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  بسم اهلل الرمحن الرحيم توكلت على اهلل

باب نعت اإلميان يف استكماله ودرجاته -1   
أخربنا الشيخ أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن معروف أْعين ابن أيب نصر يف داره بدمشق يف   

صاحب ) حاق بن أمحد بن حيىي العسكري حدثنا أبو يعقوب إس :قال ،صفر سنة عشرين وأربع مائة
  :قال أبو عبيد :هذه الرسالة وأنا أمسع( عبيد القاسم ابن سالم 

وتذكر انك  ،واختالف األمة يف استكماله وزيادته ونقصه ،فانك كنت تسألين عن اإلميان ،أما بعد
ذا رمحك اهلل خطب فإن ه ،وما احلجة على من فارقهم فيه ،أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك

وقد كتبت إليك مبا انتهى  ،قد تكلم فيه السلف يف صدر هذه األمة وتابعيها ومن بعدهم إىل يومنا هذا
  .وباهلل التوفيق. إيل علمه من ذلك مشروحا خملصا

اإلميان  :فقالت إحدامها :اعلم رمحك اهلل أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا يف هذا األمر فرقتني
وقالت الفرقة األخرى بل اإلميان بالقلوب  :خال  هلل بالقلوب وههاد  األلسنة وعمل اوجوار باإل

  .وليس من اإلميان ،فإمنا هي تقوى وبر 2/ 2فأما األعمال  ،واأللسنة
فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة اليت جعلت اإلميان بالنية  ،وإنا نظرنا يف اختالف الطائفتني 

  .مل مجيعا وينفيان ما قالت األخرىوالقول والع
قال يف  ،فان اهلل تعاىل ذكره علوا كبريا ،واألصل الذي هو حجتنا يف ذلك اتباع ما نطق به القرآن

فإن تنازعتم يف هيء فردوه إيل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خري  حمكم كتابه 
 (2)اهلل عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه  ابتعث رددنا األمر إيل ماوإنا ( 99/النساء )  (وأحسن تأويال
صلى اهلل  ،وأن حممدا رسول اهلل ،فوجدناه قد جعل بدء اإلميان ههاد  أن ال إله إال اهلل ،وأنزل به كتابه

فأقام النيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة بعد النبو  عشر سنني أو بضع عشر سنة يدعو إىل هذه  ،عليه
ال يلزمه  ،فمن أجاب إليها كان مؤمنا ،وليس اإلميان املفترض على العباد يومئذ سواها ،اد  خاصةالشه

وإمنا كان هذا  ،وليس جيب عليهم زكا  وال صيام وال غري ذلك من هرائع الدين ،اسم يف الدين غريه
م كانوا حديث عهد ألهن ،التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رمحة من اهلل لعباده ورفقا هبم

فجعل ذلك  ،وثقلت على أبداهنم ،ولو محلهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوهبم ،جباهلية وجفائها

                                                 

 ،ب ليس فيه ذلكوكذلك هو يف جل ما يأيت من الصال  عليه صلي اهلل عيه وسلم يف الكتا" وسلم " ليس فيه  ،كذا األصل( 2)  
    .فعرفنا أن املؤلف التزم ذلك فيه غالبا فلم نستجز الزياد  عليه
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إقامتهم مبكة  3/ 1فكانوا على ذلك  ،اإلقرار باأللسن وحدها هو اإلميان املفترض على الناس يومئذ
 ،فيه رغبتهم (1)أىل اإلسالم وحسنت  فلما أثاب الناس ،وبضعة عشر ههرا باملدينة وبعد اهلجر  ،كلها

 َتَقُلَب َنَرى َقْد بعد أن كانت إىل بيت املقدس فقال ،زادهم اهلل يف إمياهنم أن صرف الصال  إىل الكعبة

 َفَوُلوْا ُكنُتْم اَم َوَحْيُث اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َهْطَر َوْجَهَك َفَوِل َتْرَضاَها ِقْبَلًة الَسَماء َفَلُنَوِلَيَنَك ِفي َوْجِهَك

يف كل ما أمرهم  ،مث خاطبهم وهم باملدينة باسم اإلميان املتقدم هلم( 311/البقر  )  َهْطَرُه  ُوُجِوَهُكْم
 َأُيَها َيا و ( 77/احلج )  يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا  : فقال يف األمر ،به أو هناهم عنه

وقال ( 1/املائد  )  اْلَمَراِفِق  ِإَلى َوَأْيِدَيُكْم فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم الَصالِ  ِإَلى ْمُقْمُت ِإَذا آَمُنوْا اَلِذيَن
 اَلِذيَن َأُيَها َيا [  312/ آل عمران ]   ُمَضاَعَفًة َأْضَعاًفا الِرَبا َتْأُكُلوْا اَل اَلِذيَن آَمُنوْا َأُيَها َيا :يف النهى

 .(99/املائد  )  ُحُرٌم الَصْيَد َوَأنُتْم وْاَتْقُتُل اَل آَمُنوْا
بعد اهلجر  وإمنا مساهم هبذا االسم باإلقرار وحده  خماطبة كانت هلم فيها أمر أو هني وعلى هذا كل

ال فرق  ،فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب األول سواء ،إذ مل يكن هناك فرض غريه
فلو أهنم عند حتويل القبلة إىل الكعبة أبوا أن يصلوا إليها  ، وبأمره وبإجيابهألهنا مجيعا من عند اهلل ،بينها

 ،مل يكن ذلك مغنيا عنهم هيئا ،والقبلة اليت كانوا عليها ،ومتسكوا بذلك اإلميان الذي لزمهم امسهم
ا أجابوا فلم ،ألن الطاعة األوىل ليست بأحق باسم اإلميان من الطاعة الثانية ،ولكان فيه نقض إلقرارهم

إذ أضيفت  ،يؤمئذ اإلميان 1/2صارا مجيعا معا مها  ،اهلل ورسوله إىل قبول الصال  كإجابتهم إيل اإلقرار
 .الصال  إىل اإلقرار
 الّلَه ِإَن ِإمَياَنُكْم ِلُيِضيَع الّلُه َكاَن َوَما) :على أن الصال  من اإلميان قول اهلل عز وجل (1)والشهيد 

وإمنا نزلت يف الذين توفوا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه ( 311/البقر  ( ) َرِحيم  ِبالَناِس َلَرُؤوٌف
 (9) .فزنلت هذه اآلية ،فسئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنهم ،وهم على الصال  إىل بيت املقدس

فلما أن  ،رهمفلبثوا بذلك برهة من ده .فأي هاهد يلتمس على أن الصال  من اإلميان بعد هذه اآلية ؟
 :فقال ،أنزل اهلل فرض الزكا  يف إمياهنم إىل ما قبلها ،وانشرحت هلا صدورهم ،داروا إىل الصال  مسارعة

 ُتَطِهُرُهْم َصَدَقًة َأْمَواِلِهْم ِمْن ُخْذ) :وقال (1)( 31/332) البقر  ( الَزَكاَ   َوآُتوْا الَصاَلَ  َأِقيُموْا)

                                                 

  بدون الواو  " حسنت " األصل (   1) 

  ."فأي هاهد "  :ولعله الصواب هنا بدليل قوله بعد سطور" والشاهد " ويف املواطن اآلتية  ،كذا األصل(  1) 
 رمذي من حديث ابن عباس وصححه   والت ،أخرجه البخاري من حديث الرباء( 9)  

) ففي سور   ،ومر  ذما لتاركيها ،وأخرى مدحا لفاعليها ،تار  أمرا هبا .ورد فيها ذكر الزكا  .قد جاءت آيات مكية :قلت(  1)  
هم ويؤتون الزكا  و ،الذين يقيمون الصال  :(1/لقمان )و( 1/ويف النمل  ،(وأقيموا الصال  وآتو الزكا  ( ) 22/املزمل 
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وأقاموا  .من الزكا  عند اإلقرار وأعطوه ذلك باأللسنة (7)فلو أهنم ممتنعون( 321/وبة الت( ) ِبَها َوُتَزِكيِهم
 (3)ناقضا لإلقرار والصال  كما كان إيتا  ،الصال  غري أهنم ممتنعون من الزكا  كان ذلك مزيال ملا قبله

ه اهلل عليه واملصدق هلذا جهاد أيب بكر الصديق رمح .الصال  قبل ذلك ناقضا ملا تقدم من اإلقرار
 ،كجهاد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهل الشرك سواء ،باملهاجرين واألنصار على منع العرب الزكا 

مث  ،فإمنا كانوا ما نعني هلا غري جاحدين هبا ،ال فرق بينها يف سفك الدماء وسيب الذرية واغتنام املال
ويشملها  ،فة إىل ما قبلها الحقة بهكلما نزلت هريعة صارت مضا ،كذلك كانت هرائع اإلسالم كلها
  .مجيعا اسم اإلميان فيقال ألهله مؤمنون

 ،ملا مسعوا تسمية اهلل إياهم مؤمنني ،وهذا هو املوضع الذي غلط فيه من ذهب إىل أن اإلميان بالقول
 كما غلطوا يف تأويل حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم حني سئل عن ،أوجبوا هلم اإلميان كله بكماله

وحني سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية  (9) ،أن تؤمن باهلل وكذا وكذا: اإلميان ما هو ؟ فقال
وإمنا هذا على ما أعلمتك من دخوهلم يف اإلميان ومن قبوهلم وتصديقهم مبا  (32)،فأمر بعتقها ومساها مؤمنة

  .وإمنا كان يزنل متفرقا كزنول القرآن ،نزل منه
فمن  ،وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه ،قول والدليل عليه كتاب اهلل تبارك وتعاىلوالشاهد ملا ن

 اَلِذيَن َفَأَما َهـِذِه ِإمَياًنا َزاَدْتُه َأُيُكْم َيُقوُل َمن َفِمْنُهم ُسوَرٌ  ُأنِزَلْت َما َوِإَذا  :الكتاب قوله

 الّلُه ُذِكَر ِإَذا اَلِذيَن اْلُمْؤِمُنوَن ِإَنَماوقوله ( 321/التوبة )  َيْسَتْبِشُرونَ  َوُهْم ِإمَياًنا َفَزاَدْتُهْم آَمُنوْا

يف ( 2/األنفال )  َرِبِهْم َيَتَوَكُلوَن  َوَعَلى ِإمَياًنا َزاَدْتُهْم آَياُتُه َعَلْيِهْم ُتِلَيْت َوِإَذا َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم
 .مواضع من القرآن مثل هذا
يزنل القرآن مجلة ؟  2/ 1رك وتعاىل مل يزنل عليهم اإلميان مجلة كما مل أفلست ترى أن اهلل تبا
وال لذكرها  ،فلو كان اإلميان مكمال بذلك اإلقرار ما كان للزياد  إذا معىن ،فهذه احلجة من الكتاب

  .موضع
                                                                                                                                                                  

فالظاهر ( الذين ال يؤتون الزكا  وهم باآلخر  هم كافرون  .وويل للمشركني)  :(1/7/فصلت ) ويف  .(باآلخر  هم يوقنون 
 واهلل أعلم  .وإمنا فرض تعيينها يف املدينة ،الصدقات املفروضة من غري تعيني األنصبة واملقادير ،أن املراد هبذه الزكا 

 كذا األصل  (  7)  

 " إباء " ولعل الصواب  ،األصل كذا(  3)  

وانظر  ،وعند مسلم من حديث ابن عمر عن عمر ،من حديث أىب هرير " الصحيحني " يشريإىل حديث جربيل املخرج يف (  9) 
     .البن أيب هيبة"    كتاب اإلميان " من ( 339)احلديث 

" وانظر ،رواه مسلم" أين اهلل "  : عليه وسلم  سأل اوجاريةيشري إىل حديث معاوية بن  احلكم السلمي الذي فيه أنه صلى اهلل(  32) 
 (  31)رقم " ابن أيب هيبة 
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 ،ضوأما احلجة من السنة واآلثار املتواتر  يف هذا املعىن من زيادات قواعد اإلميان بعضها بعد بع
  .ويف الرابع أكثر من ذلك ،ويف الثالث تسع ،ويف آخر مخس ،ففي حديث منها أربع
أن وفد عبد القيس قدموا عليه "  :حديث ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فمن األربع

إال  (32)فلسنا خنلص  ،وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر ،هذا احلي من ربيعة (33)فقالوا يا رسول اهلل إنا 
 ،اإلميان ،وأهناكم عن أريع ،فقال آمركم بأربع ،فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا ،يف ههر حرام
وأن تؤدوا  ،وإيتاء الزكا  ،وإقام الصال  ،وأن حممدا رسول اهلل ،ههاد  أن ال إله إال اهلل :مث فسره هلم
  .(31)"  وأهناكم عن الدباء واحلنتم والنقري واملقري ،مخس ما غنتم

عن ابن عباس عن النيب صلى  (31)حدثنا عباد بن عباد املهليب قال حدثنا أبو مجر   :قال أبو عبيد -3
 . اهلل عليه بذلك

بين اإلسالم على "  :حديث ابن عمر أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ،ومن اخلمس 
وحج  ،وصوم رمضان ،وإيتاء الزكا  ،وإقام الصال  ،وأن حممدا رسول اهلل ،ههاد  أن ال إله إال اهللمخس 
 ". البيت
حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أيب سفيان عن عكرمة بن خالد  :قال أبو عبيد -2

  9/3 (.39)بذلك  عن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
لإلسالم صوى ومنار ( إن " ) :حديث أيب هرير  عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ،ومن التسع

منها أن تؤمن  ( 31)واحدهتا صو   ،هي ما غلظ وارتفع من األرض" صوى "  :قال أبو عبيد) الطريق، 
واألمر باملعروف  ،وحج البيت ،باهلل وال تشرك به هيئا، وإقام الصال  وإيتاء الزكا  وصوم رمضان

                                                 

 "  صحيح مسلم " والتصويب من " إن "  :األصل(  33) 

  "إليك " زاد مسلم  ،أي نصل( 32) 

القرع " الدباء " و  .جرار خضر"  احلنتم" و  .جذع ينقر وسطه" والنقري "  .هو الوعاء  املزفت وهو املطلي بالقار وهو الزفت( 31) 
 أي الوعاء منه  ،اليابس

 واسم أيب مجز  نصر بن عمران  .ففد أخرجه من طريق أخرى عن عباد بن عباد به" والتصحيح من مسلم " أبو محز  " األصل (  31) 

  .وقد أخرجاه ،وإسناده صحيح على هرط الشيخني :قلت(  39)  
" صو " واحد  ،ارتفع من األرض" صوى " قال أبو عبيد  .إلسالم صوى ومنار كمنار الطريق منهاا" كان األصل كما يأيت ( 31)  

للحافظ " واألمر باملعروف والنهي عن املنكر " و ،(93/2ق)البن بشران " األمايل " فصححت نص احلديث من " كمنار منها 
وصححت ( الصوى ) ما لك يذكرا تفسريه لـ ولكنه ،وقد أخرجا احلديث من طريق املؤلف( 32/3)عبد الغين القدسي 
الصوى أعالم من حجار  " وذكر عن أيب عمرو أنه قال  .ولسان العرب وحكاه هذا عن األصمعي ،التفسري من القاموس
 أن لإلسالم طرائق وأعالما( يعىن احلديث ) أراد  .واملفاز  اجملهولة يستدل هبا على الطريق وعلى طرفيها ،منصوبة يف الفيايف

 " وهو أهبه مبعىن احلديث  ،[وقول أيب عمرو أعجب إيل :قال أبو عبيد" " " اللسان " مث قال صاحب " يهتدي هبا 
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فمن  ،وأن تسلم على القوم إذا مررت هبم ،هموأن تسلم على أهلك إذا دخلت علي ،والنهي عن املنكر
 ."فقد توىل اإلسالم ظهره ( ومن تركهن  ،فقد ترك سهما من اإلسالم)  ترك من ذلك هيئا

عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن  (37)حدثنيه حييي بن سعيد العطار  :قال أبو عبيد -1
وجاهلون بوجوه هذه األحاديث أهنا متناقضة فظن ا .رجل عن أيب هرير  عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

وإمنا وجوهها ما أعلمتك من نزول  ،وهى حبمد اهلل ورمحته بعيد  على التناقض ،الختالف العدد منها
مث  ،أحلق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عددها باإلميان ،فكلما نزلت واحد  ،الفرائض باإلميان متفرقا

احلديث ( يف )كذلك  ،دها يف العدد حىت جاوز ذلك السبعني كلمةكلما جدد اهلل له منها أخرى زا
إماطة 2/  9وأدناها  ،أفضلها ههاد  أن ال إله إال اهلل ،اإلميان بضعة وسبعون جزءا"  :املثبت عنه أنه قال
 . "األذى عن الطريق 

ن عبد اهلل حدثنا أبو أمحد الزبريي عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أيب صاحل ع :قال أبو عبيد -1
 . (33)بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هرير  هبذا احلديث 

وهذه فروعها زائدات  ،وإمنا تلك دعائم وأصول ،وإن كان زائدا يف العدد فليس هو خبالف ما قبله
واهلل أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول اهلل صلى  فنرى .يف هعب اإلميان من غري تلك الدعائم

 :واملصدق له قول اهلل تبارك وتعاىل .وبه كملت خصاله ،ألن العدد إمنا تناها به ،لم اإلمياناهلل عليه وس
 ِنْعَمِتي  َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِديَنُكْم َلُكْم َأْكَمْلُت اْلَيْوَم  (  1/املائد). 
أن  " :حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن ههاب :قال أبو عبيد -9  

 ،إنكم تقرؤن آية لو نزلت فينا الختذنا ذلك اليوم عيدا :اليهود قالوا لعمر بن اخلطاب رمحة اهلل عليه
ورسول اهلل  ،بعرفة( أنزلت ) ،وأي يوم أنزلت ،إين ألعلم حيث أنزلت :فقال عمر ،فذكر هذه اآلية

  ."صلى اهلل عليه وسلم واقف بعرفة 
  (39) .أم الوأهك أقال يوم اوجمعة  :قال سفيان 

                                                 

وقد .وحيىي بن سعيد العطار هذا محصي ضعيف .للحافظ املقدسي" األمر باملعروف " والتصحيح من  ،"القطان " األصل ( 37)
منهم احلاكم  ،أخرجه مجع .مل يذكروا الرجل ،عن خالد عن أيب هرير فرواه مجاعة عن ثور بن يزيد  ،خولف يف إسناده

    ."سلسلة األحاديث الصحيحة " وصححه على هرط البخارى ووافقه الذهىب وهو كما قاال على ما خققته يف ( 3/23)

انظر  ،ن ابن دينار بهوتابعه ابن عجالن ع .عن جرير عن سهيل به" وقد أخرجه يف صحيحه  ،إسناده صحيح على هرط مسلم(  33)
 ( 11)ابن أيب هيبة 

نزلت على رسول اهلل "  :قيس عنويف رواية ملسلم من طريق أيب عميس  ،وقد أخرجاه ،إسناده صحيح على هرط الشيخني(   39)
    .صلى اهلل عليه وسلم  بعرفات يوم اوجمعة
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: " 3/ 1سلمة عن عمار ابن أيب عمار قال  (22) حدثنا يزيد عن محاد بن :عبيد( أبو)قال  -1  
 ،لو أنزلت هذه اآلية فينا الختذنا يومها عيدا :فقال اليهودي ،وعنده يهودي ،تلى ابن عباس هذه اآلية

  ."يوم مجعة ويوم عرفة  :فإهنا نزلت يف يوم عيد :قال ابن عباس
نزلت عليه "  :حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن داود بن أيب هند عن الشعيب قال :قال أبو عبيد -7  

فذكر اهلل  (23)" ومل يطف بالبيت عريان  ،وهدم منار اوجاهلية ،وهو واقف بعرفة حني اضمحل الشرك
 عليه وسلم بإحدى وإمنا نزلت فيما يروى قبل وفا  النيب صلى اهلل ،جل ثناؤه إكمال الدين يف هذه اآلية

  .ومثانني ليلة
ورسول  ،فلو كان اإلميان كامال باإلقرار .قال أبو عبيد كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج  -3

وكيف يكمل هيئا  ،اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبكة يف أول النبو  كما يقول هؤالء ما كان للكمال معىن
 ! قد استوعبه وأتى على آخره؟

مل تسم لنا جمموعة  :فما هذه األجزاء الثالثة وسبعون ؟ قيل له :ان قال لك قائلف :عبيد( أبو )قال 
ولو تفقدت  ،وإن مل تذكر لنا يف حديث واحد ،فنسميها، غري أن العلم حييط أهنا من طاعة اهلل وتقواه

لك وكذ 1/2أال تسمع قوله يف إماطة األذى وقد جعله جزءا من اإلميان  ،متفرقة فيها اآلثار لوِجدت
ويف الرابع  (21)" الغري  من اإلميان " ويف الثالث  (21)" احلياء هعبة من اإلميان " قوله يف حديث آخر  (22)
  (21)ويف اخلامس حسن العهد من اإلميان "  (29)" البذاذ  من اإلميان " 

نصاف واإل ،اإلنفاق من اإلقتار :ثالث من اإلميان"  :فكل هذا من فروع اإلميان ومنه حديث عمار
"  :األحاديث املعروفة عند ذكر كمال اإلميان حني قال مث .(27)" وبذل السالم على العامل  ،من نفسك

فذكر  (23) ،فقال بل قوم يأتون بعدكم ،مث قيل حنن يا رسول اهلل ،أي اخللق أعظم إميانا ؟ فقيل املالئكة
                                                 

  " عن "  :األصل(  22)

  .إسناده مرسل صحيح(  23) 
  ."لك وذ" األصل ( 22) 
 ( 11)وانظر ابن أيب هيبة  .متفق عليه من حديث أيب هرير (  21) 

 عن أيب سعيد مرفوعا بسند فيه جمهول احلال " اإلبانة " رواه البزار وابن بطة يف ( 21) 

  .افقه الذهىبوو ،وصححه احلاكم ،واحلديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغريهم عن أيب إمامة احلارثي مرفوعا .يعين التقشف(  29) 
 " سلسلة األحاديث الصحيحة " وقد خرجته يف  ،وصححه احلاكم ،حديث حسن( 21) 

" انظر الكالم عليه مع خترجيه فيما علقته على  ،والراجح الوقف على أن يف سنده من كان اختلط ،روي مرفوعا وموقوفا(  27) 
 .البن أيب هيبة" اإلميان" من( 329)واحلديث  ،(399)البن تيمية رقم احلديث " الكلم الطيب 

وأخرجه  .عن عمرو بن هعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وسنده ضعيف( 92/2ق" ) جزئه " أخرجه احلسن بن عرفة يف (  23) 
  " سلسلسة األحاديث الضعيفة " وبيان ذلك يف املائة السابعة من  ،ورده الذهيب عليه ،وصححه ،احلاكم من حديث عمر
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 (12)وكذلك  (29)" ا أحسنهم خلقا أو من أكمل املؤمنني إميان ،إن أكمل"  :قوله ومنه أيضا. صفتهم
وقد روى  (13)" واملراء وإن كان صادقا  ،ال يؤمن الرجل اإلميان كله حىت يدع الكذب يف املزا "  :قوله

  .مثله أو حنوه عن عمر بن اخلطاب وابن عمر
ر فيخرج من النا"  :مث من أوضح ذلك وأبينه حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الشفاعة حني قال

حديثه يف الوسوسة 7/3ومنه  (11) ،وإال صولب (12)ومثقال ذر   ،من كان يف قلبه مثقال هعري  من إميان
إن اإلميان يبدأ "  :السالم وكذلك حديث علي عليه (11)" ذلك صريح اإلميان " حني سئل عنها فقال 

يف أهياء من هذا النحو  (11)يف القلب فكلما ازداد اإلميان عظما ازداد ذلك البياض عظما  (19)ملظة 
وكلها يشد أو أكثرها أن  ،تبني لك التفاضل يف اإلميان بالقلوب واألعمال (17)كثري  يطول ذكرها 
 "! تعاند هذه اآلثار باإلبطال والتكذيب  فكيف ،أعمال الرب من اإلميان

َوِجَلْت  الّلُه ُذِكَر ِإَذا يَناَلِذ اْلُمْؤِمُنوَن ِإَنَما ومما يصدق تفاضله باألعمال قول اهلل جل ثناؤه 
 إىل قوله ( 2/األنفال ) َرِبِهْم َيَتَوَكُلوَن  َوَعَلى ِإمَياًنا َزاَدْتُهْم آَياُتُه َعَلْيِهْم ُتِلَيْت َوِإَذا ُقُلوُبُهْم
على هذه فلم جيعل اهلل لإلميان حقيقة إال بالعمل ( 1/األنفال )  َحًقا اْلُمْؤِمُنوَن ُهُم ُأْوَلـِئَك
والذي يزعم أنه بالقول خاصة جيعله مؤمنا حقا وإن مل يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب اهلل  ،الشروط
  .والسنة

 اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َجاءُكُم ِإَذا آَمُنوا اَلِذيَن َأُيَها َيا ومما يبني لك تفاضله يف القلب قوله 

 َفِإْن ِبِإمَياِنِهَن َأْعَلُم الَلُه) ست ترى أن هاهنا مزنال دون مزنل أل( 32/املمتحنة ) َفاْمَتِحُنوُهَن 

 ِبالّلِه آِمُنوْا آَمُنوْا اَلِذيَن َأُيَها َيا  :كذلك ومثله قوله( 32/املمتحنة ( )ُمْؤِمَناٍت  َعِلْمُتُموُهَن

: مث قال أيضا ،باإلميان معىنما كان ألمره  ،فلوال أن هناك موضع مزيد .(311/النساء )  َوَرُسوِلِه 

                                                 

فراجع تعليقنا  ،وقد أخرجه ابن أيب هبيبة من حديث أيب هرير  وعائشة واحلسن البصري ،وصححه مجاعة ،حديث صحيح( 29) 
  .(37/22/322رقم ) عليه 

  ."وذلك" األصل ( 12) 
 ومكحول مل يسمع من أيب هرير   .من حديث مكحول عن أيب هرير  مرفوعا به( 111 ،191-2/192)أخرجه أمحد (  13) 

 ( 19)وأخرجه ابن أيب هيبة  ،من حديث أنسمتفق عليه (  12) 
 كذا األصل مهمل احلروف (  11) 

 " األحاديث الصحيحة " وهو خمرج يف  ،أخرجه مسلم وغريه من حديث أيب هرير (  11) 

  .بضم الالم مثل النكتة من البياض(  19) 
  .وإسناده منقطع كما بينته هناك ،(3رقم ) ه كذلك أخرجه ابن أيب هيبة يف كتاب ،هذا موقوف على علي رضي اهلل عنه(  11) 

 قلت  يراجع الكثري الطيب منها يف كتاب ابن أيب هيبة (  17) 
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ِمن اَلِذيَن َفَتَنا 7/2َوَلَقدْ (2)ال ُيْفَتُنوَن  َوُهْم آَمَنا َيُقوُلوا َأن ُيْتَرُكوا َأن الَناُس َأَحِسَب(3)أمل 

 الَناِس َوِمَن :وقال .(3/1العنكبوت ( ) 1) اْلَكاِذِبنَي َوَلَيْعَلَمَن اَلِذيَن َصَدُقوا الَلُه َفَلَيْعَلَمَن َقْبِلِهْم

 .(32/العنكبوت )  الَلِه  َكَعَذاِب الَناِس َجَعَل ِفْتَنَة الَلِه ِفي ُأوِذَي َفِإَذا ِبالَلِه آَمَنا َيُقوُل َمن
 .(313/آل عمران  )اْلَكاِفِريَن  َوَيْمَحَق آَمُنوْا اَلِذيَن الّلُه َوِلُيَمِحَصوقال 

ومل يرض منهم باإلقرار دون  ،وقد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ،أفلست تراه تبارك وتعاىل
حىت جعل أحدمها من اآلخر ؟ فأي هيء يتبع بعد كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم  ،العمل

 !ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدو  واإلمامة ؟
أن اإلميان بالنية  (13)اقتصصنا يف كتابنا هذا  فاألمر الذي عليه السنة عندما ما نص عليه علماؤنا ؟ مما

كما قال  :إال أن أوهلا و أعالها الشهاد  باللسان ،وأنه درجات بعضها فوق بعض ،والقول والعمل مجيعا
 ،فإذا نطق هبا القائل ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الذي جعله فيه بضعة وسبعني جزءا

 ،وال على تزكية النفوس ،لزمه اسم اإلميان بالدخول فيه باالستكمال عند اهلل وأقر مبا جاء من عند اهلل
  .ازداد به إميانا ،وكلما ازداد هلل طاعة وتقوى

باب االستثناء يف اإلميان -2  
قال رجل عند ابن "  :حدثنا حيىي بن سعيد عن أيب األههب عن احلسن قال :قال أبو عبيد -9
أفال وكلت  :فقال ابن مسعود ،أرجو :أفأنت من أهل اوجنة ؟ فقال :سعودأنا مؤمن، فقال ابن م: مسعود

 .(19) ." األوىل كما وكلت األخرى
حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن األعمش عن أيب وائل  :قال أبو عبيد -32
! فقالوا حنن املؤمنون  بينا حنن نسري إذ لقينا ركبا فقلنا من أنتم ؟ :جاء رجل إىل عبد اهلل فقال"  :قال
 .(12)! إنا من أهل اوجنة ؟ :أوال قالوا :فقال

حدثنا حييي بن سعيد وحممد بن جعفر كالمها عن هعبة عن سلمة بن كهيل عن  :قال أبو عبيد-33
ولكن ! إين يف اوجنة  :فقل :فقال عبد اهلل! أنا مؤمن  :قال رجل عند عبد اهلل"  :إبراهيم عن علقمة قال

  ." ومالئكته وكتبه ورسله آمنا باهلل

                                                 

  " !عندنا ماضي عليه علماؤنا ما اقتصصنا يف كتابنا هذا ألن " األصل ( 13)  

 ب امسه جعفر بن حيان وأبو األهه .إال أنه منقطع بني احلسن وابن مسعود ،رجال إسناده ثقات رجال الستة(  19) 

من طريق أخرى عن أيب ( 322)واألول أخرجه ابن أيب هيبة يف كتابه  .وكذا إسناد الذي بعده .إسناده على هرط الشيخني(  12) 
             .وائل به   حنوه
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إذا "  :قال ىل إبراهيم :بن حمرز قال (13)حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن حمل  :قال أبو عبيد-32
 ."آمنت باهلل ومالئكته وكتبه ورسله  :قيل لك أمؤمن أنت ؟ فقل

: " " 3/2حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن معمر عن ابن وطاس عن أبيه قال  :قال أبو عبيد -31
 ."آمنت باهلل ومالئكته وكتبه ورسله  :إذا قيل لك أمؤمن أنت ؟ فقل

حدثنا عبد الرمحن عن محاد بن زيد عن حييي ابن عتيق عن حممد بن سريين  :قال أبو عبيد -31 
 َوِإْسَحَق َوِإْسَماِعيَل اِهيَمِإْبَر ِإَلى ُأنِزَل َوَما ِإَلْيَنا َوَمآ ُأنِزَل ِبالّلِه آَمَنا :اذا قيل لك أمؤمن أنت ؟ فقل"  :قال

 .(311/ البقر ) اآلية  َوَيْعُقوَب َواألْسَباِط 
قال رجل لعلقمة "  :حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن إبراهيم قال :قال أبو عبيد-39 

اء فيه وهلذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه االستثن :قال أبوعبيد ."أرجو إن هاء اهلل : أمؤمن أنت؟ فقال
وإمنا كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهاد  باإلميان خمافة ما أعلمتكم يف الباب األول من التزكية واالستكمال 

ألن واليتهم وذبائحهم وههاداهتم  ،وأما على أحكام الدنيا فاهنم يسمون أهل امللة مجيعا مؤمنني ،عند اهلل
  .ان األوزاعي يرى االستثناء وتركه مجيعا واسعنيوهلذا ك ،ومناكحتهم ومجيع سنتهم إمنا هي علي اإلميان

أنا  :ومن قال ،من قال أنا مؤمن فحسن"  :حدثنا حممد بن كثري األوزاعي قال قال أبو عبيد-31
)   آِمِننَي الَلُه َهاء ِإن اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َلَتْدُخُلَنلقول اهلل عز وجل  ،مؤمن إن هاء اهلل فحسن

  ."علم أهنم داخلون  وقد ،(27/الفتح 
أمل تعلم أن الناس كانوا "  :حني أتاه صاحب معاذ فقال (12)وهذا عندي وجه حديث عبد اهلل  

 :أيهم كنت ؟ قال مؤمن ومنافق وكافر فمن :على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثالثة أصناف
فأما الشهاد  هبا عند اهلل فانه  ،خرينإمنا نراه أراد أين كنت من أهل هذا الدين ال من اآل ،من املؤمنني

 َأْعَلُم ِبَمِن ُهَو َأنُفَسُكْم ُتَزُكوا َفال :يكون ذلك واهلل يقول ،أعلم باهلل وأتقى له من أن يريده فكيف

  .(12)النجم )  اَتَقى 
نراه وال  ،أنه كان قبل هذا ال يقول أنا مؤمن على تزكية وال على غريها( على ما نظن ) :والشاهد 

ال يزيد على  ،آمنت باهلل وكتبه ورسله :كان يقول3/  9إمنا  ،أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان
أنا "  :وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاوس وابن سريين مث أجاب عبد اهلل إىل أن قال ،هذا اللفظ

                                                 

  .ويف وال بأس بهوهو ك .فصححناه من كتب الرجال ،"جملي " وكان األصل  ،هو بضم أوله وكسر ثانيه وتشديد الالم(  13) 
وقد أنكره حيي بن سعد  ،ويف سنده رجل مل يسم( 71)أخرجه ابن أيب هيبة يف كتابه  ،وحديثه املشار إليه ،هو ابن مسعود( 12)  

 كما يأيت عند املصنف بعد قليل   
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يت حيىي ين سعيد ينكره وقد رأ ،فهو عندي على ما أعلمتك (11)فإن كان األصل حمفوظا عنه " مؤمن 
  .ويطعن يف إسناده ألن أصحاب عبد اهلل على خالفه

فيقولون حنن  ،وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون االسم بال استثناء  
مثل عمر بن ذر  ،ومن بعدهم ،وعون بن عبد اهلل ،وإبراهيم التيمي ،منهم عبد الرمحن السلمي ،مؤمنون

إمنا هو عندنا منهم على الدخول يف اإلميان ال على  ،ومن حنا حنوهم ،ر بن كداموالصلت بن هبرام ومسع
  .االستكمال
 (11)أال ترى أن الفرق بينهم وبني إبراهيم وبني ابن سريين وطاوس إمنا كان أن هؤالء كانوا به  9/2

ليس  ،معاذ اهللف!فأما على مذهب من قال كإميان املالئكة والنبيني  .أصال وكان اآلخرون يتسمون به
  .وقد جاءت كراهيته مفسر  عن عد  منهم هذا طريق العلماء

أنه كان يكره أن يقول "  :حدثنا هشيم أو ُحدثت عنه عن جويرب عن الضحاك :قال أبو عبيد -37
  ."أنا على إميان جربيل وميكائيل عليهما السالم  :الرجل
مسعت ابن  :عن نافع عن عمر اوجمحي قالحدثنا سعيد بن أيب مرمي املصري  :قال أبو عبيد -33

 :فأنكر ذلك وقال! إن إميانه كإميان جربائيل  :إن رجال يف جمالستك يقول"  :أيب مليكة وقال له إنسان
 َلَقْوُل ِإَنُه  :واهلل لقد فضل جربائيل عيه السالم يف الثناء على حممد صلى اهلل عليه فقال! سبحان اهلل 

التكوير )  {َأِمنٍي  ُمَطاٍع َثَم 22  َمِكنٍي اْلَعْرِش ِذي ِعنَد ُقَوٍ  ِذي 39}َكِرمٍي  َرُسوٍل
39/23 .) 

من زعم أن هذه  :أنه رأى جارية تغين فقال"  :ُحدثنا عن ميمون بن مهران :قال أبو عبيد -39
  ."على إميان مرمي بنت عمران فقد كذب 

عاتب اهلل املؤمنني يف غري موضع من وكيف يسع أحدا أن يشبه البشر باملالئكة وقد    
 َيا  :باملالئكة من ذلك هيئا فقال 32/3وال يعلم فعل  ،وأوعدهم أغلظ الوعيد ،كتابه أهد العتاب

 َواَل ِمنُكْم َتَراٍض َعن ِتَجاَرً  َأن َتُكوَن ِإاَل ِباْلَباِطِل َبْيَنُكْم َأْمَواَلُكْم َتْأُكُلوْا اَل اَلِذيَن آَمُنوْا َأُيَها

 ُنْصِليِه َفَسْوَف ُعْدَواًنا َوُظْلًما َذِلَك َيْفَعْل َوَمن( 29)َرِحيًما  ِبُكْم َكاَن الّلَه َأنُفَسُكْم ِإَن َتْقُتُلوْا

 َما ُروْاالّلَه َوَذ اَتُقوْا آَمُنوْا اَلِذيَن َأُيَها َيا  :وقال .(12-29النساء ) الّلِه َيِسرًيا  َعَلى َذِلَك َوَكاَن َناًرا
/ البقر  ) اآلية  َوَرُسوِلِه  الّلِه ِمَن ِبَحْرٍب َتْفَعُلوْا َفْأَذُنوْا َلْم َفِإن273  ُمْؤِمِننَي ُكنُتم ِإن الِرَبا ِمَن َبِقَي
 ْمَأَل  :وقال (2/الصف )  َتْفَعُلون ال َما َتُقوُلوَن ِلَم َآَمُنوا اَلِذيَن َأُيَها َيا  :وقال( 273-279

                                                 

 " حمفوظ " األصل ( 11)  

 " كانوا ال يتسمون به أصال " ولعله  ،وفيه  سقط ظاهر ،كذا األصل(  11)  
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 ُأوُتوا َكاَلِذيَن َيُكوُنوا َوال اْلَحِق ِمَن َنَزَل الَلِه َوَما ِلِذْكِر ُقُلوُبُهْم َتْخَشَع َأن آَمُنوا ِلَلِذيَن َيْأِن

(  31احلديد )  َفاِسُقوَن  ِمْنُهْم َوَكِثرٌي ُقُلوُبُهْم َفَقَسْت اأَلَمُد َعَلْيِهُم َقْبُل َفَطاَل ِمن اْلِكَتاَب
وهو يف  ،واستبطأهم يف رابعة ،وخوفهم باملقت يف ثالثة .وآذهنم باحلرب يف أخرى ،دهم النار يف آيةفأوع

؟ إين خلائف أن !هذا كله يسميهم مؤمنني، فما تشبه هؤالء من جربيل وميكائيل مع مكاهنما من اهلل 
 .يكون هذا من االجتراء على اهلل واوجهل بكتابه
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باب الزيادة يف اإلميان واالنتقاص منه- 3 11/1  

حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن جامع ابن هداد عن األسود بن  :قال أبو عبيد -22
وهبذا القول كان يأخذ  (19)اجلس بنا نؤمن ساعة يعين نذكر اهلل "  :قال معاذ بن جبل لرجل :هالل قال

ألهنا كلها عندهم  ،رب مجيعا من االزدياد يف اإلسالميرون أعمال ال ،سفيان واألوزاعي ومالك بن أنس
 َلُهُم َقاَل اَلِذيَن وحجتهم يف ذلك ما وصف اهلل به املؤمنني يف مخس مواضع من كتابه منه قوله  .منه

)   اْلَوِكيُل َوِنْعَم ُهالّل َحْسُبَنا َوَقاُلوْا ِإمَيانًا َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم َلُكْم َجَمُعوْا َقْد الَناَس ِإَن الَناُس
( 13/املدثر ) ِإمَياًنا  آَمُنوا اَلِذيَن َوَيْزَداَد اْلِكَتاَب ُأوُتوا اَلِذيَن ِلَيْسَتْيِقَنوقوله ( 371/ آل عمران
 ،وموضعان آخران قد ذكرنامها يف الباب األول .(1/الفتح )  ِإمَياِنِهْم َمَع ِإمَياًنا ِلَيْزَداُدوا وقوله 
  .اتبع أهل السنة هذه اآليات وتأولوها أن الزيادات هي األعمال الزاكيةف

  :وأما الذين رأوا اإلميان قوال وال عمل فاهنم ذهبوا يف هذه اآليات إىل أربعة أوجه 
أصل اإلميان اإلقرار جبمل الفرائض مثل الصال  والزكا  وغريها والزياد  بعد  ،أحدها أن قالوا 

واملغرب  ،وأن الظهر أربع ركعات ،تؤمنوا بأن هذه الصال  املفروضة هي مخسوهو أن  ،هذه اوجمل
 .، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض33/3ثالثة 
 .والزياد  متكن من ذلك اإلقرار ،أصل اإلميان اإلقرار مبا جاء من عند اهلل .أن قالوا :والوجه الثاين 
  .اد من اليقنيالزياد  يف اإلميان االزدي :والوجه الثالث أن قالوا 
  .ولكن الناس يزدادون منه ،إن اإلميان ال يزداد أبدا :والوجه الرابع أن قالوا 
فالتفسري ما ذكرناه  ،وكل هذه األقوال مل أجد هلا مصدقا يف تفسري الفقهاء وال يف كالم العرب 

وات اخلمس فيتوهم على مثله أن يكون مل يعرف الصل" اجلس بنا نؤمن ساعة "  :عن معاذ حني قال
وقد فضله النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،ومبلغ ركوعها وسجودها إال بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

هذا ال يتأوله أحد  (11)" يتقدم العلماء برتو  "  :على كثري من أصحابه يف العلم باحلالل واحلرام مث قال
  .يعرف معاذا

مث  ،ل تأويلهم وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليهوأما يف اللغة فإنا مل جند املعىن فيه حيتم
ما كان هذا يسمى  ،حىت استوعب األلف ،ومائتان يف جهة كذا ،مائة منها يف جهة كذا: بينها فقال

                                                 

 عن األعمش عن جامع به ( 323-321رقم )وأخرجه ابن أيب هيبة يف كتابه  ،إسناده صحيح على هرط الشيخني( 19)  

واحلديث رواه ابن سعد عن حممد بن كعب واحلسن البصري مرسال مرفوعا وهو وابن عساكر عن عمر  .أي برمية سهم( 11)  
  .فاحلديث صحيح مبجموع الطرق ورفعه  الطرباين ،واحلاكم عن أنس موقوفا ،موقوفا
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ما قيل له  ،وكذلك لو مل يلخصها ولكنه ردد ذلك اإلقرار مرات ،وإمنا يقال له تلخيص وتفصيل ،زياد 
  .املعىن األول ومل يزد فيه هيئا 33/2ألنه مل يغري  ،ير وإعاد زياد  أيضا، إمنا هو تكر

ألن رجال  ،فإنه مذهب غري موجود ،وال يكون اإلميان هو الزياد  ،فأما الذين قالوا يزداد من اإلميان
ماكان له معىن يفهمه الناس إال أن يكون  ،إنه ازداد مائة بعدها :مث قيل ،هو ألف :لو وصف ماله فقيل

إال كان  ،ال يزداد الناس منه هيئا ،فاإلميان مثلها ،وكذلك سائر األهياء ،هي الزائد  على األلفاملائة 
 . ذلك الشيء هو الزائد يف اإلميان

ألن اليقني من اإلميان فإذا كان اإلميان  ،وأما الذين جعلوا الزياد  ازدياد اليقني فال معىن هلم 
كمله هؤالء املقرون بإقرارهم أفليس أحاطوه باليقني من قوهلم مث است ،عندهم كله برمته إمنا هو اإلقرار

أرأيتم رجال نظر إىل النهار بالضحى حىت أحاط عليه ! فكيف يزداد من هيء قد استقصى وأحيط به ؟
هذا يستحيل ! كله بضوئه هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه هنار ولو أجتمع عليه اإلنس واوجن ؟

  .سوخيرج مما يعرفه النا
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باب تسمية اإلميان بالقول دون العمل -4  

فذلك  ،إذا أقر مبا جاء من عند اهلل وههد ههاد  احلق بلسانه :قالت هذه الفرقة :قال أبو عبيد 
وذلك من  ،وال نراه هيئا ،وليس ما ذهبوا إليه عندنا قوال .اإلميان كله، ألن اهلل عز وجل مساهم مؤمنني

حدمها ما أعلمتك يف الثلث األول أن اإلميان املفروض يف صدر اإلسالم مل يكن يومئذ هيئا إال أ :وجهني
  .إقرار فقط

 ،فأنا وجدنا األمور كلها يستحق الناس هبا أمساءها مع ابتدائها والدخول فيها ،وأما احلجة األخرى
القوم صفوفا بني مستفتح من ذلك أنك جتد  ،وقد مشلهم فيها اسم واحد ،مث يفضل فيها بعضهم بعضا
مع هذا فيها  وهم ،فيقال هلم مصلون ،فكلهم يلزمه اسم املصلي ،وقائم وجالس ،للصال  وراكع وساجد

وآخر قد  ،لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم يف تأسيسه ،وكذلك صناعات الناس .متفاضلون
  .ون يف بنائهموهم متباين ،قيل هلم مجيعا بنا  ،وثالث قارب الفراغ منه ،نصفه
وجاوزه  ،فلما تعتب الباب أقام مكانه ،فدخلها أحدهم ،وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار 

وبعضهم فيها أكثر مدحا من  ،قيل هلم مجيعا داخلون ،ومضى الثالث إىل وسـطها ،اآلخر خبطوات
 إمنا هو دخول يف ،فكذلك املذهب يف اإلميان ،فهذا الكالم املعقول عند العرب السائر فيهم ،بعض
 الَلِه ِديِن ِفي الَناَس َيْدُخُلوَن َوَرَأْيَت( 3) َواْلَفْتُح الَلِه َنْصُر َجاء ِإَذا :قال اهلل تبارك وتعاىل ،الدين

 (.النصر )  ( 1)َرِبَك  ِبَحْمِد َفَسِبْح (2)َأْفَواًج
فالسلم اإلسالم ( 223/البقر  )  َكآَفًة  الِسْلِم ياْدُخُلوْا ِف آَمُنوْا اَلِذيَن َيا َأُيَها  :وقال 32/2 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بين اإلسالم  (17)معناها عند العرب اإلحاطة بالشيء ( كافة )وقوله 

فوجدنا أعمال الرب وصناعات  .فصارت اخلمس كلها هي امللة اليت مساها اهلل سلما مفروضا" على مخس 
هذا يف التشبيه والنظر  ،ساكن كلها تشهد على اجتماع االسم وتفاضل الدرجات فيهااأليدي ودخول امل
وإن كان مسى أهله امسا  ،اإلميان هو درجات ومنازل فهكذا ،من الكتاب والسنة (13)مع ما احتججنا به 

 ،لبوجعل أصله يف معرفة الق ،واحدا وإمنا هو عمل من أعمال تعبد اهلل به عباد  وفرضه على جوارحهم
 ،مث األعمال مصدقة له، وإمنا أعطى اهلل كل جارحة عمال مل يعطه األخرى ،مث جعل املنطق هاهدا عليه
وكلها جيمعها  ،وعمل الرجل املشي ،وعمل اليد التناول ،وعمل اللسان القول ،فعمل القلب االعتقاد

                                                 

 ."باإلحاطة " األصل ( 17)  
 ."احتجاجنا به " األصل ( 13)  



 17 

إال أنه يتفاضل يف  ،له إىل آخرهفاإلميان على هذا التناول إمنا هو كله مبين على العمل، من أو ،اسم العمل
  .الدرجات على ما وصفنا

جعله قوال فقد أقر  31/3ألنه إذا  ،فهذا عندنا متناقض ،وزعم من خالفنا أن القول دون العمل  
  .أنه عمل وهو ال يدري مبا أعلمتك من العلة املوهومة عند العرب يف تسمية أفعال اوجوار  عمال

 ُأْكِرَه َوَقْلُبُه َمْن ِإاَلقول اهلل يف القلب  ،يف عمل القلب واللسان وتصديقه يف تأويل الكتاب  

( 1/التحرمي )  (ُقُلوُبُكَما َصَغْت َفَقْد الَلِه ِإَلى َتُتوَبا ِإن)وقال ( 321/النحل )  ِباإلميان ُمْطَمِئٌن
"  :وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،(19/احلج )  َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم  الَلُه ُذِكَر ِإَذا اَلِذيَن :وقال

 ،وإذا كان القلب مطمئنا مر  (19) ."وهي القلب  ،إن يف اوجسد ملضغة إذا صلحت صلح سائر اوجسد
مث بني ما ذكرنا  ،فأي عمل أكثر من هذا ،مث يكون منه الصال  والفساد ،ويوجل ثالثة ،ويصغى أخرى

 .فهذا ما يف عمل القلب( 3/اجملادلة )   َنُقوُل ِبَما الَلُه ُيَعِذُبَنا ْوالَل َأنُفِسِهْم ِفي َوَيُقوُلوَنقوله 
 ِإْذ َمَعُهْم َوُهَو الّلِه َيْسَتْخُفوَن ِمَن َواَل الَناِس ِمَن َيْسَتْخُفوَن (92)وأما عمل اللسان فقوله 

فذكر القول (  323/النساء )  ُمِحيًطا  َمُلوَنَيْع ِبَما َوَكاَن الّلُه اْلَقْوِل ِمَن َيْرَضى اَل َما ُيَبِيُتوَن
 َوَأَنْا َأْعَمُل ِمَما َبِريُئوَن َعَمُلُكْم َأنُتْم َوَلُكْم َعَمِلي ِلي َفُقل َكَذُبوَك َفِإن :مث قال ،مث مساه عمال

إال دعاؤه هل كان عمل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معهم ( 13/يونس )  َتْعَمُلوَن ِمَما َبِريٌء
 َقاَل :وقال يف موضع ثالث 31/2وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أمساها هاهنا عمال  ،إياهم إىل اهلل

 َفْلَيْعَمْل َهَذا ِلِمْثِلإىل { اْلُمَصِدِقنَي  َلِمْن َأِئَنَك َيُقوُل 39} َقِريٌن ِلي َكاَن ِإِني ِمْنُهْم َقاِئٌل

! فهل يكون التصديق إال بالقول وقد جعل صاحبها هاهنا عامـال ؟( 13-93/الصافات )  اْلَعاِمُلون 
فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه احلمد والثناء ( 31/سبأ )  ُهْكًرا  َداُووَد آَل اْعَمُلوامث قال 
  .وإن كانت املكافأ  قد تدعى هكرا ،باللسان

 ،واهلل أعلم مبا أراد ،نا أهل العلم يتأولونهفكل هذا الذي تأولنا إمنا هو على ظاهر القرآن وما وجد
من ذلك أن يقال  ،الكالم عمال (.93)إال أن هذا هو املستفيض يف كالم العرب غري املدفوع فتسميتهم 

وكذلك إن أمسع رجل صاحبه  ،وحنو هذا ،إذا نطق حبق وأقام الشهاد  ،لقد عمل فالن اليوم عمال كثريا

                                                 

 

 أخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشري بأمت مما هنا( 19)

       ."قوله " األصل ( 92)

  .وال خيلو من هيء ،كذا األصل( 93)
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وهو مل يزده  ،فسموه عمال ،وحنوه من القول" األفاعيل " وفعل به  ،فاقر ال (92)قيل قد عمل به ،مكروها
فوجدنا  (91)" قل كالمه إال فيما ينفعه  ،من عد كالمه من عمله" ومنه احلديث املأثور .على املنطق
كلها تصدق أهل  ،وصحة النظر ،وآثار النيب صلى اهلل عليه وسلم وما مضت عليه العلماء ،تأويل القرآن

 .(91)! فأي هيء يتبع بعد هذه احلجج األربع ؟ ،فيبقى القول اآلخر ،نة يف اإلميانالس
 ،من التبعة ما هو أهد مما ذكرنا ،وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن املتكلم باإلميان مستكمل له
 ِمْن َوَكاَن اْسَتْكَبَر ِإْبِليَس ِإاَل :وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس يف السجود آلدم فإنه قال

 َخَلْقَتِنيأال تسمع  ،فجعله اهلل باالستكبار كافرا وهو مقر به غري جاحد له   ( ~/71)اْلَكاِفِريَن

فهذا اآلن ( 19/احلجر )  رب مبا أغويتين  وقوله ( 32/األعراف )  ِطنٍي  ِمن َوَخَلْقَتُه َناٍر ِمن
وقد تأول ( 19/واحلجر  31/األعراف ( ) أغويتين  )وأثبت القدر أيضا يف قوله  ،مقر بأن اهلل ربه
و ال وجه ! أنه كان كافرا قبل ذلك ( 71/ ~   11/ البقر   وكان من الكافرين بعضهم قوله 
وال كان عاصيا إذا  (99)ألنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود ملا كان يف عداد املالئكة  ،هلذا عندي

غي يف هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إىل اإلميان بعد الكفر لقوله وينب .مل يكن ممن أمر بالسجود
( 32/األعراف ( ) ِطنٍي  ِمن َوَخَلْقَتُه َناٍر ِمن َخَلْقَتِني)وقوله ( 19احلجر ( ) ِبَمآ َأْغَوْيَتِني  َرِب)

 ! فهل جيوز ملن يعرف اهلل وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت اإلميان إلبليس اليوم ؟

                                                 

  ."هبا "األصل  (  92)
  .ن أنه موقوفوأغلب الظ ،مل أقف عليه(  91)  
  ."التبعة ما " بدل " الشيعة مما " وفيه بعد سطر " احلجة " األصل ( 91)  
كان ) كيف والقرآن يقول عنه  ،وال يعين املصنف رمحة اهلل تعاىل أنه كان منهم يف اخللق واوجبلة ،يعين الذين أمروا بالسجود(  99)  

رواه  .(وخلق آدم مما وصف لكم  ،وخلق اوجان من نار ،ملالئكة من نورخلقت ا :من اوجن والرسول صلى اهلل عليه وسلم  قال
                       .مسلم
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 مل يكن عمل 14/2 نمن جعل اإلميان املعرفة بالقلب وإباب _  5
على أهنم وإن  ،العمل من اإلميان( يف أن )قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا  :قال أبو عبيد
  .فاهنم ذهبوا إىل مذهب قد يقع الغلط يف مثله ،كانوا لنا مفارقني

اإلميان  :فقالوا ،ليست من أهل العلم وال الدينمث حدثت فرقة ثالثة هذت عن الطائفتني مجيعا  
وهذا منسلخ عندنا من قول أهل امللل ! معرفة بالقلوب باهلل وحده وإن مل يكن هناك قول وال عمل 

 آَمَنا ُقوُلوْا)أال تسمع قوله  ،لكالم اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم بالرد والتكذيب (91)احلنفية ملعارضته 

 ،؟ فجعل القول فرضا حتما (311/البقر  ) اآلية ( َوِإْسَماِعيَل  ِإْبَراِهيَم ِإَلى ُأنِزَل َوَما ِإَلْيَنا ُأنِزَلَوَمآ  ِبالّلِه
مث أوجب مع اإلقرار اإلميان بالكتب  .اعرفوين بقلوبكم :ومل يرض بأن يقول ،كما جعل معرفته فرضا
ق النيب صلى اهلل عليه وسلم يف كل ما جاء به ومل جيعل ألحد إميانا إال بتصدي ،والرسل كإجياب اإلميان

ْ  آَمُنوْا اَلِذيَن يا َأُيَها)َ :فقال  اَل َوَرِبَك َفاَل) :وقال( 311/النساء ( ) َوَرُسوِلِه  ِبالّلِه 39/3آِمُنوا
 َكَما َيْعِرُفوَنُه اْلِكَتاَب َناُهُمآَتْي اَلِذيَن) :وقال( 19/النساء ( ) َبْيَنُهْم َهَجَر ِفيَما ُيَحِكُموَك ُيْؤِمُنوَن َحَتَى

فلم جيعل اهلل معرفتهم به إذ تركوا  ،يعين النيب صلى اهلل عليه وسلم( 311/البقر  ( ) َأْبَناءُهْم  َيْعِرُفوَن
أن تؤمن باهلل " مث سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اإلميان فقال  ،الشهاد  له بألسنتهم إميانا

  .يف أهياء كثري  من هذا ال حتصى" ورسله  ومالئكته وكتبه
ولو كان أمر اهلل ودينه على ما يقول هؤالء ما ! باملعرفة  وزعمت هذه الفرقة أن اهلل رضى عنهم

إذ كان يرضى منهم بالدعوى على  ،وال فرقت امللل بعضها من بعض ،عرف اإلسالم من اوجاهلية
وخلع األنداد واآلهلة باأللسنة بعد  ،والرباء  مما سواها ، غري إظهار اإلقرار مبا جاءت به النبو ،قلوهبم
 ،ولو كان هذا يكون مؤمنا مث ههد رجل بلسانه أن اهلل ثاين اثنني كما يقول اجملوس والزنادقة ،القلوب

وصلى للصليب، وعبد النريان بعد أن يكون قلبه على املعرفة باهلل لكان  ،أو ثالث ثالثة كقول النصارى
فهل يلفظ هبذا أحد ! هذه املقالة أن جيعله مؤمنا مستكمال اإلميان كإميان املالئكة والنبيني يلزم قائل 

 !يعرف اهلل أو مؤمن له بكتاب أو رسول ؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط 

                                                 

  ."ال معاوضة " األصل ( 91)  
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ذكر ما عابت به العلماء من جعل اإلميان باب -6  

الستهموما هنوا عنه من جم ،قوال بال عمل  
 :قال حذيفة :قال السيباين حدثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن حييي بن أيب عمرو :قال أبو عبيد

وإن زنا وإن  ،اإلميان قول :قوم يقولون ،أهل ذينك الدينني يف النار ،إين ال أعرف أهل دينني"  (97)
فذكر صال  املغرب أو العشاء  :قال! وإمنا مها صالتان ! ما بال الصلوات اخلمس ؟ :وقوم يقولون ،سرق

وقال ضمر  بن ربيعة حيدثه عن حييي بن أيب عمرو السيباين عن محيد املقرائي عن : "قال" وصال  الفجر 
  :وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا ،حبجة الصال  (93)حذيفة قارن حديث حذيفة هذا قد قرن اإلرجاء 

"  :ن أيب ليلى عن نافع عن ابن عمر قالحدثنا علي بن ثابت اوجزري عن اب :قال أبوعبيد -23
 .(99)"املرجئة والقدرية  ،صنفان ليس هلم يف اإلسالم نصيب

اجتمع "  :حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن سلمة ابن كهيل قال :حدثنا أبو عبيد قال -22
  (12)" فأمجعوا على أن الشهاد  بدعة واإلرجاء بدعة والرباء  بدعة  ،الضحاك وميسر  وأبو البختري

ما ابتدعت يف اإلسالم "  :حدثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن الزهري قال :قال أبو عبيد -21
حدثنا امساعيل بن ابراهيم عن مهدي بن ميمون  :قال أبوعبيد ."بدعة أعز على أهلها من هذا اإلرجاء 

 3/  31على  (13)( ا قد مساه إمساعيل ولكن تركت امسه أن) دخل فالن : " عن الوليد بن مسلم قال

                                                 

  .(حذيفة حذيفة هو ) األصل (  97)  
 كذا األصل وال خيلو من هيء ( 93)  

وال  ،د بن عبد الرمحن سىيء احلفظ وقد روي مرفوعامن أجل ابن أيب ليلى وامسه حمم ،وإسناده ضعيف ،هذا حديث موقوف( 99)  
يعتقدون  ،بتحقيقي واملرجئة هم فرقة من فرق اإلسالم( 329)رقم " املشكا  " وقد خلصت الكالم عليه يف التعليق على  ،يصح

على املعاصي أي أخره العتقادهم أن اهلل أرجأ تعذيبهم  ،مسو مرجئة .أنه ال يضر مع اإلميان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة
 ! وأهباههم حديثا  ،والقديرية هم املنكرون للقدر و من املعتزلة قدميا ."النهاية " عنهم كذا يف 

وميسر  هو  ،(31)أبو البختري امسه سعيد بن فريوز مات سنة  ،وهم من صفو  التابعني ،إسناده إىل اوجمع املذكور صحيح( 12)  
الذين  ،هي من بدع اخلوارج( الرباء )و  .والضحاك هو ابن هراحيل  اهلمداين .ب راية علىابن يعقوب بن مجيله الكويف صاح

حىت كانوا يتربؤون ممن كان منهم ملخالفته  ،مث صارت الرباء  هلم مذهبا عرفوا به ،خرجوا على علي رضي اهلل عنه وتربؤوا منه
)  وأما(   391-3/391_أليب احلسن األهعري " ميني مقاالت اإلسال" انظر تفسري ذلك يف  .ولو يف مسألة واحد  ،هلم

 ،كما ال ينفع مع الشرك عمل :الذين يشهدون لكل مؤمن باوجنة الذين يقولون( املرجئة ) فالظاهر أهنا من بدع ( الشهاد 
 :نها قول بعضهمم ،على أربعة أقوال" الشهاد  " فقد اختلفوا يف  ،أو لعلها من بدع املعتزلة .كذلك ال يضر مع اإلميان عمل

 (                                      297-3/291" ) مقاالت أيب احلسن " راجع بقية أقواهلم يف  .الشهداء هم العدول قتلوا أو مل يقتلوا

  .(أبا)األصل (  13)  
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 ،أحرج عليك إن كنت مسلما ملا قمت :جندب بن عبد اهلل البجلي فسأله عن آية من القرآن ؟ فقال
 ". أن جتالسين أو حنو هذا القول :أو قال :قال

إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب قال يل سعيد بن جبري غري سائله وال  حدثنا :قال أبو عبيد -21
واحلديث يف جمانبة  ."إنه كان يرى هذا الرأي  :فقال( ومساه أيضا ) جتالس فالنا ال : " ذاكرا له هيئا
  .ولكنا إمنا قصدنا يف كتابنا هلؤالء خاصة ،األهواء كثري

على مثل هذا القول كان سفيان واألوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل  
 ،من أهل العراق واحلجاز والشام وغريها ،يف دهرهمالسنة الذين كانوا مصابيح األرض وأئمة العلم 

  .ويرون اإلميان قوال وعمال ،على أهل البدع كلها (12)زارين 

                                                 

   .أي عائبني(  12)  
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 باب اخلروج من اإلميان باملعاصي -7
  :فإن اآلثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع ،أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب واوجرائم :قال أبو عبيد

واآلخران فيها تسمية الكفر وذكر  .والرباء  من النيب صلى اهلل عليه ،نان منه فيها نفي اإلميانفاث
  .وكل نوع من هذه األربعة جتمع أحاديث ذوات عد  ،الشرك

 ،ال يزىي الرجل حني يزين وهو مؤمن" فمن النوع الذي فيه نفي اإلميان حديث النيب صلى اهلل عليه 
وقوله  (11)" ما هو مبؤمن من ال يأمن جاره غوائله " وقوله  (11)" مؤمن وال يسرق حني يسرق وهو 

" ال يبغض األنصار أحد يؤمن باهلل ورسوله " وقوله " ال يفتك مؤمن  ،(19)اإلميان قيد الفتك"  31/2
(11 ) 

وكذلك قول أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه " والذي نفسي بيده ال تؤمنوا حىت حتابوا "  ومنه قوله
وقول  (13)" ال إميان لنم ال أمانة له " وقل عمر رضي اهلل عنه  (17)" إياكم والكذب فإنه جيانب اإلميان " 

ال يبلغ أحد "  (72)وقل ابن عمر  (19) ،"كل اخلالل يطبع عليها املؤمن إال اخليانة والكذب " سعد 
  ."ب ويدع املزاحة يف الكذ ،حقيقة اإلميان حىت يدع املراء وإن كان حمقا

" وكذلك قوله  (73)" من غشنا فليس منا " قول النيب صلى اهلل عليه  ،و من النوع الذي فيه الرباء 
يف أهياء من  (72)" ليس منا من مل يرحم صغرينا " وكذلك قوله  (73)ليس منا من محل السال  علينا 

"  :فقال عليه وسلم حني مطرواومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النيب صلى اهلل  ( 71).هذا القبيل
                                                 

 ( 72،13)رقم " اإلميان " أخرجه الشيخان وابن أيب هيبة يف (  11)  

 وهو مجع غائلة  ،أي املهالك(  11)  

واحلديث أخرجه  .مينع اإلميان من الغدر ،أي كما مينع القيد من التصرف ،أي مينع من الفتك الذي هو القتل بعد األمان غدرا( 19)  
  .ن الزبريوأمحد ع ،وأبو داود عن معاوية  ،أبو داود واحلاكم عن أيب                                            هرير 

    .وأخرج أيضا األول منهما من حديث أيب  سعيد أيضا ،أخرجهما مسلم من حديث أيب هرير  ،حديثان صحيحان( 11)

  .موقوفا عليه بسند صحيح( 3/9" )مسنده " أخرجه أمحد يف ( 17)
  .البن أيب هيبة" من اإلميان ( 7)أنظر احلديث  ،هذا صح مرفوعا من حديث أنس( 13)
  من أبن أيب هيبة والتعليق على الذي قبله( 72)وقد روي مرفوعا وال يصح أنظر احلديث  ،سناده صحيح موقوفاإ(  19)

ورواه أمحد  ،(1/23" )انظر الترغيب  .وقد رواه أبو يعلى من حديث أبيه عمر مرفوعا بسند فيه نظر ،مل أره من قول ابن عمر( 72)
  ( 13)مرفوعا كما  سبق يف التعليق      من حديث أيب هرير                       

وأخرج الشطر  ."ومن غشنا فليس منا  ،من محل علينا السال  فليس منا" أخرجهما مسلم من حديث أيب هرير  مرفوعا بلفظ ( 73)
 األول منه من حديث ابن عمر                                               وأيب موسى  أيضا     

 

  .ه أمحد من حديث ابن عمر مرفوعا وصححه احلاكم على هرط مسلم ووافقه الذهيبأخرج( 72) 

  (القول ) األصل ( 71)  
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فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا ؟  ،أصبح من عبادي مؤمن وكافر :أتدرون ما قال ربكم ؟ قال
وقوله  (71)" والذي يقول هذا رزق اهلل ورمحته مؤمن يب وكافر بالكوكب ،كافر يب مؤمن بالكوكب
من قال " وقوله  (79)" رقاب بعض  ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم" صلى اهلل عليه وسلم 

من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه مبا يقول أو أتى حائضا " وقوله  (71)" لصاحبه كافر فقد باء به أحدمها 
أو كفر مبا أنزل على حممد صلى اهلل  ،أنزل على حممد صلى اهلل عليه (77)أو امرأ  يف دبرها فقد بريء مما 

 .(73)وبعضهم يرفعه ،"وقتاله كفر  ،سباب املؤمن فسوق"  (73)وقول عبد اهلل " عليه وسلم 
أخوف ما أخاف على : " وسلم 37/3ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النيب صلى اهلل عليه 

الطري  "  :ومنه قوله (79)" الرياء  :قيل يا رسول اهلل وما الشرك األصغر ؟ قال ،أميت الشرك األصغر
إهنا من الشرك "  :(33)وقل عبد اهلل يف التمائم والتولة " اهلل يذهبه بالتوكل  ولكن (32)وما منا إال  ،هرك
 (32)" ولوال كلبنا لسرقنا  ،يقولون كلبنا حيرسنا! إن القوم يشركون بكلبهم "  :وقول ابن عباس ،"

  :قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل ،فهذه أربعة أنواع احلديث
 .كفر النعمةفطائفة تذهب إىل 

                                                 

 متفق عليه من حديث زيد بن خالد اوجهين ( 71) 

  -ورواه البخاري من حديث ابن عمر، وابن عباس وأيب بكر رضي اهلل أمجعني   ،متفق عليه من حديث جرير بن عبد اهلل( 79) 
  .متفق عليه من حديث ابن عمر( 71) 
( 29)  " آداب الزفاف " وقد خرجته يف  ،واحلديث صحيح اإلسناد من حديث أيب هرير  .وهو خطأ ظاهر( مبا)األصل ( 77) 

  .لكن ليس فيه ذكر الساحر
 (  3/93" )صحيحه " وهكذا مرفوعا أخرجه مسلم يف ( 73)

 

وما الشرك  :قالوا" فذكره وزاد  :بيد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالعن حممد بن ل( 129-9/123)أخرجه أمحد ( 79) 
اذهبوا إىل الذين كنتم تراؤون  :الرياء يقول اهلل عز وجل هلم يوم القيامة إذا جازى الناس بأعماهلم :األصغر يا رسول اهلل ؟ قال

  .فوا يف صحبة حممد بن لبيدورجاله ثقات لكن اختل ."فانظروا هل جتدون عندهم جزاء ؟  ،يف الدنيا
 واحلديث أخرجه األربعة وغريهم من حديث ابن مسعود بسند صحيح  .يعين إال ويعتريه هيء من الوهم( 32)

جعله من الشرك العتقادهم أن ذلك يؤثر "  :قال ابن األثري .ما حيبب املرأ  إىل زوجها من السحر وغريه ،بكسر التاء وفتح الواو( 33)
واحلديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وأمحد من طريقني عن ابن مسعود ".  ا قدره اهلل تعاىل ويفعل خالف م

السلسلة " وإسناد احلاكم صحيح كما بينته يف  ،"إن الرقى والتمائم والتولة هرك " مرفوعا إيل النيب صلى اهلل عليه وسلم بلفظ 
   " 

 .فذكره بنحوه( فال جتعلوا هلل أندادا ) دثنا عكرمة عن ابن عباس يف قوله عز وجل رواه ابن أيب حامت عن هبيب بن بشر ح( 32)
ومن طريقه رواه ابن جرير عن  ،:قال أبو حامت لني احلديث"  :هبيب هذا أورده   الذهىي يف الضعفاء وقال ،وهذا سند ضعيف
 عكرمة مرسال 
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 .وثانية حتملها على التغليظ والترهيب
 .وثالثة جتعلها كفر أهل الرد 
  .ورابعة تذهبها كلها وتردها

والذي يرد املذهب  .ملا يدخلها من اخللل والفساد ،فكل هذه الوجوه عندنا مردود  غري مقبولة
لنعم إال باوجحد ألنعام اهلل وآالئه وذلك أهنم ال يعرفون كفران ا ،األول ما نعرفه من كالم العرب ولغاهتا

وكذلك  .أو بالسقم وقد من اهلل عليه بالسالمة ،وقد وهب اهلل له الثرو  .وهو كاملخرب على نفسه بالعدم
فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينها  ،ما يكون من كتمان احملاسن ونشر املصائب

ينبئك عن ذلك  .تناكروا اصطناع املعروف عندهم وجتاحدوه أو كان من بعضهم لبعض إذا ،وبني اهلل
الزوج وذلك  37/2إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشري يعين "  :مقالة النيب صلى اهلل عليه وسلم للنساء

  .فهذا ما يف كفر النعمة (31)."ما رأيت منك خريا قط  :أن تغضب إحداكن فتقول
أفظع ما تأول على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  (31)فمن  وأما القول الثاين احملمول على التغليظ

ألنه إن  ،وهذا يؤول إىل إبطال العقاب ،وأصحابه أن جعلوا اخلرب عن اهلل وعن دينه وعيدا ال حقيقة له
 .أمكن ذلك يف واحدا منها كان ممكنا يف العقوبات كلها

ألنه مذهب اخلوارج الذين مرقوا  ،قبله وأما الثالث الذي بلغ به كفر الرد  نفسها فهو هر من الذي
وقد علمت ما وصفهم رسول اهلل صلى اهلل  ،فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها ،من الدين بالتأويل

مث قد وجدنا اهلل تبارك وتعاىل يكذب  .(39)عليه وسلم من املروق وما أذن فيهم من سفك دمائهم 
ولو كان الذنب يكفر  ،د ويف الزاين والقاذف باوجلدوذلك أنه حكم يف السارق بقطع الي ،مقالتهم

من بدل دينه "  :صاحبه ما كان احلكم على هؤالء إال القتل، ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
أفال ترى أهنم لو كانوا كفارا ملا كانت عقوباهتم القطع واوجلد ؟ وكذلك قول اهلل فيمن  (31)" فاقتلوه 

فلو كان القتل كفرا ما كان للويل عفو وال ( 11/اإلسراء ( ) لوليه سلطانا  لنافقد جع) قتل مظلوما 
  .ولزمه القتل ،أخذ دية

                                                 

  .أخرجه الشيخان عن ابن عباس(  31) 

  ."من " األصل (  31) 

يقولون من خري  ،سفهاء األحالم ،سيخرج يف آخر الزمان قوم أحداث األسنان"  :يشري إلية حديث علي رضي اهلل عنه مرفوعا(  39) 
فإن  ،فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ،كما ميرق السهم من الرمية ،ميرقون من الدين ،ال جياوز حناجرهم ،يقرؤون القرآن ،قول الربية

  ،متفق عليه ."م عند اهلل يوم القيامة يف قتلهم أجرا مل قتله
وإسناده صحيح على  ،من حديث معاذ( 9/213)وأمحد  .أخرجه البخاري وأصحاب السنن من حديث ابن عباس مرفوعا(  31) 

  .هرط الشيخني
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إمنا هو  ،فال يلتفت إليه ،وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه اآلثار فليس مذهب من يعتد بقوله
فلم جيدوا  ،م عن وجوههاوعييت أذهاهن ،احتجاج أهل األهواء والبدع الذين قصر عملهم عن االتساع

 ! متناقضة فأبطلوها كلها  :عليهم من أن يقولوا 33/3هيئا أهون 
ولكنها  ،وال توجب كفرا ،وإن الذي عندنا يف هذا الباب كله أن املعاصي والذنوب ال تزيل إميانا

كتابه  وأهترطه عليهم يف مواضع من ،إمنا تنفي من اإلميان حقيقته وإخالصه الذي نعت اهلل به أهله
 الّله َسِبيِل ِفي ُيَقاِتُلوَن اوَجَنَة َلُهُم َوَأْمَواَلُهم ِبَأَن َأنُفَسُهْم اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْهَتَرى الّلَه ِإَن  :فقال

وِف ِباْلَمْعُر اآلِمُروَن الَساِجدوَن الَساِئُحوَن الَراِكُعوَن اْلَحاِمُدوَن اْلَعاِبُدوَن الَتاِئُبوَن :إىل قوله
 َقْد :وقال( 331و332/التوبة )  اْلُمْؤِمِننَي  الّلِه َوَبِشِر ِلُحُدوِد َواْلَحاِفُظوَن اْلُمنَكِر َعِن َوالَناُهوَن

َصَلَواِتِهْم  َعَلى ُهْم َواَلِذيَن(3)إىل قوله  َخاِهُعون َصالِتِهْم ِفي ُهْم اَلِذيَن( 3) اْلُمْؤِمُنوَن َأْفَلَح
املؤمنني )  َخاِلُدوَن  ِفيَها ُهْم َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس اَلِذيَن (32) اْلَواِرُثوَن ُهُم ُأْوَلِئَك (9) ُيَحاِفُظوَن

 آَياُتُه َعَلْيِهْم ُتِلَيْت َوِإَذا َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم الّلُه ُذِكَر ِإَذا اَلِذيَن اْلُمْؤِمُنوَن ِإَنَما :وقال( 3-33

 (1) َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن َوِمَما الَصاَلَ  ُيِقيُموَن اَلِذيَن (2) َرِبِهْم َيَتَوَكُلوَن َوَعَلى اِإمَياًن َزاَدْتُهْم
 .  (1-2/األنفال )  َكِرمي َوِرْزٌق َوَمْغِفَرٌ  ِعنَد َرِبِهْم َدَرَجاٌت َلُهْم َحًقا اْلُمْؤِمُنوَن ُهُم ُأْوَلـِئَك

اليت هرحت وأبانت هرائعه املفروضة على أهله ونفت عنه املعاصي  فهذه اآليات :قال أبو عبيد
فلما  ،صدر هذا الكتاب مث فسرته السنة باألحاديث اليت فيها خالل اإلميان يف الباب الذي يف ،كلها

 3/ 33قيل ليس هذا من الشرائط اليت أخذها اهلل  ،خالطت هذه املعاصي هذا اإلميان املنعوت بغريها
 .اليت يعرف هبا أنه اإلميان فنفت عنهم حينئذ حقيقته ومل يزل عنهم امسه (37)وال األمانات املؤمنني  على

واسم اإلميان غري زائل عنه ؟ قيل هذا كالم العرب  ،كيف جيوز أن يقال ليس مبؤمن :(قائل )فإن قال 
ه أال ترى أهنم املستفيض عندنا غري املستنكر يف إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غري حقيقت

هاهنا  معناهم وإمنا وقع ،ما صنعت هيئا وال عملت عمال :يقولون للصانع إذا كان ليس مبحكم لعمله
حىت  ،فهو عندهم عامل باالسم، وغري عامل يف اإلتقان ،ال على الصنعة نفسها ،نفي التجويد( على )

ما هو بولده وهم  :ألذى فيقالوذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه ا ،به فيما هو أكثر من هذا تكلموا
وإمنا مذهبهم يف هذا املزايلة من األعمال  .مث يقال مثله يف األخ والزوجة واململوك .يعلمون أنه ابن صلبه

     .الواجبة عليهم من الطاعة والرب

                                                 

 " األمارات "ولعله  ،كذا األصل( 37) 
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فعلى ما كانت عليه أمكاهنا وأمساؤها فكذلك هذه الذنوب اليت ينفي  ،وأما النكا  والرق واألنساب
فأما األمساء فعلى ما كانت قبل ذلك  ،اإلميان، إمنا أحبطت احلقائق منه الشرائع اليت هي من صفاته هبا

فأما  .وقد وجدنا مع هذا هواهد لقولنا من التزنيل والسنة .وال يقال هلم إال مؤمنون، وبه احلكم عليهم
 اْلِكَتاَب ُأوُتوْا اَلِذيَن ِميَثاَق ّلُهال َأَخَذ َوِإَذ :التزنيل فقول اهلل جل ثناؤه يف أهل الكتاب حني قال

 39/3( 337/ آل عمران )   ُظُهوِرِهْم َوَراء َفَنَبُذوُه َتْكُتُموَنُه ِللَناِس َواَل َلُتَبِيُنَنُه

أما إنه "  :حدثنا األهجعي عن مالك مب مغول عن الشعيب يف هذه اآلية قال :قال أبو عبيد -29 
مث أحل هلل لنا ذبائحهم ونكا  نسائهم فحكم هلم حبكم  "بذوا العمل به كان بني أيديهم، ولكن ن

وهم هلا  ،فهم باألحكام واألمساء يف الكتاب داخلون ،وله منتحلني ،مقرين( به )الكتاب إذا كانوا 
 وأما السنة فحديث النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي  .فهذا ما يف القرآن ،باحلقائق مفارقون
ارجع " فخففها فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،يف األعرايب الذي صلى صال  (33)حيدث به رفاعة 

أفلست ترى  ،وهو قد رآه يصليها (39)"فصل"  :حىت فعلها مرارا كل ذلك يقول" فصل فإنك مل تصل 
لقوم واملصلي با ،وكذلك يف املرأ  العاصية لزوجها، والعبد اآلبق ،وغري مصل باحلقيقة ،أنه مصل باالسم
أنه ال تقبل له صال  " ومنه حديث عبد اهلل بن عمر يف هارب اخلمر  .أهنا غري مقبولة (92)الكارهني له
وحديث عمر  (92)" ال صال  وجار املسجد إال يف املسجد "  ،وقول علي عليه السالم (93)" أربعني ليلة 

من تأمل خلق امرأ  من وراء " قال حذيفة و" أنه ال حج له " ليلة النفر  (91)رضي اهلل عنه يف املقدم ثقله 
 . (91)" الثياب وهو صائم أبطل صومه 

                                                 

 ،وهو خمرج  يف كتابنا .ترمذي واحلاكم وصححه وافقه الذهيبهو رفاعة بن رافع الزرقي وحديثه املذكور أخرجه أبو داود وال( 33)  
 وأخرجه الشيخان وغريمها من حديث أيب هرير  بنحوه  .يسر اهلل إمتامه" إرواء الغليل يف ختريج أحاديث  منار السبيل " 

 " تصلي " األصل ( 39) 

عن ابن  عباس مرفوعا " املختار  " والضياء يف " حه صحي" واحلديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان يف  ."الكارهون " األصل (  92) 
وله هاهد من حديث أيب أمامة حسنه  ،احلديث... " .إمام قوم وهم له كارهون  ،ثالثة ال يقبل اهلل منهم صال " بلفظ 

 الترمذي  

ورجاله ثقات " يلة مل تقبل صالته أربعني ل ،من هرب اخلمر" من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ ( 2/19)أخرجه أمحد ( 93) 
  .(3173)وصححه ابن حبان  ،من حديث  ابن عمر وإسناده صحيح( 2/397)وأمحد  ،وحسنه الترمذي

وأخرجه  من حديث  ،بنحوه( 313  )أخرجه الدار قطين  ،وهو متروك ،رواه عنه احلارث األعور ،ال يصح هذا عن علي( 92) 
   .ضاجابر وأيب هرير  مرفوعا بلفظ  الكتاب وال يصح أي

  .متاع املسافر :الثقل( 91) 
 للسيوطي " الآليل املصنوعة " ولكنه موضوع كما يف  ،وقد روي مرفوعا :قلت(  91) 
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وكذلك  ،فهذه اآلثار كلها وما كان مضاهيا هلا فهو عندي على ما فسرته لك :قال أبو عبيد 
ال نرى هيئا منها يكون  ،فعل كذا وكذا فليس منا 39/2من  :األحاديث اليت فيها الرباء  فهي مثل قوله

 ،إمنا مذهبه عندنا أنه ليس من املطيعني لنا ،التربؤ من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال من ملتهمعناه 
وقد كان سفيان بن  (99)وال من احملافظني على هرائعنا وهذه النعوت وماأهبهها  ،وال من املقتدين بنا
ا التأويل وإن كان الذي قاله فهذ ،وكان يرويه عن غريه أيضا ،ليس مثلنا" ليس منا " عيينة يتأول قوله 

 ،إمام من أئمة العلم فأين ال أراه، من أجل أنه جعل من فعل ذلك ليس مثل النيب صلى اهلل عليه وسلم
واال فال فرق بني الفاعل والتارك وليس للنيب  ،لزمة أن يصري من يفعله مثل النيب صلى اهلل عليه وسلم

فهذا ما يف نفي اإلميان ويف الرباء  من  .ذلك وال تاركهصلى اهلل عليه وسلم عديل وال مثل من فاعل 
بذكر الكفر  (91)وأما اآلثار املرويات  .النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا أحدمها من اآلخر وإليه يؤول

فان معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا وال هركا يزيالن اإلميان عن  ،والشرك ووجوهبا باملعاصي
وقد وجدنا هلذين النوعني  ،وهها أهنا من األخالق والسنن اليت عليها الكفار واملشركونإمنا وج ،صاحبه

فمن الشاهد على الشرك يف التزنيل  .من الدالئل يف الكتاب والسنة حنوا مما وجدنا يف النوعني األولني
 َنْفٍس م ِمنَخَلَقُك اَلِذي ُهَو قول اهلل تبارك وتعاىل يف آدم وحواء عند كالم إبليس إيامها 

 ِبه  َفَمَرْت َخِفيًفا َحْماًل َحَمَلْت َفَلَما َتَغَشاَها ِإَلْيَها ِلَيْسُكَن َزْوَجَها ِمْنَها َوَجَعَل 22/3َواِحَدٍ 
وإمنا هو يف التأويل أن الشيطان قال  (392و339األعراف )  آَتاُهَما  ِفيَما ُهَرَكاء َلُه َجَعاَلإىل 

فهل ألحد يعرف اهلل ودينه أن يتوهم عليهما اإلهراك باهلل مع النبو   (97)عبد احلارث  هلما مسيا ولدكما
فقول النيب صلى  ،وأما الذي يف السنة .وليس هو الشرك باهلل ،فقد مسى فعلهما هركا ،واملكان من اهلل
أن ( صغر األ)فقد فسر لك بقوله  (93)" أخوف ما أخاف على أميت الشرك األصغر " اهلل عليه وسلم 

 ،الربا بضعة وستون بابا" ومنه قول عبد اهلل  ،هاهنا هركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا باهلل

                                                 

 كذا األصل ( 99) 

 ( 37-31  ) واآلثار املشار إليها تقدمت " املرجيات " األصل (  91) 

 ،فقال مسيه عبد احلارث فسمته عبد احلارث ،يعيش هلا ولدملا محلت حواء طاف هبا إبليس وكان ال " يشري املصنف إيل حديث ( 97)
 .(112_" األحاديث الضعيفة " ولكنه حديث ضعيف كما كنت بينته يف  ،"فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره 

ر بسند بذلك فسره  احلسن البصري كما رواه ابن جري ،والنصارى ،إمنا يعود إىل اليهود( جعال )  :والضمري يف قوله تعاىل
 كما قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه  ،وهو أوىل ما محلت عليه اآلية ،صحيح عنه

 .(79)فراجعه إن هئت يف التعليق رقم ،تقدم خترجيه(  93) 
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فقد أخربك أن يف الذنوب أنواعا كثري  تسمى هبذا االسم وهي غري اإلهراك  (99)" والشرك مثل ذلك 
فليس هلذه األبواب عندنا وجوه إال  ،تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا ،مع اهلل إله غريه (322)اليت يتخذ هلا 

وأما  .أخالق املشركني وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم وحنو ذلك من أمورهم (323)أهنا 
 ُهُم َفُأْوَلـِئَك الّلُه َأنَزَل َيْحُكم ِبَما َلْم َوَمن :الفرقان الشاهد عليه يف التزنيل فقول اهلل جل وعز

 :وقال عطاء بن أيب ربا  (322)" ليس بكفر ينقل عن امللة : " وقال ابن عباس (11/املائد  )  اْلَكاِفُرون
 " كفر دون كفر " 

 ،كان ليس بناقل عن ملة اإلسالم أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب (321)فقد تبني لنا أنه 
سنن الكفار ألن من  ،علىما أعلمتك من الشرك سواء 22/2 ،فال معىن له إال خالف الكفار وسنتهم

تأويله عند أهل  .(92/املائد  )  أفحكم اوجاهية يبغون  أال تسمع قوله  ،احلكم بغري ما أنزل اهلل
التفسري أن من حكم بغري ما أنزل اهلل وهو على ملة اإلسالم كان بذلك احلكم كأهل اوجاهلية إمنا هو أن 

مر اوجاهلية الطعن يف األنساب والنياحة ثالثة من أ" وهكذا قوله  ،أهل اوجاهلية كذلك كانوا حيكمون
ثالثة من سنة اوجاهلية " ومثله احلديث الذي يروى عن جرير وأيب البختري الطائي  .(321)( واألنواء 

آية املنافق " وكذلك احلديث  (329)" وأن تبيت املرأ  يف أهل امليت من غريهم  ،النياحة وصنعة الطعام
الغناء ينبت النفاق " وقول عبد اهلل  (321)" أخلف وإذا ائتمن خان وإذا أوعد  ،إذا حدث كذب( ثالث)

                                                 

وهو عند ابن ماجه دون  .أخرجه البزار من حديث ابن مسعود مرفوعا بسند رجاله رجال الصحيح كما قال املنذري  واهليثمي( 99) 
 وسنده صحيح  ،شركذكر ال

 ( فيها )كذا األصل ولعل الصواب ( 322) 

 ولعل الصواب ما أثبتنا ( أنا )األصل (  323) 

من طريق طاوس عن ابن عباس وصححه هو ( 2/131)وقد أخرجه  ،(مستدرك احلاكم ) والتصويب من ( ملة )األصل ( 322) 
      والذهيب                                               

  (إذ)ولعل الصواب  ،كذا األصل( 321) 

والبزار عن عمرو  ،عن جناد   بن مالك( 3/329/2" )الكبري " والطرباين يف " التاريخ " رواه البخاري يف  ،حديث صحيح( 321)
" ح الفت" وعنه أبو يعلي أيضا باختصار بإسناد قوي كما يف  ،وابن جرير عن أيب هرير   وعن أنس بن مالك ،بن عوف

  .وهو يف البخاري عن ابن عباس موقوفا عليه( 17/32)
عن إ مساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم ( 3132)فقد أخرجه ابن ماجه  ،أما حديث جرير  وهو ابن عبد اهلل البجلي( 329)

ما حديث أيب البحتري وإسناده صحيح وأ" وصنعة الطعام من النياحة  ،كنا نرى االجتماع اىل أهل امليت"  :عن جرير قال
 .فلم أره –وامسه سعيد بن فريوز تابعي ثقة 

 .متفق عليه من حديث أيب هرير ( 321) 
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ليس وجوه هذه اآلثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهال وال كافرا وال منافقا  (327)" يف القلب 
ولكن معناها أهنا تتبني من أفعال الكفار حمرمة  ،ومؤد لفرائضه ،وهو مؤمن باهلل وما جاء من عنده

عنها يف الكتاب ويف السنة ليتحاماها املسلمون ويتجنبوها فال يتشبهوا بشيء من أخالقهم وال  (323)منهي
فهل يكون ألحد أن يقول  (329)" إن السواد خضاب الكفار " هرائعهم ولقد روي يف بعض احلديث 

مرت وكذلك حديثه يف املرأ  إذا استعطرت مث !فهل يكون ألحد أن يقول نه يكفر من أجل اخلضاب ؟
"  :فهل يكون هذا على الزنا جتب فيه احلدود ؟ ومثله قوله3/ 23 (332)" أهنا زانية " بقوم يوجد رحيها 

! أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانني الذين هم أوالد إبليس ؟ .(333)" املستبان هيطانان يتهاتران ويتكاذبان 
كذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو هرك و .إمنا هذا كله على ما أعلمتك من األفعال واألخالق والسنن

وال جيب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام اإلسالم ويلحق  ،ألهل القبلة فهو عندنا على هذا
 . صاحبه للرد  إال بكلمة الكفر خاصة دون غريها وبذلك جاءت اآلثار مفسر 

عن أنس بن مالك  (332)شبة حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أيب ن :قال أبو عبيد -27
 ،الكف عن من قال ال إله إال اهلل ،ثالث من أصل اإلسالم"  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال

واوجهاد ماض من يوم بعثين اهلل إىل أن يقاتل آخر أميت  ،وال خنرجه من اإلسالم بعمل ،ال نكفره بذنب
  ."إلميان باألقدار كلها وا ،وال عدل عادل ،ال يبطله جور جائر ،الدجال

قال دخلت  قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أيب عثمان النهدي -23
كفرا وال هركا حىت يذبح  (331)ال يبلغ بعبد "  :على ابن مسعود وهو يف بيت مال الكوفة فسمعته يقول

 ". لغري اهلل أو يصلي لغريه 

                                                 

 وإسناده ضعيف  ،عن عبد اهلل وهو ابن مسعود مرفوعا( 1927)رواه أبو داود ( 327)

 وال خيلو من هيء  ،كذا األصل( 323)

  ."حديث منكر "  :وغريه حديث ضعيف أخرجه الطرباين واحلاكم وقال الذهيب( 329)

أميا امرأ  "  :عن أيب موسى األهعري مرفوعا بلفظ" صحاحهم " أخرجه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم يف  ،حديث صحيح(  332)
  .وأخرجه بنحوه أبو داود والترمذي وصححه" وكل عني زانية  ،فمرت على قوم ليجدوا رحيها فهي زانية ،استعطرت

 

  واحلديث أخرجه أبو داود عن أيب معاوية به  ."التقريب " لسلمي وهو جمهول كما يف امسه يزيد ا(  332)

ألن الصلت بن دينار وهو ابو هعيب اهلنائي  ،واألثر ضعيف اإلسناد جدا"  عبد " أو  ."العبد" ولعل الصواب  ،كذا األصل( 331) 
 " التقريب "البصري مشهور بكنيته  متروك كما يف 
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جاورت مع جابر بن "  :معاوية عن األعمش عن أيب سفيان قال حدثنا أبو :قال أبو عبيد -29
! معاذ اهلل  :هل كنتم تسمعون أحدا من أهل القبلة كافرا ؟ فقال :فسأله رجل ،عبد اهلل مبكة ستة أههر

 (331) ."ال  :فهل تسمونه مشركا ؟ قال :قال

                                                 

  .حيح على هرط مسلمإسناده ص(  331)



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 

اإلميانبال خروج من  باب ذكر الذنوب اليت تلحق بالكبائر  

حرمة " وكذلك قوله  (331)" لعُن املؤمن كقتله " حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم  :قال أبو عبيد
وما كان من  (331)" هارب اخلمر كعابد الالت والعزى "  ومنه قـول عبد اهلل (339)" ماله كحرمة دمه 

 (337)مل ذلك على التساوي وقد كان يف الناس من حي ،هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه
 َتْجَتِنُبوْا نِإ  :ألن اهلل قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض فقال ،وال وجه هلذا عندي ،بينهما

يف أهياء ( 13/النساء )  َكِرمًيا  ُمْدَخاًل َوُنْدِخْلُكم َسِيَئاِتُكْم ُنَكِفْر َعنُكْم َعْنُه ُتْنَهْوَن َما َكَبآِئَر
ولكن وجوهها عندي أن اهلل قد هنى عن هذه كلها وإن كان  ،تاب والسنة يطول ذكرهاكثري  من الك

كما حلق هبا  ،من أتى هيئا من هذه املعاصي فقد حلق بأهل املعاصي :يقول ،بعضها عنده أجل من بعض
وإن كان بعضهم أعظم جرما من  ،املعصية على قدر ذنبه قد لزمه اسم ،ألن كل واحد منهم ،اآلخرون
 :مث قرأ ،عدلت ههاد  الزور اإلهراك باهلل"  :وفسر ذلك كله احلديث املرفوع حني قال ،بعض
الُزوِر  َقْوَل َواْجَتِنُبوا اأَلْوَثاِن ِمَن َفاْجَتِنُبوا الِرْجَس  ( 12/احلج" ) (333) فقد تبني لنا  22/3

 مكان واحد فهما يف النهي متساويان هنى اهلل عنهما معا يف (.339)الشرك والزور وإمنا متساويا يف النهي 
ومن هنا وجدنا اوجرائم كلها أال ترى السارق يقطع يف ربع دينار فصاعدا  ،ويف األوزار واملأمث متفاوتان

وإن كان دون ذلك مل يلزمه قطع ؟ فقد جيوز الكالم أن يقال هذا سارق كهذا فيجمعهما يف االسم ويف 

                                                 

 من حديث ثابت بن الضحاك األنصاري                   ( 3/71)أخرجه مسلم (  331) 

وله هاهد يف صحيح مسلم من  .والبزار وأبو يعلي عن أنس ،أخرجه الدار قطين وأبو نعيم عن ابن مسعود ،حديث حسن( 339)
 .من تأليفي وطبع املكتب اإلسالمي" ليه وسلم  من حجة النيب صلي اهلل ع( 321)أنظر الفقر   .حديث جابر

وقد رواه  ،ومل أره موقوفا على عبد اهلل وهو ابن مسعود عند اإلطالق،حديث صحيح مرفوعا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ( 331)
" ) مايل سبعة جمالس من األ" وأبو بكر الشريازي يف  ،" (زوائده " من 321  " )مسنده " احلارث بن أيب أسامة يف 

" وابن حبان يف ( 31/2ق" )تارخيه " وابن معني يف ( 3/272)وأمحد  ،من طريقني عن عبد اهلل بن عمرو مرفوعا به( 39/2ق
" الفوائد " وأبو احلسن األبنوسي يف  ( ½ ) جملسني من األمايل ط " وأبو بكر امللحمي يف ( موارد -3179" )صحيحه 

( 273/2ق" )املنتقى من األحاديث الصحا  واحلسان " والضياء املقدسي يف ( 3/299" )الوسيط " والواحدي يف ( 2/1)
 عن أيب هرير  مرفوعا 

  .(حيمل على ذلك على التساوي ) األصل ( 337)
وقد بينت ذلك  ،وعلته اوجهالة واإلضطراب ،واستغربه الترمذي ،أخرجه أصحاب السنن إال النسائي وأمحد ،حديث ضعيف( 333)

 بعد األلف ومائة" اديث الضعيفة األح" يف 

 .كذا األصل(  339)
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وكذلك البكر والثيب يذنبان فيقال  ،وبة على قدر الزياد  يف الذنبويفترقان يف العق ،ركوهبما املعصية
" لعن املؤمن كقتله "  :وكذلك قوله ،مها هلل عاصيان معا، وأحدمها أعظم ذنبا وأجل عقوبة من اآلخر

ومثل  ،مث يلزم كل واحد منهما من العقوبة يف الدنيا بقدر ذنبه ،إمنا اهتركا يف املعصية حني ركباها (322)
  .وعلى هذا وما أهبه أيضا (323)" حرمة ماله كحرمة دمه" ك قوله ذل

وآثار النيب صلى اهلل  ،وما انتهى إلينا من الكتاب ،كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا :قال أبو عبيد
قال أبو  .وهو املستعان ،وعلى اهلل التوكل ،وما عليه لغات العرب ومذاهبها ،والعلماء بعده ،عليه وسلم

يف اإلميان هم )!( من تكلم به  ،ذكر األصناف اخلمسة الذين تركنا صفاهتم يف صدر كتابنا هذا :عبيد
  (322) .والفضلية ،والصفرية .املعتزلة واإلباضية ،اوجهمية

والهيء  ،وال إقرار بنبو  ،وإن مل يكن معها ههاد  لسان ،اإلميان معرفة اهلل بالقلب :فقالت اوجهمية
! قد كانوا مؤمنني قبل أن خيلق اهلل الرسل  :احتجوا يف ذلك بإميان املالئكة فقالوا! من أداء الفرائض 

22/2   

 ،فمن قارف هيئا كبريا زال عنه اإلميان ،اإلميان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر :وقالت املعتزلة
 !عليه  إال أن أحكام اإلميان جارية ،فاسقا ليس مبؤمن وال كافر ،فسمي ،ومل يلحق بالكفر

 ،اإلميان مجاع الطاعات فمن ترك هيئا كان كافر نعمة وليس بكافر هرك :وقالت اإلباضية 
مثل ذلك  :وقالت الصفرية. ،(23/إبراهيم )  ُكْفًرا الّلِه ِنْعَمَة َبَدُلوْاواحتجوا باآلية اليت يف إبراهيم 

ها وكبارها كفر وهرك ما فيه إال املغفور يف اإلميان أنه مجيع الطاعات، غري أهنم قالوا يف املعاصي صغار
إال أهنم جعلوا املعاصي كلها  ،مثل ذلك يف اإلميان أنه أيضا مجيع الطاعات :وقالت الفضلية. منه خاصة

ألن اهلل جل ثناؤه لو عــذهبم عليها كان غري ظامل لقوله  :قالوا ،ما غفر منها وما مل يغفر كفرا وهركا
ْهَقىاأَل ِإاَل َيْصالَها ال {39 َوَتَوَلى  َكَذَب اَلِذي } ( 31و39الليل ) وهذه األصناف الثالثة

ووافقت الرافضة  ،وقد وافقت الشيعة فرقتني منهم ،إال أهنم اختلفوا يف اإلميان ،من فرق اخلوارج معا

                                                 

 .(331تعليق )تقدم خترجيه ( 322)
 (.339تعليق )وقد مر خترجيه  ،حديث حسن( 323)

 

والصفرية هم أصحاب بزيادين  .(331، 319/ 3" )مقاالت اإلسالميني " والتصحيح من  ،والفضيلية ،الصفريية" األصل ( 322)
والفضلية لعله نسبة إىل رجل  .الذي خرج يف أيام مروان بن حممد ،سر أوله نسبة إىل عبد اهلل بن إباضبك( اإلباضية )األصفر و
 ومل أعرفه  ،من اخلوارج
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وكل هذه األصناف         .ووافقت الزيدية اإلباضية ،املعتزلة
إال اوجهمية فإن الكاسر لقوهلم قول أهل " اخلروج من اإلميان بالذنوب  باب" يكسر قوهلم ما وصفنا به 

)   21/3 َأْبَناءُهْم َيْعِرُفوَن َكَما َيْعِرُفوَنُه اْلِكَتاَب آَتْيَناُهُم اَلِذيَن :وتكذيب القرآن إياهم حني قال ،امللة
فأخرب اهلل ( 31/النمل )  َوُعُلًوا  ُظْلًما ْمَأنُفُسُه َواْسَتْيَقَنْتَها ِبَها َوَجَحُدواوقوله ( 311/البقر  

مث أخرب اهلل عز وجل عن إبليس أنه كان  ،وقد كانت قلوهبم هبا عارفة ،عنهم بالكفر إذ أنكروا باأللسنة
كلها ترد قوهلم أهد  ،يف أهياء كثري  يطول ذكرها ،وهو عارف باهلل بقلبه ولسانه أيضا ،من الكافرين

  .اإلبطالوتبطله أقبح  ،الرد

مت الكتاب أعين الرسالة وكتب خبطه يف هوال سنة مثان ومثانني وأربع مائة من نسخة الشيخ العفيف 
 .قوبل به واحلمد هلل وحده .أيب حممد عثمان بن أيب نصر مبصر

 


