ دبػػػػػػ 2  

 عما سكت عنو كنثبت ما أثبتو لربو عز كجل. 
عدـ اػبوض يف األمور االعتقادية كالغيبية فبا ال ؾباؿ فيو للعقل البشرم. بل كانوا وبذركف  ػػػػػ3  

 من ىذا اؼبسلك الرىيب اؼبهًلك لصاحبو.
 عليوكانوا لف عما  خكمتابعة صباعتهم كعدـ الت ,لتأكيد على كحدة كلمة اؼبسلمُتػػػػػ ا4  
و يفيكيفوضوف علم اغبقيقة كالك ,ػػػػ يفهموف أف للنصوص معاين معركفة معلومة من لغة العرب5  

 إذل اهلل تعاذل.
واء أك استماع كاألىواء كالبدع كالنهي عن ؾبالسة أىل البدع كاألىػػػػ عدـ ؾبادلة أىل الكتاب 6  

أىل ىذا الشأف كىم العلماء  ,لة الرد عليهم كالدفاع عن العقيدة اإلسبلميةاشبههم. إال يف ح
  اؼبختصُت بو.

ػػػػػػ أف ما حصل من اكبراؼ يف ىذه األمة إمبا ىو بسبب اإلعراض عن كحي اهلل تعاذل إذل 7  
 حرفة, كنواتج العقوؿ الضالة.كالفلسفات اليونانية اؼبن  كزباالت أفهامهم اؼبناىج البشرية
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 نبذة عن نشأة الخوارج
  بن أيب طالب رضي اهلل عنهما. كىو الذين خرجوا على أمَت اؼبؤمنُت عثماف مث علي  

 عن اػبوارج ىم: (1)يقوؿ الشهرستاين 
ماـ اغبق الذم اتفقت اعبماعة عليو يسمى خارجيان سواء كاف يف أياـ إلاكل من خرج على ))  
 .(2)بكل مكاف اىػ على األئمة الراشدين, أك كاف بعدىم على التابعُت بإحساف, كاألئمةصحابة ال
بعد موقعة صفُت ككٌفركه  ¢كاصطلح على ىذا االسم على الذين خرجوا على علي بن أيب طالب  

 ككٌفركا عثماف كمعاكية كاغبكمُت كطلحة كالزبَت بن العواـ رضي اهلل عنهم أصبعُت. 
ىذا  , لكن(1)(5)أك إذل حركراء (4)النهركاف إذل (3)وا بذلك ألهنم خرجوا من الكوفةكقيل ظب  

  يستلـز مفارقتهم لو كعبيشو.  ¢التعبَت مًتتب على التعبَت األكؿ. إذ خركجهم على اإلماـ علي 
                                                           

اك صُ ػبك ئٌٝ ٚأزمً ئٌٝ ثغل ٖ(479)بْ ػبَ ٍزػجل اٌىو٠ُ, ٌٚل ثشٙو ٘ٛ أثٛ اٌفزؼ ِؾّل ثٓ (1)

ٌٗ ِظٕفبد ػل٠لح  ٔظو ِن٘ت اٌفالٍفخ, أشؼوٞ اٌؼم١لح بً ٍّ, وبْ ِزىٖ(548)ثٍلٖ ِٚبد ثٙب ٍٕخ 

ِظبهاد ", ٚ"اإلهشبك ئٌٝ ػمبئل اٌؼجبك"ــــ ِقطٛؽ ــــ ٚ "للاَ فٟ ػٍُ اٌىالَٔٙب٠خ األ"ِٕٙب: 

١و٘ب. أظو روعّزٗ فٟ ـــــ ِقطٛؽ ــــ ٚغ "ربه٠ـ اٌؾىّبء"ــــــ ِقطٛؽ ـــــ ٚ "اٌفالٍفخ

 .10/187 "ِؼغُ اٌّإٌف١ٓ", 6/215ٚ "األػالَ"

 .123-1/122 "اًٌٍّ ٚإٌؾً" (2)

, فم١ً ١ٍّذ وٛٔٗ ثبٌؼُ ِظو ِؼوٚف ثأهع اٌؼواق, ٚافزٍفٛا فٟ ٍجت ر١َّزٙب انكٕفخ (3)

ف اٌوًِ ئما اعزّغ, ػّود فٟ ػٙل ػّو ثٓ اٌقطبة ٍٕخ  ّٛ العزّبع إٌبً ثٙب ِٓ لٌٛٗ لل رى

ٖ, ٚث١ّٕٙب ٚث١ٓ اٌّل٠ٕخ ػشوْٚ ِوؽٍخ. أطٍمذ ِٕٙب اٌغ١ُٛ اإلٍال١ِخ اٌفبرؾخ ئٌٝ اٌّشوق, 9

 .494-4/490 "ِؼغُ اٌجٍلاْ"وبٔذ ِٕبهح ِٓ ِٕبهاد اٌؼٍُ فٟ ػٙل اٌقالفخ اإلٍال١ِخ. 

ٚلؼخ ػٍٟ ثٓ أثٟ : ثفزؼ إٌْٛ أٚ وَو٘ب ـــ وٖٛٚ ٚاٍؼخ ث١ٓ ثغلاك ٚٚاٍؾ, ٚثٙب انُٓشٔاٌ (4)

افزالف اٌَالؽ١ٓ ٚلزبٌُٙ اٌّشٙٛهح ػٍٝ اٌقٛاهط, ٟٚ٘ ا٢ْ فواة ٍٚجت فواثٙب  ؽبٌت

ٚرُؼٕٟ ػجبهح إٌٙوٚاْ ـــــ رٛاة اٌؼٍُ ــــ ٟٚ٘ صالس  ,ٌجؼؼُٙ اٌجؼغ أ٠بَ اٌلٌٚخ اٌٍَغٛل١خ

 .327-5/324ٔٙوٚأبد أػٍٝ ٚأٍٚؾ ٚأٍفً. ِؼغُ اٌجٍلاْ 

ىر الكوفة على بعد ميلُت منها, نزؿ هبا اػبوارج الذين خرجوا على : مشتقة من الريح اغبارة, قرية بظاحروراء (5)
  , فنسبوا إليها. قاؿ: كقد رأيت بالرىا رملة رعة يقاؿ ؽبا حركراء يؤيد ذلك قوؿ النابغة اعبعدم:¢علي

  ماف فاؼبسلم أحد. صإذل جانب ال     باغبركرية أسلم   يسلمميا دار                  
 ق.  1404طبعة دار صادر قطع صغَت عاـ   2/245معجم البلداف   
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 بالكوفة ىو كجيشو, فخرجوا منها إذل مكاف هبمعهم كحدىم فذىبوا إذل حركراء ¢ علي   فاكك
 مث إذل النهركاف, كما ىو مدكف يف كتب السَت كاؼبقاالت.  ا باغبركرية ألجلو,فسمُّو 
إف اػبوارج بعد رجوع علي من صفُت إذل الكوفة اكبازكا على حركراء  مث)): (2)يقوؿ البغدادم  

 .(3)((كىم يؤمئذ اثنا عشر الف
فُت عندما رفع جيش يف معركة ص ¢كأكؿ اػبوارج خركجان على أمَت اؼبؤمنُت علي بن أيب طالب  

 ,كاألشعث بن قيس ,اؼبصاحف على أسنة الرماح, ىم صباعة مسعود بن فدكي التيمي ¢معاكية
فأمركا عليان أف يرسل إذل األشًت ػػػػػ  ,يدعونا القـو إذل كتاب اهلل كأنت تدعونا إذل السيف :وافقال

 قائد جيش علي ػػػػ لَتجع كيكف عن قتاؽبم. 
ككاف علي بن أيب طالب يريد أف يرسل ابن عباس ليعارض كيتحاكم . مث حصلت قصة اغبكمُت  

فطلبوا منو إرساؿ أيب موسى األشعرم,  ,إمبا ىو منك :لكنهم أبوا كقالوا ,مع عمرك بن العاص
  !كحصل منو أمر اغبكمُت ما حصل

أف  أنت حكمت الرجاؿ كال حكم إال هلل, أما :كقالوا ,كخرجوا على علي ,مث رجعوا عن قوؽبم  
كٌوآء اليشكرم, لإذل حركراء بقيادة عبد اهلل بن ا تتوب فنبايعك كإال نكٌفرؾ كنقاتلك, فخرجوا
 كأشعث بن ربعي التميمي كىم اثنا عشر ألفان. 

حاكؿ أمَت اؼبؤمنُت أف يوضح ؽبم شأف رفع اؼبصاحف كإهنا خدعة, ككذلك أمر اغبكمُت كقد   
, ليناظرىم يف اؼبسائل رضي اهلل عنهما (4)هلل بن عباسفأرسل إليهم عبد ا ,لكنهم كانوا ينقلبوف

 كىي:  ,اليت نقموىا عليو
 ػػػػ أنو حكم الرجاؿ كال حكم إال هلل فأخطأ كعليو التوبة.1   

                                                                                                                                                                                 

متنزه جيد كقت الربيع كمهاجر لبعض الطيور قبل  صحراء الدىناءيف قوؿ اعبعدم أرض معركفة شرؽ  فامقلت: الص  
  .مر ففصل الشتاء كقت معركؼ بالص

 .1/18ػّبه ؽبٌت فٟ آهاء اٌقٛاهط اٌىال١ِخ  ٖموو (1)

ٌٚل ثجغلاك وٓ  ,ثٓ ِؾّل اٌجغلاكٞ االٍفوائ١ٕٟ اٌز١ّّٟأثٛ ِٕظٛه ػجل اٌمب٘و ثٓ ؽبه  (2)

اٌفوق ث١ٓ "ب ٙـ ٌٚٗ ِظٕفبد ِٕ(429ٖ)هؽّٗ هللا ِإّهفب فٟ اٌفوق ػبٌّبً ِزفٕٕب ف١ٙب. رٛفٟ ػبَ 

 ."أطٛي اٌل٠ٓ", "اٌفوق

 .51أظو اٌفوق ث١ٓ اٌفوق  (3)

 .51أظو اٌفوق ث١ٓ اٌفوق ص  (4)
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فإف كانوا مسلمُت فبل ذبوز مقاتلتهم كال سبيهم, كإف   ؟فلمى  ,كة اعبمل كدل يسبً ػػػػػػ قاتل يف معر 2   
 هم كسبيهم.كانوا كافرين فتجب مقاتلت

فإف دل يكن أمَت اؼبؤمنُت فهو أمَت الكافرين.  ,نفسو أمَت اؼبؤمنُت ػػػػػ أنو يف التحكيم دل يسمً 3   
فأجاهبم ابن عباس عنها اعبواب الكايف الوايف الذم أقاـ عليهم اغبجة, فرجع معو كثَت منهم كتابوا 

فقاؿ ؽبم علي بن  .(1)انية آالؼككاف عددىم شب ,منهم عبد اهلل بن الكٌوآء اليشكرم ,من عملهم
اػبوارج بقيادة عبد  ةكسار إذل النهركاف بقي ,أىل النهركاف يأم ال تقاتلوا مع ,ينأيب طالب اعتزلو 

 . (3)كحرقوص بن زىَت (2)اهلل بن كىب الراسيب
عبد اهلل بن خباب بن  :كحصل منهم شره كثَت, استحلوا دماء اؼبسلمُت كأمواؽبم كقتلوا الصحايب  

لقوه كىم يف طريقهم إذل النهركاف كىو يهرب منهم فأحاطوا بو كقالوا من أنت  حيث (4)األرت
فقاؿ: ’ فقاؿ أنا عبد اهلل بن خباب بن األرت. فقالوا حدثنا حديثان ظبعتو من أبيك عن رسوؿ اهلل

                                                           

 .53, 52, ٚاٌفوق ث١ٓ اٌفوق 7/291أظو اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ  (1)

شبهن فٟ فزٛػ اٌؼواق ِغ ٍؼل ثٓ أثٟ ’, ػجل هللا ثٓ ٚ٘ت اٌواٍٟ األىكٞ أكهن إٌجٟ (2)

ث١بْ ثب٠ؼٗ اٌقٛاهط ٚٚلبص, وبْ ِٓ أٔظبه ػٍٟ صُ فوط ػ١ٍٗ ِغ هؤًٚ اٌقٛاهط فط١ت م

اٌل١ٔب ٚال أكػٙب  ٘برٛ٘ب أِب ٚهللا ال آفن٘ب هغجخ فٟ))ػوػذ ػ١ٍٗ اإلِبِخ لبي: ٖ ٌّٚب 37ٍٕخ 

ٖ. أظو آهاء اٌقٛاهط 38طفو  9 فٟ . وبْ أ١ِو فٛاهط إٌٙوٚاْ ٚف١ٙب لزً((فٛفبً ِٓ اٌّٛد

 .95-1/88اٌىال١ِخ 

ؽولٛص ثٓ ى١٘و اٌَؼلٞ ٚل١ً اٌجغٍٟ اٌّؼوٚف ثنٞ اٌضل٠ٗ. ؽؼو فزٛػ اٌؼواق. موو  (3)

ى١٘و ٘نا ٚ٘ٛ اٌنٞ فزؼ  اٌطجوٞ أْ ػزجخ ثٓ غيٚاْ وزت ئٌٝ ػّو ٠َزّلٖ فأِلٖ ثؾولٛص ثٓ

ال ٔو٠ل )) :. ِٓ هؤًٚ اٌقٛاهط ٠َٛ إٌٙوٚاْ ثوى ٌؼٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت ٚلبي ٌٗى٘ٛاٍٛق األ

ٚفٟ إٌٙوٚاْ لزً وبْ ػالِخ ػٍٝ اٌفئخ اٌن٠ٓ لزٍُٙ أعو ٠َٛ . ((ثمزبٌه ئال ٚعٗ هللا ٚاٌلاه ا٢فوح

هٚاٖ  ((حأٔ يثم انجضؼخ رذسدسآٚزٓى سجم أعٕد ئحذٖ ػضذّٚ يثم ثذ٘ انًشأ))’: اٌم١بِخ ٌمٌٛٗ

 .54-51ٚاٌفوق ص  1656. أظو اإلطبثخ هلُ 1064ٍَُِ هلُ 

ِٓ اٌظؾبثخ ٚلبي اثٓ فياػخ أكهن إٌجٟ ػجل هللا ثٓ فجبة ثٓ األهد اٌز١ّٟ مووٖ اٌطجوٞ  (4)

لل , هٜٚ اثٓ ِٕلٖ أٔٗ أٚي ٌِٛٛك فٟ اإلٍالَ ػجل هللا ثٓ اٌيث١و ٚػجل هللا ثٓ فجبة ٚػ١ٍٗ اٌَالَ

ػجل هللا ٚلبي ألث١ٗ فجبة أٔذ أثٛ ػجل هللا. هٜٚ اٌؾَٓ اٌجظوٞ أْ اٌظوَ ِٓ ’ ٍّبٖ إٌجٟ

ٚكٌٕ ))٠مٛي: ’ ِب ف١ىُ فال ٌٚىٓ ٍّؼذ هٍٛي هللاأاٌقٛاهط أٚلفٗ فبٔظوفٛا ٠َأٌٛٔٗ فمبي ٌُٙ: 

به٠خ اٌؾل٠ش. ٚلل لزٍٖٛ ٘ٛ ٚاثٓ ٌٗ ِٓ ع ((...ٚمشأٌٔ انمشآٌ ال ٚجبٔص رشالٛٓى يٍ ثؼذ٘ لٕو

 .4638ٚاٌغبه٠خ. أظو اإلطبثخ هلُ 
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ر من ستكون فتنة, القاعد فيها خير من القائم, والقائم خي))’: ظبعت أيب يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل
 .(1)((فمن استطاع أن يكون فصوالً فال يكونن قاتالً  ,الماشي, والماشي خير من الساعي

يف أكؿ  ؿبيِّقان خبَت, كسألوه عن ذم النورين عثماف فجعلو  نبافسألوه عن رأيو يف الشيخُت فذكر   
ا على إنو أعلم باهلل منكم كأشد توقي))فقاؿ:  ,كبعده ,كعن علي قبل التحكيم ,خبلفتو كآخرىا
فقتلو, فجرل دمو فوؽ  عه سمٌ معليو رجل منهم اظبو  , فأخذكا عليو ذلك, فشدَّ ((دينو كأنفذ بصَتة

, فقالت إين امرأة حبلى, النهركاف إذل اعبانب اآلخر, مث قدموا على أـ كلده يف منزلو ككانت حامبلن 
 . (2)كقتلوا جاريتو ,فذحبوىا كبقركا بطنها عن كلدىا !ال تتقوف اهللأ
قتاؿ أىل الشاـ فلما  إذل ¢فاستنكر الناس منهم ذلك أشد االستنكار ككانوا خارجُت مع علي  

 علموا بذلك تراجعوا كأشاركا على عليِّ أف يذىب إليهم.
ليهم اإلماـ علي من جهتو اغبرب بن مرة العبدم, فقاؿ لو أخربين خربىم كأعلم رل أمرىم إأرسل   

 . (3)قدـ إليهم قتلوه بذلك على اعبلية, فلما كاكتب إرلٌ 
اف طلب منهم علي قتلة عبد فلما اجتمع الصفَّ  ,فبلغ ذلك عليان فسار إليهم حىت بلغ النهركاف  

  !!ككبن مستحلوف دمو كدماءكم ,اهلل بن خباب فقالوا كبن صبيع قتلتو
كاح إذل فوعظهم اإلماـ علي كنصحهم قبل اؼبعركة لكنهم قالوا لبعضهم ال تسمعوا لو كُتيئوا للر   

  .((ال حكم إال هلل)) :ككاف يرددكف ,كالتحم الصفاف ,اعبنة
 ,كقاؿ: يا ابن أيب طالب ما نريد بقتالك إال كجو اهلل كالدار اآلخرة بن زىَت لعلي   حرقوص برزك   

بالً : }كقاؿ لو علي: بل مثلكم كما قاؿ اهلل عز كجل ًَ ٍَ أَْػ َْْم ََُُجِّئُُكْى ثِبَْٞخَغِشٚ  *لُْم 

ُْؼبً ان   ٌَ ُص ُْٓى ُْٚحِغُُٕ ٌَ أََ  ُْْى َْٚحَغجُٕ َٔ ََْٛب  ُْٓى فِٙ اْنَحَٛبِح انذُّ ٍَ َضم  َعْؼُٛ {]الكهف: ِزٚ
103 ,104.] 

كجعلها أمن ؼبن أراد التوبة منهم كأمره  ,رآيتو مع أيب أيوب األنصارم ¢كجعل أمَت اؼبؤمنُت علي  
 أف يقوؿ:

                                                           

. ٍَُِٚ, 3406وزبة إٌّبلت, ثبة ػالِبد إٌجٛح هلُ  3/1318ِزفك ػ١ٍٗ هٚاٖ اٌجقبهٞ  (1)

 . 4/2211. 2886وزبة اٌفزٓ ٚأشواؽ اٌَبػخ, ثبة ٔيٚي اٌفزٕخ وّٛالغ اٌّطو هلُ 

 .59ربه٠ـ ا١ٌٍَّّٓ ص , ٚكاه اٌفوق فٟ 52-51, ٚاٌفوق 7/298أظو اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ  (2)

 .7/198اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ  (3)
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نو ال حاجة إ ,من انصرؼ إذل اؼبدائن أك الكوفة فهو آمنك  ,من جاء إذل ىذه الراية فهو آمن))  
فانصرؼ منهم طوائف ليست بقليلة, كأمرىم علي باعتزاؿ القتاؿ ذلك  .((لنا إال فيمن قتل إخواننا

.  اليـو
 هم كلهم إال تسعة نفر حربوا أمر علي  صباعتوفظهر األمر يف تلك اؼبعركة لعلي بن أيب طالب كقتلَّ   
 

هلل شكران  ¢فلما كجدكه سجد علي بن أيب طالب ,(1)الثدية أك صاحب اؼبخدج بالبحث عن ذم
بقتلهم بأحاديث كثَتة, منها حديث سويد بن غفلة قاؿ: ’ حيث تيقن أهنم ىم الذين أمر الرسوؿ

فؤلف أخر من السماء أحب إرل من أف أقوؿ عليو ما دل ’ : إذا حدثتكم عن رسوؿ اهلل¢قاؿ علي
سيخرج في ))يقوؿ: ’ ظبعت رسوؿ اهلليما بيٍت كبينكم فإف اغبرب خدعة. يقل, كإذا حدثتكم ف

, يقولون من خير قول البرية, يقرأون القرآن آخر الزمان قوم أحداث األسنان سفهاء األحالم
ال يجاوز حناجرىم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, فإذا التقيتموىم فاقتلوىم 

 . ((قتلهم عند اهلل يوم القيامةفإن في قتلهم أجراً لمن 
كمن طريق آخر عن سلمة بن كهيل قاؿ حدثٍت زيد بن كىب اعبهٍت كذكر اغبديث. مث قاؿ   

الٌتكلوا عن العلم, كآية ’ لو يعلم اعبيش الذم يصيبوهنم ما قيضي ؽبم على لساف نبيهم))علي: 
مة الثدم عليو شعرات لو عضد كليس لو ذراع, على رأس عضده مثل حل بلن جذلك أنو فيهم ر 

كاهلل إين  ,فتذىبوف على معاكية كأىل الشاـ كتًتكوف ىؤالء ىبلفونكم يف ذراريكم كأموالكمبيض. 
فإهنم قد سفكوا الدـ اغبراـ, كأغاركا يف سرح الناس  ألرجو أف يكونوا ىؤالء القـو ػػػػػػ يعٍت اػبوارج ػػػػػػ

 فسَتكا على اسم اهلل. 
نزَّلٍت زيد بن كىب اعبهٍت منزالن حىت قاؿ: مررنا على قنطرة فلما التقينا قاؿ سلمة بن كهيل, ف  

كعلى اػبوارج يؤمئذ عبد اهلل بن كىب الراسي فقاؿ ؽبم علي ألقوا الرماح كسلوا السيوؼ من 
يـو حركراء, فرجعوا فوٌحشوا رماحهم كسلوا جنوفها فإين أخاؼ أف يناشددكم كما ناشددكم 

برماحهم قاؿ: كقتل بعضهم على بعض. كما أصيب من الناس يومئذ ػػػػػ سيوفهم كشجرىم الناس 
التمسوا فيهم اؼبخدج فالتمسوه كدل هبدكه  ¢أم قـو علي ػػػػػػ إال رجبلف. فقاؿ علي بن أيب طالب 

                                                           

ٚطبؽت  ,مٞ اٌضل٠خ ٘ٛ هعً ئؽلٜ ٠ل٠ٗ وضلٞ اٌّوأح أٚ وٍؾّخ اٌشبح ػ١ٍٙب شؼواد ث١غ (1)

٘ٛ ؽولٛص ثٓ ى١٘و ِٚٚقلط ا١ٌل ٔبلظٙب, رملِذ روعّزٗ  ,اٌّقلط ٘ٛ اٌّقلط ٔبلض اٌقٍمخ

 ِبكح فلط. 170ص  , ِٚقزبه اٌظؾبػ237اٌَؼلٞ. أظو اٌمبًِٛ اٌّؾ١ؾ 
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 ,ركىم فوجدكه فبا يلي األرض. فكربَّ حىت أتى ناسان قد قتل بعضهم على بعض قاؿ: أخٌ فقاـ علي 
 كبلغ رسولو.  مث قاؿ صدؽ اهلل

عت ىذا اغبديث من مسال إلو إال ىو لفقاـ إليو عبيدة السُّلماين فقاؿ يا أمَت اؼبؤمنُت: أهلل الذم   
 ركاه مسلم .(1)فقاؿ: أم كاهلل الذم ال إلو إال ىو حىت استخلفو ثبلثان كىو وبلف لو’ رسوؿ اهلل

كرجبلف  ,(2)جبلف إذل سجستاففلت منهم تسعة نفر: صار ر كبعد مقتل اػبوارج يف النهركاف   
 .(5), كرجل إذل تل موزف(4), كرجبلف إذل ناحية اعبزيرة(3)إذل اليمن, كرجبلف على عماف

 .(6)كقصة معركة النهركاف كخركج اػبوارج إليها مسطورة يف كتب التاريخ كغَتىا  
بل تتابع أمرىم يف  اػبوارج بعد ىذه اؼبعركة اليت ذىبت جبميع اػبوارج عدا نفر يسَت. كدل ينتوً   

أراح العباد منهم : اغبمد هلل الذم ¢كؽبذا ؼبا قيل لعلي بن أيب طالب ,عهد الدكلة األموية كالعباسية

                                                           

وزبة اٌيوبح, ثبة اٌزؾو٠ض ػٍٝ لزً  749-2/746هٚاٖ ٍَُِ ثؼلح ؽوق رجٍغ ؽل اٌزٛارو  (1)

 .1066اٌقٛاهط هلُ 
ٚاٌو٠بػ ف١ٙب ال رَىٓ أثلاً. لبي  جقخ: ٔبؽ١خ وج١وح ٚال٠خ ٚاٍؼخ أهػٙب وٍٙب هٍِخ ٍعجغزبٌ (2)

ٙب اٌضٍظ أ٘ـ. ِغ أٔٙب ٍٚؾ أ١ٍب ثٙب االٍطقوٞ: أهع ٍغَزبْ هِبٌٙب ؽبهح ثٙب ٔقً ٚال ٠مغ ث

أصٕٝ وض١و ِٓ اٌقٛاهط ٚأٍ٘ٙب ِٓ اٌفوً ٚف١ُٙ اٌّن٘ت اٌؾٕفٟ. فوط ِٕٙب ػٍّبء وض١وْٚ. لٍذ 

 .192-3/190 "ِؼغُ اٌجٍلاْ"ػ١ٍٙب ٠بلٛد ٚػٍٝ أٍ٘ٙب. 

 ػٍٝ ٍبؽً ثؾو ا١ٌّٓ ٚإٌٙل ٠شًّ ػٍٝ ثٍلاْ وض١وح , ئل١ٍُ: ثؼُ أٌٚٗ ٚرقف١ف صب١ُٔٗػًبٌ (3)

ماد ٔقً ٚىهٚع, ؽو٘ب ٠ؼوة ثٗ اٌّضً, أوضو أٍ٘ٙب فٟ أ٠بِٕب ِٓ اٌقٛاهط ئثبػ١خ ١ٌٌ ثٙب 

غ١و ٘نا اٌّن٘ت ئال ؽبهب, لبي ػ١ٍٗ اٌَالَ: ))ِٓ رؼنه ػ١ٍٗ اٌوىق فؼ١ٍٗ ثُؼّبْ(( ٚلبي: 

))ئٟٔ ألػٍُ أهػبً ِٓ أهع اٌؼوة ٠مبي ٌٙب ػّبْ ػٍٝ ٍبؽً اٌجؾو ٚاٌؾغخ ف١ٙب أفؼً ِٓ 

 ٚاٌؾل٠ضبْ ف١ّٙب ِمبي وض١و! .4/15 "ِؼغُ اٌجٍلاْ" لبٌٗ ٠بلٛد غ١و٘ب((.ؽغز١ٓ ِٓ 

ِٛػؼب ٌىٓ ٌؼٍٙب عي٠وح  16ٌُ أعل٘ب فٟ اٌّؼغُ ثً موو ِٛاػغ ػل٠لح ثٙنا االٍُ ثٍغذ  (4)

  .1404ؽ طبكه  2/139ألٛه ث١ٓ كعٍخ ٚاٌفواد ٠موثٙب ِٓ ِٛػغ فوٚط اٌقٛاهط. اٌّؼغُ 
 .. ٚهللا أػٍُٗفوا٠زغي٠وح اٌاٌبٌّواك ثٙب ف

: ثفزؼ ا١ٌُّ ٍٚىْٛ اٌٛاٚ ٚفزؼ اٌياٞ ــــ ثٍل لل٠ُ ث١ٓ هأً ػ١ٓ ٍٚٛط ٠ُيػُ أْ رم يٕصٌ (5)

 1/45ٖ. اٌّؼغُ 17ٍٕخ  ¢عب١ٌٌٕٛٔ وبْ ثٙب. ِٕجٗ ثؾغبهح ػظ١ّخ ٍٛك, فزؾٙب ػ١بع ثٓ ر١ُّ

ثٓ ر١ُّ  ٖ لٍذ: اٌظب٘و أٔٙب فٟ اٌؼواق ث١ٓ كعٍخ ٚاٌفواد ألْ فزٛؽبد ػ١بع1404ؽ طبكه 

 فٟ ٘نٖ إٌّطمخ.

, ٚاًٌٍّ ٚإٌؾً 300-7/295اٌجلا٠خ ٚ ِٚب ثؼل٘ب,  6/124ربه٠ـ اإلٍالَ الثٓ عو٠و  أظو (6)

, ِملِخ آهاء اٌقٛاهط اٌىال١ِخ. 61-55. كهاٍخ ػٓ اٌفوق 1/86, ٌٚٛاِغ األٔٛاه اٌج١ٙخ 1/124

  ٚغ١و٘ب. 54-51ٚاٌفوق ث١ٓ اٌفوق 
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نفسي بيده إف منهم لفي أصبلب الرجاؿ, كإف منهم ؼبن يكوف مع قاؿ, كبل كالذم 
 .اىػ.(1)الدجاؿ
 أشهر أسمائهم : 
 ىا: عرؼ اػبوارج بأظباء عديدة أشهر ىذا كقد    

 عنهم بأهنم يبرقوف من الدين كما يبرؽ السهم من الرمية’ : كذلك ألخبار الرسوؿالمارقة 
 لًتديدىم عبارة ال حكم إال هلل.المحكمة : 
 أخذا من قولو تعاذل: }: ألهنم يزعموف أهنم باعوا أنفسهم هلل عز كجل الشراة َٓ ِِ َٚ

 ِ ْوَػبِح هللاَّ َِ ُٗ اْثزَِغبَء  ََ ٓ ٠َْشِوٞ َْٔف َِ  ًِ ٌِْؼجَبكِ إٌَّب ُ َهُؤْٚف ثِب هللاَّ َٚ  {]البقرة: 
 كىذا ما يسموف بو أنفسهم. .[207

 يف العراؽ يف حركراءأرض ػبركجهم من الكوفة كاجتماعهم  :الحرورية.  
  :(2)كيقوؿ عدم بن حامت الطائي يف ذكر صفات كأظباء ىؤالء  

 ؽو كالنسور اػبوافقكبلَّدكا          برايات صد قوـه  نسَت إذا ما كاع        
 ربزبوا          كعادكا إلو الناس رب اؼبشارؽ شيراةو   من إذل شر قـو        
 غَت صادؽ قولو   ييرل كل  طيغاة عماة مارقُت عن اؽبدل          ك       
 ذك اؼبعارل يقودنا           إليهم جهاران بالسيوؼ البوارؽ علي   كفينا        

ف اإلماـ إحىت  رد يف ذمهم كالتحذير من أفعاؽبم أحاديث كثَتة يف الصحاح كاؼبسانيدػػػػػػ كقد ك   
 .(3)مسلم ركل أحاديثهم يف صحيحو من عشرة أكجو

لعلو يكوف جامعان ؼبا نريد ىو أصح ما كرد فيهم فبا اتفق عليو الشيخاف أذكر ىنا حديثان كاحدان   
َْٕل  قاؿ: ¢فعن أيب سعيد اػبدرم , كاغبكم النبوم فيهم,معرفة عن ىذه الطائفة ُٓ ِػ ب َْٔؾ َّ ث١ََْٕ

 ِ ٍُِٛي هللاَّ ٍُ فَمَبَي: ٠َب ’ َه ١ ِّ ْٓ ثَِٕٟ رَ ِِ  ًْ َٛ َهُع ُ٘ َٚ ٠ِْظَوِح  َٛ ٌُْق ب؛ أَرَبُٖ ُمٚ ا ًّ َْ ُُ لِ َِ َٛ ٠َْم ُ٘ َٚ
ِ اْػِلْي! فَمَبيَ  ٍَُٛي هللاَّ ٍْ َْٚؼِذُل ئَِرا نَْى أَْػِذْل، لَْذ خِ )) :َه َي َٔ ْٚهََك!  ٌْ نَْى َٔ َخِغْشَد ئِ َٔ ْجَذ 

ٍْ أَْػِذلُ  ِّ فَأَْضِشَة ُػُُمَُّ، فَمَبلَ  .أَُك ٌْ نِٙ فِٛ ِ اْئَز ُش: َٚب َسُعَٕل َّللا  ًَ ٌ   :فَمَبَل ُػ ِ َدْػُّ فَا

                                                           

ال ٚضانٌٕ ))ٚعٖٛ ػل٠لح لٌٛٗ:  ’. ٚطؼ ػٓ إٌجِٟٚب ثؼلٖ 1/86خ أظو ٌٛاِغ األٔٛاه اٌج١ٙ (1)

 .((فٙ انخشٔج ػٍ ٚكٌٕ آخشْى يغ انذجبل

 .53ٔمً ٘نٖ األث١بد ػٕٗ ػجل اٌمب٘و اٌجغلاكٞ فٟ اٌفوق ص  (2)

, ثبة موو اٌقٛاهط ٚطفزُٙ ٚأظو طؾ١ؼ ٍَُِ وزبة اٌيوبح 1/86ٛاه مووٖ فٟ ٌٛاِغ األٔ (3)

740-750. 
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 ٌَ ِْٓى، َْٚمَشُءٔ ِصَٛبَيُّ َيَغ ِصَٛبِي َٔ ِْٓى،  نَُّ أَْصَحبثًب َْٚحمُِش أََحُذُكْى َصََلرَُّ َيَغ َصََلرِ

ُْظَُش اْنمُْشآ ِيٛ ِخ، ُٚ ٍْ انش  ُى ِي ْٓ ُشُق انغ  ًْ ب َٚ ًَ ٍِ َك ٚ ٍْ انذِّ ٌَ ِي ُشلُٕ ًْ ُْٓى، َٚ ُِٔص رََشالَِٛ ٌَ اَل َُٚجب

ٌء، ثُى   ْٙ ِّ َش ب َُٕٚجُذ فِٛ ًَ ِّ فَ ُْظَُش ئِنَٗ ِسَصبفِ ٌء، ثُى  ُٚ ْٙ ِّ َش ِّ فَََل َُٕٚجُذ فِٛ ئِنَٗ ََْصهِ

 ِّ ُْظَُش ئِنَٗ ََِضِّٛ َٕ لِذْ  - ُٚ ُْ ِِ فَََل َُٕٚجُذ  - ُحُّ َٔ ُْظَُش ئِنَٗ لَُزِر ٌء، ثُى  ُٚ ْٙ ِّ َش فَََل َُٕٚجُذ فِٛ

 ِ٘ ِّ ِيْثُم ثَْذ ْٚ ُد ئِْحَذٖ َػُضَذ َٕ ُْٓى َسُجٌم أَْع َو، آَٚزُ انذ  َٔ ٌء، لَْذ َعجََك اْنفَْشَس  ْٙ ِّ َش فِٛ

ٌَ َػهَٗ ِحٛ ْٔ ِيْثُم اْنجَْضَؼِخ رََذْسَدُس، ََْٚخُشُجٕ ْشأَِح أَ ًَ ٍْ انُ بطِ اْن لَبَي أَثُٛ (( ٍِ فُْشلٍَخ ِي

 ِ ٍُِٛي هللاَّ ْٓ َه ِِ ٌَْؾِل٠َش  ْؼُذ ََ٘نا ا ِّ ٍَ ِؼ١ٍل: فَأَْشَُٙل أَِّٟٔ  َٓ أَثِٟ ’ٍَ َّٟ ْث َّْ َػٍِ أَْشَُٙل أَ َٚ  ،

ِٗ َؽزَّٝ َٔظَوْ  َٟ ثِ ٌَ فَأُرِ ِّ زُ ٌْ ًِ فَب ُع َو ثَِنٌَِه اٌوَّ َِ َ َؼُٗ، فَأ َِ أََٔب  َٚ  ُْ ِٗ َػٍَٝ ؽَبٌٍِت لَبرٍََُٙ ُد ئ١ٌَِْ

 ِّٟ  .اٌَِّنٞ ََٔؼزَُٗ  ’َْٔؼِذ إٌَّجِ
ُهم مَّن يَ ْلِمُزَك ِفي الصََّدقَاِت فَِإنْ قاؿ فنزلت فيو ػػػػػػػ أم يف ذم اػبويصرة ػػػػػػ قولو تعاذل: }    َوِمن ْ

َها َرُضوْا َوِإن لَّْم يُ ْعَطْوْا ِمنَها ِإَذا ُىْم َيْسَخطُونَ   .(1)[58{]التوبة: ُأْعطُوْا ِمن ْ
 :(2)كقاؿ أبو بكر اآلجرم  
كىو يقسم الغنائم ’ ىو رجل طعن على النيب’ كأكؿ قرف طلع منهم على عهد رسوؿ اهلل))  

كيلك كمن يعدؿ إذا دل أكن ))’: باعبًعَّرنة, فقاؿ: اعدؿ يا ؿبمد فما أراؾ تعدؿ. فقاؿ النيب
ذلك خرجوا من بلداف شىت . فأراد عمر أف يضرب عنقو..... اغبديث. مث إهنم بعد ((أعدؿ

 ¢كاجتمعوا كأظهركا األمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر, حىت قدموا اؼبدينة, فقتلوا عثماف بن عفاف
 فبن كاف يف اؼبدينة يف أف ال يقتل عثماف فما أطاقوا ذلك. ’ كقد اجتهد أصحاب رسوؿ اهلل

كدل يرضوا حبكمو. كأظهركا قوؽبم  ¢قاؿ: مث خرجوا بعد ذلك على أمَت اؼبؤمنُت علي بن أيب طالب  
فأكرمو اهلل  ¢. فقاتلهم علي((كلمة حق أرادكا هبا الباطل)): ¢كقالوا: ال حكم إال هلل. فقاؿ علي
بفضل من قتلهم أك قتلوه, كقاتل معو الصحابة رضواف اهلل تعاذل ’ عز كجل بقتلهم, كأخرب عن النيب

 .(3)اىػ((حق إذل أف تقـو الساعة... عليهم, فصار سيف علي بن أيب طالب كاػبوارج سيف

                                                           

وزبة اٍززبثخ اٌّورل٠ٓ, ثبة ِٓ رون لزبي اٌقٛاهط ٌٍزأٌف... هلُ  6/2540اٌجقبهٞ  هٚاٖ (1)

 .1064فٟ وزبة اٌيوبح, ثبة اٌقٛاهط ٚطفبرُٙ هلُ  2/744. ٚهٚاٖ ٍَُِ 6534

ف١ٙب  ٖ(330)٘ٛ ِؾّل ثٓ اٌؾَٓ ا٢عوٞ ــــــ َٔجخ ئٌٝ آعو ِٓ لوٜ ثغلاك ـــــــ ٌٚل لجً ٍٕخ  (2)

, فم١ٗ ِؾلس ػبٌّبً ٌٗ ِظٕفبد ػل٠لح (360ٖ)ٚ  ثٙب صُ أزمً ئٌٝ ِىخ ٚف١ٙب رٛفٟ ػبَ ٚأزمً ئٌٝ ثغلاك 

اٌزظل٠ك ثبٌٕظو ئٌٝ هللا ", "ؽٍت اٌؼٍُ " ـــــ ِقطٛؽ ـــــ "فوعاٌغوثبء", "أفالق اٌؼٍّبء"ِٕٙب: 

ّو ثٓ ػجل أفجبه ػ" ٚ٘ٛ لطؼخ ِٓ وزبثٗ اٌىج١و اٌش١ٙو "اٌشو٠ؼخ" ٚوأٔٗ للَ فٟ هٍبٌخ ػ١ٍّخ ",رؼبٌٝ

 .6/97ٚغ١و٘ب. أظو األػالَ  "اٌؼي٠ي

 .22أظو اٌشو٠ؼخ ٌٗ ص (3)
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 ػػػػػػ أما عن عدد فرقهم فاختلف عبارات مؤرخي الفرؽ فيهم:   
  (1)فرقة 24فقد عدد أبو اغبسن األشعرم منهم. 
  (2)فرقة 21كعدد الرازم. 
  (3)فرقة 25كعدد اؼبلطي أهنم. 
  (4)فرقة 25كقاؿ السفاريٍت أهنم. 
 (5)كقاؿ البغدادم أهنم عشركف فرقة. 
  (6)فرقة 23ذكر الشهرستاين منهم. 

 لكن فرؽ اػبوارج ترجع إذل ىذه األصوؿ كىي:   
فقد عدىا أصحاب الفرؽ أكؿ فرؽ اػبوارج كىي كذلك كقد سبقت  ػػػػػ (7)ػػػػػػػ احملكمة األكذل  

 اإلشارة يف نشأُتم عندما قالوا ال حكم إال هلل كقد قيتلوا يف النهركاف كما سبق.
 .(8)زارقة: أتباع نافع بن عبد اهلل بن األزرؽػػػػػػػػ األ  
 .(9)ػػػػػػػ النجدات: أتباع قبدة بن عامر النخعي  

                                                           

 .213-1/167اٌّمبالد  (1)

 .58-49االػزمبكاد  (2)

 .175-167اٌزٕج١ٗ ٚاٌوك ػٍٝ أً٘ األ٘ٛاء ٚاٌجلع ٌٗ  (3)

 .89-1/87ٌٛاِغ األٔٛاه  (4)
 .49, 15اٌفوق  (5)

 .143-1/124اًٌٍّ ٚإٌؾً  (6)

, 49, االػزمبكاد 1/287, ٌٛاِغ األٔٛاه 51, اٌزٕج١ٗ 55-51بئلُ٘ فٟ اٌفوق أظو ػٓ ػم (7)

 .61-51, كهاٍخ ػٓ اٌفوق 46-1/35, آهاء اٌقٛاهط اٌىال١ِخ 1/124اًٌٍّ 

, االػزمبكاد 58-56, اٌفوق 167, 54, اٌزٕج١ٗ ص 130-1/127رفبط١ً ػم١لرُٙ فٟ اًٌٍّ  (8)

, كهاٍخ 174-1/168, اٌّمبالد 74-1/73, ربه٠ـ اٌّنا٘ت 1/87, ٌٛاِغ األٔٛاه 50االػزمبكاد 

 . 70-66ػٓ اٌفوق 

ٚٔبفغ ٘نا ٘ٛا أثٛ هاشل ِٓ ثٕٟ ؽ١ٕفخ, ٚلل ُٚ٘ اٌٍّطٟ ثمٌٛٗ ُ٘ أطؾبة ػجل هللا ثٓ األىهق   

ثً ٘ٛ أثٛ ٔبفغ وبْ شغبػبً وبْ ٠َأي اثٓ ػجبً هػٟ هللا ػّٕٙب ِؼبٟٔ اٌموآْ, فوط ثأطؾبثٗ 

. ٚلل لزً ٔبفغ فو ؽوٚثٗ ِغ أػزبًُ٘ وبٔٛا ألٜٛ اٌقٛاهط ِٚٓ اٌجظوح ئٌٝ األ٘ٛاى ٚثالك فبه

 عٕٛك ػجل هللا ثٓ اٌيث١و فٟ ِؼووخ كهالة األ٘ٛاى.

, 133-1/130, اًٌٍّ 168, 55, اٌزٕج١ٗ 51-50ٟ االػزمبكاد أظو رفبط١ً ػم١لرُٙ ف (9)

به٠ـ , ر87, ٌٛاِغ األٔٛاه 176-1/174, اٌّمبالد 61-58, اٌفوق 72-70كهاٍخ ػٓ اٌفوق 

 .76-1/74اٌّنا٘ت اإلٍال١ِخ 
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 .(1)ػػػػػػػ الصفرية: أتباع زياد بن األصفر  
 .(2)ػػػػػػػػ العجاردة: أتباع عبد الكرًن بن عجرد  
بٍت مرة الذين منهم رىط نسبة إذل عبد اهلل بن أباض بن ثعلبة التميمي من  :(3)األباضيةػػػػػػػ   

اش إذل خبلفة كع ¢األحنف بن قيس ػػػػػػػ اغبكيم اؼبشهور ػػػػػ ظهرت خبلفة معاكية بن أيب سفياف 
 عبد اؼبلك بن مركاف خبلفان للشهرستاين الذم يقوؿ إنو عاش يف آخر أياـ مركاف بن ؿبمد. 

 ,(4)أبو الشعثاء ىو جابر بن زيدأف مؤسس ىذه الفرقة  تقدكفعيأما األباضية يف الوقت اغبارل ف  
بناء على  ,أما عبد اهلل بن أباض فهو من كبار أئمتهم كؾبتهديهم. كما يزعموف أهنم ليسوا خوارج

حيث يعتقدكف أهنم  ,(5)لكن ذلك ليس بصواب ,منازعتهم لؤلزارقة كالصفرية كمفارقتهم ؽبم

                                                                                                                                                                                 

ٚٔغلح ٘نا ِٓ فٛاهط ا١ٌّبِخ, أهاك اٌٍؾٛق ثبألىاهلخ فٍم١ٗ لَٛ ُِٕٙ فوعٛا ػٍٝ ٔبفغ ثٓ  

األىهق فأفجوٖٚ, فقوٚعُٙ ػ١ٍٗ ٍٚجت مٌه, فجب٠ؼٖٛ ػٍٝ اإلِبِخ ٚهعؼٛا ِؼٗ ئٌٝ ا١ٌّبِخ. 

فل٠ه ٌقالف ِؼٗ. ٚطبهد  اٌَّبئً. لزٍٗ أثٛ ٠َّْٚٛ ثبٌؼبمه٠خ ألْ ٔغلح ػنه ِٓ عًٙ فٟ

 فلو١خ.اٌؼط٠ٛخ ــــــ اٌثؼلٖ صالصخ فوق: إٌغل٠خ ـــــــــ إٌغلاد 

, 63-60, اٌفوق 183-1/182, اٌّمبالد 1/87, اٌٍٛاِغ 1/143فٟ اًٌٍّ  أظو ػمبئلُ٘ (1)

 . 57, االػزمبكاد 167, 56, اٌزٕج١ٗ 74-72, كهاٍخ ػٓ اٌفوق 77-1/75ربه٠ـ اٌّنا٘ت 

فٟ َٔجخ اٌظفو٠خ, فمل َٔجُٙ اٌٍّطٟ ِوح فمبي ُ٘ أطؾبة اٌٍّٙت ثٓ أثٟ طفوٖ ٚلبي ٚافزٍفٛا 

ػجل هللا ثٓ طفّبه اٌز١ّّٟ.  ػٍَٝٔجزُٙ  ٍٟ. ٚلبي ك. أؽّل عِوح أفوٜ ٍّٛا ثؼج١ل ثٓ األطفو

. ثٓ األطفو ٚل١ً ٠َّْٛ األطفو٠خأِب اٌنٞ ػ١ٍٗ أوضو أطؾبة اٌّمبالد فٙٛ َٔجزُٙ ئٌٝ ى٠بك 

إٌغل٠خ ئّٔب ٚق األىاهلخ لبي أثٛ اٌؾَٓ: وً األطٕبف ٍٜٛ األىاهلخ ٚاألثبػ١خ ُٚ٘ ِٓ فو

   رفوػٛا ػٓ اٌظفو٠خ.

, اٌفوق 182-177, اٌّمبالد 1/16, اٌزٕج١ٗ 52-51, االػزمبكاد 136-1/135أظو اًٌٍّ  (2)

ـــ ٌٚؼٍٗ , لبي ئٔٙب َٔجخ ئٌٝ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػغوك ــــ1/88, اٌٍٛاِغ 1/88, ربه٠ـ اٌّنا٘ت 63

١خ. ٚلل ١ٚل١ً ػٍٝ لٛي األوضو أُٔٙ ِٓ اٌجٙ درظؾ١ف ـــــــ ل١ً افزولذ ِٓ اٌؼط٠ٛخ ِٓ إٌغلا

 أٚطً األشؼوٞ فولُٙ ئٌٝ فَّخ ػشو فولخ.

, ربه٠ـ 68, 55, اٌزٕج١ٗ 1/88, اٌٍٛاِغ 57, االػزمبكاد 142-1/141أظو ػُٕٙ: اًٌٍّ  (3)

, 189-1/183, اٌّمبالد 71-70, اٌفوق 49-43, األثبػ١خ ٌظبثو ؽؼ١ّخ 1/78اٌّنا٘ت 

 .3/336 ػؾٝ اإلٍالَ, 197-1/193, آهاء اٌقٛاهط اٌىال١ِخ 78-74كهاٍخ ػٓ اٌفوق 

ٖ أفن ػٓ اثٓ ػجبً 73٘ـ ـــــ21٘ٛ أثٛ اٌشؼضبء األىكٞ ربثؼٟ ع١ًٍ ِٓ وجبه اٌزبثؼ١ٓ ٌٚل  (4)

ػيهٖ لبي كفٍذ ػٍٝ  ٚاثٓ ػّوٚ, ِٚؼب٠ٚخ ٚغ١وُ٘ هٜٚ ٌٗ اٌش١قبْ, هٜٚ اثٓ ؽغو ػٓ

فمٍذ ٌٗ ئْ ٘إالء اٌمَٛ ٠ٕزؾٍٛٔه ـــــــ ٠مظل األثبػ١خ ـــــــ لبي أثوأ ئٌٝ هللا ِٓ عبثو ثٓ ى٠ل 

 .7/181, اٌطجمبد اٌىجوٜ الثٓ ٍؼل 2/38مٌه. أظو رٙن٠ت اٌزٙن٠ت 

 .208-1/201ونٌه آهاء اٌقٛاهط  90-84أظو كهاٍخ ػٓ اٌفوق  (5)
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كيف مشاؿ أفريقية  عماف كؽبم دكلة مستقلةامتداد غبركة احملكمة األكذل, كاألباضية اآلف موجودكف يف 
 .كأكباء من ليبيا كاعبزائر يف اؼبغرب اإلسبلمي كزقببار

 
 تنبيو: 

كالذين يشكلوف صبهور  تربؤ اإلباضية من اػبوارج, إمبا ىو تربؤه من اإلزارقة كالنجدات كالصفرية  
, كقلهم بكفر النعمة ؼبرتكب اػبوارج, كيظهر ىذا جليان يف تراثهم حيث يزضبوف على احملكمة األكذل

الكبَتة, كزبليد صاحب الذنب يف اآلخرة يف النار, مث تأثركا دبذىب اؼبعتزلة يف إنكار الصفات ىذا 
 خبلصتو ما يناسب ذكره يف ىذا اؼبقاـ!
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 نبذة عن نشأة المعتزلة
كمن ىذه  ,اصة األزارقة كالصفريةػػػػػػػ يف أكاخر القرف األكؿ اؽبجرم ظهرت مقاالت اػبوارج خ  

 ,كمنزلتو يف اآلخرة ,اؼبقاالت اليت انتشرت بُت اؼبسلمُت مسألة حكم مرتكب الكبَتة يف الدنيا
الذنب كعده كافران مرتدان يف الدنيا حيث سلكت ىاتُت الطائفتُت من اػبوارج يف تكفَت مرتكب 

 خالدان ـبلدان يف نار جهنم.
ناء بذرت بذرة , كيف ىذه األثالناس يسألوف عن حكم ىذه اؼبسائلأقوؿ يف ىذا الوقت كاف   

 كنشأة فرقتهم.  اؼبعتزلة
 كقاؿ يا إماـ الدين لقد ظهرت يف زماننا ,فقد دخل رجل على اإلماـ اغبسن البصرم رضبو اهلل  

, ػػػػػػ كىم كعيدة اػبوارجػػػػػػػ كفر زبرج عن اؼبلة كالكبَتة عندىم   ,صباعة يكفركف أصحاب الكبائر
 ل على مذىبهممكصباعة يرجئوف أصحاب الكبائر, كالكبَتة عندىم ال تضر مع اإليباف, بل الع

ليس ركنان من اإليباف, كال يضر مع اإليباف معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة كىم مرجئة ىذه 
 األمة. فكيف ربكم لنا يف ذلك اعتقادان؟!

أنا ال أقوؿ الغزَّاؿ: قاؿ كاصل بن عطا  ,كقبل أف هبيب فتفكر اغبسن البصرم رضبو اهلل يف ذلك,  
 بل ىو يف منزلة بُت اؼبنزلتُت.  ؛مطلق أف صاحب الكبَتة مؤمن مطلق اإليباف كال كافر

مث قاـ كاعتزؿ إذل سارية من سوارم اؼبسجد يقرر ماجاء بو على صباعةو من أصحاب اغبسن   
ىو  يى مٌ فقاؿ اغبسن: اعتزؿ عنا كاصل, فسي , , منهم عمرك بن عبيد البصرم القدرمالبصرم

 .(1)كأصحابو معتزلة
يف اؼبنزلة بُت  أف اغبسن البصرم ؼبا ظبع من كاصل بن عطاء بدعتو بل ىناؾ ركاية أخرل مفادىا  

 , فغلب على كاصل كأتباعو كصف اؼبعتزلة لعزؿ اغبسن ؽبم عن ؾبالسو!اؼبنزلتُت طرده من ؾبلسو

                                                           

, اٌّؼزيٌخ ث١ٓ اٌمل٠ُ ٚاٌؾل٠ش 1/124, ربه٠ـ اٌّنا٘ت 82-81اٌفوق , 1/255أظو اًٌٍّ  (1)

 .38-34, االػزمبكاد 104ص 
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السوارم كانضم إليو عمرك بن عبيد فقاؿ الناس: إهنما قد اعتزال قوؿ  مث اعتزؿ إذل سارية من  
 اه إذل االعتزاؿ. فصار سوء أدب كاصل مع شيخو أدَّ  .(1)األئمة, كظبي أتباعهما يومئذ معتزلة

 ػػػػػػػ كما داـ اغبديث عن نشأة ىذه الفرقة فبل مانع من التعريج على قوؿ أحد العلماء يف نشأُتم  
 

  رضبو اهلل فقاؿ: (2)وؿ صبهور مؤرخي اؼبقاالت, كىو قوؿ اؼبلطيخالف بو ق
كسلم إليو  بن علي عليو السبلـ معاكيةى  كذلك عندما بايع اغبسني  ,كىم ظبَّوا أنفسهم معتزلة))  

األمر اعتزلوا اغبسن كمعاكية كصبيع الناس كذلك أهنم كانوا من أصحاب علي, كلزموا منازؽبم 
 .(3).اىػ((بالعبادة فسموا بذلك معتزلة كمساجدىم كقالوا نشتغل

كقاؿ بعض العلماء اؼبعاصرين أف اؼبعتزلة ظبوا بذلك ألف صباعة منهم كانوا وبضركف ؾبلس اغبسن   
اعبهٍت, فلما ظبعوا اغبسن البصرم يصرح بعقيدة السلف كالرعيل األكؿ من  بدالبصرم منهم مع
 ,ما أثبتو اهلل لنفسو من الصفات, اعتزلوا ؾبلسو كيثبتكالتابعُت ؽبم بإحساف, ’ صحابة رسوؿ اهلل

 .(4)وا معتزلةكظبيُّ 
ان على ما  صر ػػػػػػػػ كقد اتصفت اؼبعتزلة ببعض معتقدات أخرجتها عن صباعة اؼبسلمُت كسأذكرىا مقت  

 عندىم أك اتفقت عليو األغلبية منهم كىي: كاف ؿبل إصباع
, كىذا سبب منزلة بين المنزلتينكال كفر بل ىو يف ليس دبؤمن ’ ػػػػػػ أف الفاسق من أمة ؿبمد1  

 ., كما أهنا أكؿ مبتدعاُتماعتزاؽبم كما تقدـ

                                                           

 .82, 15اٌفوق ث١ٓ اٌفوق  (1)

ٍِط١ٗ فٟ فٍَط١ٓ ٠َٕٚت  ػٍٝ٘ٛ أثٛ اٌؾ١َٓ ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌٍّطٟ َٔجخ  (2)

وزبة اٌزٕج١ٗ ٚاٌوك ػٍٝ ", ٌٗ لبػ١بً ِموئبً ونٌه ئٌٝ اٌطوائمٟ ث١غ ظوائف اٌقشت. وبْ فم١ٙبً 

ٖ هؽّٗ هللا. 377ثفٍَط١ٓ ػبَ  , هٜٚ ػٓ اثٓ األٔجبهٞ ِبد فٟ ػَمالْ"أً٘ األ٘ٛاء ٚاٌجلع

 .1/124, ربه٠ـ اٌّنا٘ت 10-8, ِملِخ اٌزٕج١ٗ 4/45أظو ربه٠ـ اٌزواس اٌؼوثٟ 

 !فالف ِب م٘ت ئ١ٌٗ عّٙٛه أطؾبة اٌّمبالد , ٚال ٠قفٝ ِب ف41ٗ١اٌزٕج١ٗ ص  (3)

. ألٛي ٚ٘نا ٠لفً ػّٓ 491, 2/475موو اٌش١ـ طبٌؼ اٌج١ٍٟٙ فٟ ػم١لح ا١ٌٍَّّٓ  (4)

٘ٛ اٌؾ١ل ػٓ ػم١لح اٌٍَف فٟ ِورىت اٌىج١وح ٚاألٍّبء  ,لٛي اٌغّٙٛه فٟ   االػزيايِمزؼٝ 

 ٚاٌظفبد ٚغ١و٘ب.
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اػبوارج يف كونو خالدان ـبلدان يف  فهم يوافقوف فهذا ىو حكمو يف الدنيا إذا دل يتب أما يف اآلخرة  
عقيدُتم اؼبنزلة بُت  كظبوا ذلك يف .(1)((ـبانيث اػبوارج))اؼبعتزلة أهنم  ننار جهنم كؽبذا قيل ع

 اؼبنزلتُت.
ػػػػػػػ نفيهم الصفات األزلية هلل عز كجل كالسمع كالبصر كالعلم كغَتىا تعاذل اهلل عما يقولوف علوان  2  

 كبَتان. 
 نفيهم رؤية اهلل سبحانو كتعاذل يف اآلخرة باألبصار.ك ػػػػػػ   
 ث ـبلوؽ. اتفاقهم على أف القرآف ليس كبلـ اهلل, بل ىو ؿبدك ػػػػػ ػ  
ككلها تتعلق بنفي الصفات  اؼبتأخركف منهم. دهعَّ قكما   بالتوحيدكىذه العقائد تسمى عندىم   

  البلئقة باهلل عنو سبحانو!
غَت خالق ألفعاؿ الناس كأنو دل يردىا سبحانو, بل العبد  ػػػػػػ اعتقادىم بأف اهلل سبحانو كتعاذل3  

 هنى عنو كدل يأمر بو.ىبلق فعل نفسو أم أنو سبحانو دل يشأ ما 
كمنهم من غبل يف ذلك كقاؿ إف اهلل ال يعلم فعل العبد إال بعد كقوعو. تعاذل اهلل عن قوؽبم,   

 .بالعدلكؽبذا ظبوا بالقدرية كيعرؼ ىذا عن اؼبتأخرين 
 ػػػػػػػ قالوا بوجوب اػبركج على اإلماـ اعبائر حىت يعًتؼ بظلمو كجوره كيتوب, كفيو قالوا بأف أىل4  

اعبمل كصفُت فسقة جبملتهم ال تقبل شهادُتم صبلة. فلوا أتى شاىداف أحدنبا من أصحاب علي 
كاآلخر من أصحاب معاكية فإف شهادُتما ترد صبيعان ألننا ال نعرؼ من الفاسق منهما. كىذه 

 .باألمر بالمعروف والنهي عن المنكرالعقيدة تسمى عند متأخريهم 
, إذا دل يتب منو يف الدنيا, كىو األصل من أصوؽبم  اآلخرة بالنارػػػػػػػ زبليد صاحب الذنب يف5  

  .((بإنفاذ الوعيد))اػبمسة الذم اصطلحوا عليو 
كىي ؿبل اتفاؽ بينهم, كردبا  ,(2)ىذه صبلة العقائد اليت عرفوا هبا كسبيزكا هبا عند باقي الطوائف  

 ظبيت باألصوؿ اػبمسة.

                                                           

 .82أظو اٌفوق ث١ٓ اٌفوق  (1)

, "اٌزٕج١ٗ" 249-1/235, "اٌّمبالد" 81-78, "اٌفوق" 57-1/50أظو ٘نٖ اٌؼمبئل فٟ: "اًٌٍّ"  (2)

, "ِملِخ ِؾمك 129-1/126, "ربه٠ـ اٌّنا٘ت" 1/76, "اٌٍٛاِغ" 49-38, "االػزمبكاد" 41-47

, ٚ"األطٛي اٌقَّخ ٚشوؽٙب" 81-47, "اٌّؼزيٌخ ث١ٓ اٌمل٠ُ ٚاٌؾل٠ش" 32-1/28أطٛي" اٌالٌىبئٟ 

 ٌٍمبػٟ ػجل اٌغجبه اٌّٙلأٟ اٌّؼزيٌٟ.
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  م" كانت تتكلم يف ياليهود طائفة تسمى "الفركشكقد كقفت على نكتة عجيبة ىي أف يف
ركف التوراة على قكذلك كانوا يك  ,ف األفعاؿ ليست كلها من خلق اهللإ :القدر يقولوف

فانظر إذل ىذا التشابو بينها كبُت طائفة اؼبعتزلة عند مقتضى منطق اغبكماء من أسبلفهم, 
عتزلة من بقايا فكر تلك كالذم حدل ببعض مؤرخي اؼبلل أف يعتقد بأف اؼب ,اؼبسلمُت

 .(1)الطائفة اليهودية الفركشيمية
 

 أشهر فرق المعتزلة: 
 , ىذه أنبها:(2)ن فرقةيبلغت فرؽ اؼبعتزلة على ما ذكره كٌتاب اؼبلل كالفرؽ عشر ىذا كقد   
 .(4)العمرويوعمرك بن عبيد صاحب  كأصحابو (3): أتباع كاصل بن عطاءالواصليةػػػػػػػػػ   
 .(5): أصحاب أيب اؽبذيل العبلؼلهذيليةاػػػػػػػػ   
 .(1): أتباع إبراىيم النظاـالنَّظاميةػػػػػػػػ   

                                                           

ػٓ اٌّمو٠يٞ فٟ فططٗ, ٚأؽّل  1/125ِؾّل أثٛ ى٘وٖ فٟ "ربه٠ـ اٌّنا٘ت" ٔمً مٌه  (1)

 أ١ِٓ فٟ "فغو اإلٍالَ".

,"ربه٠ـ 1/38, "اًٌٍّ" فٙوً اٌّغٍل األٚي, ٚ"االػزمبكاد" 1/76, "اٌٍٛاِغ" 78"اٌفوق"  (2)

 .40, "اٌزٕج١ٗ 139-1/138اٌّنا٘ت"

وبْ ٠غٌٍ فٟ ٍٛق اٌغيا١ٌٓ ـــــ ٌٚل اي ـــــ ألٔٗ ٘ٛ أثٛ ؽن٠فخ ٚاطً ثٓ ػطبء اٌغيَّ  (3)

ٖ, ٚهؽً ئٌٝ اٌجظوح ٚرٍّن ػٍٝ اٌؾَٓ اٌجظوٞ صُ اػزيٌٗ. وبْ ِزىٍّب ث١ٍغبً 80 ثبٌّل٠ٕخ ٍٕخ

ٚأظو ١ٍورٗ ٚفولزٗ . 1/77ٖ. "اٌٍٛاِغ" 131ػبٌّبً ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ِٓ ِبد ثبٌجظوح 

-1/53, "اًٌٍّ" 81"اٌفوق"  ,1/28ك اٌالٌىبئٟ . "ِملِخ" ِؾم4/18"ربه٠ـ اٌزواس اٌؼوثٟ" 

 .98-97-3, "طفٝ اإلٍالَ" 40, "اٌزٕج١ٗ" 36, "االػزمبكاد" 57

ٖ 80أثٛ ػضّبْ ػّوٚ ثٓ ػج١ل ثٓ ثبة ٌِٛٝ ثٕٟ ر١ُّ, علٖ ِٓ ٍجٟ وبثً, ٌٚل فٟ ثٍـ ػبٌُ  (4)

ٚاٌزؼل٠ً ِبد ٍٕخ وبْ ػبٌّبً ىا٘لاً رزٍّن ػٍٝ اٌؾَٓ اٌجظوٞ صُ اػزيي ِغ ٚاطً, رو  اٌغوػ 

ػؾٝ , "36, "االػزمبكاد" 4/20ٖ فولزٗ رَّٝ اٌؼّو٠ٚٗ. أظو "ربه٠ـ اٌزواس" 144

 .1/77, "اٌٍٛاِغ" 84, 15, "اٌفولؾ 98-3/97" اإلٍالَ

ٖ ثبٌجظوح أفن 135وبْ ٌِٛٝ ٌؼجل ل١ٌ, ٌٚل ٍٕخ  ,٘ٛ أثٛ اٌٙن٠ً ِؾّل ثٓ ػجل هللا اٌؼالف (5)

بْ اٌيػفوأٟ طبؽجب ٚاطً ثٓ ػطب, وبْ ٠ٍمت ثقوثبْ ٚاٌقو ٌؼٍُ ػٓ ثشو ثٓ ٍؼ١ل ٚأثٟ ػضّ

ثبٌفبه١ٍخ اٌؾّبه, ٌُ ٠لهن فٟ اٌغلي ِضٍٗ وّب لبي اٌٍّطٟ: وبْ ِزىٍّبً ِٓ رالِنرٗ إٌظبَ, ٚلل 

ٖ 226ػّو ٔؾٛ ِبئخ ٍٕخ فبٌف اٌّؼزيٌخ فٟ َِبئً وض١وح اٍزٛعت وضوح اٌوكٚك ػ١ٍٗ ِبد ٍٕخ 

, "ربه٠ـ اٌزواس" 92-85, "اٌفوق" 44-43فٟ: "اٌزٕج١ٗ"  ٌٗ ِظٕفبد. أظو ١ٍورٗ ٚفولزٗ

 .60-1/57, "اًٌٍّ" 40, "االػزمبكاد" 4/66
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 .(2): أتباع األديب اؼبشهور باعباحظالجاحظيةػػػػػػػػ   
 .(3): أتباع ؿبمد بن عبد الوىاب اغبيَّائيالحيَّائيةػػػػػػػػ   
لف يف بعض مسائلها كتفاصيلها,  كىؤالء الفرؽ تتحد يف األصوؿ اػبمسة, سالفة الذكر, كزبت  

كما بسط ذلك عرضان كنقدان أبو اغبسن األشعرم يف كتابو "مقاالت اإلسبلميُت" كأبو ؿبمد بن 
 حـز يف كتابو "الفصل يف اؼبلل كاألىواء كالنحل" رضبهما اهلل.

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 

٘ٛ ئثوا١ُ٘ ثٓ ١ٍّبه إٌظبَ أثٛ ئٍؾبق, ر١ٍّن ثٓ أفذ اٌؼالف, وبْ ٠ٕظُ اٌقوى ٌنٌه ٍّٟ  (1)

َ  ضثبٌٕظبَ ٌٚل فٟ اٌجظوح, ؽبٌغ وزت اٌفالٍفخ ٚػبشو اٌ , ٚأفن ػٓ ِٓ اٌّالؽلح ١ٕخ٠ّٕٛٗ ٚاٌ

٘شبَ ثٓ اٌؾىُ اٌوافؼٟ. وبْ ِزىٍّب عل١ٌبً شبػواً, هك ػ١ٍٗ وض١و ِٓ اٌّؼزيٌخ ٌش١قٗ أثٟ اٌٙن٠ً 

"اٌزٛؽ١ل", "اٌؼبٌُ"ٚ "هك اٌؼالف ٚاٌؾ١بئٟ ِٚٓ رالِنرٗ اٌغبؽع ٌٗ ِظٕفبد ِٕٙب: "إٌىذ" ٚ

روعّزٗ  أظو ٖ.220. ِبد ثجغلاك ٍٕخ ٚ٘ٛ طبؽت "اٌطفوح" اٌّشٙٛهح ػٕٗ ٠ٕٛٗ"ػٍٝ اٌض

 ٚفولزٗ فٟ: 

, "ربه٠ـ 78-1/77, "اٌٍٛاِغ" 41-40, "االػزمبكاد" 110-93, "اٌفوق" 67-1/60"اًٌٍّ  

 .126-3/106, "طفٝ اإلٍالَ" 44, "اٌزٕج١ٗ" ص70-4/67اٌزواس" 

٘ٛ أثٛ ػضّبْ ػّوٚ ثٓ ِؾّل اٌغبؽع ــــــــ ٍّٟ ثنٌه ٌغؾٛظ ػ١ٕ١ٗ ـــــــــ ٌٚل ثبٌجظوح  (2)

ٚالىَ إٌظبَ ٚأفن ػٕٗ االػزياي, ػٍُ ػٍُ اٌىالَ, ؽبٌغ وزت اٌفالٍفخ ألبَ  ,بئٙبٚأفن ػٓ ػٍّ

عالء ٚ", "اٌؾ١ٛاْ"ثجغلاك, ٚ٘ٛ ِٓ وجبه اٌّؼزيٌخ وَبثم١ٗ ػالالرٗ فٟ وزجٗ ِشٙٛهح ِٓ وزجٗ: 

, 82-1/80, هاعغ فولزٗ ١ٍٚورٗ: "اًٌٍّ" "هٍبٌخ اٌزوث١غ ٚاٌزل٠و", "اٌج١بْ ٚاٌزج١ٓ

, "طفٝ 1/129, "ربه٠ـ اٌّنا٘ت" 80-1/79, "اٌٍٛاِغ 131-29, "اٌفوق" 44"االػزمبكاد" 

  .140-3/127اإلٍالَ" 

ُعجَّب ِٓ أػّبي ٌٗ ــــــ ٌٚل ػبَ  بئٟ ـــــ َٔجخ ئٌٝٛ أثٛ ػٍٟ ِؾّل ثٓ ػجل اٌٛ٘بة اٌُغجَّ ٘ (3)

خ ِٓ ــــــ اٌغلي ثمٛح علٌٗ, أفن ػٓ أثٟ ٠ؼمٛة اٌشؾبَ ىػ١ُ اٌشؾب١ِٖ ػوف ِٓ طغو 235

 أطؾبة اٌؼالف. 

٘ٛ ش١ـ اٌّؼزيٌخ فٟ اٌموْ اٌضبٌش ِٓ رالِنرٗ أثٛ اٌؾَٓ األشؼوٞ, ٚاثٕٗ ػجل اٌَالَ أثٛ ٘بشُ 

ىػ١ُ فولخ اٌجٙش١ّخ, ِٓ ِٕظٕفبرٗ: اٌوك ػٍٝ أطٛي إٌغَٛ, رف١َو اٌموآْ, اٌٍط١ف, ٚلل هك 

ِب  لٚاٌجٙزبْ, ٚٔم ػ١ٍٗ األشؼوٞ ]رف١َو اٌموآْ ٚاٌوك ػٍٝ ِٓ فبٌف اٌج١بْ ِٓ أطً اإلفه

 ؽوفٗ اٌؾَبئٟ ٚاٌجٍقٟ فٟ رأ١ٌفّٙب[. 

, 44, "االػزمبكاد" 1/80, "اٌٍٛاِغ" 36-35, "اٌفوق" 90-1/83أظو ػٕٗ ٚفولزٗ: "اًٌٍّ 

  .1/129, "ربه٠ـ اٌّنا٘ت" 77-4/75"ربه٠ـ اٌزواس" 
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 رجئةنبذة عن نشأة الم
 .(1)لغة ىو التأخَت رجاءػػػػػػػػػػ اإل  
[ أم مؤخركف حىت ينزؿ اهلل فيهم ما 106التوبة: {]َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن أَلْمِر اللَّوِ ذل: }قاؿ تعا  

ٍَ يريد. كقاؿ تعاذل: } ٍِ َحبِشِشٚ َذآئِ ًَ أَْسِعْم فِٙ اْن َٔ أََخبُِ  َٔ  ّْ [ أم 111األعراؼ: {]أَْسِج
 أخره كأخاه.

عاين اؼبعٌت األكؿ كاؽبمزة فيو لكن أشهر ىذه اؼب ,اػبوؼ كالناحية كغَتىاعدة معافو ك رجاءكلئل  
 كاؽبمزة فيو منقلبة عن حرؼ علة. ,كىناؾ معٌت آخر ىو إعطاء الرجاء ,أصلية
 يف االصطبلح على اؼبعٌت اللغوم اؼبشهور لو عدة معافو منها:  رجاءاإل 

. كىذا بل لكل أمرىم نفوضو إذل اهلل ,منهم ان ق أحدفسِّ تاؼبقاتلُت من الصحابة, فبل  إرجاءػػػػػػػػ 1  
 ػػػػػػػػػ إف صح التعبَت ػػػػػػ حصل يف األمة اإلسبلمية. إرجاءأكؿ 
 اؼبرتبة األكذل إذل الرابعة.  من علي بن أيب طالب إرجاءػػػػػػ 2  
يف اإليباف كىو تأخَت العلم عن إيباف القلب, فليس للعمل تأثَت على اإليباف كمن  إرجاءػػػػػ  3  

 ذل يـو القيامة. ذلك تأخَت حكم مرتكب الذنب إ

                                                           

, 2/535, ٚ"ػم١لح ا١ٌٍَّّٓ" 216, "ِقزبه اٌظؾبػ" 51ص  أظو "اٌمبًِٛ اٌّؾ١ؾ" (1)

 .1/15 ٌٍف١ِٟٛ , "اٌّظجبػ ا١ٌّٕو"1/52, "اٌظؾبػ" ٌٍغٛ٘وٞ 145-1/144"اًٌٍّ" 
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على اؼبعٌت اللغوم األخر كىو إعطاء الرجاء كىو قوؽبم ال يضر مع اإليباف معصية كما  إرجاءػػػػػ 4  
اؼبذمـو عند العلماء يف  رجاءكعلى ىذين اؼبعنيُت األخَتين تدكر معافو اإل ال تنفع مع الكفر طاعة.

 ث القادمة إف شاء اهلل. كستأيت مناقشة ىذه اؼبسائل يف أبواب البح باب اإليباف.
 د بن علي بن أيب طالب فكاف كبلمو , ىو اإلماـ اغبسن بن ؿبمرجاءأكؿ من تكلم باإل 

إذل اهلل عز رضي اهلل عنهما رضبو اهلل يف تأخَت أمر أصحاب الفتنة من اؼبقاتلُت مع علي كمعاكية 
كال يدخل يف مفهـو مذمـو  باؼبعٌت اللغوم إرجاءكإمبا يقاؿ ىذا  ,كما سيأيت  ؿبل نظرىذا ك  كجل.
 . كقد ذكرنا ذلك يف اػباسبة.اإلرجاء

 كمن ذلك  ,كيقرر اعتقاده ,يوصيهم بتقول اهلل كيعظم إذل األمصار (1)كذلك أنو رضبو اهلل كتب  
 

   :(2). قاؿ اغبافظ ابن حجركأىل صفُت كاعبملرضي اهلل عنهما ي كعثماف لاعتقاده يف أمر ع
الذم يعنيو أىل السنة اؼبتعلق  رجاءتكلم اغبسن بن ؿبمد فيو, غَت اإل الذم رجاءاؼبراد باإل))

 باإليباف, كذلك أين كقفت على كتاب ؿبمد بن اغبسن اؼبذكور, أخرجو ابن أيب عمر ػػػػ ىو العدين ػػػ
يف كتاب اإليباف لو كيف آخره قاؿ: حدثنا إبراىيم بن عينية عن عبد الواحد بن أيبن قاؿ كاف 

 مد بن اغبنفية يأمر أف أقرأ ىذا الكتاب على الناس: اغبسن بن ؿب
 ركنوارل أبا بكأما بعد: فإنا نوصيكم بتقول اهلل ككبثكم على أمره............ إذل أف قاؿ   

كعمر رضي اهلل عنهما كقباىد فيها ألهنا دل تقتتل عليها األمة كدل تشك يف أمرنبا, كنرضى من 
 .(3)((رىم إذل اهلل....بعدنبا من دخل يف الفتنة فلكل أم

                                                           

, ٚموو اٌؾبفع اثٓ ؽغو فٟ 80هلُ  145ٔض اٌىزبة هٚاٖ اٌؼلٟٔ فٟ اإل٠ّبْ ص  (1)

َّٓ ِؾمك اإل٠ّبْ ٌٍؼلٟٔ ئٍٕبكٖ."اٌزٙن٠ت"   ِنووارٗ أؽٍغ ػ١ٍٗ ١ٍٚأرٟ والِٗ. ٚلل ؽ

ٖ ِٚبد ف١ٙب ٠772ٓ أؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ ٌٚل فٟ اٌمب٘وح ٘ٛ أثٛ اٌفؼً شٙبة اٌل (2)

, أك٠ت شبػو ِؾلس ؽبفع فم١ٗ ِإهؿ أ٠خ فٟ اٌؼٍُ طٕف اٌّظٕفبد اٌؼظ١ّخ, أوضو ِقطٛؽب 852

ٚاٌلهه اٌىبِٕخ, ٚوزت اٌوعبي اٌّلٚٔخ ٚاٌّظطٍؼ, هؽً ئٌٝ  , ٚاإلعبثخ,ِظٕف وبٌفزؼ150ىاكد ػٍٝ 

لبي ػٕٗ: "أزشود رظب١ٔفٗ فٟ ؽ١برٗ ٚشب٘لرٙب اٌٍّٛن ٚوزجٙب األوبثو". أظو  اٌؾغبى. ِٓ رالِنرٗ اي  

 ., ِملِخ "رغ١ٍك اٌزغ١ٍك" ِملِخ اٌّؾمك2/20, "ِؼغُ اٌّإٌف١ٓ 1/178"األػالَ" 

 .322-2/320أظو "رٙن٠ت اٌزٙن٠ت"  (3)
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فنحن نؤمن بأفضلية الصحابة كتصويبهم صبيعان كال لبطئ أحدان منهم كمن أخطأ فإمبا أخطأ عن   
اجتهاد كليس كل ؾبتهد مصيب كىو يف اغبقيقة دل ىبطئ بل أصابو, كليس منهم أحد معصـو عن 

 األخطاء يل ىم بشر. 
 اآلمر بالعفو كعند صوت الفنت. قعد منهم عن الفتنة فقد اتبع للنصوص  كأف من  
أم تقتل  ((تقتلو أكرل الطائفتُت باغبق))كنؤمن أف اغبق كاف مع علي لداللة النصوص عليو كػبرب   

يقوؿ ذم الثدية, كأف معاكية كمن معو من الصحابة قاتلوا على اجتهاد فهم مصيبوف بعض األجر, 
ا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإِليَماِن َوال َتْجَعْل ِفي قُ ُلوبَِنا ِغالِّ لِّلَِّذيَن رَب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَوانِنَ اهلل تعاذل: }

 .[10]اغبشر: (1){آَمُنوا رَب ََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 
 

 اؼبرجئة أصناؼ ىم: ىذا ك   :أصناف المرجئة 
بحانو كتعاذل كاغبكم ػػػػػػػ مرجئة اػبوارج: كىم الذين أخركا اغبكم على بعض الناس إذل اهلل س1  

 عند بعض طوائف اػبوارج. رجاءعلى القعدة عن بعض طوائفهم. كىذا اإل
 .كيزعموف أف اإليباف ؾبرد القوؿ فقطية: كىم يؤخركف العمل عن اإليباف امر كمرجئة الػػػػػػػ 2  
وؿ كاعتقاد, مرجئة األصناؼ: كيسموف دبرجئة الفقهاء, كمرجئة العراؽ, كقالوا بأف اإليباف قػػػػػػ 3  

فأخركا العمل عن اإليباف, كيلحق هبم اؼباتردية الذين زعموا أف اإليباف اعتقاد بالقلب كقالوا بأف 
 ركن زائد ليس بأصلي! النطق باإليباف

يكتفي بالقوؿ بأف  صبهورىممرجئة اعبربية: كمنهم اعبهمية فهم يرجؤكف العمل عن اإليباف ك ػػػػػػ 4  
كاألشاعرة زعموا أف اإليباف ىو تصديق  ,(2)فهم أخركا العمل كالقوؿ ,ةاإليباف إمبا ىو باؼبعرف

 .(3)أكصلهم البعض على طبسة فرؽ مع اختبلؼ بينهاىؤالء طوائف  القلب فقط.

                                                           

ٚطف١ٓ ثؼل موو ػم١لح أً٘ إٌَخ ٚاٌغّبػخ فٟ اٌقالف اٌنٞ ٚلغ ث١ٓ اٌظؾبثخ فٟ اٌغًّ  (1)

ِٚب ثؼل٘ب ونٌه "إٌَخ"  471ــــــــ فٟ اٌفطو ا١ٌٍَّخ. ٚأظو اٌٍٛطٝ ص  ¢ِمزً ػضّبْ

"اٌٛاٍط١خ" ٚ"اٌزلِو٠خ" ٚ"١ٔٛٔخ  2/489فّب ثؼل٘ب, "ِؼبهط اٌمجٛي"  28 ٌٍجوثٙبهٞ

 اٌمؾطبٟٔ" ٚ"١ٔٛٔخ اثٓ اٌم١ُ" ٚوزت اإل٠ّبْ ٚإٌَخ اٌزٟ طٕفٙب ػٍّبء أً٘ إٌَخ ٚاٌغّبػخ.

, 93, "االػزمبكاد" 24-1/22, "اٌّنا٘ت" 1/140, "اًٌٍّ" 153-151أظو "اٌفوق"  (2)

 . ٚ"اٌجغلاكٞ ٌُ ٠نوو ِوعئخ اٌقٛاهط.542-2/535, "ػم١لح ا١ٌٍَّّٓ" 1/214"اٌّؼبِالد" 

-93مبكاد" , "االػز152-151, "اٌفوق" 151-1/145أظو رفبط١ً لٌُٛٙ فٟ: "اًٌٍّ"  (3)

 .90-1/85, "اٌٍٛاِغ" 95
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 :تنبيو  
األكذل يكاد يكوف ردة فعل مبتدعة,  خبلصة ؼبا سبق فإنا قبد أف مذىب اؼبرجئة يف مراحلو  

اف للخوارج الظهور البارز كالسطوة الفعلية كالقوة كالتمذىب ؼبذىب اػبوارج اؼببتدع, حيث ك
كسية بقوؿ اإلرجاء أكالن, مث دبذاىب اؼبرجئة على عجبماعات ؽبا حركب ككيانات, أثَّر بردة فعل 

  تنوعها كتفاكُتا ثانيان, كاهلل أعلم.
 ما ورد في ذم المرجئة : 

 ة فيهم:أختم الكبلـ عن اؼبرجئة بإيراد بعض اآلثار الواردك   
 . ركاه ابن ((لعنت المرجئة على لسان سبعين نبياً ))’: قاؿ قاؿ النيب ¢ػػػػػ عن أيب أمامة 1  

 .(1)أيب عاصم, كابن جرير الطربم
صنفان من أمتي ليس لهما في ))’: ػػػػػػ عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل2  

 .(2)مذم كابن ماجو كابن جرير الطربم كغَتىمركاه الًت  .((اإلسالم نصيب: المرجئة والقدرية
 قاؿ: إين ألعرؼ أىل دينُت أىل ذينك الدينُت يف النار قـو يقولوف ¢ػػػػػػػ عن حذيفة بن اليماف 3  

 .(3)كقـو يقولوف ما باؿ الصلوات اػبمس كإمبا ىي صبلتاف إف اإليباف كبلـ
 .(4)((الصابئُتمثل اؼبرجئة مثل ))جبَت قاؿ: ػػػػػػػ كعن سعيد بن 4  

                                                           

. ٚاثٓ عو٠و اٌطجوٞ فٟ "رٙن٠ت 325هلُ  142هٚاٖ اثٓ أثٟ ػبطُ فٟ "إٌَخ" ص  (1)

. ٚلل ػؼف األٌجبٟٔ هٚا٠خ اثٓ أثٟ ػبطُ ِٓ ؽو٠ك ِؼبم ثٓ عجً. 974هلُ  657ا٢صبه" ص 

 ػٓ أثٟ ٘و٠وح. ِٓ ؽو٠ك 148هٚاٖ ا٢عوٞ فٟ "اٌشو٠ؼخ" 

ٚلبي ؽل٠ش غو٠ت ؽَٓ  ((و َصٛتنٛظ نًٓب فٙ اإلعَل))ثٍفع  2149هٚاٖ اٌزوِنٞ هلُ  (2)

ِٓ ؽل٠ش اثٓ ِبعٗ هٚاٖ اثٓ  7ٚلبي األٌجبٟٔ ػؼ١ف. ص 73ٚهٚاٖ اثٓ ِبعٗ هلُ  طؾ١ؼ.

 946ِٓ ؽل٠ش اثٓ ػّو ٚاثٓ أثٟ ػبطُ فٟ "إٌَخ" هلُ  972عو٠و فٟ "رٙن٠ت ا٢صبه" هلُ 

 ٚلبي ِـــ ئٍٕبكٖ ػؼ١ف علاً. 

ٚاصٍخ ثٓ األٍمغ فٟ "األٍٚؾ" ٚف١ٗ ِؾّل ثٓ ٚلبي فٟ "ِغّغ اٌيٚائل" هٚاٖ اٌطجوأٟ ػٓ  

. ٚهٚاٖ أثٛ ػج١ل 5042ِزوٚن. ٚلبي ا١ٌَٛؽٟ فٟ "اٌغبِغ اٌظغ١و" ؽَٓ هلُ  ِؾظٓ ٚ٘ٛ

 ِٓ ؽل٠ش اثٓ ػّو. 21ثٓ ٍالَ هلُ 

, ٚأثٛ 1008, ٚاثٓ عو٠و فٟ "رٙن٠ت ا٢صبه" هلُ 143هٚاٖ ا٢عوٞ فٟ "اٌشو٠ؼخ" ص  (3)

 .163ٚػجل هللا ثٓ أؽّل فٟ "إٌَخ" هلُ  ٠20ّبْ" هلُ فٟ "اإل ػج١ل اٌمبٍُ ثٓ ٍالَ

ٚؽَٓ  662,  ٚػج١ل هللا ثٓ أؽّل فٟ "إٌَخ" هلُ 144هٚاٖ ا٢عوٞ فٟ "اٌشو٠ؼخ" ص  (4)

 اٌّؾمك ئٍٕبكٖ.
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ركاه  ((من عدُتم من األزارقةاؼبرجئة أخوؼ عندم على اإلسبلـ ))ػػػػػ كعن إبراىيم النخعي قاؿ: 5  
 .(1)اآلجرم

كاآلثار يف ذلك كثَتة أخرج كثَت منها اآلجرم يف "الشريعة" باب يف اؼبرجئة كسوء مذىبهم عند   
 .(2)العلماء

كثَتة كاإليباف حملمد بن مندة, كأليب عبيد بن سبلـ كأليب كقد صنف العلماء يف الرد عليهم كتب    
السنة كالسنة  ككتب, (3)كأليب يعلي ,كاإليباف لئلماـ أضبد ,كللعدين أيب عمر ,بكر بن أيب شيبة
كالسنة حملمد بن نصر اؼبركزرم,  ,كالسنة للخبلؿ ,كالسنة البن أيب عاصم ,لعبد اهلل بن أضبد

 ردان عليهم كغَت ذلك كثَت.اغبديث اليت تتضمن  مدكناتك 
 
 
 
 
 
 
 
 األول: األقوال في اإليمان فصلال  
 
 وفيو مبحثان:  
 المبحث األول: مذىب السلف في اإليمان وأدلتو.  

 أواًل: أركان اإليمان وأدلتها.            
 ثانياً: عقيدة السلف في كون اإليمان قول باللسان واعتقاد بالجنان            

 وعمل باألركان واألدلة على ذلك.                 
                                                           

 .617, ٚػجل هللا ثٓ أؽّل فٟ "إٌَخ" هلُ 143هٚاٖ ا٢عوٞ فٟ "اٌشو٠ؼخ" ص  (1)

 .148-143"اٌشو٠ؼخ" ص  (2)

 ػ١ٍّخ. ٚلل ُؽممب فٟ أؽبه٠ؼفٟ اٌظب٘و ٠ٚٛعل لَُ ِظٛهح اٌغبِؼخ اإلٍال١ِخ  ِقطٛؽبد (3)
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 المبحث الثاني: أقوال الناس في تعريف اإليمان.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول: مذىب السلف في اإليمان وأدلتو.  
 اإليمان وأدلتها. صولأ أواًل:   
 عند أىل السنة كاعبماعة ستة ىي: اإليباف أصوؿ  
 سلو, كاليـو اآلخر, كالقدر خَته كشره.اإليباف باهلل, كمبلئكتو, ككتبو, كر   
ِّ الدليل على ذلك إصباالن: قولو تعاذل: }   ثِّ ِّ ِيٍ س  ْٛ ب أَُِضَل ئِنَ ًَ ُعُٕل ثِ ٍَ انش  آَي

 ِّ ُعهِ ٍ سُّ ٍَ أََحٍذ يِّ ْٛ ُق ثَ ِّ الَ َُفَشِّ ُسُعهِ َٔ  ِّ ُكزُجِ َٔ  ِّ َيٝئَِكزِ َٔ  ِ ٍَ ثِبَّلل  ٌَ ُكمٌّ آَي ْإِيُُٕ ًُ اْن َٔ
لَبنُٕ ِصٛشُ َٔ ًَ َْٛك اْن ئِنَ َٔ َب  أَطَْؼَُب ُغْفَشاَََك َسثُ  َٔ ْؼَُب  ًِ  [.285البقرة: {]ْا َع

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا آِمُنوْا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َواْلِكَتاِب الَِّذي نَ زََّل َعَلى َرُسولِِو كلقولو تعاذل: }  
ْكُفْر بِاللَِّو َوَمالَِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ َقْد َضلَّ َواْلِكَتاِب الَِّذَي أَنَزَل ِمن قَ ْبُل َوَمن يَ 

 [.136{]النساء: َضاَلالً بَِعيداً 
, إذ طلع علينا رجل ’ قاؿ: بينما كبن جلوس عند النيب ¢كغبديث عمر بن اػبطاب   ذات يـو

ييرل عليو أثر السفر, حىت جلس إذل سواد الشعر ال يعرفو أحد منا ال  شديد بياض الثياب شديد
فأسند ركبتيو إذل ركبتيو ككضع كفيو على فخذيو كقاؿ: يا ؿبمد أخربين عن اإلسبلـ فقاؿ: ’, النيب
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أن تؤمن باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم اآلخر, ))مث قاؿ فأخربين عن اإليباف: قاؿ:  .......
 .(1)كر اغبديث. متفق عليو, قاؿ: صدقت.... كذ ((وتؤمن بالقدر خيره وشره

 فعلى ىذا تكوف أركاف اإليباف الستة ىي:   
 كىو توحيده بربوبيتو كألوىيتو كأظبائو كأفعالو كصفاتو كمنو قوؿ ال إلو إال اهلل.  :اإليمان باهللػػػػػػػ 1  
 [.136{]النساء: يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا آِمُنوْا بِاللَّوِ قاؿ تعاذل: }  
ككاف أبو بكر ككفر من كفر من العرب فقاؿ عمر أليب  ’قاؿ: ؼبا تويف رسوؿ اهلل ¢أيب ىريرة كعن  

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل )) ’:كيف تقاتل الناس كقد قاؿ رسوؿ اهلل  ¢بكر
 . متفق عليو.(2)((فمن قالها عصم مني مالو ونفسو إال بحقو وحسابو على اهلل

كمن اإليباف باؼببلئكة اإليباف بوجودىم بأهنم من عباد اهلل كخلق من  :اإليمان بالمالئكة ػػػػػػػ2  
قاؿ تعاذل:  ,كأهنم ال يعصوف اهلل ما أمرىم كيفعلوف ما يؤمركف ,كأف ؽبم كظائف خاصة هبم ,خلقو
{ ٍَ ٌَ ُكمٌّ آَي ْإِيُُٕ ًُ اْن َٔ  ِّ ثِّ ِّ ِيٍ س  ْٛ ب أَُِضَل ئِنَ ًَ ُعُٕل ثِ ٍَ انش  ِ  آَي ثِبَّلل 

 ِّ َيٝئَِكزِ  [.285{]البقرة: ....َٔ
ُْٓى كلقولو عز كجل: }   ُِٓذٔا َخْهمَ ٍِ ئََِبثبً أََش ًَ ْح ٍَ ُْْى ِػجَبُد انش  َلئَِكخَ ان ِزٚ ًَ َجَؼهُٕا اْن َٔ

 ٌَ ُْٚغأَنُٕ َٔ ُْٓى  َٓبَدرُ كىذا إيباف بفضلهم كمكانتهم, كإيباف راجح  [.19{]الزخرؼ: َعزُْكزَُت َش
 م ككثرُتمبعظم خلقه

 اغبديث. ((...أن تؤمن باهلل ومالئكتو))كغبديث عمر عن جربيل كفيو:   
كىو اإليباف بالكتب اليت أنزؽبا اهلل على رسلو كأنبيائو كمنها خاسبها القرآف  :اإليمان بالكتبػػػػػػػ 3  

 ’. الذم أنزؿ اهلل على عبده كرسولو ؿبمد
ُنوْا آِمُنوْا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َواْلِكَتاِب الَِّذي نَ زََّل َعَلى َرُسوِلِو يَا أَي َُّها الَِّذيَن آمَ قاؿ تعاذل: }  

 [.136{]النساء: ....َواْلِكَتاِب الَِّذَي أَنَزَل ِمن قَ ْبلُ 
 اغبديث. ((...وكتبو أن تؤمن باهلل ومالئكتو))ككما يف حديث جربيل:   

                                                           

, وزبة اإل٠ّبْ, ثبة ث١بْ اإل٠ّبْ ٚاإلؽَبْ, ٚهٚاٖ 1/36هٚاٖ ٍَُِ ػٓ اثٓ ػّو ػٓ ػّو  (1)

ػٓ اإل٠ّبْ ’ وزبة اإل٠ّبْ, ثبة ٍإاي عجو٠ً إٌجٟ 1/27اٌجقبهٞ ٔؾٖٛ ِٓ ؽل٠ش أثٟ ٘و٠وح 

 .((أٌ رإيٍ ثبنمذس خٛشِ ٔششِ))ْ... ٌُٚ ٠نوو ٚاإلٍالَ ٚاإلؽَب
 

وزبة اإل٠ّبْ,  1/51وزبة اٌيوبح, ثبة ٚعٛة اٌيوبح. ٚهٚاٖ ٍَُِ  2/507هٚاٖ اٌجقبهٞ  (2)

 ثبة األِو ثمزبي إٌبً ؽزٝ ٠مٌٛٛا ال ئٌٗ ئال هللا ِؾّلاً هٍٛي هللا...
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كبرسل اهلل كأنبيائو السابقُت عليهم ’ ف بالنيب ؿبمدكىو اإليبا :اهلل وأنبياء اإليمان برسلػػػػػػػ 4  
 الصبلة كالسبلـ دكف تفريق. 

ِ قاؿ تعاذل: }   ٍَ ثِبَّلل  ٌَ ُكمٌّ آَي ْإِيُُٕ ًُ اْن َٔ  ِّ ثِّ ِّ ِيٍ س  ْٛ ب أَُِضَل ئِنَ ًَ ُعُٕل ثِ ٍَ انش  آَي

ٍَ أََحٍذ يٍِّ سُّ  ْٛ ُق ثَ ِّ الَ َُفَشِّ ُسُعهِ َٔ  ِّ ُكزُجِ َٔ  ِّ َيٝئَِكزِ َٔ ِّ  [.285{]البقرة: ُعهِ
ُهْم ُأْولَِئَك َسْوَف يُ ْؤتِيِهْم كقاؿ عز كجل: }   َوالَِّذيَن آَمُنوْا بِاللَِّو َوُرُسِلِو َوَلْم يُ َفرُِّقوْا بَ ْيَن َأَحٍد مِّن ْ

 .[152{]النساء: ُأُجورَُىْم وََكاَن اللَُّو َغُفوراً رَِّحيماً 
 اغبديث. ((...وكتبو ورسلو مالئكتوأن تؤمن باهلل و ))كغبديث جربيل كفيو:     
كىو البعث كالنشور بعد اؼبوت, كمنو اإليباف دبا أخرب بو سبحانو ما  :اإليمان باليوم اآلخرػػػػػػػ  5  

 يكوف يف  يـو القيامة كيف القرب. 
 [.8{]البقرة: ِبُمْؤِمِنينَ َوِمَن النَّاِس َمن يَ ُقوُل آَمنَّا بِاللَِّو َوبِاْليَ ْوِم اآلِخِر َوَما ُىم قاؿ تعاذل: }  
ِو اِٜخشِ : }كقاؿ   ْٕ الَ ثِبْنَٛ َٔ  ِ ٌَ ثِبَّلل  ٍَ الَ ُْٚإِيُُٕ  [.29{]التوبة: لَبرِهُْٕا ان ِزٚ
 اغبديث.((...... وباليوم اآلخرأن تؤمن باهلل))كغبديث جربيل كفيو:   
اغبديث. ((وتؤمن بالبعثأن تؤمن باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو ))كيف ركاية ؽبذا اغبديث فيها:   

 .(1)ركاه مسلم
اهلل سبحانو قدر كل شيء كأف خَت القدر كشره كحلوه  كىو اإليباف بأف: اإليمان بالقدرػػػػػػ 6  

, كىذا يتضمن أخطأؾ دل يكن ليصيبك كما أصابك دل يكن ليخطئككمره من اهلل تعاذل, كأف 
 اإليباف دبراتب القدر األربعة: 

 . السابق. ب ػػػػػػػ كتابتو يف اللوح احملفوظ. جػ ػػػػػػ إرادتو كمشيئتو. د ػػػػػػ خلقو لكل شيءأ ػػػػػػػ علم اهلل  
ٍء َخهَْمَُبُِ ثِمََذسٍ قاؿ تعاذل: }   ْٙ  [.49{]القمر: ئَِ ب ُكم  َش
...... أن تؤمن باهلل))كغبديث جربيل كفيو: , [23{]اؼبرسبلت: فَ َقَدْرنَا فَِنْعَم اْلَقاِدُرونَ كقاؿ: }  

 .(2)((تؤمن بالقدر كلو)), كيف ركاية: ((بالقدر خيره وشره
احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا ))’: قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ¢كعن أيب ىريرة  

خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال لو آدم: يا موسى اصطفاك اهلل بكالمو وخط لك بيده 

                                                           

 ٚاإلؽَبْ... وزبة اإل٠ّبْ, ثبة ث١بْ اإل٠ّبْ ٚاإلٍالَ 1/40أفوعٗ ٍَُِ  (1)

 وزبة اإل٠ّبْ, ثبة ث١بْ اإل٠ّبْ ٚاإلٍالَ ٚاإلؽَبْ... 1/40ٍَُِ  هٚاٖ (2)
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أن يخلقني بأربعين سنة؟!! فحّج آدم موسى, فحّج آدم  أتلومني على أمر قدره اهلل علّي قبل
 .(1)((موسى

 :السلف في اإليمان مذىبثانياً:    
 مذىب أىل السنة كاعبماعة أف اإليباف ىو:   
تصديق باعبناف كإقرار باللساف كعمل باعبوارح كاألركاف. قاؿ الشافعي ػػػػػػ ؿبمد بن إدريس ػػػػػػ رضبو   
قوؿ كعمل  ع من الصحابة كالتابعُت من بعدىم كمن أدركنا يقولوف إف اإليبافككاف اإلصبا )) :اهلل

 س.(2).اىػ((كنية, ال ذبزئ كاحدة من الثبلثة إال باألخرل
 :(3)كقاؿ القحطاين يف نونيتو  

   إيباننا باهلل بُت ثبلثة               عمل كقوؿ كاعتقاد جناف                  
ُعُٕل الَ َْٚحُضََك ف من اإليباف تصديق القلب: قولو تعاذل: }ػػػػػػ كالدليل على أ   َٓب انش  َٚب أَُّٚ

نَْى رُْإِيٍ  َٔ ِْٓى  ِْ ا َٕ ٍَ لَبنُْٕا آَيُ ب ثِأَْف ٍَ ان ِزٚ ٌَ فِٙ اْنُكْفِش ِي ٍَ َُٚغبِسُػٕ ان ِزٚ

ُٓىْ   . [41اؼبائدة: {]لُهُٕثُ
ويدخل أىل النار الجنة هلل أىل الجنة يدخل ا))’: قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ¢كعن أيب سعيد اػبدرم  

 النار ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبو مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه
 .(4)اغبديث. متفق عليو((...
َنا َوَماػػػػػػ كالدليل على أف من اإليباف اإلقرار باهلل: قولو تعاذل: }    ُقوُلوْا آَمنَّا بِاللَِّو َوَمآ أُنِزَل ِإلَي ْ

أُنِزَل ِإَلى ِإبْ َراِىيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحَق َويَ ْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَي 
ُهْم َوَنْحُن َلُو ُمْسِلُمونَ   [.136{]البقرة: النَِّبيُّوَن ِمن رَّبِِّهْم الَ نُ َفرُِّق بَ ْيَن َأَحٍد مِّن ْ

                                                           

 4/2042ؾبّط آكَ ٍِٚٛٝ ػٕل هللا. ٚهٚاٖ ٍَُِ روزبة اٌمله, ثبة  6/2439هٚاٖ ثبٌجقبهٞ  (1)

 .وزبة اٌمله, ثبة ؽغبط آكَ ٍِٚٛٝ ػ١ٍّٙب اٌَالَ

 .171-7/170, ٚ"ِغّٛع اٌفزبٜٚ" 2/139أظو إٌمً ػٕٗ فٟ "شوػ ا١ٌٕٔٛخ"  (2)

أثٛ ِؾّل ػجل هللا ثٓ ِؾّل األٔلٌَٟ اٌمؾطبٟٔ اٌّبٌىٟ وبْ فم١ٙبً ؽبفظبً  ٌٍزبه٠ـ, ٚوبْ  ٌؼٍٗ (3)

ِٓ أفؼً إٌبً ِٚٓ صمبرُٙ. لبي اٌَّؼبٟٔ: وبْ فم١ٙبً هؽً فٟ ؽٍت اٌؼٍُ ئٌٝ اٌّشوق 

ٖ. أظو 387ٟ ّ٘لاْ ِبد ٍٕخ ف ٚاٌّغوة. ٚلبي اٌؾبوُ فٟ "ربه٠ـ ١َٔبثٛه" ٚلل اعزّؼٕب

 .827"ِملِخ رؼ١ٍك ١ٔٛٔخ اٌمؾطبٟٔ 

, وزبة اٌزٛؽ١ل, ثبة والَ اٌوة ٠َٛ اٌم١بِخ ِغ أٔج١بئٗ. 6/727ؽل٠ش اٌشفبػخ هٚاٖ اٌجقبهٞ  (4)

 أٜٚ أً٘ اٌغٕخ ِٕيٌخ ف١ٙب., وزبة اإل٠ّبْ, ثبة 172, 1/183ٚهٚاٖ ٍَُِ 
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 اغبديث.((...الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل أمرت أن أقاتل))كغبديث:   
 لبث يدعوا يف مكة ثبلث عشرة سنة إذل قوؿ كلمة التوحيد كالعمل هبا. ’ كألف النيب  
هُٕا ػػػػػػػػ كالدليل على أف من اإليباف عمل األركاف: قاؿ تعاذل: }   ًِ َػ َٔ ٍَ آَيُُٕا  ٌ  ان ِزٚ ئِ

ُْٓى َجُ   بنَِحبِد َكبََْذ نَ ِط َُُضالً انص  ْٔ  . [107{]الكهف: بُد اْنفِْشَد
اإليمان بضع وسبعون       أو بضع وستون          شعبة ))قاؿ: ’ أف رسوؿ اهلل ¢كعن أيب ىريرة  

فأفضلها      أعالىا       قول ال إلو إال اهلل وأدناىا إماطة األذى عن الطريق والحياء شعبة من 
 .متفق عليو(1)((اإليمان

 . رحم اهلل علماء اؼبسلمُت.(2)يف تعداد ىذه الشعب عدة مصنفات كقد صنفت  
 

 :المبحث الثاني: أقوال الناس في تعريف اإليمان  
 : , خبلصتهااختلفت آراء الناس يف تعريف اإليباف أك مسمى اإليباف إذل أقواؿ  
 .(3)ػػػػػػ قوؿ صبهور أىل السنة كاعبماعة أنو اعتقاد كقوؿ كعمل1  
قوؿ اػبوارج أف اإليباف قوؿ كاعتقاد كعمل. ىم يوافقوف أىل السنة بالتعريف لكنهم ػػػػػػ 2  

 .(4)فيزكؿ بزكالو اإليباف ,ىبالفوهنم يف أف العمل إذا زاؿ بعضو زاؿ باقيو
ػػػػػػ قوؿ اؼبعتزلة, كىم يوافقوف اػبوارج يف تعريف اإليباف ػػػػػ كأىل السنة كذلك ػػػػػ لكنهم يوافقوهنم 3  
فقوؽبم كقوؿ اػبوارج, لكنهم ىبالفوهنم  .(5)يف مسألة زكاؿ اإليباف بزكاؿ بعضو أك بعض العمل يف,

  يف اظبو يف الدنيا, كإف اتفقوا على حكمو يف اآلخرة.
 على النحو التارل: أرتبهم بدءن من أخفهم قوؿ اؼبرجئة عمومان كىم أربعة طوائف  

                                                           

 , وزبة اإل٠ّبْ, ثبة1/63. ٍَُِٚ أِٛه اإل٠ّبْ ة, ثب٠ّبْوزبة اإل ,1/13 أفوعٗ اٌجقبهٞ (1)

 .ػلك شؼت اإل٠ّبْ

ٖ, ٚ"اٌغبِغ ٌشؼت 403"وبٌّٕٙبط فٟ شؼت اإل٠ّبْ" ألثٟ ػجل هللا اٌؾَٓ اٌؾ١ٍّٟ د  (2)

ٖ( 699) ٖ, ٚلل افزظوٖ أثٛ اٌّؼبٌٟ اٌمي485ٟٕ٠ٚاإل٠ّبْ" ٌز١ٍّنٖ أثٟ ثىو أؽّل اٌج١ٙمٟ د 

 .ٚغ١وٖ

رٛػ١ؼ اٌىبف١خ اٌشبف١خ" ٔمٛالً ػٓ اٌظؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ ٚأئّخ أً٘ إٌَخ ٔمً اثٓ ػ١َٝ فٟ " (3)

 ِٚب ثؼل٘ب. 2/139ػٍٝ لٌُٛٙ, ٚٔمً ػّٓ ٔمً ئعّبػُٙ ػٍٝ مٌه 

 .2/90اإلثبػٟ  ٌؼجل اٌىبفٟ "أظو آهاء اٌقٛاهط اٌىال١ِخ "اٌّٛعي (4)

 .708-707أظو آهاء اٌّؼزيٌخ "شوػ األطٛي اٌقَّخ"  (5)
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 .(1)أف اإليباف ىو قوؿ كتصديق فقط ػػػػػػ ما يركل عن أيب حنيفة كأصحابو يف4  
كىو قوؽبم أف اإليباف إقرار باللساف فقط. قصدكا بذلك كلمة  (2)ػػػػػػػ مذىب الكرامية5  

 .(3)التوحيد
ػػػػػػػ مذىب اؼباتريدية كصبهور األشعرية بأف اإليباف ىو التصديق بالقلب كأف اإلقرار ركن زائد 6  

 .(4)ليس بأصل. كىو ركاية عن أيب حنيفة
 .(5)كبعض األشاعرة بأف اإليباف ىو اؼبعرفة ((كىم اؼبرجئة احملضة))ػػػػػػػ قوؿ اعبهمية 7  
كقد بسط ىذه األقواؿ غَت كاحد منهم شيخ اإلسبلـ يف "اإليباف" كأبو اؼبعُت النسفي يف "تبصرة   

 األدلة", كعنهما نقلو شارح "العقيدة الطحاكية" ابن أيب العز رضبهم اهلل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ِٚب ثؼل٘ب. 332, "اٌطؾب٠ٚخ" 124األوجو"  "شوػ اٌفمٗ (1)

ؽبئفخ ىػ١ّٙب ِؾّل ثٓ وواَ أثٛ ػجل هللا اٌَغَزبٟٔ, ؽوك ِٓ ٍغَزبْ ئٌٝ ػٛهٍزبْ  (2)

ٚأطؾبثٗ أٚغبك رجؼٗ ِٓ أً٘ ١َٔبثٛه شومِخ ِٓ أووٖ اٌمُوٜ ٚاٌل ُ٘, كػب ئٌٝ اٌزغ١َُ ٚأْ هللا 

ٚعٛك أفؼبٌٗ ٚطفبرٗ فٟ األىي. رؼبٌٝ زؾبٌخ ـــــــ ٌٍؼوُ ٚأْ ِؼجٛكٖ ِؾً ٌٍؾٛاكس, ٚلبي ثبٍ

 .170-161هللا ػّب ٠مٛي. أظو "اٌفوق" 

 .3881, "اٌز١ّٙل" ٌٍجبلالٟٔ 332, "اٌطؾب٠ٚخ" 124"شوػ اٌفمٗ األوجو"  (3)

, "اٌطؾب٠ٚخ" ص 335-333, "اإلهشبك" ألثٟ اٌّؼبٌٟ 381-380"اٌزٛؽ١ل" ألثٟ ِٕظٛه  (4)

 . 126-125, "شوػ اٌفمٗ األوجو" 332-333

 .7/120, "ِغّٛع اٌفزبٜٚ" 708, "اٌؼٛء اٌــــ 96"اإل٠ّبْ" ٌٍؼلٟٔ ص  (5)
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 : الثاني الفصل          
 اإليماندخول األعمال في تعريف أو مسمى                       

 
 :وفيو ثالثة مباحث      

 .األقوال في دخول األعمال وأدلة كل قولالمبحث األول:       
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 .مناقشة األدلة وبيان الراجح من األقوالالمبحث الثاني:       
 

 .ىل الخالف بين أىل السنة ومرجئة الفقهاء لفظي؟!!: لثالمبحث الثا     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .األقوال في دخول األعمال وأدلة كل قولالمبحث األول:   
كىذه األقواؿ بناء على  ,كىو األقواؿ يف مسألة دخوؿ األعماؿ يف تعريف اإليباف أك مسماه  

 اختبلفهم يف تعريف اإليباف كىي:
أىل السنة كاعبماعة يعتقدكف بأف اإليباف قوؿ باللساف كاعتقاد باعبناف كعمل باعبوارح  ػػػػػػػ1  

 أف عمل اعبوارح تؤثر يف اإليباف زيادة كنقصان. كاألركاف. فالعمل عندىم من اإليباف كيعتقدكف
ف. لكنهم ػػػػػػ قوؿ اػبوارج: كىم يوافقوف أىل السنة يف تعريف اإليباف كبدخوؿ األعماؿ يف اإليبا2  

يقولوف العمل شرط لقبوؿ العلم إذا زاؿ بعض العمل زاؿ باقيو بناء على عقيدة أف اإليباف لك ال 
 يتجزأ. كسيأيت زيادة بياف الكبلـ على مسألة مرتكب الكبَتة إف شاء اهلل. 

ارج يف  , لكنهم يركف رأم اػبو ػػػػػػ قوؿ اؼبعتزلة: كىم يوافقوف أىل السنة كذلك يف تعريف اإليباف3  
 كوف العلم من اإليباف كاإليباف كل ال يتجزأ. 

ػػػػػػ قوؿ اؼبرجئة "مرجئة الفقهاء" أبو حنيفة كأصحابو كىم يقولوف بأف اإليباف قوؿ كاعتقاد فبل 4  
 .كمسماه يركف دخوؿ األعماؿ يف تعريف اإليباف



39 

م اعتقاد أنو ليس لؤلعماؿ تأثَت ػػػػػػ قوؿ الكرامية القائلُت بأف اإليباف قوؿ باللساف فقط. فيلزمه5  
 يف معٌت اإليباف. 

فبل يركف دخوؿ األعماؿ يف  ػػػػػػ قوؿ صبهور األشاعرة كاؼباتريدية بأف اإليباف تصديق بالقلب6  
 اإليباف بل اإليباف شيء كاحد عندىم سواء عمل طاعة أك دل يعمل. 

ىو اؼبعرفة فقط. فليس لؤلعماؿ أم عمل قوؿ اعبهمية كمن كافقهم كالقائلُت بأف اإليباف ػػػػػػ 7  
حىت لو كاف كفران كاالستكبار على اهلل كجحوده كتكذيب رسل اهلل كل ذلك ال يؤثر يف اإليباف ما 

 كإف أنكره ككذبو ظاىرة.  داـ القلب يعرؼ اهلل
كفساد ىذا القوؿ ففرعوف كإبليس كأيب جهل كغَتىم من زعماء الكفر عندىم كاملي اإليباف.   

ُْٓى ظُْهًبً قاؿ تعاذل عن فرعوف: }حيث كاضح,  جليٌ  َٓب أََفُُغ ْٛمََُْز اْعزَ َٔ َٓب  َجَحُذٔا ثِ َٔ

 ٍَ ْفِغِذٚ ًُ ٌَ َػبلِجَخُ اْن َْٛف َكب اً فَبَظُْش َك ّٕ ُػهُ   .[14{]النمل: َٔ
 [.34رة: {]البقَفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِليَس أََبى َواْسَتْكبَ َر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ كقاؿ تعاذل: } 
 كاألمثلة على قوؽبم كفساده كثَتة حسبنا ما ذكرناه.  
    
 ف نبا: فيخلص من ىذه األقواؿ قوال   

 الذين يعتقدكف أف األعماؿ  قوؿ أىل السنة كاعبماعة كاػبوارج كاؼبعتزلة. :القول األول
 داخلة يف اإليباف يف اعبملة. 

 و ككبلمية كاؼباتريدية كصبهور األشاعرة, قوؿ اؼبرجئة كىم أبو حنيفة كأصحاب: القول الثاني
كيدخل يف معٌت قوؽبم قوؿ اعبهمية كإف دل يعتقده صبهور اؼبرجئة كإيباف فرعوف كأمية بن 

 خلف مع إصباع اؼبسلمُت على كفرىم. 
ألف اإليباف ػػػػػػ يف القلب ػػػػػػ ال يتأثر بفعل كىؤالء يقولوف بعدـ دخوؿ األعماؿ يف اإليباف,   

 ت أك بًتؾ اؼبعاصي. الطاعا
 كىم أىل السنة كمن كافقهم من اػبوارج كاؼبعتزلة. : أدلة الفريق األول 

كلكوف األدلة متشاهبو فإنا سنأخذ مباذج منها تكفي  ,أدلتهم على قوؽبم كثَتة كحصرىا فيو مشقة  
 للداللة عليو باقي األدلة:
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لعذاب كالوعيد أك اػبركج من اإليباف أك النصوص اليت تتوعد من فعل اؼبعاصي بااألدلة ك ػػػػػػ 1  
نقد نقص اإليباف.  فلو كانت األعماؿ ال تؤثر يف اإليباف لكاف إيباف القلب كامبلن بدكف األعماؿ 

ىذا الوعيد ظلمان, كىذا منتفو عن اهلل سبحانو تعاذل بل ىو العادؿ مطلق العدؿ, لكن ؼبا عصى 
َفَخَلَف ِمن بَ ْعِدِىْم َخْلٌف َأَضاُعوا كقولو تعاذل: }ابن آدـ استحق العقوبة عدالن منو سبحانو.  

َهَواِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغّياً   [.59{]مرًن: الصَّالَة َوات َّبَ ُعوا الشَّ
إن بين الرجل ))يقوؿ: ’ غبديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ ظبعت رسوؿ اهلل  

 عند أىل السنن. ¢حوه حديث بريدةكبن .(1)أخرجو مسلم ((والشرك والكفر ترك الصالة
فيو داللة على أف ترؾ الصبلة ػػػػػ كىي فعل باعبوارح ػػػػػ ـبرج من اإليباف فبذلك علم دخوؿ   

  األعماؿ كمنها الصبلة يف اإليباف.
واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن. قيل من ))قاؿ: ’ أف النيب ¢كذلك حديث أيب شريح    

 .(2)متفق عليو (( قال من ال يأمن جاره بوائقويا رسول اهلل
 . ((ال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقو))كؼبسلم عن أيب ىريرة:   
ففيو داللة على أف من يؤذم جاره كيظلمو فإف اإليباف منتف عنو كبالنظر إذل األدلة اليت يف أنو   

 باؼبعصية.ال ىبلد يف النار إال الكافر وبمل ىذا على نقص اإليباف 
اإليمان بضع وسبعون شعبة أعاله قول ال إلو إال ))قاؿ: ’ أف النيب ¢ػػػػػػ حديث أيب ىريرة 2  

 متفق عليو. ((اهلل, وأدناىا إماطة األذى عن الطريق
 .(3)((الطهور شطر اإليمان))’: ففي اغبديث العمل من شعب اإليباف كما يدؿ عليو قولو  
قاؿ من القـو قالوا ربيعة قاؿ ’ هلل عنهما أف كفد عبد قيس ؼبا أتوا النيبػػػػػػ عن ابن عباس رضي ا2  

 .... مرحبان بالقـو غَت خزايا كال نداما فقالوا يا رسوؿ اهلل إنا ال نستطيع أف نأتيك إال شهر احملـر
قالوا كفيو فأمرىم بأربع كهناىم عن أربع أمرىم باإليباف باهلل كحده. أتدركف ما اإليباف باهلل كحده؟ 

                                                           

 , وزبة اإل٠ّبْ, ثبة ئؽالق اٌىفو ػٍٝ رون اٌظالح.82هلُ  1/88هٚاٖ ٍَُِ  (1)

, وزبة ا٢كاة, ثبة ئصُ ِٓ ال ٠أِٓ عبهٖ ثٛائمٗ. ٍَُِٚ 5670هلُ  5/224هٚاٖ اٌجقبهٞ  (2)

 ٠ّبْ, ثبة ث١بْ رؾو٠ُ ئ٠ناء اٌغبه., وزبة اإل46هلُ  1/68

 , وزبة اٌطٙبهح, ثبة فؼً اٌٛػٛء.223هلُ  1/203هٚاٖ ٍَُِ  (3)
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شهادة أن ال إلو إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل, وإقام الصالة وإيتاء ))اهلل كرسولو أعلم. قاؿ: 
 . (1)متفق عليو((الزكاة وصيام رمضان, وأن تعطوا من المغنم الخمس

فجعل ’ ففي ىذا اغبديث أكضح داللة على أف األعماؿ داخلة يف اإليباف كما فسرىا النيب  
كالصياـ كإعطاء اػبمس من اؼبغنم من اإليباف لقـو حديثي عهد جباىلية يستلـز  الصبلة كالزكاة

 كيستدعي اؼبقاـ بياف قواعد الشريعة كأصوؿ الدين, كىذه األمور اليت أمرىم هبا من أعماؿ اعبوارح. 
 الدالة على دخوؿ األعماؿ يف اإليباف كثَتة يف القرآف: يات كاألحاديثاآلػػػػػػػ 4  
ِحٛىٌ اذل: }كقولو تع    َ ثِبنُ بِط نََشُؤٌٔف س  ٌ  َّللا  بََُكْى ئِ ًَ ُ نُِِٛضَٛغ ئِٚ ٌَ َّللا  َيب َكب {]البقرة: َٔ

143.] 
سبب نزؿ ىذه اآلية, فعن  كذكر (2)فقد بوب البخارم يف صحيحو باب الصبلة من اإليباف  

بعة عشر شهران ككاف صلى إذل بيت اؼبقدس ستة عشر شهران أك س’ أف رسوؿ اهلل ¢الرباء بن عازب 
, فخرج رجل فبن  يعجبو أف تكوف قبلتو البيت, كأنو صلى أك صبلىا صبلة العصر كصبلىا معو  قـو

’ فمر على أىل اؼبسجد كىم راكعوف فقاؿ أشهد باهلل لقد صليت مع النيب’ كاف صلى مع النيب
ؿ ًقبل البيت رجاؿ ًقبل مكة فداركا كما ىم قبل البيت, ككاف الذم مات على القبلة قبل أف ربو 

َ }قيتلوا دل ندر ما تقوؿ فيهم؟!! فأنزؿ اهلل على نبيو:  ٌ  َّللا  بََُكْى ئِ ًَ ُ نُِِٛضَٛغ ئِٚ ٌَ َّللا  َيب َكب َٔ

ِحٛىٌ   [.123]البقرة: (3){ثِبنُ بِط نََشُؤٌٔف س 
 . (4)ىذه مباذج من أدلة القائلُت بدخوؿ األعماؿ يف تعريف اإليباف  

 اؼبرجئة القائلُت بعدـ دخوؿ األعماؿ يف اإليباف: :(1)نيأدلة الفريق الثا 

                                                           

, ٚهٚاٖ ٍَُِ 53, وزبة اإل٠ّبْ, ثبة أكاء اٌقٌّ ِٓ اإل٠ّبْ هلُ 1/29هٚاٖ اٌجقبهٞ  (1)

 , وزبة اإل٠ّبْ, ثبة األِو ثبإل٠ّبْ ثبهلل ٚهٌٍٛٗ ٚشوائغ...1/47

 .اٌظالح ِٓ اإل٠ّبْ, وزبة اإل٠ّبْ, ثبة 1/23طؾ١ؼ اٌجقبهٞ  (2)

ٍَ } :, وزبة اٌزف١َو, ثبة رف١َو لٛي هللا رؼب4/1631ٌٝطؾ١ؼ اٌجقبهٞ  (3) َٓبُء ِي فَ َعَٛمُُٕل انغُّ

ِذ٘ َيٍ َٚ  ْٓ ْغِشُة َٚ ًَ اْن َٔ ْشِشُق  ًَ ِ اْن ّ َٓب لُم َّللِّ ْٛ ُِٓى ان زِٙ َكبَُْٕا َػهَ ُْْى َػٍ لِْجهَزِ ال  َٔ َشبُء ئِنَٗ انُ بِط َيب 

ْغزَمِٛىٍ  ِصَشاٍط يُّ
 .4216, هلُ [142اٌجموح: {]

لل ثٛة اٌّوٚىٞ فٟ "رؼظ١ُ لله اٌظالح" ثبثبً ٍّبٖ: األؽبك٠ش اٌزٟ رً ػٍٝ أْ األػّبي  (4)

ٚلجٍٗ اإلِبِبْ: اٌجقبهٞ فٟ وزبة اإل٠ّبْ ِٓ أٚي طؾ١ؾٗ,  .505-1/398كافٍخ فٟ اإل٠ّبْ 

 ٍَُِٚ فٟ وزبة اإل٠ّبْ.
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َوَما أَنَت ِبُمْؤِمٍن لَِّنا َوَلْو ُكنَّا أف اإليباف يف اللغة ىو التصديق, يدؿ على ذلك قولو تعاذل: } ػػػػػػ1  
 [ أم دبصدؽ لنا. 17{]يوسف: َصاِدِقينَ 

ِإنَّا َجَعْلَناُه قُ ْرآناً }تعاذل:  حيث أف اهلل سبحانو كتعاذل أنزؿ القرآف بلغة العرب قاؿ  
ِّ [ كقاؿ: }3{]الزخرؼ: َعَربِّياً  ِي ْٕ ٌِ لَ ُعٍٕل ئاِل  ثِهَِغب َيب أَْسَعْهَُب ِيٍ س   .[4{]إبراىيم: َٔ
 فدؿ على أف اػبطاب إمبا ىو بلغة العرب كاإليباف بلغة العرب ىو ما ذكرناه.   
ىو التصديق ال ’ اف يف اللغة قبل نزكؿ القرآف كبعثة النيبػػػػػػ إصباع أىل اللغة قاطعة على أف اإليب2  

 يعرفوف يف لغتهم إيبانان غَت ذلك. 
ُِٓى }ػػػػػػ أف اإليباف ىو التصديق ال يكوف إال بالقلب. قاؿ تعاذل: 3   نَئَِك َكزََت فِٙ لُهُٕثِ ْٔ أُ

 ٌَ ب ًَ لَْهجُُّ ُيطْ [, ٚلبي: }22{]اٌّغبكٌخ: اإِلٚ َٔ ٍْ أُْكِشَِ  ٌِ ئاِل  َي ب ًَ ٌٍّ ثِبإِلٚ ئِ ل: ح{]النًَ
106.] 

اغبرقة فصبحنا القـو فهزمناىم كغبقت أنا  إذل’ بعثنا رسوؿ اهلل))قاؿ:  ¢بن زيد مةساأكغبديث   
كرجل من األنصار رجبل منهم فلما غشيناه قاؿ ال إلو إال اهلل فكف األنصارم عنو فطعنتو برؿبي 

يا يا أسامة أقتلتو بعد ما قاؿ ال إلو إال اهلل قلت فقاؿ  ذلك,’ حىت قتلتو فلما قدمنا بلغ النيب
فما زاؿ رسوؿ اهلل إمبا قاؽبا خوفان من السبلح قاؿ: أفبل شققت عن قلبو حىت تعلم أقاؽبا أـ ال,  

فدؿ ذلك على أف   .(2)متفق عليو ((حىت سبنيت أين دل أكن أسلمت قبل ذلك اليـوعلٌي يكررىا 
 موضع اإليباف ىو القلب.

ػػ إف اإليباف ضد الكفر كالكفر ىو التكذيب كاعبحود. فصار اإليباف ضده التكذيب كاعبحود ػػػ4  
 كنبا يكوناف يف القلب فكذا ما يضادنبا.

ػػػػػػػ أف اإليباف لو كاف قوؿ كعمل أم عمل باألركاف كاعبوارح يزاؿ اإليباف بزكاؿ العلم أك جزء 5  
 اؿ باقيو. منو. كاإليباف كل ال يتجزأ إذا زاؿ بعضو ز 

                                                                                                                                                                                 

, "شوػ اٌفمٗ 337, "اٌطؾب٠ٚخ" 389, "اٌز١ّٙل" 333أكٌزُٙ ٚؽغُٙ فٟ: "اإلهشبك"  أظو (1)

/ فٟ ِٛاػغ ِزؼلكح ِٕٙب ص 7, "ِغّٛع اٌفزبٜٚ" 1/144, "شوػ ا١ٌٕٔٛخ" 125األوجو" 

 ٚغ١و٘ب. 293, 289, 121-142

ٍُ , 4021َِٚ ئٌٝ اٌؾولبد هلُ’ , وزبة اٌّغبىٞ, ثبة ثؼش إٌج4/1555ٟهٚاٖ اٌجقبهٞ  (2)

 .96, وزبة اإل٠ّبْ, ثبة رؾو٠ُ لزً اٌىبفو ئْ لبي ال ئٌٗ ئال هللا هلُ 1/95
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ِر }اهلل تعاذل عطف العمل على اإليباف يف مواضع عديدة من القرآف قاؿ تعاذل: ػػػػػ أف 6   َوَبشِّ
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاَنْت [ ككقولو: }{]البقرة: الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاتِ 

 , كىذا العطف يستلـز اؼبغايرة.[107{]الكهف: ُزالً َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ن ُ 
ػػػػػػ أف الكافر لو آمن قبل دخوؿ كقت الصبلة ػػػػػ مثبلن ػػػػػ كمات كدل يصل هلل صبلة فإنو يعد 7  

 مؤمنان إليباف قلبو كلتصديقو. فدؿ على أف اإليباف إمبا يكوف بالقلب. 
أكقات معينة, كاغبائض كالنفساء كغَتىن فإهنم  ػػػػػػ أف األعماؿ قد تسقط عن بعض الناس يف8  

... فلو كانت األعماؿ داخلة يف ال يصلوف كال يصوموف كال يطوفوف بالبيت كال يقرأكف القرآف
 اإليباف أك ىي اإليباف ؼبا عذر مثل ىؤالء. أما إيباف القلب فإنو على الدكاـ كاالستمرار. 

 ىذه أشهر أدلتهم على قوؽبم.   
 لةمناقشة األد: 

 :        مناقشة الدليل األول 1  
يأيت بزيادة على اؼبعٌت  يالشرعاؼبعٌت أف حد اإليباف يف اللغة ىو التصديق. لكن ال نسلم بأ ػػػػػػ   

 الشرع أفعاؿ كأقواؿ ـبصوصة متعبد هلل هبا. كىي يف, (1)كالصبلة ىي لغة الدعاءاللغوم.  
يف اصطبلح الشرع اإلمساؾ عن الطعاـ كالشراب  ولكن, (2)كذلك الصياـ ىو يف اللغة اإلمساؾ   

  كىكذا. كاعبماع كسائر اؼبفطرات من طلوع الفجر إذل غركب الشمس.
فاؼبعٌت الشرعي يأيت بزيادات كضوابط التوجد يف اؼبعٌت اللغوم فدؿ على أف االختصار على   

 ل ىو أساسها. كاإليباف كالصبلة كالزكاة كالصـو كاغبج ب خطأ,اؼبعٌت اللغوم لئليباف 
فنقوؿ التصديق يكوف يف القلب كما  ,كاف اإليباف ىو التصديقإذا  فرضان ب ػػػػػ جواب آخر أنو   

 يكوف باللساف كاعبوارح. 
 فمن تصديق اللساف شهادة الرجل على أمر ما. فشهادتو تعترب تصديقان ؽبذا األمر.   
إن اهلل كتب على ابن آدم ))قاؿ: ’ نيبأف ال ¢كمن تصديق اعبوارح ما جاء يف حديث أيب ىريرة  

حظو من الزنا أدرك ذلك ال محالة, فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق, والنفس تتمنى 
 .(1)متفق عليو ((وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبو

                                                           

 ِبكح طً. 368ِبكح طً. ٚ"ِقزبه اٌظؾبػ"  1681أظو "اٌمبًِٛ" ص  (1)

 ِبكح طَٛ. 374ِبكح طبَ, ٚونٌه "ِقزبه اٌظؾبػ"  1460أظو "اٌمبًِٛ" ص (2)
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جػ ػػػػػ كذلك نقوؿ أف أصل التصديق إمبا ىو يف القلب كىو الذم عليو االعتماد كفيو احملك   
كأما ما يظهر على اللساف  .((أخرجوا من في قلبو مثقال حبة من خردل من إيمان))ث: غبدي

 كانتفاء اللواـز يؤدم إذل انتفاء اؼبلزـك كما ىو متصور.  ,كاعبوارح فهو من لواـز تصديق القلب
كتدخل ىذه اللواـز يف مسمى اؼبلزـك كتصديق اعبوارح فإنو تسمى تصديقان كما يسمى اؼبلزـك   

 اإليباف تصديقان.  كىو
  ,كأنو يطلق على إيباف القلب إيبانان  ,اإليباف داخل فيو عمل اعبوارح صل ىذه األجوبة أفافح  

 كذلك يطلق اإليباف على عمل اعبوارح.
د ػػػػ كهباب بو أيضان أف أصل اإليباف مأخوذ من األمن كىو ضد اػبوؼ كإمبا التصديق معٌت من  

 قو كال يقاؿ آمنو كال آمن بو. بشيء إذا صح قولو صدَّ  ربخمعانيها فإنو يقاؿ للمي 
نقوؿ [, 17{]يوسف: َوَما أَنَت ِبُمْؤِمٍن لَِّنا}ق ػػػػ كاالستدالؿ على اؼبعٌت اللغوم بقولو تعاذل:   

ٍُ } فرؽ بُت التعدية بالبلـ كما يف ىذه اآلية كبُت التعدية بالباء كقولو تعاذل: ُْٚإِي َٔ  ِ ٍُ ثِبَّلل  ُْٚإِي

ٍَ نِ  ْإِيُِٛ ًُ  .[61{]التوبة: ْه
  فالتعدية بالباء تكوف للميخربى بو أم تصدؽ بو فإذا جاء أحد بشيءو معركؼ أك معلـو فإنا

 نصدقو. 
 للميخرب أم نؤمن لو كننقاد لو كنتابع, كإخبار من ًقبل اإلخبار أما التعدية بالبلـ فإنو يكوف 

إال يف اػبرب عن الغيبات. فيقاؿ عن يستخدـ عن الغائب. كىو كذلك يف اآلية فلفظ اإليباف ال   
كىذا اؼبعٌت ليؤمن فيو زيادة على  رجل جاء الليل صدقناه كال نقوؿ آمنا لو ألف ذلك معلـو ؿبسوس

 الصدؽ. 
يكوف اؼبقصود بو اؼبتابعة لنا  [17{]يوسف: َوَما أَنَت ِبُمْؤِمٍن لَِّنافعلى ذلك اإليباف يف قولو }  

 على قولنا.
ؽبذه اؼبسألة كدفعان لتعلق اؼبخالفُت يف اإليباف قوؿ السلف الصاحل باستمساكهم بداللة  كإجبلءن   

 اؼبعٌت اللغوم فقط أحاكؿ توضيح ىذه الشبهة.
 المعنى اللغوي لإليمان: 

                                                                                                                                                                                 

, 4/2049بة ىٔٝ اٌغٛاهػ, ٍَُِٚ , وزبة االٍزئناْ, ث5889هلُ  5/2304اٌجقبهٞ  (1)

 .2657وزبة اٌمله, ثبة لّله هللا ػٍٝ اثٓ آكَ ؽظٗ ِٓ اٌئٝ هلُ 
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ذىب كثَت من اؼبتكلمُت كغَتىم؛ إضافة ؼبا سبق يف مفارقة لفظة اإليباف لغة ؼبفردة التصديق فقد   
ة العربيػػة ىػو ؾبػػرد التصػديقال اسػػتدالالن غػنػد صبػػاىَت اؼبرجئػة أف اإليبػػاف يف مفهػـو اللبػل ىػو العيمػػدة ع

 [.17 ]يوسف: ِدِقينَ اَوَمآ أَنَت ِبُمْؤِمٍن لَّناَ َوَلْو ُكنَّا صَ بقولو تعاذل يف أكؿ سورة يوسف: 
 قػرار : أف معٌت اإليباف يف اللغة ليس مرادفػان للتصػديقال بػل التصػديق كزيػادةال مػن اإلالصواب

 كاإلذعاف كالتسليم ككبوىاال لعدة اعتبارات. 
 واآلية يف اغبقيقة: ما أنت دبيقر  لنا كال تطمئن إذل قولنا كال تثق بػو كال تتأكػد منػو كلػ ف معٌتأػػػػػػ 1  

كناَّ صادقُتال فإهنم لو كانوا كذلك فصدقهمال لكنو دل يتأكد كدل يطمئن إذل قوؽبم. كىػذه ببلغػة يف 
 اللغة. 

فػػرال كىػو لػػيس التكػذيب فقػػط بػػل قػدر زائػػد عليػوال كإمبػػا الكػػذب كلهػػا البيبػاف يقاإلأف لفظػػة اػػػػػ ػػ2  
 ظة التصديق. فيقابل ل

غػة لػيس مقصػوران علػى التكػذيبال فكػذلك مػا يقابػل الكفػر كىػو اإليبػاف ال لفلما كػاف الكفػر يف ال  
 يقابل التصديقال كليس مقصوران عليو.

يسػػػتعمل يف صبيػػػع األخبػػػار اؼبشػػػاىدة كغَتىػػػاال كإمبػػػا ييسػػػتعمل يف األمػػػور أف لفػػػظ اإليبػػػاف ال ػػػػػػػػػ 3  
الغائبػػة فبػػا يػػدخلها الريػػب كالشػػكال فػػإذا أقػػر هبػػا اؼبسػػتمع قيػػل آمػػنال خبػػبلؼ التصػػديقال فإنػػو يتنػػاكؿ 
اإلخبار عن الغائب كالشاىدال كإخوة يوسف أخربكا أباىم عن غائب غَت مشػاىد فصػح أف اإليبػاف 

 أخص من التصديق. 
صػػل الػػدين الػػذم ال بػػد لكػػل أأف لفػػظ اإليبػػاف تكػػرر يف الكتػػاب كالسػػنة كثػػَتاى ن جػػدانال كىػػو ػػػػػػػػ 4  

مسػػػلم مػػػن معرفتػػػوال فبلبػػػد أف يؤخػػػذ معنػػػاه مػػػن صبيػػػع مػػػوارده الػػػيت كرد فيهػػػا يف الػػػوحيُت ال مػػػن آيػػػة 
 كاحدة؛ االحتماؿي ميتطرؽ إذل داللتها!

 اؿ اللغوم كيف اؼبعٌت:أف اإليباف ـبالف للتصديق يف االستعمػػػػػػ 5  
خػػرب لفأمػا اللغػة فقػد مضػػت يف اعبػواب الثالػث؛ فاالسػتعماؿ اللغػػوم أ ػػػػػػػ   

ي
ئليبػاف ييتعػدل فيػو إذل اؼب

يخربى عنو بالباء كقولو تعاذل: 
 .ِمُنوا بِاهلِل َوَرُسوِلوِ آفَ بالبلـ كإذل اؼب

أنينةال كما أف لفظ اإلقػرار مػأخوذ مػن قػرَّ يباف مأخوذ من األمن كىو الطمإلأما اؼبعٌت: فإف اب ػػػػػػ   
 يػىقيرال كىو قريب من آمن يأمن. 
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يخػػرب الصػػادؽ ييطمػػئن   
كأمػػا الصػػدؽ فهػػو عػػدـ الكػػذبال كال يلػػـز أف يوافقػػو طمأنينػػة إال إذا كػػاف اؼب

 إذل خربه كحالو. 
 طٌ و لُ     وُ َمَن لَ    آفَ    أف لفػػػػظ اإليبػػػػاف يتعػػػػدل إذل غػػػػَته بػػػػالبلـ دائمػػػػان كبػػػػو قولػػػػو تعػػػػاذل: ج ػػػػػػػػ   

{ال 49 ]الشعراء:َءاَمنُتْم َلُو قَ ْبَل َأْن َءاَذَن َلُكمْ [ال كقوؿ فرعوف يف الشعراء: 26 ]العنكبوت:
أَنُ  ْؤِمُن } [ال كقولػو:83 ]يػونس:َفَمآ َءاَمَن ِلُموَس ى ِإالَّ ُذرِّيَّ ٌة مِّ ن قَ ْوِم وِ كقولو تعاذل يف يونس: 

أَنُ      ْؤِمُن لَ     َك َوات َّبَ َع     َك [. كقولػػػػػو: 47 ]اؼبؤمنػػػػػوف:بِ     ُدونَ اا عَ لَِبَش     َرْيِن ِمْثِلنَ     ا َوقَ ْوُمُهَم     ا لَنَ     
 [ال كآيات عديدة. 111 ]الشعراء: اأَلْرَذُلونَ 

قَ   ْد ؽ ليصػػػدؽ فإنػػػو يتعػػػدل بنفسػػػو كبػػػو: قولػػػو تعػػػاذل يف الصػػػافات: كصػػػدَّ  ,أمػػػا لفػػػظ التصػػػديق  
ْقَت ا آَء بِ اْلَحقِّ َج بَ ْل [. كيف أكؽبػا: 105 الصػافات:]ِزى اْلُمْحِسِنينَ جْ َذِلَك نَ ْؤيَا ِإناَّ كَ لرُّ َصدَّ

َق اْلُمْرَس   ِلينَ  َوق   اُلوا اْلَحْم   ُد لِلَّ   ِو الَّ   ِذى َص   َدقَ َنا [. كيف سػػػورة الزمػػػر: 37 ]الصػػػافات:َوَص   دَّ
 ذب. ك[ فكلها دبقابل ال74 ]الزمر:َوْعَدهُ 
بالقلب فقط بػل يكػوف تصػديقان  يباف لغة التصديقال لوجب أف ال ىبتصإلعٌت اف ملو فرضنا أػػػػػػ 6  

 اغبديث.  ((..العينان تزنيان))السابق  ¢ما يف حديث أيب ىريرةباللسافال كتصديقان باعبوارح ك
كذلك لو قلنا: إف اإليباف أصلو التصديقال فإنو تصديق ـبصوصال كما أف الصبلة دعاء ػػػػػػ  7  

ـ شرعية ز وف للتصديق لواـبصوصال كالصـو إمساؾ ـبصوص يتبُتَّ باؼبعٌت الشرعي حيث يك
 .(1)دخلت يف مسماه

 :     مناقشة الدليل الثاني2  
 كىو قوؽبم إصباع أىل اللغة قاطعة على أف اإليباف قبل نزكؿ القرآف .....   
 فإنا قبيب عن ىذا بأجوبة ىي:   
كيف أم   ؟ين يعلم ذلكأكمن  ؟كما ىو مستند اإلصباع ,من نقل دعول اإلصباع ىذهأكالن أ ػػػػػػ   

 كتاب ذكر ىذا؟!. 
 ,الذين دل ىبالطوا األعاجم ,أىم العرب األصليوف ؟ب ػػػػ من ىم أىل اللغة اؼبعتد بإصباعهم  
 ف على سليقتهم؟ و الباقك 

                                                           

(ال 536-7/529ىذه األكجو كغَتىا بسطها أبو العباس ابن تيمية يف مواضع من كتبو: يف اإليباف األكسط ) (1)
 .(281-274ال 134-126(ال كاإليباف الكبَت )276-10/269(ال كاجملموع )143-142كشرؾ األصفهانية )
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أـ نقلو لغة العرب من األئمة: كاألصمعي كأيب عمرك كاػبليل الفراىيدم الذين ال ينقلوف ما كاف   
 تواتران عمن قبلهم من آبائهم كأسبلفهم. ا ظبعوه من عرب زماهنم قبل اإلسبلـ باألسانيد, إمبا دب

 كقل نقل شيخ اإلسبلـ عن األئمة أهنم نقلوا لفظ اإليباف فضبلن عن أف يكونوا أصبعوا على معناه.  
هبا من األعراب قبل اإلسبلـ فهؤالء دل نشهدىم كدل نلتقي جػ ػػػ أما إف عنيتم أىل اللغة اؼبتكلمُت   

 .(1)نقل عن أحد منهم ذلك هبم كال
د ػػػػ كيورد شيخ اإلسبلـ إيراد دقيق فيقوؿ: ىؤالء ال ينقلوف عن العرب أهنم قالوا كذا ككذا كإمبا   

 ينقلوف الكبلـ اؼبسموع عن العرب كأنو يفهم منو كذا ككذا. 
كن ذلك أبلغ كحينئذ فلو قدر أهنم نقلوا كبلمان عن العرب يفهم منو أف اإليباف ىو التصديق دل ي  

كإذا كاف مع ذلك قد يظن بعضهم ػػػػ بعض اؼبرجئة ػػػػ أنو ’ من نقل اؼبسلمُت كافة للقرآف عن النيب
 اىػ.(2)ظن ىؤالء فيما ينقلونو عن العريبأريد بو معٌت كدل يرده, ف

 ذاى ق ػػػػ على فرض قبوؿ دعول اإلصباع كأنو نقلو ناقل. فإنا نقوؿ ىذا يعترب خرب آحاد أم نقل  
 اآلحادية. ’ الناقل. كأنتم ترددكف النصوص الصحيحة الصروبة الثابتة عن رسوؿ اهلل

فرد ككىم خطأه أكثر من صوابو كإتقانو.  ,فكيف هبذا النقل من بشر غَت معصـو وبتمل خطاءن   
 ىذا اآلحاد أكذل كأعقل كأحرل. 

 :       مناقشة الدليل الثالث3  
ٌَ أُ }أال كىو استدالؽبم باآلية    ب ًَ ُِٓى اإِلٚ نَئَِك َكزََت فِٙ لُهُٕثِ : ٌٗٛ[, ٚل22{]اٌّغبكٌخ: ْٔ

{ ٌِ ب ًَ ٌٍّ ثِبإِلٚ ئِ ًَ لَْهجُُّ ُيْط َٔ ٍْ أُْكِشَِ   . فنقوؿ:¢[, كحديث أسامة بن زيد106ل: {]النحئاِل  َي
الفكم يف أف اإليباف يكوف يف القلب   إنا ف ,كعلى أف أصل اإليباف ىو يف القلب ,أ ػػػػػ كبن ال لبي

راجع ببل  ويف قلبو اإليباف من  فرغ, كنقوؿ أف من نقوؿ هبذا هبذا لكننا نريد أف األعماؿ من اإليباف
منو عمل اعبوارح لسبب كاإلكراه ككبوه فهذا عندنا ال يؤثر على إيبانو. ألف اهلل  فرغمن  اإيباف أم

 . الكريبة السابقة ه كما مر يف اآليةذر سبحانو كتعاذل قد ع
كوف األعماؿ داخلة يف تإثبات ىذه النصوص كوف اإليباف بالقلب, ال يلـز منها نفي أف  ب ػػػػ  

 اإليباف. بل داللة اآلية كاغبديث على ضركرة كوف اإليباف يف القلب أنو ىواحملل.  مسمى
                                                           

 .7/123أظو "اٌفزبٜٚ"  (1)

 .131-122, ٚونٌه هك ٘نا اٌل١ًٌ ِٓ ص 224, 7/123أظو "اٌفزبٜٚ"  (2)
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 :مناقشة الدليل الرابعػػػػػػ 4  
 كىو قوؽبم أف اإليباف ضده التكذيب. نرده من كجوه:   
زيادة يف معناه اللغوم قدمنا القوؿ بأف اإليباف حيث ال لغة كال شرعان.  يصحُّ  الىذا القوؿ  إفأ ػػػػ   

مناقشة الدليل األكؿ ػػػػػ فمعلـو من يف التصديق معٌت من معاين اإليباف ػػػػػػ أف ك , على التصديق
ُكْم َفِمنُكْم َكاِفٌر ُىَو الَِّذي َخَلقَ النصوص الشرعية أف ضد اإليباف إمبا ىو الكفر كقولو تعاذل: }

كدل هبعل  فقابل سبحانو بُت اإليباف كالكفر دؿ على أهنما متضاداف. [.2{]التغابن: َوِمنُكم مُّْؤِمنٌ 
  ضد اإليباف التكذيب أك اعبحود فقط.

فكذلك يلـز أف ػػػػػػػ, كونو ال يصح ػػػػػػ   إذا كاف ضد اإليباف التكذيب كاعبحود كاإلنكار مع ب ػػػ   
 كىو باطل.  ,ف ضد الكفر التصديقيكو 
جػ ػػػ تصديق القلب خصصو الشارع سبحانو يف أمور معينة كاحملبة كاؼبواالة كالرباءة كاالنقياد   

ٍَ آَيُُٕا ال رَز ِخُزٔا كغَتىا. فهذه األمور ىي أعماؿ القلوب قاؿ تعاذل: } كاػبضوع َٓب ان ِزٚ َٚب أَُّٚ

نَِٛب ْٔ ُكْى أَ  ٔ َػُذ َٔ  ٘ ِّٔ ٍَ اْنَحكِّ َػُذ ب َجبءُكى يِّ ًَ لَْذ َكفَُشٔا ثِ َٔ ِح  د  َٕ ًَ ِٓى ثِبْن ْٛ ٌَ ئِنَ َء رُْهمُٕ

َٓبداً فِٙ َعجِٛهِٙ  ِ َسثُِّكْى ئٌِ ُكُزُْى َخَشْجزُْى ِج ئِٚ بُكْى أٌَ رُْإِيُُٕا ثِبَّلل  َٔ ُعَٕل  ٌَ انش  ُْٚخِشُجٕ

د   َٕ ًَ ِٓى ثِبْن ْٛ ٌَ ئِنَ ٔ اْثزَِغبَء َيْشَضبرِٙ رُِغشُّ َيٍ َْٚفَؼْهُّ َٔ َٔ َيب أَْػهَُزُْى  َٔ ْٛزُْى  ب أَْخفَ ًَ أَََب أَْػهَُى ثِ َٔ ِح 

جِٛمِ  اَء انغ  َٕ  .[1{]اؼبمتحنة: ِيُُكْى فَمَْذ َضم  َع
كزبصيص التصديق ببعض  ,اإليباف كمنع ترادفهمابدلت ىذه الوجوه على اقًتاف التصديق   

 اإليباف.
 :مناقشة الدليل الخامسػػػػػػ 5  
 أف الشيء اؼبركب قسماف:برد يي  ,م أف اإليباف كل ال يتجزأ إذا زاؿ جزء منو زاؿ باقيوقوؽب  
كمثلوا لو باألشكاؿ اؽبندسية   ,أ ػػػػػ قسم التسمية فيو شرط, فإذا زاؿ جزء منو زالت التسمية  

اء مع بق كاؼبثلث كالدائرة كالشكل البيضاكم, فإنو إذا زاؿ جزء من ىذه األشكاؿ زالت تسمياُتا
 حقيقة ذلك الشكل دكف اعبزء اؼبزاؿ منو.

فإذا زاؿ بعضو بقي الباقي حامبلن التسمية  ,ب ػػػػ قسم التسمية ليست شرطان فيو أك يف كجوده  
مثل دلو فيو ماء فإذا نقص منو اؼباء الذم يف الدلو بعضو فإف تسمية اؼباء على الباقي ال نفسها. 

 زالت باقية. 
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الذم التسمية فيو ليست شرطان اإليباف فزكاؿ بعض اإليباف ػػػػ كبعض  كمن ذلك أم من اؼبركب  
ػػػػ ال يقتضي زكاؿ صبيع اإليباف إال ما خصصو دليل من كتاب أك سنة كمن ترؾ الصبلة األعماؿ ػ

 فإنو يكفر كيزكؿ اسم اإليباف عنو للدليل الشرعي اؼبقتضي لذلك. 
كار كجود جربيل كإثبات غَته من اؼببلئكة فإنو كذلك زكاؿ جزء من أصل من أصوؿ اإليباف كإن   

يكفر كيزكؿ عنو اسم اإليباف لداللة النصوص, كألف السبب الذم جعلو ينكر جربيل ييلزًمو بالكفر 
 ببقية اؼببلئكة.

حبسب األدلة كلها فاؼبدار كلو على ما دلت عليو أدلة الوحي من ذىاب اإليباف بكلو أك ببعضو   
  بُت نصوص الوعد كنصوص الوعيد. ال بعضها, أم باعبمع

 :        مناقشة الدليل السادس6  
كرد ذلك  ,عطف األعماؿ على اإليباف يقتضي اؼبغايرة بُت اؼبعطوؼ كاؼبعطوؼ عليوأف كىو   

 كىي:  ,ببياف أنواع اؼبتعاطفُت اؼبشًتكاف يف اغبكم
اْلَحْمُد لِّلِو الَِّذي سورة األنعاـ: } أ ػػػػ أف يكوف اؼبعطوفاف متباينُت. كذلك كقولو تعاذل يف أكؿ  

َمَواِت َواأَلْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّورَ   [.1{]األنعاـ: َخَلَق السَّ
يف اػبلق لكن كل منهما متابُت عن اآلخر ككذلك الظلمات كالنور فالسموات كاألرض اشًتكتا   

  فهما متضادين.
 ُت األعماؿ كاإليباف يف النصوص القرآنية كالنبوية. كمن ىذا القبيل ضبلت اؼبرجئة العطف ب  
ُعٕلَ كقولو تعاذل: }  , كىذاب ػػػػ أف يكونا متبلزمُت   أَِطُٛؼْٕا انش  َٔ  َ أَِطُٛؼْٕا َّللا  {]اؼبائدة: َٔ

92.] 
كال بد منها لطاعة اؼبعطوؼ عليو, فطاعة الرسوؿ ال بد منها لتحقيق  فطاعة اؼبعطوؼ الزمة  

{]آؿ ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّو فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَّوُ نو كتعاذل. قاؿ تعاذل: }طاعة اهلل سبحا
 [.31عمراف: 

كقولو ػػػ أف يكوف العطف من باب عطف الشيء على نفسو الختبلؼ الصفة بُت اؼبعطوفُت.   جػ  
ةِ تعاذل: } ْٕ لَبثِِم انز  َٔ َِت   [.3{]غافر: َغبفِِش انز 

سبحانو صفة القبوؿ على صفة غافر للذنوب كما أنو قابل للتوبة فهنا عطف سبحانو  فهو  
 اؼبغفرة. 
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اػباص على العاـ, كقولو أك عطف  ,ػػػ أف يكوف العطف من باب عطف البعض على الكل د  
 [.238{]البقرة: َحاِفظُوْا َعَلى الصََّلَواِت والصَّاَلِة اْلُوْسَطىتعاذل: }
  الصلوات على باقي الصلوات من باب عطف البعض على الكل. فعطف سبحانو بعض 

بِػٛمَ ككقولو }   ًَ ئِْع َٔ َِْٛى  َيب أَُِضَل َػهَٗ ئِْثَشا َٔ َُْٛب  َيب أَُِضَل َػهَ َٔ  ِ {]آؿ لُْم آَيُ ب ثِبَّلل 
 [.84عمراف: 
  ففي اآلية عطف خاص على خاص. ما أنزؿ على إبراىيم ىي صحف إبراىيم معطوفة

 لينا كىو القرآف. على ما أنزؿ ع
َوِإْذ َأَخْذنَا ِمَن النَِّبيِّيَن ِميثَاقَ ُهْم َوِمنَك َوِمن نُّوٍح َوِإبْ َراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ككقولو: }  

ُهم مِّيثَاقاً َغِليظاً   [.7{]األحزاب: َوَأَخْذنَا ِمن ْ
 نبيُت فهذا من باب فعطف سبحانو بعض األنبياء على كل النبيُت كعطف نوح على ال

 عطف اػباص على العاـ كعطف البعض على الكل. 
هو من باب عطف البعض على يف أدلة الوحيُت, فكمن ىذا القبيل عطف العمل على اإليباف   

 الكل. فبذلك يبطل استدالؽبم باؼبغايرة يف اآلية.
 
  
 :       مناقشة الدليل السابع7  
كالصبلة مث مات اعتيرب مؤمنان كلو دل يعمل   ,كجوب العمل عليوف الكافر لو آمن قبل إكىو قوؽبم   

 كلرد ىذا نقوؿ:  ,فدؿ على أف األعماؿ غَت داخلة يف مسمى اإليباف ,كيصل
كمات قبل ذلك, فهو  أ ػػػػػػ لو آمن قبل أف ذبب عليو عبادة أك عمل من التكاليف الشرعية  

عماؿ ذبب حبسب حاؽبا ككقتها كالصبلة ألف األ ,ألنو دل يًتؾ عمبلن قد كجب عليو ,مؤمن
 كالصياـ كاغبج ؽبا أكقات خاصة ؿبدكدة. أما إيباف القلب فهو على الدكاـ.

كداىم العدك بلدتو لكاف هبب عليو أف هباىد ىذا فلو آمن مثبلن  ,ب ػػػػ أف جنس األعماؿ كثَتة  
 فإف دل يفعل اعتيرب عاصيان فينقص إيبانو حبسب معصيتو.  ,العدك
كمن آمن   ,أيضان لو آمن كاشًتط أف ال يعمل التكاليف الشرعية العملية دل يصح إيبانوجػ ػػػ   

 كاشًتط أف ال يزكي أك وبج أك يصلي. 
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 :       مناقشة الدليل الثامن8  
ىم سقوط بعض األعماؿ عن بعض الناس يف أكقات ؿبدكدة كاغبائض كالنفساء ادعاؤ أال كىو   

يف أكقاتو ال يصلوف كال يصوموف كال يفعلوف كثَتان من األعماؿ فلو كانت  كاؼبريض ككبوىم. فهؤالء
 كسنرده إف شاء اهلل كاآليت:  ,باطل ذا االدعاء األعماؿ من اإليباف ؼبا عيذر مثل ىؤالء. كى

أ ػػػػ قياس ىذه األعذار الشرعية على ترؾ األعماؿ قياس باطل, ألف ىؤالء عندما ال يصلوف كال   
 يف ترؾ العمل وفوف.... إمبا يفعلونو ذلك امتثاالن ػبطاب الشارع سبحانو كتعاذليط يصوموف كال

 فهم مع عدـ امتثاؽبم ألمر الصبلة كالصياـ متمثلُت ألمر الشارع بعدـ الفعل. 
أك عدـ كجوده, بل تركوىا لوقت ؿبدد لعذر  هنم دل يًتكوا ىذه األعماؿ مع كجود العذرأب ػػػ   

, فًتكهم العمل طاعة يف ىذا الوقت, كما أنو فعلهم لو طاعة يف الوقت عاذلمن اهلل سبحانو كت
 .اآلخر
كإنكار  ,مأمورة بطاعة زكجهامثبلن فهي كاغبائض   ,جػ ػػػ أف جنس األعماؿ دل تسقط عنهم  

ككبوىا من األكامر  ,كعدـ أكل الربا كشرب اػبمر ,اؼبنكر كاألمر باؼبعركؼ على قدر االستطاعة
 كلو تركوىا بدكف عذر ألثٌر ذلك يف إيباهنم حبسب ىذا الذنب. كالنواىي. 

 د ػػػػ أننا نعذر ىؤالء كما نعذر اؼبؤمن عند عدـ إظهاره إيبانو عند السؤاؿ خوفان من القتل أك كبوه.  
 

 شبهة والرد عليها: 
يَ أىل السنة كاعبماعة بقولو تعاذل: } استدالؿ عن (1)أحد األشاعرةبعضهم ككقد أجاب    ب َٔ

بََُكىْ  ًَ ُ نُِِٛضَٛغ ئِٚ ٌَ َّللا  , كعن حديث أيب ىريرة يف ذكر شعب اإليباف بأف [143{]البقرة: َكب
اآلية ؿبمولة على التصديق كاؼبراد كما كاف اهلل ليضيع تصديقكم نبيكم فيما بلغكم بو من الصبلة 

عليو أك   إذا دؿَّ  مؤكؿ, كالعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذل القبلتُت, كأما اغبديث فهو آحاد
 باآليت: كبيانو ,كىذا قوؿ فيو تكلف على ضبل النصوصكاف بسبب. انتهى كبلمو. 

وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول ))يف سبب نزكؽبا فيو  دػػػػػػػػ أف اؼبراد باآلية كما كر 1  
كما حاؿ  ,ذين ماتواكاف عن أكلئك ال  فالسؤاؿ ((..ِقَبل البيت رجال قُِتلوا لم ندر ما نقول فيهم

م إذل ’ كدل يكن اػبطاب عن حاًؿ إيباهنم بالنيب ؟صبلُتم كتصديقهم لو. فهؤالء ىل تقبل صبلُتي

                                                           

 .335-334فٟ "اإلهشبك"  (478ٖ)٘ٛ أثٛ اٌّؼبٌٟ اٌغ٠ٕٟٛ ئِبَ اٌؾو١ِٓ د  (1)
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لقبوؿ عملهم كصبلُتم. فهذا اؼبعٌت ىو الظاىر من بيت اؼبقدس أـ ال؟ فأنزؿ اهلل تعاذل اآلية بيانان 
لظاىر إذل غَته إال بدليل, كليس شبة اآلية بعد العلم بسبب نزكؽبا, فبل هبوز العدكؿ عن اؼبعٌت ا

 دليل. 
, فإف ىذا يدخل ضمنان يف عدـ ((ما كاف اهلل ليضيع تصديقكم))ػػػػػػػػ أما اؼبعٌت الذم ذكرتو كىو 2  

اتباع ما أمره بو من التحوؿ إذل بيت ’ النيبإضاعة ىذه الصبلة اليت صلوىا, ألف من تصديق 
 اؼبقدس مث التحوؿ إذل البيت اغبراـ. 

 كاستجابتهم لشرعو. ’ كمن تصديق أكلئك اؼبقتولُت متابعتهم ألمر نبيهم  
 : , فمردكدػػػػػػػػػػ أما اغبكم على حديث شعب اإليباف بأنو آحاد3  
اآلحاد معترب عند أىل اإلسبلـ إذا صح سنده كمتنو كدل ىبالف غَته لعمـو قولو تعاذل: بأف خرب   
ُعُٕل فَُخزُ } َيب آرَبُكُى انش   [.7{]اغبشر: ُِٔ َٔ
كدل نسمع بالقدح فيو  ,أىل اغبديثمن ككونو اغبديث آحادان ليس ذلك قادحان عند أىل الصنعة   

 . (1), كتلوثت دبذاىب اعبهمية كالفبلسفةإال عند من فسدت عقيدتو
صرؼ اغبديث عن ظاىره بغَت قرينة دالة على ذلك فيو: إف نقوؿ  ((مث ىو مؤكؿ))ػػػػػػػ قولك 4  
كال توجد ىنا قرينة صحيحة  كذمو علماء اؼبسلمُت , كربريفان لوحي اهلل,ربه السلف تأكيبلن فاسدان اعت

اغبكم على ظاىره كىو ما احتج بو أىل السنة عندئذو فيبقى  ,صروبة تصرؼ ىذا عن الظاىر
 كاعبماعة. 

 . عف ذلك, كاللغة ال تسػػػػػػػػ ًنسبتك ما قلت إذل العرب ربتاج إذل أدلة من كبلمهم5  
ػػػػػػػ كعلى فرض قوؿ العرب هبذا, فبل أرل أف ىناؾ كجهان للمعارضة بينو كبُت استداللو يف 6  

كداللتها عليو تستوجب  ,على ظاىره. لكوف ىذه الشُّعب تدؿ على اإليباف واغبديث أك ضبل
 فعلها, كأهنا مؤثرة فيو كىو يف نقولو كبن أىل السنة. 

عماؿ إمبا ىو بسبب اإليباف, فبل منافاة بُت كبلـ العرب كبُت ما ذىب ػػػػػػ كذلك فعل ىذه األ7  
إليو أىل السنة كمن كافقهم فدؿ ذلك على دخوؿ األعماؿ يف اإليباف كأف تركها يقدح فيو نقصان 

 أك خركجان حسب ذلك الًتؾ أك الفعل للمعصية. 
                                                           

ثَطٙب, َِٚأٌخ ؽغ١خ فجو ا٢ؽبك فٟ اٌؼم١لح ٚاٌشو٠ؼخ ِجَٛؽخ فٟ رظب١ٔف وض١وح ِٓ أ (1)

 ."اٌظٛاػك اٌّوٍٍخ ػٍٝ اٌغ١ّٙخ ٚاٌّؼطٍخ" ٌٍؼالِخ اثٓ اٌم١ُ
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أكالن, مث يف االستدالؿ, كما كعلى كل حاؿ فالقضية قضية تأصيل كمنهج ييسار عليو يف التلقي   
ىذه اؼبسألة إال من فركعها التطبيقية, كغبل فمجاؽبا كاسع يف العقيدة يف صفات اهلل كأفعالو, كيف 

  قضائو كقدره كإرادتو, كيف مسائل اإليباف...اخل.
 ىذا كاهلل تعاذل أعلم.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ء لفظي؟!!ىل الخالف بين أىل السنة ومرجئة الفقها: لثالمبحث الثا  
 .(1)!كىو ىل اػببلؼ بُت أىل السنة كاعبماعة كمرجئة الفقهاء لفظي؟  
ييدخلوا العمل يف اإليباف لكنهم أكجبوه كأما أىل السنة  دل (2)اإلماـ أبو حنيفة كأصحابوفإف ػػػػػػػ   

 اإليباف كأكجبوا كذلك العمل. مسٌمى كاعبماعة فإهنم أدخلوا العمل يف 
كىو كجوب  "الوعيد المجمل"نيفة كأصحابو مع أىل السنة كاعبماعة يف مسألة اتفق أبو حكقد   

 دخوؿ أحد العيصاة النار من غَت زبليد فيها, كلكنهم ال وبددكف صاحب معصية بعينو. 
 كقد خالف أبو حنيفة رضبو اهلل اؼبرجئة يف الوعيد اجململ ألهنم ال يقطعوف بو.   

                                                           

ٖ( فٟ اٌشوػ 792ٖ ـــــــ 721ث١ٓ أثٟ اٌؼي اٌؾٕفٟ شبهػ اٌطؾب٠ٚخ ) ٔمٍٙبٚ٘نٖ اٌَّبٌخ  (1)

 .ػٓ ش١ـ اإلٍالَ اثٓ ر١ّ١خ 337-333ص 

ْ ِٓ أً٘ إٌَخ ٚاٌغّبػخ اٌّمظٛك ثأطؾبثٗ ـــــ هؽّٗ هللا ــــ اٌن٠ٓ لبٌٛا ثمٌٛٗ فٟ اإل٠ّب (2)

ٚوبْ ِغ عّٙٛه أً٘ إٌَخ ُٚ٘ ئٌٝ  ,ٌُٚ ألظل أطؾبثٗ فٟ اٌّن٘ت اٌفمٙبء ألْ ُِٕٙ ِٓ فبٌفٗ

 أثٟ ؽ١ٕفخ أطؾبثٗ ٌُ ٠ؾ١لٚا ػٓ اٌؾك ٚارجبػبً ٌٍٙلٜ.
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ب الكبَتة ال ىبرج من اإليباف بل ىو داخل يف مشيئة اهلل سبحانو ػػػػػػػ كما اتفقوا على أف مرتك  
كتعاذل إف شاء عٌذبو كإف شاء غفر لو. كعلى ذلك إذا دخل مرتكب الذنب النار كىو موحد فإنو 

 .ال ىبلد فيها
]كأىلو يف أصلو سواء[ أم يف أصل اإليباف, فهو  عقيدتويف  (1)ػػػػػػػػ أما قوؿ أيب جعفر الطحاكم  
يف عدـ  ولوو اهلل جعل الناس ػػػػػػػ اؼبسلمُت ػػػػػػ متساكيُت يف أصل اإليباف, كذلك بناءان على قرضب

 دخوؿ األعماؿ يف اإليباف. 
كقد حاكؿ الشارح رضبو اهلل أف يلتمس التوفيق يف ىذا القوؿ مع عقيدة اعبمهور من السلف,   

ككذلك يف اإلهباب  ,قل من بعضكبعضهم أع ,يف أهنم عقبلء كغَت ؾبانُت مستوكف)): يقوؿ
ليس اؼبقاـ مقاـ اؼبناقشة. كالصواب خبلؼ ما قااله ك  ,من التعسف ما فيو و. كىذا في((كالتحرًن
 هما. عنعفى اهلل 

لنصر ىذا اختبلفهم حوؿ تعريفو فيو ك  كما ىم متفاكتوف  ,وف يف أصوؿ اإليباففإذ الناس ـبتل  
 ككثَت من مسائلو.

تفاكت الناس يف أصل اإليباف تفاكُتم يف عبورىم الصراط يـو القيامة بل كفبا يدؿ كذلك على   
 حسب إيبانو كعملو. 

 كىو حديث الشفاعة كفيو:  ¢ؼبا يف الصحيحُت عن أيب ىريرة   
ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزىا وال يتكلم يومئذ إال ))  

 .سعدان..م سلم وفي جهنم كالليب مثل شوك الالرسل ودعوة الرسل يومئذ اللهم سل
تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن يبقى بعملو أو الموبق بعملو أو الموثق بعملو ومنهم 

 .(2)اغبديث((... المخردل أو المجازى

                                                           

٘ٛ أؽّل ثٓ ِؾّل األىكٞ اٌطؾبٚٞ َٔجخ ئٌٝ لو٠خ فٟ طؼ١ل ِظو. اٌفم١ٗ اٌّؾلس اٌؾبفع  (1)

اإلِبَ اٌّئٟ  فبٌٗ ٖ, أفن اٌؼٍُ ػٓ عّغ ِٓ اٌؼٍّبء 321ُِٕٙٚرٛفٟ ف١ٙب  ٖ ثّظو329ٌٚل 

ـــــــ طبؽت اٌشبفؼٟ ـــــ ٌىٕٗ ِبي ئٌٝ ِن٘ت أثٟ ؽ١ٕفخ ألْ فبٌٗ وبْ ٠أفن ِٓ وزجُٙ, أصٕٝ 

ػ١ٍٗ اٌؼٍّبء وبٌن٘جٟ ٚاثٓ وض١و ٚلبي ٘ٛ أؽل اٌضمبد ٚاٌؾفبظ اٌغٙبثنح. ا٘ـ. ٌٗ ػلح ِظٕفبد 

" ثبْأٌطؾب٠ٚخ" ٚ"ِؼبٟٔ ا٢صبه" ٚ"أؽىبَ اٌموآْ" ٚ"اٌوك ػٍٝ أثٟ ػج١ل ٚػ١َٝ ثٓ ن"اٌؼم١لح ا

 ٚ"ِشىً ا٢صبه". أظو ِملِخ اٌشوػ اٌطؾب٠ٚخ. 

...{ا٠٢خ ٔجِٕ ٕٚيئز َبضشح, وزبة اٌزٛؽ١ل, ثبة لٌٛٗ }7000هلُ  6/2704هٚاٖ اٌجقبهٞ  (2)

 .182ؽو٠ك اٌوؤ٠خ ثولُ  , وزبة اإل٠ّبْ, ثبة ِؼوفخ1/163ٚاٌٍفع ٌٗ. ٚهٚاٖ ٍَُِ 
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  :كاػببلؼ الذم بُت أيب حنيفة كاألئمة الباقُت من أىل السنة ))أما عن قوؿ الشارح
 .((اختبلؼ صورم!!!

 كنبا:  ا,كجهُت اختلفت القرائن كاألدلة يف إثبات أحدنبهذا وبتمل ف  
أ ػػػػػػ أنو قصد بذلك عدـ ترتب على قوؿ أيب حنيفة يف عدـ كجوب العلم يف مسمى اإليباف إذل   

فساد اعتقاد. كقوؿ اػبوارج يف زبليد صاحب الذنب يف النار. أك قوؿ غيبلة اؼبرجئة الذم ال 
 كف أنو ال تضر مع اإليباف معصية على النقيض من قوؿ اػبوارج. يوجبوف العلم كيعتقد

ػػػػػ فإف القوؿ بأف الٌنزاع لفظي أك  (1)نو القصدإإذا كاف ىو القصد ػػػػػػػ كقد صرح بو الشارح كقاؿ   
 . جيوصورم ك 

 ب ػػػػػ الوجو اآلخر إذا ترتب على قوؿ أيب حنيفة كصحبو أمور منها:   
 اس يف أصل اإليباف كأف األعماؿ ال أثر لو يف. ػػػػػػ تساكم الن1  
ػػػػػ أك اعتقاد بعضهم أنو كامل اإليباف كأف إيبانو كإيباف األنبياء أك اؼببلئكة عليهم السبلـ أك قاؿ 2  

 إيباين كإيباف أيب بكر كعمر. 
 ػػػػػػ أك اعتقد عدـ زيادة اإليباف كنقصانو مع داللة النصوص على خبلؼ ذلك. 3  
فإف  شك,ػػػػػ أك اعتقد ربرًن االستثناء يف اإليباف مع داللة النصوص على جواز يف غَت الػػ4  

لوجود تلك العقائد أك بعضها  يبل حقيقي أصل ؛كالسلف ليس بلفظي مرجئة الفقهاءاػببلؼ بُت 
 البعيدة عن مذىب صبهور أىل السنة كاعبماعة.

 ٘وً اٌَوٕخ، ِٚوعئوخ اٌفمٙوبءظٓ ثؼغ اٌؼٍّبء أْ إٌياع ث١ٓ عّٙوٛه أ ٘نا ٚلل  

ُٚ٘ اٌون٠ٓ , ٘ٛ اٌّشٙٛه ػٓ اإلِبَ أثٟ ؽ١ٕفخ ٚؽّبك ثٓ أثٟ ١ٍٍّبْ ٚأرجبػّٙبٚ

، افوزالف طوٛهٞ أٚ ِوعئوخ اٌىٛفوخ أٚ ِوعئوخ اٌؼوواق٠مبي ٌُٙ: ِوعئخ اٌفمٙبء 

، ٚ٘ونا اٌموٛي (2)ٌفظٟ، وّب مووٖ شبهػ اٌطؾب٠ٚخ ف١ٙب، ٚلجٍٗ أثوٛ ؽبِول اٌغياٌوٟ

 ئْ شبء هللا.  ف١ٗ ٚعٗ ؽك ١ٍأرٟ

فٟ ؽ١ٓ ٠ووٜ اٌوجؼغ أْ االفوزالف ؽم١موٟ ٌٚو١ٌ ٌفظ١وبً وّوب لوبي ثوٗ األٌٍٛوٟ   

 ٚغ١وّ٘ب، ٚ٘نا أ٠ؼبً ٌٗ ٚعٙٗ.  (3)ِؾّٛك ٚػج١ل هللا اٌّجبهوفٛهٞ

                                                           

 .333أظو "اٌطؾب٠ٚخ" ص  (1)

(, ٚأظو 462, 470فٟ ِٛػؼ١ٓ أول ف١ٗ اثٓ أثٟ اٌؼي ػٍٝ مٌه ) اٌطؾب٠ٚخ"شوػ أظو " (2)

 .9/167"١ٍو أػالَ إٌجالء", ٚ"رف١َو هٚػ اٌّؼبٟٔ" 

 (.1/37(. كمرقاة اؼبفاتيح للمباركفورم )9/176يف ركح اؼبعاين ) 3
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  ٗٚلل ؽمك ش١ـ اإلٍوالَ اثوٓ ر١ّ١وخ اٌقوالف ٕ٘ٙوب فغّوغ ثو١ٓ اٌمو١ٌٛٓ فغؼٍو

 فٟ ثؼغ ِٕٙب.  ٔياػبً ٌفظ١بً فٟ وض١و ِٓ َِبئٍٗ، ٚؽم١مبً ِإصواً 

.. ٚئّٔوووب اٌّمظوووٛك أْ فمٙوووبء ))لوووبي هؽّوووٗ هللا فوووٟ شووووػ األطوووفٙب١ٔخ: ؽ١وووش   

اٌّوعئخ فالفُٙ ِغ اٌغّبػخ فالف ١َ٠و، ٚثؼؼٗ ٌفظٟ، ٌُٚ ٠ُؼوف ث١ٓ األئّوخ 

اٌّشٙٛه٠ٓ ثبٌفز١وب فوالف ئال فوٟ ٘ونا، فواْ مٌوه لوٛي ؽبئفوخ ِوٓ فمٙوبء اٌىوٛف١١ٓ 

((١ٕفخ ٚأطؾبة أثٟ ؽ١ٕفخوؾّبك ثٓ أثٟ ١ٍٍّبْ ٚطبؽجٗ أثٟ ؽ
(1). 

ٚؽظو ٘نا إٌياع فوٟ ِوٛؽٓ آفوو ثىٛٔوٗ ِوٓ ثولع األلوٛاي ٚاألفؼوبي، ال ثولع   

.. ئٔٗ ٌُ ٠ىفو أؽل ِٓ اٌٍَف ِوعئخ اٌفمٙبء، ثً عؼٍٛا ))اٌؼمبئل فمبي فٟ اإل٠ّبْ: 

 ،  ٟ ٘نا ِٓ ثلع األلٛاي ٚاألفؼبي، ال ثلع اٌؼمبئل، فاْ وض١وواً ِوٓ إٌوياع ف١ٙوب ٌفظو

 .(2)ا٘ـ((ٓ اٌٍفع اٌّطبثك ٌٍىزبة ٚإٌَخ ٘ٛ اٌظٛاةٌى

فظوً: صوُ ثؼول مٌوه رٕوبىع إٌوبً فوٟ اٍوُ اٌّوإِٓ ))ٚلبي فٟ اإل٠ّبْ األٍٚوؾ:   

، ٚوض١و ِٕٗ ِؼٕٛٞ. فاْ أئّخ اٌفمٙبء ٌوُ ٠ٕوبىػٛا   ٟ ٚاإل٠ّبْ ٔياػبً وض١واً ِٕٗ ٌفظ

ألوَٛ ثوٗ ِوٓ فٟ شٟء ِّوب موؤوبٖ ِوٓ األؽىوبَ، ٚئْ ووبْ ثؼؼوُٙ أػٍوُ ثبٌول٠ٓ ٚ

 .(3)ا٘ـ((ثؼغ، ٌٚىٓ رٕبىػٛا فٟ األٍّبء..

٘نا ٚلل ؽلك اٌش١ـ عٛأت إٌياع اٌٍفظٟ ثو١ٓ أ٘وً اٌَوٕخ ِٚوعئوخ اٌفمٙوبء فوٟ   

ِّٚووب ٠ٕجغووٟ أْ ٠ُؼوووف؛ أْ أوضووو ))ثؼووغ اٌظووٛه ٌّووب لووبي فووٟ وزبثووٗ اإل٠ّووبْ: 

ثأْ اإل٠ّبْ اٌزٕبىع ث١ٓ أً٘ إٌَخ فٟ ٘نٖ اٌَّأٌخ ٘ٛ ٔياع ٌفظٟ. ٚئال فبٌمبئٍْٛ 

لٛي ِٓ اٌفمٙبء وؾّبك ثٓ أثٟ ٍو١ٍّبْ، ٚ٘وٛ أٚي ِوٓ لوبي مٌوه، ِٚوٓ ارجؼوٗ ِوٓ 

 أً٘ اٌىٛفخ ٚغ١وُ٘، ِزفمْٛ ِغ ع١ّغ ػٍّبء إٌَخ:

ػٍووٝ أْ أطووؾبة اٌوونٔٛة كافٍووْٛ رؾووذ اٌوونَ ٚاٌٛػ١وول، ٚئْ لووبٌٛا: ئْ ـــــووـ   

اٌّفووٚع،  ئ٠ّبُٔٙ وبًِ وا٠ّوبْ عجو٠وً، فٙوُ ٠مٌٛوْٛ: ئْ اإل٠ّوبْ ثولْٚ اٌؼّوً

 ِٚغ فؼً اٌّؾوِبد ٠ىْٛ طبؽجٗ َِزؾمبً ٌٍنَ ٚاٌؼمبة، وّب رمٌٛٗ اٌغّبػخ.

 ٠ٚمٌْٛٛ أ٠ؼبَ: ثأْ ِٓ أً٘ اٌىجبئو ِٓ ٠لفً إٌبه، وّب رمٌٛٗ اٌغّبػخ.ــــــ   

ٚاٌن٠ٓ ٠ٕفْٛ ػٓ اٌفبٍك اٍوُ اإل٠ّوبْ ِوٓ أ٘وً اٌَوٕخ ِزفموْٛ ػٍوٝ أٔوٗ ال ــــــ   

 ٠قٍل فٟ إٌبه. 

ٓ فمٙبء اٌٍّخ ٔياع فٟ أطؾبة اٌنٔٛة ئما وبٔٛا ِمو٠ٓ ثبؽٕوبً ٚظوب٘واً ف١ٌٍ ث١  

، ِٚب رٛارو ػٕٗ أُٔٙ ِٓ أً٘ اٌٛػ١ل، ٚأٔٗ ٠لفً إٌبه ُِٕٙ ’ ثّب عبء ثٗ اٌوٍٛي

                                                           

 (.143ية )شرح األصفهان 1
 (.337من اإليباف ص ) 2
 ( ضمن الفتاكل.505-7/540اإليباف األكسط ) 3
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ِٓ أفجو هللا ٚهٌٍٛٗ ثلفٌٛٗ ئ١ٌٙب، ٚال ٠ُقٍل ُِٕٙ ف١ٙب أؽل، ٚال ٠ىْٛٔٛ ِورل٠ٓ 

 .(1)ا٘ـ((ِجبؽٟ اٌلِبء

وزووت اٌفمووٗ ػٕوول ِوعئووخ اٌفمٙووبء ١ٍِئووخ ثزمو٠ووو األؽىووبَ اٌؼ١ٍّووخ  ٌٚوونا فأووه رغوول  

ٚرور١ت اٌغياءاد ػ١ٍٙب، ٚ٘ونا ِّوب ٠َزظوؾت ووْٛ إٌوياع ِؼٙوُ ٌفظ١وبً؛ ئم ٌوٛ 

هٖٚ ٘ونا اٌزمو٠وو فوٟ وزوت فووٚػُٙ، اٌزوٟ ٘وٟ ِوٓ  وبْ اٌؼًّ غ١و ٚاعت ٌّب لوَّ

 أفظت اٌّنا٘ت اٌفم١ٙخ ثَطبً ٌزٍه اٌَّبئً.

 ؼغ اٌَّبئً اٌّزورجخ ػٍٝ اٌقالف ِغ ِوعئخ اٌفمٙبء: ٌٚىٓ ِٓ ٔظو ئٌٝ ث  

 َِبئً ى٠بكح اإل٠ّبْ ٚٔمظبٔٗ. ــــــ   

 ٚاٍزٛاء إٌبً فٟ أطً اإل٠ّبْ.ــــــ   

ٚرؾووو٠ُ االٍووزضٕبء فووٟ اإل٠ّووبْ ِطٍمووبً، وّووب رمووٛي ِوعئووخ اٌفمٙووبء، ٠ىووْٛ ـــــووـ   

 .(2)اٌقالف ٚاٌؾبٌخ ٘نٖ ؽم١م١بً 

فٟ اٌقوالف ثو١ٓ أ٘وً اٌَوٕخ ٚاٌغّبػوخ ٚثو١ٓ ِوعئوخ  فظؼ ِٓ مٌه أْ اٌزؾم١ك  

ّٕوٗ ِوب ٘وٛ فوالف ٌفظوٟ ٚطوٛهٞ ووبالفزالف فوٟ ففٟ أٔٛاع طوٛهٖ: اٌفمٙبء، 

األػّووبي ٚكفٌٛٙووب فووٟ َِووّٝ اإل٠ّووبْ ئم اٌغ١ّووغ ٠ٛعجٙووب، ٠ٚزورووت اٌٛػ١وول ػٍووٝ 

ربهوٙب ٠ٚغؼٍٗ َِزؾمبً ٌٍؼمبة، ِغ اٌمٛي ثؼولَ رق١ٍول أطوؾبة اٌونٔٛة فوٟ إٌوبه 

 ٌٛػ١ل اٌّغًّ ف١ُٙ. ٚرؾمك ا

ِٚٓ ٔظو ئٌٝ اٌَّبئً األفوٜ ِٚب رٕزظُ ف١ٙب ٠ٚزورت ػ١ٍٙب ِٓ اٌجلع ٠مو    

 .ثؾم١مخ اٌقالف.. ٚهللا أػٍُ
 
 
 
 
 
 

 : الثالث فصلال          
 في حكم مرتكب الكبيرة                          

                                                           

 (.7/297(ال كانظر اجملموع نفسو )282-281من كتاب اإليباف ) 1
 (.105-101كانظر حبث مفهـو اإليباف عند السلف كغَتىم للعبد الفقَت ) 2
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 :ناحثوفيو ثالثة مب      

 
 .حكم مرتكب الكبيرة, وأدلة كل قولاألقوال في المبحث األول:       

 
 .وبيان الراجح ,مناقشة األدلةالمبحث الثاني:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .األقوال في حكم مرتكب الكبيرة, وأدلة كل قولالمبحث األول:     
يف حكم مرتكب الكبَتة إذل عدة أقواؿ بناء على اختبلفهم يف دخوؿ األعماؿ يف  ناساختلف ال  

 كقوؽبم أف اإليباف كل ال يتجزأ فنقوؿ األقواؿ كما يلي:  مسمى اإليباف,
 القول األول: 
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فهم اتفقوا على . (1)قوؿ اػبوارج ك اؼبعتزلة كمن كافقهم كىم ييسموف يف ىذه اؼبسألة بالوعيدية  
  :أنو يف اآلخرة ـبلد يف نار جهنم. لكن اختلفوا يف حكمو يف الدنيا

  بلؿ الدـح مىك  ,كأظبائهم مشركُت كافرين ,الدنيا هنم كافركف يفإفقاؿ صبهور اػبوارج, 
 كأجازكا سبيهم كأخذ مغنهم كربرًن ذبائحهم كغَت ذلك فبا يقاـ على الكافر اؼبرتد. 

 كأف  ,فركف كفر نعمة ال كفر شرؾاقوؿ األباضية كالزيدية من الرافضة كىو أهنم يف الدنيا ك
مَُّذْبَذبِيَن بَ ْيَن َذِلَك الَ قاؿ تعاذل: } كما, كىؤالء  أظبائهم كافركف مينافقوف ليسوا دبشركُت

  [.143{]النساء: ِإَلى َىُؤالِء َوالَ ِإَلى َىُؤالءِ 
ما ىم منكم وال كال إذل اؼبؤمنُت يف االسم كالثواب } ةفهم ال إذل اؼبشركُت يف اغبكم كالسَت  

ق اؼبؤمن. فيحـر . أما حكمهم يف الدنيا فحكم اؼبؤمن اؼبنافق كالفاس[14{]اجملادلة: منهم
قتاؽبم كسبيهم كمغنمهم كتؤكل ذبيحتهم, لكن ال تقبل شهادُتم كيقدح يف عدالتهم كيقاـ 

 عليهم اغبدكد كاؼبؤمنُت. 
  قوؿ اؼبعتزلة كىو أهنم يف اآلخرة ـبلدكف يف نار جهنم لكنهم أقٌل عذابان من الكافرين

 اؼبشركُت. 
نزلتُت ال إذل الكفر كال إذل اإليباف. كظبوىم هم يف منزلة بُت اؼبفيف الدنيا أما عن حكمهم 

 كىبتلف عن الفسق عند أىل السنة كاعبماعة. , ىذافسقة
 أدلتهم على قولهم: 

 عمـو أدلتهم ىي نصوص الوعيد للعصاة كالكافرين  نستشهد بنماذج منها:   
ِيُُكى يُّ ػػػػػػ قولو تعاذل: }1   َٔ ُُكْى َكبفٌِش  ًِ َٕ ان ِز٘ َخهَمَُكْى فَ ُْ ٌٍ  هبعلفلم , [2{]التغابن: ْإِي
 ,دؿ على أف الناس أما إذل ىذا كإذل الكفرفبُت الكفر كاإليباف حكمان آخر  كتعاذل سبحانو اهلل

 كالعاصي ال يبكن أف يكوف مؤمنان ؼبعصيتو فهو كافر. 
ِعيرِ ػػػػػ قولو تعاذل: }2   ل سبحانو اؼبآؿ إما [, فجع7{]الشورل: َفرِيٌق ِفي اْلَجنَِّة َوَفرِيٌق ِفي السَّ

 . , كصاحب الذنب ال يكوف يف اعبنة, فلم يبق إال النارإذل اعبنة أك النار

                                                           

, 672-666اٌقَّخ"  . أظو "شوػ األطٛي125-١ِ2/116خ أظو آهاء اٌقٛاهط اٌىال (1)

وبٌجقبهٞ  اإلثبػ١خ ػٕل ٠ّضً , ٚفٟ "َِٕل اٌوث١غ ثٓ أٌٔ" ـــــ اٌن2/105ٞٚونٌه "ا٢هاء" 

 .3/4ػٕل أً٘ إٌَخ ــــ ثبة اٌؾغخ ػٍٝ ِٓ لبي أْ أً٘ اٌىجبئو ١ٌَٛا ثىبفو٠ٓ فٟ 
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ٍَ ػػػ قولو تعاذل: }ػػػ3   ز مِٛ ًُ ٍَ اْن ُ ِي ب َٚزَمَج ُم َّللا  ًَ [, فمرتكب الذنب كالكبَتة غَت 27{]اؼبائدة: ئَِ 
منو, كمفهـو اآلية أف غَت اؼبتقي ىو  متق هلل فلو كاف متق هلل ؼبا ارتكب ىذه اؼبعصية فبل يتقبل

 الكافر فصار مرتكب الكبَتة حكمو حكم الكافر. 
 القول الثاني: 

اؼبرجئة كىم على نقيض الوعيدية, فمرتكب الكبَتة عندىم كامل اإليباف دنيان  عامة كىو قوؿ  
 . (1)بناءان على سابق قوؽبم بأنو ال يضر مع اإليباف معصية ؛كآخرة
رة فحكمو إذل اهلل تعاذل, لكن اهلل سبحانو كتعاذل كعد اؼبؤمنُت بالرضبة كاؼبغفرة أما يف اآلخ  

 فيتحقق كعده سبحانو على العصاة. 
 أدلتهم على قولهم: 

 أدلتهم ىي عمـو نصوص الوعد بالرضبة كاؼبغفرة كالتجاكز عن اؼبؤمنُت كمنها:   
{]النساء: ُيْشَرَك ِبِو َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاءُ ِإنَّ اللََّو اَل يَ ْغِفُر َأن ػػػػػػ قولو تعاذل: }1  

النار ألهنا ال  فمرتكب الكبَتة مؤمن دل يشرؾ باهلل, فهو مستحق ؼبغفرة اهلل كال يستحق [.48
 يصبلىا إذل الكافرين اؼبشركُت, فيكوف من أىل اعبنة.

قاؿ تعاذل:  ,بنا إذل فعلوكحبَّ  وػػػػ أف العفو مأمؤؿ من اهلل كىو سبحانو قد حثنا علي2  
{ ٍَ ْحِغُِٛ ًُ ُ ُِٚحتُّ اْن َّللا  َٔ ٍِ انُ بِط  ٍَ َػ اْنَؼبفِٛ َٔ ْٛعَ  ٍَ اْنَغ ٛ ًِ اْنَكبِظ  . [134{]آؿ عمراف: َٔ
كحسن العفو منو سبحانو يقتضي العفو عن الفاسق  ,كالعفو منو سبحانو أكثر ربققا من عقوبتو  

 كصاحب الكبَتة دكف الشرؾ كالكفر. 
ْر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َونُْدِخْلُكم مُّْدَخالً  ػػػػػػػ قولو تعاذل: }3   َهْوَن َعْنُو ُنَكفِّ ِإن َتْجَتِنُبوْا َكَبآِئَر َما تُ ن ْ

ِإنَّ اللََّو اَل يَ ْغِفُر َأن }, كالكبائر يف اآلية ىي الكفر كالشرؾ بدليل قولو [31: النساء{]َكرِيماً 
كاف العاصي ميكفره   ,فلما كاف تكثَت السيئات متحقق {َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاءُ  ُيْشَرَك ِبِو َويَ ْغِفرُ 

ِّٛئَبدِ عنو سيئاتو. لقولو تعاذل: } ٍَ انغ  ْج ِْ ٌ  اْنَحَغَُبِد ُْٚز  [.115{]ىود: ئِ
ُ الَ و تعاذل: }, كقول[56{]األعراؼ: ِإنَّ رَْحمَة اللَِّو َقرِيٌب مَِّن اْلُمْحِسِنينَ }ػػػػػػ قولو تعاذل: 4   ئَِّ 

 ٌَ ُو اْنَكبفُِشٔ ْٕ ِ ئاِل  اْنمَ ِح َّللا  ْٔ ْٛأَُط ِيٍ س   [.87{]يوسف: َٚ

                                                           

 .326-321ٌٍجبلالٟٔ, ونٌه "اإلهشبك"  404-395أظو لٌُٛٙ فٟ "اٌز١ّٙل"  (1)
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مأمور بعدـ اليأس من ركح  مرتكب الذنبك  ,كمرتكب الكبَتة مؤمن كرضبة اهلل ال تكوف للكافر  
 كىو ما زاؿ من احملسنُت.  ,اهلل

 القول الثالث: 
اعبماعة, فهم يقولوف مرتكب الكبَتة أك الذنوب حكمو يف قوؿ الطائفة الوسط أىل السنة ك   

الدنيا فاسق كذبرم عليو أحكاـ الفسقة من نفي العدالة....كىو يف اآلخرة ربت مشيئة اهلل سبحانو 
 كتعاذل إف شاء عذبو كإف شاء غفر لو مع كجوب ربقيق الوعيد اجململ كما أكجبو اهلل تعاذل.

 أدلتهم على قولهم: 
كل منهم جبانب من األدلة كسلك   نصوص الوعد كالوعيد يف تصور أكلئك أخذ ؼبا تعارضت  

الباقي, فأما أىل السنة فجمعوا بُت النصوص كأخذكا باألدلة صبيعها. كتتضح استدالالُتم يف 
 مناقشة األدلة.

  كالقاعدة أف كل حق عند الوعيدية من اػبوارج كاؼبعتزلة فيما استدلوا بو من أدلة الوحي
 تدؿ على اغبق الذم عند أىل السنة كاعبماعة. الشريف 

ككذا كل حق عند اؼبرجئة فيما استدلوا بو من أدلة الوحي فقد دلت على اغبق عند أىل السنة  
كاعبماعة, حيث صبعوا بُت األدلة كفهموىا الفهم الصحيح, كأنزلوىا اؼبنزلة البلئقة هبا. كدل 

ائب التأكيل كأنواع التحريف, كمناحي الرد هبعلوىا متعارضة متضادة, حىت ضبلوىا على غر 
 كاإلعراض. كاهلل اؼبستعاف, كىو سبحانو كرل التوفيق.

 
 
 

 .مناقشة األدلة, وبيان الراجحالمبحث الثاني:    
كىو يف مناقشة األدلة كاألجوبة عن استدالالت اؼبخالفُت كبياف القوؿ الصائب كالراجح يف   

 اؼبسألة. 
 :الوعيدية من الخوارج والمعتزلةأواًل: مناقشة أدلة   
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َفرِيٌق ِفي اْلَجنَِّة َوَفرِيٌق ِفي }قولو تعاذل: من كبو ػػػػػػ استدالالُتم بنصوص الوعيد,  1  
ِعيرِ  نقوؿ أف اهلل تعاذل دل ىبرج صاحب الكبَتة من الدين فهو يف ف ,كغَتىا[, 7{]الشورل: السَّ

 . , كدل ىبرج عن اإليباف أصبلن والدنيا كاآلخرة من ناقصي اإليباف بسبب كبَتت
َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن كقد كصف اهلل سبحانو كتعاذل أصحاب الكبائر باإليباف كقولو تعاذل: }  

نَ ُهَما َتتَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ كىو قتاؽبم ػػػػػػ .  فمع أهنم ارتكبوا كبَتة [9{]اغبجرات: اْلُمْؤِمِنيَن اق ْ
 اؿ اسم اإليباف منطبق عليهم.لكن ال يز ػػػػػػػػػ إخواهنم 

ْؼُشٔفِ ككذلك قولو تعاذل: }   ًَ ٌء فَبرِّجَبٌع ثِبْن ْٙ ِّ َش ٍْ أَِخٛ َٙ نَُّ ِي ٍْ ُػفِ ًَ {]البقرة: فَ
, فاآلية يف القصاص كصف القاًتل ػػػػ الذم ارتكب الكبَتة من أكرب الكبائر كىي قتل [178

 ,فلو كاف كافران ؼبا كصف اهلل بأنو أخو اؼبسلمإسبلـ كإيباف,  ةأخو  :النفس ػػػػػػ بأنو أخ للمقتوؿ
 كلوصفو بالكفر أك العدك. 

 فلما دل يكن ذلك عيلم أف فاعل الكبَتة حكمو مؤمن كليس بكافر كما تعتقد الوعيدية.   
 سب ىذه الكبَتة كما سيظهر ذلك يف مناقشة اؼبرجئة. لكن إيبانو ينقص حب  
ٍَ ئَِ  }ػػػػػ االستدالؿ بقولو تعاذل: 2   ز مِٛ ًُ ٍَ اْن ُ ِي ب َٚزَمَج ُم َّللا   , اؼبتقي يف العمل[27{]اؼبائدة: ًَ
أما مرتكب  ػػػػػػػػ كنبا شرطا قبوؿ العمل ػػػػػػػػػ, اؼبخلص هلل تعاذل فيو كعملو صوابان موافق للشريعة ىو

مالو األخرل أك أع ,لكن باقي عملو اآلخر ,و ىذا خطألالكبَتة فهو ال يزاؿ ـبلصان هلل تعاذل كعم
متق يف كبَتتو فهو   ككونو غَت ,كالقوؿ أنو غَت متقي بسبب ىذا العمل فقط وبتاج إذل دليل ,ضائعة

رجيو من دائرة اإلسبلـ إذ لو كاف فيو خركج عن اإلسبلـ ألمر النيب من ’ كذلك, لكن ىذا ال ىبي
لكن ؼبا دل ينقل أف هبدد إيبانو,  ,كزىن كقذؼ ,كمن شرب اػبمر  ,ارتكب اؼبعاصي من أصحابو

كيف كقد   ذلك ػػػػػػػ كقد نيقل ما ىو أقل منو شأنا ػػػػػ عيًلم أنو ما زاؿ مؤمنان بعملو, فاسق بكبَتتو.
  معاملة اؼبسلمُت.’ عاملهم النيب

 إبطاالن بالكلية! كقد يؤكؿ األمر هبؤالء إذل إبطاؿ داللة أك حقيقة نصوص الوعدىذا ػػػػػ   
كىو الكفر غَت ـبرج عن اؼبلة,  لوارد يف نصوص الوعيد للعصاة من اؼبؤمنُت كفره ػػػػػػ نقوؿ الكفر ا3  

أك  ,كعلى الزاين كالقاذؼ باعبلد ,ألف اهلل تعاذل حكم على السارؽ بقطع اليدالعملي األصغر؛ 
الرجم للمحصن, كلو كاف كافران ألمر سبحانو بقتلو, ألف حكم الكافر اؼبرتد ىو القتل كعن ابن 
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, كىو األمر (1)ركاه البخارم ((من بّدل دينو فاقتلوه))قاؿ: ’ اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل عباس رضي
 اجملمع عليو.

رج عن اؼبلة. كحديث زيد بن إػػػػػػ كما نقوؿ    رًج عن اؼبلة كمنها ما ال ىبي ف الكفر مراتب منها ما ىبي
صبح عبادي مؤمن بي ىل تدرون ما قال ربكم؟ ... قال: أ))كفيو: ’ خالد اعبهٍت عن النيب

قاؿ بعض علماء لذا ك   .(2)اغبديث متفق عليو((....وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا
 .ف الشرؾ األصغر أكرب الكبائرإالسنة كاعبماعة 

رج عن اؼبلة كيسمى عندنا كبَتة من الكبائر   كلو كاف   ,فهذا الكفر يف اغبديث كفر أصغر ال ىبي
كما   بتجديد إيباهنم كإسبلمهم كإعبلف التوبة من ذلك ’ اؼبلة ألمرىم النيبكفران أكرب ـبرجا من 

 كما مر يف مناقشة الدليل الثاين. حصل فبن ارتد, ك 
 كناقشوا اؼبرجئة بنصوص الوعيدكقد قيل ناقشوا الوعيدية بنصوص الوعد .. 

 :ثانيا: مناقشة أدلة المرجئة  
 : , فنقوؿكنرد عليهم بنصوص الوعيد  
ػػ استداللكم بنصوص الوعد على أف مرتكب الكبَتة كامل اإليباف. استدالؿ ببعض األدلة كردِّ ػػػ1  

 البعض منها ػػػ أدلة الوعيد ػػػػػ. 
ػػػػػ أف رضبتو كعفوه سبحانو كتكفَته للسيئات ال يينايف عدلو, كمن عدلو سبحانو ؾبازاة العاصي 2  

 بسبب معصيتو. 
  :نوعُت كما كردت بذلك النصوص ًصلٌي النار علىػػػػػػ أف 3  

 { :َها ًصلٌي على سبيل اػبلود, كىو للكافر, قاؿ تعاذل بُوْا بِآيَاتَِنا َواْسَتْكبَ ُروْا َعن ْ َوالَِّذيَن َكذَّ
 [.36{]األعراؼ: ُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

  لد فيها, بل يعذب ػػػػ كن ال ىبي النار ل ىو يصلحبصافك كنوع آخر كىو أٌف ًصلٌي دكف ذلك
مث ىبرج من النار بتوحيده كإيبانو كما سبق اهلل كأعلم بو. ك إف عذب ػػػػػػ على قدر معصيتو. 

أخرجوا من النار من كان في قبلو أدنى حبة من خردل من ))يف حديث أيب ىريرة: 
 اغبديث. ((...إيمان

                                                           

 .2854, وزبة اٌغٙبك, ثبة ال ٠ؼنة ثؼناة هللا هلُ 10-3/19اٌجقبهٞ  (1)

. 810, وزبة طفخ اٌظالح, ثبة ٠َزمجً اإلِبَ إٌبً ئما ٍٍُ هلُ 1/290أفوعٗ اٌجقبهٞ  (2)

 .71ٍَُِٚ فٟ وزبة اإل٠ّبْ, ثبة ِٓ لبي ِطؤب ثبٌٕٛء هلُ 
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ال يزني الزاني ))لذنوب كالكبائر كحديث: ػػػػػ النصوص اليت نفت اإليباف عن بعض أصحاب ا4  
 تربأ من بعض أىل الكبائر. تاغبديث. ستأيت, اليت ((...حين يزني وىو مؤمن

 "الوعيد المجمل"فإنا كبمل ىذه النصوص على التهديد كالتوبيخ إف دل يتوبوا فإهنم يستحقوف   
 . الكفر أك الشرؾ الصروبُت األكربين هم حدَّ كذلك ما دل تصل معصيتي 

كىذا اغبمل دبقابلة نصوص عدـ التخليد يف النار إال الكافرين. كمن استحق الوعيد استحق   
 العذاب على قدر معصيتو. 

لصراحة أدلتو, ككضوح  راجح ىو قوؿ أىل السنة كاعبماعةإذف من ذلك تبُت لنا أف القوؿ ال  
 خطاهبم كسبلمة منهجهم يف التلقي أكالن, مث االستدالؿ ثانيان. 

 كىذا توفيق اهلل سبحانو كىدايتو, كىو كرل ذلك سبحانو كتعاذل.  
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 : الرابع الفصل          
 مباحث متعلقة باإليمان                          

 
  المبحث األول:     

 .زيادة اإليمان ونقصانو, األقوال فيو وأدلتها وبيان الراجح            
 
 اني: المبحث الث    

 .وبيان الراجححكم االستثناء في اإليمان األقوال فيو, وأدلتها,       
 
 المبحث الثالث:   

 الفرق بين اإلسالم واإليمان األقوال فيو, وأدلتها, وبيان الراجح.        
 
 
 
 
 
 

 . زيادة اإليمان ونقصانو المبحث األول:  
 :أوالً: األقوال فيو   
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ف اإليباف ال يزيد كال ينقص إ :(1)اؼبرجئة كبعض األشاعرةاعبهمية كطوائف ػػػػػػ قالت اػبوارج ك 1  
 .بل اإليباف شيء كاحد

 عرة كىو ركاية عن مالك كىي الراجعة:ػػػػػ قاؿ صبهور أىل السنة كاعبماعة كاؼبعتزلة كبعض األشا2  
 أف اإليباف يزيد كينقص. يزيد بالطاعات كينقص باؼبعاصي. 

لة تفسَت ـبتلف فقالوا: زيادة اإليباف كنقصانو إمبا ىي يف تفاكت الناس يف كجوب ػػػػػػ لكن للمعتز   
األعماؿ عليهم, فمن سبق لئليباف كاف أكمل إيبانان من اؼبتأخر ككذلك من كجب عليو حكم 

 شرعي قبل غَته كمن كجب عليو اغبج كاف أكمل إيبانان فبن دل هبب عليو. 
 اف يزيد كال ينقص.عن مالك أف اإليب يةػػػػػػ ركا3  
 :ثانياً: أدلة كل قول  

 كىم اػبوارج كاؼبرجئة...أدلة القول األول : 
 كاألصل ىو اإليباف.  ,ػػػػػ أنو لو كاف اإليباف يزيد كينقص لكاف نقصاف اإليباف ىو الكفر1  
اعة فاإليباف شيء كاحد فمن نقص إيبانو عددناه كافران ألنو ما نقص إال دبعصيتو. كمن فعل الط  

 إمبا فعل ما أيمر بو فبل يزيد إيبانو كإمبا ييسمى مؤمنان. 
ػػػػػ أف اإليباف شيء كاحد كىو كل ال يتجزأ إمبا نقص منو شيء إال كزاؿ باقيو. كإف زاد بأم 2  

 شيء يزيد فاألعماؿ ليس ؽبا أثر يف اإليباف. 
يتجدد يف كل  ضه رى أف اإليباف عى  يات اليت تدؿ على زيادة اإليباف علىاآلحاديث ك األػػػػػ ضبلهم 3  

 كال ينقص.  غبظة بتجدد أمثالو, لكنو ال يزيد
كقاؿ  بعضهم أف الزيادة يف النصوص ؿبمولة على ما يكوف للمؤمن من صفاء النفس كتلذذ   

 حببلكة اإليباف... 
اإليباف  ,ال)) :كفيو أهنم قالوا يا رسوؿ اهلل اإليباف يزيد كينقص فقاؿ ثقيفد فك ػػػػػػ حديث 4  

 .(2)((مكمل يف القلب زيادتو كفر كنقصانو شرؾ
 منهاكىو قوؿ أىل السنة كمن كافقهم . كىي كثَتة: أدلة القول الثاني , : 

                                                           

 .335٘ٛ أثٛ اٌّؼبٌٟ اٌغ٠ٕٟٛ. أظو "اإلهشبك"  (1)

. ٚلل لبي ػٕٗ ِقوط اٌطؾب٠ٚخ ِٛػٛع. ٚلل ثؾضذ ػٕٗ ف١ّب 342و "شوػ اٌطؾب٠ٚخ" أظ (2)

اٍزىّبي اٌجؾش. ٚلل  ػٓٚلفذ ػ١ٍٗ ٠لٞ ِٓ وزت اٌّٛػٛػبد فٍُ أعلٖ. ٚلل لظود اٌّٙخ 

 رىٍُ ػ١ٍٗ عّغ ِٓ اٌؼٍّبء وّب ٔمٍٗ اٌشبهػ فأٔظوٖ. 
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ِٓىْ ػػػػ قولو تعاذل: }1   بَِ ًَ َغ ئِٚ بَبً ي  ًَ ٍَ ٚلٌٛٗ رؼبٌٝ: }, [4{]اٌفزؼ: نَِْٛضَداُدٔا ئِٚ ان ِزٚ َٔ

آرَب َٔ ًُْذٖ  ُْْى  ا َصاَد ْٔ زََذ ْْ ُْىْ ا ٍَ آَيُُٕا ٚلٌٛٗ: }, [17{]ِؾّل: ُْْى رَْمٕا َْٚضَداَد ان ِزٚ َٔ
بَبً  ًَ  [31]اؼبدثر: {ئِٚ

 بالقربات.إذل اهلل فالزيادة يف ىذه النصوص كغَتىا إمبا تكوف من فعل الطاعة كالتزلف   
 يسرق ال يزني الزاني حين يزني وىو مؤمن وال))’: قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل ¢ػػػػػػ حديث أيب ىريرة 2  

 .(1). اغبديث متفق عليو((....السارق حين يسرق وىو مؤمن
إذ لو كاف كذلك ؼبا أقاـ الشارع عليهم  ؛ال يقتضي خركجهم عن اإليباففنفي اإليباف عنهم   
إمبا ىو لتكفَت اؼبؤمنُت يف الدنيا عن اآلخرة ؼبعصية اليت ارتكبها. كالكافر ال ييكفر عنو  ان, فاغبدُّ حدَّ 

 ابو يكوف يـو القيامة. شيء بل عق
ما رأيت من ناقصات عقل ودين ))قاؿ: ’ ػػػػػػ حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل3  

أما نقصان ))قالت امرأة يا رسوؿ اهلل كما نقصاف العقل كالدين قاؿ:  ((أغلب لذي ُلب منكن
ليالي ما تصلي تعدل شهادة رجل, فهذا نقصان العقل وتمكث ال تينفشهادة المرأ العقل

 .(2) متفق عليو ((وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين
 . تفاؽباالكىذا ككما ىو معلـو نقصاف الدين ال يستلـز خركجها منو   
 :منو ةتفي بأمثلأككىو كثَت  ,ػػػػػ ما كرد عن الصحابة يف ىذا اؼبعٌت4  
يعٍت نذكر اهلل. ركاه أبو  ((عةاجلس بنا نؤمن سا))أنو قاؿ لرجل:  ¢ػػػػػػػ عن معاذ بن جبل   

 .(3)عبيد
, كاإلنفاؽ نفسكن صبع اإليباف: اإلنصاؼ من هصبعمن ثبلثة ))قاؿ:  ¢ػػػػػػػػػػ كعن عمار بن ياسر  

 .(4)((من أقتار, كبذؿ السبلـ للعادل

                                                           

, 1/76, ٍَُِٚ 2343ْ طبؽجٗ , وزبة اٌّظبٌُ, ثبة إٌٟٙ ثغ١و ئم2/875هٚاٖ اٌجقبهٞ  (1)

 .57وزبة اإل٠ّبْ, ثبة ث١بْ ٔمض اإل٠ّبْ ثبٌّؼبطٟ هلُ 

, 1/87, ٍَُِٚ 298, وزبة اٌؾ١غ, ثبة رون اٌؾبئغ اٌظَٛ هلُ 1/116هٚاٖ اٌجقبهٞ  (2)

 . 79وزبة اإل٠ّبْ, ثبة ث١بْ ٔمظبْ اإل٠ّبْ ثٕمض اٌطبػبد هلُ 

األٌجبٟٔ: ئٍٕبكٖ طؾ١ؼ ػٍٝ شوؽ اٌش١ق١ٓ,  , ٚلبي ِقوط أؽبك٠ش20فٟ "اإل٠ّبْ" هلُ  (3)

 .796. ٚػجل هللا ثٓ أؽّل فٟ "إٌَخ" هلُ فٟ "اإل٠ّبْ 117ٚهٚاٖ اثٓ أثٟ ش١جخ هلُ 

 , ٚلبي ِقوعٗ ئٍٕبك طؾ١ؼ.131هٚا٠خ أثٟ ش١جخ فٟ "اإل٠ّبْ" هلُ  (4)
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د قم بنا نزدا)) من أصحابو فيقوؿ: ردبا يأخذ بيد الرجل كالرجلُت ¢ػػػػػػػػػ كعن عمر بن اػبطاب  
 .(1)((إيبانان 
 عتمد عليو. فلم أجد لو دليبلن يي  أما قول المعتزلة 

أسلم بعد أخيو زيد كىو بإصباع اؼبسلمُت أفضل من  ¢كيرده حاؿ الصحابة, فعمر بن اػبطاب    
 زيد كما دلت على ذلك النصوص. 

أفضل  , كصار عند اهللرضي اهلل عنهم أسلم بعد صبع كبَت من الصحابة ¢كذلك سعد بن معاذ   
كدينو, ككذلك أبو سفياف كخالد بن ’ منهم ال لتقدمو عليهم يف اإلسبلـ لكن لشأنو مع الرسوؿ

. فدؿ على أف ىذه القوؿ كاهو كىو قوؿ اؼبعتزلة كمن كافقهم رضي اهلل عنهم الوليد كمعاكية كغَتىم
 كمن قلدىم. 

 األدلة على رواية اإلمام مالك بن أنس: 
 يباف أخذان من أدلة الزيادة اليت استدؿ هبا أىل السنة. ػػػػػػ قولو بزيادة اإل1  
ػػػػػػػ قولو ال ينقص, استنادان على أف نقصانو قد يؤدم إذل زكاؿ اإليباف, كما ىو قوؿ اػبوارج 2  

 كمن كافقهم. 
 لكن ىذه الركاية مرجوحة عن اإلماـ مالك كركايتو األخرل ىي الصحيحة.   
ـ مالػػك كعػػن غػػَته مػػن الفقهػػاء مػػن أتبػػاع التػػابعُت يف إطػػبلؽ لفػػظ كىػػذا تفصػػيل اؼبػػركم عػػن اإلمػػا  

الزيادة, يف اإليباف دكف النقصاف, كذلك أنو مالك يف ركاية ؿبمد بػن القاسػم عنػو توقػف يف نقصػاف 
ككافقػػو علػػى ذلػػك صباعػػة مػػن الفقهػػاءال ألهنػػم كجػػدكا ذكػػر الزيػػادة يف القػػرآف كدل  اإليبػػاف فلػػم يقػػل بػػو
 هبدكا ذكر النقص. 

ؿ: أقوؿ اإليبػاف اظ التفاضلال فقفكبعض السلف رضبهم اهلل عدؿ عن لفظ الزيادة كالنقصاف إذل ل  
 يتفاضل كيتفاكت. 

ال كما يركل عنو موافقة اعبمهور مػن السػلف بػالقوؿ بزيادتػو (2)كيركل ىذا عن عبد اهلل بن اؼببارؾ  
 .(1)كنقصانو كما حكاه عنو النوكم

                                                           

 .108هٚاٖ اثٓ أثٟ ش١جخ فٟ "اإل٠ّبْ" هلُ  (1)

(الكقاؿ معقبان على قوؿ ابن اؼببارؾ: ))ككاف مقصوده 507-7/506مية يف اإليباف الوسط )ذكره الشيخ أبو العباس ابن تي 2
ؿ ابن و اإلعراض عن لفظ كقع فيو النزاع إذل معٌت ال ريب يف ثبوتو((اىػال فبا يفيد أف اؼبسألة لفظية ال طائل من النزاع فيها. كق

 (.1/316بن أضبد يف السنة )اؼببارؾ: ))إف اإليباف قوؿ كعمل كيتفاضل((ال ركاه عبد اهلل 
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ا عػػن قػػوؿ اإلمػػاـ مالػػك السػػابق يف التوقػػف بالنقصػػاف بعػػدة أجوبػػة ىػػذا كقػػد كٌجػػو العلمػػاء كأجػػابو   
 منها: 

 أف لفظ الزيادة كرد يف النصوصال دكف لفظ النقصافال فلم يقل بو.-1  
 كىذا جواب قالو الشيخ ابن تيمية عن مالك كمن كافقو رضبهم اهلل.  
 توقف مالك بالنقصاف لئبل يكوف شكان ـبرجان عن اسم اإليباف.-2  
الوعيديةال الذين يكفركف باؼبعاصي كىبرجوف ك أك لئبل يتأكؿ القوؿ بالنقصاف على قوؿ اػبوارج -3  

 هبا عن اإليباف. كىذاف اعبواباف حكانبا النوكم يف شرحو ؼبسلم.
ردبا كاف قولو ذلك قديبانال رجح عنو بعػد ذلػك كالسػيما بعػد تأملػو غبػاؿ اؼبرجئػة كبػدعتهمال ؼبػا -4  

 ه عليهمال كإنكاره عليهم كما أنكر على ضباد بن أيب حنيفة كغَته منهم. عيرؼ عنو بعدي من ردِّ 
كردبا ىو كىٍىمه من ناقليوال ؼبا يعرض للمدرس يف درسو من التوقف يف مسائلال ال لعدـ اعبواب -5   

فيهػػا عنػػدهال كإمبػػا لزيػػادة تأمػػل فيهػػا كنظػػر كحبػػثال أك لعػػارض يعػػرض لػػو يف خػػاطره يسًتسػػل معػػو.. 
 ككبو ذلك.

  عن مالك في ذلك:  حُ جل الراالقو 
كعلػػػى كػػػل حػػػاؿ فػػػإف االحتمػػػاالت متطرقػػػة للركايػػػة الػػػيت توقػػػف فيهػػػا مالػػػك عػػػن القػػػوؿ بنقصػػػاف   

 اإليبافال كىي ركاية ؿبمد بن القاسم. 
كيػف كقػد ركل صبهػور أصػحابو ركايػات أخػرل صػرح فيهػا اإلمػاـ مالػك بزيػادة اإليبػاف كنقصػػانوال    

اـ الصػنعاينال كعبػد اهلل بػن كىػبال كمعمػر بػن عيسػىال كعبػد اهلل بػن كما يف ركاية عبد الرزاؽ بن نبػ
 . (2)نافع
اؿ كالتأكيل؛ ؼبا مايات الكثَتة عنو العملال كىي موافقو ؼبا يرد على األكذل من االحترك فعلى ىذه ال  
 من ثبوت النقصاف يف اإليباف عنو رضبو اهلل. فيها
وٚا٠ز١ٓ ػٓ ِبٌه، ٚاٌوٚا٠خ ٚ٘نٖ ئؽلٜ اٌ… ))لبي ش١ـ اإلٍالَ فٟ األٍٚؾ:   

األفوٜ ػٕٗ، ٚ٘ٛ اٌّشٙٛه ػٕل أطؾبثٗ، ومٛي ٍبئوُ٘ )٠ؼٕٟ األئّخ(: أٔٗ 

 . (1)ا٘ـ((٠ي٠ل ٠ٕٚمض
                                                                                                                                                                                 

 (.1/146يف شرح صحيح مسلم ) 1
(ال كالسنة لعبد اهلل بن 113(ال كمسائل اإلماـ أضبد أليب داكد )9/252انظر ىذه الركايات يف التمهيد البن عبد الرب ) 2

 (.147-1/146ال كشرح مسلم للنوكم )5/957(الكشرح أصوؿ السنة لبللكائي 118(ال كالشريعة لآلجرم )87أضبد )
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 . (2)القوؿ الراجح كالقوؿ اغبق ىو القوؿ الثاين كقوؿ أىل السنة كمن كافقهمف  
 
 
 
 
 
 
 
 .المبحث الثاني: حكم االستثناء في اإليمان  
 :مآخذىافي المسألة و أواًل: األقوال   

 قول جمهور األشاعرة والكالبية ومن وافقهم : 
ف االستثناء كاجب, فيجب على العبد أف يقوؿ أنا مؤمن إف شاء اهلل, حىت صار إحيث يقولوف   

 بعضهم يقوؿ ذلك يف سائر األعماؿ الصاغبة مثل صمت إف شاء اهلل كتصدقت إف شاء اهلل.
 األدلة على قولهم: 

ف اإليباف ىو مات عليو اإلنساف, أم اؼبعترب يف اإليباف ىو اؼبوافاة. كىو ما سبق يف علم اهلل إػػػػػػػ 1  
كلو كفر مث آمن فإف  ,أف اإلنساف سيموت عليو. فمن آمن بعد كفر فبل عربة بكفره العتبار اػباسبة

 منو.  إيبانو األكؿ يبطل, حىت لو عاد كأسلم من جديد فليس لئليباف األكؿ تأثَت كال يقبل
على كيلـز من قوؽبم ىذا أف اهلل وبب يف األزؿ كيبغض كيسخط يف األزؿ, فالصفات الفعلية  ػػػػػػػػ  

 أزلية النوع كاآلحاد. ىذا 
ػػػػػػ قوؿ الرجل أنا مؤمن يقتضي ذلك أنو شهد لنفسو أنو من األبرار اؼبتقُت القائمُت بكل ما 2  

يدعي اإليباف الكامل. كؼبا كاف اؼبؤمن ال يضمن من نفسو أمر بو اهلل كترؾ ما هنى عنو. فهو بذلك 
 ذلك كجب عليو االستثناء. 

                                                                                                                                                                                 

 (.7/506يف اإليباف األكسط ضمن الفتاكل ) 1
ٌّٚي٠ل ِٓ موو األكٌخ ِٓ اٌىزبة ِٚٓ إٌَخ ِٚٓ ا٢صبه اٌٍَف١خ, أظو َِأٌخ اإل٠ّبْ= ٌؼٍٟ  (2)

 .49-38اٌشجً 
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  جمهور المرجئةالخوارج والمعتزلة و قول: 
سواء دخل العمل فيو أك دل  ,اإليباف شيء كاحد ال يتجزأ :بأف االستثناء ؿبـر بناء على قوؽبم  

 يدخل. 
 على قولهم لردا: 

 من استثٌت يف إيبانو باهلل كمبلئكتو ككتبو.... فقد شك كىذا ال هبوز.ػػػػػػ أف االستثناء شك, ك 1  
 . كمن علم من نفسو اليقُت فبل هبوز أف يشك. الشّكاكةبكلذلك ظٌبوا من يستثنوف يف اإليباف 

َشْيٍء َوال تَ ُقوَلنَّ لِ  ور اؼبستقبلية باؼبشيئة قاؿ تعاذل: }ػػػػػػػ أف اهلل تعاذل علمنا االستثناء لربط األم2  
ِإالَّ َأن َيَشاُء اللَُّو َواذُْكر رَّبََّك ِإَذا َنِسيَت َوُقْل َعَسى َأن يَ ْهِدَيِن رَبِّي  *ِإنِّي فَاِعٌل َذِلَك َغدًا 
َرَب ِمْن َىَذا َرَشداً   [.24-23{]الكهف: أَلق ْ

 كعليو إذا حلف اإلنساف كاستثٌت فإنو ال وبنث لتعلق األمر باؼبشيئة.   
 

 نة والجماعةقول أىل الس: 
 التفصيل: بكىو  ,متضادينقولُت سعد الناس بالدليل من الفريقُت كىو القوؿ الوسط بُت أ  
ال هبوز, كأف يقوؿ أنا مؤمن  حراـ ػػػػػػ إذا أراد اؼبستثٍت من االستثناء الشك يف أصل اإليباف فهذا أ  

 . , شاكان باهلل كمبلئكتو...إف شاء اهلل
باالستثناء ربقق الشيء كأف يكوف يف أمر ال بد من كقوعو فهذا جائز. كما  ػػػػػػػػ أما إف قصد ب  

يعلمهم إذا خرجوا إلى ’ كان رسول اهلل)): يدؿ عليو حديث بريدة بن اغبصيب األسلمي قاؿ
المقابر أن يقولوا: السالم عليكم أىل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء اهلل بكم 

 .(1)ركاه مسلم ((ا ولكم العافيةالحقون, نسأل اهلل لن
  .ػػػػػػػ كذلك إف قصد منع تزكية نفسو ج   
  .أك قصد أف ال يعلم ما تكوف عليو خاسبتوػػػػػػ  د  
أك قصد عجزه عن القياـ جبميع مقتضايات اإليباف من فعل الطاعات كترؾ اؼبعاصي. ػػػػػ  ه  

 فاالستثناء جائز كليس بواجب.

                                                           

, وزبة اٌغٕبئي, ثبة ِب ٠مبي ػٕل كفٛي اٌمجٛه ٚاٌلػبء ألٍ٘ٙب ؽل٠ش هلُ 2/671هٚاٖ ٍَُِ  (1)

975. 
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 :جح ىو قول أىل السنة والجماعةثانياً: القول الرا  
 ػػػػػػ العتماده على صبيع األدلة كعدـ ردِّ شيء منها.   
ػػػػػػػ ألف كل من الفريقُت استدلوا بأدلةو تبدك أهنا تعارض أدلة الفريق اآلخر. فكل منهما معو بعض   

 الدليل. 
ذين يؤيدنبا العقل الصحيح ػػػػػػػػ كونو استدالؿ السلف على قوؽبم من نصوص الكتاب كالسنة الل  

 كالفطرة السليمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .المبحث الثالث: الفرق بين اإلسالم واإليمان  
 :تهاأواًل: األقوال في المسألة وأدل  
أم ىل اإلسبلـ ىو اإليباف؟ كىل اإليباف ىو اإلسبلـ؟ كىذا ؾبمل أقواؿ الفرؽ يف ىذه اؼبسألة,   

 و الطوائفال كافًتاقهم يف مسمى اإليباف. أك غَته. فهذا فبا افًتقت في
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 .(1)لعكس صحيح افقالت الوعيدية: إف اإلسبلـ ىو اإليباف ك ػػػػػػ 1  
 . كاإليباف ىو العمل. كقيل: اإلسبلـ ىو الكلمة أم كلمة التوحيد بالشهادتُت ػػػػػػ2  
 كىذاف القوالف ؽبما كجو صحيح يتضح عند التحقيق يف معنانبا.   
يباف خصلة من خصػاؿ اإلسػبلـال بػأف كػل إيبػاف إسػبلـ كلػيس كػل إلكذىب األشاعرة إذل أف ا ػػػػػػ3  
 .(2)سبلـ إيباناإ
 يتضح إف شاء اهلل.  حق كباطلكىذا القوؿ فيو   

كالقوؿ الصواب الذم عليو أىل التحقيق القػوؿ بالتفصػيلال كىػو إصبػاالن: اإلسػبلـ كاإليبػاف إذا  ػػػػػػ4  
 افًتقا اجتمعا. اجتمعا افًتقا. كإذا 

 ومعناه:  

 د من كتاب أك سنة فإف لكل كاحد منهما حأف اإلسبلـ كاإليباف إذا اجتمعا يف نص كا
 معٌٌت ىبتص بو.

ػػػػػػ قوؿ طائفة أف اإلسبلـ ىو كلمة التوحيد كاإليباف ىو العمل. كحكي ىذا عن الزىرم رضبو 1  
 . (3)اهلل

 أدلتهم على قولهم: 
أمِرُت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ))فيو:  رضي اهلل عنهما مرفوعان  بن عمركهلل عبد اػػػػػػػ حديث 1  

 اغبديث.((...ال إلو إال اهلل وأن محمد رسول اهلل
لكن القوؿ أف ىذا التوحيد  ,الشهادتُت اكنب ,فيكوف اإلسبلـ ظاىران إمبا يكوف بكلمة التوحيد  

 ىل صحبو عمل ال يتحقق إال باإليباف. 
أما اغبكم على إيبانو  ,ػ لكن وبمل كبلـ الزىرم رضبو اهلل على أنو وبكم بإسبلـ اؼبرء بالتوحيدػػػػػػػ  

 فيكوف بعمل اعبوارح. 
                                                           

( كما بعدىا كىو الـز قوؽبم يف مسمى اإليباف عند 26(ال كجامع العلـو البن رجب )229،1346الكبَت ) يبافاإلكما يف   1
 ضة..!مية كاؼبرجئة احملاالتأمل! كىو الـز قوؿ الكر 

( كما بعدىا كقاؿ قبلو: ))فصل: قاؿ 147يباف الكبَت )إلسبلـ يف ااإلكىو قوؿ أيب بكر الباقبلين نقلو عنو بلفظو شيخ  2
 ظو..(( اىػال فذكره.لفن نصركا مذىب جهم يف اإليباف من اؼبتأخرين كالقاضي أيب بكر كىذا الذي
 .560هلُ  2/507أظو "رؼظ١ُ لله اٌظالح" ألثٟ ٔظو اٌّوٚىٞ  (3)
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ػػػػػػػػ قوؿ طائفة أخرل أف اإلسبلـ إمبا ىو األعماؿ الظاىرة كاإليباف ىو األعماؿ الباطنة كإيباف 2  
  القلوب كعملها من خشية كإنابة كؿببة كتوكل ككبوىا.

 استدل ىؤالء باآلتي: 
اإلسالم أن تشهد أن ال إلو إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل وإقام ))ػػػػػػ حديث جربيل كفيو:   

 اغبديث.((....الصالة, ..... واإليمان أن تؤمن باهلل ومالئكتو وكتبو
اطنة اليت تكوف فجعل اإلسبلـ كأركانو يف األعماؿ الظاىرة باعبوارح. كجعل اإليباف يف األعماؿ الب  

 يف القلب. 
 ػػػػػػػ كضبلو اعبمهور من أىل السنة على حاؿ اقًتاف اإليباف كاإلسبلـ صبيعهما.   

 (1)قول طائفة ثالثة وىم المعتزلة وأكثر الرافضة. 
 كىو القوؿ بأف اإليباف كاإلسبلـ معنانبا كاحد كنبا مًتادفاف.   

 أدلتهم: 
ٍَ فَأَْخَشْجَُ ػػػػػػ قولو تعاذل: }1   ْإِيُِٛ ًُ ٍَ اْن َٓب ِي ٌَ فِٛ ٍْٛذ  *ب َيٍ َكب َْٛش ثَ َٓب َغ َجْذََب فِٛ َٔ ب  ًَ فَ

 ٍَ ٛ ًِ ْغهِ ًُ ٍَ اْن  [. 36-35{]الذاريات: يِّ
 فلما دل يفرؽ يف اآلية ظهر أهنما لفظُت ؼبعٌت كاحد.   
ـ, فدؿ ذلك عن اإليباف فأجاهبم بأركاف اإلسبل’ أهنم سألوا النيب ػػػػػػػ حديث كفد عبد قيس كفيو2  

 على ترادؼ العبارتُت, كأف أحدنبا يقـو مقاـ اآلخر. 
َُبقولو تعاذل: }ػػػػػػػػ 3   ًْ نَِكٍ لُٕنُٕا أَْعهَ َٔ {]اغبجرات: لَبنَِذ اَْٞػَشاُة آَيُ ب لُم ن ْى رُْإِيُُٕا 

24.] 
 أم أسلمنا نفاقان, كليس ذلك ىو اإليباف كاإلسبلـ الصحيح. بل إسبلـ اؼبنافق.   
أجابوا على حديث جربيل أف يف اإليباف معاين زائدة على اإلسبلـ. كىذا يػىريدُّه قوؽبم, كما ػػػػػػػ 4  

يرده تعريف اإليباف لغة بأنو التصديق كاإلسبلـ لغة ىو االستسبلـ كاالنقياد, ففارؽ بُت اؼبعٌت 
 اللغوية لكل منهما. 

                                                           

, ٚلل ٔمً 708-705, ٚ"شوػ األطٛي اٌقَّخ" 553, 2/552أظو "رؼظ١ُ لله اٌظالح"  (1)

١ٍٚأرٟ فٟ ثبة  ,فٟ رج٠ٛجٗ ٌجؼغ األؽبك٠ش وؾل٠ش ٍؼل ٌٕب أْ ٘نا لٛي اٌجقبهٞ, ٚػٕل اٌزأًِ

 ئما ٌُ ٠ىٓ اإلٍالَ ػٍٝ اٌؾم١مخ ٚوبْ ػٍٝ االٍزَالَ أٚ اٌقٛف ِٓ اٌمزً, ٠ظٙو أٔٗ ١ّ٠ً ئ١ٌٗ.
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 منهم بالتفصيل حيث بُت  كاعبماعة أصحاب اغبديث كاحملققُت قول جمهور أىل السنة
 اإلسبلـ كاإليباف خصوص كعمـو على كبو من ىذا التفصيل:

قَاَلِت }كآية  ,أك آية الذاريات ,كاحدة كحديث جربيل صبلةإذا اجتمع اإليباف كاإلسبلـ يف ػػػػػػػػ 1  
حيث اغبجرات, فإف اإلسبلـ يكوف لؤلعماؿ الظاىرة كاإليباف لؤلعماؿ الباطنة.  من {اأَلْعَرابُ 

 . إذا اجتمعا افًتقا
رىطًا وأنا جلس فنزل ’ أعطى رسول اهلل))قاؿ:  ¢كيدؿ لو أيضان حديث سعد بن أيب كقاص   

رجاًل ىو أعيبهم إلّي فقلت يا رسول اهلل ما لك عن فالن؟ فو اهلل أني ألراه ’ رسول اهلل
عد إني ألعطي الرجل مؤمنا. فقال أو مسلمًا فأعدتها عليو فأعادىا علّي ثالثاً. ثم قل: يا س

  .(1). متفق عليو((وغيره أحّب إلّي منو خشية أن يكبو اهلل في النار
 ػػػػػ إذا افًتقا أم اإليباف كاإلسبلـ اجتمعا أم ذكر أحدنبا يف نص فإف اآلخر يدخل فيو. 2  
يبنع كال ػػػػػػػ كحديث كفد عبد القيس سألوه عن اإليباف فدخل فيو اإلسبلـ حيث ذكر أركانو,   

 ذلك كونو ىو اإليباف. 
: ىذا القوؿ أعٍت قوؿ أىل السنة أك قوؿ ؿبققي أىل السنة ىو الراجح لقٌوة أدلتو كصبعو بُت ثانياً   

 ككذلك إمكاف اعبواب عن كجو استدالؿ ـبالفيهم.  أدلة ـبالفيو
يف نػص كاحػد  , فػإذا اجتمعػاىو اإليباف عند االفًتاؽ بذكر أحػدنبا يف نػص  دكف اآلخػر فاإلسبلـ  

  افًتقا.
 : األعماؿ الظاىرة كمنها الشهادتاف كالصبلة..فاإلسالم  
 كغَتىا. … كاػبوؼ كاحملبة كالرغبة كالرىبة كل: األعماؿ الباطنة من االعتقادات كالتو واإليمان  
 كقد دؿ على ىذا دالئل كثَتة منها اكتفاءن كاختصاران:   

َأْس َلْمَنا َوَلمَّ ا  اِت اأَلْعَراُب َءاَمنَّا ُقل لَّ ْم تُ ْؤِمنُ وا َوَلِك ن َقولَ و قَالَ قولو تعارل يف سورة اغبجرات:   
فاجتمعػػػا يف نػػػص كاحػػػدال كنفػػػى عػػػنهم اإليبػػػافال  ,[14]اغبجػػػرات:ُن ِفىُقلُ   وِبُكمْ ايَ   ْدُخِل اإِليَم   

 ا مؤمنُت.و كأثبت ؽبم اإلسبلـ؛ فدؿ على افًتاقهما أهنم مسلموف لكن دل يبلغوا أف يكون

                                                           

, ٍَُِٚ 27, وزبة اإل٠ّبْ, ثبة ئما ٌُ ٠ىٓ اإلٍالَ ػٍٝ اٌؾم١مخ هلُ 1/18هٚاٖ اٌجقبهٞ  (1)

 .150ٓ ٠قبف ػٍٝ ئ٠ّبٔٗ هلُ , وزبة اٌيوبح, ثبة ئػطبء 2/732ِ
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جػػو الداللػػة كمػػا يف داللػػة آيػػة اغبجػػراتال بتفريقػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم بػػُت اؼبػػؤمن كاؼبسػػلم يف كك   
  معٌت ىبتص بو. نص كاحدال فبا يدؿ أف لكل منهما

يبػاف: باألصػوؿ إلر اإلسبلـى: باألركػاف اػبمسػةال كاكحديث جربيل عليو السبلـ اؼبشهور كفيو ذىكى ػػػػػػ   
 الستة.

كاحدال أجاب النيب صلى اهلل عليو كسلم لكلو دبعٌت غَت اآلخر؛ فدؿ على  فإهنما اجتمعا يف نص  
 افًتاقهما.

 كأركاف اإلسبلـ اػبمسة أعماؿ ظاىرةال كأصوؿ اإليباف الستة أعماؿ باطنةال كال بد منهما صبيعان.  
أعطػػػى رسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم رىطػػػان كسػػػعد )) :قػػػاؿ ¢عد بػػػن أيب كقػػػاصكحػػػديث سػػػ ػػػػػػػػػ  
ال فًتؾ رجبلن ىو أعجال اهلل إين ألراه مؤمنػان.  بهم إرلَّال فقلت: يا رسوؿ اهلل مالك عن فبلف؟ فوجسه

مالػػك عػػن فػػبلفال مث غلبػػٍت مػػا أعلػػم منػػوال فعػػدت ؼبقػػاليتال فقلػػت: مثػػل ذلػػك  ((أو مس  لماً ))فقػػاؿ: 
ط ي الرج ل  ي ا س عد إن ي أُلع))مث قػاؿ:  ’كأجابٍت دبثلوال مث غلبٍت ما أعلم منو فعػدت ؼبقػاليتال كعػاد

 .(1)متفق عليو كاللفظ للبخارم ((وغيره أحب إليَّ منو  خشية أن يكبو اهلل في النار
ثنا هبز بػن حكػيم ثنػا ))كيدؿ على ىذا الفرؽ اغبديث الذم ركاه اإلماـ أضبد يف مسنده كغَته:  ػػػػػػ  

ة واإليم ان ف ي اإلس الم عالني ))يقػوؿ:   ’قاؿ كػاف رسػوؿ اهلل ¢علي بن مسعدة ثنا قتادة عن أنس
 .(2)((التقوى ىهنا  التقوى ىهنا))مث يشَت بيده إذل صدره ثبلث مرات مث يقوؿ:  .((القلب

                                                           

باب  –(ال كمسلم يف اإليباف أيضان 27باب: إذا دل يكن اإلسبلـ على اغبقيقة..) –اف إليبموصوالن يف كتاب اركاه البخارم  1
 (.150تألف قلب من ىباؼ على إيبانو لضعفو )

ضبد كأبو أ: ))ركاه 1/52يف اجملمع  على قاؿ(ال كأخرجو البزار كأبو ي135-3/134أخرجو يف اإليباف أضبد يف اؼبسند ) 2
يالسي كأبو حامت طيعلى بتمامو كالبزار باختصار كرجالو رجاؿ الصحيح ما خبل علي بن مسعدة كقد كثقو ابن حباف كأبوداكد ال

 كابن معُت كضعفو آخركف((اىػ.
(ال كانظره يف تفسَت 2/250ء )ال ككذا العقيلي يف الضعفاو( من طريق ابن مسعدة ب2/111حُت )كأخرجو ابن حباف يف اجملرك 

(ال كعزاه فيو أيضان البن مردكيوال كأكرده 6/10(ال كالدر اؼبنثور )2861( )الشعب(ال كاؼبطالب العالية )7/352ابن كثَت )
 اغبافظ ابن رجب يف اعبامع ؿبتجان بوال كعلتو ابن مسعدة.

لو كفبن جرحو البخارم كقاؿ: فيو نظرال كلذا تبعو كابن مسعدة ىو: علي الباىلي أبو حبيب البصرمال ـبتلف فيوال كسبق من عدَّ 
 العقيلي فأكرده يف الضعفاءال كضعفو النسائي كأبوداكد كابن عدم يف الكامل كقاؿ: أحاديثو غَت ؿبفوظة.

 كلذا قاؿ اغبافظ يف التقريب: صدكؽ لو أكىاـ من السابعةال كقد ركل لو البخارم يف األدب الًتمذم كابن ماجو
ب الكماؿ كُتذيبو ىذا اغبديث يف ترصبتوال كما فعل الذىيب يف اؼبيزافال كانظره يف التاريخ الكبَت كأكرد صاحب ُتذي

 (.6/204( )الرسالة(ال كاعبرح كالتعديل )3/192(ال كالتهذيب )3/156(ال كاؼبيزاف )6/294)
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 كمن ىنا قاؿ اغبافظ بن رجب يف جامع العلـو كاغبكم:   
قاؿ احملققوف من العلماء: كل مؤمن مسػلمال فػإف مػن حقَّػق اإليبػافال كرسػخ يف قلبػوال قػاـ بأعمػاؿ ))  

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كل و  وإذا فس دت )) :’اإلسبلـال كما قػاؿ
 باألعماؿ.  حفبل يتحقق القلب باإليباف إال كتنبعث اعبوار  ((فسد الجسد كلو  أال وىي القلب

يكوف اإليباف ضعيفان فبل يتحقق القلب بو ربقيقان تامػانال مػع عمػل  دنو قإكليس كل مسلم مؤمنانال ف  
 .(1)اىػ ((ـ فيكوف مسلمانال كليس دبؤمن اإليباف التاـجوارحو أعماؿ اإلسبل

 أف يأيت أحدنبا يف نص دكف اآلخرال فعندئذو يكوف أحدنبا دبعٌت اآلخرال ومعنى افتراقهما :
 لعكس صحيح. افاإلسبلـ ىو اإليباف ك 

 : ولهذا أدلة كثيرة في الوحيين  
َر اإِلْساَلِم ِدينً ا فَ لَ ن يُ ْقبَ َل ِمْن ُو َوُى َو ِف ى َوَمن يَ ْبتَ منها قولو تعاذل يف سورة آؿ عمػراف:  ػػػػػػ   ِغ َغي ْ

 [.85]آؿ عمراف: ِسرِينَ ااأَلِخَرَة ِمَن اْلخَ 
يَن ِعنَد اهلِل اإِلْساَلمُ كيف أكؽبا قولو سبحانو:  ػػػػػػ    [.19]آؿ عمراف: ِإنَّ الدِّ
 ينان فلن يقبل منو. لدين عند اهلل اإليبافال كمن يبتغ غَت اإليباف دافاقتضينا أف   
 ]البقػػػػرة: يَأَي َُّه    ا الَّ   ِذيَن َءاَمنُ    وا كمنػػػو قولػػػػو تعػػػاذل يف خطابػػػػو للمػػػؤمنُت يف آيػػػػات كثػػػَتة:  ػػػػػػػػػ  

ؿ علػى تنػاكؿ دفإف اػبطاب أيضاى متوجو للذين أسلموا كؼبا يدخل اإليباف يف قلوهبمال فبػا يػ .[104
 أحدنبا اآلخر عند االنفراد.

اإليم  ان بض   ع ))ىريػػػرة رضػػي اهلل عنػػو عػػػن النػػيب صػػلى اهلل عليػػػو كسػػلم أنػػو قػػػاؿ: كحػػديث أيب  ػػػػػػػػ  
كيف لفػػظ آخػػر ؽبمػػا  (2)متفػػق عليػػو كاللفػػظ للبخػػارم ((وس  تون ش  عبة  والحي  اء ش  عبة م  ن اإليم  ان

 . ((اإليمان بضع وسبعون))
 يباف ىنا متناكؿ لئلسبلـ الشتمالو على الصبلة كالصياـ كاغبج كالزكاة. إلفإف ا  

                                                                                                                                                                                 

 تو.كال شك أف معٌت اغبديث صحيح ثابت يف الصحيحُت كغَته فبا يشهد ؽبذا اغبديث كيقوم جانب ثبو 
( كما 428(ال كانظر منهج اغبافظ ابن رجب )28ديث الثاين: حديث جربيل اؼبشهور )اغبكمال شرح اغبك جامع العلـو  1

 بعدىا.
باب بياف شعب اإليباف  –(ال كمسلم يف اإليباف أيضان 9باب أمور اإليباف ) –أخرجو البخارم موصوالن يف كتاب اإليباف  2

 (.35كأفضلها كأدناىا )
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مػن حػديث عبػد اهلل بػن عمػر رضػي اهلل عنهمػا يرفعػو  -كاللفػظ للبخػارم –كؼبا يف الصحيحُت  ػػػػػػ  
المسلم من س لم المس لمون م ن لس انو وي ده  والمه اجر م ن ىج ر ))إليو صلى اهلل عليو كسلم: 

 . (1)((ما نهى اهلل عنو
يوش ك أن يك ون خي ر ))نو قاؿ: كعن أيب سعيد رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أ ػػػػػػ  
 .(2)ركاه البخارم ((المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر  يفر بدينو من الفتن لما
 .فزواقٚاؽل ػٕل اال بّ٘بأْ ثّؼٕٚاٌؾل٠ض١ٓ اٌٍَُّ ٠شًّ اٌّإِٓ،  ٟفف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 –(ال كمسلم يف اإليباف أيضان 10باب اؼبسلم من سلم اؼبسلموف من لسانو كيده ) –خارم موصوالن يف اإليباف أخرجو الب 1
 (.40فضل )أره و باب بياف تفاضل اإلسبلـ كأم أم

 (.19باب من الدين الفرار من الفنت ) –ركاه البخارم متصبلن يف كتاب اإليباف  2
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 : الخامس فصلال          
 ي حياة المسلميناثر اإليمان ف                      

 
 :ناحثوفيو ثالثة مب      

 أثر االنحراف في تصور اإليمان.المبحث األول:       
 أواًل:  أقوال الخوارج وآثارىا.           
 .ثانياً: أقوال المرجئة وآثارىا           

 
 أثر تصور اإليمان        على وفق مذىب السلف      :المبحث الثاني:      

 أواًل: في حياة الفرد.           
 .ثانياً: في حياة المجتمع           

 
 
 
 
 
 

 . أثر االنحراف في تصور اإليمان عند المبتدعة :المبحث األول    
 :وآثارىا والمعتزلة أوالً: أقوال الخوارج   
 قيو. ػػػػػػ قوؽبم يف تعريف اإليباف أنو قوؿ كاعتقاد كعمل كل ال يتجزأ إذا زاؿ بعضو زاؿ با1  
كاف أثر ذلك يف مرتكيب اؼبعاصي. حيث ييعتربكف على ىذا القوؿ كفار خارجُت عن اإلسبلـ,    

 ,مالو كدمو كحلَّ  ,فإذا كاف ىذا حكم كل من ارتكب الكبَتة أك ذنبان خارجان عن اإلسبلـ جاز قتلو
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لى األقل كما ا فبا ىو معلـو من أحكاـ الكفرة كغَت مسلمُت عككبو ىذ كسبيو كحىريمت ذبيحتو...
 عند اؼبعتزلة يف أصلهم: اؼبنزلة بُت اؼبنزلتُت.

فهم خارجوف عن اإلسبلـ, كال يضمن  ,يًتتب على ىذا أيضان إف أكثر اؼبسلمُت اليـو عصاةػػػػػػ 2  
 أحد اف ال يقع يف معصية فإذا كقع جهبلن كاف خارجان عن اإلسبلـ. 

  , بل كفيو التكليف دبا ال ييطاؽ!!هففي ذلك عيسر كشدة تنايف ظباحة اإلسبلـ كيسر   
ألنو تأيت أزمنة تنتشر فيها اؼبعاصي  على ىذا ال يصلح للتطبيق يف كل زمافػػػػػػػػ كيكوف اإلسبلـ   

مث تأيت بعد ذلك فًتة تبعث الصحوة يف نفوس  ,كما ىي سنة اهلل تعاذل يف خلقو  ,كاحملرمات
 فإنو ال يبق إسبلـ إال نادر كقليل.  ,ى كافران اؼبسلمُت. ففي زمن كثرة اؼبعاصي تعد كل من عص

من رضبة اهلل كمن ركح اهلل. كىذا  سػػػػػػػػ أف ميرتكب الذنب إذا علم أف ىذا ىو حالو فإنو سييأ3  
س, دل يكن ىناؾ ما يردعو عن الوقوع يف اؼبعاصي يآلنصوص الكتاب كالسنة كإذا ـبالف 

كالفجور كالعداكة كاػبوؼ كعدـ األمن يف اجملتمعات فبا  كاحملرمات. فبذلك تنتشر الرذائل كالنواىي
 تسَتىا. هبعلها ؾبتمعات جاىلية ال دين رادع ؽبا وبكمها, بل الشهوات كاألىواء ىي اليت 

 أف اإليباف ال يزيد كال ينقص. ػػػػػػ اعتقاد 4  
عز كجل أهنا ال إذا علم العامل اؼبؤمن أف ما يفعلو من طاعات كمستحبات يتقرب هبا إذل اهلل   

كإقامة الشريعة بكل تنفعو فإف ىذا سيورث ردة فعل تؤدم إذل كبح صباعة عن إظهار السنن 
تفاصيلها, فتغيب السُّنن كأسرار الدين كحكمو كيبقى أف إيباف قلبو ال يتغَت كال ينقص. فيكوف 

!!  فتأمل كيف ىو اآلف.  اإلسبلـ كدين النصارل اليـو
اؿ الشرعية أثر يف نفسو إذا علم أف قلبو أك إيباف قلبو ال يتغَت كقد قاؿ ػػػػػػ ال يكوف لؤلعم5  

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكرِ تعاذل: } صبلتو كاف   و[, فإذا دل تنه45{]العنكبوت: ِإنَّ الصَّالَة تَ ن ْ
 .سبحانو عما يقوؿ الظاؼبوف علوان كبَتان  كبلمو سبحانو ال حقيقة لو. حاشاه

 :ال المرجئة وآثارىاثانياً: أقو   
ػػػػػػ على اعتقادىم بأف األعماؿ غَت داخلة يف مسمى اإليباف سيكونوف عكس ما يبكن أف 1  

يكوف عليو من اعتقد رأم اػبوارج. فتجده ال يبارل يف إقامة األعماؿ الشرعية بدعول أف اإليباف  
 كامل يف قلبو. 
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ىل يف إقامة أعماؿ تكليفية كثَتة أك يعمل ػػػػػػػ ىذه حجة كثَت من الناس اليـو ذبده يتسا2  
 معاصي ككبائر متنوعة ك يقوؿ أف اإليباف يف القلب كأنو يقوؿ إيباين كامل يف قليب. 

 فتأمل ما وبدث لو اعتقد كل كاحد ىذه العقيدة!!!  
بل كيتخذ العصاة كاؼبنحرفوف ىذا أصبلن يف تفريطهم يف حق اهلل, كاستهانتهم يف معصيتو,   

 هم يف الذنوبو كمن مث ُتاكهنم يف الفرائض كالواجبات.ككقوع
فبل يبق الدين إال دعول يدعوهنا بألسنتهم, كىبالفوهنا يف عقائدىم, كأعماؽبم, كتتعطل معها   

 شعائر اإلسبلـ كالفرائض اػبمس, كاألمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر, كاعبهاد يف سبيل اهلل...اخل.
كال من  ,كال من القرآف إال رظبو ,ئع كال يبق من اإلسبلـ إال اظبوستموت السنن كتًتؾ الشرا  

كرناه من أثر أقواؿ اػبوارج أف تعيش األمة من غَت رادع ذلك ما ذ  ةتارىبهم. كؿبصل اؼبسلمُت إال
كموجو من دين أك قرآف على اعتبار أف األعماؿ ال تأثَت ؽبا على حقيقة اإليباف فتكوف اعباىلية 

كال حاجة بنا إذل تكرار الكبلـ مرة أخرل. إذ أف ما يلـز قتل كظلم ككذب.... العمياء, خوؼ ك 
 من أقواؿ اػبوارج ىو يف النهاية ما يكوف من آثار اؼبرجئة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . أثر تصور اإليمان في حياة المسلم: ثانيالمبحث ال    

 :في حياة الفرداألثر أواًل:     
داخلة يف اإليباف كاف حريصان على أف يأيت دبا يبكنو من التكاليف  ػػػػػػ إذا عرؼ الفرد أف األعماؿ  

 كتشٌوقان إذل زيادة إيبانو ليبلغ هبا منازؿ الصاغبُت يـو القيامة.  ,الشرعية رغبة منو يف تكميل إيبانو
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 الفسق معصية أك ػػػػػػ كإذا كقع اؼبسلم يف الذنب فإف من عقيدة أىل السنة كاعبماعة أف ذنبو ىذا   
ال ىبرجو عن اإلسبلـ, فتكوف أمامو فرصة للتوبة من الذنب كمن  , كأيضان إال بالتوبة يزكؿ

قبل عن بقية اؼبسلمُت فبل تي  ان إذا علم أف فيو نقصك  ,االستغفار منو إضافةن إذل ما يكوف يف نفسو
أك  حقاريقع يف معاصي أك كبائر تنزلو ىذه اؼبنازؿ من اإلىانة كاست أف الشهادتو ذبده يسعى إذل 

 كغَتىا.  التهمة
يسعى إذل فإنو  "الوعيد المجمل"ربقق اعتقاده مع  ,إذا علم أنو يـو القيامة ربت اؼبشيئةك ػػػػػػػ   

بادرة إذل األعماؿ الصاغبة لت
ي
ألف مشيئة اهلل تعاذل تكوف أكالن ألكليائو من  ,و مشيئة اهلل سبحانومَّ عاؼب

 يكونوا ميصرٌين. كيف العفو عنهم خاصة إذا دل  ,اؼبؤمنُت
, كاؼبسارعة سيحرص على عمل الطاعاتفإنو  ,د بأف اإليباف يزيد كينقصعبإذا اعتقد الك ػػػػػػػػ   

كاإلكثار منها ليزيد إيبانو كيكمل كيرفعو ذلك يـو القيامة كهبعلو يف اؼبنازؿ العليا يف اعبنة  إليها,
 كالنعيم.

إضافة إذل  يف الدنيا كاآلخرة, العقاب كالعذابكسيحرص على ؾبانبة اؼبعاصي اليت تؤديو إذل   
 . تأخرٌه عن الدرجات العليا من اعبنة ىذه بعض آثار اإليباف على الفرد عند أىل السنة كاعبماعة

 :في حياة المجتمعاألثر ثانياً:   
 راد.ألف اجملتمع إمبا ىو مكوف من أف ؛ػػػػػػػ ال شك أنو إذا صلح الفرد اؼبسلم صلح بذلك اجملتمع  
كيف   ,كيف أصلحوا األرض صبيعها  , فتأملػػػػػػػػ انظر إذل حاؿ الصحابة عندما صلحوا يف أنفسهم  

كيف مشلوىم بالعطف عليهم كرغبة يف إنقاذىم   !كسعوا الناس بأخبلقهم بعد أف كانوا أجفى الناس
 من جاىليتهم بعد أف كانوا أقسى بٍت آدـ. 

 كحبسن معاملتهم قبل دعوُتم.  ,سيوفهم فتحوا الببلد الكافرة بقلوهبم قبل  
كما  ,اجتمعت فيو دكاعي الفضيلة كاندثرت معادل الرذيلةىذا العهد الذم ’ ػػػػػػػػ إليك عهد الرسوؿ  

أقاـ اغبد إال ’ دل يثبت أف الرسوؿ ذلك إال بأثر اإليباف على قلوهبم ففي ؾبتمع اؼبدينة بعد اؽبجرة
كىم قـو حديثوا عهد جباىلية خاصة كأف ىذه  ,من الزىن حد الرجم كاعبلد عٍتأ, على طبسة

 ألمثلة يف سردىا تطوؿ العبارة. األمور كانت عندىم مباحةن ك 
متسابقُت إذل رضبة سنجدىم  عندئذو؟ ػػػػػػػ إذا اعتقد األفراد بزيادة اإليباف كنقصانو كيف ستجدىم  

اإليبانية.  كالتنافسات يف الفضائل ابقاتاهلل كمغفرتو سيكوف اجملتمع عندئذ ميداف حافل هبذه اؼبس
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اَْٞسِض أُِػذ ْد } َٔ بِء  ًَ َٓب َكَؼْشِض انغ  َجُ ٍخ َػْشُض َٔ ثُِّكْى  ٍ س  َعبثِمُٕا ئِنَٗ َيْغفَِشٍح يِّ

ُ ُرٔ اْنفَْضِم  َّللا  َٔ ِّ َيٍ ََٚشبُء  ِ ُْٚإرِٛ ِّ َرنَِك فَْضُم َّللا  ُسُعهِ َٔ  ِ ٍَ آَيُُٕا ثِبَّلل  نِه ِزٚ

 كل ذلك طلبان لثواب اهلل كمرضاتو كالدار اآلخرة.  [.21{]اغبديد: ِظٛىِ اْنؼَ 
ػػػػػػػ إف صبلح اجملتمع إمبا يرتكز على العقيدة اإليبانية, كتأثَتىا على اجملتمع اؼبسلم يف عقائد أىلو   

ذائل, كأقواؽبم كأعماؽبم, كمن مث أحواؽبم كسلوكهم كبو نعرؼ أف اإليباف سياج منيع عن الشركر كالر 
بل كدافع إذل العاليات كالكمائل. كرضبة على أىلو كعلى الناس أصبعُت, بل كعلى البهائم كاغبيواف 

 {َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة لِّْلَعاَلِمينَ } :’األرض كالسماء كاهلل تعاذل يقوؿ عن نبيو كاعبماد يف
ََْزا اْنمُْشآ, كيقوؿ جل كعبل: }[107]األنبياء:    ٌ ُش ئِ ُٚجَشِّ َٔ ُو  َٕ َٙ أَْل ِْ ِْٓذ٘ نِه زِٙ  ِٚ ٌَ

ُْٓى أَْجشاً َكجِٛشاً  ٌ  نَ بنَِحبِد أَ ٌَ انص  هُٕ ًَ ٍَ َْٚؼ ٍَ ان ِزٚ ْإِيُِٛ ًُ  .[9اإلسراء: {]اْن
ىذا ما استطعت أتأملو على ذبلة من أمرم كقد أدركٍت الوقت كانتهى كقت تقدًن البحث كلكنٍت   

. كاهلل جدان فميزاف كاسع كمناحي متنوعة كمتفاكتة أمور كثَتة أعلم أنو عند تأمل ذلك فستظهر
 كىو أعلم.  كعليو التكبلف اؼبستعاف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :الخاتمة    

 كيف أهنم كانوا يػىريدُّكف ما تنازعوا إذل   ,كيف كاف منهج السلف رضبهم اهلل يف العقيدة  ذكرت
شعارىم كدثارىم التسليم ؛ بل كدل يكونوا يردكف شيئان منها ,كتاب اهلل كسنة رسولو
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كأف البدع ما ظهرت  ,. ككيف كاف التزامهم باألصلُت األصيلُتكاإلذعاف, كالقبوؿ كالعمل
 . , كاتباعهم اعبهل كاألىواء كاحملدثاتإال ببيعد الناس عن الكتاب كالسنة

 كاإلماـ أضبد كاآلجرم كابن عبد الرب كشيخ   ,و من نقوؿ عن صبع من أئمة اإلسبلـتما أكرد
 ,ؼبنهج أىل السنة كاعبماعة يف العقيدة العامة تعتمد القواعدرضبهم اهلل اإلسبلـ ابن تيمية 

 . كيف غَته كخاصة باب األظباء كالصفات
 رضي اهلل عنهم ككيف كاف خركجهم كقتاؽبم للصحابة ,كما عرفناه عن طائفة اػبوارج 

هم كقتلهم. كعلمنا  تلتقامل ضفك ’ عنهم الرسوؿ أخربكما  ,ككيف كاف ميركقهم من الدين
 الشيطاف ىمااستهو ككيف  ,كيف كانوا من شدة العبادة كالزىد كالورع

 ككيف أثر سوء األدب حيث أجاب كاصل السائل  ,كعن سببو ,عرفنا كيف كاف االعتزاؿ
كعلمنا  ل بو ذلك إذل بذر بذره االبتداع يف اإلسبلـ. فأدَّ  ,قبل إذف اإلماـ اغبسن البصرم

 . ’عتزلة من ضبلؿ كابتداع بعيدين عن منهج اهلل كرسولوما عليو فرؽ اؼب
 سن بن ؿبمد بن اغبنفية رضبو اهلل كأنو  عند ح رجاءاإلىو ككيف  ,ما كاف من أكؿ اؼبرجئة

مث كيف حصل السقط يف فكر اؼبرجئة ككيف كصل  ,غَت ما عليو اؼبرجئةعلى  رجاءن أف كا
’ الكبلـ عنهم بذكر آثار عن اؼبصطفى تكختم ,طوائف اؼبرجئة األربعة تإليو اآلف. كذكر 

ككيف أهنم  ,كـبالطتهم مذاىبهم كأئمة السلف يف ذمهم كاغبث على تركهم كاالبتعاد عن 
  كاآلثار السيئة ؼبذىبهم. إهنم كاػبوارج يف الضبلؿك من الصائبة  شر  

 كذكرت أركاف اإليباف كاألدلة على ذلك من الكتاب كالسنة, ,مث دخلنا يف صلب البحث 
مث ذكر عقيدة أىل السنة يف اإليباف مستندة إذل نصوص من الكتاب كالسنة. مث ذكرنا 

 األكؿ.  الفصلأقواؿ الطوائف السبعة يف تعريف اإليباف ككاف بذلك انتهاء 
 الثاين الكبلـ على مسألة دخوؿ العمل يف اإليباف كذكر أقواؿ الناس ككيف  فصلكيف ال

عن استدالالت اؼبخالفُت كىذه اؼبسألة   الرديف اإليباف ك  تبُت أف الراجح أف األعماؿ داخلة
اؼبسائل التالية ؽبا ؿببل أعطاىا قدرىا من االىتماـ.  تكعرض ,كانت عمدة اػببلؼ

عبارة ؿبمد بن أيب العز شارح الطحاكية يف كوف اػببلؼ بُت أيب حنيفة كأئمة  متناكالن 
ت تيبُت من خبلؿ كيف اػببلؼ ىل رامرب كتصورنا ذلك كذكرنا  ,السلف رضبهم اهلل لفظي

  ؟أك حقيقي ؟ىو لفظي
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 حيث حصل فيها  ,ل اإليبافائمس الثالث يف مسألة من أخطر كأشدِّ  فصلمث انتقلنا إذل ال
 ككاف ؽبا أثر على ظواىر سياسية ,اإلسبلمية الطوائفالفرؽ اػببلؼ اعبذرم بُت 

ت كم مرتكب الكبَتة, فذكر أال كىي مسألة ح ,يف التاريخ اإلسبلميكعلمية  كاجتماعية
 تأقواؿ أىل السنة كاعبماعة كأدلتهم كناقش تمث ذكر  ,أقواؿ الناس فيها كأدلتهم

 عليهم استدالالُتم ككيف بدا أف الراجح ىو قوؿ أىل السنة كاعبماعة.  تكردد ,اؼبخالفُت
 ن م ككانت فيو مسائل متعلقة ببحث اؼبسائل اليت قبلها  ,الرابع كأتى بعد ذلك الفصل

 كدخوؿ األعماؿ يف مسمى اإليباف كحكم مرتكب الكبَتة ككاف الكبلـمسائل اإليباف:  
        على ثبلثة مباحث:  فيها
كتبُت الراجح  ,كمناقشة بعض األدلة ,بعرض األقواؿ كأدلتها ,ػػػػػػػ زيادة اإليباف كنقصانو1

                                                                                  كسبب الًتجيح.
كسبب الكبلـ عنها كما كقع من اختبلؼ يف تصورىا  ,ػػػػػػ مث مسألة االستثناء يف اإليباف2

كتعليل إظهاره  ,ائف كبياف القوؿ الصوابو طالأدلة بعض عند بعض الطوائف, مث عرض 
 ., مظهران آثار ىذه اؼبسألةعلى غَته من األقواؿ

ككيف سبيز خطاب الشارع إذا خاطبنا أحدنبا  ,الفرؽ بُت اإلسبلـ كاإليباف مث حبث يفػػػػػػ 3
يف ذلك البحث مع ذكر أقواؿ أىل السنة  تذكر ك كىل يدخل اآلخر فيو؟  ؟ماذا يعٍت

القوؿ بأف اإليباف كاإلسبلـ  أفك  ,كعرضنا إذل بعض إشكاالت حوؿ بعض اعبزئيات ,فيها
 ذلك باألدلة كحسن االستدالؿ.  تكعضد ,قتا اجتمعتالفظتُت إذا اجتمعتا افًتقتا كإذا افًت 

  ؼبسلمُت.       أقواؿ الطوائف يف اإليباف يف حياة ابعض آثار  تيف آخر أبواب البحث ذكر
   أثر أقواؿ اػبوارج كمفاسدىا على الناس لو اعتقدكا هبا. فذكرت

تلك األقواؿ. ككيف بدأت معايب  ,آثار أقواؿ اؼبرجئة يف بعض مسائل اإليباف مث ذكرت
مرجئة الوقت اغباضر ككيف حجتهم على ارتكاب اؼبعاصي. كتبُت لنا يف احملصلة  كذكرت

 كاؼبعتزلة كأف آثارىا كاحدة.  ,ارباد قورل اػبوارج
ػػػػػػػ مث ذكرت أنبية تصور اإليباف يف حياة اؼبسلمُت فبدأت بذكر بعض ذلك يف حياة الفرد 

 اؼبسلم. 
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كاعبماعة يف صبيع جزئيات اإليباف كاف موافق للفطرة السليمة  ككيف أف معتقد أىل السنة
أنفسهم على مقتضى اإليباف باهلل كاغبياة السعيدة كمثلنا على ذلك أفراد الصحابة قوموا 

 . , معتذران عن طوؿ النفس يف ذلككعقيدة ذلك كما يلـز منو على معتقده
غبياة  تللمسلمُت كمثل ة االجتماعيةعن أثر معتقد أىل السنة على اغبيا تػػػػػػػػ مث تكلم

قبل أف  ,ككيف سادكا العادل بأخبلقهم كقلوهبم ,كبعد كفاتو ’الصحابة يف عهد النيب
 يسودكه بقوة السبلح. 

 الكبلـ بعذر لعلو يقبل يف أف ىذا كاف عصارة تأمل عجل يف آخر الليل.  كختمت
كما  ,لنا ال حوؿ كال قوة لنا إال بوفمن توفيق اهلل تعاذل  تما أصبف ,ىذا كاهلل تعاذل أعلم

كاكبصرت العصمة يف رسل اهلل تعاذل كأنبيائو.  ,حصل من خطأ كزلل فهذه صفة البشر
ككبن أىل اؼبعاصي كقد ركنا إذل  ,فكيف بنا ,كأخطأ من ىو أعلم كأفضل كأتقى هلل منا

لنا كشاىدان الدنيا ككسلنا عن ربصيل مراتب اآلخرة. أسألو سبحانو أف هبعل علمنا حجة 
كزلفى مقربة إليو, كأف يعاملنا بعفوه كرضبتو, كسًته كذباكزه إنو سبحانو أىل  لنا ال علينا

أكالن كآخران ظاىران كاغبمد هلل  ,كصلى اهلل كسلم على عبده كرسولو ؿبمد التقول كاؼبغفرة.
 الذم بنعمتو تتم الصاغبات. انتهى. كباطنان كعلى كل حاؿ, كاغبمد هلل 
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ق ؿبمد لطف يقرب ,اؼببل علي قارئ "=اؼبوضوعة "اؼبوضوعات الكربل يف األحاديثػػػػػػػػػػػ األسرار اؼبرفوعة 

 ق1406اؼبكتب اإلسبلمي ط ,الصباغ
 ق1400ط دار الكتب العلمية ,ابن حجر العسقبلين =اإلصابة يف سبييز الصحابة ػػػػػػػػػػػ

 ق1400دار الكتب العلمية ط ,عبد القاىر البغدادم =ػػػػػػػػػػػ أصوؿ الدين
دار الكتاب العريب  ,تعليق ؿبمد اؼبعتصم باهلل, فخر الدين الرازم =كاؼبشركُت ػػػػػػػػػػػ اعتقادات فرؽ اؼبسلمُت

 ق1407ط 
 ق1400دار العلم للمبليُت ط  ,خَت الدين الزركلي =األعبلـ ػػػػػػػػػػ
 ق1408أىل السنة كاعبماعة معادل االنطبلؽ الكربل= ؿبمد عبد اؽبادم اؼبصرم. ط دار طيبة  ػػػػػػػػػػػ
 .ق1406لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية, تلخيص حسن الغزارل,  دار إحياء العلـو طاإليباف =  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1407اإليباف أركانو حقيقتو نواقضو= ؿبمد نعيم آؿ ياسُت, دار الفاحل ط ػػػػػػػػػػػ
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 ق.1407يب عمر العدين, ربقيق كدراسة ضبد اغبريب, الدار السلفية طاإليباف= أل ػػػػػػػػػػػ
 ق.1403أليب عبيد القاسم بن سبلـ, زبريج األلباين, اؼبكتب اإلسبلمي طاإليباف=  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1403اإليباف= البن أيب شيبة, زبريج األلباين, اؼبكتب اإلسبلمي "  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1406اإليباف= حملمد بن منده, ربقيق كدراسة علي ناصر فقيهي, مؤسسة الرسالة ط ػػػػػػػػػػػ
 ية= اغبافظ ابن كثَت, مراجعة ؾبموعة من العلماء, دار الكتب العلمية. البداية كالنها ػػػػػػػػػػػ
 ق. 1402البدع كالنهي عنها= البن كضاح القرطيب, دار األمة العريب ط ػػػػػػػػػػػ
مهلهل الربىاف يف عبلمات مهدم آخر الزماف = للمتقي اؽبندم, رسالة علمية قدمها جاسم  ػػػػػػػػػػػ

 لة الكاتبة عاـ            آؿ ياسُت, مطبوعة باآل
 ق.1403تاريخ الًتاث العريب= فؤاد سزكُت, طبعة جامعة اإلماـ  ػػػػػػػػػػػ
 ـ.1987 ,تاريخ اؼبذاىب اإلسبلمية= ؿبمد أبو زىرة, دار الفكر العريب ػػػػػػػػػػػ
تبة الدار باؼبدينة تعظيم قدر الصبلة= حملمد بن نصر اؼبركزم, ربقيق عبد الرضبن الفريوائي, مك ػػػػػػػػػػػ

 ق. 1406
تغليق التعليق على صحيح البخارم= اغبافظ ابن حجر, ربقيق كدراسة سعيد القزمي, اؼبكتب  ػػػػػػػػػػػ

 ق.1405اإلسبلمي 
تقريب التقريب= اغبافظ ابن حجر, ربقيق عبد الوىاب عبد اللطيف, اؼبكتبة العلمية باؼبدينة  ػػػػػػػػػػػ

 .ق1395
 ق.1399اغبكومة اؼبغربية عاـ  هيد= البن عبد الرب, ربقيق عبد اهلل بن الصديق, طبعالتم ػػػػػػػػػػػ
سبهيد األكائل كتلخيص الرسائل= أليب بكر الباقبلين, ربقيق عماد الدين حيدر, مؤسسة الكتب  ػػػػػػػػػػػ

 ق. 1407الثقافية 
لطي, تعليق ؿبمد زاىد الكوثرم, مكتبة التنبيو كالرد على أىل األىواء كالبدع= أليب اغبسن اؼب ػػػػػػػػػػػ

 ق.1368نشر الثقافة اإلسبلمية 
 ُتذيب التهذيب= البن حجر, تصوير دارصادر. ػػػػػػػػػػػ
 ُتذيب اآلثار= للطربم, زبريج ؿبمد شاكر, نشر جامعة اإلماـ طبع اؼبدين.ػػػػػػػػػػػ
 يف, نشر دار اعبامعات اؼبصرية.التوحيد= أليب منصور اؼباتريدم, ربقيق فتح اهلل خل ػػػػػػػػػػػ
 ق.1408واف, مكتبة الرشد هالشعبد العزيز التوحيد= البن خزيبة, ربقيق كدراسة  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1397تفسَت العزيز اغبميد= سليماف بن عبد اهلل بن ؿبمد, اؼبكتب اإلسبلمي  ػػػػػػػػػػػ
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 ق.1403لمية, مطبوعة اآللة الكاتبة عاـ م رسالة عو اػبوارج دراسة لنقد منهجم= ناصر السع ػػػػػػػػػػػ
دراسة عن الفرؽ يف تاريخ اؼبسلمُت اػبوارج كالشيعة= أضبد بن جلي, مؤسسة اؼبلك فيصل  ػػػػػػػػػػػ

 ق.1408اػبَتية عاـ 
 ق.1406ذـ التأكيل= البن قدامة  اؼبقدسي, ربيق بدر البدر, الدار السلفية  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1405يب عاصم, زبريج األلباين, اؼبكتب اإلسبلمي السنة= البن أ ػػػػػػػػػػػ
 ق.1406السنة= عبد اهلل بن أضبد, دراسة كربقيق ؿبمد سعيد القحطاين, دار ابن القيم  ػػػػػػػػػػػ
 السنن= أليب داكد سليماف بن أشعث, ربقيق ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد, اؼبكتبة العصرية. ػػػػػػػػػػػ
 م= ربقيق أضبد ؿبمد شاكر, دار الكتب العلمية.سنن الًتمذ ػػػػػػػػػػػ
 سنن ابن ماجو= ترتيب ؿبمد فؤاد عبد الباقي, طبعة عيسى البايب كأركانو. ػػػػػػػػػػػ
 ق.1369الشريعة= أليب بكر اآلجرم, ربقيق ؿبمد حامد الفقي, مطبعة السنة احملمدية عاـ  ػػػػػػػػػػػ
 .ي, ربقيق أضبد اغبمداف, دار طيبةاعبماعة= أليب القاسم البللكائشرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة ك  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1408شرح األصوؿ اػبمسة= للقاضي عبد اعببار, ربقيق عبد الكرًن عثماف, مكتبة كىبة  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1408شرح السنة= أليب ؿبمد الربهبارم, ربقيق ؿبمد سعيد القحطاين, دار ابن القيم  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1403شرح السنة= للبغوم, ربقيق األرنؤكط كالشاكيش, اؼبكتب اإلسبلمي  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1404شرح العقيدة الطحاكية= ابن أيب العز اغبنفي, زبريج األلباين, اؼبكتب اإلسبلمي  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1404شرح الفقو األكرب= اؼببل علي قارئ, دار الكتب العلمية  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1382بن القيم= إبراىيم بن عيسى, اؼبكتب اإلسبلمي شرح قصيدة ا ػػػػػػػػػػػ
 ق.1399الصحاح= للجوىرم, دار العلم للمبليُت  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1407صحيح البخارم= ترتيب كفهرسو مصطفي ديب البغا, دار الًتاث اؼبدينة  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1407= األلباين, اؼبكتب اإلسبلمي صحيح سنن ابن ماجو ػػػػػػػػػػػ
 ـ.1972صحيح مسلم= ترتيب كفهرسو ؿبمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الًتاث العريب  ػػػػػػػػػػػ
 .10ضحى اإلسبلـ= أضبد أمُت, دار الكتاب العريب ط ػػػػػػػػػػػ
 ق.1408ضعيف سنن ابن ماجو= األلباين, اؼبكتب اإلسبلمي  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1398الطبقات الكربل= البن سعد, دار بَتكت  ػػػػػػػػػػػ
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بدر البدر, الدار السلفية  عقيدة السلف أصحاب اغبديث= أليب إظباعيل الصابوين, ربقيق ػػػػػػػػػػػ
 ق.1404

 ق.1401عقيدة اؼبسلمُت كالرد على اؼبلحدين= الشيخ صاحل البليهي, اؼبطابع األىلية  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1405اؼبكتبة العلمية الدين اػبطيب,  العواصم من القواصم= أليب بكر بن العريب, ربقيق ؿبب ػػػػػػػػػػػ
العُت يف األثر يف عقائد أىل األثر= عبد الباقي البعلي اغبنبلي, رسالة علمية قدمها راشد  ػػػػػػػػػػػ

 ة على اآللة.وعالطيار, مطب
 فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد= عبد الرضبن بن حسن, دار الفكر. ػػػػػػػػػػػ
 ق.1405فرؽ= البغدادم, درا الكتب العلمية الفرؽ بُت ال ػػػػػػػػػػػ
الفوائد اجملموعة يف األحاديث اؼبوضوعو= الشوكاين, ربقيق عبد الرضبن اؼبعلمي اليماين, اؼبكتب  ػػػػػػػػػػػ

 ق.1407اإلسبلمي 
 ق.1408فهارس صحيح كضعيف سنن ابن ماجو= صنع الشاكيش, اؼبكتب اإلسبلمي  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1356دير= للمناكم, اؼبكتبة التجارية الكربل فيض الق ػػػػػػػػػػػ
 ق.1407القاموس احمليط= للفَتكزآبادم, مؤسسة الرسالة  ػػػػػػػػػػػ
 ـ.1976قواعد اؼبنهج السلفي= مصطفى حلمي, دار األمصار  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1380لوامع األنوار البهية= السفاريٍت, طبعة آؿ ثاين كقف يف مطابع األصفهاف  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1406ؾبمع الزكائد كمنبع الفوائد= للهيثمي, مؤسسة اؼبعارؼ  ػػػػػػػػػػػ
 .كما صور عنها ق1381سعود اؼبلك ؾبموع الفتاكل= شيخ اإلسبلـ ابن تيمية, طبعة  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1401ـبتار الصحاح= للفخر الرازم, دار الكتاب العريب  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1405لقزكيٍت, حققو عبد القادر األرنؤكط, دار ابن كثَتـبتصر شعب اإليباف= ل ػػػػػػػػػػػ

 ق, دار إيبلؼ بالكويت.1427 2ػػػػػػػػػ مسألة اإليباف= علي الشبل, ط
 ؿ= حافظ حكمي, دار الكتب العلمية.معارج القبوؿ بشرح سلم الوصو  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1408رقم بريطانيا اؼبعتزلة بُت القدًن كاغبديث= طارؽ عبد اغبكيم, دار األ ػػػػػػػػػػػ
 ق.1406اؼبعجم األكسط= للطرباين, ربقيق ؿبمود الطحاف, مكتبة اؼبعارؼ  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1404ق. كدار صادر1376معجم البلداف= ياقوت اغبموم, دار بَتكت  ػػػػػػػػػػػ
 ـ.1982اؼبعجم اؼبفهرس= كضعو ؿبمد فؤاد عبد الباقي, اؼبكتبة اإلسبلمية بأستنبوؿ ػػػػػػػػػػػ
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 ق.1376معجم اؼبؤلفُت= عمر رضا كحالو, اؼبكتبة العربية  ػػػػػػػػػػػ
 اؼبصباح اؼبنَت= الفيومي, طبعة عمر البايب كشركاه. ػػػػػػػػػػػ
 اؼبلل كالنحل هبامش الفصل= الشهرستاين, مكتبة السبلـ العاؼبية. ػػػػػػػػػػػ
يق ؿبي الدين عبد اغبميد, مكتبة النهضة مقاالت اإلسبلميُت= أليب اغبسن األشعرم, ربق ػػػػػػػػػػػ

 ق.1389
 ق.1399اؼبنهاج شعب اإليباف= للحكيمي, دار الفكر  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1407منهج األشاعرة يف العقيدة= سفر اغبوارل, الدار السلفية  ػػػػػػػػػػػ
لسعيد, مكتبة نونية القحطاين= أليب عبد اهلل ؿبمد عبد األندلسي تعليق ؿبمد بن أضبد ا ػػػػػػػػػػػ
  ق.1409سورام ال


